
  رئيس جمهور در ش�صت و شش�مين اجالس 
وزراي بهداشت منطقه مديترانه شرقي سازمان 
جهاني بهداشت: عزيمت 3/5 ميليون ايراني به 
عراق براي حضور در مراس�م راهپيمايي اربعين 
حسيني به معناي نش�اط روحي و جسمي ملت 

ايران است

 يک بنده خدا و خانم موگرينی 
پاسوز من شدند و نوبل صلح نگرفتند!

  سخنگوي دولت:  حذف يارانه ثروتمندان در 
حال انجام اس�ت اما حذف يکباره آن منطقی و 

شدنی نيست!

  خبر دس�تگيري روح اهلل زم، براي رسانه هاي 
پايگاه ه�اي خب�ري غرب�ي ك�ه  ضدانق�الب و 
غافلگيركننده ب�ود، بماند؛ براي س�رويس هاي 

اطالعاتی شان هم بهت و شوك به همراه آورد

پس لرزه های 
دستگيري زم

ظریف: 
10سال دیگرموفقیت  
 برجام را خواهند دید!

روحاني:  سالي 6 ماه 
بر امید به زندگي مردم 
ایران افزوده شده است

 حذف يواش يواش 
يارانه ثروتمندان
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در پی دستگيری سرشبکه كانال معاند آمدنيوز صورت گرفت
پیام تبریک سرلشکر باقری به فرمانده کل سپاه

ظریف: 10 سال دیگر موفقیت  برجام را خواهند دید!

  سیاسی رئيس س�تاد كل نيروهای 
مسلح در پيامی اقدام موفق 
دس�تگيری  در  س�پاه  اطالع�ات   س�ازمان 
 سرش�بکه كان�ال ضد انق�الب و معان�د آمدني�وز 
گف�ت.  تبري�ک  س�المی  سرلش�کر  ب�ه  را 
به گزارش س��پاه نیوز، در پ��ی اقدام موفق و ش��گفت انگیز 
سازمان اطالعات سپاه در دستگیری  روح اهلل زم سرشبکه 
کانال ضدانقالب و معاند » آمدنیوز «، سردار سرلشکر پاسدار 
محمد باقری، رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح در پیامی 
این دستاورد بزرگ را به فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی تبریک گفت. 
در پیام رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح به فرمانده کل 
س��پاه آمده اس��ت: اقدام موفق حرفه ای و ش��گفت انگیز 
» س��ازمان اطالعات سپاه پاس��داران انقالب اسالمی « در 
فریب و غافلگیری و ش��کار سرش��بکه کانال ضد انقالب، 

معاند و وابس��ته » آمد نیوز « که اقتدار اطالعاتی جمهوری 
اسالمی ایران را در برابر سرویس های اطالعاتی دشمن به 
ویژه سازمان های جاسوس��ی امریکا، رژیم صهیونیستی و 
فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و منطقه طی یک 
عملیات اطالعاتی پیچیده، حرفه ای و نوآورانه تحمیل کرد 
و بیانگر تیزهوشی، اخالص، تدبیر، توکل ،صبر و عقالنیت 
راهبردی در به کارگیری روش های نوین و ابزارهای مدرن 
صحنه اطالعات و عملیات اس��ت، را ب��ه جنابعالی و آحاد 
پاسداران گمنام امام زمان )عج( در آن نهاد انقالبی، مردمی 

و افتخارآفرین تبریک عرض می نمایم. 
بی ش��ک اش��راف هوش��مندانه و اقتدار مثال زدنی جامعه 
اطالعاتی کشور در مصاف با نقشه های شیطانی کانون های 
معماری و طراحی توطئه علیه انق��الب و امنیت ملی ایران 
اسالمی، تجلی معناداری دارد ویادآور این پیام عمیق است 
که به فضل الهی جبهه دشمن در میدان های دشمنی با ملت 

مقتدر ما از جمله در عرصه نبرد نرم و جنگ روانی ، فرجامی 
جز خفت و گرفتار شدن در کمینگاه های اراده ایمانی و انقالبی 
 پاس��داران و مدافعان حریم امنیت و آرامش این سرزمین 

مقدس ندارند. 
خدای سبحان را شاکریم که این دستاورد و موفقیت بزرگ 
اطالعاتی و ضد جاسوسی که از یک سو موجبات شادمانی و 
غرور ملی ایرانیان و از سوی دیگر هراس و حیرت معاندین 
نظام و ضد انق��الب داخلی و خارجی را فراهم آورده اس��ت، 
بر صحیفه افتخارات سپاه پاس��داران انقالب اسالمی افزود 
و بار دیگر نقش آفرینی ه��ای بی بدیل و خدم��ات ارزنده و 
قابل س��تایش این نهاد مقدس در عرصه ه��ای دیگر مانند 
حوزه های دفاعی، سازندگی، محرومیت زدایی و مردم یاری و 
نیز یاری بخشی راهبردی به جبهه مقاومت اسالمی و مقابله با 
تروریسم تکفیری و فتنه داعش را بازنمایی و در معرض افکار 

عمومی جهانیان قرار داد. 

  بین الملل وزير امور خارجه يک بار 
ديگر از توافقی هسته ای 
كه معاون او آن را توافق در آی سی يو خوانده، دفاع 
كرده و گفته كه اگر 10 سال ديگر به برجام نگاه كنند 
آن را يک�ی از موفق   ترين دس�تاوردهای جمهوری 
اس�المی خواهند ديد. محمد ج�واد ظريف در عين 
حال، مذاكره با امريکا بر سر توافق هسته ای را برای 
خود »ناخوشايند « و البته گريز ناپذير خوانده است. 
محمدجواد ظریف روز سه   ش��نبه در نشستی با فعاالن 
فضای مجازی ، از عملکرد دستگاه دیپلماسی دفاع کرد 
و وزارت خارج را »نماینده همه مردم ایران«  خواند در 
حالی که به گفته او  » سایر دس��تگاه  ها از عملکرد خود 
دفاع می کنند.« ظریف در س��خنان خود که ایرنا آن را 
نقل کرده،گفته که عادت کرده ایم سرمان را باال بگیریم 
و این دستاورد بزرگی است و ما برای این دستاورد خون 

داده ایم و مردم فشار تحمل کردند. 
رئیس دستگاه دیپلماس��ی برای چندمین مرتبه، بعد 
از خ��روج امریکا از برج��ام ، از این توافق دف��اع کرده و 
می گوید: »اگر 10 س��ال دیگر به برجام ن��گاه کنند آن 
را یکی از موفق   ترین دس��تاوردهای جمهوری اسالمی 
خواهند دید. « او با این حال، می گوید که خود را مدافع 
برجام نمی داند: »من مدافع برجام نیستم. باید از منافع 
ایران در برجام دفاع کن��م.«  وزیر خارجه امتیاز گرفتن 
از قدرت های خارجی را مستلزم دفاع از برجام خوانده و 
گفته است:»در این شرایط است که می توانیم از قدرت 

خارجی امتیاز بگیریم.«
بگوييم برجام شکست خورد يعنی...  !

ظری��ف گفته که سیاس��ت خارج��ی وج��ه المصالحه 
دعواهای جناحی نیس��ت و تأکید ک��رده که اگر بگویم 
برجام شکست خورده نتیجه اش این می شود که مردم 
اعتمادشان را به اقتصاد و نظام از دست می دهند! وزیر 
خارجه اعتماد مردم را به  »شکس��ت نخوردن برجام« 
 پیوند زده و گفته است: »چرا به مردم غرور، امید و اعتماد 
به نفس ندهیم و چرا تزریق ناامیدی کنیم و چه منفعتی 

دارد که غرور ملی مردم شکست بخورد؟«
رئیس دستگاه دیپلماس��ی یک بار دیگر دلخوری خود 
را از نقد  هایی که به سیاس��ت خارجی می شود بروز داد 
و گفت : »چرا باورمان شده امریکا مهم است؟ همانطور 
که پهپادش از ما شکست می خورد سیاست خارجی اش 
هم شکست می خورد. چرا شکس��ت پهپاد را می بینیم 
و سیاس��ت خارجی را نمی بینیم؟ بله، امید به دیگری 
داشتن سم مهلک است اما آیا درست است که بگوییم 

اگر با خارجی حرف بزنی حتما کاله سرت می رود؟«
 ظریف پیش از این هم دلخوری خود را در این خصوص 
بروز داده وگفته بود:» اگر دوس��تان م��ا معتقدند نمره 
مذاکره صفر و نمره مقاومت 20 است دیگر ما نزدیک تر 
از سید حسن نصراهلل و سردار سلیمانی به مقاومت نداریم 
حداقل ببینند آنها چه نمره ای به دیپلماسی می دهند 
و آنها چه ارتباطی با بنده دارند. «ظریف می گوید: »این 
همه پیشرفت کشور به رغم تحریم به دست آمده، این بد 

است که تالش شود تحریم کم شود؟«
آن بنده خدا و خانم موگرينی پاسوزم شدند!

وزیر امور خارجه درباره استعفایش می گوید:  »دوستان 
می گویند چرا من آن شب استعفا کردم؟ چون تالش من 

حفظ برند ایران بود. آن ش��ب من به این نتیجه رسیدم 
دیگر من برند ایران نیستم. اگر می خواستم برند ظریف 
باشد، جایزه صلح نوبل را می گرفتم یعنی خیلی راحت 
بود. «ظریف اضافه کرد:  »آن ش��بی که قرار بود جایزه 
صلح نوبل را اعالم کنند، کس��ی به من زنگ زد و گفت 
سخنرانی ات را نوشتی؟ به او گفتم خیالت راحت راحت 
باش��د، به من جایزه صلح نوبل نخواهند داد. دو س��ال 
متوالی باال  ترین امتیاز جایزه نوبل را بنده داش��تم. آن 
بنده خدا هم پا سوز ما شد. خانم موگرینی هم پا سوز ما 
ش��د. برای این که قرار نبود برند یک فرد را دنبال کنم، 

قرار بود برند ایران را دنبال کنم.«  
وزیر خارجه بیان نکرده که منظورش از »بنده خدا«یی 
که پاسوز او شده، چه کسی بوده است و ظاهراً منظور او 

جان کری است.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت:  »آن شب من یک فرد 
شدم. همان کاری که تالش کرده بودم در طول چندین 
سال مانع از آن شوند. یعنی این تصور در دنیا ایجاد شد 
که ظریف نماینده سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران نیست بلکه نماینده یک دیدگاه است. دیدگاهی که 
قابل حذف است. این ظریف کارش برای شخص خودش 
خیلی راحت   می شد اما دیگر آن کسی نبود که بتواند از 

سیاست جمهوری اسالمی دفاع کند.« 
ظریف با بی��ان این که برج��ام یکی از برجس��ته   ترین 
تجربیات جمهوری اس��المی ایران اس��ت، گفت:  »من 
مدافع برجام نیستم من مدافع جمهوری اسالمی ایران 
هستم. اگر از منافع برجام دفاع کنم باید امتیاز بدهم اما 
وقتی از منافع جمهوری اسالمی دفاع می کنم می توانیم 
از قدرت خارجی امتیاز بگیریم. ظریف تصریح کرد: برند 
ایران باید حفظ شود. وظیفه ما در وزارت خارجه حفظ 

برند ایران است نه یک فرد، تفکر یا دستگاه.« 
انتقاد از عراقچی يا منتقدان؟!

وزی��ر ام��ور خارج��ه در بخ��ش دیگری از س��خنانش 
گفت: »طرف دعوای ش��ما نیس��تید طرف دعوای من 
کری  است. در یک جلسه کری به من گفت ما می توانیم 
ف��ردو را بزنیم خیال نکنید جایی اس��ت که نمی توانیم 
بزنیم. به او گفتم به فرض این ک��ه زدید بعد از آن چه؟ 
چقدر بعد از ویتنام موفق ش��دید؟ مردم ویتنام را نابود 
کردید چه به دس��ت آوردی��د؟ در عراق و افغانس��تان 
چه به دس��ت آورده اید؟ می دانید که م��ردم ایران فرق 
 می کند. گفت به همین خاطر است که نمی خواهیم وارد 

دعوا شویم.« 
رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: »ببینید من 
دعوایم آنجاست. دعوایم شما نیستید شما به تنهایی به 
قاضی رفته اید، موفق هم بیرون آمدید چون ما سکوت 

کردیم و حرف نزدیم اصاًل حرف نزدیم.« 
ظریف از کسانی که برجام را »جسد« می خوانند انتقاد 
کرده و گفته اس��ت: »اینکه می گویید برجام یک جسد 
است این جسد را خاک کنید، ش��ش قطعنامه شورای 
امنیت را داشته باشید، آقای ترامپ هم برای شما جشن 

می گیرد و هیچ مشکلی ندارد.« 
 انتق��اد ظریف از منتقدان در حالی اس��ت ک��ه پیش از 
این ، عب��اس عراقچی مع��اون وزیر خارج��ه نیز گفته 
است: »برجام در آی. سی. یو به سر می برد و حالش خوب 
نیست.« وزیر امور خارجه در بخشی دیگر از سخنانش 

با بیان اینکه یکس��ری گفتند قطعنامه کاغذ پاره است 
رفتند ش��ش قطعنامه علیه ایران برای کشور گرفتند، 
خاطرنش��ان کرد: »هر چقدر به آنها التماس کردند که 
اگر قطعنامه ای بگیریم بدون رضایت امریکا نمی توانند 
از آن قطعنامه بیرون بیاییم. آن وقت ریش ما گرو امریکا 
می شود. گوش نکردند و شعار دادند. به هزینه این مردم 

شعار دادند.« 
من می دانستم... 

رئیس دستگاه دیپلماس��ی با بیان اینکه ما هیچ کاری 
نکردیم مگر آنکه امریکا قبل از آن کاری را کرده باشد، 
ابراز داش��ت: »همواره می گویند نقد داده ایم و نس��یه 
گرفته ایم ام��ا آقای ترامپ چه می گوی��د؟ آقای ترامپ 
می گوید 150 میلیارد دالر نقد به ایران دادیم اما نسیه 
گرفته ایم. این حرف ترامپ است. من به شما می گویم ما 
هیچ اقدامی را انجام ندادیم مگر آنکه امریکا قبلش تعهد 

خود را انجام داده باشد.« 
ظریف با بیان اینکه ما یک پیچ از نطنز را باز نکردیم قبل 
از آنکه اوباما امضا نکرده باشد، عنوان کرد:»او کار دیگری 
نمی توانست بکند. ما چه کار می توانستیم بکنیم. آیا من 
می توانستم دختر اوباما را اینجا گروگان بگیرم؟ چه کار 

می توانستیم که ما انجام ندادیم؟«
 ظری��ف گفت ک��ه حتی در زم��ان امض��ای برجام هم 
می دانسته که امریکا بد عهد است:»من همان زمان هم 
می دانستم امریکا بدعهد است وگرنه بند 36 و 37 برجام 

با عبارت عدم تعهد طرف مقابل شروع نمی شد.«
ظریف یک بار دیگر تأکید کرد:» آیا ما براساس اعتماد 
مذاکره کردیم ک��ه این دو بند را در داخ��ل برجام قرار 
داده ایم ک��ه اگر آنها به تعهداتش��ان عم��ل نکردند، ما 
می توانیم ای��ن کار  ه��ا را بکنیم و تعهداتم��ان را انجام 
ندهیم.«  ظریف با این حال، توضیح نمی دهد که با وجود 
این حد از بی اعتمادی به امریکا، چرا بر تصویب برجام 
در کنگره امریکا اصرار نکرده است، انتقادی که منتقدان 

آن را بار  ها مطرح کرده اند. 
ناگزير شديم! برجام خوشايند من نبود

وزیر امور خارجه با اش��اره به مذاکره بر سر برجام، برای 
اولین بار از لفظ »ناگزیر شدن « استفاده کرده و پرسیده 
که » اما چرا ناگزیر به این کار شدیم؟ چون شش قطعنامه 
شورای امنیت علیه ما گرفته بودند و ما ناچار بودیم برای 
آنکه بتوانیم این قطعنامه   ه��ا را برداریم صحبت کنیم. 
این کار خیلی خوش��ایند من نیست. شما فکر می کنید 
دل من لک زده بود که با طرف امریکایی صحبت کنم؟ 
دلم لک زده که با آن بنده خ��دا در خیابان راه بروم تا در 
هر تظاه��رات و راهپیمایی که در ایران م��ی روم از این 
خیابان بیای��م و از خیابان بعدی بیرون ب��روم به خاطر 
آنکه برادران بالفاصل��ه تابلوهایش��ان را که عکس من 
 و یک گ��رگ در ح��ال راه رفتن یک خیابان هس��تیم، 

دست نگیرند. «
 ظریف در بخش دیگری از س��خنانش گفت: »ما بعد از 
برجام 80 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی به ایران 
آوردیم. من چه کار کنم که کمت��ر از 5 میلیارد دالر آن 
جذب شد. اگر 80 میلیارد دالر محقق شده بود ترامپ که 
هیچ پدر جد ترامپ هم نمی توانست کاری بکند. چون 
آنقدر منابع اقتصادی در ایران شکل گرفته بود که هیچ 

کس نمی توانست ما را تحریم کند.«

تور میلیاردها دالري پوتین در عربستان و امارات

امارات فرودگاه عدن را تحویل عربستان سعودی داد

دهها ق�رارداد همکاری به ارزش چندي�ن ميليارد دالر 
و با گس�تره ای كه مس�ائل زمينه ه�ای نف�ت و انرژی، 
هوافضايی، فرهنگی، بهداش�ت، فناوری پيش�رفته و 
كش�اورزی را در برمی گي�رد حاص�ل مالق�ات رهبران 
عربس�تان س�عودی و روس�يه اس�ت. بماند كه س�فر 
رئيس جمهور روسيه به عربس�تان محدود نمی شود و 
قرارداد    هايی ه�م در مقصد بعدی يعنی امارات بس�ته 
ش�ده اس�ت كه آن هم عوايد مالی زيادی برای مس�کو 
خواهد داشت. به نظر می رسد كرملين با درك افول توان 
امريکا در منطقه و در فضايی كه شيوخ ژست استقالل 
 از امري�کا می گيرند، می خواهد كم�ی از دالرهای نفتی

| اي�ن منطق�ه را ب�ه اقتص�اد روس�يه تزري�ق كن�د. 
در پی دی��دار والدیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور روس��یه، از 
عربستان س��عودی و دیدار با پادش��اه و ولیعهد آن کشور از 
امضای 20 تفاهمنامه خبر داده ش��د که یکی از موضوعات 
مهم در مذاکرات مقامات دو کش��ور گس��ترش همکاری و 
هماهنگی بین اعض��ای » اوپک به اضافه « ش��امل اعضای 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت - اوپک – و 10 کشور 

تولید کننده غیرعضو بوده است. به گفته مقامات سعودی، دو 
کشور در این زمینه به توافق های جدیدی دست یافته اند. 

این دومین بار از زمان تأسیس     پادشاهی سعودی در بیش 
از 80 سال پیش است که یکی از رهبران شوروی یا روسیه 
از آن کش��ور دیدار رس��می می کند. پوتین اولین رهبر 
روسیه بود که به عربستان سعودی س��فر کرد. این سفر 
در سال 2007 انجام شد. همچنین، دو سال پیش پادشاه 
س��عودی از روس��یه بازدید به عمل آورد. در آن سال، دو 
کشور تفاهمنامه ای را امضا کردند که مبنای همکاری های 

بعدی دو کشور شده است. 
پیش از سفر به عربس��تان، پوتین در مصاحبه با یک شبکه 
تلویزیونی عرب زبان گفته بود که » ما صددرصد با عربستان 
سعودی و سایر شرکای خود در جهان عرب همکاری خواهیم 
کرد تا با هرگونه تالشی برای بی ثبات کردن بازار نفت مقابله 
کنیم.« با این حال این تنها زمینه ای نیس��ت که دو طرف 
توافقاتی به امضا رسانده اند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین درباره نتایج س��فر والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه به ریاض گفت که وی در دیدار با مقامات عربستان 

درباره همکاری نظامی فنی بحث و گفت وگو کرد و مذاکراتی 
درباره فروش سامانه اس۴00 به عربستان وجود دارد.  وی 
درباره انعقاد قرارداد میان عربستان و روسیه درباره سامانه 
اس۴00 گفت: طرح     هایی وج��ود دارد و امیدواریم که این 

مذاکرات ادامه داشته باشد. 
در میان اسناد امضا شده، منشور همکاری های طوالنی مدت 
کشورهای تولیدکننده نفت است. همچنین بیانیه ای در جهت 
همکاری بین س��ازمان فضایی فدرال روسیه و کمیسیون 
فضایی عربستان سعودی در خصوص س��رمایه گذاری در 
زمینه تأمین مالی فضانوردی و سیستم ماهواره ای ناوبری 

جهانی GLONASS می باشد. 
عالوه بر این، یک برنامه همکاری استراتژیک در سطح باال 
بین روسیه و عربستان سعودی به همراه پروتکل همکاری 
بین وزارت انرژی دو کشور در حوزه انرژی نیز امضا شد.  مسکو 
و ریاض همچنین تفاهمنامه ای درباره تس��هیل صدور ویزا 
برای شهروندان دو کشور منعقد کردند. عالوه بر این، طرفین 
تفاهمنامه همکاری در حوزه فرهنگ سالمت را امضا کردند. 
بقيه در صفحه 15

  بین الملل امارات ب�ه منظ�ور آنچه 
تس�هيل در اجرای توافق 
سياسی ميان شورای انتقالی جنوب و دولت منصور هادی 
خوانده شده است، كنترل مواضع مهمی را در شهر عدن 
در جنوب يمن كه پايتخت موق�ت دولت منصور هادی 
داد.  تحوي�ل  س�عودی  نيروه�ای  ب�ه  اس�ت، 
پس از اشغال مناطق جنوبی یمن به دست نیروهای اماراتی 
در ماه های اخیر، به نظر می رس��د توافقاتی بین ابوظبی و 
مقامات سعودی برای اداره این منطقه صورت گرفته است. 
خبرگزاری فرانسه روز سه    شنبه به نقل از یک مقام امنیتی 
طرفدار شورای انتقالی در جنوب یمن اعالم کرد:»امارات 
نیروهای خود را از پایگاه هوایی العند در لحج و همچنین از 

»فرودگاه عدن « و بندر»الزیت« متعلق به پاالیشگاه عدن 
خارج کرده و این مواضع را تحویل نیروهای س��عودی داده 
اس��ت«. برخی مواضع هم تحویل نیروهای س��ودانی داده 
شده اس��ت، چرا که س��ودان هم یک عضو ائتالف متجاوز 
عربی به رهبری عربستان علیه یمن اس��ت. بر اساس این 
گزارش، پس از خروج اماراتی    ها از فرودگاه عدن روز دو   شنبه 
نیروهای سعودی کنترل فرودگاه را به دست گرفتند. شورای 
انتقالی جنوب یمن و نمایندگانی از دولت مستعفی منصور 
هادی چند هفته ای است مذاکرات غیرمستقیمی در جده 
درباره تقس��یم قدرت در جنوب یمن داش��ته اند. مقامات 
یمنی می گویند بر اساس پیش نویس توافق میان دو طرف 
سرویس های دولت مستعفی به عدن بازمی گردند و نیروهای 

کمربند امنیتی مورد حمایت ش��ورای انتقالی مسئولیت 
امنیت و نظارت بر نیروهای س��عودی را در مرحله نخست 
برعهده می گیرند. جنوب یمن در سپتامبر گذشته درگیری 
میان نیروهای حامی شورای انتقالی و نیروهای طرفدار دولت 
مستعفی منصور هادی را شاهد بود که در نتیجه آن نیروهای 
شورای انتقالی بر عدن و مناطقی دیگر مسلط شدند. امارات 
حامی اصلی شورای انتقالی جنوب یمن است و این نیرو   ها را 
آموزش داده و مسلح کرده است اما رابطه آن با دولت منصور 
هادی هم در مقطع اخیر با تنش همراه بود. ابوظبی، دولت 
منصور هادی را به تشدید نفوذ تندرو   ها در داخل خود متهم 
می کند و دولت منصور هادی از سوی دیگر امارات را به کمک 
نظامی به شورای انتقالی برای انجام کودتا متهم کرده است. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه  24 مهر 1398   -    17 صفر 1441

سال بيست و يکم- شماره 5773 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

کیش اسد به امریکا
 در رخدادی نادر نیروهای امریکایی هنگام خروج از »منبج« در جاده ای باریک از کنار نیروهای سوریه 

که به سوی این شهر در حرکت بودند، عبور کردند. پنتاگون رسماً خروج نیروهای امریکایی از شمال سوریه را اعالم کرده است 

 

وگفته می شود احتماالً انگلیس و فرانسه هم مجبورند با ورود ارتش سوریه، از این کشور خارج شوند

يادداشت هاي امروز

مقصری که سعی در تبرئه خود دارد
دنیا حیدری

13

اربعین نماد وحدت امت اسالمی
داوود عامری

2

رخنه پوتین در متحدين واشنگتن
 سجاد مرادی کالرده

15

   پياده روي »جاماندگان«  در روز اربعين برگزار مي شود

   دلنوشته ها و يادداشت هاي اربعين
  شهدا همراه و همسفر زائران 

   اعزام 282 مصدوم به پايانه های مرزی
  مسير تردد زائران در امنيت كامل

صفحات 3  و 5 و 7

صفحه  15

با اربعین


