
  عل�ي ديوان�دري در دادگاه: رأي�ي كه به نفع 
بان�ك مل�ت در خ�اك انگلي�س و از دادگاه هاي 
انگلي�س گرفتم بع�د از ملي ش�دن صنعت نفت 

بي سابقه است!

 رهبران سعودی و اماراتی به خوبی می دانند 
كفه ترازو اكنون به نفع يمن سنگينی می كند

  ديروز  در تهران و برخي از ش�هرهاي كشور 
تجمع�ات و اعتراضاتي به تصميم جديد بنزيني 
انجام گرفت. مردم حاضر در اين تجمعات آمده 
بودند ي�ك مطالبه اقتصادي را مط�رح كنند. با 
اي�ن حال در برخي جاها اعتراضات با خش�ونت 

عده اي همراه شد

 گفت وگوي »جوان« با فاطمه سليماني 
به بهانه رونمايي از كتاب »يك روز بعد از حيراني« 

بابك به اعتبار ديواندري 
زنجاني شد !

 انصاراهلل: عمق خاك عربستان  
و امارات را می زنيم

تجليل از گلريز، سرهنگی 
 شورجه و نجابتی 

در »شاهدان شيدايی«

 اعتراضات 
منهاي اغتشاشات

 خواندن اين كتاب 
 براي جوان  ها  

و پدر و مادرهاي شان الزم است

سانسور نوار مکالمه ترامپ 
با رئيس جمهور اوکراين
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انصاراهلل:عمقخاکعربستانواماراترامیزنیم
در شرايطی كه گزارش    هايی  بینالملل
درب�اره مذاك�ره مي�ان 
انصاراهلل با سعودی    ها منتشر شده است، انصاراهلل تهديد 
كرده است كه در صورت ادامه حمالت سعودی ها، عمق 
خاك عربس�تان و ام�ارات را هدف ق�رار خواهد داد. 
خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک مقام برجس��ته 
انصاراهلل روز     ش��نبه اعالم کرد که ری��اض ارتباط با این 
گروه را بعد از هدف گیری تأسیسات نفتی آرامکو شروع 
کرده است. وی که نامش فاش نشد، با اعالم اینکه بیش 
از یک ماه اس��ت که ارتباطات در س��طح بسیار خوبی 
جریان دارد و دو کمیته نظامی و سیاسی تشکیل شده 
است گفت که تماس��ی تلفنی بین »خالد بن سلمان « 
معاون وزیر دفاع س��عودی و »مهدی المشاط « رئیس 
شورای عالی سیاسی یمن برای بررسی آتش بس و توقف 

درگیری    ها در مرز   ها برقرار ش��ده اس��ت. به گفته وی، 
آتش بس از جانب هر دو طرف به طور تدریجی ش��روع 

شده تا رسماً اعالم شود. 
این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع سیاس��ی 
مطلع افزود: عمان مقدمات دیدار بین هیئت انصاراهلل و 
»محمد بن س��لمان « ولیعهد سعودی را آماده می کند. 
مرکز پژوهش های صنعا اعالم کرد: »از مهم  ترین دالیل 
موفقیت این توافق فراهم ش��دن منابع مال��ی و منابع 
کافی برای کمک به اصالح امور مالی دولت و بازگشایی 
فرودگاه صنعا و جلوگیری از اخ��راج صد   ها هزار نفر از 

کارگران یمنی است.«
این در حالی است که »یحیی سریع« سخنگوی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن در جریان کنفرانسی خبری 
گفت: »ائتالف س��عودی – اماراتی بی��ش از ۱۲ حمله 

هوایی به تجمع نیرو   ها در برخ��ی جبهه های جنگ در 
مرزهای عربستان و یمن صورت داده است. « وی تنش 
نظامی در این منطق��ه را نقض علنی توافقنامه س��وئد 
دانست که اواخر سال ۲۰۱۸ تحت نظارت سازمان ملل 

نهایی شده بود. 
»محمد البخیت��ی« عضو دفتر سیاس��ی انصاراهلل یمن 
هم در این ب��اره در گفت وگو با الجزی��ره تأکید کرد که 
اگر ائتالف سعودی – اماراتی دست از حمالت به یمن 
برندارد انصاراهلل هدف گیری به عمق عربستان و امارات 

را از سر می گیرد. 
وی افزود: »رهبران سعودی و اماراتی به خوبی می دانند 
کفه ترازو اکنون به نفع یمن سنگینی می کند و این تنها 
ش��امل هدف گیری عمق این دو کش��ور نیست بلکه به 

دلیل درگیری های میدانی ما نیز هست.«

ژنرالسابقصهیونیست:روزانهباید50فلسطینیرابکشیم!

تقدیررئیسنهادرهبریدردانشگاههاازرئیسی
درپیعفووتخفیفاحکامجمعیازدانشجویان

نیمیازایرانزیربرفآبان

يك فرمانده سابق ارتش  بینالملل
رژيم صهيونيستی با ترسو 
ناميدن سياستمداران رژيم اشغالگر قدس، خواستار 
تداوم حمالت مس�تمر عليه مبارزان فلسطينی شد. 
مقامات صهیونیس��تی که از قدرت گروه های مقاومت 
فلس��طین نگران هس��تند، تالش می کنند با اقدامات 
تروریستی این خطر را از بین ببرند. یک فرمانده سابق 
ارتش رژیم صهیونیس��تی در گفت وگویی ضمن متهم 
کردن مقامات صهیونیس��ت به اهمال کاری، خواستار 

تداوم حمله به مبارزان فلسطینی شد. 
ژنرال زویکا فوگل، فرمانده یگان جنوبی ارتش اسرائیل 
روز   ش��نبه در گفت وگو با »رادی��و ۱۰3 « اعضای گروه 
حماس را افرادی شجاع خواند. وی در ادامه با انتقاد از 
مقامات صهیونیست گفت:»روزانه باید 5۰ تن همچون 
بها ابوالعطا )عضو ش��ورای نظامی جهاد اسالمی در نوار 
غزه( را بکشیم. الزم اس��ت که هر روز آنها را بکشیم تا 
آنها پرچم سفید را به نشانه تس��لیم به اهتزاز درآورند. 
سیاستمداران ما افرادی ترسو هستند«. صهیونیست  ها 

از قدرت موشکی گروه های مقاومت در نوار غزه واهمه 
دارند و مدعی هس��تند که ب��رای ناب��ودی این قدرت 
باید فرماندهان ارش��د حماس و جهاد اس��المی را ترور 
کنند. رژیم صهیونیس��تی اخیراً لیس��تی از فرماندهان 
گروه ه��ای مقاوم��ت را تهیه کرده اس��ت ک��ه تهدید 
 امنیتی برای صهیونیست  ها به ش��مار می روند که باید 

ترور بشوند. 
رژیم صهیونیس��تی سه   شنبه گذش��ته دو تن از سران 
جهاد اس��المی فلس��طین را هدف عملیات تروریستی 
قرار داد. بها ابوالعطا، عضو شورای نظامی جهاد اسالمی 
در نوار غزه و اکرم العجوری در دمشق هدف حمله رژیم 

صهیونیستی قرار گرفتند. 
در حمله نخست، ابوالعطا، از فرماندهان »سرایا القدس« 
شاخه نظامی جهاد و عضو ش��ورای نظامی این جنبش 
در منزل خود در محله »الشجاعیه « در شرق شهر غزه 
هدف حداقل یک موشک قرار گرفت و خودش به همراه 
همسرش به شهادت رسید. جهاد اسالمی در بیانیه ای، 
شهادت او را تأیید و رژیم صهیونیستی را تهدید کرد که 

قطعاً پاس��خ این ترور را خواهد داد و برای پاس��خ، هیچ 
حد و مرزی نمی شناسد. جهاد اس��المی در واکنش به 
این اقدام تروریستی، صد  ها راکت به فلسطین اشغالی 

شلیک کرد. 
به نوشته جروزالم پست، این فرمانده سابق صهیونیست 
در بخش دیگر س��خنان خود خواهان ادام��ه حمله به 
نیروهای مبارز فلسطینی شد و مقامات و سیاستمداران 

صهیونیست را به اهمال کاری و ترس متهم کرد. 
این ژنرال  بازنشس��ته ارتش رژیم صهیونیستی چندی 
قبل نیز از سیاست های نخست وزیر این رژیم انتقاد کرد 
و گفت: »نتانیاهو و وزرای کابین��ه اش، مایه آبروریزی 

هستند.«
زویکا فوگل در ادامه به جنگ 6روزه رژیم صهیونیستی 
با کش��ورهای س��وریه، مص��ر و اردن در س��ال ۱967 
اش��اره کرد و گفت: »کس��ی که سه کش��ور را همزمان 
شکس��ت داد، امروز از شکس��ت دادن حم��اس در غزه 
 عاجز اس��ت؛ آنچه برای نتانیاهو اهمیت دارد، ماندن در 

قدرت است.«

رئي�س نه�اد نمايندگی  اجتماعی
مق�ام معظم رهب�ری در 
دانشگاه   ها از رئيس قوه قضائيه درباره عفو و تخفيف 
اح�کام جمعی از دانش�جويان تقدير و تش�کر كرد. 
به گزارش تسنیم،  حجت االسالم مصطفی رستمی رئیس 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه   ها از آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه درباره عفو و تخفیف 

احکام جمعی از دانشجویان قدردانی و تشکر کرد. 
متن کامل نامه تشکر حجت االسالم رستمی خطاب به 

رئیس دستگاه قضا به شرح زیر است:
»حضرت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه قضائیه
با سالم و عرض تبریک میالد شکوهمند پیامبر رأفت و 
مهربانی بر خود الزم دانستم ضمن قدردانی از رهبر حکیم 
انقالب از حس��ن نظر جناب عالی هم در پیگیری عفو و 
تخفیف احکام برخی دانشجویان تشکر و قدردانی نمایم. 
نیک مستحضرید دانش��گاه به برکت انقالب شکوهمند 
اسالمی با گسترش کمی و کیفی کم نظیر از افتخارات نظام 

مقدس جمهوری اسالمی به حساب می آید، دانشگاهی که 
توانسته است به رغم همه فراز  ها و فرود  ها موتور پیشران 
حرکت علمی کشور باشد و در عرصه دانش های نو، نه تنها 
طالیه دار پیشرفت در غرب آسیا، بلکه با کشورهای پیشرو 

در عرصه علم و فناوری رقابت نماید. 
به رغم همه پیش��رفت ها، نهاد دانش��گاه تا رس��یدن به 

دانشگاه مطلوب در گام دوم انقالب راهی دراز دارد. 
یکی از مسائلی که می تواند سد راه حرکت پرشتاب علمی 
کشور باشد، حاشیه سازی منفعت طلبانه برخی دشمنان 

معارض و هم پیمانان سست  عنصر داخلی شان در فریب 
دانشجویان و تحریک آنان به اقداماتی ضد ملی است که 
در تاریخ انقالب تجربه شده و البته آنچه گاهی بر حاشیه 

می افزود نوع مواجهه با این دانشجویان است. 
اقدام حضرت عالی در خصوص تالش برای عفو و تخفیف 
حکم تعدادی از دانش��جویان - که با اعتماد رهبر فرزانه 
انقالب به پیش��نهاد ش��ما عملی ش��د - بار دیگر رأفت 
اسالمی و عقالنیت انقالبی نظام را به منصه ظهور گذارد. 
ناگفته پیداست که دانش��گاه برای رسیدن به قله کمال 
علمی و معرفتی و تربیتی عالوه بر فضای آزاداندیش��انه 
و پویا، نیاز به قانونمداری و انضباط دارد و بر مس��ئوالن 
محترم دولتی فرض اس��ت که پس از این اقدام مبارک، 
تالش خود را برای برقراری یک فضای پرنش��اط و البته 

منظم و به دور از حاشیه، دو چندان کنند. 
امید است حرکت انقالبی و بانشاط جناب عالی - در تحقق 
عدالتخواهی عقالنی همراه با محافظ��ت از آزادی های 
مشروع - در دستگاه قضایی بیش از پیش طعم شیرین 
عدل علوی را به مردم عزیز و نخبگان دانشگاهی بچشاند. 

ت�ا همي�ن دو روز پي�ش  اجتماعی
نمی شد در تهران راه رفت 
چون هوا برای همه ناسالم بود، اما حاال هوا نه فقط صاف 
صاف كه به قولی دو نفره است! زمستان در پاييز آمده 
است، قدم زدن می طلبد و نگاه كردن به آسمان پاك و 
رد شدن از كنار برف های نشسته بر زمين آبان ماه. برف 
نو، بر چهره بيشتر مناطق استان ايران رنگ سپيدی 
پاشيده و سياهی   ها را شسته است. ذرات معلق و دود 
عالوه بر پايتخت در چندين كالنشهر ديگر هم باعث 
شده بود يا مدارس تعطيل شوند يا هشدارهای آمد و شد 
برای گروه های حساس صادر شود، اما حاال خبری از اين 
قبيل هشدار  ها نيست و به جايش بايد مراقب بود تا وسط 
س�اختن ها  برف�ی  آدم  و  كودكان�ه   بازی ه�ای 
س�رما نخوري�م چ�ه خ�وش آم�ده ای  ای ب�رف !

هرچند اولین بارش ب��رف برخی از مدیران ش��هری را 
غافلگیر کرد، اما به هر حال ش��ادی برف و برفانه حال و 

هوای خودش را دارد و ناراحتی   ها و سیاهی   ها را می شوید 
و با خودش می برد. دیروز و امروز سراسر ایران همین حال 

و هوا را تجربه کرد. 
بنا بر اظهارات و پیش بینی های هواشناسی کاهش شدید دما 
که از روز گذشته آغاز شده بود به دلیل ورود یک جبهه هوای 
سرد به کشورمان بوده که بارش برف را در بسیاری از مناطق 
شمالی کشور به همراه داشته اس��ت. سازمان هواشناسی 
کشور ضمن گزارش بارش برف و باران در ۲9 استان کشور، 
از تداوم بارش برف و باران در ۱9 استان تا سه   شنبه خبر داده 

و اعالم کرده است بارش های گسترده تر در راه است. 
امین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی گفته است: 
توده هوای سرد، دمای هوا را در نیمه شمالی کشور پنج 

تا ۱۰ درجه کاهش داده است. 
وی درب��اره روز دو  ش��نبه اف��زود: بارش ه��ا بخش های 
گس��ترده تری از غرب و مرکز کش��ور را ف��را می گیرد و 
به ش��مال غرب نیز کش��یده می شود. ش��دت بارش در 

بخش   هایی از گیالن، بوشهر، غرب و مرکز خلیج فارس، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان 

و جنوب اصفهان ادامه خواهد داشت. 
نقشینه گفت: روز سه   ش��نبه بارش در نوار غربی خاتمه 
پیدا می کند اما بارش   ها در س��واحل دریای خزر، البرز و 
مناطقی از جنوب کشور و نوار شرقی در روز چهار  شنبه 

ادامه می  یابد.
وی ادامه داد: در روز چهار  شنبه برای شرق کشور بارش 

پیش بینی می شود. 
گفتنی اس��ت، با وجود بارش های اخیر و دو س��ه هفته 
پیش، هنوز در مقایسه با میانگین بلند مدت کمبود بارش 
داریم، اما باز هم همان طور که نقشه   ها نشان می دهند، 
نباید از بارش   ها چندان ناامید بود. بارش های خوبی در راه 
است که می توان امیدوار بود با مدیریت بهتر و پیشگیری 
از رخداد اتفاقات سال گذشته، حالوت کاملش را به کام 

مردم ایران بنشاند. 

يادداشت هاي امروز

جان هايي كه در ترافيك و آلودگی هوا  تمام مي شود
حسين فصيحي

۱4

مقاومت، عالج توطئه هاي دشمنان 
محمد جواد اخوان

۲

مديراني كه از كيسه خليفه مي بخشند! 
سعيد احمديان

۱3

سردار سالمی:  معيشت خود را 
از دشمن طلب نمی كنيم

  فرمانده کل سپاه در مراسم اختتامیه نهمین دوره مسابقات 
سراسري قرآن و مفاهیم خانواده پاسداران سپاه: همسران شما 
همچون صخره هاي سترگ ایستاده اند و اجازه نمي دهند هیچ 
چشم ناپاکي به حریم این س��رزمین الهي نگاه کند؛ در روي 
صخر ه هاي شمال غرب کشور نیز همسران شما قادر و مقتدر 

حضور دارند و مطیع والیت هستند | صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 انتقاد عارف از تندروي هاي اصالح طلبان
 بدون نظارت استصوابي هم گلي نكاشتيد!
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نیمی از ایران زیر برف آبان

اقتصادی

بارش  شديد  برف در تهران - رضا دهشيري - جواننهمين جلسه رسيدگی به پرونده اتهامات علی ديواندری و ۸ متهم ديگر - نسيم آقايي - باشگاه خبرنگاران

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه  26 آبان 1398   -    19 ربيع االول 1441
سال بيست و يکم- شماره 5793 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

 هرچند اولين بارش برف برخی از مديران شهری را غافلگير كرد، اما به هر حال شادی برف و برفانه حال و هوای خودش را دارد و ناراحتی   ها و سياهی   ها را می شويد 
و با خودش می برد. ديروز و امروز سراسر ايران همين حال و هوا را تجربه كرد

آماده باش ناظران بازار براي كنترل قيمت ها

 سران قوا تأكيد كردند با توجه به تأمين منابع
 كمك هاي حمايتي و معيشتي، ماهانه و بدون وقفه پرداخت خواهد شد

يارانه نقدی بنزين از هفته آينده
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