
 ترامپ: کاري کردم که ايراني ها 
نمي توانند يک تکه نان بخرند!

 شينزوآبه در نشست خبري با روحاني، بيشتر از تالش اين کشور  براي مشارکت در ثبات خاورميانه سخن گفت
 اما روحاني تأکيد کرد ژاپن به ادامه خريد نفت و حل مسائل مالي دوطرف عالقه نشان داده است 

روحاني: نخست وزير ژاپن گفتند مي بينم تغييرات مثبتي در راه است

عالقه ژاپن به ادامه خريد نفت ايران و حل مسائل مالي  

گفت وگوي »جوان« با نويسنده کتاب »دلتنگ نباش« 
که تقريظ رهبر انقالب بر آن اخيراً منتشر شد

کشتي گير اوکرايني که با پيراهن منقش به تصوير 
رهبر انقالب روي سکوي قهرماني رفت:

معاون مرکز ملي فضاي مجازي:  به رغم ادعاي 
پيشرفت 80 درصدي، اقدامات شبکه ملي اطالعات 

محسوس  و در شأن يک کار ملي نيست

گزارش »جوان« از کشورهايي که در ساخت 
پااليشگاه سرعت گرفتند

رهبر انقالب  درگذشت آيت اهلل 
محقق کابلي را تسليت گفتند

 مدافعان حرم
 الگوي من هستند

 تأييد »آقا« براي دنيا 
و آخرت من بس است

همه خروجي شبکه ملي 
اطالعات در يک پاورپوينت!

 انفعال وزارت نفت
  در حرکت جهاني 

ساخت پتروپااليشگاه ها
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  پیکر شهید » فرمانده حیدر « 
امروز در تهران تشییع می شود 

پنتاگون: اگر به ریاض و ابوظبی سالح نفروشیم، بازار و دوستان مان را از دست مي دهیم

افشای ابعاد جدیدی از رسوایی جنسی کارکنان آکسفام در هائیتی

وزیر خارجه قطر: عربستان در منطقه آشوب کرده و اخاذی می کند

وزارت دفاع امريکا)پنتاگون( بينالملل پاتريک شاناهان، سرپرست 
 در دفلاع از فروش های تسلليحاتی به ائتلالف متجاوز 
سلعودی - اماراتی در يمن تأکيد کرده که اگر اين کار را 
نکنيم، بازار اسلحه و دوسلتان مان را از دست مي دهيم. 
به رغم انتقادهللای بین المللی از حمللالت خونین ائتالف 
متجاوز در یمن، پاتریک شللاناهان در توجیه ادامه فروش 
انواع تسلیحات امریکایی به عربستان سللعودی و امارات 
ادعا کرد، این فروش   ها به منظور اهداف دفاعی است و اگر 
واشنگتن سالح نفروشد، مسکو و پکن جایگزین واشنگتن 
خواهند شد. به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، شاناهان 
سه   شنبه شب در حاشیه دیدار با وزیر دفاع گرجستان که 
به واشنگتن سللفر کرده، از مواضع دولت دونالد ترامپ در 

موضوع ادامه فروش تسلیحات به ائتالف سعودی- اماراتی 
دفاع کرد و در توجیه این موضوع، به دو ادعا متوسل شده 
است. رئیس موقت پنتاگون گفت: »وضعیت )ما( در قبال هر 
دو کشور عربستان سعودی و امارات بدین نحو است که ما 
چطور فروش های نظامی خارجی در اختیار آنها قرار دهیم 

که آنها از خودشان دفاع کنند؟ « 
شاناهان افزود: »موضوع دوم این است که اگر آنها از ایاالت 
متحده در حالی که ما شریک بسیار قدرتمند آنها هستیم 
تسلللیحات نخرند، در آن صللورت به دالیللل نگرانی های 
امنیتی شان به چین یا روسیه رجوع می کنند«. ادعای این 
مقام ارشد دولت ترامپ درباره »دفاعی« بودن ماهیت فروش 
تسلیحات امریکا به ائتالف سعودی- اماراتی و هشدار او درباره 
احتمال از دست رفتن بازار فروش سللالح به این دو کشور 

عربی حاشللیه خلیج فارس در حالی مطرح شللده که اقدام 
اخیر دولت ترامپ در فللروش عجوالنه و بدون مجوز کنگره 
امریکا، واکنش قانونگذاران امریکایی را به دنبال داشته است.  
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا، چهارم خرداد با صدور 
بیانیه ای ضمن تأیید فروش اضطراری تسلیحات به عربستان 
سعودی، امارات متحده عربی و اردن اعالم کرد که هدف از 
این کار بازداشتن ایران از »ستیزه جویی« است. پمپئو با اشاره 
به ارزش 8/1 میلیارد دالری این فروش عجوالنه سالح به این 
کشور  ها گفت: »تا عامل بازدارنده ای در برابر ستیزه جویی ایران 
باشد و ظرفیت های دفاع از خود برای شرکای ما ایجاد کند. 
این فروش   ها از متحدان ما حمایت کرده، ثبات را در منطقه 
تقویت نموده و به این ملت   ها کمک می کند که ضمن دفاع از 

خودشان در برابر ایران، آن را عقب برانند«. 

نتايلج تحقيقات صلورت گرفته حاکی از آن اسلت 
که مؤسسله »آکسلفام « انگليلس که پيلش از اين 
متهم به سلوء اسلتفاده جنسلی و پرداخت رشلوه 
بله قربانيلان در هائيتلی شلده بلود، در ايلن باره 
کوتاهی کرده و اين موضوع را ناديده گرفته اسلت. 
گزارش های منتشر شده، از ناهنجاری های جنسی اعضای 
مؤسسه آکسفام در هائیتی در جریان زلزله سال ۲۰1۰ در 
این کشور پرده برداشللت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 

اکنون نتایج تحقیقات چندین ماهه ابعاد جدیدی از این 
رسوایی جنسی را آشکار کرده است. نتایج تحقیقات انجام 
شده حاکی از آن اسللت که اعضای این مؤسسه قربانیان 
خود را مورد آزار جنسللی قرار داده و با پرداخت رشوه آنها 
را وادار به سللکوت کرده اند. گزارش روز سه   شنبه نتیجه 
18 ماه تحقیقات درباره این رسوایی جنسی است و نتیجه 
آن نشان می دهد که بسللیاری از قربانیان این آزار جنسی 
زیر سللن قانونی بوده اند. بر اسللاس این گزارش، آکسفام 

گزارش   هایی مبنی بر احتمال آزار جنسی کارکنانش علیه 
کودکانی تا سنین 1۲ و 1۳ سال را نادیده گرفته و درباره 
آنها مخفی کاری کرده است. کمیسللیون نظارت بر امور 
خیریه انگلیس این موضوع را مورد انتقاد شدید قرار داده 
است. کمیسیون نظارت بر امور خیریه می گوید که در بنیاد 
آکسفام فرهنگ رفتار های نادرست وجود داشته است. این 
کمیسیون به مقامات آکسفام در این باره هشدار داده و بنیاد 

آکسفام در این باره مجبور به عذرخواهی شده است. 

وزير خارجه قطر گفته که عربسلتان بله عنوان قدرت 
 برانگيزنلده آشلوب در منطقله عملل می کنلد و در 
بيشتر مواقع برای اعمال حاکميت اسلتبدادی خود از 
شيوه    هايی چون اخاذی و فشار اقتصادی کمک می گيرد. 
به گزارش ایسللنا، روزنامه گاردین چاپ انگلیس به نقل از 
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر 
خارجه قطر در سخنانی در لندن گفت که عربستان به عنوان 
قدرتی که در خاورمیانه آشوب و تنش به پا می کند، شناخته 
می شود و این کشور غالباً برای اعمال حاکمیت استبدادی 

خود به شیوه اخاذی و فشار اقتصادی پناه می برد. 

این مقام قطری گفت: به نظر می رسد بحران منطقه خلیج 
]فارس[ موجب تشدید درگیری های دیگر در منطقه شده 
است و همین امر حل درگیری    ها در لیبی و سومالی را دشوارتر 
کرده است. آل ثانی افزود: عربستان تالش می کند حاکمیت    ها 
و دولت    هایی همسو با خود ایجاد کند، در واقع ریاض و ابوظبی 
هر کشوری  را که در آن مستبدان حاکمیت نداشته باشند، 
کشوری » تروریستی « می خواند. وزیر خارجه قطر با اشاره 
به اینکه دوحه هدف تالش های متعدد عربسللتان و امارات 
برای تحریف و خرابکاری بوده، گفت: برخی کشورهایی که 
به حمایت عربسللتان و امارات نیاز دارند، برای دنبال کردن 

سیاست ضد قطر اخاذی می کنند و این مسئله موجب ایجاد 
تنش های بسیاری در منطقه شللاخ آفریقا و جنوب صحرا 
شده است. آل ثانی درباره بحران فعلی سودان نیز، کشتاری 
را که هفته گذشللته در پی برهم زدن تحصن معترضان در 
مقابل فرماندهللی کل ارتش این کشللور در خارطوم انجام 
شد، » وحشیانه « توصیف کرد. این مسئول قطری در ادامه 
تأکید کرد: دوحه می خواهد به گللروه میانجی    ها در بحران 
میان ایران و امریکا بپیوندد و بر این باور است که تهران پیش 
از لغو تحریم های اقتصادی هرگز با واشنگتن وارد گفت وگو 

نخواهد شد. 

عمومی با پيکر پايداري مراسلم وداع 
شهيد محمد جنتی با نام جهادی حاج حيدر 
و معروف به »فرمانلده حيدر« فرمانده تيپ 
زينبيون شلامل رزمنلدگان مدافلع حرم 
پاکسلتانی ، ديلروز چهار  شلنبه در معراج 
شهدای تهران برگزار شلد. مراسم تشييع 
پيکر شلهيد نيز امروز پنج شلنبه، از مقابل 
مسجد حجت)ع( واقع در خيابان پيروزی، 
خيابان زينتی افخم، ميدان سرآسياب آغاز 
می شود. او در همان يادمان قطعه 26 گلزار 
شهدای بهشت زهرای تهران که بعد از اعالم 
شهادتش ايجاد شد، به خاک سپرده می شود. 
به گزارش تسللنیم، شللهید محمد جنتی اهل 
روستای » دیزج خلیل « از توابع شهرستان شبستر 
در استان آذربایجان شللرقی بود. او نوزدهمین 
شللهید مدافع حرم اسللتان آذربایجان شرقی 
است. سال 9۲ راهی سللوریه شد و حدود چهار 
سللال در جبهه مقاومت سللوریه و عراق حضور 
فعال داشت. جزو اولین مستشارانی بود که برای 
مقابله با تروریست های تکفیری وارد جبهه شد 
و در مناطق مختلفی از جمله دمشللق، حلب و 
حماه حضور داشللت و چندین بار در درگیری  با 
تروریست   ها مجروح شللده بود. استعداد باالیی 
در فرماندهی نیرو  ها داشللت و به خاطر اخالق 
حسنه اش، افراد زیادی را جذب خود کرده بود و از 
محبوبیت باالیی میان نیروهایش برخوردار بود. 
بسیار متواضع بود و تا زمان شهادت نزدیکانش 
هم نمی دانستند که فرماندهی گروه های مقاومت 
را بر عهده داشته است. محمد جنتی نهایتاً در 16 
فروردین 96 در حماه سوریه منطقه تل ترابی به 
شهادت رسید و همچون حضرت عباس)ع( سر 
و دستش را فدا کرد. پیکر مطهر او در منطقه ماند 
و مدتی در شمار شهدای جاویداالثر مدافع حرم 
قرار گرفت. بعد از اعالم خبر شهادت حاج حیدر 
در منطقه مزار یادبودی برایش در قطعه ۲6 گلزار 

شهدای بهشت زهرا)س( ایجاد شد. 
حاال بعد از گذشت دو سال طی عملیات تفحص 
پیکر شهدای مدافع حرم در مناطق سوریه، پیکر 
این شهید نیز کشف شللده و به کشور بازگشته 
 DNA اسللت. هویت پیکر او از طریق آزمایش
شناسایی شللده است. سردار سلللیمانی درباره 
این فرمانده شللهید گفته بود: »حیللدر یکی از 

بهترین هایم بود.«
با حمله تکفیری   ها بلله سللوریه و در خطر قرار 
گرفتن حرم حضرت زینب)س(، طالب و جوانان 
پاکستانی بسیاری بودند که می خواستند برای 
دفاع از حرم عقیله بنی هاشم که در فرهنگ آنها 
حضرت زینب)س( »ثانیه زهرا« نامیده می شود، 
به سوریه بروند اما به علت حساسیت   ها و تمرکز 
سرویس اطالعاتی پاکستان روی شیعیان، این 
امکان به راحتی فراهم نبود. در زمستان سال 9۲ 
اجتماعی را در تهران برپا کردند و نام »زینبیون« 
را برای خود برگزیدند. اولین گروه از رزمندگان و 
مجاهدان زینبیون ابتدای سال 9۳ عازم سوریه 
شدند و در جبهه مبارزه علیه تروریست   ها حضور 

پیدا کردند. 
آزادسللازی حلب، نبل و الزهرا, تدمللر, حماه و 
حاشیه دمشق از جمله مناطقی بود که رزمندگان 
زینبیون نقش مهمی در آزادسازی و تثبیت آن 
مناطق داشللتند. رهبر انقالب نیز در پیامی به 
مدافعان حرم پاکستانی به موضوع رشادت آنها 
اشاره کردند و فرمودند: »سالم من را به مدافعین 
حرم پاکستانی برسانید. زینبیون خیلی خوب 
می جنگند. خیلی خوب مجاهللدت می کنند. 
سالم من را به پدر  ها و مادر  ها و خانواده های شان 

برسانید.« 
چهارم بهمن ماه سال 97 که خزانه داری امریکا 
چندین مجموعه را به  اتهللام ارتباط و همکاری 
با جمهوری اسللالمی ایران در فهرست تحریم 
قرار داد، نام لشللکر زینبیون در کنار رزمندگان 
فاطمیون افغانستانی در این فهرست قرار داشت. 

اتالف انرژي در وزارت نیرو
 8 برابر مصرف یك سال نان ایرانیان

رضا اردکانيان، وزير نيرو در اظهاراتي  که خبرساز شد، گفته است: »چيني ها جامعه
با يک وعده غذا هم رفع گرسلنگي مي کنند. ما بيشتر از متوسط 
کشلورهاي صنعتي و توسلعه يافته غذا مي خوريم.« اين در حالي 
اسلت که نگاهي به عملکرد زير مجموعه ايشلان نشان مي دهد، 
وزارتخانه تحت امرش ساالنه 16ميليارد دالر اتالف انرژي دارد که 

معادل هشت برابر مصرف يک سال نان در کشور است!
براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس که اردیبهشت98 منتشر 
شد، سرانه مصرف گوشللت دهک اول جامعه در سللال 1۳96 حدود 
۴8۰گرم بوده است.  اکنون نگاهي بیندازیم به میزان اتالف انرژي در 
بخش نیروگاه هاي برقي و شبکه توزیع آن که آقاي اردکانیان هدایت 
این مجموعه را در دست دارد.  بنابر آمارهاي رسمي وزارت نیرو، راندمان 
نیروگاه هاي حرارتي کشور ۳6/5 درصد است که این رقم کمتر از نصف 
راندمان نیروگاه هاي پیشللرفته حرارتي در جهان است. بدین ترتیب 
نیمي از سوخت مصرفي این نیروگاه ها عماًل به هدر مي رود.  طي سال 
گذشته نیروگاه هاي حرارتي کشور بیش از 67میلیارد متر مکعب گاز، 
نزدیک شش میلیارد لیتر گازوییل و ۳/5میلیارد لیتر نفت کوره مصرف 

کرده است. 
در واقع نیمي از این میزان سللوخت ها در مرحله تولیللد برق به خاطر 
راندمللان پایین نیروگاه هاي ما هدر شللده اسللت. با توجلله به قیمت 
منطقه اي این سللوخت ها، در واقع طي سللال 97 بیش از 1۲میلیارد 
دالر گاز و سللوخت مایع در نیروگاه هاي برق تلف شللده است که اگر 
این میزان پول میان مردم تقسیم مي شد، سرانه دریافتي هر شهروند 
ایراني ماهانه حدود 1۳دالر بود و هر خانواده معمولي چهار نفره ایراني با 
همین پول مي توانست ماهي تقریباً هشت کیلو گوشت قرمز یا چندین 
برابر این میزان گوشت مرغ بخرد. به عبارتي تنها ارزش سوختي که در 
نیروگاه هاي کشور به هدر داده مي شود، ساالنه معادل ۲میلیارد کیلو 

گوشت قرمز است. 
البته این تمام ماجرا نیست؛ میزان اتالف برق در شبکه توزیع کشور نیز 

باالي 11درصد است. 
ایران سللاالنه ۳11 تراوات )هزار گیگاوات( ساعت برق تولید مي کند و 
میزان هدر روي برق در شبکه بیش از ۳۴ تراوات ساعت است که ارزش 
آن در بازارهاي منطقه اي حدود ۴میلیارد دالر اسللت. با همین چهار 
میلیارد دالر نیز هر خانوار ایراني مي تواند ماهانه بیش از دو کیلو گوشت 

قرمز خریده و مصرف کند. 
بقيه در صفحه3

بينالملل

يادداشت هاي امروز

ما الگوی علي يف و علی يف الگوی ما
فريدون حسن

1۳

»مقاومت فعال« راهکار تأديب دشمن غدار
رسول سنائی راد

۲

ماس و آبه در 2 اردوگاه متعارض برجامي
محمود حکیمی

15

وحشت موشک هاي يمنی 
در فرودگاه های سعودی 

   یگان موشکی انصاراهلل دیروز با شلیک یک موشک بالستیک، 
فرودگاه »ابها« در عربستان را هدف قرار داد که به زخمی شدن ۲6 
سعودی منجر شد. انصاراهلل تهدید کرد که اگر جنگ متوقف نشود، 

فرودگاه های متجاوزان را به تعطیلی خواهد کشاند |   صفحه 15

ويژه هاي جوان  

 مرعشي: قبول ندارم زمين خوردن نجفي 
به دليل افشاگري هايش است

 ظريف سخنران مراسم 13 آبان باشد
صفحه 2

وداع با پیكر شهید محمد جنتی)حاج حیدر( - رضا دهشیری - جوانهشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان - محمد مهدی صافی - جوان

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه  23 خرداد 1398   - 9 شوال 1440

سال بيست و يکم- شماره 5673 - 16 صفحه
قيمت: تهران و استان البرز 1000تومان

 شهرستان ها 500 تومان

مقام های امریکایی الاقل یک سال است که پی درپی تأکید 
می کنند تحریم ها، حکومت ایللران را هدف گرفته اند، نه 
مردم را. همین چند ماه قبل بود کلله مایک پمپئو، وزیر 
خارجه امریللکا گفت که »واشللنگتن به افزایش فشللار 

علیه حکومت ایران ادامه خواهد داد  تا مردم ایران به آن 
چیزی برسند که لیاقتش را دارند.« اما حاال دونالد ترامپ 
می گویللد تحریم های امریکا آنقدر ایرانیللان را در منگنه 
گذاشته که »حتی نمی شود یک تکه نان خرید.« ترامپ 

همچنین گفته اسللت پس از فشللارهاي اخیر،  ایراني ها 
دیگر مرگ بر امریکا هم نمي گویند، تا ثابت کند که منظور 
امریکا از تحریم ها، دقیقاً مردم ایران هستند، هرچند در 

ادعا خالف آن را بگویند  | صفحه 15
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