موضعمشترک دولت،سپاه واصالحطلبان
دربرابرنسخهپیچی مذاکره باترامپ

چهار شنبه 30 .خرداد 1397
 6شوال  20 . 1439ژوئن 2018
شماره  . 19845سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها

نوبخت :ملت و هیچ منطقی مذاکره با ترامپ را نمی پذیرد

 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه هم روز گذشته در همایش بسیج اساتید ،بزرگ ترین مانع پیشبرد اهداف انقالب اسالمی در داخل
کشور را جریان فکری مقابل جریان اسالمی ناب دانست و افزود :آخرین اقدام آن ها نامه  100نفری است که جمهوری اسالمی با ترامپ مذاکره
کند .این ها با آمریکا و دشمن مردم همراهی و زمینه را فراهم میکنند .فرمانده سپاه افزود :اگر بگوییم این  100نفر مامور . ..صفحه 16
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رسانههای صهیونیستی ابعادی ازجاسوسی وزیرسابق این رژیم برای ایران را تشریحکردند

بازتابصیداطالعاتی سگو
«

دستورترامپ برای تاسیس نیروی
فضایی و اعزام انسان به مریخ

بازگشت به «جنگ ستارگان

»

»

صفحه 16

تاریخ /سن پترزبورگ؛ رؤیای «پترکبیر»

چگونه به واقعیت پیوست؟

ایران زیرذره بین
رسانهها و مفسران
اسپانیایی

ترس
الروخا از
کی روش

خراسان ورزشی

رشد4برابری تقاضای ورود
سهامدارجدید به بورس
14

پیشنهاد سردبیر

دخل وخرج /تفریحات خانوادگی چقدر
آب میخورد؟
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پرونده ویژه  /درباره موج نگهداری
از حیوانات خانگی خطرناک وکمیاب

زندگی

گزارش /نکاتی درباره هیجانات مثبت
و منفی تماشای فوتبال

زندگی

یادداشت  /دیکتاتوری؛ آرزوی ترامپ
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یادداشت روز

توضیحات فیروزآبادی ودستور
رئیسکل دادگستریتهراندرباره
ویالی لواسان

درگیری ها میان نیروهای سعودی – اماراتی
و انصارا ...اوجگرفت

فرودگاه حدیده
زیرآتش

فرودگاه حدیده یمن واقع در ساحل دریای سرخ صحنه درگیری
شــدید بین ائتالف تجاوزگــران ســعودی و اماراتــی و نیروهای
جنبش مردمی انصارا ...شده است .ظاهرا عربستان سعودی و
متحدانش پس از ناتوانی در وادار کردن ارتش و جنبش مردمی
انصار ا...به عقب نشینی همچنان ســعی می کنند بدون درنظر
گرفتن اوضاع نابه سامان انســانی در یمن با تشدید فشار بر غیر
نظامیان ،مقاومت مردمی در این کشــور را وادار به عقب نشینی
کنند .ســه روز پیــش  ،رســانههای «ائتالف عربی» ،مثل شــبکه
العربیهواسکاینیوز،قبلازظهرمدعیشدندکهفرودگاهحدیده
به اشغال شبهنظامیان وابسته به این ائتالف درآمده و بعدازظهر
بهدروغخوداذعانکردندونوشتندکهفرودگاهصرفاتحتتسلط
آتشــباری قرار گرفتــه اســت.بعد از حملــهای که روز یک شــنبه
شکست خورد ،بخشی از نیروهای ائتالف در سه نقطه به موازات
ســاحل محاصره شــدند.صبح دیروزنیز حمله جدیــد ائتالف با
پشــتیبانی ســنگین هوایــی و مثل همیشــه. ..
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پشت صحنه شرط بندیهای
جامجهانی درفضای مجازی
12

دکتر شفیعیکدکنی ،دکترکزازی و دکتر
فتوحیدرباره برنامههای زبانیدشمن میگویند

3

دکترحامدرحیم پور

شکستگروهی ازیمن
دوربینها قبل از شروع دیدار ،بن ســلمان را نشان میدادند که
کنار پوتین نشسته بود و با تبســمی بر لب در انتظار شروع بازی
بود ،اما شانس با شاهزاده جنگ طلب یار نبود . ...صفحه ۲

فرمانده سپاه :ائتالف
غربی– عربی درالحدیده
شکست خورده است
صفحه 16

عکس:المنار

زبان
فارسی
درمعرض
تهدید
صفحه 11
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