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واعظی:
از انتشار لیست دوتابعیتی ها 

خوشحال شدیم

»عبدالعزیز احم��د البکیر« تصریح 
ک��رد که مق��ر فرماندهان نظامی 
سعودی و اماراتی برای نیروهای 
م��ا اهدافی مش��روع محس��وب 
می ش��ود و این مقره��ا فقط در 

سرزمین یمن نیست.
مه��دی المش��اط، رئیس ش��ورای 
عالی سیاسی و فرمانده کل نیروهای مسلح 
یمن در روزهای اخیر با حضور در نمایش��گاه صنایع نظامی از 
موش��ک بالدار قدس ۱، پهپاد صماد ۳، پهپاد اطالعاتی صماد 

۱و پهپاد قاصف کی رونمایی کرد.
المشاط در این مراس��م ضمن تمجید از دستاوردهای نظامی 
نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: مرحله آینده پر از غافلگیری 
خواهد بود و س��الح های جدید توازن قدرت را برهم می زند و 
و رون��د اوضاع را به نفع نیروهای ما تغییر خواهد داد زیرا این 
اس��لحه جدید بازدارندگی فعال و موثری دارد. دس��تاوردهای 

موشکی و پهپادی مایه مباهات همه یمنی هاست.
محمد ناص��ر العاطفی، وزیر دفاع یمن نیز در این نمایش��گاه 

اعالم کرد:
با همت کارشناس��ان داخلی نیروهای مس��لح یمن به مرحله 
پیش��رفته ای در زمینه ساخت تسلیحات نظامی رسیده  است. 
این س��الح جدید با چند عملیات موفق آزمایش شده است و 

دقت و قدرتش را در زدن اهداف ثابت کرده است. 
وی تاکید کرد: آینده دردناک برای متجاوزان اگر تن به صلح 
ندهن��د و حمالت خود و محاصره ملت یمن را متوقف نکنند، 
خواه��د بود. »عبدالعزیز احمد البکیر« وزیر مش��اور در دولت 
نجات ملی یمن در گفت وگویی به تش��ریح روند عملیات علیه 

متجاوزان پرداخته است.
 اخیرا موشک ها و پهپادهای جدیدی توسط نیروهای 
یمنی رونمایی شد. پیام ساخت تجهیزات نظامی جدید 

به کشورهای متجاوز و حامیان آنها چیست؟
رونمایی از موشک ها و پهپادها یک دستاورد جدید و نشانگر 
آغاز قوی مرحله ای جدید در نبرد بازدارندگی است. همچنین 
این دس��تاورد نقطه تغییر روند عملیات نظامی محسوب می 
شود. با این دستاورد سطح تقابل با دشمن به مراحل پیشرفته 
تبدیل شد و گزینه های دشمن منقلب شد و عقبگرد داشت. 

آنه��ا تصور نمی کردند که یمنی ها پهپاد داش��ته باش��ند اما 
اکن��ون اینگونه غافلگیر ش��ده اند که یمنی ه��ا هواپیماهای 
دورب��ردی دارند که قادر اس��ت به پایتخت های کش��ورهای 
متجاوز برس��د. از س��وی دیگر بانکی از اهداف یگان موشکی 
یمن و نیروی هوایی ما برای نبرد تش��کیل ش��ده اس��ت؛ در 
این راس��تا بیش از ۳۰۰ هدف نظامی متعلق به دشمن رصد 
و شناس��ایی ش��د که به این بانک اهداف اضافه گردید و می 
توان با تس��لیحات مناس��ب در صورت تصمیم فرماندهی آنها 

را هدف قرار داد.
از جمله این اهداف مقر فرماندهان نظامی س��عودی و اماراتی 
اس��ت که برای نیروهای ما اهدافی مشروع محسوب می شود. 
این مقرها طبق گفته سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای 
مس��لح یمن، فقط در س��رزمین یمن نیس��ت بلک��ه تا ریاض 

پایتخت رژیم سعودی و ابوظبی پایتخت امارات ادامه دارد.
 تاثیر حمالت پهپادی نیروهای یمنی به فرودگاه های 
س�عودی و تهدید امارات�ی ها به هدف ق�رار گرفتن بر 

بازدارندگی متجاوزان چگونه بوده است؟
زمانی که هواپیماه��ای متجاوز آمریکایی-س��عودی-اماراتی 
شامل جنگی، شناسایی و آپاچی در آسمان یمن عربده کشی 
می کردند و مرتکب ش��نیع ترین و وحشیانه ترین جنایت ها 
در حق ملت یمن می ش��دند، هیچگونه عام��ل بازدارنده ای 
وجود نداشت و جامعه بین الملل و نهادهای موسوم به سازمان 

حقوق بشر نیز توجهی به این مسأله نمی کردند.
در این ش��رایط مردمی بزرگ در یمن حضور داش��تند که در 
رگ هایش��ان، عظمت و ایمان جریان داش��ت و رنج های این 
ملت مظلوم را به جان خریده و به دفاع از آنها ایس��تادند. این 
س��ربازان از هر راه و روش مجازی از جالدان انتقام گرفته و با 
توکل بر خدا و الهام گیری از نور الهی، تمام موانع و مشکالت 
را پشت سر گذاشته و مبتکرانه تجهیزات جدید و پیشرفته ای 

برای بازدارندگی متجاوزان و تادیب آنها ساختند.
زمانی که خدا صدق نیت س��ربازانش را دی��د، راه های ابتکار 
و پیش��رفته س��ازی تس��لیحات بازدارنده را در چندین بخش 
از جمل��ه پهپادهایی ب��ا ماموریت ها و اش��کال متعدد به این 
س��ربازان الهام کرد. بخش��ی از این پهپادها کارکرد شناسایی 
و بخش��ی کارکرد هجومی دارند. همین موضوع نیز طاغوتان 
جهان را ش��گفت زده و دچار ناامیدی و شکس��ت روحی کرد؛ 

چگون��ه ملت��ی مانند یمن که تحت محاص��ره کامل زمینی و 
هوایی و دریایی اس��ت، به این دس��تاورد رسیده که در عرصه 

میدانی نیز کارآمد بودنش را ثابت کرده است.
هر کس بر خدا اعتماد نماید و از راه های درس��ت اقدام کند، 
هیچ مانعی جلودارش نیس��ت و غیرممکن در قاموس او جای 
ندارد. این پیامی غیبی برای دش��من است که عاقبت و نتیجه 
کارها دست خداوند است و به هیچ وجه نباید روی معیارهای 
مادی تکیه ک��رد. اگر مادیات در یکس��ره کردن جنگ نقش 
داش��تند، باید همان روز نخس��ت متجاوزان پیروز می شدند. 
زیرا عالوه بر امکانات گسترده و زیاد، حمایت سیاسی آمریکا و 

اسرائیل و سرپوش آنها بر جنایت هایشان نیز وجود داشت.
 مس�یر پیش رو برای مقاومت در براب�ر متجاوزان را 
چگون�ه ارزیابی م�ی کنید؟ چه غافلگی�ری هایی برای 

سعودی ها و متحدانش دارید؟
غافلگیری ها برای کش��ورهای متجاوز در وقت و زمان و مکان 
مناس��ب خودش به صورت قوی و تعیی��ن کننده رقم خواهد 
خورد. از غافلگیرکننده ها س��خن نم��ی گوییم بلکه آن را به 

عرصه میدانی واگذار می کنیم.
 ش�ت پرده عقب نش�ینی نظامیان ام�ارات از برخی 
مناطق یمن چیس�ت؟ آیا آنها نگ�ران حمالت نیروهای 

یمن به ابوظبی و دبی هستند؟
تصمیم امارات برای عقب نشینی توسط آمریکا و صهیونیست 
ها اتخاذ ش��ده و بر ش��ما پوشیده نیس��ت که مشارکت رژیم 
صهیونیستی در تجاوز به یمن مسأله ای قطعی است که نمی 
توان آن را مخفی کرد؛ به ویژه پس از حضور »خالد الیمانی« 
وزی��ر خارجه فراری منصور هادی در کنار »بنیامین نتانیاهو« 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست ورشو لهستان.
از س��وی دیگر اظه��ارات مقامات رژیم صهیونیس��تی به ویژه 
س��خنان نخس��ت وزیرش در ماه های نخس��ت آغاز حمالت 
متجاوزان مبنی بر اینکه تنگه باب المندب از پرونده هسته ای 
ایران برای امنیت این رژیم خطرناک تر اس��ت، دال و گواهی 
بر این موضوع می باش��د. بنابراین هرنوع دستاورد برای ارتش 
و کمیته های مردمی ضربه ای اساسی به دشمن اسرائیلی به 
عنوان مدبر و مدیر عملیات های نظامی اس��ت. رژیم سعودی 
و اماراتی فقط ابزار هس��تند و نتیجه ظلم خودشان را خواهند 

دید.

وزیر مشاور در دولت نجات ملی یمن:
هدف قرار دادن ۳۰۰ مقر نظامی در امارات و عربستان در دستور کار است

خبرگزاری رس��می یمن از دیدار هیأت انص��اراهلل با نماینده 
وی��ژه رئیس جمهور روس��یه خبر داد و اف��زود، در این دیدار 
درباره توافق »سوئد« و بندر »الحدیده« و مسیر سیاسی یمن 
بحث و تبادل نظر ش��د. هیأتی از انصاراهلل به ریاست »محمد 
عبدالس��الم« که برای دیدار با مقامات روسی وارد این کشور 
شده اس��ت با »میخائیل بوگدانوف« معاون وزیر امور خارجه 
روس��یه و نماینده رئیس جمه��ور در امور غرب آس��یا دیدار 
کرد. در این دیدار درباره مس��یر سیاس��ی یمن، توافق سوئد 
و اقداماتی که امکان ارائه آنها از طرف ش��ورای عالی سیاسی 

یمن و دولت نجات ملی وجود دارد، بحث و تبادل نظر شد.

در ادام��ه گزارش آمده اس��ت: در دیدار مذکور درباره موانعی 
که طرف مقابل در مسیر اجرای توافق الحدیده ایجاد می کند، 
صحبت ش��د بویژه پس از آنک��ه دولت نجات ملی گامی ویژه 
و یکجانبه در طرح بازاس��تقرار در بندرهای الحدیده برداشت 
و این اقدام مورد اس��تقبال سازمان ملل و جامعه بین الملل از 

جمله روسیه قرار گرفته است. 
نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل در راستای تالش برای اجرایی 
ش��دن توافق س��وئد، در تاریخ ۱۱ تا ۱4 ماه می )2۱ تا 24 
اردیبهش��ت( به صورت یک جانبه از سه بندر کلیدی در غرب 
یمن خارج ش��دند. توافق اس��تکهلم س��وئد میان طرف های 

یمنی ب��ه توافق آتش بس در اس��تان الحدی��ده، خروج تمام 
افراد مس��لح از بندر الحدیده و دو بندر دیگر در ش��مال این 
استان »رأس عیسی و الصلیف« و سپس خروج کامل نیروهای 
انصاراهلل و نیروهای وابس��ته به هادی از این از شهر الحدیده 

)مرکز استان الحدیده( اشاره می کند.
بن��ا به گزارش مذکور، در این دیدار بر اهمیت نقش روس��یه 
در سطح منطقه ای، انعکاس آن بر وضعیت یمن و آرام کردن 

تنش ها در این کشور تأکید شد.
میخائیل بوگدانوف نیز دیدگاه روس��یه برای تحقق امنیت در 

خلیج فارس و یمن را ارائه کرد.  فارس 

 اروپا و انگلیس 
در وضعیت 

اظهارات بی شرمانه

روحانی: به اسم 
مذاکره کنار میز 

تسلیم نمی نشینیم
نظ��ام بین الملل در حالی دورانی پر التهاب و البته 
غیرقابل پیش��بینی را سپری می کند که همچنان 
موضوع جمهوری اس��المی ایران و نقش و جایگاه 
آن در معادالت منطق��ه ای و جهانی اصلی مهم و 
غیرقابل انکار است. هر چند که آمریکا و اروپا برآنند 
تا چنان القاء س��ازند که فشارهای گسترده بر ایران 
برای امنیت و ثبات جهان است اما واقعیت آن است 
ک��ه این موضع گیری ها برگرفته از نقش و جایگاه 
جهانی ایران اس��ت.  نگاهی بر مب��ارزات انتخاباتی 
در آمری��کا ب��ه خوبی ای��ن امر را نش��ان می دهد، 
چنانکه از اصلی ترین محورهای مواضع نامزدهای 
انتخابات را موضوع ایران تش��کیل می دهد. جالب 
توجه آنکه س��ران و مقامات ارشد کشورها از جمله 
کش��ورهای غربی و آمریکا نمی ش��ود ک��ه درباره 
خاورمیانه صحبت کنند و نامی از ایران برده نشود. 
جهانیان اذعان دارند که هیچ معادله ای بدون ایران 
در منطقه قابل اجرا نخواهد بود. بر اس��اس همین 
این اقتدار و جایگاه جهانی ایران اس��ت که همگان 
اذعان دارند که برای تحقق اصل آزادی کشتیرانی 
در خلیج فارس و تنگه هرمز به جای ایجاد ائتالف 
آمریکای��ی باید ضمن خروج نیروه��ای خارجی از 
منطقه، امور امنیتی به ایران س��پرده ش��ود، ایرانی 
که همواره امنیت سراس��ری و پایدار را برگرفته از 
تعامالت میان همس��ایگان دانسته و تاکید دارد که 
نیروهای خارجی جز ایجاد و تشدید بحران و ناامنی 

دستاوردی برای منطقه نداشته و نخواهد داشت.
در کن��ار آنچه در ب��اب جایگاه منطقه ای و جهانی 
ایران ذکر ش��د ای��ن مهم وج��ود دارد ک��ه اقدام 
جمهوری اس��المی براساس مصوبه ش��ورای عالی 
امنیت مل��ی مبنی بر تعلیق گام ب��ه گام تعهدات 
برجامی در برابر بدعهدی طرف های مقابل و اجرای 
دو گام آن، بر جایگاه ایران افزوده است که تحرکات 
گس��ترده دیپلماتیک ب��رای آنچ��ه میانجی گری 
برجامی می نامند، سندی به این مهم است.  اقدام 
نیروهای دریایی س��پاه در متوقف س��ازی نفتکش 
انگلیس��ی که ناقض قوانین بین المللی بوده و البته 
سرنگون سازی پهپاد جاسوسی آمریکا ابعاد دیگری 

از این اقتدار را نشان داده است. 
 در کنار آنچه در باب اقتدار دفاعی و هسته ای کشور 
ذکر ش��د یک اصل مهم وج��ود دارد و آن اجرایی 
س��اختن مطالبه مردم در حوزه اقتصادی است که 
مورد تاکید رهبر انقالب بوده است. رئیس جمهوری 
اسالمی ایران دیروز در نشست هیات دولت بر این 
دستور رهبری تاکید کردند که دولت باید برای رفع 
مش��کالت اقتصادی در رساندن قیمت ها به ثبات 
و رفع مش��کالت معیش��تی مردم با تمام توان گام 
ب��ردارد. ای��ن مطالبه به حق مردم��ی و رهبری در 
حالی مطرح می شود که برخی این سوال را مطرح 
می سازند که در شرایط تحریم و فشارهای خارجی 

چگونه می توان این مهم را محقق ساخت؟
در این میان برخی با برجس��ته س��ازی مس��ائلی 
همچون فساد در ساختار اقتصادهای، کاستی هایی 
که در تهیه مواد اولیه وجود دارد و س��وء اس��تفاده 
های اقتص��ادی و ... رویکرد ب��ه مذاکره و پذیرش 
خواس��ته های اروپا را مطرح می سازند. آنها با بیان 
برخی نمونه های تاریخی، نسخه نهایی را رویکرد به 

غرب عنوان می دارند.
 حال این س��وال مطرح اس��ت که آیا واقعا چنین 
رویک��ردی باید صورت گی��رد و درغیر این صورت 
چنانکه برخی تئوریسین ها اجتماعی و سیاسی ادعا 
کرده اند باید در انتظ��ار طغیان اجتماعی بود؟ در 
پاس��خ به این سوال، وجود کاستی های اقتصادی و 
حتی چالشهایی همچون فساد در ساختار اقتصادی 
و نیاز تعامل با سایر کشورها امری انکارناپذیر است 
ام��ا در این زمینه چند نکته قابل توجه وجود دارد. 
نخست در باب فساد در ساختار اداره کشور نگاهی 
دقیق و ریشه ای نشان می دهد که »شکاف ذهنی« 
در جامعه با تجربه ملموس شخصی در مورد فساد 
اقتصادی حدود 64 درصد بوده و بسیار بیش آنکه 
س��اختار اقتصادی و اداری کشور دچار فساد باشد، 
شاهد وجود ذهنیت منفی نسبت به وجود فساد در 
این س��اختار ها هستیم. شواهد نشان می دهد که 
در کنار تبلیغات منفی شدید رسانه های معاند علیه 
سالمت س��اختارها، ارکان و شخصیت های نظام، 
عدم تفکیک بین دو مقوله »مطالبه گری در جهت 
مبارزه با فس��اد« از یک سو و پمپاژ اخبار غیردقیق 
و مایوس کننده و عموما با اهداف سیاسی � حزبی 
از سوی دیگر، عمال موجب تعمیق فضای بدبینی و 
احساس وجود فس��اد در افکار عمومی شده است. 
براین اس��اس ایجاد فضایی شفاف در این عرصه ها 
می تواند گامی مهم در ایجاد فضای امید در جامعه 
و حرکتی موثرتر در جهت تولید و توسعه اقتصادی 
باش��د. دوم آنکه مجموعه س��اختارهای اقتصادی 
دولت، مجلس، قوه قضاییه و تمام نهادها و سازمان 
های مربوطه باید وارد عرصه صحیح اقتصادی شده 

و در چارچوب مقاومت فعال ایفای نقش نمایند.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com
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صفحه 6

دو آزمون پیش  روی 
نخست وزیر جدید 

انگلیس در مورد ایران         

راه تحقق مطالبه مردمی

حمایت 20 میلیون 
کاربر فضای مجازی 

از سرنگونی پهپاد 
آمریکایی

سخنگوی سپاه گفت: روزی که پهپاد متجاوز آمریکایی 
توسط سپاه ساقط ش��د، بیش از 2۰ میلیون کاربر در 
فض��ای مجازی از هر قش��ر و طیفی حمایت خود را از 
ای��ن اقدام ش��جاعانه اعالم کردند و احس��اس عزت و 
غرور داشتند.س��ردار رمضان شریف سخنگو و مسئول 
رواب��ط عمومی کل س��پاه در همایش مدی��ران روابط 
عمومی و تبلیغات و کارگاه توانمندسازی فرهنگیاران 
و خبرنگاران س��پاه امام رضا )ع( در مجتمع فرهنگی 
و آموزش��ی امامت مش��هد با اش��اره به نقش و جایگاه 
مهم  و تعیین کننده رس��انه ها در دنیای امروز ،گفت: 
با گس��ترش و توسعه رسانه ها در دنیا و ارتقای سطح 
و پیچیدگی آنها نس��بت به گذشته، امروز برخورداری 
از س��واد رسانه ای از اهمیت باالیی در تجزیه و تحلیل 

حجم گسترده اخبار دریافتی از منابع گوناگون دارد.
سردار ش��ریف با تاکید بر اینکه  رسانه ها حتی قدرت 
هدایت جوامع به س��مت امیال و منافع صاحبان خود 
را دارند، اظهار کرد: امروز تاثیر رس��انه  بسیار فراتر از 
تصور و بیش��تر از فعالیت در س��ایر عرصه ها است؛ به 
گونه ای که نظام سلطه به این نتیجه رسیده است که 

می توان از طریق رسانه جوامع را تسلیم خود کرد.
سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
ب��ه نمایش اقتدار و صالبت ایران اس��المی در س��اقط 
کردن پهپاد جاسوسی متجاوز امریکایی و توقیف شناور 
متخلف انگلیس��ی گفت: نظام جمهوری اسالمی ایران 
پیشرفته ترین پهپاد امریکا را که به فضای سرزمینی ما 
تجاوز کرده بود ساقط کرد ، در حالی که هیچ کشوری 
جرات اینگونه اقدامات برابر امریکا را ندارد و این عزت، 
عظمت و ش��کوه  را مدیون رهنمود ها و تدابیر امامین 
انقالب اس��المی ،خون شهدا و جانفشانی رزمندگان  و 
مجاهدت و ایستادگی ملت ایران هستیم. وی با اشاره 
به اقدامات گس��ترده جریان رس��انه ای دش��من برای 
مخدوش کردن چهره سپاه نزد ملت ایران اظهار کرد: 
تالش دش��من این بود که محبوبیت س��پاه را کاهش 
دهد، از این رو ترامپ سپاه را سازمان تروریستی اعالم 
ک��رد ؛ اما برغم خواس��ت نامبارک آنان ش��اهد ایجاد 
وحدت و همدلی ملی برابر این اقدام ش��یطانی بودیم 
و از هر طیف و  س��لیقه سیاس��ی  از  نه��اد انقالبی و 
مردمی  س��پاه حمایت کردند. س��ردار شریف در ادامه 
با تاکید بر اینکه تروریس��ت اعالم کردن س��پاه توسط 
ریی��س جمهور امریکا  اوج واماندگ��ی و ناتوانی  برابر 
این نهاد ضد تروریسم  و کینه و عصبانیت آنان از ملت 
ای��ران را به همگان نش��ان  داد،تصریح کرد:  به فضل 
الهی ملت ایران امروز با بصیرت و ش��ناخت دقیقی که 
از توطئه های دشمن دارند از سپاه و اقدامات قاطع آن 

برابر متجاوزان و زورگویان حمایت می کند. 
 سپاه نیوز  

مذاکره، تاکتیک شکست خورده 
در مقابل یانکی ها

2

آیا برجام و نفتکش ها درآینده روابط 
دو کشور اثر گذار است؟

صفحه 5

عبدالعزیز احمد البکیر:
هدف قرار دادن ۳۰۰ مقر نظامی در 
امارات و عربستان در دستور کار است

1

صفحه 2

دیدار هیأت انصارهللا با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه

وقتی جانسون و اتحادیه اروپا برای هم خط و 
نشان می کشند

دستور رهبر 
انقالب برای 
تنظیم بازار 

و رفاه بیشتر 
»مردم« 

رئیس جمهور خبر داد


