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دیدار سفیر ایران با مقام مسئول روس 
در دیدار سفیر ایران با مدیرکل کنترل مرزی سرویس 
فدرال امنیت روسیه درباره مشکالت پیش آمده برای 
تعدادی از مس��افران ایرانی در فرودگاه ونوکوا مسکو 

گفت وگو شد.
در ای��ن مالقات درباره مهم ترین مس��ائل موجود در 
رواب��ط دوجانبه از جمله مس��ائل فرودگاهی و مرزی 
و مش��کالتی که گاهی اوقات ش��هروندان ایرانی با آن 

مواجه می شوند، بحث و تبادل نظر شد.
مه��دی س��نایی در ای��ن دی��دار برخی از مش��کالت 
مس��افران و گردش��گران ایرانی در فرودگاه ونوکوای 
مس��کو را مطرح کرد و طرفین توافق کردند 2 کشور 
برای حل و فصل این مسائل با یکدیگر همکاری کنند. 

 فارس 

توضیح کرملین درباره علت تعویق یک 
نشست 

س��خنگوی کرملین با اعالم اینک��ه مقدمات برگزاری 
نشست بعدی روس��ای جمهوری روسیه-ایران-ترکیه 
درباره س��وریه در حال انجام اس��ت، عل��ت به تعویق 
افتادن نشست سران روسیه-ایران-آذربایجان را عدم 

تطابق برنامه های روسای جمهوری سه کشور نامید.
دمیتری پسکوف یادآور شد، البته هنوز مشخص نیست 
که آیا کار بر روی تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه 
که دیگر بس��یار نزدیک به اتمام است، تا برگزاری این 
نشست س��ران به پایان رسیده باشد و هنوز نمی توان 

تاریخ دقیقی برای آن مشخص کرد.
س��خنگوی کرملین همچنین یادآور ش��د که نشست 
سه جانبه روسای جمهوری روسیه، ایران و آذربایجان 
که قرار بود در این هفته در بندر س��وچی انجام شود، 
به دلیل عدم تطابق جدول زمانی برنامه های روس��ای 
جمهوری س��ه کشور به تعویق افتاده و این نشست بر 
اساس هماهنگی برنامه های سه طرف در زمان دیگری 

برگزار خواهد شد.
پس��کوف اف��زود: بع��د از آنک��ه از طری��ق کانال های 
دیپلماتیک هماهنگی های الزم بین مقامات مس��کو، 
ته��ران و باکو در این باره ص��ورت بگیرد، تاریخ دقیق 

این نشست اعالم خواهد شد.  تسنیم 

تحریم ظریف آخرین میخ بر تابوت مذاکره 
با تهران است

پایگاه خبری هیل وابسته به کنگره آمریکا در گزارشی 
به بررس��ی جدیدترین اقدام واشنگتن علیه کشورمان 
ب��رای تحریم محمد ج��واد ظریف، وزی��ر امورخارجه 
پرداخ��ت و تاکی��د کرد که ای��ن کار آنقدر که ممکن 

است به نظر بیاید، وحشتناک نیست.
هی��ل با اذعان به اینکه جامع��ه بین الملل در رابطه با 
تحریم ظریف توسط دولت دونالد ترامپ یک غوغا به 
راه انداخته است، گزارش داد: استدالل آنها این است 
که تحریم ظریف ش��بیه تحریم خود دیپلماسی است 
اما این، آخرین میخ بر تابوت مذاکره با تهران به شمار 
می آید. در این میان، ممکن اس��ت لفاظی ها تش��دید 

شود اما به طور همزمان واقعیت کمرنگ می شود.
ای��ن پایگاه خبری در ادامه با تاکی��د بر اینکه رهبری 
جمهوری اس��المی ایران تصمی��م نهایی را درباره امور 
این کشور اتخاذ می کند، افزود: ظریف برای خبرنگاران 
و اصحاب رسانه یک فرد در دسترس و خوش برخورد 
اس��ت اما ریاست دس��تگاه دیپلماس��ی ایران لزوما به 
معن��ی مذاکره کننده اصلی و راس آن نیس��ت. با این 
حال، اگر رئیس جمهور ترامپ می تواند با کیم جونگ 
اون، رهبر کره شمالی بر سر یک میز بنشیند، هر اتفاق 
دیگ��ری ممکن خواهد بود و ظریف تنها سیاس��تمدار 

ایران در خارج از کشور است.  مهر 

حمایت ایران از یمن واحد 
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان با اشاره به 
اینکه متجاوزان به دنبال تجزیه یمن هس��تند، تأکید 
ک��رد جمهوری اس��المی ایران از یم��ن واحد حمایت 

می کند.
سید عباس موسوی با اشاره به تحوالت اخیر در جنوب 
یمن اظهار داشت: ائتالف متجاوزان سعودی و اماراتی 
با همراهی مزدوران آنان که طی پنج س��ال گذشته با 
انواع سالح های پیشرفته و انجام  کشتار و ویرانی های 
فراوان نتوانس��تند اراده مردم را در هم بشکنند و خود 
را در برابر روحیه مجاهدت و ایس��تادگی مردم سراسر 
یمن شکست خورده می بینند، اکنون در قالب توطئه 

ای مشکوک به  دنبال تجزیه یمن هستند.
وی تصریح کرد: جمهوری اس��المی ای��ران همواره از 
"یمِن واحد" حمایت نم��وده و حفظ یکپارچگی آن را 

مسئولیت مشترک همه مردم یمن می داند.
موس��وی ابراز امیدواری کرد که با توقف تجاوز ائتالف 
س��عودی - اماراتی به آن کش��ور، احزاب و گروههای 
مختل��ف یمن��ی بتوانن��د ب��ا به س��رانجام رس��اندن 
گفت وگوهای یمنی– یمنی بر مش��کالت غلبه کرده و 
یک دولت فراگیر در سراسر یمن تشکیل دهند. گفتنی 
است، بیشتر از چهارسال است که سران سعودی مردم 
بی گناه یمن را به خاک و خون کشیده اند و هنوز هم 
دس��ت از تجاوزات به خود به این کشور  بر نداشته اند.

البته این روزها عربستان و امارات بر سر تقسیم غنائم 
در یمن دچار اختالف شدید شده اند. ایسنا 

اخبار

حزب اهلل ذلت و حقارت رژیم صهیونیستی را به تصویر کشید
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی 

تاکید کرد، حزب اهلل توانست رژیم صهیونیستی را به ذلت و حقارت بکشاند.
سید حس��ن نقوی حسینی اظهار داشت:هیچ کس در دنیا انتظار نداشت حزب 
اهلل که از یک گروه کوچک در دهه هشتاد شکل گرفت، به یک قدرت تاثیرگذار 

در لبنان و منطقه و نیز محور مقاومت تبدیل شود.
وی طی س��خنانی به مناسبت سالگرد پیروزی مقاومت در جنگ 2006 تصریح کرد، 

همه در سطح بین المللی و منطقه اعتراف کردند، حزب اهلل یک گروه قوی و تاثیرگذار 
است و در قلب ملت های منطقه و مسلمانان جا دارد و به دنبال تحقق اهداف ملت های 
مس��لمان و قضیه فلس��طین و محور مقاومت اس��ت. وی تاکید کرد، نقش حزب اهلل در 
لبنان و محور مقاومت، سرنوشت ساز است و ما به مقاومت اسالمی دنیا سالگرد پیروزی 

مقاومت را تبریک می گوییم.  العهد

دولت آمریکا به اعمال تحریم اعتیاد دارد
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در آفریقای جنوبی اظهار داش��ت: واشنگتن به 

تحریم ها و محاصره اقتصادی یکجانبه اعتیاد دارد.
محس��ن موحدی قمی با تاکید بر اینکه چن��د جانبه گرایی تنها راه حل خاتمه 
بخشیدن به درگیری های جهانی است، از کشورهای جهان خواست برابر آمریکا 

و  زورگویی های این کشور مقاومت کنند.
دول��ت آمریکا سال هاس��ت ک��ه ایران، کوب��ا، ونزوئال و برخی کش��ورهای دیگر را  با 

بهانه های واهی تحریم  کرده و سعی در تضعیف و براندازی دولت های منتخب و مخالف 
سیاس��ت های خود دارد. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در همین راس��تا 18 
اردیبهش��ت ماه سال گذشته به طور یکجانبه از برجام خارج و تحریم های معلق  شده به 
موج��ب ای��ن توافق را علیه ای��ران احیا کرد. این تحریم ها از مرداد ماه و آبان  ماه س��ال 

گذشته اجرایی شده اند.   فارس 

اروپا در اجرای تعهدات بی تحرک است
س��فیر کش��ورمان در نروژ با بیان اینکه ایران در پی بی تحرکی اروپا ناگزیر شد 
اجرای برخی تعهدات برجامی را کاهش دهد، ابراز امیدواری کرد که کشورهای 

باقیمانده در برجام با اقداماتشان مانع از برداشتن گام های بعدی شوند.
محمدحسن حبیب اله زاده در خصوص برجام و تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 

ایران اظهار داشت: برجام حاصل بیش از 10 سال مذاکره بین ایران و قدرت های 
بزرگ برای حل یک موضوع مهم بین المللی با توسل به راه حل مسالمت آمیز بود، اما 

خروج آمریکا از این توافق و بازگرداندن تحریم هایی که توس��ط قطعنامه شورای امنیت 
لغو شده بود، آمریکا را مشمول نقض فاحش حقوق و قواعد بین المللی کرده است.

وی گفت: ایران بعد از خروج آمریکا از برجام سیاس��ت خویش��تنداری را پیشه کرد تا ببیند 
کشورهای اروپایی چگونه خروج آمریکا را جبران می کنند.در حالی آمریکا از برجام  خارج شده 

است که کشورهای اروپایی به هیچ کدام از تعهداتشان عمل نمی کنند.  صداوسیما 

یک کارشناس مسایل سیاست خارجی  معتقد اس��ت اگر چه ریی��س جمهور دیـــــدگاه
فرانس��ه در متقاعد کردن ترامپ برای باقی ماندن در برجام 
شکس��ت خورد ام��ا هیچ گاه نمی توان گفت ک��ه تقابل بین 
اروپ��ا با آمریکا جدی اس��ت چرا که در ه��ر صورت منافع 
غربی ه��ا به هم گره خورده اس��ت و در نهایت در راس��تای 

منافع خود عمل می کنند.
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در شامگاه پنج شنبه در 
پیامی توئیتری با نام بردن از امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانس��ه اعالم کرد که هیچ کس به ج��ز آمریکا نمی تواند از 
طرف آمریکا ]با ایران[ صحبت کند. ما به هیچ وجه، ش��کل 

یا شیوه ای به کسی اجازه نداده ایم که نماینده ما باشد.
ژان ای��و لودریان وزی��ر امور خارجه فرانس��ه در واکنش به 
اظه��ارات رییس جمه��ور آمری��کا در بیانی��ه ای اعالم کرد: 
فرانس��ه در مورد ایران با حاکمیت تم��ام موضع گیری می 
کند. فرانسه قویاً به صلح و امنیت منطقه متعهد است، این 
کش��ور متعهد است که تنش زدایی از بحران ها را میسر کند 

و برای این امر نیازی به هیچ مجوزی ندارد.
ای��ن در حالی اس��ت که امانوئل ماکرون ط��ی دو ماه اخیر 
پنج بار به صورت تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران 
گفتگو کرده است و اکنون ترامپ سعی دارد وانمود کند که 
ای��ن گفتگوها و همچنین س��فرهای برخی مقامات اروپایی 

و آس��یایی به ایران به منظور کاهش تنش ها کاماًل برخالف 
خواس��ت وی بوده اس��ت؛ اما اظهارت قبلی وی خالف این 
ادع��ا را ثاب��ت می کند، فرانس��ه همواره پیش��نهاداتی را به 

مقامات ایرانی داده است که ایران آنها را رد کرده است.
ابوالفضل ظهره وند در مورد اقدامات اخیر فرانس��ه و آمریکا 
در قب��ال ای��ران اظهار داش��ت: واقعیت امر این اس��ت که 
فرانسوی ها بنا به دالیل مختلفی همانند آلمانی ها با آمریکا 
زاویه پیدا کردند، به خصوص در مورد مس��ایلی همچون از 
بی��ن بردن اتحادیه اروپا و فروپاش��ی آن و مس��ایلی که در 
مورد خروج بریتانیا با آن روبرو هس��تند، موجب شده است 

تا شکافی بین این دو کشور به وجود بیاید.
وی به نقش فرانسه در برجام اشاره کرد و گفت: در موضوع 
برجام فرانسوی ها همواره نقش پلیس بد را به نفع آمریکایی ها 
بازی  می کردند ولی با روی کار آمدن ترامپ و خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا، موجب ش��د تا فرانسه تا حدودی نسبت به 
آمری��کا تغییر رویکرد داده و برای بهب��ود روابط با ایران در 
تمامی زمینه ها به ش��کلی جدی وارد ش��ود. با اعالم خروج 
ترامپ از برجام، مکرون تالش کرد وی را متقاعد کند که در 
این توافق بماند ولی موفق نش��د، اما هیچ گاه نمی توان گفت 
که تقابل بین اروپا با آمریکا جدی است چراکه در هر صورت 
منافع غربی ها به هم گره خورده است و در نهایت در راستای 

منافع خود عمل می کنند.  الف 

ظهره وند:
تقابل آمریکا و فرانسه بر سر ایران جدی نیست

ی��ک پایگاه آمریکایی در گزارش��ی به  رسـانه بررس��ی رویه های خبررس��انی صدای بـازي 
آمریکا پرداخته و ش��رح داده این رسانه چطور به بلندگوی 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تروریس��ت های 

منافقین تبدیل شده است. 
پایگاه اینترس��پت نوش��ته خبرنگاران بخش فارسی صدای 
آمری��کا در فضای مجازی به افرادی که به نظر آنها به اندزه 
کافی از سیاس��ت های ترامپ علیه ایران حمایت نمی کنند 
حمله می کنند.  اینترس��پت نوش��ته پایگاه ص��دای آمریکا 
و تع��داد زی��ادی از کارکنان آن، بعد از انتخ��اب ترامپ به 
ریاس��ت جمهوری آمریکا در نوامبر س��ال 2016 مأموریت 
ادعایی خود در خصوص ارائ��ه اخبار متعادل به ایرانی ها را 
زیر پا گذاشته و به سرعت به حامیان ترامپ تبدیل شده اند 
و ش��اید جای تعجب نباشد که االن دارند در فضای مجازی 

شبیه خود او هم رفتار می کنند. 
در س��ال های گذشته، سیاستمداران ضد ایران در آمریکا با 
طرح این ادعا که بخش فارسی صدای آمریکا به اندازه کافی 
ضد حکومت ایران نیس��ت، خواستار ایجاد تغییراتی در آن 
ش��ده بودند. در سال 2012، اندیشکده هریتیج در گزارشی 
مدعی ش��ده بود که بخش فارس��ی ص��دای آمریکا طرفدار 
ای��ران و ضد آمریکا اس��ت.  با آنکه بخش فارس��ی صدای 
آمریکا در س��ال های گذشته همواره به سیاه نمایی از اوضاع 

ایران اش��تغال داشته اندیشکده هریتیج این ادعا را صرفاً بر 
اس��اس پخش گزارش هایی از این رسانه در ضدیت با حمله 

آمریکا به عراق مطرح کرده بود. 
پایگاه اینترس��پت هم ب��ه رویکردهای هم��واره ضدایرانی 
صدای آمریکا اذعان کرده و نوشته صدای آمریکا که کارش 
را از ده��ه 1۹۴0 به عنوان یک ش��بکه رادیویی آغاز به کار 
ک��رد، بعد از وقوع انقالب اس��المی ایران در س��ال 1۹۷۹، 

همواره ضد حاکمیت این کشور بوده است. 
عل��ی س��جادی، از مدیران ارش��د صدای آمریکا که س��ال 
گذش��ته بازنشس��ته ش��د گفت: صدای آمریکا همیشه ضد 
حکومت ایران بوده است. یکی دیگر از مدیران قبلی صدای 
آمریکا اعتراف کرده که بسیاری از کارکنان صدای آمریکا را 
حامیان گروهک تروریس��تی منافقین که هیچ جایگاهی در 

جامعه ایران ندارند، تشکیل می داده است. 
اینترسپت می نویس��د: به عنوان مثال، بخش فارسی صدای 
آمریکا در حال پخش اخبار مثبت و زیاد از گروهک منافقین 
اس��ت، در حالی که این گروه هیچ طرفداری در ایران ندارد، 
کارنامه اش آکنده از خش��ونت های تروریس��تی اس��ت و به 
داش��تن رفتارهای فرقه ای ش��هره اس��ت. یکی از کارکنان 
صدای آمریکا که خواس��ته نامش فاش نش��ود گفت: بخش 
فارسی صدای آمریکا برای اولین بار در چند دهه گذشته در 

نقش بازوی رسانه ای منافقین ظاهر شده است.  فارس 

اینترسپت
صدای آمریکا چگونه بلندگوی تروریست های منافقین شد 

رمزگشایی از دیدار مهم هیأت انصارهللا با رهبر معظم انقالب اسالمی
انصاراهلل  جنبش  س��خنگوی  یمن و هیأت هم��راه وی دو پرونـــــده
روز پی��ش با رهب��ر معظم انقالب اس��المی دیدار 
کردن��د؛ دیداری ک��ه از جنبه ه��ای مختلف حائز 

اهمیت است.
دی��دار دو روز پی��ش هیأت��ی از س��وی جنب��ش 
انصاراهلل یمن با حضرت امام خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی، ساعاتی اس��ت که در صدر اخبار 
رسانه های منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است 
و اندیشکده های مختلف کار تحلیلی بر روی مفاد 

این دیدار مهم را آغاز کرده اند.
ای��ن دیدار از چند منظر دارای اهمیت ویژه اس��ت 
ابتدا اینکه س��طح هیأتی ک��ه در این دیدار حضور 
یافت حس��ب ظاهر و با لحاظ س��طح پروتکل های 
رسمی، معادل س��طح رایج دیگر دیدارکنندگان با 
رهبر معظم انقالب اسالمی نبود و می توان گفت که 
دیدار یک هیأت رس��می به ریاست سخنگوی یک 
جنبش با ایش��ان، برای نخس��تین بار بود که انجام 
می ش��د که بالطبع عل��ت آن، ناممکن  بودن خروج 
س��ران بلندپایه این جنبش از کش��ور یمن اس��ت؛ 
با این حال، ایش��ان از این هیأت، دقیقاً در س��طح 
یک هیأت عالی رتبه اس��تقبال کردند و همه آداب 
پروتکلی که برای بلندپایه ترین مقامات بین المللی 
در دیدار ها مراعات می ش��ود و بلکه با صمیمیتی به 
مراتب بیشتر، در این دیدار نیز مراعات شد که نشان 
از اهمیت موضوع یمن و مبارزات مردم این کش��ور 

در نزد جمهوری اسالمی ایران و رهبری آن دارد.
ای��ن دی��دار در یکی از مهم تری��ن برهه های تاریخ 
معاصر یمن انجام ش��د، زیرا پس از گذشت حدود 
چهار س��ال و چهار ماه از تج��اوز همه جانبه رژیم 
آل سعود و نیز همپیمانان این رژیم به کشور یمن، 
امروز در نقطه ای ق��رار داریم که نیرو های متجاوز، 
بی��ش از هر زمان دیگری به جان ه��م افتاده اند و 
آخرین س��نگر های سیاسی عربس��تان سعودی در 
ای��ن کش��ور، در هفته ج��اری به دس��ت مزدوران 
اصلی ترین همپیمان آل سعود یعنی امارات متحده 
عربی، س��قوط کرد و عدن به عنوان پایتخت دولت 
خودخوانده و دست نشانده سرلشکر عبدربه منصور 
هادی، از کنترل س��عودی ها خارج شد؛ هرچند که 
مش��روعیت این دولت خودخوانده، قباًل و با پایان 
مهلت قانونی حکوم��ت وی پس از انقالب مردمی 
یمن پای��ان یافته بود، ام��ا حکومت های متجاوز و 
پش��تیبانان و رسانه های آنان، طی این مدت، سعی 
در پمپاژ این مش��روعیت نامش��روع و جا انداختن 
این دولت غیرقانونی به عنوان دولت رس��می یمن 
داشتند که در این امر ناکام ماندند و آخرین میخ ها 
بر تابوت رسوایی شان طی روز های اخیر کوبیده شد 
تا جایی ک��ه دو تن از وزیران این دولت غیرقانونی 
نی��ز اظهارات تندی علیه رئیس خود مطرح کردند 
و پس از س��قوط مشروعیت ش��ان در جنوب یمن، 

کنترل منطقه جنوبی را هم از دست دادند.
نماینده آل س��عود در س��ازمان مل��ل نیز چندی 
پیش، اش��اره ای ضمنی به فرا رسیدن زمان خروج 
عربس��تان س��عودی از یمن کرده ب��ود و اکنون با 
توج��ه ب��ه ریزش تک ت��ک کش��ور های همپیمان 
عربس��تان در این جنگ و تنها ماندن آنان در این 
ورطه هولن��اک، پیش بینی های ناظران بین المللی 
به این س��مت رفته که آل س��عود ظ��رف ماه های 
آینده، دس��ت خود را به نش��انه تسلیم باال خواهد 
برد و پس از ص��رف هزینه ای حدود 100 میلیارد 

دالر از س��وی کش��ور های متجاوز و نیز ناکامی در 
س��رنگونی حکومت مش��روع و مردمی انصاراهلل و 
همچنی��ن ناتوانی در روی کار نگه داش��تن دولت 
نامش��روع و غیرمردم��ی عبدربه منص��ور هادی و 
البت��ه برجای مان��دن صدهاهزار ویرانه و ش��هادت 
ده ه��ا هزار نف��ر از زن و بچه و پی��ر و جوان و نیز 
مجروحیت صدها هزار تن و بیمار شدن میلیون ها 
نف��ر از مردم بویژه ک��ودکان بی گناه و قحطی زده، 
دست از پا درازتر، تا به طور کامل غرق نشده، خود 

را از باتالق این جنگ بیرون بکشد.
در این دیدار، نامه ای از سوی سید عبدالملک الحوثی 
رهب��ر جنبش انص��اراهلل یمن، تقدی��م حضرت امام 
خامنه ای شد و معظم له فی المجلس نامه را گشوده و 
آن را خواندند در حالی که می توانستند آن را کناری 
بگذارند و پس از پایان دیدار بگشایند و مطالعه کنند. 
این حرکت نمادین و در عین حال واقعی و صمیمانه، 
دو م��اه پس از آن انجام ش��د که بلندپایه ترین مقام 
دول��ت ژاپن، پیامی را از س��وی دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا برای رهبر معظم انقالب اسالمی آورد 
که ایشان آن پیام را نپذیرفتند و با ذکر دالیل متعدد، 

فی المجلس، از پذیرش آن خودداری کردند.
تفاوت رفتار ایشان در پذیرش دو پیام متفاوت ظرف 
دو ماه، نش��ان از این واقعیت دارد که مسیر حرکت 
مردم منطقه تغییر کرده و در حال عبور از گردنه ای 
تاریخی است که در آن، جایگاه جنبش های مردمی و 
انقالبی، به مراتب تأثیرگذارتر از تصمیمات زورگویان 
جهان و دولت های دست نشانده آنان شده و برکات 
این ترتیبات جدید، بزودی نمایان خواهد ش��د که 
یک��ی از این برکات، وعده ای اس��ت که رهبر معظم 
انقالب اسالمی در نخستین روز سال جاری دادند که 
بر اساس این وعده تاریخی، مراکز حساس هسته ای 
و موشکی عربستان سعودی، در دوران نه چندان دور 

به دست مبارزان اسالمی خواهد افتاد.

محتوای دیدار
در این دی��دار مهم، نکاتی از س��وی حضرت امام 
خامن��ه ای و نکاتی هم از س��وی میهمان ایش��ان 
مطرح ش��د. س��خنگوی انصاراهلل در ای��ن دیدار، 
ضمن ابالغ س��الم های گرم آقای س��یدعبدالملک 
بدرالدی��ن، رهبر جنبش انصاراهلل و همه مجاهدان 

و رزمندگان یمنی خط��اب به رهبر معظم انقالب 
اس��المی اس��المی گفت: »ما والیت شما را امتداد 
خط پیامبر اسالم )ص( و والیت امیرالمؤمنین )ع( 
می دانیم و مواضع حیدری و علوی شما در حمایت 
از مردم مظلوم یمن را ادامه خط امام خمینی )ره( 

و مایه برکت و بسیار روحیه بخش می دانیم.«
می دانیم که رزمندگان یمنی بر اس��اس معتقدات 
مذهبی و س��نت تاریخی خود، هر سید بزرگواری 
از نسل امام حسن و امام حسین علیهما السالم را 
ک��ه در راه حق قیام کند، امام مفترض الطاعه خود 
می دانن��د و اعالم رس��می و علنی ای��ن اعتقاد که 
جنبش انصاراهلل یمن، والیت حضرت آیت اهلل سید 
علی حس��ینی خامنه ای را امتداد خط رس��ول اهلل 
)ص( و والی��ت امیرالمؤمنین )ع( می داند، اقدامی 
هدفمن��د بود که اهمیت خود را در تحوالت آینده 
منطقه نشان خواهد داد و اکنون برای رمزگشایی 

از این نکته، کمی زود است.
آق��ای عبدالس��الم همچنین گفت: به ش��ما قول 
می دهی��م که مل��ت یمن منس��جم و همچون یَد 
واحد به اس��تقامت و ایس��تادگی خ��ود در مقابل 

تجاوز ظلم، تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد.
این نوع تعهد دادن از سوی سران این جنبش نیز 
نوعی اعالم تبعیت انصاراهلل از فرماندهی کل جبهه 
مقاومت اس��الم و بیعت با همان والیتی اس��ت که 
آن را تداوم والیت امیرالمؤمنین علی علیه السالم 
قلم��داد می کنند و پیروزی خود را پیروزی تمامی 

محور مقاومت می دانند.
رهبر معظم انقالب اس��المی در این دیدار به نکات 
متعدد و مهمی اشاره کردند که از جمله آن ها این 
جمالت بود: »هر ملت مؤمنی که به خدای متعال 
ایمان و به وعده الهی اعتقاد داش��ته باش��د، قطعاً 
پیروز خواهد ش��د و بر همین اس��اس، بدون شک 
پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود.«

ای��ن نوع وع��ده دادن قاطعانه، برای نخس��تین بار 
نیس��ت که بی��ان می ش��ود؛ پیش از این س��ردار 
سرلش��کر قاس��م س��لیمانی فرمانده نیروی قدس 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در س��فری به 
بی��روت که در دهمین روز از جنگ ۳۳ روزه رژیم 
صهیونیس��تی علیه لبنان انجام ش��د، در شرایطی 
که بسیاری از تحلیلگران تصور می کردند حزب اهلل 

زیر حجم سنگین هجمات وحشیانه رژیم اشغالگر 
قدس شکست خواهد خورد، پیامی بشارت آمیز را 
از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به سید حسن 

نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان تسلیم کرد.
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی در این پی��ام به 
رزمن��دگان مقاومت وعده پی��روزی داده و به آنان 
اع��الم کرده بودند ک��ه بر خدا ت��وکل کنند تا به 
خواس��ت پروردگار، مزد پی��روزی و رضای خدا را 

در این دنیا بگیرند.
فرمانده کل قوا در این پیام که در کتاب حزب اهلل و 
کشور لبنان نوشته حسن فضل اهلل نماینده پارلمان 
این کشور به آن اش��اراتی شده است، خاطرنشان 
کرده بودند: این جنگ، طاقت فرسا خواهد بود، اما 
شما بر خدا توکل کنید. باید استقامت کنید. یقین 
کامل داریم که مقاومت پیروز خواهد ش��د و حتی 
فرات��ر از این، مقاومت، عالوه بر پیروزی، به قدرتی 
منطقه ای تبدیل خواهد شد. و اکنون می بینیم که 

این وعده چگونه محقق شده است.
اکنون و بر این اساس می توان یقین کرد که جنگ 
جاری در کش��ور یمن نیز مبتنی بر همین وعده، 
به پیروزی کامل خواهد رسید و انصاراهلل یمن نیز 
قطعاً مانن��د حزب اهلل لبنان ب��ه قدرتی منطقه ای 

تبدیل خواهد شد.
نکته دیگری که رهبر معظم انقالب اسالمی در این 
دیدار به آن اش��اره کردند، خطر تجزیه کشور یمن 
به دس��ت متجاوزین بود آنجا که تأکید کردند که 
عربستان و امارات، به دنبال تجزیه یمن هستند که 
باید با قدرت در مقابل این توطئه ایستاد و از یمِن 

یکپارچه، متحد و با تمامیت ارضی حمایت کرد.
به نظر می رس��د تحلی��ل بِروز و دقیق ایش��ان در 
پیش بین��ی خط��ر این اق��دام، به موضوع تس��لط 
مزدوران اماراتی بر عدن طی هفته جاری برمیگردد 
چرا که عربس��تان س��عودی در مجموع، از تجزیه 
یمن حمایت نمی کند هرچند که با خروج خود از 
یم��ن، زمینه این تجزیه را فراهم می کند، زیرا اوالً 
این تجزیه، مساوی با رسمیت بخشی به حاکمیت 
انصاراهلل بر شمال یمن به پایتختی صنعاء است که 
چنین رویکردی، هرگز خواست سعودی ها نیست 
و عالوه بر این، تسلط امارات بر جنوب یمن، باعث 
مهار ژئوپلتیک عربستان از شمال و جنوب توسط 

امارات و کاهش وزن منطقه ای سعودی ها در مقابل 
اماراتی ها در شبه جزیره عربستان خواهد شد.

امارات به علل مختلف خواهان تجزیه یمن اس��ت 
ک��ه در اینجا مجال ذک��ر این دالیل نیس��ت، اما 
هش��دار مطرح شده در این دیدار، بیانگر دقت نظر 
رهبر حکیم انقالب مبتنی بر تحوالت روز و مقارن 
با سقوط دولت غیرقانونی مورد حمایت سعودی ها 
در عدن و جایگزینی نیرو های مزدور مورد حمایت 

امارات در جنوب یمن است.
رهب��ر معظم انقالب اس��المی اس��المی همچنین 
گفتند: »حف��ظ یکپارچگی یمن با توجه به عقاید 
دین��ی و قومیت های مختلف این کش��ور، نیازمند 
گفتگو های یمنی-یمنی است.« این رهنمود ایشان 
نیز مبتنی بر تحول مورد اش��اره در بند پیش��ین 
است، زیرا ساختار اجتماعی کشور یمن، ساختاری 
قبایلی و متشکل از مذاهب مختلف است و بر این 
اس��اس برخی قبایل ساکن در مناطق جنوبی این 
کشور، با تداعی ریش��ه های تاریخی و ایدئولوژیک 
خود، مایل به گزینه استقالل هستند و از آنجا که 
امارات نیز از این گزین��ه حمایت می کند احتمال 
تحقق خطر تجزیه بیش از پیش شده است که در 
این بزنگاه، پیش��نهاد رهبری ایران به مردم یمن، 
گفتگو های یمنی-یمنی اس��ت که به نظر می رسد 
تنه��اراه برای مصالحه بین اق��وام و برقراری ثبات 

داخلی و آرامش در این کشور باشد.
حکوم��ت تش��کیل ش��ده از س��وی انص��اراهلل و 
نیرو ه��ای هم پیمان انقالبی ای��ن جنبش در یمن 
ش��امل دول��ت، پارلم��ان، کمیته ه��ای مردمی و 
دیگرنهاد های تشکیل ش��ده پس از انقالب، نه تن ها 
هنوز از سوی سازمان های بین المللی و کشور های 
جهان به رس��میت ش��ناخته نش��ده بلک��ه دولت 
مخلوع، شکس��ت خورده، فراری و عماًل پایان یافته 
سرلش��کر عبدربه منصور هادی ۷۴ ساله، به جای 
دولت مردمی و برخوردار از مش��روعیت قانونی، به 

رسمیت شناخته می شود.
دیدار هیئ��ت اعزام��ی جنبش انص��اراهلل با رهبر 
معظم انقالب اسالمی، عماًل ُمهر پایانی بر سیاست 
نادیده گرفت��ن دولت قانون��ی و مردمی و برآمده از 
انق��الب یمن در جهان و تبدیل شناس��ایی دوژور 
ای��ن حکوم��ت ب��ه شناس��ایی دفاکت��و در عرصه 

منطقه ای و بین المللی بود.
اکنون شایسته است پس از این تحول مهم، دیگر 
سطوح رس��می جمهوری اسالمی نیز فعاالنه تر به 
موض��وع یم��ن ورود کرده و ضم��ن تعیین فوری 
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در صنعاء و اعالم 
پذیرش ارتقاء سطح نمایندگی دیپلماتیک یمن در 
تهران از کارداری به سفارت، سفر های هیئت های 
دیپلماتی��ک، اقتص��ادی، فرهنگ��ی و حتی تبادل 
هیئت های هنری و دانشگاهی و ورزشی و ... را در 
دستور کار جدی خود قرار دهند. اکنون مهم ترین 
دس��تاورد دیدار مهم 22 م��رداد تهران را می توان 
تقویت جهشی انصاراهلل یمن، نه تنها به عنوان یک 
حلقه مهم زنجیره مقاومت اسالمی، بلکه به عنوان 
یک دولت تمام عیار و آماده برای بسط حاکمیت بر 
یمن یکپارچه و متحد دانست؛ تحولی که زمینه ساز 
اتفاقی بزرگ نخست در داخل یمن و سپس ایجاد 
تغییرات مهم ژئوپلتیک و سرنوشت ساز در منطقه 
غرب آس��یا و جهان خواهد ش��د و زمینه تشکیل 
تمدن بزرگ اس��المی را رقم خواهد زد ان شاءاهلل. 
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