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سرمقاله

غرب آس��یا همچنان به عنوان کانون اصلی تحوالت 
جهانی شناخته می ش��ود به گونه ای که هر تحولی 
در این منطقه می تواند بر کل عرصه جهانی تاثیرگذار 
باشد. یکی از نکات قابل توجه در غرب آسیا را شکل 
گیری ائتالف ها چندجانبه تشکیل می دهد که بیشتر 
جنب��ه امنیتی به خود گرفته اس��ت. نکته ای که در 
این عرصه مشاهده می شود تالش محافل رسانه ای و 
سیاسی غربی برای برجسته سازی نقش اروپا وآمریکا 
در مع��ادالت منطق��ه و نمایش چه��ره ای مقتدر از 
آنهاست به گونه ای که هرگونه ائتالفی با آنها را برابر 
با رسیدن به موفقیت و پیروزی عنوان می کنند.  این 
ادعاها در حالی مطرح می شود که جمهوری اسالمی 
ایران با رد چنین رویکردی بر اصل همگرایی منطقه 
ای تاکید دارد و بر همین اساس نیز اتحاد راهبردی 
و اس��تراتژیک با س��ایر ارکان جبهه مقاومت را مورد 
تاکید قرار می دهد. با این ش��رایط این سوال مطرح 
می ش��ود که ک��دام راهبرد صحیح اس��ت؟ آیا روند 
کنونی جمهوری اس��المی راهبرد صحیح است و یا 
اینکه چنانکه غرب ادعا دارد باید به سمت تغییر رفتار 
حرکت کرده و همگرایی ب��ا غرب در پیش گرفت؟. 
برای پاسخ به این پرسش نگاهی بر عملکردهای دو 

طیف امری قابل توجه است.
نگاهی ب��ه کارنامه ائتالف های آمریکای��ی و اروپایی 
نش��انگر چند نکته است نخس��ت آنکه این کشورها 
همواره به دنبال وابس��ته س��ازی س��ایر کشورها و 
سرکیس��ه کردن آنها بوده اند چنانکه نمود آن را در 
رفتار آنها در قبال کشورهای عربی می توان مشاهده 
کرد. جهانیان اذعان دارند که کشورهای عربی صرفا 
انبار تسلیحات غرب شده اند و هیچ استقاللی از خود 
ندارن��د دوم آنکه همگرایی ب��ه این ائتالف ها نه تنها 
جایگاهی برای کشورهای عربی به همراه نداشته بلکه 
زمینه ساز تحقیر و تخریب جایگاه جهانی آنها شده 

است.
 از یک س��و ائتالف هایی که غرب تشکیل داده نظیر 
ائتالف ضدداعش و یا ضد  القاعده و یا ائتالف آمریکایی 
– س��عودی علیه یمن نه تنه��ا در چارچوب امنیت 
جه��ان و منطقه نبوده بلکه زمینه س��از بحران های 
بیش��تر ش��ده و لذا جهان حاضران در این ائتالف را 
عام��ل بحران می داند و با نگاه منفی به آنها می نگرد 
و از سوی دیگر پرونده جنایات این ائتالف ها پرونده 
حقوق بشری حامیان این ائتالف ها را رقم زده است.  
سوم آنکه کشورهای غربی در حالی ادعای اقتدار سر 
می دهن��د که  عمال روند تح��والت ناتوانی آنها را بر 
جهانیان آشکار ساخته است به عنوان مثال انگلیس 
مدعی نظامی گری برتر، به دزدی دریایی روی آورده 
که ربودن نفت کش ایرانی در جبل الطارق نمودی از 
آن است و یا آمریکا که زمانی اولین ارتش جهان بود 
اکنون به تحرکات نظامی دزدانه روی آورده که تجاوز 
پهپاد آنها به حریم ایران نمودی از آن است. البته این 
تحرکات در نهایت به حقارت آنها منجر شده چنانکه 
ایران در قبال اقدام انگلیس سیاست نفتکش در برابر 
نفتکش را اجرا و در نهایت لندن وادار به پایان دادن 
به دزدی دریایی اش شد. پهپاد جاسوسی آمریکا نیز 
در حالی توسط پدافند ایران سرنگون شد که آمریکا 
حتی جرات پاسخگویی نیز نداشته و حتی به ادعای 
واهی سرنگون کردن پهپاد ایرانی پرداختند اما هرگز 
تصویری از این ادعا منتشر نکردند.  اما در سوی دیگر 
معادل��ه جبهه مقاومت ق��رار دارد. از جنگ 33 روزه 
لبنان تا به امروز تحوالت منطقه نش��ان می دهد که 
یک اتحاد راهبردی در هر شرایطی در کنار یکدیگر 
بوده اس��ت. در جنگ 33 روزه لبنان، در س��ه جنگ 
22، 8 و 51 روزه غزه، در تجاوز جهانی تروریستی به 
س��وریه و عراق، در تحوالت یمن و مقابله با جنایات 
ائتالف آمریکایی � سعودی می توان این همگرایی را 

مشاهده کرد. 
نکته بسیار مهم آنکه جهانیان اذعان دارند که همین 
ساختار یکپارچه جبهه مقاومت بوده که موجب عدم 
حمله نظامی آمریکا به ایران شده است. در کنار توان 
باالی نظامی این جایگاه منطقه ای ایران اس��ت که 
آمریکا را به این حقیقت رسانده که هرگونه اقدام علیه 
ایران برابر با آتش گرفتن کل منطقه است و چنانکه 
سید حس��ن نصر ا... نیز تاکید کرده آنانی که آتشی 
علیه ایران برافروزند دس��ت و صورتشان نیز خواهد 
س��وخت.  نمونه عینی این رویکرد وحدت گرایانه را 
درتحوالت ماههای اخیر می توان مشاهده کرد آنجا 
ک��ه آمریکا و انگلیس ادعای اقدام نظامی علیه ایران 
را مطرح کردند و واکنش مقاومت فلس��طین، حزب 
اهلل لبنان، س��وریه، عراق و مقاوم��ت یمن مبنی بر 
پاسخگویی به هر اقدامی علیه ایران، زمینه ساز عقب 
نشینی آمریکا و انگلیس از گزینه نظامی شد.   بر این 
اس��اس است که رویکرد جمهوری اسالمی به جبهه 
مقاومت یک رویکرد اس��تراتژیک و راهبردی است و 
هرگ��ز به دنبال کنار نه��ادن آن نبوده و نخواهد بود 
چرا که این رویکرد بهترین رویکرد برای رس��یدن به 
امنیت و ثبات پایدار بوده که ضمن شکست دشمنان 
توانسته با اقتدار و یکپارچگی نقش موثری در امنیت 
منطقه ایفا نماید که در آینده نیز ابعاد گسترده تری 

را در این عرصه رقم خواهد زد.
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رهبر جنبش انصاراهلل یمن تاکید کرد بزرگترین عملیات 
پهپ��ادی از ابتدای جنگ متجاوزان علیه ملت یمن، علیه 

کشورهای متجاوز انجام شد.
شبکه المسیره گزارش داد، سید عبدالملک الحوثی تصریح 
کرد: جنایات ائتالف متجاوزان هرگز تاثیری بر انس��جام و 

همبستگی ملت ما نخواهد گذاشت.
وی افزود: هدف قرار گرفتن پاالیشگاه الشیبه در نزدیکی 
مرزهای امارات، پیامی برای این کشور به همراه دارد. الحوثی 
تاکید کرد : دشمن با ادامه تجاوزاتش هرگز نمی تواند ملت 
یم��ن را به زانو درآورد و ملت یمن هرگز در برابر دش��من 
تس��لیم نخواهند شد. رهبر جنبش انصار اهلل تصریح کرد: 
ادامه تجاوزگری ها، ما را به توسعه توانمندی های دفاعی مان 
وادار خواهد کرد. الحوثی اظهار داشت : عربستان سعودی 
باید این نکته را درک کند که ملت آن از جنگ علیه یمن 
متضرر می ش��ود، اما این کشور همچنان متهورانه به این 
جنگ ادامه می دهد. وی خطاب به رژیم س��عودی گفت 
: در تمام س��طوح امنیتی، سیاس��ی و اقتص��ادی و حتی 
در زمین��ه آبرو و اعتبار شکس��ت خواهید خورد و متضرر 
خواهید شد. رهبر جنبش انصاراهلل یمن خاطر نشان کرد: 
گروه هایی)م��زدوران( که با متجاوزان پیوند برقرار کرده و 
مرتبط هستند، به خاطر کینه های سیاسی و طمع ورزی 
و تصفیه حساب های خود به وطن خیانت می کنند. الحوثی 
اظهار داشت : برخی گروه ها رضایت داده اند که ابزار دست 
متجاوزان برای زیان رساندن به ملت یمن باشند. وی درباره 
رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن هم گفت  عبد ربه 
هادی به طور کامل سرسپرده و تابع نظام سعودی است که 

این نظام هم به نوبه خود تابع و سرسپرده آمریکاست.
وی در اش��اره به س��فر هیئت های دولت مردمی یمن به 
کشورهای دوست گفت : متجاوزان با تمام امکاناتشان برای 
قطع روابط یمن با محیط پیرامونی و ملت های عربی تالش 
می کنند. رهبر جنبش انصاراهلل یمن خاطر نش��ان کرد : 
موضع منحصر به فرد در همبستگی با ملت یمن، موضع 

ایران بود که موضع بسیار صریح و شفاف و روشنی است.
وی افزود: موضع حزب اهلل در همبستگی با یمن و ملت آن، 
موضع بسیار پیشگامانه بوده و هیچ موضعی شبیه آن نبوده 

است.  تسنیم

نگاهی بر آنانی که علیه ارکان جمهوری اسالمی 
سخن پراکنی می کنند؛

تجهیزات آمریکایی نیز نتوانست مانع بزرگترین 
عملیات مقاومت یمن در عمق خاک سعودی شود 

سردار سرلشکر باقری:
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نشست سه جانبه ایران، انصارهللا یمن و سفرای 4 کشور اروپایی برگزار شد 

سید عبدالملک الحوثی : 

عدم تغییر رفتاری دولتمردان الیزه در برابر  مطالبات مردمی و اصرار 
آنها بر سرکوب و اجرای سیاست های نظام سرمایه داری موجب شده 
تا چهلمین شنبه اعتراضی فرانس��ه با تظاهرات مردم در شهر های 
مختلف این کش��ور و در آستانه برپایی نشس��ت سران گروه هفت 

برگزار شد.
فرانسه ماه هاست که صحنه اعتراض های مردمی و البته سرکوب گری 
دولتمردان اس��ت که سکوت نهادهای مدعی حقوق بشر و سازمان 
مل��ل در برابر این وضعیت موجب ش��ده تا همچن��ان اعتراض های 
مردمی ادامه یافته چنانکه دیروز با فراخوان فعاالن جنبش شنبه های 
اعتراض به سیاست های دولت فرانسه، مخالفان "امانوئل مکرون" و 
دولتش در ش��هر های مختلف از جمله پاریس، بوردو، نانت، مارسی، 

لیل، لیون، مونت پلیه، رِن و تولوز بار دیگر به خیابان ها آمدند.
 G۷ در آستانه برپایی نشست هفت کشور صنعتی جهان موسوم به
که از هفته آینده )سوم تا پنجم شهریور( در شهر بیاریتز در جنوب 
غرب فرانس��ه برگزار می ش��ود، گروه های مختلف مردمی با انتشار 
اعالمیه ه��ای مختلف برگزاری تظاه��رات را در طول این هفته و به 

هنگام برپایی نشست گروه هفت خواستار شده اند.
این در حالیست که وزارت کشور فرانسه با اعالم وضع فوق العاده در 
شهر بیاریتز، هر گونه تظاهرات در این شهر را ممنوع و اعالم کرد با 
برهم زنندگان نظم این شهر به هنگام برپایی نشست برخورد خواهد 
شد. در شهر های دیگر هم نیرو های امنیتی و پلیس ضد شورش این 

هفته به حالت آماده باش کامل در آمده اند.

اما در پاریس که کانون اعتراضات ۴۰ هفته اخیر بوده بار دیگر وزارت 
کش��ور فرانس��ه حداکثر توان نظامی و امنیتی خود را به کار گرفته 

است تا از هر گونه تشدید اوضاع جلوگیری کند.
همچنان خیابان شانزه لیزه و محدوده قرمز پاریس مانند اطراف کاخ 
الیزه، مجلس های سنا و ملی، وزارت کشور، نخست وزیری و وزارت 
خانه ها در محاصره کامل نیرو های امنیتی و پلیس ضد شورش بوده 
و از هر گونه برپایی تظاهرات در این محل ها جلوگیری می شود اما 
مردم فرانس��ه بر اعتراض به نظام سرمایه داری تاکید دارند. از امروز 
1۷ اوت اعتراضات مردمی در فرانسه وارد ۹ ماهگی خود شده است 
و کم کم خود را برای برپایی تظاهرات گس��ترده س��الگرد جنبش 

آماده می کند.

چهل  شنبه علیه نظام سرمایه داری
سیاست های ماکرون بار دیگر فرانسوی ها را به خیابان ها کشاند

ابتکار عمل تهران برای صلح و امنیت منطقه

ط��رح 213ه��زار اطع��ام در روز عی��د غدی��ر ب��ه هم��ت س��تاد 
اجرای��ی فرم��ان امام و ب��ا کمک گروهه��ای مردمی ب��رای توزیع 
 در در 5۰ نقط��ه مح��روم از 1۴ اس��تان کش��ور کلی��د خ��ورد.

محم��د مخبر؛ رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت ام��ام )ره( در 
آیی��ن ارس��ال 213 هزار بس��ته غذایی به مناس��ب عی��د غدیرخم 
اظه��ار ک��رد: ماموری��ت اصل��ی س��تاد اجرای��ی، توانمندس��ازی 
 اقتص��ادی م��ردم در مناط��ق محروم با محوریت اش��تغال اس��ت.
وی ادامه داد: بر این اس��اس در ۶ هزار روستا در زمینه اشتغال زایی 
در حال فعالیت هس��تیم و س��ال گذشته 81 هزار ش��غل را ایجاد 
کردیم و امس��ال ه��م متعهد به ایجاد 1۰۰ هزار ش��غل ش��ده ایم 
 ک��ه در چه��ار ماه نخس��ت س��ال از برنام��ه خود جلوتر هس��تیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( خاطرنشان کرد: مقام معظم 
رهبری تاکید کرده اند که ما از کمک های موردی در مناطق کم برخوردار 
غافل نشویم؛ کمک به بیماران سرطانی، کاشت حلزون گوش برای 

 کودکان ناشنوا، وام قرض الحسنه و ...نمونه ای از این فعالیت ها هستند.
مخبر بااش��اره به فعالیتهای س��تاد در حوادث غیرمترقبه گفت: در 
حادثه س��یل و پس از آن کمک های گس��ترده ای توس��ط ستاد به 
این مناطق ش��د؛ از جمله این خدمات توزیع بسته های مواد غذایی 
 ش��امل برنج، روغن، حبوبات، قند، ش��کر و ... در ای��ن مناطق بود.

وی تصری��ح ک��رد: امروز هم 213 هزار بس��ته مواد غذایی توس��ط 
نیروه��ای جه��ادی و مردمی بس��ته بندی می ش��ود و ت��ا روز عید 
 غدیرخ��م در 5۰ نقط��ه از 1۴ اس��تان کش��ور توزیع خواهد ش��د.
رئی��س س��تاد اجرای��ی فرم��ان حض��رت ام��ام )ره( اف��زود: در 
برخ��ی مناطق ک��م برخوردار اس��تان ته��ران و حاش��یه پایتخت 
 نی��ز در روز عی��د غدی��ر 1۴ ایس��تگاه ب��رای اطعام برپا می ش��ود.

رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام )ره( به همراه مدیران این 
مجموعه با حضور در جمع گروه های مردمی در جریان بس��ته بندی 

این مواد غذایی قرار گرفتند.

 توزیع ۲۱۳۰۰۰ بسته موادغذایی در مناطق محروم در روز عید غدیر توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
مخبر عنوان کرد؛

چهل  شنبه
 علیه نظام

 سرمایه  داری
سیاست های ماکرون بار دیگر فرانسوی ها را به خیابان ها کشاند
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برادر ارجمند 
جناب آقای عباس سلیمی نمین
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر

درگذش��ت نابهنگام دختر عزیزتان موجب تاس��ف و تاثر 
دوس��تان و همکاران در عرصه رس��انه ها ش��د. تس��لیت 
صمیمانه دوس��تان خود در تحریریه روزنامه سیاست روز 
را پذیرا باشید. از خداوند علیم و حکیم غفران الهی برای 
آن مرحومه و صبر جمیل برای بازماندگان مسئلت داریم. 

تحریریه روزنامه سیاست روز

حجت االسالم علوی گفت: در کنار احترام به همه جریانات سیاسی، 
در اقدامات حرفه ای ذره ای جناح بندی ها را دخالت نمی دهیم. وزیر 
اطالعات در گردهمایی مدیران حراست دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری در دانش��گاه عالمه طباطبایی، با تبریک 
سالروز والدت با سعادت امام هادی )ع( و بیان آموزه ها و احادیثی 
از آن حضرت به مساله فعالیت حراست ها اشاره کرد و افزود: این 
مسئولیت با ظرافت در معرض عوارضی است که انسان را دچار فراز 
و نشیب های س��ختی می کند. علوی فعالیت حراست ها در مراکز 
علمی را با توجه به ضرورت وجود آرامش در کنار امنیت دانس��ت 
و اظهار داش��ت: در میان عناصر علمی اقدامات حراستی از ظرافت 
خاصی برخوردار است و باید بسترهای جرم و خالف را با تدبیر به 

حداقل برسانند و به جای مچ گیری، دست گیری کنند.
وی اقدامات حراست ها را به منزله نقش اورژانس توصیف و خاطر 
نش��ان کرد: در کنار اطالع رسانی موارد به دستگاه اطالعاتی باید 

تدابیر الزم را برای رفع مسائل جزیی بیندیشند.

وزیر اطالعات گرامیداش��ت جامعه علم��ی و حفظ کرامت آنان را 
وظیفه نخس��ت مجموعه های حراست دانش��گاه ها و پژوهشگاه ها 
دانست و تاکید کرد: نه تنها این قشر از جامعه بلکه باید برای همه 
افراد جامعه حتی افراد پایین دست نیز کرامت و حرمت قائل شد. 
علوی گفت: اگر بخواهیم به کش��ور خدمت کنیم باید به گونه ای 
تدبیر کنیم که فضاهای علمی باز و مملو از آرامش و امنیت باشد 
چرا که در این ش��رایط افراد دچار عقده نمی شوند و جهت گیری 
مخرب پیدا نمی کنند. وی با بیان این که رفتارهایی موجب ایجاد 
عقده حقارت می ش��ود، ادامه داد: مصونیت جامعه مستلزم حفظ 
کرامت انسان هاس��ت و در این صورت ش��اهد فراز مغزها نخواهیم 
بود. عل��وی افزود: باید برای جامعه بس��تر س��از امنیت و آرامش 
باشیم و از دشمنان و بدخواهان سلب آرامش کنیم و با منافقان و 
تروریست ها با قاطعیت برخورد کنیم چرا که نبود امنیت فیزیکی 

نیز به جامعه لطمه می زند.
وزیر اطالعات اظهار داشت: پیوند حاکمیت و مردم موجب تقویت 

نظام و خنثی سازی توطئه ها و طمع دشمنان خواهد شد.
عل��وی با بیان این که باید با مردم با لط��ف و محبت برخورد و از 
درنده خویی پرهیز کرد، گفت: اسالم در کرسی تحقیق حق است 
و دیگران را باطل می داند اما در کرسی حکومت عدالت، معیشت، 
امنیت و حرمت را به طور یکس��ان برای آحاد جامعه می داند. وزیر 
اطالع��ات افزود: اس��الم دین انتقام گیری و ایجاد فش��ار بر مردم 
نیست و دوست داریم دانشگاه ها که فرهنگ استکبار ستیزی بر آن 
حاکم بود باش��د و حاکمیت این فرهنگ با دیکته کردن و تحمیل 
امکان پذیر نیس��ت بلکه باید با استدالل توأم با محبت ایجاد شود 
و مجموعه های حراس��ت می توانند در این زمینه همراهی موثری 
داشته باش��ند. علوی اکثریت دانشجویان و جامعه علمی را همراه 
و همدل نظام اس��المی دانس��ت و گفت: دانشجویان فرصت برای 
نظام هستند و باید هوشیارانه جلوی نفوذ دشمنان را برای تبدیل 

ظرفیت دانشجویان به تهدید علیه نظام بگیریم. 
 وزارت اطالعات

در اقدامات اطالعاتی جناح بندی را دخالت نمی دهیم
وزیر اطالعات: 

بزرگترین عملیات پهپادی از ابتدای 
جن�گ علیه متج�اوزان انجام ش�د
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