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دکتر سیدهادی سیدافقهی

چشم انداز تحوالت یمن

حمله عربستان و متحدانش به یمن در حالی به سومین سال خود نزدیک
میشود که از بدو ورود ائتالف س��عودی به این باتالق ،چشم انداز آینده
این کش��ور به نفع انصاراهلل ،نیروهای مردمی و ارتش یمن در حال تغییر
است .با نگاهی جامعتر به شرایط یمن ،میتوان دو تفسیر مجزا و متفاوت
را برای این کشور به تصویر کشید.
 .1پیشرویها و پیروزیهای ش��گفتانگیز ارتش یمن ،انصاراهلل ،کمیته
های مردمی و عش��ایر در شمال این کش��ور زیر سایه بمباران و محاصره
هوایی ،دریایی و زمینی ،اتفاقی است که در نوع خود بی نظیر و کم سابقه
به شمار میآید.
این پیروزیها در شرایطی به دست آمده که مردم مظلوم این کشور از جمله
کودکان و زنان به علت تحریمهای ظالمانه دارویی و غذایی ،دچار مرگ
خاموش شدهاند ،بازارها و زیرساختها هدف حمالت کور قرار گرفتهاند و
در خفقان رسانهها و کشورهای مدعی حقوق بشر ،جنایات و فجایع بزرگی
در حق مردم این کشور به وقوع پیوسته است.
از این رو ،موفقیتهای به دست آمده در شمال یمن نیز دارای دو وجه است.
اول ،پیشرویهای ارتش و انصاراهلل در عمق خاک «یمن سابق» شامل سه
استان «عسیر»« ،نجران» و «جازان» که اکنون به خاک عربستان الحاق
شدهاند و دوم ،دفع حمالت متعدد متجاوزان از جانب شهرهای «مأرب»،
«تعز» و دیگر جبههها که با شکس��ت مفتضحانه و تلفات سنگین دشمن
همراه بوده است.
علیرغم ش��رایط موجود و نفس گیری که از ناحیه رویارویی مجاهدان با
اشغالگران در شمال یمن وجود دارد اما تاکنون هیچ حادثه امنیتی و یا خطر
قابل مالحظه ای گزارش نشده است.
تنها چالش امنیتی ماه های گذشته ،توطئه کودتای «علی عبداهلل صالح»
و فتنه وی بود که نهایتاً ،گریبان خودش را گرفت و کشته شد؛ اوضاع ،به
س��رعت به شرایط عادی بازگش��ت و نیروهای مردمی در معیت ارتش و
انصاراهلل ،این تنش را دفع کردند.
چگونه است که دستگاه های تبلیغاتی سعودی ،مدافعان حریم امنیت یمن
را گروهی جوان کودتاگر و میلیشیای متوحش قانون گریز توصیف میکنند
ولی با این ح��ال ،در صنعا و اطراف آن و دیگ��ر مناطق تحت کنترل این
مجاهدان مؤمن ،هیچ درگیری و اختالفی میان گروه های مبارز مس��لح،
عشایر و مردم مشاهده نشده و در کوران تحریمها ،تهدیدات ،هجمهها و با
حداقل امکانات ،برتری نظامی – امنیتی خود را به حریف تحمیل کردهاند؟!
 .2اما بلوایی که در حال حاضر در جنوب یمن رخ داده ،محصول مجموعه
ای از دخالتهای کش��ورهای متجاوز و سیاس��تهای همیشه مخرب
آنان است.
این بخش از یمن ،در دس��ت دو کش��ور ثروتمند و صاحب نفوذ در میان
ارتجاع عرب ،یعنی «عربس��تان» ،به عنوان زمامدار ائتالف خود خوانده
عربی و دیگ��ری« ،امارات» ق��رار دارد که با حربه تس��لیحات و ثروت،
خس��ارات فراوانی را به مردم و کشور یمن وارد آوردهاند .ریاض و ابوظبی
مناطقی در جنوب از جمله «عدن» که پایتخت دوم یمن به شمار میآید
را اشغال کردهاند ،بسیاری از سواحل و بنادر جنوبی یمن تا نزدیکی تنگه
«باب المندب» را در اختیار دارند ولی با این حال برخالف شمال یمن ،در
این مناطق ناآرامی و اعتراضات موج میزند.
از سوی دیگر ،کشورهای سلطه گر از جمله آمریکا ،فرانسه و انگلستان با
تشکیل اتاق جنگ مش��ترک ،با حضور بزرگترین کارشناسان نظامی از
جمله صهیونیستها ،در صددند از طریق سرازیر کردن تسلیحات غربی
(آلمانی ،بلژیکی ،انگلیسی و  ،)...بخشهای تحت تصرف خود را مدیریت
کرده و «عبدربه منصور هادی» ،رئیس جمهور مس��تعفی و فراری یمن
را حتی برای مدتی کوتاه ،در عدن مستقر و حفظ کنند اما با این همه ادعا
و ِعدّه و ُعدّه ،هنوز نتوانس��تهاند امنیت را در ای��ن بخشها برقرار نمایند.
به همین دلیل است که تسویه حسابهای خونین ،برخوردهای فیزیکی
خش��ن ،منفجر کردن خودروها و ربایش افراد به اتفاقاتی رایج در جنوب
یمن بدل ش��ده و باز کردن این کالف سردرگم ،از حیطه قدرت مسببان
آن خارج شده است.
شرایط جنوب به قدری آش��فته است که هیچ تعریف و شمای مشخصی
از اوضاع ،نمیتوان به دس��ت داد ولی گرانش اوضاع ،به سمتی است که
احساس میشود رقابتی تنگاتنگ ،نامرئی و نانوشته بین منافع عربستان
و امارات در جریان است.
پیش فرض دوم ،بر این اصل استوار است که عربستان و آمریکا از رهگذر
بلبش��وی ایجاد شده در جنوب یمن ،سیاست ش��وم تجزیه این کشور به
دو قس��مت «ش��مالی» و «جنوبی» را دنبال میکنند .گفتنی اس��ت؛ در
دهه  60میالدی ،یمن به دو بخش تقس��یم شد که یمن شمالی در دست
حامیان عربستان بود و یمن جنوبی در ید قدرت مصر به رهبری «جمال
عبدالناصر» قرار داشت که نهایت ًا در سال  ،1990با یکدیگر متحد شدند.
س��ناریوی دیگر ،به امارات بر میگردد ،چراکه حاکمان این کشور اعتقاد
دارند در ازای هزینه های هنگفتی که در جنوب یمن صرف میکنند ،باید
منافع بیشتری را برداشت و تصاحب کنند.
بنابرای��ن ،در جنوب یمن ،چندین کش��ور و گروه مدعی فعال ش��دهاند:
عربستان ،امارات« ،حراک جنوبی» یا نیروهای تجزیه طلب جنوبی ،احزاب
و جریانهای سیاسی ،القاعده و داعش که هر کدام ،بخشی را اشغال کرده
و در آنها حکومت میکنند.
افزون بر این ،حمامی خونی که این روزها در جنوب این کشور به راه افتاده،
نشان میدهد هیچ گروهی به هیچکدام از اهداف از پیش تعیین شده خود
نرسیده و به رغم برخورداری از امکانات وسیع مالی و رسانه ای ،حتی قادر
به مدیریت ش��هر عدن نیستند که معنای دیگری جز شکست بدخواهان
یمن در مدیریت بحران ندارد.
از س��وی دیگ��ر ،پیروزیهای خی��ره کننده رزمندگان در ش��مال ،بر
تحوالت جنوب اثر کرده اس��ت؛ به این ترتیب که «حراک جنوبی» از
یمنیهای شمال درخواس��ت کمک کرده و حتی حاضر شدهاند برای
اخراج س��عودیها و مدیریت خودگردان ،با انص��اراهلل و ارتش یمن،
هم��کاریکنن��د.
باید توجه داش��ت که گرچه امکان دارد اصابت موش��کهای بالستیک
انصاراهلل و ارتش به اهداف راهبردی در خاک عربس��تان ،امارات و حمله
قریبالوقوع آنها به جزیره توریستی و استراتژیک «سقطرا» که با خیانت
«عبدربه منصور هادی» در اجاره  100ساله امارات است ،توازن میدانی را
چندان متحول نکند ولی در عوض ،وحشت و هراس بی سابقه ای در دل
سعودیها انداخته که عکسالعمل آمریکاییها و اجرای چندین نمایش
تبلیغات��ی از طریق «نیکی هیل��ی» در این رابطه ،حاک��ی از تاثیر عمیق
روانی و روحی ش��لیک موش��کها و تجهیزات مدرن پدافندی انصاراهلل
بر متجاوزین است.
و باالخره باید گفت؛ از آنجا که با ضرب شست رزمندگان در شمال یمن،
عربستان و امارات در بن بستی غیرقابل بازگشت قرار گرفتهاند ،شاید این
گزاره نیز محتمل باشد که آمریکاییها با توجه به افزایش تنشهای خود
با ایران و متحدانش ،قصد به دس��ت گرفتن ابتکار عمل در این کشور به
خصوص در جنوب را داش��ته باش��ند تا از این طریق ،ضمن تصرف منابع
نفتی ،در دریای س��رخ و تنگه هرم��ز برای ایران ،چین و روس��یه ،ایجاد
مزاحمت کرده و قدرت پوشالی خود را به رخ قدرتهای منطقه ای بکشد؛
اتفاقی که روزها و ماه های آینده ،آن را مشخص خواهد کرد.

رییسجمهوری در نشست خبری:

گزیده ها

برجام کم یا زیاد نخواهد شد

حجتاالسالم حس�ن روحانی در نشستی با خبرنگاران
رس�انههایهمگانی داخل�ی و بینالملل�ی ،ضمن طرح
مهمتری�ن مس�ایل کش�ور ،مواضع جمهوری اسلامی
ایران رادرباره مس�ایل منطقهای و بینالمللی تش�ریح
و تبیین کرد.
رییسجمهوری در این نشس��ت با تبریک ای��ام مبارک فجر انقالب
اسالمی به مردم ایران اسالمی ،با اشاره جمعیت  70درصدی جوانان
کشور ،اظهار داشت :باید افکار و راهی را که نسل جوان ما میخواهند،
بشنویم و بپذیریم .تنها شنیدن نیزکافی نیست و جوانان نمیخواهند
ما فقط صدای آنها را بشنویم ،آنها دارای افکار ،ایدهها و خواستههایی
یبینند و پیشنهاد و سخن دارند و ما باید راه
هستند و دنیای جدید را م 
پیشنهادی آنان را بشنویم ،ببینیم و مطالعه کنیم و با آنها به گفتوگو
بنشینیم و در مجموع باید راه و مسیر مورد پسند آنان در اراده و خواست
حاکمیت همواره تاثیرگذار باش��د .وی در ادامه اظهارداش��ت :دولت
دوازدهم عالوه بر ادامه همه آرمانهای انقالب ،اشتغال مولد و مبارزه
با فقر مطلق را به عنوان دو هدف عمده خود تعیین کرده که تحقق این
دو هدف را دنبال خواهدکرد .رییسجمهوری همچنین با بیان اینکه
در الیحه بودجه س��ال  97به این دو اصل و هدف توجه عمیق ش��ده،
اب��راز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس در تایید نهایی این الیحه،
این هدفها را مراعات کرده باش��ند تا دولت بتواند به وعدهای که به
مردم دادهاست ،عمل کند.
رییسجمهوری در پاسخ به سوالی درباره قیمت ارز و اینکه مخالفین
دولت معتقدند گرانی ارز اقدام خود دولت برای تأمین کس��ری بودجه
است ،اظهارداش��ت :اگر امروز نرخ ارز باالتر از هفتههای پیش است
حتم ًا نمیتواند دالیل اقتصادی و تجاری داش��ته باشد به دلیل اینکه
در تأمین ارز و مخارج ارزی ،تراز ما مثبت اس��ت یعنی درآمد ارزی ما
بیشتر است .وی با تاکید بر اینکه این افزایش نرخ ارز دالیل اقتصادی
نمیتواند داش��ته باش��د ،افزود :دخالت دولت در ب��ازار ارز زمانی معنا
مییابد که دولت حداقل کسری بودجه داشته باشد درحالیکه امسال
کس��ری بودجه نداریم .رییسجمهوری در پاسخ به این سوال با بیان
اینکه اساس پیشرفت ما بر مبنای استقالل و اراده ملت برای تحول و
پیشرفت است ،گفت :همه آمارهای بینالمللی تایید میکند که شرایط
ایران در توسعه انسانی هم از لحاظ علمی ،هم از لحاظ بهداشتی بسیار
خوب است و اگر بخواهیم شرایط را با سالهای اولیه انقالب مقایسه
کنیم بسیار متفاوت است.
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی درخصوص رویکرد خصمانه آمریکا
درب��اره نفوذ منطقهای ایران هم اظهار داش��ت :در منطقه پیچیدهای

هستیم که مشکالت فراوانی را در آن شاهد هستیم .راهحل اساسی را،
راهحل سیاسی و مذاکره ،مخصوص ًا با کشورهای منطقه میدانیم .وی
همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص موضع ایران نسبت به عملیات
نظامی ترکیه در شمال سوریه اظهارداشت :درباره مسایل منطقه بویژه
سوریه روابط بسیار خوبی در ماههای گذشته بین ایران ،روسیه و ترکیه
بوده اما موضع اصولی ما این است که ورود یک ارتش به داخل خاک
کشور دیگر باید با اجازه دولت آن کشور و رضایت مردم آن کشور باشد،
اگر مردمی راضی نیس��تند و دولتی اجازه نداده ،چنین کاری را درست
نمیدانیم و دلمان میخواهد این عملیات هر چه زودتر پایان بپذیرد.

روحانی در تماس تلفنی با رییسجمهور روسیه:

پایبندی ایران به برجام تازمان پایبندی طرف مقابل است

حجتاالس�لام حسن روحانی رییسجمهوری روز گذشته در تماس تلفنی با «والدیمیر پوتین» رییسجمهور روسیه ،با اشاره به اینکه
جمهوری اس�لامی ایران مخالف حضور نیروهای خارجی در خاک سوریه بدون اجازه دولت و ملت این کشور است ،اظهار داشت :ادامه
تنش در شمال سوریه به نفع هیچکس نیست .رییسجمهوری روابط تهران– مسکو را رو به توسعه خواند و تصریح کرد :اجرای سریعتر
توافقات جهشی را در روابط مشترک بین این دو کشور ایجاد خواهد کرد .وی همچنین با اشاره به اقدامات تخریبی برخی کشورها علیه
توافق برجام ،خاطر نش��ان کرد :ایران همچن��ان به تعهداتش به برجام تا زمانی که طرف مقابل به آن پایبند باش��د ،متعهد خواهد ماند.
همچنین پوتین با تاکید بر اینکه روس��یه معتقد است هر تالشی برای تضعیف برجام برای منطقه بسیار مضر و خطرناک است ،تصریح
کرد :ما موضع خود را صراحتا به اطالع همتایان خود رساندهایم.

با تصویب خانه ملت صورت گرفت

وزیر امور خارجه:

مخالفت مجلس با معافیت دولت
از پرداخت هزینههای دادرسی
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی
الیح�ه بودج�ه  97ب�ا معافی�ت دول�ت از
پرداخ�ت هزینهه�ای دادرس�ی مخالفت
کردند.

نماین��دگان خان��ه ملت روز گذش��ته در جلس��ه
علنی دیگری ،به ادامه بررس��ی بخش درآمدی
الیحه بودجه کل کش��ور در س��ال  97پرداختند.
بهارستاننشینان در ابتدای این نشست با پیشنهاد
حذف جزء  2بند (ال��ف) تبصره  11الیحه بودجه
موافقت کرده که در آن آمده اس��ت :دعاوی راجع
به حفظ بیتالم��ال بهویژه در پروندههای مربوط
به مطالبه دیه از بیتالمال ،اراضی و اموال دولتی
و عمومی از پرداخت هزینه دادرس��ی در مراحل
مختلف معاف است.
نمایندگان در مصوبه دیگری به دولت اجازه دادند
که همه مش��موالن خدمت وظیفه عمومی را که
بیش از  8س��ال غیبت دارند ،ب��ا پرداخت جریمه
مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقس��اطی که تا
پایان س��ال  1397تسویه میشود ،معاف کند .در
جزء ( )1این بند آمده است :به ازای هر سال غیبت
مازاد بر هش��ت س��ال10 ،درصد به مبالغ جریمه
ش ماه ،یک
پایه اضافه و مدت غیبت بیش از ش�� 
سال محسوب میشود .همچنین در جزء ( )2بند
(ب) نیز آمده اس��ت :برای مش��موالن متأهل5 ،
درصد و برای مش��موالن دارای فرزند نیز بهازای
هر فرزند 5 ،درصد از مجموع مبلغ جریمه کس��ر
میش��ود .در ادامه تصویب ای��ن طرح محمدباقر
نوبخت رییس س��ازمان برنام��ه و بودجه اصالح
بن��د معافیت خدمت س��ربازی و پرداخت جریمه

روحانی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم ایران در برابر خروج آمریکا از
برج��ام هم گفت :اینکه در آینده آمریکا چه کار میکند ،ما نمیدانیم .ما
اصولی داریم و بر مبنای اصول خودمان ادامه میدهیم .او ًال همانطور که
بارها تأکید کردیم آغازگر نقض برجام نخواهیم بود و برجام اضافه و کم
نخواهد شد .اینکه آقای ترامپ تمایلی دارد این مربوط به خودش است.
اما نه خطی بر برجام اضافه میش��ود و نه خطی از برجام کم خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،وی ادامه داد :مسایل
دیگر را به هیچ عنوان مرتبط با برجام نمیدانیم؛ برجام یک تعهد 7جانبه
است و  7کشور با هم توافق کردند.

عربستان با فرمان غلط
وارد منطقه شده است

آن در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1397
کل کش��ور را در راستای کاهش تبعیض دانست.
بهارستاننش��ینان همچنین با معافی��ت زائران
اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور در سال
 ۹۷هم موافقت کردند.

محمدجواد ظری�ف با بیان اینک�ه ایرادی
که عربستان سعودی دارد این است که با
فرمان غلط وارد منطقه شده ،گفت :معلوم
است بذر بدی کاشتهاید و نتیجه همان بذر
را درو میکنید.

س�ردرگمی درب�اره پرداخ�ت یارانه
سال 97
پیش از پایان جلسه علنی روز گذشته خانه ملت،
عل��ی الریجان��ی رییس مجلس طی س��خنانی
گفت :در مورد راهآهن ک��ه فکر میکنم مجلس
گام مهمی در این زمینه برداش��ته اس��ت و اجازه
ورود  7میلی��ارد فاینانس به راهآه��ن داد که 15
درصد آن پس از طی مراح��ل قانونی از صندوق
توسعه ملی گرفته میشود .الریجانی افزود :مهم
ترین مشکل کشور عیالوار بودن است ،بخشهای
اجرایی کش��ور ما فربه و پولی برای عمران باقی
نمیماند ،این گیر عمده ماس��ت .وی با اشاره به
آلودگیهای ش��هرهای ب��زرگ از جمله تهران و
تعطیلی مدارس اظهار داشت :تبصره  18گزارش
کمیس��یون تلفیق بودجه از الیحه بودجه س��ال
 ،97حل مش��کل آلودگی هوا نیست .به گزارش
خانه ملت ،الریجانی درب��اره یارانهها هم گفت:
بین دولت و مجل��س در خصوص نحوه پرداخت
یارانهها اختالف وج��ود دارد و هنوز این موضوع
حل نشده چراکه یارانه را نمیتوان با اختالف حل
کرد ،البته دی��دگاه دولت هم درخصوص یارانهها
درست نیست چون هنوز تصمیمی گرفته نشده؛
یارانه موضوعی نیست که مجلس چیزی تصویب
کند که دولت نتواند اجرا کند.

وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان در گفتوگوی
ویژه خبری دوش��نبه ش��ب با اش��اره به تغییرات
س��اختاری اخیر در وزارت خارجه ،اظهار داشت:
ما معاونتهای منطق��های را حذف کرده و االن
یک معاونت سیاسی و اقتصادی و  ۸دستیار وزیر
داریم و این ترکیب جدیدی است تا دیپلماسی در
خدمت اقتصاد مقاومتی باش��د .وی افزود :هدف
تغییر اصل��ی این بود که کارش��ناس را به مرحله
تصمیمس��ازی نزدیک کنیم .ظریف در ادامه با
بیان اینکه ایرادی که عربستان سعودی دارد این
اس��ت که با فرمان غلط وارد منطقه شده و نگران
هس��ت که چرا نتیجه نمیگیرند ،تاکید کرد :بذر
بدی کاشتهاید و نتیجه همان بذر را درو میکنید،
اینکه شما تالش کنید نخستوزیر کشوری را در
کشور خودتان زندانی کنید تا از این طریق بتوانید
فشار بیاورید نتیجه واضحی دارد .وزیر امور خارجه
همچنین درباره تجاوز عربس��تان به یمن ،گفت:
اقدامی که عربستان در یمن کرد جز ایجاد نفرت
و خشم نسبت به عربس��تان نداشته است .وی با
اش��اره به راهحلهای ایران برای عبور از بحران
یمن ،تصریح کرد :ای��ران از روز اول بحران یمن
اعالم کرد که راهحل چهار مادهای داریم ،آتشبس
فوری ،کمکهای انساندوستانه ،گفتوگوهای
یمنی-یمنی و تشکیل یک حکومت فراگیر .وی

همچنین با اش��اره به اینک��ه نمیتوانم ادعا کنم
برجام از این بهتر نوشته نمیشد ،تاکید کرد :کلمه
به کلمه برجام براس��اس بیاعتمادی نوشته شده
است .ظریف افزود :آمریکا هیچگاه با ما سر سازش
نخواهد داش��ت .وی درباره معامالت بینالمللی
کش��ورمان ،تصریح کرد :م��ا در حال حاضر نفت
را به راحتی میفروش��یم و پول نف��ت را دریافت
میکنیم .ظریف همچنین درباره فش��ار غربیها
به توان دفاعی کشورمان ،خاطر نشان کرد :کشور
ما کشوری اس��ت که تحت هجوم قرار گرفت و
همه دنیا از متجاوز حمایت کردند ،به همین دلیل
هیچکس نمیتواند به ایران بگوید که چه امکاناتی
داش��ته باش��د .وزیر امور خارجه تصریح کرد:ما
کشوری هس��تیم که اندازه و جغرافیای خودمان
راضی هستیم و در پی کشورگشایی نبودهایم و ما
ثبات منطقه و همسایگان را ثبات خود میدانیم،
معتقدیم کسانی که منطقه را به انبار باروت تبدیل
کردهاند ،در موقعیتی نیس��تند که به ایران بگویند
در حوزه دفاعی چقدر میتوانید از ابزارهای بومی
استفاده کنید.
گفتوگ�وی ظری�ف و الوروف
درباره کنگره سوچی
ظری��ف همچنی��ن در تم��اس تلفن��ی ب��ا
«سرگئی الوروف» وزیر خارجه روسیه درباره کنگره
گفتوگوی ملی سوریه در س��وچی رایزنی کرد .به
گزارشمهر،کنگرهگفتوگویملیسوریهدرتاریخ
 30ژانویه ( 10بهمن ماه) با حضور طیف وسیعی از
طرفهای سوری و همچنین ناظران بینالمللی و
منطقهای در شهر سوچی روسیه برگزار شد.

سرلشکر باقری:

نیروهای مسلح برای تهدیدات نوین آینده آماده باشند
رییس ستادکل نیروهای مسلح گفت :اگر نیروی مسلحی
نتواند آین�ده را به خوبی درک کن�د و متوجه تحوالت آتی
نشود برای پاس�خگویی به تهدیدات عقب خواهد ماند و
این غافلگیری برای او شکننده خواهد بود.

در صحنه نبرد با آن مواجه هس��تند و گفت :باید با تعمیق پژوهشها با
ابعاد مختلف غافلگیری مقابله کرد ،اگر نیروی مسلحی نتواند آینده را
به خوبی درک کند و متوجه تحوالت آتی نش��ود برای پاسخگویی به
تهدیدات عقب خواهد ماند و این غافلگیری برای او شکننده خواهد بود.

سرلشکر محمد باقری رییس ستادکل نیروهای مسلح روز گذشته در
همایش تجلیل از پژوهشگران برتر نیروهای مس��لح ،اظهار داشت:
رهب��ر انقالب در طول م��دت رهبری خود همواره ب��ر افزایش قدرت
علمی بعنوان یکی از موضوعات اصلی کش��ور تاکید داش��تهاند .وی
افزود :هرچه از زمان انقالب اس�لامی میگذرد ،اهمیت حوزه دانش و
پژوهش به دلیل س��ختتر و پیچیدهتر شدن حوزه ماموریت نیروهای
مسلح بیشتر روشن میشود و دشمن هم در حوزههای متنوع هرچه به
ذهن طراحانش میرس��د علیه انقالب و نظام طراحی میکند که قابل
قیاس از حیث کیفیت و کمیت با تهدیدات گذش��ته نیس��ت .باقری با
بیان اینکه امروز جامعه بشری با مسائلی به مراتب پیچیدهتر از گذشته
مواجه اس��ت ،تصریح کرد :برای مثال با به وجود آمدن فضای مجازی
دورهای نوین از تمدن بشری در حال رقم خوردن است .رییس ستادکل
نیروهای مسلح خاطر نشان کرد :در چنین شرایطی که با دنیای ناشناخته
و توطئههای فریبنده دش��من مواجهایم صرفا با تکیه بر قدرت علم و
دانش میتوان با این دسیسهها مقابله و به وظیفه خود به درستی عمل
کرد .وی غافلگیری را یکی از مسائل مهمی برشمرد که نیروهای مسلح

راه نظامی دشمنان علیه نظام اسالمی مسدود است
سردار حس��ین سالمی جانش��ین فرمانده س��پاه هم با تاکید بر اینکه
جمهوری اس�لامی ایران همه عرصههای نبرد نظامی دش��من علیه
کش��ورمان را مس��دود کرده اس��ت ،اظهار داش��ت :امروز در انتخاب
راهکارهای نظامی برای غلبه بر منافع حیاتی دش��من دس��ت برتر را
داریم ،اما این پایان ماجرا نیست.
س�لامی با اشاره به اینکه دشمن میکوشد افتخارات بدست آمده ما را
پنهان کند و جامعه ما را به دو مفهوم بیاعتمادی و ناامیدی به شکست
بکشاند چرا که راهبرد اصلی دش��من از الگو انداختن نظام است چون
میخواهند نظام ما الگویی موفق از مردم س��االری دینی نباشد ،خاطر
نش��ان کرد :مشکالتی که امروز در کشور ما وجود دارد هرگز بزرگتر از
مشکالتی نیست که در دیگر کشورها است ،هرگز مشکالت معیشتی
مردم ما بزرگتر از مشکالت معیشتی مردم آمریکا نیست.
س�لامی با تاکید بر اینکه دش��منان از طریق یک عملیات رس��انهای
ویرانگر همه موفقیتها را وارونه نش��ان میدهن��د ،افزود :البته ما هم
در این مس��اله نقش داریم .وی ب��ا ابراز اطمین��ان از اینکه جمهوری

اس�لامی جنگ نظامی در پیش نخواهد داشت ،افزود :اگر دشمن وارد
جنگ نظامی با ما شود قطعا شکس��ت خواهد خورد .جانشین فرمانده
کل سپاه با اشاره به لزوم آشناسازی جوانان با توطئههای دشمن ،تاکید
کرد :مشکالت کنونی بزرگتر از تواناییهای ما نیست و میتوانیم آنها
را حل کنیم.

رونمایی از دو دستاورد جدید وزارت دفاع
روز گذش��ته همچنین در شش��مین روز از دهه مبارک فجر ،س��امانه
سیس��تم رانش شفت محترک  1800اس��ب دریایی برای شناورهای
تندرو دریایی و همچنین طراحی و ساخت سیستم حفاظت از خوردگی
و بدنه با حضور س��ردار قاسم تقیزاده جانشین وزیر دفاع رونمایی شد.
تقیزاده سامانه سیستم رانش شفت محترک  1800اسب دریایی را به
عنوان پیشرفتهترین نسل از سیستمهای رانش تندرو دریایی معرفی
کرد و تصریح کرد :سیس��تم رانش شفت متحرک  1800اسب دریایی
با تکیه بر توان علمی و فنی متخصصان سازمان صنایع دریایی وزارت
دفاع و تمام در داخل کشور طراحی و ساخته شده است.
به گزارش خبرگزاریها ،وی با اش��اره به طراحی و س��اخت سیس��تم
حفاظت کاتدی جریان تزریقی با قابلیتهای ویژه برای شناورها توسط
سازمان صنایع دریایی ،تصریح کرد :این دستگاه راهحلی هوشمندانه
و سیس��تمی کامال دیجیتال در حفاظت از بدن��ه و کلیه اجرای مغروق
شناور است.

اقتدار نظامی موجب شده
دشمن از گزینه نظامی دم نزند
آیتاهلل ناصر مکارمشیرازی از
مراجع تقلید قم ،روز گذشته در
دی��دار جمعی از مس��ئوالن و
اساتید مراکز آموزشی عقیدتی
و سیاسی سپاه ،اظهار داشت:
اسالم در آغاز پیشرفت سریعی
داش��ت به طوری که مورخان
مینویسند یک قرن نگذش��ته بود که اسالم شرق و غرب عالم آن
دوران را فراگرفت .وی با اشاره به اینکه باید از رسولاهلل(ص) عامل
این پیشرفت س��ریع را پرسش کرد ،گفت :ایش��ان فرمودند عامل
پیشرفت زندگی ساده است که در دوران امروز اگر وجود داشته باشد
تحریمها بیتأثیر اس��ت و عامل دیگر پیشرفت ،ایمان قوی است.
مکارمش��یرازی خاطرنش��ان کرد :امروز باید این دو عامل در قالب
ایمان محکم و زندگی بدون تشریفات را حفظ کرد ،در این صورت
دش��منان نمیتوانند پیروز شوند .وی با بیان اینکه این  40سال را با
همه عداوتهای دشمن با موفقیت پشت سرگذاشتیم و روزبهروز
قویتر ش��دیم ،تاکید کرد :اکنون قویتر از سابق هستیم و دشمن
میترسد و به همین دلیل در زمینه گزینه نظامی صحبت نمیکند و
به فضای مجازی دلخوش اس��ت و در همین راستا از اغتشاشگران
حمایت میکند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،وی افزود :شما با
آموزش و تقویت مبانی ایمان کار مهمی میکنید ،اسلحه ما ایمان
و عشق به شهادت است که دشمنان از این ابزار محروم هستند.

تالش صهیونیستها
برای ضربه به محور مقاومت
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
خارجه ای��ران روز گذش��ته با
اش��اره ب��ه اینک��ه نگرانی و
ی «دونال��د ترامپ»
ناامی��د 
رییسجمه��ور آمری��کا بعد از
شکس��ت داعش در س��وریه،
اظهار داش��ت :ای��ن موضوع
نشان میدهد که امکان دارد کاخسفید دوباره جنگی در منطقه آغاز
کند .وی افزود :اظهارات برخی از مقامات آمریکایی نشان میدهد
که آنها به دنبال ادامه حضور خود در س��وریه هستند و برای اجرای
نقشههای خود به این کشور آمدهاند .وی در مورد تالشهای رژیم
صهیونیستی برای ضربه زدن به محور مقاومت ،تأکید کرد :این رژیم
اگر نقشه موفقی که اهدافش را محقق کند ،داشته باشد ،لحظهای
در آغاز جنگ علیه مقاومت و کشورهای منطقه تردید نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاریها ،قاس��می از انعقاد قراردادهای تسلیحاتی
عربستان با آمریکا در منطقه انتقاد کرد و افزود :عربستان به دالیل
واه��ی دالرهای نفتی خود را برای خری��د تجهیزات نظامی صرف
میکند.

توطئه آمریکا برای
تهران ،آنکارا و مسکو
«رج��ب طی��ب اردوغ��ان »
رییسجمه��ور ترکی��ه روز
گذش��ته در جم��ع نمایندگان
پارلمانی حزب عدالت و توسعه
با تهدید نیروه��ای آمریکایی
حاضر در شمال سوریه ،تاکید
ک��رد :منب��ج ه��دف بع��دی
نظامیان ترکیه در عملیات «شاخه زیتون» برای پاکسازی خواهد
بود و نیروهای آمریکایی باید هرچه سریعتر این شهر را ترک کنند
زیرا ترکیه قصد دارد منبج را به صاحبان اصلیاش بازگرداند .وی با
اش��اره به اینکه آمریکا هنوز در حال ارسال سالح به شمال سوریه،
علیرغم پاکسازی سوریه از داعش است ،تصریح کرد :این اقدامات
نشان میدهد که آمریکا حتما نقشههایی برای ترکیه ،ایران و روسیه
دارد .رییسجمهور ترکیه با بیان اینکه اقدامات الزم درباره تسلیحات
ارس��الی آمریکا به نیروهای ُکردی در س��وریه را انجام خواهد داد،
افزود :عملیات ما در عفرین با اراده پیش میرود و آن را در ادلب ادامه
خواهیم داد .به گزارش ف��ارس ،دولت ترکیه که از چندین ماه قبل
تهدی��د به اج��رای عملیات نظامی جدید در ش��مال س��وریه علیه
شبهنظامیان ُکرد در این منطقه میکرد ،بعد از اعالم تصمیم آمریکا
برای ایجاد ارتش ُکردی 30هزار نفری در سوریه ،مجاب به آغاز آن
شد.

ایران شایسته قدردانی است
«اس��امه النجیف��ی» معاون
رییسجمهور عراق در دیدار با
ایرج مسجدی سفیر ایران در
عراق ،با تاکی��د بر اینکه ایران
شایسته تشکر اس��ت زیرا در
شرایط بحرانی ،به عراق کمک
کرد ،اظهار داشت :ایران کشور
مهم و همسایهای دوست برای عراق است و مهم است که ما برای
تثبیت امنیت و صلح با یکدیگر همکاری کنیم .وی افزود :باید خط
مشی جدیدی را بر اس��اس همکاری و رفع مشکالت برای هدفی
باالتر که ثبات در منطقه اس��ت ،در پیش بگیریم .النجیفی تصریح
کرد :داعش دشمنی است که همه را تهدید کرد و کمک جمهوری
اسالمی ایران در شرایط بحرانی صورت گرفت و ما از این کمک و
تالش ایران قددرانی میکنیم .در ادامه مسجدی با اشاره به تبیین
موضع ایران در قبال عراق ،تاکید کرد :دو چالش جدی برای عراق
وجود داشت یکی داعش و دیگری مشکل همهپرسی جدایی اقلیم
کردس��تان .به گزارش تس��نیم ،وی در ادامه بر مواضع جمهوری
اسالمی در قبال این دو مشکل و تالشهای آن برای پیروزی عراق
بر داعش و حل مسئله همهپرسی تاکید کرد و افزود :کمکی که ایران
به عراق کرد ،رسانهای و تبلیغاتی نبود و منتی بر آن نیست.

دیدگاه منفی  ۸۰درصد ایرانیها
به ترامپ
بر اس��اس نتايج نظرس��نجی
موسس��ه «گال��وپ» بيش از
 80درصد از شهروندان ايراني
دیدگاهی منفی درباره «دونالد
ترامپ» ریيسجمهور آمریکا
دارند .بر اساس این نظرسنجي
از ش��هروندان ايران��ي که به
روش مصاحبه تلفني صورت گرفته است 81 ،درصد از شهروندان
ايراني نسبت به ترامپ دیدگاه منفي دارند و فقط  13درصد از سوال
شوندگان نظر مثبت داش��تهاند .به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
شش درصد از سوالشوندگان نیز گفتند هيچ نظری ندارند.

