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تجاوزات عربستان به يمن  2600شهيد و  120هزار آواره برجاي گذاشته است

شيعه و سني هدف جنگندههاي سعودي

گروه بينالملل آلس��عود با ادعاي مقابله ب��ا قدرت يابي
ش��يعيان در حالي س��ه هفته است كه به
گزارش هشت
كش��تار مردم يمن ميپ��ردازد كه آمارها
نشان ميدهد شيعيان و اهل و سنت همه قرباني اين تجاوزگري
بودهاند كه واهي بودن ادعاي رژيم سعودي را آشكار ميسازد.
رژيم س��عودي در  6فروردين با حمايت معدود متحد عرب
خ��ود و البته همراهي كش��ورهاي غربي يم��ن را آماج حمالت
هواي��ي و توپخانهاي ق��رار داد .حمالتي كه ب��ه اذعان نهادهاي
حقوق بش��ر به ويرانسازي زير س��اختهاي كشور فقير يمن و
البته قتل عام ملت بيگناه اين س��رزمين كه اكثريت آن را زنان
و كودكان تشكيل ميدادند منجر شد.
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سرمقاله

دام آمريکا براي رژيم
سعودي در يمن
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يادداشت يك

نقد ،زير تيغ افراطيون
سياوش کاوياني

اين روزها که روزهاي س��ختي اس��ت و براي پشتسر
گذاشتن آن بايد از ايجاد اختالف جلوگيري کرد و حتي بايد
ش��عار «دولت و ملت ،همدلي و همزباني» را قوت بخش��يد،
برخي شخصيتهاي کش��ور به گونهاي سخن ميگويند که
عدهاي درصدد هس��تند تا انقالب را به بنبس��ت بکشانند و
اقدامات آنها در راس��تاي منافع آمريکا و رژيم صهيونيستي
است.
برخي از دلواپسان از برخي مسائل هستهاي گاليه دارند
و ام��ا آنها را با ش�لاق نقد خود ن��وازش ميکنند ،در حالي
که نگرانيه��اي آنها از جنس دلنگراني ب��راي آينده ايران
اسالمي است.
نقد ميکنند چون حق دارند و اين حق را قانون اساسي
در چارچوب و ضوابط براي رس��انهها و اش��خاص مهيا کرده
اس��ت .انتقاد ميکنن��د چون طرف مقابل را ميشناس��ند و
خدعه و نيرنگ آن را در اين  35سال گذشته ديدهاند .اعتماد
و اطمينان ندارند چون هم حضرت امام(ره) و هم رهبر معظم
انقالب به آنها اعتماد و اطمينان نداشتند.

م��روري ب��ر س��خنان و مواض��ع بنيانگ��ذار جمهوري
اس�لامي ايران نس��بت ب��ه آمريکا و سياس��تهاي آن عليه
ايران اس�لامي ،قاطعانه روش��ن ميکند که ،ايش��ان از چه
خاط��ر ب��ه آمريکا اعتماد نداش��تند و آن را ش��يطان بزرگ
خطاب کردند.
حضرت آي��تاهلل خامنهاي هم به عن��وان رهبري نظام
اس�لامي در تبعيت از حضرت امام(ره) و هم اينکه ميبينند
آمريکاييه��ا چگونه با ايران رفتار ميکنند به آمريكا اعتماد
ندارن��د .در جريان گفتوگوهاي هس��تهاي ايران و  5+1که
آمريکا محور آن قرار گرفته اس��ت ،به خوبي و روشني ديده
ميش��ود که آمريكا قصد توافق جامع براساس حقوق قانوني
جمهوري اس�لامي ايران را ن��دارد و حتي ،زيادهخواهيهاي
كاخ سفيد بر سر توافق هستهاي ،از آنچه در آژانس به عنوان
قوانين عضويت قيد شده ،بسيار فراتر است.
آنها که نگرانند و نس��بت به روند مذاکرات انتقاد دارند،
سخنانش��ان و قلمشان نه به سوي اعضاي تيم مذاکرهکننده
هستهاي است که مورد حمايت رهبري قرار دارند ،بلکه قلم
و سخن آنها ،طرف مقابل را نشانه گرفته ،آيا انتقاد از آمريکا
و آش��کار کردن اهداف او در جريان مذاکرات هستهاي جرم
است که دلواپسان همانهايي ميشوند که امام(ره) را اذيت
ميکردند؟!

در زم��ان حيات حض��رت امام(ره) ،چه کس��اني و چه
شخصيتهايي ايشان را اذيت ميکردند؟! تاريخ گواه است و
بسياري از مسائل انقالب ثبت و ضبط شده است.
چه کس��ي دل امام(ره) را خون ک��رد؟ مگر غير از اين
اس��ت که مرحوم آيتاهلل منتظري ،با کارهايي که انجام داد،
موجبات اذيت و آزار حضرت امام(ره) را فراهم کرد و سپس
عزل آن مرحوم را در پي داشت .از اين دست نمونهها بسيار
اس��ت ،اما بازگو کردن آنها در اين ش��رايط که هم در داخل
نياز به همدلي وجود دارد و هم در زمينه مس��ائل منطقهاي
و بينالمللي ،عتاب به منتقدين دلس��وز و ضربه زدن به آنها
با سخنان تند و گزنده که انصاف در آن کمرنگ شده است،
همان چيزي اس��ت که ،دش��من ميخواهد .اکنون نقد ،زير
تي��غ افراطيون رفته اس��ت و اگر چنين رون��دي ادامه يابد،
باي��د فاتح��ه نقد و منتقد را خواند و تنه��ا به افرادي ميدان
داد که خود را تنها وارث انقالب اس�لامي ميدانند و ارزشي
ب��راي ديگران هم قائل نيس��تند .راه امام ب��ا تاريخنگاري و
تفس��يرهاي به نفع برخي ش��خصيتهايي ک��ه در اين نظام
زحمت کش��يدهاند ،منحرف ميش��ود .اما آنهايي که اين راه
را براي خود مس��يري براي رس��يدن به آرمانهاي امام(ره)
و انق�لاب انتخ��اب کردهاند ،چپ نخواهند ک��رد و منحرف
نخواهند شد.

سعيد جلیلی:

ایران با توان هستهای یک قدرت مستقل در عرصه بینالمللی است

عرصه سیاستهای خارجی عرصه واقعیتهاست
وی بی��ان کرد :ب��رای اینکه بت��وان به مس��ائل مختلف
هستهای پاس��خ صحیحی ارائه دهیم ،باید درک صحیحی نیز
از چنین مس��ائلی داشته باشیم و به اتفاقاتی که در صحنه رخ
میدهد آشنا باشیم.
جلیلی با اش��اره ب��ه اینکه عرصه سیاس��تهای خارجی

عرصه واقعیتهاس��ت ،تصریح کرد :واقعیت سیاست خارجی
آن است که واقعبینی را در پیش بگیریم ،یکی از هنرهای امام
خمینی(ره) نیز آشکار کردن واقعیتها بر مردم بود.
وی اظهار داش��ت :همان کشورهایی که اس��تفاده کننده و
تولیدکننده سالح هستهای هستند ،مدعی مبارزه با گسترش سالح
هس��تهای نیز هستند و یا کسانی که مدعی اقتصاد آزاد هستند،
اکن��ون اجازه تراکنش بانک��ی را در هیچ نقطه جهان نمیدهند،
بر این اس��اس اگر زمانی هیتلر ب��ه مردم زور میگفت اکنون این
کشورها عالوه بر زور ،تزویر نیز درپی کارهای خود دارند.

جناب آقاي جواد فهيميپور

انتصاب جنابعالي را به سمت قائممقام موسسه اعتباري كوثر
تبريك عرض نموده ،از درگاه ايزد متعال براي شما آرزوي توفيق
بيش��تر در راه خدم��ت بهتر به كش��ور و مردم ايران اس�لامي را
خواستاريم.
روزنامه سياست روز

بازگشت همه بسوي اوست

جناب آقاي صالح جهرمي

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت والده گراميتان را به جنابعالي
و خانواده محترم تس��ليت عرض نم��وده ،از درگاه ايزد منان براي
آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان صبر مسالت مينمايم.
علي يوسفپور

ﻧﻮﺑ

به گزارش تس��نیم ،س��عید جلیلی ظهر دي��روز در جمع
دانشجویان دانشگاه آزادواحد ارومیه اظهار داشت :سوالی که
شاید برای بیشتر مردم در موضوع هستهای ایران مطرح باشد،
این است که چرا در کشور به این موضوع اهمیت داده و آن را
مهم به شمار میآوریم.
ویبا بیان اینکه تولید انرژی هستهای و سانتریفیوژ در ایران
زیر نظر آژانس ،دوربین و کارشناس��ان ص��ورت میگیرد ،افزود:
تولیدات هستهای در کشورمان با مقاصد صلحآمیز انجام میشود
چراکه ایران مدافع مردم بهویژه مردم مظلوم به شمار میرود.

قرعهكشي مرحله دوم مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۸برگزار كرد
ايران در برابر تيمهاي سه رقمي!
قرعهکش��ی مرحله دوم مس��ابقات مش��ترک انتخاب��ی جامجهانی 2018
روس��یه و جام ملتهای  2019امارات روز گذشته در ماریوت هتل کواالالمپور
مالزی برگزار شد و تیمملی کشورمان در این مرحله با تیمهای ملی عمان ،هند،
ترکمنستان و گوام در گروه چهارم همگروه شد.
براساس قرعهکشی صورت گرفته  40تیم حاضر در این مرحله در  8گروه
زیر به مصاف هم میروند:
گروه  :Aامارات ،عربستان ،فلسطین ،تیمور شرقی ،مالزی
گروه  :Bاسترالیا ،اردن ،تاجیکستان ،قرقیزستان و بنگالدش
گروه  :Cچین ،قطر ،مالدیو ،بوتان و هنگ کنگ
گروه  :Dایران ،عمان ،هند ،ترکمنستان و گوام
گروه  :Eژاپن ،سوریه ،افغانستان ،سنگاپور و کامبوج
گروه  :Fعراق ،ویتنام ،تایلند ،اندونزی و چین تایپه
گروه  :Gکره جنوبی ،کویت ،لبنان ،میانمار و الئوس
گروه  :Hازبکستان ،بحرین ،فلیپین،کره شمالی و یمن
مسابقات این مرحله بین تاریخهای 21خرداد  94تا  9فروردین  95برگزار
خواهد شد .تیمهای اول هر گروه و  4تیم برتر از بین تیمهایی که به مقام دوم
گروه خود رس��یدهاند که در مجموع  12تیم میش��وند جواز حضور در مرحله
پایانی دور انتخابی جام جهانی  2018روس��یه و البت��ه جواز حضور در مرحله
پایانی جام ملتهای  2015آسیا را کسب خواهند کرد.
 24تی��م برت��ر باقیمانده مرحل��ه دوم انتخابی جام جهان��ی  2018هم در
رقابت��ی مجزا با یکدیگر ب��ه رقابت خواهند پرداخت ت��ا تکلیف  12تیم صعود
کننده دیگر به مرحله پایانی جام ملتهای  2019آسیا که قرار است به میزبانی
امارات برگزار شود ،مشخص شود.
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نماین�ده مق�ام معظم رهبری در ش�ورای عالی امنیت
ملی گفت :نگرانی دش�منان ایران در موضوع هس�تهای به
ای�ن خاطر اس�ت کهجمهوری اسلامی ای�ران یک قدرت
مستقل در عرصه بینالمللی به شمار میرود.

براساس انپیتی
همه کشورها حق استفاده از انرژی هستهای دارند
جلیلی گف��ت :خوشبین نبودن و اعتماد نداش��تن رهبر
معظم انقالب به چنین کشورهایی ناشی از رفتارهای استکباری
و تجربیاتی است که تاکنون با آنها مواجه شدهایم.
وی با اشاره به تعریفها و تکالیف انپیتی افزود :براساس
حقوق و تکالیفی که در انپیتی تعریف ش��ده است ،کشورها
حق دارند انرژی صلحآمیز هس��تهای مانن��د نیروگاه اتمی که
از سوخت هس��تهای بهره میبرد ،داشته باشند ولی رژیمهای
دیکتاتوری خواس��تار نبود این حقوق برای جمهوری اسالمی
هستند.
جلیلی بیان ک��رد :اهمیت موضوع هس��تهای ایران برای
دش��منان آن به این خاطر اس��ت که در عرصه بینالمللی یک
قدرت مستقل در مقابل آنها ایستاده است و زمانی که حضور
افراد و دانشمندانی همچون شهید شهریاری را در این میدان
میبینند ،نگرانی آنان نیز افزایش مییابد.
وی تصریح کرد :دفاع ایران تنها از حق هس��تهای نیست
بلک��ه از تمام حقوق مردم ایران دف��اع میکند ،مانند دفاع از
خرمش��هر که تنها مختص شهر خرمشهر نبود و از تمام ملت
ایران دفاع صورت میگرفت.

گزارش يك

ﻭﻡ

 -1در  80سال گذشته رژيم عربستان
س��عودي از عوامل اصلي و مس��تقيم
اجراي سياستهاي آمريکا و غرب در
منطق��ه بود و بخصوص بعد از پيروزي
انقالب اسالمي در منطقه خاورميانه و
علي يوسفپور س��اير نق��اط جهان رژيم س��عودي به
مقابل��ه و مخالف��ت جدي با سياس��تهاي کش��ورها
پرداخته است کمک به صدام در جنگ تحميلي ،کمک
ب��ه گروهه��اي س��لفي و تکفي��ري در س��وريه ،عراق،
پاکستان ،افغانستان ،شمال آفريقا و ساير نقاط جهان.
اما چهره کريه و ضدبشري رژيم سعودي و ساختار
قرون وس��طايي اين رژيم ،س��ردمداران آمريکا را وادار
کرد که از بيست سال پيش به دنبال نوسازي در رژيم
حاکميتي عربس��تان باشند اما تاکنون نتوانستند نظام
جايگزيني براي آن پيدا نمايند ،آمريکاييها به خصوص
ميدانند که نس��ل جديد و تحصيلکرده عربس��تان به
هيچ عنوان نميتواند پذيرش يک رژيم پادشاهي قرون
وس��طايي با ايدئولوژي س��لفي و تکفيري باشد که در
تمام وقايع تروريستي در اقصينقاط جهان دست دارد.
پش��تيبان رژيم سرکوبگر بحرين است و ظلم مضاعفي
به شيعيان شرق و جنوب اين کشور دارد.
يکي از پش��تيبانان و به وجودآورندگان داعش در
عراق ،سوريه و لبنان ميباشد.
متحد بودن با رژيم عربس��تان براي آمريکا آبرويي
نگذاش��ته اس��ت اما موقعيت اس��تراتژي اين کشور و
داش��تن منافع عظيم نفت وگاز ،داش��تن حاکميت در
عربس��تان را براي آمريکاييها بس��يار مهم جلوه داداه
است.
به نظر ميرسد که آمريکاييها با تشويق عربستان
ب��راي حمله ب��ه يمن اي��ن کش��ور را وارد يک جنگ
فرسايش��ي نمودند ک��ه در آينده باع��ثاز بين رفتن
زيرساختها در عربستان خواهد شد .و فرار سرمايهها
از اين کش��ور ش��دت خواهند يافت و اين عوامل رژيم
عربستان را به فروپاشي نزديک خواهد کرد ،کمااينکه
اکثر تحليلگران آمريکايي ورود عربس��تان در جنگ با
يم��ن را همانند ورود آمريکا در جنگ با ويتنام قلمداد
نمودند.
ب��ا نزديک ش��دن فروپاش��ي نظام پادش��اهي در
عربس��تان ،آمريکا اين فرصت را پيدا خواهد کرد که با
يک کودتاي نظامي ،حكومتي ش��بيهنظام ديکتاتوري
مصر در عربس��تان نيز به وج��ود آورد البته اين هدفي
است که آمريکا در عربستان درپي آن است.
اما طبقات تحصيلکرده در عربس��تان و قريب به
 7ميليون ش��يعه در اين کش��ور و وجود کشورهايي با
مردم انقالبي مانند عراق در ش��مال ،بحرين در ش��رق
و يمن در جنوب ممکن اس��ت سرنوش��تي ديگر براي
عربس��تان رقم بزند ،و مردم عربستان بتوانند هم مانند
م��ردم عراق از ي��وغ آمريکا و غرب بي��رون آيند چون
نظام پادشاهي سعودي در هيچکدام از اقشار مردم اين
کش��ور پايگاه مردمي ن��دارد و با ورود به جنگ با يمن
فروپاشي خويش را سرعت بخشيده.

نهادهاي حقوق بشري اعالم كردهاند این تجاوزگری بیدلیل
و نامشروع مناطق مسکونی ،شهروندان ،زنان و کودکان را هدف
قرار داده و هر روز صبح و ش��ب دس��ت به کش��تار ميزند .این
تجاوزگری برای شکس��تن اراده ملت یمن است آنها میخواهند
مردم یمن در مقابل آنها س��ر تسلیم فرود آورند و بار دیگر تحت
قیمومیت باش��ند .يمنيها از ش��يعه و سني و از شمال و جنوب
ب��ا تكيه ب��ر اصل وحدت و يكپارچگي مل��ي تاكيد دارند كه 25
میلیون فرد مس��لح یمنی ب��ا این تجاوزگری ظالم و نامش��روع
مقابله خواهند کرد چنانكه س��اكنان غزه در برابر تجاوزات رژيم
صهيونيستي ايستادگي كردند مردم يمن نيز پاسخي تاريخي به
آلسعود خواهند داد.
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