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استعفای مشکوک »سعد حریری« نخســت وزیر لبنان، حمله 
موشکی انصاراهلل به فرودگاه بین المللی ریاض و قلع و قمع شاهزادگان 
سعودی از سوی محمد بن ســلمان، وزیر دفاع، ولیعهد و همه کاره 
عربستان، سه اتفاق بســیار مهمی هستند که با کمی باال و پایین، 
هم با یکدیگر ارتباط دارند، هم به ایران و هم با تحوالت پرشتاب و 

تعیین کننده منطقه و پایان عمر داعش. اما چگونه؟ 
»سعد حریری«، نخست وزیر لبنان به طور کامال ناگهانی و با الفاظی 
بسیار تند، از داخل خاک عربستان به ایران و حزب اهلل حمله کرد، بدون 
اینکه اتفاق مهمی در لبنان رخ داده باشد. وی سپس استعفای خود را 
رسما قرائت کرد. خروجی اصلی استعفا خوانی »حریری« هم چیزی 
نبود جز این ادعا که؛ ایران از طریق متحدش ســید حسن نصراهلل، 
در امور داخلی لبنان دخالت می کند؛ نوعی فشار سیاسی به ایران و 
حزب اهلل لبنان که با استقبال فوری مقامات رژیم صهیونیستی مواجه 
شــد. این فشارها مدتی پس از تحریم های آمریکا علیه این جنبش 
آغاز می شود و نکته ماجرا نیز دقیقا همین جاست. بنابر گزارش ها و 
اعتراف های متعدد، آل سعود، آمریکا، قطر و چند کشور غربی و عربی 
دیگر غائله داعش و جنگ عراق و سوریه را با هدف تضعیف مقاومت 
و ایران جهت ایجاد حاشــیه امن برای اسرائیل به راه انداخته بودند 
که نیازی به تکرار آن در این وجیزه نیست. اینجا صرفا به این نکته  
 اشاره می کنیم و می گذریم که، »حمد بن جاثم آل ثانی« در دو نوبت 
اعتراف کرده که، رهبران این کشورها از جمله خود وی، تروریست های 
تکفیری را سازماندهی کرده و طی یک تقسیم کار مشخص، آنها را 
با هدف سرنگون کردن بشار اسد به منطقه سرازیر می کنند. وی در 
این اعتراف ها به جای کلمه »تروریست های تکفیری« از »شورشیان 
مسلح« استفاده می کند اما در کل، اعتراف های ایشان تکان دهنده 

و بسیار مهم هستند.
حزب اهلل لبنان و ایران بزرگترین پروژه عبری،عربی و غربی یعنی 
داعش را ناکام گذاشته و اجازه نداده اند اسرائیل در حاشیه امن قرار 
بگیرد. از طرفی چیزی به پایان بازی داعش در عراق و سوریه باقی 
نمانده و این در حالی اســت که این بازی در غرب تازه شروع شده 
است. از این منظر، عقده گشــایی علیه قاتالن داعش، قابل درک و 
تحلیل است. تحریم های تازه ای که علیه ایران و حزب اهلل وضع شده 
است نیز بخشی از این عقده گشایی است. تحریم حزب اهلل لبنان از 
جهاتی شبیه به تحریم های »کاتسا« است. چندی پیش رئیس  بانک 
مرکزی لبنان اعالم کرده بود، مجبور است برای ادامه فعالیت و ارتباط 
با کشورهای دیگر تحریم های آمریکا علیه حزب اهلل را جدی بگیرد 
و برای این منظور، نمی تواند با این جنبش ارتباط کاری داشته باشد! 
این یعنی آمریکایی ها با اعمال این تحریم ها، به دنبال »داخلی سازی« 
تحریم های لبنان هستند که این مقام لبنانی هم، در این مسیر قدم 
گذاشته است! به نظر می رسد سعد حریری، خواسته یا ناخواسته، قدم 
در همین مســیر گذاشته باشد! در صورت درست بودن این تحلیل، 
می توان از هم اکنون پیش بینی کرد، فشارهای داخلی از سوی طیف 
نزدیک به غرِب لبنان، طی روزهای آینده گســترش یابد. احتماال 
تحریم های گســترده ای نیز در آینده از سوی آمریکا و متحدانش 
علیه حزب اهلل اعمال خواهد شد تا با افزایش فشارهای اقتصادی به 
مردم لبنان، آنها را مقابل حزب اهلل قرار داده و در این کشــور ایجاد 
دو دســتگی کنند. برخی نیز معتقدند، این ماجراجویی ها می تواند 
مقدمه شــروع جنگی تازه در منطقه باشد، جنگی که در یک طرف 
آن حزب اهلل و در طرف دیگر آن اســرائیل و عربستان! قرار دارند. 
گذشت زمان نشــان خواهد داد، هدف آل سعود و متحدانش از این 
فتنه انگیزی ها راه اندازی جنگ است یا ایجاد شکاف و دو دستگی در 

لبنان و یا ترکیبی از این دو.
»بن سلمان« به عنوان مجری این سناریو همزمان، اقدام به قلع و 
قمع شاهزادگانی می کند که آنها را مانع راه می بیند. مشخصه بارز این 
شاهزادگان هم چیزی نیست جز اینکه، یا ثروتمند هستند، یا منتقدند 
یا ساکتند و از آل سعود تعریف و تمجید نمی کنند! گزارش هایی که 
طی یکی دو روز گذشته منتشر شده و توجه رسانه های بین المللی 
را جلب کرده، می گویند ســعودی ها تنها دو ساعت پس از تشکیل 
»کمیته ضد فساد« به ریاست، محمد بن سلمان! اقدام به دستگیری 
گسترده این شاهزادگان کرده اند. همزمان برخی شاهزاده ها که نسبت 
به ترور شدنشان ابراز نگرانی کرده بودند نیز، سر به نیست شده اند. 
سرنگونی یک بالگرد تعدادی از شاهزاده ها و مرگ تمام سرنشینان آن 
و برکناری چند ژنرال  ارشد سعودی نیز، طی همین یکی دو روز گذشته 
اتفاق افتاده است. پاکسازی شاهزادگان منتقد و ثروتمند و ساکت 
اگر چه می تواند با هدف هموار کردن راه برای رســیدن به پادشاهی 
صورت گرفته باشد، اما بسیاری از این چهره های سیاسی و تجاری، 
با سیاست های جنگ طلبانه بن سلمان به شدت مخالف بوده اند. به 
بیان دیگر، این احتمال وجود دارد که، پاکسازی های صورت گرفته با 
هدف کنار زدن مزاحمان بلند پروازی های محمد بن سلمان صورت 
گرفته باشد که به گفته ستون نویس واشنگتن پست، »اقدامی است 
بس خطرناک.« َمخلص کالم اینکه »بن سلمان« برای عملیاتی کردن 
بلنــد پروازی های خود علیه ایران و متحدانش و آنچه به وی دیکته 
می شــود، نیاز به قدرت و اختیارات بیشتری می بیند و لذا، هرگونه 
مزاحم را از سر راه خود بر می دارد. در این بین، نیمچه امیدی هم به 
ترامپ دارد که جلب حمایتش چیزی حدود 500 میلیارد دالر برایش 

آب خورده است!
شلیک موشک به فرودگاه بین المللی ریاض اما، می تواند محاسبات 
سعودی ها را به هم بریزد. آل سعود با پرداخت یک رشوه 500 میلیارد 
دالری به ترامپ در قالب یک قرارداد تجاری و نظامی و نشان دادن 
اینکه آمریکا هم با اوست، تصور می کرد، می تواند به ماجراجویی هایش 
ادامه دهد اما این شلیک به موقع می تواند، اشتباه محاسبتی وی را به 
او گوشزد نماید. ضمن اینکه این شاهزاده جوان هنوز متوجه نشده 
که موز اگر قوت داشت، کمر خود را راست می کرد! ترامپ اگر چه در 
دوشیدن امثال بن سلمان موفق عمل کرده اما با ملغمه ای از بحران های 
داخلی، خارجی و امنیتی مواجه است. فاجعه کشتار الس وگاس و تیر 
اندازی مرگبار در کلیسای تگزاس، گوشه ای از فاجعه هایی است که 
ترامپ و بزرگ تر از ترامپ هم نتوانسته اند آن را حل کنند. مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری های آمریکا به تازگی داده هایی را منتشر کرده 
که نشــان می دهد، میزان کشت و کشتارها با سالح گرم در آمریکا 
روندی صعودی به خود گرفته طوری که تنها سال گذشته میالدی، بیش 
از 3۸ هزار آمریکایی بر اثر هدف قرار گرفتن با سالح گرم جان خود 
را از دست داده اند. انصاراهلل که سعودی ها 30 ماهی می شود گرفتارش 
شــده اند با شلیک یک موشک به فرودگاه بین المللی »ملک خالد« 
ریاض، آل ســعود، ترامپ و تجهیزات مدرن نظامی آل سعود را با هم 
تحقیر کرد. ترامپ هم در واکنش به این شلیک، جمالت سعد حریری 
علیه ایران را به زبان انگلیسی تکرار کرد. سعودی ها احتماال برای »رد 
گم کنی« هم که شده، بر شدت حمالت خود به شهرهای یمن خواهند 
افزود اما قطعا، پس از مشاهده این ضرب شست، در ماجراجویی های 
خود تغییراتی را لحاظ خواهند کرد و این واقعیت را درک می کنند که 

نمی توان در اتاق شیشه ای نشست و سنگ اندازی کرد!
اما نفس این تحوالت و شیطنت ها گویای یک حقیقت مهم دیگر 
هم هست و آن اینکه، امروز اوضاع ایران و متحدانش در منطقه به 
برکت مقاومت، »عالی« و به همان میزان نیز اوضاع حریف »وخیم« 
است و دشمن، خود را به آب و آتش می زند تا شرایط را به نفع خود 
تغییر دهد. یک روز با راه انداختن قائله داعش، یک روز با تحریم، 
یک روز با تهدید، یک روز با برپایی همه پرســی تجزیه و یک روز 
هم با »مذاکره و برجام!« سؤال کلیدی این است؛ در کدام یک از این 
موارد، دشمن دست برتر را داشته و در کدام یک، شکست خورده 
است؟ در مواردی که مذاکره شد یا مواردی که مقاومت گردید؟ پاسخ 
روشن اســت. گاهی هزینه مذاکره بسیار بیشتر از هزینه مقاومت 

است. نیست؟

استعفای حریری، حمله موشکی به ریاض
 و یک سؤال كلیدی!

مجلس عزا

جعفر بلوری

* عراقی ها باید قدر و ارزش نیروهای حشدالشــعبی را بدانند چرا که بعد 
از خدا و عنایت ائمه معصومین مدفون در این کشور این نیروهای مخلص 
حشدالشعبی هستند که پشتوانه ای مطمئن برای آنان محسوب می شوند.
0912---5364

* به اصطالح اصالحاتی که این روزها توسط محمدبن سلمان در عربستان 
انجام می شود یادآور حرکات واپسین ماه های حکومت شاه خائن در ایران 
است. ان شاءاهلل به زودی شــاهد فروپاشی نظام جهنمی تکفیری شجره 

ملعونه در عربستان باشیم.
0912---92۸4

* در دعای 44 صحیفه ســجادیه، امــام  زین العابدین)ع( می فرمایند اگر 
دشمنی ما با دشمنان برای خدا باشد هرگز با چنین دشمنی در یک صف 
قرار نگرفته و دوســتی نخواهیم کرد. قابل توجه بعضی از دولتمردان که 
تحت هر شرایطی با دشــمنان خدا هم مدارا کردند و توجه نداشتند که 

دشمن، دشمن است.
0910---4073
* دولت و دولتمردان اگر در این اقیانوس سیاست شنا کردن را بلد بودند 
و یا حداقل به نصیحت خیرخواهان و دلســوزان گوش فرا می دادند امروز 
در برجام این گونه بدفرجام گرفتار نشــده و برای نجات دســت به سوی 

اروپایی ها دراز نمی کردند.
0919---6۸5۸

* برجام نوزاد ناقص الخلقه مرده ای است که بعضی ها دوست دارند آن را 
در آغوش گرفته و وانمود کنند زنده اســت درحالی که بوی تعفن مردار 

را نمی توان پنهان کرد.
0912---۸612

* شاید مسئوالن دولتی و مجلس با زبان بازی های رسانه ای توانسته باشند 
نظر بخشی از مردم را با برجام همراه سازند، اما وجدان خود و خدا را هم 

می توانند در مقابل کوتاهی های خود قانع کنند؟!
091۸---۸05۸

* برجام دستپخت دولت حتی نتوانسته کاری کند که حداقل دولتمردان 
حقوق کارمندان را سر موعد مقرر بپردازند آفتاب تابان و فتح الفتوح بودن 

برجام پیش  کش.
0914---۸۸۸6

* در یکی از دفعاتی که رئیس دولت هفتم و هشــتم در ســازمان ملل 
حضور یافت در جلسه ای با نمایندگان پارلمان شیطان بزرگ نمایندگان 
آمریکایی به وی گفتند هنوز از مساجد شما صدای مرگ بر آمریکا شنیده 
می شود. وی در پاسخ گفت: مردم می گویند )یعنی من رئیس جمهور چنین 
چیزی نمی گویم!( معلوم است که چقدر دشمن از ندای مرگ بر آمریکای 
مردم وحشت دارد. لذا الزم است مسئوالن نظام نیز هماهنگ با ملت در 

مناسبت های مختلف با صدای رسا این شعار را تکرار کنیم.
شکیبا

* مسئوالن وزارت نیرو مکرر در مصاحبه هایشان از قیمت پایین آب و برق 
نسبت به کشورهای دیگر سخن می گویند ولی از ارزش پول ملی که روز به 
روز افت می کند چیزی بر زبان نمی آورند! آیا دستمزدها نیز با کشورهای 
دیگر تنظیم می شــود؟ گناه مردم چیست که تاوان بی تدبیری هایی را که 

باعث پایین آمدن ارزش پول ملی شده، بپردازند.
0910 ---- 0471
* یکی از راه های مبارزه با گرانفروشی ارائه فهرست قیمت اقالم و اجناس 
به اصنــاف و موظف کردن آنان به اطالع رســانی مکتوب قیمت ها برای 

مشتریان است.
093۸ ---- 6263
* علی رغــم وعده چند ماه پیش دولت درخصوص وام با پشــتوانه یارانه 
موســوم به یاراکارت چندین بار به بانک تجــارت مراجعه کردم و هربار 
گفتند دســتورالعمل آن هنوز نیامده است! لطفا مسئوالن امر درباره این 

وعده توخالی توضیح دهند!
0935 ---- 524۸

* در اتوبان یادگار امام بین خیابان میمنت و دامپزشــکی از شــمال به 
جنوب، میوه فروشی چند سال است که چرخ دستی خود را در پیاده رو و 
اتوبان قرار داده و باعث ترافیک می شــود. نمی دانم چرا شهرداری منطقه 

10 برخوردی با او نمی کند!
علی زمانی

* بانک مرکزی می گوید ارز به طور غیرمنطقی گران شــده اســت. ولی 
حقیقت آن اســت که طی ماه های گذشته خود بانک مرکزی ارز دولتی 
را با شیب تند گران کرده و به تبع آن نرخ بازار سیاه هم به همان شکل 

افسارگسیخته گران شده است.
0912 ---- ۸۸53

* ادای کلمه مورد تکریم »ایران« باید با لهجه و بیان صحیح باشد. باب شدن 
اصطالح »ایرونی« در محافل داخلی و رســانه ملی کشور امری پذیرفتنی 
نیســت. البته شبکه های ضدانقالب مدت هاست از واژه »ایرونی« استفاده 

می کنند که این رفتار توهین به نام اصیل ایران است.
سیدحسن مهاجری

* خــودم را بیمه اختیاری کردم تــا در زمان نیاز بتوانم از خدمات بیمه 
بهره مند باشــم اما بالفاصله بعد از بیمه اختیاری، یارانه ام را قطع کردند 
در حالی که ســاکن روستایی در ورامین هستم. مسئوالن مربوطه با چه 

توجیهی یارانه من و خانواده ام را قطع کرده اند.
طالب نصیری

* از وزیر کشور درخواست می شود نام میدان امام خمینی کرج را که بعد 
از بازســازی متاسفانه آن را تغییر داده اند به نام امام راحل)ره( برگردانند. 

تمام اشخاص در این نظام زیر نام مبارک امام قرار دارند.
0935---3369
* درمانگاه خیریه امام صادق)ع( در شــهر قم دفترچه ســالمت بنده را 
نپذیرفت. چرا؟ مراکز خیریه با هدف کمک به افراد کم درآمد تاســیس 
می شوند. چرا این مراکز تحت پوشش دفترچه بیمه سالمت قرار نمی گیرند؟
025---9240

* مسئوالن شهرداری اصفهان پاسخ بدهند دلیل اینکه زیرگذر عابر پیاده 
خیابان شهید نیک حجت این شهر به روی شهروندان باز نمی شود چیست؟
0913---3413

* در شهرســتان گالیکش واقع در استان گلستان زیارتگاهی در روستای 
پاسنگ باال به نام تکیه بابا وجود دارد. متاسفانه مسیر ورودی این زیارتگاه 
کم عرض و خراب اســت و زائرین بســیار اذیت می شوند. مسئوالن اداره 
اوقاف استان باید از وجوه جمع آوری شده این زیارتگاه برای ساخت جاده 

مناسب استفاده کنند.
0912---5431

* تعــدادی نوازنــده در مکان های پرتــردد مانند جلــوی درب ورودی 
ایستگاه های مترو، تاالر وحدت و... اقدام به نوازندگی می کنند!  محافظین 
ایــن گروه های نوازنده در صورت اعتراض شــهروندان نســبت به رعایت 
احترام ماه صفر برخورد فیزیکی می کنند! واقعا مجوز این فعالیت مطربانه  

را چگونه دریافت کرده اند؟!
021---3۸۸5

خانم معاون! زائران اربعین هم
حقوق شهروندی دارند!

دســتیار رئیس جمهور در امور حقوق شــهروندی، در صفحات شبکه 
اجتماعی، به مسئله ای در راه پیمایی اربعین اشاره  کرده اند که به نظر می رسد 

جای پرداختن و توجه است.
شهیندخت موالوردی با انتشار عکسی از پیاده روی اربعین که در کنار 
جاده حجمی از بطری های خالی آب روی زمین ریخته، نوشته که »چه اندازه 
رفتارهایمان با امامان بزرگواری که برای زیارتشان سر از پا نمی شناسیم و 

نظافت را از ایمان می دانند، شباهت دارد؟!«
مشرق در این زمینه چند سوال از خانم موالوردی پرسیده است:

1- مگر شــما معاون حقوق شهروندی نیستید، در کدام رسانه نسبت 
به بی تفاوتی دولت متبوع خود نســبت به وضعیت رفاهی زوار، شکایت و 

پیگیری کردید؟
۲- مگر شما معاون حقوق شهروندی نیستید، در کدام صفحه تلگرامی 
یا اینستاگرامی خود نسبت به کمبود امکانات بهداشتی ازجمله سطل زباله 

و سرویس بهداشتی و ... در مسیر زوار اربعین شکایت و پیگیری کردید؟
۳- مگر شما معاون حقوق شهروندی نیستید، چه زمانی شما و همکاران 
دولتی تان نسبت به اخذ هزینه های بی مورد ازجمله دو برابر شدن هزینه بلیت 
اتوبوس و چند برابر شدن هزینه بلیت هواپیما و گران فروشی ارز به مسافران 
و دهها مشکل دیگر برای سفر به کربال شکایت یا کمترین پیگیری کردید؟

4- آیا آن هنگام که دوستان همفکر شما در شهرداری تهران و شورای 
شهر پنجم از هزینه شدن بودجه و امکانات تهران در مراسم اربعین فریاد 
وامصیبتا ســر می دادند و اعالم کردند که امســال دیگر امکانات بیشتری 
اختصاص نخواهند داد، به آنان گالیه کردید که خدمات رسانی به میلیون ها 
زائر از سراسر کشور )و حتی از کشورهایی نظیر پاکستان و افغانستان( نیاز 

به بسیج همگانی و ملی امکانات دارد؟
خانــم موالوردی ای کاش به جای دیدن این معدود نکات منفی ســفر 
اربعین که به دلیل بی تدبیری و ضعف مدیرانی همچون شما و دولتمردان، 
فرمانداران و شهرداران به وجود آمده است، به شیرینی ها و نکات مثبت و 
آموزنده پیاده روی اربعین و ۲/5 میلیون سفیر فرهنگی ایران توجه می کردید.
خانم موالوردی ای کاش می فهمیدید که شــما و امثال شما، نباید در 
جایگاه نقد بنشینید بلکه باید در جایگاه اجرایی، به جای نصیحت کردن و 
کنایه زدن، به امور اجرایی مملکت بپردازید و راه را برای شهروندانی که به 
سمت پیاده روی می روند، هموار کنید، باور کنید زوار امام حسین علیه السالم 

نیز از حقوق شهروندی برخوردار هستند.
ای کاش دولتمردان این موضوعات را درک می کردند ولی دریغ از توجه 
دولتی ها به مشــکالت و گرفتاری هایی که بــرای زوار اباعبداهلل)ع( ایجاد 
کرده اند و با همه سنگ اندازی باز هم سیل عظیم زائران حسینی بی توجه 

به کاستی ها و کوتاهی ها، راهی سرزمین عاشقان شدند.
دست برتر ایران در بحران سوریه

و دست خالی آمریکا
جاناتان مارکوس تحلیلگر دیپلماتیک بی بی سی در تحلیلی به شرایط 
سوریه پس از داعش پرداخت و آمریکا را بدون راهبرد و دمشق را به همراه 

ایران و روسیه پیروز این میدان معرفی کرد.
بی بی سی به نقل از جوشــا لندیس، کارشناس مسائل سوریه، نوشت: 
»نشســت ژنو که به ابتکار آمریکا انجام شد درباره اهمیت گفت وگو درباره 
نکاتی بود که دیگر با آنچه که در میدان نبرد می گذرد هیچ گونه هماهنگی 
ندارد. درخواســت هایی همانند کناره گیری اســد و برگــزاری انتخابات 
دموکراتیک در ســوریه. هر کسی می داند که این قبیل چیزها دیگر اتفاق 

نمی افتد.«
بی بی سی درباره وضعیت آمریکا در سوریه می نویسد؛ تالش های اولیه 
آمریکا برای حمایت از مخالفانی که درصدد ســرنگونی رژیم سوریه بودند، 

به نحو چشمگیری با شکست روبرو شد.
اما جوشــا لندیس معتقد است که واشنگتن حاال باید تصمیم بگیرد: 
»آیا می خواهد در شــمال ســوریه باقی بماند و از دستاوردهای نیروهای 
دموکراتیک ســوریه حمایت کند؟ گروهی که آمریکا آن را مســلح کرده، 

نیروهایش را آموزش داده و برای پیروزی در رقه و مناطق شمال رود فرات 
تجهیز کرده است.«

به اعتقاد چارلز لیســتر )کارشناس ارشد انستیتو خاورمیانه( مشکلی 
که وجود دارد این است که: »ورای جنگ با داعش، متاسفانه بسیار دشوار 

است که بفهمیم آیا آمریکا واقعا سیاستی در مورد سوریه دارد یا خیر؟«
لیستر می افزاید: »این سیاست سرشار از تناقض است. به عنوان مثال، 
واشــنگتن همچنان می گوید که اســد باید برود و دوران حکومتش به سر 
آمده است. اما آمریکا هنوز از هر کسی که مخالف بشار اسد باشد، حمایت 

نمی کند.«
نویسنده ایران را دارای دست برتر در این میدان معرفی کرده و می نویسد؛ 
»این بدان معنا است که ایران می تواند با اسرائیل مقابله کند. این بدان معنا 
است که ایران می تواند مسیرهای تجاری، بزرگراه ها و مسیرهای زیارتی و 
همچنین خطوط لوله نفتی ایجاد کند که تا سواحل مدیترانه کشیده شود.«

بازگشت حقوق های نجومی
این بار در شرکت های خصولتی!

»به رغم آنکه در قانون سقف حقوق مشخص شده و دریافتی های باالتر 
از آن، مستوجب مجازات خواهد بود، مستندات حکایت از پرداخت نجومی 
به مدیران مجموعه های خصولتی دارد؛ مستنداتی که البته از دید ناظران 

قانون پنهان نگه داشته می شود!«
 »تابناک« با انتشار این مطلب نوشت؛ با برمال شدن فیش های حقوقی 
نجومی جمعی از مدیران در کشــورمان، غائله ای به راه افتاد که تا مدت ها 
در رأس اخبار قرار گرفت و هر روز ابعاد جدیدی از آن منتشــر می شــد؛ 
پرداختی های گزافی که در قالب حقوق و دســتمزدهای قانونی به برخی 
از مدیران پرداخت می شــد و قابل قیاس با حقــوق قانون کار و میانگین 

دستمزدهای پرداختی به عموم نبود.
حقوق هــای چنــد ده میلیون تومانــی که هرچند مســئوالن آن را 
»حقوق های نامتعارف« می خواندنــد؛ اما در جامعه با عنوان »حقوق های 
نجومی« شناخته شد و هیچ شباهتی به حقوق و دستمزد نداشت؛ مبالغی 
که برای قانونی جلوه دادن شان، ردیف های خاصی در فیش حقوقی برخی 
نجومی بگیران گنجانده شده بود؛ مثل ردیف »کمک هزینه ورزش« و »خرید 

کتاب و اوقات فراغت فرزندان« در فیش حقوقی یکی از مدیران.
وضعیتی که با افشای فیش های حقوقی نجومی مدیران بیشتر، روز به 
روز بغرنج تر جلوه می کرد و موجب اوج گیری انتظارات از مســئوالن برای 
مقابله با آن شده بود؛ انتظاری که با ورود مراجع قانونی به ماجرا و تعیین 
سقف حقوق و محدود کردن پرداختی های دیگر به مدیران )از جمله حق 

کارانه(، به نظر می رسید محقق شده باشد!
این در حالی بود که افشــای فراوان فیش های نجومی برخی مدیران و 
برده شدن نام ایشان در رسانه ها و گاه رسانه ملی، این باور را تقویت می کرد 
که مدیران »ناپاک دست« به خودشان آمده و در دریافتی هایشان بیش از 
پیش دقت نمایند. دقتی از جنس تعدیل پرداختی های نجومی و لغو پرداخت 

حقوق های باالتر از سقف مشخص شده در قانون جدید.
انتظاری که حتی به اندازه تعلیق موقت پرداخت  های نجومی تا زمانی 
که آب ها از آســیاب بیفتد و حساسیت های فراوان شکل گرفته در جامعه، 
فروکش نماید هم محقق نشد. این را فیش های نجومی نشان می دهد که به 
تازگی از برخی مدیران منتشر شده و حکایت از آن دارد که افشای آن همه 
فیش نجومی هم نتوانسته نجومی بگیران و افراد مافوق ایشان را به خود آورد.

وضعیتی دردناک که حتی با فیش های چند ده میلیونی منتشــر شده 
تاکنــون نیز همخوانی ندارد و حاکی از پرداخت مبالغ باالی 100 میلیون 
تومان به برخی مدیران شاغل در مجموعه های خصولتی دارد. مجموعه هایی 
که نیمی شان خصوصی است و نیم دیگرشان دولتی )به اصطالح خصولتی 
خوانده می شــوند( و در نتیجه این زیســت دوگانه، وقتی حرف از بودجه 

می شود، بودجه می خواهند و در ضرورت افزایش بودجه شان سخن می گویند 
و وقتی نوبت حسابرسی از مدیرانشان می رسد، خود را خصوصی می خوانند 

و از تن دادن به قوانین امتناع می ورزند.
نکته ای کلیدی که یک منبع آگاه در توضیح آن به »تابناک« می گوید: 
متأسفانه برخی از این سازمان ها و نهادهای دولتیـ  خصوصی نه تنها قانون 
سقف پرداخت را زیر پای می گذارند و حتی در نتیجه غائله فیش های نجومی، 
تغییری در پرداختی های خود به مدیرانشــان به وجود نیاوردند، که مانع 

دسترسی ناظران قانونی به جزئیات پرداختی هایشان می شوند.
ایــن منبــع آگاه می افزاید: هرگاه ناظران قانونی بــرای دریافت فایل 
پرداخت حقوق و دستمزد این مجموعه ها به پرسنل شان مراجعه می کنند، 
آنها از ارائه مســتندات سرپیچی می کنند و خود را خصوصی خوانده و بر 
خارج بودن مجموعه شــان از شمول بازرسی و بررسی تأکید می ورزند، در 
حالی که بســیاری از این سازمان ها و نهادها، در زیر مجموعه هلدینگ ها 
و شرکت های فراوانی دارند که در آنها هم پرداخت های خارج از شمول و 

مقررات جریان دارد.
وضعیتی که عمال راه را برای اجرای قانون سقف پرداخت در این دست 
مجموعه ها بسته و موجب شده که عده ای از مدیران خاص، بی آنکه گزندی 
متوجه شان باشد، همچنان حقوق های بسیار بسیار گزاف دریافت کرده و گاه 
به رغم این دریافتی های هنگفت و دور از تصور، تراز مال منفی و ورشکستگی 
برای مجموعه شان به ارمغان بیاورند. مجموعه هایی که گاه به منظور تأمین 
آتیه بازنشستگان و بیمه شدگان دایر شده اند؛ اما گاه مهم ترین کارکردشان 
برای مدیران، حقوق های نجومی اســت که هر ماه به واسطه فعالیت)!( در 

این مجموعه ها کسب می کنند!
صوفی: کار جهانگیری

در انتخابات خودزنی بود
عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان می گوید جهانگیری در انتخابات 

به خاطر روحانی خودزنی کرد)!(
علی صوفی وزیر دولــت اصالحات در گفت وگو با روزنامه بهار، حضور 
جهانگیری در دولت را تشریفاتی خواند و گفت: اگر روحانی قائل به کم رنگ 
شدن نقش جهانگیری باشد، حضور او در سمت معاونت اول فایده ای ندارد.
علی صوفی افزود: »کاری که جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری 
96 کرد یک خودزنی سیاسی بود. او برای روحانی سنگ تمام گذاشت و سپر 
روحانی در برابر حمالت سازماندهی شده جریان مقابل شد. او بدون حضور 
جهانگیری تاب و توان این حمالت را نداشــت. انتظار می رفت جهانگیری 
به عنوان یار غار روحانی، چشم و دست راست روحانی باشد. اما دیدیم که 
روحانی تغییر جهــت داد و همراه با این تغییر جهت نقش جهانگیری در 

دولت کمرنگ شد.«
وی در ادامــه گفت: »به ویژه با رفتن واعظی در ریاســت دفتر رئیس 

جمهور می شود حضور کنونی جهانگیری را تشریفاتی خواند.
صوفی حضور واعظی در دفتر روحانی را قابل پیش بینی دانست و گفت: 
»واعظی نقش متفاوت از نهاوندیان ایفا می کند. این هم پیش بینی نمی شد 
که روحانی تســلیم این جریان شــود. ضمن اینکه در بدو امر جهانگیری 
نقش تعیین کننده و محوری داشــت. اما ناگهان یک دفعه همه چیز تغییر 
کرد. کنار گذاشته شدن جهانگیری را می توانیم حاصل یک تصمیم بدانیم 
نه روندی که بگوییم واعظی به تدریج جهانگیری را کنار گذاشــته اســت. 

روحانی یک دفعه چرخید.«
وی احتمال استعفای جهانگیری را ضعیف دانست و افزود: »جهانگیری 
در صحنه حضور دارد. ممکن اســت برخوردهایی با ایشان شود و روحانی 

باید درباره جهانگیری تصمیم بگیرد.
اگر جهانگیری ببیند اختیاراتش در دولت به گونه ای نیست که بتواند 
تأثیرگذار باشــد قطعاً باید با روحانی اتمام حجت کند و اگر روحانی قائل 
به کم شدن نقش جهانگیری باشد، حضور او در سمت معاونت اول خیلی 

فایده ای ندارد.«
صوفی درباره بازداشت برادر جهانگیری و تأثیر آن در نگاه افکار عمومی 
نســبت به معــاون اول رئیس جمهور گفت: »به نظــرم این دو نفر به هم 

ارتباطی ندارند.«

گفت: دیروز یک کهنه ســرباز آمریکایی در تگزاس وارد کلیسا شد 
و با رگبار مسلسل ۲7 نفر را کشت و ۲7 نفر دیگر را هم مجروح کرد.

گفتم: چنــد روز قبل هم در الس وگاس، یک شــهروند 
آمریکایی 60 نفر را کشته و تعداد زیادی را هم مجروح کرده بود.
گفت: یک مرکز تحقیقاتی در آمریکا اعالم کرد که فقط در ســال 

۲016 تعداد ۳8 هزار نفر در آمریکا با سالح گرم کشته شده اند.
گفتم: ترامپ ابله که آن همه درباره امنیت آمریکا داد سخن 

می داد چه می کند؟!
گفت: در سفر ژاپن است و گفته است؛ من از ژاپن اوضاع را تحت 

کنترل دارم!
گفتم: گدایی به خانه ای مراجعه کرد و مقداری پول خواست، 
فرزند صاحبخانــه گفت؛ پولی در بســاط نداریم، گدا گفت

لباس کهنه بدهید، گفت؛ نداریم، گفت پس یک مقدار غذا بدهید، 
گفت؛ غذا هم نداریم. گدا گفت به پدرت بگو بیاید شاید او چیزی 
بدهد، فرزند گفت پدرم به مجلس عزا رفته است. گدا گفت به 
او پیغام بــده و بگو؛ مردک! به خانه برگرد که عزای واقعی در 

خانه خودت است!

یادداشت روز

تسلیت به همکاران
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای حمیدرضا نوشاددل در 
دفتر نمایندگی کیهان در خشــکبیجار رشت در غم از دست دادن مادر 
گرامی اش به سوگ نشسته است ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحومه  

)مادرشهید( علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.
***

همچنین باخبر شــدیم همکارمان آقای آذرپندار در دفتر نمایندگی 
کیهان در کهکیلویه و بویراحمد در غم از دســت دادن یکی از نزدیکان 
خود سوگوار است ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه 

الهی و برای بازماندگان شکیبایی آرزو داریم.

مسئول سابق سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 
گفت  ایران  مذاکرات هسته ای  در 
ترامپ« علیه  اقدامات »دونالد  که 
برجام اثبات کننــده گفته برخی 
می گویند  که  است  ایرانی  مقامات 

آمریکا قابل اعتماد نیست.
»کاترین اشــتون« مسئول سابق 
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا در 
یادداشتی در پایگاه تحلیلی »پراسپکت« 
نوشــت: خیلی قبل تر از اینکه »دونالد 
ترامپ« وارد صحنه شود، رهبران ایران 
نگــران بودند که آمریکا ممکن اســت 
به توافق هســته ای به صــورت پایدار 

متعهد نباشد.
اشتون افزود: علی رغم شواهد روشن 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مبنی بر پایبندی ایران به توافق، ترامپ 
مصمم است که این توافق را تغییر دهد. 
او تهدید کرده اســت که اگر نتواند به 
چیزی که می خواهد برسد، از آن خارج 
می شــود. این امر، مشکالت روشنی را 
به طور کلی برای دیپلماســی و به طور 
خاص برای دیپلماسی آمریکا به وجود 

خواهد آورد.
وی در ادامه نوشت: اقدامات »دونالد 
ترامپ« علیه برجام اثبات کننده گفته 
برخی مقامات ایرانی است که می گویند 

آمریکا قابل اعتماد نیست.
مســئول سابق سیاســت خارجی 
افزود: تمامی اشــکال  اروپــا  اتحادیه 
همکاری سخت تر شده است. هر کشور 
یا بازیگر غیردولتــی هم اکنون قبل از 
هرگونه تعامل بــا آمریکا، به دقت فکر 

می کنــد و آن را مــورد بررســی قرار 
می دهد.

اشتون تصریح کرد: نگرانی نهایی 
درباره خود ایران است. صداهای زیادی 
درون این کشــور اســت که از حسن 
روحانی می خواهند که موضع سخت تری 
را اتخاذ کند. آنها می گویند که آمریکا 
هرگز قابل اعتماد نیســت. آنها گمان 
می کنند که ایران در نهایت تأسیسات 
خود را برمی چیند و سپس به آنها خیانت 
می شــود. رئیس جمهور ترامپ، نظر و 

عقیده آنها را تقویت می کند.
وی ادامــه داد: گرچه توافق ایران 
هنوز لغو نشده اســت اما از نقطه نظر 
ایران، اثر بسیار وحشتناکی بر مهم ترین 
بخش این توافق گذاشــته است و من 
اســتدالل می کنم کــه انگیزه محرک 
این کشــور برای توافق کردن و پایبند 
ماندن به آن، تقویت اقتصادشــان بود. 
بســیاری از شــرکت هایی که احتماالً 
گزینه سرمایه گذاری را بررسی می کردند 
و یا خواســتار تجارت با ایران هستند، 
هم اکنون در حال عقب نشینی هستند 
و این یک خبر بد برای نیروهای میانه رو 

در تهران است.
به گزارش فارس، مســئول سابق 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان 
اینگونه نتیجه گیری کرد: و این خبر بدی 
برای آمریکا اســت. این مسئله خطر از 
بین بردن هرگونه شــانس گفت وگو با 
ایران در خصوص موضوعات دیگر را دارد 
که نگرانی واقعی درباره آنها وجود دارد. 
بهتر اســت امیدوار باشیم که کنگره به 
ترامپ کمک کند که مجدداً تفکر کند.

کاترین اشتون:

اقدامات ترامپ ثابت می كند كه اظهارات مقامات ایران 
درباره بی اعتمادی به آمریکا درست است

رشوه500 میلیارد دالری ریاض به ترامپ
حریف یک موشک انصاراهلل نشد

سرویس سیاسی-
ترامــپ پس از پیــروزی در 
انتخابات آمریکا در نخستین سفر 
آل ســعود  دربار  به  خود  خارجی 
شتافت و در آنجا بزرگترین قرارداد 
تســلیحاتی تاریــخ را به ارزش 
500میلیارد دالر به امضا رساند که 
شنبه یک موشــک انصاراهلل مهر 

ناکارآمدی بر آن قرارداد زد.
روز نخســت هفته با دو خبر مهم 
و داغ آغاز شــد. خبرهایــی که در هر 
دوی آنها عربســتان حضور داشت و هر 
دو از نقره داغ شــدن آل سعود حکایت 
می کرد. یکی از آن خبرها روایت عجز آل 
سعود در لبنان بود که با واداشتن سعد 
حریری، نخست وزیر لبنان به استعفا به 
پی ریزی فتنه ای تازه روی آورده بودند 
و دیگری خبر تیری ســهمگین بود که 
در قلب آل سعود فرود آمد. شنبه شبکه 
تلویزیونی المنار به نقل از منابع یمنی 
اعالم کرد: »موشــک بالستیک دور برد 
»برکان ۲ اچ« نیروهای یمنی به سوی 
فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 

شلیک شد.«
تیری بر قلب آل سعود

شنبه ســاکنان ریاض صدای چند 
انفجــار پی در پی را شــنیدند. اگرچه 
باورش برای ســاکنان ریاض سخت بود 
اما موشــک مجاهدان یمنــی تا قلب 
ریاض رســیده و به فرودگاه این شــهر 
اصابــت کرده بود. بــاورش برای اهالی 
ریاض ســخت بــود چرا که بــه رغم 
جــار و جنجال های رســانه ای که به 
تبع خریدهای میلیاردی آل ســعود از 
تســلیحات آمریکایی برپا شد، موشک 

یمنی ها به هدف اصابت کرد. 
همان روز خبرگزاری یمن گزارش 
داد که حمله موشکی یمن به فرودگاه 
ملک خالد در ریاض برای اولین بار انجام 
شده است. یگان موشــکی یمن اعالم 
کرد موشــک بالستیک با دقت هدفش 
در فرودگاه ملک خالد شهر ریاض را در 

هم کوبیده است.
شــبکه تلویزیونی العالم به نقل از 
خبرنــگار خود اعالم کرد: »عربســتان 
به رســیدن موشک بالستیک به ریاض 
اعتــراف کرد ولی گفــت آن را بر فراز 
پایتخت ســرنگون کرده است. ساکنان 
ریاض رســیدن موشک برکان یمنی را 
تأیید کردند و گفتند صدای انفجارهای 

پیاپی را شنیده اند.«
در حالی که شبکه های خبری آل 
سعود مدعی بودند که موشک یمنی را 
بر فراز آسمان هدف قرار داده اند، شبکه 
تلویزیونی العالم به نقل از خبرنگار خود 
اعالم کــرد: »تمام پروازهــا به مقصد 
فرودگاه ملک خالد ریاض پس از اصابت 
موشک بالستیک یمن به تعویق افتاده 
است.« که این موضوع اصابت موشک را 

به هدف تایید می کرد.
شــبکه خبــری المیادیــن نیــز 

خاطرنشــان کرد ساکنان ریاض اصابت 
موشک »برکان اچ ۲« و شنیدن صدای 
انفجارهای پیاپی را تائید کرده اند. شبکه 
تلویزیونی المسیره اعالم کرد: »سازمان 
اصابت  عربستان  کشــوری  هواپیمایی 
موشک بالســتیک یمنی را به فرودگاه 

ملک خالد ریاض تأیید کرده است.«
عجز ائتالف سعودی

بالفاصله پس از این پاسخ دندان شکن  
مجاهدان یمنی به متجاوزان ســعودی 
واکنش ها آغاز شــد. برای عربستان که 
هزینه هنگفتی را برای خرید جدیدترین 
تسلیحات آمریکایی صرف کرده بود این 
واقعه بسیار دردناک بود و همچنین برای 
آمریکا که تسلیحات ساخت کشورش با 
موشک ساخت یمنی ها تحقیر شده بود.
داد  گزارش  اسپوتنیک  خبرگزاری 
که ائتالف متجاوز سعودی در بیانیه ای، 
بسته شــدن تمام گذرگاه های هوایی، 

دریایی و زمینی یمن را اعالم کرد.
این ائتالف برای کاســتن از تحقیر 
خود توســط یمنی ها مدعی شــد که 
ایران، نیروهای انصاراهلل را به موشک های 
بالستیک مجهز کرده و این اقدام ایران 
تجاوزی مســتقیم به عربستان به شمار 
مــی رود و امنیت و صلح بین المللی در 
منطقه و جهان را هدف قرار می دهد و به  
منزله نقض آشکار قطعنامه های شورای 
امنیت است. ائتالف متجاوز سعودی در 
ادامه ادعاهای خود افزود که عربســتان 
حق واکنش به ایران در زمان مناسب را 

برای خود محفوظ می داند.
الزم به ذکر است که از همان ابتدای 
تجاوز به یمن ایــن گونه اتهامات علیه 
ایران وجود داشــته است. ادعای بر هم 
زدن صلح و امنیت منطقه توسط ایران 
در حالی از سوی عربستان و متحدانش 
مطرح می شود که بیش از دو سال است 
که مردم بی گناه و غیر نظامی یمن آماج 
حمالت جنگنده های ائتالف سعودی – 
آمریکایی قرار گرفته اند. عربستان همراه 
با چند کشور دیگر از روز ششم فروردین 
سال 94 اقدام به تجاوز نظامی به یمن 
و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این 
کشور با هدف بازگرداندن عبدربه منصور 
هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن به 

قدرت کرده است.
تحقیر تجهیزات آمریکایی

دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهور 
آمریکا نیز هنگام سفر به ژاپن در جمع 
خبرنگاران گفت که به عقیده او، پرتاب 
موشــک از یمن به عربستان، کار ایران 
بوده اســت. وی همچنین مدعی شــد 
که سیســتم های آمریکایی مستقر در 
عربستان سعودی این موشک را ساقط 
کرده اند و در مورد تجهیزات آمریکایی 
افزود که هیچ کشوری قادر به تولید آنچه 
آمریکا می سازد نیست و این تجهیزات 
در نقاط مختلف جهان استفاده می شود.
این ادعا در حالی از ســوی ترامپ 
مطرح شد که خبرگزاری ها فیلم هایی از 

نخستین لحظات پس از اصابت موشک 
به فــرودگاه ریاض را منتشــر کردند. 
اظهارات ترامپ به خوبی گواه آن است 
که اســم آوردن از ایران در این فقره به 
این دلیل است که عبور موشک ساخت 
انصارهلل از پدافند ضد موشــک ساخت 
آمریکا برای این کشــور بسیار دردناک 
اســت. ضمن آنکه که بیش از دو سال 
است که یمن در محاصره ظالمانه ائتالف 

سعودی قرار دارد.
یمن از جمله فقیرترین کشورهای 
عربی محســوب می شود. عربستان نیز 
که پس از گذشــت این مدت و صرف 
هزینه های هنگفت هیج دســتاوردی 
در مقابل یمن نداشــته در تالش است 
تا ایران را حریف خود نشــان دهد. به 
گمان آنها این موضوع می تواند التیامی 
باشد بر تحقیر ائتالف چند کشور بزرگ و 
ثروتمند عربی که با حمایت آشکار جبهه 
آمریکایی – صهیونیستی به مردمان یمن 

هجوم برده اند.
طبل حلبی!

ترامپ در حالی مدعی شــده است 
که »هیچ کشــوری قادر به تولید آنچه 
آمریکا می سازد نیست و این تجهیزات 
در نقاط مختلف جهان استفاده می شود« 
که یک موشک ساخت مجاهدان یمنی 
توانسته به اهداف خود در ریاض اصابت 
کند. اگر گزاف بودن ادعای تسلیحاتی 
آمریکا با این گونه اتفاق ها به اثبات برسد 
آن وقت مهم ترین سوال حتی برای مردم 
عربستان این اســت که چرا آل سعود 
تســلیحاتی  خرید  قرارداد  بزرگ ترین 
تاریخ را بــه ارزش 500میلیارد دالر با 

آمریکا امضا کرده است؟ 
آمریــکا در حالی ادعــای برتری 
تسلیحاتی و نظامی خود را همواره به رخ 
جهانیان کشیده و خود را به عنوان ناظم 
جهان معرفی کرده اســت که از کنترل 
کشتار در کشور خود عاجز است. همین 
اواخر بود که در مرگبارترین تیراندازی 
در تاریخ آمریکا در یک کنسرت شبانه 
در شهر الس وگاس 58 تن کشته و بیش 
از 500 نفر زخمی شــدند. در تازه ترین 
مورد نیز دیروز خبری مبنی بر تیراندازی 
در یک کلیسا منتشر شد که این حادثه 
نیز دســت کم ۲7 کشته و بیش از ۲0 

زخمی به جا گذاشت.
»فرانس کلینتســویچ« نائب رئیس 
کمیتــه امور دفــاع و امنیت شــورای 
فدراسیون )ســنای( روسیه در تفسیر 
سخنان دونالد ترامپ نوشت : »در تاریخ 
مــوارد زیادی وجود نــدارد که دیدگاه 
ترامپ در مورد نظامیــان آمریکایی را 
ثابت کند که آنها شجاع ترین جنگجویان 
جهان هستند، در واقع آمریکایی ها عماًل 
هرگز در یــک جنگ واقعی به پیروزی 
نرســیده اند، نمونه بــارز آن هم حمله 
ســال ۲00۳ آمریکا به عراق و پیروزی 
بر ارتش صدام حســین است که اصاًل 
نمی توان آن را یک جنگ واقعی نامید. 

البته من امیدوارم که نمونه های مشابه 
دیگری از این قبیل در آینده رخ ندهد، 
در حقیقت بشــریت بدون دانستن این 
مسئله که نظامیان کدام کشورها قویتر 
از سایرین هستند هم می توانند به امور 

زندگی خود ادامه دهند.«
کشورهای حامی ائتالف در تیررس

از همان آغازین ماه های شکل گیری 
ائتالف عربی به رهبری آل ســعود علیه 
مردم مظلوم یمن، فرماندهان نیروهای 
مدافع یمنی اعالم کردند که در صورت 
اســتمرار تجاوز علیه این کشــور آنها 
پایتخت های تمام شرکت کنندگان در 
ائتالف متجاوز را هدف قرار خواهند داد.

۲۳ شهریورماه 1۳96، »عبدالملک 
الحوثی« رهبــر مجاهــدان یمنی در 
مصاحبه با شــبکه تلویزیون المســیره 
گفــت که امارات متحده عربی که یکی 
از اعضای مهم ائتالف نظامی به رهبری 
عربستان سعودی است اکنون در تیررس 
موشــک های ماست. او در آن گفت وگو 
خاطرنشان کرد که نیروهای مدافع یمنی 
فناوری موشکی خود را توسعه داده اند 
و اکنون می توانند نواحی شمالی ریاض، 
پایتخت، و نواحی جنوبی در عربســتان 

هدف بگیرند.
افــزود:  یمــن  انصــاراهلل  رهبــر 
»شرکت هایی که در این کشور فعالیت 
و یا ســرمایه گذاری دارنــد از این پس 
نباید امارات متحده عربی را کشور امنی 

تلقی کنند.«
الحوثــی ضمن هشــدار در مورد 
هرگونــه عملیاتی بــرای تصرف بخش 
تحت کنترل نیروهــای مجاهد یمنی 
در بندر حدیده گفت نیروی دریایی ما 
می تواند به تاسیسات نفتی و نفتکش های 

عربستان حمله کند.
پــس از اصابت موشــک برکان 
یمن به فــرودگاه ریــاض، »محمد 
جنبش  ســخنگوی  عبدالســالم«، 
انصاراهلل یمن نیز در پیامی توئیتری 
کرده ایم  تأکیــد  »بار هــا  نوشــت: 
پایتخت هــای نیرو هــای متجاوز از 
تیررس موشک های ما دور نیستند.«
همچنین شــبکه تلویزیونی العالم، 
ساعاتی پس از هدف قرار گرفتن فرودگاه 
ملک خالد ریاض با یک فروند موشــک 
بالستیک یمن سرتیپ »شرف لقمان« 
سخنگوی ارتش یمن به گزارشگر العالم 
گفت: »در صورتی که کشورهای متجاوز 
به حمالت خود بــه غیر نظامیان یمن 
ادامه دهند، یگان موشکی یمن توانایی 
هدف قرار دادن پایتخت های همه آن 

کشورها را دارد.«
لقمان گفت: »برد موشک های ما به 
ریاض می رسد و قبال نیز مناطقی فراتر از 
ریاض مثل منطقه نفتی ینبع و ابوظبی 
را هدف قرار داده بودیم. تا پایان امسال 
یگان موشکی ما ان شاء اهلل توانایی هدف 
قرار دادن همه پایتخت های کشورهای 

متجاوز به یمن را خواهد داشت.


