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کارشناس مسائل فلسطین

لیبرمن؛ پوتین و نتانیاهو

رویکرد دین «معلم محوری» است!

تا زمان نگارش این یادداشت نتایج قطعی انتخابات اسرائیل اعالم نشده؛
اما بر اساس گمانهزنی برخی رسانهها ممکن است حزب نتانیاهو (لیکود)
ی کمتری نسبت به رقیب خود یعنی گانتز (آبی-سفید) کسب کند.
کرس 
دراینحالتطبقروالقانونیرئیسجمهور،گانتزرامأمورتشکیلکابینه
خواهدکرد.آنگاهچپهازمانخواهندداشتتاباتشکیلائتالفبتوانند
اکثریت کنست را از آن خود کنند ۶۱( .کرسی از  ۱۲۰کرسی)کنست را
میتوان اصلیترین محور در نظام حاکمیتی رژیم صهیونیستی دانست.
مهمترین کار ویژه کنست به انتخاب نخستوزیر و دولت برمیگردد .تنها
درسالهای ۱۹۹۶و ۱۹۹۹باتغییرقانونبهترتیبنتانیاهووایهودباراک
با رأی مستقیم از سوی واجدان شرایط انتخاب شدند و پس از آن بار دیگر
قانون به حالت نخست خود بازگشت .بنابراین کنست در حقیقت پایه و
ستونشکلگیریساختارسیاستدراسرائیلاست واهمیتویژهایدارد.
حزب یا ائتالفی از احزابی که اکثریت کرسی را عهدهدار شوند میتوانند
دولت تشکیل دهند اما مسئله از این جا شروع میشود که گانتز یا نتانیاهو
هرکدامشانمأمورتشکیلدولتشوند،بدونهمراهکردنلیبرمنقادربه
تشکیلدولتنخواهندبود؛زیراهیچطرفیازجریانهایچپیاراستبدون
آرایحزب«اسرائیلخانهما» کهاحتماال ۸تا ۱۰کرسیکسبخواهندکرد،
قادربهتشکیلاکثریتنخواهندبود.مسئلهایکهفرصتطالییدراختیار
لیبرمنقراردادهتاویبهامتیازگیریبپردازد.اینفرصتدرادبیاتلیبرمن
درفردایانتخاباتنمایاناست.آویگدورلیبرمنرئیسحزباسرائیلخانه
ماتاکیدکردکهحزبمتبوعشتعیینکنندهنخستوزیردولتآیندهخواهد
بودوگفتهاست«مانخستوزیردولتآیندهراتعیینمیکنیم!»لذابایداین
سناریورادرنظرگرفتکهحتیاگرگانتزجلوترازنتانیاهومأمورتشکیلدولت
شودنمیتوانبهصراحتازباخت«بیبی»خبرداد.زیراممکناستلیبرمن
باگانتزبهتوافقنرسد،موضوعیکهدورازانتظارنیست.لیبرمنازخاستگاه
راستهایاسرائیلاستواهدافیکهدنبالمیکندمانندتصاحبکرسی
وزارت جنگ ،سربازی حریدیها ،راه نظامی در غزه و  ...به احتمال زیاد در
ائتالف با چپهای اسرائیل به راحتی کسب نخواهد کرد اما مسئلهای که
بسیارحائزاهمیتاستنقشروسیهوپوتیندرتوافقمحتملمیانلیبرمن
ونتانیاهواست.حزباسرائیلخانهماخاستگاهاصلیاش یهودیانراست
گرای روسی است و شخص لیبرمن همانند نتانیاهو روابط بسیار خوبی با
پوتین دارد .سفر روز قبل از انتخابات نتانیاهو به مسکو ،این گمانهزنیها را
تقویتکردهاستکهتوافقلیبرمنونتانیاهودرواقعیتعملیشود.
قضاوتبرایتعیینبازندهزوداست
با توجه به ساختار انتخاباتی و مهلت قانونی (حدود  ۴۰روز)برای تشکیل
ائتالف از سوی حزب برتر انتخابات و سپس سپردن فرصت به حزب دوم،
اکنونسخنگفتنازپیروزییاشکستنتانیاهوورفتنیکنفراز«گروه»B
بسیارزوداست.بنابراینبایددیدفرصتراهزنیهااولنصیبلیکودخواهد
شدیاآبیوسفیدوکدامموفقبهاینمهم میشوند.ضمنآنکهبایددرنظر
داشتاگرلیبرمنمانندانتخاباتفروردینماهبرعدمائتالفباهیچکداماز
دو حزب لیکود و آبی-سفید اصرار کند ممکن است بهسوی تشکیل دولت
ائتالفیمیاننتانیاهووگانتزحرکت ودوراننخستوزیریراتقسیمکنند؛
امااینسناریوباتوجهبهواقعیتکنونیصحنهسیاسیتلآویووممکنبودن
انحاللکابینهاحتمالیدرهرزمانی؛بهنظردورازانتظاراست.

یکی از بحث های جدی در حوزه تعلیم و تربیت تفاوت مکاتب گوناگون در
تعیینمحوراصلیتمرکزبرایبرنامهریزیوحمایتوطراحیبرنامههاست.
برخیرویکردهابرمحوریتدانشآموزوبرخیدیگربراصالتمتنوبرنامه
درسیتأکیددارندوبرخیدیگرنیزبهنکاتدیگریتوجهمیکنند.
آن چه از مطالعه و بررسی رهنمودهای دین اسالم در این حوزه به دست می
آید این است که رویکرد دین «معلم محور» است و در میان عناصر مختلف
نظام تعلیم و تربیت بیش از همه به جایگاه معلم توجه دارد   .از سویی اصل
و اساس دین بر تعلیم و تربیت استوار است و هدف بعثت پیامبران همین
آموزش و پرورش بوده است و از سوی دیگر پیام دین و دعوت الهی با تعلیم
و تربیت به نسل های آینده می رسد ،پس موضوع آموزش و پرورش در یک
نظاموجامعهدینیبهطورطبیعیبایدبسیارمهمتروجدیترازدیگرجوامع
باشد .توجه دین به نقش معلم و تأکید بر حفظ شأن و جایگاه او از آن روست
که اگر معلم صالح و سالمت داشــت ،می تــوان به توفیق کــارش امیدوار
بود و چه بسا با وجود یک معلم موفق و شایسته فقدان ضعف عناصر قابل
چشم پوشی باشد  -زیرا مثال معلم صالح خود متن را فراهم می کند -اما
فقدان معلم مناسب را با فرض وجود همه عناصر دیگر به هیچ وجه نمی
توان جبران کرد .تحقق این هدف تنها در صورتی ممکن است که عالوه
بر تربیت نیروهای متخصص و بهره مند شدن آنان از دانــش ،تخصص و
تجربه الزم ،شأن و جایگاه معلم در محیط اجتماعی نیز عمال ارتقا یابد
و عــاوه بر این سطح زندگی و درآمــد شغل معلمی نیز به حدی آبرومند
و معقول برسد که باعث تشویق نخبگان به اشتغال در این حرفه شود.
معلم زمانی می تواند مسئولیت سنگین خود را -به عنوان جانشین انبیای
الهی-اداکندکهحداقلهایالزمبراییکزندگیمتوسطومعقولرادارا
باشدوازاینروبایدنیازمادیاوتاحدیفراهمشودکهبتواندباآرامشخاطر
به اجرای تعهد معنوی خود بپردازد .متأسفانه به دالیل گوناگون از جمله
بی توجهی به اصل این جایگاه و مسئولیت اساسی در سال های گذشته
 ،به مرور از حرمت و شأن معلمی کاسته شده است و نه تنها معلمان در
اندازهومیزانتوقعنظامدینیموردتجلیلقرارنگرفتهاندبلکهباتحوالت
اجتماعی جدید و تغییرات سبک زندگی و حضور رسانه های اجتماعی و
فضایمجازیدیگرهماننقشوجایگاهسابقراهمندارند .درعینحال
رویکرد حافظه گرا و کنکور محور نظام آموزشی نیز مشکل را دوچندان
کرده و تقریبا چیزی از آن اهداف و آرمان های متعالی که مدعی پرورش
و تربیت نسل صالح و سالم برای آینده بود باقی نگذاشته است .وقتی
همه فکر و ذهن معلم درگیر قسط عقب افتاده و اجاره خانهاش باشد و
عصرها بخواهد مسافرکشی کند یا سفارش پیتزافروشی را به مشتری
ها برساند ،خودتان تصور کنید وقتی دانش آموز مسافر معلم است و از او
می خواهد تا چمدانش را بردارد و در صندوق بگذارد یا وقتی شاگردش
در خانه را باز می کند که پیتزا را تحویل بگیرد و احیانا انعامی به او
بدهد چه چیزی از رابطه معنوی میان معلم و شاگرد باقی خواهد ماند؟
اگر می خواهیم اهــداف نظام تعلیم و تربیت تحقق یابد ،نخست باید
براساس آمــوزه های دینی بــرای حفظ حرمت معلمان و تقویت شأن
اجتماعی و تأمین نیازهای اقتصادی آنان بکوشیم ،آن گاه می توان انتظار
داشت که معلمان با خاطری آسوده و دلی آرام برای آموزش و پرورش
فرزندان این کشور بکوشند.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••جالبه که رئیس مرکز آمار گفته درآمد مردم از
هزینه هاشون بیشتره! مردم دارن له می شن.
ولمونکنید.
•• آیا واقعا مشکل کشور درباره خانم نعمت زاده
این است که با چه پوششی دردادگـــاه شرکت
کرده یا مشکل ،تخلفات میلیاردی ایشان است؟
واقعاباعثتاسفاستکهمهمترینبخشخبری
تلویزیون به ایــن حاشیه دامــن می زنــد تا اصل
خبرگمشود.
•• آقای روحانی مشکالت کشور ،گرانی ،بیکاری
و ت ــورم120درص ــدی اســت نه ورود بــانــوان به
ورزشگاه.
••می خواستم به مسئوالن بنیاد جانبازان وبیمه
طرف قراردادشان بگم یعنی باید هشت ماه صبر
کنیم تا پــول درمــان را بگیریم؟ پس خــدا نکنه
کسیبیماربشه.سهممنازبنیادشهیدفقطیک
دفترچهبیمهاستوهیچچیزدیگریندارم.
•• شماکهباجدیتپیگیرمالیاتپزشکانهستید
لطفا بفرمایید مداحان عزیز و گرامی از طریق چه
کارتخوانیحقمداحیشانرادریافتمیکنند
وچقدرمالیاتمیپردازند؟
•• از شرکت سایپا کمال تشکررا داریم که حاضر
است خودروها را زیرآفتاب نگه دارد وکلی ضرر را
به خود تحمیل کند ولی خودروی ناقص به مردم
تحویل ندهد .برندهای معروف جهان ،خودروی
معیوب تحویل می دهند بعد دوبــاره فراخوان
مرجوعی می دهند و این جوری وقت مشتری را
تلفمیکننداماسایپابافداکاریوقتوپولمردم
راتلفنمیکند!
••از یک طرف نوشتید که خواندن اخبار تجاوز
خوبنیست،ازطرفدیگرصفحهحوادثروزنامه
پرازخبرهایقتل،تجاوزودزدیاست.
•• این که۸۰درصدپزشکان برای نصب دستگاه
کــارت خــوان مقاوت می کنند،دلیل محکمی
است که آنان به فکرمداوا ودرمان نیستند تنها به
پولفکرمیکنند.
•• آقای رئیس سازمان خصوصی سازی! تبریک
بــرای انتصاب شما به عنوان رئیس جدید این
سازمان .برای این که قدم شما برای این سازمان
خوش بدرخشد لطف کنید سود سهام عدالت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

سال 97راواریزکنید.
•• چرا تعرفه های دام پزشکی این قدر پایینه؟ آیا
بازهمدستهایپنهانیدرکاره؟
••آقاییکهخواهانرسیدگیبهوضعبدمانتوهای
جلو باز هستید خدمت تان عرض کنم که اگر
هرکداممانفقطجلویدختروهمسرخودمانرا
بگیریم جامعهدرستمیشود.
••جهاد کشاورزی بره جاده کاهو ببینه این همه
ساخت وســاز در زمین های کشاورزی چگونه
انجام می شه؟ جالب این جاست که برای همه
ساختمان های داخــل زمین های کشاورزی،
تیر برق گذاشتن و ساختمان ها برق هم دارن.
خب این وسط چه کسانی منفعت می برند؟ این
کارشونمثلبرخوردباسازندگانویالهاستکه
چندتادیوارروخرابوبقیهشورهاکردن.یکبامو
دوهوادرتصمیمگیریهاکامالمشخصه.
••سوالی برایم پیش آمده است :اگربهزمانقبل
بــرگــردیــم بــاای ـنشــرای ـط اقتصادیحاضریم
دوبارهازدواجکنیم؟!
•• در پاسخ به دوست عزیزی که گفته بود صفحه
کودک رو روزانه کنید بیشتر نوجوان ها سرشون
تو گوشیه .خواستم بگم من با این که گوشی دارم
ولیهمیشهسرمتوگوشینیستوصفحهنوجوان
رومیخونم.
••پسکیحقوقسپاهیهااضافهمیشود؟
•• افرادی که سنی از آن ها گذشته و با تکنولوژی
آشنانیستندنمیتوانندبدونقبضکاغذیقبض
خودراازطریقعابربانکپرداختکنندوهمیشه
بایدازکسیکمکبگیرند.کاشالاقلنظرسنجی
می کردند و بــرای کسانی که قبض کاغذی را
ترجیحمیدهندبهصورتکاغذیبفرستند.
••متاسفانهبرخیازکسانیکهبرکشورحاکماند
فرزندان شان هیچ اعتماد و اعتقادی به زندگی و
آیندهدراینکشورندارند.واقعاچرا؟
••کارخانجات خودروسازی و نمایندگی های
شان به بهانه از بین بردن دالالن ،قیمت خودرو
را به قیمت سطح بازار رساندند وعلنا قیمت ها را
افزایش دادند .اکنون اگر به فکر مردم هستید که
می دانم نیستید قیمت را کاهش دهید تا ببینید
ییابد.
قیمتهاچگونهکاهشم 

•• چندین بار پیام دادم درخصوص کارت ملی
ولی متاسفانه چاپ نکردید 14 .ماه پیش برای
کارت ملی ثبت نام کردم ولی هنوز آن را دریافت
نکردهام.ازدفترپیشخوانمقابلباشگاهبهشتی
هربارمراجعه کردم می گویند که دردست چاپ
است.
•• با توجه به کمبود معلم و استقبال نکردن از
مدارسایثارگران،خواهشمند است اینمدارس
کال تعطیل شود و هــزاران نفر از کــادر اداری و
آموزشیآنبهمدارسدیگرمنتقلشوندتاساالنه
از هدررفت میلیاردها تومان ممانعت به عمل آید.
•• واقعا متاسفم برای چنین استداللی که چون
پزشکان درس خوانده اند و مردم تخصص ایشان
را ندارند پس الزم نیست که مالیات بدهند.
••حقیرهم از همین مردم هستم و به شغل شریف
کارگری مشغولم .فراموش کرده اید احمدی
نژاد هم پراید رو هفت میلیون تحویل گرفت اما
 21میلیون تحویل داد؟ البته قبل از آن گفته بود
که با تورم تک رقمی دولت را تحویل خواهم داد؟
یادتان هست؟
•• آیا بهتر نیست حداکثر سرعت مجاز خودروها
در جاده ،بر اساس درجه امنیت آن ها به دو گروه
تعیین شود؟ مثال خودروهای کمتر از دو ستاره
امنیت ،در تمام جاده ها ۱۰ ،کیلومتر کمتر از
حداکثر سرعت تعیین شده در آن مسیر ،مجاز به
رانندگی باشند؟
•• حقوق کارگر و قیمت سوخت مگر گران شده
که هر روز قیمت شاخه آهن باال می رود؟ مبنای
اقتصاد ما کجاست؟ چرا کسی از وزارت صمت
پیگیری نمی کند؟ تا کی باید جور بی تدبیری
مسئوالن را بکشیم؟آن ها می گویند باید قیمت
مسکن رو پایین آورد  .آخه این طوری؟
••مطالبی که درباره حضور دانشجوی قالبی در
دانشگاه شهید بهشتی مطرح شده بود توهین به
شعور مخاطب است .این شخص فقط یک مرتبه
که به دانشگاه نرفته حداقل یک سال در این
دانشگاه تحصیل کرده است!
••بچهمانزیرنظربهزیستیاستاماهیچکمکی
نکرده اند و هر وقت که می رویــم مددکارشان
نیست وجوابی به ما نمی دهند.

شرح عکس:
سخنگوی ارتش
یمن تصاویری
هوایی از تاسیسات
آرامکو قبل وبعد
از حمله به آن را
منتشر کرد

تایید دستور سرطانی جهانگیری توسط وزیر!
نامه معاون اول رئیس جمهور به وزیــر صمت و
رئیس سازمان محیط زیست یکی دو روزی است
کهانتقادهایزیادی بهدنبالداشتهاست.دراین
نامه ،اسحاق جهانگیری در پاسخ به درخواست
یکی از شرکتهای خــودروســازی بــرای توقف
«نصب فیلتر دوده» روی خــودروهــای دیزلی،
به رحمانی و کالنتری می نویسد« :با توجه به
تحریم و نیاز کشور به کامیون های مذکور ،با نظر
مساعد بررسی و برای مدتی مجوز صادر شود.».
این خبر در حالی منتشر شد که کمی بعد ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت دربــاره موافقت معاون
اول رئیسجمهوری درخــصــوص حــذف الــزام
نصب فیلتر جذب ذرات معلق در خودروهای
دیزلی توضیحاتی ارائه داد و به نوعی نامه اسحاق
جهانگیری را تایید کرد.به گزارش ایسنا ،رضا
رحمانی در این خصوص اظهار کرد :در شرایط
عادی وزارت صنعت نیز مخالف حذف این قطعه
است اما به دلیل شرایط تحریمی امکان تامین
برخی تجهیزات وجــود نـــدارد .وی افـــزود :در
صنایع مختلف مسائل زیست محیطی قطعا
لحاظ میشود و در وزارت صنعت نیز توجه به
مسائل زیست محیطی را یک وظیفه میدانیم.
رحمانی ادامه داد :به تازگی مباحثی درخصوص
استانداردهای جدید مطرح شده و شورای عالی
استاندارد نیز جلساتی در این خصوص برگزار
کــرده اســت که به نظر من مباحث مطرح شده

در آن شــورا باید به اطــاع مــردم رسانده شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان کرد:
استانداردهای ما در گذشته  ۵۵گانه بود اما
بعدا ایــن استانداردها به استانداردهای ۸۴
گانه افزایش یافت .پس از اعمال تحریمها ۶۳
استاندارد از استانداردهای مصوب اجرا شده
است و باقی مانده به دلیل تامین نشدن تجهیزات
مربوط به خاطراعمال تحریمها اجرا نشده است.
وی با تاکید بر این که قوانین درخصوص اجرای
همه استانداردها همچنان الزماالجــراســت،
اظهار کرد :تنها درخواستی از سوی یک شرکت
خودروساز برای تمدید مهلت رعایت نکردن یک
استاندارد مطرح شده است که موافقت با این
درخواست موقتی بوده و بحث درباره استفاده از
قطعهمربوطکهیکفیلترجذبذراتمعلقاست،
منتفی نشده است.
▪در شرایط عادی مخالف حذف فیلتر دوده
دیزل هستیم

رحمانی همچنین با اشــاره به تاکید وزارت
صنعت بر اجرای استانداردهای مربوط گفت:
درخصوص کاالهایی که امکان تامین ارز یا
واردات آن ها وجود ندارد ،تصمیمات مقطعی
گرفته میشود .در عین حال ما در تالش هستیم
تا حد توان تامین کاالهایی را که امکان ساخت
آن در داخل وجود دارد در برنامههای خود قرار

دهیم.وزارتصنعتدرشرایطعادینیزمخالف
این اقدام است .این اظهارات وزیر صنعت در
حالی اســت کــه پیشتر مــعــاون محیط زیست
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره
به این که خسارت آلودگی هوا در ایران حدود
هفت میلیارد دالر در سال است ،گفته است «اگر
قیمت فیلتر دوده افزایش یافته است و به همین
دلیل خودروسازان به دنبال حذف این مصوبه
هستندآیاهزینهدرمانسرطاندرکشور افزایش
نیافته است؟ آیا هزینه حفظ سالمت شهروندان
افزایش نیافته است؟ ضمن این که خودروسازان
داخلی باید به این پرسش پاسخ بدهند که چرا
تاکنون به شرکتهای داخلی برای تولید فیلتر
دوده فراخوان ندادهاند؟ چرا سعی ندارند خود
راازاتکابهخارجرهاکنندوازشرکتهایداخلی
کمک بگیرند؟» تجریشی با اشاره به این نکته که
ممکن است برخی تصمیمات حقالناس در پی
داشته باشد ،میگوید« :اگر اتخاذ یک تصمیم
آسیبی برای سالمت و بهداشت مردم داشته
باشد ،ما مسئوالن مقصر هستیم بنابراین در
تصمیمگیریها باید عالوه بر سود اقتصادی،
سود و ضرر عموم مردم را نیز در نظر بگیریم».
در همین خصوص ما نیز روز گذشته گزارشی با
عنوان دستور سرطانی جهانگیری» در صفحه
 8روزنامه خراسان کار کردیم و درآن گزارش به
عواقب این تصمیم پرداختیم.

وعدهوزیراقتصادبرایتعیینتکلیفهپکوتاهفتهآینده

زنگنه :آثار حادثه آرامکو کوتاه مدت است

وزیر اقتصاد گفت :درباره سهامدار عمده شرکت هپکوی اراک مذاکراتی با دو
نفر از متقاضیان داریم که یکی از آنها به مرحله نهایی رسیده و امیدواریم طی
هفته آینده به طور قطعی تعیین تکلیف شود.به گزارش صدا و سیما ،فرهاد
دژپسند دربــاره حل مشکالت کارگران هپکوی اراک گفت :خوشبختانه
به تازگی مدیر جدید و پر انرژی منصوب شد که بر اساس ارزیابی ما برنامه
مشخصی دارد .وی افــزود :من از کارکنان این واحد میخواهم که اجازه
بدهند مدیر جدید کار خود را آغاز کند و امیدواریم در آینده نه چندان دور این
مشکل حل شود .وزیر اقتصاد گفت :درباره سهامدار عمده شرکت هپکوی
اراک مذاکراتی با دو نفر از متقاضیان داریم که یکی از آن ها به مرحله نهایی
رسیده است .طی روزهای اخیر ،کارگران هپکو تجمعات اعتراضی داشته اند
و خواستار دریافت معوقات حقوق و دریافت بخشی از سهام شرکت شده اند.

وزیر نفت دربار ه تاثیر حادثه آرامکو در بازار نفت گفت :آثار این حادثه
کوتاهمدتخواهدبود.بهگزارشایسنا،بیژنزنگنهدرحاشیهجلسه
دیروزهیئتدولتدرپاسخبهاینپرسشکهحادثهآرامکوچهتاثیریبر
بازارنفتخواهدداشت؟اظهارکرد :آثارایناتفاقکوتاهمدتخواهد
بود،امابرقیمتنفتهمهکشورهاتاثیرمیگذارد.ویدرپاسخبهاین
پرسش که ما اکنون میتوانیم نفت خود را راحت بفروشیم ،تصریح
کرد:مانفترامیفروشیم،ولینمیتوانیمراحتبفروشیم.ویدرباره
تالش آمریکا برای عرض ه نفت خود به بازار خاطر نشان کرد  :آمریکا با
تولید نفت از طریق شیل دنبال به دست آوردن بازار است و یک دلیل
تحریم نفت ما هم همین بوده است .اما آن ها نگران عرضه نفت هم
هستندکهمادراینزمینههمیشهگفتهایمازنفتنباید بهعنوانسالح
استفادهشودزیرانفتیککاالیموردنیازهمهاست.

سومین خریدار در راه هپکو

نمابر05137009129 :

یمن سند رو کرد

سخنگوی ارتش یمن جزئیاتی از عملیات بزرگ حمله به آرامکو را تشریح کرد
گروه بین الملل-تنها ساعتی پس از نشست
خبری سخنگوی ائــتــاف متجاوز سعودی
امــاراتــی دربـــاره هــدف قــرار گرفتن مراکزنفتی سعودی هــا ،سخنگوی ارتــش یمن نیز
نشست خبری خود را برگزار کرد و در آن به
برشمردن برخی از مسائل مرتبط با حمله به
ایــن مراکز وعملیات بــزرگ بقیق پرداخت.
تفاوت سرتیپ جوان و بسیار با انگیزه یمنی با
سرتیپ سعودی در این است که اولی با ایمان و
باور به توانش حرف می زند و دومی حرف هایی
زد که هیچ مبنایی نداشت .مالکی از ابتدای
نشست خبری اش ،فقط و فقط ایران را متهم
کرد و بــدون آن که سند و مدرکی ارائــه کند،
مدعی شد که موشک های کروز و پهپادهای
ساخت ایــران در حمله به پاالیشگاه سعودی
ها مشارکت داشته است .با این حال ،یحیی
سریع با برشمردن نوع تسلیحات به کاررفته،
عمال دشمن را دچار سردرگمی کرد.سرتیپ
یحیی سریع در این نشست خبری با بیان این
که نیروهای ما قادر به ساخت و تولید پهپاد در
کوتاهترین زمان ممکن هستند ،اعالم کرد که
«هدف قرار دادن تاسیسات نفتی آرامکو پس از
رصد دقیق هوایی صورت گرفت .وی در واکنش
به ادعــای روز سه شنبه وزیر انــرژی عربستان
سعودی درباره بازگشت روند عادی تولید نفت
عربستان گفت که «خسار تهای وارد شده
به آرامکو خیلی بزرگ تر از آن چیزی است که
مقامات سعودی آن را اعــام کردند».سریع
در ادامــه با تاکید بر این موضوع که عملیات

توان بازدارندگی 2با حمالت پهپادی صورت
گرفته که اسناد و مدارک مربوط به آن را امروز
برای اولین بار رونمایی خواهیم کرد ،یادآور
شد :پهپادهای جدید یمن قادر به حمل چهار
راکت مجهز به کالهک خوشهای هستند.وی
بار دیگر به کشورهای متجاوز به یمن و در راس
آن عربستان و امارات هشدار داد که در پاسخ
فوری به تجاوزهای دشمن درنگ نخواهیم کرد.
به امارات میگوییم که فقط انجام یک عملیات
ما ،هزینه سنگینی را برای شما به همراه خواهد
داشت و از آن به شدت پشیمان خواهید شد».
سخنگوی نیروهای مسلح یمن به صراحت به
ابوظبی هشدار داد که برای نخستین بار اعالم
میکنیم ،برای حمله به امارات به خصوص دبی
و ابوظبی ،دهها هدف در بانک اهدافی خود در
اختیار داریم.وی در ادامه این نشست خبری،
خواستار توقف حمالت ائتالف سعودی شد
و خطاب به متجاوزان گفت :دست از تجاوز
و محاصره خود علیه یمن بردارید  ،تا در امان
بمانید .یمن امروز قویتر و محکمتر از هر زمان
دیگر اســت ،به کشورهای متجاوز میگوییم
که اگر امنیت و سالمت تاسیسات و بر جهای
شیشهای خود را میخواهید ،یمن را ترک کنید
و به حال خودش بگذارید .یحیی سریع بار دیگر
در رد اتهامات مطرح شده علیه ایــران درباره
این که این کشور با شلیک موشکهای کروز
تاسیسات نفتی عربستان را هدف قرار داده
است ،گفت که «عملیات توان بازدارندگی 2با
استفاده از چند فروند پهپادی که امروز برای

اولین بار از آن رونمایی خواهد شد ،صورت
گرفت» .وی افزود« :در نقطه اولی که عملیات از
آن جا آغاز شده بود ،از پهپادهای تهاجمی و دور
پرواز «قاصف از نوع نسل سوم» استفاده شد که
آن را برای اولین بار رونمایی میکنیم ،هر چند
در عملیا تهای قبلی هم از آن استفاده شده
بود».سریع گفت« :پهپادهای «صماد »3که
ُبرد مسافتی آن بین  1500تا  1700کیلومتر
است ،از نقطه دوم و پهپادهای دارای موتورهای
جــت نیز از نقطه ســوم بــه پـــرواز درآمــدنــد».
سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادام ــه داد:
«پهپادهای جدید یمن قادر به حمل چهار راکت
مجهز به کالهک انفجاری هستند .پهپادهای
انفجاری دارای چهار راکت نقطهزن و پنهانکار
و رادار گریز هستند و قابلیت هدف گیری از
زوایای مختلف را دارد».وی درباره نحوه عملیات
توان بازدارندگی 2گفت که «این عملیات در
باالترین سطح برنامه ریزی شده و به منظور فعال
کردن و سردرگمی رادارهــا و انحراف پدافند
هوایی دشمن ،از چند فروند پهپاد دیگر استفاده
شده بود».سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید
کرد که ارتش یمن جزئیات کامل مربوط به این
عملیات را در اختیار دارد و در زمان مناسب آن
را ارائه خواهد کرد.
درعین حال،برخی شنیده ها حاکی است که
حمله پهپادهای یمنی به آرامکو از داخل خاک
عربستان صورت گرفتهاست و یمنی ها برای
انجام این عملیات بزرگ بیش از  ۱۰۰کیلومتر
وارد عمق سعودی شده اند.

