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|  حضرت آیت اهللا خامنه ای با اشــاره به هوشیاری 
عمیق و تحســین برانگیز مردم در مقابل توطئه های دشمنان 
در چهار دهه گذشته، تنها راه عالج مشکالت کشور را تکیه به 
مردم و جوانان و جدی گرفتن ظرفیت های داخلی دانستند و 
با اشــاره به طرح مجدد موضوع مذاکره از جانب آمریکایی ها، 
هدف آنها از ترفند مذاکره را تحمیل خواسته های خود و اثبات 
تأثیرگذاری فشار حداکثری بر ایران خواندند و تاکید کردند: 
سیاست فشــار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش 
ندارد و همه مسئوالن جمهوری اسالمی یك صدا معتقدند که 

با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد.
رهبر انقالب اســالمی در ابتدای جلسه درس خارج فقه در 
آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه، مجالس عزاداری حضرت 
اباعبداهللا علیه السالم در محرم امسال را پر رونق تر از هر سال 
دانســتند و خاطرنشــان کردند: این حقیقت پر معنا نشان 
می دهد که پیوند مردم با اهل بیت علیهم الســالم یك پیوند 
مستحکم است و برغم انبوه تبلیغات دشمنان علیه مقدسات و 
با وجود انواع سرگرمی ها و جاذبه های گوناگون برای جوانان، 
با فرا رسیدن محرم، امواج عظیم مردمی که اغلب نیز جوانان 
هســتند به سمت خیمه حســین بن علی علیه السالم حرکت 
می کند و ملت ما در زیر خمیــه حضرت اباعبداهللا به راه خود 

ادامه می دهد.
حضرت آیت اهللا خامنه ای در ادامه با اشاره به برخی مسائل 
مهــم روز، گفتند: ملت ایــران در مواجهه با مــوج تبلیغاتی 
گســترده، عظیم و عمیق دشمن علیه کشــور و مقدسات در 
حال تصمیم گیری است، البته در مقابل این امواج غالباً پنهان 
و زیرزمینی که گاهی در گوشــه ای از کشور نیز خود را نشان 
می دهد، دستگاه های مختلف هوشیار هستند، اما مهم، نقش 

مردم است.
ایشان با تاکید بر اینکه زمام بهبود امور کشور به دست مردم 
و بویژه جوانان اســت، افزودند: عزم، تصمیم، بصیرت و ایمان 
مردم می تواند کشــور را به نقطه مطلوب برساند و بر همین 
اساس اســت که مکرراً بر جدی گرفتن ظرفیتهای داخلی در 
همه بخشهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تأکید 

و تکیه می کنیم.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به پیشرفتهای کشور در علم 
و فناوری و همچنین خبرهــای خوب از بخش تولید، گفتند: 
در بخش تولید، غفلتها و کوتاهی هایی وجود داشته است اما 
حرکتهای خوبی به سمت اهداف مطلوب در جریان است که 

ان شاءاهللا مردم آثار آن را خواهند دید.
ایشــان با تاکید بر اینکه عالج مشکالت گوناگون در دست 
مردم است، افزودند: به بیگانه نباید نگاه کرد، به فالن دولت و 
فالن دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با دیگران 

نباید اتکال کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته این حرف به معنای بستن 
باب مراوده با دولتهای عالم نیست، ما اهل مراوده و گفت وگو و 
نشست و برخاست هستیم اما نباید کارهای کشور را به نشست 
و برخاست با دیگران موکول کرد. هر چه می توانید از امکانات 
دنیا اســتفاده کنید، اما عالج در داخل کشور و حل مشکالت 

به دست مردم است.
ایشان با اشاره به حرف نو و راه جدیدی که جمهوری اسالمی 
ایران در دنیا پیش گرفته است، اســتقبال بیگانگان و عوامل 
نظام پوسیده سرمایه داری غربی از این راه پر افتخار را ناممکن 
دانستند و افزودند: آنها هر چه بتوانند دشمنی کرده و می کنند 
اما بحول و قوه الهی این کارها به جایی نرسیده و نخواهد رسید 

و ملت بر دشمنان خود بویژه آمریکا پیروز خواهد شد.
حضرت آیت اهللا خامنه ای در خصوص هدف آمریکایی ها از 
مطرح کردن مجدد موضوع مذاکره با ایران گفتند: همه باید 

بدانند و توجه کنند که این یك ترفند است.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به مواضع متفاوت مقام های 
آمریکایــی در خصوص مذاکــره افزودند: گاهــی می گویند 
مذاکره بدون پیش شــرط، گاهی نیز می گویند مذاکره با 12 
شرط. اینگونه سخنان یا ناشی از سیاست آشفته آنها است و 
یا ترفندی برای سردرگم کردن طرف مقابل. البته جمهوری 
اســالمی ســردرگم نمی شــود، چرا که راه ما روشن است و 

می دانیم چه می کنیم.
ایشــان هدف آمریکایی هــا از مذاکره را نــه یافتن راه حل 
عادالنه، بلکه تحمیل خواسته های گستاخانه دانستند و گفتند: 
این حرف را که هدف آمریکا از مذاکره، تحمیل است قباًل بنده 
می گفتم اما آنها این قدر گستاخ شده اند که امروز این واقعیت 

را خودشان هم به زبان می آورند.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به ســخنان اخیر یك مقام 
آمریکایی که گفته بود باید با ایران ســر میز مذاکره بنشینیم 
و ما فالن چیزهــا را بگوییم و ایران قبول کند، خاطرنشــان 
کردنــد: برای این نوع مذاکره باید به ســراغ همان کســانی 
بروند که به عنوان گاو شــیرده آنها عمل می کنند. جمهوری 
اسالمی، جمهورِی مؤمنین، جمهوری مسلمین هللا و جمهوری 

عزت است.
حضرت آیت اهللا خامنه ای در ادامه به تبیین اهداف آمریکا از 
سیاست فشار حداکثری و در عین حال، تالش برای کشاندن 
ایران پای میز مذاکــره پرداختند و گفتند: سیاســت دولت 
آمریکا، فشار حداکثری به ایران در قالب تحریمهای گوناگون، 

تهدید و یاوه گویی های مختلف اســت، چرا که دولت کنونی 
آمریکا معتقد است با رودربایستی و تعارف نمی توان جمهوری 

اسالمی را به زانو درآورد و وادار به تواضع و قبول کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: رژیم ایاالت متحده به دنبال 
آن است که هم برای رقبای داخلی خود و هم برای اروپایی ها 
این را به عنوان یك سیاســت قطعی جا بینــدازد که تنها راه 

مواجهه با ایران، فشار حداکثری است.
ایشان با اشاره به اذعان آمریکایی ها و متحدان آنها به ناکام 
ماندن سیاســت فشــار حداکثری در به زانو درآوردن ایران، 
گفتند: هدف آنها از مذاکره این اســت که به همه ثابت کنند 
فشار حداکثری جواب داد و مســئوالن جمهوری اسالمی بر 
خالف آنکه می گفتند مذاکره نمی کنیم مجبور شــدند پای 
میز مذاکــره بیایند، بنابراین تنها راه مواجهه با ایران، فشــار 

حداکثری است.
حضرت آیت اهللا خامنه ای تأکید کردند: اگر دشمن توانست 
اثبات کند که فشــار حداکثری عالج کار ایران و مؤثر بر روی 
ایران است، ایران و ملت عزیز ما دیگر روی آسایش را نخواهند 
دید، چون پشت سر همه سیاســتهای مستکبرانه آمریکا این 
سیاســت قرار خواهد گرفت و از این به بعد، هر چیزی را که 
قلدرانه از جمهوری اسالمی مطالبه کنند، اگر به آنها «َچشم» 
گفتیم، مســئله تمام اســت اما اگر «نه» گفتیم دوباره فشار 

حداکثری آغاز خواهد شد.
ایشــان، علت اصــرار آمریکایی ها و واســطه کردن برخی 
اروپایی ها برای مذاکره و دیدار را در همین چارچوب دانستند و 
افزودند: البته من راجع به اروپایی ها در یك وقت دیگر صحبت 
خواهم کرد اما علت اصرار آنها بــه اینکه اگر با رئیس جمهور 
آمریکا یك جلســه بگذارید همه مشــکالت شما حل خواهد 

شد، این است که اثبات کنند فشار حداکثری در مقابل ایران 
یك سیاست موفق است و باید همین سیاست را به کار بست.

رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: ما در مقابل باید ثابت 
کنیم که سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی 

ارزش ندارد.
حضرت آیت اهللا خامنه ای سخنان خود در خصوص مذاکره 
با آمریکا را در دو نکته جمع بندی کردند: 1) مذاکره با آمریکا 
یعنی تحمیل خواســته های آنان بر جمهوری اســالمی، 2) 
مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری آمریکا.
ایشــان افزودند: برای همین است که مســئوالن کشور از 
رئیس جمهــور و وزیر امور خارجه و دیگــران، یك صدا اعالم 
کردند که با آمریکا مذاکــره نخواهیم کرد نه مذاکره دوجانبه 

نه چند جانبه.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: چنانچه آمریکا حرف 
خود را پس گرفت و توبه کرد و به معاهده هسته ای که آن را 
نقض کرده است، بازگشت، آن وقت در جمع کشورهای عضو 
معاهده که شــرکت و با ایران صحبت می کننــد، آمریکا هم 
می تواند شرکت کند، اما در غیر این صورت هیچ مذاکره ای در 
هیچ سطحی بین مسئوالن جمهوری اسالمی و آمریکایی ها 

اتفاق نخواهد افتاد نه در نیویورک و نه غیر آن.
حضرت آیت اهللا خامنه ای با بیان اینکه در طول 40 ســال 
گذشــته جمهوری اســالمی در مواجهه با انواع ترفندها قرار 
داشته است و دشــمنان نتوانســته اند ایران عزیز را مغلوب 
کنند، خاطرنشان کردند: سیاستهای آنان یکی پس از دیگری 
مغلوب سیاستهای جمهوری اسالمی شده است و بعد از این 
نیز جمهوری اسالمی بحول قوه الهی آنها را مغلوب خواهد کرد 

و پیروز و سربلند از میدان خارج خواهد شد.
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ســرمقاله
منافع ملی و ارزشی ما

|  رضا اميرى مهر- سخنان رهبری 
در روز گذشــته بار دیگر نشــان داد که ایرانی 
با در اولویت گذاشــتن منافع ملی و ارزشــی 
خود، اقتدار و عزتش را در صدر می نشاند و به 
هرگونه تروریسم اقتصادی و باج گیری سیاسی 

نه می گوید.
منافع ملــی هدف اصلی همه کشــورها در 
سیاست خارجی و تحکیم آن ها در عرصه داخلی 
می باشد. اندک مروری و مطالعه گذرا بر چگونگی 
سیاست گذاری و تعامل های داخلی و خارجی 
کشورها و دولت ها نشــان از آن دارد که هدف 
نهایی همه سیاســت گزاری ها و فعالیت ها در 
راستای تامین و تحقق منافع ملی کشور است. 
مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی کشورها 
در دوران پس از جنگ جهانی دوم و تحت تاثیر 
آموزه های مکتب واقعگرایی مورد توجه شدید 
واقع شد. در این دوران هانس جی مورگانتا یکی از 
بزرگترین نظریه پردازان روابط بین الملل، نظریه 
واقعگرایی سیاست های بین المللی را بر مبنای 
مفهوم منافع ملی بنا نهاد. مورگانتا منافع ملی را 
آن دسته از منافعی تلقی می کند که دولتها در 
یك برهه زمانی خاص و در پرتو شرایط سیاسی 
و فرهنگی و اقتصادی سیاست خارجی خود را 
بر مبنای آن تنظیم مــی کنند و در روابط خود 
با سایر کشــورها در پی تحقق آن هستند. اگر 
چه هر ملت متشکل از تك تك شهروندان خود 
اســت اما منافع ملی حاصل جمع منافع کلیه 
شهروندان یك کشور که همچون تخم مرغ های 
جداگانه در کنار هم در یك سبد گذاشته شده اند 
نیست. منافع ملی کشورها اگرچه در کل منافع 
عمومی جامعه و کشور را مد نظر قرار داده اما از 
سوی دیگر با نوع نظام سیاسی حاکم نیز مرتبط 
است. در نظام بین الملل کشورهای با نظام های 
سیاسی مختلف اهداف متفاوتی دارند که تحقق 
این اهداف نیز نیازمند شیوه های مختلف سیاست 
خارجی می باشد. البته بسیاری از جمله مورگانتا 
و طرفداران مکتب واقعگرایی در سیاست بین 
الملل معتقدند که مفهوم منافع ملی از عینیت 
برخوردار است و برای تمامی کشورها صرف نظر 
از ارزشهای مطلوب آنها یکسان می باشد. به هر 
روی بصورت خالصه می توان گفت، منافع ملی 
عبارت است از هدف های بنیادینی که کشورها و 
ملت ها و مردم و دولت ها در تحصیل آن در صحنه 
بین الملل هستند. در نتیجه نخسیتن وظیفه 
طراحان و بازیگران سیاست چه در حوزه داخلی 
و چه در حوزه خارجی آن است که منافع ملی را 
مشخص نمایند، و آن ها را به ترتیب اهمیتی که 
دارند در زنجیره هدف های سیاست خارجی رده 
بندی نموده و بر اساس آن عمل نمایند. هرچند 
درباره حفظ و تامین منافع ملی گفته شده است 
که این مفهوم در فرایند زمان ممکن است تغییر 
نماید، اما در غالب کشورها این منافع وترتیب آن 
به صورت زیر پذیرفته شده است: حفظ تمامیت 
ارضی کشورها و وحدت کشور، و در مواردی نظام 
سیاسی در اولویت منافع ملی قرار دارد. تمامی 
هدف های دیگر به تبع آن مشــخص می شوند. 
در این دیدگاه مفهوم منافع بر پایه مفهوم قدرت 
تعریف می شود که بر مبنای آن اهداف سیاست 
خارجی هر کشور نباید فراتر از قدرت آن کشور 
تعریف شود؛ چرا که منابع تحقق خواسته های 
ملی برای کشورها در نظام بین الملل به شدت 
محدود اســت. فراموش نکنیم که  منافع ملی 
کشورها ریشه در ارزشــها دارند و در محاسبه 
قدرت آنها ارزشهای مطلوب آنها نیز دخیل هستند .
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مشاور خوب
می خواهم به شما یکمشاوره بدهم تا قدر مشاور خوب را بدانید. 
اصال بگذارید یك قصه در مورد مشاوره برایتان بنویسم تا بفهمید 

که خود مشاوران تا چه حد می توانند دقیق و عمیق باشند و خوب است که برای کارهایتان 
از مشاور خوب استفاده کنید.

حسام ساعت 2 از محل کارش خارج شــد و چون نیم ساعت وقت داشت تا به محل کار 
دومش برود، تصمیم گرفت با همان صد هزار تومانی که در جیب داشت ناهار ارزان قیمتی 

بخورد و راهی شرکت شود.
چند رستوران گران قیمت را رد کرد تا به رستورانی رسید که روی در آن نوشته شده بود: 

”ناهار همراه نوشیدنی فقط صدهزارتومان ناقابل”.
حسام  معطل نکرد، داخل رستوران شــد و یك پرس کباب بزغاله و یك نوشابه قوطیی 
برداشت و سر میز نشست.گارسون برایش دو نوع ســوپ، ساالد، سیب زمینی سرخ کرده، 
نوشابه اضافه، بستنی و دو نوع دسر آورد و به اعتراض جانی توجهی نکرد که گفت: ”ولی من 

این غذاها رو سفارش ندادم.”
گارسون که رفت حسام شانه ای باال انداخت و گفت: ”خودشان می فهمند که من نخوردم!”

اما حسام موقعی فهمید که این شیوه آن رستوران برای کالهبرداری است که رفت جلو 
صندوق و متصدی رستوران پول همه غذاها رو حساب کرد و گفت دویست و پنجاه و دو هزر 
تومان. حسام معترض شد: ”ولی من هیچ کدوم رو نخوردم!” و مرد پاسخ داد ”ما آوردیم!می 
خواستین بخورین!” حسام  که خودش بچه زرنگ جنوب شهر تهران بود ، سری تکان داد و 
یك اسکناس دو هزار تومانی روی پیشخوان گذاشت و وقتی متصدی اعتراض کرد، گفت: ”من 

مشاوری هستم که بابت یك نوبت مشاوره دویست و پنجاه هزار تومان می گیرم.”
متصدی گفت: ”ولی ما که مشاوره نخواستیم!” و حسام پاسخ داد: ”من که اینجا بودم!می 

خواستین مشاوره بگیرین!”
و سپس به آرامی از آنجا خارج شد...

کات و مات
نویسنده: کیش میش

اقتدار چهل ساله ایران هیچگاه شکسته نمی شود و روز به 
روز بر آن افزوده می شود اما چرا؟ این موضوعی است که باید 
در اندیشه بنیانگزار جمهوری اسالمی یافت.به اعتقاد امام همه 
انسان ها عاشق قدرت مطلق اند اما در مصادیق قدرت دچار 
اشتباه می شوند. اسالم نیز که قوانین فطرت است، نسبت به 
اقتدار فرد و جامعه کاماًل خوشبین است و انسان ها و جوامع 
انسانی را دعوت به عزت و نیرومندی کرده است. در اندیشه 
اسالمی مؤمن عزیز است و عزیزانه زیست می کند و جامعه 
اسالمی جامعه ای عزت مند اســت. اصل استعالء مؤمنین 
بدکفار بدون شك به عنوان شاخص مهم جامعه دینی مورد 
قبول تمام طوایف اسالمی است. بر این مبنا امام معتقد است 
برای تحقق اصل عزت ایمانی باید حکومت را فرا چنگ آورد. 
در ســایه حکومت طاغوت به ســختی می توان دم از ایمان 
و لوازم آن زد. از این رو، اجرای مقررات اســالمی و احکام؟ 
وابستگی کاملی به تشکیل حکومت و قدرت سیاسی پیدا می 
کند. در اندیشه امام شأن قدرت سیاسی، مقام و منزله علت 

تحقق احکام شرعی قلمداد شده است.
امام راحل در مورد اینکه قدرت الهی در انقالب اسالمی به 
چه میزان اثرگذار بود می گوید:این اسالم بود که شما را راه 
انداخت و به شــما همچو قدرتی داد که در مقابل این قدرت 
های شیطانی بزرگ ایســتادید و نترسیدید. این قدرتی بود 
که خدا به شــما داد؛ و ااّل ما که بندگان ضعیفی هستیم که 
چیزی نداریم. ما در مقابل یك تفنگ هم همه مان عاجزیم. و 
همین ما که در مقابل یك تفنگ عاجز بودیم و از یك پاسبان 

می ترسیدیم، همین ملتی که از پاسبان می ترسید، خدا یك 
قدرت به او داد آمد در خیابان و فریــاد زد که ما این رژیم را 
نمی خواهیم. اساس را گفت نمی خواهیم. این قدرتی بود که 
خدا به شما داد و باید از خدا تشکر کنیم. این قدرتی بود که 
ایمان به خدا این قدرت را آورد؛ این تحولی بود که به دست 

خدا واقع شد.
امام در مورد قدرت الهی پشتوانه حرکت انبیا و مؤمنان می 
گوید :این همه تبلیغاتی که بر ضد شــما جوان ها می شود، 
بر ضد اسالم حقیقتاً می شود، این ها همه برای این است که 
احســاس یك قدرت کردند اینجا و این قدرت از من و شما 
نیست. این را باید ما احساس کنیم. این قدرت از منشأ قدرت 
است. آن قدرتی هم که انبیا داشتند، از انبیا نبود. بشر از اول 
تا آخرش هیچ است، آنچه هست قدرت خداست. هر حرکتی 
که شما می کنید با قدرت خدا حرکت می کنید؛ هر تفنگی 
که می اندازید با قدرت خداست؛ دست شما به قدرت خداست 
که به ماشه می رود و فکر شما با قدرت خداست که می رود 
و کارها را انجام می دهد و کارهــای نظامی و غیرنظامی را؛ 
قدرت مال اوست و همه باید از او باشیم، «اناهللا»؛ همه چیز 
از او، «الحمدهللا» هر حمدی مال اوست. شما یا ما خیال می 
کنیم که االن ایران یك قدرتی دارد، لکن این قدرت خداست 
در اینجا ظاهر شده است. شما قدر این را بدانید که بفهمید 
که با قدرت خدا دارید سیر می کنید؛ با قدرت خدا و به تبع 
خاصان خدا که در رأسش انبیا هستند، با این مرام سیر می 
کنید و با ایده تحکیم احکام اسالم و رفع ظلم از مظلومین، شما 

با همین وضع، با همین ایده حرکت کردید.
وقتی انسان دید که همه چیز از اوست، دیگر از هیچ قدرتی 
نمی ترســد. ما که از قدرت ها می ترسیم برای این است که 
خیال می کنیم قدرت این است. وقتی انسان قدرت را قدرت 
او دانست، وقتی انسان همه چیز را از او دانست، این دیگر نمی 
تواند که از دیگری بترسد. همه خوف های ما از باب این است 
که نفهمیدیم که قدرت، یك قدرت است و آن قدرت هم برای 
نفع همه است. آن قدرت هم برای نفع همه افراد و جامعه و 
تمام بشر آن قدرت به کار گرفته شده، برای نفع اوست. اما اگر 
همین معنا را ادراک کنیم که هرچی هست از اوست و هرچی 
هست برای نفع ماست و برای تربیت ماست، اگر همین معنا 
را واقعاً انسان ادراک کند و مشــاهده کند و ذوب کند، این 

مسائل حل می شود.
پیش ما، قدرت اســالم فوق قدرت های مــادی ابرقدرت 
هاست. می بینید که این قدرت است که مشت را در مقابل 
تانك و مسلســل قرار داده است و این پیرزن ها را به خیابان 
ها کشانیده اســت، و بچه های کوچك را به تکاپو واداشته 
است. این قدرت مذهب و معنویت است؛ اتکا ما به خداوند و 
به معنویت است؛ و هیچ قدرتی در عالم نمی تواند در مقابلش 
بایستند. همان طور که ملتی که به چنین قدرتی متکی است، 
در برابر تمام قدرت ها می ایســتد. اما اسطوره قدرت ها؛ در 
مردمی که مدت ها زیر شکنجه بوده است؛ اسطوره ها درست 
می شود. آن چیزهایی که هست، چند برابر جلوه می کند؛ 

و ما می خواهیم با قدرت الهی، این اسطوره ها را بشکنیم. 

ترامپ: مایلم از درگیری با ایران دوری کنیم
  رئیس جمهور آمریکا مواضع ضد ایرانی اش را باری دیگر با ادعای دســت داشتن ایران در حمله به مجموعه پاالیشگاهی آرامکو 

مطرح کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا،  با ادعای این که ایران مســئول حمله به تاسیســات نفتی عربستان ســعودی است، گفت که او او 
می خواهد از یك درگیری نظامی با تهران جلوگیری کند و تاکید کرد که او به دیپلماســی تمایل دارد و ضربه این حمله را به بازار جهانی 

کم اهمیت جلوه داد.
وقتی ار ترامپ پرسیده شد که آیا ایران در حمله روز یك شنبه که موجب خســارت وارد کردن به میزان زیادی از بازده نفتی عربستان 
سعودی شد، دست داشــته است یا نه، گفت که «این طور به نظر می رســد». وی چند لحظه توقف کرد بدون تایید قطعی افزود: فعال در 
حال بررسی است. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که آمریکا توان نظامی هولناکی داشته و در صورت نیاز، آماده جنگ است و در این باره 
گفت: با وجود تمام چیزهایی که گفته شد،  ما بدون شك مایلیم که از جنگ دوری کنیم. وی همچنین ادعای تمایل ایران برای رسیدن 
به توافقی جدید را دوباره مطرح کرده و گفت:  من می دانم که آن ها می خواهند توافقی را انجام بدهند. زمانی می رسد که این کارساز شود.
این ادعاهای رییس جمهور آمریکا علیه ایران در حالی مطرح می شــود که بنابر اعالم سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به انصاراهللا 
یمن، یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی این کشور صبح شنبه برابر با 14 سپتامبر با 10 پهپاد دو پاالیشگاه نفت بقیق و خریص در 

شرقی ترین نقطه عربستان را هدف گرفت.


