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مدیر مالی وزارت نفت
حین خروج از کشور دستگیر شد

...

یادداشت روز
امیر مسروری

رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسالم

فرودگاه در برابر فرودگاه ،چرا؟
یک :با انتشار تصویر سرلشکر «محمد ناصر العاطفی»
وزیر دفاع یمن در عمق خاک عربستان ،تحلیلگران به
این مسئله اشاره کردند که یمنی ها استراتژی خود در
برابر تهاجم های عربستان را تغییر خواهند داد .در
همین حین ،عملیات پهپادی مقاومت علیه عربستان
سعودی و امارات موجی از توان دفاعی – امنیتی این دو
کشور را با چالش مواجه ساخت .به طوری که بسیاری
معتقدند توان پدافندی آمریکایی ها در منطقه توانایی
مقابله با پهپادهای انصارا ...را ندارد .حمله پهپادی به
سامانه پاتریوت این ادعا را کامل تر کرد .از سوی دیگر
البخیتی عضو شورای سیاسی یمن و از اعضای بلند
پایه انصارا ...در صفحه فیس بوک خود مدعی شد حاال
وقت عملیات آزادی بخش در خاک عربستان است و از
قبایل یمنی خواست تا بین اموال عمومی و مردم تفاوت
قائل شوند .حمله به پایگاه هوایی ابها پیام دیگری بود
که صنعا برای متجاوزان فرستاد و با انتشار تصاویری از
فرودگاه های راهبردی عربستان ،فهرستی از اهداف
خود را منتشر کرد .کارشناسان یمنی با انتشار این
تصاویر اعالم کردند که شعار مقاومت یمن «فرودگاه در

برابر فرودگاه» است و به عبارتی اگر عربستان به هر منطقه ای در
خاک یمن حمله کند ،مقاومت به طور مشخص به همان منطقه در
خاک عربستان یا امارات واکنش نشان می دهد .حمالت موشکی
بهابهاوانتشارتصاویرهمنشاندادیمنیهاهنوزذخیرهتسلیحاتی
خوبی دارند و می توانند فضای جنگ فرسایشی را به سمتی ببرند
که سعودی ها مجبور به پذیرش شروط آن ها باشند.
دو :در طرف دیگر نباید فراموش کرد انصارا ...به قدرتی دست
یافته که توان بازدارندگی ایجاد کرده است .اگر واقعا راهبرد
فــرودگــاه در برابر فــرودگــاه ،اجرایی شــود می تــوان به قدرت
بازدارندگی انصارا ...اطمینان پیدا کرد .فراموش نشود همان
طور که فرمانده نیروی قدس سپاه در سخنرانی به آن اشاره
کرد ،تمام دنیا یمن را محاصره کردند و هیچ امکاناتی نیست که
در اختیار ریاض و ابوظبی قرار نداشته باشد ،از سویی تنها یک
سازمان است که به مقابله با ارتش عربستان و امارات روی آورده
است .اگر انصارا ...پس از جنگ در کمربند محور مقاومت قرار
بگیرد و توان مقاومت با آن به اشتراک گذاشته شود ،حتما انصار
اللهی را شاهد خواهیم بود که ده ها برابر قدرت و توان حزب ا...
توان مقابله با آمریکا را دارد .تمام هدف عربستان در این سال ها
حذف انصارا ...بود اما نتوانست پیروز شود .به نظر می رسد این
تالش ناکام ماند و به طور حتم انصارا ...رکن رکین و بازیگر اصلی
آینده صنعاست و بدون انصارا ...و مقاومت در یمن نمی توان
تصوری از این کشور داشت .فراموش نشود جنگ یمن موجب شد
بسیاری از قبایل مخالف انصارا ...هم در کنار این گروه قرار بگیرند
و علیه عربستان اعالم جهاد کنند .این موضوع تا حدودی موجب
نزدیکی گروه های سیاسی مختلف یمنی با یکدیگر و پذیرش
رهبری انصارا ...شد.
سه :کینه نیروها ،مقامات و مــردم یمن از کسانی که در کنار
عربستان و امارات قرار گرفتند و با یمنی ها جنگیدند ،افزایش
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یافته است .یکی از دالیلی که امارات در عدن با عربستان درگیر
است ،تقاضای ابوظبی از ریاض برای کنار گذاشتن شخصیت
های کابینه هادی است .زیرا مردم دیگر هادی و طرفدارانش
را نمی خواهند و معتقدند هادی و عربستان چیزی از یمن باقی
نگذاشتهاند و کسی که در یک جنگ در کنار دشمنان ملت قرار
گیرد ،لیاقت ایستادگی در کنار ملت یمن را ندارد .یمنی ها خود
را عرب اصیل قحطانی می دانند و در شجاعت و مبارزه زبانزد
هستند .خیانت در این سطح برای رهبران و قبایلشان پذیرفتنی
نیست و هر روز که از جنگ می گذرد ،محبوبیت هادی و طرفداران
او جایش را به کینه علیه او و کابینه اش می دهد.
چهار :عربستان و امارات خواهان پایان جنگ هستند .اما حاضر
نیستند شکست را بپذیرند .بدون حضور در صنعا و اعالم پیروزی در
جنگ،هردستاورددیگریبهمعنایشکستریاضوشخصمحمد
بن سلمان است .از سویی اختالفات در ریاض باال گرفته و بسیاری
معتقدنداقدامجنگیعربستاندریمنموجبکاهشسطحامنیت
این کشور و تحریک قومیت های مختلف علیه پادشاهی عربستان
شدهاست.درکنارآنبنسلمانبامخالفتخاندانسلطنتیمواجه
است و استمرار این جنگ وجهه عربستان را در افکار عمومی جهان
متزلزل ساخته است .پس از قتل خاشقچی این فضا و فشار افزایش
یافتهاست.بهگونهایکهکارشناسانمعتقدندپاشنهآشیلخاندان
سلطنتی برای عزل سدیری ها از قدرت ،جنگ اخیر یمن و کسری
بودجه به وجود آمده از این جنگ است.
در جمع بندی باید گفت ،این انصارا ...است که ابتکار عمل را به
دست گرفته است ،فراموش نشود جنگ در خاک عربستان می
تواند جبهه جدید نظامی را گسترش دهد و حتی ریاض را مجبور
سازد نیروهای نظامی خود را از خاک یمن به خاک خود انتقال
دهد و در زمین خود بجنگد .مسئله ای که به طور حتم هزینه های
سنگین تری به ارتش عربستان وارد می کند.

رئیس دستگاه قضا  2خبر مهم را در نشست با کمیسیون اصل  90اعالم کرد

آزادی دو سوم زندانیان مهریه وآغاز تحقیق از خودروسازان
رئیس قوه قضاییه که سه هفته پیش دستور بررسی
مجدد پرونده زندانیان مهریه را داده بود ،روز گذشته
از آزادی دو سوم این زندانیان خبرداد و تاکید کرد یک
سوم باقی مانده در زندان ،افرادی هستند که تمکن
مالی دارند اما مهریه را پرداخت نمی کنند« :زمانی
که دستورالعمل مربوط به زندانیان مهریه صادر شد،
حدود  ۱۶۰۰نفر آزاد شدند و بقیه نیز که کمتر از
 ۸۰۰نفرند ،کسانی هستند که تمکن مالی دارند ،اما
از پرداخت مهریه استنکاف میکنند ».آیت ا ...رئیسی
این مطلب را عصر دیــروز در دیــدار رئیس و اعضای
کمیسیون اصل  ۹۰مجلس مطرح کرد .سخنگوی
قوه قضاییه در هفتم خرداد از دستور رئیس این قوه
برای «بررسی» و «بازنگری» در پرونده های مهریه
خبرداده بود .به گــزارش میزان ،رئیسی همچنین
در ادامــه نشست دیــروز ،اشــاره ای هم به برخورد با
قضات متخلف کرد و از حضور خود در روند بررسی

این پرونده ها خبرداد « :ما طی ماههای اخیر ،تعدادی از قضات را
از خدمت منفصل کردیم و شخصا نیز در چند دادگاه عالی مربوط
به صالحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم.
البته حضرت آیت ا ...آملی الریجانی هم روی موضوع فساد در
دستگاه قضایی حساس بودند ،اما در این دوره تالش داریم که
برخورد با قضات مسئله دار تشدید شود ».دو روز پیش حجت
االسالم محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا از برخورد با 60
قاضی متخلف طی نیمه اردیبهشت ماه تاکنون خبر داده بود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه مواضع متفاوت خود راجع به فضای
مجازی بازهم به طور تلویحی بر پرهیز از افراط و تفریط در قبال
این پدیده تاکید کرد« :به هیچ عنوان محدودیت بی دلیل یا باز
گذاشتن بی حساب و کتاب در خصوص فضای مجازی پذیرفته
نیست .متاسفانه نگاه مدیریتی به فضای مجازی کم رنگ است و
آن چه اکنون وجود دارد ،یا نگاه مسدودسازی است یا نگاه آزادی
بی ضابطه .باید نگرانیها را در این زمینه رفع کنیم تا همه بتوانند
به راحتی از این فضای مفید استفاده کنند ».رئیسی اوایل هفته
جاری در یک فراخوان که ابتدا در اینستاگرام منتشر شده بود ،از
مردم و نخبگان خواسته بود که پیشنهادها و انتقادهای شان را
برای تحوالت در دستگاه قضایی مطرح کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین در بخش دیگری از نشست با اعضای

کمیسیون اصل  90مجلس ،با اشاره به رسیدگی به پروندهها
در دادسرای ویژه روحانیت ،برخورد با روحانیونی را که مرتکب
برخی جرایم و تخلفات میشوند ،سختگیرانهتر از دیگر افراد
دانست و در عین حال تصریح کرد :بسیاری از موارد مربوط به
دعاوی خصوصی یا اختالفات بین مساجد یا نها دهای داخل
مساجد ،در شورای حل اختالف حل و فصل میشود ،زیرا چه
دربــاره روحانیون و چه در خصوص دیگران معتقدیم که لزوما
راهکار حل همه دعاوی ،دادسرا و دادگاه نیست.
آیت ا ...رئیسی همچنین از آغاز بررسیهای الزم در خصوص
خــودروســازان خبر داد و در پایان با بیان این که هیچ مشکل
الینحلی در کشور وجود ندارد ،عبور از تنگناها را در گرو اراده قوی
و نگاه به ظرفیتهای داخلی دانست.
در همین حــال پارسایی سخنگوی کمیسیون اصــل  90هم
بااشاره به این نشست گفت :ساالنه نزدیک به چهار هزار پرونده
ارجاعی یا شکایت واصله به کمیسیون اصل  90ارائه می شود و
طی امسال بیشترین شکایات و پرونده ها مربوط به بخش خودرو
و زمین خواری بود و رئیس دستگاه قضا با قول قطعی رسیدگی به
این موارد پیشنهاد دادند به صورت موردی تخلفاتی که در سطح
کالن وجود دارد ،از سوی کمیسیون به قوه قضاییه ارجاع و در
رسیدگی به آن ها تسریع شود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :
ایتا،

آیگپ ،

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• اولــش 30درصــد قیمت لبنیات رو گــرون می
کنید ،بعدش نگران سالمت مردم می شوید؟ کدوم
رو باور کنیم؟
•• مشکل کشور و ملت ما ،اسب داشتن یا نداشتن
یــک نفر و حضور ایــشــان در صــف اول یــا آخــر یک
مراسم مذهبی یا محل زایمان همسر فالن مجری
صداوسیما و ...نیست .به داد مملکت برسید .به
خداقسم فردا بسیار دیر است و انگشت حسرت به
دهان خواهیم گزید.
•• قابلتوجهاونآقایونیکهگرانیموادغذاییرو مدام
گردن سوپر مارکت ها می اندازند .دوست عزیز نکنه
فکرمیکنیسوپرمارکتخودشمحصوالتروتولید
می کنه و قیمت می زنه و می فروشه؟ برو برادر من ما
خودمون دلمون از همه بیشتر خونه .صبح خروس
خون تا بوق سگ کار می کنیم درآمدمون نصف اداره
کارهمنمیشهشمابایدیقهیکیدیگهروبگیری.
•• این روزها واقعا نبود امام زمان(عج) رو با استخوان
هامونداریمحسمیکنیم.پسکیمیایآقا!
•• لطفا ایــن صحبت مــن رو بــه گــوش مسئوالن
برسونید .کارگران کارواش روزی 14ساعت کار
می کنند اما باالترین حقوقی که می گیرند 35هزار
تومنه .تعطیالت و مرخصی ندارند،روزمزد هستند و
بیمه که اصال ندارند .لطفا به کارگران کارواش توجه
بیشتری کنید.
•• اگر از درآمــد فــروش دخانیات و تنباکو ،صرف
دارو و معیشت قشر آسیب پذیر شــود دنیا تمام
میشود؟جوانان با این بالی خانمان سوز دارند
نابود می شوند .چاره ای بیندیشید؟
•• در مطلب گزارش ورزشی ذکر نام آقای احمدی
نژاد چه چیزی را نشان می دهد؟جز اینکه نشان
میدهد شما از ایشان ناراحتید؟
•• لبنیات ،گوشت ،میوه و سبزیجات از زندگی
و سفره مردم حذف شده و بیشتر خانواده ها نزد
فرزندان خود شرمنده از خالی بودن یخچال ها شده
اند .زیرا بچه کوچک هم   نداری را متوجه نمیشود.
این نداری تا کی ادامه دارد؟ آیا امیدی به بهبود
اوضاع هست؟
•• درخبرهاآمدهبوداصالحطلبانفعالیتانتخاباتی
را شروع کردند .در جواب شان به عنوان یک هموطن
میگم که شما در این چند وقت به اندازه کافی گرانی
درست کردید .با چیزهایی مثل بی ارزش کردن پول
ملی که باعث فقیر شدن مردم و کشور شده ،سوبله
فروشیکارخانجاتدولتیبهمردم و...بهاندازهکافی
پروندهزریندارید.باچهروییدنبالرایهستید؟
•• مقصر اصلی این گرانی ها خود مردم هستند فقط
نبایدخریدیاکمترخریدکرد.

نمابر05137009129 :

•• چرادربجنوردوقتیمسئولیعالیمقاموارداستان
می شود فقط برای عده ای خاص از جانبازان همیشه
دعوتنامه ارسال می شود؟آیادراستان ما فقط همان
چندنفرجانبازهستند؟اینهمهجانبازدرایناستان
وجوددارد.چراازاینبزرگمرداندعوتنمیشود؟
•• تیترزده اید با افزایش قیمت لبنیات سالمت مردم
به خطر می افتد .مگربرای مسئوالن سالمت مردم
مهم است؟
•• قــرارشــده بــودکــه 200ه ــزارت ــوم ــان دیگربه
بازنشستگان تامین اجتماعی بابت ترمیم حقوق
بدهند .پس چی شد؟
•• بیمه ایران برای اقساط بیمه عمر ،جریمه تأخیر
دریافت می کند؟ آیا قانونی در این باره وجود دارد؟
ما که از بیمه ایران وام نگرفته ایم .برای آینده خود و
فرزندانمان پس انداز می کنیم  .چرا حتی برای یک
روزتأخیردرپرداختقسط،جریمهتعیینمیشود؟
•• آقاینوبختتیرآتشینبهقلببازنشستههایتامین
اجتماعیکوبیدآنهمباوضعحقوقناچیز.
•• آیا شما دوستان از دستگاه دفع حشرات برقی
استفاده کرده اید؟ازعملکردش راضی هستید یانه؟
•• ضمن تشکر و قــدردانــی از سرپرست تامین
اجتماعی ،دستور فرمایند هرچه سریع تر پرداخت
وام متعلق به بازنشستگان را از حداقل بگیرها شروع
کنند تا مرهمی باشد برای این گروه که مستمری آن
ها ماهیانه  600تومان است!
•• نــمــایــنــدگــان مجلس چــه مــی دانــنــد زنــدگــی
چرخاندن با یک پراید فرسوده چقدر سخت است.
•• واقعیت این است که هرروز در صفحه حرف مردم
روزنــامــه شاهد گالیه و شکایت مــردم از گرانی و
گران فروشی هستیم .با این گرانی افسارگسیخته
متاسفانه مسئوالن دولتی هم بی تفاوت شده اند
وکاری نمیکنند.
•• آقای روحانی و نمایندگان مردم اگر مایل به رفاه و
اشتغال و ارزانی مسکن برای ملت ایران هستید تد
بیری بیندیشید تا مهاجران به کشور شان بازگردند.
این گونه یک خدمت بزرگ و ماندگار به ملت ایران
کرده اید.
•• به تازگی بانک تجارت اقدام به نگهداری مبلغ
۲۰هزار تومان در حساب ها کرده که قابل برداشت
نیست.متاسفانه بعضی از این حساب ها مربوط به
یارانه قشرهای ضعیف جامعه است .لطفا علت را
پیگیری کنید.
•• هر روز حرف مردم رو تو روزنامه می خونم و همه
از گرانی حرف می زنند اگه همه به مدت 48ساعت
چیزی نخرند کمر گرانی و اون اشخاصی که اجناس
رو گرون کردند می شکند.

