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عربستان تصمیم سخت را
در یمن می گیرد؟
نیویورک تایمز به تازگی در یادداشتی با اشاره به
کاهش تعداد نیروهای اماراتی در جنگ یمن و
تغییررویکردابوظبیدراینخصوص،بهبنسلمان
توصیه کرده بود تا دیر نشده از یمن خارج شود .چه
معادالتی باعث شده حتی رسانه های غربی هم به
صورت علنی به ریاض توصیه کنند رویکرد خود را
دریمنتغییردهد.
یک :هم اکنون یمنی ها در شرایط خوبی از منظر
دفاعی قــرار دارنــد .حمالت پهپادی و موشکی
یمنیهاتهدیداتیجدیبرایعربستانایجادکرده
است و حتی اخباری منتشر شده که عربستان به
دستودامنچندکشورمتوسلشدهتاازیمنیها
بخواهدحجم حمالتموشکهایخودراکاهش
دهند .به طوری که در چند خبر منتشر شده آمده،
بنسلماندستورتعطیلیچندفرودگاهراازغروب
آفتابتاصبحدادهوعمالبخشیازترانزیتجنوب
عربستانبامشکالتجدیمواجهاست.درمراسم
رونماییازنسلجدیدپهپادهاییمنی،برداعالمی
یکی از این پهپادها بیش از  1000کیلومتر اعالم
شده و در نوع خود جالب است و اهمیت دارد .اگر
یمنیهابخواهنداینپهپادراعلیهاهدافاقتصادی
چون ابوظبی و ریاض به کار بگیرند ،به طور حتم
باید شاهد تحوالت جدی در منطقه باشیم .یمنی
ها در سیاست دفاعی جدید خود اعالم کردند در
برابرهرحمله،واکنشمشابهنشانخواهنددادواز
رویکرد«فرودگاهدربرابر فرودگاه»استفادهخواهند
کرد .مسئله ای که می تواند هزینه های جنگ را
برای عربستان و متحدانش افزایش دهد .از سوی
دیگر ،رونمایی تسلیحاتی انصار ا ...و ارتش یمن و
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موفقیتدرپدافندعاملدرمنطقهالحدیدهموجب
شدتااماراتبپذیردباطراحیبنسلماننمیتوان
بر صنعا مسلط بود .دستور خروج از مارب و عقب
نشینی از مناطق دیگر ،در دستور کار ابوظبی قرار
گرفت و امارات رسما در حال خروج از یمن است.
این خروج هرچند پس از پنج سال انجام شده اما
حاکی از نگرانی های ابوظبی از واکنش یمن در
آینده و غیر واقعی بودن دستاوردهای عربستان
در ماه های آینده است .به طوری که این خروج با
نگرانی ریاض همراه شده و شنیده ها حاکی است
کهمقاماتعربستانیازاینخروجنگرانشدهاندو
معتقدنداینخروجمیتواندریاضرادرنبردبایمن
در تنگنای راهبردی و مقبولیت عربی قرار دهد و
حمالت یمنی ها هم شرایط را برای پذیرش مفاد
مذاکرات آینده سخت تر کند .این خروج ،نگرانی
دیگری را هم برای ریاض به دنبال خواهد داشت؛
سعودیپسازتنهاشدندرایننبرد،پروژهمعامله
قرن را هم جلو نخواهد برد و این امکان وجود دارد
که ترامپ با پشت کردن به خاندان سلمان ،زمینه
فروپاشی شان را تسهیل کند و به تغییر خاندان
سدیری ها «آری» گوید .نگرانی افزایش قدرت
خاندانبنزایددراماراتدرهمینراستاست.
دو:درطرفدیگرماباپروندهمذاکراتصلحدریمن
مواجههستیم.بهمناسبتخروجانصارا...ازحدیده
به طور موقت ،تبلیغات سنگینی علیه عربستان در
جهانراهافتادوفعاالنحقوقبشریمدعیشدند،
عربستانبرخالفمذاکراتسوئد،هیچعالقهایبه
حلمناقشهیمننداردومسئلهجنایتجنگیدراین
کشوربهیکرویکردعادیوسیاستسیستماتیک
تبدیلشدهاست.تظاهراتگستردهبرایدریافت
ســاح هــای خــریــداری شــده در اروپــا موجب شد
کشتی عربستان چندین بار بنادر تحویل سالح را
عوض کند تا از دست فعاالن صلح نجات یابد .از
طرفی انصار ا ...نشان داد حاضر به مذاکره برابر و
بدون پیش شرط است .در همین راستا با نزدیک
شدنکشتیسازمانمللبهالحدیدهودریایسرخ،
دولتصنعادرکشتیحاضرشدتابامذاکرهباطرف
هایدرگیرخواهانخروجنیروهاینظامیخارجی

از الحدیده شود و در نهایت امکانات سازمان ملل
برای جلوگیری از فاجعه انسانی هرچه سریع تر به
اینبندربرسد.موضوعیکهنشاندهندهعزمجدی
انصار ا ...برای حل مسئله انسانی در خاک یمن
است .به طور حتم این مقاومت در یمن با حمایت
گروههایمردمیمخالفعربستانهمراهمیشود
و تا حدودی وحدت ملی ایجاد شده را تقویت می
کند.زیرابرخالفتبلیغاتعربستان،یمنیهانشان
دادند حاضر به حل مشکل مردم و رسیدن داروها
و کمک های انسانی تحت نظارت سازمان ملل
هستند .اگر بتوان نتایج این مذکرات را پیش بینی
کرد باید گفت ،قرار است شاهد خروج نیروهای
نظامی تا ماه دسامبر (آذرماه) از بندر الحدیده و به
نوعی پایان یافتن مناقشات و جنگ در نوار دریایی
یمنباشیم.
سه :از سوی دیگر ،عملیات در شرق و شمال یمن
ادامه دارد .انصار ا ...توانسته با کمک و همراهی
عشایر و ارتــش یمن به بخش هایی از شــرق این
کشور تسلط پیدا کند و در شمال نیز در عمق خاک
عربستاننفوذکند.هماکنونچندشهرعربستان
در معرض ورود یمنی ها قــرار دارد که اگــر این
اتفاق بیفتد به طور حتم ریاض مجبور خواهد شد
مذاکرات بدون پیش شرط را بپذیرد و تا حدودی
به درخواست صنعا تمکین کند و حتی احتمال
کاهش سطح درگــیــری در یمن وجــود دارد.
فراموش نشود چندی پیش تصاویری از مقامات
یمنی در خــاک عربستان منتشر شد که برای
سرکشی به خطوط نبرد نیروهای مقاومت رفته
بودند.بردموشکهایانصارا...نیزتقویتشدهو
باورودبهعمقخاکعربستانشاهدافزایشتنوع
نقاط هدف خواهیم بود .به طوری که در روزهای
آینده می تــوان عملیات هایی را در نظر گرفت
که به طور حتم آسیب های اقتصادی فراوانی به
ریاض وارد خواهد کرد.به نظر می رسد در سال
پنجم جنگ ،باید منتظر تحوالت به نفع یمنی
ها و افزایش هزینه های عربستان در یک جنگ
فرسایشی باشیم.آیا بن سلمان تصمیم سخت
برایخروجازجنگیخسارتبارراخواهدگرفت؟

ازسویدادستانکلکشورانجامشد

ابالغ بخشنامه ایجاد وحدت رویه در برخورد با سایت های قمار و شرط بندی
حجت االســام و المسلمین منتظری دادستان
کل کشور بخشنامه ایجاد وحدت رویه در برخورد با
سایتهایقماریاشرطبندیدرفضایمجازیرابه
دادستانهایسراسرکشورابالغکرد.
بهگزارش مهر،متناینبخشنامهبهاینشرحاست:
احترام ًا با عنایت به این که برخی افــراد در فضای
مجازی اقــدام به راهانــدازی سایتهای قمار و نیز
سایتهایپیشبینیمسابقاتورزشیواخذوجهاز
کاربرانجهتقماربازیوپیشبینینتیجهمسابقات
مینمایندوپسازآنبخشیازوجوهبهبرندهدربازی
قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح
پیشبینی کردهاند پرداخت میشود؛ اما با رویه
متفاوتقضاییدربرخوردبااینپدیدهمواجهایمکه
بعض ًابهتبرئهاینافرادمنجرشدهاست.برخیازآنها
در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات
فقهی استناد نمودهاند که قمار یا شرطبندی در
فضایمجازیرامشمولقمارندانستهاندومشاهده

روایت سردار
حاجی زاده از
دروغ بزرگ
ترامپدرباره
پهپادایرانی

شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از
مبالغ کالن درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به
عملآمدهاست؛لذاایندادستانیدرراستایایجاد
وحدترویهبدو ًاجنبهشرعیموضوعراازطریقمرکز
تحقیقاتفقهیحقوقیقوهقضاییهموردبررسیقرار
دادکهنظریهآنمرکزبهشرحپیوستواصلگردید؛
بنابراینباعنایتبهنظریهمذکوروبررسیهایانجام
شدهمواردذیلاعالممیگردد:
 .۱ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای
مجازیوسایتهایقمارحراموجرماست.
 .۲طراحی و راهانــدازی سایت قمار همچون دایر
کردنمکانبرایقماربازیمحسوبشدهومشمول
ماده ۷۰۸قانونمجازاتاسالمی(بخشتعزیرات)
است.
 .۳شرط بندی روی نتایج مسابقات حرام است لذا
هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق
بارزتحصیلمالازطریقنامشروعومشمولماده۲

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت:
دروغی که ترامپ گفت آن قدر بزرگ بود که خودمان نیز اول باور
کردیمکهتوانستهاندیکپهپادماراساقطکنند.بهگزارشفارس،
ســردار امیرعلی حاجی زاده پس از جلسه کمیسیون آمــوزش،
تحقیقات و فناوری مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد :پس از
ادعای ترامپ در خصوص سرنگونی یک پهپاد ایرانی ،یگانهای
مختلف را چندبار کنترل کردیم ،دروغی که ترامپ گفت آن قدر
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قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختالس و
کالهبرداریاست.
.۴هرکسکارتبانکیخودرابههرنحوبرایوصول
هزینهشرکتدرقماروشرطبندینتیجهمسابقات
در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی
کهدرطراحیسایتیااجارهفضایمیزبانیهمکاری
داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقــوع جرم
مصداقمعاونتدرجرممحسوبخواهدشد.
.۵دادستانهایمحترممراکزاستانوظیفهنظارت
براجرایاینبخشنامهرابرعهدهدارندودرخصوص
مواردیکهمراجعقضاییسابقبرایناحکامقطعی
برائت بر این گونه فعالیتها صادر کردهاند ،ضمن
جلوگیری از رفع توقیف وجوه ،نقود ،آالت و ادوات
مورداستفادهجرم،وفقمقرراتدرراستایاعتراض
به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی
و در نهایت جهت اعمال مــاده  ۴۷۷قانون آیین
دادرسیکیفریاقدامنمایند.

بزرگبودکهخودماننیزاولباورکردیمکهتوانستهاندیکپهپادمارا
ساقطکنند؛زیراموضوعبرایماباورپذیرنبودکهدروغبهاینبزرگی
راخودشبهصورتمستقیمدررسانهبیانکند.ویافزود:بههمین
علتچندساعتیدرتکذیبخبرتأخیرداشتیمودرنهایتدیدیمکه
پهپادبدونسرنشینمافعالیتناوگروهراقبلازتنگههرمزوتازمان
خارج شدن از آن رصد کرده است .سردار حاجی زاده گفت :خود
آنهانیزپسازمدتیتقصیررابهگردنبولتونانداختند.

حرف مردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111:

پیامك2000999:

•• بـا کاهـش قیمـت دالر و سـکه مـردم انتظـار
کاهش قیمت کاالهای اساسـی و به ویژه خودرو
و مسکن را دارند .قیمت ها در مشهد واقعا سر به
فلک کشـیده و مسـئوالن هم فکری نمـی کنند.
•• چـرا دولـت میگـه کـه اجـاره بهـا 30درصـد
اضافـه شـده؟ مـن خونـه ای کـه نشسـتم دو
برابـر شـده ،رفتـم خونـه بگیـرم  5تومـان رهـن
و 800هـزار تومـان اجـاره بـود .االن شـده
10میلیـون و یـک و  800تومـان .یعنـی چنـد
درصد افزایش داشته؟ شهرستانی های بیچاره
گریـه مـی کننـد از بـی خانمانـی.
•• وای بـه روزی که بگندد نمک! ان شـاءا ...سـر
و کارتـان بـه دادگاه هـای قـوه قضاییـه نیفتـد .ما
بـا شـکایت در دادگاه انتظـار حـل مشـکل مـان
را داریـم نـه بیشـتر شـدن آن را .اگـر مثـل مـن بـه
دادگاه مراجعـه کـرده باشـید احتمـاال بـا نـوع
برخورد کارمنـدان و عوامل آن جا آشـنا هسـتید
کـه مراجعـه کننـده را سـرگردان می کننـد و گاه
رفتارهـای زشـتی دارنـد.
•• آیاکارشناسیامسئولیهستکهبگویدعلت
گران شدن آپارتمان ها چیست؟
••دست رئیس تأمین اجتماعی درد نکنه که این
حقـوق باالهـای بازنشسـته را بـه جامعـه معرفـی
کـرد .مـن 25سـال در شـرایط سـخت کارکـردم
و بازنشسـته شـدم .با چهـار فرزنـد دانشـگاهی و
محصل هر مـاه کـه حقوقـم واریز میشـه گریه می
کنم .ایـن چـه بـی عدالتیه.یـک نفـر  30میلیون
بگیـره و یکـی حداقل بگیر باشـه؟!
•• چـرا قوانیـن تامیـن اجتماعـی و اداره کار بـه
ضـرر تولید کننـده اسـت؟ ایـن یعنی حمایـت از
تولیـد کننـده؟
•• بـاز نوبـت بـه چـای دربـازار رسـید! دسـت
مامـوران تعزیـرات را مـی بوسـیم لطفـا سـری به
چـای فروشـان هـم بزنیـد.
•• با بدبختی سهام مهرگان خریدیم اما دو ساله
نه سـود میدن نـه اصل پـول رو.آیـا این کارشـون
دزدی نیست؟
ل ایراندر قطر.
•• اردویمفتکیتی م ملیفوتبـا 
ن در قطر به
ی فوتبـالکشـورما 
امیدوارمتیمملـ 
تیم میزبان مفتکـینبازد!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• روزانه در کشور چین اقلیت مسلمانان اویغور
یا کشته می شـن یا قرنطینه اند و زنان وکودکان
آن ها بـه اسـارت درمیـان .اما دریـغ ازیک عکس
العمل از کشورما .چرا؟
•• از ایـران خـودرو ویتـارا تحویـل گرفتـه ام بعـد از
مدتـی متوجـه سـاییدگی السـتیک هـای عقـب
خـودرو شـدم .گفتنـد تنظیـم نبـوده حـاال ایـران
خودروخسارتتحمیلشدهروتقبلنمیکنهدر
حالی که هنـوز گارانتی ماشـین من اعتبـار داره.
می گوینـد اعتـراض شـما قابـل پیگیری نیسـت!
•• سرپرسـت وزارت آمـوزش و پـرورش اعلام
کـرد اولویـت شـان ثبـت نـام مـدارس اسـت.
جنـاب سرپرسـت ،ثبـت نـام مـدارس چه باشـید
چـه نباشـید انجام مـی گیـرد .لطفـا اولویـت تان
معوقات و مطالبات فرهنگیان باشـد که بیش از
هشـت مـاه اسـت پرداخـت نشـده.
•• مـا سـاکنان شـهرک فرهنگیـان از ثبـت نـام
فرزنـدان مقطـع ابتدایی محـروم هسـتیم .لطفا
مسـئوالن رسـیدگی کننـد.
• • امسـال زردآلـوی خوبـی ندیدیـم .میـوه هـای
درجـه یـک را صـادر مـی کننـد بـه عـراق و دیگـر
کشورها در صورتی که ما این جا در وطن خود باید
بهترین مواد غذایی را اسـتفاده کنیم .سالمتی ما
مردم مهـم تـره یـا صـادرات بـه دیگر کشـورها.
•• چـرا بانـک ملـت بـرای ارسـال پیامـک هـا30
هزار تومـان دریافت می کنـد و با مبلـغ  10هزار
تومان فقط تراکنش های بـاالی 30هزار تومان
را پیامک می کند؟ آیابانک مرکزی چنین اجازه
ای مـی دهد؟
•• من عاشق بازی ریاضی و جدول شرح در متن
هستم .چقدر این صفحه سرگرمی تون خوبه.
••چرا چندبار پیـام دادم و چـاپ نکردید؟همین
یک دلخوشـی چاپ درد دل های ما مردم روهم
مـی گیرید؟
••مـی خواسـتم خواهـش کنـم از کلمـه
های قلمبه سـلمبه جـدا خـودداری کنیـد چون
بعضـی از حـرف هـا معنـای شـان را نمـی فهمـم
مثـل روز یـک شـنبه سـتون «از اون لحـاظ»؛
لفت،استیکر،اسـتوری یـا جمله هـای خارجی.
•• مردها از مهریه شکایت دارند .خب آقای عزیز
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مهریه حـق زن اسـت زمانی کـه به خواسـتگاری
مـی روی خودت را بسـنج که مهریـه ای که قبول
می کنـی آیا مـی توانـی پرداخـت کنی یا نـه؟ اگر
آن زن مهریـه اش را خواسـت بعدهـا بـه مشـکل
برنخـوری.
••در صورت امکان توزیع روزنامه پنج شنبه های
هر هفته کـه بیـن مشـترکین شـهر تهران،مدتی
است چاپ آن لغو شده مجدد چاپ و توزیع شود.
••بسـته های اینترنتـی یـک سـاعته اپراتورهای
همراه اول و ایرانسـل علاوه برگرانـی و اجحاف
روزانـه ،تخلفـات دیگـری راهم شـامل می شـود
یک بسـته یک سـاعته یـک گیگابایتـی در هـر دو
اپراتـور ایـن طوریـه کـه نیـم سـاعت با کیفیـت بد
وپرش ونوسـان بین سـرعت هـای مختلف عمال
امکان دانلود فایـل اینترنتی را از شـما می گیرد
در نیـم سـاعت دوم نیمـی از یـک فایل کـم حجم
رادانلود می کند و 20دقیقه دیگر کال آنتن قایم
موشک انجام می دهد و راس پایان ساعت بسته
مجدد تمام آنتن پر و کیفیت عالی می شود .این
جاسـت که متوجـه مـی شـویم کل شـارژ راهم به
سـرقت برده.
•• بانـوی آهنیـن ،خانـم مـرکل وقتـی تـو را دیدم
کـه آن گونه مـی لـرزی امـا بـرای وطنـت ،مردانه
ایسـتاده ای ستایشـت کـردم.
•• امـروز دیگـر مـروت و جوانمـردی نایاب شـده.
من یک مستأجر هسـتم با دو بچه که صاحبخانه
محترم بـه خاطر پول بیشـتر جوابم کـرده وحتی
حاضـر نیسـت دو هفتـه فرصـت بدهد بـه همین
خاطر یـک عـدد کلیـه ام را به فـروش گذاشـته ام
تـا بتوانم سـرپناهی تهیه کنـم .لطفا چـاپ کنید
تا مسـئوالن کمی هـم به فکـر مظلومان باشـند.
••چطـور محـدود شـدن ظریـف در نیویـورک بـه
خاطـر تـرس از دیپلماسـی اوسـت در حالـی کـه
دیپلمات هایمان یک سـال است در بند هستند
و انگلیسـی هـا کشـتی مـان را مـی دزدنـد و کک
اصالحاتـی هـا نمی گـزد؟
•• یکـی از مشـکالت مـردم دردسـتگاه قضایـی
هزینـه بـاالی دادرسـی در دعـاوی مالـی اسـت.
از رئیس محترم قوه قضاییه درخواسـت کاهش
آن را دارم.

