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امارات علیه عربستان در عدن کودتا کرد؟روابط
امــــارات و عربستان درجــریــان تــحــوالت اخیر
جنگ یمن دچار تنش شده است؟خروج امارات
از جنگ یمن به معنای عقب نشینی این کشور
است؟واقعیت این است که کشور جنگ زده یمن
در دو هفته اخیر شاهد تحوالت میدانی مهم و
متفاوتازچندسالاخیربودکهدرخودپیامدهای
ژئوپولیتیکی بزرگی نه فقط در صحنه داخلی
این کشور ،بلکه در کل منطقه نهفته دارد .نقطه
کانونی این تحوالت در پایتخت منطقه جنوبی
یمنیعنیعدناستکهنیروهایشورایانتقالی
طلب تحت حمایت کشور امارات ،کنترل
جدایی ِ
اینشهرراازدستدولتمنصورهادیگرفتند.
بعد از این واقعه ،خیلیها پنداشتند که این
اقدام شورای انتقالی جنوب یمن در واقع یک
نوع جنگ غیر مستقیم میان امارات و عربستان
است ،اما به گمانم سیری عمیق بر روند تحوالت
اخیر از زمان شروع آن تاکنون از قوت این تحلیل
کاسته و چه بسا آن را هم زیر سوال میبرد .بله!
در سه سال گذشته یک نوع رقابت و درگیری
منافع میان ریــاض و ابوظبی در یمن مشهود
بوده و در کل امارات مستقل از عربستان دارای
یک پروژه منحصر به خود در یمن است ،اما نگاه
به حــوادث اخیر عدن صرفا در این چارچوب
نمیتواند منعکس کننده حقایق اوضاع باشد.
سکوت چند روزه ری ــاض ،سپس دعــوت آن از
گروههای درگیر در عدن برای آتش بس و حمایت
نکردن از دولــت منصور هــادی ،شائبه یک نوع
هماهنگی میان عربستان و امارات در این قضیه
رامطرحمیکند.البتههمزمانباآنهم،ساختو
پاختهایدیگرینیزدورازذهننیست.
به هر حال ،فارغ از این که پشت پرده این حوادث

چه گذشته یا میگذرد ،اما کنار زدن نیروهای
منصور هادی از عدن و سیطره نیروهای تحت
حمایت ام ــارات بر آن به دور از مسئله خروج
(البته جزئی) نیروهای اماراتی از یمن در یک ماه
گذشته نیست .در واقع آن خروج مقدمه همین
سیطره بود .امارات در طول چهار سال گذشته
با تشکیل نیروهای وابسته به خود توانسته است
که زیرساخت الزم برای سلطه بر سواحل یمن
را ایجاد کند ،از این رو ،خروج نیروهای اماراتی
نه تنها مشکلی در رسیدن به این هدف ایجاد
نمیکرد ،بلکه مقدمهای مهم برای ورود به فاز
اجرای عملی طرح تقسیم یمن است که دولت
امارات به عنوان یک پروژه مهم دنبال میکند.
ازاینرو،درواقعآنچهبهتازگیدرعدنرویداد،
دوهدفعمدهداردکهیکیعملیاتیکردنپالنی
دیگر از طرح تقسیم یمن و جدا کردن جنوب آن
است .همین شــورای انتقالی جنوب که کنترل
عدن را به دست گرفته ،به دنبال استقالل جنوب
یمناست.اینشوراکهدرمی 2017تشکیلشدو
نمایندگانیازبیشتراستانهایجنوبیوشرقیدر
آنحضوردارند،دقیقاهمانجغرافیاییراپوشش
میدهدکهجمهوریدموکراتیکخلقیمنیایمن
جنوبیدرسال 1967درآنشکلگرفت.
جدا از بحث تقسیم یمن ،هدف مهم دیگر مقابله
و حذف نیروهای وابسته به تجمع اصــاح یمن
(اخوانالمسلمین)است.ظاهراباوجوددیدارهای
چندجانبه رهبران اصالح با مقامات ابوظبی و
اقامتبرخیازاینرهبراندرریاض،امااینمسئله
بهایجادرابطهایبهدورازدشمنیعمیقعربستان
واماراتبااخوانالمسلمینمنجرنشدهاست.
به هر حال ،وقایع میدانی نشان میدهد که یمن
به سمت تقسیم و آن هم نه به دو پاره بلکه سه پاره
حرکتمیکند.یکیدرشمالتحتکنترلجنبش
انصارا( ...حوثیها) و دیگری در جنوب به ویژه در
خطساحلینزدیکبهاماراتوسومیهمدرشرق
آندرالمهرهوحضرموتنزدیکبهعربستان.
عربستان سعودی از همان ابتدای جنگ ،نگاه
ویــژ های به شرق یمن یعنی دو منطقه المهره و
حضرموت داشت و پایگاههای نظامی در آنها
ایجاد کرد .این نگاه هم برآمده از ارتباط تاریخی
عربستان با این دو منطقه است .از قدیم ،مردم
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ایــن منطقه با عربستان مـــراودات اقتصادی
گستردهای داشتند و تعدادی از بازرگانان آن
شرکتهای بزرگی در عربستان دارند.
در این میان ،حضر موت اهمیتی مضاعف دارد.
ایــن اســتــان غنی از نفت حــدود  36درصــد از
مساحت528هزارکیلومترمربعییمنراتشکیل
میدهد و نوار ساحلی آن حدود  450کیلومتر
اســت .با توجه به موقعیت جغرافیایی و منابع
طبیعیحضرموت،سیطرهبراینمنطقهدرواقع
دستیابیبهموقعیتژئوپولیتیکمهمیاست.
از این رو ،همچنان که شورای انتقالی جنوب به
دنبال استقالل این منطقه و احیای جمهوری
دموکراتیکخلقجنوباست،باتوجهبهتحوالت
داخلیمنطقهحضرموتدرچندسالاخیربهنظر
میرسدطرحینیزبرایانفصالاینمنطقهازیمن
ودرواقعاحیایمملکتحضرموتوجوددارد.این
دولتبهسال ۳۳۰قبلازمیالدباعنوان"مملکت
حضرموت" با مرکزیت شهر شبوه تشکیل شد و
ظاهراتاسال ۲۷۵قبلازمیالدموجودیتداشت.
البته توجه ویژه عربستان به منطقه حضرموت
جدا از دالیــل تاریخی ،یک علت مهم دیگری
نیز دارد و آن کشیدن خط لوله انتقال نفت
خود از این منطقه تا دریای عرب است تا از این
طریق خلیج فارس و تنگه هرمز را دور بزند و راه
جایگزینی برای صادرات نفت خود ایجاد کند.
هرچند این سیطره بــدون کنترل ساحل این
منطقه و المهره ناقص خواهد بود .امارات نیز
در راستای پروژه خود برای کنترل سواحل یمن
طی سال های گذشته بخشی از سواحل استان
از جمله بندر مکال از مهمترین بنادر یمن و تنها
منفذ دریایی حضرموت را در دست دارد.
اماراتازطریقنیروهای"نخبهحضرموتی"کهدر
ژانویه  2017تشکیل شدند ،در حال بسط نفوذ
خود به ویژه در سواحل استان است.
حـــاال بــایــد دیـــد بــعــد از تــحــوالت عـــدن ایــن
منطقهگرایی تحت حمایت خارجی در یمن
به فدرالیته ختم میشود یا تقسیم عملی این
کشور ،اما در کل با وجود اقتضائات واقعیتهای
میدانی در این سالها ،در نهایت سرنوشت یمن
بسته به آینده تنش ایــران و آمریکا و در درجه
بعدی به تنش با عربستان است.

در قالب پیامی خطاب به اعضای گروه های جهادی و بسیج سازندگی مطرح شد
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درپیدیدارجمعیازاعضایگروههایجهادی
جوان با رهبر انقالب در  ۱۰مردادماه جاری،
حضرت آیــتا ...خامنهای فــردای آن روز در
پیامی خطاب به اعضای گروههای جهادی
و بسیج سازندگی ۹ ،نکته را به این جوانان
توصیه کردند .به گــزارش دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آیت ا ...خامنه ای ،متن پیام رهبر
انقالباسالمیبهاینشرحاست بسمهتعالی
جــوانــان عــزیــز گــروههــای جــهــادی و بسیج
سازندگی!افزون بر چند کلمهای که حضور ًا
گفتهشد:
ّاو ً
ال :کارتان با ارزش است؛ سپاس امثال من
حق آن را ادا نمی کند؛ سپاس خدا نصیبتان
باد ،شکرا ...مساعیکم.
ثانی ًا :کار جهادی ،به معنی کار برخاسته از
ایمان و به کارگیرنده هر چه بیشتر از ظرفیت
وجودی انسان است؛ و این دو هیچ یک ،نقطه
پایانندارد؛پسکارجهادیامروزشمامیتواند
دهها و صدها برابر ،کیفیت و ارتقا و گسترش
یابد.
ثالث ًا  :ارتــقــای فکری و عملی جهادگران

روایتقالیبافازحضوردرجمع
جوانانجهادی
محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام نیز دیــروز در صفحه اینستاگرام
خود نوشت« :امروز در جمع جوانان جهادی که
در مصالی بزرگ شهر ری ،در جوار حرم حضرت
عبدالعظیمحسنی،برایشنیدنپیامرهبرمعظم

توضیح ربیعی درباره
برکناری رئیس جوان
سازمان بازنشستگی
هادی محمدی – سخنگوی دولت درباره خبر
پرسروصدای برکناری رئیس جــوان سازمان
بازنشستگیکشوریکهچهارماهازانتصابشمی
گذشت وبرخیمدعیشدنداینبرکناریباحکم
مستقیمرئیسجمهوربودهتوضیحداد.بهگزارش
خــراســان ،علی ربیعی روز گذشته در نشست
خبری خود گفت :مدت هاست میدانیم این
بحث مطرح بوده و نباید به دستور رئیس جمهور
منتسب کنیم .از روزهــای اول ،سازمانهای
نظارتی اعالم کردند که با توجه به ماده قانونی
ایشان حائز شرایط نیست و دیوان محاسبات این
راصریحااعالمکردهبودکهمدرکتحصیلیآقای
صالحی متناسب با پست وی نیست .وی تاکید
کرد:امیدواریمآقایشریعتمداری ازوجودایشان
درجایدیگراستفادهکنند،ماازهمهمدیرانیکه
دنبالشفافیتهستندوبامفاسدمقابلهمیکنند
حمایتمیکنیم.

کـــه گــــزارش آن را دادیـــــد -آن هــا را ازخدمترسانیهای ابتدایی و َیــدی ،غافل و
دور نکند .تعمیر دیوار و بام و خانه آن پیرزن
روستایی ،به شما و کارهای بزرگتان برکت و
نورانیت می بخشد.
رابــع ـ ًا  :شعار «خدمترسانی بــرای تحقق
عدالت و پیشرفت» را همگانی کنید .منظومه
معرفتی اســام در اینباره را که مشتمل بر
صدها درس از لزوم انفاق و لزوم تعاون در ّبر و
تقوا و لزوم نفع رساندن به مردم و لزوم قیام به
قسط و امثال این هاست ،در برابر میلیونها
جوان کشور بگذارید.
خــامــس ـ ًا :جــهــاد خــدم ـترســانــی پــیــش از
ســود رســانــدن بــه گیرنده خــدمــت ،بــه خود
خــدمـترســان ســود مــی رســانــد .دل کندن
از بهرههای شخصی بــرای بهره رساندن به
دیگران ،دل را روشنی و ذهن و اندیشه را ارتقا
و اراده را قوت می بخشد و فراتر از همه ،رضای
الهی را جلب می کند .این را با قول و عمل خود
بهکسانیکههنوزقدمدروادیخدمترسانی
نگذاشتهاند ،نشان دهید.

سادس ًا  :در محیط خدمترسانی با اخالق
نیکو و عمل مؤمنانه ،اجتناب از محرمات ،تقید
به مستحبات ،فضای پیرامون خود را آکنده از
عطر ایمان و عمل صالح کنید.
سابع ًا:حتم ًاخودمردممنطقهخدمترسانی،
به ویژه جوانان را در کار خدمترسانی شریک
کنید؛ این نیز خدمتی بزرگ به آن هاست.
ثامن ًا :به ارتباط گروههای جهادی با یکدیگر و
ارتباط آن ها با دستگاههای قادر بر پشتیبانی
بپردازید؛ بیآن که دچار ارتباطهای اداری
مرسوم و دستوپاگیر شوید.
تاسع ًا  :کارهای خود ،پیشرفت های خود،
موفقیت های خود ،تواناییهای روزافــزون
خود را بهشکل هنرمندانه به اطالع همگان
برسانید .نشان دهید که جهاد موفق شما که
فقط بر گوشهای از ظرفیت های انسانی کشور
متکی است ،چقدر زیبا و شوقانگیز است.
صلوات و ســام خــدا بر روح مطهر حضرت
امــام ابیجعفرالجواد (ســام ا ...علیه).
جمعه  ۳۰ذیقعده  11مرداد ۱۳۹۸
سیدعلی خامنهای

انقالب دور هم جمع شد ه بودند ،گفتم که پس از
«بیانیه گام دوم انقالب» ،که خطاب اصلیاش به
جوانان است ،این پیام مکتوب حضرت آقا ،پرچم
خطشکنی را به دست شما داده است تا با تکیه بر
ایمانوهمتبرایپیشرفتوعدالتجهادکنید،
بدونتعارفواردمیدانبشویدوبهدورازتشکیالت
زاید و ناکارآمد ،طعم شیرین خدمت بدون منت را
به کام مردم بنشانید .این پرچم دست شماست،

همه ما هم پشت سر شما هستیم و با همه توان
کمک میکنیم .این نکته را هم گفتم که به نظر
من به کاری میشود جهادی گفت که شامل «من
حیثالیحتسب»یبشودکهخداونددرقرآنگفته
است و این ممکن نمیشود اال با زیست مؤمنانه و
اقداموعملانقالبی.امیدوارمپیشرفتدربخش
اقتصادیکهبرزمینماندهانشاءا...آغازحرکت
جوانانجهادگردرگامدومانقالبباشد».

خروجنخبگانازکشور"نزولی"شد

فــرار مغزها معضل دهــه  ۸۰بــود ولــی امــروز
بــه مـــرور از آمـــار خـــروج نخبگان از کشور
کــاســتــه شــــد ه اســـــت؛ آخـــریـــن مــطــالــعــات
انــجــام شــده در بنیاد ملی نخبگان ،خبر از
کاهش مهاجرت قطعی نفرات برتر کنکور
ســراســری و المپیادهای علمی مـیدهــد.
به گــزارش تسنیم ،بر اســاس آخرین مطالعه
انجام شده در بنیاد ملی نخبگان که 2712نفر
برگزیدگانالمپیادهایدانشجوییو35313
نفرازرتبههاییکتاهزارکنکورسراسریمورد
تحلیل قــرار گرفتهاند ،میزان خــروج از کشور
قطعی رتبههای یک تا 1000کنکور سراسری
در رشته ریاضی از حدود 60درصد برای دانش
آموختگان سالهای  90تا  92با روند کاهشی
بهحدود 38درصدبرایدانشآموختگانسال
های 95تا97رسیدهکهبهنظرمیرسداینروند
همچناننیزادامهداشتهباشد.همچنینمیزان
خروج از کشور قطعی رتبههای یک تا 1000
کنکور سراسری در رشته علو م تجربی از حدود
 10درصدبرایدانشآموختگانسالهای90
تا 92بهکمتراز 7درصدبرایدانشآموختگان

سال های  95تا  97رسیده است که این آمار
نیز سیر نزولی دارد .در رشتههای علومانسانی
نیز میزان خروج از کشور قطعی رتبههای یک
تا  1000کنکور سراسری از حدود  20درصد
برای دانش آموختگان سال  92به کمتر از 8
درصد برای دانش آموختگان سال  97کاهش
داشتهومیزانخروجازکشورنهاییبرگزیدگان
المپیادهایریاضی،فیزیک،شیمی،کامپیوتر،
نجوموزیستشناسیباسیرنزولی،ازحدود62
درصد برای دانش آموختگان سال های  90تا
 92به حدود  37درصد برای دانشآموختگان
سالهای 95تا 97رسیدهاست.

حرف مردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن05137009111:

•• بعدازپنج سال ازپدیده چه خبر؟ تکلیف
ماسهامدارانچهشدآخرش؟
•• آقااینقدردربارهنصبکارتخوانبهدکترها
گیرندید.باباگناهدارندبادرآمدهایزیرخطفقر
مالیاتهمبدهند!
•• هروقت تلویزیون را روشن می کنیم صحبت
محاکمه گران فروشان یا اعالم گرانی مواد
غذایی و لوازم خانگی یا  ...است چرا درمملکت
چنینبایدباشد؟
•• وقتی ماپایین تر از استاندارد جهانی پزشک
به ویژه متخصص داریم چرا باافزایش سهمیه
پزشکیمخالفتمیشود؟
•• آقای دکتری که ماهانه ده ها میلیون درآمد
داری از دست فروش محله تون خجالت بکش
و در مطبت کارت خوان نصب کن!تا کی فرار
ازمالیات؟!
•• به رئیس اتحادیه مسکن بگید زحمت نکشن
برای افت مسکن ۱۰۰ ،درصد قیمت مسکن
رو بردن باال ،حاال۱۰تا ۲۰درصد آوردن پایین
خیلیخوشحالهستنبازهممامستاجرهاباید
مستاجربمانیم.
•• امیدوارم اختالفات نظام پزشکی و سازمان
امور مالیاتی در خصوص نصب کارت خوان در
مطب پزشکان عاقبت به افزایش تعرفه های
پزشکان به خاطر جبران حق بیمه آن ها وضرر
مالیبیمارانمنجرنشود.
••بی تدبیری وسوء مدیریت مدیران کشور
با دستکاری واحدپول حل نمی شود .وضع
راباسیاستهایغلطبدترنکنندآقایان!
•• خدمتعزیزیکهمیگیالیتمبلغش3516
تومانشده،بندهخودمشکایتکردمکارشناس
الیت گفت :مبالغ را تصحیح می کنیم،بعد برام
پیامکآمدکههمهروبایدپرداختکنم.
•• اونایی که بدون دلیل تهمت پرسپولیسی
بودن به خراسان می زنن لطفا کمی تامل
کنن ،روزنامه سه شنبه کال به باشگاه استقالل
وبازیکنانشاختصاصیافتهبود.
•• ازشلوغی شهرهای بزرگ کالفه شدیم ،از
کمبود امکانات رفاهی که با آمدن مهاجرین
بیشتر حس می شود مانند مترو که ازدحام

پیامك2000999:

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

جمعیت همه را کالفه کرده ! یا مطب دکترها و
بیمارستانهاکهبسیارشلوغاست.
•• آقای رشیدیان خانواده های زیادی ازدوسال
قبل گوشت ندیدند ،قربانی های حجاج رابه
فقرایایرانبرسانید.
•• عکسیکهبرایمطلبچپدستهاانتخاب
کردیداصالخوبنیست.یعنیاینقدرقحطی
عکسدارید؟!
•• واقعابایدیکنفرکشتهمیشدکهپلیسبهفکر
بازداشتاینگروهخشنمیافتاد؟آنهمبعداز
ده ها نمونه زورگیری وایجاد رعب ووحشت در
بینمردم.اینموردبهعنوانیکنقطهتاریکدر
عملکردنیرویانتظامیثبتخواهدشد.
•• چراواکسنهایداموطیورکمشده؟
•• درخصوصمتنبرکناریمدیرعاملصندوق
بازنشستگی ناخودآگاهیادامیرکبیرواقدامات
اصالحیشافتادم!
•• آمریکایی که دولت درتمنای مذاکره
بااوست،اآلن مشغول کشتاردر یمن ،کودتا در
لیبی ،محاصره ونزوئال ،فتنه درچین،شورش
درروسیه و چندروزه باکمک منافقین درحال
عملیاتدرچندشهرکشوراست.شیطاندرحال
فتنهگریالیقمذاکرهومنتکشینیست.
••ازاین که پزشکان وخصوصا دندان پزشکان به
مردم به شکل کاال نگاه نمی کنند ویکی از دالیل
استفادهنکردنازکارتخوانراهمینمسئلهمی
دانندکمالتشکرراداریم!
•• چون ثبت توقف خودرو توسط پارکبانان انجام
می شود این عمل موجب شائبه می شود که
مدت زمان توقف به درستی ثبت نشود بنابراین
بهتراست این کاربه صورت الکترونیکی انجام
شود.
•• خدایامارابهنازطبیباننیازمندنکن!
•• وزیر محترم آموزش وپرورش لطفا باتوجه به
هزینه ای که ما کارشناسی های آموزش ابتدایی
دردانشگاه آزاد کردیم و در مدارس ابتدایی
غیردولتیازافرادبامدرککارشناسیغیرمرتبط
استفاده می شود و ماباید بیکار باشیم یک فکری
بکنید.
•• منصفانه گزارش بنویسید .بعد از دو هفته از

نمابر05137009129:

فراخوان ثبت دستگاه کارت خوان مطب ها در
سامانه سازمان امور مالیاتی به دلیل نواقص
موجوددراینسامانهمانندنبودنامشرکتتامین
کننده کارت خوان و قبول نکردن شماره سریال
سخت افزاری هنوز موفق به ثبت دستگاه کارت
خوان مطبم نشده ام! علت تمدید مهلت ثبت از
سویسازمانمربوطاینمسائلبودهاست.
•• اجاره سنگین ،مخارج بی حد و مرز و اختالف
شدید طبقاتی را دولت آقای روحانی به آخرش
رسوندهعلیبرکتا....
•• چرا با نانوایی هایی که بی اعتنابه مردم
ایستاده درصف ،تمام نان های برشته را
دقایقی طوالنی در گوشه ای جمع می کنند تا
تحویل آشناهایشان بدهند برخورد نمی شود؟
ظاهرا بازرسی این صنف(برفرض وجود) فقط
تشریفاتی است و بازدارندگی ندارد .هر چند
سکوتمردمهمدرقبالاینگونهنانواهابیتاثیر
درتداوماینروشناپسندشاننیست.
•• چرا عكس زورگیرها رو بزرگ چاپ می كنید
ولی خبر كسب 14مدال جهانی فیزیك دانش
آموزانرواین طوری پوششمی دهید؟ حداقل
اززحماتشونتقدیرنمیكنیدمطلبرودرست
پوشش بدهید و یک مصاحبه با بچه ها داشته
باشید.یکعمرپدرومادرشانزحمتكشیدند.
•• پرایدهشتمیلیونیکهباجونملتبازیمی
کند رو اونایی که دست شان تو کاره60میلیون
می کنن .مردم شاکی که چه خبره .بعد اونا
میان میگن آره شما راست می گویید گرونه50
میلیون بیشتر نمی ارزه .مردم هم میرن می
خرندخوشحالکهارزونشد!
•• چرامتأسفانه انجمن های صنفی پزشکان
برای مخالفت با قانون و نصب کارت خوان در
مطبهابهدنبالدالیلشگفتانگیزواستدالل
هایعجیبمیگردند.
•• متأسفانهشرکتهایتولیدیوکارخانههای
موادغذاییو...شمارهسامانهاستانداردملیرا
رویمحصوالتشاندرجنمیکنندتامشتریان
با ارسال عدد  10رقمی درج شده زیر عالمت
استانداردرویمحصولازادارهاستانداردبابت
اصالتمحصوالتاستعالمبگیرند.

