
سرمقاله

پایتخت
حضور در دولت
4 ۵۳۰۰ میلیارد تومان آب خورد

نظرگاه
مردم عراق ثابت کردند 
2امنیت خریدنی نیست

سرمقاله

1یمن و معادالت آینده

یادداشت

خروج های پی درپی 
8

اتول
آشفتگی 
5به بازار خودرو رسید

گزارش 
وعده ها برای بهبود وضعیت مسلمانان میانمار ویژه

همچنان محقق نشده است 

9مظلومان آواره 

صفحه 7

صفحه 8

12Vol.17  No.4626  TUE.Dec 5.2017 صفحه  قيمت: 1000 تومانسه شنبه 14 آذر 1396  16 ربیع االول 1439  سال هفد        هم  شماره 4626 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

رئیس مجلس تاکید کرد؛

ادعای اسرائیل 
درباره ضربه به مواضع ایران 

گزافه گویی است
2

عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای:

غرب گرایان با ترویج 
مذاکره موشکی در حال جبران 
شکست داعش هستند
3

آن زمان که خبرها جسته و گریخته از 
پیدا شدن جاسوس در تیم مذاکره کننده 

هسته ای مخابره می شد، همه جا پر از 
تکذیبیه وزارت خارجه و دولت و حتی 

وزارت اطالعات بود، حتی فردی که نامش 
به عنوان جاسوس برده شد توانست در 
مصاحبه ای این موضوع را تکذیب کند، 
اما امروز که به گفته دادستان کل کشور 
موضوع جاسوسی از تیم مذاکره کننده 

هسته ای قطعیت یافته و ثابت شده است؛ 
چه کسی پاسخگوی افکار عمومی خواهد 

بود و چه کسی مسئولیت این اتفاق 
ناخرسند را برعهده می گیرد؟! چرا کسانی 

که پیش از این مدام تکذیب می کردند 
حداقل در سخنرانی ها و در حاشیه های 

صحبت هایشان نگفتند که تکذیب و حمایت  
صورت گرفته از کسی که جاسوسی اش 

احراز شد، اشتباه بود؟! چرا عنوان نکردند 
که مسئول چنین اتفاقی کیست؟! شاید 

هنوز عده ای برایشان جا نیفتاده باشد که 
چرا وجود جاسوس در تیم مذاکره کننده 
می تواند خطرآفرین باشد و چه تبعاتی را 
برایمان درپی داشته باشد بر همین اساس 

ابتدا اهمیت ماجرا را مرور می کنیم و بعد به 
سواالت پاسخ می دهیم

روزنامه 
سیاست روز 

تلفنی آگهی می پذیرد

88006969
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قاسم غفوری

یمن در سال های اخیر یکی از کانون های اصلی تحوالت 
جهانی بوده که محور آن را تجاوز ائتالف آمریکایی - سعودی 
به این کشور تش��کیل می دهد. گزارش ها بیانگر آن است که 
در این مدت تمام سیاس��ت سعودی بر اصل کشتار و نابودی 
زیرساخت های یمن اس��توار بوده که میلیون ها آواره و صدها 
هزار قربانی بر جای گذاش��ته است. سازمان های جهانی از آن 

به عنوان نسل کشی بشریت یاد کرده اند.
 آنچه در روند تحوالت یمن قابل توجه است انتشار خبر 
کش��ته ش��دن عبداهلل صالح رئیس جمهور مخلوع و دبیرکل 
حزب کنگره مردمی یمن است. پرونده وی در حالی 33 سال 
حاکمیت بر یمن را داش��ت که در سال2011 تحت تظاهرات 
مردمی س��رنگون و به آمریکا گریخت. وی س��پس با گرفتن 
مصونیت قضایی دوباره به یمن بازگش��ت. در سال 2015 در 
زمانی که ائتالف آمریکایی - سعودی جنگ علیه یمن را آغاز 
ک��رد عبداهلل صالح و متحدانش در حالی در ماه های اولیه راه 
س��کوت در پیش گرفته بود که در نهایت به سمت ملت یمن 
گرویده و در کنار س��ایر گروه های مقاومت و ارتش یمن علیه 

متجاوزان قرار گرفت.
در طول دو س��ال و 9 ماه گذش��ته به رغ��م آنکه جریان 
عب��دا... صالح رفتارهای پاندول��ی صورت داده و بعضا مغایر با 

اصول وحدت ملی یمن اقدام می کرد اما جریان های سیاسی 
در قالب دولت وحدت ملی و کنگره یمن در کنار ارتش وفادار 
به کش��ور و ملت برای حفظ وحدت کش��ور و مقابله واحد با 
متجاوزان در برابر آن رویه صبر در پیش گرفته و برای حفظ 

جریان صلح در عرصه مردمی تالش کردند.
آنچ��ه در ط��ی روزه��ای اخی��ر روی داده عملکردهای 
جدیدی بوده که از سوی عبداهلل صالح در صنعا صورت گرفته 
است. وی از یک سو اتهاماتی را علیه دولت وحدت ملی صنعا 
مطرح کرده که همزم��ان نیروهای نظامی وی در صنعا علیه 
مردم و ارتش دس��ت به سالح ش��دند. رویکردی که با مقابله 
واحد نیروهای مردمی و ارتش مواجه ش��د و همگان خواستار 
پایان این رفتارهای وحدت شکنانه شدند. رفتارهای بحران ساز 
صالح در حالی ادامه یافته که س��رانجام دیروز منابع خبری از 

کشته شدن وی در درگیری های »مارب« خبر دادند.
حال این س��وال مطرح اس��ت که کشته شدن وی را چه 
کس��انی انجام داده اند و چه پیامدهایی ب��رای یمن به همراه 
خواهد داشت؟ آنچه در برآیند تحوالت یمن مشاهده می شود 
آن اس��ت که محافل رس��انه ای ائتالف متج��اوزان به یمن از 
س��عودی، ام��ارات و کش��ورهای غربی و عربی تالش بس��یار 
کرده ان��د تا چنان وانمود س��ازند که وی به دس��ت نیروهای 

انصارا... کشته شده است.
جال��ب توجه آنکه آنها در پردازش خبری از به کار بردن 
واژه نیروهای دولت وحدت ملی یمن که متش��کل از اکثریت 
قبایل و گروه های یمن است خودداری کرده و سعی کرده اند 
تا به دو شاخه س��ازی یمن میان انصاراهلل و هواداران عبداهلل 

صالح بپردازند.
 نکته مهم آنکه آنها به پنهان سازی برکناری وی از قدرت 
در س��ال 2011 خودداری و س��عی می کنند به وی چهره ای 
مردمی دهند. روند تحوالت نش��ان می دهد که ائتالف مذکور 
به دنبال بهره گیری از مرگ عبداهلل صالح برای ایجاد ش��کاف 
داخلی و پنهان سازی جنایات ائ�تالف سعودی در لوای ادعای 

جنگ داخلی هستند. آنها برآنند در حالی که ائتالف سعودی 
در یمن با شکس��ت مواجه ش��ده از مرگ عبداهلل صالح برای 

گرفتارسازی یمن در جنگ داخلی بهره بگیرند.
 با این شرایط این امر در ذهن ایجاد می شود که عبداهلل 
صالح وزنه ای مهم در یمن بوده که مقابله با آن توسط دولت 
وحدت ملی و ارتش یمن اقدامی نادرست بوده است. هر چند 
که جایگاه وی در عرصه سیاسی و امنیتی و ساختار قبیله ای 
یمن امری غیرقابل انکار اس��ت اما بررس��ی کارنامه صالح در 
هفته های اخیر و اسناد به دست آمده از عملکردهایش نکاتی 
دیگر را آش��کار می سازد. اس��ناد و مدارک نشان می دهد که 
عبداهلل صالح در اش��تباهی محاسباتی به جای تکیه بر مردم 
و وحدت یمنی به س��مت وعده های اماراتی و سعودی پیش 
رفته که محور آن را کمک آنان برای بسته شدن پرونده های 
قضای��ی وی ک��ه در دوران حاکمیت بر یم��ن صورت داده و 
حمایت از به قدرت رس��یدن پس��رش و البته لغو تحریم های 

یمن در زمان قدرت یابی وی تشکیل می داد.
عبداهلل صالح با این اش��تباه محاس��باتی و دلبس��تن به 
وعده های خارجی از مسیر ملت و میهن پرستی خارج شد که 
نتیجه آن سوء استفاده دشمنان یمن و بهره گیری از آن برای 
بحران سازی جدید در یمن بوده است. با توجه به این تفاسیر 
می ت��وان گفت که وی قربان��ی جاه طلبی ها و کودتایش علیه 
ملت ش��ده که ح��ذف آن از صحنه می تواند بخش��ی از اقدام 
ملت و دولت وحدت ملی این کشور برای مقابله با توطئه های 

دشمنان باشد. 
آنچ��ه اکن��ون مح��ور اصلی یم��ن باید باش��د وحدت و 
یکپارچگ��ی ملی در مقابله با توطئه های دش��منان در عرصه 
داخلی و خارجی اس��ت چ��را که رویکرد ب��ه خون خواهی و 
نزاع ه��ای قبیله ای تنها خواس��ته ائتالف س��عودی را محقق 
می س��ازد ائتالف��ی که در دو س��ال و 9 م��اه از هیچ جنایتی 
علیه یم��ن فروگذار نبوده و اکنون نیز به دنبال بهره گیری از 

اختالفات داخلی برای ضربه زدن به یمن است.

زوم
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شهر میانه آرام گرفت. عکس: فارس

شما را نفهمیدیم. نفهمیدیم رحمت 
دل نـــگاره

مهدی رجبی
للعالمی��ن ب��ودن یعن��ی چ��ه. درک 
نکردیم که »اسالم«ی که شما به ما 
هدیه ک��ردی چه چش��مه ی گوارایی بوده و هس��ت که 

می تواند همه ی تشنگی های مان را سیراب کند.
ما آدم هایی ش��ده ایم که وقتی نام مبارک ش��ما را 
می ش��نویم یاد »صلوات« می افتی��م، اما همین. رحمت 
هم��ه ی عوال��م ب��ودن و  کس��ی که ب��رای تم��ام کردن 

»اخالق« آمد را هم نفهمیدیم. 
ما شده ایم آدم هایی که از شما فقط آنچه می خواهیم 

را می فهمیم. آنجا که دل مان بخواهد را. 
وح��دت جه��ان اس��الم را ب��ه همی��ن ی��ک هفته ی 
ربیع االول خت��م کرده ایم. تازه اگ��ر در مقیاس بزرگی 
باش��د. اگر وحدت را باور کرده باش��یم و آن »قرآن«ی 
ک��ه م��دام ت��وی گوش م��ان می خوان��د »محّم��د )ص( 
فرستاده خداست؛ و کس��انی که با او هستند در برابر 

کّفار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند«
م��ا نفهمیدیم که راز »فتح« در همین »اش��داء علی 

الکفار« و »رحماء بینهم« است. 
این ش��ده عاقبت جهان اس��المی که مسلمانان و نه 
مومنان س��اخته اند. ک��ه اگر ما امت واقع��ی تو بودیم، 
نه در بحرین اینچنین بر م��ردم می تاختند، نه در یمن، 
خائنین به حرمین شریفین زن و کودک و پیر و جوان را 

در زیر آوارهای خانه های شان دفن می کردند.
ن��ه »میانمار«ی بود ک��ه مردانش قربانی ش��وند و 
زنان و کودکانش اس��یر و آواره، نه افغانستان و عراق 

و سوریه و...
راس��تی کجای دین ش��ما را، کجای س��یره ی شما را 
اینچنین کج کردند، که به ایس��تگاه طالبان و القاعده و 
داعش رس��ید؟ چه کردند که به اس��م دین رسول خدا 
جنایت کردند و تصویر »اس��الم« دین تسلیم و سالمت 

و سلم را جعل کردند؟
چه شد که دشمنان اسالم اینقدر راحت توانستند، 
بر مس��لمین »حکومت« کنند و جهان اسالم را از مسیر 

جهانی سازی الهی منحرف کنند؟
ما ش��رمنده ی شماییم یا رس��ول اهلل. شما که برای 
امتت آن همه س��ختی ب��ه جان خری��دی، آنقدر دل تان 
ش��ور مردم را زد که خداوند مدام بر دل تان خواند که 

»الَیَْحُزنَْک«
با غصه ی این روزهای اس��الم و امتش چه می کنید؟ 
با روزگاری غربت و مظلومیت آن دین و آیینی که ش��ما 
پیش چشم ما گذاشتی و قدر و قیمتش را ندانستیم.

می دانی��م کار س��ختی اس��ت بخش��یدن ای��ن همه 
جسارت. اما شما که پیامبر مهربانی ها و رسول رحمتید 
قطع��ا با آن دل خون ت��ان برای ما دعا می کنید و اش��ک 

می ریزید. 
شرمنده ایم ای نبی ما که با گذشت همه ی این سال ها 
نه ش��ما را درک کردیم، نه دینی که عرضه داشتید و نه 

حتی خدا و کالمش را از نظرگاه بندگی دیدیم.
ای��ام والدت شماس��ت. بای��د توی دلم��ان چراغانی 
باش��د، باید جش��ن بگیریم که می گیریم. اما ته دلمان 

داغ امت اسالم را چه کنیم.

ما شما را نفهمیدیم
ای پیامبر مهربانی

عبداهلل صالح هنگام فرار به عربستان کشته شد 

عاقبت کودتا علیه ملت 
وزارت کش��ور یم��ن ب��ا انتش��ار بیانیه ای 

گـزارش آخر
گروه بین الملل

رس��می، خب��ر مرگ عل��ی عب��داهلل صالح 
رئیس جمهور س��ابق این کش��ور که پس از 
شکست کودتایش علیه مردم و دولت ملی یمن به دنبال فرار به 

عربس��تان بود را تایید کرد.  عبداهلل صال��ح که در روزهای اخیر 
برای رس��یدن به قدرت علیه ملت یمن دست به سالح شده بود 
و گزارش ه��ا از تبان��ی وی با س��عودی و امارات حکایت داش��ت 

دیروز در حال فرار به عربستان کشته شد.

مسئولیت وجود خائن 
در تیم مذاکره کننده با کیست؟!

جوالن نفوذی ها 
در دوران

 نامحرمی مردم

صفحه 3

حذف داعش را هم به دستاورد تقریبا هیچ برجام گره زدند!

 تالش برای کوتاه کردن دست ایران
 از مؤلفه های قدرت


