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استانداران باید اختیارات
کافی داشته باشند
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اعتراض دانشجویان امیرکبیر به قانون سنوات
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دولت مستعفی یمن در حالی از تصمیم برای شکایت
از ایران در شورای امنیت سازمان ملل به اتهامات واهی
ســخن میگوید که خود متهم به حمایــت تمام قد از
ارتکاب جنایت  های جنگی علیه مردم بی دفاع یمن است.
خبرگــزاری مهر ،گــروه بین الملل -رامین حســین
آبادیان« :عبدالملک المخالفی» وزیر امور خارجه دولت
مستعفی یمن اخیرا در گفتگو با رویترز اعالم کرده است
کــه این دولت قصد دارد علیه ایران در شــورای امنیت
ســازمان ملل متحد شکایت کند .وی مدعی شده است:
«نمی  توان این موضوع را پنهان کرد که قاچاق سالح از
ایران به یمن همچنان ادامه دارد ،برخی از این سالح  ها
در مرزهای یمن و عربســتان یافت شــده و سالح  های
مشهور ایرانی هستند».
اظهارات المخالفی در حالی مطرح می  شود عربستان
ســعودی به بهانه بازگرداندن «عبد ربه منصور  هادی»
رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت ،با حمایت برخی
کشورهای عربی و غربی تجاوز گسترده ای را به مناطق
مختلف یمن آغاز کرده اســت .این حمالت از ششــم
فروردین ســال  ۹۴تاکنون آغاز شده است و سعودی  ها
در این حمالت از ســاح  های مرگبــار و ممنوعه علیه
شــهروندان بیگناه یمن اســتفاده کرده اند؛ سالح  هایی
همچون بمب خوشــه ای و فسفری که نهادهای حقوق
بشر بارها نسبت به استفاده از آنها هشدار داده اند.
البته پر واضح است که دولت مستعفی و فراری یمن
تنها یک بازیچه در دســتان رژیم سعودی بوده و از خود
هیچ اختیاری برای اتخــاذ تصمیمات مهم ندارد .دولت
مستعفی یمن که ریاست آن را «عبد ربه منصور  هادی»
را بر عهده دارد ،با تصمیم ریاض بر ســر میز مذاکره با
یمنیها می  نشیند و با دســتور آن نیز مذاکرات را ترک
می  کند .بنابراین ،بدیهی اســت که این دولت فراری در
زمینی بازی کند که دستور آن از ریاض صادر شده باشد.
اظهــارات فرافکنانه المخالفی علیــه ایران در حالی
اســت که چندی پیش عربستان سعودی با ارائه نامهای
به شورای امنیت ،مدعی شــد که ایران قطعنامه ۲۲۱۶
درخصوص یمن را نقض کرده است« .عبداهلل بن یحیی
المعلمی» نماینده دائم عربســتان در سازمان ملل ،این
نامــه را به رئیس شــورای امنیت تحویل داده اســت.
ســعودیها در این نامه مدعی شده اند که ایران سالح و
مهمات در اختیار یمنیها قرار میدهد.
اینگونه که به نظر می  رســد عربستان سعودی قصد
دارد بــه بهانههای واهی پرونــده ای را علیه جمهوری
اسالمی  ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح
و تهران را محکــوم به حمایت تســلیحاتی از مبارزان
یمنی کند .ســعودیها به دنبال تسویه حساب سیاسی با
جمهوری اسالمی  ایران هستند و خود ،به خوبی می  دانند
که تهران تاکنون هیچگونه حمایت تسلیحاتی از یمنیها
به عمل نیاورده است پرواضح است که سعودیها به دنبال
تسویه حساب سیاسی با جمهوری اسالمی  ایران هستند
و خود ،به خوبی می  دانند کــه تهران تاکنون هیچگونه
حمایت تســلیحاتی از یمنیها به عمل نیاورده اســت.
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ناظمالشریعه:

این موفقیت برای
فوتسال ایران است
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دریافت غرامت جنگ تحمیلی بعد از ایجاد ثبات
در عراق پیگیری میشود
5

واکنش اطرافیان احمدینژاد به
خبر منع او از کاندیداتوری

چند روزی اســت خبری در محافل خبری کشــور دست به دست میشود
مبنی بر اینکه محمود احمدی نژاد از حضور در انتخابات آینده منع شده است.
این خبر که ابتدا جدی به نظر نمیرسید با صحبتهای محمدرضا باهنر رنگ
و بــوی جدی بودن به خود گرفت .هرچنــد اطرافیان احمدی نژاد آن را تأیید
نمیکنند.
به گزارش ایســنا ،رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و یکی از بزرگان
جریان اصولگرایی در نشســت ماهانه جامعه اسالمی  مهندسین با اشاره به این
خبر ،اظهار کرد :قرار بود این مســأله رسانهای نشود اما شد .آقای احمدی نژاد
به عنوان یکی از گزینههای قوی برای انتخابات ریاســت جمهوری به دالیلی
از ورود به انتخابات منع شده است.
اما از ســوی دیگر دو نفر از نزدیکان رســانهای محمــود احمدینژاد این
خبــر را نه تأیید و نه تکذیب میکنند و تأکیــد دارند که اخبار مربوط به مقام
معظم رهبری باید از منابع رسمی  منتشــر شــود و به چنین اخباری نمیتوان
رسمیت داد .علیاکبر جوانفکر در گفتوگو با ایسنا ،در    باره صحبتهای باهنر
میگوید :مگر آقای باهنر مسئول نشــر مطالب مربوط به مقام معظم رهبری
اســت؟ این ســوال برای ما هم وجود دارد که مطالب مربوط به رهبر انقالب
چطور از مجاری دیگری منتشــر میشــود .اگر مطلبی به رهبری نسبت داده
شــده ،دفتر ایشان اگر الزم بدانند توضیحاتی میدهند .اشخاص دیگر نباید در
این زمینه اظهار نظر کنند و من هم نباید اظهار نظری داشته باشم.

رابطه ترامپ با روسیه حساسیت
نهادهای اطالعاتی آمریکا
را برانگیخت
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گزارش تحلیلی؛

غوغاساالری ریاض و مزدوران آن
علیه ایران

شکســت  های متعدد خاندان سعودی در منطقه به ویژه
در عراق ،ســوریه و یمن موجب شده تا مقامات ریاض
از هــر فرصتی برای انتقام جویی از ایــران ـ به عنوان
اصلی ترین مانع در برابر سیاست  های توسعه طلبانه آنها ـ
استفاده کنند.
مقامات سعودی مدتهاســت که به دنبال گسترش
نفوذ ایران در کشــورهای منطقه آشــفته شده اند .این
رژیم سیاست  های منطقه ای جمهوری اسالمی  ایران را
بزرگترین مانع برای تحقق سیاســتهای تجزیه طلبانه،
جنگ طلبانه و توســعه طلبانه خــود در منطقه قلمداد
می  کند .درست به همین دلیل است که در مناسبتهای
مختلــف بیپروا بر جمهوری اســامی  ایران میتازند و
اتهامات واهی را که مورد قبول هیچ عقل سلیمی  نیست،
علیه آن مطرح می  سازند.
از ســوی دیگر ،امروز دیگر کمتر کسی پیدا می  شود
که از جنایت  های هولناک سعودیها علیه مردم بی دفاع
و بی گناه یمن چیزی ندیده و یا نشنیده باشد ،به همین
دلیل است که بســیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی
از ریــاض و تل آویو به عنوان دو روی یک ســکه یاد
تســری
می  کنند و این نوع نگرش به افکار عمومی  نیز
ّ
پیدا کرده است.بر همین اساس ،عربستان سعودی قصد
دارد با «غوغاساالری» و ایجاد هیاهوی تبلیغاتی اندکی
از نگاههای افکار عمومی  منطقه و جهان به خود کاسته و
همه نگاهها را معطوف به جمهوری اسالمی  ایران سازد.
در واقع ســعودی   ها در صدد هســتند تا جای متن
و حاشــیه را با یکدیگر عوض کننــد ،بدین ترتیب که
با مطــرح کردن ادعای اقدامات بی ثبــات کننده ایران
در یمن و کشــاندن آن به شــورای امنیت و مشروعیت
بخشــیدن به آن ،جنایت  های خود در یمن را به حاشیه

رانده و بر آنها ســرپوش نهند؛ جنایتهایی که هرچقدر
دامنه آن گسترده تر می  شود ،مقاومت مردمی  یمن نیز به
تبع آن بیشتر می  شود و رژیم سعودی را بیش از پیش در
باتالق فرو می  بَرد.
نکته دیگری که در این زمینه به چشم میخورد ،این
است که ریاض قصد دارد به ادعاهای خود علیه جمهوری
اســامی  ایران مبنی بر دخالت در یمن و تســلیح برخی
گروهها در این کشــور ،مشروعیت ببخشد تا بدین طریق
مســئولیت آنچه را که امروز در یمن می  گذرد ،بر دوش
تهران بگذارد عربستان ســعودی قصد دارد به ادعاهای
حدود  ۲ســال اخیر خود علیه جمهوری اســامی  ایران
مبنی بر دخالت در یمن و تســلیح برخی گروه  ها در این
کشور ،مشروعیت ببخشد تا بدین طریق مسئولیت آنچه
را که امروز در یمن می  گذرد ،بر دوش تهران بگذارد .در
واقع ســعودیها برای فرار از زیر بار مسئولیت پاسخگویی
در قبال جنایت  های هولناکی که علیه بشــریت در یمن
مقصر
مرتکب شــده اند ،در حال حاضر بــه دنبال یک ّ
می  گردنــد و در این میــان ،گزینهای جز ایــران برای
عقدهگشاییهای خود پیدا نکرده اند.
عربســتان ســعودی به خوبی می  داند که در صورت
محکومیت جمهوری اســامی  ایران در شــورای امنیت
سازمان ملل تا حدود زیادی می  تواند از فشارهایی که به
دلیل ارتکاب جنایتهای جنگی در یمن متحمل می  شود،
رهایی یابد .این در حالی است که سعودیها در طول مدتی
که ادعای دخالت ایران در امور یمن را مطرح می  کردند،
حتی یک سند نیز برای تنویر افکار عمومی  منتشر نکرده اند.
بــا این حــال ،همچنــان به طــرح ادعاهــای واهی و
اتهامات بی پایه و اســاس علیه ایــران ادامه می  دهند.
در همین راســتا« ،محمد بن نایف» ولیعهد سعودی در

راهآهن فارس هم آمار کشته دارد
نشست مجممع عمومی  ســازمان ملل با تکرار ادعاهای
خصمانه سعودی  ها علیه ایران مدعی شد که تهران باید
به اصل حســن همجواری در منطقه احترام بگذارد .وی
با نادیده گرفتن حمایت عربستان از گروه  های تروریستی
در منطقه و بویژه ســوریه و عراق ،طی سخنانی مدعی
شد که کشورش تالش زیادی برای مبارزه با تروریسم و
برقراری صلح انجام می  دهد.
از ســوی دیگر« ،عبــد ربه منصور  هــادی» رئیس
جمهــوری مســتعفی و فــراری یمن نیز کــه در واقع
دستنشــانده سعودیها و نوک ِر بیچون و چرای آنهاست،
در سخنان خود در مجمع عمومی  سازمان ملل ،در کمال
وقاحت مدعی شــد« :ایران تمامی  اقدامات برای رسیدن
به یک راهحل سیاســی را ناکام میگذارد و برای نابودی
یمن برنامهریزی کرده است».
ســعودیها بسیار امیدوارند تا با کمک آمریکا ،ایران را
در شــورای امنیت محکوم کنند تا به زعم خود بخشی
از شکســت ســنگین تجاوز نظامی  به یمــن را جبران
کرده باشــنداظهارات مقامات ســعودی و مــزدوران و
دستنشــاندگان آنهــا در مجمع عمومی  ســازمان ملل
حکایت از عــزم آنها برای مشــروعیت بخشــیدن به
ادعاهایشان علیه ایران دارد .ســعودیها بسیار امیدوارند
تــا با کمک ایاالت متحده آمریکا ،ایران را در شــورای
امنیت محکوم کنند تا بدین ترتیب ،به زعم خود بخشی
از شکســت سنگین تجاوز نظامی  به یمن را جبران کرده
باشند .بعید هم نیست که تشدید تالش  های آنها در این
زمینه با چراغ سبز آمریکاییها صورت گرفته باشد.
آنچه مشخص است ،این است که عربستان سعودی
هیچ مدرک و ســندی ّ
دال بر دخالــت ایران در یمن در
اختیار ندارد و به همین دلیل به خوبی می  داند که بدون
«زدوبند سیاســی» و «اعطای رشوه» نمی  تواند ایران را
در شورای امنیت ســازمان ملل به حمایت تسلیحاتی از
گروه  های یمنی محکوم سازد؛ به ویژه اینکه روسیه نیز
از جمله کشــورهایی اســت که با توجه به همپیمانی با
جمهوری اســامی  ایران از یک سو و مواضع اخیرش در
حمایت از «شــورای عالی سیاسی» یمن و اختالفات با
ریاض از ســوی دیگر ،در مقابــل قطعنامه احتمالی ضد
ایرانی خواهد ایستاد.
در هر صورت در شرایط کنونی ،سیر تحوالت منطقه
این واقعیت را نشــان می  دهد که عربستان سعودی در
موضع ضعف قرار دارد؛ در عراق پیشــرویهای گسترده
ارتش و نیروهای مردمی  در نقاط مختلف این کشور ادامه
دارد و پناهگاههــای تکفیریهای تحــت الحمایه ریاض
یکی پس از دیگر فتح می  شــوند و به کنترل نیروهای
امنیتی درمیآیند .در ســوریه نیز همانگونه که متحدان
غربی سعودیها اذعان می  کنند ،وضعیت بشار اسد بسیار
بهتر از سالهای قبل گشته و قدرت وی نیز افزایش یافته
است .در یمن هم ســعودیها آنچنان عاجز مانده اند که
دســت گدایی به ایاالت متحده آمریکا دراز کرده و قصد
خرید تسلیحات از این کشور برای کشتار مردم بی گناه
یمن را دارند.
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عربستان ،اطالعات فاجعه منا را
پاک کرد!
پس از گذشــت یک سال از فاجعه منا و کشته شدن  ۷۴۸۰زائر ،دولت عربستان تمام
اطالعات مربوط به جانباختگان آن فاجعه را که در وبســایت وزارت بهداشت این کشور
قرار داشت ،از دسترس خارج کرده است.
به گزارش ایسنا ،وزارت صحه یا همان بهداشت عربستان در زمانی که تمام رسانههای
ســعودی در بایکوت خبری به سر میبردند و دولت این کشور تعداد جانباختگان خیابان
 ۲۰۴منــا را  ۷۶۹نفــر اعالم کرده بود ،با انتشــار آماری متفاوت ،پــرده از یک واقعیت
تلخ برداشت.
ایــن وازرتخانه حدود یک هفته بعد از آن فاجعه افشــا کرد که مشــخصات و عکس
 ۴۱۷۳نفر از حاجیانی که در منا جان خود را از دســت دادهاند ،در اختیار دارد؛ اما کمتر از
چند ســاعت ،مقامات این وزارتخانه در صفحه توییتر خود مدعی شد خبرهای منتشر شده
به نقل از وزیر بهداشــت ســعودی مبنی بر افزایش تعداد کشتهشدگان در منا به بیش از
 ۴هزار نفر صحت ندارد.
با این حال بیبیســی در گزارشــی اعالم کرد ،تصاویر اجســاد هــزار و یکصد زائر
کشته شده به دیپلماتهای پاکستانی ،هندی و اندونزیایی نشان داده شده است.
همزمان یک مقام نیجریهای اعالم کرد ،شمار کشتهشدگان در منا بیش از  ۷۶۹نفری
است که مقامات عربســتان اعالم کردهاند .مقامات سایر کشورهای اسالمی  که آن سال
زائرانشان در حج حضور داشتند ،بارها تلویحا اشاره کردند که عربستان سعودی سعی دارد
آمارهای واقعی را کتمان کند و آنها به پیکرهای زائرانشــان در سردخانهها و یا قبرستان
دسترسی ندارند.
هیات ویژه ایران نیز که برای تحویل گرفتن پیکرهای زائران خود به عربستان رفته بود
نیز پس از بازدی ِد سردخانههای مکه تصریح کرد؛ شمار جانباختگان منا بیش از آنچیزی
است که عربستان تاکنون اعالم کرده است .رییس سازمان حج ایران به استناد مشاهداتش
از سردخانهها و کانتینرهای نگهداری اجساد ،احتمال داد شمار جانباختگان به هفت هزار
نفر هم برســد ،درحالی که دولت عربســتان همچنان بر مــرگ  ۷۰۰نفر تاکید میکرد!
اما حدود یک ماه بعد در شــرایطی که فقط ایران موفق شــده بود  ۳۸۶پیکر از زائران
جانباخته در فاجعه منا را از عربســتان تحویل بگیرد ،وزارت بهداشت عربستان با انتشار
آمار دیگری بر هر آنچه تا کنون این کشور اعالم کرده بود ،خط بطالن کشید .طبق اعالم
آن زمان وزارت بهداشت عربستان ،در حج سال  ۱۴۳۶( ۹۴قمری)  ۷۴۸۰زائر در دو حادثه
منا و سقوط جرثقیل جان خود را از دست دادند .دولت عربستان بالفاصله این آمار را هم از
وب سایت وزارت بهداشت خود حذف کرد و پرونده آن را نیز تا به امروز مسکوت گذاشت.
رسمی اعالم
در وبســایت وزارت بهداشت عربستان که سال پیش خود را تنها مرجع
ِ
اسامی  جانباختگان معرفی کرده بود ،دیگر هیچ اطالعاتی در    باره فاجعه منا و کشته شدن
 ۷۴۸۰زائر وجود ندارد ،تمام آمارهای مربوطه حذف ،و دسترســی به اطالعات منا تنها به
پیامها و هشدارهای پزشکی محدود شده است .افشاگریهای وزارت بهداشت این کشور
در    باره فاجعه منا ،در گذشــته معموال به صورت لحظهای بود تا ســهوی جلوه کند ،این
اطالعات بالفاصله نیز از دســترس خارج میشــد ،اما اکنون پاسخ جستجوی واژه منا در
وبسایت این وزارتخانه ،تنها یک صفحه سفید است!
جدول زیر بر اســاس اطالعات آماری وزارت بهداشــت عربستان تنظیم شده و شمار
جانباختگان دو فاجعه منا و حادثه ســقوط جرثقیل را به تفکیک کشورها نشان میدهد،
آماری که بیشــترین کشته شدگان آن به عربستان ســعودی تعلق دارد .در حادثه سقوط
جرثقیل  ۱۰۷زائر جان خود را از دســت دادند که بر اســاس دادههای وزارت بهداشــت
عربستان ۷۳۷۳ ،تن دیگر در فاجعه منا جان خود را از دست دادند.
طبق این آمار ،شــمار جان باختگان ایرانی ،کمتر از  ۴۶۵نفری اســت که سازمان حج
ایران اعالم کرده که با توجه به شمار زائران بدون هویت ،یقینا آمار سایر کشورها در این
جدول نیز دقیق و درست نیست.

