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دکتر سیدهادی سیدافقهی

یمن در آستانه پیروزی تاریخی

«ناصر قندیل» ،ســردبیر روزنامه «البناء» لبنان طی یادداشتی با اشاره به
زمزمههای کاخ سفید برای پایان دادن به جنگ یمن از سوی ائتالف سعودی
نوشت ،مواضع اخیر آمریکا حاکی از آن است که واشنگتن به ریاض توصیه
میکند همان سیاست آنها در قبال افغانستان و خروج از این کشور را هر چه
زودتر در مورد یمن به اجرا بگذارند .او در این خصوص تصریح کرد که فحوای
توصیه آمریکا به ســعودیها این است« :کاری را که ما در افغانستان انجام
دادیم انجام دهید :شما نه از ما قویتر هستید نه آنها از طالبان ضعیفتر».
این در حالی اســت که مداخله نظامی عربســتان در یمن از مارس ۲۰۱۵
میالدیمقارنبافروردینسال ۱۳۹۴به درخواست«عبدربهمنصورهادی»،
رئیسجمهور مستعفی و فراری این کشور آغاز شد .این هجمه ظاهراًبه دلیل
اختالفنظرنیروهایانصاراهلل،ارتشوکمیتههایمردمیاینکشوربادولت
وابسته به آل سعود صورت گرفت اما جنگ حدوداًهفتساله ائتالف سعودی،
دالیل پشت پرده و خاص خود را دارد.
نیروهای انصار اهلل در روزهایی که به مصاف با مزدوران دولت عبدربه منصور
هادیمیرفتندوسپس،عربستانباعملیاتبهاصطالح«طوفانقاطعیت»،
رسم ًا وارد هجمه نظامی علیه مردم این کشور شد ،کدهایی ارسال کردند که
یدادپیروجبههمقاومتوضدصهیونیستیهستند.عربستاندرلبنان،
نشانم 
سیلی سختی از حزباهلل خورده بود و بهرغم تالشهای بسیار زیاد آل سعود
برای حذف مقاومت اسالمی لبنان ،قرار دادن این جنبش محبوب مردمی در
سیاهه تروریسم نتوانسته بود باعث توقف موفقیتهای حزباهلل شود و هر
میزانکهفشارافزایشیافت،راهکارهاوراهبردهایمقاومتنیزارتقاپیداکرد.
آل ســعود وحشت داشت که در همســایگی خود یک مدل در حال رشد از
حزباهلل را ببیند ،به همین دلیل در حمله پیشدستانه تالش کرد انصار اهلل را
درهمان مراحلابتداییمتوقفکند.بههمیندلیلبودکهرژیمصهیونیستی
یکی از حامیان و شرکای مهم عربستان در حمله به ائتالف سعودی به شمار
میآید .کشف یک فروند هواپیمای اف ۱۶-اسرائیلی سرنگونشده توسط
نیروهای یمنی ،کشته شــدن  ۲۰افسر صهیونیست بهوسیله موشکهای
شلیکشده اسکاد انصار اهلل به پایگاه هوایی خالد بن ولید و آزمایش بمبهای
سنگشکن صهیونیستی در یمن نشــان میداد که یکی از سرمایهگذاران
کلیدیاینجنگمغلوبه،رژیمصهیونیستیاست.اسرائیلهمینرویکردرادر
قبالحزباهلل،حشدالشعبی،حماسوجهاداسالمیدارد.ازطرفی،پیشبینی
عربستانمبنیبرقدرتگرفتنانصاراهللدرستبودامامقاومتیمنهیچگاه
قصد نداشت که علیه همسایه خود دست به اقدام نظامی بزند ولی به مصداق
«عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» ،آل سعود به جهت دست برتر یمنیها
در باتالقی فرورفته که نه راه پس دارد و نه راه پیش.
از منظر آمار تلفات و حمالت نیز آل ســعود هیچ آورده قابل دفاعی ندارند .از
ابتدای جنگ ،نزدیک به  ۱۱هزار نفر از نیروهای ارتش عربســتان کشته و
زخمی شدند .نیروهای اماراتی نیز حدود هزار و  300کشته و زخمی داشتند
و بیش از هزار و  500خودروی نظامی ،تانک ،نفربر و سالح تاکنون منهدم و
تخریبشدهاند .اما مهمترین ضرب شست مقاومت ،پیشرفتهای موشکی
متعدد انصار اهلل به شــمار میرود .یگان موشکی ارتش یمن ،بیش از هزار و
 350عملیات انجام داده که نزدیک به هزار و ۴۰۰موشک بالستیک طی این
عملیاتها شلیکشدهاند .اهداف نظامی هدف قرارگرفته ائتالف سعودی نیز
از مرز ۵۰۰فراتر رفته .اینتعداد حمله به مواضع نیروهای اشغالگر چه در خاک
عربستان و امارات و چه در یمن ،در تاریخ این کشورها سابقه نداشته است.
عالوه بر این ،یگان پهپادی انصار اهلل بیشترین ضربات را به متجاوزان وارد
کردهوحدود 13هزارپروازکههزارو 200سورتیآنتهاجمیبودهراباموفقیت
بهانجامرساندهاست.درحملهپهپادیبهتأسیساتنفتیآرامکووپسازآنبه
پایگاههاینظامیدوردستعربستان،ضرباتمرگباریبهمتجاوزانواردشد.
این در حالی است که در بسیاری از نقاط هدف قرارگرفته ،سامانه پدافندهای
موشکی پیشرفته آمریکا همچون «تاد» و «پاتریوت» مستقر بودند و همین
ناکارآمدیها بود که باعث شد عربستان برای حفاظت از خود به سامانههای
پدافندروسیوصهیونیستیمتمایلشود.
در پیشــرویهای میدانی نیز کمیتههای مردمــی و ارتش یمن ،علیرغم
محاصره زمینی ،دریایــی و هوایی با کمک غرب و رژیم صهیونیســتی،
دستاوردهایبسیاردرخشانوبزرگیدر«مارب»و«الحدیده»داشتند.استان
ساحلی الحدیده یک سال پس از آغاز جنگ در سال  ۱۳۹۵به اشغال درآمد
ولی سرانجام بازپس گرفته شد .استان مأرب نیز در آستانه آزادسازی بوده و
کام ً
ال مشخص است که انصار اهلل در جبهههای جنوبی ،ائتالف سعودی را به
تحمل شکستهای سنگین وادار کرده است.
این اســتان که بخش بســیار اندکی از آن در تصرف نیروهای وابسته به
عربستان و امارات است و از آن بهعنوان «قلب یمن» یاد میشود ،در آستانه
آزاد شدن کامل است و افزایش فشار بر مزدوران سعودی باعث شد تا ریاض،
اتاق فرماندهی خود را از این استان به نقطه دیگری در «حضرموت» منتقل
کند .ضمن اینکه پیروزی قریبالوقوع مقاومت در نبرد مأرب ،موجب خواهد
شد تا دو سوم یمن در اختیار انصار اهلل و ارتش این کشور قرار بگیرد و تکلیف
یکسوم باقیمانده از استانهای جنوبی نیز در آینده نزدیک مشخص شود.
ارتش و نیروهای مردمی یمنپس از مأرب به سراغ استان شبوه و بنادر جنوبی
آن خواهند رفت که یکی از پاالیشگاهها و پایانههای صادراتی نفتی مهم در
آنمنطقهقرارداردوکنترلدولتصنعابرسواحلجنوبییمنخواهدتوانست
برگبرنده مهمی را در مذاکرات آتی و تعیین تکلیف سیاســی این کشور به
مقاومت بدهد .از طرفی« ،دیوید شنکر» ،معاون وزیر خارجه سابقه آمریکا در
یکی از نشستهای تحقیقاتی با موضوع یمن اقرار کرده بود «تسلط انصار
اهلل بر مأرب قطعی است» و آن را «بدترین سناریو برای واشنگتن و ریاض»،
توصیف و تصریح کرد که «شکست در این جنگ یک خسارت تمامعیار به
شــمار میرود» .بنابراین ،رویدادهای جبهههای مختلف در یمن ،حاکی از
فروپاشی ائتالف سعودی و ناشی از وحشتی است که متجاوزان از پیامدهای
ادامه جنگ دارند .و باالخره اینکه به نظر میرســد مقامات ســعودی اگر
خواستارکاهشتلفاتوهزینههایخودهستندبایدبهتوصیههایکاخسفید
برای خروج از یمن توجه کرده و این گزینه را به سایر گزینهها ترجیح دهند.
همانگونه کهحضور آمریکادرعراقو افغانستاندر طول بیش ازدودهههیچ
نتیجهای برای آنها به همراه نداشت ،بهطور حتم آل سعود نیز که از جهت
قدرت نظامی بسیار پایینتر از ارباب آمریکایی خود هستند ،میدان معرکه را
به نفع مقاومت رها خواهند کرد؛ اگر نگوییم که تاجوتخت آنها از این رهگذر
دچار خطر جدی خواهد شد.

خبرکوتاه
سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رییسجمهور ،یوسف نوری را
عضوی از خانواده آموزش و پرورش معرفی کرد و گفت :گزینه پیشنهادی
وزارت آموزش و پرورش با حوزههای مختلف تعلیم و تربیت آشناست.
عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس در نامهای به رییسجمهور،
نوشت:بهگونهایتدبیرشودتاضمنحضورشخصرییسجمهوردراصفهان
و تشکیل شورای عالی آب در این استان ،راهکارهای مناسب عملیاتی شود.
کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه تاکید کرد :کلیات نقشه راه همکاری
ایران و روسیه در قالب یک توافقنامه بهزودی به امضای رؤسای جمهور
دو کشور رسیده و بایستی به تصویب مجلس شورای اسالمی هم برسد.

عملیات رسانه ای و جنگ روانی واشنگتن در آستانه مذاکرات  8آذر ادامه دارد

سناریوی ناشیانه ایران هراسی
برای امتیاز گیری!

شدند که به خروجیهای بهتری برای مردم آمریکا
ختمشد.نشستبایدنفقطباتطهیرموضعتهاجمی
چین سپری شد و چنین کاری جهان را به مکانی با
امنیتکمترتبدیلکردهواعتبارآمریکابهعنوانآنچه
«نیروی خیر در جهان» نامید را تضعیف میکند.

آمریکاییها در حالیکه خودشان با خروج از
برجام ،زمینه کاهش تعهدات ایران را فراهم
کردند ،حاال مدعی هستند که پیشرفتهای
هستهای اخیر ایران سبب شده تا این کشور
به نقطه بدون بازگشت برای احیای توافق
هستهای سال 2015نزدیک شود؛ چیزی که
البتهدرراستایحربهغوغاساالریواشنگتن
برایاخذامتیازاتبیشترازتهراندرهفتمین
دور نشست وین میتوان آن را قلمداد کرد.

بعد از گذشت یک ســال از خروج آمریکا از برجام،
تهران اعالم کرد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی
به وعدههایشان عمل نکردهاند در چند گام تعهداتش
ذیل برجام را کاهش خواهد داد .کاهش تعهدات ایران
ذیل مفاد توافق هستهای برجام صورت میگرفت.
جمهوری اسالمی ایران ،بعد از برداشتن ۵گام برای
کاهش تعهدات ،ســرانجام ۱۵دیماه ۱۳۹۸اعالم
کرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی(شامل
ظرفیت غنیسازی ،درصد غنیسازی ،میزان مواد
غنی شده ،و تحقیق و توسعه) مواجه نیست.
در دولت قبل هم مذاکراتی در وین برگزار شد که به
دلیل اصرار آمریکا بر عدم رفع تمامی تحریمها علیه
ایران بدون حصول نتیجهای مشخص پایان یافت.
از جمله دیگر موانع اصلی در آن مذاکرات این بود که
دولت آمریکا از ارائه هرگونه ضمانت درخصوص عدم
خروج مجدد از برجام خودداری کرده بود .از ســوی
دیگر جمهوری اســامی ایران اعالم کرده تنها در
صورتی که واشنگتن ،به صورت قابل راستیآزمایی
به تمامــی تعهداتش عمل کند اقداماتــی را که در
واکنش به نقض عهد طرفهــای غربی در جهت
کاهش تعهدات برجامیاش در پیش گرفته به عقب
برخواهد گرداند .تهران گفته البته اصرار یا عجلهای
برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد .اما حاال که در
آستانه دور هفتم نشست وین هستیم ،اتهامزنیهای
همهجانبه آمریکا علیه کشورمان همچنان ادامه دارد.
در همین رابطه« ،رابــرت مالی» نماینده آمریکا در
امور ایران مدعی شد که ایران در حال نزدیک شدن

به نقطه بدون بازگشت برای احیای توافق هستهای
است .وی که در جریان کنفرانس گفتوگوی منامه
در بحرین صحبت میکرد ،ادعا کرد :ایران در حال
ایجاد خطر «غیرممکن» ساختن هرگونه انتفاع از
احیای توافق هستهای اســت .مالی مدعی شد :اگر
ایران با این سرعت ،پیشرفتهایی را که انجام داده،
ادامهدهد،حتیاگرقرارباشدبرایبازپسگیریمنافع
به برجام بازگردیم ،این کار غیرممکن خواهد شــد.
نماینده آمریکا در امور ایران در ادامه گزافهگوییهای
ضدایرانیخوددرکنفرانسمنامهگفت:پیشرفتهای
ایران در حال به صدا در آوردن زنگ خطر در سراسر
منطقهاست.اینهمانچیزیاستکهباعثمیشود
ساعت تندتر شــده و همه ما بگوییم که زمان برای
بازگشت به برجام کوتاه است.
تمدید تحریم ماهان از سوی واشنگتن
علیرغماینکهآمریکاییهاتقاضاهایمکررینسبت
به بازگشت تهران به میز مذاکره برای احیای برجام
را دارند ،اما در طرف مقابل رویه تحریمهای ایران را
ادامهمیدهند.پسازتحریمهای6فردونهادایرانیبه
اتهامدخالتدرانتخابات 2020آمریکا،وزارتتجارت
آمریکا تحریمها علیه شــرکت هواپیمایی «ماهان

وزیر دفاع:

صنعتیسازی مسکن
در کشور باید افزایش یابد
امیر آشتیانی با اشــاره به ایجاد «قرارگاه
ساخت» در وزارت دفاع ،گفت :برای حل
مشکل مســکن باید صنعتیسازی را در
کشور افزایش دهیم.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ،روز گذشته
با حضور در «کارخانه صنعتی ساختمان» متعلق
به وزارت دفاع از بخشهای مختلف این کارخانه
بازدید کرد.
به گزارش ایســنا ،امیر آشــتیانی وزیــر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان این بازدید با
ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط وزارت
دفاع در حوزه صنعتی ســاختمان ،اظهار داشت:
هدف اجرای ایــن طرح تولید ســاختمانهای
پیشســاخته فلزی به روش نوین اســت که به
منظور تسریع در تحقق اهداف مزبور قرارگاهی
تحت عنوان « قرارگاه ســاخت» در وزارت دفاع
تشکیل شــده تا با ایجاد ظرفیتهای الزم مسیر
پیشــرفت فرایند صنعتی سازی ســاختمان را
دنبال کند.
وی افزود :در این روش عمر ســاختمان از  ۲۵تا
 ۳۰سال به متوسط ۱۰۰ســال افزایش مییابد.
همچنین ضمن افزایش عمل ساحتمان در زلزله
های با ریشتر باال ،سرعت ساخت ساختمان نیز
که هم اکنون به طور متوسط 36ماه است به شش
ماه کاهش پیدا می کند .بنابراین اتخاذ سیاست
توسعه صنعتی سازی ساختمان یکی از روشهای
موثر و تسهیلکننده حل مشکل مسکن در کشور
خواهد بود .امیر آشتیانی با بیان اینکه وزارت دفاع
قرار نیست به یک انبوهساز ساختمان تبدیل شود،
اظهار داشــت :هدف ما تامین نیازهای نیروهای

مسلح وحل مشــکالت مردم در این حوزه است.
لذا وزارت دفاع آمادگی دارد تکنولوژی و فناوری
تولید صنعتی ســاختمان را در اختیــار نهادها و
سازمانهای مسئول کشوری قرار دهد.
وی خاطرنشان ساخت :ما این توانمندی را داریم
با هر ظرفیتی که مورد تقاضا باشد این کارخانه را
درهر جایی احداث کنیم؛ تکنولوژی و ماشینآالت
مورد نیاز همگی بومیسازی شده و فرایند صنعتی
سازی ساختمان از ایده تا محصول امروز در وزارت
دفاع صورت میگیرد .در همین رابطه وزیر دفاع
ابراز امیدواری کــرد در آینده نزدیک ســاخت
مسکن صنعتی به عنوان یک فرهنگ در کشور
نهادینه شود.
صنعتیسازی ساختمان هزینهها را
کاهش میدهد
وزیر راه و شهرســازی نیز در جریان این بازدید با
تقدیر و تشــکر از اقدامات وزارت دفاع در حوزه
صنعتیسازی ساختمان  ،وزارت دفاع را پیشران
و پیشرو در عرصه های مختلف ملی عنوان کرد.
رستم قاسمی پیشــرفت و حرکت صنعتیسازی
ساختمان توسط وزارت دفاع را ارزشمند عنوان کرد
و گفت :این مهم باید هر چه سریعتر در بخشهای
مختلف کشور پیادهسازی ،اجرا و توسعه پیدا کند.
وی با بیان اینکه صنعتیسازی ساختمان کاهش
هزینه ســاخت و به تبع آن کاهش هزینه خرید
مسکن توسط مردم را در پی خواهد داشت تصریح
کرد :وزارت مسکن و شهرسازی برای پیشبرد و
توسعه کارخانه صنعتیسازی ساختمان اهتمام و
تعامل هر چه بیشتر خود را با وزارت دفاع افزایش
خواهد داد.

ایر» ایران و تعداد دیگری از شرکتها در کشورهای
مختلف را که پیشتر با این شرکت هواپیمایی ایران
همکاریداشتهاندتمدیدکرد.بهگزارشراشاتودی،در
اسنادرسمیکهتوسطدفترامنیتوصنعت،وابستهبه
وزارتتجارتآمریکامنتشرشده،تحریمهایاعمال
شده علیه ماهان ایر و12شرکت برای شش ماه دیگر
تمدید شده اســت .این تحریمها شامل ممنوعیت
فروشهرگونهتجهیزاتآمریکاییمربوطبهصنعت
هوایی یا قطعات یدکی به این شرکتها میشود.
همچنیــن در ادامه فضای ایرانهراســی ،روزنامه
آمریکایی والاستریتژورنال مدعی شد هکرهای
ایرانی ســال 2020به سیســتمهای رایانهای یک
شرکت رسانهای بزرگ آمریکایی که دهها روزنامه را
در سراسر آمریکا منتشر میکند ،نفوذ کردند تا درباره
انتخابات آمریکا اطالعات نادرســت منتشر کنند.
عالوه بر این اتهامزنیها« ،مایک پمپئو» وزیر خارجه
ســابق آمریکا طی مقالهای در وبگاه «فاکسنیوز»
نوشــت :دولت ترامپ این را فهمید که مماشات در
برابر دشمنان ،خواه در برابر ایرانیها باشد یا روسها یا
چینیها ،به نتایج زیانباری برای امنیت آمریکاییها
ختم میشود و به همین دلیل او و دیگر مقامات دولت
ترامپ از آنچه موضع قدر نامید ،با این کشورها روبهرو

هنوز به راه حل دیپلماتیک متعهدیم
از ســوی دیگر و در راســتای سیاســت «چماق و
هویج» آمریکا علیه کشــورمان و در عین اقدامات
واشنگتن برای تحریم تهران ،مقامات آمریکایی از
راهحلهای دیپلماتیک سخن میگویند .در اینباره،
«لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا در اجالس امنیتی
توگوی منامه» بر تعهد واشــنگتن
منطقهای «گف 
به ممانعت از دستیابی ایران به سالح اتمی و پیگیری
راهحل دیپلماتیک تاکید کرد .آستین در این اجالس
امنیتی درباره مذاکرات با واســطه آمریکا و ایران در
وین(هشــتم آذر ماه) اظهارنظر کرد و ادعای نخنما
یاساس واشنگتن و متحدانش را درباره ماهیت
وب 
برنامه هستهای ایران را تکرار کرد .رییس پنتاگون
مدعی شــد :آمریکا همچنان متعهد به جلوگیری از
دستیابی ایران به سالح هستهای است و ما همچنان
متعهد به یک نتیجه(راهحل) دیپلماتیک در موضوع
هستهای هستیم .به گزارش فارس ،این مقام ارشد
آمریکایی سپس ادعا کرد :اما اگر ایران مایل به تعامل
جدی نباشد ،آن زمان به همه گزینههای الزم برای
حفظ امنیت آمریکا نگاه خواهیم کرد.
اظهارات و ادعاهای مقامات آمریکایی در شرایطی
انجام گرفته که قرار اســت هشــتم آذر ماه در وین
مذاکرات ایران و گروه 4+1برگزار شود و نماینده ویژه
آمریکا در امور ایران هم در این مذاکرات حضور یابد.
نکته حائز اهمیت در اوجگیری سیاست ایرانهراسی
آمریکا در روزهای منتهی به نشست هشتم آذر ماه در
وین آن است که واشنگتن زمینه فضاسازی سیاسی
بر نشســت را فراهم میکند تا با پیش کشیدن این
اتهامات ،خود را از زیر بــار متعهدنبودن به تعهدات
بینالمللی خارج کرده و امتیازات بیشتری از تهران در
قبال این اتهامات واهی اخذ کند.

تهران اقدام لندن را محکوم کرد

جنایت استفاده ابزاری غرب
از حقوقبشر
ایران اقــدام ضدحقوق بشــری دولت
انگلیس در قــرار دادن جنبش مقاومت
اســامی حماس در فهرست تروریستی
را محکوم کرد.

رسانههای انگلیســی میگویند این کشور قصد
دارد حماس را به عنوان یک گروه تروریستی در
نظر بگیرد .به گزارش «ایندیپندنت» ،نشــریات
انگلیســی گزارش میدهند که «پریتی پاتل»
وزیر کشور انگلیس که پیشتر درباره این موضوع
صحبت کــرده بود احتمــاال این مســئله را به
واشــنگتن اعالم میکند و سپس روز چهارشنبه
هفته آینده به صورت رســمی این موضوع را به
اطالع پارلمان این کشــور خواهد رســاند .قرار
گرفتن حماس در فهرست سازمانهای ترورستی
به این معنا خواهد بود هرگونه فعالیت این گروه در
انگلیس ممنوع خواهد و کسانی هم در این کشور
به هر نحوی با این سازمان همکاری داشته باشند
مرتکب عملی خالف قانون شــدهاند .انگلیس
پیشتر فعالیت شــاخه نظامی حماس را ممنوع
اعالم کرده بود ،اما برنامه جدید دولت این کشور
تمام بخشها و همچنین فعالیتهای مربوط به
این گروه فلسطینی را شامل میشود.
نعل وارونه لندن
این اقدام لندن با واکنش تهران روبرو شد .در همین
رابطه ،حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
کشورمان در پاســخ به اقدام دولت انگلیس مبنی
بر تروریســت خواندن جنبش مردمی حماس در
صفحه شــخصی خود در فضای مجازی نوشت:
اقدام انگلیس در تروریست خواندن جنبش مردمی

مقاومت حماس محکوم اســت .امیرعبداللهیان
ادامه داد :حقوق ملت فلسطین را نمیتوان با وارونه
جلوه دادن واقعیات پایمال کرد .راهحل سیاســی
فلسطین در برگزاری رفراندوم با مشارکت ساکنان
اصیل فلسطین(مسلمان ،یهودی ،مسیحی) نهفته
است.دبیرخانه دائمی کنفرانس بینالمللی حمایت
از انتفاضه فلسطین مجلس هم با صدور بیانیهای
اقدام ضدحقوق بشــری دولت انگلیــس در قرار
دادن جنبش مقاومت اسالمی حماس در فهرست
تروریستی را محکوم کرد .در بخشی از متن بیانیه
دبیرخانه دائمی کنفرانــس بینالمللی حمایت از
انتفاضه فلســطین آمده است :بیتردید این عمل
زبون و بزدالنه حرکتی اســت که در تداوم خیانت
بیانیه بالفور در اشغال ســرزمین فلسطین و آواره
کردن میلیونها فلسطینی و قتل عام هزاران زن
و مرد و کودک بیگناه صورت میگیرد .این بیانیه
افزود :چشمپوشــی انگلیس در قبال جنایتهای
ددمنشانه صهیونیســتها علیه ملت فلسطین و
محروم شــدن آنها از بدیهیترین حقوق انسانی
در نتیجه محاصره۱۵ساله رژیم صهیونیستی علیه
غزه ،بیانگر اســتفاده ابزاری کشورهای اروپایی از
حقوقبشر و سیاســت یک بام و دو هوای آنها در
منطقه است .این بیانیه تأکید کرد :دبیرخانه از همه
مجالسکشورهایجهانبویژهاسالمیونهادهای
حقوقبشری درخواست دارد با محکومیت این اقدام
سیاسی و مغایر با معیارهای انسانی و حقوقبشری
انگلیس از ملت فلســطین در مقابل ظلم و تعدی
لندن ،واشنگتن و تلآویو حمایت کنند .به گزارش
میزان،اینتصمیمدولتانگلیسبااستقبال«نفتالی
بنت» نخستوزیر رژیم صهیونیستی مواجه شد و
بنت از لندن تشکر کرد.

سخنگوی شورای نگهبان:

صنعت خودرو بایدساماندهی شود
هادی طحاننظیف درباره مصوبــه اخیر مجلس درباره
واردات خودرو ،گفت :صنعت خودرو باید ساماندهی شود
و خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم
قرار گیرد.

نگهبان نیست .سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت :ما تنها نهادی
هستیم که نسبت به اظهارنظر درباره مصوبات فقط ۱۰روز زمان نیاز
داریــم و امکان دارد که در برخی از موارد فقط ۱۰روز تمدید شــود اما
اگر زمان بگذرد و شورای نگهبان نظر ندهد ،موضوع تبدیل به قانون
می شود و لذا ما نمیتوانیم مصوبات را نزد خودمان نگه داریم .وی افزود:
برخی از موضوعات دغدغه مردم است اما ما نمیتوانیم این موضوعات
را در دســتور کار مجلس و در اولویت آنان قرار دهیم و این مسئله در
حیطه اختیارات مجلس شورای اسالمی است و ما نسبت به این مسئله
نمیتوانیم ورود داشته باشیم .طحاننظیف با بیان اینکه طرح حمایت از
خانواده و جوانی جمعیت تاکنون چندبار بین مجلس و شورای نگهبان در
حال رفت و آمد بوده است ،گفت :در این رفت و آمدها به مرور اشکاالت
و ایرادات شــورای نگهبان کاهش یافته و در نهایت اشکاالت شورای
نگهبان به این طرح از بین رفته است .وی یادآور شد :جلسات کارشناسی
متعددی حتی در شورای نگهبان برای بررسی طرح مذکور برگزار شده
اســت و موافقان و مخالفان این طرح هم در این جلسه حضور یافتند و
نقطه نظرات خود را اعالم کردند.

ابتکار قانونگذاری در اختیار شورای نگهبان نیست
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان مجلس را
ترغیب نمیکند که موضوعات مهم و اولویتدار مردم را در دستور کار
قرار دهد ،افزود :ابتکار قانونگذاری در اختیار شورای نگهبان نیست و ما
مصوبات را بررسی میکنیم و لذا نقطه شروع قانونگذاری ،در شورای

شورای نگهبان به دنبال مانعتراشی نیست
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه اخیر مجلس درباره واردات
خودرو هم گفت :هنوز مصوبهای درباره طرح ساماندهی خودرو دریافت
نکردیم .ما هم معتقدیم که صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو
باید با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد .به گزارش مهر،

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته درباره تصویب
طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ،اظهار داشت :قانون اساسی ما
توجه و نگاه ویژهای به خانواده دارد و امیدواریم که شاهد در محوریت
قرار گرفتن خانواده در همه حوزهها باشیم و این قانون هم به طور کامل
اجرایی شود .وی بیان کرد :در جلسات اخیر شورای نگهبان ،ابهامات
الیحه نحوه کمکهای اشــخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و
حرفهای مرتفع شد و خالف شرع و موازین قانون اساسی قرار نگرفت.
طحاننظیف تصریح کرد :الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و
دهیاریها از مجلس قبل بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد
بوده است .این بار هم شورای نگهبان اشکاالت متعددی را به جزئیات
این الیحه وارد کرده است که مجلس باید این موارد را مرتفع کند.

طحاننظیف اظهار داشت :ما نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی
نداشتیم .البته مخالفان و موافقانی در مجلس و فضای مجازی در این
باره بحث کارشناسی کردند .رسالت ما در شورای نگهبان این است که
موضوع را بررسی کنیم تا اگر مغایرت شرعی و قانون اساسی داشت ،آن
را بررسی کنیم تا مرتفع شود .ما به دنبال مانعتراشی در این زمینه نیستیم
بلکه به دنبال حل مشکل هستیم .البته مصوبات مجلس نباید برخالف
قانون اساسی و شرع مقدس اسالم باشــد .وی تصریح کرد :شورای
نگهبان اساسا نسبت به مصوبه مجلس درباره خودرو هیچ اشکالی وارد
نکرده بود و فقط چند ابهام وارد کرد و ما آن ابهامات را با نمایندگان در
میان گذاشتیم و سعی کردیم که راهکار را پیدا کنیم .سخنگوی شورای
نگهبان گفت :البته همزمان از هیأت عالی نظارت بر سیاستهای کلی
نظام هم نامهای دریافت کردیــم که مصوبه واردات خودرو را مغایر با
تعداد زیادی از سیاســتهای کلی میدانستند .ما به دنبال حل مسئله
هستیم .باید مصوبه را دریافت کنیم تا بررسی دقیقتری داشته باشیم
و طبیعت ًا ما باید نســبت به ابهامات خودمان اظهارنظر کنیم و مجمع
تشــخیص مصلحت نظام هم باید نسبت به اشکاالتی که گرفته بود،
اعالم نظر کند .سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری روز
گذشته خود ،از ایراد این شــورا به مصوبه «تسهیل صدور مجوزهای
کسب و کار» خبر داد و اظهار داشت :بخشی از ایراداتی که به این مصوبه
در شورای نگهبان گرفته شده مربوط به هیأت مقررات زدایی و بهبود
کسب و کار بود .طحاننظیف گفت :بخش دیگر ایرادات درخصوص
تکالیف وزارت دادگستری بود.

گزیده ها

تاکیدسرانسهقوهبرهماهنگیبرای
حلمشکالتاقتصادی

روسای قوای مجریه ،مقننه و
قضاییه بر هماهنگی اقدامات
اجرایی برای حل مشــکالت
اقتصــادی تاکیــد کردند .در
نشست هفتگی سران سه قوه
که روز گذشــته بــه میزبانی
آیتاهلل ســیدابراهیم رئیسی
رییسجمهور در محل دفتر وی برگزار شــد مهمترین مســائل و
موضوعات ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاستجمهوری ،آیتاهلل دکتر رئیسی رییسجمهور،
حجتاالسالم و المسلمین محســنی اژهای رییس قوه قضائیه و
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی در این نشست
درباره سیاستهای اجرایی برای حل و فصل مشکالت اقتصادی و
بهبود معیشت مردم و راههای پشتیبانی و همراهی نظاممند و لزوم
هماهنگی بیشتر در این زمینه تبادل نظر کردند.

انتصاب رؤسای ستادهای کشوری
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

آیتاهلل احمــد جنتی نماینده
ولیفقیــه و رییس شــورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی با
صــدور احــکام جداگانهای
«رمضان شریف» را به سمت
رییس ستاد انتفاضه و قدس،
«علی محمد نائینــی» را به
سمت رییس ستاد بزرگداشت یوماهلل ۹دی و «انسیه خزعلی» را به
سمت رییس ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر منصوب کرد.
در متن حکم وی خطاب به رمضان شــریف آمده است :با توجه به
پیشنهاد قائم مقام شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و نظر به
مراتب تعهد ،تالش ،شایستگی و تجارب ارزشمندتان ،جنابعالی
را به مدت سه سال به عنوان رییس ستاد انتفاضه و قدس منصوب
مینمایم .امید است ضمن هماهنگی کامل با قائم مقام و همکاری
با مراکز ذیربط در انجام وظایف محوله و امور مربوط به بزرگداشت
روز جهانی قدس موفق باشــید .همچنین در حکم آیت اهلل جنتی
خطاب به «علی محمد نائینی» ،آمده است :با توجه به پیشنهاد قائم
مقام شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی و نظر به مراتب تعهد،
تالش ،شایستگی و تجارب ارزشمندتان ،جنابعالی را به مدت سه
سال به عنوان رییس ستاد بزرگداشت یوماهلل ۹دی منصوب میکنم.
در متن حکم رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خطاب به
«انسیه خزعلی» نیز آمده است :با توجه به پیشنهاد قائم مقام شورای
هماهنگی تبلیغات اســامی و نظر به مراتب تعهد ،شایســتگی و
تجارب ارزشمندتان در امور بانوان ،سرکار عالیه را به مدت سه سال
به عنوان رییس ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر منصوب
میکنم.

قاچاقچیان خارجی سوخت
در دام قایقهای تندرو سپاه

تفنگداران دریایــی ناوتیپ
پارســیان یک فروند کشتی
خارجی حامل سوخت قاچاق را
در آبهای شهرستان پارسیان
توقیف کردند .سرهنگ احمد
حاجیان فرمانده ناوتیپ۴۱۲
ذوالفقار شهرستان پارسیان،
روز گذشته در جمع خبرنگاران ،گفت :با رصد اطالعاتی و در عملیات
منسجم ،تفنگداران دریای این ناوتیپ موفق به توقیف یک فروند
کشتی خارجی با ۱۱خدمه در آبهای استان هرمزگان شدند .وی
اظهار کرد :پس از بازرسی از این شناور بیش از ۱۵۰هزار لیتر گازوئیل
قاچاق کشف شد و هر ۱۱خدمه خارجی آن برای گذراندن مراحل
قانونی به حوزه قضایی شهرستان پارسیان معرفی شدند .فرمانده
ناوتیپ ۴۱۲ذوالفقار شهرستان پارســیان بیان کرد :ناوتیپ۴۱۲
ذوالفقار در حمایت از اقتصاد کشور با هرگونه قاچاق سوخت در دریا
به صورت قاطعانه برخورد خواهد کرد.

پناهندگان در ایران
واکسینه میشوند

مهدی محمودی مدیرکل امور
اتبــاع و مهاجریــن خارجی
وزارت کشــور از واردات یک
میلیون و 600هزار ُدز واکسن
کرونــا در قالــب ســازوکار
«پوشــش بشردوســتانه»
کواکس به کشــور خبر داد و
گفت :پناهنــدگان با همکاری ســازمانهای بینالمللی در ایران
واکسینه میشوند .به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :جمهوری اسالمی
ایران پس از اخذ مجوزهای الزم توســط وزارت بهداشت و درمان
نخستین محموله واکســن کووید  ۱۹به تعداد یک میلیون و ۶۰۰
هزار دوز به همراه ظروف جمع آوری ایمن ســازی و سرنگهای
تزریق را در قالب ساز و کار «پوشش بشردوستانه» کوواکس تحت
حمایت ســازمان ملل متحد در امور پناهدگان را تامین کرد و این
واکسنها از طریق فرودگاه بینالمللی حضرت امام خمینی وارد و
تحویل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شد.

مشارکت بسیج در ساخت مسکن
مددجویان

ســردار غالمرضا ســلیمانی
رییــس ســازمان بســیج
مســتضعفین در گفتوگو با
خبرنگاران ضمن تبریک هفته
بسیج اظهار داشت :باید مسائل
خودمان را فهرست و اولویتها
را مشــخص کنیــم تــا بــا
همافزاییهایی کــه در همه اســتانها انجام خواهد شــد ،وارد
عرصههای نقشآفرینی و حل مســأله شویم .وی با تأکید بر نقش
بسیج در تسهیلگری امور بیان کرد :بسیج تسهیلگر نقشآفرینی
مردم در عرصهها و میادین مختلف اســت .رییس سازمان بسیج
مستضعفین ادامه داد :بسیج در دیگر بخشها نظیر اشتغال ،خدمت
به مردم ،آبرســانی به نقاط محروم ،ازدواج آسان ،تأمین جهیزیه و
ساخت مســکن ویژه محرومان برنامهای وسیع دارد و در تمام این
برنامهها هماهنگی با دولت در دستور کار قرار دارد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،وی خاطرنشــان کرد :از یکشــنبه(امروز) نیز ساخت
۵۰هزار مســکن برای جمعیت زیرپوشــش کمیته امــداد امام
خمینی(ره) را در کشــور آغاز خواهیم کرد .همچنین روز گذشــته
رزمایش «اقتدار جهادگران بسیج» در سراسر کشور با فرمان سردار
سلیمانی برگزار شد.

