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افزایش شکایت رئیس جمهور از نمایندگان 

وقتی دولت 
تمایلی به پاسخگویی ندارد 

8

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان:

 سند »تربیت جنسی«
باید جایگزین ۲۰۳۰ شود

2

بی خیال ها و فوتبال

مهدی رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

اول(تقدیمبهبیخیالها
وسط بزن و بکوب و حرکات موزون بعد از برد 
حماس��ی! مقابل مراکش )با ضرب��ه دیدنی مهاجم 
ما که نه، مدافع حریف( عکس هایی منتش��ر ش��د 
که نمی دانس��تیم باید به آنها بخندیم یا چند برگ 
دس��تمال کاغذی از جعب��ه بی��رون بیاوریم و زار 

بزنیم.
ام��ا همین بازی و ب��رد کام��ا مقتدرانه تیم 
ملی و ش��ادی و پایکوبی مردم همیش��ه در صحنه 
)مثل ش��ب اعام پی��روزی روحان��ی در انتخابات 
یا ش��ب توافق نامه کاما هوش��مندانه و به دور از 
ترکمان چایانه برجام( درس��ت وسط روزهایی بود 
که م��ردم هر روز ب��ا »آنچنان« تکان��ه اقتصادی 
مواجه می ش��دند )و می ش��وند( که زلزله تابه حال 

تکان شان نداده بود.
بع��د رئیس دول��ت )هم��ان راننده دس��تگاه 
اجرایی کشور و مس��ئول تصمیمات کابینه اش( و 
معاون اولش )همان رئیس ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي و رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و کلی پست( و رئیس دفتر رئیس دولت 
مثل هواداران پرشور فوتبالی عبا و عمامه و کت و 
شلوار را کنده اند و با پیراهن تیم ملی مزین! به نام 
خودشان نشس��ته اند جلوی تلویزیون های چندده 

اینچ ِمید.این.خارج و فوتبال تماشا می کنند.
یعن��ی با این حج��م از بی خیالی و آرامش چه 
بای��د کرد؟ یعن��ی چطور می ش��ود متولیان اصلی 
مملک��ت در روزهای��ی ک��ه فق��ر و تورم و فش��ار 
اقتصادی یقه ی مردم را دودس��تی چس��بیده و به 
س��ینه دیوار کوبیده، می توانن��د این قدر با آرامش 
فوتبال ببینند و کیف کنند؟ چطور می ش��ود این 

قدر بی خبر! و بی برنامه بود؟
کاش می ش��د رسیدگی به وضع زندگی مردم، 
جلوگی��ری از بی بن��د و باری اقتص��ادی، مقابله با 
ت��ورم، بی خیال ش��دن ولنگاری مس��ئوالن را هم 
در فهرس��ت رفتارهای پوپولیستی قرار داد. کاش 
می ش��د یک جوری سر مس��ئوالن را شیره مالید! 
که باور کنند اگر به کار خلق اهلل رس��یدگی کنند، 
جذابی��ت و محبوبیتش بیش��تر از عکس گرفتن با 

شورت و شلوار ورزشی است.
کاش می شد صدا و سیمای ما کمی هم شبیه 
رسانه ملی می شد و مثا به جای پخش آگهی های 
بازرگان��ی و بازورگان��ی! در قبل و حی��ن و بین و 
آخ��ر بازی ه��ای فوتبال کم��ی از درد و رنج مردم 
رپرتاژ می رفت. شاید توی همین فاصله ی تماشای 
نمایش��ِی فوتبال، حضرات مسئولین تیشرت پوش 
متوجه می شدند که اوضاع مملکت آن گل و بلبلی 
نیس��ت که خدم و حشم و اعوان و انصار و چاکران 
و کاسه لیس��ان خدمتشان معروض می دارند. کاش 
می شد ببینند که آن »آفتاب تابان برجام« چگونه 
زندگی و معیش��ت و تولید را س��وزانده و جزغاله 

کرده است.

دوم(برایآنهاکهادایبیخیالیدرمیآورند
تیم ملی فوتبال ایران غروب جمعه، توانس��ته 
اولی��ن بازی خود را در جام جهان��ی ببرد. طبیعتا 
تا چند س��اعت بعد از بازی هم��ه ی اخبار بازی و 
حاش��یه هایش و حتی حاش��یه های ش��ادی مردم 
در ایران در س��ایت ها و خبرگزاری ها و شبکه های 
اجتماعی منتش��ر ش��ده و دیگر آش دهان سوزی 

برای دو رو بعد باقی نمی ماند. 
ام��ا در کم��ال تعج��ب رس��انه های )اغل��ب 
نارسانای( ما با شور و هیجان و وجد خاصی، عکس 
و تیتر خود را به همان برد از س��ر سراس��ر شانس 
و خوش اقبال��ی اختص��اص می دهند؟ چ��را؟ خبر 
خیلی مهم اس��ت؟ حتی اگر بیش از 36 س��اعت 
از آن گذش��ته باشد و تا ته دیگ اخبار آن بازی را 

مخاطب انگشت کشیده باشد و خورده باشد؟ 
یا قرار اس��ت در ای��ن بحبوح��ه بی خاصیتی 
برجام و بی فکری دولتمردان حواس مردم را برای 
چند س��اعت یا چند روز پرِت اتفاقی کرد که اصل 

قضیه را فراموش کنند؟
برای خودمان متاس��فم که به جای آنکه برای 
مردم و دردهای ریز و درشت شان »قدم« برداریم، 
برای ماست مالی بی برنامگی و بی تدبیری مسئوالن 
»قلم« را به س��متی می چرخانیم تا چش��م مردم 
هم با آن بچرخد. متاس��فم که رسانه های ما دیگر 
نمی توانند رکن چهارم دموکراسی باشند و تبدیل 

به یکی از ستون های استقرار دولت ها شده اند.
ج��ام جهانی با هر نتیج��ه ای برای ما به پایان 
برسد چه اتفاقی می افتد؟ گرانی ها کنترل می شود؟ 
بازار بی در و پیکر اقتصاد س��ر و سامان می گیرد؟ 
دولت دلش برای مردم می س��وزد و دس��ت از این 
برنامه ریزی های کج و مع��وج برمی دارد؟ جنس ها 
کیفیت پیدا می کند یا چه؟ چه می شود جز اینکه 
این��چ تلویزیون برخی مس��ئوالن ب��رای بازی های 
بع��دی را بیش��تر کند و ژست های ش��ان را جلوی 
دوربین مث��ا واقعی تر و طبیعی تر کند؟ دلم برای 

خودمان و خودتان و خودشان می سوزد!

سرمقاله

صفحه 3

وقتی خرج کردن از رهبری عادت می شود!

بستن دهان منتقدان با روبان بنفش
بررسی سیاست روز از حال و هوای 

بازارهای سرمایه گذاری در کشور؛

کجا بورس بخریم
صفحه 7

گم شدن کشتار بشریت در هیاهوی مسابقات فوتبال در روسیه

یمن 
میزبان واقعی
 جام جهانی

صفحه 6

ارتش یمن از »محاصره شدگان« ائتالف سعودی خواست خود را تسلیم کنند

یک منبع نظامی در ارتش یمن از ش��به نظامیان وابسته به ائتاف سعودی که از دو روز پیش در 
جنوب استان الحدیده محاصره شده اند، خواست خود را تسلیم کنند.

از چن��د روز پیش که حمله جدید عربس��تان و امارات به نام »پیروزی طایی« به جنوب ش��هر 
الحدیده ناکام ماند، ش��به نظامیان وابس��ته به ائتاف سعودی در سه منطقه محاصره شده اند و ارتباط 

آنان با خط پشتیبانی قطع شده است. 
به گزارش »متابعات«، ارتش یمن از ش��به نظامیان وابس��ته به عربس��تان خواس��ته است که بعد 
ازچن��دروز محاصره بدون اینکه مجروحان درمان کافی دریافت کنند، خود را تس��لیم کنند. به گفته 
ارتش یمن، اشغالگران سعودی و اماراتی توجهی به نیروهای محاصره شده خود نخواهند کرد و آنان 

حتی کشته های خود را نتوانسته اند دفن کنند و به همین دلیل متعفن شده اند.
برخی منابع خبری از امکان حضور عناصری خارجی از جمله آمریکایی یا فرانسوی و سعودی در 

میان محاصره شدگان خبر داده اند اما هنوز منبع رسمی این خبر را تأیید نکرده است. 
روز یکش��نبه منابع یمنی گفتند که »نیروهای متجاوز در برخی نقاط محاصره اند و نتوانس��ته اند 
خط امداد خود را حفظ کنند و اکنون فقط از طریق دریا کمک دریافت می کنند«.  مرکز اطاع رسانی 
انصاراهلل یمن در توییتر خود اعام کرد: خط امداد و پشتیبانی دشمن از سه نقطه »الفازه«، »الجاح« 

و »الدریهمی« قطع شده و تنها راه باقی مانده برای آنان، مسیر دریا است.
ب��ه گفته این منبع یمنی، محاصره نیروهای اش��غالگر در س��احل غربی یمن در جنوب اس��تان 
الحدیده از چند محور انجام می ش��ود و تمام خطوط امدادی و پش��تیبانی آنان قطع ش��ده است. این 
محاصره نتیجه تاکتیک ارتش و کمیته های مردمی یمن برای مقابله با حمله اخیر ائتاف س��عودی-

اماراتی به جنوب شهر الحدیده و فرودگاه این شهر است.  فارس

عطوان تحلیل کرد؛
تسلیم شدن در قاموس انصاراهلل یمن جایی ندارد

تحلیلگر مش��هور جهان عرب با اشاره به نبرد الحدیده به مقاومت سرسختانه رزمندگان انصاراهلل 
در برابر متجاوزان ائتاف عربی-غربی پرداخت.

عبدالباری عطوان در مطلبی در رای الیوم با اش��اره به نبرد الحدیده در س��احل غربی یمن آورده 
است: جنگی که سه سال از آن می گذرد و قبل از آن جنگهایی که حوثی ها با علی عبداهلل صالح و 
نیروهایش داشتند، ثابت کرده است که تسلیم و سازش در قاموس انصاراهلل یمن جایی ندارد. ممکن 
اس��ت که تحت ش��رایطی از جبهه ای عقب نش��ینی کنند اما جنگ در جبهه های دیگر را ادامه می 

دهند و بر زمین گذاشتن ساح و تسلیم شدن هرگز نزد آنها معنایی ندارد.
وی در ادامه با هش��دار درباره بس��تن ش��دن بندر الحدیده و تخریب آن بیان کرد: این به مفهوم 

فاجعه انسانی است که هشت میلیون یمنی را در معرض خطر گرسنگی قرار می دهد.
عطوان نوش��ت: اخباری که ائتاف س��عودی از الحدیده مخابره می کنند قابل اعتماد نیست زیرا 
فقط از س��وی رسانه های این ائتاف و امپراتوری رس��انه ای آن با توجه به ضعف رسانه ای انصاراهلل 
اس��ت اما سقوط ش��هر و پایان جنگ آن بی اساس اس��ت. علی رغم وجود اخباری مبنی بر بمباران 
شدید و حمات زمینی و دریایی ائتاف سعودی و پیوستن نیروهای حزب اصاح اما جنگ الحدیده 

به طول می انجامد.
این تحلیلگر عرب می نویسد: با وجود اینکه حوثی ها با نیروی نظامی جباری که قدرت آنها در 
برابر آن کمتر اس��ت می جنگند اما آنها در موضع دفاع هس��تند و طبق تئوری های نظامی در این 
موقعیت ۵ نفر از تازیان نیاز است تا یک مدافع را از پای دربیاورد یا بازداشت کند. مهمتر و خطرناکتر 
از آن این است که حوثی ها نیروهای مهاجم را به جنگ شهری فرسایشی بکشانند که در این صورت 

بر تعداد تلفات مهاجمان ائتاف سعودی و متحدان آنها) نیروهای فرانسوی( افزوده خواهد شد.
وی بیان کرد: نمی دانیم که شهر الحدیده چه زمانی سقوط خواهد کرد و چقدر نیروهای ائتاف 
ب��رای تحقق این هدف زمان نیاز دارند و واکنش جامعه بی��ن المللی در صورت افزایش تعداد تلفات 
غیرنظامیان و افزایش رنج های آنها چه خواهد بود اما آنچه به خوبی می دانیم این اس��ت که حوثی 
ها شکست ناپذیرند و به جنگ ادامه خواهند داد و جنگ را به جنگ سخت تر سوق می دهند یعنی 
جنگ کوهستانی که حوثی ها در آن مهارت باالیی دارند و این اوال به دلیل تجربه و دیگری به دلیل 

وجود بستر عظیم در حمایت از آنهاست.
عط��وان اعام کرد: حوثی ها هنگامی از عدن عقب نش��ینی کردند که دریافتند که توان دفاع از 
آن را ندارند و ش��اید از الحدیده هم به همین دلیل عقب نش��ینی کنند اما آنها در جنگ های شهری 
بس��یار ورزیده و خبره ش��ده اند و می دانند که الحدیده خط دفاع قوی برای دفاع از صنعا در مرحله 

بعد است.  مهر
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