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ارتــش یمن شامگاه یــک شنبه در یــک عملیات
بسیار مهم تاسیسات نفتی ســعــودی را بــا یک
موشک بالستیک و  ۱۰پهپاد صماد  ۳هدف قرار
داد .همزمان یمنی ها در عملیات مهم دیگری با
هفت موشک و چهار پهپاد به تاسیسات سعودی در
استانهایجیزانوعسیریورشبردند.اینعملیات
مهم دارای چند نکته کلیدی است -1:بندر نفتی
راسالتنورهدرفاصله ۱۲۰۰کیلومتریازمناطق
تحت کنترل انصارا ...قرار دارد و از جنوب به خلیج
کوچک تاروت و از شرق به خلیج فارس منتهی می
شود  .این بندر حدود  ۱۰۰هزار نفر جمعیت دارد
و در نزدیکی شهرهای مهم الخبر  ،دمام  ،قطیف
و ظهران واقــع شده است  -2.عملیات یمنی ها
در هدف قــرار دادن راس التنوره  ،غافلگیرانه و
بدون تهدید قبلی نبود بلکه در روزهــای گذشته
به صراحت اعالم کردند در صورت ادامه تجاوز و
فشار اقتصادی به یمن و ممانعت سعودی از تخلیه
محمولههاینفتی،تاسیساتشرکتنفتیآرامکو
دراستانالشرقیهسعودیهدفحملهموشکهاو
پهپادهای آنان قرار خواهد گرفت  -3.سعودی ها
برایسرپوشگذاشتنبرناتوانیخوددربرابرارتش
وکمیتههایمردمییمن،بازهمفناوریومبدأاین
پهپادها را به نوعی به ایران منتسب کردند که البته
بهطریقاولیبهضررآناناستزیرافاصلهاینشهر
تا پایگاه مهم آمریکا در بحرین حدود  ۹۰کیلومتر
است و اگر حمله از مبدأ نقاط شرقی خلیج فارس
بود با توجه به گستره پایش و برد باالی رادارهای
آمریکایی ،پایگاه های این کشور در بحرین  ،کویت
وقطربایداینپهپادهاراکشفمیکردند.درصورت
پذیرفتن ادعاهای سعودی در این خصوص  ،آثار
منفی آن بیش از همه دامــان متحد اصلی اعراب
حاشیه خلیج فارس یعنی آمریکا را خواهد گرفت
و نشان می دهد اتحاد با یانکی ها برای آنان امنیت
نخواهد آورد و ای ــران در صــورت نیاز مــی تواند
تاسیسات آنان را به راحتی نابود سازد -4.عملیات
اخیرحاملپیامبهحکاماماراتینیزبودزیرااماراتاز
جداییطلبانجنوبیمنحمایتجدیمیکندودر
صورتیکهانصارا...ازنبردبادولتهادیوسعودی
ها فارغ شود ،مواجهه بعدی اش با نیروهای دولت
انتقالیجنوببهخصوصدراستانهایشبوه،لحج
وابینخواهدبود.درمناطقساحلغربیدربرخی
نقاطاستانالحدیدهنیز نیروهایوابستهبهامارات
حضور دارند که در صورت پویا شدن مجدد جبهه
نبرد در این مناطق و پشتیبانی هوایی و لجستیکی
امارات از آنان به راحتی ابوظبی  ،دبی و شارجه می
تواند هدف حمالت موشک ها و پهپادهای یمنی
قرار گیرد و تالش های  ۴۰سال آنان برای جذب
سرمایهوگردشگردراینامیرنشینهایکوچکبه
طرفة العینی برباد رود.پس احتماال محمد بن زاید
نیزپیاماینحملهرابهخوبیدریافتکردهودستبه
عصاتردربرابرانصارا...گامبرخواهدداشت.

خــادم -رژیم عربستان سعودی که مدتی است
شهرها و بنادر خــود را در تیررس موشک ها و
پهپادهای یمنی یافته ،در اقدامی شگفت آور
از دشمنش ترکیه خواست تا بــرای خالصی از
این جنگ شش ساله به این رژیم کمک کند .به
گــزارش العالم ،منابع یمنی و سعودی گزارش
دادنــد که عربستان و ترکیه به توافقاتی دربــاره
حضورترکیهدریمندستیافتهاندکهاینموضوع
باعث خشم شیخ محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی
شده است .آنان گفتند که حضور ترکیه در یمن
به شکل حمایت لجستیکی ،آموزش و اعزام پهپاد
برای مقابله با موشک ها و پهپادهای یمنی است
که آل سعود را به زانو درآورده است .کارشناسان
معتقدند که کمک خواهی ریاض از آنکارا شبیه

یمن؛زمینبازیجدید اردوغان؟
العالم:دولتترکیهباحمایتلجستیکی،آموزشواعزامپهپاد
بهکمکریاضدرجنگیمنمیآید

کمک خواهی چند سال قبل عربستان سعودی
از امــارات ،سودان و مصر پس از شکست در برابر
انصارا ...یمن است .در این میان ،بن سلمان که
شش سال قبل با دست خود جنگ یمن را آغاز
کرد ،امروز برای خالصی از گرداب یمن که حتی
باعثشکافدرائتالفمتجاوزبهسرکردگیریاض
شدهاست،دربارهراهکارسیاسیبرایحلبحران
یمن سخن می گوید .در حالی که گمانه زنی ها
درباره نیروهای نظامی ترکیه به مارب یمن ادامه

دارد ،برخی معتقدند دولت اردوغان تصمیم دارد
همچون جنگ اخیر قره باغ تروریست های داخل
سوریه را روانــه میدان جنگ یمن کند .اکنون
استان مارب عرصه گروه اخوانی اصالح «التجمع
الیمنی لالصالح» است که تا پیش از این به عنوان
بخشمهمیازدولتمستعفیهادیایفاینقش
می کــرد .با ایــن حــال شکاف رو به گسترش در
جبهه عدن این حزب را به حفظ جایگاه سیاسی
خود در چارچوبی جداگانه از دولــت مستعفی

هادی در عرصه تحوالت یمن سوق داده است که
روز به روز در حال ضعیف تر شدن است .به همین
سبب بــروز شکاف گسترده در میان این جریان
اخوانی (اصــاح) با منصور هادی و سعودی ،آن
ها (اخوانیها) را به سمت اتخاذ تصمیمات و
اقدامات خود محورانه در یمن بدون وابستگی به
دولت مستعفی هادی و ریاض سوق داده است.
نکتهمهمتردراینبارهوجودزمینههایالزمبرای
حضور بازیگران خارجی بیشتر مانند ترکیه در
میدان بحرانی یمن است .چرخش های اردوغان
درفضایسیاستبینالمللنیزهموارهموردتوجه
تحلیلگرانبوده است،اردوغاندرحالیاکنونبا
بن سلمان همدست شده که در ماجرای محاصره
قطردرمقابلریاضقرارگرفتهبود.

نقشه راهنظامیآقایشی

فرماندهارشدارتشچینخواستارافزایشهزینههاینظامی
برایآمادگینبردمحتملباآمریکاشد

بالغومحکومیتلوالداسیلوا،راهبرایحضوراودرانتخابات ۲۰۲۲برزیلبازشد

ترسترامپ برزیلاز رقیب چپگرا

لوال داسیلوا ،رئیس جمهور سابق برزیل که
در ســال  ۲۰۱۸در اوج محبوبیت ،به دلیل
محکومیت از کارزار انتخاباتی خارج شد ،حاال
با حکم قاضی فــدرال میتواند به رقابتهای
انتخاباتی بازگردد .خبری که ژائیر بولسونارو،
رئیس دولت راست افراطی برزیل ،معروف به
ترامپآمریکایالتینرابهچالشکشیدهاست.
ادســون فاچین ،قاضی دیــوان عالی قضایی
برزیل ،پس از لغو حکم قضایی علیه داسیلوا
گفت که دادگــاه شهر «کوریتیبا» ،در جنوب
برزیل،بهلحاظحوزهاستحفاظیقضایی،برای
رسیدگی به چهار مورد از این پرونده صالحیت
نداشته و باید موضوع را به دادگــاه فــدرال در
برزیلیا ،پایتخت ،ارجاع میداده است .با حکم
جدید،لوالداسیلواکهبهدلیلمحکومیتبهجرم
«رشوه خواری» تا سال  ۲۰۲۵اجازه نامزدی
در انتخابات را نداشت ،می تواند در انتخابات
سال  ۲۰۲۲برزیل شرکت کند .این تصمیم
بازار پیشبینی درباره انتخابات سال ۲۰۲۲
را داغ کرد به طوری که بسیاری معتقدند این
انتخاباتباحضورلوالداسیلواوژائیربولسونارو،
سیاستمدار راستگرای افراطی ،دو قطبی
خواهد شد .به دنبال اعالم این خبر بولسونارو،
رئیسجمهورفعلیبرزیلگفتکهامیدواراست
مجموعهکاملقضاتدیوانعالیبابررسیاین
تصمیم آن را لغو کنند .او تاکید کرد که دولت
حزب کارگر به رهبری داسیلوا فاجعهبار بوده.
فکر میکنم مردم برزیل نمیخواهند چنین

نامزدی حتی در انتخابات بعدی حضور داشته
باشد ،چه برسد به آن که انتخاب هم بشود .این
درحالیاستکهبرآوردهایشرکتنظرسنجی
آیپکحاکیازآناستکهازمیان ۱۰کاندیدای
بالقوه انتخابات سال  ،۲۰۲۲او شانس رای
بیشتری دارد .در این نظرسنجی  ۵۰درصد از
 ۲۰۰۲نفریکهباآنهامصاحبهشدهگفتهاند
که«بهطورحتم»یا«احتماال»بهلوالداسیلوارای
میدهند ۴۴.درصدآنهاهمگفتهاندکههیچ
وقت به او رای نخواهند داد .اما آمار کسانی که
گفتهاندبههیچوجهبهبولسوناروراینمیدهند
 ۵۶درصداست«.لوئیزایناسیولوالداسیلوا»ی
 75ساله ،در سالهای  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۰که
رئیس جمهور بود ،در برزیل محبوبیت زیادی
داشت اما اتهامهای فساد مالی در سال های
گذشته از محبوبیت او کاست .وی بهجرم فساد
به ۱۲سال زندان محکوم شد و از آوریل۲۰۱۸
تانوامبر ۲۰۱۹رادرحبسگذرانداماسرانجام
بهدلیل آن که فرایند فرجامخواهیاش جریان
داشتآزادشد.اوبارهاتاکیدکردکهاینپرونده
علیه او با مقاصد سیاسی طرح شده است .وی
درپروندهفساددولتیبهنام«عملیاتکارواش»
که رسوایی بزرگی در خصوص رد و بدل شدن
رشوهمیانسیاستمدارانوتجاربهراهانداخت،
محاکمهشدهوبهزندانافتادهبود.بولسونارودر
حالیرقیبجدیدیدرکارزارانتخاباتیافتهکه
دریکسالگذشتهبهعلتنحوهمدیریتشیوع
کرونادربرزیل،بسیارازوی انتقادشدهاست.

چینبهغیرازبلندپروازیهایاقتصادیوتجاری،
اهداف نظامی بزرگی نیز در سر دارد .به نوشته
روزنامه «دیلی میل» ژنرال «ژئو گیلیان» که پس
از رئیس جمهور چین دومین فرمانده نیروهای
مسلح اینکشورمحسوبمیشود،گفتکهچین
بایدخودرابرای«دامتوسیدید»آمادهکند.منظور
از «دام توسیدید» که یک دانشمند علوم سیاسی
آمریکایی آن را مطرح کرده ،شرایطی است که
هنگام جایگزین شدن یک قدرت جهانی جدید
به جای قدرت قبلی ،جنگ اجتنابناپذیر به نظر
میرسد.این مقام ارشد نظامی چین گفت « :با
توجه به دام توسیدید و مسائل مرزی ،ارتش باید
توسعه توانمندیهایش را سرعت ببخشد».وی
اضافه کرد« :باید در روشها و تواناییهای رزمی
پیشرفتهاییداشتهباشیموزیربناهایمناسبرا
براینوسازینظامیایجادکنیم».ویکهخواستار
افزایشبودجهنظامیچیناستگفتکهچینبه
زودیجایآمریکاراازلحاظقدرتاقتصادیاول
دنیا خواهد گرفت«.وانگ یی» وزیر امور خارجه
چین نیز به تازگی به «جو بایدن» رئیس جمهور
آمریکا هشدار داد تا از خطوط قرمز چین مانند
«مناقشه تایوان» عبور نکند«.لوید آستین» وزیر
دفاع آمریکا به تازگی در یادداشتی به برنامهها و
قابلیتهایتوسعهنظامیبرایدفعتهدیدچین
به عنوان یک اولویت اصلی نظامی اشاره کرد.
برخی تحلیل گران امور نظامی نیز از تالشهای

چیندرتوسعهقابلیتهایموشکهایقارهپیما
ازسیلوهایزیرزمینیبرایمقابلهجهتحمالت
محتمل هستهای آمریکا خبر دادنــد« .هانس
کریستنسن»تحلیلگرآمریکاییعضوفدراسیون
دانشمندان آمریکا گفت که چین درحالتوسعه
قابلیت پرتاب موشک های بالستیک پیشرفته
قاره پیما ( )ICBMاز سیلوهای زیرزمینی است
تا به سرعت در برابر حمله هستهای محتمل
واکــنــش نــشــان دهــد.رئــی ـسجــمــهــور چین
سال 2015یکپروژهبزرگرابرایتبدیلارتش
یبخش خلق چین به یک نیروی نظامی در
آزاد 
حداستانداردهایجهانیودرسطحارتشآمریکا
آغازکرد.اودستوردادسرمایهگذاریگستردهای
در کارخانههای کشتیسازی و فناوری انجام
شود که تا امروز ادامه دارد .سال ،2018شی،
لباس نظامی به تن کــرد و ســوار بر ناوشکن
نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق شد که
در دریای چین جنوبی به حرکت درآمد .این
بزر گترین ناوگان دریایی تاریخ چین بود؛
48کشتی ،د هها جنگنده و بیش از 10هزار
نیروی نظامی .برای شی ،قدرتمندترین رهبر
چین بعد از مائو تسه تونگ ،آن روز نقطه آغازی
برای رسیدن به یک هدف بزرگ بود؛ نمایش
عظمت و قدرت چین در سراسر هفت اقیانوس
جهان .به نظر میرسد نقشه رئیسجمهور
چین جواب داده است.
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پاپ:دیدارباسیستانیبرایروحم
مفیدبود
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در
بازگشت از سفر به عراق در کنفرانس مطبوعاتی
که در داخــل هواپیما برگزار شد شرکت کرد
و به ســواالت خبرنگاران دربــاره ایــن سفر سه
روزه پاسخ داد .وی دربــاره سفرش به نجف و
مالقاتباآیتا...سیستانیمرجععالیشیعیان
گفت «:احساس کــردم وظیفه من است که به
دیدن مردی بزرگ و حکیم و مرد خدا بروم .پاپ
همچنیندربارهآیتا...سیستانیگفت:اوفردی
خردمند،باتدبیروفروتنوقابلاحتراماستومن
به استقبال ایشان از خودم افتخار می کنم.پاپ
افزود :دیدار با وی برای روحم مفید بود».

قاب بین الملل

سی ان ان  :دو قالده از سگ های جو بایدن به
نام های َچمپ و ِم ْی ِجر پس از آن چه «حادثه
گاز گرفتن» توسط میجر توصیف شد ،از کاخ
سفید به خانه شخصی بایدن در دالور منتقل
شدند .این حادثه برای یکی از نیروهای امنیتی
کــاخ سفید روی داد که وضعیت وی اکنون
نامشخص است.
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پرتره ای بزرگ از تصویر "پابلو هاسل" خواننده
ر ِپر بازداشت شده حامی حقوق جدایی طلبان
کاتالونیا در اسپانیا اثر یک هنرمند ایتالیایی در
شهرناپلEPA/
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