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استعفای دستیار ضدایرانی
وزیر خارجه آمریکا

«یلیمپوبلت»،دستیارضدایرانیوزیرخارجهآمریکادرامورکنترلتسلیحاتیوراستیآزماییکهمسئولدفترکنترلتسلیحاتوراستیآزماییوزارتخارجه
اینکشوربوده،ازمنصبخودکنارهگیریکرد.گروههاواندیشکدههایتندرویآمریکاییازقبیل«بنیاددفاعازدموکراسیها»(افدیدی)بهشدتحامی
پوبلتبودهاند.اوجوالی ۲۰۱۸بهعنوانمهماندرایناندیشکدهضدایرانیسخنرانیکردوبهتمجیدازمواضعترامپدرخروجازبرجامپرداخت.
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تحلیل روز
دکترحامد رحیمپور

عملیاتبزرگیمنیهاعلیهتأسیساتنفتیعربستان

انصارا : ...این عملیات پهپادی خوش آمد گویی به ناو تازه وارد آمریکا در خلیج فارس بود

international@khorasannews.com

...

نمای روز

پلیس آمریکا برای خارج کردن حامیان
دولــت ونــزوئــا ،بــه ســفــارت ایــن کشور
در واشنگتن دی .ســی یــورش بــرد که
این اقــدام با محکومیت شدید از سوی
کاراکاس همراه شد.

استکهبهخلیجفارسآمدهاندوپیامیبرایسعودی
است که امروز در تیررس سالح ما قرار دارد ،ناوگان
آمریکا نمیتواند از آلسعود حمایت کند که از تمام
سالحهای آمریکایی بــرای هدف قــرار دادن یمن
استفادهکرد.
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توئیت روز

▪ریــاض افکار عمومی خــود را بــرای دریافت
حمالتجدیدآمادهکند

انبارداران نفتی درآچمز
انفجارمشکوکنفتکشهادر«فجیره»امارات،
بندری در دریــای عمان که سرمایه گذاری
های پرهزینه و بی وقفه ای به منظور کاهش
اثرگذاری «تنگه هرمز» روی آن انجام شده
بود وسپس انهدام خط لوله اصلی آرامکو
توسط پهپادهای انصارا ...که نفت عربستان
را از شرق به غرب انتقال داده تا به بندر ینبع
دردریــــای ســرخ بــرســد ،بیش از هــر چیز بر
شکنندگیوآسیبپذیربودنمسیرهایانتقال
انرژیصحهگذاشت.اقتصاددنیاهمچنانبه
نفتکشها به عنوان اصلیترین ابزار انتقال
انرژی و عبور آنها از مسیرهای سنتی و البته
ناایمن متکی است .در این میان ،آمریکا با لغو
معافیتهای فروش نفت ایــران ،عربستان و
اماراترابهعنواندوبازویمطمئنوباتوانباال
درپاسخگوییبهنیازبازارنفتمعرفیکرد،اما
وقوع این دوحادثه  ،تضمین ناپذیری ثبات در
بازار نفت و تعهد ناپذیری امنیت انتقال انرژی
رابیشازگذشتهاثباتکرد.
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مسیرخط لوله منهدم شده آرامکو از شرق به غرب عربستان

گــروه بین الملل-شاید زمانی که «عبدالملک
بدرالدینالحوثی»دبیرکلجنبشانصارا...یمندر
بهمنسال 95اعالمکردکهاینجنبشبهزودیکار
ساختپهپادراآغازخواهدکرد،کسیتصورنمیکرد
آنهاکمترازیکسالبعدبتوانندبهفناوریپیچیده
ساخت این سالح مدرن دست یابند ،اما حاالیگان
پهپادی ارتــش و کمیتههای مردمی یمن تاجایی
پیشرفت کــرده که در عملیاتی بــزرگ و کم سابقه
،هفت پهپاد پیشرفته خود را از روی تمام شهرهای
مهم عربستان مانند مکه ،مدینه وجده عبور داده و با
نفوذبه1200کیلومتریعمقخاکعربستانخط
لولهاصلیآرامکورامنهدممیکند.حملهایدرقلب
عربستان که باعث شد خط لوله اصلی انتقال نفت
از ساحل شرقی به سمت بندر ینبع در ساحل دریای
سرخ عمال متوقف شود .وزیر انرژی آلسعود نیز با
تایید این حمله در حالی که کلماتش پر از عصبانیت
بودگفتدراینحملهخطلولهاصلیشرکتآرامکو
منهدمشدهاست.وزیرانرژیسعودیدرکلماتیپراز
ترس،گفتکهاینحملهنهتنهاعربستانکهاقتصاد
جهانی و بازار انرژی بینالمللی را هدف قرار داده
است.اینجاستکهبایدبهوزیرسعودیگوشزدکرد
آن روزی که وارد یمن شدید ،فکر میکردید ظرف
مدت دو سه ماه همه چیز تمام است اما حاال دیدید

محل دقیق حمله پهپادی در عمق  1200کیلومتری عربستان

که بــازی تــازه شــروع شــده اســت.درواقــع یمنیها
صدها کیلومتر آنسوتر از مرزهای خود با پهپادهای
جدیدشان به دنبال انتقام خون صدها زن و کودک
یمنیهستندکهطیروزهایاخیردرحمالتهوایی
ائتالفسعودیجانباختهاند.خطلولهبقيق-ينبع
به طول 1250کیلومتر ،به تنهایی ظرفیتی بیش از
 40درصد صادرات نفت خام عربستان سعودی را
به خود اختصاص داده است.بالفاصله پس از اعالم
حمله به خط لوله اصلی نفت در عربستان ،بهای
نفت در بازارهای جهانی نیز افزایش یافت و به 72
دالر در هر بشکه رسید .ارزش سهام 162شرکت از
 192شرکت ثبت شده در بورس عربستان به شدت
سقوطکرد.همزمان«،فهمیالیوسفی»معاونوزیر
اطالعرسانی یمن با بیان این که عملیات پهپادی
دیــروز،خــوش آمد گویی به ناو تــازه وارد آمریکا به
خلیج فارس بود ،افزود:عملیاتی که یگان پهپادی
ارتش یمن انجام داد تحولی منحصر به فرد بود که
چندینپیامداشت؛مهمترینپیامهااینبود«کسانی
که جز کالشینکف ،سالحی در اختیار نداشتند،
امروز پهپادهایی میسازند که به عمق کشورهای
عضو ائتالف سعودی میرسد».الیوسفی به شبکه
«العالم»گفت:اهمیتاینعملیاتپهپادیدرآمدن
ناوگانهای آمریکا به خلیج فارس است که تهدیدی

برای کل منطقه به شمار مـیرود .این پیامی برای
نیروهای آمریکایی حاضر در خلیج فــارس است،
همچنین پیامی برای سعودی است با این مضمون
کهامروزدرتیررسسالحماقرارداردوناوگانآمریکا
نمیتواندازآلسعودحمایتکند.الیوسفیتصریح
کــرد :ما بــرای دفــاع از سرزمینمان آمادهایم و این
پیشرفتیمنحصربهفردازنظرنظامیبهرغممحاصره
مستمر است .ما آن را بخشی از پیروزی بر نیروهای
ائتالف میدانیم ،هر چه نبرد با دشمن طوالنیتر
شود بر حجم پیشرفت و تولید سالح و صالبت در
مقابله نیز افزوده خواهد شد .ما از آمریکاییهایی
که برای حمایت از سعودی این ناوگانها را به خلیج
فــارس آورده انــد ،نمیترسیم.وی در ادامــه اعالم
کرد «شمارش معکوس» برای سعودی به صدا در
آمــده ،پهپادهای یمنی امــروز به عمق ایــن کشور
میرسند و تأسیسات آن را هدف قــرار میدهند،
عربستانیکهامروز زرادخانهنظامیبزرگیازبهترین
سالحهایآمریکاییداردقادربهحمایتازخودشدر
برابرحمالتارتشوکمیتههایمردمییمننیست؛
ارتشی که تا دیروز جز کالشینکف در اختیار نداشت
امروز پهپادهایی میسازد که به امارات و عربستان
میرسد.الیوسفی در پایان بار دیگر تأکید کرد :این
حملهدراینزمان،پیامخوشآمدیبهآمریکاییهایی

محمدالبخیتیعضوشورایسیاسیجنبشمردمی
انصارا...یمننیزدرگفتوگوباشبکهخبریالمیادین
اظهارکرد:اینعملیاتنقطهعطفبزرگیدرواکنش
بهتجاوزسعودیبهیمناست.ویافزود:عملیاتدر
راستای حق یمنیها در دفاع از خود بود و این گونه
عملیاتها ادامه خواهد یافت.البخیتی اظهار کرد:
بهعربستانیهاواماراتیهامیگوییمکهدرمحاسبات
خودتجدیدنظرکنند،زیراجنگشانعلیهیمندامن
آنهاراخواهدگرفت.عضوشورایسیاسیانصارا...
افــزود :ریاض باید افکار عمومی عربستان را برای
حمالت جدید نیروهای یمنی آماده کند.وی تاکید
کرد که موازنه قدرت به نفع نیروهای ملی مخالف
تجاوز به یمن تغییر کرده است.البخیتی گفت :به
عربستان و امارات توصیه میکنم که سیاستهای
خوددرمنطقهراتغییردهند،زیرادرهرگونهمبارزهای
بازنده بــزرگ خواهند بــود.وی تصریح کــرد :دیگر
عربستان وامــارات نمیتوانند از نقطه ای امن به
تجاوز خود به یمن ادامه دهند .ما نگران نیستیم و
هر حمله ای را با حمله ای جدید پاسخ خواهیم داد.
عضو شورای سیاسی انصارا ...گفت :سیاستهای
عربستان و امارات علیه همسایگان در منطقه به این
معنا نیست که این دو کشور امن باقی خواهد ماند.
به هر ترتیب ،افزایش استفاده از پهپاد در هدف قرار
دادن تجمعات وتاسیسات متجاوزان سعودی –
اماراتی و نیز اهدافی در عمق خاک عربستان جدی
بودنهشدارهایدبیرکلجنبشانصارا...رادرباره
غافلگیر کردن متجاوزان نشان می دهد.عملیات
غافلگیر کننده اخیر پهپاد های ارتش و کمیته های
مردمی یمن نیز روند جنگ را تغییر داده و نگرانی
متجاوزانومزدورانآنهارابیشترکردهاست.امروز
توانموشکیو قدرتهواپیماهایارتشیمنبسیار
افزایشیافتهاستوپهپادهاییمنیصدهاکیلومتر
بهداخلعربستانواماراتنفوذکردهاندبدوناینکه
ازسویسامانههایراداریشناساییشوند.

وقتی ترامپ چشم انتظار تماس سران
کره شمالی  ،چین  ،ایران و ونزوئالست
اما نخست وزیر اسرائیل تماس می گیرد
و درخواست اش را مطرح می کند .
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خبر متفاوت
دونالد ترامپ جریمه می شود!
گــاردیــن :بــر اســاس اعــام مقامات شهر
نیویورک ،هشت ساختمان و آسمان خراش
دونالد ترامپ هر سال حدود  27هزار تن
گازهای مختلف که برای محیط زیست مضر
هستند ،تولید میکند که این با آلودگی
ناشی از  ۵۸۰۰خودرو برابری میکند .برج
ترامپ در خیابان پنجم و ساختمان ترامپ
در خیابان وال استریت از جمله این هشت
ساختمانهستنداماهتلبینالمللیترامپ
که یک آسمان خراش بسیار بلند است بیش
از دیگر امالک او مشمول جریمه شده و در
صورتی که هیچ تغییراتی در نحوه مصرف
انــرژی ساختما نها و آسما نخراش های
ترامپ صورت نگیرد ،سازمان ترامپ موظف
است از سال  ۲۰۳۰به بعد هر سال مبلغ
 2.1میلیون دالر جریمه پرداخت کند.

