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4نکته درباره یــک عملیات تاریخی
حمله اســکــادران پهپادی یمنی ها آن هم پس از
گذشت حدود  53ماه از تجاوز عربستان وامارات
به یمن در عمق خاک عربستان پیام هایی را هم
برای ریاض و ابوظبی و هم متحدان آن ها یعنی رژیم
صهیونیستیوآمریکادربرداشت.بخشیازاینپیام
هادرگزارشخبریماآمدوبهبخشیدیگربهصورت
خالصه اشاره می کنیم -1:هدف قرار دادن عمق
خاکعربستانآنهمدرحالیکهاینکشورازسامانه
هایدفاعیگرانقیمتپاتریوت،تادواحتماالسامانه
های دفاعی رژیم صهیونیستی یعنی گنبد آهنین و
آرو 3وهمچنینپوششاطالعاتماهوارهایآمریکا
و رژیم صهیونیستی برخوردار است بیانگر این نکته
است که فناوری مورد استفاده انصارا...توانسته
فناورینظامیآمریکاورژیمصهیونیستیراشکست
دهد و عمال ناکارآمدی این سامانه ها را به نمایش
بگذارد-2.بهتازگیآمریکا 500نظامیمتخصص
در امور موشکی وپهپادی به عربستان اعزام کرد تا
سعودیهارادربرابرحمالتموشکیوپهپادیارتش
وکمیته های مردمی یمن محافظت کند .حمالت
پهپادی دیروزنشان داد که نظامیان آمریکایی نیز
قادر نیستند از آل سعود محافظت کنند -3.با ادامه
تجاوزگری ائتالف سعودی ،نیروهای یمنی جنگ
را به صورت تهاجمی در عمق خاک عربستان اداره
خواهند کرد و این موضوع می تواند به اعتراضات
داخلی علیه بن سلمان منجر شود -4.پیام چهارم
به آمریکا و رژیم صهیونیستی است که در صورتی که
دستازپاخطاودرمنطقهآتشافروزیکنندازتنگه
بابالمندبتادریایمدیترانهوخلیجفارسودریای
عمانتمامیاهدافآمریکاییوصهیونیستیهدف
قرارخواهدگرفت.اینپیامتفسیرسخنانسیدحسن
نصرا ...است که گفت جنگ با ایران ،جنگ با تمام
محورمقاومتاست.
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نیویورک تایمز  :در سال  ، 2016باراک اوباما ،
جو بایدن را برای کنار کشیدن از رقابت انتخاباتی
تحت فشار قــرار داد زیــرا فکر می کــرد هیالری
کلینتون می تواند فرصت بهتری بــرای اجرای
دستورالعملهایشداشتهباشدچونبایدندرپی
بیماری و مرگ پسرش در ماه می سال  2015در
شرایط روحی خوبی به سر نمی برد.اما اکنون او از
نامزدیبایدنحمایتمیکند.قبلازآنکهبایدن
تصمیم به حضور در رقابت های انتخاباتی بگیرد
 ،او و اوباما بارها با یکدیگر گفت و گو کردند .اوباما
به بایدن گفت مجبور نیست در این رقابت حضور
داشتهباشد.بایدنکهفکرمیکردچهارسالپیش
میتوانستدونالدترامپراشکستدهدبهاوباما
گفت هرگز خودش را نخواهد بخشید اگر که با
دونالدترامپرقابتنکند.

یک پاالیشگاه بزرگدر مرز امارات را هدف قرار دادند

کامیار-ارتش یمن ،بزرگ ترین عملیات پهپادی
تاریخ خود را با بمباران بزرگ ترین منبع ذخایر
استراتژیکنفتیعربستانسعودیبهاجرادرآورد
کهطیآن 10،فروندپهپادمسلحیمنی،اینهدف
منحصر بهفرد را در عمق 1200کیلومتری خاک
سعودیبهآتشکشیدندکهبرایناساس،وسعت،
حجم و برد این حمالت ،تحول شگرفی در طول
جنگ یمن به شمار میآید.این عملیات تاریخی،
حامل پیامهای متعددی برای طرفهای مختلف
استکهبهبرخیازآنهااشارهمیشود.
▪زمان عملیات

این عملیات به لحاظ زمانی ،بسیار دقیق انتخاب
شده است .عربستان سعودی با سوءاستفاده از
ایام حج و بهرغم حرمت جنگ در ماه ذیالحجه،
اقدام به گسترش و تشدید تجاوزات نظامی خود
علیهمردمیمنکردودرهمینراستا،سیدابراهیم
بدرالدین ،بــرادر رهبر جنبش انصارا ...را که از
فرماندهان ارشد این جنبش بود ترور کرد و انتظار
داشــت که پاسخ آن را نیز فــوری دریافت کند اما
رزمندگان هوشمند یمنی ،انتقام تجاوزات اخیر
سعودیها را بهگونهای به تأخیر انداختند که هم
باعث فرسایش تــوان پدافندی سعودی به علت
آمــادهبــاش کامل طی روزه ــای متمادی شــود و
هم پس از پایان مناسک حج و بازگشت حجاج
به کشورهایشان انجام گیرد تا امکان هرگونه
سوءاستفاده از عواطف مذهبی مسلمانان توسط
آل سعود گرفته شود.این عملیات ،همچنین پس
از دیــدار تاریخی فرستاده ویژه سید عبدالملک
بدرالدین الحوثی ،رهبر انصارا ...یمن به تهران و
دیدارتاریخیسخنگویاینجنبشوهیئتهمراه
او با رهبر معظم انقالب اسالمی ،حضرت آیتا...
خامنهایانجامشد.ازسویدیگر،عملیاتپهپادی
یمن ،تقریب ًا همزمان با سالروز پیروزی حزبا...
لبنان در جنگ  33روزه بر رژیــم صهیونیستی
انجام شد و طبق برنامه ،عالوه بر پیام تبریکی که
انصارا ...یمن در این مناسبت خطاب به حزبا...
لبنان صــادر کــرده ،قــرار اســت سید عبدالملک
الحوثی نیز معطوف به تحوالت اخیر و دیدار مهم
تهران و نیز عملیات تاریخی دیروز ،سخنان مهمی

را ایــراد کند که با توجه به شرایط زمانی ،طبع ًا
شامل پالسهای ویــژهای برای مخاطبان خاص
خواهد بود.همچنین ساعاتی پیش از انجام این
عملیات بــزرگ ،نفتکش «گــریــس »1نیز بعد از
توقیف غیرقانونی آن توسط دولت انگلیس آزاد
شده بود و تصور نیروهای متخاصم محور مقاومت
اینبودکهپسازحملهبهتأسیساتنفتیسعودی
دربندرینبعوشاهلولههاینفتیعفیفوالدوادمی
درقلبعربستان،عملیاتعلیهنفتکشهادربندر
الفجیرهوعملیاتعلیهدونفتکشدردریایعمان
با منشأ نامشخص و نیز توقیف نفتکش انگلیسی
استنا ایمپرو توسط ایران ،تنش نفتی دیگری در
کار نخواهد بود که با عملیات بزرگ دیروز و جهش
قیمت نفت در بازارهای جهانی ،این تصور نیز بر
باد رفت و مشخص شد تا زمانی که تنشزاییها
علیه محور مقاومت ادامه داشته باشد ،بحران در
حوزههای انرژی برای اقتصاد دشمنان این محور
نیزادامهخواهدداشت.

تخلیهحبابرضایتاقتصادیازکاخ سفید!
درتازهتریننظرسنجیهیل-هریسایکس،
میزان محبوبیت رئیسجمهوری آمریکا با
 6درصد کاهش در میان شرکتکنندگان
 ۱۸تا  ۳۴سال مواجه شد .این نظرسنجی
نشان داد  ۳۷درصــد از شرکتکنندگان
ترامپ را تایید میکنند که ایــن میزان به
نسبتنظرسنجیدوهفتهقبلکه ۴۳درصد
محبوبیت را نشان م ـیداد ،کاهش داشته
است .این نظرسنجی بعد از دو تیراندازی
جمعیدرایاالتاوهایووتگزاسکه ۳۱کشته
به جا گذاشت ،انجام شد .میزان رضایت
مردمی از ترامپ در رده سنی  ۳۵و  ۴۹سال
اندکیبیشتراست.همچنینبراساسنتیجه
نظرسنجیجدید«فاکسنیوز»،هرچهارنامزد
پیشتاز دموکرات این انتخابات می توانند در
برابر دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی
کشورشانبهپیروزیبرسند.براساساعالم
هیل« ،جو بایدن» معاون رئیسجمهوری
پیشن آمریکا به همراه «برنی سندرز» سناتور
دموکرات« ،الیزابت وارن» و «کاماال هریس»
درصورتپیروزیدررقابتهایدرونحزبی
و راهیابی به رقابت نهایی با ترامپ
میتوانند او را شکست دهند.
بر اســاس اعــام این شبکه ،در
صورت رقابت ترامپ با بایدن،
 ۵۰درصــد از شرکتکنندگان
در ایــن نظرسنجی به معاون
اوبــامــا رأی می دهند و
سهمرئیسجمهوری
کــنــونــی تــنــهــا ۳۹

درصــد خواهد بــود .این سومین بار طی دو
ماه اخیر است که شبکه فاکس نیوز از برتری
نامزدهای حزب دموکرات در برابر ترامپ
خبر می دهــد .با این حــال ،افزایش میزان
نارضایتی عمومی از ترامپ ،بیش از آن که
ناشی از استمرار شکست های وی در عرصه
سیاست خارجی باشد ،انعکاسی از ناکامی
کاخ سفید و وزارت خزانه داری آمریکا در
هدایت دو حــوزه اقتصاد داخلی و تجارت
خارجی در این کشور است .بر این اساس،
سیاستهایحمایتگرایانهاقتصادیترامپ
که قرار بود به ایجاد توازن در عرصه "اقتصاد
داخلی" و "تجارت خارجی "منجر شود ،هم
اکنون به پاشنه آشیل دولت وی تبدیل شده
است .همین مسئله سبب شده تا شهروندان
آمریکایی،بهویژهدرایاالتحساسوکلیدی
(مانند پنسیلوانیا ،میشیگان ،ویسکانسین
و فلوریدا) ،دیگر به شاخصه هایی مانند
کاهشنرخبیکاریوافزایشمیزاناشتغال،
نگاهیمحدود،مقطعیوکوتاهمدتنداشته
باشند و بیش از پیش ،دربــاره آینده اقتصاد
کشورشان در درازم ــدت ابــراز نگرانی
کنند .طی ماه های اخیر بسیاری از
اقتصاددانانآمریکاییهشدارداده
اندکهاستمرارسیاستهایحمایت
گرایانهناقصوگزینشیترامپمنتج
بهافزایشضریبآسیب
پـــذیـــری اقــتــصــاد
آمریکا در آینده
خواهدشد.

ناکامیجدید دونالددرافغانستان
خلیلزاد،نمایندهویژهاینکشوردرامورافغانستان
مدیریتمیکردودرجلسهنهاییباحضورترامپ
،مایک پنس معاون رئیس جمهوری ،پمپئو وزیر
خارجه و مشاوران امنیت ملی ،آخرین گزارش ها
را برای اخذ تصمیم نهایی ارائه می کنند.رویترز
نیز به نقل از یک مقام آگاه اعالم کرد،همزمان با
پیروزی های نظامی طالبان (در افغانستان) که
به آن ها دست برتر سیاسی را داده ،سران طالبان
اعالمکردهاندکههیچچیزکمترازتشکیلدولت
تحت تسلط طالبان ،که امارات اسالمی را اداره
کند،قبولنخواهندکرد.لیندسیگراهام،سناتور
جمهوریخواهآمریکاباانتشارتوئیتیضمنانتقاد

ی یمن فاصله دارد .یمنی ها
منطقه نفتی و پاالیشگاه نفت الشیبه سعودی در10کیلومتری مرز امارات که ۱۲۰۰کیلومتر با نقطه مرز 
با یک تیر دو نشان زده اند هم پاالیشگاه سعودیها را نابود کردند ،هم تن اماراتیها را لرزاندند.

منازعهنظامیوسیاسیبینسعودیهاواماراتیها
در جنوب یمن اوج گرفت و به سقوط دولت مورد
حمایتآلسعوددرعدنمنجرشدکهخود،تحولی
بزرگ در تاریخ جنگ یمن به شمار میرود .از آن
جا که اماراتیها همواره بر سر مدیریت چاههای
الشیبه با سعودیها اختالف داشته و بر سر درصد
بهرهبرداری از منابع آن ،دچار درگیری بودهاند
▪مکانعملیات
هدف این عملیات ،در عمق  1200کیلومتری انتخاب این هدف ،میتواند به تشدید درگیریها
بین ابوظبی و ریاض دامن بزند.
خاک سعودی از مرز یمن واقع
از سوی دیگر ،منطقه هدف قرار
شده است که چنین بــردی در
گرفته در جنوب شرق سعودی و
عملیاتهای پهپادی یمن علیه
اهــداف سعودی بینظیر است ازآنجاکهاماراتیها
در نقطه مقابل بندر استراتژیک
ینبعدرسواحلغربیعربستان
و عملیاتهای قبلی ارتــش هموارهبرسرمدیریت
قرارداردکهایننوعهدفگیری
یمن ،صدها کیلومتر کمتر از
چا ههایالشیبهبا
این اهــداف قــرار داشته است .سعودیهااختالفداشته گ ــازان ــب ــری از شـــرق و غــرب
عربستانسعودی،بیانگرانفعال
منطقهای که چاههای نفت و ودچاردرگیریبودهاند
و شکست حکومت سعودی در
پاالیشگاه سعودی الشیبه در
آنواقعشده،در 10کیلومتری انتخاباینهدف،میتواند
دفاع از تمامیت ارضی و امنیت
مرز امــارات متحده عربی قرار بهتشدیددرگیریهابین خــود و ناامنی در اقصینقاط
دارد.اینمنطقهازمدتهاپیش ،ابوظبیوریاضدامنبزند این کشور است و این در حالی
اســت که ژنــرال یحیی سریع،
مــورد منازعه دو کشور امــارات
و عربستان بوده و دو طرف سالهاست که بر سر سخنگوینیروهایمسلحیمننیزدیروزوعدهداد
دسترسیهای زمینی و دریایی این منطقه و نیز که عملیاتهای دردناکتر دیگری در راه است و
بهرهبرداری از ذخایر نفتی مشترک آن ،درگیر از مردم عربستان خواست که از نزدیکشدن به
منازعات سیاسی و حقوقی و جغرافیایی هستند .مراکز حساس و استراتژیک سعودی خــودداری
انتخابهوشمندانهاینتأسیساتتوسطرزمندگان کنندزیراتمامایننقاط،اهدافبالقوهآیندهارتش
یمنی ،درســت در زمانی صــورت گرفته است که یمن خواهند بود و بانک اهداف یمنیها روز به روز

لیندسیگراهام:توافقباطالبانفاجعهاست

دونالد ترامپ ،در تدارک برگزاری جلسه عالی
تصمیم گیری درباره توافق نهایی با طالبان است
و در کنار آن منتقدان توافق آمریکا با طالبان در
طیف جمهوری خواه سنا آن را به نوعی "تسلیم
شدن" و "خیانت به حکومت افغانستان" ارزیابی
می کنند.طی هشت دور گفت وگوی نمایندگان
آمریکا و طالبان در قطر که دولت افغانستان در آن
حضور نداشت برای توافق درباره مواردی چون
تعهدطالبانبهاستفادهنشدنازخاکافغانستان
از سوی "گروههای تروریستی" ،آتشبس دایمی
و خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان
صحبتشد.اینگفتوگوهاراازطرفآمریکازلمی

کارتون روز

 10پهپادیمنیباطیکردنعرض1200کیلومتریعربستان

دلیلکاهش 6درصدیمحبوبیتترامپچیست؟

محمدعبدالسالم سخنگوی انــصــارا ...یمن
به زیــارت امــامــزاده ناصرالحق رفت.امامزاده
ناصرالحق اطروش ،از نوادگان امام سجاد(ع) و از
اصحاب امام هادی (ع) در استان مازندران است.
شیعیان زیدی یمن ،ارادت فراوانی به امامزاده
ناصرالحق دارنــد و زیــارت مــزار این امامزاده،
آرزوی هر شیعه یمنی است.
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شدید از توافق احتمالی کشورش با طالبان ،آن
رادستورالعمل فاجعه خوانده وبه ترامپ توصیه
کرده" :یک توافق بد سبب پراکندن اسالمگرایان
تندروبهسراسرجهانمیشود".باتوجهبهمخالفت
دولتافغانستانباروندگفتوگووتوافقآمریکابا
طالبانکهعمالاینگروهراجایگزیندولترسمی
دراینکشورکردهوهمچنینمخالفتهایجدی
طرفداران سیاسی ترامپ در مجلس سنا ،امکان
نهایی شدن توافق میان آمریکا و طالبان بسیار
ضعیفاستواینرخدادمیتواندبهعنوانناکامی
بسیار مهم دیگری برای ترامپ در عرصه سیاست
خارجیبهثبتبرسد.

در حال گسترش است.حتی معاون سخنگوی
نیروهای مسلح یمن گفت :پیام عملیات در عمق
خاک سعودی این بود که حمله بعدی به امارات
خواهدبود.

کارتون کارلوس التوف دربــاره ممنوعیت ورود
دونماینده مسلمان کنگره آمریکا به اراضی رژیم
صهیونیستی .ترامپ پیشتر از دولــت نتانیاهو
درخواست کرده بود تا از ورود ایلهان عمر و رشیده
طالب دو نماینده دموکرات و مسلمان کنگره
جلوگیریکند.

پیشخوان بین الملل

▪ابزارعملیات

اعزامهمزمان 10فروندپهپادکهبهمعنایعبورآن
ها از عرض جغرافیای پهناور عربستان است بدین
معناست که سامانههای پدافندی فوق پیشرفته
سعودی که با هزینهکرد گزاف آل سعود از غربیها
خریداری و نصب شده است در مقابل پهپادهای
ساده و بعض ًا دستساز رزمندگان یمنی ،کام ً
ال
ناکارآمد و فلج است و نتوانسته حتی یک فروند از
این 10پهپاد را در طول بیش از 1200کیلومتر و
طیمدتزمانطوالنیعبورآنهابرفرازخاکاین
کشور ،رصد کند و مورد هدف قرار دهد.همچنین
موفقیتعملیاتیبااینبردطوالنی،نشانمیدهد
دیگر تقریب ًا هیچ نقطهای از خاک سعودی خارج از
دسترسرزمندگانیمنینخواهدبودوآنهادیگر
نباید صرف ًا منتظر عملیات در استانهای جنوبی
خود باشند.از سوی دیگر ،عملیات پهپادی ،تنها
یکی از انــواع عملیاتهای ارتــش یمن است که
در آینده ممکن است وارد فاز ترکیبی موشکی-
پهپادی یا حتی همراه پیشروی زمینی نیز بشود
که بدیهی است در این صــورت ،پدافند سعودی
به مراتب ناتوانتر و منفعلتر ظاهر خواهد شد و
شکستیچندبرابرراتجربهخواهدکرد.

رکودیدیگردرراهاست؟
اکونومیستدرتصویرجلدخودکشتیهارادرتالطم
امواج و آمارها نشان می دهد .این مجله در سرمقاله
خود می نویسد :بازارهای مالی اغلب به کوتهبینی
متهم میشوند .این بار اما موضوع آن ها کوتهبینی
نیست ،بلکه دلهره اســت؛ دلهرهای که روزب ـهروز
عمیقترمیشود.قیمتطالدرسطحباالترینرکورد
ششسالهاست.قیمتهایمسکهنمایانگرمیزان
سالمت صنعت اســت ،به شدت افت کــرده است.
بهرغم توقیف تانکرهای نفت ،قیمتهای نفت به
بشکهای ۶۰دالرکاهشیافتهاست.بسیاریازافراد
بوغریب از رکود
بیم آن را دارند که این عالیم عجی 
اقتصادیحکایتداشتهباشد.بیشکابرهایآبی
وهوایتوفانیدرحالتجمعهستند.

