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سازمان ملل: سازمان آموزشی و فرهنگی ملل متحد 
)یونس��کو( هش��دار داد که بدون اتخ��اذ تدابیر فوری، 
ح��دود ۱۲ میلیون کودک دیگر در سراس��ر جهان از 
تحصیل محروم خواهند شد. حدود سه میلیون پسر و  
۹ میلیون دختر در سن ابتدایی وارد مدرسه نخواهند 
شد. از این ۹ میلیون دختر، چهار میلیون نفر از آنان در 
جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنند. س��ال گذشته 
تقریب��اً ۲۵۸ میلیون کودک، نوجوان و جوان بین ۶ تا 

۱۷ سال فرصتی برای ورود به مدرسه نیافتند.

آمری�کا: آژانس پناهندگان س��ازمان مل��ل متحد با 
تأسف از تأثیر حکم دیوان عالی آمریکا بر پناهجویان، 
تأکی��د کرد هر کس که از خش��ونت ی��ا اذیت و آزار 
گریزان باش��د، باید بتواند ب��ه روش های کامل و مؤثر 
پناهندگ��ی و حمایت بین المللی دسترس��ی داش��ته 
باشد. اندری ماهسیچ سخنگوی کمیسر عالی سازمان 
مل��ل در امور آوارگان اظهار داش��ت: »ما به دس��تور 
دی��وان عالی آمریکا توجه داش��تیم که اجازه می دهد 
این سیاست در حالی اجرا شود که چالش های موجود 

در دادگاه های پایین تر به اجرا در می آیند. 

س�ومالی لند: حکومت خودخوانده سومالی لند از لغو 
پ��روژه احداث پایگاه نظامی امارات در ش��هر »بربره« 
خبر داد. حکومت خودخوانده سومالی لند با اعالم لغو 
پروژه احداث پایگاه نظامی امارات در ش��هر »بربره«، 
تأکی��د ک��رد که فرودگاه این ش��هر به ی��ک فرودگاه 
غیرنظام��ی برای انجام س��فرهای خارج��ی و داخلی 
تبدیل خواهد شد. پارلمان سومالی لند فوریه ۲۰۱۷ با 
ساخت این پایگاه در شهر بربره به عنوان بزرگ ترین و 

مهم ترین شهر سومالی لند، موافقت کرد.

ترکی�ه: وزارت دفاع ترکیه ضم��ن تأیید خبر تکمیل 
محموله دومین باتری س��امانه دفاع��ی »اس-4۰۰« 
روس��یه، اعالم کرد که این س��امانه در آوریل ۲۰۲۰ 
فعال خواهد ش��د. تالش ها برای س��رهم بندی کردن 
این س��امانه ها و آموزش پرسنلی که قرار است از این 
س��امانه اس��تفاده کنند، ادامه دارد و این سامانه ها در 

آوریل ۲۰۲۰ فعال می شود.

س�ومالی: منابع خبری از وقوع س��ه انفجار در محل 
س��خنرانی نخست وزیر س��ومالی و نجات وی از مرگ 
حتمی خبر دادند. »حس��ن علی خیری« نخست وزیر 
سومالی در منطقه شبیلی سفلی واقع در جنوب غربی 
این کش��ور در حال س��خنرانی بود که سه انفجار رخ 
داد. دقایقی پس از انفجار نخست یک خمپاره به محل 
سخنرانی نخس��ت وزیر اصابت کرد و بر اثر آن نیز دو 

غیرنظامی از جمله یک زن کشته شدند.

ذرهبین

یورش صهیونیست ها به قدس اشغالی
نظامی��ان رژی��م صهیونیس��تی ب��ا حمله به ش��هرک 
»عیزریه« واقع در قدس اشغالی بیش از 4۰ فلسطینی 

را زخمی کردند.
اقدامات خصمانه صهیونیس��تها علیه فلس��طینیان در 
اراضی اشغالی ادامه دارد. نظامیان رژیم صهیونیستی 
به ش��هرک »عیزریه« واقع در قدس اش��غالی یورش 
بردند. به دنبال این یورش وحشیانه درگیری شدیدی 
میان صهیونیس��تها و فلس��طینیان اتفاق افتاد. رسانه 
های عربی اعالم کردند که در جریان این درگیری 4۶ 
فلس��طینی به ضرب گلوله های نظامیان صهیونیست 

زخمی شدند.
در ای��ن می��ان نشس��ت کش��ورهای عضو س��ازمان 
همکاری اس��المی در جده برای بررسی اقدامات رژیم 
صهیونیس��تی در کرانه باختری دیروز برگزار شد. در 
این نشس��ت که به دعوت دولت سعودی برگزار شده 
اس��ت، ش��رکت کنندگان قرار اس��ت درباره سخنان 
چندی پیش بنیامین نتانیاهو درباره الحاق بخش هایی 
از کرانه باختری به سرزمین اشغالی پس از پیروزی در 
انتخابات سخن بگویند. »ابراهیم العساف« وزیر خارجه 
سعودی در این نشست گفت که موضوع فلسطین علی 
رغ��م تمامی تهدیدات موضوع اصلی جهان عرب باقی 
می ماند و جامعه جهانی باید به مسئولیت های خود در 
قبال موضوع فلسطین عمل کند. او همچنین خواستار 
عدم شناسایی هرگونه دست اندازی رژیم صهیونیستی 
به مرزهای خارج از ۱۹۶۷ ش��د و اقدامات این رژیم را 
تجاوزکارانه توصیف کرد. در ادامه »یوس��ف بن احمد 
العثیمین« دبیرکل سازمان همکاری اسالمی نیز گفت 
که اقدامات رژیم صهیونیس��تی نق��ض قطعنامه های 
ش��ورای امنیت است و نشس��ت این سازمان مرکزیت 
موضوع فلس��طین برای جهان اسالم را نشان می دهد. 
در ای��ن می��ان وزیر دارایی لبنان ب��ر مخالفت خود با 
عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی تاکید کرد. 
نکته قابل توجه آنکه »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در واکنش به پیام توئیتری »دونالد 
ترامپ« رئی��س جمهور آمریکا درب��اره توافق نظامی 

جدید احتمالی با اسرائیل از وی قدردانی کرد.

نیمچهگزارش

عراق تکذیب کرد
دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای ادعاها درباره حمالت پهپادی به تأسیسات 

آرامکو از مبدأ این کشور را تکذیب کرد.
دفتر »عادل عبدالمهدی« در بیانیه ای ش��ایعات در خصوص استفاده از خاک این 
کشور برای حمالت پهپادی به تأسیسات نفتی آرامکو را تکذیب و تأکید کرد که 
بغداد اجازه استفاده از خاک خود برای هدف قرار دادن همسایگانش را نخواهد داد. 
در این بیانیه آمده اس��ت: »عراق آنچه که در برخی رس��انه ها و شبکه های اجتماعی در 
خصوص اس��تفاده از خاک خود برای حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی؛ 
آمده است را تکذیب و تأکید می کند که طبق قانون اساسی به ممانعت از حمله به کشورهای 
همسایه و برادرانش از خاک خود، التزام دارد.« دفتر عبدالمهدی تأکید کرد که با هر طرفی 
که این اصل قانون اساس��ی را نقض کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.بیانیه نخست وزیر 

عراق همچنین از تشکیل کمیته ای برای بررسی اطالعات و اسناد مرتبط خبر داد .

اخبار ضدونقیض از مرگ رئیس جمهور فراری تونس 
همزمان با آغاز انتخابات ریاس��ت جمهوری تون��س، برخی منابع خبری از مرگ 
ب��ن علی خبر می دهن��د. در حالیکه دی��روز  تونس صحنه برگ��زاری انتخابات 
ریاست جمهوری بود، برخی منابع خبری گزارش دادند که خانواده »زین العابدین 
بن علی« رئیس جمهور مخلوع تونس به فوت او اش��اره کرده اما به صراحت آن 

را اعالم نکرده اند.
 روزنام��ه فرامنطق��ه ای »القدس العربی« نوش��ت که خان��واده »زین العابدین بن علی« 
رئیس جمهور مخلوع تونس به مرگ او اشاره کرده اما به صراحت آن را اعالم نکرده اند. این 
روزنامه افزود که در تماس با وکیل بن علی، او خبر مرگ بن علی را تأیید یا رد نکرده است. 
همچنین »نسرین«، دختر بن علی در صفحه فیس بوک خود نوشت: »پیام پدرم: ای وطن 
ناسپاس هرگز استخوانهایم را به تو نخواهم سپرد.« »منیر بن صالحه« وکیل بن علی نیز در 
صفحه فیس بوک خود نوشت که »رئیس جمهور بن علی، ملت تونس از تو تشکر می کند. 

بحران سوریه برنامه ریزی شده بود
عبدالفتاح السیس��ی رئیس جمهوری مصر گفت آنچه در سوریه روی داد برنامه 
ریزی ش��ده بود. از سازمان های تروریستی برای ویران سازی این کشور و چند 
کش��ور دیگر منطقه اس��تفاده کردند. از تروریس��م برای تحقق اهدافی سیاسی 
سوء استفاده شد. وی که در کنفرانس ملی جوانان تحت عنوان »ارزیابی تجربه 
مبارزه با تروریس��م داخلی و منطقه ای« س��خن می گفت افزود: هزینه استفاده 
از تروریس��م برای نابودی کشورها باال نیست و این چیزیست که در سوریه روی داد. 
آنچه تروریس��م با کشورها می کند به مانند چیزی است که سرطان با جسم انسان می 
کند. تروریس��م ابزار موفقی برای تحقق اهداف با هزینه بسیار اندک سیاسی و اقتصادی 
و نظامی بوده اس��ت .بسیاری از کشورها از بازگشت تروریستهایی که تبعه این کشورها 
بوده اند جلوگیری کرده اند زیرا پدیده تروریس��م بین الملل هیوالئی است که از کنترل 

راه اندازی کنندگان آن خارج شده است.

فرامرز اصغری

هنگ کنگ به عنوان بخشی از چین واحد طی هفته های اخیر 
با چالش��ها و نابس��امانی های اجتماعی مواجه شده که رنگ و 
بوی امنیتی و سیاسی گرفته است. اعتراضات از حدود سه ماه 
قبل در اعتراض به الیحه اس��ترداد مجرمین به دولت مرکزی 
چین در هنگ کنگ آغاز شد و معترضان خشن در این شهر، 
اعتراضات را به خش��ونت کش��اندند و شهر را مختل کردند و 
علیرغم آنکه چندی پیش، الیحه جنجالی اس��ترداد مجرمین 

لغو شد، معترضان همچنان به اعتراضات خود ادامه می دهند 
و خواس��تار حقوق و آزادی های بیش��تر شده اند. آنچه در این 
روند قابل توجه اس��ت خواس��ته های جریان های به اصطالح 
معترض از انگلیس اس��ت. برخی معترضان هنگ کنگی با در 
دس��ت داشتن پرچم های ملی بریتانیا و سر دادن شعار »خدا 
ملک��ه را حفظ کن��د« در مقابل کنس��ولگری بریتانیا تجمع 
کردند و از قدرت اس��تعماری سابق خواستند تا تضمین کند 
ک��ه چین به تعه��دات خود در مورد آزادی ه��ای این منطقه 
احت��رام بگذارد. معترضان به انگلیس��ی فریاد می زدند: »یک 
کش��ور، دو سیستم، مرده اس��ت«، »هنگ کنگ آزاد است« و 

برخی از آنها پرچم های بریتانیا را نیز در دست داشتند.
حال این س��وال مطرخ اس��ت ک��ه چرا چنی��ن تحوالتی در 
هنگ کنگ روی داده و دس��تاوردهای انگلیس از این رفتارها 
وضعیت چیست؟ نگاهی بر وضعیت هنگ کنگ نشان می دهد 

که این منطقه دارای سابقه ای از حضور و سلطه انگلیس دارد. 
هنگ کنگ از سال ۱۸4۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بوده 
است، اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با 
بریتانیا، به جمهوری چین پیوست. این منطقه، بیش از هفت 
میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه 
ش��رق آسیا و جهان به شمار می رود. سابقه انگلیسی ها نشان 
می دهد آنها در هر کش��وری که حضور داشته اند شبکه هایی 
اجتماعی را طراحی کرده اند که در صورت تهدید منافعش��ان 

آنها را علیه دولت مرکزی تحریک می کنند. 
در مقطع کنونی انگلیس از یک س��و با بحران ش��دید داخلی 
مواجه اس��ت که زمینه س��از تقویت موقعی��ت جهانی رقبای 
جهانی این کش��ور از جمله چین می ش��ود و از س��وی دیگر 
انگلیس همواره تابع سیاس��ت های آمریکا بوده و هس��ت. در 
مقط��ع کنون��ی انگلیس از طرف��ی چین را تهدی��دی بزرگ 

برای مناف��ع جهانی خود بویژه در ح��وزه اقتصادی می بیند 
و از طرفی همس��و با آمریکا بحران س��ازی علیه چین را اجرا 
می کن��د. در ح��وزه اقتصادی آمریکا محور اس��ت و در حوزه 
امنیتی و سیاسی انگلیس محور شده است تا ضمن عقب گرد 
دادن اقتص��ادی چین، از فضای موجود ب��رای امتیازگیری از 
پکن بهره گیرند. این روند چنان است که چین به کشورهای 
خارج��ی از جمل��ه آمریکا و اتحادیه اروپا ک��ه با حمایت های 
بی اس��اس خ��ود از معترض��ان هن��گ کن��گ، ب��ه موجی از 

ناآرامی های این شهر دامن زده اند، هشدار داده است.
 ب��ه هر تقدیر آنچه ای��ن روزها در چین می گ��ذرد بیش از 
آنک��ه برگرفته از مطالبات مردمی باش��د برگرفته از تحرکات 
آمریکایی و انگلیس��ی اس��ت که بار دیگر از سیاست کودتای 
نرم با تحریک افکار عمومی به دنبال باج خواهی و س��لطه بر 

کشورها هستند. 

یادداشت

در اقدام��ی که مهر تایی��دی بر اس��تمرار کودتاهای رنگی 
آمریکایی- انگلیس��ی علیه یکپارچگی و ثبات کشورهاست، 
معترض��ان هنگ کنگی در ادامه اعتراضها و اغتشاش��ات، با 
تجمع مقابل کنس��ولگری انگلیس، آشکارا خواستار مداخله 

دولت انگلیس در این منطقه شدند.
 صده��ا نف��ر از معترض��ان هنگ کنگی دیروز با در دس��ت 
داشتن پرچم های ملی بریتانیا و سر دادن شعار »خدا ملکه 
را حفظ کند« در مقابل کنسولگری بریتانیا تجمع کردند و 
از قدرت استعماری سابق خواستند تا تضمین کند که چین 
ب��ه تعهدات خود در م��ورد آزادی های ای��ن منطقه احترام 
بگذارد. دولت محل��ی هنگ کنگ که تحت حاکمیت چین 
است هفته هاس��ت که با خشونت هایی از سوی معترضان و 

اغتشاش گران مواجه شده است.
هنگ کنگ از سال ۱۸4۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بوده 
است، اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین 
ب��ا بریتانیا، به جمهوری چین پیوس��ت. این منطقه، بیش از 
هف��ت میلیون نفر جمعیت دارد و یک��ی از مراکز مهم مالی 
در منطقه ش��رق آسیا و جهان به ش��مار می رود. معترضان 
به انگلیس��ی فریاد می زدند: »یک کش��ور، دو سیستم، مرده 
اس��ت«، »هنگ کنگ آزاد اس��ت« و برخی از آنها پرچم های 
بریتانیا را نیز در دس��ت داشتند. با توجه به اینکه بسیاری از 
جوانان هنگ کنگی به دنبال خروج از این شهر هستند، اعالم 

می کردند که بریتانیا باید وضعیت گذرنامه های ملی انگلیس 
را تغییر دهد. این گذرنامه ها به دارندگان آن اجازه می دهد تا 
به مدت ۶ ماه به انگلیس سفر کنند اما حق زندگی و کار در 
آنجا را ندارند. از همین رو س��فارت چین در لندن، در زمینه 
حمایت سیاس��ت مداران انگلیس��ی از اعتراضات هنگ کنگ 
هشدار داده است. پیش از این معترضان هنگ کنگی با تجمع 
در برابر کنسولگری آمریکا، از ترامپ خواستند برای »نجات« 

آن ها در هنگ کنگ مداخله نظامی کند.
پکن معتقد است که واشنگتن در دامن زدن به آشوب های هنگ 
کنگ نقش داش��ته است. اخیراً نیز تصاویری از یک دیپلمات 
آمریکایی در حین دیدار با رهبران معترضان هنگ کنگ منتشر 
ش��ده اس��ت. ناآرامی ها در هنگ کنگ پس از آن آغاز شد که 
دولت محلی این منطقه الیحه ای قضایی ارائه کرد که استرداد 
مجرمین به س��رزمین اصلی چین را مق��دور می کرد. با وجود 
تعلیق این الیحه، اعتراضات همچنان ادامه یافته و اخیرا رنگ 
و بوی جدایی طلبانه نیز به خود گرفته است. الزم به ذکر است 
معترضان خش��ونت طلب هنگ کنگ با طرفداران دولت پکن 
که در فروشگاهی مجلل در این شهر جنوبی چین در حال سر 
دادن سرود ملی بودند، درگیر شدند و صحنه های خشونت باری 
را به وجود آوردند. به دنبال بروز درگیری میان معترضان هنگ 
کنگی و حامیان دولت مرکزی چین، نیروهای ضد شورش وارد 

عمل شدند تا صحنه آشوب را آرام کنند.

انگلیس در خط مقدم بحران سازی در هنگ کنگ
نخس��ت وزیر انگلی��س قص��د دارد در صورتی ک��ه نتواند با 
بروکس��ل بر سر نحوه خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا به 
توافق برس��د، برخالف قانون پارلم��ان، برگزیت بی توافق را 
عملی کرده و سپس در دادگاه از اقدامش دفاع کند که این 

امر اعتراض های بسیاری علیه وی به همراه داشته است.
»بوریس جانسون« نخست وزیر بریتانیا این گزینه را در سر 
دارد که اگر نتواند برای خروج از اتحادیه اروپا با بروکس��ل 
به توافق برس��د، قان��ون جدید پارلمان را زیرپا گذاش��ته و 
برگزی��ت بدون توافق را اجرایی کند و س��پس در دادگاه از 
این اقدام دفاع کند.به نوش��ته پایگاه »بلومبرگ«، یک مقام 
ارشد دولت جانسون روز یکشنبه اعالم کرد جانسون مصمم 
اس��ت طرحی قاطعانه برای توافق با بروکسل را در مالقات 
روز دوش��نبه با »ژان کلود یونکر« رئیس کمیس��یون اروپا 

ارائه کند.
جانس��ون س��عی دارد به هر قیمتی که ش��ده بروکس��ل را 
درخص��وص توافق خ��روج از اتحادیه اروپ��ا متقاعد کرده و 
آن را پیش از تاریخ اعالم شده در پارلمان نیز تصویب کند. 
او بارها تأکید کرده ب��ا توافق یا بدون توافق، برگزیت را در 
تاریخ ۳۱ اکتبر )۹ آبان( اجرایی کند. با این حال جانس��ون 
به یونکر خواهد گفت تنها یک ماه برای نهایی کردن توافق 
باقی مانده اس��ت و در صورتی ک��ه مذاکرات این  دو به ثمر 

نرسد، زمان اجرای برگزیت تمدید نخواهد شد.

در صورت��ی که این توافق م��ورد تأیید اتحادی��ه اروپا قرار 
نگیرد، جانس��ون قان��ون جدید پارلمان انگلی��س مبنی بر 
ممنوعیت اجرای برگزیت بدون توافق با بروکس��ل را زیر پا 
بگذارد و متعاقباً در دادگاهی که علیه او تشکیل خواهد شد 
شرکت کند. دادگاهی که به احتمال زیاد »جرمی کوربین« 

رهبر حزب کارگر یکی از شاکیان اصلی آن خواهد بود.
طبق قانون جدید پارلمان انگلیس، اگر جانس��ون نتواند تا 
۱۹ اکتبر با اتحادیه اروپا به توافق برس��د، باید زمان اجرای 
برگزی��ت را تمدید کند. در این میان نخس��ت وزیر اس��بق 
بریتانیا در کتاب خاطراتش نوش��ته اس��ت که نخست وزیر 
فعلی این کش��ور در سال ۲۰۱۶ فقط برای باال بردن سوابق 
سیاس��ی و بدون اعتق��اد به کاری که می کن��د، در کمپین 
خ��روج این کش��ور از اتحادیه اروپا ش��رکت ک��رد. »دیوید 
کامرون« نخس��ت وزیر اس��بق بریتانیا در کت��اب خاطرات 
خود »بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر کنونی این کشور را 
فردی دروغگو خواند. به نوش��اه روزنامه »گاردین«،  کامرون 
در کتاب خاطرات خود نوش��ته است جانسون فقط به خاطر 
این که بتواند برای خود سابقه ای فراهم کند در سال ۲۰۱۶ 
از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کرد. جنجالی ترین 
قس��مت این کتاب، ادعای کامرون مبنی بر »نژادپرس��تانه 
بودن محتوای کمپین جانس��ون« برای ترغیب ش��هروندان 

انگلیسی به رأی دادن به خروج از اتحادیه اروپا است.

برگزیت همچنان گریبان گیر جانسون 

انتخابات ریاست جمهوری تونس برگزار شد 
 رقابت شدید اسالمگرایان

 و لیبرالها  پای صندوق های رای
دومین انتخابات ریاست جمهوری تونس پس از انقالب ۲۰۱۱ 
این کش��ور در ش��رایطی برگزار شد که بس��یاری آن را محل 

رقابت میان اسالم گرایان و لیبرال ها دانسته اند. 

 انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در تونس به عنوان مهد 
بهار عربی به عنوان دومین انتخابات ریاست جمهوری از زمان 
انقالب در این کش��ور در س��ال ۲۰۱۱ برگزار شد. دو نامزد از 
۲۶ نام��زد از عرصه کنار کش��یدند که این دو نامزد محس��ن 
مرزوق و س��لیم الریاحی بودند که به نفع عبدالکریم الزبیدی 
کنار رفتندبه اعتقاد ناظران امور تونس از زمان انقالب در سال 
۲۰۱۱ نتوانسته است که از حیث اقتصادی به موازات سیاسی 
حرک��ت کند. همچنان بحرانهای اقتصادی در برابر دولت های 

متوالی وجود دارد به ویژه تورم و بیکاری سبب شده است که 
جوانان از سیاس��ت متنفر ش��وند.اوج بحران سیاسی به اعتقاد 
تحلیلگران در دوره دولت یوس��ف الشاهد بوده است که سبب 
اعتراضات تونس��ی ها ش��ده اس��ت و آنها خواهان بازنگری در 
سیاس��ت های اقتصادی و بهبود قدرت خرید هس��تند.به هر 
حال اوضاع کمی پیچیده به نظر می رسد. تونسی ها به نوعی 
سرگردان هستند که چه نامزدی را انتخاب کنند در این میان 
برخی شانس حزب النهضه را بیشتر می دانند رقابت شدیدی 

میان جریان های اسالمگرا و لیبرال وجود دارد. النهضه تونس 
کارزار انتخابات ریاس��ت جمهوری در تونس را بسیار مهم می 
داند. در مقابل برخی بر این باور هس��تند که دموکراسی پیروز 
واقعی انتخابات است و زمان تک حزبی گذشته است. از سوی 
دیگ��ر پایگاه العربی الجدید در گزارش��ی با عن��وان »پول در 
انتخابات و دخالت های مش��کوک امارات« به نگرانی تونس��ی 
ها از تاثیر پولهایی که تبلیغات نامزدها خرج می شود به ویژه 

تاثیر امارات در انتخابات تونس، پرداخته است.

دوباره دست انگلیسی 

عملیات آرامکو قدرت اطالعاتی و  نظامی یمنی ها را به رخ متجاوزان کشید 

ستون فقرات اقتصادی سعودی سیبل مقاومت یمن
گزارش

عملیات پهپادی یمنی ها که نش��انگر توان ب��االی اطالعاتی و 
نظامی مقاومت یمن بوده، چنان لطمات سنگینی بر تاسیسات 
نفتی س��عودی وارد ساخت که بس��یاری از ناظران اقتصادی و 
سیاسی از آن با عنوان هدف قرار گرفتن ستون فقرات اقتصادی 
سعودی یاد کرده اند چنانکه تاکید آمریکا مبنی بر جبران کسری 

شدید نفت عربستان گواهی بر این مسئله است. 
ش��ماری از کارشناس��ان عرب ضم��ن تأکید ب��ر اینکه حجم 
س��الح های زیاد وپدافند هوایی عربستان به این کشور کمکی 
در دفاع از تأسیس��اتش نکرده، افزودن��د، عملیات ارتش یمن 
علیه بزرگترین ش��رکت نفتی جهان، برنامه ولی عهد سعودی 
برای توس��عه را نابود کرد.  پس از آنکه غول نفتی عربس��تان 
»آرامک��و« با چندین پهپاد یمنی هدف قرار گرفت، س��وال ها 
درباره عملکرد سامانه ها رصد و پدافند هوایی سعودی و میزان 

موفقیت آن در حمایت از اماکن استراتژی مطرح شد.
روزنامه »عربی ۲۱« در گزارش��ی به ای��ن موضوع پرداخت و 
نوش��ت: »مهم تر از نح��وه عملکرد س��امانه های پدافند هوایی 
س��عودی، آینده این ش��رکت نفتی غول پیکر است که در نوع 
خود در جهان »بزرگترین« اس��ت و س��تون فقرات اقتصادی 
کش��ور و محور چش��م انداز »محمد بن سلمان« ولی عهد برای 

توسعه به شمار می رود.«
در ادام��ه این گ��زارش آم��ده، در این عملی��ات دو مجموعه 
نفت��ی بزرگ در مناطق »بقی��ق« و »خریص« هدف قرار داده 
ش��د. بقیق در ۶۰ کیلومتری جنوب غ��رب ظهران در منطقه 
»ش��رقیه« قرار دارد و بزرگترین پاالیشگاه نفت جهان است و 
کارمندان خارجی زیادی دارد. خریص هم در ۱۹۰ کیلومتری 
جنوب غرب ظهران اس��ت و دومین چاه نفتی بزرگ عربستان 
اس��ت.»نهاد اس��ماعیل« کارش��ناس عرب در بخ��ش انرژی 
در همی��ن زمین��ه به عرب��ی ۲۱ گفت: »این حمل��ه »تحولی 
خطرناک« است؛ حجم خس��ارت ها باالست و نمی توان دقیق 
آنها را مشخص کرد، اما مهمتر از این تأثیرات بلندمدتی است 

که این موضوع بر آرامکو می گذارد.« اس��ماعیل سپس گفت، 
از آنجایی که عربس��تان نتوانس��ته در طول پنج سال گذشته 
موضوع یمن را از نظرنظامی حل و فصل کند راه حل این است 
که با روندی سیاس��ی، به این جنگ پایان داده ش��ود تا منافع 

سعودی و نفت آن در امان بماند.
»فایز الدویری« کارشناس نظامی به ناتوانی سامانه های دفاعی 
و امنیتی عربس��تان در این مورد پرداخت و گفت، این سومین 
حمله به تاسیس��ات نفتی است و عالوه بر آن تقریبا به صورت 
روزان��ه حمالتی به فرودگاه های جنوب عربس��تان نیز صورت 
می گیرد. الدویری ضمن اش��اره به اینکه عربستان از سامانه ها 
و س��الح های بسیاری زیادی برخوردار است، افزود: »اما سالح 
چ��ه فای��ده ای دارد زمانی که کس��ی وجود ندارد ت��ا آن را به 

صورت شایسته مدیریت کند.«
روزنام��ه »العربی الجدید« نزدیک به قطر نیز نوش��ت، پس از 

افزایش عملیات ارتش یمن علیه پاالیش��گاه های نفتی شرکت 
آرامکو، برنامه بن س��لمان برای فروش س��هام آرامکو در حال 
سوختن است و این موضوع بر نظر سرمایه گذاران تأثیر بسیار 
زیادی خواهد گذاش��ت.»احمد ابراهیم« از کارشناسان بورس 
و بخ��ش انرژی به العربی الجدید گفت، خطرات احتمالی علیه 
آرامکو در ارزش گذاری س��هام آن و نیز تمایل سرمایه گذاران 

برای خرید تأثیر بسیار زیادی دارد. 
 بسیاری تاکید دارند حمالت پهپادی به مهم ترین تأسیسات 
نفت��ی عربس��تان، جنگ یمن را ب��ه کابوس اقتص��ادی برای 
س��عودی ها تبدی��ل کرد. کام��ل وزنه در مصاحبه با ش��بکه 
تلویزیونی الجزیره گفت: بدون شک جنگی که عربستان بیش 
از 4 س��ال است در یمن ادامه می دهد، پیامدهای منفی برای 
منطق��ه، اقتصاد و برای س��رمایه گذاری در داخل عربس��تان 
و منطق��ه دارد. حمله به اصلی ترین میدان نفتی عربس��تان، 

ارزش��گذاری س��هام ش��رکت آرامکو را به ویژه برای عرضه در 
بورس های خارجی مانند نیویورک، لندن و توکیو با مش��کل 
روبرو می کند. عرضه س��هام آرامکو در شرایط فعلی، نخواهد 
توانست وعده های محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را عملی 
کند. ب��ه ویژه آنکه جنگ در یمن همچن��ان ادامه دارد. نکته 
قابل توجه آنکه »انور قرقاش« وزیر مشاور امور خارجه امارات 
حمله پهپادی انصاراهلل به تاسیس��ات نفتی آرامکو را چالش��ی 
راهب��ردی توصی��ف و بر لزوم هماهنگ س��ازی تالش ها برای 

مقابله با آن تاکید کرد. الزم به ذکر است 
در پ��ی حم��الت پهپادی انص��اراهلل یمن به تاسیس��ات نفتی 
عربستان س��عودی در روز گذش��ته، بورس این کشور سقوط 
کرد. این بحران زمانی آشکارتر می شود که سخنگوهای وزارت 
ان��رژی ایاالت متحده و کاخ س��فید در بیانیه هایی جداگانه از 
آمادگی این کش��ور برای جبران کس��ری تولید نفت عربستان 
س��عودی در پی عملیات پهپادی علیه پاالیش��گاه های آرامکو 
خبر دادند. »جود دیر« س��خنگوی کاخ س��فید در این بیانیه 
ضمن محک��وم کردن حمالت روز ش��نبه به پاالیش��گاه های 
ش��رکت نفتی آرامکو، تاکید کرد که واش��نگتن به تامین نفت 

مورد نیاز برای بازار جهانی متعهد است.
همچنین ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا در گفت وگوی تلفنی با 
ولی عهد عربس��تان س��عودی از آمادگی واشنگتن در حمایت از 
امنیت و ثبات عربستان خبر داد. روزنامه »نیویورک تایمز« نوشت 
توان پهپادی یمنی ها، چالشی برای عربستان سعودی ایجاد کرده 
که ریاض با تس��لیحات گرانقیمت هم توان مقابله با آن را ندارد. 
در این میان وزارت خارجه فرانسه با انتشار یک بیانیه، عملیات 
پهپادی روز گذشته یمن علیه تاسیسات نفتی عربستان سعودی 
را محکوم کرده اس��ت.حریری نخست وزیر لبنان عملیات ارتش 
یمن علیه شرکت نفتی عربستان را که در پاسخ به حمالت مداوم 
ائتالف سعودی انجام شد؛ »تجاوز« خواند و ضمن محکوم کردن 

آن، با ریاض اعالم همبستگی کرد.


