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معادالت یمن و نرمش بن سلمان

بن سلمان در مصاحبه چند روز قبل خود ادبیات
عجیبی در قبال انصار ا ...به کار برد .ولیعهد
سعودی برای اولین بار از واژه عربی و یمنی برای
جنبش انصار ا ...استفاده کرد .کارشناسان
منطقه معتقدند ایــن تغییر ادبــیــات به سبب
عملیات های اخیر چند روز گذشته انصار ا...
و ارتش یمن در عمق عربستان و قطعی شدن
پاک سازی مارب است .سوابق بن سلمان در
این سال ها نشان داده هر کجا فشار حد اکثری
بر او وارد شده ،وی مجبور به عقب نشینی شده
است .ماجرای عراق ،پرونده شکست انتخاباتی
لبنان ،عقب نشینی از سوریه و حتی ماجرای
خاشقچی و سخنرانی رهبر انقالب در قبال
پرونده منا؛همه این موارد پس از مدتی باعث شد
بن سلمان با تغییر ادبیات ماجرا را به نحوی دیگر
تغییر دهد اما مسئله این جاست ،در سال ششم
جنگ چه اتفاقی افتاده که بن سلمان نظرش در
قبال انصار ا ...تغییر کرده است؟
یک :تغییر مدیریت عملیات ها :پیشتر یمنی
ها اعالم کرده بودند هر نوع عملیات عربستان
در خاک یمن با واکنش متقابل مواجه خواهد
شد ،مثال حمالت به فرودگاه صنعا با واکنش
نظامی یمنی ها به فرودگاه ابها و ریاض مواجه
شد .با این حال از چندی پیش این سناریو تغییر
کرد .یمنی ها ساختار عملیاتی شان را آفندی
کردند و محور عملیات را بر پایه کندسازی قدرت

عملیاتی عربستان و هزینه سازی برای عملیات
های بعدی ترسیم کردند .در این بین ساختار
عملیاتی به جایی رسید که ظرف مدت کوتاهی
چند عملیات مهم ،شاهراه نفتی عربستان و
ساختار پدافندی مستقر در فرودگاه های ریاض
و ابها را با چالش جدی مواجه ساخت .مهم ترین
آن ،عملیات علیه مرکز اقتصادی آرامکو ،خط
انتقال نفت شرق به غرب و از همه مهم تر ساختار
امنیتی ائتالف در داخل خاک یمن بود .این
تغییر برای عربستان در سال ششم به طور حتم
هزینه هایی خواهد داشت که می تواند بر تغییر
مواضع رسانه ای ولیعهد عربستان موثر باشد.
دو :آزادســــازی مناطق مــهــم :بــا حفظ بندر
الحدیده و مهم تر از آن نفوذ ناپذیری صنعا،
عملیات شجاعانه در الجوف و سپس مارب
دستاورد بزرگ میدانی محسوب می شود .شاید
در ظاهر آزادســازی مارب تنها آزادســازی یک
مرکز استان باشد اما در حقیقت آغاز دومینوی
آزادســـازی هــای آیــنــده یمن و محاصره عدن
اســت .با آزادســازی مرکز مــارب ،عمال استان
های الجوف و شبوه و حتی حضرموت در آستانه
پاک سازی قرار خواهند گرفت و به طور حتم کار
برای پشتیبانی رزمی – زمینی ارتش سعودی
و ائتالف بن سلمان بسیار سخت خواهد بود.
کارشناسان معتقدند نــرم شــدن بن سلمان
تاثیری بر معادالت میدان نخواهد داشت و بیش
از آن که یک تغییر مواضع واقعی باشد بر پایه
سیاست ایجاد تاخیر در عملیات هاست .بدین
صورت که فشارهای خارجی بر یمن افزایش
یابد و گشایش های درمانی و انــرژی منوط به
توقف عملیات در مارب شود .در چنین شرایطی
ائتالف سعودی فرصت دارد تا نیروهای خود را
در مارب با آرایشی جدید مستقر کند و عملیات
پاک سازی مارب و الجوف را به تعویق بیندازند.
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ســه :جــذب نکردن حمایت خارجی :هرچند
بایدن نظرش در زمین برای حمایت از بن سلمان
تغییر نکرده است اما تغییر مواضع او در حوزه
دیپلماسی و سیاست خارجی آمریکا ،فشار را بر
ولیعهد سعودی افزایش داده است .بن سلمان
خوب می داند برای تصاحب کرسی پادشاهی
نیازمند همراهی بایدن است و بــدون او نمی
تواند بر قدرت تکیه کند .از طرفی ناسازگاری
خاندان سلطنتی افزایش یافته و نبود اجماع
داخلی می تواند عربستان را چند پــاره کند.
همین موضوع می تواند نظر طرف های غربی
حامی بن سلمان را بــرای پادشاهی او تغییر
دهــد .انتشار تصاویر فاجعه انسانی در یمن
دیگر موضوعی است که بن سلمان را به عنوان
یک چهره ناقض حقوق بشر در جهان معرفی
کرده است .انتشار اسناد جدید سازمان های
اطالعاتی آمریکا درخــصــوص نقش مقامات
ارشد عربستان در قتل خاشقچی به آتش بی
اعتمادی بین المللی افزوده است .نفروختن
سالح توسط چند کشور اروپایی به بن سلمان
حاکی از این موضوع است .البته این احتمال نیز
وجود دارد که بن سلمان ذخایر مهم تسلیحاتی
خود را ظرف شش سال جنگ در یمن 10 ،سال
جنگ در سوریه ،هفت سال جنگ در عــراق و
لبنان تا حدودی مصرف کرده و این تغییر مواضع
برای تنفس استراتژیک بوده تا انبار خالی شده
و مشکالت به وجــود آمــده بــرای تهیه سالح را
بر طرف کند .عربستان خوب می داند ،محور
مقاومت به عنوان رقیب استراتژیک منطقه
ای اش با دســت یابی به قــدرت برتر هژمونی
امنیتی – اجتماعی چه تهدیدی برای ریاض در
سال های آینده ادامه بحران خواهد بود و خرید
سالح به نوعی فــرار رو به جلو بــرای تمرکز بر
بازدارندگی تسلیحاتی است!

آنشبقدریکهگوینداهلخلوت،امشباست
گروه اندیشه  -روزهــای ماه رمضان به 18
رسید و امشب ،موعد قدر است؛ شبی برتر از
هزار سال؛ شب نزول قرآن؛ شب فریاد «فزت
ورب الکعبه» .امشب را باید از هر آنچه دنیوی
اس ــت ،دســت شــســت؛ امــشــب مــائــک فــرود
میآیند و بندگان خاص را بشارت می دهند
که رحمت خداوند نزدیک اســت .امشب را
باید با نجوای علی در مسجد کوفه گذراند؛

امشب ،شب «مــوالی یا مــوالی» گفتن است.
این مهمانی نورانی ،این سفره پربرکت ،انگار
بدون قدر چیزی کم دارد؛ میقاتی است برای
آنان که در ابتدای رمضان ،نیت احــرام روزه
کردهاند .امشب برای آنان که خوانده شدهاند،
از هر روزی نورانیتر اســت .چه زیباست بر
درگاه خدا زانوی ادب زدن ،پیشانی را به خاک
گذاشتن و با صدای حزین و نفس پشیمان از

خطاهای بــزرگ و کوچک« ،الغوث الغوث»
خــوانــدن .پــروردگــار مــن! ای که مــرا دعوت
کــرد های! دستم بگیر و جانم را به آب نجات
غسل ده که در غربت و هیاهوی زمین ،خسته
و رنجورم .تو را میخوانم ای معبود من که
ستایش مخصوص توست ،ای عزیز شکست
ناپذیر و به تو پناه میبرم از مصیبتها و بالیایی
که جان را میفرساید و جسم را بیتاب میکند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• سال  ۹۹بیش از  ۲۵۵میلیون دالر موز
وارد شده! نصفش برای جلسات موزخوری
بورس ،قرارگاه سامان دهی مرغ و ستادهای
کرونا بوده وگرنه که مردم در این مدت موز
نخریده اند.
••متاسفانه ضعیف ترین دولت بعد از انقالب
دولت آقای روحانی بود که هیچ گونه دستاورد
مهمی نداشت جز گرانی های سرسام آور!
••چــرا کسی به فکر جوانان نیست؟ با این
گرانی ها شکم مان سیر نمی شود چه برسد
به ازدواج جوانان! تا کی آه بکشیم؟
••هرگاه بخواهند وقایع این چند سال ریاست
جمهوری آقای روحانی را در تاریخ ثبت کنند
تاریخ مثل بید به خود می لــرزد .با این همه
بــایــی کــه ســر مــردمــان بــی گــنــاه آوردنــدآیــا
نمیدانند که مردم لحظه شماری می کنند
که این چند ماه دیگر به زودی تمام شود ،با چه
روییبازمیخواهنددرانتخاباتشرکتکنند.
بدانید دیگر خوابهایتان تعبیر نخواهد شد.
نسل جدید هیچ وقت ِ
لذت پیامک بازی رو
•• ِ
درکنمیکنن.ماکهیکزمانیباهمینپیامک
ها عاشق می شدیم ،ازدواج می کردیم و...
••رئیس اتحادیه بارفروشان گفتند در بازار
پرتقال کیلویی 4000و سیب کیلویی
2000تـــا 3000تــومــان عرضه مــی شود
ولی خریدار نیست .کجا با این قیمت عرضه
میشه؟ اگر راست می گه آدرس کجاست تا
مردم برن بخرن؟
••من دوســت دارم که رئیس جمهور بشم
و البته می توانم برنامه هایی راکــه رئیس
جمهورهادر این چند سال اخیر انجام دادند
انــجــام بــدم و سخت نیست .گــرانــی ،تــورم
500درصدی و ...اگر از عهده آن هم بر نیام
حداقل یک کار مثبت می تونم انجام بدم .یک
سر پناه بخرم برای خانواده ام یا ماهی ،میگو
و خاویار بخرم تا خانواده از گرسنگی نمیرند.
در توانم هست یا نیست؟
•• این که ســردار سلیمانی فدا شد تا آقای
ظریف بتواند با خیالی آسوده مصاحبه های
چندساعتهانجامدهد،خودگویایاینمطلب

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

است که میدان برای دیپلماسی هزینه شد یا
دیپلماسی برای میدان؟
••یک سوالی چند روزیــه که ذهنم رو درگیر
کــرده.واقعا چــرا هر وقــت چمن دانشگاه رو
میزدن،غذایدانشگاهقرمهسبزیبود،هان؟!
••چرا این قدر به ظریف حمله می کنید؟ مگر
چی گفته؟ اتفاقا در عرصه سیاسی کشور
چنین مردانی کم داریــم که با مردم صادق
باشند....بگذارید مردم حقایق رو بدونن و
خودشون انتخاب کنن.
•• در پاسخ خواننده محترمی که دنبال توجیه
افــزایــش غیرمنطقی حق ویزیت پزشکان
بودند ،باید گفت خرج که از کیسه مهمان
بود  /حاتم طایی شدن آسان بود .دولت که
خود ،این افزایش را نمی پردازد بلکه از جیب
بیماران به پزشکان سرازیر میکند و خود ،با
یک تیر دو نشان می زند .هم مالیات بیشتری
از پزشکان می گیرد(البته اگرمالیات بده
باشند) و هم این که به خیال خود آن ها را
از فکرمهاجرت به خــارج از کشور منصرف
میکند! توجیه بهتری سراغ دارید؟
•• با نزدیک شدن به شب های شریف قدر
بــرای همدیگر دعا کنیم و دل از کینه ها و
حسادت ها و ...بشوییم تا خــدا همه ما را
ببخشاید ،ان شاءا....
•• آقــای ظریف اگــر در محفل خــودتــان هم
هستید حتی به مخیله ات نباید بیاید که
خالف حاج قاسم حرف بزنی و او را به عنوان
مزاحم اهدافت بیان کنی... .
••فایل  3ساعته سخنان ظریف را گوش
کردم .توهینی به سردار ندیدم .چرا بعضی
ها اسیر حب و بغض های دیگران می شوند؟
••انگلیس با تفرقه بین ایران و عربستان شبکه
اینترنشنال را با هزینه عربستان در لندن
راهانــدازی کرد و حاال با سرقت فایل صوتی
آقای ظریف توسط جاسوسان خود و پخش
آن بین ملت و مسئوالن ایران تفرقه ایجاد می
کند .مواظب باشید.
•• 15ســالــه سوپر مــارکــت دارم بــا وجــود این
فروشگاههایزنجیرهایکههمهاشمالآقازاده

نمابر05137009129 :

هاست و حمایت هایی که دولــت ازشــون می
کنه مثال روغن و شکر تعاونی فقط در فروشگاه
زنجیره ای پیدا می شه ،به خدا با خاک یکسان
شدیم .چرا کسی به فکر ما نیست؟ ما مشاغل
خرد چه سهمی از دنیا و این نظام داریم؟ نه بیمه
ای نه حمایتی! تو را به خدا به داد ما برسید.
درمانده شدیم .مردم عزیز ایران شما با خرید
از سوپرمارکت های محلی وبومی ما را حمایت
کنید .هم اکنون نیازمند یاری تان هستیم.
••آقــای ظریف که به صــورت واقعی ظریف
هستی  ،من یک روستازاده کم سواد هستم و
تو  ...ولی من این را می دانم که گرگ درنده
و غیرمنطقی چون آمریکای جنایتکار فقط و
فقط اگر میدان را قوی دید مغلوب می شود.
نتیجه این که دیپلماسی موفق درمقابل او و
امثال او با وجود میدان ضعیف محال است
ولی شما این موضوع مهم را درک نکردی و
دل ایرانیان عاشق سلیمانی عزیز را با این
سخنان خام شکستی!
••هر روز اخبار را می خوانیم ولی درصد اخبار
شیرینوامیدوارکنندهبسیارکماست.همین
خودش میزان امید به زندگی و آینده را به ما
نشان می دهد.
••چرا در ایران بعضی از موتور سوارهای محترم
چراغ قرمز را سبز می بینند و بدون توجه به
چراغ قرمز از چهارراه ها عبور می کنند؟
•• مسئوالن تصمیم گرفتند هر خارجی که
در بورس ایــران سرمایه گــذاری کند اقامت
ایران را می گیرد .احتماال االن مردم خارج
در پوست خودشون نمی گنجند!
•• بــنــده بــا  ۲۰س ــال ســابــقــه بیمه تامین
اجتماعی یک سال دوندگی کردم و با بهانه
های غیرمنطقی و غیر مسئوالنه از برقراری
بیمه خــودداری کردند .االن موندم با این
هزینههای سنگین چه خاکی به سرم بریزم؟
•• تنها چیزی که تو ایــن مملکت حساب و
کتاب و برنامه ریزی داره پخش «مختارنامه»
قبل از محرمه؛ جوری تنظیم می کنن که اون
قسمت های عاشوراش دقیقا تو همون روز
پخش بشه.

