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اواسط سال 2014 هنگامی که سایت خبری 
»تایمز اف ایزائیل« خبر از تخصیص یک بودجه 
اضافی برای تقویت سامانه دفاعی »گنبد آهنین« 
مخابره می کرد ، شاید بدبین ترین صهیونیست هم 
تصور روزی را نداشــت که سرزمین های  اشغالی 
آماج حمــات راکت های گروه های مقاومت قرار 
گیرد. »بــاراک اوباما« رئیس جمهــوری آمریکا 
همــواره از تخصیص بودجه 225 میلیون دالری 
دولت آمریکا برای تقویت سامانه »گنبد آهنین« 
، به عنوان یکی از بزرگ ترین خدمات دولتش به 

تل آویو یاد می کرده است. 
در همان زمان سایت خبری مزبور از موفقیت 
مهار موشک های حماس خبر داده و مدعی شده 
بود، این ســامانه توانسته 90 درصد از راکت های 
شلیک شده توسط حماس را از بین ببرد. در این 
گزارش آمده بود: »اسرائیل درخواست یک بودجه 
اضافی معادل 225 میلیون دالر برای تقویت سامانه 
گنبد آهنین کرده که با موافقت کنگره )آمریکا( 
هم همراه شده است. این سامانه حفظ جان صدها 

تن از یهودیان را تضمین می کند .«
آمریــکا بــرای تقویــت بنیه دفاعــی رژیم 
صهیونیســتی، »گنبــد آهنیــن« را بــا هزینه 
میلیون ها دالر تاسیس و بارها با اختصاص دادن 
بودجه اضافی، آن را تقویت کرده اســت. مجمع 
آمریکایی های یهودی بارها از دولت آمریکا به خاطر 
این دســت و دلبازی تقدیر و از اختصاص بودجه 
تکمیلی بــرای ارتقاء کیفیــت »گنبد آهنین«، 

استقبال کرده بود.
اما کیفیت کار »گنبد آهنین« چگونه است و 
چرا صهیونیست ها با داشتن این سامانه، نسبت به 
امنیت خود خیلی مطمئن بودند. »گنبد آهنین« 
یک سامانه دفاع هوایی بوده و راکت های شلیک 
شــده با برد کوتاه را شناسایی می کند و در زمان 
مقتضی نیز این موشــک ها را هدف قرار می دهد. 
همچنین گفته می شد سامانه گنبد آهنین توانایی 
این را دارد تا موشک هایی را که در فاصله بین 4 
تا 70 کیلومتر شلیک می شوند را منهدم کند. هر 
چند که به خیال صهیونیست ها، برد 70 کیلومتری 
سامانه گنبد آهنین برای مهار راکت های گروه های 
مقاومت، محیط امنی را برای آنها ایجاد می کند، 
امــا آنها همواره امیدوار بودنــد این برد را حدود 
250 کیلومتــر افزایش دهند. »گنبد آهنین« از 
27 مارس ســال 2011 کار خــود را آغاز کرده 
اســت و به ادعاهای منابع صهیونیستی،  توانست 
موشک »گراد« را که از نوار غزه شلیک شده بود، 

منهدم کند. 
دولــت آمریکا اولین بار در ســال 2010 و با 
درخواســت اوباما از کنگــره، بودجه ای معادل با 
205 میلیون دالر را برای تکمیل و تجهیز »گنبد 
آهنین« به تل آویو هدیه داد. بدین ترتیب اولین 
کمک رسمی و مستقیم مرتبط با سامانه فوق، در 

سال 2010 به رژیم صهیونیستی داده شد. 
ایده ایجــاد گنبد آهنین به درگیری ســال 
200۶ اسرائیل با حزب اهلل لبنان بر می گردد. در 
آن نبرد، حزب اهلل موشک های زیادی را به سمت 
سرزمین های  اشغالی شلیک و خسارات و تلفات 
فراوانی را به رژیم صهیونیســتی وارد کرده بود. 

نگاهی به علل شکل گیری گنبدآهنین و کارایی آن در عمل

فروپاشی اسطوره ساختگی گنبد آهنین 
در نبرد دو روزه جنبش حماس

راکت هایی که در اواسط جنگ ایستگاه قطار شهر 
»حیفا« در فلســطین  اشغالی را مورد حمله قرار 
داد ، واحد پدافندی ارتش اسرائیل را مجاب کرد 
که سیســتم دفاع ضد موشک سابق یعنی همان 
سیستم هوایی »پیکان« دیگر کاربرد خاصی برای 

حفاظت از آنان ندارد.
»پیکان« نوعی ســامانه دفاع موشکی است 
که از ســال 19۸۶ به طور مشترک توسط رژیم 
صهیونیستی و آمریکا تولید شده بود. این موشک 
تنها توســط نیروهــای دفاعی ارتش  اشــغالگر 
صهیونیستی مورد استفاده قرار می گرفت و تا قبل 
از سال 200۶ یکی از ابزارهای دفاعی متداول این 
رژیم به شمار می رفته است. طراحی و تولید این 

موشک بر عهده صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی 
و شرکت هوانوردی »بوئینگ« و نظارت بر آن به 
عهده وزارت جنگ اسرائیل و آژانس دفاع موشکی 

آمریکا بوده است.
»گنبد آهنین« تنها زمانی وارد عمل می شود 
که تشــخیص دهد راکت هاي شــلیک شده از 
ســوی گروه هــای مقاومت و حــزب اهلل در حال 
نزدیک شدن به سوی مناطق مسکونی است. اگر 
سامانه تشخیص دهد که راکت ها در محیطی غیر 
مسکونی به زمین اصابت می کند و هیچ تلفات و 
یا خسارتی برجای نمی گذارد، از منهدم کردن آن 

منصرف می شود.
 گفته می شــد که »گنبد آهنیــن« توانایی 
شلیک همزمان به چندین هدف را دارد؛ سیستم 
رهگیری گنبد آهنین مسیر راکت های شلیک شده 
را پیگیری می کند و در زمان مناسب با شلیک یک 

راکت ، موشک مهاجم را منهدم می کند. از انهدام 
راکت های کوتاه برد منهدم شــده ، دنباله دود در 

آسمان به راحتی دیده می شود.
هرچنــد که مبالغ هنگفت و ســرمایه زمان 
زیادی را صهیونیســت ها صرف ســاخت و ارتقا 
»گنبــد آهنین« کرده اند، اما جنبش حماس روز 
21 آبان ســال جاری و در جریان آخرین تجاوز 
صهیونیســت ها به نوار غزه ، حــدود 470 راکت، 
خمپاره و موشک به سرزمین های اشغالی شلیک 
کرده که اکثر آنها هم به هدف اصابت کرده است. 
اصابت این موشک ها به سرزمین های اشغالی و بر 
جای گذاشــتن تعداد زیادی کشته و مجروح، در 
واقع آب ســردی بود که بر پیکر صهیونیست ها 

ریخته شد و ثابت کرد که »گنبد آهنین« بسیار 
ضعیف تر از آن چیزی اســت که ســران تل آویو 

تصور می کرده اند.
اما علت ناکارآمدی ســامانه »گنبد آهنین« 
چه بوده و چطور تنها 100 راکت از 470 موشک 
شلیک شده، توسط این سامانه منهدم شده است؟ 
این در حالی بود که گفته می شد، برد راکت های 
»تامیر« در »گنبــد آهنین« می تواند راکت های 
دشــمن را تا فاصله 70 کیلومتری شــکار کند و 
حتــی قدری بیــش از آن را می تواند رصد کند . 
هرچنــد تبلیغات گســترده ای در مورد ارتقا برد 
»گنبد آهنین« تا حــدود 250 کیلومتر صورت 
می گرفت، اما ظاهرا به هیچ عنوان عملی نشــده 
است. بنابراین ضعف سامانه »گنبد آهنین« اصا 
پیچیده نیست و بسیار واضح است. موشک هایی که 
از نوار غزه شلیک شوند و برد بیش از 70 کیلومتر 

داشته باشند حتما به اهداف خود در سرزمین های 
 اشغالی اصابت خواهند کرد. 

اما داســتان بــه همین جا ختم نمی شــود و 
اتفاقات سالیان گذشته نشان می دهد که »گنبد 
آهنین« حتی توانایی شکار راکت های کوتاه برد 
شــلیک شده از سوی گروه های مقاومت را ندارد. 
در جریان جنگ 9روزه رژیم صهیونیســتی علیه 
مقاومت اسامی فلسطین نیز، نیروهای مقاومت 
برای اولین بار دســت به موشــک باران گسترده 
سرزمین های  اشــغالی کرده بودند به نحوی که 
تعداد زیادی از راکت های برد کوتاه »فجر«، از غزه 
به سمت پایتخت این رژیم یعنی تل آویو و برخی 
شهرهای صهیونیستی شــلیک شده و به برخی 

مراکز در این شهرها نیز اصابت کرده بود. این در 
حالی بود که ارتش صهیونیستی بخش عمده ای 
از ســامانه موشــکی »گنبد آهنین« را دقیقا به 
منظور مقابله با موشک های گروه های فلسطینی، 
در نزدیکی باریکه غزه مستقر کرده تا بتواند جلوی 
موشــک های مقاومت را بگیرد اما در این جنگ و 
در صحنه عمل آشکار شد که این سامانه از عهده 

مقابله با حجم انبوه موشک باران برنمی آید. 
بــار دیگــر و در مهر ماه ســال 91 نیز یک 
هواپیمای بدون سرنشــین توانســته بود با عبور 
از دیــد رادارهای فــوق پیشــرفته، وارد فضای 
سرزمین های  اشغالی شــده و با طی مسیری در 
حدود 300 کیلومتر و عبور از روی مهم ترین مراکز 
استراتژیک رژیم صهیونیستی،تا نزدیک اصلی ترین 
مرکز تاسیسات هسته ای این رژیم یعنی نیروگاه 
دیمونا در صحرا پیش برود. این موضوع تا مدت ها 
برای صهیونیست ها قابل حل نبود و عاوه بر آن، 
این اتفاق حیثیت صهیونیست ها را نشانه رفته و 
عما کارکرد ضعیف ســامانه »گنبد آهنین« را 

اثبات کرده بود. 
در این بین، شتاب سریع »گردان های عزالدین 
قســام« در ارتقا برد راکت هــای خود هم درخور 
تامل است. به گزارش العالم، اولین موشک به نام 
»قسام 1« با برد دو تا سه کیلومتر در سال 2011 
شــلیک شد؛ دومین موشک به نام »قسام 2« در 
سال بعد حدود 9 تا 12 کیلومتر برد داشت. قسام 
در ادامه و در ســال 2014 اعام کرد که سامانه 
موشکی خود را به »آر 1۶0« با برد 1۶0 کیلومتر 

مجهز کرده اســت.گردان های »عزالدین قسام« 
همچنین در سال 2015 از ساخت موشک »اس 
اچ« خبر داد، اما بنا بر ماحظاتی هیچگاه برد آن 

را رسانه ای نکرد.
بنابراین حتی اگر فرض کنیم که حداکثر برد 
موشک های گروه های عزالدین قسام 1۶0 کیلومتر 
باشد، بازهم بســیار بیش از آن چیزی است که 

»گنبد آهنین« می تواند پوشش دهد. 
»امیر بوحبوط« کارشناس امور نظامی سال 
گذشــته مقاله ای را که در پایگاه صهیونیســتی 
»واال« به اشتراک گذاشته بود، شگفتی تل آویو از 
راکت های نوع »آر-1۶0« بیان می کند. این مقاله 
تصریح می کند: » باوجود اینکه سرویس اطاعاتی 

اســرائیل تحوالت »نوار غــزه« را به طور کامل 
رصد می کنند؛ نهادهای امنیتی اسرائیل از اینکه 
»گردان های قسام« توانسته اند با توانمندی، موشک 

R-160 را تولید کند؛ بسیار شوکه شده اند.«
این تحلیلگر صهیونیست به نقل از منابع ارشد 
در نهادهای امنیتی رژیم  اشغالگر قدس خاطرنشان 
می کند: »ارتش اســرائیل از قدرت »حماس« در 

تولید موشک هایی که برد آنها به »حیفا« می رسد، 
به وحشت افتاده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، بوحبوط این را هم گفت که: ژنرال »افیف 
کوخافی« رئیس بخش اطاعات نظامی ارتش در 
جلســه ارزیابی قدرت حماس در دســامبر سال 
2013 میادی به آگاهی فرماندهان ارتش و سران 
سیاسی رساند، که حماس موشک هایی را در اختیار 

دارد که قادر است »حیفا« را هدف قرار دهد.
این افسر در جنگ 51 روزه غزه شرکت داشت، 
جنگی که در آن صدها موشــک از »نوار غزه« به 
سرزمین های  اشغالی و مخصوصا »شهرک اشدود«، 
»بئرالسبع«، »اشکلون« اصابت کرده است. عاوه بر 
این، »حیفا« نیز با موشک های »آر-1۶0« مورد 

اصابت قرار گرفته است. حماس انبار مهمات خود 
را با موشــک های با برد تا 200 کیلومتر تقویت 
کرده و این موشک ها می تواند اهداف مختلفی را 

در سرزمین های  اشغالی هدف قرار دهند.
رژیــم صهیونیســتی همــواره و از ابتــدای 
شــکل گیری نامشــروع خود، با بحران »هویت« 
روبــرو بوده و بــا توجه به عدم تمایــل دنیا و از 

جمله کشورهای منطقه به قبول هویت این رژیم، 
هیچگاه از باب امنیت آســوده خاطر نبوده است. 
کابوس یهودی های صهیونیست با توجه به مساحت 
بســیار کم سرزمین های اشغالی، محو شدن یک 
باره از نقشه بوده است. تل آویو برای اینکه از فشار 
بر صهیونیست های مهاجر بکاهد، همواره و تحت 
حمایت های گســترده آمریکا، به دنبال گسترش 
سرزمین های تحت  اشغال خود بوده است، اما این 
تاکتیک نه تنها سایه تهدید بر »هویت« این رژیم 
را کم نکرده، بلکه حتی گروه های مقاومت در نوار 
غزه، لبنان و سوریه را برای باز پس گیری حقوق 
خود، فعال تر کرده است. آمادگی موشکی و توانایی 
نظامی روز افزون حزب اهلل و گردان های عزالدین 

قسام و قدرت بازدارندگی باالی آنها در چند دهه 
گذشته صهیونیست ها را واداشت تا یک فکر اساسی 

برای تامین امنیت خود بکنند. 
آنها با کسب مبالغ هنگفت از واشنگتن، »گنبد 
آهنین« را طراحی کرده و ســپس آن را توسعه 
دادند. »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر این رژیم 
با خیال آسوده درمورد امنیت داخلی و باز کردن 
یک حساب ویژه روی »گنبد آهنین« حرف می زده 
اســت. او حتی درتوهم گسترش روابط با جهان، 
طی سال های گذشته به نقاط مختلف جهان سفر 
کرده بود. نتانیاهو به قدری از امنیت سرزمین های 
تحت نظارتش مطمئن بوده که از مقبولیت جهانی 
ســخن به میان می آورد و در نشســت عمومی 
سازمان ملل می گفت که حتی »پنگوئن ها هم ما 

را دوست دارند.«
در این شرایط ذهنی بود که گردان عزالدین 
قســام با شلیک 470 موشــک به قلب فلسطین 
اشغالی، نه تنها ســران این رژیم را شوکه کردند، 
بلکه تمام معادالت و نقشه های صهیونیست ها را 
بر هم زدند. رزمندگان مقاومت در جنگ دوروزه 
اخیر کاری کرده اند که صهیونیست ها مجددا سایه 
تهدید را بر هویت خود می بینند. »ســید حسن 
نصراهلل« قبا در باره سست بودن رژیم صهیونیستی 
گفته بود که رژیم صهیونیســتی سست تر از النه 
عنکبوت اســت. امروز شــاید بتوان این سخن را 
این طور تکمیل کرد که رژیم صهیونیســتی النه 
عنکبوتی است که گنبدی به سستی تار عنکبوت 

از آن حفاظت می کند.

- چــه تعدادی از مردم آمریکا در مــورد ابعاد جنگ یمن 
آگاهی دارند؟

من به طور یقین نمی دانم چه تعدادی از مردم آمریکا از ابعاد جنگ 
یمن آگاهی دارند. من حتــی تعداد مردمی که از این حقیقت آگاهی 
دارند که آمریکا به طور گســترده در این جنگ شــرکت دارد، را هم 
نمی دانم! خبرنگاران محلی در کانال های تلویزیونی تقریبا به این جنگ 
یا به طور کلی، به امور بین الملل هیچ توجهی نمی کنند. با این وجود، 
شــبکه های خبری اصلی مانند »سی بی اس«، »بی بی سی«، »سی ان 
ان« »ان بی سی« و شبکه هایی ازاین قبیل، این دسته از اخبار را پوشش 
می دهند. برای برخی افراد این جالب خواهد بود تا به تماشای گزارشات 
این شبکه های خبری بنشینند و بفهمند که آیا خبرنگاران آمارهای ارائه 
شده توسط سازمانهایی مانند »کودکان را نجات دهید«، »یونیسف« در 
مورد تعداد مرگ و میرناشــی از بمب باران ها و جنگ اقتصادی، تعداد 

افرادمبتا به وبا، خانواده های آواره و... را اعام می کنند یا خیر!
این سؤال هم وجود دارد که آیا این شبکه ها درباره میزان همکاری 
آمریکا )با عربستان( در کشتار شهروندان یمنی گزارش می دهند؟ من 
واقعا فکر می کنم که غول های رســانه آمریکا متمایل به دولت به نوبه 
خود در تراژدی انســانی یمن که غیرقابل چشــم پوشی است، شریک 
هستند. البته بسیاری از سازمان های محلی و ملی حامی صلح، در حال 
کار بر روی یمن هســتند وهر کاری را که بتوانند انجام می دهند تا با 
فشار به سنای آمریکا، آنها را وادار به توقف حمایت از جنگ یمن بکنند. 
اخیراً سنای آمریکا )۶3 به 37(، به طرح سناتور »برنی ساندرز«، درباره 

برگزاری یک همه پرسی در سنا رای دادند.
دو هفته پیش هم مجلس نمایندگان آمریکا یک طرح تقریباً مشابهی 
را تصویب کرده بود. طرفداران صلح امیدوارند که در سال جدید، زمانی 
که آمریکا یک بار دیگر تحت کنتــرل دموکرات ها قرار بگیرد، مجلس 
برای تصویب این طرح تاش کند. بســیاری از خبرنگاران، آمریکایی، 
این کشــور را متحد مهم )عربستان ســعودی( علیه نمایندگان ایران، 

یعنی حوثی ها معرفی می کنند.
- آیا فکر می کنید افزایش آگاهی مردم آمریکا بر این جنگ 
تاثیر می گذارد؟ و اصوالً اینکه در کشوری مانند یمن چه می گذرد، 

برای مردم آمریکا اهمیت خواهد داشت؟
بله، من فکر می کنم افزایش آگاهی برای جنبش صلح در این کشور 
و برای پایان دادن به حمایت آمریکا از جنگ بسیار مهم است. کسانی 
از ما که برای رسیدن به این هدف تاش می کنند، معتقدند که آموزش 
مردم، از اولین گام ها برای رســیدن به اهدافمان اســت. به اعتقاد من، 
آگاهــی روزافــزون از رنج مردم یمن، به سیاســتمدارانی نظیر »برنی 
سندرز«، مبنایی برای ایستادن در برابر همتایان خود )هم دموکرات ها 
و هم جمهوری خواهان( داده است و از آنها می خواهد تا طرحی که وی 
در مجلس ســنا ارائه کرده است را پیش ببرند. پاسخ مشخص و دقیق 
به بخش دوم این ســؤال سخت تر است. من فکر می کنم که فقط یک 
درصد از هموطنان آمریکایی من واقعا در مورد آنچه که در یمن یا در 
مکان هایی مانند یمن اتفاق می افتد، آگاهی دارند. آیا مرگ از شــدت 
گرسنگی نزدیک به یک صد هزار کودک در یمن برای آنها اهمیت دارد؟ 

امیدوارم این طور باشد!
از ســوی دیگر، من معتقدم آنچه که در یمن یا ســوریه، عراق و یا 
افغانستان اتفاق می افتد، صرفا بیرون از محدوده »رادار« بسیاری از مردم 
است و این غلط است که آنها را بد ذات و یا بی تفاوت شمرد. عاقه به 

محمدحسن نیک بین 

دموکرات یا جمهوری خواه
هر دو جنگ طلب هستند

اشاره:
»جورج کاپاسیو«، نویسنده، بازیگر ســینما و فعال ضدجنگ ساکن »آرلینگتون« آمریکاست. او در طول سال هایی که 
انگلیس و آمریکا، تحریم هایشان را علیه عراق اعمال می کرده اند، او دفعات زیادی به آنجا سفر کرد، کاالهای ممنوعه را همراه 
خود برده، با تعدادی از خانواده های ســاکن بغداد رابطه دوستانه برقرار کرده است. کاپاسیو با این اقدامات، درک عمیقی از 
چگونگی تاثیر تحریم ها بر افراد غیرنظامی پیدا کرده است. اکنون یمن و جنایات عربستان سعودی با پشتیبانی آمریکا علیه 
مردم این کشور، از دغدغه های اصلی کاپاسیو است. او معتقد است رسانه های جریان اصلی آمریکا با ناآگاه نگه داشتن مردم 
درباره ابعاد وحشــتناک این جنگ و نقش گسترده واشنگتن در آن، در این کشتار و جنایت سهیم هستند. در همین زمینه 

پایگاه »بصیرت« گفت و گویی را با این فعال آمریکایی ترتیب داده است، که در ادامه می خوانیم.

توجه بیشــتر آنها، به مسائل داخلی خودشان دارند، به خصوص زمانی 
که ناامنی بیش از هر زمــان دیگری در آمریکا وجود دارد، هزینه های 
بهداشــت و درمان افزایش می یابد. )اکنون در آمریکا( مسکن در کان 

شهر ها، گرانتر است و شغل های خوب به سختی پیدا می شوند.
عاوه بر این، رســانه ها اغلب در فراهم کردن محتوای مناسب برای 
مردم و ارائه اطاعات درســت به آنها در مورد اتفاقات در حال وقوع در 
یمن و چگونگی حمایت آمریکا ازعربستان سعودی شکست خورده اند. 
خبرنگاران رســانه های اصلی ممکن است شمار کشته شدگان آخرین 
بمباران توسط عربستان سعودی را برجسته و یا به اپیدمی وخیم و در 
حال رشــد »وبا«  اشاره کنند، اما آنچه که ازاین قاب جا افتاده، »دست 
پنهان« است، یعنی حمایت، مستقیم و غیرمستقیم آمریکا از سعودی ها 
و اینکه چگونه این حمایت، آنها را قادر می سازد تا بنادر یمن را محاصره 

کنند و بمباران اهداف غیر نظامی را ادامه دهند.
- جنگ اقتصادی علیه مردم یمن چگونه است و آمریکا چه 

نقشی در آن بازی می کند؟
- من در مقاله اخیر خود در رابطه با جنگ در یمن، به گزارشی از 
»مارتا ماندی« استاد افتخاری حقوق بشر در دانشکده اقتصاد لندن  اشاره 
کردم. او در مقاله خود اظهار داشــت که جنگ اقتصادی، عامل اصلی 

گرســنگی در یمن است. او می گوید که ائتاف سعودی و هم پیمانانش 
ابتــدا به اهــداف نظامی و دولتی و در مرحله دوم به زیرســاخت های 
غیرنظامی حمله می کنند. مرحله ســوم نیز جنگ اقتصادی است که 
در آن بندرها محاصره می شوند، از پروازهای تجاری خارجی جلوگیری 
می شود و معامات مالی نیز توسط دولت تحت حمایت نیروهای امارات 
در عدن، کنترل می گردد. به گفته پروفسور ماندی؛ مهم ترین عامل جنگ 
اقتصادی، انتقال بانک مرکزی یمن به عدن بوده اســت؛ این کار باعث 
دشوار تر شــدن انتقال پول به بانک های یمنی شده است. با این اقدام 
همچنین باعث شــد که صدور ریال یمن در دســت دولت جنوب قرار 
گیرد و پرداخت حقوق تمامی کارمندان دولت در مناطق تحت کنترل 

صنعا، که نیروهای حوثی آن را کنترل می کنند، متوقف گردد. از آنجا 
که دولت بزرگترین کارفرمای مشاغل در رابطه با کادر پزشکی تا پرسنل 
نظامی، و همچنین از معلمان تا مدیران در کشور بود، حقوق بازنشستگی 

و سایر پرداخت های اجتماعی نیز متوقف شده است.
پروفسور ماندی در مورد نقش آمریکا در جنگ اقتصادی،  اشاره به این 
نکته می کند که سفیران سابق و کنونی در یمن از انتقال بانک مرکزی 
به عدن و حمله به بندرالحدیده حمایت کرده اند. برای کسب اطاعات 
بیشتر در مورد حمایت آمریکا از جنگ اقتصادی، مطالعه مقاله »الکس 

امونس« در وب سایت »اینترسپت« را پیشنهاد می کنم.
- منافع شخصی سیاستمداران آمریکایی چگونه منجر به 

حمایت از کشتار مردم یمن می شود؟
- پیمانکاران دفاعی و سازندگان ساح در آمریکا عاقه شدیدی دارند 
تا مطمئن شــوند جنگ همچنان ادامه پیدا می کند. هر چه که باشد، 
این برای تجارتشان خوب است! اگر شما یک سیاستمدار در یک ایالت 
به شدت وابسته به تولید و فروش ساح باشید، عاقه ای به رأی دادن 
برای پایان هیچ جنگی را ندارید. شرکت هایی که این اسلحه ها را تولید 
می کنند، احتماال مشــارکت قابل توجهی در بودجه مبارزات انتخاباتی 
برخی سیاستمداران دارند و این سیاستمداران به نوبه خود نمی خواهند 

کــه نمک خورده و نمکدان را بشــکنند! برعکس، آنها از جنگ پس از 
مبارزات سیاسی حمایت می کنند. از آنجا که جریان های سیاسی در این 
کشور بسیار پر هزینه هستند، آنها به تمام پول هایی که می توانند کسب 

کنند، نیاز دارند تا بتوانند تشکیات خود را اداره کنند. 
- جنگ یمن در دوران دموکرات ها و با حمایت آنها آغاز شد 
و در دوران جمهوری خواهان ادامه پیدا کرد. نظر شما در مورد 

رفتار این دو حزب در این قضیه چیست؟ 
 من هیچ تفاوتی واقعی در این قضیه نمی بینم. بر خاف تصور رایج 
کــه اوباما را یک صلح طلب می داند، من او را در قبال درد و رنج مردم 
یمن به اندازه جانشین او، یعنی »دونالد ترامپ« مقصر می دانم. در دوران 

اوباما، آمریکا از شــورای همکاری خلیج فارس و اجرایی شدن عملیات  
نظامی یمن، حمایت های حســاب شده و هوشمندانه ای می کرد. طبق 
گزارش تحقیقات کنگره، دولت اوباما سوختگیری هواپیماها، اطاعات 
اهداف حمله، عملیات جست وجو و نجات برای خلبانان سعودی و افزایش 
چشمگیر صادرات ساح را عهده دار بوده است. هیئت اجرایی کنگره )از 
سال 2009 به بعد( پیشنهاد فروش تجهیزات نظامی خارجی به عربستان 
ســعودی و خدمات مهم دفاعی را با ارزش بالقوه بالغ بر 139 میلیارد 
دالر اعام کرده است. آمریکا و عربستان سعودی توافقنامه های فروش 
ســاح با ارزش بیش از ۶5 میلیارد دالر را از سال مالی 2009 تا سال 

مالی 201۶ به تصویب رسانده اند.
- عربستان سعودی از لحاظ مالی، برای آمریکا چقدر سودآور 
است که باعث می شود واشــنگتن چشم خود را بر جنایات و 
کشــتارهای مکرر سعودی ها می بندد، و یا مسئله چیز دیگری 

است؟
 پاسخ اجمالی مثبت است. با وجود سابقه منفور و زشت حقوق بشر 
آن کشــور و جنگ با یمن، آمریکا در دوران اوباما، موافقت کرد که از 
ابتدای سال 2010 میادی به پادشاهی عربستان تقریبا 90 میلیارد و 

400 میلیون دالر ساح بفروشد.
آیا اتحاد و دوستی ما با عربستان سعودی، فراتر از پول است؟ بله! 
این مســئله فراتر از »نفت« است. با وجود رشد چشمگیر تولید نفت 
»شیل« در آمریکای شمالی و جنوبی، واشنگتن هنوز مقادیر زیادی نفت 
از عربستان سعودی وارد می کند، کشوری که »بزرگترین« تولید کننده 
نفت سازمان کشــورهای صادر کننده نفت )اوپک( است و حدود 40 
درصد از منابع نفت جهانی را در اختیار دارد. عاوه بر این، بر اســاس 
یک مقاله در نشریه »آتانتیک«، ذخایر نفتی عربستان سعودی، کویت 
و امارات معادل4۶0 میلیارد بشکه ثابت شده است. در مقام مقایسه، 
آمریکا تنها 10 میلیارد بشــکه در اقیانوس اطلس دارد. عاوه بر این، 
پیش بینی می شود که تولید نفت »شیل« آمریکا در اوایل سال 2020 

به اوج خود برسد.
- ارزیابی شما از نتیجه این جنگ نابرابر و غیرانسانی چیست؟
کم کم دارم احســاس امیدواری می کنــم. هم مجلس نمایندگان 
و هم ســنا مشغول بررســی و در نظر گرفتن طرح هایی هستند که به 
دخالت آمریکا پایان می دهد، این توقف حمایت، به طور جدی اقدامات 
نظامی عربســتان سعودی را فلج می کند. همچنین در میان طرفداران 
صلح یک جنبش رو به رشــد برای آموزش مردم در مورد این جنگ و 
افزایش مخالفت های عمومی در قالب تظاهرات، راهپیمایی ها، اعتراضات، 

نامه نگاری و غیره وجود دارد.

* هرچند که مبالغ هنگفت و  زمان زیادی را صهیونیست ها صرف ساخت و ارتقا 
»گنبد آهنین« کرده اند، اما جنبش حماس روز 21 آبان سال جاری و در جریان 
آخرین تجاوز صهیونیست ها به نوار غزه ، حدود 470 راکت، خمپاره و موشک به 

سرزمین های اشغالی شلیک کرده که اکثر آنها هم به هدف اصابت کرده اند. 

* اصابت موشک ها به سرزمین های اشغالی و بر جای گذاشتن تعداد زیادی کشته و 
مجروح، در واقع آب سردی بود که بر پیکر صهیونیست ها ریخته شد و ثابت کرد که 
»گنبد آهنین« بسیار ضعیف تر از آن چیزی است که سران تل آویو تصور می کرده اند. 
موشک هایی که از نوار غزه شلیک شوند و  بیش از 70 کیلومتربرد داشته باشند، حتما 

به اهداف خود در سرزمین های  اشغالی اصابت خواهند کرد.

*  من هیچ تفاوتی واقعی میان دموکرات ها و 
جمهوری خواهان نمی بینم. بر خالف تصور رایج که 

اوباما را یک صلح طلب می داند، من او را در قبال 
درد و رنج مردم یمن به اندازه جانشینش، یعنی 
»دونالد ترامپ« مقصر می دانم. در دوران اوباما، 
آمریکا از شورای همکاری خلیج فارس و اجرایی 

شدن عملیات  نظامی یمن، حمایت های حساب 
شده و هوشمندانه ای می کرده است. طبق گزارش 

تحقیقات کنگره، دولت اوباما سوختگیری هواپیماها، 
اطالعات اهداف حمله، عملیات جست وجو و نجات 
برای خلبانان سعودی و افزایش چشمگیر صادرات 

سالح را عهده دار بوده است. 


