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 ورود انصاراهلل به معادله موازنه چهارم    روز حرف▼ 

« توازن بازدارندگی چهارم»انصاراهلل در جدیدترین عملیات خود که 

گذاری شده، ریاض، پایتخت عربستان را مورد هدف قرار داده نام

توجهی موشک است. در این عملیات که با استفاده از تعداد قابل

د، وزارت دفاع، وزارت اطالعات، بالستیک و یگان پهپادی انجام ش

پایگاه هوایی سلمان و تعدادی مواضع نظامی در ریاض، جیزان و 

 ها و حمالت پهپادی انصاراهلل قرار گرفتند.نجران مورد اصابت موشک

عملیات اخیر انصاراهلل به پایتخت عربستان، مرحله نکته تحليلي: 

نام دارد. « گیتوازن بازدارند»ی است که هایچهارم سلسله عملیات

توان در سه عملیات انصاراهلل بعد از به قدرت رسیدن در یمن را می

عملیات بازدارندگی  -3عملیات تهاجمی و  -2عملیات تدافعی  -1نوع 

جغرافیای متفاوت  ها دربندی کرد که هرکدام از آنای، تقسیمموازنه

ری گیرد. هدف از عملیات تدافعی تثبیت موقعیت و جلوگیصورت می

ه و نبرد صعده جزو این از هجوم نیروهای ائتالف است. نبرد حجّ

ها هستند. در مقابل عملیات تدافعی، عملیات دسته از عملیات

برحسب جغرافیای میدان نبرد و نوع تسلیحات، تهاجمی قرار دارد که 

های نظامی به سه دسته نبرد جنوب، حمالت محدود و ایذایی به پایگاه

عربستان و عملیات ترکیبی )موشکی و پهپادی( ائتالف داخل خاک 

ای، فاز جدید عملیات عملیات بازدارندگی موازنه شود.تقسیم می

ای است. این نوع عملیات که انصاراهلل است که پیام آن فرامنطقه

شنبه( انجام شد، برحسب شدت )سهمرحله چهارم آن بامداد دیروز

ای و میزان ای فرامنطقهتخریب، میزان تأثیرگذاری بر منافع کشوره

تغییر موازنه جنگی به چهار نوع بازدارندگی موازنه اول، دوم، سوم و 

قدرت تخریب بیشتر، حمله بندی هستند. شدت و چهارم قابل تقسیم

کارگیری اصل به نقاط حساس، استفاده ترکیبی از موشک و پهپاد، به

های دفاعی سامانه ناپذیری، ناکارآمدسازیبینیگیری و پیشغافل

عربستان و آمریکا در منطقه و درنهایت تغییر موازنه قوا به نفع 

انصاراهلل جزو خصوصیات، نتایج و پیامدهای مشترک عملیات 

ای است که در مرحله چهارم این عملیات نیز بازدارندگی موازنه

 دقت انجام گرفته است.های فوق بهمؤلفه

ای از قدرت و توان راهبردی انصاراهلل یمن به مرحله نکته راهبردی:

های گیری استراتژیرسیده است که از طریق تغییر ماهیت و جهت

هم در شرایطی که های راهبردی، آننظامی و انجام سلسله عملیات

اماراتی در جنوب یمن موجب تضعیف نیروهای  –اختالفات سعودی 

را در چنان مخمصه شدیدی قرار داده  مهاجم شده است، سعودی

های سنگین نشینی کند و یا هزینهکه یا باید از یمن عقب است

حمله به یمن را در عمق حیاتی و امنیت اقتصادی خود پرداخت 

نماید. عملیات توازن بازدارندگی چهارم که ضربه راهبردی دردناک 

بسا ممکن است هاست، کماکان ادامه خواهد یافت و چهبه سعودی

ف متجاوز سعودی نیز جزو اهداف این در آینده مقامات بلندپایه ائتال

 آیند()نویسنده: حمید خوش سلسله عملیات قرار گیرند.

 کنندهقدرت تعيين                           روزگزارش ▼

های آزاد و فراتر از آن توانایی ایجاد امنیت برای تجارت نیروی دریایی قدرتمند و حضور در آب

شماری آید، موضوعی که کشورهای انگشتشمار می های قدرت در جهان بهدریایی یکی از مؤلفه

های اند، یا به عبارت بهتر، این بازوی قدرت همچنان در انحصار قدرتآمدهدر جهان به آن نائل

تواند معادالت بسیاری را بزرگ جهانی است! و دست یافتن هر کشوری به این قدرت و توانایی می

 هد.الملل به نفع آن ملت تغییر ددر سطح بین

به نیروی دریایی سپاه پاسداران »: فرمانده نیروی دریایی سپاه، اخیراً اعالم کرد گزاره خبری:

 «های دوردست حضور یافته و این حضور دائمی باشد.انقالب اسالمی ابالغ مأموریت شده تا در آب

جام شده های دوردست درگذشته اناعزام ناوگروه از سوی نیروی دریایی سپاه به آب»وی افزود: 

بیان  با رضا تنگسیریسردار علیهای اقیانوس هند اعزام شد. است و ناوگروه دوم ما نیز به آب

برادران ما »گیرد، خاطرنشان کرد: که این اقدام حسب تدبیر فرماندهی معظم کل قوا صورت میاین

های خود ولیتای مسئاند و سپاه نیز در راستادهدر نیروی دریایی ارتش این اقدام را بارها انجام د

به دنبال ایجاد پایگاه دائمی در اقیانوس »عنوان داشت:  وی «این موضوع را در دستور کار دارد.

 «هند هستیم و این مهم را تا پایان امسال عملیاتی خواهیم کرد.

کش متعلق به جمهوری اسالمی ایران و کشتی نفت 5آنچه در جریان ارسال  گزاره تحليلي:

رخ داد را  -خلوت آمریکاواقع در حیاط -فراشته کشورمان به سواحل ونزوئالبا پرچم برا

توان ثمره قدرت روزافزون جمهوری اسالمی ایران ازجمله در حوزه امنیت دریایی دانست، می

تواند قدرت دریایی که فراتر از ابعاد نظامی و بازدارندگی در دفاع از مرزهای سرزمینی، می

های تجاری در منطقه و یبان، رونق تجارت دریایی و امنیت محمولهعنوان یک عامل پشتبه

های ظالمانه کاخ سفید اثر کردن تحریمسازی جدی برای بیفراتر از آن تضمین کرده و زمینه

تر، حوزه دفاعی و نظامی جمهوری اسالمی یکی از علیه ایران را فراهم آورد! به عبارت دقیق

بخشی به تجارت کشورمان در شرایط تهدید و که برای رونق ها استگذاریترین سرمایهمهم

 (فخرالدین موسویسید)نویسنده:  تحریم صورت گرفته است.

 مجلس ملي امنيت کميسيون مهم بيانيه                   ژهیو رخب ▼

 واکنش در ایبیانیهصدور  با اسالمی شورای مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون

 صدور با اتمی انرژی المللیبین آژانس حکام شورای» :کرد تصریح ،حکام شورای قطعنامه به

 در ایران اسالمی جمهوری ایهسته آمیزصلح برنامه علیه خود ایغیرحرفه و سیاسی قطعنامه

 اشتباهی مرتکب است، فنی و حقوقی وجاهت فاقد که (2020 ژوئن 19) خردادماه 30 روز

 نیست مجاز اتمی انرژی المللیبین آژانس مقررات، طبق» :افزایدمی بیانیه این «شد. فاحش

 نامشروع رژیم واهی ادعاهای مبنای بر آنچه الخصوصعلی جاسوسی، هایسرویس هایداده

 که بدانند جهانیان. دهد قرار دسترسی برای خود هایدرخواست پایه را باشد صهیونیستی

 غلطی رویه دهد مثبت پاسخ اطالعات این مبنای بر دسترسی درخواست به ایران کهدرصورتی

 اقدام قانون" از ۶ ماده در اسالمی شورای مجلس. شد خواهد گذاشته بنیان کشورها همه علیه

 همکاری ،139۴ سال مصوب "برجام اجرای در ایران اسالمی جمهوری دولت متقابل و متناسب

 قطعنامه به توجه با اکنون و است کرده ملی مصالح رعایت به منوط را آژانس با ایران دولت

 در اسالمی شورای مجلس خارجی سیاست و ملّی امنیت کمیسیون حکام، شورای مغرضانه

 توقف به ایران اسالمی جمهوری دولت الزام" طرح ،ایران ملت مسلم حقوق از صیانت راستای

 .«کندمی ارائه مجلس علنی صحن به تصویب برای و تهیه را "الحاقی پروتکل داوطلبانه اجرای



 

 

  

 اخبار ▼

 ؟!دارند اعتماد ترامپ به هنوز کساني چه

 عملکرد نتیجه را اتفاق این ،مانکشور علیه المللیبین هایتحریم موضوع کردن مطرح با تاجزاده

 با همکاری از حتی و المللیبین هایهمکاری از کشور ،است شده موجب که داندمی پنهان دولت

 از انتقاد با ادامه در طلباصالحاین فعال . شود محروم خود همسایگان و دوستان تریننزدیک

 حداقلی مشارکت به یازدهم مجلس انتخابات جریان در رهبری اگر که است مدعی انقالب، رهبر

 و هراسیآزادی جایگزین را شکنیتحریم راهبرد و دادنمی رضایت تضمینی نتیجه و

 دیوار در و ،خلل ترامپ اراده در توانستمی مردم پرشور مشارکت کرد،نمی ترسیاصالحات

کی بود »از دولت خاتمی تاکنون سیاست  طلباناصالحهرچند سیاست  .کند ایجاد ترک هاتحریم

ولی در خصوص مواضع اخیر بوده است  وآناینو انداختن تقصیر به گردن  «کی بود، من نبودم

 در نقشی هیچ بود، اصالحات جریان مطلوب کاندیدای که روحانی آقایتاجزاده باید گفت آیا 

 را کشور سال هفت که نبود دولت تدبیر و امید همین مگر! است؟ نداشته کشور کنونی اوضاع

 .سپرد فراموشی به را همسایگان با روابط گسترش و کرد غربی کشورهای با توافق رسیدنِ معطل

 به نسبت افکنیابهام با را دوم سال ۴ و قبلی دولت گردن را خود ناتوانی سال ۴ اصالحات جریان

 دنبال به است داده دست از را خود اجتماعی جایگاه جریان این که حاال و کرد، سر پنهان دولت

 !کند رهبری مدیریت متوجه را کشور مشکالت که است آن

 است کرده تغيير برجام به بازگشت درباره هادموکرات موضع

 کردند، مخالفت برجام از آمریکا خروج با پیش سال دو هادموکرات» :داد گزارش« آسیاتایمز»

 دارد قصد که کرد اعالم بایدن جو وقتی. اندداده تغییر را موضعشان اکنون رسدمی نظر به حالبااین

 سالیوان .بود سالیوان جیک خارجی، سیاست مشاور برای او گزینه نخستین ،شود نامزد انتخابات برای

 هایتحریم از ناشی اقتصادی فشار» که کرده اعتراف اخیراً اما ،بود برجام سرسخت طرفداران از یکی

 دیگر جایی در وی .«اندکردهمی بینیپیش هاآن که بوده چیزی آن از ترتوجهقابل آمریکا جانبهیک

 مبنی ایران از هاییضمانت دریافت بدون آمریکا سوی از هاتحریم عمده کاهش تصور: »است گفته هم

 بسط توافق زمانی هایچارچوب کمدست آن در که متعاقب توافقی سر بر فوری مذاکره آغاز بر

 غیرعملی باشند، شده حل پیماقاره بالستیک هایموشک و آزماییراستی به مربوط مسائل و شدهداده

 زمان تا ایران علیه هاتحریم حفظ بر «بایدن» مشاوران از یکی ،«بلینکن» هم پیش روز چند .«است

 ه بود.کرد تأکید ایران با «ترقوی» ایهسته توافق به رسیدن

 ندارد فايده ديگر موش و چکش بازی

 انتشار با ،ریگان رونالد سابق ویژه دستیار و کیتو آمریکایی مؤسسه ارشد تحلیلگر و کارشناس

 به ترامپ دونالد جمهوری ریاست دوران در آمریکا»: نوشت «ضدجنگ» آمریکایی پایگاه در یادداشتی

 اما ؛کندمی صادر دنیا به را دستوراتش روزهر تقریباً واشنگتن. است شده تبدیل عصبانی غول یک

 ترگیرانهسخت و بیشتر هایخواسته به منجر وضعیت این. شوندمی گرفته نادیده معموالً آمریکا احکام

 نیز اخیراً»: نویسدمی «باندو داگالس»« .است داشته دنبال به را بیشتری مقاومت و شده

 این .داد قرار هدف را ونزوئال مقصد به تهران هایکشنفت ناوگان آمریکا، دولت بیهوده هایسرایییاوه

 زمانهم را پایتخت دو هر مورد در آن آرزوهای چراکه برآشفت، شدتبه را آمریکا دولت ،وانتقالنقل

 آمریکا، توسط کاری چنین انجام صورت در که کردند تهدید دو هر ایران، و ونزوئال. کرد آب بر نقش

 برخوردار آمریکا اقدامات از جلوگیری برای چندانی قابلیت از کاراکاس. کرد خواهند مثلبهمقابله

 نیروی توسط هایشکشتی شدن غرق یا ازکارافتادن به احتماالً آن، سوی از اقدامی چنین و نیست

 مختل را فارسخلیج در نفتی ترافیک تواندمی که کرده ثابت ایران اما ؛شد خواهد منجر آمریکا دریایی

 یک به تقریباً وضعیت این: »گویدمی نیز المللیبین و راهبردی مطالعات مرکز از کاهیل بن.« کند

 اتفاق ونزوئال شرکت با غیرقانونی ایمعامله که بار هر آن، در که شدهتبدیل موش و چکش بازی

. دارند نزولی بازده هاتحریم این اما ؛کند وضع آن بر را هاییتحریم کندمی تالش آمریکا دولت افتد،می

 «.است نمانده باقی کردن تحریم برای نهادی دیگر

 هکوتا اخبار ▼

 رزمایش در سپاه زمینی نیروی فرمانده رزمايش اقتدار/ ◄

 رزمایش این نهایی مرحله آغاز از مسلمان، کُرد شهدای اقتدار

 منطقه»: داشت اظهار و داد خبر کردستان عمومی منطقه در

 مرز از آن بیشتر که را منطقه از وسیعی بسیار ابعاد رزمایش

 هدف از پاکپور سردار «.گیردبرمی در است، عراق شرق شمال

 پیرامونی نقاط در هاتروریست مقرهای و هاعقبه دادن قرار

 هاعملیات این نیز قبل هایسال در»: افزود و داد خبر رزمایش

 صورت اشرار و هاتروریست لوث از منطقه سازیپاک باهدف

 ما که انددریافته امنیت حامیان و ضدانقالب درواقع و گرفتمی

 .«نداریم تعارف کسی با ایران ملت و کشور امنیت موضوع در

 اهللآیت «/تاجگردون»نظر شورای نگهبان درباره اعتبارنامه  ◄

 تصمیمی هر از»، گفت: مجلس نمایندگان با نشستی در جنتی

 حمایت بگیرد «تاجگردون» اعتبارنامه خصوص در مجلس که

این خبر را اعالم  تحقیق کمیسیون عضو «بیننیک» «.کنیممی

 خیلی من که کرد عنوان جنتی اهللآیت» کرد و افزود:

 مجلس در استوار و محکم خواهانیعدالت اینکه از خوشحالم

 جلسه ادامه در هم نگهبان شورای سخنگوی .اندشده پیدا

 بررسی زمان از بعد به مربوط مستندات برخی که کرد تأکید

 اسناد برخی ما و است بوده گچساران مردم منتخب صالحیت

 «.نکردیم بررسی ایشان صالحیت یدتأی زمان در را

 امنیت پلیس رئیس ماست/ بينذره زير اينستاگرام اليو ◄

 گذشته سال از مجازی فضای رصد و بررسی گوید،می بزرگ تهران

 علی. دارد قرار سازمان این کار دستور در تخصصی و ویژه صورتبه

 قضایی دستگاه با هماهنگی در امنیت پلیس که افزوده ذوالقدری

 به ایسنا. است کرده قانونی برخورد بعضی با و کرده احضار را برخی

 یا ناشایست و مبتذل رفتار ةزمین در: »نویسدمی ذوالقدری از نقل

 خواهیم برخورد قطعاً اینستاگرامی هایالیو در مستهجن سخنان

 در خوبی اشرافیت و هستیم هماهنگ قضایی دستگاه با ما. کرد

 که داده توضیح بزرگ تهران امنیت پلیس رئیس.« داریم فضا این

 که ندارد فتا پلیس به ربطی و است تخصصی هاآن اقدامات

 .دهدمی انجام را کارش عمومی صورتبه

 ،مجلس در شوش مردم نماینده /!شودبيمه مي «تپههفت» ◄

 تپههفت نیشکر کارکنان حقوق قضائیه قوه رئیس عنایت با»: گفت

 چالش دائمی رفع منظوربه. شد خواهد پرداخت آینده روز چند تا

 اجتماعی تأمین سازمان به که هاییبدهی به توجه با شرکت، این

 واگذار سازمان این به را تپههفت نیشکر بتوانیم امیدواریم ،دارد

 «.کنیم

شخصی در گذشته سهام شرکتی را  /(5 سؤال) احکام بورس ◄

ها که پرداخته، اآلن پس از گذشت سالخریده و خمس آن را 

قیمت سهام ترقی زیاد نموده فروخته و در مؤونه زندگی خرج 

 خمس دارد؟ خرید و فروشالتفاوت قیمت نموده است، آیا مابه

اگر فروش و تبدیل به مؤونه، قبل از سر سال خمسی  :پاسخ

 خمس دارد. االتفاوت خمس ندارد و الّت، مابهصورت گرفته اس


