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انتقال زیرپوستي سامانه پاتریوت امریکا 
به عین االسد 

در شرایطی که پارلمان عراق طرح خروج امریکایی     ها از این کشور 
را تصویب کرده، واشنگتن به دنبال تثبیت حضور طوالنی مدت خود 
در خاک عراق است و این سناریو با انتقال یواشکی سامانه پدافند 
موشکی پیش�رفته امریکا به پایگاه عین االس�د در جریان است. 
پس از آنکه واش��نگتن، چند روز پیش به طور رسمی به بغداد ابالغ کرد 
که به منظور تأمین منافع خود و پایگاه      هایی که نیروهای امریکایی در آن 
حضور دارند، سامانه موشکی پاتریوت را حرکت خواهد داد، یک منبع آگاه 
امنیتی روز       شنبه از رسیدن هواپیماهای باربری نظامی امریکا به پایگاه 
عین االسد واقع در اس��تان االنبار در غرب عراق خبر داد. این منبع آگاه 
امنیتی به شبکه های س��عودی »العربیه« و »الحدث« گزارش داد:»روز 
شنبه، چندین فروند هواپیمای باربری امریکا در عین االسد فرود آمدند 
و پیش بینی می ش��ود که ای��ن هواپیما     ها حامل پدافندهای پیش��رفته 
برای دفاع از این پایگاه باش��ند و این اقدام پس از حمله موش��کی ایران 
به عین االسد صورت گرفته است«. ش��بکه تلویزیونی فاکس نیوز نیز به 
نقل از منابع پنتاگون از تصمیم واشنگتن برای افزایش و تقویت امکانات 
دفاعی پایگاه ه��ای امریکایی در ع��راق خبر داد. با وج��ود طرح مصوب 
پارلمان عراق مبنی بر ضرورت عقب نش��ینی تمامی نظامیان امریکایی 
از این کشور، واش��نگتن به هیچ وجه راضی به تخلیه عین االسد نیست 
و کریم المحمداوی، عضو این کمیسیون پارلمانی نیز می گوید:»امریکا 
فشارهای زیادی بر دولت عراق وارد می کند تا مانع اجرای تصمیم پارلمان 
در خصوص اخراج نیروهای خارجی از کشور شود. واشنگتن نمی خواهد 
پایگاه »عین االسد« را که از پایگاه های راهبردی به شمار می رود و از آن 
برای تهدید کشورهای همس��ایه عراق که مخالف سیاست دولت امریکا 
هستند، استفاده می کند، ترک کند«. تالش امریکا برای استقرار سامانه 
پاتریوت در عراق درحالی است که نمایندگان عراقی طرح خروج نیروهای 
خارجی از کشورشان را تصویب کرده اند و عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 
مستعفی عراق هم مخالفت خود را با استقرار سامانه های موشکی اعالم 
کرده اس��ت. با این حال، مقامات اقلیم کردستان عراق موافقت خود را با 
استقرار چنین سامانه موشکی در تمام مناطق عراق و به ویژه در اربیل، 

مرکز اقلیم اعالم کرده اند. 
  عدد ضربه مغزی های عین االسد 110 شد

با گذشت 45 روز از حمالت موشکی ایران به پایگاه عین االسد، تلفات 
نظامیان امریکایی در این حمله همچنان در حال افزایش است. وزارت 
دفاع امریکا دیروز در بیانیه ای از افزایش تعداد نظامیان امریکایی که در 
انتقام موشکی ایران دچار آسیب مغزی شده اند به ۱۱۰ نفر خبر داد. به 
نوش��ته پایگاه خبری هیل، در بیانیه پنتاگون آمده است:»متخصصان 
درمانی ارتش در عین االس��د تا آلمان و امریکا در تالش هستند  سطح 
مناس��بی از مراقبت را برای خدمه نظامی ما ارائه کنند که باعث ش��ده 
7۰درصد کسانی که با آسیب مغزی تشخیص داده شده بودند، به خدمت 
برگردند«. پیش تر خبرگزاری رویترز در گزارش��ی بر اساس مصاحبه با 
نظامیان امریکایی پایگاه عین االسد نوشت که شدت آسیب های وارده 
به نظامیان امریکایی در پی حمالت موشکی ایران به حدی بود که برخی 

احساس می کردند که یک کامیون به آنها برخورد کرده است. 

15

 ذوق زدگی تل آویو از دیدار سلمان با خاخام یهودی 
صفحه اسرائیل به عربی وابس��ته به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
نوشت: پادش��اه س��عودی میزبان هیئتی متعدد االدیان از جمله یک 
خاخام یهودی بود. به گزارش روزنامه القدس العربی، این صفحه ضمن 
ابراز خرسندی از این گام عربستان که برای اولین بار رخ می دهد، توئیت 
کرد: برای اولین بار ملک س��لمان، پادشاه عربس��تان پذیرای هیئتی 
متعدد االدیان در کاخ خود در روز جمعه بود که ش��امل دیوید روزین، 
خاخام یهودی     می شد که در سطح تالش های مطلوب برای ایجاد پل های 
سازش بین ادیان مختلف انجام گرفت. خبرگزاری رسمی عربستان نیز 
گزارش داد، ملک س��لمان پذیرای هیئتی در مرکز جهانی گفت وگوی 
ادیان ملک عبداهلل بن عبدالعزیز بود ک��ه در آن تالش     ها و فعالیت های 
متمرکز در این باره بررسی شد. این خبرگزاری افزود: اعضای آن، نشست 
اول خود را در ریاض تشکیل دادند و پادش��اه عربستان در این دیدار بر 
اهمیت مرکز و نقش آن در تقویت اصول مذاکره و همزیستی بین اتباع 
ادیان و فرهنگ ها،  تقویت ارزش های میانه روی و اعتدال و سازش و مقابله 

با انواع افراط گرایی و تروریسم تأکید کرد. 
-----------------------------------------------------
 پنتاگون: چین تا پایان دهه زرادخان�ه اتمی خود را دو برابر 

می کند
یکی از مقام های ارشد وزارت دفاع امریکا گفت که چین در حال حاضر 
اندازه و ظرفی��ت زرادخانه خود را افزایش می ده��د. آنها تا پایان دهه 
کنونی ظرفیت زرادخانه خود را دو برابر می کنند. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، رابرت اوبرین، مشاور امنیت ملی امریکا در جریان سخنرانی 
اخیر خود در ش��ورای آتالنتیک گفت، چین تمایل��ی برای حضور در 
مذاکرات کنترل تس��لیحات ندارد و به طرز شگفت آوری در حال ارتقا 
و مدرن کردن نیروهای دفاع ملی خود است. اما واشنگتن نیز امیدوار 
است که مذاکرات درباره کاهش تس��لیحات اتمی با چین و روسیه در 
ماه های آتی انجام شود. معاهده اس��تارت جدید تنها الزام قانونی باقی 
مانده بین امریکا و روسیه در کنترل تسلیحات اتمی است و فوریه 2۰2۱ 
منقضی می شود اما پتانسیل برای تجدید آن برای پنج سال دیگر وجود 
دارد. تجدید این معاهده گامی است که مقام های روسی مکرراً گفته اند 
آماده ان��د آن را در نظر بگیرند اما دولت امریکا گفت��ه که معاهده ای را 

ترجیح می دهد که شامل حضور چین و روسیه می شود. 
-----------------------------------------------------

 سودان اعزام نیروی نظامی به امارات را تکذیب کرد
محمد حمدان دقلو معروف به »حمیدتی « جمعه شب هرگونه تحرک 
برای اعزام نیروهای س��ودانی به امارات در چند روز گذشته را تکذیب 
کرد. طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، حمیدتی همچنین در اظهاراتی 
در جمع خبرنگاران در فرودگاه خارطوم با اعالم این مطلب درباره توجه 
به هرگونه شایعات غیرقابل قبول که به نفع کشور نیست، هشدار داد. 
برخی رسانه های سودانی روز پنج  ش��نبه گزارش دادند که شماری از 
نیروهای واکنش س��ریع س��ودان که در حال اعزام به امارات بودند، از 
فرودگاه خارطوم برگردانده شدند. حمیدتی در این باره گفت که »هیچ 
نیروی سودانی در حال اعزام به امارات نبود که به دستور من بازگردانده 
شود«. او در خصوص مذاکره بین دولت سودان و گروه های سودانی در 
جوبا نیز گفت که توافق در خصوص بیش از 75 درصد مس��ائل مطرح 
ش��ده، صورت گرفت و اکنون مذاکره درباره پرونده های دیگر از جمله 

حکومت و اداره کشور ادامه دارد. 
-----------------------------------------------------

 پمپئو، پیام ترامپ را تسلیم سلطان عمان کرد
وزیر خارجه امریکا در س��فر به مسقط با س��لطان عمان دیدار و پیام 
رئیس جمهور امریکا را به وی ابالغ کرد. مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا 
جمعه شب با »هیثم بن طارق« سلطان عمان دیدار کرد. پمپئو در این 
دیدار بر شراکت قوی بین واشنگتن و مسقط تأکید و پیام دونالد ترامپ 
را به سلطان عمان ابالغ کرد. خبرگزاری عمان گزارش کرد که در این 
دیدار همکاری دوجانبه واشنگتن و مسقط و مسائل دارای اهتمام دو 
کشور بررسی شد. بر اس��اس این گزارش، پمپئو از سلطان عمان برای 
س��فر به امریکا دعوت کرد و او نیز این دع��وت را پذیرفت. او گفت که 
امریکا به شراکت قوی با عمان ادامه خواهد داد و تمایل به همکاری با 

سلطان هیثم را دارد. 

برای جلوگیری از حمالت به تروریست    ها در ادلب 

ترکیه به جنگنده های روس
 اجازه پرواز نمی دهد 

در س�ایه افزای�ش تنش ه�ای سیاس�ی و نظامی میان روس�یه و 
ترکیه و در پی ش�رایط ملتهب اس�تان ادلب در ش�مال س�وریه، 
برخی مناب�ع روس ف�اش کردند ترکی�ه حریم هوایی خ�ود را به 
روی جنگنده ه�ای روس بس�ته و مان�ع از عب�ور آنها می ش�ود. 
ترکیه همزم�ان تجهیزات و نیروه�ای جدیدی برای پش�تیبانی 
لجس�تیکی از تروریس�ت    ها به اس�تان ادلب اعزام کرده اس�ت. 
روابط مسکو و آنکارا پس از شکست دو طرف در رسیدن به توافقی برای 
توقف درگیری     ها در ادلب، به سطح بی سابقه ای از تنش     ها رسیده است 
و پس از آنکه وزارت دفاع ترکیه از کشته شدن دو سرباز و زخمی شدن 
پنج تن دیگر از نیروهای خود در حمالتی هوایی خبر داد، این تنش     ها 
به اوج خود رسید. به گزارش روزنامه القدس العربی، این حمالت هوایی 
از سوی روس��یه در منطقه النیرب در ادلب انجام ش��د، چرا که وزارت 
دفاع روس��یه آغاز حمالت هوایی گس��ترده در منطقه را در پاسخ به 
حمله انجام شده توسط ارتش ترکیه و گروه های مخالف سوری علیه 
دمشق در این منطقه اعالم کرد. روزنامه گازتا روسیسکایا، روز جمعه 
با اشاره به اینکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه همچنان در 
توافق با روس��یه لجبازی می کند و دستور مسدود کردن حریم هوایی 
این کش��ور برای تحرکات نظامی روس��یه را صادر کرده است، نوشت: 
ترکیه به چهار فروند جنگنده نظامی روس��یه از جمله دو موشک انداز 
اجازه عبور از حریم هوایی اش به سمت سوریه را نداد. این روزنامه در 
ادامه نوشت:»جنگنده های روس پس از ممانعت ترکیه مجبور شدند 
برای ورود به سوریه از حریم هوایی ایران و عراق استفاده کنند و وزارت 
دفاع روسیه با باال گرفتن درگیری     ها و احتمال وقوع درگیری مستقیم 
با ترکیه، تجهیزات نظامی ش��امل تانک ، خمپاره و موشک      را به پایگاه 
حمیمیم در سوریه ارسال کرد«. در سایه تنش     ها میان روسیه و ترکیه، 
مسکو همچنان از طریق دو تنگه بوسفر و داردانل، تجهیزات نظامی را 
برای نیروهای خود در سوریه ارس��ال می کند. مسیر    هایی که تمامی 
کشتی های روس در مسیر خود از دریای س��یاه به مدیترانه مجبور به 
عبور از آنها هستند. همزمان منابع سوری از ورود ستون نظامی جدید 
ارتش ترکیه به سوریه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این 
منابع بیان کردند:»ستون نظامی جدید ارتش ترکیه از طریق گذرگاه 
کفرلوسین به سوی جنوب استان ادلب حرکت کرده است. این ستون 
نظامی جدید شمال هش��ت تانک، ۱2 نفربر، 22 خودرو زرهی و دیگر 
ادوات است«. ترکیه با ممانعت از ارسال تجهیزات نظامی و جلوگیری 
از پرواز جنگنده های روس��ی از حریم هوایی خ��ود، تالش می کند از 
این طریق در عملیات ضد تروریس��تی در ادلب وقف��ه ایجاد کرده و با 
حمایت از تکفیری ها، مانع از آزادسازی این استان شود. از سوی دیگر، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه روز      ش��نبه در تماس تلفنی با 
اردوغان، از حمالت تروریست     ها به مواضع ارتش سوریه در ادلب ابراز 
نگرانی کرد. به نوشته خبرگزاری »تاس«، دفتر رسانه ای کاخ کرملین 
اعالم کرد:»تمرکز این گفت وگو مج��دداً بر وضعیت کنونی در منطقه 
کاهش تنش ادلب بود و دو رئیس جمهور بر لزوم تعهد بی قید و شرط به 

حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند.«

امریکا مانع ادامه تحصیل
 3 دانشجوی ایرانی دیگر شد

در ادام�ه رفت�ار نامناس�ب و رویک�رد ض�د ایران�ی دول�ت 
واش�نگتن در قب�ال اتب�اع ایران�ی، مناب�ع خب�ری امریکای�ی 
بام�داد     ش�نبه از ش�کایت س�ه دانش�جوی ایران�ی ب�ه دلی�ل 
ممانع�ت از ورود ب�ه خ�اک ای�االت متح�ده خب�ر دادن�د. 
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، اخیراً س��ه دانشجوی ایرانی که 
برای تحصیل در دانشگاه های امریکا به این کشور سفر کرده بودند، از 
برخورد غیرقانونی و منع ورود به ایاالت متحده، به وزارت امنیت داخلی 
این کشور شکایت کردند.  بر این اساس، دانشجویان ایرانی با نام های 
»پگاه کریمی«، »محمد مرادی« و »بهزاد رضایی« در ش��کوائیه های 
خود نوشته اند که در ماه جاری )فوریه( بعد از سفر به امریکا برای ادامه 
تحصیل و ورود به فرودگاه های این کش��ور، مورد بدرفتاری مأموران 
حفاظت مرزی و گمرکی قرار گرفت��ه و از ورود به خاک ایاالت متحده 
منع شدند.  کریمی برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه 
نیوهمپشایر جنوبی در شهر منچستر، مرادی برای تحصیل در مقطع 
دکتری در دانشگاه »نورث ایسترن « در بوستون و رضایی برای تحصیل 
در مقطع دکتری در دانشگاه »ووستر پلی تکنیک « در ماساچوست عازم 
امریکا شده بودند که از ورود آنها به این کشور جلوگیری به عمل آمد. 

نکته مشترک شکایت این سه دانشجوی ایرانی، داشتن روادید معتبر 
تحصیلی برای سفر به ایاالت متحده و غیرقانونی بودن اقدام مأموران 

امریکایی در ممانعت از ورود آنها به این کشور است. 
به نوشته آسوشیتدپرس، سخنگوی وزارت امنیت داخلی امریکا هنوز 
به سؤاالت درباره مشکل و شکایت این دانشجویان ایرانی پاسخ نداده 
است.  بر این اساس، تاکنون پنج دانش��جوی ایرانی به دلیل بازداشت 
چند ساعته، بازجویی های س��خت و ممانعت از ورود به امریکا و ادامه 
تحصیل از س��وی مأموران فدرال به وزارت امنیت داخلی این کش��ور 
شکایت کرده اند.  به نوشته آسوش��یتدپرس، همچنین از زمان شروع 
سال تحصیلی در امریکا از ماه آگوست، از ورود ۱۰ دانشجوی ایرانی به 

این کشور و ادامه تحصیل جلوگیری شده است. 
پیش از این نیز دو دانش��جوی ایرانی به نام ه��ای »علیرضا یزدانی« و 
»محمدشهاب دهقانی حسین آبادی« بعد از ورود به فرودگاه های امریکا 

به دست مأموران گمرکی بازداشت و از این کشور اخراج شده بودند. 

اعالم پیروزی طالبان بر امریکا در افغانستان
دوره 7 روزه کاهش خشونت شروع شد، توافق      شنبه بعد امضا می شود

توافق یک هفته ای طالبان و دولت امریکا برای 
کاهش خش�ونت    ها در افغانس�تان از س�اعت 
صفر روز      ش�نبه آغاز ش�د، توافقی هفت روزه 
که قرار اس�ت در پایان آن، در دوحه قطر یک 
توافق صلح بی�ن امریکا و طالبان امضا ش�ود. 
طالبان این توافق را یک پیروزی برای خودش 
قلمداد کرده و گفته که نیروهای امریکایی پس 
از امضای توافق از افغانستان خارج می شوند. 

اش��رف غنی، رئیس جمهور افغانس��تان دیروز به 
نیروهای امنیتی افغانس��تان دس��تور داد در برابر 
طالبان حال��ت تدافعی به خود بگیرند. »اس��کات 
میلر« فرمانده مأموریت پشتیبانی قاطع )ناتو( هم 
در نشست خبری مشترک با »اسداهلل خالد« رئیس 
امنیت ملی افغانستان اعالم کرد که عملیات های 
نیروهای خارج��ی و نیروهای دولتی افغانس��تان 
در برابر طالبان به صفر رس��یده ، تحولی که نشان 
داد  اجرای هفت روزه دوره کاهش خش��ونت بین 
طالبان و امریکا در افغانستان آغاز شده است. میلر از 
طالبان خواسته که به طرح کاهش خشونت  متعهد 
بماند ولی هش��دار داده که اگر کاهش خشونت     ها 
از سوی طالبان نقض شود، نیروهای امریکایی در 
کنار نیروهای دولتی افغانس��تان در برابر تحرکات 
طالبان خواهند ایستاد. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
طالبان با صدور بیانیه ای گفته که این گروه طی این 
دوره هفت روزه ب��ه مناطق تحت کنترل نیروهای 
امنیتی افغانس��تان وارد نخواهند ش��د تا در عمل 
اجرای دوره هفت روزه شروع شود.  سهیل شاهین ، 
س��خنگوی دفتر سیاس��ی طالبان در قطر نیز در 
توئیتی آغاز دوره کاهش خش��ونت را تأیید کرده 
ولی برخی مناب��ع از روز اول اجرای توافق، از نقض 
این توافق خبر می دهند؛ موضوعی که بیش از هر 
چیز نشان دهنده عمق شکاف میان طالبان است. بر 
اساس گزارش خبرگزاری جمهور، طالبان در اولین 
ساعات تعهد کاهش خشونت، با انجام حمله گروهی 
باالی ولسوالی زارع در والیت بلخ، ۱5نیروی امنیتی 
و غیرنظامی را کش��ته و زخمی کردند. استاد عطا 
محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسالمی 
افغانس��تان در صفحه فیس بوک نوشت: » با آنکه 
دوره هفت روزه کاهش خش��ونت ها از ساعت ۱2 
شب گذشته آغاز شد، اما بدبختانه تحریک طالبان 

ساعت 2:3۰ حمالت س��نگینی را باالی ولسوالی 
زارع والیت بلخ انجام دادند.«  مارک اسپر ، وزیر دفاع 
امریکا بامداد      ش��نبه گروه طالبان را تهدید کرد در 
صورت عدم پایبندی به توافق، از نظامیان خود در 

برابر حمالت آنها دفاع خواهند کرد. 
  جنگ روایت ها

روایت امریکا و طالبان از توافق     ش��نبه آینده )29 
فوریه2۰2۰( متفاوت اس��ت و همی��ن موضوع 
احتماالً عامل اصلی چالش این توافق خواهد شد. 
اسپر، وزیر دفاع امریکا در صفحه توئیتر خود نوشته 

که »امریکا و ناتو متعهد هستند هرگز اجازه ندهند 
افغانس��تان دوباره به پایگاه امن تروریست     هایی 
تبدیل شود که امنیت امریکا و متحدانش را تهدید 
کنند. اگر طالبان راه صلح را نپذیرد، ما آماده دفاع 
از خود و شرکای افغان هستیم.«  در مقابل ، طالبان 
سعی دارد روایت خود از توافق با امریکا را بیان کند. 
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در 
قطر در توئیت خود، توافق صلح با امریکا را پذیرش 
خروج از افغانس��تان از طرف امری��کا می داند. در 
بیانیه رسمی طالبان درباره توافق با امریکا گفته 

شده که این توافق از » جهت های مختلف کشور 
زمینه مذاکرات بین االفغانی را مساعد می سازد و 
در نهایت راه برای خروج همه نیروهای خارجی و 
عدم رساندن ضرر از خاک افغانستان به کسی دیگر 
را هموار می نماید، تا همه هموطنان ما تحت فضای 
امن و س��ایه نظام اس��المی زندگی آرام را داشته 
باشند. «  مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده 
ویژه اتحادیه اروپا برای افغانس��تان و کارشناس 
مسائل طالبان در گفت وگو با بی بی سی گفته که 
طالبان به افراد خود گفته  است امضای توافقنامه 
با امریکا برای صلح نیس��ت بلکه برای پیروزی بر 

آنها است. 
  استقبال ناتو، روسیه و پاکستان

پاکستان اولین کش��وری بود که از توافق طالبان 
با امریکا استقبال کرد. روس��یه و ناتو از توافق به 
دس��ت آمده میان امریکا و طالبان در افغانستان 
که می تواند به پای��ان طوالنی ترین جنگ ایاالت 
متح��ده منجر ش��ود، اس��تقبال کردن��د. دفتر 
سخنگوی وزارت خارجه پاکس��تان در بیانیه ای 
گفته که پاکس��تان همواره به صورت مس��تقیم 
از مذاکرات بین امریکا و طالبان اس��تقبال کرده 
اس��ت. در این بیانیه آمده است که پاکستان این 
پروسه را از شروع تا حال تسهیل نموده و به دنبال 
امضای این توافقنامه است. این بیانیه می گوید: 
» ما باور داریم که این توافقنامه می تواند راه را برای 
مذاکرات بین االفغانی باز کن��د. ما امیدواریم که 
احزاب افغانی از این فرصت تاریخی استفاده کنند 
و به یک توافق سیاس��ی همه شمول برای صلح و 
ثبات در افغانستان و منطقه برسند. «  روسیه و ناتو 
هم از توافق به دست آمده میان امریکا و طالبان 
در افغانس��تان که می تواند به پایان طوالنی ترین 
جنگ ایاالت متحده منجر شود، استقبال کردند. 
ضمیر کابلف، فرس��تاده روس��یه در افغانستان 
گفت:» این توافق یک رویداد مهم برای روند صلح 
در افغانستان است.«  ینس استولتنبرگ، دبیرکل 
ناتو نیز این توافق را مورد استقبال قرار داد و گفت: 
این توافق مسیر احتمالی برای صلحی بادوام در 
افغانستان را گشوده است. این یک آزمون مهم و 
حساس از تمایل طالبان و قابلیت و توانایی کاهش 
خش��ونت و همکاری برای صلح آن ه��م از روی 

حسن نیت است. 

نظرس�نجی های جدیدی که این روز    ها درباره 
محبوبی�ت نامزده�ای حزب دموک�رات برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 امریکا برگزار 
می شود، از پیشتازی س�ناتور »برنی سندرز « 
در جبهه دموکرات  ها حکایت می کند. سندرز 
که ب�ه جری�ان یهودی�ان چپگرا تعل�ق دارد، 
دشمنان هم حزبی و فراحزبی زیادی دارد. در 
سیاست امریکا هم که حتی یهودی بودن مهم 
نیست. باید عماًل و علنًا التزام خود را به آرمان 
صهیونیس�م اعالم کرده باش�ی. درج هرگونه 
اظهارنظر انتق�ادی از رژیم صهیونیس�تی در 
کارنامه سیاسی هر فردی کافی اس�ت تا او را 
به هدف البی صهیونیستی تبدیل کند. مرکز 
سیاس�ت های واکنش گران�ه در امریکا اعالم 
کرد یک گروه صهیونیستی برای جلوگیری از 
پیروزی یکی از نامزدهای دموکرات در رقابت  با 
هم حزبی هایش دست به جیب شده و میلیونی 
خرج می کند. همزمان بعد از انتشار گزارش    هایی 
درب�اره قصد روس�یه برای دخال�ت مجدد در 
انتخابات به نفع ترامپ، ح�اال گزارش    هایی از 
دخالت مسکو به نفع سندرز بیرون آمده است. 

ب��ه نوش��ته خبرگ��زاری اس��پوتنیک، »مرکز 
سیاس��ت های واکنش گرانه« روز جمعه با اشاره 
به پرونده های کمیسیون فدرال انتخابات امریکا 
اعالم کرد: » کمپین علیه س��ندرز از سوی یک 
گروه در کمیته اقدام سیاسی حامی اسرائیل با نام 
» اکثریت دموکراتیک برای اسرائیل « ترتیب داده 
شده است که گروهی میانه رو محسوب می شود 
و بیش از ۱/4میلی��ون دالر علیه س��ندرز خرج 
کرده است. این گروه ۸۰۰ هزار دالر روی تبلیغ 
علیه این کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری در 
آیووا و ۶۰۰ هزار دالر نیز علیه وی در نوادا خرج 

کرده است.«
پیش تر پایگاه اینترنتی »اینترسپت « گزارش داده 
بود که این کمیته اقدام سیاسی روابط نزدیکی با 
کمیته امور عمومی رژیم صهیونیس��تی و امریکا 
موس��وم به »آیپک « دارد.  روزنامه صهیونیستی 
»هاآرتص « روز ۱۱فوری��ه )22 بهمن (  از آیپک 
خواسته بود به هر قیمتی که شده مانع از پیروزی 

سندرز شود. 
طرفداران آیپک در هر ایالت در امریکا این دستور 
را دارند تا به تقویت دوستی با هر سیاستمداری که 
ممکن است به کنگره راه پیدا کند، بپردازند و در 
نتیجه این موضوع باعث ایجاد شبکه ای قدرتمند 
شده که با کمک های مالی و نفوذ شخصی تأمین 
می شود. در عین حال، آیپک به طور گسترده ای 
حامی تالش های میانه روهای دموکرات است تا 
مانع از آن شود که حزب آنها از سوی چپ گرا    ها 
که رویکرد دوس��تانه ای در قبال اسرائیل ندارند، 

مصادره شود. 
آیپ��ک هرس��اله نشس��تی را در امری��کا برگزار 
می کند. این نشست سال گذشته از سوی سندرز 
و »الیزاب��ت وارن« دیگ��ر کاندی��دای دموکرات 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا مورد تحریم قرار 
گرفت. وارن امسال نیز اعالم کرده در این نشست 

شرکت نخواهد کرد. 
نظرس��نجی های جدیدی که ای��ن روز    ها درباره 
محبوبی��ت نامزدهای ح��زب دموک��رات برای 
انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ امریکا برگزار 

می شود، نشان از پیشتازی سندرز دارند. 
پیمایش دانش��گاه ماساچوس��ت در لوِول نشان 
می دهد سندرز توانسته با جلب نظر افکار عمومی، 
فاصله ۸درصدی با دیگر نامزدهای دموکرات در 
انتخابات درون حزبی در ایالت کالیفرنیا ایجاد کند 
و همچنان در جمع نامزدهای دموکرات انتخابات 

ریاست جمهوری 2۰2۰ پیشتاز است. 
به نوش��ته پایگاه خبری هیل، در حالی که کمتر 
از دو هفته تا مرحله بعدی انتخابات درون حزبی 
دموکرات  ها در ایالت کالیفرنیا باقی مانده، طبق 
این نظرسنجی س��ندرز هم اکنون حائز رأی 24 

درصدی در این ایالت است. 
رتبه های بعدی این نظرسنجی به سناتور »الیزابت 
وارن« با ۱۶ درصد، »جو بای��دن « با ۱3 درصد، 
»پیت بوته جج« و »مایک بلومبرگ « با ۱2 درصد 
اختصاص دارد. نامزدهای دموکرات برای کسب 
رأی وکالی ایالت��ی در کالیفرنیا باید حداقل ۱5 
درص��د از کل رأی عمومی این ایالت را داش��ته 
باشند.  نظرسنجی دیگری که مؤسسه »مورنینگ 
کانس��الت« انجام داده، می گوید بع��د از مناظره 
نامزدهای دموک��رات در الس وگاس، محبوبیت 
سندرز و وارن افزایش پیدا کرد اما بلومبرگ )که 
به تازگی به رتبه دوم نامزدهای محبوب دموکرات 

رسیده بود( شاهد کاهش رأی خود بود. 
بر این اساس، سندرز با افزایش 2 درصدی، اکنون 
با 3۰ درصد رأی رتبه اول بالمنازع در مرحله سوم 
انتخابات درون حزبی در ایالت نوادا )که روز     شنبه 

برگزار می شود( را در اختیار دارد. 
بعد از س��ندرز، بایدن با ۱9 درصد و بدون تغییر 
نسبت به نظرسنجی پیش از مناظره، در رتبه دوم 
ایستاده اس��ت. بلومبرگ با کاهش 3 درصدی، با 

۱7درصد رأی به رتبه سوم سقوط کرد. 
طبق نتایج این نظرس��نجی، وارن با ۱2 درصد، 
بوته جج ب��ا ۱۱ درصد و »اِیم��ی کلوبوچار « با 5 
درصد در رتبه های بعدی انتخاب نوادا قرار دارند. 
همچنین بررس��ی های پایگاه تحلیلی-تحقیقی 
»ریِیل کلیِیر پالتیکس « نشان می دهد که سندرز 
از هشت نظرسنجی که در دو ماه اول سال 2۰2۰ 

برگزار شده، در هفت مورد از آنها پیشتاز است. 
  ترامپ »عروسک خیمه شب بازی« پوتین 

است
غوغای دخالت روسیه در انتخابات امریکا دوباره 
اوج گرفته اس��ت. هیالری کلینتون، ترامپ را به 
دست نشانده پوتین تشبیه کرد که نمی تواند بدون 

کمک روسیه در انتخابات امریکا پیروز شود. 
 نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا 
و یکی از موافقان اصلی اس��تیضاح ترامپ هم در 
توئیتی نوشت: رأی دهندگان امریکایی باید درباره 
انتخابات امریکا تصمیم بگیرند نه والدیمیر پوتین. 
تمامی اعضای کنگره باید اقدامات ترامپ را در رد 
تهدید    هایی که متوجه یکپارچگی دموکراسی و 
سیاسی کردن جامعه اطالعاتی ماست، محکوم 
کنند.  چاک ش��ومر، رهبر اقلیت سنا نیز نوشت، 
جمهوریخواهان لوایح پیش��نهادی دموکرات  ها 
درباره امنیت انتخابات را بلوکه کرده اند چون آنها 
ترجیح می دهند به جای مقابله با ترامپ پوتین 

پیروز باش��د.  س��نا در ماه جاری میالدی اقدام 
دموکرات  ها را برای تصویب سه پیشنهاد امنیت 

انتخابات بلوکه کرد. 
این اقدام واکنش به گزارش     هایی است که ترامپ، 
جوزف مگوآیر، سرپرست اطالعات ملی امریکا را 
به دلیل جلسه توجیهی محرمانه درباره انتخابات 
در مجلس نمایندگان امریکا در ۱3 فوریه اخراج 
کرد و ریچارد گرنل، س��فیر امری��کا در آلمان را 

جایگزین وی کرد. 
ترام��پ بار    ه��ا ارزیابی ه��ای جامع��ه اطالعاتی 
امری��کا  را مبنی ب��ر اینکه روس��یه در انتخابات 
ریاست جمهوری 2۰۱۶ دخالت کرده، رد کرده 
است. در یکی از جنجالی     ترین اتفاق     ها او جوالی 
س��ال 2۰۱۸ در یک کنفرانس خبری با حضور 
»والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روس��یه این 
ارزیابی     ها را زیر سؤال برد.  رئیس جمهور امریکا 
همچنین روز جمعه دموکرات  ه��ا را متهم کرد 
که به انتش��ار اخبار غلط علی��ه کارزار انتخاباتی 
وی برای سال 2۰2۰ و کمک روسیه به وی برای 
پیروزی در این انتخابات می پردازند.  وی در پیامی 
در توئیتر نوشت: »اطالعات غلط دیگری از سوی 
دموکرات  ها در کنگره آغاز ش��ده ک��ه می گوید 
روسیه من را به هر کدام از نامزدهای دموکرات که 
هنوز بعد از دو هفته نتوانسته اند آرای شان در ایالت 

آیووا را شمارش کنند، ترجیح می دهد.«
این صحبت های ترامپ پس از آن صورت می گیرد 
که روزنامه »نیویورک تایمز « چند روز پیش در 
گزارش��ی به نقل از چند منبع ناش��ناس نوشت 
که آژانس ه��ای اطالعاتی امری��کا معتقدند که 
روس��یه در ح��ال برنامه ریزی ب��رای مداخله در 
انتخاب��ات درون حزبی دموکرات  ه��ا و انتخابات 
سراس��ری 2۰2۰ امریکا بوده تا ترامپ بار دیگر 

انتخاب شود. 
 دخالت روس    ها به نفع سندرز!

»برنی س��ندرز « س��ناتور دموکرات امریکایی، 
گزارش روزنامه واشنگتن پس��ت  مبنی بر کمک 
روس��یه به س��تاد وی برای پیروزی در انتخابات 

ریاست جمهوری 2۰2۰ امریکا را تکذیب کرد. 
واشنگتن پست بامداد      شنبه در گزارشی مدعی شد 
مسئوالن امریکایی به سندرز گفته اند که روسیه در 
تالش است با کمک به ستاد انتخاباتی وی، باعث 
پیروزی سندرز در انتخابات ریاست جمهوری ماه 

نوامبر شود. 
س��ندرز نیز پس از آن با ص��دور بیانیه ای ضمن 
متهم کردن روس��یه به تالش ب��رای دخالت در 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفت: »روس     ها 
می خواهند دموکراسی امریکا را، با متفرق کردن 
ما، تضعیف کنند و من برخ��الف رئیس جمهور 
کنونی ]امریکا[ با قدرت در برابر اقدامات آنها و هر 

مداخله خارجی در انتخابات مان می ایستم.«

موش دواني البي صهيونيستي براي زمين زدن»سندرز«
یک گروه حامي اسرائیل 1/4 میلیون دالر براي تبلیغ علیه سندرز خرج کرده است

  گزارش  یک

پدافند یمنی   ها 
حمله جنگنده های سعودی را دفع کرد

ی�ک روز بع�د از حمل�ه پهپ�ادی مج�دد یمنی   ها به تأسیس�ات 
کمیته ه�ای  و  یم�ن  ارت�ش  هوای�ی  پدافن�د  آرامک�و، 
مردم�ی ای�ن کش�ور، حم�الت هوای�ی جدی�د جنگنده ه�ای 
ائت�الف س�عودی در ش�رق اس�تان صنع�ا را ه�م دف�ع ک�رد. 
به گزارش فارس، پدافند هوایی ارتش یم��ن و کمیته های مردمی این 
کشور، روز ش��نبه، حمالت هوایی جنگنده های ائتالف سعودی را در 
شرق استان صنعا )غرب یمن( دفع کرد. به گزارش وبگاه خبری شبکه 
»المسیره«،  سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن در 
این خصوص در حساب توئیتریش نوشت »پدافند هوایی موفق شد -به 
یاری خداوند- ترکیب جنگی و متخاصم متشکل از هواپیماهای جنگی 
سعودی-اماراتی را با چند موشک از نوع »فاطر-۱« در آسمان شهرستان 
»نهم« شرق استان صنعا دفع کند«. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در 
ادامه گفت: پدافند هوایی »پیش از آنکه هواپیمای دشمن بتواند اقدامی 
خصمانه در نهم انجام دهد، آنها را وادار به ترک حریم هوایی ]یمن[ کرد «. 
پدافند هوایی ارتش یمن و کمیته های مردمی این کشور روز چهاردهم 
فوریه هم هواپیمای جنگی از نوع »تورناندو « وابسته به ائتالف سعودی 
را در آسمان استان »جوف« ساقط کرده بودند. همچنین یمني   ها روز 
پنج شنبه از عملیات مشترک یگان پهپادی و موشکی ارتش به نام »توازن 

بازدارندگی سوم « در عمق عربستان سعودی خبر دادند. 


