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   خبر

آمادگی برای دفاع هوشمند
با اینکه اروپایی  ها خط و نشان اجرای سیستم ماشه در قبال گام پنجم 
هسته ای ایران را در دس��تور کار داشتند، به محض اعالم موضع قاطع 
ایران در قبال چنین رویکردی، نه تنها اروپا از قصد خود منصرف شد، 
بلکه با اعزام مسئول سیاست خارجی جدید خود به تهران، تالش کرد  
توقف و به عقب ران��دن گام های ایران را با وعده های یک دس��تور کار 
مذاکراتی، در دس��تور قرار دهد. مقامات هلن��د و اتریش هم به تهران 
آمدند و مالقات  هایی در همین چارچوب انجام گرفته اس��ت. با اینکه 
مقامات امریکایی، هنوز بر طبل توخالی فشارهای حداکثری می زنند، 
در ارزیابی های خود از کارکرد راهبرد فش��ار حداکثری، به این نتیجه 
رسیده اند که سیاست آنها حاصلی نداشته و ایران را مصمم تر نیز کرده 
است. نمادهای تشییع سردار سلیمانی، تظاهرات 22 بهمن و مشارکت 
فعال مردم در انتخابات،  به رغم همه شیطنت های داخلی و خارجی و 
جنگ روانی گسترده، حضور نیروهای انقالبی در انتخابات مجلس که 
نوید بخش دوره ای جدید از سیاس��ت ورزی در داخل و خارج از کشور 
اس��ت، از نگاه مقامات غربی مخفی نمانده اس��ت. اقدامات گروه مالی 
FATF برای قرار دادن ایران در لیست س��یاه خود که نوعی انتقام از 
ایران در قبال شکست جریان های سیاس��ی در انتخابات بود، یکی از 
عرصه  هایی اس��ت که باید به فوریت بدان پاسخ گفت و اگر اجرای 39 
بند از تعهدات به این گروه مالی که فقط نوعی جاسوسی محترمانه از 
س��از و کارهای مالی و پولی و تجاری و بازرگانی ایران است، به لیست 
سیاه آنها منجر می شود، چه نیازی به استمرار اجرای این تعهدات است 
و بجاست هرچه سریع تر، ش��ورای عالی امنیت ملی در این خصوص 

تصمیم گیری کند. 
سخنان دیروز مقام معظم رهبری در ابتدای درس خارج از فقه که دفاع 
هوشیارانه و آمادگی برای ضربه و تقابل با اقدامات دشمن را مورد تأکید 
قرار داد، دستورکارهای زیادی را پیش روی مؤسسات مسئول و به ویژه 
نمایندگان انقالبی مجلس که با نفسی تازه وارد صحنه می شوند، قرار 
می دهد. این دس��تورکار  ها باید در همین شاخص های رهبری معظم، 
همه عرصه های جنگ دشمن با ایران را شامل و جوهره راهبردی آن، 
هزینه دار کردن جدی سیاست های امریکا و غرب و متحدان آن باشد. 
دستورکار انتقام خون سردار سلیمانی و راهبرد اخراج امریکا از منطقه، 
خاموش کردن بوق های فتنه و جنگ روانی و رسانه ای از مراکز شناخته 
شده سعودی، صهیونیستی، انگلیسی که دستیارانی در داخل کشور 
نیز دارد، به موازات مطالبه و نظارت دقیق بر محتوای دیدار  هایی که از 
عمان مدیریت می شود و گاه بوی برجام منطقه ای نیز دارد و بازسازی 
مناسبات تخریب ش��ده تعمدی با روس��یه و چین و ریل گذاری نظم 
منطقه ای جدید و فعال کردن دستورات اقتصاد مقاومتی که حداقل در 
چندسال گذشته، مورد اهتمام نبوده و ممانعت از فرصت سوزی های 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی با همسایگان، کمترین موضوعاتی است که 

باید با سرعت فعال شوند. 
مقامات امریکایی در حال تهیه سناریو  هایی جهت حفظ آبروی خود در 
شکست راهبرد فشار حداکثری هستند و میانبر  هایی برای دنبال کردن 
اهداف اصلی در قبال ایران و تردیدسازی و یا متوقف کردن رویکردهای 
تقابلی ایران با ژست های مذاکراتی و فرستادگان اروپایی یا واسطه های 
عمانی تدارک کرده اند. این مرحل��ه از فضای بین ایران و غرب، اگرچه 
باید پایه های اصلی راهبرد دشمن را هدف قرار دهد ولی نباید از ویژگی 
دفاع هوشمند در تمامی عرصه   ها و ابعادی که دشمن جنگ را تحمیل 

کرده غافل باشد. 
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 مسکو: حضور امریکا در خاورمیانه عامل بی ثباتی است 
مع��اون وزیر خارجه روس��یه گفت که حض��ور نظامی واش��نگتن در 
خاورمیانه برهم زننده ثبات در این منطقه است. میخائیل بوگدانوف در 
سخنانی گفت:»پایان حضور ارتش امریکا در نقاط حساس در خاورمیانه 
باعث بهبود اوضاع در منطقه می شود.« بوگدانوف در گفت وگو با نشریه 
هفتگی یونان گفت: از طرف دیگر، ما اظهاراتی را می شنویم که دونالد 
ترامپ در هنگام سخنرانی خود در کنگره در 5فوریه، درباره تمایل به 
» پایان دادن به جنگ    ها در خاورمیانه«  و محدود کردن حضور ارتش 
امریکا اعالم کرد. در نقاط حساس اجرای این طرح    ها مطمئناً وضعیت 
منطقه را بهبود می بخشد.  وی خاطرنشان کرد: گاهی به نظر می رسد 
که نیروهای خاصی در نخب��گان امریکایی عالقه ای به عادی س��ازی 
ندارند، بلکه برعکس، سعی در بی ثبات کردن فضای خاورمیانه به منظور 
بهره گیری از عدم ثبات سیاسی و درگیری های مداوم برای صید ماهی 

از آب گل آلود دارند. 
-----------------------------------------------------

 حضور تیم صهیونیستي در مسابقات امارات
وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی در بیانیه ای اع��الم کرد که تیم 
دوچرخه سواری این رژیم در مسابقاتی که قرار است طی چند روز 
آتی در امارات برگزار شود مشارکت خواهد کرد. به گزارش روزنامه 
القدس العربی، در این بیانیه آمده است: این نخستین باری خواهد 
بود که تیم دوچرخه سواری اسرائیل در مسابقه ای در امارات شرکت 
می کند. در همین راستا، یکی از اعضای تیم دوچرخه سواری اسرائیل 
به شبکه عبری زبان » کان « گفت: در آنجا )امارات( به گرمی از من 
استقبال شد و مردم در این کشور بسیار مهربان هستند. طبق این 
گزارش، مس��ابقات دوچرخه س��واری » تور امارات 2۰2۰ « از روز 
یک    شنبه تا      شنبه آینده در تمامی امارت های هفتگانه کشور امارات 

برگزار می شود. 
-----------------------------------------------------

 آفتابی شدن رئیس امارات بعد از غیبت ۹ ماهه
خبرگزاری امارات )وام(، ویدئویی کوتاه از رئیس امارات بعد از غیبت 
9 ماهه منتش��ر کرد. به گزارش ای��ن خبرگزاری، در ای��ن ویدئو گویا 
خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات اقدام به گش��ت زنی در جنگل 
محافظت ش��ده » غناظه « به همراه محمد بن زای��د، ولیعهد ابوظبی و 
رهبر دوفاکتوی امارات، طحنون ب��ن محمد آل نهیان، نماینده حاکم 
منطقه العین و منصور بن زاید آل نهیان، معاون نخس��ت وزیردر امور 
ریاستی کرده است. البته ویدئوی پخش شده توسط خبرگزاری رسمی 
امارات، خلیفه بن زاید را نشسته بدون اینکه حرکتی داشته باشد، نشان 
می دهد. امارات بعضاً اخباری از سفر ویژه  رئیس امارات به خارج از کشور 
بدون اعالم مقصد و اهداف سفر یا تصاویری از او در جریان خروج یا ورود 

به کشور منتشر می کند. 
-----------------------------------------------------

 تظاهرات لبنانی     ها در اعتراض به دولت جدید 
معترضان لبنانی تظاهرات گس��ترده ای در تعدادی از خیابان های 
اصلی بیروت با عنوان »بها را پرداخ��ت خواهید کرد« در مخالفت 
با کابین��ه جدید و اعت��راض به سیاس��ت های مال��ی، اقتصادی و 
بانکی کشور به راه انداخته و خواس��تار کوتاه کردن دوره پارلمان و 
برگزاری انتخابات زودهنگام شدند. به گزارش روزنامه الیوم السابع، 
تظاهرکنندگان پرچم لبنان و پالکارد    هایی با ش��عارهای استرداد 
اموال غارت شده، استقالل دس��تگاه قضایی و مجازات فاسدان در 
دست داش��تند. آنها همچنین پالکارد    هایی در دست داشتند که 
روی آنها عبارات  »هیچ اعتمادی به دولت نیست« و »آری به کوتاه 
کردن دوره پارلمان« نوشته شده بود. معترضان می گویند، دولت 
حسان دیاب، نخس��ت وزیر جدید اعتماد پارلمان را جلب کرده اما 
اعتماد مردم را جلب نکرده و رأی اعتماد پارلمان به این دولت به رغم 

خواست و اراده مردم معترض است. 

حماس: برخی اعراب 
در تهیه معامله قرن مشارکت داشته اند

معاون رئیس دفتر سیاس�ی جنبش مقاومت اس�امی فلس�طین 
حماس در س�خنانی فاش ک�رد که برخ�ی کش�ورهای عربی در 
تهی�ه معامله ق�رن نق�ش داش�ته اند. همچنین یک عض�و دفتر 
سیاس�ی جنبش حماس در س�خنانی گف�ت که تهدی�دات رژیم 
صهیونیس�تی علیه مقاومت و نوار غ�زه در راس�تای رقابت های 
انتخاباتی میان اح�زاب این رژیم برای راهیابی به پارلمان اس�ت. 
به گزارش ایسنا، صالح العاروری، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس در 
مصاحبه با شبکه » االقصی « با اشاره به طرح ضد فلسطینی موسوم به 
» معامله قرن« خواستار مقابله با این طرح با تمامی اشکال مقاومت شد.  
وی گفت: ما روی یک جنبش میدانی برای مقابله با معامله قرن حساب 
بازکرده ایم و محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در 
اولین سخنرانی خود )پس از رونمایی از معامله قرن( برای سفر به غزه 
اعالم آمادگی کرد.  العاروری افزود: ما بالفاصله با سفر هر چهره ملی به 
غزه موافقت کردیم تا بدین واسطه درباره برنامه های ملی به توافق دست 
یابیم. تمامی احزاب و نیرو     ها دغدغه مقابله با معامله قرن را دارند و ما 

خواستار عمل به این مسئولیت توسط تمامی شرکا هستیم. 
این مقام فلسطینی در ادامه اظهار کرد: اطالعاتی در اختیار داریم که 
نشان می دهد برخی کش��ورهای عربی در تهیه معامله قرن مشارکت 
داشته اند، این کشور     ها همچنین به طور جدی در تصویب و تحمیل این 
طرح نقش دارند. برخی      ها تمایل به عادی سازی روابط میان اسرائیل و 
تمامی کشورهای عربی دارند و اموالی را در این زمینه هزینه می کنند، 
نقض      هایی در زمینه عادی سازی روابط وجود دارد اما بنیامین نتانیاهو، 

)نخست وزیر رژیم صهیونیستی( درباره میزان آن دروغ می گوید. 
معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس در بخش 
دیگری از اظهاراتش اعالم کرد که مصر از رهبری این جنبش برای سفر 

به قاهره دعوت کرده است. 
وی در این باره عنوان کرد که مصر » خانه دوم « حماس اس��ت و سفر 

مذکور به منظور بررسی چند پرونده مهم صورت خواهد گرفت. 
العاروری درباره تهدیدات اسرائیل نیز خاطرنشان کرد: حماس تهدیدات 
اسرائیل علیه غزه را ناچیز نمی شمارد اما از آن هم نمی ترسد و ما در این 
جنبش در زمان و مکان مناسب پاسخ خواهیم داد و تجاوز را نخواهیم 
پذیرفت.  وی افزود: رژیم اشغالگر به هیچ توافقنامه ای پایبند نیست و 
همواره آنها را نقض می کند. تا زمانی که این رژیم غزه را محاصره کند، 
ملزم به تهیه تمامی نیازهای انسانی از آب و غذا گرفته تا دارو و برق است. 
اگر این رژیم قصد فراهم کردن نیازهای ملت ما را ندارد، پس باید از دریا 

عقب نشینی کرده و مرزهای فلسطین از سمت غزه را باز بگذارد. 
الع��اروری در ادامه با بی��ان اینکه موضوع شهرک س��ازی اس��رائیل 
» کشنده ترین « سالح برای ملت فلسطین به شمار می رود، تأکید کرد: 
در اوج انتفاضه دوم این شهرک      ها خالی از سکنه شده و بسیاری از آنها 

تبدیل به پادگان هایی برای ارتش )اسرائیل( شدند. 

تظاهرات ضد سرمایه داری در فرانسه 
بیخ گوش ماکرون

امانوئ�ل ماک�رون، رئیس جمه�ور فرانس�ه روز       ش�نبه هن�گام 
افتت�اح نمایش�گاه کش�اورزی در پاریس ب�ا اعت�راض مخالفان 
ض�د نظ�ام س�رمایه داری رو ب�ه رو ش�د. جنب�ش اعتراض�ی 
ض�د نظ�ام س�رمایه داری چندی�ن ش�هر فرانس�ه همچن�ان 
ش�اهد خش�ونت، درگی�ری و ش�لیک گاز اش�ک آور ب�ود. 
به گزارش صدا و سیما، معترضان فرانسوی روز       شنبه در هفته شصت و 
هفتم جنبش ضدسرمایه داری در منطقه تورکوان در شهر لیل در شمال 

فرانسه به خیابان آمدند. 
تصاویری از راهپیمایی معترضان در منطقه تورک��وان لیل در توئیتر  
منتشر شد. معترضان به سیاست های اقتصادی دولت فرانسه قرار است 

روز       شنبه در شهر های مختلف راهپیمایی کنند. 
پلیس فرانسه برای پراکنده کردن معترضان در شهر لیل از گاز اشک آور 
اس��تفاده کرد. جاناتان مودب خبرنگار ش��بکه تلویزیونی راشاتودی 
تصاویری را از تظاهرات و شلیک گاز اشک آور در شهر لیل منتشر کرد.  
بر اساس تصویری که خبرگزاری اس��پوتنیک منتشر کرد معترضان 
فرانس��وی با نصب پالکاردی توقف اجرای توافقنامه تجارت آزاد بین 
اتحادیه اروپا و کانادا موسم به سیتا CETA را خواستار شدند. همچنین 
بر اساس ویدئویی که در صفحه RemyBuisine@ منتشر شد، اریک 
دروئه از شخصیت های جنبش اعتراضی جلیقه زرد      ها که همراه با آنها 
تالش می کرد خود را به امانوئل ماکرون نزدیک کند، به دست مأموران 

پلیس از سالن نمایشگاه کشاورزی به بیرون رانده شد. 
تصاویر این اعتراضات در بین کاربران فرانسوی بازتاب گسترده داشت 
و سبب شد نمایشگاه کشاورزی به هش��تگ نخست توئیتر در فرانسه 
تبدیل شود. رئیس جمهور فرانسه در ماه های اخیر با جنبش ضد نظام 
س��رمایه داری و همچنین مخالفت با اصالحات نظام س��رمایه داری 

روبه رو است. 

با کسب 55 درصد آرای ایالت نوادا

سندرز تقریباً  نهایی  شد 

هادیمحمدی

س��ومی�ن  در    گزارش  یک
ت  ب��ا نتخ��ا ا
درون حزب�ی دموکرات  ه�ا که در ایال�ت نوادا 
برگزار شد، برنی سندرز، نامزد سوسیالیست 
این حزب با کس�ب 55 درصد آرای این ایالت 
همچنان پیشتاز دموکرات  ها باقی ماند. سندرز 
با کسب آرای 28 موکل برای نامزدی نهایی در 
مجمع انتخاباتی، گام بزرگی برای پیروزی در 
انتخاب�ات »سه     ش�نبه ب�زرگ« برداش�ت. 

برنی سندرز، س��ناتور امریکا و یکی از نامزد    های 
حزب دموکرات در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
این کش��ور، برخالف تصورات عم��وم همچنان 
پیشتاز انتخابات درون ایالتی است و میزان اقبال 
عمومی به س��ندرز روز به روز در ح��ال افزایش 
است. س��ندرز که در انتخابات درون ایالتی آیووا 
و نیوهمپشایر با اختالف خیلی جزئی به ترتیب 
دومین و اولی��ن آرای انتخاباتی را کس��ب کرده 
بود، در سومین دور انتخابات با اختالف فاحشی 
از دیگر رقبای هم حزبی خود سبقت گرفته است. 
به گزارش شبکه فاکس نیوز، نتایج اولیه انتخابات 
درون حزبی دموکرات  ها در ایالت نوادا که     ش��نبه 
شب برگزار شد، حاکی از آن است که برنی سندرز 
با کسب بیش از 55 درصد از آرا پیروز شده است. 
جو بایدن، یکی از نامزدهای دموکرات با کس��ب 
19/8درصد جایگاه دوم را به خود اختصاص داده 
است و تام استیر با 9/2 درصد و الیزابت وارن با 8/3 
درصد از آرا در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. به 
گزارش سی بی اس نیوز، پیروزی چشمگیر برنی 
سندرز در نوادا، به وی کمک خواهد کرد شانس 
پیروزی خود را در رقابت های موسوم به »سه     شنبه 

بزرگ« )سوم مارس( افزایش دهد. 
  طرفداري جوانان و رنگین ها

در ادامه رقابت ه��ای درون حزبی،      ش��نبه هفته 
آینده، انتخابات درون حزبی دموکرات  ها در ایالت 
کارولینای جنوبی برگزار خواهد شد و بعد از آن 
سه     شنبه هفته  آینده، به طور همزمان در 1۴ ایالت 
امریکا، انتخابات درون حزبی دموکرات  ها برگزار 
می شود که نقش مهمی برای مشخص شدن نامزد 
نهایی دموکرات  ها برای ورود به رقابت های اصلی 
انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ امریکا خواهد 
داشت. باتوجه به اهمیت انتخابات هفته آینده، اگر 
سندرز بتواند در رقابت های سه     شنبه بزرگ اقبال 
خوبی کس��ب کند، برای بقیه داوطلبان نامزدی 
حزب دموکرات سخت و عماًل ناممکن می شود از 
او جلو بزنند. به گزارش سی ان ان، در این رقابت ها، 
حدود یک سوم ایالت     ها در رقابت های درون حزبی 

رأی می دهند و تکلیف یک سوم امتیازهای ایالتی 
را در انتخابات معلوم می کنن��د. به  طور تاریخی 
تقریباً همیشه برنده این روز، نامزد نهایی حزب 
دموکرات شده است. س��ندرز      شنبه شب پس از 
برگزاری انتخابات در آیووا، در جمع هوادارانش 
گفت:»ما در انتخابات آیووا پیروز ش��دیم، ما در 
نیوهمپش��ایر پیروز ش��دیم و طبق گزارش سه 
شبکه و آسوشیتدپرس، اکنون در نوادا هم پیروز 
شده ایم. ما در نوادا یک ائتالف چند نسلی و چند 
نژادی ایجاد کردیم که نه تنها در این ایالت که در 

کل کشور پیروز خواهد شد.«
پیروزی سندرز در نوادا از این جهت اهمیت دارد 
که 51 درصد این ایالت رنگین پوس��ت هستند 
و تعداد ش��هروندان سفید پوس��ت در نوادا تنها 
۴9 درصد است و این مس��ئله نشان می دهد که 
سندرز در میان جوانان و التین تبار    ها از محبوبیت 

بیشتری برخوردار بوده است که این قشر تقریباً 
یک س��وم از حوزه های انتخابیه نوادا را تشکیل 
می دهد.  به گزارش بی بی س��ی، در مجموع برنی 
سندرز موفق به کسب 28 هیئت انتخاباتی شده 
حال آنکه بعد از وی، پیت بوته ج��ج دیگر نامزد 
دموکرات  با 22 هیئ��ت انتخاباتی در جایگاه دوم 
قرار گرفته است. سهم دیگر نامزدهای مطرح این 
حزب نیز به ترتیب هیئت انتخاباتی برای الیزابت 
وارن هشت موکل، امی کلوباچر هفت موکل و جو 
بایدن شش موکل انتخاباتی اس��ت. برای اینکه 
هر ی��ک از نامزدهای دموکرات موفق به کس��ب 
عنوان نامزد نهایی این حزب شود؛ نیازمند کسب 
1991 هیئت انتخاباتی اس��ت. برنی سندرز که 
اکنون در رقابت های درون حزبی حزب دموکرات 
صدرنشین است در دور قبلی انتخابات امریکا در 
س��ال 2۰16 نیز آرای مردمی بیشتری نسبت به 

هیالری کلینتون، کس��ب کرده بود اما سرانجام 
با رأی موکلین غیرمتعه��د، این کلینتون بود که 
به عرصه انتخابات پا گذاش��ت و از دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا شکس��ت خ��ورد. پیش از 
برگزاری انتخابات درون ایالتی دموکرات ها، تصور 
عمومی بر این بود که دموکرات  ها روی جو بایدن 
سرمایه گذاری کرده اند و در نهایت جو بایدن است 
که به عنوان نامزد نهایی دموکرات  ها برای رقابت 
با دونالد ترام��پ معرفی خواهد ش��د اما با توجه 
به اقبال عمومی به سندرز و پیش��تازی فزاینده 
او در مجمع های انتخابات��ی، دموکرات  ها ناگزیر 
به انتخاب سندرز خواهند بود. در روزهای اخیر 
گزارش شد ستاد مایکل بلومبرگ، میلیاردری که 
تازه توانسته رسماً وارد مناظره های درون حزبی 
دموکرات  ها ش��ود، تالش دارد بقی��ه داوطلبان 
نام��زدی ح��زب را متقاعد کن��د که ت��ا قبل از 
رأی گیری های »سه     شنبه بزرگ« به نفع او کنار 
بکشند وگرنه یک رقابت پرتعداد در آن روز عماًل 
به نفع سندرز است. س��ندرز اخیراً در سخنانی با 
انتقاد از برنامه های بلومبرگ، گفت که اگر او نامزد 
نهایی دموکرات  ها معرفی شود، ترامپ او را درهم 

خواهد شکست. 
 واکنش تفرقه انگیز ترامپ

دونالد ترامپ که با دقت نتایج انتخابات نامزدهای 
ح��زب دموک��رات را پیگیری می کند ب��ار دیگر 
اظهاراتی در این باره بیان کرد که بیشتر با هدف 
ایجاد اختالف در بین دموکرات  ها بود. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور امریکا در توئیتی 
درباره انتخابات درون حزبی نامزدهای دموکرات 
در ایالت نوادا به برنی سندرز بابت پیروزی تبریک 
گفت و نوشت:»برنی! نگذار دیگران پیروزی را از 
تو بگیرند«. ترامپ در پیامی دیگر در توئیتر لفظ 
توهین آمیزی را نس��بت به س��ندرز به کار برد و 
نوشت:»به نظر می رس��د که برنی دیوانه دارد در 
ایالت بزرگ نوادا عملکرد خوبی بر جای می گذارد. 
بایدن و دیگران به نظر ضعیف می رسند«. ترامپ 
با تاختن دوباره به مای��کل بلومبرگ، دیگر نامزد 
دموکرات  ها که زمانی با او دوس��تی داشته است، 
نوشت:»مایک کوچولو بعد از ثبت کردن بد    ترین 
حضور در تاریخ مناظرات ریاس��ت جمهوری، به 
هیچ وجه نمی تواند ش��روع دوب��اره ای در کارزار 
انتخاباتی اش داشته باشد«. رئیس   جمهور امریکا 
با تکرار اتهام زنی به س��ران و اعضای ارشد حزب 
دموکرات برای ممانعت از پی��روزی نهایی برنی 
س��ندرز در رقابت های مقدماتی نامزدهای این 
ح��زب افزود:»تبریک ب��ه برنی. اج��ازه نده آنها 

پیروزی را از تو بگیرند.«

واشنگتن برای دومین بار طی حدود یک سال 
اخیر ، حمله هس�ته ای به مسکو را شبیه سازی 
و آن را رس�انه ای ک�رد. در حال�ی ک�ه دول�ت 
امری�کا از تجدی�د پیم�ان اس�تارت جدید با 
روس      ها خودداری می کند، شبیه س�ازی اقدام 
هس�ته ای علیه روس�یه با واکنش تند روس      ها 
مواجه شده اس�ت. وزیر خارجه روسیه دیروز 
به امریکایی      ها گف�ت که اگر جنگ هس�ته ای 
آغاز شود، در پایان هیچ برنده ای وجود ندارد. 
یک مقام بلندپایه پنتاگون که البته نام او فاش نشده،        
شنبه شب فاش کرد که امریکا یک تمرین نظامی 
را به صورت شبیه سازی حمله متقابل به روسیه با 
استفاده از سالح های هسته ای با قدرت کم در اروپا، 
تمرین کرده است. مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا در 
این شبیه سازی که ظاهراً گفته می شود، طبقه بندی 
ش��ده بوده و سه       ش��نبه همین هفته انجام شده، 
شرکت داشته اس��ت. این مقام پنتاگون گفته که 
»یک تمرین کوچک« در سرفرماندهی استراتژیک 
امریکا در اوما      ها در نبراس��کا انجام شده است. این 
تمرین بعد از آن انجام شد که امریکا چند هفته قبل 
تأیید کرد که موشک های مناقشه برانگیز هسته ای 
کوچک خود را در زیردریایی      هایش خود مس��تقر 
کرده اس��ت. دولت ترامپ نیز از کنگره خواس��ته 
که ۴۴ میلی��ارد دالر به منظور خرید س��الح های 
جدید و حفظ و نگهداری تسلیحات موجود، بودجه 

اختصاص دهد. 
  شبیه سازی وضعیت کاپان

یک مقام دفاعی امریکا که خواس��ته نامش فاش 
نشود گفته که س��ناریوی تمرین شده شامل یک 
طرح اروپایی است که در آن، امریکا با روسیه درگیر 
یک جنگ می شود و روسیه تصمیم می گیرد با یک 
سالح هسته ای کوچک و محدود به یک پایگاه در 

سرزمین ناتو حمله کند.  به گفته این مقام پنتاگون، 
امریکا این حمله روسیه را با »یک پاسخ محدود « 
 به حمله اتمی مس��کو به اروپا جواب می دهد.  این 
مقام امریکایی می گوید: » ما در این تمرین، پاسخ 
]به روس��یه[ با یک س��الح هس��ته ای را آزمایش 
کردیم.«  به گفته او، در جریان این شبیه س��ازی، 
مقام های دفاعی و نظامی امری��کا نقش وزیر دفاع 
و رئیس جمهور امریکا را ب��ازی کرده اند به طوری 
که آنها با رون��د مکانیکی رون��د تصمیم گیری در 
شرایط اتمی آش��نا ش��ده و نحوه صدور فرمان به 
یگان ها را مورد بحث و بررسی قرار دهند. این مقام 
پنتاگون می گوید که مقام های دفاعی این شرایط 
را شبیه س��ازی کردند و وزیر دفاع، فهمی مناسب 
درمورد شرایطی که به وجود خواهد آمد، به دست 
آورد. سایت دیفنش نیزو، نوش��ته که فرد کاپالن 

در کتاب »بمب اتمی: رؤس��ای جمهور، ژنرال ها و 
تاریخچه مخفی جنگ هسته ای«  چنین رزمایشی 
را شبیه سازی کرده است. کاپالن در بخشی از این 
کتاب، می نویسد که در یک وضعیت خاص، گروهی 
از معاونان ش��ورای امنیت ملی امریکا ، پرتاب یک 
سالح هسته اي یا کوچک روس��یه به اروپا را با یک 
حمله متعارف، پاسخ می دهند ولی یک ماه بعد، وزرا 
و رهبران نظامی امریکا در وضعیت مش��ابهی قرار 
گرفته و تصمیم می گیرند در پاسخ به حمله روسیه، 

یک حمله هسته ای به بالروس انجام دهند. 
  این یک بازی خطرناک است

پیش از این، بمب افکن های راهبردی امریکا حدود 
یک سال پیش نیز برای آمادگی در مقابل تجهیزات 
اتمی روس��یه، حمالت هس��ته ای به این کشور را 
تمرین کردند. ای��ن تمرین اواس��ط فروردین ماه 

س��ال 98 برگزار ش��د و بمب افکن های راهبردی 
بی – 52 امریکا که در اس��فند ماه س��ال 1397، 
به پایگاه های نظامی اروپا منتقل ش��ده بودند، در 
نزدیکی منطقه کالینگراد در غرب روسیه، حمالت 
هس��ته ای به این کش��ور را تمرین کردند. تمرین 
امسال در ش��رایط خاصی انجام ش��ده و در حالی 
که روس      ه��ا می گویند آماده تمدی��د بدون پیش 
شرط پیمان استارت جدید و حتی مذاکره درباره 
تسلیحات جدید و پیش��رفته خود هستند، دولت 
امریکا از پذیرش آن س��ر باز می زن��د. معاون وزیر 
امور خارجه روسیه دیروز در واکنش به شبیه سازی 
امریکا گفت: »امریکا با تمرین س��ناریوی بمباران 
هسته ای محدود روس��یه، بازی خطرناکی را آغاز 
کرده است.«  سرگئی ریابکوف گفت: »واشنگتن به 
جای اینکه به تالش      ها برای تقویت سیستم کنترل 
تسلیحات از جمله سیستم های موشکی هسته ای 
تمرکز کند، بازی خطرناکی را شروع کرده است.« 
 ریابکوف تأکی��د کرد که هیچ س��ناریوی دیگری 
که امریکایی       ه��ا از آن به عنوان امکان اس��تفاده از 
سالح های هس��ته ای به فدراسیون روسیه نسبت 
می دهند، وجود ندارد. معاون وزیر خارجه روسیه 
ضمن جلب کردن نظرطرف امریکا به » لزوم تکیه 
کردن بر واقعیات در برنامه ری��زی نظامی« گفته 
است: » بر اساس فرمول شناخته شده ای که از زمان 
اتحاد جماهیر ش��وروی وجود داش��ته، اگر جنگ 
هسته ای آغاز ش��ود، در پایان هیچ برنده ای وجود 
ندارد و هرگز نباید ش��روع چنی��ن درگیری اعالم 
شود. عدم تمایل امریکا برای تأیید این فرمول دلیل 
دیگری برای ماست که نتیجه بگیریم که مقامات 
واش��نگتن همچنان در حال کار روی سناریوهای 
مختلف برای استفاده از سالح های هسته ای هستند 

و این بازی بسیار خطرناکی است.«

س�خنگوی کرملی�ن آن�کارا را ب�ه عم�ل 
توافقنام�ه  در  تعهدات�ش  ب�ه  نک�ردن 
س�وچی درب�اره ادل�ب س�وریه مته�م کرد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از س��ایت النشره لبنان، 
دیمیتری پسکوف، در کنفرانس مطبوعاتی اظهار 
کرد که ترکیه به تعهداتش در توافقنامه س��وچی 
درباره استان ادلب س��وریه عمل نکرده است.  وی 

افزود: تروریس��ت    ها در ادلب در حال دستیابی به 
تجهیزات نظامی بسیار خطرناک هستند.  پسکوف 
در ادامه خواستار پرهیز از خلق سناریوهای منفی 
در پی تحول روابط روسیه و ترکیه به خاطر وخامت 
اوضاع در ادلب شد.  این مقام روس در ادامه با اشاره 
به درخواست فرانسه و آلمان برای برگزاری نشست 
چهارجانبه درباره سوریه، گفت: والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهور روسیه نشس��ت چهارجانبه درباره 
س��وریه را تأیید می کن��د.  وی همچنین تصریح 
کرد: بحث و گفت وگو درباره تعیین موعد برگزاری 
نشست چهارجانبه درباره س��وریه همچنان ادامه 
دارد.  س��خنگوی کرملی��ن جمع��ه در کنفرانس 
مطبوعاتی اعالم کرد که مقامات کشورش به همراه، 
فرانس��ه، ترکیه و آلمان درحال بررس��ی برگزاری 

یک نشست درباره سوریه هستند اما تاکنون هیچ 
تصمیمی در این باره اتخاذ نش��ده است.  به دنبال 
آن امانوئ��ل ماک��رون، رئیس جمهور فرانس��ه نیز     
شنبه خواستار برگزاری نشستی پیرامون سوریه 
با مشارکت آلمان، روسیه و ترکیه و با هدف توقف 
درگیری های ادلب و اجتناب از بحران انس��انی در 

نزدیک    ترین زمان ممکن در استانبول شد. 

واکنش به شبیه سازی حمله هسته ای امریکا به روسیه 

هشدار مسکو به واشنگتن: جنگ هسته ای برنده ندارد!

همزمان با موافقت با نشست چهارجانبه درباره ادلب

 کرملین: آنکارا به تعهداتش در سوچی عمل نکرده است 

پایگاه مزدوران سعودي در یمن
 مجددًا هدف قرار گرفت

دول�ت  م�زدوران  نظام�ی  پای�گاه  یم�ن  انص�اراهلل 
داد.  ق�رار  ه�دف  را  م�أرب  اس�تان  در  یم�ن  مس�تعفی 
منابع محلی در استان مأرب اعالم کردند که انصاراهلل یمن پایگاه نظامی 
صحن الجن را که ش��امل مقر فرماندهی وزارت دف��اع و اتاق عملیات 
مشترک نیروهای دولت مستعفی اس��ت با موشک هدف قرار داده اند. 
منابع غیررس��می در یمن نیز تأیید کردند که چند انفجار در پایگان 
صحن الجن رخ داده اس��ت. برخی انصاراهلل یمن را متهم به انجام این 
حمله کرده اند ولی دولت نجات ملی یمن که انصاراهلل نیز بخشی از آن 
است، هیچ واکنشی به این حمله ادعایی نداشته است و مسئولیت آن 
را برعهده نگرفته است. این پایگاه هوایی سه ماه پیش هم هدف حمله 
موشکی ناشناسی قرار گرفت که تلفات زیادی برجای گذاشت و برخی 
از مقامات نظامی ارشد دولت منصور هادی در این حمله کشته شدند. 
البته منابع محلی در اس��تان مأرب می گویند که موش��ک    ها به هدف 
اصابت نکرده و هیچ تلفات جانی هم به دنبال نداش��ته اس��ت. شبکه 
تلویزیونی »بلقیس« یمن از قول یک منبع نظامی اعالم کرد  نیروهای 
انصاراهلل اتاق عملیات مشترک دولت منصور هادی در پایگاه »صحن 
الجن « را در شهر مأرب هدف قرار داده است. در استان الضالع نیز ادعا 
شده که انصاراهلل با موشک کاتیوشا مناطق شمال این استان را هدف 
قرار داد که البته این حمله نیز تلفاتی به دنبال نداشت. در تحولی دیگر، 
انصاراهلل یمن از چهار سامانه دفاع هوایی جدید در صنعا رونمایی کرد. 
به گزارش خبرگزاری یمنی سبأ، این سامانه های جدید » ثاقب1، 2 و 
3 و فاطر1 « هستند و ارتقا یافته اند. این سامانه     ها روند جنگ با ائتالف 
عربی و دولت مس��تعفی یمن را تغییر خواهند کرد. مهدی المش��اط، 
رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: این دستاورد تحول چشمگیری 
در روند س��اخت و ارتقای صنایع دفاعی است. این سامانه     ها مقدمه ای 
برای س��امانه های دفاعی پیش��رفته تر و کارآمدتر در مقابله با اهداف 

متخاصم هوایی هستند. 

علي قنادي
  گزارش  2


