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تحلیل روز
محمدصادق مصدق

آن سوی مخالفت آمریکا با
« اس »400
در پی تهدیدات پیاپی واشنگتن علیه آنکارا به
دلیل توافق خرید سامانههای «اس»400-
روسیه« ،فؤاد اوکتای» معاون اردوغــان تأکید
کردکهترکیههرگزدرمقابلتحریمهایآمریکا
به دلیل توافق خرید سامانههای دفاعی اس-
 400تسلیمنخواهدشد.واشنگتنتأکیدکرده
است که سامانههای «اس »400-میتواند به
قابلیتهایجنگندههایآمریکایی«اف»35-
ضربه بزند و به همین دلیل به ترکیه هشدار
دادهاستکهدرصورتقطعنکردنهمکاریبا
روسیه در زمینه خرید سامانههای اس،400-
با تحریمهای آمریکا روبه رو خواهد شد.با این
حال،آنکارااصرارداردکهاس 400-واف35-
هیچاختاللیبراییکدیگربهوجودنمیآورندو
تأثیریبریکدیگرندارندوبههمیندلیلحاضر
بهقطعهمکاریباروسیهدرزمینهقراردادخرید
اس 400-نیست .اما چرا آمریکا با خرید اس
400ازسویترکیهمخالفتمیکند؟بایدگفت
خرید تسلیحات نظامی سنگین مثل سامانه
هایدفاعموشکیباعثمیشودتاترکیهروابط
راهبردی خود با روسیه را در سال های آینده
براساساینتجهیزاتتنظیموتقویتکندواین
مسئلهممکناستهمزمانباعثکاهشروابط
راهبردیترکیهباآمریکاشودبنابراینواشنگتن
نزدیک شدن بیش از حد ترکیه به روسیه را
مخالف منافع خود می دانــد.افــزون بر این،
آمریکا همواره به دنبال برتری نظامی اسرائیل
نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه است و
مجهزشدنترکیهبهاس400رابرخالفبرتری
اسرائیل ارزیابی می کند همچنین با خرید اس
 400وابستگی های نظامی ترکیه به خرید
تجهیزات نظامی آمریکا کاهش پیدا می کند و
این به کاهش نفوذ یک طرفه و روابط نامتقارن
واشنگتنوترکیهمنجرمیشود.

بایدن از خجالت
ترامپ درآمد

زیرساختهایرژیمصهیونیستیدر
تیررسموشکهایحماس قرارگرفت

قمارپرهزینه
نتانیاهو

کامیار-حمالت صهیونیستها با پاسخ کوبنده
نیروهای مقاومت فلسطین در موشک بــاران
سرزمینهای اشغالی طی دوروز گذشته رو به
روشد.تل آویو هرگز تصور نمیکرد که پاالیشگاه
نفتاشدرحیفا،واقعدرشمالیتریننقطهاراضی
اشغالی ،هدفی آسان برای موشکهایی باشد که
از شهر رفح ،جنوبیترین نقطه نوار غزه و هممرز
با مصر شلیک میشوند و با دقت باالیی به هدف
اصابت می کنند و خساراتی را به بار میآورند.با
این حال،سخنان اخیر «بنیامین نتانیاهو» نخست
وزیــر رژیــم صهیونیستی نیزنشان میدهد که
صهیونیستها در اندیشه ورود به نبرد فراگیر
با مقاومت در غزه هستند .نتانیاهو در سخنانی
اعالم کرد که به ارتش دستور داده است حمالت
گسترده به نوار غزه ادامه پیدا کند .وی مدعی شد
که نیروهای مستقر در مرزهای نوار غزه را با حضور
نیروهای زرهی رژیم صهیونیستی تقویت کرده
است.نتانیاهو ضمن نادیده گرفتن کشتار افراد
بی دفــاع و بی گناه در غــزه ،مدعی شد :حماس
مسئولحمالتشبهمواضعماستواینجنبشبه
همراه جهاد اسالمی باید تاوان سختی بپردازند!
بــزرگ ترین ســازمــان فضایی در جهان ،سالها
قربانی یک کالهبرداری در مقیاس بــزرگ شده
است.به نوشته یورونیوز،شرکتی کوچک در ایالت
اورگــن آمریکا حدود  ۲۰سال با دستکاری نتایج
آزمایشگاهی،آلومینیمتقلبیبهادارهکلهوانوردی
و فضای آمریکا داده است.ناسا این موضوع را تایید
و اعــام کرد که این کالهبرداری باعث شکست
دو ماموریت پرتاب موشک در سالهای  2009و
 2011شده است.شرکت ساپا پروفایلز که سازنده

بر اســاس آمارها تاکنون  11فلسطینی در این
حمالت به شهادت رسیدهاند که در میان کشته
ها یک کودک  ۱۴ماهه همراه با مادر باردارش به
چشم میخورند .وزارت بهداشت فلسطین سن
این دختر را یک سال و دو ماه و سن مــادر بــاردار
این دختر را 37سال اعالم کرد .تعداد کشتههای
صهیونیستهانیزدرحمالتراکتیدوروزگذشته
مقاومتفلسطینبهسهنفررسیدهاست.همزمان
بارجزخوانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه
گروههایمقاومت،تاکنونبیشاز ۴۰۰موشکاز
سمت آن ها به مواضع صهیونیستها شلیک شده
و موجی از ترس و وحشت را در صفوف آنها ایجاد
کرده است .نکته مهمی که در این حمالت برای
نخستینباردرطولچندسالگذشتهخودرانمایان
کرد ،شلیک به سمت فرودگاههای نظامی رژیم
صهیونیستیدرصحراینقببود.فرودگاهنواتیمو
حستاریمکهدوفرودگاهمهمواصلینیرویهوایی
رژیم صهیونیستی است ،در این حمالت موشکی
هدفقرارگرفتهاند.هرچندایندوفرودگاهبسیار
بزرگ وسامانههایگنبدآهنینپیرامونآننیزدر
آمادگیبهسرمیبرنداماتالشفرماندهیمقاومت

درغزهبرایگستردهکردندایرهشلیکهاوحرکت
بهسمتپایگاههواییصهیونیستهابهنوبهخوداز
اهمیت زیادی برخوردار است و نباید این سیاست
به صورت مقطعی باشد .مقاومت اگر به صورت
همزمان بیش از  200راکــت به سمت فرودگاه
حستاریم شلیک کند ،با وجود همه گستردگی
فرودگاه و همه توان پدافند آن به دلیل گسترش
بیشازاندازهجنگندههایاف،16اف 15وبرخی
ازهواگردهای دیگر مانند بالگردها و پرندههای
سنگین ،احتمال بروز تلفات در آن ها زیاد است.
دیــروز آژیرهای هشدار در «بئرالسبع ،نتیفوت،
عراد ،اشکلون ،شورای منطقهای اشکلون ،ناحل
عوز و غیره» به صدا درآمد.فاصله عراد با غزه کمی
بیشتر از فاصله تأسیسات اتمی دیمونا با غزه است
که حدود  ۷۰کیلومتر است .دراین میان راکتور
هستهای دیمونا از مهمترین اهداف استراتژیکی
است که میتواند هدف موشکهای مقاومت قرار
بگیرد.اینتاسیساتراکتوروازمهمترینتاسیسات
در اراضی اشغالی محسوب میشود .کمی دورتر
از این راکتورها پایگاههای شرکتهای اسرائیلی
تولید فسفات و سنگ معدن اورانیوم قرار دارد که

شرکتی آلومینیم تقلبی به اداره کل هوانوردی و فضای آمریکا داده است

19سالکالهبرداری از ناسا

اکــســتــروژن آلومینیم اســت بــا دستکاری نتایج
آزمایشگاهی ،آلومینیم تقلبی به ناسا داده است.
ناسا اعالم کرده که این موضوع باعث زیان 700
میلیوندالریبهاینشرکتشدهاست.اینموضوع،
در پی بررسیها برای پیدا کردن دالیل شکست دو
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ماموریت فضایی این سازمان کشف شد .در این دو
ماموریتقراربودموشک،TaurusXLماهوار ههایی
رابهمنظورمطالعهآبوهوادرمدارزمینقراردهند
اما در هر دو ماموریت دماغه این موشک برای پرتاب
ماهواره به فضا باز نشد.آژانس فضایی آمریکا در

در صورت اصابت موشکهای مقاومت به آن ها
موجب فاجعهای بزرگ برای این دولت اشغالگر
خواهد شد.فرودگاه بینالمللی بنگوریون که در
مرکزاراضیاشغالیواقعشدهنیزیکیازمهمترین
زیرساختهای استراتژیکی است که این رژیم از
هدف قرار گرفتن آن ها نگران است و در صورت
رسیدن موشکهای مقاومت به آن جا پروازها
متوقف میشوند به همین دلیل صهیونیستها با
بروز هر تنشی ،مسیرهای پروازی از این فرودگاه
و به مقصد آن را تغییر میدهند .اکنون با افزایش
برد موشکهای مقاومت و پوشش تمامی اراضی
اشغالی،مجتمعپتروشیمیحیفاکهشاملتعدادی
زیرساختپاالیشوانبارموادپتروشیمیقابلنشت
است،درخطرقرارگرفتهاست.اینمجتمعشامل
مجموعهای از لولههای زیر زمینی برای انتقال
متانولوموادپتروشیمی،انبارهایآمونیاکواتیلن
و نیز تعدادی زیرساخت برای تولید نیتروژن ،آب
آشامیدنی،هوایفشردهوسیستمهایضدحریق
است.عالوه براینموشکهای مقاومت در صورت
شلیکهای متعدد از نــوار غزه برخی تاسیسات
نفتی موجود در اراضی اشغالی به ویژه آن هایی
که به پاالیش نفت با قابلیت اشتعال باال اختصاص
دارنــد ،در خطر قرار میگیرند.بااین حال به نظر
میرسد که نتانیاهو در تالش برای جلب رضایت
حزب به شدت راست گرای «خانه ما» به رهبری
آیگدور لیبرمن برای حضور در کابینه و تشکیل
دولت،همچنانبخواهدحمالتعلیهغزهرابهرغم
هزینههای امنیتی آن ادامه دهد چنان که خیال او
از نبود فشارهای جهانی در شرایط وجود حمایت
غرب و سکوت دولتهای عربی تاحدود زیادی
راحتاست.
نهایت به منشأ این موضوع پی برد .در واقع شرکت
ساپا پروفایلز که پیمانکار ناسا در اورگن بود19 ،
سالآلومینیممعیوبوتقلبیبهآژانسفضاییآمریکا
دادهبود .قطعاتآلومینیمیموشکدرزمانپرتاب
خرد میشد و بنابراین قادر به رها کردن ماهواره
به فضا نبود .مدیر بخش پرتاب ناسا ،در واکنش به
این موضوع اعالم کرد بهطور جدی به اعتماد ناسا
خدشه وارد شده است« :سالها کار علمی بهخاطر
تقلبازبینرفت».

گوایدو به اشتباهات در تالش اخیر
برای انجام کودتا اعتراف کرد

رمزگشاییاز
شکست

شریفی-نیکالس مادورو پس از ناکامی خوان
گوایدو ،رهبر مخالفان ،در جلب حمایت جمع
بزرگی از نظامیان همچنان در قدرت است.
ن کرد که در
حاال ،رهبر اپوزیسیون ونزوئال اذعا 
تالش برای انجام کودتای نظامی اشتباههایی
شــد .گوایدو درب ــاره دلیل ادامــه تظاهرات و
ناکامی در پیروزی در شورشهای اخیر گفته:
«شاید ما به سربازان بیشتری نیاز داریم .شاید
مقامات بیشتری از حکومت باید از این مسئله
حمایت کنند ».این سخنان در حالی است که
در دو مــاه گذشته مقامات کلیدی مخالفان
ونزوئال تحت رهبری «خــوان گوایدو» رئیس
جوان مجلس ملی این کشور با مقاماتی از دولت
ونــزوئــا که در پست هــای کلیدی هستند از
جمله افسران نظامی ،دیدار و تالش کردند به
توافقی درباره انتقال آرام قدرت دست یابند.
این دیدارها در پاناما ،جمهوری دومنیکن و
نیز در بوگوتا پایتخت کلمبیا انجام شــد...در
حالی که دو طرف ابتدا بسیار با هم اختالف
نظر داشتند اما بر سر یک موضوع هم رای بودند
که مادورو باید برود .شکست عملیات سقوط
دولت سوسیالیست نیکالس مادورو در حالی
است که تارنمای «هیل» در گزارشی به دخالت
نظامی آمریکا در اعتراضات مردمی ونزوئال
پرداخت و نوشت :با تشدید بحران در ونزوئال،
این بحران با توجه به حمایت «جان بولتون»
مشاور امنیت ملی آمریکا برای مداخله نظامی

و سیاست «دونالد ترامپ» رئیس جمهور برای
خـــودداری از ورود به درگــیــری هــای نظامی
بیشتر ،آزمونی برای محک زدن روابط این دو به
شمار می آید .هیل می نویسد :مداخله نظامی
می تواند چالشی برای ترامپ باشد که تاکنون
نشان داده ترجیح می دهد تعداد درگیری های
نظامی کنونی را کاهش دهد و از بروز درگیری
های جدید اجتناب کند .در حالی که ترامپ
گفته است که «همه گزینه ها دربــاره ونزوئال
روی میز است» ،بولتون به چهره ای تبدیل شده
که به طور علنی از هرگونه تالش برای دخالت
نظامی حمایت می کند .بولتون روز جمعه با
«مایکپنس»وزیرامورخارجهو«پاتریکشانون»
سرپرستوزیردفاعدرپنتاگوندیدارکردتاباآن
ها درباره اوضاع ونزوئال گفت وگو کند اما ترامپ
(حداقل در حرف و نه عمل) به وضــوح اعالم
کرده که مخالف «ملت سازی» یا مداخله نظامی
دراقصی نقاط جهان است و خواستار پایان
دادن به جنگ افغانستان شده و صدها نیروی
آمریکایی را از سوریه خارج کرده است« .مایکل
مک کارتی» استاد دانشگاه جورج واشنگتن؛
موضع کنونی مقامات دولتی آمریکا را با هدف
کسب موفقیت برای ترامپ ارزیابی کرد و گفت
که ما اکنون درمنطقه خاکستری بین به صدا در
آوردنزنگهشدارواقدامعملیهستیموبهنظر
من،براییکدورهقابلپیشبینیدراینمقطع
باقی خواهیم ماند.

اظهار نظر روز
یشان تارور:

جنگی بی نتیجه در قلب ونزوئال

سهشنبه گــذشــتــه بـهنــظــر م ـیرســیــد کــار
نیکوالس مــادورو تمام شده و خوان گوایدو
رهبر مخالفان وی در آستانه به قدرت رسیدن
درونزوئالست.بااینحالتمامامیدواریهای
فوق که تشکیالت دونالد ترامپ نیز در یک
ارزشگذاری شتاب زده آن را «عملیات موفق
آزادسازی»نامیدهبود،بیشازحدخوشبینانه
ویکگمانهزنیحبابگونهبود،چهارروزبعداز
آن امیدهای واهی ،وضعیت مادورو سستتر
از آنی نیست که قبل از تحوالت صوری فوق
بودهاست .درست است که در درگیریهای
خونین خیابانی بین معترضان و نیروهای
امنیتیمتعلقبهدولتمادوروحداقلچهارتن
کشتهو 230نفرهممجروحشدنداماجایگاه
مــادورو در جامعه اص ـ ً
ا ویــران نشده است.
گوایدو در آن روزها بیش از حد پرشور ظاهر
شد و مردم را به حضور گسترده در خیابانها
تشویق کرد و مدعی شد ،در صورت پایمردی
آن ها شکست مادورو و روی کار آمدن آنچه
وی یک دولت مردمی نامیده ،دور از دسترس
نیست و فقط دو سهگام تا چنین چیزی باقی
است اما اوضاع حاال برعکس شدهاست و در
یک تغییر موضع مجدد لوپز که حاال بیش از
پیش تحت تعقیب نیروهای وفادار به مادورو
است ،به سفارت اسپانیا در شهر کاراکاس
پناهنده است تا یک بار دیگر ناظران به این
نتیجهبرسندکهجنگقدرتماههایاخیردر
قلبونزوئالیکستیزبینتیجهوخیابانهای
پایتخت این کشور بیشتر محل یک رویارویی
چندگانه و فاقد تمرکز از سوی هر دو طرف
مبارزه است .شاید هم ترامپ در نهایت به این
نتیجه عجیب برسد که ادامه حضور مادورو
در پست ریاست جمهوری ونزوئال بیش از آن
که به ضرر وی باشد ،منافع کوتاه و میانمدت
وی را فزونتر تأمین خواهد کرد .یک دلیل
بارز که رئیسجمهوری پرتضاد آمریکا را به
سویایننتیجهگیریسوقمیدهد،ایننکته
است که مادورو با هر هجوم تازه گوایدو که از
دید دست چپیها عروسکی بیش در دست
کاخ سفید نیست ،مقبولیت عامه بیشتری
مییابد و بخشی از لغزشهای سیاسی و
اقتصادی قبلی او که هجوم مخالفان بهوی را
در ابتدای کار امری بدیهی و قابل فهم نشان
میداد،اینکبهیکخیانتضدمردمیشبیه
میسازد.حداقل ضرر وارد شده به ترامپ و
تشکیالت سیاست خارجه آمریکا از این ستیز
بیبرنده ،سست شدن اعتقاد کسانی است
که میپنداشتند اگر آمریکا قصد برکناری
دولتیرادرمنطقهآمریکایشمالیومرکزی
داشتهباشدبیگمانپیروزخواهدشدبهویژه
که حسن ختام تمامی مخالفخوانیهای
مادورو طی سالهای اخیر ،بیان اهداف شوم
امپریالیستهابرایمردمکشورشبودهاست.
بهقولکریستوفرسالتینیکارشناستحوالت
سیاسی و بینالمللی در دانشگاه کلمبیای
آمریکا،گوایدوحاالمدلکاملسیاستمداران
شورشیاماوابستهایاستکهپرچمآمریکارا
گوشهای پنهان کرده اند اما برای برافراشتن
آن به شکلی مذبوحانه میکوشند .راه برون
رفت از این وضعیت پیچیده دست کم برای
کاخ سفید قطع سریع حمایتهای آشکار از
گوایدووعقبنشینیموقتیوتجدیدسازمان
نیروهایش و صبر بــرای حمله بعدی است.
تهاجمی که البته به لطف مقاومت بزرگ
مادورو زمان آن نزدیک نخواهد بود و پیروزی
در آن نیز بیشتر یک توهم جلوه خواهد کرد تا
یکسنجشسیاسیحسابشده.
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نمای روز
خمپاره؛هدیهحزبا...بهباسیل
اهالی یکی از شهرکهای حامی و طرفدار حزب
ا ...لبنان در بازدید وزیــر خارجه این کشور از
شهر جبیل واقع در شمال بیروت ،خمپارهای که
مقاومتازآندرجنگآزادسازیارتفاعاتعرسال
درسال2017علیهگروهتروریستیجبههالنصره
استفادهکردهبود،بهویهدیهدادند.

فلوریدا قانونی تصویب کرد که در آن
شرکت زندانیان سابق پیش از پرداخت
بدهی های قضایی  ،در انتخابات ممنوع
می شود؛ اقدامی که مخالفان آن را مانع
تراشی بر سر شرکت حدود یک میلیون
و  400هزار زندانی سابق در انتخابات
بیان کرده اند .

