
هشدار پنتاگون نسبت به احتمال بازگشت داعش طی 
۶تا ۱۲ ماه آتی

وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در پیش نویس گزارشی نسبت به احتمال 
بازگشت داعش ظرف ۶ تا ۱۲ ماه آتی هشدار داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الجزیره، در این پیش نویس گزارش که قرار است 
پنتاگون طی روزهای آینده آن را منتشر کند آمده است: داعش در تالش برای ایجاد 
خالفت در مناطق مشخصی است و اگر فشار نظامی بر این گروه همچنان به شکل 
فعلی باشد و مناطق تحت سیطره این گروه باقی بماند، احتماالً در اجرای طرح خود 

موفق شود.
در این گزارش اوضاع خاک سوریه از زمان اعالم عقب نشینی نیروهای آمریکایی از 
این کشور ارزیابی شده است. به نظر می رسد بین مسئوالن آمریکایی درباره ارزیابی 

اوضاع داعش در زمان کنونی اختالفاتی وجود دارد.
رئیس سازمان اطالعات ملی آمریکا سه شنبه طی گزارشی به کنگره اعالم کرده 
بود که داعش همچنان هزاران نیرو در عراق و سوریه دارد و تهدیدی جدی برای 

خاورمیانه به حساب می آید.
اما وزیر دفاع موقت آمریکا اعالم کرده که ۹۹.۵ درصد از اراضی تحت سیطره 

داعش پس گرفته شده و ظرف دو هفته بقیه اراضی آزاد خواهد شد.

روسیه: با اقدامات مخرب آمریکا در حوزه کنترل 
تسلیحاتی مقابله می کنیم

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: اصلی ترین عامل اقدام آمریکا 
حوزه  در  واشنگتن  مواضع  جدی  تضعیف  تسلیحاتی  کنترل  بحث  در 
بین المللی است. مسکو با جدیت متدها و ابزارهای مورد استفاده آمریکا 

در موضوع کنترل تسلیحاتی را رد می کند.
به گزارش ایسنا، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا جمعه اعالم کرد تعهدات 
کشورش به پیمان قوای هسته ای میان برد موسوم به آی ان اف از دوم فوریه به حالت 
تعلیق در می آید و در صورتی که مسکو به تبعیت از این توافق دوجانبه باز نگردد، 

روند خروج ظرف شش ماه آغاز خواهد شد.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: فدراسیون روسیه پیوسته و بدون 
قید و شرط به تعهداتش در زمینه کنترل، خلع سالح و عدم اشاعه هسته ای عمل 
می کند. ما قویاً هرگونه متد یا ابزار مورد استفاده از سوی واشنگتن را رد می کنیم ما 
آماده هماهنگی و همکاری تمام عیار با کشورهای هم فکر در راستای تقویت ثبات 
استراتژیک و امنیت بین المللی هستیم. عالوه بر این مسکو قاطعانه با هرگونه گام های 
مخرب در خصوص کنترل تسلیحاتی و عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی مقابله 

خواهد کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: فدراسیون روسیه به مخالفت قاطع با گام های 
مخرب در زمینه کنترل و عدم اشاعه تسلیحاتی از طریق انسجام با جامعه بین المللی 
درباره یک دستورکار سازنده با هدف تقویت این سامانه حقوقی بین المللی موجود 

ادامه خواهد داد.
یک  آمریکا  اقدام  پشت  دلیل  اصلی ترین  کرد:  تاکید  روسیه  وزارتخانه  این 
و  است  بین المللی  آمریکا در حوزه  مواضع  واقعی در  و  بسیار جدی  تضعیف 
در نتیجه، نگرانی واشنگتن از گرفتار شدن در گام هایی است که توسط خود 
آمریکایی ها برای امحای این سیستم حقوقی بین المللی و تحمیل یک سری 
قوانین به جهان برای تأمین نیازهای سیاست خارجی فرصت طلبانه آنها ایجاد 

شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا جمعه ابراز امیدواری کرد که یک توافق 
جدید ایجاد خواهد کرد که بسیار بهتر باشد و شامل تعداد کشورهای بیشتری نسبت 
به اعضای پیمان آی ان اف شود. ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: امیدوارم 
بتوانیم همه را در اتاق بسیار بزرگ و زیبایی جمع کنیم و به توافق جدیدی برسیم 

که بسیار بهتر باشد.
از سوی دیگر ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد ایاالت 
متحده از ارائه هرگونه مدرک جدیدی در حمایت از ادعایش مبنی بر عهدشکنی 

روسیه در پیمان آی ان اف ناکام مانده است.

درخواست کویت برای برگزاری نشست فوق العاده 
شورای امنیت درباره »الخلیل«

کویت از شورای امنیت سازمان ملل خواست پیرامون وضعیت شهر الخلیل 
فلسطین نشست فوق العاده برگزار کند.

به گزارش ایسنا، آناتولیو اندونگ امبا، نماینده گینه بیسائو در سازمان ملل که 
کشورش ریاست ماهانه شورای امنیت را از روز جمعه برعهده گرفته، در نشست 

خبری در مقر این سازمان در نیویورک خبر مذکور را اعالم کرد.
به نقل از روسیاالیوم، امبا در حالی این اظهارات را ایراد کرد که بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش با تمدید دوره مأموریت هیئت موقت سازمان 

ملل در الخلیل که از سال ۱۹۹۴ در این شهر فعالیت دارند، مخالفت کرد.
رئیس موقت شورای امنیت سازمان ملل افزود، تا این لحظه درباره درخواست 
کویت تصمیمی گرفته نشده و شاید اعضای شورا با مطرح شدن آن در خالل مباحث 

دیگر موافقت کنند.
هیئت موقت سازمان ملل در الخلیل با ۶۴ نیرو به دنبال قتل عامی که باروخ کاپل 
گلدشتاین، شهرک نشین اسرائیلی ۲۵ فوریه ۱۹۹۴ داخل مسجد ابراهیمی مرتکب 
شد و در اثر آن ۲۹ فلسطینی شهید و ده ها تن دیگر حین برگزاری نماز صبح زخمی 
شدند، فعالیت خود را در الخلیل آغاز کرد اما ارتش رژیم صهیونیستی روز پنج شنبه 
به اعضای این هیأت اعالم کرد که مأموریت آنها در این شهر تمام شده و باید الخلیل 

را ترک کنند.

نکته قابل توجه این است که آمریکایی ها مدعی هستند 
که چینی ها همین االن هم در این رقابت حضور دارند؛ 
لذا با از بین رفتن INF قطعا حضور چین در این رقابت 
راه  بی  بنابراین  کرد؛  خواهد  پیدا  چشمگیری  افزایش 
از  بزرگی  با موج  بعد INF دنیا  بگوییم که  اگر  نیست 
این  ساخت  به  تهدید  و  هسته ای  موشک های  ساخت 

موشک ها مواجه خواهد شد
 INF فرارو- یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: »بر اساس
آمریکا و روسیه ملزم شدند که بخشی از موشک های بالستیک 
و کروز خود را که قابلیت حمل کالهک هسته ای دارند را از 
اروپا خارج کنند. حاال اگر این توافق نباشد، آمریکایی ها می توانند 
مجددا موشک های خود را در کشور های مثل آلمان، بلژیک، 
هلند، ترکیه و... مستقر کنند و روس ها هم می توانند در منتهی 
الیه مرز خود یعنی در مرز با اوکراین مستقر کنند و با توجه 
بردT این موشک می  تواند برخی شهر های اروپا را هدف قرار 
دهد؛ لذا یک رقابت تسلیحاتی در جهان ایجاد خواهد شد. ضمن 
اینکه ممکن است این موشک ها در بخش های دیگر هم مستقر 
شوند. مثال روس ها در بخش آسیایی مستقر کنند و چینی ها 
هم همینطور؛ بنابراین در مناطق مختلف تنش بسیاری ایجاد 

خواهد شد.«
در سال ۱۹۸۷ بین ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی میان ریگان و گورباچف و پس از فروپاشی 
شوروی با روسیه یک پیمانی تحت عنوان INF به امضا رسید 
که بر اساس آن طرفین موظف شدند همه موشک های هسته ای 
تا ۱۰۰۰ کیلومتر  فاصله ۵۰۰  تا  را  آن ها  پرتاب  و سکو های 
)کوتاه برد( و ۱۰۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر )میان برد( را نابود کنند. 
اما حاال با گذشت بیش حدود ۳۰ سال از این پیمان دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ اعالم کرد که 
به دلیل نقض مکرر این پیمان توسط روسیه، آمریکا از پیمان 
مذکور خارج خواهد شد و حاال تعلیق تعهدات از ۲۳ بهمن آغاز 

شده است.
در همین خصوص امیرعلی ابوالفتح تحلیلگر مسائل بین الملل 
طی گفتگو با فراروعنوان کرد: »تصمیمی که ایاالت متحده اتخاذ 
 INF کرده، اعالم خروج از توافق موشک های میان برد به نام
است. این اعالم خروج به معنی تعلیق تعهدات آمریکا است و تا 
زمان خروج، مقامات ایاالت متحده یک زمان ۶ ماهه را به روسیه 
داده اند تا به خواسته کاخ سفید عمل کنند. یعنی اگر روسیه طی 
این مدت نتواند نظر آمریکا را تامین کند، کاخ سفید به طور کامل 
از INF خارج خواهد شد و این پیمان به طور کلی از بین خواهد 

رفت و این تبعات بسیاری به همراه خواهد داشت.«
وی ادامه داد: »یکی از این تبعات این است که در وهله نخست 
این توافقی که میان دولت وقت در ایاالت متحده و دولت وقت 
در شوروی در سال ۱۹۸۷ صورت گرفت و بر مبنابی آن طرفین 
متعهد شدند که به میزان قابل مالحظه ای برخی از موشک های 
خود مثل موشک های بالستیک و کروز و سکو های پرتاب آن ها 
را از بین ببرند و دیگر در قاره اروپا این موشک ها را نصب نکنند، 
از بین خواهد رفت و بعد مدت زمان شش ماه اگر توافقی بین 
و  قزاقستان  اوکراین،  نگیرد هم روسیه و هم  طرفین صورت 
بالروس که در آن سال از جمله جمهوری هایی بودند که داری 

سالح هسته ای بودند، االن می توانند به همراه آمریکا موشک های 
کروز با قابلیت حمل کالهک هسته ای بسازند و در اروپا مستقر 

کنند.«
او افزود: »نکته قابل توجه این است که آمریکایی ها مدعی 
هستند که چینی ها همین االن هم در این رقابت حضور دارند؛ 
لذا با از بین رفتن INF قطعا حضور چین در این رقابت افزایش 
چشمگیری پیدا خواهد کرد؛ بنابراین بی راه نیست اگر بگوییم 
که بعد IMF دنیا با موج بزرگی از ساخت موشک های هسته ای 
و تهدید به ساخت این موشک ها مواجه خواهد شد. به عبارت 
ساده تر از بین رفتن INF منجر به یک آشوب و بی نظمی بزرگ 
در جهان می شود که بسیاری از کشور ها را در بر خواهد گرفت.«
ابوالفتح عنوان کرد: »پیامد بعدی تصمیم اخیر ایاالت متحده 
که شاید به خروج آن ها از INF منجر می شود این است که 
زمینه برای رسیدن به تفاهمات امنیتی و سیاسی بین مسکو و 
واشنگتن از بین برود و نتیجه این اتفاق را می توان در حوزه های 
پرچالشی مثل شرق اروپا و شرق وغرب آسیا و آمریکای التین 
مشاهده کنیم. به عبارت ساده تر از بین رفتن INF منجر به این 
می شود که طرفین به صورت دائمی به یکدیگر سوظن داشته 
باشند و این مسئله یک بلبشو بزرگ در جهان ایجاد خواهد کرد.«

مسکو: آمریکا منطقه را بی ثبات می کند نه ایراناین تحلیلگر 
مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است طی 
این شش ماه روسیه حاضر باشد به خواسته های ایاالت متحده 
تن دهد و به نوعی در برابرخواسته های ترامپ سر فرود آورد، 
از IMF را در سه  گفت: »ببینید آمریکایی ها مسئله خروج 
مرحله زمانی مطرح کردند. در ابتدا یک فرصت چند روزه به 
روسیه دادند تا طی ۶۰ روز اگر به توافق برسند و در غیر این 

صورت از دوم فوریه )۱۳ بهمن( تعهداتش تعلیق می شود. در 
این ۶۰ روز با وجود اینکه روس ها تالش کردند مذاکراتی را انجام 
دهند، اما بنابر گفته مقامات آمریکایی به نحوی نبود که نشان 

دهد آن ها واقعا به دنبال دستیابی به توافق هستند.«
او ادامه داد: »حاال بعد از امروز تا شش ماه زمان است که 
مذاکراتی انجام شود و قطعا هر دو طرف تالش می کنند که این 
مذاکرات انجام شود، ولی می توان پیش بینی کرد همانطور که 
در ۶۰ روز نخست هیچ دستاوردی نداشتند، احتماال این شش 
ماه هم بدون نتیجه تمام شود. زیرا آمریکایی ها به صراحت اعالم 
کرده اند که صرفا پیمانی را می پذیرند که منافع آمریکا در آن 
تامین شده باشد. البته باید به این نکته هم توجه داشت که االن 
مشکل آمریکا صرفا روسیه نیست و همانطور که عرض کردم 
مقامات آمریکایی مدعی هستند که چینی ها موشک های کروز 
با قابلیت حمل کالهک هسته ای می سازند و متحدانشان در ناتو 

هم با آن موافقت کرده اند.« 
وی تصریح کرد: »بنابراین االن نگرانی اصلی ایاالت متحده، 
چین است. زیرا تلویحا اعالم کرده اند که INF محدودیت هایی 
را برای روسیه و آمریکا ایجاد کرده و چین که عضو آن نیست 
در حال بهره بردن از این پیمان است؛ لذا االن آمریکایی ها به 
این نتیجه رسیدن که یا باید روس ها را تحت فشار قرار دهند 
و از INF خارج شوند یا به نوعی عمل کنند که چینی ها هم 
ملزم به قبول مفاد این پیمان شوند. یعنی INF از یک توافق 
میان آمریکا و شوروی به یک پیمانی میان روسیه، چین و ایاالت 
متحده تبدیل شود. البته به احتمال زیاد چینی ها حاضر به قبول 
این خواست ایاالت متحده نخواهند شد. زیرا معتقدند که اصال 
دلیلی ندارد بخواهند برای خود محدودیتی ایجاد کنند؛ بنابراین 

هرچقدر هم روس ها موافق مذاکره باشند و بخواهند خواست 
آمریکا را عملی کنند، کاخ سفید زیر بار نخواهد رفت.«

برخی  اینکه  خصوص  در  الملل  بین  مسائل  تحلیلگر  این 
محتوای پیمان INF را با NPT اشتباه گرفته اند، گفت: »این 
دو پیمان کامال متفاوت است. در NPT اشاعه تسلیحات اتمی 
در جهان را منع کرده است که اکثر کشور ها عضو ان هستند و بر 
اساس آن کشور های اتمی را متعهد می کند سالح های اتمی خود 
را نابود کنند و باقی کشور ها هم به سمت ساخت سالح اتمی 
پیش نروند. اما INF صرفا میان آمریکا و روسیه است و درباره 
خلع سالح انجام شده است. به طور کلی در برهه های مختلف 
پیمان های متعددی در این زمینه میان آمریکا و شوروی امضا 

شد که این صرفا میزان تسلیحات دو طرف را تنظیم می کند.«
ابوالفتح در پاسخ به این سوال که از بین رفتن INF تا چه حد 
کشور های دیگر به خصوص اروپایی ها را وارد تنش میان روسیه 
و آمریکا خواهد کرد، عنوان کرد: »ببینید بر اساس INF آمریکا 
و روسیه ملزم شدند که بخشی از موشک های بالستیک و کروز 
خود را که قابلیت حمل کالهک هسته ای دارند را از اروپا خارج 
کنند. حاال اگر این توافق نباشد، آمریکایی ها می توانند مجددا 
موشک های خود را در کشور های مثل آلمان، بلژیک، هلند، ترکیه 
و.. مستقر کنند و روس ها هم می توانند در منتهی الیه مرز خود 
یعنی در مرز با اوکراین مستقر کنند و با توجه برد این موشک 
می  تواند برخی شهر های اروپا را هدف قرار دهد؛ لذا یک رقابت 
تسلیحاتی در جهان ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه ممکن است 
این موشک ها در بخش های دیگر هم مستقر شوند. مثال روس ها 
در بخش آسیایی مستقر کنند و چینی ها هم همینطور؛ بنابراین 

در مناطق مختلف تنش بسیاری ایجاد خواهد شد.«
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سیاه نمایی و دخالت در امور داخلی ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا
وزارت امور خارجه آمریکا در چند پیام توییتری با سیاه نمایی و دخالت در امور داخلی ایران مدعی شد که هیچ یک از اهداف و وعده های انقالب اسالمی ایران محقق نشده اند. به گزارش ایسنا، وزرات امور خارجه آمریکا در آستانه 4۰ سالگی انقالب 

اسالمی ایران با انتشار چند پیام در صفحه توییتری خود و به کارگیری الفاظی خصمانه که برگرفته از سیاست های مداخله جویانه و ایران هراسی مقامات آمریکایی است، با برشمردن وعده های اولیه انقالب اسالمی ایران مدعی شده است که هیچیک از 
آن ها محقق نشده اند. این درحالی است که ملت ایران با وجود متحمل شدن سال ها تحریم و فعالیت های کارشکنانه از سوی استکبار جهانی ایستادگی کرده و در بستر انقالب اسالمی، هم سوی اهداف بلندپایه آن دستاوردهای بیشماری داشته اند.

اخبار امیرعلی ابوالفتح تبعات خروج آمریکا از INF را بررسی کرد

آغاز رقابت تسلیحاتی در جهان

شیخ نعیم قاسم:

ایران مروارید جهان سوم است

 مقام لبنانی خواستار بهترین روابط با سوریه شد

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان با اشاره به اینکه ایران مروارید جهان سوم 
است، افزود که مشکل آمریکا مساله هسته ای و یا نقض قوانین بین المللی 
نیست بلکه مشکل آنها با پروژه ای است که اگر گسترش یابد و مستحکم 

شود تمام ملت های منطقه آزاد خواهند شد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری العهد، شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب 
اهلل لبنان در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در یک سخنرانی سیاسی 
در منطقه عین الدلبه گفت که آمریکا ایران مستقل، سربلند و حامی مستضعفین را 

نمی تواند تحمل کند.
وی افزود که مشکل آمریکا مساله هسته ای و یا مخالفت با قوانین بین المللی نیست 
بلکه مشکل آنها با پروژه ای است که اگر گسترش یابد و مستحکم شود تمام ملت های 
منطقه آزاد خواهند شد زیرا ایران را الگوی خود قرار می دهند و سرزمین خود را آزاد 
می کنند و مستقل می شوند و همچنین مانع این می شوند که استکبار در کشورهای 

آنان نقش منفی ایفا کند. این مسأله ای است که استکبار و آمریکا آن را نمی خواهند.
شیخ نعیم قاسم در ادامه گفت: ایران به یک کشور بزرگ تبدیل شده است که 
می تواند از خود دفاع کند همچنین ایران توانسته است تا به پرچم آزادگان جهان 

تبدیل شود به همین دلیل امروز برخی کشورها مخالف آن هستند.
معاون سید حسن نصراهلل گفت که امروز چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایران را جشن می گیریم؛ ایرانی که با دستاوردها و پیشرفت ها و ملت بزرگ و شکست 
ناپذیرش به مروارید جهان سوم تبدیل شده است. امروز تمام کشورهای منطقه مخالف 
استبداد و بردگی است و نسبت به سلطه گری آمریکا و وجود اسرائیل در منطقه موضع 

منفی دارند و تمام این مواضع به فضل و برکت ایران است.
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان با اشاره به اینکه آمریکا دلیل تمام بحران های منطقه 
است و آمریکا می خواهد که اسرائیل در منطقه باشد افزود: حزب اهلل در مقابل فشارها 
و تحریم ها سر خم نمی کند و این تحریم ها نه تنها موجب تغییر مواضع حزب اهلل 
نمی شوند بلکه آن ها را مستحکم تر و قوی تر نیز می کنند. ما این تحریم ها را جزو 

الینفک چالش ها، آزمون ها و امتحان ها می دانیم.
وی افزود: ما از سرزمین خود دست نخواهیم کشید و اجازه نخواهیم داد که در 
اشغال اسرائیل بماند، هرچقدر زمان بگذرد ما حق داریم از این سرزمین دفاع کنیم و 
هرچقدر فشارها افزایش یابد ما تبعیت از آمریکا را نمی پذیریم زیرا حق داریم که در 

کشور خود مستقل زندگی کنیم.

رئیس مرکز ملی لبنان در شمال این کشور با درخواست از دولت جدید لبنان 
برای داشتن بهترین روابط با سوریه گفت که تشکیل این دولت براساس دو 

هدف مهم؛ روابط با سوریه و حمایت از اقتصاد کشور بوده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، »کمال الخیر« در گفت و گو با 
این خبرگزاری از دولت جدید لبنان خواست که بهترین روابط را با سوریه برقرار 
کند. وی اشاره کرد که تشکیل دولت جدید لبنان براساس دو رکن مهم روابط 
با سوریه و حمایت از اقتصاد کشور از طریق توجه به بخش های حیاتی است. 
الخیر در همین حال بر ضرورت تعیین چشم انداز آینده لبنان از خالل روابط 

با سوریه و اهتمام به حمایت از اقتصاد این کشور از طریق بخش های حیاتی 
لبنان همانند نفت، گاز، صنعت، کشاورزی، گردشگری و نیز تسویه بدهی های 
داخلی و خارجی تأکید کرد. سعد الحریری نخست وزیر لبنان روز پنجشنبه ۱۱ 
بهمن از توافق بر سر تشکیل کابینه جدید دولت این کشور پس از هشت ماه 
رایزنی خبر داد. در بین کابینه ۳۰ نفره لبنان، چهار زن دیده حضور دارند و برای 
اولین بار در این کشور یک زن عهده دار سمت وزارت کشور شده است. طی ماه 
های اخیر بسیاری نسبت به پیامدهای به درازا کشیدن تشکیل دولت بر وضعیت 
اقتصادی لبنان هشدار می دادند. لبنان گرچه در سال های اخیر توانست با غلبه 

بر گروه های تروریستی و محدود کردن پیامدهای سلبی بحران سوریه بر خود، 
به ثبات امنیتی بیشتری برسد اما وخامت وضعیت اقتصادی نگرانی های زیادی 
را برانگیخته است. لبنان سومین کشور بدهکار در دنیاست و بسیاری هشدار می 
دهند بی ثباتی سیاسی راه را برای رونق اقتصادی سد می کند. مهم ترین چالشی 
که دولت جدید لبنان با آن روبروست احیای اقتصاد و کاهش بدهی های این 
کشور است. انتظار می رود که تشکل دولت و انجام برخی اصالحات راهگشای 
دریافت نزدیک به ۱۱ میلیارد دالر کمک و وام های بین المللی باشد که به این 

کشور وعده داده شده است.

رئیس جمهوری آمریکا در پی اعالم خروج کشورش از 
معاهده منع موشک های هسته ای میان برد و کوتاه برد آی 
ان اف تصریح کرد، قصد دارد گزینه هایی برای واکنش 
در  روسیه  نظامی  برتری  بازدارندگی  به  نسبت  نظامی 

نتیجه نقض معاهده )آی ان اف( در نظر بگیرد.
آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  ایسنا،  گزارش  به 
در بیانیه ای که کاخ سفید منتشر کرد، گفت: ما گام دیگری 
برخواهیم داشت و گزینه هایی خاص خود را برای پاسخ نظامی 
در نظر خواهیم گرفت و با ائتالف ناتو، هم پیمانان و شرکای 
دیگرمان برای جبران هرگونه برتری نظامی که روسیه در نتیجه 
فعالیت های غیرقانونی اش به دست می آورد، عمل خواهیم کرد.

بنا بر گزارش روسیا الیوم، ترامپ افزود، دولتش بر لزوم حفظ 

نظارت کارآمد بر اشاعه تسلیحات تاکید دارد زیرا برای آمریکا و 
شرکایش مزیت هایی به همراه دارد.

وی تصریح کرد، صحبت درباره نظارت بر تسلیحاتی است 
که قابلیت نظارت را دارند و شرکای توانایی را دربرمی گیرد که 

می توانند به تعهدات شان عمل کنند.
رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد: شرکای واشنگتن در 
پیمان ناتو از تصمیم ما برای خروج از معاهده حمایت می کنند 
زیرا خطر ناشی از نقض معاهده از سوی روسیه و خطراتی که در 
خصوص اشاعه تسلیحات به دلیل نقض بندهای معاهده وجود 

دارد را درک می کنند.
وی تاکید کرد، آمریکا از دوم فوریه یعنی از امروز )شنبه( 
تدابیر خروج از معاهده را جهت تکمیل فرایند خروج رسمی 

خود از اواسط سال جاری میالدی در صورت تغییر نکردن رویه 
روسیه در این مدت آغاز خواهد کرد.

بدون  نقض  به  را  روسیه  دیگر  بار  آمریکا  رئیس جمهوری 
مجازات بندهای معاهده منع موشک های هسته ای میان برد و 
کوتاه برد متهم کرد و در عین حال گفت، خواهان مذاکراتی 
با هدف دستیابی به توافقنامه ای جدید برای کاهش این نوع 

سالح هاست.
ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: این امید را دارم 
که بتوانیم با همه طرف ها در یک اتاق بزرگ و زیبا بنشینیم و 
توافقنامه جدیدی را امضا کنیم که بسیار بهتر از معاهده قبلی 

باشد. قطعاً دوست دارم شاهد این اتفاق باشم.
معاهده  به  تعهداتش  آمریکا  شنبه  بود،  گفته  پیشتر  وی 

موشک های هسته ای را تعلیق خواهد کرد و فرایند خروج را 
شروع می کند فرایندی که یک پروسه شش ماهه است تا روسیه 
کل موشک های ناقض این معاهده و بمب افکن هایش را از بین 

ببرد.
مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعالم کرده بود، روسیه 
۶۰ روز مهلت دارد به اجرای این معاهده بازگردد اما روسیه این 
مدت هیچ اقدامی در جهت تایید خواسته آمریکا انجام نداد، 
لذا او روز جمعه در گامی دیگر تاکید کرد: از دوم فوریه آمریکا 
خروج از معاهده موشک های هسته ای را آغاز می کند و به روسیه 
و دیگر طرف ها در این معاهده اخطار رسمی می دهیم اگر ظرف 
شش ماه طبق ماده ۱۵ معاهده به آن عمل نکنند آمریکا رسماً 

از معاهده منع موشک های هسته ای خارج خواهد شد.

ترامپ، روسیه را به پاسخ نظامی تهدید کرد


