
عملیــات کوبنده پهپادی و موشــکی ارتش 
و کمیته های مردمی یمــن علیه متجاوزان 
سعودی، عالوه بر آنکه ریاض را به شوک فرود 
برد، حمالت گســترده و دیوانــه وار جنگنده 

های سعودی به صنعا را به دنبال داشت.
رونــد تحوالت جنگ یمن پس از عملیــات موفق اخیر ارتش 
و کمیته هــای مردمی در عمق خاک عربســتان، وارد مرحله 
جدیدی شــده است و در حالی که ارتش و کمیته های مردمی 
یمن اهداف حساسی را در ریاض هدف قرار داده اند؛ در مقابل 
جنگنده های ائتالف تحت ســرکردگی آل ســعود، به شــکل 
وحشــیانه به بمباران صنعا پرداختند کــه در جریان آن یک 
مرکز نگهداری اسب عربی را هم هدف قرار دادند که بر اثر آن 

دستکم ۷۰ اسب کشته و ۳۰ اسب هم زخمی شدند.
یحیی سریع سخنگوی نیروهای مســلح یمن درباره عملیات 
بزرگ ارتش و کمیته های مردمی یمن گفت: »اهداف حساسی 
را در ریاض با موشک های ذوالفقار و شماری از پهپادهای صماد 
۳ هدف قرار دادیم. یگان موشــکی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن همزمان با ده ها فروند موشک بدر ۱ و پهپادهای تهاجمی 
قاصِف کی -۲ مراکز مهم اقتصادی و نظامی را در اســتان های 
مرزی عربســتان نجران، عســیر و جیزان هدف قرار دادند. به 
رژیم ســعودی هشــدار می دهیم اگر به تجاوزگری و محاصره 
یمن ادامــه دهد، با عملیات دردنــاک و کوبنده روبرو خواهد 
شد.«.این در حالی است که ائتالف سعودی مدعی شده بود که 
پدافند هوایی عربستان دو موشک بالستیک را در آسمان ریاض 
و بر فراز شــهر جیزان در جنوب این کشور سرنگون کرده؛ اما 
برخی تصاویر پخش شده از سوی رسانه های سعودی، ناکامی 
دو فروند موشک پاتریوت را در سرنگون کردن موشک یمنی ها 
در آســمان ریاض نشــان می دهد. این تصاویر که رسانه های 
ســعودی بعداً آن را حذف کردند، نشان می دهد موشک یمنی 

می تواند از دو موشک پاتریوت شلیک شده عبور کند.
بدون شک این عملیات بزرگ یمنی ها که بازهم شاهکار یگان 
موشکی و پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن بود، بسیار 
دقیق و قوی بوداین عملیات بزرگ یمنی ها که بازهم شــاهکار 
یگان موشــکی و پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن بود، 
قوی و دقیق بود و شــوکی بزرگی به ســعودی ها وارد کرد و 
اهداف بســیار حساسی را درهم کوبید به ویژه که موشک های 
ذوالفقــار و پهپادهای صماد ۳ با قدرت تمــام اهداف مهم را 
درهم کوبیدند. این عملیات کوبنده شوک بزرگی به سعودی ها 
وارد کرد و از این رو کنترل سیاســی و نظامی خود را از دست 
دادند و به اقدامات جنون آمیز و بســیار خطرناک روی آوردند 
از جمله حمالت گسترده هوایی به صنعا و الحدیده؛ به طوری 
که بیــش از ۱۹ حمله هوایی به صنعا انجام دادند و سلســله 
حمالتی هم به استان الحدیده یمن انجام دادند.مقامات صنعا 
اعالم کرده اند که این تحرک خطرناک سعودی و این اقدامات 
جنون آمیز آنها قطعاً از ســوی یمنی ها بدون پاســخ نخواهد 
ماند و ارتش و کمیته های مردمی یمن هر حمله را با عملیات 
کوبنده تر پاسخ می دهد و واکنشی دردناک نشان خواهد داد و 
طی عملیات دقیق ضربات مهلکی به عربستان در عمق اراضی 

آن انجام خواهد داد.
یگان پهپادی و موشــکی یمن توان خــود را بارها ثابت کرده 
اســت که عملیات مهم ۱۴ ســپتامبر ســال گذشته میالدی 
گواهــی بر این مدعاســت. یگان پهپادی و موشــکی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن توان فعال کردن دهها پهپاد و شلیک 
موشک های دور برد در آن واحد را دارد که پهپادهای صماد ۳ 

و موشک های راهبردی که برد آنها به ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ کیلومتر 
می رسد، توان وارد کردن ضربات مهلک به متجاوزان سعودی را 
دارند. بدون شک تاوانی که ریاض به دنبال تحرکات خطرناکش 
می پردازد، بسیار سنگین خواهد بود که تأثیرات منفی در افکار 

عمومی عربستان خواهد داشت.
این در شــرایطی است که ارتش و کمیته های مردمی یمن در 
جبهه های زمینی هم دستاوردهای مهمی داشته اند و در الجوف 
پیروزی های مهمی داشته اند و در حال پیشروی به سوی مآرب 
هم هســتند. به نظر می رســد که طرف سعودی در این جنگ 
بیش از هر زمانی دیگری آشفته شده است. این باتالقی که آل 
سعود در یمن به آن گرفتار شده است به خاطر پایداری یمنی ها 
و توســعه ادوات جنگی آنها و نیز بــه کارگیری تاکتیک های 
منحصر به فرد و به ویژه تمرکز بر روی اهداف اقتصادی از جمله 
تأسیسات نفتی استباتالقی که آل سعود در یمن به آن گرفتار 
شده است به خاطر پایداری یمنی ها و توسعه ادوات جنگی آنها 
و نیز به کارگیری تاکتیک های منحصر به فرد و به ویژه تمرکز 

بر روی اهداف اقتصادی از جمله تأسیسات نفتی است.
نیروهــای ارتش و کمیته های مردمی یمــن نه تنها در میدان 
جنگ که در عرصه جنگ روانی هم، دشــمن خود را فرســوده 

کرده اند و با وجود اینکه تفاوت امکانات و پول و ابزار رسانه ای 
میان طرفین جنگ، از زمین تا آسمان است اما امان متجاوزان 
سعودی را بریده اند.هر سال که از جنگ یمن سپری می شود به 
همان اندازه ارتش و کمیته های مردمی یمن قوی تر و مقاوم تر 
از قبل می شــود و امپراتوری رســانه ای، پول و دالرهای نفتی 
ســعودی ها هم نتوانسته است که آنها را از باتالقی که در یمن 
بدان گرفتار شــده اند، نجات دهد.طرح ها و تاکتیک هایی که از 
سوی رهبران مقاومت یمن به ویژه عبدالملک الحوثی مطرح و 
به کار گرفته می شود، نشان از این است که در دو جبهه سیاسی 
و نظامی می توانند، دشمن متجاوز را به زانو درآورند.درباره روند 
تحوالت جنگ یمن در حال حاضر به طور خالصه می توان گفت 
که؛ اوالً، در عرصه موشکی و پهپادی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن توان وارد کردن ضربــات مهلک به ریاض را دارد.ثانیاً، در 
عرصه تحوالت میدانی به ویژه در اســتان الجوف و مآرب کفه 

ترازو به نفع انصاراهلل یمن است.
ثالثاً، دامنه اختالفات و دودســتگی ها در اردوی مقابل تشدید 
شده اســت. در پایان باید گفت که زمانی که در مارس ۲۰۱۵ 
ائتالف تحت سرکردگی آل سعود جنگ علیه یمن را آغاز کرد، 
فکر می کرد کــه ظرف چند هفته جنگ را بــه نفع خود رقم 

می زند و طرف مقابل را ضعیف می انگاشت اما پایداری ارتش و 
کمیته های مردمی یمن نشان داد که یمن همچنان گورستان 
متجــاوزان باقی خواهد ماند و ارتش و کمیته های مردمی یمن 
روز به روز بر توان خود می افزاید و اخیراً حتی جنگنده های اف 
۱۶ ســعودی هم از ســوی پدافند ارتش و کمیته های مردمی 
یمن رهگیری می شوند و مجبور به ترک آسمان یمن می شوند 
که از آن می توان به منزلــه پایان جوالن دادن بدون مزاحمت 
جنگنده های ســعودی یاد کرد. هزینه های گزاف آل ســعود و 
خریدهای انبوه تسلیحات آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی طی 
سالیان گذشته هم نتوانسته است برای مقامات ریاض پیروزی 
را به ارمغان آورد و هم اکنون این موشک های یمنی هستند که 
بر ریاض و نجران و جیزان و دیگر مناطق عربســتان فرود می 
آیند. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در کنفرانس 
خبری خود به تشــریح دستاوردهای مقاومت این کشور طی ۵ 

سال گذشته در برابر متجاوزان سعودی پرداخت.
وی تاکید کرد طی این مدت بیش از ۱۰ هزار ســرباز و افســر 
سعودی کشــته و زخمی شده اند. همچنین بیش از ۱۲۴۰ تن 
از نظامیان اماراتی کشــته و یا زخمی شده اند.سریع همچنین 
تاکید کرد ائتالف متجاوز ســعودی طی سال گذشته خسارت 
های فراوانی را متحمل شــد به طوری که ۲۲ هزار کشته و یا 
زخمی بر روی دســت این ائتالف ماند.یحیی سریع تاکید کرد: 
نیروهای مقاومت یمن طی ۴۰ روز واکنشی به تجاوزات ائتالف 
سعودی از خود نشان ندادند و صبر استراتژیک پیشه کردند ما 
با وجود پیش بینی های اکثر کشورهای جهان تسلیم نشدیم. 
یمن مقاوم باقی می ماند و تســلیم نمی شود. این کشور جزو 
کشورهایی قرار دارد که طی تاریخ جنگ ها بیشترین حمالت 
هوایی را به خود دیده اســت. وی همچنین تاکید کرد کارنامه 
جنایتکارانه ائتالف سعودی لکه ننگی بر پیشانی انسانیت باقی 
خواهد ماند. نیروهای مســلح یمن موفق شدند عملیات نظامی 
گسترده ای را انجام داده و معادالت جدیدی را در میدان نبرد 
به طرف مقابل تحمیل کننــد. در جریان این عملیات مناطق 
گسترده ای در نهم، الجوف، مأرب و الضالع آزاد شد.سریع تاکید 
کرد نیروهای یمنی یک عملیات بی ســابقه را نیز انجام دادند 
که به دالیلی جزئیات آن اعالم نمی شود. این نیروها بیش از ۵ 
هزار و ۲۷۸ عملیات متنوع طی سال ۲۰۱۹ علیه دشمن انجام 
دادند. آنها ۵۴۲۶ حمله را دفع کردند.وی همچنین تاکید کرد 
یگان موشکی نیز بیش از ۱۰۶۷ موشک بالستیک علیه اهداف 
متجاوزان در داخل و خارج یمن شــلیک کــرد. بیش از ۴۱۰ 
موشک بالســتیک نیز علیه اهداف نظامی در عمق عربستان و 
امارات شلیک شد. سیستم های موشکی جدیدی به زودی پرده 

برداری می شود.
یحیی سریع خاطرنشــان کرد که سامانه های موشکی دفاعی 
جدید وارد خط نبرد شــدند و توسعه سامانه های دیگر نیز در 
حال انجام است، نیروهای دریایی و دفاع ساحلی دست به بیش 
از ۲۹ عملیات ویژه زدند و کشتی ها و ناوها و ناوچه ها و قایق 
های دشمن را هدف قرار دادند.سریع خاطرنشان کرد: نیروهای 
ما موفق شــدند شماری از کشتی ها که آبهای منطقه ای یمن 
را نقض کردند، توقیف کنند. یگان تک تیرانداز هزاران عملیات 
تک تیراندازی در طول خطوط نبرد با دشمن و مزدورانش انجام 
دادند.وی افرود: یگان مهندســی نیز در طول سال جاری موفق 
شد دســت به ۴۵۰ عملیات بزند. تاکنون بیش از ۸۴۸۷ تانک 
و زره پــوش و نفربر و بلــدوزر متعلق به ائتالف متجاوز منهدم 
شــدند. اغلب عملیات یگان های مهندسی مستندسازی شده 

است.  مهر 

رویارویی پراکنده نظامی ترکیه، 
متحدان و تروریست ها و چند احتمال

رویارویی پراکنده نظامی ترکیه، متحدان و تروریست ها 
و چند احتمالنوشتار حاضر به بررسی اجمالی چگونگی و 
چرایی رویارویی پراکنده نظامی ترکیه، گروه های متحد 
و تروریســت ها در هفته های اخیر می پردازد. مسئله ای 
که به نظر می رسد مدیریت آن چندان برای آنکارا آسان 
نخواهــد بود. در روزها و هفته های اخیر، برخی اخبار از 
درگیری نظامی ارتش ترکیه با تروریست ها و همچنین 
رویارویی نظامی برخی گروه های مسلح وابسته به آنکارا 
با یکدیگر در سوریه حکایت داشته است. ترکیه اگرچه از 
دید برخی تحلیل گران، پدرخوانده بسیاری از معارضان 
و برخی گروه های تروریســتی حاضر در منازعه سوریه 
دانسته می شــود، در ماه های اخیر اما با پیش روی های 
دمشــق و متحدانش با دشــواری های بســیاری برای 

مدیریت متحدانش مواجه شده است.
 ناراضیان توافق اردوغان-پوتین

توافــق اخیر پوتین و اردوغان از جنبه های متفاوتی هم 
بــرای معارضان و هم برای تروریســت ها، ناامیدکننده 
بود. زیرا نه تنها به رغــم تأکید مکرر اردوغان برای لزوم 
بازگشت ارتش ســوریه به مرزهای توافق سوچی، این 
اتفاق نیفتاد و مناطق مهم آزادشــده به ویژه در جنوب 
اســتان ادلب در اختیار دمشق باقی ماند؛ بلکه شعاع ۶ 
کیلومتری جنوب و شمال بزرگراه M۴ نیز باید از حضور 
تروریســت ها پاک سازی شــود. موضوعی که معارضان 
در رســانه های خود نســبت به آن معترض شــدند و 
تروریست ها تالش کردند در میدان، مقابل آن بایستند.

نقطه منفی دیگر این توافق از منظر تروریست ها این بود 
که باید تا شــعاع ۶ کیلومتر از جنوب و شمال بزرگراه 
M۴ را تخلیه کنند و این یعنی احتماالً در آینده، دمشق 
به جای مســکو در این منطقه مستقر خواهد شد این 
توافق از جنبه های مختلف باعث سرخوردگی معارضان 
و به ویژه تروریســت ها شد. نخست آن که تروریست ها و 
هواداران آن ها امیــدوار بودند که اردوغان بتواند پوتین 
را قانع کند تا اســد به مرزهای توافق سوچی بازگردد 
و تروریســت ها نیز بتوانند به شهرها و مناطقی ازجمله 
سراقب، معره النعمان، خان شیخون و … بازگردند. نقطه 
منفی دیگر این توافق از منظر تروریست ها این بود که 
 M۴ باید تا شعاع ۶ کیلومتر از جنوب و شمال بزرگراه
را تخلیه کنند و این یعنی احتماالً در آینده، دمشق به 
جای مسکو در این منطقه مستقر خواهد شد. بنابراین 
نه تنها به رغم تأکید مکرر اردوغان برای لزوم بازگشــت 
ارتش سوریه به مرزهای توافق سوچی، این اتفاق نیفتاد 
و مناطق و شــهرهای مهم آزادشــده در اختیار دمشق 
باقی ماند؛ بلکه روس ها به عنوان متحد سوریه به بزرگراه 
راهبردی  M۴ رســیدند. در بســتر این نارضایتی، ۲۰ 
مارس جاری و هنگام گشت زنی مشترک نیروهای ترکیه 
و روسیه در بزرگراه M۴ و در اثر حمالت تروریست ها، ۲ 
نظامی ترک کشته و یک نفر نیز زخی شد. البته پیش 
و پس از این حمله نیز تعــدادی از هواداران گروه های 
تروریســتی با تجمع در برخی مسیرها ازجمله جنوب 
جسرالشغور، با تخریب پل ها، انفجار و ایجاد خاکریزهای 
متعدد، تالش کردند تا از گشت مشترک مسکو-آنکارا 
در راســتای اجرای مفاد توافق اخیــر پوتین-اردوغان، 
ممانعت کنند. از این رو به نظر می رسد هم تروریست ها 
از اقدامات ترکیه ســرخورده شده اند و هم آنکارا مانند 
گذشــته، فرمانــده بی چون و چرای آن ها نیســت. در 
این شــرایط ایــن گروه ها تالش می کنند بــا اقدامات 
این چنینــی، اعتراض خود را بــه ترکیه منتقل کرده و 
نشان دهند که اردوغان نباید آن ها را نردبان روابط خود 
با پوتین کند. این احتمال وجود دارد که حداقل برخی از 
تروریست ها اکنون به این باور رسیده باشند که آنکارا نه 
توانایی جلوگیری از بمباران روس ها را دارد و نه می تواند 
در رایزنی های سیاسی با مسکو، التیامی بر شکست های 
میدانی باشــد.با این حال ایــن احتمال را نیز نمی توان 
منتفی دانســت که امکان دارد بخش نامعینی از بدنه 
گروه های تروریستی، مأموران مخفی دمشق باشند که با 
رخنه در صفوف این گروه ها و انجام چنین اقداماتی به 
دنبال ایجاد زمینه ای برای مراحل بعدی عملیات دمشق 
و متحدان در مناطق اشغالی هستند. هرچند که چنین 

احتمالی نیاز به شواهد و قرائن فراوانی دارد.
این احتمال وجود دارد که حداقل برخی از تروریست ها 
اکنون به این باور رســیده باشــند که آنکارا نه توانایی 
جلوگیری از بمباران روس هــا را دارد و نه می تواند در 
رایزنی های سیاسی با مســکو، التیامی بر شکست های 

میدانی باشد
 درگیری میان متحدان آنکارا

رویداد دیگری که در روزهای اخیر به وقوع پیوســت، 
درگیری میــان برخی گروه های نزدیک بــه آنکارا در 
شهر الباب در شــمال شرقی حلب بود. بر اساس اخبار 
منتشرشده از این شهر، اعضای گروه احرارالشرقیه که از 
متحدان ترکیه محسوب می شوند با حمله به بیمارستانی 
در این شهر با پلیس نظامی الباب وابسته به ارتش آزاد 
ســوریه درگیر شدند که منجر به کشته شدن ۲ نفر از 
اعضای احرارالشرقیه شد. اگرچه برخی اخبار حاکی ست، 
این گروه حتی توانسته اســت تا کنترل بخش هایی از 
الباب را به دست بگیرد. این وضعیت نشان می دهد که 
صف متحدان ترکیه در ســوریه ناهمگن است. هرچند 
که چنین منازعاتی در گذشته نیز مشاهده شده است. 
به صورت کلی ترکیه رفتارهای متناقضی را در حمایت 
از معارضان و گروه های تروریســتی از خود بروز داده و 
گاهی حتی متحدان خود را رها کرده است. شاید یکی 
از مشهورترین نمونه های این تعارض رفتاری، رویارویی 
نظامی تحریرالشــام با گروه نورالدین الزنکی در ژانویه 
۲۰۱۹ بود که تحریرالشــام در ســایه ســکوت آنکارا، 
توانست مناطق زیرسلطه این گروه مورد حمایت ترکیه 
را در غرب حلب تصرف کند. درگیری های اخیر در الباب 
اما میان دو گروه از متحدان آنکاراست و باید دید رفتار 
ترکیــه چگونه خواهد بود.به هر روی به نظر می رســد 
ترکیه امروز باید به این مسئله بیش از گذشته بیاندیشد 
که با چنین تنوعی از معارضان و گروه های تروریســتی 
چگونه می خواهد منافع خود در سوریه را دنبال کند. با 
وجود نابودی یا تضعیف برخی گروه های تروریستی در 
اثر حمالت ارتش ســوریه و متحدان در ماه های اخیر 
و کــوچ برخی گروه های دســت پرورده آنکارا به لیبی، 
همچنان اما تنوع مطلوبیت هــای متحدان اردوغان در 

سوریه بسیار است. اندیشکده راهبردی تبیین

تحلیل

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozمقاالت  شنبه  ۱6 فروردین ۱۳۹۹  شماره ۵۲۷۰ 

گزارش

گزارش

کشورهای غربی همواره تالش کرده اند تا چنان وانمود سازند 
که در کنار ملت ایران هستند و حتی در مقاطعی ژست حامی 
را بــه خود گرفته اند حال آنکه مروری بر رفتار این کشــورها 
گواهــی می دهد که هدف اصلی آنها اقــدام علیه ملت ایران 
بوده است. شــاید بتوان گفت که الگوی امروزین امریکایی ها 
در این عرصه انگلیسی ها باشند که در مقاطع مختلف آشکارا 
علیه ملت ایران دست به جنایت و حتی نسل کشی زده اند.  
چنانکه در کتاب "قحطی بزرگ" نوشته دکتر محمد قلی مجد 

آمده است 
طی ســال هــای ۱۹۱۷ تــا ۱۹۱۹ ایران با وجــود اعالم بی 
طرفی در جنگ جهانی اول، بیشــترین آسیب را از این جنگ 
ویرانگر دید و در حدود نیمی از جمعیت کشور قربانی مطامع 
کشورهای بزرگ و استعمارگر آن دوران شدند. اسناد این قتل 
عام قریب به ۱۰ میلیون نفری همچنان در ردیف اسناد طبقه 
بندی شــده و سری انگلستان قرار دارد و این کشور هنوز هم 
از انتشــار آن ها ممانعت می کند. نیروهای اشغالگر انگلیس 
تمامی منابع و تولیدات کشاورزی را برای گذران نیاز نظامیان 
در جنگ خود، خریداری کرده و احتکار می کردند. عجیب تر 

اینکه ارتش بریتانیا مانع از واردات مواد غذایی به ایران شد.
ســربازان انگلیســی عالوه بر این بدلیل عدم رعایت بهداشت 
موجب شیوع بیماری هایی نظیر آنفوالنزا و وبا در ایران شدند 
که بدلیل قحطی و عــدم توانایی مردم برای مقاومت در برابر 

بیماری ها، مبتالیان جان خود را از دست می دادند. 
این جنایت بزرگ از ســوی انگلیســی هــا در حالی صورت 
گرفت که ســالها بعد یعنی در زمان ملی شــدن صنعت نفت 
نیز همین سیاســت تحریم و فشــار بر مردم ایران را در پیش 
گرفتند. از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی ملت ایران، آمریکا 
و البته با همراهی برخی کشــورهای اروپایی بویژه انگلیس و 
فرانســه تقالی بسیاری داشته اند که از همان سیاست تحریم 
برای کشتار ایرانیان بهره گیرند چنانکه در طول ۸ سال دفاع 
مقدس در حالی سالح شــیمیایی و پیشرفته ترین تجهیزات 
نظامــی را در اختیار رژیم صدام قرار می دادند که در مقابل با 
تحریم های شــدید علیه ایران حتی اجازه تامین سیم خاردار 
به ایران داده نمی شــد. پس از آن نیز آمریکا و برخی اروپایی 
ها به عناین و بهانه های مختلف سیاســت تحریم ملت ایران 
را اجرا کردنــد. جالب توجه آنکه این کشــورها در تمام این 
ســالها ادعای همراهی با مردم ایران و اقدام برای تغییر رفتار 
جمهوری اسالمی را سر می دادند اما برجام و خلف وعده های 
این کشور در عدم اجرای تعهدات برجامیشان بار دیگر اثبات 
کرد که مشــکل آنها ایران و ایرانی است و هدف آنها سلطه و 

نابودی ایرانیان است. 

نکته بســیار مهمی که در تصورات غربی ها برای تکرار آنچه 
در طول جنگ جهانی اول در نســل کشــی میلیون ها ایرانی 
صورت دادند، اقدامات هفته های اخیر این کشــورها در قبال 
ویروس کروناست. کرونا ویروس در حالی به یک بحران جهانی 
مبدل شــده است که بر اساس اسناد و مصوبات نهادهای بشر 
دوستانه و سازمان بهداشت جهانی و تمام پروتکل های رسمی 
و بین المللی هیچگونه محدودیتی برای دسترســی کشورها 
بــه امکانات الزم برای مقابله با این بیماری نباید ایجاد شــود 
و تمام کشــورها موظف به ایجاد شــرایط الزم و کافی برای 
تمام کشــورها علیه این بیماری هســتند. نکته مهم آن است 
که در این شــرایط آمریکایی ها نه تنهــا به هیچ کدام از این 
تعهــدات پایبند نبوده اند بلکه بــه جای لغو تحریم ها و عدم 
کارشــکنی در روند تامین نیازهای الزم از ســوی ایران برای 
مقابله با این بیماری، آشــکارا سیاست تشدید تحریم ها را در 
پیش گرفته اســت. رفتاری که البته برخی کشورهای اروپایی 
همچون انگلیس، فرانســه با آن همراهی کرده و برخی ژست 

های بشردوستانه آنان نظیر اعزام تیمی از پزشکان بدون مرز 
به ایران از ســوی فرانسه بیشــتر یک نمایش تبلیغاتی بدون 
کارکرد عملی بوده اســت. این اقدامات از سوی آمریکا که می 
توان آن را اقدام به نســل کشی علیه یک ملت نامید در حالی 
صورت می گیرد که تمام شواهد امر نشان می دهد که رویای 
آمریکایی- انگلیســی یعنی تکرار نســل کشی جنگ جهانی 
اول توســط انگلیس در ایران تکرار نخواهد شد و آنها رسما با 

شکست مواجه شده اند. 
چنانکه نهادهای بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی 
رســما اذعان کرده اند در شــرایطی که بسیاری از کشورهای 
اروپایی همچون ایتالیا، انگلیس، اســپانیا و فرانســه در کنار 
آمریکا در مقابله با کرونا ویروس ناتوان بوده اند ایران توانسته 
از یک سو تمام استاندارهای بین المللی مبارزه با این ویروس 
را به خوبی و کامل اجرا سازد و از سوی دیگر در کنار مقابله و 
مهار این بیماری توانسته ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور 
را حفظ نماید چنانکه از فجایعی که در بسیاری از کشورهای 

جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا روی داده که مردم 
به غارت مراکز خرید و فروشــگاه هــا پرداخته و حتی اصول 
انســانی را در بدترین اشــکال آن زیر پا گذشته اند، اثری در 
ایران نیست و جمهوری اسالمی توانسته به خوبی و به کفایت 

نیازهای مردم را تامین نماید. 
حال این سوال مطرح می شود که چگونه سناریوی آمریکایی 
برای تکرار آن نســل کشیها علیه ملت ایران با شکست همراه 
شــده و امروز ایران در مقابله با کرونــا ویروس به یک الگوی 
جهانی مبدل شده است؟ وحدت و انسجام ملی و پیوند میان 
ملت و نظام اصلی مهم اســت که حضور گســترده مردم در 
تشییع پیکر سردار شهید ســپهبد قاسم سلیمانی ، ابومهدی 
المهنــدس و همرزمانشــان و نیــز راهپیمایــی ۲۲ بهمن و 
مشــارکت مردم در انتخابات نمودهایــی از این وحدت ملی 
اســت که در مقابله با کرونا نیز این وحدت سراسری را به رخ 

جهانیان کشیده اند. 
نکته مهم دیگر تقویت زیرساخت های کشور از جمله در حوزه 
بهداشت و سالمت و تامین نیازها با تکیه برداشته های درونی 

کشور است.
 پیــش از انقــالب حتی بــرای ابتدایی ترین امور پزشــکی 
و درمانی ایران وابســته به  پزشــکانی از کشــورهای دیگر از 
جملــه از هند و پاکســتان بود حال آنکه بــه اذعان جهانیان 
جمهوری اســالمی به یکی از ارکان مهم پزشــکی، بهداشتی 
و درمانی جهان مبدل شــده اســت چنانکه امروز در مقابله با 
کرونا، پزشکان ایرانی در صف اول قرار دارند و بدون هیچگونه 
وابســتگی خارجی بهترین خدمات درمانی را ارائه می کنند. 
در همین حال زیر ســاخت های اقتصادی و تولیدی کشور در 
ســالهای تحریم توانست تکیه بر داشته های درونی را محقق 
سازد چنانکه با شــیوع ویروس کرونا بسیاری از کارخانه ها و 
زیر ســاختهای تولیدی کشور توانستد اقالم الزم بهداشتی در 
تولیــد انبوه را محقق کنند در حالی که حتی در بســیاری از 
کشــورهای غربی از جمله آمریکا بــا آن همه ادعای صنعتی 
بودن و توسعه نتوانسته اند در برابر شرایط کرونا زیرساختهای 
الزم بــرای تامین نیازهای مــردم را فراهم کنند که به غارت 
مغازه ها توسط مردم و رشد گسترده تلفات قربانیان کرونا در 
این کشورها منجر شد. در این میان اصل پیوند میان نیروهای 
مســلح جمهوری اسالمی ایران و مردم را نباید نادیده گرفت. 
پیوندی که در سخت ترین شرایط حالل مشکالت کشور بوده 
که در مقابله با ویروس کرونا به خوبی این پیوند مشاهده می 
شــود. با توجه به این مولفه هاست که  سناریوی آمریکا برای 
تکرار جنایت ضد ایرانی انگلیسی ها یا همان نسل کشی ایرانی 

ها، با شکست مواجه شده است

 وقتی دستاوردهای پزشکی جمهوری اسالمی نقشه های واشنگتن را نقش بر آب می کند

شکست آمریکا در تکرار جنایت ضد ایرانی انگلیس
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