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روزنامه الرازون ]اسپانیا[

تظاهرات کاتاالن ها 

اگر مشکالت ناشی از تغییرات آب 
و هوایی، اقتصاد متزلزل جهانی و 
بحران مهاجرت و گرسنگی و سایه 
هراس از بابت همه گیری دوباره بیماری های مسری 
مانند کرونا را به عنــوان مهم ترین چالش های این 
روزهای جهان در کنار هم قرار دهیم، احتماال جنگ 
هسته ای آخرین قطعه پازل برای تکمیل کلکسیون 
تهدیدات جهانی بشر خواهد بود. صحبت از جنگ 
هسته ای تا همین سال گذشته در حد داستان های 
تخیلی آخرالزمانی بود، امــا طی چند ماه و به ویژه 
چند هفته گذشــته جنگ در اوکراین باعث شده 
تا تهدید جنگ هسته ای، کلید واژه ثابت سخنان 

بسیاری از مقامات و چهره های سیاسی شود.
ویلیام برنز، رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
موسوم به ســیا گفته که »سخت است بفهمیم آیا 
پوتین برای استفاده از بمب هسته ای بلوف می زند 
یا نه، اما چنیــن تهدیدی را باید جــدی گرفت و 
برای آن آماده شد.« آنگال مرکل، صدراعظم سابق 
آلمان هم در گفت وگو با روزنامه آلمانی زوددویچه 
تسایتونگ از همکاران ســابقش در اروپا خواسته 
اســت تا تهدیدات رئیس جمهور روسیه در مورد 
استفاده احتمالی از سالح هسته ای را جدی بگیرند 
و برای آن فکری کنند. همین سخنان مشابه درباره 
جدی گرفتن تهدیدات هســته ای روسیه را لوید 
آستین، وزیردفاع آمریکا در برنامه جی پی اس شبکه 
تلویزیونی ســی ان ان با اجرای فریــد زکریا نیز در 
شامگاه شنبه تکرار کرد و گفت: شاید پوتین برای 

کاربرد تسلیحات هسته ای تصمیم بگیرد.
تا این جای کار آنچه مشــخص شده این است که 
جنگ در اوکراین باعث شده تا غول جنگ هسته ای 
از چراغ جادو بیرون بیاید و سایه هراسش این روزها 
بر بسیاری از محافل غربی حاکم شده است. حتی 
روز گذشته پس از عقب نشــینی نیروهای نظامی 
ارتش روســیه از منطقه لیمان، رمضان قدیروف، 
رهبر نیروهای نظامی چچن بــا عصبانیت به این 
عقب نشینی واکنش نشان داد و به صراحت از ارتش 

روسیه خواست تا از بمب اتمی استفاده کند.

از کوبا تا اوکراین
آخرین تجربه حرکت جهان به ســمت یک جنگ 
هســته ای تمام عیار که برای چند روز نفس مردم 

جهان را در ســینه حبس کرد، به دهه1960 و در 
جریان بحران کوبا بازمی گردد. در آن زمان آمریکا 
و شوروی تا سرحد جنگ هسته ای تمام عیار پیش 
رفتند. در جریان بحران موشکی کوبا در اکتبر1962 
وقتی که آمریکا متوجه وجود موشک های هسته ای 
شوروی در کوبا شد، این کشور جزیره ای را محاصره 
کرد و نسبت به حمله به آن هشدار داد. در آن زمان 
آمریکایی ها از روس ها خواســتند تا به سمت خلع 
سالح هسته ای کوبا حرکت و موشک های هسته ای 
خود را از کوبا خارج کنند. این اختالف تا بدان حد 
جدی شد که ناوهای حامل موشک های هسته ای 
در مقابــل هم صف آرایــی کردند. امــا درنهایت 
دوطرف بر سر خارج کردن موشک های هسته ای از 
کوبا به توافق رسیدند و خطر جنگ هسته ای از بیخ 

گوش جهان گذشت.
همان تهدید بحران موشــکی کوبا بــا جنگ در 
اوکرایــن زنده شــده اســت. والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، بارها هشدار داده که ممکن 
است به ســالح هسته ای متوسل شــود. او حدود 
2هفته قبل گفت که از تمام سیستم های تسلیحاتی 
موجود برای دفاع از تمامیت ارضی روسیه استفاده 
خواهد کرد. پوتین پس از الحاق 4 اســتان شرقی 
اوکراین به ســرزمین های فدرال روسیه، حمله به 

مناطق ملحق شده را به منزله حمله به خاک روسیه 
عنوان کرد و نسبت به آن هشدار داد.

حال جای سؤال است که آیا عملیات آزادسازی 
ارتش اوکراین در بخشــی از مناطق تحت سلطه 
روسیه در شــرق اوکراین که پوتین آن را بخشی 
از تمامیت ارضی فدراسیون روسیه توصیف کرده 
که با هر سالحی به آن پاسخ خواهد داد، می تواند 
به واکنش های تند تا حد پاسخ هسته ای روسیه 
منجر شــود؟ اکونومیست در گزارشــی درباره 
احتمال وقوع جنگ هســته ای روسیه همزمان 
با جنگ در اوکراین نوشته اســت که هم اکنون 
پیشــروی ارتش اوکراین باعث شــده تا غربی ها 
بیش از اشغال اوکراین، نگران شکست روسیه و 
پاسخ احتمالی به این شکست باشند. گویی غرب 
نیز به این باور رسیده که جنگ در اوکراین نباید تا 
بدان حد به تضعیف روسیه بینجامد که این کشور 
برای دفاع از خود به گزینه هسته ای متوسل شود. 
مهم ترین این نگرانی را در ســخنان هفته پیش 
اوالف شــولتز، صدراعظم آلمان می توان دید که 
در گفت وگو با نیویورک تایمز تأکید کرد: »برلین 
از کی یف حمایت خواهد کــرد، اما این حمایت 
نباید به شکلی باشــد که موجب پاسخ روسیه به 

ناتو شود.«

کدام پاسخ هسته ای؟
هرگونه پاسخ هســته ای روسیه در جنگ اوکراین 
ســناریوی خطرناکی از آینده تحــوالت جنگ را 
پیش روی غربی هــا قــرار می دهد. هفتــه نامه 
اکونومیســت در گزارش جدید خود با عنوان »آیا 
جنگ در اوکراین ممکن اســت هسته ای شود؟«، 
3 نوع پاسخ احتمالی هسته ای را از سوی کرملین 
پیش بینی کرده است. 3 پاســخ هسته ای روسیه 
ممکن اســت در یکی از 3مورد ذیل خالصه شود: 
شلیک نمایشی هسته ای که هیچ تلفاتی نخواهد 
داشت؛ حمله هسته ای به اوکراین و درنهایت حمله 

هسته ای روسیه به ناتو.
در سناریوی اول، پاســخ هسته ای روسیه در قالب 
انجام آزمایش هســته ای زیر زمین یا عبور دادن 
موشک هسته ای از دریای سیاه و یا انفجار کنترل 
شده یک بمب هســته ای در ارتفاع باال در آسمان 
اوکراین خواهد بود. چنین انفجاری باعث ایجاد یک 
پالس الکترومغناطیسی خواهد شد که تجهیزات 
الکتریکی را از کار خواهد انداخت. در ســناریوی 
دوم پاســخ هســته ای، ژنرال های روسی ممکن 
اســت ترجیح دهند اهداف نظامــی در اوکراین 
را مســتقیماً بمباران هســته ای کنند. بن باری از 
مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن 
در گزارشــی در روزنامه تایمز می نویســد که این 
اهداف می تواند شــامل فرودگاه هــای اوکراین، 
مراکز لجســتیکی و پایگاه های توپخانه ای باشد. 
از ســوی دیگر روسیه ممکن اســت حمله به یک 
شهر اوکراین را در پاسخ هسته ای خود مدنظر قرار 
دهد تا نیروهای اوکراینی را مجبور به تسلیم کند. 
اما بمباران هسته ای شــهرهای اوکراین احتمال 
مداخله مستقیم ناتو را افزایش خواهد داد و مسکو 
هم عالقه ای به درگیری با ناتو همزمان با درگیری 

در اوکراین ندارد.
درنهایت سناریوی انتحاری روسیه می تواند حمله 
اتمی به خاک یکی از کشورهای عضو ناتو باشد، اما 
با توجه به اینکه 3 عضو ناتو شامل آمریکا، انگلیس 
و فرانسه خود دارای سالح های هسته ای هستند، 
حمله اتمی روسیه به ناتو می تواند با پاسخ اتمی و 
نابودی متقابل روبه رو شود. با توجه به هزینه بسیار 
باالی ســناریوی سوم، این ســناریو ضعیف ترین 

گزینه در میان پاسخ های هسته ای است.

اوکراین،برلبهتیغجنگهستهای
6دهه پس از بحران موشکی کوبا، یک جنگ هسته ای دیگر میان روسیه و غرب، جهان را تهدید می کند

مردم بوسنی برای انتخاب 3رئیس جمهور و مقام های 14دولت محلی پای صندوق های رأی رفتند
انتخابات بوسنی؛ رأی گیری در پیچیده ترین نظام سیاسی جهان

مردم بوسنی وهرزگوین یکشنبه و در بحبوحه 
یکی از بدترین بحران های سیاســی از زمان 
پایان جنگ داخلی در میانه دهه1990، برای 
انتخاب نمایندگان مجالس ملی، منطقه ای و محلی و همچنین 
شورای ریاست جمهوری پای صندوق های رأی رفتند. ناظران 
سیاسی با اشاره به تشدید تنش های قومی-نژادی چند ماه اخیر 
در این منطقه معتقدند که انتخابات یکشنبه مهم ترین انتخابات 

از زمان پایان جنگ در این کشور است.
مردم بوسنی وهرزگوین عالوه بر انتخاب نمایندگان مجالس 
ملی، منطقه ای و محلی، شورای ریاست جمهوری را نیز انتخاب 
می کنند. انتخابات در شــرایطی برگزار شــد که کارزارهای 
انتخاباتی احزاب اقلیت حاکم بیــش از اینکه بر چالش های 
واقعی چون بیکاری و تورم فزاینده متمرکز باشند، اغلب حامل 
سخنان نفرت پراکنانه نژادی و لفاظی های ملی گرایانه بودند. در 
این میان، نبود نظرســنجی های قابل اعتماد پیش بینی نتایج 
انتخابات را تقریبا غیرممکن کرده اســت. با این حال بسیاری 
از تحلیلگران بر ایــن باورند که احزاب ملی گرا )فدراســیون 
بوسنی و هرزگوین( همچنان اکثریت کرسی های خود را حفظ 

خواهند کرد.
به گزارش سی ان ان، در انتخابات روز گذشته، باکر ایزت بیکوویچ 
رهبر بزرگ ترین حزب بوسنیایی )مسلمانان بوسنی( که عضو 
شورای ریاست جمهوری نیز هســت، رقابت بسیاری نزدیکی 
با دنیس بچیروویچ از حزب سوســیال دمکرات دارد. ناظران 

معتقدند که احزاب ملی گرای صرب و کروات همچنان در قدرت 
باقی خواهند ماند اما برخی نظرسنجی ها نیز از رقابت نزدیک 
میلوراد دودیک رهبر جدایی طلب طرفدار روسیه که برای کسب 
کرسی نمایندگی صرب ها در شورای ریاست جمهوری کاندیدا 

شده با جلنا تریویک اقتصاددان منتقد دولت، خبر داده بودند.
صرب های بوسنی، کروات ها و مسلمانان در دهه90 میالدی 
درگیر جنگی شــدند که 100هزار کشــته در پی داشــت. 
موافقتنامه صلح دیتون در دسامبر 1995 به این جنگ پایان 
داد اما پیچیده ترین نظام  سیاســی جهان را ایجاد کرد؛ نظام 
سیاســی که میان تمام گروه های قومی تقســیم شده است. 
از آن زمان کشور بوســنی وهرزگوین از دو ناحیه خودمختار 
»جمهوری صرپســکا« و »فدراسیون بوســنی و هرزگوین« 
تشکیل شــده که یک دولت مرکزی آنها را متحد نگه داشته 
است. فدراسیون کروات ها و بوسنیایی ها به 10کانتون )بخش( 

تقسیم شــده و منطقه شــمالی برچکو در نقشــه تقسیمات 
سیاسی این کشور بی طرف لحاظ شده است. 3رئیس جمهور 
)یک مسلمان، یک کروات و یک صرب( به طور دوره ای ریاست 
شورای ریاســت جمهوری را برعهده دارند. این نظام سیاسی 
غیرمتمرکز 14دولــت محلی و 136وزیــر دارد. در انتخابات 
یکشــنبه 3میلیون و 368هزار و 666شــهروند واجد شرایط 
رأی دهی بودند. همچنین 5هــزار و 903صندوق اخذ رأی در 
سراسر کشور مستقر شــده و 60هزار ناظر بر انتخابات نظارت 
می کردند. در این انتخابات 145گروه یا فرد سیاســی شامل 
90حزب سیاســی، 17نامزد مســتقل و 38ائتالف شــرکت 
داشتند. ملی گراهای کروات در بوسنی که خواستار تغییر قانون 
انتخابات در این کشور هســتند، پیش تر هشدار داده بودند که 
در صورت تغییر نکردن قانون، کشور خود را در داخل بوسنی 
تشکیل خواهند داد. از آنجا که مسلمانان برای دو دوره متوالی 
نماینده ریاست جمهوری منطقه مشترک با کروات ها را از میان 
یک حزب چندقومیتی انتخاب کرده اند، کروات ها از اتحاد خود 
با مسلمانان بوسنی ناراضی شده  و می خواهند مطمئن شوند که 
عضو کروات ریاست جمهوری تنها با رأی کروات های این منطقه 
تعیین می شود. الجزیره با اشــاره به تشدید اختالفات قومی و 
نژادی نســبت به پیروزی ملی گرایان افراطی کروات هشــدار 
داده و نوشته: »انتخابات پیش رو به دلیل تالش های خطرناک 
ضدقانون اساســی احزاب تندروی کروات برای دمکراســی و 

امنیت کشور بوسنی بسیار مهم است.«

گزارش2

گزارش 1

گفتمان »عصر جدید« آقای شی
عصر جدید چینی به دنبال تقویت جایگاه شی جین پینگ 

در داخل و جهان چندقطبی پسااستعماری است

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و دیگر مقام های ارشد 
حزب کمونیســت هفته گذشته در نمایشــگاهی با عنوان 
»پیش به سوی عصر جدید« شــرکت کردند. عبارت »عصر 
جدید« بیش از 5سال است که به طور مستمر در سندهای 
چشم انداز سیاسی، تبلیغات  دولتی، سخنرانی های رسمی و 
دیپلماسی عمومی چین دیده می شود. این عبارت احتماال در 
نشست پیش روی حزب کمونیست چین که قرار است 2هفته 

دیگر )16اکتبر( برگزار شود نیز به وفور شنیده خواهد شد.
گفتمان »عصر جدید« تنها مختص به شــی جین پینگ و 
دولت چین است. احزاب مختلف و سیاستمداران بسیاری 
در اقصی نقاط جهان با استفاده غلوآمیز از دوره های تاریخی 
تالش دارند تا خود را متعلــق به عصر جدید و آینده معرفی 
کرده و منتقدانشــان را به تعلق داشــتن به دوران گذشته 
منتسب کنند. برای مثال، در انگلیس لیز تراس، نخست وزیر، 
هفته گذشــته در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل از 
»انگلیس جدید، برای عصر جدید« سخن گفت. جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا نیز سال گذشته مدعی آغاز »عصری 
جدید در دیپلماسی آمریکا« شد. هو جین تائو  رئیس جمهور 
سابق چین نیز یک بار در هفدهمین نشست حزب کمونیست 
چین در سال2017 به عبارت »عصر جدید« اشاره کرد. اما 
تفاوت مهم میان مواردی که اشاره شد با عصر جدید چینی ها 
در دوره کنونی، در رشد فزاینده مرکزیت قدرت حول رهبر 

فعلی است.
مجله دیپلمات می نویســد: در گفتمان رسمی چین، عصر 
جدید به معنی تغییری بنیادین است که اصوال با شخصیت 
شی جین پینگ ترکیب شده است. این فرایند از سخنرانی 
شــی در نوزدهمین کنگره حــزب کمونیســت چین در 
سال2017 آغاز شد؛ زمانی که او 46بار عبارت »عصر جدید« 
را تکرار کرد. از آن پس بود که عبارت عصر جدید وارد ادبیات 
رسمی مقام های چینی شد. اما نقطه آغاز عصر جدیدی که 
مقام های چینی به آن اشــاره می کنند، هجدهمین کنگره 
حزب کمونیســت در ســال2012 اســت؛ زمانی که شی 
دبیرکل حزب کمونیست چین شد. کامال مشخص بود که 
شی جین پینگ برخالف دو سلف خود یعنی هو جین تائو و 
جیانگ زمین، از همان ابتدای رهبری اش به دنبال یک برتری 
تاریخی قابل توجه است. این تمایل به ویژه با رشد ملی گرایی 
چینی که پیش از به قدرت رسیدن شی جین پینگ آغاز شده 

بود تقویت هم شد. 
»لیو مینگ« و »وانگ ژونگ یوان« تحلیلگران سیاسی، در 
سال2014 با انتشار مقاله ای نوشتند: »عصر شی جین پینگ 
دو معنا دارد: دورانی کوتاه مدت که به 10سال ریاست او بر 
حزب کمونیست چین محدود می شود و دوران بلندمدتی 
که در یک مفهوم گسترده تر به رهبری او بر چین در 30سال 
آینده و تحقق موفقیت آمیز رؤیای چینی اشاره دارد.« 4سال 
بعد بود که محدودیت 5ساله دوران ریاست جمهوری به طور 
رسمی از قانون اساسی چین حذف شد. در همان سال »تفکر 
شی جین پینگ، سوسیالیسم با ویژگی های چین برای عصر 
جدید« وارد قانون اساســی این کشور شد. این تغییرات در 
قانون اساسی در واقع دستورالعملی برای حزب و دولت چین 

بود که تاریخ را در دو دوره »پیش و پس از شی« ببینند.
حزب کمونیست چین در بسیج کردن تاریخ برای حمایت 
از دولت ها ســابقه طوالنی دارد. قطعنامه های تاریخی این 
حزب در دوران مائو تسه تونگ )1945(، دنگ شیائوپینگ 
)1981( و شی جین پینگ )2021( گویای این مسئله است. 
با این حال در قطعنامه هایی که این حزب در راستای حمایت 
از دولت های مائو و دنگ منتشــر کرد با آنچه در حمایت از 
دولت شی منتشر کرده از جهاتی متفاوت است؛ تفاوتی که 
بیشتر به تفاوت میان کلمه دوره )period( و عصر )era( در 
زبان چینی بازمی گردد. در زبان چینی کلمه »عصر« مهم تر 
بوده و بار ارزشی بیشتری )نسبت به دوره( دارد و در عبارتی 
که حزب کمونیست چین در بیانیه های مورد حمایت خود از 
شی منتشر کرده، از کلمه عصر استفاده شده است. بر همین 
اساس است اغلب ناظران بین المللی ورود چین به عصر جدید 
تحت رهبری شــی جین پینگ را ورود این کشور به فصل 

جدیدی از تاریخ این کشور تفسیر می کنند.
هوگو جونز در مجله دیپلمات می نویســد: »شــاید از یک 
منظر عصر جدید چین را بتــوان در تغییراتی چون افزایش 
تولید ناخالــص داخلی، هزینه های نظامی و پیشــرفت در 
عرصه فناوری دید. اما به عقیده من، عصر جدید را می توان 
با تحلیل گفتمان قدرت در چین بهتر درک کرد که عبارتند 
از مشروعیت بخشی به تمرکز قدرت حول حزب کمونیست 

چین، به ویژه شخص شی جین پینگ.«
به اعتقاد ناظران، گفتمان عصر جدیــد چین چند کارکرد 
دارد. نخســت، مشــروعیت حزب کمونیســت چین را در 
داخل تقویت می کند. تقریبا روزی نیست که در رسانه های 

دولتی چین چندین مقاله درباره عصر جدید 
منتشر نشــود. پیام این تبلیغات این است 
که حزب کمونیســت اکنون تحت شرایط 
جدید فعالیت دارد. این چارچوب به شــی 

امکان می دهد تــا رویه های قدیمی 
تصمیم گیری هــای سیاســی و 

اقتصادی ازجملــه محدودیت 
دو دوره ای ریاســت جمهوری 
را کنــار بگــذارد. دوم اینکه، 
گفتمان عصر جدید به حزب 
کمونیســت این امــکان را 
می دهد که هنجارهای جامعه 
جهانی را به چالش بکشــد. 
مشهودترین مثال آن هم بیانیه 

مشترک شی و والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روســیه، در چهارم 

فوریه بود که از ورود جامعه جهانی به 
عصری جدید سخن گفتند. چین از این 
گفتمان برای به چالش کشیدن آمریکا، 
ناتو و کشورهای غربی که به اعتقاد پکن 
متعلق به دنیای قدیم هستند استفاده 
می کند. اساس عصر جدیدی که چین از 
آن صحبت می کند یک جهان چندقطبی 

پسااستعماری است.

هنری کیسینجر
وزیر خارجه پیشین آمریکا

این سیاست عاقالنه ای از جانب آمریکا 
نیست که بخواهد اوکراین را به عضویت 
ناتــو درآورد. به جــای عضویــت در ناتــو، 
غرب بایــد به دنبــال زمینــه و تدابیر الزم 
باشد تا بتواند آزادی اوکراین را تضمین 
کنــد و ایــن کشــور را به عنــوان بخشــی 
از یــک سیســتم اروپایــی حفــظ کنــد. 

)اکونومیک تایمز(

بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی

تســلیم  شــرم آوری  طــرز  بــه  الپیــد 
]ســید[ حســن نصــرهللا  تهدیدهــای 
دبیرکل حزب هللا لبنان شــده اســت. او 
به حزب هللا یک میــدان گازی عظیم که 
متعلق به شهروندان اســرائیلی است را 
واگذار کــرد. مجبــور نیســتیم بــه توافق 
غیرقانونی ترســیم مرزها با لبنان پایبند 
بمانیم. به زودی بــا یک رهبری قدرتمند 

به تل آویو بازخواهیم گشت. )النشره(

 ابهام در سرنوشت
 آتش بس یمن

فرمانده نیروهای مسلح وابسته به انصاراهلل یمن با 
اشاره به پایان آتش بس موقت در یمن اعالم کرده در 
حالت آماده باش برای هر تحول تازه ای خواهد بود. 
به گزارش روســیا الیوم، انصاراهلل با انتشار بیانیه ای 
تأکید کرده درصورت عدم تحقــق مطالبات ملت 
یمن و عدم تمدید آتش بس، دستورات تازه ای را به 
نیروهای نظامی خود صادر خواهد کرد. هیأت ملی 
مذاکره کننده یمنی نیز پیش تر اعالم کرده بود که 
مذاکرات تمدید آتش بس به بن بست رسیده است. 
این هیأت تأکید کرده بــود نهایت تالش هایش را 
برای تثبیــت آتش بس و لغو محاصــره یمن به کار 
گرفته، اما کشور های متجاوز با لغو محاصره مخالفت 
کرده اند. آتش بســی که پیش از این با میانجیگری 
سازمان ملل متحد اجرا شــده بود، ساعات پایانی 

خود را سپری می کند.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

روسیه از بمب  هسته ای تاکتیکی استفاده خواهد کرد؟
احتمال استفاده از بمب های هســته ای در مقیاس کوچک موضوعی است که نمی توان آن را رد 
کرد. الجزیره در گزارشی درباره استفاده روسیه از بمب هسته ای می گوید که بمب های هسته ای 
کوچک مقیاس که از آن تحت عنوان بمب های تاکتیکی یاد می شود، بمب هایی هستند که قدرت 
انفجاری آنها بین 0.3کیلوتن تا 100کیلوتن است. اگر این عدد را بخواهیم بهتر درک  کنیم می توان 
به این اشاره کرد که قدرت انفجاری بزرگ ترین کالهک استراتژیک آمریکا معادل 1.2مگاتن است. 
همچنین روسیه دارای بمب های هسته ای با قدرت انفجاری 58مگاتن است که در سال1961 آنها 
را مورد آزمایش قرار داد. درواقع بمب های تاکتیکی در مقایسه با سالح های هسته ای استراتژیک، 
به گونه ای طراحی شده اند که تأثیر محدودی بر میدان نبرد داشته باشند و یک منطقه محدود را هدف 
قرار دهند. در این ارتباط می توان به بمب اتمی آمریکا اشاره کرد که در سال1945 روی هیروشیما 
انداخت و قدرت تخریبی آن 15کیلوتن بود و از این منظر در رده بمب های هسته ای تاکتیکی قرار 
می گیرد. الجزیره همچنین به نقل از تحلیلگران می گوید که اگر مسکو بخواهد از بمب هسته ای 
تاکتیکی در اوکراین استفاده کند، هدف آن تسلیم کردن اوکراین در برابر مذاکرات و ایجاد تفرقه 
در میان حامیان غربی این کشور خواهد بود. با این حال »مارک کنسیان«، کارشناس نظامی مرکز 
مطالعات استراتژیک و بین المللی )CSIS( در واشــنگتن احتمال استفاده روسیه از سالح های 
هسته ای در خط مقدم نبرد اوکراین را رد می کند و معتقد است که استفاده از بمب هسته ای برای 
روسیه دستاوردهای کوچکی در مقابل رویارویی با خطرات و پیامدهایی بزرگ خواهد داشت و همین 
موضوع باعث می شود که مسکو به رغم تهدیدات، اما تمایلی به کاربرد تسلیحات هسته ای میان 

جنگ اوکراین نداشته باشد.
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روزنامه الرازون چاپ مادرید با انتشــار تصویری از معترضان 
کاتالونیایی که به مناسبت پنجمین سالگرد همه پرسی استقالل 
در این منطقه به خیابان آمدند، نوشــت: با گذشت 5سال از 
همه پرسی غیرقانونی دولت کارلس پوجدمون، منازعات سیاسی 
در کاتالونیا به جنگ احزاب سیاسی تقلیل یافته و حتی یک گام 

نیز برای کسب استقالل برداشته نشده است. 
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