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مصر: برخی منابع موثق فلسطینی گزارش دادند 
که هیأت امنیتی مصری در س��فر اخیر به غزه به طور 
رسمی به گروه  های فلسطینی ابالغ کرد که بازگشایی 
گذرگاه رفح منوط به بازگش��ت کارکنان تش��کیالت 
خودگردان است. کارکنان تشکیالت خودگردان اوایل 
س��ال جاری میالدی با ش��دت گرفتن اختالفات بین 

فتح و حماس، گذرگاه رفح را ترک کردند.

لیب�ی: درگیری ه��ا در جن��وب ش��رقی طرابلس 
پایتخ��ت لیبی به صورت پراکنده ادامه دارد و تا کنون 
۱۰ نفر کش��ته و ۲۰ نفر زخمی ش��ده اند. درگیری ها 
در منطق��ه »قصر بن غش��یر« واقع در جنوب ش��رقی 
طرابلس به صورت پراکنده ادامه دارد و اغلب جاده های 
منتهی به این منطقه بسته است و افراد مسلح، تانک ها 

و خودروهای نظامی در این منطقه مستقر هستند.

تون�س: اعتص��اب سراس��ری کارکن��ان دولتی 
درتونس به دعوت بزرگ ترین اتحادیه مش��اغل تونس 
در اعت��راض به مخالفت حکومت ب��ا افزایش حقوق و 
دستمزدها از دیروز آغاز شد. تونس، تحت فشار شدید 
صندوق بین الملل��ی پول قرار دارد تا حقوق کارکنان 
بخش دولت��ی را در چارچوب اصالحات بخش دولتی 
برای کاستن از میزان کسری بودجه، ثابت نگه داشته 

و افزایش ندهد.

عربس�تان: برخی مناب��ع می گوین��د، ولی عهد 
س��عودی برادر خ��ود را بازداش��ت ک��رده و او را نزد 
مادرش فرستاده که مدت هاست او را هم در بازداشت 
خانگی قرار داده است.حساب کاربری »العهد الجدید« 
در ش��بکه اجتماعی »توییتر« مدعی شد که ولی عهد 
س��عودی برادر کوچکترش را تحت بازداش��ت خانگی 
ق��رار داده اس��ت.  العهد الجدید نوش��ت: منابع به ما 
گفتند، محمد بن س��لمان، برادرش بندر بن س��لمان 
را بازداش��ت کرده و نزد م��ادرش »فهده آل حثلین« 
فرس��تاده که او نیز مدت هاس��ت به دستور محمد در 

کاخ شاهزاده سلطان در »أبها« محبوس شده است.

پاکس�تان:  شرکت »کامره« وابس��ته به صنایع 
دفاعی پاکس��تان اعالم کرد که ظرف 5 سال گذشته 
بی��ش از 8۰ هواپیم��ای آموزش��ی س��وپر مش��اق به 
کش��ورهای مختلف صادر ش��ده اس��ت که این روند 
افزای��ش می یابد. کمیس��یون دفاعی مجلس س��نای 
پاکستان ضمن بازدید از شرکت کامره وضعیت تولید 
انواع جنگنده و هواپیمای آموزش��ی در این شرکت را 

رضایت بخش دانست.

س�ودان: کمیت��ه مرکزی پزش��کان س��ودان از 
کش��ته شدن یک پزش��ک و یک کودک در تظاهرات 
در خارطوم پایتخت س��ودان خبر داد.، کمیته مرکزی 
پزش��کان س��ودان در بیانیه ای اعالم ک��رد که »بابک 
عبدالحمید« پزش��ک س��ودانی و یک ک��ودک به نام 
»محم��د عبید« در تظاه��رات در نتیجه اصابت گلوله 

به ناحیه سر کشته شدند.

ذرهبین

اسالمستیزیجدیددانمارکیها
پ��س از تصویب طرحی ضداس��المی در پارلمان 
دانمارک، نخس��تین مراس��م دس��ت دادن اجباری با 
جنس مخالف برای دریافت ش��هروندی این کشور در 

کپنهاگ برگزار شد.
نخس��تین مراس��م دس��ت دادن اجب��اری برای 
دریافت شهروندی از س��وی »اینگر استویبرگ« وزیر 
مهاجرت دانمارک، برگزار ش��د. در این مراسم، خانم 
اینگر اس��تویبرگ، پس از دس��ت دادن ب��ا مهاجران، 
مدارک ش��هروندی 9 نفر از مهاج��ران را به آنها اعطا 
کرد. پارلمان دانمارک در دس��امبر ۲۰۱8، طرحی را 
تصوی��ب کرد که طبق آن افراد خارجی باید به هنگام 
دریاف��ت ش��هروندی، با مقام مربوط��ه- چه زن و چه 

مرد- دست بدهند.
به گفته کارشناس��ان، انگی��زه اصلی این تصمیم، 
برخ��ورد با رفتار مهاجران مس��لمان اس��ت که طبق 
باورهای اس��المی، دس��ت دادن زن و مرد نامحرم را 
جای��ز نمی دانند. ای��ن تصمیم همچنین ب��ا مخالفت 
بسیاری از شهرداران حزب لیبرال  در دانمارک مواجه 
ش��ده اس��ت. دولت دانمارک می گوید دس��ت دادن، 
بخش مهمی از فرهنگ و ارزشهای دانمارک محسوب 
می شود و هر کسی که با آن مخالفت کند، نمی تواند 
دانمارکی باش��د. دانمارک در ماه اوت س��ال گذشته 
می��الدی نیز قانون ممنوعیت پوش��یدن روبنده را نیز 
اجرایی کرد که با اعتراضات گس��ترده زنان مس��لمان 
و نیز گروه های حقوق بش��ری روبرو ش��د. این اسالم 
س��تیزی دانمارک ه��ا در حالی ص��ورت می گیرد که 
کش��ورهای غربی ادعای آزادی بیان و عقیده را س��ر 
می دهند اما در عمل ای��ن رفتارها صرفا در چارچوب 
رفتاره��ای ضد اس��المی بوده و هر آنچ��ه که مغایر با 

اسالم باشد در این جرگه قرار می گیرد. 

نیمچهگزارش

مواضعمتغیروزیرخارجهآلمان
هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان گفت درصورت توافق همه کش��ورهای 
عض��و اتحادیه اروپا می ت��وان درباره مذاکره مجدد بر س��ر توافق برگزیت بحث 
ک��رد اما کمی بعد در توییت��ر اعالم کرد: مذاکره مجدد درب��اره توافق برگزیت 

قابل تصور نیست.
ماس همچنین با انتشار پیامی در توییتر اعالم کرد که مذاکره مجدد درباره 
توافق برگزیت به دش��واری قابل تصور اس��ت و رد ش��دن توافق برگزیت در مجلس 
انگلیس هم تغییری در این مساله ایجاد نکرده است. ماس نوشت: به دشواری قابل تصور 
است که توافق خروج انگلیس )برای مذاکره مجدد( بازگشایی شود. ما همواره این مساله 
را به روشنی بیان کرده ایم و رای در مجلس لندن هم این را تغییر نداده است. بیش از 
۲۰ تن از چهره های سیاسی، ورزشی، تجاری و هنری آلمان با انتشار نامه ای در روزنامه 

'تایمزتاکید کردند که  انگلیسی ها همواره دوستانی در اروپا و آلمان خواهند داشت. 

قاره سبز
نامزدیبرلوسکونیبرایپارلماناروپا

سیلویو برلوسکونی در انتخابات پارلمانی اروپا در ماه مه شرکت خواهد کرد. 
سیلویو برلوسکونی که س��ه دوره نخست وزیری ایتالیا را در کارنامه خود دارد، 
نامزدی خود را برای ش��رکت در انتخابات پارلم��ان اروپا به نمایندگی از حزب 

راست میانه "فورزا ایتالیا" اعالم کرد.
برلوسکونی اظهار کرد: می خواهم صدایم را به اروپایی برسانم که باید تغییر کند، 
اروپایی که تفکر عمیق خود درباره جهان را از دست داده است. برلوسکونی به دلیل محکومیت 

بر سر فساد مالیاتی، نزدیک به پنج سال از نامزدی در هرگونه انتخابات منع شده بود. 
طبق رای دادگاه در س��ال گذشته میالدی، برلوسکونی با توجه به عملکرد خوبش، 
بار دیگر مجاز به شرکت در انتخابات شناخته شده است. وی در حالی در این انتخابات 
حضور می یابد که وی در عرصه داخلی ایتالیا با چالش��های بس��یاری مواجه بوده و حتی 

مجبور به کناره گیری از قدرت به دلیل فساد اخالقی شده است. 

سرخط
لغوسفرهایپلوسی

رئیس جمهور آمریکا در نامه ای به رئیس مجلس نمایندگان این کشور اعالم 
کرد که با توجه به ادامه تعطیلی دولت، اجازه نمی دهد از هواپیمای دولتی برای 

سفر خارجی او استفاده شود.
»دونال��د ترامپ در اقدامی  س��فرهای خارجی »نانس��ی پلوس��ی« رئیس 
دموک��رات مجلس نمایندگان آمریکا را لغو کرد.  بنا بر اعالم کاخ س��فید، ترامپ 
در نامه ای به پلوس��ی، گفته اس��ت: »خانم رئیس گرامی، ب��ه دلیل تعطیلی ]دولت[ 
متأسفانه باید به اطالعتان برسانم که سفر شما به بروکسل، مصر و افغانستان به تعویق 
افتاده اس��ت. هر زمان که تعطیلی به پایان رس��ید، مجدد برای این گش��ت و گذار شما 
برنامه ری��زی می کنیم.« در همین حال وی می افزاید:»با توجه به اینکه 8۰۰ هزار کارگر 
فوق العاده آمریکایی حقوق دریافت نمی کنند، اطمینان دارم که ش��ما هم موافق هستید 

که به تعویق انداختن این برنامه، کامال مناسب است.«
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بهانه ای برای نظامی گری 

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

در جدیدتری��ن اق��دام نظام��ی وزارت دف��اع در راهب��رد 
جدید دفاع موش��کی این کش��ور طرح هایی را برای اس��تقرار 
تسلیحات موشکی در فضا ارائه کرده است.دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در راهبرد جدید دفاع موش��کی به دنبال 

آن اس��ت تا برنامه موشکی این کش��ور را در مقیاسی بی سابقه 
از زم��ان ارائه طرح جنگ س��تارگان در دوران »رونالد ریگان«، 
توسعه دهد. بر اساس گزارش های منتشره آمریکا میلیاردها دالر 
را ب��رای اجرای این طرح اختصاص داده اس��ت چنانکه بودجه 
نظامی آمریکا نیز 7۰۰ میلیارد دالر اعالم شده است. نکته قابل 
توجه آنکه در طرح موش��کی آمریکا برای فضا ادعا ش��ده است 
ک��ه این طرح برای دفاع از نیروهای آمریکایی و متحدان آن در 
برابر تهدیدات موش��کی است. این طرح در آسیا و اروپا اجرایی 
می ش��ود در همین حال آمریکا اصلی ترین دشمنانش در حوزه 
موشکی را ایران، روسیه، کره شمالی و چین عنوان کرده است. 
حال این سوال مطرح می شود که ادعاهای آمریکا تا چه میزان 

درست بوده و هدف آمریکا از این تحرکات نظامی چیست؟ 
بررس��ی نش��ان می دهد که بس��یاری از آنچ��ه تهدیدات 

امنیت��ی علی��ه آمریکا عنوان می ش��ود امر ت��ازه ای نبوده و از 
گذش��ته نیز وجود داشته اس��ت چنانکه اصل جنگ ستارگان 
در دوران ریگان بر این اس��اس طراحی و ادامه یافته اس��ت. با 
این ش��رایط می توان گفت که ادعای آمریکا در باب تهدیدات 
موش��کی ادعایی س��اختگی بوده اس��ت و اهداف��ی ورای این 
ادعاها اهدافی را دنبال می کند. در این میان دو اصل مشاهده 
می شود از یک س��و آمریکا می داند که در عرصه زمینی دیگر 
ت��وان اقدام نظامی ن��دارد در حالی باید به دنبال حفظ و ارتقا 
هژمونی جهانی خود است. با این شرایط آمریکا تالش دارد تا 
ابعاد جنگ را به عرصه فضایی کشانده که طرج جدید موشکی 
در این چارچوب اس��ت. نکته مهم آنکه جهانیان اذعان دارند 
کشوری در آینده می تواند در صحنه جهانی حرفی برای گفتن 
داشته باشد که در عرصه فضایی ایفای نقش داشته باشد و لذا 

آمریکا تالش دارد تا با تقویت توان موش��کی و نظامی خود در 
فضا مانع از ورود سایر کشورها به عرصه فضایی شود. 

از سوی دیگر آمریکا به دنبال توسعه نظامی گری در قابل 
سیس��تم موشکی و راداری در اروپا، آسیا و دوسوی آتالنتیک 
است. آمریکا که توان حضور نظامی در عرصه جهانی را ندارد 
اکن��ون با ادعای تقویت توان راداری به دنبال تحقق این مهم 
اس��ت. در اصل طرح موشکی آمریکا بیش از هر چیز برگرفته 
از سیاس��ت های بحران زده این کشور در عرصه جهانی است 
اما خود مولفه ای برای ایجاد رقابت های تس��لیحاتی جدید در 
صحنه بین الملل خواهد ب��ود. آمریکا با این تحرکات فضایی 
از نظام��ی گری را در جهان ایجاد می کند که بخش عمده ای 
از آن را فروش تس��لیحات به کش��ورهای عرب��ی و نیز حوزه 

اقیانوس آرام تشکیل می دهد.  

یادداشت

جنایات صهیونیس��ت ها در حالی علیه  فلس��طینی ها ادامه دارد که »اش��رف مق���اوم�ت
القدره« س��خنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد که 
ارائه خدمات حیاتی در بیمارس��تان »بیت حانون« واقع در 
ش��مال غزه به خاطر اتمام سوخت ژنراتورهای برق متوقف 

شد.
وی ب��ا بیان اینکه توقف ژنراتور برقی اصلی بیمارس��تان 
منجر به تعطیلی بخش اعظم فعالیت های بیمارس��تان شده 
اس��ت، عنوان کرد: تعطیلی این بیمارستان یعنی محرومیت 
۳۴۰ هزار نفر از حق خود در زمینه دریافت خدمات درمانی.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین با بیان اینکه تشدید 
بحران سوخت به صورت بی س��ابقه ای خدمات بهداشتی را 
با بحران مواجه کرده اس��ت، افزود: 5 بیمارستان دیگر طی 
س��اعات آینده به علت بحران سوخت از ارائه خدمات عاجر 
خواهن��د بود. طبق اعالم وزارت بهداش��ت فلس��طین، ۱۳ 
بیمارس��تان دولتی و 5۴ مرکز بهداش��تی و درمانی در غزه 
وجود دارد که 95 درصد خدمات درمانی و بهداشتی حدود 
۲ میلیون شهروند غزه را تامین می کنند و باقی خدمات نیز 
توس��ط آژانس امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی »آنروا« 

انجام می پذیرد.
رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد ب��رای تصویب و موافقت 
ب��ا ورود کمک های مالی قطر به نوار غزه، فلس��طینیان باید 
اعتراض��ات هفتگی خود را متوقف کنن��د. کانال تلویزیونی 
»کان« رژیم صهیونیس��تی اعالم ک��رد: تل آویو اوایل هفته 
تحوی��ل کمک مالی قط��ر به نوار غزه برای س��ومین ماه را 

بررس��ی می کند مش��روط بر اینکه آرامش در اطراف دیوار 
حائل در مرز های نوار غزه حاکم ش��ود. اگر این اتفاق بیفتد 

اسرائیل با ارسال کمک های قطر موافقت خواهد کرد.
در ای��ن میان آژانس توس��عه بین الملل��ی آمریکا بودجه 
تخصیص��ی به تمام پروژه ه��ای خود در باریکه غ��زه و کرانه 
باخت��ری رود اردن را قطع خواهد ک��رد. هاردن ضمن انتقاد 
از این تصمیم کاخ س��فید  اف��زود، دولت بار دیگر بی توجهی 
خود را نس��بت به پیچیدگی شرایط در این منطقه نشان داد. 
وی ادامه داد: وقتی آژانس توسعه بین المللی ساخت مدارس 
و سیس��تم آب را ناتمام رها کند، چه کسی آسیب می بیند؟ 
مسلما فلسطینیان و همچنین اسرائیلی ها و آمریکایی ها. دولت 
تنها به حماس فضای بیشتری برای عملیات می دهد. در این 
می��ان نهاد نظامی آمریکا قصد دارد برای حفاظت از نظامیان 
خود مس��تقر در کشورهای خارجی، سامانه های گنبد آهنین 

ساخت رژیم صهیونیستی را آزمایش و احتماال به کار بگیرد.
خبر دیگ��ر آنک��ه س��خنگوی تش��کیالت خودگردان 
فلس��طین اعالم کرد، هر طرح صلحی منهای تشکیل دولت 
مس��تقل فلس��طین به پایتختی کامل قدس شرقی محکوم 
به شکس��ت خواهد ب��ود. وی این اظه��ارات را در گفت وگو 
با خبرگزاری رس��می فلسطین )وفا( و در واکنش به انتشار 
شایعات رسانه ای مربوط به برخی جزئیات طرح صلح آمریکا  
مع��روف به »معامله ق��رن« بیان کرد. بر اس��اس این طرح 
حاکمیت اس��رائیل بر بخش قدیمی قدس و سایر مقدسات 
این ش��هر محفوظ می ماند اما اردن و فلس��طینیان هم در 

اداره آن شریک می شوند.

توقف خدمات رسانی بیمارستان غزه با بحران برق
رئیس جمهور فرانسه در یک سخنرانی  آس�یا در جم��ع نظامی��ان این کش��ور گفت غ�رب 
فرانسه به حضور نظامی خود در غرب آسیا ادامه می دهد و 

خروج عجوالنه از منطقه را اشتباه می داند.
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه روز پنج شنبه 
بار دیگر با تصمیم آمریکا برای خروج نظامی از سوریه ابراز 
مخالفت کرد و گفت نظامیان فرانسوی به حضور نظامی در 
غرب آسیا ادامه می دهند. ماکرون که در یک پایگاه نظامی 
در جنوب فرانسه سخنرانی می کرد، گفت: »عقب نشینی از 
سوریه که توسط دوستان آمریکایی ما اعالم شد، نمی تواند 
م��ا را از هدف راهبردی که داش��تیم، منحرف کند: از بین 
بردن داعش.« فرانس��ه به بهان��ه مبارزه با داعش و در قالب 
ائتالفی که در س��ال ۲۰۱۴ به رهبری آمریکا شکل گرفت، 
۱۲۰۰ نظامی در سوریه و عراق مستقر کرده است. ماکرون 
در واکنش به گمانه زنی ها در مورد احتمال پیروی فرانس��ه 
از آمریکا در خروج از س��وریه، گفت: »نبرد هنوز تمام نشده 
است. ما باید وضعیت استقرار نظامی خود در جهان را مورد 
بازنگری قرار دهیم، ]اما[... باید به مشارکت در احیای ثبات 

]در خاورمیانه[ متعهد بمانیم.«
در ادامه تحرکات منفی غرب علیه س��وریه منابع آگاه 
از اضافه ش��دن اسامی ۱۱ ش��خص و پنج شرکت به لیست 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه س��وریه خب��ر دادند. وی در 
ادامه گف��ت: اتحادیه اروپا در این نشس��ت قرار اس��ت که 
لیست تحریم های خود علیه سوریه را نیز تجدید کند. خبر 
دیگر از س��وریه آنکه منابع محلی می گویند فاز برنامه ریزی 

و محاس��بات برای اجرای طرح آمریکایی-ترکیه ای موسوم 
به منطقه امن در ش��مال س��وریه، ش��امگاه گذشته در مقر 
ارتش ترکیه در آنکارا به پایان رسیده است. بعد از اظهارات 
مقامات ارش��د ترکیه درباره مذاک��رات با آمریکا برای ایجاد 
منطقه امن در شمال سوریه، اکنون خبر می رسد که ارتش 
ترکیه فاز اولیه اجرای این طرح را تکمیل کرده است. گفته 
می شود ارتش ترکیه قصد دارد در اولین گام اجرای منطقه 
امن در ش��مال س��وریه، به فاصله ۱5 کیلومتر داخل خاک 
س��وریه پیش��روی کند و ضمن اجرای این طرح، تدارکات 
برای عملیات نظامی در شرق رودخانه فرات را فراهم کند.

از س��وی دیگر تروریس��تهای جبهه النص��ره به مواضع 
ارتش سوریه در محله های غربی شهر حلب حمله کردند که 
نیروهای س��وری این حمالت را دفع کردند. عناصر ائتالف 
تروریس��تی »هیئة تحریر الش��ام« -که جبهه النصره رکن 
اصلی آن اس��ت- شامگاه پنجش��نبه ۲7 دی ماه به مواضع 

ارتش سوریه حمله کردند. 
یک منبع نظامی س��وری اعالم کرد که تروریستها  در 
محله های »الراش��دین، المالیة و جمعی��ة الزهراء« واقع در 
غ��رب ش��هر حلب به مواضع ارتش س��وریه حمل��ه کردند. 
در ای��ن میان بنا ب��ر اعالم تل آویو، مقام ه��ای نظامی رژیم 
صهیونیستی و روسیه روز پنج شنبه در مورد وضعیت سوریه 
گفت وگ��و کرده اند. این در حالی اس��ت ک��ه وزارت خارجه 
سوریه در بیانیه ای گفت که آقای »گیر پدرسون« فرستاده 
جدید س��ازمان ملل به سوریه، س��ه روز دیگر در تاریخ ۲۱ 

ژانویه)اول بهمن ماه( به مسکو سفر خواهد کرد.

اصرار فرانسه بر اشغالگری در سوریه 

ادامه از صفحه اول
در ادام��ه طراحی ه��ای آمری��کا ب��رای اج��رای 
سیاس��ت های نظام��ی در عرصه جهان��ی، وزارت 
دفاع در راهبرد جدید دفاع موش��کی این کش��ور 
طرح هایی را برای اس��تقرار تسلیحات موشکی در 

فضا ارائه کرده است.
دولت »دونالد ترام��پ«، رئیس جمهور آمریکا 
در راهبرد جدید دفاع موش��کی به دنبال آن است 
تا برنامه موشکی این کشور را در مقیاسی بی سابقه 
از زم��ان ارائه طرح »جنگ س��تارگان« در دوران 

»رونالد ریگان«، توسعه دهد.  
به نوش��ته واشنگتن پس��ت، س��ند موسوم به 
»بررس��ی دفاع موش��کی« که ترامپ پنجشنبه در 
خصوص س��ران نظامی در پنتاگون از آن رونمایی 
خواه��د کرد اولین به روزرس��انی در دکترین دفاع 

موشکی آمریکا از 9 سال پیش به شمار می رود. 
دول��ت ترام��پ در ای��ن دکتری��ن خواس��تار 
س��رمایه گذاری های جدی��د در فناوری های دفاع 
موشکی در عرصه هایی شده که پنتاگون در خالل 
جنگ سرد آنها را دنبال می کرد اما بعد از فروپاشی 
شوروی سابق از آنها دست کشید. بین دهه ۱99۰ 
ت��ا ۲۰۰۰ پنتاگ��ون برنامه های��ش را بر س��اخت 
س��امانه های رهگی��ر ب��ا قابلیت هدف ق��رار دادن 
موشک های کش��ورهای دشمن متمرکز کرده بود. 
وزارت دفاع آمریکا یک بار دیگر بلندپروازی هایش 

را ب��ه همین اندازه گس��ترش داده، هر چند هنوز 
مشخص نیس��ت که از بودجه کافی برای پیگیری 

این برنامه ها برخوردار خواهد بود یا خیر. 
واشنگتن پس��ت نوش��ته پنتاگ��ون قصد دارد 
حس گرهایی را با قابلیت رصد موشک های دشمن 
از لحظه پرتاب در فضا مس��تقر کند. به عالوه، در 
دکترین جدید پیش��نهاد شده درباره امکان هدف 
قرار دادن موشک ها از فضا مطالعه انجام شود. این 
س��ند توصیه می کند با توس��عه لیزرهای با انرژی 
باال می توان به روش��ی مقرون به صرفه برای نابود 
کردن موش��ک ها، اندکی بعد از پرتاب آنها دس��ت 
یافت. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا در جمع 
خبرن��گاران گفت: »فضا، به عقیده من، از اهمیتی 
کلیدی در گام بعدی دفاع موشکی برخوردار است. 
استقرار یک الیه فضایی از حس گرها چیزی است 
که در حال بررس��ی آن هستیم. این طور می توانیم 
هنگامی که موش��ک ها ش��لیک می ش��وند اخطار 
زودهن��گام دریافت ک��رده، آنها را رص��د کنیم و 
بین  آنها تمیز قائل ش��ویم.« این مقام وزارت دفاع 
آمری��کا تأکید کرد ک��ه پنتاگون فع��اًل در مرحله 
امکان سنجی و انجام مطالعات درباره مستقر کردن 
دفاع موشکی در فضا قرار دارد و هنوز تصمیمی در 

این باره گرفته نشده است. 
واشنگتن پس��ت نوش��ته راهبرد دفاع موشکی 
آمریکا تا سال ها منحصراً بر مقابله با »تهدیدهای« 

ایران و کره ش��مالی تمرکز داش��ته اس��ت. دولت 
ترام��پ، ضمن حفظ این تمرکز، هدف جدیدی به 
آن اضافه کرده است: »دفاع از نیروهای آمریکایی 
و متح��دان آن در براب��ر تهدیده��ای موش��کی از 
منطق��ه.« اضافه ش��دن این هدف ب��ه معنای آن 
است که آمریکا اکنون به دنبال ایجاد سپر محافظ 
موش��کی برای نیروه��ای آمریکای��ی و متحدانش 
در اروپ��ا و آس��یا، در براب��ر موش��ک های کروز و  
اَبَرصوت است. »انجمن  موش��ک های هدایت پذیر 
کنترل تس��لیحات« در یک گ��زارش جدید اعالم 
کرد که نس��خه بازنگری ش��ده سند دفاع موشکی 
آمری��کا از سیاس��تهای بی ثبات کنن��ده در جهان 

حمایت می کند.
 »انجم��ن کنت��رل تس��لیحات« )ACA( در 
یک گزارش جدید اعالم کرد که نس��خه بازنگری 
شده س��ند دفاع موش��کی آمریکا در سال ۲۰۱9 
از سیاس��تهای بی ثبات کننده ای حمایت می کند 
ک��ه آمریکا باید آنه��ا را رد ک��رده و در عوض، بر 
مذاکره با روس��یه و چین پیرامون ثبات راهبردی 
متمرکز ش��ود. این انجمن در گزارش خود که روز 
پنج ش��نبه منتشر شد، می نویس��د: »آمریکا باید با 
چین و روس��یه گفت وگوهایی گس��ترده پیرامون 
ثب��ات راهب��ردی، از جمله تأثیر دفاع موش��کی و 
نق��ض گامهای بی ثبات کننده ای همچون پیگیری 
هواپیماه��ای رهگیر فضا پایه را تعقیب کند«. این 

انجم��ن در ادام��ه می افزاید که س��ند جدید دفاع 
موشکی »توسعه چش��مگیر و پرهزینه ای را برای 
دفاع های موش��کی آمریکا پیش��نهاد می دهد که 
احتماالً ضمن تش��دید نگرانی های روسیه و چین 
نس��بت به وجود تهدید علیه بازدارندگی هسته ای 
اس��تراتژیک خود، ثبات راهبردی را تضعیف کرده 
و چشم انداز کاهش تدریجی تسلیحات هسته ای را 

پیچیده تر می سازد«.
این تح��رکات در حالی ص��ورت می گیرد که 
کاخ س��فید با صدور بیانیه ای از عدم حضور هیأت 
نمایندگی آمری��کا در اجالس اقتصادی »داووس« 
خب��ر داد. کاخ س��فید دلیل عدم ش��رکت آمریکا 
در اج��الس داووس را وضعی��ت 8۰۰ هزار کارگر 
فدرال��ی عنوان ک��رد که به خاط��ر تعطیلی دولت 
بدون دریافت دستمزد کار می کنند. از سوی دیگر 
فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا اظهار کرد، 

نیروی دریایی این کشور اعزام یک ناو هواپیمابر از 
طریق تنگه تایوان را رد نمی کند. واش��نگتن سال 
گذشته میالدی سه بار کشتی هایی را از طریق این 
تنگه اس��تراتژیک عبور داده اس��ت اما بیش از ۱۰ 
سال است که هیچ ناو هواپیمابری را از طریق این 

تنگه اعزام نکرده است. 
ط��ی این م��دت چی��ن نیروهای خ��ود را با 
موشک هایی که برای حمله به کشتی های دشمن 
طراحی ش��ده اند، مدرن س��ازی کرده اس��ت. جان 
ریچاردرس��ن، فرمان��ده عملیات نی��روی دریایی 
آمری��کا در پایتخت ژاپن به خبرن��گاران گفت: ما 
محدودیت��ی ب��رای عبور هر نوع کش��تی از طریق 
این آب ه��ا نمی بینیم. وی افزود: م��ا تنگه تایوان 
را همچون دیگر آب ه��ای بین المللی می دانیم، به 
همین خاطر اس��ت که این عب��ور و مرور را انجام 

می دهیم.

دکترین دفاع موشکی آمریکا به روزرسانی شد 

استقرار تسلیحات موشکی پنتاگون در فضا

جنای��ات نیروهای اماراتی در  بش�ر یم��ن در حالی ه��ر روز ابعاد حق�وق 
جدیدی می گیرد که اس��ناد جدید نشان می دهند 
دولت آمریکا، علی رغم انکارها به نیروهای اماراتی 

برای جنگ در یمن آموزش داده است.
 وقتی که پنتاگ��ون چند ماه پیش اعالم کرد 
که قصد دارد سوخت رسانی به هواپیماهای ائتالف 
تحت رهبری س��عودی در جن��گ یمن را متوقف 
کن��د اینطور به نظر رس��ید که آمری��کا قصد دارد 
حمایت هایش از عربس��تان سعودی در این جنگ 
را کاهش دهد. اما اسناد جدید نشان می دهند که 

ای��االت متحده به نظامیان اماراتی هم برای جنگ 
هوایی در یمن آموزش داده اس��ت. این اسناد که 
یاهونیوز به آنها دس��ت یافته تازه ترین ش��واهد از 
مش��ارکت آمری��کا در جنگی اس��ت ک��ه هزاران 
غیرنظامی را در یمن به کش��تن داده و این کشور 

فقیر را در آستانه قحطی قرار داده است. 
»جوزف جی دانفورد«، رئیس س��تاد مشترک 
ارتش آمریکا ماه گذش��ته می��الدی گفت: »ایاالت 

متحده آمریکا مشارکتی در جنگ داخلی یمن ندارد؛ 
ضمن آنکه ما از هیچ یک از طرف های جنگ حمایت 
نمی کنیم.« علی رغم این ادعا، اس��ناد نیروی هوایی 
آمریکا نش��ان می دهند که ارتش آمریکا عمیق تر از 
آنچه سابقاً تصور می شد در جنگ یمن دخالت کرده 
است. این اسناد نشان می دهند ایاالت متحده اقدام 
به آم��وزش اعضای ائتالف تحت رهبری س��عودی 
»ب��رای انج��ام عملیات های رزم��ی در یمن« کرده 

اس��ت. در یکی از این سندها که مربوط به دسامبر 
۲۰۱7 است نوشته شده »۶ فروند هواپیمای اف-۱۶ 
امارات به س��مت پرچم قرمز اسکورت شدند.« این 
سند، مربوط به آموزش های عملیات هوایی است که 
به خلبان های آمریکایی و متحدان این کش��ور ارائه 
شده است. سند، در بخش��ی دیگر به آموزش ۱5۰ 
افس��ر نیروهای هوایی به منظور آمادگی برای انجام 

عملیات های رزمی در یمن اشاره می کند.
ای��ن اقدام��ات در حالی ص��ورت می گیرد که 
هر روز جنایات امارات در یمن تش��دید می ش��ود 
چنانک��ه منابع مطلع یمنی فاش کردند که امارات 

برای نفوذ بیشتر در منطقه سقطری یمن و تحقق 
اهداف��ش، این ب��ار زنان یمنی را ب��ه کار گرفته و 
درصدد آن اس��ت که بی��ش از ۱۰۰ تن زن یمنی 
را برای آموزش مس��ائل امنیتی به امارت بفرستد. 
امارات همچنان به ت��الش های خود برای محکم 
کردن جای پایش در منطقه س��قطری یمن ادامه 
می دهد. تس��لط بر س��قطری یک��ی از مهمترین 
اهداف امارات در یمن به ش��مار می رود. در همین 
راستا منابع مطلع یمنی اعالم کردند که امارات با 
سوء اس��تفاده از زنان در این منطقه، قصد دارد از 

آن ها در پیشبرد اهدافش استفاده کند. 

ابعاد جدیدی از جنایات ائتالف ضد یمن آشکار شد 
یکایی در امارات یت نظامیان آمر آموزش کشتار مامور


