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مص�ر: رئیس جمه��وری مصر در دی��دار داماد ترامپ 
با وی گفته اس��ت که قاهره راه��کار دو دولتی را برای 
منازعه فلس��طین مناس��ب می بیند و اجازه نمی دهد 
»س��ینا« بخش��ی از معامله قرن باشد.شبکه سعودی 
»العربیه« به نقل از مسئولی در دولت مصر مدعی شد 
که »عبدالفتاح السیس��ی« رئیس جمهور این کشور به 
هنگام استقبال از »جرد کوشنر«، داماد و مشاور رئیس 
جمهوی آمریکا در قاهره به او گفته اس��ت که مصر به 
دنبال تحقق صلح در فلس��طین اس��ت، ولی »سینا به 

هیچ وجه بخشی از معامله قرن« نخواهد بود.

کامبوج: س��خنگوی دولت کامبوج در پاسخ به بیانیه 
مداخله جویانه سفارت آمریکا گفت اگر آمریکایی ها با 
این کش��ور مش��کلی دارند، می توانند کامبوج را ترک 
کنند. »فای س��یفان« س��خنگوی دول��ت کامبوج در 
کنفرانسی خبری گفت:  »گرچه ما دوست هستیم، اگر 
این مقامات )آمریکایی( از کامبوج خوشش��ان نمی آید 
باید بارش��ان را ببندند و بروند. بگذارید روشن بگویم: 

ما از ]حضور[ شما استقبال نمی کنیم«.

ونزوئال: رئیس جمهور آمریکا، بدون اشاره به جزئیات 
بیش��تر مدعی ش��د قصد محاص��ره ونزوئ��ا را دارد. 
»دونال��د ترامپ«، رئیس جمهور آمری��کا ادعا کرد که 
دولت او در راستای اعمال فشار بر »نیکاس مادورو«، 
رئیس جمهور ونوزئا محاصره یا »قرنطینه کردن« این 

کشور را بررسی می کند. 

عربس�تان: ش��بکه خبری الجزیره به نقل از ش��بکه 
آمریکایی بلومبرگ گ��زارش داد: یک مقام نزدیک به 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعام 
ک��رد که عربس��تان خرید گاز طبیع��ی از این رژیم را 
بررس��ی می کند. »ایوب کارا« عضو پیش��ین کنیست 
)پارلمان( رژیم صهیونیستی با تائید این خبر گفت که 
دو طرف احداث خط لوله گاز میان عربس��تان و شهر 

ایات اسرائیل را بررسی کرده اند.

هن�د: مقامات دولتی هند اعام کردن��د ۲۵ هزار نیروی 
نظامی را به مرز های بین المللی در راجس��تهان و کشمیر 
اعزام کرده اند. از سال ۲۰۰۳ تاکنون پاکستان و هند مدام  
یکدیگر را به نقض آتش بس و ایجاد ناامنی در مناطق مرزی 
متهم می کنند که نتیجه ای��ن بی ثباتی ظهور گروه های 

مختلف افراط گرا در دو سوی مرز های دو کشور است.

انگلیس: »بوریس جانس��ون« که ب��ه تازگی رهبری 
حزب محافظه کار و نخست وزیری انگلیس را تصاحب 
ک��رده اس��ت، در رقابت میان دوره ای بر س��ر یکی از 
کرسی های پارلمان،  شکست خورد.حزب محافظه کار 
با از دست دادن این کرسی، در آستانه از دست دادن 

اکثریت پارلمان قرار گرفته است.

ذرهبین

ترامپ اروپا را با داعش تهدید کرد
خبرن��گاران  جم��ع  در  آمری��کا  رئیس جمه��ور 
کش��ورهای اروپای��ی را ب��ه آزادس��ازی ۲۵۰۰ نفر از 

تروریست های خارجی داعش تهدید کرد.
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا پنجش��نبه 
ش��ب کش��ورهای اروپایی را تهدید ک��رد در صورت 
ع��دم اجرای تعهدات خود برای تحویل گرفتن ۲۵۰۰ 
تروریس��ت  خارج��ی داعش ک��ه در س��وریه و عراق 
دس��تگیر شده اند، واش��نگتن آنها را آزاد خواهد کرد. 
رئیس جمه��ور آمریکا پیش از این بارها از آنچه به باور 
او بی میلی کش��ورهای اروپایی ب��رای تحویل گرفتن 
تروریس��ت های دس��تگیر ش��ده در عراق و سوریه و 
محاکمه آنها است انتقاد کرده است. او پنجشنبه شب 

بار دیگر اروپا را در همین زمینه تهدید کرد. 
رئیس جمه��ور آمریکا که قبل از عزیمت به اوهایو 
در جمع خبرنگاران صحبت می کرد گفت: »ما ۲۵۰۰ 
پیکارجوی داعش داریم ک��ه می خواهیم اروپا تحویل 
بگیرد، چون آنها داشتند به اروپا، یعنی به داخل فرانسه، 
به داخل آلمان و مکان های مختلف برمی گشتند.« وی 
در ادامه گفت: »ما هزاران پیکارجوی داعشی داریم که 
می خواهی��م اروپا آنها را تحویل بگیرد و صبر می کنیم 
ببینیم تحویل می گیرند یا نه. اگر تحویلش��ان نگیرند 

احتماالً مجبور می شویم آزادشان کنیم.«
این نخستین بار نیس��ت که ترامپ از کشورهای 
اروپایی خواس��ته اتباع خودش��ان که برای جنگ در 
صفوف داعش به عراق و س��وریه س��فر کرده بودند را 
تحوی��ل بگیرد.  او ماه فوریه در توئیترش از فرانس��ه، 
آلمان، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی خواسته بود 
»۸۰۰ پیکارجوی داعش« که توسط آمریکا در سوریه 

دستگیر شده اند را تحویل گرفته و محاکمه کنند.
آمارهای مختلفی درباره ش��مار  نیروهای خارجی 
که برای جنگ به عراق و سوریه رفته اند ارائه شده است. 
وزارت خارجه آمریکا ژوئن سال ۲۰۱۶ اعام کرد بیش 
از ۴۰ هزار پیکارجوی خارجی از بیش از ۱۰۰ کش��ور 

مختلف برای حضور در جنگ به سوریه رفته اند

نیمچهگزارش

چشم ها باید به مرزهای جنوبی باشد
 میش��ل عون رئیس جمهوری لبنان با اش��اره به اینکه ارتش و س��ایر نیروهای 
لبن��ان توانس��تند گروههای تروریس��تی را نابود کنند، گفت: چش��م ها باید به 

مرزهای جنوبی باشد .
میش��ل عون در مراس��می که به مناس��بت روز ارتش برگزار شده است، خطاب 
به نظامیان گفت: لبنان با بحران اقتصادی و معیش��تی شدیدی روبه رو است که 

نیازمند از خودگذشتگی همه برای نجات از این وضعیت است.
 وی گفت: امنیت خط قرمز ما اس��ت و اس��تفاده مجدد از ادبیات مراحل گذشته نفعی 
برای لبنان ندارد زیرا به مس��یر رشد کشور آس��یب می رساند. عون تصریح کرد: توافق 
طائف که من در سوگند ریاست جمهوری متعهد شدم آن را به اجرا در آورم و دولت نیز 
در بیانیه شورای وزیران تعهد خود را به آن اعام کرده است، چتر حمایتی برای منشور 

ملی به شمار می آید زیرا ضامن حمایت از حقوق همه اقشار جامعه است 

مردم نیجریه خواستار آزادی زکزاکی 
م��ردم نیجریه با برگ��زاری تظاهرات اعت��راض آمیز در ابوج��ا پایتخت نیجریه 
خواس��تار آزادی عامه ش��یخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسامی در این 
کشور شدند. خانواده شیخ زکزاکی توقف اعتراضات مردمی را تکذیب و بر ادامه 
تظاهرات ت��ا آزادی عامه زکزاکی تاکید کردند. همچنین تظاهرات مس��المت 
آمیز مردمی در خیابان های ش��هر ابوجا برگزار ش��د و تظاهرکنندگان خواس��تار 
آزادی شیخ زکزاکی شدند. منابع آگاه تاکید کردند امروز جمعه و روزهای آینده نیز 

تظاهرات مشابهی در نیجریه برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر سهیا زکزاکی دختر شیخ ابراهیم زکزاکی در ویدیویی که در پایگاه های 
اجتماعی منتشر شد اعام کرد اعتراضات و تظاهرات مردمی همچنان ادامه خواهد یافت 
تا ش��یخ زکزاکی آزاد ش��ود . وی همچنین درباره تاش ها برای جلوگیری از اعتراضات 

مردمی هشدار داد. 

 دونالد ترامپ نژاد پرست است
براس��اس نظرس��نجی جدید در آمریکا، نیم��ی از رای دهن��دگان آمریکایی بر 
این باورند که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کش��ور »نژادپرس��ت« اس��ت. 
نظرس��نجی دانش��گاه »کوینیپیاک« که نتایج آن سه ش��نبه منتشر شد نشان 
داد ۵۱ درصد از آمریکایی ها ترامپ را نژادپرست برمی شمارند، در حالی که ۴۵ 

درصد خاف این عقیده را داشتند.
س��ه تن از نمایندگان کنگره آمریکا به تازگی در پاس��خ به توییت های نژادپرس��تانه 
دونالد ترامپ ، او را با القابی از قبیل »فاس��دترین و ناالیق ترین رئیس جمهور« و »قلدر 
نژادپرست« خطاب قرار دادند. »آلکساندریا اوکاسیو کورتز« پورتوریکویی  تبار، »رشیده 
طلیب« فلسطینی تبار و »ایلهان عمر« سومالیا یی تبار که هر سه اعضای دموکرات کنگره 
آمریکا هستند، به توییت توهین آمیز و نژادپرستانه رئیس جمهور این کشور که خواستار 

بازگشت آنها به »کشورشان« شده بود، پاسخ دادند.

فرامرز اصغری 

س��وریه همچن��ان به عن��وان کان��ون بحران در غرب آس��یا 
ش��ناخته می ش��ود که تح��والت آن ب��ر کل منطقه و حتی 
س��اختار نظام جهانی تاثیرگذار اس��ت. نکته قابل توجه آنکه 
این روزها تحوالت این کش��ور در دو حوزه نظامی و سیاسی 
در جریان اس��ت. در عرصه سیاسی نشست راهبرد سیاسی با 
محوریت س��وری- سوری در قزاقس��تان در جریان است. در 

همی��ن چارچوب نیز وزارت امور خارجه قزاقس��تان از توافق 
در مذاکرات آستانه برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه 
خبر داد.این وزارتخانه افزود: تا پایان امسال ممکن است یک 

یا دو نشست بلندپایه دیگر درباره سوریه برگزار شود.
ام��ا در حوزه نظام��ی نیز توافقات آتش ب��س مهمترین محور 
تحوالت این کش��ور اس��ت چنانکه  بیش��تر گروه های مخالف 
سوری شرکت کننده در مذاکرات آستانه با آتش بس در استان 
ادلب موافقت کردند. این منبع گفت که اجرای توافق آتش بس 
جدید در ادلب، مش��روط شده اس��ت بر این که توافق سوچی 
در م��ورد این اس��تان اجرا ش��ود. به گفته ای��ن منبع نظامی، 
تروریس��ت ها و گروه های مس��لح در ادلب باید ۲۰ کیلومتر از 
خط منطقه کاهش تنش ادلب به داخل عقب نیش��نی کرده و 
س��اح های سنگین و نیمه سنگین خود را از این منطقه خارج 
کنن��د. در همین حال عملیات نظامی ارت��ش علیه گروه های 

تروریستی که در این نشست حضور نداشته اند ادامه یافته است 
چنانکه ارتش س��وریه موفق ش��د کنترل روستای »حصرایا«، 
منطقه »الخلیفات« و ارتفاعات »الس��یرتیل« واقع در ش��مال 
غرب اس��تان حماه را به دس��ت گیرد. مروری بر روند سیاسی 
و نظامی س��وریه نشان می دهد که این کشور در قالب رویکرد 
س��وری- سوری در مس��یر رس��یدن به ثبات و اجماع نزدیک 
می ش��ود در حالی که یک مانع در برابر ای��ن مهم وجود دارد 
و آن هم دخالت های بحران ساز آمریکاست. فرماندهی ائتاف 
آمریکایی موسوم به »ائتاف جهانی ضد داعش« اظهارات اخیر 
مقام��ات روس درب��اره آموزش گروه های تروریس��تی را تأیید 
کرد. ژنرال س��رگئی رودسکوی، رئیس اداره کل عملیات ستاد 
مشترک نیرو های مسلح روسیه روز دوشنبه اعام کرد آمریکا 
هم اکن��ون درمنطقه تحت اش��غال خ��ود و در ۵۵ کیلومتری 
پایگاه نظامی التنف سوریه درحال آموزش ۲۷۰۰ نفر از عناصر 

گروه های تروریستی است. فرماندهی ائتاف آمریکایی با ارساال 
بیانیه ای به خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« به آموزش و تجهیز 
گروه های تروریس��تی اعتراف کرد و مدعی شد »برای مقابله با 
داع��ش« آن ها را آموزش می دهند حال آنکه این گروه ها خود 
محور تروریس��م بوده و زمینه ساز ناامنی. نکته مهم مهم آنکه 
آمریکایی ها همچنان به ایجاد بحران در سوریه ادامه می دهند  
چنانکه ائتاف آمریکایی موس��وم به ضد داعش از شمال عراق 
بیش از ۱۰۰ کامیون حامل س��اح و تجهیزات لجس��تیک به 

دست ُکردهای تحت الحمایه خود در سوریه رساند.
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت که سوریه در 
مسیر صحیح برقراری امنیت و اجرای روند سیاسی درونی قرار 
گرفته اس��ت حال آنکه راهکار تحقق این مهم نیز عدم دخالت 
آمریکا و مقابله با رفتارهای بحران س��از این کشور است که تا به 
امروز جز ویرانی و نابودی دستاوردی برای منطقه نداشته است. 

یادداشت

راه کار پایان بحران 

هدف قرار گرفتن مراکز حیاتی سعودی زیر آتش موشکی یمن

ابهت آمریکا و عربستان شکست

توافق سوری ها در آستانه
طرف ه��ای  ک��رد  اع��ام  قزاقس��تان  خارج��ه  وزارت  آس�یا ش��رکت کننده در مذاک��رات صل��ح س��وریه در ش��هر غ�رب 
»نورس��لطان« بر سر تش��کیل کمیته قانون اساسی برای این کشور به توافق 

رسیدند.
این وزارتخانه افزود: تا پایان امس��ال ممکن اس��ت یک یا دو نشست بلندپایه 
دیگر درباره سوریه برگزار شود. بیشتر گروه های مخالف سوری شرکت کننده 
در مذاکرات آس��تانه با آتش بس در اس��تان ادلب موافقت کردند. وزارت امور 
خارج��ه قزاقس��تان همچنین اعام کرد اجاس س��ران کش��ور های ضامن 
مذاکرات آس��تانه در ماه س��پتامبر آینده برگزار خواهد ش��د. در گفتگو های 
مرب��وط به حل و فصل بحران س��وریه، نمایندگان این کش��ور و نمایندگان 
مخالف��ان به همراه کش��ور های ضامن توافق برق��راری آتش بس یعنی ایران، 
روس��یه و ترکیه حضور یافتند و عاوه بر نمایندگان بلندپایه س��ازمان ملل و 
اردن به عنوان اعضای ناظر، نمایندگان عراق و لبنان نیز برای نخس��تین بار 

شرکت کردند.
از سوی دیگر رسانه های سوریه گزارش دادند که درگیری ها در استان ادلب 
س��وریه به موجب توافق جدید در قزاقس��تان متوقف خواهد شد.خبرگزاری 
سانا و شبکه االخباریه سوریه به نقل از منبع نظامی سوری گزارش دادند که 
طرف های حاضر در نشس��ت آستانه موافقت کرده اند که آتش بس در منطقه 
کاهش تنش اس��تان ادلب اجرا ش��ود. در این میان ارتش س��وریه پنجشنبه 
موفق ش��د کنترل روس��تای »حصرایا«، منطق��ه »الخلیف��ات« و ارتفاعات 
»السیرتیل« واقع در شمال غرب استان حماه را به دست گیرد. ارتش سوریه 
همچنی��ن پ��س از این مناطق، موفق ش��د، ارتفاعات »الس��یرتیل« را نیز از 
تروریست های جبهه النصره پس بگیرد. در پی این عملیات، شماری از عناصر 

گروه تروریستی »جبهه النصره« کشته یا زخمی شدند. 

سودان همچنان در بحران و خون 
صدها هزار سودانی در تظاهرات گسترده در اعتراض به  کش��ته ش��دن ش��ش دانش آموز در کردفان ش��مالی، ق�اره ثروتمند

تظاهرات کردند که با خشونت نیروهای امنیتی همراه شد.
کمیته پزشکان سودان اعام کردند که تظاهرات در شهر »أم درمان« به خشونت 
و تیراندازی کش��یده ش��د و در نتیجه آن چهار نفر از تظاهرات کنندگان کشته 
شدند. انجمن مشاغل سودان، شورای نظامی را مسؤول قتل این چهار معترض 
برش��مرد و آن را به ممانعت از رسیدن ملت به اهداف انقابی خود متهم کرد. 
انجمن مشاغل سودان تأکید کرد: »گلوله ای که به ملت اصابت کند هرگز آن را 

از پایبندی به راه مسالمت آمیز و تحقق اهداف انقابی بازنخواهد داشت«.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که صدها هزار نفر از مردم سودان در خارطوم و 
تعدادی از شهرهای سودان بنا به دعوت انجمن مشاغل سودان تظاهرات کرده 
و اعتراض خود به کش��ته ش��دن پنج دانش آموز و یک شهروند دیگر در شهر 
األبیض را اعام کردند. تظاهرات کنندگان همچنین پاکاردهایی در محکومیت 

قتل شهروندان در األبیض و نیز تصاویر قربانیان را در دست داشتند.
از س��وی دیگر »جمال عمر« رئی��س کمیته امنیت و دفاع ش��ورای نظامی 
س��ودان گفت: »مأموران حراس��ت از بانک فرانس��وی در س��ودان به سمت 
تظاهرات کنن��دگان در ش��هر األبیض تیراندازی کرده ان��د«.در همین ارتباط 
جلس��ه جدید مذاکرات بین شورای نظامی و ائتاف »قوی الحریة و التغییر« 
)احزاب آزادی و تغییر( تحت نظارت اتحادیه آفریقا و اتیوپی ازسرگرفته شد. 
شبکه الجزیره گزارش داد که این مذاکرات در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی در 
حال انجام اس��ت و دو طرف توافقات قبلی را بررسی خواهند کرد و این دور 
مذاکرات بر متمم قانون اساس��ی متش��کل از ۵۸ م��اده و ۱۱ فصل متمرکز 
است.ائتاف معارضان گفته است که امروز اخبار خوشی درباره روند مذاکرات 

و تشکیل دولت مدنی اعام خواهد شد.

هشدار ارتش چین به عامالن نا آرامی ها
فرمانده نیروهای ارتش چین در هنگ کنگ برای اولین  آس�یا بار به ناآرامی ها واکنش نشان داد و نسبت به مداخات ش�رق 

خارجی در این منطقه هشدار داد.
فرمانده نیروهای ارتش چین در هنگ کنگ اعام کرد در پی وجود نگرانی 
از مداخات خارجی، آماده است از حق حاکمیت پکن در این منطقه حفاظت 
کن��د. »چن دائوژیانگ« فرمانده نیروهای ارتش چین که میزبان مراس��م ۹۲ 
سالگی »ارتش آزادی بخش خلق« در هنگ کنگ بود، برای اولین بار در خصوص 
ناآرامی های این کشور هشدار داد. دائوژیانگ با اشاره به این که اعتراضات اخیر 
هنگ کنگ »به طور جدی حیات و امنیت« مردم را تهدید می کند و نباید مورد 
اغماض قرار گیرد گفت ارتش چین »مصمم اس��ت از حاکمیت، امنیت، ثبات 
و آس��ایش ملی در هنگ کنگ حفاظت کند«. وی همچنین حمایت خود را از 
»ک��ری الم« فرماندار هنگ کنگ و پلیس که »قاطعانه قانون را اجرا می کند« 
اعام کرد. پیش تر معاون کری الم نیز در خصوص دخالت های تایوان و آمریکا 

در ترتیب دادن اعتراضات در هنگ کنگ هشدار داده بود.
هفته گذش��ته یکی از مقامات وزارت دف��اع چین اعام کرد پکن به طور 
قانون��ی می تواند در امور هنگ کنگ دخالت کند و دولت آن باید برای حفظ 
نظم عمومی درخواس��ت کمک کن��د. همچنین، وزارت ام��ور خارجه چین 
روز یکش��نبه در پاس��خ به ادعاهای آمریکا گفت: »از سیاستمداران خارجی 
می خواهد ارسال س��یگنال های غلط درخصوص این رفتارهای خشونت آمیز 

]معترضان[ را متوقف کنند«.
هنگ کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بود اما در سال 
۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا به جمهوری خلق چین 
پیوس��ت. هنگ کنگ دارای بیش از ۷ میلیون نفر جمعیت اس��ت و یکی از 

مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار می رود.

گروه فرادید  ویژه و گ�زارش  وح��دت  ب��ا  یمنی ه��ا 
انسجامش��ان حقارتی دیگر را به آمریکا و سعودی 
تحمیل کردن��د چنانکه حمله موش��کی نیروهای 
یمن��ی به ش��رق عربس��تان در مس��افتی بالغ بر 
هزار کیلومتر انجام گرفت؛ موش��کی که در مسیر 
آن، چندی��ن پایگاه نظامی س��عودی قرار دارد که 

نظامیان آمریکایی نیز در آن مستقر هستند.
نیروهای یمنی با یک موشک دوربرد موفق شدند 
یک مقر نظامی سعودی را در شهر »الدمام« واقع 
در ش��رق عربستان هدف قرار دهند. شبکه خبری 
»روس��یا الیوم« این حمله را »تحولی بی س��ابقه«  
خوان��د و تأکید کرد که این حمله با یک موش��ک 
بالستیک انجام شده است. آنچه »این عملیات را از 
سایر عملیاتهای شلیک موشک به مواضع مختلف 
]نظامی[ در عربس��تان متمایز می کند... این است 
ک��ه این موش��ک با این مس��افت طوالن��ی، برای 
نخس��تین بار شلیک شده اس��ت؛ زیرا قبا، ریاض 
دورتری��ن نقطه ای ب��ود که موش��کهای حوثی ها 

)انصار اهلل( بدان رسیده بود«.
فاصله بین الدمام و نزدیکترین نقطه به آن در شمال 
یمن که محل اس��تقرار نیروهای یمنی است، حدود 
هزار و ۲۰۰ کیلومتر اس��ت و فاصل��ه بین الدمام تا 
صنعاء نیز به بیش از هزار و ۳۰۰ کیلومتر می رسد. 
روس��یا الیوم در ادامه گزارش خ��ود، نام پایگاه های 
س��عودی را ذکر کرده که در مسیر این موشک قرار 
داش��ته و نیروهای یمنی می توانن��د این پایگاه ها را 
منه��دم کنند. در برخی از این پایگاه ها نیز نظامیان 

تروریست آمریکایی حضور 
دارن��د. ای��ن پایگاه ها که 
عبارتست از: پایگاه هوایی 
ملک خالد: این مقر وابسته 
به نیروی هوایی پادشاهی 
نزدیکی شهر  در  سعودی 
واقع  مش��یط«  »خمیس 
در شرق »ابها« در جنوب 
غرب عربس��تان قرار دارد. 
جنگنده های ائتاف آمریکا 
که در عملیات س��عودی 
علیه مردم یمن مشارکت 
دارند، از این پایگاه حرکت 
خ��ود را آغ��از می کنن��د. 
روس��تای  هوایی  پای��گاه 
»اس��کان«: این پایگاه در 
۲۰ کیلومتری جنوب شرق 

ریاض قرار دارد. در این مرکز، هیئت نظامی آموزشی 
آمریکا برای آموزش نظامیان س��عودی حضور دارد.

پایگاه هوایی شاهزاده سلطان: این پایگاه وابسته به 
نیروی هوایی پادش��اهی است سعودی است که در 
جنوب شرق شهر »السیح« در استان »الخرج« واقع 

در جنوب شرق ریاض قرار دارد.
به گزارش منابع خبری آمریکایی، واشنگتن در ژوئیه 
گذش��ته نیروهای خود را به ای��ن پایگاه بازگردانده 
است. ارتش آمریکا در زمان عملیات خود در خلیج 
فارس و عراق، از این پایگاه اس��تفاده می کرد، ولی 
این نیروها، ۱۵ سال پیش از آن خارج شدند. صدها 

نظامی آمریکایی در حال 
حاضر در حال آماده سازی 
این پایگاه برای اس��تقرار 
نیروه��ای اصل��ی خ��ود 
هستند. اس��تقرار نظامی 
در این پای��گاه »دفاعی« 
خواه��د ب��ود و در کن��ار 
آن نی��ز، س��امانه دفاعی 
»پاتری��وت« نیز مس��تقر 
پای��گاه  ش��د.  خواه��د 
هوای��ی مل��ک عبدالعزیز 
)فرودگاه بین المللی سابق 
الظه��ران(: نیروی هوایی 
پایگاه  ای��ن  از  س��عودی 
این  می کن��د.  اس��تفاده 
پای��گاه در ۲۵ کیلومتری 
الدمام در منطقه ش��رقیه 
عربستان واقع شده است و مرکز آموزشی نظامیان 

سعودی برای نبرد هوایی نیز در آن قرار دارد.
سرتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح 
یم��ن درباره این عملیات موش��کی تأکید کرد که 
نیروهای یمن، با یک موش��ک بالستیک پیشرفته 

دوربرد، یک ه��دف نظامی مهم در الدمام را هدف 
قرار دادند. سریع بار دیگر از شرکت های خارجی در 
عربستان سعودی دعوت  کرد که از اهداف نظامی و 
حیاتی دور شوند. در همین حال عضو دفتر سیاسی 
جنبش انصار اهلل با اشاره به اختافات شدید ریاض 
و ابوظب��ی در جنگ علیه یمن، خاطر نش��ان کرد 
که حضور نیروهای متجاوز و اشغالگر در یمن غیر 
قابل پذیرش است. خبر دیگر آنکه شرکت ایتالیایی 
RWM صادرات س��اح به عربس��تان س��عودی 
و ام��ارات عربی متحده را به علت اس��تفاده از این 

ساح ها در جنگ یمن به حال تعلیق در آورد.
در این میان در س��ایه س��کوت جهانی و حمایت 
غرب از جنایات س��عودی، وزارت بهداش��ت دولت 
نجات یمن وابس��ته به انصاراهلل گزارشی از شرایط 
بهداشتی ش��هروندان یمنی پس از ۵۲ ماه از آغاز 
جنگ علیه این کش��ور را منتش��ر کرد. الحاضری 
هش��دار داد: با گذش��ت ۵۲ ماه از آغ��از جنگ و 
محاص��ره یمن ش��اخص های ثبات بهداش��تی در 
تمامی س��طوح تغییر کرده اند. س��خنگوی وزارت 
بهداشت یمن افزود: حجم دارویی و درمانی به ویژه 
درمان بیماری های مزمن کاما در یمن فروپاشیده 
اس��ت، ۵۰۰ زیرساخت به طور کامل ویران شده و 
فعالیت ها در ۵۰ درصد از زیرساخت های بهداشتی 
به طور کامل متوقف ش��ده اند. این مسؤول یمنی 
در ادام��ه گفت: ع��اوه بر اینها ۴۸ ه��زار کارمند 
حوزه های مختلف درمانی از جمله پزشک، پرستار، 
کادر اداری و داروخانه از ۳۶ ماه قبل تاکنون هیچ 

حقوقی دریافت نکرده اند.

کش��ورهای آمریکا و روس��یه   ن ا من��ع بح�����ر معاه��ده  از  رس��ما 
موشک های هسته ای میان برد خارج شدند و منابعی 
در واش��نگتن نیز از آغاز آزمایش��ات موش��کی این 
کشور در آینده نزدیک خبر دادند که نشانگر دیگر 

بر تهدید امنیت جهان بودن این کشور است. 
»مایک پومپئ��و« وزیر امور خارجه آمریکا از خروج 
رس��می این کش��ور از معاهده »منع موش��ک های 
هسته ای میان برد« موسوم به INF خبر داد. پومپئو 
در صفحه ش��خصی توئیتر خود با تکرار ادعای عدم 
پایبندی روس��یه به این معاهده، نوشت: »در تاریخ 
دوم فوریه ۲۰۱۹، ایاالت متحده به روسیه شش ماه 
فرصت داد تا به پایبندی به معاهده من موشک های 
هس��ته ای میان برد بازگردد. روس��یه مخالفت کرد، 
پس این توافق امروز پایان می یابد«. وی با انداختن 
مس��ئولیت فروپاش��ی این توافق امنیتی بر گردن 
روس��یه، افزود: »آمریکا بخش��ی از توافقی نخواهد 

بود که طرف دیگر آن را نقض می کند. روسیه تنها 
مقصر ]فروپاشی این توافق[ است«.

خبرگزاری »رویترز« نیز بعد از این توئیت پومپئو، به 
نقل از چند مقام ارشد در دولت آمریکا )که نامشان 
را فاش نکرد( گزارش داد که واشنگتن از این به بعد 
خود را مقید به عدم س��اخت و ذخیره موشک های 
میان ب��رد ب��ا قابلیت حمل کاهک های هس��ته ای 
نخواهد دانس��ت. بر این اساس، دولت آمریکا از هم 
اکنون به دنبال تامین بودجه خط تولید موشک های 
هس��ته ای میان برد است و به زودی طی چند هفته 
آینده آزمایش موش��ک کروز با چنین ویژگی هایی 
را آغ��از می کند.این مناب��ع همچنین می گویند که 
وزارت دف��اع آمریکا )پنتاگون( در ماه نوامبر )آبان( 

س��ال جاری اولین موش��ک هس��ته ای میان برد را 
ط��ی دو ده��ه اخیر آزمای��ش می کن��د. البته این 
آزمایش ها فعا در حد تس��لیحات متعارف هستند 
و کاهک های هس��ته ای در این آزمایش��ات حضور 
نخواهد داشت. رویترز در ادامه این گزارش توضیح 
داد ک��ه به محض اینکه بودجه کنون��ی برای تولید 
و آزمایش موشک های هس��ته ای میان برد به اتمام 
برس��د، دولت با مقاومت مجلس نمایندگان آمریکا 
– که هم اکن��ون اکثریت آن در اختیار حزب رقیب 
یعنی دموکرات اس��ت – ب��رای دریافت منابع مالی 

بیشتر جهت ادامه این روند روبه رو خواهد شد. 
با ای��ن حال پنتاگ��ون امیدوار اس��ت مجلس های 
نمایندگان و سنا بودجه مورد نیاز برای خط تولید و 

آزمایش های موشک های هسته ای میان برد را مجددا 
تامین کند.یک سخنگوی کمیته امور مسلح سنا نیز 
گفت که انتظار می رود رایزنی ها برای تامین بودجه 
از در هفته ه��ای آتی آغاز ش��ود.مقامات آمریکایی 
همچنین به رویترز گفتند که هنوز نمی دانند چین 
چگونه با خروج این کشور از معاهده INF برخورد 
می کن��د به همی��ن دلیل قصد دارند موش��ک های 
زمین پای��ه میان برد را در مناط��ق نزدیک تر به این 
کش��ور مس��تقر کنند. همزمان با اع��ان توئیتری 
پومپئو، وزارت خارجه روسیه نیز با صدور بیانیه ای 
خروج رس��می این کشور از معاهده مذکور را اعام 
کرد. به نوش��ته خبرگزاری »اس��پوتنیک« در این 
بیانیه آمده اس��ت: »در دوم آگوست ۲۰۱۹، توافق 
بین اتحاد جماهیر ش��وروی و ایاالت متحده آمریکا 
مبنی بر نابودی موشک های میان برد و کوتاه برد، که 
در تاریخ ۸ دس��امبر ۱۹۸۷ در واشنگتن امضا شد، 
با اقدام آمریکایی ها ملغی می باشد«. سازمان پیمان 

آتانتیک شمالی موسوم به »ناتو« نیز در واکنش به 
تحوالت امروز، مدعی شد که دولت روسیه را مقصر 
فروپاش��ی معاهده INF می داند. سخنگوی ناتو با 
صدور بیانیه ای گفت: »اعضای ناتو تاکید کردند که 
این س��ازمان به تهدیدهای روسیه از جمله موشک 
۹M۷۲۹  در اقدام��ی مس��ئوالنه و حساب ش��ده 

واکنش نشان خواهد داد«.
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد، آمریکا 
و روس��یه را از تمل��ک، تولید یا پرتاب آزمایش��ی 
موش��ک های زمین پایه میان برد )۱۰۰۰ - ۵۰۰۰ 
کیلومت��ر( و کوتاه بردت��ر )۱۰۰-۵۰۰ کیلومت��ر( 
من��ع می کند. این پیمان در دهه هش��تاد میادی 
و در دوران ریاس��ت جمهوری »رونال��د ریگان« و 
»میخائی��ل گورباچف« روس��ای جمه��وری وقت 
آمریکا و ش��وروی س��ابق منعقد شد. واشنگتن اما 
بارها روس��یه را به نقض ای��ن معاهده متهم کرده 

است اما روسیه تمامی اتهامات را رد می کند.

واشنگتن به معاهده منع موشک های هسته ای با روسیه پایان داد

تهدید دوباره آمریکا برای امنیت جهان


