
هن�د: وزارت خارج��ه هن��د در واکنش به س��خنان 
رئیس جمهور ترکیه درباره کشمیر در سفر به پاکستان، 
س��فیر آنکارا در دهلی نو را احضار کرد. دولت هند در 
ادام��ه واکنش ه��ای منفی به س��خنان »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور ترکیه درباره وضعیت کشمیر، 

امروز دوشنبه سفیر آنکارا را احضار کرده است.

پاکستان: نخس��ت وزیر پاکستان گفت: پناهگاه های 
طالبان در پاکس��تان نیس��ت؛ ام��کان دارد که قباًل 
پناهگاه��ی بوده اما هم اکن��ون کمپ های مهاجرین 
هس��تند و هزاران مهاج��ر در آنها زندگ��ی می کند. 
عمران خان نخس��ت وزیر پاکس��تان با سخنرانی در 
کنفرانس بین المللی مهاجرین افغانستان در اسالم آباد 
اظهار داشت: 20 س��ال گذشته برای مردم پاکستان 
بسیار سخت بود با این وجود از مهاجران افغانستانی 

میزبانی کردیم و این میزبانی ادامه خواهد داشت.

س�ازمان ملل: »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان 
ملل متحد که برای ش��رکت در نشست بین المللی 
در مورد مهاجرین افغانس��تان به پاکس��تان س��فر 
کرده از جامعه جهانی خواس��ت کشورهای میزبان 
مهاجرین را حمایت کنند. گوترش در نخستین روز 
این س��فر با گروهی از مهاجرین افغانستانی دیدار 
و پ��س از این دیدار در توئیتر خود نوش��ت: نس��ل 
پناهندگان افغان داس��تان های عمیقی از  حرکت ، 

امید و آرزوهای شان را با جهان سهیم کرده اند.

ُعمان: وب سایت وزارت دفاع عمان از تمرین هوایی 
مشترک نیروهای این کشور و آمریکا خبر داد و هدف 
از آن را باال ب��ردن توانایی نیروی هوایی عمان اعالم 
کرد. این تمرین شامل دوره های آموزشی متعدد است 
که محیط های مجازی را متناس��ب با نقش نیروهای 
هوایی شرکت کننده و مأموریت هایی که جنگنده های 

مختلف انجام می دهند، بازسازی می کند.

عراق: نماین��ده جریان حکمت عراق با اش��اره به 
ماجرای ارس��ال نامه نخس��ت وزیر مامور تش��کیل 
کابینه به مرجعیت عالی قدر ش��یعیان در عراق، از 
ب��ی طرف مان��دن مرجعیت در رون��د انتخاب این 
کابینه خبر داد.»صالح العرباوی« از س��ران جریان 
حکم��ت ملی ع��راق، گفت که مرجعی��ت عالیقدر 
ش��یعیان در این کش��ور از هرگونه اطالع یافتن از 
ترکیب کابینه »محمد توفیق عالوی« و دخالت در 

این امر پرهیز می کند.

تنها راه استقالل از بریتانیا است
همزمان با اوج گیری اس��تقالل خواهی از انگلیس، 
یک نماینده حزب ملی گرای اس��کاتلند تاکید کرد 
که مردم این کش��ور نمی خواهن��د گروگان بریتانیا 

باقی بمانند.
با پیروزی »بوریس جانسون« رهبر حزب محافظه 
کار بریتانی��ا در انتخاب��ات پارلمان��ی این کش��ور 
وتصاح��ب اکثریت کرس��یهای پارلمان، وهمچنین 
پیروزی »نیکال اس��ترجئون« رهبر حزب ملی گرای 
حامی استقالل از بریتانیا، نبرد میان دو طرف برای 
برگزاری همه پرسی دوم برای استقالل اسکاتلند از 
بریتانیا همچنان ادامه خواهد یافت.  »جانا چری« 
نماینده حزب ملی اس��کاتلند در یک سخنرانی در 
دانش��گاه ادینبورو به تشریح اس��تراتژی این حزب 
ب��رای آینده اس��کاتلند پرداخ��ت و تاکید کرد که 
تنها راه بازگش��ت ب��ه اتحادیه اروپا اس��تقالل این 
کش��ور از بریتانیا اس��ت. وی افزود: »روند برگزیت 
محدودیتهای این انحراف را روش��ن کرده اس��ت و 
همه ریش��ه های باقی ماندن پادش��اهی متحده در 
اتحادی��ه اروپا فرو ریخته اس��ت و تنها بنیان برای 
بازگشت به اتحادیه اروپا استقالل اسکاتلند است.« 
پیش از این »دونالد تاس��ک« رئیس سابق شورای 
اروپا با اس��تقبال از اشتیاق اسکاتلندیها برای ورود 
به اتحادیه اروپا گفته بود که روند بازگش��ت سریع 
و مس��تقیم خواهد بود. مواضع حزب ملی اسکاتلند 
برای پیوس��تن به اتحادیه اروپا در حالی اس��ت که 
حزب کار این کش��ور معتقد اس��ت که اس��کاتلند 
به دلیل کس��ری بودج��ه ای که دارد قادر نیس��ت 
به اتحادیه اروپ��ا بپیوندد.با این حال چری میگوید 
که آینده تجاری اس��کاتلند فراتر از انگلیس خواهد 
ب��ود.وی در پای��ان اظهاراتش که با تش��ویق ممتد 
دانشجویان همراه بود گفت: »سوال آخر این است 
که آیا اس��کاتلند باید در ش��رایط فعلی باقی بماند، 
چیزی شبیه که گروگان در دستان انگلیس، جایی 
که آینده کش��ورمان همواره در دستان و آرزوهای 

کشور کناری ما است؟« 

نیمچه گزارش

 انگلیس و اروپا یکدیگر را خواهند درید
ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانس��ه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت، 
انگلیس و بروکسل در مذاکرات تجاری پسابرگزیت یکدیگر را خواهند درید. 
لودریان در نشست امنیتی مونیخ به »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس 
هش��دار داد، ماه آینده، زمانی که مذاکرات تجاری آغاز ش��ود، بروکس��ل از 
مناف��ع خود دفاع خواهد کرد. وی اف��زود: »فکر می کنم در خصوص ]مذاکره 
بر س��ر[ مس��ائل تجاری و مکانیس��م های مربوط به روابط آینده ]بین بروکس��ل و 
لندن[ که به زودی ش��روع خواهد ش��د، یکدیگر را خواهیم درید. الزم به ذکر است 
که اما این هم بخش��ی از مذاکرات اس��ت و هرکس��ی از منافع خودش دفاع خواهد 
کرد«. جانسون چندی پیش درخصوص مذاکره با بروکسل گفته بود، اگر اروپایی ها، 
انگلیس را ملزم به تبعیت از قوانین اتحادیه اروپا کنند، کش��ورش بدون هیچ توافق 

تجاری با این اتحادیه، مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد.

۱۱ میلیون کودک آمریکایی در گرسنگی 
یکی از نمایندگان مس��لمان کنگره آمریکا با انتش��ار پیامی از گسترش فقر 
در این کش��ور انتقاد کرده و اعالم داش��ت که ۱۱ میلیون کودک در ایاالت 
متحده در گرس��نگی به س��ر می برن��د. »الهان عمر« یک��ی از نمایندگان 
مس��لمان کنگره آمریکا، در این پیام که در توئیتر منتشر شده، آورده است: 
۱۱ میلیون کودک در آمریکا، کشوری با ثروت بسیار زیاد، با نوعی گرسنگی 
مواجه هستند که من پیشتر در یکی از کمپ های پناهندگان در کنیا مشاهده کرده 
بودم. وی در ادامه می نویس��د: این غیر قابل قبول است که دانش آموزان ما گرسنه 
بوده و چنان مقروض باشند که پول ناهار نیز نداشته باشند. ۱2.۹ درصد از زنان و 
۱0.۶ درصد از مردان آمریکا که در مجموع ۳۸ میلیون نفر از جمعیت این کش��ور 
را تش��کیل می دهند، در فقر به س��ر می برند و تعداد افراد فقیر در میان گروه های 

اقلیت رو به افزایش است.

سازش با اسرائیل هرگز تحریم ها را برنمی دارد
»الصادق  المهدی« رئیس حزب »االمه« س��ودان تاکید کرد که عادی س��ازی 
روابط با اس��رائیل هرگز منافع سودان را تامین نخواهد کرد.طی دو هفته اخیر 
بحث و جنجال در س��ودان بر س��ر دیدار »عبدالفتاح البرهان« رئیس شورای 
حاکمیتی س��ودان با »بنیامین نتانیاهو«، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی باال 
گرفته است. المهدی در یادداشتی گفت: »سازش با اسرائیل هرگز از لحاظ مالی 
کمکی به سودان نمی کند و تحریم های تحمیلی علیه آن را رفع نخواهد کرد«. رئیس 
حزب االمه س��ودان تاکید کرد: »آنهایی که می گویند سازش با اسرائیل منافع سودان 
را تامین می کند خیاالتی هستند«. به گفته المهدی ارتباط با اسرائیل در سایه صلحی 
عادالنه قابل قبول است اما در سایه معامله قرن خیانتی ملی،قومی، اسالمی و بین المللی 
اس��ت. المهدی صهیونیسم را سرچشمه اصلی همه اشکال نژاد پرستی و ظلم خواند و 

افزود: عادی سازی روابط با اسرائیل هیچ تأثیر مثبتی برای سودان نخواهد داشت.

فرامرز اصغری 

نشس��ت امنیتی مونیخ در حالی طی روزهای اخیر برگزار 
ش��د که یکی از مباح��ث اصلی آن را مواضع کش��ورهای 
اروپای��ی مبنی بر لزوم تقویت توان نظامی و دفاعی تامین 
امنیت و جایگاه جهانی اروپا تش��کیل م��ی داد. اروپایی ها 
در حال��ی به تزلزل جایگاه جهانی خ��ود اذعان کردند که 
همزمان بس��یاری از این کش��ورها خواس��تار همگرایی و 
وحدت اروپ��ا در برابر تهدیدات امنیتی ش��دند. حال این 
س��وال مطرح است که این تهدیدات کدامند؟ هر چند که 
تهدیدات تروریس��تی از موانع امنیتی اروپا عنوان می شود 
ام��ا یک نکته مهم دیگر در این عرصه مطرح اس��ت و آن 
عملکردهای آمریکا در قابل امنیت اروپاس��ت. هر چند که 
آمری��کا تالش می کند تا روس��یه و چین را تهدید امنیتی 
ب��رای اروپا نش��ان دهد ام��ا نگاهی ریش��ه ای به تحوالت 

حقیقتی دیگر را آشکار می سازد و آن نقش آمریکا در این 
ناامنی اس��ت. یکی از محورهای امنیت اروپا در قالب ناتو 
تعریف می شود حال آنکه آمریکا عمال ناتو را به گروگانی 
علی��ه اروپ��ا مبدل س��اخته و در حالی خواس��تار افزایش 
هزینه های اروپا در ناتو شده که عمال سیاست های خود را 
ب��ر ناتو تحمیل و اروپ��ا را به عاملی برای منافع مالی خود 
در ناتو مبدل ساخته است. نکته دیگر در عملکرد آمریکا، 
آزمایش های هس��ته ای و بودجه نظامی این کش��ور است 
که زمینه س��از رقابت نظامی در جهان می ش��ود که عمال 

تهدیدی برای امنیت اروپا می شود. 
آمری��کا در حال��ی 700 میلی��ارد دالر ب��رای نوس��ازی 
موش��ک های هسته ای اش اختصاص داده که اخیرا نیروی 

دریای��ی آمریکا اعالم کرد یک موش��ک بالس��تیک مدل 
تریدن��ت 2 را که قادر به حمل کالهک هس��ته ای اس��ت، 
ب��ا موفقیت آزمایش کرده اس��ت. در همی��ن حال آمریکا 
برای س��ال 2020 الیحه نظام��ی 7۳۸ میلیارد دالر برای 
ارت��ش اختصاص خواهد داد که 20 میلیارد دالر بیش��تر 
از سال گذشته اس��ت. طبق قانون ملی اختیارات دفاعی، 
شش��مین ش��اخه ارتش آمریکا با عنوان »نیروی فضایی« 
تأس��یس می ش��ود که یکی از اهداف ایجاد آنچیزی است 
که حفاظت از دارایی های آمریکا در فضا عنوان شده است. 
آمریکا در همین حال به دنبال استقرار تسلیحات موشکی 
در اروپاس��ت که واکنش روس��یه را به همراه داشته است 
چنانکه س��رگئی الوروف وزیر امور خارجه روس��یه گفته 

است که آمریکا در حال آماده سازی استقرار موشک هایی 
در آس��یا و اروپا اس��ت که پیش از این و به موجب پیمان 
 )INF( منع توس��عه موش��ک های می��ان برد هس��ته ای
ب��ه کارگی��ری آنها ممنوع بود. پی��ش از وی نیز والدیمیر 
پوتی��ن رئیس جمهور روس��یه پیش از این هش��دار داده 
بود ک��ه اگر موش��ک های جدید اتم��ی آمری��کا در اروپا 
مستقر شود، روسیه واکنش��ی "مشابه" نشان خواهد داد. 
همچنی��ن ویکتور بونداروف رئی��س کمیته دفاع و امنیت 
شورای فدراسیون روسیه تصریح کرد در صورتیکه آمریکا 
گام هایی را در جهت توس��عه، تولید و استقرار موشک های 
س��طح به هوا میان برد و کوتاه برد بردارد، مس��کو نیز قادر 
است ظرف ۶ ماه چنین موشک هایی را تولید کند. مجموع 
این رفتارهای آمریکا نش��ان می دهد که خطر اصلی برای 
امنی��ت اروپا رفتارهای آمریکاس��ت که مقابله با آن زمینه 

ساز تحقق امنیت در این قاره خواهد شد. 

یادداشت

دستاوردهای ارتش و مقاومت مردم سوریه 

را به خیابان ها کشاند

جشن پایان تروریسم 
تکفیری در حلب 

مردم ش��هر حلب در شمال س��وریه با اعالم دولت دمشق 
مبنی بر تس��لط کامل ارتش بر همه مناطق شمال و غرب 

این شهر در خیابان ها به جشن و شادی پرداختند.
 ارتش س��وریه با تس��لط بر ده ها روستا و شهرک در شمال و 
غرب حلب و سرکوب کامل تروریست ها در آنجا امنیت را به 
این شهر بازگرداند. گروه های تروریستی طی نُه سال گذشته 
ش��هر حلب را با بیش از ده تا بیس��ت ه��زار گلوله خمپاره و 

راکت هدف گرفتند که با کش��ته ش��دن هزاران شهروند آن 
همراه بوده است. تصاویر و فیلم های منتشر شده در رسانه های 
سوری ش��هروندان حلب را مسرور از پیروزی جدید دولت بر 
تروریست هایی که آنها را دس��ت نشانده بیگانگان در سوریه 
می خوانن��د، نش��ان می دهد. زن��ان هلهله می کنن��د و یا از 
خوشحالی زیاد اشک می ریزند و جوانان سوت و کف می زنند 
و خالص ش��دن شهرش��ان از تروریس��م را جشن می گیرند. 

ارتش س��وریه که موفق شد امنیت کل شهر حلب را با آزادی 
چند نقطه غربی آن تأمین کند، در عملیات چند روز گذشته 
توانس��ته بیش از صد منطقه را در غرب و جنوب این استان 
آزاد کند.  ارتش س��وریه همچنین موفق ش��ده بود »جمعیة 
الزهراء« در غرب استان و »حریتان« در شمال غرب استان را 
پاکسازی کند تا بدین وسیله مناطق وسیعی در استان که هنوز 

در کنترل گروه های مسلح و تروریستی بود، یکجا آزاد شود. 

گزارش

وزیر بهداش��ت دولت نجات ملی یمن اعالم کرد، در نتیجه 
نبود امکانات به دلیل ادامه جنگ علیه این کشور، هر سال 
۵0 ه��زار نوزاد یمن��ی زیر 2۸ روز جان خود را از دس��ت 

می دهند.
 »طه المتوکل« وزیر بهداشت دولت نجات ملی یمن اعالم 
کرد، بخش بهداش��تی یمن نیاز مبرم به دستکم هزار اتاق 
شیش��ه ای NICU ویژه نگهداری از نوزادان دارد. المتوکل 
تصریح کرد: هر س��ال ۵0 هزار نوزاد زیر 2۸ س��ال به دلیل 
نب��ود خدمات و کمبود اتاق های شیش��ه ای جان خود را از 
دس��ت می دهند.وی در خصوص اختالالت روانی ناش��ی از 
ادامه جنگ علیه این کش��ور هم گفت: حمایت روانی دیگر 
نیازی به گفت��ن ندارد، ما نیازمند مراکز بهداش��تی و دارو 
برای درمان بیماری های روانی در نتیجه بمباران وحشتناک 
زنان و کودکان به دس��ت ائتالف هس��تیم.وزیر بهداش��ت 
یمن در پایان خواس��تار توجه تمام س��ازمان ها برای فراهم 
کردن خدمات اساس��ی در این زمینه شد.پیش��تر یونیسف 
در گزارشی ضمن هشدار درباره اوضاع غیرنظامیان در یمن 
گفت که هر دو س��اعت یک مادر و ۶ نوزاد یمنی جان خود 
را از دس��ت می دهند.اوایل س��ال  جاری هم وزیر بهداشت 
یمن ا اعالم کرد، به دلیل تجاوز ائتالف سعودی-آمریکایی و 
محاصره یمن بیش از ۱00 هزار کودک یمنی طی یک سال 
فوت کرده  اند. خبر دیگر آنکه یک گزارش ش��بکه سعودی 
»العربیه« از س��اخت فرودگاهی در »مأرب« یمن در حالی 
که تنها بیابانی خش��ک نمایش داده می شود، خنده شدید 

مجری این شبکه را در پی داشت.  »محمد العرب« یکی از 
گزارش��گران شبکه سعودی »العربیه« در یمن، گزارشی در 
خصوص س��اخت فرودگاه در »مأرب« یمن مخابره کرد اما 

در پشت سر وی تنها بیابان خشک دیده می شود.
العرب در حالی درباره جزئیات این فرودگاه توضیح می دهد 
که در پش��ت س��ر وی تنها چن��د نفر در بیابانی خش��ک 
ایس��تاده اند و هیچ پروژه ساخت و س��ازی دیده نمی شود. 
او می گوید که اقدامات اولیه برای ش��روع پروژه آغاز ش��ده 
و به شکلی س��ریع اجرای آن آغاز خواهد شد. نکته جالب 
اینجاس��ت که گزارش��گر هنگام پایان گزارشش می گوید، 
»]گزارش[ برای دو شبکه العربیه و الحدث؛ محمد العرب؛ 
ف��رودگاه بین المللی مأرب«!. با پایان گ��زارش که دوربین 
العربی��ه به اس��تودیو بازمی گردد تا گوین��ده )خانم ُمنتهی 
الُرمح��ی(، خبر را به پایان بب��رد و عناوین اصلی را قرائت 
کند اما وی نمی تواند جلوی خنده خود را از این دروغ )که 
اینجا فرودگاه بین المللی مأرب اس��ت( بگیرد و اصطالحاً از 
خنده منفجر می ش��ود به گونه ای که عناوین پایانی اخبار 
پخش می شود اما او نمی تواند خود را کنترل کند و عناوین 
اصلی را قرائت کند. نیروهای انصاراهلل و کمیته های مردمی 
یمن در هفته های گذش��ته در واکنش ب��ه عملیات جدید 
ش��به نظامیان وابسته به عربس��تان و دولت مستعفی یمن، 
حمالت س��نگینی در جبهه »نِهم« در ش��رق صنعاء انجام 
دادن��د و تبعات این پاس��خ، تا اس��تان های مأرب و الجوف 
رس��ید و حتی در جبهه های دیگری مثل اس��تان های تعز، 

الضال��ع و إب پیروزی هایی به دس��ت آمد. از س��وی دیگر 
عضو ش��ورای عالی سیاس��ی یمن در پاسخ به وزیر خارجه 
عربس��تان که در مونیخ مدعی آمادگی عربستان برای حل 
سیاسی بحران یمن ش��ده بود، گفت که عربستان تصمیم 

جدی و علنی برای صلح نشان نداده است.
عضو شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که عربستان بر 
خ��الف ادعای خود هرگز برای صل��ح در یمن جدی نبوده 
اس��ت.»محمد علی الحوثی« در صفح��ه توئیتر خود اعالم 
کرد: »تصمیم صلح مانند تصمیمات جنگ به اراده کردن، 
تصویب کردن و خبر دادن نیاز دارد«. خبر دیگر آنکه وزیر 
مشاور دولت مس��تعفی یمن، نیروهای تحت امر امارات را 

که مانع اجرای »توافق ریاض« و اس��تقرار نیروهای دولت 
مس��تعفی در عدن می ش��وند عمالی جاهل خواند. »احمد 
عبید بن دغر« مش��اور رئی��س جمهور مس��تعفی یمن با 
اشاره  به »شورای انتقالی جنوب« که مورد حمایت امارات 
اس��ت، گفت: »آنهایی که هیزم ب��ه آتش جنگ در جنوب 
یم��ن انداخته و می خواهند توافق ریاض ناکام بماند عمالی 
جاهلند که برای اقدامات شرارت آمیز به کار گرفته شدند«. 
نکته قابل توجه آنکه وزیر خارجه عربس��تان س��عودی که 
کشورش در حال تمام کردن پنجمین سال جنگ پرهزینه 
خود علیه یمن است، از آلمان خواست که ممنوعیت صدور 

سالحش برای ریاض را پایان دهد.

وپا  تهدید کننده واقعی امنیت ار
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سعودی قاتل ساالنه ۵۰ هزار نوزاد یمنی
جنایات ائتالف آمریکایی-عربستانی در سایه سکوت جهانی ادامه دارد 

یکی از سناتورهای روس تصریح کرد در صورتیکه آمریکا 
گام هایی را در جهت تولید و استقرار موشک های سطح 
به هوا میان برد و کوتاه برد بردارد، مسکو نیز ظرف شش 

ماه چنین موشک هایی را تولید می کند.
»ویکت��ور بون��داروف« رئی��س کمیت��ه دف��اع و امنیت 
ش��ورای فدراس��یون روس��یه تصریح کرد در صورتیکه 
آمری��کا گام هایی را در جهت توس��عه، تولید و اس��تقرار 
موش��ک های س��طح به هوا میان برد و کوتاه برد بردارد، 
مس��کو نیز قادر اس��ت ظرف ۶ ماه چنین موشک هایی 
را تولی��د کند. بونداروف در این خص��وص گفت: »با در 
نظرگرفت��ن تجهیزات کارخانه های ما، پتانس��یل علمی 
نهادهای نظامی و دفاتر و شرکت های طراحی ما، قادریم 
ظرف مدت کوتاهی، این شکاف-نبود موشک های سطح 
به هوا میان برد و کوتاه ب��رد-را پر کنیم«. وی ادامه داد: 
»ما اغلب از کارخانه های صنعتی بازدید می کنیم و شاهد 
تجهیزات آنها هستیم. قعطاً نمی توانیم خیلی به سرعت 
یک موش��ک جدید تولید کنیم اما امکان آن وجود دارد 
که ظرف ۶ الی ۱2 ماه، یک موشک را به مرحله آزمایش 

برسانیم و سپس ]چنین[ موشکی خواهیم داشت«.
در تاری��خ دوم آگوس��ت )۱۱ مردادماه(، واش��نگتن به 

ص��ورت یکجانبه از پیمان INF خارج ش��د و در توجیه 
این اقدام، روس��یه را ب��ه امتناع از عمل ب��ه اولتیماتوم 
تخریب موش��ک های جدید ک��روز ۹M72۹ متهم کرد 
و این اقدام روس��یه را نقض پیم��ان INF اعالم کرد.با 
اینحال، مس��کو ضمن رد تمامی ای��ن اتهامات گفت که 
مالکیت این موش��ک ها کاماًل با پیمان منع موشک های 
هس��ته ای میانبرد همخوانی و سازگاری دارد. خبر دیگر 
آنکه وزیر امور خارجه روسیه دیروز  در اظهاراتی آمریکا 
را متهم به تالش برای اس��تقرار موش��ک در آسیا و اروپا 
کرد. »س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه که در 
یک کنفرانس خبری سخن می گفت، اظهار داشت: آمریکا 
در حال آماده سازی استقرار موشک هایی در آسیا و اروپا 
اس��ت که پی��ش از این و به موجب پیمان منع توس��عه 
موشک های میان برد هسته ای )INF( به کارگیری آنها 
ممنوع بود. الزم به ذکر اس��ت نی��روی دریایی آمریکا از 
آزمایش یک موشک بالس��تیک با قابلیت حمل کالهک 
هس��ته ای در سواحل کالیفرنیا خبر داد. در بیانیه نیروی 
دریایی آمریکا آمده اس��ت این موشک از زیردریایی »یو 
اس اس الس اوهایو« از س��واحل سن دیگو در کالیفرنیا 

پرتاب شد. 

جدال مسکو- واشنگتن بر سر موشک های میان برد
آمریکا در تالش اس��ت که در کنار نیروهای ائتالف ناتو، 
پن��ج هزار نفر از نظامیان خ��ود را در خاک عراق، حفظ 
کن��د؛ هر چند پارلمان عراق، مصوبه اخراج این نظامیان 

را تصویب کرده است.
»کریم الخیکانی« از تحلیلگران مس��ائل سیاس��ی عراق 
درب��اره تحرکات جدید ایاالت متحده آمریکا برای ابقای 
نظامیان تروریس��ت خ��ود در خاک عراق هش��دار داد. 
الخیکانی به پای��گاه خبری »المعلومه« گفت که »طرف 
آمریکایی صریحا اعتراف کرد که قصد دارد بیش از پنج 
هزار س��رباز ]خود[ را در کنار نیروه��ای ائتالف ناتو که 
در ع��راق حضور دارند، باقی نگ��ه دارد«. وی بر این باور 
اس��ت که با این توطئه آمریکا، نظامیان این کش��ور در 
ع��راق باق��ی خواهند ماند، اما این ب��ار تحت یک عنوان 
دیگر. این کارش��ناس تأکید کرد ک��ه آمریکا برای باقی 
نگه داش��تن نیروهای خود در عراق، بهانه های مختلفی 
مطرح و ت��الش خواهد کرد که »تروریس��تها را در نوار 
مرزی س��وریه فعال کند«. الخیکانی همچنین گفت که 
آمری��کا ادعا خواهد کرد که به بهانه مبارزه با تروریس��م 
و ب��ر اس��اس توافقنام��ه امنیتی ائتالف موس��وم به ضد 
داع��ش به رهبری آمریکا با دولت ع��راق، نظامیان خود 

را در این کش��ور باقی نگه خواهد داش��ت. در این میان 
نماینده کمیس��یون امنیت و دفاع پارلمان عراق از اقدام 
آمریکا در انتقال بیش از هزار عضو داعش از س��وریه به 
عراق خبر داد و درباره پیامدهای این مس��ئله، هش��دار 
داد. وی در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه« تصریح 
کرد که آمریکا  با اس��تفاده از برگه داعش و ناامن کردن 
شهرهای غربی عراق، به دنبال تحریک اوضاع داخلی در 
این کشور و بر هم زدن شرایط و معادالت موجود است. 
همچنین فرماندهی عملیات مشترک عراق حمله به مقر 
الحشد الشعبی و هیئت های دیپلماتیک این کشور را کار 
طرف های تروریستی خواند که با این کار به دنبال ایجاد 

هرج و مرج در عراق هستند.
خبرگزاری رس��می عراق به نقل از »تحسین الخفاجی« 
س��خنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعالم کرد: 
»دس��تگاه های امنیتی و اطالعات��ی کار تحقیق و جمع 
آوری اطالع��ات و تدابیر امنیتی را درباره  حمله به مقر 
الحشد الشعبی و منطقه الخضراء با موشک های کاتیوشا 
را آغاز کردند«. وی افزود: »مقامات امنیتی چش��م انداز 
کاملی نسبت به آنچه در حال وقوع است و اغراض هدف 

گرفته شدن این اماکن در اختیار دارد«.

ناتو بهانه ای برای استمرار اشغال عراق 


