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 باز هم آزمایش موشکی 
توسط کره شمالی

دونالد ترامپ سومین آزمایش موشکی کره 
شــمالی در روزهای اخیر را کوتاه برد و بســیار 
استاندارد دانست و گفت، این آزمایش بر تمایل 

او برای مذاکره با کره شمالی تاثیری نمی گذارد.
ارتش کره جنوبــی اظهار کرده اســت که 
موشک های کوتاه برد ناشناسی در ساعت 2:59 
و 3:23 بامــداد امروز، جمعه بــه وقت محلی از 
استان هامگیونگ جنوبی به دریای ژاپن پرتاب 

شده است.
یک مقــام آمریکایی اظهار کــرد، اطالعات 
آمریکا دســت کم یک مورد پرتاب موشــک را 
شناسایی کرده که تهدیدی برای آمریکای شمالی 
محسوب نمی شود. مقامات آمریکایی گفته اند، 
اطالعات اولیه حاکی از آن هستند که این اقدام 
مانند دو آزمایش موشکی کوتاه برد دیگر است 
که پیونگ یانگ طی هشــت روز گذشته انجام 

داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا که امیدوار است مذاکرات 
خلع سالح هسته ای با کره شمالی  از سر گرفته 
شود، در واکنش به این آزمایش های موشکی که 
به رغم توافق دو طرف برای از سرگیری مذاکرات 
صورت گرفته، اظهار کرد، این آزمایش ها موشکی 
تعهد رهبر کره شمالی به آمریکا را نقض نکرده اند.
ترامپ در این باره بــه خبرنگاران گفت: فکر 
می کنم این آزمایش ها بسیار تحت کنترل باشند.

وی موشک های آزمایش شــده را کوتاه برد 
خواند و گفت: ما در خصوص این موشک ها هرگز 
توافقی نداشته ایم. من مشکلی ندارم. باید دید 
چه پیش می آید اما این موشــک های کوتاه برد 

هستند. آن ها بسیار استاندارد هستند.
رییس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که 
هنوز هم قصد دارد با کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی مذاکره کند، گفت: قطعا همینطور است 
زیرا این موشک ها کوتاه برد هستند. ما هرگز در 
خصوص این نوع موشک ها گفتگو نکردهایم. ما 
درباره موشک های هسته ای حرف زده ایم. مسلما 
با کره شمالی و کشــورهای دیگری که این نوع 
موشک را آزمایش می کنند، مذاکره خواهم کرد.

کره شمالی روز چهارشــنبه نیز دو موشک 
کوتاه برد بالســتیک را آزمایش کــرد و این در 
حالی بود که چند روز پیش از آن و در تاریخ 25 
 ژوئیه نیز دو موشک دیگر از همین نوع را آزمایش 

کرده بود.

خبرگــزاری یونهاپ کره جنوبــی به نقل از 
ستاد مشترک ارتش این کشور گزارش کرده: ما 
وضعیت این پرتاب های موشکی را زیر نظر داریم و 

وضعیت آماده  باش خود را حفظ می کنیم.
وزارت دفاع ژاپن نیز امروز، جمعه اظهار کرد، 
پرتاب های تازه کره شمالی فعال تاثیری بر امنیت 

ژاپن نداشته اند.
در همین حال جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
آمریکا در گفتگو با شــبکه فاکس بیزنس گفت، 
پرتاب های موشکی که در روزهای اخیر صورت 
گرفته، تعهد کیم به عدم آزمایش موشک های 
دور برد یا بمب های هســته ای را نقض نکرده اند 
و آمریکا منتظر مذاکرات در سطح کاری درباره 

خلع سالح هسته ای است.
بولتون گفت: ما از 30 ژوئن منتظر این مساله 
هستیم. ما برای مذاکرات در سطح کاری ماده ایم. 
رییس جمهور هم در زمان مناسب آماده برگزاری 
نشســت دیگری خواهد بود. باید از کره شمالی 
بشــنویم چه زمانی این مذاکرات برگزار خواهد 

شد.
مشــاور امنیت ملــی آمریکا تاکیــد کرد: 
آزمایش های موشــکی اخیر پیونگ یانگ نقض 
وعده ای که رهبر کره شمالی به رئیس جمهوری 
آمریکا داده محسوب نمی شود اما پیونگ یانگ 
باید اعالم کنــد چه زمانی مذاکرات در ســطح 
هیئت های کاری حول محور خلع تســلیحات 

اتمی از سر گرفته می شوند.
بولتون ادامه داد: اما شــما باید بپرسید چه 
زمانی دیپلماسی واقعی آغاز می شود و چه زمانی 
مذاکرات در سطح هیئت های کاری حول محور 
خلع تســلیحات اتمی آغاز خواهد شد. چرا که 
کیم جونگ اون در تاریخ 30 ژوئن گفته بود که 
برای این کار آماده شده است و ما همچنان منتظر 
شنیدن اخباری در این زمینه از سوی کره شمالی 

هستیم.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

ایاالت متحده روز جمعه رســما به 
یکی از توافق های موشکی باقی مانده از 
زمان جنگ سرد پایان داد، توافق موسوم 
به پیمان منع موشــک های هسته ای 
میان برد با روسیه )INF(؛ احتماال گام 
بعدی آمریکا، آزمایش کالس جدیدی 
از موشک ها تا پایان تابستان است؛ اما 
هدف از این اقدام تقابل با روسیه، دیگر 
قدرت هسته ای دنیا، نیست؛ روسیه ای 
که به ادعای آمریکا در چند سال اخیر 
توافق با ایاالت متحده را نقض کرده بود. 
بلکه آمریکا با موشک های جدید قصد 
مقابله با چین دارد، کشوری که ذخایر 
غنی از موشک ها را ایجاده کرده است و 
حاال رقیب استراتژیک قوی تری نسبت 

به روسیه به شمار می رود.
روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی به 
بررسی منازعات موشکی اخیر پرداخته 
و نوشته اســت: اقدام اخیر واشنگتن 
این نگرانی را برانگیخته است که شاید 
آمریکا در شــرف ورود بــه یک رقابت 
جدید موشکی باشد؛ به ویژه آنکه یکی 
از اصلی ترین توافقات کنترل تسلیحات 
آمریکا با روسیه، که با نام »شروع دوباره« 

شناخته می شــود و برای همه حیاتی 
به شمار می رود، احتماال تمدید نشود و 
طی کمتر از دو سال آینده منقضی شود.

در حالــی کــه تهدیــد تقابــل 
هســته ای بــا کره شــمالی و ایران، 
رفته رفته رو به فزونی اســت، آمریکا 
تصمیم گرفت به این توافق 32 ســاله 
پایان دهد و این مســئله نگرانی های 
جدیدی را در اروپا و آســیا برانگیخته؛ 
نگرانی هایی که یادآور عصری اســت 
که به نظر می رســید الی کتاب های 
تاریخ خاک می خــورد. احیای بحران 
ژئوپالتیک هســته ای در منازعه های 
شب پنج شنبه ریاست جمهوری آمریکا، 
بین دموکرات ها کامال مشــهود بود؛ 
امیدواران به میز ریاست کاخ سفید در 
مباحث خود، در مورد لزوم تصمیم برای 
اولین استفاده از تسلیحات هسته ای در 
منازعات نظامی احتمالی آتی آمریکا به 

مناظره نشستند.
ارنســت مونیز، وزیر ســابق انرژی 
آمریکا و سام نان، ســناتور سابق ایالت 
جورجیا، در تهیــه پیش نویس قانونی 
که منجر به کاهش چشم گیر تسلیحات 
هسته ای روسیه شــد، نقش داشتند؛ 
آن ها در مقاله ای با عنوان بازگشــت به 
روز رستاخیز، نوشتند: از زمان بحران 
موشکی سال 1962 کوبا تاکنون، شاهد 

این میزان از تهدید تقابل هســته ای 
آمریکا و روســیه نبوده ایم؛ ضمن آنکه 
بر خالف دوران جنگ ســرد، دو طرف 
تالش دارند چشــم خــود را به روی 

تهدیدات ببندند.
اما دیگر تحلیل گــران کمتر نگران 
چنین برداشــت هایی در مورد روسیه 
هستند و عنوان می کنند توافق پایان 
یافته تنها کالس محدودی از موشک ها 

را شامل می شد.
ترامپ عنوان می کند که قصد دارد 
کاری در مورد توافق هســته ای انجام 
دهد؛ اما چیزی که مد نظر اوست، غیر از 
روسیه شامل چین نیز می شود؛ اما چین 
تمایلی برای به مذاکره گذاشتن ذخایر 

موشکی خود ندارد.
در واقع دولت ترامپ چین را عامل 
پایان دادن به توافق موشک های میان برد 
می داند. به عقیده کارشناســان، چین 
بیشترین میزان موشک های پیشرفته 
متعارف در جهــان را دارد که در خاک 

کشورش مستقر است. 
زمانی که توافق موشکی با روسیه در 
سال 1987 ایجاد شد، ناوگان موشکی 
چین آنقدر بدوی بود که اصال به حساب 
نمی آمد؛ امروز اما صدها موشــک در 
جنوب شرق چین بردشــان به خاک 
تایوان، جزیره خــود مختار دموکرات 

آسیا که حمایت آمریکا را پشت سر دارد، 
می رسد. موشک های این کشور در دیگر 
نقاط می توانند ژاپن و هند را هدف قرار 
دهند؛ موشــک های چینــی دیگری 
نیز وجود دارند کــه می توانند منطقه 
آمریکایی گوام و دیگر اهداف بالقوه در 

هدف قرار دهند.
ورود آمریکا به رقابت موشکی

تاکنون دولت ترامــپ از آزمایش 
موشــک های جدیــد کــه می تواند 
تخطی از توافق با روســیه به شمار رود، 
خودداری کرده است؛ اما از روز جمعه 
این محدودیت برداشته شد و به گفته 
مقامــات آگاه از برنامه های پنتاگون، 
احتماال اولین آزمایش موشکی جدید 

طی چند هفته آتی انجام شود.
اولین آزمون احتماال در ماه جاری 

میالدی، به منظور بررسی موشک های 
کروز دریایی موسوم به توماهوک انجام 
شود؛ این موشــک ها احتماال از روی 
سطح آزمایش شوند؛ در حالی که انجام 
آزمایش موشک های سطحی در توافق با 
روسیه ممنوع بود. اگر این کار با موفقیت 
انجام شــود، اولین موشک های کروز 
توسعه یافته برای استفاده از سطح طی 
حدودا 18 ماه به کار گرفته شوند؛ البته 
به شرط آنکه آمریکا کشوری مشتاق به 

استقرار این تسلیحات پیدا کند.
پس از آن آمریکا تا پایان سال به سراغ 
موشک های بالســتیک سطحی قابل 
جابجایی با برد سه تا چهار هزار کیلومتر 
می رود؛ اما چنین موشکی کامال بدیع 
خواهد بود و به کار گیری آن حدود پنج 
سال زمان می برد و این به معنای پایان 
ریاســت جمهوری ترامپ در صورت 
انتخاب دوباره به عنوان رئیس جمهور 

آمریکا است.
اما سوال اینجاست که آمریکا کجا 
این موشــک ها را بــه کار می گیرد؟ به 
عقیده کارشناسان، اروپایی ها پذیرای 
این موشک ها نخواهند بود. در آسیا نیز 
کره جنوبی و ژاپن قابلیت پذیرش آن ها 
را دارند که البته با این اقدام چین از کوره 

به در می رود.
به عقیده این کارشناســان، توافق 
روســیه و آمریکا با نام شــروع دوباره، 
 INF از اهمیت بیشــتری نســبت به
 ،INF برخوردار است، اما با از بین رفتن
نمی توان آینده ای برای دیگر توافقات 
متصور بود؛ توافقی که درســت بعد از 
تحلیف رئیس جمهــور آینده آمریکا، 

منقضی می شود.
اما با فرض تمدیــد چنین توافقی 
نمی توان امیدوار بود، چرا که تهدیدات 
ثبات آینده تنها به موشک های هسته ای 
محدود نخواهند بود و تسلیحات فضایی 
و هوش مصنوعی و ســایبر را که هیچ 
محدودیتی ندارند را نیز شامل می شود.

با این حال اکنون نیروی موشــکی 
چین اســت که توجه پنتاگون و دولت 
ترامپ را به خود جلب کرده اســت. در 
سال 2017، ژنرال هری هریس، رئیس 
فرماندهی اقیانوســیه ایاالت متحده 
وقت، در گزارش خود به کنگره آمریکا 
گفت که ارتش جمهــوری خلق چین 
بزرگ تریــن و متنوع تریــن نیــروی 

موشکی در دنیا را با تولید 2 هزار موشک 
بالســتیک و کروز در اختیار دارد. وی 
گفــت کــه ظرفیــت ایاالت متحده 
به واســطه تعهد به پیمان موشکی با 
روسیه عقب مانده است و اگر چین امضا 
کننده چنین توافقی بــود، 95 درصد 
موشک های کنونی اش، تخطی از این 

توافق به شمار می رفت.
حتی با این وجود به عقیده مقامات 
آمریکایی، فرستادن موشک های تقابلی 
به تایوان می تواند بسیار تحریک کننده 
باشد و شــاید ژاپن در این مورد درنگ 
کند؛ آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن، باید 
این موضوع را در نظر بگیرد که استقرار 
موشــک ها در خاکش ممکن است به 

تیرگی روابط با پکن منجر شود.
واکنش چیــن به اســتقرار پایگاه 
موشکی آمریکا در کشورهای آسیایی 
احتماالً شدیدتر از واکنش این کشور به 
برنامه استقرار سامانه ضدموشکی آمریکا 
در کره جنوبی )تاد( باشــد. در آن زمان 
بیش از یک ســال چین واردات بخش 
وسیعی از کاالهای کره جنوبی را بایکوت 
کرد که آسیب جدی به شرکت های کره 

وارد آورد.
مقامات چینی همچنین نسبت به 
هرگونه تالش برای محدود ســاختن 
توسعه موشکی خود به واسطه توافقی 
جدید بی تفــاوت هســتند و عنوان 
می کنند ذخایر موشکی ایاالت متحده 
و روسیه خیلی بیشتر و مخوف تر است. 
در واقع پیشــنهاد ترامپ برای توافق 
موشکی سه جانبه با روسیه و چین صرفاً 
یک شوخی اســت؛ چراکه نه آمریکا و 
نه روســیه قصدی برای اعطای امتیاز 

مساوات موشکی به چین ندارند.

آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد با روسیه خارج شد 

احتمال شکل گیری رقابت تسلیحاتی آمریکا-چین
 ،INF در زمان شکل گیری
ناوگان موشکی چین آنقدر 
بدوی بود که اصال به حساب 

نمی آمد؛ امروز اما صدها 
موشک در جنوب شرق 

چین بردشان به خاک 
تایوان، جزیره خودمختار 
دموکرات آسیا که حمایت 

آمریکا را پشت سر دارد، 
می رسد

ترامپ چین را عامل پایان 
دادن به توافق موشک های 
میان برد می داند. به عقیده 

کارشناسان، چین بیشترین 
میزان موشک های 

پیشرفته متعارف در جهان 
را دارد که در خاک کشورش 

مستقر است
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دولت عربستان سعودی روز پنجشنبه اعالم کرد که زنان این کشور از این پس بدون موافقت یک قیم مرد می توانند 
گذرنامه دریافت کنند و از عربستان خارج شــوند. تصمیم جدید دولت عربستان برخالف نظام قیومیت مردان است 
که براساس آن زنان مانند کودکان در طول زندگی خود نیاز به قیم دارند. تاکنون پدر، شوهر، جد پدری یا حتی برادر 
بزرگ تر باید به زنان برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور اجازه می دادند. بنا به تصمیم جدید دولت عربستان زنانی 
که بیش از 21 ســال دارند می توانند به تنهایی برای دریافت گذرنامه اقدام کنند و از این کشــور خارج شوند. یکی از 
روزنامه های عربستان از تصمیم دولت جدید این کشور به عنوان گامی بزرگ برای زنان عربستانی تمجید کرده است. 
طبق تصمیم جدید دولت عربستان، زنان این کشــور از این پس اجازه ثبت 
ازدواج، طالق یا تولد نوزاد را نیز خواهند داشــت. اصالحات جدید در قوانین 
مدنی عربستان در حالی اعالم می شــود که طرفداران حقوق بشر از حکومت 
این کشور به دلیل تشکیل پرونده قضایی برای 11 تن از فعاالن مدافع حقوق 

زنان انتقاد می کنند.

سازمان های اطالعاتی آمریکا مدعی اند حمزه پسر اسامه بن الدن که رهبری اصلی در تشکیالت القاعده محسوب می شود، 
کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته مقام های امنیتی آمریکا، حمزه، پسر اسامه بن الدن بنیان گذار گروه 
القاعده، مرده است. سه مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکردند به شبکه ان بی سی گفتند، جوان 30 ساله ای که نامش در 
لیست سیاه متهمان تروریستی آمریکا قرار داشت، مرده است. مقامات آمریکایی اطالعات بیشتری درباره محل و تاریخ مرگ 
حمزه و اینکه آیا آمریکا در این امر نقش داشــته، ارائه نکردند. این منابع در عین حال گفتند، حمزه بن الدن در عملیات ویژه 
سازمان اطالعات آمریکا در افغانستان کشته شده است. یک مقام آمریکایی به رویترز تاکید کرد، دولت آمریکا به زودی بیانیه ای 
کوتاه در شرح ابهامات مرگ حمزه بن الدن منتشر می کند. وزارت کشور عربستان 
پیش از این در روزنامه  رسمی ام القری نوشته بود، مقامات عربستان تابعیت سعودی 
حمزه پسر اسامه بن الدن، رهبر متوفی القاعده را لغو کرده اند. القاعده عامل حمالت 
ویرانگر 11 سپتامبر 2001 در آمریکا بود اما موقعیت این گروه در یک دهه اخیر با 

قدرت گرفتن گروه داعش تضعیف شده است.

آمریکا مدعی کشتن پسر بن الدن شدزنان عربستان بدون اجازه مردان می توانند به خارج سفر کنند

انصاراهلل یمن اعالم کرد، با یک موشک بالستیک دور برد 
هدفی نظامی در الدمام واقع در شمال شرق عربستان را هدف 
گرفت. این اولین بار است که هدفی نظامی در شرقی ترین 

نقطه عربستان هدف انصاراهلل قرار می گیرد.
به گزارش سایت شبکه المسیره، در بیانیه سرتیپ یحیی 
سریع، سخنگوی نیروهای مسلح وابسته انصاراهلل یمن آمده 
است، یگان موشــکی انصاراهلل صبح جمعه )11 مرداد ماه( 
موشک بالستیک پیشرفته دور بردی را به سمت هدف نظامی 

مهمی در عمق خاک عربستان در الدمام شلیک کرد.
وی افزود، این پرتاب موشکی تجربه جدید عملیات یگان 

موشکی یمنی بود.
ســخنگوی نظامی انصاراهلل اظهار کرد: این عملیات در 
واکنش به حمالت ائتالف ســعودی و محاصره ظالمانه آن 

علیه ملت یمن است.

وی از تمام شرکت های خارجی و شهروندان خواست از 
اهداف نظامی و حساس به دلیل اینکه اهداف مشروع ارتش 
یمن هستند، دوری کنند. شــهر الدمام شرقی ترین نقطه 
عربســتان در کرانه آب های خلیج فارس واقع شده و قطب 
شرکت های اقتصادی است، همچنین دفتر اصلی صادرات 

نفت شرکت ملی نفت آرامکوی عربستان در آنجا واقع است.

یک منبع نظامی سوری اعالم کرد که دولت این کشور 
با آتش بس در منطقه کاهش تنش در استان ادلب موافقت 

کرده است.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، این منبع افزود: 
موافقت دولت ســوریه با آتش بس مشــروط به اجرای 
توافقنامه سوچی مبنی بر عقب نشــینی تروریست ها از 

منطقه کاهش تنش است.
توافقنامه 10 بندی ســوچی برای اجتناب از عملیات 
نظامی علیه تروریســت ها در ادلب واقع در شمالی غربی 
سوریه است. در این توافق تأکید شده است عالوه بر ایجاد 
یک منطقه غیرنظامی موســوم به منطقه کاهش تنش، 
ایران، روسیه و ترکیه به طور مشترک نقش اصلی اجرای 

آتش بس در این منطقه را بر عهده خواهند داشت.
نــد  د ا د ش  ر ا گــز یه  ر ســو ی  نه ها ســا ر
دلــب ســوریه  ســتان ا کــه درگیری هــا در ا

 از پنجشــنبه بــه موجب توافــق جدید در قزاقســتان
متوقف شده است.

به گفته این منبع نظامی، تروریســت ها و گروه های 
مسلح در ادلب باید 20 کیلومتر از خط منطقه کاهش تنش 
ادلب به داخل عقب نیشــنی کرده و سالح های سنگین و 
نیمه ســنگین خود را از این منطقه خــارج کنند که این 

توافق بنابر اعالم منابع از پنج شنبه اجرایی شده است.

حمله انصاراهلل به شرقی ترین نقطه عربستان با موشک بالستیک پیشرفتهموافقت مشروط دولت سوریه با آتش بس در ادلب
خبرخبر


