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رونمایی از بودجه 4.8 تریلیون دالری آمریکا 
توسط ترامپ 

تداوم میلیتاریسم در سال 2021
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا روز 
دوشنبه از بودجه پیشنهادی 4.8 تریلیون دالری 
خــود رونمایی کرد. فاکــس نیوز گــزارش داد، 
بودجه پیشنهادی جدید شامل کاهش شدید وام 
دانشجویی، ارائه مسکن ارزان قیمت، کوپن غذا و 
کمک های دارویی است که بازتاب تالش های ترامپ 
برای کاهش هزینه های فدرال اســت. این بودجه 
پیشنهادی که شــامل افزایش هزینه های ارتش، 
دفاع ملی و تقویت مرزها اســت شامل بودجه ای 
برای نیروی فضایی آمریکا و توسعه کاهش مالیات 
بر درآمد افراد نیز می شود. ترامپ روز دوشنبه در 
ســخنرانی در جمع فرمانداران ایالت های آمریکا 
گفت که بودجه پیشنهادی، کسری بودجه را نزدیک 
به صفر می کند و وی در این بودجه سرمایه گذاری 
ســنگینی در ارتش و زرادخانه هسته ای آمریکا 
کرده اســت. رئیس جمهور آمریکا افزود: »بودجه 
خیلی خوبی خواهیم داشــت که شــامل بودجه 
بسیار قدرتمندی برای ارتش است چون ما گزینه 
دیگری نداریم«. ترامپ افزود که کاهش هزینه ها را 
با هدف از بین بردن فساد و سوء استفاده ها انجام داده 
است. در این میان مقایســه بودجه وزارت خارجه 
و دفاع آمریکا برای ســال ۲۰۲۱ میالدی، نشان 
می دهد تندروهای این کشــور در مدار رفتارهای 
نظامی گرایانه بیشتر نسبت به دیپلماسی در جهان 
هستند. شــعار اصلی ترامپ که رونوشتی از شعار 
رونالد ریگان رئیس جمهوری پیشین آمریکا است، 
رسیدن به صلح از طریق قدرت اعالم شد. سایه این 
شعار در رویکرد و تعامل کاخ سفید با کنگره، نهادها 
و توافق های بین المللی و حتی قراردادهای دو جانبه 
که وجه مشترکی با فعالیت در بنگاه های معامالتی 
هم دارد، مشهود بوده است. البته تندروهای کاخ 
سفید که دســتان آنها در عرصه سیاست خارجی 
کامال تهی است، به جای دستیابی به صلح، تنها به 
افزایش خشونت و همچنین ناامنی در جهان دامن 
زده اند و سیاست های آنها باعث خطرناک تر شدن 
جهان شده است. بودجه های در نظر گرفته شده 
برای وزارت خانه های خارجه و دفاع آمریکا در سال 
۲۰۲۱ میالدی هم گویای آن است که سوداگران 
واشنگتن به فکر افزایش قدرت جنگ افزاری و حتی 
به کارگیری سالح های جدید اتمی در درگیری های 

خودساخته هستند.

 دونالد ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا برای 
وزارت خارجه خود در سال ۲۰۲۱، رقمی معادل 
4۱ میلیارد دالر بودجه تعیین کرده است در حالی 
که این رقم بــرای وزارت دفاع آمریــکا به ۷۰۵.4 
میلیارد دالر می رســد. اما از آن سو شاهد هستیم 
که براســاس اعالم پنتاگون، اولویت های اصلی 
دفاعی در بودجه پیشنهادی ۲۰۲۱، شامل نوسازی 
هسته  ای، موشــک های آفندی و پدافندی، فضا و 
فضای مجازی است. از این رو خواستار اختصاص  
۲8.۹ میلیارد دالر برای برنامه نوسازی دفاع اتمی 
و پوشش سه ضلع مثلث اتمی در زمین، دریا و هوا 
شده اســت. همچنین حدود ۷ میلیارد دالر برای 
فرماندهی، کنترل و تبادالت اتمی و ۲.8 میلیارد 
دالر دیگر هم برای بمب افکــن دوربرد ب-۲۱ در 
نظر گرفته شده است. انتظار می رود نیروی هوایی 
هم حدود ۱۰۰ هواپیمایی که بمب های گرانشی 
اتمی را حمل می کند به همراه موشک های کروز 
در اختیار بگیرد. پنتاگون افزوده است برای مدرنیزه 
کردن سالح اتمی همچنین تامین اعتبار برای خرید 
و تهیه موشک بالستیک زیر دریایی کلمبیا-کالس 
به مبلغ 4.4 میلیــارد دالر و برای موشــک های 
استراتژیک بازدارنده زمینی هم ۱.۵ میلیارد دالر 
درخواست شده است. عالوه بر آن قرار است 4۰۰ 
موشک بالســتیک قدیمی هم تعویض شوند. در 
بودجه پیشــنهادی پنتاگون، ۱۵.4 میلیارد دالر 
برای نیــروی فضایی تازه ایجاد شــده در آمریکا، 
۳۳۷ میلیون دالر برای آژانس توسعه فضایی و ۲4۹ 
میلیون دالر برای فرماندهی فضایی آمریکا درنظر 
گرفته شده است. پنتاگون همچنین ۱۰۶.۶ میلیارد 
دالر بودجه تحقیق، توســعه، آزمایش و ارزیابی را 
بزرگترین بودجه تاریــخ این بخش توصیف کرده 
است. در اطالعیه پنتاگون تصریح شده است بخش 
بیشتر بودجه دفاعی آمریکا برای مدرنیزه سازی 
هزینه خواهد شــد که در بخش هوایی، ۳ میلیارد 
دالر به منظور جایگزین کردن هواپیماهای دوران 
آیزن هاور و حدود ۱۱.4 میلیارد دالر هم برای ۷۹ 

فروند هواپیمای اف-۳۵ صرف خواهد شد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 با گذشت حدود پنج سال از تجاوز 
نظامی عربستان ســعودی به یمن، 
همچنان ابهام های متعددی در مورد 
آینده این کشور وجود دارد. سعودی ها 
در ابتدا قصد داشتند به تنهایی وارد 
صحنه یمن شوند و قرار بر این بود که 
تمام مسائل میدانی و سیاسی مربوط 
به این بحرانی که خودشان آن را کلید 
زده بودند، فقط از طریق کانال ریاض 
پیگیری و رهبری شــود؛ به عبارتی 
دیگر عربســتان به دنبــال آن بود تا 
اتاق هدایت و راهبری پروژه یمن را بر 
اساس سیاست های خود شکل داده و 
آن را پیش ببرد. در همین راستا پس 
از بررسی هایی که در خاک عربستان 
توسط محمدبن ســلمان، وزیر دفاع 
و ولیعهد عربستان و تیم وی صورت 
گرفت، سناریو تا حد زیادی تغییر پیدا 
کرد. سعودی ها به این نتیجه رسیدند 
که به صــورت انفرادی و بــا اصرار بر 
سناریوی یکجانبه گرایی نمی توانند 
صحنه سیاســی و خصوصــاً میدانی 
یمن را مدیریت کنند و به همین دلیل 
بحث تشــکیل ائتالف عربی از سوی 
ریاض مطرح شد. در آن زمان )به دلیل 

تهدیدات امنیتی و عملیات های پی 
در پی انصاراهلل در اقصی نقاط یمن( 
قرار بر این شد تا عبدربه منصور هادی 
)رئیس جمهور مستعفی یمن( اوضاع 
را به نوعی در دست بگیرد و عربستان 
هم سراپا از او حمایت کرد، اما مشکل 
ریاض این بود که کمیته های مردمی 
یمن به هیچ وجه زیر بار دســتورات 
منصورهادی نرفتند و از ســوی دیگر 
اوضاع در میدان کامــاًل بهم ریخته و 
خطرناک بود. در این میان باید متوجه 
بود که در تئورِی منازعــاِت داخلی 
که نظیر آن را می توان در ســوریه یا 
حتی ســودان مشــاهده کرد، آنچه 
که بر تمام معادالت سیاســی تاثیر 
می گذارد، »پیشروی های میدانی و 
عملیاتی« است. اساساً تمام کشورها 
و بازیگرانی که در یک پرونده منازعه 
ورود می کنند به دنبال تامین منافع 
هســتند که در دنیای امروز این یک 
امر کاماًل عادی و متاســفانه پذیرفته 
شده است؛ اما آنچه که در این بین کفه 
ترازو و سطِح منازعه را به نفع دیگری 
رقم می زند، پیشروی های میدانی و 

پیروزی های نظامی است. 
ریاض -  ابوظبی:

 از شراکت تا اختالف!
بر اســاس همین تئوری که بدان 
اشاره شــد، ســعودی ها دسِت آخر 

به این نتیجه رســیدند که باید برای 
پیــروزی در یمن و آنچــه برای خود 
به عنــوان راهبرد ترســیم کرده اند، 
کشــورهای عربی منطقــه را با خود 
در این ماجرا همسو کنند و به همین 
جهت ائتالف عربی را تشکیل دادند. 
در ابتدا بســیاری از کشورهای عربی 
قصد ورود به این ائتــالف در یمن را 
داشتند، اما کمی بعد که تعداد تلفات 
سعودی ها در شــمال یمن مشخص 
و تصاویر آن در شبکه های اجتماعی 
سراسر دنیا دست به دست شد، موضع 
این دولت ها تاحدودی تغییر پیدا کرد. 
برای مثال مصر به عنوان بزرگترین و 
آموزش دیده ترین ارتش عربی در دنیا 
از ورود به کارزار یمــن انصراف داد. 
در آن زمان ســعودی ها مشوق های 
اقتصادی زیادی بــرای قاهره در نظر 
گرفتند اما باز هم مصر این درخواست 
را رد کرد. پاکستان هم به رغم اصرار 
عربســتان، وارد یمن نشد و سیاست 
میانه روی را در دســتور کار خود قرار 
داد. در این میان امارات متحده عربی، 
دعوت عربستان را پذیرفت و وارد مداِر 
عملیاتی بحرین شــد و از سوی دیگر 
سودان به رهبری »عمرالبشیر« هم 
با عربستان هماهنگ شد و نیروهای 
خود را به عنوان جنگجویان اجاره ای 
در اختیار ابوظبــی و ریاض قرار داد و 

اماراتی ها مسئولیت آموزش آنها در 
جنوب یمن را به عهده گرفتند. در این 
معادالت، آرام آرام شاهد آن بودیم که 
ساختار نظامی ائتالف عربی در یمن 
)هرچند که بســیار کوچک و ناقص 
بود( شــکل گرفت و قرار بر این شد تا 
سعودی ها از طریق آسمان عملیات 
هوایی خود را آغاز کنند و بخشــی از 
نیروهــای زمینی خود را در شــمال 
یمن مستقر کردند. بر همین اساس، 
اماراتی ها هم در جنوب یمن مستقر 
شدند و عالوه بر آموزش سودانی ها، 
اقدام به تشــکیل شــورای انتقالی 
جنوب یمن کردند کــه البته در ابتدا 
از آنها به صورت علنی رونمایی نکرده 
بودند؛ اما به هر ترتیب آنها در جنوب 

یمن بــرای خود منافعی قائل شــده 
بودند و برای حفظ این منافع دست به 
تشکیل شاخه نظامی شورای انتقالی 
یمن )حزام االمنی( زدند که از آنها به 
عنوان کمربند امنیتی جنوب یمن نام 

برده می شود. 
تمام این روند دچــار تزلزل های 
بسیار زیادی شــد و درنهایت شاهد 
ایجاد اختالف میان امارات و عربستان 
سعودی بودیم؛ چراکه عملیات های 
انصاراهلل )خصوصاً حمالت پهبادی( 
باعث شــد تا اخیراً محمد بن راشــد 
)حاکم قطب تجاری و اقتصادی ُدبی( 
در جلسه خصوصی با محمد بن زاید 
)حاکم دوفاکتــوی ابوظبی و بازیگر 
نقش اول امارات( تبعات انســانی و 
اقتصادی حمــالت انصاراهلل به خاک 
امارات را برای وی تشــریح و گوشزد 
کند که اقتصاد این کشــور در آستانه 

تهدید سخت قرار گرفته است.
 خروِج استراتژیک:

 از دروغ تا واقعیت!   
احســاس ترس امارات باعث شد 
تا این کشور روز دوشــنبه علناً و به 
صورت رســمی خروج نظامیانش از 
یمن را اعالم کند. در این رابطه عیسی 
المزروعی، فرمانده عملیات مشترک 
یمن اظهار کرد: اســتراتژی جدید 
مستقیماً بر پایه ارتش یمن )نیروهای 
وابســته به دولت مستعفی( بنا شده 
است؛ ارتشی که آموزش دیده و مجهز 
شده اســت تا بتواند مأموریت های 
جنگی خود را به تنهایی و بدون تکیه 
به نیروهای اماراتی که به »استراتژی 
غیرمستقیم« روی آورده اند، انجام 
دهد. مزروعی همچنین خاطرنشان 
کرد که پس از گذشــت پنج سال از 
عملیات »طوفان قاطع« استراتژی 
نیروهــای امــارات از مســتقیم به 
غیرمســتقیم تغییر کرده اســت. 
نیروهای مســلح امارات و عملیات 
ویژه با تمامــی یگان هایش در قالب 
بیش از  ۱۵۰۰۰ نیرو در شــهرهای 
مختلف و اســتان های یمن حضور 
داشــتند و هواپیماهــای مختلف 
نیروهای مســلح امــارات طی دوره 
حضــور در یمن بیــش از ۱۳۰ هزار 
مورد پرواز داشته و بیش از ۵۰۰ هزار 
ساعت بر فراز مناطق عملیاتی پرواز 
کرده اند. این فرمانده نظامی امارات 

مدعی شد که نیروی دریایی امارات 
به تنهایی با بیش از ۳۰۰۰ دریانورد 
جنگجو در سه یگان، در یمن حضور 
داشته و معتقد اســت که نیروهای 
امارات نقش اصلی را در آزادسازی 8۵ 
درصد از مجمــوع ۹۰ درصد اراضی 

آزاد شده ایفا کردند.
آنچه در ســخنان مزروعی بیش 
از هر چیــز دیگر جلــب توجه کرد، 
آمار تلفــات اماراتی هــا در یمن بود. 
او شــمار تلفات نیروهای امارات در 
یمن را ۱۰8 نظامی اعالم کرد و این در 
حالیست که منابع میدانی این آمار را 
بسیار کمتر از حد واقعی خود ارزیابی 
می کنند. اما آنچه در انتها باید گفته 
شــود، هزینه ها یا فایده های امارات 
در یمن نیســت، بلکه بحــث اصلی 
استراتژی جدید امارات در یمن است. 
بر اســاس داده های موجود تصمیم 
امارات بــرای خــروج نیروهایش از 
یمن خروِج نمادین است؛ چرا که این 
کشور شبه نظامیان وابسته به خود را 
در یمن تشکیل داده و اکنون به دنبال 
آن اســت تا در برابر جامعه جهانی از 
تبعــات تجاوزات خــود در یمن فرار 
کند. کاماًل واضح اســت که امارات به 
دنبال حل تاکتیکی پیچیدگی های 
جنگ در یمن پس از ایفای نقش موثر 
و فاجعه آمیز در این جنگ است. آنها از 
سوی دیگر به دنبال آن بودند تا دولت 
نصف و نیمه عبدربــه منصور هادی 
که تحت حمایت عربستان است را با 
بن بست روبرو کنند و شورای انتقالی 
را به جای آن بگنجانند که موفق شدند 
و حاال به دنبال »کنتــرل از راه دوِر« 
اوضاع یمن هستند تا به دنیا بگویند ما 
تغییر استراتژی دادیم و به دنبال حل 

و فصل پرونده یمن هستیم!

پشت پرده اعالم رسمی خروج نظامیان امارات از یمن 

کنترل از راه دور! 
اماراتی ها به دنبال آن بودند 
تا دولت نصف و نیمه عبدربه 

منصور هادی که تحت 
حمایت عربستان است 

را با بن بست روبرو کنند و 
شورای انتقالی را به جای آن 
بگنجانند که موفق شدند و 
حاال به دنبال »کنترل از راه 

دوِر« اوضاع یمن هستند

سعودی ها ابتدا به این 
نتیجه رسیدند که به 

صورت انفرادی و با اصرار بر 
سناریوی یکجانبه گرایی 

نمی توانند صحنه سیاسی 
و خصوصاً میدانی یمن را 
مدیریت کنند و به همین 

دلیل بحث تشکیل ائتالف 
عربی از سوی ریاض مطرح 

شد  

وزارت کشور افغانستان می گوید در نتیجه یک انفجار انتحاری در ورودی دانشگاه نظامی مارشال فهیم در حوزه پنجم کابل 
۶ تن کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شده اند. به گزارش صدای افغان، این نخستین حمله انتحاری در کابل ظرف چند ماه گذشته 
است. شماری از افراد غیرنظامی نیز قربانی این حمله شده اند. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارتخانه در صفحه توییترش نوشت 
که در این انفجار دو غیرنظامی و چهار سرباز ارتش افغانستان کشته شده اند. او اضافه کرد که 
پنج غیرنظامی و هفت سرباز ارتش نیز جزو زخمی های این رویداد هستند. سخنگوی وزارت 
کشور افغانستان تاکید کرده که این ارقام ابتدایی هستند. این رویداد حوالی ساعت هفت 
صبح روز گذشته )سه شنبه( به وقت محلی به وقوع پیوست. شاهدان عینی می گویند که 
صدای درگیری را شنیده اند و آمبوالنس ها هم به محل رویداد رفتند. تاکنون فرد یا گروهی 

مسؤولیت انتحاری را برعهده نگرفته است.

رئیس پارلمان لبنان روز گذشته )سه شنبه( جلسه رای اعتماد به دولت جدید این کشور را با حضور ۶۷ نماینده افتتاح 
کرد. این نشســت در میان برخی اعتراضات و درگیری ها میان معترضان با نیروهای امنیتی لبنان برگزار شد. به گزارش 
سایت العهد لبنان، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در افتتاحیه این جلسه گفت: این جلسه را تا ساعت چهار به وقت محلی 
ادامه خواهیم داد و سپس جلسه را از سرمی گیریم. رئیس پارلمان لبنان اظهار کرد: 
این جلســه برای همه خواهد بود نه برای فتنه، ما هرگز به سمت فتنه و آشوب سوق 
پیدا نمی کنیم. بری افزود: خیزش مردمی باید برای ما و دستگاه قضا توجیه کند که 
چرا مشخصا دست به حمالت علیه نیروهای امنیتی زده است. رئیس پارلمان لبنان 
تاکید کرد: همه ما بدون استثنا بر تحقق مطالبات خیزش مردمی تاکید و اصرار داشته 

و داریم اما نباید به سمت آشوب گام برداریم.

رای اعتماد به دولت روی میز پارلمان لبنانانفجار انتحاری در کابل ۶ کشته و 12 زخمی برجا گذاشت

سخنگوی ریاســت جمهوری ترکیه در راس هیئتی با 
هیئت روسیه به ریاست نماینده ویژه این کشور در امور سوریه 
در آنکارا دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با هیئت 
روسیه به ریاست الکساندر الورنتیف، نماینده ویژه این کشور 
در امور سوریه در آنکارا به مدت دو ساعت دیدار و گفت وگو 
کرد. هیئت ترکیه در دیدار با نمایندگان روسیه حمالت به 
پست های دیده بانی و نیروهای کشور را مغایر با روح توافق 
آستانه دانسته و بر لزوم توقف هر چه سریع تر آن تاکید کردند. 
هیئت های دو کشــور در دیدار مذکور حمله نظام سوریه به 
مواضع دیده بانی نیروهای ترکیه در ادلب را به شدت محکوم 
کردند. هیئت  ترکیه همچنین ضمن ادعای نقض توافقنامه 
سوچی توسط سوریه برلزوم پایبندی مسکو به عنوان ضامن 
آتش بس به مسؤولیت خود در این زمینه تاکید کرد. همچنین 

ادعا شــد که هدف اصلی ترکیه پایان خون ریزی در سوریه 
ممانعت از بحران های بشری و اجرایی روند سیاسی است. 
نمایندگان آنکارا همچنین اعالم کردند که ترکیه برای اتخاد 
تدابیر در برابر حمالت ناقض روند سیاسی مصمم است و بر 
لزوم اجرای توافقنامه سوچی و بی پاسخ نماندن حمالت به 

نیروهایش تاکید کرد.

در گزارش ۶۷ صفحه  ای ســازمان ملل آمده است که 
کره شمالی در سال ۲۰۱۹ برنامه های اتمی و موشکی خود 
را توسعه داد و تحریم های تحمیلی را نیز دور زد. گزارش 
جدید ۶۷ صفحه ای سازمان ملل متحد که بخشی از آن 
دوشنبه شب به وقت تهران از سوی یک رسانه انگلیسی 
منتشر شد، بر تداوم برنامه موشکی و اتمی کره شمالی در 
سال ۲۰۱۹ حکایت دارد. رویترز نوشت، در گزارش کمیته 
تحریم های کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل که 
قرار است ماه آتی اعالم شود آمده است که پیونگ یانگ 
در سال ۲۰۱۹ توســعه برنامه اتمی و موشکی بالستیک 
خود را که ناقض تحریم های ســازمان ملل اســت، ادامه 
داد. در بخشــی از این گزارش آمده که در ســال ۲۰۱۹، 
جمهوری دموکراتیک کــره برنامه های غیرقانونی اتمی 
و موشــکی خود را متوقف نکــرد و در اقدامی که ناقض 

قطعنامه های شورای امنیت اســت آن ها را ادامه داد. در 
گزارش آمده است  که کره شــمالی در اقدامی تازه جهت 
دور زدن تحریم ها، میلیون ها تن کاالهای ممنوع شده از 
ســال ۲۰۱۷ را به خارج صادر کرد. این کشور بین ژانویه 
و آگوســت ۲۰۱۹ ، ۳.۷ میلیون متر مکعب زغال سنگ 

صادر کرده است.

سازمان ملل: 

کره شمالی تحریم ها را دور زد و برنامه موشکی را ادامه داد 
به روسیه گوشزد شد

توقف حمالت به مواضع ترکیه در ادلب

خبرخبر


