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صحنه بین الملل را می توان برگرفته از زنجیره بحران هایی 
دانست که از یک سو تداعی گر دوران پیش از دو جنگ جهانی 
اول و دوم اس��ت و از س��وی دیگر در ن��گاه خوش بینانه دوره 
ش��کل گیری نظم نوین جهانی براس��اس س��اختارهای جدید 
قدرت را س��پری و جهان درگیر دوران گذاری اس��ت که سپهر 
سیاس��ی آن را در ابه��ام ق��رار داده اس��ت. در می��ان مجموع 
بحران ها و چالش های جهانی یک اصل مهم مش��اهده می شود 

و آن رفتارهای آمریکا در صحنه جهانی است. 

برآیند رفتاری آمریکا بیانگر آن است که واشنگتن باردیگر 
قدرت سخت را که تداعی گر دوران بوش است در اولویت قرار 
داده اس��ت. از یک س��و بودجه نظامی این کش��ور رش��د قابل 
توجهی داشته و از سوی دیگر اولین واژه ترامپ در قبال آنچه 
تهدی��دات امنیت و منافع آمریکا می نامد اجرای گزینه نظامی 
است. نمود این رفتار را در مواضع او در قبال جمهوری اسالمی 
ایران، کره ش��مالی، روس��یه، چین، ونزوئال، سوریه و... می توان 

مشاهده کرد. 
آنچه ناظران سیاس��ی بر آن تاکی��د دارند نقش و دیدگاه 
ترام��پ به صحنه جهانی اس��ت بگونه ای ک��ه او خود را وامدار 
کارخانه ه��ای اسلحه س��ازی و الب��ی صهیونیس��تی می داند و 
براس��اس منافع آنان سیاس��ت بحران س��ازی جهان��ی را اجرا 
می کن��د. هر چند ک��ه نقش ترامپ در مق��ام رئیس جمهور را 
در سیاس��ت گذاری آمریکایی نمی تواند نادیده گرفت اما سابقه 

آمریکا حکایت از وجود س��اختاری از پیش طراحی شده است 
ک��ه در کالن راهبردی مش��خص دارد و صرف��ا مجریان آن با 

تاکتیک های مختلف به دنبال تحقق آن هستند. 
زمانی همچون دوران بوش با شعار حمله پیش دستانه به 
محورهای ش��رارت از قدرت س��خت بهره گرفته شده و زمانی 
در دوران اوباما همان سیاس��ت ها علیه محورهای ش��رارت در 
قالب ادعای دیپلماس��ی اجرا ش��ده اس��ت. جالب توجه آنکه 
سیاس��ت های به اصطالح دموکراتی��ک و گفت و گو محور اوباما 
نوعی ریل گذاری برای ترامپ بوده که اکنون با قدرت س��خت 
آنها را محقق س��ازد. به عنوان مثال اوباما با برجام تالش کرده 
ای��ران را متعه��د به برخ��ی تعه��دات در ازای دریافت برخی 
امتیازات س��ازد و اکنون ترامپ ب��ا ادعای نقض آن امتیازات و 
خروج از برجام سعی در گرفتن امتیازاتی از ایران دارد که اوباما 
توان آنها را نداشته که محور آن را موشکی و منطقه ای تشکیل 

می ده��د. در کنار تمام این معادله ها یک اصل مهم مش��اهده 
می شود و آن سکوت نهادهای جهانی در برابر بحران سازی ها و 

مواضع جنگ افروزانه سران  آمریکاست. 
مواض��ع ترامپ رس��ما تهدید امنیت ملی و نقض آش��کار 
منش��ور ملل متحد است لذا ایجاد اجماع جهانی در برابر آن با 
محوریت سازمان ملل امری ضروری است. عدم رویکرد نهادهای 
جهانی به تحقق این مهم در حالی صورت می گیرد که در مقابل 
خواس��تار امتیازدهی طرف های تهدید شده، به آمریکا هستند 
ت��ا به اصطالح از جنگ جلوگیری ش��ود. به جای آنکه در برابر 
تهدیدات امنیتی آمریکا موضع گیری شود سیاست امتیازدهی 
را در پیش گرفته و این س��ازمان ها چنان القا می سازند که این 
کشورهای دیگر هس��تند که زمینه ساز تحریک آمریکا هستند 
و با آنها باید کوتاه بیایند نه آمریکا. به عبارتی این س��ازمان ها 

سنگ را می بندند و سگ )آمریکا( را رها می کنند.

مترجم: حسين ارجلو2017/08/12كيوسك

خواستهجدیدوزیرخارجهآمریکا
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از مسعود بارزانی 
رئیس اقلیم کردس��تان عراق خواس��ت که همه پرس��ی 
استقالل این اقلیم را به تعویق بیندازد. پیش از این شبکه 
خبری المیادین به نقل از منابع خود اعالم کرد که سفارت 
آمریکا در بغداد طی نامه  ای س��ری به اربیل، خواستار به 
تعویق انداختن همه پرسی استقالل اقلیم کردستان شده 
اس��ت. این مناب��ع گفتند که اربیل با تعویق همه پرس��ی 
مخالف نیس��ت و منتظر درخواست رسمی آمریکا در این 

خصوص است.
تالشبرایخالیکردنالعوامیهازساکنانبومی

نیروه��ای آل س��عود از ماه گذش��ته دامنه حمله های 
خود به مردم العوامی��ه را افزایش داده اند و درگیری میان 
ش��هروندان این منطقه و نیروهای آل س��عود آغاز ش��ده 
اس��ت. نیروهای آل سعود به بهانه س��اخت مراکز تجاری 
ویران س��ازی خانه های اهالی این منطقه را در دستور کار 
خود قرار داده اند. این در حالی است که ساکنان این منطقه 
با ویران کردن خانه های خود مخالف کرده و خواستار باقی 
ماندن بخش تاریخی شهر خود هستند. عربستان با حمالت 

توپخانه ای ویران سازی این شهر را انجام می دهد.
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واکنشمرکلبهاظهاراتتهدیدآمیزترامپ
آنگال م��رکل صدراعظم آلمان تاکی��د کرد که وی با 
متوس��ل ش��دن به راهکار نظامی و اظهارات تهدید آمیر 
برای حل مش��کل کره شمالی مخالف است. وی در جمع 
خبرنگاران در برلین اف��زود: من هیچگونه راه حل نظامی 
برای این ن��زاع نمی بینم. مرکل در واکن��ش به اظهارات 
اخی��ر ترامپ درباره کره ش��مالی گفت: آلمان ش��دیدا به 
دنبال راه حل های غیرنظامی است، و به نظر من اظهارات 
تهدید آمیز، واکنش��ی اشتباه اس��ت. رئیس جمهور آمریکا 
گفت که اگر کره ش��مالی عاقالنه رفتار نکند، گزینه های 

نظامی علیه این کشور کامال آماده است.
طریقهپولجمعکردنداعشبرایعامالنش

پلیس فدرال آمریکا اعالم کرد که داعش، از طریق قرار 
دادن آگهی های تقلبی فروش بر روی وبگاه »ای بِی« کمک 
مالی برای عامالنش در ایاالت متحده فرستاده است. یکی 
از اعضای ارش��د داعش در آمریکا آگهی های جعلی بر روی 
فروش��گاه اینترنتی »ای بِی« قرار داده و حدود 8700 دالر 
پول، برای عملیات تروریستی در آمریکا بدست آورده است. 
این ش��خص، »محمد الشیناوی« معرفی شده که شهروند 
آمریکا بوده و با داعش برای انجام عملیات بیعت کرده بود.
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ابرازتاسفمسکوازتردیدهایآمریکادربارهبرجام
س��رگئی الوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنانی 
گفت که تردیدهای آمریکا درخصوص برنامه هس��ته ای 
ایران مایه تاس��ف اس��ت. ترامپ که در باشگاه خصوصی 
گلف��ش در »نیوجرس��ی« در جمع خبرن��گاران حضور 
داش��ت گفت: »رئیس جمهور اوباما براساس دانسته های 
خ��ودش، 150 میلیارد دالر به آنه��ا داد. او 1.8 میلیارد 
دالر پ��ول نقد به آنها داد. درک این کار س��خت اس��ت، 
ولی این تصمیم او بود.« رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: 
»فکر می کنم توافق وحش��تناکی اس��ت. اما آنها به این 

توافق پایبند نیستند.« 
اعترافاماراتبهکشتهشدن۴نظامیخوددریمن

خبرگزاری رسمی امارات اعالم کرد که چهار نظامی 
این کش��ور درپی سقوط جنگنده هایشان در یمن کشته 
ش��ده اند. ائتالف متجاوز سعودی اعالم کرده بود که یک 
فرون��د بالگرد این ائتالف ب��ه دلیل نقص فنی در مناطق 
تح��ت کنترل م��زدوران دول��ت عبدربه منص��ور هادی 
رئیس جمهور فراری و مس��تعفی یمن فرود آمده اس��ت. 
پایگاه المش��هد الیمنی از س��قوط یک بالگرد وابسته به 

نیروهای ائتالف متجاوز سعودی خبر داده بود.

وز
نی
ف
گل

آمادگیمردمکرهجنوبیبرایجنگاحتمالی
ط��ی روزهای اخیر، در حال��ی که درگیری لفظی بین 
رهبران آمریکا و کره شمالی تشدید شده، نگرانی ها در بین 
شهروندان کره جنوبی نس��بت به وقوع جنگ تمام عیار با 
همسایه شمالی به شدت افزایش یافته است. به نظر می رسد 
از س��ال 2006 میالدی که کره شمالی نخستین آزمایش 
هس��ته ای خود را انجام داده، هی��چ  اه تا این حد مردم کره 
جنوبی خطر تهدید جنگ را جدی تلقی نکرده اند. شهردار 
سئول نیز تاکید کرد: در حالی که کره شمالی در آستانه عبور 
از خطوط قرمز قرار دارد، سئول باید آمادگی دفاعی خود را 

علیه تهدید احتمالی پیونگ یانگ افزایش دهد.
احتمالدرگیریآمریکاوکرهشمالیبسیارباالست

وزیر خارجه روس��یه گفت که احتمال وقوع درگیری 
نظامی بین آمریکا و کره شمالی بسیار باال است. وی افزود: 
من معتقدم که خطر وقوع درگیری بسیار باالست، به ویژه 
اینکه ما تهدیدات مس��تقیمی مبنی بر متوس��ل شدن به 
راهکار نظامی از سوی واشنگتن و پیونگ یانگ می شنویم. 
الوروف گفت: مس��کو از اظهارات واشنگتن و پیونگ یانگ 
درباره حمالت پیش دس��تانه و تالش هر کدام از طرفین 

درباره رسیدن امور به این حد، نگران است.
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سوریه:این عملیات با موفقیت در جنوب شهرک 
"الکدی��ر" در محدوده ش��هرهای رق��ه و حمص صورت 
گرفت. نیروهای سوری با این عملیات، امکان پیشروی 
به مس��افت 21 کیلومتر را فراهم کرده، و منطقه خربه 
کمان و ش��هرک الکدی��ر را تحت کنت��رل درآوردند، و 
همچنین 12 کیلومتر در جنوب ش��رقی رقه پیش��روی 

کرده و روستای بیرالرحوم را تحت کنترل درآوردند.

نیجری�ه: نظامی��ان نیجریه به بهانه جس��ت وجوی 
سرکرده بوکوحرام به یک اردوگاه سازمان ملل در شمال 
این کشور یورش بردند. یک منبع سازمان ملل گفت که 
طبق قوانین بین المللی، بازرسی نیروهای دولتی از اردوگاه 
موسوم به »سقف س��رخ« در »مایدوگوری« غیرقانونی و 
احتماال به دلیل اطالعات اش��تباه باشد. دفتر هماهنگی 
امور بشردوستانه س��ازمان ملل در نیجریه تایید کرد که 

نیروهای ارتش »بدون مجوز« وارد اردوگاه شدند.

سودانجنوبی: حمله شورشیان به نیروهای دولت 
سودان جنوبی در ش��هرک »باجاک« واقع در جنوب این 
کش��ور در نزدیک مرز اتیوپی باعث وقوع درگیری شدید 
بین آنها ش��د. »الم بول گابرییل« س��خنگوی شورشیان 
سودان جنوبی گفت که آنها خواهان بازپس گیری شهرک 
باجاک هستند که از 7 آگوست به کنترل نیروهای دولتی 
درآمده است. گابریل همچنین گفت: دولت شش روز پیش 
باجاک را به کنترل خود درآورد و ما تصمیم داریم به آنها 
حمله کنیم زیرا باجاک پایگاه ماست و آنها این شهرک را از 

دست ما خارج کردند و ما می خواهیم آن را پس بگیریم.

کنیا: برخی منابع امنیتی و پزشکی از کشته شدن 
2 نفر در جری��ان اعتراضها به نتایج انتخابات ریاس��ت 
 جمهوری در کنیا خبر دادن��د. همچنین یک نفر دیگر 
در اعتراضات ش��هر سیایا واقع در 74 کیلومتری شمال 
غربی کیس��ومو کش��ته ش��د. نایروبی پایتخت کنیا به 
دنبال اع��الم نتی��ج انتخابات ریاس��ت جمهوری که به 
پیروزی »کینیاتا« برای دومین بار متوالی منجر ش��د، 
ش��اهد اعتراضات و خشونت بود و نیروهای پلیس برای 

پراکنده کردن معترضان به زور متوسل شدند.

آمری�کا:60 هزار پزش��ِک آلمانی، با ارائۀ س��ند و 
مدرک پزشکی، برکناری دونالد ترامپ را خواستار شدند. 
گروه آمریکایی "هش��دار واجب ش��د" که بنیانگذاِر آن 
روانپزشِک معروف، دکتر "جان گارتنر" است موفق شد 
نظر مثبت 60 هزار روانپزش��ک را برای برکناری ترامپ، 
جلب کند. این گروه قصد دارد تا پیش از نشس��ت های 
شوراهای ایالتی در آمریکا که قرار است 14 اکتبر برگزار 

شود، دستکم، 75 هزار امضا جمع آوری کند.
 

میانمار: پس از کشتار های اخیر در ایالت راخین، دولت 
میانمار برای تقویت امنیت، صدها سرباز را به منطقه فرستاده 
است که این امر بر نگرانی ها از بروز درگیری ها و خشونت های 
بیشتر در این منطقه پر تنش افزوده است. پس از اینکه گفته 
شد "شورشیان مسلمانان روهینجا" ۹ تن از نیروهای پلیس 
این ایالت را در اکتبر گذشته کشتند، اقدامات وحشیانه ای 
نظیر تجاوز، قتل و شکنجه توسط نیروهای دولتی آغاز شد 

که موجب شد راخین در خشونت غرق شود.
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س��کوت کش��ورهای مدع��ی 
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گروه بين الملل
حقوق بشر و نهادهای جهانی 
در براب��ر جنای��ات س��عودی 
همچنان قربانی می گیرد چنانکه وزارت بهداشت یمن 
اع��الم کرد که به دلیلی تحریم ها و محاصره تحمیلی 
یمن و بسته بودن فرودگاه صنعاء، بیش از 11 هزار و 

250 بیمار یمنی جان خود را از دست داده اند.
در ادامه انتش��ار اخبار جنایاتی که علیه ملت 
یمن توس��ط ائتالف س��عودی - آمریکایی صورت 
می گیرد وزارت بهداش��ت و اسکان یمن اعالم کرد 
که بیش از 11 هزار و 250 بیمار به دلیل عدم سفر 
به خارج از کش��ور برای درمان ب��ه دلیل محاصره 

تحمیلی یمن، جان خود را از دست داده اند.
»عبدالحکیم الکحالنی« سخنگوی رسمی وزارت 
بهداش��ت یمن اظهار داشت: س��الیانه بیش از 100 
بیم��ار نیاز دارند که برای درمان به خارج از کش��ور 
اعزام ش��وند، زیرا درمان آنها در داخل کشور، میسر 
نیست اما به دلیل محاصره تحمیلی یمن، امکان این 
سفر مهیا نمی ش��ود. وی افزود: فرودگاه صنعاء باید 
فورا باز شود و هر یک روز تاخیر، به مرگ 325 بیمار 
در تمامی اس��تانهای یمن، منجر می شود. عربستان 
سعودی با هدف گرفتن یمنی ها و سپس ممانعت از 

سفر آنها برای درمان، در حال جنایت است.
سخنگوی رسمی وزارت بهداشت یمن تاخیر 
در رس��یدن کمک ه��ای انس��انی و هواپیماه��ای 
س��ازمان مل��ل ب��ه ف��رودگاه صنع��اء ب��ه دلی��ل 
مانع تراشی های عربس��تان و ضرورت صدور مجوز 
از س��وی این کش��ور برای ای��ن هواپیماها، بحران 
انس��انی در یمن را به طور کلی تشدید کرده است 

و مبارزه با وبا و سایر بیماری های مسری در کشور 
را دش��وارتر کرده اس��ت. وی از جامعه بین الملل 
خواس��ت تا هرچه س��ریعتر فرودگاه صنعاء را باز 
کن��د زیرا مح��روم کردن 30 میلیون ش��هروند از 
سفر از طریق فرودگاه پایتخت کشورشان، جنایتی 

بی س��ابقه در طول تاریخ به ش��مار می رود. منابع 
رسانه ای اعالم کردند که جنگ، بیماری و قحطی، 
مرکز ملی انتقال خون یمن را در آس��تانه تعطیلی 
قرار داده است. عدنان الحکیمی، رئیس مرکز ملی 
انتقال خون یمن در صنعاء در این خصوص گفت: 

ما از تمامی س��ازمان های بشردوس��تانه در جامعه 
بین المللی و تمامی اعطاکنندگان کمک های مالی 
می خواهی��م از ای��ن مرکز حمایت کنن��د؛ چراکه 

ذخایر دارویی ما تقریباً به اتمام رسیده است.
وی اف��زود: م��ا می توانیم تنها ب��ه مدت یک 
هفته فعالیت کنیم، و پس از آن اگر س��ازمان های 
بشردوس��تانه برای حمایت از این مرکز ملی بسیج 

نشوند، فعالیت آن متوقف خواهد شد.
النجم الثاقب گزارش داد، گس��ترش ش��یوع 
وب��ا و مننژیت در یمن حرب��ه آمریکا و مزدورانش 
است که در عملیات نظامی علیه ملت بی پناه یمن 
به بن بست رس��یدند. اما بحران اقتصادی یمن را 
نمی توان از ش��رایطی جنگی که این کش��ور با آن 
روبروست مجزا دانست، جنگ، منابع و ثروت های 
یمن را مستهلک کرده و همه بخش های اقتصادی 
آن را تحت فشار قرار داده است در حالی که هیچ 
نش��انه ای از دستیابی به راه حلی برای بحران بین 
طرف های بحران وج��ود ندارد.جنگ یمن بیش از 
س��ه میلیون نف��ر را وادار به ترک خانه هایش��ان و 
مواجهه با مش��کالت روزمره و جس��ت وجو برای 
یافت��ن غذا کرده عالوه بر اینکه براس��اس گزارش 
نهادهای انسانی بین المللی میانگین سوء تغذیه در 

حال حاضر به 200 درصد رسیده است.

براس��اس آمار آژانس وابس��ته به سازمان ملل 
از هر 10 کودک یمنی هش��ت نفر آنها دچار سوء 
تغذیه اس��ت و براس��اس ارزیابی های سازمان ملل 
قریب ب��ه 18 .8 میلیون نف��ر از جمعیت یمن به 
نوعی از کمک های انس��انی نیاز دارند اما سازمان 
مل��ل ب��رای رس��اندن کمک ها به دلی��ل جنگ یا 

کمبود بودجه با مشکل مواجه است.
ماتیو تولر، س��فیر آمری��کا در یمن نیز تصریح 
کرد که کش��ورش نفوذی بر طرف های یمنی برای 
برق��راری آتش بس بین آنها را ن��دارد این در حالی 
اس��ت که انتقادهای گس��ترده ای نسبت به دخالت 
آمریکا در این جنگ وجود دارد. وی در مصاحبه با 
رادیو PRI بدون اشاره به تجاوزها و حمالت ائتالف 
عربی تحت امر عربستان در یمن مدعی شد: این یک 
جنگ داخلی است، یمنی ها با یکدیگر می جنگند و 
تا زمانی که ما به برخی از مکانیزم ها دست یابیم تا 
یمنی ها را به عقب گرد و امتیازدهی های سیاس��ی 
وادار س��ازیم، نزاع ادامه خواهد داش��ت. اما در واقع 
ای��ن آمریکاس��ت که جن��گ در یم��ن را مدیریت 
می کن��د و از طریق انعقاد معامالت تس��لیحاتی با 
شیخ نش��ین ها به دنبال احیای اقتصاد مرده خویش 
اس��ت کما اینکه آمریکا به دنب��ال راه حل و راهی 
برای تسلط بر دومین آبراهه مهم بین المللی یعنی 

گذرگاه باب المندب است.
الزم به ذکر است در واکنش به تجاوزات سعودی 
نیروهای یمنی یک فروند موش��ک »زلزال 2« را در 
منطقه »خب و الشعف« استان الجوف شلیک کردند 
که در پی آن چندین نفر از ش��به نظامیان وابسته به 

ائتالف سعودی کشته یا زخمی شدند. 

محاصرهیمنشهادتبیشاز۱۱هزارو۲50بیماررارقمزدهاست

زخم های جانکاه بر قامت نحیف یمن

سیاس��ت ایجاد زمین س��وخته یا همان 
خط تغییر جمعیتی از محور طراحی آمریکا در س����ر

عوامیه ش��ده است چنانکه امیر نمر فعال 
حقوق بش��ر در مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی راشا تودی گفت: 

بیش از بیست هزار نفر در عوامیه عربستان آواره شده اند.
 نمر گفت: از سال دو هزار و یازده عوامیه در منطقه قطیف 
به ش��دت خواهان ایجاد اصالحات و حقوق بیشتر در عربستان 
س��عودی بوده اس��ت. این درخواس��ت ها نه تنه��ا برای حقوق 
ش��یعیان بلکه برای حقوق س��نی ها هم بوده است. ما خواهان 
انجام تحقیقات مستقل درباره آوارگی بیش از بیست هزار نفر 
در منطقه ش��ده ایم. این در حالی اس��ت که پیش از این اعالم 
ش��ده است مقامات ارشد کانادا احتمال استفاده از خودروهای 
زرهی این کش��ور در عملیات عربستان علیه عوامیه را بررسی 
می کنند. بر این اساس احتماالً عربستان سعودی از خودروهای 
نظامی کانادا در منطقه  شیعه نشین عوامیه استفاده کرده است 

و کانادا قصد دارد این موضوع را بررسی کند. 
در این میان برندگان جایزه نوبل صلح از پادشاه و ولیعهد 
عربس��تان سعودی خواستند حکم اعدام 14 جوان شیعه را به 
جرم ش��رکت در تظاهرات ضددولتی لغو کنند.برندگان جایزه 
نوبل صلح در نامه خود در این باره نوش��تند لغو مجازات اعدام 

این افراد »تصحیح یک بی عدالتی بزرگ« خواهد بود.
در نام��ه مذکور آمده اس��ت این 14 ج��وان در دادگاهی 
جمع��ی و »براس��اس بد ترین اقدامات صورت گرفته از س��وی 
متهمان« محاکمه شدند که برخی از این اقدامات، هرگز نباید 

مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
نویسندگان این نامه همچنین مقامات عربستان سعودی را به 
وادار کردن متهمان به اعتراف، و اعمال خش��ونت علیه معترضان 
متهم کردند. این 14 نفر، به جرم اعتراض و اعمال خشونت علیه 
نیروهای امنیتی به اعدام محکوم ش��ده اند. از میان این افراد -که 
همه آن ها از اقلیت شیعه هستند- می توان به »مجتبی السویکت« 
اش��اره کرد که زمانی که قصد داش��ت برای تحصیل در دانشگاه 

»وسترن میشیگان« به آمریکا برود، در فرودگاه بازداشت شد.
به گفته نویسندگان این نامه، السویکت در زمان بازداشت 
ش��دن به اته��ام مدیریت یک گروه در ش��بکه اجتماعی فیس 
ب��وک، و عک��س انداخت��ن از تظاهرکنندگان، تنها 18 س��ال 
داشت. در این نامه آمده است شانه السویکت در زمان اعتراف 
اجباری دچار شکستگی شد. برندگان جایزه نوبل صلح در این 
نامه نوش��تند این افراد در دادگاه، اعتراف های انجام ش��ده را 
تکذیب کردند. در جری��ان فرجام خواهی، به ادعاهای متهمان 

درخصوص اجبار فیزیکی رسیدگی نشد.

تبدیلعوامیهبهزمینسوخته
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در واکن��ش به تهدی��دات نظامی آمریکا، 

رس��انه های کره شمالی از پیوستن حدود چ�����الش
3.5 میلی��ون نف��ر به ارتش کره ش��مالی 

برای مقابله با آمریکا خبر دادند.
روزنامه حزب کارگر کره ش��مالی گزارش داد: تقریبا 3.47 
میلیون نفر از جمله دانش��جو و س��ربازان بازنشسته از مقامات 

درخواست کردند تا با استخدام آنها در ارتش موافقت کنند.
ده ها هزار نفر از مردم کره شمالی پس از اعالم تحریم ها از 
سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه در پیونگ یانگ پایتخت 
این کش��ور تظاهرات کردند.گفتنی اس��ت؛ اخیرا پیونگ یانگ 
گفته بود یک موشک بالیستیک قاره پیما آزمایش کرده بود که 
قادر است خاک آمریکا را هدف قرار بدهد. به دنبال این مساله 
رئیس جمهور آمریکا تهدیداتی را علیه کره شمالی مطرح کرد.

»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به س��خنان »آنگال 
م��رکل« صدراعظ��م آلمان مبنی ب��ر ترغیب به خ��ودداری از 
خش��ونت در برابرکره شمالی واکنش نشان داد و سعی کرد این 
موضوع را نادیده بگیرد. ترامپ در این مورد به خبرنگاران گفت: 
»او )مرکل( درباره کشور خودش صحبت نمی کند. اجازه بدهید 
که او به آلمان بپردازد.« رئیس جمهور آمریکا افزود: »او دوست 
خوبی برای من اس��ت. ش��اید او به آلمان اشاره دارد و قطعا به 

آمریکا نمی پردازد.« رئیس جمه��وری چین از »دونالد ترامپ« 
خواس��ته تا حرفی نزند یا اقدامی ص��ورت ندهد که تنش ها در 
ش��به جزیره کره افزایش یابد. رئیس جمهور چین در تماس��ی 
تلفن��ی با ترامپ، از همتای آمریکایی خود خواس��ت از »گفتار 
و کرداری« که باعث تش��دید تنش ها با کره ش��مالی می ش��ود 
خودداری کند.علی رغم تهدید نظامی ترامپ علیه کره ش��مالی، 
وزیر خارجه آمریکا مدعی شد رئیس جمهور این کشور راه حل 

دیپلماتیک در قبال پیونگ یانگ را ترجیح می دهد.

تهدید نظامی علیه ونزوئال
جالب توجه آنک��ه رئیس جمهور آمریکا گفت: واش��نگتن 
ب��رای ح��ل ناآرامی ه��ا در ونزوئ��ال، گزینه نظام��ی را منتفی 
نمی دان��د. وی بعد از دی��دار با اعضای تیم امنیت ملی خود در 
پاسخ به سوالی درباره ونزوئال گفت: »گزینه های زیادی درباره 
ونزوئال داریم. من گزینه نظامی را منتفی نمی دانم. گزینه های 

زیادی برای ونزوئال داریم.«
وی افزود: »این، )ونزوئال( همس��ایه ما اس��ت. ما در همه 
جای دنیا هس��تیم؛ ما همه جای دنیا نیروی نظامی داریم، در 
جاهایی که خیلی خیلی دور هستند. ونزوئال خیلی دور نیست 

و مردمش دارند رنج می کشند و می میرند.

کرهشمالیپاسخادعاهایترامپراداد
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