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با روی کار آمدن ترامپ، کره شمالی به تیتر اول رویدادها افزوده شد. ترامپ در 
ابتدا ادعا نمود که از عهده کره شــمالی برمی آید اما آنچه بارز است بی اعتنایی کره 
شمالی به تهدیدهای رسمی و غیر رسمی آمریکا است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا »درگیری جدی« با کره شمالی را محتمل دانسته است. با وجود تحریم های 
بازدارنده ســازمان ملل متحد، پیونگ یانگ می گوید از مواضع و سیاست های خود 
عقب نشــینی نمی کند و حاضر نیســت از آزمایش های موشکی و هسته ای دست 
بردارد. واشــنگتن هم بارها عنوان کرده که برای مهار کره شمالی تمامی گزینه ها 

روی میز هستند.
ترامپ ســعی نمود با چین، کره جنوبی و ژاپن درباره مســئله خطر هســته ای  
احســاس اتحاد نماید و کره شمالی را کشوری مخل نظام بین المللی جلوه دهد ولی 
ظاهراً چین و ژاپن هم این اتحاد را بی اســاس یا شــاید بی نتیجه تلقی نمودند. کره 
شمالی در مقابل تهدیدات و تخاصمات ترامپ تنها به آزمایش انواع موشک پرداخته 
اســت. به عبارتی کره شمالی به قدرت نمایی در مقابل آمریکا می دهد. مسلماً است 

انواع تحریم ها دیگر بر کره شمالی تأثیری نخواهد داشت.
کــره با وجود دریافت پیام های آمریکا مبنی بر گزینه نظامی و جنگ،  آمریکا را 
جدی نمی گیرد. به نظر نمی رســد رمزگشایی چنین پیامی سخت باشد. چرا این پیام 
تنها یک مفهوم دارد؛ جنگ. عده ای در آمریکا معتقدند باید در برابر کره شمالی به هر 
قیمتی ایستاد چون این کشور توانایی مقابله با ایاالت متحده را ندارد و به این ترتیب 
برای بلند مدت نفوذ و حضور آمریکا در شرق آسیا تضمین می شود چرا که می گویند 
دولت دیگری که در کره برسر کار می آید توانایی مقابله با ایاالت متحده را ندارد اما 
تقریبا عده کثیری مخالفت تقابل آمریکا و کره شــمالی هســتند و این عدم اتحاد و 

یکپارچگی در سیاست ترامپ موجب برتری و پیش دستی کره شمالی شده است. 
اما ظاهراً مفهوم جنگ اتمی برای کره شــمالی چندان وحشت آور نیست حتی، 
هانگ ســون ریول، معاون وزیر امور خارجۀ کرۀ شــمالی یادآور شده است: »ما هر 
هفته،  هرماه و هرســال آزمایش های موشکی بیشــتری انجام خواهیم داد«. سین 
هونگ چول، یکی دیگر از معاونان وزیر خارجۀ کره شمالی نیز از »آماده باش کامل« 
ارتش این کشور در جریان سفر مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا به شبه جزیرۀ 
کره، بین کره شــمالی و کره جنوبی خبر داده اســت. آنچه روشن است این که کره 
شــمالی تهدیدات آمریکا را صرفاً برای قدرت نمایی در عرصه جهانی، تعریف نموده 
است. آن گونه که از تحوالت برمی آید، کره شروع کننده جنگ اتمی خواهد بود. آغاز 
جنگ اتمی در کره جنگی دوجانبه نخواهد بود بلکه جنگی فراگیر با خسارات فراوان. 
از سوی دیگر عدم کارایی سازمان های بین الملل در جلوگیری از جنگ و مؤثر نبودن 
همســایگان کره شمالی در آینده جنگ احتمالی و پیشرفت نظامی کره شمالی،راه را 
برای آن هموار نموده اســت. از جمله همسایگان کره شمالی، کره جنوبی می باشد 
که تمایلی به درگیر شــدن با کره شمالی را ندارد و تمام تالشش این است که بتواند 
در عین حفظ موقعیت و منافع خود در مسیر جنگ حرکت نکند اما در عین حال این 
مســئله را به خوبی می داند که اگر حمایت آمریکا از کره جنوبی برداشــته شود این 
کشــور دیگر امکان ادامه حیات را ندارد. این تنش برای چین گران تمام می شود چرا 
که اقتصاد بزرگ چین را در معرض خطر قرار خواهد داد. اما تنها واکنش چین دعوت 
به خویشتن داری بوده است. توان هسته ای این دو کشور بهانه ای برای قدرت نمایی 
پیونگ یانگ و ترامپ شده است باید منتظر تصمیمات عقالنی و یا غیرعقالنی این 

دو بود.

ســایه عقاید ترامپ هفته گذشته در انتخابات ایران ظاهر شد. ترامپ در طول 
مبارزات انتخاباتی گفت که توافق هســته ای ســال 2015 که با تهران انجام شد 
»بدترین معامله ای اســت که تا کنون انجام شده« و او مصمم بود که »این اشتباه 
فاجعه بار را به اتمام برســاند.« از آن زمان دولت ترامپ با وجود اکراه به این مساله 
اعتراف کرد که ایران مطابق با شــرایط این قرارداد تعهد خود را حفظ کرده اســت 
اگرچه او تهدیدات مکرر خود را علیه تهران ادامه داد. این ترس وجود داشــت که 
ایران پس از انتخاب در دســت تندروها قرار بگیرد و قراداد هسته ای امضا شده در 

دوران روحانی مورد حمله واقع شود.
پس از پیروزی گســتره روحانی در برابر زقیب محافظه کارش ابراهیم رئیسی، 
مقامات ایرانی حاال با دقت بیشــتری سخنان ترامپ در عربستان سعودی و مقصد 
بعدی اش اســرائیل را دنبال می کنند. این درحالی است که رئیس جمهور آمریکا 
موظف است در این دو کشور که دشمنان اصلی ایران به حساب می آیند تصویری 
ناپســند از ایران ارائه دهد. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا پیش از ترامپ 
این وظیفه را به عده داشــت. او ایران را به اجرای »شبکه ترورسیتی« و تمایل به 
»گسترش تدارکات و نیروها در تمام منطقه« متهم کرد. ترامپ قراردادی تسلیحاتی 
به ارزش 110میلیارد دالر با عربستان سعودی بست که می تواند 350میلیارد دالر 
تا یک دهه بعد افزایش پیدا کند. در حال حاضر با این قرارداد، پادشــاهی عربستان 

بزرگترین مشتری صادرات نظامی ایاالت متحده است.
رئیس جمهور ایاالت متحده مانند یک تاجر اسلحه در سفر خود به منطقه مدام 
موضوع فروش ســالح را در نشست رهبران عرب در ریاض پیش می کشید. او به 
امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی قول داد که این دو »تعداد زیادی از تجهیزات 
نظامی فوق العاده زیبا را تبادل خواهند کرد چرا که هیچ کجا به مانند آمریکا اسلحه 
نمی ســازد.« ترامپ در دیدار با امیر کویت صباح احمد الصباح هم این کشــور را 
مشتری خوبی برای سالح های آمریکایی توصیف کرد. این درحالی است که محمد 
هاشمی رفسنجانی، عضو برجسته مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعا کرده بود که 
روزی همان اســلحه هایی که خانواده سلطنتی عربستان خریداری می کنند نتیجه 
معکوس داده و علیه خودشان استفاده می شود. محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی 
رفسنجانی است و این دو در مبارزات دوران انقالب ایران در برابر رژیم شاه نقشی 
تعیین کننده داشتند. او اضافه کرد: »ما این مساله را پیش از این دیده ایم. سعودی 
ها میلیاردها دالر برای خرید اســلحه خرج کرده اند درحالی که ظرفیت جذب این 
میزان سرمایه را ندارند. آنها هم زمان با شورش های داخلی مواجه هستند که تالش 
دارند آنها را مخفی نگه دارند و با جنگی پرهزینه نیز در یمن روبه رو هستند. شاه نیز 
میلیاردها دالر و بیش از حد برای خرید اسلحه از امریکا صرف کرد درحالی که این 
میزان بیش از ظرفیت ما بود. 65هزار آمریکایی در ایران حضور داشتند و اکثر آنها در 
بخش نظامی فعال بودند. اما انقالب آمد و این سالح ها در برابر خود رژیم استفاده 
شــد. ما آنچه در عربستان سعودی در جریان است را تماشا خواهیم کرد و فکر می 
کنم سرنوشت خانواده سلطنتی عربستان همان چیزی است که برای سلسله پهلوی 
پیش آمد. در جهان امروز فضای کمتر و کمتری برای پادشاهی های منطقه مانند 

عربستان سعودی وجود دارد.«
گزارش تحلیلی عمیق که در پی سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه منتشر شد، به 
نقل از منابع غربی اظهارات ترامپ را »حمالت صرفا شــفاهی« توصیف می کند و 
می نویسد حرف های او بیان کننده حقیقت نیستند و تنها برای پنهان کردن واقعیت 
های موجود بر سر ارتباطات عمیق میان واشنگتن و تهران از طریق میانجی گرهای 

اروپایی به ویژه آلمانی و بریتانیایی ایراد شده است.
این گزارش می افزاید که اتحادیه دانشــگاه های اروپا به تازگی 21 توافقنامه 
با دانشــگاه های ایران امضا کرده انــد و دولت امریکا نیز به موجب امضای تفاهم 
نامه ای با همین دانشگاه ها در ارتباط است. این همه در حالی است که برگه های 
ســرمایه گذاری کالنی از سوی امریکایی ها و اروپایی ها برای سرمایه گذاری در 
داخل ایران امضا شــده است که به زودی مشابه نمونه عربستانی را در مورد ایران 
شــاهد خواهیم بود. با وجود حمالت شــدید اللحن ترامپ به تهران، ایران مقادیر 
کالنی پول بلوکه شده در بانک های امریکایی و اروپایی در اختیار دارد که می تواند 

از این پول ها در سرمایه گذاری های خود استفاده کند.

کرهشمالی،ترامپراجدینمیگیرد

پشتپردهاظهاراتضدایرانیترامپ

روزنامه گاردین ،جیل ترنر، 
بانک های شــهر لنــدن از جمله دویچــه بانک، جی 
پی مورگان و گلدمن ســاکس از برنامه هــای احتمالی و  

همراستای خود با برگزیت خبر دادند. 
این بانک ها می توانند حداقل 9000 شــغل را متعاقب 
برگزیــت از بریتانیــا خــارج نمایند و این رقم بر اســاس 
هشــدارهای صادره از زمان برگزاری رفراندوم، اســتخراج 

شده است.
دویچه بانک، پیشــرو در خروج مشــاغل بوده و طبق 
تحقیقــات رویترز، دو مرکز بازرگانی که در این میان منتفع 

می شوند، ، فرانکفورت و دوبلین می باشند. 
ماه گذشته، این بانک هشــدار داد که تا سقف 4000 
شغل از ِبریتانیا به فرانکفورت و سایر مراکز اروپایی منتقل 

می شــود که این رقم تقریبا نیمی از نیروی کار این کشور 
را تشکیل می دهد

بانک امریکایی جی پی مورگان نیز مهیا می شــود تا 
1000 کارمند بانکی خود را از بریتانیا به شهرهای دوبلین، 
فرانکفورت و لوکزامبورگ انتقال دهد. علیرغم اعالم بانک 
گلدمن ســاکس به ادامه فرایند تاسیس شعبه مرکزی خود 
در لندن،این بانک اظهار داشت که شهرهای دیگر اتحادیه 
اروپا مانند مادرید، میالن، پاریس به نیروی کار بیشتری از 

لندن نیازمندند. سایر بانک ها از جمله آنهایی که نامشان در 
فهرست رویترز ذکر شده نیز برنامه های خود را برای خروج 
 ،HSBC : از بریتانیــا اعالم نموده اند. بانک هایی چون

مورگان استنلی، HSBC و سیتی گروپ .
مــاده 50 و بحث برانگیزِ  ترزا می در ماه مارچ، موجی 
از هشدارها را در پی داشت، زیرا به موجب این ماده تنها دو 
سال زمان برای مذاکرات برگزیت در نظر گرفته می شود. 
در گزارشــی که اخیرا انتشار یافت به دوره انتقال بانک ها 
و سایر شرکت های بازرگانی اشاره شده است، مدت زمانی 
که واحدهای اقتصادی بتوانند خود را با تمهیدات خروج  از 

اتحادیه اروپا هماهنگ سازند. 
این اقدام از ســوی گــروه City UK آغاز گردید و 
توســط شــرکت های حقوقی ِفِرش فیلدز به اجرا در آمد. 
گــزارش مذکور همچنین عنوان می کنــد که : دیدگاهی 

عمومی نســبت به بنگاه های تحت فشار وجود دارد و آن 
اینکه، مدت زمان تعیین شده دو ساله جهت انجام گفتگوها 
بــرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپــا به موجب ماده 50 ، 
حتی برای دولت بریتانیا و یا شــرکت هایی که با رضایت 
کامل مبادرت به انجام هر گونه مذاکرات و نوســازی ها در 

این خصوص می نمایند نیز کافی نخواهد بود. 
بانک انگلســتان اعالم نمود که بایستی شرکت های 
بازرگانــی، جزییات برنامه خروج خود را تا 14 جوالی تهیه  
نموده و برای تمامی نتایج دشــوار احتمالِی برگزیت آماده 

باشند. 
برآوردها از تاثیر برگزیت بر مشــاغل بازرگانی متفاوت 
اســت، گرچه باالترین رقم خروج 232000 شغل از سراسر 

این کشور را نشان می دهد. 

خروج بیش از 9000 شغل از بریتانیا در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا

مرگبارترینکشور
جهانپساز

سوریه

به گزارش ایندیپندنت، مکزیک پس از ســوریه، خطرناک ترین کشــور جهان به حساب می آید. این کشــور با پیشی گرفتن از عراق و افغانستان، به مرگبار ترین کشور 
جهان پس از سوریه تبدیل شده است.

آمار کشته شدگان در درگیری های میان گروه های خالفکاران مکزیک در سال 2016 از 23 هزار نفر فراتر رفت.
این در حالی اســت که در مدت مشــابه، 1۷ هزار نفر در افغانســتان و 16 هزار نفر در عراق جان خود را از دســت دادند. در درگیری های مکزیک توپخانه، تانک و یا 

بمباران هوایی وجود ندارد.
این آمار ها توسط موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک منتشر شده است.

الوقت - گذرگاه مرزی تنف بین عراق و ســوریه این روزها  
همــه نگاهها را به خود جلب کرده اســت، جایي که در اشــغال 
نیروهاي آمریکایي و انگلیسي قرار دارد و نیروهای مقاومت مصمم 
هســتند آن را ازاد کنند. این گذرگاه در مثلث مرزی عراق، سوریه 
و اردن قرار دارد و از اهمیت راهبری زیادی برخودار هســت. این 
گذرگاه در مسیری قرار گرفته که بغداد را به دمشق و سپس بیروت 
وصل می کند. آمریکا و انگلیس از طریق گروه های تررویســتی 
کنترل این گذرگاه را به دســت گرفته اند. هدف اعالنی آمریکا از 
این اقدام مبارزه با داعش عنوان شده اما هیچ کسی شک ندارد که 
واشنگتن از این طریق تالش می کند تا بین عراق و سوریه منطقه 
حائل ایجاد کند تا مانع از پیوســتن این کشــورها در یک گستره 

جغرافیایی بزرگتر شود.
آمریکایی ها برای کنترل و نگه داشــتن این گذرگاه مرزی با 
دو چالش حقوقی و میدانی مواجه هستند. از نظر حقوق بین الملل 
حضــور آمریکا و انگلیس در این گذرگاه مرزی بدون اجاز ه دولت 
مرکزی سوریه بوده و بنابرین غیرقانونی و غیرمشروع می باشد.  

عالوه بر نقض حقوق بین الملل، آمریکاییها برای کنترل این 
گذرگاه مرزی مجبور هســتند قوانین خود را نیز نقض کنند. حمله 
چند روز قبل جنگنده هــای آمریکایی علیه نیروهای مقاومت در 
این منطقه با واکنش بعضی سیاســتمداران آمریکایی مواجه شد.  
تد لیو از اعضای کنگره با اشــاره به حمله آمریکا نوشــت: » اگر 

درست باشــد، کامال غیرقانونی است. ترامپ اجازه کنگره را برای 
حمله به ســوریه ندارد، کشوری که به آمریکا حمله نکرده است.« 
تجربه گذشته نشان می دهد آمریکایی ها اهمیت زیادی به مسایل 
حقوقی نمی دهند و آنها هیچ ترســی از زیر پا گذاشتن حقوق بین 
الملل و قوانین داخلی خود ندارند. لذا چنانچه درسطوح بین المللی 
و داخلــی ، یک مطالبه و اقدام مؤثر در قبــال اینگونه رفتارهای 
دولتمــردان آمریکا صورت گیرد، می تواند یک چالش جدی برای 

مقامات واشنگتن ایجاد نماید. 
در ســطح میدانی آمریکایی ها با مشــکالت متعددی روبرو 
هســتند. گــذرگاه تنف در منطقــه صحرایی قــرار دارد و تامین 
لجستیکی آن کار بســیار سختی هست. از طرف دیگر، واشنگتن 
نمی تواند به شورشیان سوری که هم اکنون در گذرگاه تنف حضور 
دارند اعتماد کند. چرا که این شورشــیان همانند سایر گروه های 
شورشــی ماهیت ســلفی دارند و به طبع از روابط نزدیکی با سایر 

گروه های تروریستی برخودار هستند.
امــا بزرگترین چالش آمریکا، اراده جــدي نیروهاي مقاومت 
براي رسیدن به این گذرگاه است که توانستند در چند روز گذشته 
پیشــروي هاي قابل توجهي در دو سوي مرز عراق و سوریه داشته 
باشند. این پیشروي ها در حالي است که آمریکایي ها چند روز قبل 
از طریــق هواپیماهاي نظامي خود نیروهــاي مقاومت را بمباران 
کردند و هشــدار دادند در صورت ادامه پیشروي نیروهاي طرفدار 

دولت سوریه به ســمت گذرگاه تنف به حمالت هوایي خود ادامه 
خواهند داد.

باوجــود ایــن تهدیدها و تکنولــوژي نظامي برتــر آمریکا، 
تحلیلگران آمریکایي معتقدند واشنگتن نمي تواند نیروهاي سوري 
و عراقي را که در حال پیشــروي به ســمت این گذرگاه هستند را 
به راحتي هدف قرار دهد بدون اینکه عواقبي در پي نداشته باشد.  
در واقع، ترس آمریکایي هــا از انتقام مقاومت در تمامي تحلیل ها 
و گزارش  رســانه ها و تحلیلگران آمریکایي دیده مي شود.   پایگاه 
تحلیلي فارن پالسي با اشاره به حضور فشرده و گسترده نیروهاي 
آمریکایي در عراق، اورده اســت: »با حضور نظامیان آمریکایي بر 
روي زمین و فعالیت ها آنها با واحدهاي کوچک محلي، خطر انتقام 
ایران وجود دارد. زمان اشغال عراق توسط آمریکا، تهران براي شبه 
نظامیان شیعه راکت و بمب هاي کنار جاده اي فراهم مي آورد که بر 

اثر آنها صدها آمریکایي جان خود را از دست دادند.«
همه این شــرایط باعث شده تا مقامات آمریکایي از نبود یک 
استراتژي مشخص در مرز سوریه و عراق از سوي کاخ سفید حرف 
بزنند. رابرت فورد، سفیر سابق آمریکا در سوریه و از حامیان اصلی 
شورشیان که نقش مهمي در سیاست واشنگتن در رابطه با دمشق 
دارد، به فارن پالســی گفت: »هنوز برای من مشخص نیست که 
دولت ترامپ چه اســتراتژی دقیقی بــرای مدیریت حضور خود و 

متحدانشان در شرق سوریه دارد.«

به گزارش آخرین شماره هفته نامه آلمانی »اشپیگل« در کانون این معامله یک 
میلیاردر ترک با اصلیت آذربایجانی به نام مبارز مانسیموف قرار داشته است. او سرمایه 
گذار اصلی تانکری نفتی به نام »آغداش« اســت که معامله پنهان بر سر آن صورت 

گرفته است.
 این تانکر از طریق شرکت های صوری در مالت و جزیره بریتانیایی »من« ثبت 
شده است. این اقدام با کمک سیتکی عیان، تاجری که دوست دوران کودکی اردوغان 

بوده و همچنین مبارز مانسیموف صورت گرفته است.
 در »شــبکه کاوشــگر اروپا« که از این ماجرا پرده برداشته ، از جمله هفته نامه 
آلمانی اشــپیگل، روزنامه فرانسوی زباِن بلژیک لوســوار، روزنامه اسپانیایی الموندو و 

نشریه افشاگر فرانسوی مدیاپارت همکاری می کنند.
 این شــبکه در حال حاضر مشغول تحقیق در باره اسناد موسوم به »مالتا فایلز« 
)پرونده های مالت( اســت؛ که تحقیقی ســت در باره پرداخت های مالیاتی در جزیره 
مالــت؛ جزیره ای که آن را بهشــت مالیاتی می نامند. به گــزارش هفته نامه آلمانی 
»اشپیگل« نتیجه این داده ها نیز گوشــه هایی دیگر از معامالت خانواده اردوغان را 

روشن خواهد کرد.
 برادر، شوهر خواهر و پسر

 مانسیموف در سال 200۸ میالدی تانکر نفتی »آغداش« را به شرکت »ومرتس« 
واگذار کرد. شــرکت بومرتس را ضیاء ایلگن، شوهر خواهر، مصطفی، برادر و بوراک، 

پسر بزرگ اردوغان مدیریت می کنند.
 البته مانسیموف پس از سال 200۸ نیز همچنان از تانکر نفتی »آغداش« استفاده 
می کرده است. او این تانکر را از شرکت بومرتس کرایه می کرده و کرایه این کشتی 

تا اکتبر سال 2015 حدود 21 میلیون دالر برای او هزینه برداشته است.

 در ســال 2015 مانسیموف قراردادش را با شرکت بومرتس برای پنج سال دیگر 
تمدید می کند. در گزارش شبکه کاوشگر اروپا آمده است که او برای تانکر »آغداش« 

روزانه 3400 دالر پرداخت می کرده است.
 هدیه ای به نام تابعیت

 به گزارش »مدیاپارت« شــرکت مانســیموف از رجب طیــب اردوغان، رئیس 
جمهوری کنونی و نخســت وزیر پیشین ترکیه به خاطر دریافت تابعیت ترکیه تشکر 
کرده است. »مدیاپارت« این سوال را مطرح می کند که شاید تابعیت ترکیه هدیه ای 
برای مانسیموف بوده است و احتمال وجود هدایای دیگری از طرف دولت ترکیه برای 
مانسیموف منتفی نیســت. به گزارش هفته نامه آلمانی »اشپیگل« مدرکی در ارتباط 
با خدمات متقابل اردوغان به او وجود ندارد، اما مشــخص اســت که از ســال 200۸ 
معامالت مانســیموف با ترکیه به شدت افزایش یافته است. به طور نمونه او از طرف 
ترکیه ماموریت توســعه بندر بدروم را به دست می آورد و سهام دار شرکت ساختمانی 
»تکفن« در ترکیه می شــود. تاکنون شــخص رئیس جمهوری ترکیه، مانسیموف یا 
خانواده اردوغان حاضر نشــده اند در ارتباط با معامله کشتی مطرح شده در تحقیقات 
شبکه کاوشگر اروپا ســخنی بگویند. سیتکی عیان نیز حاضر نشده است در باره این 

معامله نظری بدهد.

پیونگ یانگ بار دیگر اقدام به شلیک آزمایشی 
یک موشــک کوتاه برد از نوع اسکاد کرده که بنا به 
گزارش های رسیده این موشک در آب های منطقه 

اقتصادی ژاپن فرود آمده است.
شــلیک این موشــک که واکنش چند کشور از 
جمله ژاپن، کره و آمریکا را به همراه داشته در حالی 
صورت می گیرد که شبه جزیره کره وضعیت بحرانی 

و پرتنشی را سپری می کند.
این ســومین موشک آزمایشــی شلیک شده از 
سوی کره شمالی طی ســه هفته اخیر به شمار می 
رود، حال آنکه قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل متحد بارها ممنوعیت از ســرگیری برنامه های 
هسته ای و موشک های بالستیک را به پیونگ یانگ 

گوشزد کرده است.
از سوی دیگر تحلیلگران معقدند پرتاب آزمایشی 
موشــک ها طی هفته های اخیــر و تاکید بر تداوم 
برنامه هســته ای نظامی پــس از تهدیدهای دونالد 
ترامپ به مداخله نظامی در کره شــمالی را می توان 
نوعی رویارویی و زورآزمایــی میان پیونگ یانگ و 

واشنگتن تلقی کرد.
کره شمالی در حالی روز دوشنبه اقدام به آزمایش 
یک موشــک تازه کرده است که دو روز پیش از آن 
سران کشورهای عضو گروه هفت در ایتالیا آزمایش 
های هسته ای و موشکی کره شمالی را تهدید جدی 

برای جهان توصیف کرده بودند.
فرماندهی ناوگان دریایی آمریکا در اقیانوس آرام 
تصریح کرده که موشک کوتاه برد شلیک شده پیش 
از فرود در آبهای ساحلی ژاپن به مدت شش دقیقه بر 

روی رادار رهگیری شده است.
یوشی هیده ساگا، سخنگوی دولت ژاپن اعالم 
کرده اســت که موشک کره شــمالی در آبهای یک 
منطقه اقتصادی فرود آمده که حدودا 3۷0 کیلومتر از 
سواحل ژاپن را در برمی گیرد. این در حالی است که 
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن بالفاصله پس از شلیک 
این موشک، ضمن محکوم کردن این اقدام خواهان 

واکنش عملی جامعه بین الملل شد. 
آقای شینزو در ادامه با تاکید بر اینکه کشورش 
هرگز ادامه تحریکات کره شــمالی و نادیده گرفتن 
هشــدارهای مکرر جامعه جهانی را بر نخواهد تافت، 
تصریح کــرد: »همانطور که در جریان اجالس گروه 
هفت مطرح شد، مسئله کره شمالی اولویت نخست 
جامعه بین الملل اســت.«کاخ سفید نیز اعالم کرده 
اســت که این تحوالت را با دقــت دنبال می کند و 
دونالد ترامپ در جریان جزئیات پرتاب اخیر موشکی 
کوتاه برد از سوی پیونگ یانگ قرار گرفته است.وزیر 
دفاع آمریکا در واکنش به تحریکات اخیر کره شمالی 
گفته است در صورت حل نشــدن برنامه هسته ای 
پیونگ یانــگ از راه دیپلماتیک مداخله نظامی تنها 
گزینه باقی مانده است و جنگ با کره شمالی تبعات 

فاجعه آمیزی به همراه خواهد داشت.
»مون جا این« ،رئیس جمهــوری کره جنوبی 
که خواهان حــل بحران موجود در شــبه جزیره از 
راه دیپلماتیک اســت پس از آزمایش اخیر موشکی 
کره شمالی خواســتار تشکیل نشست شورای امنیت 

سازمان ملل متحد شده است.
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به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه)سانا(، جنگنده های 
ائتالف آمریکایی شنبه شب یک خودرو حامل غیرنظامیان 

سوری را در جنوب شهر الرقه هدف قرار دادند.
براثر بمباران این خودرو که در مسیر روستاهای رطله و 
الکسره در هشت کیلومتری جنوب الرقه در حال حرکت بود 
20 شهروند کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند که حال دو 

نفر از آن ها وخیم گزارش شده است.
جنگنده های ائتالف آمریکایی روز پنجشــنبه شــب 
گذشته یک ســاختمان مســکونی چهار طبقه را در شهر 

المیادین استان دیرالزور سوریه بمباران کردند.
در این بمباران، ساختمان مسکونی به طور کامل ویران 
شــد و 35 شهروند که بیشــتر آن ها زنان و کودکان بودند 

کشته شدند.
بر اثر این حمله هوایی ده ها ســوری دیگر نیز زخمی 

شدند.
وزارت امور خارجه سوریه با ارسال دو نامه به دبیرکل 
و رئیس شورای امنیت سازمان ملل خواستار پایان دادن به 
فعالیت ائتالف غیرقانونی آمریکایی و کشتار شهروندان خود 

از سوی این ائتالف در سوریه شد.
جنگنده های ائتالف 26 اردیبهشت ماه نیز 31 شهروند 
در شهر البوکمال استان دیرالزور و روز قبل از آن 22 ساکن 

روستای العکیرشی در شرق الرقه را کشتند.
آمریکا و چند کشــور محدود هم پیمان آن، از ماه اوت 
2014 به بهانه مبارزه با گروه تروریســتی داعش، خارج از 
چارچوب ســازمان ملل و بدون هماهنگی با دولت سوریه 

ائتالفی موسوم به بین المللی تشکیل داده است.
این ائتالف تاکنون بسیاری از شهروندان بیگنان سوری 
را در اســتان های الرقه، دیرالــزور و حلب به خاک و خون 
کشیده اســت و بسیاری از زیربناهای این کشور را تخریب 

کرده است.

جنایتائتالف
آمریکاییدرالرقهسوریه

آزمایشموشکیتازه
کرهشمالیدوروزپساز

تهدیدگروههفت

چالشهايحقوقيومیدانيآمریکادرتنف

نفیسهالهدادی-تحلیلگر

برخی از اعضای ســنای افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت 
امنیتی والیت سرپل از عدم هماهنگی نیروهای امنیتی و دفاعی 
افغان انتقاد کردند.»محمدعظیم قویاش« نماینده سرپل در سنای 
افغانستان تصریح کرد که مردم از این وضعیت به ستوه آمده اند و 

سقوط احتمالی این والیت فاجعه بار خواهد شد.
وی افزود: وضعیت شــکننده تر از آنی است که گزارش شده 
زیرا درگیری ها در 5 کیلومتری مرکز شــهر همه جریان دارد.این 
نماینده سرپل گفت که طالبان شبانه داخل شهر می شوند و حمله 
می کنند که در صورت عدم توجه فوری و رسیدگی دولت مرکزی 

به این وضعیت والیت سرپل به زودی سقوط خواهد کرد.
قویاش تصریح کرد که بیش از دو هزار نیروی امنیتی افغان 
در مراحل مختلف عملیات  متعددی را در این والیت انجام داده اند 

اما به دلیل عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی این عملیات  برای 
بهبود وضعیت امنیتی کارآمد تمام نشده اند.

»فضل هادی مســلمیار« رئیس سنای افغانستان از حکومت 
خواست تا هر چه سریعتر برای رسیدگی به وضعیت والیت سرپل 
اقدامات جدی را در دســتورکار قرار دهد.این در حالی اســت که 
قبل از این نیز نمایندگان افغان عالوه بر فعالیت طالبان نســبت 
به حضور افراد وابســته به گروه تروریستی داعش در این والیت 

هشدار داده بودند.
از ســوی دیگــر، »دولت وزیری« ســخنگوی وزارت دفاع 
افغانســتان نیز ضمن تائید درگیری ها در والیت سرپل گفت که 
عملیات  نظامی در این والیت جریان دارد و فعالیت های مخالفان 

مسلح در این والیت مهار شده است.

احتمالسقوطوالیتسرپلافغانستانبهدستطالبان

قرقاش در توئیت خود بدون نام بردن از شــخص یا کشوری نوشت: 
کشــورهای شــورای همکاری با بحران شــدید و فتنه جدیدی روبه رو 
هستند که در درونش خطر بزرگی به همراه دارد و دفع این فتنه نیازمند 

تغییر رفتار، اعتماد سازی و بازگردان مقبولیت است.
وی بدون اشاره مستقیم به بلند پروازی های برخی کشورهای عربی 
افزود: در بحبوحه بحران های کنونی منطقه و خطرهای پیرامونی که ما 

را فرا گرفته اســت، ما خواستار یکپارچکی و اتحاد هستیم. راه درست با 
صراحت، مقبولیت و اعتماد سازی به دست می آید. وضعیت و ثبات ما از 

طریق وحدت و درستی رویکرد حاصل می شود. 
ما در شرایطی مانند حباب فریبنده ای زندگی نمی کنیم که تهدیدات 
آن تنها متوجه کشــور دوست و همسایه ما باشد، اگر خطری باشد، همه 
مــا را تهدید می کند؛ امنیت ما به هم مرتبط و متصل و آینده ما به هم 
گره خورده اســت.قرقاش ادامه داد: راه حل بحران ایجاد شده میان یک 
کشور دوســت با سایر کشورهای دوســت، صداقت داشتن در نیت ها، 
پایبندی به تعهدات و تغییر سلوکی است که باعث ایجاد ضرر می شود و 
صفحه جدیدی را باز می کند که بازگشــت از آن ممکن نیست.بر اساس 
این گــزارش، اقدامات اخیر قطر برای نزدیک شــدن به ایران از جمله 
تمــاس تلفنی امیر قطر با رئیس جمهوری کشــورمان و تاکید دو طرف 
برای داشتن روابط استوار، تنش های شدیدی میان دوحه با عربستان و 

امارات ایجاد کرده است.

وزیراماراتی:
بحرانشدیددرکشورهایحوزهخلیجفارس

ترجمه:زهراشریعتیفر،کارشناسارشداقتصادومدیریت

به گزارش خبرگزاری آناتولی، لؤی شــبانه مدیر بخش کشورهای 
عربی ســازمان ملل در بیانیه ای گفت: بیــش از یک میلیون زن باردار 
یمنی که مبتال به سوء تغذیه هستند نیاز به مراقب های فوری و خدمات 
بهداشــتی و درمانی دارند.وی در مورد شیوع وبا در یمن و ابتالی روزانه 
حدود دو هزار نفر به این بیمار هشــدار داد و گفت: درگیری های فعلی 
در یمن منجر به تخریب زیر ساخت های پزشکی و بهداشتی شده است 
و زنان باردار و کودکان شــیرخوار که از سوء تغذیه رنج می برند، بیشتر 
از دیگر افراد در معرض ابتال به وبا و خطر مرگ هســتند.در این بیانیه 

آمده است: تنها 35 درصد از مراکز زایمان در یمن فعال می باشد و اکثر 
زیرساخت های بهداشــتی و درمانی در نتیجه جنگ ویران شده است.

عربســتان همراه با چند کشور دیگر از ششم فروردین سال 94 اقدام به 
تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی ،دریایی و هوایی این کشــور با 
هدف بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مســتعفی یمن 
به قدرت کرد .این تجاوز نظامی تاکنون نتیجه ای جز کشــتار بیش از 
12هزاریمنی و زخمی شدن ده ها هزار تن دیگر و همچنین آواره شدن 

میلیون ها یمنی و ویرانی زیرساخت های این کشور نداشته است.

بیشازیکمیلیونزنیمنیدرمعرضابتالبهوبا


