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یادداشت

عربستان و استقالل کردستان؛
تهدیدها و فرصتها

اگرچــه عربســتان در آخریــن روزهای منتهــی به موعد همهپرســی ،پس
از طــی مراحلــی ،موضع مخالفت خود با آن را علنی کرد اما بررســی تهدیدها و
فرصتهای اســتقالل اقلیم کردســتان عراق برای ریاض ،موضوعیــت دارد .در
ادامه برخی از فرصتها و تهدیدهای ناشــی از اســتقالل اقلیم کردســتان عراق
برای عربســتان تشــریح میشــود .البته الزم به ذکر اســت که هیچکدام از این
فرصتهــا و تهدیدها ،قطعیت کامل نــدارد و همین امر ارزیابــی نهایی را برای
ریاض دشــوار خواهد ســاخت چرا که باید این موارد به صورت پویا تحلیل شوند.
تهدیدات
برهــم خوردن تــوازن مذهبی درعــراق؛ نزدیکی کردها به اهل ســنت عراق
در یک دهه گذشــته باعث شــده بود تا عراق به یک توازن مذهبی نسبی برسد
که با توجه به اســتقالل کردســتان این توازن به نفع ایران به هم خواهد خورد.
اقلیم سنی در عراق؛ بعد از استقالل کردها ،احتمال شکلگیری اقلیم سنی در
اســتانهای غربی عراق باال خواهد رفت و این موضوع باعث میشــود عربستان با
منطقهای مواجه شود که از بخشهای نفتخیزعراق تقریبا جدا شده و به نوعی وبال
گردن ریاض خواهد شد .البته این امر برای عربستان دارای فرصتهایی نیز هست.
ایجاد اقلیم شیعی قدرتمند؛ تشکیل اقلیم سنی عمال (ولو در چارچوب حکومت
مرکزی) باعث تشکیل اقلیم غیررسمی شیعی در مرزهای شمالی عربستان میشود
کــه با توجه به نفوذ ایران در این منطقه ،دسترســی به دریا ،وجود چاههای نفت
و زمینهای قابل کشــت فراوان ،این امر میتواند بــا توجه به نزدیکی به مناطق
شرقی عربستان که عمدتا شیعهنشین هستند ،برای ریاض تهدید محسوب شود.
همگرایــی منطقــهای رقبــا؛ همنظــری ایــران و ترکیه درقبال اســتقالل
کردســتان ،بحــران قطر و همــکاری در بحران ســوریه در قالب نشســتهای
آســتانه میتواند به همگرایــی و همافزایی این دو در منطقه بدل شــود .این امر
بــرای ریاض مطلوب نبوده و تحت شــرایطی میتواند تهدید محســوب شــود.
افزایش تمایل به جدایی طلبی؛ استقالل کردستان از عراق منجر به افزایش تمایالت
جداییطلبیدرمنطقهمیشود.اینامرمیتواندبرایعربستانهمتهدیدمحسوبشود.
فرصتها
تحــرکات قومی در ایــران؛ وجود یک کشــور نژادی در کردســتان میتواند
بــه یکــی از دغدغههــای امنیتی ایــران منجر شــود چرا که تحت شــرایطی،
اســتقالل کردســتان زمینهســاز تحــرکات قومــی در ایــران خواهــد شــد.
افزایش نفوذ در مناطق مرزی ایران و ترکیه؛ اســتقالل کردســتان میتواند به
افزایش نفوذ عربستان در آن ختم شود و این موضوع امکان نفوذ عربستان به مناطق
همجوار با کردستان عراق در ایران و ترکیه را به صورت نسبی فراهم خواهد ساخت.
تضعیف دولت مرکزی عراق؛ استقالل اقلیم با آرامش همراه نخواهد بود ،به خصوص
در حوزه کرکوک که بغداد بسیار بر آن تاکید دارد .لذا فرایند استقالل عمال عراق را درگیر
یک بحران سیاسی و امنیتی خواهد ساخت و عمال دولت مرکزی توان ایفای نقشهای
دیگر در حوزه منطقه را کمتر خواهد داشت .این امر به سود عربستان خواهد بود.
ورود بیشتر رژیم صهیونیستی به معادالت منطقه؛ با استقالل اقلیم کردستان عراق،
نفوذ رژیم صهیونیستی در آن بیشتر خواهد شد .چنین امری برای ریاض مطلوب
است و با توجه به روند همگرایی این دو ،در آینده عربستان از آن بهره خواهد برد.
امــکان شــکلگیری اقلیم ســنی؛ بــا امکان شــکلگیری اقلیم ســنی،
عمــا عربســتان میتوانــد دسترســی ایــران بــه ســوریه را محدود ســازد.
واقعیت این اســت که تهدیدها و فرصتهای ناشی از استقالل اقلیم کردستان
برای عربســتان ،آنقدر فاصله معناداری ندارند تا عربســتان بــه راحتی از یکی
چشــم بپوشــد .عدمقطعیتهای این مســئله و همچنین رفتار ســایر بازیگران
هم این مســئله را تشــدید کرده است .لذا عربستان ســعی دارد تا با بازیکردن،
منافع خود را حاصل نماید و متناســب با جهتگیــری بازیگرانی چون آمریکا از
یکســو و ارزیابی از امکان برگزاری همهپرســی از سوی دیگر ،اعالم موضع کند.
بر همین اســاس ریاض در سه مرحله موضع خود را در خصوص اصل همهپرسی
ســوم مهرماه  ۹۵به صورت مستقیم و غیرمســتقیم طرح کرد؛ ابتدا سکوتی که
به نوعی رضایت تلقی میشــد ،ســپس آمادگی برای میانجیگــری میان اربیل
و بغــداد و در نهایت ســه روز پیش از موعد برگزاری همهپرســی ،مخالفت با آن
البته از زبان یکی از مســئوالن وزارت خارجه که نام و سمتش هم رسانهای نشد!
پاورقی

سخنرانیترامپ
در مجمع عمومی
اجالس ســالیانه مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی است تا رهبران ارشد سیاسی
کشــورهای مختلف نقطه نظرات خویش در مورد مســایل مهم جهانی و منطقهای را
بیان نمایند .و در هر اجالس موضوعاتی بنا به اهمیت بیشتر مورد مباحثه و گفتوگو
قرار میگیرد .در اجالس امسال مجمع عمومی نیز مواردی چون برجام ،بحران سوریه،
مسائل مربوط به تروریسم و بحران سیاسی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از
اهمیت بیشتری برخوردار است .برای ایران نیز بار دیگر موضوع برجام اهمیت ویژهای
یافته است .زیرا فردی در کاخ سفید حاکم است که از یک سو میتوان او راخاص ترین
و حاشیهسازترین رئیس جمهور آمریکا نامید و از سوی دیگر مخالفت جدیاش با توافق
هستهای ،اولین ســخنرانیاش در مجمع عمومی را برای ایران و کشورهای اروپایی و
کشورهای منطقه از جمله اسرائیل و عربستان مهم و پراهمیت ساخته است.
ســخنرانی که در دوشنبه به وقت نیویورک و سه شنبه بوقت تهران از سوی دونالد
ترامپ بیان گردید چهرهای متفاوت نسبت به آمریکای دوران اوباما را به نمایش گذارد.
ســخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی را میتوان تندترین ســخنرانی یک رئیس
جمهور آمریکا از ابتدای انقالب اســامی تاکنون در مجمع عمومی سازمان ملل علیه
ایران دانست.
سخنانی که رنگ و بوی سخنرانی سالیانه بیست ونهم ژانویه  2003جرج دبلیو بوش
در کنگره آمریکا را با خود به همراه داشت .اگرجرج بوش از مبارزه جبهه خیر در مقابل
جبهه شر به رهبری القاعده سخن گفت و دولتهای عراق،کره شمالی و ایران را جزئی
از محور شرارت خواند سخنان ترامپ نیز از تقابل اکثریت خیر در برابر اقلیت شر خبر
داد و با نام بردن از ایران به عنوان دولت یاغی (سرکش) حافظه تاریخی عالقهمندان و
کارشناسان سیاسی را به سمت سخنان چهارده سال پیش جرج دبلیو بوش رهنمون
کرد .دونالد ترامپ در مجمع عمومی مواضع تند خویش علیه ایران و کره شمالی را به
ی که از نابودی کامل کره شمالی در صورت ادامه
صراحت هرچه تمامتر بیان کرد .تا جای 
اعمال تهدید آمیز فعلیاش ســخن گفت.ترامپ بار دیگر برجام را برای امریکا توافقی
شرمآور خواند لیکن این سخنان دیگر کالم او به تنهایی نبود بلکه این سخنان توسط
جمعی از مشاوران زبده سیاسی و امنیتی او تهیه شده بود بنابراین این بار عزم ترامپ و
یارانش برای عبور از برجام با شرایط فعلی را هرچه بیشتر نشان داد.
ترامپ اولین رییس جمهوری آمریکا از ســال  1948به بعد بود که در ســخنرانی
مجمع عمومی هیچ اشارهای به مسئله فلسطین و اسراییل نکرد.سخنان ساکن کنونی
کاخ ســفید چنان طعم تندی داشــت که واکنش بسیاری در محافل سیاسی امریکا
برانگیخت .عدم تشویق پیاپی ترامپ و سکوت ممتد حاضرین در مجمع عمومی نشان از
آن داشت که بسیاری بهخصوص رهبران کشورهای اروپایی لحن و محتوای سخنرانی
او را نپسندیدند .در نهایت باید بیان کرد اگرچه اهداف اصلی و راهبردهای کشورها در
سخنرانیهای مجمع عمومی بیان نمیگردد لیکن نکات اصلی مطرح شده را میتوان
جزیی از برنامههای مدنطر کشــور رهبر سخنران دانست .محور اصلی سخنان ترامپ
نیز ،بار دیگر ایران و توافق بدی از نگاه او بهنام برجام بود،توافقی که او و یارانش خیلی
اصرار بر بیاثرسازی آن دارند لیکن هنوز گزارهها و شواهد کنار نهادن احتمالی آن را
تأیید نمیکند.

آمریکا بر سوچی و
ارتش میانمار اعمال
فشار میکند

به گزارش رویترز ،نیکی هیلی ،نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد تصریح کرد ،مقامهای آمریکایی آنگ ســان ســوچی ،رهبر دوفاکتوی میانمار و سران نظامی این کشور را برای توقف
سرکوبها تحت فشار قرار میدهند .هیلی در این زمینه به خبرنگاران گفت :ما نهتنها آنگ سان سوچی بلکه ارتش میانمار را تحت فشار قرار دادهایم .وی خاطرنشان کرد :ژوزف دانفورد ،ریس
ستاد مشترک ارتش با رهبر ارتش میانمار تماس گرفته و به او گفته که این وضعیت نباید ادامه پیدا کند .نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد:
در صورتی که ونزوئال به سمت احیای فرآیندهای دموکراتیک در این کشور نرود ،واشنگتن گزینههای متعددی نظیر تحریمهای نفتی روی میز دارد .وی خاطرنشان کرد :حمایتهای بسیاری
در آمریکای التین وجود دارد تا ونزوئال روند احترام به مردم خود را آغاز کند .هیلی تاکید کرد :در صورتی که اوضاع بهبود پیدا نکند ،همه گزینهها همواره روی میز است.

بینالملل

کرد عراق و کاتاالن اسپانیا در انتظار استقالل
عزم مقامات اقلیم کردستان عراق و کاتالونیای
اســپانیا برای برگزاری همهپرسی استقالل فارغ از
عملی شدن این وعده ،با توجه به تبعات منطقهای و
جهانی این دو رویداد در نوع خود جالب توجه است.
قرار اســت این همهپرسی در تاریخ  ۲۵سپتامبر در
اقلیم کردســتان عراق و  ۶روز بعد از آن ،یعنی در
اول ماه اکتبر در کاتالونیای اسپانیا برگزار شود.
مهمترین نقطه مشــترک این دو همهپرســی
مخالفتهــا و انتقادهــای منطقهای و قــارهای و
فراتــر از آن جهانی اســت .اتحادیــه اروپا دیروز و
کاخ ســفید امروز از مقامات کرد خواســتهاند تا با
درنگ در برگزاری همهپرسی با مقامات دولت عراق
مذاکره کنند .در اروپا هم هیچکدام دولتها یا حتی
نهادهای این قاره از برگزاری همهپرســی کاتالونیا
دفاع نکردهاند و مادرید همواره تمام راههای قانونی
را اســتفاده کــرده تا مانع از برگزاری همهپرســی
اســتقالل کاتالونیا شود .اما رهبران اقلیم کردستان
عراق و کاتالونیای اسپانیا ،که هزاران کیلومتر از هم
فاصله دارند مصر بر برگزاری همهپرســی هستند و
اعتقاد دارند که بالغ بر پنجاهدرصد بهعالوه یک نفر
واجد شرایط موافق استقالل هستند.
نزدیک بودن دو همهپرســی و تشــابه برخی از
خواستههای تاریخی مردم دو منطقه باعث نزدیکی
میان رهبران و مقامات آنها شده است .نزدیکیای
که جز همهپرســی استقالل نمیتوان دلیل دیگری
برای آن پیدا کرد .در همین زمینه برخی از مقامات
دو منطقــه در ماههــای اخیر با یکدیگــر دیدار
کردهانــد و چه کردها و چه کاتاالنها به طور قاطع
از همهپرسی استقالل و جدایی دفاع کردهاند.
در ماه مه گذشته فالح مصطفی ،دبیرکل روابط
خارجی اقلیم کردستان عراق با وزیر خارجه منطقه
کاتالونیــا ،مارینا فالکو دیدار کــرد .طرفین در این

دیدار بر اهمیت برگزاری همهپرسی و حمایت مردم
دو منطقه کاتالونیا و کردستان عراق از این خواسته
تاریخی تأکید کردند.
در مــاه اوت هم کیم اروفات ،نماینده پیشــین
پارلمان کاتالونیا و یکی از مهمترین شخصیتهایی
کــه در دو دهه اخیر پیگیر برگزاری همهپرســی
استقالل بوده است اعالم کرد که جامعه جهانی باید
از خواست کردهای عراق برای برگزاری همهپرسی
حمایت کند چرا که در هر حال کردهای این کشور
شــرایطی فراهم خواهند کرد تا به این مهم دست
پیدا کنند.
وی همچنین در دیدار از کردستان عراق گفت
بدلیل این که همهپرســی استقالل کردستان یک
هفته زودتر از منطقه کاتالونیا برگزار میشود نتیجه
آن میتوانــد کمــک زیادی به کاتاالنهــا کند .او
از جامعه جهانی خواســت تــا نتیجه نهایی این دو

همهپرسی را به رسمیت بشناسند.
بخش دیگر تشــابه بین دو همهپرســی موانعی
اســت که کشــورهای عراق و اســپانیا در مقابل
برگزاری همهپرسی اســتقالل قرار دادهاند .دیوان
عالــی عراق بتازگی ،همچون اقدامــی که بارها در
ســالهای اخیر از سوی دیوان عالی اسپانیا صورت
گرفته است ،برگزاری همهپرسی استقالل کردستان
را غیرقانونی خواند.
موانع خارجی فشــار بــه رهبــران دو منطقه
در جهت عــدم برگزاری همهپرســی البته چندان
شــباهتی ندارد .با وجود اینکه برخی از مؤسسات
نظرســنجی پیشبینی کردهاند در صورت برگزاری
همهپرســی در این دو منطقه شــانس کردها برای
بــه دســت آوردن اکثریت آرا در جهت اســتقالل
فراتر از کاتاالنها اســت .اما شانس کردهای عراق
برای اســتقالل بدون خونریزی و کمدردسر بسیار

پایینتر از کاتاالنها خواهد بود.
دو همســایه عراق ،ایران و ترکیه بارها برگزاری
همهپرسی و استقالل کردســتان را غیرقابل قبول
خواندهاند .ایران و ترکیه دو کشــوری هســتند که
مناطق وسیع کردنشین دارند و نگرانی آنها از این
است که در صورت استقالل کردهای عراق کردهای
مقیم این کشــورها نیز ادعای الحاق به کردســتان
عــراق را مطــرح کنند .هــر چند در ایــن زمینه
مســعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان عراق بارها
گفته است که اســتقالل کردهای عراق ارتباطی با
کردهای ایرانی ،ترک و سوری ندارد.
در اروپا هرچند کشــورهای همســایه اسپانیا و
متحدان این کشور هیچکدام از برگزاری همهپرسی
دفــاع نکردهاند اما میتوان انتظار داشــت که قاره
ســبز درصورت پیروزی کاتاالنهای استقاللطلب
همهپرســی را بهرســمیت بشناســد .همچنین به
نظر میرســد که کاتاالنها در صورت پیروزی در
اســتقالل شــانس آن را دارند که انــدک اندک به
عنوان یک کشور مســتقل خود را در اروپا معرفی
کننــد و با کشــورهای مهم این قــاره و خصوصا
همســایگان اصلی چون فرانسه و پرتغال ارتباطات
تجاری و دوستانهای برقرار کنند .دیگر تفاوت مهم
دو همهپرســی نقش جغرافیایی دو منطقه اســت.
کردهای عراق در منطقهای هســتند که بیشــتر از
دو دهه درگیر جنگ و تنش اســت و در حالی که
آخرین جنگ داخلی که منطقه کاتالونیا در بطن آن
قرار داشــت به اواخر دهه سی میالدی برمی گردد.
زمانی که آنارشیســتها و کمونیســتهای جهان
در منطقه کاتالونیا علیه دیکتاتور پیشــین اسپانیا
متحد شدند و جنگ داخلی بین جمهوریخواهان و
سلطنتطلبان در این منطقه هزاران کشته برجای
گذاشت.

استقبال غنی از افزایش نیروهای آمریکایی
محمد اشــرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای
نخســتین بار پس از اعالم استراتژی جدید واشنگتن
در افغانســتان با دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا
دیدار کرد .رؤســای جمهور دو کشور در این مالقات
که در حاشــیه نشســت مجمع عمومی سازمان ملل
در نیویــورک صورت گرفت بر همــکاری در مبارزه با
تروریســم و تعلیم نیروهای امنیتی افغانستان توسط
آمریکاییها تاکید کردند.
در همین حال رئیس جمهور افغانستان در مجمع
عمومی ســازمان ملل هم از اســتراتژی دولت دونالد
ترامپ در قبال کشــورش استقبال کرد .از سوی دیگر
سفیر افغانستان در آمریکا نیز طی مصاحبه با واشنگتن
تایمز گفت« :این کارآمدترین و تنها گزینهای اســت

که همه موافق آن هســتند ».او این استراتژی را راهی
درست و روبهجلو با توجه به شرایط موجود دانست.
رئیس جمهور افغانســتان نیز در ســخنرانی خود
در مجمع عمومــی تأکید کرد که مردم افغانســتان
سالهاســت به دنبال چنین عزمی به آمریکا چشــم
دوختهاند .این اســتراتژی پیامی است برای طالبان و
حامیانشــان که نمیتوانند به پیروزی نظامی دســت
یابند .اما جان آلن ،فرمانده ســابق نیروهای آمریکایی
در افغانستان میگوید استراتژی ترامپ برای افغانستان
احتماال درب را برای حضــور نظامی مداوم آمریکا در
افغانســتان نظیر آنچه برای ژاپن و آلمان اتفاق افتاد
باز خواهد کــرد و فکر میکنم برای مدت  ۱۶ســال
آنجا خواهیم ماند .با این حال حمداهلل محب ،ســفیر

انسانیت از سیاست جداست؛
ارسال کمک بشردوستانه سئول به کره شمالی
کرهجنوبی علیرغــم آزمایشهای
متعدد موشکی پیونگیانگ و اوج تنش
و احتمال جنگ در شــبهجزیره کره ،به
همسایه شمالیاش در قالب کمکهای
بشردوســتانه میلیونهــا دالر اعطــا
میکند .وزارت وحدت دو کره در سئول
طرح ارسال این کمکهای بشردوستانه
به ارزش  ۸میلیون دالر را تصویب کرده
است .براین اســاس سئول با اختصاص
 ۴.۵میلیون دالر از طریق برنامه غذای
ســازمان ملل متحد ،به کودکان و زنان
باردار کرهشــمالی مواد غذایی ارســال
خواهد کرد .همچنین از طریق یونیسف
به ارزش  ۳.۵میلیون دالر دارو و واکسن
به کره شمالی فرستاده خواهد شد.
دولت کرهجنوبــی در رویکرد خود
نســبت به کره شــمالی همــواره رویه
بیتوجهی به تنشهای سیاسی در امور بشردوستانه
را در پیش گرفته اســت .چــو میونگ گیون ،وزیر
وحدت دو کره در این رابطه گفت« :همواره به این
نکته تأکید داشــتهایم که مشکالت سیاسی در هر
سطحی که باشند ما ارسال کمکهای بشردوستانه
را ادامه خواهیم داد .به دلیل آن که در کره شمالی
کودکان و زنان باردار در شرایط بسیار بدی زندگی
میکنند».
برنامه ارســال کمکهای بشردوســتانه سئول
مورد اســتقبال افکار عمومی در کــره جنوبی قرار
نگرفته اســت .بســیاری مراتب اعتــراض و انتقاد
خود را از این برنامه اعالم کردهاند .همزمان میزان
محبوبیــت رئیس جمهوری کره جنوبی نیز کاهش
یافته است.

افغانســتان در واشــنگتن میگوید حضور درازمدت
آمریکا در افغانســتان تصمیمی نیســت که بتوان به
سادگی گرفت .اســتقبال از استراتژی آمریکا ،نه برای
پیــروزی در جنگ بلکه برای پیروزی در صلح اســت.
او میافزاید ایــن همکاری پایدار با آمریکا برای تامین
امنیت خیابانهای افغانستان است ،یعنی همان چیزی
اســت که مردم افغانســتان میخواهند و اگر در این
زمینه چنین اعتمادی را از طرف مردم نداشتم با چنین
اطمینانی درباره آن صحبت نمیکردم.
جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا گفته است که این
کشور بهزودی  ۳۰۰۰سرباز دیگر به افغانستان خواهد
فرستاد .رئیس جمهور افغانســتان نیز تاکید دارد که
مناقشه موجود در کشورش نه یک جنگ داخلی ،بلکه

جنگ بر سر خاک افغانستان است.
دونالد ترامپ در توضیح استراتژی اعزام نیروی تازه
نفس به افغانستان گفته هدف این است که خالء ایجاد
شــده در این کشــور به قدرت گرفتن طالبان و دیگر
گروههای مسلح نیانجامد.

گزافهگوییهای جدید بحرین و امارات علیه ایران
وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه ،ایران را به
دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد .انور
قرقاش در گفتوگو با شبکه اسکای نیوز عربی گفت که
باید با دخالتهای ایران در امور کشورهای منطقه مقابله
کرد.
وی در مورد توافق هستهای ایران با غرب ،تهران را به
عدم پایبندی به این توافق متهم کرد و گفت که « درمورد
صداقت و واقعیت پایبندی ایران به توافق هستهای ،نگرانی
وجــود دارد» .قرقاش همچنین مدعی شــد که تقویت
توانایی موشــکی ایران در چارچــوب گفتمان خصمانه
نگران کننده اســت .وی ادعا کرد که ائتالف ضدیمنی به
ســرکردگی عربستان ،مانع روند راه حل سیاسی در یمن
نبوده و اینکه جنبش انصار اهلل یمن است که در مسیر آن
سنگاندازی میکند.
وزیر مشــاور دولت امارات در امــور خارجه به بندر
الحدیده اشاره کرد و مدعی شد که ائتالف عربستان قصد
ُ

دارد با دور کردن این بندر از درگیریها و در اصل با هدف
اشغال آن ،کمکهای انسانی را از این بندر وارد یمن کند.
در همین راســتا وزیر خارجه بحرین در گفتوگو با این
شبکه مدعی شد که ایران به توافق هستهای پایبند نیست
و دولت آمریکا نیز این مسئله را میداند .وی با بیان اینکه
منامه گفتوگو با تهران را رد نمیکند ،مدعی شد که ایران
باید دست از صدور انقالب بردارد.
خالد بن أحمد آل خلیفة به ســخنان دیروز حسن
روحانی ،رئیسجمهور ایران در مجمع عمومی ســازمان
ملل اشــاره کرد و گفت که این ســخنان غیر قابل قبول
بوده و بهزودی به آن پاسخ خواهد داد .روحانی گفته بود:
«بحرانهای سوریه ،یمن و بحرین راه حل نظامی ندارند
و تنها از طریق توقف خشونت و پذیرش رای و نظر مردم
پایانپذیر است».
وزیر خارجه بحرین مدعی شــد کــه چیزی به نام
محاصره قطر وجود ندارد.

اون :ترامپ مشکالت روانی دارد
از ســوی دیگر شــینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن
در یــک تمــاس تلفنــی از رییسجمهــوری کره
جنوبی خواســت برای اعمال فشار بر پیونگ یانگ
اجرای طــرح کمکهای بشردوســتانه را به حالت
تعلیق درآورد .ارزیابیهای یونیســف نشان میدهد
حدود  ۲۰۰هزار کودک در کره شــمالی از ســوء
تغذیه شــدید رنج میبرند .کارین هولشوف ،مدیر
منطقهای یونیســف در آسیا میگوید« :میزان مواد
غذایی ،تجهیزات پزشــکی درمانی و داروهای اولیه
برای کودکان در کره شمالی بسیار کم است».
تشــدید تحریمهای بینالمللی علیــه برنامه
موشکی و اتمی کره شمالی با خشکسالی و وضعیت
سیاســی خفقانآور در این کشــور همراه است و
وضعیت معیشــتی مردم این کشــور بیش از پیش
سختتر شده است.

کیم جونگ اون ،رهبر کره شــمالی در پاسخ به
ســخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در نشست سران
ملل متحد ،دونالد ترامپ را فردی با مشــکالت روانی
توصیف و اعالم کرد که رهبر آمریکا بهای گزافی برای
سخنانش پرداخت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،رهبر کره شمالی
با صدور بیانیــهای اعالم کرد« :تهدیــد غیراخالقی
دونالد ترامپ در سازمان ملل برای نابودی یک کشور
مســتقل ،فراتــر از تهدید به تغییر نظام سیاســی یا
اجتماعی یک کشــور است» .آقای کیم در این بیانیه
افزود« :ســخنان ترامپ پیش از آنکه مرا بترســاند و
یــا به خنده بیاندازد ،باورهایــم را تقویت کرد :راهی
را که در پیش گرفتهام درســت اســت و آن را ادامه
خواهم داد».
آقای ترامپ در نخستین روز نشست ساالنه سران
ملل متحد در نیویــورک تهدید کرد در صورت ادامه
تهدیدهای هستهای کره شمالی« ،این کشور را نابود

میکنیم».
همزمان وزیر خارجه کره شــمالی در پاســخ به
تهدیــد دونالد ترامــپ بر «نابود کــردن کامل» این
کشــور اعالم کرد پیونگیانگ ممکن است یک بمب
هیدروژنی در اقیانوس آرام آزمایش کند.
به گــزارش یونهاپ (خبرگزاری کره جنوبی) ری
یونگ هو ،وزیر خارجه کره شمالی در نیویورک گفت
کشــورش میتواند آزمایش یک بمــب هیدروژنی با
قدرت تخریب بیسابقه در اقیانوس آرام را در دستور
کار قرار دهد.
تنش میان پیونگیانــگ و جامعه جهانی در دو
ماه گذشته و همزمان با افزایش آزمایشهای موشکی
و هستهای کره شمالی دوچندان شده است .با وجود
محکومیت برنامه توســعه موشکهای بالستیک قاره
پیما و آزمایش بمب هیدروژنی کره شــمالی از سوی
شورای امنیت سازمان ملل متحد ،پیونگیانگ قدرت
نظامی خود را بازدارنده توصیف میکند.

