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برخی معتقدند واقعی بودن این تهدیدات به علت توانایی کره شــمالی در به کار 
گیری سالح هسته ای است؛ اما ارتش کره شمالی دارای امکانات بیش تری است که 
به آن نیروی مضاعفی برای عملیات می بخشد. مهم ترین ویژگی ارتش کره شمالی، 
انبوه ســربازان آن است. در حالت عادی، 1.3 میلیون سرباز در پادگان های این کشور 
کمونیستی زندگی می کنند که هر لحظه آماده هر نوع عملیاتی هستند. عالوه بر آن، 
پیونگ یانگ دارای 8.2 میلیون سرباز احتیاطی است که در روزهای اخیر به پادگان ها 
فراخوانده شده اند. به این ترتیب در برابر هر نوع جنگ احتمالی، مجموعاً 9.5 میلیون 
سرباز آماده رزم در لشگر کره شمالی وجود دارند. برای درک بهتر این رقم، کافی است 
به یاد آوریم ایاالت متحده در جریان حمله و اشــغال عراق، کم تر از 300 هزار سرباز 
را به عملیات فرســتاد.  این کشــور حداقل 5500 تانک در اختیار دارد که در صورت 
لزوم می تواند مناطق شــمالی کره جنوبی را با بیابان یکسان کند. ارتش اسرائیل در 
جریان حمله به حزب اهلل در تابســتان 2006، تنها از 200 تانک استفاده کرد و دارای 
2600 نفربر نظامی است که می تواند در اسرع وقت، حریم امنیتی و مرزی کره جنوبی 

را بشکند.
بنا به تخمین های ماهواره ای، این کشور بین 5000 تا 7000 هزار مقر توپخانه ای 
دارد که کابوسی برای امنیت کره جنوبی، ژاپن و حتی گوام و هاوایی خواهد بود. منابع 
رســانه ای غرب پیش بینی می کنند کره شمالی بین 1600 تا 3000 خمپاره انداز زمین 
به زمین در اختیار داشته باشد که در صورت وقوع جنگ، خاور دور را به آتش خواهند 
کشید. تعداد باالی این خمپاره اندازها در کنار سهولت جابجایی باعث می شود تنها دو 
راه حل برای مقامات واشــنگتن و ســئول بماند؛ یا با مقامات پیونگ یانگ به توافق 
برسند و به این ترتیب باید در برابر رهبر جوان، افراطی و ایده آلیست این کشور کوتاه 
بیایند؛ یا با عملیات های زمینی چریکی گســترده تا عمق خاک کره شمالی، ضربات 
جدی به این ســامانه وارد کنند. راه حل دوم، تنها به عمیق تر شدن بحران می انجامد؛ 
زیرا همان گونه که در بخش اول ذکر شــد، هیچ کس نمی تواند ورود سرمایه داران و 
امپریالیست های خارجی را به کره شمالی تصّور کند؛ چه برسد به اشغال این کشور که 

حتی از لحاظ امکانات نظامی نیز محال به نظر می رسد.
کره شمالی دارای 2000 موشک انداز است که قابلیت شلیک به نیویورک در شرق 
آمریکا را نیز دارند و به باحتی می توانند همه نقاط کره جنوبی و ژاپن را هدف بگیرند. 
حزب اهلل لبنان با تمســک به همین ابزار توانســت اسرائیل را وادار به عقب نشینی از 

خاک لبنان و پذیرش شرایط آتش بس حزب اهلل کند.
واحدهای ضد زرهی این ارتش، 17هزار عدد بوده و به همین علت، حتی از لحاظ 
معادالت کوتاه مدت نظامی نیز تقریباً محال است ارتش هی جهان بتوانند به صورت 

زمینی وارد خاک کره شمالی شده و بخش هایی از این کشور را اشغال کنند.
تعداد هواپیماهای کره شمالی تنها 1700 فروند بوده که در مقایسه با کره جنوبی 
و ژاپن، کم تر است. اگر آمریکا را نیز وارد معادالت کنیم، نتیجه می گیریم کره شمالی 
در نبردهای هوایی، ضعف بســیاری داشته و نمی تواند مقاومت چندانی از خود نشان 
دهد. تعداد هلی کوپترهای این کشور نیز تنها 237 فروند است که بعید به نظر می رسد 
در صورت وقوع جنگ هســته ای، مزیت خاصی برای ارتش پیونگ یانگ به ارمغان 
آورد؛ زیرا عالوه بر تعداد کم هلی کوپترها، امکانات نظامی و تکنولوژیک آن نیز محل 

سؤال است.

امکانات نظامی کره شمالی برای 
جنگ احتمالی با آمریکا

بیش از نیم دهه از بحران سوریه می گذرد و همچنان آینده این کشور پر از ابهام 
و تیره وتار است. قدرت های جهانی و بازیگران منطقه ای در قالب مذاکرات ژنو، لوزان 
و ... اقدام به نقش آفرینی و تالش برای حل بحران می کنند اما نهایتاً چیزی جز آتش 
بســی ناپایدار عاید آن ها نمی شــود. حال این بحران که تأثیراتش مرزهای سوریه را 
درنوردیده و از واشنگتن تا مسکو ر ا به خود مشغول کرده است نیازمند اجماعی جهانی 
است. البته این اجماع به معنای دخالت دولت های خارجی نمی باشد و راه حل را باید 
در گفت وگوهای سوری- سوری جست. بدیهی است تالش برای براندازی حاکمیت 
ســوریه جهان رابه خطر خواهد انداخت؛ حوادث پاریس و بروکسل به خوبی نشان داد 
تنها دولت های سوریه و عراق نیستند که از ناحیه تروریسم متضرر شده اند بلکه این 

دو کشور فقط نخستین اولویت این گروه ها هستند.
الزم به ذکر است که نباید تروریست های حاضر در سوریه را تنها گروه های مسلح 
که اهداف محدودی دارند تلقی کرد زیرا جهان با یک مکتب و اندیشه انحرافی روبه رو 
اســت. این پشتوانه غلط عقیدتی حد و مرز نمی شناسد و خواهان سیطره قوانین خود 
بر تمام جهان است، بنابراین مبارزه همیشه ادامه خواهد داشت. نگاه فرقه گرایانه که 
تروریســت های موسوم به داعش واجد آن هستند، عزمی جهانی را می طلبد تا جهان 
از گردابی که روز به روز دامنه وســیع تری به خود می گیرد، رهایی یابد. برای نیل به 
این هدف سلســه اقداماتی باید انجام گیرد تا از پیشروی و رشد این غده ی خطرناک 

جلوگیری شود:
الف: حق تعیین سرنوشت توسط مردم

مسلماً اگر همتی که برخی از کشورها برای برکناری دولت مرکزی سوریه دارند، 
صرف مبارزه صحیح و اصولی با تروریسم می گردید سوریه به مراتب وضعیت بهتری 
داشــت. در هر کشوری این مردم هستند که باید مرجع تعیین سرنوشت خود باشند و 

هر اقدامی جز این محکوم به شکست خواهد بود.
ب: اتخاذ راه حل سیاسی

یقیناً گروه های در سوریه وجود دارند که از وضعیت حاکم ناراضی بوده و هستند. 
این نارضایتی ها نباید نادیده انگاشته شود بلکه باید از طرق سیاسی صداهای مخالف به 
گوش نظام حاکم برسد و عزمی جدی برای پاسخگویی بهآن وجود داشته باشد. مبارزه 

مسلحانه ره آوردی جز بی ثباتی و هرج و مرج به همراه نخواهد داشت.
پ: اراده جهان اسالم برحل بحران 

حمایت مالی، تســلیحاتی و ... که توســط برخی دولت های مسلمان منطقه از 
تروریست ها می شود به منزله هیزمی است که در آتش سوزان سوریه افکنده می شود. 
اگر این کمک ها معطوف به حل بحران به روشه ای مسالمت آمیز گردد، مردم، زنان و 

کودکان سوریه در شرایطی به مراتب بهتر از وضع موجود زندگی خواهند کرد.

آینده بحران سوریه
قسمتپنجم

مقر "شــرکت بن الدن" در نجران و پادگان الحاجر در عســیر هدف حمله های 
موشکی ارتش و نیروهای مردمی یمن قرار گرفتند. در تعز نیز یکی از افسران مزدور به 
نام "یاســر عوض سعید السلیمانی" از اهالی شبوه در جبهه المخا به هالکت رسید. در 
عســیر نیز، توپخانه ارتش و نیروهای مردمی، مواضع دشمن در شرق "رقابه الشعبه" را 
زیر آتش گرفت. در مأرب مواضع مــزدوران در "وادی ربیعه" و پادگان "کوفل" و تبه 

المطار هدف قرار گرفته و خسارات و تلفات زیادی به آن ها وارد شد.
مواضع داعش در نینوا منهدم شد

به نقل از ســتاد تبلیغات جنگ عراق اعالم کــرد در حمله نیروی هوایی، چندین 
موضع داعش در اســتان نینوا در جاده بغــداد - موصل هدف قرار گرفت و نزدیک 10 

تروریست کشته شدند و مهمات آن ها منهدم گردید.
وی افزود: انبار اســلحه و یک مخفیگاه داعش که مرکز مهم مخابراتی این گروه 

تروریستی به شمار می آمد از بین رفت.
این ســتاد همچنین اعالم کرد نیروهای عراقی خطوط امدادی مهمی را در ساحل 
راست موصل قطع کردند و یک منطقه حیاتی را که راه ارتباطی چند نقطه حساس بود 

مورد هدف قرار دادند.

حمله موشکی ارتش یمن  

    دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جهور روســیه 
لغو شد. به گزارش اسپوتنیک، دیدار »رکس تیلرسون« وزیر 
خارجه آمریکا با »والدیمیر پوتین« رئیس جهور روسیه لغو شد. 

تیلرسون قرار است در هفته جاری به مسکو سفر کند. 
پیشــتر اعالم شــده بود که در جریان سفر تیلرسون به 
روسیه، مسکو خواستار توضیح وی درباره حمله موشکی روز 

جمعه آمریکا به پایگاه الشعیرات سوریه خواهد شد. 
اسپوتنیک اشاره ای به دلیل لغو دیدار پوتین و تیلرسون 

نکرده است. 
تیلرسون پیشــتر رئیس شرکت نفت اگرون موبیل بوده 

که این شرکت قراردادهایی را با روسیه به امضا رسانده بود.
گونه  دلقک  ضدسوری  تهدیدهای  پوتین: 

است  
 والدیمیر پوتین رئیس جهوری روســیه با انتقاد از ادامه 
دشــمنی علیه ســوریه، گفت: متحدان واشنگتن در سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( دلقک وار تهدیدهای ضدسوری 

مطرح می کنند. 
 پوتین روز چهارشــنبه در گفت وگو با شبکه تلویزیونی 
روســی »میر24« گفت: متحدان آمریکا در ناتو در شــرایط 
کنونی بدون تجزیه و تحلیل اوضاع )حادثه شیمیایی در خان 

شیخون سوریه( مانند دلقک ها رفتار می کنند.
وی افــزود: هیچ مدرکی بــرای اثبات کاربرد ســالح 
شــیمیایی از سوی ارتش سوریه وجود ندارد و در همین حال 

قوانین بین المللی )توسط آمریکا( نقض شده است.
رئیس جهوری روسیه گفت: بدون مجوز شورای امنیت به 
یک کشور مستقل حمله می شود، اما به رغم این اقدام ناقض 
قوانین بین المللی، همه )متحدان آمریکا با موشکباران( موافق 

هستند و از اقدام های این کشور حمایت و پشتیبانی می کنند. 
پوتیــن همچنین اظهار کــرد: ســال 2003 نیز چنین 
وضعیتی رخ داد و از بهانه واهی برای لشکرکشــی به عراق 

استفاده شد.
از سوی دیگر، به گزارش   دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، 
پوتین همچنین در مصاحبه مطبوعاتی مشــترک با ســرجیو 
ماتارلی رئیس جهوری ایتالیا در مســکو تاکید کرد: عراق بر 
اثر لشکرکشی سال 2003 به شدت تخریب شد و پس از آن 
سازمان های تروریستی مختلف شروع به رشد کردند و گروه 

داعش شکل گرفت.
رئیس جهوری روسیه خاطرنشان کرد: وزیر خارجه وقت 
آمریکا در شــورای امنیت ســازمان ملل مدعی شد در عراق 
جنگ افزار کشــتار جمعی وجود دارد، ولــی نمونه ای از آن 

را ارائه نکرد.
رئیس جهوری روسیه در ادامه با طرح این پرسش که چرا 
متحدان آمریکا در ناتو از تجاوزگری موشکی این کشور علیه 
ســوریه حمایت کردند؟ اظهار کرد: همه )متحدان واشنگتن( 
می خواهند پس از آن که همســو با دولت سابق آمریکا علیه 

دونالد ترامپ موضع گیری کرده بودند، روابط خود با کاخ سفید 
را بازسازی کنند. 

پوتین گفت: مســأله سوریه بهترین زمینه برای انسجام 
دوباره صفوف غرب اســت و آ ن ها روسیه را دشمن مشترک 
می شناســند. آماده ایم این وضعیت را تحمل کنیم، اما با این 
حال امیدواریم شــرایط کنونی در نهایت منجر به همکاری و 

تحول مثبت شود.
رئیس جهوری روســیه همچنین در مــورد امکان تکرار 
حمله شیمیایی در ســوریه گفت: از منابع مختلف اطالعاتی 
داریم که حاکی اســت، امکان دارد این اعمال تحریک آمیز 
در مناطق دیگر از جمله حومه دمشــق رخ دهد و می خواهند 
از مواد ســمی استفاده کرده و دولت ســوریه را مسئول این 
حادثــه معرفی کنند. وی افزود: اما بر این باوریم که هر گونه 
اطالعات در این رابطه باید به دقت بررســی و مورد تحقیق 
قرار گیرد. قصد داریم به تشــکیالت ســازمان ملل در الهه 
مراجعه کرده و از جامعه جهانی بخواهیم درباره این اطالعات 

به دقت تحقیق کند.
 پاسخ الوروف به تیلرسون

سرگی الوروف، وزیر خارجه روسیه، در پاسخ اظهار نظر 
تیلرســون که به مسکو سفر کرده اســت، گفت: آمریکا باید 
بین اتحاد با روسیه و کشورهای همسو یا با القاعده، ترکیه و 
عربستان سعودی یکی را انتخاب کند.  آسوشیتدپرس گزارش 
داد که تیلرســون گفته است که روســیه باید بین ائتالف با 
آمریکا و متحدانش و ائتالف با بشــار اسد، ایران و حزب اهلل 
یکی را انتخاب کند.رکس تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا، در 
ســایۀ تنش های مسکو و واشنگتن بر ســر حمله آمریکا به 

سوریه وارد مسکو، پایتخت روسیه، شده است.

لغو دیدار تیلرسون با پوتین

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روز سه شــنبه گفت این کشور با سوریه 
وارد جنگ نمی شود.

آمریکا روز جمعه با متهم کردن دولت سوریه به استفاده از تسلیحات شیمیایی، 
پایگاه هوایی »الشعیرات« واقع در حمص را هدف حمله قرار داد.

این حمله موجب شــد تا گمانه زنی هایی در مورد احتمال تالش آمریکا برای 
تغییر نظام سوریه با توسل به گزینه نظامی شکل بگیرد.

با این وجود، ترامپ در مصاحبه ای با  شــبکه »فاکس نیوز«، در مورد احتمال 
جنگ با سوریه، گفت: »ما وارد سوریه نخواهیم شد«.

وی در عین حال در توجیه حمله به پایگاه هوایی ارتش سوریه، دولت سوریه 
را به استفاده از سالح شیمیایی متهم کرد.

 پیش نویس »شیمیایی« آمریکا، انگلیس و فرانسه  
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای انگلیس، فرانسه و آمریکا پیش نویس 
طرحی را در شــورای امنیت ارائه کرده اند که خواســتار تحقیق درباره اســتفاده از 

سالح های شیمیایی در سوریه است.
هفته گذشــته )16 فروردین( رســانه ها از وقوع حمله شیمیایی به شهر خان 
شیخون واقع در جنوب استان ادلب خبر دادند که بر اثر آن بیش از 80 نفر کشته و 

ده ها نفر دیگر زخمی شدند.
گروه های مخالف دولت سوریه و کشورهای غربی دمشق را  مسئول این حمله 
دانستند. با این حال دولت سوریه این اتهام ها را رد و تأکید کرد حتی علیه گروه های 

تروریستی از سالح های شیمیایی استفاده نمی کند.
دولت آمریکا 18 فروردین به ناوهای مســتقر خود در مدیترانه دستور حمله به 
پایگاه هوایی الشعیرات داد و در توجیه آن گفت که حمله شیمیایی به خان شیخون 

از این فرودگاه صورت گرفته است.
 حمله تروریست ها به کاروان امداد رسانی  

خبرنگار شبکه العالم از سوریه گزارش داد، کاروان هالل احمر سوریه در حالی 
کــه خود را آماده ورود به منطقه مبادله بین کفریا و فوعه در حومه شــمالی ادلب 

می کرد، هدف حمله عناصر تروریستی در ادلب قرار گرفت.
به دلیل تیراندازی به این کاروان، عملیات امدادرسانی متوقف شد.

هم زمان تماس ها برای رفع موانع و از سرگیری عملیات امدادرسانی ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار العالم، 19 تن از اســرای گروه های مســلح که در اختیار 

نیروهای مردمی در کفریا و فوعه بودند، با نظارت جمعیت هالل احمر ســوریه، از 
محل خارج شده و به سوی شهر ادلب حرکت داده شدند.

در مقابل، پیکر 7 شهید و تعدادی از زنان و کودکان و مردان اسیر از اهالی دو 
شهر کفریا و فوعه که در اسارت گروه های مسلح بودند، آزاد شدند.

عذرخواهی سخن گوی کاخ سفید
اسپایسر در نشست خبری خود، بشار اسد رئیس جمهور این کشور، را با هیتلر 
مقایسه کرد و با متهم کردن دمشــق به استفاده از سالح شیمیایی، گفت: »حتی 
شخص منفوری مانند هیلتر هم آنقدر پست نبود که علیه ملت خودش مانند اسد از 

سالح شیمیایی استفاده کند«.
ایــن اظهارات آن هم از ســوی ســخن گوی رئیس جمهوری که پیشــتر به  
یهودی ستیزی متهم شده، واکنش تند رسانه های جریان اصلی آمریکا را به همراه 

داشت. حتی برخی گروه های یهودی آمریکا اخراج اسپایسر را خواستار شدند.
سخن گوی کاخ سفید که از سوی رســانه ها به انکار هلوکاست و »اتاق های 
گاز« متهم شــده، در واکنش به این فشارها، به شبکه »سی ان ان« گفت صحبتش 

»نادرست و نامناسب« بوده است.
وی افزود: »من اشتباه کردم. دیگر تکرار نمی شود. عذرخواهی می کنم«.

اسپایســر که در ســه ماهی که از انتصابش می گذرد تقریبا هر روز با گاف ها 
و اظهارات جنجالی اش خبرســاز می شود، در همین مصاحبه هم گاف دیگری داد 
و گفت نمی خواهد موجب شــود که تمرکز دولــت از تالش برای »بی ثبات کردن 

منطقه« به هم بخورد.
ناکامی نشست گروه هفت  

وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفت در نشست روز سه شنبه در لوکای 
ایتالیا نتوانســتند در زمینه تحریم های تازه علیه روسیه و سوریه به توافق برسند. با 

این حال آن ها حمایت خود را از تحریم های کنونی علیه دو کشور اعالم کردند. 
آنجلینو آلفانو، وزیر خارجه ایتالیا، ضمن اعالم این خبر گفت: اجماعی بر ســر 
تحریم های تازه که می تواند ابزاری کارآمد برای دستیابی به اهدافمان در خصوص 
ســوریه باشد حاصل نشده اســت. تحریم ها همواره می توانند ابزار باشند نه هدف 

نهایی. تحریم ها از نظر ما وسیله ای هستند برای رسیدن به هدف«.
نمایندگان ترکیه و چند کشــور عربــی )قطر، اردن، امــارات متحده عربی، 
عربستان سعودی( هم در نشست گروه هفت حضور یافتند. حاضران در نشست بر 

این موضوع تاکید داشــتند که تا زمانی که بشار اسد بر سر کار است یافتن راه حل 
برای بحران سوریه ممکن نخواهد بود.

رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در این ارتباط گفت: »فکر می کنم برای 
همه ما روشن است که دوران سلطنت خاندان اسد به سر آمده است. ما می خواهیم 
آینده با ثبات و امن را برای سوریه بسازیم و روسیه می تواند بخشی از ما باشد و در 
ســاختن آینده نقش مهمی ایفا کند. در غیر این صورت روسیه می تواند اتحادش با 
این گروه را حفظ کند که از نظر ما در راستای منافع بلندمدت روسیه نخواهد بود«.

نقش دختر ترامپ در حمله به سوریه
اریک، پســر دوم دونالد ترامپ، روز سه شنبه صحت اخباری که درباره نقش 
ایوانکا در حمله به سوریه منتشر شد را تأیید کرد و گفت: من یقین دارم ایوانکا روی 
تصمیم پدرم برای حمله به پایگاه سوریه تأثیر گذار بوده است. خوشحالم که پدرم 

به خواسته ایوانکا عمل کرد.
ایوانــکا ترامپ در ماه مــارس به عنوان معــاون رئیس جمهــور آمریکا در 
کاخ ســفید برگزیده شــد. پیش از آن و در ســه ماهه نخســت ریاست جمهوری 
 ترامــپ، ایوانــکا حضــور قدرتمند خــود را در حکم رانــی پدرش ثابــت کرده 

بود.

آمریکا وارد جنگ با سوریه نخواهد شد

رسانه های دولتی کره شمالی، روز سه شنبه، 
هم زمان با نزدیک شدن ناوگروه تهاجمی آمریکا 
به شبه جزیره کره، این کشور را به حمله هسته ای 

تهدید کردند.
به گزارش رویتــرز، تهدید جدید پس از آن 
صورت گرفته که دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریــکا، در توئیتــی از چین خواســت اقدامات 
بیشــتری برای مهــار کره شــمالی انجام دهد. 
ترامپ همچنین نوشــت در صــورت عدم اقدام 
چین، واشــنگتن خود برای انجام این کار اقدام 

خواهد کرد.
طبق نوشــته رویترز، روزنامه رســمی کره 
شمالی، »رادونگ سینمون« نوشته که این کشور 
آماده پاسخ دهی به هر گونه تجاوز آمریکا است.

این روزنامه نوشته است: »ارتش انقالبی ما 
به دقت تمامی اقدامــات عناصر متخاصم را در 
حالی که چشم انداز هســته ای ما بر پایگاه های 
متجاوز آمریکا نه تنها در کره جنوبی و اقیانوس 
آرام بلکه در خاک آمریکا متمرکز اســت، رصد 

می کند«.
خبرگزاری رســمی کره شمالی هم گزارش 
داده که »مجمع عالی کره شمالی« روز سه شنبه 

نشستی با حضور رهبر این کشور تشکیل داد.
ناوهای جنگی روسیه وارد سواحل 

کره جنوبی شدند
ناوهای جنگی روسیه با نام های "واریاژ" و 
"پچنگا" که دارای موشــک های هدایت شونده 
هســتند، از روز سه شــنبه به مدت چهار روز در 

بندر بوسان، بزرگ ترین بندر کره جنوبی، توقف 
خواهند داشت.

دانش آموزان یک مدرســه روسی در کره 
جنوبی نخستین کسانی هستند که از این ناوهای 

روسیه در بندر بوسان، بازدید خواهند کرد.
روســیه الیوم در گزارشــی نوشــت: قرار 
اســت ملوانان و خدمه ناوهای روسی با مقامات 
فرماندهی نیروی دریایی کره جنوبی واقع در شهر 

بوسان دیدار و گفت وگو کنند.
ناوگروه کشــور روســیه در حالی با هدف 
همکاری و تبادالت نظامی در بندر بوســان پهلو 
گرفته اســت که آمریکا دو روز پیش در اقدامی 
ناگهانی ناوهای جنگی خود از جمله ناو غول پیکر 
"یو.اس.اس کارل وینســون" و چند ناو دیگر را 
بــا هدف آنچه تامین منافع خــود در مقابل کره 
شمالی خوانده بود به سوی آب های همجوار کره 
شــمالی حرکت داد. ناوگروه کشور روسیه، بندر 
بوســان کره جنوبی را 14 آوریل به مقصد هفت 

بندر دیگر جهان، ترک خواهد کرد.

کره شمالی آمریکا را به حمله هسته ای تهدید کرد
آرابال کوشــنر 5 ســاله، دختر ایوانکا ترامپ، چند ساعت بعد از آن 
کــه مادرش ویدئویی از او در شــبکه های اجتماعی که در اســتقبال از 
رئیس جمهور چین و همسرش، یک آواز سنتی چینی می خواند منتشر کرد 

چند میلیون دنبال کننده داشت.
این ویدیو بیش از 20 میلیون بار در پایگاه ویبو که جایگزین توییتر 

در چین است مشاهده شد.
ایوانکا و خانــواده اش طرفداران زیادی در میان چینی ها دارند. وی 
صاحب چندین شرکت و کارخانه در چین است از این رو ناظران معتقدند 
از طریــق تحکیم روابط با خاندان حکومتی چیــن به دنبال راهی برای 

افزایش منافع تجاری خود در این کشور است.
رســانه های رسمی چین می گویند دونالد ترامپ نیز در تالش است 
تا با گســترش روابط شــخصی و خانوادگی بــا رئیس جمهوری چین و 

همسرش، روابط دوجانبه را تقویت کند.
برخی ناظران این نوع سیاست را دیپلماسی خانوادگی یا دیپلماسی 
نوه ها می نامند که یادآور دیپلماســی پینگ پونگ اســت. یک مسابقه 
دوســتانه بین تیم های دو کشور باعث آب شدن یخ روابط میان آن ها در 
دهه هفتاد قرن گذشــته شد و بعد از آن سفر تاریخی ریچارد نیکسون به 
چین صــورت گرفت و پس از آن هم روابط دیپلماتیک بین دو طرف به 

حالت عادی در آمد.
قبال بین این دو کشور دیپلماسی پاندا نیز بوده است که به موجب آن 
چین با اهدای یک خرس پاندا به آمریکا به عنوان پیام آور صلح و دوستی، 

در جهت تقویت روابط دو کشور کوشید.
یاو مینگ، بسکتبالیست معروف، نیز نقش ویژه ای در تحکیم روابط 
پکن و واشنگتن داشــت و با بازی در باشگاه های آمریکایی، دیپلماسی 

بسکتبال را رقم زد.
البتــه گری لوک، ســفیر اســبق آمریکا در چین، به رغم داشــتن 
ریشه های چینی نتوانست با شرکت در فعالیت های مردمی گامی در جهت 
نهادینه کردن دیپلماســی مردمی بردارد زیرا این اقدامات به مذاق دولت 

چین خوش نیامد و در شبکه های اجتماعی جنجال به پا کرد.
لوک دوست نداشت با او مانند شخصیتی مهم برخورد شود و ترجیح 
می داد با بلیت عادی ســوار هواپیما شــود و دائما به صورت غیرمنتظره 
همراه با افراد خانواده اش سوار بر دوچرخه در خیابان های قدیمی پکن و 

رستوران های سنتی آن ظاهر می شد.

»دیپلماسی نوه ها« در روابط بین الملل

به گزارش رویترز، کاخ ســفید با انتشار بیانیه ای 
اعالم کــرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با 
الحاق مونته نگرو به ناتو به عنوان بیســت و نهمین 

عضو این سازمان موافقت کرده است.
ســنای آمریکا پیش از این به اتفاق آرا با انجام 
رای گیری درباره پیوســتن مونته نگرو به ســازمان 
ناتو موافقت کرده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه 

آمریکا پیش از این در نامه ای از رهبران ســنا خواسته 
بود تا با عضویت مونته نگرو در ناتو موافقت کنند چرا 
که این اقدام کامال در راستای منافع آمریکا خواهد بود.

تیلرسون در این نامه نوشته است: پیوستن مونته نگرو 
به ناتو موجب حمایت از هم گرایی بیشــتر، اصالحات 
دموکراتیک، تجارت، امنیت و ثبات بین کشــورهای 

همسایه اش خواهد شد.

مونته نگرو 
 به ناتو  

می پیوندد 

وزارت دفــاع ترکیــه اعــالم کرد این کشــور ســاخت دیــواری بتونــی به طــول بیــش از 550 کیلومتــر را در مرز خــود با ســوریه به پایان رســاند.

وزارت دفــاع ترکیــه در صفحــه خــود در پایــگاه اجتماعــی تویتــر نوشــت هدف از ســاختن ایــن دیــوار، تقویــت تدابیر امنیتی در کشــور اســت.
رسانه های ترکیه در ماه ژانویه اعالم کردند این کشور ساخت 330 کیلومتر از دیوار بتونی در مرز خود با سوریه را به پایان رسانده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی 
ترکیه،  با تدابیر امنیتی که سال گذشته اتخاذ شد، 57186 مورد تالش برای عبور غیرقانونی از مرز دو کشور شناسایی و هزاران نفر که شماری از آن ها غیرسوری بودند بازداشت شدند.

دیوار مرزی 550 
 کیلومتری ترکیه

 با سوریه  


