
روزنامه »چاینا مورنینگ پســت« در تحلیلی پیرامون 
درگیــری نظامــی محتمل چیــن و هند نوشــت: ناظران 
می گویند در صورت شکست خوردن تالش های هند و چین 
برای دســتیابی به حل صلح آمیز مناقشات مرزی در فالت 
»داکالم « در هیمالیا، نظامیان این دو کشــور خود را برای 

درگیری محتمل آماده می کنند.
بر این اســاس، »آرون جیتلی« وزیر دفــاع هند، روز 
جمعه به پارلمان این کشور گفت که نیروهای مسلح کشور 

آماده هر گونه احتمالی هستند.
منابع نزدیک به ارتش چیــن نیز گفته اند که نیروهای 
مسلح این کشور به طور فزاینده ای نسبت به وقوع درگیری 

اشراف دارند.
یک کارشــناس نظامی چین با بیــان این که احتماال 
نیروهــای هند تنها بــرای یک هفته قابلیت ایســتادگی و 
مقاومــت را دارند، به این روزنامه گفــت: »ارتش چین در 
تــالش برای جنــگ زمینی بــا هند نیســت و در عوض 
موشــک های راهبردی و هواپیماهای خود را برای تخریب 
یگآن هــای هند مســتقر در مرز با چیــن در هیمالیا به کار 

خواهد گرفت.«
یــک منابع نظامــی دیگر نیز گفت که به افســران و 
نیروهای مقــر فرماندهی غرب چین گفته شــده که برای 

جنگ با هند بابت بحران »داکالم« آماده شوند.

منبع دیگری در این باره گفت: »زمزمه هایی در ارتش 
مبنی بر این نبرد وجود دارد زیرا این نیروهای هندی هستند 
که به قلمروی چین در دانگلنگ )داکالم( نفوذ کرده اند. این 

ایده از سوی افکار عمومی نیز حمایت می شود.«
هر دو منبع نظامــی البته اذعان کردند که ارتش چین 
معتقد اســت هرگونه جنگی تحت کنتــرل خواهد بود و به 

مناطق دیگر خواهد رسید.
»راجســواری رانجان« ، تحلیلگر هندی اندیشــکده 
»مطالعات جنوب آســیا گفت: »در صورت جنگ تمام عیار، 
نیروی دریایی هند به یقین مانع تحرک نیروی دریایی چین 

به سمت خلیج بنگال یا اقیانوس هند خواهد شد. «

وی افزود که در صورت شلیک نخستین گلوله این نبرد 
به جنگی تمام عیار مبدل خواهد شــد. این نشــریه نوشت: 
چین به شدت وابســته به واردات سوخت است و طبق آمار 
منتشر شده توســط رســانه های دولتی بیش از 80 درصد 
واردات نفــت از طریق اقیانوس هند یــا تنگه ماالکا انجام 
می شود. »آنتونی وانگ دانگ« دیگر تحلیگر نظامی مستقر 
در ماکائــو نیــز در این باره گفت کــه دو طرف همدیگر را 
دست کم گرفته اند. وانگ دانگ افزود: »اگر جنگ مرزی به 
دریا گسترش یابد، برای ارتش چین مغلوب ساختن ناوگان 
دریایی هند که پس از خرید زیردریایی» 8A-P « بســیار 

قوی تر شده است، بسیار مشکل خواهد بود.«

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم یک هیئت از 
اقلیم کردستان عراق  وارد بغداد شد تا درباره موضوع 

همه پرسی جدایی با مقام های عراق گفت وگو کند.
اعضای این هیئت دوشنبه شب در نخستین گام 
با حیدر العبادی نخســت وزیر عراق دیــدار و با وی 

گفت وگو کردند.
در این دیدار مقرر شــد طرفین به گفت وگوهای 
سازنده و جدی خود برای دستیابی به منافع مشترک  
مردم عــراق ادامه داده و به منظــور حفظ وحدت و 

یکپارچگی عراق موانع و نگرانی ها را برطرف کنند.
قرار اســت هیئت اقلیم کردستان که ریاست آن 
را روژ نوری شــاویس) معاون نخســت وزیر عراق و از 
اعضای دفتر حزب دموکرات کردستان( بر عهده دارد 
با رئیس جمهوری و رئیس مجلس هم دیدار و درباره 
موضوع همه پرسی استقالل منطقه کردستان گفت وگو 

کند.
درهمین حال »رابون معروف« سخنگوی »جبهه 
نه به رفراندوم« روز دوشــنبه اعــالم کرد که هیئت 
اعزامی از کردســتان که هم اکنون ســرگرم دیدار از 

بغداد است ، نماینده  مردم کردستان نیستند لذا حق 
ندارند به نام مردم کردســتان با هیچ طرفی در بغداد 

گفت وگو کنند.
از سوی دیگر سروه عبدالواحد  رئیس فراکسیون 
تغییر در پارلمان عراق گفت هیئتی که به بغداد سفر 
کرده اســت گرایش ها و خواســت مردم کردستان را 
نمایندگی نمی کند و افزود: هر تصمیمی که از ســوی 

این هیئت اتخاذ شود الزام آور نیست.
عبدالواحد در یــک بیانیه مطبوعاتی گفت: اقلیم 
کردســتان در حال گــذار از یک مرحله سیاســی و 
اقتصادی دشــوار اســت که الزمه انتخاب یک راهکار 
مناســب برای گفت وگو درباره حل مشکالت موجود 

بین اقلیم و بغداد است. 
سید صابر اســماعیل حمزه ســخنگوی جنبش 
تغییــر در منطقه کردســتان عراق هم در پاســخ به 
ســؤال شــبکه المیادین در مورد نقش هیئت مذاکره 
کننده و انتظارات از آن گفــت: به نظر جنبش تغییر 
هیئتی که برای گفت وگو با برادران عراقی در خصوص 
همه پرسی استقالل کردستان به بغداد سفر کرده است 

از لحاظ تشکیالتی ناقص است، چرا که احزاب سیاسی 
دیگری مانند جنبش تغییر و حزب اسالمی کردستان 
در صحنه سیاســی این منطقه حضور دارند که دارای 
نفوذ بسیاری هستند، در این هیئت نماینده ای ندارد. 
جنبــش تغییر خود به تنهایــی حداقل یک چهارم از 
آرای رأی دهنــدگان را در انتخابات اخیر از آن خود 
کرد. مــا معتقدیــم گفت وگوهایی کــه در خصوص 
برگزاری همه پرســی در غیاب جنبش تغییر و برخی 
از طرف های سیاســی دیگر در جریان است نتیجه ای 
در بر نخواهد داشت ، به ویژه که این هیئت یک هیئت 
حزبی اســت نه هیئت دولتی یــا پارلمانی و نماینده 
تمام مردم کردستان نیست. سخنگوی جنبش تغییر 
در پاسخ به این پرسش که چرا این جنبش در هیئت 
ارسالی به بغداد نماینده ای ندارد گفت: جنبش تغییر 
معتقد است زمان کنونی زمان مناسبی برای برگزاری 
همه پرسی نیست، چرا که زمینه های داخلی و خارجی 
کردســتان برای برگزاری همه پرســی آماده نیست. 
منطقه کردســتان تا کنون درباره این همه پرســی با 
دولت عراق ســخنی نگفته است. همچنین زمینه های 

منطقه ای و بین المللی نیز برای برگزاری همه پرســی 
آماده نیســت، به عالوه نبردها با داعش نیز در مناطق 
مختلف عراق هنوز ادامه دارد. بنابراین دیدگاه جنبش 
تغییر این اســت که بهتر اســت زمــان برگزاری این 
همه پرســی به تعویق بیافتد یا حداقل پس از نابودی 
کامل داعش برگزار شــود. همچنیــن زمینه داخلی 
کردســتان نیز برای برگزاری همه پرسی آماده شود تا 
این همه پرسی یک صدا و یک پارچه و یک زبان برگزار 
شــود. معتقدم تنها در این صورت است که می توانیم 

دست آوردهای بزرگی را کسب کنیم. 
ائتالف دولــت قانون از گروه های سیاســی مهم 
عراق به رهبری نــوری المالکی هم با صدور بیانیه ای 
تأکیــد کرد که از هرگونه نزدیک شــدن دیدگاه های 
دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان عراق برای حل 
ریشــه ای و مطابق با قانون اساسی مشکالت فی مابین 
اســتقبال می کند. این ائتــالف از طرف های مذاکره 
کننده خواست که قانون اساسی عراق را مبنای خدشه 
ناپذیر برای همبســتگی ملی قــرار دهند و مصلحت 

عراق را در رأس همه امور قرار دهند.

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، خسارت های 
ائتالف به رهبری عربستان در جنگ یمن، از کشتی های 
جنگی گرفته تا بالگردهــا و جنگنده ها، روز به روز در 

حال افزایش است.
احمد عبدالرحمن گزارشگر این شبکه تلویزیونی 
گفت:  در کمتر از دو هفته دومین کشتی جنگی اماراتی 
نیز در آتــش ارتش و کمیته های مردمی یمن در بندر 
المخا در جنوب غرب این کشــور سوخت تا بر اساس 
آمار های غیررسمی تعداد کشتی ها و قایق های جنگی 
که نیروهای مقاومت هدف قرار داده اند به ترتیب به ده 
و پانزده عدد افزایش یابد. این در حالی است که ائتالف 
ســعودی تعداد اندکی از موارد ذکر شده را تأیید کرده 

است. 
در ادامه گزارش عابد الثور کارشناس نظامی یمنی 
گفت: هر گونه تسلیحات نظامی را که به قصد هدف قرار 
دادن ما وارد آبها و محدوده مرزهای مان شود هدف قرار 
خواهیم داد، این یک قاعده نظامی اســت که در تمام 
جهان وجود دارد. آنان به مرزهای ما تجاوز کرده اند؛ این 
کشتی جنگی اماراتی به بندر المخا که یکی از مهم ترین 
بنادر ما اســت وارد شــده بود و ناگزیر باید هدف قرار 
می گرفت و نابود می شد.  گزارشگر افزود: تلفات امارات 
به عرصه دریایی محدود نمی شــود، در همان روزی که 
کشتی اماراتی هدف قرار گفت یک بالگرد بلک هاوک 
اماراتی در صحرای شبوه در شرق یمن سقوط کرد که 
چهار کشته و تعدادی مجروح در پی داشت که یکی از 
آن ها از خاندان حاکم بــر امارات بود. اطالعات نظامی 
تأیید می کند که تلفات ائتالف ســعودی از زمان آغاز 
جنگ یمن به بیش از ده جنگنده از جمله یک بالگرد 
و یک جنگنده اف 16 رســیده است. به عالوه بیست و 

هفت کادر پرواز این جنگنده ها نیز کشــته شده اند که 
اغلب آنان سعودی و اماراتی بوده اند. 

در ادامه گزارش عزیز راشــد معاون ســخنگوی 
نیروهای مســلح یمن گفت: ضربه های ما به نیروهای 
ســعودی دردناک بوده و زیآن های اقتصادی و معنوی 
زیادی برای طرف سعودی در پی داشته است. ضربه های 
راهبردی نیروهای مقاومت یمن به طرف مقابل از جمله 
حمالت موشــکی به  عمق خاک عربســتان در حال 

افزایش است. 
گزارشــگر گفت: انجام این عملیات در حالی است 
که صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی و عبدالعزیر 
بن حبتور، رئیس حکومت نجات ملی در صعده حضور 
یافتند و در مراســم جشــن فارغ التحصیلی گروه های 
نظامی جدیدی از نیروهای مقاومت شرکت کردند. پس 
از این مراسم صالح الصماد به ساحل غربی رفت تا همراه 
با فرماندهــان عالی نظامی در یک مانور نظامی حضور 

یابد که پیام های واضحی برای دشمنان دارد. 
گزارشگر در پایان گفت: ضربه های نظامی و سیاسی 
نیروهای مقاومت یمن بــه نیروهای ائتالف ادامه دارد. 
فعالیت هایی که نشان از توانمندی های عظیم این نیروها 
و قدرت باالی آن ها در کنترل زمام امور در میدان نبرد 

دارد. 

تهدید ونزوئال توسط ترامپ، آمریکای التین را علیه واشنگتن 
متحد کرد. وزارت دفاع آمریکا از آمادگی خود برای اقدامی نظامی در 

ونزوئال در صورت درخواست از آمریکا خبر داد.
به گزارش الوقت، پنتاگون اعالم کرد که ما در آمادگی کامل برای 
فراهم کردن گزینه نظامی در ونزوئال هستیم اما تا کنون درخواستی 
برای این موضوع از آمریکا نشــده اســت. همچنین رئیس جمهور 
آمریکا، جمعه شــب بعد از دیدار با اعضای کابینه امنیت ملی خود در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سؤالی درباره ونزوئال گفت: 
»مــا گزینه های زیادی برای ونزوئــال داریم؛ اما به هر صورت، من 
گزینه نظامی را منتفی نمی دانم. این کشور همسایه ما است. می دانید 
کــه ما در تمام دنیا حضور داریــم و در همه جای جهان، در نقاطی 
که بسیار بسیار دور هستند، نیروی نظامی داریم. ونزوئال خیلی دور 
نیســت و مردم در آنجا در عذاب اند و دارند می میرند. ما گزینه های 
زیادی برای ونزوئال داریم، از جمله گزینه نظامی«. نیویورک تایمز: 
تهدید ونزوئال توسط ترامپ، آمریکای التین را علیه واشنگتن متحد 
کرد روزنامه نیویورک تایمز نوشت: تهدید اخیر دونالد ترامپ رئیس 
جمهــوری آمریکا مبنی بر احتمال اســتفاده از گزینه نظامی علیه 
ونزوئال، آمریکای التین را علیه واشنگتن متحد کرده است. روزنامه 
آمریکایی دوشنبه در گزارشــی افزود: پیش از این نیکالس مادورو 
رئیس جمهوری ونزوئال از دید برخی رهبران آمریکای التین فردی 
طرد شــده محسوب می شــد، اما تهدید اخیر دونالد ترامپ در مورد 
استفاده از اقدام نظامی علیه کاراکاس موجب شد این رهبران مخالف 
مادورو مسیر متفاوتی را دنبال کنند و همگی از آمریکا بخواهند دست 
از مداخله در امور منطقه امریکای التین بردارد. خوان مانوئل سانتوس 
رئیس جمهوری کلمبیا در دیدار یک شنبه گذشته خود با مایک پنس 
معاون ترامپ گفت: حتی نباید در مورد مداخله نظامی در ونزوئال فکر 
کرد.  این نوع پاسخ رئیس جمهوری کلمبیا به تهدید اخیر ترامپ علیه 
ونزوئال، که مشــابه موضع گیری شمار دیگری از رهبران آمریکای 
التین بوده اســت، می تواند یک ائتالف شکننده برخی کشورهای 

آمریکای التیــن را علیه ونزوئال در خطر قرار دهــد. »مارک ال. 
اشنایدر« یک مشــاور در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک 
گفت: تهدید به اقدام نظامی قویترین اجماع نظر را در آمریکای التین 
از زمان پایان رژیم پینوشه در شیلی در راستای حمایت از دمکراسی 
در این منطقه تضعیف می کند. حفظ این ائتالف برای مایک پنس 
که در آمریکای التین به سر می برد، سخت خواهد بود. حتی معاون 
ترامپ در اولین گام سفرش به آمریکای التین، در کلمبیا لحن آمریکا 
را مالیم تر کرد و خواســتار حصول یک راه حل صلح امیز در مورد 
اوضاع ونزوئال شــد. از تهدید اخیر ترامپ علیه ونزوئال بالفاصله به 
عنوان عاملی برای تقویت جایگاه نیکالس مادورو رئیس جمهوری 
ونزوئال یاد شد. پیش از این هوگو چاوز رئیس جمهوری فقید ونزوئال 
و همچنین نیکالس مادورو بارهــا از طرح های آمریکا برای به راه 
انداختن کودتا در ونزوئال و یا حمله به این کشــور ســخن به میان 
آورده بودند. این تهدید ترامپ علیه ونزوئال شرایط را برای کشورهای 
آمریکای التین مخالف دولت کاراکاس ســخت کرده اســت. این 
کشورها یا باید از اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئال حمایت کنند که با 
این شرایط اوضاع منطقه پرتنش می شود و یا باید حامی ونزوئالیی 
باشند که آن ها پیشتر با سیاست های دولتش مخالف بوده اند. برای 
نمونه پرو که پیشتر یکی از سرسخت ترین مواضع را علیه ونزوئال 
گرفته بود، در بیانیه ای اســتفاده از اهــرم زور را در ونزوئال محکوم 
کرده و یا مکزیک گفته است که بحران ونزوئال با استقرار سرباز حل 
نخواهد شد. برزیل نیز استفاده از هرگونه خشونت را در مورد بحران 
ونزوئال رد کرده است. بسیاری از این واکنش ها ممکن است با سابقه 
تاریخی اقدامات آمریکا مرتبط باشد. بیشتر کشورهایی که اکنون این 
تهدید ترامپ علیه ونزوئال را رد می کنند، خود پیشتر حمالت آمریکا 
را تجربه کرده بودند.  'شانون اونیل' یک عضو شورای روابط خارجی 
متخصص در امور آمریکای التین گفت: ســابقه زشت مداخله های 
امریکا به وضوح در ذهن ها در آمریکای التین به خاطر آورده می شود 

حتی اگر ما آن را فراموش کرده باشیم.

یادداشت 
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شــما مانند هرکســی می دانید که دولت اوباما درحالی به پایان رســید 
کــه ایاالت متحده آمریکا را در حالت ناامیدی رهــا کرده بود. آن ها مالیات  
دهنــدگان را با برنامه بهداشــتی فاجعه باری ناامید کردنــد، مرزها را باز و 
بدون حفاظت گذاشتند و اندازه و دامنه دولت فدرال را تا سطح بی سابقه ای 

افزایش دادند. 
رئیس جمهور ترامپ قول داد که این مشکالت را با یک عبارت ساده حل 
کند: »آمریکا را دوباره بزرگ کنید.« اما این مشکالت را نمی توان تنها با این 

عبارت ساده کنار زد.
به همین دلیل ترامپ به تیمی از کارشناســان سیاست گذاری های جدید 
در »بنیــاد میــراث« روی آورده و محققان طرح های خــود را برای عملی 
کردن وعده های ترامپ در مبارزات انتخاباتی ارائه داده اند: آغاز جهشــی در 
اقتصــاد، کاهش اندازه و هزینه های دولت فدرال، تضمین امنیت مرزها و لغو 
و جایگزینی طرح بهداشــتی اوباما. ترامپ می داند که تیم ارتباطی این بنیاد 
از طریق ســایت خبری دیلی ســیگنال می تواند اخبار جعلی را جمع کند و 
با فراهم کردن رســانه های آزاد برای میلیون ها آمریکایی هرروزه حقیقت را 
روشن کند. این بنیاد آن قدر تاثیرگذار است که گاردین در این باره می نویسد:

»در مورد این که دولت ترامپ ایده های خود را از کجا می گیرد هیچ رازی 
وجود ندارد. آن ها به طور سیســتماتیک از نقشــه راه بنیاد میراث استفاده 
می کنند. اتاق فکر محافظه کاری که نفوذ بسیار زیادی در بین اعضای کنگره 
ایاالت متحده نیز دارد.« اما کارهای زیادی بر عهده این بنیاد است و دونالد 
ترامپ در جنگی سخت با رســانه ها و قانون گذاران لیبرال قرار گرفته است. 
نبرد سختی که کنگره جمهوری خواه نیز در وضعیت فعلی به آن دامن زده 
اســت. به همین دلیــل راه حل هایی که بنیاد میراث هــم اکنون در اختیار 

ترامپ قرار می دهد بیش از پیش اهمیت دارد.
ترامپ می دانــد که لیبرال ها کوتاه نمی آیند. آن هــا در حال حاضر برای 
بــردن هر صندلی در کنگره مجلس 30میلیون دالر در صندوق خود دارند و 
هر روز پول بیشتری را برای این جنگ تامین می کنند. به همین دلیل برخی 
از اعضای هیئت امنای بنیاد میراث درباره این چالش باورنکردنی به محافظه 
کاران هشــدار داده اند: این اعضا دالر به دالر پول های اهدا شده به محافظه 
کاران را تا 15 آگوست محاســبه کرده اند که تنها به یک میلیون دالر برای 

هر صندلی می رسد.
بنیاد میراث معتقد اســت که برای تسلیم نشــدن در برابر لیبرال ها باید 
به کمک مردم چشــم داشته باشــد. این بنیاد انتظار دارد که با کمک مردم 
بتوان راه تصحیح سیاســت ها را ادامه داد و از مارپیچ مشکالت نظامی، مالی 
و سیاســی که دولت اوبامــا مالیات دهندگان را در آن گرفتار کرده اســت 

بیرون آمد.

ترامپ ایده های خود را
 از کجا می گیرد؟

چین اعالم کرد که واردات آهن، ســنگ آهن، سرب و 
زغال سنگ را از کره شمالی متوقف خواهد کرد. این تصمیم 
در پی اعمال تحریم های جدید ســازمان ملل علیه پیونگ 
یانگ در واکنش به آزمایش های موشــکی جدید این کشور 

اتخاذ شد.
بنا بر اعالم وزارت بازرگانی چین، ممنوعیت واردات این 
مواد که منابع اصلی تامین نقدینگی پیونگ یانگ محسوب 

می شوند از روز سه شنبه اعمال خواهد شد. 
هم زمان پکن به دولت آمریکا هشــدار داد که از ائتالف 
بین المللی علیه کره شمالی، به عنوان ابزاری برای آغاز یک 

جنگ اقتصادی علیه چین استفاده نکند. 
این هشــدار زمانی اعالم شد که انتظار می رفت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا عصر دوشنبه دستورالعملی 
را امضا کند که به وسیله آن تحقیقات درباره نقض مالکیت 
معنوی توســط چینی ها امکان پذیر شود؛ تحقیقاتی که در 
صورت اثبات می تواند به مجازات های شــدید تجاری چین 

منتهی شود.
از نظر پکن، این دستورالعمل نوعی اعمال فشار بر چین 
است تا در قبال کره شمالی موضع محکم تری را اتخاذ کند. 
هــوا چونینگ، ســخنگوی وزارت خارجــه چین روز 
دوشــنبه در جریان یک کنفرانس خبری گفت: »این کامال 
نادرســت اســت که از یک موضوع به عنــوان ابزاری برای 
اعمال فشــار در موضوعی دیگر استفاده شــود«. خانم هوا 
چونینگ افزود: »جنگ تجاری هیچ برنده ای نخواهد داشت 
و نتیجــه آن، بازنده -بازنده خواهد بود.«  همچنین روزنامه 
دولتی »China Daily« در چین در مقاله ای نوشــت که 

»ترامپ در موضوع کره شمالی، پکن را بیش از اندازه تحت 
فشار گذاشته اســت«. این روزنامه تاکید کرد که »رویکرد 
معامله گرایانه ترامپ به امور خارجی« تا کنون بی فایده بوده 
اســت و سیاسی کردن موضوعات تجاری تنها باعث تشدید 
مشکالت اقتصادی کشور شده و روابط میان چین و ایاالت 

متحده آمریکا را پیچیده تر می کند. 
بیش از ۹0 درصد از تجارت کره شمالی با کشور چین 
انجام می شود و صادرات زغال سنگ نزدیک به نیمی از حجم 

صادرات کره شمالی را در بر می گیرد. 
اگرچه پکــن در فوریه ۲01۷ میــالدی اعالم کرد که 
واردات زغال ســنگ از کره شمالی را تا پایان سال به حالت 
تعلیق در خواهد آورد اما این تصمیم در روابط حســنه دو 
کشــور خللی ایجاد نکرد و روابط تجاری آن ها همچنان در 

سطح خوبی باقی ماند. 
تحریم های جدید شــورای امنیت ســازمان ملل علیه 
کره شــمالی در چهاردهم مرداد ماه با رای موافق 15 کشور 
عضو تصویب شد. کشورهای عضو موظف هستند اعمال این 
تحریم ها را حداکثر ظرف 30 روز پس از تصویب، آغاز کنند. 
در ادامه تحوالت شبه جزیره کره، روز دوشنبه و هم زمان 
با سفر یکی از مقامات ارشد نظامی آمریکا به کره جنوبی، دو 
تن از شــخصیت های برجسته دولت ترامپ تالش کردند تا 
موضع روشــن و واحدی درباره سیاست های آمریکا در قبال 

تهدیدات اخیر پیونگ یانگ ارائه دهند. 
بر این اساس، جیمز ماتیس وزیر دفاع و رکس تیلرسون 
وزیر خارجه این کشور در بیانیه مشترکی که در وال استریت 
ژورنال به چاپ رســید اعالم کردند که هدف ایاالت متحده 

آمریکا از ایجاد »کمپین صلح آمیزی برای اعمال فشار« خلع 
سالح کره شمالی است و نه تغییر این رژیم. آن ها همچنین 
تاکید کردند که »ما هیچ تمایلی به آسیب رساندن به مردم 
کره شمالی که برای مدتی طوالنی در رنجند، نداریم«. این دو 
مقام اعالم کرده اند که از نظر دولت آمریکا، حساب مردم کره 
شمالی از »رژیم متخاصم« پیونگ یانگ جدا است.  همچنین 
گزارش جدیدی در آمریکا منتشــر شــد که اعالم می کرد 
موفقیت کره شــمالی در آزمایش موشک قاره پیما که قادر 
به هدف قرار دادن ایاالت متحده آمریکا است، مرهون خرید 
تجهیزات موشکی قدرتمند در بازار سیاه است؛ تجهیزاتی که 
احتماال در کارخانه های اوکراین که بطور تاریخی با برنامه های 

موشکی روسیه همکاری داشته اند، تهیه شده است.
بر اساس تحقیقات میشــل المن، کارشناس موشک ها 
در موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک آمریکا، پیش از 
این آزمایش های موشــکی کره شمالی به کرات به شکست 
منتهی می شد اما در دو سال جدید طراحان و تامین کنندگان 
تکنولوژی های نظامی پیونگ یانگ تغییر کرده و همین عامل 
باعث موفقیت ناگهانی این کشور در آزمایش های اخیر شده 
است.  در واکنش به این گزارش الکساندر تورچینوف، دبیر 
شــورای امنیت و دفاع اوکراین اعالم کرد که کی یف هرگز 

تجهیزات دفاعی در اختیار کره شمالی قرار نداده است. 
کرهجنوبیاجازهوقوعهیچجنگینمیدهد

در همیــن رابطــه نیــز رئیس جمهــوری کره جنوبی 
روزسه شنبه گفت بدون موافقت سئول هیچ اقدام نظامی ای 
در شبه جزیره کره صورت نمی گیرد و دولت کره جنوبی به 

هر روشی از وقوع جنگ جلوگیری خواهد کرد.

به گــزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، مون جائه این، 
رئیس جمهوری کره جنوبی در ســخنانی تلویزیونی گفت: 
اقدام نظامی در شبه جزیره کره تنها باید با موافقت و تصمیم 
کره جنوبی باشد و هیچ طرف دیگری نمی تواند درباره اقدام 

نظامی بدون سازش با کره جنوبی تصمیم گیری کند.
رئیس جمهوری کره جنوبی به مناسبت هفتاد و دومین 
سال روز آزادی کشورش از حاکمیت نظامی ژاپن که 1۹10 

آغاز و 1۹۴5 به پایان رسید،  سخنرانی کرد.
مــون گفت: دولت همه تدابیــر را در نظر می گیرد تا با 
تمــام ابرازهای موجود جلوی جنگ را بگیرد. او همچنین با 

درخواست از کره شمالی برای آمدن به پای میز مذاکره گفت: 
تحریم ها علیه پیونگ یانگ تنها هدفش این است که مذاکره 
صورت بگیرد. مون افزود: به دولت کره شــمالی می گویم که 
بدون همکاری بین الملل و هم زیستی توسعه اقتصادی غیر 
ممکن است. اگر این روند ادامه یابد تنها به انزوای بین الملل 

و آینده تاریک ختم می شود.  

چین اعمال تحریم های جدید علیه کره شمالی را آغاز کرد

وزارت اقتصاد آلمان اعالم کرد، میزان فروش تسلیحات این کشور به ترکیه در چهار ماهه نخست سال ۲0۱۷ از مرز ۵.۶ میلیون یورو عبور کرده است.
به گزارش الوقت، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، به رغم بحران در روابط آلمان و ترکیه، همکاری ها میان این دو کشور در حوزه نظامی همچنان به قوت خود باقی است.

یک کارشناس مسائل تسحلیاتی در این باره اظهار کرد: فروش تسلیحات از آلمان به ترکیه همچنان ادامه دارد و مطابق با توافق نامه های نظامی بلندمدت میان دو طرف انجام می شود.
ترکیه به عنوان یک کشور عضو ناتو در چارچوب توافق هایی که پیش تر امضا کرده، در راستای خرید تسلیحات از آلمان اقدام نموده است.

ترکیه در چهار ماه ۵ 
میلیون یورو تسلیحات از 

آلمان خریده است

پاورقی 

یــک روزنامــه آمریکایی در ســرمقاله روز دوشــنبه خود ضمــن انتقاد از 
رویکردهای دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور امریکا علیه ایران، خواســتار 

همکاری واشنگتن با تهران برای حل و فصل موضوعات منطقه ای شده است.
به گزارش گروه بین الملل، یک روزنامه آمریکایی در ســرمقاله روز دوشنبه 
خود ضمن انتقاد از رویکردهای دولــت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور امریکا 
علیه ایران، خواســتار همکاری واشــنگتن با تهران برای حل و فصل موضوعات 

منطقه ای شده است. 
روزنامــه »نیویــورک تایمز« در ابتدای ایــن مقاله با بیــان ادعاهای اثبات 
نشده می نویســد: »مخالفان توافق هسته ای اغلب گالیه می کنند که این توافق 
روش های مخرب ایران برای گســترش نفوذ خود و ثبات زدایی در خاورمیانه را 

مدنظر قرار نمی دهد.«
رســانه آمریکایی با توصیف تالش های ترامپ برای اعالم عدم پایبندی ایران 
به عنوان اقدامی »پرمخاطره« و »فاقد هرگونه ادله« نوشــته است: »مخالفان، 

این حقیقت را که توافق مورد نظر کارآمد است نادیده می گیرند.« 
نیویــورک تایمز در ادامه اســتدالل کرده اســت: »واشــنگتن به جای زیر 
ســوال بردن توافق، می تواند توجهش را معطوف به نگرانی ها درباره فعالیت های 

غیرهسته ای ایران بکند.«
»ایران بدون شــک، در حال اِعمال قدرت )در منطقه( است، اما یادآوری این 
نکته ســودمند خواهد بود که این موضوع تا حدی نتیجه حمله آمریکا به عراق 
در ســال ۲003 و عزل صدام حسین است که زمانی نیرویی پرقدرت برای مهار 

ایران بود.«
نگارندگان از دولت ترامپ بابت اینکه برای تدوین سیاست های خود در قبال 

ایران گزینه های اندکی را روی میز گذاشته اند، انتقاد کرده اند.
»دولــت، هنوز در حال کار بر روی راهبردش در قبال ایران اســت، اما آقای 
ترامپ و دســتیاران او گزینه های روی میز گذاشــته اند: دیوســازی از ایران، 
حمایت از تحریم های سخت گیرانه موشکی و نقض حقوق بشر و وعده همکاری 
با کشورهای عربی که همانند اسرائیل، ایران را یگانه تهدید می بینند و خواستار 

انزوای آن هستند.«
در ادامه این سرمقاله تأکید شده اســت: »رفتارهای تهدیدآمیز ایران بدون 
شک نیازمند مقابله از طرف ایاالت متحده و دیگران است، اما ایران تنها نیروی 

ثبات زدا در منطقه نیست و خصومت ورزی بی وقفه هم کارساز نخواهد بود.«
نیویورک تایمز دیدارهای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و جان کری، 
وزیر خارجه ســابق آمریکا در جریان مذاکرات هســته ای را »رابطه ای کارآمد« 
توصیف کرده و نوشته اســت: »اما آقای ترامپ و وزیر خارجه اش به جای مبنا 

قرار دادن آن، حتی از دیدار با ایرانی ها خودداری ورزیده اند.«
در بخــش دیگری از این ســرمقاله با تأکید بر اینکه ایران و آمریکا ســابقه 
همکاری برای موضوعات منطقه ای دارند از دولت ترامپ خواســته شــده برای 
حل موضوعات افغانســتان همکاری کند. »ایران بعد از عزل طالبان، در ســال 
۲001 بــه آمریکا و دیگران برای ســازمان دهی دولت جدید عراق کمک کرده 
و در تشــکیل دولت ائتالفی در این کشور در ســال ۲01۴ نقش آفرینی کرد. 
اکنون می توان ایران را ترغیب کرد تا طالبان را وارد گفت وگوهای آشتی جویانه 
با افغانســتان بکند. ایران و آمریکا می کنند برای مقابلــه با قاچاق مواد مخدر 
که یک نگرانی مشترک دیگر اســت نیز با یکدیگر همکاری کنند. ضمن اینکه 
ایران، نقش موثری در مبارزه با داعش داشــته اســت.« نیویورک تایمز نوشته 
اســت: »ایران بزرگ تر از آن اســت که بتوان آن را نادیده گرفت؛ ضمن اینکه 
اگر واشــنگتن سیاست تغییر رژیم را دنبال کند - چنان که برخی از مقام های 

آمریکایی ظاهراً می خواهند- مخاطرات زیادی وجود خواهد داشت.«

ایران را نمی توان نادیده گرفت

چین و هند آستانه نبرد تمام عیار!

جنبش تغییر عراق، هیئت مذاکره کننده کردستان را نماینده تمام مردم کرد نمی داند

آمادگیآمریکابرایانجاماقدامنظامیدرونزوئالافزایش خسارت های عربستان در جنگ یمن


