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بوی تند «اتم» در مشام شبه جزیره کره

در میانــه مناقشــات هنــد و چیــن بــر ســر هیمالیــا و
جــادهای کــه در منطقــه «دوکالم» در حــال ســاخت
اســت ،تبتیهای مخالف دولت چیــن در حمایت از
هند به خیابانها آمدند.

همزمان با افزایش رجزخوانی رئیس جمهوری امریکا علیه کره شمالی؛ ترامپ ،ونزوئال را هم تهدید به جنگ کرد

EPA

همسایگان

رونمایی از طرح «بلک واتر»
برای افغانستان

گروه جهان /در شــرایطی کــه دهها هزار مســلمان
روهینگیایــی از اوایــل دهه  90تاکنــون از ترس پیگرد
دولت میانمار و خشــونت در این کشور به بنگالدش
و هندوســتان گریختهانــد ،مقامــات هندوســتان و بنــگالدش و میانمــار به
رایزنــی بــا یکدیگر پرداختند تا بــرای اخراج  40هزار مســلمان روهینگیایی
از هنــد و بنــگالدش تصمیــم نهایــی بگیرنــد .بــه گزارش ایســنا بــه نقل از
خبرگــزاری رویترز ،روز گذشــته دولت هنــد اعالم کرد در حــال حاضر هزار
مســلمان روهینگیایی در هندوســتان زندگی میکنند که در آژانس آوارگان
سازمان ملل ثبتنام شدند و مابقی غیرقانونی هستند و باید اخراج شوند.
سخنگوی وزارت کشور هندوستان نیز افزود :اخراج این تعداد از مسلمانان
در ســطح دیپلماتیــک با مقامهای بنــگالدش و میانمار به بحث گذاشــته
شده و باید در زمان مناسبی شفافسازی بیشتری صورت گیرد.
این در حالی است که سازمان عفو بینالملل اخراج مسلمانهای روهینگیا
و بــه حاشــیه کشــاندن آنهــا را ناراحتکننــده توصیــف کرده اســت .بر این
اســاس دفتر کمیســیونر عالی امور پناهندگان ســازمان ملل در هندوســتان
اعــام کرده تــاش دارد تا دربــاره برنامههای دهلی در اخراج مســلمانان
روهینگیا حقایــق را بیابد.همزمان با طرح اخراج مســلمانان روهینگیایی،
دولت میانمار اعالم کرد قصد دارد پانصد سرباز خود را به استان «راخین»
واقع در شــمال غرب این کشــور اعزام کند .این تصمیم پس از پیدا شــدن
اجســاد هفت فرد بودایی در کوههای اطراف شــهر «ماونگداو» گرفته شده
و ارتــش میانمــار با هدف کمک به افزایش امنیــت نیروهای خود را به این
منطقــه اعــزام کرد .چنیــن تدابیری از ســوی دولت میانمار مــوج تازهای از
نگرانیهــا را در ارتباط با افزایش خشــونتها در ایــن منطقه افزایش داد،
چرا که ســال گذشته نیروهای امنیتی با حمله به روستاییان این منطقه ،به
زنان مسلمان «روهینگیا» تجاوز کرده و خانههایشان را به آتش کشیدند.

در چنین شــرایطی که جهان با نگرانی تحوالت شــبه جزیره کره را رصد
میکنــد ،خبرگــزاری رویترز از جلســه پرســش و پاســخی بیــن ترامپ و
خبرنگاران خبر داد که در آن رئیس جمهوری امریکا نوید اقدام نظامی
دیگــری را میدهد اما این بار ونزوئال ،کشــور بحــران زده امریکای التین،
هــدف بلندپروازیهــای جنگی آقــای رئیس جمهــوری اســت .ترامپ
بــا بیان این مطلب که مــردم در ونزوئال در رنج به ســر میبرند و هر روز
میمیرند ،به دولت کاراکاس هشــدار داد ،دست به حمله نظامی علیه
ونزوئــا خواهــد زد .اما او از ارائه جزئیــات این اقدام نظامی امتناع کرد و
توگــو نمیکنیم اما یــک اقدام نظامی
گفــت :ما درباره این مســأله گف 
چیزی اســت که دنبالش هســتیم .وزارت دفاع امریــکا (پنتاگون) اعالم
کرده اســت ،هیچ دســتوری از کاخ ســفید درباره ونزوئــا دریافت نکرده
استاماارتشامریکاآمادهپشتیبانیازشهروندان
این کشــور و منافــع ملی امریکاســت .تحلیلگران
بــر این باورنــد که یکــی از اصلیتریــن دالیل روی
آوردن رئیــس جمهــوری امریکا به اقــدام نظامی
علیــه کشــورها ،ناکامیهایی اســت کــه او در اداره
امــور داخلی امریکا در عرصههای مختلف اعم از
اقتصادی ،بهداشــت و درمان ،اشتغال و ...داشته
اســت .او کــه در رقابتهای انتخاباتی شــعارهای
اقتصــادی و معیشــتی زیــادی داده بــود ،تاکنــون
نتوانســته بــه شــعارهایش عمــل کنــد و در  6ماه
ریاست جمهوریاش لقب نامحبوبترین رئیس
جمهوری تاریخ امریکا را گرفته است .ترامپ حاال
میخواهد این ناکامیها را با لشکرکشی به کشورها
و قدرت نماییهای ظاهری در سطح بینالمللی
بپوشاند .اما از آنجا که جنگ احتمالی امریکا و کره
شمالیبسیارگسترده،پرهزینهوویرانگرخواهدبود
او مســأله اقدام نظامی علیــه ونزوئال را نیز مطرح
کرده است که جنگی کم خطرتر ،کم هزینهتر و توجیه پذیرتر است .افکار
عمومی امریکا نیز با لشکرکشــی کشورشــان به ونزوئــا راحتتر همراه
خواهند شــد ،زیــرا به عقیده آنهــا دولت کاراکاس یک دولت ســرکوبگر
اســت که حقوق بشر را درباره شهروندانش رعایت نمیکند و وضعیت
اقتصادی این کشــور امریکای التین را به حالت بحرانی درآورده اســت.
همچنین جنگ احتمالــی امریکا و ونزوئال به رویارویی هســتهای منجر
نخواهد شد اما احتمال اینکه کره شمالی پاسخ امریکا را با کالهکهای
هستهایبدهدبسیارباالست.
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آسیا

هند و بنگالدش
روهینگیایی ها را اخراج می کنند

گروه جهان /جنگ لفظی دونالد ترامپ
و کیــم جونــگ اون ،رهبــران جنگ طلب
و افــراط گرای امریکا و کره شــمالی نه تنها
ذرهای فروکش نکرده بلکه شــعلههایش
آنقــدر گســترده شــده کــه رهبــران اقصی
نقاط جهان بویژه مقامات کشورهای شرق
آســیا با نگرانی به آن و پیامدهایش چشم
دوختهانــد .آنهــا خــوب میدانند کــه این
روزها در شــبه جزیره کــره بیش از هر زمان
دیگــری بوی جنگ پیچیده اســت و ارتش
 13میلیــون نفــری کره شــمالی بــه همراه
سه ونیم میلیون نیروی داوطلب این کشور
آمادگی خود را برای جنگ اعالم کردهاند،
آنها حتی به این مسأله اندیشیدهاند که در
صــورت وقوع درگیری نظامی – هســتهای
بینامریکاوکرهشمالیازمتروهایپیونگ
یانــگ کــه عمیقتریــن متروهــای جهــان
لقب گرفتهاند ،بهعنوان پناهگاه اســتفاده
کنند .سامانه پدافند موشکی روسیه نیز در
مناطق جنوبی به حالت آماده باش کامل
درآمده اســت .در جبهه امریکا و متحدان
منطقهایاشنیزشواهدیمبنیبرتدارک
آرایش جنگی به چشم میخورد به طوری
که وزارت دفاع ژاپن روز جمعه از اســتقرار
چهار رهگیر پاتریوت زمین به هوا در غرب
این کشور به منظور پاسخ دادن به حمالت
احتمالــی کــره شــمالی خبــر داد و شــینزو
آبــه ،نخســتوزیر ژاپن اعــام کــرد ،برای
حفظ امنیت و اموال مردم کشورش تمام
تالشــش را خواهــد کــرد .وزارت دفــاع کره
جنوبی نیز دیروز شــنبه به نیروهای ارتش
این کشــور دســتور داد ،در باالترین ســطح
آماده باش قرار گیرند .اگر به این تحرکات
توگوی تلفنی دیروز شــنبه شــی جین
گف 
پینگ ،رئیــس جمهوری چین بــا ترامپ،
همتــای امریکایــیاش را اضافــه کنیــم،
درمییابیــم که اوضاع در شــبه جزیره کره
حساستر از هر زمان دیگری شد ه است.
بــه گــزارش «ایــران» به نقل از ســایت
شــبکه خبــری سیانبیســی امریکا ،پس
از آنکــه ترامــپ روز سهشــنبه گذشــته کره
شــمالی را بــا «خشــم و آتشــی کــه جهان
تاکنــون تجربه نکرده اســت» تهدید کرد و
کرهشمالینیزازآمادگیاشبرایحملهبه
گواموپایگاهنظامی اندرسون امریکا در این
منطقه خبر داد ،واکنشها هم در داخل و
هم در خارج از امریکا به اظهارات «گزافه»

رئیس جمهوری امریکا شروع شد اما این
واکنشها باعث نشد ترامپ عقب نشینی
کند .او به تهدیدهایش علیه پیونگیانگ
ادامــه داد و به خبرنــگاران گفت :اگر [کیم
جونــگ اون رهبــر کــره شــمالی] – همان
طــور که خــود و خانــوادهاش طی ســالها
تهدیــد کردهانــد – بــاز هــم علنــاً تهدیــد
کنــد یا در رابطــه با گوام یا هــر قلمرویی از
امریکا یا متحدان امریکا کاری بکند ،واقعاً
پشــیمان خواهد شــد .خیلی زود پشیمان
خواهــد شــد .ترامپ ســاعاتی قبــل از این
اظهارات نیز ،در تهدیــدی دیگر در توئیتر
نوشــته بــود :اگر کــره شــمالی غیرعاقالنه

آنها [کره شــمالی] جدیــت حرفهایم را
درک کنند.البته کره شمالی نیز در واکنش
بــه ایــن تهدیدها ســاکت نبــوده و بعــد از
تهدیداتی که درباره حمله به گوام مطرح
کــرد ،گزارشها حاکــی از تحرکات نظامی
ایــن کشــور اســت .به گــزارش خبرگــزاری
فرانسه« ،جوزف برمودز» ،کارشناس امور
دفاعی و اطالعاتی در امور کره شمالی نیز
عکسهایی در تارنمای «مؤسســه امریکا
– کره» در دانشــگاه جان هاپکینز قرار داده
اســت که به گفته وی نشــان میدهد ،کره
شمالی یا برای ســری جدیدی از آزمایش
دریایــی آمــاده میشــود یــا سیســتمهای

ونزوئال؛ دومین مقصد لشکرکشی احتمالی ترامپ

ëëترامپ :اگر[کیمجونگاون بازهمعلناًتهدیدکندیادررابطهباگوامیاهر
قلمروییازامریکاکاریبکند،واقعاًپشیمانخواهدشد
ëëبیــش از 60عضو کنگره امریکا در نامــهای به وزیر امور خارجه این کشــور،
تهدیدهایترامپعلیهکرهشمالیرامحکومکردند
نیم نگاه
ëëاتحادیهاروپاخواستارحلوفصلبحرانکرهشمالیازطریقمذاکرهاست

ëëترامپ با بیان این مطلب که مردم در ونزوئال در رنج هســتند به
کاراکاسهشدارداد،دستبهحملهنظامیعلیهونزوئالخواهدزد

عمل کنــد ،راه حلهــای نظامــی در حال
حاضــر آماده و مهیاســت .امیــدوارم کیم
جونــگ اون راه دیگــری پیــدا کنــد .وقتــی
از رئیــس جمهــوری امریکا پرســیده شــد،
منظــورش از ایــن توئیــت چه بود ،پاســخ
داد :فهمیدنش بسیار بســیار آسان است.
منظــورم همانی بــود که گفتم .امیــدوارم

پرتاب از زیردریایی را اصالح یا به روز کرده
یا نسخه پیشرفتهتری از «پوکگوسونگ»1-
را توســعه داده است .پوکگوسونگ 1-یک
موشک بالستیک برای پرتاب از زیردریایی
اســت که نخستین بار در اوت سال گذشته
میــادی بــا موفقیــت آزمایــش شــد .این
موشــک  500کیلومتر به سمت ژاپن پرواز

کــرد .در آن هنــگام کیم جونــگ اون رهبر
کره شــمالی گفته بود که ســرزمین اصلی
امریکا در تیررس موشکهای پرتاب شده
از زیردریاییهای پیونگ یانگ در اقیانوس
آرام قرار گرفته است.
ëëخشمکنگرهامریکاازخودسریترامپ
اظهــارات جنگطلبانــه ترامــپ بــا

ترامپ ،جنگ را دوست دارد
فراسو
جاناتان فريدلند

مترجم :وصال روحاني

هــر چقــدر غربيهــا رهبــر كــره شــمالي را
بــزرگ كــرده و او را بانــي حتمي يك جنگ
اتمي بزرگ در جهان و بهانه يك رويارويي
مخوف دانســتهاند ،در اصــل و در واقعيت
بايــد مراقــب دونالــد ترامــپ بــود زيــرا او
رئيسجمهوري امريكا است كه در زمينه به
راه انداختــن هر جنگي و به ويژه جنگهاي
اتمــي اختيــار تــام دارد و بــه هيچكس هم
در ايــن ارتباط جواب پس نميدهد.شــايد
مــرد اول كاخ ســفيد در صــدور فرمانهايي
كــه مهاجــرت خارجيهــا را بــه امريكا منع
كند مشكل داشــته باشد و به تنهايي نتواند
مشكل سالمتي و نيازهاي بهداشتي مردم
ايــن كشــور را تأميــن كنــد و بــه رأي مثبــت
مجالــس نمايندگان و ســناي اين كشــور در
ايــن ارتبــاط محتــاج باشــد اما عجبــا كه در
مورد جنگهاي اتمي و بــه راه انداختن آن
هيچ توضيحي را به ديگران بدهكار نيست
و فقــط خــودش و خــودش در ايــن ارتبــاط
تصميمگيرنده اســت .كافي اســت ترامپ
از دســتيار اول نظامــياش در كاخ ســفيد
بخواهد كه کيف موسوم به فوتبال اتمي(!)
(ايــن عنــوان بــه ســبب بــه كارگيــري كليد
واژه «ضربــه آزاد» روي يكــي از دكمههــاي
كيبورد اين کيف بدان اطالق شــده است) را
بــراي او بياورنــد و آن را باز كنــد و با خواندن
توضيحــات روي كيبوردها به اتاق جنگ در
پنتاگــون تلفن بزند و كلمات «كــد» واري را
كــه ثابت ميكند رئيسجمهوري اســت بر

زبان آورد و فرمان پرتاب موشكهاي اتمي
را به سوي مقاصد تعيين شده صادر كند در
آن صورت مسئوالن اجرايي پنتاگون ظرف
حداكثر 30دقیقهبايدموشكهارابهسمت
هدف پرتاب كرده و كار را تمام كرده باشند.
ëëمنجنگرادوستدارم!
خطــر زماني بيشــتر و ترامــپ هنگامي
هولناكتر ميشــود كه در نظــر بگيريم وي
در ســال  2015در نطقهايــش بــا هــدف
راهيابــي به كاخ ســفيد ميگفــت« :در يك
جنــگ اتمــي مــن تصويــر خيرهكننــدهاي
را كــه از ويرانگريهــاي وســيع ميبينــم بــا
چ چيز ديگري نميتوانــم قياس كنم».
هي 
و افــزود« :مــن جنــگ را دوســت دارم زيــرا
بهتــر از صلحهــاي كاذب اســت ».اگر همه
اينهــا نگرانكننــده نباشــد كافــي اســت به
اظهــارات جو اســكاد بــورو ،نماينده ســابق
كنگــره امريــكا توجه كنيم كــه چندي پيش
مسائلي را پيرامون ارتباطات بينالملل به
ترامــپ تعليم مــيداد و اينك با يــادآوري
آن روزها ميگويد :طــي آن ديدارها ترامپ
ســه بار و هر بار با تأكيد بيشتر از من پرسيد:
«اگر اين سالحها (اتمي) را در اختيار داريم
پــس چــرا از آنهــا اســتفاده نميكنيــم؟!»
هيالري كلينتــون نماينده شكســتخورده
دموكراتها در انتخابات رياستجمهوري
امريكا 15ماه پيش در كمپين تبليغاتياش
به مردم امريكا هشدار داده و گفته بود :بايد
بســيار مراقب و هراســان باشــيم زيرا كافي
است كه ترامپ شخصاً از يك نفر خوشش
نيايــد و آن وقت بمب اتمــياش را كه براي
او بازيچهاي بيش نيســت به ســمت طرف
مقابل پرت خواهد كرد.
ëëچشماميدبهكميتهسهنفره
آنهايــي كــه نميخواهنــد بپذيرنــد در
تنش جــاري بين امريكا و كره شــمالي طي

احضار منشی شخصی ترامپ برای پرونده تحقیقات روسیه

کمیته تحقیقات کنگره امریکا در ادامه بررســی پرونــده ارتباط کابینه ترامپ با
دولت روسیه ،منشی مخصوص ترامپ را برای پاسخگویی در رابطه با این پرونده
فراخواند.
بــه گــزارش ایرنا به نقل از شــبکه خبری ای .بی .ســی ،کمیتــه تحقیقات کنگره
امریکا «رونا گرف» منشی مخصوص و معاون ارشد سرپرست سازمان ترامپ
و یکــی از افــراد مطمئن در دایره تشــکیالت تجاری و مالی ترامپ در  30ســال
گذشــته را برای پاســخگویی به ســؤاالتی در رابطه با ذکر نــام وی در ایمیلهای
برمالشده میان «دونالد جونیور» پسر ترامپ و «راب گولدستون» واسطه دیدار
وی با وکیل روسی فراخواند.

واکنشهــای بســیاری در داخــل امریــکا
مواجــه شــد .جیمــز کالپــر ،رئیس ســابق
توگو با شبکه
اطالعات ملی امریکا در گف 
خبــری ســیانان درباره ایــن لفاظیهای
جنگی هشــدار داد و گفت ،دو کشور امریکا
و کــره شــمالی ممکــن اســت بــه صورت
کورکورانــه به ســمت جنگ ســوم جهانی

گزارش

PA

گروه جهــان /در پــی افزایــش وضعیــت بحرانی و
امنیتی افغانســتان طی ماههای اخیر ،دونالد ترامپ
خواهــان راهبــرد جدیــدی بــرای خــروج از بنبســت
جنگ  16ســاله در این کشــور شده که قرار اســت بزودی اعالم شود .اما از جمله
راهبردهــای اعــام شــده ،افزایش تعــداد نظامیــان امریکایی در افغانســتان و
سپردن مسئولیت حمالت هوایی به شرکت خصوصی بلک واتر است که دیروز
از طرح خود برای افغانســتان رونمایی کرد .این در حالی اســت که مک کین ،از
جمهوریخواهــان تندرو در امریــکا نیز برنامه جدیدی را بــرای پیروزی در جنگ
افغانستان مطرح کرد ه است.
به گزارش ایرنا ،در شــرایطی که دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشــین
امریکا با کاهش تعداد نظامیان خود قصد خروج کامل از افغانســتان داشــت،
«دونالــد ترامــپ» خواهــان افزایــش شــمار نظامیــان امریکایی در افغانســتان
بیــن  3تــا  5هــزار نیرو شــد ه اســت و در کنــار آن قصــد دارد شــرکت خصوصی
بینالمللــی بلــک واتر که مســئول بســیاری از مأموریتهای حســاس پنتاگون
و ســازمان ســیا است و هنوز ســابقه جنایتهای آن در کشــورهایی مانند عراق،
پاکســتان ،افغانســتان و عراق در حافظهها ثبت است ،را وارد جنگ افغانستان
کند و مسئولیت شماری از حمالت را به این شرکت امنیتی بسپارد .در این بین
شرکت امنیتی بلکواتر که از ماه مارس گذشته پیشنهاد برعهده گرفتن حمالت
هوایی بالگردهای جنگی و هواپیماهای بدون سرنشــین و مسئولیت حمایت از
نظامیان افغانستان را مطرح کرد ه بود و در صف اول واگذاری چنین مسئولیتی
قرار دارد ،دیروز از طرحهای خود برای افغانستان رونمایی کرد .بر اساس طرح
این شــرکت ،حدود  5هزار و ۵۰۰پیمانکار نظامی جایگزین سربازان امریکایی و
نیروهای ویژه با هدف آموزش سربازان و کمک به مبارزه علیه طالبان میشوند.
همچنین  ۹۰جنگنده از این نیروها پشتیبانی خواهند کرد .طبق اعالم بلک واتر
هزینه ساالنه تمام این نیروها کمتر از  ۱۰میلیارد دالر خواهد بود.
هرچند به نظر میرسد امریکاییها در حال به توافق رسیدن با بلک واتر هستند،
«رونالد نیومن» ســفیر ســابق امریکا در افغانســتان اعالم کرد «محمد اشــرف
غنــی» رئیــس جمهوری افغانســتان بــا طرح بلک واتــر موافقت نکرد ه اســت.
ژنرال «جان نیکلســون» فرمانده امریکایی نظامیان خارجی در افغانســتان نیز
بــا طرح مذکور مخالفت کرد ه اســت .این در حالی اســت که پنتاگــون نیز درباره
موفقیت و توانایی شرکتهای خصوصی در جنگ افغانستان ابراز تردید و شک
کرده است .در همین حال دولت روسیه در واکنش به استراتژی جدید واشنگتن
در افغانســتان ،اعــزام کارکنان شــرکتهای نظامی خصوصی به افغانســتان را
بدبینانه دانســته و چنین رویکردی را ناامیدانه و بیخردانه دانست.همزمان با
اســتراتژی جدید مطرح شــده از ســوی دولت ترامپ« ،جان مککین» ،سناتور
جمهوریخواه و رئیس کمیته خدمات مســلحانه سنا نیز با تأکید بر اینکه پس از
گذشت  7ماه از روی کار آمدن ترامپ کاخ سفید استراتژی جنگی را در رابطه با
افغانستان طرح نکرده ،برنامه خود را برای پیروزی در طوالنیترین جنگ امریکا
مطرح کرد .مککین در طرح پیشنهادی خود خواستار افزایش تعداد نیروهای
مقابله با تروریســم امریکا ،اعمال تحریمهای اقتصادی ،نظامی و دیپلماتیک
نامشــخص بر پاکســتان به خاطــر ادامه حمایتهایــش از گروههایی شــد که با
افغانها و نیروهای تحت رهبری امریکا مبارزه میکنند .وی همچنین خواستار
تطبیق کمک امریکا به افغانستان با معیارهای تعیین شده در مسائلی همچون
اجرای قانون و مبارزه با فساد شد.
ëëتأییدهمکاریمشترکطالبانوداعشدرجنایتمیرزااولنگ
روز گذشــته یکــی از گروههای حقوق بشــر ،همکاری مشــترک طالبــان و داعش
در حمله به روســتای میرزا اولنگ در والیت ســرپل را که به کشــته شــدن  60نفر
انجامید تأیید کرد .این در حالی اســت که کمیســیون حقوق بشر افغانستان نیز
بــا تأییــد تبانی گروه طالبــان و داعش در حمله به این روســتا اعــام کرد چنین
حمله مســلحانهای مصــداق جنایت علیه بشــریت بوده که در نتیجــه آن 471
خانواده افغانی بیخانمان و بین  50تا  60غیرنظامی کشــته شــدند .به گزارش
این کمیسیون ،مال «نادر» و مال «غضنفر» به ترتیب فرماندهان محلی طالبان و
داعش هستند که در میرزاولنگ مرتکب جنایت شدند.
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خبرها از تقویت احتمال جنگ می گویند
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تظاهرات علیه ترامپ مقابل سفارت امریکا در لندن ،ژانویه 2017

روزهــا و هفتههــاي اخير خطر وحشــتناكي
نهفته است ،ميگويند سرانجام «عقل» بر
«تنــدروي» حاكم خواهد شــد .به گفته آنها
ژنرالهايمسنوكهنهسياستمدارانحاضر
دركاخسفيدجلوياقداماتترامپراگرفته
و خطر بزرگ فعلــي را خنثي خواهند كرد.
اميــد درجــه اول آنها به كميته ســ ه نفرهاي
اســت كــه بــه طــور غيررســمي در پنتاگون
تشكيل شده و آن را «كميته نجات امريكا»
ناميدهاند و اعضاي آن جان ماتيس رئيس
پنتاگون ،جان كلي رئيس تازه منصوب شده
كاركنان كاخ ســفيد و اچآر مكمستر مشاور
امنيتمليترامپهستندووظيفه دارندبه
ترامپ خطهاي فكري الزم را در امور جنگي
بدهنــد و وي را آرام ســازند و در مســيرهاي
مسالمتآميزبهحركتدرآورند.
اضافه بــر اينها ترامپ يك مشــت آدم
مــورد وثــوق دارد كه برخالف خــودش (كه
يك عمر تاجر بوده) از جواني در «سياست»
چرخ ميزدهانــد و پختهتر از آنند كه ندانند
جنــگ اتمي برنــده ندارد و هر دو ســوي آن
مضمحل ميشــوند و البد آنها ترامپ را به
راه خواهنــد آورد و امريكا و به واقع جهان را
از يك فاجعه اتمي رهايي خواهند بخشيد.

ëëاميدبهخلعترامپ
حتــي ميتــوان بــه رابــرت مولــر يك
مقــام ســابق افبــيآي اميــد بســت كــه
رئيــس كميته تحقيقاتي اســت كه روابط
پيــش از رئيــس جمهوري شــدن ترامپ
و پســرش بــا روسها را كــه راه او را به كاخ
ســفيد هموار كرد در دســت بررســي دارد
و از ايــن قــدرت بهره ميگيــرد كه ترامپ
را به ســبب اين ارتبــاط غيرقانوني بركنار
كنــد .بــا ايــن حال تنهــا حقيقت مســلم
اين اســت كه آن كيف فوتبالــي در اختيار
ترامپ اســت و او اختياردار تام آن اســت
و توضيحــي نيــز بــه هيچكــس بدهــكار
نيســت و اگــر اراده كند جهــان را با پرتاب
موشــكهاي كوبنــده اتمــياش به خاك
و خون خواهد كشــيد و چــه بهانهاي براي
اين كار موجهتر از اينكه رهبر كره شــمالي
نيز خيــال حمله اتمي بــه امريــكا دارد و
به صراحت گفته اســت كه موشــكهاي
دوربــرد داراي كالهكهاي هســتهاياش
ميتوانــد نيمــي بيشــتر از  50ايالــت
امريــكا را بزننــد و بــه امريكاييهــا درس
بد و تلخي بدهند.
منبعGuardian:

گزینه جایگزین روسیه برای سازش در خاورمیانه

وزیر امور خارجه روســیه برای نخســتین بار طرح جایگزینی را برای راهکار تشــکیل دو
کشــور در فلســطین به منظور حل مناقشه اســرائیلی  -فلســطینی ارائه داد.به گزارش
ایسنا ،سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه در همایش «سرزمین معانی» با تأکید
بر درخواســت والدیمیر پوتین برای آغاز مذاکرات اســرائیلی  -فلسطینی ،خاطرنشان
کــرد ،طرفیــن باید بر ســر میز مذاکــره بنشــینند .وی در عین حــال تأکید کــرد :هرگونه
تالشی برای حل این مناقشه خاورمیانه ،بدون تشکیل کشور فلسطین ،تبعات ناگواری
بهدنبال خواهد داشت .زیرا در این صورت اسرائیل یا حقوق کامل اعراب و مسلمانان
را رعایــت میکند یــا آنها را از این حقوق محروم میکند که این به معنای شــکلگیری
نظام آپارتاید شبیه نظام حاکم بر آفریقای جنوبی در گذشته خواهد بود.

ســوق پیــدا کنند چــون رویکــرد خصمانه
میــان «ترامــپ» و «اون» افزایــش یافتــه
اســت .بیش از  60عضو کنگــره امریکا نیز
در نامــهای به رکــس تیلرســون ،وزیر امور
خارجه این کشور ،تهدیدهای ترامپ علیه
کــره شــمالی را محکوم کــرده و خواســتار
جلوگیــری از وقوع جنگ احتمالی بین دو
کشورشدهاند.
ëëجنگ درانظار،مذاکره در خفا
ایــن در حالــی اســت کــه خبرگــزاری
آسوشــیتدپرس روز جمعــه در گزارشــی
اختصاصی فاش کــرد که دولت ترامپ با
وجود هیاهوی اخیری که علیه کره شمالی
بــه راه انداخته ،چند ماه اســت که بیســر
و صــدا مشــغول دیپلماســی پشــت پرده
بــا مقامات پیونــگ یانگ اســت و جوزف
یون ،نماینــده امریکا در امور سیاســی کره
شــمالی و پــاک ســونگ ایــل ،دیپلمــات
کــره شــمالی در نمایندگی ســازمان ملل
توگوهای پشــت پرده
مســئولیت این گف 
را برعهــده دارنــد .با وجود ایــن ،افراد آگاه
از تماسهــای واشــنگتن  -پیونــگ یانگ
به آسوشیتدپرس گفتهاند ،این تعامالت
تاکنــون نتوانســته تنشهــای دو کشــوربر
ســر ســاحهای هســتهای کــره شــمالی و
پیشرفتهای موشــکی آن را کاهش دهد.
امــا بــه عقیــده منابــع آگاه ،اگــر ترامــپ و
«اون» پرخاشــگریهای روزهــای اخیــر را
توگــو
کنــار گذاشــته و روی خــوش بــه گف 
نشــان دهند ،رایزنیهای پشت پرده هنوز
میتواند مبنای مذاکرات بر سر سالحهای
هستهایکرهشمالیباشد.
اتحادیه اروپا نیز خواستار حل و فصل
بحران کره شمالی از طریق مذاکره است
و بــا بــاال گرفتــن تنشهــا بین واشــنگتن
و پیونــگ یانگ دیروز شــنبه اعــام کرد،
جلســه فوقالعــاده کمیتــه سیاســی و
امنیتی این اتحادیه برای بررسی تحوالت
شــبه جزیره کــره ،روز دوشــنبه (فــردا) به
ریاستفدریکاموگرینی،مسئولسیاست
خارجــی اتحادیــه اروپــا برگزار میشــود.
برخی کشــورهای اروپایی از جمله آلمان
و اتریــش نیز خواســتار خویشــتنداری دو
طرف شدهاند .در تازهترین واکنش ،آنگال
مرکلصدراعظمآلمانروزجمعهتأکید
کرد ،مســأله کره شــمالی راه حل نظامی
ندارد.

زندگی مردم گوام
زیر سایه تهدید کره شمالی

چند روزی از زمانی که کره شمالی در پاسخ به تهدیدات
دونالد ترامــپ ،اعالم کرد در حال بررســی طرحی برای
حمله به کشــور کوچک گوام اســت ،میگذرد .اما در این
مدت و در پرتو این گونه اخبار ساکنان این جزیره 544کیلومتری (مساحت شهر
تهران 730کیلومترمربعاست)،درحالگذرانزندگیعادیخودهستند.مارکو
مارتینز ،شهروند  27ساله این جزیره میگوید :اگر این اتفاق بیفتد ،خب دیگر
افتاده است،اما فعالً نمیخواهم ذهن خودم را مشغول این مسأله کنم .او مثل
خیلی از  160هزار شهروند گوام ،سالهاست که به تهدیدی که کره شمالی همه
منطقه را تهدید میکند ،عادت کردهاند ،بویژه که پیونگ یانگ در سال 2013نیز
تهدیدی مشابه را مطرح کرد اما عملی نکرد ه بود .جودیان سانتوس ،شهروند
گوامی که در موزه این کشور کار میکند میگوید :ما باید آرامش خودمان را حفظ
کنیم .دولت بخوبی مراقب همه ما است.ادی کالوو ،فرماندار گوام ضمن اینکه
قبول میکند ،تهدید وجود دارد ،از مردم میخواهد ترسی به دل راه ندهند .او
با تأکید بر اینکه جزیره مجهز به موشکهای دفاعی «تاد» است ،به شهروندان
کشــور قول داده ،به همراه سایر همکارانش بخوبی مراقب آنها باشند .مارتینز
با اتکا به همین دلگرمیها میگوید :ما نباید بترســیم .مــن خودم اصالً به کره
شــمالی فکر نمیکنم.بجز او برخی دیگر از جوانان گوامی هم میگویند نگران
حمله احتمالی نیســتند .برخــی از آنها حتی جوکهایی هــم برای این حمله
محتمل ســاختهاند .حتی تعــدادی از کافهها روی کاپوچینوهــای خود تصاویر
ابر اتمی را نقش میزنند تا مشتری بیشتری را جلب کنند.آلن برگر که بیش از
یک دهه است در گوام زندگی میکند ،میگوید :آدمهای اینجا از این تهدیدات
قبالً هم شــنیدهاند .االن دو سالی اســت که همه درباره چنین حمله احتمالی
صحبت میکنند ،اما هیچکس بابت آن نگران نیست.با این حال هیچکدام از
آنها نمیتوانند کتمان کنند که این حس آنها که اغلبشــان از نســل جوان گوام
هستند ،نسبت به قضیه است و شاید دیگران نگران باشند .مالیا رامیرز معتقد
اســت ،مــادران بیش از هر کســی از وضعیــت موجود مضطرب هســتند .آنها
نگــران وضعیت فرزندان خود در آینده هســتند .این ترس را براســتی میتوان
در چشمان مادران دید .آنها هرچند که سالها است در صلح و آرامش زندگی
میکنند ،اما با مســأله شــوم جنگ نا آشنا نیستند .در طول جنگ جهانی دوم،
ژاپن کشــور آنها را اشــغال کرد و خســارت زیادی به آنان زدند .با این حال هیچ
کدام از شهروندان گوام حاضر به ترک جزیره اجدادی خود نیستند .آنها در اینجا
به دنیا آمده ،رشد کرده و دارای درآمد خوبی هستند .تنها چیزی که آنها را نگران
میکند،کمشدنشمارجهانگردانبهدلیلتهدیدکنونیاست.جهانگردانیکه
چرخ اقتصاد این جزیره بر پایه حضور آنها میچرخد.
منبع/CNN:مترجم:شقایقامیری

واشنگتن خواهان تعویق همهپرسی کردستان عراق شد

وزیــر خارجــه امریــکا از رئیــس اقلیــم کردســتان عــراق خواســت برگــزاری
همهپرســی اســتقالل را به تأخیر بیندازد.به گزارش ایســنا ،به نقل از شــبکه
توگوی تلفنی
خبــری الجزیره ،رکس تیلرســون ،وزیــر خارجه امریــکا در گف 
با مســعود بارزانــی ،رئیس اقلیم کردســتان عراق این درخواســت را مطرح
کرد .اما بارزانی در پاسخ گفت :در صورت به تأخیر انداختن همهپرسی چه
جایگزینها و ضمانتهایی برای مشــخص کردن سرنوشت و آینده ساکنان
این اقلیم وجود دارد؟ تیلرسون همچنین از اعزام هیأت اقلیم کردستان به
بغداد برای حل مشکالت سیاسی موجود از طریق مذاکره استقبال کرد .این
هیأت شامل نمایندگان احزاب کرد ،ترکمان ،سریانی و ایزدی است.

