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آغاز کمپين صدراعظمي مرکل از زندان اشتازي
صدراعظ��م آلمان ديروز قويترين کمپين 
انتخاباتي اين کشور را براي انتخابات ۲۴ 
س��پتامبر آغاز مي کند. به گزارش رويترز، 
»آن��گال مرکل« صدراعطم آلمان ديروز 
پ��س از پاي��ان تعطيالت ۳ هفته اي خود 
قويترين کمپين انتخاباتي آلمان را آغاز مي کند. گفته مي ش��ود 
اين بزرگترين کمپيني است که آلمان پس از جنگ جهاني دوم 
ش��اهد آن خواهد بود. در همين رابطه قرار اس��ت مرکل با انجام 
ي��ک س��خنراني در ش��هر دورتموند رس��ما آغ��از فعاليت هاي 
انتخابات��ي خ��ود را اع��الم کرد آنگال م��رکل، صدراعظم آلمان 
ي��ک روز پي��ش از آغاز کمپين انتخاباتي اش براي دس��تيابي به 
چهارمين دوره صدراعظمي در انتخابات سراس��ري ۲۴ سپتامبر 
از زندان پيش��ين وزارت امنيت آلمان ش��رقي موسوم به اِشتازي 
بازديد کرد. مرکل اعالم کرد: از بي عدالتي هاي انجام شده در 
دوران حکومت کمونيس��تي آلمان ش��رقي بس��ياري از مردم 
تجربياتي ناخوشايند داشتند که اين تجربيات نبايد به فراموشي 
س��پرده شوند.اشتازي س��ازمان اطالعاتي آلمان شرقي بود که 
مرکزش در برلين ش��رقي قرار داش��ت..مرکل به مدت ۱۲ سال 
اس��ت که قدرت را در آلمان در دس��ت دارد و توانس��ته در اين 

مدت خود را به عنوان قدرتمندترين زن جهان معرفي کند.

مخالفت اکثر مردم پاکستان
 با نخست وزيري شهباز شريف

در نظرس��نجي انجام ش��ده توس��ط يک 
خبرگزاري پاکس��تاني بيش از دو س��وم 
مردم اين کشور مخالف به قدرت رسيدن 
برادر نخست وزير برکنار شده هستند. به 
گزارش اکس��پرس تريبيون پاکستان، در 
نظرس��نجي انجام ش��ده توس��ط اين خبرگزاري بيش از دو سوم 
مردم پاکس��تان با نخس��ت وزير شدن »شهباز شريف« سروزير 
اياالت پنجاب و برادر »نواز ش��ريف« نخس��ت وزير برکنار شده 
پاکستان مخالف هستند. بر اساس اين نظرسنجي ۶۸ درصد از 
ش��رکت کنن��دگان يعن��ي ۱۰ هزار و ۸۰ نف��ر مخالف به قدرت 
رسيدن شهباز شريف و به دست گرفتن منصب نخست وزيري 
پاکس��تان توس��ط وي ش��ده اند در حالي که تنها ۳۲ درصد يعني 
چه��ار ه��زار و ۸۱۹ نف��ر با حضور برادر نواز ش��ريف در س��مت 
نخس��ت وزيري موافق هس��تند. مجموعا ۱۴ هزار و ۸۹۹ نفر در 
اين نظرسنجي شرکت کنند. حزب مسلم ليگ شاخه نواز قصد 
دارد با وارد کردن ش��هباز ش��ريف به پارلمان پاکس��تان وي را به 
عنوان نخست وزير اين کشور جايگزين »شاهد خاقان عباسي« 

که از وي به عنوان نخست وزير موقت ياد مي شود، کند.

خنثي سازي عمليات تروريستي در روسيه
مقامات امنيتي روس��يه از کش��ف و خنثي 
س��ازي عمليات تروريس��تي در مسير راه 
آه��ن س��نت پترزب��ورگ خب��ر دادند.به 
گ��زارش لنتارو، هفت تروريس��ت عضو 
گروه داعش از اتباع آس��ياي ميانه در اين 
عمليات بازداشت شدند که در تالش بودند تا در حوالي ايستگاه 
"فارفوروفس��کايا" در س��نت پترزب��ورگ دس��ت ب��ه عمليات 
تروريس��تي بزنند.طبق اطالعات منتش��ر ش��ده اين افراد ابتدا با 
نصب ش��يئي فلزي برروي خط آهن کوش��يدند تا با بروز سانحه 
و واژگون��ي قط��ار در ح��ال حرکت به اهداف تروريس��تي خود 
برسند اما اين عمليات به دليل بي سوادي مهندسي تروريست ها 
ناکام بود.پس از آن تصميم داشتندتا با کاميون مواد منفجره به 
واگن ه��اي قط��ار در روس��يه حمل��ه کنند اما توس��ط نيروهاي 
س��رويس فدرال امنيت روس��يه بازداش��ت شدند.پيش��تر نيز 
حادثه اي تروريس��تي در مترو س��نت پترزبورگ باعث کش��ته و 

مجروح شدن صدها تن شد.

هجوم مهاجران به اسپانيا سه برابر شد
س��ازمان بين المللي مهاجرت اعالم کرد 
ک��ه تعداد ورود پناهجويان به اس��پانيا در 
س��ال ج��اري مي��الدي به نس��بت مدت 
مش��ابه س��ال قبل سه برابر افزايش يافته 
اس��ت. به گزارش بي بي س��ي، اين به اين 
معني است که تعداد ورود پناهجويان به اسپانيا از طريق دريا که 
۸۳۸5 م��ورد درح��ال حاضر اعالم ش��ده مي توان��د از يونان که 
۱۱7۱۳ نف��ر را در خ��ود ج��اي داده س��بقت بگيرد.دليل اين امر 
ش��ايد امن تر بودن مس��ير اس��پانيا براي مهاجران باش��د. هفته 
گذشته تصاويري از پناهجوياني منتشر شد که با استفاده از يک 
قايق و در مقابل تعجب مردم وارد يکي از س��واحل کاديز ش��دند.

س��ازمان بين المللي مهاجرت اعالم کرد که در س��ال جاري تا 
کنون ۱۱۸۴۹ نفر وارد اس��پانيا ش��ده اند و اين درحالي اس��ت اين 
رقم در تمام س��ال گذش��ته ۱۳۲۴۶ نفر بوده اس��ت.جول ميلمن، 
سخنگوي سازمان بين المللي مهاجرت دراين باره به خبرگزاري 
فرانسه گفت: تصور مي کنيم برخي از اين تغييرات به دليل اين 
واقعيت است که مسير اسپانيا از راه مراکش مسير امني به شمار 
مي رود.ميلمن گفت: اين امکان وجود دارد که اسپانيا در ميزباني 
از مهاجران در سال جاري از يونان سبقت بگيرد. اگر اين اتفاق 

بيافتد اين يک تغيير بزرگ خواهد بود.

يادداشت
چين کليد حل پازل کره

هيچکدام از گزينه هاي برخورد با بحران خوب نيست اما برخي از 
ديگري بدتر است.بيشتر اين امر به آنچه کيم مي خواهد بستگي 
دارد تحليلگران معتقدند مهمترين هدف رهبر کره شمالي برخورد 
مساوي از سوي آمريکا است.امري که تحريک تهديدات ترامپ 
اين امر را نش��ان داده اس��ت.پس بعداز آن چه مي خواهد؟ کيم 
مي خواهد که رژيم باقي بماند و سالح هسته اي خود را حفظ کند. 
متاسفانه نيازاجباري ترامپ از دفاع از خود هرگونه استراتژي را 
واضح مي کند.به نظر ترامپ متعهد به دخالت نظامي است امري 
که با سخنان آرامتر از سوي رکس تيلرسون وزيرخارجه و جيمز 
ماتيس وزير دفاع همراه بود. آنچه رئيس جمهور آمريکا بايد انجام 
دهد سعي در چرخش در مذاکرات است که درآن آمريکا فرصت 
قانع کردن چين براي اعمال فشاربه کره شمالي را داشته باشد.

اولين گزينه اين است که ازکمک چين بيشتر استفاده کند. چين 
و روسيه هردو در قطعنامه شوراي امنيتي عليه کره شمالي راي 
مثبت دادند اگرچه اين تحريم شامل محاصره غذايي و سوخت 
نبود که هنوز چين براي کره شمالي ارسال مي کند. چين خواستار 
حفظ رژيم پيونگ يانگ است.دومين قدم براي آمريکا همکاري 
با ژاپن و کره جنوبي اس��ت و صحبت"اول آمريکاي" ترامپ را 
برعکس کند. هيچ پاس��خ درس��تي به حل اين پازل وجود ندارد.

آمري��کا باي��د از مردم و متحدان��ش حمايت کند اما جلوگيري از 
تغيير جنگ لفظي به جنگ موشکي بايد در اولويت باشد. چين 

کليدي براي مذاکره و اه حل است.
ترجمه : فاطمه مهتدي

دريچه

  کميسيون حقوق بشر افغانستان اعالم کرد 
که حمله مخالفان مس��لح به روستاي ميرزا 
ولن��گ اس��تان س��رپل، س��ازمان يافت��ه و 
مصداق جنايت عليه بشريت است و در اين 
حمل��ه ک��ه با تباني گ��روه طالبان و داعش 
ص��ورت گرفته ۴7۱ خان��واده بي خانمان و 

بين 5۰ تا ۶۰ غيرنظامي کشته شده اند. 
کميس��يون حقوق بش��ر افغانس��تان افزوده اس��ت که اين جنايت در س��رپل 
افغانس��تان با تباني طالبان و گروه تروريس��تي داعش صورت گرفته اس��ت و 
مدارک بدس��ت آمده نش��ان مي دهد که آنان جنايت وحش��يانه اي را در اين 

روستا مرتکب شده اند.
در گ��زارش اي��ن کميس��يون آمده اس��ت که مال »ن��ادر« و مال »غضنفر« به 
ترتيب فرماندهان محلي طالبان و داعش هستند که در ميرزاولنگ مرتکب 

جنايت شده اند.
رئيس کميس��يون حقوق بش��ر افغانس��تان از دولت اين کش��ور خواسته است 
که تدابيري جدي براي امنيت افغانس��تان در سراس��ر کش��ور اتخاذ کند تا از 
تلفات غيرنظاميان در جنگ جلوگيري به عمل آيد.اين کميس��يون از دولت 
افغانس��تان خواس��ته اس��ت که نس��بت به کوتاهي مقامات دولتي و نيروهاي 
افغان در اس��تان س��رپل که با وجود آگاهي قبلي، براي جلوگيري از فاجعه 

بوجود آمده، اقدام نکرده اند. 

 eBay استفاده داعش از سايت
براي انتقاالت مالي 

پلي��س ف��درال آمريکا اف بي آي در تحقيقات 
خود کش��ف کرده اس��ت که يک شبکه جهاني 
مالي که توسط مقامات داعش فعاليت مي کند 
از طريق انتقاالت س��اختگي در س��ايت خريد و 
ف��روش کاال eBay اق��دام ب��ه انتقال پول به 
نيروه��اي خ��ود مي کنن��د. ب��ه گ��زارش وال 
استريت ژورنال،يکي از دريافت کنندگان اين 
پولها يک شهروند آمريکايي و عضو داعش بوده که توسط اف بي آي 
در مريلند دستگير شده است . اين مامور داعش با فروختن يک دستگاه 
چاپ گ��ر مبل��غ ۸7۰۰ دالر پ��ول دريافت کرده اس��ت. ف��رد مزبور مبلغ 
يادش��ده را هزينه حفظ ارتباطات خود با مرکزيت داعش کرده اس��ت.به 
گفته کارشناسان سازمان ملل تروريست هاي داعش همچنان پشتوانه 
مال��ي دارن��د و مي توانن��د در اروپ��ا و جاهاي ديگر ضرب��ه بزنند. به نظر 
کارشناسان، از آنجا که داعش تنها حجم نازلي پول براي هواداران خود 

واريز مي کند، به سختي مي توان فعاليت هاي مالي آن را رديابي کرد.

کاهش محبوبيت ماکرون
 پس از 50 روز 

ب��ا گذش��ت 5۰ روز از رياس��ت جمه��وري 
،عالقه فرانسوي ها نسبت به امانوئل ماکرون 
کم ش��ده اس��ت. به گزارش فيگارو، براساس 
نظرس��نجي ها محبوبي��ت رئي��س جمه��ور 
کاه��ش داش��ته و تنه��ا ۳۶ درص��د از مردم 
فرانس��ه از کارکرد ماک��رون راضي بودند. بر 
اي��ن اس��اس کاهش مي��زان بودجه، اصالح 
قان��ون کار و اخت��الف ب��ا ارت��ش از جمله دالي��ل نارضايتي مردم از 
ماکرون به شمار مي رود. برطبق نظرسنجي ها محبوبيت ماکرون در 
ماه جوالي از ۴۳ درصد به ۳۶ درصد کاهش داشته است.اما اين نوع 
س��طح محبوبي��ت ام��ري عجيب نيس��ت فرانس��وا اوالن��د و نيکوال 
س��ارکوزي ني��ز در دوره مش��ابه ب��ا کاهش محبوبيت روبرو ش��دند.
درعين حال رياس��ت جمهوري امانوئل ماکرون از ديدار س��طح باال با 
رئي��س جمه��ور آمري��کا و دس��ت دادن تاريخي اين دو رهبر و ديدار با 

والديمير پوتين به نفع خود سود برد.

همکاري طالبان و داعش در افغانستان تاييد شد

 در پ��ي اع��الم آمادگي ارت��ش لبنان براي 
حمله گسترده به مواضع داعش در ارتفاعات 
القاع و بعلبک، اين ارتش تاکيد کرده است، 
با اس��تفاده از موش��ک هاي هوشمند آمريکا 
پايگاه ه��اي اين گروه تروريس��تي را هدف 
قرار مي هد.به گزارش روزنامه لبناني الديار، 
ارتش لبنان دوش��نبه جاري رسما نبرد عليه 
گ��روه تروريس��تي داع��ش در ارتفاعات الق��اع و راس بعلبک تا منطقه وادي 
حميد در تپه هاي عرسال و شهرک "خربة داود" را آغاز مي کند. در اين نبرد 
هن��گ هواب��رد ويژه، هنگ تکاوران و س��ه تي��پ از ارتش لبنان عليه داعش 
شرکت کرده و از سالح هاي توپخانه اي و راکت اندازها استفاده خواهند کرد.
پيش��تر ني��ز ارت��ش لبنان اعالم کرده بود، هواپيماه��ا و توپخانه  ارتش لبنان 
مراکز اس��تقرار نيروهاي گروه هاي تروريس��تي داعش در بلندي هاي راس 
بعلبک و القاع را هدف قرار داده اند که اين حمالت ارتش لبنان پيش از آغاز 
عملي��ات گس��ترده آن عليه مواضع داعش اس��ت.يک منب��ع در ارتش لبنان 
گفت��ه ب��ود که نيروهاي دولت��ي همچنان به امادگي ه��اي نظامي خود براي 
پاکس��ازي بلندي هاي اين دو منطقه از نيروهاي تروريس��تي ادامه مي دهند و 
منتظر اعالم زمان آغاز اين عمليات هس��تند.اين منبع گفته اس��ت، با وجود 
آمادگي ارتش لبنان هنوز تاريخ و زمان عمليات ضد داعش مش��خص نش��ده 

است.

آمادگي ارتش لبنان براي حمله به داعش

 ي��ک روزنامه س��عودي مدعي ش��د، رهبر 
جري��ان ص��در ع��راق خواهان مش��ارکت 
آيت اهلل س��يد علي سيستاني در حل و فصل 
مس��اله حش��د شعبي شد. به گزارش ، به نقل 
از روزنام��ه فرامنطق��ه اي الحياة، گروه هاي 
سياس��ي عراقي بر اين مس��اله توافق دارند 
که آينده حشد شعبي محور مذاکرات مداوم 
ط��ي مرحل��ه آت��ي اس��ت.اين روزنام��ه در ادامه به فاش ش��دن اطالعات و 
س��ناريوهاي خطرناک درباره انحالل اين نيروها با نظر مثبت آيت اهلل س��يد 
عل��ي سيس��تاني، مرج��ع عاليق��در ش��يعيان و حذف برخ��ي گروه هاي آن و 
ادغامش��ان در ارتش اش��اره کرد.الحياه نوش��ت: مقتدي صدر، رهبر جريان 
صدر عراق پيش��تر خواهان ادغام حش��د ش��عبي در نيروهاي مسلح شده بود؛ 
مس��اله اي که زمينه را براي انحالل هيئت حش��د ش��عبي به رهبري ابومهدي 
المهندس، ه��ادي العام��ري و قيس الخزعل��ي فراهم مي آورد.اين روزنامه به 
نق��ل از مناب��ع نزدي��ک به مقتدي صدر نوش��ت: مقتدي صدر مي خواهد آيت 
اهلل س��يد علي سيس��تاني، مرجع عاليقدر ش��يعيان را وارد حل و فصل مس��اله 
حش��د ش��عبي کند. مقتدي صدر س��عي کرد برخي رهبران حش��د شعبي را به 
س��ؤال از آيت اهلل سيس��تاني وادار کند تا نظرش را درباره اين نيروها بگويد 

اما به جوابي دست نيافت.

مشارکت سيستاني و صدر درباره حشد شعبي

قاچاق همچون موريانه توليد ملی را تهديد می کند / تجارت/ علی کاشی

گروه بين الملل – درحاليکه هنوز جامعه جهاني از درگيري لفظي 
و تهديدهاي ترامپ با پيونگ يانگ در نگراني و ش��وک احتمال 
وقوع جنگ جهاني س��وم به س��ر مي برد بار ديگر رئيس جمهور 
آمريکا اقدام به تهديد عليه ونزوئال کرد، کشوري که هيچ تهديد 
اس��تراتژيکي را ب��راي واش��نگتن ندارد و خ��ود درگير بحران هاي 
اقتصادي و سياسي است. رئيس جمهوري آمريکا گفته است که 
گزينه اقدام نظامي عليه حکومت ونزوئال دور از تصور نيست.دونالد 
ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا ضمن تکرار تهديد هاي خود عليه 
کره شمالي در برابر خبرنگاران گفت که احتمال استفاده از گزينه 
نظامي عليه ونزوئال را مردود نمي داند. بالفاصله پس از اين سخنان 
وزارت دفاع آمريکا )پنتاگون( اعالم کرد که هيچ طرح معيني دال 
ب��ر ت��دارک حمله نظامي به ونزوئال وجود ندارد. هم زمان والديمير 
پادرينو، وزير دفاع ونزوئال سخنان ترامپ را "حماقت" دانست. دولت 
کاراکاس بارها آمريکا را متهم کرده است که قصد مداخله نظامي در 
اين کشور را دارد.به گفته ارنستو ويلگاس، سخنگوي دولت ونزوئال 
وزارت امور خارجه اين کشور بيانيه اي در ارتباط با تهديدهاي دونالد 
ترامپ خواهد داد. او در توئيتر نوشت: »وزارت امور خارجه ما بيانيه اي 
رسمي در رد تهديد هاي امپرياليستي منتشر مي کند.« دولت مادورو 
که با افزايش اعتراضات عمومي روبرو است حال وارد چالش جهاني 
شده است. وزير دفاع ونزوئال صبح ديروز از دستگيري گروهي از 
ارتشيان ونزوئال که به يکي از پايگاه  هاي نظامي اين کشور حمله 
کرده بودند، خبر داد. آن ها يکش��نبه گذش��ته به پايگاهي در ش��هر 
والنسيا يورش برده بودند. گروهي از نظاميان مسلح طي عملياتي 
به نام "ديويد" به اين پايگاه واقع در ۱7۰ کيلومتري غرب کاراکاس، 
پايتخت ونزوئال حمله کرده بودند. آن ها گفته بودند که هدف شان 

بازگرداندن دوباره دمکراسي به ونزوئالست.
از چند ماه پيش در ونزوئال اعتراضاتي گسترده عليه نيکالس مادورو، 
رئيس جمهور اين کشور شکل گرفته است. در جريان اين اعتراضات 
۱۲۰ نفر جان خود را از دس��ت داده  و هزاران نفر بازداش��ت  ش��ده اند. 
مخالفان رئيس جمهور را به تالش براي برقراري ديکتاتوري متهم 
مي کنند. کش��ور پرو روز جمعه به دليل تحوالت اخير ونزوئال که 
منجر به تش��کيل مجلس مؤسس��ان قانون اساسي شد سفير اين 
کشور را اخراج کرد. انتخابات مجلس مؤسسان که هدف آن تغيير 
قانون اساس��ي بود با اعتراضات و درگيري هاي بس��يار همراه بود. 
مخالفان هدف از تشکيل مجلس مؤسسان قانون اساسي را استقرار 

ديکتاتوري و نابودي دمکراسي خوانده بودند. 
نشست اضطراري اتحاديه اروپا درباره بحران کره شمالي ���

با باال گرفتن تهديدهاي واشنگتن – پيونگ يانگ، فدريکا موگريني، 
مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا فراخوان يک نشس��ت 

اضطراري براي رايزني درباره بحران کره ش��مالي را داده اس��ت. 
تنش ميان آمريکا و کره شمالي ابعادي نگران کننده به خود گرفته 
است. انتظار مي رود روز دوشنبه ۱۴ اوت )۲۳ مرداد( نشستي ويژه 
براي بحث و تبادل نظر در مورد بحران ميان کره شمالي و آمريکا 
در بروکس��ل برگزار ش��ود. در اين نشس��ت از اعضاي کميته امنيت 
سياسي دعوت شده است. نشست عادي اين کميته قرار بود روز ۳۱ 
اوت برگزار شود.به گفته فدريکا موگريني، مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا، در گفت وگوهاي اين نشست قدم هاي احتمالي اين 
اتحاديه در قبال بحران کره شمالي بررسي خواهد شد. مواردي که 
در اين نشست به بحث گذاشته مي شوند، آزمايشات موشکي اخير 
کره شمالي و همچنين تهديدهاي متقابل رئيس جمهوري آمريکا و 
رهبري کره شمالي است. به دنبال تهديدهاي کيم جونگ اون، رهبر 
کره شمالي آژانس امنيت ملي گوام جمعه در دستورالعملي به ساکنان 
اين جزيره اعالم کرد براي هر گونه حمله موشکي آماده باشند. در اين 
دستورالعمل آمده است که در صورت حمله موشکي به تشعشعات 

نگاه نکنند و بر زمين دراز بکشند و سر خود را بپوشانند.
واکنش هاي جهان به تهديدات جنگ افروز ���

جنگ لفظي خطرناک ميان کره ش��مالي و رئيس جمهور آمريکا 
در س��طح بين المللي با انتقادهايي روبرو ش��ده است. آنگال مرکل، 

صدراعظم آلمان تهديدات لفظي در بحران کره شمالي را واکنشي 
نادرس��ت خوان��د. او ب��ا تاکيد بر تالش در راس��تاي يافتن يک راه 
حل صلح آميز گفت که گزينه اي نظامي راه حل اين بحران نيست.
سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه نسبت به خطر درگيري 
نظامي شديدا ابراز نگراني کرده و اين خطر را بسيار جدي دانسته 
است و از طرح مشترک کشورش با چين براي کاهش تنش ها سخن 
گفته است.جيمز ماتيس، وزير دفاع آمريکا نيز، در ادامه کشمکش 
لفظي با کره شمالي، نسبت به در گرفتن جنگ هشدار داد.تلوزيون 
دولتي چين نيز اعالم کرد، رييس جمهوري چين ديروز در تماسي 
تلفن��ي ب��ا رييس جمهوري آمريکا گفت، راه حلي صلح آميز براي 
مس��ائل هس��ته اي کره شمالي نياز است و خواستار خويشتن داري 
"طرفين مربوطه" شد.به گزارش خبرگزاري رويترز، شي جينپينگ، 
رييس جمهوري چين اعالم کرد، به نفع مش��ترک چين و آمريکا 
اس��ت که صلح را در ش��به جزيره کره برقرار کنند و به خلع س��الح 
هس��ته اي دس��ت يابد.دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا روز 
جمعه تهديد کرد که ارتش آمريکا آماده حمله به کره شمالي است 
و هم زمان کره شمالي هم ترامپ را متهم کرد که شبه جزيره کره 
را در آس��تانه يک جنگ هس��ته اي قرار داده است.کره شمالي چند 
روز پيش گفته بود که حمله به گوام را بررس��ي کرده و طرح آن را 

در روزهاي آينده تکميل مي کند. ترامپ اين اطمينان خاطر را داده 
که گوام در امنيت به سر مي برد.رئيس جمهوري آمريکا همچنين 
از وضع تحريم هاي بيشتر عليه کره شمالي خبر داده است. شوراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد اخيرا تحريم هاي جديدي را عليه کره 
مشالي وضع کرد و چين و روسيه هم از اين تحريم ها حمايت کردند. 
کشور ژاپن نيز از استقرار سامانه ضد موشکي تاد براي جلوگيري 

از حمالت کره شمالي خبر داد.
افزايش نگراني از آغاز جنگ جهاني سوم ���

رئيس سابق اطالعات ملي آمريکا گفت نگران اين است که جنگ 
لفظي ميان رئيس جمهوري آمريکا با رهبر کره شمالي از کنترل خارج 
شده و به سوي يک درگيري نظامي در سطح بين المللي سوق يابد. به 
گزارش خبرگزاري اسپوتنيک، جيمز کالپر، رئيس سابق اطالعات 
ملي آمريکا هشدار داد که دو کشور آمريکا و کره شمالي ممکن است 
به صورت کورکورانه به سمت يک جنگ سوم جهاني سوق پيدا کنند 
چون رويکرد خصمانه ميان دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا 
با کيم جونگ اون، رهبر کره ش��مالي افزايش يافته اس��ت. هشدار 
وي پس از آن مطرح شد که لفاظي هاي ترامپ درباره بن بست در 
حل مساله اتمي در زمنيه کره شمالي افزايش يافته است.کالپر به 
شبکه خبري سي.ان.ان گفت: من نگران اين هستم که اين جنگ 
لفظي به جنگي واقعي بدل شود. رئيس جمهوري آمريکا به دنبال 
انجام اقدامي مستقيم عليه کره شمالي تنها براساس آنچه است که 
اين کشور مي گويد؛ اين مطالب که پيونگ يانگ گفته است به قدر 
کافي براي من قابل قبول نيست. من نگران اين هستم که اين روند 
از کنترل خارج ش��ود. رئيس س��ابق اطالعات ملي آمريکا در ادامه 
صحبت هايش گفت: من اميدوارم که مردم از تاريخ عبرت بگيرند و 
بار ديگر جنگ جهاني تکرار نشود. البته هنوز در چنين وضعيتي قرار 
نگرفته ايم. هنوز زمان ساير اقدامات وجود دارد. تحريم، ديپلماسي 

و ساير اقداماتي اينچنيني را مي توان در نظر گرفت.
مذاکره از کانالهاي پشتي ���

خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد که امريکا براي چندين ماه 
است که با استفاده از کانال هاي مخفيانه ديپلماسي با کره شمالي 
در ارتب��اط ب��وده و اي��ن در حالي اس��ت که رئيس جمهوري آمريکا 
هشدارهايش به کره شمالي را افزايش داده است. اين خبرگزاري 
از قول مقام هاي آمريکايي که خواس��تند نامش��ان فاش نش��ود، 
گ��زارش داد، گفت وگو ميان "جوزف يونگ"، فرس��تاده امريکا در 
امور سياس��تگذاري کره ش��مالي و "پاک س��ونگ ايل"، نماينده و 
ديپلمات ارشد کره شمالي در سازمان ملل صورت گرفته است. ژاپن 
در واکنش به تهديد موشکي کره شمالي، در ۴ منطقه واقع در غرب 

کشور، سامانه هاي پدافند موشکي از نوع پاتريوت مستقر کرد. 
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