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كره شماليخبر گزارش روز

براي بسياري در سراس��ر دنيا، روز دوشنبه سال جديد 
ميالدي با آرزوي صلح و آرامش آغاز شد، اما براي رهبر 
بزرگ ترين قدرت جهان، صبح اولين روز سال ميالدي 
فرصتي براي آتش افروزي بين المللي بود. در سه روزي 
كه از س��ال جديد ميالدي مي گذرد نوشته هاي دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا در شبكه اجتماعي توييتر 
دامن چهار ملت جهان را گرفته است؛ ايران، پاكستان، 
فلسطين و كره ش��مالي، موضوع بخشي از توييت هاي 
تند و غيردوس��تانه دونالد ترامپ بودند. البته مخالفان 
ترامپ در داخل خ��اك اياالت متحده هم از حرف هاي 
تند و بي اس��اس او بي نصيب نماندند. او بعد از اينكه با 
پيام هايي در توييتر خواس��تار قطع كمك هاي نظامي 
امريكا به پاكستان شد و توييت هاي تندي در حمايت 
از براندازي در ايران كرد، س��راغ رس��انه هاي امريكايي 
و رقباي��ش در حزب دموكرات رف��ت و ضمن حمله به 
روزنامه نيويورك تايمز، خواستار زنداني شدن هيالري 
كلينتون، رقيبش در انتخابات س��ال 2016 ش��د. اما 
وقتي ك��ه رييس جمهور امريكا از تعطي��الت بلند اول 
س��ال خود در ايالت فلوريدا به كاخ س��فيد بازگشت، 
اين بار نوبت كره شمالي و فلس��طيني ها رسيده  بود تا 

شاهد توييت هاي هجومي ترامپ باشند. 
دست هاي كوچك روي دكمه بزرگ

دونالد ترام��پ كه در ط��ول مب��ارزات انتخاباتي اش، 
از س��وي رقباي درون حزب��ي به خاطر »دس��ت هاي 
كوچكش« تمس��خر ش��ده  بود، طعنه اي كه مشخصا 
ب��راي ترامپ گ��ران تم��ام و مجبور ش��د ب��ه رقيب 
جمهوريخواه��ش مارك��و روبيو توضيح ده��د نه تنها 
اندازه دس��ت هايش كوچك نيس��ت. وس��واس دونالد 
ترامپ نس��بت به اندازه ها، حاال بار ديگر در پاسخ او به 
اظهارات كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي تكرار شده 
است. رهبر كره ش��مالي، در پيام اول سال خود امريكا 
را تهديد كرده  بود »دكمه اتم��ي روي ميز كارش قرار 
دارد.« دو روز بعد دونالد ترامپ در توييتي نوش��ت نه 

تنها او هم دكمه اتمي روي ميز كارش دارد بلكه بسيار 
قوي تر و بزرگ تر اس��ت. اما اين واكن��ش چيزي از اين 
هراس كم نمي كند كه درس��ت در اولين روزهاي سال 
2018 دو كش��ور جهان با قابليت هس��ته اي در حال 
تهديد يكديگر به استفاده از چنين سالح هايي هستند. 
جيم هايمس، نماينده دموك��رات مجلس نمايندگان 
امريكا از ايال��ت كانكتي��كات به س��ي ان ان مي گويد: 
»گمان مي كنم ك��ه بايد اين جمل��ه رييس جمهور را 
نوعي نمايش قدرت دانس��ت. اما واقعيت اين است كه 
هر كس ادبيات حياط مدرس��ه را بشناس��د مي فهمد 
غالبا كسي كه به شكل تهاجمي س��ينه جلو مي دهد، 
در واقع كسي است كه از همه ضعيف تر است.« اليوت 
كوهن، معاون وزير خارج��ه در دوران جورج بوش هم 
در توييتر خود مي نويس��د: »مانند يك بچه ده س��اله 
تخس حرف مي زند، اما در واقع بچه اي كه واقعا سالح 
اتمي در اختيار دارد، من نمي دانم چگونه هيچ انس��ان 
مس��ووليت پذيري در اطراف او و هوادار او هس��تند اما 
چنين چي��زي را ناديده مي گيرن��د يا با خن��ده از آن 
مي گذرند.«اي��ن اولين بار نيس��ت ك��ه رييس جمهور 
امري��كا لح��ن تهديد آمي��زي را در برابر كره ش��مالي 
انتخاب مي كند. در طول ماه هاي تابس��تان ترامپ يك 
بار تاكيد كرده  بود كه پاس��خ تهديد هاي كره ش��مالي 
را با »آتش و خش��م« خواهد داد و مهرم��اه جاري در 
سخنراني اش در جمع س��ران مجمع عمومي سازمان 
ملل متح��د تهديد كرده  ب��ود كره ش��مالي را »كامال 
نابود« خواهد كرد. طي ماه هاي گذشته با هر آزمايش 
موش��كي يا اتمي كره ش��مالي، امريكا توانس��ته است 
ديگر كش��ورهاي عضو شوراي امنيت س��ازمان ملل را 
براي تصويب تحريم هاي ش��ديدتر عليه كره شمالي با 
خود همراه كند. جديدترين تحريم هايي كه عليه كره 
شمالي تصويب شده است، س��قف واردات نفت خام به 
اين كشور را تا 4 ميليون بش��كه در سال محدود كرد، 
حجمي كه در مقايس��ه معادل يك روز توليد نفت خام 
از سوي كشوري مانند ايران اس��ت. به نوشته روزنامه 
واشنگتن پست، تحليلگران امنيتي و نظامي معتقدند 

كه هيچ راهكار نظامي براي حل پرونده هس��ته اي كره 
ش��مالي وجود ندارد، مگ��ر اينكه امريكا حاضر باش��د 
جان »ميليون ها غيرنظامي« را فداي چنين تصميمي 
كند. در برابر اما، ژنرال مك مس��تر، مشاور امنيت ملي 
رييس جمه��ور امريكا گفته اس��ت كه راه��كار حمله 

نظامي نيز از جمله گزينه هاي امريكاست. 
قدس، فروشي نيست

ديگر ملتي ك��ه موضع دولت اياالت متح��ده در مورد 
خود را طي روزه��اي اخير از طريق حس��اب كاربري 
ش��خصي رييس جمهور امريكا در ش��بكه اجتماعي 
توييتر متوجه ش��دند، ملت فلس��طين بودند. ترامپ 
در توييتر خود نوشته بود: »ما س��االنه صدها ميليون 
دالر به فلس��طيني ها كم��ك مي  كنيم ام��ا آنها هيچ 
احترام و تشكري نش��ان نمي دهند. اگر فلسطيني ها 
مايل ب��ه ادامه مذاك��رات صلح نيس��تند، چ��را بايد 
چني��ن كمك هاي��ي ادامه پي��دا كن��د؟« همزمان با 
اين اظهارنظرها نيك��ي هيلي، نماين��ده دايم اياالت 
متح��ده امريكا در س��ازمان ملل متح��د گفته بود كه 
 UNRWA ميزان كم��ك اياالت متح��ده به نه��اد
ك��ه مس��ووليت حماي��ت از آوارگان فلس��طيني در 
كشورهاي همسايه س��رزمين هاي اشغالي فلسطين 
دارد را كاهش خواهد داد. اما روز چهارشنبه مقام هاي 
فلس��طيني واكنش تندي به اظهارات رييس جمهور 
امريكا نش��ان دادن��د. به گ��زارش آسوش��يتدپرس، 
محم��ود عب��اس، ريي��س تش��كيالت خودگ��ردان 
فلس��طيني اظهارات ترام��پ را »باج خواهي« از مردم 
فلسطين دانس��ت. بعد از اينكه رييس جمهور امريكا 
يك ماه پيش در يك س��خنراني اعالم ك��رد قدس را 
به عن��وان پايتخت رژيم صهيونيس��تي به رس��ميت 
مي شناس��د و س��فارت اياالت متح��ده در تل آويو را 
به قدس ش��ريف منتقل مي كن��د، مناس��بات ميان 
تش��كيالت خودگردان و واش��نگتن به ش��دت دچار 
تنش ش��ده بود، تا جايي ك��ه محمود عب��اس ضمن 
اع��الم اينكه ديگر امري��كا را به عن��وان ميانجي صلح 
نمي پذيرد، از پذي��رش ديدار با ماي��ك پنس، معاون 

اول رييس جمهور امريكا خودداري كرده بود. محمود 
عباس در واكنش ب��ه توييت اخير ترام��پ هم تاكيد 
كرد: »قدس، فروش��ي نيس��ت، نه با طال و نه با نقره.« 
نبيل ابوردينه س��خنگوي محمود عباس در گفت وگو 
با آسوش��يتدپرس گفته  بود: »اگر اياالت متحده مايل 
اس��ت منافعش در منطق��ه خاورميان��ه را حفظ كند 
بايد قطعنامه هاي بين المللي را كه خواهان تش��كيل 
يك دولت فلس��طيني در مرزهاي پي��ش از 1967 به 
پايتختي قدس شريف هس��تند، احترام بگذارد. بدون 
چنين اقدام��ي، اياالت متح��ده منطقه را به س��مت 
آشوب س��وق مي دهد.«اياالت متحده امريكا يكي از 
اصلي ترين اعانه دهن��دگان بين المللي ب��ه نهادهاي 
س��ازمان ملل كه مس��وول كمك رس��اني به آوارگان 
فلسطيني هستند محسوب مي ش��ود و در عين حال 
به تشكيالت خودگردان فلسطيني هم كمك مي كند. 
از ميانه دهه 1990 تاكنون كه تشكيالت خودگردان 
فلس��طيني با كمك هاي بين المللي مس��ووليت اداره 
سرزمين هاي اش��غالي كرانه باختري و غزه را بر عهده 
گرفت تاكنون بيش از 5 ميليارد دالر از س��وي اياالت 
متحده امريكا به اين تش��كيالت كمك ش��ده اس��ت. 
كمك هاي اقتصادي به تشكيالت خودگردان از سال 
2008 تاكنون به صورت متوسط ساالنه 400 ميليون 
دالر بود و طي س��ال هاي 2012 ت��ا 2016 نزديك به 
يك ميليارد و 600 ميلي��ون دالر از س��وي امريكا به 
دولت خودگردان داده شده اس��ت. به اضافه اين ارقام 
اياالت متحده س��االنه 100 ميليون دالر براي كمك 
به نهادهاي امنيتي تحت نظر تش��كيالت خودگردان 
اختصاص داده اس��ت. نهادهاي امنيتي كرانه باختري 
بر اساس توافق هاي اس��لو با رژيم صهيونيستي براي 
جلوگيري از حمالت احتمالي به اسراييلي ها همكاري 
مي كنند. بانك جهاني در گزارش��ي نوش��ته است كه 
به دليل محدوديت هايي كه اس��راييل براي نوار غره و 
كرانه باختري ايجاد كرده اس��ت، هيچ جايگزيني جز 
كمك هاي بين المللي براي تامين بودجه تش��كيالت 

خودگردان وجود ندارد. 

اع��الم بيت المقدس ب��ه عن��وان پايتخ��ت رژيم 
صهيونيس��تي براي امريكا همچنان حاشيه س��از 
اس��ت. ش��واهد و گزارش ها حاكي از آن است كه 
مايك پن��س، مع��اون اول رييس جمه��ور اياالت 
متحده قصد دارد س��فر برنامه ريزي ش��ده خود به 
اسراييل را دوباره به تعويق بيندازد. وزارت خارجه 
رژيم اس��راييل نيز اع��الم كرد كه برنام��ه اي براي 
حضور پنس وجود ن��دارد. جارودآگن، رييس دفتر 
پنس روز دوش��نبه به خبرگزاري آسوشيتدپرس 
گفته بود كه سفر معاون اول در ماه جاري ميالدي 
برگزار خواهد شد اما تاريخ خاصي براي آن تعيين 
نشده اس��ت و حتي مشخص نيس��ت كه اين سفر 
حتي در ماه آينده برگزار ش��ود. با اين حال امانوئل 
ناش��ون، س��خنگوي وزارت امور خارجه اسراييل 
عنوان ك��رد در حال��ي ك��ه احتم��ال دارد برنامه 
تغيير كن��د هيچ تاريخ��ي براي اي��ن بازديد تاييد 

نش��ده اس��ت. در ابتدا قرار بود مايك پنس در ماه 
دسامبر به س��رزمين هاي اشغالي س��فر كند اما به 
بهانه راي گيري س��نا براي اصالح��ات مالي برنامه 
س��فر خود را به تعويق انداخت و اين س��فر به 14 
ژانويه موكول ش��د ك��ه تمام ش��واهد حاكي از آن 
اس��ت اين تاري��خ نيز تغيي��ر خواهد ك��رد. دونالد 
ترام��پ، رييس جمه��وري امريكا روز 6دس��امبر 
بيت المق��دس را به عن��وان پايتخت اس��راييل به 
رس��ميت ش��ناخت و در همان زمان بن��ا بود براي 
نش��ان دادن تعهد امريكا به متحدان خود پنس به 
خاورميانه سفر كند. اما اين تصميم ترامپ موجب 
اعتراض هاي گس��ترده اي در كش��ورهاي مختلف 
خاورميانه ش��د كه چش��م انداز صلح خاورميانه را 
نيز به خط��ر انداخت. رهبران فلس��طيني از جمله 
محم��ود عباس اع��الم كردن��د كه با پن��س ديدار 
نمي كنن��د و اعتراض ه��اي گس��ترده اي نيز عليه 

سفر پنس در فلسطين برگزار ش��د و تعداد زيادي 
از ديدارهاي وي نيز لغو شد. تصاوير اعتراض هايي 
كه از فلس��طين منتش��ر ش��د، نش��ان مي داد كه 
حتي عكس هاي پنس نيز س��وزانده ش��ده است. 
تحليلگران ب��ه خبرگزاري ان بي س��ي گفته اند كه 
ممكن بود پنس با س��فر خ��ود به فلس��طين وارد 
جهنم شود و خشم فلسطيني ها را نيز بيشتر كند. 
نايف ابوشرخ، تحليلگر و محقق مستقل فلسطيني 
قبل از اينكه اعالم شود اين س��فر به تعويق افتاده 
عنوان كرد: اكثر فلس��طيني ها فكر مي كنند كه او 
به اس��راييل مي آيد تا باعث تحريك فلسطيني ها و 
تمام مسلمانان جهان ش��ود. امريكايي ها مي دانند 
كه مسلمانان چه حس��ي نس��بت به قدس دارند، 
پس چرا قصد دارن��د يك مقام ارش��د امريكايي را 
به منطقه بفرس��تند. طب��ق برنامه ريزي هايي كه 
براي س��فر پنس ش��ده بود بنا بود او به مصر سفر 

كند و ب��ا رييس جمهور عبدالفتاح سيس��ي ديدار 
كند. براي پنس يك سخنراني در كنست و بازديد 
از دي��وار ندبه ك��ه در بخش ش��رقي بيت المقدس 
قرار داش��تند، برنامه ريزي ش��ده ب��ود. ترامپ به 
عن��وان نخس��تين رييس جمهور اي��االت متحده 
بود كه در ماه مه  در س��فر خود ب��ه منطقه از ديوار 
ندبه ديدن ك��رد. آنچه در حال حاضر س��فر مايك 
پنس را با مش��كل مواجه كرده است اعتراض هاي 
احتمالي اس��ت كه مي تواند پس از حضور پنس در 
سرزمين هاي اش��غالي ش��كل بگيرد. كارشناسان 
معتقدند ك��ه اكثر مردم در فلس��طين احس��اس 
مي كنند ك��ه اياالت متح��ده ديگ��ر نمي تواند در 
مذاكرات صلح نقش مفيد و قاب��ل اعتمادي را ايفا 
كند زيرا در حال حاضر امريكا حداقل در ظاهر نيز 
هيچ گونه ضوابطي را رعايت نمي كند و به ش��كلي 

يكطرفه از رژيم اسراييل حمايت مي كند. 

 رييس جمهور امريكا در سه روز اول سال
 با چهار ملت جهان درافتاد

جنگ هاي توييتري ترامپ

سفر مايك پنس به سرزمين هاي اشغالي دوباره به تعويق افتاد

ترس از سفر به جهنم خشم فلسطيني ها

اي��ن روزها ب��ا آغاز س��ال جديد مي��الدي، برخي 
نهادهاي مس��وول بين الملل��ي و ني��ز پايگاه هاي 
خبري بر اس��اس رويه س��ال هاي اخير، آمارهايي 
ماهانه و س��االنه از تعداد قربانيان تروريسم و ساير 
اقدامات خش��ونت بار در عراق اراي��ه مي كنند كه 
بعضا با يكديگر در تناقض اس��ت. ب��ه گزارش ايرنا، 
اعالم اي��ن آمارها در ش��رايط پس��اداعش و اعالم 
پايان نظام��ي اين گ��روه تروريس��تي تكفيري در 
عراق و س��وريه هر چند مناس��بتي )گزارش هاي 
روتين ماهانه و س��االنه( اس��ت، اما هم با يكديگر 
تناق��ض دارد و ه��م ماهيت��ا حاوي ي��ك تناقض 
اس��ت و آن اينكه نس��بت به ماه هاي قبل كاهش 
يا افزايش جزيي داش��ته اس��ت؛ امري كه مخاطب 
آش��نا با تحوالت و اخبار ع��راق توق��ع آن را ندارد 
 بلك��ه منتظر اس��ت تا ش��اهد كاهش قاب��ل توجه

 آمار باشد.
 پيگيري اطالع��ات و اخب��ار منتش��ره از حوادث 
تروريستي و حتي درگيري هاي عشايري در عراق 
در ماه هاي اخير نش��انگر بهبود محس��وس شرايط 
امنيتي اس��ت اما اينكه چ��را آماره��اي نهادهاي 
خارج��ي تغييري نش��ان نمي دهد جاي س��وال و 
بررسي دارد. نمايندگي س��ازمان ملل براي كمك 
به عراق )يونامي( در تازه ترين گزارش ماهانه خود، 
از كش��ته و زخمي ش��دن 211 غير نظامي عراقي 
در ماه گذش��ته ميالدي )دس��امبر( در اثر حمالت 
و ح��وادث تروريس��تي و اقدامات خش��ونت بار در 
عراق خبر داد كه نس��بت به ماه پي��ش از آن كمي 
افزايش نيز نش��ان مي دهد. در بيانيه يونامي آمده 
اس��ت در اين م��اه 69 غير نظامي عراقي كش��ته و 
142 نيز ديگر زخمي ش��دند در حالي اين رقم ماه 
پيش تر به ترتيب 63 و 140 نفر بوده اس��ت. بنابر 
اين آمار قربانيان غيرنظامي تروريس��م و اقدامات 
خشونت بار در عراق در ماه دسامبر گذشته نسبت 
به ماه پيش تر تفاوت چنداني نداش��ته اس��ت. آمار 
منتشرش��ده از س��وي يونامي درحالي اس��ت كه 
رس��انه هاي عراقي روز دوش��نبه به نقل از س��ايت 
خبري امريكاي��ي AntiWar در آماري بس��يار 
متفاوت، تع��داد قرباني��ان عمليات تروريس��تي و 
خش��ونت ها را در عراق در ماه دسامبر گذشته يك 
هزار و 262 نفر كش��ته و 396 نف��ر زخمي عنوان 

كرده است.
 س��ايت آنتي وار در بيان علت باال ب��ودن قربانيان 
خاطرنشان كرده است كه گروه تروريستي داعش 
همچنان در مناطقي از عراق دس��ت ب��ه عمليات 
كوچ��ك تروريس��تي مي زن��د و هنوز تن��ش بين 
نيروهاي كرد ش��مال ع��راق با دول��ت مركزي باال 
است. اين س��ايت امريكايي همچنين بمباران هاي 
ارتش تركيه عليه مناطقي در شمال عراق به بهانه 
تحت تعقي��ب قرار دادن نيروه��اي حزب كارگران 
كرد تركيه را نيز بخش��ي از خش��ونت هاي جاري 
در عراق دانسته و افزوده اس��ت كه اين بمباران ها 

همچنان در شمال عراق ادامه دارد. 

با آغاز سال نو ميالدي، شش كشور گينه استوايي، 
س��احل عاج، كويت، پرو، لهس��تان و هلند رس��ما 
اعض��اي غير داي��م ش��وراي امنيت س��ازمان ملل 
ش��دند. به گزارش ف��ارس، نماينده قزاقس��تان در 
س��ازمان ملل به عن��وان رييس دوره اي ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل اعالم كرده كه با خروج مصر، 
ايتاليا، ژاپن، س��نگال، اوكراين و اروگوئه، 6 كشور 
رسما جايگزين آنها شدند. خيرات اوئماروف ضمن 
اعالم خبر عضويت ش��ش كش��ور گينه استوايي، 
ساحل عاج، كويت، پرو، لهستان و هلند در شوراي 
امنيت، خط��اب به آنه��ا گفت: »حص��ول صلح و 
امنيت، كار دشواري است. شما يك فرصت واقعي 

براي ايجاد تغيير داريد.
 ش��وراي امنيت داراي 5 عضو داي��م )دارنده حق 
وتو( و 10 عضو غير دايم و انتخابي است كه توسط 
مجمع عمومي سازمان ملل براي يك دوره دوساله 
انتخاب مي شوند. آغاز عضويت اعضاي غير دايم در 
ش��وراي امنيت از اول ژانويه و پايانش 31 دسامبر 
است. هر س��ال، مجمع عمومي، پنج عضو جديد را 
انتخاب و جايگزين اعضايي كه دوره عضويت ش��ان 

تمام شده، مي كند.«

وزارت خارجه نروژ ضمن ابراز نگراني درباره تداوم 
جنگ يمن، ارسال سالح و مهمات به امارات عربي 
متح��ده را به تعلي��ق درآورده اس��ت. در حالي كه 
محاصره يم��ن و حمالت به آنها توس��ط ائتالف به 
رهبري عربستان س��عودي ادامه دارد، نروژ ارسال 
س��الح به يكي از كش��ورهاي عضو ائتالف متجاوز 
را تعليق كرد. ب��ه گزارش فارس و ب��ه نقل از ديلي 
صباح، وزارت خارجه نروژ به دليل نگراني ها درباره 
احتمال اس��تفاده از مهمات و تسليحات اين كشور 
در جنگ يمن، ارس��ال س��الح و مهمات به امارات 
عربي متح��ده را به تعليق در آورد. اي��ن وزارتخانه 
اعالم كرده ك��ه اگرچه هم اكن��ون مداركي درباره 
استفاده مهمات س��اخت نروژ در يمن وجود ندارد، 
اما با توج��ه به حضور امارات عرب��ي متحده در اين 
جنگ، خطر استفاده از مهمات نروژي وجود دارد. 
اعالمي��ه وزارت خارجه نروژ در حالي صادر ش��ده 
كه در س��ال 2016، صادرات س��الح و مهمات اين 
كشور به امارات به 79 ميليون كرون )9/7 ميليون 
دالر( افزايش يافت. ارزش ميزان صادرات سالح از 
نروژ به امارات در سال 2015 ميالدي، 41 ميليون 

كرون بود. 

گروه جهان| پاس��خگوي تلفني كه دو سال پياپي، 
روزي دو بار بدون جواب زنگ مي خورد، عاقبت پشت 
خط رفت. رهبر كره شمالي در اقدامي تازه دستور داد تا 
خط تلفن اضطراري در مرز دو كره بازگشايي شود و بعد 
از ظهر روز چهارشنبه اولين تماس ميان مقامات دو كره 
بعد از دو سال برقرار ش��د. به نوشته سي ان ان بالفاصله 
بعد از انتشار دس��تور رهبر كره شمالي براي بازگشايي 
خط تماس، اولين تماس تلفني ميان مقام هاي وزارت 
وحدت دو كره با يكديگر برقرار ش��د. بر اس��اس بيانيه 
وزارت وحدت كره جنوبي اولين تماس روز چهارشنبه 
با موضوع »بررسي وضعيت فني خط ارتباطي« حدود 
بيس��ت دقيقه ادامه داشت. چند س��اعت بعد تماس 
دوم ميان دو كره از خط مش��هور ارتباطي شهر مرزي 
پانمونجوم برقرار ش��د تا بعد از يك وقفه طوالني خط 
ارتباطي دو كره فعال شود. به تازگي اشاره كيم جونگ 
اون، رهبر كره ش��مالي مبني بر آمادگي كره ش��مالي 
براي شركت در المپيك زمستاني كره جنوبي و آمادگي 
س��ئول براي برگزاري گفت وگوها ميان دو كشور براي 
اين موضوع طي هفته آينده، باعث ش��ده بود تا اميدها 
براي آغاز مذاكرات ديپلماتيك بين دو كره بيشتر شود. 

بر اساس آنچه سخنگوي وزارت وحدت كره جنوبي به 
سي ان ان گفته اس��ت، گفت وگوهاي دو طرف در اين 
تماس ها منحصر به وضعيت خط تماس بوده و مسائلي 
در م��ورد گفت وگوهاي آين��ده يا مس��اله المپيك در 
گفت وگوها وجود نداشت. بعد از اينكه در اقدامي نادر، 
كيم جونگ اون در س��خنراني آغاز سال ميالدي خود 
اعالم كرد عالقه مند است تيم كره شمالي در المپيك 
زمس��تاني حاضر باش��د و آماده گفت وگو ب��ا مقامات 
همسايه جنوبي اس��ت، مون جائه اين، رييس جمهور 
كره جنوبي هم در جلس��ه كابينه روز سه شنبه نسبت 
به اقدام فوري ب��راي آماده ك��ردن زمينه هاي حضور 

ورزشكاران كره شمالي در المپيك دستور داد. 
برخي از تحليل گران معتقدند كه تالش پيونگ يانگ 
براي نزديك��ي به س��ئول، اقدامي در جه��ت افزايش 
ش��كاف ميان كره جنوب��ي و متحد بزرگ��ش اياالت 
متحده امريكاس��ت. آندري النكف، اس��تاد دانش��گاه 
كوكمين س��ئول به س��ي ان ان مي گويد: »دولت كره 
جنوبي به شدت نسبت به سياست هاي ستيزه جويانه 
واشنگتن نگران ش��ده اس��ت و كامال آمادگي دارد تا 
ابت��كار پيونگ يانگ را بپذيرد. چنين اقدامي از س��وي 
سئول ممكن اس��ت باعث ناخرس��ندي دولت امريكا 
ش��ود.« در برابر عده اي از تحليل گران هم معتقدند كه 
اقدام سئول مي تواند براي امريكايي ها خوشايند باشد. 
تنگ ژائو، تحليل گر مسائل شرق آسيا در چين مي گويد: 
»روابط بهتر ميان جنوب و شمال مي تواند به واشنگتن 
و جامعه بين المللي كمك كند تا فهم بهتري نسبت به 
كره شمالي داشته باشند و در عين حال اجازه مي دهد 
گفت وگوها براي خويش��تن داري بيشتر پيونگ يانگ 

انجام شود.«
از 23 ماه پيش، فوريه س��ال 2016 ك��ه كره جنوبي 
فعاليت مجتمع كارخانه اي مش��ترك كائه سونگ در 
مرز غيرنظامي بين دو كره را متوق��ف كرد، مقام هاي 
مرزي كره شمالي پاسخ گويي روزانه به خط ارتباطي 
ميان دو كشور را متوقف كرده بودند. سخنگوي وزارت 
وحدت دو كره در كره جنوبي به س��ي ان ان مي گويد: 
»طي 23 ماه گذش��ته ما هر روز دو بار، يك بار ساعت 
9 صبح و يك بار س��اعت 4 بعدازظهر با كره ش��مالي 
تماس مي گرفتيم، اما طرف كره شمالي پاسخ نمي داد. 
اين تماس در روزهاي كاري از دوشنبه تا جمعه تكرار 
مي ش��د.« تعطيلي مجتمع كارخانه اي كائه س��ونگ 
در مرز دو كره كه به عنوان يك نشانه روابط مسالمت 
آمي��ز دو طرف با اس��تخدام ش��هروندان دو طرف، در 
منطقه غيرنظامي مرزي ايجاد ش��ده ب��ود، پس از آن 
اتفاق افتاد كه كره ش��مالي يك موش��ك بالستيك را 
براي ارس��ال ماهواره به فضا استفاده كرد. مقامات كره 
جنوبي و امريكا معتقد بودند ش��ليك اين موشك به 
فضا، پوشش��ي براي يك آزمايش موش��ك بالستيك 
قاره پيما بوده است. كره شمالي طي سال 2017 تعداد 
بيشتري آزمايش هاي موشكي و هسته اي انجام داد و 
مدعي شد كه توانايي س��اخت كالهك هسته اي قابل 
نصب روي موشك، ساخت بمب هسته اي هيدروژني 
و موشك قاره پيما با توانايي هدف گرفتن امريكا را پيدا 

كرده است. 
پكن نس��بت به از س��رگيري گفت وگوها ميان دوكره 
اظهار خرس��ندي كرد. گنگ ش��ائوانگ، س��خنگوي 
وزارت امورخارج��ه چين در جمع خبرن��گاران گفت: 
»چي��ن از جمه��وري دموكراتي��ك خلق ك��ره و كره 
جنوبي در اس��تفاده از فرصت المپيك زمستاني براي 
گفت وگوهاي بيش��تر حمايت مي كند و اميدوار است 
كه اين گفت وگوها در بهبود روابط دوجانبه موثر باشد.« 
وزارت خارجه چين در عين حال خواهان كاهش تنش 

ميان واشنگتن و پيونگ يانگ نيز شده است. 
يون يان��گ چان، س��خنگوي رياس��ت جمهوري كره 
جنوبي نيز در اين مورد گفته است: »از سرگيري تماس 
ميان دو كشور پرمفهوم اس��ت. بر اين اساس مي توان 
پيش بيني ك��رد كه پايه هاي تماس مس��تمر ميان دو 

كشور در حال بنا شدن است.«
تنها دو ورزشكار كره شمالي براي شركت در مسابقات 
المپيك زمستاني توانسته اند در رقابت هاي مقدماتي 
مجوز حضور پيدا كنند. با وجود اينكه كميته المپيك 
كره ش��مالي، نامه حضور اين ورزش��كاران را با وجود 
گذشت ضرب االجل هنوز ارس��ال نكرده است، اما اين 
احتمال وجود دارد كه كميت��ه بين المللي المپيك با 
توجه به شرايط خاص دو كره، جاي اضافه اي براي اين 

دو ورزشكار اختصاص دهد. 
آندري النكف معتقد اس��ت كه تصميم ه��اي اخير 
رهبر كره ش��مالي به دليل نگراني و عدم قطعيت در 
پيونگ يانگ است. به گفته اين تحليل گر مسائل كره 
شمالي »س��ر و صداهاي عجيبي از درون كاخ سفيد 
به گوش رهبران كره شمالي مي رسد و نمي توانند با 
قطعيت بدانند كه آيا ترامپ در مورد اس��تفاده از زور 
بلوف مي زند يا واقعا آماده به انجام چنين كاري است. 
در نتيجه آنها تصميم گرفته اند اندكي مسير خود را 
كندتر كنند و ابتكار عمل را با اقدامات مسالمت آميز 

در دست بگيرند.«

آمار ضد و نقيض قربانيان تروريسم 
و خشونت در عراق

۶ كشور، عضو جديد شوراي 
امنيت سازمان ملل شدند

نروژ ارسال سالح به امارات را 
تعليق كرد

خط تماس دو كره بعد از دو سال 
مجددا برقرار شد

فلسطين

گروه جهان| پاكس��تان پس از آنكه مورد هجمه هاي 
توييتري دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا قرار گرفت، 
به نظر مي رسد از سوي دو قدرت منطقه اي يعني چين 
و روسيه سيگنال هايي را دريافت كرده كه نشان دهنده 
حمايت از اين كشور اس��ت. منابع ديپلماتيك به نشريه 
Nation گفتند كه پاكس��تان تماس ه��ا و پيام هايي 
را از مسكو و پكن دريافت كرده اس��ت كه به دولت اين 
كش��ور اعالم كرده نبايد خود را تنها و من��زوي ببيند. 
گفته مي ش��ود تماس هاي مقام هاي پاكستان و روسيه 
پ��س از صحبت ه��اي ترام��پ در خصوص پاكس��تان 
بس��يار دلگرم كننده بوده اس��ت. يك مقام ارشد وزارت 
امورخارجه پاكس��تان كه در تماس با مسكو بوده اعالم 
كرد كه آنها از دي��دگاه ما حمايت مي كنن��د و در حال 
ايستادن كنار ما هس��تند. وي افزود: روسيه مايل است 

روابط دوجانبه را تقوي��ت كند و در راس��تاي دفاع از ما 
كمك كند. اين مقام مس��وول در ادامه عن��وان كرد: ما 
دو قدرت ب��زرگ داريم كه كنار ما ايس��تاده اند و اين در 
شرايطي است كه واشنگتن در راستاي فشار بر پاكستان 
گام بر مي دارد. در ماه گذش��ته، دكتر الكساندر خوزين، 
كنسولگري روسيه در كراچي، گفت كه روابط پاكستان 
و روسيه قوي تر شده اس��ت و هر دو كشور ديدگاه هاي 
خود را در مورد صلح در منطقه به اش��تراك مي گذارند. 
خوزين گفت كه پاكستان مكان مهمي در اولويت هاي 
سياست خارجي روسيه را اشغال كرده و مسكو آن را يك 
ش��ريك مهم خود قرار داده اس��ت. از سويي ديگر چين 
نيز خود را در برابر س��خنان ترامپ قرار داده اس��ت و از 
جامعه جهاني خواست تا نقش برجسته پاكستان را براي 
مقابله با تروريسم مورد تاييد قرار دهد. جيانگ شوانگ، 

س��خنگوي وزارت خارجه چين در پاسخ به توييت هاي 
ترامپ عليه پاكس��تان گفت: پاكس��تان در مب��ارزه با 
تروريس��م تالش هاي زيادي كرده و با فداكاري در اين 
مسير كمك كرده است و نقش برجس��ته اي در مبارزه 
عليه تروريسم ايفا كرد و جامعه بين المللي بايد اين نقش 
را مورد تاييد قرار دهد. ش��وانگ افزود: چين و پاكستان 
در همه حال ش��ريك هم هس��تند. ما آماده هستيم تا 
همكاري همه جانبه خود را با پاكستان ترويج و عميق تر 
كنيم تا براي دو طرف سودآور باشد. وي در ادامه تاكيد 
كرد كه چين خوشحال است كه با پاكستان در راستاي 
مبارزه با تروريسم و براي كمك به صلح و ثبات منطقه اي 
هم��كاري مي كن��د. س��خنگوي وزارت خارجه چين 
همچنين تصريح كرد: ما معتقديم چين، پاكس��تان و 
افغانستان نه تنها از نظرجغرافيايي، بلكه از لحاظ منافع 

مشترك همبستگي زيادي دارند. براي ما طبيعي است 
كه ارتباطات و مبادالت را افزايش دهيم و در ديدارهاي 
سه جانبه وزراي امورخارجه سه كش��ور در ماه دسامبر 
در م��ورد همكاري هاي زي��ادي به توافق رس��يديم كه 
اين توافق ها شامل همكاري بيش��تر در زمينه مبارزه با 
تروريسم در تمام اشكال آن است. گزارش ها نيز حاكي 
از آن است كه مقام هاي وزارت امورخارجه پاكستان نيز 
بسيار خوشحال هس��تند كه اين حمايت ها را از چين و 
روس��يه دريافت كردند. الزم به ذكر است چين و روسيه 
در طول ماه هاي اخير و در روزهايي كه پاكستان به عنوان 
يك شريك از امريكا دور و دور تر مي شود تالش كرده اند 
پاكس��تان را به خود نزديك كنند. به خصوص چين كه 
پاكستان در برنامه هاي بلند پروازانه اقتصادي اين كشور 

جايگاه ويژه اي  دارد. 

چين و روسيه پشت پاكستان، روبه روي ترامپ
پاكستان
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