
اردوغان:

گروه های تروریستی را در مرزهایمان با عراق و سوریه 
متوقف می کنیم

رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که این کشور گروه های تروریستی را در 
طول مرزها با عراق و سوریه متوقف و منطقه امن را در شمال سوریه ایجاد 

خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه روسیا الیوم، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه در تجمع انتخاباتی حزب عدالت و توسعه گفت: ما هرگز اجازه تشکیل کریدور 

تروریستی از سوی یگان های مدافع خلق کرد در شمال سوریه را نخواهیم داد.
وی افزود: ما همانطور که گروه های تروریستی را در عفرین شکست دادیم در منبج 
و در طول مرزهای جنوبی مان نیز آن ها را متوقف خواهیم کرد و نمی گذاریم بیشتر 

از این پیشروی کنند.
اردوغان تأکید کرد: ما منطقه امن را در شمال سوریه ایجاد خواهیم کرد تا 
سوری های مقیم ترکیه بتوانند به کشورشان بازگردند. طرف هایی که دشمن ترکیه 
هستند و با گروه های تروریستی همکاری می کنند منتظر انتخابات محلی در ۳۱ 

مارس هستند و آرزو می کنند حزب عدالت و توسعه شکست بخورد.
وی گفت: من اطمینان دارم که ما تمامی توطئه ها علیه کشورمان در انتخابات آتی 

را ناکام خواهیم گذاشت.

زن مظنون به قتل برادر ناتنی کیم جونگ اون آزاد شد

یک زن اندونزیایی که در سال ۲۰۱۷ به قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی 
متهم شده بود، امروز )دوشنبه( پس از آنکه دادگاهی در مالزی اتهامات 

قتل علیه او را لغو کرد، آزاد شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از صدور حکم دادگاه برای 
آزادی سیتی آسیه ۲۶ ساله که متهم به قتل کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ 
اون،  رهبر کره شمالی بوده است، او از شادی گریست. دوآن تی هونگ یک زن دیگر 
متهم در این پرونده است. این دو زن متهم به مسموم کردن برادر ناتنی کیم جونگ 
اون با مایع سمی وی ایکس در فوریه ۲۰۱۷ در فرودگاه کوآالالمپور شدند و تکلیف 
متهم دوم هنوز روشن نیست.    از زمان مسموم شدن کیم جونگ نام این گمانه زنی 
مطرح شد که او قربانی توطئه ای از سوی عوامل کره شمالی شده است که مالزی را 
ساعاتی پس از این قتل ترک کردند و این دو زن تنها مهره های یک ترور سیاسی 
بودند. وکیل آسیه تاکید کرد: ما همچنان معتقدیم که او قربانی دیگران شده است. 

هنوز هم معتقدم که کره شمالی ارتباطی با این ماجرا دارد.
دادگاه این متهم ۲۶ ساله دسامبر گذشته متوقف شد. دادستان ها امروز در جلسه 
دادگاه گفتند که اتهام قتل از این خانم برداشته می شود. هنوز هیچ توضیحی در 
رابطه با آن داده نشده است. این زن پس از آزادی تا خودروی سفارت اندونزی که 
بیرون دادگاه منتظر بود، همراهی شد. با وجود اینکه دادگاه سیتی آسیه را آزاد کرده 
است اما درخواست وکیل او برای تبرئه کامل رده شده است و در صورتی که شواهد 

جدیدی به دست آید، او فراخوانده می شود.

درخواست گوآیدو از مجلس ونزوئال برای اعالم 
وضعیت هشدار

رهبر اپوزیسیون ونزوئال اعالم کرد که از مجلس ونزوئال درخواست خواهد 
کرد تا وضعیت هشدار اعالم کرده و اجازه انتقال کمک های بین المللی به 

داخل کشور را بدهد.
به  گزارش  ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، خوآن گوایدو، رهبر ۳۳ ساله 
اپوزیسیون ونزوئال اعالم کرد: ما باید هر چه  سریع تر به این فاجعه پاسخ دهیم. ما 

نمی توانیم این مساله را نادیده بگیریم.
وی به خبرنگاران اعالم کرد که یک نشست فوق العاده در مجلس ملی امروز 
)دوشنبه( برای اعالم وضعیت هشدار و اجازه انتقال کمک های بشردوستانه برگزار 

خواهند کرد.
در همین حال و با ادامه قطعی برق، وزیر بهداشت ونزوئال هر گونه مرگ ناشی از 

خاموشی های ممتد را در بیمارستان های عمومی رد کرد.
دولت ونزوئال اعالم کرده است که مدارس و محل های کار امروز تعطیل می شوند.

با این حال گوایدو خواستار برگزاری تظاهرات خیابانی بیشتر طی امروز برای فشار 
وارد کردن بر نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری شده که تاکید کرده استعفا نمی کند.
گوایدو با درخواست از نیروهای مسلح مبنی بر توقف حمایت از دیکتاتور گفت : 
مردم حق دارند که به خیابان ها بیایند، اعتراض کنند و درخواست خود را نیز اعالم 
کنند. هنوز آماری درباره میزان خسارت های خاموشی در ونزوئال در دسترس نیست، 
اما یک موسسه غیر دولتی اعالم کرد که دست کم ۱۵ نفر از بیماران به خاطر قطعی 

برق و توقف روند درمان دیالیز آنها، جان خود را از دست داده اند.

تحلیلگران و رسانه های آمریکایی اقدام »دونالد ترامپ« 
برای افزایش بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک را نشانه 
ای از تالش وی برای به مبارزه طلبیدن دموکرات ها ارزیابی 
می کنند که ممکن است باعث تعطیلی دوباره دولت این 

کشور شود.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری ایاالت متحده در چند روز اخیر 
بودجه پیشنهادی خود برای سال ۲۰۲۰ را ارائه کرد. یکی از بخش 
های مهم الیحه بودجه وی ارائه درخواستی به مراتب باالتر برای 

ساخت دیوار مرزی بود.
نکته جالب اینجاست که بودجه 8.۶ میلیارد دالری مورد نظر 
رئیس جمهوری آمریکا، نه تنها چندین برابر بودجه ای است که 
دموکرات ها برای ساخت این دیوار موافقت کرده بودند بلکه از 
میزان ۵.۷ میلیارد دالری که در ابتدا رئیس جمهوری آمریکا در 
خواست کرده بود بسیار بیشتر است. گفتنی است که بودجه مورد 
نظر ترامپ کمتر از نیم درصد از بودجه مورد نظر وی برای سال 

۲۰۲۰ برآورد شده است.
بر اساس یک سنت دولت همیشه بودجه ساالنه را در اولین 
ارائه می کند اما امسال به دلیل  دوشنبه ماه فوریه به کنگره 
تعطیلی بیش از یک ماهه دولت، این اقدام با تاخیری چند هفته 
ای همراه شد. رسانه های آمریکایی مهمترین سرفصل های بودجه 
سال ۲۰۲۰ ایاالت متحده را در افزایش شدید هزینه های نظامی، 
کاهش شدید هزینه های داخلی، موضوع دیوار مرزی، طرح بیمه 
ای و درمانی اوباماکر و کاهش بودجه برخی رسانه ها همچون 

PBS و NPR دانسته اند.
روزنامه »نیویورک تایمز« در گزارشی با بیان اینکه ترامپ در 
بودجه سال ۲۰۲۰ خود خواستار پول های بیشتری برای ساخت 
دیوار در مرز مکزیک شده است افزود: به طور قطع این درخواست 

همچون دوره قبل با مقاومت دموکرات ها روبرو می شود.
بر اساس این گزارش بودجه جدید اتمام ساخت ۷۰۰ مایل دیوار 

در مرزهای جنوبی این کشور را هدف گرفته است.
هراس از تعطیلی دوباره دولت

ساخت دیوار در مرز با مکزیک در روزهای پایانی سال ۲۰۱8 به 
یک چالش بزرگ سیاسی در داخل آمریکا تبدیل شد و طوالنی 
ترین تعطیلی دولت این کشور را رقم زد. اختالف نظر دموکرات 
ها با ترامپ باعث شد تا الیحه بودجه مورد نظر دولت تایید نشود 
و نزدیک به یک میلیون نفر از کارکنان دستگاه های دولتی ایاالت 
متحده به علت نبود بودجه به مرخصی اجباری بروند. اکنون برخی 
رسانه ها اقدام ترامپ در زمینه افزایش بودجه دیوار مرزی در کنار 
درخواست برای کاهش بودجه برخی سازمان ها را نوعی لجبازی 
می دانند که ممکن است باعث تشدید اختالف ها و تعطیلی دوباره 

ادارات و سازمان های دولتی این کشور شود.

تارنمای نشریه »پلتیکو« در گزارشی درخواست ترامپ برای 
کاهش بودجه برخی نهادهای آمریکایی را عاملی برای تعطیلی 
دوباره بخش هایی از دولت ارزیابی کرد. بنابر این گزارش، بودجه 
پیشنهادی ترامپ همه امیدها برای دستیابی به یک توافق جامع 
را از بین برد و هراس های تازه ای را در زمینه تشدید اختالف 
ها پدید آورد. وی در طرح خود از کاهش تا ۵ درصدی بودجه 
نهادهای غیرنظامی نسبت به سال ۲۰۱9 خبر داد در حالیکه از 

ترفندهایی برای افزایش بودجه نظامی استفاده کرد.
این گزارش چالشی ترین بخش بودجه را درخواست بیش از 8 
میلیارد دالری وی برای تکمیل دیوار مرزی توصیف کرد که ممکن 
است موجب تنش وی با قانونگذاران و افزایش احتمال تعطیلی 

دوباره دولت در پایان سپتامبر ۲۰۱9 شود.
روزنامه »واشنگتن پست« نیز در این زمینه نوشت بودجه جدید 
دیوار مرزی عرصه جدید از تقابل را در کنگره ایجاد می کند زیرا 
دولت می گوید به دنبال ساخت دیوار در بخش های بیشتری 
از مرز با مکزیک است. وی سعی دارد تا ۵ میلیارد دالر از این 
بودجه را از بخش امنیت داخلی تامین کند و ۳.۶ میلیارد دالر 
باقی مانده را نیز از بودجه ساخت و ساز در وزارت دفاع به دیوار 

اختصاص دهد.

به نوشته این روزنامه، چهره های برجسته دموکرات اعتقاد دارند 
اینکه ترامپ به دنبال پول بیشتر برای ساخت دیوار است نشان می 
دهد که وی آن ها را به مبارزه طلبیده و بر این باور است که افکار 

عمومی هم با وی همراهی می کند.
متحده  ایاالت  نمایندگان  مجلس  رئیس  پلوسی«  »نانسی 
اعتقاد دارد: ترامپ در دسامبر گذشته باعث تعطیلی دولت شد؛ 
قانونگذاران این بار هم آماده هستند تا مانع درخواست وی شوند 
و در مقابل وی بار دیگر می ایستند. وی تاکید کرد »ما امیدواریم 

ترامپ درسش را یاد گرفته باشد«.
پلوسی و دیگر نمایندگان دموکرات تاکید می کنند این بودجه 
ها باید در پروژه هایی بهتر و کارآمدتر همچون آموزش و توسعه 

مشاغل مورد استفاده قرار گیرد.
 آغاز رقابت انتخابات ۲۰۲۰

بسیاری از تحلیلگران و رسانه های آمریکایی اعتقاد دارند این 
اقدام دونالد ترامپ در واقع آغاز پیش از موعد رقابت ها برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ است زیرا وی از هم اکنون 
مشغول تبلیغ و کار بر روی شعار »دیوار را تمام کن« است. به 
نوشته خبرگزاری »رویترز« در سال ۲۰۱۶ هم یکی از شعارهای 
اولیه کمپین ترامپ ساخت این دیوار مرزی بود و اکنون وی تامین 

امنیت از طریق اتمام این دیوار را مهمترین وعده، وظیفه و موفقیت 
خود برای مردم آمریکا تبلیغ می کند.

به نظر می رسد تهدید سازی و ناامن نشان دادن اوضاع برای 
جلب حمایت افکار عمومی هم آغاز شده است. »الری کودلو« 
رئیس شورای اقتصاد ملی ترامپ در گفت وگو با شبکه خبری 
»فاکس نیوز« ضمن تایید درخواست این بودجه اظهار داشت: کل 
موضوع ساخت دیوار و امنیت مرزها دارای اهمیتی اساسی هستند. 

... ما آنجا با یک بحران روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه بودجه در کنگره با موانعی روبرو شده است، 
افزود: هدف دولت رشد اقتصادی ۳ درصدی آمریکا است و بودجه 
نیز بر همین اساس بسته شده است. این درحالی است که فدرال 

ریزرو میزان رشد را کمتر از این میزان برآورد کرد.
به نوشته پلتیکو ترامپ مدعی شده است که این میزان بودجه 
را جهت اتمام ساخت دیوار مرزی قبل از انجام انتخابات نیاز دارد.

با اینحال به اعتقاد گزارش نیویورک تایمز به احتمال زیاد بخش 
های عمده ای از این بودجه پیشنهادی در کنگره ای که اکنون 
در کنترل دموکرات ها است به بن بست برخورد می کند و همان 
سرنوشتی را پیدا می کند که بسیاری از طرح های پیشین دولت 

در کنگره پیشین )جمهوریخواه( با آن روبرو شدند.
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حمالت نیروی هوایی ترکیه به شمال عراق
نیروی هوایی ترکیه مراکز وابسته به حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( در شمال عراق را هدف قرار داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، وزارت دفاع ترکیه در صفحه خود در توییتر اعالم کرد که نیروی هوایی ترکیه 

پایگاه های متعلق به حزب کارگران کردستان در دو منطقه افاشین و باسیان در شمال عراق را هدف قرار داد. وزارت دفاع ترکیه همچنین اعالم کرد: در نتیجه این حمالت انبارهای سالح، مخفیگاه ها و مقرهای نیروهای این گروه تروریستی تخریب 
شد. نیروهای امنیتی و ارتش ترکیه پیوسته پایگاه های متعلق به پ.ک.ک را در جنوب و جنوب شرق ترکیه و نیز در شمال عراق هدف قرار می دهند.

اخبار هراس از تعطیلی دوباره دولت

 ترامپ و سایه تعطیلی دوباره بر روی دولت آمریکا

بولتون: خطر داعش همچنان وجود دارد

امید زیادی به ماندن انگلیس و فرانسه در سوریه داریم

پزشکان فرانسوی خواستار توقف استفاده پلیس از فلش بال شدند

جان بولتون اظهار کرد، تهدید داعش همچنان وجود دارد و حضور پراکنده 
آن در سوریه، عراق و دیگر بخش های جهان ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفت وگو با شبکه 
ای بی سی از ارزیابی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره این گروه تروریستی 
از جمله تاکیدهای پیشین او بر شکست داعش و خارج شدن ۱۰۰ درصدی مناطق 

تحت نفوذ این گروه از کنترل این شبه نظامیان دفاع کرد.
بولتون گفت: به نظرم رئیس جمهوری به روشن ترین شکل ممکن درباره شکست 
خالفت منطقه ای داعش صحبت کرده است. او هیچ گاه نگفته نابودی خالفت منطقه ای 

داعش به معنای پایان کامل داعش است.
وی افزود: ما می دانیم که همین االن نیروهای داعش به طور پراکنده در سوریه 
و عراق حضور دارند و این گروه در دیگر بخش های جهان در حال رشد است. خطر 

داعش همچنان وجود دارد.
ارزیابی بولتون درباره آینده این گروه تروریستی، اظهارات جسته و گریخته دولت 
ترامپ را که از زمان اعالم پیروزی علیه داعش در ماه دسامبر مطرح شده اند، تایید 

می کند.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در ماه ژانویه اظهار کرد: خالفت داعش 

سقوط کرده و این گروه تروریستی شکست خورده است.
دونالد ترامپ نیز در هفته های اخیر بارها درباره سقوط خالفت داعش صحبت کرده 

است.

به گزارش پایگاه خبری هیل، دولت ترامپ همچنین ماه گذشته میالدی اعالم 
کرد، پس از خروج نیروهای آمریکا از سوریه، حدود ۴۰۰ نیروی خود را در این کشور 

حفظ خواهد کرد.
بولتون در خصوص این تصمیم گفت، این مساله در راستای احتمال اقدام داعش 

برای بازپس گیری منطقه تحت کنترل خود است.
او در این باره گفت: یکی از دالیل رئیس جمهوری برای حفظ حضور آمریکا در عراق 
و بخش کوچکی از نیروهای ناظر در سوریه، احتمال فعالیت مجدد داعش است و در 

این صورت ما قادر خواهیم بود با این اقدام مبارزه کنیم.
بولتون همچنین افزود، با همتایان فرانسوی و انگلیسی خود درباره کمک به اقداماتی 
برای سرکوب از سرگیری احتمالی فعالیت داعش صحبت کرده و امید زیادی به 

پیوستن متحدان آمریکا به این اقدام دارد.
مشاور امنیت ملی آمریکا اظهار کرد: آمریکا در خصوص مشارکت انگلیس و فرانسه 
در نیروهایی که ترامپ قصد باقی گذاشتن آنها در سوریه را دارد، بسیار خوشبین است.

این مقام آمریکایی ادامه داد: تهدید داعش، القاعده و تهدید تروریست ها یک تهدید 
ایدئولوژیک در سراسر جهان است و چیزی است که به نظرم باید در آینده پیش رو 

نسبت به آن آگاه باشیم.

جمعی از پزشکان فرانسوی در نامه ای به »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری 
فرانسه، خواستار صدور دستور توقف قانونی استفاده از سالح مرگبار فلش 
های  به سیاست  معترضان  با  برخورد  در  پلیس  از سوی   )LBD4۰( بال 

اقتصادی دولت موسوم به جلیقه زردها شدند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در این نامه که در روزنامه »ژورنال دو دیمانش« فرانسه 
انتشار یافته، پزشکان فرانسوی نگرانی خود را از شیوع یک اپیدمی صدمات جدی 

چشم ابراز کردند.
در این نامه که به امضای ۳۵ متخصص چشم پزشکی از جمله پزشکان مشهور 
بیمارستانی رسیده، تاکید شده که تاکنون چنین اپیدمی آسیب های جدی چشم 

هرگز رخ نداده است.
 - پیتیه  دانشگاهی  بیمارستان  پزشکی  چشم  متخصص  بداقی«  »بهرام 
سلپتریه)Pitié-Salpétrière( که یکی از مشهورترین و برجسته  ترین بیمارستان 

 های دانشگاهی آموزش پزشکی در فرانسه محسوب می شود، گفت: وظیفه ما به عنوان 
چشم پزشک این است که هشدار دهیم. هیچگونه رنگ و بوی سیاسی وجود ندارد، 

این یک رویکرد بسیار انسانی است.
چشم پزشکان فرانسوی در این نامه تاکید کردند: آسیب های چشم در هفته های 

اخیر به خاطر شانس یا بی تجربگی نیست.
امضا کنندگان نامه معتقدند که نامه آنها بدون پاسخ باقی مانده است.

بر اساس اعالم انجمن چشم پزشکان فرانسه، تاکنون در جریان اعتراض های 
جنبش جلیقه زردها، دستکم ۲۰ نفر یکی از چشم های خود را از دست داده است؛ 
آنچه که اگنس بوزن)Agnès Buzyn ( وزیر بهداشت فرانسه در ماه فوریه نسبت 

به آن هشدار داده بود.
چشم پزشکان فرانسوی می گویند: تعداد زیادی از این گلوله ها با یک نیروی 
جنبشی از فاصله طوالنی پرتاب شده اند که به علت نبود دقت در استفاده از این سالح 

منجر به تعداد زیادی قطع عضو از جمله چشم شده است.
به گزارش ایرنا، »لوران نونه« معاون وزیر کشور فرانسه روز پنجشنبه گذشته اعالم 
کرد که شلیک بیش از ۱۳ هزار گلوله فلش بال از ابتدای جنبش جلیقه زردها تاکنون 

ثبت شده و در این ارتباط 8۳ پرونده تحقیق در جریان است.
در همین ارتباط، گروه های مدافع حقوق بشر با اشاره به ادامه اعتراض جلیقه زردها 
در فرانسه و برخورد شدید نیروهای پلیس ضد شورش با آنها در هفته های گذشته، 

درباره خرید سالح های جدید و مرگبار پلیس ابراز نگرانی کرده بودند.
برای  فرانسه  وزارت کشور  اند که  داده  بشری هشدار  مدافع حقوق  گروه های 
رویارویی با مخالفان، یکهزار و ۲8۰ قبضه سالح مرگبار فلش بال خریداری کرده که 

در اختیار نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش قرار می گیرد.
خیابان های پاریس مدت هاست که صحنه درگیری خشونت  بار نیروهای پلیس با 

معترضان است.

ارتش کره جنوبی امروز )دوشنبه( در پی انتشار گزارشهایی 
احتمال  بر  مبنی  ماهواره ای  تصاویر جدید  به  استناد  با 
تدارک پیونگ یانگ برای پرتاب یک موشک اعالم کرد، از 

نزدیک تأسیسات کره شمالی را زیر نظر دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اخیراً برخی منابع 
با تحلیل تصاویر جدید ماهواره ای خبر از افزایش فعالیت در دو 
تأسیسات موشکی مهم کره شمالی شامل مرکز تحقیقات موشکی 
ساموندونگ و پایگاه آزمایش موشکی سوهائه هستند. هر گونه 
اقدام پیونگ یانگ در پرتاب مجدد موشک می تواند به شدت به 
روند مذاکرات مربوط به خلع سالح هسته ای کره شمالی با آمریکا 

آسیب وارد کند.
کیم جون راک سخنگوی ستاد مشترک ارتش کره جنوبی 

به  مربوط  فعالیت های  تمامی  نزدیک  از  جنوبی  کره  گفت: 
سناریوهای احتمالی در کره شمالی از جمله پرتاب یک موشک در 

طول مرز را در هماهنگی نزدیک با آمریکا زیر نظر دارد.
بود،  کرده  گزارش  ان.پی.آر  آمریکایی  خبری  پایگاه  پیشتر 
تصاویر ماهواره ای گرفته شده از مرکز ساموندونگ به تاریخ ۲۲ 
فوریه نشاندهنده حضور چندین خودرو و کامیون در این مرکز به 
همراه حضور جرثقیل ها و باربرهای ریلی در یک محوطه هستند.

بین الملل  مطالعات  انستیتو  در  محقق  یک  لوئیس،  جفری 
میدلبری گفت: هنگامی که شما همه یافته ها را کنار یکدیگر قرار 
می دهید واقعاً به نظر می رسد کره شمالی در پروسه ساخت یک 

موشک قرار دارد.
تأسیسات ساموندونگ در حومه شهر پیونگ یانگ و در سال 

۲۰۱۲ به هدف پشتیبانی بیشتر از برنامه توسعه موشک های دور 
برد و موشک های فضایی کره شمالی ساخته شد.

به  موسوم  پیمای  قاره  موشک  بر  عالوه  تأسیسات  این  در 
هاوسونگ- ۱۵ که به گفته تحلیلگران قادر به رسیدن به خاک 
کشور آمریکا است، موشک های دوربرد دیگری نیز ساخته شده 
و بعداً به پایگاه سوهائه، مخصوص پرتاب موشک های ماهواره بر 
فرستاده شده و در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ با موفقیت پرتاب 
شدند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی سال گذشته میالدی 
در نشت با مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی در شهر 
پیونگ یانگ پذیرفت پایگاه سوهائه را تعطیل کند. ماه اوت تصاویر 
ماهواره ای نشان داده بودند که گروهی از کارگران در این پایگاه 
در حال برچیدن یک ایستگاه مربوط به آزمایش موتور موشک 

هستند. با این حال چند روز پیش مرکز مطالعات بین المللی و 
راهبردی آمریکا در واشنگتن اعالم کرد که در این تأسیسات 

فرآیند بازسازی سریعاً در حال پیشرفت است.
یک وبسایت تحقیقاتی موسوم به ۳8north نیز گزارش کرد که 
یک وسیله ریلی مخصوص جابجایی قطعات موشکی به سکوی 

پرتاب، مجدداً بازسازی شده است.
نشست  از  قبل  فرآیندها  این  که  نوشت  وبسایت  این 
شکست خورده دوم کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آغاز شده اند.
جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا نیز روز یکشنبه گفت: آمریکا دقیقاً می بیند که آنها در 
ارتباط با پرتاب احتمالی هر گونه موشک یا راکت چه کار می کنند.

ارتش کره جنوبی:

از نزدیک تحرکات کره شمالی را زیر نظر داریم


