
واشنگتن:

گزارش درباره باقی ماندن ۱۰۰۰ سرباز در سوریه 
صحت ندارد

جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گزارش منتشر شده روز 
یکشنبه مبنی بر اینکه آمریکا برای باقی نگه داشتن ۱۰۰۰ سرباز در سوریه 

برنامه ریزی می کند را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، جوزف دانفورد در توییتر نوشت: گزارش منتشر شده از سوی 
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه ارتش آمریکا قصد دارد حدود 

۱۰۰۰ سرباز را در سویه باقی بگذارد، نادرست است.
روزنامه مذکور به نقل از مقامات آمریکایی نوشته بود، واشنگتن قصد دارد ماه ها 
بعد از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره خروج کامل نیروهای 

آمریکایی از سوریه، حدود ۱۰۰۰ سرباز را در این کشور نگه دارد.
مقامات آمریکایی  گفته بودند، نگه داشتن این تعداد نیرو در سوریه سه ماه بعد از 
دستور ترامپ برای خروج کامل نیروها از این کشور تحولی دراماتیک در موضع گیری 

آمریکاست.
به نوشته این روزنامه، مذاکرات طوالنی دولت آمریکا با ترکیه و هم پیمانان اروپایی 
و تشکیالتی که واشنگتن از آنها در سوریه حمایت می کند در دستیابی به توافقی در 
زمینه ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه که بخشی از طرح ترامپ برای خروج 

از سوریه است، به شکست انجامید.
ترامپ در ۱۹ دسامبر از خروج حدود ۲۰۰۰ سرباز از سوریه خبر داد و مدعی 

پیروزی کامل بر داعش شد.
در ۲۲ فورویه کاخ سفید اعالم کرد، نیروهای محدودی از آمریکا برای حفظ صلح 

باقی می مانند که تعدادشان ۲۰۰ سرباز است.
ترامپ چند روز بعد از تصمیمش اعالم کرد، ۴۰۰ سرباز در سوریه باقی می مانند 
که در منطقه امن در شمال شرق سوریه و پایگاه التنف آمریکا در نزدیکی مرزهای 

مشترک عراق، اردن و سوریه تقسیم می شوند.

موضع ترامپ در قبال مسلمانان و مجری فاکس نیوز در 
کانون توجه

از یک شخصیت شبکه خبری  دفاع  مقام  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
فاکس نیوز برآمد که اظهاراتی ضد مسلمانان بیان کرده بود. در همین 
حال کاخ سفید هرگونه تالش برای مرتبط کردن دونالد ترامپ با مهاجم 

جنایت مساجد نیوزیلند را که جان ۵۰ تن را گرفت، رد می کند.
علیه  جمعه  روز  خشونت  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
مسلمانان در نیوزیلند موجب شد تا لفاظی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
علیه اسالم در کانون توجه قرار بگیرد و انتقاد از مدیریت خشونت برترطلبان 

سفیدپوست به دست او دوباره احیا شود.
پیرو"  "جنین  بازگرداندن  برای  درخواست  با  توییتری  پیام هایی  در  ترامپ 
مجری فاکس نیوز که اظهارات اسالم هراسانه مطرح کرده بود، دموکرات ها را 
بابت تالش برای "ساکت کردن اکثریت کشورمان" و "حمایت از عدم تالش 

سخت برای انجام اقدامات درست سیاسی" مورد سرزنش قرار داد.
همزمان میک مولوینی، رئیس دفتر موقت کاخ سفید یکشنبه در برنامه ای 
تلویزیونی تالش کرد تا از انتقادها علیه ترامپ مبنی بر اینکه او اقدامات کافی 
برای محکوم کردن گفتمان نفرت انجام نداده است و احساسات ضد مسلمانان 

را تحریک کرده است، کم اهمیت دانست.
گفت: رئیس جمهوری آمریکا یک  مولوینی در برنامه "فاکس نیوز ساندی" 
برترطلب سفیدپوست نیست. نمی دانم دیگر چند بار دیگر الزم است تا این 

را بگوییم.
را محکوم کرد  نیوزیلند  در مساجد  "کشتار وحشتناک"  ترامپ روز جمعه 
توصیف کرد. او  و کاخ سفید این تیراندازی را "عمل شرورانه مشمئزکننده" 
در پاسخ به این پرسش که آیا ناسیونالیسم سفید را یک تهدید رو به رشد در 
سراسر جهان می بیند، گفت: نه واقعا. گمان می کنم اینها یک گروه کوچک از 

مردم هستند.
"سمبل  عنوان  به  را  ترامپ  مانیفست خودش،  در  نیوزیلند  کشتار  مهاجم 
تجدید هویت سفیدها و هدف مشترک" ستوده است. با این حال میک مولوینی 
در برنامه سی بی اس گفت: کشتارهای نیوزیلند کار یک فرد پریشان بوده است 
و منصفانه نیست که این تیرانداز را با ترامپ یا هر سیاستمدار دیگری هم سو 
بدانیم. باور ندارم که ارتباط منطقی میان دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری 

آمریکا و چنین اتفاقی که در نیوزیلند افتاده است، باشد.   
برنامه مجری فاکس نیوز تحت عنوان "عدالت با قاضی جنین" شنبه شب 
حذف شد. فاکس نیوز تعلیق پیرو را تایید کرد و گفت فعال اطالعات بیشتری در 
این رابطه ارائه نمی شود. این مجری پیشتر اظهارات اسالم هراسانه علیه ایلهان 

عمر، نماینده زن کنگره آمریکا مطرح کرده بود.

سوریه ائتالف آمریکایی را به جنایت جنگی متهم کرد
سوریه ائتالف به اصطالح بین المللی به سرکردگی آمریکا را به ارتکاب 

جنایت جنگی متهم کرد.
بیانیه  الیوم،  از شبکه خبری روسیا  به نقل  ایرنا  بامداد دوشنبه  به گزارش 
هشتمین  آغاز  مناست  به  برلین  و  لندن  پاریس،  واشنگتن،  سوی  از  صادره 

سالگرد بحران سوریه، یک سند تاریخی دروغ و نفاق است.
وزارت خارجه سوریه با اشاره به این بیانیه افزود: کشورهایی که این بیانیه را 
صادر کرده اند، مسئول اصلی کشتار مردم سوریه و کشورهای منطقه به شمار 

می روند.
از این کشورها برای بازسازی سوریه دعوت بعمل  وی خاطرنشان کرد که 
نخواهد آمد چرا که آنها باید غرامت قتل و ویرانی هایی را که مرتکب شده اند، 

پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: جنایات و فجایع وحشیانه ای که گروه های تروریستی در 
سوریه مرتکب شده اند و آنچه کشورهای عضو ائتالف خارج از مشروعیت بین 
المللی انجام داده اند، جنایت جنگی و جنایت ضد انسانی به شمار می رود و 

لکه ننگی بر پیشانی این دمکراسی دورغین غربی هاست.
اخیرا سه کشورها اروپایی عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان، با صدور 
بیانیه ای اعالم کردند که آنها منتظرهیچ گونه کمکی به بازسازی سوریه تا 

زمانی که یک روند سیاسی مطمئن و حقیقی صورت نگیرد، نخواهند بود.

 همه تالش های سیاسی از جمله توافقنامه استکهلم )به 
عنوان مهمترین تالش سیاسی و دیپلماتیک برای حل 
بحران یمن( در سایه بی توجهی روزافزون بازیگران بین 

المللی، روی به وخامت گذاشته است.
به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا به نقل از اندیشکده شورای روابط 
خارجی اروپا، سه ماه پیش نمایندگان دولت مستعفی یمن و مقام 
های حوثی ها ) جنبش مردمی انصاراهلل( توافقنامه استکهلم را 
امضاء کردند. این توافق چند ملیتی و چند جانبه بود و از مهمترین 
پیشرفت های دیپلماتیک برای حل بحران یمن و درگیری های 

موجود در این کشور بود.
پس از گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز جنگ یمن، این 
چهارمین دور مذاکرات صلح بود که در ۱5 آذر ماه )6 دسامبر( 
با میانجیگری نماینده ویژه سازمان ملل متحد در استکهلم سوئد 
برگزار شد، نمایندگان جنبش انصاراهلل و دولت مستعفی یمن پس 
از یک هفته مذاکره به توافق های مهمی از جمله عقب نشینی 
نیروهای نظامی دو طرف از بندر الحدیده ظرف ۱۴ روز دست 

یافتند.
پرداخت  صنعا،  فرودگاه  بازگشایی  اندیشکده،  این  روایت  به 
اصلی  محورهای  دیگر  از  کمک ها  ارسال  و  کارمندان  حقوق 
مذاکرات بود. ریاست هیات مذاکره کننده انصاراهلل )هیات صنعا( را 
محمد عبدالسالم و ریاست هیات دولت مستعفی را خالد الیمانی 
رئیس جمهوری  منصورهادی  عبدربه  دولت  امور خارجه  وزیر 

فراری یمن بر عهده داشتند.
تاکنون چندین بار برای پایان دادن به جنگ یمن تحرکاتی 
صورت گرفته اما هر بار با کارشکنی عربستان و متحدان آن به بن 
بست رسیده است، نخستین نشست صلح دی سال ۱3۹۴ در ژنو 

بدون هیچ نتیجه ای پایان یافته بود.
دومین دور مذاکرات صلح نیز پس از چندین ماه وقفه، در 
اردیبهشت سال ۱3۹5 در کویت به جریان افتاد که با کارشکنی 
ائتالف سعودی به بن بست رسید، در کنار همه این شکست ها، 
توافقنامه استکهلم پیشرفت مهمی تلقی شد و شورای امنیت 
سازمان ملل متحد نیز پس از امضای این توافقنامه با اجماع پیش 
نویس قطعنامه ای استقرار ناظران بین المللی در الحدیده یمن را 

تصویب کرد.
این توافق پیشرفت ملموسی به سوی صلح بود، اما االن بخوبی 
می بینیم که این توافق تا چه حد شکننده است. یک بند مهم از 
توافقنامه استکهلم تبادل ۱6 هزار زندانی بود که هیچ پیشرفتی در 

آن صورت نگرفته است.
جرمی هانت وزیر امور خارجه انگلیس ۱۲ اسفند )3 مارس( در 
خالل سخنرانی خود در عدن اظهار داشت که این توافقنامه ظرف 
چند هفته دیگر کامال 'مرده' تلقی می شود، از مهمترین علت 
های چنین واقعیت تلخی، قسمتی به رفتار دولت مستعفی یمن و 
بخشی دیگر به بازیگران جهانی برمی گردد که جدیت کافی برای 

حل این بحران را از خود نشان نمی دهند.
اولین و مهمترین جزء توافقنامه استکهلم مربوط به بند الحدیده 
تمرکز دارد، دسترسی انسان دوستانه به دریای سرخ از طریق این 
بندر ؛ روح این توافق نامه است که به قدر کافی به آن توجه نمی 
شود و میلیون های یمنی هم اکنون در معرض قحطی و گرسنگی 
قرار گرفته اند. اکثر بازیگران بین المللی درگیر در مذاکرات می 
ترسند که بحران انسانی یمن رو به وخامت بیشتری بگذارد اما 
خود چندان به اثربخشی و اجرایی شدن مفاد توافق نامه های مهم 

صلح پایبند نیستند.
شاید بتوان گفت، عدم تعهد بین المللی و فقدان اعتماد مانع 

اصلی اجرایی کردن جنبه های کلیدی توافقنامه استکهلم است.
عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۹۴ در قالب ائتالفی از 
چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا حمالت گسترده 
ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کردند تا به بهانه 
بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی این 
کشور به قدرت، به اهداف و زیادخواهی های سیاسی خود جامه 

عمل بپوشانند.
تجاوز عربستان و امارات به یمن تاکنون منجر به کشته شدن 
بیش از ۱6 هزار یمنی بی گناه و ویرانی زیر ساخت های این 

کشور شده است.
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 رئیس جمهوری چین از ایتالیا، موناکو و فرانسه دیدار می کند
 سخنگوی وزرات خارجه چین اعالم کرد 'شی جین پینگ' رئیس جمهوری خلق چین ۱ تا 6 فروردین سال آینده )2۱ تا 26 مارس( از سه کشور ایتالیا، موناکو و فرانسه دیدار می کند. به گزارش ایرنا لو کانگ روز دوشنبه در جمع خبرنگاران 

افزود: این سفر بنا به دعوت رئیس جمهوری ایتالیا، شاهزاده موناکو و رئیس جمهوری فرانسه انجام خواهد شد. واتیکان از جمله کشورهایی است که با چین روابط رسمی دیپلماتیک ندارد و کارشناسان بر این عقیده هستند که این سفر می تواند 
سراغازی برای برقراری روابط رسمی میان دو کشور باشد. پکن در سال ۱9۵۱ میالدی روابط دیپلماتیک خود را با واتیکان قطع کرد واتیکان هم از آن زمان تا کنون با تایوان روابط رسمی دارد و جمهوری تایوان را به رسمیت می شناسد.

اخبار اندیشکده اروپایی

بازیگران بین المللی توجهی به وخامت اوضاع انسانی در یمن ندارند

 نشریه آتالنتیک: 

 ضدیت آمریکا با برجام به حفظ آن می انجامد

واکنش پوتین به تحریم های غرب علیه روسیه

نشریه آتالنتیک در گزارشی تاکید کرد که رویکرد سخت گیرانه ترامپ برابر 
برجام موجب حزم و احتیاط جهانی برای حفظ آن خواهد شد.

به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای نشریه آتالنتیک، معافیت های نفتی 
ایران نشان داد که آمریکا نمی تواند تمام و کمال این کشور را تحت فشار بگذارد و 
در کنار چنین واقعیتی، تعهد ایران و قدرت های جهانی نهایتا موجب حفظ برجام 

خواهد شد.
اکنون که به پایان معافیت شش ماهه تحریم های نفتی ایران می رسیم، مقابله 
دوباره آمریکا با مقصدهای صادراتی نفت ایران نه فقط دشنمی آشکار با تهران است، 
بلکه نوعی رویارویی با متحدان نزدیک آمریکا نیز هست. بنابراین دنبال کردن چنین 
سیاستی نوعی نزاع با متحدانی است که به واردات نفت ایران محتاج هستند. چنین 
واقعیتی بستری را موجب می شود که سرانجام دولت آمریکا ناچار به بازگشت به 

برجام شود.
می تواند  آن شده،  نیز خواستار  دموکرات  که حزب  همان طور  موضوع  این 
فضا را برای رئیس جمهور بعدی آمریکا به گونه ای فراهم کند که دوباره به 
توافق بپیوندد و در نهایت سیاست ترامپ به صورت وارونه ای موجب حفظ 

برجام شود.
»کتی گیلسینان« نویسنده گزارش آتالنتیک در ادامه یادآور می شود که نمایندگان 
وزارت انرژی و شورای امنیت ملی آمریکا مدعی هستند توقف کامل فروش نفت ایران 
بازار تقاضای این کاال را با کمبود مواجه نخواهد کرد. اما پیداست که ژاپن و کره جنوبی 
همچنان به دنبال کسب معافیت هستند و این نشان دهنده سهم مهم نفت ایران در 

بازار این کاالی استراتژیک است.
عالوه بر این دو کشور، چین به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران، روزانه 
نیم میلیون بشکه نفت از ایران وارد می کند و آمریکا به محدودیت های خود برای 
فشار بر پکن به منظور قطع واردات نفت از ایران آگاه است. از این رو پیش بینی می 
شود که ایران کماکان موفق به فروش نفت خود باشد و تهران با هوشیاری منتظر 

به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری ترامپ است زیرا تهران راه صبر را در پیش 
گرفته است.

تحریم هایی که آمریکا یکجانبه علیه ملت ایران اعالم می کند، از مدت ها قبل 
شروع شده و جامعه جهانی با آنها همراهی نکرده تا جائی که ترامپ مجبور شده است 

از برخی آنها عقب نشینی کند.
مقام های جمهوری اسالمی ایران نیز اعالم کرده اند که تحریم های جدید آمریکا 

بیشتر یک موضوع کامال تبلیغی و روانی است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۱8 اردیبهشت ماه امسال خروج آمریکا از 
برجام را اعالم کرد اما بالفاصله دیگر کشورهای امضا کننده این توافق یعنی انگلیس، 
فرانسه، آلمان، چین و روسیه ضمن محکوم کردن خروج این کشور از این توافق 
بین المللی، تأکید کردند که به برجام پایبند مانده و از تجارت شرکت هایشان با ایران 

حمایت می کنند.
ترامپ با حربه تروریسم اقتصادی و تحریم های یک جانبه غیرقانونی و فشار به جامعه 
جهانی به دنبال ایجاد جنگ روانی و القای انزوای ایران است، ولی تجربه ماه های اخیر 
و همراهی نکردن جهان با آمریکا نشان داد که این کشور هیچ گاه به هدف خود دست 

نخواهد یافت.
کارشناسان و ناظران منطقه ای و بین المللی تاکید دارند که آمریکا هرگز قادر نیست 
خرید نفت از ایران را با اعمال تحریم ها به صفر برساند و حتی وزیر نفت سعودی 
اعتراف کرده است که عربستان قادر نیست با افزایش صادرات خود مانع افزایش بهای 

نفت در بازار جهانی شود.

والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تنها چند روز پس از تحریم های 
هماهنگ آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا علیه کشورش به دلیل الحاق کریمه به 

خاک روسیه، راهی این منطقه می شود.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، والدیمیر پوتین 
فردا دوشنبه ضمن افتتاح چند پروژه در کریمه و سواستوپول و دیدار با نمایندگان 
مردم در این مناطق در نظر دارد تا در پنجمین سالگرد رفراندوم استقالل کریمه از 

اوکراین در سال ۲۰۱۴ میالدی و اتحاد مجدد کریمه به روسیه شرکت کند.
سفر پوتین در شرایطی صورت می گیرد که جمعه گذشته وزارت خزانه  داری آمریکا 
با انتشار بیانیه  ای از تحریم شش فرد و هشت نهاد روسی توسط دفتر کنترل دارایی 

 های خارجی )اوفک( از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه خبر داد.
وزارت امور خارجه کانادا هم اعالم کرد که تحریم هایی را علیه ۱۱۴ شهروند روس 
و ۱5 نهاد روسی اعمال کرده است. اتحادیه اروپا هم هشت مقام روسی را به دلیل 

آنچه که »مصادره کشتی  های اوکراینی« عنوان شده، هدف تحریم قرار داده است.
این فهرست شامل مقام  های ارشد گارد امنیت مرزی روسیه و فرمانده  سه کشتی 
روسی است که شناورهای اوکراین را توقیف کردند. تنش آبی میان روسیه و اوکراین 
چهار ماه پیش موجب افزایش تنش  میان مسکو و غرب شد و دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا دیدار خود با والدیمیر پوتین در آرژانتین را به همین دلیل لغو کرد.

تحریم های جدید علیه روسیه، تنها چند روز پس از آن صورت می گیرد که پارلمان 
اروپا با انتشار گزارشی، اعالم کرده بود که دیگر مسکو را به عنوان یک »شریک 

راهبردی« به حساب نمی  آورد.
این گزارش که سه شنبه گذشته به تصویب اعضای پارلمان اروپا رسید، بر لزوم 

توقف پروژه خط لوله گاز »جریان شمالی ۲« از روسیه به آلمان نیز تاکید داشت.
اختالفات روسیه و اوکراین که با یکدیگر پیوندهای تاریخی و مذهبی بی پایانی دارند 

از سال ۲۰۱۴ و پس از وقوع تغییرات در اوکراین که کی یف از آن به عنوان »انقالب« 
و روس ها »کودتا« یاد می کنند، آغاز شده است.

مردم شرق اوکراین و شبه جزیره کریمه پس از این اتفاق، دست به مخالفت با دولت 
مرکزی در کی یف زدند.

با توجه به حضور نظامی روسیه در کریمه، روسیه امنیت برگزاری همه پرسی در 
شبه جزیره کریمه را فراهم کرد و مردم این منطقه که اکثر آنان را روس زبانان متمایل 
به مسکو تشکیل می دادند رای به استقالل از اوکراین و سپس درخواست پیوستن به 

روسیه دادند که با موافقت پوتین جنبه اجرایی پیدا کرد.
از آن تاریخ به این طرف، آمریکا و غرب انواع تحریم های اقتصادی را علیه روسیه و 
شخصیت ها و شرکت هایی که در کریمه فعالیت می کنند وضع کردند تا شاید روسیه 
از کریمه پا عقب بگذارد. اوکراین هم از جامعه جهانی خواسته است ضمن نپذیرفتن 
کریمه به عنوان جزئی از خاک روسیه، این کشور را اشغالگر بخوانند و به روسیه برای 
بازپس دادن این منطقه به اوکراین فشار بیاورند. مقابله با روسیه هم اکنون به اصلی 
ترین شعار پترو پروشنکو رئیس جمهور فعلی اوکراین تبدیل شده است که برای یک 

دوره دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است.
پوتین در آخرین اظهار نظر خود تا به امروز در خصوص کریمه گفته است که مسکو 

با هیچ کسی در خصوص حق حاکمیت خود بر این منطقه مذاکره نمی کند.

 'جان بولتون' مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: کره 
شمالی تمایلی به انجام اقدامات ضروری در زمینه خلع 
سالح هسته ای ندارد و بتازگی نیز اعالم کرده ممکن است 

آزمایش های هسته ای و موشکی را از سر بگیرد.
به گزارش ایرنا از یونهاپ، بولتون روز یکشنبه به وقت محلی در 
یک مصاحبه رادیویی افزود: به نظر می رسد کیم جونگ اون رهبر 
کره شمالی هم عالقه ای به انجام اقدامات الزم برای دستیابی به 

توافق هسته ای نداشته باشد.
او گفت: اگر اقدامات کره شمالی به یک حالت تحریک آمیز 

برسد، این امر 'به نفع آنها نیست'.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید با بیان اینکه ترامپ می خواهد 
تهدید کره شمالی را از طریق مذاکرات حل کند افزود: تا کنون 

چندین برنامه به کره شمالی پیشنهاد کرده ایم اما هیچ کدام از آنها 
موثر واقع نشده است با این حال رئیس جمهوری آمریکا همچنان 

مایل است که این کار را ادامه دهد.
دومین نشست سران میان کیم جونگ اون و دونالد ترامپ، 
رهبران کره شمالی و آمریکا روزهای 8 و ۹ اسفند ۹7 در 
به دلیل  این نشست  اما  برگزار شد،  پایتخت ویتنام  هانوی 
های  درخواست  برابر  در  ترامپ  دونالد  های  خواهی  زیاده 
نیمه کاره  را  منطقی کیم، شکست خورد و ترامپ نشست 

رها کرد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید همچنین از چین به عنوان متحد 
اصلی کره شمالی و بزرگترین شریک تجاری پیونگ یانگ خواست 

به از سرگیری مجدد مذاکرات کمک کند.

به گفته وی ۹۰ درصد مبادالت اقتصادی با کره شمالی توسط 
نقش مهمی در  تواند  بنابراین پکن می  انجام می شود  چین 

بازگرداندن پیونگ یانگ به میز مذاکرات داشته باشند.
بولتون تاکید کرد: کاری که چین می تواند انجام دهد افزایش 
فشارهای بیشتر بر روی کره شمالی است، پکن می تواند تحریم 

های سازمان ملل متحد را جدی تر اجرا کند.
مشاور امنیت ملی آمریکا در ادامه از چین هم انتقاد کرد و گفت: 
چین در حال گسترش برنامه هسته ای خود است و این امر باعث 
نگرانی مقامات آمریکا شده است به همین دلیل آمریکا هم مجبور 
شده است سامانه دفاع ضد موشکی خود را تقویت کند و به دنبال 
مذاکرات جدید با روسیه و چین برای محدود کردن سالح های 

هسته ای باشد.

 بولتون:

 کره شمالی تمایلی به خلع سالح هسته ای ندارد


