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پرواز به سوی مادرید

روز بعد به مکان برگزاری کنفرانس در کاخ پادشاهی در مادرید رفتیم  .ترتیبات
امنیتی بســیار شدیدی در حال اجرا بود و هلیکوپترها پیدرپی بر فراز کاخ پرواز
میکردند .زرهپوشهای اســپانیایی و نیروهای امنیتــی امریکایی در همه نقاط
مهــم و میدانهــا مســتقر بودنــد ،گویــی مادرید در یــک وضعیــت فوقالعاده
نظامــی اســت .وارد ســالن کنفرانــس شــدیم .امریکاییهــا میز مذاکــرات را به
شــکل حرف  Tالفبای انگلیســی چیده بودند .تزئینات کنفرانس ساده و تنها دو
پرچم امریکا و شــوروی را در برمیگرفت .افتتاح کنفرانس به تأخیر افتاد و باید
منتظــر میماندیم .در این فاصله اســرائیلیها در اجرای روش «صلح در برابر
صلــح» خود در تالش بودند ،بیآنکه توجیهی داشــته باشــند با برخی اعضای
هیأتهای عرب ،سالم و خوش و بش کنند.

گلوباند میل(کانادا)

شــماری از دانشــجویان و مــردم
خشــمگین تایلنــد در اعتــراض بــه
سیاســتهای دولــت در کنتــرل شــیوع
کرونا ،بحران اقتصادی و افزایش بیکاری
به خیابانها آمدند و خواســتار استعفای
«پرایــوت چان اوچــا» ،نخســتوزیر این
کشــور شــدند .تظاهرکنندگان که بارها در
هفتههای گذشته این اعتراضات را تکرار
کــرده بودنــد شــامگاه دوشــنبه بــا پلیس
ضدشورش در بانکوک درگیر شدند.

وداموستی(روسیه)

نیویورک پست(امریکا)

وزارت دارایی روسیه خواستار برابری
مالیــات بــر درآمــد شــهروندان روس و
خارجیهــا شــد .این ایــده در حالی قرار
اســت مالیات  30درصدی خارجیها را
تا مرز  13درصد کاهش دهد که پیشنهاد
آن در پیشــنویس الیحه بودجه ،مالیات
و درآمد سال  2022تا  2024آمده است.
این نخستین باری است که وزیر اقتصاد
روسیه پیشــنهاد یکسانسازی مالیاتی را
داده است.

«نانســی پلوســی» رئیــس مجلــس
نماینــدگان امریــکا در حالــی ایــن هفتــه
درصدد تصویب بسته عظیم  3.5میلیارد
دالری ســرمایهگذاری اجتماعی برآمده که
«جــو بایــدن» هزینــه آن برای دولــت را در
ســایه افزایــش مالیاتها «صفــر» میداند
امــا کارشناســان معتقدنــد ایــن مصوبــه
میتوانــد بــر حجم بدهی امریــکا بیفزاید و
جمهوریخواهــان در مخالفــت بــا آن مانع
افزایش سقف بدهیها شدهاند.

قیام حزب کارگر انگلیس علیه نظام آپارتاید اسرائیل

بنفشــه غالمــی /اعضــای حــزب کارگــر
انگلیــس در نشســت ســاالنه خــود ،بــا
تصویــب بیانیهای خواهان به رســمیت
شناخته شدن کشــور فلسطین و تحریم
اسرائیل به دلیل سیاستهای آپارتایدی
آن شدند .این حزب از همه سندیکاهای
کارگری در سراسر اروپا خواست آنها نیز
در حمایــت از مــردم فلســطین ،اقــدام
مشابهی را انجام دهند.
به گزارش سایت روزنامه «ایندیپندنت»
چــاپ لنــدن ،اعضــای حــزب کارگــر
انگلیــس در ایــن بیانیه خواهــان توقف
شهرکســازیها و لغــو برنامههــای
اســرائیلی بــرای الحــاق ســرزمینهای
فلســطینی شــده و بــر پایــان محاصــره
غــزه و اشــغال کرانــه غربــی تأکیــد
کردنــد .حــزب کارگــر در بیانیه خــود به
گزارشهای گروههای حقوق بشــری نیز
اشــاره و تأکیــد کرده« :ایــن گزارشها به
صراحــت سیاســتهای اعمال شــده از
ســوی اســرائیل را اقداماتی در چارچوب
جنایــت آپارتایــد توصیــف کردهانــد».
آنــان بر همین اســاس خواهــان اعمال
تحریمهایــی علیــه اســرائیل شــده و
گفته انــد تنهــا بــا ایــن روش اســت کــه
میتــوان مانــع اقدامــات آپارتایــدی
تلآویــو در تخریب کرانه باختری شــد و
آن را مجبور کرد ،به حقوق فلســطینیان
مطابق با آنچه که در حقوق بینالمللی
قید شده اســت ،احترام بگذارد .آنان در

ایــن مصوبــه از تحقیقــات دادگاه الهــه
درباره جنایات اســرائیل اســتقبال کرده
و از تمامــی ســندیکاهای کارگــری در
اروپــا و سراســر دنیا خواســته بــه کمپین
بینالمللــی توقــف الحــاق اراضــی
فلسطینی و پایان دادن به نظام آپارتاید
اســرائیل بپیوندنــد .عــاوه بــر ایــن از
دولــت انگلیس خواســتهاند بــه فروش
تسلیحات به اسرائیل پایان دهد.
ëëاستقبالفلسطینیان
در پی تصویب این الیحه در نشست
ســاالنه حــزب کارگــر انگلیــس ،محمود
عبــاس ،رئیــس تشــکیالت خودگــردان
فلســطین بــه آن واکنــش نشــان داد و از
این تصمیــم اســتقبال کرد .بــه گزارش
ایســنا ،بــه نقــل از ســایت صــدی البلد،
رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین
گفــت« :این تصمیم حــاوی این پیام به
دولت رژیم صهیونیستی است که جهان
دیگر تداوم این اشغالگری را نمیپذیرد
و در حــال برداشــتن گامهایــی بــرای
محاصره این اشــغالگر ،عزل و مجازات
اوســت ».به نوشــته «میدل ایست آی»،
کمپین همبستگی فلسطین در انگلیس
نیــز از «حرکــت تاریخــی حــزب کارگــر
در تأکیــد بــر حقــوق مــردم فلســطین و
اذعان آن به نظام آپارتایدی اســرائیل»
اســتقبال کــرد و خواهان اعمــال تحریم
علیــه تلآویــو شــد .همچنیــن «حســام
زملــط» ،نماینده تشــکیالت خودگردان

فلســطین در انگلیس که پیشتر نیز در
امریکا همین سمت را داشت ،در پستی
در صفحــه شــخصی فیــس بــوک خود
نوشــت« :این یک پیروزی برای شهدای
مــا ،زندانیان و مجروحان ما ،نبرد مردم
فوقالعــاده مــا و همیــن طــور پیــروزی
ارزشها و اخالقیات بینالمللی است».
رأی حزب کارگر به این بیانیه درست
در شــبی رخ داد کــه «لوئیــز المــن»
نماینده یهودی حــزب که نزدیک به دو
ســال قبــل در اعتــراض بــه مواضع ضد
اســرائیلی کوربیــن اســتعفا داده بود ،به
حــزب بازگشــت امــا ایــن رأی بــار دیگر
موجب سرخوردگی او شد.
 ëëموضعی فراتر از رهبران
تصویــب ایــن بیانیــه در حالــی در
نشســت ســاالنه حــزب کارگــر انجــام
شــد که «کییــر اســتارمر» که حــدود 18
مــاه قبــل ریاســت حــزب را از «جرمــی
کوربیــن» تحویــل گرفــت ،اعــام کــرده
بــود کــه مانند کوربیــن نخواهد بــود و از
حمایــت از فلســطین فاصلــه خواهــد
گرفــت .بــه نوشــته «میدل ایســت آی»
اســتارمر در آن زمان یکی از کســانی بود
کــه اعتراضهای تند و شــدیداللحنی به
«جرمــی کوربین» داشــت و وی را متهم
میکرد که با سیاســتی که در پیش گرفته
اســت ،باعث ترویج یهودی ســتیزی در
جامعه انگلیس شــده اســت .امــا اکنون
رأی بیــش از دوســوم نماینــدگان حزب

بــه بیانیــه ضد اســرائیلی ،نشــان داد که
حــزب کارگر انگلیــس حتی اگــر رهبری
آن اعتقــادی بــه حمایــت از فلســطین
نداشته باشد ،همچنان طرفدار حمایت
از حقــوق فلســطینیان اســت و خواهان
پایــان دادن بــه حمایت دولــت لندن از
تل آویو اســت زیرا از نظــر آنان حمایت
از تلآویــو معــادل مشــارکت بــا آن در
اشــغال ســرزمین فلسطین اســت .این
رأی همچنین یک پیروزی برای «جرمی
کوربین» محســوب میشود .زیرا نه تنها
تأکیــد میکنــد بیش از دو ســوم اعضای
حــزب کارگــر معتقــد بــه حمایــت از
مــردم فلســطین هســتند کــه همچنین
حامل این پیام برای اســتارمر اســت که
از سیاســتهای حمایتــی او از اســرائیل
ناراضی هستند.
ایــن نارضایتــی پیشتــر نیــز جســته
و گریختــه از زبــان برخــی از اعضــای
بویــژه مســلمان حــزب شــنیده شــده
بــود کــه میگفتنــد اســتارمر حــزب را
تبدیــل به محیطی ضــد حامیان حقوق
فلسطینیان کرده است .حتی کار به آنجا
رســیده بــود که شــماری از فلســطینیان
نامــدار چندین نامه خطاب به اســتارمر
نوشــته بودنــد امــا او حاضــر نشــده بود
هیچ پاســخی به آنان دهد که این اقدام
باعث اعتراضهایی شده بود .در همین
ارتبــاط عطــااهلل ســعید ،رئیــس ســابق
انجمــن اعــراب انگلیــس در مــاه مه به

آماده باش ارتش انگلیس در پی بحران سوخت

در پــی بــاال گرفتــن بحــران ســوخت درانگلیــس ،دولــت بوریس جانســون
از ارتــش این کشــور خواســت بــرای مدیریــت ســوخت وارد عمل شــده و با
تانکرهای ارتش ،ســوخت را به مناطق مختلف برساند .دولت مدعی است
هیــچ کمبــودی در این زمینــه ندارد و فقط وقفهای در ارســال ســوخت بروز
کرده اســت .به گزارش ســایت شــبکه خبری «الجزیره» این در حالی اســت
کــه پیشتــر انجمن جایــگاه داران ســوخت انگلیس هشــدار داده بود که 90
درصد پمپ بنزینها در برخی مناطق انگلیس به دلیل نبود تانکرهایی که
بتواند ســوخت را به آنها برســاند ،بدون بنزین ماندهاند .همین باعث شده
اســت در چهار روز گذشــته ،این کشور شــاهد صفهای طوالنی و کیلومتری
خودروهایــی باشــد که منتظــر دریافــت بنزین هســتند .اما تأمیــن کنندگان
ســوخت در انگلیس مردم را متهــم میکنند که با افزایش تقاضا باعث این
روند شــده اند و معتقدند هجوم مردم برای خرید بنزین ،باعث شده است
در رونــد ســوخت رســانی وقفه ایجاد شــود .آنــان از مردم خواســتهاند مثل
همیشــه سوخت بخرند .این در حالی است که تقاضای باال و کاهش عرضه
باعث شــده است بهای بنزین در انگلیس به طور بی سابقهای باال رفته و به
باالترین حد آن در هشت سال گذشته برسد.
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خلبان هواپیمایی که در اختیار هیأت سوری قرار گرفت به ما گفت هوا در مادرید
در این زمان از هوای الذقیه ،سردتر است .اما چارهای جز رفتن به مادرید نداشتیم
زیرا هوای مذاکرات در ســر داشتیم .پرواز ما تا مادرید  ۶ساعت به درازا کشید ،که
میهمانــدار هواپیما به ســراغ ما آمد و با پــوزش از تأخیر پیش آمــده گفت :پرواز
معموالً زمان بســیار کمتری میگرفت ،اما بادهای شــدیدی از روبهرو به هواپیما
میرسید و از تندبادی گذر کردیم که شاید شما بهخاطر خواب عمیقی که از شدت
خستگی در آن غرق بودید ،زیاد احساس نکردید .هنگامی که در فرودگاه مادرید
پیاده شــدیم «زهیر العقاد» سفیر سوریه به همراه تعدادی از دانشجویان سوری
که پرچمهای ســوریه را در دســت داشتند و مدیر تشــریفات اسپانیا چشم انتظار
مــا بودند .عصرهنگام بود و پارههایی از زمین فرودگاه درخشــان از بارانی بود که
تمــام روز باریده و از خوشاقبالی در زمان ورود ما بند آمده بود .مدیر تشــریفات
از ســوی «فرناندو اوردونیز» وزیر خارجه اســپانیا به هیأت سوری خوشامد گفت.
هنوز دیدار حدود پنج سال پیش وزیر خارجه اسپانیا را از دمشق به یاد داشتم که
به من اطالع داد اسپانیا در آستانه عضویت کامل در مجموعه اروپایی است ،اما
بیآنکه اسرائیل را به رسمیت بشناسد به عضویت کامل نخواهد رسید .این شرط
عضویــت را تا آن زمان نشــنیده بودم .او گفت متن آشــکاری در این زمینه وجود
نــدارد ،اما براســاس روال معمول ،اتحادیه عضویت هیــچ عضوی را نمیپذیرد
جز در صورتی که همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را که اسرائیل هم یکی
از آنها است به رسمیت شناخته باشد .هر دو احساس تنگنا میکردیم ،من به او
گفتم نظرت چیســت که در بیانیه شناســایی اســرائیل اعالم کنید اسرائیلی را که
براساس قطعنامه  ۱۸۱مورد پذیرش سازمان ملل متحد قرار گرفته یا اسرائیل با
مرزهای پیش از تهاجم ژوئن  ۱۹۶۷را به رسمیت میشناسید .وزیر خارجه اسپانیا
ایده مرا پسندید و آن را راه خروج مناسبی از این تنگنا یافت و به مادرید بازگشت،
اما بروکســل در هنگام پذیرش اســپانیا به عضویت در مجموعه اروپایی در ســال
 ،۱۹۸۶به او گوش نداد.
ëëفصل یازدهم
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ایندیپندنــت گفته بــود« :نادیده گرفتن
نامههــای اعضای برجســته فلســطینی
توســط اســتارمر و خودداری اواز دیدار با

آنــان ،حاوی این پیام او به فلســطینیان
اســت کــه من بــه شــما و مســائل شــما
اهمیتی نمیدهم».

دوئل «شولتز» و «الشت» برای جلب حمایت احزاب کوچک آلمان

جنگ لفظی الجزایر و مغرب در سازمان ملل متحد
در ادامــه تنشهــا بیــن دوکشــور مغــرب و الجزایــر
کــه مــاه پیــش در پی آتشــی کــه نرمافزار اســرائیلی
پگاســوس بیــن آنها روشــن کرد ،آغاز شــده اســت،
وزرای امور خارجه دو کشــور در ســخنرانیهای خود
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به یکدیگر در
مورد درگیری در صحرای غربی حمله کردند.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری «العربی»،
«رمطان لعمامــره» وزیر خارجه الجزایــر از تریبون
مجمع عمومی گفت :حق تعیین سرنوشت مردم
ایــن صحــرا اجتنابناپذیــر و تغییرناپذیر اســت .از
همیــن رو برگــزاری یــک همهپرســی آزاد و عادالنه
بــرای تعیین سرنوشــت و آینده سیاســی این مردم
ســربلند ،نباید در گروگان یک کشــور اشغالگر باشد
که مکرراً تعهدات بینالمللی خود را زیر پا گذاشته
است .بنا بر این گزارش از دیگر سو« ،ناصر بوریطه»
وزیــر خارجه مغرب نیز در پاســخ بــه اظهارات وزیر
امور خارجه الجزایر در یک ســخنرانی ضبط شده از
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زهــره صفــاری /حزب چــپ میانــهروی
سوســیال دموکــرات بــا گــذر از
محافظــهکاران حامــی آنــگال مــرکل
توانســت پیشــتاز انتخابــات پارلمانــی
آلمان شــود امــا مأموریت ســخت آنها
تازه شــروع شــده اســت چراکــه بهرغم
این برتری هیچ یک از احزاب قدرتمند
ژرمنهــا موفــق بــه کســب  30درصــد
آرا نیز نشــده و شــانس ائتالف و کســب
اکثریت کرسیهای پارلمان و در نهایت
صدراعظمی برای هر دو باقی است.
بــه گــزارش «دویچــه ولــه» ،گرچــه
براســاس نظرســنجی مؤسســه
«اینفراتســت دی مــپ» ،اگــر مــردم
آلمــان میتوانســتند صدراعظــم را به
صــورت مســتقیم انتخــاب کننــد 62
درصــد آنهــا «اوالف شــولتز» سوســیال
دموکــرات را برمیگزیدنــد و تنهــا 16
درصــد از پرســش شــوندگان «آرمیــن
الشــت» نامــزد اتحاد احزاب مســیحی
را بــه عنــوان صدراعظم قبول داشــتند
امــا همچنان حزب سوســیال دموکرات
بهرغــم ایــن برتریها اگــر در مذاکرات
ائتــاف موفق نشــود میــدان مبــارزه را
بــه رقیــب باختــه اســت .گرچه بــه باور
تحلیلگــران «نیویــورک تایمز» با وجود
ایــن اســتقبال گســترده از صدراعظمی
«شــولتز» اگــر او بتواند کرســی «مرکل»
را تصاحــب کنــد ،بــا توجــه به شــرکای
ائتالفــی ناهمســان و اختالفــات
درون حزبــی سوســیال دموکراتهــا،
ضعیفتریــن دوران صدراعظمــی را
خواهــد داشــت .در عیــن حــال عصــر

سیاســی جدیــد آلمــان پس از  16ســال
تنهــا بــا یــک ائتــاف چندگانــه رقــم
میخــورد .اتفاقــی کــه خــود میتوانــد
بــا وارد کــردن دیدگاههــای متفــاوت
رهبران احزاب ائتالفی به دولت ،منشأ
مشکالت بسیار باشد.
به باور کارشناســان؛ گرچــه احتمال
ائتــاف دو حــزب بــزرگ سوســیال
دموکــرات و اتحــاد مســیحی منتفــی
نیســت امــا امــکان آن بســیار ضعیــف
اســت .در عیــن حــال ائتالف سوســیال
دموکراتها با ســبزها و دموکــرات آزاد
که با توجه به رنگ مورد نظر هر حزب،
موســوم بــه «چــراغ راهنمایــی» شــده
اســت و همچنیــن توافــق «جاماییــکا»
بــا ائتــاف اتحاد مســیحی بــا دو حزب
کوچــک ســبز و ســفید از شــانس برابــر
برخوردارنــد .بــه نوشــته «یورونیــوز»،
نقطــه اشــتراک دو حــزب پایــه ائتالف
این اســت که رأی دهندگانشان عمدتاً
جوانــان شهرنشــین و تحصیلکــرده
هســتند امــا در عیــن حــال آنهــا در
سیاســتهای اقتصــادی و تغییــرات
اقلیمــی اختــاف نظرهــای ریشــهای
دارنــد .بــا ایــن حــال نظرســنجیها بــر
ائتــاف «چــراغ راهنمایــی» بــا رهبری
سوســیال دموکراتهــا اقبــال بیشــتری
را نشــان میدهد .هواداران حزب ســبز
نیز برخالف حامیان دموکرات آزاد این
ائتالف را ترجیح میدهند.
«اوالف شــولتز» کاندیــدای حــزب
سوســیال دموکــرات نیــز از ایــن ائتالف
حمایــت کــرده و از آغــاز تالشها برای

رهبران دو حزب سبزها و دموکرات آزاد که محتمل ترین اضالع ائتالف دولت آینده آلمان خواهند بود

توافق پایانی پیش از رسیدن تعطیالت
کریسمس خبر داده است.
در ایــن میان بــه نوشــته «پولتیکو»،
شــانس دیگر احزاب برخــاف روزهای
قبــل از انتخابــات بــرای ایــن ائتــاف
چنــدان بــاال نیســت .چراکــه بــه طــور
مثال چپها با ســقوط آرا در انتخابات
و از دســت دادن کرســــــیهای شـــــان
در پارلمــان ،حتــی اگــر کنــار سوســیال
دموکــرات هــا و ســبزها نیــز قــرار گیرند
نمیتواننــد اکثریــت مجلــس را بــرای
ائتالف رقم بزنند.
امــا شــاید در ایــن میــان مشــکلی
کــه بــر ســر راه «شــولتز» وجــود دارد
ترجیــح نداشــتن دو حــزب پایــه بویژه
دموکــرات آزاد ،بــر توافــق بــا هــر یــک
از دو حــزب بــزرگ آلمــان اســت .در
عین حــال «کریســتین لیندنــر» رئیس
حــزب دموکــرات آزاد موســوم بــه
«پورشهســواران» معتقــد اســت« :در
شــرایط فعلــی بهتریــن گزینــه مذاکره
با ســبزها درباره یافتن مســیر مشــترک

طریق مجمع عمومی با اســتناد به میزان مشارکت
 ۶۳درصدی مردم صحرا در انتخابات اخیر تصریح
کرد که مشــارکت گســترده در این انتخابات ،نشــان
دهنده دلبستگی آنها به تمامیت ارضی این کشور و
مشارکت کامل و مؤثر آنها در برنامههای توسعهای
است که توســط رباط در این منطقه راهاندازی شده
اســت .وزیــر خارجه مغــرب معتقد اســت که هیچ
راه حلــی برای بحــران صحرای غربی وجــود ندارد
مگر اینکه الجزایر مســئولیت کامل خــود را در روند
سیاســی این مســأله به عهده بگیــرد و مانع ایجاد و
ادامه درگیری در این صحرا شــود .در پایان ماه اوت
( ۲شهریور) ،الجزایر بعد از اینکه خبر داد مغرب با
اســتفاده از نرمافزار پگاســوس از مقامات این کشور
جاسوســی کــرده اســت ،در تصمیمــی که ربــاط آن
را غیرموجــه دانســت ،روابط دیپلماتیک خــود را با
مغرب به دلیل اقدامات خصمانه علیه این کشــور
قطع کرد.

پیــش از هــر ائتــاف بــا احــزاب بــزرگ
اســت ».موضوعی که «روبرت هابک»،
یکی از رؤســای ســبزها نیز با آن موافق
اســت و میگویــد« :همــکاری دو حزبی
که ســالها از یکدیگر دور بودهاند ساده
نیســت و بایــد دیــد آیــا ایــن همــکاری
ممکــن اســت یــا خیــر ».ایــن در حالی
است که کارشناسان اختالفات فرهنگی
میان حــزب دموکرات آزاد با سوســیال
دموکراتهــا و ســبزها را مهمتریــن
چالش پیش رویشان میدانند.
موضوعــی کــه ائتــاف جاماییــکا با
حضور اتحاد مســیحی ،دموکــرات آزاد
و ســبزها کمتــر بــا آن روبهرو اســت و از
آنجــا که این ائتالف میتواند بیشــترین
کرســیها را در بوندســتاگ ( 406از
 )735ایجــاد کنــد میتوانــد شــانس
پیشــرفت در مســائل کلیدی مانند آب
و هــوا و حمــل و نقــل را نیــز بــاال ببــرد.
به نظــر میرســد اختالف نظر رؤســای
ســبزها در ایــن میــان میتواند شــانس
بیشتری به این ائتالف نیز بدهد.

پاسخ قاطع کره شمالی
به اعتراض امریکا

پــس از جنجال آزمایش موشــک کوتاه برد کره شــمالی
به آبهای ســاحل شــرقی کــره جنوبی و واکنش شــدید
وزارت خارجه امریکا ،نماینده پیونگ یانگ در ســازمان
ملل از حق کشــورش برای آزمایش موشکی دفاع کرد و
آن را تهدیدی علیه کشورهای دیگر ندانست.
بــه گــزارش فــارس بــه نقــل از اســپوتنیک« ،کیــم
ســونگ» ،نماینده کره شــمالی در ســازمان ملل درباره
اقدامات مخرب واشــنگتن در قبال پیونگ یانگ گفت:
«مــا انتظار نداریــم دولت کنونــی امریکا سیاســتهای
خصمانــه خــود در قبال کره شــمالی را کنار بگــذارد .اما
اگر امریکا واقعاً خواهان پایان جنگ دو کره اســت ،باید
اســتقرار تســلیحات اســتراتژیک خود در کــره جنوبی را
متوقف کند ».وی افزود« :آزمایش موشــکی حق کشــور
مــا اســت اما پیونگ یانــگ هیچ قصدی بــرای تهدید یا
اســتفاده از تســلیحات اتمی علیه امریکا ،کره جنوبی یا
کشوری دیگر را ندارد».

