
جـهـان

 دیدار نماینده ویژه سازمان ملل
 در امور یمن با ظریف

در دیدار اســماعیل ولد الشیخ احمد، نماینده 
ویژه ســازمان ملل متحد در امور یمن با ظریف 
آخرین تحوالت یمن بررسی و بر لزوم پایان دادن 
به فاجعه انسانی در این کشور و یافتن راه حل های 

سیاسی جامع تأکید شد.
به گزارش ایسنا، نماینده ویژه سازمان ملل روز 
شنبه وارد تهران شــد و پیش از دیدارش با وزیر 
امور خارجه کشورمان با حسین جابری انصاری، 
معاون محمد جواد ظریف درباره آخرین تحوالت 
منطقه و یمن دیدار کرد. حسین جابری انصاری 
پس از دیدار با ولد الشــیخ در جمع خبرنگاران با 
بیان این که امروز گفت وگوهای خوب و سازنده ای 
با نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن داشتیم، 
اظهار کرد: ایشان در تالش هستند که در شرایط 
فعلی حل این بحران را از طریق سیاســی فعال 
کنند و در راستای حل سیاسی این بحران دیداری 
از ایران داشــتند و قرار است با مقامات جمهوری 

اسالمی ایران گفت وگو و رایزنی کنند.
وی با بیان این که ایشــان در چارچوب همین 
موضوع یعنی جلــب کمک بــرای تحقق حل 
بحران یمن از طریق سیاســی به تعدادی دیگر 
از کشــورهای منطقه نیز ســفر کرده اند، گفت: 
جمهوری اســالمی ایران از همان ابتدای بحران 
یمن تأکید بر این داشــت که راه حل این بحران 
همانند دیگر بحران های مشابه در منطقه راه حل 
نظامی نیست و باید این بحران را از طریق سیاسی 
و انجام گفت وگوهای مســتقیم بین طرف های 
درگیر و مراجعه به نظــرات و دیدگاه های مردم 

یمن حل کرد.

تعیین چهارمین منطقه کاهش تنش در 
سوریه پس از مذاکرات با ایران و روسیه

رئیس جمهوري ترکیه گفــت: انتظار می رود 
مســأله تعیین آخرین منطقه کاهش تنش در 
اســتان ادلب در ســوریه در جریان مذاکرات با 
روسیه و ایران به  طور موفقیت آمیز حل شود. به 
گزارش اسپوتنیک، ســرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه پیش از این در 6 آگوست، گفته بود 
که کار روی تعیین چهارمین منطقه کاهش تنش 
در استان ادلب در سوریه در حال انجام است؛ هر 
چند دشواری ها در این زمینه همچنان باقی است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
روز جمعه در جمــع خبرنگاران گفت: همچنان 
که مذاکرات درباره وضع ادلب ادامه دارد، سرویس 
اطالعاتی ما تماس های نزدیکی با روسیه و ایران 
دارد. رایزنی ها درباره ادلب مثبت بوده و من فکر 
می کنم که در چارچوب مذاکراتی که با روسیه و 
تهران انجام شده اســت، ما قادر خواهیم بود هر 
چه زودتر به یــک راه حل در این زمینه دســت 
یابیم. توافق بر سر ایجاد 4 منطقه کاهش تنش 
در سوریه در ماه می  در آستانه، پایتخت قزاقستان 
میان ایران، روسیه و ترکیه حاصل شد. سخنگوی 
وزارت دفــاع روســیه روز 3 آگوســت گفت که 
نمایندگان وزارت دفاع روسیه و مخالفان سوری 
میانه رو در جریان دیدارشان در قاهره به توافقی 
بر سر سومین منطقه کاهش تنش واقع در شمال 

حمص در سوریه دست یافته اند. 

رایزنی وزیر کشور عراق با مقامات 
ایرانی در مورد   مراسم اربعین   

وزیر کشــور عراق برای گفت وگو با مقامات 
ایرانی دیروز وارد تهران شد. قاسم االعرجی روز 
شنبه برای گفت وگو با مقامات کشورمان ازجمله 
رحمانــی فضلی همتای ایرانی خــود به تهران 
ســفر کرد. گفت و گو در مورد مسائل دو جانبه 
و همچنین مســائل مرتبط با اربعین حسینی 
و هماهنگی های دو کشــور بــرای برگزاری هر 
چه بهتر این مراسم و تسهیل شرایط سفر زوار 
ایرانی به این کشور در این ایام از محورهای عمده 
رایزنی این مقام عالی رتبه  عراقی در جریان سفر 

به تهران است.

ظریف: استفاده از بانوان و اقلیت ها 
را در وزارت خارجه توسعه می دهیم

وزیر پیشــنهادی امور خارجه، دیپلماســی 
اقتصادی و نحوه روابط با همسایگان را از مهمترین 

اولویت های وزارت خارجه خواند.
محمدجواد ظریف با اشــاره به جلســات این 
روزهای خــود در مجلس و با فراکســیون های 
مختلف گفت: تاکنون سه جلسه با فراکسیون های 
مختلف مجلس داشــته ایم و معتقدیم تعامل با 
مجلس به عنوان نماد مردمساالری این فرصت 
را می دهد تا دیدگاه نماینــدگان مردم به دولت 
برسد. وزیر پیشــنهادی امور خارجه کشورمان 
در ادامــه در گفت وگو با خانه ملت، به دو اولویت 
نخســت این وزارتخانه اشــاره و عنوان کرد: در 
برنامه سیاست خارجی به دیپلماسی اقتصادی 
تأکید داریم که وزارت خارجــه باید در خدمت 
پیشــرفت اقتصادی و معیشــت مردم باشد و 
دوم این که روابط با همســایگان باید ارتقا یابد. 
وی همچنین مطرح کرد کــه وزارت خارجه در 
استفاده از بانوان و اقلیت ها همواره پیشقدم بوده 
و این امر را توســعه می دهد. ظریف در ادامه در 
خصوص برخی اولویت های دیگر وزارت خارجه 
تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی از اولویت های مهم 
وزارت خارجه است به خصوص گسترش صادرات 
غیرنفتی و تســهیل ورود ســرمایه و فناوری به 

کشور مد نظر ما است.  
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در حالی  که آتش ترامپ در مقابل کره شــمالی هر 
روز تندتر می شــود، شی جینپینگ، رئیس جمهوری 
چین، در تماســی تلفنی با رئیس جمهــوری آمریکا، 
او را به آرامش دعوت کرده و از همه طرف ها خواســته 
از لفاظی ها یــا اقداماتی که موجب تشــدید تنش در 

شبه جزیره کره می شود، جلوگیری کنند.
تلویزیــون دولتی چیــن از قــول رئیس جمهوری 
چین اعالم کرد: »در حــال حاضر، همه طرف ها باید با 
خویشتنداری، مانع از بیان سخنانی شوند که موجب 

افزایش تنش در شبه جزیره کره خواهد شد.«
به گزارش گاردین، شی جینپینگ گفته است که به 
نفع چین و آمریکا است که صلح را در شبه جزیره کره 
برقرار کنند. روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین، پیشتر 
اعالم کرده بود که اگر کره  شمالی حمله ای انجام دهد که 
آمریکا را تهدید کند، چین باید در مناقشه به وجود آمده 
بی طرف باشد؛ اما در صورتی که آمریکا اول به کره  شمالی 
حمله کند تا دولت این کشور را سرنگون کند، چین آنها 
را متوقف خواهد کرد. این روزنامــه تصریح کرده بود: 
»پکن باید صراحتا به همــه طرف ها موضعش را اعالم 
کند که زمانی که اقدامــات آنها منافع چین را به خطر 

بیندازد، پکن با مشتی قدرتمند به آن پاسخ بدهد.«
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، چین را مجبور 
کرده تا با فشار بر کره شمالی، برنامه هسته ای این کشور 
را متوقف کند. برنامه ای که به گفته مقامات آمریکایی 
و ژاپنی تا تولید موشک های قاره پیما پیش رفته است. 
چین بزرگترین شــریک اقتصادی کره شمالی است و 
حاضر نیســت روابط اقتصادی خود را با پیونگ یانگ 
قطع کند؛ اتفاقی که در تحریم های اخیر شورای امنیت 
افتاد. چین و روسیه نیز با رأی مثبت به این تحریم ها، 
موجب تصویب قطعنامه ای علیه پیونگ یانگ شدند که 
حدود یک میلیارد دالر به درآمد صادراتی کره شمالی 
ضربه می زند. ترامپ روز جمعه بحــران میان آمریکا 
و کره شمالی را به سوی جدالی لفظی و شخصی میان 
خود و کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی، سوق داد. 
رئیس جمهوری آمریکا با هشــدار به رهبر کره شمالی 
گفت که اگر کوچکترین اقدام خصمانه ای علیه خاک 
آمریکا یا متحدان این کشــور صورت بگیرد، وی )کیم 

جونگ اون( »حقیقتا پشیمان« خواهد شد.
این هشــدار چند ســاعت پس از آن داده شــد که 
رئیس جمهوری آمریکا در توییتی در صبح زود، ادعا کرد 
که اگر پیونگ یانگ، »اقدام غیرعاقالنه ای« انجام دهد، 

توپ های نظامی ما »پر و آماده شلیک« هستند.
این سخنان در حالی مطرح شده که ارتش کره شمالی 

روز چهارشنبه اعالم کرد، طرحی را برای حمله موشکی 
به جزیره گوام متعلق بــه آمریکا مد نظر دارد اما دونالد 
ترامپ، در مقابل، کره شــمالی را به »خشم و آتش« از 
سوی آمریکا تهدید کرد. کره شمالی به صورت رسمی 
تهدیدات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را 
پاسخ داده و با تهدید حمله به جزیره گوام که متعلق به 

ایاالت متحده است، ترامپ را یک دیوانه خطاب کرد.
توییت دونالد ترامپ مبنی بــر »توپ های پر و آماده 
شلیک آمریکا«، حواس ها را به خود جمع کرد و برخی 
نیز از این جدال لفظی نگران شدند. آنگال مرکل، صدر 
اعظم آلمان، در واکنش به این توییت ترامپ گفت: »من 

تشدید لفاظی ها را در پاسخ های نادرست می بینم.«
با این حال، دونالد ترامــپ در زمین بازی گلف خود 
در نیوجرســی، زمانی که از مواضع وی ســوال شد، بر 
سر حرف خود ایستاد و گفت: »امیدوارم که آنها کامال 
متوجه سخنان و منظور من شده باشند. این سخنان 

بسیار قابل فهم و ساده هستند.« 
ســپس ترامپ با دادن اولتیماتومی به شخص کیم 
جونگ اون، گفت: »این شــخص نمی تواند از عواقب 
کارهایش فرار کند. اگر او، اقدامی تهدیدآمیز علیه گوام 
یا هر جای دیگر که جزو قلمروی آمریکا یا متحدان ما 
باشد، انجام دهد، حقیقتا از کاری که انجام داده، پشیمان 

خواهد شد و خیلی زود هم پشیمان خواهد شد.«
ســخنان ترامپ درحالی مطرح می شود که جیمز 

کالپر، رئیس سابق اطالعات ملی آمریکا می گوید، نگران 
این است که جنگ لفظی میان رئیس جمهوری آمریکا 
با رهبر کره شمالی از کنترل خارج شود و به سوی یک 

درگیری نظامی در سطح بین المللی سوق یابد.
رئیس ســابق اطالعات ملی آمریکا هشــدار داده 
است که دو کشــور آمریکا و کره شمالی ممکن است 
به صورت کورکورانه به سمت یک جنگ سوم جهانی 
ســوق پیدا کنند، چون رویکرد خصمانه میان دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی افزایش یافته است. کالپر به شبکه خبری 
ســی.ان.ان گفت: من نگران این هستم که این جنگ 
لفظی به جنگی واقعی بدل شود. من نگران این هستم 
که این روند از کنترل خارج شــود. با این حال، بوریس 
جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، در توییتی اعالم کرده 
که کشورش در حال همکاری با آمریکا و سایر کشورهای 
منطقه جهت پایان دادن به این بحران دیپلماتیک است. 
وی با بیان این که جامعه بین المللی شانه به شانه یکدیگر 
ایستاده است تا مانع اقدامات تهاجمی کره شمالی شود، 
گفت: »رژیم کره شمالی باعث و بانی این مشکل است و 

خودش هم باید آن را حل کند.«
از سوی دیگر، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن دیروز نیز 
اعالم کرده، هر کاری کــه بتواند برای حفاظت از مردم 
کشورش انجام می دهد. نخست وزیر ژاپن گفت: »من 
هر کاری خواهم کرد. برای حفظ امنیت و اموال مردم 

این کشور تمام تالشم را می کنم.« این اظهارات درحالی 
مطرح شده که کره شمالی تهدید کرده برای حمله به 
گوام آمریکا موشــک هایش را از فراز ژاپن می فرستد. 
همچنین، وزارت دفاع ژاپن روز جمعه از استقرار چهار 
رهگیر پاتریوت زمین به هوا در غرب این کشور به منظور 
پاسخ به خطر احتمالی ســقوط قطعات موشک های 

کره شمالی خبر داد.
در طرف مقابــل، یعنــی در کره شــمالی، حدود 
3.5 میلیون نفر از مردم این کشور برای پیوستن به ارتش 
به منظور شرکت در جنگ با آمریکا درخواست داده اند. 
نشریه »رودونگ سینمون«، وابسته به حزب حاکم در 
کره شمالی در گزارشی نوشته است: »انبوهی از مردم 
کره شمالی ازجمله دانشــجویان، کارگران و سربازان 
بازنشسته درخواست پیوســتن به ارتش این کشور را 
با توجه به وعده دولت کره شــمالی برای تالفی کردن 
اقدامات آمریکا بعد از تحریم های جدید شورای امنیت 

سازمان ملل علیه پیونگ یانگ داشته اند.«
با وجود افزایش جدال های لفظی میان واشینگتن و 
پیونگ یانگ، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که 
آمریکا برای چندین ماه است که با استفاده از کانال های 
مخفیانه دیپلماسی با کره شمالی در ارتباط بوده است؛ 

کانال هایی که در دولت دونالد ترامپ باز شده است.
این خبرگــزاری از قــول مقام هــای آمریکایی که 
خواستند نامشان فاش نشــود، گزارش داد: گفت وگو 
میان »جــوزف یونگ«، فرســتاده آمریــکا در امور 
سیاست گذاری کره شــمالی و »پاک ســونگ ایل«، 
نماینده و دیپلمات ارشــد کره شمالی در سازمان ملل 
صورت گرفته اســت. این خبرگزاری ادامــه داد: این 
ارتباطــات درخصــوص آمریکایی هایی بــوده که در 
کره شمالی در بند هستند و همچنین در این ارتباطات 
مسائل مربوط به روابط پرتنش دو طرف بررسی شده 
است. پرواضح است دو طرف مذاکراتی درباره تضمین 
آزادی دانشجوی آمریکایی در ژوئن انجام داده باشند، 
اما مشخص نیست که تاکنون ارتباط شان ادامه یافته 
یا این که هر دو طرف مســائلی غیر از بازداشــتی های 

آمریکایی را بررسی کرده باشند.
منابع معتقدند، این ارتباطات تاکنون پیشرفتی در 
توقف تنش ها میان دو طرف درباره تسلیحات هسته ای 
کره شمالی و تکنولوژی موشکی آن ایجاد نکرده  است، 
اما آنها می گویند که رایزنی های محرمانه می تواند اساس 
انجام مذاکرات جدی تری ازجمله درباره برنامه  هسته ای 
کره شمالی باشــد تا هر دو طرف از موضع تهدید خود 

کوتاه بیایند.

اخبار    دیپلماسی

 راه حلی صلح آمیز نیاز است
رئیس جمهوری چین خواستار آرامش ترامپ در مقابل کره شمالی شد 

 مشاور پیشین کاخ سفید و فیزیکدان ارشد دانشگاه 
پرینســتون، بــا تأکید بر این کــه »دونالــد  ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا مدرک قانع کننده ای  علیه ایران 
درباره نقض برجام در دست ندارد، گفت »بحران شبه 
جزیره کره نشان می دهد که توافق  هسته ای با ایران را 

باید حفظ کرد.«
به گزارش ایرنــا، »فرانک وان هیپــل« فیزیکدان 
هسته ای دانشگاه  پرینســتون آمریکا و معاون اسبق 
مدیرامنیت ملی در دفتر  برنامه ریــزی علم و فناوری 
کاخ ســفید در گفت وگوی  اختصاصی بــا ایرنا افزود: 
راهبرد رئیس جمهوری آمریــکا،  تحریک تهران برای 
خروج از برجام است.  وی برنامه موشکی ایران را مکمل 
 نیــروی هوایی آن دانســت و گفت: برنامه موشــکی 
 میان برد ایران قابل توجیه اســت و باید درباره برنامه 
 موشــکی دوربرد با تهران گفت وگو شــود.  وان هیپل 
همچنین ســرمایه گذاری های اقتصادی فرانســه در 
ایران را یک تحول مهم و آن را نشان دهنده بهره برداری 
اقتصادی ایران از برجام دانســت  و تصریح کرد: اگر من 
هنوز مشاور کاخ سفید بودم،  به ترامپ می گفتم برجام 
را حفظ کن و آن را پایه گفت وگو  قرار بده. این عقالنی 
نیست که بگوید چون باراک اوباما  این توافق را درست 

کرده است، پس باید آن را خراب کرد.  
 بحران شبه جزیره کره

 یعنی درستی برجام
وان هیپل که اســتاد مدرســه »وودرو ویلســون« 
دانشگاه  پرینستون نیز هست، بحران شبه جزیره کره را 
نشان دهنده درست بودن مسیر برجام دانست و گفت: 

بحران کره  شمالی نشان می دهد که باید توافق هسته ای 
با ایران را  حفظ کرد.  

وی افزود: ما در  سال 1994 یک توافق با کره شمالی 
منعقد کردیم که براســاس آن عمده برنامه هسته ای 
آن  کشور متوقف شــده بود. دولت بوش بعدا با لغو این 
توافق  مرتکب اشتباه شد. این درست بود که کره شمالی 
دســت  به نقض تعهداتــش زده و برنامه گســترش 
سانتریفیوژهایش  را مخفیانه آغاز کرده بود اما این مسأله 
در چارچوب  توافق قابل رســیدگی و حل بود؛ ولی این 
کار را نکردند.   وان هیپل تصریح کرد: من فکر می کنم 
که  برجام نگرانی درباره برنامه هســته ای ایران را برای 
  10 تا 15 ســال رفع کرده و ما باید با استفاده از این بازه 
زمانی،  عدم توسعه هسته ای را در یک سطح فراگیر پیش 
 ببریم. من واقعا درک نمی کنم که برخی در آمریکا با  چه 

منطقی به بهانه مسأله کره شمالی، به برجام می  تازند.  
 دستان خالی ترامپ علیه ایران

استاد دانشگاه پرینستون در ادامه گفت: هیچ سندی 
درباره  این که ایران دست به نقض تعهدات خود در برجام 
زده  باشــد وجود ندارد. البته مــن گزارش هایی درباره 
 موضوعات جزیی مانند دسترسی به آب سنگین در  ایران 
شنیده ام که جدی نیست و به هیچ وجه نمی تواند  مبنای 
ادعای عدم پایبندی ایران به توافق هسته ای قرار  بگیرد.  

مشاور پیشین کاخ ســفید درباره تصمیم احتمالی 

ترامپ  برای اعالم عدم پایبنــدی ایران به برجام در ماه 
اکتبر  گفت: من نمی توانــم به طور قطعی بگویم که آیا 
ترامپ در  آن زمان مدعی عدم پایبندی ایران به توفق 
می شود یا  نه، ولی به نظر می رسد که راهبرد وی تحریک 
 ایران برای خروج از توافق هسته ای باشد تا این گونه  نشان 
دهد که مقصر ایرانی ها هستند. براساس  گزارش ها وی 
از این که در دفعات گذشته چاره ای جز  تأیید پایبندی 
ایران به توافق هسته ای نداشته، بسیار  خشمگین شده 
ولی واقعیت این است که هیچ  مبنایی برای اعالم این که 
ایران پایبند نبوده است، وجود  ندارد.   وان هیپل اضافه 
کرد: براساس برخی گزارش ها می خواهند درخواست 
بازرســی از مراکز نظامی ایران را بدهند  و اگر ایران آن 
را رد کند، از آن به عنــوان زمینه عدم  پایبندی ایران به 
تعهداتش استفاده کنند. من البته  دسترسی به منابع 
اطالعاتی ندارم ولی ما اساســا در  خصوص دسترسی، 
باید به آژانس انرژی اتمی رجوع  کنیم. این بستگی به 
این دارد که اطالعاتی را که به آن  می دهند، چقدر معتبر 

باشد. 
اهمیت سرمایه گذاری فرانسه در ایران

مشاور پیشــین کاخ سفید درباره ســرمایه گذاری 
شــرکت  های گازی و خودروساز فرانســوی در ایران 
تصریح  کرد: این توافق ها مهم و نشــانگر این است که 
ایران از  برجام ســود اقتصادی می بــرد. من دیدم که 

رئیس جمهــوری  ترامپ تالش کــرده اروپایی ها را از 
تجارت با ایران  بازدارد. ولــی من بر عکس می خواهم 
که ما هم به سمت  عادی ســازی روابط با ایران برویم و 
به جای تخاصم  بتوانیم در حوزه های مشترک متمرکز 
شویم و همکاری  کنیم.   وی درباره این که اتحادیه اروپا تا 
چه اندازه می تواند در  برابر اقدام های یکجانبه کاخ سفید 
ایستادگی کند گفت:  نگرانی شــرکت های اروپایی، 
مسائل بانکی است که  آمریکا در آن نفوذ زیادی دارد. 
حتی اگر اتحادیه اروپا هم  تالش کند در برابر تحریم های 
یکجانبه آمریکا بایستد،  با توجه به کنترل تبادل بانکی 
توســط آمریکا، چالش های  حضور در ایران برای این 

شرکت ها زیاد خواهد بود.  
برنامه فضایی و موشکی ایران

فیزیکدان ارشد دانشگاه پرینســتون  درباره انتقاد 
واشنگتن از برنامه تحقیقات فضایی  ایران و این که آیا 
می توان ادعای  کاخ ســفید درباره تهدیدآمیز بودن آن 
را پذیرفت؟  گفت: برجام به  موضوع موشک بالستیک 
قاره پیما    ) ICBM ( با قابلیت  حمل کالهک هســته ای 
اشــاره دارد و نه موشــک های  متعارف دارای برد بلند. 
توســعه توان موشــکی متعارف  ایــران البته موضوع 
پیچیده ای است و می دانیم  کشورهای دیگر جنگنده 
بمب افکن دارنــد و چون ایران  نــاوگان هوایی جنگی 
جدید و بــه روزی ندارد، روی موشــک های  میان برد 
سرمایه گذاری کرده است تا این نقطعه ضعف  را جبران 
کند. وی افزود: اما موضوع موشــک های دوربرد از این 
 منظر قابل توجیه نیســت و من فکر می کنم درباره آن 

 باید گفت وگو کنیم.  

مشاور پیشین کاخ سفید: 

دستترامپعلیهایرانخالیاست

کاخ سفید اعالم کرد که مشاوران دونالد ترامپ 
به عربستان، امارات، بحرین، قطر، مصر و اسراییل و 
فلسطین سفر می کنند. کاخ سفید اعالم کرد: سفر 
جارد کوشنر و دینا پاول، دو مشاور دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا و جیســون گرینبالت، 
هماهنگ کننده روند صلح خاورمیانه به عربستان، 
امارات، بحرین، قطر، مصر و اسراییل و فلسطین 
طی روزهای آتی در راســتای تالش ها برای حل 
بحران قطر، احیای روند صلح و کاهش خشونت 
است و قرار اســت این هیأت به تل آویو، قدس و 

رام اهلل برود. 
کاخ سفید گفته است، دونالد ترامپ مشاوران 
ارشدش را مسئول به جریان انداختن روند صلح 
بین فلسطین و اسراییل کرده و این بدان معناست 
که آمریکا باز می خواهد به طور مستقیم وارد این 
پرونده شود. در بیانیه کاخ سفید آمده است، ترامپ 
تصور می کند بازگشــت آرامش و ثبات به قدس 
در پی بحران اخیر در مسجداالقصی یک فرصت 
برای ادامه بررسی ها و تالش هایی فراهم کرده که 
آن در ابتدای روی کار آمدن ترامپ جرقه آن را زد. 
براساس بیانیه کاخ سفید، ترامپ با مقامات دولتش 
ازجمله رکس تیلرسون وزیر خارجه، جان کلی 
رئیس دفتر کاخ سفید، مک مستر مشاور امنیت 

ملی آمریکا، جارد کوشنر داماد و مشاور ارشدش، 
گرینبالت و نیز سفیر آمریکا در اسراییل رایزنی 
کرده و تصمیم گرفته بــه زودی تیمی3 نفره از 
گرینبالت، کوشنر و پاول را به منطقه بفرستد تا با 
شرکای منطقه ای درباره حمایت بهتر از روند صلح 

رایزنی کنند. 
در این بیانیه آمده است، ترامپ از آنها خواسته 
روی ایجاد راهی بــرای انجام مذاکــرات صلح، 
مبارزه با افراط گرایی، وضع غزه و راه های کاهش 
بحران انسانی در آن جا و تقویت روابط با شرکای 
منطقه ای به مذاکره بپردازند. کاخ ســفید آورده 
است، ترامپ معتقد است صلح در منطقه ممکن 
است. اخیرا ریاض مالکی، وزیر خارجه فلسطین 
اعالم کرده بود که هیأتــی آمریکایی به زودی به 
منطقه سفر می کند. کوشنر و گرینبالت پیشتر 
نیز برای احیــای روند صلح میان فلســطین و 
اســراییل به منطقه ســفر کرده بودند. دور آخر 
مذاکرات مستقیم میان فلسطین و اسراییل آوریل  
سال ۲014 برگزار شده بود. بحران قطر نیز موضوع 
دیدار و گفت وگوی مشــاوران ترامپ با مقامات 
منطقه خواهد بود. پیشتر مصر، عربستان، امارات 
و بحرین قطر را به حمایت از تروریسم متهم و این 

کشور را تحریم کردند. 

ترامپ مشاوران ارشدش را به خاورمیانه می فرستد

به نظر می رســد انتخابات ریاست جمهوری 
مصر که قرار بــود مه ۲01۸ برگزار شــود، در 
آســتانه لغو شــدن اســت، چرا که اصالحات 
قریب الوقوع قانون اساسی مصر احتماال شامل 
افزایــش دوره فعلی تا 6 ســال و نیــز افزایش 

اختیارات رئیس جمهوری خواهد شد. 
به گزارش ایســنا، به نظر می رسد اصالحات 
قانون اساسی مصر گسترده تر از آن چیزی باشد 
که تاکنون انتظار می رفــت چراکه تصمیمات 
اتخاذ شــده که طی روزهای آتــی به پارلمان 
مصر منتقل خواهد شــد،  شامل پیشنهادهای 
متعــددی ازجمله پیشــنهاد عــدم برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری در مــاه مه آتی و 
افزایــش دوره ریاســت جمهوری عبدالفتاح 
سیســی تا 6 ســال اســت. این اصالحات در 
همه پرسی قانون اساسی  سال ۲01۸ باید تأیید 

شود. 
صحبت از اصالحات در قانون اساســی مصر 
متوقف نمی شود، اصالحاتی که اولین ماموریت 
هیأت ملی انتخابات به عنوان تنها طرف مسئول 
برگزاری انتخابات یا همه پرســی در سال های 
آتی اســت. طبق توافقات صــورت گرفته قرار 
است اصالحات مذکور شــامل موارد متعددی 

ازجمله تمدید دوره ریاســت جمهوری باشد و 
تمامی موارد با هم در همه پرســی مورد سوال 
قرار گیرد. قرار است پارلمان مصر شکل نهایی 
اصالحات مذکــور را از طریق ائتالف »حمایت 
از مصر« ارایه دهــد. هنوز ایــن اصالحات به 
شکل رسمی در نشســت های نمایندگان این 
ائتالف مطرح نشده اســت اما آنها از اصالحات 

پیشنهادی استقبال کرده اند. 
پیش بینــی می شــود اصالحــات مذکور 
همانند توافقنامه »انتقــال مالکیت دو جزیره 
تیران و صنافیر به عربســتان« مــورد بحث و 
جدل قرار گرفته و در مقابل اســتقبال ائتالف 
حاکم با مخالفت شــدید گروه های اپوزیسیون 
مواجه شــود. همچنیــن رســانه های دولتی 
مصر که از میزان مشــارکت در این همه پرسی 
نگران هســتند، با تأکید بر لزوم موافقت با این 
اصالحات برای مبارزه با تروریســم، بستر الزم 

برای تأییدشان در همه پرسی را فراهم کردند. 
در قانون اساسی مصر میزان مشارکت برای 
تأیید نتایج همه پرســی و اجــرای اصالحات 
تعیین نشده و بر این اساس تنها شرط موافقت 
با آنها تأیید بیش از 50 درصد شرکت کنندگان 

در همه پرسی است. 

السیسی بدون برگزاری انتخابات تا ۲۰۲۰ رئیس جمهوری مصر می ماند

اخبار  جهان

 ترامپ ونزوئال را 
به حمله نظامی تهدید کرد

ایسنا| رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که 
دست به حمله نظامی علیه ونزوئال می زند؛ اقدامی 
که به منزله واکنشی شدید از سوی واشنگتن به 
بحران سیاســی در این کشور آمریکای التین به 
شــمار می رود. ونزوئال در روزهای اخیر به دلیل 
تشــکیل مجلس موسســان برای تغییر قانون 
اساسی در مرحله ای بسیار حساس به سر می برد 
و نیروهــای ضددولتی اقدام به غارت اســلحه و 
مهمات از یک پایگاه نظامی پس از تشــکیل این 
مجلس کرده اند که باعث نگرانی است. در راستای 
این اقدام و نگرانی دولت واشنگتن، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در یک جلســه پرسش 
و پاســخ گفت: »مردم در ونزوئال در رنج به ســر 
می برند و هر روز می میرند. ما گزینه های زیادی 
برای ونزوئال داریم که یکی از آنها در صورت نیاز و 

ضرورت گزینه نظامی است.«
کاخ ســفید اعالم کرد که نیکــوالس مادورو، 
رئیس جمهــوری ونزوئال روز جمعه خواســتار 
گفت وگوی تلفنی با ترامپ شــده و در بیانیه ای 
اعالم کرد ترامپ تنها زمانی با وی صحبت می کند 
که دموکراســی در ونزوئال برقرار شود. مقام های 
ونزوئال مدت هاست که می گویند آمریکا به دنبال 
حمله به این کشور است. پنتاگون اعالم کرده که 
ارتش آمریکا آماده پشــتیبانی از شهروندان این 
کشور و منافع ملی آمریکاست اما ادعاهای دولت 
کاراکاس در حمله برنامه ریزی شده آمریکا در این 

کشور آمریکای التین »بی پایه و اساس« است.
ترامپ درباره این که آیا نیروهای آمریکایی آماده 
عملیات در ونزوئال هستند یا خیر از ارایه جزییات 
امتناع کرد و گفت: »ما درباره این مسأله گفت و 
گو نمی کنیم اما یک اقدام نظامی یا همان گزینه 

نظامی چیزی است که ما به دنبالش هستیم.«
این اظهارنظر ترامپ برای کاراکاس یک شوک 
به نظر می رســد، به طوری که والدیمیر پادرینو، 
وزیر دفاع ونزوئال این تهدیــد را »اقدامی از روی 
حماقت و دیوانگی« خواند. والدیمیر پادرینو، در 
مصاحبه ای تلویزیونی گفت: »من به عنوان یک 
ســرباز در کنار مردم و نیروهای مســلح ونزوئال 
می ایستم. من مطمئن هستم که همه ما در خط 
مقدم جنگ از منافــع و حاکمیت ملی ونزوئالی 
عزیزمان دفاع خواهیم کرد.« همچنین ارنســتو 
ویلگاس، وزیر ارتباطات ونزوئال نیز اظهارنظر اخیر 
ترامپ را یک »تهدید بی ســابقه علیه حاکمیت 
ملی« خوانــد. قرار اســت وزارت خارجه ونزوئال 
بیانیه ای رسمی در پاسخ به اظهارنظر دونالد ترامپ 
درباره درنظر گرفتن گزینه نظامی احتمالی علیه 

ونزوئال منتشر کند.

قلیچدار اوغلو: 

 دولت کمپین »کثیفی« علیه من
 آغاز کرده است

 ایســنا|  رهبر حزب مــردم جمهوری خواه 
ترکیه، حزب عدالت و توسعه را به آغاز یک کمپین 
»کثیف« علیه خودش متهم کرد. کمال قلیچدار 
اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری خواه ترکیه اعالم 
کرد: »هدف آنهــا از آغاز این کمپین، تالش برای 
کم رنگ  کردن اظهارات جنجالــی آیهان اوغان 
است.« اوغان، این عضو حزب حاکم چندی قبل 
در اظهاراتی اعالم کــرد که حکومت جدیدی در 
ترکیه درحال تأسیس است که موسس آن رجب 

طیب اردوغان است.
او افزود: »من هم از رئیس حزب حاکم پرسیدم 
که آیا علیه اوغان یــک اقدام قانونی انجام خواهد 
گرفت یا نه. دومین سوال من این بود که چرا تمام 
دشمنی ها علیه آتاتورک و حکومت وی از سوی 

اعضای حزب عدالت و توسعه مطرح می شود.«
قلیچدار اوغلو با اشــاره به انتشار حرف هایش 
در یک نشریه آلمانی اعالم کرد: »این نشریه تنها 
جایی نیســت که من درباره نبود قانون در ترکیه 
و وضع فوق العاده در این کشــور صحبت کرده ام. 
من هر سه شنبه این اظهارات را در پارلمان بیان 
می کنم. آیا باید به رســانه آلمانی مسائلی را بیان 

کنم که خود اعتقادی به آنها ندارم.«
رئیس جمهوری ترکیه چند روز قبل با انتقاد از 
رهبر حزب اپوزیسیون »مردم جمهوری خواه«، 
بزرگترین حزب مخالف دولت گفت: »شرم کن که 
می گویی هیچ عدالت و آزادی در ترکیه نیست.« 
چندی قبل قلیچدار اوغلــو در گفت وگو با یک 
روزنامه آلمانی از فضای حاکــم در ترکیه انتقاد 

کرده بود.

 اوباما به دنبال حضور 
در پشت صحنه سیاست آمریکا

 ایسنا|  رئیس جمهــوری پیشــین آمریکا 
درنظر دارد که در صحنه سیاســی این کشور 
حضــور یابد البته این حضور به پشــت صحنه 
سیاســت آمریکا محدود خواهد بود. در چند 
هفته آینده باراک اوباما و مشاورانش استراتژی 
جدیدی را تنظیم خواهند کرد که براساس آن 
وی خواهد توانســت در صحنه سیاسی آمریکا 
قرار گیــرد البته به گونه ای عمــل خواهد کرد 
که بلندترین صدا در حزب دموکرات نباشــد. 
مشــاوران اوباما اعالم کردند نقش او بیشتر در 
پشــت صحنه خواهد بود. به نوشته این پایگاه 
خبری اوبامــا درحال حاضر مشــورت هایی را 
بــه حزبش به خصــوص پس از شکســت این 
حــزب در انتخابــات ریاســت جمهوری ارایه 
می دهد و همچنین با تام پــرز، رئیس کمیته 
ملــی دموکراتیک در اواخر مــاه ژوئیه دیدار و 

گفت وگو کرده است.
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