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سخنگوی وزارت خارجه:

آتش سوزی سفارت ایران در صنعا 
صحت ندارد

ایسنا| ســخنگوی وزارت خارجه ایران درباره 
انتشار خبری مبنی بر حمله به ســفارت ایران در 
صنعا توضیحاتی ارایه کرد. بهرام قاسمی سخنگوی 
وزارت خارجه ایران درباره خبر حمله به ســفارت 
ایران در صنعا گفت: هیچ گزارشی درباره این مسأله 
دریافت نکرده ایم وخبر آتش سوزی سفارت و صدمه 
به کارمندان صحت ندارد، ضمن این که ما هیچ گونه 
کارمندی در سفارت مان نداریم.« سخنگوی وزارت 
خارجه ایران همچنین به فرانســه هشدار داده که 
برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست و دولتمردان 
فرانسوی در »بیان و کالم«شان مسائل را با »دقت 
و ظرافت« بیشــتری تحلیل کنند. بهرام قاسمی، 
خطاب به دولتمردان فرانسوی گفت: »دولتمردان 
فرانســه و دیگر دولتمردانی که درخصوص مسائل 
ایران صحبت می کنند، الزم است با توجه به تحوالت 
عمیقی که در دهه های گذشته در منطقه روی داده 
اســت و تفاوت های زیادی که در شرایط کنونی و 
گذشته وجود دارد، دقت کنند.« سخنگوی وزارت 
خارجه ایران در بخش دیگری از ســخنانش درباره 
احتمال مذاکــره پیرامون برنامه موشــکی ایران 
گفت: »آنان باید در بیان و کالم خودشــان مسائل 
را با دقت و ظرفیت بیشــتری تحلیــل کنند، زیرا 
قطعا جمهوری اســالمی ایران در مسائل دفاعی و 
موشــکی مذاکره نمی کند.« هفته گذشته امانوئل 
مکــرون، رئیس جمهوری فرانســه در گفت وگو با 
شــبکه فرانس ۲۴ گفته بود؛ »ایران متحد فرانسه 
نیست و باید در زمینه برنامه موشک های بالستیک 
و نقش بی ثبات کننــده اش در منطقه تجدیدنظر 
کند.« تنش دیپلماتیک بین ایران و فرانسه بعد از سفر 
امانوئل مکرون به ابوظبی و دیدار و گفت وگوی او با 
محمدبن سلمان ولیعهد سعودی باال گرفته است. 
رئیس جمهوری فرانســه اعالم کرده کــه از برجام 
حمایت می کند. با این حال او از برنامه موشکی ایران 

نگران است.

ظریف: 

 هیچ نیروی نظامی خارجی
در دریای خزر مستقر نخواهد شد

ایسنا| ظریف با اشــاره به مذاکرات انجام گرفته 
در ارتباط با کنوانسیون دریای خزر بین پنج کشور 
حــوزه دریای خــزر اعالم کرد: طبــق توافق هیچ 
نیروی نظامی خارجی نمی تواند در این دریا مستقر 
شــود. به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به مسکو،  
محمد جواد ظریف هنگام ورود به مســکو در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به برگزاری هفتمین اجالس 
وزرای خارجه کشورهای ســاحلی دریای خزر در 
مسکو اظهار کرد: »تاکنون ۴۹ اجالس کارشناسی 
در ارتباط با این موضوع برگزار شده و در دو سه روز 
گذشته نیز اجالس ویژه کارشناسی برای آماده سازی 
برگزاری اجالس وزیران برگزار شــد و امروز و فردا 
نیز اجالس وزرا برای آماده سازی اجالس سران که 
قرار است در آستانه تشکیل شود، برگزار می شود.« 
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با بیان این که 
تاکنون پیشــرفت های خوبی در بحث کنوانسیون 
رژیم حقوقی دریای خزر حاصل شــده است افزود: 
»در کنار این کنوانســیون ۱۲ سند نیز مورد توافق 
قرار گرفته اســت.« وزیر امور خارجه با بیان این که 
مذاکرات جدی درحال انجام است تا در مورد تمام 
مسائل مربوط به کنوانســیون بین ۵ کشور توافق 
حاصل شود گفت: »در بیشتر حوزه ها توافق حاصل 
شده ولی همان طور که گفتم باید در مورد تمام مفاد 

کنوانسیون به توافق برسیم.«

در دیدار با رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق 
مطرح شد

 هشدار شمخانی
نسبت به انحالل حشدالشعبی

ایسنا| شمخانی هم صدایی رئیس جمهوری یک 
کشور غربی با رژیم صهیونیستی و تأکید بر انحالل 
حشد الشعبی را نشان دهنده تدارک توطئه ای جدید 
برای بازگشت ناامنی و تروریسم به منطقه دانست. 
شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعالی اسالمی 
عراق و نایب رئیس پارلمان این کشــور بعداز ظهر 
روز دوشنبه با دریابان علی شمخانی نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورایعالی امنیت ملی دیدار 
و درخصوص مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقه 

گفت وگو کرد.
شمخانی با اشــاره به پایان حکومت خودخوانده 
داعش، پاک سازی عراق از لوث گروه های تروریستیـ  
تکفیری را به ملت، دولت و ارتش عراق تبریک گفت و 
تأکید کرد: »نبرد با داعش در عرصه امنیتی، فرهنگی و 
اعتقادی همچنان ادامه دارد و برای نابودی ریشه های 
تفکر داعش ساز که مورد حمایت برخی کشورهای 
منطقه است باید مقابله مستمر و همه جانبه همچنان 
ادامه یابد.« نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی 
امنیت ملی اضافه کرد: »صبر و ایستادگی مردم عراق 
و دالوری های ارتش، نیروهای امنیتی و مردمی به ویژه 
حشدالشعبی موجب شد تا با وجود ناخشنودی برخی 
کشــورها، بزرگترین تهدید منطقه نابود شود. آنها 
انسجام و پیوند داخلی را هدف قرار داده بودند.« وی 
افزود: »بخش مهمی از بحران های منطقه با هدایت 
و طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی و با هدف حفظ 
امنیت حاکمان کودک کش تل آویو و فروش بیشتر 
تسلیحات نظامی شکل می گیرد اما مردم عراق ثابت 
کردند امنیت خریدنی نیســت و به جای اعتماد به 
قدرت های خارجی با اتکاء به خود و بســیج مردمی 
شکل گرفته براساس فتوای مرجعیت می توانند بر 
بزرگترین تهدیدات امنیتی فائق آینده و به پیروزی 

دست یابند.«
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شــهروند | روز گذشــته در حالــی کــه 
جنگنده هــای ائتــالف به رهبری عربســتان 
ســعودی، پایتخت یمن را بمباران می کردند، 
شــبه نظامیان حوثی، خانه علی عبداهلل صالح، 

رئیس جمهوری پیشین یمن را منفجر کردند.
وزارت کشور دولت حوثی ها که در صنعا، پایتخت 
یمن مستقر است، با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد 
که علی عبداهلل صالح، رئیس جمهوری پیشین این 

کشور کشته شده است. 
در درگیری های مســلحانه خونباری که صبح 
دوشنبه در صنعا بین طرفداران علی عبداهلل صالح 
و جنبش انصاراهلل یمن اتفاق افتاد، ابتدا خبر رسید 
که خانه رئیس جمهوری پیشین یمن منفجر شده 
و سپس وزارت کشور دولت یمن در صنعا با انتشار 
اطالعیه ای اعالم کرد که علی عبداهلل صالح در این 

درگیری ها در حین فرار کشته شده است. 
در این اطالعیه آمده است: »علی عبداهلل صالح و 
چند تن از همراهانش پس از آن کشته شدند که 
شبه نظامیان خود را به قتل مردم و راهزنی واداشتند 

و با کشورهای متجاوز همکاری کردند.«
رادیوی انصاراهلل اعــالم کرده که بــه  زودی از 
طریق شبکه تلویزیونی انصاراهلل یمن تصاویری از 
جنازه رئیس جمهوری پیشین یمن و رهبر حزب 
»کنگره عمومی خلق« به نمایش گذاشته می شود. 
رسانه های انصاراهلل تصاویر و بخش هایی از یک فیلم 
را منتشر کردند که گفته می شود متعلق به جسد 
صالح اســت. در این فیلم می توان دید که گروهی 
جنازه رئیس جمهوری پیشــین یمن را در میان 
پارچه گلداری قرار داده اند و با گفتن »الحمدهلل« او را 

مقابل دوربین به نمایش عموم درآورده اند.
حزب »کنگره عمومی خلق« )حزب صالح( ابتدا 
خبر کشته  شدن علی عبداهلل صالح را تکذیب کرده 
بود اما ساعتی بعد اعالم کرد که رئیس جمهوری 
پیشــین یمن در خارج از صنعا به قتل رســیده 
است. حزب »کنگره عمومی خلق« اعالم کرده که 
علی عبداهلل صالح همراه با یاسر العوادی، دبیرکل 
حزب »کنگره عمومی خلق« در جنوب صنعا به قتل 

رسیده است.
طرفداران علی عبداهلل صالح از چند روز پیش با 
انصاراهلل درگیر شده اند. در این میان این درگیری ها 

به خارج از شهر صنعا نیز گسترش پیدا کرده است.
در درگیری هــای ۵ روز گذشــته در صنعا، 
پایتخت یمن، ۱۲۵ غیرنظامی کشــته و ۲38 

نفر نیز زخمی شده اند.
همزمان با این تحوالت جنگنده های شــکاری 
ائتالف عربی به رهبری عربستان سعودی از شامگاه 
گذشته تا صبح دوشنبه اهدافی در نزدیکی فرودگاه 

بین المللی صنعا و وزارت کشور را بمباران کرده اند.

خبرگزاری شینهوا گزارش داده که سفارت ایران 
نیز آتش گرفته است. وزارت خارجه ایران اما این 

خبر را تکذیب کرده است.
علی عبداهلل صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن 
و رهبر حزب »کنگره عمومی خلق« روز شنبه در 
یک نطــق تلویزیونی از ائتــالف عربی به رهبری 
عربستان سعودی خواسته بود که بمباران یمن را 
متوقف کند و محاصره این کشور را از میان بردارد 
که او نیز در مقابل، در یمــن »ورق را برگرداند.« 

سخنگوی انصاراهلل این سخنان را »کودتای صالح 
علیه شــراکت و اتحاد ما« خوانــد و عبدالمالک 
الحوثی، رهبر انصاراهلل هم علــی عبداهلل صالح را 

دعوت به مذاکره کرد.
ائتالف رهبری عربستان اما در بیانیه ای از سخنان 
صالح به خاطر »به  دست  گرفتن رهبری« استقبال 
کــرد. در این بیانیه آمده بــود که تصمیم کنگره 
عمومی خلق برای به دســت گرفتن رهبری یمن 
به ســود مردم این کشور اســت و یمن را از خطر 

شبه نظامیان حوثی رهایی می دهد.
درگیری ها بین طرفداران علی عبداهلل صالح و 
نیروهای انصاراهلل بعد از این نطق تلویزیونی شدت 
بیشــتری گرفت. روز یکشــنبه گزارش شد که 
نیروهای حوثی پس از چهار روز جنگ شهری در 
صنعا موفق شده اند نیروهای وفادار به آقای صالح 
را از بخش های زیادی از شــهر به عقب برانند و به 

اقامتگاه آقای صالح نزدیک شوند.
شــبکه الجزیره گزارش داده کــه در این مدت 
انصاراهلل موفق شده کنترل بیشترین محالت شهر 

صنعا را در دست بگیرد.
یکی از اعضای انصاراهلل به شبکه الجزیره گفته 
است: »جز چند محله، باقی محالت را انصاراهلل در 
دست گرفته اســت. بخش های مهمی از جنوب 
صنعا، ازجمله »محله بسیار استراتژیک« المصباحی 
که با خانه صالح فقط ۲۰۰متر فاصله دارد، تحت 

کنترل انصاراهلل است.«
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان 
ملل روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای اعالم کرده بود 
که در اثر تشدید درگیری ها بین طرفداران انصاراهلل 
و علی عبداهلل صالــح و بمباران های ائتالف عربی، 
رفت وآمد مردم در صنعا مختل شده است. عالوه 
براین، آمبوالنس ها و تیم های امدادگر به مجروحان 

دسترسی ندارند.
همزمان گزارش شده که عبدربه منصور هادی، 
رئیس جمهــوری دولت یمن که مــورد حمایت 
عربســتان اســت، به نیروهای وفادار به خود در 
»مأرب« دستور داده به سوی صنعا حرکت کنند. 
فرماندهی ائتالف تحت رهبری عربستان در یمن 
هم به غیرنظامیان هشدار داده که از مراکز تجمع 
نیروهای انصاراهلل دست کم ۵۰۰متر فاصله بگیرند.

از ماه مارس ۲۰۱۵ کــه ائتالف عربی حمالت 
خود بــه یمن را آغــاز کرد، بیــش از ۱۰ هزار نفر 
درجنگ یمن کشته شده اند. به گفته سخنگوی 
صلیب سرخ جهانی در ژنو، بیمارستان های صنعا 
از امکانات کافی برخوردار نیســتند. صلیب سرخ 
جهانی در نظر دارد با ارسال کیسه های پالستیکی 
برای حمل جنازه ها و تأمین سوخت ژنراتورهای 
برق به بیمارستان های صنعا کمک کند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز در درگیری های اخیر در صنعا 
بیش از یکصد نفر کشته شــده اند. سازمان ملل، 
یمن را به عنوان اصلی ترین بحران انسانی در جهان 
با ۱۷ میلیون نفر نیازمنــد به غذا رتبه بندی کرده 
است. هفت میلیون نفر از مردم یمن در معرض خطر 

گرسنگی قرار دارند.
بیش از دو هزار نفر از مردم یمن بر اثر بیماری وبا 
جان باخته اند. نزدیک بــه یک میلیون نفر در این 

کشور به این بیماری مبتال شده اند.

اخبار    دیپلماسی

ورق عبداهلل صالح برگشت
  به دنبال درگیری ها و انفجار در خانه عبداهلل صالح در صنعا، وی کشته شد

  عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، به نیروهای خود دستور داده برای مقابله با انصاراهلل به سوی صنعا حرکت کنند

رئیس جمهوری پیشین یمن روز شنبه خطاب به مقامات عربستان گفته بود: »ورق را در یمن برمی گردانم« 

یک مقام لبنانی اعالم کرد که عربستان به محمود عباس پیشنهاد 
داده است که فلســطینی ها منطقه »ابودیس« واقع در حومه شرق 
بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشــور فلســطین برگزینند. به 
گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، محمود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین در ســفری محرمانه در ماه گذشته 
میالدی به پایتخت عربستان ســعودی رفت و دربــاره طرح صلح 
رئیس جمهوری آمریکا برای مناقشات اسراییل و فلسطین با محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی دیدار کرد. یکی از نکات سوال برانگیز برای 
همگان این است که پشت درهای بسته چه مسائلی بیان شد. براساس 
اعالم مقامات اروپایی، اعراب و فلسطینیان که سخنان عباس را پس 
از گفت وگو با ولیعهد عربستان شنیده اند، اعالم کردند که محمدبن 
سلمان پیشنهادی داده که بیشــتر متمایل به نظر اسراییلی ها بوده 
است. این پیشنهاد به گونه ای بوده که احتماال هیچ رهبر فلسطینی 
نمی تواند آن را قبول کند. این روزنامه به نقل از مشاور امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه آورده است، مسئوالن فرانسوی پیشنهادات 
عربستان را شــنیده اند که مورد قبول فلسطینی ها نیست. براساس 

این پیشنهاد، بخش اعظم شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در 
کرانه باختری که بیشتر جهان آن را غیرقانونی اعالم کرده است؛ باقی 
می ماند و فلسطینیان نمی توانند شهر بیت المقدس را به عنوان پایتخت 
خود اعالم کنند و حتی حقی برای بازگشــت آوارگان فلسطینی و 
نوادگان آنها وجود ندارد. این درحالی است که کاخ سفید این طرح را 
رد و اعالم کرده است که هنوز ماه ها برای نهایی کردن سند صلح فاصله 
وجود دارد و دولت سعودی هرگونه حمایت از این پیشنهادات را نیز 
رد کرده است. با این حال بسیاری در واشنگتن و خاورمیانه از تبعیت 
کامل ولیعهد عربســتان از مواضع دونالد ترامپ در تعجب هستند. 
محمود عباس پس از بازگشت از این سفر مبهم و رمزآلود تماس های 
تلفنی با رهبران سیاسی در منطقه داشت. یک مقام دولت لبنان که 
گفت وگوی تلفنی با عباس داشت،  اعالم کرد که سعودی ها پیشنهاد 
داده اند که فلسطینی ها می توانند منطقه ابو دیس را به عنوان پایتخت 
خود اعالم کنند. منطقه ابودیس توسط دیوار حائل جدا شده است. 
أبو دیس شهرکی فلسطینی واقع در شرق قدس و چسبیده به آن و   
جزو کرانه باختری محسوب می شــود و از توابع استان قدس است. 

از  سال ۱۹۹۵ براساس تقسیمات اداری توافقنامه اسلو جزو منطقه 
»ب« بوده و فلسطینی ها 8۶۷, ۲۷ دونم از مساحت آن را تحت تملک 
دارند و تا سال ۱۹۹۹ اسراییلی های اشــغالگر حدود 33۹ دونم را در 
اختیار داشتند اما بعد از آن، این مساحت برای اسراییلی ها بیشتر شد 
 تا این که شهرک معالیه ادومیم بزرگتر از مجموع ابو دیس و العیزریه 
شــد. این مقام لبنانی اعالم کــرد: »هیچ عربــی نمی تواند چنین 
پیشــنهادی را قبول کند. هیچ کس نمی تواند چنین پیشــنهادی 
را به یک فلســطینی بدهد مگر این که یک فرد بی تجربه تالش کند 
برای خانواده رئیس جمهوری آمریکا چاپلوسی کند.« عباس در این 
مذاکرات اعالم کرده اســت که وی دو ماه زمان برای قبول این توافق 
دارد. در غیراین صورت او مجبور به استعفاست. همچنین یک مقام 
فلسطینی در لبنان اعالم کرد: »سعودی ها به فلسطینی ها پیشنهاد 
داده اند که در قبال از دســت دادن مناطق شان در کرانه باختری، در 
امتداد نوار غزه قسمتی از صحرای سینای مصر را دریافت کنند. بیابانی 
که بارها مورد حمالت افراط گرایان قرار گرفته اما یک مقام غربی اعالم 

کرد که مصر این پیشنهاد را رد کرده  است.«

نیویورک تایمز: 

بن سلمان به عباس پیشنهاد داده »ابودیس« پایتخت فلسطین باشد

رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد؛ ترکیه در برابر 
تهدید آمریــکا در دادگاه محاکمه معاون اجرایی 
یک بانک این کشــور به اتهام دورزدن تحریم ها 
علیه ایران تسلیم نخواهد شد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیــه در کنگره حزب عدالت 
و توســعه در یکی از استان های شرقی این کشور 
گفت: »آمریکا تالش می کند کــه ما را مجازات 
و بی اعتبار کــرده و مورد قضاوت قرار دهد زیرا ما 
ســناریوهای آنها را اجرا نکردیم. توطئه موجود 
دراین باره کامال آشکار است. آنها این توطئه ها و 
ســناریوها را با طرفداران فتح اهلل گولن )سازمان 

فتو( انجام می دهند. ما فریب نخواهیم خورد.«
اخیرا یک دادســتان آمریکایی با اعالم این که 
رضا ضراب علیه بانک ترکیه ای متهم به دورزدن 
تحریم های ایران شــهادت می دهد، گفت: »رضا 
ضراب بــه دلیل کمک بــه دور زدن تحریم های 
آمریکا علیه ایران مجرم شــناخته شــده و قرار 
است علیه بانک ترکیه ای متهم به سوءاستفاده از 

بانک های آمریکایی )هالک بانک( و معاون اجرایی 
آن محمد هاکان آتیال شهادت دهد.«

اردوغان در ادامه به اشــاره اتهامات اخیر کمال 
قلیچداراوغلــو، رهبر حزب اپوزیســیون ترکیه 
مبنی بر این که رئیس جمهوری و خویشاوندانش 
حساب های پولی خارج از کشور دارند، ادامه داد: 
»آنها باید این مسأله را بدانند. آنها پ.ک.ک، فتو 
و داعش را به مرزهای کشور ما می فرستند و حتی 
آنها از فردی که در رأس یک حزب اپوزیسیون که 
به عنوان مهم ترین حزب خائن شناخته می شود، 

برای این هدف استفاده می کنند.«
اردوغان اضافه کــرد: »آنها نمی توانند همانند 
گذشته با ســناریوها و ابزار خود از چندین هزار 
مایل دورتر کشور ما را کنترل کنند. ملت ما باید 
این حمالت را بدانند. اهداف همه این اقدامات به 
زانو درآوردن ترکیه است. اگرچه ممکن است آنها 
سخت تالش کنند اما موفق نخواهند شد.« وی 
چند روز گذشته اعالم کرده بود که ترکیه هرگز با 
»دادگاه های جعلی در آمریکا« محکوم نخواهد شد.

اردوغان:  ترکیه در برابر تهدید آمریکا تسلیم نخواهد شد

مشاور ارشد کاخ سفید اعالم کرد، دونالد ترامپ 
هنوز تصمیمی در زمینه به رســمیت شناختن 
قدس به عنوان پایتخت اســراییل نگرفته است. 
به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شبکه روسیا 
الیوم، جارد کوشــنر، داماد دونالد ترامپ و مشاور 
ارشد کاخ سفید طی سخنرانی در اجالس ساالنه 
ســابان در موسسه بروکینگز واشــنگتن درباره 
سیاست های آمریکا در خاورمیانه گفت: »دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریــکا تا به این لحظه 
تصمیمی در زمینه به رســمیت شناختن قدس 
به عنــوان پایتخت اســراییل و همچنین انتقال 
ســفارت از تل آویو به قدس نگرفته است.« این 
مشاور ارشــد آمریکایی گفت: »ترامپ همچنان 
قبل از تصمیم گیری دراین بــاره راهکارهایش را 
سبک و سنگین می کند.« وی بدون این که تاریخی 
مشخص کند، افزود: »ترامپ تصمیمش را خواهد 
گرفت و درعین حال بسیاری از حقایق را بررسی 
می کند و زمانی که تصمیمش را بگیرد اوست که 

به شما آن را اطالع خواهد داد، نه من.«

این نخستین ســخنرانی علنی کوشنر درباره 
تالش هایش در زمینه ازسرگیری مذاکرات صلح 

میان اسراییل و فلسطین است.
آسوشــیتدپرس گــزارش داد، رســانه های 
آمریکایی اخیــرا اخبــاری را در زمینه تصمیم 
ترامپ درباره به رسمیت شناختن قدس به عنوان 
پایتخت ابدی اســراییل منتشر کردند و گفتند، 
ترامپ احتماال چهارشنبه جاری این تصمیمش 
را اعالم کند. جارد کوشــنر تصریح کرد، دونالد 
ترامپ طرحی را برای حل بحران مسأله فلسطین 
و اسراییل آماده کرده که اساس آن این است که 
بدون حل درگیری اســراییل و فلســطین هیچ 
ثباتــی در منطقه وجود نخواهد داشــت. وی در 
سخنرانی اش در اجالس ســابان که از سوی این 
موسسه تحقیقاتی برنامه ریزی  شده بود، گفت: 
»بســیاری ترامپ را نصیحت کردند که این کار 
را نکنــد و وقتش را برای حل درگیــری اعراب و 
اســراییل هدر ندهد چون حل ایــن درگیری را 

غیرممکن دانستند اما ترامپ بر آن مصر است.« 

داماد ترامپ:  رئیس جمهوری هنوز تصمیمی درباره قدس نگرفته است

اخبار  جهان

ژاپن: 

آزمایش های موشکی کره شمالی 
تهدیدی حتمی هستند

ایسنا| پارلمان ژاپن اعالم کرد که آزمایش های 
موشکی کره شــمالی یک تهدید حتمی علیه ژاپن 
هســتند. این بیانیه پارلمان ژاپــن درحالی صادر 
شده که شینزو آبه، نخســت وزیر این کشور گفته 
گفت وگو با کره شمالی بی معناست. پارلمان ژاپن به 
اتفاق آرا قطعنامه ای را در اعتراض به آزمایش اخیر 
موشک بالســتیک قاره پیما از ســوی کره شمالی 
تصویب کرد. در این بیانیه آمده است: »این آزمایش 
موشکی نشان داد که پیونگ یانگ برنامه های اتمی و 
موشکی خود را ادامه می دهد و تهدیدی غیرمنتظره، 
جدی و حتمی علیه امنیت در منطقه محســوب 
می شود.« در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: 
»این یک چالش جدی برای جامعه بین الملل است 
که غیرقابل تحمل است.« تنش در شبه جزیره کره 
پس از آزمایش موشک بالســتیک قاره پیمای روز 
چهارشنبه از سوی پیونگ یانگ شدت یافته است. 
دیروز آمریکا و کره جنوبی رزمایش مشترک خود را 
با حضور جنگنده ها و نیروهــای زیادی آغاز کردند. 
آبه قــول داده تا زمانی که اوضــاع تغییری نکند به 
فشارهایش بر کره شمالی ادامه دهد. وی در پارلمان 
ژاپن گفت: »برای آن که کره شمالی سیاست هایش را 
تغییر دهد، ما باید به اقداماتمان علیه این کشور ادامه 
دهیم. گفت وگو برای به دست آوردن راه حلی درباره 

کره شمالی بی معناست.«

 شرط آمریکا
برای بهبود روابط با روسیه

ایسنا| سفیر آمریکا در روسیه، شرایط واشنگتن 
را برای تقویت و بهبود روابط با مســکو عنوان کرد. 
جان هانتسمن در گفت وگو با خبرگزاری ودوموستی 
گفت: »حل و فصل وضع در اوکراین یک موضوع مهم 

برای بازسازی روابط روسیه و آمریکا است.«
وی افــزود: »دخالــت روســیه در انتخابــات 
ریاســت جمهوری ایاالت متحده آمریکا منجر به 
وضعیتی شــده که روابط بین دو کشور به پایین تر 
سطح ممکن رسیده است.« سفیر آمریکا تصریح کرد: 
»با این وجود دلیل اصلی سردی روابط دو کشور وضع 
در اوکراین است، اما بی اعتمادی را نیز باید به سبد 
مراودات دو کشور اضافه می کنیم، اگر این موضوعات 
را حل وفصل نکنیم، نمی توانیم با یکدیگر به نتیجه 
برسیم.« هانتسمن ادامه داد: »وضعیت در اوکراین 
همچنان پیچیده اســت، پیشــرفت قابل توجهی 
وجود ندارد، اوکراین شاید تنها موضوع مهمی است 
که می تواند فصل جدیدی را در روابط دوجانبه میان 
مسکو و واشنگتن باز کند، درحال حاضر این حداقل 
تصور ما در ایاالت متحده آمریکا است.« به گفته وی 
اعتماد بین روسیه و ایاالت متحده آمریکا در حد صفر 

است.

 انتقاد رئیس جمهوری آلمان
از توییت های دونالد ترامپ

ایسنا| رئیس جمهوری آلمان در مراسم اهدای 
جایزه »ماریون دونهــف« در شــهر هامبورگ، از 
»توییت های اول صبح« دونالــد ترامپ انتقاد کرد. 
فرانک والتر اشــتاینمایر، رئیس جمهــوری آلمان 
در مراســم اهدای جایزه ماریون دونهف به روزنامه 
نیویورک تایمــز، در بخش هایی از ســخنان خود، 
به انتقاد از دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا 
و کشمکش او با رسانه ها اشاره کرد. ترامپ بارها در 
توییتر خود، نیویورک تایمــز را »بدبخت« خوانده 
اســت. رئیس جمهوری آلمان اظهار کــرد، آزادی 
مطبوعات حتی در دموکراسی  غربی نیز مورد هجوم 
قرار می گیرد؛ حتی اگر این حمله  »تنها درحد اشاره 
و در یک توییــت اول صبح« باشــد. وی ادامه داد، 
هیچ رأی دهنده و هیچ رئیس جمهوری نمی تواند 
به خود اجازه دهد که ناآگاه بماند. دین باکه، رئیس 
ویراســتاران نیویورک تایمز پس از دریافت جایزه 
این نشریه گفت، درحالی که بســیاری از روزنامه ها 
در سراســر جهان برای حفظ مخاطــب خود تقال 
می کنند، از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 
 سال گذشــته، ۶۰۰ هزار نفر به مخاطبان نیویورک 

تایمز اضافه شده اند.

رئیس سیا: 

پاکستان علیه تروریسم اقدام نکند 
آمریکا وارد عمل می شود

ایسنا| رئیس ســازمان ســیا اعالم کرد: »اگر 
پاکستان اقدامی علیه تروریســم در خاکش نکند 
ما تضمین الزم را خواهیــم داد که مأمن های امن 
تروریستی دیگر وجود نداشته باشد.« مایک پامپئو، 
رئیس سازمان سیا آمریکا اعالم کرد: »اگر پاکستان 
نتواند اقدامی علیه مأمن های امن تروریستی در این 
کشور انجام دهد ما همه کاری را انجام خواهیم داد 
تا این ضمانت را بدهیم که دیگر آنها وجود نخواهند 
داشت.« رئیس سازمان سیا این اظهارات را درحالی 
بیان کرد کــه جیمز ماتیس، وزیر دفــاع آمریکا به 
پاکستان سفر کرده است. پامپئو اضافه کرد: »ماتیس 
در این ســفر خود از ابتدا با مالیمت از پاکستان این 
درخواست را خواهد داشــت.« پامپئو تأکید کرد: 
»اگر پاکســتانی ها نتوانند به این هدف دست یابند 
ما هرکاری را انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم که 

دیگر این مأمن ها وجود ندارند.«
ترامپ پیشتر در انتقاد از نقش پاکستان برای ایجاد 
امنیت در منطقه اعالم کرده بود: »ما میلیاردها دالر 
به پاکستان پرداخت می کنیم اما همزمان آنها میزبان 
تروریست های بسیاری هستند که ما با آنها درحال 

جنگیم.«
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زندگی علی عبداهلل صالح
علی عبداهلل صالح نخستین رئیس جمهوری »جمهوری یمن« بود که از  سال ۱۹۹۰ تا 
۲۷ فوریه ۲۰۱۲ بر این کشور حکم راند. با شــروع انقالب های بهار عربی در  سال ۲۰۱۱، 
صالح اعتراضات مردمی در کشورش را ابتدا سرکوب کرد اما درنهایت با فشارهای خارجی و 
ادامه اعتراضات داخلی در ژانویه ۲۰۱۲ و پس از اعطای مصونیت قضائی از سوی پارلمان از 
قدرت کناره گیری کرد اما همچنان یکی از پرنفوذترین چهره ها در عرصه سیاسی و نظامی 
یمن محسوب می شــد. عبداهلل صالح در جریان حمله ای که روز 3 ژوئن ۲۰۱۱ میالدی و 
در جریان تظاهرات های مردمی به مسجد مجتمع ریاست جمهوری یمن انجام شد، بشدت 
دچار سوختگی و جراحت شد که با هزینه عربستان و در بیمارستان های این کشور معالجه 
شد. او پس از کناره گیری درحالی  که بسیاری از مولفه های قدرت را برای خود نگه داشته بود، 
به مخالفت با عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری جدید یمن پرداخت که معاون خود وی 
و از اعضای ارشد حزب کنگره بود. این اختالف درنهایت به آن جا انجامید که در  سال ۲۰۱۴ 
ائتالفی میان او و انصاراهلل که دشمنان سابق صالح محسوب می شدند، شکل گرفت و هر دو 
وارد جنگی با منصورهادی و حامیان خارجی او به ویژه عربستان و امارات شدند. علی عبداهلل 
صالح از چند روز پیش این هم پیمانی خــود را با انصاراهلل به هم زد و در صنعا بین نیروهای 
وفادار به او و انصاراهلل جنگ در گرفت که درنهایت به کشته شدن وی در یکی از درگیری های 

پس از حوادث صنعا انجامید.
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