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سخنگوی وزارت امورخارجه: 

تحفظ ایران در موضوع عدم 
 شناسایی رژیم صهیونیستی در نشست 

استانبول اعالم شد
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: جمهوری 
اسالمی ایران نســبت به برخی بندهای اسناد 
منتشره در نشست فوق العاده سران کشورهای 
اســالمی در اســتانبول که به نوعی متضمن 
شناسایی رژیم صهیونیستی تلقی می شد اعالم 
تحفظ کرد. بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت 
امور خارجه در پاســخ به پرســش خبرنگاران 
درخصوص اســناد مصوب در اجــالس وزرای 
خارجه و نشســت فوق العاده سران کشورهای 
اســالمی در اســتانبول ترکیه با موضوع قدس 
شریف گفت: جمهوری اســالمی ایران ضمن 
حمایت از حقوق الینفک مردم فلسطین، اعالم 
کرد حمایت از قطعنامه مصوب در نشست وزرای 
خارجه کشــورهای اســالمی و اعالمیه پایانی 
نشست فوق العاده سران کشــورهای اسالمی 
در اســتانبول ترکیه با موضوع قدس شــریف، 
به هیچ وجه به منزله شناســایی رژیم غاصب و 
جعلی صهیونیستی از سوی جمهوری اسالمی 
ایران نیست. قاســمی افزود: تحفظ جمهوری 
اســالمی ایران در موضوع عدم شناسایی رژیم 
صهیونیســتی در جریان نشست استانبول نیز 
اعالم و به صورت رســمی و مکتوب در اختیار 

دبیرخانه اجالس قرار گرفته است.

با حضور مقامات وزارت کشور انجام شد

امضا سند توافق و نقشه راه توسعه 
همکاری تهران و آنکارا

مقامات ارشد وزارت کشــور ایران و ترکیه در 
پایان دومین نشست کارگروه های مشترک، سند 
توافق و نقشه راه توسعه همکاری امضا کردند. به 
گزارش ایسنا، حســین ذوالفقاری معاون وزارت 
کشور و محترم اینجه قائم مقام وزیر کشور ترکیه 
در این دور از گفت وگوها ریاســت هیات های دو 
کشور را سرپرســتی کردند. در این نشست سه 
روزه مهم ترین محورهای همکاری های مشترک 
میان وزارت خانه های کشور ایران و ترکیه ازجمله 
موضوع گسترش همکاری های مرتبط با مبارزه 
با قاچاق مواد مخــدر، مبارزه با قاچاق انســان، 
جلوگیری و ممانعت از بروز جرایم سازمان یافته، 
ممانعت از انجام ترددهای غیرمجاز در گذرگاه های 
مرزی، مبارزه با تروریسم و پولشویی مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.

قاسمی: موضوع »تحدید حدود 
دریای خزر« نهایی نشده است

بهــرام قاســمی ســخنگو و رئیــس مرکز 
دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه 
در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص نتایج 
اجالس وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی 
دریای خزر که هفته گذشــته در مسکو برگزار 
شــد، با رد موضوع تصمیم گیــری درخصوص 
سهم کشــورها در اجالس یادشده، تأکید کرد 
که مســائل مربوط به تحدید حــدود نه تنها به 
هیچ وجه نهایی نشده بلکه حتی در دستور کار 
مذاکرات اجالس وزیران هم نبوده اســت. بنا بر 
این، ایــران در مواضع خــود در زمینه تحدید 

حدود، هیچ گونه تجدیدنظری نداشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: 
پروسه مذاکرات تحدید حدود، خارج از مذاکرات 
کنوانسیون انجام می شود و به دلیل اختالفات 
زیاد در مواضع، به نظر می رسد در آینده نزدیک 
به سرانجام نخواهد رسید و امکان درج جزییات 
تمامی موضوعات در کنوانسیون اصوال ممکن 
نیست. در عین حال، موضوعات مربوط به حدود 
و سهم هر یک از کشــورها طی موافقت نامه ها 
و پروتکل هــای دیگری مذاکــره و جزییات آن 

مشخص خواهد شد.
قاسمی تأکید کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی 
دریای خزر، یک کنوانســیون چارچوبی است 
که در آن )مانند دیگر کنوانســیون های مشابه( 
فقط اصول اساســی، کلیات مربوط به حقوق و 
تکالیف کشــورها در زمینه های مختلف درج 
می شــود و اصوال در این گونه کنوانســیون ها 
امکان درج جزییــات تمامی موضوعات ممکن 
نیست. در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 
کلیات مســائلی نظیر اهــداف، تعاریف، اصول 
همکاری ها، چگونگی اعمال حاکمیت، حقوق 
حاکمه و صالحیت، حفاظت محیط زیســت، 
انحصار دریانوردی فقط تحت پرچم کشورهای 
ســاحلی، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای 
غیرســاحلی، مســائل دریانودی، حمل و نقل، 
حق دسترســی به/ از آب هــای آزاد، ترانزیت، 
برابری رفتار، عدم تبعیض نسبت به کشتی های 
تحت پرچم، حفاظت و استفاده بهینه از منابع 
زنده آبی، کلیات فعالیت هــای امنیتی، انرژی، 
تحقیقات دریایی، ســازوکار همکاری ها و سایر 

مسائل درج می شود.
وی در پایان تصریح کرد: در اجالس مســکو 
هیچ سندی امضا یا پاراف نشد اما تفاهم شد که 
پس از هماهنگی های داخلــی و برگزاری چند 
جلسه کارشناســی پنج  جانبه، برخی اقدامات 
حقوقی انجام گیرد و درنهایت هم تالش خواهد 
شــد کنوانســیون رژیم حقوقی دریــای خزر 
پس از نهایی شــدن متــن آن، در اجالس آتی 
روســای جمهوری پنج کشور ســاحلی دریای 
خزر، که تاریخ آن بعدا توافق خواهد شد، به امضا 

برسد.
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شــهروند| نیکی هیلی، نماینــده آمریکا در 
ســازمان ملل، با نمایش پاره آهن هایی که مدعی 
بود بقایای موشکی اســت که حوثی ها به ریاض، 
پایتخت عربستان ســعودی شلیک کردند، مدعی 

شد که این موشک ساخت ایران است. 
ابتدا این عربستان سعودی بود که بالفاصله بعد 
از شلیک موشک از سوی گروه انصاراهلل یمن، ایران 
را به حمایت موشکی از این گروه متهم و اعالم کرد 
که موشک بالستیک شلیک شــده ساخت ایران 
بوده است. بعد از این اظهارات مقامات عربستانی، 
دولت آمریکا نیــز به حمایت از ریــاض پرداخت 
و ایران را به تسلیح موشــکی گروه انصاراهلل متهم 
کرد. این درحالی اســت که بالفاصله بعد از ادعای 
مقامات ریاض، فرمانده ســپاه پاســداران ایران و 
وزیر دفاع ایران در اظهاراتی مشابه هرگونه ارسال 
موشک به گروه انصاراهلل یمن را تکذیب کردند، اما 
به نظر می رســد که عربستان سعودی و آمریکا در 
تالش هستند تا با دســتاویز قراردادن این ادعا، در 
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای علیه برنامه 

موشکی ایران بگیرند. 
تالشی که به سرعت با واکنش جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه ایران روبه رو شد. جواد ظریف در یک 
پســت توییتری، این اقدام نمایشی نیکی هیلی را 
با اقدامات کالین پاول، وزیر خارجه اســبق آمریکا 
در دوران ریاست جمهوری بوش در توجیه حمله 
به عراق مقایسه کرد و نوشــت: »زمانی که من در 
ســازمان ملل بودم این نمایش و آنچه به بار آورد 
را دیدم.« ظریف در پست توییتری دیگری نوشت: 
»درحالی که ایــران از روز اول آغاز بحران در یمن 
همواره خواستار آتش بس و ارســال کمک و آغاز 
گفت وگو بوده، ایاالت  متحده به متحدانش اسلحه 
فروخت تا به کشتار غیرنظامیان یمنی بپردازند و 
قحطی را بر آنان تحمیــل کنند. هیچ گونه بازی با 
حقایق و مستندات )حقایق جایگزین و مستندات 
جایگزین( هم نمی تواند مباشــرت ایاالت متحده 
در جنایات جنگی را بپوشــاند.« نیکی هیلی روز 
پنجشــنبه درحالی که در مقابل یــک آهن پاره 
بسیار بزرگ ایستاده بود، ایران را به بی ثبات سازی 
خاورمیانه متهم کرد و گفت آنچه از بررسی بقایای 
موشــک برمی آید، می تواند به عنوان »شــواهد 
انکارناپذیر« نقض تعهدات بین المللی ایران و تالش 
نافرجام ایران برای الپوشانی این موارد تلقی شود. 
نیکی هیلی مدعی اســت: دو گواه غیر قابل  انکار 
وجود دارد که ایران تامین کننده موشک حوثی ها 
از یمن به عربستان بوده: اول این که اثری از ادوات 
تثبیت کننــده در بقایای این موشــک کوتاه برد 
نیست و تنها موشک کوتاه برد جهان که این ادوات 
را ندارد، موشک قیام ایران است. دوم این که نشانی 

شبیه گروه صنعتی شهید باقری روی بقایاست.
ســخنان هیلــی درحالی مطرح می شــود که 
سازمان ملل اعالم کرده است هیچ شواهد قاطعی 
که نشان دهد چه کشوری ســازنده موشک های 

شلیک شده توســط حوثی های یمن به عربستان 
بوده اســت، وجود ندارد. فرحان حق، جانشــین 
ســخنگوی دبیرکل ســازمان ملل در کنفرانس 
خبری خود در مقر این سازمان در نیویورک گفت 
که گزارش اخیر دبیرکل به شورای امنیت سازمان 
ملل، گزارش 6ماهه وی دربــاره چگونگی اجرای 
قطعنامه 2231 درباره برنامه هســته ای ایران بود 
که شامل جزییاتی درباره ابعاد مختلف مربوط به 
ایران است. وی ادامه داد: در بخشی از این گزارش، 
تحلیلی درباره موشک های شلیک شده از یمن به 
عربستان ارایه شده است، اما هیچ مدرک قاطعی 
در آن وجود ندارد که کشور سازنده این موشک ها 
را تعیین کرده باشــد. وی در پاســخ به ســوال 
خبرنگاران درباره زمان اعالم دقیق شواهد قطعی 
کشور سازنده موشک های شلیک شده به عربستان 
گفت: کمیته کارشناسان )سازمان ملل( همچنان 
درحال بررسی این مسأله است. گوترش در گزارش 
خود به شورای امنیت گفت: گروهی از کارشناسان 

ســازمان ملل برای بررســی الشــه موشک های 
شلیک شده به عربستان، به این کشور رفته اند.

در ادامه ماجرا، ســخنگوی گروه انصاراهلل یمن 
نیز اتهامات روز پنجشنبه نیکی هیلی به ایران را با 
هدف انحراف توجه از تصمیم اخیر واشنگتن درباره 
بیت المقدس توصیف کرد و گفت: »ادعای آمریکا 
در مورد حمایت موشکی ایران از انصاراهلل یمن را رد 
می کنیم.« العجری همچنین نوشت: سه سال بعد 
از جنگ، ناگهان آمریکا دالیلی به دســت می آورد 

که ایران را به حمایت از حوثی ها محکوم می کند.
واکنش ایران

در پی کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه سفیر 
آمریکا در سازمان ملل و تالش وی برای ارایه برخی 
مدارک ســاختگی در متهم کردن ایران به ارسال 
موشــک به یمن، نمایندگی دایم ایران در سازمان 
ملل با انتشــار بیانیه ای مطبوعاتی، این اتهامات را 
قویاً رد کرد و این اقدام را در ادامه سیاســت های 
خصومت آمیز و مغرضانه دولت آمریکا علیه ایران 

دانست.
در این بیانیه آمده است: »به دنبال طرح اتهامات 
بی پایه دولت آمریکا بر ضد جمهوری اسالمی ایران 
طی 10ماه گذشته، امروز بار دیگر سفیر آمریکا در 
سازمان ملل ایران را به ارسال موشک به یمن متهم 
کرد؛ اتهام بی اساســی که ما قویاً آن را رد کرده و 
در عین حال، آن را نشــانه بارزی از نقش مخرب، 
تحریک آمیز و غیرمســئوالنه آمریــکا می دانیم. 
شــواهد و مدارک ادعایــی که امــروز به نمایش 
گذاشته شد، مثل مدارک جعلی و ساختگی است 
که آمریکا در گذشته در مناســبت های دیگر نیز 

ارایه کرده است.«
دولت آمریکا برای تعقیب اهداف مخرب خود در 
منطقه، درصدد فریب مستمر افکار عمومی جهان 
است، به نحوی که رئیس جمهوری آمریکا بالفاصله 
چند ساعت پس از اصابت موشک به ریاض، حتی 
قبل از طرح چنین اتهامی توسط عربستان، ایران را 
در این رابطه متهم کرد. همچنین در ماه گذشــته 
ســفیر آمریکا در ســازمان ملل خواســتار اقدام 
بین المللی علیه ایران درخصوص حمله موشــکی 

مذکور شد.
در حالی که ایران موشکی به یمن ارسال نکرده، 
این جار و جنجال ها فقط برای سرپوش گذاشتن 
بر اقدامــات ماجراجویانــه آمریــکا در منطقه، 
شامل حمایت افسارگســیخته و ظالمانه از رژیم 
صهیونیستی است. تصادفی نیست که این اتهامات 
سفیر آمریکا در ســازمان ملل، درست دو روز پس 
از ادعای نامبرده در مصاحبه با ســی ان ان صورت 
می گیرد که وی طی آن مدعی شد جنگ مشترک 
ما و متحدان منطقه ای مان علیه ایران بسیار مهمتر 
از مصایب فلسطینیان و شناسایی قدس به عنوان 

پایتخت اسراییل است.
این اتهامات همچنین با هدف ســرپوش نهادن 
بر جنایــات جنگی عربستان ســعودی در یمن با 
مشــارکت و حمایت همه جانبــه آمریکا مطرح 
می شود. به عالوه، این اقدامات در پی انحراف توجه 
جامعه جهانی و منطقه از تجاوز نافرجام علیه مردم 
مظلوم یمن اســت که تاکنون به کشــتار بیش از 
10 هزار نفر غیرنظامی، آوارگی بیش از سه میلیون 
نفر، نابــودی زیرســاخت های یمن و سیســتم 
بهداشتی آن منجر شــده و همان گونه که سازمان 
ملل هشدار داده، این کشور را در آستانه بزرگترین 
قحطی و گرسنگی جهان طی دهه های اخیر قرار 

داده است.
ایــران ضمن تأکید بر حق مــردم یمن در دفاع 
مشــروع از خود علیه تجاوز، مجددا اعالم می کند 
بحران یمن بــه هیچ وجه راه حــل نظامی ندارد. 
جمهوری اســالمی ایران ضمن یــادآوری ارایه 
طرح صلحش به دبیرکل ســازمان ملل در  ســال 
2015 برای حل مسالمت آمیز بحران یمن، مجددا 
آمادگی خود را بــرای هرگونه کمک جهت تحقق 

این هدف اعالم می دارد.

در اقدامی از سوی سفیر آمریکا در سازمان ملل کلید خورد اخبار    دیپلماسی

عملیات فریب آمریکا و عربستان علیه ایران
 آمریکا: موشک شلیک شده از سوی حوثی ها به عربستان ساخت ایران است                 ایران: موشکی به یمن ارسال نکرده ایم

شهروند| ســازمان پزشــکان بدون مرز می گوید کــه حداقل ۹ هزار 
روهینگیایی در حد فاصل 25 اوت تا 2۴ ســپتامبر در میانمار جان خود 
را از دست داده اند. این ســازمان می گوید که در محافظه کارترین برآورد، 
6۷00 نفر آنها به دلیل خشونت ها کشته شده اند که ۷30 مورد آنها مربوط 

به کودکان زیر 5 سال بوده است.
به گزارش نیویورک تایمز، کمپین دولــت و ارتش میانمار علیه اقلیت 
مسلمانان روهینگیایی که در ماه اوت آغاز شد، توسط ایاالت  متحده آمریکا 
و سازمان ملل متحد، »پاکسازی قومی« توصیف شده است. بازماندگان 
این حمالت به بنگالدش، کشــور همســایه فــرار کرده انــد و در آن جا 
گزارش های یکسانی از اعدام، تجاوزهای گروهی و سوزاندن خانه هایشان 

ارایه داده اند.
سازمان پزشــکان بدون مرز می گوید که هزاران نفر در آن خشونت ها 
کشته شده اند و سازمان صلیب سرخ جهانی هم می گوید مسلمانانی که 

همچنان در میانمار مانده اند، جرأت ترک خانه های خود را ندارند.
با این حال، دولت میانمار با مســدود کردن دسترسی به مناطق غربی 
میانمار، یعنی جایی که روهینگیایی ها زمانی در آن جا زندگی می کردند، 
مانع بررسی دقیق تلفات و کشته ها شده  است. پزشکان بدون مرز، موسسه 
خیریه پزشکی بین المللی اعالم کرده است که ۷0 درصد قربانیان با گلوله 

و ۹ درصد نیز درحالی که در خانه هایشان بودند، سوزانده و کشته شده اند.
این گروه می گوید که تخمین های آنها در مورد میزان مرگ ومیر، به طور 
قابل  توجهی کمینه و دست پایین در نظر گرفته شده است. برآوردهای آنها 
خالصه ای است از 6 تحقیق که در ماه گذشته با پناهندگانی که از میانمار 

به بنگالدش فرار کرده بودند، انجام شده است.
تیم های تحقیقاتی با 2۴3۴ خانواده در مناطق سکونتی در بنگالدش 
مصاحبه کرده اند و از آنها خواسته اند تا تاریخ، موقعیت و دلیل مرگ هر یک 
از اعضای خانواده شان را که از ماه مارس تا اکتبر 201۷ کشته شده اند، بیان 
کنند. پس از آن، پزشکان بدون مرز با استفاده از تخمین جمعیت هر یک از 
سکونتگاه هایی که تحقیقات و مصاحبه ها در آن جا صورت گرفته، آنالیزها 

و تحلیل های سنگینی را انجام دادند.
تصاویر ماهواره ای که توسط گروه های بین المللی حقوق بشر جمع آوری 
شده، نشان می دهد که چندین روستای روهینگیایی ها بر اثر آتش سوزی 

در شمال ایالت راخین تخریب شده است.
بودایی های ساکن ایالت راخین به دست داشتن در این آتش سوزی ها 

متهم شده اند.
»آشــین ویراتو« راهب بودایی افراط گرا و نژادپرست اهل میانمار که 
عکس او روی جلــد مجله تایم، با عنوان »چهره تروریســت بودایی ها« 
منتشر شده، پیشتر در یک ســخنرانی کینه توزانه نسبت به مسلمانان 
گفته بود: »وقتی مسلمانی کســب وکاری راه می اندازد، این کار را برای 
جامعه مسلمانان می کند. به همین دلیل است که دارند در همه جا ملک 

و زمین می خرند. از قدرت پولی شان اســتفاده می کنند. دشمن ما دارد 
قوی تر و خطرناک تر می شود. روزی می رسد که مسلمانان بر همه منابع 
ما چنگ می اندازند؛ اجازه ندهید پول تان به دست دشمن برسد. اگر پول 
شما به دست شان برسد، شــما را مجبور می کنند به آیین آنها درآیید. 
بچه هایشان هم تهدیدی برای کشورمان هســتند. مذهب مان را از بین 

می برند.«
بیش از 6۴5 هزار نفــر از مردم روهینگیا، از اواخر مــاه اوت، زمانی که 
حمالت گســترده نیروهای ارتشی و دولتی آغاز شــد، به بنگالدش فرار 
کرده اند. پیش از آن، گروهی از شبه نظامیان به یک پست نیروهای دولتی 
میانمار حمله کرده بودند و دولت نیز در پاسخ، دست به حمالت وحشیانه 

علیه مردم و غیرنظامیان زد.
دولت های بنــگالدش و میانمار می گویند کــه روهینگیایی هایی که 
مدارک اثبات کننده در مورد اقامتشــان در ایالت راخین داشــته باشند، 

می توانند در هفته های آتی به سرزمینشان بازگردند.
با این حال حتی اگر مســتندات و مدارک کافی را بــرای ارایه و اثبات 
سکونتشــان در میانمار در اختیار داشــته باشــند، بعید به نظر می رسد 

که تعداد زیادی مایل به بازگشــتن به آن جا باشــند. تعداد کمی از مردم 
روهینگیایی کــه در کمپ ها و اردوگاه های شــلوغ بنــگالدش زندگی 
می کنند، برای بازگشت به ایالت راخین در میانمار، آن  هم با وجود چنین 

خشونت هایی، ابراز عالقه کرده اند.
یکی از ساکنان این کمپ ها می گوید: »ما امید خود را از دست داده ایم، 

آینده ای نداریم. خانه مان را خراب کرده اند.«
دولت میانمار به مردم روهینگیایی به چشــم مهاجران غیرقانونی نگاه 
می کند و سال های زیادی است که حقوق شهروندی و حق سکونت آنها 
را به رسمیت نمی شناسد. »فابریزیو کاربونی«، رئیس کمیته بین المللی 
صلیب سرخ در میانمار، اخیرا 3 روز را در بخش شمالی ایالت راخین سپری 
کرده است. ســخنان او، نقطه ای کوچک از جنایاتی را نشان می دهد که 
ناظــران بین المللی از آن ســخن می گویند. فابریزیــو کاربونی در مورد 
گفت وگوهایی که هم با مسلمانان روهینگیایی و هم بوداییان ایالت راخین 
داشته است، می گوید: »من این جا حتی یک نفر را هم ندیدم که نترسیده 
باشد. ترکیبی از ترس و اضطراب در مورد این که در آینده چه پیش خواهد 

آمد.«

گروه های امدادی در میانمار: 

دستکم6700روهینگیاییکشتهشدهاند

اخبار  جهان

درگیری های شدید میان معترضان 
فلسطینی  با نیروهای رژیم صهیونیستی

ایسنا| ایست بازرسی قلندیا در رام اهلل و نیز بیت 
لحم دیروز شاهد درگیری های مجدد میان هزاران 
جوان فلسطینی و سربازان ارتش رژیم صهیونیستی 
در پی تصمیم اخیر واشــنگتن در مورد قدس بود. 
پس از نماز جمعه دیروز در قــدس، هزاران جوان 
فلسطینی با استقبال از فراخوان رهبران فلسطینی 
برای تظاهرات دوباره در محکومیت تصمیم اخیر 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره قدس، 
در مناطق مختلف ازجمله ایست بازرسی قلندیا در 
رام اهلل و نیز نزدیکی بیت لحم دست به راهپیمایی  
و تظاهرات اعتراضی زدند. در مقابل نیروهای ارتش 
رژیم صهیونیســتی با اســتفاده از گاز اشک آور و 
گلوله های پالستیکی ســعی کردند این تظاهرات 
را سرکوب کنند. هفته گذشته نیز مناطق مختلف 
فلسطین شاهد اعتراضاتی به این مســأله بود اما 
این هفته بر شــدت تظاهرات و درگیری ها افزوده 
شده است. شبکه خبری الجزیره گزارش داد، ده ها 
فلسطینی ها در پی استنشاق گاز اشک آور در جریان 
درگیری با سربازان اســراییلی در نزدیکی ایست 

قلندیا دچار مشکالت تنفسی شدند.
در باب العامود در قدس صدها نمازگزار پس از نماز 
جمعه راهپیمایی ای را علیه ترامپ و در حمایت از 
قدس به راه انداختند که در ادامه این امر باعث آغاز 
درگیری های شدیدی میان فلسطینی ها و سربازان 

اسراییلی در بخش قدیمی شهر قدس شد.

گفت وگوی تلفنی ترامپ و پوتین درباره 
کره شمالی

ایسنا|  روســای جمهوری آمریکا و روسیه در 
تماسی تلفنی به بررسی برنامه های اتمی کره شمالی 
پرداختند. کرملین در بیانیــه ای اعالم کرد، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در این تماس تلفنی 
با والدیمیر پوتین، همتای روس خود به بررســی 
چندین وضع بحرانی پرداخته و بیشتر بر روی حل 
مسأله اتمی شــبه جزیره کره متمرکز شدند. کاخ 
سفید نیز در بیانیه ای اعالم کرد: »روسای جمهوری 
آمریکا و روسیه درباره همکاری دو طرفه به منظور 
حل اوضاع بسیار خطرناک در کره شمالی گفت وگو 
کردند.« پوتین نیز در کنفرانس ساالنه خود در جمع 
صدها خبرنگار در مســکو اطالع و آگاهی آمریکا از 
بحران موجود در کره شمالی را مورد استقبال قرار 
داد و از دو طرف خواست تا از پرتنش کردن اوضاع 

بپرهیزند.

دی میستورا: 

فرصت طالیی در مذاکرات اخیر ژنو از 
دست رفت

ایسنا| فرستاده ســازمان ملل به سوریه اعالم 
کرد که فرصت طالیــی در مذاکرات اخیــر ژنو از 
دست رفت. استفان دی میستورا، فرستاده سازمان 
ملل به ســوریه گفت: »مذاکــرات صلحی که روز 
پنجشنبه پایان یافت فرصت بزرگی بود که به هدر 
رفت اما اگر به ایده های جدیدی دست یافته شود که 
دولت سوریه را برای مشارکت در مذاکرات ترغیب 
کند، ممکن اســت دور دیگری از مذاکرات در ماه 
آتی برگزار شــود.« وی افزود: »طرح های برگزاری 
مذاکرات ژنو در ژانویه متکی بــه نتیجه مذاکرات 
در ســازمان ملل در نیویورک در هفته آتی است.« 
دی میســتورا گفت: »مذاکرات ژنو 8 با هدف آغاز 
گفت وگوی واقعی میان دولت و مخالفان سوری بود 

اما مذاکرات واقعی محقق نشده است.«
وی افزود: »با وجــود تالش های جدی تیم من، 
اما ما مذاکرات واقعی نداشــتیم. هیچ پیشــرفتی 
درخصوص مسأله بازداشت شدگان حاصل نشده 
اســت و قرار است این مســأله در مذاکرات آستانه 
مورد بررسی قرار بگیرد. نیاز مبرمی به روند سیاسی 
براساس قطعنامه 225۴ وجود دارد و باید این امر در 
فضایی آرام و بی طرف صورت بگیرد.« دی میستورا 
گفت: هیأت دولت ســوریه فقط با من درخصوص 
مســأله مبارزه با تروریســم گفت وگو کرده است. 
دی میستورا همچنین از مسکو خواست تا بر نظام 
سوریه برای مشارکت در مذاکرات  مستقیم اعمال 

فشار کند.

عادل الجبیر: 

حریری برای استعفای رسمی به لبنان 
بازگشته بود

ایسنا| وزیر خارجه عربستان ضمن رد شکست 
ریاض در مسأله استعفای ســعد حریری، تصریح 
کرد که حریری برای ارایه استعفای رسمی به بیروت 
بازگشــت. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان در 
گفت وگو با شــبکه تلویزیونی »فرانس 2۴« درباره 
مسأله بازگشت سعد حریری، نخست وزیر لبنان به 
بیروت و صرف نظر کردن وی از اســتعفایش گفت: 
»ما از سعد حریری زمانی که نخست وزیر بود و زمانی 
که اولین کابینه خود را تشکیل داد، حمایت کردیم و 

پشتیبان برنامه های سیاسی اش بودیم.«
وی مدعی شد: »اما میشل عون، رئیس جمهوری 
لبنان و حزب اهلل به حریری اجــازه کار نداده و برای 
او فضای سیاســی فراهم نکردند بلکه از او به عنوان 
ویترینی برای تغییر قانون انتخابات استفاده کردند، 
این جا بود که حریری تصمیم گرفت استعفا دهد تا 

شوکی مثبت ایجاد کند.«
الجبیر اظهار داشت: »حریری به لبنان بازگشت تا 
استعفای خود را به صورت رسمی ارایه دهد اما نبیه 
بری، رئیس پارلمان لبنان به او وعده داد که لبنان در 
مورد تحوالت کشورهای عربی بی طرف خواهد بود 
و فضای سیاسی الزم را برای فعالیت او فراهم خواهد 

کرد.«
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