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افتتاح پل پیروزی پوتین در کریمه

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه دیروز سهشنبه
در مراســم افتتــاح پــل عظیمی بــه طــول  ۱۹کیلومتر که
نــــــما جنوب روســیه را به شــبه جزیــره کریمه متصــل میکند،
شرکت کرد .رسانهها این پل را یکی از سمبلیکترین پروژهها که نماد پیروزی
پوتین است ،توصیف کردند.

فلسطین،تغییرصفبندیجهانی

خشم رسانه ها از جنایت در «روز نکبت»
فرحناز دهقی
روزنامه نگار

فلســطینیها با فاجعه ،نسلکشی و تجاوز
غریبه نیســتند اما آنچه دوشــنبه بر احوال
آنها گذشت ،نقطه اجماع و اتحادی شد که
جهان کمتر توانســته به آن دست پیدا کند.
از نظــر گذراندن مطبوعات سراســر جهان
نشــان میدهد که این فاجعه بزرگ تا چه
اندازه قلب جهان را فشرده و بیش از پیش
پرده از چهره دهشتناک رژیم صهیونیستی
برداشته است .اکثریت روزنامههای جهان،
روز گذشته عکس و تیتر اصلی صفحه اول
خــود را بــه فاجعه فلســطین و بازگشــایی
ســفارت امریــکا روی خــون مــردم ایــن
کشــور اختصــاص دادند که آنچــه در ادامه
میخوانیدچکیدهایازآنهاست:
ëëامریکا
نیویورکتایمــز :روزنامــه امریکایــی
نیویورکتایمــز در ســرمقاله خــود بــا تیتــر
«ســفارت امریــکا در قدس افتتاح شــد اما
چشــمانداز صلح از همیشــه دورتر به نظر
میرسد» با انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ
رئیسجمهــوری این کشــور دربــاره انتقال
ســفارت امریکا از تلآویو به قدس نوشت:
«ســاعاتی پیش از مراســم افتتاح ســفارت
امریــکا در بیتالمقــدس ،دســت کــم 58
فلســطینی کشــته و هزاران نفر در نوار غزه
مجروح شــدند .صبح دوشــنبه در نواز غزه
صداهایــی از بلندگوهــا به گوش میرســید
که مردم فلســطین را به سوی حصارها در
م درچشم
مرز ســرزمین اشــغالی که چشــ 
تکتیراندازهــای اســرائیل میشــدند ،فــرا
میخوانــد .آن ســوی مرزهــا ایوانکا ترامپ
به نیابت از پدرش در مراسمی حضور پیدا
کرده بود که در تجمع محافظهکاران راستی
از هر دو کشــور ســرود هاللویا میخواندند.
«چــه روز باشــکوهی» بنیامیــن نتانیاهو در
کمــال خونســردی و پیــروزی ایــن جملــه
ورد زبانــش بود .ایــن دو صحنه ،در فاصله
زمانی تنها یک ساعت ،بیشتر از هر لحظه

دیگــری در تاریــخ معاصــر بیانگــر تفاوت
وضعیــت فلســطینیها و اســرائیلیها
اســت .فلســطینیهایی کــه آرزوی دیــدار
شــرق بیتالمقدس را بهعنــوان پایتخت
دولــت فلســطین در دل میپروراننــد ،بــا
انتقال ســفارت امریــکا به قدس خــود را از
ایــن آرزو دور میبیننــد .از ششــم دســامبر
کــه ترامــپ تصمیــم خــود را اعــام کــرد،
توگوهــای صلــح برهم خــورد و
رونــد گف 
فلسطین دیگر مشروعیت امریکا بهعنوان
میانجیگریصلحراقبولندارد».
شــیکاگوتریبــون :ایــن روزنامــه امریکایــی
نیز عکــس اول خود را با تصویــر پرتاب گاز
اشکآور به سمت فلسطینیها بست و در
گزارشــی با عنوان «روز جشن ،حمام خون
در اسرائیل» نوشت« :در ضیافت بنیامین
نتانیاهو به مناســبت افتتاح سفارت امریکا
هیچ اشارهای به مردمی که تنها 80کیلومتر
آنسوتر در حال کشتار بودند ،نشد» .
آتالنتیک :اما گرین روزنام ه نگار امریکایی
نیز در مجله آتالنتیک در مطلبی تحت نام
«جشــن در بیتالمقدس ،کشــتار در غزه»
مینویسد«:درسراسرشهر،رویاتوبوسها
و تیربرق خیابانها ،ورودی ســاختمانها و
فروشگاهها تابلوهایی با یک پیام به چشم
میخورد :ترامپ به اسرائیل عزت بخشید
و او دوســت صهیونیسم است .این تابلوها
ت افتتاح سفارت امریکا در قدس
به مناسب 
نصب شــدهاند تا خبــر از روی دادن اتفاقی
بــزرگ در تاریخ خاورمیانــه بدهند .انتقال
ســفارت امریــکا به قــدس ،دســتاوردی که
هم به گروههای مسیحی امریکا ارتباط پیدا
میکنــد و هم بــه گروههای یهــودی ،نقطه
عطفیدرتاریخخشونتعلیهفلسطینیها
محسوب میشود .نتانیاهو و ترامپ تالش
میکننداینواقعهراپراهمیتجلوهبدهند
اما بسیاری از مردم عادی اسرائیل به انتقال
ســفارت اهمیتی نمیدهند .زیرا هماکنون
هم قدس برایشان حکم پایتخت اسرائیل
رادارد.درعمل،اینتصمیمترامپچندان
چیزی را تغییر نمیدهد مگر مشــروعیت

بخشیدنبهاقداماتاسرائیل».
ëëانگلیس
دیلینیوز:روزنامهدیلینیوزباانتشارتصویر
ایوانکا ترامپ در صفحه اول خود ،تیتر زده
اســت« :غول کوچولوی بابا 55 :نفر در غزه
قصابی شــدند ،اما ایوانکا ترامپ دســت از
لبخند زدن در مراسم افتتاح سفارت امریکا
در قدس برنداشت».
ایندیپندنــت:این روزنامه انگلیســی هم با
انتشــار گزارشــی ویژه از دونالــد مکینتایر با
عنوان «درقدس سفارتی افتتاح شد ،درغزه
 55نفر مردند» نوشت« :درحالی که ایوانکا
ترامپ و جارد کوشــنر برای افتتاح ســفارت
امریکادرقدسلبخندزنانوشادمانهدست
دردستهمقدمبرمیداشتند80،کیلومتر
آن طرفتر مردم فلسطین میان اعتراض
و زند ه ماندن تنها یک انتخاب داشــتند ...با
افزایش آمار کشتهشــدگان ،خنده دار بودن
ادعــای دونالــد ترامپ مبنی بر پیــدا کردن
ح طلبانه میان فلســطین و
را ه حلــی صلــ 
اسرائیلعیانشد».
ëëفرانسه
لوفیــگارو :روزنامه فرانســوی لوفیــگارو روی
عکسی از تظاهرات مردم فلسطین در میانه
آتش و دود نوشــته« :افتتاح ســفارت امریکا
در قدس :خشــم غزه» در این مطلب آمده:
«نوار غزه تبدیل به حمام خون شــد .هزاران
فلسطینی دســت به تظاهرات زدند تا مانع
انتقالسفارتامریکاشوند.درنوارغزهخبری
از ســرود و جشن و شادمانی نیســت .هزاران
شباب فلسطینی خود را از زیر حصارهای مرز
سرزمین اشغالی عبور میدهند تا جشنی که
در میان خشم و اعتراض آنها به پا شده است
را پایان بدهند».
ëëایتالیا
ریپابلیــکا :روزنامــه ریپابلیــکای این کشــور
هــم گــزارش اول خــود را بــه حــوادث غزه
اختصاص داده و نوشته است« :در مراسم
افتتاحیه سفارت امریکا در قدس هر لحظه
بیم افزایش درگیریها و کشــیده شــدنش
به قدس شــرقی و کرانه باختری میرفت.

Reuters

صدای کف زدنهای پیاپی حین کنار رفتن پردهای که پشت
آن تابلویــی طالیــی قــرار داشــت با کلمــات ســفارت ایاالت
یادداشت متحده امریکا ،صدای شــلیک گلولههایــی را تداعی میکرد
که در غزه ســر و ســینه مردمی را میشــکافت که سنگ ،تنها
وسیلهدفاعیشانبود.ایوانکاترامپلبخندبهلببهتابلویی
مینگریســت کــه پدرش مدتهــا انتظار نصب شــدن آن را
در قدس کشــیده بود .اما تنها چیــزی نزدیک به  80کیلومتر
آنسوتر ،اشک و خون و آتش ،جان مردم غزه ،نه جان اغلب
بنفشه غالمی
روزنامهنگار مردم جهان را به درد آورده بود .در این میان اگر مردم جهان
بــا بهــت تصاویر تلویزیونــی را مینگریســتند ،اعــراب یارای
تماشای این تصاویر را نداشتند و با شرم سر فروافکنده بودند.
 45سال قبل ملت عرب ،در جنگ شش روزه  1973شکست خورده بودند اما سر به
آسمان میساییدند ،آنها در آن زمان ملت عرب متحدی بودند که به جنگ امریکا و
اسرائیل رفته بودند .افتخار و غروری که اندکی بعد با تحریم نفتی اعراب علیه امریکا،
آنها را نه به آسمان که دیگر به عرش میرساند .این تحریم قیمت نفت را از بشکهای
 3دالر به بشکهای  12دالر رساند .کمر امریکا خم شد .در نخستین روزهای بهار 1974
یعنی کمتر از  6ماه پس از جنگ  6روزه ،اســرائیل موافقت کرد از شــبه جزیره ســینا و
ارتفاعــات جوالن خارج شــود .اکنــون نیز  6ماه از زمانی که دونالــد ترامپ اعالم کرد،
قدس را بهعنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد و میخواهد سفارت خود
را از تلآویو به آن منتقل کند ،میگذرد .در این مدت از  6دسامبر  2017تا  14مه 2018
ســکوت اعراب آزاردهندهترین ســکوتی بود که مردم غزه روزبهروز بیشتر و بیشتر زیر
آوار آن دفن میشــدند .ســکوت مرگباری که تنها ســکوت نبود ،در پشت این سکوت
پچپچههای نهانی از توافقهای عربی – عبری شنیده میشد ،توافقی که سویه سومی
هم دارد :امریکا .توافقهایی که در پس همه آنها میتواند ،به رسمیت شناخته شدن
اسرائیل و ایجاد روابط دیپلماتیک با آن باشد.
امــا ایــن همه ماجرا نیســت .عرصــه جهانی تغییر کــرد ه اســت .اگر  70ســال پیش
ایــن اروپا بود که تاســیس رژیم صهیونیســتی را کلیــد زد ،حاال در عرصــه ائتالفها و
اتحادهــای جهانی ،جبهه اروپا جایگاه خود را از حامی به منتقد تلآویو تغییر داده و
در جایی میایستد که اگر مقابل امریکا نیست کنار آن نیز محسوب نمیشود .اروپای
زخم خوردهازسیاستهایتکروانهوتحمیلیکاخسفید،پسازاجماععلیهتصمیم
ترامپ برای خروج امریکا از برجام ،حاال وارد چالش دیگری با امریکا و البته اسرائیل
شده است .اروپا در این چالش جدید نیز صفبندی مجزایی را از امریکا تشکیل داده
و قصد دارد با حمایت از مردم فلسطین ،بر دیدگاههای متفاوت خود از امریکا تأکید
کنــد .حضور نیافتن اروپاییها در مراســمی که نتانیاهو قصد داشــت با شــکوه تمام
برگزار کند و به این وســیله مشــروعیتی بــرای تعیین قدس به عنــوان پایتخت خود
بخرد ،در همین راســتا بــود .در واقع خالی ماندن صندلی اروپاییها در این مراســم،
همچون کشــیده شــدن خطی جدید در روابط بینالملل و صف بندیهــای آن بود.
صف بندیهاییکهتصورمیشود،برجاموفلسطیننقطهپایانآننباشند.

بازتاب جهانی کشتار فلسطینی ها در روز افتتاح سفارت امریکا در قدس

اعتصابیکپارچهمردمفلسطین

روز گذشته فلسطینیها در سراسر مناطق فلسطین به احترام شهدای نوار غزه در روز افتتاح سفارت امریکا در
برش
قدس اشــغالی ،دست به اعتصاب سراسری زدند .تمامی نهادهای رسمی ،داخلی ،مدارس و دانشگاههای
فلسطین در نهایت همدلی و اتحاد ،برای عزاداری شهدای تظاهرات نوار غزه اعتصاب کردند و پاساژها و فروشگاهها در فلسطین
تعطیل شدند و همه اتحادیه ها و بانکها پایبندی خود به این اعتصاب سراسری را اعالم کردند .درهمین حال آنها شهدای روز
دوشنبه را که شمارشان به مرز 60نفر رسیده است ،تشییع کردند .پیشتر محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین سه
روز عزای عمومی و اعتصاب سراسری جهت عزاداری برای شهدای غزه و بزرگداشت هفتادمین سالروز نکبه اعالم کرد.
خشــونت علیه فلســطینیها باعث کشت ه
شدندههاغیرنظامیوشوکهشدنجامعه
عرب در اســرائیل شد .امروز که سالگرد روز
نکبت و بیرون راندن  700هزار فلســطینی
از وطــن شــان اســت ،به خشــونت دیگری
علیه مردم گره خورد .در میان کشتهشدگان
نوزادی  8ماهه هم بود که پس از پرتاب گاز
اشکآور از دنیا رفت».
ëëآلمان
دی تســایتونگ :ایــن روزنامــه آلمانی هم
در گزارش اول خود نوشــت« :از ســال 2014
تاکنون این شــدیدترین خشــونت اسرائیل
علیه فلسطین بود .ترامپ به فلسطینیها
وعــده صلــح و همــکاری داده امــا تاکنــون
نشــانهای از ایــن خیرخواهــی و صلــح پیدا
نشدهاست».

ëëترکیه
ینیشــفق :روزنامه ینی شــفق گزارش اول
خود را بــا اظهار نظر نخســتوزیری ترکیه
درباره بازنگری روابط کشــورهای مسلمان
با اسرائیل آغاز کرده است و بعد به فجایع
و کشتار ســربازان رژیم صهیونیست در نوار
غزه پرداخته است.
دیلیصباح:اینروزنامهترکیهایهمبیشتر
خبرها و عکسهای صفحــه اول خود را به
فاجعــه غــزه اختصــاص داده و بازخوانــی
حــوادث و واکنشهــای آن را منتشــر کــرده
است.
ëëعربستانسعودی
عــرب نیــوز :در حالــی کــه تعــداد کمــی از
رســانههای عربســتانی به کشــتارهای غزه
پرداختنــد ،روزنامه عــرب نیــوز در گزارش

خود با اشاره به تاریخچه روز نکبت نوشت:
«در  14مــه ســال  1948اســرائیل اعــام
موجودیتکردوفلسطینیهاراازخانهشان
بیــرون کــرد .پیــدا کــردن حتی یک نفــر در
جهان عرب که از این روز متأثر نشــده باشد
وزندگیاشبرایهمیشهدستخوشتغییر
نشده باشد ،کار آسانی نیست .رمزی بارود
همــکار مــا در تحریریه هم یکــی از همین
میلیونها انسان اســت .خانواده او بهدلیل
اشغالگریهای اسرائیل ناچار به زندگی در
کمپپناهجوییشد».
ëëقطر
الجزیره :در این روزنامه هم گزارشی درباره
خشــم و اعتراض مردم فلســطین منتشــر
شده است که عنوان آن «سفارت امریکا در
قدس ،جهان فریاد کشید» است.

آتشوخشم
درکاخسفیدترامپ

پــاورقـی

قسمت

مایکل وولف
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توافق دمشق با ایران و روسیه
بر سر جزئیات نهمین دور نشست آستانه

تنش تازه بین امریکا و کره شمالی در آستانه مذاکرات ترامپ ـ اون
گــروهجهــان /در حالــی که کمتــر از یک
ماه به دیــدار تاریخی رهبر کرهشــمالی با
رئیس جمهــوری امریکا مانــده ،جامعه
بینالملــل ،کشــورهای منطقــهای و
حتی مقامــات واشــنگتن و پیونگ یانگ
امیدواربودنــد دســت کم تــا  12ژوئن (روز
دیدار ترامــپ – اون) اتفاق و تنش تازهای
بیــن طرفها رخ ندهد امــا واکنش دیروز
سهشنبه روزنامه حزب حاکم کرهشمالی
بــ ه گــزارش حقــوق بشــری وزارت امــور
خارجــه امریــکا دربــاره کــر ه شــمالی این
امیدها را تا حدودی به یأس تبدیل کرد.
بهگــزارش «ایــران» بــ ه نقــل از ســایت
خبرگــزاری آناتولــی ،روزنامــه رودونــگ
ســینمون کر ه شــمالی دیــروز سهشــنبه در
واکنــش بــه اظهــارات اخیر هــدر نائــورت،
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا که گفته
بود ،کرهشــمالی درباره تک تک نقضهای
حقوق بشــر باید پاســخگو باشــد ،نوشــت؛
ایــن اظهارات «غیرقابل قبول» و «بشــدت
گستاخانه» است .این روزنامه همچنین به
امریکا هشــدار داد ،از مسائل حقوق بشری
بهعنــوان راهی برای تحت فشــار قرار دادن
کــره شــمالی در مذاکرات پیشرو اســتفاده
نکنــد و در قبال کرهشــمالی محتاط باشــد.
این روزنامه نوشت ،اگر امریکا میخواهد که
مسائل میان دو طرف و بیاعتمادی ایجاد
شــده حل شــود ،محتاطانهتر رفتــار کرده و
به طرف مقابــل مذاکرات پیــشرو احترام

بگذارد.
یک وبسایت متعلق به کره شمالی نیز
با انتقاد از امریکا از این کشــور خواست ،از
اقدامات جنجالــی و اظهاراتی که ممکن
است باعث ایجاد تنش شود پرهیز کند.
این واکنــش تنــد روزنامــه ارگان دولت کره
شــمالی اگــر در ســال  2017و در بحبوحــه
جنگهای لفظی کیم جونگ اون ،رهبر کره
شــمالی و دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
امریــکا بــروز میکــرد ،طبیعــی بود امــا در
ســال  2018و به طور ویژه در دو ماه اخیر که
رهبر کره شــمالی مواضع بسیار مالیمی در
قبال امریکا اتخاذ کــرده و رئیس جمهوری
امریــکا هــم میکوشــد ،فضــای حاکم بین
دو کشــور را کم تنش نگه دارد ،شــاید نشانه
خوبــی بــرای دیــدار تاریخــی اون و ترامــپ
نباشد .جان بولتون ،مشاور امنیت ملی کاخ
سفید نیز اخیراً در مصاحبه با شبکه خبری
ی ســی» ،ســخنان تحریــک آمیزی را
«ای ب 
مطرح کــرده که اگرچه هنوز هیچ مقامی از
کرهشمالی واکنش نشان نداده اما میتواند
تنشهــا را بیــن دو طــرف افزایــش دهــد.
بولتون گفته است ،تمامی تسلیحات اتمی
کره شــمالی بایــد بــه البراتــواری در امریکا
منتقل شــوند تــا اطمینان حاصل شــود که
رهبــر کره شــمالی به وعدههایــش در خلع
سالحاتمیپایبنداست.
ایــن درجــه از بیاعتمــادی امریــکا بــه کره
شــمالی در حالی است که رهبر کر ه شمالی

AFP

فلین مثل هر کس دیگری در اطراف ترامپ ،از حس فرا زمینی فرصت طلبی که با
وجود همه مشکالت همراه با ورود به کاخ سفید به وجود آمده بود ،گیج شده بود .و
بناچار براثر آن بلندپروازتر شده بود.
در ســال  2014فلین بهدلیل آنچه خودش آن را وجود دشــمنان بسیار در سازمان سیا
معرفی کرد ،با خشونت از دولت بیرون رانده شده بود .اما او وارد فعالیتهای تجاری
شــد و در شــمار مقامات ســابق دولتی درآمد که از شــبکههای تجاری و سیاستهای
شــرکتی-مالی-دولتی روبه رشــد و جهانی ســود برد .پس از آن ،بعد از مراوده با چند
نفر دیگر از کاندیداهای جمهوریخواه ریاست جمهوری ،به ترامپ نزدیک شد .فلین
و ترامپ هر دو ضد طرفداران جهان شــمول بودند  -یا در هر صورت عقیده داشــتند
امریکا در معامالت جهانی کاله ســرش گذاشــته میشــود .با این حال ،پول ،پول بود
و فلین که بعد از بازنشســتگی چند صد هزار دالر در ســال حق بازنشســتگی دریافت
میکرد ،هیچ پولی را رد نمیکرد .دوستان و مشاوران مختلف  -از جمله مایکل لدین،
دوســت صمیمی و دیرینهاش که ضد ایران و ضد ســازمان سیا بود و در نوشتن کتاب
فلین نویسنده همکار بود و دخترش هماکنون برای فلین کار میکرد – به فلین توصیه
کــرد نباید از روســیه پول بگیرد یا از ترکیه کار مشــاورتی بزرگ تری قبــول کند .در واقع
ایــن از همان ســهلانگاریهایی بود که تقریباً همه در دنیــای ترامپ از جمله رئیس
جمهوری و خانواده اش ،متهم به آن بودند .آنها با حقایق موازی زندگی میکردند که
در آن ،ضمن ادامه دادن مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ،باید در دنیای وسیع و
محتملتــری  -به جای یک دنیای خاص  -زندگی میکردند که در آن دونالد ترامپ
هرگزرئیسجمهورینمیشد.بنابراینهمهچیزطبقمعمولپیشمیرفت.
در اوایل فوریه یکی از وکالی دولت اوباما که با سالی ییتز دوست بود با نوعی اشتیاق و
دقت قابل مالحظه گفت« :قطعاًشرایط عجیبی است که شما بدون توجه به انتخاب
شــدن زندگــی خودتان را دنبال کنید و بعــد ناگهان انتخاب شــوید  -و فرصتی برای
دشمنانتان فراهم کنید ».در اینجا فقط شبح روسیه نبود که بر دولت سایه افکنده بود
بلکه این احساس هم بود که جامعه اطالعاتی کشور چنان به فلین بیاعتماد است
و بنا براین چنان او را مقصر احســاس تنفر ترامپ از تشکیالت اطالعاتی میداند که
فلین در اینجا به هدف اصلی تبدیل شده بود .در داخل کاخ سفید حتی این احساس
وجود داشت که نوعی معامله و تجارت داشت به طور ضمنی پیشنهاد میشد :فلین،
در مقابل دوستی و همکاری جامعه اطالعاتی.
درعیــن حــال ،در چیزی که برخی آن را نتیجه مســتقیم خشــم رئیــس جمهوری از
تمسخر روسیه میدانستند  -بویژه تمسخر مربوط بهجریان بیلی بوش و هتل مسکو
 به نظر میرسید رئیس جمهوری حتی محکمتر از قبل با فلین نزدیک است و بارهاو بارها به مشاور امنیت ملی خود اطمینان داد از او حمایت میکند و اتهامات روسیه
بویــژه اتهامــات مربوط به فلین و خودش «آشــغال» اســت .بعــد از برکناری فلین،
گزارشی در توصیف شک فزاینده ترامپ به مشاور خود ب ه مطبوعات ارائه میشود اما
در واقع خالف آن درســت بود :هر قدر تردیدهای بیشتری در مورد فلین جمعآوری
میشد ،رئیس جمهوری مطمئنتر میشد که فلین مهمترین همپیمان اوست.

تاریخ انهدام سایت هستهای «پونگی ری»
را اعالم کرده و برای شفافیت این عملیات
نیز از بازرسان و اصحاب رسانه بینالمللی
دعوت کرده اســت در مراســم انهــدام این
سایت در بازه زمانی ۲۳تا ۲۵ماه مه شرکت
کننــد .یک گــروه ناظــر امریکایی نیــز دیروز
(سهشــنبه) اعالم کرد ،تصاویــر ماهوارهای
مربوط به تاریخ ۷ماه مه نشان میدهند که
کر ه شمالی قطعاً شروع به برچیدن سایت
هستهای خود کرده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز ،وزارت
اتحاد مجدد دو کره نیــز دیروز اعالم کرد،
کره شــمالی و کــره جنوبی توافــق کردند،
مذاکــرات بیــن مقامهــای عالــی رتبه دو
کشــور امــروز چهارشــنبه  ۱۶مــاه مــه در
«خانه صلح» در دهکده پانمونجوم برای

بررســی گامهای ضــروری با هــدف خلع
سالح اتمی شبه جزیره کره صورت گیرد.
ایــن نشســت ،جدیدترین مورد در ســری
اقدامــات از ســوی کره شــمالی اســت که
امیدوار است بتواند به هفت دهه درگیری
در شبه جزیره کره پایان دهد.
برای مذاکرات امروز ،کره شــمالی هیأتی
متشــکل از  ۲۹عضــو را بــه ریاســت «ری
ســون -گون» ،رئیس کمیته اتحاد مجدد
صلحآمیــز دو کره اعــزام کرده اســت .در
این هیأت همچنین «کیم یون-هیوک»،
معــاون وزیــر راهآهــن و «وون کیــل-او»،
وزیــر ورزش و فرهنگ حضــور دارند .کره
جنوبی نیــز «چو میونــگ  -گیــون» ،وزیر
اتحــاد مجدد دو کــره را در رأس هیأتی به
ایننشستاعزاممیکند.

بشــار جعفری ،رئیس هیأت دمشــق در مذاکرات آستانه گفت :در
دو دیدار جداگانه با هیأتهای روســیه و ایران مســائلی چون ادامه
خاورمیانه روند مبارزه با تروریسم در راستای اجرای توافقهای صورت گرفته
درمذاکراتآستانهوتحققخواستمشترکهرسهطرفبرایریش هکنکردنتمام انواع
تروریسمازسوریهرابررسیکردیم.همچنیندربارههدفدورآتیمذاکراتآستانهونتایج
توگو کردیم .ب ه گزارش ایســنا ب ه نقل از خبرگزاری رســمی
مورد نظر برای آن بحث و گف 
ســوریه (ســانا) ،جعفری تأکید کرد :مذاکرات دوجانبه با دو کشور روســیه و ایران را دنبال
خواهیم کرد و رایزنیهای دیگری از سوی آن دو طرف با ترکیه و دیگر شرکتکنندگان برای
دستیابی به ساختار نهایی بیانیه پایانی نشست ادامه خواهد یافت.هیأت دولت سوریه به
ریاســت بشــار جعفری روز دوشنبه در شهر آستانه با هیأت ایرانی نشست داشت .در این
نشســت دستورالعمل نهمین دور مذاکرات آستانه ،ادامه رایزنیها و هماهنگیها میان
دو طرف ،نقض قوانین و منشورهای بینالمللی و برخی بندهای توافقنامههای آستانه
از ســوی ترکیه و ادامه حمایتهای این کشــور از تروریسم بررسی شدند.همچنین هیأت
دمشــق دیداری با هیأت روس به ریاســت الکســاندر الورنتیو ،فرستاده رئیس جمهوری
روسیه به سوریه داشت .هیأت روسیه روز دوشنبه با هیأت ایرانی نشستی داشت.عالوه بر
این دو هیأت ،روســیه و ایران نیز نشستهای جداگانهای با هیأت ترکیه داشتند .نشست
رسمیآستانهدیروز(سهشنبه)برگزارشدومناطقکاهشتنشومسألهنقضحقوقبشر
درسوریهدرصدرموضوعاتموردبحثبود.انوارجایناکوف،مدیردفترمطبوعاتیوزارت
خارجه قزاقستان دیروز (سهشنبه) در جمع خبرنگاران گفت ،هیأت نمایندگان گروههای
مخالف در سوریه شامل ۲۴نفر به ریاست احمد طعمه بود.
 ëëدونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا کسانی را که اقدام
به درز و افشــای اطالعات کاخ سفید میکنند ،خائن خوانده
دوخط خبر و وعــده داد ،آنها را تعقیــب خواهد کرد اما در عین حال این
مسأله را که این افشاگریها برای کاخ سفید مشکل درست میکند ،رد کرد.
 ëëماهاتیر محمد که بتازگی بهعنوان نخستوزیر مالزی انتخاب شده اعالم کرد،
ممکن است تنها یک یا دو سال در پست نخستوزیری حضور داشته باشد و پس
از استعفا در پشت پرده ایفای نقش خواهد کرد .خبر دیگر اینکه ،مقامهای مالزی
اعالم کردند ،امروز چهارشــنبه نشســتی برای آزادی انور ابراهیم ،رهبر محبوس
جناح اصالحطلب این کشور برگزار میشود.

