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هشدار رهبران جهان به ترامپ درباره انتقال سفارتخانه آمریکا به بیتالمقدس

روﯾﺪاد

اجرای کامل
فرمان مهاجرتی ترامپ

بوسه مرگ بر روند صلح

روسیه و آمریکا در حال ورود
به جنگ سرد

خنثیشدن توطئه ترور ترزا می
 ســازمانهای اطالعاتــی بریتانیــا در  ۱۲مــاه
گذشــته موفق شدهاند مانع از یک سلسله عملیات
تروریستی در این کشور شوند؛ ازجمله احتماال ترور
ترزا می ،نخســتوزیر بریتانیا ،نیز خنثی شده است.
به گزارش بیبیسی ،به غیر از تحقیقات منتشرشده
از ســوی شبکه اســکاینیوز ،روزنامه »تایمز« نیز از
طرح خنثیشده ترور »ترزا می« ،نخستوزیر بریتانیا،
نوشته اما از منابع خود نامی نبرده است .بر اساس
این گزارشها ،نقشــه موردنظر انفجــار در خیابان
داونینگ ،محل دفتر نخســتوزیری بریتانیا با هدف
حمله به ترزا می و کشتن او بوده است .اسکاینیوز،
تایمز و همچنین شبکه بیبیسی بهاتفاق نوشتهاند
که دو مرد دراینباره دســتگیر شدهاند و دادگستری
این کشور این مورد را بررسی خواهد کرد .دراینحال،
انــدرو پارکــر ،رئیــس بخــش اطالعــات داخلی
)امآی ـ  (۵به کابینه لندن گزارش داد که از ماه مارس
ســال جاری درمجموع  ۹اقدام تروریســتی در کشور
خنثی شــده اســت .او جزئیاتی از این اقدامات ارائه
نکرد .اندرو پارکر چند هفته پیش در ســخنانی تأکید
کرده بود که خطر اقدامات تروریســتی اســالمگرایان
تندرو بیشتر از هر زمانی وجود دارد و تهدیدات بهشکل
چشــمگیری افزایش یافته اســت .بخش اطالعات
داخلی درحالحاضر  ۵۰۰پرونده را در دست دارد که
مربوط به حدود سه هزار نفر از افراطگرایان میشود.
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 دیوان عالــی آمریکا به دولــت دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا ،اجــازه داد فرمان مهاجرتی
تازه او علیه شش کشــور عمدتا مسلمان ازجمله
ایران را تا زمان رسیدگی به شکایتها بهطورکامل
بــه اجرا بگذارد .هفت نفر از  ۹قاضی دیوان عالی
درخواســت دولت برای برداشتهشــدن دو دستور
توقف بر اجرای فرمان از ســوی دادگاههای اولیه
را تأییــد کردند .قضــات دیوان عالــی گفتند این
فرمان میتواند تا زمانی که شــکایتهای حقوقی
در دادگاههای تجدیدنظر بررســی میشود به طور
کامل اجرا شــود .این به سومین فرمان مهاجرتی
و مســافرتی دونالد ترامپ مربوط میشــود که در
ماه ســپتامبر پس از انقضای فرمان قبلی او صادر
شــد .این فرمان شــامل شــهروندان ایران ،لیبی،
سومالی ،ســوریه ،یمن ،چاد و کرهشمالی میشود
و مقامهــای ونزوئالیی را هم دربر میگیرد .وجود
کرهشــمالی در این فهرســت نمادین است چون
عمــال کمتر کســی از این کشــور به آمریکا ســفر
میکند .در هفتههای اخیــر یک دادگاه فدرال در
مریلند و یــک دادگاه اســتیناف در کالیفرنیا اجازه
اجرای محدود آن فرمان را داده بودند .حکم اخیر
دادگاه اســتیناف منعکسکننده تصمیم ماه ژوئن
دیوان عالی آمریکا بود که در آن زمان اجازه اجرای
محدود دســتور قبلی آقای ترامپ را داده بود .آن
حکم میگفت دستور دولت نمیتواند شامل حال
کســانی شــود که دارای پیوندی اصیل با جامعه
آمریکا هســتند .بر اســاس آن حکــم پیوند اصیل
شــامل پیوند خانوادگی ،داشــتن درخواست کار و
ویزای دانشجویی میشــد .در ماه اکتبر دادگاهی
در هاوایی موقتا اجرای تازهترین دســتور ترامپ را
بهطورکامل معلق کرده بود که باعث خشم دولت
شــد .در پی تصمیم اخیر دادگاه اســتیناف وکالی
دولت فــورا از دیوان عالی خواســتند کــه اجازه
اجرای کامل فرمان را صادر کند.

بــه نظــر ،رفتارهــا و اقدامات ضدونقیــض دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور ایــاالت متحده ،تمامی ندارد .در
آخرین مورد ،با اعالم رسمی او ،آمریکا به اولین کشوري
بدل میشــود که بیتالمقدس )اورشلیم( را بهعنوان
پایتخت رسمی اسرائیل به رســمیت خواهد شناخت؛
شــهری که در قلب مناقشــه اســرائیلی -فلســطینی
قــرار دارد .اســرائیلیها از یکســو بیتالمقــدس را
پایتخت ابدی و جداییناپذیر خــود میدانند .درمقابل
فلســطینیها نیــز راهحــل دودولتی را منــوط به این
میدانند که بیتالمقدس شــرقی که اماکن مقدســی
مانند مســجداالقصی را در خود جای داده ،به پایتخت
دولت فلسطینی بدل شود.
در چنیــن وضعیتی ترامــپ باوجود ایــن ادعا که
به دنبــال پایاندادن به مناقشــه میان اســرائیلیها و
فلسطینیهاســت ،در عمل به رؤیای اسرائیلیها جامه
عمل پوشــانده اســت .این اقدامی اســت که بهخاطر
عواقــب پیشبینینشــده و ناگــوار آن بــرای منطقه،
رؤســایجمهور قبلــی ایــاالت متحــده از آن احتراز
میکردند؛ تا حدی که وزارت خارجه آمریکا در آســتانه
اعالم رســمی این تصمیــم ،به تمام ســفارتخانههای
خود در سراســر جهــان توصیه کرده تا ســطح امنیتی
خــود را افزایش دهنــد .همچنیــن از کارمندان دولت
آمریکا خواسته شده تا اطالع ثانوی ،از ورود به منطقه
قدیمی بیتالمقــدس و کرانه باختری خودداری کنند.
از دیگر ســو ،ترامپ با بهرسمیتشناختن بیتالمقدس
بهعنوان پایتخت اســرائیل ،عمال بر شهرکسازیهایی
که از ســوی جامعه بینالمللی غیرقانونی محســوب
میشود ،مهر تأیید میزند.
گذشــته از واکنش تند جامعه جهانی ،این تصمیم
ترامــپ با پاســخ قاطــع فلســطینیها همــراه بود.
فلســطینیها حتی منتظر اعالم رســمی این تصمیم از
ســوی ترامپ نماندند و به خواســت رهبــران خود به
خیابانهای غزه ریختند .از دیگر سو ،به نظر این مسئله
میتواند اتحاد بیشــتر میان حمــاس و فتح را به دنبال
داشته باشد .حماس با انتشار بیانیهای ضمن حمایت از
مواضع تشکیالت خودگردان ،از بیتالمقدس بهعنوان
خــط قرمز فلســطینیان یاد کرده اســت .درحالحاضر
یکسوم ساکنان بیتالمقدس شرقی را فلسطینیهایی
تشــکیل میدهند کــه از قرنها پیــش در این منطقه
ســاکن بودهاند .شــاید بــه همین خاطر باشــد که این

تصمیم آمریکا از ســوی فلســطینیها بهمنزله »بوسه
مرگ« بر فرایند صلح تعبیر شــده اســت .ترامپ بعد
از بهرسمیتشــناختن بیتالمقدس بهعنوان پایتخت
اســرائیل به وزارت خارجه دســتور خواهد داد تا روند
انتقال سفارت این کشــور به بیتالمقدس را آغاز کند؛
رونــدی که طبق اعالم مقامات آمریکایی ،حداقل ســه
سال به طول خواهد انجامید.
جهان علیه ترامپ
ایــن اقــدام ترامپ را بایــد در ادامه گسســت او از
متحــدان آمریکا درخصوص مســائل مهــم و کلیدی،
از جملــه خــروج از توافق آبوهوایــی پاریس و ترک
توافقهای تجاری چندجانبه با اروپا و آسیا و حتی تهدید
به خروج از توافق هستهای با ایران دانست .بسیاری از
متحدان اصلی ایاالت متحده ،از جمله فرانسه ،اتحادیه
اروپا ،عربستانســعودی و اردن درخصوص عواقب این
تصمیم عجوالنه به ترامپ هشــدار دادهاند ،اما گوش
رئیسجمهــور آمریکا به این حرفها بدهکار نیســت.
از نظــر جامعه جهانــی ،هرگونه تغییــر در وضعیت
بیتالمقدس منوط به یک توافق صلح دوطرفه است،
زیرا در غیر این صورت ،هیچ دســتاوردی جز افزودن بر
پیچیدگیهای روند صلح نخواهد داشت .درحالحاضر
تمام کشورهایی که با اسرائیل رابطه دیپلماتیک دارند،
ســفارتخانه خود را در تلآویو دایر کرده و ممکن است
که در بیتالمقدس کنسولگری داشته باشند .بااینحال،
ترامپ باوجود اینکه ادعا میکند به دنبال دستیابی به
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محمدعلي عسگري :ژوئن گذشته وقتي یک بار دیگر دونالد ترامپ مسئله
انتقال ســفارت آمریکا از تلآویــو به بیتالمقدس را بــه عقب انداخت،
مقامــات اســرائیلي با ابــراز نگراني دلیل ایــن تصمیم را از کاخ ســفید
پرسیدند .کاخ سفید در پاســخ گفت به دلیل »دادن فرصتهاي بیشتر به
گفتوگوهاي صلح« بوده اســت .آن زمــان در کنار بعضي اقدامات دیگر
دولــت ترامپ ،این تصور وجود داشــت که گویا پیشــرفتهایي در زمینه
صلــح در راه اســت و ترامپ تالش ميکند با آرامکــردن اوضاع ،زمینه را
فراهم کند تا بعد از یک وقفه چهارســاله گفتوگوهــاي صلح دوباره از
سرگرفته شــود؛ اما این تصمیم براي انتقال ســفارت بیانگر مسدودشدن
تمام این راهها و تعمیق دوباره اختالفات ،درگیريها و تنشها در ســطح
منطقه بهویژه برسر مسئله بیتالمقدس خواهد بود.
سال  ۲۰۱۶دونالد ترامپ در دوران نامزدي خود طبق معمول بر صفحه
توییتر نوشــت» :بارها گفتهام آمریــکا در دوران ترامپ )اگر رئیسجمهور
شــود( بیتالمقدس را بهعنوان تنها پایتخت واقعي اسرائیل به رسمیت
خواهد شــناخت«؛ در بیانیهاي که پس از آن نیز از سوي کمپین انتخاباتي
او منتشــر شــد ،آمده بود :ترامپ بیتالمقدس را پایتخت سههزارســاله

اســرائیل معرفي خواهد کرد .آمریکا از ســال  ۱۹۵۲انتقال ســفارت خود
به بیتالمقدس را تصویب کرده؛ اما تاکنون رؤســاي جمهوري آمریکا هر
شــش ماه یک بار این تصمیم را به تعویق انداخته بودند .به نظر ميرسد
اکنون تصمیم ترامپ که خالف رویه همه رؤســاي پیشــین و حتي خالف
نظر تعدادي از دیپلماتهاي باتجربه کابینهاش ازجمله رکس تیلرسون و
جیمز متیس است ،دقیقا همان اتفاقي است که سالها مقامات اسرائیلي
انتظارش را ميکشیدند تا تأییدي باشد بر ادعاي واهيشان مبني بر »قدس
پایتخت ابدي اســرائیل« .به عبارتي دیگر ،اســرائیليها با خیالي آسوده و
فراغ بال با موضوع برخورد کرده و آن را ترجمان واقعیتي ميدانند که در
آن اسرائیل در نظر آنها مثل همیشه دست برتر را داشته است.
ایــن تصمیم ميتواند یک بــار دیگر تداعيکننده ورود اریل شــارون و
سربازان اسرائیلي به محیط مسجداالقصي در سال  ۲۰۰۰باشد که چاشني
انتفاضــه »االقصــي« را زد .بيتردیــد روزهاي آینده ما شــاهد تظاهرات
خشمآگین و پرحجم مسلمانان و بهویژه فلسطینيها در اعتراض به چنین
تصمیمي خواهیم بود .این خشــم و خروش یک بــار دیگر افکار عمومي
جهان را علیه آمریکا و بهخصوص دولت دونالد ترامپ برانگیخته خواهد
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شرکت ملي گاز ایران
شرکت گاز استان چهارمحال
بختیاري)سهامي خاص( ثبت۵۵۰۰:

هدف غایی راهحل دودولتی اســت ،اما کامال در جهت
مخالف برقراری صلح قدم برمیدارد.
ایــن مســئله حتی بــا انتقــاد و مخالفــت متحد
همیشــگی آمریکا در منطقه؛ یعنی عربستانسعودی
همراه شــده اســت .به نقل از رســانههای سعودی،
ملکسلمان ،پادشاه عربســتان ،در گفتوگویی تلفنی
با ترامپ گفت که ایــن تصمیم بهخاطر جایگاه خاص
بیتالمقدس و مســجداالقصی میتواند احساســات
مســلمانان در سراســر جهــان را تحریک کنــد .البته
انتقــادات از این تصمیــم ترامپ فراتــر از انگیزههای
مذهبــی رفتــه اســت .حتی پــاپ فرانســیس ،رهبر
کاتولیکهــای جهان ،نیز به جمــع منتقدان این اقدام
پیوسته و با ابراز نگرانی عمیق از این تصمیم ،خواستار
حفــظ وضــع موجود در بیتالمقدس شــده اســت.
محمود عباس ،رئیس تشــکیالت خودگران فلسطین،
نیــز درخصوص مخاطــرات این تصمیم بــرای حفظ
صلــح و ثبــات در خاورمیانه به ترامپ هشــدار داده
است .مانوئل حساسیان ،نماینده تشکیالت خودگردان
در بریتانیــا ،این اقدام آمریــکا را ضربه نهایی به فرایند
صلح دانســته اســت .بااینحال ،کاخ سفید تأکید دارد
که این اقدام هیچ تأثیری در تالشها برای رســیدن به
صلح میان فلسطینیها و اسرائیلیها ندارد .درمقابل،
کارشناســان مســائل خاورمیانــه در عاقالنهبودن این
تصمیم تردید دارند .دنیل شــاپیرو ،سفیر سابق آمریکا
در اســرائیل ،در این رابطه به »گاردین« گفته است که

این اقــدام میتواند به رویکرد دودولتی ضربه بزند .به
نظر میرســد در اتخاذ این تصمیم ،جرد کوشنر ،داماد
و مشــاور ترامپ ،نقش تعیینکنندهای ایفا میکند که
هدایت این فرایند را در دست دارد.
یهودیسازی بیتالمقدس شرقی
به نظر ترامپ با این اعــالم این تصمیم بر فرایندی
مهر تأیید میزند که اســرائیلیها به شکلی نظاممند و
از مدتها پیش دنبال میکردهاند .اســرائیل به صورت
غیرقانونــی و در جریــان ســال  ۱۹۶۷بخشهایــی از
فلســطین ،از جمله بیتالمقدس شــرقی را اشغال و
بالفاصلــه آن را بهعنوان پایتخت ابدی و بالمنازع خود
اعالم کرد ،هرچند هیچ کشــوری در جهان این اقدام را
به رسمیت نشناخت .بعد از آن بود که اسرائیل با هدف
یهودیکردن این مناطق دســت به اسکان اسرائیلیها
زد .تدی کولک ،شــهردار وقت اسرائیلی این منطقه ،در
این رابطه اینطور گفته است» :هدف تضمینکردن این
است که بیتالمقدس برای همیشه بخشی از اسرائیل
باقــی بماند« .در ســال  ،۱۹۸۰اســرائیل ضمیمهکردن
نیمه شــرقی بیتالمقدس را با مســتقرکردن ادارات و
ســازمانهای دولتی ،از جمله پارلمــان و دادگاههای
عالی رســمیت بخشــید .در ادامه نیز اســرائیلیها با
اقداماتی از قبیل تصاحب زمینها ،شهرکســازیهای
سریع و سرکوب فلسطینیها و مجبورکردن آنها به ترک
این مناطق ،توانســتند آرایش جمعیتی منطقه اشغالی
بیتالمقدس شرقی را تغییر داده و کنترل خود را بر آن
افزایش دهند .به نظر ،تصمیم آمریکا را باید نخســتین
گام در آخریــن مرحله برای بدلکردن بیتالمقدس به
پایتخت اسرائیل دانست.
درحالحاضــر  ۸۶درصد از بیتالمقدس شــرقی
تحت کنترل مســتقیم مقامات اسرائیلی است .حدود
۲۰۰هزار اســرائیلی نیز در شــهرکهای اسرائیلی که
در امالک و زمینهای فلســطینیان ســاخته شــدهاند،
زندگی میکنند .اسرائیل در اقدامی دیگر برای افزایش
امنیــت شــهرکهای خــود ،در ســال  ۲۰۰۲میالدی
شروع به ســاخت دیواری کرد که دورتادور روستاها و
شــهرها کشیده شــده و خانوادههای بسیاری را از هم
جدا کرده اســت .از دیگر ســو۱۴۰ ،هــزار نفری که در
محالت بیتالمقدس زندگی میکنند ،بهواســطه این
دیوار از مابقی شــهر جدا شــده و از فقدان خدمات و
زیرساختهای ابتدایی رنج میبرند.
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کرد .اجرائيشدن انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به بیتالمقدس ،چنانکه
صائــب عریقات چند روز پیش گفت ،بر گفتوگوهاي صلح »اثري منفي«
خواهد گذاشــت و همان اندک امیدي را که به ازسرگرفتن این گفتوگوها
بود ،از بیــن خواهد برد .این تصمیم همچنین نشــان ميدهد در واقع آن
بهاصطــالح »معامله قرن« ،چیزی جز یک فریــب و توهم توخالي نبوده
است .از آنجا که انتقال نمادین سفارت و بهرسمیتشناختن بیتالمقدس
بهعنوان پایتخت اســرائیل ،نقض تمام کنوانسیونها و مقررات بینالمللي
اســت و تا اینجا با مخالفت اکثر کشورهاي جهان از چین گرفته تا اتحادیه
اروپا و فرانســه مواجه شــده ،این تصمیم ميتوانــد فرصت ناچیزي را در
اختیار دولــت خودگردان بگذارد تا بــا تقویت فعالیتهــاي دیپلماتیک
خود ،اینبار شکایت را به سازمانهاي بینالمللي مجمع عمومي سازمان
ملــل متحد و دیوان الهــه ببرد؛ زیرا طبق این معاهدات ،اســرائیل که در
سال  ۱۹۶۷بخش شــرقي بیتالمقدس را اشغال و ضمیمه بخش غربي
آن کرد ،رژیمي اشــغالگر به حســاب آمده و طبق موازین بینالمللي باید
پاســخگوي هرگونه تغییر و تحول در وضعیت مناطق اشغالشــده و در
رأس آنها بیتالمقدس باشد.

نشست شورای همکاری خلیجفارس در غیاب سران برگزار شد

اﺋﺘﻼف ﻧﻈﺎﻣﻰ و ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات
امــارات متحده عربــی چند ســاعت مانده به
برگزاری اجالس شــورای همکاری خلیجفارس در
کویت ،از ایجاد یک »کمیسیون همکاری مشترک«
نظامی و اقتصادی با عربســتان سعودی خبر داد؛
ایــن در حالي اســت کــه مدت برگــزاری اجالس
شــورای همکاری خلیجفــارس نیــز از دو روز به
یــک روز ،آنهم پشــت درهای بســته ،تقلیل پیدا
کرد؛ چراکه کشــورهای عضو اجــالس ،نمایندگان
اصلــی خود را اعزام نکردند .به گزارش خبرگزاری
فرانسه ،بر اســاس فرمان خلیفه بنزاید آلنهیان،
»کمیســیون همکاری مشترک« نظامی و اقتصادی
مســئول »همکاری و هماهنگی« بین دو کشور در
عرصههای نظامی ،سیاســی ،اقتصــادی ،تجاری
و فرهنگــی خواهد بود .این کمیســیون همچنین
مســئول همکاری دوجانبه در »هــر زمینه دیگری
مرتبط بــا منافع مشــترک« خواهد بــود .ولیعهد
ابوظبی ،شــیخ محمــد بنزاید آلنهیــان ،از طرف
امارات متحده عربی مدیریت کمیســیون همکاری
مشــترک با عربســتان ســعودی را بر عهده گرفته
اســت .همچنین ایجاد چنین کمیسیونی بالفاصله
از ســوی عربســتان ســعودی اعالم نشــد .ماجد
انصاری ،از دانشــگاه قطر ،به شبکه الجزیره گفت:
با توجه بــه زمانبندی اعالم این ائتــالف ،به نظر
میرسد سعودیها و اماراتیها میخواهند بگویند
شورای همکاری خلیجفارس عمال مرده است.
غیاب سران عرب
همزمان با اعالم ائتالف نظامی و سیاسی تازه
بین عربستان سعودی و امارات ،نشست کشورهای

عضو شورای همکاری خلیجفارس پشت درهای
بســته در کویــت برگزار شــد .ابتدا قــرار بود این
نشســت در دو روز برگزار شود؛ اما برگزارکنندگان
اعالم کردند نمایندگان بعد از یک جلسه ،کویت را
ترک کردهاند .شــیخ صباح احمد جابرصباح ،امیر
کویت و شــیخ تمیم بنحمد آلثانــی ،امیر قطر،
تنها سران حاضر در نشست بودند که به میزبانی
کویت برگزار شــد .به این ترتیب ،شورای همکاری
خلیجفــارس درحالحاضــر بــا مهمترین بحران
خود از ســال  ،۱۹۸۱ســال تأســیس آن ،مواجه
است .عربســتان وزیر خارجه خود ،عادل الجبیر
را فرستاده بود که عضو خاندان سلطنتی نیست.
بحرین معاون نخستوزیر و امارات وزیر مشاور در
امور خارجی خود را اعــزام کرده بودند؛ از عمان
هم معاون نخستوزیر در نشست شرکت داشت.
اجالس کویت درســت شــش ماه پس از آن
برگزار شد که عربستان سعودی ،بحرین و امارات
متحده عربی ،سه کشــور عضو شورای همکاری
خلیجفــارس ،به همراه مصر روابــط دیپلماتیک
و اقتصــادی خود با قطر ،عضو دیگر این شــورا را
قطع کردند .شــیخ تمیم ،امیر قطر ،گفته بود این
نشست در مقطعی بسیار حساس در عمر شورای
همکاری برگزار میشــود و اظهار امیدواری کرده
بود نشســت بــه حفظ امنیــت و ثبــات منطقه
خلیجفارس منجر شود؛ اما گزارشها حاکی از آن
است که در گفتوگوهایی که پشت درهای بسته
انجام شد ،پیشــرفتی در حل اختالفات به دست
نیامده است.

 معاون وزیر خارجه روســیه روابط کشــورش با
آمریکا را بســیار پیچیده و دشــوار ارزیابی کرد .به
گزارش ایســنا از وســتی ،ســرگئی ریباکوف افزود:
روسیه و ایاالت متحده آمریکا در روابط خود ممکن
اســت وارد دورهای شــبیه به جنگ سرد شوند .او
گفــت :اوکراین موضوع اصلــی گفتوگوهای بین
وزرای خارجه فدراسیون روسیه و آمریکا در حاشیه
جلسه وزیران ســازمان امنیت و همکاری اروپا در
وین خواهد بود.

بمباران خانه صالح
از سوی ائتالف سعودی
 جنگندههــای ائتــالف عربی منزل علــی عبداﷲ
صالح ،رئیسجمهور اســبق یمن را در جنوب صنعا
بمبــاران کردند .منــزل علی عبداﷲ صالــح پس از
کشتهشدن او تحت کنترل نیروهای انصاراﷲ درآمده
است .همچنین شبکه اســکاینیوز عربی گزارش داد
جسد صالح شبانه در صنعا و بدون برگزاری مراسمی
دفن شــده اســت .در همین حال ،پایگاه »المشــهد
الیمنــی« گزارش داد جنبش انصاراﷲ جســد صالح
را در مقبــره الشــهدا در صنعا با حضــور تعدادی از
نزدیکان و همشهریهای او دفن کرده است.

سفر رئیسجمهوری کرهجنوبی
به چین
 خبرگزاری رســمی چین خبر داد رئیسجمهوری
کرهجنوبی قصد دارد در بازه زمانی  ۱۳تا  ۱۶دســامبر
به پکن سفر کند .خبرگزاری شینهوا به جزئیات بیشتر
درباره سفر مون جائه این ،رئیسجمهوری کرهجنوبی،
به چین اشــارهای نکرد؛ اما گزارش داد این ســفر در
برههای از زمان رخ میدهد که تنش در شــبهجزیره
کره رو به افزایش است.

استعفاي سفیر ونزوئال
با فرمان مادورو
 سفیر ونزوئال در ســازمان ملل در نامهای اعالم
کــرد به درخواســت رئیسجمهوری این کشــور از
ســمتش اســتعفا داده اســت؛ اقدامی که بر تنش
میــان ونزوئال و آمریکا میافزاید .به گزارش ایســنا،
به نقل از خبرگزاری فرانســه ،رافائل رامیرز ،ســفیر
ونزوئال در ســازمان ملل ،در متن استعفای خود که
در توییتر نوشته ،آورده است :من از سمت خودم به
درخواست نیکالس مادورو ،رئیسجمهوری ونزوئال،
کنارهگیری کردهام .من به دلیل عقایدم از سمتم کنار
گذاشته شــدهام؛ اما هرچه میخواهد اتفاق بیفتد،
من به چاوز وفادار میمانم.

صرفنظر حریری از استعفا
 جلســه کابینه لبنان برای اولینبــار بعد از بحران
استعفای سعد حریری ،نخســتوزیر لبنان ،با حضور
او و میشــل عــون ،رئیسجمهــوری لبنــان ،در کاخ
بعبدا برگزار شــد و کابینه با بیانیــه وزارتی در زمینه
خویشتنداری این کشور و سیاست بیطرفی موافقت
کرد .ســعد حریری بعد از پایان جلسه کابینه ،اظهار
کرد از تصمیم استعفا صرفنظر کرده است.

اوباما همچنان در صدر توییتر
 درحالیکه باراک اوباما کمتر از یک ســال است از
کاخ سفید خارج شده ،اما همچنان فرمانده کل قوای
توییت است! بر اساس فهرست توییتر ،چهلوچهارمین
رئیسجمهوری آمریکا بیشترین توییت پسندیدهشده
در  ۲۰۱۷را به خود اختصاص داده است.

دیدار محمد بنسلمان با رایس
در ریاض
 کاندولیــزا رایــس ،وزیر خارجه پیشــین آمریکا ،با
محمد بنسلمان ،ولیعهد عربســتان ،در ریاض دیدار
و درباره مســائل منطقه و روابــط دوجانبه گفتوگو
کرد .از سوي دیگر ،کمیته مبارزه با فساد عربستانی در
راستای کمپینی که بهتازگی علیه فساد به راه انداخته،
تاکنون  ۳۲۰نفر را احضار و پرونده برخی از آنها را به
دادستانی ارجاع داده است.

پرواز بمبافکنهای آمریکا
بر فراز شبهجزیره
 رسانههای کرهجنوبی اعالم کردند بمبافکنهای
اســتراتژیک آمریکا بر فراز شــبهجزیره کره و بهعنوان
بخشــی از رزمایــش مشــترک میــان این کشــور با
کرهجنوبــی ،پرواز میکننــد .بمبافکنهای بی۱-بی
النسر آمریکایی در بخشــی از رزمایش مشترک میان
آمریکا و کرهجنوبی و در زمانی که تنش در شبهجزیره
کره رو به افزایش است ،پرواز خواهند کرد.

استعفاي باسابقهترین عضو حزب
دموکرات در مجلس آمریکا
 »جان کانیِرز« ،باســابقهترین نماینده دموکرات در
مجلس نماینــدگان آمریکا ،در پی طرح اتهاماتی دال
بر فســاد اخالقی او ،از مقام خود کنارهگیری و پسرش
را بهعنوان جانشــین خــود معرفی کرد .شــماری از
دستیاران زن ســابق کانیرز ،او را به سوءرفتار اخالقی
متهم کردهاند.

