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ايسنا -رييس گروه ارتباطات روسيه درباره ليبي اعالم كرد كه فرمانده
نيروهاي موسوم به ارتش ملي ليبي و نخستوزير دولت توافق ملي اين
كشور براي يك ديدار احتمالي ديروز وارد مسكو شدند.
به گفته اين مقام روس طي اين نشست به بررسي پروندههاي مربوط به
آشتي ميان گروههاي درگير ليبيايي پرداخته خواهد شد .وي تصريح كرد
كه بررسي پرونده مربوط به امنيت ملي و مبارزه با گروهكهاي تروريستي
كه قصد نفوذ به خاك اين كشــور را دارند و همچنين پرونده مهاجران
آسيايي به اروپا از طريق كشور ليبي در دستور كار اين ديدار است .رييس
ارتباطات روسيه درباره ليبي در ادامه افزود كه روسيه اميدوار است مذاكراتي
با تمامي طرفهاي درگير ليبيايي براي آشتي ملي صورت گيرد.

ي روسيه
آمريكا به دنبال تعطيلي كنسولگر 

ش ديپلماتيك ميان مســكو و واشــنگتن،
رويتــرز -در ادامه تن 
دولت آمريكا در نظر دارد تا اول ســپتامبر روسيه را مجبور كند يكي از
كنسولگريهاي خود را در اين كشور تعطيل كند.
گفتني اســت اين تصميم در واكنش به تحريمهاي مســكو عليه
واشنگتن و كاهش شمار ديپلماتهاي آمريكايي در خاك روسيه اتخاذ
ميشود .در حال حاضر آمريكا داراي سه كنسولگري در سنپترزبورگ،
والدي واستوگ و يكاترينبورگ است و روسيه داراي چهار كنسولگري در
نيويورك ،سانفرانسيسكو ،سياتل و هيوستون است كه معلوم نيست كدام
يك از سركنسولگريهاي روسيه بسته ميشود .در پي وضع تحريمهاي
جديد كنگره آمريكا بر ضد مســكو ،والديمير پوتين دستور داد تا ۷۵۵
ديپلمات آمريكايي خاك اين كشور را ترك كنند.

واشنگتن خواستار شد؛

تاخير همهپرسي استقالل كردستان عراق

الجزيره -وزير خارجه آمريكا از رييس اقليم كردستان عراق خواست
برگزاري همهپرسي استقالل را به تاخير بيندازد.
قرار است اين همهپرســي  ۲۵سپتامبر(سوم مهر) برگزار شود .اين
همهپرسي الزامآور نيست بلكه درباره نظرسنجي از ساكنان استانهاي
اربيل ،سليمانيه و دهوك و ديگر مناطق مورد مناقشه است .وي در پاسخ
به اظهارات تيلرسون گفت :در صورت به تاخير انداختن همهپرسي چه
جايگزينها و ضمانتهايي براي مشخص كردن سرنوشت و آينده ساكنان
اين اقليم وجود دارد .تيلرسون همچنين از اعزام هيات اقليم كردستان به
بغداد براي حل مشكالت سياسي موجود از طريق مذاكره استقبال كرد.

افشاي كانالهاي ارتباطي محرمانه آمريكا-كرهشمالي
آسوشــيتدپرس -آمريكا براي چندين ماه است كه با استفاده از
كانالهاي مخفيانه ديپلماسي با كرهشمالي در ارتباط بوده و اين در حالي
است كه رييسجمهوري آمريكا هشدارهايش به كرهشمالي را افزايش داده
است.گفتنياستاينارتباطمخفيانهديپلماتيكبينآمريكاباپيونگيانگ
كه چندين ماه بوده در بحبوحه هشدارها از سوي دونالد ترامپ در ميان
افزايش تنشها در منطقه مطرح شده است .به نقل از مقامهاي آمريكايي
كه خواستند نامشان فاش نشود ،گفتوگو بين فرستاده آمريكا در امور
سياستگذاري كرهشمالي و نماينده و ديپلمات ارشد كرهشمالي در سازمان
ملل صورت گرفته است.

هشدار رييس سابق سيا از جنگ سوم جهاني

ايسنا -رييس سابق اطالعات ملي آمريكا گفت نگران اين است كه
جنگ لفظي ميان رييسجمهوري آمريكا با رهبر كرهشمالي از كنترل خارج
شده و به سوي يك درگيري نظامي در سطح بينالمللي سوق يابد.
جيمز كالپر هشدار داد كه دو كشور آمريكا و كرهشمالي ممكن است به
صورت كوركورانه به سمت يك جنگ سوم جهاني سوق پيدا كنند چون
رويكرد خصمانه بين رييسجمهور آمريكا با رهبر كرهشمالي افزايش يافته
است .هشدار وي پس از آن مطرح شد كه لفاظيهاي ترامپ درباره بنبست
در حل مساله اتمي در زمينه كرهشمالي افزايش يافته است .كالپر گفت :من
نگران اين هستم كه اين جنگ لفظي به جنگي واقعي بدل شود.

 3/5ميليون نفر از مردم كرهشمالي آماده
جنگ با آمريكا

ايسنا -رسانههاي محلي كرهشمالي ديروز گزارش دادند نزديك به3/5
ميليون نفر از مردم اين كشور براي پيوستن به ارتش به منظور شركت در
جنگ با آمريكا درخواست دادهاند.
انبوهي از مردم كرهشمالي از جمله دانشجويان ،كارگران و سربازان
بازنشسته درخواست پيوستن به ارتش اين كشور را با توجه به وعده دولت
كرهشــمالي براي تالفي كردن اقدامات آمريكا بعد از تحريمهاي جديد
شوراي امنيت سازمان ملل عليه پيونگيانگ داشتهاند .چند روز پيش
شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه  ۲۳۷۱را تصويب كرد كه
تحريمها عليه كرهشمالي را در پاسخ به آزمايشات موشكي پيونگيانگ
هر چه بيشتر تشديد كرد.

همكاري طالبان و داعش در جنايت ميرزا اولنگ

رويترز -يكي از گروههاي حقوق بشر معروف افغانستان تاييد كرد،
طالبان و داعش در حمله به روستاي ميرزا اولنگ در واليت سرپل كه در
آن حدود  ۵۰تا  ۶۰كشته شدند ،با يكديگر همكاري كردند.
اين در حالي است كه طالبان مطالب مطرح شده درباره اينكه حمله
به روســتاي ميرزا اولنگ يك عمليات مشترك با شاخه محلي داعش
بــوده را رد كرد و گفت :ما به تنهايي عمل كرديم و نيروهاي امنيتي را
هدف گرفتيم.
با اين حال كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت :تحقيقات
اوليه حاكي از آن است كه اين دو گروه كه در حالت عادي رقباي سرسخت
يكديگر هستند در اين حمله با يكديگر همكاري كردهاند.

خنثيسازي عمليات تروريستي در روسيه

ايسنا -مقامــات امنيتي روسيه از كشــف و خنثيسازي عمليات
تروريستي در مسير راهآهن سنتپترزبورگ خبر دادند.
هفت تروريست عضو گروه داعش از اتباع آسياي ميانه در اين عمليات
بازداشــت شــدند كه در تالش بودند در حوالي ايستگاه فارفوروفسكايا
در ســنتپترزبورگ دست به عمليات تروريستي بزنند .طبق اطالعات
منتشرشده اين افراد ابتدا با نصب شيئي فلزي روي خط آهن كوشيدند
تا با بروز سانحه و واژگوني قطار در حال حركت به اهداف تروريستي خود
برســند اما اين عمليات به دليل بيسوادي مهندسي تروريستها ناكام
بود .پس از آن تصميم داشتند با كاميون مواد منفجره به واگنهاي قطار
در روسيه حمله كنند اما توسط نيروهاي سرويس فدرال امنيت روسيه
بازداشت شدند.

ت آينده مسكو دخالت نكند
واشنگتن در انتخابا 
وزير خارجه روسيه اعالم كرد :شواهد و مداركي وجود دارند كه نشان ميدهند
آمريكا فعاليتهاي مخالفان را در برخي كشورها اداره ميكند.
ســرگئي الوروف جمعه گذشته اعالم كرد :در هر مكاني چه در شرق اروپا
يا مركز آن داليل و مدارك بيشماري داريم كه نشان ميدهند سفارت آمريكا
عملياتي از جمله فعاليت مخالفان را در آنجا بهطور مستقيم اداره ميكند .وزير
خارجه آمريكا تصريح كرد :بين كارمندان سفارت آمريكا در مسكو تعداد زيادي
تابعيت روسي دارند .برخي از آنها براساس كنوانسيون وين كه ميتوان آنها را به
عنوان افراد فني در نظر گرفت حق انجام وظايف ديپلماتيك از جمله فعاليتهاي
سياسي را ندارند .الوروف با وجود اين موضوع اشاره كرد :بارها مشاهده و افشا شده
كه كارمندان سفارت آمريكا از همين افراد فني كه بازنشسته نيز هستند دست
به سفرهايي در مناطق روسيه ميزنند و اطالعاتي از مواضع ساكنان استانها
جمعآوري ميكنند يا از مواضع سياســي آنها نسبت به مقامات فدرال مطلع
تشكيل مجلس موسســان در ونزوئال جدا از
نارضايتيهاي عمومي از اوضاع نابسامان اقتصادي،
خشــونتهاي سياســي را هم بر آن افزوده كه
برونرفت از اين بحــران پيچيده و دامنهدار ،امر
سادهاي نخواهد بود.
در پي سالها بحران اقتصادي بر پيكره ونزوئال،
تحوالت سياسي داخلي اين كشور آمريكاي التين
نيز در ماههاي گذشــته به اعتراضات ضد دولتي
افزوده بهطوري كه در جريان اين خشونتها بيش
از  100نفر كشته شدهاند.
تجمعاتچندهزارنفريپيشمخالفاننيكالس
مادورو با لباسهاي سفيدرنگ در قالب تظاهرات
سكوت ،اينك از مسير خود خارج شده بهطوري
كه خروج از بحران مذكور امري به شدت دشوار و
شايد ناممكن به نظر ميرسد.
ورود مردم به عرصه تظاهرات خياباني در ونزوئال،
ارتباط مستقيمي با وضعيت اسفبار معيشت آنان
دارد .ونزوئال سالهاســت كه در بحران اقتصادي
عميق فرورفته و هر روز بر دامنه دشــواريهاي
معيشتيمردماينكشورافزودهميشود.شهروندان
اين كشور نفتخيز آمريكاي جنوبي حتي در تهيه
دارو ،مواد غذايي و كاالهاي اساسي خود با مشكالت
جدي مواجهاند .افزايش بيكاري ،رشد منفي 10
درصــدي اقتصادي در كنار تــورم بيش از 500
درصدي اوج اين بحران را به تصوير ميكشد.
اين كشور آمريكاي التين معادل  17/7درصد
كل ذخايــر نفت جهان را در خــود جاي داده و
از اين منظر در رتبه نخســت جهان قرار دارد .از
اينرو ،وابســتگي بيش از  90درصدي به توليد
و صادرات نفت در كنار كاهش چشــمگير بهاي
آن در ســالهاي گذشته به باليي براي جان اين
كشور نفتخيز آمريكاي التين تبديل شد .چنين
اوضاعي ونزوئال را در وضعيت ورشكســتگي قرار
داده و دولت سوسياليست مادورو را تا مرز سقوط
پيش برده است.
درميانهاينبحرانداخلي،رييسجمهورآمريكا
اعالم كرده كه گزينه اقدام نظامي عليه حكومت
ونزوئال دور از تصور نيســت .وزيــر دفاع ونزوئال
تهديد ترامپ به مداخله نظامي در كشــورش را
حماقت خواند.
دونالــد ترامپ جمعه گذشــته ضمن تكرار
تهديدهايخودعليهكرهشماليدربرابرخبرنگاران
گفت كه احتمال استفاده از گزينه نظامي عليه
ونزوئال را مــردود نميداند .بالفاصله پس از اين
ســخنان وزارت دفاع آمريكا اعالم كرد كه هيچ
طرح معيني دال بر تدارك حمله نظامي به ونزوئال
وجود ندارد.

زاویه

سفر خليفه حفتر به مسكو

هشدار الوروف درباره دخالت آمريكا در انتخابات روسيه؛

ميشوند .وي افزود :در چنين مواردي از همكاران آمريكايي خود ميخواهيم
قرارداد اين افراد را لغو كنند .تصور نميكنم آمريكا به اين فعاليتها به عنوان
مداخله در امور روســيه نگاه كند كه به دو دليل است؛ يكي اينكه آنها تصور
ميكنند همه كار براي آنها مجاز است و دوم اينكه اين مساله با آنها عجين شده
است .رييس دستگاه ديپلماسي روسيه اظهار كرد :هيچ انقالب رنگي در داخل
خاك اتحاد جماهير شوروي سابق يا خارج آن وجود نداشته كه زندگي ملتها
را بهتر كرده باشد اما آمريكا دست از طرح و نقشه خود در اين زمينه برنميدارد
كه تبعا به خاطر فلسفه ويژه آمريكاييهاست .فلسفه آنها اين است كه هر دولتي
كه واشنگتن آن را قانوني بداند حتي در صورت تنش مستمر ميتواند بماند در
غير اين صورت آمريكا با مخالفان در اين كشور نيز همكاري ميكند.
الوروف تاكيد كرد :بسياري از سياستمداران كنوني از نظريه «تفرقه بينداز و
حكومت كن» حمايت ميكنند تا نظام تكقطبي جهاني را حفظ كنند و علت
اين تفرقه و آشــوب مداخالت خارجي است .وزير خارجه روسيه تصريح كرد:
روند حل بحران سوريه خيلي جلو افتاده بود اگر آمريكا به وعدهاش در زمينه
جدا كردن تروريستها از مخالفان عمل كرده بود.

وي افزود :يك سال پيش توانستيم با جان كري درباره حل بحران سوريه به
توافق برسيم ،فكر ميكنم آن پيشرفت واقعي بود و اگر توافق كامل حاصل ميشد
و نيروي هوايي و ائتالف با هم هماهنگ ميشدند خيلي جلو ميرفتيم .البته تنها
شرط اين توافق اين بود كه آمريكا مخالفان را از تروريستها جدا ميكرد.
الوروف ادامه داد :تحريمهاي آمريكا عليه روسيه هدفش واداشتن مسكو به
برخي چشمپوشيهاست اما در منافع خود عقبنشيني نميكنيم و اين را همه
ميدانند .البته آماده مذاكره با همه هستيم اما اجازه نميدهيم كسي از باال به
ما دستور دهد .وي درباره مداخله آمريكا در انتخابات روسيه در سال ۲۰۱۸
نيز تاكيد كرد :اميدوارم بعد از كل اتهاماتي كه در حق ما مطرح شد و همه نيز
بياساس بودند چراكه طي  ۱۰ ، ۹ماه گذشته هيچ مدركي عليه ما به دست نيامد
آمريكا يا الاقل نخبگان آن درباره مداخله در انتخابات ما با توجه به حساسيت
اين مساله خوب فكر كنند .الوروف ادامه داد :اگر اين امر اتفاق بيفتد ما قوانين
خود را داريم و كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك صحبت كرده و متون
آن نيز مشخص است و به ما ميگويد چه چيز جايز است و چه چيز ممنوع .ما
براساس آن و قوانين خود عمل خواهيم كرد.

ترامپ ،مادورو را به اقدام نظامي تهديد كرد؛

بازشدن پای آمریکا به بحران ونزوئال

همزمان وزير دفاع ونزوئال ســخنان ترامپ را
حماقتدانست.دولتكاراكاسبارهاآمريكارامتهم
كرده است كه قصد مداخله نظامي در اين كشور را
دارد .به گفته سخنگوي دولت ونزوئال ،وزارت امور
خارجه اين كشور بيانيهاي در ارتباط با تهديدهاي
دونالد ترامپ خواهد داد .او در توئيتر نوشت :وزارت
امور خارجه ما بيانيهاي رسمي در رد تهديدهاي
امپرياليستيمنتشرميكند.
 دستگيري نظاميان مهاجم به پايگاهي
در والنسيا
وزير دفاع ونزوئال همچنين ديروز از دستگيري
گروهي از ارتشيان ونزوئال كه به يكي از پايگاههاي
نظامي اين كشور حمله كرده بودند ،خبر داد .آنها
يكشنبه گذشته به پايگاهي در شهر والنسيا يورش
برده بودند .والديمير پادرينو در توئيتر خود نوشت
كه مســووالن حمله گروهي از شبهنظاميان به
پايگاه نظامي فورته پاراماساي در والنسيا دستگير
شدهاند.
اشــاره او به دو نفر از رهبران اين حمله است.
يكي از آنها از نظامياني اســت كه در سال ۲۰۱۴

رويداد

كاخ ســفيد اعالم كرد كه مشــاوران دونالــد ترامپ به
عربســتان ،امارات ،بحرين ،قطر ،مصر و اسراييل و فلسطين
سفر ميكنند.
كاخ ســفيد اعالم كرد :سفر جارد كوشنر و دينا پاول ،دو
مشاور دونالد ترامپ و جيسون گرينبالت ،هماهنگكننده
روند صلح خاورميانه به عربستان ،امارات ،بحرين ،قطر ،مصر و
ش براي
اسراييل و فلسطين طي روزهاي آينده در راستاي تال 
حل بحران قطر ،احياي روند صلح و كاهش خشونت است و
قرار است اين هيات به تلآويو ،قدس و راماهلل برود.
كاخ سفيد گفته است ،دونالد ترامپ مشاوران ارشدش را
بازتاب

فدريكا موگريني فراخوان يك نشست اضطراري براي رايزني
درباره بحران كرهشــمالي را داده است .تنش ميان آمريكا و
كرهشمالي ابعادي نگرانكننده به خود گرفته است.
قرار اســت فردا نشستي ويژه براي بحث و تبادلنظر در
مورد بحران ميان كرهشــمالي و آمريكا در بروكسل برگزار
شود .در اين نشست از اعضاي كميته امنيت سياسي دعوت
شده است .نشست عادي اين كميته قرار بود روز  ۳۱آگوست
برگزار شود .به گفته مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا،
در گفتوگوهاي اين نشست اقدامات احتمالي اين اتحاديه در
قبال بحران كرهشمالي بررسي خواهد شد .مواردي كه در اين
نشست به بحث گذاشته ميشوند ،آزمايشات موشكي اخير
كرهشمالي و همچنين تهديدهاي متقابل رييسجمهور آمريكا
و رهبر كرهشمالي است.
دونالد ترامپ ،كرهشمالي را به حمله نظامي تهديد كرده
است .او جمعه گذشته در توئيتي نوشت :آمريكا براي راهحل
نظامي كامال آماده است ،سالحها با مهمات پر شدهاند و ضامن
آنها هم كشيده شــده ،براي وضعيتي كه كرهشمالي رفتار
نابخردانهاي داشته باشد .اميد كه كيم جونگ اون راه ديگري
را انتخاب كند .او دو روز پيش از آن هم در توئيتي كرهشمالي
را به خشم و آتش تهديد كرده بود.
كرهشــمالي در مقابل جزيره گوام در اقيانوس اطلس كه
يكــي از پايگاههاي نظامي مهم آمريكا به شــمار ميرود را
تهديد به حمله موشكي كرده است .در مقابل دونالد ترامپ
تهديد كرده است كه كرهشمالي از هرگونه اقدامي عليه آمريكا
پشيمان خواهد شد .به دنبال تهديدهاي كيم جونگ اون ،رهبر
كرهشمالي ،آژانس امنيت ملي گوام جمعه در دستورالعملي

فعاليت مخفي خود را عليه حكومت ونزوئال آغاز
كرده است .گروهي از نظاميان مسلح طي عملياتي
به نام ديويد به اين پايگاه واقع در  ۱۷۰كيلومتري
غرب كاراكاس ،پايتخت ونزوئال حمله كرده بودند.
آنها گفته بودند كه هدفشان بازگرداندن دوباره
دموكراسي به ونزوئالست.
از چند ماه پيش در ونزوئال اعتراضاتي گسترده
عليهنيكالسمادورو،رييسجمهوراينكشورشكل
گرفته است .در جريان اين اعتراضات ۱۲۰نفر جان
ت شدهاند.
خود را از دست داده و هزاران نفر بازداش 
مخالفان رييسجمهور را به تالش براي برقراري
ديكتاتوريمتهمميكنند.
 مادورو خواســتار نشســت رهبران
آمريكاي التين و كاراييب
رييسجمهور ونزوئال خواستار برگزاري نشست
فوري رهبران كشورهاي آمريكاي التين و حوزه
كاراييب با هدف رسيدگي به بحران ونزوئال شد.
نيكالس مادورو از ائتالف بوليواري مستقر در
كاراكاس خواســت تا به برنامهريزي اين نشست
كمك كند .وي گفت :رسما پيشنهاد ميدهم كه

ســالوادور سانچز سرن ،رييسجمهور السالوادور
نشست فوري رهبران  ۳۳كشور آمريكاي التين
و حوزه كاراييب را برگزار كند تا در جريان آن به
مساله بحران ونزوئال رسيدگي شود.
ائتالف بوليواري طرفدار مذاكره با ونزوئالست و
تحريمهاي اعمال شده از سوي آمريكا بر ونزوئال را
محكوم كرده است؛ تحريمهايي كه قصد داشتند
مادورو را از برگزاري انتخابات جنجالي براي تشكيل
مجلسموسسانمنصرفكنند.
 اخراج سفير ونزوئال از پرو
از طرفي بــه گزارش رويتــرز ،دولت پرو در
اعتراض به تشكيل مجلس موسسان قانون اساسي
در ونزوئال سفير اين كشور را اخراج كرد .همچنين
رييسجمهورپروازهمتايونزوئالييخودخواست
از قدرت كنارهگيري كند.
ونزوئال در واكنش به اخراج ســفيرش از ليما
دستور داد تا كاردار سفارت پرو در كاراكاس اين
كشور را ظرف پنج روز ترك كند .پرو سفيرش در
كاراكاس را مارس سال جاري ميالدي از ونزوئال
خارج كرده بود .اين بيانيه از سوي دولت ليما جمعه

مشاوران ارشد ترامپ راهي منطقه ميشوند
مسوول به جريان انداختن روند صلح بين فلسطين و اسراييل
كرده و اين بدان معناســت كه آمريكا باز ميخواهد بهطور
مستقيم وارد اين پرونده شود.
دربيانيهكاخسفيدآمدهاست،ترامپتصورميكندبازگشت
آرامش و ثبات به قدس در پي بحران اخير در مسجداالقصي
يك فرصت براي ادامه بررسيها و تالشهايي فراهم كرده كه
ترامپ در ابتداي روي كار آمدن جرقه آن را زد.
براساس بيانيه كاخ ســفيد ،ترامپ با مقامات دولتش از
جمله وزير خارجه ،رييس دفتر كاخ ســفيد ،مشاور امنيت

ملي آمريكا ،جارد كوشنر داماد و مشاور ارشدش ،گرينبالت
و همچنين سفير آمريكا در اسراييل رايزني كرده و تصميم
گرفته به زودي تيمي سه نفره از گرينبالت ،كوشنر و پاول را
به منطقه بفرستد تا با شركاي منطقهاي درباره حمايت بهتر
از روند صلح رايزني كنند.
در اين بيانيه آمده است ،ترامپ از آنها خواسته روي ايجاد
راهي براي انجام مذاكرات صلح ،مبارزه با افراطگرايي ،وضعيت
غزه و راههاي كاهش بحران انساني در آنجا و تقويت روابط با
شركاي منطقهاي به مذاكره بپردازند.

اتحاديه اروپا در پي نشست اضطراري درباره كرهشمالي
به ساكنان اين جزيره اعالم كرد براي هر گونه حمله موشكي
آماده باشــند .در اين دستورالعمل آمده است كه در صورت
حمله موشكي به تشعشعات نگاه نكنند و بر زمين دراز بكشند
و سر خود را بپوشانند.
جنگ لفظي خطرناك ميان كرهشمالي و رييسجمهور
آمريكا در سطح بينالمللي با انتقادهايي روبهرو شده است.
آنگال مركل ،صدراعظم آلمان ،روز جمعه تهديدات لفظي در
بحران كرهشــمالي را واكنشي نادرست خواند .او با تاكيد بر
تالش در راستاي يافتن يك راهحل صلحآميز گفت كه گزينه
نظامي راهحل اين بحران نيست.
وزير امور خارجه روسيه نسبت به خطر درگيري نظامي

شديدا ابراز نگراني كرده و اين خطر را بسيار جدي دانسته است
و از طرح مشترك كشورش با چين براي كاهش تنشها سخن
گفته است .وزير دفاع آمريكا هم در ادامه كشمكش لفظي با
كرهشمالي ،نسبت به در گرفتن جنگ هشدار داد.
اوپنجشنبهگذشتهدرواشنگتنگفتكهكشمكشنظامي
با پيونگيانگ فاجعهبار خواهد بود .وزير دفاع اياالت متحده
گفت كه هنوز از تمام امكانات ديپلماتيك براي حل اختالفات
با كرهشمالي استفاده نشده و او مايل است كه در اين راستا
تالش كند .گفته ميشود كه به موازات تهديدهاي لفظي ميان
رهبران آمريكا و كرهشمالي ،تالشهاي ديپلماتيك نيز براي
حل بحران كرهشمالي در جريان است.

گذشتهكميپسازآنمنتشرشدكهرييسجمهور
پرو ،نيكالس مادورو را ديكتاتور خواند.
اين نخستين بار است كه يك كشور از زمان
رايگيري  ۳۰ژوئيه ســال جاري ميالدي كه به
تشكيل مجلس موسسان قانون اساسي در ونزوئال
منجر شد ،سفير اين كشور را اخراج ميكند .در
آمريكاي التين پرو موضعي سرســخت در قبال
سياستهاي مادورو دارد و به اقدامات وي به شدت
انتقاد كرده است.
اخيرا هم دولت پرو ديپلماتهاي ارشد منطقه را
فراخوانده تا درباره ونزوئال در ليما به بحث و تبادل
نظر بپردازند ۱۲ .كشــور حاضر در اين نشست
مراتب اعتراض خود را به اقدامات دولت كاراكاس
عليهمخالفانوهمچنينتشكيلمجلسموسسان
تغيير قانون اساسي ابراز داشتهاند.
مادورو ميگويد مجلس موسسان تنها راه ابقاي
امنيت و ثبات در ونزوئالست و رييسجمهور پرو
را كه بانكدار سابق در وال استريت بوده ،دشمن
ونزوئال ميداند .وزارت خارجه ونزوئال در بيانيهاي
اعالم كرد :دولت كاراكاس به روابط عميق خود با
مردم پرو با وجود اين اقدام از ســوي دولت ليما
ادامه ميدهد .همچنين ديهگو مولرو ،سفير پرو در
ونزوئال باقي ميماند .درهمين حال ،رييسجمهور
پرو درخواســت مادورو براي گفتوگوي رو در رو
را رد كرد و خواســتار بركناري وي شــد .وي در
نشست سرمايهگذاري آمريكاي التين گفت كه
مادورو اعتبارش را با تشكيل اين مجلس موسسان
از دســت داده و ديگر نميتواند زمامدار امور در
ونزوئال باشد.
رييسجمهور پرو گفت :مادورو يك ديكتاتور
است و از طريق مجلس موسسان و با حذف كنگره،
كودتا به راه انداخته است .اين اقدام از سوي مادورو
باعث شده هزاران نفر از مردم ونزوئال به دليل فقر
زياد و افزايش تورمي كه روزانه شاهدش هستيم ،به
كشورهايهمسايهبگريزندودرخواستپناهندگي
كنند .البته ما راهها را به ســوي مردم ونزوئال باز
ميگذاريم .پــرو اخيرا ويزاي كاري را براي مردم
ونزوئال تمديد كرده اســت .رييسجمهوري پرو
در ادامه گفت :تنها چيزي كه ميتوانم بگويم اين
است كه افراد زيادي هستند كه در ونزوئال سخت
زندگيميكنند.

كاخ سفيد آورده است ،ترامپ معتقد است صلح در منطقه
ممكن است.
اخيرا رياض مالكي ،وزير خارجه فلسطين اعالم كرده بود
كه هياتي آمريكايي به زودي به منطقه سفر ميكند .كوشنر
و گرينبالت پيشتر نيز براي احياي روند صلح ميان فلسطين
و اسراييل به منطقه سفر كرده بودند.
دور آخر مذاكرات مستقيم ميان فلسطين و اسراييل آوريل
سال  ۲۰۱۴برگزار شده بود .بحران قطر نيز موضوع ديدار و
گفتوگوي مشاوران ترامپ با مقامات منطقه خواهد بود .پيشتر
مصر ،عربستان ،امارات و بحرين قطر را به حمايت از تروريسم
متهم و اين كشور را تحريم كردند.
  گفتوگوي روساي جمهور چين و آمريكا
رييسجمهور چين در گفتوگــوي صبح ديروز خود با
رييسجمهور آمريكا ،خواستار حل مسالمتآميز مساله اتمي
كرهشمالي شده است.
بنا به بيانيه كاخ سفيد ،دونالد ترامپ و شي جين پينگ
خواستار دستكشيدن كرهشمالي از رفتارهاي تحريكآميز
و تنشزا شدهاند.
گفتوگوي تلفني ميان دونالد ترامپ و شي جينپينگ،
پيش از اين برنامهريزي شده بود؛ ترامپ جمعه گذشته پس
از آنكه هشدارهاي تازهاي به پيونگيانگ داد ،گفته بود كه
قرار است با شي در مورد كرهشمالي گفتوگو كند.
بنا بر گزارشــي كه در تلويزيون دولتــي چين در مورد
صحبتهاي رهبران دو كشور منتشر شده ،شي جين پينگ
خواســتار يافتن راهحلي مســالمتآميز براي مساله اتمي
كرهشمالي شده و از طرفهاي مربوطه خواست ه است از سخنان
و اقداماتي كه به تنشها ميافزايد ،دوري كنند.
بنا بر ايــن گزارش ،رييسجمهور چين ،گفته منافع هر
دو كشــور چين و اياالت متحده ايجاب ميكند كه به حفظ
صلح در شبهجزيره كره و خلع سالح اتمي آن پايبند بمانند.
بنا بر بيانيهاي كه كاخ ســفيد منتشر كرده ،رييسجمهور
آمريكا و همتاي چيني او گفتهاند كرهشمالي بايد از رفتارهاي
تحريككننده و تنشزاي خود دست بكشد.
كاخ ســفيد در بيانيه خود گفته است سران دو كشور
قطعنامه تازه شوراي امنيت عليه پيونگيانگ را گامي الزم
و مهم براي ايجاد صلح و ثبات در شبهجزيره كره توصيف
كردهاند و بر تعهد خود به خلع سالح اتمي در اين منطقه
تاكيد كردهاند.

