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ايسنا -سفير آمريــكا در روسيه ،شرايط واشنگتن را براي تقويت و
بهبود روابط با مسكو عنوان كرد.
جانهانتســمن در گفتوگو با خبرگزاري ودوموستي گفت:حل و
فصل وضعيت در اوكراين يك موضوع مهم براي بازسازي روابط روسيه
و آمريكاست.
وي افزود :دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده
آمريكا منجر به وضعيتي شده كه روابط بين دو كشور به پايينتر سطح
ممكن رسيده است.
ســفير آمريكا تصريح كرد :با اين وجود دليل اصلي سردي روابط دو
كشور وضعيت در اوكراين است ،اما بياعتمادي را نيز بايد به سبد مراودات
دو كشور اضافه كنيم .اگر اين موضوعات را حل و فصل نكنيم نميتوانيم
با يكديگر به نتيجه برسيم .

لحظ ه سرنوشتساز براي مذاكرات برگزيت

 - AFPنخســتوزير انگليس امروز براي رســيدن به توافق بر سر
شــرايط اجراي برگزيت با رييس كميسيون اروپايي تالش خواهد كرد؛
ماهها مذاكرات فشرده به لحظه سرنوشتسازي رسيده است.
اتحاديه اروپا ميگويد جلسه يكشنبه گذشته بروكسل ضرباالجل
قاطعي به لندن بوده است تا پيشرفتي در مسايل مرتبط با خروج بريتانيا
از اين نهاد نشان دهد و يا در غير اين صورت آنها نميتوانند شروع مذاكرات
درباره آينده روابط تجاري را در نشست  ۱۵دسامبر تاييد كنند.
يكي از ســخنگوهاي دولت انگليس در بيانيهاي گفت« :با توجه به
مذاكرات متعددي كه پيش رو داريم ،دوشنبه مرحله حساسي در جاده
منتهي به نشست ويژه ماه دسامبر است ».دفتر نخستوزيري انگليس
هم گفت ،مذاكرات چند روز ادامه مييابد .به گفته آنها ،ترزا ميعالوه بر
ژان كلود يونكر ،رييس كميسيون اروپايي با دونالد تاسك ،رييس شوراي
اروپايي هم ديدار و گفتوگو خواهد داشت.

ونزوئال پول مجازي عرضه ميكند

ايسنا -رييسجمهور ونزوئال از عرضه پول مجازي در اين كشور با
هدف كاستن از مشكالت مالي خبر داده است.
به گفته مادورو نفت ،گاز ،طال و الماس ونزوئال پشتوانه پترو ،واحد پول
مجازي جديد اين كشور خواهد بود.
در ماههاي گذشته ارزش بوليوار ،پول ملي ونزوئال به علت مشكالت
اقتصادي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي ،روند نزولي داشته است.
مادورو گفته اســت كه اميدوار اســت ونزوئال با ايجاد پول مجازي با
تحريمهاي اقتصادي آمريكا و اتحاديه اروپا مقابله كند.
با اين حال ،آقاي مادورو به جزييات نحوه عرضه و كاربري پول مجازي
پترو اشاره نكرد.
ونزوئــا  ۱۴۰ميليــارد دالر بدهي خارجــي دارد و تحليلگران
ميگويند دولت اين كشور اميدوار است با راهاندازي ارز مجازي كمي
از مشكالتش بكاهد.

اولين سفير عربي در سوريه پس از آغاز بحران

ايسنا -بشار اسد ،رييسجمهور ســوريه ديروز در كاخ الشعب در
دمشق استوارنامه سعد زخيا ،سفير لبنان در سوريه را تحويل گرفت و
وي گفتوگويي با ســفير جديد داشت و براي او در ماموريتاش آرزوي
موفقيت كرد.
سعد زخيا پس از اينكه وارد دمشق شد ،از برعهده گرفتن اين پست
اظهار خرسندي كرد و گفت :من احساس خرسندي ميكنم چراكه در
ســرزمين خود و در ميان مردم خودم هستم .من به نفع دو كشور و دو
ملت برادر تالش خواهم كرد.
سعد حريري ،نخستوزير لبنان شخصا حكمي مبني بر تعيين سفير
جديد لبنان در سوريه را امضا و اين حكم را ارسال كرد .به دنبال آن دولت
سوريه نيز با اين امر موافقت كرد.
سعد زخيا اولين سفير عربي است كه پس از آغاز بحران در سوريه،
به دمشق بازگشته است.

سفر وزير دفاع آمريكا به پاكستان

رويترز -جيمز ماتيس ،وزير دفاع آمريكا براي نخستين بار از زمان
تصدي اين وزارتخانه در دولت دونالد ترامپ ديروز به پاكستان سفر كرده
تا از مقامهاي اين كشور بخواهد تالش بيشتري براي مهار شبهنظامياني
كه از خاك پاكســتان به عنوان پايگاه اجراي حمالتشان در افغانستان
استفاده ميكنند ،انجام دهند.
اين در حالي اســت كه چند روز پيش مقامهاي پاكســتان اقدام
بــه آزاد كردن يك رهبر افراطگر كه از او به عنوان مغز متفكر حمله
تروريســتي سال  ۲۰۰۸بمبئي ياد ميشود ،كردند كه خشم آمريكا
را برانگيخت.
مقامها و تحليلگران آمريكايي به فاصله حدود  ۱۰۰روز از زمان اعالم
راهبرد جديد دونالد ترامپ براي حوزه جنوب آسيا ميگويند موفقيتهاي
كمي به دست آمده و هنوز مشخص نيست كه چطور قرار است پيشرفت
به دست آيد.
ماتيس خطاب به خبرنگاراني كه در سفر به پاكستان او را همراهي
ميكردند ،گفت :از رهبران پاكستان شنيدهايم كه ميگويند از تروريسم
حمايت نميكنند .ما انتظار داريم آنها در راستاي بيشترين منفعت خود
يعني حمايت از صلح و ثبات منطقهاي تالش كنند.
ماتيس خاطرنشان كرد :هدف از اين سفر او يافتن «زمينه مشترك»
و همكاري با يكديگر است.
گزارش شده كه ماتيس وارد يك پايگاه نيروي هوايي در شهر راولپندي
شده و قرار است به محل سفارت آمريكا در پاكستان برود.
آنگونه كه گفته شده او قرار است در پاكستان با شاهد خاقان عباسي،
نخستوزير اين كشور و ژنرال قمر جاويد باجوا ،فرمانده ارتش اين كشور
ديدار داشته باشد.
مقامهاي ارشــد آمريكا ميگويند هنوز شاهد هيچگونه تغييري در
موضع پاكســتان در حمايت از شــبهنظاميان با وجود سفرهاي مكرر
مقامهاي آمريكايي از جمله ســفر اخير ركس تيلرســون ،وزير خارجه
آمريكا نبودهاند.
ماتيس اوايل سالجاري ميالدي سفري به منطقه داشت كه در آن سفر
به پاكستان نرفت اما به جايش به هند يعني كشور رقيب پاكستان رفت.

قطر پس از شــش مــاه محاصره و تحريم ،نخســتين تماسهاي خود با
همســايگانش را برقرار ميكند .وزير خارجه قطر اعالم كرد شوراي همكاري
خليج فارس براي شــركت در اجالس اين شورا در كويت از اين كشور دعوت
كرده است.
به گفته وزير امور خارجه قطر دعوت به شركت در اجالس شوراي همكاري
خليج فارس از سوي كويت صورت گرفته است.
محمد بن عبدالرحمان آل ثاني ،وزير خارجه قطر ،ديروز در دوحه اعالم كرد
كه شوراي همكاري خليج فارس براي شركت در اجالس اين شورا از قطر دعوت

يكي از دموكراتهاي ارشد كميته قضايي
ســناي آمريكا گفت ،اين مجلس در حال
تشكيل پروندهاي عليه رييسجمهور آمريكا
درباره مانعتراشي در روند عدالت است.
بــه گــزارش دويچهوله ،چنــد نفر از
قانونگذاران سرشــناس آمريكايي به دونالد
ترامپ در پي تداوم ارتباطهاي توئيتري او
از تحقيقات افبيآي درباره مداخله روسيه
در انتخابات رياســتجمهوري  ۲۰۱۶به او
نســبت به مانعتراشياش بر سر راه عدالت
هشدار دادند.
ترامپ مجــددا در جديدترين حمالت
توئيتــرياش اتهــام وارد شــده به خود
درخصوص تالش براي ايجاد مانع بر ســر
راه اين تحقيقات را رد كرد.
چند نفــر از قانونگذاران جمهوريخواه و
دموكرات آمريكايي به ترامپ هشدار دادند
كه او با تــداوم اظهارنظرهاي توئيترياش
بــراي تحقيقات جاري در پرونده ارتباط او
با روســيه وارد وضعيت خطرناكي شده و
اظهارنظرهاي بيشتر او ميتواند در راستاي
تشــديد اتهام مانعتراشي بر سر راه عدالت
مورد استناد قرار گيرد.
ترامپ توئيت كرده بود كه او مايكل فلن،
مشاور امنيت ملي سابق خود را در ماه فوريه
به دليل دروغگويي به مايك پنس ،معاون
وي در افبــيآي درخصوص ارتباطاتش با
مقامات روسيه اخراج كرده است.
او بعد از اين توئيت يكبار از بابت اينكه
اطالع قبلي از ارتــكاب اين جرم جدي از
سوي فلن داشته و بعدا مدير سابق افبيآي
را بــراي معاف كردن فلن از اين تحقيقات
تحت فشــار قــرار داده ،مــورد انتقادهاي
گسترده قرار گرفت.
با اين حال ترامپ به واكنشهاي توئيترياش
ادامه داد و مجددا نوشت كه او هرگز از كومي
نخواسته بود از تحقيقات درباره ارتباطات فلين
با مسكو دست بردارد.

شوراي همكاري خليج فارس متشكل از شش كشور عربستان ،امارات ،بحرين،
كويت و عمان است .اما دو كشور كويت و عمان در محاصره و تحريم قطر شركت
نكردند .به گفته وزير خارجه قطر دعوت به شركت در اجالس شوراي همكاري
خليج فارس از ســوي كويت صورت گرفته كه از آغاز بحران در روابط قطر با
همسايگانش ،به عنوان ميانجي فعال بوده است.
از طرفي هنوز روشن نيست كه همه شش كشور عضو شوراي همكاري
خليج فارس در اجالس كويت شــركت ميكنند يا نه .روزهاي گذشته در
برخي رسانههاي عربي آمده بود كه در صورت دعوت قطر به سيوهشتمين
اجالس شــوراي همكاري خليج فارس ،عربســتان ،امارات و بحرين در آن
شركت نخواهند كرد.

سناي آمريكا در تدارك تشكيل پرونده عليه ترامپ؛

مانع تراشی بر سر راه عدالت

 هشدار نسبت به توئيتهاي ترامپ
قانونگــذاران آمريكايــي در چنــد
مصاحبــه تلويزيونــي به ترامپ هشــدار
دادنــد جديدتريــن توئيتهاي او باز هم
ميتواند به ضرر او باشد.
دايان فاينستاين از دموكراتهاي ارشد
كميته قضايي ســناي آمريكا اظهار داشت:
بــه اعتقاد او اخراج كردن كومي از ســوي
ترامپ مســتقيما به اين خاطر بوده كه او

موافق برداشته شدن فشار تحقيقات ارتباط
با روسيه نبوده است.
او خاطرنشان كرد كه توئيتهاي ترامپ
مجددا نشــاندهنده مانعتراشي بر سر راه
عدالت هستند.
فاينستاين در مصاحبه با انبيسي گفت:
همانطور كه ميدانيد ،من از مقامهاي ارشد
قضايي هستم و كميته قضايي تحقيقاتي را
در دســت دارد كه شامل اتهام مانعتراشي

چالش

آغاز بزرگترين مانور هوايي مشترك آمريكا و كرهجنوبي

 -AFPيك هفته پس از آزمايش يك موشــك قارهپيما توســط كرهشمالي ،مانور هوايي مشترك پنج روزه آمريكا و
كرهجنوبي آغاز شد .در اين مانور بيش از  ۲۳۰جنگنده از جمله جنگندههاي چندمنظوره و پنهانكار اف ۳۵شركت دارند.
هدف مانور تقويت آمادگي نظامي دو كشور متحد اعالم شده.
بزرگترين مانور مشترك هوايي آمريكا و كرهجنوبي ديروز با نام «نقطه هوشياري» آغاز شد .در اين مانور  ۲۳۰جنگنده،
از جمله جنگندههاي اف ۲۲و جنگندههاي چندمنظوره اف ۳۵آمريكايي و  ۱۲هزار سرباز شركت دارند.
مانور هوايي تا روز جمعه آينده ادامه خواهد يافت .هدف مانور تقويت آمادگي نظامي دو كشور متحد اعالم شده است .برخي
رسانههاي كرهجنوبي نوشتهاند ممكن است بمبافكنهاي راهبردي  1B-Bآمريكايي نيز در اين مانور شركت داشته باشند.
كميته كرهشمالي براي اتحاد صلحآميز دو كشور ،اياالت متحده آمريكا و كرهجنوبي را متهم كرد كه با مانور هوايي مشترك
خود درصدد نابودي كرهشمالي هستند.
وزير خارجه كرهشمالي نيز يك روز پيش از آن اياالت متحده آمريكا را متهم كرده بود كه به دنبال «يك جنگ هستهاي»
است .پيونگيانگ همواره آمريكا را متهم ميكند كه از طريق مانورهاي مشترك نظامي با كرهجنوبي ،در حال آمادهشدن
براي حمله به كرهشمالي است .آمريكا و كرهجنوبي اين اتهام را رد ميكنند.
با افزايش تنش ميان آمريكا و كرهشمالي ،سناتور ليندسي گراهام پيشنهاد كرده خانوادههاي سربازان آمريكايي از كرهجنوبي
خارج شوند .اين سناتور جمهوريخواه به شبكه تلويزيوني سيبياس آمريكا گفت« :با توجه به تحريكات كرهشمالي ،اين ديوانگي
است كه بچهها و همسران نظاميان به كرهجنوبي فرستاده شوند».
به اعتقاد وي پس از آزمايش موشكي اخير كرهشمالي ،خطر درگيري نظامي ميان اياالت متحده آمريكا و كرهشمالي
افزايش يافته است.
بازتاب

اتحاديه عرب نسبت به شعلهور شدن موج تازه «خشونت
و تعصب» در منطقه در صورت اعالم بيتالمقدس به عنوان
پايتخت اسراييل هشدار داد .گفته ميشود رييسجمهور آمريكا
به زودي نظر خود را در اينباره اعالم خواهد كرد.
احمــد ابوالغيظ دبيركل اتحاديه عرب در ســخناني در
قاهره نسبت به پيامدهاي به رسميت شناختن بيتالمقدس
(اورشليم) به عنوان پايتخت اسراييل هشدار داد.
دبيركل اتحاديه عرب گفت :اگر اياالت متحده آمريكا
بيتالمقدس را بهعنوان پايتخت اســراييل به رســميت
بشناســد يا سفارت خود را از تلآويو به آنجا منتقل كند،
ممكن است منطقه با موج جديدي از «خشونت و تعصب»
مواجه شود.
احمد ابوالغيظ تاكيد كرد« :هيچ چيز چنين تصميمي را
توجيه نميكند .اين تصميم به صلح و ثبات خدمت نميكند،
بلكه موجب تشديد خشــونت و تعصب ميشود ».دبيركل
اتحاديه عرب افزود« :مايه تاسف است كه هنوز برخي چنين
ن آنكه خطرات ناشي از آن را براي
هدفي را دنبال ميكنند ،بدو 
ثبات خاور نزديك و همه جهان در نظر بگيرند».
ابوالغيظ گفت :اگر دونالد ترامپ ،رييسجمهور آمريكا به
وعده انتخاباتي خود عمل كرده و سفارت آمريكا را به اورشليم
منتقل كند ،اين اقدام تنها در خدمت دولت اسراييل خواهد
بود كه مخالف صلح است.
رسانههاي آمريكا ميگويند دونالد ترامپ ،رييسجمهور
اين كشور قصد دارد فردا در نطقي بيتالمقدس (اورشليم)
را بهعنوان پايتخت اسراييل به رسميت بشناسد اما احتمال
دارد ترامپ انتقال سفارت آمريكا از تلآويو به اورشليم را به
تعويق بيندازد.

در اجراي عدالت ميشود .گمان ميكنم در
حال نزديك شدن به تشكيل پروندهاي در
اين خصوص هستيم .محتواي اين اعالم جرم
و اظهارات مطرحشده از سوي كاخ سفيد از
مانعتراشي در روند عدالت حكايت دارد.
وي گفت :اين مســاله در اظهارات كاخ
سفيد و در توئيتهاي ترامپ مشهود است
و مهمتر از همه اين مساله در جريان اخراج
جيمز كومي از رياســت افبيآي بســيار

پررنگ ميشود چراكه از نظر من او به اين
دليل اخراج شد كه خواست از تحقيق درباره
پرونده روسيه دست بردارد .اين مانعتراشي
در اجراي عدالت است.
اين ســناتور همچنين گفت كه با وجود
فشارهاي تام استاير از دموكراتهاي ايالت
كاليفرنيــا كه قصد ورود به رقابت ســنا را
دارد ،آمــاده حمايت از اســتيضاح ترامپ
نيست .او گفت :معتقدم زمان آن است كه
تحقيقاتمان را تمــام كنيم و نميخواهم
نسبت به طرفين اين تحقيقات ،جانبداري
داشته باشم.
همچنيــن ليندســي گراهام ســناتور
جمهوريخواه هشــدار داد كــه ترامپ بايد
محتاطانه گام بردارد.
او در شــبكه ســيبياس گفــت:
اظهارنظرهــاي ترامپ دربــاره تحقيقات
مربوط به مداخله روســيه ،خودش را در
خطر قرار خواهد داد.
در عين حال آدام شيفت ،دموكرات ارشد
كميته اطالعاتي منتخب دائمي در مجلس
نمايندگان آمريكا به شبكه ايبيسي گفت:
رييسجمهور ميدانست فلين به افبيآي
دروغ گفته است .معني آن اين است كه او
هنگامي كه با مدير افبيآي صحبت كرد
و از او خواســت اين پرونــده را عمال كنار
بگذارد پــي برده بود كه فلين مرتكب يك
جرم فدرال شده است.
با ايــن حال جان داود ،وكيل ترامپ در
تالش براي كاهش اين مناقشه توئيتري به
شبكه ايبيســي گفت :او خودش توئيت
مناقشهبرانگيز ترامپ درباره فلين را نوشته
و اين كار را به شكلي «درهم و برهم» انجام
داده است.
فليــن روز گذشــته بــه دروغگويي به
بازرســان فــدرال اقرار كــرده و متعهد به
همكاري با دادستانها بر سر پرونده ارتباط
ترامپ -روسيه شد.

ادامه درگيري ميان نيروهاي وفادار به صالح و حوثيها در صنعا

 -BBCگزارشها از يمن حاكي است حمالت هوايي بيشتري در طول  ۲۴ساعت گذشته به اهدافي در صنعا ،پايتخت،
صورت گرفته است.
براساس همين گزارشها اين حمالت در حالي افزايش يافته است كه درگيريها بين نيروهاي حوثي و نيروهاي وفادار به
عبداهلل صالح ،رييسجمهور پيشين اين كشور ،تشديد شده است.
ساكنان صنعا ميگويند چندين انفجار پياپي در نزديكي فرودگاه بينالمللي صنعا و همچنين وزارت كشور صورت گرفته
است .صالح پيشتر از متحدين حوثيها بود و در اتحاد با آنها در مقابل نيروهاي وفادار به عبد ربه منصور هادي ميجنگيد.
نيروهاي ائتالف به رهبري عربستان سعودي آقاي هادي را به عنوان رييسجمهور قانوني يمن ميشناسند .اين درحالي
است كه ايران گروهحوثيها را به عنوان دولت انقالبي يمن معرفي ميكند.
درگيريها در يمن از روز يكشــنبه شــديدتر شد .روز يكشنبه گزارش شد كه هواپيماهاي ائتالف به رهبري عربستان
سعودي مواضع حوثيها را بمباران كردهاند .به نظر ميرسد هدف اين حمالت هواپيماهاي ائتالف به رهبري عربستان ،كمك
به نيروهاي علي عبداهلل صالح بوده باشد.
در حمالت ديروز همچنين گزارش شد يك ساختمان ديپلماتيك ايران هم در اين حمالت هدف قرار گرفته است .شبكه
ي تيوي چين تصاوير ساختماني با پرچم ايران را منتشر كرده كه دود سياهرنگي از آن خارج ميشد .گزارشي از ميزان
سيس 
خسارت يا جراحتهاي احتمالي منتشر نشده است .در همين حال دفتر سياسي شبهنظاميان حوثي ،هواداران آقاي صالح را
به كودتا متهم كرده است .همزمان صالح هم گفته اگر ائتالف به رهبري عربستان حمالت عليه غيرنظاميان را متوقف كند،
آمادگي دارد «صفحهاي تازه» در رابطه خود با عربستان بگشايد.
سازمان ملل ميگويد از زمان مداخله ائتالف عربستان در جنگ داخلي يمن ،نبردها و حمالت هوايي بيش از  ۸۶۷۰نفر
كشته و نزديك به  ۵۰هزار زخمي به جا گذاشته است .بيش از  ۶۰درصد اين كشتهها غيرنظامي هستند.

هشدار اتحاديه عرب درباره اعالم بيتالمقدس بهعنوان پايتخت اسراييل

  نگراني اردن
وزير خارجــه اردن در مورد «عواقب خطرناك» تصميم
احتمالي آمريكا براي به رسميت شناختن بيتالمقدس به
عنوان پايتخت اسراييل هشدار داده است.
صفدي در صفحه توئيتر خود نوشــته كه در گفتوگو با
ركس تيلرسون ،همتاي آمريكايي خود به او گفته است چنين
تصميمي خشم شديد جهان عرب و دنياي اسالم را برخواهد
انگيخت .اين در حالي است كه گمانهزنيها حكايت از آن دارد
كه دونالد ترامپ ،رييسجمهور آمريكا قرار است بهزودي براي
عمل كردن به يكي از وعدههاي انتخاباتي خود بيتالمقدس
را به عنوان پايتخت اسراييل به رسميت بشناسد هرچند قصد
ندارد سفارت آمريكا را فورا به اين شهر منتقل كند.

زاویه

شرط آمريكا براي بهبود روابط با روسيه

حضورقطردرنشستشورايهمكاريخليجفارس

كرده است و شيخ تميم بنحمد آلثاني در اين نشست شركت ميكند.
به گزارش دويچهوله اين نخستين ارتباط رسمي قطر با همسايگانش از آغاز
محاصره و تحريم اين كشــور از سوي چهار كشور عربي به رهبري عربستان
اســت .اجالس شوراي همكاري خليج فارس امروز و فردا ( ۵و  )۶دسامبر در
كويت برگزار ميشود.
عربستان سعودي ،امارات متحده عربي ،بحرين و مصر روز  ۵ژوئن ۲۰۱۷
روابــط ديپلماتيك خود را با قطر قطع كرده و تمام راههاي زميني و هوايي و
دريايي خود را به روي قطر بستند .كشورهاي محاصرهكننده قطر را به حمايت
از گروههاي تروريستي و ايجاد روابط نزديك با ايران ،رقيب منطقهاي عربستان
متهم ميكنند .قطر اين ادعاها را رد ميكند.

شماره 3795

  كوشنر :ترامپ هنوز تصميم نگرفته است
جارد كوشــنر مشــاور ارشــد دونالد ترامــپ ميگويد
رييسجمهور آمريكا همچنــان در حال ارزيابي گزينههاي
مختلف در رابطه با پايتخت اسراييل است.
داماد ترامپ گفت كه دونالد ترامپ هنوز تصميم نگرفته
بيتالمقدس را به عنوان پايتخت اسراييل به رسميت بشناسد
يا اينكه سفارت آمريكا را به اين شهر منتقل كند.
از ســويي محمود عباس رييس تشــكيالت خودگردان
فلسطين نسبت به تبعات تصميم ترامپ هشدار داد.
به گزارش شــبكه خبري ايبيسي ،كوشنر كه مسوول
ازســرگيري مذاكرات صلح اســراييل و فلسطين است روز
يكشنبه عنوان كرد كه رييسجمهور آمريكا همچنان در حال

ارزيابي گزينههاي مختلف در اين باره است .وي اظهار داشت:
«رييسجمهور در حال تصميمگيري اســت .هنوز مسايل
بسياري وجود دارد كه او آنها را ارزيابي ميكند».
اظهارات جار كوشنر ساعتي قبل از آن بيان شد كه محمود
عباس رييس تشكيالت خودگردان فلسطين به آمريكا هشدار
داد بيتالمقدس را به عنوان پايتخت اســراييل به رسميت
نشناسد در غير اين صورت تالشهاي واشنگتن براي برقراري
صلح در خاورميانه به مخاطره خواهد افتاد.
وي اظهار داشــت :آمريكا به هر اقدامي كه در اين مورد
دســت بزند يا سفارت خود را به بيتالمقدس منتقل كند،
تهديدي براي آينده فرآيند صلح محسوب ميشود و با مخالفت
فلسطينيها ،اعراب و كشورهاي جهان مواجه خواهد شد.
مقامات آمريكا هفته گذشــته اعالم كردند دونالد ترامپ
مترصد اســت بيتالمقدس را به عنوان پايتخت اسراييل به
رسميت بشناسد و زمان و چگونگي انتقال سفارت آمريكا از
تلآويو به بيتالمقدس را در دست بررسي دارد.
اين سياســتي است كه كنگره آمريكا  ۲۲سال قبل راي
بــه اجراي آن داده بود اما از آن زمان تاكنون همه روســاي
جمهور آمريكا دستور به تعليق آن داده بودند .انتظار ميرود
كه ترامپ تصميم خود را در اين باره روز چهارشــنبه هفته
جاري اعالم كند.
يكــي از وعدههاي دونالد ترامپ در كارزار انتخاباتي خود
انتقال سفارت آمريكا به بيتالمقدس بود.
اسراييل شهر بيتالمقدس را پايتخت خود ميداند و بيشتر
ادارههاي دولتي ،دفتر نخست وزير ،دادگاه عالي و پارلمان اين
كشور در اين شهر است .فلسطينيها نيز بيتالمقدس شرقي
ِ
پايتخت كشو ِر
را كه از ســال  ۱۹۶۷در دست اسراييل است
خود ميخوانند.

