
ظریف:

همه در یک کشتی نشسته ایم

محمدجواد ظریف نوشت: وزارت امور خارجه همواره بر این باور بوده که 
دیپلماسی تنها در سایه قدرت ملی، انسجام داخلی و حمایت مردمی 
می تواند دستاوردهای میدانی را در صحنه های منطقه ای و جهانی تثبیت 

کند.
به گزارش ایسنا، متن پیام اینستاگرامی ظریف که دقایقی پیش در حساب کاربری 
وی در دومین روز کاری او پس از رد استعفایش از سوی رئیس جمهور منتشر شد، 

به شرح زیر است:
»بنام خدا

دوستان سالم
دریای بیکران محبت مردم بزرگ و دالور ایران و نمایندگان ارجمندشان، اظهارات 
بزرگوارانه برادر عزیزم سردار سرافراز قاسم سلیمانی، نامه سخاوتمندانه و پرصالبت 
ریاست محترم جمهوری و کرامت و لطف پدرانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی، عزم 
من و همکارانم در وزارت امور خارجه برای پاسداری از منافع ملی و حقوق این مردم 
بزرگ را دوچندان نمود. این وفاق و همدلی رمز پیروزی و پیشرفت این ملت بزرگ 
در طول چهل سال گذشته بوده است و نیز بزرگ ترین دلیل شکست سلطه گران که 
منافع خود را در ایجاد شکاف در جامعه ایرانی جستجو کرده اند. با اعتماد میان مردم 
و مسئوالن و هم افزایی خدمتگزاران این مرز و بوم در انجام وظایف بر اساس قانون، 
فشارهای سلطه گران کم خردکه پس از تحمل شکست ها و خسارت ها، هنوز هم 
منافع شان را در سلطه طلبی پرهزینه و بی حاصل، فروش سالح و ناامن سازی غرب 
آسیا و فشار حداکثری بر مردم بزرگ ایران جستجو می کنند راه بجایی نخواهد برد.

وزارت امور خارجه همواره بر این باور بوده که دیپلماسی تنها در سایه قدرت ملی، 
انسجام داخلی و حمایت مردمی می تواند دستاوردهای میدانی را در صحنه های 
منطقه ای و جهانی تثبیت کند. امروز به لطف خدا، ثمره دالوری ها و رشادت های 
بزرگ مردان میدان مقاومت و ایثار، با تالش مخلصانه سربازان خط مقدم جبهه 
دیپلماسی به شکست تالش صهیونیست ها برای احیای پروژه شوم و خطرناک 
امنیتی سازی ایران و تثبیت نقش سازنده، صلح طلبانه و ضد افراط و خشونت 
ایران در صحنه منطقه ای انجامیده است. با همدلی و هم افزایی در کنار همفکری و 
نقد سازنده، و با عنایت الهی، کاستی های موجود جبران و مسیر باقی مانده با امید و 
خودباوری برای کمک به پیشرفت اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم 

طی خواهد شد.
تمامی ما ایرانیان بدون توجه به گرایش سیاسی و یا مذهب و قومیت در یک 
کشتی نشسته ایم و چه نیکوست که در آستانه نوروز، همه دغدغه های مشترک 
خود را به امید و فرصتی برای امنیت و پیشرفت درون زای ایران عزیز و برون گرائی 
خودباورانه و تعامل سازنده با جهان تبدیل کنیم تا کشتی ایران عزیزمان در دریای 

پرتالطم جهان پساغربی مسیر پیشرفت و تعالی را بپیماید.
به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل

چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم«

پامپئو:

کره شمالی درباره تعطیلی تاسیسات اتمی یانگ بیون 
صریح نیست

وزیر خارجه آمریکا امروز )جمعه( گفت که کره شمالی درحالی در جریان 
نشست هانوی خواستار لغو کامل تمامی تحریم ها شد که درباره تعطیلی و 

انهدام تأسیسات اتمی یانگ بیون شفاف سازی کاملی صورت نداده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا 
در جریان یک نشست خبری در توقفی کوتاه در مانیل، فیلیپین گفت: کره شمالی 
در نشست هانوی از ما خواست تا به طور کامل تحریم ها را برداریم اما هنوز درباره 
وضعیت تأسیسات اتمی یانگ بیون شفاف سازی صورت نگرفته است. آنها گفته بودند 
که آماده توقف کامل فعالیت این تأسیسات و انهدام آن هستند اما هنوز چیزی معلوم 
نیست. وی ادامه داد، آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره برای ادامه گفتگو مشتاق 
است. کره شمالی خواستار لغو تمامی تحریم هاست. دومین نشست میان دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی روز پنجشنبه 
در حالی تمام شد که دو طرف درباره تحریم ها به بن بست خوردند و به نتیجه ای 
نرسیدند. ترامپ گفت که رهبری کره شمالی به دنبال لغو تمامی تحریم هاست اما 
ری یونگ هو، وزیر خارجه کره شمالی بعداً گفت که پیونگ یانگ تنها به دنبال لغو 
نسبی تحریم هاست. وزیر خارجه کره شمالی همچنین گفت: یک پیشنهاد واقعی به 

مهندسان دو کشور برای انهدام تمامی سایت یانگ بیون ارائه شده است.

قطعنامه  آمریکا درباره ونزوئال وتو شد
روسیه و چین در حالی قطعنامه آمریکا درباره ونزوئال را در شورای امنیت 
سازمان ملل وتو کردند که پیش نویس قطعنامه ای از جانب روسیه درباره 

این کشور آمریکای التین نیز رد شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه 
در سازمان ملل قطعنامه آمریکا درباره ونزوئال را وتو کرده و آن را نقطه اوج نمایش 
استانداردهای دوگانه آمریکا درباره ونزوئال اعالم کرد. وی تاکید کرد که آمریکا از 
همان ابتدا می دانست که پیش نویس قطعنامه اش هیچ شانسی برای تأیید شدن 
ندارد. این سفیر همچنین گفت: ما به شدت نگران نشست شورای امنیت سازمان 
ملل بودیم که ممکن بود به عنوان گامی در جهت آماده سازی برای یک مداخله 

نظامی در ونزوئال و نه کمک رسانی به این کشور مورد استفاده قرار گیرد.
پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا، دولت نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری 
ونزوئال را به فروپاشی اقتصادی در این کشور متهم کرده بود. الیوت آبرامز، فرستاده 
ویژه آمریکا در امور ونزوئال گفته است: با رأی دادن منفی به این پیش نویس، برخی 
از اعضای شورای امنیت سازمان ملل به پناه دادن به مادورو و وابستگانش ادامه 

می دهند و بر رنج مردم این کشور می افزایند و باعث ادامه دار شدن آن می شوند.
در همین حال، وو هایتائو، سفیر چین در سازمان ملل نیز گفت: پیش نویس 
قطعنامه آمریکا درباره ونزوئال با مواضع چین کامالً در تضاد است. درباره امور ونزوئال 
مردم این کشور باید تصمیم بگیرند. چین مخالف مداخله نیروهای خارجی در امور 
داخلی ونزوئال و مخالف مداخله نظامی در امور این کشور است. پیش نویس آمریکا 
تنها ۹ رأی به دست آورد در حالیکه چین، روسیه و آفریقای جنوبی علیه آن رأی 
دادند. اندونزی، گینه استوایی و ساحل عاج رأی ممتنع دادند. این شورا سپس به 
پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی روسیه نیز که از راه حلی سیاسی در ونزوئال 

حمایت می کرد، رأی داد و این پیش نویس هم با هفت رأی علیه آن رد شد.

مجتمع یونگ بیون، مرکز تاسیسات هسته ای کره شمالی 
است و این کشور چندین بار قول داده است که عملیات 

این مجتمع را متوقف سازد.
وزیرخارجه کره شمالی می گوید مواضع پیونگ یانگ در مذاکرات 
هسته ای با آمریکا تغییر نخواهد کرد. کره شمالی می گوید تنها 
خواستار لغو بخشی از تحریم های آمریکا شده اما ترامپ گفته بود 
علت ناکامی اجالس ویتنام درخواست لغو کل تحریم ها آن هم 

پیش از امحای کامل تاسیسات هسته ای کره شمالی بوده است.
به گزارش بی بی سی، ری یونگ هو، وزیرخارجه کره شمالی 
ترامپ،  دونالد  میان  هانوی  اجالس  بی نتیجه  پایان  که پس 
کره شمالی  رهبر  اون،  جونگ  کیم  و  آمریکا  رئیس جمهوری 
تاکید کرده کشورش خواستار  با خبرنگاران سخن می گفت 
"درخواستی منطقی"  با طرح  بلکه  نبوده  لغو همه تحریم ها 
هسته ای  تحقیقات  مرکز  کامل  امحای  برابر  در  خواسته 
از  بخشی  آمریکا،  کارشناسان  نظارت  تحت  یونگ بیون 

تحریم ها علیه این کشور لغو شود.
ری یونگ هو گفته کشورش در برابر از بین بردن این تاسیسات 
هسته ای فقط از آمریکا خواسته بوده که تحریم هایی را که بر 

"زندگی مردم و کار و کاسبی مردم عادی" اثر گذاشته لغو شود.
وزیر خارجه کره شمالی همچنین گفته کیم جونگ اون در این 
اجالس حتی پیشنهاد کرده که حاضر است تمامی آزمایش های 

موشکی و هسته  ای خود را به طور دایمی متوقف کند.
او تاکید کرده تکرار فرصتی چون اجالس هانوی در آینده بعید 

به نظر می رسد.
"اصول ما پابرجا و غیرقابل تغییر باقی خواهد ماند و پیشنهادات 
ما هم هرگز تغییر نخواهد کرد حتی اگر آمریکا بخواهد در آینده 

پیشنهاد مذاکرات دیگری را طرح کند."
امروز، پنجشنبه ۲۸ فوریه، مذاکرات روسای جمهوری آمریکا و 
کره شمالی برای دومین روز متوالی در هانوی، ویتنام ادامه داشت 
اما این نشست زودتر از موعد به پایان رسید در حالی که انتظار 

می رفت دو طرف به توافقی هر چند مختصر دست یابند.
با انتشار اخبار عدم توافق میان آمریکا و کره شمالی، ارزش 

سهام کره جنوبی سقوط کرده است.
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته است کماکان 

در مورد این مذاکرات "خوش بین" است.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در همین رابطه به خبرنگاران 
گفت اگر آماده خلع سالح اتمی کشورش نبود در نشست با دونالد 

ترامپ در هانوی ویتنام حضور نمی یافت.
ترامپ پیش از ورود به ویتنام هم سعی کرد توقعات از این 
توافق  یک  برای  "عجله ای"  بود  گفته  و  نبرد  باال  را  نشست 

ندارد.
رهبران کره شمالی و آمریکا برای مذاکره جهت یافتن راهی 
برای حذف سالح های اتمی از شبه جزیره کره به ویتنام رفته 
بودند، همچنین پایان دادن به مخاصمه میان دو کره که یکی از 

دیگر محورهای مذاکره این دو رهبر بود.

اولین دیدار کیم و ترامپ که ژوئن سال پیش در سنگاپور برگزار 
شد، لحظه ای تاریخی بود اگرچه نتیجه خاصی به همراه نداشت.

اتو وارمبیر،  ترامپ در نشست خبری خود همچنین درباره 
دانشجوی آمریکایی زندانی در کره شمالی که به فاصله کوتاهی 
"چیزی  او  باره  در  کیم  آقای  گفت  درگذشت  آزادی  از  پس 

نمی دانست."
ترامپ گفت با رهبر کره شمالی در این باره حرف زده و اتفاقی 
که افتاده "وحشتناک بوده و فکر نمی کنم به نفعش )کیم جونگ 
اون( بود." او گفته است فکر نمی کند رهبری کره شمالی "از این 

مساله خبر داشت."
آنکیت پاندا، تحلیلگر مسایل کره شمالی گفته است احتماال دو 

کشور نتوانسته اند بر سر مرکز علمی و تحقیقات اتمی یونگ بیون 
به توافق برسند.

کره شمالی خواهان امتیازاتی در ازای تعطیلی آن است.
مجتمع یونگ بیون، مرکز تاسیسات هسته ای کره شمالی است 
و این کشور چندین بار قول داده است که عملیات این مجتمع 

را متوقف سازد.
کره شمالی در سال ۲۰۰۸، به عنوان بخشی از معامله خلع 
سالح در برابر دریافت کمک، دستگاه خنک کننده این مجتمع 

را از کار انداخت.
این نیروگاه با استفاده از سوخت مصرف شده از نیروگاه های 

دیگر، قادر به بازفرآوری پلوتونیوم است.
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 لوموند: امتناع مکرون از پوشیدن گردنبند نماد جلیقه زردها
- روزنامه فرانسوی »لو موند« نوشت: امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از پوشیدن گردنبند نماد جلیقه زردها در یک نشست ویژه زنان در شهر »ژیروند« امتناع کرد. به گزارش ایرنا، در این نشست، یکی از حاضران به نام »ناتالی« از مکرون 

خواست که این گردنبند را به عنوان همبستگی دولت با جلیقه زردها بپوشد امانوئل مکرون این هدیه را قبول می کند، در حالی که حاضر به پوشیدن آن نیست. مکرون خطاب به این فعال حوزه زنان گفت: من این حق را دارم لباس جلیقه زردها را 
نپوشم. رئیس دولت فرانسه در این نشست به مدت سه ساعت به بسیاری از سواالت حاضران پاسخ داد؛ این سواالت، عمومی و در زمینه های سازمان های دولتی و خدمات عمومی، هزینه های عمومی، محیط زیست و مسائل اجتماعی و زنان بود.

اخبار مذاکرات ترامپ و اون؛

 روایت کره شمالی از شکست نشست ویتنام

جایزه یک میلیون دالری آمریکا برای دستگیری یا کشتن حمزه بن الدن

در پی سفر هیات قطری به ابوظبی 

آشتی غیرمنتظره!

از آنجا که پسر رهبر سابق القاعده به رهبر کلیدی این گروه تروریستی بدل 
شده، مقام های آمریکایی جایزه ای یک میلیون دالری را برای اطالعاتی در 

نظر گرفته اند که به دستگیری یا مرگ حمزه بن الدن منجر شود.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه اکسپرس، حمزه بن الدن، پسر اسامه بن الدن، 
رهبر سابق القاعده از سوی مقام های آمریکایی دو سال قبل یک تروریست جهانی 
اعالم شد و حاال مقام های آمریکایی برای اطالعاتی که به دستگیری یا مرگ این رهبر 

جوان القاعده منجر شود، جایزه یک میلیون دالری در نظر گرفته اند.
این جایزه در وبسایت جوایز برای عدالت که توسط وزارت خارجه آمریکا اداره 

می شود، در نظر گرفته شده است.
در زیر نویس این جایزه نوشته شده است: حمزه بن الدن، پسر اسامه بن الدن است 
و به عنوان رهبری القاعده فعالیت می کند. او پیام های صوتی و تصویری در اینترنت 
منتشر می کند و از حامیانش می خواهد تا حمالتی را علیه آمریکا و متحدان غربی 

انجام دهند. او تهدید کرده که به خونخواهی کشته شدن پدرش در عملیات مه ۲۰۱۱ 
توسط نیروهای آمریکایی در ابیت آباد پاکستان دست به حمالتی در آمریکا می زند.

در ادامه بیانیه این وبسایت نیز آمده که در نامه های یافت شده در ساختمان ابیت آباد 
که اسامه بن الدن در آن کشته شد، وی پسرش را رهبر و جانشین خود در القاعده 

اعالم کرده است.
محل حمزه بن الدن مشخص نیست اما این احتمال وجود دارد که وی در جایی در 

مرز پاکستان و افغانستان مخفی شده باشد.
مایکل ایوانف، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت دیپلماتیک مدعی است: 
براین باوریم که حمزه بن الدن جایی در مرز افغانستان و پاکستان مخفی است و 
می تواند به ایران هم بیاید. اما او می تواند در هر جای دیگری در جنوب و مرکز آسیا 
هم باشد. حمزه بن الدن با دختر محمد عطا، یکی از رهبران حمله تروریستی ۱۱ 

سپتامبر ۲۰۰۱ ازدواج کرده است.

در این بیانیه آمده است که یوسف سلطان یوسف رئیس میز سازمان های 
بین المللی وزرات خارجه قطر در این نشست حضور می یابد.

رهسپار  قطری  هیات  ۲۰۱۷؛  ژوئن   ۵ بحران  از  پس  بار  اولین  فرارو- برای 
ابوظبی شد.

اسپوتنیک گزارش داد: هیات قطری برای شرکت در نشست شورای وزیران خارجه 
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی رهسپار ابوظبی پایتخت امارات شد.

وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه ای اعالم کرد که در نشست شورای وزیران خارجه 

کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در امارات شرکت می کند.
در این بیانیه آمده است که یوسف سلطان یوسف رئیس میز سازمان های بین 

المللی وزرات خارجه قطر در این نشست حضور می یابد.
این نخستین سفر یک مقام ارشد قطر به ابوظبی، از آغاز بحران در شورای همکاری 
خلیج فارس یعنی ۵ ژوئیه ۲۰۱۷ است که طی آن، عربستان سعودی، امارات، بحرین 
و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم، روابط دیپلماتیک و اقتصادی شان 

با دوحه را قطر کردند.

اتهام  از  آرژانتین  سابق  جمهوری  رییس  منم،  کارلوس 
پنهان کاری در پی انفجار مرکز یهودیان )آمیا( در بوئنوس 

آیرس تبرئه شد.
به گزارش ایسنا، این انفجار در سال ۱۹۹۴ به کشته شدن ۸۵ 

نفر منجر شد.
دادگاه برای قاضی خوان خوزه گالینو، مسئول تحقیق درباره این 
حمله و نیز هوگو آنزورگوی، رییس سابق اطالعات آرژانتین حکم 

زندان صادر کرده است.
هیچ کس تاکنون به اتهام عاملیت این انفجار مجرم شناخته 

نشده است.
در انفجار مرکز یهودیان یک کامیون حاوی مواد منفجره خارج 
از ساختمان منفجر شد و به کشته شدن ۸۵ نفر و مجروح شدن 

۳۰۰ نفر انجامید.
است  گفته  دادگاه  در  دارد  سال  حاال ۸۸  که  منم  کارلوس 

دستوری مبنی بر توقف تحقیقات درباره انفجار صادر نکرده است.
دادستان ها که منم را به پنهان کاری متهم کرده اند خواستار 

مجازات ۴ سال زندان برای او بودند.
وکیل کارلوس منم گفته است رییس جمهوری سابق آرژانتین 
نمی تواند اطالعاتی را فاش کند که به منافع آرژانتین یا رابطه اش 
با کشورهای دیگر ضربه بزند. ۱۳ متهم ۴ سال است در این دادگاه 
پر فراز و نشیب با اتهاماتی متفاوت از جمله جلوگیری از اجرای 

عدالت و فساد محاکمه می شوند.
به گزارش بی.بی.سی قاضی گالینو که در دادگاه اعالم بی گناهی 
کرده بود در از میان بردن شواهد و بریز و بپاش مالی مجرم 

شناخته شده و حکم ۶ سال زندان دریافت کرد.
رییس سابق اطالعات کشور به چهارسال و نیم زندان محکوم 

شده است.
ایمان مولن و خوزه بارباسیا، دو دادستان سابق آرژانتینی به جرم 

سستی در انجام وظیفه به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده اند.
براساس اظهارات مطرح شده در دادگاه قاضی گالینو، برای اینکه 
چند افسر پلیس را در این انفجار متهم وانمود کند به یک دادستان 

سابق رشوه داده است.
گالینو گفت این کار به دستور رییس جمهوری سابق آرژانتین 

انجام نشده است.
در سال ۲۰۱۵ جسد آلبرتو نیسمان، دادستان ویژه  در این 
انفجار یک روز پیش از اینکه برای شهادت در کنگره حاضر شود 

در آپارتمانش کشف شد.
نیسمان، رییس جمهوری وقت آرژانتین کریستینا فرناندز دو 
کرچنر را به تالش برای الپوشانی در این انفجار به دالیل اقتصادی 

و مالی متهم کرده بود.
خانم کرچنر همواره این اتهام را رد کرده و دادگاه نیز حاضر به 

بررسی شکایات علیه او نشده است.

یک مقام الحشدالشعبی عراق گفت که بازگشت 
داعشی های به عراق با البی آمریکا صورت می 

گیرد.
جنبش  سیاسی  شورای  رییس  ایرنا،  گزارش  به 
مقاومت اسالمی نجبا از گروههای الحشد الشعبی در 
عراق با اشاره به اخبار منتشره راجع به بازگشت داعش یا 
تشکیالتی مشابه آن، اظهار داشت: ورود هزاران داعشی 
از مرز سوریه به عراق، پیش چشم نظامیان امریکایی، این 
سؤال را ایجاد می کند که چه کسی به آن ها اجازه عبور 

از مرز را می دهد؟
»علی االسدی« درباره تالش مجدد بیگانگان برای 

احیای تروریسم تکفیری در عراق هشدار داد.
وی فاش کرد که تروریست ها با حمل سالح سبک و 
مقداری طال، پیش چشم اشغالگران از مجاورت پایگاه 
نظامی 'عین االسد' که تحت کنترل امریکایی هاست، 

بدون هیچ واهمه ای وارد خاک عراق شده اند.
مقام ارشد نجبا در ادامه از دولت عراق خواست که با 
ایفای نقش حاکمیتی خود، امنیت را در مرزهای کشور 

با سوریه تامین کند.
االسدی در پایان تاکید کرد: برای مقابله با این تجاوزها 
باید به ارتش و نیروهای امنیتی اجازه بدهیم تا نقش 

حقیقی خود را در دفاع از امنیت کشور عملیاتی کنند.

هشدار این مقام الحشد الشعبی در حالی است که 
همزمان با جنایت تازه گروه تروریستی داعش در گردن 
و  در سوریه  عراقی  ایزدی  دینی  اقلیت  زن  زدن ۵۰ 
تحرکات جدید این گروهک تروریستی در برخی نقاط 
عراق، بار دیگر نگرانی از بازگشت این گروهک تکفیری 

افزایش یافته است.
همزمانی  امنیتی،  و  مسائل سیاسی  ناظران  برخی 
این تحوالت با تحرکات نیروهای آمریکایی در برخی 
مناطق عراق را معنا دار دانسته و احتمال وجود طرحی 
در واشنگتن برای به هم زدن اوضاع عراق جهت توجیه 
ادامه حضور نظامی خود در این کشور را مطرح می کنند. 

کارلوس منم در پرونده آمیا تبرئه شد

 یک مقام الحشد الشعبی؛

داعشی ها با البی آمریکا به خاک عراق بازمی گردند


