
 تکذیب استعفای رییس هیات ناظران سازمان ملل
در حدیده یمن

سازمان ملل اخبار منتشر شده در رسانه های مختلف درباره استعفای 
رییس هیات ناظران این سازمان در شهر حدیده یمن را تکذیب کرد.

به  گزارش  ایسنا، سخنگوی سازمان ملل با انتشار توییتی، اعالم کرد: پاتریک 
کامرت، رییس کمیته  هماهنگی سازمان ملل در حدیده یمن بر خالف گزارشات 

منتشر شده در رسانه ها به کار خود ادامه  می دهد.
 پیش از این رسانه های مختلف اخباری از استعفای کامرت و پذیرش این استعفا 

از سوی سازمان ملل منتشر کردند.
در این گزارش ها آمده بود، سازمان ملل کناره گیری کامرت از مسئولیت خود در 
یمن را پیش بینی کرده بود و این سازمان به دولت مستعفی یمن اطالع داده بود که 

کامرت قصد عقب نشینی دارد.
کمیته  مشترکی که این ژنرال هلندی مسئولیت هدایت آن را بر عهده داشت، ناظر 
بر اجرای آتش بس در استان حدیده مطابق با توافقنامه به دست آمده در سوئد بود.

خودروی حامل کامرت هفته  گذشته هدف یک تیراندازی قرار گرفت.

دستور مادورو به تجدیدنظر در روابط دیپلماتیک با 
آمریکا

با ایاالت  رئیس جمهوری ونزوئال دستور بازنگری در روابط دیپلماتیک 
اعالم  جدیدی  تدابیر  زودی  به  و  است  کرده  صادر  را  آمریکا  متحده 

می کند.
به گزارش ایسنا، اقدام نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال در واکنش به 
سخنان مداخله جویانه مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا انجام می شود که 
از اپوزیسیون ونزوئال حمایت کرده و مادورو را دیکتاتوری بدون هیچ ادعای مشروع 

بر قدرت توصیف کرده بود.
در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد، ونزوئالیی ها امروز چهارشنبه برای 
تظاهرات به خیابان ها می آیند و اپوزیسیون این کشور آمریکای التین امید دارد 
تا با جلب حمایت مردمی، اقدامی در سرنگونی دولت سوسیالیست مادورو انجام 
دهد. رئیس جمهوری کنونی ونزوئال به عنوان عامل فروپاشی اقتصادی و فرسایش 

دموکراسی سرزنش می شود.
دانستن  مشروع  غیر  با  اخیرا  ونزوئال  اپوزیسیون  کنترل  تحت  ملی  مجلس 
حکومت نیکوالس مادورو، یک گام به اجرای طرح به چالش  کشیدن این رهبر 
سوسیالیست از طریق اعالم تشکیل دولت انتقالی و اعالم انتخابات زودهنگام 

نزدیک تر  شد.
معاون رئیس جمهوری آمریکا با ارسال پیامی ویدیویی خطاب به مردم ونزوئال 
تالش کرد تا معترضان به رئیس جمهوری این کشور را ترغیب کند و همچنین 

حمایت آمریکا از خوان گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئال را اعالم کرد.
برنامه امروز اپوزیسیون ونزوئال برای راهپیمایی های سراسری در جریان مراسم 
ساالنه ای به مناسبت فروپاشی دولت نظامی در 1958 انجام می شود. منتقدان 
دولت به صورت روزافزونی مادورو را با دیکتاتور مارکوس پرز که در آن سال از 

قدرت ساقط شد، مقایسه می کنند.    
مایک پنس در پیامی به زبان انگلیسی که واژگان و عبارتی اسپانیایی هم در 
آن دیده می شد، مادورو را دیکتاتوری نامید که هیچ حق مشروعی برای حکومت 
ندارد. او گفت: اجازه بدهید از طرف دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و تمام 
مردم آمریکایی حمایت مستحکم ایاالت متحده را اعالم کنم؛ آن هم در شرایطی 
که شما مردم ونزوئالیی صدایتان را برای درخواست آزادی بلند کرده اید. نیکوالس 
مادورو هرگز در انتخاباتی آزاد یا منصفانه برای رئیس جمهوری پیروز نشده است و 
قدرتش را با زندانی کردن تمام کسانی که جرات مخالفت یافتند، نگه داشته است.
او  با  ماه  اوایل همین  اپوزیسیون ونزوئال که  از رهبر  بار دیگر  ترامپ  معاون 
گفت وگوی تلفنی داشت و مجلس ملی ونزوئال تحت رهبری او حمایت کرد و آن 
را آخرین بقایای دموکراسی دانست. پنس گفت واشنگتن از تصمیم گوآیدو برای 
تاکید بر اختیارات این نهاد حمایت می کند. این مجلس با غاصب دانستن مادورو 

خواستار تشکیل دولت انتقالی شده است.

مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از ناتو
مجلس نمایندگان آمریکا الیحه ای را با پشتیبانی دو حزب اصلی آمریکا در 

حمایت از ناتو تصویب کرد.
به گزارش ایسنا، پایگاه خبری هیل در گزارشی اعالم کرد: این الیحه با ۳5۷ رای 
مثبت و ۲۲ رای مخالف به تصویب رسید. همه مخالفان این الیحه جمهوری خواهان 

محافظه کار بودند.
براساس الیحه تصویب شده هر گونه تالش از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

آمریکا برای خروج احتمالی از پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( مردود است.
این الیحه پس از آن تصویب شد که مشاوران دولت واشنگتن به روزنامه نیویورک 
تایمز اعالم کردند که ترامپ هنوز به دنبال خروج از ناتو است. اقدامی که منتقدان 
براین باورند که باعث جسور شدن روسیه و تهدید اتحادهای بین المللی نظامی و 

استراتژیک می شود.
همچنین براساس این الیحه هرگونه تامین مالی برای خروج آمریکا از این ائتالف 

ممنوع شده است.
استنی هویر، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در جمع خبرنگاران با اشاره 
به نقش این ائتالف در پایان بخشیدن صلح آمیز به جنگ جهانی دوم گفت: این 
الیحه به صراحت اعالم کرده که کنگره آمریکا هنوز معتقد به ماموریت ناتو بوده و از 
هرگونه تالش ها برای زیرسوال بردن ناتو و یا خروج یک طرفه آمریکا از این ائتالف 

جلوگیری می کند.
همچنین در این الیحه از اعضای ناتو خواسته شده که به تعهدات خود مبنی 

بر اختصاص دو درصد از تولید ناخالص ملی برای هزینه های دفاعی پایبند باشند.
طبق این الیحه، این سرمایه می تواند برای تامین هزینه ها و ارتقا در حوزه ابتکار 

بازدارندگی برای مقابله با روسیه استفاده شود.
جیمی پانتا، یک سناتور دیگر و از حامیان اصلی این الیحه به خبرنگاران پیش از 
رای گیری گفت: همان گونه که می دانید همه ما می دانیم که می توانیم به فشارها 
علیه متحدانمان در ناتو برای پرداخت دو درصد تولید ناخالص ملی کشورشان برای 
تامین هزینه های ائتالف ادامه دهیم اما این به معنی این نیست که ما می خواهیم از 

این ائتالف خارج شویم.
وی ادامه داد: چنین اقدامی یک اشتباه تاریخی  خواهد بود. عضویت در ناتو به 

معنای عضویت در کلوپ یک کشور نیست.

این ژنرال آمریکایی در پایان با اشاره به حسادتش 
طور  به  »سلیمانی  نوشت:  سلیمانی،  سردار  به 
منحصر  طور  به  او  است.  خطرناک  فرد،  به  منحصر 
خاورمیانه  آینده  که  دارد  قرار  جایگاهی  در  فرد  به 

را شکل دهد.«
زمانی  شد  مدعی  آمریکا  عالیرتبه  ژنرال  یک  فرارو- 
فرمانش  تحت  نیرو های  می کرد،  خدمت  عراق  در  او  که 
قدس،  سپاه  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  سردار  شبانه  ورود 

به اربیل عراق را رصد کرده بودند.
در  کریستال،  مک  استانلی  ژنرال  فرارو،  گزارش  به 
سال ۲۰۰۷ فرمانده مرکز عملیات ویژه ارتش آمریکا در 
ژانویه ۲۰۰۷  از شب های  او می گوید در یکی  بود.  عراق 
وارد  ایران  از  که  دید  را  ایرانی  خودرو های  از  کاروانی 
این  از  یکی  در  سلمیانی  سردار  می شدند.  عراق  شمال 
در  او  که  کرد  ادعا  کریستال  مک  ژنرال  بود.  خودرو ها 
ابتدا می خواست سردار سلیمانی را ترور کند، اما پس از 

فکر کردن به تبعات این امر، از آن منصرف شد.
این ژنرال آمریکایی، طی یادداشتی در مجله فارین آفرز 
است،  کرده  بازنشر  را  آن  هم  پالیسی  فارین  مجله  که 
چیز  سخترین  غالبا  نکردن  اقدام  به  »تصمیم  نوشت: 
نیست. در سال ۲۰۰۷،  این هم همیشه درست  و  است؛ 
ایران به شمال عراق  از  کاروانی از خودرو ها را دیدم که 
عبور می کرد. من برای چهار سال، به عنوان رئیس مرکز 
خدمت   )JSOC( آمریکا  ارتش  ویژه  عملیات  فرماندهی 
را  منطقه  که  تروریسم  کردن  ریشه کن  برای  و  می کردم 
تصمیمات  اتخاذ  به  من  می کردم.  کار  بود،  کرده  نابود 
ژانویه،  ماه  در  آن شب  در  اما  بودم.  کرده  عادت  دشوار 
به  آیا  اینکه  بود:  حساس  ویژه  طور  به  تصمیم گیری 
ایران،  کاروان حامل قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
یا خیر. سپاه قدس، سازمانی است که تقریبا  حمله کنم 
شبیه ترکیبی از سازمان سیا و JSOC در آمریکا است.«

دلیل  به  که  کرد  ادعا  ادامه  در  کریستال  مک 
آمریکایی ها  که  عراق،  در  سلیمانی  سردار  فعالیت های 
است،  شده  آمریکایی  سربازان  مرگ  باعث  می کنند  ادعا 
این  داشت.  وجود  سلیمانی«  حذف  برای  خوبی  »دلیل 
درگیری مسلحانه  از  اجتناب  برای  »اما  داد:  ادامه  ژنرال 
باید  ما  و مشکالت سیاسی بعدی آن، تصمیم گرفتم که 
کاروان را رصد کنیم نه اینکه آن را فورا بزنیم. زمانی که 

کاروان به اربیل رسید، سلیمانی در تاریکی محو شد.«
سلیمانی  سردار  توانمندی های  از  کریستال،  مک 
تمجید کرد و با اشاره به فعالیت های مستمر این سردار، 
المللی  بین  نفوذ  تقویت  برای  سلیمانی  که  کرد  تصریح 
ژنرال  می کند.  اتکا  شجاعت  و  آرام  زیرکی  بر  ایران، 
به  تعهدش  و  کارآمدی  »درخشندگی،  نوشت:  آمریکایی 
یک  به  و  گرفته  قرار  متحدانش  احترام  مورد  کشورش، 
اندازه توسط منتقدانش محکوم شده است. اما آنچه همه 
این  قاطعیت  که  است  این  دارند،  نظر  اتفاق  آن  درباره 
رهبر متواضع، به ارشاد سیاست خارجی ایران برای چند 
در  موفقیتش  هم  کس  هیچ  و  است  کرده  کمک  دهه 
سلیمانی  حاضر،  حال  در  نمی کند.  انکار  را  نبرد  میدان 
خاورمیانه  بازیگر  نامحدودترین  و  قدرتمندترین  مسلما 

است.«
سلیمانی  سردار  برجستگی  و  صعود  آمریکایی  ژنرال 
به  نوجوانی،  در  سردار  این  دشوار  زندگی  به  توجه  با  را 
کریستال،  مک  ادعای  به  دانست.  توجه  قابل  ویژه  طور 
بااستقامت  انسانی  خود،  زندگی  اوایل  در  سلیمانی 
کند،  پرداخت  را  بدهی  نتوانست  پدرش  که  زمانی  بود. 
او  کرد.  کار  بدهی  بازپرداخت  برای  ساله،   1۳ سلیمانی 
اوقات فراغتش را صرف بلند کردن وزنه ها و گوش دادن 
ایران  فعلی  معظم  رهبر  هواداران  از  یکی  خطبه های  به 

می کرد. سپری 
جنگ  از  سلیمانی  اینکه  بیان  با  کریستال،  مک 
شد،  خارج  نفس  به  اعتماد  با  قهرمان  یک  عراق،  با 
یک  او  نیست.  ساده  سرباز  یک  دیگر  »سلیمانی  افزود: 

است.« محاسبه گر  و  عملگرا  استراتژیست 
محصول  سلیمانی  سردار  اینکه،  بیان  با  کریستال  مک 
این  دستاورد های  که  شد  مدعی  است،  اسالمی  انقالب 
قدس  سپاه  در  او  مدت  طوالنی  خدمت  مرهون  سردار 
و  نظامی  مقامات  از  بسیاری  حسادت  از  حتی  و  است 

اطالعاتی آمریکا به سردار سلیمانی پرده برداشت.
دو  سلیمانی  سردار  موفقیت  کریستال،  مک  دیدگاه  از 

دلیل دارد: استعداد و استمرار حضور او در قدرت.
حسادتش  به  اشاره  با  پایان  در  آمریکایی  ژنرال  این 
منحصر  طور  به  »سلیمانی  نوشت:  سلیمانی،  سردار  به 
در  فرد  به  منحصر  طور  به  او  است.  خطرناک  فرد،  به 

جایگاهی قرار دارد که آینده خاورمیانه را شکل دهد.«
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دیدار سفیر ایران در مسکو با دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه در امور فناوری و علوم
سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه با آندری فورسنکو، دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه در امور فناوری و علوم دیدار و گفت وگو کرد.   به گزارش ایسنا در این دیدار مهدی سنایی ضمن مرور همکاری های دو کشور در حوزه فناوری ، 

دانشگاهی ، آموزش و علوم بر ضرورت تقویت این همکاری ها تاکید کرد. فورسنکو در این مالقات همکاری میان مراکز علمی و آموزشی استانی را عامل ارتباط دهنده آموزش، صنعت و اقتصاد دانست.
دورنمای فعالیت ساختارهای دو کشور در حوزه فناوری و همکاری در زمینه تحقیقات بنیادین از دیگر محورهای گفت وگوی میان طرفین در این دیدار بود . 

اخبار روایت ژنرال آمریکایی از تعقیب شبانه سردار سلیمانی

سلیمانی آینده خاورمیانه را شکل می دهد

توجیه نماینده آمریکا در سازمان ملل برای برگزاری نشست ضد ایرانی در لهستان

سفیر آمریکا در سازمان ملل مدعی شد که کنفرانس لهستان هدف »پلید 
جلوه دادن ایران و حمله به آن« را دنبال نمی کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از واشنگتن پست، ایالت متحده آمریکا روز سه شنبه مدعی 
شد که کنفرانس بین المللی ورشو که در ماه آینده برای باال بردن صلح و امنیت در 
خاورمیانه برگزار خواهد شد، هدف پلید جلوه دادن چهره ایران را ندارد؛ اگرچه این 

کنفرانس از سوی ایران سیرک ضد ایرانی آمریکا خوانده شده است.
جاناتان کوهن، سفیر آمریکا در سازمان ملل به شورای امنیت گفت که کنفرانس 
ورشو که در 1۳-14 فوریه با پشتیبانی  آمریکا  و لهستان برگزار خواهد شد، هدف 
مذاکره درباره توافق هسته ای  ایران را که دونالد ترامپ در سال ۲۰18 از آن خارج 

شد، دنبال نمی کند.
کوهن مدعی شد که این گردهم آیی وزارتی با محوریت بحران های انسانی سوریه و 
یمن، توسعه موشکی، افراطی گری و امنیت سایبری ، جلسه ای برای »توسعه بخشیدن 

به طرح کلی یک ساختار امنیتی قوی تر« در خاورمیانه است.
این اظهارات کوهن به دنبال شکایت های ایران به لهستان درباره همکاری در میزبانی 
و برگزاری این نشست و پیام توییتری محمدجواد ظریف مبنی بر این که این کنفرانس 

» یک سیرک ضد ایرانی «است، مطرح شده است.
جاکیچ کژاپوتوویژ، وزیر امور خارجه لهستان در توضیحات منتشر شده خود روز 
دوشنبه گفت که ایران به این کنفرانس دعوت نشده و روسیه نیز در آن شرکت 

نخواهد کرد.
در اشاره به آن چه در این کنفرانس رخ خواهد داد، کوهن گفت: در این کنفرانس 
مذاکره ای پویا و تفکری جمعی با هدف مشارکت در ایجاد خاورمیانه ای صلح آمیزتر، با 

ثبات تر و شکوفاتر انجام خواهد شد.
وی افزود: این رویکرد نسبت به نشست های ماهانه شورای امنیت که با تمرکز بر 
درگیری رژیم صهیونیستی با فلسطین تشکیل می شود، رویکردی عمل گرایانه تر است.
این سفیر آمریکایی همچنین در این باره گفت: باید به روشنی تصریح کرد که این 
کنفرانس وزارتی، محکمه ای برای طرح دعوی دوباره در باره استحقاق برجام نیست؛ با 
وجود اینکه ما نگرانی های خود را در مورد برجام روشن کرده ایم، حق دیگر کشورها را 

برای حمایت از آن محترم می شماریم.
کوهن در ادامه افزود: همچنین این کنفرانس محکمه ای برای پلید جلوه  دادن ایران 

و یا حمله به آن نیست.
وی تصریح کرد: مایک پمپئو، وزیر امور خارجه بر اساس  تفاهم جهانی در باره اینکه 
ایران می بایست »فعالیت های کارشکنانه« خود را متوقف کند،  یک استراتژی روشن و 

مشخص برای» دستیابی به توافقی جامع با ایران« طرح ریزی کرده است.

کوهن مدعی شد: کنفرانس لهستان مواردی همچون  ضرورت اقدام علیه برنامه 
اقدامات  و  می رسند  اسرائیل  به  لبنان  از  که  حزب اهلل  تونل های  ایران،  موشکی 
تحریک آمیز حکومت های ایران و سوریه با» پرتاب موشک از سوریه به سمت رژیم 

صهیونیستی در آخر هفته گذشته« را تصدیق خواهد کرد.
وی با ادعای اینکه موارد یاد شده در میان موارد دیگر، »محرکان بی ثباتی در 
خاورمیانه« هستند گفت: گستره مذاکره بزرگ تر از محدوده یک کشور یا پاره ای از 

بحران ها خواهد بود.
جاناتان کوهن برای صحه گذاشتن بر برگزاری این کنفرانس گفت: گواه این موضوع 

آن است که کشورها از سراسر جهان برای مشارکت در این کنفرانس دعوت شده اند.
به گزارش ایسنا، ادعای ضد ایرانی نبودن کنفرانس ورشو در حالی از سوی این مقام 
آمریکایی مطرح شده است که ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشده است.

 مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا به تازگی از قصد کشورش و لهستان برای 
برگزاری نشستی در ورشو برای بررسی وضعیت خاورمیانه خبر داد و گفت که تمرکز 
این نشست روی ایران قرار دارد. وی همچنین گفت که از کشورهای سراسر جهان 

دعوت خواهد شد تا در این رویداد حضور یابند.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه پیش از 
آغاز نشست شورای روابط خارجی اروپا در بروکسل درجمع خبرنگاران در پاسخ به 
این سوال که آیا در نشست ورشو که قرار است با تمرکز روی ایران برگزار شود شرکت 
می کند یا نه؟ پاسخ داد: من در آن روزها قرار است در نشست اتحادیه آفریقا شرکت 
کنم. بنابراین، در روزهای برگزاری این نشست در بروکسل و حتی در اروپا حضور 

ندارم.
در این حین، فرانسه نیز اعالم کرده است که هیچ کدام از دیپلمات های ارشدش را به 
این نشست نمی فرستد. همچنین آلمان و انگلیس تا بدین لحظه برای شرکت در این 

نشست تصمیمی اتخاذ نکرده اند.

بمباران  احتمال  امنیت  شورای  در  سوریه  دائم  نماینده 
به  بین المللی  پاسخ  عدم  سایه  در  را  تل آویو  فرودگاه 
فرودگاه  به  صهیونیستی  رژیم  اخیر  خصمانه  حمالت 

بین المللی دمشق مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، بشار جعفری، نماینده دائم سوریه در شورای 
امنیت در سخنرانی خود در برابر این شورا تهدید کرد که در 
صورتی که شورای امنیت تدابیر الزم برای توقف تجاوزات مکرر 
حق  از  نیز  کشورش  نکند  لحاظ  را  سوریه  خاک  به  اسرائیل 
تجاوز  به  واکنش  استفاده می کند،  از خود  دفاع  در  قانونی اش 
اسرائیل علیه فرودگاه بین المللی دمشق مقابله به مثل و بمباران 

فرودگاه تل آویو خواهد بود.
قانون  علنی  نقض  اسرائیل  بمباران  کرد:  تاکید  جعفری 
بین المللی، منشور سازمان ملل و قطعنامه های مربوطه شورای 
امنیت محسوب می شود و به منزله اخالل در ماموریت نظارت 
سازمان ملل است که مشروعیت رویکرد سازمان ملل را از بین 
می برد. نماینده سوریه خاطرنشان کرد، این حمالت و تجاوزات رخ 
می دهند چون شورای امنیت به خوبی به وظیفه اش عمل نکرده 
چون آمریکا حمایت نامحدود صورت می دهد و هیچ مواخذه ای در 

کار نیست حتی صوری.
مقام  این  )سانا(،  سوریه  رسمی  خبرگزاری  گزارش  براساس 
سوری به حمایت اسرائیلی ها از گروه های تروریستی اشاره کرد 
که از سوی شورای امنیت به دلیل حمایت سه کشور غربی و 

شهادت های جعلی محکوم نشد.
وی با تاکید بر اینکه این امر هرگز سوریه را از بازپس گیری 
جوالن اشغالی که قابل چشم پوشی نیست، بازنمی دارد، گفت: 
سوریه با تمام ابزارهای قانونی عمل خواهد کرد و هرگز طوالنی 

شدن این موضوع آن را از روی میز ما برنمی دارد.
جعفری اظهار کرد: گزارش نیکوالی مالدینوف،  فرستاده سازمان 
ملل به منطقه عمدا جنایت های اسرائیل و اقدامات سرکوبگرانه هر 
روزه اشغالگران در سرکوب ساکنان جوالن اشغالی را نادیده گرفت 
و تعمدا بدون محکوم کردن تجاوزات تقریبا هر روزه اسرائیل به 
خاک سوریه به مسائل دیگر پرداخت در حالی که جای پرداختن 
به آخرین تجاوز اسرائیل بمباران فرودگاه بین المللی دمشق از 
حریم هوایی لبنان، اراضی اشغالی و دریاچه طبریا در جوالن 

اشغالی کامال در این گزارش خالی بود
وی خاطرنشان کرد، زمان آن رسیده شورای امنیت برای توقف 
تجاوزات اسرائیلی تدابیر الزم را اتخاذ کند. سیاست های انگلیس،  
فرانسه و آمریکا کامال با مسؤولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی 

براساس قانون بین المللی و منشور سازمان ملل تناقض دارد.
نماینده دائم سوریه از کشورهای حامی رژیم اشغالگر خواست 
در مواضع و سیاست های خود بازنگری کرده و به قانون بین المللی 
و قطعنامه های بین المللی مراجعه کنند چون در غیر این صورت 
سرنوشت این سازمان بین المللی محکوم به تکرار شکست جامعه 
ملل )یا مجمع اتفاق ملل، یک سازمان بین المللی میان دولتی که 
در نتیجه امضای عهدنامه ورسای طی سال های 1919 و 19۲۰ 

میالدی تأسیس شد( است.
جعفری افزود: بارها گفته ایم مصیبت هایی که به کشورهای ما 
وارد شده به دلیل نقض قانون بین المللی و منشور سازمان ملل 
سوریه،   لیبی،   عراق،  که  است  غیرقانونی  ائتالف های  طریق  از 
یمن و دیگر کشورها را هدف قرار داده اند و نیز به دلیل دعوت 
به نشست هایی فرای شورای امنیت است، نظیر نشست ورشو یا 
دعوت به تشکیل ائتالف استراتژیک خاورمیانه که کارشناسان 

اطالعاتی آن را ناتوی خاورمیانه مطرح می کنند. سوال اینجاست از 
کجا این ائتالف ها نشات می گیرند؟ این نشست ها مشروعیت خود 
را از کجا به دست می آورند؟ آیا قانون بین المللی و احکام منشور 
روابط بین الملل آنها را قانونی می دانند یا تمایالت و برنامه های 
تریبون  این  از  ما نیست  با  آیا حق  نابودگر؟  برخی کشورهای 
بین المللی هشدار دهیم که اگر ما همگی جلوی سیاست های این 
کشورها را نگیریم سرنوشتی مشابه سرنوشت جامعه ملل در انتظار 
سازمان ملل کنونی است. نبود سازمان ملل و نظارت نداشتن بر 
نشست ورشو دال بر این است که این رویکرد در حل ماموریت 
سازمان دهندگان کنفرانسی درباره تدوین استراتژی مشترک ویژه 

وضعیت خاورمیانه سهمی نخواهد داشت.
پیرو حمله رژیم صهیونیستی به خاک سوریه سازمان ملل از 

سوریه و اسرائیل خواسته است نهایت خویشتن داری و توقف 
اقدامات خصمانه را رعایت کنند.

از سوی دیگر، دنی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان 
ملل ایران را به شلیک موشک  زمین به زمین میان برد متهم کرد 

که به ادعای او سامانه  دفاع موشکی اسرائیل آن را رهگیری کرد.
جاناتان کوهن، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز با 
تکرار ادعاهای سفیر رژیم صهیونیستی، ایران را به شلیک موشک 

بالستیک به اراضی اشغالی از طریق خاک سوریه متهم کرد.
او از حق رژیم صهیونیستی در دفاع از خود حمایت کرد و گفت، 
جای صحبت کردن درباره مسائل خاورمیانه در ورشو در کنفرانس 
وزارتی است که تحت نظارت آمریکا برگزار می شود زیرا شورای 

امنیت با این گزارش های بی فایده وقت خود را هدر می دهد.

سوریه تهدید کرد فرودگاه تل آویو را بمباران می کند


