
بروجردی:

 سخنان وزیر خارجه آمریکا ایران
بی ارزش است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
صحبت های اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در مورد هدف از وضع تحریم های 
ایران و به دنبال آن بهتر شدن زندگی مردم را سخیف و بی ارزش خواند و 

گفت این حرف آنقدر بی ارزش است که حتی به تحلیل نیاز ندارد.
عالء الدین بروجردی در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به صحبت های اخیر وزیر 
خارجه آمریکا مبنی بر این که هدف از تحریم ایران بهتر کردن زندگی مردم ایران 
است، اظهار کرد: این یاوه گویی بی ارزش است همه دنیا می دانند که هدف آمریکا 
با اعمال تحریم فشار به مردم ایران است تا به زعم خود مردم به ستوه آمده و 

عکس العمل نشان داده و آنها با این کار آرامش جامعه ما را برهم زنند.
وی افزود: این صحبت های وزیر امور خارجه آمریکا که وضع تحریم ها برای بهتر 
شدن زندگی مردم ایران است، سخنی سخیف و بی ارزش به شمار می آید که حتی 

به تحلیل نیاز ندارد. بی ارزش بودن این نظر کامال واضح و مشهود است.
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی  این عضو کمیسیون 
همچنین در واکنش به صحبت های اخیر ترامپ درخصوص درخواست ایران برای 
مذاکره با آمریکا، اظهار کرد: ما نه تنها نمی خواهیم با آمریکا مذاکره کنیم که ترامپ 
را هم شایسته مذاکره نمی دانیم، چون او رییس جمهوری است که به تعهدات خود 
برخالف همه موازین بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل عمل نکرد 

و پایبند نبود، لذا طبیعتا غیرقابل اعتماد و غیرقابل مذاکره است. 

یک سایت عبری دالیل اختالف اردوغان و بولتون را 
فاش کرد

سایت اطالعاتی عبری زبان دبکا اعالم کرد که بحران واقعی میان آمریکا و 
ترکیه وجود دارد که این بحران خود را در مخالفت رییس جمهور ترکیه با 

استقبال از مشاور امنیت ملی آمریکا نشان داد.
به گزارش ایسنا، سایت عبری زبان دبکا اعالم کرد: جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی آمریکا به تنهایی به ترکیه سفر نکرد بلکه جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در 
ائتالف ضد داعش نیز همراه وی بود و هیات آمریکایی می خواست پیشنهاداتی را 
درباره بحران ترکیه با کردها ارائه دهد، اما رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه 

با تمامی این ها مخالفت کرد و دیدار با بولتون را نپذیرفت.
این سایت اعالم کرد: بولتون قصد داشت به اردوغان پیشنهاد بدهد که به توافق 
مشترکی درباره فعالیت ارتش ترکیه در سوریه در مناطقی که نیروها یا ساکنان کرد 
در آنجا حضور ندارند، برسند؛ به عبارت دیگر آمریکا با ورود ارتش ترکیه به مقرها و 

پادگان های ارتش آمریکا که تخلیه خواهد شد، مخالفت کرده است.
دبکا احتمال داد که ترکیه عملیات نظامی در شرق فرات سوریه را انجام دهد.

ارسال بسته های مشکوک به دست کم ۱۳ ساختمان 
دیپلماتیک در استرالیا

رسانه های استرالیایی گزارش کردند یک سری بسته های پستی مشکوک 
به آدرس دست کم ۱۳ کنسولگری و سفارتخانه در دو شهر ملبورن و کانبرا 

در این کشور ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، شبکه استرالیایی ۹news امروز )چهارشنبه( گزارش کرد: این 
بسته ها به آدرس کنسولگری های انگلیس، کره جنوبی، آلمان، ایتالیا، سوئیس، 
پاکستان، یونان و اندونزی ارسال شده است. یک سخنگوی گروه آتش نشانی و 
نجات در نیو ساوس ولز به این رسانه گفت: یک پودر سفید رنگ موجود در یکی از 
این بسته ها حاوی ماده مسموم نبوده است. واحدهای پلیس و آتش نشانی و امداد 
رسانی در استرالیا اعالم کردند در حال مشخص کردن شرایط پیرامون این حادثه 
هستند. روزنامه بریزبین تایمز گزارش کرد که دست کم ۷ کنسولگری به علت این 

حادثه خالی شدند.

ارتش اسرائیل درصدد خرید موشک های آمریکایی

یک مجله نظامی اسرائیلی اعالم کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در صدد 
دستیابی به یک قرارداد تسلیحاتی جدید است.

به گزارش ایسنا، به موجب گزارش مجله نظامی اسرائیل دیفنس، ارتش اسرائیل 
به قرارداد تسلیحاتی جدیدی شامل خرید چندین موشک ۹X-AIM از شرکت 
ریتیون آمریکا دست خواهد یافت. این مجله نوشت: ارزش قرارداد نظامی جدید 
۹.۲ میلیون دالر است و به موجب آن نیروی هوایی اسرائیل به ۱۱ موشک از نوع 
 ۹X BLOCK II-AIM+ ۹ و هفت موشک از نوعX BLOCK II-AIM
دست خواهد یافت. این مجله افزود: امارات متحده عربی و قطر نیز همین قرارداد 
را امضاء خواهند کرد که به موجب آن امارات متحده عربی ۳۰۰ موشک و قطر ۳۰ 

موشک از این نوع از شرکت آمریکایی ریتیون خریداری خواهند کرد.

در  سوریه  ارتش  و  حکومت  پی  در  پی  های  موفقیت 
مبارزه با گروه های تروریستی و آزادسازی بیشتر مناطق 
رژیم  حمایت  مورد  های  تروریست  از دست  کشور  این 
صهیونیستی و کشورهای غربی - عربی، موجب شده است 
تا برخی کشورهایی عربی چون بحرین و امارات از باز شدن 
سفارتخانه های خود در سوریه خبر داده و گفته می  شود 
که انگلیس نیز در حال بازسازی سفارت خود در سوریه 

برای بازگشایی است.
به سوریه در اسفندماه سال ۱۳8۹،  آغاز بحران تحمیلی  با 
تقریبا تمامی کشورهای غربی - عربی نه تنها سفارتخانه های 
خود را در دمشق بستند بلکه کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، 
فرانسه، عربستان، قطر، ترکیه و امارات تمام قد در کنار گروه های 
تروریستی در سوریه قرار گرفتند، با این امید که بتوانند با سرعت 
حکومت ضد صهیونیستی سوریه را از هم بپاشانند و دولت مورد 

نظر خود را در این کشور روی کار بیاورند.
گذشت زمان و مقاومت مردم و ارتش سوریه که در کنار خود 
و  نیروها  ادامه حضور  در  و  داشتند  را  اسالمی  مقاومت  جبهه 
امکانات ارتش روسیه )از مهر ماه سال ۱۳۹4( در جنگ سوریه 
موجب شد که معادالت این بحران در نهایت به نفع مردم این 
کشور و جبهه مقاومت اسالمی تمام شود، به حدی که اکنون 
کشورهای عربی یکی پس از دیگری در حال بازگشت به دمشق 
هستند و انتظار است که در سال میالدی جدید این روند نه تنها 
از سوی کشورهای عربی بلکه از سوی کشورهای غربی نیز سرعت 

مضاعفی به خود بگیرد.
روزنامه دیلی  تلگراف دوشنبه گذشته طی مطلبی با اشاره به 
اینکه عربستان نیز احتماالً سفارتش را در دمشق بازگشایی خواهد 
کرد، نوشت: دنیا به استقبال بشار اسد، رئیس  جمهور سوریه آمده 

است.
این روزنامه انگلیسی افزود، تمام مسیرها به دمشق ختم می شود 
و دنیا در حال استقبال از »بشار اسد«، رئیس  جمهور سوریه است 

که زمانی در انزوا قرار گرفته بود.
دیلی تلگراف در این مطلب به نقل از یک دیپلمات انگلیسی 
بدون اشاره به نام وی درباره برقراری رابطه لندن با دمشق هم 
نوشت: »دیپلمات انگلیسی با لبخندی اکراه آمیز گفت که مأموریت 
بعدی اش ممکن است دمشق باشد؛ او در سخنانی فی البداهه گفت 
که 'یک تا دو سال صبر کنید و می  توانیم شرط ببندیم که ما 

سفارتمان را بازگشایی می کنیم.«
در ادامه این یادداشت آمده است: »این سخن نشان می دهد که 

نگرش های سیاسی تا چه اندازه درباره سوریه تغییر یافته  است؛ با 
آنکه موضع دیرپای انگلیس این بوده که بشار اسد باید از قدرت 
کناره گیری کند؛ 'جرمی هانت'، وزیر خارجه انگلیس این هفته 

اعتراف کرد که اسد اکنون قرار است در آنجا بماند.«
دیلی تلگراف همچنین به اخراج سوریه از اتحادیه عرب و وضع 
تحریم های بین المللی علیه دمشق بعد از آغاز بحران این کشور در 
سال ۲۰۱۱، به اقدام کشورهای چند کشور عربی، از جمله امارات 

و بحرین در بازگشایی سفارتخانه هایشان در دمشق اشاره کرد.
منابع مطلع به تلگراف گفته اند که عربستان سعودی، به عنوان 
یکی از اصلی ترین مخالفان حکومت بشار اسد ممکن است کشور 

بعدی باشد که سفارتش را در دمشق افتتاح می کند.
این روزنامه انگلیسی افزود، »این اقدام، آغاز عصر جدیدی از 
مشروعیت برای اسد خواهد بود و ممکن است در نهایت با گشایش 

سفارتخانه کشورهای غربی مانند انگلیس خاتمه پیدا کند.«
»دانی مکی« یک تحلیلگر انگلیسی-سوریه ای که مرتبطانی در 

داخل دولت سوریه دارد نیز در این باره می گوید: »پیوندهای 
سریع  دوره  یک  گذراندن  حال  در  عربی  کشورهای  با  سوریه 
دیپلماسی رفت و برگشت است که به بازگشایی سفارتخانه ها و 

تغییر لحن نسبت به دمشق منجر شده است«.
حضور 'عمر البشیر' رییس جمهوری سودان در اوایل دی 
ماه در سوریه و دیدار وی با بشار اسد همتای سوری او نیز نمونه 
دیگری از ارتباط کشورهای عربی با دمشق می باشد؛ سودانی که 
در سال های اخیر تمام و کمال مطیع دستورات آل سعود در 
مسایل منطقه ای بوده است، اما با چرخش سیاست های خود 

اکنون به دنبال رابطه با دمشق می باشد.
بحران سوریه که در اسفند ماه سال ۱۳8۹ )۲۰۱۱( با حمایت 
از گروه های  همه جانبه محور غربی - عربی - صهیونیستی 
تروریستی علیه حکومت دمشق آغاز شد،اکنون به آخرین ایستگاه 
خود در استان ادلب )شمال غرب سوریه( رسیده است، ایستگاهی 
که با یک حمله نهایی می تواند به تروریسم هشت ساله در سوریه 

پایان دهد.
شاید به طور قطع بتوان گفت که محور غربی - عربی حامی 
تروریسم در سوریه هرگز فکر نمی کرد که حکومت دمشق بتواند 
از این جنگ بین المللی که تروریست هایی از بیش از یکصد کشور 
جهان در آن با حمایت های همه جانبه اکثر قدرت های جهانی 
یکجا جمع شدند، جان سالم به در ببرد، ولی ارتش سوریه با یاری 
خدا و حمایت های جبهه مقاومت اسالمی و ارتش روسیه توانست 
بر این جنگ بین المللی پیروز شود؛ جنگی که ثمره آن کشته 
شدن بیش از 6۰۰ هزار سوری و آواره گی حدود ۱۲ میلیون نفر 

دیگر از جمعیت ۲4 میلیون نفری سوریه بود.
فصل نوین ایجاد ارتباط کشورهای عربی با سوریه را باید به فال 
نیک گرفت، هرچند شماری از این کشورها در طول بحران سوریه 
علیه مردم این کشور و در کنار و پشتیبان گروه های تروریستی 
بودند، اما این کشورها می توانند با اصالح اعمال خود در گذشته 
صفحه نوینی در تاریخ باز کنند که به نفع مردم سوریه و خود باشد.
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ارتش ونزوئال به مادورو اعالم وفاداری کرد
نیروهای مسلح ونزوئال وفاداری کامل خود را به رئیس جمهوری این کشور اعالم کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اعالم وفاداری کامل از سوی نیروهای مسلح ونزوئال دو روز پیش از ادای سوگند نیکوالس مادورو، رئیس 

جمهوری این کشور برای دور دوم صورت گرفته است. نیروهای مسلح ونزوئال در بیانیه ای که از سوی ژنرال والدیمیر پادرینو، وزیر دفاع این کشور خوانده شد، حمایت بی حد و حصر خود و وفاداری کاملشان را به مادورو به عنوان رئیس جمهوری 
ونزوئال و فرمانده نیروهای مسلح برای بازه زمانی 20۱9 تا 202 اعالم کردند. مادورو قرار است روز پنجشنبه در مقابل دادگاه عالی این کشور سوگند یاد کند.

اخبار موفقیت های پی در پی حکومت و ارتش سوریه در مبارزه با گروه های تروریستی

 صف دیپلماتیک در دمشق

در آستانه جلسه شورای امنیت

گوترش خواستار استقرار ۷۵ ناظر آتش بس در یمن شد

 ظریف در مصاحبه با خبرگزاری هندی

تهران از سرمایه گذاری دهلی در بخش پتروشیمی استقبال می کند

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد، مارتین گریفیث امروز )چهارشنبه( 
درباره وضعیت الحدیده به شورای امنیت گزارش می دهد. این در حالی است 
که دبیرکل سازمان ملل خواهان استقرار 75 ناظر در شهر و بندر الحدیده به 

مدت شش ماه شده است.

به گزارش ایسنا، استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل تصریح کرد: اوضاع یمن به خصوص وضعیت شهر الحدیده بسیار پیچیده 

است.
وی فاش کرد، مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل به یمن امروز شورای امنیت 
را در جریان میزان تعهد و پایبندی طرف های بحران در زمینه اجرای توافقنامه سوئد 

خواهد گذاشت.
دوجاریک تاکید کرد، گوترش نسبت به تداوم پایبندی به توافقنامه سوئد و تعهد 

طرف های درگیر به توافقنامه مذکور امیدوار است.
از دور جدید مذاکرات میان  میزبانی  برای  آمادگی کویت  اعالم  به  وی نسبت 

طرف های بحران یمن نیز ابراز خرسندی کرد.
به گزارش اسکای نیوز،  از طرفی، گوترش از شورای امنیت خواسته است با استقرار 
۷۵ ناظر در شهر و بندر الحدیده در غرب یمن برای شش ماه موافقت کند تا به نظارت 

بر آتش بس و استقرار مجدد نیروهای طرفین درگیری بپردازند.
شورای امنیت با ۱۵ عضو خود حدودا ۲۰ ژانویه که دوره ماموریت ۳۰ روزه تیم 
ناظر اولیه به رهبری پاتریک کامرت، ژنرال هلندی خاتمه می یابد به این درخواست 

گوترش جامه عمل می پوشاند.  
تاکنون تعداد تیم ناظر که در حال حاضر در الحدیده هستند، مشخص نشده و 
سازمان ملل تاکید کرده که اعضای تیم غیرمسلح هستند و هیچ لباس متحد الشکلی 

ندارند.
در پایان ماه دسامبر شورای امنیت از گوترش خواست تیم نظارتی دیگری که از نظر 

تعداد بیشتر باشد را در یمن مستقر کند.
دیپلمات ها می گویند، پیش نویس قطعنامه در زمینه موافقت با پیشنهاد گوترش 

تاکنون از سوی هیچ یک از اعضای شورا ارائه نشده است.
در پیشنهاد گوترش در ۳۱ دسامبر دبیرکل سازمان ملل حضور ۷۵ ناظر را مطرح 

کرد. 
وی همچنین عنوان داشت: به منابع و قواعد مناسب برای تضمین امنیت افراد 
سازمان ملل از جمله استفاده از خودروهای زرهی، تجهیزات بی سیم، هواپیماها و 

حمایت پزشکی مناسب نیاز خواهد بود.
گوترش افزود: این منابع و اصول پیش شرط های شروع کار موفق و مستدام ماموریت 

تیم ناظران هستند.
دبیرکل سازمان ملل ادامه داد: ایجاد یک هیئت نظارتی بزرگتر به لحاظ تعداد به 
روند سیاسی شکننده ای که مارتین گریفیث شروع کرده و فراهم سازی مقدمات دور 

دیگر مذاکرات طی ماه جاری میالدی کمک می کند.
قرار است گریفیث و مارک لوکوک، هماهنگ کننده امور انسانی و امدادرسانی 

سازمان ملل گزارشی را درباره یمن به شورای امنیت ارائه دهند.
گوترش همچنین از کشورهای مجاور یمن خواسته تا به ناظران از طریق تضمین 
آزادی و تسریع در رفت وآمدهایشان از و به یمن و عبور آنها و تجهیزات شان از مرزها 

مدد برسانند.
وی افزود: تعهدات مشابه برای گسترش سطح عملیات انسانی در یمن ضروری 

است.

 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفت و گو با 
خبرگزاری ان.ای آی  هند با بیان اینکه تهران از سرمایه گذاری دهلی نو در 
بخش نفت وگاز و پتروشیمی استقبال می کند، تصریح کرد: دو کشور در این 

مورد در حال مذاکره هستند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، ظریف در این مصاحبه در پاسخ به سوالی در خصوص 
دریافت گاز ارزان برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی چابهار هم اظهار داشت: 
ما همیشه آماده مذاکره با هند هستیم و از پیشنهادات این کشور استقبال می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هند و ایران می توانند برای تامین منافع مردم خود با یکدیگر 

همکاری کنند.
ظریف اقتصاد ایران و هند را مکمل یکدیگر دانست و تصریح کرد؛ ما می توانیم با 
یکدیگر در بخش هایی مختلف همکاری کنیم. ما به کاالها و خدمات هند احتیاج 

داریم و هند نیز به کاالها و خدمات ایرانی نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد در بخش بانکی ما بسیار خوشحال هستیم که بانک های 

پاسارگاد و یوکو در حال آغاز روابط تجاری با یکدیگر هستند.
وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد ما امیدواریم با وجود تحریم های غیر قانونی 
آمریکا، هند و ایران بتوانند برای تامین منافع مردم خود و منطقه با یکدیگر همکاری 

کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر روز دوشنبه در سفری سه روزه 
به همراه یک هیات بلند مرتبه سیاسی و تجاری وارد دهلی نو شد.

وی قرار است در ادامه برنامه های خود در هند، امروز با سوشما سواراج وزیر امور 
خارجه این کشور دیدار و گفت و گو کند. ظریف همچنین در کنفرانس بین المللی 

رایسینا )RAISINA( سخنرانی خواهد کرد.
کنفرانس بین المللی ساالنه گفت و گوی رایسینا)RAISINA( یک کنفرانس 
چند جانبه است که توسط اندیشکده بنیاد تحقیقات نظارتی هند برگزار می شود به 

مسائل چالش برانگیز جامعه جهانی می پردازد.

ادامه  برای  چهارشنبه  امروز  آمریکا  رئیس جمهوری 
کنگره  رهبران  با  دولت  بازگشایی  درباره  گفت وگوها 
رهبر  و  نمایندگان  مجلس  جدید  رئیس  دارد.  جلسه 
ناامنی  بر  تاکید  با  ترامپ  دونالد  معتقدند  سنا  اقلیت 

مرز مکزیک قصد هراس افکنی دارد.
دونالد  هیل،   خبری  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه شب در هجدهمین 
و  امنیت مرزی سخنرانی کرد  درباره  تعطیلی دولت  از  روز 
سناتور  و  آمریکا  نمایندگان  مجلس  رئیس  پلوسی،  نانسی 
او  به  را  دموکرات ها  پاسخ   سنا  اقلیت  رهبر  شومر،  چارلز 

منتقل کردند.
فدرال  دولت  است  گفته  جنجالی  سخنانی  در  ترامپ 
همچنان به یک دلیل بسته مانده است و آن این است که 
دموکرات ها حاضر به تامین هزینه امنیت مرزی نیستند. این 
در حالی است که دموکرات ها ۱.۳ میلیارد دالر برای تامین 

تدابیر امنیت مرزی مثل تقویت شناسایی و تقویت حصارها 
ترامپ  دونالد  مرزی  دیوار  ساخت  از  اما  داده اند  پیشنهاد 

حمایت نمی کنند.
دیداری  مجددا  کنگره  رهبران  با  امروز  دارد  قصد  ترامپ 
این جلسه  منابع دموکرات هنوز حضور در  اما  باشد  داشته 
را تایید نکردند. جمهوری خواهان ارشد اما می گویند رهبران 

دموکرات برای شرکت در این جلسه موافق هستند.
اندکی پس از سخنان ترامپ، نانسی پلوسی و چارلز شومر 
او را دادند. آنها این وضعیت را نبردی میان استفاده  پاسخ 
سوء  با  او  کردند  تاکید  و  دانسته  ترس  از  ترامپ  دونالد 
استفاده از نگرانی مردم خواستار ساخت دیوار در مرز جنوبی 
آنچه  بیشتر  متاسفانه  گفت:  پلوسی  می شود.    مکزیک  با 
از رئیس جمهوری ترامپ حین این تعطیلی بی معنا شنیدیم 
مملو از اطالعات غلط و حتی عناد بوده است. رئیس جمهوری 
آمریکا ترس را انتخاب کرده است. ما می خواهیم با حقایق 

آغاز کنیم.   سناتور چارلز شومر هم با تایید اظهارات رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا گفت دونالد ترامپ از مقامش برای 

ایجاد بحران استفاده می کند.
او افزود: اکثر روسای جمهوری از دفترشان برای رسیدگی 
رئیس جمهوری  این  می کنند.  استفاده  اهداف  مهمترین  به 
اما تنها از دفترش برای بحران آفرینی، ایجاد رعب و وحشت 
می کند.  استفاده  دولت  درون  آشوب  از  افکار  تحریف  و 
 ۳۰ دیوار  یک  نه  باشد  آزادی  مجسمه  باید  آمریکا  نماد 
گفت،  در سخنانش همچنین  آمریکا  رئیس جمهوری  فوتی. 
جنوبی  مرز  در  امنیتی  و  انسانی  بحران  رشد  با  کشور  این 
روبروست و بن بست کنونی را انتخابی میان راست و غلط و 

میان عدالت و بی عدالتی دانست.
به  بعید  اما  دارد  نیاز  دالر  میلیارد   ۵ از  بیش  گفت  او 
مجلس  و  سنا  در  الزم  رای   6۰ او  درخواست  می رسد  نظر 

نمایندگان آمریکا را برای تصویب به دست آورد.  

سومین جلسه ترامپ با رهبران کنگره

پلوسی و شومر: نماد آمریکا باید مجسمه آزادی باشد نه دیوار!


