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اخبار
ناوشکن تمام ایرانی دنا در آینده
نزدیک رونمایی میشود

وزیر دفاع از رونمایی و تحویل ناوشکن تمام
ایرانی دنا در آینده نزدیک به نیروی دریایی
ارتش خبر داد و گفت :این ناوشکن به لحاظ
امکانات و تجهی��زات و عملکرد ،متفاوت از
ناوشکنهای همنسل خود است .به گزارش
«عص��ر ایرانیان» به نق��ل از روابط عمومی
وزارت دفاع ،امیر س��رتیپ حاتمی در مراسم
بزرگداشت هفته بس��یج که بهصورت ویدئو
کنفران��س و ارتباط تصویری ب��ا حدود ۸۰
مرکز وزارت دفاع در سراس��ر کش��ور برگزار
ش��د ،گفت :ما پیرو فرماندهی هستیم که در
مناسبتهای مختلف از جمله عزاداری سید
و س��االر ش��هیدان حضرت ابا عبدالحسین
(ع) ،ضم��ن بهکارگی��ری تمام��ی اص��ول
بهداش��تی و رعایت پروتکله��ا ،برنامههای
خ��ود را بهص��ورت دقیق پی��ش میبردند.
وی ب��ا بیان اینکه وزارت دفاع و پش��تیبانی
نیروهای مس��لح یک وزارتخان��ه انقالبی با
تفکرات و اندیش��ههای ناب بسیجی است،
افزود :این س��ازمان با تمام توان به پیشرفت
و تعال��ی خود ادامه میدهد و بیش��ک این
پیش��رفتهای خیرهکننده در چند دهه اخیر
مرهون این تفکر و نگرش انقالبی است و با
همین جهتگیری در آینده نزدیک ناوشکن
تمام ایران��ی دنا را که به لح��اظ امکانات و
تجهیزات و عملکرد متفاوت از ناوشکنهای
همنسل خود اس��ت؛ تحویل نیروی دریایی
ارتش خواهیم داد.
مجلس برای قطع یارانه ثروتمندان در
الیحه بودجه  1400برنامه دارد

عضو هیأت رئیس��ه مجلس از برنامه مجلس
ب��رای الزام دولت به قط��ع یارانه ثروتمندان
در الیحه بودجه  1400کل کش��ور خبر داد.
حجتاالسالم سید ناصر موسوی الرگانی در
گفتوگو با فارس ،از برنامه مجلس برای قطع
یارانه ثروتمندان در الیحه بودجه  1400خبر
داد و اظهار داشت :مجلس یازدهم حمایت از
قشر آسیبپذیر جامعه را در اولویتهای اصلی
کار خود قرار داده است .وی افزود :در راستای
حمای��ت و کمک به دهکهای پایین جامعه
ما نمایندگان مجلس برنام ه جدی برای الزام
دولت برای قطع یارانه ثروتمندان و اعطای آن
به قشر آسیبپذیر جامعه داریم .عضو هیأت
رئیسه مجلس خاطرنشان کرد :هر چند قبال
موضوع حذف یارانه ثروتمندان به طور کلی
مطرح ش��ده و مورد تأکید نمایندگان بود ،اما
ما بنا داریم پیشنهاد آن را به طور جدی و به
منظور قید و لحاظ کردن آن در الیحه بودجه
 1400در مجل��س مطرح کنیم و این بار این
تأکید و برنامه ما جدی اس��ت و برای اجرای
آن مصمم هس��تیم .موسوی الرگانی ضمن
انتق��اد از رویکرد دول��ت در جریان مدیریت
هدفمندس��ازی یارانهها گفت :متأسفانه هنوز
هم بس��یاری از ثروتمندان حاضر نیس��تند از
دریافت یارانه خود انصراف دهند و این جای
بسی تعجب است.
تصویب الزام دولت برای تامین
اورانیوم  ۲۰درصد در کمیسیون امنیت
ملی مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارج��ی مجلس از بررس��ی و تصویب الزام
دولت برای تامین اورانیوم با غنای  ۲۰درصد
در کمیس��یون متبوعش خبر داد .ابوالفضل
عموئ��ی در گفتوگو با فارس ،در تش��ریح
نشست روز دوش��نبه کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی،
گف��ت :با وج��ود محدودیته��ای کرونا در
مجلس ،این جلس��ه با حضور دو سوم اعضا
برگزار شد .وی افزود :رسیدگی به موادی از
طرح اق��دام راهبردی برای لغو تحریمها در
دستور کار قرار گرفت .سخنگوی کمیسیون
امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس
شورای اس�لامی افزود :در نشست امروز 3
ماده از این طرح بررسی و نظرات نمایندگان
اخذ و اصالحاتی روی بندها صورت گرفت.
نمایندگان��ی از وزارت ام��ور خارج��ه ،بانک
مرک��زی و مرکز پژوهشه��ای مجلس نیز
در جلس��ه حضور داشتند .عموئی یادآور شد:
رس��یدگی به طرح به ترتی��ب اولویت مواد
دنبال ش��د؛ ماده اول مرب��وط به الزام دولت
ایران برای غنی سازی  20درصد ،ماده دوم
درباره افزایش ذخایر اورانیوم س��طح پایین
غنی شده جمهوری اس�لامی ایران و ماده
سوم که درباره بهره گیری دولت و سازمان
انرژی اتمی از نس��ل جدید سانتریفیوژهای
 2M-IRو  6-IRبود ،مورد بررس��ی قرار
گرفته و به تصویب رسید.

معاون مستعفی وزیر بهداشت پاسخگوی کمیسیون اصل  ۹۰باشد

رئیس کمیس��یون اصل  ۹۰مجلس گفت:
طبق قانون افراد حتی پس از بازنشستگی یا
استعفا نیز نسبت به زمان مسئولیت خود باید
پاسخگو باشند و به این شکل نیست که اگر
استعفا کرده یا بازنشست شده باشند شکایتی
متوجه آنها نباش��د .حجتاالسالم نصراهلل
پژمانفر در گفتگو با دانشجو ،درباره عملکرد
رضا مل��ک زاده معاون پژوهش و تحقیقات
مستعفی وزارت بهداشت و درمان کشور ،اظهار

کرد :مدتی قبل نسبت به حوزه ماموریتی و
عملکردی آقای ملکزاده و برنامهای که وی
در معاونت پژوهش وزارت بهداشت داشتهاند
شکایتهایی رس��یده که مجموع ًا حدود ۴٠
شکایت در بخشهای مختلف ماموریتی علیه
وی در کمیسیون اصل  ۹۰تنظیم شده است.
وی ادامه داد :حدود هزار و  ۶٠٠امضا در این
شکایتهای واصله از فرد مذکور به کمیسیون
اصل  ٩٠مجلس رسیده است و تقریبا حدود

ی��ک ماه قبل با وی مکاتب��های نیز صورت
گرفته ش��ده است تا در ارتباط با این مسائل
توضیحاتی را به کمیسیون ارائه کند .رئیس
کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی
از پیگیری کمیس��یون اصل  ٩٠مجلس در
راستای بررسی توضیحات معاون پژوهشی
وزارت بهداشت خبر داد .پژمانفر تصریح کرد:
طبق قانون افراد حتی پس از بازنشستگی یا
استعفا نیز نسبت به زمان مسئولیت خود باید

پاسخگو باشند و به این شکل نیست که اگر
استعفا کرده یا بازنشست شده باشند شکایتی
متوجه آنها نباشد .وی با بیان اینکه امیدواریم
در اسرع وقت پاسخهای الزم در موضوعاتی
که به صورت مکتوب به معاون پژوهش��ی
وزارت بهداش��ت ارس��ال شده به کمیسیون
واصل ش��ود ،گفت :از وی خواستهایم برای
ارائه توضیحات در خصوص ش��کایتهای
واصله در مجلس حاضر ش��ود و طبیعت ًا بعد

مانع تراشی واشنگتن در تحقیقات
جنایت آمریکا در ترور سردار سلیمانی

از توضیحات وی کمیس��یون تصمیمگیری
کرده و اقدامات بعدی به فراخور اقناع یا عدم
اقناع صورت خواهد گرفت .اکنون در مرحله
ابالغ شکایتها و بررسی پاسخهای معاون
پژوهشی وزارت بهداشت هستیم.

نشست مخفیانه بن سلمان ،نتانیاهو و پمپئو در شهرنئوم برگزار شد

افشای دم خروس مثلت صهیونیستی در عربستان!

گروه سیاسی :نگاهی به ترکیب شرکتکنندگان در نشست
مخفیانه در شهر «نئوم» عربستان که روز یکشنبه برگزار
شد ،نش��ان میدهد که این نشست در واقع یک دورهمی
ورشکستههای سیاسی بوده است .یک رسانه صهیونیستی
فاش کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم روز
گذشته در سفر به عربس��تان سعودی در یک نشست سه
جانبه مخفیانه با «مایک پمپئو» وزیر خارجه ایاالت متحده
آمریکا و «محمد بن س��لمان» ولیعهد عربستان سعودی
شرکت کرده است .این نشست سه جانبه مخفیانه در شهر
«نئوم» عربس��تان نزدیک به  ۵س��اعت به طول انجامیده
است .در وهله اول آنچه که در این نشست بیش از هرچیز
دیگری قابل تأمل به نظر میرسد ،ترکیب شرکتکنندگان
در آن اس��ت .علت تأمل برانگیز بودن این مس��أله نیز به
ماهیت  ۳نفری بازمی گردد که در آن شرکت کردند؛ یعنی
«مایک پمپئو»« ،بنیامین نتانیاهو» و «محمد بن سلمان»
که هر  ۳نفر آنها یک شکس��ت خورده سیاس��ی در داخل
محسوب میشوند .در واقع ،مایک پمپئو وزیرخارجه رئیس
جمهوری به شمار میرود که تا چند هفته دیگر به طور کامل
از صحنه سیاس��ی کنار خواهد رفت و دیگر نقشی در اداره
امور سیاسی ایاالت متحده آمریکا نخواهد داشت .بنابراین،
پر واضح است که پمپئو نیز آخرین روزها و هفتههای خود
در عرصه سیاسی ایاالت متحده آمریکا را سپری میکند و
پس از آن ،او هم به همراه ترامپ از صحنه سیاس��ی کنار
خواهد رفت .فرد دومی که در نشست سه جانبه مخفیانه در
شهر «نئوم» عربستان شرکت داشت« ،بنیامین نتانیاهو»
نخستوزیر رژیم صهیونیستی بود؛ کسی که سابقه انجام
سفرهای مخفیانه دیگر به عربستان را در پرونده خود دارد.
باید گفت که نتانیاهو درحال حاضر شرایط سیاسی سخت
و متزلزلی را سپری میکند و خود نیز به طور کامل به این
مسأله واقف است .او همین اندک ماندگاری سیاسیای را
که تاکنون داشته است ،مدیون امتیازاتی است که پیشتر از
رئیس جمهور کنونی آمریکا دریافت کرده بود .از سوی دیگر،
سلس��له اعتراضات در اراضی اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو
برای چندمین ماه متوالی همچنان ادامه دارد و روز به روز نیز
تشدید میشود .ساکنان اراضی اشغالی از نخستوزیر رژیم
صهیونیستی به عنوان یک ویروس یاد میکنند و در طول
ماههای گذش��ته همواره بر لزوم کناره گیری وی از قدرت
تأکی��د کردهاند .بنابرای��ن ،نتانیاهو نیز همچون پمپئو یک
سیاستمدار شکست خورده محسوب میشود؛ سیاستمداری
که شمارش معکوس برای حذفش از صحنه سیاسی آغاز
شده است .اما نفر سو ِم شرکت کننده در نشست سه جانبه
مخفیانه در شهر نئوم عربستان از  ۲فرد دیگر ورشکستهتر

رژیم صهیونیستی را در دستور کار خود قرار داده است .او با
فرستادن پمپئو به بلندیهای جوالن اشغالی به عنوان اولین
وزیر خارجه آمریکا و نیز فرستادنش به عربستان برای ترتیب
دادن دیداری میان نتانیاهو و بن سلمان ،درصدد ممانعت از
حذف همیشگی از صحنه سیاسی است.
ِ

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بسیار خطرناک

است

اس��ت .او کس��ی جز «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی
نیست .بن سلمان در مقایسه با نتانیاهو و پمپئو شرایط به
مراتب س��ختتری دارد .علت این مسأله هم آن است که
نتانیاهو و پمپئو تاکنون در یک س��اختار سیاسی مشارکت
داش��ته و اکنون نیز ممکن است جایگاههای سیاسیشان
دستخوش تغییر ش��ود اما بن سلمان با  ۲تهدید جدی در
داخل عربستان مواجه است .تهدید اول در واقع روند انتقال
قدرت در عربستان سعودی است که هنوز برای بن سلمان
هموار نشده است و او به خوبی میداند که هر لحظه ممکن
اس��ت تمامی امیدهایش برای تکیه زدن بر اریکه قدرت و
کرسی پادشاهی بر باد برود .تهدید دومی که بن سلمان با
آن مواجه است ،تهدید مخالفان در صحنه سیاسی و دربار
پادشاهی است .از همین روی ،بن سلمان نیک میداند که
از لحاظ سیاسی با شرایط بسیار سختی دست و پنجه نرم
میکند .تهدیداتی که در حال حاضر ولیعهد سعودی با آن
مواجه اس��ت نشأت گرفته از سیاس��تگذاری های اشتباه
و نیز اش��تباهات راهبردی و اس��تراتژیک اوست ،زیرا وی
دس��تیابی به آرزوی دیرینهاش یعنی تکیه زدن بر کرسی
پادشاهی را به تحوالت خارج از عربستان ِگ ِره زد و در این
زمینه حس��اب ویژه ای را نه روی س��اختار سیاسی آمریکا
که روی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور باز کرد.
هرچند که عربستان سعودی تاکنون پایداری سیاسی خود
در صحن��ه قدرت را با پروژه «نفت در برابر امنیت» مرتبط
کرده بود ،اما پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا ،سران ریاض تضمین
بقای سیاسی خود را نه به ساختار سیاسی واشنگتن که به
ش��خص دونالد ترامپ ارتباط دادند .این بدان معناست که

«محم��ود الزهار» عضو ارش��د جنبش مقاومت اس�لامی
«حم��اس» به دیدار دیروز بنیامین نتانیاهو ،نخس��ت وزیر
رژیم صهیونیس��تی با محمد بن س��لمان ،ولیعهد سعودی
واکن��ش نش��ان داد .بر اس��اس این گ��زارش ،وی در این
خصوص تصریح کرد که سفر نتانیاهو به عربستان اقدامی
در راستای ادامه عادیسازی روابط با دشمن صهیونیستی
در منطقه اس��ت .الزهار هش��دار داد که عادیسازی روابط
با رژیم صهیونیستی بسیار خطرناک است .این عضو ارشد
جنبش مقاومت اسالمی حماس همچنین یادآور شد :این
سفر ممکن است به ایجاد یک همپیمانی امنیتی و نظامی
علیه کش��ورهای بزرگ منطقه منتهی شود .وی گفت که
این صرف ًا یک سفر یا دیدار نیست ،بلکه مساله از آنچه تصور
میشود بسیار خطرناکتر است.

در شرایط کنونی ،حیات سیاسی بن سلمان به ترامپ ِگ ِره
خورده اس��ت و نه ساختار سیاسی آمریکا .درست به همین
دلیل است که عربستان سعودی از روی کار آمدن بایدن در
آمریکا به ش��دت هراسان شدهاند .هرچند که آنها خود نیز
میدانند که سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا در دوره
بایدن نیز تفاوت چندانی با سیاست خارجی ترامپ نخواهد
داشت اما به این مسأله نیز واقف هستند که ممکن است در
دوره جدید ،دیگر خبری از حمایت واشنگتن از روند انتقال
قدرت از «ملک س��لمان به بن س��لمان» نباشد .در نتیجه
باید گفت که حضور پمپئو در نشست سه جانبه مخفیانه در
عربستان نشان میدهد که به احتمال فراوان ،او ترتیب دیدار
حضوری نتانیاهو و بن سلمان در شهر نئوم را داده است .در
این زمینه به نظر میرس��د که دولت کنونی ایاالت متحده
آمریکا به ریاس��ت ترامپ تحقق  ۳هدف اصلی و اساسی
را دنبال میکند .هدف اول ،حمایت از راستگرایان افراطی
صهیونیستهای داخل آمریکاست؛ به گونهای که بتوانند
و
ِ
روند سیاس��ی در داخل کشور را به نفع ترامپ تغییر دهند.
هدف دوم ،فراهم کردن فضایی اس��ت ک��ه در آن بحران
مزمن پس��ا انتخاباتی در ایاالت متحده آمریکا در دیدگان
اف��کار عمومی رنگ می بازد؛ بحرانی که امروز به خبر اول
بس��یاری از رسانههای منطقهای و بین المللی تبدیل شده
است .هدف سوم ،تحریک احساسات حامیان ترامپ است
تا بدین ترتیب او بتواند بیش از پیش از حمایت آشوبگران
خیابانی برخوردار باشد و از این رهگذر بقای خود در صحنه
سیاس��ی را تضمین کند .به هر حال ،سلسله تحوالت اخیر
و زنجیرهای از تحرکات دولت کنونی ایاالت متحده آمریکا
نشان میدهد که واش��نگتن اهدایای امتیازات گسترده به

جنگ یمن جنگی آمریکایی-صهیونیستی است


محمد عبدالس�لام س��خنگوی جنبش انصاراهلل یمن اعالم
کرد :س��فر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی
به عربس��تان ،ماهیت و حقیقت جنگ علی��ه یمن و اینکه
جنگی آمریکایی-صهیونیستی است ،را نمایان میسازد .وی
افزود :هدف از این س��فر مقدمه عادی س��ازی کامل روابط
میان طرفین پس از اس��تقبال س��عودیها از گامهای عادی
سای با رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای منطقه است.
کشورهای متجاوز به یمن و محاصره کننده ملت آن به سوی
علنی کردن طرح صهیونیستی حرکت میکنند .عبدالسالم
بیان کرد :کشورهای سازشکار ،امکانات مادی و نظامی خود را
در جنگ علیه ملت یمن گذاشتهاند تا ماهیت و واقعیت جنگ
علیه یمن و اینکه جنگی آمریکایی-صهیونیستی است ،آشکار
ش��ود .س��خنگوی انصاراهلل یمن تاکید کرد :آل سعود برخی
کش��ورها را برای عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی
تش��ویق کردند تا گامه��ای آنها مقبول جلوه داده ش��ود اما
تالشهایشان برای راضی کردن ملتهای منطقه مبنی بر
اینکه آنها حامی مقدس��ات امت اسالمی هستند را فراموش
کردهاند .به جای اینکه مکه مکرمه به عنوان قبله مسلمانان و
مدینه منوره بیانگر و حامی امت اسالمی در دفاع از آرمانهای
اسالمی باشد ،کسانی بر این مقدسات حکم میرانند که محور
و خاستگاه توطئهها ضد اسالم و مسلمانان شدهاند.

واشنگتن پست:

احیای برجام از آنچه به نظر میرسد سختتر است

روزنامه آمریکایی واشنگتن پس��ت در یادداشتی ،احیای توافق هستهای برجام
بعد از پایان دولت دونالد ترامپ را س��خت توصیف کرده است .به گزارش گروه
بینالملل خبرگزاری فارس ،روزنامه «واش��نگتن پس��ت» در یادداشتی به قلم
«هنری روم» احیای توافق هس��تهای برجام بع��د از پایان دولت دونالد ترامپ،
رئیسجمهور کنونی آمریکا را سخت توصیف کرده است .به نوشته این روزنامه
آمریکایی ،از لحاظ تئوری ،بازگش��ت آمریکا به توافق هس��تهای برجام که به
امضای چین ،فرانس��ه ،آلمان ،ایران ،انگلیس ،آمریکا و روسیه رسیده است باید
ساده باشد و بایدن میتواند در اولین روز حضور خود در کاخ سفید در این مورد
تصمیم بگیرد ،اما سیاستهای داخلی در ایران و آمریکا و همچنین مالحظات
منطقهای ،بازگشت فوری به این توافق را از آنچه که به نظر میرسد سختتر
میکند .واش��نگتن پست نوش��ته دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در ماه مه
 ۲۰۱۸رسم ًا از برجام خارج شد و این توافق نیز احتما ًال به محض کنار رفتن او از
قدرت احیا نخواهد شد .روزنامه واشنگتن پست در ادامه ،دلیل دشوار بودن احیای
برجام را به شرح ذیل نوشته است :سادگی بازگشت بیاشکال و فوری به برجام،
جذاب به نظر میرسد و دولت جدید آمریکا میتواند این کار را به طور یک جانبه

با امضای یک دستور اجرایی ،صدور معافیتها و لغو تحریمها انجام دهد .اگرچه
به نظر میرسد که دولت ترامپ قصد دارد تحریمهای جدیدی را طی هفتههای
پایانی اعمال کند ،اما هیچ یک از این اقدامات غیرقابل بازگشت و دائمی نخواهند
بود .عالوه بر این ،بازگشت به برجام نیازی به بررسی کنگره ندارد .با این وجود
روش��ن نیست که برجام حداقل در ابتدای دوره ریاستجمهوری بایدن اهمیتی
این چنینی داشته باشد .بایدن با چالشهای سرسامآور داخلی و بینالمللی مانند
مبارزه با بیماری همهگیر کرونا ،احیای اقتصاد و بازسازی مشارکتهای آمریکا با
کشورهای جهان روبرو خواهد شد .این روزنامه آمریکایی نوشت ایران در دستور
کار دولت بعدی آمریکاس��ت ،اما سخت است که گفته شود این کشور در رأس
کارهای این دولت قرار بگیرد .اگر جمهوریخواهان همچنان سنا را تحت کنترل
خود بگیرند ،میتوانند برای اجرای گزینههای بایدن محدودیت بیشتری ایجاد
کنند با این وجود این امر نیز به اولویتهای قانونی بستگی دارد .روزنامه واشنگتن
در ادامه ،متحدان منطقهای آمریکا را مانعی بر سر راه دولت احتمالی بایدن برای
اتخاذ تصمیمات فوری در خصوص برجام دانس��ت و نوشت« :متحدان آمریکا
در خاورمیانه به شدت با بازگشت این کشور به برجام مخالفت خواهند کرد .به

خصوص رهبران اسرائیل و عربستان بر این باورند که این توافق کمک زیادی به
محدود کردن برنامه هستهای ایران نکرده است و تهران را در منطقه آزاد گذاشته
است ».واشنگتن پست همچنین نوشت متحدان منطقهای آمریکا نمیتوانند مانع
بازگشت آمریکا به برجام شوند ،همان طور که برخی از آنها نتوانستند مانع خروج
این کشور از این توافق شوند ،اما آنها میتوانند از لحاظ سیاسی این کار را برای
آمریکا دش��وار سازند .این روزنامه آمریکایی نوشته پافشاری شرکای منطقهای
آمریکا برای مخالفت با این موضوع میتواند پایدار بودن برجام را به خطر بیندازد.
روزنامه واشنگتن پست در این یادداشت به تصمیماتی که ایران ممکن است در
خصوص احیای برجام اتخاذ کند اشاره کرد و نوشت« :حتی اگر بایدن تصمیم
بگیرد که فوراً به برجام بازگردد ایران ممکن اس��ت برای این کار آماده نباش��د.
اول اینکه رهبران ایران ظاهراً مشتاق مذاکره [با آمریکا] نیستند .خروج ترامپ
از برجام دیدگاهها درباره دورویی آمریکا را تقویت کرد ».در پایان این یادداشت
نیز به انتخابات ریاس��تجمهوری ایران اشاره ش��ده و آمده است که انتخابات
ریاس��تجمهوری ایران در ماه ژوئن  ۲۰۲۱ممکن است یک مانع دیگری را بر
سر راه احیای برجام قرار دهد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل:

ایران با قدرت از امنیت سوریه در منطقه دفاع میکند

دس��تیار ویژه رئیس مجلس در ام��ور بین الملل گفت:
ایران همچنان با قدرت از س��وریه و امنیت این کش��ور
مه��م در منطقه دف��اع میکند .به گ��زارش مهر« ،گیر
پترس��ون» نماین��ده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل متحد
در سوریه با حس��ین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس
مجل��س و مدی��رکل بین المل��ل دی��دار و گفتگو کرد.
امیرعبداللهیان در این دیدار ،گفت :جمهوری اس�لامی
ایران از تالشهای سازمان ملل و اقداماتی که به حفظ
تمامیت ارضی ،حاکمیت ملی و بازگش��ت امنیت پایدار
به سوریه کمک نماید ،استقبال میکند .وی افزود :آنچه
که حلقه مفقوده در ش��رایط امروز سوریه میباشد وجود
بیاعتمادی است زیرا مث ً
ال فردی که تا چند وقت پیش
رهبر جریانی تروریس��تی بوده ،س�لاح حمل میکرده
و اقدامات تروریس��تی انجام میداده است اکنون اصرار
دارد که با پوشیدن کت و شلوار و زدن کراوات به عنوان

طرف مذاکره دعوت ش��ود .دستیار ویژه رئیس مجلس
شورای اسالمی در امور بین الملل گفت :متأسفانه برخی
گروههای خطرناک تروریس��تی تالش میکنند با تغییر
نام از لیست س��یاه تروریستی سازمان ملل متحد خارج
ش��وند به همین جهت اتخاذ رویکرد بیطرفانه سازمان
ملل متحد و عدم مشاهده اس��تانداردهای دوگانه مورد
توجه جدی جمهوری اسالمی ایران است .امیرعبداللهیان
افزود :ما معتقدیم در روند کار کمیته قانون اساسی همه
طرفها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و تکیه بر
مقصر خواندن دولت س��وریه در تعارض با سیاست بی
طرفی اس��ت .وی اعمال تحریمها علیه سوریه به ویژه
در حوزه دارو ،تجهیزات پزشکی و مواد غذایی را ظالمانه
خواند و بر ضرورت اقدام برای رفع تحریمهای انس��انی
تاکید کرد .دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در
امور بین الملل گفت :ایران همچنان با قدرت از س��وریه

و امنیت این کشور مهم در منطقه دفاع میکند .تهران
همچنین از تالشهای س��ازنده سازمان ملل متحد در
کمک به سوریه حمایت و بر قضاوت بیطرفانه در قبال
سوریه تاکید مینماید.

قدردان�ی از اقدام�ات س�ازنده ای�ران در مب�ارزه با

تروریسم در سوریه

پترس��ون نیز در این دیدار با اش��اره به اقدامات صورت
گرفته در  ۱۰س��ال گذش��ته به منظور اس��تقرار صلح و
امنیت در س��وریه اظهار داش��ت :روند سیاسی در مسیر
نس��بت ًا خوبی قرار گرفته است اما همچنان وجود جو بی
اعتمادی میان گروههای مختلف در سوریه مانع پیشرفت
روند سیاسی است.وی به شرایط حساس سوریه و وجود
برخی اختالف دیدگاهها در این کشور اشاره کرد و گفت:
ما به کمک همه احزاب ،طرفها ،کشورهای همسایه و
س��ازمانهای بین المللی برای خروج از این رکود و بن

بست نیاز داریم.نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد
در س��وریه با اش��اره به وضعیت انسانی گفت :متأسفانه
ش��رایط اقتصادی مردم س��وریه هر روز بدتر میش��ود.
پترسون ضمن اشاره به مذاکرات صورت گرفته در چند
سال گذشته و موارد پیش رو ،گفت :در حال حاضر ما نیاز
به ارزیابی داریم تا بدانیم که چه کارهایی صورت داده ایم
و چه نقاط ضعفی در روند مذاکرات بوده اس��ت.نماینده
ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در سوریه ضمن قدردانی
از اقدامات سازنده ایران در مبارزه با تروریسم در سوریه،
با اشاره به حمایتهای بشردوستانه و حمایت جمهوری
اسالمی ایران از بازگشت مهاجرین و آوارگان سوری به
خانههایش��ان ،گفت :ما باید در موضوع سوریه ،وضعیت
حقوق بش��ر و آوارگان را بسیار جدی بگیریم .وی تاکید
کرد :ما به شرایط منطقه آگاه هستیم و به تالشهای بی
وقفه خود برای کمک به سوریه ادامه میدهیم.

عضو فراکسیون پارلمانی الصادقون از سنگ
اندازی های واش��نگتن در مس��یر تحقیقات
جنایت آمریکایی ها در حق س��ردار ش��هید
قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس
خبر داد .به گزارش مهر به نقل از المعلومه،
«عبداالمی��ر التعیب��ان» عضو فراکس��یون
پارلمان��ی الصادق��ون از وجود فش��ارهایی
در زمینه مش��خص ش��دن نتایج تحقیقات
مربوط به جنایت آمریکا در حق سردار شهید
قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس
خب��ر داد .در این زمینه فش��ارهایی از ناحیه
آمریکا وارد میشود .التعبیان بیان کرد :این
فشارها در مسیر نتایج تحقیقات ویژه بمباران
مقرهای حشد شعبی و جنایت فرودگاه بغداد
مانع تراش��ی میکند .در همین رابطه پیشتر
«مه��دی تقی امرل��ی» ،عضو کمیس��یون
امنی��ت و دفاع پارلمان تاکی��د کرده بود که
این کمیسیون به دولت فشار خواهد آورد تا
گزارش مربوط به ترور فرماندهان پیروزی را
در اسرع وقت به پارلمان ارائه کند .نمایندگان
عراقی نیز سابق بر این خواهان تسریع روند
ارائه گزارش تحقیقات مربوط به این جنایت
آمریکا شده بودند.
پاسخی درخور به سفر ژنرال
آمریکایی به تایوان خواهیم داد

وزارت خارج��ه چین اعالم کرد س��فر ژنرال
نیروی دریایی آمریکا به تایوان با پاس��خی
شایسته همراه خواهد بود .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز،
سفر مخفیانه ژنرال نیروی دریایی آمریکا به
تایوان با واکنش انتقادی وزارت خارجه چین
همراه شد .ژائو لیجیان اعالم کرد چین سفر
دریادار نیروی دریایی آمریکا به تایوان را بی
پاس��خ نخواهد گذاشت .س��خنگوی وزارت
خارجه چین تاکید کرد پکن قاطعانه مخالف
هر گونه م��راودهای میان مقامات آمریکایی
و تایوان��ی منجمل��ه رواب��ط نظامی اس��ت.
س��خنگوی وزارت خارج��ه چی��ن از آمریکا
خواست تا حساسیت باالی موضوع تایوان را
کامال درک کند .وی افزود :ما بر اساس روند
تحوالت پاسخ درخور و درستی به این اقدام
میدهی��م .لیجیان با ی��ادآوری امضا تفاهم
نامههای اقتصادی میان واش��نگتن و تایپه
گفت :ما پیش��تر به آمریکا در خصوص این
نوع مراودات هشدار داده ایم.
حمله به تاسیسات نفتی آرامکو با
موشک قدس 2

نیروه��ای یمنی در یک عملیات موش��کی
برخی از تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان
را هدف ق��رار دادند .به گ��زارش گروه بین
الملل باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نقل از
المس��یره ،نیروه��ای یمنی موفق ش��دند با
موشک قدس  ۲تاسیس��ات نفتی آرامکو را
هدف قرار دهند .بر این اساس ،یحیی سریع،
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد:
ارتش و نیروهای مردمی یمن موفق ش��دند
رد یک عملی��ات موفقیت آمیز تاسیس��ات
نفتی آرامکو ش��امل ایس��تگاه توزی��ع را با
موش��ک قدس  ۲هدف ق��رار داده و منهدم
کنن��د .این مقام یمنی در صفحه ش��خصی
خود در توییتر نوش��ت :موش��ک قدس  ۲به
تازگی و با پش��ت سر گذاشتن آزمایشهای
متعدد وارد فاز عملیاتی شد .نیروهای یمنی
با استفاده از این موشک موفق شدند اهدافی
را در عمق خاک دشمن سعودی هدف قرار
دهند .هم اینک خودروهای آتش نش��انی و
آمبوالنسها به محل انفجار اعزام شده اند.
وی خاطر نش��ان کرد :ما این عملیات را در
پاسخ به ادامه تجاوزگریهای رژیم سعودی
و محاصره یمن انجام دادیم .چند روز پیش
ما وع��ده داده بودیم که جنای��ات رژیم آل
سعودی علیه مردم مظلوم یمن را با انتقامی
سخت پاسخ خواهیم داد.
با بایدن درباره
بیمسئولیتی ترامپ موافقیم

وزیر خارجه فرانس��ه برای نزدیک کردن این
کشور به دولت جدید آمریکا ،عنوان داشت که
با «بایدن» درباره بی مسئولیتی دونالد ترامپ،
هم نظر اس��ت .به گزارش مهر به نقل از یورو
نیوز« ،ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانس��ه،
اعالم کرد ک��ه با جو بایدن ،رئیس جمهوری
منتخ��ب آمریکا درباره بی مس��ئولیتی دونالد
ترام��پ ،رئیس جمهوری کنونی این کش��ور
هم نظر اس��ت .بایدن در مورد تصمیم دونالد
ترامپ برای عدم پذیرش شکست در انتخابات
ریاست جمهوری سوم نوامبر گفته بود که بی
مسئولیتی ترامپ باورنکردنی است .وزیر خارجه
فرانسه هم در مصاحبه ای رادیویی و تلویزیونی
گفت :با جو بایدن هم نظرم و شاهد هستم که
س��خنان جو بایدن با واقعیت همخوانی دارد.
لودریان افزود که شرایط در آمریکا حدود روز
هشت دسامبر پیچیده خواهد شد زیرا در این
روز به ایالت ها «فشار» وارد خواهد شد تا نتایج
انتخابات را به طور رسمی تائید نکنند.

