
قرقاش: امارات از تنش زدایی با ایران 
حمایت می کند

طرح  با  خارجه  امور  در  امارات  مشاور  وزیر 
از  کشورش  که  گفت  ایران  علیه  ادعاهایی 
راه حل  به  رسیدن  لزوم  و  ایران  با  تنش زدایی 
انور  ایسنا،  گزارش  به  می کند.  حمایت  سیاسی 
در  خارجه  امور  در  امارات  مشاور  وزیر  قرقاش، 
او  آنچه  طریق  از  ایران  که  گفت  سخنرانی ای 
فعالیت های تحریک آمیز می خواند، اهدافش را 
از  امارات  که  کرد  تأکید  او  کرد.  نخواهد  محقق 
راه حل  به  رسیدن  لزوم  و  ایران  با  تنش زدایی 
سیاسی حمایت می کند. قرقاش در ادامه مدعی 
شد که دخالت های کشورش در یمن به منظور 

خارج کردن این کشور از دایره نفوذ ایران بود.

روسیه: هیچ بحثی درباره تمدید تحریم 
ح نیست تسلیحاتی ایران مطر

مدیر اداره منع گسترش و کنترل تسلیحات 
وزارت امور خارجه روسیه گفت که فعال هیچ مذاکره 
رسمی برای بازبینی قطعنامه ۲۲۳۱ )قطعنامه برجام( 
یا تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در کار نیست. به 
گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری اردوپوینت، 
والدیمیر یرماکوف، مدیر اداره امور منع گسترش 
روسیه،  خارجه  امور  وزارت  تسلیحات  کنترل  و 
در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتینک گفت که در 
تجارت  منع  معاهده  تمدید  امکان  حاضر،  حال 
تسلیحاتی اعمال شده بر ایران که طبق برجام در 
ماه اکتبر مدت آن به پایان خواهد رسید، مورد بحث 
در شورای امنیت سازمان ملل نیست. یرماکوف 
درباره اینکه آیا مذاکره ای بر سر تمدید این معاهده 
در حال انجام شدن است یا نه، اظهار کرد:   »من به 
شما اطمینان می دهم که هیچ مذاکره ای بر سر 
بازبینی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
نه در شورای امنیت و نه در هیچ جای دیگری به  طور 

رسمی در حال انجام گرفتن نیست.«
او عالوه بر این بیان کرد: »قطعنامه یادشده که 
مایلم اشاره کنم یک روند مبتنی بر اختیار قانونی را 
برای انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی به ایران و از 
آن در نظر می گیرد، به واقع یک مکانیسم یا یک گزینه 
را برای تمدید آن )معاهده تجارت تسلیحاتی( ارایه 

نمی دهد.«

آمریکا ۵ نفر را به اتهام فروش نفت ایران 
به چین بازداشت کرد

بامداد  بیانیه ای  در  آمریکا  دادگستری  وزارت 
چهارشنبه اعالم کرد:   »چهار شهروند آمریکایی 
نیویورک  ساکن  شهروند  یک  و  تگزاس  ساکن 
پاالیشگاهی  به  ایران  نفت  فروش  اتهام  به 
انتخاب،  گزارش  به  شدند.  بازداشت  چین  در 
کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  آمریکا  دادگستری  وزارت 
یک  و  تگزاس  ساکن  آمریکایی  شهروند  »چهار 
نفت  فروش  اتهام  به  نیویورک  ساکن  شهروند 
ایران به پاالیشگاهی در چین بازداشت شدند.« 
وزارت دادگستری آمریکا گفته این افراد به اتهام 
توطئه چینی و نقض »اختیارات اقتصادی در شرایط 
آمریکا« خوانده و بازداشت  اضطراری بین المللی 
شده اند. وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که 
این افراد از ژوئیه ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰ در فیالدلفیا و دیگر 
مناطق آمریکا خرید نفت از جمهوری اسالمی ایران را 

تدارک می دیدند.
این وزارتخانه آمریکایی اعالم کرد که اقدام این 
افراد درواقع نقض تحریم های اقتصادی است که 
در  ایران  نفت  فروش  از  جلوگیری  برای  آمریکا 

پاالیشگاه های چینی وضع کرده است. 

برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی در پاریس

سالگرد  یکمین  چهل و  بزرگداشت  مراسم 
پیروزی انقالب اسالمی در فرانسه برگزار شد. به 
گزارش ایسنا، مراسم پاسداشت روز ملی ایران و 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور تعدادی از 
شخصیت های فرانسوی، مدیران رسانه ها، سفرا و 
نمایندگان کشورهای خارجی نزد دولت فرانسه و 
سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل )یونسکو(، 
شخصیت های فرهنگی و تعدادی از نمایندگان 
مجلس ملی و مجلس سنای فرانسه و با حضور 
دارای  ایرانی  نهادهای  تمامی  ارشد  مدیران 
نمایندگی و دفتر در پاریس، در محل اقامتگاه سفیر 
جمهوری اسالمی در فرانسه برگزار شد. حاضران در 
پیروزی  تاریخی  سالگرد  و  ملی  روز  مراسم،  این 
سفیر  قاسمی  بهرام  به  را  ایران  اسالمی  انقالب 
جمهوری اسالمی ایران دولت و ملت ایران تبریک 

گفتند.
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اخبار  روزگزارش کوتاه

Reuters 

ط 2008 ه به شر کر مذا
تشکیالت  رئیس  عباس،  ]شهروند[محمود 
مطبوعاتی  کنفرانس  در  فلسطین،  خودگردان 
پیشین  نخست وزیر  المرت،  ایهود  با  مشترک 
اسراییل برای ازسرگیری مذاکرات با اسراییلی ها 
اعالم آمادگی کرد؛ به شرطی که این مذاکرات تحت 
نظارت کمیته بین المللی چهارجانبه صلح باشد. 
محمود عباس در این کنفرانس با رد معامله قرن 
گفت که حاضر است تنها براساس شرایط طرحی 
که در  سال ۲۰۰8 در دوران نخست وزیری المرت ارایه 
شد، مذاکرات را آغاز  کند. به گزارش ایسنا، محمود 
عباس گفت: »همان طور که امروز هم در شورای 
از  از سرگیری مذاکرات  آماده  کامال  گفتم  امنیت 
جایی هستم که با المرت متوقف شد و آن هم 
تحت نظارت کمیته بین المللی چهارجانبه صلح 
و نه براساس طرح الحاق و مشروعیت بخشی به 

شهرک هایی که مخرب راه حل دوکشوری است.«
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین با اشاره 
با نخست وزیر پیشین  اینکه مذاکرات قبلی  به 
اسراییل نزدیک بود به نتیجه برسد، گفت: »ما 
همکاری نزدیکی با یکدیگر برای دستیابی به یک 
معاهده تاریخی صلح داشتیم و راهی طوالنی طی 
کردیم و تمامی مسائل را برای ایجاد وضع دایمی 
فراهم کردیم.« عباس همچنین گفت که براساس 
این طرح، پایتخت کشور فلسطین، قدس شرقی و 
پایتخت »کشور اسراییل« نیز قدس غربی خواهد 

بود. 
نشست  در  سه شنبه  روز  عباس  محمود 
صلح  طرح  درباره  تا  کرد  شرکت  امنیت  شورای 
آمریکا موسوم به معامله قرن صحبت و فهرست 
اعتراضات تشکیالت خودگردان فلسطین را علیه 
این طرح ارایه کند. چند ساعت پس از سخنرانی 
نیز  المرت  امنیت،  شورای  در  عباس  محمود 
نسبت به این دیدار و تعهد محمود عباس به 
روند صلح ابراز خوشحالی کرد و او را تنها شریک 

روند صلح دانست. المرت محمود عباس را »مرد 
و  می کند  مبارزه  »تروریسم«  با  که  خواند  صلح« 
گفت به همین علت است که با او مذاکره کرده 
است. المرت تأکید کرد که تنها راه رسیدن به صلح 
مذاکره مستقیم میان دو طرف است. او همچنین 
از معامله قرن انتقاد کرد و گفت که این طرح بدون 

فلسطینی ها تدوین شده است. 
این دیدار خشم و عصبانیت سفیر اسراییل 
در  دانون  دنی  برافروخت.  را  ملل  سازمان  در 
بیانیه ای این اتفاق را »قدرت بخشیدن به تروریسم 
دیپلماتیک رئیس تشکیالت فلسطین« خواند و 
گفت که محمود عباس با ارایه قطعنامه سازمان 
ملل علیه آمریکا و اسراییل دنیا را تشویق می کند تا 
دولت یهود را منزوی کند. به گزارش برخی رسانه ها، 
محمود عباس به سازمان ملل رفته بود تا ۳۰۰ مورد 
از نقض قوانین بین المللی درباره مسأله فلسطین 
را در معامله قرن آمریکا گزارش کند. دانون در بیانیه 
خود گفت تا زمانی که محمود عباس سر کار باشد، 
هیچ صلحی محقق نمی شود و فلسطینی ها تنها 
کناره گیری  عباس  که  می کنند  پیشرفت  زمانی 
کند. دانون افزود: »عباس اگر در دعوتش به صلح 
صادق بود برای مذاکره به اسراییل می آمد؛ مثل 
همان کاری که انور سادات، رئیس جمهوری فقید 

مصر کرد.«
صائب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی سازمان 
گفته های  به  واکنش  در  فلسطین  آزادی بخش 
دانون در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: 
»واضح است که سفیر آمریکا در سازمان ملل متن 
طرحی را که ترامپ و نتانیاهو معرفی کردند، نخوانده 
است.« عریقات در توییتی دیگر، اظهارات المرت 
را وقیحانه و بی شرمانه خواند و نوشت: »دانون 
نماینده رژیم اشغالگر است و کارنامه ای مملو از 
جنایت و تخلف دارد و با سوء استفاده از شورای 
امنیت از دنیا می خواهد که قوانین بین المللی را 

نادیده بگیرند و به دنبال تغییر نظام در فلسطین 
باشند.« 

احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در جلسه 
شورای امنیت که روز سه شنبه برگزار شد نسبت 
به ترور محمود عباس به وسیله اسراییل به شیوه 
یاسر عرفات هشدار داد. ابوالغیط، اظهارات دانون 
را نگران کننده خواند و گفت اگر عباس معامله 
قرن را امضا نکند،  هیچ فلسطینی دیگری حاضر به 

امضای آن  نخواهد بود. 
به  عرب  »اتحادیه  گفت:  ادامه  در  ابوالغیط 
این  که  کرد  مخالفت  ترامپ  طرح  با  دلیل  این 
طرح به فلسطینی ها تنها چیزی کمتر از حکومت 
خودگردان می دهد. اسراییل براساس این طرح 
همچنان کنترل اراضی، امنیت، جاده ها، گذرگاه ها 
و منابع را در دست خواهد داشت اما فلسطینی ها 
در مناطق پراکنده زندگی خواهند کرد. یک کشور 
زندگی  آن  در  گروه  دو  که  داشت  خواهد  وجود 
خواهند کرد. گروهی که از حقوق کامل برخوردار 

است و گروه دیگری که آن حقوق را ندارد.«
این در حالی است که جنبش فلسطینی جهاد 
و  کرد  انتقاد  شدیدا  عباس  محمود  از  اسالمی 
گفت تا زمانی که او به دنبال شراکت با اشغالگران 
محمد  ماند.  خواهد  سرگردان  است،  اسرائیلی 
الهندی،  عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسالمی 
درباره  اسرائیلی  احزاب  اینکه  »علی رغم  گفت: 
مسائل اساسی متحدند،  اما عباس دارد دنبال 

شریک اسراییلی برای مذاکره می گردد.«
دونالد ترامپ در ۲8 ژانویه در یک نشست خبری 
به همراه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، 
طرح  این    ( کرد.  رونمایی  قرن  معامله  طرح  از 
انتقادهای بسیاری را به همراه داشت؛ ترکی فیصل، 
رئیس اسبق سازمان اطالعات عربستان و یکی از 
منتقدان این طرح، آن را »فرانکشتاین قرن جدید« 

خواند.(

محمود عباس: »همان طور 
که امروز هم در شورای 

امنیت گفتم کامال آماده 
از سرگیری مذاکرات از 

جایی هستم که با المرت 
متوقف شد و آن هم تحت 

نظارت کمیته بین المللی 
چهارجانبه صلح و نه 

ح الحاق و  براساس طر
مشروعیت بخشی به 

شهرک هایی که مخرب 
راه حل دوکشوری است«

به گزارش رسانه های 
آمریکایی نتایج شمارش 

بیش از ۹۴ درصد آرا نشان 
می دهد که برنی سندرز با 

کسب ۲۶ درصد آرا پیروزی 
خود را در این ایالت مسجل 

کرده است

ادامه انتقال تجهیزات نظامی ترکیه به ادلب 
 اردوغان: هر چه الزم باشد 

انجام می دهیم
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با 
هشدار به ارتش سوریه در مورد هدف قراردادن 
هر  که  کرد  تأکید  ادلب  در  کشور  این  سربازان 
ارتش  نیروهای  راندن  برای  باشد  الزم  که  کاری 
در  ترکیه  نیروهای  پایگاه های  پشت  به  سوریه 
به  ایسنا،  گزارش  به  داد.  خواهد  انجام  ادلب 
رجب  عربی،  اسکای نیوز  خبری  شبکه  از  نقل 
دیروز  ترکیه،   رئیس جمهوری  اردوغان،  طیب 
اشاره  با  مطبوعاتی  کنفرانس  در  )چهارشنبه( 
به اینکه در حمله ارتش سوریه به ادلب ۱۴ تن 
ارتش  به  شدند،  زخمی  دیگر  تن   ۴۵ و  کشته 
سوریه درباره هدف قراردادن سربازان ارتش این 
کشور در ادلب هشدار داد. اردوغان هشدار داد 
در صورتی که ارتش سوریه حمالت خود را علیه 
سربازان ترکیه ای تکرار کند، ارتش ترکیه نیروهای 
آن را هدف قرار خواهد داد؛ حتی اگر آنها بیرون از 

مناطق ذکرشده در توافق نامه سوچی باشند.
رئیس جمهوری ترکیه افزود: »جنگنده هایی 
که غیرنظامیان را در ادلب هدف قرار می دهند، 
هرگز نخواهند توانست با آزادی که قبال داشتند، 
پرواز کنند.« او افزود: »آشکارا می گویم، هیچ کسی 
در محلی که خون سربازان ترکیه ای به زمین ریخته 
شده، هرگز در امان نخواهد بود و از این به بعد 
هرگز از هیچ مزدوری، کینه یا اقدام تحریک آمیزی 

چشم پوشی نخواهیم کرد.«
در  نیز  ترکیه،  دفاع  وزیر   ، کار آ خلوصی 
مصاحبه ای گفت که سربازان ارتش ترکیه دستور 
دارند هر گونه حمله ای از جانب نیروهای دولت 
تالفی  قدرت  با  را  نظامی  پست های  به  سوریه 

کنند.
در این میان اما آمریکا مداخله نظامی در ادلب 
مشاور  اوبراین،  رابرت  است.  دانسته  بعید  را 
کنفرانسی در واشنگتن  در  آمریکا  امنیت ملی 
از ما انتظار می رود نقش پلیس  اعالم کرد: »آیا 
اینترپل را بازی کرده و با چتر برای توقف حمالت 

در ادلب فرود آییم؟«
اوبراین گفت واشنگتن در موقعیتی نیست 
که جلوی »اقدامات بد« دولت سوریه و روسیه را 
بگیرد و »هیچ عصای جادویی« برای پایان دادن 

به وضع بد ادلب وجود ندارد.
، یک منبع وزارت خارجه سوریه  از سوی دیگر
واکنش  اردوغان  طیب  رجب  تند  اظهارات  به 
نشان داد و گفت اظهاراتی که از سوی اردوغان 
می شود  ح  مطر سوریه  دولت  و  ارتش  درباره 
»پوچ، توخالی و رکیک« است و از سوی فردی زده 
از واقعیت« ندارد. این منبع  می شود که »خبر 
وزارت خارجه سوریه اعالم کرد: »بعد از فروپاشی 
گروهک های تروریستی تحت حمایت و آموزش 
نیروهای  آتش  زیر  ترکیه  تسلیحاتی  کمک  و 
اردوغان برمال  ارتش سوریه نقش رجب طیب 
و  بین المللی  تروریسم  ابزار  به عنوان  او  شده؛ 
آمریکایی خود عمل می کند.«  رئیس  عروسک 
حضور  هرگونه  کرد  تأکید  همچنین  منبع  این 
حضوری  کشور  این  خاک  در  ترکیه  نیروهای 
غیرقانونی و نقض قانون بین الملل است و نظام 
ترکیه مسئولیت کامل پیامدهای این حضور را 

برعهده دارد.

موافقت مشروط ترامپ با توافق صلح 
با طالبان

به گفته مقام های آمریکایی و افغانستانی، با 
گذشت بیش از ۱8 سال از حمله ایاالت متحده 
مشروط  به  طور  ترامپ  دونالد  افغانستان،  به 
یک توافق صلح را با طالبان که آخرین نیروهای 
ج می کند، تأیید کرده  آمریکایی را از این کشور خار
است و در این صورت بالقوه پایان طوالنی ترین 
آغاز می شود. به گزارش ایسنا، به  جنگ آمریکا 
اما  توافق  این  نیویورک تایمز  روزنامه  نوشته 
تنها در صورتی به امضا می رسد که طالبان تعهد 
خودش را به کاهش بادوام خشونت، طی یک 
دوره آزمایشی هفت روزه در اواخر همین ماه به 
خصومت ها  به  طالبان  چنانچه  برساند.  اثبات 
متحده  ایاالت  کند،  امضا  توافقی  و  داده  پایان 
را  آمریکایی  نیروهای  تدریجی  خروج  آن  از  بعد 
رهبران  میان  مستقیم  مذاکرات  و  می کند  آغاز 
افغانستانی و طالبان بر سر آینده این کشور آغاز 

می شود.
به گفته یک مقام ارشد و مطلع افغانستان، 
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، سه شنبه 
ارشد  رهبران  به  جداگانه  تلفنی  تماس های  در 
افغانستان اطالع داد که ترامپ موافقت مشروط 

با این رویکرد را اعالم کرده است.

برنی سندرز در دومین مرحله از رقابت های مقدماتی دموکرات ها برای تعیین 
نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گوی سبقت را از دیگر 

رقبا ربود و در صدر ایستاد.
به گزارش یورونیوز، سناتور سندرز که در نخستین مرحله از این رقابت ها 
در آیووا با اختالفی بسیار اندک نتیجه را به پیت بودجج واگذار کرده بود، در 
نیوهمپشایر بیشترین آرا را به خود اختصاص داد. نظرسنجی ها هم همین نتیجه 

را نشان می دادند.
به گزارش رسانه های آمریکایی نتایج شمارش بیش از ۹۴ درصد آرا نشان 
می دهد که برنی سندرز با کسب ۲۶ درصد آرا پیروزی خود را در این ایالت مسجل 
در  دموکرات ها  مقدماتی  رقابت های  در  نیز   ۲۰۱۶ سال  سندرز  است.  کرده 
نیوهمپشایر بر هیالری کلینتون، پیروز نهایی انتخابات درون حزبی دموکرات ها 
غلبه کرده بود.حاال به نظر می رسد اقبال جوانان به این سناتور هفتادوهشت 

ساله و سوسیالیست بیش از گذشته شده است.
سندرز آموزش رایگان و بیمه بهداشتی فراگیر و عمومی را جزو برنامه های 
اصلی خود قرار داده است و حاال پس از پیروزی در نیوهمپشایر بار دیگر بر لزوم 
همگانی شدن بیمه درمانی در کشورش تأکید کرد و گفت: »با حمایت هواداران، 

نامزدهای موردحمایت میلیاردرها را شکست خواهیم داد.«
برنی سندرز پس از برتری بر رقبا در نیوهمپشایر این پیروزی را »آغازی برای پایان 
دوران ترامپ« توصیف کرد و گفت: »ما همگی متحد می شویم تا خطرناک ترین 

رئیس جمهوری تاریخ معاصر آمریکا را شکست دهیم.«
سناتور سندرز درحالی در نیوهمپشایر پیروز می شود که پیش از این در آیووا 
با کمتر از یک دهم درصد از »پت بودجج«، رقیبش در حزب دموکرات شکست 
خورده بود. با این حال، او با اعتراض به نتیجه اعالم شده خواهان بازشماری آرا 

شده است.
گرچه با توجه به نتیجه ای که حاصل شده است، به نظر نمی رسد اعتراض 
سندرز به نتیجه انتخابات آیووا به جایی برسد و نتیجه را تغییر دهد. پت بودجج، 
شهردار سابق سات بند ایندیانا در نیوهمپشایر پس از برنی سندرز جایگاه دوم را 
به خود اختصاص داده است. بودجج ۲۴.۴ درصد آرا را کسب کرده و اختالف آنها 

حدود ۱.۵ درصد است.
اما با این حال، یک موضوع در انتخابات نیوهمپشایر قطعی است:   شکست 
گزینه های  جدی ترین  و  مهم ترین  از  یکی  که  کسی  یعنی  بایدن  جو  سخت 
دموکرات ها برای رقابت با دونالد ترامپ است. جو بایدن، معاون باراک اوباما، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا با کسب حدود 8 درصد آرا پس از الیزابت وارن در 

جایگاه پنجم ایستاد.
حاال تنها یک مرحله تا پیدا شدن نامزد مورد حمایت دموکرات ها باقی مانده 
است. سومین مرحله از رقابت مقدماتی دموکرات ها، رقیب ترامپ را مشخص 
می کند. رقیبی که بسیاری به او امید بسته اند تا بتواند دونالد ترامپ جمهوری خواه 

را شکست دهد و از کاخ سفید بیرون کند.

اول شــد  » برنی در »نیوهمپشــایر
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