
واکنش سفارت ایران در باکو  به حمله 
موشکی به شهر گنجه 

س��فارت جمهوری اس��امی ای��ران در باکو حمله 
موش��کی به ش��هر گنج��ه را به ش��دت محکوم و 
اعام کرد حمله به ش��هرها و م��ردم بیگناه خاف 
همه موازین حقوقی و هنجارهای ش��ناخته ش��ده 
بین المللی و در زمره جنایات جنگی است که هر چه 
سریع تر باید متوقف شود. در بیانیه سفارت ایران در 
جمهوری آذربایجان آمده اس��ت: سفارت جمهوری 
اس��امی ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده های 
داغ��دار و آرزوی ش��فای عاجل ب��رای مجروحان، 
مجددا تاکید می کند حمله به شهرها و مردم بیگناه 
خاف همه موازین حقوقی و هنجارهای ش��ناخته 
ش��ده بین المللی و در زمره جنایات جنگی است که 
هر چه سریع تر باید متوقف شود. سعید خطیب زاده 
س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اس��امی 
ایران نیز در واکن��ش به اصابت چندین فقره راکت 
جنگی به مناطق مرزی کش��ورمان اظهار داش��ت: 
متاس��فانه اخبار نگران کننده ای در این زمینه طی 
روز جاری گزارش ش��ده است که به هیچ وجه قابل 

پذیرش نیست.  ایرنا 

آمریکا یک شهروند ایرانی را به تحمل 
۲۳ ماه حبس محکوم کرد

وزارت دادگس��تری آمریکا در بیانی��ه ای اعام کرد 
مدیر یک شرکت ایرانی را به دلیل نقض تحریم های 
آمری��کا ب��ه تحمل ۲۳ م��اه حبس محک��وم کرده 
اس��ت. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده این 
وزارتخانه سید سجاد شهیدیان را که ۳۳ سال سن 
دارد به دلیل نقش ایشان در انجام مبادالت مالی در 
نقض تحریم های آمریکا علیه ایران به تحمل ۲۳ ماه 

حبس محکوم کرد.
طبق این بیانیه، این حکم روز پنجش��نبه در دادگاه 
منطقه ای »میناپولیس« در ایالت مینه س��وتا صادر 
شده است. ش��هیدیان در دادگاهی که در آن زمان 
برگزار ش��ده بود اتهامات مطرح ش��ده را نپذیرفته و 
اعام کرده بود که جرمی مرتکب نش��ده و بی گناه 

است.  باشگاه خبرنگاران 

امیدواری روسیه برای نهایی شدن 
توافق لغو روادید با ایران 

وزرات خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده توافق نامه 
مس��افرت گروهی بدون روادید بین ایران و روسیه 
ب��ه زودی نهایی ش��ود. ماریا زاخارووا، س��خنگوی 
وزارت خارج��ه روس��یه در نشس��ت خب��ری گفت 
س��ازمان فدرال توریسم روسیه در حال همکاری با 
شرکای ایرانی بر س��ر ساز و کارهای اجرایی کردن 
این توافق هستند. او تصریح کرد: ما امیدواریم این 
کاره��ا به زودی به اتمام برس��ند و توافق مورد نظر 
اجرایی ش��ود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه 
با وجود این تصریح کرد که زمان اجرای این توافق 
به وضعیت ش��یوع کرونا در دو کشور ایران و روسیه 
بستگی خواهد داشت. توافق لغو ویزای سفر گروهی 
گردش��گری میان ایران و روس��یه اس��فندماه سال 
۱۳۹۵ در جریان سفر حسن روحانی رئیس  جمهور 

ایران به مسکو امضا شد.  ایسنا 

رایزنی تلفنی ظریف و همتای عراقی
وزرای خارج��ه ای��ران و ع��راق در رایزن��ی تلفنی 
موضوع��ات مختلف مرتب��ط با روابط دو کش��ور را 
بررس��ی کردن��د. در گفتگوی تلفن��ی محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان و فؤاد حس��ین 
وزیر امور خارجه ع��راق موضوعات مختلف مرتبط 
با روابط دو کش��ور، خصوصا سفر هیات عراقی برای 
پیگیری توافقات انجام ش��ده در س��فر وزیر خارجه 
ع��راق به جمهوری اس��امی ایران م��ورد گفتگو و 

تبادل نظر قرار گرفت.  صداوسیما 

سفر اخیر ظریف به چین شتاب دهنده 
در مشارکت جامع راهبردی است

به گفته س��فیر کشورمان سفر اخیر ظریف به چین 
بع��د از کرون��ا را باید ش��تاب دهنده ب��ه موقع در 
مشارکت جامع راهبردی دانست که بازتاب میلیونی 

در افکار عمومی چین داشته است.
محمد کش��اورززاده در صفحه توئیتر خود نوش��ت: 
اولین س��فر دکت��ر ظریف به چین بع��د از کرونا را 
باید ش��تاب دهنده ب��ه موقع در مش��ارکت جامع 
راهب��ردی دانس��ت که بازت��اب میلیون��ی در افکار 
عمومی چین داشته. برغم بعضی تحلیل ها ۹ اکتبر 
نه روزغافلگیری بود و نه دستور کار جدیدی مطرح 
بود. ره افسانه زدن در روابط ایران و چین اخیرا زیاد 

شده است.  فارس 

اخبار گزارش

پایان محدودیت های تس��لیحاتی کش��ورمان و آغاز معامله 
تسلیحاتی جمهوری اسامی ایران با سایر کشورهای جهان 
از ام��روز ۲7مهرماه نتیجه مقاوم��ت مردم ایران و تبیین و 
پیاده سازی سیاس��ت های رهبر معظم انقاب است؛ کلید 
واژه مقاوم��ت دقیقاً همان نکته ای اس��ت که برخی تاش 
می کنند برخاف آن پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران را 
به برجام گره بزنند و توافق هس��ته ای را عامل ناکامی های 

پشت سرهم آمریکا در قبال ملت ایران برشمرند.
م��اه  ام��روز یکش��نبه ۲7 مه��ر  بام��داد  س��اعت ۳:۳۰ 
محدودیت های تس��لیحاتی ایران ب��ه صورت خودکار پایان 
یافت و آنگونه که حس��ن روحانی رئیس جمهور اعام کرد 
می توانیم اس��لحه مان را به هر که خواس��تیم بفروشیم و از 

هر که خواستیم اسلحه بخریم.
بر اساس قطعنامه ۱7۴7 شورای امنیت سازمان ملل متحد 
که در ماه مارس سال ۲۰۰7 تصویب شد تحریم هایی علیه 
برنامه توسعه موشک های بالستیک ایران تصویب و هرگونه 
صادرات و واردات س��اح های س��نگین هم از سوی ایران 

ممنوع شد. 
پ��س از آن قطعنامه ۱۹۲۹ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
متح��د در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب این ش��ورا رس��ید و 
بر اس��اس آن تمامی کش��ورها می بایست از انتقال هرگونه 
تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای 
تهاجمی، توپخانه کالیبر باال، کشتی های نظامی، موشک و 
سیستم ها و قطعات مرتبط با آن ها به ایران خودداری کنند 
و از دولت ها می خواشت تمام محموله های هوایی و دریایی 
که به ایران فرس��تاده می شود یا از آن خارج می شود را در 
فرودگاه ه��ا، بنادر و آب های قلمروی خود در صورتی که بر 
این باور باشند که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی 

یا نظامی ممنوع اعام شده است، بازرسی کنند.
لغ��و این محدودیت ها نیازمند هیچ اقدام دیگری از س��وی 
شورای امنیت سازمان ملل نخواهد بود و بعد از آن تجارت 
تس��لیحات و اق��ام نظامی با ایران، ارائ��ه خدمات مالی به 
این کش��ور و اعطای ویزا و مجوز سفر به اشخاص مرتبط با 

برنامه هسته ای بامانع خواهد بود.
در همی��ن خصوص س��عید خطیب زاده س��خنگوی وزارت 
امور خارجه روز دوش��نبه ۲۱ مهر ماه در نشست هفتگی با 
خبرنگاران در این باره گفت: در آن ساعت دو اتفاق می افتد. 
اول اینکه محدودیت صادرات و واردات اقام تسلیحاتی از 
مبدا و به مقصد ایران ملغی می شود. دوم اینکه محدودیت 
سفر ۲۳ شخص حقوقی موضوع فهرست ۲۲۳۱ هم خاتمه 
می یابد. ولی مهمترین بعد این تاریخ، باور شکس��ت مجدد 
تاریخی آمریکاس��ت که به رغم تمامی گردنکشی ها، حیله 
گری ه��ا و اقدامات فراقانونی نتوانس��ت کار خودش را جلو 
ببرد و جمهوری اس��امی ایران بار دیگر نش��ان داد آمریکا 

اینقدر که عنوان می کند قدر قدرت نیست.
البته در آس��تانه پایان این محدودیت، تاش هایی از سوی 

کس��انی که مخالف رفع این محدودیت ها هس��تند صورت 
گرفته اس��ت. در همین خص��وص ۸۴ نماینده حامی رژیم 
صهیونیس��تی در پارلمان انگلیس با ارس��ال نماینده ای به 
بوریس جانس��ون نخست  وزیر این کشور خواستار مشخص 

شدن سیاست لندن در قبال تهران شدند. 
قانونگ��ذاران انگلیس، ع��دم حمایت دولت این کش��ور از 
قطعنام��ه آمریکا برای تمدید تحریم های تس��لیحاتی علیه 

ایران را اقدامی »تأسف آور« توصیف کرده اند. 
انگلیس به قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت که 
خواستار جلوگیری از پایان محدودیت های تسلیحاتی علیه 
ای��ران بود، رأی ممتنع داد. این قطعنامه ۲۵ مرداد به رأی 
گذاش��ته شد ولی با ۱۱ رأی ممتنع، ۲ رأی موافق )آمریکا 
و جمهوری دومینیکن( و ۲ رأی مخالف )روس��یه و چین( 

به تصویب نرسید و آمریکا باز هم ناکام ماند.
از سوی دیگر، کمیته یهودیان آمریکا از پایان محدودیت های 
تسلیحاتی علیه ایران به شدت ابراز نگرانی کرده است.این 
سازمان در بیانیه ای روز انقضای این محدودیت ها را روزی 
بس��یار غم انگیز و خطرناک برای امنیت دنیا توصیف کرد. 
دیوی��د هریس، مدی��ر عامل کمیته یهودی��ان در بیانیه ای 
گفت: بله به لطف اهمال ش��ورای امنیت س��ازمان ملل، از 
روز ۱۸ اکتب��ر ایران آزاد خواهد ب��ود بدون نقض برجام یا 
محدودیت های س��ازمان ملل، به صورت قانونی به خرید و 

فروش ساح های متعارف اقدام کند.
این مخالفت ها و اب��راز نگرانی ها در حالی صورت می گیرد 
که »ماریا زاخارووا« س��خنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه 

اخیرا در نشست خبری خود، بر همکاری نظامی کشورش 
با ایران بعد از انقضای محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران 

تأکید کرد.
در همین رابطه؛ علیرضا میریوسفی سخنگوی هیئت ایران 
در س��ازمان ملل به نیوزویک گفت: این کامًا آشکار است 
که س��ازمان ملل و اغلبیت قاطع کشورهای عضو، سیاست 
موس��وم به فش��ار حداکثری آمریکا بر ایران را رد کرده اند 
و تاش این کش��ور برای نقض بیش��تر برنامه جامع اقدام 
مش��ترک و قعطنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به 

انزوای این کشور منجر شده است.
جمهوری اس��امی ای��ران هنوز رس��ما هیچگون��ه توافق 
تس��لیحاتی را با کش��وری اع��ام نکرده ام��ا مقامات بارها 
درباره چش��م انداز چنین تجارتی با روس��یه و چین اظهار 

نظر کرده اند.

 گزینه های ایران برای معامله تسلیحاتی 
میریوس��فی در پاسخ به این س��وال نیوزویک که آیا ایران 
هیچ کشور به خصوصی را برای معامله تسلیحاتی در ذهن 
دارد که وی پاس��خ داد ایران گزینه هایی در این زمینه در 

اختیار دارد که از روز یکشنبه آغاز خواهد شد.
وی ب��ه نیوزویک گفت: ایران دوس��تان و ش��رکای تجاری 
زیادی داشته و صنعت تسلیحاتی داخلی قدرتمندی برای 
تأمی��ن نیازمندی های دفاع��ی خود در براب��ر تهاجم های 

خارجی دارد.
از سویی دیگر؛ سفارت جمهوری اسامی ایران در پاکستان 

در آستانه خاتمه برخی محدودیت ها بر تعامات بین المللی 
جمهوری اسامی ایران در پنجمین سالگرد برجام و پایان 

محدودیت های تسلیحاتی بیانیه ای مطبوعاتی صادر کرد.
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: با توجه به ناکام��ی آمریکا در 
نشس��ت مورخ ۲۵ اوت ۲۰۲۰ شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسامی ایران 
و تصوی��ب قطعنامه جدید در این م��ورد، قطعنامه ۲۲۳۱ 
این ش��ورا همچنان دارای اثربخشی حقوقی است و اعضای 
س��ازمان ملل متحد ملزم به اجرا و رعایت آن هس��تند. بر 
اس��اس این قطعنام��ه با پایان یافتن پنج س��ال از پذیرش 
برج��ام، برخ��ی از ممنوعیت ها و محدودی��ت های مربوط 
به جمهوری اس��امی ایران رفع می شود. لذا، از تاریخ ۱۸ 
اکتبر ۲۰۲۰، تجارت تسلیحات و اقام نظامی با ایران، ارائه 
خدمات مالی به این کش��ور و اعطای ویزا و مجوز س��فر به 
اشخاص مرتبط با برنامه هسته ای ایران بامانع خواهد بود. 
این بیانی��ه می افزاید: جمهوری اس��امی ایران، تجارت و 
تعامل آزادانه با دیگر کشورها به ویژه همسایگان خود را به 
عنوان یک حق و یک اصل مهم در سیاس��ت خارجی خود 
لحاظ کرده اس��ت و مطابق منشور و قطعنامه های سازمان 

ملل متحد آن را اجرایی خواهد کرد.
شکس��ت آمریکا در قبال ملت ایران در کارزار پایان یافتن 
تحریم های تس��لیحاتی کشورمان در حالی است که برخی 
به خیال خود برجام را نتیجه این ناکامی های پشت سرهم 
آمری��کا در قب��ال ملت ایران دانس��ته اند ام��ا آنچه ناظران 
سیاس��ی مطرح کردند؛ این شکس��ت های ذلت بار آمریکا 
نتیجه مقاومت مردم ایران و سیاست هایی است که از سوی 

رهبر معظم انقاب تبیین و پیاده شده است.
در واقع شکس��ت سیاس��ت های آمریکا در قبال جمهوری 
اس��امی ایران به مفهوم تس��ریع در افول آمریکا محسوب 

می شود که جزو اهداف انقاب اسامی است. 
امروز می توانی��م قضاوتی منصفانه در براب��ر افکار عمومی 
جهانی داشته باش��یم که مقاومت در ضمن داشتن هزینه 
چه دس��تاوردهای بزرگی می تواند ب��رای ملت ها به ارمغان 

آورد است. 
بعضی از جناح های سیاسی در ایران، شکست سیاست های 
آمری��کا را با نگاه ه��ای گروهی و جناح��ی تحلیل نموده و 
آن را ب��ه حوائج سیاس��ی تقلیل می دهند ام��ا واقعیت امر 
این اس��ت که تاریخ اس��تعمار هیچگاه نقطه روشنی برای 
اس��تعمارگران نداشته است. بنابراین جایگزینی توافق نامه 
برجام به جای مقاومت، خطایی مش��خص است و از برجام 

آبی برای ملت ایران گرم نخواهد شد.
به هر ترتیب؛ آنچه به نظر می رس��د شرایط کنونی در نظام 
بین الملل به س��مت و س��ویی در حرکت است که قلدران 
بین المللی از کمترین ت��وان مادی خویش می توانند بهره 
ببرند و آنچه که در حال اثبات است حقانیت مسیر عدالت 

و مساوات بین المللی است.

نماینده ایران در کمیته یکم مجمع عمومی س��ازمان ملل 
متحد، موشک های ایران را برای اهداف دفاعی و وسیله ای 
موث��ر برای بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی دانس��ت 
و گف��ت: تهدید خواندن برنامه موش��کی ایران، سیاس��تی 

فریبنده و خصمانه است.
حیدرعل��ی بلوجی در نشس��ت کمیته خلع س��اح مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به اظهارات نماینده 

آلمان و دولت مستعفی یمن این مطلب را مطرح کرد.
وی اظهارات طرف یمنی را پوچ دانس��ت که ارزش پاس��خ 
دادن ن��دارد و افزود: فقط می خواهم یادآوری کنم که هیچ 
چیز نمی تواند این درجه از نقض حقوق بش��ر بین المللی و 

حقوق بشردوستانه بین المللی را توجیه کند.
ای��ن دیپلمات جمهوری اس��امی ایران ادامه داد: بس��یار 
تاس��ف آور است که آنها تصدیق می کنند کشور دیگری را 

برای مداخله نظامی در کشورشان دعوت کرده اند و از آنها 
نمی خواهند بمباران و تحمیل فش��ار اقتصادی را که باعث 
شد شدیدترین بحران انس��انی تاریخ در یمن اتفاق بیفتد، 

متوقف کنند.
بلوجی همچنین در پاسخ به اظهارات نماینده آلمان که از 
برنامه موش��کی ایران ابراز نگرانی کرده و آن را با قطعنامه 
۲۲۳۱ ناسازگار دانسته بود، گفت: وضعیت دفاعی ما ناشی 
از محاس��به ژئواستراتژی هوش��یارانه و اعتقادات اخاقی و 
مذهب��ی و همچنین مبتنی بر تجربه قاب��ل توجه تاریخی 

است.
وی اف��زود: در زم��ان تهاجم های صدام حس��ین به ایران، 
وی شهرهای ما را موش��ک باران کرد، برخی از آنها دارای 
اجزای شیمیایی بودند که توسط برخی از کشورهای غربی 

از جمله ایاالت متحده و آلمان تهیه شده بودند.
نماینده ایران در کمیته یکم مجمع عمومی س��ازمان ملل 
متحد، ادامه داد: در نتیجه این حمات، غیر از صدها هزار 
انس��ان بی گناه ایرانی که مس��تقیم جان خود را از دس��ت 
دادن��د ، ۱۰۰ هزار نفر قربانی ش��دند که هنوز هم رنج می 

برند.
بلوجی تاکید کرد: آلمان باید نسبت به نقش خود در کمک 
به صدام برای تجهیز ساح های شیمیایی و ارتکاب جنایات 

جنگی و جنایات علیه بشریت پاسخگو باشد.
وی ی��ادآور ش��د: ب��ا این وج��ود، ای��ران حت��ی از خرید 
ابتدایی ترین ابزار دفاع ش��خصی برای جلوگیری از حداقل 
تهاجم، منع ش��د. اعمال چنین محدودیت هایی علیه ایران 

توسط همه کشورهای غربی هنوز ادامه دارد.

رای��زن ایران در س��ازمان ملل متحد اظه��ار کرد: عاوه بر 
تجاوزهای صدام که به طور موثر توس��ط آمریکا و متحدان 
منطقه ای آن پشتیبانی می شد، طی ۴۰ سال گذشته، ایران 

در چند مورد تحت مداخات نظامی آمریکا بوده است.
بلوج��ی افزود: در طول آن دهه ه��ا، ما با تهدیدهای مداوم 
ای��االت متحده نیز روب��رو بودیم، به ویژه از طریق ش��عار 

منسوخ همه گزینه ها روی میز است.
وی با یادآوری درخواس��ت "کش��ورهای خ��اص منطقه از 
ایاالت متحده ب��رای حمله به ایران"، ادام��ه داد: عاوه بر 
این، م��ا می خواهیم به دهه ها تهدید اس��رائیل علیه ایران 
اش��اره کنیم که آخرین مورد آن اس��تفاده از ساح اتمی و 

تهدید ایران به نابودی هسته ای بود.
نماینده ایران در کمیته یکم مجمع عمومی س��ازمان ملل 
متحد، اضافه کرد: این قطعا آرزو است. بنابراین برای مقابله 
ب��ا محدودیت های مداوم در به دس��ت آوردن س��اح های 
دفاع��ی ضروری، از یک س��و و دفاع از مل��ت خود در برابر 

ادامه تهدیدات خارجی، از سوی دیگر آموخته ایم.
بلوج��ی تصری��ح کرد: م��ا فهمیدیم که هیچ مق��ام ایرانی 
نمی تواند مردم خ��ود را در منطقه ای بی ثبات چون خلیج 
ف��ارس، بی دفاع رها کند. مس��ئولیت اصلی ما حفاظت از 
ش��هروندان است. بنابراین ما سیس��تم دفاع موشکی بومی 
خود را توسعه داده ایم که یک برنامه قانونی، مشروع و حق 

ذاتی ما تحت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل است.
وی ادامه داد: ش��ایان ذکر است که کل هزینه های دفاعی 
ما بخشی از هزینه مش��تریان ایاالت متحده در همسایگی 
ما اس��ت که برای خری��د پیچیده ترین س��اح ها به ارزش 

صدها میلیارد دالر از جمله موش��ک های دوربرد مس��ابقه 
می دهند.

این دیپلمات ایران در س��ازمان ملل اضافه کرد: با توجه به 
نقش موش��ک ها در وضعیت دفاعی، برنامه موش��کی ایران 
ی��ک توانایی دفاعی معمولی اس��ت. موش��ک های آن فقط 
برای اهداف دفاعی است و وسیله ای موثر برای بازدارندگی 

در برابر تهدیدات خارجی است.
بلوج��ی با بی��ان اینکه تصمیم آگاهانه ای��ران در تمرکز بر 
دقت و نه بُرد، توانایی پاس��خ دقیق را فراهم کرده اس��ت، 
گفت: س��اح های هسته ای نیازی به دقیق بودن ندارند اما 
کاهک های معمولی الزم اس��ت. تنه��ا کاربردی که ایران 
از آغاز جنگ هش��ت س��اله تحمیلی از موشک انجام داده 
اس��ت، اقدام نظامی محدود و سنجیده در دفاع مشروع از 

خود است.
وی افزود: تاش ها برای نشان دادن موشک های بالستیک 
ایران به عنوان یک تهدید منطقه ای، یک سیاست فریبنده 
و خصمانه اس��ت. نماینده ایران در کمیته خلع س��اح در 
پاس��خ به اس��تدالل مطرح ش��ده درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و 
پرتاب موشک بالس��تیک ایران هم گفت: قطعنامه فقط از 
ایران می خواهد که هیچ فعالیتی در رابطه با موش��ک های 
بالستیک "طراحی شده" برای توانایی حمل ساح هسته ای 
انجام ندهد. بلوجی افزود: ایران بارها اعام کرده اس��ت که 
هیچ یک از موش��ک های بالس��تیک آن به گونه ای طراحی 
نش��ده اند که چنین قابلیتی داشته باش��ند. ما به قطعنامه 
۲۲۳۱ )۲۰۱۵( و ب��ه تعه��دات بین الملل��ی خ��ود احترام 

می گذاریم.  تسنیم
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آغاز خرید و فروش تسلیحات از امروز

نتیجه مقاومت حداکثری لغو تحریم های تسلیحاتی

برنامه ای برای همکاری نظامی با روسیه تهیه شده 
سفیر جمهوری اسامی ایران در مسکو با بیان اینکه برنامه ای در خصوص 
همکاری های نظامی ایران و روس��یه تهیه کرده ایم که با گذش��ت زمان 
اجرا خواهد ش��د، گفت: از بعد از ۲7 مهر ماه اگر نیازی به خرید برخی 
تسلیحات داشته باشیم، هیچ محدودیتی برای ما وجود نخواهد داشت.

کاظم جالی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه ۱۸ اکتبر )۲7 مهر ماه( 
تاریخ اعتبار تحریم تس��لیحاتی ایران به پایان می رسد آیا توافقات مشخصی 

در این مسئله با روسیه وجود دارد؟ پاسخ داد: در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
سازمان ملل متحد به صورت واضح و روشن گفته شده است که از تاریخ ۱۸ اکتبر 
تحریم های تس��لیحاتی بر علیه جمهوری اسامی ایران رفع می شود. آمریکایی ها 
تاش بسیار زیادی کردند تا این قطعنامه را خنثی کنند، اما خوشبختانه در این 

مسئله در منزوی ماندند.فارس 

پاسخ علی اف به شیطنت مجری شبکه ترکیه ای 
رئیس جمهور آذربایجان در پاس��خ به ش��یطنت مجری ش��بکه خبری 
ترکیه ای که ایران را متهم به ارس��ال س��اح به ارمنس��تان کرد، گفت: 
ایران آسمان و خاکش را برای ارسال ساح به ارمنستان بسته و از این 
بابت از تهران تش��کر می کنم. الهام علی اف گفت: من چنین اطاعاتی 

ندارم، برعکس، می دانم که ایران و گرجس��تان آس��مان و خاکش��ان را 
بس��ته اند و از آنها بابت این موضوع تشکر می کنم. همچنین وزارت خارجه 

جمهوری آذربایجان در خصوص مواضع تهران درباره جنگ قره باغ طی بیانیه ای 
اعام کرد: ایران به عنوان یک کش��ور دوس��ت و برادر تاریخی، همواره تجاوزات 
ارمنس��تان به آذربایجان را محکوم ک��رده و از آزادی مناطق آذربایجان، اجرای 
قطعنامه های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد و حاکمیت و تمامیت 

ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کرده است.تسنیم 

آمریکا به دنبال برچیدن برنامه هسته  ای ایران است
مش��اور امنیت ملی کاخ سفید در تشریح چشم انداز سیاست های دولت 
دوم »دونالد ترامپ« تأکید کرد که واش��نگتن به دنبال برچیده ش��دن 
فعالیت های هس��ته ای ایران اس��ت. رابرت اوبراین مدعی شد که کارزار 
فش��ار حداکثری دولت ترامپ ایران را از نظ��ر اقتصادی به زانو درآورده 

اس��ت و توانایی ایران در منطقه را تضعیف کرده اس��ت. اس��تفان هدلی 
مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید در دولت »جرج بوش« در سؤالی از اوبراین 

ً  کارزار »فشار حداکثری« علیه ایران  در خصوص ایران پرس��ید: دولت ترامپ اخیرا
را افزایش داده اس��ت. چشم انداز مذاکره با ایران در دولت بعدی ترامپ چه خواهد 
بود؟  اوبراین در پاسخ به این سؤال بار دیگر مدعی شد که ایران حتماً به میز مذاکره 
با واش��نگتن بازخواهد گش��ت و در این خصوص گفت: فکر می کن��م، در دور دوم 

ریاست جمهوری ترامپ، امتناع از مذاکره برای ایران سخت تر خواهد بود. مهر 

نماینده ایران:

 تهدید خواندن برنامه موشکی ایران سیاستی فریبنده است


