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تاکید »مورالس« بر توسعه روابط بولیوی با ایران
رئیس جمهوری جدید بولیوی اعالم کرد از سرگیری روابط با دیگر کشورها 

از جمله ایران را در پیش خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه تله سور، »لوئیس آرسه« رئیس جمهوری 
منتخب جدید بولیوی در اولیــن موضع گیری درباره روابط با ایران، گفت که 
سیاســت برقراری روابط مجدد با کشــورهای ایران، ونزوئال و کوبا را در پیش 

خواهد گرفت. 
آرسه همچنین تاکید کرد که دولت او بر اساس احترام متقابل و استقالل، 

در را به سوی روابط با تمامی کشورها خواهد گشود و »نه چیزی بیشتر«.
بــه دنبال کودتا علیه »اوو مورالس« رئیس جمهوری پیشــین بولیوی و به 
قدرت رســیدن »جنینه آنیس« سناتور راستگرای این کشور، روابط بولیوی با 

ایران، کوبا و ونزوئال تیره شد.
در خرداد ۱۳۹۹، دولت بولیوی سفارتخانه  خود در ایران را به بهانه کاهش 
هزینه های مالی تعطیل کرد اعالم شــد. البته جنینه آنیس گفت تعطیلی این 

سفارت خانه  نشانه »هیچ سوءنیتی« نیست.

ویژه

نمایندگی ایران در اروپا تاکید کرد
امتناع تهران از رقابت تسلیحاتی

صفحه توییتر نمایندگی ایران در اروپا در پی رفع تحریم تســلیحاتی ایران 
نوشــت: ایران قصد ندارد به رقابت تســلیحاتی در غرب آسیا ملحق شود که 
منطقه را از  »ســالح های زیبای« آمریکایی انباشــه است. اگرچه طنز تلخی 
است که کشوری که میلیاردها دالر در زمینه تسلیحات هزینه می کند،  دوره 
می افتد و به خاطر پایان یافتن محدودیت تسلیحاتی سازمان ملل در ۱۸ اکتبر 

اشک تمساح می ریزد. 
نمایندگی کشــورمان ادامه داد: در واقع عربستان سعودی در میان ۵ کشور 
بزرگ هزینه کننده جهان در زمینه نظامی بوده و دستش به خون یمنی های 
بی گناه آلوده اســت. مخارج نظامی سنگین عربستان سعودی در غرب آسیا، 

منطقه را به انبار مهماتی آماده انفجار تبدیل کرده است.

هجدهمین کمیسیون مشترک کنسولی ایران و ترکیه
هجدهمین دوره کمیســیون مشــترک کنســولی ایران و ترکیه با حضور 
»حســین جابری انصاری« معاون کنســولی، مجلس و ایرانیــان وزارت امور 
خارجه و یاووز ســلیم کران معاون اداری و کنســولی وزارت خارجه ترکیه و 
مشــارکت مدیران کل کنسولی دو کشور، سفرای ایران و ترکیه و نمایندگان 
وزارتخانه های کشــور، دادگســتری، نیروی انتظامی و دیگر جهات ذیربط دو 

کشور بصورت مجازی برگزار شد. 
حســین جابری انصاری در افتتاحیه این اجالس بــا تاکید بر برخورداری 
روابــط دیرینه و برادرانه دو کشــور از ســرمایه های مهمــی همچون اراده 
رهبــران و همراهی مردمی برای افزایش همکاری هــا و تعامالت همه جانبه، 
به بحران کرونا و تاثیرات منفی آن بر مســائل مشترک کنسولی اشاره، و ابراز 
امیدواری کرد با برگزاری این نشست و تالش های فشرده دو طرف شاهد رفع 

محدودیت ها و بازگشت امور به وضعیت عادی باشیم.
 جابری انصاری ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از اتباع دو کشــور که در 
شرایط بحرانی فعلی نیازمند حمایت بیشتر دولت های متبوع خود هستند، از 
همتای ترک خود خواســت برای رفع مشکالت کنسولی موجود مخصوصا در 
زمینه حق دسترســی به زندانیان، تسهیل سفر خانواده های ایرانی برای دیدار 
از بســتگان خود و همچنین رفع مشکالت دانشــجویان کشورمان در ترکیه 

مساعدت کند. 
ســلیم کران، معاون وزیر خارجه ترکیه نیز ضمــن تایید اظهارات جابری 
انصاری درباره ســرمایه های روابط دو کشور و اشاره به اینکه علی رغم تمایل 
برای ســفر به ایران و برگزاری حضوری کمیســیون مشترک به دلیل شرایط 
خــاص حاصل از کرونا مجبور به برگزاری مجازی این نشســت شــده ایم بر 
عزم دولت متبوعش برای بازگشایی مرزها و به حداقل رسانی محدودیت های 
کرونایی تاکید و اعالم کرد تالش زیادی کرده ایم با وجود شــرایط فعلی که 
همه کشورها محدودیت های زیادی را در مرزهای خود اعمال کرده اند، مرزها 

را باز نگه داشته و خطوط پروازی را برقرار سازیم. 
ســلیم کران همچنین با اشاره به اظهارات همتای ایرانی خود در خصوص 
حجم زیاد ارتباطات مردمی بین دو کشــور، این موضوع را از جنبه های مثبت 
روابط بین ایران و ترکیه دانســت و افزود تقویت روابط میان دو ملت یکی از 

اولویت های دولت ترکیه است. 
در ادامه این نشست مجازی »محمود ادیب« مدیرکل کنسولی وزارت امور 
خارجه ایران، »هاتون دمیرر« همتای ترکیه ای وی و دیگر اعضای هیات های 
دو کشــور، در خصوص جزئیات مسائل کنســولی مشترک از جمله در زمینه 
موضوعات مربوط به گذرگاه های مرزی و مشــکالت ســفر به ترکیه، مسائل 
دانشــجویان ایرانی در ترکیه، حمایت از زندانیان دو کشور، استرداد مجرمین، 
انتقال محکومیــن، همکاری های انتظامی، تســهیالت روادید، مبارزه با مواد 
مخدر، مدیریت مهاجرت و همچنین تسهیالت جهت دیپلمات ها و نمایندگان 

دستگاه های دولتی دو کشور گفتگو و تبادل نظر کردند.

جریمه شرکت آمریکایی به جرم نقض تحریم ایران
وزارت خزانــه داری آمریکا یک شــرکت آمریکایی را به اتهام آن چه نقض 
تحریم ها علیه ایران توسط یک زیر مجموعه آن در ترکیه عنوان کرده، جریمه 

کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز،  وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد شرکت 
برکشــایر هاثاوی موافقت کرده اســت به خاطر اتهامــات داخلی وارده بر آن 
مبنی بر این که یک زیر مجموعه ترکیه ای این شرکت تخطی  »فاحشی« از 
تحریم های آمریکا علیه ایران انجام داده اســت، جریمه ۱۴/۴ میلیون دالری 

بپردازد. 
دفتــر کنترل دارایی هــای وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرده اســت که 
شــرکت ایســکار ترکیه ۱۴۴ محموله دریایی ابزارهای برش کاری و  قطعات 
مرتبط را به ارزش ۳۸۳۴۴۳ دالر را از دســامبر ســال ۲۰۱۲ تا ژانویه سال 
۲۰۱۶ بــه دو توزیــع کننده ترکیه ای فروخته اســت و می دانســت که این 
محموله ها برای فروش به یک توزیع کننده در ایران،  از جمله به دولت ایران 

فرستاده خواهد شد. 
این بخش وزارت خارجــه آمریکا همچنین اظهار کرد که فروش ها پس از 
این که مدیر شرکت ایســکار به این نتیجه رسیده بود لغو تحریم های آمریکا 
و اتحادیه اروپا  علیه ایران  »انکار ناپذیر« اســت، از طریق مدیران ارشد این 

شرکت انجام شده است.
به گفته دفتر کنترل دارایی های وزارت خارجه آمریکا،  شــرکت ایســکار 
همچنیــن اقداماتی در راســتای مخفی کردن تعامالتش با ایران از شــرکت 
برکشایر انجام داده بود، این در حالی است که هشدارهایی در زمینه تخطی از 

سیاست پایبندی این شرکت به واسطه این فروش ها داده شده بود.

خط شکنی دیپلماسی در جبهه تحریم های تسلیحاتی
رفع تحریم تســلیحاتی ایران با ارزیابی های گوناگونی از سوی تحلیلگران 
خارجی همراه بــود. نارضایتی و ناکامی تالش های آمریکا در کنار خودکفایی 
تســلیحاتی ایران از طریق تکیه بر توانایی داخلی از نکات برجسته در ارزیابی 

این تحول مهم بود.
به گزارش روز ســه شــنبه ایرنا، پس از ۱۳ ســال از بامداد روز یکشنبه 
تحریم تســلیحاتی ایران پایان یافت و ایران به جمع کشورهای جهان که قادر 
به خرید و فروش تســلیحات متعارف هستند پیوست. این واقعه در حالی رخ 
داد که »دونالــد ترامپ« رئیس جمهوری ایاالت متحده از انجام هیچ اقدامی 
 علیه ایران فروگذار نکرد. درخواســت قطعنامه تمدید تحریم ایران، فشــار بر 
کشورهای عضو شــورای امنیت و سپس فعالسازی مکانیسم ماشه و برقراری 
یکطرفه قطعنامه های شــورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران از جمله 
اقداماتــی بودند که وی انجــام داد تا مانع رفع تحریم ها شــود اما در نهایت 

نتوانست اهداف کاخ سفید را برآورده سازد.
جامعــه جهانی هیچگاه توجیه واشــنگتن در تشــدید فشــارها و تداوم 
 تحریم تســلیحاتی ایــران را نپذیرفت زیرا ایــن امتیاز را یکــی از بندهای

 برجام می دانست. 

دیپلماسی

اکونومیک

استراتژیک

مهاجران ایرانی ســاکن آمریکا مانند سایر 
اقلیت های این کشور یکی ازگروه های شرکت 
کننده در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ 
هســتند. طبق گــزارش رســانه های آمریکا 
سیاست های تندی را که »دونالد ترامپ« علیه 
ایران اتخاذ کرده اســت، گرایش اکثریت این 
گروه را  به ســمت حزب دموکرات و انتخاب 

»جو بایدن« قوی تر کرده است.
به گزارش ایرنا، ایرانیان ســاکن در ایاالت 
متحــده از جمله گروه هــای جمعیتی در این 
کشــور بوده که بسیاری از آنها براساس قانون 
اساســی آمریکا قادر به رای دهی در انتخابات 
هستند. از آنجاکه تعداد زیادی از ایرانی تبارها 
در ایالت های مختلف آمریکا زندگی می کنند، 
رای و نظر آن ها به ویژه در ایالت هایی که رای 
الکترال کالج باالتری دارند، از اهمیت بیشتری 

برخوردار است. 
طبــق گــزارش رســانه های آمریکایــی؛ 
اگرچه آمار دقیقی از تعداد ایرانیان ســاکنان 
در ایاالت متحــده وجود نــدارد ولی به طور 
عمده تعداد آن ها بیــش از یک و نیم میلیون 
نفــر تخمین زده می شــود. در ســال ۲۰۱۵ 
»کنت کاتزمن« از تحلیلگران اندیشــکده های 
آمریکایی شــمار ایرانیان در آمریکا را فراتر از 
یــک میلیون نفر  برآورد کــرد . البته پیش از 
آن نشــریه »آتالنتیک« تعداد ایرانیان در این 

کشــور را حدود ۱.۵ میلیون نفر گزارش کرده 
بود. براساس این گزارشــها بیشتر از نیمی  از  
ایرانیان در ایالت کالیفرنیا و شهر لس آنجلس 
ساکن هستند. شهرهای واشنگتن،  نیوجرسی، 
نیویــورک، ویرجینیــا و مریلند هــم از دیگر 
مناطقی هستند که تعداد ایرانیان در آن ها به 

نسبت چشمگیر است.
ایرانیان ساکن آمریکا 

و انتخابات آمریکا
براســاس گــزارش رســانه های آمریکایی 
بسیاری از ایرانیان ســاکن در آمریکا از افراد 
تحصیلکرده در دانشگاه های معتبر این کشور 
با مشاغل خوب هستند. گروه دیگر هم از تجار 
موفق در آمریکا هســتند کــه درآمد خوبی را 
در ایــاالت متحده دارند. گرچه معموال این دو 
گروه دلبستگی و پشتیبانی شدیدی را نسبت 
به یک نامزد انتخاباتی خاص نشان نمی دهند 
اما به صورت کلــی ایرانیان در آمریکا گرایش 

بیشتری به حزب دموکرات دارند.
طبــق ایــن گزارش هــا ، به طــور عمده 
ایرانیانی که دیدگاه های سیاســی خاص دارند 
یا گروه هایی که علیه نظام جمهوری اســالمی 
ایران موضع تندی می گیرند بیشتر بین حامی 
حزب جمهوریخواه جای می گیرند زیرا به طور 
معمول دیدگاه های ســخت و خشــن را علیه  
ایران اتخاذ می کند. با اینحال به نظر می رسد 

بیشــتر ایرانیان ساکن در آمریکایی به صورت 
عمده حامی حزب دموکرات باشند.

بــا این وجــود به نظر می رســد بیشــتر 
ایرانی های ســاکن در ایــاالت متحده دیدگاه 
تند سیاســی و حزبی را دنبــال نمی کنند. به 
نوشــته روزنامه »یــو.اس.ای تودی« در حالی 
که برخی از ایرانیان بــه دالیل خاص به طور 
کامل از ترامپ حمایت می کنند دیگر ایرانیان 
ســاکن در آمریکا به ویژه افراد موفق در حوزه 
اقتصادی، که هیچ وفاداری خاص سیاســی و 
حزبی را  ندارند، از دوره حضور ترامپ در کاخ 
سفید ناراحت هســتند، زیرا وی موانع بسیار 
زیــادی را برای مبادله، ســفر و حتی تجارت 
آن هــا با موطــن اصلی ایجاد کرده اســت. از 
ممنوعیت سفر مســلمانان تا فرایند بی پایان 
تحریم و فشــار حداکثری علیــه ایران باعث 
شــده است تا آن ها نســبت به رنج بستگان و 

هموطنان خود در ایران هم حساس باشند.
 این روزنامه آمریکایی نوشت: هزینه هایی را 
که فشار حداکثری ترامپ بر جمهوری اسالمی 
 تحمیــل می کند تنهــا در ایــران قابل لمس 
اســت. پس از خروج دو سال قبل کاخ سفید 
از توافق هسته ای که میان ایران و قدرت های 
جهان امضا شــد، ترامپ به تدریج تحریم های 
بسیار ســخت و گســترده ای را علیه اقتصاد، 
نهادها و افراد ایرانی وضع کرده اســت. آخرین 

تحریم ها از این دســت  علیه بانک های ایران 
بود که سیســتم مالی ایــران را هدف گرفت.  
این درحالی اســت که بیماری کووید ۱۹  نیز 

شرایط را برای ایران سخت تر کرده است.
در گزارش این روزنامه تاکید شــده است: 
مقام هــای آمریکایــی می گوینــد کمک های 
بشردوســتانه را تحریم نکرده اند اما دسترسی 
ایــران بــه بســیاری از داروها بــرای درمان 
بیماری ها سخت و متوقف شده است. تحریم ها 
بســیاری از بانک های بین المللی را نسبت به 
تراکنش مالی بــا ایران ممنوع  کرده اســت 
و ناقضــان آن تحــت مجازات های ناشــی از 

تحریم های ثانویه کاخ سفید قرار می گیرند.
طبق گزارش نشــریه فــروارد؛ »ترامپ با 
تحریم هایــش تقریبا به جنگ بــا ایران رفته 
است .به نظر می رسد اکثر ایرانی های ساکن در 
آمریکا از »جــو بایدن« دموکرات در انتخابات 

حمایت خواهندکرد.«
تحلیــل روزنامه یــو اس ای تودی حاکی 
اســت: ، ایرانیــان آمریکایــی اما نســبت به 
توانایی بایدن در عادی ســازی شرایط تردید 
دارند. اگرچه وی گفته اســت که به برجام باز 
می گردد اما برداشــتن تحریم های وضع شده 
از ســوی ترامپ به راحتی امکانپذیر نیســت. 
ضمــن آنکه دســتیابی به توافقی کــه ایران 
هم از آن راضی باشــد برای رئیس جمهوری 
بعدی آمریکا ســخت است. با این حال برخی 
ایرانیــان در آمریکا تفاوت بایــدن و ترامپ را 
مانند شــب و روز می داننــد. قانون ممنوعیت 
مسافرت مســلمانان به آمریکا از جمله دالیل 
قابل توجهی اســت که باعث دوری بســیاری 
از ایرانیان از خانواده هایشــان شد و همین امر 
به نارضایتی آن ها از ترامپ و جمهوریخواهان 

دامن زده است.

رسانه های آمریکایی بررسی کردند

رأی ایرانیان مقیم در انتخابات الکترال

سخنگوی وزارت خارجه در گفت وگو با اسپوتنیک تاکید کرد

شراکت راهبردی دفاعی – نظامی ایران و روسیه 

ادعاهای دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه 
گفت: ایران روسیه را یکی از شرکای اصلی خود 
از جمله در حوزه هــای دفاعی و نظامی می داند 
و اکنون که تحریم های تســلیحاتی سازمان ملل 
پایان یافته، دو طرف می توانند همکاری خود در 

این زمینه ها را ارتقا دهند.
به گزارش چهارشنبه ایرنا ، سخنگوی وزارت 
امــور خارجه ایــران در مصاحبــه اختصاصی با 
خبرگــزاری اســپوتنیک، تاکید کــرد که ایران 
روسیه را یکی از شــرکای اصلی دفاعی نظامی 
خود می داند و اشاره کرد که دو کشور می توانند 

اکنون که تحریم های تســلیحاتی سازمان ملل 
پایان یافته، همکاری خود را ارتقا دهند.

وی اظهار داشت: روسیه طی سال ها شریک 
اصلی ایــران در حوزه هــای دفاعــی و نظامی 
بوده اســت. اکنون با برداشته شدن تحریم های 
تســلیحاتی دو کشــور می توانند چشــم انداز 

همکاری نظامی را تقویت کنند.
ســخنگو افــزود: مذاکــرات بین تهــران و 
مســکو اکنون در چارچوب کمیسیون مشترک 
همکاری دفاعــی به پیش مــی رود. برنامه های 
همکاری مقامــات  بین دو کشــور از جمله در 

رابطه با مسائل منطقه ای و بین المللی در همین 
چارچوب انجام می شود.

وی تاکید کرد که هرگونه خرید تســلیحات 
»از کشورهای دوســت« به نیازهای اولیه ایران 
بستگی خواهد داشــت و تهران می تواند هر نوع 
تجهیزات و تســلیحات الزم را بدست آورد بدون 
این که محدودیت قانونی وجود داشــته باشد و 
خرید این ســالح ها وتجهیزات براساس نیازهای 

دفاعی کشور خواهد بود.
تقالی آمریکا برای اقدام یکجانبه علیه 

ایران محکوم به شکست است
خطیب زاده دربخشی دیگر ازا ین گفت و گو، 
تاکید کرد که هرگونه تقالی آمریکا برای اعمال 
محدودیت های یکجانبه علیه ایران نقض حقوق 

بین الملل و محکوم به شکست است.
وی واشنگتن را معتاد به تحریم توصیف کرد 
و گفت: چندان دور نیســت که آمریکای معتاد 
به تحریم ها، بار دیگر شکســت آشــکار خود در 
شــورای امنیت ســازمان ملل و ناتوانی خود در 
اعمــال تحریم های قبلی را که بــه دنبال توافق 

هسته ای و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پایان 
یافتند، جبران کند.

ســخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: معلوم 
اســت که هرگونه تــالش آمریکا در برداشــتن 
گام هــای یکجانبــه )تحریــم( ناقــض حقوق 

بین المللی و محکوم به شکست است.
اســپوتنیک نوشــت: این اظهارت پس از آن 
مطرح شده که وزارت امور خارجه ایران در اشاره 
به قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل 
گفت که همه محدودیت های مربوط به صادرات 

سالح به ایران لغو شده است.
به گزارش این رسانه روسی، آمریکا خواستار 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت 
شــد اما این خواســته مورد مخالفت اعضا قرار 
گرفت. اکنون ایران می تواند هرگونه تســلیحاتی 

را بدون هر محدودیتی خریداری کند.
خطیب زاده در ادامــه گفت که هیچ یک از 
آمریکا مطلوبیتی  ریاســت جمهوری  نامزدهای 
برای ایران ندارد و ایران انتخابات آینده آمریکا را 
موضوعی داخلی برای واشنگتن قلمداد می کند.

خطیــب زاده در ایــن زمینه اظهار داشــت: 
تهــران بارها اعالم کــرده که دربــاره انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا هیچ یک از نامزدها را 
بر دیگری ترجیح نمی دهد و انتخابات آمریکا را 

مساله ای داخلی می داند.
خطیب زاده گفت بر این باور است که ریاض 
در تحریــک تنش های منطقــه ای نقش دارد و 
با وجود این که ریــاض منابع خود را در اختیار 
دولت آمریکا قرار داده تهران همچنان با آغوش 
باز از همســایگی با این کشور استقبال می کند 
البته به شــرطی که عربســتان سیاست خود را 
تغییر دهد. وی گفت: متاســفانه ریاض وجهه و 
منابع خود را در اختیــار دولت ترامپ قرار داده 
و مســیر اشــتباهی را در تحریک بــه جنگ و 
خونریزی انتخاب کرده است و کشورهای منطقه 
از جملــه یمن و قطر را تحت محاصره قرار داده 
است. در هر صورت اگر ریاض تصمیم به کاستن 
از تنش ها در منطقه بگیرد و از این مسیر خارج 
شــود ایران با آغوش باز از آن اســتقبال خواهد 

کرد.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشست 
شــورای امنیت در رابطه با وضع کنونی منطقه که 
به ریاست روســیه برگزار شد ادعاهای بی اساسی 
علیه ایران مطــرح کرد. به گزارش رای الیوم، نایف 
بن فالح الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج 
فارس در نشست شورای امنیت برای بررسی وضع 
کنونی منطقه که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار 
شــد، ایران را دلیل انتشار خشونت و بی ثباتی در 
برخی کشــورهای منطقه از جمله عراق ســوریه 
و لبنــان و یمن و خواند و خواســتار توقف آن چه 
حمایت های ایران از شــبه نظامیان و گروهک های 
تروریســتی می خواند، شــد. کند. در حالیکه عر 
بستان سعودی به عنوان پایگاه و خاستگاه تفکرات 

گروه های تروریستی تکفیری و  حامی اصلی مالی و 
لجستیکی تروریسم در منطقه، سالهاست برای گریز 
از واقعیت ها و عدم پاسخگویی به جنایت های خود 
سیاست فرافکنی و دگرگون نشان دادن حقایق را 
در دســتور کار خود قرار داده است تا شاید امروز را 
به فردا برساند، وی مدعی شد: ایران به ویژه از سال 
۲۰۱۱ خط مشــی خصومت، خشونت و ایجاد بی 
ثباتی در منطقه را در پیش گرفت تا اهداف سیاسی 
خود را محقق کند. برخی کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج )فارس( مورد تعرض مکرر از سوی 

ایران و نمایندگان آن در منطقه به وسیله موشک 
و پهپاد قــرار می گیرند و این حمالت غیرنظامیان 
ســعودی را هدف قرار می دهد، همچنین حمایت 
ایران از فعالیت های تروریستی در برخی کشورهای 
عضو شــورای همکاری خلیج )فارس( ثابت شــده 
است. در حالی که ایران همواره اعالم کرده دستیابی 
به سالح هسته ای در دســتور کار دفاعی اش قرار 
ندارد ، الحجرف در ادامــه بر ضرورت وجود توافق 
فراگیر برای ممانعت از دستیابی جمهوری اسالمی 
ایران به ســالح هسته ای تاکید کرد. وی همچنین 

مدعی شد که ایران باید به تالش امارات برای حل 
مساله جزایر سه گانه از طریق مذکرات مستقیم و یا 
دادگاه های بین المللی پاسخ دهد. به گزارش ایسنا، 
این ادعا در حالی مطرح شده که حق حاکمیت ایران 
بر جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ 
موضوعی است که هیچ شک و تردیدی در مورد آن 
وجود ندارد و اینگونه تالش ها و اقدامات نسنجیده 
و بی نتیجه، تأثیری بر حق حاکمیت کشورمان بر 
آنها نداشــته و نخواهد داشت و جمهوری اسالمی 
ایران هرگز ذره ای از حق حاکمیت تاریخی و قطعی 

خود بر این جزایر عقب نشینی نخواهد کرد. دبیرکل 
شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد:کشورهای 
عضو شــورای همکاری خلیج )فارس( بیش از یک 
بار به ایران پیشــنهاد داده اند که به طور آشکار به 
اصل حسن همجواری و حاکمیت ملی این کشورها 
و عدم مداخله در امور داخلی آنها و همچنین احترام 
به نظام سیاسی و سالمت اراضی و وحدت ملی آنها 
و از بین بردن خشــونت، تروریســم و فرقه گرایی 
پایبند باشــد. توپ اکنون در زمین ایران است که 
تمایــل خود را از طریق عمل قبل از ســخن برای 
تحقق صلــح و ثبات در منطقه و از طریق اقدامات 
ملموس و قانع کننده در قبال همسایگان خود نشان 

دهد.

»الکســاندر الورنتیف« نماینده ویــژه رئیس جمهور 
روسیه در امور حل و فصل بحران سوریه که در راس یک 
هیات بلند پایه سیاسی و نظامی در تهران به سر می برد، 
در ادامه رایزنی های خود امروز چهارشــنبه ۳۰ مهرماه با 
علی اصغر خاجی دســتیار ارشد وزیر امور خارجه در امور 

ویژه سیاسی و هیات همراه دیدار کرد.
به گزارش ایســنا، طرفین در این مالقات در خصوص 
آخرین تحوالت ســوریه از جمله فرآیند سیاسی و کمیته 

قانون اساســی، وضعیــت میدانی بویژه اوضــاع ادلب و 
همچنین ابتکارات دو طرف جهت کمک به بهبود وضعیت 
اقتصادی و انســان دوستانه ســوریه گفتگو و تبادل نظر 
کردند. در این دیدار الورنتیف با تاکید بر دســتاوردهای 
مثبت ناشــی از همکاری های ایران و روسیه در سوریه به 
صورت دو جانبه و همچنین در چارچوب روند آستانه، بر 
ضــرورت تداوم و تقویت رایزنی ها و همکاری ها فی مابین 

در سطوح مختلف سیاسی و میدانی تاکید کرد. 

رئیس جمهور آمریکا در یک ســخنرانی باز هم مدعی 
شــد در صورت پیروزی اش در انتخابــات ۲۰۲۰ آمریکا، 

ایران خواستار یک توافق جدید با آمریکا خواهد شد.
به گزارش ایســنا به نقل از شبکه پی. بی. اس، دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع هوادارانش در شهر 
ایری ایالت پنســیلوانیا باری دیگر با تروریســت خواندن 
سردار شهید قاسم سلیمانی از اقدام برای ترور او به عنوان 

یک دستاورد دولتش یاد کرد. 
ترامپ همچنین گفت: مــن از توافق فاجعه بار دولت 

پیشین،  توافق هسته ایران خارج شدم. 
رئیــس جمهور آمریکا مدعی شــد: اگــر در انتخابات 
پیروز شــود اولین تماسم از طرف سران ایران خواهد بود 
و خواهند گفت که بیایید یک توافق انجام دهیم.  اقتصاد 

آن ها قوی بود اما اکنون در اثر تحریم های ما با شکســت 
مواجه شــده است. میزان تولید ناخالص داخلی آن ها زیر 
۲۷ درصد است. من این را نمی خواهم،  می خواهم آن ها 
قوی بوده و کشــور خوبی داشته باشــند اما نمی توانند 

سالح هسته ای داشته باشند.
به گزارش ایسنا، اظهارات ترامپ در حالی مطرح شده 
که مقامات ایران همواره تاکید داشــته و دارند که سالح 
هســته ای در دکترین دفاعی ایران هیچ جایگاهی نداشته 
و نخواهد داشــت. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز 
در جمع هوادارانش در اســتفورد ایالت فلوریدا باز هم از 
اقدام یک جانبه دولتش برای خروج از توافق هســته ای 
دفاع کرد و گفت: من از توافق هسته ای فاجعه بار دولت 

قبلی خارج شدم. 

وزیر دفاع رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم به 
ایران و حزب اهلل اجازه نمی دهد که در بلندی های اشغالی 

جوالن متمرکز شوند.
به گزارش ایســنا به نقل از القدس، بنی گانتس، وزیر 
دفاع رژیم صهیونیستی دیروز )چهارشنبه( مدعی شد که 
ایــن رژیم بــه ایران و حزب اهلل اجــازه  نمی دهد که در 

بلندی های جوالن متمرکز شوند.
وی حمالت اخیر به برخی مناطق سوریه از سوی رژیم 

صهیونیســتی را نه تایید و نه تکذیب کرد و گفت: به این 
مســاله نمی پردازیم که چه کسی شب گذشته سوریه را 
بمباران کرد. به زبان ســاده می گویــم که ما اجازه نمی 
دهیم گروه هایی مانند حزب اهلل و یا هر طرف دیگری که 
مورد حمایت ایران است در مرزهای ما در ارتفاعات جوالن 
مستقر شود. بنی گانتس گفت: تمام کارهای ضروری برای 
دور کردن آن ها از این منطقه را انجام خواهیم داد و ما با 

جدیت برای تحقق این هدف تالش خواهیم کرد.

نماینــده ویژه آمریــکا در امور ایران گفت که فشــار 
حداکثری علیه ایران ادامه خواهد داشــت و هدف آمریکا 

تغییر رفتار ایران است.
»الیوت آبرامز«  در گفت وگو با شــبکه الشرق االوسط 
گفت که فشار حداکثری تا تغییر رفتار ایران ادامه می یابد 
و هیــچ تفاوتی ندارد که رئیس جمهــور آینده آمریکا چه 

کسی باشد.
وی مدعی شــد که آمریکا برای تهیه بســته تحریمی 
جدید علیه ایران در ماه جاری آماده می شــود و افزود که 
ســفر اخیرش به کشــورهای اروپایی برای بررسی اوضاع 

مرتبط با ایران بوده است.
آبرامز گفت: برخی در ایــران فکر می کنند اگر ترامپ 
ببازد، تحریم ها و کمپین فشــار بــر آنان پایان می یابد اما 

این اعتقادی نادرســت است و این اتفاق هرگز رخ نخواهد 
داد، ما چتری وســیع از تحریم داریم. این تحریم ها ســر 
جای خود باقی خواهد ماند تــا ببینیم که آیا ایران رفتار 
خــود را تغییر می دهد، تفاوتی نمی کند که رئیس جمهور 

آینده چه کسی باشد.
وی مدعی شــد که اگر ترامپ بار دیگــر در انتخابات 
پیــروز شــود، ایرانی ها به ســرعت برای امضــای توافق 
هسته ای جدید اقدام خواهند کرد، زیرا آنها در چهار سال 
آینده بیش از این نمی توانند چنین فشاری را تحمل کنند. 
وی بــا طــرح ادعای موفــق آمیز بــودن تحریم های 
آمریــکا علیــه ایران گفــت: اگر ایــن مســیر را حفظ 
 کنیــم، ایرانی ها را به ســوی یــک توافقنامــه جدید و 

فراگیر آورده ایم.

دیدار نماینده ویژه پوتین با دستیار ارشد ظریف درباره سوریه

آرزوی ترامپ برای زندگی ایرانیان

ادعای تکراری بنی گانتس درباره ایران و حزب اهلل

تاکید »آبرامز« بر ادامه »فشار حداکثری« بر ایران توسط ایاالت متحده

وزیر خارجه کشورمان گفت: می توانیم انتخاب 
کنیم که یا اسیر گذشته باقی مانده و عدم ثبات 
و تنش ادامه یابد و یا اینکه با همکاری یکدیگر 
صلح، امنیت، ثبات و شــکوفایی را برای همگان 

برگزینیم.
به گزارش ایســنا، محمد جواد ظریف با قرار 
دادن لینک ســخنرانی اش در جلســه  شورای 
امنیت پیرامون اوضاع در خلیج فارس در صفحه 
توییتــرش در توییتــی به زبان عربی نوشــت: 
می توانیم انتخاب کنیم که یا اسیر گذشته باقی 
مانده و عدم ثبات و تنش ادامه یابد و یا اینکه با 
همکاری یکدیگر صلح، امنیت، ثبات و شکوفایی 
را برای همگان برگزینیم. این انتخاب باید برای 

همه بدیهی باشد.
وزیر خارجه پس از ســخنرانی اش در شورای 
امنیت، این توییت را به زبان انگلیسی هم منتشر 

کرده بود.
محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان 
در نشست شورای امنیت که به ریاست الوروف 
وزیر خارجه روسیه و با حضور وزیرخارجه چین 
و تعداد دیگری از وزرا برگزار شــد با اشــاره به 
پویش صلح هرمز اظهار داشت: این ابتکار متکی 
به مسئولیت هر کشور در منطقه برای تضمین 
صلح، ثبات و رفاه همسایگان و انتفاع همگان از 

آن است.
وزیر امور خارجه کشــورمان اظهار داشــت: 
تجویزهای غلطی چون خرید امنیت از دیگران، 
بدست آوردن امنیت در ازای ناامنی همسایگان و 
کسب هژمونی منطقه ای مسبب عواقب ناگواری 

شده است.
ظریف همچنین افزود: حضور غیر مشــروع 
آمریکا بــا ۷۶۰۰ مایــل فاصله از ســواحلش 

دستاوری نداشته جز ترور بزدالنه شهید سپهبد 
قاســم سلیمانی، دشمن شماره ۱ داعش توسط 

رئیس جمهور آمریکا.
وزیر امور خارجه در ادامه افزود: شاید کسی 
بتواند با پول پیچیده ترین تسلیحات را بخرد اما 
حقیقت این اســت که امنیت و ثبات خریدنی 
نیســت. ما نیاز بــه همکاری جمعی توســط 
کشورهای منطقه برای ایجاد گفتگوی فراگیر و 
ایجاد امنیت شبکه ای در منطقه داریم. در غیر 
اینصورت برای نسلها درگیر هرج و مرج خواهیم 

بود. 
رییس دستگاه دیپلماســی کشورمان افزود: 
ما نیاز به تغییر پارادیم بنیادین در منطقه خود 
بر اســاس بازتنظیم آگاهانه و شناسائی ضرورت 
ایجــاد امنیت و ترتیبات همــکاری منطقه ای 
داریــم. ما نیــاز به یک منطقه قــوی داریم که 

توهمات هژمونیک بوســیله یک قدرت- منطقه 
ای یا جهانی- را بزداید.  یک منطقه قوی نیازمند 
ثبات سیاسی و سرزمینی رشد یافته در منطقه 
دارد. یک منطقه قوی که در آن تمام همسایگان 

خویشتنداری راهبردی را تمرین کنند. 
ظریف در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
داشــت: ما نگرانی ها و گالیه های خود را داریم. 
ایرانیان هرگز ۸ ســال جنگ تحمیلی را که در 
آن متجاوز بطور کامل توسط همسایگان حمایت 

مالی می شد را فراموش نمی کنند.
وزیــر امور خارجــه در پایان اظهار داشــت: 
معتقدیم کــه یک رهیافت جدیــد منطقه ای 
بایســتی نتیجه تعامالت جمعی ما باشد. رئیس 
جمهور روحانی ایده های اولیــه ایران را با تمام 
رهبران کشــورهای ســاحلی خلیــج فارس به 
اشــتراک گذاشــت و آنها را دعوت کرد که این 
ایده ها را غنی کنند و در اجرای آنها مشــارکت 

داشته باشند.

ظریف: 

می توانیم انتخاب کنیم
اسیر گذشته بمانیم یا صلح برای همه را برگزینیم


