
دبیرکل اتحادیه عرب مدعی شد؛
دخالت ایران در امور داخلی

برخی کشورهای عربی
دبیرکل اتحادیه عرب، ایــران را به دخالت در امور 
داخلی برخی کشورهای عربی متهم کرد. به گزارش 
ایلنا، احمد ابوالغیط، در اظهاراتی مدعی شد که اگر بهار 
عربی نبود ما شاهد نفوذ ایران و ترکیه در سرزمین های 
عربی نبودیم.  وی با بیان اینکه ایران در امور یمن دخالت 
می کند و هدف آن تهدید امنیت عربستان است، گفت: 

ما همواره منتقد این موضوع هستیم.
    

جالل زاده هشدار داد:
عربستان حمایت از عوامل اغتشاش را 

متوقف کند،وگرنه...
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره 
مذاکرات با عربستان گفت: با عربستان چندین دور مذاکره 
انجام دادیم، اما متاسفانه شاهد اقدامات تخریبی از سوی 
عربستان در به نتیجه رساندن مذاکرات هستیم که از جمله 
این اقدامات حمایت از رسانه ضدایرانی  ایران اینترنشنال 
است که توسط عربستان تزریق مالی می شود. به گزارش 
برنا، وحید جالل زاده گفت: معتقدیم که عربســتان باید 
جبران کند و حمایت خود را از عوامل اغتشاشگر و کسانی که 
اغتشاش و خشونت را در ایران تقویت می کنند بردارد وگرنه 
با اقدام متقابل از سوی جمهوری اسالمی روبه رو خواهد شد.

    
در نامه ای به همتای عراقی

اژه ای خواستار تسریع در محاکمه 
عوامل ترور سردار سلیمانی شد

رئیس قــوه قضائیه در نامه ای به همتــای عراقی خود 
خواستار تسریع در محاکمه عامالن ترور سردار سلیمانی 
شد.غالمحسین محسنی اژه  ای در نامه ای به فائق زیدان، 
رئیس شــورای عالی قضایی عراق، با تاکید بر اینکه ترور 
شهید قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و ۸ نفر از همراهان 
ایشان توسط دولتمردان آمریکا و سایر ایادی آن ها در خاک 
عراق روی داده و از زمان وقوع آن بیش از دو ســال گذشته 
است صدور دستور تسریع در رسیدگی، محاکمه و مجازات 

مرتکبان این جنایت مورد درخواست ملت ایران است. 
    

محسن منصوری معاون اجرایی 
رئیس جمهور شد

»محســن منصوری«، اســتاندار تهران با حکم 
ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و 
سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.»محسن 
منصوری« متولد خرداد ۱۳۶۳ در شهرستان ورامین 
و دارای مدرک کارشناســی ارشد مدیریت از دانشگاه 

تهران است. وی پیش از این استاندار تهران بود. 
    

اسالمی:
پرونده اتهامات مربوط به برنامه 

هسته ای ایران باید بسته شود
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: پرونده اتهامات 
مربوط به برنامه هســته ای ما باید بســته و تحریم ها 
برداشته شود.به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، محمد 
اسالمی در گفت وگو با این شــبکه افزود: ما به توافق 
۲۰۱۵ متعهد هستیم، مشروط بر اینکه دیگران به مفاد 
آن پایبند باشند که مهم ترین آن رفع تحریم ها است. 

توافق باید دارای تعهد همه طرف ها باشد. 
    

پارلمان کانادا درخواست کرد؛
اخراج ایران از کمیسیون مقام زِن 

ملل متحد
نمایندگان پارلمان کانادا به اتفــاق آرا دو طرح را به 
تصویب رســاندند که با ادعای »ستم سیستماتیک به 
زنان و سرکوب خشونت آمیز علیه مدافعان حقوق بشر« 
در ایران، از سازمان ملل متحد خواسته شده جمهوری 
اسالمی را از کمیسیون مقام زن ملل متحد اخراج کند.به 
گزارش یورونیوز، این درخواست در یک متن پیشنهادی 
از سوی آندران الروش، سخنگوی فراکسیون کبک در 

امور زنان، گنجانده شده بود که به تصویب رسید.
    

وزارت ارشاد:
 تاکنون ۸   روزنامه نگار بازداشتی 

آزاد شده اند
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی درباره 
خبرنگاران بازداشــتی حوادث اخیر گفت: از روز سی ام 
شهریورماه که متوجه دستگیری ها شدیم، پیگیری ها با 
نهادهای امنیتی برای مشخص شدن وضعیت آن ها انجام 
شد و همچنان ادامه دارد و تاکنون هشت نفر آزاد شده اند.
به گزارش انتخاب،  ایمان شمســایی ادامه داد: نهادهای 
انتظامی و امنیتی اذعان دارند اتهام افراد بازداشتی پوشش 
وقایع اخیر برای رسانه هایشان نبوده است و هیچ فردی 
در تهران به خاطر فعالیت رسانه ای دستگیر نشده است.  
درعین حال دیروز خبر رســید، مرضیه امیری خبرنگار 
پایگاه خبری راه پرداخت روز دوشــنبه بازداشت شده و 

اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین است.
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در روزهای اخیر ویدئوهای متعددی از 
تخریب عمدی اموال مردم توسط مأموران 
و افرادی که یونیفرم نیروهای انتظامی را 
به تن دارند، منتشر شده است. از شروع 
اعتراضات اخبار جســته گریخته  ای در 
این زمینه شنیده می شد، اما اینطور که 
از ویدئوهای پرشمار این روزها برمی آید، 
ظاهرا از هفته گذشــته تخریب ها ابعاد 
گســترده تری یافته اســت. در یکی از 
معروفترین ویدئوها که در فضای مجازی 
بسیار دست به دست شد، یک فرد با لباس 
نیروهای گارد ویژه به موتورسیکلت هایی 
که در حاشیه خیابان پارک است، آسیب 
می زند. در ویدئوی دیگر که پس زمینه آن 
صدای مردم پخش می شود، البی یکی از 
بلوک های شهرک اکباتان توسط مأموران 
امنیتی به شــدت تخریب می شود. در 
تصویری دیگر، افرادی ملبس به یونیوفرم 
پلیس ضد شورش در یک کوچه به قصد 
ارعاب فریاد برمی آورند و خانه های مردم را 
تخریب می کنند. عالوه بر این، مشاهدات 
میدانی نیز از شکستن شیشه های مغازه ها 
و خودروهای مردم حتی کسانی که هیچ 
نقشی در اعتراضات نداشته اند، حکایت 
دارد. یکی از همین افــراد به خبرنگار ما 

گفت: »همان شــب که دانشگاه شریف 
صحنه درگیری بود، در خیابان انقالب 
پشت چراغ قرمز ایستاده بودم که مأموری 
رد شد و با باتوم شیشه جلو ماشین را خرد 
کرد و ضرباتی بر کاپــوت و درهای جلو 
وارد آورد. این درحالی است که من فقط 
منتظر عبور از چراغ بودم و حتی بوق هم 

نمی زدم.«
شــهروند دیگــری در گفت وگو با 
خبرنگار ما از خرد شــدن شیشــه های 
مغازه اش توسط یک مأمور که قصد آرام 
کردن فضای خیابان را داشت، خبر داد و 
گفت: »بدون هیچ دلیلی کلی خسارت به 
مغازه وارد شد و متحمل هزینه سنگینی 

شدم.«

فیلم ها »صحنه سازی« است
گزارش متعدد موارد تخریب و بازتاب 
آه و فغان مــردم، روز دوشــنبه رئیس 
ســازمان قضایی نیروهای مسلح را به 
پاسخگویی واداشت و با اشاره به یکی از 
مــوارد فوق الذکر تصریح کــرد: »فیلم 
تخریب موتور سیکلت های مردم توسط 

پلیس "صحنه سازی"  است.«
احمدرضا پورخاقان در جلسه شورای 
عالی قوه قضائیه گفت: »نوار سفیدرنگی 
که در کاله افراد به ظاهر پلیس داخل فیلم 

دیده می شود اساســا در کاله  نیروهای 
یگان امداد و یگان ویژه پلیس وجود ندارد؛ 
ضمن آنکه بعضی از باتوم هایی که در این 
فیلم در دســت افراد به ظاهر پلیس قرار 
دارد، متفاوت از باتوم های نیروی انتظامی 
است و افراد نمایش داده شده در فیلم از 

ماموران نیروی انتظامی نیستند.«
مرکز اطالع رسانی پلیس تهران نیز 
در واکنــش به تصاویر اخیــر از تخریب 
اموال عمومی توســط افرادی که لباس 
نیروهای ویژه نیرو انتظامی را به تن دارند، 
در اطالعیه ای اعالم کرد: »درپی انتشار 
فیلمی در فضای مجازی که در آن سه نفر با 
پوشیدن لباس های شبیه به لباس پلیس 
اقدام به تخریب اموال شهروندان می کنند، 
در بررسی های صورت گرفته مشخص شد 
این افراد پلیس نبوده و با ظاهری شبیه به 
کارکنان یگان امداد با استفاده از شرایط 
موجود به دنبال مخدوش کردن چهره 

پلیس بوده اند.«
 در ادامــه این اطالعیه آمده اســت: 
»دســتگیری این افراد فرصت طلب در 
دستور کار اســت. پلیس خود را همواره 
خادم و خدمتگذار مردم می داند و همه 
تالش خود را به کار بسته است تا از امنیت 
و آرامش و آســایش خاطر شــهروندان 
صیانت و پاســداری کنــد و بطور حتم 

اینگونه برخوردهای ســخیف به هیچ 
عنوان مورد تایید پلیس نیست.

همچنین روزنامه همشــهری روز 
سه شــنبه در گزارشــی، ضــرورت 
جداسازی پرســنل نیروی انتظامی از 
تخریب کنندگان اموال عمومی را مورد 
تأکید قرار داد و افرادی را که به تخریب 
عمدی اموال مــردم اقــدام می کنند، 

»پلیس نما« نامید.
دانیال معمار، سردبیر این روزنامه نیز 
در اقدامی پیش دستانه با انتشار عکسی 
در توئیتر خود نوشت: »پلیس چندهفته 
قبل اعالم کرد که مواظب اراذل پلیس نما 
باشید. حاال فیلم این اشرار منتشر شده 
اســت. نهادهای امنیتــی به دنبال آنها 
هستند، اما مواظب باشید؛ ماموریت آنها 
تخریب و کشته سازی است و محدودیتی 

در خشونت ندارند.«

 نظر کارشناسان حوزه انتظامی
 و قضایی چیست؟

کارشناسان حوزه انتظامی و قضایی 
در واکنش به ایــن موضوع ضمن تاکید 
بر ضرورت رفتار پلیس بر مبنای قانون، 
خواستار رسیدگی سریع به این موضوع 
شدند زیرا هرگونه تاخیر در این باره عالوه 
بر خدشه دار کردن اعتبار پلیس ، فضای 
سوءاستفاده از لباس پلیس را برای افراد 

خاطی فراهم می سازد.
احمد علیرضابیگی، رئیس پیشین 
پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و عضو 
فعلی کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراهای مجلس در این باره به هم میهن 
گفت: »ممکن است امکان دسترسی به 
لباس نیروی انتظامی برای افراد خاطی 

وجود داشته باشد، اما اینکه آنها بتوانند به 
چنین اراده ای دست پیدا کنند که دست 
به چنین اقداماتی بزنند، تقریبا نمی تواند 
عینیت داشته باشد. اگر بخواهیم بگوییم 
این اقدامات با مستنداتی که ارائه می شود، 
توســط نیروی انتظامی صورت نگرفته 
است و این افراد صرفا در لباس یگان ویژه 
دست به چنین رفتارهایی زده اند، باید از 
جانب یگان ویــژه و نیروی انتظامی یک 
کنکاش و تأمل اساســی صورت بگیرد. 
خیلی زود باید شاهد دستگیری  افرادی 
باشــیم که دســت به چنین اقداماتی 

زده اند.« 
فرمانده انتظامی پیشین استان های 
آذربایجان شــرقی، فــارس و اصفهان 
درمــورد ویدئوهایی که مبیــن رفتار 
خشونت بار و تخریب اموال مردم توسط 
نیــروی انتظامی اســت، تصریح کرد: 
»نیروی انتظامی حتمــا باید از چنین 
مستنداتی استقبال کند. نیروی انتظامی 
به هیچ عنــوان نمی خواهد ماموران اش 
مرتکب چنین رفتارها و خطاهایی شوند. 
اصل بر این است که رفتار و اقدام نیروی 
انتظامی بر مبنای قانون اســت و قانون 
هم چنین اختیــاری را به این نیرو نداده 
است. بنابراین اگر افرادی در لباس نیروی 
انتظامی یا به عنوان مامور این نیرو مرتکب 
تخلفاتی شده باشند، به فرض محال اگر 
نیروی انتظامی نیز دارای چنین اراده ای 
نبوده باشد، دســتگاه های ناظر بر رفتار 
نیروی انتظامی ازجمله مجلس باید به 

این مستندات و مدارک توجه کنند.« 
فرمانده پیشین پلیس راهور کشور 
تاکید کرد: »نیروی انتظامی در راستای 
دفاع از اعتبار خود حتما باید به این موضوع 
با دقت رسیدگی کرده و مراتب را به مردم 
اعالم کند و تا زمانی که این اتفاق نیافتد، 
این عالمت ســوال درباره رفتار نیروی 
انتظامی در اذهان مــردم وجود خواهد 

داشت.«

 ضرورت ورود مقامات قضایی
 به موضوع

نیروی انتظامی و مقامات رســمی 
همواره تخریــب اموال عمومــی را رد 
می کننــد و ضاربان را اراذل و اوباشــی 
می دانند که با پوشیدن یونیفرم  نیروهای 
نظامی و تخریــب اموال شــهروندان 
ســعی در تخریب چهره این نیروها در 
چشــم مردم را دارند. اما بدیهی اســت 
که این سطح از پاســخگویی، وعده ها 
و تکذیب هــای مــوردی؛ پاک کردن 
صورت مسأله است و نه تنها اقناع کننده 

خسارت دیدگان و افکار عمومی نیست، 
بلکه بار حقوقی و قضایی موضوع مستلزم 
ورود گسترده دستگاه قضا و رسیدگی به 
ابعاد خســارات، چرایی وارد آمدن آنها، 
مجازات خاطیان و جبران خسارت است. 
عثمان مزین، وکیل دادگستری در 
این مورد معتقد است: »ماموران انتظامی 
اعم از درجه داران، افسران و فرماندهان، 
ضابطین عام هســتند که آموزش های 
الزم را می بیننــد و ضمن بــر تن کردن 
لباس خاص خود، تحت نظارت و دستور 
دادســتان انجام وظیفه می کنند. علت 
اصلی اینکه ضابطین عام دارای لباس و 
عالمت مشــخص نظامی هستند، این 

است که بتوان آنها را تشخیص داد.« 
 او می افزاید: »امــا اگر این افراد اراذل 
و اوباش هســتند، نیــروی انتظامی که 
مسئول حراســت از جایگاه این لباس 
است، باید آنها را تحت تعقیب قرار دهد. در 
هر دو حالت تعقیب و پیگیری آنها برعهده 
دادستان و نیروی نظامی است که افراد 
متخلف لباس آن را بر تن کرده اند. اینکه 
تاکنون هیچ یک از این افراد تحت تعقیب 
قرار نگرفته اند و به افکار عمومی معرفی 
نشده اند، ممکن است این گونه تلقی شود 
که نیروی انتظامی هیــچ اراده ای برای 

محاکمه بانیان این اعمال ندارد.«
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری 
نیز می گوید: »آقای دادستان اجازه داریم 
در مورد ویدئوهای تخریب اموال مردم از 
سوی ماموران نیروی انتظامی سوال کنیم 
در این خصوص چه اقدامی انجام دادید؟«
ضرورت پاســخگویی در این مورد از 
آنجا اهمیت مضاعف می یابد که در سوی 
دیگر ماجرا، دستگاه قضا با جدیت درصدد 
دستگیری و مجازات معترضینی است 
که در هر سطح  به اموال عمومی و دولتی 

آسیب زده اند.

چه کسانی با پیشران نفرت و انتقام به اموال مردم آسیب می زنند؟

»پلیس نما«های حساب پس نده و غیرپاسخگو!
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مینا محمدزاده

روی موج کوتاه

یکی از افراد خسارت دیده به 
خبرنگار ما گفت: »همان شب 

که دانشگاه شریف صحنه 
درگیری بود، در خیابان 

انقالب پشت چراغ قرمز 
ایستاده بودم که مأموری 

رد شد و با باتوم شیشه جلو 
ماشین را خرد کرد و ضرباتی 
بر کاپوت و درهای جلو وارد 

آورد. این درحالی است که من 
فقط منتظر عبور از چراغ بودم 

و حتی بوق هم نمی زدم.«

 ضرورت پاسخگویی در 
مورد خسارات وارده به 

مردم، از آنجا اهمیت مضاعف 
می یابد که در سوی دیگر 

ماجرا، دستگاه قضا با جدیت 
درصدد دستگیری و مجازات 

معترضینی است که در هر 
سطح  به اموال عمومی و 

دولتی آسیب زده اند

رئیس جمهور با بیان اینکه منطقه قفقاز بخشی از تاریخ، تمدن 
و فرهنگ ایران است و ما نسبت به تحوالت این منطقه حساس 
هستیم، خاطرنشان کرد: امنیت و صلح در منطقه قفقاز برای ایران 

بسیار اهمیت دارد.
به گزارش ایرنا؛ سید ابراهیم رئیسی دیروز پس از گفت وگوی 
دوجانبه با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در نشست 
مطبوعاتی مشترک با او در مجموعه تاریخی- فرهنگی سعدآباد؛ 
ضمن خوشامدگویی به نخست وزیر ارمنستان و هیات سیاسی و 
اقتصادی همراه گفت: تردید ندارم سفر نخست وزیر ارمنستان 
به جمهوری اســالمی ایران نقطه عطفی در جهت ارتقای روابط 

دو کشــور خواهد بود. وی افــزود: تقویت روابط همســایگی از 
سیاست های مورد تاکید دولت است و در این مدت چند نشست 
با پاشینیان داشتیم در این نشســت ها به ویژه در این سفر محور 
مذاکره توســعه روابط تجاری، اقتصادی و امنیتی بین دو کشور 

است. 
رئیســی گفت: در چند ماه گذشــته رشــد روابط تجاری با 
ارمنســتان ۴۳ درصد ثبت شــد، اما هدف گذاری برای توسعه 
روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور سه میلیارد دالر است که 

دستیابی به آن با اراده دو کشور کامال امکان پذیر است.
رئیس جمهور افزود: روابط خوب بین دو کشور حتما به روابط 

بهتر در منطقه و در سطح بین المللی خواهد انجامید.رئیس جمهور 
تاکید کرد: ظرفیت های منطقه قفقاز می تواند امنیت پایدار و صلح 
را در این منطقه تضمین کند. رئیسی ابراز امیدواری کرد، در سفر 
نخست وزیر ارمنستان و هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی این 
کشور بتوان توافقات تهران و ایروان را اجرایی کرد تا گام مهمی در 

جهت توسعه روابط دو کشور برداشته شود.

تقدیر از رویکرد ایران نسبت به جامعه ارامنه
نخست وزیر ارمنستان نیز در ادامه این نشست خبری با تاکید 
بر روابط تاریخی دو کشور گفت: در دیدار با رئیس جمهور ایران از 
وی بابت رویکرد ایران نسبت به جامعه ارامنه در این کشور تقدیر 
کردم. باید اشاره کنم جمهوری اسالمی ایران می تواند نماد واضح 

و شفافی درباره همزیستی مسالمت آمیز دو دین مختلف باشد.
نیکول پاشینیان همچنین گفت: در این دیدار درباره زمینه های 
همکاری منطقه ای مذاکره کردیم. ظرفیت های زیادی برای توسعه 
روابط ایران و ارمنستان وجود دارد. من از دیدگاه ایران نسبت به صلح 
و امنیت در منطقه تقدیر کردم. پاشینیان در پایان با اشاره به مذاکرات 
خود با رئیس جمهور ایران درباره توسعه مبادالت تجاری و اقتصادی 
برای یافتن راه حل هــای آن گفت: در زمینه انرژی، کشــاورزی، 
مدیریت منابع آبی و مسائل زیرساختی مذاکره کردیم که آنها باید 
جمع بندی شود. خیلی خوشحالم که در این دیدار یادداشت تفاهم 

درباره تمدید تهاتر برق و گاز میان وزرای دو کشور امضا شد.

رئیسی در نشست مطبوعاتی با پاشینیان:

صلح و آرامش قفقاز برای ما مهم است

نشست

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه 
تالش آمریکا برای برگزاری جلســه غیررسمی در مورد 
شرایط داخلی ایران، رویه ای خطرناک و غیرسازنده است؛ 
از اعضای سازمان ملل متحد خواست تا از هر اقدامی که به 
برگزاری این جلسه و ایجاد رویه خطرناک کمک می کند، 

خودداری کنند.
امیر سعید ایروانی در نامه ای به تمام سفرا و نمایندگان 
دائم کشورهای عضو و ناظر سازمان ملل متحد با ارائه گزارش 
مختصری از روند تحوالت جاری در ایران، اهداف آمریکا از 
برگزاری نشست ضد ایرانی علیه ایران در سازمان ملل متحد 

را تشریح کرد.
وی در این نامه با اشاره به درخواست برگزاری نشست غیر 
رسمی )آریا فرموال( از سوی آمریکا تحت عنوان »اعتراضات 
جاری در ایران« تاکید کرد: آمریکا با به راه انداختن جنگ 
روانی و عملیــات فریب ادعا دارد که این جلســه هدفش 
حمایت از حقوق زنان ایران است اما این امر  کامال ناشی از 

نفاق آمریکا بوده و سوء استفاده از مفهوم ارزشمند حقوق 
بشر محسوب می شود.

وی تصریح کرد: حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز 
توسط قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به رسمیت 
شناخته شده اســت. ایروانی افزود: بر این اساس، تالش ها 
برای برگزاری جلسه فوق الذکر توسط آمریکا، نقض آشکار 
منشور ملل متحد و حقوق بین المللی بوده و رویه خطرناکی 

را ایجاد می کند که دولت های عضو نباید آن را قبول کنند.

رئیس جمهور اوکراین مدعی شــد: »ما در حال نبرد علیه 
یک اتحاد بزرگ جدید یعنی روسیه و ایران هستیم و هم اکنون 
امیدوارم که اسرائیل به ما کمک کند و ما با قدرت به این اتحاد 
واکنش نشان دهیم« به گزارش فارس، ولودیمیر زلنسکی در 
گفت وگو با یک رسانه اسرائیلی، خواستار کمک این رژیم برای 
مقابله با ایران شــد  و افزود: استفاده اخیر روسیه از تسلیحات 
ایران در جنگ اوکراین می تواند فشار مورد نیاز به اسرائیل را 
فراهم آورد.  وی مدعی شد که سازمان های اطالعاتی اوکرین و 
کشورهای دیگر می گویند که روسیه حدود یکهزار و ۵۰۰ پهپاد 
تهاجمی ایرانی در اختیار دارد.  وی افزود: »ما هر روز علیه ایران 
در حال نبرد هستیم، ۴۰۰ حمله با پهپادهای ایرانی به مردم ما، 
زیرساخت های غیرنظامی صورت می گیرد. ما به اسرائیل اطالع 
داده ایم و گفتیم »با پدافندهای هوایی به ما کمک کنید« ......ما 
می توانیم با پدافند هوایی علیه این شر بپیوندیم. زیرساخت یا 
نهادهای نظامی اسرائیلی همچنین پهپادهایی در اختیار دارند 
که می تواند در این حمله و در این جنگ به ما کمک کند«. وزیر 

خارجه اوکراین نیز در ادامه مدعی شد: ما شواهدی داریم که 
نشان می دهد پهپادهای روسیه ساخت ایران است. همچنین 
اطالعاتی داریم که تایید می کند ایران موشک هایی را به روسیه 
رسانده است. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ایران به 
روسیه پهپاد نمی دهد. دیمیتری کولبا، گفت: روابط دیپلماتیک 
خود را با جمهوری اسالمی ایران به دلیل حمایت از روسیه قطع 
خواهیم کرد. آنها با همکاری نظامی با روسیه در جنگ مرتکب 

اشتباه بزرگی شدند. 

ایروانی در نامه ای خطاب به اعضای سازمان ملل متحد؛

برگزاری جلسه در مورد ایران رویه ای خطرناک است؛ نپذیرید
زلنسکی:

اوکراین درحال نبرد با اتحاد بزرگ ایران-روسیه است


