
ورود نخستین گروه از دانشجویان 
ایرانی دانشگاه های گرجستان به کشور

در پی پیگیری های انجام ش��ده از س��وی سفارت 
جمهوری اس��امی ایران در تفلی��س و هماهنگی  
ب��ا  وزارتخانه های خارجه، آموزش و دانش��گاه های 
گرجس��تان، دیروز اولین گروه از دانشجویان ایرانی 
دانش��گاه های گرجس��تان که پس از شیوع پاندمی 
کرونا موفق به بازگش��ت به گرجستان نشده بودند، 

وارد این کشور شدند.
در پ��رواز دی��روز  دوش��نبه هواپیمایی قش��م ایر 
دانش��جویانی وارد گرجس��تان ش��دند که اس��امی 
آنها در لیس��ت نهایی اعام ش��ده از سوی سفارت 
گرجس��تان در ته��ران به هواپیمای قش��م ایر قرار 
داش��ت. مجوز صادره از س��وی دولت گرجس��تان 
در مرحله اول برای دانش��جویانی صادر شده است 
که دارای کارت اقامت بوده و اس��امی آنها از سوی 
دانش��گاه ها به وزارت علوم گرجس��تان اعام و در 
نهایت مورد تایید ستاد مقابله با کرونای این کشور 

قرار گرفته است.
س��فارت جمهوری اس��امی ایران در این خصوص 
اعام کرد که پیگیری و مجوز های کلی بر اس��اس 
مذاکرات س��فارت با دولت گرجستان انجام شده و 

ادامه خواهد داشت.  صداوسیما 

از نگاه دیگران 

دموکرات یا جمهوری خواه فرقی 
برای ما ندارد

سرپرست س��ابق معاونت وزیر امور خارجه در امور 
آمریکا گف��ت: جناح جمهوری خواه و دموکرات در 
آمریکا مانند کوکا کوال و پپس��ی کوال هستند؛ تنها 

کمی طعم شان فرق می کند
احمد س��بحانی در مورد اینکه آیا برای ایران مهم 
است چه کس��ی در آمریکا به ریاست برسد، گفت: 
ترامپ یک قمار باز اس��ت و قمار باز ها همواره کار 
خود را با بلوف جلو می برند، او صحنه سیاسی را با 

قمار اشتباه گرفته است.
او اف��زود: ترامپ همواره بل��وف می زند و آرزو های 
خود را بیان می کن��د، وی همچنین اعام می کند 

که ایرانی ها به زودی با من مذاکره می کنند.
س��بحانی ب��ا بی��ان اینک��ه روی کار آم��دن جناح 
دموکرات یا جمهوری خواه برای ما فرقی نمی کند، 
گفت: اصوال جناح جمهوری خواه و دموکرات مانند 
کوکا کوال و پپس��ی کوال هس��تند؛ تنها کمی طعم 
شان فرق می کند، وگرنه هر دو حزب آمریکا زورگو 
و امپریالیس��م هس��تند و اصوال ادمین ستریش��ن 

آمریکا سیستم را هدایت می کند.
سرپرست س��ابق معاونت وزیر امور خارجه در امور 
آمریکا ب��ا تاکید بر اینکه ترامپ ی��ک یانکی بدون 
روتوش است، گفت: جناح مقابل ترامپ یانکی های 
با روتوش هستند، دموکرات ها بیشترین تحریم ها را 
علیه ایران اعم��ال کرده اند، دموکرات ها با ما برجام 
را امضا کردند، اما هنوز امضای برجام خشک نشده؛ 
اوباما، ای��ن یانکی با روتوش مصوب��ه ای صادر کرد 
که هرکس��ی که نیاز به ویزای آمریکا برای سفر به 
واش��نگتن ندارد اگر به ایران س��فر کند نیاز به ویزا 
خواهد داشت، بنابراین آمریکایی ها بافاصله به روح 
برجام حمله کردند و با سیستم بسیار لطیف و مشت 
مخملی اولین ضربه خود را به توافق برجام زدند، لذا 

برای ما نه ترامپ و نه رقیب او فرقی ندارند.
س��بحانی با اش��اره به اظهارات هوگو چاوز خطاب 
به رهبر انقاب یادآور ش��د: مرحوم چاوز هنگامی 
ک��ه در بحبوحه تهدیدات دولت ب��وش عازم ایران 
ب��ودم، به من گفت؛ به حض��رت آیت اهلل خامنه ای 
بفرمایی��د ک��ه اگ��ر آمریکایی ه��ا آنجا علیه ش��ما 
بخواهن��د کاری کنن��د م��ا در ونزوئا ب��رای آن ها 
دردسر ایجاد می کنیم که بنده این پیام را به ایشان 
منتقل کردم، بافاصله حضرت آقا پاس��خ دادند که 
آمریکایی ها هیچ غلطی نمی توانند بکنند و هرکاری 

که می توانستند کرده اند.
او افزود: در سفر آقای چاوز به ایران رهبر انقاب به 
ایش��ان گفتند که ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه 
قوی ش��ویم، اگر قوی نش��ویم به ما زور می گویند، 
ل��ذا اکنون هم پاس��خ ما به افرادی ک��ه در آمریکا 
به دنب��ال زورگویی هس��تند، این اس��ت که دوره 
زورگویی تمام ش��ده و ما بنایی بر سازش و زیر بار 

زور رفتن نداریم.
سرپرست س��ابق معاونت وزیر امور خارجه در امور 
آمریکا اضافه کرد: یکبار دوستان ما با برجام فریب 
آمریکایی ه��ا را خوردند و اگ��ر تجربه هم الزم بود 
امروز نباید بار دیگر تجربه شکست خورده را تکرار 

کنیم. باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

گزارش

سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به درگیری جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان در نزدیکی مرزهای ایران گفت: آنها 
باید توجه داش��ته باش��ند که ایران نمی تواند درگیری در 
نزدیک��ی مرزهای خود به ویژه تع��رض به مرزهای خود را 

تحمل کند.
س��عید خطیب زاده گفت: هفته گذشته اتفاقات مهمی در 
حواش��ی ما افتاد. در 13 مه��ر آقای ظریف به نمایندگی از 
رئیس جمهوری س��فر نیم روزه ای را به کویت داشتند که 
برای همدردی با دولت و مردم کویت به خاطر درگذش��ت 
امیر کویت ب��ود و همچنین با امیر جدی��د دیدار کردند و 
انتخاب ایشان را تبریک گفته و حمایت کشورمان از کویت 
را اعام کردند. 11 مهر هم گفتگوی تلفنی با آقای الوروف 
درب��اره قره ب��اغ داش��تند. روز قبل هم ب��ا وزرای خارجه 

ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفت وگو داشتند.
خطی��ب زاده در ادامه با اش��اره به تح��والت قره باغ گفت: 
اتف��اق و جنگی ک��ه در مرزهای ش��مال غرب��ی ایران در 
جریان است را با حساسیت و دقت بررسی می کنیم. از روز 
اول اعام کردیم که مس��یر نظامی ب��رای حل و فصل این 
منازعه چندین دهه ای وجود ندارد. ضمن تاکید بر احترام 
ب��ر تمامیت ارضی آذربایجان و خروج نیروها از ش��هرهای 
اش��غالی، تاکی��د می کنیم که باید هر چ��ه زودتر درگیری 
نظامی متوقف ش��ود و گفتگوهای سیاسی و زماندار شروع 
ش��ود. ایران طرحی را آماده کرده اس��ت که در چارچوب 
مزبور اس��ت و با مش��ورت با هر دو ط��رف موضوع، یعنی 
ارمنس��تان و جمهوری آذربایج��ان و همچنین دولت های 
منطقه و ما پیگیری خواهد شد. امیدواریم که هر دو طرف 
از ادامه جنگ و خشونت اجتناب کنند. توجه داشته باشند 
که ایران نمی تواند درگیری در مرزهای خود به ویژه تعرض 
به خاک خود را تحمل کند. این از خطوط قرمز ماست که 

مرزهای ما مورد تعرض حتی ناآگاهانه قرار نگیرد.
ایران از جمله کش��ورهایی اس��ت که ب��ا طرف های درگیر 
روابط خوبی دارد. ما از این منظر تاش کرده ایم که هم به 
صورت دوجانبه، هم با باکو و هم ایروان در ارتباط باش��یم 
و همچنین با کنش��گران دیگر منطقه ای هم ارتباط داشته 
باش��یم. امیدوارم که هرچه زودتر بتوانی��م به جنگ پایان 
دهیم، که هم تمامیت ارضی آذربایجان حفظ ش��ود و هم 

اینکه مناطق اشغالی تخلیه شوند.
یک اصل اساسی وجود دارد و آن عدم تعرض به غیرنظامیان 
اس��ت و اعام کردیم که هر طرفی آن را رعایت نکند برای 

ما غیرقابل قبول اس��ت . همه باید کمک کنند که این آتش 
درگیری خاموش شود.

وی در خصوص مناقش��ه قره ب��اغ و اظهارنظرهای متفاوت 
توس��ط برخی چهره های حاکمیتی مانند ائمه جمعه گفت: 
زیبای��ی ای��ران در همین گفتگوها اس��ت. ما ی��ک جامعه 
متصلب نیس��تیم. مواضع جمهوری اسامی ایران را وزارت 
خارج��ه پس از تدوین بیان می کن��د. یا من یا وزیر محترم 
ام��ور خارجه بیان می کنی��م. مواضع ما در قبال قره باغ هم 

شفاف است.
وی در مورد اب��راز نگرانی مقامات عربس��تان درباره نقض 
برجام توسط ایران گفت: احتماال عربستان و رژیم اشغالگر 
قدس آخرین کش��ورهایی هستند که می توانند در باره این 
موض��وع اظهار نظر کنند. این اظه��ارات خنده دارتر از آن 
اس��ت که به آن جواب داد. عربس��تان در چارچوب ان پی 
ت��ی بای��د به تعهدات خود پایبند باش��د و اج��ازه دهد که 
مس��یرهای بین المللی و حقوق��ی در خصوص فعالیت های 

بعضا پنهان و غیرآشکار طی شوند.
خطیب زاده درب��اره اجرای تعهدات طرف اروپایی در برجام 
گفت: هم آلمان و هم اروپا می دانند که در چارچوب قطعنامه 
2231 تعهد دارند که مانع انتفاع ایران از رفع محدودیت های 
تسلیحاتی نشوند. اروپا در طول یکسال و نیم از خروج آمریکا 
از برجام نشان داد که چقدر در عمل به تعهدات خود ناتوان 
است و این چیز پنهانی نیست. لذا توصیه من به سه پایتخت 
اروپایی این است که کمی دقت کنند. تاریخ قضاوت قطعی 
خواهد داش��ت که کدام طرف ناتوان بودند و کدام طرف به 

تعهدات خود پایبند بوده است.
س��خنگو درباره سطح روابط ایران و عراق نیز گفت: ما هم 
در س��فر دو هفته قب��ل وزیر خارجه عراق ب��ه ایران و هم 
مراودات عادی ما با مقامات عراقی موارد زیادی را صحبت 
می کنی��م. حفظ آرامش و ثبات سیاس��ی در عراق، جایگاه 
مرجعیت در عراق، جزو ارکان سیاست های ماست و اجازه 
نمی دهیم طرف های خارجی آن را خدش��ه دار کنند. فکر 
می کنیم طرف های ثالثی هس��تند که در پی ایجاد خدشه 
در روابط ایران و عراق هستند و این را پنهان هم نمی کنند. 

روابط مستحکم تر از قبل جاری خواهد بود.

واکنش به ادعای امارات درباره جزایر سه گانه
وی در خصوص ادعای امارات درباره جزایر س��ه گانه اظهار 
داشت: هر کشوری هر چقدر هم خطا کند در همسایگی ما، 

ما تاش می کنیم که به مس��یر درست برگردد. در خصوص 
جزایر س��ه گانه ایران از کسی اجازه نمی گیرد که در داخل 
مرزه��ای خ��ود چه کار کن��د. این اظهارات ن��ه حقی برای 
کش��وری ایجاد می کند و نه تاثیری ب��ر اعمال حاکمیت ما 
دارد. در خصوص روابط با رژیم صهیونیس��تی،  امیدوارم که 

امارات و دولت این کشور با رژیم صهیونیستی غرق نشود.
رژیم اش��غالگر ق��دس در یک بح��ران هویت��ی، اجتماعی 
اقتصادی و سیاسی دامنه دار در حال غرق شدن است. هر 
کس��ی که به این خانه سست خودش را بیاویزد، خود را به 
خطر انداخته است. رایزنی های ما با کره جنوبی در جریان 
اس��ت، اما با س��رعتی که ما انتظار داری��م پیش نمی رود. 
درب��اره تامین و خری��د دارو، خرید واکس��ن آنفلوانزا، ما با 

تعلل هایی از طرف کره ای مواجه هستیم.
وی در خصوص مذاکرات صلح در افغانستان نیز گفت: این 
افتض��اح تاریخی برای واش��نگتن باقی خواه��د ماند که به 
بهانه طالبان به افغانستان لشکرکشی کرد و مردم بسیاری 
را کش��ت و بی خانمان کرد و ب��ه مناطق غیرنظامی حمله 
کرد به بهانه طالبان، االن دارد با همان طالبان که به بهانه 
آن حمله کرد مذاکره می کند. هم آن موقع اش��تباه کرد و 
هم االن اشتباه می کند. گفتگوها باید بین االفغانی باشد و 

این گفتگوها به صورت اصیل بین آنها برگزار شود.

واکنش به آمادگی روسیه برای تحویل اس 400 
به ایران

خطیب زاده در پاس��خ به تس��نیم مبنی بر اظهارات سفیر 
روس��یه در ایران مبنی بر آمادگی مس��کو برای همکاری با 
ای��ران در حوزه تس��لیحات و حتی بحث تحویل اس 400، 
و اینک��ه آیا ایران ای��ن موضوع را پیگی��ری می کند یا نه، 
گفت: ای��ران در طی مدت 40 س��ال به برک��ت جوانان و 
دانش��مندان خود بسیار از نیازهای خود را در سطح باالیی 
تامی��ن می  کند و حتی صادر می کند. در خصوص تعامات 
با روسیه، قطعا وزارت دفاع این موضوع را براساس نیازهای 
خ��ود پیگی��ر خواهد کرد. وی در خص��وص اهمیت نتیجه 
انتخابات آمریکا برای ایران گفت: سیاس��ت ایران در قبال 
آمریکا یک سیاس��ت محاسبه شده دقیق، و برآمده از ابعاد 
تحوالت بین الملل اس��ت . آمریکا مس��ئول ت��رور بزدالنه و 

ناجوانمردانه سردار سلیمانی است، ما شخصی به نام ترامپ 
نمی شناس��یم و دول��ت آمریکا را مس��ئول می دانیم. آقای 
ترامپ هم نشان داده که چه ویژگی های دارد که دایره ادب 
اجازه نمی دهد من به توصیف ایش��ان حتی نزدیک ش��وم. 
این آمریکاس��ت که باید به مسیر درست برگردد.  برای ما 
فرقی نمی کند که این دولت باش��د یا دولت بعدی، یا اینکه 
همین دولت باز هم باش��د. در خصوص ترور هم ما آمریکا 
را مس��ئول می دانیم. مسئوالن ما هم گفتند که ما در عمل 

اقدام می کنیم و تهدید نمی کنیم.
دیپلماس��ی اقتصادی یک کلمه نیست، یک مجموعه ای از 
اقدام��ات و نهادها و ارگان هایی اس��ت ک��ه باید در آن کار 
کنند. وزارت امور خارجه همانند حوزه های دیگر تس��هیل 
کننده اقداماتی اس��ت که باید نهادها و ارگان های مسئول 
انج��ام دهند. اینکه یکبار وزی��ر خارجه می گوید ما در دور 
زدن تحریم ها فوق دکترا داریم، همینطوری حاصل نش��ده 
اس��ت. وزارت امور خارجه شبانه روزی روی این حوزه کار 
می کن��د، اما ما اه��ل لو دادن کارها نیس��تیم. و گفته ها را 

می گذاریم برای روزی که بتوانیم شفاف صحبت کنیم.
هیچ وقت سیاست خارجی را نباید گروگان سیاست اصلی 
کرد. ه��ر وقت اینطور ش��ده، منافع ملی ای��ران به خوبی 
تامین نش��ده اس��ت. تمام حرف ما این بوده که سیاس��ت 
داخلی را به سیاس��یون واگذار کنید و سیاس��ت خارجی را 
به دیپلمات های کار کشته. ما سعی کردیم همواره نماینده 

شایسته ای برای ایران باشیم.

سند 25 ساله بین ایران و چین
خطی��ب زاده درباره بحث توافق اقتصادی با چین نیز گفت: 
سند 25 س��اله سندی اس��ت که امروز آغاز نشده است. ما 
از نقش��ه راه 25 س��اله صحبت می کنیم که از زمان س��فر 
رئیس جمهور چین به تهران مطرح شد. ما این راه را دنبال 
نمی کنیم که اقتصاد خود را متکی به کش��وری کنیم. ایران 
کشوری چهار فصل است. ما جزو معدود کشورهایی هستیم 
که 4 ی��ا 5 مولفه الزم در حوزه اقتصادی نظیر انرژی، بازار، 
نیروی انس��انی و ... را در داخل خود دارد. هیچ مانعی برای 
سند 25 ساله وجود ندارد و در جریان است و امیدواریم که 

هر وقت نهایی شد آن را اطاع رسانی کنیم. تسنیم 

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz سه شنبه  15 مهر 1399  شماره 5421 

سخنگوی وزارت خارجه:

 تهران برای توقف 
درگیری های قره باغ طرحی 

را آماده کرده است

ایران و ترکیه، خاورمیانه را بی ثبات کرده اند
وزی��ر جنگ رژیم صهیونیس��تی در مصاحبه با خبرن��گاران عربی ضمن 
متهم کردن ایران و ترکیه به بی ثبات کردن منطقه غرب آس��یا، مدعی 

شد که ابزارهایی را برای مقابله با تهران و آنکارا در اختیار دارند.
بنی گانتز در این مصاحبه با متهم کردن ایران و ترکیه به بی ثبات سازی 

منطق��ه غرب آس��یا و تاش ب��رای تضعیف توافق های س��ازش امارات و 
بحرین، ادعا کرد: آنها مخالف ترویج صلح در منطقه هستند و از ستیزه جویی 

منطقه ای حمایت می کنند.
وی ترکی��ه را به دامن زدن به بحران جنگ داخلی در لیبی، تنش زایی با یونان و 
قبرس در شرق بر سر حفاری های اکتشاف نفت و گاز در شرق مدیترانه و دخالت 
در بحران سوریه متهم کرده و مدعی شد روابط نزدیک آنکارا با جنبش مقاومت 

اسامی فلسطین حماس نیز باعث شده ثبات در منطقه از بین برود. فارس 

ادعاهای دبیرکل اتحادیه عرب علیه ایران
دبی��رکل اتحادیه عرب ایران و ترکیه را به دخالت در کش��ورهای عربی 
و تهدی��د امنیت ملی عربی متهم کرد. احم��د ابوالغیط، در گفت وگو با 
رس��انه ها مدعی شد: دخالت های ایران و ترکیه امنیت ملی بسیاری از 
کش��ورهای عربی بلکه امنیت ملی تمام کش��ورهای عربی را تهدید می 

کند و ما س��رزمین هایی داریم که توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی 
وابس��ته به این دو کشور اشغال ش��ده اند. وی در ادامه مدعی شد که هدف 

دخال��ت های ای��ران و ترکیه ایجاد بی ثباتی داخلی و تهدید امنیت ملی اس��ت. 
دبی��رکل اتحادیه عرب همچنین تصمیم��ات حوثی های یمن را به تهران مرتبط 
دانست. این ادعاها درحالی مطرح می شود که جمهوری اسامی ایران هیچ گونه 
دخالتی در امور داخلی دیگر کشورها ندارد و همواره برای حل بحران های منطقه 

و کشورهای عربی از جمله سوریه و یمن تاش فراوانی کرده است ایسنا

درخواست ضد ایرانی عربستان 
عربستان سعودی از جامعه بین المللی خواست تا به مسئولیتهای خود 
برای مقابله با نقض توافقات بین المللی به ویژه توافق هسته ای از سوی 
ای��ران عمل کند. فیصل بن فرحان که در نشس��ت مجازی روز جهانی 
برای حذف تس��لیحات هسته ای صحبت می کرد تاکید کرد که این روز 

یک فرصت برای یادآوری این مس��اله است که تسلیحات اتمی برای نوع 
بش��ر بسیار خطرناک اس��ت. وی همچنین خواستار نابودی همه تسلیحات 

اتمی در جهان ش��د و بر تعهد کش��ورهای عدم تعهد و توافق کشورهای عضو این 
سازمان برای نابودی همه تسلیحات اتمی جهان نیز تاکید کرد. بن فرحان در ادامه 
با اش��اره به ایران مدعی شد، جامعه جهانی باید به صورت متحد علیه هر کشوری 
که به دنبال تسلیحات اتمی است به ویژه کشورهایی که رفتاری خصمانه دارند و 

به دنبال بی ثبات سازی امنیت و ثبات جهانی هستند بایستد. تسنیم  

س��فیر آمریکا در فلس��طین اش��غالی ادعا کرد که »جو 
بایدن« در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، 
سیاس��ت واش��نگتن در قبال ایران را به شیوه ای تغییر 
می دهد که به ضرر رژیم اس��رائیل و کش��ورهای حاشیه 

خلیج فارس است.
دیوید فریدمن در گفت وگو با یک وبگاه اماراتی ادعا کرد 
که پیروزی احتمالی »ج��و بایدن« نامزد دموکرات ها در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برای رژیم صهیونیستی 
و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مخرب خواهد بود. 
روزنامه صهیونیس��تی »تایمز اسرائیل« در این خصوص 
گ��زارش کرد، فریدمن با اش��اره ب��ه حمایت های فراوان 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا از سیاست های رژیم 
اس��رائیل گفت که با پیروزی احتمالی بایدن در انتخابات 
سوم نوامبر 2020 )13 آبان ماه(، سیاست ایاالت متحده 
در قبال ایران به ش��یوه ای تغییر می کند که به اسرائیل و 

کشورهای حاشیه خلیج فارس آسیب می زند.
این دیپلمات آمریکایی به وب سایت خبری »العین« امارات 
گفت که ایران »مهم ترین موضوع انتخابات )آمریکا( است« 
و توضی��ح داد: »همانطور که می دانید  جو بایدن بخش��ی 
از دولت اوباما بود که در خصوص توافق )هس��ته ای( ایران 
مذاکره و آن را اجرا کرد؛ توافقی که رئیس جمهور )دونالد( 
ترامپ -من نیز با وی هم نظر هستم- معتقد است بدترین 
توافق بین المللی بود که ایاالت متحده وارد آن ش��د«. در 
ماه می 201۸ )اردیبهشت ماه ۹۷( دونالد ترامپ علی رغم 

پایبندی ایران به تعهداتش ذیل برجام، به صورت یکجانبه 
از این توافق هسته ای خارج شد و از آن پس به امید وادار 
کردن ایران ب��ه مذاکره مجدد با آمریکا به منظور حصول 
توافق مورد قبول آمریکا، سیاست »فشار حداکثری« را در 
قبال جمهوری اس��امی ایران در پیش گرفت که نه تنها 
نتیجه بخش نبود بلکه ایران نیز بعد از یکسال و بدعهدی 
شرکای اروپایی در عمل به تعهداتش در قبال تهران، شروع 

به کاهش تعهداتش در قبال این توافق چندجانبه کرد.
سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی مدعی شد که تحریم ها 
علیه جمهوری اسامی ایران کارساز بوده است و با تکرار 
اتهام زنی های پیش��ین واشنگتن علیه جمهوری اسامی 
گف��ت: »م��ا در زمینه تحریم هایی که ب��ه ایران تحمیل 
کردیم، در جایگاه بسیار خوبی قرار داریم و فکر می کنیم 
که اگر این مسیر را ادامه دهیم، ایران چاره ای جز پایان 

دادن به فعالیت های شرورانه خود نداشته باشد«.
فریدمن ب��ا تأکید بر اینکه بایدن می تواند سیاس��ت های 
ضدایرانی دولت ترامپ را خدشه دار کند، مدعی شد: »فکر 
می کنم تاش زیادی کردیم تا ایران را به جایگاه بس��یار 
بهتری برس��انیم. متنفرم از اینک��ه بخواهم فکر کنم یک 
دولت جدید این تاش ها را تضعیف می کند اما متأسفانه 
اگر بایدن پیروز ش��ود، احتماالً چنی��ن کنند«. فریدمن 
همچنین در بخشی از مصاحبه خود هشدار داد که تغییر 
سیاس��ت آمریکا در قبال ایران همچنین بر کش��ورهای 

حاشیه خلیج فارس نیز تأثیر می گذارد.  فارس

وزیر امورخارجه فدراس��یون روسیه گقت: مسکو با ایران 
و ترکیه در خصوص تحوالت قره باغ همچنان در ارتباط 

است.
س��رگئی الوروف، در نشس��تی با نمماین��دگان انجمن 
تجارت اروپایی در روسیه اظهار داشت: اگر بخواهیم در 
ارتباط با قره باغ صحبت کنیم ما در این موضوع با طرف 
ارمن��ی؛ آذری، ترکیه و ایران به عنوان همس��ایگان در 
تماس هس��تیم. طی روزهای اخیر تنش ها بر سر منطقه 
قره باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان به میزان 

قابل ماحظه ای افزایش یافته است.
جمه��وری آذربایجان در این مناقش��ه ب��ا تکیه بر اصل 
حفظ تمامیت ارضی کش��ورها خواستار پایان اشغالگری 
ارمنس��تان شده و از س��وی دیگر طرف ارمنی با استناد 
به اصل "حق تعیین سرنوش��ت" خواس��تار به رس��میت 

شناخته شدن حقوق ارامنه شده است.
گروه مینسک که با هدف میانجیگری بین دو طرف شکل 
گرفته است در مدت بیش از دو دهه فعالیت خود کارکرد 
موثری نداش��ته است. جمهوری اسامی ایران که با هر دو 
طرف مناقشه روابط حسنه ای دارد، بارها برای کاهش تنش 
بین دو طرف اعام آمادگی کرده اس��ت. الوروف همچین 
اشاره به اینکه اتحادیه اروپا در حال اعمال محدودیت های 
جدید برای دسترسی کاالهای روسیه به بازار این اتحادیه 
است، کفت: »البته این اقدام اروپا بی پاسخ نخواهد ماند.« 
مس��کو با محدودیت های احتمالی جدید برای دسترسی 

کاالهای روسی به بازار اتحادیه اروپا کنار نخواهد آمد. وزیر 
امور خارجه فدراسیون روس��یه خاطرنشان کرد که رژیم 
تحریم های اتحادیه اروپا با اتهام نقض حقوق بشر در رابطه 

با ناوالنی اعمال خواهد شد.
به عقی��ده مقامات روس؛ الکس��ی ناوالنی وباگ نویس 
روس و منتقد اصلی پوتین که مدتی در بیمارستانی در 
آلمان بستری بود، اهرم فشار کشورهای غربی بر روسیه 

با متهم کردن مسکو به مسموم کردن وی می باشد.
ناوالنی که یکی از اصلی ترین منتقدان والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روسیه اس��ت، بیستم ماه اوت )سی ام 

مرداد( در بازگشت از سیبری به مسکو بیمار شد.
وی پ��س از فرود اضط��راری هواپیما به بیمارس��تانی در 
ش��هر تومسک سیبری منتقل ش��د و سپس به یک مرکز 
درمانی در برلین انتقال یافت، جایی که پزش��کان در اوایل 
ماه جاری اعام کردند نشانه هایی از مسمومیت وی با ماده 
س��می نوویچوک وجود دارد. تمام ابعاد  وضعیت پیرامون 
مسمومیت ناوالنی حاکی از استفاده کشورهای غربی بویژه 
آمریکا از این مس��اله برای اهداف خود اس��ت و مقام های 
روس نیز بارها در این مورد نارضایتی خود را اعام کرده و 
خواستار همکاری آلمان برای حل این مساله و نتیجه گرفتن 
از تحقیقات شده اند. پیش از این، اتحادیه اروپا تحریم های 
اعمال شده علیه روسیه را به دلیل احداث پلی بر روی تنگه 
کرچ گسترش داد. دو شهروند کشور و چهار شرکت روسی 

تحت این محدودیت ها قرار گرفتند. ایرنا 

فریدمن:

بایدن پیروز شود به ضرر اسرائیل
تمام می شود

الوروف: 

روسیه با ایران و ترکیه در ارتباط با تحوالت 
قره باع در ارتباط است


