
کاالی فرانسوی را برای همیشه 
فراموش کنیم

نایب رییس کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس با 
تاکید بر لزوم اتحاد مسلمین جهان در اعالم انزجار 
از اق��دام اخیر دولت فرانس��ه در حمایت از توهین 
کنن��دگان به س��احت مقدس پیامبر اس��الم)ص( 
گف��ت: م��ا باید ب��رای همیش��ه فرانس��ه و کاالی 

فرانسوی را فراموش کنیم.
حجت االسالم حس��ن نوروزی با اشاره به اقدامات 
اسالم س��تیزانه اخیر دولت فرانس��ه گفت: پیامبر 
اکرم )ص(خط قرمز اصلی ما مسلمانان است و همه 
مس��لمانان جهان در این امر نگاه مش��ترک دارند، 
فرانس��ه ای که خ��ود را مهد آزادی م��ی داند باید 
ب��ه این مهم توجه کند که توهی��ن به پیامبر)ص( 
آس��مانی ما که قرآن او تعریف گ��ر دیگر پیامبران 
همچون حضرت عیسی)ع(و حضرت موسی)ع( نیز 

است، موجب ارتداد شرعی است.
وی افزود: علمای اسالم، حوزه های علمیه تشیع و 
تسنن، کش��یش ها و بزرگان مذاهب غربی به ویژه 
در فرانسه ضمن نامه نگاری باید از این اقدام دولت 
فرانس��ه اعالم انزجار کنند، همچنین کش��ورهای 
اسالمی باید کاالهای فرانس��وی را تحریم کنند تا 
فرانسه متوجه ش��ود که در مقابل چه جمع متحد 
و پیوس��ته ای قرار دارد، همه اندیش��مندان، علما 
و اس��اتید دانشگاه های اس��المی به این مهم باید 
توجه کنند و ما باید برای همیش��ه فرانسه و کاالی 

فرانسوی را فراموش کنیم.
نماینده مردم رباط کریم و بهارس��تان عنوان کرد: 
همه مس��لمانان از تمامی مذاهب باید از حاکمیت 
فرانس��ه و دولتی که در راس آن شخصی است که 
تاییدگ��ر این هتک حرمت ها اس��ت، اعالم انزجار 

کنند. ایسنا

تروریسم تکفیری تنها خونریزی و 
ناامنی به بار آورده است

معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه نوشت: تروریسم 
تکفی��ری در سراس��ر منطق��ه و فرات��ر از آن تنها 

خونریزی و ناامنی به بار آورده است.
س��ید عباس عراقچی مع��اون سیاس��ی وزیر امور 
خارجه در صفحه توئیتر خود نوش��ت: در پی حمله 
وحشیانه به دانشگاه کابل که منجر به کشته شدن 
بیش از ۲۰ دانشجوی بی گناه شد، امروز با حضور 
در سفارت افغانستان در تهران همدردی و تسلیت 
دولت جمهوری اس��المی ایران را به مردم و دولت 

افغانستان اعالم کردم.
وی تاکید کرد: تروریسم تکفیری در سراسر منطقه 
و فرات��ر از آن تنها خونری��زی و ناامنی به بار آورده 

است.

تأکید سفیر ایران بر رفع مشکالت 
ایجاد شده برای دانشجویان ایرانی 

در اوکراین
س��فیر ایران در ک��ی یف در دیدار ب��ا معاون وزیر 
خارج��ه اوکراین ضمن گفت وگو درباره دور س��وم 
مذاکرات مربوط به س��قوط هواپیم��ای اوکراینی، 
خواس��تار رف��ع مش��کالت اخیر ایجاد ش��ده برای 

دانشجویان ایرانی در این کشور شد.
منوچهر مرادی س��فیر جمهوری اسالمی ایران در 
ک��ی یف با »یوگنی ینین« معاون وزیر امور خارجه 
اوکراین مالقات و در خصوص مهم ترین موضوعات 

مربوط به روابط دو کشور به گفت وگو پرداخت. 
در ای��ن مالق��ات طرفی��ن ضم��ن ارزیاب��ی مثبت 
از نتای��ج دور دوم مذاک��رات در خصوص س��انحه 
سقوط هواپیمای اوکراینی در اطراف تهران، تاریخ 
و دس��تورکار دور س��وم مذاکرات که قرار است در 
آذرم��اه ۱۳۹۹ ) اواخر نوامبر یا اوایل دس��امبر( در 
کی یف برگزار شود را مورد تبادل نظر قرار دادند.

ینی��ن ضمن تقدیر از رویکرد س��ازنده مس��ئوالن 
جمه��وری اس��المی ای��ران در مذاک��رات اخیر، بر 
آمادگی اوکراین برای برگزاری شایس��ته دور بعدی 

مذاکرات در کی یف تاکید کرد.
همچنین با توجه به نشس��ت مشورت های سیاسی 
ینین و عباس عراقچی معاونان وزرای امور خارجه 
دو کشور در تهران، طرفین ضمن ارزیابی مثبت از 
این مذاکرات، در خصوص نحوه پیگیری موضوعات 
مطروح��ه در مذاک��رات تهران بح��ث و تبادل نظر 

کردند. 
سفیر جمهوری اسالمی ایران با اشاره به مشکالت 
اخیر ایجاد ش��ده برای دانش��جویان ایرانی، ضمن 
قدردانی از مس��اعدت وزارت ام��ور خارجه و دیگر 
بخش های دولت اوکراین، ب��ر لزوم حمایت وزارت 
ام��ور خارج��ه در جهت ح��ل و فص��ل نهایی این 

مشکالت تاکید کرد.  فارس

اخبار گزارش

رقابت های انتخابات ریاس��ت جمهوری در آمریکا که میان 
دونالد ترامپ و جو بایدن به خط پایانی رسیده است، گمانه 
زنی های را باعث ش��ده تا ای��ن تصور به وجود بیاید که اگر 
بایدن در این رقابت به پیروزی برس��د سیاست او در قبال 
ای��ران تغییر خواهد کرد، تغییری که باعث بهبود ش��رایط 

برای ایران خواهد شد.
چنین تصوری در میان برخی جریان های سیاس��ی ایران و 

شخصیت ها وجود دارد اما واقعیت چیز دیگری است.
رهبر معظم انقالب اس��المی در روز ۱۳ آبان در این زمینه 
فرمودند؛»سیاست جمهوری اسالمی ایران در قبال آمریکا، 
حس��اب  شده و مشخص است و با رفت وآمد اشخاص تغییر 
پی��دا نمی کند، ممکن اس��ت با آمدن ی��ا نیامدن یک فرد 
اتفاقاتی بیفتد اما به ما هیچ ارتباطی ندارد و در سیاس��ت 

جمهوری اسالمی هیچ تاثیری نخواهد داشت.«  
واقعیت این اس��ت که هر ف��ردی از دو حزب مطرح آمریکا 
وارد کاخ س��فید شود، سیاست دش��منی خود را علیه ایران 
ادام��ه خواه��د داد، نظام حاک��م در ایاالت متح��ده اجازه 
نمی دهد که رؤسای جمهور در اینگونه مسائل تصمیم گیر 

باشند به همین خاطر نباید به آمدن بایدن دلخوش کرد.
ایران هیچ پیش ش��رطی را از س��وی هر یک از افراد پیروز 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نخواهد پذیرفت و این 

موضوع بارها تکرار شده است.
در همین زمینه کارشناس��ان خارجی مس��ائل سیاسی در 

منطقه نیز چنین اعتقادی دارند.
رئیس دفتر امور رواب��ط خارجی حزب »القوات الللبنانیه« 
معتقد است، اهداف هر دو حزب آمریکایی در منطقه یکی 
است و پیروزی نامزد دموکرات ها در انتخابات فعلی آمریکا 

به تحریم های ایران پایان نمی دهد.
در ادام��ه گمانه زنی ه��ای مختلف درباره نتیج��ه انتخابات 
آمریکا، »جوزف جبیلی« رئیس دفتر روابط خارجی حزب 

»الق��وات الللبنانیه« )وابس��ته به س��میر جعجع،نزدیک به 
عربس��تان سعودی( در واشنگتن به شبکه »العربیه« گفت، 
پیروزی »ج��و بایدن« نام��زد دموکرات ب��ه معنای توقف 
تحریم ها علیه ایران و حزب اهلل نیس��ت زی��را وی از آن به 
عنوان ابزاری اساس��ی در هنگام »شروع مذاکره« استفاده 
خواهد کرد. جبیلی گف��ت، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
فعلی هم در صورت پیروزی سیاس��ت تحریم ها را تا تحقق 

شروط دوازده گانه آمریکا برای ایران ادامه خواهد داد.
در ادامه این گزارش، به تش��ریح شروط دوازده گانه آمریکا 

پرداخته شده است:
-توقف غنی س��ازی اورانی��وم و تصفیه پلوتونیوم و بس��تن 

رآکتورهای عامل در آب سنگین
-ارائه گزارش��ی از فعالیت های نظامی برنامه هس��ته ای به 
آژانس بین المللی انرژی اتمی  و کنار گذاش��تن کامل این 

فعالیت ها
-دادن اجازه بازرس��ی به آژان��س بین المللی انرژی اتمی از 

تمام سایت  های هسته ای
-توقف توس��عه برنامه موشک های بالستیک و موشک هایی 

که قادر به حمل کالهک اتمی هستند
-آزادی تمامی بازدشت شدگان آمریکایی و متحدان آن

-تعام��ل همراه با احترام با دولت ع��راق و عدم مداخله در 
خلع سالح گروه های مسلح شیعه در این کشور

-خارج کردن تمام نیروهای ایرانی از سوریه
-توقف حمایت از گروه هایی مانند حزب اهلل لبنان، حماس 
و جهاد اس��المی در فلسطین و انصاراهلل در یمن و  طالبان 

و القاعده –به ظن آمریکا-
-توقف »حمایت از تروریس��م« از طرف س��پاه ایران – به 

ادعای آمریکا-
-کنار گذاش��تن تهدید در تعامل با کش��ورهای همسایه و 
نیز توق��ف تهدیدها مبنی بر نابودی اس��رائیل و »حمالت 

موشکی به عربستان سعودی«
-توقف تهدید در خصوص ناوبری بین المللی دریایی

-توقف حمالت سایبری
این سیاس��تمدار لبنانی )نزدیک به غرب( ادامه داد، اهداف 
جمهوری خواه��ان و دموکرات ه��ا در منطقه یکی اس��ت و 
فقط شیوه رس��یدن به آن تفاوت دارد بنابراین حساب باز 
کردن حزب اهلل بر روی نتایج انتخابات آمریکا بی معناست 
زی��را از نظر دولت آمریکا حزب اهلل به هر حال »س��ازمانی 
تروریس��تی« اس��ت و تحریم ها علیه ای��ن جنبش از دوره 
»باراک اوباما« رئیس جمهور پیش��ین آغاز شد و حتی اگر 

بایدن برنده شود، این روند ادامه پیدا می کند.
وی افزود، اما رس��یدن بایدن به کاخ سفید به معنای نوعی 
نرمی آمریکا در قبال ایران تا زمانی است که وی در ژانویه 
۲۰۲۱ زمام امور را به دس��ت بگیرد و این وقت تلف ش��ده 
تا آغاز س��ال آینده میالدی به س��ود حزب اهلل و ایران برای 

کسب برخی دستاوردهاست.

بای���دن حاضر اس���ت به برج���ام برگردد اما با ش���رط 
»محدودیت موشکی«

یک تحلیلگر مصری نیز در حاش��یه پوش��ش اخبار رقابت 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری آمریکا در خصوص سیاس��ت 
واش��نگتن مقابل ایران گفت؛ اگر جو بایدن هم در انتخابات 
پیروز شود، از کارهای دونالد ترامپ علیه ایران عقب نشینی 

نمی کند.
»أش��رف ابواله��ول« روزنامه ن��گار و تحلیلگ��ر مصری و از 
مدی��ران روزنامه االهرام مصر، در حاش��یه پوش��ش اخبار 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا به سیاس��ت این کشور 

علیه ایران پرداخت.
ابوالهول در برنامه گفت وگو محور »محمد الباز«  در ش��بکه 
تلویزیون��ی النهار مصر گفت: برخی گمان می کنند اگر جو 
بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا پیروز شود، از 
آنچه دونالد ترامپ با ایران انجام داده، کامال عقب نش��ینی 
خواهد ک��رد. خیر... جو بای��دن آماده بازگش��ت به توافق 
هس��ته ای با ایران هست اما مش��روط به یک بند اضافی؛ و 

آن محدودیت برای موشک های بالستیک ایران است. 
ابوالهول به س��خنان رهبر جمهوری اس��المی ایران در روز 
سه ش��نبه )همزمان با میالد پیامبر اکرم )ص( اشاره کرد و 
گفت، رهبر ایران ]حضرت آیت اهلل خامنه ای[ گفته است که 
موضع ایران در مقاب��ل آمریکا تغییر نخواهد کرد حتی اگر 
رئیس جمهور این کشور تغییر کند. رهبر ایران تعیین کننده 
نخست سیاست خارجی ایران است.  هر دو نامزد انتخابات 
آمریکا مایل به مذاکره دوباره با ایران هس��تند اما هر دو بر 
گنجاندن اموری دیگر مثل توان موش��کی و دفاعی ایران و 
همچنین نفوذ و نقش جمهوری اسالمی ایران در غرب آسیا 
هستند؛ امری که تهران بارها اعالم کرده هرگز در خصوص 

آن مذاکره نخواهد کرد. فارس
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دیدگاه کارشناسان منطقه ای درباره سیاست بایدن در قبال ایران در صورت پیروزی 

بایدن هم مانند ترامپ 
عمل خواهد کرد

تقدیم استوارنامه سفیر ایران در یمن به »المشاط« 
»حس��ن ایرلو« س��فیر جدید ایران در صنعا، اس��توارنامه خود را تقدیم 

»مهدی المشاط« رئیس شورای عالی سیاسی یمن کرد.
شبکه خبری المس��یره گزارش داد مهدی المشاط رئیس شورای عالی 
سیاسی یمن استوارنامه جدید حسن ایرلو سفیر جدید ایران در صنعا را 

دریافت کرد. حسن ایرلو سفیر جدید ایران در صنعا 6 آبان ماه رونوشت 
استوارنامه خود را به وزیر خارجه دولت نجات ملی تقدیم کرده بود.

»حسن ایرلو« هماهنگ کننده کمک های انساندوستانه ایران به یمن پس از آغاز 
جنگ )اعزام هواپیماهای کمک رسانی و کشتی نجات و پس از آن کمک رسانی 
با هماهنگی س��ازمان ملل( و معاون دس��تیار ویژه وزیر خارجه در امور یمن طی 
س��ال های )۱۳۹۹-۱۳۹4( و س��فیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری اسالمی 

ایران از  دیگر فعالیت ها و سوابق ایرلو است. تسنیم

ایران شریک سیاسی و اقتصادی مهم ما در خاورمیانه است
رئیس جمهور بالروس با دریافت اس��توارنامه سفیر جدید ایران در این 

کشور بر اهمیت روابط دوجانبه ایران و بالروس تاکید کرد.
همزمان با میالد با س��عادت پیامبر اک��رم)ص( و امام جعفر صادق)ع(، 
سعید یاری، سفیر جمهوری اسالمی ایران در بالروس، استوارنامه خود 

را تقدیم الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس، کرد. رئیس جمهور 
بالروس در س��خنان خود با اش��اره به اینکه ایران ش��ریک مهم سیاسی و 

اقتصادی بالروس در خاورمیانه است، گفت: »روابط دو کشور ظرفیت های باالیی 
دارد که بدون شک به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است«. 

لوکاش��نکو با اشاره به پایان تحریم های تس��لیحاتی کشورمان از سوی سازمان 
ملل، از این موضوع استقبال و ابراز امیدواری کرد که اقدامات سازنده دیگری در 

راستای تثبیت اوضاع نظامی - سیاسی در خاورمیانه انجام شود. ایسنا

انتخاب ترامپ یا بایدن فرقی ندارد
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل گفت: انتخاب 
»ترام��پ« یا »بایدن« اهمی��ت چندانی برای ما ندارد و حل مش��کالت 
اقتصادی را باید در داخل کشور جستجو کرد. حسین امیرعبداللهیان در 
گفتگوی رادیویی، با اشاره به انتخابات آمریکا گفت: برای تحلیل انتخابات 

آمری��کا ابتدا باید به وضع داخلی این جامع��ه پرداخت؛ آمریکا به صورت 
روتوش شده از طریق رسانه ها و صاحبان تبلیغات، جذاب است، اما این جامعه 

با مشکالت زیادی همچون فقر و بیمه روبروست و فقط شکل مشکالتشان متفاوت 
است. وی با اشاره به حساسیت باالی انتخابات این دوره در آمریکا، گفت: بخشی از 
این حساسیت به رفتارها و برخورد ترامپ با رقبای انتخاباتی خود برمی گردد. اما در 
نهایت مس��ئله روی کار آمدن جمهوری خواهان و یا دموکرات ها یک مسئله داخلی 

است از این رو انتخاب »ترامپ« یا »بایدن« اهمیت چندانی برای ما ندارد. مهر

یک رس��انه عربی لندنی گزارش داد که هیچ 
تفاوت��ی بی��ن نامزدهای ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا وجود ن��دارد؛ زیرا ب��ه دلیل ضعف 
کش��ورهای عربی، خاورمیان��ه قربانی اصلی 

آمریکا خواهد بود.
س��رانجام انتخابات آمریکا برگزار شد اما هنوز 
مشخص نیست که کدام یک از نامزدها خواهد 
توانست به کاخ س��فید راه پیدا کند. وضعیت 
انتخابات فعلی، از دوره های گذشته پیچیده تر 
است. پایگاه خبری »میدل ایست آنالین« عربی 
به قلم »سهیر ابو عقصة داود« یکی از تحلیلگران 
سیاسی جهان عرب به تحلیل این انتخابات و 
تأثیر آن بر خاورمیانه پرداخت و نوش��ت، این 
انتخابات در وضعیتی برگزار می شود که آمریکا 
در داخ��ل و خارج خود سرش��ار از مش��کالت 
اقتصادی، امنیتی و بهداشتی است و با حضور 
ترامپ، اهمیت خاصی پیدا کرده است؛ شخصی 
که با سیاستهای خود، هم پیمانان سنتی آمریکا 
در اروپا به ویژه آلمان، فرانسه و کانادا را نادیده 
گرفته اس��ت، ولی بیش از ه��ر رئیس جمهور 
دیگر آمریکای��ی، »اخالص« خ��ود را به رژیم 

صهیونیستی نشان داده است.
میدل ایست با بیان اینکه »هیچ دلیلی وجود 
ن��دارد که نش��ان بدهد این اعتقاد درس��ت 
باش��د که بایدن برای منطق��ه ]خاورمیانه[ 

بهت��ر از ترامپ اس��ت. ]اگر خ��الف این فکر 
می کنید[ نگاهی بیندازی��د به ویرانی ای که 
باراک اوباما پشت س��ر خود ]در خاورمیانه[ 
به جا گذاش��ت«،  ادامه داد، تعداد کس��انی 
که دوس��ت دارند، ترامپ بازنده شود، بسیار 
بیش��تر از طرف های��ی اس��ت که خواس��تار 
پی��روزی وی در انتخابات هس��تند. هر چند 
که ترامپ، سیاس��ت های خصمان��ه ای علیه 
مهاجران و مسلمانان اتخاذ کرد، ولی ]اکثر[ 
کشورهای عربی به سمت وی رفتند تا روابط 

آنان را با رژیم صهیونیستی عادی کند.
این پایگاه با این ادعا که این اقدام کشورهای 
عرب��ی به خاط��ر »افزای��ش نفوذ ای��ران در 
منطق��ه« بوده اس��ت، گ��زارش داد، هر چند 
بای��د تواف��ق هس��ته ای، این اطمین��ان را به 
رقب��ای ای��ران در منطقه می داد ک��ه تهران، 
سالح هس��ته ای نخواهد س��اخت، ولی رژیم 
صهیونیستی، عربستان سعودی و کشورهای 
عرب��ی حاش��یه خلیج ف��ارس مدع��ی بودند 
که ای��ران با این تواف��ق، می خواهد از انزوای 
سیاس��ی و اقتص��ادی خارج ش��ود و هرگز از 
برنامه هسته ای خود دست بر نخواهد داشت.

به گزارش این پایگاه، خروج از توافق هسته ای، 
یکی از مهم ترین شعارهای ترامپ در تبلیغات 
انتخابات��ی وی در س��ال ۲۰۱6 بود. موضوع 

انتقال سفارت آمریکا هم موضوع دیگری بود 
که به این ش��عارها عمل کرد، ولی سؤال این 
است که در صورت روی کار آمدن بایدن، چه 
تغییری در این دو مس��ئله ایجاد خواهد شد. 
در پاسخ باید گفت: هیچ؛ زیرا بایدن همپیمان 
قدیمی اسرائیل است و سفارت آمریکا نیز به 

تل آویو باز نخواهد گشت.
بنا بر این گزارش، ایران هم هیچ امیدی به بایدن 
ندارد؛ زیرا می داند که بایدن به توافق هسته ای 
بازن�خواهد گش��ت، یا اینکه سعی خواهد کرد، 
نس��خه اصالحی آن را ارائه کند؛ مسئله ای که 
ای��ران مطلقاً با آن مخالف اس��ت. به هر حال، 
سیاس��ت خارجی و خاورمیانه، از اولویت های 
ترامپ و بایدن نیس��ت و به نظر می رس��د که 
ه��ر یک از این دو نامزد، تالش خواهند کرد از 

مداخله نظامی خارجی آمریکا بکاهند.
میدل ایست آنالین ادامه داد، در دوران باراک 
اوباما که نه تنها در سیاست خارجی خود در 
قبال سوریه و منطقه شکست سنگینی خورد، 
بلکه سیاستهایش باعث وخامت وضعیت این 
منطقه ش��د، آمریکا ضعیف تر شد. اگر جرج 
بوش، یکی از عوامل اصلی اش��غال و نابودی 
عراق ب��ود، ولی اوباما که جای��زه نوبل صلح 
نیز گرفت، عامل اصل��ی نابودی خاورمیانه و 

تبدیل آن به مرکز تفکیری ها بود. فارس

نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد گف��ت: آمریکا با انجام اقدامات متخلفانه قرار موقت 
الزام آور دیوان دادگس��تری بین المللی را نقض کرده اس��ت که مسئولیت بین المللی به همراه 

دارد .
مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد در س��خنرانی روز سه شنبه در 
نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل با موضوع گزارش دیوان بین المللی دادگستری به مجمع 
عموم��ی گفت: آمری��کا باید به اجرای قرار دیوان الهه پایبند ش��ود. آمریکا ب��ا انجام اقدامات 
متخلفانه قرار موقت الزام آور دیوان دادگس��تری بین المللی را نقض کرده اس��ت که مسئولیت 

بین المللی به همراه دارد.
وی افزود: آمریکا از اقدامات قهرآمیز به عنوان ابزار سیاست خارجی خود به تحریم های آمریکا 
در سال های گذشته علیه ایران استفاده کرده که با خروج این کشور از برجام نیز تشدید شده 
است. تخت روانچی ادامه داد: این تحریم ها به طور مستقیم و غیرمستقیم شرکت های ایرانی و 
مردم ایران را هدف گرفته و توانایی ایران در تجارت آزاد را متأثر کرده است. این در حالی است 
که رئیس جمهوری آمریکا نیز به صورت بی شرمانه ای اعالم کرده است که سخت ترین تحریم ها 

علیه ایران اجرایی خواهند شد و مشکالت ایران بیشتر از گذشته خواهد بود.
وی تاکید کرد: در پاسخ به این اقدامات غیر قانونی و متخلفانه که مغایر با اصول منشور سازمان 
ملل، حقوق بین الملل و موافقت نامه دوجانبه ایران با آمریکا در سال ۱۹۵۵ می باشد جمهوری 
اس��المی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری ش��کایت کرد و همچنین خواستار صدور قرار 

موقت از سوی دیوان بین المللی دادگستری برای توقف اقدامات غیر قانونی آمریکا شد.
نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل متحد با بیان اینکه دیوان بین المللی دادگس��تری در سوم 
اکتب��ر ۲۰۱۸ با اجم��اع، قرار موقت الزام آوری را صادر و آمریکا را ملزم کرد، گفت: بر اس��اس 
تعهدات این کشور به موجب عهدنامه مودت از اقدامات محدودکننده خودداری کند و تضمین 
کند که مجوزهای الزم برای پرداخت ها و انتقال پول در زمینه های تصریح شده در قرار دیوان 
مش��مول محدودیت نخواهند بود. تخت روانچی در پایان اظهار کرد: متأس��فانه آمریکا تاکنون 
وقعی به قرار موقت دیوان ننهاده و حتی تحریم های بیشتری وضع و اقدامات قهر آمیز خود را 
تش��دید کرده است به طوری که اخیراً و همزمان با گسترش کرونا تعداد بیشتری از بانک های 

ایرانی تحریم شده اند.. مهر

تخت روانچی:

آمریکا باید به اجرای قرار دیوان الهه پایبند شود

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه ای اعالم کرد: 
ما از بیانات رهبر جمهوری اسالمی ایران در مورد درگیری 
ارمنس��تان و آذربایج��ان و پش��تیبانی از تمامی��ت ارضی 

جمهوری آذربایجان قدردانی می کنیم.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در اس��تقبال از بیانات 

مق��ام معظم رهب��ری در روز سه ش��نبه ک��ه گفتند، همه 
س��رزمین های جمهوری آذربایجان که به وسیله ارمنستان 
تصرف ش��ده باید آزاد ش��ود، اعالم کرد: ما از بیانات رهبر 
جمه��وری اس��المی ایران آیت اهلل س��ید عل��ی خامنه ای 
در مورد درگیری ارمنس��تان و آذربایجان و پش��تیبانی از 

تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان قدردانی می کنیم.
رهبر عالی با تکرار حمایت قاطع جمهوری اس��المی ایران 
از موضع عادالنه آذربایجان که مبتنی بر قوانین بین المللی 
اس��ت، گفتن��د که تم��ام مناط��ق آذربایجان که  توس��ط 

ارمنس��تان اشغال شده، باید آزاد ش��ود و همه این مناطق 
باید به آذربایجان برگردانده شود.

م��ا از تالش های دولت دوس��ت ایران برای حل مناقش��ه 
ارمنس��تان و آذربایجان، از جمله سفر سید عباس عراقچی 
مع��اون وزیر خارجه به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری 
اسالمی ایران به منطقه و ارائه ابتکار عمل برای حل هرچه 

سریع تر این مناقشه قدردانی می کنیم.
ب��ر این باوریم ک��ه روابط بین کش��ورهایمان ک��ه بر پایه 
ریش��ه های تاریخی بنا شده اند با موفقیت پیشرفت خواهد 

ک��رد و این روابط در خدمت تأمی��ن صلح، ثبات و رفاه در 
منطقه خواهد بود.

روز س��ه شنبه رهبر انقالب اس��المی ایران به جنگ اخیر 
میان ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان اش��اره کردند و با 
تأکی��د بر اینکه این موضوع حادث��ه ای تلخ و تهدیدکننده 
امنیت منطقه اس��ت، گفتن��د: این درگی��ری نظامی باید 
هرچه زودتر تمام ش��ود؛ البته همه سرزمین های جمهوری 
آذربایجان که به وس��یله ارمنستان تصرف ش��ده باید آزاد 

شود و به آذربایجان برگردد. تسنیم

  قدردانی باکو 

از بیانات مقام معظم رهبری

  رسانه لندنی؛

بایدن بهتر از ترامپ نیست، نگاه کنید به ویرانی اوباما در خاورمیانه


