
حمله به دانشگاه کابل نشان از 
ضعف عمیق در استراتژی گروههای 

تروریستی است
مع��اون بین الملل موسس��ه بین الملل��ی و حقوق 
بش��ری صلح زیب��ا گفت: حمله به دانش��گاه کابل، 
نش��ان از ضع��ف عمیق در اس��تراتژی گ��روه های 

تروریستی است.
سامان نیازی، معاون بین الملل موسسه بین المللی 
و حقوق بش��ری صلح زیبا جمهوری اسالمی ایران 
در واکنش به جنایات تروریستی کابل و وین  اظهار 
داش��ت: حمله مولود نامش��روع غرب به دانش��گاه 
کابل، نشان از ضعف عمیق در استراتژی گروه های 

تروریستی همچون داعش است.
وی افزود: س��ازمان تروریس��تی داع��ش که داعیه 
حکومت داش��ت و در واقع آخرین تئوری عملی در 
حکومت داری نظام سلطه برای اعمال منویات غیر 
انسانی ش��ان بر ملت های آزاده بود و توس��ط جبهه 
مقاوم��ت نابود ش��د، اینک باحمله به دانش��جویان 
و دانش��گاه، یک ب��ار دیگر ماهی��ت جاهالنه و ضد 
پیش��رفت و دانایی خود را نمایان کرد و نشان داد 
داعش به نیابت از پدرخوانده های نادان خود توان 

مواجهه با ملت های فرزانه و عالم را ندارد.
مع��اون بین الملل موسس��ه بین الملل��ی و حقوق 
بشری صلح زیبا جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: 
دشمنان وحدت که همان دشمنان اسالم هستند، 
در هفت��ه وحدت اس��المی و می��الد پیامبر عظیم 
الش��ان اسالم، تمام تالششان  را کردند، اما احمقانه 

موجب وحدت بیشتر جهان اسالم شدند.
وی با بیان اینکه وجدان های بیدار و عدالت محور 
تفاوت��ی بین جنایت تروریس��تی در افغانس��تان و 
اتریش قائل نیس��تند و اس��تاندارد های چند گانه 
گاه��ی چالش خود همین س��ازندگان اس��تاندارد 
سازی های کاذب تبعیض گر می شود، خاطرنشان 
کرد: شایس��ته اس��ت، فرانس��ه و غرب که مدعیان 
نمادین حقوق بشر هس��تند،  بدانند هیچ گاه نباید 
به اعتقادات یک ش��خص و گ��روه و جامعه توهین 
کنند، چه برس��د به امت و دنیای بزرگ اسالم، چرا 
که این بدعت و نقض اصول زندگی مسالمت آمیز، 

آتشی است که خرمن ها را می سوزاند.
وی یادآور ش��د: در  جمهوری اسالمی ایران، اقلیت 
های دینی به راحتی در کنار مسلمانان زندگی می 
کنند، هیچ گاه ندیده ایم مس��لمانی با مس��یحی و 
یا یهودی منازعه داش��ته باش��ند و این پیام روشن 
اس��الم و پیامبر عظیم الش��ان، یعنی انس��انیت و 

مهربانی است. تسنیم

اخبار گزارش

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
می گوید سیاست راهبردی نامزد دموکرات انتخابات آمریکا 
در قبال ایران هیچ تفاوتی با رئیس جمهور فعلی این کشور 

ندارد و آنها به دنبال منافع ملی خودشان هستند.
»رامین مهمانپرست«، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه 
ایران درباره تحوالت در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
و تأثیر انتخابات این کش��ور بر جمهوری  اسالمی ایران، به 
وضعیت آرای حضوری و پُستی در این انتخابات اشاره کرد 
و گفت: »معموالً طرفداران دموکرات ها بیش��ترین افرادی  
هس��تند که رأی ه��ای خود را به صورت پُس��تی ارس��ال 
می کنند و طرفداران آقای ترامپ نیز بیش��تر حضوری رأی 

می دهند.«
وی اف��زود: »بنابراین زمانی که آراء را ش��مارش کردند، در 
ابتدا آرای طرفداران آقای ترامپ ش��مرده ش��د و به همین 
دلیل در خیلی از ایالت ها ممکن بود که آرای ترامپ بیشتر 
باش��د و ایشان این برداش��ت را کرد که کار انتخابات تمام 
شده است اما زمانی که شمارش آرای پستی آغاز شد، آرای 
طرفداران دموکرات ها ش��مرده ش��د و روند آرای انتخابات 
تغییر کرد و آقای ترامپ هم این مس��ئله را می دانست و به 

همین خاطر گفته بود که شمارش آرا باید متوقف شود.«
س��خنگوی اس��بق وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی 
در ادامه پیش بینی ک��رد که »جو بایدن«، نامزد دموکرات 
انتخاب��ات آمری��کا ۶ رأی الکترال ایالت نوادا را به دس��ت 
خواه��د آورد و به پیروزی در این انتخابات خواهد رس��ید.
مهمانپرست در ادامه به حامیان و طرفداران دونالد ترامپ 
اش��اره کرد و گفت: »با توجه به شخصیت آقای ترامپ که 
یک ش��خصیت غیر عادی است و ایشان رفتار های عجیب و 
غریبی انجام می دهد، خیلی از کسانی که از وی طرفداری 
می کنند آنها نیز افرادی هس��تند که رفتار های قابل قبولی 
از خودش��ان نش��ان نمی دهند. بنابراین طبیعی اس��ت که 
عکس العمل ه��ای غیر معم��ول از طرفداران آق��ای ترامپ 

مشاهده شود.«
با این وج��ود وی ایجاد در گیری و تن��ش بعد از انتخابات 
آمریکا را بعید دانست و گفت: »آقای ترامپ حتماً شکایت 
خواهد کرد و او کس��ی است که نمی تواند شکست را قبول 

کند و همیشه دوست دارد که زیر همه توافق ها بزند. همین 
ک��ه وی قبل از ش��مارش آرا اعالم می کند ک��ه من پیروز 
شده ام و اینکه اگر من پیروز نشوم تقلب شده یعنی شروع 

کردن یک جدال برای بر هم زدن وضعیت موجود.«
وی افزود: »حتماً ترامپ شکایت خواهد کرد و سعی خواهد 
کرد ک��ه از نفوذی که در دیوان عالی دارد اس��تفاده کند. 
چون رئیس جمهور ه��م در تعیین قضات نقش دارد. البته 
ایشان اگر بخواهد ش��کایت کند، باید چار چوب قانونی آن 
رعایت ش��ود. اگ��ر در ایالت هایی اخت��الف آراء باالی یک 
درصد باش��د ش��مارش آرا می تواند دوباره ص��ورت بگیرد، 
ول��ی نمی توانند راجع به نتیج��ه قضاوت کنند. ولی اگر در 
ایالت های��ی اخت��الف آرا کمتر از یک درصد باش��د دادگاه 
می تواند نقش داش��ته باش��د.« رامین مهمانپرست درباره 
تأثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر ایران گفت: »یک بخشی ]از 
این تأثیر[، روانی اس��ت. ممکن است عده ای از مردم ما در 
داخل و حتی برخی از مسئوالن ما تصوراتی داشته باشند.« 
وی افزود: »ش��اید برخی فکر کنن��د زمانی که دموکرات ها 
یا آقای بایدن روی کار می آید و ش��عار باز گش��ت به برجام 
را می دهد معنی اش این است که دشمنی های آمریکا تمام 
می ش��ود و آنها می خواهند پای تمام تعهداتشان بایستند و 
می خواهند با ما یک رابطه خوبی داش��ته باشند و دست از 
ستم هایی که علیه کشور ما روا داشته اند بر دارند، تحریم ها 
را کنار بگذارن��د؛ اما این تحلیل، تحلیل پخته ای نیس��ت. 
اف��رادی که ای��ن چنین فکر می کنند به نظر می رس��د که 

سیاست های آمریکا را خوب نشناخته اند.«
مهمانپرس��ت افزود: »در عین حال، در کوتاه  مدت ممکن 
اس��ت ]انتخابات آمری��کا[ یک اثر روانی حت��ی روی مثاًل 
قیمت ارز و چیز هایی که به قیمت ارز وابس��ته  اند داش��ته 
باش��د. چون مردم فکر می کنند که آق��ای بایدن که بیاید 
همه چیز ارزان می ش��ود و اگر برای فروش ارز به صرافی ها 
مراجعه کنند، ش��اید همین مراجعه آن��ان برای فروش ارز 
باعث کاهش قیمت ارز ش��ود. اما این موضوع، کوتاه مدت 
خواهد بود.« وی در ادامه گفت: »سیاس��ت  راهبردی آقای 
بایدن هیچ تفاوت اساس��ی با سیاست آقای ترامپ در قبال 
جمهوری  اس��المی ندارد آنها اساساً به هر قیمتی به دنبال 

منافع ملی خودش��ان هس��تند و یک کشور مستقلی مانند 
جمهوری  اسالمی بخواهد مقتدرانه عمل کند و اجازه ندهد 
ه��ر برنامه ای که آنها در منطقه طراحی کرده اند در منطقه 
ما بخواهد پیاده ش��ود این مس��ئله مزاحم برنامه های آنان 
اس��ت.« وی در خصوص اقدام��ات آمریکایی ها در منطقه 
و نقش ای��ران در ایجاد ممانعت برای ای��ن اقدامات گفت: 
»آنان اگر بخواهند تروریست ها را وارد کنند، در گیری میان 
کش��ور های اس��المی ایجاد کنند و از درگیری کشور های 
اس��المی بخواهند برای رژیم صهیونیس��تی محیط امنی را 
ایجاد کنند، جمهوری اسالمی قدرتمند مزاحم برنامه های 

آنان است.«
مهمانپرس��ت در ادامه به تصمیم ترامپ برای به ش��هادت 
رساندن سر دار سپهبد قاس��م سلیمانی اشاره کرد و گفت: 
»در زمان دس��تور ترامپ برای ترور سردار سلیمانی، آقای 
بای��دن هم یک بیانیه داد و گفت برای این عملی که انجام 
ش��د عزاداری نمی کند و همان اتهام��ات را آقای بایدن به 

سر دار سلیمانی وارد کرد.«
وی در خص��وص تحریم های آمریکا علی��ه ایران نیز گفت: 
»دموکرات ها با سیاس��ت های اقتصادی اهداف شان را پیش  
می برند و بیش��ترین تحری��م  در زمان دموکرات ها ش��کل 
گرفت. در زمانی که آق��ای اوباما رئیس جمهور بود و آقای 
جان ک��ری وزیر خارجه وی بود، س��خت ترین حلقه تنگ 

تحریم را همین دولت علیه ایران اعمال کرد.«
وی اف��زود: »حت��ی در دوره برجام، زمانی ک��ه با حمایت 
آقای اوباما و مش��ارکت فعال آق��ای جان کری برجام امضا 
ش��د ما هیچ دستاورد مهم اقتصادی از این برجام به دست 
نیاوردیم.« مهمانپرس��ت با اش��اره ب��ه دوران فعالیت خود 
در کش��ور های لیتوانی و لهس��تان در جایگاه سفیر گفت: 
»کش��ور های مختلفی مش��تاق بودند که با ایران همکاری 
کنند و کش��ور های مختلفی برای انجام پروژه می خواستند 
وارد ایران شوند و رفت و آمد ها صورت می گرفت، اما زمانی 
که کار می خواس��ت به مرحله نهایی برسد و بحث عملیات 
بانکی آن مطرح می ش��د، م��ا می دیدیم ک��ه آمریکایی ها 
همچن��ان تهدید می کنند که ب��ه خاطر موضوعات دیگری 
که ایران تحریم بود این ش��رکت ها نیز مجازات می شدند و 

عماًل کار جدی صورت نمی گرفت.« وی افزود: »خوش بینی 
بیش از حد ب��ه اینکه آقای بایدن بیای��د تحریم ها را کنار 
می گذارد و بحث های اقتصادی ش��کل می گیرد، این تصور 
اش��تباهی اس��ت و ما باید خودمان را از ای��ن تفکرات رها 
کنیم.« مهمانپرست در ادامه گفت: »مسئله مهم این است 
که ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکالتی که االن با آن مواجه هستیم 
و اگر مردم ما تحت فشار هستند و شرایط اقتصادی خوبی 
ندارند به این دلیل اس��ت که از امکانات داخلی کش��ورمان 
خوب اس��تفاده نمی کنی��م. به خاطر این اس��ت که تدبیر 
درس��تی ب��ه کار گرفته نمی ش��ود. به این دلیل اس��ت که 

ساختار های اداری و اقتصادی کشورمان ایراد دارد.«
وی اف��زود: »ما یک دول��ت خیلی بزرگ داری��م، ما چهار 
میلیون نف��ر کارمند دولت داریم و چهار و نیم میلیون نفر 
نیز باز نشس��ته دولتی، هشت و نیم میلیون نفر حقوق بگیر 
دولت هس��تند و با خانواده هایشان نزدیک به چهل درصد 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند، این آمار حدود 1۰ برابر 
بزرگ تر از نرم بین المللی است. یک دولت بزرگ نتیجه اش 
می ش��ود یک اقتصاد دولت��ی و اقتصاد دولت��ی نتیجه اش 
فساد، رانت و انحصار است. بنابراین ما باید ساختار هایمان 
را تغییر دهیم. اقتصادمان را باید به سمت بخش خصوصی 
هدایت کنیم.« رامین مهمانپرست در پایان به راهبرد هایی 
که مقام معظم رهبری در طول دوران رهبری شان گوشزد 
کرده اند اش��اره کرد و گفت: »اگر فرمایش های مقام معظم 
رهبری را در طول 31 س��ال گذش��ته که ایشان به رهبری 
رس��یدند و س��ال های مختلف را نام گ��ذاری کردند، دنبال 
کنی��م، می بینیم که ایش��ان به تمام راهبرد های اساس��ی 
اش��اره کرده اند و دولت ها اجرا نمی کنند، شاید به نفع شان 
نیست و ش��اید احساس می کنند اختیاراتشان کم می شود 
و اال ایش��ان اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی، رونق 
تولید، سرمایه گذاری داخلی و خیلی از موضوعات را اشاره 

کرده اند.«
وی افزود: »ما باید مش��کالت داخلی م��ان را خودمان حل 
کنیم. البته دولت فعلی مان شاید فرصت زیادی برای ایجاد 
تغییرات بزرگ نداش��ته باشد اما امید مان این است که در 

دولت بعدی تغییرات اساسی صورت بگیرد.« فارس
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مهما نپرست: 

سیاست راهبردی بایدن  در 
قبال ایران تفاوت اساسی با 

ترامپ ندارد

نتایج انتخابات آمریکا تاثیری بر سیاست های ایران نخواهد گذاشت
مع��اون وزیر امور خارجه گفت: سیاس��ت های اصولی ایران که مبتنی بر 

مقابله با سلطه است، تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار نخواهد گرفت.
س��ید عباس عراقچی در برنامه رادیو تهران با اشاره به انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا و تأثیرات آن گفت: نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری 

آمریکا تأثیری بر سیاس��ت های اصولی جمهوری اس��المی ایران نخواهد 
گذاش��ت. وی ادامه داد: سیاست س��لطه طلبانه و قلدرمآبانه آمریکا با تغییر 

رئیس جمهوری در آن کش��ور تغییر نخواهد کرد ولی با تغییر افراد ممکن است 
ش��یوه ها و رویکردهای جدیدی بر سیاس��ت آمریکا حاکم ش��ود. عراقچی اظهار 
داش��ت: طبیعی اس��ت که در صورت بروز ش��رایط جدید جمهوری اسالمی نیز 
شیوه ها و راه حل های مناسب و منطبق با آن شرایط را برای تأمین منافع خود و 
برای مقابله با هر گونه فشار یا تهدید احتمالی جدید، اتخاذ خواهد کرد. مهر

تسلیت حضوری سفیر ایران به خانواده وزیر یمنی 
»حسن ایرلو« سفیر ایران در یمن در منزل شهید »حسن محمد زید« 
وزیر ورزش و جوانان دولت نجات ملی یمن حاضر ش��د و شهادت او را 

تسلیت گفت.
بر اس��اس گزارش شبکه »المس��یره« وی ضمن محکوم کردن ترور، بر 

همبس��تگی ملت ایران با ملت یمن تأکید کرد، روابط صدها ساله ایران 
و یم��ن را س��تود و بار دیگر اعالم ک��رد، از نظر جمهوری اس��المی ایران، 

حمله به یمن مردود اس��ت. خانواده ش��هید و رهبران ح��زب »الحق« یمن که 
ش��هید حس��ن زید دبیرکلی آن را بر عهده داشت، از س��فیر ایران به خاطر این 
تش��ریف فرمایی تش��کر کردند. در این دیدار »محمد« و »احمد« پسران شهید 
حس��ن زید، »ابراهیم منصور« دبیرکل مکلف حزب الحق و »محمد الش��رعی« 

رئیس دایره سیاسی حزب مذکور حضور داشتند. فارس

مقاومت فلسطین و امت اسالمی دست اشغالگران را قطع می کنند
دس��تیار ویژه رئیس مجلس گفت: بی تردید مقاومت فلس��طین و امت 
اس��المی دست اشغالگران را قطع و همه سرزمین اشغالی فلسطین را 
آزاد خواهند کرد. حسین امیرعبداللهیان اقدامات چراغ خاموش رژیم 
صهیونیستی در الحاق شهرها و روستاهای کرانه باختری را اقدامی بر 

خالف قطعنامه ها و قوانین بین المللی و تجاوزی بی شرمانه و گستاخانه 
از سوی صهیونیست ها توصیف کرد که تحت پوشش خیانت تعداد اندکی 

از کش��ورهای عربی در حال انجام است. دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از 
انتفاضه فلس��طین، تخریب روستای فلسطینی »همسه البقیه« در کرانه باختری 
و بی خانمان کردن ده ها تن از ساکنان روستا، از جمله 41 کودک را جابه جایی 
اجباری )اش��غالگری و غصب( فلسطینیان خواند که در ادامه جنایات ضد بشری 

صهیونیست ها رخ می دهد. خانه ملت

  /  – 

رئیس جمه��ور کوبا در گفت وگو با وزیر امور خارجه کش��ورمان بر مواضع 
کش��ورش در ضدیت ب��ا تحریم ها و اقدام��ات آمریکا علی��ه ملت ایران و 
همچنی��ن حق ایران در بهره برداری از انرژی صلح آمیز هس��ته ای تأکید 
ک��رد. محمدجواد ظریف وزی��ر امور خارجه کش��ورمان در ادامه دیدار با 
مقامات کوبایی به شکل ویدئو کنفرانسی با میگل دیاز کانل رئیس جمهور 

کوبا گفت وگو و تبادل نظر کرد.  
وزیر امور خارجه در این دیدار با تش��کر از حمایت کوبا در مجمع عمومی 
س��ازمان ملل متح��د، دعوت دکتر روحانی رئیس جمهوری کش��ورمان از 

ایشان را برای دیدار از جمهوری اسالمی ایران تجدید کرد.  
در این گفت وگوی ویدئو کنفرانس��ی همچنین روابط خوب سیاسی میان 
دو کش��ور مورد تأکید قرار گرفت و به ظرفیت های موجود برای گسترش 

روابط و همکاری های اقتصادی دو کشور ایران و کوبا اشاره شد.

دو طرف همچنین آمادگی خود را برای همکاری در زمینه تولید واکس��ن 
از جمله واکس��ن ویروس کرونا اعالم کردند.   انرژی و همکاری های نفتی 
میان دو کشور نیز از دیگر موضوعات مورد مذاکره ظریف با رئیس جمهور 
کوب��ا میگل دیاز کانل بود. ظریف وزی��ر امورخارجه  همچنین با ریکاردو 
کابریساس معاون اول نخست وزیر کوبا دیدار و درخصوص مسائل دوجانبه 

و مسائل فیمابین تبادل نظر کرد.
دو طرف روابط خوب سیاسی و همکاری و هماهنگی دو کشور در مجامع 
بین المللی را ستودند و بر لزوم توسعه همکاری  ها در زمینه  اقتصاد، انرژی 

و تجارت تأکید کردند.
استفاده از تجربیات یکدیگر در حوزه های پزشکی، نانو تکنولوژی، علمی، 

دارویی و انرژی هم مورد توافق قرار گرفت.
 اداره کل اطالع رسانی وزارت امور خارجه

تأکید کوبا بر حق ایران در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای 

دس��تیار رئیس جمهور آذربایجان ضم��ن اعالم برائت از 
اظهارات یک نماینده پارلمان این کشور درباره کشورمان 
تأکید کرد که جمهوری آذربایجان قدردان حمایت ها و 
مواضع صادقانه و عادالنه جمهوری اس��المی ایران در 
خصوص بحران قره باغ اس��ت. در پی اظهارات بی مایه، 
س��طحی و بی اس��اس یک نماینده مجل��س جمهوری 
آذربایجان، آقای حکمت حاجی اف دس��تیار رئیس جمهور آذربایجان در 
گفتگویی تلفنی با سفیر جمهوری اسالمی ایران، از اظهارات این نماینده 
مجلس کش��ورش اعالم  برائ��ت کرد. حکمت حاج��ی اف ضمن رد این 
اظهارات و اعالم برائت از آن گفت: تذکرات جدی و الزم به این فرد داده 
شده و موضع جمهوری آذربایجان قدردانی از حمایت ها و مواضع صادقانه 
و عادالنه کشور دوست، برادر و همسایه جمهوری اسالمی ایران در بحران 

و جنگ قره  باغ است و همان طور که قباًل اعالم کردیم همه مقامات عالی 
آذربایجان از موضع س��ازنده و عادالنه رهبر عالی ایران حضرت آیت اهلل 
خامنه ای خشنود هستند و آن را توأم با حسن نیت و سازنده می دانند و 
سخنان این نماینده به هیچ وجه موضع دولت و مقامات رسمی جمهوری 
آذربایجان نیست. همچنین سفیر کشورمان در باکو خبر داد کمیسیون 
انضباطی مجلس جمهوری آذربایج��ان اظهارات یکی از نمایندگان این 
کش��ور را مغایر با روابط دوستانه و حسن همجواری خواند. سید عباس 
موسوی در صفحه توئیتر خود نوشت: »کمیسیون انضباطی مجلس ملی 
آذربایجان اظهارات نماینده مجلس ملی درباره ایران و رهبر عالی ایران را 
با روح روابط دوستانه و حسن همجواری و مغایر خواند و تاکید کرد این 
سخنان منعکس کننده نظرات پارلمان نیست. مجلس ملی بهروز محرم 

اف را توبیخ و علیه او مجازات اعمال خواهد کرد.«

اعالم برائت دستیار الهام علی اف از اظهارات یک نماینده 
مجلس جمهوری آذربایجان علیه ایران


