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دیدگاهیادداشت

 آیا آمریکا 
به جنگ داخلی رأی داد؟

ش�روین طاهری:  ح��دود ۳ هفته پیش دونالد 
ترامپ در تجمع انتخاباتی جمهوری خواهان در 
ش��هر سنفورد ایالت فلوریدا الف  زده بود که اگر 
پیروز شود منتظر نخستین تماس از سوی ایران 
خواهد بود! نش��ان به آن نشان که امروز با پایان 
مهلت رای گیری انتخابات 2020، ذهن و جسم 
رئیس جمهور آمریکا چنان درگیر جنگ قدرت 
در واشنگتن است که نه تنها به هیچ تماسی از 
تهران پاسخ نخواهد گفت بلکه وجود پر از کینه اش 
نسبت به دشمنان داخلی باعث می شود او احتماال 
نسبت به موشک هایی که از خارج شلیک شوند 

نیز بی تفاوت باشد. 
در پایان دومین دهه از قرن بیست و یکم، قرنی 
که فرید زکریا، مش��اور پیشین کاخ سفید آن را 
»قرن بدون آمریکا« خوان��ده، اگر برای یانکی ها 
هنوز تعصبی مانده باشد، امروز جلوه آن دیگر کف 
خیابان های شهرهای کشور پاره پاره شان خواهد 
ب��ود و بس. کش��وری که دیگر حت��ی نمی تواند 
ژس��ت دموکراس��ی بگیرد چرا که رئیس جمهور 
پیش��ینش 2 روز قبل از انتخابات، رئیس جمهور 
فعل��ی را صریحا دیکتاتور می خواند در حالی که 
همزمان س��اکن فعلی کاخ س��فید نه تنها دیگر 
حاضر نیس��ت ادعایش درباره پی��روزی حتمی 
خود را در انتخاب��ات همانند اظهارنظر کذایی ۳ 
هفته پیش با »اگر« مشروط سازد بلکه هر گونه 
خروجی سامانه دموکراسی آمریکایی را که خود 
پیروزش نباشد، تقلبی می خواند. او که هفته پیش 
به شکلی معنادار خواستار تشکیل کمیته صیانت از 
آرا برای نظارت انتخابات ویژه حزب جمهوری خواه 
مافوق نظارت قانونی نهاد دولتی زیرمجموعه اش 
یعنی »کمیس��یون انتخابات فدرال« شده بود، با 
فرارسیدن روز انتخابات دیگر خود را مقید به مواضع 
واکنشی ندانست. به گفته منابع موثق پیرامون ستاد 
انتخاباتی ترامپ، او در آستانه انتخابات دیروز کامال 
یک طرفه به قاضی رفته و با یک رویکرد کنشگرانه 
پیش دستانه، قصد کرده بود حتی پیش از پایان 
مهلت رای گیری روز سه شنبه سوم نوامبر )1۳ آبان( 
خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری بداند؛ این 
نقض آشکار دموکراسی توسط رئیس قوه مجریه 

و دخالت او در روند انتخابات خواهد بود! 
اگر چنین شود، او نه فقط فرمان آتش افروزی 
عموم��ی را خطاب به ه��واداران جمهوری خواه 
متعصب��ش ص��ادر ک��رده که ب��ا القائ��ات تیم 
تبلیغاتی اش مصمم هستند که »در طرف درست 
تاریخ ایستاده اند« و می خواهند به جنگ خارجی ها 
و گمراهانی بروند که س��رزمین موعودش��ان را 
آلوده اند بلکه خواسته یا ناخواسته کد مورد انتظار 
حامیان خشمگین و هراسان حزب دموکرات را 
هم برای ریختن به خیابان ها صادر کرده است ...
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انواع تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا

ثمانه اکوان: رأی گی��ری حضوری برای انتخاب 
رئیس جمهور ایاالت متحده در حالی روز گذشته 
در سراسر آمریکا برگزار شد که تا زمان آغاز پروسه 
رأی گی��ری حدود 100 میلیون نفر از مردم این 
کشور یعنی بیش از دوسوم از افرادی که برای رأی 
دادن ثبت نام کرده بودند، به  صورت پستی یا رأی 
دادن حضوری زودهنگام، رأی خود را به شرکت 
پست داده یا در صندوق انداخته  بودند. پیش بینی 
می شود با توجه به باال بودن میزان مشارکت مردم 
در رأی گیری پستی، طرفداران نامزدهای انتخاباتی 
در ه��ر 2 حزب تمام تالش خود را به کار ببرند 
تا در عرصه رأی گیری حضوری نیز بتوانند رأی 
باالی��ی به نامزد موردنظ��ر خود بدهند اما نحوه 
برخورد با همین آرای زودهنگام نیز نشان می دهد 
نگرانی ها درباره احتمال تقلب در انتخابات آمریکا 
یا بی اثر شدن رأی مردم در این انتخابات چندان 
هم بی دلیل نبوده است. اگرچه دموکرات ها سعی 
کرده اند با ایجاد شور عمومی، مردم را وادارند رأی 
خود را به  صورت حضوری یا غیرحضوری، زودتر 
از موعد مقرر به صندوق بیندازند اما در آن سوی 
میدان، جمهوری خواهان که فرض خود را بر این 
گذاشته اند با باال رفتن میزان آرای رأی دهندگان، 
احتمال باخت دونالد ترامپ در این انتخابات وجود 
دارد، تمام تالش خود را کرده اند مانع از رأی دادن 
مردم شوند. همین رویارویی ها اما در نهایت منجر 
به اتفاقات جالب  توجهی در رقم خوردن رکورد 
جدیدی از تالش برای تغییر دادن نتایج انتخاباتی 
یا تقلب در انتخابات شده است. برای درک بهتر 
مس��اله به بررس��ی برخی اقدامات انجام  شده و 

تقلب های رخ داده می پردازیم.
یکی از نخستین تالش ها برای دور ریختن رأی 
مردم، دزدیده ش��دن آرای مردم از صندوق های 
پس��ت بود که در فلوری��دا رخ داد. در تصاویری 
که از این اقدام منتشر شد، دیده می شود 2 مرد 
به صندوق های پست نزدیک شده و با دزدیدن 
نامه های مردم، رأی های آنها را نیز می دزدند.1 نکته 
جالب توجه این است که در صورتی که رأی های 
پستی تا زمان مقرر که روز انتخابات یا فاصله ۳ 
تا 4 روز پس از انتخابات اس��ت، به اداره پس��ت 
نرسد، جزو آرای باطله محسوب خواهد شد. اتفاق 
دیگر دزدیده شدن کامل تعدادی از صندوق های 
پستی ای بود که فقط برای جمع آوری رأی های 
پستی در نظر گرفته  شده بود. این اقدام در شهرها 
و روستاهای زیادی انجام شده که تاکنون نتیجه 
تحقیقات درب��اره 6 پرونده از این دزدی ها هنوز 
مشخص نشده است.2 همچنین در برخی شهرهای 
آمریکا نیز تعدادی از آرای پستی را در کیسه های 
زباله در وسط خیابان پیدا کردند که هیچ  کدام از 

آنها باز نشده و رأی شان خوانده  نشده بود.۳
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»وطن امروز« موضوع واردات با  ارز متقاضی را 
بررسی کرد

درباره »پادشاه سکوت«، مستندی افشاگرانه 
درباره پرونده قتل جمال خاشقجی

روایتی از نامه دختر کرمانشاهی به رهبر انقالب
و جهاد مدرسه سازی بنیاد برکت

واردات به شرط 
بررسی حساب

آزادی کشی 
سعودی

ینا قصه مدرسه ژ

 حضور   ممنوع
یست ها ور  به تر

پس از واکنش های مقامات نظامی و سیاسی ایران 
درباره حضور تروریست ها در مرزهای شمالی 

رهبر انقالب هشدار نهایی را در این باره صادر کردند

 »وطن امروز« از سیاست های اشتباه دولت
در مقابله با کرونا گزارش می دهد

یک فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
در صحن علنی مجلس تصویب شد

تیترهای امروز
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  عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در 
گفت وگو با »وطن امروز«: پیشنهاد تعطیلی 
تهران برای عدم انتقال ویروس است؛ دولت 

باید محدودیت های سخت تری اعمال کند

  امکان تسهیل تجارت با عقب نشینی
بانک مرکزی از تصمیم اشتباه ارزی

 رهبر انقالب در سخنان زنده تلویزیونی با اشاره به انتخابات آمریکا: 
 رئیس جمهوری که اکنون بر سر کار است می گوید این متقلبانه ترین 

انتخابات آمریکاست و رقیب او هم می گوید ترامپ قصد تقلب وسیع دارد

سرانجام این نظام سیاسی، اضمحالل و انهدام است 
البته اگر برخی بر سر کار بیایند این انهدام زودتر 

انجام خواهد شد و اگر برخی دیگر به قدرت برسند 
ممکن است قدری به تأخیر بیفتد

این وضع نمونه ای از چهره کریه لیبرال � دموکراسی 
است؛ اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، 

سیاسی و اخالقی در آمریکاست

سیاست ایران در قبال آمریکا حساب شده و مشخص 
است و با رفت وآمد اشخاص تغییر نمی کند

گروه سیاس�ی: رهبر حکیم انقالب اس��المی صبح روز 
گذش��ته در سخنان زنده تلویزیونی، با تبریک خجسته 
س��الروز میالد پیامبر خاتم حض��رت محمد مصطفی 
صلی اهلل علیه وآل��ه و والدت حض��رت امام جعفر صادق 
علیه الس��الم به ملت شریف ایران و امت بزرگ اسالمی، 
وحدت جهان اسالم را عالج واقعی مشکالت مسلمانان 
خواندند و با اشاره به سیاست عاقالنه ایستادگی در مقابل 
زیاده خواهی های آمریکا افزودند: سیاس��ت حساب شده 
جمهوری اسالمی با رفت وآمد اشخاص در آمریکا تغییر 

نمی کند. 
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبری، ایش��ان همچنین با تأکی��د بر تحرک و تالش 
بیشتر مسؤوالن در ۳ زمینه »اقتصاد، امنیت و فرهنگ« 
گفتند: گرانی های اخیر واقعا توجیهی ندارد و مسؤوالن 
باید با هماهنگی و جدیت این دش��واری ها را از زندگی 

مردم بردارند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در بخ��ش نخس��ت 
سخنان ش��ان، برخی آیات قرآن کریم درباره نبی مکرم 
اسالم را دارای تناسبی روشن با وضع کنونی بشر خواندند 
و افزودند: خداوند در قرآن می فرماید رنج مردم بر پیامبر 
س��خت و گران، و آن حضرت عمیقا مش��تاق و دلسوز 
سرنوشت بشر است و امروز نیز که جامعه بشری بیش از 
همیشه دچار رنج است، روح مطهر رسول اعظم، از این 
درد و رنج بشر آزرده است و مانند پدری مهربان، به دنبال 

هدایت و خوشبختی جوامع بشری است. 
ایش��ان با یادآوری سوء استفاده مستکبران از علم و 
فناوری برای مقاصد شومی نظیر بی عدالتی، جنگ افروزی، 
ش��رارت و غارت منابع ملت ها افزودند: فرعون فقط در 
محدوده مصر بیداد می کرد اما فرعون امروز جهان یعنی 
آمریکا با استفاده از پیشرفت های علمی، به کشورهای دیگر 
لشکرکشی می کند و جنگ، ناامنی و تاراج به راه می اندازد. 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشاره به دشمنی 
و معارضه همه جانبه استکبار و صهیونیزم با اسالم افزودند: 
آخرین نمونه این دشمنی خبیثانه، دشنام به چهره نورانی 
پیامبر اعظم به زبان کاریکاتور، و حمایت رئیس جمهور 
فرانسه از این اقدام زشت بود که بار دیگر نشان داد پشت 

سر اینگونه مسائل دست های پنهان وجود دارد. 
ایشان افزودند: می گویند یک آدم کشته  شده است، 
خب برای او ابراز تأسف و محبت کنید؛ چرا صریحا از آن 
کاریکاتور خبیثانه حمایت می کنید؟ حمایت تلخ و زشت 
دولت فرانسه و برخی کشورهای دیگر نشان می دهد پشت 
این کارهای موهن، مانند برهه های قبل یک تشکیالت و 
برنامه ریزی وجود دارد.  رهبر انقالب اسالمی، اعتراض و 
خشم سراسری امت اسالمی در قبال توهین به ساحت 
نورانی پیامبر اسالم را نشان دهنده زنده بودن امت اسالمی 
برشمردند و افزودند: البته بر خالف غالب دولت ها، برخی 
دولتمردان جهان اسالم باز هم حقارت خود را نشان دادند 

و به این کار زشت اعتراضی نکردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه اقدام دولت 
فرانسه در ربط دادن حمایت از این کاریکاتور اهانت آمیز 
به آزادی بیان و حقوق بش��ر افزودند: دولتی این ادعا را 

می کند که خشن ترین و وحشی ترین تروریست های جهان 
را که دست شان به خون هزاران نفر از مردم و ده ها تن از 
مقامات ایرانی آلوده است در کشور خود جا داده، در طول 
جنگ تحمیلی بیشترین حمایت ها را از گرگ خونخواری 
مثل صدام به عمل آورده و در شنبه های اعتراض، مردم 
کشور خود را سرکوب می کند و همزمان دم از آزادی و 

حقوق بشر می زند. 
رهبر انقالب اس��المی دفاع رئیس جمه��ور و دولت 
فرانس��ه از وحشی گری فرهنگی و عمل جنایتکارانه آن 
کاریکاتوریس��ت، و دفاع آن کشور از منافقین و صدام را 
2 روی یک س��که دانستند و افزودند: ماجرای اخیر که 
در س��ال های قبل نیز در قالب اهانت به قرآن و پیامبر 
عزیز اس��الم در آمریکا و کش��ورهای اروپایی تکرار شد، 

نشان دهنده ذات ظلمانی و وحشی  تمدن غرب است. 
ایشان تأکید کردند: البته همچنان که رجاله های مکه و 
طایف در صدر اسالم نتوانستند نام مقدس پیامبر را پنهان 
کنند، امروز نیز این تالش های شوم راه به جایی نمی برد 
و نمی تواند بر شرافت، جاللت و عظمت خاتم المرسلین 

هیچ خدشه ای وارد کند. 
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان شان 
در تبیین اهمیت درک نشده هفته وحدت، حوادث خونین 
برخی کشورهای اسالمی نظیر سوریه، عراق، لیبی، یمن 
و افغانستان را یادآوری کردند و افزودند: آن زمان که امام 
راحل عظیم الشأن ایام میالد پیامبر خاتم را هفته وحدت 
اعالم کردند، خیلی ها عمق و اهمیت این اقدام را درک 
نکردند اما امروز روشن شده که وحدت جهان اسالم چقدر 
گران قیمت است و اگر محقق شده بود، می توانست مانع 
وقوع بسیاری از اختالفات و جنگ های خونین در منطقه 
شود.  ایشان در همین زمینه، اقدام خبیثانه برخی کشورها 
را در عادی سازی رابطه با رژیم غاصب صهیونیستی بشدت 
مورد انتقاد قرار دادند و افزودند: این افراد فاس��د از کار 
ذلیالنه خود ابراز خرسندی و به آن افتخار هم می کنند 
اما بدانند کوچک تر از آن هستند که به مسأله فلسطین 
پایان دهند و بدون تردید رژیم غاصب، قاتل و جنایتکار 

از بین می رود و فلسطین از آن فلسطینیان می شود. 
رهبر انقالب اسالمی گفتند: متأسفانه آن روز، اهمیت 
ابتکار ام��ام بزرگوار یعنی »اتحاد مذاهب اس��المی در 
جهت گیری های کلی« بدرستی درک نشد اما دشمن با 
فهم خطر این سیاست در کم کردن نفوذش، برنامه های 

عملیاتی برای مقابله با آن طراحی و اجرا کرد. 
ایشان، »راه اندازی مراکز تولید اندیشه های ضدتقریبی«، 
»ایج��اد گروه های تکفیری مثل داعش« و »به جان هم 
انداخت��ن افراد غاف��ل« را از جمله برنامه های عملیاتی 
دش��من برای خنثی کردن وحدت دانستند و افزودند: 
البته گناه برخی از دولت های منطقه و رؤسای آنها که از 
گروه های تروریستی پشتیبانی مالی و تسلیحاتی کردند، 
از افرادی که با تعصب و جهالت به این گروه ها پیوستند 
بیشتر است و در این قضیه جرم اصلی را آمریکایی ها و 

سعودی ها مرتکب شدند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، جرم دیگر آمریکایی ها را 
لشکرکشی به کشورهای مسلمان مانند افغانستان و سوریه 

خواندند و گفتند: در عراق جوانان با غیرت اجازه نفوذ به 
آمریکایی ها نخواهند داد، چرا که نتیجه حضور آمریکا در 
هر نقطه از جهان چیزی جز ایجاد ناامنی، تخریب، جنگ 

داخلی و مشغول سازی دولت ها نبوده است. 
ایشان عالج حوادث تلخ جهان اسالم همچون »جنگ 
۵ س��اله در یمن و بمباران قساوت آمیز مردم به  دست 
س��عودی ها« و یا » دهن کجی چند دولت ذلیل به امت 
اسالمی با نادیده انگاری مسأله فلسطین« را در گرو  اتحاد 
مسلمانان دانستند و تأکید کردند: گرفتاری ها و مشکالت 
دولت ها و ملت های اسالمی از کشمیر تا لیبی به برکت 

وحدت امت اسالمی برطرف خواهد شد. 
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان شان 
با اشاره به 1۳ آبان سالگرد اقدام دانشجویان خط امام در 
تسخیر النه جاسوسی آمریکا در سال ۵8 گفتند: این روز 
مظهر استکبارستیزی ملت ایران و آن کار دانشجویان، 

اقدامی نمادین و بجا در مبارزه با استکبار بود. 
ایش��ان رژی��م اس��تکباری آمری��کا را جامع صفات 
زشت مانند جنگ افروزی، تروریسم و تروریست پروری، 
مداخله گری، فساد و انحصارطلبی دانستند و افزودند: اقدام 
دانشجویان در مقابله با چنین پدیده ای، عین عقالنیت 
بود و تسلیم  شدن و زیر بار زور رفتن ضدعقالنیت است. 
رهبر انقالب اسالمی حرکت انقالبی دانشجویان در 1۳ 
آبان را حرکتی دفاعی و کامال عقالنی خواندند و گفتند: 
ما شروع کننده اقدام در مقابل آمریکایی ها نبودیم بلکه 
بعد از پیروزی انقالب، آنها بودند که با صدور قطعنامه در 
کنگره، راه اندازی گروه های تروریستی، طراحی و حمایت 
از کودتا و تمهیدات گسترده جاسوسی در سفارت خود، 

دشمنی با ملت ایران را شروع کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: برخی تصور می کنند 
اگر دولتی تسلیم خواسته ها و سیاست های آمریکا شود، 
سود و بهره خواهد برد در حالی  که دولت های تسلیم در 
برابر زورگویی های آمریکا، بیشترین ضربه را خورده اند و 

گرفتاری های آنها بیشتر شده است. 
ایش��ان با تأکید بر اینکه سیاست جمهوری اسالمی 
ایران در قبال آمریکا، حساب ش��ده و مش��خص است و 
با رفت وآمد اشخاص تغییر نمی کند، خاطرنشان کردند: 
ممکن است با آمدن یا نیامدن یک فرد اتفاقاتی بیفتد اما 
به ما هیچ ارتباطی ندارد و در سیاست جمهوری اسالمی 

هیچ تاثیری نخواهد داشت. 
رهبر انقالب اسالمی اوضاع رژیم آمریکا را تماشایی 
خواندند و افزودند: رئیس جمهوری که اکنون بر سر کار 
اس��ت و قرار است انتخابات را برگزار کند، می گوید این 
متقلبانه ترین انتخابات آمریکا است و رقیب او هم می گوید 

ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای این وضع را نمونه ای از چهره 
کریه لیبرال � دموکراسی دانستند و گفتند: جدای از اینکه 
چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر 
انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخالقی در آمریکا است و 
این، موضوعی است که صاحبان فکر و اندیشه در آمریکا به 
آن اذعان می کنند.  ایشان سرانجام چنین نظام سیاسی ای 
را اضمح��الل و انهدام خواندند و تأکید کردند: البته اگر 

برخی بر سر کار بیایند این انهدام زودتر انجام خواهد شد 
و اگر برخی دیگر به قدرت برسند ممکن است قدری به 

تاخیر بیفتد اما سرنوشت محتوم، نابودی است. 
رهبر انقالب اس��المی علت اصلی دشمنی آمریکا با 
نظام اسالمی ایران را زیر بار سیاست های ظالمانه نرفتن 
و به رسمیت نشناختن سلطه آنها دانستند و تأکید کردند: 
این دشمنی ادامه خواهد داشت و تنها راه برطرف کردن 
آن، این است که طرف مقابل از این تصور که بتواند به 
ملت و دولت ایران ضربه اساسی وارد کند، مأیوس شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مأیوس ش��دن دشمن را 
منوط به قوی  ش��دن و تقویت ابزاره��ای قدرت واقعی 
دانستند و گفتند: البته ملت ایران واقعا و انصافا در برابر 
فش��ارها و مشکالت خوب ایستادگی کرد اما برای قوی 
شدن، مسؤوالن باید در ۳ بخش اقتصاد، امنیت و فرهنگ، 

تحرک بیشتر و جدی تری داشته باشند. 
ایشان در خصوص مقوله اقتصاد خاطرنشان کردند: 
در زمینه اقتصاد به هیچ وجه نباید نگاه به بیرون باشد، 
البته این به معنای ارتباط نداشتن با خارج نیست بلکه 
ارتباط باید باشد ولی به  دنبال عالج مشکالت در داخل 
باشیم و یکی از راه حل های اصلی هم افزایش تولید است. 
رهبر انقالب اس��المی افزودند: در زمینه اقتصاد باید 

یک تالش برنامه ریزی شده و سازمان یافته انجام گیرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه بسیاری از 
مشکالت کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی 
از ناهماهنگی ها هستند، گفتند: بسیاری از گرانی های اخیر 
توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاه های مربوط 

هر چه زودتر عالج شوند. 
ایشان گرانی گوش��ت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را 
به رغ��م موجود بودن جنس و کاال، گرانی های بی مبنا و 
بی دلیل خواندند و افزودند: همه این گرانی ها و مشکالت، 
با هماهنگی دستگاه ها قابل حل هستند و باید مشکالت 
از جلوی پای مردم برداشته شود.  رهبر انقالب اسالمی در 
خصوص مقوله امنیت گفتند: برای تأمین امنیت خارجی 
و طمع نکردن دش��منان، باید ابزارهای دفاعی همچون 
موش��ک، پهپاد و هواپیما همچنان تقویت شوند و برای 
تأمین امنیت داخلی نیز دستگاه های مربوط مراقب مسأله 
نفوذ باشند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص فرهنگ 
نیز مسؤوالن فرهنگی را به تالش هوشمندانه فراخواندند.

 ایشان در بخش پایانی سخنان شان نیز به جنگ اخیر 
میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان اشاره کردند و با 
تأکید بر اینکه این موضوع حادثه ای تلخ و تهدیدکننده 
امنیت منطقه است، گفتند: این درگیری نظامی باید هر 
چه زودتر تمام شود؛ البته همه سرزمین های جمهوری 
آذربایجان که به  وسیله ارمنستان تصرف شده باید آزاد 

شود و به آذربایجان برگردد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای لزوم حفظ امنیت ارامنه در 
این سرزمین ها و رعایت مرزهای بین المللی از جانب 2 
طرف را نیز مورد تأکید قرار دادند و افزودند: تروریست هایی 
که بر اس��اس گزارش های قابل اطمین��ان وارد منطقه 
شده اند، نباید به هیچ وجه نزدیک مرز ایران شوند و اگر 

آنها نزدیک مرز شوند، قطعا برخورد قاطع خواهد شد. 
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