
تقدیم استوارنامه سفیر آکردیته ایران 
به وزیر خارجه دماغه سبز

سللفیر آکردیته جمهوری اسللامی ایران رونوشت 
اسللتوارنامه خود را تقدیم وزیر خارجه دماغه سبز 

کرد.
محمدرضا دهشللیری در دیدار با لوئیز فیلیپ لوپز 
تاوارز وزیر خارجه دماغه سللبز رونوشت استوارنامه 

خود را تقدیم وی کرد.
دهشللیری در این خصللوص در توئیتی با انتشللار 
تصاویللری از این دیدار نوشللت: دیدار با عالیجناب 
آقللای لویی فیلیپ لوپز تللاوارس وزیر محترم امور 
خارجلله جمهوری دماغه سللبز و تقدیم رونوشللت 
اسللتوارنامه به ایشان و تبادل نظر در باره مناسبات 
دوجانبه بین جمهوری اسامی ایران و دماغه سبز. 
سللفیر جدید جمهوری اسللامی ایللران در داکار  
بیسللتم اسللفند ماه ۱۳۹۸ نیز اسللتوارنامه خود را 
تقدیم مکی سللال رئیس جمهور سنگال کرده بود.

 ایسنا 

اخبار

دولت بایدن اهرم های فشار زیادی بر 
ایران دارد

سفیر امارات عربی متحده در آمریکا طی مصاحبه ای 
با یک شللبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی، درباره 
مسللائل مختلفی از جمله توافق سازش با تل آویو،  
فروش جنگنده های آمریکایی به امارات و همچنین 

تقابل آمریکا با ایران صحبت کرد.
یوسللف العتیبه در مصاحبه با شبکه ۱۲ تلویزیون 
رژیم صهیونیسللتی گفللت: »ایللن گفت وگوها بعد 
از توافق هللای ابراهیم آغاز شللد. و ضمناََ ما شللش 
سللال بود که برای خرید اف-۳۵ تاش می کردیم. 
پس این از مدت ها قبل شللروع شللده بود اما هرگز 

پیشرفتی حاصل نشد«.
وی در این مصاحبه که شب گذشته پیش از اعام 
موافقللت آمریکا با فللروش اف-۳۵ به امارات ضبط 
شللده بود، توضیح داد: ولی ما احسللاس کردیم که 
توافق هللای ابراهیم فرصتی را برای حاصل شللدن 
این مهم فراهم کرده اسللت. من احساس کردم که 
مطمئنیم دولت آمریکا به ما کمک می کند به نقطه 

دلخواه برسیم«.
به نوشللته وبگاه تایمز اسللرائیل سللفیر امارات در 
واشللنگتن اداملله داد: کاری کلله دولللت آمریکا با 
اسرائیلی ها انجام می دهد مربوط به خودشان است، 
اما من احسللاس کردم که بخش اعظم این موضوع 
)خریللد اف-۳۵( می تواند پیش بللرود، نه فقط در 
دولللت بلکلله در کنگره، البته تا زمانی که مسللئله 

برتری نظامی اسرائیل را در نظر بگیرد.
بر این اساس، العتیبه همچنین افزود که »بنیامین 
نتانیاهو« نخسللت وزیر رژیم صهیونیسللتی و »بنی 
گانتللز« وزیللر جنگ این رژیم بعللد از مباحثاتی با 
مقام های آمریکایی درخصللوص لزوم حفظ برتری 
نظامللی تل آویللو در منطقه غرب آسللیا، با فروش 
تجهیللزات نظامللی پیشللرفته به امللارات موافقت 

کردند.
وی در بخش دیگللری از صحبت هایش به موضوع 
ایران پرداخته و گفت به حصول توافق با ایران باور 
دارد، اما باید درباره تمام مشللکات صحبت کنیم، 
نه فقط یکی از آنها. نباید فقط مسللئله هسته ای را 
گرفت و بقیه مشکات دیگر را که همین امروز باید 

حل شوند، فراموش کنیم.
این مقام اماراتی درباره دولت احتمالی »جو بایدن« 
نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا نیز اظهار داشت: به نظرم آنها برای مذاکره، 
در موقعیت بهتری هسللتند. پس اکنون شما دولت 
جدیدی داریللد، اما اهرم های فشللار زیادی نیز بر 
ایللران دارید، چه از طریق تحریم ها، چه کووید۱۹، 
چه قیمت نازل نفللت... و کا هر چیز دیگری. چرا 
ما از این اهرم ها برای کسللب توافق بهتر اسللتفاده 

نکنیم؟
به نوشته تایمزاسللرائیل، العتیبه با امتناع از پاسخ 
به این سللوال که کدام کشور عربی به زودی توافق 
سللازش با رژیم صهیونیستی را امضا می کند، فقط 
گفللت: نمی دانم کدام از آنها آماده هسللتند یا چه 
زمانی آماده می شللوند. ولی می توانم به شما بگویم 
کاری که ما کردیم تابوشکنی بود و دیگر غیرممکن 

نیست.
وی ضمن اشاره به سازش بحرین و سودان با رژیم 
صهیونیسللتی بعد از توافق امللارات با این رژیم نیز 
افزود: این یک گمراهی و انحراف نیست... بلکه یک 

گرایش و تمایل است. فارس 

از نگاه دیگران 

گسترش محور گفت وگوی ظریف 
با مقامات پاکستانی

وزیللر امور خارجه ایران گسللترش همکاری ها، اوضاع افغانسللتان و 
وضعیت جهان اسللام از جمله عادی سازی روابط برخی کشورها با 
رژیم صهیونیستی را از جمله مواردی خواند که با مقامات پاکستانی 

درباره آن گفت وگو خواهد کرد.
محمدجللواد ظریف در بدو ورود به پاکسللتان گفت که گسللترش 
همکاری ها در حوزه های مختلف، حمایت از روند صلح در افغانستان 
و روابللط اقتصللادی در دوران شللیوع کرونللا از جمللله محورهای 

گفت وگوهایش با مقامات پاکستانی است.
وی در این باره اظهار داشللت: مسللائلی که داریللم روابط دوجانبه، 
همکاری های مرزی و همکاری های منطقه ای و بین المللی اسللت. 
همچنین با توجه به شللرایط در افغانسللتان، نیاز است که دو کشور 

ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مهم در این زمینه کار کنند.
رئیس دسللتگاه دیپلماسی همچنین گفت که وضعیت جهان اسام 
موضوعی اسللت که هم باعث نگرانی ایران و هم پاکسللتان است و 
عادی سللازی روابط برخی کشللورها با رژیم صهیونیستی موضوعی 
است که ایران و پاکسللتان هر دو در مورد آن با حساسیت برخورد 

کرده اند. ایرنا

گزارش

معاون سیاسللی وزیر امللور خارجه با بیان اینکه 
برجللام دروازه ای نیسللت که هللر کس هر وقت 
خواسللت برود و یللا هر وقت خواسللت برگردد، 
گفت: نه از ماندن ترامپ وحشت زده می شویم، 
نلله از آمدن بایللدن ذوق زده، بر اسللاس منافع 

خودمان تصمیم گرفته و رفتار می کنیم.
سللید عباس عراقچی درباره بحللران قره باغ در 
برنامه صبللح بخیر ایران گفت: بحللران قره باغ 
در مرزهای شللمالی ایران موجبات نگرانی های 
بسللیاری را برای ما فراهم کرده بللود. ما هم با 
آذربایجان و هم با ارمنسللتان روابط دوسللتانه 
تاریخللی گرمللی را داشللته و داریللم. البتلله با 
آذربایجان بلله خاطر هموطنان آذری زبان خود 
ارتباطات یک مقدار عمیق تر بوده و با ارمنستان 
هم باز به خاطر هموطنان ارمنی خود ارتباطات 

خوبی داشتیم.
وی با بیللان اینکه این درگیری هللا در مرزهای 
ما باعث نگرانی هایی شللد، اظهار داشللت:  حتی 
در بعضللی مواقع خسللاراتی را در مرزهای ما به 
بللار آورد. اقتضا می کرد این درگیری سللریع تر 
خاتمه یابد و جنگ بین دو همسایه ما قطعا امر 
ناپسندی بود، البته ریشه جنگ در یک درگیری 
و مشللکل تاریخی است که از قدیم بین ارامنه و 
آذری ها وجود داشللته است. معاون وزیر خارجه 
بیان کرد: اقتضا می کرد جمهوری اسامی ایران 
نقش خللود را در کاهش ایللن درگیری و حتی 
االمکان خاتمه درگیللری ایفا کند. ما یک طرح 
پیشنهادی را با مشورت ها با همه طرف ها آماده 
کردیم و قرار شللد من این طرح را در سللفر به 
منطقه معرفی و تاش کنیم درباره حصول این 
طرح اجماعی به وجللود بیاید و هم نگرانی های 
ایران را به این کشللورها منتقل کنیم که بدانند 
جمهللوری اسللامی ایللران در چلله حوزه هایی 
نگرانللی دارد. عراقچی ادامه داد: خوشللبختانه 
اصولی که معرفی کردیللم و چارچوبی که برای 
آتش بس و شروع مذاکرات معرفی کردیم جای 
خللود را به خوبی بللاز کرد و توافقللی که نهایتا 
دو شللب گذشته بین ارمنسللتان و آذربایجان و 
با وساطت روسللیه صورت گرفت، در نهایت در 
همللان چارچوبی که طرح ایران بود و براسللاس 

همان اصول بود. 
وی افزود: مهمترین اصل آن آزادسللازی مناطق 
اشللغالی آذربایجللان اسللت. موضللع جمهوری 
اسامی ایران از روز اول این درگیری ها مخالفت 
با اشللغال بوده است و از اوایل دهه ۹۰ میادی 
موضع اصولی ایران بوده و ما خواهان آزادسازی 
مناطق اشللغالی آذربایجان توسللط ارمنسللتان 
همللواره بوده ایم و این موضللع را حفظ کرده ایم 
و در طول ۳۰ سللال گذشللته تاش کردیم این 

را حفظ کنیم.
عراقچللی بیللان کللرد: ارمنسللتان و جمهوری 
آذربایجان خودشللان ترجیح دادنللد که امور از 
طریق گروه مینسک دنبال شود و پیشنهادهایی 
کلله قبل از این داشللتیم و طرح هایللی که ارائه 

دادیللم دو کشللور ترجیح دادنللد در قالب گروه 
مینسللک دنبال شللود. اما این گروه هم در ۳۰ 
سللال گذشللته نتوانسللت این بحللران را حل و 
فصللل کند و نهایتاً به درگیری منجر شللد. وی 
افزود: همین باعث شللد ایللران با طرح خودش 
مجددا وارد میدان شللود و البته این بار بیش از 
گذشللته جای خود را باز کرد. االن آتش بسللی 
برقرار شده و براساس پیشنهادی که ما دادیم بر 
اسللاس جدول زمانی ارمنستان از سرزمین های 
اشللغالی خارج و حقوق ارامنه و امنیت آنها باید 
تضمین شود و بازگشت آوارگان و تبادل اسرا و 

اجساد همه اینها پیش بینی شده بود.
 عراقچی اضافه کرد: بر اسللاس یک سری اصول 
و مبانللی بین الملل کلله از نظر مللا تغییرناپذیر 
هسللتند. مهمتریللن آنها حفللظ تمامیت ارضی 
همه کشللورهای منطقه و احتللرام به حاکمیت 
کشللورها، تغییرناپذیری مرزهللای بین المللی و 
حفللظ ژئوپلتیک سیاسللی منطقه اسللت،  اینها 

نگرانی های بود که ما منتقل کردیم.
حض���ور نیروهای تکفی���ری را در مرزهای 

خود به هیچ وجه تحمل نخواهیم کرد
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
یکسللری نگرانی های دیگر داشللتیم که خیلی 
صریح بلله همه طرف های درگیر منتقل کردیم، 
گفت: حضور نیروهای تکفیللری قطعاً خطراتی 
برای آینده امنیت منطقه به دنبال خواهد داشت 
و حضورشللان در این بحران غیر ضروری بوده و 
االن که آتش بس رسللیدیم حتماً باید از منطقه 
خارج شوند و ما حضور اینها را در مرزهای خود 
به هیچ وجلله تحمل نخواهیم کرد و هر اقدامی 

که الزم باشد صورت خواهیم داد.
وی عنللوان کرد: نقش مشللکوک و توطئه آمیز 
رژیم صهیونیسللتی در این درگیللری هم کامًا 
مشهود است و این باز نگرانی هایی را برای آینده 
منطقه ایجاد می کند این هم نکته ای بود که در 
این سللفر به همه طرف هایی که به نوعی درگیر 
بودند، تذکر و هشدار دادیم که نباید اجازه دهند 
این رژیم بتواند در منطقه جای پایی را به دست 
بیاورد که نقطه ای برای تنش و بحران دائمی در 
منطقلله ایجاد کند. آنهللا قطعاً هیچ نیت خیری 
در کمک به هیچ کشللوری در منطقه ندارند اال 
پیگیری سیاسللت های خباثت آمیز خودشان و 
این نگرانی ها منتقل شللد. در این سللفر هم به 
لحللاظ کمک بلله خاتمه درگیللری  و هم انتقال  
نگرانی ها و هم اشتراکات فکری در منطقه بسیار 
مفیللد و الزم بود. عراقچللی با بیان اینکه حضور 
نیروهللای تکفیری در این منطقه هیچ توجیحی 
نداشللت، اظهللار داشللت: هیچ توجیحللی برای 
حضور این افراد وجود ندارد. همه باید بدانند که 
حضور این ها در نزدیکی مرزهای ما به هیچ وجه 
تحمل نخواهد شد و هر اقدامی که الزم شد ولو 
به صورت مستقل انجام خواهیم داد. این نگرانی 
را منتقل کردیم و الحمداهلل در حال رفع شللدن 
است و کشللورهای منطقه به ما اطمینان دادند 

کلله حضور این افراد موقتی خواهد بود و آنها به 
زودی خارج خواهند شد.

انتخابات تماشایی آمریکا
عراقچی درباره انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
آمریکا بیان کرد:  بنده به عنوان یک کارشللناس 
روابط بین الملل عبارت بهتری نسبت به عبارتی  
که مقام معظم رهبللری درباره انتخابات  آمریکا 
استفاده کردند، نمی توانم به کار ببرم. واقعاً این 

انتخابات تماشایی است.
 وی افللزود: کشللوری کلله ادعللای بزرگتریللن 
می شللود  گفتلله  و  دارد  را  دنیللا  دموکراسللی 
قدیمی ترین سنت های دموکراتیک در آن حاکم 
اسللت به وضعیتی می رسد که همه مواردی که 
کشللورهای دیگر را به آن متهم می کردند، االن 
در داخل خودشان اتفاق می افتد. همدیگر را به 
تقلب متهللم کنند و کل انتخابللات را به خاطر 

تقلب هایی که مدعی هستند، فاسد بدانند.
عراقچللی افزود: ترامپ چه بللرود چه نرود، ولی 
تفکللر ترامپیسللت و تفکری که خللود را برتر از 
همه دنیا می داند و قائل به هیچ همکاری نیست 
و هملله توافقات و تعامللات بین المللی را کنار 
می گللذارد و خللودش را اول می داند و هر چیز 
را حاضر اسللت قربانی  کنللد، در جامعه آمریکا 
۵۰ درصد طرفدار دارد و این نشللان می دهد که 
رهبران آمریکایی غیر از خودشان، جامعه آمریکا 
را هم به سمت یک جور انحطاط سیاسی پیش 
بردند و اینها چیزهایی است که دنیا با نگرانی به 

آن توجه می کند.
معاون سیاسللی وزیر خارجلله در پیش بینی از 
رفتارهای دو مللاه آینده ترامپ نیللز بیان کرد: 
ایللن روزها حدس و گمان هایی زده می شللود و 
شایعاتی وجود دارد درباره اینکه در دو ماه آینده 
ترامپ در سللطح بین المللللی و به خصوص در 

رابطه با ایران چه می خواهد بکند.
 وی خاطرنشللان کرد: آقای ترامپ نشللان داده 
که اوال به هیچ چیزی پایبند نیست و هر کاری 
ممکن اسللت انجام دهد. ولی نکتلله دوم که از 
اول مهمتر اسللت این اسللت که هللر کاری هم 
انجام دهد نتیجه ای نخواهد گرفت. چهار سللال 
هر کاری خواسللته کرده و به تعبیر خودشان دو 
سلله هفته پیش گفتند دیگللر تحریمی نمانده 
کلله بخواهیم اضافه کنیم. پریشللب از سللیاب 
تحریم های جدید نام می برد. مشللخص اسللت 
که می خواهند با فضللای روانی ما بازی کنند و 

نسبت به آینده ناامید کنند. 
 عراقچی این فضاسللازی ها را در ادامه سیاست 
فشللار حداکثری برشمرد و افزود: سیاست فشار 
حداکثللری آمریللکا غیللر از تحریم هایی که در 
عرصه میدانی تحمیل کرد و فشللارهایی که در 
فضللای بین المللللی وارد آورد، به لحاظ ذهنی و 
فکری هم خیلی کار کرد و سللعی کرد مقاومت 

مردم ایران را بشکند، ولی ناموفق بود.
این دیپلمات ارشللد کشللورمان بیان کرد: االن 
یکللی از نکاتی که همه دنیا در مورد آن صحبت 

می کنللد و همه دنیا االن پذیرفته  که سیاسللت 
فشللار حداکثری سیاست شکسللت خورده و به 
هیللچ یک از اهداف خود نرسللیده اسللت. البته 
نمی گویم برای ما هزینه و سختی نداشته است، 
ولی سیاسللت ما مقاومت بوده و این مقاومت را 
به احسللن وجه تا آخر جلو بردیم و ایسللتادگی 

کردیم.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره سیاست 
بایدن در خصوص برجام هم اظهار داشللت: در 
خصللوص برجام باید بگویم، ما نه از ماندن آقای 
ترامپ وحشللت زده می شویم، نه از آمدن آقای 
بایدن ذوق زده می شللویم. ما بر اسللاس منافع 

خودمان تصمیم می گیریم و رفتار می کنیم. 
 وی اداملله داد: آقای بایللدن و حزب دموکرات 
در مانیفسللت سیاسللی خود قبللل از انتخابات 
اعام کردند کلله می خواهند به برجام برگردند. 
راه برای بازگشللت به برجام بسللته نیست. میز 
مذاکرات برجللام و میز ۱+۵ را ما ترک نکردیم، 
آنها تللرک کردند و می توانند دوبللاره برگردند، 
ولللی چالش هایی هم وجللود دارد.باید بپذیریم 
در چهار سللال گذشللته واقعیاتی اتفاق افتاده و 
تحوالتللی در عرصه میدانی و سیاسللی رخ داده 
که باید مد نظر قرار بگیرد و در مورد آن صحبت 

و تفاهم شود.
عراقچللی بیان کرد: این طور نیسللت که برجام 
دروازه ای باشللد که هر کس هر وقت خواست 
بللرود و هللر وقت خواسللت برگللردد، به هر 
حال قواعد و شللرایطی دارد که باید نشست 
و مذاکره کرد، ولی راه بازگشللت باز اسللت. 
همانطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند 
ما با آمریکا هیچ مذاکره ای نداریم، اال سر میز 
مذاکره ۱+۵. اگر می خواهند مذاکره کنند باید 

پشللت همین میز برگردند، در چارچوب 
۱+۵ و نلله دوجانبه، ما بللرای منافع 

خودمان گفت وگو خواهیم کرد.
معللاون وزیر خارجه عنوان کرد: ما 
منتظللر می مانیم کلله اوال ببینیم 
آقای بایدن سرکار می آید و دوما 
البی های مختلف صهیونیسللتی 
اجازه  آیللا  غیرصهیونیسللتی  و 
سیاسللت  آمریکا  که  می دهند 
خودش را عوض کند و ثالثا با 
چه رویکردی می خواهد بیاید. 
ما براسللاس منافللع خودمان 
تصمیللم خواهیللم گرفت که 
آیا بللا تقاضللای آمریکا برای 

برجللام  بلله  مجللدد  ورود 
کنیم.  برخللورد  چگونلله 
طبیعتاً نیاز به یک سری 
و  گفت و گوها  مقدمللات، 
صحبت هایللی وجود دارد 

تا بلله یک تفاهمللی برای 
چگونگی بازگشت آمریکا به 

برجام برسیم.  فارس  
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عراقچی:

 نه از ماندن ترامپ وحشت زده می شویم نه از آمدن بایدن ذوق زده

اجازه اقدامات خصمانه علیه ایران را نخواهیم داد
وزیر خارجه پاکستان در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان اعام کرد این 

کشور اجازه اقدامات خصمانه علیه ایران را نخواهد داد.
محمدجواد ظریف که برای دیداری رسللمی و در رأس هیأتی سیاسللی 
و اقتصادی در اسللام آباد به سللر می برد، دیروز با شاه محمود قریشی 

همتای پاکستانی خود دیدار و گفت و گو کرد.
دو طرف در این ماقات زمینه های توسللعه همکاری های دوجانبه سیاسی، 
اقتصادی و بین المللی دو کشور را مورد گفت و گو  و تبادل نظر قرار دادند. 

 شللاه محمود قریشللی نیز در این دیدار از ایران به عنوان یک دوست و  همسایه 
مهم پاکستان یاد کرد و از اقدامات عملی دولت این کشور برای توسعه همکاری 
تجاری و اقتصادی با ایران خبر داد و اظهار داشت: دولت پاکستان تصمیم گرفته 

است به تبادالت تجاری مرزی دو کشور کمک کند. فارس  

حکام ریاض از تهران یاد بگیرند
وزیر خارجلله دولت نجات ملی یمن در واکنش به اتهام پراکنی سللفیر 
عربسللتان سعودی علیه ایران، گفت که حکام عربستان سعودی باید از 

اقدامات ایران در زمینه صلح یاد بگیرند.
هشللام شللرف در واکنش به این اظهارات گفت کلله آنچه در مصاحبه 

سفیر عربستان سعودی آمد، تاشی است ناموفق برای نشان این مسئله 
کلله ریاض همچنان قادر اسللت برای اجرای و دسللتورات دولللت آمریکا و 

کشللورهای حامللی آن در پیمان ناتو، نقش پلیس شللبه جزیللره عربی و خلیج 
فارس را بازی کند.

هشام شرف ادامه داد امنیت و ثبات منطقه به جای صحبت از خطر ایران برای 
کشللورهای منطقه نیازمند صلح، همزیستی مسللالمت آمیز، پذیرش کشورهای 

همسایه و جست و جوی راه های توسعه روابط دوجانبه با آنهاست.  ایرنا 

برای بازسازی سوریه صندوقی بین المللی ایجاد شود
نماینده جمهوری اسللامی ایران در اجاس آوارگان سوریه گفت که 
ایران برای بازسازی سللوریه پیشنهاد می کند که صندوقی بین المللی 

ایجاد شود.
علی اصغر خاجی در اجاس یادشللده گفت: مشکل آوارگان در نتیجه 

جنگ تحمیلی علیه مردم سوریه ایجاد شده است. گروه های تروریستی 
مورد حمایت آمریکا مانع خروج آورگان از اردوگاه "الرکبان" می شوند

وی ادامه داد:  حل مسللئله بازگشت آورگان سوری ضروری است و نبایست برای 
کسب پول از آن سو استفاده کرد. برخی از کشورهایی که در اعمال سیاست های 
خود در سوریه شکست خورده اند، مردم سوریه را با استفاده از قانون سزار تحریم 
می کننللد. خاجی افزود: دولت آمریکا علی رغم نگرانی ها از شللیوع ویروس کرونا، 

تحریم های غیرانسانی خود را علیه سوریه تشدید کرده است.  صداوسیما 

 ترام���پ چ���ه ب���رود چه ن���رود، ولی 
تفکر ترامپیست و تفکری که خود 
را برت���ر از همه دنیا می داند و قائل 
ب���ه هی���چ هم���کاری نیس���ت و همه 
توافق���ات و تعام���ات بین الملل���ی 
را کن���ار می گذارد و خ���ودش را اول 
می دان���د و هر چیز را حاضر اس���ت 
قربانی  کن���د، در جامعه آمریکا ۵۰ 
درص���د طرف���دار دارد و این نش���ان 
آمریکای���ی  رهب���ران  ک���ه  می ده���د 
غی���ر از خودش���ان، جامع���ه آمریکا 
را هم به س���مت ی���ک جور انحطاط 
اینه���ا  و  بردن���د  پی���ش  سیاس���ی 
چیزهایی اس���ت که دنی���ا با نگرانی 

به آن توجه می کند.

یک روزنامه صهیونیسللتی در گزارشی مطرح کرد که 
رژیم صهیونیسللتی نگران است دولت بایدن کسانی را 
در سمت های اصلی سیاسللت خارجی اش بگمارد که 
سیاست های باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا 

را درباره خاورمیانه و ایران دنبال می کنند.
با پشللت سللر قرار گرفتن انتخابللات ۲۰۲۰ آمریکا  و 
آمادگی های کاخ سللفید برای بایللدن، جهان نظاره گر 
این اسللت که جو بایدن، رئیللس جمهور منتخب چه 
کسی را برای سمت ارشد سیاست خارجی انتخاب می 
کند. رژیم صهیونیستی مانند دیگر کشورها مضطرب 
است که بداند چه کسی وزیر امور خارجه بعدی است 
و چه روندی را در خاورمیانه در پیش خواهد گرفت. 

دو اسللمی که توسللط نزدیکان)بایدن( اغلب به آن ها 
اشاره می شللود و در لیسللت کوتاه بایدن قرار دارند،  
سللوزان رایس، مشللاور امنیت ملی پیشللین و سفیر 

آمریکا در سللازمان ملل و تونللی بلینکن ، معاون وزیر 
امور خارجه  و معاون مشاور امنیت ملی پیشین تونی 
بلینکن اسللت.  عوامل زیادی به نفع رایس هستند. او 
یکی از انتخللاب های نهایی برای معاونت بایدن بود و 
پس از این که کاماال هریس انتخاب شللد، این باور  به 
طور گسللترده وجود داشت که رایس در دولت جدید 
در سللمت های ارشللد قرار خواهد گرفت.  ناداو تامیر،  
یک دیپلمات سللابق اسرائیلی و مشاور ارشد امور بین 
المللللی و دیپلماتیللک در مرکز صلح و نللوآوری پِِرز،  
در ایللن باره گفت که دولت فعلی رژیم صهیونیسللتی 
احتماال واکنشی منفی به انتخاب سوزان رایس  خواهد 
داشت و این برای شان نشان دهنده دنباله روی دولت 
بایدن از سیاسللت های اوباما خواهد بود.  در حالی که 
تامیر شللخصا باور دارد رایس خیلی خوب خواهد بود، 
گفللت که او فکر می کند دولت نتانیاهو حتما بلینکن 

را ترجیح می دهد و بلینکن آدم بایدن خواهد  بود و به 
همیللن خاطر در خاورمیانه بهتر از رایس پذیرفته می 

شود که همیشه با اوباما شناخته خواهد شد.
اما دقیقا به خاطر روابط نزدیک بلنیکن با بایدن است 
که انتظار می رود سللمت مشللاور امنیللت ملی به او 
پیشللنهاد شود،  سللمتی که او را کنار بایدن قرار می 
دهللد.  بلینکن همچنین نقش مهمی در تایید شللدن 
توافق هسته ای دولت اوباما در سال ۲۰۱۵ در کنگره 
داشت و در کارزار انتخاباتی بایدن گفته بود که خروج 
دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته ای،  رژیم 
صهیونیسللتی را در مخاطره بیشللتری نسبت به ایران 

قرار داد. ایسنا

   نتایج یک نظرسنجی از مردم عراق مشخص کرد

نگرانی نتانیاهو از انتخاب احتمالی رایس به عنوان 
وزیر خارجه آمریکا


