
 پاسخ موسوی
 به اظهارات سفیر رژیم صهیونیستی 

 ســید عباس موسوی سفیر کشــورمان در باکو در 
توییتی در واکنش به اظهارات سفیر اسرائیل در این 
کشــور درباره انتخابات ایران، نوشت: " این اراجیف 
سفیر مفلوک رژیم شکست خورده اسرائیل است که 
هر ثانیه از وجود نامشــروع آن مملو از ترور، قتل و 
نسل کشی مردم در فلســطین و فراتر از آن است. 
در ۴۲ ســال گذشته بیش از ۱۷۰۰۰ ایرانی بیگناه 
توسط این رژیم تروریستی و دست آموزان آن )۲۳۲ 
نفر به ازای هر ســال وجود ننگیــن آن رژیم( ترور 
شــدند." سفیر رژیم صهیونیســتی پیشتر با اشاره 
به تعداد زیاد میکروفن های روی میز ســید ابراهیم 
رییســی، به نوعی تالش کرده بــود آن را با تعداد 

زندانیان سیاسی مرتبط کند.  ایسنا

پیام ویژه رهبر کره شمالی

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پیام تبریکی به 
مناسبت پیروزی آیت اهلل دکتر رئیسی در انتخابات 
ریاست جمهوری ایران، برای گسترش بیش از پیش 
روابط دوستانه و همکاری بین تهران و پیونگ یانگ 
ابــراز امیدواری کرد. کیم در پیام تبریکی که برای 
آیت اهلل رئیســی ارسال کرد، نوشت: »من به نیابت 
از دولت و ملت جمهــوری دموکراتیک خلق کره، 
تبریــکات گرم خود به مناســبت برگزیده شــدن 
جنابعالی به عنــوان رئیس جمهور ایــران را اعالم 

می دارم«.  العالم

تبریک به ملت ارمنستان

سعیدخطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه 
برگزاری موفقیت آمیز انتخابات زودهنگام پارلمانی 
در جمهوری ارمنستان را به مردم و منتخبین این 
انتخابات تبریک گفت. وی بــرای برگزیدگان این 
انتخابات در مســیر توسعه و پیشرفت ارمنستان و 
همچنین برقــراری ثبات داخلی و تحکیم صلح در 
منطقه آرزوی موفقیت کــرد و با تاکید بر اهمیت 
کشورهای همســایه در سیاست خارجی جمهوری 
اســالمی ایران، توســعه روابط با ارمنستان را مهم 
دانســت و ابراز اطمینان کرد با تشکیل پارلمان و 
دولت جدید، روابط دوستانه بین دوکشور  بیش از 

پیش توسعه و تعمیق یابد.  مهر

پیام دبیرکل اوپک 

»کاظــم غریــب آبادی« ســفیر و نماینــده دائم 
جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان های بین المللی 
در وین، از ارســال پیام کتبی »محمد سانوســی 
بارکیندو« دبیرکل اوپک، به آیت اهلل رئیسی در پی 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.در 
بخشــی از این پیام آمده است: با انتخاب جنابعالی 
به عنوان رئیس جمهور، مردم بزرگ ایران خدمات 
طوالنی جنابعالی و تعهد شــما به رفاه کشورتان را 

به رسمیت شناختند.  ایرنا

اخبار

 تقال برای متقاعد کردن آمریکا 
به عدم بازگشت به برجام

رئیس ســتاد کل ارتش رژیم صهیونیســتی که در سفری چهار روزه برای 
گفت وگو درباره »تهدید برنامه هسته ای ایران« در واشنگتن به سر می برد، 

به مقام های آمریکایی درباره بازگشت به برجام هشدار داد.
»آویو کوخاوی« رئیس ســتاد کل ارتش رژیم صهیونیستی که در سفری 
چهــار روزه برای گفت وگو درباره آنچه »تهدیدهای منطقه ای مشــترک« 
خوانده شــده، در واشــنگتن به ســر می برد، در تالش اســت بر تصمیم 
آمریکا برای بازگشــت به برجام تاثیر بگذارد. واحد سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی در بیانیه ای در خصوص گفت وگوهای وی در واشنگتن اعالم 
کرد رئیس ســتاد کل ارتش بر نواقص توافق هسته ای کنونی که به ایران 
امکان پیشرفت قابل توجه در زمینه سانتریفیوژها و همچنین افزایش قبل 
مالحظه میزان و کیفیت مواد غنی شــده در چند ســال آینده را می دهد 
تاکید کرد و همچنین کمبود نظارت در زمینه اشــاعه هســته ای را مورد 

تاکید قرار داد.
این مقام نظامی ارشــد رژیم صهیونیســتی در تالش برای متقاعد کردن 
مقام های آمریکایی در ادعایی، تهدیدی که بازگشت آمریکا به برجام ایجاد 
می کند را توضیــح داد و تاکید کرد که باید تمام اقدامات برای جلوگیری 
از دستیابی ایران به توانایی های هســته ای نظامی انجام شود.کوخاوی در 
حال حاضر در واشــنگتن در حال برگزاری نشست هایی با »لوید آستین« 
وزیــر دفاع آمریکا، »جیک ســالیوان« مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید، 
»مارک میلی« رئیس ســتاد مشــترک ارتش، »کنت مک کنزی« فرمانده 
تروریســت های آمریکایی در غرب آســیا )ســنتکام( و »ریچارد کالرک« 

فرمانده ستاد فرماندهی عملیات ویژه ایاالت متحده است.  فارس

گزارش

مذاکرات میان ایران و گــروه ۱+۴ در وین در حالی ادامه 
دارد و اخیرا گزارش ها از تاکید آمریکا بر استمرار تحریم ها 
گزارش دارد که پایگاه خبری پولیتیکو به نقل از منابع آگاه 
نوشــته آمریکا بسیاری از تحریم های اعمال شده در دوران 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه ایران را قانونی می داند.
بایدن در حالــی در مقام رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت 
کــه ادعــای رویکرد تعاملی با جهان را ســر مــی داد اما 
در عمــل اقدامــی در این حوزه صوتر نداده که اســتمرار 
تحریم هــای ایران و وقت کشــی غــرب در مذاکرات وین 
برای تحمیل زیاده  خواهی ها ســندی بر این رفتار اســت. 
در همیــن چارچوب یــک پایگاه خبری بــه نقل از منابع 
مطلع گزارش داده آمریکا حاضر نیست تمامی تحریم های 
اعمال شــده توســط »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور سابق 
آمریــکا علیه ایران را برای بازگشــت به توافق هســته ای 
برجام رفع کند.پایگاه خبری-تحلیلی »پولیتیکو« نوشــته 
مقام های آمریکایی به ایران اطالع داده اند که »جو بایدن«، 
رئیس جمهور آمریکا تمامی تحریم های اعمال شــده توسط 
»دونالــد ترامپ«، رئیس جمهور ســابق آمریکا علیه ایران 
را رفع نخواهد کرد، زیرا بســیاری از این تحریم ها مبنای 

قانونی دارند. 
این پایگاه خبری نوشــته با این حال، مقام های آمریکایی 
این را هــم  گفته اند که برخی از تحریم های دوران ترامپ 
بــا هدف ســخت تر کردن بازگشــت به توافق هســته ای 
در دولت های بعدی طراحی شــده اند و هــدف آنها تنبیه 
رفتارهای ایران نبوده اســت. این تحریم ها می توانند رفع 
شــوند.یک مقام آمریکایــی گفته ایرانی ها خواســتار این 
هســتند که تمامی تحریم های دوران ترامپ رفع شوند. او 
گفــت: »ایرانی ها، روی یک مورد مشــخص تأکید ندارند؛ 
می گوینــد تمامــی ]تحریم های دوران ترامــپ[ باید رفع 
شوند.«دولت »جو بایدن« مدعی است قصد دارد از طریق 
مذاکرات جاری در شــهر وین، پایتخت اتریش زمینه های 
الزم برای بازگشت کشــورش به توافق هسته ای برجام را 

فراهم کند.
در ایــن میان ســخنگوی کاخ ســفید گفــت: مذاکرات 
 وین درباره توافق هســته ای بر ســر برجــام تقویم زمانی

 خاصی ندارد.

از سوی دیگر یک نماینده مجلس سنای آمریکا تحریم های 
رئیس جمهور سابق کشــورش علیه ایران را بی اثر توصیف 
کرده و خواســتار عقب گرد دولت جدید از سیاست های او 
علیه تهران شده اســت.»کریس مورفی«، نماینده مجلس 
سنای آمریکا با اشــاره به بی اثر بودن تحریم های »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور ســابق آمریکا علیــه ایران توصیه 
کــرده مقام های دولت فعلی کشــورش بدون بیم و هراس 
اقدامــات او را به عقب برگردانند.مورفی در واکنش به خبر 
یک رســانه آمریکایی که گزارش داده دولت »جو بایدن«، 
رئیس جمهور آمریکا بســیاری ا زتحریم های دوران دونالد 
ترامــپ علیه ایران را قانونی می دانــد و حاضر به رفع آنها 
نیست در توییتر نوشت: »نابخردانه است که بخش ناچیزی 
از مباحثــات درباره رفع تحریم های ایران بر این ســئوال 

متمرکز است که "آیا آنها کارساز بودند؟"«
او در ادامه به این سئوال خود اینطور پاسخ داده که هیچ یک 
از تحریم های دوران ترامپ رفتار ایران باعث »بهتر شــدن 
رفتار ایران« )از نگاه آمریکا( نشــده است.او سپس در یک 
پیام توییتری دیگر نوشته است: »البته، اوباما نشان داد که 

تحریم های هدفمند چندجانبه علیه ایران به شرط داشتن 
هدف نهایی واقع بینانه می توانند موثر واقع شوند. بر عکس، 
ترامپ هــر جنبده ای را بدون برخــوردار بودن از حمایت 
متحدانمــان و برای دســتیابی به یک هــدف خیالبافانه 
 تحریم می کــرد. دیوانگی اســت که از برچیدن آشــوب 

تحریمی او بترسیم.«
از ســوی دیگر »نــد پرایس«، ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا گفته توافق هسته ای با ایران ضروری است اما برای 
پرداختن به مسائلی مانند برنامه موشکی این کشور کافی 
نیســت.ند پرایس درباره ضرورت توافق هســته ای با ایران 
گفت: »تمام چالش هایی که با ایران داریم دشوارتر خواهد 
شــد مگر آنکه محدودیت هایی علیه برنامه هســته ای این 
کشــور در نظر گرفته شود.«کشــورهای غربی به رهبری 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های گذشته ایران را به 
پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم 

کرده اند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است.
ایران تأکید می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان 
منع گسترش سالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس 

بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته ای 
را برای مقاصد صلح آمیز دارد.عالوه بر این، بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته ای 
ایران بازدید کرده اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه 
صلح آمیز انرژی هســته ای این کشــور به ســمت مقاصد 

نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.
ایران عالوه بر این در ســال ۲۰۱۵ به توافقی با کشورهای 
موسوم به گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش ها بر سر برنامه 

هسته ای خود دست پیدا کرد.
از ســوی دیگر وزیــر خارجه اتریش با اشــاره به میزبانی 
مذاکــرات درباره احیای برجــام در این کشــور، تصریح 
کرد کــه توافق هســته ای ایران هیــچ جایگزین بهتری 
ندارد.»الکســاندر شــالنبرگ« این مطلب را در نشســت 
مشــترک خبری با »فیصل بن فرحان« همتای ســعودی 
خود مطرح کرد که به وین ســفر کرده است.دیپلمات های 
ارشد کشــورهای عضو برجام طی یک ماه گذشته در وین 
گردهم آمده اند تا این توافق را که آمریکا در دوران ریاست 

جمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شد احیا کنند.
وزیر امــور خارجه اتریش بــا بیان اینکــه امنیت منطقه 
خاورمیانه برای وین مهم است افزود:  »برجام ممکن است 
یــک توافق عالی نباشــد اما بهتر از این اســت که چیزی 
نداشــته باشیم.گاهی اواقات در سیاست این سووال مطرح 
است که یا برای حصول توافق مطلوب صبر  کنید یا آنچه را 
قابل دسترســی است مورد بهره برداری قرار می دهید«وی 
بر همین اســاس تصریح کرد که تالش اعضای برجام برای 
حفظ و اطمینان از اجرای کامل این توافق ارزشمند است. 
شــالنبرگ عنوان کرد که از نگرانی های ادعایی کشورهای 
منطقه نســبت به ایران آگاه اســت »اما بحث بر سر این 
اســت که یا می گویید تا زمانی که این مسائل مد نظر قرار 
نگیــرد ترجیح می دهم هیچ توافق نباشــد یا اینکه گام به 
گام حرکت کنیم. به نظر من برجام گام ارزشمندی است و 
گفت وگو در سیاست بین الملل بسیار حائز اهمیت است.« 
الزم به ذکر است اخیرا پرس تی وی اعالم کرد که آمریکا 
هیچ کدام از شــروط ایــران برای مذاکــره را نپدیرفته و 
همچنان بر یک جانبه گرایی و تحمیل زیاده خواهی هایش 

اصرار دارد.

اصرار رئیس جمهور آمریکا بر حفظ تحریم ها با ادعای قانونی بودن 

بایدن دلبسته تحریم های ترامپ

ترور شهید سلیمانی در عراق اشتباه بزرگی بود
رئیس ائتالف الوطنیه عراق می گویــد که به آمریکایی ها اعالم کرده که 
ترور فرمانده ســابق نیروی قدس ســپاه انقالب اسالمی ایران در خاک 
عراق، اشــتباه بزرگی بود زیرا وی به دعوت بغداد در این کشــور حضور 
داشــت. »ایاد عالوی« در گفت وگو با شــبکه »الفرات«، گفت:» با طرف 

آمریکایی درباره اشــتباه بزرگ هدف قرار دادن شــهید قاسم سلیمانی، 
فرمانده ســابق نیروی قدس سپاه انقالب اسالمی ایران در خاک عراق سخن 

گفتم زیرا او به دعوت دولت عراق به این کشــور آمده بود«.وی تاکید کرد: بقای 
آمریکایی هــا در عراق از طریق قواعد نظامی و احتــرام به حاکمیت ارضی عراق 
سازماندهی نشده بود. وی با اشاره به این که، به شخصه دیگر اعتمادی به انتخابات 
و روند سیاسی کشور ندارد، پیش بینی کرد که درصد مشارکت در انتخابات فرارو 

که قرار است دهم اکتبر آتی برگزار شود، کمتر از ۱۸ درصد باشد.  فارس

موضع گیری مداخله جویانه دولت آلمان 
اشــتفن زایبرت، ســخنگوی دولت آلمان در یک کنفرانس خبری در 
برلیــن به طرح اظهاراتی مداخله جویانه دربــاره روند تائید صالحیت 
کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری در ایران پرداخت. او در عین 
حال گفت، در حال حاضر مذاکرات وین مهم اســت که رئیس جمهور 

آینده ایران در آن نقش خواهد داشــت. وی در پاســخ به سوالی درباره 
اینکه آیا صدراعظم آلمان به ســید ابراهیم رئیســی برای انتخاب به عنوان 

رئیــس جمهور جدید ایران تبریک خواهد گفت یــا نه، تصریح کرد که چیزی 
برای گفتن در این ارتباط ندارد. زایبرت در ادامه در اظهاراتی مداخله جویانه به 
روند تائید صالحیت نامزدهای انتخابات ایران اشــاره کرد و مدعی شد: گزینش 
کاندیداها برای انتخابات ریاســت جمهوری در ایران به هیچ وجه با تصوری که 

ما از یک انتخابات آزاد و عادالنه داریم، مطابقتی نداشت.  ایسنا

منتظر ادامه همکاری با مقام های ایرانی هستیم
سخنگوی »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به 
انتخاب حجت االســالم رئیسی به ریاســت جمهوری ایران اعالم کرد: 
منتظر ادامه همکاری با مقام های ایرانی هستیم. »استفان دوجاریک« 
در نشســت خبری روزانه خود اعالم کرد که »آنتونیو گوترش« منتظر 

ادامــه همکاری با مقام هــای ایرانی درباره موضوعــات مرتبط با احترام 
متقابل در راســتای منافع ایران، مردم آن و مردم منطقه است. وی در این 

خصوص گفت: روند معمول دنبال خواهد شد، شکی ندارم. اما این معموالً در زمان 
نزدیک به تحلیف انجام می شــود که تا جایی که من می دانم حدود ۶ هفته دیگر 
اســت.در سیزدهمین دور از انتخابات ریاســت جمهوری ایران که جمعه گذشته 
برگزار شد؛ آقای سید ابراهیم رئیسی با ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رأی، حائز 

اکثریت آراء و به این ترتیب، رئیس جمهور منتخب ایران شد.  مهر
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آگهی مفقودی 
ســندکمپانی یــک دســتگاه خــودرو وانــت پیــکان مــدل۸۱ رنگ ســفید به شــماره 
موتور۱۱۵۱۸۰۱۹۴2۹ و شــماره شاسی شاسی۸۰۹2۰۴۵3 به شماره پالک ایران 23- 

2۱6 ب۴2 متعلق بنام سعیدنامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردید.کاشان
*******************************************

شناسنامه مالکیت سواری پراید۱32 مدل ۱3۸۸ رنگ نقره ای متالیک شماره موتور 
3۱۵۰6۱۱ شماره شاسی S1422288116923 شماره پالک ایران ۹2-3۵2ب66 به نام 

علی فالح مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
*******************************************

برگ ســبز خودرو پراید سواری ۱3۱ به شماره شهربانی ایران۸2-7۱۴ل6۵ شماره 
شاسی NAS411100K3569062 شماره موتورM13 / 636۹۴۰۰ مفقودگردیده و فاقد 
اعتبار می باشــد.مالک متعهد می گردد مســئولیت ناشــی از ضمانت کشــف هرگونه فساد 

احتمالی را به عهده گیرد.ساری
*******************************************

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره ۱۴۰۰6۰32۹۰۱2۰۰2۴3۵ و ۱۴۰۰6۰32۹۰۱2۰۰2۴3۱ و 
۱۴۰۰6۰32۹۰۱2۰۰2۴2۴ هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار 
تصرفات مالکانه بالمعارض آقای مهدی مداح فیروزی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 
۱۱7 صادره از گرمسار در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی  به مساحت ۱37/2۹ متر 
مربع و احمد مداح فیروزی فرزند رمضانعلی به شــماره شناسنامه 6۰۸ صادره از گرمسار 
در ششــدانگ یک باب ســاختمان مسکونی به مســاحت ۱7۹/۴۵ متر مربع هر دو از پالک 
۴7 فرعی از 2۱ اصلی واقع در گرمســار روســتای کوشک خالصه خریداری از مالک رسمی 
خانم شمســی رحمانی و رمضانعلی مداح فیروزی فرزند درویشــعلی به شماره شناسنامه ۹ 
صدره از گرمسار در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 2۴۴/6۱ متر مربع 
از پالک ۴7 فرعی از 2۱ اصلی واقع در گرمســار روستای کوشک خالصه خریداری از مالک 
رسمی مشاعی آقای رمضانعلی مداح فیروزی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتــب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۱۱۵272۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۴/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۱۹                              
رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- علی اکبر شاه حسینی

مفهوم پیام پوتین به رئیسی   

کاظم جاللی ســفیر ایران در روسیه با بیان اینکه 
والدیمیــر پوتین اولین رهبر جهــان بود که برای 
حجت االســالم والمسلمین ســیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری منتخب ایران پیام تبریک فرستاد، 
تصریح کرد: این به معنای اراده جدی فدراســیون 
روســیه برای گســترش بیش از پیــش روابط با 

جمهوری اسالمی ایران است.
جاللی روز افزود: این پیام همان چیزی اســت که 
در نامه مقام معظم رهبری توســط رئیس مجلس 
شورای اسالمی تقدیم پوتین شد که در آن به روابط 
دو کشور در عرصه های مختلف بخصوص اقتصادی 
تاکید شــده بود و پوتین به عنــوان  اولین رئیس 
جمهــوری و اولین رهبر در جهان بود که به رئیس 
جمهوری منتخب ما پیام دادند و معنای این پیام آن 
است که باید روابط بیش از پیش بتوانیم گسترش 
دهیم و این اراده ای جدی اســت.والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری فدراســیون روسیه به دنبال اعالم 
نتایج سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهروی و 
به عنوان نخستین مقام ارشد خارجی، انتخاب سید 
ابراهیم رئیســی به سمت رئیس جمهوری منتخب 
جمهوری اســالمی ایران را به ایشان تبریک گفتدر 
بخشــی از این پیام آمده است: امیدوارم که فعالیت 
جنابعالی در این ســمت عالی به توسعه روز افزون 
همکاری دو جانبه ســازنده در زمینه های مختلف 
و همچنین تعامل مشــارکتی در امــور بین الملل 

مساعدت خواهد نمود.  ایرنا

اخبار

 انتخابات ایران موجب سردرگمی 
در مواضع دشمنان  

در اقدامی که آشکار کننده چرایی جوسازی های گسترده رسانه های غربی برای 
زیر سوال بردن انتخابات ایران است، به اعتقاد یک رسانه اسرائیلی نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری در ایران باعث تشدید و علنی شدن شکاف در مواضع ضدایرانی 

بین ایاالت متحده و اسرائیل شده است.
 پایگاه اطالع رســانی هاآرتص در گزارشی که امروز سه شنبه منتشر شد خبر داد 
نوع واکنش های صورت گرفته به نتایج انتخابات اخیر ریاســت جمهوری در ایران، 
نوعی ســردرگمی و شکاف در مواضع را بین ایاالت متحده از یک سو و اسرائیل 

از سوی دیگر پدیدار کرده است.
اناتان الیس بن ســاموئل در تحلیلی رفتارشناســانه از  مواضع مسئوالن ایاالت 

متحده و اســرائیل در این یادداشت نوشت: در شــرایطی که بنت و متحدینش 
موضع تند و شدیدی را بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی در پیش گرفته اند و تالش 
دارند از آن به عنوان اهرم فشــاری برای متقاعد کردن قدرت های جهانی حاضر 
در مذاکرات هســته ای با ایران استفاده کنند، واشــنگتن بر این باور است نتایج 

انتخابات ریاست جمهوری نباید به عنوان چالشی برای مذاکرات باشد.
این تحلیلگر اسرائیلی ضمن اعتراف صریح به شدت گرفتن سردرگمی و اختالف 
نظر بین مواضع تل آویو و واشــنگتن در مورد ایران نوشــت: سه روز اول بعد از 
اعالم نتایج انتخابات ریاســت جمهوری در ایران کافی اســت تا به شکاف حاصل 
بین واکنش های اســرائیل و آمریکا در مورد پرونده هسته ای ایران پی ببریم.در 
بخش دیگری از این تحلیل تأکید شــده است: اختالف در  واکنش ها جدیدترین 
نمونــه برای اثبات اختالف نظر بین دو طرف در رابطه با پرونده ایران محســوب 
می شود.نویســنده معتقد اســت با وجود آن که بنت و الپید تمام تالش خود را 
برای جلوگیری از برمال شــدن این شــکاف ها به کار بسته اند و حداقل در شرایط 
فعلی قصد دارند موارد اختالف فی مابین مشــخص نشوند  اما مسئولین اسرائیلی 

با این حال نتوانســته اند عصبانیت و حس انتقادی خود را نسبت به طرف پیروز 
در انتخابات ایران پنهان کنند.

همین عصبانیت باعث شد بنت در همان جلسه آغاز به کار کابینه جدید با حمله 
به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب از رهبران جهان بخواهد مانع از به ثمر 
رســیدن تالش های برای بازگشت به توافق هسته ای )برچیدن تحریم های جدید 
دوره ترامپ علیه ایران( با ایران شــوند.آویو کوخافی رئیس ستاد ارتش اسرائیل 
که این هفته به واشنگتن سفر کرده است هم بعد از اظهار نظرها به پنتاگون آمده 
اســت تا پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات وین با مســئولین عالی رتبه آمریکایی 
دیدار کند و در رابطه با پرونده هسته ای ایران به گفتگو و رایزنی بپردازد.در ادامه 
این تحلیل تأکید شده است، منابع آگاه سیاسی اسرائیلی به هاآرتص خبر دادند 
واکنش های اســرائیل نسبت به انتخابات ایران به شکل هماهنگی پیش می رود و 
به دنبال ارسال سه پیام مشخص و محوری به افکار عمومی است.اولین پیام تالش 
دارد نشان دهد انتخابات ایران دموکراتیک و آزاد نبوده است،  در این محور نوعی 

هماهنگی و همسویی بین اسرائیل و آمریکا وجود دارد.  تسنیم

 سیاست خارجی در دولت رئیسی 
پویا و منطقی خواهد بود

 حســین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در 
امور بین الملل در گفت و گو با شــبکه خبری سی ان ان تاکید کرد که 
سیاست خارجی دولت حجت االسالم والسلمین ابراهیم رئیسی ، پویا و 

منطقی و توام با گفتمانی قوی خواهد بود.
امیرعبداللیهان در این گفت و گوی کوتاه به چند ســوال درباره انتخاب 
حجت االسالم ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران و 

سیاست خارجی دولت آینده وی پاسخ داد.
امیر عبداللهیان گفت که سیاســت خارجی دولت آینده ایران به ریاست 
رئیســی، پویا و منطقی توام با گفتمانی قــوی خواهد بود؛ گفتمانی که 
بتواند منافع ایران را درهمه زمینه ها تامین کند.معاون پیشــین وزارت 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در پاسخ به این پرسش که روابط 
بین ایران و آمریکا در دروان ریاست جمهوری حجت االسالم والمسلمین 
ابراهیم رئیســی به چه صورت خواهد بود گفــت: آمریکا همواره فرصت 
ها را از دســت داده اســت و این مســاله بیشــتر منوط به رفتار طرف 
آمریکایی اســت بویژه آنکه تصمیم بگیرند روابط بــا ایران چگونه باید 
باشــد.امیر عبداللهیان درباره تفاوت بین دو دولت ترامپ و بایدن گفت: 
بایدن خواهان بازگشــت به برجام اســت و نباید مسائل منطقه ای و یا 
موشــکی را وارد این موضوع کند بلکه بایــد متمرکز به برجام و متعهد 
به بازگشت به آن باشــد.این دیپلمات جمهوری اســالمی ایران درباره 
نتیجه مذاکرات وین نیز به ســی ان ان گفــت: در صورت تامین حقوق 
 ایران و اجرای کامل تعهدات از ســوی طرف مقابل برجام می تواند وارد 

مرحله اجرایی شود.  العالم


