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واکنش ایران به انفجارهای تروریستی در عراق 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه انفجارهای تروریس��تی در 

عراق را به شدت محکوم کرد.

به گزارش فارس، بهرام قاسمی انفجارهای تروریستی سامرا 
و تکری��ت در ع��راق که به کش��ته و زخمی ش��دن ده ها تن از  

انسان ها و زائران بی گناه منجر شد را به شدت محکوم کرد.
وی ضمن تس��لیت ای��ن وقایع دردناک، ب��ا بازماندگان این 

اقدامات شوم تروریستی ابراز همدردی کرده و بار دیگر مسئولیت 
جامعه جهانی در مقابله با گسترش تروریسم و اقدامات وحشیانه 
گروه های تکفیری را مورد تأکید قرار داد. سخنگوی وزارت امور 
خارجه ضمن ابراز تاس��ف از ش��هادت و زخمی شدن تعدادی از 

زائران ایرانی در حوادث تروریس��تی سامرا این ضایعه دردناک را 
به ملت ایران و خانواده های داغدار این ش��هدای مظلوم تسلیت 
گفت. قاسمی گفت : جمهوری اسالمی ایران تا شکست کامل و 

پاکسازی تروریسم، در کنار دولت و ملت عراق خواهد ایستاد.

کارشناس مسائل غرب آسیا مطرح کرد
برکناری 100 هزار نفر به خاطر یک کودتای نافرجام!

قنادباش��ی با بیان اینک��ه امروز یک حالت آش��تی ناپذیر 
می��ان مردم کرد و دولت ترکی��ه بوجود آمده و این حالت ديــــدگاه

دیگ��ر مح��دود به پ.ک.ک نیس��ت ی��ادآور ش��د: بعد از 
کودتای مرداد ماه در ترکیه، همچنان بس��یاری از کارمندان کردتبار این کش��ور 

در زندان ها به سر می برند.
فیلترینگ شبکه های اجتماعی در ترکیه:هدف اردوغان از مقابله با کردهای 

ترکیه چیست؟
جعفر قنادباش��ی کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت وگو با میزان، با اشاره 
به انفجار چند روز قبل در اس��تان دیاربکر ترکیه که یکی از مهمترین استانهای 
کردنشین این کشور محسوب می شود و نحوه مواجهه دولت ترکیه با این حادثه 
عنوان کرد: دولت ترکیه سعی کرده با مسدودسازی شبکه های اجتماعی و اطالع 
رس��انی و فیلترینگ فضای مجازی، اجازه ش��کل گرفتن ی��ک جریان اجتماعی 
ت��ازه نفس علیه دولت در اس��تان دیاربکر را ندهد. وی ب��ا بیان اینکه فیلترینگ 
شبکه های اجتماعی در استان دیاربکر، در قالب تدابیر امنیتی برای جلوگیری از 
گس��ترش اعتراضات تفسیر می شود عنوان کرد: دولت ترکیه در عرصه برخورد با 
مردم، گروههای سیاسی و گرایش های قومی این کشور، برخورد بسیار نسنجیده 

و غیرعاقالنه ای را در پیش گرفته است.
این کارش��ناس مس��ائل غرب آسیا با اش��اره به اختالفات اساسی و ریشه ای 
دول��ت رجب طی��ب اردوغان و کردهای ترکیه گفت: اکنون نزدیک به دو س��ال 
است که دولت ترکیه با بخشی از کردهای این کشور وارد یک جنگ علنی شده 
اس��ت و دولت تحت عنوان مقابله با پ.ک.ک، بیش��ترین فش��ار را بر 16 استان 

کردنشین از مجموع 21 استان کردنشین این کشور وارد می کند.
قنادباش��ی با بیان اینکه امروز یک حالت آش��تی ناپذی��ر میان مردم کرد و 
دول��ت ترکیه بوجود آمده و این حالت دیگر محدود به پ.ک.ک نیس��ت یادآور 
ش��د: بعد از کودتای مرداد ماه در ترکیه، همچنان بسیاری از کارمندان کردتبار 
این کش��ور در زندان ها به سر می برند. این کارشناس مسائل غرب آسیا در پایان 
با بیان اینکه در نتیجه کودتای نافرجام در ترکیه 100 هزار نفر از مس��ئولیتهای 
خود برکنار شوند خاطرنشان کرد: دولت ترکیه امروز در وضعیت بسیار متزلزل و 
آسیب پذیری قرار گرفته و به همین دلیل سعی دارد تا با فشار بر مردم، از ایجاد 

هجمه های سنگین علیه خود بکاهد.
گفتنی است که مدتی است ترکیه دستخوش تحوالت و بحران هایی اساسی 
ش��ده که اگر نتواند این بحران را به درستی مدیریت کند بطورحتم با مشکالت 
متعددی روبرو خواهد ش��د؛از سویس دیگر ناظران سیاسی منشاء این بحران ها 
را در ترکیه رفتارهای  قابل تامل این کشور دربرابر تحوالت منطقه برشمردند و 
مواضعی نامتعارفی که این کشور در قبال تروریست ها و دخالت هایش در عراق 
و س��وریه اتخاذ کرده موجب شده تا کشور خودش نیز کانون بحران قرار گیرد و 

شاهد عملیات تروریستی در برخی شهرهای این کشور باشیم.

سی ان ان:
 ایران، چالش قوی و بزرگ رئیس جمهور جدید آمریکا خواهد بود

ش��بکه خبری آمریکای��ی به مجموع��ه چالش های رئیس 
جمهوری آینده آمریکا همچون ایران، موش��ک های اتمی بـازي رسـانه

کره ش��مالی و بحران س��وریه اش��اره کرد و نوشت: رئیس 
جمهور جدید آمریکا با دنیایی از مصائب مواجه است.

ب��ه گزارش فارس، وبگاه ش��بکه خب��ری »س��ی.ان.ان« در مطلبی پیرامون 
»مش��کالت ف��راروی رییس جمهور بع��دی آمریکا« که قرار اس��ت هفته جاری 
انتخاب شود با اشاره به ستیز در عراق و سوریه، شعله ور شدن تنش های قومیتی 
خاورمیانه، رهبر غیر قابل پیش بینی کره ش��مالی و توس��عه زرادخانه اتمی این 
کشور، به چالش  کشیدن آمریکا از سوی چین بابت دریای چین جنوبی و حضور 
موشک های اتمی روسیه در مرزهای  اعضای ناتو  و مخالفت این کشور با رویکرد 
آمریکا در سوریه نوشت: رییس جمهور بعدی آمریکا با مجموعه ای از رویدادهای 
غیرمترقبه  و موارد مخربی مواجه می شود که البته برخی آن ها قطعیت دارند .

»مارک دوبو ویتز« مدیر اندیش��کده »دفاع از دموکراس��ی ها« در این زمینه 
گفت: »من چالش زودرسی را پیش بینی می کنم .«

وی با نام بردن از »ایران به عنوان چالشی قوی« گفت: »دولت جدید آمریکا 
باید خود را برای مجموعه ای از واکنش های  متناسب و نامتناسب آماده کند.«

ب��ر این اس��اس، تحلیلگران دیگر البت��ه چالش های زودرس را از »آس��یا و 
اروپا« پیش بینی کردند  به طوری که »ویکتور چا« مشاور ارشد »مرکز مطالعات 
راهب��ردی و بین الملل«  گفت: »کره ش��مالی به یقی��ن دولت بعدی آمریکا را به 
چالش می کش��د.« »جیمز کلپر« ریی��س آژانس اطالعات ملی آمریکا نیز در ماه 
اکتبر سال جاری با اذعان به این مسئله گفت: »این معضل بسیار بدتر از هشت 
س��ال قبل اس��ت و مس��تلزم این اس��ت که دولت بعدی گام های قاطعانه چون 
تحریم شرکت های چینی که در تعامل با کره شمالی هستند و یا تغییر سیاست 
در زمین��ه دفاع موش��کی را اتخاذ کند.« »آرون دیوید میلر« معاون اندیش��کده 
»ویلس��ون سنتر« نیز با اش��اره به روابط آش��فته آمریکا با ترکیه گفت: »آمریکا 
فاقد دوستان سنتی خواهد بود و در نقطه مقابل دشمنان سنتی ما با هم متحد 
می ش��وند.« »جاش الندی��س« رییس »مرکز مطالعات خاورمیانه« در دانش��گاه 
اوکالهام��ا نی��ز در این زمینه گفت که »س��وریه« آزمون دش��واری برای رییس 
جمهور بعدی اس��ت. وی افزود: »در زمینه حمایت از افراد و گروه ها در س��وریه 
گزینه های دش��واری را پیش رو داریم. اگرما از کردها دفاع کنیم، آنگاه با ترکیه 
به اختالف می افتیم. اگر از ترک ها و شورش��ی ها حمایت کنیم، باید با روسیه در 

بیافتیم و از حمایت از کردها دست برداریم.«
ادع��ا و نگرانی این رس��انه غربی در حالی مطرح  می ش��ود ک��ه آمریکا به 
عن��وان بزرگترین چالش برای منطقه و عرصه بین الملل محس��وب می ش��ود و 
بیش��ترین بحران آفرینی ها را نیز در منطقه داش��ته اس��ت. در سالهای گذشته 
آمریکا بیشترین حمایت ها را از گروهکهای تروریستی در منطقه عهده دار بوده 

که باعث جوالن دادن این تروریستها در منطقه شده است.

ت اول
نوب اصـالحـيـه

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 

پيرو آگهي مناقصه عمومي مورخ ٩٥/٨/١٢ و ٩٥/٨/١٣ مندرج در روزنامه سياست روز به اطالع مي رساند نظر به اينكه اصالحاتي 

در مناقصات زير صورت گرفته الزم است كليه متقاضياني كه اسناد مناقصه را دريافت داشته اند جهت دريافت اسناد مناقصه اصالح شده به 

پايگاه ملي مناقصات مراجعه نمايند. مهلت دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات مطابق تاريخ هاي ذيل تمديد مي گردد.

١-دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره كل راه و شهرسازي استان کهگيلويه و بويراحمد- ياسوج -  ضلع جنوبي ميدان شهيد فهميده 

 http://tender.bazresi.ir :و سامانه ثبت معامالت سازمان بازرسي کشور http://iets.mporg.ir/ :٢-آدرس سايت الكترونيكي مناقصات

٣-زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهي از ساير شرايط : از تاريخ ٩٥/٨/١٦ لغايت ٩٥/٨/٢٠ عالوه بر سايت اينترنتي پايگاه ملي مناقصات كشوري به آدرس 

 /http://iets.mporg.irمي بايست دريافت اسناد به صورت حضوري از طريق بند ١ اين آگهي دريافت گردد.

 ٤-مناقصه گران مي بايست پاكات اسناد و پيشنهادهاي خود را در وقت اداري از تاريخ ٩٥/٨/٢١ لغايت ٩٥/٩/١  به  اداره حراست اداره كل راه و شهرسازي  واقع در

ياسوج - بلوار بويراحمد-ساختمان شماره يک تحويل و رسيد دريافت دارند.

٥-جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ ٩٥/٩/٢ راس ساعت ٩ صبح تشكيل مي گردد. از كليه مناقصه گران و يا نماينده رسمي آنها  جهت شركت در جلسه بازگشايي 

پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.

٦-تنها پيمانکاراني ميتوانند در مناقصات فوق شرکت نمايند که رتبه و صالحيت آنان در سامانه اينترنتي www.sajar.mporg.ir داراي اعتبار باشد . پرينت صالحيت شركت 

بايد از سايت مذكور تهيه گرديده و روي پاكت اصلي مناقصه ( لفاف اصلي ) نصب گردد بطوريكه پيش از بازگشايي قابل رويت و بررسي باشد.

٧-الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه در پاكت الف ، اسناد شركت در پاكت ب ، پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت ج ، هر سه پاكت فوق الذكر الك و مهر و همه پاكتها 

در لفاف مناسب الك و مهر شده به اداره حراست تحويل نمايند. 

٨-مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت ٣ ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.

٩-ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.

    آگهي نوبت اول – ٩٥/٨/١٧ آگهي نوبت دوم -٩٥/٨/١٨

اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

وزارت راه وشهرسازي
اداره کل راه و شهرسازي 

استان  کهگيلويه و بويراحمد

محل اجراشرح پروژهرديف
برآورد اوليه برمبناي فهرست بهاي 

تجميع شده راه وباند۹۵ (ريال)

مبلغ تضمين شركت 

در مناقصه (ريال)
 صالحيت مورد نياز

۱
بهسازي و آسفالت جاده قبرستان دوگنبدان 

(آنتني كارخانه روغن نباتي) (ازكيلومتر ۰۰۰+۰ الي ۴+۰۰۰)
رتبه ۵ راه و باالتر۳۴۸۹۸۶۷۷۱۸۱۱۷۴۵۰۰۰۰۰۰گچساران

۲
احداث راه روستايي رودبال 

(از امامزاده ي شامبراكان به طول ۲۰۰+۳ كيلومتر )
رتبه ۵ راه و باالتر۱۲۴۳۵۶۰۵۸۵۹۶۲۲۰۰۰۰۰۰گچساران

انتخابات آمریکا؛ ماهیت واقعی جهان سلطه
محمدرضا آقابابایی

جان کری، وزیر خارجه آمریکا که در نشستی در لندن 
به س��واالت دانش��جویان پاس��خ می داد، گفت: »لحظاتی 
وجود دارد که شرمساری محض است. گاهی از هر عرفی 
که من می ش��ناختم هم خارج می شود.« او البته چندی 
پی��ش هم انتخاب��ات این دوره ریاس��ت جمهوری ایاالت 
متحده را مایه شرمساری آمریکا دانسته بود.  اما این همه 
واقعیت نیس��ت و هر چه قدر جان ک��ری تالش کند این 
افتضاح را الپوش��انی کند، ره به جایی نخواهد برد. آنچه 
ح��اال روی دایره افتاده اس��ت، ماهیت واقعی آمریکا و در 

حقیقت ماهیت واقعی جهان سلطه است. 
حاال دارد آش��کار می شود کسانی که مدعی حکومت 
جهانن��د و فاصله س��ایر کش��ورها با خودش��ان را میزان 
توس��عه یافتگی آنها می خوانند، به لح��اظ برخورداری از 
ارزش های انسانی، در اسفل الس��افلین درجات گرفتارند 

و تازه این اول داستان است. 
بعد از ش��نیده شدن صدای خرد شدن استخوان های 
کمونیسم، صدای خرد شدن استخوان های همه ایسم هایی 
که نیت کرده اند در مقابل حقیقت عالم بایس��تند، بلندتر 
از قبل ش��نیده می ش��ود و دیر نیس��ت پر شدن جهان از 

عدل و قسط.

دیدار وزیر خارجه توگو با ظریف
وزی��ر خارجه توگو با ظریف دیدار و در خصوص ابعاد 
مختلف روابط دوجانبه، راه کارهای گسترش همکاری در 
حوزه های اقتصادی، مسایل منطقه ای و بین المللی رایزنی 

کرد.
به گ��زارش می��زان، دراین دی��دار در خصوص ابعاد 
مختلف رواب��ط دوجانبه، راه کارهای گس��ترش همکاری 
در حوزه ه��ای اقتصادی، مس��ایل منطقه ای و بین المللی، 
همچنین مبارزه با پدیده تروریسم و افراط گرایی گفت وگو 

و تبادل نظر شد.

سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به ورشو 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به دعوت 
معاون نخس��ت وزیر لهس��تان و ب��ه منظ��ور گفت وگو با 
مقامات این کش��ور در خصوص گس��ترش همکاری های 

صلح آمیز هسته ای دیروز به ورشو رفت.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، علی اکب��ر صالح��ی در مدت 
حضورش در لهستان در خصوص گسترش همکاری های 
صلح آمیز هس��ته ای با مقامات این کشور گفت وگو خواهد 
کرد. رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران روزهای سه شنبه 
و چهارش��نبه )1۸ و 1۹ آبان ماه( در لهس��تان با مقامات 
این کش��ور ابعاد مختلف همکاری های صلح آمیز هسته ای 

را بررسی می کند.

ب��ه ب��اور بس��یاری از ناظران 
معادلـــــه

هدی دهقان بذرافشان
سیاسی با اینکه نشانه هایی از 
تاکتیک رفتاری مصر در قبال 
ای��ران مبنی بر توس��عه مناس��بات سیاس��ی دیده 
می ش��ود ام��ا برخ��ی جهت گیری ه��ای غل��ط  و 
تأثیرپذی��ری قاه��ره از آمری��کا و متحدانش تغییر 
اس��تراتژیک روابط مصر با ایران را همچنان با تأمل 

روبرو می کند.
با اینکه مناس��بات ایران و مصر در س��طح دفتر 
حاف��ظ منافع اس��ت و هن��وز س��فارتخانه ای در دو 
کش��ور تاسیس نش��ده اما توس��عه دیپلماسی میان 
دو کش��ور و تأثیرگذاری ه��ر دوی آنها در تحوالت 
منطقه  همواره موضوعی بوده که کارشناسان بر آن 
اتفاق نظر داشتند. وحدت ملی و انسجام اسالمی از 
اهداف راهبردی نظام جمهوری اس��المی ایران بوده 
و در مقابل آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدانشان 
همواره تالش می کنند با اتخاذ سیاست تفرقه افکنی 
میان قطب های جهان اسالم، زمینه های شکاف و دو 

دستگی میان امت اسالمی را فراهم کنند.
مص��ر هم از جمله کش��ورهایی که نه تنها خود 
تح��ت تاثی��ر زیاد آمری��کا و متحدانش اس��ت بلکه 
آمریکا نیز برای تاثیرگذاری روی این کش��ور از هیچ 

راهی فروگذاری نکرده است.
مصر در طول قرون متمادی به عنوان کش��وری 
الهام بخش در جهان اس��الم مطرح بوده است، از این 
رو  حرکت های ضد استعماری مصر در طول دهه های 
اخیر حساسیت این کشور را افزایش داده و سعی رژیم 
اس��تعمارگر و صهیونیست بر این قرار گرفت که مصر 
را حیز انتفاع انداخته و این کش��ور را در س��طح یک 
کش��ور درجه چندم منطقه تقلی��ل دهند. به همین 

خاطرماجرای  ننگین و س��یاه کمپ دیوید در پرونده 
سران خائن این کشور قرار دارد که مردم انقالبی این 
کش��ور در طول چهار دهه گذشته از وجود این نقطه 
س��یاه احس��اس حقارت نموده و تالش می کردند به 
گونه ای در فضای سیاس��ی- اجتماع��ی منطقه آن را 
جبران کنند که تاکنون اقدامات آنان به نتیجه نرسیده 
است.  البته در زمان حضور محمد مرسی نیز به دلیل 
جهت گیری های غلط وی انقالبیون واقعی در مصر به 

محاق رفته و توان فعالیت چشم گیری را نداشتند.
البته مدتی اس��ت که بخاط��ر اختالفات مصر و 
عربستان بر سر موضوعات منطقه ای از جمله سوریه  
بعضی از مواضع دولت کنونی در مصر نشان از تغییر 
تاکتیک و نه استراتژی در این کشور در قبال تهران 
دارد. به باورناظران سیاسی ایران و مصر می توانند با 
هم اندیش��ی و اتخاذ راهبرد مشترک، نقش مهمی را 

در حل و فصل بحران های منطقه ای ایفا کنند. 
به بیان دیگر تهران و قاهره به عنوان دو قدرت 
منطق��ه ای و تاثیرگ��ذار جهان اس��الم، می توانند با 
گس��ترش همکاری، منافع مش��ترک متع��ددی را 
از قبال ای��ن روابط پیگیری نماین��د که تحقق این 
هدف مستلزم شناخت زمینه های متعدد واگرایی و 
همگرای��ی در روابط دو کش��ور و راه کارهای پیش 

روی برای توسعه دیپلماسی است . 
البت��ه ناظران سیاس��ی این نکت��ه را نیز یادآور 

ش��دند که ب��ا توجه به ق��درت منطق��ه ای ازاین رو 
کش��ورهای منطق��ه تالش می کنند ب��ا ایجاد رابطه 
مس��تقیم با تهران، به نوعی از گس��ترش و ش��دت 
بحران های منطقه ای بکاهن��د؛ قاعده ای که طبیعتا 
مصر نی��ز از آن تبعیت می کند. ش��اید مصری ها به 
این نتیجه رس��یده اند که اوض��اع کنونی منطقه به 
هیچ وجه به نفع مصالح آنها نیس��ت و اگر قرار است 
از بحران ه��ای منطقه ای خود را دور نگه دارند، باید 
رواب��ط خود را  با یکی از وزنه های تاثیرگذار منطقه 

یعنی ایران رابطه  توسعه دهند. 

 تغییر تاکتیک در مصر
برای توسعه مناسبات با ایران  

دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل 
سیاس��ت خارجی در خصوص روابط ایران و مصر به 
سیاست روز گفت: مصر به عنوان یکی از قطب های 
جهان اسالم در طول قرون گذشته نقش بسزایی در 
تحوالت منطقه، ژئواس��تراتژیک غرب آسیا وشمال 

آفریقا داشته است. 
وی افزود: مصر در طول قرون متمادی به عنوان 
کشوری الهام بخش در جهان اسالم مطرح بوده است، 
از این رو حرکت های ضد اس��تعماری مصر در طول 
دهه های اخیر حساس��یت این کشور را افزایش داده 
و س��عی رژیم اس��تعمارگر و صهیونیست بر این قرار 

گرفت که مصر را حیز انتفاع انداخته و این کشور در 
سطح یک کش��ور درجه چندم منطقه تقلیل دهند. 
این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی تشریح کرد: 
به همین خاطرماجرای  ننگین و س��یاه کمپ دیوید 
در پرونده س��ران خائن این کشور قرار دارد که مردم 
انقالب��ی این کش��ور در طول چهار دهه گذش��ته از 
وجود این نقطه سیاه احساس حقارت نموده و تالش 
می کردند به گونه ای در فضای سیاس��ی- اجتماعی 
منطقه آن را جب��ران کنند که تاکنون اقدامات آنان 
به نتیجه نرس��یده اس��ت.  به اعتقاد صدرالحسینی 
 حت��ی در زمان حضور محمد مرس��ی نی��ز به دلیل 
جهت گیری های غلط وی انقالبیون واقعی در مصر به 

محاق رفته و توان فعالیت چشم گیری را نداشتند. 
وی اظهارداشت: با وجود گفته های فوق به نظر 
می رس��د جمهوری اسالمی ایران و مصر می تواند در 

روند های آینده منطقه موثر واقع شود.
صدرالحس��ینی این را هم یادآور ش��د که البته 
نبای��د فراموش ک��رد گرایش بیش از ان��دازه ژنرال 
السیس��ی به عربستان چشم انداز روابط ایران و مصر 
را تا ح��دودی تیره نموده بود ام��ا بعضی از مواضع 
دول��ت کنونی در مصر نش��ان از تغییر تاکتیک و نه 

استراتژی در این کشور دارد. 
وی در پایان گفت: اما می توان روابط در س��طح 
فرهنگ��ی، حوزه های علمیه و دانش��گاه بزرگ االزهر 

و ارتباط��ات تجاری و اقتصادی و نقاط مش��ترک در 
خصوص کانال س��وئز به عنوان گذرگاهی که با عمل 
انقالب��ی مصری ها به یک گ��ذرگاه بین المللی و ملی 
تبدیل شده است ارتقای روابط را شروع نموده تا شاید 
در س��ال های بعد روابط دو کشور با اهمیت در غرب 

آسیا و شمال آ،ریقا به نقطه نظر مطلوب برسد.

تأثیر پذیری مصر از آمریکا زیاد است 
حس��ن هانی زاده کارشناس مس��ائل سیاست 
خارجی در خصوص مناس��بات تهران- قاهره و تاثیر 
آن بر تحوالت منطقه به سیاس��ت روز گفت: روابط 
ای��ران و مصر بعد از پیروزی انقالب اس��المی دچار 

فراز و نشیب های زیادی همراه بود. 
وی اف��زود: البت��ه درش��رایط کنون��ی رواب��ط 
تنش زایی میان دو کش��ور حاکم نیس��ت اما روابط 
دیپلماتیک میان دو کشور آن طور که باید  از سطح 

قابل قبولی برخوردار نیست.
این کارش��ناس سیاست خارجی تصریح کرد: از 
آنجایی که مصر به لحاظ اقتصادی و نظامی وابسته 
به آمریکا و عربس��تان است لذا همواره سیاست های 

خود را با این دو هماهنگ می کند.
هانی زاده این نکته را هم یادآور ش��د که البته 
مدتی اس��ت که روابط مصر و عربستان بر سر برخی 
جریان��ات منطق��ه ای از جمله س��وریه ونیز کاهش 
کمک مالی ریاض به قاهره و دیگر  با اختالف همراه 
و ب��ه تیرگ��ی گراییده اس��ت. وی در پایان گفت: با 
اینکه انتظ��ار می رود روابط این دو کش��ور بیش از 
گذشته ارتقا یابد اما مصر کشوری است که به شدت 
تحت تاثی��ر آمریکا و متحدانش اس��ت و این کمی 

توسعه مناسبات با تهران را با تامل روبرو می کند.

ارزيابی کارشناسان ازآينده سطح مناسبات ايران و مصر

توسعه روابط قاهره و تهران امکان پذیر است؟

نخست وزير روسیه: 

برجام يک موفقیت 
است

دیمیتری مدودف گف��ت: برجام به عنوان 
هبــــرد ا ی��ک موفقی��ت از جمل��ه دس��تاوردهای ر

هم��کاری ب��رای حل مس��ائل مط��رح در 
عرصه بین المللی است.

به گزارش ایرنا، نخس��ت وزیر روس��یه در مصاحبه با شبکه 
دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی، افزود: روابط تهران و مسکو در 

عرصه های اقتصادی و فنی-نظامی در حال گسترش است.
م��دودف که قرار اس��ت پنجش��نبه آینده ب��رای مذاکره با 
مقام های رژیم صهیونیس��تی به فلس��طین اش��غالی س��فر کند، 
 همچنی��ن اظهار کرد ک��ه تحویل مجموعه ه��ای پدافند هوایی
 اس-300 به ایران بر روابط مسکو و تل آویو تاثیری نمی گذارد.

وی در ادام��ه با خوب خواندن روابط روس��یه و فلس��طین 
اش��غالی گفت: همزمان ب��ا ایران و کش��ورهای دیگر منطقه نیز 

رابطه داریم. نخست وزیر روسیه همچنین بیان کرد: پس از آنکه 
با تالش های صورت گرفته از جمله از جانب روسیه و رسیدن به 
برجام موضوع هسته ای ایران حل و تحریم ها نیز لغو شد، مسکو 
ش��روع به گس��ترش همکاری ها با تهران ک��رد، ولی پیش از آن 

براساس تحریم های تسلیحاتی تحویل نشد. 
وی گفت: به یاد دارم در نخستین دیدارم با باراک اوباما، وی 

گفت که مس��اله برنامه هس��ته ای ایران برای من موضوع شماره 
یک اس��ت.  مدودف در ادامه با اش��اره به اینکه به عنوان رئیس 
جمهوری وقت روس��یه تحویل س��امانه دفاعی پدافند موش��کی 
اس-300 را ب��ه ایران منع کردم، گفت: بدیهی اس��ت عالقه مند 
تشدید تنش ها نیستیم، هر چند می خواهیم روابط کامل با ایران 
برقرار کنیم. مسکو سال 2007 قرارداد فروش اس 300 به تهران 
را امضا کرد، ولی مدودف س��ال 2010 به بهانه اجرای قطعنامه 
ش��ورای امنیت سازمان ملل زیر فشار آمریکا آن را معلق کرد در 
حالیکه این س��امانه دفاعی ش��امل تحریم ها نمی شد و بخشی از 
ارزش قرارداد را نیز گرفته بود، ولی سال 2015 والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روس��یه دستور تحویل این سامانه ها را به ایران 

صادر کرد که اکنون روند آن کامل شده است. 
م��دودف همچنی��ن در ادام��ه مصاحب��ه ب��ا رس��انه رژیم 
صهیونیس��تی ضمن اشاره به س��ردی روزافزون روابط واشنگتن 
و مس��کو، گفت: مناسبات روس��یه و آمریکا به پایین ترین سطح 
س��قوط کرده و این کش��ور مس��ئول بروز وضعیت کنونی است. 
متاسفانه به دلیل رویدادهای اوکراین و با اقدام های دولت باراک 

اوباما، شاهد چنین وضعیتی در روابط دوجانبه هستیم.
نخست وزیر روسیه افزود: زمانی که تماس ها را با اوباما در آغاز 
دوره ریاس��ت جمهوری وی آغاز کردیم، هیچ تصوری نداشتیم که 

روابط مسکو و واشنگتن تا این حد بی سابقه سقوط می کند.  مدودف 
همچنین یادآوری کرد: در زمان ریاست جمهوری اوباما هم دوره هایی 
بود که روابط روس��یه و آمریکا در سطح خوبی قرار داشت.  نخست 
وزیر روسیه از جمله نتایج این همکاری را موفقیت در دستیابی به 
برجام به عنوان یک دس��تاورد بین المللی بین ایران و 1+5 و برخی 
م��وارد دیگر از جمله اج��رای قرارداد کاهش تس��لیحات تهاجمی 
راهبردی از س��وی واشنگتن و مسکو بر ش��مرد. وی گفت: اکنون 
نی��ز این نکته را یادآوری می کنیم که طرف روس��ی مقصر تیرگی 
روابط با آمریکا نیست و این وضعیت انتخاب ما نبود، بلکه عالقه مند 
بهبودی روابط دو کشور هستیم.  مدودف در ادامه خاطرنشان کرد 
که روس��یه قصد اعمال تحریم های جدید علی��ه آمریکا و اتحادیه 
اروپ��ا را ندارد، زیرا وضع این گونه محدودیت های خارجی بی فایده 
است.  وی همچنین با اشاره به ممنوعیت واردات کاالهای مختلف 
از جمله مواد غذایی و محصوالت کش��اورزی از آمریکا و کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا به عنوان اقدام متقابل روسیه، گفت: معتقدم ادامه 
تبادل تحریم ها مس��یر درستی نمی باشد و مسابقه جدید در این 
زمینه تجربه خوبی نیست.  مدودف افزود: تحریم همیشه اقدام بدی 
بوده و ما هیچگاه خواهان اعمال تحریم علیه کشوری نبودیم. زمان 
ش��وروی بارها تحریم های گوناگون وضع کردند و هیچ نتیجه ای 

نگرفتند و شوروی در مسیر خود حرکت کرد. 

مس��ئول دفتر یک رس��انه 
آمریکای��ی در ته��ران، طی درحـــاشیه

ک��ه  نوش��ته  گزارش��ی 
مناظره های هیالری کلینت��ون و دونالد ترامپ به ابزار 
ایرانی ها برای استهزای دموکراسی آمریکا تبدیل شده 

است.
به گزارش فارس، در حالی که چند روزی تا پایان 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا باقی نیس��ت، یک 
رس��انه آمریکایی با دلخوری نوش��ته ک��ه مناظره های 
هی��الری کلینتون و دونال��د ترامپ، به اب��زاری برای 

استهزای آمریکا تبدیل شده است.
در گ��زارش نیوی��ورک تایم��ز آمده اس��ت: »در 
گذشته، ایرانی هایی که می خواستند آمریکا را مسخره 

کنند، آدمک های مقوایی عمو سام را آتش می زدند اما 
در ماه ه��ای اخیر و با توجه ب��ه مجموعه ای از اتفاقات 
عجیب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ایرانی ها 
با روشن کردن تلویزیونهایشان و کشیدن کاریکاتورها، 

"شیطان بزرگ" را مسخره می کنند«.
در این مطلب که توس��ط رئیس دفتر این روزنامه 
آمریکایی در تهران نوشته شده، ایرانی ها برای مسخره 
کردن آمریکا ب��ه پخش زنده مناظره ه��ای تلویزیونی 

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روی آوردند.  
به گفت��ه او، تصمیم برای پخش زنده مناظره های 
ریاس��ت جمهوری هیالری کلینت��ون و دونالد ترامپ، 
»تصمیمی بی س��ابقه« بود. این رس��انه آمریکایی که 
ش��بیه به دیگر رسانه های غربی همواره فضای سیاسی 

ایران را به دو قس��مت ادعایی »اصالح طلب و تندرو« 
تقسیم می کند، مدعی شده است که »انتخابات)ریاست 
جمهوری آمری��کا(، به جای تهدید، ب��رای تندروهای 
ایرانی فرصت��ی ایجاد کرده اس��ت«. در ادامه گزارش 
نیوی��ورک تایمز تاکید ش��ده که مقام��ات ایرانی »در 
حال لذت بردن« از مبارزات انتخاباتی هستند چرا که 
از نظر آنها، روند انتخابات و مناظره ها نش��ان می دهد 
که »دموکراس��ی آمریکا به چه فاجعه ای تبدیل ش��ده 
اس��ت«. رس��انه آمریکایی همچنین به پخش س��ریال 
تلویزیونی »خانه پوش��الی« اشاره می کند و می نویسد: 
»در هفته ه��ای اخی��ر، تلویزیون دولتی ای��ران گزینه 

دیگری هم داشته است. 
پخش س��ریال خانه پوش��الی اس��ت«. نیویورک 
تایمز می نویس��د: »مقامات تلویزیون ایران گفته اند که 
بازی کوین اسپیس��ی، بازیگر نقش فرانک آندر وود به 
عنوان یک سیاس��تمدار حیله گر، تجس��م عالی "چهره 

غیرانسانی" سیاست آمریکا است«.

نیويورک تايمز:
ايرانی ها ابزار جديدی برای استهزای آمريکا يافتند


