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دیدار ظریف و مسعود بارزانی
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان 
در ادام��ه برنامه های کاری خود در عراق، با مس��عود 
بارزانی، رئی��س حزب دموکرات کردس��تان عراق در 

شهر اربیل دیدار و گفتگو کرد.
طرفی��ن در این دیدار با ابراز خرس��ندی از روابط 
کنون��ی اقلیم و جمهوری اس��امی ایران، از بس��ط و 
توس��عه آن، به ویژه با افزای��ش همکاری های بازرگانی 
و اقتصادی، از طریق مش��ارکت و همکاری های تجار، 

صنعتگران و کارآفرینان دو طرف، حمایت کردند.
اهمی��ت تفاهم و همکاری میان اقلیم کردس��تان 
ب��ا دولت مرک��زی عراق، روند تش��کیل دولت اقلیم و 
همچنین مس��ائل منطقه و از جمله اوضاع س��وریه و 
ل��زوم ادامه روند های سیاس��ی برای حل مش��کات 
این کش��ور از دیگ��ر موضوع��ات مورد رایزن��ی وزیر 
امور خارجه کش��ورمان با رئیس حزب دمکرات اقلیم 

کردستان عراق بود.  ایرنا

واکنش نتانیاهو به پرتاب ماهواره بر ایرانی
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به پرتاب 
ماهواره بر ایرانی، مدعی ش��د ک��ه برنامه فضایی ایران 

پوششی برای ساخت موشک های قاره پیما است.
بنیامین نتانیاهوگفت: ایران دروغ می گوید. پرتاب 
ماهواره بر، اولین گام در جهت س��اخت موش��ک های 
بالس��تیک قاره پیما اس��ت و آن ها با پرتاب ماهواره بر، 

دارند شلیک موشک دوربرد را آزمایش می کنند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از 
صحبت های به وضعیت س��وریه نیز پرداخت و بار دیگر 
از نیروهای ایرانی خواست سوریه را ترک کنند. گفتنی 
اس��ت، سران صهیونیس��تی و آمریکایی به دنبال توقف 
فعالیت موشک های بالستکیک ایران هستند. تسنیم

اخبار

تروریسم چالشی بزرگ برای جامعه جهانی است
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین رویکرد 
دوگانه در مبارزه با تروریسم را نه تنها مفید ندانست، بلکه باعث تقویت و رویش 

بیشتر تروریسم خواند.
کاظ��م غریب  آبادی با اش��اره به اس��تانداردهای دوگانه غ��رب در مبارزه با 

تروریس��م نوشت: از بدو اس��تقرار نظام جمهوری اسامی در ایران، همواره پدیده 
ش��وم تروریسم که با حمایت و پشتیبانی برخی دولت های خارجی همراه بوده است، 

یکی از موارد جدی نقض حقوق اساس��ی شهروندان ایرانی به خصوص حق حیات، حق 
صلح و امنیت است. وی تصریح کرد: ایران از هر اقدامی که منجر به نابودی تروریسم و 

خشونت گرایی افراط آمیز شود، حمایت می کند.
غریب آبادی عنوان کرد: اتخاذ رویکرد دوگانه نسبت به کشورها نه  تنها سودمند نیست، 

بلکه سبب انحراف تاش ها در مبارزه جهانی علیه تروریسم خواهد شد.  فارس 

دیپلمات
حضور لبنان در نشست لهستان علیه ایران تبعات دارد

نائب رئی��س پارلمان لبنان ضمن اعام اینکه آمریکا به تبعات بی ثبات کردن 
لبنان آگاه اس��ت، افزود واش��نگتن می داند مش��ارکت هر ش��خصیت لبنانی در 

نشست لهستان علیه ایران پیامدهای منفی خواهد داشت.
ایل��ی فرزل��ی گفت: مس��أله حمایت از ُکردها در س��وریه بخش��ی از توافق 

آمریکایی- اسرائیلی اس��ت و سوریه به پناهگاهی برای ُکردها با هدف حمایت از 
آنها در مقابل ترکیه تبدیل ش��ده است. معاون نبیه بری  تصریح کرد: گمان می کنم 

دیوید هیل )معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاس��ی( به بیروت آمده تا درباره نقاط 
مرزی مورد اختاف با رژیم اش��غالگر اس��رائیل و ترس��یم مرزهای دریایی صحبت کند، 

اظهارات هیل علیه حزب اهلل با توجه به مواضع آمریکا، جدید نیست.
فرزلی تأکید کرد، واشنگتن خوب می داند مشارکت هر شخصیت لبنانی در نشست 

لهستان علیه ایران  پیامدهای منفی خواهد داشت.  باشگاه خبرنگاران

معادله 
ایران با وجود تمامی مشکالت همواره در کنار ما بوده است

نخست وزیر منطقه کردستان عراق در نشست تجاری مشترک این منطقه و 
ایران که با حضور محمد جواد ظریف برگزار ش��د از حمایت های دایمی ایران از 

منطقه کردستان تقدیر کرد.
نیچروان بارزانی در این نشس��ت گفت که سفر وزیر خارجه ایران به منطقه 

کردستان بیانگر روابط قوی میان دو طرف است. وی افزود: ما از ایران که همواره 
در روزهای سخت با وجود تمامی مشکات در کنار ما بوده، تشکر می کنیم.

بارزان��ی پ��س از آنکه محمد جواد ظریف در س��خنانش به جنای��ت رژیم صدام در 
بمباران ش��یمیایی حلبچه و گریه ایرانی ها برای برادران کرد قربانی شده در این جنایت 
اشاره کرد به این موضوع پرداخت و گفت: اگر ایران نبود، جنایت حلبچه بازتابی جهانی 
نداش��ت. ایران همواره درهایش را به روی ما باز کرده و مردم ایران ش��هروندان منطقه 

کردستان را همواره با دوستی و برادری رفتار کرده اند.  مهر

دیدگاه

وی
ی.
س.ت

پر

آگهي مناقصه مرحله اول نوبت اول 
شهرداري عجب شير در نظر دارد باستناد مجوز شماره 100 – 97/9/11 شوراي اسالمي شهر، عمليات پروژه هاي زير را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد 
شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اسناد مناقصه و شركت در آن، حداكثر تا آخر وقت اداري تاريخ 97/11/13 به 

شهرداري مراجعه نمايند.
الف) نگهداري فضاي سبز مبلغ اعتبار 7 ميليارد ريال – سپرده 350 ميليون ريال.

ب) انجام خدمات شهري با اعتبار 5/8 ميليارد ريال - سپرده  290 ميليون ريال.
- تاريخ قرائت پيشنهادات :  97/11/14 ساعت 16 ظهر.

- هزينه هاي مربوط به چاپ و انتشار آگهي بعهده برنده مي باشد.
- شهرداري در قبول يا رد هريك از پيشنهادات مختار است.

  معيني فر-سرپرست شهرداري عجب شير

11907/11
97/10/24

گروه دیپلماسی  در حالی ای��ن روزها و ماه ها  پرونـــــده
تحرکات ضد ایرانی و البته قابل تامل کش��ورهای 
اروپایی با همدس��تی آمریکا از دخالت گس��تاخانه 
فرانس��ه برای پایان دادن به فعالیت های موش��کی 
کشورمان تا تعرض به سفارت ایران در هلند و نیز 
برگزاری نشستی ضد ایرانی در لهستان که آمریکا 
دس��ت اندرکار آن اس��ت، روند صع��ودی به خود 
گرفته اس��ت، به نظر می رس��د دستگاه دیپلماسی 
کش��ورمانهمچنان در یک انفعال بی سابقه در قبال 
اینگونه رفتارها به س��ر می برد، انفعالی که تنها به 
یک توییت و در نهایت احضار کاردار یا س��فیر آن 
کشور بسنده می ش��ود و سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان  به این جمله اکتفا می کند که »در زمان 
الزم در خصوص نوع اقدامات بعدی خبرهای الزم 

را اطاع رسانی خواهیم کرد.«
دیپلماس��ی انقابی به  اقدام فوری و قاطعانه 
در براب��ر رفتار بیجا و غلط کش��ور تخطئی کننده 
در قب��ال ملت ایران حکم می کند، آیا دیپلماس��ی 
کش��ورمان همچنان درگیر اس.پ��ی.وی و تاش 

برای گرفتن تضمین الزم از اروپایی ها است؟ 
اصل عم��ل متقابل یکی از اص��ول بدیهی در 
رواب��ط دیپلماتی��ک اس��ت، بر همین اس��اس اگر 
کش��وری در واکنش به کش��وری دیگ��ر بافاصله 
به اقدام متقابل دس��ت بزند، از س��وی سایر دولت 
مورد س��رزنش ق��رار نمی گیرد زیرا ای��ن عمل به 
عنوان کمترین واکنش محسوب می شود و رفتاری 

ماجراجویانه نیست. 
اق��دام متقابل جزء مهم تری��ن مباحث مطرح 
در رابطه با مس��ئولیت بین المللی دولت هاست اما، 
در ح��وزه وزارت خارج��ه ایران آن ه��م در باالترین 
س��طح یعنی برخورد ناشایست با مردم ایران انفعال 
دیپلماتیک را در این جهت به وضوح شاهد هستیم.

چند وقتی اس��ت ش��اهد تحرکات ضد ایرانی 
و البت��ه قابل تامل از س��وی کش��ورهای اروپایی 
هس��تیم، از دخالت گس��تاخانه فرانسه برای پایان 
دادن به فعالیت های موش��کی کشورمان تا تعرض 

به سفارت ایران در هلند.
البته؛ در اعت��راض به حمله تعدادی از عناصر 
ضدانق��اب و تجزیه طل��ب به س��فارت جمهوری 
اس��امی ای��ران در الهه دوش��نبه ژاک لویی ورنر 
س��فیر هلن��د در تهران توس��ط رئی��س اداره اول 
اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض 

جمهوری اسامی ایران به وی اباغ شد.
در این جلس��ه رئی��س اداره اول غرب اروپا با 
اش��اره به وقوع حمات مش��ابه در گذشته و عدم 
اقدام قاطع و پیش��گیرانه پلیس و مقامات قضایی 
هلند، موکداً خواستار اقدام جدی دولت این کشور 
در چارچوب تعهداتش در کنوانسیون ۱۹۶۱ وین 
و تأمین امنیت س��فارت و دیپلمات های جمهوری 
اس��امی ایران در الهه و جلوگی��ری از این گونه 

تهاجمات شد.  
تعدادی از عناصر وابسته به گروهک تروریستی 
االحوازیه روز چهارشنبه هفته گذشته )۱۹ دی ماه( 

با حضور در مقابل سفارت ایران در الهه و سردادن 
ش��عار و پرتاب س��نگ و بطری قصد ب��اال رفتن از 
س��اختمان مجاور سفارت را داش��تند که بافاصله 

توسط نیروهای  پلیس هلند دستگیر شدند.
از سویی دیگر برگزاری نشست ضد ایرانی در 
ماه آینده در لهس��تان از سوی آمریکا مهر تاییدی 
بر تقای دسته جمعی اروپا و آمریکا برای تحمیل 

خواسته هایشان به تهران محسوب می شود.
البت��ه دیروز س��فیر ایران در دی��دار با معاون 
وزیر خارجه لهستان در مورد میزبانی ورشو از یک 
کنفرانس ضدایرانی صحبت کرد. در این دیدار که 
به درخواس��ت طرف لهستانی برگزار شده، طرفین 
در مورد نگرانی های ای��ران در ارتباط با کنفرانس 
"ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه که قرار است ماه 

آینده در شهر ورشو برگزار شود، بحث کرده اند.
همچنین وزارت خارجه کشورمان کاردار این 
کشور را احضار کرد و بهرام قاسمی سخنگوی این 
وزارتخانه گفت: قطعا واکنش جمهوری اس��امی 
ایران به این اقدام بس��یار ج��دی و بدون هرگونه 
مماش��ات و ماحظه ای خواهد بود. لهس��تان باید 
پاس��خگوی عواقب این میزبانی باشد و مسئولیت 
تبع��ات و پیامده��ای آت��ی مش��ارکت و میزبانی 

همایشی بر علیه یک کشور مستقل را بپذیرد.
البت��ه در همین راس��تا وزارت فرهنگ هفته 
فیلم لهس��تان در ایران را لغو کرد و س��ید عباس 
عراقچ��ی مع��اون وزی��ر خارجه کش��ورمان نمک 
نشناس��ی لهس��تانی ها را با یک پس��ت در شبکه 

اجتماعی اش، درباره گورستان سربازان این کشور 
به رخ آنها کشید اما، به نظر می رسد هیچ کدام از 
این رفتارها در برگیرنده پاسخ قاطعانه و انقابی از 

سوی مقامات کشورمان نباشد.
دو روز پیش نیز سیاس��ت روز از س��خنگوی 
آقای ظریف در خص��وص رفتارهای تند و مخرب 
اروپا از جمله لهس��تان، دانمارک، هلند و فرانس��ه 
علیه کش��ورمان مبنی بر اینکه، آیا وزارت خارجه 
نمی خواهد واکنش جدی تری نس��بت این رفتارها 
داش��ته باشد، سوال پرس��ید که قاسمی در پاسخ 
گفت: دستگاه دیپلماسی در قبال هر اقدام اشتباه 
و بی جا از سوی هر کشوری که باشد اقدامات الزم، 
سریع و س��نجیده خود را انجام می دهد و تاکنون 

هم این طور بوده است. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: در زمان 
الزم در خصوص نوع اقدامات بعدی خبرهای الزم 

را اطاع رسانی خواهیم کرد.
البته در هیاهوی رفتارهای ضد ایرانی از سوی 
فرانسه، هلند، دانمارک و لهستان، نباید از رفتارهای 
خارج از عرف گرجس��تان در قبال مسافران ایرانی 

غافل شد، رفتارهای گستاخانه ای که به موجب آن 
وزارت خارجه از ایرانیان درخواس��ت کرد تا  اطاع 

ثانوی به این کشور سفر نکنند.  
چناچنه سفیر ایران در گرجستان درباره رفتار 
گستاخانه این کشور در قبال ایرانیان می گوید: هر 
زمان سؤال کردیم که علت این رفتارها )برخوردها 
ب��ا اتب��اع ایرانی( چیس��ت هیچ پاس��خی دریافت 

نکردیم و منتظر پاسخ طرف گرجی هستیم.
به نظر می رسد که وزارت خارجه همچنان در 
یک انفعال رفتاری به س��ر می برد، انفعالی که تنها 
به یک توییت و در نهایت احضار کاردار یا س��فیر 
آن کش��ور ختم می ش��ود، اصل دیپلماس��ی فعال 
حکم می کند اق��دام فوری و انقابی در برابر رفتار 
بیجا و غلط کش��ور تخطئی کنن��ده در قبال ملت 
ایران صورت گیرد اما، گویا دیپلماس��ی کشورمان 
همچنان درگی��ر اس.پی.وی و تاش برای گرفتن 
تضمین الزم از اروپایی ها اس��ت و این جمله آقای 
ظری��ف که گفت��ه بود هرگز یک ایران��ی را تهدید 
نک��ن، در تصویر مردم ایران تنها یک ش��عار باقی 

بماند و بس.

خواب زمستانی وزارت خارجه 
دیپلماسی انقالبی به اقدام فوری و قاطعانه در برابر رفتار بی جای کشور تخطی کننده 

در قبال ملت ایران حکم می کند

سفیر سابق ایران در اردن:
وی اس.پی.وی وپا بر ر  اتفاقات اخیر ار

 تاثیر منفی خواهد گذاشت
س��فیر اس��بق ایران در اردن گفت: وقوع اتفاقاتی  مبنی بر ط��رح اتهامات بی اس��اس اروپا به ایران، دیـــــدگاه
قطعاً تاثیر منفی خود را بر ادامه همکاری ها میان ایران و اروپا در قالب 

برجام و اس.پی.وی خواهد گذاشت.
نصرت اهلل تاجیک س��فیر اسبق ایران در اردن در خصوص رویکرد 
اخیر اروپا نسبت به ایران در طرح برخی اتهام زنی ها و تحریم کشورمان، 
اظهارداش��ت: روابط میان ایران و اروپا در قالب برجام یک موضوع است 
و روابط دوجانبه یا چند جانبه ما با اروپا در قالب سیاس��ت خارجی هم 
موضوع دیگری است و باید از یکدیگر مجزا و به صورت تفکیکی بررسی 
کنیم، زیرا بستر و زمینه مقوالت در تنظیمات سیاست خارجی و روابط 

بین الملل متفاوت هستند.
وی گف��ت: مهم این اس��ت که ما بای��د ببینیم چطور م��ی توانیم 
مش��کات و مسائلی که با اروپایی ها داریم را در بُعد سیاست خارجی و 

روابط بین الملل مدیریت کنیم.
تاجی��ک افزود: در قالب برجام، اروپا اراده سیاس��ی و حتی عملیاتی 
تداوم همکاری با ایران و همچنین اراده عدم همراهی با آمریکا در تحریم 
ای��ران را داش��ت، زیرا برجام را ی��ک معاهده چند جانب��ه و بین المللی 
میدانس��ت که س��کوی مناس��بی برای تعامل با ایران بود. س��فیر اسبق 
ای��ران در اردن ادامه داد: از ابتدا نیز تحلیلگران داخلی و خارجی بر این 
موضوع واقف بودند که ایران و اروپا در مسائل مختلف با یکدیگر اختاف 
نظر دارند، در مس��ائل موشکی، حقوق بشر و منطقه ای، اما هیچگاه این 

مشکات را با برجام و موضوع هسته ای مخلوط نمی کردند.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: بنابراین مجموعه حوادث 
و روابط��ی که میان ایران و اروپا در ماه ه��ای اخیر به وجود آمد باعث 
ش��د که آن مسائل و مش��کاتی که پیش بینی می کردیم تا یک سال 
آینده با آن مواجه باش��یم، جلوتر اتفاق افتاد که قطعاً تاثیر منفی خود 
را ب��ر ادام��ه همکاری ها میان ای��ران و اروپا در قالب برج��ام و اس.پی.

وی نی��ز خواهد گذاش��ت، زیرا اگر چنین مواردی وجود نداش��ت و آن 
 اراده سیاس��ی اروپا اجرائی می شد، مشکات بعدی را نیز می توانستیم 

راحت تر حل کنیم.  مهر

نیویورک تایمز تحلیل کرد:
ح ترامپ برای ائتالف سازی   چرا طر

علیه ایران عقیم خواهد ماند؟
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی به تشریح دالیل  رسـانه عقی��م ماندن طرح دولت آمریکا برای ایجاد ائتاف بـازي 

علیه ایران در منطقه پرداخته است.
رس��انه آمریکایی نوشته روز دوشنبه همزمان با اتمام تور منطقه ای 
وزیر خارجه آمریکا مشخص نبود که آیا پیشرفت قابل توجهی در تحقق 
اهداف سفر او علیه ایران صورت گرفته است یا خیر. این روزنامه نوشت: 
موان��ع عظیمی پیش روی تاش ها برای تش��کیل چنین ائتافی ]علیه 

ایران[ وجود دارد.
نیویورک تایم��ز در توضی��ح نوش��ته اس��ت: مقام ه��ا و تحلیلگران 
کش��ورهای عربی می گویند به خاطر پیچیدگی روابط میان کشورها در 
منطق��ه، در عمل همکاری نزدیک میان این کش��ورها در جهت اهداف 
ضدایرانی دش��وار خواهد ب��ود. مطابق این تحلی��ل، نیروهای هم پیمان 
ایران در منطقه که پامپئو خواس��تار مقابله با آنها است بسیار متنوعند 
و نمی ت��وان برای همه آنها راهکاری یکس��ان ارائه کرد: حزب اهلل اکنون 
یک نیروی اصلی در دولت لبنان است، گروه های فعال در سوریه جدا از 
یکدیگر در مناطق جنگی حضور دارند و نیروهایی که در عراق هس��تند 

از نفوذ باالیی در جنوب نفت خیز این کشور برخوردارند.
روزنامه آمریکایی در ادامه با اش��اره به تحریم هایی که دولت ترامپ 
آبان ماه امسال، حدود ۶ ماه بعد از خروج از برجام علیه ایران بازگرداند 
می نویسد: مقام های آمریکایی در هماهنگ کردن سیاست های ضدایرانی 
خودشان و حرکت دادن آنها به فراسوی تحریم های اقتصادی با مشکل 

مواجه بوده اند.
این تحلیل، عاوه بر این مدعی است ترامپ با ارائه طرح خود برای 
خارج کردن نظامیان آمریکایی از سوریه اهرم های فشار واشنگتن برای 
محدود کردن حضور ادعایی ایران در خاک سوریه را رها کرده است.   

نیویورک تایمز می نویس��د: ترامپ ماه گذش��ته بر خاف میل تمامی 
مقام های رده  باالی امنیت ملی تصمیم گرفت ۲۰۰۰ نظامی آمریکایی را از 
شرق سوریه خارج کند. این اقدام موجب از دست رفتن تمام اهرم فشاری 
خواهد ش��د که آمریکایی ها برای محدود کردن حض��ور نیروهای ایران و 

شبه نظامیان تحت حمایت ایران در آنجا در اختیار داشتند.  تسنیم


