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غرب آسیا همچنان کانون اصلی تحوالت جهانی 
است بگونه ای که بسیاری از تحوالت سیاسی، امنیتی، 
اقتصادی جهان نیز به آن وابسته است. آنچه در میان 
قابل توجه است مجموع تحرکاتی است که از سوی 
برخی کش��ورهای عربی و غربی در جریان است. در 
همین چارچوب وزارت خارجه آمریکا چهارش��نبه 
گذشته با صدور بیانیه ای به کارکنان »غیرضروری« 
س��فارت خود در بغداد و کنسولگری این کشور در 

اربیل دستور داد، عراق را ترک کنند.
انگلیس درپی انتشار اخباری درخصوص تصمیم 
آمریکا برای خارج کردن کارکنان غیرضروری خود 
در عراق، سطح هشدار امنیتی را برای دیپلمات ها و 

نیروهای انگلیسی در عراق افزایش داد.
در همی��ن حال جرم��ی هانت وزی��ر خارجه 
انگلی��س در تالش برای جبران اظهارات یک ژنرال 
ارش��د انگلیس��ی که گفته بود تحرکات منطقه ای 
ایران افزایش نیافته، گفت لندن از ارزیابی واشنگتن 
مبنی بر افزایش »تهدید ایران« حمایت می کند. از 
س��وی دیگر درپی افزایش تنش ه��ا در خاورمیانه 
و خلی��ج فارس، س��خنگوی دفتر نخس��ت وزیری 
انگلی��س اعالم کرد ک��ه وزارت ام��ور خارجه این 
کشور کارکنان بخش ایران این وزارتخانه را افزایش 
داده اس��ت. ام��ا همزمان با این اقدام��ات در حوزه 
عربی نیز ش��اهد تحرکاتی بوده ایم چنانکه نماینده 
دائم سعودی در س��ازمان ملل متحد در نامه ای به 
ش��ورای امنیت مدعی ش��د که »مسئولیت کامل« 
حمله پهپادی اخیر به تاسیس��ات نفتی این کشور، 
برعهده انصاراهلل یمن و ایران است. در همین حال 
وزیر مشاور دولت سعودی در امور خارجه و معاون 
وزیر دفاع این کش��ور مدعی شدند، ارتش یمن به 
دستور ایران عملیات پهپادی علیه تأسیسات نفتی 
س��عودی انجام داده  است. البته نباید نادیده گرفت 
که صهیونیست ها نیز ادعاهای تکراری خود مبنی 
بر تهدید بودن ایران را مطرح و ادعای آمادگی برای 

پاسخگویی را مطرح کرده اند. 
بررسی مجموع این مواضع نشانگر یک کلیدواژه 
مشترک است و آن نام جمهوری اسالمی ایران است 
که در فضایی از ایران هراسی مطرح شده است. این 
ادعاه��ا در حال��ی مطرح ش��ده ک��ه اوال جمهوری 
اسالمی ایران همواره بر اصل احترام به حاکمیت و 
استقالل کشورهای دیگر بویژه کشورهای همسایه 
تاکی��د داش��ته و آن را رعای��ت کرده اس��ت. ایران 
امنیت کشورهای منطقه را امنیت خود دانسته که 
حمایت های آن از سوریه و عراق علیه داعش نمودی 
از این مس��ئله اس��ت چنانکه حتی ب��ه رغم برخی 
رفتارهای غیراصولی مقامات کردستان عراق، ایران 
اولین کش��وری بود که در حمل��ه داعش به اربیل، 
به کمک کرده��ای عراق رفت. ای��ران هرگز خاک 
کش��ورهای همس��ایه را زمین انتقام گیری و مقابله 
با دش��منان قرار نداده و نخواهد داد و لذا ادعاهای 

آمریکا و انگلیس نیز ادعاهایی واهی است. 
دوم آنکه جمهوری اسالمی همواره تاکید دارد که 
آشکار و شفاف مسئولیت اقدامات منطقه ای خود را 
می پذیرد و آن را با صدای بلند اعالم می کند چنانکه 
ایران در جنگ 33 روزه لبنان و س��ه جنگ 22، 8 و 
51 روزه غزه رسما حمایت خود را از غزه اعالم کرد. 
بر این اس��اس ادعای سعودی - اماراتی درباره نقش 
ای��ران در انفجارهای اخیر نف��ت کش ها در الفجیره 
امارات و نیز حمله پهپادی یمنی ها به تاسیسات نفتی 

سعودی ادعایی واهی و فریبکارانه است. 
با توجه به اصول ذکر ش��ده این سوال مطرح 
می ش��ود که هدف این کشورها از چنین تحرکاتی 
چیست و چرا چنین رویکردی را درپیش گرفته اند؟ 
برخ��ی از گزینه جنگ س��خن و ای��ن تحرکات را 
زمینه س��ازی برای گزینه نظامی علیه ایران عنوان 
می کنند حال آنکه تمام شواهد نشانگر عدم وجود 
گزینه جنگ اس��ت چنانکه ترام��پ نیز صراحتا به 
این امر اذعان کرده اس��ت. جن��گ امریکا با ایران 
جنگ اقتص��ادی و فرهنگ��ی و اجتماعی و جنگ 

نظامی در اولویت کاری آنها نیست. 
با توجه به این حقیقت، در باب رفتار کشورهای 
س��عودی و امارات چن��د نکته قابل توجه اس��ت. 
کش��ورهای مذکور با رسوایی های گسترده حقوق 
بش��ری مواتجه ش��ده اند چنانکه عف��و بین الملل 
در گزارش ه��ای اخیر خود آنه��ا را متهم به نقض 
گس��ترده حقوق ش��هروندان کرده اند. زندان های 
مخفی امارات در یمن به رسوایی بزرگ برای آنان 
مبدل شده اس��ت. در همین حال سعودی نیز در 
مناطق ش��رقیه به س��رکوب هدفمند ساکنان این 
مناطق می پردازد و اخیرا بس��یاری را بازداش��ت و 
مناطقی را ویران کرده است. نکته بسیار مهم آنکه 
انفجارهای فجی��ره ناامن ب��ودن و ناتوانی امنیتی 
امارات را برای جهانیان آش��کار ساخت و عملیات 
پهپادی یمنی ها در تاسیس��ات نفتی س��عودی نیز 
آس��یب پذیری آنه��ا را نمای��ان کرد. این مس��ائل 
شکست ادعای امارات و عربستان مبنی بر توانایی 
برای تبدیل ش��دن به جایگزین تامین نفت جهانی 

در صورت عدم صدور نفت ایران است.
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پنهانکاری
ازجنستورم

یکی می مرد ز درد بی نوایی!
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

روز معلم گذش��ت و تا یکس��ال دیگر کس��ی از این قش��ر 
فرهیخته و زحمتکش که پروانه  وار به دور شمع وجود فرزندان 
ما می گردد یادی نخواهد کرد مگر اینکه کاری با آن ها داش��ته 
باش��ند تا به دنبال کس��انی بگردند که همه وجودشان را وقف 
خدمت بی ریا و صادقانه به کودکان، نوجوانان و جوانان نموده اند. 
قش��ری که اگر توانس��تند از همه نیازهای خود کم گذاشته و 
رقم��ی را صرفه جوی��ی کنند یک  ش��به چهار صف��ر آن حذف 

می شود تا خستگی را در وجودشان مضاعف نماید! 
معلم��ان در طول تاریخ حکم ش��هید اول را داش��ته اند تا 
همچون مرغ س��یاه، هم در عزا به سراغ آن ها آمده و هم برای 
گذاشتن در س��فره شام عروس��ی به یاد آن ها باشند! اما همه 
نیت ها برای بهره برداری رایگان از شمع وجود و نفوذ کالم معلم 
برای ارتقای کس��انی است که زیربنای نسل آینده را می سازند 
در حالی  که اتاق های فکر به  جای اندیش��یدن پیرامون تأمین 
معیش��ت این جامعه زحمتکش توانایی های بجا مانده آن ها را 

رصد می کنند تا در جایی دیگر و به نفع خود هزینه نمایند! 
سرگذش��ت زندگی تمامی معلمان البت��ه به جز معدودی 
که این ش��غل را ب��ا تجارت اش��تباه گرفته و غ��رق اقیانوس 
غیرانتفاعی ها ش��ده اند شنیدنی اس��ت! مناعت طبع این گروه 
از آح��اد جامعه را می توان مثال زدنی تلقی نمود که افتخارات 

آن در دامن��ه ش��جاعت ها و ش��هادت ها از این نمونه اس��ت. 
اگرچ��ه درآمدش��ان تکافوی یک زندگی س��اده و بی پیرایه را 
ه��م نمی ده��د و ناچارند برای رتق  و فتق ام��ور اوقات فراغت 
را صرف آموزش در کالس های خصوصی آموزش��گاه ها و معلم 
سرخانه ای و همچنین حمل  و نقل مسافر با وسیله نقلیه خود 
طی نمایند تا شاید بتوانند با غول گرانی مقابله کنند اما بازهم 
روحیه ایثار و ازخودگذش��تگی همچنان سرشت آن هاست که 
قابل  تغییر نیس��ت بنابراین وجود این همه از خودگذش��تگی 
به  نوعی چاش��نی و طعم  دهنده امور جاری دیگر ارگان هاست 
تا هر وقت نی��از به فعالیت های فرهنگی آن هم از نوع رایگان 

داشته باشند، به این  سو بشتابند! 
در هیچ  یک از سنوات گذشته روز معلم توأم با ارائه مژده ای به 
این قشر از جامعه پیرامون ارتقای زندگی آن ها به سطحی نبوده 
که در دنیا رایج است. راوی که یکی از همین معلمان آبدیده بود 
می گفت: س��ال ها قبل و در تعطیالت تابستان به دعوت یکی از 
فامیل که به تنهایی در آلمان زندگی می کرد به آن کش��ور رفتم 
تا برای عمل جراحی بزرگی که درپیش داش��ت همراه او باشم. 
بعد از انجام موفقیت آمیز این عمل بیمار را در اتومبیل شخصی 
او کنار خود نشانده و برای رفتن به خانه مشغول رانندگی شدم 
و در طول مسیر بی اختیار یک فاصله 1۰ متری را خالف جهت 

حرکت کردم که دوست بیمار در کنارم به من تذکر داد. 
درست یک کیلومتر بعد از آن مکان ایستگاه پلیس بود که 
با اشاره یکی از مأموران توقف کردم و شنیدم که مأمور مربوطه 
علت عبور خالف را از دوستم که زبان آن ها را می فهمید جویا 
می شد. بیمار سوأل مأمور را برایم ترجمه می کند و من ضمن 
اظهار تأسف و بی اطالعی عذرخواهی کرده وبی اختیار گفتم: 

معلمی هس��تم که از ایران میهمان این دوست و فامیل خود 
می باشم. مأمور راهنمایی و رانندگی پس از شنیدن توضیحات 
م��ن درحالی که لبخندی بر لب داش��ت گفت: پذیرایی از یک 
معلم افتخار ماس��ت و با یک سالم و خداحافظی رسمی راه را 
باز کرد! و این در حالی است که هنوز شخصیت یک فرهنگی 
برای جامعه مس��لمان ایران که مالک عالی ترین دین و آیین و 
فرهنگ بی بدیل جهانی هس��تند آنچنان شناخته  نشده و جا 
نیفت��اده تا به او به دید یک چرخ پنج��م یا همان تایر زاپاس 
نگاه نکنند و ش��هردار یک کالن شهر در مراسم روز معلم برای 
این جامعه قام سوراخ نکرده و از آن ها بخواهد برای اداره ارزان 
شهر به ش��هرداری کمک کنند! البته درخواست دریافت این 
مساعدت رایگان که ضرب المثل گدا به گدا مرحمت از خدا را 
تداعی می کند نیازمند مقدمه ای بدین مضمون از جانب مدیر 
شهری است که بگوید »معلم همانند بارش بارانی است که بر 
کویر تفتیده اندیشه بشری می بارد و انسان که بهترین مخلوق 
اس��ت را هدایت می کند، به همین دلیل او را ازجمله کس��انی 

می داند که شغل انبیاء را دارد. 
معلمی، عشق، ایثار، فداکاری و هدایتگری است و احترام 
ب��ه معلم احترام به همه اس��ت، زیرا معلم اس��ت که می تواند 
جامعه را نجات دهد و اگر وجود نداشت آموختنی هم در کار 
نبود، معلمان می توانند در زیست پذیری شهر و بهبود کیفیت 
خدمات ش��هری کمک ه��ای زیادی انجام دهن��د که بهترین 

یاران برای بهبود وضعیت شهر معلمان هستند. 
برای نگهداش��ت شهری با جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر، 
مساحت 2۰ هزار هکتاری و با محیطی بالغ  بر 45 میلیون متر 
مربع برای تمیز کردن! و هش��ت ه��زار و 2۰۰ کیلومتر خیابان 

و س��ه ه��زار و هفتصد هکتار فضای س��بز ک��ه محیطی برای 
زندگی سالم ش��ود همه باید کمک کنند! روزانه هزار تن زباله 
باید از این ش��هر بیرون برود! اگر همه به این نتیجه برسیم که 
ب��ه دانش آموزان و خانواده ها تفهیم کنی��م این زباله ها در خانه 
تفکیک ش��وند یک اقدام محیط زیس��تی اس��ت اما اگر چنین 
نشود هزار تن زباله باید به محلی منتقل که پس از تفکیک هر 
بخش از آن 5۰۰ تن از زباله ها دفن شوند که این زنگ خطری 
برای شهر است! س��ال گذشته به خاطر حفظ هویت این شهر 
ب��رای آبیاری درختان 33 هزار تانکر، آب خریداری و همچنین 
تصفیه خانه پساب احداث کردیم درحالی که می توانیم با مصرف 
بهینه و اقدامات صحیح بخشی از این مشکل را حل کنیم. اگر 
بخواهیم کیفیت خدمات را افزایش داده و ش��هر را زیست پذیر 
کرده و از آلودگی نج��ات دهیم، همچنین ترافیک را کاهش و 
امید را افزایش دهیم به کمک معلمان برای آموزش صحیح به 
دانش آموزان نیاز داریم! معلمان می توانند به دانش آموزان نحوه 
اداره ارزان شهر و فرهنگ کاهش آلودگی هوا و به نحوه کمک به 
کارگران برای حفظ و نگهداری شهری تمیز را آموزش دهند«. 
البته در این مراس��م معلم همچنان نقش مرغ سیاه را ایفا 
می کرد! عالوه بر منتخب فرهنگیان گروهی از مدیران خدمات 
شهری هم حضور داشتند. شهردار این کالن شهر که پایتخت 
فرهنگ و تمدن اس��المی اس��ت راهکاری برای حل معضالت 
جامعه و بخصوص فرهنگیان ارائه نداده و اش��اره نکرده که در 
مقابل زحمات مضاعف معلمان به منظور حل معضالت شهری 
چه میزان حق الزحمه پرداخت خواهند نمود تا کالم معصوم)ع( 
که فرموده اند: »معامله کنید چون بیگانگان و معاش��رت کنید 

چون برادران« به نفع معیشت آن ها منعقد گردد!
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آگهى فراخوان عمومى ارزیابى کیفى مناقصه گران (مناقصه یک مرحله اى)

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى گلستان

شرکت آب منطقه اى گلستان در نظر دارد اجراى پروژه «تکمیل خط انتقال از مخازن گرمابدشت به زون هاى 3 و 4 گرگان و تکمیل مخزن 
20000 مترمکعبى گرمابدشت» با مشخصات ذیل را به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل 
مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار اسناد ارزیابى در سامانه: از زمان چاپ دوم آگهى روزنامه مى باشد. اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزارى فرآیند ارزیابى 
کیفى و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد. مناقصه گران براى دریافت اطالعات بیشتر مناقصه مى توانند 
با شماره تلفن هاى 32627868-017 (داخلى: 2210) مدیر طرح یا با شماره تلفن 32627882-017 دفتر قراردادها تماس حاصل فرمایید. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى: بعد از درج آگهى نوبت دوم به مدت 5 روز 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى: بعد از درج آگهى نوبت دوم به مدت 14 روز

زمان بازگشایى پاکت هاى ارزیابى کیفى: در اسناد درج خواهد شد.
«الزم به یادآورى است که بارگذارى اسناد از زمان چاپ آگهى نوبت دوم بر روى سایت www.setadiran.ir انجام مى گیرد.»

«هزینه درج آگهى ، بر عهده نفر برنده مناقصه مى باشد.»
شناسه آگهى: 469798

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه اى گلستان (سهامى خاص)

برآورد اولیه (ریال)موضوع مناقصهکارفرما
مدت 
محل اجراپایه رشتهاجرا

مسئول فنى 
دستگاه مناقصه 

گزار

شرکت آب 
منطقه اى 
گلستان

تکمیل خط انتقال از 
مخازن گرمابدشت به زون 
هاى 3 و 4 گرگان و تکمیل 
مخزن 20000 مترمرکعبى 

گرمابدشت

استان گلستان 4آب18 ماه122/669/378/918
، شهرستان 
گرگان

معاونت طرح و 
توسعه

نوبت دوم

کفشهایاوباماپایترامپ؛

لطفا؛پاسخگوییبهمطالباترا
مانندفرافکنیتمرینکنید
فرصت های جمهوری اسالمی در داخل کشور است نه در دست یانکی ها

ک��ه  چن��د  ه��ر  مائ�دهش�یرپور  حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی دستب�هنقد
رئیس جمهوری کش��ورمان در هم��ان روزهایی که برجام امضا 
ش��د به صراح��ت گفت که هی��چ رئیس جمه��وری در امریکا 
نمی توان��د به توافق برجام که پش��توانه س��ازمان ملل را دارد، 
پش��ت کرده و در آن خللی ایجاد کند، اما برای آن عده ای که 

هنوز هم خیال می کنند که اگر دونالد ترامپ ریاست جمهوری 
ایال��ت متح��ده را نبرده بود و به ج��ای او هیالری کلینتون بر 
مسند قدرت تکیه زده بود اوضاع برجام بهتر بود الزم است که 
ببنیم اوباما در دوره ریاس��ت جمه��وری خود چقدر در میدان 
عمل به تعه��دات برجامی عمل کرد و اساس��ا آیا دموکرات ها 

ادامه در صفحه 3تعهدپذیرترند یا خیر.

دیپلماسیمنطقهایظریفباسفربهترکمنستان،هند،ژاپنوچینفعالشد
رایزنیهایدیرهنگامامابجا

ائتالفآمریکایی-عربستانیباردیگرمردمصنعارابهخاکوخونکشید

انتقام گیری سعودی
از روزه داران

صفحه 6

ین سنگرهای کاغذی! آخر
آب آن قدر باال آمده که نفس کش��یدن س��خت ش��ده. همین روزهاست که 
همه مان را با خودش ببرد. منظور از »همه مان« همه ی آن دسته از روزنامه نویساِن 
بی ادعایی س��ت که با ه��ر بحرانی کنار آمده اند؛ اما گوی��ا حریف »بحران کاغذ« 
نمی ش��وند. این یکی بدجور ِسرتق و لجوج است. اصال خودتان نگاه کنید: وقتی 
رسانه های بزرِگ دولتی برابر کاغِذ بی رحم دست باال می بَرند و تسلیم می شوند، 

حساب و کتاب ها برای مطبوعاِت بخش خصوصی چطور پیش می رود؟!
18۰س��ال از عم��ر مطبوعات ای��ران می گ��ذرد. بی گم��ان اولین های این 
حوزه هیچ وقت ش��رایِط فعل��ی ما را پیش بینی نمی کردن��د. باهمه ی این ها اما، 
روزنامه ن��گاران و مدیران مس��ئوِل بخش خصوصی مانده اند و خم نش��ده اند؛ اما 
کاغذ، این نالوطِی بی معرفت بدجور شاخ و شانه می کشد. باور کنید دست های ما 

خالی تر از آن است که بتواند آخرین سنگر را حفظ کند!
اما، ما به خودمان قول داده ایم. ما قول داده ایم که برای بقای فرزنِد عزیزمان 
از جان خود مایه بگذاریم، و بمانیم. بمانیم تا نور و آفتاب بماند. بمانیم تا ش��عر و 

شعور بماند. بمانیم تا روزنامه و کیوسک بماند. بمانیم تا »مخاطب آگاه« بماند!
ما مطبوعاتی ها جنگ های مختلفی را از سر گذرانده ایم. آخرین جنگ با فضای 
مجازی و انبوه ش��بکه های اجتماعی بود. نمی خواهیم بگوییم که کامالسربلند از 
آن بیرون آمدیم؛ اما قطعا س��رافکنده هم نش��دیم. همین که تا امروز داریم نفس 

می کشیم و با شما حرف می زنیم، یعنی غنیمت هایی در این نبرد داشته ایم!
ما اهالِی مطبوعات مدت هاس��ت در باتالق کاغذ گیر افتاده ایم. اما هیچ وقت 
نگذاشتیم در آن فرو برویم. چرا؟ دلیلش مشخص است. ما نمی خواهیم نقطه ی 
پایان تاریخ مطبوعاِت ایران را بگذاریم! ما اعتقاد داریم که با برچیده شدِن دست 
دالالن می توان به عمِر 18۰س��اله ی مطبوع��ات افزود؛ عمری که از تِه دل آرزو 

می کنیم با رعایت اصل »نظارت توزیع« زیاد و زیادتر شود.
آخرین جمله ی این یادداش��ت را مستقیم خطاب به خوِد کاغذ می نویسیم: 

آقا یا خانم کاغذ؛ »َشهد و شکر به کام تو، عمرت زیاد باد«!


