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واکنش موسوی  به تحوالت اخیر کشمیر
س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران به تحوالت اخیر 

در خصوص جامو و کشمیر واکنش نشان داد.
س��یدعباس موس��وی در واکنش به تحوالت اخیر در 
خصوص جامو و کشمیر گفت: جمهوری اسالمی ایران 
تصمیمات اخیر دولت هند در خصوص جامو و کشمیر 
را از نزدی��ک پیگیری می کند و توضیحات ارائه ش��ده 
توسط مقامات هند و پاکستان درباره تحوالت اخیر را 

با دقت دنبال می نماید.
موس��وی اف��زود: جمهوری اس��المی ای��ران از هند و 
پاکس��تان به عنوان دوستان و شریکان منطقه ای خود 
انتظار دارد با اتخاذ روش های مس��المت آمیز و گفتگو 
در جه��ت تأمی��ن منافع مردم منطق��ه گام های مؤثر 

بردارند.  تسنیم 

خبر

 روسیه در برابر فشارهای آمریکا، 
کنار ایران می ایستد

تارنمای آس��یا تایم��ز در تحلیلی ب��ه روابط نزدیک 
تهران و مس��کو پرداخته و نوش��ته است روابط روبه 
رشد ایران و روسیه باعث شده است تا مسکو در برابر 
فش��ارهای غرب بر تهران، حمایت هایش را از ایران 
افزای��ش دهد و با تحریم های واش��نگتن علیه تهران 

بشدت مخالفت کند.
در این گزارش آمده اس��ت که روس��یه به دنبال یک 
اجم��اع ب��زرگ منطق��ه ای مانند س��ازمان همکاری 
شانگ های با حضور ایران است تا باعث تقویت ثبات 

و امنیت منطقه شود.
آس��یا تایمز تصری��ح می کند روس ه��ا نمی خواهند 
کنفرانس و یا س��ازمانی مانند ساختارهای امروز در 
کش��ورهای عربی در منطقه خاورمیانه داشته باشند 
بلکه ب��ه س��اختاری فراگیرتر از این می اندیش��ند و 
نمی خواهن��د ایران خ��ارج ازچنی��ن چارچوب هایی 

باشد.
آس��یا تایمز با نزدیک توصیف کردن مناسبات چین، 
ایران و روس��یه آورده است این سه کشور با یکدیگر 
روابط اقتصادی، تجاری و نظامی گس��ترده ای دارند 
ایران حتی با روس��یه رزمایش های مش��ترک برگزار 
می کند مناسبات امنیتی و اقتصادی آنها هم در حال 

افزایش است.
بن��ا به این گ��زارش مفاهی��م امنیتی برای روس��یه 
بخص��وص به دنب��ال فش��ارهای آمریکا بر روس��یه، 
چین و ایران بس��یار با اهمیت تر از گذشته است این 
کش��ور به دنبال اتحادی بسیار قوی با ایران و برخی 
کش��ورهای دیگر اس��ت تا بتواند در برابر ناتو و غرب 

نیروی بازدارنده قوی ایجاد کند.
آس��یا تایمز از قول نیکوال پاتروش��ف دبیر ش��ورای 
امنیت ملی روس��یه آورده اس��ت که روس��یه متحد 
ایران بوده اس��ت و خواهد بود روسیه روابط با ایران 
را به ش��کل دوجانبه و در س��اختارهای چند جانبه 

گسترش خواهد داد. 
گ��زارش تاکید می کند چنی��ن اظهاراتی به این معنا 
اس��ت که روس��یه دیگر ایران را در میان فش��ارهای 
اقتصادی س��نگین آمریکا تنها نخواهد گذاشت و در 
کنار تهران با واشنگتن مقابله خواهد کرد.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

در کاهش تنش در منطقه مکمل نقش دولت عراق هستیم
نماینده جری��ان حکمت ملی عراق در تهران تاکید کرد که این جریان به دنبال 

تغییر نخست وزیر در عراق نیست.
س��ید ضرغام حسینی در سخنانی با اش��اره به تعامل این جریان با دولت عراق 
اظهار کرد: ما به دنبال تحقق بال دوم مردم س��االری در عراق بوده ایم و در این 

راس��تا جریان اپوزیس��یون ملی که جریانی سازنده و مبتنی بر قانون اساسی و در 
چارچوب نظامی سیاسی عراق است را ایجاد کرده ایم.

وی با اش��اره به جایگاه ایران و اهمیت تعامل مثبت و س��ازنده برای دولت عراق افزود: 
همانط��ور که دولت عراق تالش کرده با ایفای نقش میانجی در کاهش تنش در منطقه 
نقش ایفا کند جریان حکمت ملی عراق نیز به واس��طه ارتباط خوبی که با کش��ورهای 
عربی و منطقه داش��ته و دارد توانس��ته در جریان کاهش تنش در منطقه مکمل نقش 

دولت عراق باشد.  صداوسیما 

ایران را مجبور به مذاکره می کنیم
وزیر خارجه آمریکا با انتشار یک یادداشت پر از اتهام  و گستاخی گفت که هدف 

واشنگتن »مجبور کردن ایران به نشستن بر سر میز مذاکره است.
مایک پامپئو مدعی ش��ده که دولت ترامپ از کارزار فشار علیه رهبران ایران دو 
ه��دف اصلی را دنب��ال  می کند، اول محروم کردن رژیم ای��ران از پولی که برای 

رفتارهای ثبات زدا از آن استفاده می کند و دوم، اجبار ایران به نشستن بر سر میز 
مذاکره برای بستن یک توافق جامع و بلندمدت.

وزیر خارجه آمریکا در یادداشت تازه خود با لحنی گستاخانه گفته است که توافق جامع 
مدنظرش با ایران باید به این چهار موضوع اصلی بپردازد: برنامه هسته ای، تولید و اشاعه 
موش��ک بالس��تیک، حمایت از گروه های تروریستی و نیابتی، رفتار و بازداشت غیرقانونی 
شهروندان آمریکایی. وی سپس ادعاهای پیشین خود درباره ناکارآمدی برجام در مقابله با 

آنچه که وزیر خارجه آمریکا رفتار شرورانه ایران خواند را تکرار کرده است.  فارس 

تحریم ظریف نشانه روشنی از اقتدار دیپلماسی ایران است
س��فیر س��وریه در تهران گفت: تحریم های آمریکا علیه وزی��ر امور خارجه ایران 

نشانه روشنی از نیرومندی و اقتدار دیپلماسی ایران است.
عدنان محمود در اظهاراتی تاکید کرد: تحریم های آمریکا علیه محمد جواد ظریف 
نش��انه  روش��نی از نیرومندی، اقتدار و تاثیرگذاری دیپلماس��ی ایران در مقابله با 

سیاست های دولت آمریکا مبتنی بر تغییر واقعیت ها، گمراهی و فریبکاری در برخورد 
با مس��ائل منطقه است. سفیر سوریه در تهران در ادامه اظهارات خود افزود: الگویی که 

رهبری، دولت و مردم ایران در مقابله با سیاس��ت های تجاوزگرانه آمریکا ارائه داده اس��ت، 
تبدیل چالش ها به فرصت برای تحکیم توانمندی های ذاتی و ملی در تمام زمینه ها است.

وی سوریه، ایران و همپیمانان آنها به اصول خود در دفاع حقوق مردم خویش، مخالفت 
با سیاس��ت های س��لطه گرایانه قلدری، محاصره و تحریم های یکجانبه آمریکا و دفاع از 

حاکمیت ملی خود پایبند هستند.  ایسنا 

نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل  معادلـــــه
در نام��ه ای به دبیرکل این س��ازمان، 
تحری��م وزیر امور خارجه کش��ورمان توس��ط آمریکا را 
نقض فاحش اصول اساس��ی حقوق بین الملل و اهداف و 

اصول منشور این سازمان دانست.
مجید تخت روانچی در این نامه با اشاره به اینکه حسب 
اع��الم مقامات دولت فعلی آمریکا، این تحریم ها به دلیل 
نق��ش و جایگاه محمدج��واد ظریف وزی��ر امور خارجه 
به عنوان مس��ئول سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی 
ایران اعمال ش��ده اس��ت، افزود: این امر به خوبی نشان 
می ده��د که رژیم ایاالت متحده از دیپلماس��ی که یکی 
از بزرگترین دس��تاوردها برای حفظ صلح و امنیت میان 

ملل می باشد، بیزار است.
وی اضاف��ه کرد ای��ن محدودیت غیرقانونی بخش��ی از 
سیاست کلی آمریکا در زمینه اجرای تروریسم اقتصادی 

علیه مردم ایران و اعمال فشار بر نمایندگان آنها است.
نماین��ده ایران همچنین این اق��دام غیرقانونی آمریکا را 
نقض آش��کار اصول اساس��ی حقوق دیپلماتیک، به ویژه 
اصل نقض ناپذیری مصونیت مقامات عالی رتبه خارجی، 
از جمل��ه مصونی��ت وزرای امور خارج��ه، به عنوان یک 

هنجار و قانون پذیرفته شده جهانی دانست.
روانچ��ی ب��ا ی��ادآوری محدودیت های تحمیل ش��ده 
در س��فر اخی��ر وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی 
به نیویورک برای ش��رکت در نشس��ت های س��ازمان 
ملل اع��الم کرد: اقدامات آمری��کا نقض فاحش ماده 
105 منشور س��ازمان ملل متحد، کنوانسیون مزایا و 
مصونیت های س��ازمان ملل و موافقتنامه مقر سازمان 

ملل ب��وده و همچنین هرگون��ه محدودیتی در انجام 
وظای��ف وزرای امور خارج��ه مغایر ب��ا اصول عرفی 
تثبیت ش��ده من��درج در کنوانس��یون وی��ن در مورد 
روابط دیپلماتیک می باش��د. وی ب��ا ابراز مغایرت این 
اقدام آمریکا با بس��یاری از قطعنامه های مربوطه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد که بر تعهدات حقوقی آمریکا 
مبنی بر رعایت مزایا و مصونیت های هیئت های اعزامی 
به س��ازمان ملل متحد، تأکی��د دارد، گفت این تعهدات 
نباید مش��مول محدودیت های ناش��ی از روابط دوجانبه 

کشور میزبان سازمان ملل باشد.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اضافه کرد: این 
قطعنامه ه��ا همچنین از آمریکا می خواهند که بالدرنگ 

هرگونه محدودیت اعمال ش��ده علیه هیئت های اعزامی 
به سازمان ملل را برطرف کند. تخت روانچی اضافه کرد 
اقدام آمریکا عالوه بر نقض جدی اصول اساس��ی حقوق 
بین الملل، تهدیدی علیه چندجانبه گرایی بوده و روشی 
اس��ت برای کس��انی که می خواهند به جای اتحاد، بین 

ملتها تفرقه ایجاد کنند.
وی تأکی��د کرد: جامع��ه جهانی باید رفت��ار غیرقانونی 
آمریکا را محکوم کند و سازمان ملل و اعضای آن نیز با 
دفاع از اصول اساسی حقوق بین الملل، مقابل این اقدام 

آمریکا ایستادگی کنند.
نماینده دائم جمهوری اس��المی ایران در س��ازمان ملل 
متحد همچنین خواس��تار ایفای نق��ش فعاالنه دبیرکل 
س��ازمان ملل در برخ��ورد با این رون��د خطرناک برای 
حقوق و روابط بین الملل، چندجانبه گرایی و یکپارچگی 

سازمان ملل شده است.  ایرنا 

اهداف آمریکا برای ایجاد ائتالف نظامی در خلیج فارس از نگاه کارشناس مسائل بین الملل: 

تالش واشنگتن برای تشکیل اجماع جهانی علیه ایران

مناقصه عمومى یک مرحله اى 

شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن 

دوم
ت 
نوب

1- نام ونشانى دستگاه مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن (سهامى خاص) به نشانى رشت – بلوار امام خمینى – باالتر ازمیدان مصلى . 
2- موضوع مناقصه : واگذارى کلیه عملیات برقرسانى در حوزه هاى امور توزیع برق منطقه دو رشت و انزلى از محل اعتبارات داخلى شرکت    

3- نوع ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه : فیش واریزى یا ضمانتنامه بانکى به شرح جدول ذیل:

4- محل دریافت اسناد مناقصه: 
1-4 با مراجعه به سایت  http://www.gilanpdc.ir – اطالع رسانى -مناقصات ومزایده ها – مناقصات عمومى  

الزم به توضیح مى باشد میبایست تصویر اسکن شده فیش واریزى موضوع بند 6 مى بایست به آدرس ایمیل tadarokat@gilanpdc.ir ارسال و اصل فیش واریزى نیز پیوست مدارك مناقصه 
(پاکت الف ) ارسال گردد .بدیهى است درصورت عدم وصول فیش واریزى به شرح فوق توسط این شرکت ، به مدارك ارسالى ترتیب اثر داده نمى شود . 

5- شرایط پیمانکاران : کلیه پیمانکاران مى بایستى داراى حداقل رتبه پنج نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزى باشند. 
6- قیمت خرید اسناد و شماره حساب: مبلغ 500,000 ریال (پانصد هزار ریال ) به حساب سپهر شماره 0207394180000 نزد بانک صادرات شعبه 549 فرهنگ رشت بنام شرکت توزیع نیروى 

برق استان گیالن. 
7- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1398/05/17 لغایت تاریخ 1398/05/23 

8- زمان و محل تحویل پیشنهاد ها: اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن و حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1398/06/02 مى باشد. 
9- زمان گشایش پاکات مناقصه : پاکات مناقصه به تاریخ 1398/06/02 راس ساعت 14/45 و مطابق با زمان بندى تعیین شده در برگ شرایط مناقصه در سالن جلسات شرکت توزیع نیروى  

برق استان گیالن بازگشایى مى گردد. 
تبصره : حضور شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه ى بازگشایى پاکات ج با ارائه معرفى نامه کتبى بالمانع است. 

10- تضمین انجام تعهدات قرارداد: 5 درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین قابل قبول کارفرما بر اساس برگ شرایط مناقصه. 
11- پیش پرداخت قرارداد : 25 درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکى معتبر. 

12- شماره تلفن هاى تماس : 33606571 – 33663006 – 013 
13- کارفرما در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار مى باشد. 

14- هزینه چاپ آگهى در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار ( شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن ) مى باشد. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه هاى اینترنتى شرح زیر مراجعه فرمایید: 

آدرس اینترنتى :
http://www.gilanpdc.ir                http://tender.tavanir.org.ir                   http://iets.mporg.ir   

پست الکترونیکى: 
tadarokat@gilanpdc.ir

 شرکت توزیع نیروى برق استان گیالن (سهامى خاص)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارمبلغ برآوردى (ریال)شماره مناقصهشرح مناقصه   ردیف

واگذارى کلیه عملیات مربوط به احداث شبکه فشار متوسط زمینى 1
در حوزه توزیع برق دو رشت 

98-638,238,539,873575,157,000

648,427,932,321580,840,000-98واگذارى کلیه عملیات برق رسانى در حوزه امور توزیع برق انزلى2

دو رو پی��ش مای��ک پمپئو،  وگــو وزی��ر ام��ور خارج��ه ایاالت گفـت 
متح��ده آمریکا در جریان س��فر به اس��ترالیا و در 
گفت وگویی با شبکه اسکای نیوز عنوان داشت که 
کاخ س��فید از بیش از ۶0 کش��ور جهان به منظور 
حضور در ائتالف نظامی و امنیتی در تنگه هرمز و 
خلیج فارس برای اس��کورت کشتی های تجاری و 
نفتکش ها دعوت به همکاری کرده اس��ت. اما چه 
پارامت��ر یا پارامترهای��ی می تواند باعث حضور و یا 
ع��دم این کش��ورها در ائتالف مد نظر واش��نگتن 
شود؟ دیپلماس��ی ایرانی بررسی این مسئله را در 
گفت وگویی با فریدون مجلس��ی، دیپلمات اس��بق 
کش��ور و تحلیلگر مس��ائل بین المل��ل پی گرفته 

است که در ادامه از نظر می گذرانید:
بر اس��اس گفته های روز سه ش��نبه مایک پمپئو، 
وزی��ر ام��ور خارج��ه ایاالت متح��ده آمری��کا در 
گفت وگویی با ش��که اسکای نیوز عنوان داشته که 
کاخ سفید از ۶0 کشور جهان به منظور حضور در 
ائت��الف بین المللی نظامی و امنیتی در تنگه هرمز 
و خلیج فارس برای اسکورت کشتی های تجاری و 
نفتکش ها دعوت به همکاری کرده اس��ت. به نظر 
شما چه پارامتر یا پارامترهایی می تواند در کاهش 
و یا افزایش تعداد بازیگران حاضر در طرح و برنامه 

آمریکا موثر واقع شود؟
مهمترین پارامتر به رفتارهای تهران در منطقه باز 
می گ��ردد. چون به هر میزان که واکنش های ما در 
برابر برخی تح��رکات، به خصوص در منطقه تنگه 
هرم��ز و خلیج ف��ارس نوعی از اقدام��ات رادیکال 
را ش��امل شود، به تبع حساس��یت های این دست 
اقدامات، ایاالت متحده آمریکا و برخی کش��ورهای 
دیگر مانند انگلس��تان به راحتی با جریان س��ازی 
رسانه ای و دامن زدن به موج ایران هراسی می توانند 
در افزایش تعداد کش��ورهای حاضر در این ائتالف 
نظامی موفق باشند. به هر حال نباید فراموش کرد 
که اکنون ش��رایط بسیار حساسی بر منطقه حاکم 
است و هر گونه اقدامی می تواند تبعات بسیار جدی 

در بر داش��ته باشد. به ویژه که تنگه هرمز و خلیج 
ف��ارس یکی از مهمترین آبراه های جهان در انتقال 

انرژی به دیگر کشورها محسوب می شوند.
از این رو آینده و امنیت این منطقه برای بسیاری از 
کشورها، به خصوص واردکنندگان نفت بسیار مهم 
و حیاتی است. از این رو نمی توانند نسبت به امنیت 
این آبراه بی تفاوت باش��د. همین پارامتر سبب شده 
است که اکنون ایاالت متحده آمریکا بتواند برخی از 
این بازیگران را مجاب به حضور در ائتالف نظامی و 

امنیتی مد نظر خود در تنگه هرمز کند.
 اما چرا ایـاالت متحده آمریکا به دنبال ایجاد 

ائتالف نظامی در این منطقه است؟
این مس��ئله صرفاً به دلیل آن است که یک اجماع 
جهانی علیه ایران ش��کل بگیرد و تهران را در برابر 
واکن��ش جمعی ق��رار دهد. در این ص��ورت یقینا 
محدود کردن تهران بسیار آسان خواهد بود. پس 
کاخ س��فید اجماع جهانی را برای تقابل نظامی و 
امنیتی با تهران ش��کل نم��ی دهد؛ حداقل ترامپ 
تا انتخابات 2020 به دنبال درگیر ش��دن با ایران 
نیس��ت. لذا واشنگتن صرفا به دنبال موازنه امنیت 
در این منطقه اس��ت. در این راستا کاخ سفید تنها 
س��عی دارد با افزایش موج ایران هراس��ی، اجماع 
س��ازی را علیه جمهوری اسالمی ایران شکل دهد 
ت��ا خود را از رفتارهای  تک روانه و انفرادی دونالد 
ترامپ که در طول س��ه سال گذشته همواره مورد 
انتقاد کش��ورهای جهان بوده است، خارج کرده و 
ب��ه تب��ع آن بتواند با یک اقدام جمع��ی، اهداف و 

برنامه های کاخ سفید علیه تهران را پیاده کند.
البته ما نباید به دلیل ساقط کردن پهپاد آمریکایی 
و توقیف نفتکش انگلیسی این تصور و تحلیل غلط 
را ش��کل دهیم که اکنون می توان به تقابل نظامی 
با ایاالت متحده آمریکا گام برداش��ت. اگر چه توان 
دفاعی ایران در طول این سال ها رشد و ارتقاء پیدا 
کرده است، اما نهایت این توان تنها برای عدم تکرار 
تجاوز یک صدام حسین دیگر به ایران کافی خواهد 
بود، نه درگیر ش��دن با آمریکایی که بودجه نظامی 

آن بیش از ۷00 میلیارد دالر در سال است. از این 
رو من معتقدم که جمهوری اسالمی ایران باید در 
مس��یر کاهش حساسیت و تنش در این منطقه، به 
خصوص تنگه هرمز و خلیج فارس گام بردارد. اتفاقا 
سخنان دوشنبه وزیر امور خارجه در نشست خبری 
و نی��ز مواضع رئیس جمه��ور مبنی بر اینکه مقوله 
امنیت می تواند برای همه کشورها سودمند باشد و 
ناامنی هم به ضرر همه کشورها است، می تواند در 

برداشتن گام درست موثر واقع شود. 
 در کنار نکاتی که به آن اشاره داشتید شاهد 
برخـی پالس هـای مثبت از امـارات متحده 
عربی و عربسـتان سـعودی در پایـان دادن 
به جنگ یمـن و کاهش خصومت با جمهوری 
اسالمی ایران هستیم. آیا اکنون شرایط برای 
برداشـتن گام های درسـت مد نظر شـما در 
افزایش امنیتی جمعی وجود دارد و یا این که 
به باور بسیاری از کارشناسان این پالس های 
ابوظبـی و ریـاض بـدون چراغ سـبز ایاالت 
متحـده آمریـکا و بدون برنامه و سـناریویی 
علیه جمهوری اسـالمی ایـران نخواهد بود. 

ارزیابی شما در این رابطه چیست؟
من هم معتقدم که این پالس های مثبت از جانب 
امارات متحده عربی و عربس��تان س��عودی اگرچه 
می تواند مبین رفتار درس��ت دیپلماتیک باش��د، 
اما با توجه به خاس��تگاه و اقتضائات سیاس��ی این 
دو کش��ور و نیز تصمیمات، اقدام��ات و رفتارهای 
عربستان س��عودی و امارات متحده عربی در چند 
سال گذشته نمی توان با خوش بینی صرف نسبت 
به این مواضع نگاه داش��ت. در این راس��تا من باور 
دارم که ای��ن تغییر مواضع هم��راه با یک طرح و 

نقش علیه جمهوری اسالمی ایران است.
 از نگاه شما این طرح و نقشه چیست؟

م��ن معتقدم که اکنون با افزایش حساس��یت های 
امنیت��ی در منطقه تنگه هرم��ز و خلیج فارس و به 
تب��ع آن به خطر افتادن انتقال انرژی که ش��اهرگ 
حیاتی اقتصاد و معیشتی کشورهای عربی منطقه را 

شامل می شود در کنار تبعات بسیار منفی و مخرب 
اقتصادی و تجاری تجاوز به یمن س��بب شده است 
که ش��رایط برای کاهش تنش میان امارات متحده 
عربی و عربستان سعودی با جمهوری اسالمی ایران 
ش��کل گیرد. لذا اکنون ریاض و ابوظبی سعی دارند 
در صورت هرگونه درگیری میان تهران و واشنگتن، 

ایران از حمله به این کشورها خودداری کند.  
نکته مهم تر به این واقعیت باز می گردد که اساساً 
تمامی نقشه ها و برنامه های ایاالت متحده آمریکا 
ضد ایران با پول های عربس��تان سعودی و امارات 
متحده عربی ش��کل گرفته است. یقینا اکنون این 
مس��ائل به بار اضافی بر اقتصاد این کش��ورها بدل 
شده است و برای اینکه بتوانند تغییری در شرایط 
ایج��اد کنند و نیز نفوذ خ��ود را در ایران بازیابند، 

دست به این تغییر مواضع زده اند.
 آیا نکات شما در تقابل با تحلیل تان در خصوص 
برداشـتن گام های درسـت در افزایـش امنیت 
منطقه نیسـت؛ چرا که اگر این تغییر مواضع در 
کاهـش خصومت با ایران از جانب امارات متحده 
عربی و عربستان سـعودی همراه با یک سناریو 
و برنامـه علیه تهران و بدون چراغ سـبز ایاالت 

متحده آمریکا صورت نگرفته باشد، یقینا چیزی 
به نام امنیت جمعی محقق نخواهد شد؟

من همواره بر این نکته تاکید داشته ام که متاسفانه 
تنش و خصومت برخی از کش��ورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس با محوریت عربس��تان سعودی، امارات 
متحده عربی و بحرین با ایران به تنش��ی سیاس��ی 
و ایدئولوژیک رسیده اس��ت. در این رابطه اگر یک 
تنش به این مرحله برسد یقیناً کاهش خصومت ها 
یا غیرممکن خواهد بود و یا این که مستلزم پروسه 
ای زمانب��ر و پیچیده ای اس��ت. من معتقدم حتی 
نباید نس��بت به مناسبات یکی دو ساله اخیر تهران 
و دوحه چندان خوش��بین بود. چرا که این شرایط 
تنها به واس��طه برخی اختالفات درون عربی شکل 
گرفته اس��ت. یعنی با به وج��ود آمدن کوچکترین 
بس��تر تمام این کشورها دوباره دست به اقدام علیه 
ایران خواهند زد. ما نباید فراموش کنیم که شورای 
هم��کاری خلیج فارس با چه ه��دف و برنامه ای به 
وج��ود آمد. از ای��ن رو نمی توان نس��بت به برخی 
مواضع اخیر ابوظبی و ریاض چندان خوشبین بود. 
ام��ا در عین حال می توان حداقل در کاهش ناامنی 

های منطقه ای از این شرایط استفاده کرد.

تخت روانچی در نامه ای به گوترش:

 تحریم ظریف توسط آمریکا نقض فاحش اصول اساسی حقوق بین الملل است

ظریف:
  نه امنیت می خریم 

و نه امنیت می فروشیم
وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان  ت یپلمـــا گف��ت: م��ا هیچ وق��ت امنی��ت د
نمی خریم و هیچ وقت امنیت نمی فروشیم زیرا امنیت، 

پیشرفت و مشروعیت خود را از مردم می گیریم.
محمدج��واد ظری��ف در همای��ش بزرگداش��ت روز 
جهانی حقوق بش��ر اس��المی و کرامت انس��انی که 
در مرکز همایش های صداوس��یما برگزار ش��د اظهار 
کرد: گروهی از کش��ورها آین��ده و امنیت خود را در 
گروی وابس��تگی می بینند و امنیت را قابل خریداری 
تصور و فکر می کنند با پرداخت پول و خرید اس��لحه 
می توانن��د امنیت خود را حف��ظ کنند و از تاریخ نیز 
درس نمی گیرن��د، هم آن که دوس��ت خود را تبدیل 
ب��ه دش��من و او را محکوم، تحری��م و متهم به نقض 
حقوق بش��ر کرده و هم آن طرف که دید پول برایش 

امنیت نمی آورد.
وی افزود: مگر عربستان  ۷5 میلیارد دالر در اختیار 
رژی��م صدام قرار نداد که علی��ه ایران مبارزه و مردم 
ایران را به خاک و خون بکش��د؟ چ��را نفهمید پول 
امنی��ت نمی آورد و بعد از این صدام همان س��الح را 
علیه عربس��تان به کار برد، هنوز ه��م امید دارند که 
رژیم صهیونیس��تی که ۷0 سال است خانه برادران و 
خواهرانش��ان را اشغال کرده  و امروز گنبد آهنینش 
نمی تواند حتی در برابر موشک های حماس مقاومت 

کند، در برابر دریوزگی شان از آنها حمایت کند.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: قدرت جمهوری اسالمی 
در این اس��ت که گفتمان دیگری را به جهان معرفی 
کرده اس��ت، گفتمانی که مبنای قدرت، مشروعیت، 
امنیت، پیشرفت و استقالل خود را مردمش می داند 
نه یک قدرت خارجی. ما هیچ وقت امنیت نمی خریم 
و هیچ وقت امنیت نمی فروشیم زیرا امنیت، پیشرفت 
و مشروعیِت خود را از مردم می گیریم. آنها )غربی ها( 
ما را تحریم می کنند؛ البته تحریم لغت غلطی اس��ت 
و نبای��د از آن اس��تفاده کنیم زی��را تحریم در لغت 
به معنای ابزار اجرای قانون اس��ت. آنچ��ه آنها انجام 
می دهند تروریس��م اس��ت و هدف تحریم ها مردم و 

انسان ها هستند.
ظریف بی��ان کرد: دیروز هفتاد و چهارمین س��الگرد 
بمباران هیروشیما و هفتادوچهارمین سالگرد استفاده 
از سالح هسته ای در طول تاریخ بود. سالح هسته ای 
س��الح کش��تار جمعی غیرنظامیان است. تفکری که 
معتقد اس��ت برای حتی خاتم��ه دادن به یک جنگ 
می توان��د صدها هزار انس��ان و زن و مرد و کودک را 
به نابودی بکش��اند، امروز هم وزی��ر خارجه اش اعالم 
می کند "مردم ایران بای��د تصمیم بگیرند که آیا نان 
می خواهند یا ادامه سیاست های کنونی."، این، همان 
سیاست است و تفاوتی در آن نگرش و دیدگاه به وجود 
نیامده اس��ت. )خطاب به سردمداران آمریکا؛( آیا این 

مردم از نظر شما حقوق و کرامت انسانی دارند؟
وزیر امور خارجه کش��ورمان ابراز کرد: تعریف رسمی 
تروریس��م می گوید اس��تفاده از ابزار زورمدارانه برای 
تحمیل روش های سیاسی مورد نظر. پمپئو می گوید 
"م��ا آن قدر بر م��ردم ای��ران فش��ار وارد می کنیم و 

امیدواریم خودش��ان دولتش��ان را تغییر دهند."، اگر 
این تروریس��م نیست پس چیس��ت؟ تروریسمی که 
82 میلی��ون انس��ان را هدف قرار داده و قرار اس��ت 
با فش��ار اقتصادی مردم ای��ران را از منابع و امکانات 
خود محروم کند. این سیاستی است که گفتمانش بر 
مبنای تحمیل، حذف، کشورگش��ایی و قانون گریزی 
اس��ت. یک گروهی هم هس��تند که ب��ا تکیه بر این 
گفتم��ان می خواهند پیش��رفت، اقتدار و س��ربلندی 

بخرند. آیا نوکری با سربلندی یکی است؟
ظری��ف ادامه داد: وحش��ت از ایران به خاطر س��الح 
هس��ته ای و حضور منطقه ای نیست بلکه از گفتمان 
و نگرش ماست. گرچه براس��اس فتوای رهبر معظم 
انقالب از س��الح های هسته ای استفاده نمی کنیم اما 
هر توانی را که نیاز باش��د ب��رای تقویت این گفتمان 
ایجاد می کنیم. از حرف و ارائه نظر ما می ترس��ند تا 
اجازه ندهند ما با مردم ش��ان صحب��ت کنیم زیرا از 
گفتمان و نگرش ما هراس دارند. وی تأکید کرد: قدر 
این نگ��رش، گفتمان و جهت گیری را باید دانس��ت. 
چرا خانم هاشمی را زندان کردند؟ چه کار کرده بود؟ 
جز مش��ارکت در برنام��ه تلویزیونی ک��ه آنها ادعای 
آزادی مطبوعات دارند چ��ه گناهی کرده بود؟ چون 
مبنای امنیت، پیشرفت و توسعه سیاسی و اقتصادی 
خ��ود را بر مبنای مردم گذاش��تیم هرچه کردند، ما 
جلوتر رفتیم. البته به طور حتم وظیفه ما این اس��ت 
که این فش��ار را کم کنیم و هرچه کم کاری کردم در 
برابر ملت عذرخواه هستم. ظریف اضافه کرد: گفتند 
"صدام می تواند از انواع س��الح ها علیه ش��ما استفاده 
کند"، و یک رژیم بین المللی کنترل صدور تسلیحات 

را درست کردند.   مهر 


