
وپا از تهران!  تنگنایی طلبکاری ار
به نام 

معیشت 

دشمنان در میدان 
عمل قدرت واقعی ما 

را خواهند دید

استمرار هراس 
از دستاوردهای 

مقاومت 

صفحه 7

محمد   صفری
m.director80@yahoo.com

خ���ب���ر

سردار سالمی:

نگاهی بر آنچه آمریکا این روزها در 
فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن 

صورت می دهد

سیاست روز ناهمخوانی دخل و خرج 
مردم را بررسی می کند؛

صفحه 2

صفحه 6

8Vol.19  No.5114   September 07.2019 صفحه  قيمت: 1500 تومان شنبه 16 شهریور 1398  7 محرم 1441  سال نوزدهم  شماره 5114 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

موحدی کرمانی:
کاری کنیم مردم افراد صالح را برای مجلس 

انتخاب کنند

2

سرمقاله

اروپا نیز پس از یکسال مذاکره با جمهوری اسالمی 
ایران، ماهی��ت خود را به خوش باوران نش��ان داد، 
ماهیتی که منتقدین یا همان دلواپسان برجام آن را 
پیش بینی می کردند. پس از خروج آمریکا از برجام 
در اردیبهش��ت ماه سال گذش��ته محور مذاکرات بر 
روی اروپ��ا قرار گرفت، اروپا نیز خود را مصلح جلوه 
داد و در ای��ن مدت پیش��نهادها و بس��ته هایی ارائه 
کرد ام��ا هیچ یک از آنها عملیاتی نش��د، بهانه نیز، 
طوالنی بودن اجرای آن پیش��نهادها و بسته ها بود. 
هر چند این پیشنهادها همان سیاست نفت در برابر 

غذا است.
مذاکرات با اروپا اکنون به مرحله ای رس��یده اس��ت 
ک��ه با بی توجه��ی آنها به تعهدات خود، گام س��وم 
جمه��وری اس��المی ایران ب��رای کاه��ش تعهدات 
برجامی قرار است امروز برداشته شود، البته تحلیل 
گران و کارشناسان اعتقاد دارند که این گام باید گام 
پایانی و آخرین مرحله باشد، چرا که زمان زیادی به 
اروپا داده شد تا با وجود خوش خنده بودن و امیدوار 

بودن به توافق با ایران، به این مرحله رسید.
اروپ��ا در مدت بیش از یک س��ال مذاک��رات بدون 
آمریکا با ایران، س��عی می کرد خ��ود را ناجی توافق 
هسته ای نشان دهد، اظهار نگرانی شدید از نابودی 
برجام، یک��ی از حیله هایی بود که آنها در این مدت 
ب��ه کار بردند و س��عی کردند تا اف��کار عمومی دنیا 
نیز بر این باور برس��د که اروپا واقع��اً نگران نابودی 

برجام است. 
اروپ��ا از جمهوری اس��المی ایران توقع داش��ت که 
به هم��ه تعهدات توافق هس��ته ای پایبند باش��د و 
در مقاب��ل، اتحادیه اروپا تنها راه��ی پیدا کند برای 
فروش نفت آن هم به میزان تعیین ش��ده از س��وی 
آنها و براس��اس اعتبار 15 میلی��ارد دالری که اروپا 
تعیین کرده است، این اتفاق هم باید از سوی آمریکا 
پذیرفته می شد که نش��د. در این راه، همه تعهدات 
اروپا ک��ه برجام را امضا کرده و متعهد به اجرای آن 
اس��ت، کنار گذاشته می ش��ود و ایران باید پایبند به 

برجام باقی بماند.
ماج��رای اتحادیه اروپا ش��باهت زیادی به داس��تان 
»خاله خرسه« دارد که به ظاهر خود را دوست ایران 
نش��ان می دهد اما سنگی در دست دارد و آن را باال 
برده تا با کوچکترین غفلت ایران بر س��ر کشورمان 
بکوبد، که خوش��بختانه به نظر می رسد دولتمردان، 
اعضای مذاکره کنن��ده و وزارت خارجه این فرصت 

را از آنها گرفتند.
اکنون که زم��ان اجرای گام س��وم کاهش تعهدات 
ایران فرا رس��یده، آن لحن دوستانه و مشفقانه اروپا 
نی��ز پایان خواهد یافت، از این پ��س باید در انتظار 
به کارگیری واژه هایی تند علیه جمهوری اس��المی 
ایران از س��وی اروپا به ویژه س��ران و مسئولین سه 
کشور اروپایی به ویژه امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه که پیش��گام و پیشقدم مذاکره با ایران برای 
پیدا کردن راهی بود ت��ا برجام یکطرفه باقی بماند، 
خواهیم ب��ود. ابراز نگرانی اروپ��ا از کاهش تعهدات 
ایران در برجام از همان گام نخس��ت وجود داشت، 
این ابراز نگرانی باید از سوی ایران و دیگر کشورهای 
پایبند به توافق هسته ای وجود داشته باشد، ایران، 
روس��یه و چین در ای��ن ماجرا باید طلب��کار اروپا و 
آمریکا باشند، در حالی که بر عکس به نظر می رسد، 
جمهوری اسالمی ایران این حق را دارد تا از تعهدات 
برجامی خود به خاطر خروج آمریکا از توافق هسته 
ای و بدعهدی اروپا، بکاهد و حتی همه تعهدات خود 
را اجرا نکند. جمهوری اسالمی تالش زیادی کرد تا 
توافق هس��ته ای نابود نشود، اما طرف مقابل تالش 
بس��یاری داشت تا توافق را نابود کند، مسئولیت هر 
ن��وع عواقبی از نابودی برجام بر عهده آمریکا و اروپا 

است و ایران هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
اروپا و آمریکا اگر به زنده ماندن برجام نیاز داش��تند 
باید برای آن هزینه می کردند، در واقع تعهدات خود 
را اجرا می کردند، اما آنها خواهان زنده ماندن برجام 
به ش��رط اجرای تعهدات از س��وی ایران هستند که 

چنین خواسته ای هیچ منطقی ندارد.
هم��واره باید به این موضوع توجه داش��ت که ایران 
امتیاز داد تا حق خود را بگیرد، جمهوری اس��المی، 
سال ها اس��ت از سوی شورای امنیت، آمریکا و اروپا 
در تحری��م اقتصادی قرار دارد، آن هم به خاطر یک 
دروغ ب��زرگ، دروغی که ادعا می کن��د، ایران قصد 
س��اخت س��الح هس��ته ای دارد، گرچه این ادعای 
دروغ هیچ��گاه ثابت نش��د، اما جمهوری اس��المی 
برای اعتمادس��ازی در یک پروسه مذاکراتی، برنامه 
صلح آمیز هس��ته ای خود را تعلیق و تعطیل کرد تا 
تحریم های اقتصادی لغو ش��ود. اکنون دیگر حجت 
تمام اس��ت. فرصت هایی که به اروپا داده شد، نباید 
تکرار ش��ود. زمانی خواهد رس��ید که اروپا حسرت 
فرصت های از دس��ت رفته را خواهد خورد، آن زمان 

دیگر دیر است.

وپا اتمام حجت با ار
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دریافت کپی مدارک شناسایی توسط بانک ها 
متوقف شد

پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان 
بازنشسته از نیمه دوم شهریور

ضرب االجل یک ماهه رئیس قوه قضاییه برای 
بررسی مسئله محیط زیست در زنجان

گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران در قبال بی تعهدی اروپا اجرایی  شد:

از طریق سامانه  را  به شرح ذیل  مناقصات  دارد  نظر  استان خراسان رضوى در  اى  نقل جاده  و  و حمل  راهدارى  اداره کل 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکى دولت 
(ستاد) انجام خواهد شد و 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 در سامانه 98/6/17 مى باشد

- نوع تضمین شرکت در مناقصه مى بایست به صورت ضمانت نامه بانکى و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد.
- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 13:00 روز دوشنبه تاریخ 98/6/25

- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه تاریخ 98/7/4
- تاریخ و ساعت بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح روز شنبه 98/7/4

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد ، انتهاى خیابان فدائیان اسالم ، کدپستى 9173695636 ، تلفن تماس 051-33412024-8 
و نمابر: 051-33435888

- اطالعات تکمیلى در اسناد مى باشد.
- اطالعات تماس سامانه ستاد (راهبرى و پشتیبانى): 021-41934
- جهت کسب اطالعات مى توانید به آدرس سایت زیر رجوع نمایید:

www.setadiran.ir :(ستاد) آدرس سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
شناسه آگهى: 589948

م الف/4578

وزارت راه و شهرسازى
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره مناقصه

10/533/822/589526/691/130احداث میدان ورودى شهر کاخک98/31/74

زیرنویس

98/7/6
شرکت توزیع نیروي برق 
سیستان و بلوچستان

پیرو آگهى چاپ شده نوبت اول و دوم روزنامه سیاست روز ، در مورخ 12 
و 13 شهریور سال 1398 بدینوسیله به اطالع مى رساند آگهى مذکور به 

شرح ذیل اصالح مى گردد:
1-شماره مناقصه از 2-98 به 98-17

2-مبلغ تضمین ارجاع کار از 328/000/000 ریال به 574/000/000 ریال

از حرم مطهر 
رضوی تا 
ورزشگاه 

آزادی

گردهمایی بزرگ شیرخوارگان حسینی به 
یاد علی اصغر؛ همدرد با رباب
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معاون وزارت اقتصاد از لغو الزام بانک ها برای دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان خبر داد 
و گفت:بانکها به س��امانه سازمان ثبت احوال متصل هس��تند و می توانند اصالت مدارک هویتی 
مشتریان را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس معمارنژاد با اعالم این خبر 
گفت: این موضوع در جلس��ه اخیر ش��ورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با حضور وزیر اقتصاد 

مصوب شد که بعد از طی مراحل قانونی و ابالغ به بانک ها، اجرایی می شود.
وی اظهار داش��ت: در حال حاضر نظام بانکی کش��ور به س��امانه اطالعات هویتی سازمان ثبت 
احوال متصل است و می تواند اصالت مدارک هویتی مشتریان را بررسی کند و نیازی به دریافت 
تصویر این مدارک نیس��ت. معمارنژاد گفت: این مصوبه برای هوش��مند سازی اقتصاد، سهولت 

امور و کاهش هزینه ها اجرا می شود.

زیر آموزش و پرورش، از پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان از نیمه دوم شهریور ۹۸ خبر 
داد. محس��ن حاجی میرزایی، درباره چگونگی پرداخت مطالبات فرهنگیان، اظهار کرد: در حال 
حاضر پرداخت 5۰ درصد پاداش پایان خدمت فرهنگیان آغاز شده و مابقی آن نیز از نیمه دوم 
شهریور آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: برای پرداخت مطالبات معلمان حق التدریس و کارمندان 
آموزش و پرورش نیز تالش های بس��یاری صورت گرفت��ه و امیدواریم که از مهرماه بتوانیم این 
مطالبات را نیز پرداخت کنیم. حاجی میرزایی افزود: این مطالبات با قول مساعد رئیس جمهور 

و سایر اعضای مؤثر دولت انجام خواهد گرفت.  مهر

آیت اهلل رئیس��ی در جریان س��فر به استان زنجان ضرب االجل یک ماهه ای را برای بررسی مسئله 
محیط زیست این استان تعیین کرد. رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان زنجان و در جلسه 
ش��ورای حفظ حقوق بیت المال اس��تان زنجان ضرب االجل یک ماهه ای را برای بررس��ی مسئله 
محیط زیس��ت این اس��تان تعیین کرد. وی گفت: حتما رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه پیگیری 
کنند که دیوان عدالت این مس��ئله را از ابعاد مختلف بررس��ی کند و نظر قاطع دهد تا این مسئله 
تمام ش��ده و روی زمین نماند. رئیس��ی همچنین تاکید کرد: حداکثر در مدت یک ماه استاندار، 
رئیس کل دادگس��تری، دادستان، نماینده وزیر مربوطه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال 

ماموریت دارند موضوع زمین خواری در این استان را رسیدگی و تعیین تکلیف کنند. مهر

یک مقام مسئول خبر داد

حاجی میرزایی خبر داد

در جریان سلسله سفر های استانی صورت گرفت

آمری��کا ت��الش دارد تا با اعمال تحریم علیه صادرات گاز روس��یه مانع توس��عه 
پیوندهای راهبردی روسیه و اروپا شود اما نه تنها پیشرفت خط لوله نورد استریم 

۲ متوقف نشده بلکه به بهره برداری نزدیک است.
روسیه در حال حاضر با داشتن بیش از ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی و در 
عین حال با داشتن سهمی حدود ۲۰ درصد از صادرات گاز دنیا، بزرگترین دارنده 
و صادرکننده گاز جهان است. از میان مقاصد صادرات گاز روسیه، اروپا بیشترین 
سهم را به خود اختصاص داده است به طوری که روسیه به تنهایی بیش از یک 
سوم نیاز گاز اروپا را تأمین می کند. به گفته کارشناسان این حجم از صادرات گاز 
به کشورهای اروپایی باعث می شود تا پیوندهای راهبردی عمیق و بلندمدتی بین 
روسیه و اروپا ایجاد شود. این مسئله برای ایاالت متحده آمریکا که رقیب دیرینه 
و جدی روسیه محسوب می شود بسیار سنگین است، به طوری که شاهد تعمیق 
پیوندهای راهبردی روس��یه با اروپایی ها اس��ت که به لحاظ سیاسی و اقتصادی 
ش��ریک و هم پیمان اوست. بنابراین طبیعی است که با تقویت قدرت روسیه در 
اروپا به ش��دت مخالفت ورزد و به فکر کمرنگ کردن حضور اقتصادی و سیاسی 
آن باشد. بر همین اساس ایاالت متحده در برهه های زمانی مختلف، تحریم ها و 
فش��ارهای خود را بر صادرات گاز روسیه اعمال نموده که تا به حال این تالش ها 
برای او منش��أ اثر واقع نش��ده است. با این اوصاف اما به راستی چه عواملی باعث 
تحریم ناپذیری صادرات گاز روس��یه به اروپا شده است؟ برای پاسخ دادن به این 
س��وال باید عملکرد روسیه در زمینه تجارت گاز در قبال تهدیدها و تحریم های 
آمریکا را مورد بررس��ی قرار داد. به عنوان نمونه در سال 1۹5۹ میالدی، قرارداد 
خط لوله »برادری« به عنوان یک پروژه مشترک بین شوروی، مجارستان، چک 
اسلواکی، لهستان و جمهوری دموکرات آلمان منعقد شد. هر کدام از این کشورها 
و دیگر کش��ورهای اروپایی برای رهایی از وابس��تگی به نفت گران قیمتی که به 

کمک راه آهن آن را وارد می کردند، از گاز پاک روسیه استقبال می کردند. روسیه 
به علت کمبود راه آهن و نداش��تن تکنولوژی ساخت لوله و تجهیزات در مقیاس 
بزرگ، نیازمند حضور اروپایی ها بود. از طرفی دیگر اروپایی ها نیز از بازار بزرگی که 
به واسطه پروژه های گازرسانی روسیه برای کارخانه های تولید لوله و تجهیزاتشان 
ایجاد شده بود، خرسند و حتی برخی کشورها به آن نیازمند بودند. این گسترش 
روابط روسیه و اروپا، برای آمریکا بسیار تهدیدآمیز به حساب می آمد و آمریکا به 

طرق مختلف، سعی در جلوگیری از پیشرفت این روند سریع داشت. 
همچنین در سال ۲۰1۴ میالدی همزمان با بحران کریمه اختالفات و درگیری 
بین روسیه و آمریکا به اوج خود رسید. به همین دلیل روسیه تصمیم گرفت تا فاز 
دوم خط لوله »نورد اس��تریم« را با همکاری کنسرسیوم اروپایی با هدف افزایش 
حجم صادرات گاز به اروپا و همچنین کاهش وابستگی به اوکراین عملیاتی کند. 
این تصمیم مس��کو از همان ابتدا با مخالفت جدی واشنگتن روبرو شد. تا جایی 
که آمریکا کارشکنی های فراوانی را برای توقف این طرح انجام داد. در این راستا 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتقادی بی س��ابقه پروژه خط لوله گازی 
نورد اس��تریم ۲ را ک��ه با بودجه 11 میلیارد دالری در حال احداث اس��ت، یک 
س��الح ژئوپولتیک توصیف کرد و هشدار داد که این پروژه وابستگی اروپا به گاز 
روس��یه را افزایش خواهد داد. این نگاه روس��یه که به صادرات گاز خود عالوه بر 
جنبه اقتصادی، از جنبه سیاس��ی نیز می نگرد موجب شده صادرات گاز آن، هم 
در مرحله انعقاد قرارداد و هم در مرحله اجرا از تهدید و تحریم مصون بماند. اما 
متأسفانه ایران با وجود دارا بودن ذخایر عظیم گاز به امر صادرات گاز خود تنها 
از جنبه اقتصادی می نگرد و به منافع کش��ورهای طرف تقاضا توجهی نمی کند، 
همین امر باعث ش��ده تا قراردادهای بزرگی همچ��ون قرارداد خط لوله صلح به 

پاکستان تا به امروز متوقف بماند.  مهر

ابزار روس ها برای خلع سالح آمریکا

حاج علی اکبری: 
منطق حسینی ما را به همه آرزوهایمان 
می رساند
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