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تاریخ هم��واره درس��هایی دارد که تجربه 
گرفت��ن از آنه��ا می تواند کاه��ش دهنده 
تهدیدات و ایجاد کننده فرصت ها باشد به 
وی��ژه اینکه گاه مجریان ای��ن تجربه ها به 
دنبال تکرار آن هستند. این روزها مصادف 
با روز تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی در 
سازمان ملل متحد است. هفتاد و دو سال 
پی��ش با نادیده گرفتن حق��وق میلیون ها 
فلسطینی، تش��کیل رژیم صهیونیستی را 
اعالم ش��د. اکنون در حالی 72 سال از آن 
زمان می گذرد که مروری بر این تحوالت 
بیانگر درس��هایی اس��ت که می تواند برای 
ای��ن روزهای سیاس��ت خارجی جمهوری 

اسالمی ایران نیز مفید باشد. 
آنچه ب��ه عنوان تجرب��ه ای مهم می تواند 
مورد توجه باش��د توافقاتی است که با نام 
صلح و امنیت جهانی صورت گرفته اس��ت 
که میانجی آنها نیز آمریکا با حمایت اروپا 
و سازمان ملل بوده اند. توافق اسلو در سال 
1993 و غزه اریحا در سال 1994 از جمله 
این توافقات است. براساس توافق اسلو به 
عنوان اولین توافق تش��کیالت خودگردان 
به ریاس��ت عرفات و رژیم صهیونیس��تی، 
س��ازش میان طرفین ص��ورت گرفت در 
حالی که سه پرونده اراضی 1967، قدس 
و آوارگان فلس��طین به عنوان کانون های 

مناقشه به مذاکرات بعدی محول شد.
 این توافق که با عن��وان توافق دو مرحله 
ای می ت��وان از آن یاد ک��رد تاکنون ادامه 
یافت��ه و نتیجه آن ش��ده که ام��روز رژیم 
صهیونیس��تی به صورت یکجانب��ه کرانه 
باخت��ری و ق��دس را ب��ه اراضی اش��غالی 
ضمیمه کرده و پرونده آوارگان فلس��طین 
نیز در قالب معامله ق��رن مختومه عنوان 
ش��ده اس��ت. در اصل توافق دو مرحله ای 
ابزاری شدن فلسطینی ها که سازش اولیه 
را برای رسیدن به منافع اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی صورت داده بودند در نهایت تمام 
حقوق خود را از دس��ت دادند و می رود تا 

نام فلسطین را از نقشه حذف کنند.
نگاهی به رفتار آمریکایی ها نشان می دهد 
که آن��ان با کس��ب این تجرب��ه موفق به 
دنبال تکرار آن در دیگر سیاست های خود 
بوده اند که نمونه آن را در رفتارهای آنها در 
قبال مذاکره هسته ای با جمهوری اسالمی 
می توان مشاهده کرد. آمریکایی ها همواره 
تاکید دارند که آنها س��ه خواسته اصلی از 
مذاکره با ایران داشته اند که شامل حذف 
توافق هسته ای، پایان ظرفیت های موشکی 
و عدم ایفای نقش ایران در منطقه و عدم 
مقابل��ه آن با رژیم صهیونیس��تی اس��ت. 
جرج بوش پس��ر می گفت ای��ران این امور 
را بپذی��رد تا مذاکره کند ام��ا اوباما راهی 
دیگر در پیش گرفت و ادعای مذاکره برای 
تحقق این س��ه مدت را مطرح نمود. رفتار 
اوباما نش��ان می دهد که او نی��ز به دنبال 
تکرار سناریوی اس��لو در قبال ایران بوده 
اس��ت چنانکه آنها طرح توافق ابتدایی در 
گام اول و تواف��ق نهای��ی در گام دوم را 
مطرح کردند. طرحی که با مخالفت ایران 
همراه و در نهایت توافق جام هسته ای به 

نام برجام امضاء شد.
 ه��ر چند که برجام ب��ه عنوان یک توافق 
کامل عنوان ش��ده اما ب��رای آمریکایی ها 
نوعی گام اول مذاکراتی دیده ش��ده است 
چنانکه جان کری می گوید برجام همچون 
نردبانی اس��ت که ترام��پ می تواند از آن 
باال رود برای تحقق س��ایر خواس��ته های 
آمری��کا در قبال ای��ران رفتارهای ترامپ 
نش��ان می دهد که او نیز برجام را گام اول 
می بین��د و طرح برجام دوم همان رویکرد 
و دو مرحله ای اس��ت که البته این روزها 
با ادعای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران- 
که مهر امس��ال تمام می ش��ود- تش��کیل 
می ده��د. در اصل همان ط��ور که آمریکا، 
اسلو را برای مذاکره برای مذاکره طراحی 
کرد و تاکنون نی��ز ادامه دارد، دولتمردان 
کنونی آمریکا نیز به برجام به چش��م اسلو 
می نگردند که به واس��طه آن تحمیل های 
بعدی در باب موشکی و منطقه ای را دنبال 
می کنند که البت��ه اولویت اول آنها تمدید

سناریوی دو مرحله ای 
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وزیر بهداشت: 
در بسیاری از نقاط کشور به فاز مهار بیماری رسیدیم

وزیر بهداشت با بیان »در بسیاری از نقاط کشور از مدیریت به کنترل و در بسیاری از نقاط نیز به فاز 
مهار بیماری رسیدیم« گفت: بزرگترین خطای استراتژیک ما در این دوره این است که فکر کنیم کرونا 
تمام ش��ده است. دکتر سعید نمکی در گفت  وگویی تلویزیونی با بیان اینکه سه فاز مدیریت، کنترل و 
مهار برای بیماری کرونا وجود دارد، گفت: در بسیاری از نقاط کشور از مدیریت به کنترل و در بسیاری 

از نقاط نیز به فاز مهار بیماری رسیدیم.
وی همچنین گفت: در برخی استان  هایی که فاصله  گذاری رعایت نشد داریم ضرر می  کنیم و بزرگترین 
خطای اس��تراتژیک ما در این دوره این اس��ت که فکر کنیم کرونا تمام شده است و اآلن ممکن است 
به ش��رایط بد برگردیم که برای ما پدیده مهلکی است که افتخار کسب کرده را فدای بی  خیالی کنیم. 
وی افزود: پیرو توصیه مقام معظم رهبری و دغدغه ایش��ان که فرمودند اگر امکانی هس��ت که بش��ود 
درب مساجد را به روی مؤمنین در شب  های قدر باز کنیم راهی را برای آن پیدا کنیم، جلسه ای برگزار 
شد تا بتوانیم با رعایت پروتکل بین ساعات 12 شب تا 2 بامداد مراسم  احیای شب  های قدر را برگزار 
کنیم. برای برگزاری مراسم  شب  های قدر شروطی گذاشته ایم و مردم باید این شروط را رعایت کنند. 
البته مقام معظم رهبری همیش��ه به مصوبات س��تاد ملی مقابله با کرونا احترام گزاردند و ما هیچ وقت 
از طرف ایش��ان تحت فش��ار قرار نگرفتیم. نمکی خاطرنش��ان کرد: کودکان و افراد مسن و افرادی که 
بیماری زمینه ای دارند نباید در این مراس��م حضور یابند. هموطنان ُمهر، س��جاده و قرآن را از منزل 
ببرند، در مساجدی که جا کم هست باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود. وی اضافه کرد: در رابطه 
با آس��تان های مقدس به جمع بندی رسیدیم و علی  رغم درخواست تولیت آستان  های مقدس مبنی بر 
بازگشایی اماکن مذهبی، از دیدگاه کارشناسی هنوز به نتیجه بازگشایی این اماکن نرسیده  ایم زیرا نگرانی 
ما از بابت افزایش مس��افرانی اس��ت که مدت  ها سفر نکرده  اند و ممکن است با شوق زیارت تراکم ایجاد 
کنند و برای ما و خودشان زحمت را مضاعف کنند. در خصوص بازگشایی آستان  های مقدس چهارشنبه 
جلس��ه ای برگزار و در این رابطه تصمیم گیری خواهد ش��د و امیدواریم هرچ��ه زودتر بتوانیم در فضای 

مناسب  تر، درب صحن و سرای اهل بیت)ع( و آستان  های مقدس را به روی مشتاقان اهل بیت باز کنیم.

میلیاردر معروف غربی:
کرونا می تواند به پایان کار اتحادیه اروپا منجر شود

جورج س��ورس، میلیاردر معروف غربی پیش بینی کرده که بحران ش��یوع کرونا می تواند به پایان کار 
اتحادیه اروپا منجر ش��ود. دیلی میل گزارش داد »جورج سورس«، میلیاردر معروف غربی هشدار داده 

است که بحران شیوع ویروس کرونا می تواند به پایان کار »اتحادیه اروپا« منجر شود.
سورس همچنین پیش بینی کرده که شیوع کرونا حتی می تواند به پایان سرمایه داری مورد نظر فعلی 
منجر شود. این سرمایه دار که از او به عنوان پدر انقالبهای رنگی نیز یاد می شود در اظهارات خود گفته 

است: درباره حیات اتحادیه اروپا نگرانم، چون این اتحادیه هنوز کامل نشده است.
به گفته سورس، در جریان بحران شیوع کرونا، اتحادیه اروپا آسیب پذیرتر از آمریکا خواهد بود، چون 
نه تنها اتحادیه اروپا هنوز کامل نش��ده، بلکه برخالف آمریکا اتکای بیش��تری بر قوانین دارد و همین 
موضوع باعث آسیب پذیری بیشتر اتحادیه اروپا خواهد شد. در حال حاضر پنج کشور اروپایی پس از 

آمریکا بیشترین تعداد مبتالیان به کرونا را در جهان دارند.  مهر

پیام تسلیت رئیس ستاداجرایی فرمان حضرت امام)ره(
امیر سرلشگر سید عبدالرحیم موسوی/ فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسالمی ایران

س��الم علیکم/ تجربه ی ارتش در دوران دفاع مقّدس، تجربه ی افتخار آمیزی است. مردان پر افتخاری 
که همیشه نشان دفاع از مرز و کیان این کشور را در مقابل دشمنان بر سینه دارند وبا نیروهای پاک و 
جوانهای مؤمن خالصانه و صادقانه در بخشهای مختلف خدمت می کنند. سلحشورانی که در زمینه ی 
نبرد، رزم و اقدامات دفاعی، همواره از خود توانایی های ویژه و قابل توجهی نشان داده اند و نقشهای 
خوبی ایفا کرده اند و جلوه هایی از رش��ادت طی هش��ت س��ال دفاع مقدس از خود به یادگار گذاشته 
اند. ش��هادت جمعی از غیور مردان دریادل ارتش جمهوری اسالمی ایران موجب تاثر و تالم اینجانب 
شد. پر کشیدن عزیزان جان بر کف در واقعه ی رزمایش نیروی دریایی را به محضر فرماندهی معظم 
کل قوا، خانواده محترم شهدای این حادثه، جنابعالی و مردم شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می 

نمایم. همچنین عافیت و سالمتی برای مجروحان حادثه از پروردگار متعال مسالت دارم. 

در ادام��ه تهدیدات اتمی آمریکا برای امنیت جهان، دبیرکل ناتو از دولت 
برلین خواسته است تا با استقرار تسلیحات هسته ای آمریکا در این کشور 

از صلح و آزادی محافظت کند!
ینس اس��تولتنبرگ، دبی��رکل ناتو در یادداش��تی که در نش��ریه آلمانی 
»فرانکفورت��ر آلگماینه زایتونگ« منتش��ر کرده از دولت برلین خواس��ته 
اس��ت تا با استقرار تس��لیحات هس��ته ای آمریکا در این کشور از صلح و 
آزادی محافظت کند.دبی��ر کل ناتو در حالی چنین مطلبی را در روزنامه 
آلمانی منتش��ر کرده است که پیش از این حزب آنگال مرکل، صدر اعظم 
آلمان و دومین حزب بزرگ آلمان خواس��تار خروج تس��لیحات هسته ای 

آمریکا از پایگاه های هوایی این کشور شدند.
اس��تولتنبرگ در این یادداشت بحث را به انبار کردن تسلیحات هسته ای 
آمری��کا در پایگاه های هوایی آلمان کش��انده و محافظت از صلح و آزادی 
را در گ��رو انبار کردن حدود 2۰ بمب هس��ته ای بی 61 آمریکا در پایگاه 

هوای بوش��ل واقع در غرب آلمان دانس��ته است.در بخشی از یادداشت او 
آمده است: »در سراس��ر جهان، تروریسم ادامه دارد، رژیم های اقتدارگرا، 
دموکراس��ی های لیب��رال را به چالش می کش��ند، و ما ش��اهد گس��ترش 
سالح های هس��ته ای در کشور هایی مانند کره ش��مالی و همچنین ادامه 

اقدامات تهاجمی توسط روسیه هستیم.«
وی در بخ��ش دیگ��ری از این یادداش��ت ادعا می کند روس��یه س��رمایه 
گذاری قابل توجهی در بخش نظامی خود انجام داده اس��ت و سعی دارد 

زرادخانه های هسته ای خود را با استراتژی های نظامی ادغام کند.
اس��تولتنبرگ مدعی است مس��کو موش��ک هایی با کالهک هسته ای در 
کالینینگ��راد که فقط ۵۰۰ کیلومتر با برلین فاصله دارد مس��تقر کرده و 
متحدین��ی مانند دانمارک، لهس��تان و رومانی را در معرض خطر حمالت 
هس��ته ای قرار داده اس��ت. آمریکا با ادعای تهدید روسیه به دنبال اشغال 

هسته ای اروپاست. 
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اداره کل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اردبیل در نظر دارد 
دو دســتگاه خودروى سوارى با مشــخصات ذیل را ازطریق برگزارى مزایده 

عمومى به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجدالشرایط واگذار نماید . 
لــذا کلیــه متقاضیان مــى تواننــد جهت کســب اطالعات بیشــتر و 
دریافــت اســناد مزایــده ، از طریق ســامانه ســتاد ایــران به آدرس 
اینترنتــى (www.setadiran.ir) اقدام و پیشــنهادات خود را در ســامانه 

مذکور بارگذارى نمایند .
محل بازدید شرکت کنندهموضوع مزایدهردیف

از مورد مزایده
مالحظات

پژو 405 نقره اى متالیک 1
(مدل 1386) دوگانه سوز

حقیقى
 یا حقوقى

اداره کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى 
استان اردبیل

کارشناسان - 
روبروى قرارگاه 
پلیس راه

پژو 405 نقره اى متالیک 2
(مدل 1386) 
دوگانه در سند

(CNG فاقد متعلقات) 

حقیقى
 یا حقوقى

اداره کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى 
استان اردبیل

کارشناسان - 
روبروى قرارگاه 
پلیس راه
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رویای اتمی آمریکا در آلمان
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در بسیاری از نقاط کشور به فاز 
مهار بیماری رسیدیم
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قاضی زاده هاشمی:

70 درصد امتیازات مجلس دهم 
در اختیار رئیس بود
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