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چین الیحه امنیت ملی 
هنگ کنگ را تصویب کرد
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دوره گردی نماینده ویژه آمریکا در 
منطقه غرب آسیا 
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در تحلیلها میگویند، روسیه در پی بازآفرینی دوران 
پادشاهی تزار، چین نیز به دنبال احیای امپراتوری 
بزرگ خود، ترکیه هم میخواهد امپراتوری عثمانی 

را احیا کند اما...
به نظر میرس��د، پیش��بینیهای هنری کیس��ینجر 
سیاس��تمدارد و نظریه پرداز آمری��کا در باره ایران 
اش��تباه از آب در آمد. کیس��ینجر چند سال پیش 
گفت��ه بود ای��ران در پی احی��ای امپراتوری پارس 
اس��ت، این س��خن زمانی گفته شد که داعش تازه 
خود را نش��ان داده بود و نخستین روزهایی بود که 
این فرقه تکفیری وهابی سوریه را به آتش میکشید. 
اما اکنون میبینیم که ویروس کرونا و اتفاقات پس 
از آن برداش��تهای دیگری را میرساند. روشن است 
ک��ه دوران آمریکا به پایان رس��یده و این اتفاق با 
وج��ود رئیس جمهوری چ��ون دونال��د ترامپ در 
آمریکا و ویروس کرونا س��رعت افول ایاالت متحده 

را افزوده است.
در کن��ار آن س��ه کش��وری ک��ه ب��رای احی��ای 
امپراتوریهای خود تالش میکنند، اروپا را نیز نباید 
نادیده گرفت. هر چن��د باید گفت، امپراتوریها اگر 
کارکرد مناسبی داشتند و از حمایتهای مردم خود 
برخوردار بودند، هیچگاه س��قوط نمیکردند. البته 
احیای امپراتوریهای باس��تانی با روشهای امروزی 
و مدرن ش��اید اتفاق بیفتد ک��ه نمونههای آن هم 
اکنون نیز وج��ود دارد. در این میان اگر آمریکا به 
خاطر ش��رایط کنونی، قدرت س��ابق خود را نتواند 
بازآفرینی کند، اروپا در ش��رایطی قرار میگیرد که 
تصمیم گیری برای آن بس��یار مش��کل است. اروپا 
توان آن را ندارد که بدون حامی و اصلی خود یعنی 
آمریکا ادامه حیات بدهد به همین خاطر از یکس��و 
نگران آینده ایاالت متحده است و از سوی دیگر به 

دوران اروپا پس از کرونا میاندیشد.
ام��ا در ای��ن میان کش��ورهای قدرتمن��د دیگری 
هستند که اروپا میتواند با کنار گذاشتن مشکالت، 
اختالفات و دش��منیها به گسترش روابط بپردازد و 

یک ارتباط راهبردی با آنها ایجاد کند.
اروپا پس از آن که شاهد افول قدرت آمریکا خواهد 
بود، خود نیز آن اعتبار پیش��ین را نخواهد داش��ت 
چرا ک��ه قدرت اروپا به ق��درت آمریکا گره خورده 
اس��ت. اروپا ظرفیتهای زی��ادی دارد تا بتواند یک 
جامعه مس��تقل از نظر سیاس��ی و اقتصادی ایجاد 
کند و به گس��ترش روابط خود با کشورهای تأثیر 
گذار و قدرتمند دیگری همچون ایران، روس��یه و 
چین بپردازد. ظرفیتهای این سه کشور بسیار فراتر 
از ظرفیتهایی است که اکنون در اروپای متحد دیده 
میشود. البته نباید این احتمال را از نظر دور داشت 
که فروپاشی اتحادیه اروپا نیز به خاطر برچیده شدن 
چت��ر حمایتی آمریکا در دوران کرونا و پس��اکرونا 
پیش بینی میش��ود، همانگونه که پیش بینی افول 
قدرت ایاالت متحده دیده میش��ود و درحال وقوع 
اس��ت. پس میت��وان به خاطر ش��رایط پیش آمده 
نتیجه گرف��ت که بهترین کار ممکن برای اتحادیه 
اروپا که احتمال فروپاشی تهدیدش میکند، تغییر 
رویکرد و گرایش به سوی قدرتهای ذاتی و تاریخی 
باش��د. ایران، چین و روس��یه، قدرته��ای نوظهور 
نیس��تند، پیشینه تاریخی و ریشه دار است که آنها 
را با دیگر کش��ورها به وی��ژه آمریکا متمایز کرده با 
توجه به این که اش��تراک نظرات زیادی هم میان 
آنها وجود دارد. غرب، خواهی نخواهی باید تحمل 
فش��ار پذیرش ابرقدرتی سه کشور ایران، روسیه و 
چین را داش��ته باش��د چرا که در غیر این صورت 
ناخواس��ته باعث خواهد شد که آن قدرت نیم بند 
اروپ��ا نیز از بین برود و در میان قدرتنمایی ش��رق 
محو شود. اروپا باید برای آینده خود تصمیم گیری 
کند، تصمیمی که میتواند سرنوشت اتحادیه اروپا را 
رقم بزند، که آیا به حیات سیاسی و اقتصادی خود 
میاندیشد یا در رؤیای آن به سر میبرد که میتواند 

شرق را شکست دهد؟!
اروپا باید دس��ت از اقدامات خصمان��ه علیه ایران، 
روسیه و چین بردارد، اعمال تحریمهای اقتصادی، 
همراهی با آمریکا در نقض توافق هستهای، تصویب 
قطعنامه ضد ایرانی در ش��ورای ح��کام و اقدامات 
دیگر، بهرهای به اروپا نخواهد رس��اند، آینده از آن 
کشورهایی اس��ت که مقابل لیبرال سرمایهداری و 
نظام س��لطه مقاومت کردهاند و ایران پیش قراول 
این نبرد و مقاومت است. جایگاه ایران در معادالت 
آینده بس��یار نزدیک، تعیین کننده خواهد بود که 

یارای مخالفت با آن وجود نخواهد داشت.

جایگاه ایران در آینده نه 
چندان دور جهان 

خ���ب���ر

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

 حکم اعدام 
برای »روح هللا زم«

سرمقاله

محمد صفری

سخنگوی وزارت خارجه چین؛

تحریم تسلیحاتی ایران باید رفع شود

س��خنگوی وزارت خارجه چین در نشس��ت هفتگی با خبرنگاران ب��ر مواضع پکن در زمینه 
مخالفت با طرح آمریکا در زمینه تمدید تسلیحاتی ایران اشاره کرد.

به نوش��ته »وبگاه وزارت خارجه چین«، »ژائو لیجیان« از سخنگویان وزارت خارجه چین در 
این زمینه گفت: »چین قاطعانه از صالحیت قطعنامه ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و کارایی 
برجام حمایت می کند. ما با اقدام آمریکا در تالش برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران 
در ش��ورای امنیت مخالف هس��تیم. کلیه مفاد قطعنامه 2231، از جمله مفاد مربوط به رفع 

تحریم تسلیحاتی علیه ایران، باید به درستی اجرا شوند.«
در حالی که تحریم های تس��لیحاتی س��ازمان ملل علیه ایران در اواخر مهر ماه پایان می یابد، 
دول��ت آمریکا عزم خود را جزم کرده که این تحریم ه��ا را تمدید کند. »مایک پامپئو« وزیر 
خارجه آمریکا نیز در این باره اخیرا عنوان کرد: »ما به همه کش��ورهای عضو ش��ورای امنیت 
تأکید کرده ایم که تحریم های تس��لیحاتی ایران باید تمدید شوند. این مسئله فقط به امنیت 
آمریکا مربوط نیس��ت، بلکه به امنیت اروپا هم مربوط می شود.« »محمد جواد ظریف« وزیر 
امور خارجه ایران در پیامی در توئیتر به عدم پایبندی آمریکا به قطعنامه های شورای امنیت 

سازمان ملل اشاره کرد.
این در حالیست که با نزدیک شدن به 1۸ اکتبر یعنی موعد مقرر در قطعنامه 2231 شورای 
امنیت س��ازمان ملل متحد مبنی بر لغو تحریم تسلیحاتی ایران، »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا پیش��تر اعالم کرد که به تالش کشورش برای عدم رفع تحریم تسلیحاتی ایران ادامه 
می دهد. بس��یاری از کارشناس��ان تاکید دارند که این اقدام آمریکا و اروپا برای محروم سازی 
کشورهای منطقه از توانایی های تسلیحاتی ایران برای مقابله با تروریسم و رژیم صهیونیستی 
صورت می گیرد تا همچنان بحران در منطقه ادامه یافته و غرب در لوای آن سرکیسه کردن 

کشورهای منطقه را ادامه دهد. 
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صفحه 8

آگهى مزایده عمومى

شهردار مالرد- محمد صادق کولیوند

دوم
بت 
نو

شهردارى مالرد در نظر دارد تعدادى از غرفه هاى (دکه) متعلق 
به خود را به مدت 1 سال و از طریق برگزارى مزایده عمومى به 
واگذار  یا حقوقى طبق شرایط مشروحه ذیل  اشخاص حقیقى 

نماید: 
بها  اجاره  درصد  پنج  میزان  به  مزایده  در  شرکت  سپرده   -1
سالیانه و مندرج در اسناد مزایده که مى بایست همراه اسناد 

مزایده تحویل گردد.
2- برندگان اول و دوم و سوم ، مزایده هر گاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- کلیه متقاضیان واجد شرایط مى توانند پس از انتشار آگهى 
دریافت  99/4/21 جهت  لغایت   99/4/11 تاریخ  از  و  نوبت دوم 
اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 لغایت 12/30 

به امور قراردادها شهردارى مالرد مراجعه نمایند.
4- مدت قبول پیشنهادات و از تاریخ 99/4/11 لغایت 99/4/21 

خواهد بود.
5- هزینه آگهى بعهده برنده مزایده مى باشد.

معرفى  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  بایست  مى  6-متقاضیان 
نامه (بهمراه کارت شناسایى ملى ) و اصل فیش واریزى بمبلغ 
شهر  بانک   100790829443 شماره  حساب  به  ریال   500/000

بنام شهردارى مالرد ، تحویل امور قراردادها نمایند.
7-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
8- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

یک خبر دلچسب
واکسن ایرانی کرونا در راه است

صفحه 2

سخنگوی دولت: 

اقدام قضایی در قبال استفاده نکردن از 
ماسک در دست پیگیری است
8


