
آغازی برای پایان تحریم های تسلیحاتی
»قاسم« برد 
موشک های 

تاکتیکی ایران را به 
اسرائیل رساند

شکایت نمایندگان مجلس 
به کمیسیون اصل 90 درباره 

قرارداد ویلموتس

آمریکا به  دلیل حضور 
دلدادگان انقالب اسالمی در 

سوریه شکست خورد
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صفحه 2

نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی خبر داد:

سردار فدوی:

جدیدترین موشک بالستیک ایران 
چه مختصاتی دارد؟

صفحه 2

حمیدرضا آصفی پاسخ داد:

چرا اروپایی ها با پیشنهاد آمریکا برای 
فعال شدن مکانیسم ماشه مخالف اند؟ 

8

شورای امنیت س��ازمان ملل متحد طی هفته های 
اخیر صحنه جدالی نفس گیر اس��ت که یک سوی 
آن را آمریکا و سوی دیگر آن را سایر اعضاء تشکیل 
می دهند. بخش اول این تقابل زمانی بود که آمریکا 
ط��رح تمدید تحریم های تس��لیحاتی ای��ران را به 
ش��ورای امنیت برد که در نهایت ب��ا 2 رای منفی 
روس��یه و چین و 11 رای ممتنع و تنها رای مثبت 
دومینیکن با شکس��ت سنگینی همراه شد. پس از 
آن آمریکا طرح اجرایی ش��دن مکانیسم ماشه را با 
ادعای نقض برجام از س��وی ایران مطرح کرد که با 
مخالفت اعضای شورای امنیت و بسیاری از کشورها 
مواجه ش��د. در میان این شکست های آمریکا یک 
سوال اساسی مطرح است و آن اینکه چرا اروپایی ها 
ب��ه رویکرد مقابله ای ب��ا آمریکا روی آورده اند و از 
هیچ کدام از دو طرح آمریکا حمایت نکرده اند. آیا 
ای��ن به منزله تغییر رفتار اروپایی هاس��ت و باید با 
دیده مثبت به آن نگریست و یا اینکه دالیل دیگری 

را برای آن باید جستجو کرد؟
نگاهی به تح��والت معادالت جهان��ی نکاتی قابل 
توجه را در باب رفتار اروپایی ها آش��کار می س��ازد. 
نخس��ت آنکه کش��ورهای اروپایی که در انتخابات 
2016 در کنار هیالری کلینت��ون بودند امروز نیز 
دوباره به دنبال شکس��ت ترام��پ و پیروزی بایدن 
هس��تند ک��ه نمود ای��ن تفک��ر را در عملکردهای 
رس��انه ای و سیاس��ی اروپایی ها می توان مشاهده 
کرد که رس��ما به تخریب ترام��پ و تقویت بایدن 
روی آورده اند. تسلیم شدن در برابر سیاست ماشه 
و یا تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران به منزله 
پیروزی ترامپ در مجامع جهانی قلمداد می ش��ود 
لذا اروپایی ها جز مخالفت با این طرح برای تخریب 
موقعی��ت ترامپ در انتخابات گزین��ه ای ندارند. در 
اصل اروپا به صورت غیرمستقیم در انتخابات آمریکا 
دخالت کرده و س��عی در ایف��ای نقش دارد که در 
کنار فضای رسانه ای به چالش کشیدن سیاستهای 
جهانی ترامپ بخشی از این طراحی است. دوم آنکه 
حقیقت امر آن است که آمریکا با تحریم های اولیه، 
تم��ام تحریم ها را علیه ایران اعمال کرده اس��ت به 
گونه ای که س��نگینی این تحریم ها از تحریم های 
ش��ورای امنیت نیز بیشتر است. لذا مکانیسم ماشه 
تحریم��ی را نخواه��د افزود و جمهوری اس��المی 
نیز بارها تاکید کرده اس��ت ک��ه این طرح تغییری 
در مع��ادالت ایجاد نخواهد ک��رد. اروپا می داند که 
مکانیسم ماشه را نمی تواند به عنوان یک امتیاز به 
ایران بفروش��د در حالی که اجرایی شدن این طرح 
آمریکا هزینه های ب��س گرانتری برای اروپا خواهد 
داش��ت چرا که از یک س��و اجرای این تحریم ها به 
منزله به نتیجه رس��یدن یک جانبه گرایی آمریکا 
در جهان اس��ت که رس��وایی بزرگ ب��رای اروپا و 
حتی چین و روس��یه اس��ت و از س��وی دیگر تن 
دادن کشورها به مکانیسم ماشه علیه ایران، بدعتی 
خطرناک را بنا می نهد که بر اساس آن آمریکا برای 
باج خواهی از س��ایر کش��ورها به اعمال تحریم ها 
می پ��ردازد چنانکه اکنون نیز با سیاس��ت تعرفه ها 
و تحریم های واردات به اروپا فش��ار اقتصادی وارد 
می سازد. براین اساس اروپایی ها برای گرفتار نشدن 
در این اعتیاد تحریمی آمریکا گزینه ای جز مخالفت 
با مکانیسم ماشه ندارند.  سوم آنکه مکانیسم ماشه 
می تواند واکنش تند ایران را به همراه داشته باشد 
که از یک س��و ش��اید پایان برج��ام را رقم زند که 
شکس��تی سیاسی برای اروپاس��ت و از سوی دیگر 
تم��ام رویاهای اروپا مبنی بر مذاکره با ایران درباره 
منطقه را به باد می دهد. بر این اساس اروپا چاره ای 

جز مخالفت با مکانیسم ماشه ندارد.
در جم��ع بندی نهایی می ت��وان گفت که حقیقت 
آن اس��ت که نه جمهوری اس��المی ایران بلکه این 
اروپاست که از  پیامدهای مکانیسم ماشه می هراسد 
و گزینه ای جز مقابله با آن ندارد. براین اساس اروپا 
به جای آنکه بخواهد مخالفتش با مکانیسم ماشه را 
به عنوان امتیاز به ایران بفروشد، باید با لغو تحریم ها 
و پایبند شدنش به تعهدات برجامی زمینه شکست 
طرح ماش��ه ترامپ را رق��م زند چرا که در غیر این 
صورت با زنده نهایی اروپاس��ت که س��نگین ترین 
تاوان را خواه��د داد که حداقل آن پیروزی ترامپ 
در انتخابات و اس��تمرار تعرفه های سنگین اقتصاد 

آمریکا علیه اروپا گرفتار بحران اقتصادی است.

چه کسی از ماشه می ترسد؟

خ���ب���ر

روحانی:  

برگزاری پرشور مراسم عزاداری 
محرم آزمونی برای همه است

2

سرمقاله

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

فؤاد ایزدی:

»مکانیسم ماشه« پایان برجام است
کارشناس مسائل بین الملل گفت: مکانیسم ماشه به معنی پایان برجام است؛ ولی همین موضوع 
مجدداً در کاخ س��فید و یا برخ��ی از افرادی که پیش تر جزو دولت دونال��د ترامپ بودند، مورد 
اختالف اس��ت. فواد ایزدی درباره شکست آمریکا در شورای امنیت برای تصویب قطع نامه علیه 
ایران، اظهار داشت: دلیل این شکست این بود که کشورهای اروپایی با آمریکا همراه نشدند. دلیل 
این کار اروپایی ها نیز این بود که آنها به برجام عالقمند هستند. وی ادامه داد: به این دلیل که 
برجام به صنعت هسته ای کشور خسارت های فراوانی وارد کرده و می کند، اروپایی ها می خواهند 
برج��ام را حف��ظ کنند. از همین رو بود که اروپایی ها از هم��ان اول با دولت ترامپ اختالف نظر 
داشتند و به کاخ سفید می گفتند فعاًل در برجام بمانید، چراکه بسیاری از بازه های زمانی که در 
توافق هسته ای وجود دارد، هنوز فرا نرسیده است. این تحلیلگر مسائل آمریکا گفت: اروپایی ها به 
آمریکا می گفتند که در برجام باقی بمانید و از ظرفیت های موجود در آن استفاده کنید. اروپایی ها 
تحلیل آمریکا مبنی بر اینکه با خروج از برجام، واشنگتن می تواند امتیاز بیشتری از تهران بگیرد 
و یا حتی باعث س��رنگونی جمهوری اسالمی شود را درست نمی دانستند؛ ولی کاخ سفید روی 
تحلیل خود پافش��اری کرد. ایزدی افزود: با توجه به اینکه تحلیل آمریکا درس��ت از آب درآمده 
است، اروپا حاضر نیست تا با ایاالت متحده همراهی کند و از همین رو بود که در جلسه شورای 
امنیت ش��اهد بودیم که تالش کاخ سفید برای تصویب یک قطع نامه ضدایرانی شکست خورد. 
وی با اشاره به اینکه آمریکا گفته بود در صورت شکست قدم بعدی فعال کردن مکانیسم ماشه 
خواهد بود، عنوان کرد: مکانیس��م ماش��ه به معنی پایان برجام است. ایزدی یادآور شد: در سال 
200۸ که باراک اوباما به ریاست جمهوری رسید، برخی در داخل مدعی بودند که مشکالت در 
کشورمان حل خواهد شد. در مقابل اما شاهد بودیم که تحریم هایی که در دوره اوباما وضع شد، 
بسیار بدتر از تحریم ها در دوره بوش و ریگان بود. وی بیان کرد: امیدی نداریم که افرادی که در 
وزارت امور خارجه هستند، قدم های مثبتی بردارند و امید داریم که از سوی آنها و برخی گروه ها 

و جریان های سیاسی در کشور، قدم های منفی برداشته نشود.  مهر
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صفحه 5

نگاهی بر رایزنی های وزیر دفاع در سفر به روسیه

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان گلستان در نظر دارد پروژه حفاظت و گشت و مراقبت از عرصه هاى جنگلى استان را به شرح 
جدول ذیل بصورت مناقصه عمومى یک مرحله اى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به پیمانکاران واجد صالحیت به انجام برساند 
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت (ستاد) به نشانى www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضاء الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرایط مناقصه : شرکتهاى داراى مجوز معتبر حفاظتى ، مراقبتى انتظام یا شرکتهاى خدماتى داراى تاییدیه صالحیت از وزارت کار و امور 
اجتماعى

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکى یا واریز وجه به حساب سپرده 
تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد: از روز شنبه ساعت 17 مورخ 99/6/1 

دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد: تا ساعت 17 روز پنج شنبه مورخه 99/6/6
مهلت ، تکمیل و ارسال اسناد: تا ساعت 17 روز یک شنبه مورخ 99/6/16

مهلت ارسال پاکات: الف (تضمین شرکت در مناقصه) بصورت فیزیکى به اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان گلستان تا پایان وقت 
ادارى روز یکشنبه مورخ 99/6/16

بازگشایى پیشنهادات مورخه 99/6/17 خواهد بود.
تاریخ انتشار مرحله دوم 99/6/2

شناسه آگهى 956110

وزارت جهاد کشاورزى 
سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزدارى کشور

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان گلستان 

مبلغ تضمین (ریال)برآورد کارشناسى (ریال)مدت اجراءمساحتمحل اجراءردیف

جنگلى 1 هاى  عرصه  از  حفاظت 
 ، گز  بندر  هاى  شهرستان 

کردکوى

837/878/938/5673/788/000/000 ماه55/309 هکتار

انا هلل و انا الیه راجعون

انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت مادر بزرگوارتان، ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی 
برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای شما از 

پروردگار متعال خواهانیم.

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و برای آن 
مرحومه از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل 

و اجر جزیل خواهانیم.

سرکار خانم رضانژاد

جناب آقای سیرنگ احمدزاده

از طرف همکاران شما در روزنامه سیاست روز

نسل کشی الحسکه 
با لب تشنه

ترکیه آب را در محرم بر روی یک میلیون سوری بست

صفحه 6

از طرف همکاران شما در روزنامه سیاست روز


