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کشــورهای اروپایی که طی هفته های اخیر 
احیــای برجام با بازگشــت آمریکا در دوران 
بایدن به این پیمان را ســر می دادند، اخیرا 
رویکــردی بــا ادعاهای جدیــد را در پیش 
گرفته انــد. چنانکــه ژان ایو لودریــان وزیر 
امورخارجه فرانســه  اعالم کرده اســت که  
ایران در حال ایجاد ظرفیت تسلیحات هسته 
ای خود است و خواســتار بازگشت تهران و 
واشنگتن به برجام شــد.لودریان گفته است 
که الزم است که گفت وگوهای سختی درباره 
فعالیت های منطقه ای و موشــکی بالستیک 

ایران داشته باشیم.
از سوی دیگر کشوهای اروپایی برجام یعنی 
آلمان، انگلیس و فرانســه در پی اعالم آغاز 
فعالیت تحقیق و توسعه ایران برای طراحی 
اورانیوم فلزی که به عنوان ســوخت جدید 
رآکتور تحقیقاتی تهران مورد اســتفاده قرار 
خواهــد گرفت، در بیانیه ای نســبت به آغاز 
این فعالیت ها ابراز نگرانی کردند.در این بیانیه 
آمده اســت که  ایران هیچ کاربرد غیرنظامی 
معتبری برای اورانیوم فلزی ندارد.این ســه 
کشور اروپایی تاکید کرده اند که قویا از ایران 
می خواهیم این فعالیت را متوقف کند و اگر 
در حفــظ توافق جدیــت دارد، بدون تاخیر 
بیشتر به پایبندی به توافق هسته ای بازگردد. 
این نوع مواضع نشان می دهد که کشورهای 
اروپایی که بازگشــت به خویشــتن خویش 
یا همان خوی ســلطه گری اســت به دنبال 
متهم ســازی ایران به فعالیت غیر صلح آمیز 
هســته ای و حتــی رویکرد بــه تولید بمب 
هسته ای اســت حال آنکه تمام فعالیت های 
هســته ای ایران زیر نظر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی صورت می گیرد و حتی احیای 
غنی ســازی 20 درصد نیز با نظارت آژانس 
صورت گرفت. حال این ســوال مطرح است 
که چــرا اروپایی ها چنین رویکردی در پیش 
گرفته اند و چنین ادعاهایی را مطرح کرده اند؟ 
نخست آنکه بخشی از این رویکرد را می توان 
برگرفته از تحوالت آمریکا دانست. در حالی 
آمریکا پدرخوانده اروپایی ها با بحران سیاسی 
و اجتماعی شدیدی مواجه است و دوران گذار 
از ترامپ به بایدن با بحران همراه است، اروپا 
نقش جایگزین آمریکا را ایفا می کند و سعی 
دارد تا زمان تثبیت قدرت در آمریکا، سیاست 
فشــار حداکثری را علیه ایران حفظ نماید. 
البته غرب با برجســته ســازی حاشیه هایی 
همچون ایران بــا محوریت امنیت بین الملل 
به دنبال انحــراف افکار عمومی و از وضعیت 
بحرانی سیاســی در آمریــکا و البته بحران 
ناتوانی غــرب در مقابله با کرونا و رســوایی 
شکست واکسن های کرونایی غربی است. دوم 
آنکه مسئله بازگشت آمریکا به برجام در حالی 
مطرح می شود که ایران، پیش شرط لغو تمام 
تحریم ها و پرداخت خسارت را برای پذیرش 
بازگشت آمریکا و انجام هر مذاکره ای عنوان 
کرده اســت. غرب با هزینه تراشی هسته ای، 
حقوق بشر و تروریسم به دنبال گرو کشی و 
به زعم خود منصرف کردن ایران از این پیش 
شــرط ها و در نهایت بازگشت مجانی آمریکا 
به برجام هســتند. ســوم آنکــه در روزهای 
اخیر رزمایش بزرگ موشــکی ایران برگزار 
شده است که در کنار نمایش توانمندی های 
دفاعی جمهوری اســالمی، نقــش و جایگاه 
آن را در تامیــن امنیــت منطقــه و جهان 
نشــان می دهد. این رزمایش در شرایطی که 
منطقه خواستار خروج آمریکا از منطقه است، 
زمینه ساز تقویت مطابله ها برای اخراج آمریکا 
و البته رویکرد جهانی به خرید تسلیحاتی از 
ایران خواهد شــد. غرب با هوچی گری ضد 
ایرانی به دنبال به حاشیه راندن این رزمایش 

و توان جدید موشکی ایران است. 
در کنــار این مباحث یــک نکته در مواضع 
غرب وجود دارد و آن ادعای وزارت خارجه 
آلمان اســت که مدعی شــده است ایران 
مقصر عدم اجرای اینســتکس ) کانال مالی 
مشترک ایران و اروپا(است. این ادعا گر چه 
فرافکنی برای پنهان سازی بی تعهدی غرب 
اســت اما یک نکته مهــم دارد و آن اینکه 
شــاید در این دو سال اگر ایران صبوری در 
پیــش نمی گرفت و در ازای بدعهدی غرب، 
لغو تعهدات برجامــی را اجرایی کرده بود، 
غرب توهــم زده ناتوانی ایران نمی شــد و 
مجبور به اجرای تعهداتش می شــد چرا که 
غرب نشــان داده است که صرفا زبان زور را 
متوجه می شــود و صبر و مــدارا را، ناتوانی 
تعبیر کرده گســتاخ تر از همیشــه به عدم 
اجرای تعهدات و استمرار زیاده خواهی های 

ضد ایرانی ادامه می دهد. 
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دروازه هایی که دروازه بان ندارند!

آیا هنوز هم میزان این همه آزمون و خطاهای پر هزینه  طی تمامی ســالهای سپری شده کافی نیست و 
بازهم این پروسه باید ادامه داشته باشد!؟ 

چــرا هیچ نهادی وظیفه خود نمی داند که نتایج اینگونه اقدامــات تکراری را رصد کرده تا از موفقیت ها 
تشــویق و از شکســت ها متنبه شــوند و حداقل متولی هر دســتگاهی تصمیم به انجام عمل نسنجیده  
می گیــرد عواقب آن راهم بپذیرد و هزینه ها را به جان بخرد که متاســفانه تا امروز این چنین نبوده مگر 
آزمون وخطاهایی که به نوعی کالهبرداری به حســاب می آمد و افرادی در بدنه دولت ها دســت به غارت 
بیت المال و یا زدوبندهای حرفه ای می زدند که آن ها هم با فشــار وهوشیاری قوه قضاییه و چشم های باز 
فرشــته عدالت بدون توجه به اینکه متهم به کجا وابسته است وارد کار زار شده وقانون را به مرحله اجرا 

گذاشته اند و شاهدیم معاون همین قوه هم از مجازات مبرا نبود. 
اما خســارات وارده غیر اقتصادی که به نوعی ترک فعل اســت، همچنان نادیده گرفته می شــود که در 
مواردی معدود تنها با تعویض مدیران خاتمه یافته اســت! و باید دید آیا اینگونه مدیران اســتعفا داده یا 
محترمانه کنار گذاشــته شــده اند که در هر دو صورت  میتواند بازخواستی هم در کار باشد که چرا طی 
هفت ســال گذشته تنها در دوسال آخر آن به تالش برای اتمام عجوالنه کالن طرح مسکن مهر پرداخته 
شــده است تا وزیری متعهد بکار و عالقمندی فارغ از عقاید سیاسی خاص ولج ولج بازی های متداول در 
مســیر اصالحات ناچار شود بصورت شــبانه روزی به تالش پرداخته تا عالوه بر رفع رجوع مشکالت که 
بالطبع صدها هزار واحد مسکونی نیمه کاره در مراحل مختلف و پراکنده در وسعت یک میلیون و ششصد 
و پنجاه هزار کیلومتر مربعی کشور با خسارات و تجاوزات و تخریب های پر هزینه برای بیت المال  روبرو 
بوده اســت، سروسامان بخشد و ضمن آن ســعی کند تا کمبود این سالهای ناتوانی یک وزیر تحمیلی  و 
رفتارهای دور از شــئون دیپلماتیک آن که نمونه اش برخورد با یک خبرنگار زن و گرفتن میکروفون از 
دست او و پرتاپ کردن به گوشه ای در محوطه باغ پاستور کلید خورد را بتونه کاری وغسل تعمید دهد! 
انجام این امور قطعاً هزینه های فراوانی برای یک نظام خواهد داشــت که باید توسط متولی آن و شخص 

مجری تأمین و پرداخت گردد. 
آمریکا و رفتارهای ددمنشــانه رؤسای جمهوری آن طی این ســالها که مورد تایید هیچ یک از مظلومان 
ومحرومان جهان نیست و در این اواخر دیدیم گنگره آن به اتفاق آرا چگونه روبروی آخرین بازمانده نسل 
پوپولیســت یعنی ترامپ ایســتاد تا با استیضاح مضاعف او برای بار دوم ظرف یک دوره چهار ساله زمینه 
محرومیت از همه مواهب اجتماعی همچون حضور در انتخابات های بعدی را برای تمام عمر رقم بزند که 
میتواند یک الگوی مثبت باشد تا اگر مسئولی در هر رده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نتوانست 
و یا نخواســت وظایف محوله و قانونی را به نحو مطلوب به انجام برســاند ضمن برکناری، حق حضور در 
دیگر فعالیت های اینگونه هم از او ســلب گردد که امروز با نزدیک شــدن به فصل انتخاباتی حســاس، 
شاهدیم زمزمه نامزد شدن معدودی از این چهره ها برای شوراهای اسالمی و همچنین ریاست جمهوری 
به گوش می رسد که امیدواریم حقیقت نداشته باشند! زیرا در این مقطع حساس از تاریخ که بحران کرونا 
جهانی را فراگرفته و هوشیاری و درایت مقام معظم رهبری  قاطعانه حکم حکومتی را برای عدم استفاده 
از واکســن های غربی و بخصوص نوع آمریکایی و انگلیســی آن صادر می کنند که میتواند ارزشمندترین 
درس ها برای جامعه مدیریتی حال و آینده جهان اســالم و دیگر کشــورهای آزادمنش باشد و این دیگر 
مسکن مهر نیست که بازیچه گرفته شود زیرا با جان مردم و سالمتی  جامعه ارتباط مستقیم دارد تا در 
انتخاب محصوالت بهداشــتی از جمله دارو و درمان و حتی توزیع عادالنه آن دقت بیشــتری بعمل آید. 
شــخص وزیر بهداشــت الحق طی این دورانی که بر صندلی پیش گیری و درمان جامعه تکیه زده است 
موفق بوده اما نباید از یاد ببرد هنوز هم ممکن اســت کسانی در وسعت وزارت خانه مذکور و شبکه های 
بهداشتی و دانشگاه های علوم پزشکی پیدا شوند و بعضی از مسائل را نادیده گرفته و یا بی اهمیت بدانند 
بنابر این ساحت واکسن و واردات آن یک سوی این معادله است و توزیع صحیح و قانونی آن سوی دیگر 
که متأسفانه در مورد دومیلیون دوز از نوع آنفوالنزا اینگونه عمل نشد، زیرا موارد متعدد آیین نامه اجرایی 
پیرامون اولویت های اول و دوم و ســوم که به کادردرمان، بیماران زمینه ای و سالمندان اختصاص داشت 
بخوبی رعایت نگردید تا در شــبکه های بهداشتی رانت ها هم حضور فعال داشته باشند و بتوانند با سالح 
توصیه خارج از مقررات وضع شــده و همچنین صفوف نوبت  منحصرا وبطور v.i.p در دفاتر مدیران این 
شبکه ها موفق به دریافت واکسن شوند  که رهگیری های یک تیم معتمد و بسیجی از سوی شخص وزیر 
می تواند این تخلفات عاطفی را رصد وشفاف کند تا حداقل برای واکسن کرونا الگو باشد. متولی بهداشت 
طی یک ســال گذشــته بارها از گل دقیقه نود گله مند بوده اند اما فراموش نکنند که دروازه ها نیازمند 
دروازه بانان کارکشته  ومطمئن هستند که اگر نباشند از هر زاویه با هجوم های ناشناخته روبرو خواهد بود.

ظریف: 

سیاست ایران در مواجهه با دولت بایدن 
»اقدام در برابر اقدام« است

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزیر 
خارجه در نشســت کمیســیون تصریح کرد که سیاســت کشورمان در 
مواجهــه با دولــت بایدن »اقدام در برابر اقدام« اســت و ما اقدام در برابر 
بیانیه و امضا را نمی پذیریم. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی ، در تشریح نشست عصر 
امروز کمیســیون خود اظهار داشت: جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی با حضور محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه 
برگزار شد. وی در همین رابطه افزود: در این جلسه ۱2 سوال نمایندگان 
از وزیر امور خارجه طرح شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســالمی در ادامه عنوان کرد: موضوعات سواالت 

شامل موضوعاتی مانند واکنش وزارت امور خارجه به سیاست های ترکیه 
در منطقه قفقاز و سدسازی های این کشور، مناقشه قره باغ،  پیگیری های 
حقوقی مرتبط با ترور شــهید ســلیمانی، اقدامات صورت گرفته در مورد 
ترور شهید فخری زاده، اقدامات صورت گرفته در جهت تقویت دیپلماسی 
اقتصادی در کشــورهای همسایه از جمله عراق و سوریه، آخرین وضعیت 
افتتاح کنســولگری کشــورمان در حلب و الذقیه و پیگیری وضعیت لنج 
های بنادر آبادان، اروندکنار و خرمشهر در تجارت با کویت بود. وی تصریح 
کرد: در پی پاسخ های وزیر امور خارجه، 2 نفر از نمایندگان از پاسخ های 
وزیر خارجه قانع شــدند. نمایندگان طراح ســوال از پاسخ ۵ سوال قانع 
نشدند و بر ارسال سوال به صحن علنی تاکید کردند. وی خاطرنشان کرد: 
در بخش دیگری از این جلســه ۳ ساعته، آقای ظریف گزارشی از آخرین 
تحوالت در سیاست داخلی ایاالت متحده و پیش بینی ها درباره روند آتی 
سیاست خارجی این کشور به اعضای کمیسیون امنیت ملی ارائه و تاکید 
کرد که سیاســت کشورمان در مواجهه با دولت بایدن اقدام در برابر اقدام 

است و ما اقدام در برابر بیانیه و امضا را نمی پذیریم.  فارس

۲ ۲

سرلشکر باقری:

پرواز دو فروند B-52 آمریکا در منطقه 
ارزش عملیاتی ندارد
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آگهی اعالن عمومی

محمد صادق کولیوند - شهردار شهر مالرد

ت دوم
نوب

موضوع: آگهی اعالن عمومی
شهرداری مالرد در نظر دارد نسبت به انجام طرحهای مصوب 
عمرانی و خدماتی خود در عرصه انتهای بلوار شهیدان شوریابی 
به شرح کروکی ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه مالکین زمین مورد 
نظر دعوت میشود ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت 
دوم با در دست داشتن اسناد مالکیت به اداره حقوقی وامالک 
شهرداری مالرد مراجعه نماید در غیر اینصورت اقدامات قانونی 

توسط شهرداری مالرد به عمل خواهد آمد.

»سال جهش تولید«

نوبت اول 99/10/23
نوبت دوم 99/10/30

فراخوان ارزیابی کیفی  برای مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

ت دوم
نوب

شركت نفت مناطق مركزي ايران 
شركت بهره برداري نفت و گاز شرق  

1- شماره فراخوان : 9901222
2- موضوع فراخوان : ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای راجع به تهیه و تامین وسائط نقلیه سبک مورد نیاز )با راننده(.

3- محل و مدت انجام كار : استان خراسان رضوی، سرخس و منطقه عملیاتی خانگیران، به مدت 12  ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره ¬برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 .  

5- شرايط مناقصه گر : 
5-1- دارابودن شخصیت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
5-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام كار معتبردر رسته حمل و نقل از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی.

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ايمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی.
5-5- توانايي تهیه ضمانت نامه بانکی شركت در فرآيند ارجاع كار )مناقصه( به مبلغ 6/450/660/000  ريال ) و يا واريز وجه نقد ( .

6- كلیه مراحل از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در صورت عدم عضويت 
قبلی در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در فرآيند از طريق سايت سامانه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان و ساير اسناد 

ارزيابی كیفی در سامانه ستاد ايران  1399/10/29  می باشد. 
7-گشايش پاكت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزيابی كیفی، از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

8- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047318 -051 تماس حاصل نمايند . ضمنا موضوع مناقصه در پايگاه اطالع رسانی مناقصات با 
شماره  28921294 ثبت شده است.

شماره مجوز 1399.6136

 

نگرانی از حمله 
نظامیان به 

مراسم تحلیف

بحران در ساختار حاکم بر ٓامریکا باال  گرفت

صفحه ۸


