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نگاهــی به آنچــه این روزها در عرصه سیاســت 
خارجی جمهوری اســامی ایران در جریان است 
بیانگر تشــدید تحرکاتی اســت که دامنه آن از 
ادعای تحریم اقتصادی، اقدام در شــورای حکام  
و آژانــس بین المللی انــرژی اتمی تا اقدامات در 
کنگره آمریــکا و بیانیه های چند گانه از ســوی 
تروئیکای اروپایی ) فرانســه، آلمــان و انگلیس( 
را در بــر می گیرد که البته همزمان با چاشــنی 
آمادگی برای گزینه نظامی نیز شده است که پرواز 
جنگنده های بــی 52 آمریکا بر فراز خلیج فارس 
و ادعای صهیونیســت ها برای اقدام یکجانبه علیه 
تهران و نیز ادعای کنگره منبی بر تصویب طرحی 
بــرای ایجاد چتر امنیتی واحد میان کشــورهای 
عربــی و تل آویو برای اقدام علیــه تهران را باید 

به آن افزود. 
حال این سوال مطرح اســت که این تحرکات تا 
چه میزان دارای کارکرد عملی و اجرایی اســت و 

راهکار مقابله با آن چیست؟ 
در بــاب پاســخ ســوال اول می تــوان گفت که 
کشــورهای اروپایی و آمریکا امروز از یک ســو با 
چالشهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین مواجه 
هستند و از ســوی دیگر ناکامی هایشان در برابر 
روســیه در جنگ و تــرس از آینده عما غرب را 
در وضعیت نابســامان داخلی و خارجی قرار داده 
اســت و بسیاری از کشــورهای اروپایی حاضر به 
اجرای سیاســت های آمریــکا از جمله در تحریم 
سایر کشورها نمی باشــند و ادعاهای مطرح شده 
در باب اجماع نیز صرفا روی کاغذ است  لذا آنچه 
امروز از ســوی غرب علیه ایران صورت می گیرد 
صرفا یک هوچی گری و هیاهوی بی منطق است 
کــه با هدف ایجاد فضای وحشــت و باج خواهی 

صورت می گیرد.
 به عبارتــی دیگر غرب امروز بیماری اســت که 
بــا ناله های بلنــد فریاد می زنــد و در عمل توان 
حرکت نــدارد بویژه اینکه آمریــکا این روزها به 
شدت درگیر انتخابات میان دوره ای کنگره است 
و بســیاری از اقدامات کاخ ســفید و کنگره صرفا 
برای امور انتخاباتی بوده که کســب حمایت البی 

صهیونیستی از ابعاد مهم است.
 اما در باب چه باید کرد آنچه مســلم است آنکه 
فضای ایجاد شده غباری مصنوعی است که شرط 
ابتدایی عبور از آن صبوری و تســلیم نشــدن در 
برابر زیاده خواهی هاســت. در مرحله بعدی آنکه 
تجربه نشــان داده است که تسلیم شدن و هراس 
از هوچی گری هــای غرب جز خســارت نتیجه ای 
نداشته است چنانکه از نتیاج این ترس از اقدامات 
امضای برجام بوده اســت که بــه رغم انجام تمام 
تعهدات برجامی از سوی ایران، طرف غربی از این 
ترس سوء استفاده و هیچ کدام از تعهدات خود را 

اجرایی نکرده است. 
در این میــان هراس نداشــتن نیازمند اقداماتی 
عملی نیز می باشد که در نهایت طرف مقابل را به 
تسلیم شدن وا خواهد داشت. در حوزه اقتصادی 
و تحریمی، در کنار توجه داشــتن به داشته های 
درونی از جمله در حوزه دانش بنیان ها و نیز کنار 
نهادن نســخه های اقتصادی نئولیبرالیســتی که 
سالهاســت کشور را زمین گیر کرده است، اجرای 
دیپلماســی فعال و عملگرا امری ضروری اســت. 
رویکــردی که در ماه های اخیر تــا حدود زیادی 
صورت گرفته اســت که اخیرا نیز با ســفر رئیس 
جمهور تاجیکستان و ونزوئا به تهران و سفر امیر 
عبداللهیان وزیــر امور خارجه به هند همراه بوده 
است. پاسخ به سیاست تحریم در چارچوب چنین 
دیپلماســی قابل اجرا می باشد که تجربه ماه های 
اخیر نشان داده نه به اف ای تی اف نیاز دارد و نه 

به کانال مشترک مالی با اروپا. 
در حوزه تهدیدات که ایــن روزها در لوای اقدام 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی صورت می گیرد، 
تن دادن به زیاده خواهی آژانس و اســتمرار روند 
گذشته همکاری ها قطعا پیامی نادرست به طرف 
مقابــل مبنی بر نتیجه بخش بــودن زبان تهدید 
اســت لذا واکنش صحیح از یک سو کاهش قابل 
توجه همــکاری ها با آژانس اســت و از ســوی 
دیگــر تاکید بر اصول مذاکراتــی برای لغو کامل 
تحریم ها و راستی ازمایی این لغو از سوی ایران و 
 تضمین دادن غرب به تکرار نشدن بدعهدی های 

گذشته است. 
نکته مهم آن اســت که پرونده نفت کش ایرانی 
ربوده شده توسط یونان نشان داد که صرفا قلدری 
پاسخ قلدری اســت چنانکه توقیف دو نفت کش 
یونانی توســط ایران عقب نشینی آتن را رقم زده 
و دادگاه این کشــور دستور لغو انتقال نفت آن به 

آمریکا را صادر کرده است.

منطق این روزهای جهان 

رئیس جمهور:

 با قطعنامه 
راه به جایی نمی برند
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یادداشت

تکیه دیپلماسی به میدان نتیجه داد و دادگاه یونان حکم مصادره نفت ایران توسط آمریکا را لغو کرد سرمقاله
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قاسم  غفوری

دانیال داودی

میالد باسعادت هشتمین اختر تابناک امامت و والیت، حضرت علی  بن موسی  الرضا )ع( را تبریک عرض می نماییم

 دالرهای نفتی ایران 
خرج امنیت منطقه می  شود؟

دانش عمومی در مورد اقتصاد ایران اندک است و گزاره های 
غلــط زیــادی در بخش هایــی از افکار عمومــی جا خوش 
کرده اســت، مثًا یک تصور این است که بخش عمدۀ پول 
نفت کشور در راستای سیاســت های منطقه ای ایران خرج 
می شــود، حاال ممکن اســت طیفی از مردم با اینکه چنین 
پولی خرج شــود موافق باشــند و طیفی مخالف، ولی کمتر 

کسی در مورد اصل ادعا سؤال می کند. 
همین انــگاره، این تصور را ایجاد کرده اســت که »اقتصاد 
و امنیت جانشــین هم هســتند، نه مکمــل«! یعنی گویا 
چــون بخش مهمــی از پول مــا صرف عمق اســتراتژیک 
منطقه ای می شــود، داخل کشــور پول برای سرمایه گذاری 
در کشــور کم می آید و رشــد اقتصادی با اخــال مواجه 
می شــود، این انــگارۀ غلط، مبتنی بر یــک پیش فرض د ر 
ذهن ما ایرانیان اســت که پول نفت کشــور، رقمی نجومی 
اســت و مثــًا اگــر درآمد یــک روز فروش نفــت را بین 
 مردم تقســیم کنند، به هر نفر میلیون ها تومان می رســد

اما، چرا این گزاره ها غلطند؟!

64 هزار تومان!
چند روز پیش در یک محفل دوســتانه، یکی از آشــنایان 
گفت: »چه می شود اگر کل ســال، پول نفت ما را در عراق 
و ســوریه و یمن و... خرج کنند، ولی فقط یک روز از سال 
آن را تقســیم کنند بین 85 میلیون ایرانی؟!«، گفتم: »اگر 
مشــکلت با همین مقدار حل می شــود، بیا حســاب کنیم 
ببینیم اگر پول نفت همین امروز را تقســیم کنند، به شما 
چقدر می رســد.«، ماشین حساب را در آوردم و 1میلیون و 
500 هزار بشــکه را ضرب در بشــکه ای 120 دالر کردم و 
نتیجــه را در دالر 30هزارتومانی ضرب،کردم. در نهایت این 
رقم را بر 85 میلیون نفر تقسیم کردم، نتیجه شد تقریباً 64 
هزار تومان! به این دوستمان گفتم »همین حاال دولت دارد 
با این یارانۀ 300هزارتومانی، تقریباً هر ماه پول نفت 4 یا 5 
روز را به حساب مردم می ریزد. با بخش قابل توجهی از بقیۀ 
پول نفت هم حقوق کارمندان و بازنشسته ها و... را می دهد، 
خدمات آموزشی و بهداشتی دولتی ارائه می کند، جاده و پل 
و... می ســازد و یک هزار و یک کار دیگر، بنابراین اساساً این 
ادعــا که روزانه میلیون ها تومان از پول نفت ما صرف تأمین 

امنیت می شود، صحیح نیست!

فقط 5 درصد
اما این پاســخ، کافی نیست و خوب اســت بررسی کنیم و 
ببینیــم ایران تا کنون چقدر برای تأمیــن امنیت خود، در 
منطقه خرج کرده اســت! اگر بخواهیم حرف آمریکایی ها را 

سند قرار دهیمـ  که البته آن ها معموالً بیشتر از واقع، برآورد 
می کننــدـ  می توان به ادعای گروه ویژۀ اقدام ایران اشــاره 
کرد. این گروه در وزارت خارجه آمریکا با انتشــار گزارشی 
در ســال 2018 ادعا کرده بود که »جمهوری اســامی از 
سال 2012 میادی، 16 میلیارد دالر برای حمایت از بشار 
اســد و گروه های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه 
کرده اســت«؛ یعنی طی 6 سالی که بیشترین درگیری ها با 
داعش در سوریه و عراق در جریان بود، به گفتۀ آمریکایی ها 
تنها 16 میلیارد دالر از درآمدهای نفتی ایران صرف تأمین 
امنیت شد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این 7 سال 
ایران تقریباً 402 میلیارد دالر درآمد نفتی داشت، بنابراین 
اگــر ادعای آمریکایی ها را هم بپذیریم، ایران تنها 5 درصد 
از درآمد نفتی خود را در منطقه خرج کرد تا امنیت کشــور 

را تأمین کند.

کمتر از 1درصد آمریکایی ها
در مقابل، آمریکا در همین ســال ها چقدر در منطقه خرج 
کرده است؟! نتایج پژوهش دانشگاه »براون« نشان می دهد 
که مجموع هزینه های مســتقیم و غیرمســتقیم آمریکا در 
منطقه غرب آســیا و افغانســتان بین ســال های 2001 تا 
2017، 4.79 تریلیون دالر بوده است؛ یعنی به طور متوسط 
ســاالنه 281 میلیارد دالر، به عبارتی در آن 6 سال که ایران 
16 میلیــارد دالر برای تأمیــن امنیت خود در منطقه خرج 
کــرد، آمریکایی ها تقریبــاً 1686 میلیــارد دالر در همین 

منطقه خرج کردند؛ چیزی حدود 105 برابر ایران! به عبارت 
دیگر در همۀ این سال ها ایران کمتر از 1 درصد آمریکایی ها 
خرج کرده و توانســته است از منافع ملی خود مقابل منافع 
آمریکا و... صیانت کند. خوب است اکنون برگردیم و به جای 
گزاره های غلطی که در مقدمه ذکر شد، گزاره های صحیح و 

مبتنی بر واقعیت را جایگزین کنیم.

گزاره های واقعی
نتیجــه آنکــه اوالً به خاف تصــور عمومی، پــول نفت ما 
به اندازه ای نیســت که مثًا روزانه به هر ایرانی چندصدهزار 
تومان برســد. با همین پول نفت، دولت بسیاری از خدمات 
عمومــی را ارائه می کند، کارهــای عمرانی انجام می دهد و 
حقــوق کارمندان را پرداخت می کنــد. یکی از مصارف آن 
نیز، تأمین امنیت داخلی و منطقه ای اســت. دوم آنکه ایران 
نســبت به درآمدهای نفتی خود، رقم ناچیزی را )معادل 5 
درصد آن( خرج تأمین امنیت خود در منطقه کرده اســت، 
بنابراین نمی توان گفت پولی که باید خرج توسعۀ اقتصادی 
کشــور می شد، خرج امنیت شده اســت. سومین و آخرین 
انــگارۀ واقعی نیــز آنکه ایران کمتــر از 1 درصد آمریکا در 
همۀ این ســال ها در منطقه خرج کرده اســت ولی با همان 
اندک، پروژه های آمریکا را از بین برده و منافع خود را تأمین 
کرده است. تغییر موازنۀ قدرت در منطقه و همچنین حفظ 
بازارهای منطقه ای برای ایران، تنها بخش کوچکی از برکات 

اقتصادی آن 4 درصد هزینه برای امنیت هستند.

آتن به غلط کردن افتاد

»عنکبوت مقدس« 
مفلوک، حقیر، بی وطن 

و بی همه چیز است
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آگهي تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

ت اول
نوب

موضوع مناقصه: گازرسانی به روستاهای محور یارود )هالل آباد-کالیه-کلمین-عباسک-یارود و گرمک(
)شماره مناقصه:02-1401()تجدید(

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( پروژه گازرسانی به روستاهای محور یارود )هالل آباد-کالیه-کلمین-عباسک-یارود 
و گرمک( )شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتیلن به اقطار 63، 90 و 125 و 160 میلی متر به متراژ 25848 متر  2- خط تغذیه به قطر 4  اینچ به متراژ  5120 3- ساخت و نصب 450 
عدد انشعاب 4- یک مورد ایستگاه تقلیل فشار  )TBS( به ظرفیت 2500 متر مكعب بر ساعت 5-یک مورد ساختمان ایستگاه تقلیل فشار( به شماره )2001091335000022( را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/03/21 می باشد . 
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا پایان وقت اداري روز سه شنبه )ساعت: 16:00( مورخ 1401/03/24

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1401/04/11.
- زمان و محل بازگشایي پاکات ارزیابی کیفی : روز یکشنبه ساعت 9:00 مورخ 1401/04/12 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- زمان و محل بازگشایي پاکات مناقصه )الف و ب و ج(: روز چهارشنبه ساعت 10:00 مورخ 1401/04/15 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.
- شرایط مناقصه گران:

1-1 : داشتن شخصیت حقوقي 
2-1 : داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور )سازمان برنامه و بودجه کشور(.

3-1 : ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4-1 : داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 140.000.000.000 ریال در  رشته ی ذکر شده در بند 1-2 . 

5-1: ارایه آخرین صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 88/02/09 وزیران محترم 
عضو کمیسیون اقتصاد و اطالعیه های بعدی آن.

- تضمیـن شرکت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 6.700.000.000 ریال.
- محل تامین اعتبار: بند ق

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد 

گرفت.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس :  021-41934 
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

کد اقتصادی شرکت گاز استان قزوین : 411117188779
شناسه ملی شرکت گاز استان قزوین: 10101891762 

از شرکت های واجد صالحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطالعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات )http://iets.mporg.ir( مراجعه 
نمایند.                

                                       شناسه آگهی 1331128                            نوبت اول 1401/3/21 ، نوبت دوم 1401/3/22

شرکت گاز استان قزوین

 
 

کد فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات :53/114/936 

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: هیچ فشار و قطعنامه ای نمی تواند جلوی فعالیت های 
هسته ای ایران را بگیرد و ایران از حقوق هسته ای خود دست برنمی دارد.

محمد حسن آصفری در گفتگو با مهر با اشاره به سیاسی کاری های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، اظهــار کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمــی رفتارهای جانبدارانه ای از 
سیاســت های رژیم صهیونیســتی و آمریکا دارد و عمًا تبدیل به نهادی برای پیاده 
کردن سیاســت های آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی شده است. وی بیان کرد: امروز 
رژیم صهیونیســتی بیشترین زرادخانه های هســته ای را در اختیار دارد و هیچ گونه 
تعهدی به آژانس بین المللی انرژی اتمی و ســایر ســازمان ها و نهادهای بین المللی 
ندارد. رژیم صهیونیســتی حتی حاضر نیســت به NPT بپیوندد و اجــازه بازدید از 
فعالیت هایش را به مأموران آژانس نمی دهد. نماینده مردم اراک در مجلس شــورای 
اسامی تصریح کرد: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اینکه حمایت رژیم 
صهیونیســتی را از پست و مقام خودش داشته باشــد، به سرزمین های اشغالی سفر 
و با نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی دیدار و ماقات کرد. آصفری ادامه داد: حضور 
گروسی در سرزمین های اشغالی و ماقات با بزرگترین دارنده زرادخانه های هسته ای 
که بزرگترین تهدید برای ملت ها و کشورهای منطقه است، به هیچ وجه توجیه پذیر 
نیســت. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ادامه داد: آژانس بین 
المللــی انرژی اتمی باید به جای صدور بیانیه و قطعنامه علیه ایران، مدیرکل خود را 
مورد اســتیضاح و بازخواســت قرار دهد، چرا که گروسی عرضه و توانایی ندارد رژیم 
صهیونیستی را نسبت به فعالیت های هسته ای غیرصلح آمیزش پاسخگو کند. آصفری 
تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به دنبال تولید بمب اتم است و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی باید به جای صدور قطعنامه علیه ایران به دنبال آن باشد که رژیم صهیونیستی 

را نسبت به فعالیت های خشونت آمیز و غیر صلح آمیزش پاسخگو کند.

محمد حسن آصفری:

ایران از حقوق هسته ای خود دست برنمی دارد

چند سوال در باره سرقت از بانک ملی!
صفحه 8


