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تهــران طی روزهای اخیــر در حالی مرکز مراودات، 
مذاکــرات و ســفرهای دیپلماتیک بوده اســت که 
حضور بورل مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و الکاظمی نخســت وزیر عراق به فاصله یک روز در 
تهران بیش از ســایر مراودات دیپلماتیک منطقه ای 
و فرامنطقه ای جمهوری اســامی ایران مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفته است. این امر از آن جهت است 
که بورل نقش واســطه را در مذاکرات ایران و گروه 
1+4 بر عهــده دارد و الکاظمی نیــز نقش میانجی 
را میان ایران و عربســتان ایفا کرده اســت چنانکه 
وی پیش از ســفر به تهران راهی ریاض شــده و با 
اســتقبال گرم ولیعهد سعودی نیز همراه شده است. 
این ســفرها در حالی صورت گرفته اســت که پیش 
از آن مجموعه ای از تحوالت از ســوی مقامات غربی 
و ســعودی صورت گرفته اســت که می توان از آنها 
با عنــوان واژه گان پیش از مذاکــره یاد کرد. پیش 
از ســفر بورل آمریکا و اروپا اقدامات گســترده ای با 
محوریت ایران هراســانه و نمایش تقابل با تهران را 

اجرا کرده اند. 
ادعاهــای رســانه ای مبنی بــر طرح آمریــکا برای 
همگرایی عربی-عبری علیه ایران، ادعای رســانه ها 
نظیر وال  استریت ژورنال که  مدعی شده اند  نشست 
شرم الشــیخ علیه توانمندی های پهپادی و موشکی 
ایــران با محوریت آمریکا، کشــورهای عربی و رژیم 
صهیونیستی برگزار شــده است، صدور قطعنامه در 
شــورای حکام، اعمال تحریم های جدید علیه برخی 
شرکت ها و شخصیت های ایرانی، فرافکنی های واهی 
صهیونیســت ها در باب تهدید جــان اتباع این رژیم 
توســط ایران در ترکیه پیش از ســفر بورل مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران نمودی از این 
رفتار است که ثبات قدم ایران در حفظ خطوط قرمز 
مذاکراتی مبنی بر لزوم لغو تمام تحریم ها و برخوردار  
شدن پایدار و دائمی ایران از منافع اقتصادی برجام، 
ناکامی زودهنگام این سناریو آمریکایی را بر همگان 

اشکار ساخت.
اقــدام ایران در پذیرش احیای مذاکرات حضوری نه 
در قالب هراس از تهدیدات و تحرکات غرب بلکه به 
عنــوان فرصت دهی به مذاکره برای ســنجش عیار 
صداقت ادعایی غرب در بازگشت به مذاکرات است. 
توسعه مناسبات اقتصادی با همسایگان، حضور ایران 
در اجاس بریکس در کنار نیاز شدید غرب به منابع 
انــرژی ایران به دلیل جنــگ اوکراین و نیز واکنش 
عملی ایران به ربایش نفت کش ایرانی توسط یونان 
با توقیف دو نفت کش یونانی نشــان داده است که 
غرب آن طرفی اســت که بیش از ســایر به مذاکره 
نیاز دارد و برای تحقق ان نیازمند امتیازدهی است. 
در همین حال نکته مهم در باب ســفر الکاظمی به 
تهران گمانه  زنی ها و اظهارات مطرح شــده مبنی بر 
نقش آفرینی الکاظمی در عرصه میانجی گری میان 
ایران و عربستان است که سفر وی به ریاض پیش از 
ســفر به تهران سندی بر این مدعا شده است. عراق 
طی ماه های گذشــته در چارچوب نقش آفرینی در 
بهبود مناســبات میان کشــورهای منطقه اقدامات 
متعــددی در جهت بهبود روابط ایران و عربســتان 
صورت داده و مذاکراتی نیز میان طرفین به میانجی 
گری بغداد انجام شــده اســت. این ابتکار عمل های 
بغداد همــواره با حمایت جمهوری اســامی ایران 
همراه بوده اســت چرا که تهران بــر لزوم همگرایی 
و رفع ســوء تفاهمات میان همسایگان تاکید دارد و 
در این راه حتی طرح ابتکار صلح هرمز برای تشکیل 
مولفه هــای واحد امنیتی میان ایران و کشــورهای 
عربــی حوزه خلیــج فارس را در ســال 1397 ارائه 

نموده است. 
ســفر الکاظمی به ریاض و سپس به تهران در حالی 
صورت می گیرد که طی روزهای گذشــته رفتارهای 
تامل برانگیز و غیر سازنده ای از سوی مقامات ریاض 
از جمله بن ســلمان ولیعهد مشاهده می شود. سفر 
دوره ای وی بــه مصر، اردن و ترکیه همرا با مواضع و 
اتهام زنی علیه جمهوری اســامی ایران همراه بوده 
است در حالی که همزمان نیز رسانه ها از سفر بایدن 
به ریاض و تل آویو با هدف ائتافی واحد علیه ایران 
با مشــارکت کشــورهای عربی منطقه در کنار مصر 
و اردن و رژیم صهیونیســتی و مدیریت امریکا خبر 

داده اند. 
تقارن ســفر الکاظمی به تهران با ایــن رفتارها این 
دیدگاه را ایجاد می کند که برخی مقامات ســعودی 
بــر این تصورنــد که با ایجاد فضای تهدید و فشــار 
می توانند اهــداف دیپلماتیک خود را در قبال ایران 
پیش ببرند. تصوری که بیشتر به یک سراب و توهم 
ناشــیانه شباهت دارد چرا که تجربه شکست خورده 
غرب در سیاســت فشار و مذاکره در دولت سیزدهم 
این پیام را آشــکار کرده اســت که ایران حاضر به 
تسلیم شــدن در برابر زیاده خواهی های خودخواهانه 
نخواهد شد خواه این رویکرد از جانب سعودی باشد 
یا از جانب غربی ها. سعودی نیز مانند غرب اگر واقعا 
به دنبال توافق اســت تنها گزینه اش تغییر ملموس 
و عملی رفتارش و دســت کشــیدن از تهدیدات و 
زیاده گویی ها علیه ایران اســت در غیر این صورت 
سرنوشــت شکست خورده سیاســت فشار و تهدید 

غرب در انتظار سعودی خواهد بود.

دو پیام رسان و چند کلید واژه

وزیر کشور: 

برخی کشورهای غربی متهم اصلی 
گسترش مصرف مواد مخدرند
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قاسم  غفوری

رئیسی در نشست خبری مشترک با الکاظمی:

 عادی سازی روابط با کشورهای منطقه 
برای صهیونیست ها امنیت ساز نیست

رئیس جمهور در نشســت خبری مشترک با نخست وزیر عراق، با اشاره به تاش  سالهای 
گذشــته رژیم صهیونیستی در عادی ســازی با برخی کشورهای منطقه، تاکید کرد: تاش 
رژیم صهیونیســتی برای عادی سازی روابط با کشــورهای منطقه به هیچ وجه برای این 

رژیم امنیت ساز نخواهد بود.
سید ابراهیم رئیســی، در این نشست خبری گفت: روابط ما با عراق روابط عمیق و ریشه 
داری اســت که ریشــه در فرهنگ و اعتقادات دو ملت و دو کشــور دارد و این اراده بین 

مسئوالن  دو کشور وجود دارد که روابط خود را در همه حوزه ها توسعه دهند. 
وی افزود: در راســتای گسترش سیاســت ارتباط با همســایگان امروز ما کشور عراق را 
نزدیکترین کشــور به ملت ایران می دانیم و نزدیکترین روابط در حوزه های مختلف را با 

کشور عراق رقم می زنیم.
رئیس جمهور گفت: در این دیدار، درباره روابط تجاری و سیاســی و اقتصادی مذاکره شد 
و قرار شــد که روابط اقتصادی میان دو کشــور گسترش پیدا کند. در همین راستا درباره 
اتصال ریلی شــلمچه -بصره بحث شــد  که می تواند در جهت تسهیل مراودات دو کشور 
نقش بســزایی داشته باشد.از ســوی دیگر تسهیل روابط پولی و بانکی بین دو کشور مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیســی خاطرنشان کرد: اشتیاق به زیارت مرقد مطهر امام 
حسین همواره  در دل ایرانیان  بوده و در همین راستا تسهیل زیارت از ناحیه دولت عراق 
و آقای الکاظمی قابل تقدیر اســت  و شــاهدیم که جدیدا امکان سفر به عتبات به شکل 
زمینی نیز میســر شده اســت تا مردم بتوانند به سهولت به سفر عراق کرده و زیارت قبور 
ائمه اطهار به ویژه امام حســین ع داشــته باشند. وی با بیان اینکه در این دیدار همچنین 
ارتباط کشورهای منطقه مورد تاکید دو طرف بود، گفت: بر این باوریم که گفتگو مسئوالن 
منطقه می تواند مشــکات منطقه را حل کند و حضور بیگانــگان نه تنها کمکی به حل 
مشکات می کند بلکه مشکل ساز است. وی افزود: همچنین حل مشکل یمن و آتش بس 
در این کشــور و رفع محاصره و گفتگوی یمنی یمنی مورد تاکید قرار گرفت که می تواند 
مسئله یمن را حل کند و به این رنج مردم یمن که سالها درگیر آن هستند خاتمه بدهد. 
رئیســی تاکید کرد: بدون تردید ادامه این جنگ را بی حاصل می دانیم و معتقدیم که به 
جــز رنج مردم حاصلی در این جنگ وجود نــدارد و بر این باوریم که آتش بس می تواند 

گامی در جهت حل مسائل موجود در یمن باشد. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از این نشســت خبری مشــترک با اشــاره به تاش های 
سالهای گذشــته مقامات رژیم صهیونیستی در عادی ســازی با برخی کشورهای منطقه، 
تاکید کرد: تاش رژیم صهیونیســتی برای عادی سازی روابط با کشورهای منطقه به هیچ 
وجه امنیت ســاز برای این رژیم نخواهد بود. ما و عراق تاکید داریم که صلح و آرامش در 
منطقه در پرتو نقش آفرینی همه مسئوالن منطقه است  و عادی سازی با رژیم  و حضور 
بیگانگان در منطقه مشــکلی را از مردم منطقه حل نخواهد کرد. وی با تاکید بر حســن 
روابط ایران و عراق و روابط دو جانبه و نقش آفرین دو کشــور در مسائل منطقه، گفت: ما 
در روزهای سخت عراق، در کنار مردم این کشور بودیم و همواره در کنار یکدیگر خواهیم 
بود و این عاقه و ارتباط هرگز به ســردی نخواهد گرایید و این ارتباط را ما روز به روز در 
حال ارتقا و گسترش می دانیم و بدون تردید سفر آقای  الکاظمی و هیئت همراه می تواند 

نقطه عطفی برای گسترش روابط بین دو کشور باشد. 
مصطفی الکاظمی نخســت  وزیر عراق نیز در این نشست خبری بیان کرد: امروز در خال 
گفت وگوها روابط تاریخی، فرهنگی و دینی دو کشور را مورد بحث قرار دادیم. روابط ما با 
ایران بسیار مهم است و در چارچوب منافع مشترک دو کشور بوده و تاش ما در این راستا 
برای تأمین منافع ملت های مان است و توافق کردیم روابط تجاری بین دو کشور را تقویت 
کنیم. وی درباره اربعین حســینی نیز بیان کرد: امروز توافق کردیم که یک برنامه زمانی 
برای تســهیل زیارت زائران اربعین امام حسین)ع( تنظیم کنیم. پیش از این، زوار ایرانی 
در فرودگاه های عراق می توانســتند ویزا دریافت کنند اما در چندهفته ی اخیر این زمینه 
را فراهم کردیم که زوار ایرانی بتوانند در گذرگاه های مرکزی با سقف مشخصی در مقطع 
فعلــی ویزای ورود به عراق را دریافــت کنند. در ایام زیارت اربعین با تمام توان درخدمت 

زوار خواهیم بود و از آنان استقبال خواهیم کرد.

 قیمت چیپس به اندازه 
دو بلیت سینما!

دومین پرتاب 
 ماهواره بر ذوالجناح
به منظور اهداف 
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مجتبی فخاری – شهردار منظریه 

شهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه 

4 صورتجلسه 46 مورخ 1401/1/20 شورای اسالمی 

آسفالت  و  زیرسازی  اجرای  جهت  منظریه  شهر 

عمومی  مناقصه  طریق  از  شهر  سطح  اصلی  معابر 

بعمل  دعوت  متقاضیان  کلیه  از  لذا  نماید  اقدم 

و  مناقصه   شرایط  و  اسناد  دریافت  جهت  آید  می 

سامانه  به   1401/3/31 تاریخ  از  قیمت  پیشنهاد 
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 نومیانکوه

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
فراخوان خرید آنژیوکت

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نظر دارد خرید آنژیوکت-معاونت غذا و دارو دانشگاه به شماره 2001004379000011 را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

الکترونیکی )به  نام و دریافت گواهی امضای  متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت 
صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را بعمل آورند.

مواعد زمانی:
-تاریخ انتشار فراخوان:1401/3/31

-مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/4/6 
-مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/4/16

-زمان بازگشایی پاکتها:1401/4/18
اطالعات تماس و آدرس دستگاه:دانشگاه علوم پزشکی گیالن-معاونت توسعه،مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه   شماره 

تماس: 013-33326061-4 
تاریخ انتشار: 1401/4/6

رئیسی در نشست خبری مشترک با الکاظمی:

عادی سازی روابط با کشورهای منطقه برای صهیونیست ها امنیت ساز نیست
صفحه 1


