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رئیسجمهوری آمریکا ضمن دفاع از اقدام
تروریســتیاش در به شهادت رساندن سردار
شــهید ســلیمانی در اظهاراتــی خصمانه به
ادعای ضدایرانی مطرح شــده در یک گزارش
واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا« ،دونالد ترامپ» در پی
ادعای ضد ایرانی نشــریه پولیتیکو مبنی بر
وجود طرحی از ســوی ایران برای ترور سفیر
واشــنگتن در آفریقای جنوبــی در پی اقدام
تروریســتی آمریکا برای به شهادت رساندن
ســردار شهید قاســم ســلیمانی ،در صفحه
توییتــرش ادعا کرد :طبق گزارش مطبوعات،
ایران ممکن اســت یک ترور یا حمله دیگری
را به تالفی کشتن قاسم سلیمانی طرح ریزی
کند.
ترامــپ در ادامــه بــا دفــاع از اقــدام
تروریستیاش در به شــهادن رساندن سردار
شــهید سلیمانی مدعی شــد( :این اقدام) به
خاطر برنامهریزی او برای حمله ای در آینده،
کشتن نظامیان آمریکایی ،مرگ و رنج به بار
آمده در طی چند سال انجام شد.
او در بخشی دیگر از اظهاراتش تهدیدهایی
را مطرح کرده و گفت :هر حمله ای توســط
ایران ،به هر شــکلی علیه آمریکا با حمله ای
 1000برابر بزرگ تر علیه ایران مواجه خواهد
شد.
انتقاد معاون اوباما
در همین حال« ،بن رودز» مشــاور امنیت
ملی کاخ ســفید در دولت پیشین آمریکا در
پی انتشار پیام توییتری دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا که حــاوی اظهاراتی خصمانه
و تهدیــد آمیز علیــه ایران بــود ،در صفحه
توییترش نوشــت :ایران به طور چشم گیری
برنامه هسته ایاش را سرعت بخشیده است.
سیاست ترامپ درباره ایران ،امنیت آمریکا و
جهان را کاهش داده اســت .انتشار پیامهای
تویتری تهدیدآمیز این را تغییر نداده است.
واکنش سفارت ایران
سفارت ایران در آفریقای جنوی در حساب
کاربــری خود در توییتر با انتشــار فیلمی از
اظهــارات مایک پمپئو که بــه دروغگویی و
تقلب اذعان میکرد ،نوشــت :دنیا دروغهای
دستگاههای اطالعاتی آمریکا برای آغاز جنگ
علیه عراق را فراموش نکرده است.
در ادامه آمده اســت :این سیاســت نخنما
«ســورپرایز اکتبر»میتوان د ه ر گمان را درباره
ابتــکار «دونالدترامپ» برای تغییــر اوضاع رقابت
انتخاباتی بهنفع او دربرگیرد؛ اما نمیتوان تشــدید
«فشارحداکثری» علیه تهران را بهعنوان اصلیترین
احتمال نادیــده گرفت .از اینرو تهران طی روزها و
هفتههای آینده با چالشهای ســختتر از گذشته
روبه رو خواهد بود .هدفترامپ ،پیروزی در انتخابات
نوامبر اســت .او بــرای جلب اکثریــت آرا نیازمند
دستاورد قابل فروش نزد آمریکائیان است.
«جالل خوشچهره» در دیپلماسی ایرانی نوشت
که ســورپرایز اکتبر یک سنت به نسبت قدیمی در
رقابتهای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکاست.
رقیبان بهویژه رئیســان جمهور این کشور که برای
بار دوم خود را نامزد انتخابات میکنند ،پیش از سوم

ادعای پولیتیکو به سوژه جدید کاخ سفید علیه تهران تبدیل شده است

تهدید وقیحانه ترامپ

دیگــر خریداری ندارد .بــه ویژه در حالی که
امروز در رأس دستگاه دیپلماسی ترامپ ،نیز
یکــی از همان دروغگوهــا و حتی دروغگوی
اعظم قرار دارد.
به گزارش ایسنا ،پس از انتشار این گزارش
پولیتیکو که ادعای یک مقام آمریکایی در آن
مطرح شده بود ،سعید خطیب زاده ،سخنگوی
وزارت امور خارجه با رد اتهامات مطروحه در
گزارش سفارشی ،مغرضانه و هدفمند منتشر
شده در این رســان ه آمریکایی که تالش دارد
برای واقعی نشــان دادن آن به اظهارات یک
مقام به ظاهر دولتی آمریکا استناد کند اظهار
داشت :به مقامهای آمریکایی توصیه میکنیم
از توسل به روشهای تکراری و پوسیده برای
فضاســازی ضدایرانی در صحنــه بینالمللی
دست بردارند.
خطیب زاده در ادامه اظهار داشت :اظهارات
بی اساس و بیپایه ای از این دست بخشی از
کارزار ضداطالعاتــی دولت ترامپ علیه ایران
میباشــد .تمســک رژیم ایــاالت متحده به
اتهامزنی و دروغپردازی ضدایرانی در آستانه

انتخابات ریاستجمهوری امریکا و همزمان با
فشارهای این رژیم برای سوء استفاده از ساز
و کارهای شورای امنیت سازمان ملل متحد با
هدف افزایش فشار بر مردم ایران امری قابل
پیشبینی بود ،بــا این حال چنین اقدامات و
خبرسازیهایی که احتماال در آینده نیز ادامه
خواهد یافت ،قطعا بینتیجه خواهد ماند و به
فهرست بلند ناکامیهای مداوم واشنگتن در
تقابل با جمهوری اسالمی ایران خواهد افزود.
ســخنگوی دستگاه سیاســت خارجی در
پایان تاکیــد کرد :جمهوری اســامی ایران
همانگونه که بارها اعالم کرده اســت پیگیری
حقوقی بینالمللی در ارتباط با ترور مجرمانه
و بزدالنه سردار سلیمانی را در تمامی سطوح
ادامه خواهد داد و این اقدام تروریســتی را نه
میبخشد و نه فراموش میکند.
همچنیــن لونــا انجیکنگلله ،ســخنگوی
وزارت امــور خارجــه آفریقــای جنوبی روز
دوشــنبه در گفتوگویی با شــبکه بلومبرگ
در پی ادعای بیاساس مطرح شده در نشریه
پولیتیکو مبنی بر وجود طرحی از سوی ایران

برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی در
انتقام به شهادت رساندن سردار شهید قاسم
سلیمانی ،گفت که این ادعاها دولت پورتوریا
را شگفت زده کرده است.
او با اظهار بی خبری از این موضوع گفت:
ما امروز صبح از این گزارش مطلع شدیم.
این مقام آفریقای جنوبی همچنین اظهار
کرد که نالــدی پاندور وزیر روابط و همکاری
بین المللی این کشور ممکن است بعدا بیانیه
ای در این باره صادر کند.
سیاست وقیحانه
ترامــپ که تصور میکند بــا طرح چنین
اتهاماتــی شــاید بتواند تا حدی خــود را از
مخصمــه گرفتاریهای خود در داخل آمریکا
خالص کند ،در توئیتر خود مدعی شد طبق
گزارش رســانههای آمریکا ،ایــران احتماال
درحال برنامهریزی یک ترور یا حمله دیگری
به آمریکا برای انتقام سردار سلیمانی است.
او درحالی واژه نفرت انگیز ترور را به ایران
نســبت داد که خودش شــخصا دستور ترور
سردار سلمیانی را صادر کرده بود.

سورپرایز اکتبر و چالشهای سخت ایران
نوامبر (13آبان) که روز برگزاری انتخابات است ،در
ماه اکتبر (شهریورـ مهر) برای پیشی گرفتن از رقیب
انتخاباتی خود ،سیاست یا تصمیمی را اعالم میکنند
که بتواند هیجان الزم را میان رأی دهندگان بهنفع
خود ایجاد کند .این رویــه دررقابتهای انتخاباتی
امریکا از ده ه پنجاه میالدی تاکنون به تناســب از
سوی نامزدها تجربه شده است .آنچه اکنون اهمیت
دارد ،احتماالتی است که میتوان درچارچوب تنش
روابط ایران و آمریکا درباره سورپرایز اکتبر گمانهزنی
کرد.
مشکل ترامپ در مقابله با تهران ،انزوای دولت او

نزد متحدان اروپایی آمریکاست .اگرچه متحدان دو
ســوی اقیانوس اطلس شمالی درباره ایران اختالف
اصولی ندارند و هر دو سوی اقیانوس هدف مشترکی
را دنبال میکنند ،اما رویکرد یکجانبهگرای ترامپ
موجب رنجش و عدم همراهی نه تنها اروپائیان بلکه
اکثریت اعضای جامعه بینالمللی با سیاستهای او
شده اســت .همین مهم فرصت الزم را برای تهران
در کارزار دیپماتیک فراهــم کرد که در دو مقطع،
تالش دولت ترامپ را علیه خود در شــورای امنیت
سازمانملل متحد ناکام کند.
ی اروپایی (فرانسه،
ط تهران با تروئیکا 
ترمیم رواب 

آلمان و بریتانیا) و آژانس بینالمللی انرژی هستهای
از فشار سنگین دولت ترامپ کاست و چشمانداز به
نســبت آرامتری را در قبال تصمیم واشنگتن برای
فعالســازی «سیستم ماشه» ایجاد کرد .حفظ این
وضع و توســعه آن برای تهران بــه افزایش دامنه
تالشهایــی دیپلماتیــک و تعامــل پیشبرنده با
جامعه جهانی و بهویژه تروئیکای اروپایی به عنوان
تأثیرگذارترین اعضای جامعه بینالمللی بســتگی
خواهد داشــت .از اینرو ایجاد تنش تازه در روابط
خارجی ایران میتواند به همســوییهای ناگزیر با
سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بینجامد.
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ترامپ که کابوس تبدیل شدن پایگاه عین
االسد با غرش موشکهای ایران را بخوبی به
یاد دارد ،در توئیت امــروز خود که میتواند
ناشــی از بیم او ازانتقام ســخت ایــران نیز
باشــد ،نوشته اســت هر حمله از سوی ایران
به هر شکلی علیه آمریکا هزار برابر پاسخ داده
میشود.
مایک پمپئو وزیر خارجــه آمریکا نیز که
از مدتهــا پیش با همکاری اتــاق فکرهای
تروریســتی واشــنگتن ،طرح متهــم کردن
دیپلماتهای ایران به انجام آنچه عملیاتهای
تروریستی خواندهاند ،ادعای یک رسانه علیه
ایــران را دســتمایه تکرار اتهامــات خویش
ساخت.
مایک پمپئو شامگاه دوشنبه در گفتوگو
بــا فاکس نیــوز ارگان رســمی حامی دولت
دونالد ترامپ ،این ادعا را در پاســخ به آنچه
که تارنمای پولیتیکو روز گذشته مطرح کرد
که ایران قصد ترور ســفیر آمریکا در آفریقای
جنوبی را داشته است ،تکرار کرد.
وزیر خارجه آمریکا کــه به دنبال افزایش
ســطح تنش با ایران در پی ناکامیهای مکرر
در ســازمان ملل متحد اســت ،بــدون آنکه
صحــت این ادعــا را تایید کنــد ،گفت :من
نمیتوانم درباره مساله اطالعاتی نظر بدهم اما
آنچه میتوانم بگویم این اســت که جمهوری
اسالمی ایران در همه ترورهای سراسر جهان
دخالت دارد.
پمپئو که ســه سال اســت به طور مداوم
این جمالت اهانتآمیز را متوجه مردم ایران
ساخته که آنها سرمدار ترور در جهان هستند،
ادامه داد :آنها مــردم اروپا و دیگر بخشهای
جهان را ترور کردنــد .ما این ادعاها را جدی
میگیریــم و هر کاری که بــرای حفاظت از
کارکنــان وزارت خارجه و هر آمریکایی دیگر
اعم از نیروی دریایی ،ملوانان یا دیگر بخشها
الزم باشد به عمل میآوریم.
وی که به روشــنی مســئولیت توصیه به
ترامپ برای عملیات تروریســتی علیه سردار
شــهید قاسم سلیمانی را بارها پذیرفته است،
اضافه کرد :ما برای جمهوری اســامی ایران
بســیار روشن کردیم که این قبیل فعالیتها،
حمله به آمریکاییها در هر زمان و هر جایی
که باشد ،اعم از دیپلماتها ،سفرا و کارکنان
دولت ،به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

دیدار معاون ظریف با مدیرکل آژانس
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه که برای شرکت در اجالس
شورای حکام در وین حضور دارد ،با رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی دیدار و گفتوگو کرد.
«محســن بهاروند» در این دیدار با اشاره به همکاریهای گسترده ایران و
آژانس ،بر ضرورت عدم تاثیرپذیری آژانس از فشارهای سیاسی برخی کشورها
با هدف ایجاد انحراف در تعامالت فیمابین تاکید کرد.
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان همکاریها در فضایی سازنده و بدور از
تاثیرپذیری طرفهای ثالث را به نفع دو طرف و تمامیت آژانس خواند.
وی ،همچنین با قدردانی از کمکهای آژانس برای مبارزه با کرونا در ایران،
همکاریهای فنی را جزئی مهم و الینفک در ماموریت آژانس شمرد.
بهاروند با اذعان به این که استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز
حق تمامی اعضای آژانس اســت ،به وضعیت عربستان سعودی نیز اشاره کرد
و گفت :فعالیتهای این کشور که بسیار غیرشفاف است و از پذیرش بازرسان
آژانس نیز اســتنکاف مــیورزد ،موجب نگرانی اســت و آژانــس باید بتواند
فعالیتهای راستیآزمایی خود را در این قبیل کشورها انجام دهد.
مدیــرکل آژانس نیــز با مثبت خوانــدن همکاریهای ایــران و آژانس و
همچنین سطح فعالیتهای راســتی آزمایی در ایران ،ایران را شریک مهمی
برای آژانس خواند.
پولیتیک

مصاحبه مفصل «گروسی» با بی بی سی

رافائل گروســی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پیامی توییتری
اعالم کرد که با شــبکه  BBC Worldدر بــاره موضوعاتی همچون ایران،
کره شمالی ،عربستان سعودی و آینده انرژی هستهای گفتوگو کرده است.
گروســی در این پیــام توییتری اطالع داد که گفــت و گویش فردا از این
شبکه پخش می شود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه نیز در سخنان آغازینش
در جلسه شورای حکام از همکاری اخیر میان آژانس و ایران استقبال کرد.
بر اســاس گزارش پایگاه اینترنتی آژانــس بینالمللی انرژی اتمی ،رافائل
گروســی ،مدیر کل آژانس امروز در ســخنرانی اولیهاش در جلســه شورای
حکام درباره فعالیت در زمینه برنامه هســتهای ایــران گفت :گزارش من در
زمینه راستیآزمایی و بازرســی در ایران تحت قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت
ســازمان ملل ،فعالیتهــای ما در چند مــاه اخیر در زمینه راســتیآزمایی
و بازرســی اجرای تعهدات هســتهای ایران طبق برجام (توافق هســتهای) را
شامل میشود.
وی ادامه داد :آژانس به راســتی آزمایی شــکافت ناپذیری مواد هستهای
اعالم شده توسط ایران طبق معاهده پادمانی ادامه می دهد .ارزیابی ها درباره
عدم وجود مواد هسته ای و فعالیت های اعالم نشده برای ایران ادامه دارند.
مدیرکل آژانس خطاب به رئیس جلســه گفت :شما همچنین گزارش من
درباره معاهده پادمانی ان .پــی .تی با ایران را دریافت کرده اید که در تالش
است درباره ســوال های مرتبط با درستی و کامل بودن اظهارات ایران تحت
معاهده پادمانی و پروتکل الحاقی شفاف سازی کند.
او ادامه داد :من ماه گذشــته با حسن روحانی ،رئیسجمهور ایران و دیگر
مقامات ارشــد مذاکراتی در راستای ایجاد پیشــرفتی واقعی در رسیدگی به
ســوال های باقی مانده آژانس و به ویژه در حل کردن مسئله دسترسی به دو
محل در ایران داشتم.
گروســی در این راســتا بیان کرد :ما به توافقی بر ســر حل کردن مسائل
اجرایی پادمانی که از ســوی آژانس مطرح شده بود رسیدیم .آژانس سپس در
یکی از دو محل مشــخص شده از سوی ما تحت پروتکل الحاقی به دسترسی
تکمیلی دســت یافت .بازرســان ما از محیط نمونهبرداری کرده اند که مورد
بررســی قرار خواهد گرفت .دسترســی تکمیلی به محل دوم بعدا در طی ماه
جاری انجام خواهد شد.
وی همچنین با اشــاره به بیانیه مشترک ایران و آژانس گفت :من از توافق
میان آژانس و ایران که امیدوارم موجب تحکیم همکاری و افزایش اعتماد دو
طرفه شود ،استقبال میکنم.

تخریب وجهــه دیپلماتیک ایــران نزد جامعه
بینالمللی در آســتانه  2 0ســپتامبر ( 30شهریور
جاری) به مثابه جاده صافکن سیاست دولتترامپ
ی بازگشت تحریمهایبینالمللی پیشاز برجام
برا 
عمل میکند .مراقبت از آرامش در روابط خارجی،
مهمترین دســتور کار تهران در هفتهها و ماههای
پیشرو میتواند باشد .خاصه اینکه ترامپ با اعتماد
به نفسی که مشخصه رفتار اوست ،وعده داده که در
مدت معلوم تهــران را پس از انتخابات نوامبر (آبان
ماه) برای گفتوگو با دولت خود مجاب خواهد کرد.
دولــت او در این فاصله با دقت و ظرافت مشــغول
آرایــش اوضاع در منطقه اعم از عراق ،افغانســتان،
سوریه ،یمن و روابط برخی کشورهای عرب جنوب
خلیجفارس با اسرائیل است.

چانه زنی ضدایرانی پمپئو با قطر
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای به محور ضدایرانی گفتوگوی
وزیر امور خارجه آمریکا با معاون نخست وزیر قطر اشاره کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا« ،مورگان
اورتاگوس» ســخنگوی این وزارتخانه آمریــکا در بیانیه ای اعالم کرد :مایک پمپئو
وزیــر امور خارجه با محمد بن عبدالرحمان الثانی معاون نخســت وزیر قطر در پی
آغاز سومین دور مذاکرات راهبردی سالیانه آمریکا-قطر در واشنگتن دیدار کردند.

اورتاگــوس در بخشــی از این بیانیه با اشــاره به محور گفت و گــوی آنها ،با
مطــرح کردن ادعایی علیــه نقش ایران در منطقه گفت کــه آنها درباره تحرکات
منطقــه ای بــرای پیش بــرد صلح و شــکوفایی ،ضرورت غلبه بــر اختالفها در
منطقــه و مبــارزه با آنچه تاثیر ثبات زدای ایران بــر منطقه میخواند و همچنین
تــاش قطر بــرای حمایــت از ثبات و پیشــرفت اقتصــادی در غــزه گفت و گو
کردند.

هدف پنهان سازش اعراب خلیج فارس با اسرائیل
میدل ایســت آی نوشــت :ماهها قبل از اینکه
امارات متحده عربی اعالم کند که قصد دارد اسرائیل
را به رســمیت بشناسد ،تحلیلگران از طرح معامله
قرن دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا حیرت زده
بودند .آنها از خود میپرسیدند که آیا واقعا این طرح
وقتی با این قطعیت از ســوی کشورهای عربی رد
میشود ،ارزش این همه سرمایهگذاری را دارد؟
بــه گزارش انتخاب؛ در ادامــه این مطلب آمده
است :ترامپ و دامادش جارد کوشنر تالش کردهاند
تا کشورهای دیگر را به عادی سازی روابط با اسرائیل
تشــویق کنند .تاکنون فقط بحرین ،صربســتان و
کوزوو اعالم کردهاند که از این الگو پیروی میکنند
و دولتهای بزرگ یا پرجمعیت ،همچون عربســتان سعودی ،سودان ،عمان ،کویت از
اجرای آن امتناع ورزیدهاند.
هفته گذشته کاخ سفید با شور و شوق فراوان اعالم کرد که به زودی نتانیاهو ،نخست
وزیر اسرائیل در واشنگتن با دو رهبر جهان عرب دیدار خواهد داشت.
چشمک اول را ترامپ میزند
اگر فلســطینیها هرگز هدف این معامله نبودهاند ،پس چه کسی بوده است؟ هدف
کوشنر یک هدف مذهبی ملی یهودی یعنی ایجاد اسرائیل بزرگ به عنوان یک واقعیت
دائمی است.
اما قرار اســت اتحاد امارات و اسرائیل در برابر چه کسی از خود دفاع کند؟ اسرائیل
از مدتــی پیش به دیپلماتهای عرب گفته بــود که دیگر ایران را به عنوان یک تهدید
نظامی نمیداند .یوسی کوهن ،رئیس موســاد صراحتا به مقامات عرب گفت که ایران
قابل مهار است.
ترامپ چندی پیش تا آستانه یک رویارویی نظامی با ایران رفت ،اما در نهایت منصرف
شــد .تهران به تالفی حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که ژنرال ایرانی قاسم
سلیمانی را در ژانویه به قتل رساند ،آشکارا چند ده موشک به سمت سربازان آمریکایی
در عراق شلیک کرد.
هواپیماهای جنگی اسرائیلی بارها این تئوری را در سوریه و لبنان مورد آزمایش قرار
داده و چندین و چند هدف ایران را منهدم کردند ،این حمالت در حالی انجام میگرفت
که ما شاهد هیچ گونه واکنشی از سوی ایران یا حزباهلل نبودیم.
حال پرسش این جاست که اگر واقعا ایران هدف این اتحاد نوپا نیست ،پس کیست؟
پاسخ به این پرسش در یک سری از بیانیههای تنظیم شده هماهنگ از رهبران عرب
در نشست اتحادیه عرب نهفته است .با بررسی این بیانیهها معلوم شد که دشمن واقعی
یکی از اعضای ناتو است ،کشوری که اتفاقا برای چندین دهه حافظ بمبهای هستهای
آمریکا بوده است.
کشــور خارجی جدیدی که جهان عرب را تهدید میکند ،نه ایران و نه روسیه بلکه
ترکیه است.
انور قرقاش وزیر مشاور دولت امارات عربی متحده در امور خارجه با اتهام توسعهطلبی
ترکیه گفت :آنکارا ظاهرا این روزها کل خط ساحلی دریای مدیترانه شرقی ،از لبنان تا
مصر را با ادعای بازگرداندن حاکمیت عثمانی بر این مناطق تحت نفوذ خود گرفته است.
قرقاش در سخنانی خود در اتحادیه عرب گفت :دخالت ترکیه در امور داخلی کشورهای
عربی نمونه بارز مداخله منفی در منطقه است.
این ســخنان ،بیانیه وزیر کشــوری اســت که رئیس جمهور مصر را ســرنگون و
هواپیماهای آن طرابلس لیبی را در تالش برای برکناری دولت شــناخته شده دیگر در
سطح بین المللی بمباران کردند.
قرقــاش ،ترکیه را به تهدید امنیت و ایمنی تردد دریایی در آبهای مدیترانه ،با نقض
آشکار قوانین و منشورهای بین المللی متهم کرد.
تعریف دشمن
ســامگ شوكری ،وزیر امور خارجه مصر نیز در دیدار با قرقاش گفت كه مداخالت
تركیه در بســیاری از كشورهای عربی مهمترین تهدید برای امنیت ملی جهان عرب

است .وی ادامه داد :مصر در مقابل جاه طلبیهای
ترکیه به ویژه در شــمال عراق ،سوریه و لیبی ،بی
تفاوت نخواهد ماند.
یک منبع ارشد دولت ترکیه نیز اظهارات مطرح
شــده در نشست اتحادیه عرب را به اتحاد انجیلی
مسیحی-صهیونیســتی با محوریت آمریکا نسبت
داد .این منبع که خواســت ناشناس بماند ،گفت:
امارات متحده عربی وظیفه خود را برای جدا کردن
ترکیه در سطوح عملیاتی انجام داده است.
وی افزود :آنها حتی بودجه الزم برای مقابله با
آنکارا را تأمین كردهاند .با این حال ،عامالن اصلی
این استراتژی اســرائیل و برخی از سیاستمداران
آمریكایی نزدیك به البی طرفدار اســرائیل هســتند .آنها بخشــی از هر تالشی برای
ایجاد اتحاد علیه ترکیه بودهاند .به گفته این مقام ترک البی اســرائیلی به نفع اتحاد
صهیونیستی و انجیلی از امارات متحده عربی حمایت میکند.
پایگاههای ترکیه
کمیته فرعی اتحادیه عرب که مســئول بررسی رخدادهای اخیر از جمله وضعیت
فلسطین اســت صراحتا اعالم داشته که دشمن اتحادیه عرب نه اسرائیل بلکه ترکیه
است.
جوردن تایمز اخیرا مقالهای را منتشــر کرد که در آن آمده بود :نیروهای ترکیه و
شبه نظامیان مورد حمایت آنکارا در سه کشور عربی لیبی ،سوریه و عراق فعال هستند.
این یک واقعیت ژئوپلیتیکی است که جهان عرب و همچنین جامعه بین المللی باید
تصدیق کرده و نســبت به آن واکنش نشان دهد .در حقیقت ،بلندپروازیهای ارضی،
سیاســی و اقتصادی ترکیه در این کشورها توسط رهبران ارشد ترکیه از جمله رجب
طیب اردوغان رئیس جمهوری تبلیغ میشود .ترکیه اکنون پایگاههای نظامی در قطر،
لیبی ،ســومالی ،قبرس شمالی ،سوریه و عراق دارد و همه این پایگاهها نیز با رضایت
دولتهای قانونی این کشورها نیستند.
جنگ صلیبی ماکرون
در این ماجرا بازیگران خارجی دیگری نیز وجود دارند که قصدشان معرفی ترکیه
به عنوان قانون شکن جدید مدیترانه شرقی است.
نقش ارتش فرانسه در حمایت از خلیفه حفتر ،ژنرال ارتش دوران قذافی بر کسی
پوشیده نیست .اخیراً ،رئیس جمهور امانوئل ماکرون در جریان ورود به بیروت بر نقش
بیشتر پاریس تاکید کرد.
وحدت ترکیه
ماکرون اظهار داشــت که اختالف او با ترکها نیست بلکه با شخص اردوغان است،
تاکتیکی که البته قب ً
ال امتحان شــده و شکست خورده اســت .مشکل این است که
اردوغــان در مقابله بــا نیروهای تحت حمایت امارات در لیبــی ،یا حمایت از حقوق
فلســطینیان در بیت المقدس ،یا بمباران حزب کارگران کردستان در عراق ،یا هدف
قرار دادن نیروهای رئیس جمهور بشار اسد در سوریه ،مورد حمایت کامل ارتش ترکیه
و حتی مخالفان داخلی خودش است.
انتقادهایی که بســیاری از مخالفان داخلی اردوغان در مــورد قانونی بودن ادامه
تصفیه کارمندان دولت و ســربازان ،دســتگیریهای عادی روزنامه نگاران ،تعطیلی
روزنامهها و دانشــگاهها و نحوه کنترل پارلمان توســط ریاست جمهوری دارند ،همه
موضوعاتی داخلی اســت بنابراین آنها از اردوغان به عنوان یک رهبر ملی در سیاست
خارجی حمایت میکنند.
داوود اوغلــو اخیــرا ً گفت :ماکرون باید به مرزهای خود پایبند باشــد و از توهین
به ترکیه و رئیس جمهور آن دســت بردارد .وی اظهار داشت :من اظهارات متکبرانه
ماکرون را که بیانگر ذهنیت استعماری وی است و دموکراسی ترکیه و اراده آزاد مردم
آن را نادیده میگیرد ،به شدت محکوم میکنم.
ماکرون در اعالم جنگ صلیبی جدید چندین مشــکل دارد که یکی از آنها تاریخ
استعمار فرانسه در شمال آفریقا و لبنان است.

نظر به اينكه افراد مشــروحه ذيل به علت ترك خدمت و غيبت غير موجه متوالي بيش از دو ماه در ســال در هيأت بدوي
رســيدگي به تخلفات اداري كارمندان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان مطرح و منجر به صدور ابالغ اتهام گرديده است لذا با
توجه به اينكه نشــاني از محل اقامت نامبردگان در دســت نميباشد به آنان ابالغ ميگردد جهت تعيين تكليف از تاريخ نشر
اين آگهي حداكثر به مدت ده روز به آدرس :بندرعباس ـ انتهاي بلوار شهيد چمران ـ جنب استانداري سابق ـ ستاد مركزي
دانشگاه علوم پزشكي ـ اداره كارگزيني مراجعه نمايند.
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محل خدمت

1

فرزانه رضا زهي
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كارشناس اموررواني

بيمارستان شهيد محمدي

2

مژگان بخشي

حسن

113

متصدي پذيرش و آمار و مدارك پزشكي

مركز بهداشت شهرستان

3

خديجه رياضي كرماني

غالمحسين

3152

پزشك عمومي

شبكه جاسك 
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آگهی شرکت فوالد مبارکه
رديف
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شماره

مو ضو ع

مهلت ارسال مدارک

مدیریت مرتبط

1

مناقصه

48510654

انجام عملیات تعمیرات رویههای آسفالتی ،حفاری و رفع
نشتی و نصب عالئم ترافیکی در شرکت فوالد مبارکه
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قراردادهای خرید

مناقصات و مزایدات :جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به نشانی  www.msc.irلینک
مناقصات و مزایدات بخش خريد و تأمين كنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود ،نسبت به انتخاب
مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان ( )SRMاقدام نمائيد.
سایر فراخوانها :جهت کســب اطالعات بیشتر به نشــانی  www.msc.irبخش اطالعیهها،
فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.
روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه
کد آگهی99138 :
«آگهی تجدید مناقصه عمومی»
شهرداری شــاهرود در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات
مناسبســازی پیادهرو خیابان 22بهمن از طریق مناقصه
عمومی اقدام نماید.
لذا متقاضیــان میتوانند همه روزه به جزء ایام تعطیل در
وقت اداری جهت هماهنگی بلحاظ بازدید و کسب هرگونه
اطالعات بیشــتر با تلفــن  32374001و -32333960
 023واحد عمران تماس حاصل نموده و یا از طریق سایت
شــهرداری به آدرس  www.shahrood.irدانلود اسناد
مناقصه فوقالذکر را مشاهده و بهرهبرداری نمایند.
ضمنا مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز
شنبه مورخ  99/07/5میباشد.
علیرضا حاجی محمدعلی -شهردار شاهرود

«آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول»

شماره99/17/16215 :
تاریخ99/6/25 :

شــهرداری ارومیه در نظر دارد باستناد ماده  5آئین نامه معامالتی و اعتبارات
مصوب ســال  ،99نســبت به خرید پل فلزی جهت نصب جوبهای عرضی در
سطح منطقه  4را برابر شرایط خصوصی ،مشخصات فنی ،برآورد اولیه ،نقشههای
اجرایی و اســناد منضم به مدارک مناقصه با مبلغ اولیه  3/000/000/000ریال
(ســه میلیارد ریال) براساس فهرســت بهاء سال  99و ضریب باالسری  1/41و
ضریــب منطقهای  1/05بــا تجهیز کارگاه بصورت مقطــوع و با اعمال تعدیل
براساس بخشنامههای شامله سازمان مدیریت برنامهریزی استانداری در مدت
 9ماه شمسی توسط پیمانکاران مجاز تشخیص صالحیت شده و دارای ظرفیت
معاونت برنامهریزی استانداری اقدام نماید .از پیمانکاران واجد شرایط در رشته
راه و باند که مایل به همکاری هستند درخواست میشود جهت کسب اطالعات
بیشتر و دریافت اســناد و پاکتهای مناقصه همه روزه تا آخر وقت اداری روز
چهارشنبه مورخه  99/7/9به امور قراردادهای شهرداری منطقه  4واقع در بلوار
بعثت ( 3عطایی) – کوی دلگشا -روبروی مسجد میدان -شهرداری منطقه  4و
یا به سایت شهرداری به آدرس  www.urmia.irمراجعه فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول99/6/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/6/29 :

حضرتپور -شهرداری ارومیه

