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درخواست ضد ایرانی عادل الجبیر
وزیر خارجه عربستان در تازه ترین اظهاراتش علیه ایران، 
تهران را به حمایت از تروریس��م و نقض قطعنامه های شورای 

امنیت س��ازمان ملل مته��م کرد و گفت: عربس��تان خواهان 
اعمال تحریم های تازه علیه ایران است.

به گزارش فارس، عادل الجبیر که با شبکه »سی ان بی سی« 
گفت وگ��و می کرد، گف��ت: امیدواریم اعم��ال تحریم های تازه 

علی��ه ایران به دلیل حمایت این کش��ور از تروریس��م و نقض 
قطعنامه های موش��کی شورای امنیت س��ازمان ملل، را شاهد 
باش��یم. جبیر همچنین گفت باید ای��ران را به دلیل »حمایت 
 از تروریس��م« و »برنامه موش��ک های بالس��تیک« پاس��خگو 

نگه داشت و برای »اصالح« توافق هسته ای، تالش کرد.
جبیر پیش از این مدعی شده بود که ایران ارتش یمن را به 
موشک های بالستیک مجهز کرده است. جمهوری اسالمی ایران 

در نامه ای به سازمان ملل ادعای ریاض را قویا رد کرده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
آماده رسیدگی به سایر نگرانی ها درباره ایران هستیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه بار 
هبــــرد ا دیگر تأکید کرد که می توان توافق هسته ای ایران و گروه ر

۱+۵ را، علی رغم تهدیدهای دولت آمریکا حفظ کرد.
ب��ه گزارش مهر، فدری��کا موگرینی گفت اطمینان دارد توافق هس��ته ای 
ای��ران و گروه ۱+۵ )برجام( را می توان علی رغ��م تهدیدهای »دونالد ترامپ«، 

رئیس جمهور آمریکا علیه آن حفظ کرد. 
وی که برای شرکت در نشست وزرای دفاع ائتالف ناتو در بروکسل حضور 
داش��ت همچنین تأکید کرد که دلیلی ب��رای مذاکره مجدد درخصوص توافق 

هسته ای برجام وجود ندارد. 
موگرینی همچنین تأکید کرد که مسائل غیرهسته ای که محل اختالف با 

ایران هستند بایستی به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرند. 
موگرینی قبل از ورود به بروکس��ل برای رایزنی ب��ا مقام های آمریکایی و 

اعضای ارشد کنگره این کشور درباره برجام به واشنگتن سفر کرده بود.
وی گف��ت: »من درباره موضوع توافق هس��ته ای ایران هم در واش��نگتن 

رایزنی کردم. اطمینان دارم که می توانیم این توافق را پابرجا نگاه داریم.«
موگرینی در ادامه تصریح کرد: »ما در اتحادیه اروپا، نگرانی های ش��دیدی 
درب��اره برنام��ه موش��کی و برخی از سیاس��ت های ایران در منطق��ه، به ویژه 

درخصوص درگیری های سوریه و یمن داریم.«
وی افزود: »]در واشنگتن[ این را روشن کردیم که این موضوعات بایستی 
خارج از حیطه توافق مورد رسیدگی قرار بگیرند و برجام، تنها مسائل هسته ای 
را شامل می شود.« موگرینی گفت: برای ما بسیار مهم است که توافق هسته ای 
را به شکل فعلی آن حفظ کنیم و مطابق دیدگاه ما، مذاکره مجدد درخصوص 

آن امکان پذیر نیست.
او همچنی��ن اضافه کرد که اتحادیه اروپا، در حال حاضر مکانیس��م هایی 

برای رسیدگی به نگرانی های غیرهسته ای درباره ایران دارد. 
او گف��ت: اتحادیه اروپا برخی از تحریم های غیرهس��ته ای ]علیه ایران[ را 
پابرجا نگاه داشته است؛ بنابراین، ما مطمئناً آماده پرداختن به سایر موضوعات 
هس��تیم - ولی به صورت جداگانه و زمانی که کاماًل مش��خص شود که اجرای 

توافق هسته ای توسط تمامی طرف ها، از جمله ایران انجام می شود.
موگرین��ی تصری��ح کرد ک��ه ایران، در ح��ال حاضر همکاری مناس��بی با 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی دارد. این مقام اتحادی��ه اروپا یادآوری کرد که 
در واش��نگتن با »یوکیا آمانو«، مدیرکل آژانس هم دیدار کرده اس��ت.  مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره دیدارش با آمانو گفت: او به من تأکید کرد 

که آژانس از دسترسی های مناسبی ]به سایت های ایران[ برخوردار است.

یک کارشناس مسائل بین الملل مطرح کرد
واشنگتن به دنبال برگشت ناپذیر کردن فعالیت های هسته ای ایران 

به  اعتقاد کارش��ناس مسائل بین الملل، باید روی موضوع 
برج��ام و هس��ته ای متمرکز ماند؛ چراک��ه فراهم کردن دیــــدگاه

بس��تر برای مذاکره در هر سطح و شکلی، مسیری برای 
فرار اروپایی ها ایجاد می کند.

ابوالفضل ظهره وند در گفت وگو با تس��نیم، درخصوص تالش آمریکایی ها 
برای ورود به ظرفیت های دیگر ایران و راهکار مقابله با فرار اروپایی ها از نقش 
خود در صیانت از برجام، با اش��اره به اینکه فراهم کردن بس��تر هر س��طح و 
شکلی از مذاکره مسیری برای فرار اروپایی ها است، بیان داشت: غربی ها مسیر 

تحریم را کماکان در دستور کار خود حفظ کرده  اند.
وی با توجه به شکست پروژه تکرار مدل برجام در موضوعات دیگر گفت: 
برج��ام با توجه ب��ه مواضع رهبر معظ��م انقالب صرفاً به مذاکرات هس��ته ای 
محدود شد؛ لذا پروژه ای که غربی ها تحت عنوان برجام 2، 3 و 4 مطرح کرده 

بودند، خنثی شد.
کارش��ناس مس��ائل بین الملل با تأکید بر آشکار ش��دن اهداف غربی ها از 
پیش��برد برجام اش��اره داش��ت: آمریکایی ها علناً مطرح می کنند که در کنار 
برگش��ت ناپذیر کردن فعالیت های هس��ته ای ای��ران بع��د از 202۵ به دنبال 

دستیابی به ظرفیت های دیگر ایران از جمله توان دفاعی و نظامی هستند.
وی با اش��اره به اینکه مسائل دفاعی جزء خطوط قرمز جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت، افزود: البته این قبیل مسائل برای هر کشوری جزء خطوط قرمز 
محس��وب می شود؛ لذا در دس��تور کار قرار گرفتن چنین موضوعاتی به معنی 

تسلیم کشورها خواهد بود.
ظهره وند با توجه به تصویب قانون موسوم به »موشک های بالستیک ایران 
و اجرای تحریم های بین المللی« در مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرد: این 

رفتار آمریکا یک رفتار واکنشی و برگرفته از حالت استیصال است.
وی با تأکید بر ضرورت بهره  برداری از جایگاه کشورهای اروپایی در برجام 
اش��اره داشت: قابل پیش بینی اس��ت که غربیها سعی می کنند از جنازه برجام 
کماکان اس��تفاده خ��ود را ببرند. با این حال باید از اروپایی ها مطالبه داش��ته 
باش��یم تا نقش خود را در صیانت از برجامی که ادعا می کنند موجب تقویت 

صلح و امنیت جهانی شده، نشان دهند.
کارشناس مس��ائل بین الملل با اش��اره به عدم پذیرش انجام هر سطح از 
مذاک��ره ای گفت: الزمه مطالبه از اروپایی ها ب��رای ایفای نقش خود در برجام 
این اس��ت که روی موضوع برجام و هس��ته ای متمرک��ز بمانیم؛ چراکه فراهم 
کردن بس��تر برای مذاکره در هر سطح و شکلی، مسیری برای فرار اروپایی ها 

ایجاد می کند.

آمانو دسترسی کافی بازرسان آژانس در ایران را 
به هیلی گوشزد کرد

مدیرکل آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی در دیدار 
نماینده آمریکا در سازمان ملل بار دیگر پایبندی ایران به 

برجام و دسترسی کافی بازرسان آژانس را تأیید کرد.
به گزارش مهر، آژان��س بین المللی انرژی اتمی در 
بیانی��ه ای که پ��س از دیدار آمانو با نیک��ی هیلی صادر 
کرد، گفت: آن ها در مورد راستی آزمایی و نظارت آژانس 
بر اجرای تعهدات مرتبط با هس��ته ای ایران ذیل برنامه 

جامع اقدام مشترک )برجام( گفت وگو کرده اند.
براس��اس ای��ن بیانیه، آمان��و برجام را »دس��تاوردی 
چش��م گیر« در جهت راس��تی آزمایی هسته ای توصیف و 
تائید کرده است که »تعهدات مرتبط با هسته ای ایران ذیل 
این توافق، در حال اجرا هستند.« مدیرکل آژانس به هیلی 
در مورد »فعالیت های قدرتمند و موثر پادمانی« این نهاد 
در ایران توضیح داده اس��ت. بیانیه آژانس می افزاید: ایران 
اکنون تحت قدرتمندترین نظام راستی آزمایی هسته ای در 
جهان است و آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون به تمام 
اماکنی که نیاز به بازدید از آن ها داشته، دسترسی داشته 
اس��ت. بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی اتمی به اجرای 

بی طرفانه و دقیق کارشان ادامه خواهند داد.

 به دنبال ایجاد فشار دیپلماتیک 
علیه ایران هستیم
وزیر اطالعات رژیم صهیونیس��تی می گوید تل آویو 
تالش می کند به کمک متحدانش موج تازه ای از فش��ار 

دیپلماتیک علیه ایران به راه بیندازد.
به گزارش ایس��نا، »اسرائیل کاتص« در مصاحبه ای 
ک��ه روز پنج ش��نبه در خبرگ��زاری »آسوش��یتدپرس« 
منتش��ر ش��د، گفت تصور می کند ش��رایط برای ایجاد 
جبهه ای جهانی علیه ایران مهیا است. وی گفت اسرائیل 
با متحدانش رایزنی خواهد کرد تا قطعنامه سال 2006 
سازمان ملل برای آتش بس در جنوب لبنان بهتر اجرایی 

شده و حزب اهلل از مرز فلسطین اشغالی دور شود.
کاتص گفت معتقد اس��ت استعفای حریری »نیات 

ایران« در منطقه را آشکار کرد.

تاکید بر همکاری ایران و فرانسه 
در دیدار رئیس کمیس��یون خارجی و دفاع مجلس 
سنای فرانس��ه و معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه 
ای��ران بر همکاری دو کش��ور در مقابله ب��ا تهدیدات و 

چالش های منطقه ای تاکید شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مجید تخت روانچی در 
دیدار با کامبون رئیس کمیسیون خارجی و دفاع مجلس 
سنای فرانسه در مورد همکاری های دوجانبه و منطقه ای 

دو کشور و تحوالت بین المللی تبادل نظر کرد.
کامبون با تاکید بر عالقه خود نسبت به تعمیق همکاری 
با ایران و خصوصا ادامه همکاری و دیالوگ با مجلس شورای 
اس��المی اظهار داشت: این تصمیم اجماع کمیسیون امور 
خارجه و دفاع است. طرفین در این دیدار بر نقش و جایگاه 
ایران بعن��وان بازیگر اصلی منطق��ه ای، ضرورت همکاری 
ایران و فرانس��ه در زمینه مقابله با تهدیدات و چالش های 
منطقه ای، اهمیت تقویت صلح و ثبات منطقه، دفاع قوی 

فرانسه از برجام و رعایت آن تاکید کردند.

 اظهارات توهین آمیز سناتور کانادایی
 علیه ملت ایران

یک نماینده مجلس سنای کانادا هنگام حمایت از 
یک طرح تحریمی ضد ایرانی، اظهارات نامناسبی علیه 

ملت ایران به زبان آورد.
به گزارش تس��نیم، از سناتور »لیندا فرام« خواسته 
ش��ده بابت اظهارات��ی که روز 26 اکتب��ر در حمایت از 
یک ط��رح ضد ایرانی موس��وم به »قان��ون تحریم های 
غیرهس��ته ای علی��ه ایران« مط��رح ک��رده از ایرانی ها 
عذرخواه��ی کند، ام��ا او اصرار دارد ک��ه حرف های او 

نامناسب نبوده است. 

ت اول
نوب

فراخوان مناقصه عمومي (ارزيابي کيفي)
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره م م/٩٦/٠٢٩٧ مربوط به استفاده از خدمات فني مربوط به تهيه ، 

ساخت ، راندن و نصب آويزه و پس آويزه آستري هيدروليکي / مکانيکي / چرخشي جهت چاههاي نفت 

وگاز در ميادين تحت پوشش شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

امور حقوقي و قرادادها- شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شرکت ملي نفت ايران 
شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

الف- شرح مختصر خدمات: 
شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد به منظور تسريع در عمليات ، کاهش زمان و هزينه هاي حفاري چاههاي نفت و گاز ميادين تحت پوشش خود در دو بخش 
خدمات رانش (بکارگيري از موجوديهاي انبار کارفرما) و ساخت و خدمات رانش آويزه هاي آستري هيدروليکي / مکانيکي / چرخشي (ساخت کاال ميبايست توسط 

شرکتهاي سازنده آويزه هاي آستري که در ليست شرکتهاي مورد تائيد مناطق نفتخيز جنوب مي باشد انجام گيرد) از خدمات شرکتهاي داراي صالحيت استفاده نمايد.
ب- محل اجراي خدمات و مدت انجام کار:

محل اجراي خدمات در چاههاي نفت وگاز در ميادين تحت پوشش شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب و مدت انجام آن ٣٦ ماه مي باشد.
ج-  شرايط مناقصه گران متقاضي:

-داشتن تجهيزات کارگاهي و امکانات الزم جهت ساخت آويزه هاي استري و همچنين فضاي انباري در محدوده شهر اهواز
- متقاضيان يا مي بايست جزء شرکتهاي مندرج ليست شرکتهاي مورد تاييد مناطق نفتخيز جنوب (Vendor List) باشند و يا با شرکتهاي مذکور توافقنامه همکاري منعقد 

نموده باشند.
- داشتن توانايي تامين گروههاي عملياتي جهت رانش آويزه

-داشتن توانايي ساخت با استفاده از روش مهندس معکوس از روي ابزارهاي ساخته شده توسط شرکتهاي مندرج در (Vendor List) مناطق نفتخيز جنوب
- توانايي ارائه تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ -/٥/٦٢٩/٧٥٦/٩٧٠ ريال همچنين (١٠ درصد مبلغ پيمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمين انجام 

تعهدات
-ارائه يک نسخه تاييد شده از صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي الزاميست

د- محل ، زمان و مهلت دريافت مدارک مناقصه گران 
از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود حداکثر ظرف ١٠ روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم ، آمادگي خود را بصورت کتبي به يکي از آدرس هاي ذيل الذکر اعالم 

مدارک ارزيابي کيفي وفق بند «ج» ماده ١٢ قانون برگزاري مناقصات (ارزيابي کيفي) اقدام نمايند.
ضمنا مي بايستي ظرف مدت ١٤ روز اطالعات مورد درخواست در قالب يک عدد زونکن مدارک ارزيابي کيفي برابر اصل شده و يک حلقه لوح فشرده تهيه و به آدرس هاي 
ذيل در مقابل رسيد تحويل گردد. بديهي است کارفرما اين حق را براي خود محفوظ ميدارد به مدارکي که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتيب اثر ندهد ضمنا 

پس از بررسي هاي الزم اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط تحويل داده خواهد شد.
محل دريافت اسناد: واقع در اهواز ، کوي فدائيان اسالم، خيابان پارک ٤ (روبروي امور مسافرت) مجتمع اداري امور حقوقي و قراردادها ، اتاق کنترل و توزيع اسناد 
قراردادها (اتاق شماره ١) و يا تهران ، ميدان آرژانتين ، ابتداي خيابان بيهقي ، پالک ٢٨ ، ساختمان مرکزي يازدهم ، شرکت ملي نفت ايران ، طبقه دوم ، دفتر هماهنگي 

امور حقوقي و قراردادهاي مناطق نفتخيز جنوب.
همزمان ارائه معرفي نامه و کارت ملي براي متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروري مي باشد.
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رئیس جمهور فرانسه در حالی 
در پرونـــــده قاطع  ایستادگی  خواستار 

برابر برنامه موشک بالستیک 
جمهوری اس��المی ایران ش��ده اس��ت که باید وی 
درک کند موض��وع توان نظام��ی و دفاعی ایران و 
بحث موشک های بالستیک جمهوری اسالمی نه به 
او و نه به هیچ کش��ور دیگ��ری ارتباطی ندارد؛ اگر 
قرار باش��د در چارچوب این موضوعات و دخالت در 
امور نظام��ی و توان داخلی جمهوری اس��المی به 
تهران س��فر کند؛ بهترین و مناسبت ترین پاسخ به 

ماکرون لغو سفر او به تهران است. 
امانوئل ماکرون در اظهاراتی ضد ایرانی گفت: 
من خواس��تار ایس��تادگی قاطع و محکم در برابر 
ایران درخصوص برنامه موش��ک بالستیک و نفوذ 

تهران در خاورمیانه هستم.
وی که چهارشنبه هفته گذشته برای یک سفر 
دو روزه به ابوظبی س��فر ک��رده بود در مصاحبه با 
روزنامه دولتی االتحاد، بار دیگر بر موضع کشورش 
در حمایت از توافق هس��ته ای 20۱۵ میالدی بین 
ایران و قدرت های جهان��ی تاکید کرد و گفت: در 
عی��ن حال این مس��اله برای ما مهم اس��ت که در 
براب��ر ایران محکم بایس��تیم، در قبال فعالیت های 

منطقه ای اش و برنامه موشک بالستیک.
وی درای��ن ب��اره گف��ت: ام��روز بی��ش از هر 
زم��ان دیگ��ری، به صل��ح در منطق��ه و بازیگران 
مس��ئولیت پذیر در این منطقه نی��از داریم تا برای 
برقراری ثبات در خاور میانه تالش کنند. باز شدن 
ی��ک جبهه دیگ��ر تنها موجب تش��دید تنش ها و 

بی ثباتی بیشتر در منطقه خواهد شد.
وزارت خارجه فرانس��ه نیز با انتش��ار بیانیه ای 
اعالم کرده است که پاریس اتهامات مطرح شده از 
سوی آمریکا درباره اینکه ایران 2 قطعنامه شورای 
امنیت س��ازمان  ملل را نقض ک��رده، کامال جدی 
می گی��رد و از تهران می خواهد تا به همه تعهدات 

بین المللی اش پایبند باشد.
جال��ب اینجاس��ت که ی��ک روز قبل از س��فر 
رئیس جمهور فرانسه به ابوظبی نیکی هیلی نماینده 
آمریکا در سازمان ملل ایران را متهم به عرضه موشک 
به حوثی های یمن کرده و از س��ازمان ملل خواسته 
است تا تهران را به خاطر این اقدامات پاسخگو کند.
آلکساندر جورجینی سخنگوی وزارت خارجه 
فرانس��ه در کنفرانس خبری خود گفت: ما اتهامات 
آمریکا را جدی می گیریم و اهمیت فوق العاده زیادی 
برای پایبندی تهران به تعهدات بین المللی اش قائل 

هستیم از جمله ممنوعیت ارسال سالح که براساس 
قطعنامه های 22۱6 و 223۱ شورای امنیت، بر این 

مساله تاکید شده است.
وی به این س��وال پاس��خ نداده اس��ت که آیا 
فرانس��ه از اقدامات احتمالی ش��ورای امنیت علیه 

ایران حمایت خواهد کرد یا نه.
البته چند وقت پیش نیز شاهد چنین اظهارات 
گستاخانه ای را از مقامات فرانسوی بودیم چنانچه، 
ژان ای��و لو درایان وزیر خارجه فرانس��ه گفته بود: 
»سیاست ]موشک[ بالستیک ایران که با قطعنامه 
223۱ شورای امنیت سازمان ملل همخوان نیست. 
رئیس جمه��ور این مس��ئله را با همتای��ان خود و 
آقای ]حس��ن[ روحانی ]رئیس جمه��ور ایران[ در 
میان گذاش��ته اس��ت. ما در این زمینه با شرکای 
اروپایی و اعضای ش��ورای همکاری نزدیکی داریم. 
ما از بیانیه های اخی��ر مقامات ایرانی در مورد این 

موضوع نگران هستیم.« 
وی همچنین بیان داشته، سیاست منطقه ای 
ای��ران و تقاضای ما برای اینکه این کش��ور کمکی 
مثبت به حل بحران های خاورمیانه انجام دهد. این 
موضوعی است که ما به صراحت و با جزئیات آن را 
با طرف های ایرانی خود مورد بحث قرار می دهیم. 
ای��ن موض��وع همچنین جزو مس��ائلی اس��ت که 

همکاری نزدیک��ی در مورد آن با متحدان اروپایی 
خود و اعضای شورای امنیت داریم.«

در ابتدا باید به رئیس جمهور فرانس��ه بگوییم 
موض��وع ت��وان نظام��ی و دفاع��ی ای��ران و بحث 
موش��ک های بالس��تیک جمهوری اس��المی نه به 
شما و نه به هیچ کشور دیگری ارتباطی ندارد؛ اگر 
قرار باش��د در چارچوب ای��ن موضوعات و دخالت 
در ام��ور نظامی و توان داخلی جمهوری اس��المی 
به تهران س��فر کنید؛ پیشنهاد می دهیم که از هم 
اکنون س��فر خود را لغو کنید چراکه سفرش بدون 

دستاورد خواهد بود!
 همچنی��ن مگ��ر تاکنون جمهوری اس��المی 
ای��ران جز نقش مثبت و تاکید بر حفظ اس��تقالل 
و تمامیت ارضی کش��ورها داشته که حاال به دنبال 
نفوذ تهران در خاورمیانه هس��تم و آن هم به این 
مفه��وم که نق��ش مثلت جمهوری اس��المی را در 

منطقه کم کنید!
به نظر می رس��د برخی مقامات اروپایی یا دچار 
کج فهمی ش��ده اند یا خود را به کج فهمی زده اند که 
نمی خواهند چشمش��ان را روی واقعیت و مس��ببان 
اصل��ی آتش افروزی ه��ای منطقه باز کنن��د! آمریکا 
و متحدان��ش سال هاس��ت منطقه را ب��ه جوالنگاه 
تروریست ها تبدیل کرده اند و اگر حمایت های نظامی 

و معن��وی ایران و محورمقاومت نب��ود برای نابودی 
گروه های تکفیری - وهابی روز شمار اعالم نمی شد! 

حت��ی تصور اینک��ه اروپا مقاب��ل ترامپ برای 
ماندن و حفظ برجام بایس��تد مثال همچون زهی 
خیال باطل اس��ت چراکه اظهارات امائول ماکرون 
بار دیگر به دلسپردگان به اروپا ثابت کرد که روی 
اروپا در هیچ زمینه ای حت��ی ماندن در برجام آن 

هم بدون آمریکا هیچ حسابی نمی توان باز کرد. 
هن��وز نقش پلیس بد فرانس��ه را در مذاکرات 
هس��ته ای یادمان نرفته، یک س��ال قبل از توافق 
هس��ته ای باید به این توافق دس��ت می یافتیم اما 
کارش��کنی فرانس��ه س��بب ادامه دار ش��دن این 
مذاکرات ش��د. روی س��خنمان به آنهایی است که 
همچن��ان به برجام دلخوش هس��تند و امید دارند 

که روی اروپا می توان حساب کرد. 
اگ��ر می بینید که اروپا به آب و آتش می زند تا 
برجام باقی بماند، بس��یاری از رفتارها، بازی میان 
آمریکا و اروپا بر س��ر توافق هس��ته ای است. اروپا 
تاکنون از نتایج برجام بهره مند شده است. اما این 
بهره مندی هیچگاه باعث نخواهد ش��د که روابط 
دراز مدت و اس��تراتژیک خود را با آمریکا بر س��ر 
ای��ران به هم بزند به همین خاطر اس��ت که رهبر 
معظم انقالب اس��المی تأکید می کنن��د اروپا باید 

واکنش عملی به اقدامات آمریکا داشته باشد. 
بسیاری از ناظران سیاسی می گویند، غرب به 
دنبال رقم زدن برجامی دیگر این بار در حوزه های 
مختلف اس��ت، اما الزاما لزومی به توافقنامه مجزی 
و جدا نیس��ت و این مس��اله را می خواهند با اضافه 
ک��ردن متمم های جدید در چارچوب همین برجام 

محقق کنند. 
حت��ی با ی��ک بررس��ی مختصر به پیش��ینه 
مناسبات اروپا با ایران به راحتی می توان مشاهده 
نمود که مناسبات و منافع با ایران برایشان مهمتر 
است یا با آمریکا! ناظران سیاسی معتقدند، هشدار 
اروپا به رئیس جمهور آمریکا بیشتر به خاطر ترس 
بر باد رفتن س��ودهایی اس��ت که در این توافق از 

ایران کسب کرده است.

 واکنش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
به اظهارات ضد ایرانی ماکرون

در همین رابطه سیدحس��ین نقوی حس��ینی 
س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی در گفت وگو با 
تس��نیم در واکنش به اظهارات اخبر رئیس جمهور 

فرانس��ه مبنی ب��ر مذاکره درباره برنامه موش��کی 
ای��ران، گفت: جمهوری اس��المی ای��ران بارها و با 
صدایی رسا اعالم کرده که در قالب برجام و نه غیر 
از آن هیچگونه مذاکره ای  درباره برنامه موشکی اش 

با هیچ کشوری انجام نمی دهد.
وی ب��ا ط��رح ای��ن س��ؤال ک��ه نمی دانی��م 
رئیس جمه��ور فرانس��ه ب��ر چه مبنای��ی اظهارات 
مداخله جویانه علیه توان دفاعی کشور مطرح کرده 
است؟، اظهار داشت: سخنان رئیس جمهور فرانسه 
علیه ملت ایران و توان دفاعی کش��ور، مداخله در 
امور داخلی کشور ما محسوب می شود و قطعا باید 
پاس��خی به این اظهارات از سوی مقامات دستگاه 

دیپلماسی کشور به آنها داده شود.
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس با 
تأکی��د بر اینکه فرانس��ه حق ندارد درب��اره برنامه 
موش��کی ایران مذاک��ره و یا حتی ای��ن موضوع را 
مط��رح کند، تصریح کرد: ایران درباره ارتقای توان 
دفاعی اش با هیچ کش��وری مذاک��ره نخواهد کرد؛ 
ارتقای توان دفاعی جزو دکترین جمهوری اسالمی 
ایران است؛ نه فرانسه و نه هیچ کشور دیگری حقی 
درباره مذاکره پیرامون برنامه موشکی ایران ندارند.
نقوی حس��ینی اضاف��ه کرد: اگر ت��وان دفاعی 
ایران و رشادت های دالورمردان ایرانی نبود، امروز 
داع��ش نه تنها بر منطقه مس��لط ش��ده بود، بلکه 
تمام دنیا را نابود می کرد؛ اروپایی ها به جای اینکه 
قدردان توان دفاعی ایران باش��ند، می خواهد آن را 

محدود کنند که این خیلی چیز عجیبی است.
وی مب��ارزه ب��ا داعش و گروه های تروریس��ی 
در منطقه از س��وی غربی ها را فقط بلوف سیاسی 
دانست و اظهار داشت: از ابتدای مبارزه جمهوری 
اس��المی ایران و نیروهای مردمی عراق و وسوریه 
علیه تروریس��ت  ها، غربی ها فق��ط ادعای مبارزه و 
سرکوب تروریست  ها را داش��تند، این درحالیست 
که خودش��ان داعش و دیگر گروه های تروریستی 

را برای آوب در منطقه پرورش دادند.
س��خنگوی کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس 
شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری 
اس��المی ایران هی��چ گاه قصد تعرض ب��ه خاک و 
تمامیت ارضی هیچ کدام از همس��ایگانش را ندارد، 
اما این در ش��رایطی خواهد بود ک��ه آنها نیز قصد 
آش��وب در منطقه و تعرض به خاک میهن اسالمی 
ما را نداش��ته باشند، در این صورت ایران از تمامی 
توان و امکانات دفاعی اش برای سرکوب متعرضان 

استفاده خواهد کرد.

نتیجه مواضع ضد ایرانی رئیس جمهور فرانسه چه واکنشی را می طلبد؟

لغو سفر ماکرون

گف��ت:  کش��ورمان  خارج��ه  وزی��ر 
ن تجاری س��ازی ِامنی��ت، مقول��ه و معامله گفتمــــا

تازه ای است که برخی قدرت های جهانی 
و فرامنطقه ای وارد ادبیات سیاس��ی کرده اند و تاسف آور اینکه 
مش��تریان خوب��ی هم در ای��ن معامل��ه دالر در براب��ر امنیت 

یافته اند.
به گ��زارش تس��نیم، محمد ج��واد ظری��ف در کنفرانس 
بین الملل��ی امنیت و توس��عه پایدار در آس��یای مرکزی گفت: 
امنیت در جهان به هم پیوس��ته کنون��ی، محدود و منحصر به 
ابعاد نظامی نیست و مقوله ای چند وجهی، درهم تنیده و فراگیر 
اس��ت. امروزه نمی توان با صرف صده��ا میلیارد دالر امنیت را 
خرید و با کشتی وارد کشور کرد. تجاری سازی ِامنیت، مقوله و 
معامله تازه ای است که برخی قدرت های جهانی و فرامنطقه ای 
وارد ادبیات سیاسی کرده اند و تاسف آور اینکه مشتریان خوبی 
ه��م در این معامله دالر در براب��ر امنیت یافته اند. امروز امنیت 
مقوله ای پیوس��ته و متقابل است که در آن امنیتِ یکی در گرو 
امنیتِ دیگری اس��ت. عصر امنیت یکجانبه و برج عاج نش��ینی 
و امنیت با تکیه بر قدرت نظامی، مدتهاس��ت به پایان رس��یده 
و این درس��ی اس��ت که قدرت های مداخله گ��ر فرامنطقه ای و 
کش��ورهایی که درصدد ایجاد ن��ا امنی و تهدید امنیت دیگران 
برای رس��یدن ب��ه امنیت موهوم خود هس��تند؛ بخوبی درپس 

ِقضایای عراق، سوریه، یمن و افغانستان آموخته اند.
وی افزود:امروز برای رس��یدن امنیت، باید با تکیه بر مردم 
بعنوان مهمترین مولفه امنیت یک کش��ور، به امنیتی درون زا 

رس��ید و سپس در تعاملی سازنده و هم افزایی با همسایگان به 
امنیتی پایدار و دسته جمعی دست یافت.

ظری��ف تصریح ک��رد: جمهوری اس��المی ای��ران از زمان 
اس��تقالل جمهوری های آس��یای مرکزی هم��واره در برقراری 
روابطی دوس��تانه، برادران��ه و متوازن مبتن��ی براصول احترام 
متقابل و منافع مش��ترک پیشگام بوده است. راهبرد جمهوری 
اس��المی ایران بر توس��عه و تقویت همکاری ه��ا در حوزه های 
مختل��ف، تالش در جهت اس��تقرار و اس��تمرار صل��ح، ثبات و 
آرام��ش در منطقه، همگرای��ی و هم��کاری در قالب نهادهای 

منطقه ای و سازمان های بین المللی استوار است.
وزیرخارجه کش��ورمان اظهارداش��ت: ما هم��واره امنیت و 
ثبات همس��ایگان و حوزه های همج��وار را امنیت و ثبات خود 
تلقی کرده و کمک به حل اختالفات و تنش ها و همکاری های 
دوجانب��ه امنیتی برای مقابله با تهدیدات مش��ترک تروریس��م 
تکفیری، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی 
از مهمتری��ن وجوه مش��ارکت فعال و موثر جمهوری اس��المی 
ای��ران در تقوی��ت و تحکیم ثبات و امنیت در منطقه آس��یای 

مرکزی بوده است.
وی با اشاره به اینکه مقابله موثر با افراط گرایی و تروریسم 
تکفیری، که تهدی��دی جدی علیه امنیت و ثبات منطقه غرب 

آس��یا، آسیای مرکزی و قفقاز، ش��به قاره هند و حتی مناطق 
ش��مال آفریقا و آسیای جنوب ش��رقی محسوب می شود، بیان 
داشت: نیازمند همفکری، هم افزایی و همکاری و تعامل فراگیر 
و همه جانبه کش��ورهای منطقه است. مهم تر از مقابله نظامی، 
بررس��ی ریش��ه های ش��کل گیری این جریانات ضداس��المی و 
شناسایی منابع مالی و حامیان سیاسی و خاستگاه ایدئولوژیک 
ِتفکرتروریسم تکفیری الزمه و پیش شرط مبارزه موثر و قاطع 

با ریشه های تروریسم و افراط گری است.
ب��ه گفته ظری��ف، قطعنام��ه مجمع عموم��ی ملل متحد 
پیرامون "جهان علیه خش��ونت و افراط گری") WAVE ( در 
اجرای ابتکار پیش��نهادی جناب آقای روحانی در سال 20۱3، 
می تواند چارچوب جهانی مناسبی را برای همکاری های دسته 

جمعی در منطقه آسیای مرکزی فراهم کند.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ورمان با تاکید بر اینکه 
اعالم منطقه عاری از س��الح های هس��ته ای در منطقه آسیای 
مرک��زی، اقدام��ی مبتن��ی ب��ر درک صحیح از امنیت اس��ت، 
تصریح کرد: جمهوری اس��المی ایران نه تنه��ا به لحاظ دینی 
و اعتقادی مخالف س��اخت، تولید و کاربرد چنین س��الح هایی 
اس��ت، بلکه بطور جدی معتقد است این سالح ها خود ثبات زدا 
و امنیت برانداز هس��تند و باید از صحنه گیتی برچیده ش��وند. 

ایران از س��ال ۱974 پیشنهاد ایجاد منطقه عاری از سالح های 
هس��ته ای و کش��تار جمع��ی در خاورمیانه را پیگی��ری کرده 
ک��ه بدلی��ل سیاس��ت های تجاوزکاران��ه و برتری جویانه رژیم 
صهیونیس��تی درکسب سالح های هس��ته ای و حمایت آمریکا 
از این رژیم به نتیجه نرس��یده اس��ت. ما با دس��تیابی به توافق 
هسته ای و عمل به تمامی تعهدات خود وفق برجام، در صحنه 
عمل نیز پایبندی خویش را به اصل عدم اش��اعه و خلع سالح 

هسته ای به اثبات رساندیم.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: جمهوری اسالمی ایران در 
2۵ سال اخیر تالش کرده تا نقش و سهم مناسبی در گسترش 
همکاری ه��ای اقتص��ادی در آس��یای مرک��زی در عرصه های 
مختلف تجاری، انرژی، س��رمایه گذاری و همکاری های بانکی و 
مالی و همچنین اجرای طرح های عمرانی و سازندگی ایفا کند. 
بخش خصوصی ایران ده ها طرح توس��عه ای در زمینه های سد 
و نیروگاه برق آبی، جاده و راه آهن، اکتشاف معادن و واحدهای 
صنعتی را به اجرا درآورده اس��ت. ما همچنین زیرس��اخت های 
خود در بخش حمل و نقل زمینی و ریلی و ظرفیت های ترانزیتی 

خود را در اختیار کشورهای منطقه قرار داده ایم.
ظری��ف تاکید کرد؛ سیاس��ت تعامل فع��ال و همه جانبه با 
همس��ایگان اولویت اصلی سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت. ما از رویکرد جمهوری های آس��یای مرکزی برای 
افزای��ش همکاری های منطقه ای و سیاس��ت خردمندانه دولت 
ازبکس��تان در اولوی��ت دادن به تقویت مناس��بات ب��ا منطقه 

استقبال می کنیم. 
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