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ین  واکنش ایران به ادعای ضد ایرانی مقامات بحر
س��خنگوی وزارت خارجه گفت: تنه��ا چیزی که مقامات 
بحری��ن پ��س از ه��ر حادث��ه ای ک��ه در آن جزیره ب��ه وقوع 

می پیوندد، آموخته اند بیان کنند، متهم کردن ایران است، آنها 
باید بدانند دوران اینگونه س��خنان واهی و چنین فرافکنی ها و 

اتهام زنی های کودکانه به  سر آمده است.
ب��ه گ��زارش فارس، بهرام قاس��می با رد برخ��ی ادعاها و 

موضعگیری های سخیف و بی پایه مقامات بحرینی درخصوص 
دخالت ایران در حادثه انفجار خط لوله نفت در آن کشور گفت: 
ظاهرا تنها چیزی که مقامات بحرینی پس از هر حادثه ای که 
در آن جزی��ره بوق��وع می پیوندد، آموخته ان��د بر زبان جاری 

س��ازند، متهم کردن ایران اس��ت؛ آنها باید بدانند دوران این 
 گون��ه س��خنان واه��ی و دروغ و زم��ان چنی��ن فرافکنی ها و 
اتهام زنی های کودکانه به س��ر آمده اس��ت. قاسمی گفت: به 

ثبات و امنیت همسایگان خود پایبندیم.

کارشناسمسائلبینالملل:
وپا در رابطه با برنامه موشکی ایران  یکا و ار  مواضع آمر

یم صهیونیستی است متأثر از رژ
به اعتقاد کارشناس مس��ائل بین الملل، مواضع آمریکا و 

اروپ��ا در رابط��ه با برنام��ه دفاعی و موش��کی جمهوری ديــــدگاه
اس��امی ایران متأثر از سیاس��ت های رژیم صهیونیستی 

است.
رضا حجت ش��مامی در گفت وگو با تس��نیم، درخصوص رویکردهای اروپا 
نسبت به برنامه دفاعی و موشکی ایران و تأثیر سیاست های رژیم صهیونیستی 
در این  باره، با اشاره به اینکه مواضع آمریکا و اروپا در رابطه با برنامه موشکی 
ایران متأثر از رژیم صهیونیستی است، بیان داشت: محدود شدن توان نظامی 
ایران بس��یار خطرناک است. این امر موازنه قوا را به نفع متحدان آمریکا یعنی 

رژیم صهیونیستی و عربستان تغییر می دهد.
وی با توج��ه به اینکه غربی ها صرفاً در موضوع برنامه موش��کی و دفاعی 
ایران متوقف نخواهند شد، تأکید کرد: جمهوری اسامی ایران به دلیل مقابله 
با تغییر موازنه قوا اجازه نمی  دهد که غربی ها به س��مت طرح مباحث موش��کی 

بروند.
کارش��ناس مس��ائل بین الملل با تأکید بر زیاده  خواهی  های غرب اش��اره 
داش��ت: حتی اگر محدودیت هایی برای برنامه دفاعی و موش��کی شکل گیرد، 
غربی  ها به سراغ مسائل دیگر خواهند رفت؛ لذا این امر یک مسیر بی بازگشت 

است که قدرت بازدارندگی ایران را محدود می کند.
وی با اش��اره به مواضع مس��کو و پکن در رابطه با طرح مذاکره در رابطه 
با برنامه موش��کی جمهوری اس��امی ایران تأکید کرد: باید مشاهده کرد که 
روس��یه و چین چ��ه نگاهی به این موض��وع دارند. این امر ب��ه منافع امنیتی 
و اقتص��ادی آن ه��ا بس��تگی دارد. وی گفت: چین نیز به خاط��ر اینکه منافع 
اقتصادی متنوعی در منطقه دارد، مخالف مذاکرات موش��کی است؛ اما در کل 

نگاه اروپا به هر شکل محدودسازی برنامه دفاعی و موشکی ایران است.

رويترزگزارشداد؛
یکا برای دعوت عربستان به اتخاذ مواضع محتاطانه تر   تالش آمر

در برابر ایران
کارشناس��ان در گفت وگ��و با یک خبرگزاری انگلیس��ی 

می گوین��د دولت آمریکا علی رغ��م حمایت های علنی از بـازيرسـانه
مواضع عربستان در برابر ایران در تاش است این کشور 

را به مواضع محتاطانه تر دعوت کند.
به گزارش تس��نیم، یک رس��انه انگلیس��ی به نقل از کارشناس��ان غربی 
مدعی ش��ده علی رغم حمایت های »دونالد ترام��پ«، رئیس جمهور آمریکا از 
سیاست های عربستان، واشنگتن در حال ارسال سیگنال هایی است که تمایل 
این کش��ور را به اتخاذ سیاس��ت های محتاطانه تر از سوی ریاض در کشمکش 

قدرت با ایران نشان می دهد.
خبرگ��زاری رویترز ب��ا اعام این خبر نوش��ت دولت ترام��پ که همانند 
حکومت عربستان ایران را تهدیدی برای منطقه می داند، تهران را بابت حمله 

موشکی ارتش یمن به فرودگاه »خالد ملک« در ریاض مقصر دانسته است.
دولت ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید روابط گرم تری را با عربستان آغاز 
کرده است. او، ریاض را اولین سفر خارجی خود قرار داد و وعده داده اقداماتی 

جسورانه تر برای مقابله با ایران انجام دهد.
علی رغم این، واش��نگتن به دلیل استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه و 
عراق، در حال اتخاذ مواضعی با خویشتنداری بیشتر برای اجتناب از درگیری 

در منطقه ای آکنده از آشوب است.
روز پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا خواستار »دسترسی بی وقفه« به یمن 
شد که توسط عربستان سعودی تحت محاصره قرار گرفته است. یک رزو بعد، 
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا گفت که هنوز سعد الحریری را که در روز 
4 نوامبر از س��متش استعفا داد، نخست وزیر لبنان می داند. دو مقام آمریکایی 
می گویند س��عودی ها تحت تأثیر »محمد بن سلمان«، ولیعهد عربستان، سعد 

الحریری را به خروج از قدرت »ترغیب کرده اند«.

یری توطئه سعودی ـ اسرائیلی  استعفای حر
 برای بی ثبات  کردن ایران 
یک تحلیلگر ارش��د آمریکایی بر این باور است که 
استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان بخشی از یک 
توطئه دیکته شده از سوی عربستان سعودی و اسرائیل 

با حمایت آمریکاست تا ایران و لبنان را بی ثبات کند.
اس��تفن لندمن در مصاحبه با تس��نیم تأکید کرد: 
اس��تعفای نخست وزیر لبنان بخشی از چیزی است که 
توطئه عربس��تان و اسرائیل برای بی ثبات کردن ایران و 
لبنان به ش��مار می رود، احتماالً واش��نگتن نیز در این 

توطئه نقش دارد، یک محور شرارت واقعی.
وی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی درب��اره ارزیاب��ی اش از 
اس��تعفای ناگهانی نخست وزیر لبنان، گفت: من درباره 
استعفای اجباری حریری نوشته ام که سعودی ها پشت 
آن بوده اند و دالیل اعام ش��ده از س��وی حریری برای 
اس��تعفا نیز بی معنا است. اتفاقات دیگری در حال وقوع 
اس��ت. بخش��ی از این اقدام توطئه عربستان و اسرائیل 
ب��رای بی ثبات کردن ایران و لبن��ان بوده و عامل دیگر 
ش��رکت س��اختمانی متعلق ب��ه حریری در عربس��تان 
سعودی موس��وم به "سعودی اوگان" اس��ت که زمانی 
که قیمت های نفت به ش��دت باال بود، یک شرکت کامًا 
س��ودآور بود، البته دیگر اآلن ن��ه. حریری بیش از 3.5 
میلیارد دالر به بانک های س��عودی بدهکار است و باید 
این بدهی ها را پرداخت کند، ش��اید این یکی از دالیل 
اصلی اس��تعفای حریری و بازداش��ت وی در عربستان 

سعودی باشد.
وی در ادامه در پاس��خ به این سؤال که آیا ارتباطی 
بین اس��تعفای حریری و س��رکوب خاندان س��لطنتی 
سعودی توس��ط محمد بن س��لمان وجود دارد، گفت: 
بی ش��ک ارتباط��ی با بازی ق��درت محمد بن س��لمان 
وجود دارد که ده ها ش��اهزاده و وزی��ر و مقام بانفوذ را 
بازداشت کرده است. عوامل دیگری نیز دخیل است، از 
جمله اتهام ری��اض علیه لبنان و ایران در این خصوص 
که تهران و بیروت علی��ه ریاض اعام جنگ کرده اند و 
همین طور متهم کردن ایران به ارس��ال موش��ک برای 

حوثی های یمن.
لندم��ن اضافه کرد: تجاوز س��عودی ب��ه یمن هیچ 
دس��تاوردی غیر از کش��تار غیرنظامی��ان، نابودی های 
وسیع و بحران انسانی نداشته است. تاش های سعودی 
برای ارعاب قطر با شکس��ت روبه رو شده بنابراین ریاض 
از داعش و سایر گروه های تروریستی در عراق و سوریه 
حمایت می کند. طرح راهبردی عربس��تان در منطقه با 
شکست روبه رو ش��ده و ایران و دمشق در حال ارتقای 
جایگاه منطقه ای خود هس��تند. روسیه نیز یک بازیگر 

مهم است. 
ش��اید شکس��ت طرح راهبردی ریاض، علت اصلی 
استعفای اجباری حریری، سرکوب و بازداشت گسترده 
ش��اهزادگان سعودی و اتهامات خصمانه عربستان علیه 

ایران و لبنان باشد. 

ت اول
نوب

آگهى ارزيابى كيفى و مناقصه عمومى دو مرحله اى

روابط عمومي اداره کل شيالت استان سيستان و بلوچستان

طراحي ، خريد ، حمل ، نصب ، راه اندازي و بهره برداري يکساله الکتروپمپ هاي ايستگاه پمپاژ آب اسکله روديک
اداره کل شيالت استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد انجام خدمات ذيل را بر اساس مشخصات و شرايط کلي مندرج در جدول و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به 

شرکت واجد شرايط واگذار نمايد:

از کليه شرکت هاي واجد شرايط دعوت ميشود جهت شرکت در مناقصه آمادگي خود را کتبا از طريق نمابر يا مراجعه حضوري به دبيرخانه کميسيون معامالت اداره کل شيالت 
استان سيستان و بلوچستان اعالم نمايند در زمان دريافت اسناد ارزيابي کيفي شرکت در مناقصه ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ پانصد هزار ريال بابت خريد اسناد ارزيابي 

کيفي به حساب ٥٩٥٧٠٧٠٠ بانک کشاورزي شعبه سهروردي بنام آقاي ناصر رفيقي اسکوئي الزامي ميباشد.
شرکت هاي متقاضي الزم است با مراجعه حضوري به شرکت مهندسين مشاور پارس پياب به نشاني تهران ،  خيابان شهيد بهشتي ، خيابان انديشه ، انديشه ششم غربي 
(گودرزي) پالک ١٤ نسبت به دريافت فرم هاي ارزيابي کيفي که شامل روش هاي ارزيابي کيفي تامين کنندگان کاال، معيارهاي ارزيابي ، نحوه امتياز دهي و حداقل امتياز 
قابل قبول مي باشد، اقدام نموده ، سپس فرم هاي ارزيابي کيفي را تکميل و به همراه ساير اسناد و مدارک مورد نياز به کميسيون معامالت اداره کل شيالت استان تحويل 

نمايند.
همچنين متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي:

اداره کل شيالت استان سيستان و بلوچستان با شماره تلفن ٦-٠٥٤٣٥٣٢١٩٥١ داخلي ١١٥ آقاي مهندس ساالري و شرکت مهندسين مشاور پارس پياب با شماره تلفن 
٨-٠٢١٨٨٤٥١٠٦٧ داخلي ١٥٧ آقاي مهندس ميرزائيان تماس حاصل نمايند.

مهلت ارسال نامه اعالم آمادگي و دريافت مدارک (اسناد ارزيابي) ٥ روز پس از درج آگهي نوبت دوم مي باشد.
الزم بذکر است تاريخ هاي اعالم شده (تاريخ آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه، گشايش پيشنهاد فني / مالي و ... ) قطعي نبوده و با توجه به روند آگهي ها و ارزيابي کيفي 

و فني پيشنهادات و رفع ابهام هاي احتمالي امکان تغيير مواعد وجود خواهد داشت و هرگونه تغيير به صورت مکتوب و از طريق نمابر به اطالع مناقصه گران خواهد رسيد. 
ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي در صورت برنده شدن در مناقصه براي قراردادهايي که مبلغ آن ١٠ برابر 

نصاب معامالت متوسط مي باشد، الزامي است.
شرکت هاي متقاضي مي بايست کليه اسناد مناقصه را توسط اشخاص مجاز داراي امضا (مطابق اساسنامه خود) امضا و پس از آن ممهور به مهر مجاز نمايند.

ارائه کد اقتصادي ، شناسه ملي ، کدپستي و گواهينامه ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.
ضريب مناقصه (I) براي محاسبه تراز قيمت به ميزان I=٠,٣ مي باشد.

حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي کيفي و فني جهت دعوت به مناقصه ٦٥ امتياز مي باشد.
گارانتي حداقل يک سال مدنظر مي باشد.

مناقصه گزار در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد.
م الف/٦٦٩

نام و نشاني مناقصه گذار۱
اداره کل شيالت استان سيستان و بلوچستان به نشاني:

چابهار، ميدان شهداي شيالت ، اداره کل شيالت استان سيستان و بلوچستان

شرح خدمات۲
طراحي ، خريد ، حمل ، نصب ، راه اندازي و بهره برداي يکساله الکتروپمپ هاي توربيني جريان مختلط ايستگاه پمپاژ اسکله 

آبگيري روديک چابهار

دو مرحله اينوع مناقصه۳

تهران ، خيابان شهيد بهشتي ، خيابان انديشه ، انديشه ششم غربي (گودرزي) پالک ۱۴ ، شرکت مهندسين مشاور پارس پيابمحل دريافت اسناد ارزيابي کيفي۴

شرکت مهندسين مشاور پارس پياب تاريخ ۹۶/۸/۲۹محل و آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي کيفي۵

اداره کل شيالت استان سيستان و بلوچستان به تاريخ ۹۶/۹/۹محل و آخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي کيفي۶

ميزان و نوع تضمين شرکت در مناقصه۷
مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ضمانتنامه بانکي معتبر يا ارائه فيش واريزي به حساب شماره ۲۱۶۳۹۵۲۶۰۵۰۰۲ اداره کل شيالت 

استان سيستان و بلوچستان 

گواهينامه از وزارت صنعت و معدن و تجارترتبه بندي۸

۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريالبرآورد کارفرما۹

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی دهقان بذرافشان

بسیاری از ناظران سیاسی به 
تبعیت پرونـــــده و  بی صداقت��ی  دلیل 

بی چون چرای غرب از آمریکا 
پیش��نهاد تأس��یس دفتر اتحادیه اروپا در تهران را 
امری اشتباه می دانند و معتقدند دخالت  اروپایی ها 

در قبال تهران بیش از گذشته خواهد شد.
دو روز پی��ش مع��اون اول رئیس جمه��ور در 
دیدار »فیل هوگان« کمیسیونر کشاورزی و توسعه 
روس��تایی اتحادیه اروپا گفت: تأسیس دفتر اتحادیه 
اروپ��ا در تهران در دس��تور کار وزارت خارجه ایران 

قرار گرفته است.
اس��حاق جهانگیری بیان داشت: تأسیس دفتر 
اتحادی��ه اروپا در تهران می تواند به توس��عه روابط 
کمک کند و این موضوع در حال حاضر در دستور 
کار وزارت امور خارجه ایران قرار گرفته و در حال 

بررسی است.
در همین رابطه فیل هوگان با طرح پیش��نهاد 
اتحادی��ه اروپا برای تأس��یس دفتر این اتحادیه در 
تهران، خاطرنش��ان کرد: اتحادیه اروپا مایل است 
دفت��ری در تهران داش��ته باش��د تا بتوان��د مفاد 
توافق نامه ها میان ایران و اتحادیه اروپا را بهتر و با 

سرعت بیشتری پیگیری کند.
بسیاری از ناظران سیاسی به دلیل بی صداقتی 
و تبعی��ت بی چون چرای اروپا از آمریکا پیش��نهاد 

تأس��یس دفتر اتحادی��ه اروپا در ته��ران را امری 
اش��تباه می دانند و معتقدند دخالت  اروپایی ها در 

قبال تهران بیش از گذشته خواهد شد.
البت��ه یک س��ال و نیم گذش��ته نی��ز چنین 
پیش��نهادی مطرح ش��د و آن زمان نیز بسیاری از 
ناظران سیاس��ی با دالیل منطقی مخالفت خود را 
نسبت به تأسیس این دفتر مطرح کردند اما، گویا 
دوباره خواب و خیال جدیدی برای فراهم ش��دن 
پای دخالت اروپایی ها در جمهوری اس��امی ایران 

دیده شده است.
ای��ن ناظران ب��ه تجرب��ه ناموفق هم��کاری با 
کش��ورهای اروپایی تأکید و اظهار داش��تند، نباید 
فراموش کرد همین اروپاییان در روزهای گذش��ته 
همص��دا با آمریکا و رژیم صهیونیس��تی صحبت از 
کنترل ساح های دفاعی بومی جمهوری اسامی را 
از پایتخت کش��ورها و از زبان مسئولین آنان مطرح 

کردند.
هنوز ادبیات ماکرون رئیس جمهور فرانسه را 
فرام��وش نکردیم که خواهان ایس��تادگی در قبال 
ت��وان دفاعی و نظامی جمهوری اس��امی ش��د و 
ب��ه معنای واقعی از دخالت آش��کار خ��ود در امور 
داخلی ای��ران رونمایی کرد؛ البته در گزارش چند 
روز گذش��ته مان به ماکرون پیش��نهاد دادیم اگر 
قرار است پیرامون همین موضوعات به ایران سفر 
و با مقامات کش��ورمان دیدار و گفت وگو کند بهتر 
اس��ت س��فر خود را لغو کند چراکه این سفر هیچ 

دستاوردی نخواهد داشت.
البته برخی ناظران سیاسی معتقدند تأسیس 
این دفتر باید با پیش شرط همراه شود وگرنه باب 

دخالت اتحادیه اروپا در امور ایران مهیا می شود.

اروپا همصدا با آمریکاست
دکتر سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل 
سیاس��ت خارجی درخصوص احتمال بازگش��ایی 
دفتر اتحادیه اروپا در تهران به سیاست روز گفت: 
با توجه به س��ابقه اقدام��ات اروپایی ها درخصوص 
کش��ور عزیزم��ان ایران بای��د بیان نم��ود، اروپا و 
بطور مش��خص انگلیس و فرانس��ه سابقه مناسبی 
در تاریخ روابط بین الملل نداش��ته و علی رغم افول 
ستاره انگلستان در سپهر سیاست بین الملل مردم 
ما بس��یاری از نابس��امانی های موجود در کشور و 

منطقه را زیر سر انگلیس می دانند. 
وی افزود: البته ناگفته پیداست نقش انگلیس 
در نابس��امانی های منطقه از جمله اختاف افکنی 
بین ش��یعه و س��نی، اختاف افکنی بین اقش��ار 
مختل��ف جامع��ه اس��امی در س��طح منطق��ه و 
جاسوس��ی های مخرب هنوز هم از این کش��ور به 

عنوان نقش اول مخرب در منطقه یاد می شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بعد از پیروزی 
انقاب اس��امی نیز تعدادی از کشورهای اروپایی 
پس از ناکامی در ممانع��ت از این انقاب در کنار 
صدام بعثی برای شکس��ت انق��اب ازهیچ اقدامی 

کوتاهی ننموده و با اهدای س��اح های پیش��رفته، 
مخ��رب و گازهای ش��یمیایی هم��کاری غیرقابل 

انکاری با دشمن بعثی این ملت داشته اند. 
صدرالحسینی معتقد است، اگر نگاهی به نقش 
مخ��رب کش��ورهای اروپایی در پرونده هس��ته ای 
ایران نیز داش��ته باشیم کارشکنی های آنان بیشتر 

مشخص می گردد. 
وی ب��ا طرح این س��وال که چگون��ه می توان 
تجرب��ه ناموفق هم��کاری با کش��ورهای اروپایی را 
مجددا تجربه ک��رد؟! بیان داش��ت: نباید از خاطر 
ب��رد همین اروپاییان در روزهای گذش��ته همصدا 
ب��ا آمریکا و رژیم صهیونیس��تی صحبت از کنترل 
س��اح های دفاع��ی بومی جمهوری اس��امی را از 
پایتخت کشورها و از زبان مسئولین آنان شنیدیم. 
این کارشناس مسائل بین الملل اظهار داشت: 
هنوز ص��وت آقای ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه 
در اتمس��فر سیاسی کش��ور به گوش می رسد که 
وی درخصوص برجام گفته اس��ت باید شرایطی را 
فراهم آوریم که ایران مانند گفت وگوهای هسته ای 
مجبور به گفت وگو درخصوص موشک های خویش 
نیز ش��ود و پس از آن باید به سراغ نفوذ منطقه ای 

این کشور رفت. 
در  ک��رد:  خاطرنش��ان  پای��ان  در   وی 
نتیجه گیری پایانی به نظر می رس��د کارشناس��ان 
دستگاه دیپلماسی کشور پس از بن بست برجام به 
واقعیت های بین المللی و نقش هریک از کش��ورها 

درمنافع ملی کشورمان بیشتر توجه نموده و حاضر 
نشوند برجام های بعدی بر ملت تحمیل شود. 

پیش شرط های الزم برای اتحادیه اروپا 
تعیین شود

حس��ن هان��ی زاده دیگر کارش��ناس مس��ائل 
سیاس��ت خارجی درخصوص احتمال بازگش��ایی 
دفتر اتحادی��ه اروپا در تهران گف��ت: افتتاح دفتر 
اتحادیه اروپا در تهران موجب خواهد ش��د تا این 
اتحادی��ه در همه مس��ائل داخلی ای��ران بویژه در 
حوزه های مربوط به حقوق بشر و سیاسی دخالت 
کند و این امر در واق��ع نقض حاکمیت جمهوری 

اسامی ایران تلقی می شود. 
وی اف��زود: رفتار اتحادیه اروپا با کش��ورهای 
مستقل جهان رفتار کاما تحقیر آمیز بوده و تجربه 

ایران تجربه کاما تلخی در این زمینه است. 
وی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا سیاست های 
خود را با امریکا هماهنگ می کند، اظهارداشت: در 
طول مذاکرات هس��ته ای علی رغم مواضع نس��بتا 
متفاوت اما، در عم��ل و درخصوص تبادل تجاری 
و بانک��ی با ایران ازسیاس��ت های آمری��کا تبعیت 
می کن��د و هنوز روابط بین بانکی بس��ته و امکان 

ارسال مبالغ بین ایران و اروپا وجود ندارد. 
هانی زاده ب��ا تاکید بر اینکه ای��ران نباید بدون 
تعیین پیش ش��رط هایی این دفتر را تاس��یس کند، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه اتحادیه اروپا به دنبال 
تحمیل سیاس��ت های خود به ایران اس��ت، قبل از 
تاسیس این دفتر باید پیش شرط های الزم از جمله 
تعامل تجاری براساس منافع متقابل وحذف روادید 
بین ایران و اروپا فراهم شود، اگر بدون این پیش شرط 
این دفتر تاس��یس این اتحادیه س��عی خواهد کرد 

سیاست های خود را به تهران دیکته کند.

چند بار بی صداقتی اروپایی ها را تجربه کنیم؟
معاوناولرئیسجمهور:تأسیسدفتراتحاديهاروپادرتهراندردستورکاروزارتخارجهايرانقرارگرفتهاست

رییس سازمان انرژی اتمی ایران بر مفید 
بودن برج��ام برای همه ط��رف ها تأکید گفتمــــان

ک��رد و گفت: امیدواریم این اتفاق )خروج 
از برجام توس��ط دیگران( پی��ش نیاید، ولی اگ��ر برجام به هم 

بخورد ما آنها را حیرت زده خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی در مراس��م گرامیداشت 
پنجاهمین سالگرد فعالیت راکتور تحقیقاتی تهران که در سالن 
دکتر حس��ابی این سازمان برگزار ش��د، ضمن تقدیر از اساتید 
دانش��گاهی در حوزه صنعت هسته ای، گفت: ما در حال حاضر 
در امر رادیوداروها قدم های بلندی را برمی داریم و مس��ئولین 

بخوبی کار را پیش می برند.
وی افزود: در بحث جی ام پی کار ساختمانی و طراحی ها 
آغاز شده است. این کار، کار بزرگی است و قریب به 60 میلیون 
یورو هزینه دارد که امیدواریم در چهار سال آینده تکمیل شود 
و تا بتوانی��م درعرصه رادیودارو و در چارچوب )جی ام پی( در 

غرب آسیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.
رییس سازمان انرژی اتمی در بخشی دیگر از سخنانش به 

امضای پیمان ان پی تی توس��ط ایران اشاره کرد و افزود: پس 
از مرور روند تحول علوم و فناوری هسته ای، متوجه شدم برای 
اینکه وارد عرصه فناوری هسته ای شویم با فشار امریکا باید ان 
پی تی را امضا می کردیم؛ با این وجود مس��ئولین وقت سازمان 

بسیار هوشمندانه حرکت کرده بودند.
وی ادامه داد: آنها نه فقط ساخت نیروگاه و تامین نیازهای 

آن، بلکه همه صنعت هسته ای را در نظر گرفته بودند.
صالح��ی افزود: پیش بینی ش��ده ب��ود تا اگ��ر نیروگاهی 
خریداری می ش��ود، نیروی انسانی الزم و دیگر الزامات از جمله 
س��وخت آن را نی��ز تأمین کنن��د تا در ارتباط ب��ا ادامه حیات 

نیروگاه، اگر نگویم خودکفا، خوداتکا باشیم.
وی ب��ا تقدی��ر از پیش بینی های انجام ش��ده، اضافه کرد: 
نمی توان نیروگاه داشت و میلیاردها دالر سرمایه گذاری کرد و 

نسبت به سوخت آن بی توجه بود.
وی به مقایس��ه ش��رایط پیش��ین با وضعیت امروز کشور 
در ای��ن ح��وزه پرداخت و گف��ت: قبًا در ش��رایطی بودیم که 
اگ��ر می خواس��تیم کاری انجام دهیم الجرم باید س��ریع انجام 
می دادیم و خیلی زمان نداشتیم . االن زمانی است که می توانیم 

به صورت منطقی جلو برویم.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه 
س��انتریفیوژ از ابتدای خلق فکر یک سانتریفیوژ جدید تا زمان 
تولید آن به 8 سال زمان نیاز است و ما هم همین مسیر را طی 
می کنیم و خوشبختانه توفیق زیادی هم نصیبمان شده است.

رییس س��ازمان انرژی اتمی گفت: درحال حاضر با چین و 
کش��ورهای دیگر مذاکره می کنیم. البته این کشورها شرایطی 
مثل پیوستن به یک س��ری کنوانسیون ها، ایمنی و ... دارند و 

ما خیلی ش��تابی برای پیوس��تن به کنوانسیون های بین المللی 
نداریم لذا با تأمل جلو می رویم.

صالح��ی ب��ه س��اخت دو نیروگاه با س��رمایه گ��ذاری 10 
میلیارد دالری اشاره کرد و گفت: به خاطر شرایط آب و هوایی 
نیروگاه های بزرگ را باید در جنوب و یا در ش��مال ایجاد کنیم 
ول��ی نیروگاه های کوچ��ک را می توانیم در محل مصرف ایجاد 
کنیم. صالحی به مذاکرات هس��ته ای نیز اش��اره کرد و گفت: با 
توج��ه به اینکه در موضوع هس��ته ای ط��رف مقابل ممکن بود 
عهدش��کنی کند، پیش بینی هایی را برای برگشت پذیری کرده 

بودیم. ما با خوش باوری در مذاکره شرکت نکرده بودیم.
وی برجام را برای همه طرف ها مفید دانست و تأکید کرد: 
این برنامه برای ما، برای جامعه بین المللی و هم برای استحکام 

بخشیدن به ان. پی. تی مهم است.
گفتنی اس��ت، آمریکایی ها همچنان بر سیاست های ضد 
ایران��ی خود اصرار می ورزند و به دنبال ب��از کردن برجام های 
مختلف هس��تند و می خواهند ایران در موضوعات موش��کی و 

توان نظامی پای میز مذاکره بیاید.

صالحی:

اگربرجامبههمبخوردماآنهاراحیرتزدهخواهیمکرد

یک نش��ریه انگلیس��ی نوشت، 
بعد از آنکه عربس��تان سعودی معادلـــــه

برای قدرت کش��مکش با ایران 
را ش��دت بخش��یده اس��ت، تنش های کنونی لبنان 

بوجود آمدند.
ب��ه گزارش فارس، نش��ریه انگلیس��ی آبزرور در 
مطلبی پیرامون تحوالت اخیر لبنان نوشت، استعفای 
س��عد الحریری نخس��ت وزیر لبنان از آخرین عوامل 

تنش در منطقه خاورمیانه است.
آبزرور، نش��ریه آخرهفت��ه ای روزنام��ه گاردین 
اف��زود، با وجود آنک��ه هنوز بر روی س��اختمان های 
جنوب لبن��ان آثار جنگ دیده می ش��ود، صحبت از 

درگیری دیگری در این کشور است.
در ادام��ه یادداش��ت آمده اس��ت، س��وم نوامبر 
الحری��ری بدون مش��اوران خود به س��مت فرودگاه 
بیروت رفت و چند س��اعت بعد در ریاض از ِس��مت 

خود به عنوان نخست وزیر لبنان کناره گیری کرد.
آبزرور در ادامه نوش��ت، پیامده��ای این خروج 
عجوالن��ه منطقه را فراگرفت��ه و اختافاتی را به هم 
مرتبط س��اخته که در واقع عائ��م اختافات مخفی 
بودن��د که ب��رای چندین نس��ل در خاورمیانه وجود 

داشت و اکنون نمایان شده  است.
آبزرور ادامه داد، تمام اتفاقات منطقه از س��قوط 
کرک��وک در ع��راق ت��ا رنج م��ردم یمن و موش��ک 
بالستیکی که به س��وی ریاض شلیک شد، همچنین 

اجبار نخس��ت وزی��ر لبنان برای اس��تعفا همه بازی 
اس��تراتژیک میان دو قدرت منطقه اس��ت که اکنون 
این بازی از حالت مخفی به آشکار تبدیل شده است. 
آب��زرور افزود، اکن��ون بیش از هر زم��ان دیگری در 
تاریخ، ایران و عربس��تان آماده مقابله با هم هستند و 
رقابتش��ان برای نفوذ به اوج خود رسیده و از صنعا تا 

بیروت کشیده شده است. 
در ادامه آبزرور مدعی ش��د، پیش از این ایران و 
عربستان از طریق جنگ های نیابتی با یکدیگر مقابله 
می کردند اما اکنون خطر درگیری ویران کننده میان 

این دو دشمن وجود دارد.
آب��زرور ادامه داد، محمد بن س��لمان جانش��ین 
]= ولیعهد[ پدرش در عربس��تان ش��د و فورا ش��روع 
به اصاح��ات داخلی کرد. اکنون در مدت 6 ماه بعد 
از روی کار آمدن وی، بن س��لمان و شاهزاده امارات 
محم��د بن زاید بر این باورند که زمان مقابله با ایران 
رسیده است. دو ولیعهد می گویند نفوذ ایران، بغداد، 
دمش��ق، غ��زه و لبن��ان را فراگرفته و یم��ن، منامه، 

ابوظبی و دبی را نیز فرا خواهد گرفت.
آبزرور افزود، در مدت روی کار آمدن بن سلمان، 
الحریری در ریاض مس��تقر شد و محمود عباس هم 
که تحت حمایت ایران اس��ت، به ری��اض فراخوانده 
شد. در ادامه آبزرور نوشت، ایران مسیری را از تهران 
تا طرطوس در س��وریه و در جوار دریای مدیترانه در 
اختیار دارد که از مرکز عراق و مرزهای لبنان عبور و 

امکان دسترسی تهران به غرب را فراهم می کند. 
آبزرور همچنین حزب اهلل لبنان را با ارزش ترین 
و مقتدرتری��ن متحد ایران در لبنان می داند که نوک 
پی��کان ایران در تقابل با اس��رائیل اس��ت. از طرفی 
عربستان مدعیس��ت که نیروهای حزب اهلل حوثی ها 
را آموزش داده و تس��لیح می کنند و ادعا کرده اقدام 
شلیک موشک بالستیکی که شب استعفای الحریری 
به سوی ریاض انجام شد، به کمک اعضای حزب اهلل 

صورت گرفت.
در ادامه یادداش��ت آمده اس��ت، سران سعودی 
س��ال ها الحریری را به عن��وان اصلی ترین فرد برای 
خودش��ان در مقابل با حزب اهلل باور داشتند اما سال 
گذش��ته بعد از س��قوط یک شرکت س��اخت و ساز 
س��عودی ها که با ریاست الحریری اداره می شد، صبر 
ریاض تمام شد و به نظر می رسد سعودی ها الحریری 
را ب��ه ریاض دعوت کرده اند، تا هزینه آن را پرداخت 

کند.
آبزرور افزود، اما به گفته هیکو ویم من از اعضای 
گ��روه بین الملل��ی بحران، به دلی��ل رابطه خوبی که 
ح��زب اهلل لبنان با دولت های لبنان از س��ال 2005 
داش��ته، تصور سران سودی از این بابت که الحریری 
حزب اهلل را مهار می کند، اش��تباه بود و فرض اینکه 
اس��تعفای وی حزب اهلل را مجبور به تغییر رویه کند 
یا اینکه حکومتی ب��دون رضایت حزب اهلل در لبنان 

تشکیل شود، اشتباه است. 
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