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ورت تقویت همکاری ایران و پاکستان  ضر
وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای پاکستانی بر ضرورت 
تقویت همکاری ایران و پاکس��تان در خصوص امنیت مرزهای 

2 کشور و جلوگیری از نفوذ تروریست ها تأکید کرد.
ب��ه گزارش ف��ارس، محمدجواد ظریف ب��ا خواجه محمد 
آصف همتای پاکس��تانی خود دی��دار و ضمن تاکید بر تقویت 
همکاری های 2 کشور در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگ��ی و امنیت��ی گفت: ضرورت دارد ایران و پاکس��تان به 
عنوان 2 کشور دوست و همسایه و دارای مرزهای مشترک در 
خصوص تضمین امنیت مرزهای 2 کشور و جلوگیری از نفوذ 

تروریست ها همکاری قوی داشته باشند.

 وزیر امور خارجه پاکس��تان نیز در این دیدار بر توس��عه 
مناس��بات 2 کش��ور تاکید ک��رد و گفت: آمادگ��ی داریم در 
زمینه های مختلف سیاس��ی و اقتصادی همکاری های خود را 

گسترش دهیم.

کارشناس شرق آسیا:
یره کره وجود دارد  احتمال گفت وگوهای پنهانی در شبه جز

به اعتقاد تحلیلگر مس��ائل شرق آس��یا، رئیس جمهور کره 
 جنوبی بر این باور است که تحوالت اخیر نشانه هایی مبنی ديــــدگاه

بر بهبود روابط دو کره محس��وب می ش��ود؛ اما بسیار زود 
است که این اتفاقات را به عنوان تحوالت بنیادین در روابط طرفین به شمار آورد.

نوذر ش��فیع در گفت وگو با تس��نیم، درخصوص موافقت رهبر کره شمالی 
ب��ا برگزاری نشس��ت با رئیس جمهور کره جنوبی، با اش��اره ب��ه اینکه احتمال 
گفت وگوه��ای پنهانی علی رغم بحران در ش��به جزیره ک��ره وجود دارد، بیان 
داش��ت: تحوالت اخیر در روابط دو کره در حالی اس��ت که تحریم ها علیه کره  

شمالی همچنان تداوم دارد. 
وی با تأکید بر بازی های المپیک زمس��تانی اش��اره داشت: اتفاقات اخیر 
همچون ورود ورزشکاران کره شمالی به المپیک زمستانی کره جنوبی و شرکت 
مش��ترک به  عنوان تیم کره متحد پیش از این نیز سابقه داشته؛ اما این اتفاق 

در حال حاضر در شرایط بحرانی حاصل شده و اقدامی تعجب انگیز است.
تحلیلگر مسائل شرق آسیا با اشاره به دیدار مقامات طرفین تأکید داشت: 
حضور مقامات عالی رتبه کره  ش��مالی مانند خواهر رهبر کره  شمالی و رئیس 
کنگره ملی خلق کره ش��مالی در مراسم بازی های المپیک و دیدار هیئت های 

کره  جنوبی از کره شمالی مواردی است که غیرقابل انتظار بود.

اکوادور رياست را عهده دار شد 
وه 77 و چین  یاست ایران بر گر پایان دوره یک ساله ر

دوره یک ساله ریاست جمهوری اسالمی ایران بر گروه 77 
شیه حــا ر و چین در وین پایان یافت و ریاس��ت این گروه به اکوادور د

منتقل شد.
به گزارش فارس، در مراس��می که به همین منظور در مقر س��ازمان ملل 
برگزار ش��د، رضا نجفی نماینده دائم کش��ورمان طی س��خنانی ضمن تشریح 
تحوالت و دس��تاوردهای گروه در یک س��ال گذشته گفت: گروه 77 در طول 
یک س��ال گذشته بیش از 130 نشست مش��ورتی برگزار کرده و بیش از 80 

سخنرانی در موضوعات مختلف ارائه کرد.
وی همچنی��ن مهمتری��ن فعالیت های گروه 77 و چی��ن در حوزه آژانس 
و اس��تفاده صلح آمیز از انرژی هس��ته ای، موضوعات مربوط به مقابله با جرائم 
س��ازمان یافته و مواد مخدر، موضوعات مربوط به توسعه صنعتی ملل متحد، 
مس��ائل حوزه فضای ماورای جو سازمان ملل و نیز موضوعات مربوطه به منع 

جامع آزمایش های هسته ای را تشریح کرد. 
در این نشست که با حضور یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
معاون مدیرکل دفتر سازمان ملل در وین و یونیدو در محل دفتر سازمان ملل در وین 
برگزار شد، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس طی سخنانی از فعالیت های کشورمان و نماینده 

دائم جمهوری اسالمی ایران در دوره ریاست گروه 77 و چین قدردانی کردند.

 توضیحات وزارت خارجه در باره حمله
 به اقامتگاه سفیر ایران 
س��خنگوی وزارت امور خارجه درب��اره حمله فردی 
ناش��ناس به اقامتگاه سفیر کش��ورمان در وین گفت: فرد 
مهاجم حدود 2۶ساله و ظاهراً دارای تابعیت اتریشی است 
و درباره هویت و انگیزه اقدامش اطالعی در دست نیست.

به گزارش تسنیم، بهرام قاسمی گفت: فرد مهاجم 
حدودا 2۶ س��اله و ظاهراً دارای تابعیت اتریشی است و 
درباره هویت و انگیزه اقدامش اطالعی در دست نیست. 
م��ا در وین و در ته��ران با مقامات اتریش��ی در تماس 
هس��تیم و امیدواریم که هرچ��ه زودتر پلیس و مقامات 
امنیتی دولت اتریش بتوانند به نتایج الزم در تحقیقاتی 
که از ش��ب دو ش��نبه آغاز کردند برس��ند و بتوانیم در 
س��اعات آینده گزارش دقیق ت��ری از انگیزه فرد مهاجم 

و هویت آن داشته باشیم.
وی با اشاره به تماس خود با سفیر ایران در اتریش 
گفت: در پی این اقدام خس��ارتی به محل اقامت سفیر 
ایران در اتریش وارد نشده، ولی طبق اخبار واصله سرباز 
نگهبان مستقر در محل اقامتگاه سفیر ایران در اتریش، 

مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.
قاسمی با بیان اینکه بر اساس برخی از گمانه زنی ها 
و اقوال گفته می شود که گویی این فرد ضارب خارجی 
اس��ت، ولی تابعیت اتریش��ی دارد، اظهار داش��ت: ما از 
دول��ت اتریش خواس��ته ایم که هرچه س��ریع تر به این 
موض��وع رس��یدگی کند و توجه بیش��تر ب��ه حفاظت 
مکان های دیپلماتیک ایران در این کشور داشته باشد.

شکایت شبکه معاند بی بی سی علیه ایران 
مدیر کل ش��بکه س��لطنتی انگلیس گفته است در 
نشست شورای حقوق بشر س��ازمان ملل علیه مقامات 
ایرانی به دلیل آنچه وی آزار و اذیت کارکنان بی بی سی 

فارسی نامید، شکایت خواهد کرد.
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران، ش��بکه خبری 
بی بی سی مدعی ش��د ایران کارکنان بی بی سی فارسی 
ساکن لندن و خانواده هایشان در ایران را اذیت می کند. 
بی بی سی ادعا کرده ایران کارکنان بی بی سی فارسی را 
تهدید و خانواده هایش��ان را دستگیر کرده و محدودیت 

سفر برایشان در نظر گرفته است. 
تون��ی هال مدیرکل ش��بکه بی بی س��ی ادعا کرده، 
کارکنان این ش��بکه تالش نمودند مقامات ایران را قانع 
کنن��د تا آزار و اذیت علیه کارکنان بی بی س��ی را پایان 

دهند که توجهی به این درخواست نشده است. 
بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس گفته است در 
ماه دسامبر س��ال 2017 در دیدار با محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه ایران مسئله آزار و اذیت رسمی خبرنگاران 
بی بی سی فارسی و خانواده هایشان را مطرح کرده است. 

ونده جاسوسی یک پر یری از پیگیری حر
نخس��ت وزیر لبنان در مالقاتی که با خانواده »نزار 
زکا« جاس��وس بازداش��ت ش��ده در ایران داشته، گفته 
اس��ت: موضوع زکا را به صورت هفتگی با رئیس جمهور 

لبنان بررسی می کند.
به گزارش مهر، النش��ره در این باره نوشت، خانواده 
ن��زار زکا در این دیدار درباره وضعیت س��المتی وی با 
الحری��ری صحبت کردند، مدعی ظلم به او ش��دند و از 
اینکه بیانیه ای رس��می در محکومی��ت این اقدام صادر 
نش��ده اعتراض کردند؛ س��عد الحریری ق��ول داده این 

موضوع را پیگیری می کند.

ت دوم
نوب

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
وزارت جهاد کشاورزي
سازمان جهاد کشاورزي
 کهگيلويه و بويراحمد

دبيرخانه کمسيون مناقصات جهاد کشاروزي استان کهگيلويه و بويراحمد

سازمان جهاد كشاورزى استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات تهيه ، حمل ، بارگيرى و باراندازى لوله هاى پلى اتيلن مورد نياز 
شبكه فرعى آبيارى تحت فشار دشت ليشتر و تراس رودخانه خيرآباد در شهرستان گچساران را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات،  
اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى خريدارى نمايد. لذا از كليه توليد كنندگان و نمايندگى هاى 
مجاز واجد صالحيت دعوت مى گردد نسبت به پيشنهاد مالى خود بر اساس اسناد مناقصه اقدام نمايد. به پيشنهادهاى فاقد مهر و امضاى اسناد ، 

مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

امور اداره   -2 شماره  ساختمان  بويراحمد  و  كهگيلويه  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان   ، مطهرى  بلوار   ، ياسوج  نشانى:  و  گزار  مناقصه   -1 
 قراردادها و پيمان 

2- آدرس: سايت تداركات الكترونيك دولت 
3- زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهى از ساير شرايط از تاريخ 96/12/17 لغايت 96/12/28 ساينت اينترنتى تداركات الكترونيك دولت 

و اداره امور قراردادها و پيمان سازمان جهاد كشاورزى استان كهگيلويه و بويراحمد 
4- مناقصه گران مى بايست پاكات اسناد و پيشنهادهاى خود را در وقت ادارى از تاريخ 97/1/5 لغايت 97/1/19 به سازمان جهاد كشاورزى 
استان دبيرخانه مديريت حراست سازمان واقع در ياسوج بلوار مطهرى ساختمان شماره 2 سازمان جهاد كشاورزى استان تحويل و رسيد دريافت 

دارند و همچنين در سامانه تداركات الكترونيك دولت ارائه نمايند.
5- جلسه بازگشايى اسناد به منظور تعيين برنده مناقصه ساعت 9 صبح مورخه 97/1/21 تشكيل مى گردد.

6- تنها كارخانجات توليدى و نمايندگى مجاز آنها مى توانند در مناقصه فوق شركت نمايند.
7- شركت كنندگان در مناقصه اسناد و پيشنهادهاى خود را بايد در پاكات هاى جداگانه الك و مهر شده شامل ضمانت نامه بانكى پاكت (الف) 
و اسناد شركت (تصوير برگ صالحيت و آخرين آگهى تغييرات هيئت مديره و اعضاى شركت و ساير مدارك الزم كه برابر با اصل شده باشند) در 

پاكت (ب) پيشنهاد قيمت خود را در پاكت (ج) گذاشته شود و همه پاكات در لفاف مناسب و الك مهر شده باشد تحويل دهند.
8- كليه هزينه هاى آگهى روزنامه (هزينه آگهى هاى اوليه و تجديد مناقصه) بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

9- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع مناقصه گران خواهد رسيد.
10- كارفرما در رد يا قبول شركت كنندگان مختار خواهد بود.

11- ارسال اسناد از طريق فكس، ايميل ، و ... امكان پذير نمى باشد.

محل اجراءعنوان پروژهرديف
مبلغ برآورد 

(ريال)
مبلغ ضمانت نامه 

(ريال)
توضيحات

1

تهيه ، حمل ، بارگيرى و باراندازى لوله 
هاى پلى اتيلن مورد نياز شبكه فرعى 

آبيارى تحت فشار دشت ليشتر و تراس 
رودخانه خيرآباد

شهرستان 
گچساران

100584180001005841800
كارخانه هاى توليدى و نمايندگى 
هاى مجاز آنها فقط مى توانند در 

پيشنهاد مالى شركت نمايند.

ناظران سیاسی بر این باورند، 
وزیر خارجه فرانسه چند روز پرونـــــده

پیش ب��ه نمایندگی از اروپا و 
آمریکا به تهران آمد و درخواست های نامتعارفشان 
را به مقامات کش��ورمان گوشزد کرد و رفت در این 
رابطه این س��وال مطرح اس��ت که آیا هنگام بدرقه 
این وزیرخارجه فرانسوی دستگاه دیپلماسی پاسخ 

صریح و قاطعانه ای در نظر گرفت؟! 
چن��د روز پیش پیرام��ون س��فر وزیرخارجه 
فرانسه به تهران گزارش��ی نوشتیم مبنی بر اینکه 
س��فر هریک از مقام��ات فرانس��وی و حتی دیگر 
کش��ورهای اروپایی به ایران با ه��دف وادار کردن 
کش��ورمان به تجدیدنظر در برنامه های موشکی و 
سیاس��ت های منطقه ای است اما، برخی در داخل 
چش��مان خود را به روی همه سیاس��ت های ضد 
ایرانی غرب از جمله فرانسه بسته اند بدون این که 

به نتایج واقعی چنین سفرهایی توجه کنند.
حاال یک منبع عالی رتبه فرانسوی به روزنامه 
الحیات گفته اس��ت س��فر هفته گذش��ته ژان ایو 
لودریان، وزیر امور خارجه فرانس��ه به تهران با این 
هدف انجام ش��د تا پیام روشنی را به رهبران ایران 
بده��د که درب��اره مواضع فرانس��ه و اروپا و امریکا 
و کش��ورهای عربی و اسرائیل محاسبات اشتباهی 
نکنن��د، به ویژه با نزدیک ش��دن به موعد تصمیم 
رئیس جمه��وری امریکا، دونالد ترامپ برای تمدید 
تعلی��ق تحریم ه��ای هس��ته ای علیه ای��ران و این 
دقیقا مهر تاییدی اس��ت بر اینکه فرانسه درنقش 
نماینده غرب می خواه��د ایران را وادار به پذیرش 
خواسته هایشان کند برای همین مقامات فرانسوی 

به صورت نوبتی راهی تهران می شوند.
آمریکا و اروپا از زم��ان روی کار آمدن دونالد 
ترامپ ب��ر روی این موضوع به اجماع رس��یده اند 
که با تحت فش��ار ق��رار دادن باید سیاس��ت های 
منطقه ای و برنامه های دفاع��ی ایران را تغییر داد 
و در این بین حس��اب ویژه ای بر اهرم برجام برای 

امتیازگیری های جدید باز کرده اند. 
حاال این منبع عالی رتبه فرانسوی توضیحاتی 
پیرامون اهداف س��فر ای��ن مقام فرانس��وی بیان 
داش��ته؛ چنانچه این مقام عالی رتبه که نامش نیز 
نامش��خص اس��ت، گفته  وزیر امور خارجه فرانسه 
تاکی��د کرده ب��ر حفظ روابط دو جانب��ه با ایران و 
پش��تیبانی از توافق هس��ته ای اصرار دارد و به آن 
پایبند اس��ت و تهران باید ب��ه حفظ برجام پایبند 
بمان��د تا واش��نگتن از ای��ن بابت مطمئن ش��ود. 
همچنی��ن مراتب نگرانی خود را از سیاس��ت های 
ایران به خصوص در زمینه گس��ترش موشک های 
بالس��تیک و تقویت حضورش در منطقه که آن را 
تهدیدی برای خ��ود می داند، ابالغ کرد. این منبع 
همچنی��ن می گوی��د ک��ه لودری��ان در دیدارهای 
جداگانه اش با حس��ن روحان��ی، رئیس جمهوری، 
علی ش��مخانی، دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی و 

محمد ج��واد ظری��ف، وزیر امور خارج��ه به طور 
مفصل درباره برنامه های موش��کی ایران در منطقه 
گفت وگو کرده و به آنها گفته اس��ت این برنامه ها 
»قابل قبول نیس��ت« و فرانس��ه تقویت توانایی و 
تامین موشک های بالس��تیک حوثی ها و حزب اهلل 

و حکومت سوریه را نمی پذیرد. 
این منب��ع همچنین می گوید ک��ه وزیر امور 
خارجه فرانس��ه از تهران خواسته است از نفوذش 
بر حوثی ها اس��تفاده کند ت��ا متعاقب آن حمالت 
هوایی عربس��تان نیز متوقف شود و دو طرف پای 
میز مذاکره بنشینند. این منبع همچنین می افزاید 
که لودریان گفته است که ایران در سوریه بر بشار 
اسد، رئیس جمهوری این کشور تاثیر دارد و حضور 
نظامی آن در عرصه س��وریه ای��ن فرصت را به آن 
می دهد ت��ا بمباران غوطه را متوقف کند و بش��ار 

اسد را مجبور به مذاکره کند. 
این منبع همچنین می گوید که واکنش ایران 
روشن و قابل انتظار بود. شمخانی و ظریف نسبت 
به پایبندی فرانس��ه به توافق هسته ای ابراز تردید 
کرده ان��د و هر دو گفته اند در صورت��ی که اروپا و 
ای��االت متحده نخواهند به تواف��ق اهمیت دهند، 
ای��ران هم دیگر به آن اهمیت نخواهد داد، در این 
جا لودریان پاسخ داده اگر قرار باشد به این سمت 
پیش برویم هیچ نیازی نیس��ت به گفت وگو ادامه 
دهیم و بهتر اس��ت به فرانس��ه برگردم، در این جا 
آنه��ا لحن خود را تغییر می دهند و او را س��رزنش 
می کنن��د برای این که بانکه��ا  از کار و تجارت در 
ای��ران حمایت نمی کنند و حاضر ب��ه تامین مالی 
داد و س��تدها نیستند. در این جا وزیر امور خارجه 
فرانس��ه نسبت به وجود مش��کالتی در این رابطه 

اذعان می کند و می گوید تالش هایی برای رفع این 
مشکل در حال انجام است و یادآور می شود روابط 
تجاری فرانس��ه با ایران در طول دو س��ال گذشته 
چهار برابر ش��ده اس��ت، به ویژه صادرات ایران به 
فرانسه و پاریس با تهران قراردادهای متعددی در 
زمینه های انرژی و حمل ونق��ل و... امضا کرده که 
نش��ان می دهد فرانسه به توافق هس��ته ای پایبند 

است.
ای��ن منب��ع درباره پاس��خ های ط��رف ایرانی 
می گوی��د که آنها گفته اند که »حزب اهلل« در ثبات 
منطق��ه نقش ایفا می کند و ایران از لبنان در برابر 
اسرائیل و داعش حمایت می کند چنان که حضور 
حزب اهلل در سوریه نیز برای مقاومت است و حضور 
ایران در خاک سوریه نیز به تقاضای دولت قانونی 

سوریه صورت گرفته است. 

 راهی که می رویم این باشد
ما برجام را پاره نمی کنیم می سوزانیم

عب��اس ضیایی نیری در گفت وگو با سیاس��ت 
روز گف��ت: همانط��ور ک��ه گمانه زنی ه��ا پیرامون 
س��فر لودریان این پیر سیاست  مدار فرانسوی قبل 
از ورود وی ب��ه ته��ران مش��خص ب��ود او نه برای 
گس��ترش همکاری و نه برای حفظ برجام به ایران 

آمده بود.
این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی افزود: 
بلک��ه وزیرخارج��ه فرانس��ه حامل پی��ام مهمی از 
سوی شرکای غربی- صهیونیستی خود برای امضا 
کنندگان توافق هسته ای بود، وزیرخارجه فرانسه با 
آن همه لفاظی های مفتضحانه علیه ایران و حمایت 
از آل سعود قبل از آمدن به تهران پیشاپیش مقامات 

کشورمان را از دلیل سفر خود مطلع کرده بود، اما 
سواالت مهمی باقی مانده که مسئوالن دولتی ما از 

پاسخ صریح به آن  طفره می روند.
وی در ادام��ه گف��ت: اینک��ه چرا ب��ا آن همه 
بدعه��دی آمریکا و تحریم های جدید باز ما پایبند 
به این س��ند بی ارزش هس��تیم؟ اگر مسئله ای در 
پش��ت پرده وج��ود دارد که م��ردم از آن  بی اطالع 
هس��تند تا دیر نش��ده باید شفاف شود! چرا بعد از 
امضای برجام و در روز جش��ن هس��ته ای که یک 
نمایش از س��وی تیم  دیپلماس��ی و شخص آقای 
رئیس جمهور صورت گرفت و در تریبون اعالم شد 
تمام  تحریم ها از امروز لغو خواهد شد اتفاقی برای 
ایران و اقتصاد فرو ریخته ما نیفتاد؟ آیا کش��ور ما 
نیازمند چند هواپیم��ای مرجوعی بود؟ قرارداد ما 
با توتال چه سرنوش��تی پیدا کرده؟ س��وئیفت چه 
ش��د؟ تحریم های بانکی و نفتی ما به کجا رسید؟ 
آیا نباید از ابتدا به س��خنان رهبری بیش��تر توجه 
می کردیم که معظم له در مورد این توافق به هیچ 
وج��ه خوش��بین نبودند؟ آیا حاال نبای��د با احترام 
قبول کنیم منتقدان و دلواپسان و نقدهای آنها به 
جا و منطقی بود؟ دستاوردهای واقعی ما از برجام  
چه بود؟ آیا نباید کمی تأمل می کردیم و به آمریکا 

اعتماد نمی کردیم؟
وی با اشاره به اینکه آنقدر سخت نبود متوجه 
حیله غرب شویم و بدانیم آنها در پایان عمر دولت 
اوباما ایران  را به توافق اجبار می کنند، اظهار داشت: 
بع��د از آن با س��ناریوی جدی��د، رئیس جمهور به 
ظاهر دیوانه را جلو می اندازند برای بر هم  زدن این 
س��ند بی ارزش و طراحی فاز جدید ایران  ستیزی، 
آنها با داعش و تحریم ها نتوانستند ایران را ذره ای 
از عقاید انقالبی دور کنند اما، با برجام توانس��تند 
افکار پلید خود را به همراه همان س��یمان ها که بر 

سر قلب راکتور فرو ریختیم وارد کنند.
وی ب��ا انتقاد از اینکه تا چه زمانی می خواهیم 
ب��اور کنیم  این  ش��یاطین چند چهره در یک  بازی 
خرس  وس��ط ایران را به دور خود می چرخانند تا 
ت��اب و توان ما را ضعیف کنند، اظهارداش��ت: چه 
زود فرام��وش کردیم س��نگ اندازی های پلیس بد 
در جری��ان مذاکرات را و بعد از توافق بیش��ترین 
قرارداده��ای پ��وچ را با آنها به انعق��اد در آوردیم، 
غرب با ماهیت نظام و انقالب اس��المی دش��منی 
دارد، جالب اس��ت چند دلقک سیاه پوش از دیوار 
س��فارت م��ا ب��اال می روند و ب��ه پرچم م��ا اهانت 

می کنند و ما فقط بیانیه می دهیم. 
وی گفت: البته ش��اید آن  به اصطالح شیعیان 
ش��یرازی برای برداش��ت م��وز و نارگی��ل از دیوار 
س��فارت باال رفت��ه بودند اما، اگ��ر دقت کنیم این 

اتفاق برای خوشنودی ولیعهد آل سعود هم  نبوده، 
بلکه س��ناریویی اس��ت تا برخی مردم خشمگین 
را ترغیب کنند که مورد مش��ابهی مانند س��فارت 
عربستان را در ایران  پیاده کنند تا بهانه را به دست 
روب��اه پیر بدهند با فصل بعدی نمایش��نامه جدید 
سیاس��ی روابط خصمان��ه را پیش گی��رد و حتی 
بهانه ای باشد برای ترک و یا بی اعتبار کردن برجام 
و اذهان را به سمت و سوی دیگری از این سیاست 

کثیف و تاریک هدایت کنند.
ضیای��ی نیری تصریح کرد: دی��ر یا زود چهره 
واقعی اروپائیان هم مشخص خواهد شد و همانطور 
که پیش از این هم  اش��اره ش��د آنه��ا آمریکا را به 
ایران نمی فروش��ند و مشغول کار شدند و برخی از 
کسری بودجه صنایعشان مرتفع گردید مجدداً به 
دوست خود پیوسته و در تقابل با ایران شمشیر را 

از رو خواهند بست. 
به باور این کارشناس مسائل سیاست خارجی؛ 
بهتراست غربی ها و غربزدگان بدانند ملت ایران با 
رهنمودهای رهبری از این چالش نیز عبور خواهد 
کرد و روس��یاهی برای کس��انی خواهد ماند که به 
عهد خود وفا نکردند و بدانند برجام نا فرجام تنها 
مهلت ایران به آنها بود با اینکه این سند جز توقف 
در ایستگاه دروغ چیزی برای کشور نداشت، اما از 
این به بعد نه ایران مذاکره ای خواهد کرد نه برای 
برج��ام دو و نه برای توان موش��کی و نظامی و نه 

برای هیچ مسئله ملی و امنیتی.
وی گفت: حامی دولت قانونی سوریه هستیم 
چرا که هنوز هم باور داریم اسرائیل دشمن شماره 
یک  اسالم است و همانطور که مقام معظم رهبری 
فرمودند اسرائیل 2۵ سال آینده را نخواهد دید، ما 
در کنار حزب اهلل و تمامی مظلومان جهان هستیم 
و ارزش انق��الب ب��ه معرف��ت آن اس��ت و تا آخر 
پ��ای همه آرمانهای انقالب و رهبری ایس��تاده ایم 
چه دش��منان و برخی غربزدگان و لیبرال های دو 
چهره خوشنود باش��ند چه ناراحت، ایران اسالمی 
اکنون سرنوشت خاورمیانه را با اتکا به مردان سپاه 

ومدافعان حرم و غیرت ایرانی رقم  می زند.
وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد: ج��ای هیچ 
مذاک��ره ای نه تنه��ا برای لودریان پی��ر بلکه برای 
هی��چ دولت غرب��ی وجود ندارد و اگ��ر این طریق 
غربی ه��ا ادامه پیدا کند ما برجام را پاره نمی کنیم 
بلکه می س��وزانیم و همانطور که دریادار شمخانی 
گفت اگر این ش��یوه غرب ادامه دار باش��د ما هم از 
برجام خارج خواهیم شد و غرب بماند که با قدرت 
روزافزون ای��ران و همپیمانانش چه کند اما، کاش 
تیم دیپلماسی دولت یازدهم و دوازدهم با جدیت 
بیش��تری ب��ه دنبال منافع نداش��ته م��ا در برجام 
می بود، پس الزم اس��ت خوش خیاالن و نامه بران 
غربی چه انگلیسی چه فرانسوی بدانند جان برجام 
به نفس های آخر خود رسیده و صبر ایران نیز قابل 

امتحان نخواهد بود.

»لودریان« عروسک خیمه شب بازی آمریکا

نتانیاهو:
ین تهدید علیه اسرائیل،  بزرگ تر

 ایران، ایران و ایران است
نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی گفت: 

بزرگ ترین تهدیدهایی که اس��رائیل با آن غـرب آسـیا
روبروست، ایران، ایران و ایران است.

به گزارش ایسنا، بنیامین نتانیاهو در گفت وگو با شبکه فاکس 

نیوز بار دیگر ادعاهای نخ نما و واهی خود علیه کش��ورمان را تکرار 
کرد و گفت: ایران تالش می کند تا یک امپراتوری ایجاد کند، یک 
امپراتوری متخاصم. مقامات ایرانی نیز در تالشند تا دیگر بخش های 

خاورمیانه را با چشم انداز تسلط بر جهان تسخیر کنند.
نتانیاهو در ادامه ادعاهای خود بار دیگر مدعی شد که ایران 
به دنبال دستیابی به تسلیحات هسته ای است و این مساله باید 
متوقف شود. وی همچنین مدعی شد: ایران مجهز به تسلیحات 
هس��ته ای یک خطر احتمالی نه فقط برای اسرائیل، بلکه برای 

آمریکا و تمام جهان خواهد بود. آیا شما می دانید که چه کسی 
در این زمینه با من موافق است؟ می توان گفت تقریبا همه افراد 
در خاورمیانه، تمام دولت های عربی. این یک تغییر بزرگ است 

بنابراین من فکر می کنم که ایران چالش شماره اول ما است.
نتانیاهو با ادعای اینکه رییس جمهور آمریکا تغییر بزرگی در 
سیاست واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات 
هسته ای انجام داده است، گفت: سه تهدید بزرگی که اسرائیل با 

آن مواجه است ایران، ایران و ایران است.

نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی در حالی ای��ن ادعاهای 
بی اس��اس و نخ نما را علیه کشورمان مطرح می کند که این رژیم 
غاصب خود یکی از اصلی ترین عوامل اختالفات میان کشورهای 
خاورمیان��ه و بی ثبات��ی در این منطقه اس��ت. صهیونیس��ت ها 
همچنین مدعی خواس��ت ایران برای دس��تیابی به تس��لیحات 
هس��ته ای هس��تند در حالیکه این رژیم تنها دارن��ده زرادخانه 
هس��ته ای در منطقه به شمار می آید اما هیچ گاه این مساله را به 

طور رسمی نپذیرفته است.

صهیونیس��ت ها از ابت��دا فاق��د 
مؤلف��ه جمعی��ت ک��ه یکی از معادلـــــه

است  دولت  تشکیل  مؤلفه های 
بوده ان��د ام��ا ب��ا ای��ن ح��ال ب��ا افزای��ش جمعیت 
فلس��طینیان، در حال از دست دادن تفوق جمعیتی 
خود هستند و فلسطینیان به زودی اکثریت جمعیت 

را از آن خود خواهند کرد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، ب��ه دلی��ل آنک��ه رژیم 
واقعیت ه��ای  از  برآم��ده  پدی��ده ای  صهیونیس��تی 
تاریخ��ی- جغرافیایی جهان نیس��ت و یک حاکمیت 
نظامی برآمده یک غصب تاریخی است، فاقد مؤلفه ها 
و ارکان اصلی یک دولت نیس��ت. سرزمین، حکومت، 
حاکمی��ت و جعی��ت چهار مؤلفه اساس��ی هر دولت 
هس��تند. رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه به معنای 
حقیقی یک جعل و وصله نامناسب در منطقه است، 
فاقد این مؤلفه هاس��ت. جمعیت مهمترین مؤلفه ای 
اس��ت که از همان ابتدای جعل این رژیم، در س��ال 
1948، صهیونیست ها را به خود مشغول کرده و هم 
اکنون نیز به دالیلی که ارائه خواهد ش��د، به مشکل 
استراتژیک این رژیم تبدیل شده که می تواند به زوال 

این رژیم منتهی شود.
اواخر قرن 19 میالدی تعداد یهودیان فلسطین- 
ک��ه در آن زم��ان تحت حاکمی��ت حکومت عثمانی 
قرار داش��ت- حدود 1۵ نفر بود که کمتر از ۵ درصد 
جمعیت فلسطین را تشکیل می دادند. صهیونیست ها 
با آغ��از کنگره های صهیونیس��م، فرآین��د مهاجرت 

یهودیان به فلس��طین را کلید زدند و این مس��ئله با 
صدور اعالمیه بالفور، روند رو به رش��دی را آغاز کرد. 
قیمومیت انگلس��تان س��رعت این انتقال جمعیتی را 
بیش از پی��ش کرد به گونه ای که قبل آغاز اش��غال 
فلس��طین در س��ال 1948 جمعیت یهودیان قریب 

30درصد جمعیت کل فلسطینیان شد.
با تأسیس رژیم صهیونیستی در سال 1948 روند 
غارت روستاها و شهرهای فلسطینی و کشتار وسیع 
آغاز ش��د و بدین ترتیب فلس��طینی های بسیاری از 
خانه های خود آواره شدند. عده زیادی از این آوارگان 
به کش��ورهای همسایه رفتند و تعدادی از آنها نیز به 
اردوگاه های آوارگان کرانه باختری و نوار غزه منتقل 
شدند. آمار ثبت شده این آوارگان آنگونه که سازمان 
ملل ثبت کرده 2 عدد مختلف اس��ت. براس��اس آمار 
س��ال 1949 س��ازمان ملل تعداد آوارگان فلسطینی 
72۶ هزار نفر اعالم ش��د. اما آمار س��ال 19۵0 این 
س��ازمان تعداد همین آوارگان را 9۵7 هزار نفر اعالم 
کرده است. که ۶۶درصد جمعیت تقریبی فلسطینیان 
ساکن فلسطین )1 میلیون و 400 هزار نفر( در سال 
1948 اس��ت. در همین سال تعداد فلسطینیانی که 
در س��رزمین های 1948 باقی ماندند 1۵۶ هزار نفر 
ب��ود در حالی ک��ه تعداد یهودیان در س��رزمین های 

1948 حدود ۶0۵ هزار نفر بود.
براساس آماری که صندوق جمعیت سازمان ملل 

متحد در س��ال 2017 ارائه داده اس��ت میزان رشد 
جمعیت فلس��طین 4.1درصد است که براین اساس 
در س��ال 201۵جمعیت فلسطین، 4 میلیون و 7۵0 

هزار نفر بوده است.
این در حالی است که براساس آمار سال 201۵ 
مرکز آمار فلس��طین وابسته به تشکیالت خودگردان 
ح��دود ۵ میلی��ون و 4۶0 ه��زار نفر فلس��طینی در 
کش��ورهای عربی اقام��ت دارند. همین آم��ار تعداد 
فلسطینیان سرزمین های اشغالی که تابعیت اسرائیلی 
دارند را 1 میلیون و 470 هزار نفر ذکر کرده است و 

۶8۵ هزار نفر نیز در دیگر کشورها ساکن هستند.
به عنوان یک نتیجه کلی باید گفت فلسطینی ها 
با رشد جمعیت باال در حال بلعیدن جمعیت یهودی 
موجود در سرزمین های اشغالی هستند. حال با همین 
رون��د اگر صهیونیس��ت ها به حاکمی��ت دموکراتیک 
براس��اس انتخابات ادامه دهند روزی خواهد رس��ید 
که فلس��طینی ها با جمعیت بیشتر، اکثریت آراء را در 

تمامی زمینه ها از آن خود خواهند کرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این اس��ت 
ک��ه آوارگان خارج از فلس��طین که هم��واره یکی از 
معضالت همیشگی صهیونیست ها بوده اند جمعیتی 
بیش��تر از فلس��طینیان داخل فلس��طین دارند و اگر 
روزی قرار ش��ود طرح رفراندوم در مورد فلسطینی ها 
اصیل اجرا شود یهودیان از پیش شکست خورده اند.

فقدان مؤلفه های دولت در رژيم صهیونیستی
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