
دیلی تلگراف: 

  شاید اوباما مجبور شود
 تحریم ها را یک طرفه لغو کند

روزنام��ه دیلی تلگ��راف در گزارش��ی تحلیلی 
نوشت:  دیپلمات ها قرار است هفته جاری به وین 
بروند تا بر سر راه حل نهایی هسته ای توافق کنند.  
اما باقی ماندن اختالف درباره س��انتریفیوژهای 

ایران موانعی را به وجود آورده است. 
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، 
اگر ایران و آمریکا به یک توافق هس��ته ای دست 
پیدا کنند می توانند به 35 سال مواجهه خصمانه 
پایان دهند که از زمان وقوع انقالب اسالمی ایران 
در س��ال 1979 تاکنون ایجاد ش��ده است.  سایه 
حمله آمریکا ب��ه ایران از بین رفته اس��ت و برای 
اولین بار منطقه خاورمیانه به جایی امن تر از یک 

انبار باروت تبدیل شده است.  
اما حتی اگر آمریکا بتواند به توافق مورد نظرش 
با ایران دست پیدا کند باراک اوباما باز هم با هجوم 
تند کنگره مواجه خواهد بود که اکنون در کنترل 
جمهوریخواهان قرار دارد.  هرگونه توافق، آمریکا را 
ملزم خواهد کرد تا تحریم ها علیه ایران را لغو کند. 
اما جمهوریخواهان تهدید کرده اند توافقی که به 
ایران اجازه دهد سانتریفیوژهایش را حفظ کند 
بلوکه خواهند کرد.  با توجه به این مخالفت ها اوباما 
ممکن است مجبور ش��ود با استفاده از اختیارات 
خود تحریم ها را ی��ک طرفه لغو کن��د تا این که 

بخواهد با ریسک آرای کنگره مواجه شود. 

نیویورک تایمز:  

نباید فرصت توافق از دست برود 
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش��ی با اش��اره به 
فرصت کم باقیمانده تا ضرب االجل 24 نوامبر برای 
حصول توافق هسته  نهایی نوشت:  نباید فرصت ها 
برای رسیدن به راه حل جامع از دست برود.  روزنامه 
نیویورک تایمز در ادامه نوشت:  ایران و قدرت های 
جهانی پس از یک سال تالش دیپلماتیک اکنون با 
ضرب االجل 24 نوامبر برای رسیدن به راه حل نهایی 
بر سر برنامه هس��ته ای ایران در ازای لغو تحریم ها 
علیه این کشور روبه رو هس��تند.  اگرچه مذاکرات 
آتی آخرین فرصت برای دس��تیابی به این نتیجه 
محسوب می شود به نظر می آید رایزنی های هفته 
گذشته در عمان پیشرفت محسوسی نداشت.  این 
امر احتمال تمدید مذاکرات را افزایش می دهد.  از 
آنجایی که هیچ کس خواهان شکست این تالش ها 
نیس��ت، گفت وگوهایی درباره تمدید مذاکرات و 
تدوین پیش��رفت هایی که تاکنون حاصل شده به 
میان آمده است.  نیویورک تایمز همچنین نوشت:  
به هر طریقی این وضع باید حفظ شود و فرصت ها 
برای دس��تیابی به یک توافق جامع باید زنده نگه 
داشته ش��ود چون هر اتفاق دیگری غیراز این یک 
تراژدی خواهد بود. یک توافق موفقیت آمیز برای هر 
دو طرف منافعی به همراه دارد.  ایران با لغو تحریم ها 
می تواند وضع اقتصادی خود را بهبود بخشد و این 
امر موجب باز ش��دن درهای ارتباط ایران با جامعه 
بین الملل خواهد شد.  همچنین یک راستی آزمایی 
مناسب به جهان اطمینان خواهد داد که ایران تنها 
به دنبال انرژی هسته ای صلح آمیز است و این کشور 
می تواند در مقابله با بحران های منطقه ای ش��امل 

مبارزه با داعش مشارکت کند.  

فالحت پیشه:  

 احتمال توافق با 5+1 
بیش از توافق نکردن است 

یک تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است:  با توجه 
به مسیر طی شده در مذاکرات ایران و 1+5، احتمال 
توافق بیش از عدم توافق اس��ت.  دکتر حشمت اهلل 
فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پایان 
مذاکرات عمان، گفت: این مذاکرات بی نتیجه نبوده، 
بلکه براساس حساسیت موضوع هسته ای طرفین 
تصمیم گرفتن��د نتایج نهایی را اع��الم نکنند.  وی 
معتقد اس��ت:  تحلیل محتوایی موضع گیری های 
طرفین نش��ان می دهد در عمان مواضع دو طرف 
بس��یار به هم نزدی��ک ش��ده و این دلیل��ی برای 
خوشبینی به توافق احتمالی اس��ت. این نماینده 
پیش��ین مجلس با بیان این که هنوز هم اختالفات 
جدی بین دو طرف وج��ود دارد، عنوان کرد:  با این 
ح��ال در زمانی که از آغاز مذاکرات تاکنون پش��ت 
سر گذاشته شده بس��یاری از تابوها شکسته شده، 
دیدهای طرفین عوض شده و حتی البی های موثر 
گذشته نیز خنثی شده است. وی افزود:  این عوامل 
باعث شده شرایط ایجاد شده در عرصه دیپلماسی 
یک مرحله برگشت ناپذیر باشد که احتمال توافق 
در آن بیش از احتمال عدم توافق اس��ت. این استاد 
دانش��گاه، عدم توافق را نیز دور از انتظار ندانست و 
تأکید کرد:  با توجه به پیشینه رابطه ایران و آمریکا 
و ت��الش البی های مخالف ازجمله جاسوس��ی که 
به عنوان معاون سابق آژانس انرژی اتمی، اطالعات 
فنی نادرس��ت درخصوص فعالیت های هسته ای 
ایران می ده��د احتمال شکس��ت در مذاکرات نیز 

وجود دارد.  

سفیر ایران در بیروت: 

  لبنان را برای دریافت هبه 
تحت فشار نمی گذاریم 

س��فیر کش��ورمان در لبنان گفت ک��ه تهران 
هرگز دولت لبن��ان را درخصوص )پذیرش( هبه 
نظامی اش تحت فشار قرار نخواهد داد.  به گزارش 
ایس��نا، محمد فتحعلی بعد از دیدار با نبیه بری، 
رئیس پارلمان لبن��ان در گفت وگو با خبرنگاران 
بیان کرد: این جزو وظایف ما است که در شرایط 

دشوار در کنار لبنان باشیم.  
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شهروند | روز گذشته، یوسف بن علوی، وزیرخارجه 
عمان، در سفری غیرمنتظره به ایران آمد. گفته می شود 
بن علوی در این سفر با مقامات عالی رتبه ایران دیدار و 
گفت وگو خواهد کرد. یوس��ف بن علوی، وزیر خارجه 
عمان درحالی در س��فری از پیش اعالم نشده به تهران 
آمد که تنها ه8 روز از مهلت تعیین ش��ده برای حصول 
توافق جامع هس��ته ای مانده است. بن علوی دو روز نیز 
پیش از این در فرودگاه مسقط و در جریان سوختگیری 
هواپیمای وزیرخارجه آمریکا، دیداری یک ساعته و از 

پیش اعالم نشده با جان کری داشت.
بن علوی ۶9 س��اله که تقریبا همه نیم��ه دوم عمر 
خود را وزیر خارجه سلطان نشین عمان بوده، درحالی 
به تهران می آید که تصور م��ی رود، حامل پیام مهمی 
برای مقامات ایرانی درباره موضوع هس��ته ای باش��د. 
برگزاری آخرین دور مذاکرات هسته ای در مسقط بین 
جان کری، ظریف و اش��تون که بع��د از آن با مذاکرات 
کارشناس��ی همراه ش��د، بنا به گفته برخ��ی مقامات 
روس به مرحله ای رس��یده که توافق بر سر چهارچوب 
برداشته شدن تحریم ها تنها مس��أله مهم باقی مانده 
 در مذاکرات اس��ت، ولی آنچ��ه کارشناس��ان از آن به 
» ناخ��ن خش��کی« ط��رف آمریکای��ی ی��اد ک��رده 
و باع��ث واکن��ش نس��بتا تن��د رئیس جمه��وری 
روحان��ی ش��د، احتم��اال موض��وع اصل��ی گ��زارش 
 ک��ری ب��ه اوبام��ا در جری��ان س��فر وی ب��ه پک��ن
 بوده اس��ت. فروکش کردن بحث های فنی - رسانه ای 
درباره موضوع غنی س��ازی و اش��اره اخیر وزیرخارجه 
آمریکا به تبدیل ش��دن فت��وای رهب��ری در موضوع 
هسته ای به س��ندی حقوقی گمانه ها درباره این  را که 
تحریم ها تنها مسأله مهم باقی مانده در مذاکرات است 
تقویت کرده است. کری پس از سفر به پکن و درحالی 
که  هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش از آن 
بازگشت وی به مسقط را تکذیب کرده بود، بنا به دلیل 
اعالم شده سوخت گیری در فرودگاه مسقط، توقفی یک 
ساعته داش��ت که به گفت و گو با بن علوی اختصاص 

یافت. گفتنی است، س��فر بن علوی به تهران می تواند 
آخرین نقش آفرینی همسایه ایران در روندی باشد که از 
ماه های پایانی دولت دهم و با میزبانی همسایه آرام ایران، 
محرمانه و بدون خبرسازی و حاشیه های رسانه ها آغاز 
شده بود. شاید بن علوی حامل پیامی باشد که آخرین 

گره های پرونده را هم باز کند.
مذاکرات هس��ته ای البت��ه ف��ارغ از گمانه زنی هایی 
اینچنینی در جریان است و قرار است سه شنبه همین 
هفته، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران مذاکراتی با 
کاترین اشتون، مذاکره کننده اتحادیه اروپا داشته باشد. 

وزی��ر امورخارج��ه کش��ورمان و هماهنگ کنن��ده  
1+5 قرار اس��ت روز سه شنبه بر سر میز ناهار به رایزنی 
بپردازن��د. محمدجواد ظری��ف و تی��م مذاکره کننده 
هس��ته ای ایران قرار اس��ت بامداد سه شنبه به منظور 
شرکت در دهمین دور مذاکرات جامع هسته ای و انجام 
گفت وگوهای دو و چندجانبه به منظور رفع اختالفات 

و حصول توافقنامه جامع راهی وین ش��وند. مذاکرات 
هس��ته ای فش��رده میان ایران و قدرت ه��ای جهانی 
هفته گذشته در عمان برگزار شد و نشانه های چندانی 
از این که آیا این مذاکرات نش��انه ای از رسیدن به توافق 
نهایی تا 24 نوامبر بود، در دست نیس��ت. اما شرایط و 
فضا همانند هفته پایانی قبل از رسیدن به توافق موقت 
در سال پیش در ژنو است. اما اتفاقات مربوط به مذاکره 
اخیر در عم��ان دو موضوع مهم را مش��خص کرد: اول، 
روس��یه ممکن اس��ت نقش مهمی در حل اختالفات 
بر سر ظرفیت غنی سازی ایفا کند، مسئله ای که یکی 
از نکات مهم در مذاکرات بوده اس��ت. دوم، عدم توافق 
بر س��ر جدول زمان بندی برای برداش��تن تحریم های 
 شورای امنیت س��ازمان ملل که نیازمند یک قطعنامه

 بزرگتر اس��ت. مجموع��ه ای از مذاکرات س��ه جانبه و 
دو جانبه میان جان کری، محمدجواد ظریف و کاترین 
اشتون در روزهای یکشنبه تا سه شنبه در عمان انجام 

ش��د. بعد از آن هم جلس��ه معاونان برگزار شد تا تمام 
جزییات برای آخرین دور مذاکرات که قرار است هفته 
آینده در وین برگزار شود، بررسی شده باشند. عالوه بر 
مسائل مربوط به غنی سازی و تحریم، مذاکره کنندگان 
همچنین باید در زمینه مدت زمان اجرای توافق هم به 

تفاهم برسند.
مساله غنی سازی از طریق تعدادی راه حل های فنی 
قابل حل است و نقشی بزرگتر در توافق نهایی به روسیه 
می دهد. به نظر می رس��د که ایران توج��ه جدی ای به 
گزینه انتقال اورانیوم با غنای پایین خود به روسیه دارد. 
عالوه بر تعداد سانتریفیوژ، ظرفیت غنی سازی ایران هم 
وابس��ته به بهره وری سانتریفیوژ ها است، این که ذخایر 
اورانیوم غنی ش��ده چگونه فرآوری شوند و چگونه این 
ذخایر حفظ شوند. اگر ایران با انتقال ذخایر اورانیومش 
به روسیه موافقت کند، روس��یه می تواند این مواد را به 
میله های سوختی مورد استفاده برای نیروگاه هسته ای 
بوشهر تبدیل کند. این مسأله به کشورهای عضو 5+1 
این اطمینان را می دهد که مق��دار زمان موردنیاز ایران 

برای ساخت سالح هسته ای افزایش یافته است.
همزم��ان با مذاک��رات عمان، ای��ران و روس��یه روز 
سه شنبه توافقی را امضا کردند که براساس آن سازمان 
انرژی اتمی روس��یه راکتورهای هسته ای دیگری برای 
ایران خواهد س��اخت. روس��یه موافقت کرده است که 
سوخت موردنیاز این راکتورها را تأمین کند و سوخت 
مصرف ش��ده آنها را هم به روس��یه بر می گرداند. این 
مس��أله پیامد مهمی ب��ر مذاکرات هس��ته ای خواهد 
داشت، چون نیازهای عملی میان مدت ایران به تولید 
اورانیوم با غنای پایین را کاهش می دهد.وقتی صحبت 
از لغو تحریم ها می شود، تمرکز در مذاکرات از تعلیق و 
حذف تحریم های یک جانبه ای��االت متحده و اتحادیه 
اروپ��ا )تحریم هایی که هدفش��ان بخ��ش مالی و نفت 
ایران اس��ت( به تعیین جدول زمان بندی برای حذف 
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که از  سال 200۶ 

وضع شده اند، تغییر می کند. 

نماینده عصائب اهل الحق در ایران گفت: اگر شخص 
حاج قاسم نبود، حرمین امامین عسکریین، بسیار بدتر از 

گذشته تخریب می شد.
شیخ جابر رجبی، نماینده یکی از مهم ترین گروههای 
مقاومت عراقی در ایران در گفت وگو با فارس درباره نقش 
سردار قاس��م س��لیمانی در مبارزات عراق علیه داعش 
گفت: »وقتی »حاج  قاس��م« با لباس غیرنظامی در پایان 
پیروزی عملیات، در میان همه نظامیان عکس می اندازد، 
این یک پیام دارد؛ یعنی من با س��الح نیامدم.« نماینده 
عصائب اهل ح��ق در ایران افزود: در  س��ال آخر حضور 
آمریکایی ها در عراق که اکثر نیروهای مقاومت به خاطر 
انعقاد معاهده ای ، سالح خود را زمین گذاشتند، عصائب 
اعالم کرد به تأسی از برادران خود در حزب اهلل لبنان که 
می گفتند تا حضور آخرین اشغالگر مقاومت می کنند، 
ایس��تادگی می کنند و حتی در روزهای آخر هم چند 
موشک به سفارت آمریکا که در حقیقت یک پادگان با 

1300 نفر نیروی نظامی بود، شلیک کردیم.
رجبی اظهار داش��ت: یکی از ژنرال های آمریکایی در 
 سال 2010 در یک نشست محرمانه در کنگره اعالم کرد 
که 73 درصد از ضربات به نیروهای ما - آمریکایی ها - در 
عراق، از جانب عصائب است. در یکی دیگر از عملیات های 
ما، وقتی یک هواپیمای بزرگ لجس��تیک آمریکایی به 
دیاله آمد، 3 نفر از نیروها وارد پادگان آمریکایی ها شده 
و آن را منهدم کردند و ب��دون دادن تلفات بیرون آمدند 
و یا یک مرتبه دیگر، یکی از ژنرال های آمریکایی را اسیر 
و بعدها با آنها معاوضه کردیم. نماینده عصائب اهل الحق 
در ای��ران ادامه داد: ش��ما نگاه کنید حاج قاس��م چقدر 
دشمن دارد و چقدر هزینه می کنند تا ردی از او بزنند؟ اما 
وقتی او می آید در منطقه نظامی، درحالی که دور و برش 
افراد مسلح عراقی حضور دارند و با آنها عکس می گیرد، 

پیام آن این اس��ت که حاج قاس��م به اینها اعتماد کامل 
دارد و در واق��ع اینها نیروهای خودش هس��تند. رجبی 
افزود: حاج قاس��م به جای این که به ما ماهی بدهد، به ما 
ماهیگیری یاد داد و ثمره آن همین شد که امروز مقاومت 
عراق، دنیا را مبهوت کرده است. وی با اشاره به عملیات 
آزادس��ازی جرف الصخر، برخی ح��وادث این عملیات 
را عجیب توصیف کرد و گفت: م��ا فیلم هایی داریم که 
داعش چاه های بزرگی کند و جنازه های کشته هایش را 
در آن ریخت تا معلوم نشود. نماینده عصائب اهل الحق در 
ایران تصریح کرد: حاج قاسم به همراه برخی دیگر در اتاق 
فرماندهی حضور دارد و مشورت می دهد اما فرماندهان 
اصلی میدان عملیات ها، عراقی هستند. وی درعین حال 
با بیان این ک��ه حضور حاج قاس��م در عراق، س��فرها و 
برنامه هایش با همکاری و هماهنگی دولت عراق است، 
گفت: در عراق مستشاران نظامی زیادی حتی از آلمان 
و آمریکا و... وجود دارند ولی حاج قاسم به عنوان مشورت 
در اتاق های جنگ مقاومت حضور دارد. رجبی تصریح 
کرد: باید صراحتا بگویم که حاج قاسم از تخریب مجدد 
حرمین عسکریین جلوگیری کرد و اگر شخص خود او 
نبود، این حرم بس��یار بدتر از گذشته تخریب می شد و 

انشاءاهلل روزی خود او این ماجراها را بازگو کند.
وی در بخ��ش دیگری به اهمیت مقاومت در ش��هر 
»آمرلی« اش��اره کردو  ب��رای تبیین س��ختی این کار 
گفت: موصل با 3.5 میلیون جمعیت، ظرف یک صبح 
تا ظهر س��قوط کرد ولی آمرلی با 15 هزار نفر که تعداد 
زیادی از آنها کشاورز و زن و بچه بودند، 80 روز مقاومت 
کرد. این خیلی مهم اس��ت. این جالب است که بدانید 
حاج قاسم حتی قبل از آزادی آمرلی و وقتی که این شهر 
در محاصره قرار داش��ت، به آمرلی رفت و آن جا با مردم 

صحبت کرد.

اخبار    دیپلماسی

پیام هسته ای مسقط برای ایران
اخبار  جهانوزیر خارجه عمان در سفری غیرمنتظره به ایران آمد 

 خروج غیرمنتظره پوتین
 از اجالس سران گروه 20

ش�هروند| والدیمیر پوتین نشست اجالس 
سران گروه 20 در استرالیا را پیش از پایان آن ترک 
کرد. اقدام رئیس جمهوری روسیه به دنبال فشار 
غرب بر مس��کو صورت گرفت که دولت روسیه را 
به حمایت از جدایی طلبان ش��رق اوکراین متهم 
می کنند. اما والدیمیر پوتین مدعی شد تصمیم 
او برای ترک زودهنگام این نشست به تنش های 
اوکراین ارتباطی ندارد و دلیل اصلی آن را مسافت 
طوالنی میان استرالیا و روسیه عنوان کرد و گفت 
می خواهد پیش از آغاز روزکاری خود کمی بخوابد.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا نیز یکی از 
رهبرانی بود که به صورت علنی به انتقاد از روسیه 
پرداخت و این کشور را به »قلدری برای دولت های 
کوچکتر اروپا مته��م کرد« و هش��دار داد که اگر 
مسکو به »از بین بردن ثبات در اوکراین« ادامه دهد 

با تحریم های بیشتری روبه رو خواهد شد.
از دیگر رویداد های مهم این نشست همصدایی 
رهبران آمریکا، ژاپ��ن و اس��ترالیا در مخالفت با 
اقدامات روسیه در کریمه بود که به دنبال دیداری 
کم س��ابقه در حاشیه نشس��ت گروه 20 صورت 

گرفت.

 تحریم های جدید اتحادیه اروپا
 علیه رژیم صهیونیستی 

کمیته روابط خارجی اتحادی��ه اروپا به خاطر 
آنچه تداوم عملیات  و پروژه های شهرک س��ازی 
رژی��م صهیونیس��تی در کرانه باخت��ری خواند 
تحریم های جدیدی را علیه این رژیم اعمال کرد. 
خبرگزاری ایسنا به نقل از ش��ماره دیروز روزنامه 
عبری زبان  هاآرتص نوشت برخی دیپلمات های 
اروپایی و مس��ئوالن بلندپایه رژیم صهیونیستی 
اعالم کردند که کمیته رواب��ط خارجی اتحادیه 
اروپا 3 هفته قبل س��ند محرمانه ای را در اختیار 
نمایندگان 28 کشور عضو این اتحادیه قرار داده 
اس��ت که پیش نویس طرح جدید اتحادیه برای 
تحریم رژیم صهیونیس��تی در واکن��ش به تداوم 
عملیات های شهرک سازی آن در کرانه باختری به 
شمار می رود. یک دیپلمات اروپایی نیز با اشاره به 
تعلیق مذاکرات سازش و تداوم شهرک سازی های 
رژیم صهیونیس��تی، از ناراحتی ش��دید محافل 
اروپای��ی از ای��ن اقدامات تل آوی��و و ناامیدی آنها 
نس��بت به تحقق صلح و س��ازش میان طرفین 
فلسطینی و صهیونیستی خبر داد و گفت: سند 
اخیر تحریم های اروپایی علیه اسراییل در نتیجه 
تفکرات مخالف و اعتراضات محافل اتحادیه اروپا 
نسبت به سیاست های صهیونیستی تهیه و تدوین 

شده است.

 انتشار فیلم تازه داعش
 از بریدن سر گروگان هایش

فیل��م 1۶ دقیق��ه ای منتشرش��ده گروه��ک 
تروریستی داعش، نش��ان می دهد که این گروه 
فردی را که »پیتر کسیگ« امدادرسان آمریکایی 
معرفی می کنند، به قتل رسانده است. به گزارش 
ایرنا، این فیلم که دیروز روی شبکه های اجتماعی 
قرار گرفت، یک تروریست داعشی را نشان می دهد 
که صورتش را پوشانده و در مقابل سر جداشده ای 
ایستاده که به گفته خودش متعلق به پیترکسیگ 

امدادرسان آمریکایی است. 
کس��یگ پس از این که خدمت س��ربازی را در  
س��ال 2012 رها کرد، در س��ازمان امدادرسانی 
»سیرا« فعالیت می کرد تا این که توسط داعشی ها 
در دسامبر  س��ال گذشته در سوریه دستگیر شد. 
داع��ش همچنین ن��وار ویدیویی دیگ��ری روی 
سایت های وابسته به خود گذاشته است و در آن 
فیلم دست کم 15 مرد که دستان آنها بسته شده و 
همگی لباس های سرمه ای رنگ به تن دارند، دیده 
می شوند و به طور همزمان توسط اعضای داعش 
سر بریده می شوند. این اولین بار است که داعش 
به طور دسته جمعی سر قربانیان خود را از تن جدا 
می کند. داعش مدعی است که این افراد از نظامیان 

ارتش سوریه هستند.

آگهيمناقصهعموميدومرحلهاي

جمعیت هالل احمر اس�تان تهران در نظر دارد از محل اعتبارات عمراني تخصیص داده ش�ده، اجراي پروژه هاي ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي طبق 
شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

شرایط مناقصه:
1- دارا بودن حداقل رتب�ه 5 ابنیه از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 

ریاست جمهوري
2- انجام حداقل دو پروژه مرتبط با رقم برآورد اولیه و ارایه رضایتنامه هاي 

مربوطه
مدارك موردنیاز جهت دریافت اسناد مناقصه:

1- معرفي نامه )به همراه کارت شناسایي ملي(
2- اصل فیش واریزي به مبلغ 500/000 ریال به حس�اب جاري جام ش�ماره 
1910001942 با کد شناس�ه 170008017146 نزد بان�ک ملت به نام جمعیت 

هالل احمر بابت خرید اسناد مناقصه
محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

جمعیت هالل احمر اس�تان تهران واقع در خیابان آی�ت اهلل طالقاني، خیابان 

اس�تاد نجات الهي، جنب هتل هویزه، طبقه پنجم، دبیرخانه شوراي معامالت، 
تلفن: 87712521

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 93/09/01 لغایت 93/09/04
مهلت تحویل اسناد مناقصه: 93/09/14

 تضمین ش�رکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکي معتبر غیرمش�روط یا 
چک تضمین شده بانکي در وجه جمعیت هالل احمر استان تهران باشد.

 به درخواست مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ هاي تعیین شده ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

 حضور مناقصه گران در جلس�ه بازگشایي پیش�نهادهاي مالي )مرحله دوم( 
بالمانع است.

 ضمنا تاریخ جلسه بازگش�ایي پیش�نهادهاي مالي متعاقبا در سایت جمعیت 
هالل احمر استان تهران اعالم خواهد گردید.

شماره 93-209

مبلغ تضمین شرکت رشته و پایه پیمانکاربرآورد اولیه )ریال(عنوان و محل پروژهردیف
در مناقصه )ریال(

15/000/000حداقل رتبه 5 ابنیه1/324/180/000تکمیل انبار امدادي جمعیت هالل احمر شهرستان مالرد1

اجراي دیوارکشي محوطه سازي و پارکینگ پایگاه سرانزا جمعیت 2
10/000/000حداقل رتبه 5 ابنیه840/000/000هالل احمر شهرستان فیروزکوه

معاون اداري و پشتیباني جمعیت هالل احمر استان تهران

یادداشت

با حس��اس تر ش��دن مذاک��رات اتمي ای��ران و 
قدرت هاي جهاني و احتمال حل این مناقشه مزمن 
ش��ده تا 24نوامبر یا زماني کوتاه و قابل پیش بیني 
در آینده، مش��کل روابط تهران و کش��ورهاي عربي 
منطقه )شاید نه همه، اما مهمترین آنها( همچنان 
پابرجاس��ت. بي ش��ک موضوع روابط ایران و اعراب 
در صورت ع��دم یافت��ن راه حلي پای��دار و دوطرفه 
در آین��ده اي نزدی��ک، خلیج ف��ارس و خاورمیان��ه 
عرب��ي را با معض��الت امنیت��ي بزرگ��ي روب��ه رو 
خواهد کرد. بیش��تر به این دلیل که ثب��ات  ی��ا 
ش��کل گیري ترتیبات امنیتي جدید، بدون یافتن 
راه حلي براي رفع تنش ها میان ایران و این کشورها 
اگر غیرممکن نباشد اما به غایت سخت و شکننده 
خواهد بود تا آن جا که به ایران مربوط مي شود تهران 
در شرایط کنوني براي ثبات و شکل گیري ترتیبات 
امنیت��ي و منافعي جدی��د انگیزه بیش��تري دارد و 
رئیس جمهوری روحاني آن را انکار نکرده اس��ت. او 
مي گوید »فصل جدیدي در سیاست خارجي ایران 
آغاز ش��ده و همه باید از این فرصت استفاده کنند.« 
روحاني تاکید مي کند خواهان روابطي گرم با جامعه 
جهاني، خصوصا همسایگان عرب است. شاید فضاي 
مساعد بین المللي براي ایران ناشي از انتخاب روحاني 
به او حق مي دهد این گونه بیندیشد و انتظار داشته 
باشد همتایان عربش از این فضا و فرصت استثنایي 
اس��تفاده کنن��د، ول��ي رئیس جمه��وری اکنون با 
رویکردي متفاوت از س��وي اعراب روبه رو ش��ده که 
شاید دشمنانه نباشد اما به غایت بدبینانه است. آیا 
روحاني براي تغییر شرایط موفق خواهد شد؟ شاید! 
از دید تحلیلگران امور ایران ویژگي خوشبین بودن 
روحانی نوگرا و پراگماتیس��ت و اص��رار به پایبندي 
به وعده ه��اي انتخاباتي اش، از جمل��ه تعهد به رفع 
تنش هاي بین الملي، با توجه به مشکالت پیش رو، 
پاس��خ به این س��وال را محتاطانه مثب��ت مي کند. 
محتاطانه ب��ه این دلیل ک��ه در عرصه دیپلماتیک، 
آنچه او و تیم رویایي دیپلماسي ایراني به سرپرستي 
وزیر خارجه ظریف مي خواهند، تنها تعیین کننده 
ش��رایط نیس��ت و صرفا بر 50 درصد فضاي میدان 
مي توانند تاثیرگذار باش��ند. باید متوجه بود وقتي 
پاره اي کش��ور هاي منطقه و مش��خصا عربستان، 
حیرت گونه تداوم ش��رایط ناپایدار قبل��ي و به تبع 
آن گروگان نگه داشتن سیاس��ت منطقه اي ایاالت 
متح��ده را به یک مطلوبیت سیاس��ي براي خود 
تبدی��ل کرده اند، خ��ود به آن معناس��ت ک��ه این 
کش��ورها بر 50 درصد بقی��ه میدان تاثی��ر گذارند 
 و ق��ادر به وقت کش��ي!  ش��اید تعجب آور به نظر 
 برسد    اما   متحدان منطقه ایي ایاالت متحده به نحو 

شگفت انگیز و مس��حور کننده ویژه جوامع عربي، 
تمایل خود در به گروگان نگه داشتن سیاست خارجي 
ایاالت متحده و فش��ار بر کاخ سفید را آشکارا نشان 
می دهند و حاضرند  براي تداوم وضعیت مخاطره آمیز 
گذشته و ادامه بازي بد که عواقب آن امروز دامنگیر 
منطقه و امنیت بین المللي شده است  همه چیز را با 
مخاطرات جبران ناپذیر روبه رو کنند. گویی همه را 
جادو کرده اند! اواخر ماه مارچ  س��ال جاري پرزیدنت 
اوباما براي توضیح و اگ��ر نه الزاما قانع کردن رهبران 
عربستان و تبعا دیگر اعضاي شوراي همکاري در قبال 
سیاست خارجي و دفاعي ایاالت متحده، خصوصا در 

ارتباط با ایران و تغییر نگاهي که الزم اس��ت نسبت 
به این کشور صورت گیرد به دیدار پرنس عبداهلل به 
ریاض رفت. اما مقامات س��عودي او را دست خالي به 
واشنگتن بازگرداندند. این رفتار نشان مي دهد آنها تا 
کجا حاضرند براي اهداف و سیاست هاي کنوني خود 

پیش رفته و هزینه آن را هم سخاوتمندانه بپردازند.
در یک نگاه طولي، ایاالت متحده ش��اید هیچ گاه 
در انتخاب نهایي می��ان ایران و کش��ور هاي عربي 
خلیج فارس جانب تهران را نگیرد. ام��ا آیا این بدان 
معناست که سیاس��ت خارجي ایاالت متحده باید 
همواره تابع��ي از رفتار هایي باش��د ک��ه هم اکنون 
کاخ س��فید و جامعه جهاني را مجب��ور به پرداخت 
هزینه هاي س��نگین آن کرده؟ جاي انکار واقعیت 
نیست اما بي ثباتي آشکار و خشونت سیستماتیکي 
که در منطقه خاورمیانه مش��اهد مي شود و معاون 
رئیس جمهوری آمریکا جو بای��دن، آن را محصول 
سیاس��ت هاي پ��اره اي از کش��ور هاي منطق��ه 
خوانده، نتیجه سیاس��ت هاي این دس��ت کشورها 
و چشم پوشي واش��نگتن در قبال آنهاس��ت. ایران 
ش��اید چندان مطلوبیتي براي واش��نگتن نداشته 
باش��د اما وقتي نقش این کش��ور در تامین امنیت 
منطقه قابل اغماض نیس��ت، بازنگري سیاست ها 
راهبردي   نه یک خواست که بیشتر یک ضرورت 
است. هنري کس��ینجر معتقد اس��ت دیپلماسي 
قابلیت هاي زیادي دارد، از جمله قابلیت تغییر موضع 

»مطلوبیت به ضرورت«. 
رئیس جمهوری ایران مي گوید مایل به تنش زدایي 
بین الملل��ي و منطقه اي ب��وده و این البت��ه با توجه 
به اهداف او سیاس��تي قابل درک اس��ت، چراکه به 
خوبي مي داند بازسازي سیاس��ت خارجي و تامین 
منافع و امنیت راهبردي ایران بدون رفع تنش هاي 
منطق��ه اي پ��روژه اي ناقص خواهد ب��ود. به همین 
دلیل فکر مي کنم تا پیش از خراب تر ش��دن بیشتر 
کارها و جاافتادن نگران کننده سیاس��ت حمایت از 
گروه هاي مس��لح و تروریس��ت ایدوئولوژیک مانند 
داعش، به عنوان یک متد و عادت سیاسی خطرناک 
عربي، الزم است کاخ سفید در قبال اقدامات متحدان 
عرب، رفتاري مس��ئوالنه تر و محکم ت��ر در  پیش 
 بگیرد. شاید زمان آن رسیده واشنگتن به اراده خود

همان ط��ور   خاصیت کاربردي ت��ري  بده��د و 
که روزنامه الحیات چاپ لندن در شماره 2۶ اکتبر 
خود در بررسي مناس��بات »عربي - ایراني« و روابط 
تهران - واشنگتن، از رهبران منطقه عرب می پرسد، 
اولویت مقابله هاي امنیتي ش��ما چیست؟ واقعیات 
پیش رو را برای آنها روش��ن کند. الحیات می نویسد 
»برای پاسخ به این س��وال قبل از هرچیز باید گفت 
ایران کشوری خطرناک نیست، کما این که می بینیم 
اگر به نفوذ خود ادامه می دهد و دستاوردهای بسیاری 
در منطقه به دس��ت می آورد با مخالفت یا رویارویی 
خاصی هم مواجه نمی شود. واقعیتی که اعراب چه 
بخواهند چه نخواهند باید آن را بپذیرند. ایران در حال 
نفوذ در منطقه است«  فارن پالیسی نیز در موضعی 
مشابه در آخرین شماره خود به آقای رئیس جمهوری 
توصیه مش��ابهی می کند و می نویسد »تهران را باید 
قبول کرد.« تحلیلگر ارشد فارن پالیسی می نویسد 
»در حقیقت دولت اوباما درک ک��رده ایران با وجود 
نفوذ عمیقی که در چندین صحنه درگیر های منطقه 
دارد، تهران می تواند نقطه عطف ثبات و امنیت کل 
منطقه باشد. اکنون زمان تنش زدایی با ایران است.« 
آق��ای رئیس جمهوری بهت��ر اس��ت از این فرصت 
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