
یکشنبه ۴ دی  1۴۰1     شماره   ۶۴۴۰       سال بیست و پنجم
بین الملل

»درست است که این اواخر نزدیکی آذربایجان 
با اسرائیل بیشتر شده، اما موضوع جدیدی نیست 
را  رابطه شان  دو  این  که  است  و حدود ۳۰ سال 
حضور  خصوص  در  داده اند.  گسترش  و  حفظ 
شناور ها هم درست است که برای نخستین بار رخ 
داده، اما این صرفا به معنی مانور سیاسی است. به 
طور کلی باید این اقدامات آمریکا و اسرائیل را در 
راستای طرح »صلح ابراهیم« تحلیل کنیم نه حمله 

نظامی به ایران.«
۲۵ساله  فعالیت  سابقه  دارای  باروز  متیو   
»ریچارد  ویژه  دستیار  چنین  هم  است.  سیا  در 
ملل  سازمان  در  متحده  ایاالت  سفیر  هالبروک« 
در فاصله سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ میالدی است. 
گزارش های او با محتوای سناریوسازی برای آینده 
و پیش بینی روند های جهانی مورد تحسین قرار 

گرفته اند.
زیاد  احتمال  از  اینترست  نشنال  در  اخیرا  او 
رویارویی با ایران توسط کشور های غربی نوشته 
است. وی نوشته است: »رویداد هایی که پیامد های 
جدید  دولت  یک  بود.  خواهند  زیاد  بسیار  آن 
نمایندگان  مجلس  و  اسرائیل  در  افراطی  راست 
را  فشار ها  متحده  ایاالت  در  خواه  جمهوری 
تاسیسات  در  خرابکاری  یا  ایران  با  جنگ  برای 
چنین  هم  و  فردو  در  ایران  اورانیوم  غنی سازی 
تشدید  کشور  آن  پهپادی  و  موشکی  تاسیسات 

خواهند کرد.
در واکنش به این فشار ایران می تواند در منطقه 
و تنگه هرمز پاسخ آمریکا و اسرائیل را بدهد و با 
افزایش خطر تشدید درگیری مسیر عبور و مرور 

نفت کش ها را مختل کند.«
حال سوالی که پیش رو است این که در سال 
و  و غرب  ایران  رویارویی  احتمال  ۲۰۲۳ چقدر 
جنگ در خاورمیانه وجود دارد؟ حسن بهشتی پور 

و فریدون مجلسی به این پرسش پاسخ می دهند.
جنگ؛ دور یا نزدیک؟حسن بهشتی پور تحلیلگر 
مسائل بین الملل تحرکات اخیر غربی ها و اسرائیل 
در منطقه را عمدتًا سیاسی و تبلیغاتی می داند. وی 
به  منطقه  اظهار کرد: »تحوالتی که در  در گفتگو 
ویژه حوزه خلیج فارس انجام می  شود بیشتر جنبه 

بیشتر  آمادگی  راستای  در  مانور ها  و  دارد  روانی 
و  آمریکا  ویژه  به  غربی ها  می شود.  انجام  نیرو ها 
اسرائیل سعی دارند با چنین اقداماتی به جمهوری 
اسالمی هشدار دهند که آنچه می گویند صرفا یک 
تهدید نیست و در زمان نیاز عملی خواهد شد. اما 
اینکه االن بخواهیم بگویم شواهد حاکی احتمال 
نمی کنم صحیح  گمان  من  است،  ایران  به  حمله 
باشد و احتمالش بسیار ضعیف است. البته این به 
آن معنی نیست که ما باید به این مسائل بی تفاوت 
باشیم. بلکه ما باید هوشیار و آماده هرگونه اتفاق 
باشیم. با این حال به عقیده من آن ها بیشتر به دنبال 

تضعیف ایران از داخل هستند تا حمله نظامی.«
وی تاکید کرد: »این فرمول درستی است که از 
نظامی  حمله  قصد  وقتی  می گویند:  تحلیلی  نظر 
به کشوری را دارید باید افکار عمومی جهانی را 
هم قانع کنید. زیرا آن ها هیچ وقت بدون پشتوانه 
اقداماتی  چنین  به  دست  جهانی  عمومی  افکار 
نمی زنند. اما در مورد ایران کاماًل شرایط مستثنی 
آن ها  که  نمی دهند  نشان  قرائن  و  شواهد  است. 
باشند، ولی  را داشته  ایران  به  نظامی  قصد حمله 
و  جزئی  حمالت  سری  یک  صرفًا  است  ممکن 
مقطعی انجام دهند، اما احتمال حمله تمام عیار یا 

جنگ کامل را من بسیار کم می دانم.«
بهشتی پور افزود: »مسئله این است که طرف های 
غربی به خوبی می دانند که جنگ با ایران به معنی 
آن ها  و  است  خاورمیانه  منطقه  کل  شدن  ناامن 
اما  نیستند.  فضایی  همچین  دنبال  وجه  هیچ  به 
همان طور که عرض کردم احتمال اینکه اقدامات 
نظامی کوتاه و جزئی علیه ایران داشته باشند بسیار 
زیاد است. منظورم از حمالت جزئی و موقتی این 
است که مثال به مواضع نیرو های ایرانی در سوریه 
خاموش  چراغ  کاماًل  هم  این  البته  کنند.  حمله 
را  آن  مسئولیت  هیچکس  و  شد  خواهد  انجام 
برعهده نخواهد گرفت. دقیقا مثل مواردی که قبال 

هم مشابه آن وجود داشت.«
خصوص  در  الملل  بین  مسائل  تحلیلگر  این 
افزایش تحرکات اسرائیل در نزدیکی ایران گفت: 
»درست است که این اواخر نزدیکی آذربایجان با 
اسرائیل بیشتر شده، اما موضوع جدیدی نیست و 
حدود ۳۰ سال است که این دو رابطه شان را حفظ 
و گسترش داده اند. در خصوص حضور شناور ها 
بار رخ داده،  برای نخستین  هم درست است که 
اما این صرفا به معنی مانور سیاسی است. به طور 
و  آمریکا  اقدامات  این  باید  من  عقیده  به  کلی 
اسرائیل را در راستای طرح »صلح ابراهیم« تحلیل 

کنیم نه حمله نظامی به ایران.«
بهشتی پور در پایان تاکید کرد: »سیاست خارجی 
دنباله سیاست داخلی است. ما تا زمانی که نتوانیم 
در  زنی  چانه  توان  کنیم  آرام  را  داخل  شرایط 

متاسفانه  داشت.  نخواهیم  را  المللی  بین  عرصه 
دشمنان  رابرای  امکان  این  داخلی  نارضایتی های 
بیاورند.  فشار  ایران  به  بیشتر  که  کرده  فراهم  ما 
واقعیت این است که هیچ کشوری تمایلی ندارد 
که با یک ایران متحد وارد جنگ نظامی شود، اما 
اگر ایران از داخل دچار چنددستگی و تفرقه ناشی 
از نارضایتی شود، ضربه زدن به آن بسیار راحت 
خواهد بود؛ لذا به نظر من اگر می خواهیم شرایط 
از  باید  ببخشیم،  بهبود  المللی  بین  عرصه  در  را 

سیاست داخلی آغاز کنیم.«
در  کشورمان  سابق  دیپلمات  مجلسی  فریدون 
گفتگو عنوان کرد: »متاسفانه باید بگویم که بسیار 
ایران  با  کشور ها  برخی  احتمالی  جنگ  نگران 
هستم. البته بیشتر نگران آسیب های احتمالی هستم 
یعنی  می شود.  ایران  زیرساخت های  متوجه  که 
منابع طبیعی که تا امروز حفظ شدن و در صورت 
سالح  ساخت  صرف  است،  ممکن  جنگ  بروز 
شوند. واقعیت این است که مسئوالن دفاعی خیلی 
امیدوار و خوشبین هستند که به دلیل دارایی های 
این  از  و  داریم  مناسبی  شرایط  کشور،  دفاعی 
بسیار  هم  من  هستند.  بسیار خوشحال  هم  بابت 
خوشحال هستم که طی این سال ها دستاورد های 
نظامی مناسبی داشتیم و می توانیم دشمنان را نابود 
کنیم، اما این تمام ماجرا نیست، زیرا در صورت 

بروز جنگ ما هم آسیب های بسیاری می بینیم.«
وی تاکید کرد: »باید در نظر داشت که با توجه 
به اقدامات اخیر غربی ها و تحرکاتی که در منطقه 
دیده می شود، دیگر جنگ یک امر بعید نیست و 
به  رفتن  حال  در  ما  که  دارد  وجود  احتمال  این 
سمت یک نزاع نظامی باشیم. زیرا االن غربی ها در 
تالش هستند اذهان عمومی جهان را به این سمت 
موجود  چاره  تنها  ایران  با  جنگ  که  دهند  سوق 
مردم  برای  یک خطر  اسالمی  و جمهوری  است 

خودش و منطقه و حتی در سطح جهانی است.«
کرد:  تصریح  بین الملل  مسائل  تحلیلگر  این 
»نکته مهم دیگر این است که آن ها حتی در تالش 
با خود  را هم  ایران  داخل  اذهان عمومی  هستند 
همراه کنند. آن ها با استفاده از توان رسانه ای خود 
کشور  در  اصالح  از  که  را  مردمی  دارند  سعی 
ناامید هستند را با خود همراه کنند و آن ها را قانع 
است.  نظامی  جنگ  یک  چاره  راه  تنها  که  کنند 
در  یوگسالوی  به  حمله  برای  مقدماتی  چنین 
دوران میلوشویچ صورت گرفت. همین اقدامات 
گرفت.  قرار  کار  دستور  در  لیبی  به  حمله  پیش 
برای عراق هم در دوران صدام حسین، سیاست 
خصوص  در  حتی  گرفتند.  پیش  در  این چنینی 
افغانستان هم غربی ها همچین رویکردی داشتند.«

او افزود: »آن ها در همه این موارد پیش از جنگ 
سعی کردند افکار عمومی جهانی را به این سمت 

ببرند که این کشور ها خطر جدی برای دنیا هستند 
با  که  کنند  قانع  را  جهانی  جامعه  گونه ای  به  یا 
بنابراین  کنند؛  همراهی  و  موافقت  نظامی  جنگ 
نباید نه جنگ را بعید بدانیم و نه خیلی خودمان 
را دست باال و طرف مقابل را دست بسته ببینیم. 
ضمن اینکه رویکرد های ایران هم طی چند دهه 
اخیر در منطقه به گونه ای بوده است که تا حدود 
زیادی بهانه های کافی و ابزار های الزم برای اینکه 
غربی ها وجهه ایران را مخدوش کنند و به عنوان 
داده  قرار  اختیارشان  در  کنند،  معرفی  خطر  یک 
باید بسیار نگران  است؛ لذا من فکر می کنم االن 

وقوع جنگ باشیم.«
باید  »مقامات  کرد:  تاکید  سابق  دیپلمات  این 
در نظر داشته باشند که ما به تنهایی نمی توانیم با 
تمام دنیا بجنگیم. ما حتی در حال حاضر با کشور 
هستند،  ما  خویشاوند  نوعی  به  که  آذربایجان 
مشکالت جدی داریم و آن ها ترجیح داده اند با 
ترکیه و اسرائیل همکاری و ارتباط داشته باشند. 
فارس  خلیج  در  هم  رزمایش  زیادی  تعداد  ما 
انجام دادیم، اما االن عمال اسرائیل است که برای 
خود راه باز کرده و وارد حوزه خلیج فارس شده 
است. ببینید همین آماده باش ها و هزینه ها و روند 
فرسایشی می تواند در نهایت منجر به ضعف ایران 
شود. یعنی دقیقا همان کاری که با شوروی انجام 

دادند و موفق هم شدند.«
مجلسی در پایان افزود: »واقعیت این است که 
اروپا  و  متحده  ایاالت  همچنان  اواخر  همین  تا 
برقرای  با  بود که  این  ایران  قبال  رویکردشان در 
انحصار  بتوانند  هسته ای  توافق  امضای  و  ارتباط 
گاز روسیه برای اروپا را تمام کنند، اما مذاکراتی 
که انجام شد یا انجام نشد، آن ها را به این نتیجه 
و  ندارد  وجود  ایران  با  توافق  امکان  که  رساند 
اما  آوردند.  رو  جنگی  رویکرد  سمت  به  آن ها 
تغییراتی  باید  ایران  که  است  این  بزرگتر  مشکل 
در سیاست خود ایجاد کند، ولی این اتفاق از نظر 
بعید  کامال  تجربه،  و  رویکرد ها  به  توجه  با  من 
است. زیرا همچین فداکاری نیازمند عقب نشینی 
از برخی آرمان ها است و به نظر نمی آید مقامات 

ایران قصد همچین کاری را داشته باشند.«

آشوب در پاریس؛ ُکرد ها به خیابان آمدند جنگ؛ دور یا نزدیک؟
خیابان های  که  داد  روی  حالی  در  حمله  این 
پاریس در آستانه سال جدید میالدی، پر ازدحام 
است. شهردار منطقه ۱۰ پاریس اعالم کرد که این 
مرکز  یک  و  آرایشگاه  رستوران،  یک  در  حمله 
فرهنگی کرد رخ داده و هنوز انگیزه آن مشخص 

نشده است.
در پی تیراندازیر یک مرکز فرهنگی ُکردها در 
پاریس که به مرگ سه تن و مجروح شدن سه 
کردنشین  جمعیت  اعضای  شد،  منجر  دیگر  تن 
فرانسه به خیابان ها آمده و با برگزاری تظاهرات، 

خواستار اجرای عدالت شدند.
ساعاتی   ،۲۴ فرانس  خبرگزاری  از  گزارش  به 
پیش یک پیرمرد ۶۹ساله در یک مرکز فرهنگی 
کردها در مرکز پاریس اقدام به تیراندازی کرد که 
سه تن را به کام مرگ کشاند و سه تن دیگر را 
زخمی کرد. فرد ضارب که پیش از این هم سابقه 
و  مجروح  این حمله  در  داشته،  نژادی  حمالت 

سپس دستگیر شد.
وزیر کشور فرانسه گفت که مظنون - که یک 
حمله  این  در   - است  بازنشسته  قطار  راننده 
اما  می گشته،  خارجی  افراد  دنبال  به  آگاهانه 
او  آیا  نیست که  تصریح کرد که هنوز مشخص 
مشخصا به دنبال شلیک به افراد ُکرد بوده است 

یا نه.
از  تعدادی  دستگیری ضارب،  از  ساعاتی پس 
و  کرده  تجمع  حادثه  محل  در  پاریس  کردهای 
طبق گزارش پلیس، میز رستوران ها و سطل های 
متفرق  برای  پلیس  آوردند.  خیابان  به  را  زباله 
کردن جمعیت به استفاده از گاز اشک آور روی 

آورده است.
می گویند  فرانسه  کردنشین  جامعه  اعضای 
بر  مبنی  هشدارهایی  فرانسه  پلیس  از  اخیرا  که 

احتمال وقوع حمله به آن ها دریافت کرده اند.
این  فرانسه  رئیس جمهوری  ماکرون،  امانوئل 
حمله را »نفرت انگیز« خواند و در توییتر نوشت: 
کردهای فرانسه در قلب پاریس هدف یک حمله 
این  قربانیان  با  ما  روح  گرفته اند.  قرار  شنیع 
با مجروحان و خانواده ها و  حادثه همراه است، 

عزیزانشان.
خیابان های  که  داد  روی  حالی  در  حمله  این 
پاریس در آستانه سال جدید میالدی، پر ازدحام 
است. شهردار منطقه ۱۰ پاریس اعالم کرد که این 

مرکز  یک  و  آرایشگاه  رستوران،  یک  در  حمله 
فرهنگی کرد رخ داده و هنوز انگیزه آن مشخص 

نشده است.
اعالم کرد که حال  پاریس  دادستان  بکیو،  لور 
از  نیز  از مجروحان وخیم است و ضارب  یکی 
ناحیه صورت آسیب دیده است. وی همچنین با 
در  فرانسه  بازپرس های ضدتروریسم  اینکه  بیان 
هنوز  که  گفت  هستند،  حمله  این  بررسی  حال 
مشاهده  آن  بودن  تروریستی  از  نشانه ای  هیچ 

نشده است.
یک  درپرونده  تازگی  به  ۶۹ساله  پیرمرد  این 
آزاد  و  شده  محکوم  نژادپرستانه  انگیزه  با  جرم 
از  تجمع خود  در  کرد  تظاهرکنندگان  بود.  شده 
گفت:  آن ها  از  یکی  و  کردند  انتقاد  او  آزادی 
واضح است که کردها هدف این حمله بوده اند. 
است،  پاریس  در  کردها  سفارت  مانند  جا  این 
فرهنگی،  رویدادهای  برگزاری  برای  مکانی 
مکانی  و  مهاجران  به  کمک  سیاسی،  بحث های 

برای تمامی کردها کنار هم.
مراد رونی که از فعاالن کردزبان پاریس است، 
از این حمله، ما به هیچ وجه در  ادامه داد: بعد 
پاریس احساس امنیت نداریم. احساس می کنیم 

که نظام قضایی فرانسه از ما محافظت نمی کند.
»اردوغان  فریاد  هم  تجمع کنندگان  از  برخی 
تروریست« سر داده و به رجب طیب اردوغان، 

رئیس جمهوری ترکیه اشاره کردند.
از   - ُکرد  فعال  زن  سه  جسد   ۲۰۱۳ سال  در 
حزب  موسسان  از  یکی  جانسیز،  سکینه  جمله 
در  پاریس  در   - )پ ک ک(  کردستان  کارگران 
شده  کشته  گلوله  شلیک  با  که  شد  پیدا  حالی 
دست  به  فرانسه  ترکیه ای  شهروند  یک  بودند. 
به  برخی  اما  شد،  متهم  قتل ها  این  در  داشتن 

ردپای سرویس امنیتی ترکیه نیز اشاره کردند.
روز  فرانسه  جمهور  رییس  مکرون  امانوئل 
جمعه در واکنش به حمله امروز به مرکز کردها در 
پاریس در توییتی اعالم کرد که کردهای فرانسه 
مکرون  گرفته اند.  قرار  فجیع  حمله  یک  هدف 
فرانسه هدف حمله  کردهای  گفت:  بیانیه ای  در 
قربانیان،  با  گرفتند.  قرار  پاریس  قلب  در  شنیع 
می کنم.  همدردی  ابراز  عزیزانشان  و  خانواده ها 
و  شجاعت  خاطر  به  پلیس  نیروی  از  همچنین 

خونسردی آن ها قدردانی می کنم.
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مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد 
که ایران مرتکب »اشتباه راهبردی« شده است و این 

مسیر بدون پیامد نخواهد ماند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با اشاره به مذاکره با »حسین امیرعبداللهیان« 
احیای  بر ضرورت  اردن،  در  ایران  خارجه  وزیر 

برجام تأکید کرد.
 وی مدعی شد که ایران مرتکب »اشتباه راهبردی« 

شده است و این مسیر بدون پیامد نخواهد ماند.
این مقام اروپایی با تکرار برخی فضاسازی ها و 
امیرعبدالهیان  با  که  گفت  تکذیب شده،  ادعا های 
درباره همکاری نظامی و تسلیحاتی ایران و روسیه 
کرده  رایزنی  هسته ای  توافق  مسأله  همچنین  و 
است.هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفت که برخالف بسیاری مخالفان، همچنان معتقد 

است که تا جایی که به عدم اشاعه سالح هسته ای 
مربوط می شود، هیچ جایگزینی برای برجام وجود 
ندارد و در مقام خود برای پیشرفت مذاکرات در 

راستای احیای برجام تالش می کند
.وی چند روز قبل و در پی اعمال بسته تحریمی 
جدید این نهاد علیه ایران، اعالم کرد که اتحادیه 
اروپا همچنان روی احیای برجام حساب می کند.
خارجه  وزرای  شورای  نشست  از  پس  بوررل 
کنفرانس  یک  در  بروکسل،  در  اروپا  اتحادیه 
ماهیت  درباره  ادعا ها  برخی  تکرار  با  مطبوعاتی 
برنامه هسته ای ایران گفت: در این شرایط، ما راه 
از ساخت سالح هسته ای  که  نداریم  بهتری  حل 
توسط ایران جلوگیری کند. این به نفع ما است. 
ما باید هر کاری انجام بدهیم تا این توافق از سر 

گرفته شود.

ایران فرصت برای 
بازگشت سریع و فوری 

به برجام را رد کرد
در  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده 
در  که  بود  ایران  این  شد  مدعی  گفت وگویی 
ماه سپتامبر به فرصت برای احیای برجام پشت 

کرد.
امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  مالی،  رابرت 
در  لیبرتی  رادیو  با  گفتگو  در  روز جمعه  ایران 
است؟  مرده  برجام  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ 
نیستم.  ترحیم  آگهی  نوشتن  مسئول  من  گفت: 
وظیفه من محافظت از منافع آمریکا است. ما به 
طور واضح گفته ایم که ما و ایران در ماه سپتامبر 
و  داشتیم  برجام  احیای  برای  طالیی  فرصت 
یکی  برای  بودیم. حتی  توافق  موافق  ما  همگی 
دو روز تصور می کردیم که ایران نیز موافق است 
و آن ها در دقیقه آخر با تقاضا هایی بازگشتند که 
بپذیرد.  را  آن ها  نمی تواند  هیچ کس  می دانستند 
بازگشت  این آن ها بودند که فرصت برای  پس 

سریع و فوری به برجام را رد کردند.
وی در ادامه افزود: ما هنوز به دیپلماسی باور 
اتفاقاتی که در ماه های  داریم. ما علی رغم تمام 
برای  راه  بهترین  که  داریم  باور  داده،  اخیر رخ 
جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای از 

طریق توافق هسته ای است.
به  دادن  ادامه  آماده  ما  که  این  بیان  با  وی 
طرفی  ایران  اما  شد:،  مدعی  هستیم،  دیپلماسی 
برای  فوری  فرصت  به  سپتامبر  ماه  در  که  بود 

احیای توافق هسته ای پشت کرد.
سخنان  ادامه  در  همچنین  مالی 
درخصوص  اظهارنظر  به  مداخله جویانه اش 
مدعی  و  پرداخت  ایران  در  اخیر  ناآرامی های 
ایران  علیه  خود  تحریم های  کشور  این  که  شد 
ایران  مردم  که  یابد  اطمینان  تا  داده  کاهش  را 

توانایی ارتباط با یکدیگر را دارند.

ایران مرتکب »اشتباه راهبردی« شده
 که بدون پیامد نخواهد بود

ارسال  خواهد  می  ایران  گفت:  موساد  رئیس   
دنبال  به  ایران  دهد.  افزایش  را  روسیه  به  سالح 
سالح  های  محموله  ارسال  توسعه  و  تعمیق 

پیشرفته به روسیه است.
به گزارش از خبرگزاری فرانسه، "دیوید بارنیه" 
این اتفاق را "خطرناک و تهدآمیز" توصیف کرد.

وی ادامه داد: "درباره مقاصد آینده ایران برای 
به روسیه  پیشرفته  ارسال سالح  تعمیق و توسعه 
هشدار می دهیم. ایران سعی می کند این موضوع 

را پنهان کند".
برخی  اخیر  ماه  چند  "در  گفت:  موساد  رئیس 
عملیات های خطرناک، تهدیدآمیز و چالش آمیز 
را از سوی ایران کشف کردیم. ایران به تندروی 
اقدام می کند و به فعالیت های خود برای اجرای 
به  روز  هر  دهد.  می  ادامه  دشمنانه  حمالت 

سرکوب ایران در سراسر جهان اقدام می کنیم". 
از  روسیه  ارتش  گویند  می  اوکراینی  مقامات 
اوکراین  علیه  جنگ  در  ایران  ساخت  پهپادهای 
استفاده می کند. مسکو این موضوع را رد می کند. 
ایران می گوید قبل از جنگ تعداد پهپاد به روسیه 
داده است اما هدف استفاده از آنها در جنگ علیه 

اوکراین نبود.
کنند در جنگ روسیه  تاکید می  تهران  مقامات 
منع  خواهان  و  هستند  طرف  بی  اوکراین  علیه 

ارسال سالح به دو طرف جنگ هستند.
دیوید بارنیه افزود: "ایران سالح هسته ای ندارد. 
تا امروز، برخی عناصر در غرب خواستار امضای 
توافقنامه با ایران و نادیده گرفتن وحشتناک دروغ 
تعهد  توافقنامه هستند. دوباره  این  ایران در  های 
به هیچ وجه در  ایران  خود را اعالم می کنم که 

چند سال آینده سالح هسته ای را کسب نخواهد 
کرد. این تعهد من است. این تعهد موساد است".

دنبال  به  "ایران  گفت:  همچنین  موساد  رئیس 
افزایش غنی سازی اورانیوم است. ایران به دنبال 
در  اسالمی  به کشورهای دوست  آسیب رساندن 

منطقه به هر وسیله ای است".
که  ایران  ساخت  پهپاد   - فرانسه  خبرگزاری 
ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده می 

کند
با  نتانیاهو:  نتانیاهو/  به  پوتین  تلفنی  تبریک 

حضور ایران در مرزهای شمالی مقابله می کنیم
او درباره حوادث ایران هم گفت: "حدود ۱۰۰ 
روز از آغاز اعتراضات مردمی در ایران گذشت و 

قدرت آن کم نشده است". 
دیوید بارنیه رئیس موساد )سازمان اطالعات و 
امنیت خارجی اسرائیل( روز پنجشنبه در سخنرانی 
این  اسرائیل  در مقر ریاست )ریاست جمهوری( 

موضوع را مطرح کرد.
در اکتبر گذشته هم رئیس جمهور اسرائیل گفته 
بود تل آیو اطالعات امنیتی را با امریکا به اشتراک 
گذاشته است که نشان می دهد روسیه از پهپادهای 

ایرانی درجنگ علیه اوکراین استفاده می کند.
پوتین در تماس تلفنی، نخست وزیری نتانیاهو 

را تبریک گفت.
بنیامین نتانیاهو توانست کابینه را تشکیل دهد و 

نخست وزیر بعدی اسرائیل خواهد بود.
در  روسیه  فدراسیون  رئیس  پوتین  والدیمیر 
نخست  تبریک  ضمن  نتانیاهو،  با  تلفنی  تماس 
و  ایران  و  اوکراین  وضعیت  درباره  او،  وزیری 
دیروز  تلفنی  مکالمه  این  کردند.  گفتگو  سوریه 

پنجشنبه انجام شد.
نتانیاهو به پوتین گفت کابینه اش قصد دارد " 
تهران را از کسب سالح هسته ای منع و با تالش 
مرزهای  در  نظامی  پایگاه  ایجاد  برای  ایران  های 
سوریه  به  او  اشاره  کند".  مقابله  اسرائیل  شمالی 

و لبنان است. 
نتانیاهو همچنین گفت امیدوار است در نزدیک 
ترین زمان، راه حلی برای پایان جنگ در اوکراین 

به دست آید.
بود  گفته  بریتانیا  دفاع  وزیر  هم  این  از  قبل   
روسیه قصد دارد در مقابل دریافت پهپاد از ایران، 

تجهیزات پیشرفته نظامی به تهران ارائه دهد.
بریتانیا  پارلمان  او که روز سه شنبه گذشته در 
درباره جنگ روسیه علیه اوکراین سخن می گفت 
حامیان  بزرگترین  از  یکی  به  ایران   " داد:  ادامه 

نظامی روسیه تبدیل شده است".
وزیر دفاع بریتانیا افزود: "در مقابل ارائه بیش از 
۳۰۰ پهپاد انتحاری ایرانی به روسیه، مسکو قصد 
دارد به ایران تجهیزات پیشرفته نظامی ارائه کند. 
این اتفاق خاورمیانه و امنیت بین الملل را به خطر 

می اندازد.
خارجی  سیاست   مسوول  بورل  جوزب 
حسین  دیدار  در  این  از  پیش  هم  اروپا  اتحادیه 
ایران  در اردن گفته  امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
فورا  را  از روسیه  نظامی  باید حمایت  تهران  بود 

متوقف کند.
اروپا  اتحادیه  و  امریکا  بریتانیا،  این  از  پیش 
تحریم هایی را علیه افراد و شرکت ها و نهادهایی 
مرتبط با ارائه پهپاد از سوی ایران به روسیه اعمال 

کرده بودند.

تبریک تلفنی پوتین به نتانیاهو
 با حضور ایران در مرزهای شمالی مقابله می کنیم

از  اسلوونی  جمهوری  رئیس  پنجمین  موسار 
آغاز استقالل ) ۱۹۹۱( است جمعه ریاست قوه 
مجریه را از بوروت باهور تحویل گرفته است.

به  ساله   ۵۴ حقوقدان  موسار،  پیرس  ناتاشا   
رئیس جمهوری  توانسته  که  زنی  اولین  عنوان 

اسلوونی شود امروز شروع به کار کرده است.
وی در این مراسم، وعده داد تا برای کرامت 
و حقوق انسان ها در اسلوونی و جهان مبارزه 

کند.
جمهوری  رئیس  پنجمین  موسار  پیرس 
و  است   )۱۹۹۱  ( استقالل  آغاز  از  اسلوونی 

بوروت  از  را  مجریه  قوه  ریاست  جمعه  امروز 
باهور تحویل گرفته است.

باهور از سال ۲۰۱۲ رئیس جمهوری اسلوونی 
بود.

در  آراء،  درصد   ۵۴ کسب  با  موسار  پیرس 
پیشین  وزیر خارجه  ساله،   ۴۶ لوگر  آنزه  مقابل 
 ۲۳ که  انتخابات  این  دور  اولین  در  شد.  پیروز 
اکتبر )اول آبان( برگزار شده بود، هیچ کدام از 
را  آراء  درصد   ۵۰ از  بیش  نتوانستند  نامزدها 
و  موسار  پیرس  ترتیب  این  به  و  کنند  کسب 

لوگر به دور دوم راه یافتند.

قانون  جدید پایتخت ژاپن: اجبار نصب صفحات خورشیدی در خانه ها

نخستین رئیس جمهور زن اسلوونی رسما آغاز به کار کرد

شرکت های خانه سازی باید ساالنه گزارشی 
انرژی  صفحات  از  تولیدی  برق  میزان  درباره 

ارائه کنند. نیز  خورشیدی 
تصویب  جدیدی  قانون  توکیو  شهر  شورای 
باید  براساس آن همه خانه های جدید  کرد که 

انرژی خورشیدی نصب کنند. صفحات 
های  خانه  همه  یورونیوز،  از  گزارش  به 
شوند  می  ساخته  ژاپن  پایتخت  در  که  جدیدی 
باید صفحات انرژی خورشیدی نیز نصب کنند. 
این قانون شامل خانه هایی می شود که آوریل 

۲۰۲۵ به بعد ساخته خواهند شد.
ساختمانی  شرکت   ۵۰ از  قانون  این  در 
که  مسکونی  های  ساختمان  شده  خواسته 
منابع  به  شوند  می  ساخته  تاریخ  این  از  بعد 
این  انرژی تجدیدپذیر خورشیدی مجهز شوند. 
میزان  درباره  گزارشی  ساالنه  باید  ها  شرکت 

اجرای این قانون ارائه کنند.
شود  می  باعث  گام  این  گویند  می  ناظران 

توکیو به سمت انرژی سبز حرکت کند.
انرژی  صفحات  نصب  و  تهیه  هزینه 

برق،  کیلووات   ۴ تولید  ظرفیت  با  خورشیدی 
حدود ۹8۰ هزار ین معادل ۶ هزار و 7۲۵ یورو 
طریق  از  مبلغ  این  گویند  می  مقامات  است. 
سال،   ۱۰ مدت  در  تولیدی  برق  فروش  درآمد 
باید  سازی  خانه  های  شود.شرکت  می  جبران 
از  تولیدی  برق  میزان  درباره  گزارشی  ساالنه 

ارائه کنند. نیز  انرژی خورشیدی  صفحات 
تولید  قانون،  این  طریق  از  دارد  قصد  توکیو 
آلودگی های کربنی را برای دهه های آینده، به 

میزان زیادی کاهش دهد.

و  کربنی  گازهای  میزان  دارد  برنامه  توکیو 
کاهش  نصف  به   ۲۰۳۰ سال  تا  را  ای  گلخانه 
سال  تا  و   )۲۰۰۰ سال  با  مقایسه  )درد  دهد 

۲۰۵۰ به صفر برساند.
از  و  صنعتی  کشورهای  جمله  از  ژاپن 
از  کشور  این  است.  جهان  بزرگ  اقتصادهای 
شمار  به  دنیا  گاز  و  نفت  بزرگ  واردکنندگان 

می رود.
 ۱۴ که  دارد  جمعیت  نفر  میلیون   ۱۲۵ ژاپن 

)توکیو( هستند. پایتخت  نفر ساکن  میلیون 

شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد  بند 8  مصوبه  نشست شماره  ۳۹  
شورای محترم اسالمی شهر صفادشت نسبت به اصالح و بهسازی بلوار 

شهید خرقانی از طریق مناقصه  اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه  مناقصه  وکسب اطالعات بیشتر به 

واحد امورقراردادها مراجعه نمایند. 
*ضمناً در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند 

با شماره تلفن ۶۵۲۹۶۴۵۰-۰۲۱ امور قراردادها تماس حاصل نمایند.
*مبلغ اعتبار : ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

*آخرین مهلت تحویل مدارک: ۱۴۰۱/۱۰/۱7

تجدید آگهی مناقصه
نوبت دوم

محمدعلی کریمی - شهردار صفادشت


