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علل عادی سازی روابط چهار کشور عربی با رژیم صهیونیستی
سیف الرضا شهابی

تیم فوتبال پرســپولیس روز شنبه هفته جاری 
در فینال جام باشــگاه های آسیا با نتیجه دو بر یک 
از حریف کره ای خود تیم اولســان شکســت خورد 
و نتوانســت آرزوی میلیون ها ایرانی را بعد از ســه 
دهه برآورده ســازد اما بالفاصله بعد از این شکست 
تحلیل ها و ارایه نظرات مختلف برای تسلی بخشیدن 
به این شکســت آغاز شــد و در این بین بســیاری 
شکست را با دشــمنی AFC  و حضور VAR که 
باعث عیان شــدن دو پنالتی شد، توجیه کردند اما 
واقعیت این است که با ارایه این دالیل واهی نمی توان 
ضعف و عقب ماندگی فوتبال کشور به ویژه در سطح 

باشگاه ها را پوشش داد.
باشــگاهی که در هر چند ماه یــک مدیر عامل 
عوض می کند، باشگاهی که باید برای حضور در جام 
باشگاه ها تقویت بشود بازیکنان خوب و تاثیرگذارش 
مثــل علی علیپور، علیرضا بیرانونــد، مهدی ترابی، 
شجاع خلیل زاده را از دست می دهد، عیسی آل کثیر 
را محروم می کنند و ...آیا باید انتظار قهرمانی داشت؟ 
چند روز قبل از بازی فینال مدیرعامل باشگاه به قول 
خــودش برای دادن روحیه به قطر رفته و در تمرین 

پنالتــی  می زند و پنالتی می گیــرد و... آیا او واقعا 
توانسته باعث افزایش روحیه بازیکنان شود؟ معموال 
در چنیــن برهه ای از زمان حضور بزرگان باشــگاه 
همچون علی کریمی، علی دایی ،احمدرضا عابدزاده، 
مهدی مهدوی کیا و... در تمرینات اثربخش اســت 
نه فردی که به واســطه های دولتی موفق به کسب 
سمت مدیرعاملی شده است و اکثر بازیکنان وی را به 
عنوان فردی می شناسند که فقط بتواند هر چه زودتر 
درصدهای بیشتری از قرارداد مالی آنها را تامین کند!

متاســفانه سال هاست مسیر رشــد و توسعه در 
فوتبال جاده موفقیت و رســیدن به راه صحیح برای 
رسیدن به مقصد را گم کرده است و در تمام دولت ها 

این رفتار و راه ها تکرار می شود! 
 در کشــور عزیزمان عده ای از افراد با حضور در 
فوتبال به دنبال مطرح کردن نام خود هســتند و به 
جای اینکه فوتبال مطرح باشــد و همگی برای رشد 
فوتبال تالش کنند برای نام خود دست و پا می زنند 
و این راه نامیمون و اشــتباه را کسانی طراحی می 
کنند که مدیریت ورزش را در سطح کالن در اختیار 

دارند.

کسانی که نه تنها عکسی با لباس ورزشی ندارند، 
بلکه کمترین فهمــی هم از ورزش و ورزشــکاران 
ندارند و این ضعف و نقیصه بزرگ را سعی می کنند 
با کلمات قلمبه و ســلمبه و به ظاهر پسندیده مثل 

سرباز فرهنگی و... پر کنند.
با این اوصاف است که باید خواست به جای متهم 
کردن همدیگر، مقصر جلــوه دادن بازیکنان، کادر 
فنی، کنفدراسیون فوتبال آسیا، داوری و...  مشکالت 

را در خودمان ریشه یابی کنیم .
خالصه کالم اینکه رســیدن تا این مرحله یعنی 
فینال هم کاری بزرگ و غیرقابل باور بوده اســت و 
بازیکنان تیم پرسپولیس با غیرت و یکدلی و همدلی 
کاری بسیار بزرگ را انجام داده اند و در این سه سال 
دوبار نایب قهرمان آسیا شده اند که باید قدردان آنها 
بود، اما  آیا باشــگاه های مطرح لیگ برتری کشــور 
واقعا به معنای واقعی باشــگاه هستند و تمام اصول 
باشگاه داری در آنها رعایت می شود یا اینکه بخاطر 
اشــتباهات و جوزدگی بسیاری از مدیران میلیاردها 
پول مملکت را به باد می دهند و همیشه مقروض و 

در حال رسیدگی به شکایات هستند و ....؟

در یکی دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا،  بر قراری رابطه دیپلماتیک بین امارات با رژیم 
غاصب اسرائیل فضای سیاسی خاورمیانه را فرا گرفت و 
به دنیال آن، بحرین اضافه شد و دستگاه تبلیغاتی کاخ 
سفید شروع به تبلیغات گسترده نمود و به عنوان برگ 
های برنده دستگاه دیپلماسی آمریکا  مطرح کرد و در 
همان ایام، سودان به عنوان سومین کشور عربی به دو 
کشور قبلی اضافه شد. ترامپ و پمپئو تا توانستند بر 
روی این موضوع  مانور دادند و ابراز خوشحالی کردند، 
با این تصور که با عادی سازی روابط دیپلماتیک بین 
ســه کشور عربی با رژیم صهیونیستی برنده انتخابات 

خواهند شد.
برای ارزیابی عادی ســازی شــتابزده روابط بین 
کشورهای عربی با اســرائیل و در  هفته های نزدیک 
به انتخابات آمریکا، باید اهداف دو طرف از این عادی 

سازی مورد توجه و دقت قرار گیرد.
با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا دست ترامپ و 
پمپئو در سیاست خارجی خالی بود. دیدارهای ترامپ 
با رهبر کره شمالی و حتی گام نهادن ترامپ در خاک 
کره شمالی  با موفقیت برای سکاندار کاخ سفید همراه 
نبود و تحریم ایران و فشار حداکثری، سبب نشد ایران 

به پای میز مذاکره بیاید.
در نهایت ترامپ خود را مجبور می دید دســت به 
دامن تعدادی از کشــورهای عربی شود و با دادن یک 
سری وعده ها و امتیازات  به برخی کشورهای عربی آن 
ها را وادار به برقراری رابطه با تل آویو بکند تا شــاید 
به عنوان موفقیت در سیاســت خارجــی از آن ها در 

تبلیغات انتخاباتی استفاده نماید .
عمده ترین وعده ترامپ به امارات و بحرین این بود: 

اگر مجددا انتخاب بشــود از  کشورهای مزبور با تمام 
قدرت در مقابل ایران دفاع خواهد کرد و فشــارهای 
نظامــی به ایران را از نظر دور نمــی دارد و از آنجائی 
که  امارات و بحرین در حال حاضر ، ایران را دشــمن 
اصلــی خود تلقی می کنند و هــر دولتی که ایران را 
تضعیف کند دوست خود می شمارند و با این امید که 
بــا کمک به  موفقیت ترامپ در بعد پیروزی او،  از آن 
ها در مقابل ایران پشتیبانی خواهد کرد به درخواست 
ترامپ رضایت دادند. در مقابل، امارات درخواستش را 
روی میز ترامپ گذاشت و از او خواست در ازای عادی 
ســازی رابطه با اســرائیل، آمریکا با فروش ۵۰ فروند 
هواپیمای اف ۳۵  به امارات موافقت کند و ترامپ هم 
قول مساعد داد. بطوریکه وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد 
: هدف از فروش این تسلیحات به امارات عربی متحده، 
مهار تهدیدهای روز افزون ایــران و دفاع در برابر آن 
به دنبال عادی ســازی رابطه امارات با اسرائیل است. 
اگر چه  امارات برای این که از حساســیت اسرائیل از 
تحویل هواپیماهای فوق الذکر بکاهد، پذیرفت بوسیله 

خلبان های اسرائیلی پرواز بکنند! 
واشــنگتن بعد از دو کشور حاشــیه خلیج فارس 
به ســراغ ســودان رفت و عبداهلل حمدوک نخســت 
وزیر سودان هم عادی ســازی با اسرائیل را منوط به 
حذف نام این کشور فقیر آفریقائی از فهرست حامیان 

تروریسم کرد که از سال ۱۹۹۳ اعمال می شود.
باز هم آمریکا برای موفقیت در انتخابات حاضر شد 
درخواست سودان را بپذیرد و این امتیاز را به خارطوم 
بدهد اگر چه برای ســودان ۳۳۵ میلیون دالر هزینه 

در بر داشت.
امتیازهائی که آمریکا به کشورهای عربی داد افاقه 

نکرد و ترامپ در انتخابات شکست خورد و کشورهای 
عربی خلیج فارس که بــا وعده های ترامپ در مقابله 
با تهران با ناکامی مواجه شــدند اکنون در آینده ای 

نامشخص بسر می برند.
یکی دیگــر از اهداف آمریکا برای عادی ســازی 
کشورهای عربی با اسرائیل، خدمتی است که ترامپ و 
تیم اونجلیکال او می خواهند به رژیم نامشروع اسرائیل 

انجام بدهند.
به ایــن خاطر،  با ایــن که ترامــپ در انتخابات 
شکست خورد و انگیزه اولیه اش برای عادی سازی که 
موفقیت در انتخابات بود از دست داد ولی همچنان به 
تالش هایش برای عادی سازی روابط با دیگر کشورهای 
عربی با اسرائیل ادامه می دهد و نمونه اش کشور مغرب 
را می توان ذکر کرد که در چند روز گذشته، روابطش 
را با اسرائیل و به تشویق واشنگتن عادی کرد. اگر چه 
رباط با تل آویو از قبل روابط عادی داشــتند و بعد از 
شروع انتفاضه قطع شده بود. در این مورد هم واشنگتن 
امتیاز  داد و حاکمیت کشور مغرب را بر صحرای غربی 
که مورد مناقشه چندین ساله بین مغرب و همسایگان 
است را  به رسمیت شناخت در صورتیکه به رسمیت 
شــناختن آمریکا برخالف قطعنامه های سازمان ملل 
است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل اعالم کرد: 
مســئله حاکمیت بر منطقه صحرای غربی موضوعی 
نیست که با به رسمیت شناختن این حاکمیت توسط 
یک کشور خارجی تغیر کند و قطعنامه های سازمان 

ملل در این خصوص حرف آخر را می زند.
این طور که مشخص است آمریکا سرابی را به رباط 
نشان داد و رباط هم روی سراب دلخوش کرد و مجددا 

روابطش را با اسرائیل عادی کرد.

باری؛
غروب او چو بدیدی، برآمدن بنگر

غروب، شمس و قمر را چرا زیان باشد؟
تو را غروب نماید، ولی شروق بود

لحد چو حبس نماید، خالص جان باشد
کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟!

چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟!
کدام دلو فرو رفت و پر برون نامد؟!

ز چاه، یوسف جان را چرا فغان باشد؟
تو را چنین نماید که او به خاک شدست
به زیر پای وی اکنون هفت آسمان باشد

مقامش عالی بود. انشــاءهلل متعالی خواهد بود. 

روحش قرین رحمت و مغفرت الهی باد.

از زمــان اعالم پیروز بایــدن، جریان جنگ طلب 
و البی های اســرائیل در واشنگتن به شدت به تکاپو 
افتاده اند تا بر رویکرد و سیاســت دولت او نسبت به 
ایران تاثیر بگذارند. هدف آن ها این است که نه تنها از 
بازگشت دولت بایدن به برجام و لغو تحریم ها ممانعت 
کنند، بلکه حتی مانع شکل گیری فضایی شوند که در 
آن کم ترین حرکت جهت کاهش تنش میسر باشد. 
این جریان ها برای رسیدن به این اهداف، چهار موضوع 
را در رســانه ها در دستور کار قرار داده و با جدیت در 

داالن های کنگره دنبال می کنند:
اول اینکه آن ها اصرار دانــد دولت بایدن موضوع 
مذاکره بر ســر فعالیت های موشکی و سیاست های 
منطقه ای ایران را به عنوان پیش شــرط بازگشت به 
برجام - یا پیش شــرط تداوم لغو تحریم ها - مطرح 
کند؛ دوم اینکه آن هــا تاکید دارند دولت بایدن - به 
جای بازگشت به برجام و اتخاذ یک رویکرد متفاوت - 
از آنچه »دستاوردهای فشار حداکثری دوران ترامپ« 
می خوانند به مثابه »اهرم فشار« علیه ایران همچنان 
استفاده کند؛ سوم اینکه آن ها فشار می آورند تا دولت 
بایــدن - به جای انعقاد یــک توافق نامه با ایران - به 
دنبال انعقاد یک »معاهده« با تایید ۳/۲ مجلس سنا 
باشد؛ و چهارم اینکه قصد دارند به کمک اهرم هایی که 
در مجلس سنا در اختیار دارند، مقامات ارشد سیاست 
خارجی دولت بایدن را به اتخاذ مواضعی وادار کنند تا 
موجب واکنش شــدید ایران شوند و از این طریق از 
همان ابتدای امر تعامل میان تهران و دولت بایدن را 

در مسیر سراشریبی بیندازند:

در اینجا، بــه هر یک از این موضوعات به اختصار 
می پردازم:

۱( موضوع نخســت مربوط به بحــث »مذاکرات 
تکمیلی« )Follow-on negotiations( اســت. 
جریان  ایران ســتیز در واشنگتن - با علم به اینکه در 
تهران نسبت به مبحث مذاکرات تکمیلی حساسیت 
شدیدی وجود دارد و با علم به اینکه زیاده خواهی های 
دولت بایدن موجب شکست فرایند تنش زدایی خواهد 
شــد - تالش می کند هم شــکل، هم کارکرد و هم 
محتــوای »مذاکرات تکمیلی« را خود تعیین کرده و 
از ابتدا به دولت بایدن تحمیل نماید. برای این جریان:
الف-  شــکل »مذاکرات تکمیلی« باید به صورت 
مذاکرات مســتقیم میان ایران و آمریــکا )و احیاناً با 

مشارکت متحدین منطقه ای واشنگتن( باشد؛
ب- کارکرد »مذاکرات تکمیلی« باید تحمیل نوعی 
»پیش شرط« برای بازگشت آمریکا به برجام یا احیاناً 
تداوم برجام باشد. در این سناریو، فرمول پیشنهادی 
آن ها این اســت که ابتدا بایدن به برجام بازگردد اما 
- با تعیین یــک ضرب االجل - تداوم اجرای برجام و 
تداوم لغو تحریم را به پذیرش مذاکرات تا تاریخ معین 

مشروط کند.
ج- محتــوای »مذاکرات تکمیلــی« نیز موضوع 
فعالیت های موشــکی و سیاست های منطقه ای ایران 

باشد.
طبیعتاً، از آن جا که تهران با هیچ یک از این شروط 
موافقت نخواهد کرد، جریان  جنگ طلب از هم اکنون 
فضای سیاسی و رســانه ای را با طرح این موضوعات 

اشباع کرده است.
۲( موضوع دوم جریان  جنگ طلب موضوع »اهرم 
فشار« )Leverage( اســت. آن ها بر این استدالل 
تاکید دارند که سیاست »فشــار حداکثری« ترامپ 
حاوی مزایایــی بوده که دولت بایدن نباید به راحتی 
از آن صرف نظــر کند. نظریه پردازان این جریان مدام 
در رسانه های آمریکا این بحث را مطرح می کنند که 
دولت بایدن - به جای از دســت دادن »دستاوردهای 
فشــار حداکثری« - کــه به زعم آن ها ایــران را در 
موقعیت ضعــف قرار داده - باید از آن برای کســب 
امتیازهای بیش تر از تهران بهره برداری کند. آن ها، در 
توجیه حفظ دستاوردهای سیاست فشار حداکثری، 
به »تغییر مناســبات منطقه پس عادی سازی روابط 
اعراب و اسرائیل« اشاره می کنند و استدالل می آورند 
که در فضای کنونی دیگر »حفظ برجام« موضوعیتی 
ندارد. به عبارت دیگر، آن ها مدعی اند از ۵ سال پیش 
تا کنون، یعنی از زمان انعقاد برجام تا امروز، »حقیقت 
جدیدی« )New realities( در مناسبات بین المللی 
ایجاد شده و دولت بایدن باید - با حفظ و استفاده از 
اهرم های سیاست فشار حداکثری - ایران را به تمکین 

با این حقیقت جدید وادار کند.
در همین راســتا، برای اقناع افکار عمومی داخل 
آمریکا نیز این بحث عوام فریبانه را مطرح می کنند که 
»آقای بایدن نباید اشــتباه ترامپ را تکرار کند و هر 
آنچه ســلف اش انجام داده را بــه صورت خودکار - و 

بدون بهره برداری از آن - ملغی نماید«!
ادامه در صفحه2

سرمقاله

یادداشت

یادداشت

موضوع فراخوان : خدمات نگهباني اماكن و تاسيسات ناحيه يك ) مناطق تهران، مركزي،  شمال،  شمالشرق، شمالغرب و ستاد(
با سالم و احترام 

               شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد فراخوان موضوع فوق را برگزار نمايد،.
•     محل و مكان اجراي كار:  اماكن و تاسيسات ناحيه يك

•      مدت اجراي كار: يك سال  
•      نام دستگاه نظارت: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – حراست 

•      قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
مبلغ برآورد : 133/229/682/022 ريال

-     درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي)الزامی( در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد. 
-     ارائه گواهينامه تعيين صالحيت معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي ) نگهباني ( الزامي مي باشد. 

-    دارا بودن گواهي تاييد صالحيت ايمني) از اداره كار( الزاميست .
-    ارائه تاييديه از سازمان حراست الزاميست .

زمان ونحوه  خريد اسناد ارزيابي كيفي : شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت 14:30 روز   شنبه مورخ 99/10/06 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت) 
ستاد( به نشاني  www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.

الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در 
سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي  اقدام نمايند و جهت  عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند. 
زمان و مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده : شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ  99/10/20  نسبت به تكميل اسناد مربوطه و 

بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت) ستاد( در مهلت مذكور  اقدام  نمايند.
اعالم نتايج ارزيابي كيفي : پس از انجام ارزيابي كيفي ، دعوتنامه شركت در مناقصه براي مناقصه گراني كه صالحيت ارزيابي كيفي را احراز نموده اند ارسال خواهد 
شد و در آن زمان مي بايست تا مهلت مقرر مندرج در دعوتنامه نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت) ستاد(اقدام نمايند..

زمان و محل گشايش پاكات مالي  : پيشنهادهاي واصله در مهلت مقرر در دعوتنامه و اسناد مناقصه ، در محل كميسيون مناقصات به آدرس:  تهران- خيابان سپهبد 
قرني- نرسيده به خيابان سپند- پالك 188-  طبقه  هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ) ستاد( بازگشايي و خوانده خواهد شد. 

جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاههاي ذيل مراجعه و يا با شماره 61630074-021 تماس حاصل فرمائيد . 

www.shana.ir                                     www.setadiran.ir                                www.ioptc.ir
شناسه آگهی:  1058907                                                                                                                                                                              روابط عمومي 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي 
 )   2099001105000110(

نوبت دوم

سازمان حفاظت محيط زيست در نظر دارد خودروهای مازاد خود را به شرح ذيل و به استناد مجوز شماره 0037-99-99  كميسيون ماده 2 از طريق مزايده عمومی و در قالب سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت به فروش برساند. كليه مراحل برگزاری مزايده از مرحله دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. مهلت ارائه پيشنهادات: ازساعت 11 صبح مورخ 99/10/01 تا ساعت 19 مورخ 1399/10/11 و زمان بازديد 
از 99/10/02 تا 99/10/03 از ساعت 8 صبح تا 14:30 بجز روزهای تعطيل در محل پاركينگ سازمان به آدرس مندرج در سامانه تداركات و زمان بازگشايی پاكت ها: ساعت 11 صبح  

مورخ 1399/10/13 
مبلغ تضمين شركت در مزايده به شكل ضمانت نامه و به شرح مندرج در اسناد وسامانه تداركات می باشد. هزينه  چاپ آگهی روزنامه به عهده برنده می باشد.

وضعيت فروش كاربری تيپ نوع سيستم مدل رديف

فروش صدور سند سواری پارس پژو 1385 1

فروش صدور سند سواری پارس پژو 1385 2

فروش صدور سند سواری پارس پژو 1385 3

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 4

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 5

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 6

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 7

فروش صدور سند سواری ال ايكس سمند 1384 8

فروش صدور سند سواری ال ايكس سمند 1384 9

فروش صدور سند سواری پارس پژو 1385 10

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 11

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 12

فروش صدور سند سواری جی ال ايكس آی پرايد 1386 13

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 14

فروش صدور سند سواری پارس پژو 1385 15

فروش اوراقی يكجا
)داشتن مركز اسقاط معتبر الزامی است(

اتوبوس درون شهری 302 بنز 1371 16

سواری ام بی 140 بنز 1380 17

سواری ام بی 140 بنز 1380 18

سواری ام بی 140 بنز 1382 19
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 41934

م.الف:2964   دبير خانه كميسيون معامالت سازمان  حفاظت محيط زيست 42781000

      

فراخوان مزايده عمومی

فراخوان مزايده 
عمومی

 رجوع به صفحه داخلی

رهبر انقالب: 
استخدام پرستاران با جدیت

 دنبال شود

صفحه2

 عادل فردوسی پور در اینستاگرام 
 چه چیزی را گزارش کرد؟

اخراج صدا و سیما از مدار مردم

صفحه4

دوشنبه 1 دی 1399- 6 جمادی االول 1442- 21 دسامبر  2020 -  سال نوزدهم  - شماره  5328 -  12 صفحه - 4000تومان

صفحه3 صفحه11

اگرچه آذربایجان برای پیروزی خود مدیون ترکیه است، اما روسیه نقش خود 
را به عنوان نماینده قدرت منطقه ای حفظ می کند. در نتیجه، باید دید که روسیه 
زین پس منافع ترکیه را در سوریه و دیگر صحنه ها در نظر خواهد گرفت یا خیر. 
معلوم نیست که ترکیه بتواند از موفقیت خود در جمهوری آذربایجان برای پیشروی 
در دیگر صحنه ها استفاده کند. به گزارش دیپلماسی ایرانی، »نیکالس دنفورث« 
در ریسپانســیبل استیت کرفت نوشت که گروه بحران بین المللی در سال ۲۰۱۱ 
نوشــت اگر جنگی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان آغاز شود، ترکیه با خطر 

»درگیری« در جنگ مواجه خواهد شد چرا که...

چند مقام ارشد آمریکایي اذعان داشتند بیم آن دارند که ترامپ براي تغییر نتیجه 
انتخابات به سوء اســتفاده از قدرتش روي بیاورد. به گزارش آکسیوس، مسئوالن 
ارشد دولت آمریکا بسیار نگران هستند که مبادا دونالد ترامپ رئیس جمهور حال 
حاضر کشور از قدرت دولتي سوءاستفاده کند تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوري 
را تغییر دهد. این پایگاه خبري به نقل از مقامات آمریکایي نوشــت: ترامپ زمان 
بسیار زیادي را با کساني میگذراند که به نظریه پرداز توطئه و شکاک بودن مشهور 
هســتند و به سوءاستفاده آشکار از قدرت، تشویق مي کنند. نگراني مسئوالن کاخ 

سفید این است که ترامپ به...

سود ترکیه از پیروزی آذربایجان 
در جنگ با ارمنستان

 
  

 واشنگتن در مدار کودتا 
توسط ترامپ

واشنگتن در فکر بازگشت به برجام است

یک بام 
و دوهوای غرب

 در احیای برجام
وقتی قالیباف یادش آمد نباید فضا را برای کاندیداهای ریاست جمهوری محدود کنند!

مخالفت مجلس با ممنوعیت »ریاست جمهوری نظامیان«
گروه سیاسی – در حالی که در روزهای اخیر، شرط گذاری عجیب مجلس برای کاندیداهای ریاست جمهوری باعث اعتراض بسیاری شده بود و به نظر می رسید 
رفتار مجلس بیش از اینکه قانون گذاری باشد، محدود کردن کاندیداهای مطرح برای بی رقیب ماندن رئیس مجلس در انتخابات ۱4۰۰ است، روز گذشته پیشنهاد یکی 
از نمایندگان برای حذف »فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و باالتر« به عنوان یکی از سوابق موثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، 
یکباره به یاد محمدباقر قالیباف آورد که مجلس نباید برای کاندیداهای ریاســت جمهوری فضا را محدود و تنگ کند؛ و به این ترتیب با هدایت وی، این پیشــنهاد با 

صفحه2مخالفت نمایندگان روبرو شد. 

صفحه3

صفحه 4

اناهلل و اناالیه راجعون
جناب آقای دکتر محمدرضا تاجیک عزیز

رسم بر این است که پیام تسلیت را کوتاه می نویسند؛ اما الفت ما با شما به گونه ای است که تصدیعمان اندکی طوالنی باشد.
همویی که زندگی را آفرید، مرگ را نیز آفرید. تعبیر کالم آســمانی این اســت که هیچ کدام از آن دو، از جنس عدم نیســت... هوالذی خلق الموت 

والحیاة...
ساده دلی می گفت: خوش می بود این جهان، گر نبودی پای مرگ، اندر میان.

حکیمی گفت: نه. گر نبودی مرگ اندر میان، هیچ نمی ارزید این جهان. خرمنی می بود به دشت افراشته. مهمل و ناکوفته بگذاشته...
روح متعالــی مــادر بزرگوارتان قرین رحمت الهی باد. در فقدان او بر جنابعالی و بازماندگان آن مرحومه، صبر جمیل و طول عمر باعزت و پربرکت از 

درگاه حضرت احدیت مسالت داریم.
فقدان مادر برای فرزند در هر سن و سالی حس یتیمی می دهد و مقامش بسی بلند است. ما که باشیم؟

با احترام و عرض تسلیت مجدد
دکتر مصطفی کواکبیان
دکتر رضا جاللی
 دکترعلی معنوی

در گفت وگوی »مردم ساالری آنالین« با دبیرکل خانه پرستار مطرح شد

تعارض منافع مدیران و دریافتی پرستاران!
وزیربهداشت:۲۰هزارپرستارامسالاستخداممیشوند


