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چون پاک دست و پاکیزه سرشت و دارای افکار روشن و صاحب 
قضی���ه ب���ود. »حبش« صحبت می کرد اما تملق نمی کرد، و احترام به 
خود را به همه تحمیل می کرد. »حبش« از »دیپلماسی بوسه باران« و 
مدیحه سرایی »عرفات« گونه، استفاده نمی کرد. البته این چیزی از ارزش 
و اهمیت »عرفات« کم نمی کند که هر وقت ضروری بود، می دانست 
چگونه نه؛ بگوید. هنگام محاصره »بیروت« توس���ط »اسرائیل«، وقتی 
»قذافی« به رهبران فلسطینی نصیحت کرد خودکشی را انتخاب کنند 
نه ننگ ]تسلیم و عقب نشینی[ را، »عرفات« به او پاسخ داد: تشریف 

بیاورید تا با هم خودکشی کنیم!
* روابط قذافی با صالح خلف عضو شورای مرکزی جنبش فتح 

چطور بود؟
»ابوایاد« برای »قذافی«، دش���من محسوب می شد. در سال ۱۹۸۰ 
سردبیر »خبرگزاری لیبی« بودم و دکتر »مفتاح االسطی عمر« رحمت اهلل 
علیه، مدیر دفتر »قذافی« بود. »مفتاح« از من خواست یادداشتی بنویسم 
و سریعاً در خروجی خبرگزاری منتشر کنم و در آن بیاورم که »صالح 
خلف«، اصالتا یهودی است. به »مفتاح« گفتم: این کار خوب نیست، 
چون »خلف« مدتی دیگر می آید و با »معمر ]قذافی[« روبوسی می کنند. 
می توانیم بنویسیم او دچار اشتباه یا حتی خائن است، اما درست نیست، 

درباره یک مبارز فلسطینی بگوییم اصالتا یهودی است.«
رفت و دوباره تماس گرفته و گفت: رهبر از تو اجرای دستور را 
می خواهد. به مقر رهبری در »باب العزیزیه« رفتم و به »اسطی«، گفتم 
می خواهم رهبر را ببینم. »مفتاح« گفت: به رویت گلوله خواهد گشود 
و کار به جایی می رسد که با تانک به خبرگزاری حمله کند، چون 
تو را متهم به تسخیر خبرگزاری کرده است. نیم ساعت منتظر ماندم. 
»اسطی« رفت و بازآمد و مجدداً ضرورت تهیه و انتشار یادداشت را 
به من ابالغ کرد. ]چاره ای نبود،[ یادداشت را با اشاره به اظهار نظری 
از »خلف« نوشتم و تاکید کردم: کسی که چنین اظهار نظری می کند، 
به ما  نش���ان می دهد که گویی صدایی یهودی اس���ت. یادداشت در 
س���اعات مرده خبری یعنی بعد از انتشار روزنامه ها، منتشر شد چون 
احساس من این بود که »معمر ]قذافی[« این نوع تدبیر امور را ترجیح 
می دهد. در حقیقت »ابوایاد«، ش���خصیتی قوی بود که با »قذافی« و 
»عبدالسالم جلود« خیلی شاخ به شاخ می شد، و نظراتش را بلند بلند 
م���ی گف���ت و آنها را عصبانی می کرد و می رفت. »ابوایاد« در دوره 
ای هم به سمت حمایت از مخالفین »لیبی« رفت و به برخی از آنها، 

گذرنامه های جعلی داد. 
* ممکن است دستگاه های امنیتی لیبی ارتباطی با ترور ابوایاد در 
تونس پس از تهاجم عراق به کویت داشته باشند، به ویژه که قاتل 

به نفع ابونضال کار می کرده است؟
نمی خواهم بدون اطالعات، پیشگویی کنم.

* موضع قذافی درباره تهاجم عراق به کویت چه بود؟
صادقانه می گویم، »قذافی« از ]اقدام[ »صدام« به شدت عصبانی بود. 
اما عصبانیت کسی که آینده را می خواند. »قذافی« می گفت: هزینه هر 
چه باشد، نباید بر علیه هیچ عربی، به کمک بیگانگان رو آوریم. گویی 
آینده و آن چه بر سر خودش می آید را می خواند. در سخنرانی خود 
در اجالس سران عرب در »دمشق« هم وقتی از اعدام »صدام« صحبت 
کرد، چیزی در این باره گفت. »قذافی« به رهبران عرب گفت: نوبت 
شما هم خواهد رسید. در تهاجم »عراق« به »کویت«، رویای »قذافی« 
ای���ن ب���ود که بتواند کاری را تکرار کند که »عبدالناصر« با »عبدالکریم 
قاس���م« کرد، وقتی »کویت« را تهدید کرد. طبیعتاً شرایط و موازنه قوا 

متفاوت بود ]و این رویا محقق نشد[ .
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نمونه ه���اي تصمیم گیري هاي ناهماهنگ در این مورد متعدد بود. 
کاهش حمایت هاي گمرکي در مرزهاي اتحادیه و آمد و شد مهاجران 
بدون اقدامات کنترلي، مخل اقتصاد اروپا بود و بازتاب آن در امنیت 
شهروندان از نتایج این وضع بود. در این مورد نیز بروکسل تا مدتها 
سیاست عدم حساسیت و خونسردي را پیشه کرده بود. اقداماتي که باید 
در جهت جلوگیري از رقابت نادرست تولیدکنندگان که حقوق بگیران 
خود را به ش���دت استثمار مي کردند، انجام مي گرفت، خیلي با تأخیر 
صورت گرفت. براي اجتناب از جاسوسي صنعتي، اقدام زیادي صورت 
نگرفت. این در حالي بود که این امر به صورت وسیعي از سوي روسیه 

و چین و حتي آمریکا عملي و مرسوم است. 
اروپا همچنان خود را گسترش میداد و در این راه به تبعیض هاي 
موج���ود در جوامع و اقتصاد هایي که ب���ه طور متناوب در آن ادغام 
مي ش���دند، توجهي نداش���ت. تصمیم براي ادغام این یا آن کشور در 
اتحادیه باید با دقت زیادي توأم میبود و براي شناخت و آماده کردن 
پذیرش برخي کشورها باید وقت صرف مي شد. حاکمان بروکسل باید 
با وس���واس مدارک ارائه شده داوطلبان ادغام را بررسي مي کردند. از 
سوي دیگر، اتحادیه باید اقداماتي را براي کشورهایي که اصول پایه را 
رعایت نمي کردند، تعریف مي کرد تا بازدارنده باشد. در مواردي، ناکامي 
خیلي واضح بود. به همین دلیل، بخش مهمي از جمعیت اروپا دیگر 
اعتمادي به مس���ئوالن بروکس���ل ندارند. طي سال هاي ۱۹۹2 و ۱۹۹3 
زماني که بحث بر روي تأیید معاهده ماستریخت جریان داشت و آن را 
در فرانسه و دانمارک به همه پرسي گذاشته بودند، تنها اکثریتي ضعیف 
از آن حمایت کردند. در زمان مذاکره براي تأیید معاهده رم دوم2 در 
خصوص اساسنامه اروپا، این عدم اعتماد بازهم بیشتر شد، به نحوي که 
پس از همه پرسي در هلند و فرانسه در 2۹ اکتبر 2۰۰5، طرح حائز 
اکثریت الزم نش���د؛ با این همه، خطر این واگرایي و بروز احساسات 

ضد اروپایي درست ارزیابي نشده است. 
در 23 ژوئن 2۰۱6، هنگامي که مردم بریتانیا در همه پرسي براي 
حفظ انگلستان در اتحادیه واکنش منفي نشان دادند، شرایط تغییر کرد. 
برگزیت نشان داد که در اروپا بحراني جدي وجود دارد و این بحران 

از جنس حکمروایي است.  

فصل دهم  
بحران حکمروایي

س���اختار اروپا3 در شکل کنوني آن، با روشي دموکراتیک حاصل 
ش���ده است. در نگاه اکثر ناظران، نتایج روش هایي که براي یکپارچه 
کردن اروپا به عمل آمد، توانست به گونه اي باشد که اکثریت ساکنان 
اروپا را به حمایت دائمي از آن ترغیب کند. نقد نهادهاي بروکسل و 
سیاست هاي آن، امروز نسبت به گذشته بازتاب بیشتري دارد. با اینکه 
مي دانستیم، اما چنین فکر مي کردیم که اگر مسأله را به انتخاب آزاد، 
یعني ماندن در اتحادیه یا ترک آن واگذار مي کردیم، مسلما شهروندان 
کشورهاي عضو، بنا بر خرد خود، اروپا را انتخاب مي کنند. البته برگزیت،4 
عکس این خوشبیني را ثابت کرد، چرا که طبقة سیاسي که مدیریت 
آن را برعهده داش���ت، نتوانس���ت با بخش مهمي از رأي دهندگان در 

تماس نزدیک باشد.
براي یک مدیریت و حکمراني درست باید بین اهداف مورد نظر 
حکومت و نهادهاي واسط از یک سو و تمایالت شهروندان از سوي 

دیگر، توافق وجود داشته باشد. 
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 یک کارش����ناس مس����ائل آمریکا در 
خصوص نقش آمریکا در حمایت از رژیم 
صهیونیستی و تفاوت های سیاست کاخ سفید 
در دول����ت جمهوری خواهان و دمکرات ها 
گفت: با وجود تفاوت در سیاست های دونالد 
ترامپ و جو بایدن در قبال تل آویو اما دولت 
دمک����رات آمریکا همچنان خود را متعهد به 
حمایت از اسرائیل در حوزه امنیتی می داند؛ 
به همین دلی����ل دولت جو بایدن با وجود 
اختالف با رژیم صهیونیستی در حوزه های 
دیگر، در عرصه  نظامی و پشتیبانی های مالی 
همچنان امنیت اس����رائیل را برای خود یک 

اصل محوری تعریف می کند.   
دکتر طهم����ورث غالمی در گفتگو با 
س����ایت شورای راهبردی روابط خارجی با 
تأکید بر این موضوع که حمایت های نظامی 
آمریکا از اس����رائیل س����بب خواهد شد که 
این رژیم با جرات و جس����ارت بیش����تری 
سیاست های منطقه ای خود را پیگیری کند و 
به نقض حاکمیت کشورهایی مانند لبنان و 
سوریه و نیز حمله به مردم فلسطین به ویژه در 
نوار غزه مبادرت ورزد، گفت:  به عبارت دیگر 
حمایت های سیاسی و نظامی آمریکا از رژیم 
صهیونیستی، آزادی عمل آن را در پیگیری 
سیاست های مخاطره جویانه افزایش داده است 
.   کارشناس مسائل آمریکا به مخالفت هایی 
که درون جامعه آمریکا با سیاست های کاخ 
سفید در قبال اسرائیل وجود دارد اشاره کرد و 
افزود:  بخشی از جامعه آمریکا با سیاست های 
این کشور در قبال اسرائیل مخالف و معتقد 
به بازنگری جدی در این سیاست ها هستند. 
همچنین اندیشمند بزرگی مانند استفان والت 
نیز معتقد است آمریکا باید به سیاست پرهزینه 
حمایت از اسرائیل پایان دهد. به اعتقاد وی 
ریش����ه اصلی ضدیت جهان عرب و دنیای 
اسالم با آمریکا به حمایت های واشنگتن از 

تل آویو برمی گردد.   
غالمی همچنی����ن در ادامه به واکاوی 
سیاست های رژیم صهیونیستی در برابر آمریکا 
پرداخت و گفت:  دولتمردان رژیم صهیونیستی 
هم����واره تالش کرده اند که موضوع اهمیت 
این رژیم در سپهر سیاسی آمریکا فراجناحی 
باقی بماند؛ به این معنا که رژیم صهیونیستی 
سعی کرده تا به هیچ یک از روسای جمهور 
از دو حزب سیاسی آمریکا یعنی دمکرات ها 
و جمهوری خواهان خیلی نزدیک نش����ود تا 
هم����واره حمایت هر دو حزب را به همراه 
داش����ته باشد   .وی با اشاره به اینکه برای 
نخستین بار در انتخابات سال 2۰۱2 ریاست 
جمهوری آمریکا بنیامین نتانیاهو این سنت 
را نادیده گرفت و به شکل علنی از ریاست 
جمهوری میت رامن����ی، کاندیدای حزب 
جمهوری خواه حمای����ت کرد، افزود:  این 
مسئله سبب ش����د در دوران باراک اوباما، 
روابط تل آویو و واش����نگتن پرتنش شود؛ 
به گونه ای که اوباما در هفته های پایانی دولت 
خود در س����ال 2۰۱6 با عدم وتو، اجازه داد 
قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی 

تصویب شود.
کارش����ناس مسائل آمریکا با بیان اینکه 
اسرائیل در سال 2۰۱6 از ریاست جمهوری 
دونال����د ترامپ حمایت ک����رده بود، تأکید 
ک����رد:  ل����ذا این رژیم در دوران 4 س����اله 
ترامپ، حمایت های فراوانی از طرف آمریکا 
دریافت ک����رد. عالوه بر حمایت های مالی 
و نظامی، ترامپ س����فارت این کشور را از 
تل آویو به بیت المقدس منتقل س����اخت، با 
شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در کرانه 

باختری موافقت کرد و بلندی های جوالن را 
به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت 
ش����ناخت.وی افزود:  همچنین ترامپ متأثر 
از درخواس����ت نتانیاهو از توافق هسته ای با 
ایران خارج شد و اقدامات نظامی تل آویو در 
سوریه را مورد تائید قرار داد.غالمی با اشاره 
به روی کار آمدن جو بایدن گفت:  در این 
دوره بار دیگر اختالف بین رژیم صهیونیستی 
و حزب دمکرات که از س����ال 2۰۰۸ وجود 
داش����ت خود را نشان داده است. به گونه ای 
که علیرغم گذشت بیش از یک ماه از آغاز 
ریاست جمهوری بایدن، وی حاضر به مکالمه 
تلفنی با نتانیاهو نش����ده است .به گفته این 

کارش����ناس به دنبال مخالفت باسیاست های 
نتانیاهو، در کمپین ه����ای انتخاباتی 2۰2۰ 
البی های طرفدار اس����رائیل در داخل آمریکا 
از بای����دن حمایت کردند و صدای اعتراض 
به سیاست های رژیم صهیونیستی در مجلس 
نمایندگان آمریکا نیز بلندتر ش����د. درواقع 
وجود فضای مناسب در داخل آمریکا برای 
نقد سیاست های رژیم صهیونیستی سبب شد 
که جو بایدن سیاس����تی متفاوت تر از ترامپ 

در پیش بگیرد.
غالمی در خصوص تفاوت دیدگاه های 
ترامپ و بایدن پیرامون مناس����بات آمریکا 
با اس����رائیل توضیح داد:  برخالف ترامپ، 
بایدن معتقد به طرح صلح دو دولت است،  
بلندی های جوالن را به عنوان بخشی از خاک 
اس����رائیل نپذیرفته و با وجود درخواست 
رژیم صهیونیس����تی ، مذاکرات احیای برجام 
با ایران را آغاز کرده اس����ت. به این خاطر 
می توان گفت در دوران جو بایدن س����طح 
اختالفات آمریکا و رژیم صهیونیستی شدت 
بیشتری پیدا کند؛ به گونه ای که همین عامل 
سبب شده است تا در سیاست های اعالمی 
مقامات سیاسی اسرائیل این سخن مطرح شود 
که اسرائیل در صورت نیاز مستقل از آمریکا 
اقدام خواهد ک����رد.وی درباره نگاه جامعه 
اس����رائیل به روی کار آمدن دمکرات ها نیز 
گفت:  در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 

2۰2۰ بخشی از جامعه اسرائیل که طرفدار 
ترامپ بودند از روی کار آمدن بایدن نگران 
بودن����د و بر این باور بودند که در صورت 
پیروزی جو بایدن،  آمریکا، رژیم صهیونیستی 
را رها خواهد کرد. عالوه بر این بخشی از 
جامعه اسرائیل علت مخالفت دمکرات ها با 
سیاست های اسرائیل را ناشی از سنت شکنی 
نتانیاهو می دانند که در س����ال 2۰۱2 با ورود 
به انتخابات آمریکا رسماً از کاندیدای حزب 
جمهوری خواه حمایت کرد.کارشناس مسائل 
آمری����کا در نهایت تأکید کرد:  واقعیت این 
است که موضوع رژیم صهیونیستی هم اکنون 
در داخ����ل آمریکا نه موضوعی فراجناحی 

بلکه موضوعی حزبی شده است. بدین معنا 
ک����ه حزب جمهوری خواه خود را متعهد به 
حمایت کامل و همه جانبه از اسرائیل می داند؛ 
در مقاب����ل حزب دمکرات هرچند خود را 
متعهد به تأمین امنیت اس����رائیل می داند اما 
نس����بت به سیاست های این رژیم در سطح 
منطقه و نیز مخالفت آن با مذاکرات برجام، 

به شدت بدبین است.
ماجراجویی ه��ای دولت جدید رژیم 
صهیونیس��تی و حق پاسخگویی محور 

مقاومت 
یک تحلیلگر مسائل غرب آسیا با بیان 
اینکه گرچه دولت جدید در رژیم صهیونیستی 
از ائتالف احزاب راست، چپ و میانه تشکیل 
شده، اما برای ایجاد اتحاد بیشتر میان آن ها 
ممکن است شاهد اقدامات تندروانه ای هم 
باشیم، گفت: اس����رائیل انتظار پاسخ قاطع 
موشکی را از گروه های مقاومت در جنگ ۱2 
روزه نداشت، در چنین شرایطی تصمیم برای 
حمله مجدد به غزه نیز برای رژیم صهیونیستی 
آسان نخواهد بود.سید صباح زنگنه در گفتگو 
با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با 
اشاره به برخی ماجراجویی های صورت گرفته 
در دولت جدید رژیم صهیونیستی به ویژه ادامه 
حمالت به ساکنان محله شیخ جراح و صدور 
مجوز برای ادامه سیاست شهرک سازی ها در 
کرانه باختری، اظهار داش����ت: سیاست های 

کلی احزاب یهودی صهیونیس����تی حاکم بر 
اسرائیل ادامه تسلط بر سرزمین های فلسطینی 
است. ممکن است در این مسیر یک حزب 
سیاست های تندروانه تری داشته باشد و حزب 
دیگر به طور متفاوتی این اهداف را پیگیری 
کند.وی ادامه داد: این رژیم درمجموع برای 
حفظ انسجام کلی و ایجاد روحیه مقاومت 
در مقاب����ل واقعیت ها، گاهی به مانورهایی 
هم دس����ت می زند، ازجمله شاهد ورود به 
مسجداالقصی و تعرض به منطقه شیخ جراح 
و صدور مجوز برای ایجاد ش����هرک های 
صهیونیست نشین در کرانه غربی هستیم . 
این تحلیلگر مسائل غرب آسیا با اشاره 

به اخبار منتشر شده در تعدادی از رسانه های 
رژیم صهیونیستی درخصوص احتمال حمله 
نظام����ی این رژیم به غزه طی دو ماه آینده، 
گف����ت: وادادگی دولت خودگردان در قبال 
رژیم صهیونیستی قابل توجه است؛ هراندازه 
دولت خودگردان بیشتر خود را در خدمت 
تأمین امنیت اس����رائیل قرار دهد، طبعاً آن ها 
هم بیشتر به سمت اشغال اراضی متعلق به 
فلسطینیان می روند.وی اضافه کرد: عالوه بر 
آن مقاومت و بروز مظاهری از پدیده مقاومت 
در مناطق کرانه غربی و تحت اش����غال 4۸، 
قطعاً عاملی است که در مسیر اقدامات بعدی، 
س����ران رژیم صهیونیستی را نگران می کند، 
همان طور که شاهد اعتراضات قابل توجهی 
در این مناطق بودیم.زنگنه حمایت های آمریکا 
از سیاس����ت های حاکمان تل آویو را از دیگر 
عوامل تأثیرگذار در سیاست های دولت جدید 
در قبال فلس����طینی ها عنوان کرد و افزود: 
هرچند سیاس����ت کلی واشنگتن حمایت از 
همه سیاست های رژیم صهیونیستی است، اما 
س����خنان آقای بایدن در اوایل ورود به کاخ 
سفید، حاکی از تجدیدنظر در سیاست های 
حمایتگرانه قاط����ع در زمینه های جوالن، 
بازگشایی کنسولگری در بخش شرقی قدس 
و نوعی عدم رضایت از ایجاد ش����هرک های 
صهیونیست نشین بود.وی گفت: با تشکیل 
دول����ت بایدن و رفت وآمدهایی که صورت 

گرفت، آخرین اظهارات اس����رائیلی ها نشان 
می دهد فش����ار زیادی بر بایدن و دولت او 
ایجاد ش����ده و ممکن است در آن سه مورد 
هم شاهد تغییر سیاستی نباشیم؛ همان طور که 
اعالم کردند بلندی های جوالن تحت اشغال 
اسرائیل باقی خواهد ماند! زنگنه تأکید کرد: 
گرچه دولت جدید از ائتالف احزاب راست، 
چپ و میانه تشکیل شده، اما برای ایجاد اتحاد 
بیشتر میان آن ها ممکن است شاهد اقدامات 
تندروانه هم باشیم. درواقع ائتالف حاضر در 
قدرت با ادعای تأمین امنیت اسرائیل، سعی  
می کند دست چپی ها را مجبور به همراهی کند 
و آن ها هم اقدامات تندروانه دست راستی ها 
را تائید کنند.این کارشناس مسائل غرب آسیا 
با اشاره به حضور دو حزب عربی فلسطینی 
در ائتالف ش����کننده حاضر در قدرت در 
رژیم صهیونیستی و تأثیر ماجراجویی ها علیه 
فلسطینی ها بر عملکرد این دو حزب، تصریح 
کرد: در این شرایط این احتمال وجود دارد 
که احزاب عربی که وارد این ائتالف شده اند، 
از ائتالف خارج شوند و کابینه دوباره مجبور 

به تشکیل ائتالف جدیدی شود.
وی به تالش های نتانیاهو برای انحالل 
دولت و ایجاد دولت راست گرای دیگر برای 
حضور خود در قدرت پرداخت و ادامه داد: 
البت����ه این نگرانی وجود دارد که نتانیاهو با 
وجود همه مشکالتی که برایش ایجاد شده 
و احتمال محاکمه او به دلیل پرونده فسادش، 
همچنان سعی می کند احزاب دست راستی 
را ترغیب به ایجاد تنش جدید کند و بعد از 
خروج احزاب عربی و یا چپ، مجدداً خود 
را به عنوان جایگزین مقبول تر معرفی نماید 
.زنگنه به وضعیت گروه های فلس����طینی در 
برابر رژیم صهیونیستی و همچنین حمالت 
موش����کی و اقدام هماهنگ این گروه ها در 
جنگ اخیر به مناطق صهیونیس����تی اشاره 
و تأکید کرد: با اینکه گروه های فلس����طینی 
مشکالت فراوانی دارند، اما جنگ ۱2 روزه 
این گروه ها را به هم نزدیک کرد و اسرائیل هم 
انتظار چنین پاسخی را از گروه های مقاومت 
نداش����ت. در چنین شرایطی هرگونه اقدام 
جدیدی علیه غزه و حمله به آن برای رژیم 

صهیونیستی به سادگی میسر نخواهد بود.
وی گفت: ضمن اینکه رژیم صهیونیستی 
در معادالت خود باید سالح ها و تاکتیک های 
جدید مقاومت فلسطین را لحاظ کند. بااین حال 
همچنان دول����ت خودگردان به عنوان عامل 
تفرقه، عمل و با سازمان های امنیتی اسرائیل 
همکاری می کند. این وضعیت گرچه به لحاظ 
حس ملی برای فلسطینی ها تاسف بار است، 
اما همکاری و اصرار گروه های فلس����طینی 
مقاوم در برابر رژیم صهیونیستی را افزایش 
می دهد.این کارشناس مسائل غرب آسیا با 
اشاره به اظهارات وزیر خارجه مصر درباره 
رایزنی ها با دولت جدید در رژیم صهیونیستی 
در خصوص پیشبرد  طرح صلح    باوجود 
اقدامات این دولت علیه فلسطینی ها، گفت: 
مصر در سرزمین های فلسطینی دخالت و نفوذ 
دارد، این کشور حضور تاریخی داشته و امتداد 
جغرافیایی به خصوص برای غزه محسوب 
می ش����ود. زمانی، غزه هم تحت مدیریت 
مصری ها بود و بخشی از صحرای سینا جزء 
فلس����طین محسوب می شد.وی یادآور شد: 
رفت وآمد فلسطینی ها از گذرگاه بزرگشان 
تحت نظر مصری ها قرار می گیرد؛ بنابراین 
در هر جنگ و صلحی مصری ها حضور پیدا 
می کنند و می خواهند همچنان پرونده فلسطین 

و غزه در دست آن ها باشد. 

 تفاوت ها و شباهت های رویکرد 
ترامپ و بایدن در قبال رژیم صهیونیستی 

ت اول
آگهي فراخوان مناقصه عمومي    نوب

(ارزيابى كيفى – بصورت يك مرحله اى)
شركت فاضال� تهر�� �� نظر ���� �نجا� عمليا� �جر�ئى لوله گذ��� � �صال� � با�سا�� خطو� فاضالبر� مو�� نيا� خو� 
�� �� محل �عتبا��� جا�� � با �عايت �ئين نامه معامال� شركتها� �� � فاضال� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت 

برگز�� نمايد. 
 كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� 
س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� �� 
صو�� عد� عضويت قبلى� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى �� جهت شركت �� مناقصه 

محقق سا�ند.  
 نا� � نش��اني �ستگا� مناقصه گز��: ش���ركت فاضال� تهر�� - تهر���  خيابا� شهيد بهشتي� خيابا� �نديشه� نبش 

�نديشه ششم � تلفن: 02188435961 �  فكس: 02188409194 

مبلغ بر���� ��ليهمحل �جر��
(�يا�)

سپر�� شركت 
�� مناقصه (�يا�)

متر��
(متر)

قطر 
شما�� مناقصهپايهمد� پيما�(ميليمتر)

�صال� � با�سا��
 خط فاضال� خيابا� 
سبالنمنطقه8 تهر��

52000005420000034 ��12 ما�00012301200�000 � 883 � 4351 � 253� 412 � 58

 مهلت �مانى ��يافت �سنا� مناقصه : تا ساعت 18  ��� شنبه مو�� 26 /1400/04
 مهلت ���ئه پيشنها�ها: تا ساعت 10صبح ��� شنبه مو�� 1400/05/09
 تا�يخ با�گشايى پاكت ها : ساعت 11 صبح ��� شنبه مو�� 1400/05/09

 گو�هى تاييد صالحيت �يمنى (HSE) �� سو� ����� تعا���كا� � �فا� �جتماعى �لز�مى �ست.
 �متيا� قابل قبو� �� ���يابى �سنا� كيفى توسط كميته فنى � با��گانى (حد�قل 65)

مبلغ تضمين شركت �� مناقصه : شركت كنند� ميبايستى تضمين شركت �� مناقصه خو� �� بصو�� ضمانتنامه بانكى � 
يا به صو�� فيش نقد� �� �جه ش���ركت فاضال� تهر�� به شما�� حسا� 1229948072 نز� بانك ملت شعبه شريعتى كد 
68296 ���يز نمايد � بايس���تى �صل تضمين(پاكت �لف) �� پاكت ��بسته �� مهلت مقر� به �بيرخانه شركت فاضال� تهر�� 

تسليم گر��.
 (( به پيشنها�ها� فاقد مهر � �مضا� �مشر���مخد�� � پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� فر�خو�� ��صل شو� 

مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.)) 
(( ضمنا هزينه چا� �گهى به عهد� كا�فرما مى باشد))

��������������������������������������������
 � http://iets.mporg.ir جهت كسب �طالعا� بيشتر به ���� �ينترنتى

http://ts.tpww.ir  , www.setadiran.ir مر�جعه نمايند.
شركت فاضالب تهران

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه 
براى سال مالى منتهى به 1399/12/30 

شركت بيمه سينا (سهامى عام)
شماره ثبت 211439 و شناسه ملى 10102529006

بدين  �س���يله �� كليه س���هامد���� محتر� � يا نمايند� قانونى � تا� �الختيا� �نا� �عو� 
مي ش���و� جهت ش���ركت �� مجمع عمومى عا�� ساليانه بر�� س���ا� مالى منتهى به 
1399/12/30 كه ساعت 9 ��� سه ش���نبه مو�� 1400/04/29 �� محل تهر��� خيابا� 
بهشتى نرسيد� به تقاطع �ليعصر� پال� 309� ش���ركت بيمه سينا شعبه شهيد بهشتى 

برگز�� مى شو� حضو� بهم �سانند.
سهامد���� محتر� � يا نمايندگا� قانونى �نا� مى تو�نند جهت ��يافت كا�� ���� به جلسه 
مجمع با ���ست ��شتن مد��� مالكيت سها� � ���ئه كا�� ملى� �كالت نامه �سمى بر�� 
�ش���خا� حقيقى � معرفى نامه معتبر بر�� نمايندگا� �شخا� حقوقى �� ساعت 8:30 

هما� ��� به محل برگز��� جلسه مجمع به ���� فو� مر�جعه نمايند.
دستورجلسه:

1- �س���تما� گز��� هيئت مدير� � حسابر� مستقل � با��� قانونى �� ��بطه با عملكر� 
سا� مالى منتهى به 1399/12/30.

2- بر�سى � تصويب صو�� ها� مالى مربو� به عملكر� سا� مالى منتهى به 1399/12/30.
3- تعيين حسابر� � با��� قانونى �صلى � على �لبد� � تعيين حق �لزحمه بر�� سا� مالى 1400.

4- تعيين ���نامه كثير �النتشا� جهت ��� �گهى ها� شركت. 
5- تعيين حق حضو� �عضا� غير موظف هيئت مدير� � پا��� �عضا� هيئت مدير�.

6- �تخا� تصميم �� خصو� تقسيم سو� سا� مالى 1399.
7- �نتخا� �عضا� �صلى � على �لبد� هيئت مدير�.

8- ساير مو���� كه تصميم گير� ��جع به �� �� صالحيت مجمع عمومى عا�� ساليانه �ست.
با عنايت به �بالغيه ش���ما�� 440/050/�/98 مو�� 1398/12/26 سا�ما� بو�� � ����� 
بها��� �� خصو� مصوبه س���تا� ملى مبا��� با بيما�� كر�ن���ا مبنى بر برگز��� مجامع 
عمومى ش���ركت ها با حضو� حد�كثر 15 ش���خص حقيقى � حقوقى� لذ� �مكا� مشاهد� 
مستقيم جلسه مجمع جهت س���هامد���� محتر� به صو�� �ند� �� طريق سايت �سمى 

شركت به ���� www.SinaInsurance.com فر�هم شد� �ست.
هيئت مديره شركت بيمه سينا(سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه 
صاحبان سهام شركت الياف ( سهامى عام )

شماره ثبت 10729و شناسه ملى 10100431059
بدينوس���يله �� كليه صاحبا� محتر� س���ها� يا نمايندگا� قانونى �نها 
�عو� مى شو� �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� ساليانه شركت �ليا� 
(سهامى عا� )كه ��� ساعت 9 ��� سه شنبه مو�� 29 /1400/04 ��  
محل شركت �ليا� ��قع �� تهر�� : جا�� قديم كر�-كيلومتر 12- ��� 
جا�� شهريا�- مقابل �پو ��تش برگز�� مى شو� حضو� به هم �سانند. 

دستور جلسه : 
1- �س���تما� گز��� فعاليت هيئت مدير� � حسابر� � با��� قانونى 

بر�� سا� مالى منتهى به 1399/12/30  
2- بر�س���ى � تصويب صو�� ها� مالى مربو� به عملكر� سا� مالى 

منتهى به 1399/12/30 
3- �نتخا� با��� �صلى � على �لبد� بر�� سا� مالى 1400 .

4- �نتخا� ���نامه كثير �النتشا� . 
5- �نتخا� �عضا� هيئت مدير� .

6- ساير موضوعاتى كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� مى باشد.
�� سهامد���� محتر� � نمايندگا� قانونى �نا� ��خو�ست مى شو� با �� 
�ست ��شتن �صل ����� سها� � مد��� شناسايى معتبر جهت ��يافت 
برگه ���� به جلس���ه �� تا�يخ ��� �گهى به مد� يك هفته به شركت 

�ليا� مر�جعه فرمايند. 
هيئت مديره شركت الياف ( سهامى عام )

 بدينوس���يله �� كليه سهامد���� محتر� شركت �ير�� خو��� (سهامي عا�) �عو� به عمل مي �يد �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت � بر�� سا� مالى 
منتهي به 30  �س���فند ما� 1399 كه ��� ساعت 8 صبح ��� سه شنبه مو�� 1400/04/29 �� محل سالن �جتماعا� شركت ساپكو ��قع �� شهر تهر�� كيلومتر 12 

بز�گر�� شهيد لشگر� (جا�� مخصو� كر�) تشكيل مي گر��� حضو� بهم �سانند.
با توجه به مصوبه شما�� 104/31 مو�� 1398/12/20 ستا� مبا��� با بيما�� كر�نا � �بالغيه شما�� 440/050/�/98 � مو�� 1398/12/26 سا�ما� بو�� � ����� 
بها��� كه مقر� نمو�� تا �طال� ثانو� برگز��� مجامع عمومي ش���ركت ها صرفا با حضو� حد�كثر 15 نفر ش���خص حقيقي � حقوقي �مكا� پذير مي باشد. لذ� به منظو� 

�عايت �قيق مصوبه مذكو� به سهامد���� توصيه مي گر�� �� حضو� �� مجمع خو����� � نسبت به مشاهد� �نالين جلسه به نشاني �يل �قد�� فرمايند.
 https://www.ikco.ir
�� س���هامد���� محتر� يا �كال � نمايندگا� قانوني �نا� كه مايل به حضو� �� مجمع مي باش���ند تقاضا مي شو� با �� �ست ��شتن بر� سها� � كا�� شناسايى معتبر 
 � يا �كالتنامه �س���مى ��� ��ش���نبه مو�� 1400/04/28 ساعت 9 صبح �لي 14 جهت ��يافت برگه ���� به جلس���ه به ����� �مو� سهامد���� شركت �ير�� خو��� 
(سهامي عا�) ��قع �� تهر�� – خيابا� ����� نبش خيابا� �سكند�� شمالي پال� 153 (ساختما� 241 �����) طبقه ششم ��حد �� مر�جعه نمايند. همچنين همر�� 

��شتن كا�� ملى جهت ���� به سالن مجمع �لز�مى مى باشد.
دستورجلسه :

- �ستما� گز��� فعاليت هيا� مدير� بر�� ���� مالي منتهي به 30 �سفند ما� 1399 
- قر�ئت گز��� حسابر� مستقل � با��� قانوني بر�� عملكر� سا� مالي 1399

- بر�سي � تصويب صو�� ها� مالي تلفيقي گر�� � شركت �ير�� خو���  (سهامي عا� ) بر�� سا� مالي منتهي به 30 �سفندما� 1399 
- �نتخا� حسابر� مستقل � با��� قانوني شركت بر�� عملكر� سا� 1400 � تعيين حق �لزحمه حسابر� � با��� قانوني

- تعيين حق حضو� �عضا غيرموظف هيا� مدير� � تعيين حق �لزحمه كميته حسابرس���ي � س���اير كميته ها� تخصصي هيا� مدير� بر�� س���ا� مالي منتهي به 
1400/12/29

- �نتخا� ���نامه كثير �النتشا� شركت 
هيات مديره شركت ايران خودرو (سهامي عام)- ساير مو���� كه �تخا� تصميم �� �� صالحيت مجمع عمومي باشد.

شركت ايران خودرو (سهامي عام)
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1399 ثبت شده به شماره 8352 و شناسه ملي 10100360794

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
صاحبان سهام شركت صنايع چوب اسالم (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 925 و شناسه ملي 10720023595
�� كليه صاحبا� سها� شركت صنايع چو� �سالم (سهامي خا�) يا نمايندگا� قانوني 
�يشا� �عو� مي  گر�� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه ��� 
ساعت 10 صبح ��� سه ش���نبه مو�� 1400/04/29 �� محل شركت سرمايه گذ��� 
نفت�  گا� � پتر�ش���يمي تأمين (تاپيكو) ��قع �� تهر��� خيابا� س���هر���� شمالي� 
خيابا� هويز� غربي� پال� 101� س���الن �جتماعا�� طبقه منفي 2 تشكيل مي گر�� 

حضو� به هم �سانند.
دستور جلسه به قرار ذيل مي  باشد:

1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� � حس���ابر� � با��سا� قانوني ��خصو� عملكر� 
سا� مالي منتهي به 1399/12/30

2� بر�س���ي � �تخا� تصميم نسبت به تر��نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالي منتهي 
به 1399/12/30

3�  �نتخا� حسابر� � با��� �صلي � علي �لبد� شركت 
4� تعيين ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت 

5� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� مي باشد.
هيأت مديره شركت صنايع چوب اسالم (سهامي خاص) 

 آگهي دعوت صاحبان سهام شركت توسعه صنعت ايران افق
 سهامي خاص ثبت شده به شماره 86015

 شناسه ملي 10101304612 به مجمع عمومي عادي ساليانه
 بدينوس���يله �� كليه صاحبا� س���ها� شركت توس���عه صنعت �ير�� �فق 
سهامي خا� ثبت شد� به شما�� 86015 شناسه ملي 10101304612 
� يا قائم مقا� قانوني �نا� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي 
عا�� س���اليانه كه �� ساعت 10 صبح ��� 1400/04/31 �� محل شركت 
��قع �� تهر��� خيابا� �ير�نش���هر شمالي� كوچه يگانه� شما�� 28 تشكيل 

مي گر�� حضو� به هم �سانند.
دستور جلسه:

1� قر�ئت گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني شركت 
2� تصويب صو�تها� مالي � تر��نامه منتهي به 1399/12/30
3�  �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� بر�� سا� مالي 1400

4� تعيين ���نامه كثير�النتشا� بر�� ��� �گهي ها� شركت 
5� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد.

هيئت مديره شركت 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت شهرك تحقيقات صنعتي ايران (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 75998 و شناسه ملي 10101208789

بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت ش���هر� تحقيقا� صنعتي �ير�� 
ي���ا نمايندگا� قانوني �نها �عو� به عمل مي �يد �� جلس���ه مجمع عمومي 
عا�� س���اليانه كه ��� ساعت 17 ��� پنجش���نبه 1400/4/31 �� نشاني 
 تهر�� سعا�� �با� ش���هر� مخابر�� خيابا� سرلشگر خلبا� شهيد صبحي 
 (پيك ��نش) نبش خيابا� ش���هيد سرلش���گر غالمرض���ا �صل ���طلب 

(خيابا� پژ�هش) تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند:
1� گز��� هيئت مدير� � با��� 

2�  تصويب صو�� ها� مالي منتهي به 1399/12/30
3� �نتخا� با��� �صلي � با��� علي �لبد� 

4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت نشر �گهي ها� شركت
5�  تصميم  گير� �� مو�� تقسيم سو� حاصل �� فر�� ����ئي ها� شركت 

6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد.
هيئت مديره 

آگهي مناقصه
شـركت توزيـع داروپخـش �� نظر ���� نس���بت به 
محوطه سا�� مركز لرستا� ��قع �� شهرستا� �لشتر با متر�� 
تقريبي 3800 مترمربع شامل بر��شت خا� نباتي� �يرسا�� 
شامل مخلو� �يز�� �جر�� �ير�سا�� �سا�� � �سفالت نهايي� 

�� طريق برگز��� مناقصه �قد�� نمايد. لذ� �� پيمانكا��� ��جد ش���ر�يط متقاضي 
شركت �� مناقصه كه ����� سابقه كا�� مرتبط �� �ين �مينه مي باشند �عو� 
مي شو� حد�كثر تا س���اعت 15:00 ��� چها�شنبه مو�� 1400/04/23 با �� 
�ست ��شتن معرفي نامه � فيش ���يز� به مبلغ 1,000,000 �يا� به حسا� 
 IR920120000000000060060064 شما�� 60060064 � شما�� شبا
بانك ملت ش���عبه ظفر به نا� ش���ركت تو�يع ����پخش جهت ��يافت �سنا�� 

�قد�� نمايند.
تضمين شركت �� مناقصه: 500/000/000 �يا�
هزينه چا� �گهي برعهد� برند� مناقصه مي باشد.

نشاني محل ��يافت مد���: تهر��� خيابا� �ليعصر� باالتر �� �حيد �ستگر�� 
(ظفر)� خيابا� بابك بهر�مي� پال�88 � �بيرخانه محرمانه شركت (حر�ست)� 

تلفن: 88790555

آگهـي مناقصـه عمومـي 
شم�ا��       102 /1400

الف ـ        مناقصه گزار: شركت چا� بانك ملت (سهامي خا�)
 بـ   موضـوع مناقصـه: خري���د تع���د�� 2500 ع���د� كاتري���ج HP م���د�

Durable Blak-CQ849A 
ج ـ     سپرده شركت در مناقصه:

سپر�� ش����ركت �� مناقصه 900/000/000 �يا� به صو�� ضمانت نامه بانكي (غير �� بانك ملت) يا 
فيش نقد� ���يز� به حسا� جا�� شما�� 7032100586 به نا� شركت چا� بانك ملت

د ـ     مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
 ���ئه معرفي نامه � فيش 300/000 �يا� ���يز� به حسا� جا�� شما�� 7032100586 

قابل پر��خت �� كليه شعب بانك ملت
 هـ     ـ      محل دريافت اسـناد مناقصـه: تهر��� ميد�� ������ �بت���د�� جا�� مخصو� كر�� 

خيابا� بيمه3 (�ير� �ستمي)� نبش كوچه ششم پال� 1� طبقه ���� ��حد تد��كا�
جدول زماني انجام مناقصه

�� ساعت 8 مو�� 1400/04/19شر�� تو�يع ����� مناقصه
تا ساعت 14 مو�� 1400/05/06مهلت ��سا� مد��� مناقصه
ساعت 10 مو�� 1400/05/09 تا�يخ با�گشايي پاكت ها


