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پاکس�تان: »عمران خان« رهب��ر حزب تحریک 
انص��اف گفت: در ش��رایط فعل��ی روی کار آمدن یک 
دولت مخلوط ضعیف نمی تواند مش��کالت کش��ور را 
حل کن��د. وی افزود: دولت مخلوط، ضعیف اس��ت و 
ما در پاکس��تان نیاز به یک پارلم��ان مقتدر داریم تا 
تصمیم��ات قاطع بگیرد. خ��ان تأکید کرد: یک دولت 
مقتدر می تواند ب��ه بحران اقتصادی پاکس��تان پایان 
دهد. وی افزود: اگر با حزب مردم و حزب مسلم لیگ 
متحد شویم نمی توانیم فساد مالی را ریشه کن کنیم.

سومالی: عناصر مسلح گروه تروریستی »الشباب« 
پایگاه استراتژیک نظامی »اف اورر« واقع در حومه شهر 
بوصاصو را پس از عقب نشینی نیروهای منطقه »پونت لند« 
از این منطقه، اشغال کردند. گروه تروریستی الشباب یک 
سال قبل نیز به این پایگاه حمله کرده بودند که در نتیجه 
آن ده ها نفر از نیروهای الدراویش وابسته به اداره محلی 
پونت لند کشته شدند. سومالی از سال ۱۹۹۱ به صحنه 
جنگ داخلی تبدیل شده و از سال ۲۰۰۷ شاهد شورش 

یک گروه مسلح موسوم به »الشباب« است.

اردن: دولت جدید اردن به نخس��ت وزیری الرزاز 
با کسب ۷۹ رأی موافق از مجموع ۱۳۰ رأی، توانست 
از پارلم��ان رأی اعتماد بگیرد. الرزاز در س��خنانی در 
پارلمان گفت که » این اعتماد امانتی بر گردن ماست 
و ما دس��ت در دس��ت هم ب��رای خدمت ب��ه وطن و 
ش��هروندان تالش خواهیم کرد.«، نخس��ت وزیر اردن 
متعه��د ش��د که برای تحق��ق رویای ش��کوفایی ملی 
فراگی��ر، بهب��ود خدمات، اجرای قوانی��ن برای همه و 

مبارزه با فساد، جنایت و مواد مخدر تالش نماید.

افغانس�تان: س��خنگوی والی جوزجان گفت: در 
درگیری میان دو گروه داعش و طالبان در یک منطقه 
دورافتاده در شمال افغانستان بیش از ۳۰۰ نفر کشته 
ش��دند. س��خنگوی والی »جوزجان« در این رابطه به 
»رویت��رز« گفت که درگی��ری دو گروه در والیت های 
»درزاب« و »قوش تپه« تلفات سنگینی برجا گذاشته 
اس��ت. »ذبی��ح اهلل مجاهد« س��خنگوی طالب��ان نیز 
ضمن تأیید درگی��ری، تاکید کرد که طالبان به زودی 

داعشی ها را از منطقه به عقب می رانند.

جمهوری آذربایجان: نظامیان جمهوری آذربایجان 
در تمرینات نظامی »شریک شایسته – ۲۰۱8« ناتو در 
گرجستان مش��ارکت می کنند. وزارت دفاع گرجستان 
گزارش داد: در این تمرینات که روزهای اول تا پانزدهم 
ماه اوت )۱۰ تا ۲4 مرداد( برگزار می ش��ود، ۱۳ کش��ور 
گرجستان، جمهوری آذربایجان، آمریکا، انگلیس، آلمان، 
استونی، فرانسه، لیتوانی، لهستان، نروژ، ترکیه، اوکراین 

و ارمنستان حضور خواهند داشت.

اردن: »صالح الل��وزی« می گوید گذرگاه نصیب 
در مرز اردن که ارتش س��وریه اخیرا توانست آن را از 
گروه های مس��لح بازپس  گیرد، شریان اصلی اقتصادی 
برای اردن محس��وب می شود. الل��وزی در مصاحبه با 
روزنام��ه اردنی »الغ��د« افزود که بخ��ش حمل ونقل 
زمینی اردن برای ازسرگیری مبادالت تجاری با سوریه 

به محض بازگشایی مرز دو کشور آمادگی دارد.  

ذرهبین

بازداشت فعاالن حقوق  بشری درعربستان 
 فعاالن صفحات اجتماعی عربس��تان از بازداشت 
شیخ »علی بن سعید الغامدی« مبلغ سعودی و شماری 
دیگر از فعاالن حقوق بشری در این کشور خبر دادند.

 صفح��ه توئیت��ری »معتقل��ی ال��رای« )زندانیان 
عقیدت��ی( گزارش داد که نیروهای امنیتی س��عودی، 
الغامدی را به همراه ب��رادر و پنج تن از مبلغان دینی 
دیگر در منزل وی بازداش��ت کرده اند. براس��اس این 
گ��زارش، مس��ئوالن س��عودی در حال��ی الغامدی را 
بازداشت کرده اند که از بیماری او ونیازش به کپسول 

اکسیژن اطالع داشته اند.
بازداشت این فعاالن عربستانی در حالی است که 
نیروهای امنیتی سعودی هفته گذشته نیز شیخ »سفر 
الحوالی« را به دلیل انتقاد از سیاست های آل سعود در 
کتاب منس��وب به وی با عنوان »مس��لمانان و تمدن 

غربی« بازداشت کرده بودند.
الجزیره گزارش داد که فعاالن حقوق بشری بازداشت 
ش��ده در زندان های عربستان شرایط مناسبی نداشته و 
ش��ماری از آنها از جمله الحوالی و »سلمان العوده« در 
بیماری به س��ر می برند. همچنین این شبکه خبری به 
نقل از مناب��ع خود اعالم کرد که بازداشت ش��دگان در 
زندان های سعودی برای اعتراف به جرایمی که مرتکب 
نشده اند و دست کش��یدن از مخالفت با دولت سعودی 
شکنجه می ش��وند. ۳۰ نهاد حقوقی بین المللی پیش از 
این، خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر عربستان 
ش��ده بودند. الزم به ذکر اس��ت برخی منابع خبری از 
وجود ۳۰ هزار زندانی سیاس��ی در زندان های عربستان 

خبر داده اند که در شرایط بحرانی به سر می برند. 

نیمچهگزارش

روابط با آمریکا حیاتی است 
صدراعظم آلمان در اظهاراتی متعهد شد از مبارزه سخت بر سر سیاست های 
مهاجرتی اش عقب نش��ینی نخواهد کرد و در عین حال دونالد ترامپ را دشمن 

خود ندانسته و روابط با آمریکا "حیاتی" می داند. 
آنگال مرکل با تاکید بر اینکه از مبارزه س��خت بر س��ر مهاجرت در کشورش 
عقب نشینی نمی کند،  گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دشمن او نیست. 
این در حالی است که مرکل هم در داخل کشورش و هم در خارج با انتقادهای 
گس��ترده ای درخصوص سیاس��ت مهاجرتی اش مواجه شده و در حال حاضر به سختی 
تالش دارد ائتالف حاکم را که دچار درگیری های داخلی از بابت این سیاس��ت ها شده، 
س��ر پا نگه دارد. به رغم مخالفت های بسیار در درون آلمان از روابط با آمریکا، مرکل در 
یک کنفرانس خبری جامع روابط کش��ورش با آمریکا را به رغم انتقادهایی که ترامپ از 

دولت آلمان می کند،  حیاتی عنوان کرد.

قاره سبز
لبنان چشم به راه توافق سیاسی 

نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه لبنان که به اسپانیا سفر کرده در دیدار 
با دانش��جویان لبنانی گفت که تش��کیل دولت براساس اکثریت ممکن نیست و 

تنها با توافق جریان های لبنانی امکان پذیر است. 
س��عد حریری مأمور به تشکیل کابینه لبنان که به اسپانیا سفر کرده است 

تأکید کرد که تشکیل دولت لبنان به زودی انجام خواهد شد.
الزم به ذکر اس��ت وی در دیدار با گروهی از دانشجویان لبنانی در مادرید گفت 
ک��ه احترام به توافق بین اکثر جریان ها و احزاب سیاس��ی لبنان به دلیل تنوع قومیتی 
در این کش��ور از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. حریری گفت نمی توان براساس قاعده 
اکثریت یا اقلیت در این کشور دولت تشکیل داد و قبال این مسأله را امتحان کرده ایم و 
نتیجه بخش نبوده است به همین دلیل توافق تنها راهکار موجود در لبنان است. لبنان 

در ماه های اخیر به دنبال تشکیل دولت جدید است.

سرخط 
درخواست نجیب رزاق از سیا 

براس��اس گزارش ها دفتر نجیب رزاق، نخس��ت وزیر س��ابق مال��زی نامه ای 
محرمانه را برای سازمان اطالعات مرکزی آمریکا سیا فرستاده و خواهان کمک 
آمریک��ا به حزبش در صورت ناکام ش��دن در انتخابات مه ۲۰۱8 شده بود اما با 

بی اعتنایی مقام های آمریکایی روبه رو شد. 
نجی��ب رزاق پیش از برگ��زاری این انتخابات به دلی��ل درگیر شدن در یک 
رس��وایی فس��اد با کاهش شدید محبوبی��ت خود روبه رو ش��د و در نهایت از ماهاتیر 

محمد، سیاستمدار کهنه کار مالزی در این انتخابات شکست خورد. 
ای��ن نام��ه پنج روز پیش از برگزاری انتخابات مه ۲۰۱8 مالزی ارس��ال شده و در آن 
تقاضای حمایت سیاس��ی آمریکا در صورتی که این حزب شکس��ت بخورد بود. این نامه 
توسط سازمان اطالعات خارجی مالزی نگاشته و از سوی حسنه آب حمید که رهبری یک 

واحد موسوم به "بخش پژوهش دفتر نخست وزیری" را به عهده داشته امضا شده است.

شرق آسیا 

نگاه ویژه پکن 
فرامرز اصغری

عنوان نویسنده

 

شی جین پینگ س��فری دوره ای را به غرب آسیا و آفریقا 
آغاز کرده است. رئیس جمهوری چین در این سفر به ترتیب از 
کشورهای امارات متحده عربی، سنگال، رواندا، آفریقای جنوبی 
و موریس دیدن خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می گیرد 
که در ب��اب آن چند نکته قابل توجه اس��ت. ابتدا آنکه مرحله 
نخست س��فر از امارات آغاز می شود. هر چند که سران امارات 

با تبلیغات گس��ترده به دنبال آنند تا خود را از ارکان سیاس��ت 
خارجی چین نش��ان دهند اما بررس��ی ریشه ای تحوالت نشان 
می ده��د که چنین ادعایی صحت ندارد چراکه رویکرد چین به 
کش��ورهای عربی در قالب شورای همکاری خلیج فارس بوده و 
ارتباطی به عملکردهای امارات ندارد هر چند که دوبی به عنوان 

قطب اقتصادی در روابط کشورها با این کشور تاثیرگذار است.
 نکته دیگر آنکه محافل سیاس��ی و رس��انه های غربی به 
دنبال آن هستند س��فر رئیس جمهور چین را به توان امارات 
در دور س��ازی پکن از تهران عن��وان کنند حال آنکه واقعیت 
امر روابط گس��ترده میان تهران و پکن است. غیرقابل اعتماد 
بودن کش��ورهای عرب��ی در تامین انرژی چین امری آش��کار 
اس��ت. وابستگی آنها به آمریکا هزینه های بسیاری برای چین 

می تواند به همراه داش��ته باش��د در حالی که ایران کش��وری 
مستقل و قابل اعتماد است. نکته دیگر آنکه سفر پینگ ادامه 
رقاب��ت میان آمریکا و چین اس��ت بویژه اینک��ه اخیرا جنگ 
تعرفه ه��ا میان طرفین نیز باال گرفته اس��ت. پکن تالش دارد 
تا نفوذ خود را در میان دوس��تان آمری��کا افزایش دهد تا در 
جنگ تجاری با آمریکا دست برتر را داشته باشد. سفر مقامات 
چینی، روسی و اروپایی به منطقه نشانگر اهمیت غرب آسیا و 
لزوم حضور فعال در آن است که خود سندی بر درست بودن 

نقش آفرینی گسترده جمهوری اسالمی در منطقه است.
از زمانی که چین و شورای همکاری خلیج فارس موافقتنامه 
همکاری های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و فناوری را امضا 
و مذاکرات مربوط به منطق��ه آزاد تجاری را آغاز کردند، روابط 

اقتصادی آنها به سرعت توسعه یافت و اکنون شورای همکاری 
خلیج ف��ارس با ۲۰۰ میلی��ارد دالر حجم مب��ادالت تجاری به 

هشتمین شریک تجاری چین تبدیل شده است.
ب��ا توجه به نیاز فزآینده چین به انرژی، این کش��ور خود 
را ب��ه عنوان بازیگری فعال در کنار س��ایر بازیگران در بخش 
انرژی و براساس منافع و سود متقابل تلقی و آمادگی خود را 
برای تقویت و گس��ترش گفت وگو و همکاری با دیگر کشورها 
با هدف تضمین ثبات و امنیت انرژی جهان اعالم کرده است. 
در این میان نقش کش��ورهای آفریقایی در سیاست خارجی 
چین را نمی تواند نادیده گرفت چراکه از نظر منابع زیر زمینی 
و نی��ز بازار ف��روش محصوالت چینی، آفریق��ا از جایگاه قابل 

توجهی برخوردار است.

یادداشت

گفته می شود مک دوگال مدل س��ابق  لش نشریه پلی بوي تقریبا ده سال قبل از چ�����ا
اینک��ه ترامپ نامزد انتخابات ریاس��ت جمه��وری شود با او 

رابطه داشته است.
گزارش ها حاکی است مایکل کوهن، وکیل سابق دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مخفیانه گفت وگویش با موکل 
خود را درباره پرداخت پول به یک مدل س��ابق نشریه پلی 

بوی ضبط کرده بود.
نوار این گفت وگوی تلفن��ی ظاهرا طی یورش ماموران 
اف ب��ی آی به محل کار و خانه مایکل کوهن کش��ف شده 
ب��ود. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد در این نوار، ترامپ 
و کوه��ن درباره پرداخت پول به َکِرن مک دوگال گفت وگو 
می کردند. مک دوگال گفته اس��ت در سال ۲۰۰۶ به مدت 
۱۰ ماه با ترامپ رابطه نامش��روع داشت. گفته می شود این 
نوار مکالمه درس��ت قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 

۲۰۱۶ آمریکا ضبط شده بود.
 این ماجرای پیچیده ای شده اس��ت. اما موضوع اصلی 
این است که گفته می شود کرن مک دوگال تقریبا ده سال 
قبل از اینکه ترامپ نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری شود 
با او رابطه داشته اس��ت. این ماجرا به س��ال ۲۰۰۶ مربوط 
می شود، اما مک دوگال در س��ال ۲۰۱۶ داستان این رابطه 

را به نش��ریه "نش��نال اینکوایرر" فروخ��ت. ترامپ همواره 
داشت��ن رابطه با مک دوگال را انک��ار کرده بود و می گفت: 
چیزی درباره پرداخت پول از طرف نشریه نشنال اینکوایرر 
به مک دوگال نمی داند. این نش��ریه هرگز این داس��تان را 
منتش��ر نکرد. نشنال اینکوایرر از نش��ریات به اصطالح زرد 
اس��ت که صاحب آن یکی از دوس��تان دونالد ترامپ است. 
گفت��ه می شود اتفاقی که در اینجا افتاد به اصطالح "بگیر و 
بُکش" بود. یعنی اینکه یک نش��ریه حق انتش��ار یک ماجرا 
را می خ��رد، اما هرگز آن را منتش��ر نمی کند و عمال آن را 

دفن می کند.
 ام��ا قرارداد عدم افش��ا موجب می ش��ود شخص هرگز 
نتوان��د درباره ماجرا با هیچ کس ح��رف بزند. مایکل کوهن 
در آن زم��ان وکیل دونالد ترامپ ب��ود و ظاهرا همه کار ها 
و مش��کالت موکل خ��ود را رتق و فتق می ک��رد. در نواری 
ک��ه طی یورش ماموران اف بی آی ب��ه دفتر مایکل کوهن 
به دس��ت آن ها افتاد، وی و ترامپ درب��اره پرداخت پول از 
طرف نش��ریه نشنال اینکوایرر به مک دوگال و خرید بالقوه 
ح��ق انتش��ار داس��تان وی گفت وگو می کنند ک��ه اگر این 
اتفاق می افتاد آن ها می توانس��تند با قرارداد عدم افشا که با 
مک دوگال امضا شده بود برای همیش��ه جلو انتشار چنین 

داستانی را بگیرند. 

پرونده ای دیگر از فساد اخالقی ترامپ
رژیم صهیونیس��تی و حم��اس بعد از  حمالت جنگنده های اسرائیلی به نوار مق���اوم�ت
غ��زه با آتش ب��س موافقت کرده اند در حال��ی که محور این 
آتش ب��س ناتوانی صهیونیس��ت ها در براب��ر مقاومت بوده 

است.
حمله رژیم صهیونیس��تی درپی موفقیت تک تیراندازان 
فلس��طینی برای ه��دف قرار دادن یکی از نیروهای گش��ت 
رژی��م صهیونیس��تی در مرکز غزه اتفاق افت��اد. این نظامی 
صهیونیست ساعاتی بعد در بیمارستان به درک واصل شد.

جنبش جهاد اس��المی فلسطین هم در بیانیه ای تأکید 
ک��رد: »ما بر حقم��ان برای محافظت از خود و پاس��خ دهی 
به تجاوزه��ای تروریس��تی تأکید می کنی��م.« ارتش رژیم 
صهیونیس��تی مرتباً نوار غ��زه را بمباران می کن��د. در این 
حم��الت که همیش��ه با نق��ض قوانی��ن بین المللی صورت 

می گیرد، معموالً غیرنظامیان کشته یا زخمی می شوند.
غزه از س��ال ۲۰۰۷ در محاصره رژیم صهیونیستی قرار 
دارد و ای��ن امر عالوه بر افزایش فقر و بیکاری، س��طح رفاه 
زندگی مردم غزه را کاهش داده است. حدود یک میلیون و 
8۰۰ هزار فلسطینی در نوار غزه که بزرگترین زندان رو باِز 
جهان نامیده می شود و در محاصره هوایی، زمینی و دریایی 
اس��رائیل ق��رار دارد زندگ��ی می کنند و از حقوق اساس��ی 

همچون حق جابجایی، شغل مناسب و امکانات بهداشتی و 
آموزشی کافی محروم هستند. جنبش مقاومت حماس بعد 
از اقدام جنگنده های رژیم صهیونیستی در بمباران غزه، در 

بیانیه ای بر حق خود برای دفاع تأکید کرد.
جنبش جهاد اس��المی فلسطین هم در بیانیه ای تأکید 
کرد: »ما بر حقمان برای محافظت از خود و پاس��خ دهی به 
تجاوزهای تروریستی تأکید می کنیم.« یک مقام ارشد کاخ 
سفید در گفت وگو با کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
از حم��الت جنگنده های این رژیم به غزه حمایت کرد. این 
مقام کاخ سفید که اشاره ای به نامش نشده گفت: »اسرائیل 
حق دارد از خودش دفاع کند. خش��ونت حماس فقط برای 
غ��زه مصیبت ایجاد ک��رده اس��ت. از جمل��ه قربانیان این 
وضعیت، فلسطینی هایی هس��تند که شورش نمی کنند اما 
آینده شان در اثر افراط گرایی حماس تیره و تار شده است. 
خب��ر دیگر آنکه ح��زب اهلل لبن��ان با ص��دور بیانیه ای 
تصویب قانون موس��وم به »کش��ور یهود« در کنست رژیم 
صهیونیس��تی را به شدت محکوم کرد. ای��ن قانون به طور 
گسترده راه را برای آوردن یهودیان از نقاط مختلف جهان و 
اسکان آنها به جای ساکنان واقعی فراهم می سازد تا یهودی 
بودن دولت عبری تحکیم و مس��اله فلسطین و در راس آن 

قدس اشغالی معدوم شود.

ارتش صهیونیستی دست به دامان آتش بس 

ت اول
نوب

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان در نظر دارد يك قطعه زمين واقع در بوستان بهاران 
جهت نصب و تجهيز به وسايل بازى به صورت اجاره به متقاضيان واجد شرايط بر اساس اسناد و 
مدارك مزايده و شرح خدمات قرارداد واگذار نمايد.جهت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/5/14 به 
سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى مراجعه نماييد. ضمنا مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 

97/5/16 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/5/18 مى باشد.
كليه ى هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز

آگهى تجديد مزايده عمومى شماره 97/1 (مرحله دوم)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
 دوم      شهردارى كاشان

نوبت فراخوان ارزيابى كيفى
مناقصه عمومى و دو مرحله اى شماره 1/97/050ت

اجاره يك فروند شناور خدماتى
1397 شماره مجوز 1768

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه فوق الذكر از بين شركتهاى ايرانى اقدام نمايد:
الف: شرح مختصر خدمات: اجاره يك فروند شناور خدماتى

ب: محل اجراى خدمات: مناطق نفتى شركت نفت فالت قاره ايران در آبهاى خليج فارس
ج: مدت انجام خدمات: دو سال

ساير موارد كه مى بايست مدنظر قرار گيرد:
1ـ توانايى ارائه ضمانتنامه «شركت در مناقصه» به مبلغ 3/510/000/000 ريال

2ـ توانائى ارائه ضمانتنامه «انجام تعهدات» به ميزان 10درصد مبلغ كل قرارداد، طبق ضوابط كارفرما در صورت برنده شدن.
3ـ به تقاضاهاى مشروط، مبهم، ناقص و يا مغاير با شرايط مندرج در اسناد و مدارك و تقاضاهايى كه بعد از مهلت مقرر دريافت گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4ـ شركت نفت فالت قاره ايران در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات در چهارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار خواهد بود.
5ـ پيشنهادات مالى مى بايستى حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادات به كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران داراى اعتبار و قابل تمديد براى يك دوره ديگر باشند.

6ـ كسب حداقل امتياز تعيين شده در  ارزيابى كيفى، جهت دعوت در مناقصه فوق الذكر الزامى است.
از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مى شود تا حداكثر ظرف يك هفته پس از انتشار آگهى نوبت دوم، با همراه داشتن معرفى نامه معتبر به آدرس ذيل مراجعه وحضورا نسبت به دريافت مدارك ارزيابى كيفى اقدام نمايند.
ضمنا بايستى ظرف مدت 14 روز پس از آخرين مهلت دريافت مدارك ارزيابى كيفى اطالعات مورد درخواست به آدرس ذيل تحويل گردد .محل و زمان تحويل و گشايش پيشنهادها در اسناد مناقصه قيد مى گردد.

نشــانى محل اعالم آمادگى و تحويل اســناد ارزيابى كيفى: تهران، خيابان ولى عصر، نرســيده به تقاطع مدرس، خيابان تورج، خيابان خاكزاد، شــماره12، شــركت نفت فالت قاره ايران، طبقه 5، امور قراردادها، 
تلفن 23942510ـ021

تبصره: متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در روز آگهى نوبت دوم به سايت اينترنتى اين شركت به نشانى www. IOOC.CO.IR مراجعه نمايند.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران 

(سهامى خاص)

آس�یا گروه فرادید  و غ�رب  نقش عربس��تان س��عودی 
مطالبی ک��ه رس��انه های این کش��ور درخصوص 
اعتراض ها در عراق منتشر می کنند، بعد از ناکامی 
این کش��ور در تأثیرگ��ذاری بر نتیج��ه انتخاباتی 
پارلمانی عراق به سود خود، کامال قابل فهم است.
تظاهرات های مردمی در استان های جنوبی و 
مرکزی عراق ک��ه از دو هفته پیش در اعتراض به 
س��وء خدمات رسانی، فساد اداری و دولتی، کمبود 
آب و ب��رق و ن��رخ باالی بیکاری آغ��از شده، تا به 
ام��روز ادامه پیدا کرده اس��ت. ای��ن اعتراض ها از 
همان ابتدا با حمایت دولت و جریان های سیاسی 
و دین��ی مختل��ف همراه ش��د و تمامی طرف های 
سیاسی بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات قانونی 
م��ردم معترض، مقابل��ه با نفوذی ها ب��ه تجمعات 
مردمی و آرام س��ازی فضای پر تن��ش ایجاد شده 
که می تواند بهانه ای برای بازگش��ت داعش باشد، 

تاکید کردند.
اما ب��ا این وج��ود دولت عراق نتوانس��ت این 
اعتراضات را آنگونه ک��ه انتظار می رفت، مهار کند 
و یکی از دالیل آن را می توان دامن زدن رسانه های 
معان��د نظام عراق در خارج از مرزهای این کش��ور 
دانست. رسانه های سعودی از همان آغاز اعتراضات 
مردم��ی تالش کردند تا ای��ران را در این نارضایتی 
مردمی در عراق دخیل کنند. آنها ادعا کردند، ایران 
با توقف صادرات برق به عراق، موجب این نارضایتی 
شده است. طیف وسیع خواسته های مردم عراق از 
دولت، این ادعای رسانه های سعودی را رد می کند. 
بیکاری، ضعف خدمات رسانی دولت و خواسته های 

مختص هر استان، در صدر خواسته مردم است.
رسانه های سعودی تالش کردند علت را ایران 
معرف��ی کنند غافل از آنک��ه مردم معترض جنوب 
عراق ای��ران را حامی خ��ود می دانند؛ چه از زمان 
س��قوط دولت بعث و صدام تا امروز که ایران برای 

مبارزه با داعش کنار آنان بوده است. 
۱۵ تیرم��اه وزارت نیروی ع��راق اعالم کرد به 
دلیل دیرکرد در پرداخت بدهی ها، ایران صادرات 
برق هزار مگاواتی خود به عراق را قطع کرده است 
ب��رای رفع مش��کل کمبود برق در عراق، »قاس��م 
فهداوی« وزیر نیروی عراق، ۲۲ تیرماه عازم ایران 
شد. در همین راستا »جاسم محمد جعفر« نماینده 
سابق پارلمان عراق، اعتراضات استان های جنوبی 
عراق را که به خشونت کشیده شد، ماحصل تالش 
سرویس اطالعاتی سعودی و رهبران حزب منحله 

بعث برای سیاسی کردن آن دانست. 
وی با تایی��د اینکه تظاهرات های بصره، ذی قار، 
کربال، دیوانیه و نج��ف اشرف به صورت خودجوش 
آغ��از شده ب��ود گفت که ام��ا ای��ن تظاهرات ها به 
س��رعت سیاس��ی شد و به آتش  زدن دفاتر احزاب 
سیاس��ی و اموال عمومی و تعطیلی روند اقتصادی 
در اس��تان ها جنوبی منجر شد. »جعفر الحسینی« 

سخنگوی نظامی گردان های حزب اهلل عراق، از دیگر 
افرادی بود که درباره این مسئله هشدار داد و گفت 
که پارلمان جدید باید دولتی فعال که به عراق کمک 

کند تا از بحران جاری عبور کند، انتخاب کند.
»حسن س��الم« از رهبران ائتالف الفتح نیز از 
تالش عربس��تان و برخی عناصر حزب منحله بعث 
ع��راق برای ایجاد آشوب در کش��ور طی تظاهرات 

مردمی این کش��ور پرده برداش��ت و گفت: »آتش 
زدن دفاتر احزاب و گروه های مقاومت به دس��تور 
ریاض و رغد صدام، دختر دیکتاتور س��ابق عراقی 

انجام می شود.« 
وی افزود: »عربستان و حزب بعث در تالشند 
ت��ا تظاه��رات مس��المت آمیز مردم را ب��ه آشوب 
بکش��انند و چالش امنیتی در کشور ایجاد کنند تا 

نقشه هایشان برای هدف قرار دادن پروسه سیاسی 
در ای��ن کش��ور محقق ش��ود. در این راس��تا آنها 
آشوبگران را به س��الح مجهز کرده اند تا در مقابل 
نیروه��ای امنیتی بایس��تند.« وزارت دفاع عراق از 
همان آغاز تظاهرات ها، درباره نقشه های خرابکارانه 
و مهندس��ی شده از س��وی برخی جریان ها برای 
ضربه زدن به منافع ملی کشور در خالل برگزاری 

تظاهرات مسالمت آمیز هشدار داده بود.
در همین حال جریان های عراقی حامی مردم 
ضمن اعالم حقوق مردم در بیان اعتراض هایش��ان 
خواستار مقابله با توطئه های خارجی شدند. "نوری 
المالکی" معاون رئیس جمهوری عراق و "سیدعمار 
حکی��م" رهبر جریان حکمت ملی بر حمایت خود 
از خواس��ته های تظاهرکنندگ��ان عراق��ی تاکی��د 
کردند. بنابر گزارش دفتر رسانه ای جریان حکمت 
ملی، دو طرف با اعالم پشتیبانی از اقدامات دولت 
برای تامین امنیت تظاه��رات کنندگان و حمایت 
آنه��ا در برابر خرابکاران گفتن��د: عناصر نفوذی و 
فرصت طل��ب در تالش برای به انحراف کش��اندن 
تظاه��رات و مطالب��ات به ح��ق تظاهرکنندگان از 
طریق تخریب و آس��یب رس��اندن به اموال دولتی 

و خصوصی هستند.  
حکی��م و مالک��ی در این دی��دار همچنین بر 
ضرورت پاسخگویی فوری دولت به خواسته های بر 
حق تظاهرکنندگان، خدمات رسانی به مردم تا حد 
امکان و تالش جدی برای رونق اقتصادی کشور و 
اشتغال زای��ی تاکید کردند. خبر دیگر از عراق آنکه 
منابع آمریکای��ی از پایگاه نظامی ناتو در عراق که 

پاییز سال جاری افتتاح می شود، پرده برداشتند.

دشمنان یکپارچگی عراق فتنه های جدیدی را طراحی می کنند

موج سواری سعودی بر مطالبات مردم


