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احمد توکلی:
روحانی از برچسب جناحی بودن اقدامات 

ضد فساد قوه قضائیه پرهیز کند
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سرمقاله

بیش از پنج سال است که عربستان با همکاری برخی 
از رژیم های عربی و غربی و البته صهیونیست ها، یمن 
را آماج حمالت وحشیانه خود قرار داده اند، حمالتی 
که تاکنون هزاران نفر از مردم مظلوم این کش��ور به 

شهادت رسیده و تعداد زیادی مجروح شده اند. 
تجاوز نظامی رژیم س��عودی به یمن از منظر قوانین 
بی��ن الملل نه تنه��ا غیرقانونی بلک��ه حکم جنایت 
جنگی را دارد، حال که مردم مظلوم یمن به دفاع از 
خود پرداخته و به حمالت وحشیانه سعودی ها پاسخ 
می دهند، صدای رژیم های حامی سعودی بلند شده 

و آن را محکوم می کنند.
واکنش های صورت گرفته به حمالت پهپادی ارتش 
و انصار اهلل یمن به تأسیس��ات نفتی آرامکو در خاک 
عربستان سعودی به اینجا رسیده است که جمهوری 
اس��المی ایران را بدون مدرک و سند، متهم به نقش 
داشتن در آن حمالت می کنند، گاهی ادعا می کنند، 
تأسیس��ات نفتی آرامکو در عربس��تان از خاک عراق 
هدف قرار گرفته اس��ت و گاهی حتی ادعا می کنند، 
این تاسیس��ات از خاک ایران هدف قرار گرفته، همه 
این ادعاها در حالی اس��ت که سخنگوی ارتش یمن 
صراحتاً اعالم کرده است که این حمالت را نیروهای 
ارت��ش و مردمی یمن انج��ام داده اند و در تازه ترین 
اظهارنظر گفته اس��ت »ام��کان انجام عملیات جدید 

علیه آرامکو در هر لحظه وجود دارد.«
براس��اس حکم دفاع، این حق مردم یمن است تا از 
خود در مقابل حمالت وحش��یانه عربستان و ائتالف 
هم��راه او، دفاع کنن��د، دفاع مردم یم��ن در مقابل 
جنایاتی اس��ت که سعودی ها علیه مردم مظلوم این 
کش��ور انجام می دهند، آیا توقع این اس��ت که مردم 
یمن، ارتش و انصار اهلل دس��ت روی دس��ت بگذارند 
و هیچ واکنش��ی به تجاوز س��عودی ها از خود نشان 
ندهن��د؟ و اگر هم به حمالت وحش��یانه آل س��عود 

پاسخ دادند، محکوم شوند؟!
حم��الت پهپادی یمن به بزرگترین پاالیش��گاه نفت 
عربستان سعودی، س��ران این رژیم و حامیان آن را 
شوکه کرده است، به همین خاطر است که یاوه گویی 
می کنند و به خاطر گیج شدن از ضربات سنگینی که 
خورده اند، اراجیفی را علیه جمهوری اس��المی ایران 
می بافند که هیچ وجهه ای ن��دارد، بلکه برای فرار از 
شکست هایی است که از یک مردم مظلوم با کمترین 

تسلیحات و امکانات نظامی متحمل شده اند.
عربس��تان با وجود داش��تن س��الح های پیش��رفته 
آمریکای��ی و پدافن��د هوایی که براس��اس ادعاهای 
آمریکایی ها قادر اس��ت هر جنبنده ای را در آسمان 
هدف قرار دهد، توان آن را ندارد تا بتواند چند فروند 
پهپاد را رهگیری ک��رده و هدف قرار دهد، در حالی 
که جمهوری اسالمی ایران با بهره بردن از تجهیزات 
س��اخت داخل ک��ه صفر تا ص��د آن ایرانی اس��ت، 

پیشرفته ترین پهپاد آمریکایی را سرنگون می کند.
ضعف تس��لیحات آمریکایی که به عربستان سعودی 
فروخته ش��ده و باب��ت آنها میلیارده��ا دالر دریافت 
کرده اس��ت، در جنگ علیه مردم مظلوم یمن آشکار 
ش��د. حمله به تاسیسات نفتی آرامکو، غیرقابل نفوذ 
بودن س��امانه های پدافند هوایی آمریکا که به س��پر 

موشکی مشهور است، ثابت کرد .
جمهوری اسالمی ایران نیازی ندارد که خود مستقیم 
وارد جنگ با عربس��تان ش��ود و تأسیسات نفتی این 
کشور را هدف قرار دهد، هیچ مدرکی هم برای اثبات 
ادعای آمریکا و عربستان ارائه نشده است، ایران بارها 
رسماً اعالم کرده خواهان جنگ نیست اما اگر جنگی 
علیه ایران آغاز ش��ود، بس��یاری از معادالت و پیش 
بینی های آمریکا، صهیونیس��ت و س��عودی ها تغییر 

خواهد کرد.
اگر جمهوری اسالمی ایران قصد حمله به تاسیسات 
نفتی آرامکو را داشت، قطعا به گونه ای عمل می کرد 
که همه آن پاالیش��گاه نفتی در آتش بسوزد و ویران 
شود و عربس��تان س��عودی دیگر نتواند تا سال های 
سال در مقام نخست تولید و صادرکننده نفت جهان 
باشد. توان و بضاعت نظامی نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران بس��یار فراتر از آن چیزی است که در 

حمله نیروهای یمن به آرامکو دیده شد.
آمریکا اگر در اندیشه آغاز جنگ با جمهوری اسالمی 
ای��ران اس��ت، زمانی که پهپاد فوق پیش��رفته ارتش 
این کش��ور در آس��مان خلیج فارس که وارد حریم 
هوایی کش��ورمان شده بود، سرنگون شد، فرصت آن 
را داش��ت تا نیت خود را عملیاتی کند، اما به خاطر 
آگاهی از ت��وان و قدرت نظامی جمهوری اس��المی 
ای��ران در زمین��ه دفاعی و تهاجم��ی از این تصمیم 

منصرف شد.
مردم یم��ن ت��وان آن را دارند تا بتوانن��د از خود در 
مقاب��ل تجاوزات س��عودی ها دفاع کنن��د و این دفاع 
مردم مظلوم یمن که بیش از 5 س��ال طول کش��یده 
است، نشان قدرت ایمان آنها است، ایمانی که از وجود 

عاشورا، کربال و امام حسین)ع( سرچشمه می گیرد.

مردم عربستان و یمن کار
 آل سعود را یکسره می کنند
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آگهى تجدید مناقصه عمومى (یک مرحله اى)   
دهیارى سربندان درنظر دارد مطابق قانون برگزارى مناقصات و به استناد ماده 7و8 آئین نامه مالى دهیارى ها و نیز مصوبه شماره: 21/ش/س شوراى اسالمى روستاى سربندان نسبت به 

واگذارى پروژه عمرانى به شرح ذیل اقدام نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر دعوت به همکارى مى گردد:
کلیه متقاضیان باید داراى مجوز رسمى و صالحیت دار و رتبه 5 راه و باند و عضو ساجات باشند.

1-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه معادل: مبلغ 173/000/000 ریال، مطابق اسناد مناقصه مى باشد، که بوسیله مناقصه گر به صورت نقدى به حساب شماره:  0112033519007 نزد بانک 
ملى شعبه سربندان بنام دهیارى سربندان، واریز گردیده و فیش واریزى ضمیمه اسناد تحویل گردد.

2-مهلت دریافت اسناد مناقصه: بمدت 7 روز از تاریخ درج این آگهى تا پایان وقت ادارى، روز پنج شنبه مورخ 98/07/04 مى باشد.
3-شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف دهیارى موضوع ماده 12 آئین نامه مالى دهیارى ها از سوى مناقصه گر مى باشد.

4-چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آن ها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5-دهیارى سربندان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

6-هزینه درج آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.
7-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه قیدگردیده است.

8-کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات الزم به دهیارى سربندان به آدرس: دماوند، کیلومتر 25 جاده تهران فیروزکوه، روستاى سربندان، دهیارى سربندان 
مراجعه نموده و در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 76392010 تماس حاصل نمایند. 

تاریخ انتشار: 1398/06/26

مبلغ برآورد(ریال)عنوان پروژهردیف

3/464/665/646احداث دیوارحائل سنگى و زیرسازى و آسفالت ضلع غربى بلوار شمالى مسجدجامع1

س��کوت مدعیان حقوق بش��ر در برابر جنایات 
علیه مس��لمانان میانمار در حالی ادامه دارد که 
بازرس س��ازمان ملل هش��دار داد بیش از 600 
هزار نفر از مسلمانان روهینگیا که همچنان در 
میانمار به س��ر می برند، در معرض خطر جدی 
نسل کشی قرار دارند. بازرس سازمان ملل هشدار 
داد مسلمانان روهینگیا که همچنان در میانمار 
به سرمی برند با »خطر جدی نسل کشی« روبرو 
هستند.این مقام سازمان ملل همچنین هشدار 
داد که بازگش��ت یک میلیون نفر از مس��لمان 
»روهینگیا« که در نتیجه اقدامات خش��ونت بار 
ارتش میانمار آواره شده اند، »غیرممکن« است.

طب��ق گزارش ش��بکه »فرانس 24«،  ش��ورای 
حقوق بشر سازمان ملل، کمیته  حقیقت یابی را 
برای بررسی جنایات سال 2017 ارتش میانمار 
علیه مس��لمانان روهینگیا تش��کیل داد که این 
کمیته، جنایات ارتش میانمار را نس��ل کش��ی 
خواند و خواستار پیگیرد قانونی ژنرال های ارشد 
میانمار ش��د. به گفته س��ازمان عفو بین الملل، 
بی��ش از 750 هزار پناهج��وی روهینگیایی که 
بیش��تر آنها زنان و کودکان هستند از 25  اوت 
)ش��هریور( 2017 و پ��س از س��رکوب جامعه 
مس��لمانان  این کشور از سوی نیروهای دولتی، 

به بنگالدش گریختند.
ب��ا اینح��ال، تیم حقیق��ت یاب س��ازمان ملل 
در گ��زارش جدید خود تأکید کرده اس��ت که 
همچن��ان 600 ه��زار مس��لمان روهینگی��ا در 
استان »راخینه« میانمار هستند که در وضعیت 
اس��فناک و ناخوشایندی به سر می برند. در این 

گزارش آمده اس��ت: »میانمار همچنان به هدف 
نسل کش��ی ادامه می دهد و  روهینگیا همچنان 
در مع��رض خطر جدی نسل کش��ی قرار دارد«. 
بازرس س��ازمان ملل ادامه می دهد که میانمار، 
همچنان »اش��تباهات خود را انکار می کند و در 
حال از بین بردن شواهد است و حاضر به انجام 

تحقیقات مؤثر نیست«.
طبق گزارش س��ازمان توسعه بین المللی انتاریو  
)OIDA(، از 25 آگوس��ت )شهریور( 2017، 
نزدیک به 24 هزار مسلمان روهینگیایی توسط 
نیروهای دولتی میانمار کش��ته ش��ده، بیش از 
34 ه��زار نفر با آتش س��وخته ش��ده و متجاوز 
از 114 ه��زار نفر دیگر نیز مورد ضرب و ش��تم 
قرار گرفتند. ای��ن گزارش می افزاید، حدود 18 
هزار زن و دختر روهینگیایی نیز توسط ارتش و 
پلیس میانمار مورد تجاوز قرار گرفته و بیش از 
115 هزار خانه در این منطقه س��وزانده شدند. 
ارتش میانمار درباره س��رکوب اقلیت روهینگیا 
مدع��ی  عملیات »پاکس��ازی« ای��ن مناطق از 
»عناصر افراطی« بوده اس��ت. ارتش میانمار در 
سال 2012 نیز حدود 200  مسلمان روهینگیا 
را در ایال��ت راخین کش��ت و 140 هزار نفر نیز 
آواره ک��رد. این در حالی که کش��ورهای غربی 
که ادعای حقوق بشر سر می دهند در برابر این 
جنایات بزرگ س��کوت کرده و حتی به تسلیح 
میانمار می پردازند که نتیجه آن استمرار کشتار 
مس��لمانان و وضعیت بحرانی  آنه��ا در میانمار 
و البته آوارگان روهینگی��ا در بنگالدش و هند 

است. 

نشست سه جانبه روحانی، اردوغان و پوتین دیروز در ترکیه در 
حالی برگزار شد که رئیس جمهوری اسالمی ایران ضمن تاکید 
بر لزوم توس��عه روابط س��ه جانبه همکاری 3 کشور ضامن روند 
آس��تانه )ایران-ترکیه و روس��یه( را زمینه ساز امنیت بیشتر در 

سوریه عنوان نمود. 
حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن روحانی دیروز در حاشیه 
پنجمین دور اجالس س��ه جانبه س��ران ایران، روسیه و ترکیه، 
با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه دیدار و درباره 
مس��ائل و موضوعات مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با 

هم گفت وگو و تبادل نظر کردند. 
رئیس جمهوری در این نشس��ت با تقدیر از میزبانی شایس��ته و 
مهم��ان نوازی دولت و ملت ترکیه در برگزاری پنجمین اجالس 
س��ه جانبه ایران، ترکیه و روس��یه با محوریت موضوع س��وریه، 
اظهار امیدواری کرد این سفر موجب خیر و برکت برای دوملت، 

منطقه و بویژه در راستای منافع مردم سوریه باشد.
 روحان��ی اف��زود: خوش��بختانه روابط ای��ران و ترکی��ه همواره 
صمیمانه و برادرانه بوده و دو دولت و مردم دو  کشور در شرایط 

مختلف در کنار هم ایستاده اند.
رئیس جمهوری با تقدیر از مواضع روش��ن دولت ترکیه در برابر 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران، خاطرنش��ان کرد: ایران 
و ترکیه علی رغم مش��کالت به روابط اقتصادی همه جانبه خود 

ادامه خواهند داد.
روحانی با اش��اره به همکاری های دو کش��ور و اینکه گسترش 
هم��کاری ه��ای تجاری فی مابین با اس��تفاده از پ��ول ملی در 
مناسبات اقتصادی تهران-آنکارا تجرک و جهش ایجاد می کند، 
گفت: ایران از حضور س��رمایه گذاران و بخش خصوصی ترکیه 

در اجرای پروژه های مشترک استقبال می کند.
رئیس جمهوری ادامه داد: برگزاری بیست و هفتمین کمیسیون 
مشترک همکاری های ایران و ترکیه در روزهای آینده، فرصت 
بسیار مهمی برای توسعه بیش از پیش همکاری های فی مابین 

در حوزه های مختلف خواهد بود.
رئیس جمهوری تاکید کرد: الگوی همکاری س��ه جانبه ایران و 
ترکیه با روس��یه در تامین امنیت منطق��ه می تواند با همکاری 
های س��ه جانبه و چند جانبه اقتصادی با همسایگان، به توسعه 

و ثبات منطقه و ملت های دو کشور کمک کند.

روحانی با بی��ان این که حفظ امنیت آب��راه های منطقه خلیج 
ف��ارس، دریای عمان و تنگه هرم��ز همواره برای ایران به عنوان 
بزرگترین کشور ساحلی مورد توجه بوده است، گفت: جمهوری 
اس��المی ایران خود را موظف به تامین امنیت آبراه های منطقه 
ای می داند. »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه نیز 
در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه و روبه توسعه 
ایران و ترکیه، گفت: مصمم هستیم گامهای بزرگی که در روابط 

دو کشور برداشته شده را ادامه داده و توسعه دهیم.
رئی��س جمهوری ترکی��ه افزود: همکاری ه��ای تجاری بین دو 
کشور با استفاده از پول های ملی رشد قابل مالحظه ای داشته و 

این روند ادامه خواهد یافت.
 اردوغان خاطرنش��ان کرد: تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران غیر 
سازنده اس��ت و از نظر دولت ترکیه حفظ برجام به عنوان نماد 
مهم موفقیت گفتگو و دیپلماس��ی از اهمیتت اساسی برخوردار 
اس��ت.رئیس جمهوری ترکی��ه ادامه داد: دو کش��ور و دو ملت 
ایران و ترکیه در روزهای س��خت در کنار هم ایستاده و خواهند 

ایستاد.
وی با بیان اینکه همکاری های سه جانبه ترکیه با ایران و روسیه 
در قالب روند آس��تانه نتایج بس��یار خوبی ب��رای ثبات و امنیت 
س��وریه و منطقه داش��ته و توافقات سه کشور از تراژدی انسانی 
در مناط��ق مختلف جلوگیری کرده اس��ت، گفت: امیدواریم در  

نتیجه نشست امروز و تکمیل توافقات نشست قبلی در سوچی، 
ثبات و امنیت هر چه س��ریعتر در منطق��ه و بویژه ادلب حاکم 
ش��ود. رؤس��ای جمهوری ایران و ترکیه پس از ای��ن دیدار، در 
نشس��ت هیات های عالی رتبه دو کش��ور حضور یافتند و روند 
مناس��بات و همکاری های فی مابین و چگونگی اجرا و عملیاتی 

شدن توافقات تهران-آنکارا را مورد بررسی قرار دادند.
دیدار روسای جمهوری ایران و روسیه

حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران و والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روس��یه که برای شرکت در نشست سه جانبه 
روس��ای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در آنکارا بسر می برند، 

قبل از برپایی این نشست سه جانبه با یکدیگر دیدار کردند.
دیدار دوجانبه روسای جمهوری دو کشور در پشت درهای بسته 
صورت گرفت و به خبرنگاران تنها اجازه عکس��برداری داده شد. 
به گفته کارشناسان سیاسی مسایل سیاسی و اقتصادی فیمابین 
روسیه و ایران و مسایل منطقه ای در راس مسایل مطروحه بین 

روسای جمهوری دو کشور بود. 
رواب��ط ایران و روس��یه در ح��ال حاضر دوران طالی��ی خود را 
س��پری می کند و دو کشور در بسیاری مسایل دوجانبه، منطقه 
ای و بی��ن المللی از اتفاق نظر برخوردار هس��تند و تماس های 
مس��تمری بین مس��ئولین دو کشور در س��طوح مختلف برگزار 

می شود.

600 هزار مسلمان روهینگیا در معرض نسل کشی
همراهی غرب با جنایات دولتمردان میانمار همچنان قربانی می گیرد
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توقیف یک شناور با ۲۵0 هزار لیتر سوخت قاچاق 

یک فروند ش��ناور ب��ا بیش از 250 هزار لیتر س��وخت قاچاق توس��ط 
شناورهای منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه شناسایی و توقیف شد.

در پی رصد دقی��ق و اقدامات اطالعاتی رزمندگان منطقه پنجم نیروی 
دریایی سپاه، یک فروند شناور با بیش از 250 هزار لیتر سوخت قاچاق 

شناسایی و توقیف شد.
بنابراین گزارش، قاچاقچیان دس��تگیر ش��ده در بازجوی��ی اولیه عنوان 
کردند که محموله خود را از یدک کش ها در منطقه سنگ سالمه جمع 
آوری و بارگیری کرده اند.  این شناور که در 20 مایلی شرق جزیره تنب 
بزرگ توسط شناورهای گشتی منطقه پنجم دریایی سپاه توقیف شد به 
همراه قاچاقچیان، به منظور طی مراحل قانونی به مقامات و مس��ئوالن 

قضایی تحویل داده شد.  سپاه نیوز  

ترامپ: به نفت خاورمیانه نیاز نداریم!

رئی��س جمهوری آمری��کا در ادعائی بر خالف رویه معمول واش��نگتن 
مدعی شد؛ به نفت خاورمیانه نیاز نداریم! دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا امروز دوشنبه در پیامی توئیتری بر خالف رویه معمول کشورش 
در تالش برای چپاول کش��ورهای نفت خیز ادعا کرد که واش��نگتن به 
نف��ت خاورمیانه نیازی ندارد. رئیس جمه��وری آمریکا در این خصوص 
نوش��ت: از آنجایی که ما در چند سال گذشته عملکرد خوبی در بخش 
انرژی داش��تیم )ممنون آق��ای رئیس جمهور!(، ما ان��رژی را به صورت 
خال��ص صادر می کنی��م و هم اکنون تولیدکننده درج��ه یک انرژی در 
جهان هس��تیم. ترامپ در این خصوص مدعی ش��د: ما ب��ه نفت و گاز 
خاورمیانه نیازی نداریم و در حقیقت نفتکش های بسیار اندکی در آنجا 

داریم، اما به همپیمانان خود کمک می کنیم.  مهر

همین صفحه
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