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گـــزارش
نگاهی بر آنچه در سفر رئیس جمهور آمریکا به ریاض گذشت 

بایدن؛ بازنده ای با ژست های پوشالی یک ناجی
هشدار سفیر ایران در سوئد: 

حکم حمید نوری در حمایت از 
تروریست ها صادر شده است

ســفير ايران در استکهلم خاطرنشان كرد: سيستم 
حقوقی سوئد صالحيت رسيدگی به پرونده مرتبط 

با حميد نوری را ندارد.
احمد معصومی فر، سفير جمهوری اسالمی ايران در 
سوئد در پاســخ به روزنامه اكسپرسن درباره حکم 
صادره از ســوی دادگاه استکهلم عليه حميد نوری 
كه بر اســاس آن به حبس ابد محکوم شده است، 
تاكيد كرد كه اين حکم خصمانه بوده و در حمايت 
از تروريسم صادر شده است.وی تصريح كرد: نظام 
حقوقی ســوئد اساسی ترين اصول حقوق بين الملل 
را زير پا گذاشــته است و حکم صادره را بی اساس 

و سياسی می داند.
ســفير ايران افــزود: نخســتين و مهم ترين نکته 
اين اســت كه سيســتم حقوقی ســوئد صالحيت 
رســيدگی به پرونده مذكور را نــدارد، زيرا اعمال 
صالحيــت بين المللی به وجود جــرم بين المللی 
بســتگی دارد. هيچ يك از وكالی پرونده يا وكالی 
 بين المللــی در اين مــورد به جرم بيــن المللی 

اعتقاد ندارند.
معصومــی فر بــا بيان ايــن كه چگونه سيســتم 
حقوقی ســوئد اساسی ترين اصول حقوق بين الملل 
را نقــض كرده، گفت: با توجه بــه تحقيقات كاماًل 
يك جانبه دادستان، عدم رسيدگی در محل مورد 
ادعای جنايت، عدم اجازه شهود متخصص معرفی 
شــده توسط آقای نوری برای شــهادت در دادگاه 
و تناقضات فراوان در شــهادت شهود، عدم اعتبار 
قانونی اين حکم را بيــان می نمايد. ضمن اين كه 
تمامی شــاهدانی كه  صدای آنها در دادگاه شنيده 
شــد، از اعضای گــروه مخالف ايرانــی ]منافقين[ 
هســتند كه در ايران به عنوان تروريست شناخته 
می شــوند. اين ســازمان قباًل در ايــاالت متحده 
آمريکا، كانادا و اتحاديه اروپا به عنوان تروريســت 

شناخته شده بودند.
اين ديپلمات كشــورمان در ادامه تاكيد كرد: مردم 
ايران معتقدند اقدامات قوه قضاييه ســوئد اقدامات 
خصمانه برای حمايت از تروريســت ها و دشمنان 
مــردم ايران اســت. همچنين، نماينــدگان ايران 
پيش از اين با دولت ســوئد تمــاس گرفته اند تا بر 
ضــرورت عدم تاثير پذيری نظام حقوقی ســوئد از 
رويکرد سياســی تاكيــد كنند. معصومــی فر در 
پايان خاطر نشــان كرد: ايران مداخله در امور ملی 
يــا اقداماتی را كه به حاكميت، اســتقالل و منافع 
 ملی خود آسيب می رساند را از سوی هيچ كشوری 

تحمل نخواهد كرد. 
الزم به ذكر است سوئد در حالی اين حکم را صادر 
كرده اســت كه اين كشــور در حمايت از گروهك 
تروريســتی منافقين مانع از برگزاری نمايشــگاه 

مردمی نمايش جنايات منافقين شده است.

گزارش 

بايــدن در جــده در حالی با ســران عربســتان و برخی 
كشــورهای عربی ديدار كرد كه رونــد تحوالت حکايت از 
ناكامی وی در تحقق اهداف ســفر دارد هر چند كه وی با 
ژســت ناجی امنيت و بهبود روابط ميان كشورهای منطقه 

به دنبال نمايش چهره يك ناجی از خود است. 
بايدن رئيس جمهور آمريکا در ادامه سفر به غرب اسيا كه 
بخشی از آن التماس برای كسب حمايت البی صهيونيستی 
برای انتخابات ميان دوره ای كنگره بوده و بخشی از اهداف 
آن نيــز در قالب گدايی نفت برای خــروج غرب از بحران 
انرژی، راهی رياض شــد. ســفری كه به دليــل جنايات 
سعودی و ادعاهای بايدن كه سران سعودی را جنايت كار 

خوانده بود با انتقادهای بسياری همراه شد. 
در همين حال بايدن كه نتوانســته اهداف ســفر را محقق 
ســازد با ايران هراســی و نيز نســبت دادن توافقات ميان 
كشورهای منطقه از جمله انتقال برق از عربستان به عراق 
به پرونده خود تالش نموده تا ژست يك ناجی بگيرد. نکته 
مهم آنکه اعتراض های مردمی و جريان های سياسی با اين 
سفر عمال بعد ديگری از ناكامی اين سفر را رقم زد. آمريکا و 
عربستان سعودی در بيانيه ای مشترك با تکرار لفاظی های 
خود عليه كشورمان بر لزوم جلوگيری از دستيابی ايران به 
سالح هســته ای تاكيد كردند. دوكشور در اين بيانيه ضد 
ايرانی بر لزوم توقف آنچه دخالت ايران در امور داخلی ساير 
كشــورها و تالش های تهران برای برهم زدن ثبات  امنيت 
منطقه عنــوان كردند و همچنين جلوگيری از دســتيابی 

ايران به سالح هسته ای تاكيد كردند.
همچنين در اين بيانيه آمده اســت كــه بايدن به عالوه بر 
تعهد مســتمر اياالت متحده به حمايت از »امنيت و دفاع 
ارضی عربســتان سعودی و تسهيل توانايی اين كشور برای 
بــه دســت آوردن قابليت های الزم برای دفــاع از مردم و 
سرزمينش در برابر تهديدهای خارجی« تاكيد كرده است.

ولی عهد عربستان سعودی در ســخنانی در اجالس جده، 

ايران را به همکاری با كشــورهای منطقه فراخواند.»محمد 
بن ســلمان« ولی عهد عربستان ســعودی در اجالس جده 
گفت كــه ما از ايران برای همکاری با كشــورهای منطقه 

و پايبندی به اصول و قوانين بين المللی دعوت می كنيم. 
از ســوی ديگر رئيس جمهور آمريــکا در حضور تعدادی از 
سران كشــورهای عربی حاضر در نشست جده مدعی شد 
كه فعاليت های ايران باعث بی ثباتی منطقه شده است.جو 
بايدن در جريان نشست جده درباره لزوم مقابله با تروريسم 
در منطقه صحبت كرد و همچنين مدعی شد كه آمريکا به 
همکاری با كشورهای منطقه برای مقابله با تروريسم ادامه 
می دهد.وی در ســخنرانی خود در اين نشست مشترك با 
سران برخی از كشــورهای عربی، اظهارنظر تکراری و بی 
سند مقام های آمريکايی درباره برنامه هسته ای صلح آميز 

ايران را تکرار كرد.
رئيس جمهور آمريکا با بيان اينکه اين كشور به تالش های 
ديپلماتيك خود برای فشــار بر برنامه هسته ای ايران ادامه 
می دهد، مدعی شــد آمريکا اجــازه نخواهد داد كه ايران 
به ســالح اتمی دســت يابد.بايدن در بخشی از اظهاراتش 
تالش كرد كه به مقام های حاضر در نشســت جده درباره 
تداوم حضور آمريکا در منطقه غرب آســيا اطمينان خاطر 
بدهد.او گفت: »بگذاريد به روشنی بگويم كه اياالت متحده 
همچنان به عنوان يك شــريك فعــال در خاورميانه باقی 
خواهد ماند. ما قرار نيســت خارج شويم و يك خالء ايجاد 

كنيم كه توسط چين، روسيه يا ايران پر شود«.
در همين حال مشاور امنيت ملی آمريکا در ادامه ادعاهای 
خود مبنی بر تالش مسکو برای خريد پهپاد ايرانی، مدعی 
شــد: روس ها تاكنون دو بار از يك پايگاه هوايی در ايران و 
پهپادهای ساخت اين كشور با قابليت حمل موشك بازديد 
كرده اند.در اين ميان در شکســتی آشکار برای بايدن، در 
حالی كه كاخ سفيد مدعی است رياض پذيرفته توليد نفت 
خــود در ماه های ژوئيــه و اوت را 50 درصد افزايش دهد، 

وزير مشاور در امور خارجه عربستان سعودی هرگونه توافق 
با آمريکا را رد كرد.

در هميــن حال به دنبال ســفر رئيس جمهــور آمريکا به 
منطقه، بسياری از كاربران در كشورهای عربی در اعتراض 
به اين سفر هشتگ مخالفت عادی سازی روابط با اسرائيل 
را در توئيتــر ترند كردند.بســياری از كاربران  و فعاالن در  
شبکه اجتماعی توئيتر  هشتگ مخالفت ميليونی با عادی 
سازی )مليونية_ضد_التطبيع ( را در اعتراض به سفر» جو 
بايدن« رئيس جمهور آمريکا به منطقه و صدور به اعالميه 
مشترك موسوم »اعالميه قدس« بين واشنگتن و تل آويو 

در چند كشور عربی ترند كردند. 
در اين ميان در ادامه ژســت های به اصطالح پيروزمندانه 
بايــدن، او و مصطفی الکاظمی در حاشــيه نشســت جده 
عربســتان در ديــدار دو جانبه حضور يافتنــد. وزير نفت 
عراق و وزير انرژی عربســتان ســعودی توافقــی را برای 
اتصال شــبکه برق عراق به عربستان سعودی امضا كردند.

آمريکا و عربســتان ســعودی در جريان سفر جو بايدن به 
اين كشــور، 18 توافقنامه در زمينه های مختلف از جمله 
انرژی، ارتباطات، فضا و مراقبت های بهداشتی امضا كردند.
در اين ميان وزير مشاور در امور خارجه عربستان سعودی 
طــی گفت وگويی ضمن اعالم حمايت از روند صلح با رژيم 

صهيونيستی، آن را يك »گزينه راهبردی« خواند.
در اين ميان در ژســت بــه اصطــالح دموكراتيك ديگر 
رئيس جمهور آمريکا در ديدار با نخست وزير عراق در شهر 
»جده« از نقش بغداد در برقراری گفت گو بين عربستان و 
ايران تقدير كرد.در اين ميان سخنگوی وزارت امور خارجه 
چيــن در واكنش به ســفر اخير رئيس جمهــوری آمريکا 
بــه خاورميانه، تاكيد كرد خاورميانه حياط خلوت كســی 
نيســت بلکه متعلق به مردم و ســاكنان اين منطقه است.

همچنين  كميته ملی حمايت از فلســطين در مصر اعالم 
كرد كه اهداف واقعی سفر كنونی رئيس جمهور آمريکا به 

خاورميانه، ايجاد تفرقه و تقسيم بنديهای طائفه ای و اداره 
جنــگ های نيابتی با هدف غــارت منابع و ثروتهای مردم 

منطقه است. 
همچنين تارنمای فاكس نيوز گزارش داد: اولين ديدار جو 
بايدن رئيس جمهوری آمريکا و محمد بن ســلمان وليعهد 
عربســتان در شــبکه های اجتماعی طوفان بــه پا كرد به 
طوريکه بايدن با موج انتقادهای گسترده روبرو شد.كميته 
حمايت از مقاومت فلســطين، وابسته به حزب اهلل لبنان در 
كنار گروه های فلســطينی اعتراضاتــی را در اردوگاه های 
آوارگان فلســطينی در لبنان در محکوميت ســفر رئيس 
جمهوری آمريکا به فلســطين اشغالی و اعالم پايبندی به 

اصول و ارزش های ملی فلسطين برگزار كرد.
در اين ميان »نايف الحجرف« دبير كل شــورای همکاری 
خليج فارس گفت كه اجالس آمريکايی-عربی جده فرصتی 
برای بررســی همکاری ها و تعامل با چالش های پيشروی 
امنيت و ثبات است. در اين ميان بايدن در حالی سفرش را 
ناجی امنيت صهيونيست ها می ناميد كه رسانه های عربی و 
عبری می گويند همزمان با شنيده شدن صدای آژير هشدار 
حمله موشکی در شــهرك های صهيونيست نشين نزديك 

نوار غزه، سامانه های گنبد آهنين نيز فعال شدند. 
دفتر سياسی جنبش انصاراهلل يمن نيز ضمن محکوم كردن 
ســفر رئيس جمهور آمريکا به غرب آســيا، گفت مراحل 
عادی ســازی روابط رياض و تل آويو، خيانت به فلســطين 
و آرمان قدس اســت.رئيس شــورای عالــی انقالب يمن 
خطاب به آمريکا گفت كه تصميمات اين كشــور ارزشــی 
برای مقامات يمنی ندارد. رئيس هيأت مذاكره كننده دولت 
نجــات ملی يمن تأكيد كرد كه صلح در يمن تنها با توقف 
فراگيــر تجاوزگری محقــق خواهد شــد.وزير دفاع دولت 
نجات ملی يمن گفــت اگر متجاوزان ســعودی بخواهند 
 بدنبــال فريبکاری و تداوم جنگ باشــند، آمــاده مقابله 

با آن ها هستيم.
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دفتر امورحقوقی و قراردادهای شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد
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واجد صالحیت که دارای رتبه معتبر طبق جدول زیر ، ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
باشد واگذار نماید ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9 صبح مورخ 1401/04/26 تا ساعت 14 مورخ  1401/04/29 .
2( آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : ساعت 14 مورخ 1401/05/08.

3( زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ  1401/05/09  .
4( مدت اعتبار پیشنهادها : 90 روز از تاریخ آخرین ارائه پیشنهاد .

5( بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .
6( هزینه درج آگهی و اصالحات و تجدید های احتمالی روزنامه و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

و  ونظایرآن  مقرر، چک شخصی  میزان  کمتراز  های  ، سپرده  مخدوش  های  ، سپرده  فاقدسپرده   ، مخدوش   ، مشروط   ، امضاء  فاقد  پیشنهادهای  به   )7
پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8( سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد و باید بصورت فیزیکی در موعد مقرر تحویل دبیرخانه استان گردد.
9( متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده را تحویل موقت ننموده 

اند با شرط پیشرفت فیزیکی باالی 70 درصد با تایید کارفرما حق شرکت در مناقصه را دارند. 
10( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

11( مهلت بازدید از پروژه و تایید فرم سایت ویزیت حداکثر سه روز پس از مهلت خرید اسناد می باشد.
12( اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 27313131

دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768
تاریخ انتشار نوبت اول  :1401/04/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/25

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان موضوع مناقصهردیف
محل اجرا

مبلغ برآورد محل تامین اعتبار
اولیه)ریال(

رتبه مورد 
نیاز

مبلغ تضمین معتبر 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار  )ریال(

مدت اجرا

1
پروژه اجرای بخشی از خط انتقال مادوان 
از تنگ کبوتری  شامل تهیه و لوله گذاری 
لوله فوالدی اتصال جوشی به قطر 350 

میلیمتر معادل 14 اینچ با ضخامت جدار 6 
میلیمتر بطول 2625 متر و احداث حوضچه 
شیرآالت و ... طبق براورد و مشخصات فنی

بویراحمد

از محل اعتبارات عمرانی و 
سایر منابع

بخشی از اعتبارات                                                                   
در قالب اوراق و اسناد 

خزاته مدت دار می باشد
نعدیل دارد

آب پایه 5 و 62520053185
6 ماه3130000000باالتر

2

آب  چاه  برداری  دور  پروژه  اجرای  پروژه 
برآورد  طبق   .... و  مهریان   2 شماره  شرب 

و مشخصات فنی
بویراحمد

از محل اعتبارات عمرانی و 
سایر منابع

بخشی از اعتبارات در قالب 
اوراق و اسناد خزاته مدت 

دار می باشد
تعدیل دارد

آب پایه 5 و 10625469539
5 ماه540000000باالتر

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

آگهی مناقصه 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ) یک مرحله ایی با ارزیابی کیفی (

ت دوم
نوب

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/16-01/028شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.: 08-22-9945049306,3822001093985000401

• روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

 بر اساس کسب حداقل امتیاز )50 ( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد. روش ارزیابی 

• نحوه دریافت اسناد مناقصه :
توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت. .) از تاریخ 1401/04/28 تا تاریخ  1401/05/06 (تاریخ شروع دریافت

آخرین مهلت تحویل 
اسناد

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعالم های ارزیابی کیفی .) تاریخ 1401/05/20( 

آدرس مناقصه گزار 
جهت دریافت اطالعات

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 113- اداره تدارکات خارجي کاال- خانم نادری- شماره تماس : 061-34148660

• تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
 15,320     یورو    مبلغ تضمین

* طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ انواع تضامین قابل قبول
فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا ) www.sanarate.ir ( زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.

* ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن.
* در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ) شماره 

) IR 350100004001114006376636 شبا

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

تماس 341485690 061- محل تحویل ضمانتنامه مناقصات- شماره  کمیسیون  دبیرخانه  اتاق 107-   - B پارت  اول  عملیاتی - طبقه  پایگاه  ایران - ساختمان  ملی حفاری  فرودگاه - شرکت  راه  از سه  باالتر  پاسداران  بلوار  اهواز- 
061 34148580

http://sapp.ir/nidc_pr                    www.nidc.ir           کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران •

 P/F : DRAWWORKS : موضوع مناقصه:  خرید  مربوط به شرح ذیل
   • مشخصات مناقصه :

اداره تدارکات خارجی کاال شناسه آگهی 1348403         نوبت اول 1401/4/25 ، نوبت دوم 1401/4/26

ســفير و نماينده دائم كشــورمان نزد دفتر ســازمان ملل متحد در ژنو با ايراد 
سخنانی به مناســبت سی و پنجمين سالگرد حمله شيميايی رژيم بعث عراق به 
سردشــت، خواستار شناســايی و مجازات عامالن و مباشران در جنايات جنگی 

»صدام حسين« به واسطه توسل به سالح های شيميايی شد.
اســماعيل بقايی هامانه اين مطلب را در نشســت كارشناسی - تبيينی پيرامون 
ابعاد حقوق بشــری اســتفاده از سالح های شــيميايی در جنگ تحميلی در ژنو 
سوئيس مطرح كرد.در ابتدای جلسه، بقايی هامانه ضمن ادای احترام به شهدا و 
جانبازان شيميايی سردشت، تحريم های ضدبشری آمريکا در حوزه دارو و درمان 
را ظلمی مضاعف به قربانيان فاجعه سردشت توصيف و اين واقعيت را خاطرنشان 
كرد كه اياالت متحده و چند كشــور ديگــر اروپايی از جمله آلمان و هلند نقش 

غيرقابل انکاری در تجهيز رژيم صدام به تسليحات شيميايی داشتند.
بقايــی هامانه با تاكيد بر مســئوليت بين المللی دولت هــای تامين كننده مواد 
شــيميايی مورد اســتفاده در ساخت ســالح های شــيميايی عراق برای انجام 
تحقيقات، پيگرد و مجازات اشخاص حقيقی و حقوقی دخيل در انتقال تجهيزات 
شيميايی به رژيم صدام، همکاری برای احقاق حق قربانيان و بازماندگان حمالت 

شــيميايی را مسئوليت حقوقی و اخالقی همه دولت ها دانست و تصريح كرد كه 
پيگرد كيفری و مجــازات مرتکبين جنايات جنگی و مباشــران در ارتکاب اين 
جنايات وظيفه ای همگانی اســت.وی اين مهم را يادآور شــد كه عليرغم تمايز 
قالب های حقوقی قابل اعمال در زمان جنگ و دوره صلح، آنچه مســلم است اين 
اســت كه جان مايه و جوهره مشترك حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، حمايت 
و حفاظت از حيات و ســالمت و كرامت انسان اســت و از اين حيث استفاده از 
سالح های شيميايی عليه مردم سردشــت )و ديگر نقاط ايران در دوره جنگ 8 
ســاله( در عين اينکه قطعا جنايت جنگی محسوب می شود، نقض فاحش حقوق 
بشــر قربانيان از جمله حق حيات، حق سالمت، حق دسترسی به محيط زيست 

سالم و ... نيز محسوب می شود.
بقايی هامانه تحقق دو اصل "حقيقت" و "عدالت" در رابطه با حمالت شيميايی 
عليه هموطنان سردشتی را مستلزم جديت كشورهای ذی مدخل در تجهيز رژيم 
صدام به تســليحات شيميايی برای كشف و بيان حقايق مرتبط با اين موضوع و 
نيز شناسايی و پيگرد قضايی متهمين دانست.وی در اين رابطه به اقدام دستگاه 
قضايی هلند در محاكمه و مجازات ران آراد بازرگان هلندی متهم به ارسال مواد 
شيميايی به رژيم عراق اشاره كرد و خواستار اقدام مشابه از سوی ديگر كشورها 
برای شناســايی و مجازات مباشران در جنايات جنگی صدام به واسطه توسل به 

سالح های شيميايی شد.
الزم به ذكر اســت ارتــش رژيم بعث عــراق در طول جنگ تحميلــی بارها از 
سالح های شيميايی بر ضد نظاميان و غيرنظاميان ايرانی استفاده كرد اما بمباران 
شيميايی سردشــت در تيرماه 1366 اولين نمونه استفاده گسترده از تسليحات 
شيميايی عليه مناطق مسکونی شهری به شمار می آيد.در اين بمباران كه بدون 
ترديد جنايت جنگی محســوب می شود، بيش از 8000 نفر از جمعيت 12000 

نفری سردشت شهيد يا مصدوم شدند. 

ایران در حاشیه پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو خواستار شد

 مجازات عامالن و مباشران 
حمالت شیمیایی در جنگ تحمیلی

وزير دفاع روســيه در سفری اعالم نشــده ضمن بازديد از نيروهای ارتش 
اين كشــور در خاك اوكراين، دستور تشــديد عمليات های تهاجمی را 

صادر كرد.
»سرگئی شــويگو«، وزير دفاع روسيه در جريان بازديد از نيروهای ارتش 
اين كشور كه در جنگ اوكراين فعال هستند، گفت: يگان های ارتش بايد 
فعاليت ها و عمليات های خــود را افزايش دهند تا حمالت ارتش اوكراين 
عليه غيرنظاميان )مناطق تحت كنترل روســيه( متوقف شــود.در بيانيه 
وزارت دفاع روســيه آمده اســت: رياســت وزارت دفاع روسيه به منظور 
جلوگيــری و حذف احتمــال حمالت راكتی و توپخانه ای ســنگين رژيم 
كی يف عليه غيرنظاميان و زيرساخت های منطقه دونباس و ديگر مناطق، 
دستوراتی را برای تقويت و افزايش اقدامات و عمليات های تهاجمی يگان ها 
و گروه های فعال در حوزه های عملياتی صادر كرد.اين دســتور وزير دفاع 
روســيه پس از آن صادر شده كه در روزهای اخير نيروهای ارتش اوكراين 

شــهر »نووا كاخوفکا« در اســتان جنوبی »خرســون« اوكراين را با ده ها 
راكت و موشــك هدف قرار دادند. در همين حــال در چارچوب مقابله با 
تحركات غرب، پوتين رئيس جمهوری روسيه با امضای چند حکم، "يوری 
بوريسوف" معاون نخست وزير را جايگزين "ديميتری راگوزين" در سمت 
رياست شركت »راس.كاسموس« كرده و "دنيس مانتوروف"، وزير صنعت 
و تجارت را نيز به سمت معاون جديد نخست وزير اين كشور منصوب كرد. 
خبــر ديگر از جنگ اوكراين آنکه يك مقــام اروپايی می گويد كمك های 
تاكنونی كشورهای اين قاره به جنگ اوكراين، برای 7 سال كفايت می كرد، 
اما در ظرف 5 ماه مصرف شــد.خبر ديگر آنکه  روســيه در ادامه انتقادات 
خود از اوكراين اين كشور را متهم به محدودسازی و جلوگيری از ترانزيت 
گاز به اروپا كرده اســت. همزمان با بحرانی شدن وضعيت اقتصادی غرب، 
اتحاديــه اروپا با هدف تقويت اقتصاد و رقابــت پذيری اين اتحاديه، طرح 

هيدروژنی 42/5 ميليارد دالری با سرمايه مشترك را تصويب كرد.

تهاجمی تر شدن عملیات های ارتش روسیه در اوکراین 


