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 مصاحبه جنجالی داماد و مشاور ترامپ 
با اسکای نیوز عربی

با خواندن 25 کتاب به طرح 
معامله قرن رسیدم!

داماد رئیس جمهــوری آمریــکا که هیچ 
تجربه ای در عرصه سیاســت خارجی نداشته 
است، با دفاع از طرح به اصطالح صلح خاورمیانه 
گفت، با مطالعه ۲۵ کتاب به شــفافیت درباره 
مساله اسرائیل - فلسطین دست یافته است! به 
گزارش بیزنس اینسایدر، جارد کوشنر، مشاور 
و داماد رئیس جمهوری آمریکا از طراحان طرح 
جنجالی معامله قرن برای درگیری اسرائیل - 
فلسطین بود که از سوی اسرائیل مورد استقبال 
قرار گرفت و فوراً از ســوی فلسطینیان رد شد. 
کوشنر در مصاحبه با اسکای نیوز عربی گفت: 
سه سال است در این باره این مطالعه می کنم. 
۲۵ کتاب درباره آن خوانده ام، با هر رهبری در 
این منطقه دیدار کردم، با هر شــخصی که در 
آن نقش داشــت، صحبت داشتم. این سخنان 
کوشنر با واکنش فوری کاربران آنالین مواجه 
شــد و مردم این ســوال را طرح می کردند که 
آیا صرفا چنین پیشــینه ای برای حل مسائلی 
این چنینی کافیســت یا خیر. کوشنر از سوی 
ترامپ مامور شــد تــا یک طــرح عملی برای 
درگیری اســرائیل - فلســطین بیابد؛ این در 
حالیست که او جدای از بحث خاورمیانه، هیچ 
تخصصی در امور خارجی ندارد. کوشــنر پس 
از اعالم جزئیات معامله قرن در کاخ ســفید در 
مصاحبه ای با سی ان ان گفت: این فرصتی بزرگ 
برای فلسطینیان است. آن ها در گذشته سابقه 
درخشــانی در نابود کردن تمام فرصت هایی 
داشتند که در دســترس آن ها بوده است! او با 
ستایش از طرح رئیس جمهوری آمریکا گفت، 
بدین ترتیب مسیری به سمت یک کشور، یک 
قلمرو مداوم و شرایطی که آن ها بتوانند راهی 
برای استقالل خود داشته باشند ایجاد می شود. 
او مدعی شد، معامله قرن یک طرح اقتصادی 
۵۰ میلیارد دالری فراهم می کند که می تواند 
در رفاه آن ها تاثیرگذار باشــد! در این راســتا 
رئیس جمهوری آمریکا )سه شنبه( راهکار دو 
کشــوری را اعالم کرد. این طرح جنجالی، کل 
قدس را به کنترل رژیم صهیونیستی درمی آورد 
و شهرک های اسرائیلی در امتداد کرانه باختری 
را حفظ می کند. ترامپ همچنین مدعی شــد 
که فلســطینیان بیش از دو برابر سرزمینی که 

اکنون در اختیار دارند، به دست می آورند. 

کوشنر همچنین در سخنانی از اسرائیلی ها 
خواست تا طرح های الحاق شهرک ها در کرانه 
باختــری را تا زمان برگــزاری انتخابات و حل 
و فصل بن بســت سیاســی بلندمدت تل آویو 
اجرایی نکنند. داماد ترامپ چهارشنبه گفت: 
امیدواریم آن ها تا بعد از انتخابات دســت نگه 
دارند و ما با آن ها همکاری می کنیم تا نتیجه ای 
حاصل شود. او در پاســخ به اینکه اگر اسرائیل 
به الحاق این اراضی اشــغالی اقدام کند، مورد 
حمایت آمریکا قــرار می گیــرد، گفت: آنچه 
دولت انجام می دهد این اســت که ما با آن ها 
در مورد تشکیل تیم فنی برای شروع مطالعه و 
ارائه نقشه مفهومی موافقت کرده ایم. غور اردن 
ولی می تواند به معنای چیزهای مختلف باشد. 
و باز هم، من می خواهم اطمینان حاصل کنم 
که همه پارامترها تعریف شــده است. معامله 
در شرایط کنونی متکی بر شروطی است و کار 
بر روی آن چند ماهی زمــان خواهد برد. وی با 
اشاره به انتخابات پیش روی رژیم صهیونیستی 
گفت: امیدوارم اســرائیل منتظر بماند و عجله 
نکند. به عقیده من اسرائیل باید دولتی داشته 
باشد. باید پیش برویم و منتظر بمانیم ببینیم 
چه اتفاقی خواهد افتاد. به گفته کوشنر، آمریکا 
و اسرائیل برای ایجاد یک سند رسمی به دو ماه 
زمان احتیاج دارند، و هر دو می توانیم احساس 
خوبی داشته باشیم. کوشنر در همین راستا با 
 GZERO" کوشنر در در گفتگویی با رسانه
Media" وابسته به شرکت »اوراسیا گروپ« 
نارضایتی آمریکا را از رد شدن این طرح از سوی 
فلسطینیان ابراز کرد و آنان را به مظلوم نمایی و 
عدم استفاده از فرصت تشکیل کشور متهم کرد. 
کوشــنر در این مصاحبه از رهبران فلسطینی 
خواست کاری کنند یا ســاکت شوند و گفت، 
آنان اکنــون فرصتی طالیی بــرای کمک به 

فلسطینیان دارند!

جهاننما

فرشاد گلزاری

پس از سه ســال منازعة داخلی و 
خارجی و با گذر کردن از انواع و اقســام 
سناریوهای مختلف، باالخره بریتانیا 
پس از 47 ســال، از جمع کشــورهای 
عضو اتحادیه اروپا خارج شد. اگر کمی 
به عقب برگردیم و همه پرسی برگزیت 
در ســال ۲۰16 را به یاد بیاوریم و آن را 
در کنار وضعیت سیاسی فعلی بریتانیا 
قرار دهیــم، به وضــوح می بینیم که 
محافظه کاران و آنهایی که دل در گرو 
سنت ها و آرمان های پادشاهی بریتانیا 
دارند، نه تنهــا همچنان ُکت های بلند 
همراه با کاله  بولِر )نوعی از کاله مردانه 
در آداب شهرنشــینی بریتانیا در قرن 
نوزدهــم( را ســتایش می کنند، بلکه 
استقالل خود را در غرور چرچیل گونه ای 
می بینند که به دنیا دیکته می کند: ما 

برتر از شما هستیم! 
شاید برای بســیاری از مخاطبان 
این موضــوع حل نشــدنی و غیر قابل 
هضم باشــد اما به هر ترتیب بریتانیا و 
سیاستمدارانش همچنان در فرهنگ 
سنتی این کشور غوطه ور هستند. اینکه 
در لندِن قرن بیست و یکم یک مجلس با 
نام »عوام« و مجلس دیگر با نام »خواص 

یا لُردها« وجود دارد، نشــان می دهد 
که بریتانیا همچنان به سنت های خود 
پایبند اســت. به غیر از این موضوعات 
وجود این دو مجلس به خوبی نشانگر 
دو قطبی مشخص در عرصه سیاست و 
اجتماع است؛ چراکه نمایندگان مجلس 
لردها، انتصابی هســتند نــه انتخابی. 
همین دو قطبی باعث شد تا نخست وزیر 
وقت )دیوید کامرون( در ســال ۲۰16 
دست به همه پرسی برگزیت بزند و نتیجه 
آن جز تشدید دو قطبی و محکم شدن 
دیدگاه و مواضع محافظه کارانی مانند 
»نایجل فاراژ و بوریس جانسون« بعالوه 
همقطارانشــان چیزی در بر نداشت. 
همین دو نفــر دقیقاً امــروز به عنوان 
معماران برگزیت شناخته می شوند و 
فکر نمی کنم حاال کــه برگزیت جنبه 
عملی به خود گرفته اســت، کسی به 
اندازه آنها خوشحال باشد. در این میانه 
بخشی از مردم بریتانیا همچنان مخالف 
خروج کشورشــان از جمع کشورهای 
عضو اتحادیه اروپایی هستند و بخشی 
دیگر اساساً نمی دانند برگزیت چیست 
یا عواقب آنرا نمی دانند! تنها دلیلی که 
آنها را ساکت نگه داشــته، وعده های 
سیاستمداران بریتانیا و برجسته کردن 
حس ناسیونالیستی این جماعت است 
و دســته  دیگری هم که بــا این طرح 
موافق هستند مجدداً معتقدند که این 

کار )با توجه به توجیهــات اقتصادی و 
سیاســی حزب حاکم( می تواند باعث 
پیشرفت بریتانیا در هر دو محور شود. 
برای اثبــات این موضوع کافی اســت 
که به ســخنان اخیر بوریس جانسون، 
نخست وزیر بریتانیا توجه کنیم. گزارش  
رسانه های بریتانیا کمی قبل  از اجرایی و 
اعالم شدن برگزیت نشان داد که متن 
سخنرانی جانســون از قبل آماده شده 
است. رسانه های بریتانیا مانند گاردین 
و ِد سان اعالم کرده بودند که جانسون 
در ســخنرانی خود به این محور تکیه 
می کند که برگزیت، نه یک پایان، بلکه 
یک آغاز اســت و لفظ »طلوع دورانی 
تازه« را به کار خواهد برد. این سخنان 
کاماًل تایید می کند که کابینه بریتانیا 
انگشت خود را دقیقاً روی همان چیزی 
قرار داده که شــهروندان این کشــور 
دنبالش هستند و آن چیزی نیست جز 
مولفه های ناسیونالیســمی و تحریک 

حس غرور و برتری. 
لندن، ستون پنجم آمریکا!   

اگر زاویه دید و تحلیــل را از داخل 
بریتانیا به خارج از این کشــور منتقل 
کنیم و پیامدهای اجرای برگزیت را به 
صورتی دیگر مورد بررسی قرار دهیم، 
به خوبی می بینیم اولین کشوری که از 
برگزیت منتفع می شود، بدون تردید 
ایاالت متحده اســت. این انتفاع صرفاً 

سیاسی یا اقتصادی نیست بلکه عالوه 
بر ایــن دو عامل منفعــت امنیتی هم 
عایدة واشــنگتن خواهد شد. در طول 
47 سال گذشته که بریتانیا عضو موثر 
اتحادیه اروپا و به عنوان عضو دائم شورای 
امنیت اقدام به ایفاء نقش کرده، مرتباً 
شــاهد آن بودیم که از لندن به عنوان 
متحد سنتی آمریکا نام برده شده است. 
اگر بــه پرونده هایی ماننــد زد و خورد 
ســرویس های اطالعاتــی در جنگ 
سرد، تشــکیل دولت در آلمان پس از 
فروپاشی شوروی، لشگرکشی آمریکا 
به افغانســتان و عــراق و حتی اعمال 
تحریم ها علیه ایران توجه کنیم به خوبی 
می بینیم، هر جا که آمریکایی ها حضور 
داشــته اند، بریتانیایی ها هم در آنجا به 

صورت پنهان یا آشکار حضور داشتند. 
همین موضوع در عرصه اقتصادی هم 
کاماًل قابل رویت است. از ماه ها قبل که 
برگزیت در داخل بریتانیا و خصوصاً در 
درون دولت بوریس جانســون نهایی 
شده بود و ملکه الیزابت هم به آن چراغ 
سبز نشان داده بود، مذاکره هایی میان 
مقامات ارشــد بریتانیا و آمریکا برای 
تبیین سیاست های اقتصادی میان دو 
طرف پس از برگزیت در جریان بود که 
البته عمده مســائل آن پشت درهای 
بســته صورت گرفت. اینکه بریتانیا از 
اتحادیه اروپا جدا شود، تبعاتی به همراه 
دارد که مهمترین آنها اقتصادی است. 
به عنوان مثال در مذاکره میان بلندن و 
واشنگتن،  آمریکایی ها گفته بودند که 
بازار دارو و محصول کشاورزی بریتانیا 
پس از برگزیت باید توسط ایاالت متحده 
تامین شود که در اوایل مخالفتهایی با 
آن شــده بود اما گویا بعدها مورد تایید 
قرار گرفــت. از این منظــر برگزیت به 
صورت کاماًل مشــخص باعث می شود 
تا بریتانیا )از حیث اقتصادی، سیاسی و 
امنیتی( بیش از پیش به آمریکا نزدیک 
شود و سیاســت های »دونالد ترامپ« 
را پیگیری کند؛ تا جایی که بسیاری بر 
این عقیده هستند که سرویس اطالعات 
خارجی بریتانیا )MI6( بیش از گذشته 
به پیمانکار سفارش های آمریکا تبدیل 
خواهد شــد که این موضوع می تواند 
لندن را به ستون پنجم آمریکا در قاره 

سبز تبدیل کند. 
مانور جدید مسکو در اروپا!

یکی از کشــورهایی کــه با اجرای 
برگزیت از گذشته تاکنون مخالف بود، 
فرانسه اســت. پاریس از زمان شارل 
دوگل تا به امروز که امانوئل مکرون در 
کاخ الیزه حضور دارد، همیشه معتقد 
بوده که ارزش های اروپایی نسبت به 
هر چیز دیگر برتری دارد و نبایدخللی 
در آن وارد شــود. به همین دلیل آنها 
برگزیــت را عامل چند پــاره کردن 
اتحادیه اروپایی می دانند. در این میان 
شــکی وجود ندارد که بخشی از خال 
حضور بریتانیا در جمع کشــورهای 
عضو اتحادیه اروپا، بر دوش دولت های 
فرانسه، آلمان، بلژیک و حتی اسپانیا به 
عنوان کشورهای صنعتی اروپا خواهد 
افتاد اما فرصت هایی از حیث اقتصادی 
و سیاسی برای انها فراهم خواهد شد که 

بازار رقابت و یارکشی های استراتژیک 
را به دنبال خواهد داشت. در این میان 
روسیه به عنوان دشمِن قدیمِی بریتانیا 
فرصت را مغتنم می شمارد و خود را به 
کشــورهای اروپایی نزدیک می کند و 
این موضوع می تواند توان کنشــگری 
سیاســی مســکو را افزایش دهد و از 
وی دیگر بریتانیا که حاال به آمریکای 
ترامپ نزدیک شده می تواند برخی از 
خصومت ها و ُکدورت های گذشته را با 
روس ها کنار بگذارد که این موضوع هم 
مجدداً به نفع ترامپ و ضرر اروپایی ها 

خواهد بود.
 اسکاتلند و ایرلند، 
دو چالش  جانسون  

فارغ از تمام این مسائل اگر مجدداً 
زاویه تحلیل را به داخل بریتانیا تغییر 
دهیم، آنچه که بوریس جانسون و کابینه 
وی را با چالش جــدی روبرو می کند، 
استقالل اسکاتلند و تالش مقامات این 
کشور برای به دست آوردن آن خواهد 
بود. از جهتی دیگــر ایرلند خواهان آن 
است که سیاســت هایش را مستقل از 
لندن جلو ببرد و همین موضوع می تواند 
ادعاهای سرزمینی و مرزی را برجسته 
کند. از ســوی دیگر باید توجه داشت 
که نزدیک شــدن بریتانیا بــه آمریکا، 
مشــکالتی برای ایران در بحث برجام 
و همچنین اروپایی های حاضر در این 
پرونده به وجود خواهد آورد که خروجی 
آن باز هم به نفع ترامپ و در راســتای 
سیاست های تهاجمی او خواهد بود. به 
همین دلیل است که همه چیز را به نفع 

ترامپ می دانیم! 

گزارش »توسعه ایرانی« از پیامدهای اجرای برگزیت بر معادالت جهانی

همه چیز به کام ترامپ!
بخشی از مردم بریتانیا 
همچنان مخالف خروج 

کشورشان از جمع 
کشورهای عضو اتحادیه 

اروپا هستند و بخشی دیگر 
اساساً نمی دانند برگزیت 

چیست یا عواقب آن را 
نمی دانند! تنها دلیلی 
که جماعت را ساکت 

نگه داشته، وعده های 
سیاستمداران بریتانیا 
و برجسته کردن حس 

ناسیونالیستی آنهاست  

برگزیت به صورت کاماًل 
مشخص باعث می شود 

بریتانیا از حیث اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی بیش از 

پیش به آمریکا نزدیک 
شود و سیاست های »دونالد 

ترامپ« را پیگیری کند؛ تا 
جایی که می توان بریتانیا را 

ستون پنجم واشنگتن در 
اروپا دانست 

ایتالیا روز گذشته )جمعه( پس از ثبت ابتالی دو گردشگر چینی به ویروس کرونا 
در این کشور، وضعیت فوق العاده ملی اعالم کرد.  به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت 
ایتالیا روز گذشته )جمعه( برای تسریع تالش ها برای جلوگیری از گسترش ویروس 
جدید کرونا، وضعیت فوق العاده ملی اعالم کرد تا اختیارات مقام های محلی و ملی را در 
این رابطه افزایش دهد. وضعیت فوق العاده در ایتالیا که تا 6 ماه ادامه خواهد داشت، پس 
از آن اعالم می شود که روز پنجشنبه یک زوج گردشگر چینی در شهر رم پایتخت این 
کشور مبتال به ویروس تشخیص داده شدند. این زوج اکنون در بیمارستانی در شهر رم 

تحت معالجه هستند و پلیس اتاق محل اقامت آن ها در هتل را مسدود کرده است. ایتالیا پروازها به چین را تعلیق کرده و اجازه فرود 
پروازهایی را که پیش از اعالم وضعیت فوق العاده برخاسته بودند، داده است اما همه مسافران آن باید آزمایش بدهند. سازمان جهانی 
بهداشت هم پنجشبه در ارتباط با شیوع ویروس جدید کرونا وضعیت فوق العاده بین المللی اعالم کرد. ویروس کرونا اکنون عالوه 
بر ۳۰ استان و منطقه چین به 14 کشور دیگر از جمله آمریکا، استرالیا، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، کانادا و فرانسه سرایت کرده است.

صدها عراقی برای ادامه اعتراضاتشان علیه وضعیت اقتصادی و عدم تشکیل 
دولت جدید در میدان های بغداد و ســایر اســتان های جنوبی تجمع کردند. به 
گزارش روزنامه القدس العربی، صدها عراقی در میدان های اعتراضات در التحریر 
و الخالنی در بغداد، استان های بصره، میسان، ناصریه، المثنی، الدیوانیه، کربال، 
نجف، بابل و واسط تجمع کرده و پرچم های عراق را در دست گرفته و شعارهایی 
را سردادند. معترضان بر تشــکیل دولت انتقالی تأکید کردند که زمینه را برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم کند. همچنین تظاهرکنندگان تأکید کردند 

همچنان تا زمان انتخاب یک نامزد مستقل برای تصدی پست نخســت وزیری در میدان تحصن باقی می مانند. به گفته 
شاهدان عینی پل ها همچنان بســته هســتند و معترضان ورودی های میدان های تظاهرات را بستند. این اعتراضات در 
میان تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. به موازات این اعتراض ها و با نزدیک شدن به پایان ضرب االجل رئیس جمهور 
عراق به گروه های شیعی برای معرفی نامزد خود برای پســت نخست وزیری، ائتالف سائرون اعالم کرد برای تعیین نامزد 
نخســت وزیری وارد مذاکره با فراکسیون های سیاسی نشده است. در همین راســتا حیدر العبادی، رئیس ائتالف النصر 
 و نخســت وزیر اســبق عراق بر انتخاب شــخصیتی الیق که از اعتماد مردم برای پست نخســت وزیری برخوردار باشد

 تأکید کرد.

ادامه تظاهرات عراقی ها علیه فساد در میان تدابیر شدید امنیتی

اعالم وضعیت فوق العاده در ایتالیا به دنبال مشاهده ویروس کرونا

خبر

خبر

N.I.S.O.C.
NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMOPANY

AHVAZ-IRAN
TENDER NO.: 48-32-9825000

National Iranian south Oilfields Company (NISOC) intends to purchase the 
following goods

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurment Management Complex, 

 Kuoy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran
Tel. No.: 061 34 12 34 55
Fax No.: 061 34 45 74 37 

Public Relation
http://iets.mporg.ir      www.nisoc.ir www.shana.ir

شماره مجوز: 1398/6758

Vendors who intend to participate in aforesaid 
tender are requested to send their “ Intention 
To Partipate “ letter via fax to the following 
number along with their resume according to 
Qualitative Assessment Form No.2, available 
at: www.nisoc.ir, not later than 14 days after 
the second announcement, otherwise, their 
requests for partipation in the tender will 
be disregarded. The applicants should have 
relevant background in supplying the required 
goods and capability to provide and submit a 
bid bond of 62,343 EURO or 8,919,685,960 
RIAL , in favor fo NISOC

Tender documents including the materials 
thorough technical specifications and Qual-
itative Assessment Forms can be accessed 
via: www.nisoc.ir –material procurement 
management tab .

ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM 
IS D.D.P., NISOC’S WAREHOUSE, AGHA-
JARI, IRAN PAYMENT TERM IS C.O.D., 
SUBSEQUENT TO NISOC’S MATERIAL 
APPROVAL NO ADVANCE PAYMENT 
WILL BE PAID.


