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 اروپا، ترکیه را 
از نظامی گری باز دارد

با نگاهی شــتابزده به تحوالت ترکیه و ُکرد ها 
به  نظر می رسد پیشروی نظامی ارتش ترکیه در 
عقب راندن ُکرد های مخالف آنکارا با موفقیت هایی 
همراه بوده اســت. پ .ک .ک به گوشــه کوه های 
قندیل رانده شــده اســت و خواب های شیرین 
پ. ی .د برای خودمختاری بیشــتر ناپدید شده و 
حزب دموکراتیک خلق ها ترکیه )HDP( از بین 
رفته و تفاوت ها در جامعه فراملی ُکردها به جدایی 
منجر شده است. اما هنوز می شــود با چند دلیل 
ثابت کرد که این نتایج زودگذرند. »ارون ون وون« 
پژوهشگر ارشد موسسه روابط خارجی کلیگیندال 
هلند طی یادداشتی برای ایلنا به تشریح این دالیل 
پرداخته اســت.اول و مهم تر از همه،  نظامی گری 
ترکیه ضدُکردها اســت. مثاًل تنها در ترکیه بیش 
از پنج هزار عضو حزب دموکراتیک خلق ها، بیشتر 
رهبران حزب و ۱۵۰ روزنامه نگار ُکرد به اتهام ارتباط 
با پ .ک .ک به زندان انداخته  شــده اند. قسمتی 
از شــهرهایی در جنوب ترکیه که بیشتر ساکنان 
آن ُکرد هستند، نابود شده اند. کاربرد گزینشی و 
دل بخواهی قوانین ضد تروریسم ترکیه آزادی بیان 
را بسیار کاهش داده و هزاران فعال، دانشگاهی و 
روزنامه نگار ُکرد را خاموش کرده است. این رفتارها 
نارضایتی های تازه ای به بار آورده اســت و نتیجه 

می تواند، چرخه ای دیگر از درگیری باشد.
دوم، آنکارا عمق مقاومت ُکردها را دســت کم 
گرفته است. بســیاری که در زندان، تحت پیگرد 
قانونی یا به  صورت دیگر سرکوب شده اند همچنان 
حزب عدالت و توسعه را به چالش خواهند کشید. در 
حالی که رای دهندگان ُکرد از حزب دموکراتیک 
خلق ها پشــتیبانی خواهند کــرد. همچنین با 
آنکه گروه هایــی ماننــد پ .ک. ک و  پ .ی. د ذاتا 
تمامیت خواه هستند و از روش های سرکوب گرانه 
و فعالیت های خشن و تروریستی استفاده می کنند، 

اما پایگاه رأی دارند که آن ها را توانمند می کند. 

سوم، در منطقه ، با تاکتیک امنیتی سازِی آنکارا، 
نیروهای سوری نیابتی ترکیه عفرین را غارت کردند. 
بسیاری از ُکردهای سوریه از سرزمین خود رانده 
شدند، و خرابی های فزاینده ای در عراق به بار آمد. 
گروه بحران اعالم کرده از سال ۲۰۱۵ تا به  حال در 
شمال شــرق عراق و ترکیه، چهار هزار و ۸۰۰ نفر 
کشته ، ۱۰۰ هزار نفر ناپدید و ۴۰۰ هزار نفر آواره 
شده اند. این نتیجه ها، واکنشــی مشابه آنچه در 

این باره در ترکیه اتفاق افتاد در پی خواهد داشت. 
چهارم، حتی حــزب دموکرات کردســتان 
)ک. د. پ( متعلق به مسعود بارزانی و کنگره ملی 
کردستان به عنوان متحد آنکارا نارضایتی بیشتری 

از دخالت نظامی ترکیه نشان می دهند. 
پنجم، جایگاه بین المللی ترکیه از نظامی گری 
علیه ُکردها آسیب دیده است. عملیات »چشمه 
صلح« پیروزی تاکتیکی بود اما هم چنین کابوسی 
برای روابط بین المللی و جایگاه ترکیه در ســطح 
جهان شــد؛ زیرا پ .ی. د به پشتیبانی اعتبار ضد 
داعشی اش، هم دردی جهانی را با بازی کردن در 
نقش »ضعیف برابر قوی« به دســت آورد. ترکیه 
هم چنین با درگیر کردن ارتش خود در ســوریه 
آسیب پذیری بلندمدتی برای خود درست کرده 
اســت. چنین درگیری ای ممکن است بازیگران 
منطقه ای مانند دمشق یا برخی دولت های خلیج 
فارس را به پشتیبانی از گروه های نظامی ُکرد برابر 
ترکیه وسوسه کند. در آخر نظامی گری منطقه ای 
ترکیه، اگر به بازگشــت گروه های افراطی کمک 
کند، جایگاه بین المللی ترکیه آسیب خواهد دید. 

چه باید کرد؟
با در نظر گرفتن همه چیز، رویکرد تند آنکارا، 
می تواند به ســادگی بذر دورِ تازه ای از درگیری را 
با ایجاد نارضایتی، ویرانی و ســرخوردگی بکارد؛ 
بی  آنکه هیچ خروجی مثبتــی را ارائه دهد. تا آن 
زمان، اتحادیه اروپا، باید ترکیه را به کانال مطلوب 
هدایت کند تا از نظامی گری منطقه ای خود بکاهد، 
و فضای سیاســی داخلی را برای نمایندگان ُکرد 
منتخب باز کند تا به  عنوان بهترین حمله بلندمدت 
بــه نظامی گــری پ ک ک و پ ی د و نوع خاص 
تمامیت  خواهی شان، به  صورتی موثر در سیاست 
ملی شــرکت کنند. اتحادیه اروپا هم چنین باید، 
تالش ترکیه برای آواره کردن ُکردها در ســوریه 
را محکوم کند. تاثیر گذاشتن بر سیاست داخلی 
ترکیه سخت تر است اما اتحادیه اروپا باید پافشاری 
کند که ترکیه به توصیه های مهــم این اتحادیه 

عمل کند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 این روزها اکثر اخباری که منتشر 
می شود یا به انتخابات ریاست جمهوری 
سوم نوامبر آمریکا مربوط است یا اینکه 
یک سر تحوالت به اسرائیل می رسد. از 
ابعاد جدید عادی سازی روابط امارات 
متحده عربی و بحرین با اسرائیل گرفته 
تا داد و ستدهای اقتصادی میان آنها و 
همچنین اعمال فشــار بر سودان برای 
پیوســتن به این کارزار. از سوی دیگر 
بخشی از اخبار مربوط به اسرائیل متوجة 
مسائل داخلی است که طیف عظیمی 
از معترضان به عملکرد و سیاست های 
نتانیاهو را پوشش می دهد. به هر ترتیب 
این روزها، هر چه بــه انتخابات ایاالت 
متحده نزدیک تر می شــویم شاهد آن 
هستیم که نتانیاهو و ترامپ در راستای 
یکدیگر تحرک های خود در مســائل 
سیاســت خارجی را افزایش داده اند. 
ترامپ به دنبال آن اســت تا در پشت 
مرزهای ایاالت متحده از یک سورپرایز 

درست و حسابی رونمایی کند و نتانیاهو 
هم نگران  این اســت که اگــر ترامپ 
در انتخابات ۱3 آبــان رای نیاورد، چه 
سرنوشتی برای حیات سیاسی او رقم 
خواهد خورد. بر این اساس تل آویو هم 
مسائل سیاســت خارجی را در دستور 
کار گذاشته تا بتواند افکار عمومی خود 
را به سمت و سویی دیگر هدایت کند. 
اگرچه یکی از مهمتریــن پروژه های 
اخیِر اسرائیل، بحث عادی سازی روابط 
با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس 
و شــمال آفریقا بوده، اما یکی دیگر از 
پرونده هایی که این روزها اســرائیل با 
بازیگــری آمریکا آن را مفتــوح کرده، 
»ترســیم مرزهای آبی لبنــان و رژیم 
صهیونیستی« است. این مذاکرات روز 
گذشته )چهارشــنبه( در مقر یونیفل 
در الناقوره در جنوب لبنان آغاز شــد. 
منابع خبری لبنان اعــالم کردند که با 
گذشت چند سال از میانجیگری آمریکا، 
این مذاکرات در مقــر نیروهای حافظ 
صلح سازمان ملل)یونیفل( آغاز شد که 
اولین جلســه این مذاکرات به حساب 
می آید و بیش از یک ساعت طول کشیده 

است. در این مذاکرات، هماهنگ کننده 
ســازمان ملل متحد در لبنان، دستیار 
وزیر خارجــه ایاالت متحــده در امور 
خاور نزدیک، رئیس هیئــت لبنان و 
رئیس هیئت اسرائیلی حضور داشتند 
اما هیچ رسانه ای برای انعکاس اخبار این 
مذاکرات در مقر یونیفل حضور نداشت. 
این نشست تحت نظارت سازمان ملل و 
با میانجیگری آمریکا برگزار شد و لبنان 
با گرفتن هرگونه عکس یادگاری از این 
جلســه مخالفت کرد؛ موضوعی که از 

منظر رســانه های غرب نشانگر وجود 
اختالف و دیواره های تضاد میان دو طرف 
است. اوایل ماه میالدی کنونی اعالم شد 
که بیروت و تل آویو بــه توافقی درباره 
آغاز مذاکرات با نظارت ســازمان ملل 
دست یافتند و در همانموقع واشنگتن 
این توافق را یک توافق تاریخی میان دو 
دولتی دانست که در وضعیت جنگ با 
هم هستند اما مساله مهمتر این است 
که مذاکرات مذکور با گذشت چند هفته 
از اعالم خبر توافق عادی ســازی میان 
رژیم صهیونیســتی با امارات و بحرین 
برگزار می شود. همین مساله باعث شده 
تا بسیاری از تحلیلگران غربی و عربی به 
این نتیجه برسند که مذاکرات ترسیم 
مرزهای آبی اسرائیل و لبنان قرار است 
به عادی سازی روابط دو طرف ختم شود 
اما به نظر می آید این تحلیل با توجه به 
داده های کنونی بسیار بعید و دور از ذهن 
است. یکی از این مولفه ها مدل مذاکره 
میان دو طرف بوده است؛ به گونه ای که 
هیئت های لبنانی و اسرائیلی از طریق 
نماینده سازمان ملل با هم مذاکره کردند 
و مذاکره به صورت غیرمستقیم صورت 
گرفته است. با این وجود باز هم تل آویو 
مذاکرات را مستقیم می داند اما لبنان 
این مســئله را تکذیب می کند؛ چراکه 
لبنانی ها به این نتیجه رســیده اند که 
اسرائیل به دنبال بهره برداری سیاسی 
از این مذاکراِت مهم است. مساله دیگری 
که باید مورد توجه قرار بگیرد این است 
که هیئت لبنان شامل چهار عضو )دو 
نظامی و دو غیرنظامی( بوده است که دو 
عضو غیر نظامی به عنوان کارشناس فنی 
و عضو هیئت بخش نفت در این مذاکرات 
حضور داشتند. در مقابل  هیئت اسرائیلی 
شش عضو داشــت که ســه تن از آنها 
مدیرکل وزارت انرژی، مشاور بنیامین 
نتانیاهو در امــور دیپلماتیک و رئیس 
اداره امور اســتراتژیک در ارتش بودند. 
تعیین سیاستمداران از سوی اسرائیل 
برای شرکت در مذاکرات، باعث ایجاد 
جنجال در لبنان شــد؛ چراکه بیروت 

بر مذاکرات فنی تاکید دارد. در همین 
راستا میشل عون، رئیس جمهور لبنان 
سه شنبه اعالم کرد که مذاکرات فنی 
است و گفتگوها باید صرفاً در این زمینه 
باشد.در مقابل منابعی در وزارت انرژی 
اســرائیل اعالم کردند که اگر موانعی 
نباشد، ترسیم مرزهای آبی تنها به چند 
ماه زمان نیــاز دارد و ما هدفمان ایجاد 

نوعی عادی سازی یا روند صلح نیست! 
رونمایی از حریری در آستانه 

انتخابات 2020
اینکه مذاکرات مذکور به چه دلیل 
در حال برگزاری اســت، نکته ای است 
که در منافع ملی دو طرف نهفته شده 
اســت. لبنانی ها معتقدند که اسرائیل 
دست به اکتشافات مشکوک در بستر 
مرزهای دریایی آنها زده و به منابع گازی 
و نفتی لبنان دست درازی کرده است. به 
همین دلیل برای آنکه درگیری  میان دو 
طرف به وجود نیاید، آمریکایی ها سریعاً 
کانال های خود برای شــروع مذاکره 
میان دو طرف را فعــال کردند و قرار بر 
این اســت تا دور دوم مذاکرات، ۲۸ ماه 
اکتبر و چند تنها دو هفته قبل از انتخابات 
آمریکا برگزار شود اما نکته اینجاست که 
حزب اهلل لبنان و جنبش أمل همچنان 
با آرایش ساختار هیأت  مذاکره کننده 
اسرائیل مخالف است. شک نکنید که 
منافع اســرائیل در حوزه انرژی در گرو 
این مذاکرات است اما آنها دنبال موضوع 

مهمتری هستند. 
کارشناسان معتقدند که آمریکایی ها 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری فشار 
می آورند تا دستاورد جدیدی در سیاست 
خارجی خود محقق کنند و کی از آنها 
می تواند همین مذاکره باشد اما اگر این 
روند گفت وگوها را یــک پرونده مجزا 
بدانیم، حــاال باید نگاهمــان را به یک 
پرونده دیگر یعنی ورود یکباره »سعد 
الحریری« به صحنه سیاســی لبنان 
بدانیــم. او چند روز پیــش اعالم کرد 
کــه می  خواهد برای نخســت وزیری 
کشورش نامزد شــود و حتی با میشل 

عون هم دیدارهایی را داشــت و حاال 
حزب المســتقبل به رهبری حریری 
در حال رایزنی بــا احزاب و جریان های 
اصلی لبنان اســت تا از پایبندی کامل 
آن ها بــه بندهای طــرح اصالحی که 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
با آن توافق کرده بود، اطمینان حاصل 
کنند. در این میان جبران باسیل، رهبر 
جریان آزاد ملی لبنان و داماد میشل عون 
رئیس از طریقه راینی جریان المستقبل 
انتقاد کرده و از سوی دیگر سمیر جعجع 
رئیس حزب القوات اللبنانیه اعالم کرد 
که علیرغم دوستی نزدیک با حریری، 
فراکســیون پارلمانی این حزب او را به 
عنوان نخســت وزیر جدید این کشور 

معرفی نخواهد کرد. 
مخالفت ها با حریری تا حدودی ادامه 
دارد اما مساله اینجاست که مذاکرات 
ترسیم مرزهای لبنان دقیقاً در زمانی 
برگزار شده که  تمام هوش و حواس افکار 
عمومی به مســائل داخلی، بی دولتی، 
مشکالت معیشــت و بحران حاصل از 
انفجار بندر بیروت جلب شده است. از این 
منظر آمدن حریری همانند مذاکرات 
ترسیم مرزها فعاًل یک پروژه ناتمامی 
است که خروجی آن در هاله ای از ابهام 
قرار دارد، اما کاماًل مشــخص است که 
رونمایی از او صرفاً یک اقدام سیاســی 
نیست؛ بلکه پشت پرده های آن آرام آرام 

ظاهر خواهد شد.

مذاکرات ترسیم مرزهای لبنان و اسرائیل به موازات رونمایی از حریری برگزار شد 

بیروت در محاصره دو پروژه ناتمام
مخالفت ها با نامزدی 

حریری تا حدودی ادامه 
دارد اما مساله اینجاست که 

مذاکرات ترسیم مرزهای 
لبنان دقیقاً در زمانی برگزار 

شده که  افکار عمومی به 
مسائل داخلی، بی دولتی، 

مشکالت معیشت و بحران 
حاصل از انفجار بندر بیروت 

متمرکز است

یکی دیگر از پرونده هایی 
که این روزها اسرائیل 

با بازیگری آمریکا آن را 
مفتوح کرده، »ترسیم 

مرزهای آبی لبنان و رژیم 
صهیونیستی« است. این 

مذاکرات روز گذشته 
)چهارشنبه( در مقر یونیفل 
در الناقوره در جنوب لبنان 

آغاز شد

بر اساس گزارش های واصله، رئیس جمهوری آمریکا به پنتاگون و مشاوران ارشد 
امنیت ملی خود دستور داده تا پیش نویس طرح هایی را برای خروج کامل نیروهای 
این کشور از سومالی ارائه کنند. آمریکا بین ۶۵۰ تا ۸۰۰ سرباز در این کشور آفریقایی 
دارد. شبکه تلویزیونی بلومبرگ از قول منابع آگاه گزارش کرد، پنتاگون بررسی پیش 
نویس طرح هایی را برای خارج کردن تمامی نیروهای آمریکایی از سومالی آغاز کرده 
است. پس از یک مداخله فاجعه آمیز در جنگ داخلی سومالی به سال ۱۹۹۲، آمریکا 

۲۵ هزار سرباز خود را از این کشور خارج کرد. در حالیکه تعداد کمی از نیروهای ویژه و مشاوران مقابله با تروریسم در این 
کشور آفریقایی باقی ماندند، فرماندهی آمریکا در آفریقا علیه الشباب در ۲۰۰۷ نبرد هوایی به راه انداخت. ترامپ در مارس 

۲۰۱۷ اعالم کرد که سومالی منطقه خصم فعال است و بیش از ۶۰۰ نیروی آمریکایی در منطقه مستقر کرد. 

عربستان سعودی به خاطر کارنامه سیاهش در زمینه حقوق بشر از کسب کرسی 
شورای حقوق بشر سازمان ملل ناکام ماند. به گزارش القدس العربی، به دنبال مخالفت 
برخی کشورها به خاطر وجود موارد زیاد نقض حقوق بشر در کارنامه سیاه عربستان، 
این کشور شانس عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را از دست داد. طبق نتایج 
اعالم شده عربستان سعودی فقط ۹۰ رأی آورد در حالی که به دست آوردن کرسی 
شورای حقوق بشر مستلزم کسب دو سوم آرای اعضای مجمع عمومی )۱۹3 کشور( 

است. در همین حال چین و روسیه سه شنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد راه یافتند و میزان حمایت از پکن در 
مقایسه با رای گیری ۲۰۱۶ بیش از ۲۰ درصد کاهش نشان داد. مجمع عمومی همچنین ساحل عاج، گابون، ماالوی، کوبا، 

بولیوی، ازبکستان، فرانسه و انگلیس را برای این شورای ۴۷ عضوی انتخاب کرد. 

نظامیان آمریکا از سومالی خارج می شوندچین و روسیه به جای عربستان وارد شورای حقوق بشر شدند

خبرخبر

بسمه تعالی
۹۹۰۱۳۱۹۶۳۳۲۳۹  DTI  آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره

نوبت دوم
شماره مجوز: ۱۳۹۹.۳۷۹0
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مــورد نیاز خود را مطابق جــدول زیر از طریق برگزاری مناقصــه ی عمومی از میان 

تولیدکنندگان دارای تأییدیه پژوهشگاه صنعت نفت تأمین نماید.

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

لذا کلیه ی شرکت هایی که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد، می بایست ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ درج آگهی فراخوان 
با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر، نسبت به استخراج و تکمیل »فرم تعهدنامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب« و ارسال آن به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی )برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب 

معامالت متوسط( به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند.
 WWW.NISOC.IR→فرم پرسشنامه ارزیابی→ مدیریت تدارکات و امور کاال→مزایده و مناقصه →کسب وکار

کسب حداقل نمره ۶۰ در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامی است.
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه/ 3٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال می باشد.

آدرس پستی: اهواز-کوی فدائیان اسالم)نیوساید(- خیابان شهریور- مجتمع تدارکات و امور کاال- ساختمان ۱۰۲- اداره تدارکات خرید کاالی 
داخلی – واحد خریدهای عمومی- اتاق ۹ – کد پستی۵۴۵۷۹-۶۱۱3۸، تلفن :۰۶۱-3۴۱-۲۴۶۷3

درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رؤیت و مطالعه ی شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال:
WWW.IETS.MPORG.IR                                          WWW.NISOC.IR                                       WWW.SHANA.IR 

آدرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک ناقصه، آخرین مهلت تحویل پاکات به کمیســیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی، متعاقباً به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند، به صورت 

مکتوب اعالم خواهد گردید.

۰۸-۲۱-۹۶33۲3۹

رئیس جمهــوری آذربایجــان روز 
گذشــته )چهارشــنبه( گفت، روابط 
دیپلماتیک باکــو با هر کشــوری که 
جمهوری قره باغ را به رسمیت بشناسد، 

قطع خواهد شد. 
الهــام علــی اف، رئیس جمهوری 
آذربایجــان در مصاحبــه بــا روزنامه 
هابرترک تاکید کرد: روابط دیپلماتیک 
باکو با هر کشوری که بخواهد جمهوری 
ناگورنو-قره باغ را به رسمیت بشناسد، 

قطع می شود. 
او همچنین به این نکته اشــاره کرد که تاکنون هیچ کشــوری در جهان، روابط با این 

منطقه برقرار نکرده است. 
علی اف همچنین گفت، در صورتی می توان نیروی صلحبان در قره باغ مستقر کرد که 
با رضایت باکو و ایروان باشد. الوروف گفته است صلحبان های روس باید در قره باغ حاضر 

باشند تا از برقراری آتش بس اطمینان حاصل شود. 
او گفت که تصمیم نهایی بر عهده باکو و ایروان است. 

او همچنیــن گفــت بــدون ســازش سیاســی میــان دو کشــور، هرگونــه 
 راه حــل نظامی بــرای ایــن درگیــری کارآمــد نخواهد بــود و مــا به ایــن موضوع 

احترام می گذاریم.

علی اف: با هرکشوری قره باغ را به رسمیت 
بشناسد، روابطمان را قطع می کنیم

خبر


