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اردوغان خطاب به بایدن:
 اگر از نسل کشی حرف می زنید 

به آیینه نگاه کنید
اردوغان در پاســخ بــه اقدام جــو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن 
نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی گفت: 
اگر از نسل کشــی حرف می زنید الزم است به 
آیینه نگاه کرده و خود را ارزیابی کنید. از بومیان 
آمریکا تا ســیاه پوســتان، از حوادث در شهر 
درسدن آلمان تا بمب های هسته ای در ژاپن، 

از ویتنام تا عراق موضوعات قابل بحث است. 
به گزارش آناتولی، رجــب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه طــی اظهاراتی در پایان 
نشست سه ساعته هیئت دولت در آنکارا گفت: 
آمریکا در آرشــیوهای خود در این خصوص 
چقدر سند دارد، اگر دارد می تواند ابراز کند؟ 
آیا در اروپــا وجود دارد؟ حرف ما این اســت، 
این گوی و این میــدان. اردوغان با بیان اینکه 
در حقیقت، در تاریــخ ۲۴ آوریل هیچ اتفاقی 
به معنای تراژدی انســانی رخ نداد، ادامه داد: 
در ۲۴ آوریــل ۱۹۱۵ عثمانــی مانع فعالیت 
گروه هایی که در صف دشمنان آن قرار گرفته 
بودند، شد و ۲۳۵ تن از ســرکردگان آن ها را 
دستگیر کرد. رئیس جمهور ترکیه خاطرنشان 
کرد: البته می دانیم کــه می خواهند رویایی 
مشابه آنچه ســازمان های ارمنی از یک قرن 
پیش آغاز کرده اند، را از ۴۰ سال قبل بواسطه 
گروه تروریســتی پ.ک.ک محقق سازند. او 
با اشــاره به این نکته که در دوره ای جمعیت 
ارامنه استانبول به ۶۵۰ هزار نفر نزدیک شده 
بود، تصریح کرد: بعید اســت کسی داوطلبانه 
بخواهد بــه جایی که مورد نسل کشــی واقع 

شده، بازگردد. 
وی ادامه داد: یک قرن پیــش بیش از ۸۰ 
درصد از جمعیت منطقه ای که امروز ارمنستان 
واقع شده، مسلمان بودند. این در حالی است 
که امروزه مسلمانی در آن منطقه باقی نمانده 
اســت. اردوغان گفــت: در مناطــق مختلف 
گورهای دسته جمعی متعلق به ترک های به 
قتل رسیده توســط ارامنه وجود دارد، اما در 
هیچ جایی نمی توانید گورهای دسته جمعی 
متعلق به ارامنه پیدا کنید. اردوغان همچنین 
خاطرنشان کرد: مناسبات ترکیه و آمریکا که 
به دلیل تحوالت اخیر دچار مشکل شده بود، 
با اظهارات ۲۴ آوریل به ســطحی پایین تر از 

قبل رسید.

 اردوغان با ابراز ناراحتی شدید خود و ملت 
ترکیه از اظهارات بایدن، بار دیگر اظهار داشت 
که اظهارات رئیس جمهور آمریکا هیچ مبنای 
تاریخی و قانونی ندارد. اردوغــان با یادآوری 
اینکه ترکیه تنها ملت و کشوری است که بدون 
سرزنش اســت و وجدان پاک و راضی درباره 
تاریخ خــود دارد، گفت: ما به عنــوان ترکیه، 
اعتقاد داریم که غیر انسانی است که رنج های 

تاریخ را رد کنیم.
اردوغان گفت: اگر آنرا نسل کشی می نامید، 
باید به آینه نگاه کنیــد و خود را ارزیابی کنید. 
بررســی وقایع تاریخی و فاش کردن واقعیت 
باید به متخصصان و مورخان سپرده شود، نه 
به سیاستمداران. رهبر ترکیه همچنین گفت 
که میلیون ها نفر از جمعیت غیرنظامی ترک و 
کرد از شرق وان تا شمال شرقی استان کارس و 
از شرق استان ارزروم تا منطقه آناتولی مرکزی 
توســط گروه های ارمنی مورد قتــل عام قرار 
گرفتند. اما هیچ فاجعه انسانی در ۲۴ آوریل رخ 
نداده است. اردوغان در مورد حوادث ۲۴ آوریل 
گفت: از نظر فاجعه انسانی هیچ اتفاقی در ۲۴ 
آوریل رخ نداد.  ۲۴ آوریــل ۱۹۱۵ تنها روزی 
است که امپراتوری عثمانی سازمانهای ارمنی 
مانند داشــناک، هینچاک و رامــگاور را که با 
کشورهایی که با امپراتوری درگیر جنگ بودند 
را تعطیل کرد و ۲۳۵ مدیر آنها را دستگیر کرد. 
در مورد روابط ترکیه و ایاالت متحده، رئیس 
جمهور اردوغان گفت که روابط دو کشــور بر 
اســاس درک یک متحد قابل اعتماد اســت: 
روابط دو متحد دیرینه به دلیل موضع حمایت 
ایاالت متحده در مورد ســازمان تروریستی 
فتح اهلل گولن)فتــو( و پ.ک.ک / ی.پ.گ و 
همچنین تحریم اعمال شده در نتیجه مسئله 
خرید سیستم دفاع موشکی اس ۴۰۰ ترکیه از 

روسیه از بین رفته است.

جهاننما

فرشاد گلزاری

چند روزیســت که بیشــترین 
حجم اخبار منتشــر شده در سطح 
رســانه های دنیا به مساله فلسطین 
و رژیم صهیونیستی اختصاص دارد. 
این اخبار البته با ۴ محور مختلف در 
خروجی منابع خبری قرار می گیرد؛ 
ولی از منظر بسیاری از کارشناسان 
این رویداها در امتــداد یکدیگر در 
حال رخ دادن اســت و حتی برخی 
دیگر آنها را مرتبــط با هم می دانند. 
در یک سوی میدان بحث انتخابات 

فلسطین مطرح است. 
روزنامه االخبار به نقل از منابعی 
در جنبش فتح نوشــت که محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 
فلســطین به دنبال امتنــاع رژیم 
صهیونیســتی از برگزاری انتخابات 
فلسطین در قدس اشغالی، تصمیم 

به لغو انتخابات گرفته است. 
به گفتــه این منابع، قرار اســت 
تصمیم محمود عبــاس درباره لغو 
انتخابــات روز پنجشــنبه پــس از 
نشســت کمیته اجرایی ســازمان 
آزادی بخش فلسطین )ساف( اعالم 
شــود. روزنامه االخبار همچنین در 

ادامه گزارش خود نوشــته است که 
اروپایی ها به عبــاس توصیه کردند 
که قبــل از موضع گیــری نهایی تا 
پنجشــنبه به آنها مهلــت دهد تا 
اســرائیل را تحت فشــار قرار دهند 
اما طیــف گســترده ای از مقامات 
و کارشناســان معتقدنــد که این 

انتخابات به تعویق خواهد افتاد. 
دومین تحولی کــه در این میان 
باید مورد توجه قرار بگیرد، بن بست 
در تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی 
پــس از برگزاری چهارمیــن دور از 
انتخابات کنست و مامور شدن مجدد 
بنیامین نتانیاهو برای تشــکیل این 
کابینه اســت. در همین راستا روز 
گذشته )سه شنبه( ســایت عبری 
زبان والــال فاش کرد کــه نزدیکان 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی وی را تحت فشار قرار 
داده اند تا با تشکیل دولت ائتالفی به 
همراه نفتالی بنت، رهبر حزب یمینا 
و مشارکت گدعون ســاعر، رئیس 

حزب امید نو موافقت کند. 
منابــع نزدیک به لیکــود اعالم 
کرده اند که علی رغم این فشــارها 
نتانیاهو تا بدین لحظه با تشــکیل 
دولت ائتالفی با نفتالی بنت و فراهم 
کردن شرایط برای نخست وزیر شدن 
رهبر حزب یمینا موافقت نکرده است 

و این موضوع  باز هــم ادامه بحران 
سیاسی در سرزمین های اشغالی را 
نشان می دهد. اما دو موضوع دیگر به 
عنوان تحوالت سوم و چهارم وجود 
دارد کــه به نظر می رســد این دو از 
تحوالتی که تا به اینجای کار از آنها 
گفته شــد، مهمتر هستند. سومین 
تحول، درگیری ها در قدس اســت 
و چهارمیِن آن، حمالتی اســت که 
اسرائیل به غزه انجام داده و در مقابل 
پاسخی بوده که جریان های مقاومت 
فلسطینی به این حمالت داده اند. در 
مورد درگیری ها میان فلسطینیان و 
نظامیان اســرائیلی در قدس باید به 
این نکته اشاره کرد که این تنش ها 
از روزها پیش در جریان است و حاال 
به نظر می رسد که به اوج خود رسیده 
است. بر اســاس گزارش المیادین، 
دوشنبه شــب در پی برداشته شدن 
موانع آهنین در بــاب العاموِد قدس 
توسط فلسطینیان، نیروهای رژیم 
صهیونیســتی بار دیگر بــه جوانان 
فلسطینی حمله کردند که در نهایت 
نظامیان اســرائیل ســعی کردند 
با شــلیک چندین گاز اشــک آور، 

معترضان را متفرق کنند. 
پس از انتشار این اخبار و تصاویر 
درگیــری در قدس، فرحــان حق، 
معاون ســخنگوی دبیرکل سازمان 

ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی 
اعالم کرد که آنتونیو گوترش نسبت 
به تشــدید تنش در قدس اشغالی و 
نوار غزه نگران است و دو طرف را به 

خویشتن داری فرامی خواند. 
هراس از حمله به غزه

در میــان ســکوت مقامــات 
کشــورهای اســالمی و عربــی 
در خصــوص ایــن اقدامــات در 
سرزمین های اشغالی، عبداهلل دوم 
نخســتین فردی بود کــه حمله به 
فلسطینیان را در قدس محکوم کرد. 
پادشــاه اردن روز گذشــته 
)سه شنبه( حمالت صهیونیست ها 

به فلســطینیان طی مــاه مبارک 
رمضان را به شــدت محکــوم و بر 
حمایت اردن از پایداری ســاکنان 

قدس تاکید کرد. 
این اظهارات عبداهلل دوم در دیدار 
با نایف الحجرف، دبیرکل شــورای 
همکاری خلیج فارس ایراد شــد و 
رســانه های اردنی امیــد دارند که 
موضع اعراب در قبال قدس به زودی 
آشکار شود. در همین راستا مقامات 
فلسطینی دست به کار شده اند و به 
دنبال آن هستند از طریق رایزنی ها 
دیپلماتیــک فشــار بین المللــی 
بر اســرائیل را چند برابــر کنند. در 
همین رابطه ریاض منصور، نماینده 
فلسطین در سازمان ملل دوشنبه در 
نامه هایی به دبیرکل این ســازمان، 
رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع 
عمومی بــه سیاســت ها و اقدامات 
غیرقانونــی رژیــم صهیونیســتی 
همزمان با افزایش آشوب و تجاوزات 
شهرک نشینان اشــاره کرد و تاکید 
کرد که حمله به قدس نه تنها برای 
بایکوت انتخابات فلســطین با اهرم 
حکومت نظامی طراحی شده است، 
بلکه از سوی دیگر این رژیم خواهان 
آن اســت تا بتواند با این رفتار مانع 
برگزاری راهپیمایــی روز قدس در 
آخرین جمعه ماه رمضان شود. این در 
حالیست که کنت روث، مدیر اجرایی 
دیده بــان حقوق بشــر در گزارش 
جدید خود اعالم کرده که سیاست 
آپارتایــد و ظلم و ســتم در اراضی 
اشغالی فلسطین به عنوان بخشی از 
سیاست دولت صهیونیستی اعمال 
می شود. این سیاست حفظ سیطره 
یهودیان اســرائیلی بر فلسطینی ها 
در سراسر اراضی اشــغالی است و با 
سرکوب سیســتماتیک و اقدامات 
غیرانســانی علیه فلســطینی های 
ساکن اراضی اشــغالی همراه است . 
اگرچه اقدام رژیم صهیونیســتی در 
سرکوب های جدید قدس از نظرها 
پنهان نماند اما در این میان آنچه از 
منظر تل آویو اهمیت ویژه ای دارد، 
پاســخ راکتی حماس به اســرائیل 
است. این پاسخ ها به صورت صریح 
نوعی اعالم پیام از سوی جریان های 
مقاومت فلســطین به اســرائیل در 
مــورد ســرکوب فلســطینیان در 
قدس است؛ به گونه ای که از نوار غزه 
موشک هایی به اراضی اشغالی شلیک 
شــد و ارتش رژیم صهیونیستی در 

مقابل مناطقی را در غزه هدف قرار 
داد ولی این رد و بــدل تا چه زمانی 
ساکت خواهد بود مشخص نیست. 
در این رابطــه بنی گانتــس، وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی در توییتی 
نوشت: »من با تور وینسلند، فرستاده 
سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه 
دیدار کردم و به او گفتــم باید فورا 
شــلیک موشــک ها از غزه متوقف 
شــود؛ چراکه اســرائیل به حمایت 
ثابت از شهروندان و حاکمیت خود 
پایبند است«. این توئیت پس از آن 
منتشر شــد که رژیم صهیونیستی 
دوشــنبه در پیامی به حماس اعالم 
کرده بود، اگر شلیک موشک ها ادامه 
یابد ایــن رژیم حمله گســترده ای 
علیه غزه انجام می دهد و بر اســاس 
مستندات موجود، این پیام از طرق 
وینسلند به رهبران ارشد حماس و 
رهبری فلســطین در رام اهلل منتقل 
شــد. در همین رابطه منابع وابسته 
به حماس خبر دادند که این جنبش 
از طریق واســطه ها به اسرائیل پیام 
داده اســت که به هر اقدام تل آویو، 
پاسخ شــدید و غیرمنتظره  خواهد 
داد. بر همین اساس کابینه امنیتی 
رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه 
برای بررســی تنــش و درگیری ها 
در نوار غزه و قدس اشــغالی جلسه 
اضطراری برگزار کرد و در این جلسه 
به بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر و 
بنی گانتس، وزیر جنــگ این رژیم 
اختیار تصمیم گیــری درباره حمله 
به نوار غزه داده شــد. بــا این حال 
مجموع این تحوالت به نوعی نشان 
می دهد کــه دور جدیــد آپارتاید 
در سرزمین های اشــغالی در حال 

شکل گیری است.

ارزیابی مجامع بین المللی از حمله اسرائیل به غزه و آزار و اذیت فلسطینیان در قدس:

ارتکاب جنایت و شکل گیری دور جدید آپارتاید 
کابینه امنیتی رژیم 

صهیونیستی شامگاه 
دوشنبه برای بررسی تنش 

و درگیری ها در نوار غزه 
و قدس اشغالی جلسه 
اضطراری برگزار کرد و 

در این جلسه به بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر 

و بنی گانتس، وزیر 
جنگ این رژیم اختیار 

تصمیم گیری درباره حمله 
به نوار غزه داده شد

پس از انتشار تصاویر 
درگیری در قدس، فرحان 

حق، معاون سخنگوی 
دبیرکل سازمان ملل متحد 

در کنفرانس مطبوعاتی 
اعالم کرد که آنتونیو 

گوترش نسبت به تشدید 
تنش در قدس اشغالی و 

نوار غزه نگران است و دو 
طرف را به خویشتن داری 

فرا می خواند

شرکت پتروشیمی بوعلی ســینا در نظر دارد خرید البسه استحفاظی آتش نشــانان  خود را واقع در ماهشهر، منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی بندر امام خمینی سایت 4، از طریق مناقصه عمومی به اشــخاص واجد شرایط در این زمینه 

واگذار نماید.
1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ،  ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی  مندرج  در بند 5
3- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  1،401،136،474 )یک میلیارد و چهارصد و یک میلیون و صد و سی و شش 
هزار و چهارصد و هفتاد و چهار(ریال بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا ســپرده نقدی دروجه شرکت پتروشیمی 

بوعلی سینا می باشد.
4- زمان گشایش پاکت های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می باشد.

5- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشــار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت 
اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی WWW.BSPC.IR  مراجعه نمایند.

روابط عمومی 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

بسمه تعالی

تجدید مناقصه عمومی

تظاهــرات در پایتخــت عراق دوشــنبه شــب در 
اعتراض به قطع جریان برق و نابسامانی خدمات رسانی  
ازســرگرفته شــد و معترضان خواهان برکناری دولت 
مصطفی الکاظمی بــه خاطر حادثه بیمارســتان ابن 

الخطیب شدند. 
روسیا الیوم گزارش داد که ده ها تظاهرکننده بعد از 
آنکه الستیک های خودروها را آتش زدند، مسیر القناة 

در شرق بغداد را بستند و سپس نیروهای امنیتی آنها را 
متفرق کردند.

 بعد از متفرق شــدن تظاهرکننــدگان، آنها مجددا 
مسیرها را بسته و شعارهایی در محکوم کردن نابسامانی 
خدمات رسانی و قطع جریان برق سر دادند. دو تظاهرات 
دیگر نیز از دو منطقه الزعفرانیــه و الطالبیه در جنوب 
و شــمال بغداد آغاز شــد. تظاهرکننــدگان خواهان 

برکناری دولت مصطفــی الکاظمی بــه خاطر حادثه 
آتش ســوزی در بیمارســتان ویژه کرونایی ها در بغداد 

و مجــازات عامالن ایــن حادثه شــدند و اتوبان جدید 
در بغداد و مســیرهای مواصالتی در شــمال پایتخت 
را مســدود کردنــد. از ســوی دیگــر تظاهرات هایی 
 در اســتان واســط و دیگر اســتان های جنوبی عراق 

برگزار شد. 
در جریان آتش ســوزی در بیمارستان ابن الخطیب 
در بغداد بیش از ۱۰۰ تن کشــته و زخمی شدند. این در 
حالیست که چند روز پیش هم برخی جریان های سیاسی 

عراق خواستار کناره گیری مصطفی الکاظمی شدند. 

خبرگزاری رسمی قطر گزارش داد شیخ تمیم بن حمد آل 
ثانی، امیر این کشور روز دوشنبه دعوت نامه ای را از سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربستان برای سفر به ریاض دریافت کرد. 
خبرگزاری قطری قنا گزارش داد این دعوت نامه در دیدار شیخ 
تمیم بن حمد آل ثانی با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه 
عربستان در دوحه تحویل امیر قطر شــد. وزیر امور خارجه 
عربستان همچنین گفت که ملک ســلمان بن عبدالعزیز و 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان ضمن عرض تحیت، برای 
امیر قطر و مردم کشورش آرزوی پیشرفت و شکوفایی بیشتر 
را دارند. در مقابل امیر قطر نیز مراتب قدردانی خود از ملک 
سلمان و محمد بن سلمان را اعالم کرد. در این دیدار عالوه 
بر بحث در مورد تحوالت منطقه ای و بین المللی و موضوعات 
مورد توجه دو کشور، روابط دو جانبه و راه های تقویت آن در 

همه زمینه ها بررسی شــد. این دیدار با حضور علی بن سعد 
القحطانی، کاردار امور خارجه ســفارت عربستان در قطر  و 
عبدالرحمان بن ارکان الداود، رئیــس کل دفتر وزارت امور 
خارجه عربستان برگزار شد. روز دوشنبه، فیصل بن فرحان، 

وزیر امور خارجه عربستان وارد دوحه، پایتخت قطر شد.

پادشاه عربستان برای امیر قطر دعوت نامه فرستاد

تظاهرات در بغداد با مطالبه برکناری دولت 

خبر

خبر

نوبت اول


