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لوموند گزارش داد؛
چرا بن سلمان و نتانیاهو به صورت 

مستقیم دیدار کردند؟
روزنامــه فرانســوی »لومونــد« در یکــی 
از گزارش خود بــا مطرح کردن ایــن محور که 
چرا دیــدار »بنیامین نتانیاهو«، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی بــا »محمد بن ســلمان« 
ولیعهد ســعودی به صورت مســتقیم در خاک 
عربستان صورت گرفته است، این مسئله را به زیر 
ذره بین خود برد. روز دوشنبه بود که رسانه های 
صهیونیســتی گزارش دادند نخســت وزیر این 
رژیم به همراه »یوســی کوهن« رئیس دستگاه 
جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( به شهر نئوم 
در شمال غرب عربستان سعودی سفر کرده است. 
براساس گزارش پایگاه خبری »فلسطین االن«، 
روزنامه لوموند در یکی از گزارش های خود به این 
موضوع پرداخت و نوشت، این اولین بار نیست که 
رسانه های عبری زبان از دیدار محمد بن سلمان با 
بنیامین نتانیاهو صبحت می کنند؛ اما این اولین 
بار است که چنین دیداری تأیید می شود. لوموند 
در ادامه می نویســد، نزدیکی شدن »اسرائیل« 
به عربستان سعودی در شرایطی صورت گرفته 
است که امارات در نیمه ماه آگوست، عادی سازی 
کامل روابط خود با تل آویــو را اعالم کرد و بعد از 
گذشــت حدود یک ماه بحرین و بعد از گذشت 
تقریبا دو ماه ســودان با میانجیگــری »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا و از طرفی، موافقت 
ضمنی بن سلمان، دو کشــور یادشده به توافق 
صلح پیوستند. در ادامه این گزارش آمده است، 
بن ســلمان مخالفتی با رهایی هم پیمانان عرب 
خود از قید و بند ابتکار »عبداهلل بن عبدالعزیز« 
عموی متوفای خود، ندارد؛ ابتکاری که اتحادیه 
عرب آن را در سال ۲۰۰۲ پذیرفت و بر اساس آن، 
به  رسمیت شناختن اســرائیل به برپایی کشور 
فلســطین به پایتختی قدس شــرقی مشروط 

دانست.
لوموند در ادامه افزود، به نظر می رسد که این 
ابتکار بیش از پیش مانع کار بن سلمان شده است؛  
بن سلمانی که از نسل جدید سران عرب است و 
همچون بزرگساالن در اعتراضات ضداسرائیلی 
مشــارکت نمی کند. به نظر می آیــد، ولی عهد 
ســعودی که پدرش به نفع او از مسائل بسیاری 
دست کشــید، مجبور اســت به علت دشمنی 
مشــترک با ایران و ولــع به در اختیــار گرفتن 
تکنولوژی های نوین اسرائیل، خود را به نتانیاهو 

نزدیک کند.

 این روزنامه فرانســوی ادامــه داد، آنطور که 
به نظر می رسد، شــهر نئوم در کرانه دریای سرخ 
نیز بی ارتباط به مسئله نزدیک شدن بن سلمان 
و نتانیاهو به یکدیگر نباشــد چراکه نخست وزیر 
اســرائیل بنا دارد در آینده،  تل آویو را در ساخت 
این شهر سهیم کند؛ همان شهری که قرار است 
ساکنان آن ربات ها و تاکســی های پرنده باشد. 
لوموند در ادامه با توصیف بن سلمان به »دلفین« 
عربستان، می افزاید، او بسرعت نیاز دارد که »جو 
بایدن« نماینده دموکرات  هــای آمریکا را قانع 
کند؛ بایدنی کــه در کارزار انتخاباتی خود گفته 
بود روابط آمریکا با عربســتان سعودی را مجددا 
ارزیابی خواهد کرد و حقوق بشــر را در اولویت 
قرار خواهد داد. در ادامه این گزارش آمده است،  
تمام مستبدان خاورمیانه می دانند، هر آن که به 
اسرائیل نزدیک شود،  همدردی کاخ سفید را نیز 

از آن خود خواهد کرد. 
این اصلی است نانوشته که تجربه چندین بار 
آن را ثابت کرده است. لوموند همچنین در بخش 
پایانی گزارش خود احتمال می دهد که بن سلمان 
و نتانیاهو در دیدار روز یکشــنبه، مسئله ایران 
را نیز مطرح کرده باشــند آن هم پس از احتمال 
احیای توافق سال ۲۰۱۵ )برجام( که ترامپ آن 
را ملغی کرد؛ زیرا این مســئله  به همان اندازه که 
شاهزاده های ســعودی و هم پیمانان این کشور 
در خلیج فارس را نگران کرده، سیاســتمداران و 
نظامیان ارشد اسرائیلی را نیز نگران ساخته است. 
از سوی دیگر رسانه های عبری زبان اعالم کردند 
که نخیت وزیر اسرائیل قرار است طی هفته آینده 
به امارات و بحرین سفر کند. تحلیلگران، این سفر 
نتانیاهو را رایزنی های دقیقه  9۰ اسرائیلی ها در 
واپســین روزهای دولت دونالد ترامپ می دانند. 
این در حالیســت که مقامات آمریــکا از جمله 
مایک پمپئــو، وزیر خارجه آمریــکا اعالم کرده 
 که در مــدت باقی مانده توافق های بیشــتری 

انجام خواهد شد.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 از اواخر آبان مــاه اخبار پراکنده ای 
درمورد درگیری میــان دولت اتیوپی 
و جبهه آزادی بخــش مردم تیگرای در 
رسانه های دنیا منتشــر شد که کمتر 
کســی به آن توجه می کرد، اما حاال با 
گذشــت حدود دو هفته، شاهد توجه 
بیش از حد به این موضوع هستیم. جالب 
اینجاست که این توجه ها صرفاً مربوط 
به رسانه ها و مطبوعات نمی شود، بلکه 
مقامات بسیاری از کشورهای آفریقایی 
و اروپایی اخیراً مواضع مهمی در مورد 
این »مخاصمه مسلحانه غیربین المللی« 
اتخاذ کرده اند که به وضوح نشان از مهم 
بودن تحوالت اتیوپی برای آنهاست. اما 
سوال این است که چرا درگیری دولت 
حاکم بر آدیس آبابا به نخســت وزیری 

»آبی احمــد« با »جبهــه آزادیبخش 
مردم تیگرای« که در شمال این کشور 
قرار دارد، تا به این اندازه برای کشورهای 
اروپایی و حتی همســایگان این کشور 
اهمیت دارد؟ واقعیت این اســت که به 
دلیل نبود منابع خبری رسمی و سالم 
در اتیوپــی و به خصــوص در تیگرای، 
اخبار دقیق و موثــق از دالیل درگیری 
در این منطقه وجود ندارد اما بر اساس 
داده های فعلی که از حــدود دو هفته 
پیش جمع آوری شــده باید گفت که 
رئیس منطقه تیگــرای و طرفداران آن 
معتقدند که پس از انتخاب شدن »آبی 
احمد« به عنوان نخست وزیری اتیوپی، 
به رغم اینکه او به دلیل ایجاد آتش بس 
میان دولتش با شــبه نظامیان، مفتخر 
به دریافت جایزه صلح نوبل ۲۰۱9 شد، 
علناً سیاست هایی را در پیش گرفته که 
باعث شده مردم و دولت محلی تیگرای 
به حاشیه رانده شوند. در این راستا باید 

به این نکته اشاره شود که اتیوپی از قانون 
فدرالی برای هدایِت کشورش استفاده 
می کند و هر اســتان یا شهر اختیارات 
خاص خود را دارند و یکی از دالیلی که 
شاهد ایجاد این به هم ریختگی در شمال 
اتیوپی هستیم، می تواند همین موضوع 
باشد. بر این اساس حکومت مرکزی به 
رهبری آبی احمد به هیچ وجه )همانند 
سایر حاکمان کشــورهای آفریقایی( 
نمی پذیرد که جماعتــی بخواهند بر 
اساس تئوری های خود شهرشان را اداره 
کنند. از سوی دیگر باید توجه داشت که 
این درگیری ها بر اســاس یک سری از 
اسناِد منتشر شده از سوی دولت اتیوپی 
از چهارم نوامبر ۲۰۲۰ )۱4 آبان( شروع 
شده و بســیاری از ناظران بین المللی 
می گویند که مشخص نیست در میان 
سکوت خبری و در بطن درگیری ها میان 
دو طرف چند نفــر نظامی و غیرنظامی 
کشــته و در گورهای دسته جمعی به 

خاک سپرده شده اند. آنچه فضای فعلی 
و پیش روی ما در مورد تحوالت جاری 
در اتیوپی را تا حد زیادی روشن می کند 
این است که پیش از روی کار آمدن آبی 
احمد در ســال ۲۰۱۸، جبهه تیگرای 
برای مدت ۳ دهه بر ســاختار سیاسی 
در اتیوپی تسلط داشت و احمد، اولین 
نخســت وزیر از »قوم اورومو« است که 
بزرگتریــن قوم در اتیوپی به حســاب 
می آید. این مولفة بسیار بزرگ به خوبی 
نشان می دهد که زد و خوردها در تیگرای 
و تقابل مسلحانه میان دو طرف به نوعی 
دعوا بر سر از دست رفتن قدرت توسط 
یک جناح سیاســی و به دست گرفتن 
ُسکاِن یک کشــور توسط طیف مقابل 
است که مولفه مهم آن، ساختارِ قبیله ای 

اتیوپی است. 
کدام کشورها نگران هستند؟

ادامه درگیری هــا در اتیوپی بدون 
تردید بــرای بســیاری از دولت های 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای هزینــه 
و فایده هایــی را دارد؛ امــا نکته جالب 
اینجاســت که حمله راکتــی جبهه 
آزادی بخش مردم تیگرای به فرودگاه 
اســمره واقع در پایتخت اریتره موجب 
شد تا بسیاری از همســایگان اتیوپی، 
نخست وزیر این کشور را برای جلوگیری 
و سرکوب این جریان در شمال اتیوپی 
تحت فشر بگذارند. جبهه آزادی بخش 
مردم تیگــرای و مقامــات این جریان 
معتقدند که ارتــش اریتره که به عنوان 
همســایه شــمالی اتیوپی محسوب 
می شود، در قلع و قمع آنها نقش مهمی 
دارد و با دولت آبی احمد در سرکوب آنها 
هماهنگ اســت. به همین دلیل است 
که ما می بینیــم اریتره به صورت علنی 
مواضع تندی علیه جبهه آزادی بخش 
مردم تیگرای اتخاذ کرده است. از سوی 
دیگر سومالی به عنوان همسایه شرقی، 

جیبوتی به عنوان همســایه حاضر در 
شمال شرقی اتیوپی، سودان به عنوان 
همسایه این کشور در غرب و همچنین 
اوگانــدا و کنیا به عنوان همســایگان 
جنوبــی اتیوپی، یکی پــس از دیگری 
درگیری های موجــود در اتیوپی را زیر 
نظر دارند و به شدت نگران کشیده شدن 
پای خود به این معادله خطرناک هستند. 
این نگرانی به حدی برای ســودانی ها 
که بیشــترین مرزها را با اتیوپی دارند، 
افزایش پیــدا کرده که اخیــراً امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه در 
جریان تماسی تلفنی با عبداهلل حمدوک، 
نخست وزیر سودان متعهد به حمایت 
از روند صلــح در ســودان و همچنین 
پیگیــری از وضعیت اتیوپی شــد. در 
این میان نخست وزیر اتیوپی یکشنبه 
از مهلت 7۲ ســاعته به نظامیان اقلیم 
تیگرای برای تسلیم شدن پیش از حمله 
به مرکز این اقلیم خبــر داد که نگرانی  
جامعه جهانی را دو برابر کرده است؛ زیرا 
همانطور که در ابتدای این گفتار گفته شد 
درگیری فعلی در اتیوپی در منظر حقوق 
بین الملل یک »مخاصمه مسلحانه غیر 
بین المللی« به حساب می آید و همین 
موضوع به دلیل اینکه پای دو قومیِت در 
میان است، می تواند به یک نسل کشی 
منجر شود. از ســوی دیگر جریان های 
تروریستی مانند الشباب )شاخه القاعده 
در سومالی( همانند تمام دولت های دنیا 
در حال رصِد این تحوالت هستند و به 
دنبال یک آشفتگی برای رخنه به اتیوپی 
و همچنین عضوگیری از میان مخالفان 
دولت با استفاده از مرز های شرقی اتیوپی 
هستند. این نگرانی ها حاال باعث شده تا 
شورای امنیت سه شنبه اولین نشست 
خود را درباره درگیری هــای فعلی در 
اقلیم تیگرای در شــمال اتیوپی برگزار 
کند؛ اما به گفته برخی منابع دیپلماتیک، 

اعضای این شــورا نتوانستند به توافقی 
جهت انتشــار یک بیانیه مشــترک 
درباره این درگیری ها برسند. آفریقای 
جنوبی که پیش از این درخواست برای 
تشــکیل نشســت را پس گرفته بود، 
این بار درخواســت زمان بیشتر کرد تا 
فرستاده های کشورهای آفریقایی بتوانند 
رایزنی های خود را با اتیوپی انجام دهند و 
به اطالع اتحادیه آفریقا برسانند، ازاین رو 
انتشــار بیانیه احتماالً موجب پیچیده 
شدن شرایط می شده و به همین دلیل 
اعضا سعی کردند تا این جلسه را بدون 
هیچگونــه خروجی خاصی بــه پایان 

برسانند. 
با این حــال آنچه مجــدداً در صدر 
نگرانی ها قــرار می گیرد، بر پا شــدن 
یک حمام خــون در تیگــرای پس از 
پایان ضرب االجل 7۲ ساعته دولت آبی 
اتیوپی اســت که امروز به پایان رسیده 
است؛ چراکه رهبر جبهه آزادی بخش 
مردم تیگرای اعالم کــرده برای جنگ 
و کشته شــدن آماده هستند و از سوی 
دیگر »آبی احمد«، نخست وزیر اتیوپی 
روز گذشته )چهارشنبه( در واکنش به 
درخواست های بین المللی برای توقف 
کشــتار در منطقه تیگرای، با انتشــار 
بیانیه ای از جامعه جهانی خواســت در 

امور داخلی این کشور دخالت نکنند! 

پایان ضرب االجل 72 ساعته و افزایش نگرانی جهانی از وقوع درگیری در اتیوپی  

تیگرای و احتمال نسل کشی دیگر
درگیری فعلی در اتیوپی 
در منظر حقوق بین الملل 
یک »مخاصمه مسلحانه 
غیربین المللی« به شمار 

می آید و همین موضوع به 
دلیل اینکه پای دو قومیت 
در میان است، می تواند به 
یک نسل کشی منجر شود

بازپرس قضایی انفجار بندر بیروت خواســتار 
تحقیقات پارلمانی درباره وزرای فعلی و ســابق 
به دلیل کــم کاری و مقصر بــودن در این انفجار 
شد. به نوشــته روزنامه القدس العربی، یک منبع 
قضایــی لبنانی گفــت که قاضی فــادی صوان، 
بازپرس قضایی انفجار بندر بیروت در نامه ای به 
پارلمان اعالم کرد که تحقیقات وی درباره چند 
وزیر کنونی و سابق شبهاتی را درباره مسئولیت آنها و کم کاریشان در زمینه وجود نیترات 
آمونیوم در بندر بیروت ایجاد کرده اســت. طبق گفته این منبع، فادی صوان از پارلمان 
خواسته است که تحقیقاتی را درباره »میشال نجار«، وزیر اشتغال و حمل و نقل لبنان، 
»یوســف فنیانوس«، »غازی العریضی« و »غازی زعیتر«، وزرای اشتغال و حمل و نقل 
سابق، »غازی وزنه«، وزیر دارایی فعلی و »علی حسن خلیل«، وزیر دارایی سابق، »ماری 
کلود نجم«، وزیر دادگستری فعلی و »اشرف ریفی«، »ســلیم جریصاتی« و »البیرت 

سرحان«، وزرای دادگستری سابق لبنان انجام دهد.

بازپرس قضایی انفجار بیروت خواستار شد؛

 تحقیق درباره چند وزیر به دلیل کم کاری و قصور

نخست وزیر ارمنستان معتقد است صلحبانان روسی برای بیش از پنج سال در قره باغ خواهند ماند. نیکول 
پاشینیان، به خبرگزاری تاس گفت: درست است، پنج سال ممکن است برای ایجاد تضمین های امنیت و 
ثبات در منطقه کافی باشد. اما درگیری قره باغ یک درگیری طوالنی است بنا براین معتقد نیستم که حضور 
صلحبان های روسیه محدود به یک دوره پنج ساله شود. نخست وزیر ارمنستان همچنین تصریح کرد، موضع 
کشورش در خصوص وضعیت قره باغ تغییر نکرده است. او در پاسخ به این سوال که چرا بیانیه سه جانبه تصویب 

شده از سوی رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در خصوص آتش بس قره باغ چیزی درباره وضعیت این منطقه نگفته، بیان داشت: شما موضع ارمنستان 
در قبال وضعیت قره باغ را می دانید. البته این موضع تغییر نکرده است. او گفت، وضعیت قره باغ هنوز باید از طریق فرآیند مذاکرات در چارچوب گروه مینسک متعلق 
به سازمان امنیت وهمکاری اروپا تعیین شود. وی افزود: در حقیقت این اتفاق نظِر مورد موافقت ارمنستان دست کم در میان روسای گروه مینسک سازمان امنیت 

و همکاری اروپا وجود دارد مبنی بر این که مذاکرات باید در چارچوب ریاست گروه مینسک به پیش برود.

رئیس جمهور منتخــب مردم آمریکا گفت 
که دولت او »دوره ســوم اوبامــا« نخواهد بود 
چون دنیا در ســال های حضور ترامپ بسیار 

تغییر کرده است. 
جو بایدن افزود: ما نسبت به دولت اوباما - 
بایدن با جهانی کامال متفاوت روبرو هســتیم. 

رئیس جمهور ترامپ این چشــم انداز را تغییر داده اســت. »اول آمریکا« مدنظر بود، اکنون 
»آمریکا تنها« شده ایم. بایدن در مصاحبه خود گفت، در ۱۰۰ روز اول اصالحات مهاجرتی را 
به کنگره می رساند.  رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت، دولت ترامپ تماس با تیم انتقالی 

او را آغاز کرده است و او این تالش را  صادقانه دانست. 
این اظهارات یک روز بعد از آن عنوان شد که یک آژانس فدرال با ارسال نامه ای رسما از آغاز 
انتقال قدرت خبر داد. جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مصاحبه با ان بی ســی 
گفت: فورا از جانب ســرویس امنیت ملی با تیم ما ارتباط برقرار شد. آنها گزارش های روزانه 

ریاست جمهوری را به دست  من می رسانند. 
ما نشستی هم با تیم کرونا در کاخ سفید خواهیم داشت. جو بایدن ادامه داد: و باید بگویم 
که این تماس صادقانه بوده اســت. تاکنون مضایقه نکرده اند و انتظار هم ندارم که این طور 
شود. بایدن گفت مســتقیما گفت وگویی با دونالد ترامپ از زمان مشخص شدن رقابت کاخ 

سفید نداشته است. 

بایدن: 

 دولت »دوره سوم اوباما« نخواهد بود، 
با جهانی متفاوت روبه روییم 

پاشینیان: 

صلحبانان روس بیش از پنج سال در قره باغ خواهند ماند

خبرخبر

وزارت نیرو  
شرکت آب و فاضالب خوزستان

مدیریت امور قراردادها

آگهي استعالم ارزیابی کیفی مناقصه شماره 99/1007 در روزنامه و  شماره 
2099005744000109 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شرکت آب وفاضالب خوزســتان درنظردارد مطابق آیین نامه اجرایی بند »ج« ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات ، پروژه زیررا به شرکتهای واجد 
شرایط با ظرفیت آزاد بر اســاس بخشنامه شــماره 94/۳۰۵9۳ مورخ 94/۰۳/۰۵ و  بااطالعات عمومی مشــروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت واگذار  نماید.  کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت 
سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱-4۱9۳4

داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق ســامانه ستاد قابل دریافت مي باشد. و براساس زمانبندي قید شــده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط 

مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.
تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه مي باشد.

گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشدوحضورپیشنهاددهندگان درجلسه 
گشایش، بالمانع است .

آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصا ت کشورhttp://iets.mporg.ir  و سایت اینترنتي شرکت :www.abfakhz.irمی باشد .
روابط عمومی وآموزش همگانی  شرکت آب وفاضالب خوزستان

KHUZESTAN WATER  
AND SEWAGE CO

نوبت دوم


