
نقدو نظر«

گفت و گو«
حسن هاني زاده در گفت و گو با رسالت:

اوضاع عراق، ملغمه اي از توطئه 
عربستان و آمريکاست

مردم عراق طي روزهاي گذشته در اعتراض به قطع برق، کمبود آب 
آشاميدني سالم، نبود فرصت هاي شغلي، فساد در ساختار دولت و 
نهادهاي حاکميتي، در شهرهاي مختلف اين کشور تظاهرات کردند 
و خواستار بهبود وضعيت خدمات عمومي و ريشه کني فساد در 
عراق شدند. اين اعتراض ها بيشتر در شهر هاي بصره، سماوا، آماره، 
ناصريه، نجف، کربال و هيال بوده است. بخش هايي از بغداد پايتخت 
عراق نيز در روز هاي اخير شاهد تجمعاتي بوده است. در بصره که 
کانون اعتراضات و بزرگ ترين و مهم ترين شهر جنوبي عراق است، 
مردم روزانه با هفت ساعت قطعي برق مواجهند و دسترسي به 
آب آشاميدني سالم بسيار دشوار است. احزاب سياسي در دولت 
عراق، مانند حزب الدعوه، حزب بعث يا داعش را متهم مي کنند که 
حامي تظاهرات اخير عراق هستند. برخي هم عربستان سعودي را 
براي سازمان دهي و تدارک اعتراضات متهم مي کنند. شايعاتي هم 
در ميان معترضان وجود دارد که اياالت متحده از جنبش مردمي 
حمايت مي کند تا بتواند عبداهلل الجبوري، فرمانده عمليات نينوا را 
به عنوان فرمانده نظامي در عراق تعيين کند. اما هرچه هست، اين 
اعتراضات در آستانه تشکيل دولت عراق، کمي مشکوک نيز به نظر 
مي رسد. براي بررسي زواياي پيدا و پنهان اين اعتراضات، با حسن 
هاني زاده ،کارشناس مسائل غرب آسيا به گفت وگو نشستيم که 

مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:
رسالت: اخيرا تلويزيون عربي الجزيره قطر، در گزارشي مدعي 
شده، که آمريکا از دولت عراق خواسته که بدهي 1/2ميليارد 
دالري بغداد به تهران بابت هزينه برق را نپردازد. برخي از 
رسانه هاي عراقي و منطقه اي نيز در شيطنتي آشکار، مدعي 
هستند که اعتراضات جنوب عراق به سبب قطع برق صادره 
از ايران به عراق رخ داده است. به نظر شما، واشنگتن چه 

نقشي در اين اعتراضات دارد؟
هاني زاده: اعتراضات مردمي که شهرهاي جنوب عراق وفرات ميانه را در 
بر گرفته، نتيجه وجود برخي تراکمات سياسي، فرهنگي و اقتصادي است 
اما برخي نهادهاي سياسي داخلي و کشورهاي منطقه اي و فرا منطقه اي 
در سياسي کردن اين مطالبات نقش دارند. دولت حيدرالعبادي طي 
4سال اخير به دليل درگير شدن با گروهک هاي تروريستي از ارائه 
خدمات رفاهي وعمراني به مناطق محروم جنوب عراق غافل ماند. 
در اين مدت رژيم آل سعود توانست با برخي جريان هاي شيعه در 
عراق از جمله جريان السائرون به رهبري مقتدي صدر ارتباط برقرار 
کند تا جايي که سفارت عربستان در بغداد به بهانه تاسيس مراکز 
فرهنگي و ورزشي در مناطق شيعه نشين استان هاي بصره، عماره و 
ناصريه و نيز شهرهاي مذهبي نجف وکربال تالش کرد تا از رهگذر 
جريان سازي عليه ايران، شيعيان عراق را نسبت به جمهوري اسالمي 
بدبين کند. رفت و آمدهاي مکرر مقتدي صدر رهبر جريان السائرون 
به عربستان واردن در ايجاد شکاف بين شيعيان عراق وکاهش نفوذ 
معنوي ايران در مناطق جنوبي اين کشور بي تاثير نبود. آمريکا نيز 
در مشغول ساختن دولت در سرکوب گروهک تروريستي داعش 
در مناطق شمال عراق نقش داشت زيرا حضور داعش در موصل 
و االنبار و فلوجه با هدايت و برنامه ريزي آمريکا صورت گرفت. لذا 
تمرکز دولت حيدر العبادي در طول 4سال اخير صرفا روي حوزه 
امنيتي وتقابل با گروهک تروريستي داعش متمرکز بود که نتيجه 

آن توقف فعاليت هاي عمراني است. 
اگر چه تامين بخشي از انرژي مناطق جنوبي عراق برعهده ايران بود 
اما افزايش گرما و افزايش مصرف برق در ايران و عراق به قطعي مکرر 
جريان برق در مناطق جنوبي عراق نارضايتي ها را در اين شهرها 
تشديد کرد و در تشديد اين نارضايتي و شايعه  سازي هاي رسانه اي 
عليه ايران، آمريکا و عربستان نقش داشته اند. اين جريان سازي ها 
همزمان شد با سازماندهي عناصر فراري حزب بعث با محوريت 
عزت ابراهيم الدوري از سرکردگان فراري حزب منحله بعث عراق. 
آمريکا، عربستان و اردن عناصر فراري وداخلي عراق راکه همچنان 
در دستگاه هاي دولتي و نيروهاي مسلح حضور دارند شناسايي و 
سازماندهي کردند. گفته مي شود دولت اردن طي يک سال اخير 
يک پادگان نظامي را در اختيار عناصر حزب بعث قرار داد و افسران 
سازمان سياي آمريکا آموزش اين عناصر را به عهده گرفتند. هدف 
آمريکا، عربستان واردن مشابه سازي حوادث مصر در دوران حاکميت 
اخوان المسلمين است تا پس از گسترش نارضايتي ها در عراق يکي 
از افسران بلندپايه ارتش عراق »ممکن است شيعه الئيک« باشد 
قدرت را در دست گيرد. آنچه که در مصر رخ داد و پس از افزايش 
نارضايتي از عملکرد محمد مرسي رئيس جمهور سابق مصر، عبدالفتاح 
السيسي به عنوان ناجي مصر قدرت را در دست گرفت در واقع قرار 

است در عراق شبيه سازي شود.
به  ايران  از  برق  قطع صادرات  شايعات  و  اعتراضات  اين   
عراق، چه تأثيري بر آرايش سياسي عراق در آستانه تشکيل 

دولت مي گذارد؟
 آنچه طي هفته هاي اخير رخ داد، نشان مي دهد که عناصر محلي 
مخالف ايران در تشديد تظاهرات و سازماندهي شعارها عليه ايران 
نقش دارند. اين عناصر وابسته به مقتدي صدر، اياد عالوي يکي از 
رهبران سياسي الئيک وابسته به آمريکا و نيز عوامل کمتر شناخته 
شده حزب بعث هستند که کمک مالي فراواني از عربستان دريافت 
مي کنند. مطالبات مردمي کامال خدماتي و رفاهي است اما انحراف 
شعارها عليه ايران  نشان مي دهد که اهداف سياسي پشت مطالبات 
مردمي وجود دارد که اگر ادامه يابد منجر به تقابل خونين بين دولت 
و مردم خواهد شد. هدف نهايي ادامه اين تظاهرات، فلج کردن عراق 
و ناکارآمد جلوه دادن دولت حيدر العبادي و تشديد بدبيني ها نسبت 

به مراجع و جريان هاي همسو با ايران است.
عربستان در اين بين اعالم کرده که کمبود برق ناشي از قطع 
صادرات ايران به عراق را تأمين خواهد کرد. نقش رياض در 
دامن زدن و همسويي با واشنگتن در اتفاقات اخير را چگونه 

ارزيابي مي کنيد؟
 عربستان سعودي و آمريکا از مدت ها پيش ارتباطات پنهاني با 
جريان هاي سياسي شيعه و غيرشيعه در عراق برقرار کرده اند و به 
دولت حيدر العبادي فشار وارد مي کنند که اگر نفوذ ايران را کاهش 
ندهد به سرنوشت دولت نوري المالکي دچار خواهد شد. مقتدي صدر 
که اخيرا ديدارهايي با محمد بن سلمان وليعهد عربستان داشت اخيرا 
در ديدار با فراکسيون هاي پيروز انتخابات عراق مانند جريان النصر 
به رهبري حيدر العبادي، الفتح به رهبري هادي العامري، الحکمه 
به رهبري عمار حکيم و دولت قانون به رهبري نوري المالکي بر 
اين نکته تاکيد داشت که بايد عموزاده وي يعني جعفر صدر به 
عنوان نخست وزير به پارلمان معرفي شود. مقتدي صدر معتقد است 
که جريان السائرون پيروز انتخابات بوده وحق اين جريان سياسي 
است که نخست وزير را معرفي کند که اين امر تشکيل يک دولت 
وحدت ملي را به تاخير انداخته که بخشي از مشکالت مردم عراق 

همين تاخير در معرفي کابينه است.
 دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه چه 
کاري بايد صورت دهد تا برنامه مشترک رياض و واشنگتن 

به شکست بينجامد؟
 جمهوري اسالمي ايران بايد در اين شرايط حساس با استفاده 
از نفوذ معنوي خود و ايجاد وفاق ميان طيف هاي سياسي شيعه 
و سني و کرد زمينه شکل گيري يک دولت وحدت ملي را فراهم 
کند. حضور فعال ايران و استفاده از ظرفيت و توان معنوي مراجع 
تقليد عراق براي کاهش موج نارضايتي ها، راه را بر توطئه هاي 
مشترک عربستان، آمريکا و اردن براي دگرگوني موازنه قدرت در 
عراق ببندد. ايران علي رغم جريان سازي هاي سياسي و رسانه اي 
آمريکا و عربستان همچنان تاثير معنوي خود را در عراق حفظ 
کرده و بايد با برنامه ريزي دقيق و ايجاد همدلي بين همه طيف هاي 
قوميتي عراق زمينه شکل گيري يک دولت قدرتمند و فعال را 

سريعا فراهم کند.

»

اي بي سي: 

ترامپ،خطر بزرگ تري 
 براي آمريکاست 
تا روسيه و ايران

»
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رد پاي عربستان و آمريکا در اعتراضات عراق

ديپلماسي انرژي ايران  مي تواند نقشه هاي 
آمريکا در منطقه را خنثي سازد 

گرم شدن هوا، باال رفتن ميزان مصرف برق در کشور و همچنين 
طول  در  آبي  نيروگاه هاي  در  برق  توليد  ميزان  در  محدوديت 
فصل تابستان، نه تنها ايران را در توليد برق دالي با محدوديت و 
مشکالتي روبه رو ساخته است، بلکه بر ريو ميزان صادرات نفت 
نيز تأثير زيادي گذاشته است. شايد هيچ کس تا به امروز گمان 
نمي کرد که عالوه بر سهميه بندي شدن برق در کشور در تابستان 
سال جاري، اين محدوديت ها ايجاد اعتراضات خياباني در عراق 

را نيز به دنبال داشته باشد.
در حدود سه هفته است که مردم استان هاي جنوبي عراق در 
اين کشور  اساسي  زيرساخت هاي  نابهنجار  به وضعيت  اعتراض 
به  اجتماعي و رفاهي  امور  و چگونگي خدمات رساني دولت در 
خيابان ها ريخته و اعتراضات گسترده اي را ترتيب داده اند. اين 
اعتراضات که از استان بصره آغاز شد، کم کم به شهرهاي ديگر 
مانند نجف نيز رسيد. اين در حالي بود که با ادامه يافتن اين 
از  برخي  و  نهاد  وخامت  به  رو  نيز  امنيتي  اوضاع  اعتراضات، 
عناصري که هويت آنان چندان هم براي مسئوالن امنيتي عراق 
ناشناخته نبود، با هجوم به فرودگاه نجف براي ساعاتي کار اين 
فرودگاه را با توقف روبه رو ساخته و مشکالت امنيتي جدي اي 

را براي اين فرودگاه بزرگ به وجود آوردند.
در مورد داليل و ريشه هاي اين اعتراضات، اخبار و تحليل هاي 
مختلفي منتشر شد اما واکنش هاي بعدي کشورهاي منطقه از 
جمله عربستان و تالش آمريکا براي دخالت در اين موضوع نشان 
داد نبايد به اين سادگي هم از کنار اين مسئله گذشت. برخي از 
رسانه هاي منطقه اي از جمله الجزيره، قطع شدن برق صادراتي 
ايران به عراق را علت اصلي اين اعتراضات دانستند و به همين 
ترتيب اين فرضيه باعث شد که عربستان که به شدت به دنبال 
محکم ساختن جاي پاي خود در عراق است، به سرعت اعالم 
کند که برق موردنياز اين کشور را تأمين خواهد کرد. اما اين 
ايران  برابر  در  عربستان  تبليغاتي  بازي  به  شرايطي  در  مسئله 
تبديل شد که سفير جمهوري اسالمي در بغداد اعالم کرد که 
دليل  به  فقط  و  نشده  قطع  عراق  به  ايران  برق  اصوالً صادرات 
افزايش ميزان مصرف داخلي و خارجي، حجم صادرات تا حدي 

کاهش پيداکرده است.
معتقدند  و  دارند  اين خصوص  در  نيز  ديگري  نظر  اما  رسانه ها 
مي توان به وضوح رد پاي عربستان و عراق در اين اعتراضات را 
الجزيره در گزارشي  مشاهده کرد. هفته گذشته، شبکه خبري 
به اين مسئله پرداخته و عنوان کرد که يکي از مهم ترين عوامل 
ايجاد اعتراضات در عراق، جنگ آمريکا در اين کشور در سال 
اين  زيرساخت هاي  گسترده  تخريب  به  منجر  که  بود   2003
کشور شد. تحليلگر اين شبکه خبري همچنين بيان کرد البته 
زيرساخت هاي استان هاي جنوبي اين کشور از جمله استان هاي 
شيعه نشين از سالها قبل و از دهه 90 ميالدي دچار مشکالت 
ابتداي  در  شيعيان  شورش  زمان  از  اساس  اين  بر  بود.  بسيار 
دهه 90 ميالدي، صدام حسين، اين استانها را به حال خود رها 
اقدامي جهت توسعه زيرساخت هاي شهرهاي مهم  کرد و هيچ 
بيشتري  رنج  در  استانها  اين  مردم  تا  نداد  انجام  عراق  جنوبي 
را  قبل خود  از  بيشتر  روزها  اين  دليل که  قرار گيرند. سومين 
نشان مي دهد، قطعي يا کاهش ميزان صادرات برق ايران به اين 
استانها است. الجزيره مدعي شده است که دولت عراق در حدود 
1/5 ميليارد دالر در اين خصوص به ايران بدهکار است و ايران 
نيز به همين دليل و به دليل وصول نشدن مطالباتش صادرات 
برق به عراق را قطع کرده است. اين شبکه خبري در ادامه بيان 
کرده است که نکته جالب در اين خصوص اين است که مردم و 
معترضان، ايران را مقصر اصلي اين حادثه نمي دانند و معتقدند 
دولت ناکارآمد و مديران فاسد عراقي با پرداخت نکردن بدهي 
خود به ايران زمينه بروز اين بحران را در روزهاي گرم تابستان 
به وجود آورده اند. الجزيره با اين حال در ادامه به نقل از منابع 
آگاه خود در بغداد بيان کرده است که دولت عراق با اين حال 
ايران را پرداخت کند  به دليل ديگري نتوانسته بدهي خود به 
و آن فشارهاي بسيار زياد مسئوالن آمريکايي به دولت العبادي 
براي پرداخت نکردن اين بدهي است. اين شبکه خبري در واقع 
بر اين عقيده است که آمريکا با ممانعت از پرداخت کردن بدهي 
عراق به ايران با يک تير چند نشان زده است. اول اينکه فشارهاي 
مالي بر ايران را افزايش داده و تالش کرده است وجهه ايران در 
بين مردم عراق را خراب کند، از سوي ديگر به عربستان کمک 
کرده است که جايگاه بهتري در عراق پيدا کند و از سوي ديگر 
تالش دارد با استفاده از اين اعتراضات که ناشي از خواسته هاي 
عراق  در  دولت  تشکيل  روند  بر  است،  مردم  بحق  و  مشروع 

تأثيرگذاري داشته باشد.
شبکه  اين  با  گفت وگو  در  عراقي  سياستمدار  الدراجي،  رحيم 
را در عراق  بازي خطرناکي  آمريکا  بيان کرده است که  خبري 
آغاز کرده و سعي دارد از اين کشور در برابر ايران سوء استفاده 
کند. وي بيان کرده است: »شخصاً عقيده دارم آمريکايي ها فشار 
زيادي بر مسئوالن عراقي وارد کرده اند که مانع از پرداخت شدن 
بدهي هاي بغداد به تهران شوند.« وي در ادامه تصريح کرده است: 
»به نظر مي رسد آمريکا با ايران در زمين عراق نيز وارد جنگ 
است  از عراق خواسته  آمريکا رسماً  و دولت  است  نيابتي شده 

که بخشي از اين جنگ باشد.
بسيار  اقتصادي  و  ديپلماتيک  رابطه  ايران  با  عراق  اين حال  با 
گسترده اي دارد و نمي توان انتظار داشت در شرايطي که گروه هاي 
شيعه هر روز بيشتر از روز قبل در حال نزديک شدن به يکديگر 
دولت  تشکيل  در جهت  پارلماني  ائتالف  بزرگ ترين  تشکيل  و 
در  آن ها  نظرات  روي  بتواند  راهکارها  و  نقشه ها  اين  هستند، 
خصوص انتخاب نخست وزير تأثير زيادي بگذارد. اين گمانه ها در 
شرايطي مطرح مي شود که ايرج مسجدي، سفير ايران در بغداد 
اعالم کرده است که بغداد باوجود همه مشکالتي که در تأمين 
پرداخت  براي  را  تمام تالش خود  باز هم  دارد  برق  هزينه هاي 
بدهي هاي خود به ايران به کار گرفته و اين بدهي ها در قالب يک 
چارچوب تعيين شده در حال پرداخت است. وي مسئله تعويق 
اما معتقد است اين موضوع به  در پرداخت ها را تکذيب نکرده 

هيچ عنوان به اعتراضات عراق ربطي ندارد.
در عين حال شايد عربستان بخواهد از اين فرصت جهت نزديک 
شدن به رهبران عراقي استفاده کند اما اين نکته نيز نبايد فراموش 
شود که هر اقدام زيرساختي براي تأمين برق اين کشور از سوي 
عربستان به سالها زمان نياز دارد و عربستان نمي تواند در چند 
عراق  اقتصادي  معادالت  در  ايران  جاي  راحتي  به  آينده   سال 

به خصوص دربخش تأمين انرژي را بگيرد.

سخنگوي رسمي نيروهاي مسلح يمن در گفت وگو با 
العالم، به شرکت ها و سرمايه گذارهاي خارجي هشدار 
داد منافع خود را از امارات خارج کنند، چرا که مورد 
تهديد موشکها و پهپادهاي يمني قرار خواهند داشت.به 
گزارش ايسنا، شرف لقمان، سخنگوي رسمي نيروهاي 
مسلح يمن تاکيد کرد: شرکت ها و سرمايه گذارهاي 
خارجي منافع خود را از امارات خارج کنند چرا که مورد 
تهديد پهپادهاي ما قرار خواهند داشت و موشک هاي 
بالستيک ما نيز به زودي به آنجا خواهند رسيد.وي تاکيد 
کرد ساحل غربي به باتالقي براي متجاوزان تبديل شده 
است که توانايي خارج شدن از آن را ندارند.  سخنگوي 
نيروهاي مسلح يمن در گفت وگو با خبرنگار شبکه العالم 
درباره وضعيت نبرد در جبهه الحديده و اينکه آيا ائتالف 
متجاوز سعودي عمليات خود را متوقف کرده است يا 
نه گفت: آنچه ائتالف مي گويد منحرف کردن افکار 
عمومي و فريبکاري است که شايد چند هدف داشته 

باشد. نبرد و درگيري ها در الحديده و در ساحل غربي 
از ماه رمضان تاکنون حتي يک روز هم متوقف نشده 
است و شدت آن از اولين روز عيد فطر تاکنون بيشتر 
هم شده است. هيچ آتش بسي وجود نداشته است و 
هر روز تالش آنها را براي حمله اي جديد شاهد هستيم 
و عالوه بر اين ضد حمله نيروهاي ما نيز ادامه داشته 
است. آخرين اين حمالت و تالش دشمن براي حمله 

روز سه شنبه در منطقه غرب التحيتا بود.

سخنگوي ارتش يمن: 

به زودي موشک هاي ما به امارات مي رسد

»جيمز متيس« وزير دفاع آمريکا عصر سه شنبه )به 
وقت محلي( تلويحا به ناتواني واشنگتن درمقابله با 
سياست هاي تهران درمنطقه اعتراف کرد و گفت: 
رئيس جمهور   اسد  بشار  امروز  که  دليلي  تنها 
سوريه در راس قدرت حضور دارد، پشتيباني ايران 
 است.به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رساني 
پوليتيکو در آمريکا، متيس ادامه داد: اين همان 
رفتاري است که ايراني ها در يمن داشته اند و به 

خشونت ها دامن زده اند.اين سخنان وزير دفاع 
کشوري است که طي سه سال گذشته با حمايت 
کامل  محاصره  در  را  يمن  سعودي،  ائتالف  از 
قرار داده و موجب مرگ هزاران نفر از مردم و 
شيوع بيماري هاي کشنده شده است.متيس در 
پايان گفت وگو با هيئت استراليايي، در جمع 
خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: زمان آن فرا 
رسيده که ايران اقداماتش را بهبود بخشيده و 
از خود مسئوليت پذيري نشان دهد.وي از ايران 
خواست که به تعبير او، »از نقش يک نهاد انقالبي 
که قصدش ترويج تخريب و تروريسم در سراسر 
جهان است، دست بکشد«.وزير دفاع آمريکا با اشاره 
به پيام توئيتري اخير رئيس جمهور اين کشور 
عليه ايران، با ادعاي »نفوذ بي ثبات کننده ايران 
در منطقه« ادامه داد: اين پيام تصريح مي کند 

که تهران در مسير اشتباهي قرار دارد.

متيس: 

ايران تنها دليل در قدرت ماندن اسد است

تاملي بر گزارش سايت مدرن ديپلماسي 

استيصال سعودي ها در نبرد رسانه اي 
بخش سياسي خارجي:

طي سالهاي اخير، دربار آل سعود هزينه هاي هنگفتي را  
در راستاي تحقق استيالي رسانه اي و تبليغاتي خود در منطقه 
صرف کرده است. اکثر اين فعاليتها در راستاي مشروعيت زايي 
مخالفان  سياستهاي  با  مخالفت  و  سعودي  رژيم  براي  کاذب 
ميالدي   2011 سال  از  است.  منطقه  در  رياض  ديکتاتوري 
،عربستان سعودي شتاب  آغاز جنگ در سوريه  با  و همزمان 
مقاومت،  محور  عليه  خود  اي  رسانه  فعاليتهاي  به  بيشتري 
يعني ايران، سوريه و حزب اهلل بخشيد. حمايت غير مستقيم از 
گروههاي تروريستي و تکفيري مانند داعش و جبهه النصره، در 
دستور کار شبکه رسانه اي وابسته به رياض و خاندان سعودي 
قرار گرفت. در جريان جنگ يمن نيز شاهد ادامه اين پروسه 
بوديم:پروسه اي که تا به امروز نيز ادامه دارد. در حال حاضر، 
فعاليتهاي رسانه اي مشترک اياالت متحده آمريکا و عربستان 
عليه ايران نيز تشديد شده است. در اين خصوص سايت "مدرن 

ديپلماسي" گزارشي را منتشر کرده است .
در بخشي از اين گزارش آمده است :

جدال عربستان سعودي با برخي رسانه هاي عربي مانند الجزيره 
ادامه دارد. عربستان سعودي نه تنها سعي دارد در ميان بازيگران 
و رسانه هاي عربي به برتري رسانه اي دست پيدا کند، بلکه 

سعي دارد دامنه  فعاليتهاي رسانه هاي خود را به کشورهاي غير 
عرب منطقه نيز گسترش دهد. گروه رسانه و تحقيق  عربستان 
بن  محمد  که  کرد  اعالم  گذشته  هفته   )SRMG( سعودي 
 سلمان وليعهد عربستان سعودي ، قدرت  کنترل بر  رسانه هاي 
خصوص  اين  در  است.  داده  افزايش  را  عربستان  و  عربستان 
زبانهاي   به  سايتهايي   وب  اندازي  راه  قصد  سعودي  مقامات 

اردو، ترکي و فارسي را دارند. 
آنچه در اين وب سايتها تهيه و تنظيم مي شود، بسيار هدفمند 
است. بر اين اساس بخش عمده اي از محتواي وب سايت هاي 
جديد بايد توسط روزنامه نگاران SRMG در لندن، اسالم آباد، 
استانبول و نيويورک تهيه شود و به صورت  مستقل از مقاالت 

ترجمه شده از وب سايت زبان انگليسي خود تهيه شود!
 کمک مالي عربستان سعودي به رسانه ها و خريد هزاران رسانه 
) در قالب اشتراک ( و صرف هزينه هاي متعدد در اين خصوص، 
صورت  کشور   اين  مخفيانه  اي  رسانه  ديپلماسي  قالب   در 
مي گيرد. هم اکنون عربستان سعودي در نبرد رسانه اي با قطر 
قرار دارد. موضوعي که آن را در جريان سياستهاي تقابلي رياض 
در قبال شبکه الجزيره مشاهده مي کنيم. نبرد عربستان-قطر براي 
کنترل امواج هوا را حتي در رقابتهاي مقدماتي جام جهاني امسال 
در کشور روسيه نيز شاهد بوديم. اين خود نشان دهنده عميق 

بودن دامنه منازعه موجود ميان عربستان و قطر مي باشد. 
تالش گروه رسانه و تحقيق در عربستان سعودي براي راه اندازي 
وب سايتهايي به زبانهاي اردو، فارسي و ترکي نشان مي دهد 
که آنها از يک سو به دنبال احياي وجهه تبليغاتي و رسانه اي 
خود و از سوي ديگر، در صدد حمايت از پادشاهي سعودي در 

جنگ رسانه اي با قطر و ايران هستند. 
گزارش اخير سايت مدرن ديپلماسي از اهميت ويژه اي برخوردار 
 است. واقعيت امر اين است که عربستان سعودي سالها هجمه هاي 
تبليغاتي و رسانه اي خود را عليه جريانها و کشورهاي حامي 
مقاومت و خصوصا جمهوري اسالمي ايران آغاز کرده است. با 
اين حال در عمل شاهد شکست سعوديها در نيل به اهداف کالن، 
 ميان مدت و حتي کوتاه مدت خود در اين خصوص بوده ايم. 
اي  رسانه  تحليلهاي  و  اخبار  پوشش  نوع  در  امروز   آنچه 
و  بحرين  و  عراق  و  سوريه  يمن،  در  جاري  حوادث  قبال  در 
فلسطين مشاهده مي کنيم، نمونه اي بارز از اين شکست رسانه 
اي محسوب مي شود. با اين حال، تالش دوباره محمد بن سلمان 
و مقامات دربار سعودي براي راه اندازي شبکه ها و رسانه هاي 
فارسي زبان، اردو زبان و ترکي زبان، نشان دهنده موج جديدي 
از اين اقدامات محسوب مي شود. اقداماتي که مواجهه با آنها 

هوشياري کامل در مقابله با سعودي ها را مي طلبد. 

پايگاه اينترنتي شبکه »اي بي سي« اعالم کرد: ترامپ خطر بزرگتري براي آمريکاست 
تا روسيه و ايران.»اي بي سي«  اين موضوع را در مطلبي براي بررسي روند اجراي 
سياست هاي شخصي دونالد ترامپ و شکست آن ها در عرصه بين المللي اعالم 
کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پايگاه اينترنتي شبکه اي بي سي در 
مطلبي نوشت: ذات دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا تهديد بزرگتري براي 
اين کشور است تا دوستي با پوتين يا جنگ لفظي با ايران. نيازي نيست تا 
نشست دونالد ترامپ با والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه را از نگاه يک 
تئوري توطئه بررسي کرد يا دليلي ندارد با مطالعه  تاريخچه ديپلماسي ايران 
و آمريکا، در خصوص جنگ لفظي اخير او با رئيس جمهور ايران تحقيق کرد. 
تنها نکته اي که بايد به آن توجه داشت اين است که ترامپ يک »خودشيفته 

و نارسيست« است؛ يک مرد با خودبرتربيني بيش از حد!ترامپ يک خودشيفته 
است لذا با چاپلوسي مي توان نظر او را جلب کرد. برخي مدعي هستند پوتين 
قطعا مي داند چگونه مي تواند نظر يک تاجر کارکشته را جلب کند. او پس از 
ديدار با ترامپ در هلسينکي، پايتخت فنالند در پاسخ به پرسش خبرنگاري 
که پرسيد آيا دوست داشتيد ترامپ در انتخابات پيروز شود، گفت: بله دوست 
داشتم.توماس اونيل جونيور، سخنگوي سابق مجلس نمايندگان آمريکا معتقد 
است يک قاعده کلي سياسي براي ترامپ وجود دارد: »همه سياست ها به جاي 
آن که عمومي باشند، شخصي هستند.« اگر پوتين او را ]ترامپ[ دوست دارد 
و اگر براي ورود به کاخ سفيد از او حمايت کرده است پس بحث ديگري ]جز 

ايده هاي شخصي ترامپ[ نيست.

کارت، برگ سبز و سند کمپاني سواري پژو پارس به شماره پالک 
 181B0036835 انتظامي 579ص71- ايران 16 و شماره موتور
و شماره شاسي NAAN11FE5HH044576 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد مدل 1386 به شماره موتور 
2030922 و شماره شاسي S1412286140899 و شماره پالک ايران 
89-821د51 به مالکيت مصطفي افشاري کد ملي 5089627282 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالکيت برگ سبز وانت زامياد نيسان مدل 1390 به 
رنگ آبي و شماره انتظامي 362ب99- ايران 98 و شماره موتور 
616884 و شماره شاسي NAZPL140TBO333327 به نام 
اينجانب صيدولي داراب بيگي فرزند علي مراد به شماره شناسنامه 

63 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد 141 به رنگ نوک مدادي متاليك مدل 
 S1482288295136 1388 به شماره موتور 3014575 و شماره شاسي
و شماره انتظامي ايران 65 - 997س29 به نام مهديه افراشته 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل مجوز حمل سالح شکاري به شماره 8883932 يك لول 
ته پر چخماقي کاليبر 12 ساخت ترکيه به نام حجت ميردورقي 
فرزند محمد به شماره ملي 1920531939 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 X7 کارت تردد )پروانه تردد( خودرو سواري جيلي ايمگراند
اروند   -  62836 پالک  شماره  و  سفيد  رنگ  به   2016 مدل 
شاسي  شماره  و   JLD4G24EAJC00034 موتور  شماره  و 
L108DBZ57G3242570 به نام آرش جعفري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
تمامي مدارک اعم از برگ سبز )سند و...( خودرو پژو آردي آي 
1600 مدل 84 به شماره موتور 11784040589 و شماره شاسي 
13442660 به نام سيدناصر سادات رسول نام پدر سيدساالر به 
شماره ملي 4898589693 و شماره پالک ايران 78-143ط45 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو پرايد صبا )جي تي ايکس( مدل 80 به شماره 
موتور 246081 و شماره شاسي S1412280717883 و شماره 
پالک ايران 44-115ط92 به نام داريوش سنجري فرزند جعفرقلي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به  پرايد مدل 86  و کارت سواري  برگ سبز  و  سند کمپاني 
و   43 ايران  985و51-  انتظامي  شماره  و  نوک مدادي  رنگ 
 S1412286322070 شماره موتور 1932199 و شماره شاسي
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  صدوري نژاد  مهدي  نام  به 

ساقط مي باشد.
اصل سند کارخانه اي خودروي سواري لوگان L90 به رنگ نقره  اي 
 K4MAG90D049226 متاليك مدل 1387 و شماره موتور
و شماره شاسي NAPLSRALD81029937 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرک فارغ التحصيلي اينجانب سارا محقق نيا فرزند مقصود به 
شماره شناسنامه 18995 صادره از تهران در مقطع کارشناسي 
ارشد رشته مديريت بازرگاني بازاريابي صادره از واحد دانشگاهي 
رشت با شماره 0099509 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد رشت به نشاني رشت فلکه گاز کيلومتر 3 

جاده الکان دانشگاه آزاد واحد رشت ارسال نمايد.
سند فاکتور فروش خودروي سواري پژو 405 مدل 1387 به رنگ 
نقره اي و شماره پالک 832ج77- ايران 95 و شماره شاسي 
366715 و شماره موتور 12487056193 به نام محمدانوش 

اميني فرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ گمرکي خودروي سواري کيا اسپورتيج مدل 2012 به رنگ 
قهوه اي و شماره پالک 649ط36- ايران 45 و شماره شاسي 
C7218102 و شماره موتور G4KEBH452452 به نام امين رضا 

مقصودي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند کمپاني خودرو سواري سمند ايکس 7 مدل 1383 
به شماره شاسي 83209279 و شماره موتور 12483027643 و 
شماره پالک ايران 11-319ج73 به نام سيدمحمدحسن مهدوي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پرايد مدل 1384 به رنگ سفيد و شماره پالک ايران 
38-693س47 و شماره شاسي S1412284470194 و شماره 
موتور 01091302  مالك معصومه شمس ناتري مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

نقره اي  به رنگ  برگ سبز  وانت مزدا 1700 کارا مدل 1394 
متاليك و شماره پالک ايران 38-254هـ45 و شماره موتور 
 NAGPZPEZ1EA181608 118008600517 و شماره شاسي
مالك سينا صفارپور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
پالک  شماره  به   1390 مدل   131SL پرايد  سواري  سبز  برگ 
شماره  و   4397805 موتور  شماره  و  68-147و69  ايران 
شاسي S1412290025522 به نام علي مهدلو فرزند عباداله 
اعتبار  از درجه  و  به شماره شناسنامه 1256 مفقود گرديده 

ساقط مي باشد.
اصل سند موتورسيکلت سيوان 125CDI رنگ قرمز مدل 1388 
 05102076NDR125 به شماره پالک 563-33624 و شماره موتور
و شماره تنه NDR125E8817482 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب شاهين رسول زاده مالك خودرو سواري پيکان به شماره 
شهرباني 61-513م24 و شماره بدنه 83504508 و شماره موتور 
11283012735 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيکانشهر ساختمان 
سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مذکور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حديثه منصوري مالك خودرو سواري پژو 206 اس دي 
موتور  شماره  و   NAAP41FE6HJ032994 بدنه  شماره  به 
174B0022491 و شماره پالک 548ق87- ايران 82 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي 
ادعايي درخصوص  لذا چنانچه احدي  نموده است.  را  مذکور 
خودروي فوق دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي ساري واقع 
در کيلومتر 5 جاده ساري به نکا جنب شرکت شماليت مراجعه 
نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالکيت و سند و کارت خودرو پرادو مدل 2007 به 
رنگ سفيد و شماره انتظامي 965ق55- ايران 45 و شماره 
مالکيت  به   370003533 شاسي  شماره  و   0400718 موتور 
روح اهلل عسگرپور کبير مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز سواري تيبا مدل 1391 به رنگ نوک مدادي و شماره 
پالک ايران 38-696و37 و شماره موتور 8054402 و شماره 
شاسي S5810091713411 به نام سلين محمدي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز پرايد سواري مدل 1391 به شماره انتظامي 
شاسي  شماره  و   4763033 موتور  شماره  و  41-636ج56 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   NAS410022C3477906

ساقط مي باشد.
بنچاق )سند قطعي( سواري پرايد 132 مدل 1389 به رنگ سفيد 
و شماره پالک ايران 46-165ق82 و شماره موتور 3718165 
ياسين محمدي  نام  به   S1422289197230 و شماره شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالکيت )برگ سبز( - کارت خودرو پژو 206 مدل 1385 
به رنگ خاکستري متاليك و شماره انتظامي ايران 43-166م81 
و شماره موتور 13085025777 و شماره شاسي 10847472 
به مالکيت عاطفه منصوري مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز، سند کمپاني سواري پرايد مدل 1379 به رنگ سفيد 
و شماره پالک ايران 14-147ق64 و شماره موتور 00193813 و 
شماره شاسي S1412279667405 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کمپاني و اصل شناسنامه مالکيت )برگ سبز( و اصل 
کارت شناسايي اتومبيل سواري پژو 405GLX به رنگ مشکي 
مدل 1389 و شماره شاسي NAAM01CA5AR516958 و 
شماره موتور 12489055351 و شماره پالک انتظامي ايران 34-

364ص16 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند فروش و برگ سبز خودروي سواري پژو 405 مدل 
1393 به شماره انتظامي 652ن59- ايران 59 و شماره موتور 
 NAAM01CA2ER028718 124 و شماره شاسيK0387339
به نام محمدباقر پيماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

سند و فاکتور فروش و برگ گمرکي و سند مالکيت )برگ سبز( 
و کارت پالک و پالک عقب خودرو وانت تويوتا استاوت 2000 
رنگ آبي روغني مدل 1985 به نام نبي بخش دولتي به شماره 
 5R2226622 انتظامي 995س27- ايران 95 و شماره موتور
درجه  از  و  گرديده  مفقود   RK110617302 شاسي  شماره  و 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي وانت زامياد مدل 1392 به شماره انتظامي 
169س58 - ايران 85 و شماره موتور 655404 و شماره شاسي 
NAZPL140TD0312685 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند و فاکتور فروش و سند مالکيت )برگ سبز( موتورسيکلت 
بلوچ 125CDI رنگ مشکي مدل 1392 به نام محمود درزاده 
 2-156FMI به شماره انتظامي 823-45938 و شماره موتور
و شماره شاسي NCT125B9211097 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
131SE رنگ سفيد روغني  اصل سند مالکيت سواري سايپا 
شاسي  شماره  و   5249938 موتور  شماره  به   1393 مدل 
NAS411100E3697560 و شماره پالک ايران 14-834ل92 
به نام زينب بن معال فرزند حبيب شماره شناسنامه 372 کد 
ملي 1817374435 صادره از آبادان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
کليه مدارک سواري پژو 405 رنگ يشمي مدل 83 به شماره 
موتور 22588106814 و شماره اتاق IN81005997 و شماره 
پالک ايران 14 - 98ط738 به نام امير مرزوقي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  شماره  به  پارس  پژو  مالك  شفيع زاده  جمال  اينجانب 
124K0558277 و شماره شاسي EH352518 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در 
مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت 
ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج 
شهرک پيکانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 
مقرر  مزبور طبق ضوابط  مهلت  انقضاي  از  است پس  بديهي 

اقدام خواهد شد.
موتور  شماره  به   206 پژو  مالك  کشاورزي  علي  اينجانب 
160B0023222 و شماره شاسي DJ453574 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در 
مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت 
ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج 
شهرک پيکانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 
مقرر  مزبور طبق ضوابط  مهلت  انقضاي  از  است پس  بديهي 

اقدام خواهد شد.
موتور  به شماره  دنا  مالك  ترکماني  ابراهيمي  بهنام  اينجانب 
147H0198997 و شماره شاسي GE405251 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در 
مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت 
ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج 
شهرک پيکانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 
مقرر  مزبور طبق ضوابط  مهلت  انقضاي  از  است پس  بديهي 

اقدام خواهد شد.
موتور  شماره  به   206 پژو  مالك  ممبيني  حسين  اينجانب 
فقدان  به علت  و شماره شاسي 21701608   13586003505
اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در 
مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت 
ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج 
شهرک پيکانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 
مقرر  مزبور طبق ضوابط  مهلت  انقضاي  از  است پس  بديهي 

اقدام خواهد شد.
 FJ278257 به شماره شاسي  206 پژو  راهور  مالکيت  سند 
و شماره انتظامي 176س34- ايران 99 به نام مرجان اکبري 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
جواز سالح ساچمه زني 2 لول به شماره بدنه 151819 ساخت 
ترکيه کاليبر 12 متعلق به فضل اله غالمي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.


