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اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺠﺎی زﯾﻤﻨﺲ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺑﺮق ﺑﺠﺎی زﯾﻤﻨﺲ
آﻟﻤﺎن ،ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﻠﻮی
اﯾﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ آﻟﻤﺎﻧﯽ ‘زﯾﻤﻨﺲ’ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،دﺧﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﻓﺮﺻﺖ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻬﻢ را از آﻟﻤﺎن
ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دو روز ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﻤﻨﺲ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ارزش  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﺑﻮد،
اﻣﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت دﺧﺎﻟﺖ و ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﻗﺮارداد
را ﮔﺮﻓﺖ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﺳﻮی ﺑﻐﺪاد وﺟﻮد

ﻧﺪارد ،ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻟﻔﺘﺢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻋﺮاق اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ژﻧﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻼش آن ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺑﺮق و ﻏﺎرت اﻣﻮال ﻋﺮاق از ﺳﻮی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد.
‘وﻟﯿﺪ اﻟﺴﻬﻼﻧﯽ’ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﺮق را ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ ژﻧﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺮق ﻋﺮاق ﻧﺪارد و ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻋﺮاق ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
ﮐﻨﺪ
ﻗﺮارداد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ‘ﻣﯿﺜﺎق اﻟﺤﺎﻣﺪی’ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻋﺮاق و ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﯾﻤﻨﺲ
آﻟﻤﺎن را ﯾﮏ ﺑﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﺮاق و اداﻣﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺮق داﻧﺴﺖ.
وی ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻧﺮژی ،از ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ژﻧﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ژﻧﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ زﯾﻤﻨﺲ و
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻری در ﻋﺮاق ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﺰه ﻫﺎدی ﻣﻌﺎون وزارت ﺑﺮق ﻋﺮاق ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻣﻀﺎی
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ  11ﻫﺰار ﻣﮕﺎواﺗﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و
ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
ﻋﺮاق در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  16ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد اﻣﺎ
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻪ اوج ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ
 23ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻗﺪرت در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ
ﻧﻘﺺ ،دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺟﺪوﻟﺒﻨﺪی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮق در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﺎی
اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺼﺮه ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻮد ،ﻗﻮل اﯾﺠﺎد  60ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﯾﮏ
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﻤﮏ  60ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای در
ﻋﺮاق داده اﺳﺖ.

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻊ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ژﻧﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ را در ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻫﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ درﺑﺎره ژﻧﺮال
اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ وﺟﻮد دارد و ﻋﻤﻮم اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺮارداد
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺮاﻗﯽ
از دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﻤﻨﺲ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ.
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