راهبرد

دوردست

اروپایی ضمانت دهند از برجام حمایت میکنند

یک تحلیلگر مس��ائل بینالملل معتقد اس��ت :اروپاییها در ش��رایط پس از
خ��روج آمریکا از برجام میتوانند ضمانت دهند تا س��رحد امکان در این محیط
بینالمللی از ایران حمایت کنند.
مهدی مطهرنیا در ارزیابی خود از دستور رهبری برای ایجاد زیرساختهای
الزم برای دستیابی به ظرفیت غنیسازی  190هزار سو در چارچوب برجام اظهار
کرد :رهبری باالترین مقام تصمیمگیرنده در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی
هس��تند و طبق قوانین و مقررات موجود در قانون اساسی و دیگر قوانین تابع این قانون
جایگاه باالیی در سلسله مراتب قدرت دارند و از نظر قانونی و شرعی در چارچوب نظام
جمهوری اسالمی ایران فرمان صادر میکنند.
وی تصریح کرد :از س��وی دیگ��ر در نظام بینالملل ای��ران و رهبری نظام جمهوری
ایسنا
اسالمی ایران بهعنوان یک عضو از اعضاء نظام بینالملل شناخته شده است.

دیدگاه

گسترش روابط ایران دستاورد مهم سفر روحانی به چین بود

تحریمهای بیرحمانهای علیه ایران اعمال میکنیم

س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در چین با اشاره به دس��تاوردهای مختلف
س��فر رییس جمهوری اس�لامی ایران به چین گفت :گس��ترش روابط تجاری و
سیاس��ی ایران با اعضای سازمان همکاریهای ش��انگهای مهمترین دستاورد
سفر روحانی به چین بود.
'علی اصغر افزود :رئیس جمهوری اس�لامی ایران در این سفر چندین دیدار با
روس��ای جمهوری برخی از کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای از جمله
روس��یه و چین به عنوان اعضای اصلی گروه مذاکرات هستهای برجام ،نخست وزیر هند
و روسای جمهوری مفولستان ،پاکستان و بالروس انجام دادند.
وی گفت :در این دیدارها عالوه بر گفتو گو در مورد مواضع جمهوری اسالمی ایران
در قب��ال برجام پس از خروج یکجانبه آمری��کا از این توافق نامه چند جانبه بینالمللی،
ایرنا
مواردی از جمله روابط دوجانبه مورد بحث قرار گرفت.

رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران هماکنون یک کش��ور بس��یار متفاوت
نس��بت به س��ه تا چهار ماه پیش اس��ت و پس از خروج ایاالت متحده از برجام،
ایران در سوریه جسارت کمتری دارد.
دونالد ترامپ در س��خنان خود گفت با اش��اره به اینکه مش��کالت زیادی از
جمله مس��ئله ایران به وی به ارث رسید است ،گفت« :ایران هماکنون یک کشور
بس��یار متفاوت نس��بت به سه تا چهار ماه پیش است ».به گفته وی ،پس از خروج از
توافق ،ایران در سوریه جسارت کمتری دارد.
رئی��س جمه��وری آمری��کا در ادامه اب��راز امیدواری ک��رد که پ��س از تحریمهای
بیرحمانهای که علیه ایران اعمال میشود ،تهران برای یک توافق جدید به میز مذاکره
برگردد .با این حال وی تصریح کرد که «هنوز زود اس��ت که در این باره س��خنی گفته
خبرگزاری صداوسیما
شود».

دیپلمـاسی
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پرونـــــده

گروه دیپلماسی

درحالی هر روز شاهد بحرانی
شدن فجایع انسانی در یمن هستیم و جان هزاران
کودک و مردم بیگناه این کشور بر اثر گرسنگی و
تبعات ناشی از جنگ و آوارگی درمعرض خطراست
که محافل سیاسی و رسانهای مهر سکوت بر دهان
خود زدهاند و ان��گار نه انگار هرروز تعدادی از این
مردم مظلوم جانش��ان را بر اثر گرسنگی و کمبود
دارو و تغذیه و...از دست میدهند و این تحمل درد
و رن��ج تنها به دلیل مقاومت دربرابر زورگوییهای
ائت�لاف غربی –عربی اس��ت و بر آرم��ان خود که
حفظ استقالل و تمامیت ارضی است ایستادهاند.
با هم��ه تالش ه��ای دیپلماتی��ک جمهوری
اسالمی ایران برای حل بحران یمن اما به نظر می
رس��د این تالش ها آنطور که باید موثر واقع نشده
و حتی بعضی اوقات مسئله یمن مورد بیمهری و
بی توجهی کوتاه مدت نیز قرار می گیرداز این رو
انتظار است در این میان دستگاه دیپلماسی بیش
از سایر دستگاهها برای حمایت از این مردم مظلوم
واکنش نشان دهد و برای حل بحران یمن اقدامات
بهجا تری انجام دهد.
البته به تازگی حسین جابری انصاری دستیار
ارش��د وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی در دیدار
ب��ا خانم والری پتی پیر ،هماهن��گ کننده کمیته
بینالمللی صلیب س��رخ در امور خاورمیانه دیدار
با تش��ریح ش��رایط انس��انی فاجعه بار در یمن بر
آمادگی کامل ایران برای همکاری با صلیب س��رخ
جهانی در جهت کاهش ابعاد فجایع انسانی جاری
در بحران های منطقه تاکید کرده اس��ت .با وجود
ضروری ب��ودن این دیداره��ا و رایزنیها اما خوب
تنها به این اقدامات نباید بس��نده کرد ونیاز است
گفتوگوهای چند جانبه با کشورهای موثر منطقه
گذاش��ته ش��ود تا هرچه زودتر ضمن کوتاه کردن
دس��ت درازیهای سران س��عودی از کشوریمن،
اس��تقالل و آزادی و تعیین سرنوشت به مردم این
کشور بازگردد.
دستگاه دیپلماسی برای آگاه سازی
افکار عمومی در قبال یمن به پا خیزد
دکتر سیدرضا صدرالحس��ینی در گفتوگو با
سیاست روز گفت :با نگاهی به روندهای موجود در
یمن باید به چند موضوع اساسی توجه نمود یکی
از مهمترین آنان استقالل خواهی مردم این کشور

سیاست روز اوضاع یمن را در ماه مبارک رمضان بررسی کرد؛

مردم مظلوم یمن فراموش شدهاند؟

بعد از بیداری اسالمی است که تمامی جربانهای
سیاس��ی و فعاالن حوزه استقالل خواهی در قالب
مجموع��ه تاثیر گذاری به نام انصاراهلل فعالیتهای
خوبیش را گس��ترش داده و با بهرهمندیاز فضای
بوجود آمده در جهان اس�لام توانس��تند اقدامات
موث��ری را برای میل به اس��تقالل کش��ور خویش
انجام دهند.
این اس��تاد دانشگاه افزود :در این راستا دولت
علی عب��د اهلل صالح اس��تعفا داد و قدرت اجرایی
کش��وررا به عبد منصور واگذار نم��ود و قراربراین
شد ،وی پس از دو سال با انتخابات آزاد و تشکیل
پارلمان مردمی اس��تعفا داده و اختی��ار امور را به
دولت برآمده از پارلمان جدید واگذار نماید.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی
تصریح کرد :علیرغم صبوری ملت یمن و گروهها
وجریانات سیاسی پس از گذشت چند ماه از پایان
ض��رب االجل منصورهادی نیز مس��یر دیکتاتوری
صال��ح را طی نمود و حاض��ر به واگذاری قدرت به
نمایندگان واقعی مردم نشد.
وی گف��ت :بر این اس��اس انص��اراهلل حرکت
سیاس��ی آرامی را برای تصرف مراکز دولتی صنعا
انج��ام داد و در مدت کوتاهی ب��ا حمایت اکثریت
مردم توانس��ت بر مراکز دولتی و وزارت خانههای
این کشور تس��لط یافته و منصور هادی را مجبور
به اس��تعفا نماید ،منصورهادی که به پش��تیبانی
عربستان دیکتاتوری و جنایت خویش را مدیریت
مینم��ود به ری��اض فرار کرده و دول��ت در تبعید
خوی��ش را با حمایت عربس��تان بر ری��اض برگزار
مینمود.
صدرالحسینی یادآورش��د؛ در حقیقت در این
مرحل��ه دولت مس��تعفی ادعا مینم��ود از ریاض
میتواند کشور را اداره نماید اما ،بر کسی پوشیده
نیست این امکان وجود ندارد و همه امورات کشور
معطل مانده بود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد :در این شرایط
ش��ورای انقالب کش��ور یمن با حضور نمایندگانی
از گروهها و جریانات سیاس��ی مورد حمایت مردم

خوشرو:

تصورات آمریکا درباره ایران سادهلوحانه است
د يپلمـــا ت

سفیر ایران در سازمانملل گفت :تصورات دولت آمریکا
درمورد خاورمیانه و ایران بسیار خطرناک و سادهلوحانه

است.
خوش��رو در مصاحبه با س��ایت خبری کاوش حقیقت ی��ا Truthdig
تص��ورات دولت آمریکا از ایران و خاورمیانه را بس��یار س��ادهلوحانه توصیف
نم��وده آمریکا را ناقض قوانین بی��ن المللی و توافقات مهمی از بیانیه الجزایر
گرفته تا برجام دانست.
خوش��رو در بخشی از این مصاحبه با اش��اره به سیاستهای دولت آمریکا
در قبال منطقه و ایران گفت :این دولت فقط میتواند با زبان تهدید ،تحریم
ال در منطقه شکست
و مداخله س��خن بگوید در حالی که این سیاس��تها قب ً
خوردهاند و بسیار خطرناک و پرهزینه هستند .بحرانها و بیثباتی کشورهایی
ال مورد حمله آمریکا قرار گرفتهاند ،ش��اهد شکس��ت این سیاس��تها
که قب ً
هستند.
خوشرو در بخش دیگری از این مصاحبه با یادآوری بدعهدیهای آمریکا
قبل و بعد از برجام اضافه کرد :از زمان س��قوط شاه در سال  ،1979بهمدت
 40س��ال ،آمریکا همچنان به نقض قوانین بین المللی ،بهویژه توافقنامههای
مهر
الجزایر که در سال  1981با ایران امضا شده بود ،ادامه داده است.

آب در دهها س��ال گذش��ته،
معادلـــــه
یک��ی از عناص��ر اصل��ی
سیاستگذاریها و برنامهریزیهای رژیم اشغالگر
قدس بوده و برای دس��تیابی به آن دس��ت به هر
اقدامی زده است.
اخی��را «بنیامین نتانیاهو» نخس��توزیر رژیم
صهیونیس��تی در تصاویری ضبط ش��ده از اهمیت
آب و کمآب��ی در ایران و آمادگی برای کمک برای
حل آن سخن گفت.
نگاه��ی به وضعیت این رژیم در ارتباط با آب،
روش��نگر میزان تهی بودن س��خنان نخس��توزیر
رژیم صهیونیستی را روشن میکند .ادعای تمایل
ای��ن رژیم برای کمک به م��ردم ایران در خصوص
حل بحران آب ،شاید بتواند عدهای قلیل بی اطالع
را بفریبد ،اما نمیتواند پرده بر واقعیتی بکش��د که
اساس بسیاری از استراتژیهای این رژیم را شکل
میدهد ،واقعیتی که میگوید :دس��تیابی به آب و
منابع آبی به هر نحو ممکن و هر روش غیر انسانی
جایز است حتی اشغال سرزمین دیگر کشورها.
اساس��ا موجودیتی به نام اس��رائیل از ابتدای
تش��کیل آن ،با ت�لاش برای تصاح��ب منابع آبی
کشورها و مناطق اطراف و پیریزی سیاسیتهای
آبی گره خورده است.
موض��وع راهب��رد بر اس��اس آب ،دهها س��ال
پی��ش از اعالن موجودیت این رژیم در کنگر ه اول

تش��کیل ش��د وآقای عبدلملک حوثی به رهبری
انقالب انتخاب و قرار ش��د نماین��دگان گروهها و
جریانات انقالبی دولت را تش��کیل وامور کشور را
اداره نمایند ،در همین حال تعدادی از فرماندهان
نظامی این کشور نیز که در جریان استعفای دولت
و فرار آن به عربستان به مردم و انقالبیون پیوسته
بودند زیر نظر شورای عالی انقالب ارتش ملی یمن
را تاس��یس و از امکانات موجود برای امنیت کشور
استفاده نمودند.
وی افزود :در این ش��رایط عربس��تان با همه
توان سیاسی ،مالی و نظامی خویش برای سرکوب
انقالب یمن به می��دان آمد و ائتالف ضد یمنی را
تش��کیل داد وعده برگرداندن شرایط به وضعیت
گذش��ته را به جهانیان اعالم نمود؛ براین اس��اس
از ش��ش فروردین س��ال 94تاکنون ارتش متجاوز
عربس��تان تم��ام زیر س��اختها و مراک��ز مهم و
بناهای اساسی این کشور را با هواپیماها ،بمبها و
خلبانان مزدور استخدام شده از کشورهای آمریکا،
انگلی��س و فرانس��ه بارها و بارها زی��ر رو نموده و
هم��ه این اقدامات در مقابل چش��م س��ازمانهای
بینالملل��ی و ب��ه اصطالح حقوق بش��ری صورت
گرفته است.

صدرالحس��ینی ب��ا تاکید بر ابنکه بیش��ترین
خس��ارت از این تجاوز را م��ردم قهرمان و مظلوم
یمن ب��رده و 17میلیون از جمعی��ت 25میلیونی
این کش��ور آواره و 12میلی��ون از این مردم دچار
کمبود ش��دید مواد غذایی ،بهداش��ت و ضروریات
اولیه انس��انی قرار گرفتهاند ،اظهارداشت :بسیاری
از بیماریهای نادر در این کشور شیوع پیدا نموده
و بعض��ی از بیماریها مانند وبا و دیفتری علیرغم
عدم وجود ای��ن بیماریها در دیگ��ر نقاط جهان
فراگیر ش��ده اس��ت؛ البته تعدادی از کارشناسان
معتقدن��د ش��یوع بیماریه��ای واگیر به وس��یله
بمبهای بیوتروریسم سعودی پراکنده شده است
که متاس��فانه هیچ یک از س��ازمانهای امدادی و
حقوق بش��ری حاضر به بررسی این فحایع انسانی
نشده و فقط به صدور بیانیههایی اکتفا نمودند.
وی گف��ت :نبای��د فراموش کرد اس��تقامت و
پایم��ردی زنان و مردان این کش��ور الگویی برای
ملتهای آزاده قلمداد میشود و علیرغم محاصره
زمینی ،هوایی و دریایی این کش��ور و آسیبهای
روحی و روانی و جس��می این مردم که بیش��ترین
لطم��ات به کودکان معصوم آنان خورده اس��ت در
تاریخ ثبت خواهد شد.

نیویورکر فاش کرد؛

جزئیات همکاری آمریکا ،رژیم صهیونیستی ،عربستان و امارات برای مقابله با ایران
نش��ریه آمریکای��ی نیویورکر در
ب�ازي رس�انه
گزارشی جزئیات همکاری میان
عربس��تان س��عودی ،امارات ،رژیم صهیونیس��تی و
آمریکا علیه ایران را فاش کرد.
نش��ریه آمریکایی نیویورکر با انتشار گزارشی با
عنوان «نظم نوین جهانی در دوران ترامپ» در پایگاه
اینترنتی خود ،به بررس��ی ای��ن موضوع پرداخت که
چگونه کش��ورهای عربی حوزه خلیج فارس به همراه
رئی��س جمهور آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی جبهه
جدی��دی را علیه ایران تش��کیل دادهان��د و موضوع
فلسطینیان را به فراموشی سپردهاند.
در ای��ن گ��زارش ب��ا اش��اره به خدم��ات دولت
باراک اوباما ،رئیس جمهور پیش��ین آمریکا ،به رژیم
صهیونیس��تی و حمایتهای��ی که دول��ت وی از این
رژیم داش��ت –برای مث��ال وتوی قطعنامه ش��ورای
امنی��ت س��ازمانملل متح��د در س��ال  2011ک��ه
خواس��تار محکومیت شهرک س��ازی صهیونیستها

در س��رزمینهای اش��غالی بود و ت�لاش اوباما برای
ناکام گذاش��تن فلسطینیها در پیوس��تن به دادگاه
بینالمللی جنایی – آمده است با این حال ،بنیامین
نتانیاهو ،نخس��ت وزیر اس��رائیل و ران درمر ،س��فیر
اس��رائیل در واش��نگتن در روزهای پایانی ریاس��ت
جمه��وری اوباما برای فرا رس��یدن لحظ��ه ای که او
کاخ س��فید را ترک کند و جایش را به ترامپ بدهد،
لحظه شماری میکردند؛ زیرا معتقد بودند او نسبت
به یهودیها احساس خاصی ندارد .نتانیاهو همچنین
از تالشه��ای اوباما برای حفظ تع��ادل قدرت میان
ایران و عربستان در خاورمیانه ناراضی بود.
در بخ��ش دیگ��ری از گزارش آمده اس��ت اوباما
و مش��اورانش در نخس��تین دوره ریاست جمهوری
او ب��ه این نتیجه رس��یده بودند ک��ه نتانیاهو آنها را
ب��ازی میدهد .او از یک ط��رف تظاهر میکرد از راه
حل دو کش��ور مستقل استقبال میکند ،اما از طرف
دیگر طرحهای ش��هرک س��ازی را در کرانه باختری

رود اردن گس��ترش میداد که رسیدن به چنین راه
حلی را به طور فزایندهای مش��کل می س��اخت .در
دومین دوره ریاس��ت جمهوری اوباما ،مش��اوران وی
حتی اس��تیصال خود را بابت اقدامات اسرائیل پنهان
هم نمیکردند .بنیامین رودز ،یکی از مشاوران اوباما
در حوزه سیاست خارجی ،در این باره اذعان میکند:
آنها (اسرائیلی ها) از ما به عنوان یک پوشش استفاده
کردند تا تظاهر کنند فرآیند صلح را دنبال می کنند.
آنها داش��تند ما را بازی می دادند .آنها در واقع وقت
کش��ی کردند تا دوران ریاس��ت جمه��وری اوباما به
پایان برسد.
در بخشی از این گزارش با اشاره به روابط حسنه
می��ان نتانیاهو و چارلز کوش��نر ،دام��اد ترامپ آمده
است این روابط باعث نزدیکی خاص اسرائیل به دولت
ترامپ شد .از سوی دیگر ،یوسف العتیبه ،سفیر امارات
در واش��نگتن ،نیز از افراد دیگ��ری بود که در جریان
رقابتهای ریاس��ت جمهوری س��ال  2016میالدی
از طریق یک واس��طه میلیاردر آمریکایی-لبنانی و از
حامی��ان مالی ترامپ به ن��ام «توماس باراک» ،روابط
نزدیکی را با تیم ترامپ برقرار کرد .تسنیم

آبی «آب دزد» به مردم ایران
نتانیاهو و پیشنهاد کمک ِ
صهیونیزم در  29اوت  1897در شهر بال سوئیس
نیز بر آن تأکید و از لزوم گسترش کشاورزی سخن
گفته ش��د .سرزمین اشغالی یک منطقه بیباران و
بدون رودخانه و خش��ک محسوب میشود و رژیم
صهیونیس��تی عمده آب خود را از طریق سرقت از
منابع آبی دیگر کشورها به دست میآورد.
س��ؤال اصل��ی در پ��ی س��خنان نتانیاهو این
اس��ت که آیا وی در گفته خود صادق اس��ت؟ آیا
بای��د بپذیری��م که وی نگ��ران بح��ران آبی مردم
ایران اس��ت؟ اگر چنین اس��ت ،پ��س چگونه این
رژیم حاضر ش��ده اس��ت در طی دهههای گذشته
میلیاردها متر مکعب از آب کش��ورهای همس��ایه
از جمله س��وریه ،اردن ،لبن��ان و کرانه باختری را
سرقت کند؟ و چگونه است که آسودهبال نوار غزه
را در بحران آبی و بهداش��تی شدید قرار داده و به
قیمت تأمین آب ساکنان سرزمین اشغالی ،بیش از
یک میلیون س��اکن غزه را در معرض تهدید جانی
قرار دهد؟
اشغال منطقه جوالن و اصرار رژیم صهیونیستی
بر عدم واگذاری آن به س��وریه ،بیش از هر چیزی
به دلیل منابع سرشار آبی این منطقه است.
منابع اصلی تامین آب فلسطین اشغالی ،چند

رودخانه است که از بلندیهای «جبل الشیخ» در
شمال فلسطین اشغالی و جنوب سوریه سرچشمه
میگیرد و به داخ��ل دریاچه «طبریه» در جوالن
اشغالی میریزد؛ دریاچهای که در دامنه بلندیهای
ج��والن ق��رار گرفت��ه و  21کیلومت��ر ط��ول و 8
کیلومتر عرض دارد و اسرائیل با سیاستهای آبی
خود توانس��ته اس��ت بر بیش از  600میلیون متر
مکعب از آب بلندیهای جوالن مس��لط شود و به
این ترتیب  30درصد از نیازهای س��الیانه خود به
آب را تامین میکند.
رژی��م صهیونیس��تی همچنین ب��ه لطف این
دریاچه که س��هم مردم س��وریه اس��ت ،عالوه بر
تأمی��ن بخش زیادی از آب م��ورد نیاز خود ،اقدام
ب��ه ایجاد منطقه گردش��گری در اطراف دریاچه و
درآمدزایی نیز کرده است.
رود بانیاس یکی از س��ه سرچش��مه مهم رود
اردن اس��ت .در س��ال  ۱۹۵۳رژیم صهیونیستی با
انتقال آب رود بانیاس و خش��کاندن دریاچه حوله
از ای��ن آب ب��رای آبیاری مناطق ش��رقی دریاچه
اس��تفاده کرد و مازاد آب را برای ذخیره سازی به
دریاچه طبری��ه انتقال داد و در ۱۹۵۴م با احداث
کانال  ،آب بانیاس را به همراه چند نهر دیگر برای

این کارشناس مس��ائل سیاست خارجی بیان
داش��ت :در این میان معدود کش��ورهایی از جمله
جمهوری اسالمی ایران تالش بیوقفهای نموده تا
بتواند مظلومیت این ملت را به س��مع و نظر مردم
جهان برساند و به این ارتباط دستگاههای مربوطه
از جمله دس��تیار ویژه وزیر امور خارجه دیدارهای
ب��ا مقامات س��ازمان بینالمللی انجام داده اس��ت
که متاس��فانه نتیجه مطلوب را به دنبال نداش��ته
و وضعیت انس��انی این کش��ور دائما رو به وخامت
گذاشته است.
این استاد دانشگاه معتقد است؛ در این میان
سازمانملل متحد و دبیر کل این سازمان علیرغم
بیانات دلس��وزانه که همراه با اش��ک نیز در مقابل
دوربینها تصویر برداری شده است اما ،هیچ اقدام
عمل��ی ص��ورت نگرفته و با وج��ود اینکه در طول
چهار سال گذشته دبیرکل سومین نماینده خویش
را برای حلو فصل ای��ن ماجرای غمناک منصوب
نموده اما هیچ گشایش��ی در امور انسانی ابن ملت
انجام نشده و همه راههای کمک رسانی موجود را
عربستان بسته است.
وی افزود :اخیرا نیز این کش��ور از کمکهای
بیحد و حصر امارات ناامید شده و دست به دامن
اربابان آمریکایی خویش شدهاند و متاسفانه پمپئو
وزیر خارجه آمریکا با روی گشاده اعالم نموده است
درخواست عربستان قابل بررسی بوده و به احتمال
قریب به یقین حضور رسمی نیروهای آمریکایی را
برای س��رکوب حرکت عمومی و مردمی و انقالبی
یمن ناظر خواهیم بود.
صدرالحس��ینی اظهارداشت :با این وجود تنها
کش��وری که س��عی و ت�لاش دیپلماتیک خویش
را ب��رای کمک به ملت مظل��وم یمن قطع ننموده
ایران اس��ت که در این رابط��ه تالش مینماید اما،
با وجود ممانعتهای دژخیمان سعودی و حامیان
جنایتکاران آنان راه به جایی نبرده است.
وی در پای��ان گف��ت :وج��ود تالشه��ای
دیپلماتیک افکار عمومی کشور انتظار دارد وزارت
امورخارجه با کمک دستگاههای ذیربط چند روزی
از ماه مب��ارک رمضان به عنوان رو روز یمن اعالم
نموده و بدین وس��یله هم افکار عمومی داخلی را
تحریک و هم افکار عمومی کشورهای دیگررا آگاه
و در این ارتباط کمکها و پش��تیبانی مردم ایران
را با ملت یمن اعالم مینمود .مردم یمن همچنان
پای مقاومتشان ایستادهاند.

آبیاری نقب سرقت و ذخیره کرد.
رژی��م صهیونیس��تی اع�لام کرده اس��ت که
نیازمند افزایش س��همیه خود از آبهای رودخانه
یرم��وک از ۱۷میلیون متر مکع��ب به  ۴۰میلیون
متر مکعب اس��ت و همچنین بای��د  ۱۴۰میلیون
متر مکعب نیز برای آبی��اری زمینهای دره اردن
اختصاص داده شود.
کران��ه باختری و زمینه��ای باقی مانده برای
فلسطینیان در این منطقه ،در معرض شدیدترین
اقدامات تاراج منابع زیر زمینی از س��وی اسرائیل
اس��ت .حفر چاههای عمیق به طوری که آس��یب
ش��دیدی به س��فرههای زیرزمینی کرانه باختری
میزند عمدهترین اقدامی است که صهیونیستها
در کران��ه باختری برای تأمین آب مصرفی خود به
آن دست میزنند؛
در مقابل ،فلس��طینیان از حف��ر چاههای آبی
معی��ن در مناطقی که رژیم صهیونیس��تی آنها را
مناط��ق کام�لا امنیتی اعالم کرده ،منع ش��دهاند.
هیچ فلس��طینی حق حفر چ��اه آب تا عمق بیش
از  100مت��ر را ندارد در حالی که شهرکنش��ینان
و هر اس��رائیلی میتواند ت��ا عمق  400متری حفر
چاه کند .همچنین هیچ فلسطینی حق استفاده از

آبی��اری زراعتی را بعد از س��اعت چهار بعد از ظهر
ندارد اما اسرائیلیها از این قانون مستثنی هستند.
نوار غزه در این میان بدترین ش��رایط ممکن
را داراست .رژیم صهیونیستی با سرقت منابع آبی
این منطقه ،ش��رایطی فاجعهباری را برای ساکنان
این منطقه ایجاد کرده است.
به گفته «مازن البنا» نایب رئیس سازمان آب
دولت غزه ،فاجعه کم آبی فلسطینیان ساکن نوار
غزه را طی  10سال آینده به شدت تهدید خواهد
کرد و تنها منبع تامین نیازهای آبی فلس��طینیان
در این منطقه بارشهای آسمانی خواهد بود.
ب��ه گفته وی ،اس��رائیل س��الیانه و به صورت
مس��تمر در حال سرقت منابع آبی زیر زمینی نوار
غزه است و بر اساس گزارشهای رسمی  60درصد
مناب��ع آبی غزه بالغ بر س��الیانه  210میلیون متر
مکعب همواره از سوی اشغالگران اسرائیلی سرقت
شده تا کسری آب این منطقه به  150میلیون متر
مکعب بالغ شود.
شهرکنش��ینان صهیونیس��ت ب��ا حف��ر چاه
در ط��ول مرزهای ش��رقی غزه ،آب ای��ن منابع را
اس��تخراج و مصرف میکنند .همچنی��ن با تغییر
مسیر رودهای جاری در دره غزه به مناطق  48به
بحران کم آبی در غزه بیش از پیش دامن میزنند.
گفتنی اس��ت ،نتانیاهو دش��من جمهوری اسالمی
فارس
ایران است.
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خبر
طرح پارلمان کانادا علیه ایران

ی��ک نماین��ده محافظ��هکار مجلس ع��وام کانادا
طرحی تهیه کرده که خواس��تار جلوگیری از اقدامات
دولت این کش��ور ب��رای احیای رواب��ط دیپلماتیک با
ایران است.
مجلس عوام پارلمان کانادا قرار اس��ت به طرحی
رأی بدهد که ضم��ن متهم کردن ایران به حمایت از
تروریس��م و نقشآفرینی در «تحریک به خشونت» در
مرز غزه ،خواستار قطع هر گونه مذاکره از سوی دولت
برای احیای روبط دیپلماتیک با ایران است.
این طرح که توس��ط «گارنت جینیوس» ،نماینده
محافظهکار تهیه شده همچنین خواستار آزادی اتباع
کانادایی ش��ده که مطابق ادعاه��ا در زندانهای ایران
بازداش��ت شدهاند .طرح این نماینده محافظهکار برای
روز سهشنبه در دستور کار بررسی پارلمان قرار گرفته
است.
«جینی��وس» در خطاب��های که چن��د روز پیش
در پارلم��ان کانادا ایراد ش��د ،اظه��ارات یکی دیگر از
همکاران��ش در پارلم��ان مبنی بر اینک��ه دولت ایران
منتخ��ب مردم اس��ت را محکوم کرده و به ش��دت از
دول��ت کان��ادا ب��ه دلیل آنک��ه خواس��تار «تحقیقات
مس��تقل» درباره اقدامات رژیم صهیونیس��تی در مرز
غزه شده انتقاد کرده است.
دولت «استفان هارپر» ،نخستوزیر پیشین کانادا
سپتامبر سال  2012به بهانه آنچه «تهدید ایران برای
اسرائیل» خوانده ش��ده بود روابط دیپلماتیک خود با
ای��ران را قطع کرد« .جاس��تین ترودو» ،نخس��توزیر
فعل��ی کانادا پس از روی کار آم��دن در نوامبر 2015
خواس��تار از سرگیری روابط دیپلماتیک با تهران شده
است .گفتنی است ،کاندا نیز سیاست ضد ایرانی پیش
مهر
گرفته است.

گزارش
توصیه ایران به کره شمالی
کامال درست است

روزنامه رایالیوم با اش��اره به بدعهدیهای مکرر
آمریکا در عمل به تعهدات خود نوش��ت واش��نگتن به
احتم��ال زیاد توافقهای خود با کره ش��مالی را نقض
میکند.
روزنامه اینترنتی رایالیوم در سرمقاله خود نوشت:
یکی از مجللترین هتلهای سنگاپور میزبان نشستی
تاریخی میان دونال��د ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،و
دش��منش کیم جونگ اون ،رهبر کره ش��مالی ،است؛
کس��ی که بیش از س��ی س��ال از او کوچکتر است و
مسلما دکمه هستهای کوچکتری هم در اختیار دارد؛
اما به گفته بیشتر کارشناسانی که تحوالت سیاسی و
امنیتی شرق آسیا را دنبال میکنند ،از اعصابی قوی و
زیرکی سیاسی بسیاری برخوردار است.
رای الیوم در ادامه با اشاره به هشدار ایران به کره
شمالی درباره بدعهدیهای آمریکا در عمل به تعهدات
بینالمللی خود اف��زود :ایرانیهایی که روابط ائتالفی
قوی با کره ش��مالی دارند ،فورا به رئیس این کش��ور
توصی��ه کردند ،به ترامپ ،رئیس جمهور تاجر آمریکا،
اعتم��اد نکند و به او هش��دار دادند ،این مرد (ترامپ)
برای امضای خود احترام قائل نیس��ت؛ بنابراین توافق
ب��ا او فایدهای ن��دارد .ما هم عالوه ب��ر این توصیه یاد
آور میش��ویم که صدام ،رئیس جمهور سابق عراق ،و
معمر القذافی ،رئیس جمهور سابق لیبی ،پس از آنکه
به حرف آمریکا گوش دادند و س�لاحهای به اصطالح
کش��تار جمعی را کنار گذاش��تند ،چه بالیی بر س��ر
خودشان آمد و چگونه کشورشان دچار ویرانی شد.
در ادامه این مطلب آمده است :این توصیه ایران،
کامال درست است؛ زیرا ترامپ پس از کمتر از دو سال
از به قدرت رس��یدن خود ،تم��ام توافقات یا معاهدات
از جمله توافقنامهها با نزدیکترین متحدان آمریکا را
پاره کرده و آنها را زیر پا گذاش��ته اس��ت .در توضیح
بیشتر باید بگوییم ترامپ از معاهده آب و هوایی پاریس
خارج ش��د و توافق مبادالت تج��اری آزاد با متحدان
اروپای��ی خ��ود را لغو کرد و یک جن��گ تجاری علیه
آنان به راه انداخت و با در پیش گرفتن سیاس��تهای
حمایتی ،مالیاتهای��ی را بر کاالهای وارداتی از اروپا،
کان��ادا و مکزیک اعم��ال کرد .او همچنی��ن از توافق
هس��تهای با ایران خارج ش��د و س��فارت آمریکا را به
قدس اشغالی منتقل کرد.
ترامپ برای دیدار با رهبر کره شمالی به سنگاپور
رفت ،آن هم پس از آنکه نشست اخیر خود با کشورهای
صنعتی گروه هف��ت را به هم زد و بیانیه پایانی آن را
امضا نکرد و وارد مش��اجره لفظی با جاس��تین ترودو،
نخست وزیر کانادا ،نزدیکترین متحد آمریکا شد .در
انتهای این مطلب با اش��اره به تنش در روابط تجاری
آمریکا با متحدانش و ادام��ه اقدامات جنجالی ترامپ
در این چارچوب آمده اس��ت :کسی که نشست خود با
متحدان آمریکا یعنی کش��ورهای صنعتی گروه هفت
را ب��ر هم زد ،به هیچ وجه برای ب��ر هم زدن توافقات
نشس��ت س��نگاپور به هر علتی تردی��د نخواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران

