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سخنگوی وزارت خارجه:  

اطالق تحریم های جدید به اقدام 
اخیر اتحادیه اروپا، نادرست و 

غیردقیق است
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره برخی 
خبرسازی ها در رابطه با به روزرسانی تحریم های 
گذشته توســط اتحادیه اروپا اظهار کرد:   اطالق 
تحریم های جدید به اقدام اخیــر اتحادیه اروپا، 

نادرست و غیردقیق است. 
بهرام قاسمی در گفت وگویی که در کانال تلگرام 
ســخنگوی وزارت خارجه منتشر شده، تصریح 
کرد: کسانی که با بروکراسی پیچیده و چند الیه 
اتحادیه اروپا آشــنایی دارند، مطلعند که فرآیند 
تصمیم گیــری و سیاســت گذاری در مجموعه 
اتحادیه، ســازوکاری مطــول، زمانبر و پیچیده 
است و تصمیمات در آن به  صورت خلق الساعه و 
فی البداهه اتخاذ نمی شود؛ بلکه محصول برون داد 
یک خودروی عظیم بروکراتیک است که نهایتا در 
قالب و قامت یک تصمیم یا خط مشی به منصه 

ظهور می رسد. 
قاســمی افــزود: اتحادیــه اروپا در مســیر 
اجماع سازی و سیاســت گذاری خود از مراحل 
متعدد و ســطوح مختلف کارشناسی، مدیریتی 
و وزرا و سران کشورهای اروپایی عبور می کند و 
موضوعات مختلف ازجمله سیاست ها و تصمیمات 
در حوزه سیاست خارجی و مسائل اقتصادی پس 
از گذر از بررســی های دقیق و تخصصی توسط 
کارشناسان ذیربط و ســپس بحث و بررسی از 
سوی مدیران میانی، در دستور کار اجالس وزرای 
مربوطه )مثال وزرای اقتصادی یا وزرای خارجه( 
قرار می گیرد و در مرحله نهایی در صورت تصویب 
وزرا بایستی به تنفیذ و تأیید سران اتحادیه اروپایی 

برسد. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: با 
این توضیحات مشخص می شود اساسا موضوع 
تصویب تحریم های جدید علیه کشورمان از سوی 
اتحادیه اروپا، نه اکنون و نه در ماه های اخیر، بلکه 
ظرف سه سال گذشته )از زمان مذاکرات هسته ای 
منتج به توافق برجام( مطرح نبوده و تصویب نشده 
اســت. لذا آنچه در برخی رســانه ها و روزنامه ها 
به عنوان تصویب تحریم های اتحادیه اروپا بر ضد 
کشورمان مطرح شــده، در واقع چیزی نیست 
جز به  روزرسانی تحریم های قبلی در مورد برخی 
فهرست افراد و سازمان های مشمول تحریم که 
طبق مصوبات مشابه به صورت ادواری و چندماه 
یک بار مورد بازنگری و به روزرسانی قرار می گیرد 
و بیان این موضوع که تحریم جدیدی در اتحادیه 
علیه جمهوری اســالمی ایران تصویب و اعالم 

شده، امری کامال مردود و غیرواقعی است. 
قاسمی تصریح کرد: با این توضیح هم اطالق 
تحریم های جدید به اقدام اخیــر اتحادیه اروپا، 
اقدامی نادرست و غیردقیق اســت و هم ارتباط 
برقرارکردن میان این اقدام فرضی اتحادیه با سفر 
اخیر و بســیار موفق وزیر امورخارجه کشورمان 
به ســه کشــور مهم  آلمان، فرانســه و ایتالیا 
کاری غیراخالقــی و خالف اصــول حرفه ای در 

اطالع رسانی و بیان واقعیت ها به مردم است. 

سفر جابری انصاری به قزاقستان 
برای حضور در کنفرانس »آستانه ۵«

معاون عربــی و آفریقــا وزارت امور خارجه 
به منظــور شــرکت در پنجمیــن کنفرانس 
بین المللی ســوریه عازم آســتانه شد. هیأت 
اعزامی جمهوری اســالمی ایران به پنجمین 
کنفرانس بین المللی سوریه به ریاست حسین 
جابری انصاری، معاون عربــی و آفریقا وزارت 
امور خارجه بامداد روز دوشنبه )۱۲ تیر( تهران 
را به مقصد آستانه پایتخت قزاقستان ترک کرد. 
هیأت ایران در پنجمین کنفرانس بین المللی 
صلح ســوریه مطابق برنامه تنظیم شده، ظهر 
دیروز وارد آســتانه شــده و برنامه کاری خود 
را آغاز خواهد کرد. نشســت های سطح عالی 
کنفرانس، سه شــنبه و چهارشــنبه ۱۳ و ۱۴ 

تیرماه برگزار می شود. 

بیانیه وزارت  خارجه در سالگرد حمله 
ناو آمریکایی به ایرباس ایرانی

وزارت امورخارجه بیســت و نهمین ســالگرد 
شــهدای جنایت حمله به هواپیمای مسافربری 

ایران توسط ناو آمریکایی را گرامی داشت. 
در متن این بیانیه آمده اســت: وزارت خارجه 
جمهوری اســالمی ایران ضمــن محکومیت 
اقدام ناجوانمردانه و ضدانســانی ناو آمریکایی در 
سرنگونی هواپیمای مسافری ایران در ۱۲ تیرماه 
۱۳۶۷، یاد و خاطره شهدای واالمقام این جنایت 
هولناک را گرامی می دارد. نگاهی به پیشــینه و 
دیرینه رفتارهای غیرانســانی آمریکا در قتل و 
کشتار مردم بی گناه در سراســر جهان ازجمله 
مردم مظلوم ایران اسالمی، نشان از نهادینه شدن 
رفتارهای ضدبشری دولت های گوناگون آمریکا 

برای تأمین اهدافشان دارد. 
ملت ایران آمران و عامالن این فاجعه را مدعیان 
بی منطقی می داند که در پوشش حمایت از حقوق 
بشر و دفاع از ملت ها، مرتکب جنایت می شوند؛ 
درحالی  که باید پاسخگوی رفتارهای ضدبشری 
خود باشــند. در پایان به روح پرفتوح شــهدای 
بی گناه این فاجعه دردناک درود می فرســتیم و 
ضمن ابراز همدردی با خانواده های شهدای این 
جنایت ضدبشــری اعالم می داریم؛ ملت رشید 
ایران هرگز این فاجعه را فراموش نکرده و عامالن 

آن را نخواهد بخشید.
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شهروند| اگر چه ایــن روزها بحران آب در کشور 
به یک موضوع مهم تبدیل شده است، بعد از سخنان 
عالءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی 
در تأیید وجــود بحران آب در کشــور، این موضوع 
بیش از پیش در معرض توجه قرار گرفته است. طی 
روزهای گذشــته نیز دو همایش بزرگ در خصوص 
مسائل زیســت محیطی و بحران گرد و غبار که آن 
هم ریشه در بی آبی منطقه دارد، برگزار شده است؛ 
اما باید گفت که بحران آب در ایران و تنش های آبی 
ایران با کشورهای همســایه خود موضوع جدیدی 
نیست. شاید وقتی عبارت »بحران آب« را می شنویم 
نخســتین مفهومی که به ذهن متبادر می شــود، 
تشنگی باشد؛ اما این مســأله تنها یک بعد کوچک 
از این بحران اســت. اگر آب نباشــد امنیت غذایی 
نیز به خطر می افتد. ایــران در صورت کمبود آب به 
راحتی در تولید مایحتاج غذایــی مورد نیاز خود در 
خواهد ماند و بعد رفته رفته شــاهد سیل مهاجرت 
مردم از اســتان های کم آب به اســتان های پرآب 
خواهیم بود. در چنین شرایطی تقسیمات استانی 
کامال به هرج و مرج کشیده می شود. زیرساخت ها از 
پاسخگویی درخواهند ماند و بخش هایی عظیمی از 
کشور غیرقابل سکونت مي شود و در بخش های دیگر 

نیز شاهد تجمیع بیش از اندازه جمعیت خواهیم بود.
ایران همواره بر ســر تقســیم آب هــای مرزی با 
همســایگانش اختالف داشته اســت و بیش از ۲5 
جنگ در طول ۴00 سال گذشــته را بر سر همین 
مسأله تجربه کرده اســت؛ البته آخرین آنها جنگ 
هشــت ســاله ایران و عراق بود که بهانه اش رژیم 
حقوقی اروند بود. اگر چه صدام بناي حمله به ایران 
را داشت و این مسأله تنها بهانه بود، اما همین مسأله 
ثابت می کند که حتی قراردادها و معاهدات اینگونه ای 
بر سر آب نیز نمی تواند مانع از جنگ میان دو کشور 
شود. در آن سوی ایران در مرز ایران و افغانستان بیش 
از ۱۳0 سال است که ایران و افغانستان بر سر حق آبه 
رود هیرمند با هم مناقشه داشته اند. باید به این هم 
توجه داشت که سهم خاورمیانه از آب شیرین جهان 
تنها یک درصد است؛ بنابراین کامال بدیهی است که 
آب در خاورمیانه به یک منبع اســتراتژیک و بسیار 
مهم تبدیل شود. کشورها هر کدام تالش می کنند 
تا با ترفند های مختلف سهم برخورداری خود را از آب 

بیشتر کنند. 
در آخرین نمونه از این تنش ها کردســتان عراق 
آب سرریز به قسمت های مرکزی و جنوبی عراق را 
به میزان ۷0 درصد کاهش داده است. کردستان عراق 
مدعی است که این کار را در پاسخ به احداث سدی 
از ســوی ایران بر روی رودخانه ای در سردشــت به 
کردستان عراق می ریزد، انجام داده است. کردستان 
عراق مدعی است که با احداث این سد 80 درصد از 
حق آبه خود را از دست داده است. مقامات کرد اعالم 
کرده اند در حال مذاکره با ایران برای حل این مشکل 
هستند. رودخانه های مرزی ایران حدود 8۹ رودخانه 
است که شــامل ۱۷ رودخانه مشترک با کشورهای 
همجوار، ۴ رودخانه ورودی و ۶8 رودخانه خروجی 

است.
افغانستان در ســال های گذشته با تغییر مسیر و 
زدن سد سهم آب ایران از رودخانه هیرمند را نداده 
و این موضوع باعث خشک شدن رودخانه هیرمند و 
دریاچه  هامون در ایران و بروز مشکل شدید کمبود 
آب در منطقه سیستان و بلوچســتان شده است و 
اختالف هایی را بین ایران و افغانستان به وجود آورده 

است.
اما از طرف دیگر به جز مشــکالت احتمالی ســر 
حق آبه با همســایگان، ایران در منطقــه ای از نظر 
جغرافیایی قرار گرفته که بین کشــورها اختالفات 
شدید سر منابع و تقســیم بندی آب وجود دارد. در 
غرب ایران عراق، سوریه و ترکیه بر سر تقسیم بندی 
آب رودخانه هــای دجلــه و فرات اختــالف دارند، 
درجنوب شرقی پاکستان و هند سر حق آبه رود سند 
مشکل دارند و در شمال شرقی در آسیای میانه هم 
بین کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان 
سر حق آب و زدن چند ســد تنش وجود دارد و قرار 
گرفتن ایران بین این کشــورها خود می تواند یک 
مشــکل از نظر جغرافیای سیاسی باشــد. »عادل 
درویش« روزنامه نگار عرب و نویسنده کتاب »جنگ 
آب: نبردهای آتی در خاورمیانه« معتقد است جنگ 
بعدی میان یمن شمالی و جنوبی به احتمال زیاد بر 
ســر آب رقم خواهد خورد و کشورهای دیگری هم 
در خاورمیانه درگیر جنگ آب خواهند شد. او گفته: 
»تجربه من از نخستین جنگ خلیج فارس میان عراق 
و کویت این است که منابع طبیعی همواره در بطن 

درگیری ها وجود دارند.«
 طبق تحقیقات سازمان ملل تا  سال ۲0۲5 تعداد 
کشورهایی که از کمبود آب رنج خواهند برد به ۳0 
کشور می رسد که ۱8 کشور از میان آنها در خاورمیانه 
و شمال آفریقا جای گرفته و این می تواند حساسیت 
منطقه خاورمیانه را که ایران هم در آن جای گرفته 
برای بروز »جنگ آب« یا »جنگ پنهان« در دهه های 

آینده نشان دهد.

تنش های آبی در شمال شرق کشور
در شــمال شــرق ایران دو کشــور افغانستان و 
ترکمنســتان قرار دارند که به دلیل قرار گرفتن در 
منطقه خشک و نیمه خشک دچار کم آبی و نیازهای 
مشابهی هستند. همکاری های این سه کشور بر سر 
موضوع آب محدود بوده اســت. ســد دوستی یکی 
از جلوه های همکاری بین دو کشور در زمینه منابع 
آبی مشترک است که بین ایران و ترکمنستان صورت 
پذیرفت. متاسفانه به دلیل عدم همکاری سه جانبه 
کشورهای ایران، ترکمنستان و افغانستان در زمان 
ساخت سد، اخیرا کشور افغانستان با توجه به ثبات 
نسبی و نیاز شدیدش به آب، در حال ساخت دو سد 
بر روی رودخانه هریرود است که در صورت ساخت 
آنها بشــدت بر رواناب ورودی به سد دوستی تأثیر 
می گذارد و ذخیره ســازی، تنظیم آب و تأمین آب 
کشاورزی دشت سرخس را با مشکل جدی مواجه 
می کند؛ بنابراین اســتفاده از آب سد دوستی برای 
تأمین آب شرب مشــهد نمی تواند یک راهکار برای 
رفع مشکل کم آبی شهر مشهد باشد و باید به آب های 
زیرزمینی مرزی توجه ویژه ای داشــت. قراردادهای 
آبی مابین ایران و افغانستان از حدود ۱۳0 سال پیش 
تاکنون معطوف به آب های سطحی به ویژه استفاده از 
آب هیرمند بوده اســت که سهم ایران در هر قرارداد 
نسبت به قبل کمتر شده است و افغانستان با استفاده 
از مزیت باالدست بودن، ایران را بعضا به موضع انفعال 
کشانده است. لذا با توجه به استقرار حکومت باثبات 
در افغانستان، این کشور در جهت احیای کشاورزی 
خود که تنها بخش عمده اقتصادی آن است به منابع 

آبی نیاز بیشتری خواهد داشت.
تنش در شمال غرب و غرب

در بخش شمال غربی، ایران با سه کشور ارمنستان، 
جمهوری آذربایجان و ترکیه و در غرب با کشور عراق 
مرز مشترک دارد. در این منطقه پنج رودخانه مرزی 
وجود دارد که بزرگترین آن رودخانه زاگرس است که 
بین کشورهای ایران، عراق و ترکیه مشترک است و 

ایران در این رودخانه در موضع باالدســتی قراردارد. 
کل جمعیت تحت پوشش رودخانه زاگرس، شامل 
شهرهای مهمی چون دربندیخان و زاخو در عراق، 
گیالن غرب، قصرشیرین و سرپل ذهاب در ایران و 
همچنین شهرهای کوچکی در ترکیه مانند باسکوی 
و کاپیلی اســت. در بقیه رودخانه  های این منطقه، 

ایران در موضع پایین دستی قراردارد. 
مشکالت و اختالفات

 سد دوســتی یکی از جلوه های همکاری بین دو 
کشور در زمینه منابع آبی مشترک است که بین ایران 
و ترکمنستان صورت پذیرفت. متاسفانه به دلیل عدم 
همکاری سه جانبه کشورهای ایران، ترکمنستان و 
افغانستان در زمان ساخت سد، اخیرا کشور افغانستان 
با توجه به ثبات نسبی و نیاز شدیدش به آب درحال 
ساخت دو ســد بر روی رودخانه هریرود است که در 
صورت ساخت آنها بشــدت بر رواناب ورودی به سد 
دوستی تأثیر می گذارد و ذخیره سازی، تنظیم آب 
و تأمین آب کشــاورزی دشت سرخس را با مشکل 

جدی مواجه می کند. 
  ترکیه به  عنوان همســایه شــمال غرب ایران 
و اثرگــذار در منطقــه غــرب کشــور، در فضای 
هیدروپلیتیکی دنیا به عنوان یکی از کشورهای تک رو 
مطرح شــده و به نوعی در خالِف جریاِن همکاری، 
محور جهانی برای استفاده عادالنه و منطقی بر مبنای 
اصل عدم اضطرار به غیر، حرکت می کند؛ بنابراین با 
توجه به این که بیش از ۹8 درصد آب کشــور عراق، 
وابســته به رودخانه های دجله و فرات و به  طور کلی 
خارج از این کشور است، فراوانی طرح های توسعه در 
ترکیه در باالدست این حوضه و کم شدن منابع آب 
سطحی، وابستگی این کشور به آب های زیرزمینی 
را نیز افزایش می دهد. زمانی که موضوع دستگیری 
عبداهلل اوجاالن و حمایت سوریه از کردها به وجود 
آمد، ترکیه سوریه را تهدید کرد که در صورت ادامه 
حمایت از کردها، مانع از جریان آب فرات به سوریه 

خواهد شد.
به   طــور کلی طــی ۴0 ســال اخیر به  واســطه 
سیاست های ترکیه ســه  چهارم آب ورودی به عراق 
کاسته شده است و بدیهی است که از این پس عراق 
برای تأمین آب مورد نیاز خود حتی به ایران نیز فشار 
وارد کند. عالوه بر سوریه، عراق نیز از اقدامات ترکیه 
نســبت به فرات تحت تأثیر قرارگرفته است. از  سال  
۱۹۹۲ که سد آتاتورک ساخته شده است، بسیاری 
از مزارع کشــاورزی جنوب عراق خشک شــده و به 
کانون های ریزگردی تبدیل شده است که ایران را نیز 
تحت تأثیر قرار داده و هر سال نیز بر گستره آن افزوده 
می شود؛ به طوری که منشأ ۷5 درصد از ریزگردهای 

عربی در ایران، عراق است.
حال اگر همه این تنش هــا و کانون های بحران را 
در کنار یکدیگر قــرار دهید و بعد به اختالفات همه 
این کشورها در خصوص مسائل سیاسی خاورمیانه 
نگاهی بیندازید، درخواهید یافت که حل بحران آب 
تا چه اندازه نیازمند دیپلماسی فعال همه کشورهای 

منطقه و رسیدن به درک مشترک است.

با جدی شدن بحران بی آبی در کشور و سراسر منطقه رخ می دهد  اخبار    دیپلماسی

توجه گریز ناپذیر دولت به دیپلماسی آب
 دولت کردستان عراق ایران را به بستن رودخانه سردشت متهم کرد

شهروند| شرکت نفتی توتال با امضاي قرارداد 
۴ میلیارد و هشــتصد  هزار دالری ســرانجام سد 
امضاي قراردادهای بزرگ با ایران را شکســت. این 
نخستین بار است که یک شرکت اروپایی قراردادی 
با این حجــم را در حوزه نفت و گاز بــا ایران امضا 

می کند. 
انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری در  
سال ۹۲، بسیاری از امیدها را برای مهار تورم و بهبود 
وضع اقتصادی زنده کرد. سال ها تحریم بین المللی 
مانع سرمایه گذاری در ایران و فلج شدن اقتصاد ایران 
شــده بود؛ کشــوری که روزی دومین تولیدکننده 
بزرگ اوپک بود، فروش نفت آن تا ۲00 هزار بشــکه 
در روز رســیده بود. دولت روحانی به خوبی توانست 
از پس تحریم های هســته ای بر بیایــد و جایگاه از 
دست رفته خود را در تولید و فروش نفت بازیابد. تقریبا 
تمام تحلیلگران معتقدند کــه دولت روحانی، برای 
پیشبرد برنامه های خود ازجمله بهبود وضع اشتغال 
و درآمدهای مردمی نیازمند جذب سرمایه گذاران 

خارجی در این کشور اســت. تنها در عرصه نفت و 
گاز دولت ایران به ۲00 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی نیاز دارد که مجبور است بخش اعظم آن را 
از منابع خارجی تأمین کند. انتخاب مجدد حســن 
روحانی به عنوان رئیس جمهــوري، خصوصا پس 
از پیــروزی 5۷ درصدی بر رقیبــان، او را در موضع 
قدرتمندتری برای پیشــبرد برنامه های اقتصادی 

دولتش قرار داده است. 
با وجود تمایل دولت های اروپایی برای شــروع 
تجارت با ایران، تأمین مالی همچنان به عنوان یک 
مســأله مهم باقی می ماند؛ چراکه بانک های مهم 
اروپایی بــه خاطر جریمه های قبلــی خزانه داری 
آمریکا نگران داد و ســتد با ایران هســتند. گر چه 
تحریم های مربوط به مسأله هسته ای ایران لغو شده 
است، اما سایر اقدامات آمریکا که مربوط به مسائل 
حقوق بشــری و اتهامات مرتبط با تروریسم است، 

همچنان جریان دارد.
»آندریــاس شــویتزر« مدیر ارشــد شــرکت 

ســرمایه گذاری »آرجان کپیتال« که در ایران فعال 
اســت، گفته بانک ها خصوصا آنهایی که در آمریکا 
نیز حضور دارند، نگران پشتیبانی از معامالت بزرگ 
هســتند: »چراکه اطمینان زیادی به تحریم های 
ثانویه آمریکا ندارند.« به گفته او، بانک های کوچک تر 
یا بانک هایــی که نگران بازار آمریکا نیســتند، باید 
نخستین بانک هایی باشــند که کار با ایران را آغاز 
می کنند. به گفته شــویتزر »بازار ایران، بازار بزرگی 
با پتانسیل رشد باالیی است، اما همچنان موانعی بر 
سر راه وجود دارد. اما اگر شما می خواهید وارد ایران 
شوید، باید به همراه خود، پول هم بیاورید و از اتفاقات 

بعدی، ناراحت نشوید و کمی صبور باشید.«
اما درنهایــت به فاصله کوتاهی پــس از پیروزی 
روحانی در انتخابات شرکت بزرگ نفتی توتال امضا 
نخســتین قرارداد بزرگ نفتی ایران را بعد از برجام 
رقم زد. تا پیش از این قرارداد، شــرکت های بزرگ 
نفتی در دفعات متعدد مذاکراتی را با مقامات ایرانی 
انجام داده بودند اما هیچ کدام از آنها به مرحله امضاي 

قرارداد نرسید. حاال اما به نظر می رسد که توتال ترس 
از دولت آمریکا به ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
را کنار گذاشته اســت و پای امضای قرارداد نشسته 
است. البته بعید به نظر می رسد که توتال بدون اخذ 
موافقت ضمنی از سوی آمریکایی ها چنین قراردادی 
را ایران امضا کند. از این منظر می توان گفت که یکی 
از سدهایی که آمریکایی ها بعد از امضا برجام پیش 
پای ایران گذاشــته بودند، برداشته شده است. حاال 
باید منتظر قراردادهای دیگر از این دست بود. تاثیری 
که امضاي این قرارداد بــر فضای تجارت بین الملل 
و جایــگاه ایران در جهان از منظر اقتصاد سیاســی 
می گذارد، نیز از جهات بســیاری قابل توجه است. 
یکی از گالیه های بعد از برجام این بود که بســیاری 
از بانک های اروپایی به دلیــل ترس از آمریکا حاضر 
به سرمایه گذاری در ایران نمی شوند. حاال که توتال 
این سد را شکسته است، باید منتظر ماند و دید که 
امضاي این قرارداد چه تاثیری بر تغییر نگرش روسای 

بانک های بزرگ دنیا می گذارد. 
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سدشکنی »توتال« در اجرای برجام

اخبار  جهان

منتقدان و مخالفان زیر تیغ ولیعهد 
جدید عربستان

ایسنا|  وال استریت ژورنال به نقل از مقام های 
عربستانی و آمریکایی گزارش داد که ولیعهد جدید 
عربستان طی هفته های اخیر سرکوب مخالفان را 
آغاز کرده و هدفش خاموش کردن صدای فعاالن 
و روحانیون منتقد و نیز سلف خود است. به نوشته 
روزنامه وال استریت ژورنال، سلمان بن عبدالعزیز،  
پادشاه عربســتان ماه گذشته با انتصاب پسر ۳۱ 
ساله اش محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید، 
ترتیب جانشین های آتی خود را به هم زد. محمد 
بن نایف، برادرزاده  پادشاه که کنار زده شد، روابط 
عمیقی با سازمان اطالعات آمریکا دارد و مقام های 
آمریکایی به او به عنوان عامل تثبیت کننده در این 
منطقه نگاه می کنند. به گفته این مقام ها، ولیعهد 
جدید فعالیت های محمد بن نایف را محدود کرده 
است. او محافظان ولیعهد پیشین را با افراد وفادار 
به دربار سلطنتی جایگزین کرده است تا اطمینان 
حاصل کند محمد بــن نایف برای جلب حمایت 
دست به اقدامی نمی زند. یک منبع مطلع تأکید 
کرد: »آنها می خواهند مطمئن شوند که توطئه ای 

رخ نمی دهد.«
مقام هــای آمریکایی و عربســتانی می گویند 
که تالش های دیوان پادشــاهی برای ســاکت 
کردن مخالفان داخلی شامل نظارت و در برخی 
موارد نفوذ به حســاب های برخــی از فعاالن و 
وبالگ نویسان در رسانه های اجتماعی می شود. 
به گفته منابع مطلع، برخی از فعاالن و چهره های 
مذهبی هم در میان افرادی که به وزارت کشــور 
عربســتان احضار شــدند تا به صورت رودررو با 
مقام های این وزارتخانه دیدار داشته باشند، دیده 
می شد و مقام ها به دست کم یکی از آنها گفته بودند 

که یا ساکت شوند یا به حبس محکوم می شوند.  
دیوان پادشاهی عربســتان درباره این گزارش 

اظهارنظری نکرده است.
تشکیل احزاب سیاســی در عربستان ممنوع 
اســت، برگزاری تظاهرات و تشــکیل اتحادیه 
غیرقانونی به شمار می رود، رسانه ها کنترل و انتقاد 

از خانواده سلطنتی به زندان ختم می شود. 

اعزام یک هزار  نیروی جدید 
با تجهیزات آمریکایی به رقه

ایسنا| دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد 
که نیروهای ســوریه دموکراتیک روز یکشنبه از 
محور جنوب نیز وارد شهر رقه شدند. با پیوستن 
نزدیک به یک هزار نیروی آموزش دیده به نیروهای 
سوریه دموکراتیک در جبهه رقه، آنها توانستند 
وارد مناطق جنوبی شده و افراد باقیمانده داعش 
در شهر را به طور کامل محاصره کنند. نیروهای 
تازه نفس که عمدتا عرب هستند و توسط آمریکا 
آموزش داده شده اند به انواع سالح ها و خودروهای 
زرهی مجهز هستند. پیوســتن این حجم نیرو 
به جبهه رقه عملیات علیه داعش را با ســرعت 

بیشتری به جلو خواهد راند.
طی ماه های اخیر عرصه بر داعش در شــمال 
سوریه تنگ شده و نیروهای تحت حمایت آمریکا 
ماه میالدی گذشته از محور شرق و غرب وارد این 

شهر شدند.
روز پنجشنبه نیروهای ســوریه دموکراتیک 
که متشــکل از نیروهای کرد و عرب هســتند، 
گذرگاه آخــر داعش در جنوب رقه را بســتند و 
به این ترتیب این شــهر را به طور کامل محاصره 
کردند. رامی عبدالرحمن، مدیر دیده بان حقوق 
بشر ســوریه گفت: نیروهای سوریه دموکراتیک 
برای نخستین بار وارد جنوب رقه شدند و کنترل 
بازار الهال را در دســت گرفتند. این بازار به طور 
کامل تحت ســیطره این نیروهاســت و داعش 
ضدحمالتی را برای اشغال این بازار انجام می دهد. 
نیروهای سوریه دموکراتیک ششم ژوئن گذشته 

برای نخستین بار وارد شهر رقه شدند.
روز یکشــنبه درگیری هایی میــان داعش و 
نیروهای ســوریه دموکراتیک در محله الصناعه 
در شــرق رقه رخ داد. به گفتــه دیده بان حقوق 
بشر سوریه این نیروها ۷0 درصد این محله را آزاد 

کرده اند.

پیونگ یانگ: کره جنوبی بازیچه 
آمریکا برای آغاز جنگ است

ایســنا|  کره شــمالی ائتالف میان آمریکا با 
کره جنوبــی را به نقد کشــید و مدعی شــد که 
همســایه اش در شــبه جزیره کــره فقط یک 
دست نشانده و مستعمره است که از سوی آمریکا 
برای آغاز یک جنگ به خدمت گرفته شده است. 
روزنامه دولتی کره شــمالی این مطالب را در پی 
ســفر رئیس جمهوری کره جنوبی به واشنگتن 
دی سی و دیدارش با همتای آمریکایی اش منتشر 

کرد و به انتقاد از این ائتالف پرداخت.
روزنامه »رودونگ ســینمون« کره شمالی در 
مطلب انتقادی خود نوشت: »مقام های کره جنوبی 
نشان داده اند که دست نشــانده و بازیچه آمریکا 
هستند و ایاالت متحده از آنها برای شروع جنگی 
در شبه جزیره کره اســتفاده می کند. نیروهای 
مسلح کره شمالی از نزدیک تمامی اقدامات سئول 
و واشنگتن را زیر نظر دارند. آنها کامال آماده ضربه 
زدن به مهاجمان درصورت حمله از ســوی آنها 
هســتند. مقام های کره جنوبی و آمریکا باید به 
خوبی بدانند که در صورت انجام اقدامات خصمانه 
باید عواقب ســخت آن را بپذیرند.« این روزنامه 
در ادامــه مطلب خود آورده اســت: »راکت های 
کره شمالی می توانند در هر زمانی، هر جای جهان 

را هدف قرار دهند.«
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قرارداد ایران با توتال را می توان از دو جنبه مورد بررســی قرار داد؛ 
اول جنبه سیاســی و بین المللی و دوم جنبه اقتصادی. به زعم بنده 
جنبه سیاسی این قرارداد بسیار مهمتر و بزرگ تر از جنبه اقتصادی 
آن است. یکی از پیام های این قرارداد برای جهان این است که ایران 
کشوری باثبات است که دوران تحریم و بایکوت بین المللی را پشت 
سر گذاشته است. همچنین پیام دیگر آن این است که توافق هسته ای 
موسوم به برجام توافقی معتبر و موثر بوده که همچنان به خوبی پیش 
می رود و در چارچوب موفقیت آمیزی قرار دارد. بنابراین هجمه ای که 
در منطقه از ســوی آمریکا و اسراییل و عربستان و حتی ترکیه علیه 

ایران به راه افتاده، کارساز نیست و نه تنها ایران در مضیقه نیست، بلکه 
در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است. 

به لحاظ اقتصادی می توان گفت که از دو جهت می توان ســخن 
گفت؛ اول تبعات پیام سیاسی این موضوع که بر اقتصاد اثر می گذارد 
و دوم پیامدهای مستقیم اقتصادی این قرارداد است. توتال به لحاظ 
سیاسی پیام مشترک آلمان و فرانسه بود. به بیان دیگر آلمان و فرانسه 
نشان دادند که با این کار یاران آینده خود را انتخاب می کنند؛ یعنی 
اروپا و خصوصا این دو کشور بزرگ اروپایی، یعنی آلمان و فرانسه بر 
روی ثبات و آینده ایران حســاب باز کرده  و سرمایه گذاری می کنند. 
دقیقا عکس آن چیزی که آمریکا و اســراییل و عربســتان در مورد 
ایــران می گویند و تالش دارند به جهان تزریق کننــد. با این اوصاف 
دیگر کشــورهای اروپایی هم این راه را آغاز و در ایران سرمایه گذاری 
می کنند، ارزش پول ملی کشورمان باال می رود و سهام و بورس تقویت 
خواهد شد و پای بقیه ســرمایه گذاران نیز به این کشور باز مي شود؛ 

یعنی این که قرارداد توتال، با اجرایی شــدنش، می تواند منجر به این 
شــود که شــرکت های کوچکتر نیز جرأت کنند و به میدان بیایند. 
ادامه این مســیر، به آنجا ختم خواهد شــد که راه برای پیشرفت و 
توســعه روابط بانکی ایران و اروپا نیز باز و عریض می شود. بنابراین 
بانک های بزرگی که همچنان نگران جریمه های خزانه داری آمریکا 
هستند، کم کم جرأت ورود به داد و ســتد با ایران را پیدا می کنند. از 
سوی دیگر، با پیشرفت تکنولوژیکی و صنعتی ایران در مسیر رشد، 
برخی از تکنولوژی های خاصی کــه در مورد در اختیار قراردادن آنها 
به ایران، اکنون تردیدهایی وجود دارد، به کشور وارد  مي شوند و همه 
این مسائل، یعنی از اعتبار بین المللی و سیاسی منطقه ای تا باال رفتن 
ارزش پول و تقویت بورس و سهام و سرمایه گذاری های بیشتر و ورود 
بانک های بزرگ در معامالت بانکی ایــران و اروپا، همگی درنهایت 
منجر به ایجاد شغل و سرمایه می شــود و اینها خود موجب توسعه 

تکنولوژی در ایران خواهند شد و این چرخش، ادامه پیدا می کند.

جنبه سیاسی قرارداد توتال با ایران بسیار مهمتر است


