
الریجانی در گفت وگو با تلویزیون کویتی:  

به آینده مذاکرات خوشبینم
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که به 
آینده مذاکرات خوشبین هس��تم، گفت: ایران به 
دنبال امپراتوری گری و سلطه بر کشورهای منطقه 

نیست.   
علی الریجان��ی در گفت وگو ب��ا تلویزیون الرای 
کویت، در پاسخ به سوالی درباره احتمال توافق در 
مذاکرات هسته ای، افزود: در این مدتی که مذاکرات 
انجام ش��ده گام های رو به پیش و قابل مالحظه ای 
برداشته شده و در مذاکرات اخیر هم که به تازگی 
صورت پذیرفته قدم های مثبتی برداش��ته ش��ده 
به همین دلیل نگاه من به آین��ده مذاکرات منفی 
نیست. رئیس مجلس شورای اسالمی، در پاسخ به 
سوالی مبنی بر این که برخی تحلیلگران آمریکایی 
بر این باورند که درصورت رس��یدن به توافق اولیه 
درخصوص پرونده هس��ته ای تغییراتی در منطقه 
ایجاد خواهد ش��د، همان طور که توافقنامه کمپ 
دیوی��د بین مصر و اس��راییل به وج��ود آوردند، آیا 
ش��ما هم بر همین باورید، ادام��ه داد: این موضوع 
به سیاست جمهوری اسالمی ایران برمی گردد که 
همیشه به دنبال ایجاد آرامش و امنیت در منطقه 
بوده لذا توفی��ق در این مذاکرات قابل مقایس��ه با 

مثال هایی که زده می شود، نیست.
وی با بیان این که برخی به اشتباهات در رسانه ها 
دامن می زنند، افزود: یکی از مهم ترین اش��تباهات 
این است که به موضوع هسته ای پیچیده تر از اندازه، 
نگاه می کنند و گاه آن را به الفاظی که جز سوءتفاهم 
چیزی نیست وصل می کنند مانند این که ایران به 
دنبال نف��وذ منطقه ای ی��ا امپراتوری گ��ری و این 
چیزهاست. رئیس قوه مقننه تأکید کرد: جمهوری 
اس��المی ایران نیازی به این گونه کارها ندارد و ما 
اصوال امپراتوری گری را کار درستی نمی دانیم و آن 

را موضوع امروز و معاصر نمی پنداریم.

امیرعبداللهیان:  

مذاکرات مهمی بین بخش خصوصی ایران 
با هیأت اقتصادی یمن صورت گرفت 

مع��اون عربی آفریق��ای وزارت خارجه خبر داد:  
بخش خصوصی و هیأت اقتصادی یمن در س��فر 
به تهران مذاکرات مهمی ب��ا بخش های اقتصادی 
و خصوص��ی کش��ورمان انج��ام دادند. حس��ین 
امیر عبداللهیان با اعالم این خبر اف��زود:  عالوه بر 
کمک به تقویت زیرساخت های یمن، همکاری های 
مهمی بین دو کشور در زمینه های متنوع تجاری و 
اقتصادی انجام خواهد شد. معاون ظریف گفت:  ما 
در کنار مردم یمن در مبارزه با تروریس��م و کمک 
به رونق اقتصادی سراس��ر یم��ن خواهیم بود. وی 
همچنین اعالم کرد که »ته��ران ضمن احترام بر 
استقالل، حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت ملی 
یمن بر تداوم گفت وگوی فراگیر مل��ی و مبارزه با 

تروریسم در این کشور تأکید می کند.«
 امیرعبداللهیان ب��ا بیان این ک��ه مداخله گران 
خارج��ی، توطئه گ��ران و تروریس��ت ها جایی در 
آینده یمن نخواهند داشت، گفت:  همه مردم یمن 
شایسته زندگی بهتر و آینده ای توام با امنیت و رفاه 
هس��تند. انتظار می رود س��ازمان های بین المللی 
کشورهای منطقه و جامعه جهانی به تحقق حقوق 
اساس��ی امنیت و رفاه مردم یمن با جدیت کمک 

کنند.

واکنش ایران به گزارش جدید احمد شهید

 افخم:  به خوبی به تعهدات مان 
در زمینه حقوق بشر واقفیم

س��خنگوی وزارت امورخارجه کشورمان گفت: 
ایران به عملکرد غیرمنصفانه و غیرعلمی گزارشگر 
ویژه حقوق بش��ر جمهوری اسالمی ایران به لحاظ 
رعایت نکردن اصول و موازین بین المللی با تردید 
جدی می نگرد. به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت 
امور خارجه کش��ورمان درخصوص سخنان اخیر 
گزارشگر ویژه حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران 
تصریح کرد: س��خنان وی و بخش هایی از گزارش 
که مورد اشاره قرار گرفته به صورت یکجانبه به دور 
از واقعیات و بدون رعای��ت مقررات وظایف مربوط 
به ماموران از جانب ش��ورای حقوق بشر ارایه شده 

است.
مرضیه افخم با بیان این که متاسفانه روشن شده 
اراده ای فراتر و خارج از سازوکارهای حقوق بشری 
ملل متحد در تهی��ه گزارش ایران دخیل اس��ت، 
گفت:  ایران به عملک��رد غیرمنصفانه و غیرعلمی 
گزارش��گر ویژه به لح��اظ رعایت نک��ردن اصول 
و موازی��ن بین المللی ب��ا تردید ج��دی می نگرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه اضافه کرد:  گزارشگر 
ویژه روش های نادرس��ت و غیرقانونی و جهت دار و 
پیش داوری را پایه گذاشته که خارج از شرح وظایف 

ماموریت داران شورای حقوق بشر است.
افخم یادآور ش��د:  جمهوری اس��المی ایران به 
خوبی به تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه 
حقوق بش��ر واقف و هم��واره همکاری های خوب 
و گس��ترده ای را با مکانیزم های بین المللی در این 

زمینه انجام داده است. 
وی تأکید کرد:  دولت جمهوری اس��المی ایران 
ب��ه تعهد خ��ود برای ارتق��ای همه جانب��ه حقوق 
ش��هروندان پایبن��د و اقدامات بس��یار مهمی در 
این زمین��ه از جمل��ه درخصوص ارتق��ای حقوق 
شهروندی، حقوق اقلیت ها و حقوق زنان انجام داده 
و به برنامه ها و تالش های خود در این زمینه ادامه 
خواهد داد. احمد ش��هید، گزارشگر حقوق بشری 
س��ازمان ملل در گ��زارش جدید خود ب��ار دیگر، 
ایران را به نقض حقوق زندانیان قاچاق موادمخدر، 
قاتالن و مرتکبین به برخ��ی جرایم دیگر از جمله 

همجنس بازان متهم کرده است.
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شهروند| براساس گزارش تازه یونیسف نزدیک به 
14 میلیون کودک سوری و عراقی در شرایط سخت 
به سر می برند و امید به تغییر این شرایط کم  سو تر از 

پیش شده  است.
به گزارش کریس��تین س��اینس مانیتور، هزاران 
کودک در سوریه قربانی آتش جنگ داخلی شده اند 
و در جریان درگیری طرفین جان باختند. صد ها  هزار 
کودک عراقی و س��وری به همراه خانواده های ش��ان 
آواره ش��ده اند و حاال در اردوگاه های ناشناخته ای در 
لبنان، اردن، ترکی��ه و مصر زندگی می کنند. فرصت 
تحصیل برای بس��یاری از دس��ت رفته  اس��ت و تنها 
راهی که پیش  پای ش��ان ق��رار دارد، کارگری و برای 
دختران بالغ، ازدواج زودهنگام است. آموزش اکنون 
برای بسیاری به معنای تدریس و تحصیل ایده های 
داعش است که با برپایی خالفتی خودخوانده متشکل 
از افراطیون به ترویج دروسی در مخالفت با ادیان الهی 

و نفرت از آنها می پردازد.
تصوی��ر تل��خ و نا امید کنن��ده حاص��ل تلقین این 
اندیش��ه های افراط��ی در بین کاربران ش��بکه های 
اجتماعی بارها به اشتراک گذاش��ته شده  است و هر 
روز به شمار آنها افزوده می شود. در تازه ترین ویدئویی 
که از جنایات افراطیون داعش منتشر شده  است، پسر 
نوجوانی به چش��م می خورد که به یک عرب س��اکن 
کرانه غربی که به جاسوس��ی متهم اس��ت، ش��لیک 
می کند و او را از پا در می آورد. بنابر گزارش یونیسف، 
آژانس ترویج رفاه کودکان جهان در سازمان ملل، روی 
هم رفته نزدیک به 14 میلیون کودک، جمعیتی بیش 
از مجموع جمعیت ایالت های واشنگتن و ماساچوست، 
روزانه با خش��ونت های ش��دیدی دس��ت وپنجه نرم 
می کنند؛ مس��ائلی نظیر دردس��ر های بی خانمانی و 

حمالت روحی و روانی این ایدئولوژی افراطی.
اطالعیه یونیس��ف به انضمام فهرست بلند باالیی 
از گزارش های مقامات س��ازمان های حقوق بشری 
و گروه ه��ای بین المللی مدافع حقوق ک��ودکان در 
خصوص جنگ داخلی سوریه منتشر شده  است که 
در پایان چهارمین  سال درگیری ها، زنگ خطر را به 
صدا در می آورند. جنگی که در م��اه مارس 2011 و 
با درگیری گروه های مخالف و نیرو های دولت سوریه 
آغاز ش��د و با قدرت گرفتن داعش در شمال سوریه و 
تصرف بخش های زیادی از خاک این کشور و عراق به 

یک جنگ جهانی با افراطیون بدل شد.
چهارمین سالگرد آغاز درگیری ها در سوریه برگ 
س��یاهی در کارنامه س��ازمان های انسان دوستانه و 
آژانس های مدافع حقوق بش��ر اس��ت که از مدت ها 
پیش با چرب زبان��ی و به کارگی��ری واژه های دهان 
پر کن از آن ی��اد می کردند، تعابی��ری نظیر بدترین 

بحران انس��انی در دهه های اخی��ر و تهدیدی علیه 
نس��ل مردم س��وری. س��ران 8 آژانس بین المللی و 
نماینده ویژه سازمان ملل در روز جمعه و در چارچوب 
بیانیه ای مش��ترک عنوان کردند »ما وحشت، خشم 
و س��رخوردگی مان را از مش��اهده این ت��راژدی ابراز 
می کنیم«. در بخشی از این بیانیه که امضای معاون 
کل امور بشردوستانه سازمان ملل، کمیساریای عالی 
امور پناهندگان و مدیر اجرایی یونیسف نیز بر کاغذ 
آن خشک شده  آمده  است: »ما این پرسش را مطرح 
می کنیم که برای پای��ان دادن به این بحران چه باید 
کرد؟« و در ادامه تأکید ش��ده  اس��ت که »آینده یک 
نسل و همچنین اعتبار جامعه بین المللی در معرض 
خطر قرار دارد.« حس��ی ناش��ی از شکس��ت عمیق 
قدرت های جهان و جامعه بین المللی در بسیاری از 
بیانیه ها و اطالعیه هایی که در سالگرد جنگ داخلی 

سوریه منتشر شده است به چشم می خورد.
در روز پنجش��نبه گروه��ی متش��کل از بیش از 
20سازمان کمک رسانی بین المللی حاضر در سوریه 
و عراق، ش��ورای امنیت س��ازمان ملل را به شکست 
در اجرای 3 قطعنامه ای که  س��ال گذشته صادر شد، 

متهم کردند، قطعنامه هایی که در زمان صدورشان با 
استقبال گسترده ای مواجه شدند و از آنها تحت عنوان 
راهی برای بهبود شرایط مردم سوریه یاد شده  بود. این 
قطعنامه ها خواستار گشایش راهی برای کمک های 
ارس��ال کمک های انسان دوس��تانه به مردم سوریه 
و انجام اقدام��ات الزم برای حفاظت از غیرنظامیان و 

پایان درگیری ها هستند. 
یک گ��روه کمک رس��انی در گ��زارش اخیر خود 
درخصوص شرایط سوریه می نویسد: »خواسته های 
این قطعنامه ها از مرز کلمات فراتر نرفته است.« بنابر 
ادعای این گروه، ش��مار کودکانی که زندگی ش��ان 
تحت تأثی��ر این درگیری های قرار گرفته  اس��ت و به 
کمک نیاز دارند در طول  س��ال گذشته به بیش از 3 
برابر و حتی کمک ها به س��ازمان های کمک رسانی 

بین المللی نیز افزایش یافته  است.
»بان  کی  مون«، دبیرکل سازمان ملل نیز با اشاره به 
صحبت های این گروه فعال، خواستار افزایش دوباره 
توجهات به درگیری های سوریه و خواستار پایان دادن 
به این جنگ شد. بان  کی مون در جریان سخنان خود 
گفت: »کمک های بشردوس��تانه تنه��ا از رنج مردم 

س��وریه می کاهد اما جنگ را متوقف نخواهد کرد« 
و اش��اره کرد: »به همین منظور، ای��ن درگیری های 

بی معنا نیازمند یک راه حل سیاسی هستند.«
اما قدرت های منطقه  ای و بین المللی ازجمله آمریکا 
بیشتر بر ش��رایط فعلی و بر »س��رکوب و درنهایت 
نابودی« داعش متمرکز ش��ده اند و ان��رژی زیادی را 
صرف تالش های دیپلماتیک پیوس��ته برای یافتن 
راه حل سیاسی پایدار جنگ سوریه نمی کنند. به گفته 
یونیسف، در ش��رایطی که پایان درگیری ها چندان 
روشن نیست، روز به روز به شمار 14 میلیون کودکی 
که در عراق و س��وریه از این جنگ رنج می کش��ند، 

افزوده خواهد شد.
آنتونی لیک، مدیر اجرایی یونیس��ف نیز با انتشار 
بیانیه ای جداگانه بار دیگر به چش��م انداز  پیش روی 
»نس��لی از جوانان ک��ه در چرخه ای از خش��ونت از 
دست  رفته است«، اشاره می کرد و به رهبران جهانی 
درخصوص تأثیر بلند مدت جنگ س��وریه هش��دار 
داد. لیک در این خصوص گفت: »خش��ونت و اندوه 
تنها گذش��ته این کودکان را تباه نکرد، بلکه در حال 

شکل دادن آینده آنهاست.«

اخبار    دیپلماسی

 14 میلیون کودک عراقی و سوری 
درگیر خشونت های روزمره هستند

یونیسف گزارش داد: 

روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد که چنانچه توافقی میان ایران و گروه  1+5 بر سر 
برنامه هسته ای صورت بگیرد، این توافق به شورای 
امنیت خواهد رفت.  دولت اوباما اعالم کرد که انتظار 
دارد طب��ق روال معمول، ش��ورای امنیت از هرگونه 
 توافق هس��ته ای بی��ن ای��ران و  1+5 حمایت کند.
جنیفر ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت 
درصورتی ک��ه تا  30 ژوئن توافق هس��ته ای حاصل 
ش��ود، توافق به شورای امنیت فرس��تاده می شود تا 
تصویب ش��ود. وی افزود: ما انتظار داریم اگر قادر به 
انعقاد توافق فراگیر میان گروه 1+5 و ایران باش��یم، 
تأیید آن در شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد. 
س��اکی اضاف��ه ک��رد: رأی ش��ورای امنی��ت به 
قطعنامه ای برای تأیید توافق احتمال��ی جدا از رای 
این ش��ورا برای کاهش یا لغو تحریم های ش��ورای 
امنیت علیه ای��ران خواهد بود. وی افزود: رای ش��ورا 
به کاهش یا لغو تحریم ها فقط زمانی صادر می شود 
که معلوم شود ایران به چنین توافقی پایبندی نشان 
داده اس��ت. هر پنج عضو دایم شورای امنیت شامل 
انگلیس، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا همراه با آلمان 
به شدت تالش می کنند که کلیات یک توافق نهایی با 

ایران را تا پایان این ماه آماده کنند. محمدجواد ظریف 
نیز در گفت وگویی با هفته نامه »صدا« اعالم کرده بود 
که توافق نهایی برای تصویب به شورای امنیت خواهد 
رفت تا پس از تصویب برای همه کش��ورها و جامعه 
بین الملل الزام آور باشد. از سوی دیگر، جان کری وزیر 
امور خارجه آمریکا که این روزها در شرم الشیخ مصر 
به س��ر می برد در گفت وگویی با خبرنگاران نسبت 
به رسیدن به تفاهمی با ایران تا پایان ماه جاری ابراز 
تردید کرده و گفت: »هنوز مشخص نیست که آیا قادر 

خواهیم بود به تفاهمی با ایران دست یابیم یا خیر«. 
سخنان جان کری درحالی مطرح می شود که طی 
روزهای گذش��ته امید ها برای رسیدن به چارچوب 
کلی توافق تا پایان ماه مارس بسیار بیشتر شده است. 
مقامات گروه  1+5نی��ز در گفت وگوهای متعددی 
که با رسانه ها داشته اند از حصول پیشرفت هایی در 
رسیدن به تفاهم با ایران خبر داده اند. شاید به همین 
دلیل بود که 47 سناتور آمریکایی در اقدامی بی سابقه 
با انتش��ار نامه ای خط��اب به ایران ت��الش کردند تا 
ایران را از امضا ک��ردن توافق با غرب منصرف کنند. 
نامه ای که روز گذش��ته با واکنش صریح باراک اوباما 

رئیس جمهوری آمریکا روبه رو شد.

تبعات نامه ای که 47 س��ناتور آمریکایی خطاب 
به ایران نوش��تند همچن��ان ادام��ه دارد. هنوز هم 
واکنش های برخی مقامات آمریکایی و اروپایی به این 
نامه ادامه دارد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 
هم روز گذشته در سخنانی از این نامه ابراز شرمساری 
کرد. ب��اراک اوباما که با ش��بکه خب��ری وایس نیوز 
گفت وگو می کرد با اش��اره به این نامه گفت: »ارسال 
نامه توس��ط 47 س��ناتور جمهوری خواه به مقامات 
ایران و این که خواسته شده تا به من، رئیس جمهوری 
آمریکا، برای اجرای ای��ن توافق اعتماد نکنند باعث 

شرمندگی من است.
وی گفت: به دلیل اقدام این 47 سناتور آمریکایی، 
من احساس شرمندگی می کنم، برای ارسال نامه به 
مقامات ایران و این که موضوع اصلی مطرح شده در 
این نامه آن اس��ت که این سناتورها به مقامات ایران 
می گویند که به رئیس جمهوری آمریکا در مذاکرات 
اعتماد نکنید چرا که نمی توانید ب��ه او برای اجرای 
کامل توافق هس��ته ای احتمالی اعتم��اد کنید. این 

اتفاق تقریبا بی سابقه بوده است.
نامه 47 س��ناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا از 
مقامات ایرانی خواس��ته بود که مذاکرات را متوقف 

کنند چرا که ای��ن توافق تنه��ا در دوره اوباما معتبر 
خواهد ب��ود و رئیس جمهوری می توان��د با حرکت 
خودکار خ��ود آن را لغو کن��د. این درحالی اس��ت 
که ارس��ال این نامه ب��ه مقامات ایران��ی باعث بروز 
انتقادات گسترده در واش��نگتن و دیگر کشورهای 

مذاکره کننده شده است.
وزیر ام��ور خارجه آلم��ان، یکی از کش��ورهای 
مذاکره کننده در مس��أله هس��ته ای ای��ران نیز در 
واکنش به این نامه گف��ت: این که از این نامه و تأثیر 
منفی آن صحبتی نکنی��م درواقع کتمان حقیقت 
است. اش��تاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان، یکی 
از کش��ورهای مذاکره کننده هس��ته ای با ایران در 
واکنش به این نامه اظه��ار کرد:   هم اکنون مقامات 
ایرانی می توانند از ما بپرس��ند آیا هنوز هم با وجود 
این که نمایندگان کنگ��ره بی توجه به این که دولت 
اوباما چه تصمیمی می گیرد، در آینده خواستار لغو 
این توافق هستند، این مذاکرات قابل اعتماد خواهد 
بود؟ او گفت: این موضوع کوچکی نیست، این مسأله 
تنها محدود به سیاست داخلی آمریکا نیست بلکه 
برای کشورهای دیگر گروه 1+5 نیز دارای اهمیت 

باالیی است. 

وزارت خارجه آمریکا:  

توافقهستهایباایرانبهشورایامنیتمیرود

یکی از محققان ارشد ناسا در حوزه تحقیق در منابع 
آب با اعالم این خبر ک��ه ذخایر آب ایالت کالیفرنیای 
آمریکا تنها تا یک س��ال دیگر قادر به تأمین آب مورد 
نیاز این منطقه خواهد ب��ود و آب های زیرزمینی که 
اغلب به عنوان پشتیبان دیگر منابع و ذخایر محسوب 
می شوند نیز به س��رعت درحال کاهش اند، خواستار 

سهمیه بندی فوری آب شد.
»جی فامیلیتی«، محقق ناس��ا در مقاله ای اخیر 
خود در نشریه لس آنجلس تایمز عنوان کرد؛ کالیفرنیا 
در ماه ژانویه س��ال جاری خشکس��الی ش��دیدی را 
تجربه ک��رد که از س��ال 1895 که س��طح آب های 
زیرزمینی و برف ها به کمترین میزان خود رس��ید تا 
به امروز بی سابقه است. به گفته او این ایالت تا پیش 
از خشکسالی فعلی نیز با بحران کم آبی مواجه بوده 
است، براس��اس اطالعات ماهواره ای کاهش میزان 

ذخایر آبی کالیفرنیا از  سال 2002 آغاز شده است.
به گفته فامیلیت��ی »کالیفرنیا هیچ طرح احتمالی 
برای خشکس��الی های مداوم نظیر ای��ن )که بیش از 
20 س��ال به طول می انجامد( ندارد و به نظر می رسد 
تنها گزینه موجود زندگی در شرایط اضطراری و دعا 
برای باران اس��ت«. این محقق در ادامه می گوید: »ما 
در کوتاه مدت قادر به کاری ب��رای هدایت این بحران 
نیس��تیم«. فامیلیتی به دنب��ال این ادعا خواس��تار 
س��همیه بندی فوری و ج��دی آب، ش��امل مصرف 
خانگی، شهری، کشاورزی و مصارف صنعتی می شود. 
براساس یک نظرسنجی میدانی تازه 94 درصد از مردم 
کالیفرنیا معتقدند که خشکس��الی فعلی موضوعی 
جدی است و یک سوم از آنها نیز از الزام سهمیه بندی 
حمایت می کنند. راه  دیگر ب��رای مقابله با این بحران 
اس��تفاده از تأسیسات آب  ش��یرین کن است. درحال 

حاضر مقامات شهر »س��ن  دیگو« در ایالت کالیفرنیا 
درحال اجرای پروژه ساخت بزرگترین تأسیسات آب  
ش��یرین کن نیمکره غربی کره زمین در این منطقه 
هس��تند. این پروژه یک میلیارد دالری که قرار است 
از  س��ال 2016 کار خود را آغاز کند روزانه 50 میلیون 
گالون آب آش��امیدنی فراهم خواه��د کرد. در همین 
حال مراح��ل س��اخت و تأس��یس 15 کارخانه آب  
ش��یرین کن دیگر نیز در خط س��احلی لس آنجلس 
تا سان فرانسیسکو در جریان اس��ت. اما در این مسیر 
موانعی نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال نیروی برق مورد 
نیاز تأسیسات سن دیگو بیشتر از هر منبع آب دیگری 
است و برای به دست آوردن تصفیه 50 میلیون گالون 
آب روزان��ه، 100 میلیون گال��ون از آب دریا مورد نیاز 
است که پس از بازگش��ت آن به آب  دریا سطح نمک 
آن را 2 برابر خواهد کرد. »باب یامادا«، مدیر س��ازمان 

منابع آب شهر س��ن دیگو معتقد است که اجرای این 
پروژه به اندازه کافی سریع نخواهد بود. این سازمان آب 
مورد نیاز 3 میلیون و 100 هزار نفر را تأمین می کند و 
خریدار اصلی آب تولیدی این تأسیسات خواهد بود. 
یامادا درخصوص این پ��روژه می گوید: »این پروژه در 
برابر خشکسالی مقاوم است. این یکی از ویژگی های 
مهم آن است و قابل اتکا ترین منبع آبی است که ما در 

اختیار داریم«.
اس��تفاده از تأسیس��ات آب  ش��یرین کن در بی��ن 
کشورهای نظیر عربستان و استرالیا که با بحران تأمین 
آب مواجه اند نیز رواج دارد. گزینه دیگری که از سوی 
مقامات کالیفرنیا مطرح شده است، بازیافت  فاضالب 
اس��ت که ش��امل راه حلی برای تبدیل پس آب های 
شهری به آب آشامیدنی و استفاده از آن برای پرکردن 

مخازن آبی است.

کالیفرنیا تنها تا یک سال دیگر آب دارد
   دانشمندان ناسا خواستار سهمیه بندی منابع آبی شدند

اخبار  جهان

 پایان مهلت کی یف برای اعطای
 وضع ویژه به شرق اوکراین

جدایی طلبان در ش��رق اوکراین تهدید کردند 
اگر پارلمان این کش��ور به اعطای وض��ع ویژه به 
مناطق ش��رقی تحت کنت��رل آنه��ا رأی ندهد، 
آتش بس را نقض خواهند کرد. براس��اس توافقی 
که در م��اه فوریه در مینس��ک امضا ش��د، دولت 
اوکراین متعهد شده اس��ت که تا شنبه، فهرست 
مناطقی را که اختی��ارات ویژه خواهند داش��ت، 
منتش��ر کند. »دنیس پوش��یلین«، س��خنگوی 
جمه��وری خلق دونتس��ک گف��ت: »کی یف 24 
س��اعت مهلت دارد تا به تعهدات خود عمل کند. 
اگر تصمیم ه��ای مذکور تا 24 س��اعت آینده در 
پارلم��ان اوکراین تصویب نش��وند، جهان متوجه 
خواهد ش��د که کی یف حاضر نیست به توافقنامه 
مینسک پایبند باشد«. ش��هر دبالتسوه در شرق 
اوکراین، صحن��ه ش��دیدترین درگیری ها میان 
جدایی طلبان هوادار روسیه و نیروهای ارتش بود 
و بخش بزرگ��ی از آن به ویرانه تبدیل ش��د. پترو 
پوروش��نکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه از 
فروکش کردن درگیری ها در ش��رق اوکراین خبر 
داد. با این حال ارتش اوکراین برای تقویت مواضع 
خود در امتداد منطقه حائل، اقدام به مین گذاری 

کرده است.

رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا: 

آمریکا نمی خواهد نظام سوریه 
سقوط کند 

رئیس س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا تأکید 
کرد، واش��نگتن نمی خواهد شاهد س��قوط نظام 
سوریه باش��د، چرا که ممکن اس��ت افراط گرایان 
به قدرت برسند. به گزارش ایس��نا، »جان برنان«، 
رئی��س CIA در س��خنرانی خ��ود در ش��ورای 
روابط خارجی گفت که واش��نگتن از این مس��أله 
که چه کس��ی ممکن اس��ت جانش��ین بشاراسد، 
رئیس جمهوری س��وریه ش��ود، نگران اس��ت چرا 
که در صورت س��قوط دول��ت وی، افراط گرایان و 
تروریست های سوریه ممکن است، قدرت بگیرند. 
وی تأکید کرد: »گم��ان می کنم که نگرانی آمریکا 
کام��ال منطقی و برحق اس��ت. هم اکن��ون عناصر 
افراط گ��را ازجمله گ��روه داعش و ش��به نظامیان 
القاعده در بخشی از مناطق س��وریه دست برتر را 
دارند. ما تحت هیچ ش��رایطی نمی خواهیم آنها در 
خیابان های دمشق رژه بروند. به همین علت است 
که ما می خواهیم آن دسته از نیروهای اپوزیسیون 

سوریه را که افراطی نیستند، تقویت کنیم«.
ج��ان برن��ان همچنی��ن در مصاحبه با ش��بکه 
تلویزیون��ی پی بی اس ب��ا توصی��ف ماهیت گروه 
تروریس��تی داعش تأکی��د کرد که این س��ازمان 
ماهیتی متفاوت از سایر نهادهای تروریستی دارد. 
رئیس سیا گفت: »داعش در شبکه های اجتماعی 
به شدت برای جذب نیرو تبلیغ می کند و به نحوی 
عمل می کند که ردگیری آنها دشوار است. داعش 
پیش��رفت نگران کننده ای دارد و پدیده ای اس��ت 
که در زمینه پژواک و جاذب��ه اثری، همانند بهمن 
دارد«. رئیس س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا با 
تأکید بر این که داعش »اسالمی« نیست، این گروه 
تروریستی را »روانی« توصیف کرد. وی گفت: »ما 
باید نش��ان بدهیم که آنها تا چه ح��د قاتل و روانی 

هستند«.

دبیر کل ناتو:  

 ناتو هیچ برنامه ای برای دخالت
 در مناقشه اوکراین ندارد 

دبیر کل ناتو تأکید کرد که این سازمان هیچ طرح 
و برنامه ای برای مداخله در درگیری شرق اوکراین 
ندارد. ب��ه گزارش تس��نیم، ینس اس��تولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو روز گذشته در مصاحبه با اسکای نیوز، 
تصریح کرد: »اوکراین عضو ناتو نیس��ت، بنابراین 
یک اخت��الف بین اوکرای��ن و اعض��ای ناتو وجود 
دارد، چرا که تضمین امنیتی تنه��ا برای متحدان 
ناتو اس��ت«. وی در ادامه گفت: »مهم ترین چیز در 
ش��رایط کنونی، حمایت از اج��رای توافقنامه های 
مینسک است، به این معنا که به قرارداد آتش بس 
احترام گذاش��ته ش��ود و اطمینان حاصل شود که 
همه تس��لیحات نظامی از منطقه بیرون برده شده 
اس��ت«. 12 فوریه رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و 
اوکراین در نشست مینسک توافقنامه هایی را برای 
برقراری آتش ب��س و حل وفصل بحران در ش��رق 
اوکراین امضا کردند. در این درگیری ها که از آوریل 
گذشته آغاز ش��ده، تاکنون حدود 6 هزار نفر جان 

خود را از دست داده اند.

تمایل پاپ فرانسیس به کناره گیری 
زودهنگام از مقام خود

رهبر کاتولیک ه��ای جهان در دومین س��الروز 
انتخاب خود به عنوان پ��اپ پیش بینی کرد، مدت 
طوالنی در این مقام نخواهد ماند. به گزارش ایسنا، 
»پ��اپ فرانس��یس«، رهبر کاتولیک ه��ای جهان 
گفت: »احس��اس می کنم دوره پاپی من مختصر 
و در حد 4یا 5 س��ال خواهد بود. نمی دانم ش��اید از 
این هم کمتر باشد، به  هر حال 2 سال آن که سپری 
شده اس��ت.«. پاپ فرانس��یس پیش تر گفته بود، 
فکر می کند 2 یا 3  س��ال پاپ خواهد بود و رسم بنا 
شده توس��ط پاپ بندیکت ش��انزدهم درخصوص 
استعفایش در  سال 2013 میالدی نباید یک استثنا 
تلقی شود. وی افزود: »دوس��ت دارم پاپ بمانم اما 
آنچه که حقیقتا از دس��ت داده ام، آزادی ام اس��ت. 
تنها چیزی که دوست دارم انجام دهم، این است که 
بتوانم یک روز بدون آن که مرا بشناسند به خیابان 

رفته و یک پیتزا بخرم و آن را بخورم«.
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