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یادداشت

تحلیل آتالنتیک در دومین سالگرد برجام:

توافق هستهای مسیری درست پیش گرفته است

توافق هســتهای وارد دومین سال خود شــد ،در چشم منتقدان توافق همین حاال
ناکام شــده است .پرزیدنت ترامپ و بسیاری از هواداران اش شکوه دارند که این توافق
رفتار منطقهای ایران را تغییر نداده است ،اشاره میکنند که تهران کماکان از گروههای
منطقهای حمایت میکند و به عنوان مدرک به آزمایشهای موشکهای بالستیک اشاره
میکنند .منتقدان دیگر از جمله سناتور تام کاتن ،تد کروز ،دیوید پردو و مارکو روبیو ،در
نامهای به دولت خواستار لغو توافق شدند و ادعا کردند که ایران شاید همین حاال در حال
نقض توافق باشد .آنها ادعا کردند که چند نقض فنی رخ داده است ،هر چند که سازمان
بین المللی انرژی اتمی و وزارت امور خارجه دولت ایاالت متحده ،در این زمینه ،پایبندی
ایران به توافق را تایید کرده اند.
حقیقت این اســت که توافق دقیقا در مسیری پیش میرود که قرار بود پیش برود:
جلوگیری از دســتیابی ایران به مقدار کافی مواد قابل شــکافت برای تولید یک بمب
هستهای ،نشان دادن به افکار عمومی ایران که همکاری با جامعه بین المللی چه مزایایی
دارد ،و خریدن زمان برای تغییرات بالقوه در سیاستهای داخلی و خارجی ایران.
هر کس که فکر میکرد توافق باعث تغییرات فوری در راهبرد منطقهای ایران میشود
 ،یا آنها که فکر میکنند اگر آمریکا و شــرکای اش در جریان مذاکرات بر لزوم چنین
تغییراتی اصرار میکردند این تغییرات شکل میگرفت ،درک اشتباهی از این موضوع دارد
که تحریم و فشار دیپلماتیک چه دستاوردهایی میتواند داشته باشد .ما که به قدر کافی
در مذاکرات درگیر بودیم ،فکر میکنیم مهم است که در خصوص هدف ،مزایای پایدار و
محدودیتهای اجتناب ناپذیر توافق روشن باشیم.
مهمترین دســتاورد توافق این بود که راه ایران برای ساخت بمب از طریق مسدود
کردن یا کاهش ظرفیت ایران برای تولید مواد قابل شــکافت الزم برای ســاخت بمب
دشــوار ترین قدم در روند ساخت بمب بســته شود .در نتیجه ،همچنان که از طریق
بازرسان اضافی آژانس بین المللی و دوربینهای نصب شده در سایت به عنوان بخشی
از توافق ،میدانیم امروز تنها  5000ســانترفیوژ مدل قدیمی در سایتهای ایران فعال
است ،ذخیره اورانیوم غنی شده به شدت کاهش یافته ،تحقیقات در خصوص سانترفیوژ
و توسعه برنامهها محدود شده و ایران قلب رآکتور هستهای آب سنگین خود را با بتون
پر کرده است.
چنان که کارشناسان اذعان کرده اند ،در زمان توافق ایران تنها چند ماه با تولید مواد
کافی برای ساخت یک بمب فاصله داشت ،تحت شرایط جدید در توافق این فاصله دست
کم به چند سال رسیده است زمانی کافی برای جامعه جهانی تا هر گونه خطر در راه را
پیش بینی کند و پاسخ در خور دهد .ایران بدون توافق اینک در چه نقطهای قرار داشت؟
دشوار است با اطمینان بگوییم ،اما اگر تهران روند ثابت توسعه برنامه هستهای خود در دو
دهه اخیر را در پیش میگرفت ،احتماال اینک  20هزار سانترفیوژ بیشتر نسبت به زمان
توافق در اختیار داشت .ایران به غنی سازی اورانیوم و افزایش ذخایر خود ادامه میداد،
و نیروگاه آب سنگین اش که قادر به تولید پلوتونیم کافی برای ساخت یک یا دو بمب
در سال بود به طور کامل فعالیت میکرد ،همه اینها در شرایطی رخ میداد که نظارت
اضافی مبنی بر اینکه آنچه در ایران در حال وقوع است تمام آن چیزی که در حال وقوع
است ،در میان نبود .معنای اش این است :بدون توافق ایران اینک احتماال تنها چند هفته
با در اختیار داشتن مواد الزم برای تولید یک بمب فاصله داشت .و بدون ابزارهای تایید
کننده که ایران را ملزم به تعهدات اش کند ،جامعه جهانی احتماال راهی قابل اطمینان
برای اینکه بداند ایران آن مواد را ذخیره کرده است در اختیار نداشت تا زمانی که دیگر
خیلی دیر میشد .کاری که توافق انجام داده ،دست کم برای یک دهه آینده ،این است هر
گونه تهدید واقعی در خصوص سالح هستهای ایران در کوتاه مدت رفع شده است .ایاالت
متحده باید از این یک دهه اســتفاده هوشمندانهای بکند :حمایت از توافق و باال بردن
هزینه نقض توافق از سوی ایران ،حمایت ایاالت متحده از متحداناش در منطقه ،روشن
کردن برای افکار عمومی ایران که غرب دشمن آنها نیست ،و آماده شدن برای روزی که
برخی از محدودیتهای توافق برداشته میشود .اگر تا سال  2030ایران نشان نداده باشد
که برنامه هستهایاش انحصارا صلح آمیز است و برنامهای برای زیست مسالمت آمیز کنار
همســایگان اش ندارد ،در آن موقع ایاالت متحده و شرکای بین المللی اش میبایست
تصمیمات دشواری در خصوص پیشبرد اوضاع اتخاد کنند.
پاورقی

پروژه خطرناک سدسازیهای ترکیه و جنگ آب

ترکیــه از اوایل دهه  1980میالدی ،در زمان کودتــای ژنرال کنعان اورن ،پروژه
جدیدی را آغاز نمود .هدف از ایــن پروژه این بود تا ترکیه بتواند ،رودخانههای دجله و
فرات را مهار کند (رودخانههایی که خود از کوهستانهای ارمنستان سرچشمه میگیرد)
تا آب این رودخانهها به سمت سوریه و عراق حرکت کند .در آن زمان ،قدرتهای وقت
یعنی صدام حســین و حافظ اسد که دارای قدرت بسیاری بودند ،شدیدا به دولت ترکیه
هشدار دادند که ما چنین کاری را بر نمی تابیم.
اما بعد از اینکه کشور عراق در زمان دفاع  8ساله ایرانیان بسیار ضعیف شد ،سپس
با اشــغال کویت توسط عراق و حمله آمریکا به عراق ،در گیر شدن عراق با جریانهای
تروریستی القاعده و داعش ،تمامی این عوامل باعث از هم پاشیدگی دولت بغداد شد .در
نتیجه دولت ترکیه از ضعف دولت مرکزی عراق و از سوی دیگر از ضعف دولت مرکزی
در زمان بشار اسد و جریانهای تروریستی که در سوریه اتفاق افتاد ،استفاده نمود .ترکیه
با گرفتن وامهای بزرگ جهانی ،توانست  22سد بر روی رودخانههای دجله و فرات بزند.
یکی از ســدها با نام آتاتورک بزرگترین سد جهان است ،که گنجایش  48میلیارد
متر مکعب دارد که بر روی رودخانه فرات ساخته شد .ظرفیت این صد به تنهایی از کل
 1000ســد احداثی در ایران با میزان ظرفیت تنظیمی  47.6میلیارد متر مکعب ،بیشتر
است .در مجموع ســد آتاتورک بعالوه دیگر سدهای ساخته شده ترکیه بر روی فرات،
میتواند  100میلیارد متر مکعب آب را مهار کند ،از ســوی دیگر سدهای ترکیه بر روی
رودخانه دجله میتواند تا  24میلیارد مترمکعب آب را مهار کند .اگر در نهایت این ســد
آخر ترکیه یعنی ایلیســو در منطقه حســن کیف ،که  10.4میلیارد متر مکعب گنجایش
دارد ،کامل گردد ،بحران بیشــتر میشــود .به عبارتی دیگر ،اگر هم اکنون  100درصد
آب فرات مهار شــده و  60درصد آب دجله مهار شــده و وارد سرزمین سوریه و عراق
نمیشــود .بعد از ساخت سد ایلیســو این رقم به  100درصد میرسد .در نتیجه بحران
به شکل بســیار خطرناکی ادامه خواهد یافت .همین االن اتفاقی که در سوریه و عراق
افتاده اســت باعث شده که ما بیش از  2.5میلیارد هکتار در سوریه و بیش از  5میلیارد
هکتار در عراق را از دست داده ایم .در واقع این موضوع باعث خشک سالی و بیکاری،
فقر ،حاشیه نشینی بسیاری کشاوزان شده است .در نتیجه گروه تروریستی داعش از این
فرصت اســتفاده کرد و  90درصد از نیروهای خود را از میان بیکاران این منطقه جذب
نموده اســت ،بیکاری که در نتیجه فاجعه ســد سازی ترکیه بهوجود آمده است .اما این
نکته حائز اهمیت است که اثرات حضور داعش باعث ایجاد یک خطر جهانی شده است،
خطر داعش نه تنها سوریه و عراق بلکه فرودگاه آتاتورک ،استانبول ،منچستر ،پاریس و
حتی بهارســتان را لرزانده است .کشورهای دیگر حتی خود ترکیه نیز از این ماجرا متاثر
شدند .عالوه بر این تعداد چشمههای گرد و خاک از تعداد  6مورد در سال  1367اکنون
به تعداد بیش از  290مورد در خاک ایران ،عراق و ســوریه افزایش یافته اســت .بخش
عمدهای از مقصر این ماجرا ،همانطور که حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعالم نمود،
یعنی حدود  80درصد این فجایع ،بر اثر سد سازیهای بیرویه ترکیه است .وقتی عراق
در زمان نوری المالکی به سدســازی ترکیه اعتراض نمود ،ترکها در جواب به وی یک
پاسخ بســیار خطرناکی دادند :مگر شما منابع نفتی خود را با ما اشتراک میگذارید ،که
ما منابع آبی خود را با شــما اشتراک بگذاریم .ترکها در واقع از جمله بسیار خطرناکی
اســتفاده کردند ،زیرا نفت یک کاالی اقتصادی است ،اما آب یک کاالی زیستی است.
نباید این دو کاال را با هم برابر کرد .آب متعلق به همه ســاکنان منطقه آبی مورد نظر
دارد .بدین ترتیب دیگر کشــوهای جهان نیز میتوانند ادعاهای مشابهی داشته باشند،
اتیوپی نیز میتواند بگوید از آنجا که نیل از کوههای این کشور سرچشمه میگیرد پس
مصر هیچ حقی بر نیل ندارد .افغانستان نیز میتواند بگوید چون رودهای هیرمند و هلیل
رود از کوههای ما سرچشمه میگیرد ،پس در نتیجه زابل و خراسان از ایران هیچ حقی
ندارند .بدین ترتیب ســنگ بر روی ســنگ بند نمیشود .در نهایت میتوان پیش بینی
کرد که ما شاهد اتفاق خطرناکی هستیم که سازمان ملل متحد پیش از این آن را پیش
بینی کرده بود ،آن هم فاجعه جنگ آب در جهان است.

ولیعهد
سابق عربستان
کجاست؟
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پس از انتشار خبر مربوط به حبس خانگی محمد بن نایف ،ولیعهد سابق و وزیر کشور سابق عربستان ،عدم حضور وی در مراسم تشیع جنازه عبدالرحمان بن عبدالعزیز ،برادر بزرگتر
پادشاه عربستان به این شایعات دامن زد .خبرگزاری واس عربستان نام ملک سلمان ،پادشاه عربستان و دیگران از جمله علی بن خلیفه آل خلیفه ،معاون نخست وزیر بحرین و همچنین
اســامی برجستهترین شاهزادگانی که در این مراســم حضور داشتند را منتشر کرد .اما نام شاهزاده محمد بن نایف در بین کسانی که برای عبدالرحمان بن عبدالعزیز نماز میت خواندند،
نبود .این در حالی اســت که شاهزاده عبدالعزیز بن ســعود ین نایف بن عبدالعزیز ،وزیر جدید کشور عربستان در این مراسم حضور داشت .خبرنگاران عربستانی میگویند که محمد بن
نایف برای گذراندن تعطیالت به کشور مراکش سفر کرده و خارج از عربستان است .در حال حاضر هیچ خبری مبنی بر صحت شایعه مطرح شده درباره حبس خانگی محمد بن نایف
منتشر نشده است.

بینالملل

هفتمین نشست ژنو درباره سوریه ،تکرار بینتیجه مذاکرات

در حالیکــه بحران ســوریه با گذشــت بیش از
شش ســال همچنان ادامه دارد ،اما نتایج نشستها و
کنفرانسها نیز تا کنون نتوانســته در حل این بحران
گرهگشا باشد.
به گزارش الوقت ،هفتمین دور مذاکرات سوریه در
ژنو بدون نتیجه مشــخصی بهکار خــود پایان داد .این
هفتمین بار بود که دولت ســوریه با هدف دستیابی به
نتیجه پیرامون حل بحران داخلی با گروهی از معارضان
در ژنو سوئیس به گفتگو مینشست ،هرچند در نهایت
این گفتگوها بینتیجه پایان یافت.
خبرگزاری فرانسه در همین ارتباط گفته است که
روند مذاکــرات ژنو بیش از پیش زیر ســایه مذاکرات
آســتانه در قزاقستان درباره سوریه با مشارکت روسیه،
ایران ،ترکیه و گروهی از معارضان بوده است.
دور پیشــین این مذاکرات در قالب دور ششم در
ماه مه با کمی پیشــرفت به پایان رســید .استفان دی
میســتورا ،نماینده ســازمان ملل در امور سوریه گفته
بود که «اختالفات اساســی» بر روی «مسائل عمده»
اســت .با این حال او صبح دوشنبه اعالم کرد که برای
پیشرفت در مذاکرات بهشدت کار خواهد شد.
دور هفتــم مذاکــرات که بــا گفتوگو بــا هیات
نمایندگی دولت ســوریه آغاز شــد در میانه مباحث با
طــرح موضوعاتی همچون حکومت انتقالی ســوریه از
جانب گروهی از معارضان به انحراف و مذاکرات به بن
بست کشیده شد .این مذاکرات یک روز پس از برقراری
آتشبس در جنوبغرب سوریه برگزار گردید آتشبس
جدید پس از دیدار اخیر «والدیمیر پوتین» و «دونالد
ترامپ» روسای جمهوری روسیه و آمریکا حاصل شد.
این دو در حاشــیه نشست گروه بیســت درهامبورگ
آلمــان با یکدیگر دیــدار کردند .گزارشهــا حاکی از
آن بود که آمریکا و روســیه درباره آینده ســوریه که
متضمن بقای اســد و کنترل مرزهای ســوریه است به
توافق رسیدهاند.
با وجود آن که برخی تحلیلگران احتمال و امکان
به نتیجه رســیدن دور هفتم مذاکــرات ژنو را متاثر از
دیدار اخیر پوتین و ترامپ محتملتر از گذشته ارزیابی

میکردند ،اما عدم اعالم نتایج مشــخصی از مذاکرات
هفتم ژنو نشــان داد مذاکرات اخیر پوتین و ترامپ در
حاشــیه اجالس جی  20چندان نتیجــه بخش نبوده
است.
پیــش از برگــزاری مذاکرات دیمیســتورا اعالم
داشــته بود که مقــررات آتشبس بــر مذاکرات صلح
تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشــت  ،امیدواریم که
با دخیل شــدن دیگر مناطق در حیطه مذاکرات روند
سیاسی در سطح قابل توجهی مورد حمایت قرار گیرد.
بــا این حال این پیشبینی با پایان بینتیجه مذاکرات،
نادرست از آب درآمد.
گفته شــده مهمترین مانع در این مذاکرات ،آینده
سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است .گروهی
از معارضان خواهان کناره گیری رئیس جمهور سوریه
پیش از سررسید انتخابات قانونی و مذاکره بر سر آینده
ســوریه بدون بشاراسد هســتند ،اما نمایندگان دولت
ســوریه با هر نوع مذاکره درباره آینده ســوریه بدون
رئیس جمهــور قانونی و فعلی و تا پیــش از برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری جدید در سررسید مشخص
مخالفت میکنند.
از طرف دیگر واکنشها به این دور از مذاکرات ژنو
نیز قابل توجه بوده است.
بشــار جعفری بعد از پایان این دور از مذاکرات آن
را مفیــد خواند و گفت :در ایــن دور از مذاکرات به دو
مســاله اصلی یعنی مبارزه با تروریســم و مسائل فنی

قانون اساســی پرداختیم و نشستهایی با کارشناسان
حقوقی در زمینه قانون اساسی داشتیم .اما دیمیستورا
و مخالفان گفتند ،نظام ســوریه اهمیتی به بحث گذار
سیاسی در این دور از مذاکرات نداد.
نماینــده دولت ســوریه در مذاکــرات همچنین
تاکید کرد :ما از دیمیســتورا خواستیم بحث مبارزه با
تروریسم را در شورای امنیت و جامعه بینالملل مطرح
کند و تبادل نظر ما در این زمینه عمیق و مفید بود.
در طرف مقابل نصر حریری ،ریاست تیم مخالفان
نیز گفت :مخالفان دیدگاه سیاسی خود را درباره گذار
سیاســی مطرح کردند و این در حالــی بود که هیئت
نظام ســوریه به این مساله توجه نشان نداد .وی افزود:
گذار سیاسی تنها راه مبارزه با تروریسم است.
دیمیستورا نماینده سازمان ملل نیز پس از پایان
مذاکرات اظهار داشــت :بحران سوریه یک مساله چند
شاخهای اســت و باید شاخههای آن را از هم جدا کرد
و باید در این راســتا با مبارزه با تروریســم شروع کرد
چون این مســالهای است که همه طرفهای بحران بر
ســر آن توافق دارند .وی افزود :باید با جدا کردن این
شاخهها بحران را حل کرد بحران سوریه با یک انقالب
شــروع شد و به جنگ بین همسایگان آن و بعد جنگ
بینالمللی تبدیل شد.
فرســتاده ســازمان ملل تصریح کــرد :اگر بحران
سوریه با شیوههای سیاسی حل نشود داعش که امروز
خیلی ضربه خورده در اماکن دیگر رشــد میکند و با

عناوین دیگر روی کار میآید مثل آنچه که در عراق رخ
داد .وی افزود :باید از تجربه عراق اســتفاده کرد و باید
برای ایجاد مناطق کاهش تنش تالش کرد.
دیمیستورا تصریح کرد :ســوریه آمادگی خود را
برای بررسی گذار سیاســی اعالم نکرد اما من از آنها
خواســتم برای بررســی چهار بحث اصلی یعنی گذار
سیاسی ،قانون اساســی ،مبارزه با تروریسم و انتخابات
آماده باشند.
دیمیســتورا همچنین تاکید کرد :ما نیاز به کمک
مخالفان به طور جــدی داریم .با مخالفان میتوانیم بر
مسائل مربوط به قانون اساسی تمرکز کنیم.
به نظر میرســد در حالی که قرار اســت مذاکرات
پیرامون بحران ســوریه با حضور دولت مرکزی دمشق
برگــزار و در تالش بــرای نیل به نتیجه باشــد ،طرح
موضوعاتی که ناظر به حذف دولت قانونی ســوریه در
آینده این کشــور باشد تنها منجر به بن بست رساندن
این مذاکرات و تداوم بحران جاری در این کشور خواهد
شد.
تاکنون مذاکرات انجام شده پیرامون بحران سوریه
در حالی صورت گرفته اســت کــه گروههای معارض
در ایــن مذکرات همزمان خواســتار حــذف و نادیده
گرفتــن نقش دولت فعلی در روند سیاســی ســوریه
بودهاند .درخواســتی غیرمنطقی که همزمان با حضور
نماینــدگان دولت در مذاکرات ،تنهــا به معنای به بن
بست کشاندن گفتگوها از جانب مخالفان خواهد بود.

در حضور حقوق بشر؛  7میلیون یمنی در یک قدمی فاجعه قحطی
به گزارش نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد (فائو) در تهران ،خوزه گرازیانو داسیلوا ،در گزارشی به
شورای امنیت سازمان ملل در یک ارتباط مستقیم ویدئویی
از ژنــو گفت :هیچ تردیدی در نیاز به راهحلهای سیاســی
بلندمدت برای دســتیابی به صلح پایدار در یمن وجود ندارد
و اکنون نیز کارهــای زیادی برای مبارزه با گرســنگی و
سوءتغذیه میتوانیم انجام دهیم تا با نجات دامها ،زندگیها
را نجات دهیم.
عربســتان همراه با چند کشور دیگر از ششم فروردین
ســال  94اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی،
دریایی و هوایی این کشــور به هــدف بازگرداندن عبدربه
منصورهادی رئیس جمهور مســتعفی یمن به قدرت کرد.
ایــن تجاوز نظامی تاکنون موجب کشــتار بیش از هزاران
یمنی و زخمی شــدن دهها هزار تن دیگر و همچنین آواره
شــدن میلیونها یمنی و ویرانی زیرساختهای این کشور
داشته است.
داسیلوا افزود :مقیاس بحران غذایی در کشور جنگزده
یمن حیرتآور است به طوریکه جنگ و خشونت در یمن
 «بزرگترین بحران بشری امروز»  -معیشت کشاورزی رامختل کرده و در برخی مناطق با بیشــترین میزان ناامنی
غذایی و دچار خطر قحطی ،در حال تشدید است.
آمارها نشــان میدهد 20اســتان یمن از مجموع 22
استان در مرحله وضعیت اورژانسی و بحرانی فقدان امنیت
غذایی به ســر میبرند و بیش از دو ســوم جمعیت یمن با
خطر گرســنگی روبرو بوده ،نیاز فوری به کمکهای بشر

دوستانه دارند.
نهادهای سازمان ملل خاطرنشان کردند که  17میلیون
نفر معادل  60درصــد جمعیت یمن از فقدان امنیت غذایی
رنج برده و نیازمند کمکهای بشر دوستانه هستند.
داســیلوا اضافــه کــرد :جدیدترین نســخه مجموعه
تحلیلهای «طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» که
در ماه مارس (  10اســفند  95تا  11فروردین  ) 96منتشر
شد ،نشان میدهد که تعداد افراد دچار ناامنی غذایی شدید
(مرحله  3و باالتر)  20درصد افزایش داشته و هفت میلیون
نفــر در مرحله چهارم یعنی تنها یک گام از قحطی (مرحله
پنجم) فاصله دارند.
اکنون بیش از  3میلیــون نفر در یمن مجبور به ترک
خانههــای خود به علت بمبارانهــا و درگیریهای نظامی
شده اند.
ســازمان خواربار و کشــاورزی (فائو) ،برنامه جهانی

اتهام جدید محمد بن سلمان علیه ایران

ولیعهد ســعودی بار دیگر در گفــت وگو با یک روزنامه
آمریکایی ادعاهای بیاساســی علیه ایــران مطرح کرد .بر
اســاس گزارش روزنامه عکاظ ،محمد بن ســلمان ،ولیعهد
عربســتان در گفت وگو با واشــنگتن پســت علیه انقالب
اسالمی ایران صحبت کرده و مدعی شده است :افراطگرایی
دینی موجود در عربستان ناشی از پیامدهای انقالب اسالمی
ایران است .بر اساس گزارش این روزنامه ،محمد بن سلمان
مدعی شد :رویکرد دینی افراطی در عربستان پدیدهای جدید
است و عامل آن انقالب ایران در سال  1979میالدی است
و اشغال مســجداالحرام در مکه از سوی افراطگرایان را نیز
واکنشی به افراطگرایی ایرانی شیعی خواند .محمد بن سلمان
در گفت وگو با این روزنامه آمریکایی همچنین مدعی شده:

انقالب ایران زندگی ســعودیها در طول سی سال گذشته
را هــدر داد و ما نمیخواهیم زندگی خود را به خاطر انقالب
خمینی (ره) که باعث افراطگرایی شــد تباه کنیم ،ما اکنون
میخواهیم بــه این دوره پایان دهیم ،ما و ملت عربســتان
میخواهیم از روزهای آینده بهره مند شــویم و روی توسعه
جامعه خودمان تمرکز کنیــم و همزمان میخواهیم از دین
و آداب و عقایــد خود محافظت کنیــم و به زندگی در دوره
بعد از ســال  1979پایان دهیم ،آن دوره دیگر تمام شــده
است .ولیعهد سعودی در حالی انقالب اسالمی ایران را عامل
افراط گرایی میداند که خاندان آل ســعود روابط محکمی با
فرقههای وهابیت دارند و عامل اصلی افراط گرایی در جهان
همان وهابیها هستند.
در سالهای گذشته شاهد سرکوب عقاید و اندیشههای
آزادیخواهانه در عربســتان و خفقان و تشدید اختالفات در
دستگاه حاکمه این کشور هستیم به شکلی که عربستان را به
مثابه یک بشــکه باروت ساخته و هر زمان آماده حمله است.
ســعودیها برای فرار از تنشها ،اختالفات و اعتراضهای
مردمی و سیاســی داخلی در سالهای اخیر به دنبال فرار رو
به جلو و اتهام زنی به کشــورهای همسایه و منطقه از جلمه
ایران بوده اند.

وزیر سعودی :برخی کشورهای عربی از اسرائیل منفورترند!

بــه گزارش پایگاه روســیا الیوم  ،ثامر الســبهان روز
شنبه در پســت توییتری خود با اشاره به دولت قطر ،میان
دشمنی اسرائیل به کشــورش و بحران این کشور و دیگر
کشــورهای عربی با دوحه گفت :ســعودیها در گذشته از
دشــمنی اسرائیل شکایت میکردند اما االن این شکایت از
یک کشور دوست است .اکنون برادران ما دشمن تر از این
رژیم هستند.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربســتان سعودی روز
جمعــه گفته بود :برخی اصول اساســی مانند عدم حمایت

از تروریســم و اقدامات افراطی ،عدم تحریک و گســترش
نفرت از طریق رســانهها و عدم مداخله در امور کشورهای
منطقه هســتند ،که همه کشــورها از جمله قطر باید بدان
پایبند باشند.
اظهارات این وزیر سعودی درحالیست که دست کم
درســالهای اخیر هیچ دشــمنی میان عربستان سعودی و
رژیم صهیونیســتی وجود ندارد و شــواهد بسیاری گزارش
شده که از گسترش روز افزون دوستی میان صهیونیستها
و حاکمان ریاض حکایت میکند.

غــذا و صندوق حمایــت از کودکان (یونیســف) به تازگی
در گزارشی نســبت به عواقب وخیم امنیت غذایی یمن در
صورت تخریب زیر ساخت بندر الحدیده بر اثر حمله هوایی
یا جنگ در این شهر هشدار دادند.
داسیلوا تصریح کرد :تولید محصوالت در سال گذشته
و در مقایسه با دوران قبل از جنگ 40 ،درصد کاهش نشان
میدهد و در ســال  2017میالدی به دلیل بارش ضعیف،
برداشت محصوالت پایینتر است.
به گفته وی ،فروپاشی کامل خدمات بهداشت عمومی
و دامپزشکی منجر به افزایش خطر بیماری و مرگ شده و
عالوه بر این استفاده از آب با کیفیت پایین در کشاورزی و
تولید غذا نیز خطراتی پدید آورده است.
وی گفــت :برنامههــای رصــد بیماریهــای دام و
واکسیناسیون متوقف شــده و خطر شیوع بیماریها باالتر
رفته و از ســوی دیگر ریسک بروز بیماریهای حیوانی در
حال ظهور و مسری نیز در تمام کشور وجود دارد.
داســیلوا ضمن تاکید بر اینکه چنانچه فوری نیازهای
مردم روســتاهای یمن که  70درصد جمعیت این کشور را
دربر میگیرند ،برآورده نسازیم ،چشماندازی برای یک آینده
بهتر نخواهیم داشت.
به گفتــه وی ،فائو تمام تالش خود را به کار گرفته تا
با بودجه محدودی که دارد در جبهههای بسیار به مقابله با
بحران در یمن بپردازد.
فائو به عنوان یک نهاد ســازمان ملل در سال 2017
میالدی طی برنامههای مختلف بهداشت حیوانی ،لبنیاتی،

تغذیه حیوانات ،تولید محصوالت کشــاوررزی و سبزیجات
کمکهایی در اختیار  450هزار نفر قرار داده است.
** سبد غذای  220دالری در یمن
داســیلوا گفت :یک جعبهابزار محصــوالت در یمن با
هزینه  220دالر میتواند غذای کافی برای حدود ســه ماه
خانوار را فراهم سازد .
بــه گفته وی ،یک جعبهابزار ســبزیجات با هزینه 80
دالر برای هر خانوار میتواند سبزیجات کافی برای مصرف
و یا حتی فروش را به مدت یک سال تامین کند.
وی اظهارداشــت :فائــو همکاری نزدیکــی با بانک
جهانــی ،برنامه جهانی غــذا ،صندوق کودکان ســازمان
ملــل (یونیســف) و دیگــر نهادهــا دارد تا تولیــد مواد
غذایــی را افزایــش دهــد ،وضعیــت معیشــت را ارتقاء
بخشــد ،از بهداشــت عمومی مراقبت کنــد و تحلیلهای
«طبقهبنــدی یکپارچه مراحــل امنیت غذایــی» را ارائه
کنند.
به گزارش ایرنا ،سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
(فائو) از ســازمانهای بینالمللی اســت که در سال 1945
توسط  44کشور عضو سازمان ملل متحد تاسیس شد.
این ســازمان برای گسترش و نوســازی کشاورزی،
جنگلداری ،شــیالت و تامین غذای مناسب برای همگان
به کشورهای در حال توسعه کمک میکند.
هدف این ســازمان ،باال بردن ســطح زندگی و بهبود
تغذیه مردم جهان ،توزیع مناســب مــواد غذایی در مناطق
مختلف جهان و ایجاد امنیت غذایی است.

مقامهای اطالعاتی آمریکا:

امارات با هک رسانههای قطری آتش تنش را روشن کرد

واشنگتن پســت درگزارشی نوشــت :یک مقام
اطالعاتی آمریکا فاش کرد کــه امارات متحده عربی
به منظور نســبت دادن و انتشار اظهارات دروغ به شیخ
تمیم بن حامد آل ثانی امیر قطر رســانههای دولتی و
مجــازی قطر را هک کرده بود ،اقدامی که جرقه تنش
بین دوحه با کشورهای عربی را شعله ور کرد.
براســاس این گزارش ،مقامهای آمریکایی هفته
گذشــته از تحلیلهای اطالعاتی جدیدی مطلع شدند
که توســط ســازمانهای اطالعاتی آمریکا جمعآوری
شــده تایید میکند در  23ماه مه ،مقامات ارشد دولت
امــارات درباره چنیــن طرحی و اجــرای آن صحبت
کرده بودند .براســاس این گزارش ،مشــخص نیست
که مقامات اماراتی خودشــان این طرح را پیاده کرده
یا اینکه آن را به پیمانــکار واگذار کرده اند .همچنین
مشــخص نیست که آیا دیگر کشورهای عربی از جمله
عربستان در پروژه هک مشارکت داشتهاند یا خیر.
طبق گزارشــی که روی وبسایتهای دولتی قرار

گرفته بــود ،امیر قطر گفته بود کــه ایران یک قدرت
اسالمی اســت و از حماس تمجید کرده بود .اظهاراتی
کــه دوحه آن را رد کرد و اعالم کرد که ســایتهای
دولتی این کشــور مــورد حمله هکری قــرار گرفته
اســت .عربســتان ،بحرین ،امارات و مصر این ادعا را
رد کــرده و به دنبال آن روابط خــود با قطر را قطع و
محدودیتهایی علیه این کشور اعمال کردند .براساس
این گزارش ،سایتهای قطری روز  24مه ،درست چند
روز بعد از جمع بندی ســفر ترامپ به عربستان و دیدار
با رهبران کشــورهای عربی درباره مقابله با تروریسم
مورد حمله هکری قرار گرفتند.
یوسف العطیبه ســفیر امارات در آمریکا ،گزارش
واشــنگتن پســت را دروغ خوانده و گفته که ابوظبی
هیچ نقشــی در حمله هکری مورد ادعای این روزنامه
نداشته اســت .وی مدعی شــد ،آنچه که درباره قطر
درســت اســت حمایت از تروریســم ،افراط گرایی و
تضعیف ثبات همسایگانش است.

حمله اردوغان به اتحادیه اروپا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همچنین بر
پایبندی به مجازات اعدام در صورت تصویب در مجلس
تاکید کرد.
اردوغان که در مراســم رونمایــی از تندیس 250
کشــته کودتای سال گذشته حاضر شده بود ،بروکسل را
به چندین دهه ســنگ اندازی بر ســر راه ترکیه جهت
پیوســتن به اتحادیه اروپا متهم کرد .وی با اشاره به عدم
وفاداری بروکسل به تعهدات خود درباره توافق گذرنامهها
برای کمک به مهاجرین ســوری افزود :موضع اتحادیه
اروپا مشــخص است 54 ،سال گذشت و هنوز با ما بازی
میکند  .اردوغان افزود :خودمان مســائل را حل و فصل

خواهیم کرد و گزینه دیگری وجود ندارد.
گفتنی اســت روابط اروپا با ترکیــه به دلیل نگرانی
غرب از سرکوب ،پس از کودتا بحرانی شد.
زیــرا مقامات ترکیه حدود  150هــزار نفر را از کار
اخــراج و بیش از  50هزار نفــر را به دلیل مظنون بودن
به داشــتن ارتباط با فتح اهلل گولن مخالف دولت و مقیم
در آمریکا که آنکارا وی را مسئول کودتا میداند ،بازداشت
کردند .وی در اوج فریاد مردم که پرچم ترکیه را در دست
داشتند افزود من کاری به گفتههایهانزو جرج ندارم من
به سخنان احمد ،محمد ،حسن ،حسین ،عیسی ،فاطمه و
خدیجه اهمیت میدهم.

