
شمخانی به مسکو می رود 
علی ش��مخانی، نماینده مق��ام معظ��م رهبری و 
دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی با قب��ول دعوت نیکالی 
پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه برای شرکت 
و سخنرانی در دهمین اجالس دبیران شورای امنیت 
ملی کش��ورهای عضو و ناظر س��ازمان همکاری های 
شانگهای به مسکو سفر خواهد کرد. به گزارش ایسنا، 
دبیر شورایعالی امنیت ملی کش��ورمان در جریان این 
سفر، دیدارهای دوجانبه ای نیز با برخی مقامات سیاسی 
و امنیتی روسیه و همچنین همتایان حاضر در اجالس 
خواهد داشت. این اجالس روز دوشنبه سیزدهم آوریل 
)24 فروردین ماه ( با حضور کش��ورهای عضو ش��امل 
قزاقستان، چین، قرقیزس��تان، روسیه، تاجیکستان و 
ازبکستان و همچنین نمایندگان کشورهای ناظر شامل 
افغانستان، هند، ایران، مغولستان و پاکستان در مسکو 

پایتخت روسیه آغاز به کار خواهد کرد. 
بحث و گفت وگو درخصوص مسائل امنیتی در فضای 
سازمان همکاری شانگهای با توجه به تحوالت موجود 
در منطقه و کشورهای همجوار از موضوعات اصلی این 
نشست اعالم شده اس��ت. سازمان همکاری شانگهای 
 که یک سازمان بین دولتی و بین المللی است در تاریخ

 15 ژوئن  س��ال 2001 میالدی در ش��انگهای چین از 
سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان 

و ازبکستان تأسیس شده است. 

فابیوس:  تحریم ها به شرط اجرای 
تعهدات از سوی ایران، لغو خواهد شد 
وزیر خارجه فرانس��ه باقی مان��دن برخی تحریم ها 
علیه ایران تا زم��ان آن چه آن را اعتمادس��ازی عنوان 
می کرد، خواستار شد. به گزارش ایسنا، لوران فابیوس 
در گفت وگو با روزنامه الریاض چاپ عربستان درپاسخ 
به این که آیا به نظر شما توافق انجام شده بر سر برنامه 
هسته ای ایران اطمینان الزم را به ساکنان کشورهای 
حوزه خلیج ف��ارس می دهد، بیان ک��رد:   نگرانی های 
س��اکنان کش��ورهای منطقه و رهبران آنه��ا را درک 
می کنم. همه از مواضع من دراین باره خبر دارند. فرانسه 
مایل به امضای توافق اس��ت اما این توافق باید توافقی 
محکم و اجرای آن هم قابل تحقق باش��د و عالوه بر آن 
از اشاعه سالح هسته ای جلوگیری و امنیت منطقه را نیز 
تضمین کند. وی ادامه داد:   هفته گذشته در لوزان توافق 
مرحله ای حاصل شد که این نوعی پیشرفت بود. االن 
نیز باید تالش شود تا توافق فراگیری تا 30 ژوئن انجام 
ش��ود اما ما همچنان کارهای زیادی را پیش رو داریم. 
منطقه خلیج )فارس(  باید عاری از س��الح هس��ته ای 
باشد. تحریم ها نیز لغو خواهد ش��د اما به شرط این که 
ایران تعهداتش را اجرا کند. فابیوس افزود: اصرار کردم تا 
تحریم ها به صورت تدریجی لغو شوند و در صورت نقض 
توافق از سوی ایران، این تحریم ها قابل بازگشت باشند. 
وی تصریح کرد:   مسأله لغو تحریم ها مسأله حساسی 
اس��ت. ایران خواهان لغو فوری و نهایی همه تحریم ها 
است درحالی که مواضع فرانس��ه برخالف آن است. ما 
در چارچوب توافق مرحله ای دو اصل را در نظر گرفتیم 
یکی این که به موجب ای��ن توافق لغو تحریم ها باید در 
مقابل اجرای همه تعهدات از سوی ایران باشد و این امر 
باید مورد تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد. دوم 
این که لغو تحریم ها باید قابل بازگشت باشد تا بتوانیم 
در صورت ایجاد اختالل در توافق از سوی ایران، مسأله 

تحریم ها را برگردانیم. 

انتقاد شدید اوباما از مخالفت های 
جمهوری خواهان با بیانیه سوییس

رئیس جمه��وري آمریکا ضم��ن انتقاد ش��دید از 
مخالفت ه��ا با بیانیه مش��ترک ایران و گ��روه 1+5 در 
سوییس ابراز امیدواری کرد که این چارچوب بتواند به 

یک توافق نهایی منجر شود.
به گزارش ایس��نا، ب��اراک اوبام��ا رئیس جمهوری 
آمریکا روز شنبه در حاشیه نشست سران قاره آمریکا 
در پاناما از مخالفت های اخیر جمهوریخواهان و برخی 
دموکرات ها با بیانیه مشترک ایران و گروه 1+5 که در  
2 آوریل در سوییس منتش��ر شد، به شدت انتقاد کرد. 
رئیس جمهوری آمری��کا دراین باره گفت: جناح گرایی 
حزبی در برخورد با مسأله هسته ای ایران و دیگر مسائل 
مربوط به سیاست خارجی غیرقابل قبول است و باید 

متوقف شود.
وی در ادامه به اظهارات اخیر سناتور جان مک کین 
اش��اره کرد و گف��ت: این واکنش ها نش��ان دهنده این 
اس��ت که هر دو ح��زب آمریکایی حد و مرزه��ا را زیر 
پا گذاش��ته اند و ما دوباره و دوباره شاهد آن هستیم. به 
نوشته این روزنامه آمریکایی، جان مک کین روز جمعه 
پس از سخنرانی رهبر ایران درباره بیانیه لوزان، نسبت به 
تفاوت متن سند منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه 
آمریکا و اظهارات مقامات ایرانی درباره این بیانیه ابراز 
نگرانی کرد و گفت:  سخنان رهبر ایران نشان می دهد 

که تهران و واشنگتن اختالف نظرهای زیادی دارند.
این س��ناتور آمریکایی همچنین تأکید کرد:  این 
مس��أله که روایت دولت آمریکا از تفاهم هس��ته ای 
حاصل ش��ده در لوزان با آنچه رهب��ر ایران توصیف 
می کند تف��اوت زی��ادی دارد غیرقابل انکار اس��ت. 
رئیس جمهوری آمری��کا در ادامه به نام��ه اخیر 47 
س��ناتور جمهوری خواه به ایران اش��اره ک��رد که در 
آن هش��دار داده بودند یک توافق هس��ته ای تنها تا 
پایان دوران ریاس��ت جمهوری اوباما اعتب��ار دارد و 

رئیس جمهوری بعدی می تواند آن را نقض کند.
اوبام��ا ضم��ن انتق��اد ش��دید از ای��ن اق��دام 
جمهوری خواهان گفت:   فارغ از این که رئیس جمهوری 
و وزیر امور خارجه آمریکا چه کس��ی باشد این روش 
هدایت سیاست خارجی نیس��ت. وی تأکید کرد: من 
هنوز قویا بر این باورم که چارچوب سیاس��ی به دست 
آمده با ایران بهترین راه برای جلوگیری از دس��تیابی 
این کش��ور به ظرفیت تولید سالح هس��ته ای است و 
اگر توافق هسته ای نهایی نتیجه مورد نظر ما را تأمین 
نکند آمریکا می تواند از این مذاکرات کناره گیری کند. 
رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد:  جمهوری خواهان به 
جای این که برای بهتر شدن این توافق هسته ای تالش 
کنند با انتقاداتشان درحال غرق کردن آن هستند و من 
نمی توانم درک کنم که چرا همه برای مشارکت در این 

شکست تالش می کنند.
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باراک اوباما و همتای کوبایی اش، رائول کاس��ترو در 
روز شنبه و در طی دیداری که باالترین سطح مذاکرات 
میان واشنگتن و  هاوانا در 60 سال گذشته بود با یکدیگر 
 گفت وگو کردند. اوباما و کاس��ترو در جریان این دیدار

80 دقیقه ای با یکدیگر توافق کردند که اقداماتی را در 
جهت بهبود روابط کوبا و آمریکا انجام دهند تا به چندین 

دهه خصومت میان 2 کشور پایان دهند.
باراک اوباما نشس��ت خصوص��ی اش با کاس��ترو را 
 »تاریخ��ی« توصیف ک��رد و گف��ت،  در مقطع کنونی

 2 کش��ور می توانند به دش��منی  دوران جنگ س��رد 
پایان دهند. با ای��ن حال رئیس جمه��وری آمریکا در 
ادام��ه عنوان کرد ک��ه به اعمال فش��ار بر این کش��ور 
کمونیس��تی درخص��وص مس��ائل حقوق بش��ری و 
دموکراس��ی ادامه خواه��د داد. ب��ه گ��زارش رویترز، 
اوباما در جری��ان دیدار خود با کاس��ترو در پاناما گفت: 
»بدیهی اس��ت که تفاوت ه��ای عمی��ق و قابل توجه 
 می��ان 2دول��ت همچن��ان پابرجاس��ت«.دیدار ای��ن

 2 رئیس جمهوری در حاشیه نشست 2 روزه سران قاره 
آمریکا صورت گرف��ت. رئیس جمهوری آمریکا معتقد 
است که همچنان نگرانی های میان طرفین درخصوص 
 سیاست های یکدیگر باقی اس��ت با این حال همکاری
 2 دولت به افزایش تعامل تجاری، س��فر میان 2 کشور 
و روابط دیپلماتی��ک منجر خواهد ش��د. اوباما پس از 
نشس��ت با کاس��ترو به خبرنگاران گفت: »جنگ سرد 
پایان یافته  اس��ت و کوبا تهدیدی برای ایاالت متحده 
محس��وب نمی ش��ود«. رئیس جمهوری آمریکا برای 
تأکید بیشتر بر س��الیان درازی که از دوران جنگ سرد 
گذشته  است عنوان کرد که او در سال 1959 که برادران 
کاس��ترو به دنبال انقالب کوبا به قدرت رسیدند هنوز 
متولد نش��ده بود. این دیدار به دنبال توافق ماه دسامبر 
که در جریان آن اوباما و کاس��ترو اعالم کردند، 2 کشور 
به سمت عادی سازی روابط حرکت خواهند کرد صورت 
گرفت. روابط دیپلماتیک آمریکا و کوبا از سال 1961 و 
به تصمیم واشنگتن قطع شده  است. رئیس جمهوری 
آمری��کا همچنین از تصمی��م خود ب��رای تجدیدنظر 
درخصوص سیاست های آمریکا در قبال کوبا خبر داد و 
عنوان کرد رویکرد  قدیمی خصومت آشکار و تحریم های 

اقتصادی شکس��ت خورده و تغییرات عمده ای در این 
جزیره حوزه کارائیب حاصل نشده   است، بنابراین زمان 

آن فرا رسیده تا راه تازه ای اتخاذ شود.
از م��اه دس��امبر برخ��ی از محدودیت های س��فر و 
تجارت میان کوبا و آمریکا برچیده ش��ده  اس��ت، با این 
حال تحریم های اقتصادی که در طول این س��ال ها در 
جریان بوده  همچنان برقرار است. رائول کاسترو نیز در 
جریان دیدار با همتای آمریکای��ی اش از ادامه اقدامات 
در مس��یر عادی  س��ازی روابط خب��ر داد و همچنین 
عنوان ک��رد که پذیرای گفت وگو درمورد حقوق بش��ر 
و دیگر مس��ائل خواهد بود. رهبر کوبا در این خصوص 
گفت: »ما برای گفت وگو درخصوص تمامی مس��ائل 
آماده ایم، اما باید بسیار شکیبا باشیم«. رائول کاستروی 
83 س��اله در س��ال 2008 و به دنبال برکن��اری فیدل 
کاس��ترو به دلیل بیماری به قدرت رس��ید. کاسترو در 

جریان یکی از جلس��ات اعضای این نشست و پیش از 
دیدار با رئیس جمهوری آمریکا از اوباما به خاطر برخی 
جوسازی های احساس��ی علیه آمریکا به خاطر تالش 
برای سرنگونی حکومت کمونیستی کوبا در دوران جنگ 
س��رد عذر خواهی کرد. کاسترو همچنین در اظهاراتی 
عن��وان کرد که نبای��د اوباما را به خاطر سیاس��ت های 
پیشین آمریکا در گذشته س��رزنش کرد و او را »مردی 
صادق« خواند. رائول کاس��ترو پس از به قدرت رسیدن 
اقداماتی را در جهت اصالح ب��ازار و تقویت اقتصاد کوبا 
انجام داده اس��ت با این حال در اقدامات خود محتاطانه 
عمل می کند و تصریح کرده اس��ت که هیچ تمایلی به 
پایان حکومت کمونیستی ندارد. در سوی دیگر، اوباما 
نیز به عنوان یک رئیس جمه��وری دموکرات به خاطر 
تغییر رویکرد اساسی اش نس��بت به کوبا، با انتقاداتی 
از سوی کنگره مواجه اس��ت. منتقدان بر این باورند که 

او بدون پافش��اری بر اصالحات سیاسی کوبا امتیازات 
بس��یاری را به  هاوانا اعطا کرده است. رئیس جمهوری 
آمریکا می تواند درخصوص تسهیل برخی از تحریم ها 
اقدام کند، با این حال لغو کلی  تحریم های تجاری کوبا 
تنها با نظ��ر کنگره جمهوری خ��واه آمریکا امکان پذیر 
اس��ت. تجدیدنظر رئیس جمهوری آمریکا درخصوص 
سیاست هایش در قبال کوبا بخشی از رویکرد گسترده 
وی برای یافتن زمینه های مشترک با دشمنان سنتی 
ایاالت متحده آمریکا است و با وجود برخی انتقادات از 
س��وی مخالفان همچنان به این رویکرد پایبند است. 
اوباما در جریان سخنرانی روز شنبه خود در نشست پاناما 
رهبران آمریکای التین را به منظور بهبود حقوق بشر و 
دموکراسی به چالش طلبید و خواستار پایان استفاده آنها 
از سیاست های پیشین آمریکا به عنوان »بهانه ای« برای 

مشکالت اقتصادی داخلی این کشور ها شد.

اخبار    دیپلماسی

اوباما در دیداری تاریخی با کاسترو: 

تحریم ها شکست  خورده اند  باید راه تازه ای را بیازماییم

سخنگوی ائتالف موسوم به »طوفان قاطع« اعالم کرد 
که این ائت��الف تحت رهبری عربس��تان از آغاز حمله، 
1200 حمله هوایی به یمن داش��ته اس��ت. در همین 
حال وزارت خارجه در دولت مس��تعفی یمن اعالم کرد 
که تمامی آب های منطقه ای یمن منطقه ممنوعه اعالم 
شده است. به گزارش ایس��نا، به نقل از پایگاه اینترنتی 
شبکه خبری الجزیره، احمد عسیری، سخنگوی ائتالف 
طوفان قاطع در کنفرانسی خبری در ریاض اعالم کرد 
که عملیات هوایی ائتالف برای تحقق اهداف خود ادامه 
دارد و ادامه این عملیات براس��اس دس��تور کار از پیش 
طراحی ش��ده صورت می گیرد. وی تصری��ح کرد:   این 
عملیات هوایی به صورت افزایشی ادامه می یابد چرا که 
در مرحله نخست خود با روزانه 35 حمله هوایی آغاز شد 
و س��پس این حمالت به 50 و سپس 80 حمله افزایش 
یافت تا این که در روزهای اخیر 120 حمله در طول روز 
صورت گرفته اس��ت. وی افزود:  طوفان قاطع حمالت 
 خود را با نیروهای دفاع هوایی حوثی ها و نیروهای حامی 
علی عبداهلل صالح، رئیس جمهوری پیش��ین یمن آغاز 
کرد و سپس حریم هوایی را تحت سیطره خود درآورد 
و به موش��ک های دوربرد و جنگنده ها اجازه بلند شدن 
نداد. عسیری گفت: درحال حاضر در این حمالت بیشتر 
روی مواضع و پایگاه های حوثی ها و تحرکات آنها تمرکز 
می شود و تیپ ها و اردوگاه هایی که برای آنها پشتیبانی 
و حمایت به عمل می آورند، ه��دف قرار می گیرند. وی 
گفت: پروازهایی که صورت گرفته با مش��ارکت تمامی 
کشورهای ائتالف و براس��اس طرحی از پیش طراحی 

شده بوده است و همگان به نقش خود در این زمینه عمل 
می کنند. عسیری همچنین گفت که اوضاع در مرزهای 
عربستان با یمن تحت کنترل ارتش است و درگیری های 
پراکنده ای در بخش نج��ران صورت می گیرد که ارتش 
عربس��تان به عوامل ش��لیک آتش ها پاس��خ می دهد. 
عسیری عنوان داشت: آغاز مرحله جنگ زمینی زمانی 
خواهد بود که این امر ضروری باش��د. ما از شیوخ قبایل 
می خواهیم تا حمایت خود را از »نظام قانونی« در یمن 
نشان دهند و اکنون زمان مناسبی برای این مسأله است.

اعالم حمایت افغانستان از عربستان
دول��ت افغانس��تان از ایج��اد ائت��الف نظام��ی 
عربستان سعودی در مقابله با حوثی های یمن، اعالم 
حمایت کرده است. افغانستان تأکید کرده که با »تمام 
نیرو« در کنار عربستان سعودی ایستادگی می  کند. 
براساس اعالمیه ای که توسط دفتر ریاست جمهوری 
منتشر ش��ده، این تصمیم پس از مش��ورت با علما، 
روحانیون و رهبران سیاس��ی و جهادی در جلس��ه 
ش��ورای امنیت ملی اتخاذ شده اس��ت. در اعالمیه 
دفتر ریاس��ت جمهوری آمده اس��ت: دولت و مردم 
مسلمان افغانس��تان روابط عمیق تاریخی و دینی با 
کشور عربستان سعودی داش��ته و دفاع از سرزمین 
مق��دس حرمی��ن ش��ریفین را دین هر مس��لمان 
 می دانن��د. از همین رو، در دفاع از س��رزمین مقدس

 حرمین ش��ریفین با تمام نیرو در کنار دولت و مردم 
برادر و مسلمان کشور عربستان سعودی، در صورت 

بروز هر نوع تهدید قرار دارد.

1200حمله به یمن از آغاز تجاوز عربستان 

روز گذش��ته هیالری کلینتون به صورت رس��می 
نامزدی خود برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 2016 
آمریکا را اعالم کرد ت��ا به گفته خود ضربه ای دیگر را به 
»سقف شیشه ای س��خت و مرتفع« وارد کند. هیالری 
کلینتون پیش از این نیز بخت خود را برای ورود به کاخ 
سفید آزموده بود، هر چند که این بار به عنوان نماینده 

اصلی حزب دموکرات  پا به میدان می گذارد.
به گفته دس��تیاران او، کمپین انتخاباتی کلینتون 
به تشریح برنامه های او برای اقتصاد نابرابر و همچنین 
ماهیت تاریخی اقدام او برای بدل ش��دن به نخستین 
رئیس جمهوری زن آمری��کا می پ��ردازد.  اما هیالری 
کلینتون پس از چند دهه حضور در برابر انظار عمومی 
به  عنوان همس��ر رئیس جمهوری پیشین آمریکا، بیل 
کلینتون و همچنین عضویت در سنای آمریکا و وزارت 
امور خارجه با چالشی برای جلب اعتماد رأی دهندگان 

عادی مواجه خواهد بود.
چالش دیگر کلینتون در این مس��یر، فرو نش��اندن 
جنجالی  است که بر سر اس��تفاده وی از حساب ایمیل 
ش��خصی اش در دوران تصدی اش ب��ر وزارت  خارجه 
پدید آمده  اس��ت. جمهوری خواهان استفاده کلینتون 
از ایمیلی ش��خصی را ناش��ی از میل او به پنهان کاری 
می دانند اما کلینتون خود عنوان کرده  که برای راحتی 
بیشتر از یک حساب ایمیل استفاده کرده  و می بایست از 
ایمیل دولت استفاده می کرده  است اما با این حال هیچ 

قانونی را نقض نکرده  است.
کلینتون که در  سال 2008 نامزدی حزب دموکرات  

را در رقابتی نفس گیر به اوباما واگذار کرد، کمپین خود 
را با انتش��ار ویدیویی  روی ش��بکه های اجتماعی آغاز 
می کند، این خبر از سوی یکی از اعضای حزب دموکرات 
که از برنامه های انتخاباتی او آگاه اس��ت، اعالم ش��د. او 
سپس به »آیووا« سفر خواهد کرد که میزبان نخستین 

مناظره انتخاباتی نامزد ها در  سال 2016 خواهد بود.
از زم��ان کناره گی��ری کلینت��ون در دور مقدماتی 
انتخاب��ات 2008 در رقاب��ت ب��ا اوبام��ا، بس��یاری از 
دموکرات ها بی صبرانه در انتظار اعالم نامزدی کلینتون 
بودند. کلینت��ون پس از کناره گیری خ��ود از انتخابات 
2008 ضمن بیان تاس��ف عنوان کرد که این بار موفق 
به شکستن »آن سقف شیشه ای سخت و مرتفع« نشده 
است. این در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهوری 
آمریکا روز شنبه و در جریان نشست با سران کشور های 
قاره آمریکا در پاناما در یک کنفرانس خبری عنوان کرد 
که کلینتون می تواند به »رئیس جمهوری عالی« بدل 
شود. بر اساس نظرسنجی ها، کلینتون نسبت به دیگر 
رقبای خ��ود در اردوی دموکرات ها از بخت بیش��تری 
بهره مند است. نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز 
و موسس��ه بازاریابی ایپس��وس از حمایت 60 درصدی 
دموکرات ه��ا از کلینت��ون حکای��ت می کن��د. در این 
نظرسنجی »الیزابت وارن«، س��ناتور ماساچوست که 
یکی از گزینه های احتمالی لیبرال ها به شمار می رود، 
با اختالفی چش��مگیر و با حمایت تنه��ا 18 درصد از 
دموکرات ه��ا در رده دوم ق��رار دارد، هر چند که او خود 

احتمال نامزدی اش در این انتخابات را رد کرده  است.

هیالری کلینتون رسما نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد

اخبار  جهان

پاپ کشتار ارامنه را »نسل کشی« نامید
رهبر کاتولیک های جهان روز گذشته برای توصیف 
قتل عام ارامنه به دس��ت ترک ه��ای عثمان��ی از واژه 
»نسل کش��ی« اس��تفاده کرد. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، پاپ فرانس��یس، رهبر کاتولیک های جهان در 
جریان مراسم عش��ای ربانی در سنت پیترز باسیلیکا 
و در بزرگداش��ت قتل ع��ام ارامنه به دس��ت ترک های 
عثمانی گفت: در یک قرن گذش��ته جامعه بش��ری با 
نخستین نسل کش��ی در قرن بیس��تم مواجه بود که 
قتل عام ارامنه محسوب می شود. وی افزود: این وظیفه 
ماست تا یاد و خاطره این قتل عام را گرامی بدانیم و هر 
وقت که این یاد از ذهن ها پاک ش��ود به این معناس��ت 
که ش��یطان بار دیگر اجازه داده تا زخم های ما س��ر باز 
کند. رهبر 78ساله کاتولیک های جهان به شدت برای 
استفاده از واژه نسل کش��ی در توصیف قتل عام ارامنه 
توسط ترک های عثمانی تحت فشار قرار داشت. دولت 
ارمنستان اعالم کرده که در سال های 1915 تا 1917 
نیروهای امپراتوری عثمانی 1/5 میلی��ون از ارامنه را به 
قتل رساندند که این اقدام نسل کشی محسوب می شود 
 ام��ا دولت ترکیه این ادع��ا را رد ک��رده و می گوید تنها 
300 تا 500 هزار ارمنی و همچنین شهروند ترکیه ای 

در پی قیام ارمنی ها علیه حکام عثمانی به قتل رسیدند.

آزادی دانشجویان دانشگاه االنبار از 
محاصره داعش

یک منب��ع آگاه وزارت دف��اع عراق اع��الم کرد که 
نیروهای امنیتی دانش��جویان دختر دانش��گاه االنبار 
را از محاص��ره داعش خ��ارج کردند. به گ��زارش ایرنا، 
 این منبع افزود: دس��تگاه های امنیتی موفق به انتقال 
360 دانش��جوی دختر که میان تبادل آتش نیروهای 
ارتش و تروریست های داعش گیر افتاده بودند، شدند. 
بر این اس��اس، با ورود تجهیزات نظامی شامل 3 تیپ 
زرهی ارتش و دس��تگاه مبارزه با تروریس��م به استان 
االنب��ار، عملیات نظامی بی��رون راندن داع��ش از این 
شهر آغاز و همزمان با آن بمباران هوایی شدید مواضع 
داعش در داخل منطقه البوفراج توس��ط نیروی هوایی 
صورت گرفت. از سوی دیگر، منابع عشایر استان االنبار 
اعالم کردند شمار تروریس��ت های داعش که دست به 
حمله های اخیر به این استان زدند، بالغ بر 2 هزار و 500 
تن مجهز به انواع سالح بود. این منابع افزودند: »داعش با 
حمله های اخیر مناطق تحت کنترل خود در داخل شهر 

الرمادی مرکز استان االنبار را افزایش داد«. 

مادورو خواستار لغو تحریم های 
آمریکا علیه ونزوئال شد

رئیس جمهوری ونزوئال در حاش��یه نشس��ت سران 
کشور های قاره آفریقا خواستار لغو تحریم های آمریکا 
علیه کشورش ش��د و برای گفت وگو با اوباما به منظور 
حل اختالفات میان 2 کش��ور اعالم آمادگ��ی کرد. به 
گزارش ایسنا، رئیس جمهوری ونزوئال در نشست سران 
قاره آمریکا در پانام��ا در حالی  که اوباما س��الن را برای 
گفت وگو با رئیس جمهوری کلمبیا ترک می کرد، گفت: 
»من برای گفت وگو با اوباما ب��ا احترام و صداقت، اگر به 
آن تمایل داشته باشد، آماده ام«. وی اوباما را خطاب قرار 
داد و گفت: »من دستم را برای حل مشکالت به طرف 
شما دراز می کنم«. مادورو همچنین از بی پاسخ ماندن 
نامه های وی به اوباما ابراز تأس��ف ک��رد. دولت ونزوئال 
همچنین طوماری با بیش از 10 میلیون امضا را به دولت 
آمریکا تحویل خواهد داد که از باراک اوباما می خواهد که 

تحریم ها علیه کاراکاس را لغو کند.

بازگشت سفیر قطر به قاهره
»سیف بن مقدم البوعینین« سفیر قطر در قاهره و 
نماینده دایمی آن در اتحادیه عرب شنبه شب به قاهره 
بازگشت. به گزارش تسنیم، سیف بن مقدم البوعینین 
شب گذشته با یک هواپیمای قطری وارد فرودگاه قاهره 
ش��د تا فعالیت خود به عنوان س��فیر قطر را در سفارت 
این کشور از س��ر گیرد. س��فیر قطر از تاریخ 19 فوریه 
گذشته از سوی وزارت خارجه این کشور برای مشورت 
فراخوانده ش��ده بود.  روابط قاهره و دوحه از زمان عزل 
محمد مرس��ی، رئیس جمهوری منتسب به جماعت 
اخوان المسلمین در جوالی  سال 2013 و حمایت های 

دوحه از این جماعت به تیرگی گرایید.

نخست وزیر هند: 

عضویت در شورای امنیت سازمان ملل 
حق اساسی هند است 

نخس��ت وزیر دول��ت دهلی نو ب��ا حض��ور در جمع 
شهروندان هندی مقیم فرانسه عضویت این کشور در 
شورای امنیت س��ازمان ملل متحد را حق اساسی هند 
دانست. به گزارش تسنیم، »نارندرا مودی« نخست وزیر 
هند با حضور میان شهروندان این کشور در »فرانسه«، 
اعالم کرد: »زمان آن فرا رس��یده که هند بدون نیاز به 
کشوری عضو شورای امنیت سازمان ملل شود«. مودی 
در ادامه گفت: »عضویت در شورای امنیت سازمان ملل 
حق اساسی هند است و این کشور برای رسیدن به آن 

نیازمند هیچ قدرت خارجی نیست«.

کنیا خواستار برچیدن اردوگاه 
آوارگان سومالیایی شد

دولت کنیا از سازمان ملل متحد خواست تا اردوگاه 
آوارگان »َدداب« در این کش��ور را برچین��د و بیش از 
نیم میلیون س��ومالیایی س��اکن در آن را به س��ومالی 
بازگرداند. به گزارش یورونیوز، َدداب واقع در نزدیکی مرز 
کنیا با سومالی بزرگترین اردوگاه آوارگان در آفریقا به 
ش��مار می رود. این اردوگاه که در  سال 1991 میالدی 
ایجاد شده  اس��ت، 600 هزار آواره سومالیایی را در خود 
جای داده  اس��ت، برخ��ی از خانواده های س��ومالیایی 
بیش از 20 سال اس��ت که در »َدداب« ساکن هستند. 
درخواس��ت دولت کنیا برای برچیده شدن این کمپ 
به دنبال حمله خونین اسالم گرایان افراطی الشباب به 
دانشگاه گاریسای کنیا مطرح می شود. مقامات کنیایی 
می گویند شبه نظامیان الش��باب از اردوگاه »َدداب« به  

عنوان پناهگاهی امن بهره می برند.

شهروند| فرمانده نیروی زمینی ارتش  گفت که تهدید جنگ بر سر 
منابع آبی در آینده متصور است و کارشناسان ارتش درحال مطالعه و 
تحقیق درباره احتمال بروز تهدیداتی درخصوص جنگ بر سر تسلط بر 

منابع آبی هستند. 
س��رتیپ احمد رضا پوردستان که در کنفرانس خبری به مناسبت 
فرارس��یدن 29 فروردین، روز نیروی زمینی ارتش، سخن می گفت، 
در پاسخ به سوال خبرنگار »شهروند« درباره استراتژی نیروی زمینی 
ارتش درخصوص تهدید ها و انواع جنگ های آینده ازجمله جنگ بر 
سر آب، گفت: »احتمال بروز جنگ بر سر آب یکی از تهدید های نوینی 
است که به آن اشاره شده است و گفته می شود که پس از جنگ بر سر 
نفت، کشورها با تهدیدی به نام جنگ بر سر منابع آبی مواجه خواهند 
شد. در نیروی زمینی ارتش هم در این زمینه مطالعاتی درحال انجام 
است، اما درحال حاضر ما این تهدید را نزدیک نمی بینیم. البته با توجه 
به محدود بودن منابع آب، قابلیت های دفاعی برای مراقبت از این منابع 
دیده ش��ده ولی فعال تهدیدی در این حوزه نمی بینیم .« خاورمیانه با 
وجودی که 5 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده تنها صاحب 
یک درصد از منابع آب اس��ت و این مسأله در کنار منابع مشترک آبی 
بین کشورهای این منطقه، این منطقه از جهان را مستعد جنگ بر سر 

آب ساخته است.
برای مثال دو رود مهم دجله و فرات بین س��ه کشور ترکیه، عراق و 
سوریه و رود اردن بین فلسطین، لبنان، اردن و اسرائیل می تواند محل 
نزاع باش��د. از سوی دیگر رود نیل که بر خالف بس��یاری از جنوب به 
شمال جاری است می تواند باعث درگیری بین سودان، مصر و اتیوپی 

شود. 

در منطقه آس��یای مرک��زی نی��ز رود اورال که بین کش��ورهای 
قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان جاری 
 اس��ت، بالقوه به عنوان یک کانون ج��دی بحران مورد توجه اس��ت.

در منطقه جنوب آسیا نیز سد »وورال« می تواند منشأ تنش های آتی 
بین هند و پاکستان و سد »فاراکا« منبع بالقوه ای برای تنش بین هند و 
بنگالدش باشد. از سوی دیگر رود »ماهاکالی« نیز می تواند همانند یک 
بمب دستی بین نپال و هند عمل کند. با این حال مناطقی از جهان نیز 
هستند که کمتر با مشکل کم آبی مواجه اند. برای مثال تنها رود آمازون 
و ش��عبات مختلف آن در آمریکای جنوبی، 15 درصد از آب ش��یرین 
جهان را شامل می ش��ود ولی در همین مناطق نیز تنش بر سر منابع 
آب با افزایش روند گرمایش زمین به هیچ وجه دور از انتظار نیست. برای 
مثال رود کلرادو می تواند منش��أ تنش بین آمریکا و مکزیک باشد. در 
جنوب آمریکا نیز میزان سهم آبی از رود مشترک »ال پالتا« بین برزیل، 

آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه مطرح است.

در قاره آفریقا نیز وضع به مراتب بدتر است. این قاره عالوه بر مسأله 
داشتن منابع آبی مشترک و کمبود آب، با معضل دسترسی شهروندان 
به آب س��الم نیز روبه رو اس��ت. در جنوب آفریقا دو کشور بوتسوانا و 
نامیبیا تاکنون بارها بر سر مالکیت منابع آبی مشترک و مورد اختالف 
جنگیده اند. سرتیپ پوردستان همچنین درخصوص جنگ ناهمتراز و 
تهدید های منطقه ای گفت: »در گذشته جنگ ها به صورت ناهمتراز 
بود و نیروی های فرامنطقه ای در منطقه حضور داشتند، اما با توجه به 
شکستی که خوردند منطقه را ترک کردند و روی به جنگ های نیابتی 
آوردند. امروز فضای جنگ، فضای جنگ های نیابتی است. برای مثال 
داعش به نیابت از استکبار در منطقه حاضر شده است ضمن این که ما از 

جنگ های ناهمتراز هم غافل نیستیم. 
فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین در واکنش به تجاوز ائتالف 
عربی به یمن، گفت: عربستان در این تجاوز شکست خواهد خورد زیرا 
ملت یمن مقاوم و شجاع است. من به عنوان یک نظامی توصیه می کنم 
که ارتش عربستان دست از تجاوز خود بردارد زیرا قطعا شکست خواهد 
خورد. هنوز گلوله ای به سمت ارتش عربستان شلیک نشده ولی ما آثار 
شکست را در ارتش اجاره ای عربستان می بینیم، وای به حال روزی که 
چند ترقه در ریاض شلیک شود.  پوردستان همچنین از رژه یگان های 
نیروی زمینی ارتش در سراسر کشور در روز 29 فروردین ماه خبر داد 
و گفت: »امسال نیز مثل هر  سال شاهد مراسم پرشکوه سان و رژه در 
تهران و شهرستان ها هستیم که در تهران عالوه بر رژه یگان های پیاده 
و موتوری، رژه بالگردهای هوانیروز و جنگنده های نیروی هوایی ارتش 
را خواهیم داشت و همزمان یگان های شناور نیروی دریایی در آب های 

دریای مکران رژه خواهند رفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پاسخ به »شهروند« خبر داد: 

کارشناسان نیروی زمینی درباره تهدید جنگ بر سر آب مطالعه می کنند

هر
س:م

عک
  

A
P:

س
عک

  


