
هارش وارزان شرینگال، سفیر هند در آمریکا سه شنبه )پانزدهم مرداد ماه( گفته تصمیم آمریکا در امتناع از صدور 
معافیت های تحریمی برای خریداران نفت ایران به منافع هند ضربه اســت و دهلی نو امیدوار اســت که واشنگتن در 
این خصوص انعطاف پذیری نشان دهد. شرینگال در مصاحبه ای با خبرگزاری اسپوتنیک، در خصوص تصمیم آمریکا 
گفت: این، اولویت مهمی برای آمریکا بود و ما با آن کنار آمدیم؛ امــا ما هم انتظار داریم وقتی که اولویت های ما مطرح 
است ایاالت متحده هم انعطاف پذیری مشابهی نشان دهد. دیپلمات هندی تأکید کرد: یافتن منابع جایگزین نفت، با 
همان قیمت و کیفیت برای ما به چالش تبدیل شده و روی ســود و زیان های ما در هند اثرگذاشته است. دولت آمریکا 
بعد از خروج از توافق هســته ای برجام اعمال همه تحریم هایی که ذیل این توافق علیه ایران رفع شــده بود، از جمله 
تحریم های بخش نفت را مجدداً از سر گرفت.  واشــنگتن در نخستین گام  بعد از 
اجرای تحریم های نفتی علیه ایران برای هشــت مشتری عمده نفت ایران، شامل 
کشورهای چین، یونان، هند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه معافیت از 
تحریم صادر کرد تا این کشورها اجازه خرید محدود نفت از ایران را داشته باشند و 

به دنبال منابع دیگری برای جایگزین کردن باشند.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، مجوز ساخت ۲۳۰۰ واحد مسکونی تازه در شهرک های اشغالی در یهودا و سامریه را صادر 
کرده است. مقام ها و رسانه های رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه )شانزدهم مرداد ماه( از تایید ساخت ۲۳۰۰ واحد مسکونی 
تازه در شهرک های اشغالی در دو منطقه کرانه باختری خبر دادند. بنابر گزارش اسرائیل هیوم، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی 
مجوز ساخت بیش از ۲۳۰۰ واحد مسکونی جدید در شهرک های اشغالی یهودا و سامریه را صادر کرده است. این درحالی است 
که پیش تر صهیونیست ها طرح ساخت بیش از ۶ هزار واحد مسکونی برای شهرک نشینان در قدس اشغالی و کرانه باختری را 
تصویب کرده بودند. طبق گزارش رسانه های صهیونیست ها، ۸۳۸ واحد مسکونی تاکنون همه مراحل ساخت را طی کرده اند و 
۱۴۶۶ واحد هم در مرحله ابتدایی طراحی ساخت قرار دارند. مجوز تازه صهیونیست ها برای ساخت و ساز در شهرک سازی های 
اشغالی با انتقاد سازمان های حامی فلسطین مواجه شده است. به گفته این سازمان ها، تداوم 
شهرک سازی ها مانعی در برابر صلح است. تحرکات تازه تل آویو در حالی صورت گرفته که 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اوج رقابت های انتخاباتی قول داده بود 
که او بخش هایی از شهرک های اشغالی کرانه باختری فلسطین را به اسرائیل ضمیمه خواهد 

کرد، اما همچنان به رفتارهای خصمانه خود ادامه می دهد.
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نمایندگان ویژه ریاست جمهوری آمریکا برای 
ائتالف جهانی ضد داعش: 

 ناسیونالیسم سفید 
در ماهیت با داعش یکی است

دو تن از نمایندگان ویژه ریاست جمهوری آمریکا 
برای ائتالف جهانی ضد داعش معتقدند، تاکید برابر 
روی مبارزه علیه تروریسم ناسیونالیسم سفید اولین 
گام در معکوس کردن چیزی است که اکنون یک 

ننگ ملی خطرناک به شمار می رود.
جان الن، رئیس موسســه بروکینگــز و برت 
مک کورگ، استاد دانشگاه استنفورد و کارشناس 
ارشد موسســه غیر انتفاعی موقوفه کارنگی برای 
صلح بین المللی که هر دو از نمایندگان ویژه ریاست 
جمهوری آمریکا بــرای ائتالف جهانی ضد داعش 
بودند، در مطلبی برای واشنگتن پست نوشتند: ما 
هر دو به عنوان نمایندگان ریاســت جمهوری در 
هدایت کمپین جهانی آمریکا برای شکست گروه 
تروریستی داعش حضور داشــتیم. ما در این راه با 
تمامی سازمان ها و آژانس های دولت آمریکا برای 
تشکیل کمپینی جامع و چند بعدی برای شکست 
تروریست های داعش در میادین نبرد و مهمتر اینکه 
از طریق عملیات ضد مالی، ضد پیامی و اشــتراک 
اطالعاتی در سراسر ایاالت متحده و جهان همکاری 
کردیم. رهبری آمریکا و دیپلماسی مصمم، یکی از 
بزرگترین ائتالف های تاریخ با حدود ۸۰ شریک را به 
وجود آورد. این تالش ها برای توقف حمالت و نجات 
جان انسان ها بود. داعش در سال ۲۰۱۴ یک نیروی 
جهانی و به نظر غیرقابل توقف بود که با فراغ بال در 
فضای سایبری و پلتفورم های رسانه های اجتماعی 
کامال در دســترس جوالن می داد. داعش مرتکب 
نسل کشی شد، هزاران زن و دختر را به بردگی گرفت 
و از پناهگاه هایی در ســوریه حمالتی تروریستی 
طراحی کرد که بعدا در خیابان های پاریس،  بروکسل، 
 اســتانبول، نیس و دیگر مناطق اجرا شد. داعش 
دسترسی آزادی به تجهیزات و تسلیحات نظامی 
که روانه سوریه می شد، داشت. ایدئولوژی داعش 
به ایاالت متحده اشاعه یافت و محرک حمالتی در 

فلوریدا، تگزاس و کالیفرنیا شد.
در تمام طول این مدت، هیچکس اراده آمریکا 
برای یافتن و شکست این تروریست ها و حفاظت 
از این سرزمین را زیر سوال نبرد. هر زمان که یکی 
از ما بهانه های تروریسم را از رهبران منطقه ای در 
خاورمیانه می شنیدیم، به عنوان مثال قساوت های 
داعش را محکوم می کنند اما بــا بی عدالتی های 
سیاسی اساسی موافق هستند، ما هیچ بهانه ای را 
برای چنین اســتداللی نمی پذیرفتیم. هیچگونه 
توجیه سیاســی بــرای اقدامات کشــتار جمعی 
غیرنظامیان وجود ندارد. زمانی که رهبران سیاسی 
چنین اقداماتی را پوشــش می دهنــد، حتی غیر 
عامدانه، این جنبش اشاعه می یابد و مردمان بیگناه 

جان می دهند.

ایاالت متحده اکنون با یک تهدید امنیت ملی 
جدید مواجه است. این دشمن داعش نیست، بلکه 
تروریسم ناسیونالیست سفید داخلی و خانگی است. 
و تروریسم واژه ای است که باید مورد استفاده قرار 
بگیرد. رشته افکاری که موجب این تروریسم شده 
است، اکنون یک پدیده جهانی است، با قساوت های 
جمعی در نــروژ، نیوزیلند، کارولینــای جنوبی و 
همچنین به ظن مقام های اجرای قانون، در ال پاسو. 
این حمالت با استقبال حامیانی در تاریکی، اما عمدتا 
قابل دسترس در اینترنت مواجه شد. این اقدامات 
تروریستی ممکن است تا حدی با حمالت داعش 
متفاوت باشد اما ماهیت آنها شبیه است؛ برگرفته 
از روایات تنفرآمیز، از دســت دادن صفات انسانی، 
عقالنی کردن خشونت و تجلیل از قتل در ترکیب 

با دسترسی آماده به جذب نیرو و تسلیحات جنگی.
اولین گام بــرای غلبه بر ایــن روند خطرناک 
خشونت آمیز بیان شــفاف و بدون ابهام است. این 
تروریسمی علیه غیرنظامیان بی گناه آمریکایی است. 
اگر داعش یا القاعده این اقدامات را مرتکب می شد، 
این کشور به عنوان یک بدنه متحد برای غلبه به آن 
بسیج می شد. دولت آمریکا تمام ابرازهای حقوقی 
را برای نابودی این تســهیل کنندگان خشونت و 
حفاظت از مردم آمریکا در مقابل آسیب بیشتر به کار 
می برد. ایاالت متحده پیامی روشن منتشر می کرد 
و جهان را برای واکنشی مصمم، تقویت ائتالف ها 
و اشتراک اطالعاتی با متحدانش رهبری می کرد. 
متاسفانه زمانی که بحث تروریسم ناسیونالیست 
سفید در میان باشد، دونالد ترامپ در هاله ای از ابهام 
صحبت می کند و لفاظی او، آگاهانه یا غیر آگاهانه، 
اثر تامین پوشش برای افراط گرایانی را دارد که بهانه 
اقداماتشان را در زبان شکایت سیاسی می گنجانند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

کشــورهایی که خانه یک چهارم 
از جمعیت جهان هســتند، با یکی از 
مخاطرات فزاینــده جهانی مواجه اند: 

دورنمای سرزمینی بدون آب.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در 
مطلبی با استناد به مطالب منتشر شده 
از سوی انستیتوی منابع جهانی سازمان 
ملل متحد نوشت: از هند تا ایران و از ایران 
تا بوتساوانا، ۱7 کشور در سرتاسر جهان 
در حال حاضر تحت تنش شــدید آبی 
هستند؛ این بدان معنا است که آن ها در 
حال استفاده کردن از تمامی منابع آبی 

هستند که در اختیار دارند. 
بسیاری از این کشورها همین حاال 
هم خشک هســتند و دیگران در حال 
هدر دادن میزان آب باقی مانده هستند 
که دارند. برخی از این کشورها به شدت بر 
منابع آبی زیرزمینی خود تکیه کرده اند، 
منابعی که به جای اســتفاده، اکنون 
باید مشغول پرکردن آن ها برای زمان 

خشک سالی باشــند. در این کشورها 
شهر های بزرگی هستند که با کمبود 
حــاد آب مواجــه شــده اند، از جمله 
سائوپائولوی برزیل، چنای هندوستان و 
کیپ تاون، دومین شهر بزرگ آفریقای 
جنوبی که در ســال ۲۰۱۸ به زحمت 
توانست روز صفر، یعنی روزی که تمام 
سدهای یک شهر خشــک می شود، را 

پشت سر بگذارد.
بتسی اتو، کســی که برنامه جهانی 
آب را در انستیتو منابع جهانی مدیریت 
می کند، گفت: احتماال در آینده شاهد 
چنین روزهای صفر بســیاری باشیم. 
تصویــر چنین رویدادی در سرتاســر 

جهان بسیار قابل انتظار است.
تغییرات اقلیمی مخاطرات را تشدید 
می کند. همچنان که بارش ها نامنظم 
و بدون زمان بندی شده اند، منابع آبی 
کمتر قابل اتکا هستند. در همین حال 
با گرم تر شــدن دمای روزها، همچنان 
که تقاضا برای آب افزایش می یابد، آب 

بیشتری از ذخایر آبی تبخیر می شود.
مناطق تحت تنش آبی گاهی با دو 
عامل شدید مواجه هستند؛ سائوپائولو 

یک ســال پس از آنکه تقریبــاً آب ته 
لوله هایش خشک شد، به واسطه سیل 
ویران شــد. چنای چهار سال پیش، از 
ســیل های ویران کننده رنج می برد و 
حاال منابع آبی آن تقریباً خشک هستند.

 منابع زیرزمینی که به سرعت
 رو به پایان می روند

آب های زیرزمینی مکزیکوسیتی، 
پایتخت مکزیک آنچنان ســریع رو به 
خشــکی می روند که این شهر تلویحا 
درحــال غرق شــدن اســت. داکای 
بنگالدش، آنقدر به منابع زیرمینی آبی 
خود برای مصارف خانگی و کارخانه های 
پوشاک که آب را می بلعند، متکی است 
که اکنون مجبور اســت آب سفره های 
زیر زمینی را از اعماق باال بیرون بکشد. 
ساکنان تشنه چنای که سال های سال از 
منابع آبی زیرزمینی استفاده می کردند، 
حاال دیگر آبی آن پایین نمی یابند. در 
سرتاسر هند و پاکستان، کشاورزان در 
حال خشک کردن سفره  های زیرزمینی 
برای کشت محصوالت آب بر همچون 

پنبه و برنج هستند.
امروز در بین شهرهایی با جمعیت 

بیش از ســه میلیون نفــر،  به تخمین 
محققان انستیتو منابع جهان ۳۳ شهر 
که مجموع جمعیت آن ها به بیش از ۲55 
میلیون نفر می رسد، با تنش های بسیار 
شدید آبی مواجه هستند که پیامدهایی 
در زمینه سالمت عمومی و تنش های 

اجتماعی به دنبال داشته است.
انتظار می رود تا سال ۲۰۳۰، تعداد 
شهرهایی که در لیست تنش های شدید 
آبی قرار می گیرند، به ۴5 عدد برسد که 
۴7۰ میلیون نفــر از جمعیت جهان را 

شامل می شود.
قطر، سرزمین اشغالی و لبنان جزء 

مکان هایی هستند که با بحران شدید 
آبی مواجه خواهند شــد. بادغیس در 
افغانستان و گابورن و یواننگ در بوتسوانا 
نیز جز مکان هایی با تنش شــدید آبی 
هستند. بتسی اتو در این باره گفت: آب 
موضوع مهمی است. ما در حال حاضر 
با بحران جهانی آب مواجه هســتیم. 
جمعیت و اقتصاد های ما رو به رشد است 
و این تقاضا برای آب را افزایش می دهد، 
اما منابع ما به واسطه تغییرات اقلیمی، 
هدررفت آب و آلودگــی در تهدید قرار 

دارند.
۱7 کشور تحت مخاطره آبی همه در 

خاورمیانه و شمال آفریقا واقع شده اند.
چطور می توان معضل بی آبی را 

برطرف کرد؟
ریسک مکان های تحت تنش آبی 
بسیار باال است. زمانی که شهر یا کشوری 
در حال استفاده از تقریباً تمامی آب در 
دسترس خود است، یک خشک سالی 

شدید می تواند یک فاجعه باشد.
بعد از سه ســال خشک سالی، شهر 
کیپ تاون در ســال ۲۰۱۸ مجبور شد 
تا دست به اقدامات غیرعادی به منظور 
جیره بندی انــدک آب باقی مانده در 
ذخایر خود بزند. آن بحــران آبی صرفاً 
به یک چالش مزمن دامــن زد. چهار 
میلیون نفر ساکن شــهر کیپ تاون در 
حال رقابت با کشاورزان بر سر منابع آبی 

محدود هستند.
لس آنجلس هم اوضاع مشابهی دارد؛ 
جدیدترین خشکسالی این شهر در سال 
جاری به پایان رســید، اما روند بازیابی 
منابع آبی آن نمی تواند همپای سرعت 
تقاضا پیش برود و میل شــدید مردم 
این شــهر برای پر کردن استخرهای 
خصوصی در حیاط پشــتی خانه ها، بر 

این موضوع دامن زده است.
در مورد شــهر بنگلور، بارش ناچیز 
چندین ساله باران نشــان داد که این 
شهر چقدر در مدیریت آبی خود ضعیف 
عمل کرده اســت. دریاچه های بسیار 
این منطقه که زمانی زینت دهنده شهر 
و مناطق اطراف آن بودند، در سال های 
خشک ســالی به محل جمــع آوری 

 زبالــه تبدیــل شــدند؛ به گونه ای که 
دیگر نمی توان از آن ها به عنوان محل 
ذخیره سازی آب بارش ها نظر داشت؛ 
در حالی که آن ها زمانی ذخایر آبی شهر 
به شمارمی رفتند. بنابراین حاال این شهر 
باید بیشتر و بیشتر برای بیرون کشیدن 
آب از ذخایر زیرزمینی به منظور تأمین 
آب هشت میلیون و ۴۰۰ هزار شهروند 
خود سرمایه گذاری کند و بخش بزرگی 
از این آب اســتخراج شده نیز در مسیر 
رسیدن به دســت مصرف کننده هدر 

می رود.
البته کارهای بسیاری می توان برای 

بهبود مدیریت آب انجام داد.
اول از همه مقامات شهری باید جلو 
نشــتی آب را در سیســتم های توزیع 
شــهری بگیرند. فاضالب ها می توانند 
بازیافت شــوند. آب حاصل از بارش ها 
را می توان برای اوقات ســختی ذخیره 
کرد: دریاچه هــا و تاالب ها می توانند از 
زباله ها تهی و چاه هــای قدیمی برای 
ذخیره سازی بازیابی شوند. کشاورزان 
می توانند به جای کاشــت محصوالت 
زراعــی آب بــر همچــون برنــج، به 
محصوالتی همچــون ارزن که به آب 

کمتری نیاز دارند، روی بیاورند.
پریانکا جمال، کارمند آشوکا تراست 
که در زمینه بوم شناسی و محیط زیست 
در بنگلور کار تحقیقاتی انجام می دهد 
در این باره گفت: آب یک مشکل محلی 
است و برای حل آن باید به دنبال راه کار 

محلی بود. 

سازمان ملل نسبت به بحران آب در یک چهارم زمین  هشدار داد؛

ایران جزء 17 کشور تحت تنش شدید آبی
تغییرات اقلیمی مخاطرات 
را تشدید می کند. همچنان 
که بارش ها نامنظم و بدون 
زمان بندی شده اند، منابع 

آبی کمتر قابل اتکا هستند. 
در همین حال با گرم تر شدن 

دمای روزها، همچنان که 
تقاضا برای آب افزایش 
می یابد، آب بیشتری از 

ذخایر آبی تبخیر می شود

ریسک مکان های تحت 
تنش آبی بسیار باال است. 
زمانی که شهر یا کشوری 
در حال استفاده از تقریبًا 

تمامی آب در دسترس خود 
است، یک خشک سالی 

شدید می تواند یک فاجعه 
باشد
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صهیونیست ها ۲۳۰۰ واحد مسکونی تازه در شهرک های اشغالی می سازندهند: تحریم نفت ایران به منافع ما لطمه زده است

رژیم صهیونیستی پس از شکست در پرتاب ماهواره 
عاموس ۶ در ســپتامبر ۲۰۱۶ ) شــانزدهم شهریور 
۱۳95(  قصد دارد؛ روز چهارشــنبه شانزدهم مرداد 
ماه( ماهواره مخابراتی جاسوســی دیگــر از آمریکا به 
فضا بفرستد. تارنمای اســپیس امروز نوشت: شرکت 
اســپیس ایکس نهمین ماموریت فضایــی خود را در 
سال جاری با موفقیت پشت ســر گذاشت و توانست 
یک ماهــواره مخابراتی را به مدار زمین ارســال کند. 
ماهواره مخابراتی جاسوســی عاموس ۱7 ســاخت 
شرکت اسپیس کام امروز به وسیله موشک فالکون 9 
در ایستگاه هوایی کیپ کاناورال ایالت فلوریدا آمریکا 
به فضا رفت. بر اساس اعالم شرکت اسپیس کام چندین 
سرویس ارتباطی در محدوده های مختلف فرکانسی 
را در آفریقا، اروپا و آســیای غربی ارائه می دهد. پرتاب 
ماهواره رژیم صهیونیســتی در حالی صورت می گیرد 
که سه سال گذشته پرتاب ماهواره عاموس ۶ این رژیم 

با شکست مواجه شده بود. براساس گزارش رسانه های 
صهیونیســتی، عاموس ۶ یک ماهواره بسیار پیشرفته 
بود که توســط صنایع هوائی اســرائیل و با هزینه ای 
۲۰۰ میلیــون دالری ســاخته و تولید شــده بود. از 
طرفی نیز چندی پیش نیز عملیات فضایی دیگر رژیم 
صهیونیستی برای فرود یک فضا پیما با نام برشیت بر 

روی سطح ماه شکست خورد.

به  رغم ادعای ترامپ مبنی بر شکست داعش، وزارت 
دفاع آمریکا بامداد چهارشــنبه )شانزدهم مرداد ماه( 
اعالم کرد که اعضای گروه تروریستی داعش همچنان 
در کشورهای سوریه و عراق حضور دارند و به عملیات 

تروریستی خود در این کشورها ادامه می دهند.
به  گزارش وب سایت رســمی وزارت دفاع آمریکا، 
در گزارش ســه ماهه هجدهمین بازرس کل عملیات 
راهکار ذاتی OIR آمده اســت کــه نیروهای داعش 
همچنان در حال انتقال در سوریه و تثبیت جایگاه خود 

در کشور عراق هستند.
نیروهای داعش به عملیات تروریســتی و انتحاری 
خود در دو کشــور ادامه می دهند. ایــن گروه در کنار 
عملیات تروریســتی، بتازگی با تشــکیل یک گروه 
شورشی به دنبال توســعه فرماندهی بیشتر خود در 

کشور عراق است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دســامبر 

)آذر ماه( ســال گذشته مدعی شــد با شکست گروه 
داعش، نیروهای آمریکایی از کشــور ســوریه خارج 
خواهند شــد. بر اســاس تخمین کارگروه مشترک 
عملیات راهــکار ذاتی ارتش آمریــکا، در زمان حاضر 
حدود ۱۴ تا ۱۸ هزار داعشــی در کشــورهای عراق و 
سوریه حضور دارند. جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا 
در سوریه اعالم کرد، حدود ۱5 هزار نیروی فعال داعش 

در سوریه و عراق حضور دارند.

رژیم صهیونیستی ماهواره جاسوسی به فضا پرتاب می کندپنتاگون ادعای ترامپ در مورد شکست داعش در عراق و سوریه را رد کرد

خبرخبر


