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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

لفتــاح سیســی،  آنچــه عبدا
رئیس جمهــور مصر چند مــاه پیش 
خطاب به اتیوپی گفــت، فکت واضح 
و روشــنی بود از اینکه چگونه مسائل 
زیست محیطی و در رأس آنها مسئله 
آب می تواند نظام های سیاسی را به جان 
هم اندازد. نکته دیگــری که اظهارات 
سیســی یادآوری می کرد این بود که 
پیشرفت  و توســعه ها نه تنها نتوانسته 
به آن جنگ های ســنتی بر سر منابع 
طبیعی پایان دهد، بلکه آنها را تشدید 

هم کرده است. 
اوایل بهار امسال، سیسی وقتی در 
مراسم گشــایش یکی از ایستگاه های 
تصفیه آب در کشورش حضور یافته بود، 
به تندی خطاب به اتیوپی گفت که »به 
ســهمیه ما از آب رود نیل دست درازی 
نکنید؛ زیرا همه گزینه ها مطرح است.«

دعوای مصر، اتیوپی و سودان بر سر 
نیل و سد النهضه به سازمان ملل کشیده 
شد و کماکان ادامه دارد. وساطت الجزایر 

هم نتوانسته بر آن فائق آید.
در اینجا، یعنی خاورمیانه هم مانند 
شاخ آفریقا و مصر، کار دعوای آب ممکن 
است به جاهای باریک بکشد؛ کمااینکه 

مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی 
عراق دیروز از احتمال شکایت از ایران به 
دیوان بین المللی دادگستری خبر داد. 
اتهامات سنگین عراق علیه ایران

مناقشــه آب سال هاست که میان 
ایران و عراق جریان دارد، اما مقامات آبی 
بغداد مشخصا طی هفته های گذشته 
بارها ایــن موضوع را مطــرح کرده اند. 
الحمدانی دو مــاه پیش گفت که ایران 
جلوی آب رودخانه های کرخه، الوند، 
کارون و ســیروان به عراق را »به طور 
کامل« گرفته و اگر این وضعیت ادامه 
یابــد، بحران در اســتان دیالــه عراق 

عمیق تر خواهد شد.
وزارت منابــع آبی عــراق تیرماه 
اعالم کرد که ایران ورودی آب به ســد 
دربندیخان را به صفر رســانده و میزان 
آبی که به سد دوکان سرازیر می شود را 

نیز تا 70 درصد کاهش داده است. 
مرکز بررسی های استراتژیک نهاد 
ریاســت جمهوری ایران گزارش داده 
که بیش از 40 منبع آبی بین ایران و عراق 
وجود دارد که به یکدیگر وصل می شوند. 
وزارت منابــع آبی عــراق اما می گوید 
گزارش هایی دریافت کــرده مبنی بر 
اینکه ایران مســیر برخی رودخانه ها 
از جملــه ســیروان و شــاخه هایی از 

 رودخانــه دیالــه را تغییــر می دهد. 
مقامات عراق مدعی هســتند که سد 
داریان در ایران، بخش هایی از سیروان 
را از طریق یک کانال 48 کیلومتری به 

داخل ایران بازمی گرداند. 
با این اتهامات و ادعاها عراقی ها طی 
ماه های اخیر بارها اعــالم کرده اند که 
خواهان گفت وگو و مذاکره با ایران در این 
خصوص هستند. وزیر منابع آبی عراق 
اما گفته بود که تهران به بهانه برگزاری 
انتخابات در ایران چندین بار نشســت 
مشترک درباره موضوع رودخانه های 

مرزی را به تعویق انداخته است. 
 الحمدانی: کارت های 

فشار مهمی داریم
تا اینکه الکاظمی برای اولین بار پس 
از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، 10 
روز پیش به ایران آمد و اتفاقا مذاکرات 
مربوط به انرژی بــرق و گاز و آب نیز در 
دستور کار ســفر او بود. با اینکه هیأت 
مذاکره کننده عراقــی، گفت وگوها با 
ایران را درباره آب مفیــد خوانده بود، 
اما حاال این اظهارات رشید الحمدانی 
حاکی از این است که دو طرف به نتایج 
مطلوبی نرسیده اند.  آنطور که خبرگزاری 
رسمی عراق گزارش داده، الحمدانی در 
گفت وگو با برنامه »المحاید« در شبکه 

خبری تلویزیون دولتی عراق گفته است 
که هیچ توافقی با ایران در مورد حقابه 
کشورش به دست نیامده است.  او ضمن 
تاکید بر اینکه عراق »کارت های فشار 
مهمی برای گرفتن حقوق آبی خود در 
اختیار دارد«، افزوده: وزارت امور خارجه 
در مسیر بین المللی کردن پرونده آب با 

ایران است.
وزیر منابع آبی عراق بار دیگر ادعای 
حفر تونل و تغییر مســیر آب توســط 
ایران را مطــرح و ایران را متهم به نقض 
قوانین بین المللی مربوط به آب کرده 
است. او حتی اضافه کرده که ما به طور 
رســمی این تخلفات را به ایران اطالع 

 دادیم، اما پاســخی دریافت نکردیم.  
او در پایان ضمــن تاکید بر اینکه عراق 
توانسته آب را در سدهای خود ذخیره 
کند، عنوان کرده که کارت فشــار ما بر 
ایران، این است که به دیوان بین المللی 
دادگستری متوســل شویم؛ جایی که 
کشورهای باالدســت حق قطع آب را 

ندارند. 
 پای انتخابات در میان است 

یا هلندی ها؟
برخی اظهارات وزیــر الکاظمی را 
یک مانور سیاسی در آستانه انتخابات 
قریب الوقوع عراق می دانند. بحران آب 
در مناطق مرزی ایــران و عراق همواره 
وجود داشته و گالیه های عراق از ایران و 
ترکیه بابت سدسازی های گسترده نیز 
همیشگی است، اکنون اما تمرکز بر آن 

می تواند انگیزه انتخاباتی داشته باشد. 
البته الحمدانی این تندی را درباره 
ترکیه نداشــته اســت. علــی رادی، 
ســخنگوی وزارت منابع آبی عراق، دو 
ماه پیش به الشرق گفته بود که با ترکیه 
توافقاتی در این خصوص صورت گرفته 
و در پی آن آنکارا رهاسازی آب به خاک 

عراق را افزایش داده است. 
ظاهرا عراق با آنکارا به توافق رسیده 
است،  اما گذشــته از این توافق، برخی 
ســکوت وزیر عراقی دربــاره ترکیه و 
تندی اش نسبت به ایران را با روحیات 
ضدایرانی که در سال های اخیر در میان 
برخی عراقی ها شــکل گرفته، مرتبط 
می دانند.  برخی دیگر به حضور مشاوران 
هلندی در کنار مسئوالن آبی عراق اشاره 
می کنند که با راه و چاه حقوقی این دعوا 

آشنا هستند. 
 تدبیر سیاسی برای 

یک مشکل زیست محیطی
در این ســو ایران ادعاهــای عراق 
را نمی پذیرد. فریدون عباســی، عضو 
کمیسیون انرژی مجلس چندی پیش 
در این خصوص به ایلنا گفته بود: طبق 
یک کنوانسیون و سیاست آبی جهان، 
هر کشوری فرصت داشته تا سال 2018 
اقدام به احداث ســد و یا هر سازه آبی 
روی آب های مرزی یا مشــترک کند 
و بعد از آن  هــر فعالیت آبی روی منابع 
مشترک باید با هماهنگی کشورهای 

همسایه باشد. 

او به سدســازی های ترکیه، عراق، 
سوریه و حتی افغانستان در این مدت و 
کاهش آب ورودی به ایران اشاره کرده 
و افزوده بود: ما هم طبق کنوانســیون 
سدهایی را احداث کردیم اما هیچ گاه 
جلوی ورود آب به کشــورهای دیگر را 

نگرفته ایم. 
این نماینده مجلس بــه طور کلی 
ادعای مقامات بغــداد مبنی بر تغییر 
مسیر آب یا ممانعت از جاری شدن آب 

به سوی عراق را رد کرد. 
گذشــته از آن، ایران استدالل های 
علمی و حقوقی متعدد دیگری نیز در رد 
ادعاهای عراق مطرح می کند؛ اما آنچه 
در اینجا مهم است، این است که بحران 
آب در ایران و عراق، واقعیتی انکارناپذیر 
است که خود را طی سال های اخیر به 
خوبی با قطعی های گسترده آب و برق 

در دو کشور نشان داده است. 
متاســفانه زمانی که باید با تدابیر 
زیست محیطی از این بحران پیشگیری 
می شــد، از آن غفلت شــد و حاال این 
بحران به مرحله ای رســیده که اکنون 
دیگر غیر از تدابیر زیســت محیطی، 
اقدامات دیپلماتیک و سیاسی سنجیده 
را می طلبد تا این ماجرا در آشفته بازار 
مشکالت و دردسرهای متعدد در حوزه 
سیاست خارجی کشور، بار گران تازه ای 
بر دوشمان نشود که هم پرونده تازه ای 
در ســازمان ملل بســازد و هم چالش 
جدیدی بشود برای روابط همسایگی 

و منطقه ای مان. 

جدل آبی ایران - عراق به دیوان بین المللی دادگستری می رود؟

کارت فشار »آبی« بغداد به تهران

خبر

اتحادیه اروپــا از ایران خواســت تا »به طور 
کامل« با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری 

کند.
به گزارش ایســنا، ایــن اتحادیه همچنین 
تاکید کرده است: ما خواستار ازسرگیری فوری 

مذاکرات در وین برای احیای برجام هستیم.
این درخواســت اتحادیه اروپا بعــد از دیدار 
دیروز جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا با حســین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست مجمع 

عمومی سازمان ملل مطرح می شود.

امیرعبداللهیــان در این دیــدار تاکید کرد: 
متاسفانه رفتار و سیاستهای دولت بایدن تاکنون 

در رابطه با ایران و برجام غیرسازنده بوده است.
وی با تاکید بر این امر که دولت رئیســی در 
چارچوب اصول، عملگراست و لذا به دنبال نتیجه 
عملی در مذاکرات اســت، افزود: ما با جدیت در 
حال بررسی ســوابق مذاکراتی هستیم و دولت 

جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت.
دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد: 
مالک ما عمل طرفهای مقابل است و نه اظهار نظر 
آنها. دولت جدید در حال مرور و مطالعه پرونده 

مذاکرات انجام شده است؛ نه اتالف وقت می کند، 
نه رفتار غیر سازنده آمریکا را می پذیرد و نه کشور 
را معطل وعده های توخالی سابقه دار خواهد کرد.
وزیــر خارجــه در ادامــه ضمــن تقدیــر 
از تالش های آقــای بورل بــرای پیگیری روند 
مذاکرات، اظهار داشــت: اگر آمریکایی ها فکر 
می کنند بــا اعمال فشــار علیه ایــران نتیجه 
می گیرند صد در صد اشــتباه می کنند. مردم 
ایران نشــان داده اند به فشــار و تهدید پاســخ 
ســخت می دهند. سه کشــور اروپایی به جای 
فشــار به آمریکای ناقص برجام برای بازگشت 

 بــه تعهداتش، مدام خواســتار تعجیــل ایران 
به انجام مذاکرات هستند. 

وی تاکیــد کرد: همه طرف هــا باید بدانند، 
برجام میبایســت برای ایــران نتایج ملموس 

داشته باشد.
همچنین جوزپ بورل در این مالقات ضمن 
مرور اقدامات اتحادیــه اروپا برای احیای برجام 
اظهار داشت: به نظر من موفقیت برجام نه تنها 
برای ایران و بلکه برای منطقه و جهان بسیار مهم 
است. شکست برجام و مذاکرات برای هیچ طرفی 

خوب نیست.
وی افزود: اتحادیه اروپا همواره از سیاســت 
و اقدام مخرب ترامپ در خــروج از برجام انتقاد 
کرده اســت و در این خصوص شفاف بوده است 
ولی تصمیم دولت جدید آمریــکا فصل نوینی 
 برای حفظ و احیــاء برجام ایجاد کرده اســت. 

بورل ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت ها و چالش ها 
در وین اظهار داشت: مسئولیت آمریکا نسبت به 
ایجاد وضعیت فعلی روشن است اما در عین حال 
همه طرف ها باید کمک کنند تا به نتیجه مرضی 
الطرفین برسیم؛ قدم اول در این راستا هم تعیین 

زمان نشست وین است.
مسئول ارشد اتحادیه اروپا خواستار اقدامات 

اعتمادساز از سوی همه طرف ها شد.

پس از دیدار امیرعبداللهیان و بورل؛

اروپا خواستار همکاری کامل ایران با آژانس شد
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انتقاد از مقدس قلمداد کردن 
جمهوری اسالمی

مهدی نصیری، مدیرمسئول اسبق کیهان طی 
یادداشتی از اظهارات اخیر ابراهیم رئیسی، مبنی بر 
مقدس بودن جمهوری اسالمی به دلیل آنکه نایب 
امام زمان در رأس آن است، انتقاد کرد. نصیری با نقل 
جمله ای از پیامبر اکرم مبنی بر اینکه »مقدس نیست 
امتی که در آن، زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق 
خود را از قوی بستاند«، نوشت: »می توان نظامی را 
که بر اساس علم، خرد جمعی، آزادی و مردم ساالری 
اداره می شود، مقدس دانست اما همه و جناب رییسی 
به خوبی می دانند که جمهوری اسالمی فاصله ای بس 
عظیم و اســفناک با چنین وضعیتی دارد و هر گونه 
تالش تبلیغاتی و القائی برای مقدس دانستن آن، مورد 
انکار و بلکه استهزای افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

    
 دلیل اصلی آرامش ایران 

از زبان جانشین ناجا
سردار قاسم رضایی، جانشــین فرمانده نیروی 
انتظامــی در آیین دانش آموختگی دو هــزار نفر از 
فراگیران درجه داری آموزشگاه های علمی تخصصی 
ناجا، گفت: عزت، آرامش، آسایش و شرف ما مدیون 
مسیر انسان ساز ولی فقیه است، در واقع والیت فقیه 
امروز عزت بخش است. وی افزود: این در حالی است 
که در دیگر کشورها شاهد ناآرامی هایی هستیم اما به 
خوبی می بینیم که چه آرامشی در ایران اسالمی حاکم 
است که رمز این آرامش حضور با خیر و برکت مقام 
معظم رهبری است که قلب تپنده جهان اسالم و امید 

تمام مستضعفان مسلمان و غیرمسلمان هستند.
    

با رأی اعتماد هیأت وزیران؛
استانداران بوشهر و کهگیلویه و 

بویراحمد انتخاب شدند
هیأت وزیــران در جلســه دیروز خــود، پس از 
بررسی ســوابق احمد محمدی زاده، به وی به عنوان 
استاندار بوشهر رأی اعتماد داد. محمدی زاده پیش 
از این به عنوان فرمانده منطقــه دوم نیروی دریایی 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی بوشــهر، معاون 
هماهنگ کننده نیروی دریایی سپاه پاسداران و دستیار 
و مشاور عالی وزیر نفت در دولت دهم فعالیت داشته 
است. همچنین سیدعلی احمدزاده به عنوان استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شد. وی معاون سازمان 
تعزیرات حکومتی کشور، معاون استاندار قم، فرماندار 
شهرستان گچساران، عضو هیأت امنا و هیأت مدیره 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و عضو هیأت مدیره 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم بوده است.
    

بلومبرگ:
دیپلمات های ایران و عربستان 

دوباره دیدار کردند
به گــزارش فارس، وبــگاه آمریکایی بلومبرگ 
مدعی شد دیپلمات های ارشــد ایرانی، عربستان 
سعودی و اتحادیه اروپا برای دومین بار در ماه جاری 
دیدار کرده اند. بلومبرگ با بیان اینکه این دیدار در 
روز سه شنبه انجام شده، نوشــت: »این نشانه ای از 
تالش های فزاینده برای کاهش تنش ها در خاورمیانه، 
همزمان با آماده  شــدن تهران برای ازســرگیری 

گفت وگوها درباره توافق هسته ای است.«
    

وزیر خارجه اتریش:
فرصت خوبی برای احیای برجام 

پیش آمده است
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در 
مالقات با »الکساندر شالنبرگ«، همتای اتریشی 
خود، با تشکر از اهدای واکســن توسط اتریش به 
ایران و مرور آخرین وضعیت روابــط دوجانبه، بر 
عالقه مندی ایران بر گسترش هرچه بیشتر روابط 
اقتصادی از جمله روابط مالی و بانکی با اتریش تاکید 
و اعالم  کرد: دولت جدید آمادگی دارد روابط با اتریش 
را به بهترین سطح برساند. شالنبرگ نیز در این دیدار 
گفت: اتریش عالقه مند اســت همچون گذشته 
میزبان مذاکرات هسته ای در وین باشد. وی تاکید 
کرد: فرصت خوبی برای احیاء برجام پیش آمده و 

باید همگی مراقبت کنیم این پنجره بسته نشود.
    

اسپوتنیک:
دو عامل دخیل در ترور سردار 

سلیمانی کشته شدند
خبرگزاری اســپوتنیک در گزارشی با استناد به 
 The Cradle news اطالعاتی که در پایگاه خبری
ارائه شده است، گزارش داد که محور مقاومت در ماه های 
اخیر طی حمله ای دو تــن از فرماندهان آمریکایی و 
اسرائیلی را که در عملیات ترور شهیدان سردار سلیمانی 
و ابو مهدی المهندس نقش داشته اند، از پای در آورده 
است. گزارش می افزاید این دو افسر ارشد طی عملیاتی 
نظامی )جیمز سی.ویلیس و ژنرال شارون اسمان( در 

اربیل، در شمال عراق کشته شده اند. 

حل مشکل حقابه میان 
ایران و عراق، اقدامات 
دیپلماتیک و سیاسی 

سنجیده ای می طلبد تا 
در آشفته بازار مشکالت و 

دردسرهای متعدد در حوزه 
سیاست خارجی کشور، بار 

گران تازه ای بر دوشمان 
نشود که هم پرونده تازه ای 

در سازمان ملل بسازد و 
هم چالش جدیدی بشود 
برای روابط همسایگی و 

منطقه ای مان

وزیر منابع آبی عراق با بیان 
اینکه هیچ توافقی با ایران 
در مورد حقابه کشورش به 
دست نیامده ، گفته است: 

کارت های فشار مهمی برای 
گرفتن حقوق آبی خود در 
اختیار داریم و وزارت امور 

خارجه در مسیر بین المللی 
کردن پرونده آب با ایران 

است

یک مقام وزارت خارجه آمریکا با ادعای اینکه واشنگتن آماده 
بازگشت فوری به مذاکرات وین است، گفت که شواهد نشان 
می دهد تیم مذاکره کننده جدید ایران چارچوب رایزنی های 

انجام شده در وین را نخواهد پذیرفت.
به گزارش ایسنا، یک مقام ارشد وزارت امورخارجه آمریکا به 
سخنرانی رئیس جمهوری کشورمان در مجمع عمومی سازمان 
ملل که در آن خواستار از سرگیری مذاکرات احیای برجام شده 

است، واکنش نشان داد.
بنابر گزارش وب سایت وزارت امور خارجه آمریکا، وی در 
پاسخ به روزنامه واشنگتن پست درباره از سرگیری رایزنی ها در 
وین گفت: واشنگتن یک جدول زمانی برای پیوستن مجدد به 
مذاکرات ندارد اما موضع ما کماکان این است که آماده بازگشت 

هستیم.

این مقام وزارت امورخارجه آمریکا در ادامه تصریح کرد: اما 
اگر این وضعیت طوالنی شود، سرانجام شروع مجدد مذاکرات 
دیگر امکانپذیر نخواهد بود زیرا پیشرفت های هسته ای ایران 
غیرقابل بازگشــت می شود و بازگشــت به توافق 201٥ نیز 

امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: مقامات پیشین ایرانی گفته بودند که دولت 
جدید در جریان مذاکرات وین قرار دارد و به دیپلمات های 
غربی اطمینان داده بودند که رایزنی ها طی چند هفته از سر 
گرفته می شــود اما تیم مذاکره کننده جدید زمانی را برای 
شروع مجدد مذاکرات اعالم نکرده است. این مقام آمریکایی 
همچنین گفت: اما وقتی آنچه مقامات جدید و رســانه ها 
می گویند را بررسی می کنیم، متوجه می شویم که احتماال 
تیم جدید چارچوب مذاکره شده قبلی را نخواهد پذیرفت؛ 

همان چارچوبی که ما تا پیــش از 20 ژوئن در حال مذاکره 
بر سر آن بودیم.

وی افزود: بــه همین دلیل اســت که ما نگرانیــم آنها با 
خواســته هایی متفاوت به میــز مذاکره بازگردند. ســران 
ایران در حال بحث درباره ارزش های توافق 201٥ هســتند 
و اســتدالل می کنند که می تواننــد بدون نیاز به ســازش 

 با غرب تحریم هــا را از ســر بگذراننــد و آن را تحمل کنند. 
این مقام آمریکایی گفت: به نظر می رســد برخی افراد در 
نظام ایران معتقدند که آنها بدترین چیزها را تحمل کردند 
پس می توانند کارهای بیشــتری انجام دهنــد. البته آنها 
»فشار حداکثری« را در شــرایط کووید تحمل کردند پس 

فکر می کنند که چقدر می تواند بدتر باشد؟
وی با ابراز نگرانی نسبت به سطح همکاری کنونی ایران با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیشرفت های هسته ای اخیر 
ایران تصریح کرد: حتی اگر مذاکرات از سر گرفته شود باز هم 
گفت وگوهای ما با طرف ایرانی به طور غیرمستقیم و از طریق 
واسطه خواهد بود که روندی کند و پر مشقت را به همراه خواهد 

داشت.
این مقام ارشــد آمریکایــی همچنین گفت: مــا حتی با 
مذاکره کنندگانی که با آنها آشنا بودیم نیز نتوانستیم اختالفات 
را حل کنیم. اگر شما آن متغیرها را عوض کنید به سختی شاهد 

خواهیم بود که رفع اختالفات به سرعت اتفاق بیفتد.

واکنش آمریکا به تغییر تیم مذاکره کننده هسته ای ایران


