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خبر
روز

خبـر

حاشيه

پیشنهاد
گفتوگوی
علنی
فؤاد حسین وزیر
خارجه عراق که چندروز
پیش صحبتهای
ضدایرانیاش رسانهای
شد روز گذشته از آغاز
گفتوگوها در بغداد
میان ایران-اردن و ایران-
مصر خبر داد و گفت
کشورش پیشنهاد
تبدیل مذاکرات میان
ریاض و تهران به
گفتوگوی علنی و
عمومی را داده است .به
گزارش ایرنا ،وی درباره
سفر شنبه گذشته
«مصطفی الکاظمی»،
نخست وزیر عراق به
عربستان ،تأکید کرد
سفر الکاظمی به روابط
تجاری و گفت وگوی
ریاض  -تهران مربوط
بود.

«کونیکو یامامورا» مادر شهید محمد بابایی از شهدای
دفاع مقدس روز گذشته به فرزند شهیدش پیوست .به
گزارش فارس ،او تنها مادر شهید دفاع مقدس با اصالت
ژاپنی اســت .شهید «محمد بابایی» در 22فــروردیــن
ســال ۶۲بر اثــر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی
شهید شد .کونیکو یامامورا در خانوادهای بودایی در ژاپن

صدای مردم

شماره پیام
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7
6
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3000

 3هدیه دولت
در روز ازدواج

علی بهادری
جهرمی سخنگوی
دولت در توییتر از
هدیه ازدواجی دولت
خبر داد و نوشت:
هدیه دولت در روز
ازدواج به جوانان:
 -۱فرصت  ۱۵روزه
بانک مرکزی برای
ابالغ آییننامه
بهمنظور تسریع و
تسهیل پرداخت وام
ازدواج.
 -۲برگزاری مراسم
ازدواج در مراکز
فرهنگی و تفریحی
دولتی با تدوین
آیین نامه مربوط.
 -۳حمایت از
تعاونیها و
پروژههای ساخت
مسکن برای
زوجهای جوان.

عروج بانو «یامامورا» تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس

حسین محمدی اصل
دور جدید مــذاکــرات دو روز ه
احیای برجام در حالی به اتمام
رسید کــه ارزیــابــی طرفین از
این دور کامال ًمتناقض است.
بــراســاس اع ــام طــرف غربی
گفتوگوها بهدلیل تکرار برخی خواستههای
حلشده از سوی طرف ایرانی به نتیجه نرسیده ،
حال آنکه امیرعبداللهیان این دور از مذاکرات
را مثبت ارزیــابــی کــرده اس ــت.از طرفی محمد
اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز بازگشایی
پرونده موسوم به  pmdاز سوی غرب را شاهدی
بر به نتیجه نرسیدن گفتوگوهای دوحه عنوان
کرده است.
امــا واقــعــا ًایــن دور از مــذاکــرات چــه نتیجهای
داشته و برای ادامه چه اقداماتی باید صورت
پــذیــرد .پنج کــارشــنــاس رواب ــط بینالملل در
گــف ـتوگــو بــا ق ــدس از زوای ـ ــای مختلف ایــن
مذاکرات را ارزیابی کردهاند:

◾

◾پیام مذاکرات دوحه
دکتر روح هللا مدبر ،تحلیلگر ارشد
مــســائــل اوراس ــی ــا معتقد اســت:
اقدامات رسانهای غربیها پیش و
پس از مذاکره قطر ،علی ه ایران و برای القای ترس
و امتیازگیری یکجانبه بود .سیاستخارجی
متوازن دوستی ایران با همسایگان و دعوت از
دکتر رئیسی بــرای حضور در اجــاس بریکس
(اج ــاس اقتصادهای نــوظــهــور) ضمن تأکید
همهجانبه بــر مــزیـتهــای ترانزیتی ای ــران در
اقتصاد سیاسی منطقه اهمیت باالیی دارد.
روسه ــا اعــتــراف کــردهانــد روابطشان با تهران
راهــبــردی شــده و ایــن بــه منزله پیچیدهشدن
معادالت ایران و روسیه است .رشد مزیتهای
ترانزیتی ایران با همسایگان بهمرور موجب کماثر
شدن تحریمها خواهد شد .تالش ایــران برای
تـ ــداوم مــشــارکــت در ائــتــافهــای بینالمللی
اهمیت باالیی دارد .مذاکرات قطر اثبات کرد
طرفغربی ،دچــار اضطرار در گفتوگو است.
تداوم مقاومت موجب احقاق حقوق ما خواهد
شد« .القای دروغ بزرگ» خطر رفتن ایران به ذیل
اصل هفتم منشور ملل متحد از اکاذیبی است
کــه جــریــانهــای رســان ـهای غــربگ ـرای داخــلــی و
خ ـ ــارج ـ ــی ب ـ ـهدنـ ــبـ ــال ال ـ ــق ـ ــای آن ب ـ ــه نــفــع
یکجانبهگرایی آمریکا هستند.

متولد شد و در ۲۰سالگی با جوانی مسلمان و ایرانی آشنا
شد و تحت تأثیر اخالق اسالمی این جوان مسلمان به
دین اسالم مشرف شد .او با الهام از قرآن نام «سبا» را
برای خود برگزید.
یــامــامــورا پــس از ازدواج بــه ای ــران مهاجرت کــرد .او در
سالهای ابتدایی راه ان ــدازی رادیــو ژاپنی ،فعاالنه در

 915۰۰۰۰857سالم .چرا نظارتی بر تبلیغات تجاری
صداوسیمانیست.باهیاهویتبلیغیمخاطبان
را فریب میدهند .به عنوان مثال یکی از شرکتها
اعالم میکند امروز بخر و ۳۶۵روز بعد پرداخت کن
و یا حمل رایگان که وقتی پای کار میرسد همهاش
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سال سی و پنجم

پایهگذاری این رسانه نقشآفرینی کرد .کتاب «مهاجر
سرزمین آفــتــاب» دربـ ــاره زنــدگــی ایــن بــانــوی فــداکــار،
توسط حمید حسام از نویسندگان آثار دفاع مقدس
و با همکاری مسعود امیرخانی گــردآوری و تنظیم شد
و از سوی انتشارات «سوره مهر» هماکنون در دسترس
عالقهمندان قرار دارد.

دروغ از کار درمیآید و متأسفانه صداوسیما فقط
پول تبلیغات خودش را میگیرد و نظارتی بر کارها
نیست.
 936۰۰۰۰158شبکه ایران اینترنشنال و
اصالح طلبان در اتحادی ناگسستنی سالهاست

ارزیابی مذاکرات احیای برجام در دوحه درگفتوگو با کارشناسان

آمریکا در وضعیت اضطرار

مشهد را مورد هجمه خود قرار داده اند و به
شایعات ودروغ سازیهایشان علیه زائران عرب
هرچند وقت یکبار دامن میزنند .از فرماندهی
انتظامی کشور تقاضای رسیدگی عاجل داریم.
 916۰۰۰۰616باسالم .به دلیل تبدیل روابط دوستی

در این جلسات کفه ترازو را کمی به سمت طرف
غربی یا به طرف آمریکایی سنگینتر میکرد .رفتار
آمریکاییها حاکی از آن است که در حال نزدیک
شــدن به انتهای مسیر مــذاکــرات احیای برجام
هستیم .دروغپردازی آمریکا مبنی بر طرح مجدد
مسائل حلشده قبلی از سوی ایران ،وارونه نمایی
رسانهایاست.صحبتبرسرتضمینبرایحقوق
ملت ایران است .دستاورد ما از برجام به واسطه
سهل انگاری و مثبت اندیشی دولت قبل تقریبا ً
هیچ بوده است .اما اینبار چنین نیست .ارزیابی
مثبت ایــران از مــذاکــرات ،به ایــن دلیل اســت که
جمهوری اسالمی توانسته است حرف خودش را
به طرف مقابل تفهیم بکند و به آنها بقبوالند که
قرار نیست از حقوق ملیمان کوتاه بیاییم.

◾

◾

◾انتخاب قطر به عنوان میزبان مذاکرات چه
معنایی دارد؟

دکتر علی سروش استاد دانشگاه و
کارشناس مسائل غربآسیا در پاسخ
به این پرسش میگوید :تغییر مکان
مذاکرات از وین به قطر به پیشنهاد ایران حاکی از
نیاز طرف مقابل به گفتوگو در هر زمان و مکانی
است .برگزاری این نشست به درخواست مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا حاکی از اثرگذاری
دیپلماس یفعالایراناست.مذاکرهموفق،مستلزم
تغییر راهـبــرد طــرف غربی اســت .ایــران بهدنبال
تضمی نجدیوراستیآزماییادعاهایطرفمقابل
است .طرف آمریکایی تصور میکند میتواند با
تــداوم سیاست مذاکره بــرای مذاکره امتیازگیری
یکسویه را رقم بزند ،اما راهبرد ما مذاکره برای
تحققمنافعملیاست.ایرانبایدرویکردفعالتری
در اعمال محدودیت بر سر راه آژانس داشته باشد
تا طرف غربی کوتاه بیاید.

◾

◾مذاکرات مثبت بود ،زیرا...
دکتر ثمانه اکــوان ،کارشناس روابط
بینالملل در گفتوگو با قدس ضمن
اشاره به مثبت بودن مذاکرات دوحه
میگوید :نقشآفرینی قطر بهعنوان میانجی در
مذاکرات احیای برجام اقدام حمایتی قابل توجهی

است .برگزاری مذاکره در منطقه غرب آسیا یعنی
تنزل اروپــا به واسطه سیاسی و بازیکن درجــه2
میدان دیپلماسی آمریکاییها .در گفتوگوهای
قطر،آمریکاییهاباتکرارپیشنویسبرایمذاکرات
وین آمده بودند تا بار دیگر اهــداف خود را به تیم
ایرانی بقبوالنند ،اما با هوشمندی ایران ،این اتفاق
نیفتاد چرا که هدف آمریکا بازگشت به برجام بدون
اجرای تعهداتش بود .این اقدام آمریکاییها ناشی
از فـشــار مـحــور عـبــری-عــربــی منطقه اســت که
نمیخواهند ایران از برجام انتفاع داشته باشد.
ج ـم ـهــوری اس ــام ــی مـ ـیدان ــد آمــری ـکــا و رژی ــم
صهیونیستی و اعراب منطقه در نهایت به برجام
نیاز دارند ،پس همچنان به مذاکرات امیدوار است.

◾

◾اقناع افکار عمومی را دستکم نگیریم!
دکـتــر مـهــدی خــورسـنــد پژوهشگر
مسائل اوراسـیــا نیز ضمن تأکید بر
یگــویــد:
اهـمـیــت اف ـکــار عـمــومــی مـ 
توگوها در دوحه این پیام را به
برگزاری یکباره گف 
ذهنها متبادر کرد که انگار قرار است ایران و آمریکا
مستقیممذاکرهکنند.وزارتامورخارجهنسبتبه
آمادهسازیافکارعمومیبرایچنینخبریکمکاری
کرد .ما در این دور میتوانستیم از ابزارهای چین و
روسیه برای تقویت گفتوگوها بهره بگیریم ،اما
حضورتنهاییایرانوآمریکاونمایندهاتحادیهاروپا

◾علل ماندگاری آمریکا در برجام
دکتر ابوالفضل بــازرگــان کارشناس
مسائل حوزه آمریکا هم درباره اصرار
ایـ ــاالت متحده بــر ادامـ ــه مــذاک ـرات
میگوید :در دورانی که جهان به واسطه بحرانهایی
نظیر تالش آمریکا برای مهار چین ،بحران انرژی،
بحران غذا در اروپــا ،بحران مهاجرا ن و ...دگرگون
تهــای بــازی ای ـران در نظام روابــط
شــده ،قطعا ًکــار 
بینالملل بیشتر است .جمهوری اسالمی بسیار
راحتتر از توافق سال  2015میتواند روی شروط
خودش ایستادگی کند .اینکه طرف مقابل حاضر
نیست شــروط ما را بپذیرد برمیگردد به اینکه
بــرنــامـهای طــوالنــی مــدت بــرای مهار ایـ ـران دارد و
میخواهدبرنامههایموشکیومنطقهایایرانرانیز
مورد مذاکره قرار دهد .در این مسئله پای البی رژیم
صهیونیستیوسطاست.اینکهایاالتمتحدهفعال ً
شکست برجام را اعــام نمیکند ،به دو موضوع
برمیگردد .نخست اینکه ایده جایگزین مناسبی
برای ادامه بازی با ایران در دست ندارد؛ یعنی مانند
قبل نمیتواند بگوید یا جنگ یا توافق؛ تهدید به
جنگ و یا افزایش تحریمها نیز به واسطه مقاومت
ایران بیاثر شدهاند و فشار حداکثری آنها موجب
افزایش توانایی هستهای ،موشکی و منطقهای و
پهپادی ما شده است .دوم  ،آمریکا انتخابات کنگره
را در نوامبر امسال پیش رو دارد .دولت بایدن دولت
ضعیفی است و همراهی زیادی در کنگره با او وجود
ندارد ،بههمین خاطر نمیتواند توافقی را به کنگره
بدهد که به نفعشان نباشد .همین مسئله ،سبب
شده آمریکادرحالتیبماندکهنهمذاکراتشکست
بخورد و نه امتیاز خاصی به ما بدهد.

سیاست خارجی

دولت

حوادث

دورجدیدمذاکراتتهران-ریاض
درسطحدیپلماتیک

وزارت و باقری
درکمالهماهنگی

ثبت ۷۱۳زمینلرزه
در خردادماه

دور ششم مذاکرات ایران و عربستان در سطح دیپلماتیک
در بغداد برگزار خواهد شد .به گــزارش ایسنا یک منبع
عراقی مدعی شد پنج دور مذاکرات پیشین میان تهران
و ریــاض همه در سطح امنیتی و اطالعاتی بــوده است.به
گــزارش تسنیم ،مصطفی الکاظمی  ،نخست وزیــر عراق
تقریبا ًیک هفته پیش سفری به عربستان و ایران داشته
است و گفته می شود این سفر در راستای گفتوگوها میان
دو کشور بود.

در رابطه با انتشار برخی اخبار مغرضانه مبنی بر بروز
اختالف در تیم مذاکره کننده ،وزیر امورخارجه کشورمان با
انتشار پیامی در توییتر شایعات را تکذیب کرد .به گزارش
ایسنا ،امیرعبداللهیان نوشت :دكتر «باقری» با جدیت و در
هماهنگی کامل با اینجانب به مذاکرات منطقی ،مستدل و
فعال برای لغ و تحریمها ادامه میدهد .واقعبینی آمریکا و
گرفتن تضمین پایدار در نفع کامل اقتصادی ایران از توافق،
میتواند نتیجه مذاکرات را ثمربخش کند.

شبک ه لرزهنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعالم
کرد در خرداد ماه امسال  713زمین لرزه در کل ایران ثبت
شده است که بیشترین زلزله با بزرگی بیش از  2/5ریشتر
را در سه استان جنوبی داشتهایم.
بــه گ ــزارش مهر  ،اســتــان هــای هــرمــزگــان بــا  ،۹۶کرمان
بــا  ۳۳و فــارس بــا  ۲۶زمین لــرزه بیشترین تــعــداد زمین
لــرزه با بزرگی بیش از  2/5ریشتر را در بین استانهای
کشور داشتند.

خبر
مــعــاون دیپلماسی اقــتــصــادی
وزیــر امــور خارجه با بیان اینکه
بــهــرهبــرداری از کریدور شمال-
جــنــوب بــه سمت روســیــه آغــاز
شده است ،گفت :در سفر گروههای روسیه
و قزاقستان به ایران دوباره سوآپ نفتی فعال
شد.
ب ـ ــه گـ ـ ـ ـ ــزارش ت ــس ــن ــی ــم مـ ــهـ ــدی ص ــف ــری
پنجشنبهشب در نشست شورای هماهنگی
و مدیریت رواب ــط خــارجــی اســتــان خراسان
جنوبی با بیان اینکه وزارت امــور خارجه در
 9مؤلفه و شیوه برای ارزآوری به داخل کشور
فعالیت دارد ،تصریح کرد :این مؤلفهها شامل
صادرات ،واردات ،ترانزیت ،دیپلماسی انرژی،
برق و آب ،صدور خدمات مهندسی و ترانزیت
در شاخههای مختلف و انتقال فناوری است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در خراسان جنوبی مطرح کرد

9شیوه ارزآوری به داخل کشور
با تأکید بر اینکه مسیر ترانزیتی چابهار -
زاهدان  -بیرجند  -مشهد هرچه زودتر فعال
میگردد ،افــزود :توافقی با کشورهای آسیای
مرکزی و روسیه صــورت گرفته که حجم آن
30میلیون تــن در ســال اســت ،در حالی که
ظرفیت فعلی کشور  15میلیون تن است.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری از کریدور شمال و
جنوب به سمت روسیه آغاز شده است ،گفت:
در سفر گروههای روسیه و قزاقستان به ایران
دوباره سوآپ نفتی فعال شد.
او همچنین ادامه داد :چینیها ساالنه  65تا
 70هــزار قطار به کشورهای مختلف اروپایی
صادرات و واردات دارند ،اما هیچ قطار چینی

تاکنون به ایــران وارد نشده است که این امر
در دولــت سیزدهم در دست پیگیری است،
تا ما هم در این فعالیت اقتصادی مشارکت
داشته باشیم.
مــعــاون وزی ــر ام ــور خــارجــه بــا اش ــاره بــه اینکه
بــازارهــایــی را ه ــدف ق ــرار دادهای ـ ــم کــه بتواند
محصوالت ما را جذب کند ،اضافه کرد :اگر بازار
کشور چین را در زمینه محصوالت کشاورزی
تصاحب کنیم ،با توجه به ظرفیت کشور نیازی
نیست به دنبال بازارهای دیگر بگردیم.
وی گفت :بــرای مــرکــبــات ،عسل ،پــای مــرغ،
سیب ،لبنیات و زعــفــران مجوز ص ــادرات به
چین را گرفتهایم .برخی دیگر از کاالها مثل
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زرشــک هم در دســت اقــدام اســت؛ زیــرا بــازار
چین و روسیه به این دو محصول عالقه زیادی
دارند.
صــفــری بــیــان ک ــرد :ســفــارتــخــانـههــای مــا در
کشورهای مختلف دیــدهبــانهــای اصلی ما
هستند که نقش مؤثری در تسهیل روابــط
تجاری دارنــد و باید
برای کشور بازار
تــجــاری ایــجــاد
کنند.

عمودی (سلسله مراتب بزرگتر کوچکتری)
به روابط افقی (همسال دوستی) وقطع انتقال
تجربهها ،جوانان به طرف مواد وتفریحات ناسالم
میروند و آسیب پذیری در آنها افزایش یافته
است.

یادداشت
حکمرانی آب
و مقابله با چالش کمآبی

عماد ابراهیمی این روزها چالش کمآبی در
حال سوق دادن کشور ما به سمت مشکالتی
از قبیل کاهش سطح زیــر کشت کــشــاورزی ،
افــزایــش بــیــکــاری در ســکــونــتــگــاههــای مــولــد،
خاموشی چ ــراغ صنعت مبتنی ب ــرآب ،رشد
پهنههای بیابانی ،رشد جرم و جنایت و کاهش
سطح امنیت است.
تغییرات اقلیمی در سرتاسر کره زمین ،تروریسم و
استفاده ابزاری دولتها از منابع طبیعی به عنوان
سالح و ابزار بازدارندگی از جمله عوامل اثرگذار بر
تشدید روندبحرانهای زیستی است.
بــا ایــن اوصـ ــاف ،بــا تــوجــه بــه اینکه در اسناد
بــاالدســتــی از جمله ســنــد آمــایــش سرزمین
کــشــور ،بــرنــامــه ششم توسعه و گــزارشهــای
مجلس و مرکز بررسیهای ریاستجمهوری و
همچنین آمارهای مرکز آمار که به ساماندهی
آب مــنــطــقـهای تــوجــه ش ــده اسـ ــت ،ض ــرورت
عملیاتی سازی هرچه سریعتر راهبرد حکمرانی
بر منابع آبی از اهمیت باالیی برخوردار است.
در سطح کشور ،مهمترین پهنههای سرزمینی
که با چالش کم آبی بحرانزا مواجهاند ،مناطق
شرق و شمال شرق کشور هستند .اگر چه این
مناطق از گذشته با شرایط گرم و خشک دست
و پنجه نــرم ک ــرده و سبک زنــدگــی ساکنانش
بــا وفـقپــذیــری آن تنظیم شــده اســت ،امــا این
مباحث در چرایی اولویت پرداختن به مسئله
کم آبی در استان تنها نقش تشریح کننده را ایفا
میکند .شرایط فعلی هیچ نسبتی با گذشته
ندارد و این پهنه مولد کشوری در حال حرکت به
سمت وضعیت بحرانی است.
اگ ــر زن ــگ خــطــر کــم آب ــی دش ــت خ ــراس ــان در
 50سال قبل با کاهش سطح آبهای زیرزمینی
در شهرهایی مثل مشهد ،کاشمر و تایباد جدی
گرفته میشد اکنون با حجم یکهزارو 28میلیون
مترمکعب کسری در مخازن آبی استان -که
در گزارش آب منطقه ای خراسان رضوی آمده
است – به عنوان استان اول کشور با اختالف
قرار نمیداشت.
مسئلهای که سبب شده در ماده  6سند استانی
آمایش سرزمین آب قابل برنامهریزی را محدود به
چارچوب پانزدهمین مصوبه شورای عالی آب کند
و ماده3و 2را به راهکارهای مدیریت آب اختصاص
دهد .همچنین در سند ملی توسعه استان منابع
آبــی را به عنوان تنگناهای توسعه و از مسائل
اساسی استان نامبرده است .در مسئله شناسی
راهبردی توسعه استان خراسان رضوی تدوینی
مرکز بــررســی استراتژیک ریــاســت جمهوری،
منابع آبی یکی از چالشهای استان عنوان شده
است و حدود 25درصد از گزارش اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
به وضعیت بحرانی منابع آبی استان اشاره شده
و در گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی که بهتازگی منتشر شده کم آبی
مسئله اصلی استان بیان شده است.
شهــای جـهــاد کـشــاورزی
بــه عـنــوان مـثــال ،گــزار 
و مرکز آم ــار نشان مـیدهــد درحــالـیکــه استان
خراسان رضوی دومین سطح قابل کشت کشور
را دارد ،امــا تنها  18درصــد از شاغالن استان در
ایــن بخش کــار میکنند و همچنین سطح زیر
کشت اسـتــان نسبت بــه گذشته رو بــه کاهش
است که مهمترین عامل آن کاهش منابع آبی
است .از سوی دیگر کاهش مراتع بهدلیل نزوالت
جوی ،چرای گوسفندان را با مشکل همراه کرده
است .کشاورزی و دامداری که کسب و کار نیاکانی
روستاییان خراسان بــوده ،اکنون بهدلیل کاهش
40درصدی جمعیت مولد روستاها که برخاسته
از این تنگناهاست ،دیگر مورد استقبال نیست و
برخالف  40سال گذشته مهاجرتها سبب شده
تنها  27درصد جمعیت کل در روستاهای استان
ساکن باشند.این مهاجرتها از عوامل اصلی
زندگی در نقاط حاشیه شهرهای بزرگ و مشکالت
امنیتی است و مجالی برای سوءاستفاده حقابه
توسط کشور افغانستان و بسیاری پیامدهای
دیگر خواهد شد .بنابراین بهدلیل درهمتنیدگی
اقتصاد استان به حوزه کشاورزی ،بیش از پیش
اجــرایــی ش ــدن حکمرانی آب ضـ ــروری بــه نظر
می رســد تا از هرگونه بحرانهای احتمالی آتی
جلوگیری شود.آب به عنوان مهمترین رکن اطالق
جریان زیست به مکان محسوب میشود که
زمینراتبدیلبهسکونتگاهمیکندوتقریبا ًتمامی
بخشهای فعالیتی را دربرمیگیرد؛ درنتیجه توجه
به عوامل تهدیدکننده آن یک امر ضــروری برای
سیاستگذاران و مسئوالن اجرایی کشور است.

