
معاونسیاسیدفتررئیسجمهوری:
 مسیر رفع اختالفات با عربستان
به سرعت قابل پیمودن است 

جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری 
در یک توییت نوشــت: توجه بــه راهکارهای درون 
منطقه ای، راهبرد جمهوری اسالمی برای حل مسائل 
منطقه اســت. به نخســت وزیر عراق که مدتی است 
برای رفع اختالفات با عربستان نقش آفرینی می کند 
تاکید شــد با تکمیل اجرای توافقات صورت گرفته، 
مسیر باقی مانده کوتاه خواهد بود که به سرعت قابل 

پیمودن است.
    

انتصاب ۱۵ امام جمعه جدید
در کشور 

 سخنگوی شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه 
از انتصاب ۱۵ امام جمعه جدیــد خبر داد. به گزارش 
فارس، حجت االسالم علی نوری در نشست خبری در 
مورد آخرین انتصابات ائمــه جمعه گفت: در دو ماهه 
گذشته در ۲۳ پایگاه اســتقرار و انتصاب جدید امام 
جمعه را داشتیم که از این ۲۳ مورد انتصاب امام جمعه 
در شهرهای کشور، در ۱۵ پایگاه شاهد انتصاب جدید 
بودیم. وی افزود: یعنی ائمه جمعه در ۸ پایگاه جا به جا 
شدند یا نقل و انتقال در داخل شبکه صورت گرفته و 
۱۵ نفر از عزیزانی که منصوب شدند جزو ائمه جمعه 
گزینش شده و آموزش دیده هســتند که در جایگاه 

امامت جمعه منصوب شدند.
    

واکنش آمریکا 
به بازگشت سفیر امارات به تهران

ایاالت متحده در واکنش به اعــالم ارتقای روابط 
ایران و امارات به سطح ســفیر، تأکید کرد که آمریکا 
از کاهش تنش در منطقه حمایت می کند. به گزارش 
»الحــره«، ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا 
در کنفرانــس مطبوعاتی خود در واکنــش به اعالم 
ازســرگیری فعالیت ســفیر امارات در تهران، گفت: 
»امارات بار ها نشان داده که می تواند با تقویت روابط 
دیپلماتیک خود نقشــی ســازنده و مؤثر در کاهش 
تنش های منطقه ای داشته باشد«. ند پرایس با بیان 
اینکه دولت آمریکا در کنار امارات و دیگر شرکای خود 
در شورای همکاری است، افزود: »رویکرد گسترده تری 
به ســمت کاهش تنــش در منطقه ایجاد شــده که 
واشنگتن کامال از آن حمایت می کند«. روز یکشنبه، 
امارات اعالم کرد که تا چند روز آینده سفیر خود را بعد 

از ۷ سال توقف فعالیت به تهران بازخواهد گرداند.
    

قالیباف:
نباید هر ۵ سال یک بار
سیاست عوض شود 

رئیس مجلس نباید هر ۵ ســال یک بار سیاست 
عوض شود بلکه سیاست باید یک تا دو دهه پیش برود 
تا نتیجه بخش باشد. محمدباقر قالیباف دیروز با حضور 
در نشست هم اندیشی فراکسیون جنوب و استانداران 
و مدیران برنامه و بودجه استان های جنوبی و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کل کشور افزود: به تمرکززدایی 
ایمان و اعتقاد دارم و در هر حوزه ای که مســئولیت 

داشتم تمرکززدایی را پیاده سازی کردم
    

مقامآمریکایی:
واشنگتن برای تعهد متقابل

 به توافق هسته ای آمادگی دارد
یک مقام شــورای امنیت ملی آمریــکا گفت که 
واشــنگتن برای تعهــد متقابل به توافق هســته ای 
آمادگی دارد. به گزارش ایلنا به نقــل از العربیه، او در 
ادامه اظهارات خود ضمن بیان این که ایاالت متحده 
در حال بررســی پیش نویس توافق با ایران است و در 
وقت مناسب به آن پاسخ خواهد داد، تاکید کرد که »جو 
بایدن« رئیس جمهوری آمریکا جز با توافقی که منافع 
آمریکا را حفظ کند، موافقت نخواهد کرد. پیش از این 
نیز، »ریچارد میل« نماینده آمریکا در شورای امنیت 
اعالم کرد که کشورش نســبت به بازگشت دوجانبه 

برای اجرای کامل برجام متعهد باقی می ماند.
    

واکنش مرندی به ادعاهای اخیر 
علیه مواضع ایران در زمینه برجام

مشــاور تیم مذاکره کننده ایــران در واکنش به 
ادعاهای مطرح شده از سوی یک مقام آمریکایی در 
گفت وگو با خبرگزاری رویترز، در صفحه توییترش 
نوشت: بســیار گمراه کننده اســت. من ماه هاست 
که می گویــم خارج کردن نام ســپاه پاســداران از 
»فهرست ســازمان های تروریســتی« آمریکا یک 
پیش شــرط]برای توافق در وین[ نیست. به گزارش 
ایســنا، محمد مرندی، ادامه داد: مادامی که شورای 
حکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی به طور دائمی 
پرونده اتهامات ســاختگی علیه ایــران را مختومه 
اعالم نکند، هیچ توافقی اجرایی نخواهد شد. برنامه 

هسته ای ایران متوقف نخواهد شد.
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وقتی پــای آب و حق آبــه به میان 
می آید، خبری از قانون و هکذا نیست. 
برادر به برادر رحم نمی کند. می گفتند 
درگیری های آینده بر ســر آب است؛ 
اما گویــی از همین حاال جنگ بر ســر 
آب آغاز شده اســت.  دو روز پیش یک 
مقام مسئول در سازمان محیط زیست 
گفت طالبان حقابه ایران را نداده  و آب 
ســد کمال خان را به سمت بیابان های 
»گــودزره« منحــرف کرده اند؛ یعنی 
شوره زاری در والیت نیمروز افغانستان. 
وقتی حرف از مشکالت می شود، مصائب 
شهرنشین های شهرهای مرکزی ایران 
را چند برابر کنید، می شــود مشکالت 
مردم سیســتان و بلوچســتان که در 
مرکــزش آب هامون نشســته؛ تاالبی 

تفتیده در سیاست و جبر جغرافیا. 

حِقآبهامونازکجامیآید؟
رودخانه هیرمند از رشته کوه های 
»بابا«ی افغانستان سرچشمه گرفته 
و پس از عبور از این کشــور و تشکیل 
مرز مشــترک ایــران و افغانســتان 
وارد تاالب هــای هامون می شــود. 
تاالب های هامون از سه تاالب هامون 
پوزک)تقریبا واقع در افغانســتان(، 
هامون سابوری)یا صابری( که مشترک 
بین دو کشور ایران و افغانستان است و 
هامون هیرمند که واقع در ایران است 
تشکیل شده است. ترتیب آب گیری 
هم به این صورت است که ابتدا هامون 
پوزک تغذیه می شــود سپس هامون 
ســابوری و در نهایت آب وارد دریاچه 

هامون هیرمند در ایران می شود. 
طی بیش از صد سال گذشته دول 
ایران و افغانســتان بر ســر اینکه چه 
مقدار آب باید به تاالب هامون هیرمند 

برســد، هماره اختالفاتی داشتند تا 
اینکه باالخره در سال ۱۳۵۲ در دولت 
امیرعباس هویدا و با وساطت آمریکا 
معاهــده ای بین دولت هــای ایران و 
افغانستان به  امضا رسید که مطابق با 
آن کشور افغانستان ملزم بود ۲6 متر 
مکعب در ثانیه)معادل ۸۲۰ میلیون 

متر مکعب در سال( آب به ایران بدهد. 
البته بسته به وضعیت بارش در ماه ها 
و فصول مختلف این عدد می توانست 
متفاوت باشد. این معاهده مقداری از 
مشکالت ایران و افغانستان را در این 
موضوع حل کرد؛ گرچه نه به طور کامل. 
مهمترین علتش هــم ناپایداری های 
سیاســی در دو کشــور به خصوص 
افغانســتان بود. در همسایگی ما، در 
طول ۱۰۰ سال گذشته حکومت است 

که از پی حکومت می آید. 

آبدربرابرنفت
درگیری های تاریخی میان ایران 
و افغانستان بر سر حق آبه هیرمند کم 
بود، افغان ها یک سد هم بر آن زدند با 
نام »کمال خان«. در هنگام افتتاح این 
سد در فروردین پارسال، اشرف غنی 
رئیس جمهور افغانستان چیزی گفت 

که تا آن روز از زبان هیچ مقام مسئول 
دیگری در افغانستان شنیده نشده بود: 
»ذخیره آب کمال خان به انبار آب برای 
افغانستان و ایران تبدیل خواهد شد، 
اما آب افغانستان به ازای دریافت نفت 
روانه ایران می شــود« و البته از سوی 
ســعید خطیب زاده، سخنگوی وقت 
وزرات خارجه ایران پاسخ شنید که »بر 
اساس قراردادی که بین دو کشور امضا 
شــده و در مجالس قانونگذاری هر دو 
کشور به تصویب رسیده حق آبه ایران 
کامال مشخص بوده و دولت افعانستان 

هم به این حق آبه متعهد است«. 

قاچاق،ناامنی،دیوارمرزی،
بازهمآبنیامد

اما ریشه مشکالت هامون و هیرمند 
و آن عرض تفتیده، فقط در آن سوی 
مرزها نیست. بخشی هم معطوف به 
این ســو و یک دور باطل است. قاچاق 
مــواد مخــدر و ناامنــی در نزدیکی 
مرزها با افغانســتان بیــداد می کند. 
همین موجب شــد که ایران در مرز 
خود با افغانســتان » که روی هامون 
ســابوری)صابری( واقع است« یک 
دیوار بکشــد؛ برای کنتــرل قاچاق. 
همین خاکریز دست ساز باعث شد در 
بهمن ماه سال گذشته، آبی که طالبان 
از ســد کمال خان به مقصد ایران رها 

کردند، به سر منزل مقصود نرسد. 

طالبانهمبرهمانصراطمیروند
آن دیوار کذایی گرچه موجب شده 
اســت حتی اگر آبی هم از سد »کمال 
خان« رها شود به هامون ایران نرسد، 
اما الاقل هامون سابوری در مرز ایران 
و ســفره های آب زیرزمینی و چاه ها 
و نهرهای آن را که می تواند ســیراب 
کند و در نهایت این آب ها سر از ایران 
درمی  آورند. االن مشــکل اینجاست 
که  طالبان هم بر همان صراط دولت 
پیشین می رود و گزارش ها حاکی از آن 
است که وقتی سد کمال خان سیراب 
شــود، طالبان آب باقی مانده را نه به 
سوی ایران که به سمت منطقه بیابانی 

»گودزره« هدایت می کنند. 
در این رابطه مدیرکل دفتر حفاظت 
و احیای تاالب های سازمان حفاظت 
محیط زیست می گوید: »افغانستان 
در دو هفته گذشــته قــول داده بود 
که دیگر هیچ انحراف آبی از مســیر 
طبیعی رود هیرمند از بند کمال خان 

به ســمت گودزره نداشــته باشد اما 
تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که  
انحراف آب بــرای دومین بار در حال 

انجام است«. 
به گزارش ایسنا، آرزو اشرفی زاده 
دیروز در یک کنفرانس خبری ادامه 
داد: »در دولت جدید، ادامه اقداماتی 
که از سال های گذشته در زمینه کنترل 
آب های باالدست در افغانستان صورت 
می گرفت با همان رویکرد و با شــدت 
بیشتری ادامه دارد و این اتفاق منجر 
به این شد که در ســال گذشته آبی از 
حوضــه هیرمند وارد تــاالب هامون 
نشود. کنترل منابع در رودخانه های 
ورودی به تاالب هامــون »که تقریبا 
بــاالی ۹۸ درصد آب تاالب وابســته 
به منابع آب کشور افغانستان است« 
در حال انجام اســت. در این شرایط 
ما مکاتبــات زیادی را بــا وزارت امور 
خارجــه و وزارت نیــرو در این زمینه 

انجام داده ایم«. 
اشرفی زاده در ادامه از این هم گفت 
که سازمان محیط زیست به تنهایی 
زورش نمی رسد این قصه را حل وفصل 
کند و تالش نهادهای دیگری هم الزم 
است؛ »تاالب هامون مساله ملی است 
و حتما باید واکنش مناســبی داشته 
باشــیم. مطالبه گری سازمان محیط 
زیســت همواره بر این اساس بوده که 
حق آبه باید مســیر طبیعــی خود را 
طی کند. ابزار ما وزارت امور خارجه و 
وزارت نیرو است زیرا در غیر اینصورت 
سازمان محیط زیست به تنهایی قادر 
به حل موضوع نخواهد بود و حتما عزم 
منطقه ای بین دو کشور را می طلبد«. 

باری داســتان ما و افغانســتان و 
هامون و هیرمند »یکی داستان است 

پر آب چشم«.

طالبانبازهمحقآبهایرانرانداد
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وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با همتای سوری خود با بیان 
اینکه »منتظر این هســتیم که آمریکایی ها درخصوص پرونده هسته ای ایران 
پاسخ دهند« تاکید کرد که مسکو موافقت خود با نسخه نهایی توافقات احیای 

برجام را اعالم کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
و فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه نشســت خبری مشترکی در مسکو برگزار 

کردند.
الوروف در بخشی از سخنان خود در این نشســت تاکید کرد: ما منتظر این 
هستیم که آمریکایی ها چه زمانی درخصوص پرونده هسته ای ایران پاسخ می 
دهند. یک سال گذشــت اما آن ها هنوز حقیقت واحدی در این خصوص اعالم 
نکردند. وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: مسکو موافقت خود با نسخه نهایی 

توافقات احیای برجام را اعالم کرده است.
وی همچنین درباره همکاری های ایران، روســیه و ترکیــه درباره بحران 

سوریه گفت که نتایج نشست تهران و توافقات روند آستانه تطبیق داده خواهد 
شد. از ســوی دیگر فیصل مقداد، وزیر خارجه روسیه گفت: با اظهارات الوروف 
درخصوص پرونده هسته ای ایران موافق هستم و تهران تمام کارهایی که باید 
انجام دهد را انجام داده است اما واشنگتن تالش می کند که شروطی در مقابل 
بازگشت به برجام قرار دهد. وی گفت که از نقش روسیه و ایران در حل اختالفات 

سوریه و ترکیه تقدیر می کنیم.

مقداد:سوریهبهپوتینورئیسیاعتمادکاملدارد
وزیر خارجه سوریه نیز در نشست خبری مشترک با سرگئی الوروف، همتای 
روس خود در مســکو گفت که در پرونده هسته ای تهران تمام کارهایی که باید 
انجام دهد را انجام داده است اما واشنگتن تالش می کند که شروطی در مقابل 

بازگشت به برجام قرار دهد.
فیصل مقداد، با اشــاره به همکاری های ایران، روسیه درباره بحران سوریه 

کرد: از نقش روسیه و ایران در حل اختالفات سوریه و ترکیه تقدیر می کنیم اما 
حقوقی وجود دارد که باید برمبنای احترام به حاکمیت کشورها، پایان دادن به 

اشغالگری و عدم دخالت در امور داخلی حل و فصل شود. 
مقداد خاطرنشــان کرد: دمشــق به دو متحد خود رئیس جمهور پوتین و 
رئیس جمهور رئیسی اعتماد کامل دارد. این دو متحد ما به این مساله پافشاری 
دارند که حق به حقدار بازگــردد. نقش آن ها به گونه ای بود که نشــان دهنده 

دوراندیشی و پافشاری بر ایستادگی در کنار حق است. 

الوروفدرنشستخبریباهمتایسوریخود:

سند نهایی برای احیای برجام مورد تایید روسیه است

خبر

حسین امیرعبداللهیان در نشست مشترک وزرای امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران و مالی با فعالین اقتصادی 
و تجاری دو کشور، اظهار کرد: خوشحالم که در جمع شما 
هستم. دولت ها تالش می کنند زمینه را برای فعالیت و کار 

فعاالن بخش خصوصی فراهم کنند. 
به گزارش ایرنا وی در این نشست بر ضرورت گسترش 
تعامالت فعاالن اقتصادی-تجاری دو کشور تاکید نموده و از 
آمادگی وزارت خارجه کشورمان برای ارائه تسهیالت هرچه 
بیشتر بخش خصوصی جهت فعالیت در این کشور خبر داد. 
وزیر صنعت مالی هم در این نشست مشترک گفت:  از 
دولت مالی می خواهم تعهد دولــت جمهوری مالی برای 
اینکه فضا و جو را بــرای همکاری های بخش خصوصی با 
ایران افزایش دهد.اولویت وزارت خارجه مالی ، زمینه سازی 

فعالیت در بخش کشاورزی و مواد غذایی است. 
وزیــر صنعت مالی گفــت: مالی حیــات خلوت هیچ 
کشوری نیست و ما به دنبال مشارکت هستیم و به دنبال 
مشارکت های سیاســی و امنیتی هســتیم و همچنین 

مشارکت اقتصادی و جدید در این زمینه هستیم. 

درنشستوزرایخارجهدوکشورمطرحشد:

اراده ایران و مالی برای گسترش دیپلماسی اقتصادی 

خبر

مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا 
گفت که بیشــتر کشــورهای موجود در مذاکرات 
 هسته ای موافق پیشــنهاد اروپا برای احیای برجام 

هستند. 
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه الجزیره، جوزپ 
بورل، در یک کنفرانس خبری در سمینار کوادیس 
در اسپانیا گفت: پاسخ ایران به پیشنهاد این اتحادیه 

درباره احیای برجام معقول بود. 
او ادامه داد: پاســخ ایران به آمریکا انتقال داده 
شد و ما منتظر پاسخ آمریکا هستیم. امیدواریم این 
پاســخ به ما اجازه دهد که مذاکرات را کامل کنیم. 
امیدوارم این اتفاق بیفتد اما نمی توانم به شــما در 

این زمینه اطمینان بدهم. 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه 
گفت: این پاسخ باید تا االن ارائه می شد. پیش بینی 
شده بود نشستی تا پایان هفته پیش در وین برگزار 
شود. امکانش وجود نداشت. احتمال دارد این هفته 

برگزار شود. 

خبر

بورل:

 بیشتر کشورها موافق پیشنهاد اروپا برای احیای برجام هستند 


