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جهت گیری ارمنستان به عملگرایی در سیاست خارجی
Near East University قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل

ارمنس��تان کشوری است که از خیلی جهات فاقد برتری های الزم در صحنه سیاست خارجی است. اما از 
نظر رعایت اصول منطقی در زمینه حقوق مدنی و دموکراس��ی در مقایس��ه با سایر جمهوری های جدا شده 
از اتحاد جماهیر ش��وروی سابق خیلی جلوتر اس��ت. با این حال فاصله زیادی تا کامل شدن شرایط الزم در 
سیاس��ت داخلی و خارجی دارد. از دهه 90 تا به امروز دو یار و متحدش )ایران و روس��یه( به عنوان شرکای 
نزدیک این کش��ور محسوب می شوند و با اینکه ارمنس��تان آگاهی الزم به سیاست جاه طلبانه روسیه دارد 
و غالب تحلیلگران آن کش��ور، روس��یه را هنوز یک امپریالیست شرقی می دانند ولی نیازمند حمایت روسیه 
اس��ت. ایران هم هر چند تنها از جنبه ژئوپلتیکی و همجواری برایش اهمیت دارد، اما هیچ وجه مش��ترکی 
میان ارمنستان و ایران به طور محسوس وجود ندارد. این دو کشور به عنوان گزینه های خوب و یا بد، برای 
ارمنس��تان اهمیت بس��زایی دارند.  چرا که هر دو کشور برای ارمنس��تان مزیت استراتژیک در قبال ترکیه و 
جمهوری آذربایجان فراهم می کند. وضعیت ژئوپلیتیکی ارمنستان متزلزل است و به جایگزین هایی همچون 

روسیه و ایران نیاز دارد. اما این وضعیت تا چه زمانی برای ارمنستان قابل تحمل و درک است؟!
مشارکت ارمنستان با ایران عمل گرایانه )پراگماتیک( است. چرا که ارمنستان از نظر موقعیت جغرافیایی 
نفرین ش��ده و محصور ش��ده تلقی میشود. ارتباط ارمنستان با جهان از سمت غرب با ترکیه و از سمت شرق 
با جمهوری آذربایجان که خصومتی با آنها دارد، محاصره شده است. تنها راه خروج از منطقه و دسترسی به 

جهان آزاد از طریق کشور گرجستان در شمال و یک گذرگاه مرزی با ایران در جنوب ممکن است. 
از نظر تاریخی، ترکان آذربایجان در تقاطع امپراتوری روس��یه، امپراتوری عثمانی و ایران س��اکن هستند. 
اگر جمعیت کنونی جمهوری آذربایجان را که تقریباً 10 میلیون نفر می باش��د و همس��ایگی آنان با بیش از 
15 درصد ترک های آذربایجان از 85 میلیون کل جمعیت ایران را که درون مرزهای ایران س��اکن هس��تند 
بیفزاییم، پتانسیلی برای ارمنستان برای جاه طلبی و یا زیاده خواهی وجود ندارد. از این رو، به تازگی شاهد 

تغییر روند سیاسی و دیدگاه پراگماتیک افزونتر در سیاست خارجی ارمنستان هستیم. 
ب��ه طوری ک��ه آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنس��تان اخیراً اعالم کرده اس��ت که ایروان آماده اس��ت 
گفتگوهای بیش��تری را برای عادی سازی روابط دو جانبه با جمهوری آذربایجان انجام دهد. در همین حال، 
چراغ سبزهایی را هم پاشینیان در سال گذشته به عادی سازی روابط کشورش با ترکیه داده و همچنین آغاز 
پروازهای عادی و باری میان ایروان- اس��تانبول هم که به تازگی خبرش منتش��ر شده است، نشان از جدیت 

ارمنستان در درک شرایط منطقی دارد. 
در همین حال، اگر اختالفات ایران با آذربایجان را در زمینه مشارکت استراتژیک آن کشور با اسرائیل در 
نظر بگیریم، تغییر رویه ارمنستان در سیاست خارجی اش چندان هم به مذاق تهران خوش نخواهد آمد. هر 
چن��د تنش های موجود منطقه قفقاز کاهش خواهند یافت ول��ی رقابت میان ایران با دیگر بازیگران منطقه 
ای را پر هیجان تر خواهد س��اخت. اس��رائیل بیش از 25 درصد از کل انتقال تس��لیحاتش را بین سال های 
2011 تا 2020 به جمهوری آذربایجان محقق ساخته است. در ازای آن، جمهوری آذربایجان هم دسترسی 
اس��رائیل را به فرودگاه های نزدیک مرز ایران به فاصله تقریباً 420 مایلی فراهم کرده است. در همین حال، 
چندی پیش شاهد توسعه روابط ارمنستان با اسرائیل بودیم که در حد گشایش سفارتخانه پیش رفته اند. به 
عبارتی روشن تر، اگر جنگی بین تل آویو و تهران رخ بدهد، جنگنده های اسرائیل به راحتی امکان ورود به 
حریم هوایی ایران را بدون طی کردن حریم هوایی اردن، سوریه و عراق در دست خواهند داشت. این یعنی، 
ارمنس��تان هم چندان نباید ش��ریک و متحد صادق برای تهران تلقی شود. دولت ایران همانطور که تحوالت 
و رخدادهای مربوط به اس��رائیل در جمهوری آذربایجان را رصد می کند، می بایس��تی به حرکات موذیانه 

ارمنستان نیز حساسیت به خرج دهد. 
بر کس��ی پوشیده نیس��ت که آذربایجان و ترکیه هر دو به عنوان کش��ورهای ترک زبان با مشترکات زیاد 
جزو س��ازمان کش��ورهای ترک )OTS( هس��تند. اتحاد کم نظیر بین جمهوری آذربایجان با ترکیه که به 
عنوان یک قدرت منطقه ای در تقاطع اروپا و آسیاس��ت و قطب مهم ترانزیتی در دهانه دریای س��یاه و شرق 
مدیترانه محسوب می شود و امکانات زیادی در زمینه نظامی- امنیتی دارد، همچنین همکاری نزدیک بین 
ترکیه- اسرائیل که به تازگی سفرای متقابل مسئولیت یافتند، می تواند خیلی از پارامترهای غیر قابل ارزیابی 
را در مس��ایل امنیتی- سیاسی دگرگون س��ازد. این در حالی است که ترکیه نفوذ قابل توجهی در ناتو دارد. 
همچنین انرژی یکی از مزیت  های اس��تراتژیک آذربایجان اس��ت و در این زمینه می تواند عالوه از ترکیه، 
نیازهای ارمنس��تان را در صورت عادی س��ازی روابط دو جانبه تأمین کند و ارمنستان را از این جهت آسوده 

خاطر نماید.
از س��وی دیگر، اتحاد ارمنستان با روسیه ریشه های تاریخی دارد. امروز ارمنستان یکی از اعضای سازمان 
پیمان امنیت جمعی )CSTO( است که قرارداد دفاعی دوجانبه با روسیه منعقد کرده است. بر همین اساس 
میزبان چندین پایگاه نظامی روس��یه ب��وده و در حال حاضر برای تامین امنی��ت مرزهای خود به گاردهای 
روس��ی متکی اس��ت. بنابراین، ارمنستان برای روسیه یک متحد و مشتری استراتژیک تلقی می شود. از نظر 
استراتژی کالن روسیه، مسکو همچنان مایل به نفوذ در باکو است و در عین حال نفوذش در راستای همکاری 

استراتژیک با آنکارا می تواند، موجب چرخش سیاست خارجی ارمنستان شود.
از منظر کشورمان، اگر سفر نانسی پلوسی در سپتامبر 2022 را در کنار اقدام جدی و حمایتگرایانه مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه در همان سال از مواضع ارمنستان و همچنین افتتاح کنسولگری کانادا در ایروان را به 
این مقوله بیفزاییم، بدیهی است که توجه ویژه به تحوالت در ارمنستان امری اجتناب ناپذیر است. زیرا غرب 
بارها تمایل خود را به نزدیکی با ارمنستان نشان داده و در شرایطی که اکنون پارلمان اروپا تصمیمات ریسک 
آمی��زی را علیه ای��ران بکار گرفته و موضع گیری های رهبران برخی از کش��ورهای مهم اروپایی علیه ایران 

مشخص است، رصد تصمیمات در سیاست خارجی ارمنستان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 
نتیجه اینکه، یک چیز مس��لم است. در حالی که آذربایجان برتری استراتژیک خود را نسبت به ارمنستان 
حفظ کرده و خواهد کرد، بدون توجه به حساس��یت های جمهوری اس��المی ایران در سیاست خارجی خود 
روند تصویب ش��ده اش را هم دنبال خواهد کرد. همچنین اگر موازنه قوا در منطقه بدون تغییر باقی بماند، 
بعید اس��ت باکو س��ال ها برای به دس��ت آوردن موقعیت و فرصت مناس��بی برای پیش��تازی خود این بار با 
هدف ساخت یک پل زمینی از آذربایجان به نخجوان صبر کند. در این راستا، درک درستی که در سیاست 
عملگرای ارمنستان دیده می شود، محور ویژه ای در آینده ای نه چندان دور در خط قفقاز میان آذربایجان- 

ارمنستان- ترکیه با حمایت روسیه شکل خواهد داد.

وزیر امورخارجه فرانسه گفت: ما در حال بررسی اعمال تحریم های بیشتر علیه سپاه 
پاسداران هستیم.

به گزارش ایس��نا، کاترین کولونا وزیر امورخارجه فرانس��ه دقایقی پیش از آغاز نشست شورای 
رواب��ط خارجی اتحادیه اروپا در بروکس��ل در جم��ع خبرنگاران به بی��ان اظهاراتی ضد ایرانی 
پرداخت و گفت که کش��ورش هیچ امکانی را برای اعمال تحریم علیه ایران رد نمی کنیم. بنابر 
گزارش وب س��ایت شورای اروپا، کولونا در ادامه مداخله های فرانسه و سایر کشورهای اروپایی 
در امور داخلی کش��ورمان گفت که پاریس س��رکوب ها در ایران را محکوم می کند و این کشور 
بای��د مطابق ب��ا قوانین بین المللی به موازین حقوق  بش��ر که آنها را امضا کرده اس��ت، احترام 
بگذارد. وی در پاس��خ به سوالی درباره موضع فرانسه درخصوص قرار گرفتن سپاه پاسداران در 
فهرس��ت به اصطالح تروریس��تی اتحادیه اروپا گفت: سپاه پاسداران ایران در حال حاضر نیز به 
دلیل فعالیت های خود تحت تحریم قرار دارد و در حال بررس��ی اعمال تحریم های بیشتر علیه 

آن هستیم.  به گزارش ایسنا، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز 
نشس��ت ش��ورای روابط خارجی اروپا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تروریستی 
اعالم کردن سپاه پاسداران ایران گفت: نظرات جالب توجهی در این باره وجود دارد و موضوعی 

است که نمی توان بدون تصمیمی حقوقی، کاری درباره آن کرد.
 نمی توانیم بگوییم ما شما را تروریست می دانیم، چون از شما خوشمان نمی آید. بورل در ادامه 
گفت که در این نشس��ت درباره اعمال تحریم های جدید علیه ایران در چارچوب دس��تور کار 

قانونی در زمینه حقوق بشر گفت  وگو خواهد شد. 
وی همچنین تصریح کرد: درباره موضوع تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران باز هم می گویم 
که این کار زمانی انجام پذیر اس��ت که دس��تگاه قانونی یکی از کشورهای عضو، حکمی حقوقی 
در این زمینه صادر کند. باید محکومیتی عینی و منسجم انجام شود؛ سپس در سطح اتحادیه 

اروپا بررسی می کنیم.

رئی��س جمه��ور با اع��الم اینکه تع��داد زیادی از 
نخبگان در دولت مردمی جذب دستگاههای اجرایی 
شدند، گفت: ما باید مرجعیت علمی کشور را حفظ 
کنی��م و ارتقاء دهیم و ب��ه افزایش بهره وری در این 

زمینه فکر کنیم.
ب��ه گزارش خبرن��گار حوزه دولت ایرن��ا، آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی در بیست و هشتمین جشنواره 
تحقیق��ات و فن��اوری عل��وم پزش��کی رازی که در 
سالن اجالس س��ران برگزار شد، تبریک فرارسیدن 
ماه مبارک رجب گفت: این نشس��تی نمادین برای 
قدردان��ی از خدمتگ��زاران بخش س��المت و درمان 
اس��ت و بنده صمیمانه سپاس��گزار همه فعاالن این 

بخش هستم.
رئیس جمهور افزود: دانشمندان و پژوهشگران ما 
در بخش س��المت و درمان عالوه بر آنکه در آزمون 
ب��زرگ صیانت از ج��ان مردم در برابر ش��یوع کرونا 
خوش درخش��یدند، در زمینه تولید واکس��ن کرونا 
نی��ز افتخارآفرینی ک��رده و ای��ران را از واردکننده 
واکسن کرونا به صادرکننده واکسن تبدیل کردند و 
مردم ایران قدردان این زحمات خدمتگزاران عرصه 

سالمت هستند.
آیت اهلل رئیسی اظهار داشت:  به لطف تالش های 
محققان و فعاالن عرصه سالمت و درمان بیش از 90 
درصد داروهای مورد نیاز کشور و بخش عمده ای از 
تجهیزات پزش��کی از جمله تجهیزات پیچیده اتاق 
عمل در ش��رکت های دانش بنیان داخلی با کس��ب 
اس��تانداردهای جهانی تولید و تجاری سازی شده و 
کامال با تولیدات کش��ورهای پیش��رفته قابل رقابت 

هستند.
رئیس جمهور این دستاوردها را محصول دانشگاه 
و تالش اس��اتید، پژوهش��گران و ایده پردازان دلسوز 
کش��ور دانس��ت و تصریح ک��رد: این محقق��ان باید 
تش��ویق شوند تا ایده های خود را تبدیل به محصول 
کنند.  باید ایده پردازی در دانشگاه مورد تشویق قرار 

گیرد.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره 
جلوه ای از تش��ویق خدمتگزاران عرصه س��المت و 
درمان اس��ت، اما این همه کار نیس��ت، خاطرنشان 
کرد: این یک نشس��ت نمادین اس��ت و به دنبال آن 
باید حمایت مالی، حقوقی و علمی در همه عرصه ها 
از یک پژوهش��گر و محقق و کس��ی که دانایی را به 

توانایی ضمیمه می کند، انجام شود.
رئی��س جمهور با تاکید بر اینک��ه همه نخبگان و 
پژوهش��گران باید احس��اس کنند که مورد حمایت 

عملی هس��تند، گفت: یک��ی از اولی��ن و مهم ترین 
مصادیق حمای��ت از نخبگان فراه��م کردن فرصت 

شغلی متناسب با شأن نخبگان است.
آیت اهلل رئیس��ی با اشاره به اینکه در زمان سپری 
ش��ده از دول��ت مردمی به لطف خدا توانس��ته ایم با 
مدیری��ت بنیاد نخب��گان، تعداد زی��ادی از نخبگان 
کشور را در دستگاه های اجرایی جذب کنیم، افزود: 
این منتی بر نخبگان کش��ور نیس��ت بلکه افتخاری 
برای دس��تگاه ها اس��ت که نخبگان را جذب کنند و  
اینجا عرض می کنم که همه دس��تگاه ها در کش��ور 
ب��رای جذب نخبگان آمادگی کامل دارند و از جذب 

نخبگان استقبال می کنند.
رئیس جمهور در ادامه ارتباط صنعت با دانش��گاه 
را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر در نظریه پردازی، 
پژوهش ها و پایان نامه ها نیاز و مس��ایل کشور دیده 
نشود، حتی اگر حائز نمره قبولی باشد و در مقاالت 
معتبر علمی نیز منتشر شود، آنچنان که باید و شاید 

مؤثر نبوده است.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه پژوهشگران و محققان 
ما باید نظام مس��ایل کش��ور را بشناسند و سمت و 
س��وی تحقیقاتشان در این راستا باشد، تصریح کرد:  
با تالش اساتید و پژوهشگران در دانشگاه های علوم 
پزش��کی، مرجعیت علمی برای کش��ورمان در این 
زمینه ایجاد ش��ده، اما نکت��ه مهم تر حفظ و ارتقای 

این جایگاه است.
رئی��س جمهور ادام��ه داد: از جمله تأکیدات بنده 
در دولت به وزرا از جمله وزیر بهداش��ت همواره این 

نکته بوده است که س��رمایه گذاری در کنار افزایش 
بهره وری را به شکل توأمان مورد توجه قرار دهند.

آیت اهلل رئیس��ی با بیان اینک��ه معتقدیم هرگونه 
هزینه در این عرصه ها س��رمایه گذاری برای کش��ور 
اس��ت، تصریح ک��رد: البته روس��ای دانش��گاه ها و 
مس��ئوالن مربوطه باید برای افزای��ش بهره وری در 

کنار ارتقای سطح علمی پژوهش ها تالش کنند.
رئیس جمهور در ادامه فعالیت 101 هزار اس��تاد 
دانش��گاه در مراکز علمی و دانشگاهی را سرمایه ای 
ارزش��مند برای کش��ور دانس��ت و گفت: وجود این 
عزی��زان باید موجب ارتقای علم و فناوری و افزایش 
تولیدات دانش بنیان و فناوری پایه باش��د که فعالیت 
پارک های عل��م و فناوری در نقاط مختلف کش��ور 

جلوه هایی از آن بوده و موجب خرسندی است.
آیت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به برپایی نمایشگاه 
محصوالت علمی و فناوری کشور و بازدید میهمانان 
خارجی از این نمایش��گاه و نیز تمجید و اس��تقبال 
آنان از دس��تاوردهای متخصصی��ن ایرانی گفت: در 
اج��الس اخیر بانوان تأثیرگ��ذار و در جریان بازدید 
ش��رکت کنندگان آن از ای��ن نمایش��گاه، توانمندی 
بانوان ایرانی بس��یار مورد توجه قرار گرفت و تمجید 

و تحسین بازدیدکنندگان را در پی داشت.
رئی��س جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود 
در ای��ن همایش توجه به معیش��ت و س��المت را از 
محوری ترین برنامه های دول��ت عنوان کرد و اظهار 
داش��ت: برغ��م برخی تنگناه��ا، دولت ب��ا همکاری 
مجلس تالش کرده است سالمت مردم را به گونه ای 

در اولویت ه��ای بودجه قرار دهد ک��ه مردم در این 
زمینه دچار مشکل نشوند.

آی��ت اهلل رئیس��ی در ادامه با بی��ان اینکه راه طی 
نش��ده بس��یار اس��ت و برغم همه این پیشرفت ها و 
دس��تاوردهای ارزش��مند نباید به وضع موجود قانع 
ش��د، تصریح کرد: کش��ور م��ا همچنان ب��ه حضور 
متخصصین در بخش های مختلف نیازمند اس��ت و 
همچنین باید شهرس��تان های ما نیز همانند مراکز 

استان ها از وجود آنها بهره مند باشند.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه  دستاوردهای 
پزش��کان و متخصص��ان م��ا در حوزه بهداش��ت و 
درمان پش��توانه ارزش��مندی برای اقدامات علمی و 
فناوری پایه است، تصریح کرد:  از گوشه و کنار دنیا 
می شنویم که به این پیشرفت ها توجه دارند چرا که 
دستاوردهای متخصصان ما برای دیگر نقاط دنیا نیز 

قابل استفاده است.
آیت اهلل رئیس��ی با تاکی��د بر اینکه  رس��ماً اعالم 
می کنم که اس��تفاده از خدمات بهداشتی و درمانی 
جمهوری اسالمی ایران از کشورهای اروپایی بهتر و 
به صرفه تر است، اظهار داشت: این ادراک با سخنرانی 
و حرف ایجاد نش��ده بلکه با اقدام و عمل پدید آمده 
اس��ت و  مردم حداقل 15 کش��ور همسایه در قالب 
گردشگری سالمت از خدمات متخصصان، پزشکان 
و کادر درمان ما بهره می برند و مبلغ دس��تاوردهای 

پزشکی ایران نیز هستند.
رئیس جمهور تاکید کرد: این جایگاه با کیفیت را 
باید با تالش مضاعف ارتقا داد و مردم را از نتایج آن 
بهره مند ساخت؛ این نوع گره گشایی از زندگی مردم 

جایگاه بسیار ارزشمندی دارد.
دکتر رئیسی در پایان گفت: امیدواریم این تجلیل 
و کرام��ت از پژوهش��گران بتوان��د در جهت ترغیب 
اس��اتید، پژوهشگران و س��ایر فعالین حوزه سالمت 

مؤثر باشد.
به گ��زارش ایرنا، در این جش��نواره که به انتخاب 
پژوهش��گران برتر در حوزه علوم پزشکی اختصاص 
داشت، »محمدعلی زلفی گل« وزیر علوم و تحقیقات 
و فناوری، »بهرام عین الهی« وزیر بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی و »روح اهلل دهقانی فیروزآبادی« 
مع��اون علم��ی و فن��اوری رییس جمه��ور حضور 

داشتند.
در این جش��نواره برگزیدگان بیس��ت و هشتمین 
جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی در 
دو بخ��ش محققان حقیقی و مجموعه های حقوقی 

مورد تجلیل قرار گرفتند.

تعداد زیادی از نخبگان در دستگاههای اجرایی جذب شدند
رئیس جمهور در بیست وهشتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی:

  گفتمان اول
منابع آبی آذربایجان شرقی از قبیل چشمه های 
آب زیرزمینی دامنه های ش��مالی سهند متعلق به 
نسل های آینده است و از این همین رو، کارشناسان 
حوزه آب از آن با عنوان منابع آب اس��تراتژیک یاد 
می کنند اما اکنون خشکسالی و بی توجهی متولیان 
به آینده فرزندان این خاک در قالب مصرف بی رویه 
آب، حیات این منابع ارزشمند و غیرقابل جایگزین 

را به خطر انداخته است.
عض��و هیئت مدیره اتاق گفتم��ان آب آذربایجان 
شرقی گفت: س��ازمانهای مردم نهاد به همراه اتاق 
بازرگان��ی تبری��ز که یک نه��اد پرتوان ب��ا جایگاه 
مناس��ب اس��ت، می توانند با هم افزای��ی در ایجاد 
فضای گفتمان در اصالح الگوی مصرف آب اس��تان 
در عرصه های صنعت و کشاورزی و الگوسازی برای 
کل کش��ور اقدام کرده و در این راس��تا با بررس��ی 
قوانین و مقررات موجود در راستای اصالح آن عمل 

کنند.
داود بهب��ودی افزود: اتاق بازرگانی و کمیس��یون 
کش��اورزی آن محل حض��ور افرادی اس��ت که در 
فعالی��ت های فک��ری و عملی خود م��ی توانند به 
مس��ئله آب به عنوان دغدغه ورود کنند و این اتاق 
ه��م می تواند نهاد موثر و پل ارتباطی با بخش آب 

آذربایجان شرقی باشد.
وی اضاف��ه ک��رد: در عرصه مدیری��ت منابع آب 
آذربایجان ش��رقی، وضعیتی پیش آمده که بخشی 
از آن ناش��ی از تغییرات اقلیمی اس��ت زیرا یکی از 
اَبَرچالش های کش��ور، آب است، البته به این معنی 
نیس��ت که در زمینه آب کاری انجام نیافته اس��ت 
ام��ا با ن��گاه علمی و توس��عه پایدار م��ی بینیم که 
اقدامات با هزینه ک��رد اعتبارات دولتی انجام یافته 

اما غیرهمراه با توسعه پایدار بوده است!
بهب��ودی اظهار ک��رد: اقدامات م��ا عمدتاً عرضه 
محور بوده اس��ت به طوری ک��ه در بخش عرضه و 
تقاض��ا به س��وی دانش فنی و تکنول��وژی و الگوی 
مصرف، فناوری های نوین، کش��ت نوین، کشت ها 
و فعالی��ت های س��ازگار با کم آب��ی، همت و توجه 
الزم اتف��اق نیفتاده و فضای کل��ی نظام حمکرانی 
آب عمدت��اً بر اس��اس قواعد و بس��ترهای حقوقی 
قوانین موضوعی بخش آب و همچنین رویکردهای 
پوپولیس��تی، کوتاه مدت و با رویکرد تامین آب بر 

اساس ضرورت بوده است!
  گفتمان میانی

عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه تبریز ب��ا تاکید بر 
اینکه نگرِش بخش��ی در سیاس��ت های آب حاکم 
است گفت: سیاست های بخشی سازمان های آب، 
وزارت صنایع، جهاد کش��اورزی و محیط زیس��ت، 

سیاس��ت های هم راستا در توس��عه پایدار نیستند 
و در خ��ود وزارت نیرو ه��م، در بخش های نیروگاه 
برق و تامین و توزیع آب، سیاس��ت ها هماهنگ و 

همراستا نیستند.
محمدحسین حسن زاده افزود: شرکت بر اساس 
ادبیات ش��رکتی و قانون تجارت باید درآمد داشته 

باش��د تا پوش��ش هزینه هایش را کن��د لذا درآمد 
ش��رکت های آب و گاز حاصل از فروش آنهاس��ت 
و این ش��رکت ها به این علت نمی توانند به س��مت 

اصالح الگوی مدیریت مصرف بروند.
این کارش��ناس حوزه آب اضاف��ه کرد: تا به حال 
نزدیک به 50 جلسه با دستگاه ها و متولیان مختلف 
این حوزه برگزار کرده ایم؛ در دوران شیوع بیماری 
کرونا، روند جلس��ات و برنامه ها با وقفه مواجه شد 
و حاال دنبال این هس��تیم که ات��اق گفتمان آب را 
در بخش آب، کش��اورزی، سیاس��ت گذاری و بهره 
ب��رداری از هر جهت با هم��کاری، مذاکره و تبادل 
نقط��ه نظرات و با مش��ارکت، مذاکره و بحث پیش 
ببری��م و معتقدیم این امر برای سیاس��ت گذاری و 
برای بهره برداری از منابع آبی ما موثر واقع خواهد 

شد.
حس��ن زاده با بیان اینکه بخشی از مشکالت آب 
ناشی از نظام حکمرانی و سیستم قوانین و مقررات 
اس��ت تاکید کرد: حکمرانی کشور، آب را به عنوان 
منابع مش��ترک تلقی می کند و در منابع مشترک، 
مسابقه برای بهره برداری و بهره مندی بیشتر اتفاق 
می افتد لذا تنها مشکلی که در خصوص آب وجود 

دارد نبود گفتگو مابین ذی نفعان و ذی اثرهاست!
وی خاطرنش��ان کرد: فعاالن س��من های مرتبط 
ب��ا ح��وزه آب، باید مطالب��ات خود را در راس��تای 
اصالح چارچوب و تقویت و تبیین مس��ئولیت های 
اجتماع��ی، همراه س��ازی، پیداک��ردن راهکارهای 
مناس��ب از جمل��ه کش��ت محصوالت ک��م آب بر، 
صنایع نوی��ن، تولید برق با نی��روگاه های HF که 
صرفه جویی در تمام عرصه ها را ممکن می س��ازد، 

جهت دهند.
  گفتمان آخر

رشد س��ریع جمعیت و توس��عه شهرنشینی طی 
هزاره سوم با نادیده گرفتن شیوه های مصرف بهینه 
آب س��بب کم آبی رودها، خش��کیدن چش��مه ها و 
قنات ها شده است که در این مسیر ب��ی توجهی ها 
در مص��ارف صحی��ح و تداوم رون��د تخریب مناب�ع 
حیات بخش آب می تواند آینده ای بس تلخ و ناگوار 
را برای ما رقم بزند و چالشی جدی برای نسل های 

آینده باشد.
در واقع، بی تدبیری و اقدامات تبلیغاتی سال های 
1۳84 ب��ه بعد در قالب توس��عه بیش از 10 برابری 
باغ��ات حوضه آبریز دریاچه اورمیه و دادن وام های 
بانکی کم بهره به کش��اورزان، همراه با استفاده بی 
روی��ه منابع آب ج��اری و زیرزمین��ی آن، در قالب 
اح��داث بیش از 10 هزار حلق��ه چاه عمیق مجاز و 
غیرمج��از، این ثروت بی همتای خدادادی را درگیر 
معضلی به نام خشکس��الی کرد که مانند سرطان بر 
تم��ام وجود این پهنه آب��ی چنگ انداخته و به نظر 
می رسد تا جان او را نگیرد، دست بردار نیست.  از 
آنجا که صرفه جویی در مصرف آب مس��ئله  مهمی 
اس��ت و آینده م��ا را تضمین می کند ل��ذا در برهه 
زمانی کنونی، س��من ها یا همان سازمان های مردم 
نهاد که بیش��تر با نام NGOها می شناسیم نقشی 
فرهنگی و تاریخی بسزایی دارند زیرا آنها می توانند 
با رص��د و تحلی��ل تغییرات اجتماعی، مش��کالت، 
چالش ه��ای جامع��ه و اس��تخراج اولویت ها، نقش 
مهمی در بهبود شرایط و کمک به مردم آذربایجان 

شرقی داشته باشند.
بدین ترتیب و بر اس��اس اصل 44 قانون اساسی، 
س��من ها نقش مهمی در فرهنگ س��ازی پیرامون 
موضوعات مختل��ف در بطن جامعه دارند به  طوری 
که می توان گفت این سازمانها به عنوان چشم بیدار 
جامعه می توانند با اهمیت دادن به منافع جمعی در 
برابر منافع فردی، راه های حرکت به س��مت توسعه 
را هموار  نمایند به ش��رطی ک��ه درگیر منازعات و 
بازی های سیاسی نشده و وظیفه ذاتی و تشکیالتی 

خود را به مقصد برسانند!

آ مثل آرزوی آب

»عصرآزادی« از اهمیت هم افزایی سازمانهای 
مردم نهاد در گفتمان سازی خطرات بحران آب 

آذربایجان شرقی گزارش می دهد

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

در آینده نه  چندان دور تنش های ملی و حتی بین المللی بر س�ر مس�ئله آب بیشتر خواهد 
ش�د و از آنجای�ی ک�ه همگان به آب ش�یرین و پاک نی�از دارند لذا دور از ذهن نیس�ت که 
مناقش�ات آینده بشر بر سر منابع آب با شدت افزون تری صورت گیرد؛ این را کارشناسان 
ح�وزه آب می گویند. نمونه بارزش هم همین نزدیکی هاس�ت؛ تا س�ه ده�ه قبل، آب آورد 
س�الیانه رودخانه آجی چای ب�ه دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب می رس�ید و رودخانه 
م�رزی ارس ب�ا آب آورد س�الیانه بیش از ۱۰ میلی�ارد مترمکعب، طغیان م�ی کرد و مناطق 
حاش�یه را زیر آب می برد، اما حاال چه؟! بی تفاوتی ها آنقدر زیاد ش�د تا همه آن رویاهای 
طبیعی پَر کش�ید! حال س�وال این اس�ت که برای برون رفت از وضعیت موجود آذربایجان 

شرقی چه باید کرد؟ پاسخ به این سوال ذهن نُخبگان، کارشناسان و تصمیم سازان را درگیر 
خود کرده، اما هر چه باش�د باید تجربه زیسته کشورهای مدرن اروپایی را درنظر گرفت که 
تنها راه پایدار کردن حداقل منابع ممکن آب در مناطق دارای تنش آبی، صرفه جویی است 
و در کنار آن، مش�ارکت NGOها یا همان س�ازمانهای مردم نهاد که بازوی حوزه فرهنگی 
و اجتماعی اس�تان هس�تند نباید فراموش ش�ود! باید آگاه باش�یم، خطر بحران آب به بیخ 
گوش�مان رسیده؛ همان آذربایجان عزیزی که تا س�ال های نه چندان دور، سرزمین برف و 
آب بود این روزها حال خوشی ندارد و تنش آبی در کالنشهر تبریز و چند شهر دیگر استان، 

دغدغه مردم و کارشناسان است و جالب اینکه نشسته ایم و تماشا می کنیم...

یک کارشناس حوزه 
آب می گوید تنها 
مشکل بخش آب، 
نبود گفتگو مابین 
ذی نفعان و ذی 

اثرهاست که میدان 
داری فعاالن سمن 

های مرتبط با بخش 
 آب را دوچندان

 می کند!

وزیر خارجه فرانسه:

 هیچ امکانی 
را برای اعمال 
تحریم علیه 
ایران رد 
نمی کنیم

یادداشت


