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خدمت یا خیانت »تراریخته«
محصوالت تراریختــه کاهنده محدودیت مصرف
آب است و این محصوالت میتواند محدودیت آب را
از طریق تولید گیاهان متحمل به خشکی کاهش دهد.
با مقایسه محصوالت تراریخته و غیرتراریخته مشاهده
شده که برخی از محصوالت تراریخته نیاز به شخم و
خاکورزی کمتری دارند و در شــرایط خشکسالی و
تنش خشکی ،تفاوت قابلتوجهی بین محصول قابل
برداشت و محصول تلفشده بهوجود میآید .طبق
بررسیهای اخیر در دنیا مشاهده شد که محصوالت
تراریخته به ثبات و حفظ تنوع زیستی کمک میکنند.
وجود محصوالت تراریخته در سطح بازار که به وفور
در فروشگاههای بزرگ یافت میشوند ،نگرانیهایي
برای مــردم ایجاد کرده زیرا برخــی افراد معتقدند
مصرف محصوالت دستکاریشده ژنتیکی سالمت
انســان را تهدید میکنــد .چنین مبحثــی به دلیل
مؤلفههای علمیاي که دارد ،باید فارغ از فضاهای
غیرعلمی و در جمع دانشــمندان و محققان به آن
پرداخته شود .حتی در دانشگاهها در سطوح باالتر از
لیســانس و در مقطع فوق لیسانس و دکترا مباحت
مربوط به تراریخته و ژنتیک تدریس میشود .اگر این
مباحث علمی در سطح جامعه و اصطالحا به کف
خیابان آورده شوند ،برداشتها از آن بسیار متفاوت
میشود .نباید با یک علم و دستاورد بشر مبارزه کرد و
نگرانی کاذب در سطح جامعه به وجود آورد.
* عضو هیئت علمي پردیس کشاورزي دانشگاه تهران
politics@sharghdaily.ir

سفیر تهران در مسکو:
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نه ایران در دوره قاجار است نه روسیه در دوره تزار
به جرئت میتوان گفت که ایران و روسیه ،بهترین دوران
را در تاریخ روابط خود ســپری میکنند .این اتفاق مهم،
با شــناخت دقیق اوضاع پیچیده و خطرناک غرب آسیا
و با ارزیابی درســت قدرت و نفوذ فزاینــده ایران و نیز
دوراندیشی استراتژیک رئیسجمهور »والدیمیر پوتین«
رخ داده اســت .دو کشــور ،نهتنها در دوران درخشان
روابط تجاری و صنعتی و نظامی هستند؛ بلکه با همکاری
یکدیگر در حال جنگ با تروریســم در عراق و سوریهاند.
مهدی سنایی ،ســفیر ایران در جمهوری فدراتیو روسیه،
در این گفتوگو از ابعاد روابط تهران -مسکو میگوید.
 روابط ایران و روسیه را در چه سطحی میبینید؟
روابط جمهوری اســالمی ایران و روســیه اکنون در
ســطحی قرار گرفته که در روابط دو کشــور بیســابقه
اســت .با آغاز دوران ریاســتجمهوری آقــای روحانی
رونــد همکاریهای ایران و روســیه وارد مرحله تازهای
شد .رؤسای جمهوری دو کشور در سهسالونیم گذشته
 ۹بــار دیدار کردنــد و چند مرتبــه گفتوگوهای تلفنی
داشتند .درواقع هم اراده سیاسی رهبران دو کشور و هم
نزدیکی رویکردهای دو کشور در قبال تحوالت منطقهای
و جهانی باعث نزدیکی دو کشــور شده است .دو کشور
ایران و روســیه ،دو همسایه قدرتمند در منطقه هستند
که چالشهای زیــادی در آن وجود دارد و همکاری دو
کشــور برای ایجاد ثبات و صلح ،باعث خواهد شــد که
نوعی همافزایی بین آنها ایجاد شــود .دو کشــور منافع
مشترک و تهدیدهای مشترکی دارند .ثبات در افغانستان
و آســیای مرکزی و قفقاز از موضوعاتی هســتند که هر
دو کشــور را به همکاری وامــیدارد .نگاه ابزاری محور
غربی -عربی به بحث تروریسم و تقسیم آن به تروریسم
خوب و تروریسم بد ،باعث ایجاد بحران در منطقه شده
است و ایران و روسیه مبارزه با همه گروههای تروریستی
را بهعنوان هدف مشــترک خود تعریف کردهاند .اکنون
سوریه به یکی از نمادهای همکاری دو کشور در مبارزه
با تروریسم تبدیل شده است .دولت آقای روحانی نوعی
موازنه و تعادل را در روابط خارجی کشــور ایجاد کرده
اســت که در آن هیچیک از دو رویکرد »نگاه به شرق« یا
»نگاه به غرب« بر کلیت روابط سایه نینداخته و آمادگی
توسعه روابط با کشورها و قدرتهای مختلف ،براساس
منافع مشترک ،ایجاد شده است .درباره روابط با روسیه
باید اضافه کــرد که طرفین تالش کردهاند از تأثیر منفی
عامل سوم در روابط بکاهند.
 منافع مشــترک ایران و روسیه در چه حوزههایی
تعریف میشود؟
جمهوری اســالمی ایران و فدراسیون روسیه ،در
حوزههای مختلف دارای منافع مشــترک یا تهدیدات
مشترکی هســتند .مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات در
مناطق آســیای مرکزی ،خاورمیانه و نیز افغانستان از
مشترکات سیاســت خارجی دو کشــور است .اساسا
یکی از مشــکالت مناطقی مانند خاورمیانه این است
که کشــورهای غربی با تضعیف نهــاد دولت در این
کشورها ،به گروههای تروریستی این فرصت را دادهاند
که بتوانند فضایــی برای بروز و ظهــور پیدا کنند .در
واقع خأل قدرت ناشــی از تضعیف دولتها منجر به
شــکلگیری فضایی برای بازیگران غیردولتی شــده و
این امر منطقه را دچار بیثباتی کرده است .رویکرد دو
کشور ایران و روسیه ،در مقابل این وضعیت ،کمک به
دولتهای منطقه برای کسب توان الزم برای مقابله
با تروریسم و ایجاد ثبات است.
 با توجه به ســابقه روابط روسیه و ایران در زمان
قاجار و نیز حتــی پس از پیروزی انقالب اســالمی
تا پیش از ریاســتجمهوری آقــای پوتین ،خیلی از
اصالحطلبان ایــران عقیده دارند کــه نمیتوان به
روســیه اعتماد کرد؛ زیرا تجربه نشــان میدهد که
روســیه همواره به دنبال منافع خویــش بوده و هر
لحظه امکان دارد روی ایران ،با آمریکا و اروپا معامله
کند! آیا این اعتقاد را قبول دارید؟ اگر نه ،چرا؟
واقعیت این اســت که جهان در حال تحول است.
نه ایران ،ایران دوره قاجار اســت و نه روســیه ،روسیه
دوره تزاری و شــوروی .درست اســت که باید از تاریخ
عبرت گرفت و درسهایی را که تاریخ به ما میآموزد،
نباید به فراموشــی سپرد؛ اما درعینحال نباید از تاریخ
و خاطرات ناخوشــایند تاریخی ،احکامی قطعی برای
تنظیــم روابط با کشــورها صادر کــرد .بدونتردید هر
کشــوری به دنبال منافع ملی خود اســت و نمیتوان
کشــوری را یافت که منافع خود را فدای کشــور دیگر
کند .هنر دیپلماســی در آن اســت که از ظرفیتهای
موجــود در روابــط با کشــورها برای حصــول منافع
دوجانبه استفاده کند .اگر ظرفیتهایی در روابط ایران
و روســیه وجود دارد که میتواند در راســتای منافع
طرفین از آن بهره برد ،آیا باید براســاس حکم قطعی
ناشــی از مســائل تاریخی ،از آن صرفنظــر کرد؟ راه
صحیح این است که کشورها با دید باز و با حسابگری
و هوشــیاری ،منافع خود را در تعامل با سایر کشورها
جســتوجو کنند .در روابط با هر کشوری ،باید ارزیابی
درســت و بهروزی از وضعیت آن کشور داشت .وقتی
میتوان دوستی را جایگزین بدبینی کرد و همکاری را
جایگزین خاطرات ناخوشایند تاریخی کرد ،نباید اجازه
داد دو کشــور همســایه که منافع مشترک و تهدیدات
مشترکی دارند ،نگران نزدیکی به یکدیگر باشند.
 حسن روحانی در ســفر اخیر به مسکو در آوریل
 ۲۰۱۷روابــط فیمابین را اســتراتژیک خواند .این
استراتژیکبودن به چه معناست؟
دکتــر روحانی و مجموعــه دولت ،روابــط ایران و
روســیه را مهم میدانند و بــر تقویت همکاریهای دو
کشــور در ابعاد گوناگون اقتصــادی ،علمی و فرهنگی
تأکید دارند .آمار رفتوآمدهای سطح باال بین دو کشور
در ســه ســال گذشــته جالب توجه اســت .دیدارهای
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 ایرنا :علیرضا علويتبار نســبت به عدم پذیرش
اصالحطلبــان در حاکمیــت نیز هشــدار ميدهد و
ميگویــد :تضعیف اصالحطلبان بــه معناي تقویت
اصولگرایــان نیســت ،بلکــه نوعي رادیکالیســم و
فراتررفتــن از اصالحطلبــي تقویت ميشــود .او در
ادامــه ميگوید» :نکتــه دیگر این اســت که اغلب
چهرههــاي تأثیرگــذار اصالحطلب به ایــن نتیجه
رســیدهاند که رابطه اصالحطلبان با ساختار قدرت
باید بازسازي شــود .اصالحطلبان منکر اختالفات و
تفاوتها نیســتند و قصد فریب کســي را هم ندارند.
امــا بــاور دارند کــه تفاوتها به خوبــي مدیریت و
بیــان نشــدهاند و روابط به جاي واقعیت ،بیشــتر بر
اساس سوءتفاهم شــکل گرفته است .به عالوه آنها
)اصالحطلبــان( ميگویند گروهي کــه تأمین منافع
خود را دنبال ميکردهاند ،تمامي تالش خود را براي
تخریب روابــط و جایگزینکردن خشــم و انتقام به
جاي گفتوگوي انتقادي بــه کار بردهاند و به دلیل
سوءاســتفاده از امکانات نهادي و عمومياي که در
اختیار داشــتهاند ،در این زمینه موفق هم بودهاند .از
این رو خطمشي غالب اصالحطلبان پیش از سال ۹۲
همراهي توأم با ســکوت بوده است .نکته دیگر این
اســت که اصالحطلبان به این تحلیل رسیدهاند که
برخي بحرانها فراتر از جناحبنديها ،کل موجودیت
کشــور را به خطر انداخته است .البته اصالحطلبان
براي خــروج از بحرانهــا چارچوب و تــوان طرح
پیشنهاد دارند اما مهم اقدام واقعي و عملي است«.
او ميگویــد» :توازن نیروها به دلیل نابرابري شــدید
در توزیــع منابع )مــادي -نهادي -رســانهاي و(...
بهگونهاي است که اصالحطلبان طرحهاي خروج از
بحــران را نميتوانند بهتنهایي عملي کنند.اگر تالش
اصالحطلبان براي بازســازي رابطه با ساختار قدرت
از طرف آنها دفع شــود و بحرانها و ابرچالشهاي
ملــي نیز به ســوي حلشــدن ســوق داده نشــود،
اصالحطلبان بــا بحران خطمشــي مواجه خواهند
شــد .آنگاه اگر فشــارهایي که براي حفظ هویت به
این جریان وارد ميشــود ،با پاســخ مناسب از سوي
آنها روبهرو نشــود ،به ناامیدي ،چندپارگي و کاهش
اعتبار اصالحطلبي منجر خواهد شد .البته تضعیف
اصالحطلبان به معناي تقویت اصولگرایان نیســت
بلکه نوعي رادیکالیســم و فراتررفتن از اصالحطلبي
تقویت ميشــود .او دربــاره آینده جریانــات عمده
سیاسي کشور ميگوید» :پیشبیني آینده البته دشوار
است .اما اگر اتفاق عجیبوغریبي که همه معادالت
را عوض نکند رخ ندهــد ،آرایش نیروها در آینده به
این شــکل قابل پیشبیني است .یک جریان »راست
میانهرو« که کموبیش در عرصه جامعه محافظهکار
است اما لوازم مردمســاالري را ميپذیرد ،از ترکیب
بخشــي از اصولگرایان محافظــهکار و اعتدالگرایان
پدیــد ميآید که محور اصلــي فعالیتهایش تأمین
ثبات و عاديسازي جریان امور در کشور خواهد بود.
بخشــي از اصولگرایان محافظــهکار به اصولگرایان
تندرو ميپیوندند و جریان »راست تندرو« به صورت
یک اقلیت فعال در کشــور باقي خواهد ماند .اگر این
جریان ترغیب بــه تصرف قــدرت از طریق قهرآمیز
نشــود ،ميتوان تا افقــي طوالنــي آن را به صورت
یــک اقلیت فعال در کشــور دیــد .از میــان جریان
اصالحطلب نیز دو جریان اصلي »راســت مدرن« و
»چپ مدرن« بیشتر نمایان شده و گفتوگو و رقابت
و در مواردي همکاري خواهند داشت .راست مدرن
بیش از پیش به ایدههاي لیبرال در عرصه سیاست و
اقتصاد میل خواهد کرد و چپ مدرن به سوي نوعي
از مردمساالري اجتماعي خواهد رفت«.
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متعدد و متقابل و همچنین ســفر آقای پوتین به تهران
و دیدار ایشــان با مقام معظم رهبری و رئیسجمهوری
و ســفرهای دکتــر روحانی به روســیه حاکــی از اراده
رهبران دو کشــور بر ارتقای روابط ایران و روســیه بوده
است .ســفر اخیر رئیسجمهور کشورمان به روسیه نیز
نشان از اراده طرفین برای پویایی و گسترش روابط دارد.
آخرین دیدار سران دو کشور در هفتم و هشتم فروردین
 ۱۳۹۶در مســکو انجام شــد .روابط ایران و روسیه را در
برخی ابعاد میتوان »مشــارکت اســتراتژیک« دانست
ولی نهایتا آنچه مهم اســت ،ایجاد روابطی است که بر
بنیانهایی مستحکم بنا شوند و بازیگران ثالث نتوانند بر
آن تأثیر بگذارند .ســفر آقای روحانی درواقع جمعبندی
تالشهــای سهســالونیم دو کشــور در عرصههــای
منطقــهای و دوجانبه بــود .اتفاقات مثبــت متعددی
در عرصههــای مختلف در روابط دو کشــور رخ داده و
جمعبندی و ارزیابی دو رئیسجمهور از روند توســعه
روابط دوجانبه ،مثبت بود.
 آیا فکر میکنید پوتین ،تــا آخر و به هر قیمتی از
بشار اسد حمایت خواهد کرد؟
دادن پاسخ قطعی به این ســؤال نیازمند پیشگویی
است و در روابط بینالملل نمیتوان پیشگویی کرد .البته
میشــود گمانهزنی کرد و درمجموع به نظر میرســد
روســیه در تــداوم موضع خــود درباره ســوریه جدی
اســت و این ثبات قدم را میتوان در مواضع این کشــور
درخصوص سوریه مشاهده کرد.
 اگر آمریکا و همپیمانانش به سوریه حمله زمینی
کنند ،احتمال میدهید واکنش روسیه چه باشد؟
واکنش احتمالی روســیه به چنین حملهای را باید
از تصمیمگیران روسیه ســؤال کرد ولی شواهد نشان
میدهد که وقوع چنین وضعیتی غیرمحتمل اســت.
درحالیکه روســیه در حــال نبرد با تروریســتهای
خارجی در ســوریه است ،طبیعتا آغاز جنگ تمامعیار
آمریکا و همپیمانانش با ســوریه ،وضعیت خطرناکی
ایجاد خواهد کرد .طبیعتا حمله زمینی به ســوریه از
ســوي آمریکا و همپیمانانش برخالف موازین حقوق
بینالملل خواهد بود و چنیــن اقدامی ،تجاوز به یک
کشــور مستقل محســوب خواهد شــد که پیامدهای
خاص خود را خواهد داشت.
 جای خالی روابط غرب با ایــران تا چه اندازه با
روابط روسیه با ایران پر شده است؟
ما بــه روابط ایران و روســیه چنیــن نگاهی نداریم
و آن را جایگزیــن یا پرکننده جای خالــی روابط با غرب
نمیدانیم .قرار نیســت روابط با یک کشــور همسایه را
جایگزینی برای روابط با دیگــران بدانیم .روابط ایران و
روسیه بر اساس منافع دو ملت در حال شکلگیری است
و این روابط ،متناســب با میزان همخوانی رویکردهای
دوجانبه ،منطقهای و جهانی دو کشور ،گسترش خواهد
یافــت .این تصور که ایران و روســیه از کارت یکدیگر در
تعامل با غرب ســود ببرند ،مربوط به دوره جنگ ســرد
است و تاریخ مصرف چنین رویکردی گذشته است .ایران
و روسیه در همسایگی هم هستند .داشتن روابط نزدیک
و دوستانه با همسایگان ضرورت عقلی است و نباید آن
را به روابط با کشورهای غربی پیوند زد .ما در دوره نظام
دوقطبی نیســتیم که نزدیکی به یــک قطب ،به معنای
دوری از قطب دیگر باشد .اکنون در حال ورود به فضای
پساجهانیشدن هستیم که در آن ،کشورها بیشازپیش
به همکاریهای منطقــهای روی آورده و موج جدیدی
از همکاریهــای منطقهای در راه اســت .در این فضا،
عقالنیت حکم میکند که به تقویت و استحکام روابط
با همســایگان بپردازیم .روند روبهجلو در روابط ایران با
کشــورهای اروپایی و تنشزدایی در روابط با کشورهای
غربی و منطقهای ،نهتنها مانع رشد روابط ایران با روسیه
نخواهد شد بلکه میتواند به این روابط کمک کند.
 آیا فکر میکنید روســیه از تیرگی روابط ایران و
غرب خشنود است؟
اکنون دو کشور به این نتیجه رسیدهاند باید روابطی را
بنیان نهند که کمترین تأثیرپذیری را از جانب عوامل ثالث
داشته باشد .به این معنا که بهبود روابط ایران با غرب یا
بهبود روابط روسیه با غرب ،نباید بر روابط دو کشور تأثیر
منفی داشته باشد .این تصور که روابط نزدیک دو کشور
ضرورتــا به معنای تیرگی روابط با غرب اســت یا اینکه
بهبود روابط هر یک از این دو کشور با غرب ،تأثیر قطعی
بر روابط دوجانبه خواهد داشت ،اساسا مربوط به فضای
ذهنی دوقطبی اســت و با واقعیــات موجود در جهان
امروز سازگاری ندارد .البته در روسیه نگاههای متفاوتی
در این زمینه وجود دارد .شــاید برخی در روســیه از این
موضوع خشنود باشند ولی این نگاه ،نگاه غالب نیست.
 آیا روسیه همچنان دارد از پایگاههای ایران برای
حمله به تروریستهای سوریه استفاده میکند؟
ایران و فدراسیون روسیه در حال همکاری با یکدیگر
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در جنــگ علیه تروریســم هســتند .در چارچــوب این
همکاری ،طرفین از ظرفیتهای یکدیگر برای پیشــبرد
اهداف مشترک اســتفاده میکنند و این موضوع ،امری
رایج در چنین همکاریهایی است .همکاریهای تهران
 مســکو برای مبارزه با تروریسم در ســوریه راهبردیاست و ما در این زمینه تبادل ظرفیت و امکانات را داشته
و خواهیم داشت.
 آیا ایران و روســیه ،حمالت هوایی مشترک هم
علیه تروریستها انجام میدهند؟
دو کشور ایران و روسیه به دلیل داشتن نگاه نزدیک
به تحوالت در ســوریه ،با یکدیگر وارد همکاری شده
و ضمن دفــاع از دولت قانونی ســوریه ،به مقابله با
تروریســتها اقدام کردهاند تا همه منطقه را از خطر
گســترش تروریســم محافظت کنند .این همکاری بر
اســاس الگویی از همکاری اجرا شده که در آن نوعی
تقسیم کار بین دو کشــور صورت گرفته است .درواقع
هر کشــور وارد حوزهای شده که در آن دارای مزیت و
کارایی بهتر است.
 چرا روســیه به اندازه ســوریه ،در عراق فعالیت
نظامی علیه داعش ندارد؟
بههرحال این امر به تصمیم دولت روســیه بستگی
دارد .درعینحال ایران ،روسیه و عراق نیز همکاریهایی
برای مبــارزه هماهنگ با داعش داشــته و دارند .مرکز
هماهنگی ضدتروریســتی بغداد که با مشــارکت ایران،
روسیه ،عراق و ســوریه فعالیت دارد ،در این چارچوب
فعال است.

رفراندوم در اقلیم کردستان
وجاهت و اعتبار قانونی ندارد

 روابــط ایران و روســیه چه تأثیــری در ثبات و
آرامش در منطقه خاورمیانه دارد؟
روابط نزدیک ایران و روســیه ،ثبات و امنیت را برای
خاورمیانه به ارمغان میآورد .ایران و روســیه دو کشور
قدرتمند در منطقه هستند که مبارزهاي جدی و واقعی
با تروریســم را در دســتور کار خود قرار دادهاند و قصد
دارند تا ریشــهکنی این معضــل ،همکاریهای خود را
ادامه دهند .تروریســم تهدیدی برای همه کشــورهای
منطقه خاورمیانه و کشــورهای پساشوروی است .نباید
اجازه داد که تروریستها در دوره پساداعش از سوریه به
مناطقی مانند آسیای مرکزی ،قفقاز و افغانستان منتقل
شوند .در همین راستا ،تقویت دولتهای مرکزی در این
کشورها اهمیت پیدا میکند تا خود بتوانند مانع از رشد
جریانهای تروریســتی شــوند .این رویکرد باعث ایجاد
ثبات در این کشورها و در کل منطقه خواهد شد.
 آیا ایران توانســته است با توجه به تحریم اروپا،
حضور شایستهای در بازار روسیه داشته باشد؟
اساســا حضور در بازار یک کشور دیگر ،امری نیست
کــه یکشــبه صورت بگیــرد .این امــر نیازمنــد ایجاد
سازوکارهایی اســت که ازجمله آنها میتوان به ایجاد
زیرساختهای حملونقل ،شناسایی نیازهای بازار هدف،
ایجاد ظرفیتهای الزم برای صادرات و برقراری ارتباط
بین صادرکنندگان و واردکنندگان ،اشــاره کرد .اینکه آیا
همزمــان با تحریم اروپا ،ظرفیت صادراتی الزم در ایران
برای دراختیارگرفتن بازارهای روسیه وجود داشته است
یا نه ،سؤالی است که پاسخ به آن موضوعی تخصصی
اســت .آیا صرف وجود مازاد مصرف ســاالنه در برخی
اقــالم ،آنهم نه بهصــورت پایدار و مــداوم ،به معنای
توان صادراتی اســت؟ بههرحال ایجاد زیرساختهای
مالی و حملونقلی و بســتهبندی و نگهداری مناســب
برای عرضه محصول باکیفیت ،الزمه صادرات مســتمر
و دراختیارگرفتن بازارهای هدف است.
 چرا ایران هنوز نتوانســته اســت در ســازمان
همکاریهای شانگهای عضو شــود؟ آیا این امر ،با
کمک جدی روسیه محقق نمیشود؟
روســیه از عضویــت ایــران در ســازمان همکاری
شانگهای حمایت میکند اما ورود هر عضو جدیدی به
یک سازمان بینالمللی ،مکانیسم و مقررات خاص خود
را دارد .بــدون تردید عضویت جمهوری اســالمی ایران
در ســازمانهای منطقهای ازجمله ســازمان همکاری
شــانگهای باعث تقویت اینگونه ســازمانها و افزایش
همکاری منطقهای میشود.
منبع :پرشیادایجست

نبایــد از ابزار داعش اســتفاده کننــد که کمتر
از ســه یا چهار مــاه بعد رفتند به ســمت شــهر
اربیــل که داعش فکــر میکرد متحــد آن خواهد
بود« .امیرعبداللهیان خطــای راهبردی بارزانی را
شــتابزدگی او میداند» :بارزانی خیلی شتابزده
خــودش را وارد یک پروســهای کــرده و با امنیت
و آینــده عراق بازی میکنــد و کاری که وی انجام
میدهــد نهتنهــا خدمتی به کردهــا نخواهد بود،
بلکه با امنیت آنها بازی میکند .فراموش نمیکنم
زمانی درباره آینده سوریه با یک مقام ارشد ترک در
آنکارا مذاکره داشــتیم .آن مقام ارشد ترکیهای به
من گفت با اینکه ما در موضوع حذف بشــار اســد
نظرمان دقیقا نقطه مقابل جمهوری اسالمی ایران
اســت و بهدنبال حذف او هســتیم ،امــا اگر روزی
کردها در عراق بخواهند بهدنبال استقالل و تشکیل
کشــور مســتقل باشــند ،بهدلیل پیامدهای منفی
این اقدام برای ترکیه حتی حاضریم با بشــار اســد
همکاری کنیم و دوباره گفتوگوها را با کشورهای
منطقه برای جلوگیری از این اتفاق از سر بگیریم«.
امیرعبداللهیان میگوید» :ما شرایطمان با ترکیه
و سوریه متفاوت است؛ ما به کردهایمان در داخل
ایران نگاه قومی نداریم که نگرانی داشــته باشیم،
امــا نگران امنیــت اقلیم کردی در پــس این بازی
جدید هســتیم .نگران تأثیر این مســئله بر وحدت
و تمامیت ارضــی و امنیت عراق هســتیم و فراتر
از آن نگــران تأثیر آن بر امنیت منطقهای هســتیم.
فکر میکنیــم آنچه آقای بارزانی الزم اســت تا بر
آن تمرکــز کند ،تمرکز بر وحــدت و تمامیت ارضی
عراق است«.
 ۱۴شــهریور بود که حســین امیرعبداللهیان با
»اریک شوالیه« ،مشــاور دیپلماتیک رئیسجمهور
فرانسه ،در تهران دیدار کرد؛ او با اشاره به این دیدار
گفته اســت» :فرانســویها از زمان فرانسوا میتران
تعلقاتی به کردســتان دارند .نماینــده مکرون در
آن دیدار تأکید کرد از همهپرســی بارزانی حمایت
نخواهیــم کرد و از وحــدت ،تمامیت ارضی عراق
حمایــت میکنیــم و عــراق را در چارچوب قانون
اساســی آن به رسمیت میشناسیم نه چیزی فراتر
از آن« .تهران درباره همهپرســی کردســتان عراق
هشدار میدهد؛ هشداری که شاید نمایندگان اقلیم
به شــنیدن آن توجهی نمیکنند و ایــن نارضایتی
خود را قبال اعالم کرده بودند.
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 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻛﻼﺱﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ؛ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻛﻼﺱ ﻧﺠﻮﻡ ،ﺷﺐ ﻧﺠﻮﻡ )ﺭﺻﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ( ،ﺍﺭﺩﻭﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺠﻮﻡ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ -ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺶﺳﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺩﺭﺱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -ﻫﻨﺮﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ:ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﻧﻮﺟــﻮﺍﻥ ﺳــﺎﻟﻢ ﻭ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﻳﺴــﻲ ،ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻋﻜــﺲ ﺍﺯ ﭘﺪﻳــﺪﻩ ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ ﻭ
ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳــﻲ ،ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﺑﺘــﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺖﺳــﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳــﻲ ،ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ
ﻗﺮﺍﺋــﺖ ﻗــﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳــﻢ ،ﺣﻔــﻆ ﻗــﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳــﻢ ،ﺍﺣــﻜﺎﻡ ،ﺍﻧﺸــﺎء ﻧﻤــﺎﺯ ،ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓــﻲ ،ﺭﺷــﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷــﻲ)ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻏــﻦ(،
ﻧﮕﺎﺭﮔــﺮﻱ ﻭ ﻧﻘﺎﺷــﻲ)ﺁﺑﺮﻧﮓ ﻭ ﻣﺪﺍﺩﺭﻧﮕــﻲ( ،ﺗﺼﻮﻳﺮﺳــﺎﺯﻱ ﻛﺘــﺎﺏ ،ﻫﻨــﺮ ﭼﻮﺏ)ﻣﻌــﺮﻕﻛﺎﺭﻱ( ،ﺑﺎﻓــﺖ ،ﻣﺎﻛــﺖ،
ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭ...
 ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ -ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ

