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سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیأت وزیران:

امریکا همچنان متوقف
در سیاست ترامپ است

از طالی آسیا
غول نساختیم

5

)ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran

21

www.irannewspaper.ir

روز گذشته ششمین اجالس خزر باحضور سران کشورهای
ایران ،روسیه،ترکمنستان ،جمهوری آذربایجان و قزاقستان برگزار شد

دریای صلح و دوستی
رئیسی خطاب به سران
کشورهای حاشیه خزر مطرح کرد

بیانیه پایانی نشست
سران کشورهای حاشیه دریای خزر :

اعالمآمادگیایرانبرای
افزایشنقشترانزیتی
«ایران» از آخرین خبرهای مربوط به مذاکرات دو روزه قطر گزارش میدهد

«ایران» از چشم انداز تجارت خارجی در دولت سیزدهم گزارش میدهد

امریکا همچنان ناتوان
درتصمیمگیری

مذاکــرات رفــع تحریم بــار دیگــر از بعدازظهر روز سهشــنبه هفتم
تیرماه با گفتوگوهای علی باقری ،مذاکره کننده ارشــد کشــورمان
و همچنیــن انریکــه مورا ،معــاون سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا
آغاز شــد .روز گذشته ناصر کنعانی ،ســخنگویوزارت امور خارجه
در پاســخ به سؤال خبرنگاران درباره گزارش منتشر شده در یکی از
رســانهها مبنی بر پایان مذاکرات اظهار داشــت :مذاکــرات دو روزه

صادرات  75میلیارد دالری با شناسایی  11بازار صادراتی جدید

هنــوز به انتها نرســیده و عصر امروز(چهارشــنبه) نشســت دیگری
میــان دکتر باقــری ،مذاکرهکننده ارشــد جمهوری اســامی ایران و
انریکه مورا ،هماهنگکننده اروپایی برگزار خواهد شــد .ســخنگوی
وزارت امــور خارجــه افــزود :گفتوگوهــا در دوحــه از ابتــدا دوروزه
برنامهریزی شــده بود و در طول رایزنیهای دیروز و امروز طرفها
در مورد ...
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اهالی موسیقی از بازخورد دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با هنرمندان سراسر کشور میگویند

ابتکاری امیدوارکننده
در تحقق عدالت فرهنگی
قانون «پیشگیری از کار اجباری
برای مقابله با نفوذ پکن است

ترامپ می

فضاسازی امریکا برای انزوای چین

پنجشنبه  9تیر 1401
هشتم شماره 7945
سال بیست و
Thursday 30 June
ذی القعده 2022 1443
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نگاهی به ارتباطات

اطالعات یکی از مشاوران سابق
آشوب  6ژانویه ،جنجالآفرین شد
در

اویغور» بهانه حقوقبشری غرب

کار اجبــاری اویغور» را اجرایی
دولت بایدن قانون «پیشــگیری از
 2۱ژوئن
حزبی کنگره به تصویب رســیده
بایــدن این قانون را که با حمایت دو
کرد.
کنگره امریــکا تصویب این الیحه
 23دســامبر  202۱امضا کرده بود.
بــود در
ســینکیانگ چیــن عنوان کرده
نگرانی از کار اجباری در منطقه
را بــه دلیل
 20۱۷حــدود  ۱.۸میلیون نفــر را در
آنها میگویند کــه چین از ســال
اســت.
سیستمفراقانونیبازداشتکرده…
خودمختارسینکیانگدریک
منطقه
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نگاهی به ارتباطات راهبردی و تاریخی
ایران و عراق

راهبردی و تاریخی ایران و عراق

روح مشتـرک دو ملـت

روح مشترک
دو ملت

صفحه  6را بخوانید

روندهای دیپلماتیک کشورهای

حوزه خزر چگونه از وقوع شرایط

همگرایی منطقهای؛

بحرانی پیشگیری کرده است؟

نتیجه دیپلماسی هوشمند

علیه افراطگرایی و تروریسم در
اطمینان و با هدف مبارزه
آورد ،خواهــان افزایــش اعتمــاد و
تفاهم رسیدند .سومین نشست
بــا وســعت تقریبــی  375هــزار
منظور چانهزنی سند نهایی به
دریــای خــزر
حســن نیت بین طرفها به
کشــورهای حوزه خزر در  ۱۸نوامبر ۲۰۱۰
(طول  ۱۲۰۰کیلومتر در شــمال
ســران
کیلومتر مربع
درخصوص موضوعات متنوع است.
شد ،پیمان همکاریهای امنیتی
کیلومتــر) یکــی از منحصــر به
در باکو برگزار
دیپلماتیککشورهایحوزهخزر
و عــرض 3۰۰
عنوان دومین سند حقوقی مرتبط
جهان اســت که  ëروندهای
در حــوزه دریای و نظامی به
فردترین مناطق ژئوپلیتیک
روند دیپلماتیــک آغازین
در این اجــالس مورد توافق قرار
زندگــی تمدنهــای مختلــف
ترکمانچــای بود که بــا دریای خزر
از ســالیان دور
خــزر مربوط بــه عهدنامه
اطراف خود تجربه کرده است .از
ایران در برخورداری گرفت.
بشــری را در
نتیجه آن عدم تحقق حق
اجالس سران کشورهای حاشیه
پیش تاکنون دولتهای ایران
چهارمین
واسطه
کشــتی نظامی در این گســتره بود .به
حدود سه قرن
هفتم مهرماه ســال  ۱3۹3در
بازیگــران اصلی این منطقه از
ایــران و اتحاد دریای خــزر در
و روس بــه مثابه
دو توافقنامــه  ۱۹۲۱و  ۱۹۴۰میان
آســتراخان روســیه برگزار شــد.
شــدند که پس از تحوالت جنگ
عنوان دریای شــهر بنــدری
می
به
شــناخته
خزر
از جماهیر شوروی از دریای
نشســت ســه موافقتنامه درخصوص
اســتقالل جمهوریهــای جدا شــده
شــد .پــس از جنگ در این
ســرد و
مشــترک دو کشــور یاد می
بهرهبــرداری بهینــه از منابــع
شــوروی ،سه کشــور جمهوری
استناد کرده و «حفاظــت و
اتحاد جماهیر
ســرد ،ایران همواره به این اسناد
هواشناســی» و «پیشــگیری و
ترکمنســتان و قزاقســتان نیــز به
حقوقی دریای آبــی»« ،آب و
آذربایجــان،
تا زمان امضای کنوانسیون رژیم
وضعیــت اضطــراری» از ســوی
مجموعــه اضافه شــدند .بر اثــر افزایش
اســتناد میداند .واکنــش بــه
خزر آنها را پایه حقوقی قابل
ایــن
هــای ذیربــط پنج کشــور ســاحلی
بازیگران ،ظرافتهای موجود در روابط
خزر در گذشــته وزرا و مقام
با این حال ،ژئوپلیتیک دریای
تعداد
رســید و بیانیه مشترکی توسط سران
میان آنها نیز به مراتب گسترش
کشــور ،نوعــی دوران به امضا
دیپلماتیک
این به واســطه حضور تنها در
ســاحلی مبنــی بــر چهارچــوب
جایی که بر کیفیت محاســبات
امــا پایــان نظام پنــج کشــور
یافــت ،تا
انقباضــی را تجربــه میکــرد.
مذاکــرات و همکاریهای پنج
نســبت به چگونگی بهرهبــرداری از
جمهوریهای سیاســی ادامه
کشــورها
دوقطبیودرنتیجهآناستقالل
شــد و عرض (محــدوده منطقه
موجود در این پهنه جغرافیایی
شــوراها ،زمینه کشــور صادر
فرصتهــای
متصــل به ایــن ناحیه از کشــور
ســرزمینی تحــت حاکمیــت ملــی
نهاد .در نتیجه ،این گســتره به
بیشــتر آن را فراهم آبهــای
تأثیر شــگرفی
بینالمللی شــدن هــر چه
دریایی و عــرض منطقه انحصاری
معدود مناطق ژئوپلیتیک دنیا
به این دریا برای  ۱۵مایــل
از
یکی
متصل
عنوان
مایل)مجموعــاً  ۲۵مایل برای
برخــورداری از کرد ،تالش دولتهای
منابع عظیم ماهیگیری ۱۰
محســوب میشــود که به رغم
بهرهمندی هرچه بیشــتر از بستر
ساحلی و مابقی دریا به عنوان پهنه
گسســت ،همچنان بســیاری از
شــدن شــرکتهای هر کشــور
ظرفیتهــای
دریای خزر در کنار ســرازیر
پنج کشور تعیین شــد .از دیگر
معارضــه ای را از طریــق تعامل
تکمیــل ایــن مشــترک بین
موضوعــات
ســرمایه گــذار غربــی بــه آن در
مهــم که مورد توافق ســران پنج
عقالنی به نقطه مطلوب رسانده
موضوعــات دریای موارد بســیار
چندجانبه و
فرایند (بینالمللی شــدن
گرفت تصویب ممنوعیت حضور
و تجلــی نهایــی ایــن رونــد در
اســت .به طور کلی کشــور قرار
اســت .تــداوم
خزر) تأثیر شــگرفی داشته
نظامی کشــورهای غیر ســاحلی در
جهتگیریهــای همگرایانه در
کشــورهای حوزه نیروهــای
گرو اســتمرار
روندهــای دیپلماتیــک میان
بود .به بیان دیگر ،در این نشست،
حوزه خزر اســت .رفتار جمهوری
مختلف تحلیل کرد ،دریای خزر
ژئوپلیتیک
کشــور خزر را میتوان در سطوح
حوزه ژئوپلیتیک توافق کردند که
روندها به اجالس بازیگران این
اســالمی ایــران به عنــوان یکــی از پنج
اما مهم ترین سطح در این
جغرافیایی خــود را در اختیــار بازیگران
دریــای خــزر در جریــان روندهــای
خزر اختصــاص دارد .پهنه
ســاحلی
مندی ســران کشــورهای حوزه
فرامنطقهای برای حمله به هر یک
دیپلماتیــک این دریا نشــانههای بهره
سران کشورهای خارجی و
تاکنون پنج دوره اجالس میان
کشورهای همسایه ساحلی قرار ندهند.
دیپلماســی هوشــمندانه را متجلی
از
نشست
نخستین
از نوعــی
در
مربوطه برگزار شده است.
نشست ســران کشورهای حاشیه
اســت ،در دیپلماســی هوشــمندانه،
پنجمین
کشــورهای ســاحلی دریــای خــزر که در
ســاخته
نیز بــا حضور ایــران ،قزاقســتان،
ظرفیتهــای موجــود ســران
ترکمنستان دریــای خــزر
بهرهگیــری از تمــام
آوریل  ۲۰۰۲در عشقآباد پایتخت
جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در
مختلــف ســخت و نــرم معنــا
بــا آلودگی محیط روسیه،
در زمینههــای
برگــزار شــد ،دربــاره مبــارزه
قزاقستان در ســال  ۲۰۱۸برگزار
ایــن نــوع از دیپلماســی شــاهد
حفاظت از شهر «آکتائو»
مییابــد .در
زیســت در دریای خزر و نیز راههای
در آن رؤســای جمهور پنج کشور
کلیه امکانات دولتها از جمله
به یک تفاهم شــده بود که
بهرهگیــری از
آب این بزرگترین دریاچه جهان
کــه در پایــان نشســت مشــترک
ســخت ،قدرت نرم و قدرت هوشــمند
در بیانیــهای
قدرت
کردند ،ضمن برشــمردن طیف
بهتهدیدهای کلیرسیدند.
سران در تهران با خود منتشــر
هستیمکهبهمنظورپاسخگویی
در نوامبر  ۲۰۰3نشســت
توافقــات در حوزههای مختلف
هوشــمند ،جهت دســتیابی بــه امنیت
زیســت خزر گســتردهای از
امضای ســند کنوانســیون محیط
نرم و
سیاســی ،اقتصادی و امنیتی با هدف
هوشمند ،مورد
جمله
ســخت ،امنیت نرم و امنیت دیپلماســی همــراه بود ،این ســند ،بعدها به عنــوان اولین از همکاریهایمشترک،براینکه«دریای
دریای خزر به تصویب تقویت
بهرهبــرداری قــرار میگیرنــد.
صلح ،همدلی ،حسنهمجواری و
بــه ســند حقوقی مرتبط با
هوشــمندانه ایــران از یــک ســو معطــوف
کشــور رســید و خزر دریای
نهایــی مجالس مقننه هر پنج
مؤثر بینالمللی اســت» تأکید
وابســتگی به قــدرت و تأکیــد بر عدم
همچنین درباره همکاریهــای
کاهــش
نشست،
ژئوپلیتیک حوزه خزر ،پنج کشــور
از آن در حوزه خزر بوده که به واسطه اجرایی شــد .در این ماهیگیری و حفاظت از نمودند .در
استفاده
هریــک از حــدود ســه دهــه گذشــته
ســوء اصول کلی موضوعات
همــواره بــر کاهــش یــا از بین بردن
نقل کشتیهای ســاحلی
آبزیان دریای خزر و نیز حمل و
آن،
ضرورت اتخــاذ روندهای همکاری
بین طرفیــن از طریــق گفتوگو و
کردند .در نشست نســبت به
تفاهمــات
کشــورهای ســاحلی تفاهم
 ۱۵جویانهمتمایلشدند.
یا چندجانبه تأکید کرده اســت.
کشورهای ساحلی با صدور بیانیه ای
تعامــالت دو
نشســت ســران ،دیدارهــای
کــه درصدد اســت از تهران
عــالوه بــر
ایــن نــوع از دیپلماســی
زمینههمکاریهایامنیتیونظامی
پیشــگیری بــه عمل مادهایدر
وقــوع شــرایط بحرانــی
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بویژه ماهیان خاویاری و کیلکا را با
دریای خزر
مواجه ساخته است .وجود منابع
خطر جدی
نیز اکوسیســتم بســیار غنی در
عظیم انرژی و
ژئوپلیتیک ،امکان افزایش سوء تفاهمات
هر
تقویت میکند که این موضوع
شدید را در آن
گذشته شدت بیشــتری داشته است.
البته در
نیز به واســطه برخــورداری از این
دریــای خزر
بیشــترین آمادگــی را بــرای پذیــرا
مؤلفههــا
روندهای واگرایانه به همراه میکشد.
شدن از
مســأله را در ســوگیری نظامی
نقطــه اوج این
حوزه خزر میتوان مشاهده کرد.
کشورهای
دوره چهارم ،هنگامی که مســأله
اگرچه تا
هــای حقوقی منتهی میشــد،
به چهارچوب
رفتارهای نهادی به وضوح قابل
فقدان تداوم
اما امضای توافقنامه حقوقی در
مشاهده بود،
میتوان گام مؤثری در راســتای
دوره پنجم را
چالشها به حســاب آورد .چنین
کاهش این
هایــی زمینههــای افزایــش درک
توافقنامه
بازههــای زمانــی بلند دامنــه را به
متقابــل در
آورد .تدویــن موافقتنامههایی در
وجــود مــی
رســیدن به رژیم حقوقی دریای خزر،
راستای
ســر تعییــن حــدود جغرافیایی و
ساختارمندی رقابــت بــر
میاندولتهایاینناحیهبرای
استفاده حداکثری از منابع موجود را
اســت .تا به امروز تمایل به
حوزه های مهمی همچون مسائل
بهرهبرداریها برگزار شــده
گذشته کاهش داده و ذهنیت منفی
دولت های حوزه خزر ،اگرچه در
های دریای خزر نسبت به
تروریسم ،جرایم سازمان یافته
یکی از با اهمیتتریــن جنبه
گذشته وجود داشته ،تا حدی تعدیل
مبارزه با قاچاق مواد مخدر،
آن نهفته شده را که در
زیستمحیطی،
در درون مؤلفههای اقتصادی
تعامل دیپلماتیک به سر می
معرفــی آن را کرده است.
مورد حمل و نقل با یکدیگر در
اســت که ضرورت شناســایی و
و همکاری در
انرژی و خطوط انتقال آن و البته
میتوان در  ëسخنپایانی
حوزه های بهره برداری از منابع
چنــدان میکنــد .این زمینــه را
حوزه خزر ،اگرچه در حوزههای
برند ،اما در
دو
چهارچوبی فراگیر هستند و ششمین
دولتهای
همچون انرژی و خطــوط انتقال آن
های نظامی ،به دنبال رسیدن به
همچــون مســائل زیســت محیطی،
عواملــی
گیاهی و جانوری مهمــی
حوزه
برگزاری است با توجه به موقعیت
و بهرهبرداری از ذخایر غنی
قاچاق مواد مخدر ،تروریسم ،جرایم
سران که در عشق آباد در حال
مبارزه با
به نقاط مثبت و روشنی برسد
اجالس
بستر دریا موجود هستند ،برشمرد.
یافتــه و همــکاری در مــورد حمــل و
کشور در این عرصه ها می تواند
که در زیر
نفتی حــوزه دریای ســازمان
استراتژیک این
بنــا بر برآوردهــا منابع
یکدیگــر در تعامــل دیپلماتیــک به
منطقه خلیج نقــل بــا
خزر از نظر میزان ذخایر بعد از
امــا در حوزههای بهرهبــرداری
کنار این ســر میبرنــد،
فــارس در جایــگاه دوم قــرار دارد .در
انــرژی و خطــوط انتقــال آن و البتــه
به نوعــی مانــع واگرایــی در بین
طبیعی نیــز در این از منابــع
بدنه تخصصی ارائــه کــرد تا
چالشهای منابــع باید به ذخایــر گاز
نظامــی ،بــه دنبــال رســیدن بــه
کارشناســی نیز در دســتور کار
 ۲۹۲تریلیون حوزههــای
کشورهای این حوزه شــود .وجود
حــدود
ساحلی این دریا قرار داشته است.
فراگیر هستند و ششمین اجالس
حــوزه برای منطقه اشــاره کرد که در
اســت .براین چهارچوبی
دولتهای
مرتبــط با برخــی کشــورهای این
خصوصــاً مترمکعــب تخمیــن زده شــده
مثــال ،تاکنــون نشســتهایی میــان
عشــقآباد در حال برگزاری است
بهرهگیــری از منابــع دریــای خــزر
منطقه خــزر را به سران که در
بــه طــور
منطقهای اســاس این میــزان ذخایــر
ســازمانهای بندرهــا و دریانــوردی
موقعیت اســتراتژیک این کشــور
منابــع هیدروکربــوری آن ،شــرایط
جهــان تبدیل بــا توجه بــه
مقامــات
بزرگ گازی
دریــای خــزر برگــزار شــده اســت.
هــا میتواند به نقــاط مثبت و
گونــه دیگــری تحول یافــت .در ایــن میان چهارمیــن ذخایــر غیرهیدروکربــوری هــم در ایــن عرصه
کشــورهای
سوی این دولتهابرای بــه
در سیاست خارجی جمهوری
فرامنطقــهای از کــرده اســت .منابــع
همچنینسهبرنامه از
از منابع روشنی برســد.
نبایــد از تــالش قدرتهــای
طــور عمــده شــامل بهرهبــرداری
زیســت محیطــی در نظــر گرفته
ایــران ژئوپلیتیــک حــوزه خــزر بــه
و شــرکتهای نفتــی غربی که به
موضوعــات
طور ویژه در این اســالمی
برنامه محیط جملــه امریکا
منطقه جانوری دریای خزر است .به
پیچیدگیهای منحصر بــه فرد ،یکی
شــده است که به ترتیب شامل
داشتند مؤلفههای واگرایی را در
ماهیان خاویاری واســطه
منابع زنده دریای خزر سعی
البته زمینه میتوان به ذخایر غنی
مناطقــی اســت کــه ضــرورت
زیست خزر ،کمیسیون
کنند ،چشم پوشید؛ موضوعی که
گونه آبزی از مهمتریــن
هواشناسی-آبشناسی و پررنگ
اشــاره کرد .ماهیان خاویاری تنهــا
صحیح روشهای هوشمندانه
کشــورهای ایــن حوزه بــه طور
و کمیته هماهنگی
تقریباً از  ۲۵اجراییسازی
با هوشــمندی
کمیاب در دریای خزر هســتند که
بــرای کســب منافــع ملــی را در
مراقبت محیطی دریای خزر هستند.
میکنند .دیپلماتیــک
نسبی خنثی و کنترل شده است.
میلیون سال قبل در این دریا زیست
همکاری میان کشورهای حوزه
اســت .از همین رو به نظر میرســد
خزر مهمترین بخــش اقتصادی
 ëفرصتهای
گذشــته ،گســیل خــود دارا
منطقــه
متأســفانه در دو دهــه
دیپلماســی هوشــمندانه دولت سیزدهم
کشورهای متصل به آن بویژه جمهوری
خزر
ژئوپلیتیک خــزر برای که
ایران از همــان ابتدای برخی
مدیریت موضوعــات دریای خزر
به حساب شــرکتهای غربی بــه
جمهوری اســالمی
آذربایجان ،قزاقستان و ترکمنستان
استانداردهای میتواند بر
است اســتخراج نفت و عدم رعایت
کشــورهای حوزه خزر پیشنهاد
در نتیجه همین نوع برداشــت
افزایش تعداد
آبزیــان مؤثر واقع شود.
های دریای خزر» را میآید.
زیســت محیطــی ،منابــع ارزشــمند
تشکیل «سازمان همکاری
یک ســو نشســتهای متعددی
همگرایی در منطقه کــه تاکنون از
به عنوان اســاس و بنیان

در سهماهه امسال نزدیک به  ۳۶میلیون تن کاال به ارزش  ۲۵.۵میلیارد دالر بین ایران و سایر کشورها تبادل شد
که نشان دهنده رشد  ۱۹.۵درصدی تجارت خارجی کشور در بهار امسال است

یکی از اتفاقهــای مهمی که طی دوماه اخیر رخ
داده و البته شــروع آن از نیمه دوم ســال گذشــته
بــوده ،گشــایش بازارهای جدید صادراتی اســت؛
بازارهایــی که یــا صادرکنندگان تاکنون به ســمت
آن نرفتهاند و یــا بازارهایی که تعداد تجار ایرانی
در آن بــه انگشــتان یــک دســت هــم نمیرســد.

سیاســت وزارت صمــت در دولــت ســیزدهم
ایــن بود که بــا وجــود تحریمها و عــدم همکاری
برخــی از کشــورها ،بازارهــای جدیدی شناســایی
شــود تا در راســتای آن ضمن افزایــش صادرات،
بتــوان درآمدهــای ارزی کشــور را افزایــش داد.
بــر این اســاس از ســال گذشــته شناســایی بازارها

آغاز شــد و اکنون میبینیــم که هیأتهای تجاری
از کشــورهایی کــه تاکنــون بــا آنهــا مبادلــه کاالیی
و تجــارت نداشــتیم وارد ایــران شــدند و تمایــل
خــود را بــرای شــروع همکاریهــا اعــام کردند؛
از طرفــی کشــورهایی که میزان تجــارت ما با آنها
بســیار کمرنگ بود که بعضاً در لیســت صادرات

غیرنفتــی هــم نمیآمد ایــن روزها برای توســعه
همــکاری آمادگی خود را ابــراز کردند.با توجه به
اینکــه ایران در شــرایط تحریمی به ســر میبرد و
برخی از کشــورها تمایل دارند ،همکاریها چراغ
خاموش باشــد ،از اســم برخــی از کشــورها پرهیز
میشود.

کاش جنگ هزار تا «گلعلی» داشت

«ستارههایسوخته»روزنوشتههایگلعلیباباییازروزهایجنگرانمیشوددستگرفتونخواند،آنهمتاانتهاودرمیانهخواندن
آنجاهاکهبههیجانمیآیی،پیشخودنگوییچهخوبشدگلعلیرفتجبههتااینچیزهاراببیندوبنویسد.اولینبارکهگلعلیرادیدم
یکی از سالهای دهه هشتاد بود .در عمارت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ،آن وقتها که در یکی از کوچههای خیابان سرافراز
بودوآقایحمیدحسامهمرئیسش.گلعلیداخلیکیازاتاقهایبنیادنشستهبود،درحالیکهلباسنظامیبهتنداشتودرجههایش
همرویدوششخودنماییمیکرد.تعجبکردمچونانتظارنداشتمگلعلیباباییراکهبرایمنامیآمیختهباتألیفوتولیدآثارمکتوببود
درشمایلینظامیببینم.تقریباًگلعلیتنهاپاسداررسمیبودکهآنروزدرآنبنا،لباسنظامیبهتنداشت.
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سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به شایعه سازی اخیر صورت گرفته درفضای مجازی:
President.ir

«جهش تورمی» سال آینده
شیطنت رسانهای است

آخرین خبر

5

لزوم توجه به جلوگیری از تراژدی مرگ کودکان محبوس داخل خودرو

گرما با کودکان بیرحمتر است

هیچ کس فکر نمیکند برای خودش اتفاق بیفتد .همیشه
آنقــدر حادثــه را از خودمــان دور میبینیم کــه به خیالمان
نمیرسد در کمتر از چند ساعت ممکن است جان عزیزی
براحتی از دســت برود؛ جــان عزیز کودکی دلبند .خبر فوت
ســایدای  4ســاله که به تازگی اتفاق افتاد همه را اندوهگین

12

ت دست اول گلعلی بابایی از روزهای خاطره انگیز دفاع مقدس
سیاحتی با «ستارههای سوخته» ،روای 

خواست به شورشیان بپیوندد

«دونالد ترامــپ» در کمیته تحقیق
نخســتین شــهادت یکی از مشــاوران
ســابق امریــکا گران تمام شــد ،چرا
 6ژانویه بــرای رئیس جمهور
آشــوب
کرد که نشــان میداد کاندیدای
دســتیار  26ســاله شواهدی را افشــا
که این
ایاالت متحده ،نه تنها دســتور
انتخابات  2020ریاســت جمهوری
مغلوب
پیوســتن به اغتشاشــگران مسلح کاخ
آشــوب را داده که خودش نیز قصد
کنگره را داشته است.

2

AP

ایرانمیزبان
است
اجالس بعدی 2

کرد .سایدا کودک رامهرمزی که در ماشین خواب بود ،جان
خود را (بنابر گواهی پزشــکی قانونــی) بهعلت گرمازدگی،
استرس و کمبود اکسیژن از دست داد .پدر و مادر او سوگوار
از دســت دادن خاله سایدا بودند اما داغ دیگری بر دلشان
نشست.
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شب گذشته صورت گرفت

دیدار رئیسی و پوتین
در حاشیه اجالس خزر

شب گذشته رؤسای جمهور ایران و روسیه در
حاشیه اجالس خزر دیدار و گفت وگو کردند .
روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی از محورهای
گفت و گوی رئیسی و پوتین بوده است.

