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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

بانیان بی تدبیری های سریالی
نگران نان مردم شدند!

سرویس سیاسیـ 
روزنامه سازندگی دیروز در صفحه اول خود کاریکاتوری تمام صفحه از محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور گذاشت 
در حالی که قرص نان بســیار کوچکی را در دســتش گرفته است تا نتیجه تصمیم دولت برای عادالنه شدن یارانه ها را 
کوچک شدن نان جا بزند. این در حالی است که ارگان حزب کارگزاران همزمان در گزارش خود، به تصریح مسئوالن 

نسبت به اینکه نان گران نمی شود، اشاره کرده است.
مدعیان اصالحات ـ اعتدال در طول 8 سال تصدی دولت مدعی تدبیر رکوردهای تورم را جابه جا و معیشت مردم 
را نابود کردند. آنها با بی تدبیری عمدی )به تصریح رسانه ها و افراد همین طیف( مردم را در صف های سبد کاال و مرغ 
و... بردند تا با سیاه نمایی و وخیم نمایش دادن وضعیت کشور، زمینه مذاکره برای معامله منابع قدرت ملی را به وجود 
آورند و ایران را به لقمه ای آسان برای بلعیده شدن تبدیل کنند. عجیب نیست که این طیف امروز درباره اقدامات دولت 
مردمی را که به اصالح و جبران ناکارآمدی ها و ناراضی تراشی های عمدی دالالن فروش مؤلفه های اقتدار ایران اهتمام 

دارد، تیترهای مهمل گونه و هجوآمیز بزند.
روزنامه حزب اشرافی کارگزاران که کاریکاتور معاون اول دولت سیزدهم را می کشد، 22 فروردین 1397 جهانگیری 
را در شمایل سوپرمن کشید که در حال پایین آوردن قیمت دالر است در حالی که نرخ دالر در دولت مدعی اصالحات 

تا 33000 تومان باال رفت اما خبری از کاریکاتور انتقادی نسبت به جهانگیری نبود.
اشک تمساح حامیان دولِت وعده های پوچ، برای نان مردم! 

روزنامه اعتماد نیز روز گذشــته در مطلبی به قلم یکی از فعالین اصالح طلب نوشــت: »وقتي تورم تاثیر خود را بر 
قوت الیموت مردم مي گذارد، باید پذیرفت حکمراني در ایران با ضعف هاي جدي همراه اســت و چنانچه اراده اي براي 
اصالح این شــیوه حکمراني وجود نداشته باشد، شوربختانه باید منتظر ونزوئالیي شدن اقتصاد ایران بود... در حالي که 
در کنار تورم لجام گســیخته که روز به روز ســفره هاي مردم را کوچک تر مي کند و در گام اخیر به ماکاروني و نان که 
قوت الیموت مردم اســت، رسیده، شــاخص هاي دیگر اقتصاد ایران نظیر تولید خالص ملي و تولید ناخالص ملي، رشد 
اقتصادي، نقدینگي، کســري بودجه و رکود و... جامعه ایران را تحت تاثیر جذب قرار مي دهد و گویي که حکمراني در 
مسیري معکوس در حال حرکت است. عدم توجه به نظرات صاحبنظران و  دلسوزان کشور و اخراج هر چه غیر خودي 

است نیز مزید بر علت شده است.«
گفتنی اســت، مدعیان اصالحات که خود بانی وضع موجود هســتند، جوری وانمود می کنند که به تازگی تورم در 
کشور بوجود آمده است سعی می کنند که به نوعی با همدردی با افکار عمومی خود را به آنان نزدیک کنند، در حالی که 
کارنامه فضاحت بار دولت قبل در نابودی ارزش پول ملی، افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن، افزایش 
افسارگسیخته قیمت خودرو، سکه، لوازم خانگی، اقالم خوراکی و... همگی از نتایج حضور همین جریان در قدرت و در 

واقع علت العلل مشکالت امروز کشور است که به دولت سیزدهم به ارث رسیده.
اگرچه دولت سیزدهم نیز در مسیر کاهش تورم موفقیت هایی داشته و اهتمام بیشتری برای تورم زدایی از اقتصاد 
کشور باید انجام دهد اما کارشناسان معتقدند که دولت در حال جراحی اقتصادی توده های سرطانی به جا مانده از دولت 
قبل است. با این حال افکارعمومی بعد از این هشت ماه هم اقدامات دولت سیزدهم و خصوصا در صحنه بودن رئیس جمهور 
برای حل معضالت اقتصادی و عمرانی کشور را مشاهده می کنند و هم مشکالتی که از دولت گذشته گریبانگیر اقتصاد 

کشور شده است را فراموش نمی کنند.
برجام توافق نامه ای سیاسی بود نه حقوقی!

روزنامه ســازندگی در مطلبی با عنوان »بازی باخت- باخت« نوشــت: »برجام می توانست باعث تغییر رفتار آمریکا 
با ایران شود.«

ســازندگی در مطلب خود آورده اســت: »برجام می توانست کمی ســازه های تاریخی را کنار بزند و نشان دهد که 
آمریکا قصد تغییر رفتار دارد اما با خواســت های نامعقول کاهش غنی  سازی و نصب دوربین ها و نظارت های مختلف بر 
انرژی هسته ای تحریم ها افزایش یافت و آمریکا به تعهدات خود عمل نکرد و سایر بازیگران را که قصد همکاری با ایران 

داشتند مجازات کرد.«
در ادامه این مطلب آمده است: »برجام که می توانست تاریخ را کنار نهد و مناسبات عادی ایران با بازیگران مرکزی 

را رقم بزند تبدیل به فضایی بی اعتماد و رویکردی حقوقی شد که به نتیجه رسیدن آن امکان اندکی دارد.«
ســازندگی نوشت: »برجام توافق نامه ای سیاسی بود و اکنون تبدیل به بندهای حقوقی در فضای بی اعتمادی شده 
است. بار دیگر تاریخ و سازه های منفی بر روابط ایران و آمریکا حاکم شده است و مقصر اصلی این فرآیند تکرارشونده 

بازی باخت- باخت آمریکا در محیط بین الملل است.«
مدعیــان اصالحــات از همان ابتدا که گفتند باید با کدخدا ببندیم، به دنبال این بودند که با برجام راه دوســتی با 
آمریکایی ها را در پیش بگیرند. از همین رو بیشتر به حواشی و فرعیات برجام و اقداماتی مانند مذاکره مستقیم با آمریکا 
و بهره برداری سیاسی و انتخاباتی از آن متمرکز شدند تا جایی که بارها وزیران خارجه با هم نشست وبرخاست داشتند، 
هم قدم شدند، و... حتی ظریف در نشستی خطاب به غربی ها گوشزد کرد که اگر می خواهید رقیبان ما روی کار نیایند 
وارد مذاکره و امتیاز دادن به ما بشــوید! و... چیزی که به آن توجه نشــده بود مسائل فنی و کارشناسی و تضمین ها بود 
که از رهگذر آن فعالیت هسته ای کشور تعطیل و تهدیدها و تحریم های آمریکا علیه ایران بیشتر شد. شاهد مثال آنکه 

ظریف بعد از 8 سال در جلسه ای در کالب هاوس گفت که از وجود واژه »تعلیق« در برجام بی اطالع بوده است!

شما دیگر چرا؟!
محمدهادی صحرایی
در دوران دولت اصالحات، رســانه غالب، روزنامه و نشــریه بود. تنوع و تکثر 
ایجاد شده برای نشریات نوظهور همان دوران، اگرچه بیش از هرچیز دیگری به 
چشم می آمد ولی به نظر، همه این از راه رسیده ها یک هدف را دنبال می کردند 

که خواهم نوشت.
از اقبال بلند نسل فعلی است که در آن دوران نبودند و فکر و اعصاب سالم 
به دربردند. روزگاری که برخی نشریات مردم را برای »اعتراض به خدا« تشویق 
می کردند و گروهی معتقد بودند »که حتی در قعر جهنم هم می توان با شیطان 
مذاکــره کرد« و دیگرانی، نهایت و غایت خوشــبختی بــرای زنان و دختران را 
»دوچرخه و موتورسواری« می دانســتند. نشریات دیگری به دنبال پرونده سازی 
حقوقــی برای پیامبران و ائمه بودند و برخــی دیگر به مردم آموزش »ایرادهای 
بنی اســرائیلی« می دادند. عده ای به زور می خواستند بفهمانند که دانشگاه فقط 
محل درس و سیاســت نیســت، باید ضمن عشق و اختالط، تمرین نوع دوستی 
داشــته باشند. آنها که به دانشــگاه نرفتند هم در قالب »سمن ها« و با پول های 
بی عنوان، با هم تمرین تحمل سیاســی بکنند. برخی از شیطان خاطرات خوب 
می گفتند و کسانی هم بودند که در بدی »خشونت« سخنان نامفهومی می گفتند 
و با هرگونه درد، »از زایمان تا ُمردن« مخالفت می کردند فقط به خاطر گل سرخ! 
اینها قسمتی از اوضاع آشفته زمانی است که قرار بود توسعه سیاسی به گونه ای 
رخ بدهد که »درد« سیاست های کارگزاران، کمتر حس شود و اقشار »آسیب پذیر« 
جامعه، به طبقه خود راضی باشــند و حق خود را از طبقه نوظهور »آقازادگانی« 
که چندســالی بود مدیریت را با آزمون و خطا تجربه می کردند و »روشــنفکران 
 ترجمه ای« که به شــدت تولیدِ  ترجمه و کپی می کردند، مطالبه نکنند. و پیگیر 
نباشند که قفسه اقشار آسیب پذیر در فروشگاه های شهروند آن زمان کجاست؟ و 
چرا باید بعد از خرد شدن زیر چرخ دنده های توسعه کارگزارانی، با رقص و آواز و 
آزادی سیاسی، مشغول شوند؟ و نپرسند چرا در ورودی و خروجی های ایستگاه های 
مترو حتماً و قطعاً باید دختران و پسرانی باشند که رژ و الک را با عطر و  اشانتیون 

به مردمان بفروشند و هدیه کنند؛ مهربانانه و با لبخند؟  
اگر بخواهم منصفانه تر بنویســم، دوران اصالحات »بّره ُکشان« روشنفکران 
نورســیده ای بود که نمی توانســتند حتی متن  ترجمه خود را معنی کنند. مثل 
کســی که برای اثبات خدا در اندیشــه کانت زور بزند و سر از برابری طبقات و 
زندگی کمونی دربیاورد. یا کسی که چنان جان بکند که تعالی انسان در اندیشه 
هابز را ثابت کند ولی در نهایت آن را گرگ نوع خود معرفی کند. کسانی بودند 
که از ضرورت »تســاهل و تسامح« در اندیشه و معجزه »عشق، بوس و بغل« در 
عمل می گفتند ولی در زندگی شخصی و پاسخ به فرزند و زن، قائل به »به ضرب 
گلوله« بودند. یا کسانی که ذکر لبشان »مردم را قضاوت نکنید« بود و خودشان 
قضاوت را پوست کندند. تصویر منسوب به امیرالمؤمنین را روتوش کرده و به جای 
ذوالفقار، شاخه ُگل به دستش دادند تا بگویند که از مردن »مرحب و ابن عبدود« 
خسته شده اند و دیگر باید به خدای پروانه های قشنگ ایمان آورد. و امثال اینها 

بسیار و مأموریت این بود که هدف اصلی مشخص و دیده نشود. 
متفکرانی که در خارج از کشــور، این جریــان را مدیریت می کردند همان 
کسانی هستند که در کشورشان، پیرزن 93 ساله را به خاطر انکار »هولوکاست« 
به زندان محکوم می کنند و جایزه بانوی مستشرق و مهربان، »آنه ماری شیمل« 
را پــس می گیرنــد و روژه گارودی را متهم می کنند و کودکان را ماه ها در قفس 
زندانی می کنند و چشم مردِم خود را به خاطر انتقاد سیاسی از حدقه درمی آورند 
و اراذل می توانند کاریکاتور موهن از پیامبران بکشــند ولی مردم نمی توانند اسم 
رئیس جمهورشــان را بدون »آقا« بیاورند و زانو برگلو، آدم می کشــند و پلیس 
مقتدرشان، پسر 8 ساله را به خاطر یک پاکت چیپس ِخرِکش می کند دستش را 
می پیچاند و عامل آنها، خاشقجی را با اره به قسمت های ریز تقسیم می کند و... .    
هدف، در کتاب »موج سوم دموکراسی« گفته شد.  ترویج دموکراسی مورد نظر 
جهان سلطه در کشورهای جهان سلطه پذیر. کتابی که هم دستورالعمل اجرایی 
»آشوب شــناختی و جنگ روانی« اصالح طلبان و اعتدالیون است و هم سندی 

برای اثبات خوی مداخله گر و شرور استکبارجهانی.
همین سیاســت در رســانه ها در حال اجراست. با این تفاوت که رسانه های 
مطبوعه جای خود را به فضای مجازی و اینستا و توئیت و تلگرام و... داده و 400 
میلیون دالری که هیالری کلینتون وعده داده بود باآن اغتشاشگران 88 را از کف 
خیابان بیاورد و پشــت رایانه ها بنشاند محقق شده است. اینها غیر از فسیل های 
منافق جمع شــده در کمپ آلبانی اســت که برای لجن پراکنی احیا شده اند و یا 
وهابی هایی که در مرکز »اعتدال سعودی« تجمع کرده و فضا را متعفن می کنند. 
و همه اینها غیر از کسانی است که در داخل، خباثت »المرجفون فی المدینه« را 
بازسازی می کنند و.... از این »تجمع امراض« تعجب نیست و حتی یکی از نویدهای 
پیروزی و قدرت بی منازع جبهه حق هم همین است که اینها را به چنین اتحادی 
رسانده و از نیروی مردم انقالبی ایران  ترسانده است ولی تعجب از کسانی است که 

بعد از این همه تجربه دور و نزدیک تاریخی، باز هم به این هیاهو اعتماد کنند.
بی شــک اگر انقالب اســالمی ایران رفتنی و کشــورمان از بین رفتنی بود، 
دشــمنان هرگز خود را به چنین فضاحــت و زحمتی نمی انداختند. از طرفی از 
نزدیکی مرگمان خبر می دهند و از سوی دیگر از سرود »سالم فرمانده« چند بچه 
دهه نودی، رنگ رخ و رخت خود را زرد کرده اند. آن تهدیدها را باور کنیم یا این 
 ترس و اضطرابشــان را؟ روانشناسان دروغ را نشانه ضعف خودباوری و شخصیت 
می دانند؛ بنابراین باید جبهه ضدانقالب را بی شخصیت و متزلزل دانست. رسانه ای 
که آشوب و بلوا و اضطراب مردم آمریکا و اروپا به خاطر گرانی اقالم حیاتی و نبود 
امنیت روانی و مرگ حقوق شــهروندی را نمی بیند و به جای انعکاس حقایق، با 
پول ملکه و کدخدا و مکرون، جعل اخبار می کند مثل موجودی اســت که طبق 
ش علف اوست« و اگر گاوپرستان هم به او پول بیشتری  گفته امیرالمؤمنین »َهَمّ

بدهند، به جای ملکه و مکرون و بایدن به تقدیس گاو می پردازد. 
حدود 9 ماه است که دولت دکتر رئیسی زمام امور را به دست گرفته و شخص 
ایشــان طبق آنچه عیان اســت با توان و تفکر و تالش، در حال انجام مأموریت 
است. در کنار ایشان هم مدیران خدومی هستند که انصافاً کار قابل دفاعی داشته 
و کارنامه درخشــانی را در همین دوره کوتاه به دســت آورده اند. در قوه مقننه و 
قوه قضا و حوزه شــهرداری تهران هم کارهای ارزشــمند و خوبی انجام شده که 
هرگز قابل کتمان نیست ولی آنچه بیش از هرچیز زبان هتاکان و قلم گستاخان 
را جسور کرده و می کند ضعف مفرط این قوا و به ویژه دولت مردمی و خدمتگزار 
در»اطالع رسانی سریعی« است که مجال دروغ را از کذابان بگیرد. ضعفی که در 
دولــت نهم هم جدی بود و تذکر رهبری را به همراه داشــت ولی در این دولت 

جدی تر است و به سرعت باید برای آن فکری کرد. 
به خاطر این ضعف بزرگ، کسانی زبان به نقد دولت گشوده و از خواب هشت 
ســاله بیدار شده اند که خودشان در تنبلی و خراب کنی، برند و بنام اند. برخالف 
این دولت که دستش بیش از زبانش کار می کند، آنها زبانشان بیش از دستشان 
کار می کرد؛ البته وقتی که از متلک و تحقیر آرام می گرفت. مقام بلندپایه دولت 
قبل، یک بســته معیشــتی 200 تومانی را چنان با آب و تاب و منت تشــریح 
می کــرد که گویی تپه فتح کرده و60 تن طال 30 میلیارد دالر بی تدبیری شــان 
را پس گرفته اند. برخی از همان ها از تســویه بدهی نجومی دولت قبل و پرداخت 
حقوق کارکنان دولت بدون اســتقراض از بانک و خزانه و تولید ثروت تجاری و 
رونــق تجارت بدون برجام و FATF و ســایر تخیالت و یک رقمی  کردن تلفات 

سه رقمی کرونا و... هیچ نمی گویند.
شنیده شد در همان روزگار اصالحات و پس از قتل های زنجیره ای، یکی از 
معاریف به خشــونت و افراط، خدمت یکی از بزرگان، از »زیادی خشونت« زبان 
به گالیه گشوده و پاسخ شنیده بود فالنی »شما دیگه چرا؟«. باید دانست بانیان 
وضع موجود که شــوربختانه در دولت فعلی نیز مشــغولند، اگر اهل کار صحیح 
بودند، اقتصاد را به اینجا نمی کشــاندند و باید مراقب بود که مبادا همین ها، در 
دولت فعلی فعال تر شده و برای ناامید کردن مردم در حال توطئه اند. مردم حق 
دارند از ریل گذاری غلط دولت های گذشته که قطار اقتصاد را به اینجا کشانده اند 
گالیه مند باشند ولی بی شک آنها که در دوره خود نشان دادند در تنبلی، بی عرضگی 
و خرابکاری ســرآمدند صالحیت اظهارنظر ندارند و باید مثل گذشته خود، یک 
گوشه بنشینند و تمرکز را به هم نزنند تا دولت مردمی، اصالحات واقعی خود را 

انجام دهد. بعون اهلل و فضله.

درمکتب امام

بهترین توشه راه
از امور مهمی که الزم است وصیت نمایم اعانت نمودن به بندگان 
خدا، خصوصاً محرومان و مستمندان که در جامعه ها مظلوم و بی پناهند، 
هرچــه توان داری در خدمت اینان- که بهترین زاد راه تو اســت و از 
بهترین خدمت ها به خدای تعالی و اســالم عزیز اســت- به کار بر و 
هرچه توانی در خدمت مظلومان و حمایت آنان در مقابل مســتکبران 

و ظالمان کوشش کن.
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در دیدار با وزیر امور خارجه لهستان

امیرعبداللهیان: راه حل بحران اوكراین سیاسی است

نگاه

بقیه از صفحه 2
خاندوزی ادامــه داد: افزایش قیمت ها بعد از 
ناآرامی هایی که در حوزه اوراســیا به عنوان حوزه 
و منطقه تامین کننده یک سوم غالت جهان شکل 
گرفت، کشورهای منطقه ما از ناحیه تامین کاالهای 
اساســی و غالت مورد نیــاز و هم از جهات قیمت 
دچار نوساناتی شدند. بر این اساس، سیاست هایی 
را درخصوص تعرفه اتخاذ کردند تا منجر به صرفه 
شدن خروج این دسته از کاالها از کشورشان نشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: به دلیل 
آنکه امکان داشــت در کشور ما هم از جهت تامین 
کاال و بحث قاچاق مسائلی شکل گیرد، ما نیز ناچار 
بودیم در کنار حکم قانون، تدبیر ویژه ای اتخاذ کنیم 
تا برنامه اقتصادی دولت مبنی بر تامین کاالی اساسی 
با حفظ قدرت خرید و پرداخت از جیب مردم برای 
رعایت عدالت به خوبی اجرایی شود و این موضوع 

همچنان در دستورکار ما قرار دارد.
وی بیان کرد: دولت به جهت سیاست و اهمیت 
حوزه تامین نان برنامه ای را متفاوت از سایر کاالها به 
ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد که به موجب آن طرح 
هوشمند سازی نظام تامین نان به تفکیک کدملی، 
مناطــق جغرافیایی، گروه ها و اقشــار حمایتی در 
دستورکار قرار گرفت و این طرح برای نخستین بار 
در کشور شکل گرفت. بر اساس آن امکان رصد صفر 
تا صد زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، 
کارخانه ها، شرکت های پخش، نانوایی های سنتی و 

صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد.
دولت هــای  اگــر  کــرد:  خاندوزی تاکیــد 
گذشته بستر اطالعات الکترونیک و سامانه را فراهم 
می کردند، ما امروز می توانســتیم بدون سیاســت 
قیمتی مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم اما این 
موضوع در گذشته فراهم نشد. راهبرد دولت این است 

که اصالح ساختار و سیاست قیمتی مقدم بر سایر 
موارد اســت. البته این موارد به تنهایی حل کننده 
قاچــاق، دورریز و پایین بودن بهره وری نیســت، 
بنابراین اصالح ســاختار در اولویت کار دولت قرار 
گرفت و در هفته ها و ماه های گذشــته تالش های 
جدی با کمک شــبکه بانکی و بانک مرکزی برای 

ایجاد این سامانه و زیرساخت جدید انجام دادیم.
وی افزود: تالش ما این است که بعد از افزایش 
قیمت آرد که به معنای کاهش انگیزه قاچاق است، 
بتوانیــم عنصر مهم را که پرداخــت نان از جیب 
مصرف کننده اســت، در کشــور ثابت نگاه داریم. 
همزمانی این دو سیاســت عملکرد را برای دولت 
مشکل می کند، شاید اجرای هرکدام به تنهایی کار 
سختی نبود و ما تالش می کنیم این دو سیاست را 

به صورت توامان پیش ببریم.
خاندوزی تصریح کرد: قیمت خرید نان برای 

مصرف کننده متعارف و عــادی هیچ گونه تفاوتی 
نخواهد کرد اما از طرفی دیگر انگیزه ای برای قاچاق 
مواد اولیه و خروج آن از کشــور باقی نخواهد ماند 
و بخش هایی از کشور که به جهت آنکه شناسایی 
نشده اند و یا اتباع خارجی و ایرانیانی که فاقد کارت 
شناسایی هستند با هماهنگی سازمان هدفمندی 
یارانه ها و وزارت اقتصاد جلساتی را برای پیگیری این 
مسائل برگزار کردیم و ظرف همین ایام تمام کوشش 

خود را برای شناسایی این افراد انجام خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: ما در وزارت 
اقتصاد کاماًل مدافع این هســتیم که افراد و اتباع 
داخلی که مجوزهای الزم وزارت کشور را ندارند اما 
به جهت هویتی و سکونتگاهی و منابع درآمدی در 
ایران حضور دارند و به جای اینکه از هویت و حساب 
بانکی یک ایرانی استفاده کنند، از حساب های خود 

استفاده کنند و قابل رصد و مدیریت شوند.

قالیباف از جلسه سران قوا خبر داد

هماهنگی دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه  ها به نفع مردم

وزیر خارجه کشــورمان در دیدار با 
همتای لهستانی خود با بیان این که راه حل 
بحران اوکراین سیاسی است، گفت: ایران 
مخالف جنگ در اوکراین است همان طور 

که مخالف جنگ در یمن هستیم.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران 
در کنفرانس مطبوعاتی بــا زبیگنیو رائو وزیر 
خارجه لهستان که در محل وزارت امور خارجه 
برگزار شد، گفت: در ماه های اخیر لهستان در 
بحران و جنگ اوکراین نقش انســان دوستانه 
مهمــی را هم برای آوارگان اوکراینی و هم در 
موضوع انتقال فوری اتباع جمهوری اســالمی 
ایران از روز آغاز جنگ از نقاط مختلف اوکراین 
به لهســتان و از آنجا به سمت ایران به عمل 
آورد و ما از این منظر از مقامات دولت لهستان 

تشکر می کنیم.
امیرعبداللهیان گفت: دو طرف بر اهمیت 
توســعه همکاری ها در حوزه انــرژی، علم و 
فناوری، تولیــد خودروهای ســنگین اعم از 
اتوبوس و کامیون، پزشــکی هســته ای و در 
عرصه علمی در حوزه تبادل دانشــجو و استاد 

توافق نظر داشتیم.
امضای سند همکاری های فرهنگی

وزیر خارجه ایران اظهار داشت: در جریان 
سفر وزیر خارجه لهستان، سند همکاری های 
فرهنگی، ورزشی، علمی و جوانان و رسانه های 
گروهی که یک ســند جامعی هست، از طرف 
ما متولی تنظیم آن وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی است به امضا خواهد رسید، این سند 
در قالب موافقت نامه به امضا می رسد و دارای 
اعتبار مهمی است و عرصه های جدیدی را برای 

همکاری های مشترک ما فراهم کرده است.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران 

در رأس هیئتی به ورشو می رود
امیرعبداللهیان گفــت: وزیر امور خارجه 

لهستان در حوزه دیپلماسی پارلمانی ایده های 
مثبت و سازنده ای را مطرح کردند، همچنین 
دیدارشان با رئیس مجلس شورای اسالمی در 
حوزه پارلمانی انجام شد و طی ماه آینده رئیس 
گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی ایران 

در رأس هیئتی به ورشو سفر خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: ما درخصوص برخی 
از موضوعات مهم از جمله تشکیل کمیسیون 
مشترک اقتصادی با هم توافق نظر داریم و طی 
گفــت وگوهای روز یکشــنبه درخصوص بازه 
زمانی برگزاری کمیســیون مشترک اقتصادی 
توافــق الزم را خواهیــم داشــت. همچنین 
درخصوص آخرین تحوالت منطقه ای و تحوالت 
اوکراین گفت وگوهای مهمی بین ما انجام شد.
وزیر خارجه کشــورمان گفت: ما مخالف 
جنگ در اوکراین هستیم همان طور که مخالف 
جنگ در یمن، افغانستان، سوریه و عراق و هر 

نقطه ای از جهان هستیم.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: در شروع جنگ 
اوکراین در تماسی تلفنی آمادگی ایران را برای 
اعزام تیم 2۵ نفره پزشکی به مرز ورشو اعالم 

کردیــم و به ما اعالم کردند نیــازی به اعزام 
تیم نیست و ما همچنان بر اعزام تیم پزشکی 

آمادگی داریم.
وی گفت: معتقد هستیم راهکار در اوکراین 
سیاسی اســت و مذاکرات سیاسی اوکراین و 
روســیه باید منجر به توقف هرچه ســریع تر 
جنگ و برقراری آتش بس در این کشور بشود.

امیرعبداللهیان افزود: در شروع جنگ در 
اوکراین در تماســی تلفنی با همکارم آقای ائو 
آمادگــی ایران را برای اعزام یک تیم 2۵ نفره 
پزشــکی به مرز مشــترک اوکراین و لهستان 
اعالم کردیم، همچنیــن آمادگی برای کمک 
های انســان دوســتانه، به دلیل اینکه صلیب 
سرخ جهانی تیم های پزشکی خود را در نقاط 
مرزی مستقر کرده بود به ما اعالم کردند فعال 
نیازی به اعزام تیم های پزشکی بیشتری نیست 
و مــا همچنان بر آمادگی اعزام تیم پزشــکی 

تاکید داریم.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: سه بار با وزیر 
امــور خارجه اوکراین درخصوص تحوالت این 
کشور گفت وگوی تلفنی داشتم و در دو مرحله 

در دیدار با سرگئی الوروف در حاشیه نشست 
وزیران امور خارجه همسایه افغانستان در چین 
و در ســفرم به مسکو حامل پیام وزیر خارجه 
اوکراین مبنی بر درخواست آتش بس و آمادگی 
برای گفت وگو بودم به تالش های خود در این 
مســیر ادامه می دهیم و امیدواریم شاهد صلح 

و ثبات و امنیت در تمام نقاط جهان باشیم.
وزیرخارجه لهستان: 

در پایان مذاکرات وین
همکاری های اقتصادی با ایران افزایش می یابد

زبیگنیو رائو وزیر امور خارجه لهستان نیز 
در جریان نشســت خبری مشترک با حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه گفت: زمانی 
که مذاکرات وین به پایان برسد تالش خواهیم 
کــرد همــکاری اقتصادی و تجــاری ایران با 
لهستان بیشتر شود چون معتقدیم ایران دارای 

پتانسیل باالیی است.
رائو تصریح کرد: حتما خبر دارید که یکی 
از دالیل اینکه من به ایران آمده ام سالگرد ورود 
پناهندگان لهســتانی به ایران است. ایرانیان 
کمــک زیادی به پناهندگان لهســتانی که از 
سیبری آمده بودند، داشــتند که از حکومت 

ایران تشکر می کنم.
وی افزود: توافقات امــروز در زمینه های 
فرهنگی، ورزشی و رسانه یک قدم اول است.

دیدار سفیر جدید ایران در عراق
 با امیرعبداللهیان

محمــد کاظــم آل صادق، ســفیر جدید 
جمهوری اســالمی ایران در عراق، روز شنبه 
با حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 

کشورمان مالقات و رایزنی کرد.
آل صادق به تازگی جانشین ایرج مسجدی 

سفیر ایران در عراق  شده است.
او دارای سابقه فعالیت در سفارت ایران در 

این کشور عربی است.
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سرویس سیاسی-
تلویزیون کره جنوبی در گزارشــی در 
واکنش به یادداشت چندی پیش مدیر مسئول 
کیهان که خواستار توقیف کشتی های کره 
بازگرداندن پولهای مســدود  برای  جنوبی 
شده ایران در این کشــور شده بود، تاکید 
کرد که باید ایــن تهدیدات را جدی گرفت 
و مســئله اموال مسدود شده ایران در کره 

فورا حل شود. 
کانــال 8 تلویزیــون کره جنوبــی اخیرا در 
گزارشی مفصل به انتشــار یادداشتی در روزنامه 
کیهان به قلم مدیر مســئول این روزنامه مبنی بر 
توقیف کشتی های کره جنوبی در تنگه هرمز برای 
بازگرداندن پولهای مسدود شده ایران در این کشور 
پرداخت و تصریح کرد: »سال گذشته یک کشتی 
تجاری کره ای به نــام »هانگوگ کمی« به ایران 
منتقل شد و به سختی پس از 9۵ روز باالخره آزاد 
شد اما از آنجا که نشانه هایی وجود دارد مبنی بر 
اینکه ممکن است در آینده نزدیک دوباره اتفاقات 
مشــابهی بیفتد دولت کره یک واکنش اضطراری 

اتخاذ کرده است.«
تلویزیون کره در ادامه افزود: »روزنامه کیهان 
در تاریخ 16 و 18 آوریل یادداشتی با نام سردبیر آن 
منتشر کرد مبنی بر اینکه برای دریافت وجوهات 
مسدود شده در کره جنوبی جلوی عبور کشتی های 

کره ای در تنگه هرمز را بگیریم، در آن زمان سفیر 
ایران در کره توضیح داده بود که این موضع رسمی 
دولت نیســت با این حال وزارت امور خارجه کره 
پیش بینی می کند که این یک پیام هشدار دهنده 
برای »هانگوگ کمی« دوم اســت. وزارت خارجه 
عالوه بر به اشــتراک گذاشتن مطالب این ستون 
با مقامات ایاالت متحده، با موسســات تحقیقاتی 
 در سطح جهانی که با اختالف نظرهای بین المللی

سر و کار دارند نیز ارتباط گرفته است.«
کانال 8 تلویزیــون کره در ادامه این گزارش 
بخشــی از یک گفت وگو با تحلیلگر ارشــد گروه 
بین المللی بحران منتشر کرد که وی مدعی شده 
اســت: »محتوای ســتون روزنامه کیهان تفاوت 
چندانی بــا موضع دولت ایران نخواهد داشــت، 
مســئول این روزنامه از ســوی رهبر عالی ایران 
منصوب می شــود، بنابر این تهدیداتی که از این 
رسانه ها بیرون می آید تهدیدهای واقعی هستند.«

گزارشگر این کانال تلویزیونی کره ای در ادامه 
با اشــاره به اینکه روزانه 20 تا 30 کشتی تجاری 
کــره ای از تنگه هرمز عبور می کنند و اگر تهدید 
ایران تشدید شود تجارت کره با غرب آسیا تحت 
تاثیــر قرار خواهد گرفت، دربــاره چرایی اینگونه 
تهدیدات از سوی ایران تصریح کرد: »این تهدیدات 
به دلیل درآمد حاصل از صادرات نفت ایران است 
که در کره مســدود شــده. پولی که ایران باید از 

فروش نفت خام به کره دریافت کند همچنان در 
بانک های ما مانده که به دلیل تحریم های آمریکا 
علیه ایران این پول به حساب ایران واریز نشده و 
همچنان مســدود است. مقدار آن 7 میلیارد دالر 
است یعنی بیش از 8 تریلیون یوان پول کره و این 
حرکت به منظور ایجاد فشار برای بازگرداندن این 

پول ها صورت می گیرد.«
وی همچنیــن می افزاید: » ایــران به دلیل 
با مشــکالت  اقتصادی طوالنی مدت  تحریم های 
اقتصادی مواجه شده با این وجود تصمیم ایاالت 
متحده که این تحریم ها را اعمال کرده بازگرداندن 
پول و عمل به آن را دشــوار کرده است، ایران نیز 
به خوبی از این موضوع آگاه است بنابراین به نظر 
می رســد اقدام به تهدید کشــتی های کره ای در 
واقع ، تهدیدی علیه آمریکا نیز هســت، به همین 
خاطر زمان انجام تالش دیپلماتیک ایاالت متحده 
فرا رســیده. در همین رابطه معاون اول وزیر امور 
خارجه کره بــا نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
تماس تلفنی داشــته و درخصوص مشکالت رفع 
نشده بین کره و ایران به تبادل نظر پرداخته است. 
کارشناسان تاکید دارند که موضوع ایران باید در 
اجالس سران کره و آمریکا در ماه آینده در دستور 
کار قرار گیرد و وضعیت به طور کامل ابالغ شود.«

گفتنی اســت حسین شــریعتمداری مدیر 
مســئول روزنامه کیهــان 27 فروردین ماه در 

یادداشــتی با عنــوان »تحریم را از کــره آغاز 
کنیم« نوشته بود: »تنگه هرمز، دومین تنگه پر 
ترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به 18 میلیون 
بشکه نفت که معادل 42 درصد نفت خام حمل 
شــده جهان توسط نفتکش هاســت از آن عبور 
می کند. جمهوری اســالمی ایران با اســتناد به 
کنوانسیون های 19۵8 ژنو و 1982 جامائیکا که 
موضوع آن »نظام حقوقی آبراه های بین المللی و 
حق عبور کشتی هاست« حق دارد و می تواند در 
صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، 
تنگه  هرمز را به روی تمامی کشتی های نفتکش و 
حتی کشتی های حامل کاالی تجاری و تسلیحاتی 
ببندد و دلیلی ندارد که کشــورهای متخاصم از 
تنگه ای که در آب های سرزمینی کشورمان قرار 
دارد اجازه عبور داشته باشند. چرا باید کشورهایی 
که تحریم های آمریکا علیه ایران را عملیاتی و اجرا 
می کنند، از عواقب این اقدام غیرقانونی و پلشت 
خود در امان باشند؟! مثاًل چرا باید کشوری مانند 
کره جنوبی 7 میلیارد دالر دارایی ایران را مسدود 
کرده و از پرداخت آن تنها به این علت که آمریکا 
موافق نیست، خودداری کند؟! این کار کره جنوبی 
با راهزنی دریایی چه فرقی دارد؟! و در حالی که 
ایران اسالمی از اهرم های قدرتمندی برای مقابله 
برخوردار اســت، چرا باید به این زورگویی ها تن 

بدهیم؟!«

كره جنوبی در واكنش به یادداشت كیهان
دست به دامان آمریکا شد

ارتش گفت:  نیروی دریایــی  فرمانده 
نیروهای مسلح  دفاعی  لبه  دریایی  نیروی 
جمهوری اســامی ایران است که در عمق 
از 2 هزار کیلومتــری آب های آزاد  بیش 

حضور دارد.
آیین تبادل تفاهم نامه همکاری های مشترک 
نیروی دریایی ارتش با حضور امیر دریادار شهرام 
ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمیدرضا 
طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در ستاد فرماندهی 

نیروی دریایی ارتش برگزار شد.
دریادار ایرانی در این مراســم، طی سخنانی 
اظهار داشت: بنای حرکت نیروی دریایی ارتش 

فرامین مقام معظم رهبری است که ایشان نگاه 
ویژه ای به توسعه سواحل مکران دارند؛ بنابراین 
تحقق ایــن هدف راهبردی، نیــاز به آموزش و 

پرورش و توجه به توسعه دارد.
وی ادامه داد: ما می توانیم با همکاری حرکت 
مؤثری را در ســواحل مکران انجام دهیم؛ البته 
توجه و تمرکز بر روی ساکنان این مناطق است 
و تالش داریم با همکاری سایر سازمان ها اقدامات 

مؤثری در این مناطق انجام دهیم.
دریادار ایرانی با اشــاره بــه خدمات نیروی 
دریایی ارتش به مردم و حضور به موقع در هنگام 
بروز بالیای طبیعی مانند ســیل و زلزله، گفت: 

در اتفاقــات و حوادث رخ داده، نیروی دریایی در 
خدمت رسانی به مردم پیشگام بوده و تالش داریم 
با همکاری با جهاد دانشــگاهی، سطح آموزش و 
توانمندی هــای نیروهای خود را برای خدمت به 

مردم و البته کارآمدی بیشتر ارتقا دهیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش استفاده صحیح 
از زمــان را بســیار مهم برشــمرد و بیان کرد: 
امیدواریم با همکاری و مشــارکت هم بتوانیم به 
جایگاهی برســیم که بتوانیم بگوییم از منطقه 

محرومیت زدایی شده است.
وی توجه به ارتقای سطح بهداشت در سواحل 
مکران را یکی از اولویت های توسعه سواحل مکران 

دانست و تأکید کرد: باید تالش کنیم تا با آموزش 
و توسعه ســطح بهداشــت، فرهنگ، فناوری و 

تکنولوژی به توسعه این مناطق بیفزاییم.
امیر ایرانی ادامه داد: نگاه ما به عمق آب های 
آزاد اســت و می خواهیم در عمق بیش از 2 هزار 
کیلومتر استقرار دائم داشته باشیم؛ به همین دلیل 

باید به توسعه سواحل توجه کنیم.
فرمانده نداجا خاطرنشان کرد: نیروی دریایی 
لبه دفاعی نیروهای مســلح جمهوری اســالمی 
ایران است که در عمق بیش از 2 هزار کیلومتری 
آب هــای آزاد حضــور دارد و از منافع جمهوری 

اسالمی ایران دفاع می کند.

امیر دریادار ایرانی مطرح کرد

استقرار دائم »نداجا« در عمق بیش از ۲ هزار كیلومتری آب های آزاد

معاون امور اجرایی رئیس جمهور گفت: 
و  الزم  استانی  مصوبات سفرهای  پیگیری 
ضروری اســت و این مصوبات باید محقق 
شــود و انتظار ما این است که تعامات و 

همکاری های استانی بیشتر شود.
»سیدصولت مرتضوی« معاون امور اجرایی 
رئیس جمهور، در نشســت هم اندیشی معاونین 
و نماینــدگان تام االختیــار وزرا در ســفرهای 
اســتانی، اظهار داشــت: مرکز ارتباطات مردمی 

ریاست جمهوری پیشــانی ارتباط دولت با مردم 
اســت و باید این ارتباط مستمر باشد تا مردم به 

آینده و حل شدن مشکالتشان امیدوار شوند.
وی افزود: دشــمنان ما با رسانه می خواهند 
ارتباط مردم با حاکمیت و دولت را خدشــه دار 
کنند اما این مورد سرانجامی نخواهد داشت زیرا 
همان طور که امام خمینــی فرمودند این مردم 
خیلی بهتر از مردمان زمان پیامبر اســالم)ص( 

هستند.

معاون امــور اجرایــی رئیس جمهور گفت: 
در ســفرهای اســتانی رئیس جمهور، شــاهد 
از رئیس جمهور  درخواســت های مکرر مــردم 
هســتیم و مرکز ارتباطــات مردمی باید طوری 
ارتبــاط با مردم را برقرار کنند تا مردم بتوانند به 

راحتی موضوعات خود را مطرح کنند.
مرتضوی با بیان اینکه باید میز پیشــخوان 
ارتباطات مردمی ایجاد شــود، تصریح کرد: باید 
مشکالت مردم در سطح پایین حل شود و نباید 

گذاشــت این مشکالت به سطح باال برسد یعنی 
اگر در سطح پایین قابل حل است باید حل شود.

معاون اجرایی رئیس جمهــور با بیان اینکه 
هدف سفرهای اســتانی رئیس جمهور این است 
که به ما بیاموزد آنچه هســت از آن مردم است، 
تصریح کرد: پیگیری دستورات سفرهای استانی 
شرط الزم و ضروری اســت و باید محقق شود. 
انتظار ما این اســت که تعامالت و همکاری های 

استانی بیشتر شود.

صولت مرتضوی:

پیگیری مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور الزم و ضروری است

رئیس قوه قضائیه بــه نمایندگان طراح قانون 
»حمایــت از خانواده و جوانــی جمعیت« کرد: 
اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از تمامی 

دستگاه ها مطالبه کنید.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
والمســلمین غالمحسین محســنی اژه ای در نشست با 
طراحان قانــون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« 
و فعــاالن حوزه خانواده و جمعیت با بیان اینکه خانواده 
مهم ترین نهــاد اجتماعی و به مثابه پایه ای اســت که 
جامعه بر آن اســتوار می شود، اظهار داشت: بدون تردید 
»جمعیت« یکی از مؤلفه های مهم در ایجاد اقتدار برای 
هر کشور و جامعه ای است و هرگونه کوتاهی و قصور در 
امر توجه به مؤلفه جمعیت، کشور را با بحران های متعدد 

مواجه می سازد.
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه در امر تبلیغ و تبیین 
مقوله تعالی جمعیت آنطور که شایســته است اقدامات 
درخوری صورت نگرفته است، افزود: هنوز بسیاری از عامه 
مردم و نخبگان و حتی کارگزاران و مسئوالن کشور از مفاد 
و مندرجات قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« و 
مخاطراتی که از ناحیه بی توجهی به مقوله تعالی جمعیت، 

کشور را تهدید می کند، اطالع و آگاهی ندارند.
وی بیان داشت: مقوله تعالی جمعیت و اهمیت آن 
دارای ابعاد و جنبه های مختلف و متکثر دینی، اجتماعی، 
اقتصادی و امنیتی اســت؛ لذا ضروری است این ابعاد و 
جنبه ها به اشکال مختلف و به صورت هنرمندانه، شیوا و 
رسا برای عموم مردم، نخبگان و مسئوالن تبیین و تشریح 
شود تا خطرات پیری جمعیت و بحران های اجتماعی و 

اقتصادی متأثر از آن برای همگان تفهیم شود.
رئیس عدلیه با اشاره به سیاست های ضدجمعیتی که 
برخی کشورها در برهه هایی در پیش گرفته و اکنون از 
اتخاذ این سیاست های زیان آور و خسارت زا پشیمان و نادم 
هستند و با صرف هزینه های هنگفت اقتصادی درصدد 
جبران آن برآمده اند، گفت: برخی امور هستند که چنانچه 
انجام آنها در وقت معین، فوت و زایل شــد، جبران شان 
سخت و بعضاً ناممکن است؛ مسئله جمعیت در زمره این 
امور است؛ اگر جامعه ای پیر شد و به تعبیری در سیاهچاله 
جمعیتی افتاد، جبران و اصالح این وضع نیازمند گذشت 
ســالیان طوالنی، صرف هزینه های اقتصادی هنگفت و 

دگرگونی فرهنگی جوامع است.
 اژه ای، نقش صداوسیما، آموزش و پرورش، دانشگاه، 
حــوزه علمیه و مبلغین مذهبــی را در تبلیغ و تبیین 

سیاســت تعالی جمعیت و قانون »حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت« مهم ارزیابی کرد و با اشاره به ضرورت 
تدوین پیوست رسانه ای برای قانون مزبور، تاکید داشت: 
مفاد ناظــر بر قانون مربوط به تعالــی جمعیت باید با 
شــیوه های مبتکرانه، هنرمندانه و باورپذیر در ســطح 
جامعه به صورت مکرر و پیوسته تبلیغ و ترویج شود و 
عموم مردم از مخاطراتی که به واســطه پیری جمعیت 
و بسته شدن پنجره جمعیتی کشور را تهدید می کند، 

آگاه شوند.
وی بــه نمایندگان مجلس که در طراحی و تصویب 
قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« نقش داشتند 
توصیــه کرد اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از 
تمامی دستگاه ها از جمله قوه قضائیه مطالبه کنند و هر 
دســتگاهی از جمله دستگاه قضا که در عمل به تکالیف 
و وظایفش در حوزه قانون مزبور، کوتاهی داشت را مورد 

بازخواست قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه 
قضایی در عمل به مفاد قانون »حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیــت« اهتمام ویژه خواهد داشــت، از آمادگی قوه 
قضائیه برای تعیین بخشی مخصوص در سازمان بازرسی 
یا سایر مراکز و مراجع قضایی جهت بررسی و نظارت بر 

نحوه اجرای قانون مزبور تاکید کرد.
اژه ای، فرهنگ  سازی درخصوص ارزش دهی اجتماعی 
و منزلتی به مقوله فرزندآوری و پرورش فرزندان از سوی 
مــادران را از موضوعات حائز اهمیت در امر سیاســت 
تعالــی جمعیت و قانون »حمایــت از خانواده و جوانی 

جمعیت« دانست.
وی بــه طراحان قانون »حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت« و فعاالن حوزه خانواده و جمعیت پیشنهاد کرد 
که برای جلوگیری از آسیب و معضل سقط جنین جنایی 
نشســتی را با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه برگزار کنید و نظرات و سازوکارهای مدنظر 
خود را به وی ارائه دهید تا ما در دستگاه قضایی آنها را 

به صورت دستورالعمل تدوین و ابالغ کنیم.
رئیس عدلیه همچنین بر برگزاری نشست مشترک 
میان طراحان قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« 
و فعــاالن حوزه خانــواده و جمعیت با رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشور برای ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات 
به مسئوالن سازمان بازرسی در راستای مسئولیت های 
دستگاه قضایی و سایر دستگاه ها در زمینه اجرای قانون 

مزبور تاکید کرد.

دادستان کل کشــور در نامه ای به وزیر نیرو 
دستور پیگیری احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران 

از رودخانه مرزی ارس را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت االسالم محمدجعفر 
منتظری در نامه ای به علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو با توجه 
به گسترش ریزگردها در مناطق غربی و جنوبی دستور داد 
تا موضوع احقاق حقوق مکتســب حقابه ایران از رودخانه 

مرزی ارس را مستمرا و با جدیت پیگیری کنند.
وی در این نامه با توجه به اقدامات دولت ترکیه در باال 
دست رودخانه مرزی ارس، تاکید کرد: اقدام کشور ترکیه به 
احداث سدهای متعدد در باال دست رودخانه مرزی ارس و 

دیوارکشی در نقطه صفر مرزی، باعث کاهش دبی رودخانه 
مذکور و مسدود شدن کلیه مسیل ها و گذرگاه های آب روان 
در منطقه و متعاقبا گسترش ریزگردها از مناطق غربی و 

جنوبی کشور شده است.
دادستان کل کشور همچنین در این نامه عنوان کرد: 
ضروری اســت دستگاه های متولی از جمله وزارت نیرو و 
امور خارجه موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از 
رودخانه مرزی ارس را مستمرا و با جدیت پیگیری کنند 
تا شــاهد ضررهای جبران ناپذیر برای اقتصاد، کشاورزی، 
حیات آبزیان و شــرب هموطنان عزیز ســاکن در پایین 

دست نباشیم.

دستور دادستان كل كشور برای پیگیری احقاق حقابه ایران 
از رودخانه مرزی ارس

محسنی اژه ای اعام کرد
آمادگی دستگاه قضا برای نظارت بر نحوه اجرای قانون 

»حمایت از خانواده و جوانی جمعیت«


