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تازه های مطبوعات
••جمهوری اسالمی – این روزنامه نوشت :این
که کارگزاران کنونی نظام جمهوری اسالمی
که در گذشته همواره علیه مذاکره و علیه برجام
سخن میگفتند و آن را مــرد های که قابل احیا
نیست میدانستند ،اکــنــون عــزم جــزم بــرای
مذاکره دارنــد ،نقطه قوتی است که باید از آن
استقبال کرد.
••همشهری -این روزنامه نوشت :مذاکرات
برجامی این دوره بیش از آن چه تصور میشد
حساس است و هر رخدادی میتواند بر روند آن
اثرگذار باشد؛ از اعتراضات مدنی و غیرمدنی در
ایران تا تجمع احتمالی ضد انقالب مقابل هتل
محل مذاکرات.
••اعتماد -عباس عبدی درباره بحران آب در این
روزنامه نوشت :کارخانه فوالد باید کنار خلیج
فارس احداث می شد نه اصفهان ...بخشی از
اصولگرایان قبل از این که دولــت را به دست
بگیرند ،خیال بافی می کردند و می گفتند
با پول ریختن در بــازار می شود قیمت دالر را
کنترل کرد؛ بخشی از این اظهارات محصول
ناآگاهی است.
••کیهان -حسین شریعتمداری مدیر مسئول
ایــن روزنــامــه نوشت :تیم هستهای کشورمان
نباید فراموش کند که با چه گرگ های درندهای
روبهروست.انتقام خون شهدای بزرگوارمان
اگر چه هرگز نباید به فراموشی سپرده شود ولی
ادامه تحقیر آمریکا و مخالفت با نشست رو در رو با
تیم هستهای آن کشور ،کمترین اقدامی است که
از تیم هستهای کشورمان انتظار میرود.
••جوان – این روزنامه نوشت :به تازگی اسناد
ملی نگهداری شده در سازمان اوقاف به دلیل
ترکیدگی لوله آب از بین رفتهاند ،اتفاق قابل
تأسفی که امکان احیای این اسناد را منتفی
کــردهاســت .سازمان اوقــاف دارای یک آرشیو
مرکزی در خیابان نوفل لوشاتو است که در طبقه
منفی  2یک ساختمان قرار دارد  .این طبقه قب ً
ال ،
محل استخر بودهاست!
••دنیای اقتصاد -رضــا نصری در بخشی از
یادداشت خود با عنوان " در بدرقه «تیم ملی»
هستهای" نوشت :حقیقت این است که هیچ
تضمین «حقوقی» الـــزا مآوری در نظام قانون
اساسی آمریکا  -مانند اغلب نظا مهای قانون
اساسی در دنیا  -برای ماندگاری یک قرارداد
بینالمللی وجـــود نــــدارد .در نــظــام حقوق
بینالملل  -در بعضی مواقع  -ایــن تضمین
در برابر کشورهای ضعیفتر توسط «شــورای
امنیت سازمان ملل» اجــرا و اعمال میشود؛
اما شورای امنیت در برابر آمریکا قدرت و ُبرش
چندانی ندارد.

انعکاس
••فــردا نیوز خبر داد :قاضی ناصر ســراج از
ســوی حجت االســام اژ های به عنوان معاون
سیاسی رئیس قوه قضاییه منصوب شد.
••دیــــده بـــان ایـــــران مــدعــی شـــد :نــهــاد
اطــاع رسانی دولــت سیزدهم به گــروه البی
ایرانیان در آمریکا (نایاک) که در  ۲۰سال اخیر
به عنوان گروه همراه وزارت امور خارجه ایران در
روابط ایران و آمریکا نقش آفرینی و واسطه گری
کرده بود ،حمله کرده است! نوع رویکرد عجیب
دولت در حوزه رسانه نشان می دهد ،مذاکرات
نمایندگان ایران در برجام پیچیدگی عجیبی
دارد که شاید شباهتی با مــذاکــرات گذشته
نداشته باشد.
••چند ثانیه مدعی شد :خضریان سخنگوی
مجمع نمایندگان استان تهران طی تذکری به
حجت االسالم سید حسن خمینی گفت :چند
روز پیش صحنه تاسف باری دیدم .در حالی که
مــردم در سرما در چــادر به سر می بردند حرم
امــام(ره) هنگام نماز صبح تعطیل بود .تولیت
آستان حرم امام خمینی(ره) در زمانی که کشور
نیاز به فعالیت فرهنگی دارد باید پاسخ گو باشد
که چرا وضعیت حرم به این شکل تاسف بار است.
••شفقنا نوشت :به گزارش فرانس۲۴؛ نیروی
دریــایــی ارتــش آمریکا میگوید :دو ماهیگیر
ایرانی را که به مدت هشت روز در دریا گرفتار
شده بودند ،در دریای عمان نجات داده است.
بنا بر این گزارش ،حال این دو نفر خوب اعالم
شده است.
••اقتصاد نیوز نــوشــت :حسین میرمحمد
صادقی از چهره های نزدیک به الریجانی گفت:
آقای الریجانی بهرغم میل باطنی به نظر شورای
نگهبان تمکین کرده است.اگر امروز در موضوع
پرونده خود با برخی از مقامات نظام صحبت
میکند ،تنها برای مطلع کردن ایشان از ایجاد
یک رویه خطرناک از سوی شورای نگهبان برای
کشور است.نکته تأمل برانگیز این است که این
شورا با یک مهر محرمانه روی نامه دالیل اعالمی
خود ،مانع از پاسخ گویی طرف مقابل میشود.
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وین،سنگمحکارادهغرب

دورجدیدمذاکراتدرحالیتاساعاتیدیگردروینبرگزارمیشودکهعلیباقریگفت
هدفاولمذاکراتبایدحذفکاملوقابلراستیآزماییتحریمهایایرانباشد.ترکیب
نهاییتیمایرانیدرمذاکراتچیست؟
هادی محمدی – سرانجام تا ساعاتی دیگر چرخ
مذاکرات ایران و  4+1در هتل معروف کوبورگ
وینکهزمانیشاهدامضایبرجامبودبهحرکتدر
میآیدتاحسننیتطرفهایمقابلکهطیپنج
ماه گذشته برای از سرگیری سریعتر گفتوگوها
اصـــرار داشــتــنــد ،محک زده شــود .قــرار است
نمایندگانارشدوهیئتهایایران،روسیه،چین
،فرانسه و آلمان با حضور نماینده اتحادیه
اروپا بر سر بن بست های باقی مانده از
دور آخر مذاکرات وین گفت وگو کنند .
مذاکراتیکهبهویژهدرحوزهرفعتحریم
هایایرانهمچنانالینحلباقیماندهو
زیاده خواهی آمریکایی ها از یک
طرف و انفعال و دنباله روی
اروپاییهاازطرفدیگرباعث
شدتاشروعدوبارهمذاکرات
بــیــش از  5مـــاه ب ــه طــول
بینجامد .اگر چه مذاکرات
جدید وین عصر امروز آغاز
می شود و به گفته غائبی،
سرپرستنمایندگیدایم
ایــران در سازمانهای
بینالمللی مستقر در
وین  ،تیم مذاکراتی
بلند پایه جمهوری
اســامــی ایــــران به
ریاست علی باقری
مـــعـــاون ســیــاســی
وزارت خـــارجـــه

روزهای شنبه و یک شنبه مالقاتهای دو جانبه
و سه جانبهای را در سطوح کارشناسی و سطح
روســای هیئت هــای چین و روسیه و همچنین
با «انریکه مــورا» هماهنگ کننده اتحادیه اروپا
برگزار کــرده اما نباید فراموش کرد که عموما
اولین دور از هر مذاکراتی بیشتر به آشنایی و
بیان دیدگاه های کلی طرفین می گذرد و انتظار
اخبار مثبت یا منفی از دور اول گفت وگوها
انتظاری درست و منطقی نیست اما در
حالی که یکی از موضوعات مورد عالقه
رسانه ها در مذاکرات پیش رو ترکیب
تیم های مذاکراتی است و خبرهای ضد
ونقیضیهمازتعدادوکیفیت
اعضای تیم ایرانی منتشر
شــده بــود  ،روز گذشته
خبرگزاریرسمیایران
 ،ایرنا به انتشار اعضای
اصــلــی تــیــم ایــرانــی
پرداخت و نوشت :تیم
مذاکره کننده ایران
بــرای رفــع تحریمها
که به سرپرستی علی
بــاقــری کــنــی راهــی
ویــن ش ــده ،متشکل
از جمعی از برجسته
تــریــن کــارشــنــاســان
کـــــشـــــورمـــــان در
ح ــوزهه ــای مختلف
حــقــوقــی ،بــانــکــی و

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010
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انرژی است که در سال های اخیر درگیر پدیده
تحریم های ظالمانه بــوده انــد .مهدی صفری،
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه یکی
از اعضای تیم مذاکره کننده ایران در وین است
که سابقه سفارت در کشورهای اتریش،روسیه
و چین را دارد و معاون اسبق آسیا و اقیانوسیه و
معاون اسبق اروپا و آمریکای وزارت بوده است.
رضانجفی،معاونامورحقوقیوبینالمللیوزارت
خارجه نیز قبال در دولت روحانی ،سفیر ایران نزد
آژانسبینالمللیانرژیاتمیبودهاستودکترای
حقوق بین الملل دارد .دیگر چهره شناخته شده
تیم مذاکره کننده ایران در وین ابراهیم شیبانی
است .وی سفیر اسبق ایران در وین (اتریش) بوده
استوریاستکلبانکمرکزیجمهوریاسالمی
ایران در دولت اصالحات را در کارنامه دارد.عضو
دیگر تیم مذاکره کننده کشورمان ،علی فکری
معاون سابق سفارت ایران در پکن نام دارد .این
چهره دیپلماسی اقتصادی ،رئیس اداره مقابله
با تحریمها و همچنین رئیس اداره برنامههای
اقتصادی وزارت امور خارجه بوده است .احمد
اســدزاده دیگر عضو تیم مذاکره کننده ایران در
وینبامدرکتحصیلیدکترایمدیریتراهبردی،
دبیر سابق کمیته انرژی دبیرخانه شورای عالی
امنیت ملی بــوده است.دیگر عضو تیم مذاکره
کننده ایران در وین غالمرضا پناهی نام دارد ،او
عضو هیئت عامل و معاون امور ارزی و بین الملل
بانک مرکزی ایران و عضو سابق هیئت مدیره و
معاون ارزی و بین الملل بانک ملی بوده است.
عضو اسبق غیر موظف هیئت مدیره بانک پی ال
سی لندن ،عضو اسبق غیر موظف هیئت مدیره
میربیزنس بانک مسکو در روسیه و عضو اسبق
کمیته عالی اعتباری بانک ملی در دبی از دیگر
سوابق وی است.برخالف برخی ادعاهای رسانه
های غربی مبنی بر بی تجربه بودن یا تندرو بودن
اعضایتیممذاکراتیایران،نگاهیبهترکیبتیم
جدید مذاکره کننده کشورمان نشان میدهد
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051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :
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راهبرد دولت سیزدهم رسیدن به هدف نهایی
یعنی رفع تحریم هاست .نکته قابل تامل دیگر
شهایسیاسیبرایانتخاب
توجهنکردنبهگرای 
اعضایاقتصادیتیممذاکرهکنندهاست.نگاهی
به این ترکیب نشان می دهد تقریبا همه اعضای
متخصصاقتصادیدرتیممذاکرهکننده،دردولت
ت های ارشد
های مختلف پیشین دارای مسئولی 
سیاسی،اقتصادیوبینالمللیبودهاند.
▪باقری:غرببراینقضتعهداتتاواندهد

علی باقری معاون سیاسی وزیــر خارجه ایران
نیز که ساعاتی دیگر باید در مقابل نمایندگان

های توسعه روابط و تبادالت تجاری و اقتصادی
تهران  -آنکارا فراتر از سطح کنونی است ،اظهار
کرد:ایرانوترکیهمیتوانندباارتقایسطحتجارت
و مبادالت کنونی ،روابط اقتصادی و سیاسی دو
کشور را به سطح راهبردی نزدیک کنند .رئیس
جمهور در ادامه ،همکاری و ارتباط نزدیک ایران،
جمهوریآذربایجانوترکیهراحائزاهمیتدانستو
گفت:سهکشورازاشتراکاتفراوانفرهنگی،دینی
و اعتقادی برخوردار هستیم و ضمن این که نباید
اجازه دهیم خللی در این روابط ایجاد شود بلکه با
نزدیکیهرچهبیشترروابط،دشمنانمشترکخود

روایتعلیزادهطباطباییازدومینجلسهدادگاههواپیمایاوکراینی
وکیلبرخیازخانوادههایجانباختگانسانحههواپیمایاوکراینی:خانوادهها
خواستارتغییرعنوان«قتلغیرعمد»درکیفرخواستهستند
نخستین جلسه دادگـــاه رسیدگی بــه سانحه
هواپیمای اوکراینی در دادگــاه نظامی استان
تهران اول آذرماه برگزار شد .دومین جلسه این
دادگــاه نیز صبح دیــروز در حالی برگزار شد که
به گفته سید محمود علیزاده طباطبایی ،وکیل
برخی از خانوادههای جان باختگان این سانحه،
اعتراض خانوادهها به کیفرخواست مطروحه
همچنان باقی اســت.عــلــیــزاده طباطبایی در
گفتوگوبااعتمادآنالیندربارهدومینجلسهاین
دادگاه  ،افزود :در کیفرخواست برای چهار متهم

سردارشکارچی:یکمیلیمترهماز
آرماننابودیاسرائیلعقبنشینی
نخواهیمکرد
سخنگویارشدنیروهایمسلحبابیاناینکه
همانطورکهبارهاگفتمماحتییکمیلیمتر
هم از محو شدن رژیم اشغالگر قدس در جهان
عقب نشینی نخواهیم کــرد ،یــادآور شد که
نابودی رژیم اشغالگر قدس بزرگ ترین
آرمانپیشرویماست.سردارشکارچی
افــزود:وقــتــی مــی گوییم صهیونیست
هـــا ،خیلی از دوســتــان
ذهنشان بــه سمت
رژیم اشغالگر قدس
میرود .ما میخواهیم

اول پرونده ،عنوان «قتل غیرعمد» طرح شده که
خانوادههابهاینمسئلهاعتراضدارندوخواستار
طرح مسئله قتل عمد هستند .وی ادامه داد :این
اعتراض از نوبت اول وجود داشت و در جلسه دوم
نیز از ابتدای جلسه خانوادهها به این موضوع
اعتراض کردند و چندین ساعت در اینباره بحث
و تنش وجود داشت و فع ً
ال تا تعیین جلسه بعدی
دادگاهتنفساعالمشد.علیزادهطباطباییدرباره
استداللاینخانوادههامبنیبرلزومتغییرعنوان
قتلغیرعمدبهقتلعمددرکیفرخواستتصریح
بگوییمامروزبایکصهیونیسمبینالمللیروبه
روهستیم،یعنیآنابزاریکهصهیونیستازآن
استفادهمیکند،رژیماشغالگرقدساست.ما
رژیماشغالگرقدسرابهعنوانابزارصهیونیسم
بین الملل میشناسیم؛ لذا به رژیم اشغالگر
قدس یک نگاه و به صهیونیسم بین الملل یک
نگاه دیگر داریم.همان طور که بارها گفتم
ما حتی یک میلی متر هم از محو شدن رژیم
اشغالگر قدس در جهان عقب نشینی
نخواهیم کـــرد ،حتی اگــر قطعه
قطعه شویم ،نابودی رژیم اشغالگر
قــدس بــزرگ ترین آرمـــان پیش
روی ماست و بزرگ ترین
هدفی است که دنبال
میکنیم/.ایسنا

کرد :در پروندههای محیطزیستی میبینیم که
محیطبانان که توسط شکارچیان مورد تهدید
قرار گرفتند و از نظر قانونی حق تیراندازی هم

 4+1قرار گیرد در مقالهای در روزنامه انگلیسی
«فایننشالتایمز» تصریح کرد که تمامی طرف
های برجام باید به این توافق پایبند باشند و غرب
بــرای هرگونه نقض مفاد برجام تــاوان بدهد.
وی در بخشی از مقاله خود در فایننشال تایمز
نوشت« :هدف اول مذاکرات باید حذف کامل و
قابلراستیآزمایی تحریمهای ایران و هدف دوم
باید تسهیل حقوق ملت ایران برای بهرهمندی از
دانشهستهایباشد.غرببهدنبالاجرایتوافق
نیست و تنها میخواهد از ایران امتیاز بگیرد .از
نظرما،اشتباهاتگذشتهنبایدتکرارشود.مردم
ایرانبهبرجاماعتمادندارند.

 2راهپیشرویآمریکا
امیرعلی ابوالفتح –هفتمیندورمذاکراتوینبرایبازگشتآمریکابهبرجام،ازامروزبعدازظهرآغاز
می شود .این مذاکرات از این جهت حائز اهمیت است که نخستین مذاکرات برجامی در دولت جدید
ایراناستونشانمیدهدباوجودبرخیاختالفنظرهامیاندولتکنونیودولتپیشینایرانبرسر
موضوعات متعدد اما دو دولت بر سر اصل حفظ برجام و رفع تحریم های آمریکا اتفاق نظر دارند .البته
شایدتکنیکهایمذاکراتیدوتیماعزامیبهمذاکراتوین،بایکدیگرتفاوتهاییداشتهباشد.بااین
حال،همتیمقبلیوهمتیمکنونیبرچنداصلاساسیتاکیدداشتهودارندوآناینکه؛ – 1آمریکاباید
تمامیتحریمهایمغایربابرجامرابردارد؛– 2راستیآزماییرفعتحریمهاانجامگیرد؛ – 3تضمینهای
الزم برای جلوگیری از تکرار خروج آمریکا از برجام ،ارائه شود .فقط در چنین صورتی ،ایران آماده است
به تعهدات خود ذیل توافق برجام بازگردد .با این حال ،به نظر نمی رسد طی دور هفتم مذاکرات توافق
مدنظرایرانوآمریکاحاصلشود.ازاینرو،چهبسامذاکراتدورهشتمیادورنهمودهمنیزدرراهباشد.
آنچهمسلماستاینکهاعالمرسمیشکستمذاکراتویننهبهنفعایراناستونهبهنفعآمریکاونهبه
نفعجهان.بنابراین،بعیدخواهدبودکهفارغازنتیجهایندورازمذاکرات،مذاکراتوینرسماشکست
خوردهمعرفیشودزیرادرچنینصورتی،خاورمیانهدرمرحلهجدیدیقرارمیگیردکهبهنفعهیچکس
نیست؛مگراینکهآمریکاییهابخواهندمسیرتحوالترابهسمتیهدایتکنندکهایراندرآستانهساخت
سالح اتمی قرار گیرد .موضوع هسته ای ایران نیز دو راه حل بیشتر ندارد؛ یا آمریکا با ایران به توافق می
رسدیاایرانبهظرفیتساختسالحاتمیدستمییابد.تشدید«فشارحداکثری»نیزنمیتواندمانع
پیشرویکمیوکیفیبرنامههایهستهایایران شود؛همانگونهکهتاکنوننشدهاست.ازاینرو،برای
آمریکایینگرانازدستیابیایرانبهسالحاتمی،فقطیکراهباقیمیماندوآناینکهباایرانبهتوافق
برسد.توافقباایراننیزسادهخواهدبود؛بازگشتآمریکابهبرجامورفعتحریمهایهستهایایران.

روسایجمهورپاکستان،تاجیکستان،ازبکستان،آذربایجانوترکیهدر
حاشیهاجالسهمکاریهایاقتصادیاکودرترکمنستانبارئیسی،دیدار
وگفتوگوکردند
دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی ،راهبرد
خود را تقویت روابط با همسایگان و منطق ه گرایی
معرفیکرده ودرهمینراستا،طیماههایگذشته
دیپلماسی دولت در همین جهت سازمان یافته
اســت .در نخستین قــدم و با سفر رئیس جمهور
به تاجیکستان ،ایــران به عضویت دایــم سازمان
همکاری شانگهای درآمد .دو روز پیش نیز رئیس
جمهور در سفری به دیگر کشور آسیای مرکزی
یعنی ترکمنستان ،در نشست سازمان اکو حاضر
شده اســت .آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی صبح
دیـــروز در پانزدهمین اجــاس ســران سازمان
همکاریهای اقتصادی (اکو) که به میزبانی شهر
عشقآبادترکمنستانبرگزارشد،گفت:جمهوری
اسالمی ایــران اولویت ویــژهای بــرای همکاری و

اذانصبحفردا 5:26

طلوعآفتابفردا 6:55

فرا خبر

تحکیم سیاست همسایگی در عشق آباد

مشارکتاقتصادیباکشورهایآسیاییبهخصوص
همسایگان خود در آسیای جنوبی ،آسیای غربی،
آسیای میانه و قفقاز قائل است.وی حمایت تهران
از سازمان اکو را بدون قید و شرط دانست و گفت:
تحریمهای ظالمانه آمریکا نتوانسته خللی در
سیاستتعاملحداکثریایرانباهمسایگانخود
ایجاد کند.همچنین روســای جمهور پاکستان،
تاجیکستان ،ازبکستان ،آذربایجان و ترکیه در
حاشیه اجالس همکاری های اقتصادی اکو در
ترکمنستان در دیدارهای جداگانه ای با رئیس
جمهورکشورمان،دیداروگفتوگوکردند.رئیسی
درادامهدیداروگفتوگوباسرانکشورهایشرکت
کننده در اجالس همکاری های اقتصادی اکو ،در
دیداررجبطیباردوغانبااشارهبهاینکهظرفیت
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را ناامید کنیم .رجب طیب اردوغان رئیس جمهور
ترکیهنیزدرایندیداربابیاناینکهکشورشتوسعه
و تقویت همکاری های دوجانبه و منطقهای را با
جمهوری اسالمی ایران ضروری میداند ،افزود:
میتوانیم در سطح روابط و مناسبات دو کشور به
ویژهدربخشهایاقتصادیجهشایجادکنیم.
▪تحریفسخنرانیرئیسیتوسطرسانه
سعودی

در این میان به گــزارش ایرنا،برخی رسانههای
ضدانقالبتالشکردندباتحریفبخشخاصیاز
دارند-امابایدازکمربهپایینتیراندازیکنند-در
صورتدرگیریوتیراندازیبرایشانقتلعمددر
نظرگرفتهشدهومحکومبهقصاصشدندامادراین
پروندهقانونتصریحداردکهحقشلیکنداشتند.
ویافزود:کیفرخواست،چهارنفرراقتلغیرعمد
وبقیهراسهلانگاریدرانجاموظیفهخواندهاست،
در حالی که اگر برای چهار نفر اول قتل عمد در
نظرگرفتهشود،بقیهمعاونتدرقتلعمدحساب
میشوند .علیزاده طباطبایی با تاکید دوباره بر
این که کیفرخواست فعلی مورد قبول خانوادهها
نیست ،گفت :کیفرخواست بر اســاس گزارش
کارشناسیصادرمیشودکهبهماابالغنشدهاست
و زمانی که به ما ابالغ شود ما حق اعتراض داریم و
هیئت کارشناسی بیطرفانه مورد نیاز است .وی
ادامهداد:اگرهیئتکارشناسیبیطرفانهگزارش

سخنرانی رئیس جمهور در اجالس اکو ،پازل چند
هفته گذشته التهاب آفرینی در کشور را تکمیل
کنند .شبکه ایران اینترنشنال وابسته به عربستان
سعودی به صورت کامال مغرضانه اقدام به تحریف
بخشی از سخنان رئیس جمهوری درخصوص
انتقال انــرژی و آب میان کشورهای همکار در
سازمان اکو کرد .رئیس جمهور در سخنرانی خود
تاکید کرده بود که «جمهوری اسالمی ایران عالوه
بر جدیت در همکاری در این حوزهها ،آماده است
برنامههایآموزشیحوزهنفتوگازبرایکشورهای
عضواکوراتوسعهدهدوهمچنینعالقهمندهستیم
پروژههایانتقالآببهکشورهایمتقاضیازجمله
جمهوری اسالمی ایران در دستور کار سازمان اکو
قرار گیرد » .اما این شبکه وابسته به دولت سعودی
درتحریفیآشکاروباهدفتالشبرایتاثیرگذاری
بر التهابات آبی چند روز گذشته در برخی نقاط
کشور،باتحریفسخنانآیتا...رئیسیازقولوی
نوشت که «ایران آماده صادرات آب به کشورهای
عضو اکــو ســت! » ایــن در حالی اســت که رئیس
جمهوری به صراحت تاکید کرد که ایران به عنوان
متقاضی انتقال آب و انرژی درخواست همکاری
کشورهایعضورادراینزمینهدارد.
تهیه کردند معلوم نیست تنها همین افراد متهم
باشند و ممکن است تعداد متهمان تغییر کند.
علیزادهطباطباییهمچنینافزود:ماده ۲قانون
نحوهبهکارگیریسالحبهصراحتمیگویدکسی
کهسالحبهکارمیگیرددارایآشناییکاملدر«به
کارگیری»«،صالحیت»و«سواد»باشدوهرتخلفی
موردتوجهمامورانوفرماندهاناست.

