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 بحران جدید زاییده چین، قبل از پایان
 جنگ اوکراین!

دكتر  قدير گلكاريان
جهان ماه هاس��ت که با ترس جنگ بین روس��یه و اوکراین را تماش��ا می کند. در حالی که 
جنگ نابرابر میان اوکراین و روس��یه باعث ش��ده اس��ت که جان هزاران نفر را گرفته ش��ود، 
همچنان با س��رعت تمام ادامه دارد. در این میان چین نیز انگار از دوست روسی خودش الهام 
گرفته و سعی دارد تنشی جدید را برای به چالش کشیدن قدرت آمریکا و محدود کردن حوزه 
سیاس��ی و هژمونی ایاالت متحده رقم می زند. این تنش در س��ایه درگیری چین و تایوان در 
اقدامی که چند روز پیش رخ داده به اوج خود رسیده است. هنوز چشم و گوش جهان متوجه 
اخبار اوکراین اس��ت. اما به نظر میرس��د که احتمال دارد جنگی دیگ��ر در هزاران کیلومتری 

اوکراین رخ بدهد و بانی و باعث آن نیز چین خواهد بود. 
تنش بین چین و تایوان قابل کاهش نیست. در حالی که تایوان به آماده سازی خود در برابر 
حمله احتمالی چین ادامه می دهد، حرکتی با هدف ارعاب تایوان از سوی چین انجام میشود 
و به دنبال آن ناوهای آمریکایی راهی دریای زرد هس��تند. قرار بود که چند روز پیش و اواخر 
هفته گذش��ته نانس��ی پلوس��ی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان سفر کند که موجب 
افزایش تنش بین آمریکا و چین شد و آغاز رزمایش نظامی ارتش چین به وسعتی گسترده در 

تنگه تایوان سبب شد که وی از سفر به تایوان خودداری کند. 
خبرهای منتش��ر ش��ده در سایت خبرگزاریهای رسمی جهان مش��خص می سازد که ارتش 
آزادیبخ��ش خلق چی��ن در حالی که رزمایش خ��ود را در 125 کیلومتری س��واحل تایوان و 
نزدیک تنگه تایوان و آبهای جزایر پینگتان انجام میدهد، تیراندازیهایی هم به سوی کشتیهای 
در حال تردد انجام گرفته که از منطقه دور ش��وند. گزارش ش��ده است که در این رزمایش که 
ناوچه موش��کی هدایت ش��ونده نوع 054A چین در آن ش��رکت دارد، آزمایش های آمادگی 
رزمی تسلیحات، تجهیزات و سربازان ارتش چین را تثبیت میکند و به نوعی عرض اندام قدرت 
نظامی چین به همه کش��ورها به ویژه ایاالت متحده اس��ت. این در حالی اس��ت که رهبر کره 

شمالی نیز در روز جمعه اعالم کرد که توانایی هر نوع برخورد نزدیک با آمریکا را دارد.
همانطور که گفته ش��د، ایاالت متحده در پاس��خ به این تحرکات، ن��او هواپیمابر یو اس اس 
رونالد ریگان را به س��مت دریای چین جنوبی هدایت ک��رد و هر چند اقدامی نمیکند ولی در 
نزدیکی محل حضور ارتش چین گش��ت زنی می کن��د. با توجه به اینکه یگانهای دیگر نیروی 
دریای��ی ایاالت متحده به تمرین��ات ریمپاک در نزدیکی هاوایی و کالیفرنیای جنوبی ادامه می 
ده��د. به این علت که کش��تی های متعلق به نیروی دریای��ی آمریکا اغلب از تنگه تایوان عبور 

می کنند.
البته پیش��تر سخنگوی وزارت دفاع چین با فاش شدن س��فر نانسی پلوسی به تایوان اظهار 
عقی��ده ک��رده و گفته بود که ارتش چین منتظر نخواهد ماند که ایاالت متحده هر کاری را در 
منطقه انجام دهد و چین از تمامیت ارضی و حاکمیت خود محافظت خواهد کرد. ش��اید هم، 
چنین واکنش��ی رسمی و آشکار از سوی ارتش چین باعث ش��د که رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا موضوع را بیش از این داغ نکند. چرا که در جریان دیدار شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در پنجشنبه گذشته، تنش های تایوان در دستور کار 
قرار گرفت و شی جین پینگ در این نشست گفت واشنگتن باید به اصل "چین واحد" پایبند 

باشد و از عبارات "بازی با آتش که موجب خودسوزی است!" استفاده کرد.
باید گفت که روابط دیپلماتیک بین ایاالت متحده و تایوان وجود ندارد ولی واش��نگتن خود 
را موظف به حفاظت از جزیره در راستای قانون دفاعی تایوان می داند. در بیانیه ای در ماه مه، 
بای��دن، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که اگر چین به تایوان حمله کند، برای دفاع از جزیره 
مداخله خواهد کرد. از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا در ماه جاری با وجود مخالفت شدید 

پکن، فروش 100 میلیون دالر سالح به تایوان را تایید کرد.
ش��ایان ذکر اس��ت که خانم نانسی پلوسی سال هاس��ت که به دلیل انتقاد شدید از چین در 
مورد مس��ائل دموکراسی و حقوق بشر معروف اس��ت. پلوسی در جریان سفر خود به پکن، دو 
س��ال پس از وقایع تیان آن من در س��ال 1989، به میدان تیان آن من رفت و بنر سیاهی را که 
روی آن نوش��ته ش��ده بود "به یاد کسانی که برای دموکراسی در چین جان باختند" به اهتزار 
در آورد که با دخالت نیروهای امنیتی چین، بنر جمع ش��ده و همراه پلوس��ی و خودش مدتی 

تحت نظارت قرار گرفتند.
چین تایوان را بخشی از خاک خود می داند و در حالی که دولت چین می خواهد اداره تایوان 
را تحت عنوان "اتحاد مجدد مسالمت آمیز" به دست بگیرد، اعالم می کند که در استفاده از زور 
برای این منظور تردیدی نخواهد داشت. عالوه بر این، تماس رسمی دیگر کشورها با تایوان به 

عنوان "نقض حاکمیت" چین تلقی می شود.
نتیجه اینکه، چین خودش را متولی تایوان دانس��ته و بعد از اینکه س��الها پیش کنترل هنگ 
کنگ را به دس��ت گرفت، حاال به هیچوجه مایل به از دست دادن حاکمیت خود بر این بخش 
خودمختار نیس��ت. بنابراین اگر احس��اس کند که خطری برای جدای��ی تایوان از چین وجود 
داش��ته باش��د، یقین بدانیم که جنگی همچون اوکراین در آن سوی دنیا رخ خواهد داد و خدا 
میداند از مس��یر این بحران باز چه بحرانهای ناخواسته اقتصادی، سیاسی گریبانگیر کشورهای 

دیگر خواهد شد.

رئیلس جمهور گفت: سیاسلت و تلاش دولت 
کنترل تورم و جلوگیلری از اقدامات تورم زا بوده 
و در این زمینه حتی مواردی درخواسلت اصاح 
قانون نیز به مجلس شلورای اسامی ارائه شد که 

اثر تورمی نداشته باشد.
ب��ه گزارش حوزه دولت ایرنا،  آیت اهلل س��ید ابراهیم 
رئیسی در دیدار با مجمع نمایندگان استان های خراسان 
ش��مالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، ضمن ابراز 
خرسندی از دیدار با نمایندگان سه استان بزرگ کشور، 
گفت: هماهنگی، هم��کاری و همراهی نمایندگانی که 
دغدغه مردم و توس��عه شهرستان های کش��ور را دارند 
با دولت در تصمیم س��ازی و تصمیم گیری ها مثمرثمر 

خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده 
از سوی نمایندگان درباره بودجه و تخصیص اعتبارات به 
طرح های استانی،  گفت: دولت بودجه ۱۴۰۱ را بر محور 
عدالت تنظیم کرده و سند مورد توجه ما در این زمینه 

آمایش سرزمینی بوده است.
رئیسی با تأکید بر اینکه تالش دولت رفع محرومیت، 
جبران کاستی ها و توس��عه مناطق کم برخوردار کشور 
اس��ت، افزود: در مصوبات سفرهای استانی ضمن توجه 
به این موارد مسایل اولویت دار استان ها نیز مورد توجه 
دولت بوده و ناظر به اهمیت موضوع و طرح های استانی 

تخصیص اعتبار صورت گرفته است.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع رتبه بندی معلمان، 
افزود: دولت مدافع حقوق معلمان بوده و با تامین منابع، 
آیین نام��ه رتبه بندی معلمان مبتن��ی بر قانون مصوب 

مجلس تأیید، تصویب و برای اجرا به آموزش و پرورش 
ابالغ شده و در اجرای آن تأخیری صورت نگرفته چرا که 

بنای دولت اجرای دقیق این قانون است.
رئیس��ی در ادامه با اشاره به موضوع تقویت نیروگاه ها 
و زیرساخت های استان ها که از سوی برخی نمایندگان 
مطرح شده بود، تصریح کرد: برنامه ریزی دولت در این 
زمین��ه از جمله برای تولید ۳۵ هزار مگاوات برق آغاز و 
در شرف اجراست. خوشبختانه زمستان سال گذشته و 
تابستان امس��ال با برنامه ریزی و مدیریت دولت قطعی 

گاز و برق در ش��بکه خانگی نداشتیم و برای واحدهای 
صنعتی نیز برنامه ریزی شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: سیاست و تالش دولت 
کنترل ت��ورم و جلوگیری از اقدامات ت��ورم زا بوده و 
در این زمینه حتی مواردی درخواس��ت اصالح قانون 
نیز به مجلس ارائه ش��د که اثر تورمی نداشته باشد، 
زیرا برخی از موارد قانونی از دارای بار تورمی اس��ت. 
همچنین ضروری اس��ت اصالحات اقتص��ادی که با 
همکاری دولت و مجلس دنبال می شود نیز با تبیین 

از سوی نمایندگان همراه باشد.
مس��أله انتقال آب دریای عمان به استان های کم آب، 
مه��ار آب های م��رزی و همچنین تأکید بر س��هولت و 
تسریع در ارائه تسهیالت ازدواج از سوی بانک ها از دیگر 

نکاتی بود که رئیس جمهور به آنها اشاره کرد.
رئیس��ی گفت: حتماً همراه��ی و هم افزایی صادقانه 
دولت و مجلس به امیدآفرینی در جامعه که خنثی کننده 

توطئه های دشمنان است، منجر خواهد شد.
پی��ش از س��خنان رئی��س جمه��ور نماین��دگان 
اس��تان های خراس��ان ش��مالی، خراس��ان رضوی و 
خراسان جنوبی به طرح مسائل و موضوعاتی از جمله 
تمرکززدایی از توزیع منابع در کشور، تخصیص اعتبار 
به مس��أله آب، تصفیه خانه ه��ا و خطوط انتقال آب و 
همچنین آبخیزداری و آبخانداری در شهرس��تان ها، 
هدایت تسهیالت بانکی به سمت تولید و رشد کشور، 
پرداخ��ت حقوق مالکان��ه معادن، توج��ه به ظرفیت 
انرژی های بادی و خورشیدی در شرق کشور، تفکیک 
مناطق آزاد ش��رق کش��ور، خرید تضمینی تولیدات 
عش��ایر، لزوم توجه ویژه به نظ��ارت دولت در بازار و 
همچنی��ن تقدیر از اقدامات قابل تحس��ین دولت در 
مهار کرون��ا، حذف رانت ارز ترجیح��ی، نهضت ملی 
مسکن و دیپلماسی همسایگی با هدف رفع مشکالت 

استان های مرزی پرداختند.
همچنین استانداران خراسان شمالی، خراسان رضوی 
و خراسان جنوبی نیز در سخنانی از اقدامات اولویت دار و 
محوری دولت بویژه در زمینه اجرای مصوبات سفرهای 

استانی گزارشی ارائه کردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسلامی بر حمایت از دولت برای تفکیک وزارت 
صنعلت، معدن و تجلارت تاکید کلرد گفت: رفع 
چالش مشکات خودروسازی کشور در گرو توجه 

به بخش خصوصی است.
عزت اهلل اکبری تاالرپش��تی در گفت و گو با خبرنگار 
پارلمانی ایرنا درباره خواس��ته دولت مبنی بر ارائه الیحه 
ب��رای تفکی��ک وزارت صنعت، معدن و تج��ارت به دو 
وزارتخان��ه تجارت و خدمات بازرگانی و صنعت و معدن 
گفت: وقتی میدان اجرا در دس��ت دولت اس��ت و دولت 
تش��خیص داده که تفکیک این وزارتخانه به سود کشور 
خواه��د ب��ود، باید در این ب��اره کمک ک��رد و از الیحه 
پیشنهادی دولت حمایت نمود. عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی افزود: همیشه نگاه مجلس 
در هم��ه ادوار، تالش در جهت کمک ب��ه دولت بوده و 
مجلس یازدهم که حامی دولت سیزدهم است، بیش از 
سایر مجالس گذش��ته در این باره پیش قدم است. وی 
ب��ا بیان اینکه نگاه مجلس به تفکیک وزارتخانه صنعت، 
معدن و تجارت مثبت است، درباره اینکه آیا تفکیک این 
وزارتخانه س��بب رفع چالش های بخش خودرو خواهد 
ش��د، عنوان ک��رد: در موضوع خ��ودرو دیدگاهی وجود 
دارد ک��ه باید این بخش را به بخش خصوصی س��پرد و 
دولت فقط در این بخش حمایت کننده، هدایت کننده 
و ناظر باشد. نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: 
حمایت بر عهده آحاد مردم و نمایندگان است و هدایت 
در زمانی رخ می دهد که بر اساس قانون، امورات را پیش 

ب��رد و در بخش نظارت ه��م این موضوع بر عهده دولت 
اس��ت که در چارچوب های تعیین ش��ده نظارت کند تا 
برنامه ها اجرایی ش��ود. این نماینده مجلس یادآور شد: 
معتقدم اگر دولت از تصدی گری خارج شده و امورات را 
به مردم بسپارد، بخش خصوصی تقویت شده و  افزایش 
اشتغال و سود دهی برای کشور به همراه دارد. به عبارتی 
استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی سبب حل 
مشکالت این بخش خواهد شد. تاالرپشتی با بیان اینکه 
اگر دولت در بخش هایی مختلف رقیب بخش خصوصی 
ش��ود، به بخش خصوصی که همان مردم هس��تند به 
دلیل عدم توان همراهی، ضربه وارد خواهد ش��د،  گفت: 
به عنوان نمونه دولت  در شرکت ایران خودرو به میزان 5 
درصد سهام دارد، اگر دولت بخواهد قانونی برخورد کند 
باید به میزان 5 درصد در موضوع خودرو دخالت کند و 
تصمی��م بگیرد. ولی به میزان 500 درصد در امورات آن 
دخالت می کند که این موضوع س��بب خس��ارت به این 

صنعت در کشور می شود.

سلخنگوی وزارت امور خارجه گفلت: احتمال 
دارد در آینلده نزدیک در خصوص زمان مذاکرات 
به نتیجه برسلیم و ما به عنوان جمهوری اسامی 
ایران از هر ابتکاری که به دسلتیابی توافق کمک 

کند، استقبال می کنیم.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی 
سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای نشست خبری با 
خبرنگاران از مسوالن و امدادگرانی که در این ایام سخت 
در میدان برای امدادرسانی و نجات مصدومان و گرفتاران 
در سیالب حضور یافتند، قدردانی کرد. کنعانی در پاسخ 
به س��ؤال خبرنگاری در مورد موضع جمهوری اسالمی 
ایران درباره تحوالت اخیر عراق گفت: عراق کشور بزرگ 
و مهم همسایه ما است. ایران به صورت طبیعی تحوالت 
جاری این کشور را با دقت و با حساسیت دنبال می کند 
و همواره بر ثبات و اهمیت اس��تقرار و امنیت این کشور 
مهم همسایه دوس��ت و برادر تاکید دارد. وی ادامه داد: 
تحوالت جاری که به نظر می رس��د ناش��ی از اختالفات 

سیاسی داخل است همواره جزو امور داخلی عراق بوده 
و معتقدیم جریانات و احزاب و تشکل های سیاسی عراق 
می توانند در چارچوب قانون اساسی و سازوکارهای قانونی 
این کشور و به روش  مسالمت آمیز و توام با احترام متقابل 
از وضعیت جاری عبور کنند و با تشکیل دولت مردمی به 
توسعه و پیشرفت روزافزون عراق کمک کنند. سخنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسالمی ایران همواره 
به انتخاب مردم عراق احترام گذاشته و می گذارد و تاکید 
می کند که گفت وگو بهترین روش برای حل مش��کالت 
داخلی این کش��ور اس��ت و ما هم این اطمینان را داریم 
ک��ه ملت عراق با بلوغی که دارند و درایت و تدبیری که 
در رهبران عراق سراغ داریم، می توانند از این مرحله هم 
به خوبی عبور کنند و ما شاهد ثبات و آرامش روز افزون 
در عراق باشیم. وی در پاسخ به سوالی در مورد هیرمند 
گفت: در ارتباط با حقآبه که اشاره کردید، موضوع بسیار 
مهمی است. آقای رئیس جمهور اخیراً تاکید مضاعفی بر 
بحث ضرورت پیگیری حقآبه جمهوری اس��المی ایران 
داش��تند که در بحث رود هیرمند مشخصا این موضوع 
بسیار مهمی برای ما است. سخنگوی وزارت امور خارجه 
بیان کرد: ما مسئله حقآبه را مبتنی بر قراردادهای قبلی 
میان ایران و افغانس��تان موضوع بسیار مهمی می دانیم 
و تاکید داریم که التزام سرپرس��تی موقت افغانستان به 
مفاد قراردادهای قبلی میان ایران و افغانستان درخصوص 
حقآب��ه یک محک و یک بس��تر آزمونی مبنی بر میزان 
تعهد مقامات این کش��ور به اجرای توافقات مشترک و 

رعایت حقوق همسایگان است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

مجلس برای تفکیک وزارت صمت از دولت حمایت می کند
کنعانی در نشست خبری:

معتقدیم که امنیت عراق امنیت منطقه است

سیاست دولت کنترل تورم و جلوگیری از اقدامات تورم زاست
رئیسی: 

دریاچه اورمیه به عنوان پهنه آبِی فیروزه  
ای آذربایجلان نقطه ای کامًا اسلتراتژیک 
ظرفیت هلای  آن  رفتلن  بیلن  از  و  اسلت 
اقتصلادی و محیلط زیسلتی و کشلاورزی 
کشور را به پتانسیلی منفی تبدیل می کند 
که قابل جبران نیسلت و زیست شهروندان 
ساکن منطقه شمالغرب کشلور تحت تاثیر 

قرار می گیرد.
اغلب سلازمان های مردم نهاد آذربایجان 
شرقی در بیانیه های جداگانه به طور جدی 
و در سریعترین زمان ممکن جهت پیگیری 
پیشلگیری از وقوع فاجعه همه جانبه ناشی 
از عواقب خشلک شلدن دریاچه اورمیه از 
دولت سیزدهم خواسته اند هر چه سریعتر و 
بدون فوت وقت بر اساس مطالبات عمومی، 
شرعی و انسلانی و مدنظر قرار دادن برنامه 
هلا و راهکارهای منلدرج در برنامه سلتاد 
احیلای دریاچه اورمیه نسلبت به مطالبات 

علمی، اقدام موثر و سریع نماید.
آنها تاکید دارند سلازمان محیط زیسلت 
در مقابل زیاده خواهی های وزارتخانه های 
نیرو و جهاد کشلاورزی ایسلتادگی نکرده 
و شلکنندگی و قلدرت تحمل اکوسیسلتم 
حوضله دریاچله را به طلور دقیلق مطالعه 
نکلرده و مملات دریاچله را به حیلات آن 

ترجیح داده است!
  از پشت سدهای ساخته شده نسبت به 

آزادسازی حقابه دریاچه اقدام نمایید
ش��بکه تش��کل ه��ای محیط زیس��ت و منابع 
طبیعی آذربایجان ش��رقی در ی��ک بیانیه انتظار 
هم��ت ملی برای نجات پهن��ه رنگین آذربایجان 
را درخواس��ت کردند که در آن آمده است: عامل 
اصلی این جفای بزرگ و نابخشودنی، نبود اندیشه 
آینده نگر و اکوسیستم محور در مسئولین نظام و 
غلبه تفکرات متخصصین سازه ای در وزارت نیرو 
و احداث بیش از ۵۰ س��د ب��دون رعایت حقآبه 
زیس��ت محیطی دریاچه، حفر چاه های غیرمجاز 
و برداشت از سفره های زیرزمینی بیش از مقدار 
آبه��ای تجدیدپذیر، طرح ها و پروژه های وزارت 
جهاد کشاورزی بدون اعتقاد به توسعه نظام های 
مدیری��ت جمعی و مش��ارکتی و ب��دون آموزش 
ه��ای جوامع محلی و حفاظت از آب منابع آب و 
خاک و با اعتقاد ب��ه اعداد و ارقام فیزیکی مانند 
میزان س��طح زیر کشت، مقدار تولید محصوالت 
کش��اورزی و دامی، به��ره وری پایی��ن تولیدات 

محصوالت، بدون در نظر گرفتن الگوی کش��ت، 
الگوی مص��رف در حوضه، باع��ث تخریب مراتع 
فرونشست دشت ها فرسایش خاک حاصلخیز و 

غیره گردیده است.
در ای��ن بیانی��ه تاکید ش��ده اس��ت: دولت در 
حداق��ل زم��ان ممک��ن نس��بت به جم��ع آوری 
کارگاه تاسیس��ات و ریل های تون��ل زاب اقدام 
و با تمهی��دات الزم ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب 
پیش بینی ش��ده را ب��ه دریاچه اورمی��ه هدایت 
نمای��د، وزارت نیرو از پش��ت س��دهای س��اخته 
شده نس��بت به آزادس��ازی حقابه دریاچه اقدام 
نماید، از ریاس��ت جمهوری استدعا داریم هر چه 
سریعتر پیگیر عملیاتی و اجرایی شدن ابالغیه و 
دستورات صادره در سفر اخیر خود به آذربایجان 
ش��رقی بوده و قبل از ع��زای عمومی برای مرگ 
دریاچه اورمیه نس��بت به تامین اعتبار ویژه برای 
احیای دریاچه مس��اعدت نمایند، از وزارت نیرو 
درخواس��ت می گردد نس��بت به انتقال فاضالب 
تصفیه ش��ده ش��هرها به دریاچه هرچه سریعتر 
اقدام نمایند، وزارت کشاورزی در توسعه آبیاری 
نوین، کشت گلخانه ای، آبخیزداری و آبخوانداری، 
افزایش بهره وری، جلوگیری از توسعه کشاورزی 
در حوضه و انتقال آب مازاد بر مصرف به دریاچه 
اورمیه تس��ریع نماید، بازچرخان��ی آب و تامین 
نیاز آبی صنایع بزرگ مانند نیروگاه، پتروشیمی 
و غی��ره در اولویت قرار گیرد، س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت با اقدام قاط��ع و بدون اغماض از 
توسعه کشاورزی و عدم تخصیص حقابه دریاچه 

جلوگیری نماید.
  بیانیه خانه توسلعه آذربایجان و انجمن 

سبزاندیشان تبریز شفاف است
خانه توس��عه آذربایجان و انجمن سبزاندیشان 
تبریز نیز در ارتباط با بحران خشک شدن دریاچه 
اورمی��ه در بیانیه ای مش��ترک ب��ه راهکارهای 

مندرج اشاره کرده اند که در آن آمده است:
اکنون پس از گذش��ت ۹ س��ال که نیاز بسیار 
مبرمی به ادامه فعالیت س��تاد احیا و تش��کیل و 
اجرای پروژه های مصوب آن در ارتباط با احیای 
دریاچه اورمیه احس��اس شده و می شود با وجود 
قرار داش��تن دریاچه در هر دو استان آذربایجان 
ش��رقی و آذربایجان غربی متاس��فانه س��تاد در 
آذربایجان شرقی عماًل بسته و دفتر آینده پژوهی 
نیز به آذربایجان غربی واگذاش��ته ش��د در حالی 
ک��ه ضرورت همگرایی و همراهی هر دو اس��تان 
و بلکه همه اس��تانهای منطقه شمال غرب برای 

مدیریت این بحران ضروری است.
بدی��ن ترتیب در نب��ود توجه��ات الزم و عدم 
رهاسازی حقابه مصوب دریاچه اورمیه و طوالنی 
شدن س��اخت پروژه تونل کانی س��یب، دریاچه 
اورمیه مانند س��ال ۹۲ به بدترین شرایط ممکن 
و کاهش مس��تمر تراز اکولوژی��ک تا مرز نابودی 
کامل پیش رفته است لذا با توجه به عواقب بسیار 
فاجعه بار ناشی از خش��ک شدن دریاچه اورمیه 
از جمله نابودی خاک و س��رزمین، بیماری های 
صعب العالج به دلیل پخش نمک بس��تر دریاچه 
بر اثر طوفان  های نمکی که خود منجر به عواقب 
اجتماعی، اقتصادی، انس��انی و حتی سیاس��ی و 

امنیتی خواهد شد.
در این بیانیه تاکید شده است: ادامه برنامه های 
دریاچه اورمیه و حوضه آبخیز به نحوی که شامل 
هر دو استان آذربایجان شرقی و غربی باشد، اجرا 
و تکمیل کلیه برنامه ها و بند های معرفی ش��ده 

در راهکاره��ای س��تاد تا تحقق واقع��ی و عینی 
تثبیت تراش تراز اکولوژی��ک دریاچه به ویژه بر 
اساس رهاسازی حقابه های دریاچه اورمیه، آغاز 
هر چه س��ریعتر انتقال آب از تونل کانی س��یب 
به پیک��ره دریاچه اورمیه منطب��ق بر برنامه های 
اعالم ش��ده در این پروژه و تعدیل هرچه سریعتر 
برداشت نمک اعم از کارخانه ها و جوامع محلی 
در هر استان تا تحقق اصول معرفی شده برداشت 
نمک جهت کنت��رل پخش ریزگردهای نمک در 

منطقه مدنظر قرار گیرد.
  در ضلرورت احیلای حتملی دریاچله 

اورمیه هیچ راه برگشتی وجود ندارد
یک کارش��ناس حوزه آب به ض��رورت احیای 
حتمی و بدون ش��ک دریاچه اورمیه اشاره کرد و 
گفت: هیچ راه برگشتی نداریم چرا که فرهنگ و 
سنت دو استان آذریایجان شرقی و غربی در آن 
درگیر است و لطافت و رطوبت هوای این منطقه 

در امیدواری مردم و ایجاد حس امید تاثیر دارد. 
محمد موسوی خوانساری افزود: امیدواریم دولت 
سیزدهم عزم خود را َجزم کند تا همه مسئوالن 
ذیربط دور یک میز در اس��تان های ذینفع جمع 
ش��ده و بتوانن��د مدیریت جامع حوض��ه آبریز را 

عملیاتی کنند.
وی مهم تری��ن اقدام��ات س��خت افزاری انجام  
ش��ده در دریاچه اورمیه را برش��مرد و ادامه داد: 
اولین اقدام توقف س��دهای در دس��ت مطالعه و 
س��اخت مانند س��د نازلو و باراندوزچای ارومیه، 
سد لیالن چای ملکان و س��د سیمینه رود بوکان 
بوده  است زیرا در صورت اجرای این طرح ها و به 
بهره برداری رسیدن سدها تقریباً دریاچه اورمیه 

تمام می شد.
موس��وی به اقدام رهاس��ازی آب از س��دهای 
موجود به س��مت دریاچه اش��اره ک��رد و افزود: 
تم��ام نهاده��ای متولی مانند جهاد کش��اورزی، 
شرکت آب منطقه ای، س��ازمان حفاظت محیط 
زیست، وزارت صمت و هر سه استان آذریایجان 
شرقی، آذربایجان غربی و کردستان باید زیرنظر 
استانداری ها بر سر میزان آب تجدیدپذیر و قابل 
برنامه ریزی به توافق برسند و در نهایت سهم آب 
محیط زیست و دریاچه اورمیه مشخص شود که 

باید رها شود.
وی مش��کل کنون��ی دریاچه  اورمی��ه را تداوم 
پیدا نک��ردن اقدامات س��خت افزاری دانس��ت و 
عنوان ک��رد: رهاس��ازی آب دریاچه س��دها در 
س��ال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به خوبی انجام نش��د چرا 
که قرار بود ابتدا آب ش��رب و در مرحله دوم آب 
محیط زیس��ت تامین شود لذا ُمقدم دانستن آب 
کش��اورزی بر آب محیط زیس��ت و خودداری از 
رهاس��ازی آب در س��ال گذشته و س��ال جاری 
اش��تباهی بود که باعث ش��د دریاچ��ه اورمیه به 

چنین مشکالتی مبتال شود!
  سلازمان حفاظت محیط زیست از سال 

۷۹ به هشدارها توجه نکرد
دریاچ��ه اورمیه به عن��وان نگین فی��روزه ای 
آذربایجان از اواس��ط دهه ۸۰ ش��روع به خشک 
ش��دن کرد و با وج��ود اینک��ه در مقطعی جان 

دوباره گرفت اما این روزها حال خوبی ندارد.
ترکیب��ی از خشکس��الی و افزایش انحراف آب 
ب��رای مصرف آبیاری کش��اورزی در حوزه آبخیز 
این دریاچه باعث کاهش مس��احت این دریاچه 

طی سالیان اخیر شده است.
بررس��ی تصاویر ماهواره ای نش��ان می دهد که 

در س��ال ۲۰۱۵ ای��ن دریاچه ۲۵ ت��ا ۵۰ درصد 
مس��احت خود را از دس��ت داده اس��ت و دالیل 
بس��یاری برای خشک ش��دن دریاچه ذکر شده  
که از جمله می توان به خشکس��الی، احداث پُل 
بر روی دریاچه، اس��تفاده بی رویه از منابع آبهای 
زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه، بارش کِم برف و 
باران در سال های اخیر و احداث سدهای متعدد 
مقابل رودخانه های حوضه  های آبریز این دریاچه 

اشاره کرد.
از س��ال ۱۳۷۴ ت��ا ۱۳۹۲ رفتار کاهش��ی تراز 
دریاچ��ه اورمی��ه کاماًل مس��تقل از میزان بارش 
س��االنه حوضه آبریز آن بوده است به طوری که 
تراز دریاچه در س��ال ۱۳۷۴ به ۱۲۷۸ متر و در 
س��ال ۸۴ به ۱۲۷۴ متر رس��ید و این میزان در 
س��ال ۹۴ به ۰۴/۱۲۷۰ متر اعالم شد که نسبت 
به آبان س��ال ۱۳۹۳ ۴۰ سانتی متر کاهش نشان 
می داد. تغییرات اُف��ت تراز آب دریاچه اورمیه از 
س��ال ۹۳ تا ۹۹ در پی اقدامات ستاد احیای این 
دریاچ��ه و مصوبات دولت کاه��ش یافت ولی به 
گفته کارشناسان بنا به دالیل متعدد، میزان اُفت 
تراز آب این دریاچه در ح��ال حاضر از الگوهای 
سال ۸۳ تبعیت می کند و شاهد کاهش تراز آب 
هستیم. نگرانی نسبت به وضعیت دریاچه اورمیه 
به سال ۷۹ باز می گردد؛ سازمان حفاظت محیط 
زیست از سال ۷۹ به هشدار کارشناسان و رسانه 
ه��ا در مورد این مس��ئله توجه نکرد و رئیس آن 
گمان نمی کرد که روند خشکی دریاچه اورمیه تا 
این حد س��ریع باش��د و او غافلگیر شود و اکنون 
هم��ه در تالط��م برای احی��ای دش��وار دریاچه 
هستند در حالی که هر اقدام موثر در موعد خود 
نتیجه بخش است و پشیمانی بی تدبیری بعدی 

سودی ندارد...

کـابـوس اورمیـه

 »عصرآزادی« از نگرانی تشکل های دوستدار 
محیط زیست آذربایجان شرقی در احیای نگین آبی 

آذربایجان گزارش می دهد؛

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

سرمقاله

یک کارشناس حوزه 
آب می گوید ُمقدم 

دانستن آب کشاورزی 
بر آب محیط زیست و 
خودداری از رهاسازی 
آب اشتباهی بود که 
باعث ابتالی دریاچه 

 اورمیه به درد 
فعلی شد!
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