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زن��گ خطر كرون��ا بار ديگ��ر در اي��ران بصدا 
درآمده اس��ت، ش��يبی كه قبال رو به سرازيری 
بود حاال مجدداً س��ير صع��ودی به خود گرفته 
و حتی مقامات و مس��ئوالن از بازگشت مجدد 
محدوديت ها به كش��ور س��خن می گويند. در 
اين ميان سئوال اين است كه مقصر اصلی اين 

شرايط كيست؟ 
از روزهای بحرانی در زمس��تان س��ال پيش تا 
به امروز مقامات وزارت بهداش��ت كش��ورمان 
باره��ا و بارها نس��بت به رعاي��ت پروتکل های 
بهداش��تی به مردم هش��دار داده اند، اما به نظر 
می رسد كه بی توجهی مردم موجب شده است 
ك��ه آنها پس از رفع محدوديت ها ديگر كرونا را 
جدی نگرفته و استفاده نکردن مردم از ماسك 
و رعاي��ت نکردن فاصله فيزيکی مانع از كنترل 
اين بيماری و مش��کالت تازه ش��ده است.  اين 
درحالی بود كه به گفته شاهين محمد صادقی، 
رئيس بس��يج جامعه پزش��کی اي��ران، چندی 
قبل با توجه به كاهش ش��يوع كرونا در كشور، 
تعدادی از نقاهتگاه های بسيج به صورت معلق 
درآمده بود، اما مجددا شرايط به شکل روز اول 

در آمده است. 
اخيراً س��يما الری س��خنگوی وزارت بهداشت 
اي��ران از مرگ 154 نفر ديگر طی 24 س��اعت 
گذش��ته در ايران بر اثر كرونا خبر داد. بنابراين 
آمار رسمی قربانيان  كرونا در كشورمان  به 11 

هزار و 260 نفر رسيده است.
در همي��ن مدت نيز  2566 بيمار جديد مبتال 
به كرونا در ايران شناسايی شد و به اين ترتيب 

مبتاليان به 235 هزار و 429 نفر رسيد.
به گفته الری وضعيت اس��تان های خوزستان، 
كردستان، كرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان 
رضوی و ايالم »قرمز« است و استان های تهران، 
فارس، مازندران، همدان، زنجان، سيس��تان و 
بلوچستان و البرز هم در شرايط »هشدار« قرار 

دارد. 
اما  قاس��م جان باباي��ی، معاون درم��ان وزارت 
بهداش��ت، در اين باره گفته اس��ت: زمانی كه 
كشور آلوده است، هيچ استانی نمی تواند بگويد 

كه سفيد هستم و سفيد باقی می مانم.
از ديگ��ر نکات نگران كننده ای كه در اين ميان 
مطرح ش��ده اين اس��ت كه برخی از گزارش ها 
حکايت از اين دارد كه انتش��ار  گزارش هايی از 

مرگ مبتاليان جوان با عالئم خفيف پس از دو 
سه روز ابتال منتشر شده است.
 نگرانیازاستانهایسفيد 

در اي��ن ميان بايد گفت حت��ی از منظر وزارت 
بهداش��ت، وضعيت اس��تان های »سفيد«  نيز 
نگران كننده اس��ت، چرا كه اوج شيوع در آنها 

هنوز اتفاق نيفتاده است. 
عليرغ��م توصيه مس��ئوالن نه تنه��ا ترددها و 
س��فرهای غير ض��روری مردم كاه��ش نيافته 
بلکه گزارش هايی از برگزاری مراس��م عروسی 
و يا عزاداری منتشر می شود كه موجب انتقال 

بيماری به بسياری از افراد شده است. 
فرا رس��يدن فصل گرما و س��ختی استفاده از 
ماس��ك از يك سو و سفرهای تابستانی يکی از 
عوامل تشديد اين بيماری است. در بسياری از 
اماكن عمومی و ش��هرها نيز استفاده از كولر و 
گرمای هوا و بسته بودن درب و پنجره ها موجب 
می شود كه افراد بيشتری در زير فضای مسقف 
ق��رار گيرند كه خ��ود باعث افزاي��ش بيماری 

می شود. 
برخی از مردم نيز هنوز باور نمی كنند كه اين 
بيماری به ش��دت خطرناك و واگيردار است و 
آن را س��اده انگارانه رد می كنند و بر اين باورند 
كه اگر تاكنون مبتالی به اين بيماری نشده اند، 

پس ديگر مبتال نخواهند شد. 
باوره��ای غلطی چ��ون فانتزی دانس��تن زدن 
ماس��ك يا شستن مرتب دس��ت ها و واسوسی 
بودن يا عدم ابتالی معتادان و س��يگاری ها به 
كرون��ا و ...،  رفتارهاي��ی چون دس��ت دادن به 
هنگام مالقات يکديگر و بوسيدن نزديکان نيز 
موجب شده كه برخی ناخواسته موجب انتقال 

اين بيماری به مردم شوند. 
در عين حال بروز اين بيماری در افراد مختلف 
با عالئم متفاوت همراه اس��ت و در هر فردی به 
ش��کل خاصی ظاهر می شود و همين امر باعث 
می شود برخی احساس كنند كه مبتالی به اين 

بيماری نيستند. 
پزشکان بارها هش��دار داده اند كه اين بيماری 
ممکن اس��ت در برخی از اف��راد بدون عالمت 
باشد اما آنها ناقل بيماری بوده و اگر پروتکل های 
بهداش��تی را رعايت نکنند موجب انتش��ار اين 

بيماری خواهند شد. 
 گاليهرهبریازنزدنماسک 

يکی از اقداماتی كه همواره از س��وی مسئولين 
مورد انتق��اد قرار می گيرد رعايت پروتکل های 
بهداش��تی به ويژه اس��تفاده از ماس��ك است. 
اهمي��ت رعاي��ت پروتکل ه��ای بهداش��تی تا 
آنجاست كه رهبر انقالب از ماسك نزدن برخی 
از مس��ئوالن گل��ه كردند. ايش��ان در مالقاتی 
خطاب به مس��ئوالن تاكيد كردند: وقتی شما 

كه مس��ئول دولتی هس��تيد، در يك اجتماع 
ماسك نمی زنيد، اين جوانی هم كه در خيابان 
راه می رود و حوصله ی ماس��ك ندارد، تش��ويق 

می شود كه ماسك نزند.
از سوی ديگر بسياری از مردم مصوبات مربوط 
به جلوگيری از شيوع كرونا را مصوباتی می دانند 
كه تنها بر كاغذ نوشته شده و نظارتی بر اجرای 
آن در اماكن عمومی و رستوران ها وجود ندارد 
و موجب شده تا اين اماكن به منابع شيوع كرونا 

تبديل شود. 
در اين ميان برخی نيز دولت را متهم می كنند 
ك��ه ت��الش می كند ت��ا هرچه س��ريع تر روند 
زندگ��ی اجتماع��ی و فعاليت ه��ای اقتصادی 
مملک��ت را عادی و رو به بهبود نش��ان دهد تا 
اين ناكارآمدی به ديگر ناكارآمدی های پرونده 

دولت اضافه نشود. 
اما اخيراً رئيس جمهور از اعمال محدوديت های 
جدي��د در مناطق با وضعيت هش��دار يا قرمز 
طبق برآوردهای دقيق و كامال هوش��مند خبر 
داده اس��ت. وی در اين باره گفته؛ قرار نيس��ت 
محدوديت ه��ا به ش��کل كلی و وس��يع برقرار 
باشد و اعمال محدوديت های جديد منطبق بر 
محيط های شناسايی شده و مبتنی بر روش های 
مؤثر در افزايش ابتال و شيوع بيماری است كه 
براس��اس اين مصوبه، به اس��تانداران اختيارات 
الزم برای شهرستان های قرمز آن استان واگذار 

خواهد شد.
 اقداماتیديرهنگامورفعمحدوديتها

به نظر می رس��د كه اقداماتی كه از سوی دولت 
و س��تاد مقابله با ويروس برای مقابله با كويدو 
19 انجام ش��ده، كافی نبوده و در زمان مناسب 

صورت نگرفته است. 
از جمل��ه اينک��ه اخي��راً ب��ا افزاي��ش بيماران 
كووي��د 19 و لزوم مديري��ت مجدد تخت های 
بيمارس��تانی، بتازگی انجام اعمال جراحی كه 
صرفاً جنبه زيبايی و غيردرمانی داشته تا اطالع 

ثانوی ممنوع شده است. 
در اي��ن ميان بس��ياری بر اي��ن باورند كه رفع 
محدوديت ها موجب شده تا اين پيام به جامعه 
منتقل ش��ود كه ش��رايط زندگی عادی شده و 
می ت��وان مانن��د دوران  پيش از ش��يوع كرونا 

زندگی كرد . 
درنهايت 

در نهايت بايد در نظر داش��ت كه ويروس كويد 
19 و بيماری كرونا، هنوز درمان قطعی ندارد. 

اين درحالی اس��ت كه نظرات مختلفی درباره 
ابت��الی به اي��ن بيماری وجود دارد به ش��کلی 
ك��ه حتی برخی از متخصصي��ن در اين زمينه 
تاكيد دارند حتی نمی توان با رعايت كردن همه 
موازين بهداشتی از ابتالی به آن به طور قطعی 

مصون ماند. 
همچنين درم��ان و راه حل قطعی برای مبارزه 
با آن كشف نشده است و پزشکان نيز اطالعات 
محدودی از عملکرد اين ويروس داشته به شکلی 
كه با توجه به جهش های متعدد اين ويروس و 
عالئم متفاوت آن در شناسايی و برخورد با آن 

با مشکالت متعددی روبرو هستند.
مث��اًل در گذش��ته اينگون��ه اعالم می ش��د كه 
اف��راد ج��وان و كودكان از ابت��ال و مرگ در اثر 
اين بيماری مصون هس��تند اما با گذشت زمان 
مشخص شد اين مسئله قطعی نيست و احتمال 
سرايت بيماری به همه و حتی برخی حيوانات 
خانگی از جمله گربه و س��گ وجود دارد.  اين 
ويروس جديد می توان��د در زمانی كمتر از 24 
س��اعت همه برنامه ريزی ها و معادالت را برهم 
بزند و در اين شرايط انتشار اخباری مبنی بهبود 
شرايط و ايجاد اطمينان در مردم حساسيت آنها 

را از بين می برد. 
اين كه دولت از رنگ بندی برای شرايط انتقال 
كرون��ا اس��تفاده و آن را منتش��ر می كند، اين 
احتمال را در مردم به وجود می آورد كه می توان 
حساسيت ها را كاهش داد، به اين ترتيب شيوع 
بيماری مجدداً افزايش يافته و خس��ارات مادی 
و معنوی ناشی از آن افزايش می يابد. در عين 
حال در ش��هری چون تهران رف��ت و آمدها و 
اس��تفاده از وس��ايل حمل و نقل عمومی مثل 
مترو و اتوبوس بيش از آن ظرفيتی اس��ت كه 
بت��وان توصيه به فاصله گ��ذاری فيزيکی را به 
دليل تعداد زياد مس��افران اج��را كرد. بنابراين 
دولتم��ردان بايد  ش��رايطی را فراهم  كنند تا 
كس��انی كه كار ضروری و واجب ندارند، ماندن 
در خانه را بر بيرون رفتن از آن ترجيح دهند. 

همه می دانيم كه شرايط اقتصادی در كشورمان 

به گونه ای است كه تأمين مايحتاج گروه بزرگی 
از م��ردم  در گرو بيرون رفتن از خانه اس��ت و 
دول��ت نيز نمی تواند به هم��ه كمك كند تا در 

خانه بمانند. 
اين وظيفه همه مردم است كه هم به فکر جان 
خ��ود و هم به فکر جان ديگران باش��ند و اين 
بيماری را س��اده نگيرند. همه بايد اينگونه فکر 
كنيم اگرهر ي��ك از ما عامل انتقال بيماری به 
ديگران باشيم، در مقابل جامعه و خانواده خود 
و ديگران مسئول هستيم و در دنيا و آخرت بايد 

پاسخگوی رفتار خود باشيم. 
خودخواه��ی م��ا می تواند موجب م��رگ افراد 
مختلف و مختل شدن شرايط كشور شود و اين 
موردی است كه هريك از مردم وظيفه دارند در 
قبال خود، خانواده و مردم رعايت كند . بايد در 
نظر داشته باشيم شرايط فرهنگی و مسئوليت 
پذيری م��ردم ما بي��ش از آن اس��ت كه الزم 
باش��د دولت برای آنها مانند برخی از كشورها 
محدوديت های س��نگين و جراي��م مختلف را 
وضع كند تا به زور آنها مجبور به رعايت قانون 

شوند. 
از س��وی ديگر همه مس��ئوليم در شرايطی كه 
وضعي��ت اقتصادی كش��ور موجب مش��کالت 
متعدد برای همه مردم شده است، باری بر روی 
دوش يکديگ��ر يا دولت نگذارند. تامين مخارج 
تحميلی اضافه به سيس��تم بهداش��ت و درمان 
كشور از يك سو و از سوی ديگر فشار مضاعف 
به كادر درمانی كشور، كم كم شرايط را سخت 
می كند و در اين ميان دش��منان مردم هستند 
كه از اين وضعيت س��ود می برند. تحريم های 
يکجانبه كه ظرفيت كش��ور را ب��رای مقابله با 
كرون��ا تضعيف كرده و نبايد ما آب به آس��ياب 

دشمن بريزيم.

 معاون وزیر کشور:

 دوران تابلوی »ساحل 
اختصاصی است؛ ورود 

ممنوع« به سر آمده است  
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزير 
كشور با بيان اينکه دوران نصب تابلوی »ساحل اختصاصی 
اس��ت؛ ورود ممنوع« در سواحل كشور به سر آمده است، 
گفت: تصرفات س��احلی غيرقانونی را در ش��مال كش��ور 

شناسايی كرده ايم.
باب��ك دين پرس��ت مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی و 
توس��عه منطقه ای وزير كش��ور درباره دس��تگاه هايی كه 
به موجب قانون و برای ارائه خدمت در س��واحل مس��تقر 
هستند خاطر نشان كرد: مس��تندات قانونی استقرار اين 
دستگاه ها در سواحل درخواست شده و اين مستندات در 
حال بررسی است. معاون وزير كشور همچنين با اشاره به 
اينکه برخی از دستگاه ها در پيگيری های قانونی به عمل 
آمده از تصرفات موجود در س��واحل رفع تصرف نموده و 
سواحل را تخليه كرده اند از سازمان برنامه و بودجه كشور 
به عنوان يکی از دستگاه های پيشرو در اين زمينه نام برد. 
وی در عي��ن حال افزود با وجود همکاری مثبت برخی از 
دستگاه ها، متأس��فانه تعداد ديگری از دستگاهها با ارائه 
بهانه ه��ای واه��ی فعاًل از اجرای قانون س��رباز زده اند كه 
پيگيری های وزارت كش��ور در اي��ن خصوص تا حصول 
نتيجه قانونی نهايی و ازادس��ازی تصرفات غيرقانونی، بی 
وقفه و بدون تبعيض ادامه خواهد يافت. معاون وزير كشور 
خاطر نشان كرد: دوران نصب تابلوی »ساحل اختصاصی 
است، ورود ممنوع« در سواحل كشور به سر آمده است و 
تصرفات س��احلی غيرقانونی را در شمال كشور شناسايی 
كرده ايم كه ش��امل 180 كيلومتر از890 كيلومتر  از كل 
نوار س��احلی دريای خزر ، معادل 20 درصد و با وسعتی 
بالغ بر 460 هکتار می باشد كه 96 كيلومتر از آن معادل 
53 درصد در اختيار دس��تگاه های دولتی اس��ت، 1214 
متر معادل 67 صدم درصد در اختيار دس��تگاههای تابعه 
قوه قضايي��ه، 220 متر معادل 12 صدم درصد در اختيار 
دستگاه های تابعه قوه مقننه، 28 كيلو متر معادل 15،5 

درصد در اختيار نيروهای مس��لح، 18،5 كيلومتر معادل 
17 درصد در اختيار ش��هرداری ه��ا، 33 كيلومتر معادل 
18 درص��د در اختيار اش��خاص حقيقی و حقوقی بخش 
خصوص��ی و 6 كيلومتر معادل  2 درص��د نيز در اختيار 
ساير نهادها قرار دارد. دين پرست طول نوار ساحلی تحت 
تصرف استان گلستان را نيز معادل 2 هزار متر با مساحت 
64 هکتار ذكر كرد. دين پرست افزود: در خصوص سواحل 
شمال كشور فرصت 6 ماهه ارائه شده به دستگاهها برای 
رفع تصرفات غيرقانونی از سواحل و ارائه مستندات قانونی 
مرتبط با تصرفات انجام ش��ده به پايان رسيده و تا هفته 
بعد گزارش اقدامات دس��تگاه ها در راستای اجرای قانون 
و دس��تورات رييس جمهور ، در جهت ازادسازی تصرفات 
غيرقانونی ، برای طرح در دولت و اقدام قانونی ، به رئيس 
محترم جمهوری ارائه خواهد شد. وی در ادامه در خصوص 
نوار س��احلی جنوب كشور، سواحل دريای عمان و خليج 
فارس، ش��امل نوارهای س��احلی در اس��تان های بوشهر، 
سيس��تان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان نيز با اشاره 
به اينکه 159 كيلومتر از مجموع 2 هزار و 778 كيلومتر 
طول س��واحل جنوبی و معادل  6 درصد، با وسعتی بالغ 
ب��ر 3 هزار و 882 هکتار ، در تصرف غيرقانونی اش��خاص 
حقيقی  و حقوقی است اظهار داشت:97 كيلومتر معادل 

61 درصد در اختيار دستگاه های دولتی قرار دارد.
دين پرس��ت تصريح كرد: از مجم��وع كل ، 31 كيلومتر 
مع��ادل 20 درصد در اختيار نيروهای نظامی، 6 كيلومتر 
مع��ادل 4 درصد در اختيار ش��هرداری ها و 25 كيلومتر 
معادل 15 درصد نيز در اختيار اشخاص حقيقی و حقوقی 
بخ��ش خصوصی قرار دارد. معاون اقتصادی وزير كش��ور 
خاطرنشان كرد: در خصوص آزاد سازی تصرفات غيرقانونی 
س��واحل جنوب كشور نيز ، با دس��تور رييس جمهور، از 
هفته گذش��ته، يك فرصت 6 ماهه  به تمامی متصرفين 
داده ش��ده است، تا نس��بت به رفع تصرفات غيرقانونی از 
س��واحل جنوبی كشور  و يا ارائه مس��تندات قانونی اقدام 
كنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
وزير كشور در پايان تاكيد كرد: از آبان ماه سال قبل،صدور 
هرگون��ه مجوز تغيير كاربری در حريم 60 متری كد امن 
ارتفاعی نوار س��احلی كش��ور ، اعم از ش��مال و يا جنوب 
كش��ور ممنوع شده اس��ت و در مورد ازادسازی تصرفات 
غيرقانونی نيز بدون كوچکترين تبعيض و اغماضی تصميم 

فارس گيری می شود. 

 امیرعبداللهیان در دیدار با 

سفیر ایتالیا:

ایران با تکیه بر 
توانمندی های خود از 
تحریم ها عبور می کند

دستيار ويژه رئيس مجلس 
در امور بين الملل گفت: ما 
از تحريم ها عبور می كنيم؛ 
اروپا ش��انس همکاری  اما 
فعال اقتص��ادی را با ايران 

از دست ندهد.
اميرعبداللهي��ان  حس��ين 
دستيار ويژه رئيس مجلس 
در ام��ور بين الملل با »جوزيپه پررونه« س��فير ايتاليا در 
تهران ديدار و گفتگو كرد. پررونه در ابتدای اين ديدار پيام 
تبريك رئيس پارلمان ايتاليا را به مناس��بت شروع به كار 
مجلس يازدهم و انتخ��اب محمد باقر قاليباف به عنوان 
رئيس مجلس ش��ورای اسالمی را تقديم اميرعبداللهيان 
كرد. اميرعبداللهيان هم ضمن اش��اره به روابط تاريخی 
و فرهنگی جمهوری اس��المی اي��ران و ايتاليا و با تاكيد 
بر اهميت مناس��بات و توس��عه روابط فيمابين و با ابالغ 
س��الم قاليباف ب��ه همتای خود، گفت: مجلس ش��ورای 
اس��المی از گسترش مراودات پارلمانی با ايتاليا استقبال 
می كند. وی تصريح كرد: همواره مناس��بات پارلمانی در 
ارتقای همکاری های دوجانبه نقش به س��زايی ايفا كرده 
و پش��توانه مهمی در افزايش روابط در سطوح مختلف از 

جمله مناسبات موجود تهران و رم دارد.
دس��تيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل، تشديد 
تحريم های آمريکا عليه ايران را تروريسم شکست خورده 
اقتصادی ناميد و اظهار داشت: بی ترديد ما از تحريم های 
جديد نيز با قدرت و تکيه بر توانمندی های عظيم كشور 
و م��ردم بزرگ اي��ران عبور خواهيم كرد؛ ام��ا اروپا بايد 
چاره ای بيانديش��د كه شانس همکاری فعال اقتصادی با 
ايران را از دس��ت ندهد. متأسفانه ترس بخشی از اروپا از 

رفتار يك جانبه آمريکا باعث از دس��ت رفتن فرصت های 
طاليی همکاری اقتصادی برای اروپا در ايران شده است. 
اميرعبداللهيان عنوان كرد: ترامپ با اقداماتی خودسرانه 
و ناقض حق��وق بين الملل، در حالی كه اروپا را از مراوده 
تجاری ب��ا ايرانيان می ترس��اند، خود ب��رای يك لحظه 

مذاكره و معامله با ايران به شدت دست و پا می زند.
وی ادامه داد: اما كاخ س��فيد در تکرار دش��منی با ملت 
ايران بار ديگر - با اقدام احمقانه ترامپ - در ماجرای ترور 
شهيد سپهبد قاسم سليمانی، قهرمان بين المللی مبارزه 
با تروريسم نشان داد كه زبان منطق را خوب نمی فهمد 
و ما در انتقام موش��کی عين االسد بخش بسيار كوچکی 
از منطق قدرت عظيم جمهوری اسالمی ايران را برايش 
به نمايش گذاشتيم. دستيار ويژه رئيس مجلس در امور 
بين الملل رفتار غيرس��ازنده آمريکا، رژيم صهيونيستی و 
س��عودی را تنش زا و عامل بی ثباتی و ناامنی در منطقه 
دانس��ت و بيان كرد: حمايت علن��ی آمريکا از گروه های 
تروريستی و مداخله در امور كشورهای منطقه به تشديد 

فزاينده بحران انجاميده است.
اميرعبداللهيان در خصوص توطئه جديد آمريکا و رژيم 
اش��غالگر قدس ب��رای الحاق كرانه باختری يادآور ش��د: 
رفتار اش��غالگرانه صهيونيست ها و آمريکا در منطقه و در 
موضوع كرانه باختری به تش��ديد تندباد بحران و پاسخ 
قاطع مقاومت فلس��طين منجر می شود و شرايط موجود 
نشان می دهد كه فلسطين آماده انتفاضه جديدی است. 
جوزيپه پررونی س��فير ايتاليا در تهران هم با برشمردن 
همکاری های ايتاليا و جمهوری اسالمی ايران گفت: اراده 
ايتاليا در برگيرنده سياست كلی اين كشور در صيانت از 
روابط منس��جم، تاريخی و ريشه دار با جمهوری اسالمی 
اي��ران اس��ت. وی نقش تهران را در كمك ب��ه مبارزه با 
تروريسم در منطقه ستود و بر اهميت تداوم همکاريهای 
دو كش��ور تاكيد كرد. پررونی ب��ا ابراز نگرانی از تحوالت 
در بخش هايی از منطقه و از جمله ش��رايط انس��انی در 
فلسطين تاكيد كرد: ارتباط دوستانه پارلمانی در تحکيم 
رواب��ط دوجانبه نق��ش بس��زايی دارد و ايتاليا همواره از 

تعامل در مناسبات با ايران استقبال می كند«.
در اي��ن ديدار، عالوه ب��ر مناس��بات پارلمانی، تحوالت 
منطق��ه ای و بين المللی از جمله؛ س��وريه، عراق، يمن و 
اتحاديه اروپ��ا و همچنين بحران كرونا ويروس نيز مورد 

خانهملت بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

امامرضا)ع(: هر كس اندوه مؤمنی را بزدايد ، خداوند در روز قيامت 
غم از دلش می زدايد.

ربيعی:
ونزوئالكاالبخواهد،ايرانتأمين

میكند
بيان  با  دولت  س��خنگوی 
اينکه اگر در آينده دولت 
و م��ردم ونزوئال ني��از به 
باشند،  داش��ته  كاالهايی 
ت��وان  درص��ورت  اي��ران 
ارسال خواهد كرد، گفت: 
تهديدات آمري��کا تأثيری 

بر تجارت آزاد ما دارد.
علی ربيعی س��خنگوی دولت افزود: روابط تجاری 
اي��ران و ونزوئال ب��ر اس��اس قوانين بي��ن المللی، 
نيازهای دو كش��ور و با در نظر گرفتن همه شرايط 
دوطرف��ه ص��ورت گرفته و در آين��ده نيز بر همين 
منوال خواهد بود. ش��يوه مبادله اعم از ارسال كاال 
و دريافت بهای آن بر اس��اس توافق دو كشور انجام 
می گيرد و بس��ته به ش��رايط گوناگون ممکن است 
تغييراتی در آن اعمال ش��ود. اگ��ر در آينده دولت 
و م��ردم ونزوئال همچنان نياز به كاالهايی داش��ته 
باش��ند كه جمهوری اس��المی ايران قادر به تامين 
آن باش��د، بطور جدی مورد رسيدگی قرار خواهيم 
داد. تهديده��ای آمري��کا تاثيری ب��ر اراده ما برای 
انجام تجارت آزاد و قانونی ميان دو كش��ور نخواهد 
گذاش��ت. وی در مورد اينکه آيا قانون "سزار" بطور 
خاص همکاری اقتصادی بين سوريه و ايران و بين 
اي��ران و لبنان را مورد هدف ق��رار می دهد، اظهار 
داش��ت : ما اهميتی به اين قان��ون گذاری ها نمی 
دهيم. اگر هدف قانونگ��ذاران امريکايی هدف قرار 
دادن مناسبات اقتصادی ايران با كشورهای لبنان و 
س��وريه باشد، نشان دهنده عدم اطالع آنها از عمق 
روابط و پيوندهای ماس��ت. البت��ه اين تالش های 
بيهوده برای ما تازگی ندارد. رژيم آمريکا سالهاست 
كه می كوش��د از طريق ابزارهای نظامی، سياسی و 
خرابکاری، ملت های منطقه را از هم جدا كند و هر 
بار متحمل شکس��ت شده است. ما اطمينان داريم 
كه آنها اينبار هم شکس��ت خواهن��د خورد. ما اين 
قانون داخلی آمريکا را غيرس��ازنده و مداخله آميز 

می دانيم و آن را محکوم می كنيم.
ربيعی درباره روابط روس��يه،  چي��ن و ايران را در 
صحنه بي��ن المللی اظهار داش��ت: م��ا در يکی از 
بهتري��ن دوره ه��ای روابط تاريخی ايران و روس��يه 
هستيم. مناس��بات ما در همه زمينه های همکاری 
اقتصادی و استراتژيك به سرعت در حال پيشرفت 
است. دو ملت بزرگ ايران و روسيه در كنار يکديگر 
موفق به ناكام گذاش��تن پ��روژه خطرناك آمريکا و 
متحدانش در سوريه ش��ديم. اگر همکاری ايران و  
روس��يه نبود، امروز داعش بر مناطق گس��ترده ای 
از مديتران��ه تا بين النهرين حکومت و كش��ورهای 

بيشتری را در سراسر جهان تهديد می كرد. 
وی افزود: همينطور ايران و روسيه نمونه همکاری كم 
نظيری را در دفاع از چندجانبه گرايی و استقرار حقوق 
بين الملل به نمايش گذاشته اند. ما مصمم هستيم كه 
روابط دو ملت را عميق تر كنيم. نزديك شدن هرچه 
بيش��تر ايران و روسيه نه تنها برای ملت های منطقه 
بلکه برای سراس��ر جهان نويد بخ��ش صلح و ثبات 
بيشتر است. اين همکاری عليه هيچ كشوری نيست 
مگر كشورهايی كه راه زورگويی و قلدری را در روابط 
بي��ن الملل انتخاب می كنند و حقوق س��اير ملت ها 
را لگدمال می كنند. س��خنگوی دول��ت در ارزيابی 
استفاده روسيه و چين از حق وتو در برابر پيش نويس 
قطعنامه ای برای تمديد تحريم تسليحاتی عليه ايران 
تصريح كرد: اميدواريم كه روسيه و چين به عنوان دو 
قدرت بزرگ و دو كش��ور مس��ئوليت پذير بر سر راه 
كس��انی كه هدفی جز فروپاش��ی صلح و امنيت بين 
الملل و ديکته كردن ديدگاه هايشان به ساير ملت ها 

آنا ندارند، بايستند. 

درخواستمجددايرانبرایپيگيری
پروندهچهارديپلمات
ربودهشدهايران

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران به مناسبت 
14 تيرماه، سی و هفتمين سالروز ربايش 4 ديپلمات 
كشورمان به دس��ت مزدوران رژيم صهيونيستی در 

لبنان بيانيه ای منتشر كرد.
در بيانيه وزارت خارجه نوشته شده؛ سی و هفت سال 
از واقعه ربوده شدن 4 ديپلمات كشورمان آقايان سيد 
محسن موسوی، احمد متوسليان، كاظم اخوان و تقی 
رستگار مقدم، توسط مزدوران رژيم صهيونيستی در 
نقطه ايست بازرس��ی برباره در شمال لبنان در سال 

1982 می گذرد.
در ادامه بيانيه آمده است؛ متاسفانه جامعه بين المللی 
و سازمانهای مدعی حقوق بشری در قبال اين جنايت 
هيچ اقدام جدی انجام نداده اند و رژيم صهيونيستی 
ك��ه همچنان با حمايت آمريکا به جنايات و اقدامات 
ناق��ض قوانين بين الملل��ی خود ادام��ه می دهد، از 
پذيرفتن مس��ئوليت در اين مس��اله طف��ره می رود. 
جمهوری اس��المی اي��ران با قدردان��ی از همکاری و 
اقدام��ات دولت لبنان برای تعيين سرنوش��ت چهار 
ديپلمات مذكور بار ديگر از مقامات لبنانی و همچنين 
از دبيركل سازمان ملل متحد و صليب سرخ جهانی 
و ديگ��ر نهادهای بين المللی مجدانه می خواهد تا به 
وظيفه ذاتی، حقوقی و انس��انی خود در پيگيری اين 
پرونده عمل نمايند و تمام تالش خود را برای روشن 
ش��دن وضعيت ديپلماتهای ربوده شده به كار برند و 
در همين چارچوب، مجددا بر پيش��نهاد خود مبنی 
بر تشکيل كميته حقيقت ياب از سوی صليب سرخ 

جهانی تاكيد دارد.

گزارشخبر
چرا دوباره کرونا در ایران اوج گرفت؟
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