
ضرورت شکایت ایران علیه آمریکا
وزارت خارجه قاطعانه عمل کند

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: در هر صورت 
این حق برای ایران محفوظ است که توسط دستگاه 
دیپلماسی این اقدام آمریکایی ها را پیگیری حقوقی 

کند. وزارت خارجه قاطعانه عمل کند.
محسن جلیلوند کارشناس روابط بین الملل با اشاره 
به اقدام جنگنده های متج��اوز آمریکایی در تعرض 
به یک فروند هواپیمای مس��افربری ایرانی در حریم 
هوایی س��وریه  اظهار کرد: خ��ود آمریکایی ها روایت 
می کنند که با رعایت فاصله ایمن و قانونی این اقدام 
را انجام داده و حرکت آنها حالت تهدیدآمیز نداشته 
اس��ت. اما به هر حال این اق��دام از نظر حقوق بین 

الملل به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
وی افزود: این حق برای ایران محفوظ اس��ت که در 
مجامع بین المللی شکایت کرده و اقدام آمریکایی ها 
در ب��ه خطر انداختن هواپیمای مس��افربری و جان 
مسافران را محکوم کند. جلیلوند یادآور شد: مسئله ای 
که باید به آن توجه داش��ت این اس��ت که سیاست 
بین الملل مقدم بر حقوق بین الملل اس��ت و اساساً 
سیاس��ت بین الملل حوزه قدرت است. در حالی که 
حوزه حقوق بین الملل عرصه قانون و مقررات است. 
این کارشناس روابط بین الملل افزود: امریکایی ها به 
نح��وی با این اقدام می خواهن��د این پیام را به ایران 
بدهن��د که م��ا از این به بعد این مش��کالت را برای 
شما در آسمان س��وریه و عراق ایجاد می کنیم و به 
نظر می رسد که آنها روند جدیدی را می خواهند طی 
کنند. وی در خصوص اقدامات دس��تگاه دیپلماسی 
کش��ورمان برای پاس��خ به اقدام آمریکا، خاطرنشان 
کرد: در هر صورت این حق برای ایران محفوظ است 
که توسط دستگاه دیپلماسی این اقدام آمریکایی ها 
را پیگیری حقوقی کند. وزارت خارجه قاطعانه عمل 

کند.  مهر

خبر

مش��اور رهبر انقالب در امور بین الملل که در 
دیدار اخیر الکاظمی با رهبری حضور داش��ت، 
در گفتگوی��ی ضم��ن بیان ابع��اد مختلف این 
دیدار، درباره اهمیت رابطه ایران عراق، اخراج 
نیروه��ای آمریکایی از منطقه و ترور مظلومانه 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت.
در پی س��فر روز سه ش��نبه 1 مردادماه 1399 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران و 
اولین دیدار خارجی حضرت آیت اهلل  خامنه ای 
رهب��ر معظ��م انقالب پس از ش��یوع کرونا که 
به صورت حضوری انجام می ش��د و نش��انه ای 
از اهمیت این س��فر بوده اس��ت. ب��ا توجه به 
حض��ور علی اکبر والیتی در ای��ن دیدار، پایگاه 
گفتگویی   KHAMENEI.IR اطالع رسانی 
با مش��اور رهبر انقالب اس��المی در امور بین 
الملل در خصوص ای��ن رویداد مهم و تاثیرات 
آن انجام ش��د تا بتوان ابعاد متنوع این سفر را 

مورد بررسی و ارزیابی بیشتری قرار داد. 
والیتی در این گفتگو درباره اهمیت رابطه  ایران 
و عراق، اخراج نیروه��ای آمریکایی از منطقه، 
مهمان کش��ی و ترور مظلومانه س��ردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی، تحوالت پیش رو مطالبی 

را عنوان کرد که گزارش آن ارائه می گردد.
والیت��ی با اش��اره ب��ه تجربه  حض��ور خود در 
دیداره��ای خارجی رهبر انقالب اس��المی در 
طی س��ال های طوالن��ی بعد از انق��الب، این 
دی��دار را یکی از اس��تثنایی ترین مالقات های 
معظم له دانس��ت و گفت: بعد از شیوع پاندمی 
وی��روس کرونا، رهبر انقالب اس��المی مالقات 
خارجی نداش��تند و با توجه به ضرورت رعایت 
مالحظ��ات و محدودیت ها و به خصوص توجه 
معظم له به رعایت نکات و مالحظات بهداشتی 
از سوی همه مردم در سطح عمومی جامعه که 
به طور طبیعی رهبر انقالب اس��المی که رفتار 
و بیانش��ان الگو هست نیز ش��امل می گردید، 
مالقات��ی به صورت حضوری انجام نش��د اما با 
توج��ه به اهمی��ت این س��فر و علیرغم برخی 
مخاطرات به واس��طه ش��یوع وی��روس، دیدار 
حضوری انجام ش��د و می تواند نشانه اهمیتی 
باشد که جمهوری اس��المی ایران برای رابطه  
خود با عراق قائل است و شخص رهبر انقالب 
اس��المی که در حقیقت قائد حرکت های مهم 
راهبردی در حوزه سیاس��ت خارجی هستند، 
این مالق��ات را انجام دادند ت��ا یادآوری کنند 
به ملت ایران و ع��راق و مردم منطقه و جهان 

که رابطه  دو کش��ور از جای��گاه مهم و ویژه ای 
برخوردار است.

مش��اور رهبر انقالب اس��المی به نکته دوم در 
اهمی��ت این دیدار اش��اره و با توجه به این که 
انتخاب آق��ای مصطفی کاظمی حاصل اجماع 
نیروهای داخلی عراق بوده است افزود: در عراق 
امکان ندارد کسی در مهمترین شغل و موقعیت 
حکومت قرار بگیرد بدون اینکه اجماع ملی را 
همراه داش��ته باش��د و این نکته بسیار مهمی 
محس��وب می گ��ردد. البته پس از س��رنگونی 
حکوم��ت دیکتاتوری صدام حس��ین، معموال 
نخست وزیران عراق اولین سفر خود را به ایران 
انجام داده اند و لذا اولین س��فر آقای مصطفی 
کاظم��ی پس از انتخاب به ایران انجام ش��د و 
مورد توجه ناظران بین المللی هم قرار گرفت و 
لذا این دیدار در شکل، موقعیت زمانی و مکانی 
و محتوا  مهم بوده اس��ت ضمن آن که در ابتدا 
آقای مصطفی کاظمی در نهایت احترام وارد و 
از کلمه  قائد برای رهبر انقالب اسالمی استفاده 
کردند و این نشان دهنده  موقعیت ممتاز رهبر 
انقالب اس��المی در بین کش��ورهای دوست و 

متحد منطقه ای ایران است.
وی همچنی��ن به لحاظ محتوایی به مواردی از 
فرمایشات رهبر انقالب اس��المی اشاره کرد و 
افزود: آمریکایی ها در داخل خاک عراق میهمان 
رسمی دولت و مردم این کشور، شهید بزرگوار 
مرحوم س��پهبد حاج قاسم سلیمانی به همراه 
میزبان وی یعنی ش��هید ابومهدی المهندس 
را به شهادت رساندند و این بزرگترین جنایت 
آمریکایی ها علیه ایران بعد از انقالب محسوب 
می ش��ود. لذا جمهوری اس��المی ایران از این 
جنایت نخواهد گذشت و از آمریکائی ها انتقام 
خواهد گرفت. نکته  مهم دیگر این که عراق هم 
طبیعی است که از این جنایت نگذرد، چرا که 
هم یک اهانت بزرگ به عراقی ها شد، حکومت 
مس��تقل و مقتدر عراق مهمان رسمی داشته 
که توسط اش��غال گران آمریکایی به شهادت 
رس��ید و طبیعی اس��ت که حکومت عراق هم 
نگذرد و لذا اولین عکس العمل آنها که بس��یار 
قابل تقدیر است مصوبه  مجلس عراق بر اساس 
خواست مردم، اخراج آمریکائی ها از این کشور 

بوده است.
والیتی تاکید کرد: این به معنای دخالت ایران 
در ام��ور داخل��ی عراق نیس��ت و به هیچ وجه 
جمهوری اس��المی ایران در امور داخلی هیچ 

کشوری و از جمله عراق دخالت نمی کند بلکه 
این تصمیم خود مردم عراق اس��ت که با یک 
اکثریت قابل مالحظه ای مجلس عراق به اخراج 
آمریکائی ها رأی داده و انش��ااهلل محقق خواهد 
شد. البته این توقع ما از کشور و مردم دوست 
و برادر عراق اس��ت که پاسخ این مهمان کشی 
و میزبان کش��ی آمریکائی ه��ا را بدهند که هم 
میزبان که فرمانده بس��یار مهم حشدالشعبی 
ش��هید ابومهدی المهندس بود و هم میهمان 
او که حاج قاس��م سلیمانی شخصیت ارزنده  و 
بزرگ تاریخ معاصر و مبارزات ایران است را به 
شهادت رس��اندند و بدون تردید مردم ایران از 

خون شهید حاج قاسم سلیمانی نمی گذرد.
وی افزود: ایران به عنوان یک کش��ور همسایه 
و با دعوت م��ردم و دولت عراق، جوانهایش را 
فرس��تاد تا در کنار جوان های عراقی علیه این 
حکومت تکفیری جانی بجنگند و خون جوانان 
ایران و عراق با هم مخلوط و یکی ش��ده است 
و هی��چ پیوندی قوی  ت��ر از پیوند خون بین دو 

ملت نیست.
والیتی به اقدامات کش��ورهای دیگر همس��ایه 
ع��راق هم اش��اره کرد و افزود: از س��وی دیگر 
بعضی از همس��ایگان عراق 15 سال، 16 سال 
تروریست به عراق صادر کردند و آمریکایی های 
مدعی مبارزه با داع��ش هم دروغ می گویند و 
تا جایی که ترام��پ در مناظرات انتخاباتی به 
خانم کلینتون می گفت زمانی که وزیر خارجه 
بودی داعش را ایجاد کردی و از ساختن داعش 
در عراق حمای��ت کردید و آمریکایی ها داعش 
را س��اختند و بعضی کش��ورهای منطقه مانند 
عربس��تان سعوی هم کمک کردند که در واقع 

دخالت در امور داخلی عراق است. 
مشاور رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر این که 
طبیعی است رابطه  دو کشور ممتاز و بی نظیر 
باش��د گفت: نکته ای که رهبر انقالب اسالمی 
در رابط��ه با اص��ل انتقام گرفتن از مس��ببین 
شهادت حاج قاسم سلیمانی فرمودند این یک 
بیان اس��تراتژیک و تعیین کننده در منطقه و 
صحنه  بین المللی اس��ت و ی��ادآوری فرمودند 
که ما همچنان مصمم به انتقام گرفتن هستیم 
و این آغاز یک یادآوری اس��تراتژیک در ایجاد 
تحوالت آینده  مثبت منطق��ه ای برای این که 
سرنوش��ت منطقه به دست کشورهای منطقه 
باشد است. در واقع ایران، عراق، سوریه، لبنان 
و فلس��طین و مجموعه  مقاومت تعیین کننده  

آینده  و سرنوشت منطقه انشااهللهّ بدون حضور 
آمریکایی ها خواهند بود و آنها نتیجه  و مکافات 
جنایاتی ک��ه انجام دادند خواهند دید و همان 
طور که مردم ایران نمی گذرند، مردم عراق هم 

نخواهند گذشت.
والیتی به موضوع مرجعیت در عراق هم اشاره 
و تاکید کرد: نکته  بسیار مهمی که مکررا رهبر 
انقالب اس��المی در دیدار با مس��ئوالن عراقی 
در گذش��ته و حال داش��تند این ک��ه همواره 
تأکید فرمودند وجود حضرت آیت اهللهّ العظمی 
سیستانی در عراق نعمت بزرگی است و قدر آن 
را باید بدانی��م و می دانیم که چه نقش بزرگی 
در اینکه مردم عراق متحد، منسجم و عزتمند 
باقی بمانند و هر روز بیشتر به سمت پیشرفت 
گام بردارند داشتند. تأکید رهبر انقالب اسالمی 
در تبعیت از فرمایشات مرجعیت عظیم نجف 
حضرت آیت اهللهّ سیستانی، سیاست ثابت معظم 
له است. مش��اور رهبر انقالب اسالمی در امور 
بین المل��ل در بخش دیگری از س��خنان خود 
به نکته مهمی از بیانات رهبر انقالب اس��المی 
اش��اره کرد که ممکن اس��ت بعض��ی حافظه  
تاریخی شان یاری نکند و الزم است این تحلیل 
و عم��ق آن را بدانند افزود: در ابتدای اش��غال 
ع��راق در س��ال 2003 توس��ط آمریکائی ها، 
نماینده ای را به عن��وان نماینده  دولت آمریکا 
برای حکومت در ع��راق انتخاب کردند، با این 
تصور قرن نوزدهمی که مثاًل حاکمیت استعمار 
انگلیس بر هند اس��ت ک��ه در آن زمان نایب 
السلطنه مش��خص می کردند و برمر هم گویی 

نایب الس��لطنه  آمریکائی ها در عراق بود، غافل 
از اینکه مردم عراق، مردمی متفاوت، ش��جاع 
با ریش��ه های تمدتی عمیق، مقاوم و اس��توار 
برای حفظ اس��تقالل کشورش��ان هس��تند و 
معلوم بود برم��ر نماینده  دولت متجاوز آمریکا 
را به عنوان حاکم خودش��ان نمی پذیرند و لذا 
خیلی زود غروب کرد و مردم عراق توانس��تند 
وی را کن��ار بزنن��د، حاکمیتی ب��رای او باقی 
نگذاشتند و حکومت عراق را نمایندگان مردم 
عراق در دس��ت  گرفتند. برمر در حقیقت یک 
کار نمادین قرن نوزدهمی بود که آمریکائی ها 
مانند سیاست انگلیس در قرن نوزدهم در هند 
می خواس��تند انج��ام دهند که مردم ش��جاع، 

روشن و مبارز عراق این اجازه را ندادند.
والیتی در بخش پایانی سخنان خود به جایگاه 
حشدالشعبی اشاره کرد و گفت: حشدالشعبی 
در حقیقت برای مردم عراق یک نعمت اس��ت 
که جوانان متدین، انقالبی و وطن پرست عراقی 
برای دفاع از کش��ور، عزهّت، اتحاد و همبستگی 
به قیمت خون خودش��ان حضور پیدا کردند و 
این حاصل تفکر عراقی هاس��ت و نشان دهنده 
این اس��ت که ع��راق همان عراقی اس��ت که 
همواره نقش مهمی در تاریخ اس��الم داش��ته، 
بغداد در تاریخ اسالم مرکز جغرافیای سیاسی 
جهان اس��الم بوده و بالقوه یک��ی از قوی ترین 
کشورهای عرب اس��ت و تمام عوامل مؤثر در 
تش��کیل یک ملت قوی، مقتدر و ریش��ه دار را 
دارن��د و به لحاظ معنوی، فرهنگی، نعمت ها و 

ظرفیت ها، ملتی بی نظیر هستند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی امروز با 
حضور در آب های بین المللی و به اهتزاز در آوردن پرچم 
مقدس جمهوری اس��المی ایران در آب های دوردس��ت، 
دس��ت بلند نظام در برابر تهدیدات دش��من اس��ت. امیر 
دریادار حسین خانزادی با سفر به استان اصفهان با خانواده 
ناواس��توار یکم شهید جعفر کوهی فارق از شهدای حادثه 
ش��ناور کنارک دیدار و گفتگو کرد. فرمانده نیروی دریایی 
ارتش صبر و ش��کیبایی خانواده های شهدا را یک موهبت 

الهی دانس��ت و گفت: حامل پیام تسلیت و تبریک از 
طرف دفتر فرمانده��ی معظم کل قوا و همچنین 
فرمانده کل ارتش به ش��ما عزیزان هستم که بی 
ش��ک همه فرماندهان و کارکن��ان نیروی دریایی 
ارتش به شما خانواده ای ش��هدای گرانقدر افتخار 
می کنند و این دلدادگی قلبی ش��ما به نظام باعث 

غرور مردم ایران و سرشکستگی دشمن شده 
است. دریادار حسین خانزادی با اشاره به 

اینکه شهدای گرانقدر ما با الگو گرفتن 
از آموزه های دینی و انقالبی مس��یر 
واالی��ی را برای خدم��ت به میهن 
انتخاب کردند، خاطر نشان کرد: در 
دیدارهایی که توفیق داش��تیم در 
محضر مقام معظم رهبری باشیم 
ایش��ان هم��واره حض��ور نیروی 
انس��انی مؤمن، معتقد و شجاع را 
بس��یار ارزش��مند و تأثیر گذار در 
نی��روی دریایی ارتش دانس��تند و 

خاطر نشان کردند: ملتی که شهادت 

افتخار آن است اس��ارت ندارد. وی افزود: امروز جمهوری 
اس��المی ایران با تمام فش��ارها و تحریم ه��ای ظالمانه با 
اقتدار در برابر همه دسیس��ه های دش��من ایستاده است و 
در س��ربلندی و افتخار عرض می کنم که نیروهای مسلح 
و بخصوص نیروی دریایی ارتش در س��اخت تجهیزات به 
طور صد در صد خودکفا است و هیچ زمانی دست نیاز به 
سوی دشمنت دراز نخواهد کرد که این یک افتخار است. 
دریادار خانزادی با اشاره به اینکه همه ابزارهای 
چشم پرکن و تسلیحات دشمن در برابر ایمان 
و توانایی های نیروی انس��انی م��ا ناکارآمد 
اس��ت؛ گفت: امروز انقالب اسالمی ایران 
عزت و س��ربلندی خود را مدیون خون 
پاک ش��هدا می داند. وی با تاکید بر 
ارت��ش جمهوری اس��المی  اینکه 
ایران در هشت سال دفاع مقدس 
۴۸ هزار ش��هید را تقدیم انقالب 
اس��المی کرده است، افزود: نیروی 
دریای��ی ارت��ش امروز ب��ا حضور در 
آب ه��ای بین المللی و به اهتزاز در آوردن 
پرچم مقدس جمهوری اس��المی ایران در 
آب های دوردست، دست بلند نظام در برابر 
تهدیدات دش��من است و همه کشورهایی 
که چش��م طمع به مرزهای ای��ران دارند 
بدانن��د ک��ه نیروهای مس��لح کش��ور با 
چشمانی بیدار، ایمان قلبی و با تجهیزات 
به روز آماده در برابر هرگونه گستاخی و 

زورگویی هستند.روابط عمومی ارتش

عض��و کمیس��یون کش��اورزی 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
حجاریان  توسط  گندم  واردات 
در س��ایه یک تصمیم ضدملی 

صورت گرفته است.
رحمت اله نوروزی در پاس��خ به 
س��والی درباره ماجرای واردات 
گندم توس��ط سعید حجاریان، 
مته��م اصلی در ای��ن فرایند را 
تصمی��م گیرن��دگان وق��ت در 
نهادهای ذیربط به ویژه وزارت 
جه��اد در مورد ح��ذف بودجه 
خودکفای��ی گن��دم دانس��ت و 

اظهار داشت:. اقداما ت شرکت متعلق به آقای حجاریان 
ب��ه خودی خود غیر قانونی نیس��ت و مطاب��ق با قوانین 
موجود کشور انجام شده و تا اینجای کار مشکلی نیست 
اما وقتی بحث تصمیمات ض��د تولید ملی و خودکفایی 
و همچنین ویژه خ��واری و رانت خواری به میان می آید، 

دیگر داستان فرق می کند.
وی ب��ا بیان اینکه " آق��ای حجاریان این حق را دارد که 
همانند هر فرد دیگر ایرانی شرکت تأسیس کند و فعالیت 
تجاری انجام دهد"، فعالیت تجاری ش��رکت حجاریان را 
در س��ایه یک تصمیم ضد ملی توصیف کرد که تیشه به 

ریشه اعتماد به نفس و استقالل کشور می زند.
رئی��س مجمع نمایندگان اس��تان گلس��تان در مجلس 
شورای اس��المی با بیان اینکه اس��تان گلستان سومین 
تولیدکننده گندم کش��ور است، واردات را یک امر کاماًل 

مصطل��ح و معم��ول خوان��د و 
در عی��ن حال این پرس��ش را 
مطرح کرد ک��ه آیا برای تولید 
مل��ی در هر محصول��ی نهایت 
کاری ک��ه می ش��ده، ص��ورت 
گرفته یا خیر که سراغ واردات 
رفته اند؟ چه کمکی به کشاورز 
کرده ایم که قیمت تمام ش��ده 
دولت  یابد؟  کاهش  محصولش 
و نظ��ام چق��در از خ��ود مایه 
گذاش��ته اند تا به کشاورز برای 
تولی��د علمی و تجاری و مدرن 
محصول��ش کم��ک کنن��د که 
نیازمان به واردات کمتر ش��ود؟ این فقط به کش��اورزی 
مربوط نمی ش��ود؛ به همه محصوالت و کاالهایی مربوط 
می شود که در داخل کشور ظرفیت تولید آن وجود دارد 
اما اکنون وارد می ش��ود. نوروزی با طرح س��واالت فوق، 
تصریح ک��رد: در این مورد خاص بیش از آنکه حجاریان 
زیر سوال باشد، افرادی زیر سوال هستند که زمینه این 

اقدام قانونی اما ویژه خوارانه را فراهم کرده اند.
وی از وزیر جهاد کش��اورزی خواس��ت حس��اب خود را 
از اف��رادی که پیش از این زمینه نیاز بیش��تر کش��ور به 
واردات گندم را فراهم کرده اند، جدا و مش��خص کند در 
طی س��ال های اخیر و دس��تکم در 10 سال گذشته چه 
اقدامی در مس��یر خودکفایی گندم انجام شده تا مردم و 
نمایندگان مردم قضاوت کنند که زمینه اینگونه واردات 

از کجا ایجاد شده است.مهر

ادامه از صفحه اول
اکنون نی��ز اگر اتفاقی برای هواپیمای مس��افربری 
ایران در آس��مان س��وریه افتاده بود، این بار مانند 
اق��دام تروریس��تی در هدف ق��رار دادن هواپیمای 
مس��افربری ایرباس ایرانی در آسمان خلیج فارس، 
بی پاسخ نمی ماند و قطعاً نیروهای مسلح جمهوری 
اس��المی ایران که از توانمندی های الزم برخوردار 
هستند، پاس��خ این جنایت را می دادند به گونه ای 
که خانواده س��ربازان آمریکای��ی در منطقه باید به 

عزا می نشستند. 
فرمانده کل ق��وا بارها تأکید کرده اند که زمان بزن 
و در رویی پایان یافته است و اگر دشمن یکی بزند 

ده تا خواهد خورد.
آمریکا دس��ت از پا خطا کن��د، نتیجه آن را خواهد 
دید و سران رژیم ایاالت متحده این موضوع را درک 
کرده اند و برای آن که از یاد نبرند، موشکباران عین 
االس��د را مدام به ی��اد بیاورند و فیل��م آن را بارها 

ببینند.
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گزارش

مرحله جدید رزمایش کمک مؤمنانه از این  هفته آغاز می شود
رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اس��تان تهران، با اشاره به موج 
دوم کرونا از آغاز مرحله جدید رزمایش سراس��ری کمک مؤمنانه از هفته 

آینده و با آغاز دهه کرامت و امامت خبر داد.
حجت االسالم سیدمحس��ن محمودی با اشاره به رزمایش سراسری کمک 

مؤمنانه در موج دوم کرونا بیان کرد: 
مرحله جدید رزمایش سراس��ری کمک مؤمنانه در دهه والیت و امامت از عید 
قربان تا غدیر ش��روع خواهد ش��د و در ماه محرم و صفر نیز مرحله دیگری از این 

کمک ها به مردم ارائه خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: تالش می کنیم تمام خانواده هایی که در این بحران آسیب 
دیده اند را تحت پوش��ش قرار دهیم و بس��ته های معیش��تی به همه افرادی که در 

مرحله شناسایی شده مجددا اهدا خواهد شد.  میزان

مهمترین دغدغه مجلس حل مشکالت اقتصادی مردم است
نماینده مردم اراک در مجلس گفت:برخی از جریان های سیاسی شکست 
خورده درانتخابات، عالقه ندارند که مجلس انقالبی کارنامه موفقی داشته 
باش��د و به همین دلیل کامال حس��اب ش��ده برای مجلس حاشیه ایجاد 
می کنند. محمدحسن آصفری با انتقاد از کسانی که به دنبال حاشیه سازی 
برای مجلس هستند، گفت: امروز مهمترین دغدغه مجلس، مسئله معیشت 
و حل مشکالت اقتصادی مردم است اما برخی افراد در بیرون از مجلس سعی 
می کنند که مجلس را به حاشیه ببرند. وی افزود: مسائلی چون سن ازدواج، ازدواج 
اجباری و رس��الت زنان برای بچه داری در دس��تور کار مجلس نیست اما برخی از 
افراد تالش می کنند که با طرح این مباحث، برای مجلس حاشیه سازی کنند. وی 
گفت: چهار س��ال مجلس در اختیار جناح سیاس��ی مقابل بود و اگر قرار بود آنان 

کاری برای حل مشکالت مردم انجام دهند، باید انجام می دادند.  مهر

بنیاد مستضعفان با  جوانان انقالبی مناطق محروم را آباد می کند 
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد مستضعفان با بکارگیری نیروهای انقالبی 
جوان در شهرستان های هدف ورود کرده تا بتواند با کار جهادی و شبانه روزی 
این جوانان تحولی مناس��ب در زمینه آبادانی مناطق ایجاد کند. سیدپرویز 
فتاح در جلس��ه شورای اداری شهرستان زهک اظهار داشت: آشنایی خوبی 
نس��بت به منطقه سیس��تان دارم و زمانی که وزیر نیرو شدم نخستین سفر 
استانی من و نخستین پروژه ای که تعریف کردم مربوط به منطقه سیستان بود. 
وی افزود: امس��ال سقف اعتباراتی که بنیاد مستضعفان برای شهرستان های پایلوت 
آبادانی و پیشرفت در نظر گرفته نسبت به سال گذشته پیشرفت مناسبی داشته است. 
سال گذشته حدود پنج میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان زهک در نظر گرفته شده 
بود که این اعتبار امسال حدود ۴0 میلیارد تومان است و ما در این سفر 20 میلیارد 

تومان اعتبار بیشتر برای این شهرستان در نظر می گیریم.  تسنیم

چه کشکی چه دوغی

ش��بکه خبر: رکورد آم��ار قربانیان 
کرونا در ایران شکست.

با توج��ه به این خبر به نظر ش��ما 
کدام یک از اخبار زیر بالفاصله پس 

از آن پخش خواهد شد؟
الف( آمریکا همچن��ان رکورددار قربانیان کرونا در 

جهان
ب( پلیس آمریکا چند ش��هروند دیگر را در ایالت 

های سیاتل و میاتل قتل عام کرد.
ج( قیمت نهاده های دامی باال رفت.

د( سفیر زیمباوه در گینه بیسائو برکنار شد.
ی��ک نماین��ده مجلس: م��ن در تش��ریح جزییات 
نشست کمیس��یون عنوان کردم وزیر اطالعات در 
جمع بن��دی صبحت ه��ای خود گفته ک��ه مردم از 

عملکرد دولت رضایتی ندارند.
عبارت فوق ی��ادآور کدام یک از ضرب المثل های 

شیرین فارسی است؟
الف( چشم بسته غیب گفتن

ب( از کرامات پیر ما این اس��ت/ ش��یره را خورد و 
گفت شیرین است

ج( هر که گوید کالغ همان باز است/ نشنودش که 
دیده ها باز است

د( چ��را عاق��ل گوی��د چیزی ک��ه فردا م��ی کند 
تکذیب؟

روایت والیتی از دیدار اخیر نخست وزیر عراق با رهبر انقالب

دریادار خانزادی:

نیروی دریایی دست بلند نظام در برابر تهدیدات 
دشمن است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

واردات گندم توسط حجاریان در سایه یک 
تصمیم ضدملی صورت گرفته است


