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س��ه ماه به انتخابات رياست جمهوری امريکا باقی مانده و 
ترامپ برای جبران ناكامی های خود در داخل اين كش��ور 
و بحران كرونا و تبعيض نژادی از يك س��و و كس��ب رأی 
و انح��راف افکار عمومی از س��وی ديگر دس��ت به حركات 

ماجراجويانهو خطرناك در منطقه می زند. 
مزاحمت و تهديد جنگنده های متخاصم ارتش تروريس��ت 
امريکا در آسمان سوريه عليه پرواز هواپيمای 1152 ماهان 
كه روز پنجش��نبه دوم مرداد صورت گرفت موجب ش��د تا 
خلب��ان آن ناچار دس��ت  به كاهش ناگهان��ی ارتفاع زده و 

مسافران آن ساعتی سخت و نفس گير را بگذارنند. 
اين خبر را ابتدا خبرگزاری رويترز و شبکه الميادين لبنان 
منتش��ر كردند و از ايجاد مزاحم��ت جنگنده های متخاصم 
برای هواپيمای مس��افربری ايران در آس��مان سوريه خبر 
دادند و س��اعاتی بعد معلوم ش��د كه جنگنده ها متعلق به 

آمريکا بوده است.
 واكنشهایداخلیمقاماتكشورمان 

اين اقدام امريکا از س��وی مقامات كش��ورمان واكنش��های 
متعددی داش��ت از جمله »حس��ام الدين آش��نا«  مش��اور 
رييس جمه��وری درباره مزاحم��ت جنگنده های آمريکايی 
برای هواپيمای مس��افربری ايران در حساب توييتری خود 
نوش��ت: »كس��ی كه جان رهبرانش را دوست دارد با جان 

مسافران ما بازی نمی كند.« 
»اردشير مطهری«  نماينده گرمسار در مجلس نيز تصريح 
كرد: »با تهاجم به هواپيمای مس��افربری ايرانی می خواهند 
اي��ران را تحريك كنن��د، اما خب��ر ندارن��د ايرانی ها فقط 
موشك های خوبی نمی سازند، بلکه شطرنج بازان خوبی هم 
هس��تند.« وی ادامه داد: »منتظر انتقام سخت  باشيد، اما 

زمان و مکانش با ماست. ايران می داند چه می كند.«
»ولی اسماعيلی«  نماينده گرمی  هم در توييتر خود نوشت: 
»تعرض جنگنده های آمريکايی - اس��راييلی به هواپيمای 
مس��افربری اي��ران بار ديگر هويت وحش��يانه كش��ورهای 

مهاجم را آشکار كرد.  
اي��ن نماينده مجلس با بيان اينکه »اين اقدام وحش��يانه و 
ايجاد رعب و وحش��ت ميان مس��افران ايرانی بی ش��ك بی 
پاس��خ نخواهد ماند«، خاطرنشان كرد: »عامالن اين تهاجم 
منتظر س��يلی محور مقاومت باشند و آمريکايی ها سريعتر 

منطقه را ترك كنند.«
»س��يد عباس موس��وی« س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
جمهوری اس��المی ايران در واكنش به اين مزاحمت گفت: 
»جزئي��ات اين حادثه در دس��ت بررس��ی اس��ت و پس از 
تکميل اطالعات، اقدامات الزم سياس��ی و حقوقی به عمل 

خواهد آمد.«
اس��المی وزير راه با اش��اره به اقدام جنگنده آمريکايی در 
نزديك ش��دن به هواپيمای مس��افربری ماهان اظهار كرد: 
س��ازمان هواپيمايی كش��وری مراتب اعت��راض جمهوری 
اس��المی ايران به اين اقدام را به س��ازمان هواپيمايی بين 
الملل��ی )ايکائو( اعالم كرده و پيگي��ری حقوقی اين اتفاق 
را انج��ام خواه��د داد. وی تصري��ح كرد: اي��ن يك حركت 
تروريستی است كه توسط دولت آمريکا انجام شده و حتما 
بايد كش��ورها و جامعه بين المللی اي��ن حركت را محکوم 
كنند. سخنگوی شورای نگهبان نيز  گفت: اقدام تروريستی 
رژي��م آمريکا ع��الوه بر تعقيب حقوقی ك��ه مقامات دولت 

تاكيد كردند، مستلزم اقدام متقابل نيز هست.
عباس��علی كدخدايی به مزاحم��ت اخير يك جنگنده برای 
هواپيمای مس��افربری ايرانی توس��ط آمريکا واكنش نشان 
داد و در صفح��ه ش��خصی توييتر خود نوش��ت: در مقابل 
تخلفات كش��ورها عالوه بر پيگيری حقوقی، الزم اس��ت از 
اقدام متقابل نيز استفاده شود چرا كه ذات اقدامات حقوقی 

مستلزم طی زمان طوالنی است.
وی تاكي��د كرد: اقدام تروريس��تی رژيم آمري��کا عالوه بر 
تعقي��ب حقوقی كه مقام��ات محترم دول��ت تاكيد كردند 

مستلزم اقدام متقابل نيز هست.
دستيار ويژه بين الملل رئيس مجلس نيز اقدام جنگنده های 
آمريکايی عليه هواپيمای مس��افربری ايران را تحريك آميز 
خواند و گفت؛ بايد دولت اين كش��ور منتظر عواقب كارش 
باش��د. حس��ين اميرعبداللهيان درباره تهديد تروريس��تی 
جنگنده های آمريکايی عليه هواپيمای مسافربری ايران در 
توييتر نوش��ت: تعرض جنگنده های آمريکايی به هواپيمای 
مس��افربری ايران در آسمان سوريه بار ديگر اثبات كرد كه 
حضور بيگانگان در منطقه تهديد جدی عليه صلح و امنيت 

بين المللی به شمار می آيد.
دس��تيار ويژه امور بين الملل رئيس مجلس شورای اسالمی 

اف��زود: بی تردي��د در حالی ك��ه هنوز انتقام س��خت  ترور 
آمريکاي��ی قهرمان بين المللی مبارزه با تروريس��م س��ردار 
شهيد سليمانی عزيز در راه است نظاميان آمريکا با تعرض 
روز اخي��ر و به هواپيمای ايرانی در انتظار تبعات س��نگين 

رفتار تحريك آميز خود باشند.
وی اضاف��ه كرد:صهيونيس��ت ها هم نمی توانند در س��ايه 
بنش��ينند، تحريك كنن��د و بالفاصله بگوين��د ما دخالتی 
نداش��تيم. ابوالفضل عمويی، س��خنگوی كميسيون امنيت 
ملی و سياس��ت خارجی مجلس ش��ورای اس��المی نيز در 
واكنش به نزديك ش��دن هواپيم��ای جنگنده آمريکايی به 
هواپيمای مس��افربری ماهان در آس��مان سوريه بيان كرد: 
اين اقداِم خطرناك و تهديد كننده هواپيماهای آمريکايی، 
خ��الف حق��وق بي��ن المل��ل و در ارزيابی ما ي��ك تهديد 
تروريس��تی اس��ت. او ادامه داد: حضور نيروهای آمريکايی 
در س��وريه و فضای هوايی اين كشور از جمله پايگاه التنف 
كه حادثه مذكور بر فراز آن اتفاق افتاده، غيرقانونی است و 
دولت سوريه حضور نيروهای آمريکايی در خاك اين كشور 

را غيرمشروع می داند.
 تفسيرحقوقیوقانونی 

اين درحالی است كه امريکايی ها كه در تحريمهای اقتصادی 
ايران همچنان به دنبال اهداف خود هس��تند، اينك تالش 
می كنند تا از منظر  حقوقی و بين المللی وارد كارزار شده 

و عمليات روانی را عليه كشورمان فعال كنند . 
»رضا نصری«  حقوقدان بين المللی در حساب كاربری خود 
در توييتر در اين باره نوش��ت: »از 2 س��ال پيش آمريکا و 
البی های اس��رائيل كارزار حقوقی و روانی حس��اب  شده ای 
را علي��ه هواپيمايی »ماهان« آغاز كردند ت��ا با القاء اينکه 
كارك��رد اصلی اين هواپيمايی »نظامی« اس��ت و از اين رو 
می تواند يك هدف مشروع نظامی باشد، ايران را تحت فشار 
ق��رار دهند. ام��روز دارند از اين زمينه  س��ازی بهره برداری 
می كنن��د. آمريکا  در س��ال 2011 با آغاز جنگ س��وريه، 
ماهان اير را به اتهام كمك به نيروی قدس س��پاه پاسداران 
و بار ديگر آن را در س��ال 2019 به دليل حمل موش��ك و 
اقالم هسته ای تحريم كرده و از تمام كشورها خواسته است 

كه اين كشور را در اين اقدام همراهی كنند . 
اي��ن درحالی اس��ت كه ماهان، پس از ش��ركت هواپيمايی 
جمهوری اس��المی ايران اير بزرگترين ش��ركت هواپيمايی 
اي��ران اس��ت و امريکا كه ب��ا تحري��م واردات هواپيماها و  
قطع��ات هواپيماه��ای ايرانی، جان مس��افرين ايرانی را در 

خطر قرار داده اينك مستقيماً وارد ميدان شده است . 
اي��ن اقدام��ات حت��ی در زمان كرون��ا نيز ادامه داش��ت و 
رس��انه های البی امريکايی و صهيونيستی نيز تالش كردند 
تا در منطقه اين گونه عنوان كنند كه عامل اصلی انتش��ار 
وي��روس كرونا در منطقه، پرواز هواپيمايی ماهان به ش��هر 

ووهان چين بوده است. 
در همي��ن حال ب��رای اعتراض ب��ه اين اقدام��ات مقامات 
امريکايی، نماينده دائم كش��ورمان نزد سازمان ملل متحد 
با گوترش دبيركل آن س��ازمان ديدار و صراحتاً تاكيد كرد: 
چنانچه هر حادثه ای در مسير برگشت برای اين هواپيمای 
ايران��ی اتف��اق بيفتد، جمهوری اس��المی اي��ران آمريکا را 

مسؤول آن خواهد شناخت. 
دفتر نمايندگی ايران در س��ازمان ملل متحد هم گفته كه 
به زودی در نامه ای به ش��ورای امنيت و دبيركل س��ازمان 
مل��ل متحد "مرات��ب اعتراض خ��ود را از تهديد هواپيمای 

مسافربری ماهان اعالم می دارد."
ب��ا اين حال بايد در نظر داش��ت كه با وجود آنکه حمله به 
هواپيماهای مس��افری بر خ��الف موازين حقوق بين الملل 
و حقوق بش��ر اس��ت اما اين اولين بار نيست كه امريکا به 
هواپيماهای مس��افری ايرانی در منطق��ه تعرض می كند و 
حادثه حمله به هواپيمای ايرباس مس��افری كش��ورمان در 
آب ه��ای خليج فارس در س��ال 67 نش��ان داد كه مقامات 

اين كش��ور هي��چ مس��ئوليتی در برابر اقدام��ات خصمانه 
خ��ود عليه ايران نمی پذيرند و ايران ب��ا اين تجربه خود را 
مل��زم می داند كه دف��اع حداكثری را از ناوگان مس��افری 
هوايی خود داش��ته باش��د.  »لعيا جنيدی« معاون حقوقی 
رييس جمه��ور هم در اين ب��اره گفت: رفت��ار هواپيماهای 
جنگن��ده در قبال پرواز 1152 هواپيماي��ی ماهان و ايجاد 
مزاحمت برای يك هواپيمای مس��افربری آن هم در خاك 
كش��ور ثالث، نقض آشکار امنيت هوانوردی، تخلف از اصل 
آزادی پ��رواز هواپيماهای غيرنظامی و به عالوه در مغايرت 
با مواد 3 مکرر و 44 پيمان هواپيمايی كشوری بين المللی 
)كنوانسيون شيکاگو( و ضميمه های مربوطه و كنوانسيون 
مونترال 1971 و نيز زير پا گذاش��تن اصول مس��لم حقوق 

بين الملل است.
عقبنشينی 

اين در حالی است كه مقامات امريکايی در اين باره اينگونه 
عن��وان كرده اند كه يك جنگنده آمريکايی از نوع اف15 در 
حوزه ديد يك هواپيمای مس��افربری ايرانی قرار گرفت اما 

اين موضوع در فاصله امن صورت گرفته است.
بر اساس ادعای »بيل اوربان« سخنگوی سازمان تروريستی 
فرماندهی مركزی آمريکا )سنتکام(، دو جنگنده آمريکايی 
اق��دام به پرواز قانونی و هميش��گی خ��ود در حريم پايگاه 
نظامی التنف )در خاك سوريه( همزمان با عبور هواپيمای 

مسافربری ايرانی بر فراز منطقه كردند.
وی در ادام��ه گفت كه بازرس��ی بصری ب��ا هدف اطمينان 
يافتن از امنيت پرس��نل نيروهای ائت��الف در پايگاه التنف 
ص��ورت گرفت و زمان��ی كه خلب��ان اف-15 هواپيما را به 
عنوان هواپيمای مس��افربری ماهان اير شناسايی كرد، اف 
-15 به صورت امن اقدام به فاصله گرفتن از هواپيما كرد.

*در نهايت 
بايد توجه داش��ت به دنبال ش��هادت س��ردار شهيد قاسم 
س��ليمانی مقام معظم رهبری موش��ك ب��اران پايگاه عين 
االس��د در عراق را تنها گوش��ه ای از انتقام س��خت عنوان 
كردند و اينك آمريکايی ها همچنان در وحشت از عمليات 

انتقام جويانه ايران در منطقه بسر می برند. 
در اين ميان امريکا تالش می كند كه برای ايجاد وحش��ت 
در م��ردم كش��ورمان ضمن رج��ز خوانی، ش��رايط رعب و 

وحشت را نيز در منطقه فراهم آورد. 
سه سال پيش بود كه پرواز شماره 6521 شركت هواپيمايی 
آسمان كه از شهرستان المرد استان فارس به مقصد كويت 
در ح��ال حرك��ت بود، با رهگي��ری و مزاحم��ت دو فروند 
هواپيمای جنگی آمريکايی بوبرو شد، كه اين مسئله عالوه 
بر اينکه باعث رعب و وحشت مسافران اين هواپيما شد، با 
تکان های شديد در هواپيما همراه بود. اين وضعيت موجب 

بروز استرس و تشنج در بين مسافران اين پرواز شد.
كارشناسان حقوقی بر اين باورند كه توضيحاتی كه تاكنون 
ارائه ش��ده غيرموجه و فاقد وجهه قانونی است لذا اقدامات 
صورت گرفته توس��ط اي��ن جنگنده ها موجب مس��ئوليت 
بين الملل��ی دولت متب��وع آنها می ش��ود و قابليت تعقيب 
حقوقی را از جمله در ش��ورای ايکائو و دادگاه دادگس��تری 
بين المللی به دنبال دارد.  از اين رو مقامات كشورمان بايد 
ضمن اعالم اي��ن موضوع كه اين اقدام امنيت هوانوردی را  
در منطقه مختل كرده و مغاير كنوانس��يون های بين المللی 
از جمل��ه مقررات ايکائو اس��ت، آن را تخلف��ی بين المللی 
دانسته و در س��ازمان های بين المللی راجع به عواقب اين 
گون��ه ماجراجويی ه��ای امري��کا كه هيچ ثم��ری جز آتش 

افروزی در منطقه ندارد هشدار دهند. 
از سوی ديگر مقامات كشور  پس از اقدامات ديپلماتيك و 
حقوقی به منظور اعالم اعتراض رس��می جمهوری اسالمی 
نس��بت به گس��تاخی اخير آمريکايی ها، الزم است تا پاسخ 
درخوری به آنها بدهند تا ديگر گزينه های روی ميز خود را 

برای مردم بی دفاع و غيرنظامی رو نکنند.

امیر سیاری:

فرهنگ ایثار و شهادت 
برگرفته از فرهنگ عاشورا 

است
س��عيد اوحدی معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد ش��هيد 
و امور ايثارگران با حضور در س��تاد ارت��ش، با امير دريادار 
حبيب اهلل س��ياری معاون هماهنگ كنن��ده ارتش ديدار و 
گفتگو كرد. در اين دي��دار كه به منظور هماهنگی و توجه 
بيش��تر به خانواده های معظم ش��هدا، جانبازان و ايثارگران 
ارتش انجام ش��د، امير سياری با اشاره به رشادت های شهدا 
و جانبازان گرانقدر هشت سال دفاع مقدس، گفت: فرهنگ 
ايثار و شهادت، برگرفته از فرهنگ عاشورای امام حسين)ع( 
اس��ت و اگر اين ايثارگری و رشادت ها نبود، امروز كشور ما 
روی آس��ايش و آرامش نداشت. وی در اين ديدار با تشريح 
برخی مس��ائل و مشکالت خانواده های ش��هدا، جانبازان و 

ايثارگران، گفت: با تعامل س��ازنده ای كه بين ارتش و بنياد 
ش��هيد و امور ايث��ار گران وجود دارد بدنبال توجه بيش��تر 
و رفع مش��کالت اين عزيزان و تس��ريع در رفع موانع ثبت 
جانبازی عزيزان سرافرازی هستيم كه  فاقد مدارك بالينی 
هستند. دريادار سياری با يادآوری اين مطلب كه اميدواريم 
وي��روس منحوس كرونا رخت بربندد و از نزديك بتوانيم بار 
ديگر دست بوس خانواده شهدا باشيم، اظهار كرد: آنچه كه 
شهيدان برای پاس��داری از نظام مقدس جمهوری اسالمی 
انج��ام دادند، در كالم و قلم نمی گنجد و به طور قطع مزد 
اين رشادت ها را خداوند بزرگ خواهد داد كه البته خداوند، 
جن��ت را به اين عزيزان هديه داده اس��ت. در ادامه س��عيد 
اوحدی، معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگ��ران، خدمت رس��انی به خانواده های معظم ش��هدا، 
جانبازان و ايثارگران را يك س��عادت الهی خواند و افزود: با 
هماهنگی های بعمل آمده و با برگزاری جلس��ات تخصصی 
بين كارشناس��ان ارتش و بنياد ش��هيد اميدواريم در اولين 
فرصت بتوانيم در رفع مش��کالت اين عزيزان اقدامات الزم 

انجام  شود.

 بیانیه هیات اعزامی ایران 
به پاریس درباره سانحه 

هواپیمای اوکراینی
هيات اعزامی ايران كه به فرانس��ه سفر كرده بود بعد 
از بررس��ی جعبه سياه هواپيمای اوكراينی بيانيه ای را 
ص��ادر كرد.  مهندس آرش خدايی كه در راس هياتی 
از سازمان هواپيمايی كشوری و تنی چند از مشاورين 
و متخصصين ايرانی به منظ��ور بازخوانی جعبه های 
سياه هواپيمای سانحه ديده اوكراينی به پاريس سفر 
كرده بود، در پايان س��فر و اتمام همکاری مشترك با 
مركز BEA فرانس��ه، بيانيه ای به شرح ذيل منتشر 
كرد: پنجش��نبه دوم مرداد ماه سال 1399، اقدامات 

فنی بازخوانی جعبه سياه هواپيمای سانحه ديده پرواز 
PS752 اوكراينی در البراتوار BEA فرانسه به پايان 
رس��يد.  - اين بازخوانی تحت نظارت ايران و مسئول 
بررس��ی س��انحه و با كمك تجهي��زات و متخصصان 
فرانسوی انجام ش��د. - در اين فرايند، عالوه بر گروه 
ايرانی، نمايندگانی از NTSB و ش��ركت بوئينگ به 
عنوان كشور طراح و سازنده هواپيما، اوكراين به عنوان 
كش��ور محل ثبت و بهره برداری هواپيما و فرانسه به 
عنوان كشور ارائه دهنده امکانات فنی شركت كردند. 
- همچنين نمايندگانی از كشورهای سوئد، انگلستان 
و كان��ادا به همراه نماينده ای از س��ازمان بين المللی 
هوان��وردی) ايکائو ( جهت مش��اهده فرايند بازخوانی 
در اين ماموريت حضور داش��تند.  - نتايج به دس��ت 
آمده از بازخوانی جعبه های سياه برای صحه گذاری 
و تکمي��ل اطالعات موجود و ارائه توصيه های ايمنی 

الزم برای پيش��گيری از رخدادهای مش��ابه استفاده 
خواهد ش��د.  - گروه بررسی سانحه تائيد می كند كه 
اقدامات BEA در تطابق كامل با استانداردهای ايکائو 
و ترتيبات تفاهم ش��ده بين مسئول بررسی سانحه و 
مدير BEA بوده و شفافيت و همکاری كامل و سطح 
ب��االی تخصص و حرفه ای گری در BEA س��تودنی 
اس��ت.  - حض��ور NTSB و بوئين��گ در اين فرايند 
س��ازنده و موثر بوده و عالوه بر ارائه مشورتهای فنی 
راهگشا، نماينده NTSB اطالعات الزم برای تحليل 
داده ها  را در اختيار مس��ئول بررس��ی س��انحه قرار 
داده اس��ت.  - گروه بررسی س��انحه از سفير محترم 
جمهوری اس��المی ايران در فرانسه و همکاران ايشان 
جهت انجام هماهنگی های دقيق و موثر و پشتيبانی 
و هداي��ت ارزش��مند اقدامات در پاريس سپاس��گزار 

ايسنا است. 

پيامبراكرم)ص(: رحمت خدا بر آن انسانی كه كاری را انجام بدهد و 
آن را درست انجام بدهد.

روحانی:
آيينهایسوگواریوكنکوربا

رعايتپروتکلهابرگزارخواهدشد

رئيس جمهور گفت: علت موج دوباره ش��يوع كرونا 
در برخی مناطق كش��ور فعاليت ه��ای اقتصادی و 
اجتماع��ی نبوده، بلکه عدم رعاي��ت دقيق و كامل 

دستورالعمل ها بوده است.
حسن روحانی در جلسه كميته های تخصصی ستاد 
مل��ی مقابله با كرونا با اش��اره ب��ه اينکه جمهوری 
اس��المی اي��ران از ابتدای ش��يوع وي��روس كوويد 
19 مقابل��ه ج��دی ب��ا همه گيری آن را بر اس��اس 
اس��تانداردهای علمی و جهانی در دستور كار قرار 
داد، گفت: تمام اقدامات انجام گرفته در اين راستا 
از تدوين دس��تورالعمل های مراقبتی و بهداش��تی 
ت��ا ايجاد محدوديت ه��ا در دور اول ش��يوع كرونا، 
چه به لح��اظ نوع سياس��ت گذاری و چه به جهت 
نحوه اجرای اين سياس��ت ها و تصميمات ناش��ی از 
آن، بارها از س��وی نهادهای تخصص��ی بين المللی 
و به ويژه س��ازمان جهانی بهداش��ت مورد تاييد و 
قدردانی قرار گرفته است. رئيس جمهور با قدردانی 
از اعتم��اد، همراهی و هم��کاری مردم با اقدامات و 
برنامه ه��ای مقابله ای دولت در برابر ش��يوع كرونا، 
افزود: همکاری و همراهی مطلوب مردم به ويژه در 
جريان موج اول فراگيری كرونا در ايران، تحس��ين 

مجامع بين المللی را به دنبال داشت.
روحانی اظهار داش��ت: نکته مهم��ی كه در نتيجه 
ارزيابی ها و برآوردهای دقيق به دست آمده اين است 
كه علت موج دوباره ش��يوع كرونا در برخی مناطق 
كشور فعاليت های اقتصادی و اجتماعی نبوده، بلکه 
عدم رعايت دقيق و كامل دستورالعمل ها در نتيجه 
ايجاد اين تصور كه ويروس ضعيف شده و به خاطر 
برگ��زاری تجمع��ات و دورهمی ه��ا و محافلی مثل 
مراس��م ازدواج و مجالس خت��م و عزاداری ها بوده 
اس��ت. رئيس جمهور با اشاره به ش��روع موج دوم 
ش��يوع كرونا در بسياری از كشورهای دنيا، تصريح 
كرد: س��تاد ملی مقابله كرونا ب��رای مبارزه با موج 
دوم ش��يوع كرونا در كش��ورمان دو سياست كالن 
را طراحی كرد كه اس��اس اين دو سياس��ت اصلی 
استفاده از ماسك در مکان های سرپوشيده عمومی 
و پرخطر از جمله محل های كس��ب و كار با نظارت 
دقي��ق بر اج��رای اين دس��تورالعمل  ها و همچنين 
ممنوعيت اجتماعات و تجمع ها و برگزاری مراس��م 

شادی و عزا و مهمانی ها است.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: بعد از گذشت يکی 
دو هفته، ارزيابی ها، حکايت از ش��يب نزولی شيوع 
در بسياری از استان های كشور دارد كه اين كاهش 
نتيجه اجرای گسترده تر پروتکل ها و استفاده تعداد 
بيش��تر از مردم از ماسك و رعايت فاصله اجتماعی 

و دوری از تجمعات بوده است.
روحان��ی تاكيد كرد: بر همين اس��اس می بايس��ت 
ب��ا توجه ب��ه تجربه موثر و قاب��ل تقدير همکاری و 
همراهی مردم متدي��ن، روحانيت معزز و نهادهای 
مذهبی در ايام ماه مبارك رمضان، دستورالعمل های 
مناس��ب برای برگزاری مراس��م ع��زاداری حضرت 
اباعبداهلل الحس��ين)ع( در ايام محرم و صفر طراحی 
ش��ود. قطعا اطالع رس��انی و اقناع مردم بر اس��اس 
پيوس��ت رس��انه ای كه كميته اطالع رسانی در اين 

زمينه تهيه می كند، موثر خواهد بود.
رئيس جمهور همچنين با اشاره به مساله كنکور در 
نظام آموزشی كشور، گفت: برگزاری كنکور با حفظ 
س��المت جوانان كشور، مورد نظر سيستم آموزشی 
اس��ت و ب��ا طراحی و اج��رای دقي��ق پروتکل های 
مربوط��ه، كنکور در كمال امنيت روانی و جس��می 

جوانان و خانواده های آنان برگزار خواهد شد.
پايگاهاطالعرسانیرياستجمهوری

ترقی:
سندهمکاریايرانوچينضربه
سنگينیبهاقتصادآمريکاوارد

میكند

عضو ش��ورای مركزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: 
انتق��ام گرفت��ن از آمريکايی ها می توان��د به منافع 
اقتص��ادی اين كش��ور آس��يب وارد كرد كه س��ند 
همکاری 25 ساله ميان ايران و چين، چنين ضربه 

سنگينی را به اقتصاد آمريکا وارد خواهد ساخت.
حميدرض��ا ترقی ، اظهار كرد: انتقام خون س��ردار 
ش��هيد س��ليمانی به بمباران عين األس��د محدود 
نشده، بلکه در تمامی حوزه ها از آمريکايی ها انتقام 
خواهيم گرفت. وی افزود: اين انتقام ابعاد فراگيری 
دارد كه می تواند حوزه های سياس��ی و س��ايبری را 
هم شامل ش��ود، اما به طور كلی از هر ابزاری برای 
ضرب��ه زدن به منافع آمري��کا در جهان به خصوص 
در غرب آس��يا بهره برداری خواهيم كرد و به مرور 
زمان و با برنامه ريزی خاص از اين ابزارها اس��تفاده 
می شود. عضو شورای مركزی حزب مؤتلفه اسالمی 
اخراج آمريکا از منطق��ه و گندزدايی از حضور اين 
كش��ور و متعهدانش در غرب آسيا را از اهداف مهم 
چنين انتقامی نام برد و در همين رابطه يادآور شد: 
در راس��تای انتقام گرفت��ن از آمريکايی ها می توان 
به منافع اقتصادی اين كش��ور آسيب وارد كرد كه 
تفاهم نام��ه همکاری 25 س��اله ميان ايران و چين، 
چني��ن ضربه س��نگينی را به اقتص��اد آمريکا وارد 
خواهد س��اخت. وی اضافه ك��رد: همکاری نزديك 
مي��ان اي��ران و چي��ن و س��رمايه گذاری بلندمدت 
چينی ها در بخش های مختلف اقتصادی كشورمان، 
تحريم های آمريکا را بی اثر خواهد ساخت و اقتصاد 

آنا اين كشور را متضرر می كند. 

گزارشخبر

عواقب خطرناک تحرکات ترامپ در منطقه

قلدریبرایغیرنظامیها

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد 

تالش رسانه های معاند 
برای کم اهمیت کردن سفر 

نخست وزیر عراق 
عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: برخی 
رس��انه های معان��د با هدف كاس��تن 
از اهميت س��فر مصطف��ی الکاظمی 
ب��ه اي��ران ب��ه حواش��ی می پردازند.  
حسينعلی حاجی دليگانی عضو هيأت 
رئيس��ه مجلس درباره حاشيه سازی 
برخی رسانه ها در مورد ديدار مقام معظم رهبری و مصطفی 
الکاظمی نخس��ت وزير عراق اظهار داشت: اگر كسی توجه 
كن��د خواهد ديد كه اتاق محل ديدار همان اتاق ديدارهای 
رهبر معظم انقالب است و فقط صندلی ها جابجا شده بودند. 
وی افزود: ديدار مقام معظم رهبری با الکاظمی در شرايطی 

برگزار می ش��ود كه ش��يوع كرونا در تمام دني��ا وجود دارد 
بنابراين در ديداره��ای قبلی مقام معظم رهبری صندلی ها 
به گونه ای ديگر چيده شده بود و اكنون به درستی با فاصله 
بيش��تری تنظيم شده است واين كار درستی است و بايد از 
مسئوالن دفتر تش��کر كرد. اين عضو هيأت رئيسه مجلس 
گفت: برخی رس��انه ها به جای پرداختن ب��ه متن به دنبال 
حواش��ی هس��تند و به نظر می رس��د اين فضاس��ازی ها در 
راستای كاهش اهميت اين گونه سفرها و محتوايی كه مقام 
معظم رهبری به صراحت در خصوص دشمنی آمريکا با ملت 
عراق و ايران بيان فرمودند صورت می گيرد كه آمريکايی ها، 
رس��انه های خارجی و ايادی آن در داخل كشور كليد زدند. 
نماينده شاهين شهر در مجلس گفت: بعيد نيست كسانی كه 
اين حواش��ی را ايجاد كردند چك های دالری گرفته باشند 
كه البته در بس��ياری مس��ائل ديگر ما شاهد اين بوديم كه 
برخی ها كه چنين دريافت هايی داشتندو در موضوع كرسنت 
ما ديديم كه بيش از 50 رسانه در آن زمان چك هايی گرفته 
بودند و حتی عليه منافع كش��ور قلم فرس��ايی كرده بودند. 

فارس


