
نامه چین به ایران، ایتالیا و کره جنوبی:
برایکمکآمادهایم

رئیس جمهور چین طی سه نامه جداگانه به رهبران 
ایران، ایتالیا و کره جنوبی از آمادگی این کشور برای 

هرگونه کمک در جنگ با کروناویروس خبر داد.
شی جینپینگ طی نامه ای به مون جائه این رئیس 
جمهور کره جنوبی گفت: طرف چینی آماده اس��ت 
دست در دس��ت کره جنوبی دهد تا بر جنگ علیه 
ویروس کرونا پیروز ش��ود و زندگی و سالمت مردم 
دو کشور و همچنین مردم سراسر جهان را حفاظت 
کند.  رئیس جمهور همچنین نامه مشابهی را برای 
دولت ایتالیا ارسال کرده است و در آن تاکید کرده 
اس��ت که دولت و مردم چین از رم در برابر ویروس 
کرونا حمایت خواهند کرد.  وی در این نامه خطاب 
به سرجیو ماتارال گفته، در این شرایط سخت، چین 
مایل به همکاری با ایتالیا است و پیشنهاد همکاری 

ارائه می کند. صداوسیما 

احضارسفیرسوئیسبهوزارتخارجهایران
در پی اظهارات بی اس��اس ترامپ مبنی بر مسئول 
خوان��دن ای��ران در حمله به پایگاه التاجی، س��فیر 
س��وئیس در تهران به عن��وان حافظ منافع آمریکا، 

بعدازظهر جمعه به وزارت خارجه احضار شد
س��ید عباس موس��وی افزود: به دنبال اظهارات بی 
اس��اس رئی��س جمه��ور آمریکا مبنی بر مس��ئول 
دانستن جمهوری اسالمی ایران در حمله به پایگاه 
نیروهای ائتالف در التاجی عراق، سفیر سوئیس در 
تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا، بعد از ظهر روز 
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ از سوی مدیرکل آمریکای 
وزارت ام��ور خارجه به محل این وزارت  فراخوانده 
و مراتب اعتراض ش��دید کشورمان به این اظهارات 

به وی ابالغ شد.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه اظهار داش��ت: در 
این مالق��ات به حافظ منافع ای��االت متحده گفته 
ش��د رئیس جمه��ور آمریکا به ج��ای متهم کردن 
دیگران باید سیاس��ت های غل��ط آمریکا در حضور 
غیرقانونی در عراق و کش��تن فرماندهان و سربازان 
عراق��ی، که عامل اصلی نفرت مردم عراق از آمریکا 
ش��ده است را به عنوان واقعیت بپذیرد و تاکید شد 
در واقع سیاس��ت های غلط آمری��کا در عراق باعث 
ایجاد تنش های کنونی است و مقامات آمریکا و به 
خصوص آقای ترامپ نمی توانند با اظهارات بی پایه 
و اس��اس و خطرناک از زیر بار این مسئولیت شانه 

خالی کنند. میزان  

حکیمی پور
دفاعازمسلمانانهندرا
وظیفهخودمیدانیم

دبی��رکل ح��زب اراده مل��ت گفت: دف��اع از حقوق 
مسلمانان هند را وظیفه خود می دانیم باید در برابر 
همه ظلم ها از جمله کشتار مسلمانان در روهینگیا 

و کشتار مسلمانان هند به درستی ورود کنیم.
احم��د حکیمی پ��ور درباره کش��تار غیر انس��انی 
مس��لمانان هند گف��ت: رهبر انق��الب در این باره 
موضع خوبی گرفتند و قطعاً وظیفه هر مسلمانی در 
سراس��ر دنیا این است که نسبت به ظلم به مظلوم 
و کش��تار بیگناهان موض��ع بگیرند، به خصوص که 

مسلمانان هند هم کیش ما هستند.
وی افزود: درباره کشتار مس��لمانان در کشور هند 
هم ب��ا توجه به اینک��ه اختالفات��ی از قدیم وجود 
داش��ته اس��ت، خود دولت هند باید این موضوع را 
تدبیر کند و از این فاجعه جلوگیری کند و از حقوق 

شهروندان خود دفاع کند.
وی با اشاره موضوع گیری دستگاه دیپلماسی درباره 
این فاجعه تاکید کرد: س��ایر کش��ورهای اسالمی و 
جامعه بین المللی باید به این موضوع حساس ورود 
کنند و س��ازمان های جهانی که در قبال موضوعات 
حقوق بشری وظیفه دارند به وظایف ذاتی خود عمل 
کنن��د و یک موضع جدی در ای��ن باره اتخاذ کنند. 
دبیر کل حزب اراده ملت با انتقاد از مواضع چندگانه 
دس��تگاه دیپلماسی در قبال ظلم علیه مظلومان در 
جهان گفت: مس��ائل سیاست خارجی بسیار ظریف 
اس��ت و باید با توجه به سیاس��ت های کلی مواضع 
درستی در مواجهه با موضوعاتی از این دست اتخاذ 
ش��ود. وی افزود: پیش از این هم ما انتقاداتی درباره 
موضع گیری های چندگانه داشته ایم و اعالم کردیم 
که مثاًل چرا درباره کشتار شیعیان در عربستان موضع 
گیری نمی ش��ود؟ وی تاکید کرد: سیاست یگانه ای 
در این حوزه وجود نداش��ته و دستگاه دیپلماسی ما 
باید مواضع هماهنگی و سیاس��ت واحدی پیرامون 
این مس��ائل داش��ته باش��د.  اگر ما دف��اع از حقوق 
مسلمانان را وظیفه خود می دانیم باید در برابر همه 
ظلم ها از جمله کش��تار مسلمانان در روهینگیا و در 
موضوع اخیر یعنی کشتار مسلمانان هند به درستی 

ورود کنیم.  مهر

اخبار

ترامپاعترافکنددربازداریایرانشکستخوردهاست
عضو ارش��د کمیته روابط خارجی مجلس س��نای آمریکا از رئیس جمهور این 
کشور خواست اعتراف کند تالش هایش برای ایجاد بازدارندگی در برابر ایران 
شکس��ت خورده است. »رابرت منندز با اشاره به اینکه دولت ترامپ حمله به 
پایگاه التاجی را به گروه های هم پیمان ایران در عراق نسبت داده در بیانیه ای 

خاطرنش��ان کرد: دولت ترامپ با نس��بت دادن حمالت چهارشنبه به گروه های 
شبه نظامی تحت حمایت ایران بایستی اعتراف کند تالش هایش برای بازداری اقدامات 
سیتزه جویانه ایران به شکست انجامیده و بهای آن را نظامیان آمریکایی با فدا کردن 
جانشان می پردازند. رسانه های عراقی چهارشنبه شب از شلیک بیش از ده فروند راکت 
کاتیوشا به پایگاه نظامیان آمریکا در التاجی )شمال بغداد( خبر دادند. آمریکا با طرح 
این ادعا که این حمله کار  کتائب حزب اهلل  وابس��ته به سازمان الحشد الشعبی عراق 

بوده، از کشته شدن سه نظامی و زخمی شدن ۱۲ نفر خبر داد. ایسنا 

قدردانینخستوزیرپاکستانازتالشهایایران
سید محمدعلی حسینی سفیر جمهوری اسالمی ایران در اسالم آباد با عمران خان 
نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که ظفر میرزا وزیر بهداشت 
و سهیل محمود قائم مقام وزیر خارجه پاکستان نیز حضور داشتند، سفیر ایران 
بر اهمیت روابط ایران با پاکستان از دیدگاه مقامات جمهوری اسالمی ایران اشاره 

و بر ضرورت برداشتن گام های جدی برای افزایش حجم مبادالت تجاری بین دو 
کشور با استفاده از مکانیسم های مختلف به ویژه تجارت تهاتری تأکید کرد. سفیر ایران در 
این دیدار  خطر گروهک تروریستی داعش در منطقه را به عنوان تهدید مشترک برای دو 

کشور برشمرد و ضرورت هوشیاری در مقابله با این تهدید را یادآور شد.
عمران خان نخس��ت نی��ز در این دیدار ضمن ابراز همدردی ب��ا ملت ایران برای از 
دست دادن عزیزان خود در اثر شیوع ویروس کرونا از تالش های جمهوری اسالمی 

ایران در مقابله با این ویروس تقدیر کرد.  فارس 

مردمایرانهرگزدوستاندورانسختیرافراموشنمیکنند
س��خنگوی وزارت امور خارجه با قدردانی از کش��ورهای ارسال کننده کمک 
برای مقابله با ش��یوع کرونا، گفت: دولت و مردم ایران هرگز دوستان دوران 

سختی  را فراموش نمی کنند.
س��ید عباس موس��وی در توئیترش به کمک های ارس��الی از س��وی برخی 

کش��ورها برای مقابله ایران با شیوع کرونا اشاره کرد و نوشت: در پی توئیت و 
تماس تلفنی ظریف و همچنین تالش های سفارتخانه های ایران، عالوه بر کمک های 
چی��ن، ترکیه، ام��ارات عربی متحده، آلمان، فرانس��ه و انگلیس، کمک های نقدی و 

تجهیزات پزشکی از ژاپن، قطر، جمهوری آذربایجان و روسیه دریافت شده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین به تشریح کمک های ارسالی دولت و مردم 
چی��ن برای مقابله با کرونا پرداخت و گف��ت: در حدود ۳۲ هزار کیلو انواع کمک ها 

بسته بندی شده و منتظر انتقال به ایران است.  ایرنا 

کارش��ناس مسائل سیاس��ی گفت: دولت ترامپ خاصه در 
دو س��ال اخیر و بعد از خروج از برجام، شیوه هایی مختلف 
و ابزارهای��ی متفاوت را برای اعمال فش��ار ب��ه ایران مورد 

استفاده قرار داد.
سیدرضا میرطاهر با اشاره به تقسیم بندی جنگ ها در دنیا 
اظهار کرد: تا قبل از رواج جنگ ترکیبی از سال ۲0۱4 به 
بعد، جنگ ها به دو بخش کالسیک و چریکی تقسیم بندی 
می شد. وی افزود: بسیاری جنگ ها تا قبل از جنگ جهانی 
دوم در رده جنگ های کالس��یک جای می گرفت ولی بعد 
از گس��ترش نهضت های آزادی بخش جنگ های نامنظم یا 
شورشی رخ داد که بین گروه های چریکی چپ و دولت های 

وابسته به غرب رواج داشت.
میرطاه��ر ن��وع جدید این جن��گ را به بع��د از حادثه ۱۱ 
س��پتامبر ۲00۱ متعلق دانس��ت که مصداق بارز آن ظهور 
گروه های تروریس��تی تکفی��ری از جمله داع��ش و جبهه 

النصره بود.

کارش��ناس  ای��ن 
سیاس��ی  مس��ائل 
وارد آوردن حداکثر 
و  انس��انی  تلف��ات 
م��ادی را دو هدف 
اصلی این گروه های 
یس��تی  ر و تر
دست نش��انده غرب 

عنوان کرد.
میرطاه��ر در ادامه 
و  اوکراین  درگیری 

روس��یه و نوع امکانات به کاربرده ش��ده از سوی روس ها را 
آغازی بر جنگ ترکیبی دانس��ت و اضاف��ه کرد: در جنگ 

هیبریدی با نوعی راهبرد نظامی پیچیده سروکار داریم .
وی ادام��ه داد: عناص��ر مختلف ق��درت در جنگ ترکیبی 
به صورت شبکه ای و پیچیده وارد عمل می شوند و لذا تأثیر 

ای��ن ن��وع جن��گ 
س��ایر  به  نس��بت 
بیش��تر  جنگ ه��ا 

است.
پاسخ  در  میرطاهر 
به این سؤال که آیا 
جنگ ام��روز ایران 
ترکیبی  آمری��کا  و 
است و دولت ها چه 
بین  این  در  نقشی 
خاطرنش��ان  دارند، 
کرد: در برهه کنونی بیش��تر با جنگ ترکیبی آمریکا علیه 

ایران روبه رو هستیم و ما در مقام دفاع عمل می کنیم.
وی با ابراز اینکه دولت ترامپ از کلیه شیوه ها برای تضعیف 
نظام ایران بهره گیری می کن��د، افزود: دولت ترامپ خاصه 
در دو س��ال اخی��ر و بعد از خ��روج از برجام، ش��یوه هایی 

مختل��ف و ابزارهایی متفاوت را برای اعمال فش��ار به ایران 
مورد استفاده قرار داد.

میرطاهر یادآور شد: بعد از اینکه ترامپ اعالم کرد از برجام 
خروج می کند، همزمان شاهد اعالم سیاست رسمی دولت 
آمری��کا علیه ایران بودیم که تحت عنوان فش��ار حداکثری 
شناخته می ش��ود و در این چارچوب تأکید اصلی سیاست 

ترامپ بر افول قدرت اقتصادی است.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا می ت��وان جهان بدون 
هژم��ون را متص��ور بود ی��ا خیر، گف��ت: هم��ه نظام های 
بین المل��ل ش��اهد حضور قدرت ه��ای برتر هس��تند؛ البته 

هژمونی به معنای اعمال نفوذ است نه قدرت.
میرطاهر اضافه کرد: در دوره جنگ س��رد دو ابرقدرت وجود 
داش��ت ولی در دوره پسا جنگ سرد، آمریکا مدتی ابرقدرت 
ب��ود و امروز نظ��ام بین الملل به س��مت چندقطبی در حال 
حرکت اس��ت و لذا واقعیت نظام بین المل��ل نیازمند وجود 

قدرت های متکثر است.  رادیو گفتگو 

گزارش

کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: سازمان ملل مستقیما 
نقشی در تحریم های آمریکا ندارد،اما باید در لغو محددیت 

ها، همراهی کند.
به تازگی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان و 
مجید تخت روانچی خواس��تار لغو تحریم ها علیه ایران در 
راستای مبارزه با کرونا شده اند؛ وزیر امور خاجه کشورمان 
در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل س��ازمان ملل متحد 
خواستار لغو تحریم ها ش��ده است؛ او همچنین در توییتر 
خود نوش��ت: در ش��رایطی که کووی��د-۱۹ در حال ایجاد 
خس��ارت در ایران اس��ت باید بدانیم که ویروس ها تبعیض 
قائل نمی ش��وند. برای مب��ارزه با آنها، انس��ان ها هم نباید 

تبعیض قائل شوند.
نماینده کنگره آمریکا در ش��رایط گسترش شیوع ویروس 
»کرونا« در دنیا خواس��تار تعلی��ق تحریم های آمریکا علیه 

ایران شده است. 
ایله��ان عمر پیش از ای��ن هم اعتراف ک��رده که تحریم ها 
»جنگ اقتصادی« علیه ایران به ش��مار می روند. او در ماه 
ژانوی��ه در توئیتر نوش��ت: »هیچ معنایی ن��دارد. تحریم ها 
جنگ اقتصادی هس��تند. این تحریم ه��ا همین االن باعث 
کمبود کاالهای پزش��کی و مرگ افراد بی شماری در ایران 

شده اند.
او در پیامی دیگر نوش��ت: نمی ت��وان ادعا کرد که به دنبال 
تنش زدایی هستیم و بدون هیچ هدف مشخصی تحریم های 

تازه اعمال کنیم. این، اقدام سنجیده ای نیست.
دونالد ترامپ اردیبهشت ماه سال گذشته بعد از پایان دادن 
به مش��ارکت آمری��کا در برجام تحریم های معلق ش��ده به 
موجب ای��ن توافق را علیه ایران احیا کرد. او عالوه بر این، 
چندی��ن دور تحریم جدید علیه بخش های مختلف اقتصاد 

ایران اعمال کرده است. 
دولت ترامپ عالوه بر اعمال تحریم ها در راستای سیاستی 
موسوم به »کارزار فشار حداکثری« به اقداماتی تحریک آمیز 

علیه ایران روی آورده.
او در جدیدترین اقدام دی ماه سال جاری طی یک عملیات 
تروریس��تی سردار »قاسم سلیمانی«، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و شماری از همراهان ایشان 

را به شهادت رساند.
ترامپ علی رغ��م تمام این انتقادات به دلیل ناکارآمد بودن 
سیاس��ت هایش در قبال ایران به ش��دت م��ورد انتقاد قرار 

گرفته است. 
کریس مورفی س��ناتور دموکرات آمریکایی از سیاست های 
افراط��ی دونالد ترامپ در قبال ایران انتقاد کرد و گفت این 

سیاست ها صرفاً به تقویت ایران منجر شده است.
مورفی در توئیت دیگری درباره شکس��ت سیاست های کاخ 
س��فید در قبال تهران، نوشت: »سیاس��ت ترامپ در قبال 
ایران کاری جز قوی تر کردن آنها و ضعیف تر کردن آمریکا 

نکرده است. ایران اکنون اورانیوم کافی برای بمب دارد.
در همین رابطه قاس��م محبعلی، با اش��اره به درخواس��ت 
ظری��ف و تخت روانچی از دبیر کل س��ازمان ملل مبنی بر 
لغ��و تحریم های آمریکا علیه تهران به باش��گاه خبرنگاران 
گفت: درخواس��ت وزیر امور خارجه کش��ورمان مطابق  با 

شرایط فعلی جامعه جهانی و ایران است.
او اف��زود: البته لغو تحریم های آمریکا علیه ایران در حیطه 
اختیارات دبیر کل سازمان ملل نیست؛ چراکه او باید برای 
از میان برداشتن این تحریم ها نامه مقا را به شورای امنیت 
س��ازمان ملل ارجاع دهد؛ طبیعی است که شورای امنیت 

هم با حضور اعضای دائم خود مانند آمریکا و اروپا، نیازمند 
یک اقدام سیاس��ی اس��ت و بدون آن بعید اس��ت ایران به 

توفیقی دست پیدا کند.
محبعلی ادامه داد: در راستای لغو تحریم ها عالوه بر اینکه 
بای��د اعضای دائم ش��ورای امنیت از جمله آمریکا و س��ایر 
کشورهای عضو از خواس��ته ایران حمایت کنند، مجموعه 
ای از اقدام��ات دیپلماتی��ک هم نیاز اس��ت تا ب��ا توجه به 
ش��رایط فعلی، حداقل به صورت موقت تا رفع این بحران، 
تحریم ها تعلیق شوند. چراکه کرونا بحران جهانی و انسانی 
اس��ت و همه کشورها باوجود اختالفات سیاسی و درگیری 
ها باید دس��ت به دست یکدیگر دهند تا از این بحران عبور 
کنن��د؛ در حال حاضر تنها ایران نیس��ت که درگیر بحران 
بیماری کرونا شده است، بلکه اکثر قریب به اتفاق کشورها 

با آن درگیر هستند.
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه سازمان ملل 
تنها در ش��ورای امنی��ت می تواند تصمی��م جرایی بگیرد، 
تاکی��د کرد: باید به این نکته هم توجه داش��ته باش��یم که 
اعمال محدودیت علیه تهران توسط سازمان ملل و شورای 
امنیت اعمال نشده، بلکه تحریم های شدید از سوی ایاالت 
متحده اعمال ش��ده اس��ت؛ بنابراین دبیر کل سازمان ملل 
باید نامه ایران را به ش��ورای امنیت ارجاع داده و بعد از آن 
عالوه بر حمایت از درخواس��ت ایران، اشنگتن را هم تحت 

فشار قرار دهند.
او در پاس��خ به این سوال که اگر واکسن کرونا کشف شود، 
آی��ا ممکن اس��ت تحت تاثی��ر تحریم ها ق��رار گرفته و به 
ایران نرس��د؟ عنوان کرد: خیر، مطابق با اظهارات رس��انه 
های آمریکایی و قطع نامه های ش��ورای امنیت، دارو، غذا 
و کمک های انس��انی تحریم نیس��تند، بلکه مشکل ایران 
تحریم های بانکی و FATF است که باعث می شود تهران 
نتواند به راحتی برای دس��ت یافتن  به کاالهای مورد نیاز 

خودبه سرعت پول منتقل کند. 
محبعلی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر باید مش��کل 
مراودات بانکی حل ش��ود، تصریح کرد: در بحث غذا و دارو 
هیچکس حق ندارد ایران را تحریم کند و مس��دود ش��دن 
سیستم های بانکی نقل و انتقال پول با ایران را بهانه کنند.
تهران برای تامین وسائل مورد نیاز خود به مشکل برخورده  
و برای حل این مسئله مجامع بین الملل باید با ما همراهی 

کنند.

هیچ انسانی مهر تایید بر تحریم های ظالمانه حوزه 
درمان و بهداشت نمی زند

یک عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون امور داخلی کش��ور و 
ش��وراها تاکید کرد که رایزنی ها و نامه نگاری ها از س��وی 
قوای مقننه، مجریه و قضاییه به اجالس��یه ها، نشست ها، 
مجامع بین المللی و مجامع حقوقی می تواند در کنار رفتن 
تحریم ها در ش��رایط کنون��ی موثر بوده و ذهن جهانیان را 

نسبت به این ظلم بیدار کند.
پروان��ه ماف��ی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به ضرورت 
مداخل��ه جهانی برای کنار رفتن تحریم های حوزه درمانی 
و بهداش��تی بیان کرد: بدیهی اس��ت در ش��رایطی که این 
بیماری به بیش از ۱00 کش��ور نف��وذ کرده و حدود ۱00 
ه��زار نفر در کل جه��ان درگیر این بیماری هس��تند یک 
پاندمی در حال روی دادن اس��ت. ای��ن همه گیری جهانی 
بس��یاری از قواعد و مس��ائل را تحت تاثیر قرار داده و قطعا 

خیلی از مسائل باید کنار رود.
وی اظهار کرد: در شرایطی که کشورها درگیر مقابله با این 
ویروس هس��تند وجود تحریم ها به ویژه در حوزه درمان و 
بهداشت ظالمانه ترین مسئله است و دنیا قطعا باید نسبت 
به آن معترض ش��ود. بشریت نس��بت به این تحریم ها که 
هم از نظر مبادالت مالی برای تامین دارو و هم از بعد ورود 

برخی از دارو ها به کشور تاثیر گذار بوده، معترض است.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: هیچ انسانی در 
هیچ کجای دنیا مه��ر تایید بر این اقدام ظالمانه نمی زند. 
رایزن��ی ها و نامه نگاری ها از س��وی ق��وای مقننه، مجریه 
و قضاییه به اجالس��یه ها، نشس��ت ها، مجامع بین المللی 
و مجام��ع حقوقی م��ی تواند در کنار رفت��ن تحریم ها در 
ش��رایط کنونی موثر بوده و ذهن جهانیان را نسبت به این 
ظلم بیدار کند. تحریم ها اگر در ش��رایط کنونی ادامه یابد 

تهدیدی برای جان و سالمت بشریت است.
وی در ادامه تاکید کرد: برای جلوگیری از رخ دادن فاجعه 
بشری باید از تمام مجامع بین المللی و حقوقی بحث کنار 
رفتن تحریم ها دنبال ش��ود. آقای الریجانی از طریق نامه 
نگاری به رئیس اتحادیه جهانی بین المجالس این موضوع 
را مط��رح کردند و جا دارد روس��ای س��ایر ق��وا نیز به این 
موضوع وارد ش��ده و از طریق شوراهای عالی بین المللی و 

نهاد ها و سازمان های مرتبط این موضوع را دنبال کنند.
وی اف��زود: با رایزنی س��ران قوا و کن��ار رفتن تحریم های 

این حوزه و به دنبال آن دس��تیابی به تجهیزات پزشکی و 
درمانی و تامین داروها می توان با توان بیش��تری به مقابله 

این بیماری پرداخت.

ضرورت لغو تحریم های آمریکا
یک کارشناس مسائل بین الملل، با اشاره به نامه اخیر وزیر 
خارجه کش��ورمان به دبیرکل س��ازمان ملل متحد درباره 
ضرروت لغو تحریم ها علیه ایران با توجه به ش��یوع ویروس 
کرونا در کشورمان گفت: وزیر امور خارجه باید در راستای 
انجام وظایف خود به صورت گسترده تر به این نامه نگاری ها 
و تأکی��د بر ضرورت لغو تحریم ه��ا علیه ایران ادامه دهد تا 
هزینه های اقدامات ضد ایرانی دولت واشنگتن بر این کشور 

افزایش پیدا کند.
فواد ایزدی، در پاس��خ به این س��وال که آیا نامه نگاری های 
اخیر ظریف در مورد ضرورت حذف تحریم ها علیه ایران با 
توجه به ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و تأثیر منفی این 
تحریم ه��ا در مقابل��ه ایران با این ویروس م��ی تواند باعث 
افزای��ش فش��ار جامعه جهان��ی بر آمریکایی ه��ا جهت لغو 
تحریم ها علیه ایران ش��ود، اظهار ک��رد: این گونه اقدامات 
م��ی تواند ب��ر افزایش فش��ار جامعه جهانی ب��ر آمریکا در 
خصوص ضرورت لغو تحریم های یکجانبه دولت واش��نگتن 
علیه ایران تاثیر گذار باش��د، آمریکایی ها در عرصه جهانی 
تاکن��ون جنایات زی��ادی انج��ام داده اند ولی  فش��ارهای 
گس��ترده جهانی می تواند باعث شود که آن ها تغییراتی را 

در سیاست های خود ایجاد کنند.
وی با اش��اره به اینکه تحریم های آمریکا مانع از ورود اقالم 
پزشکی مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا به ایران شده 
اس��ت، خاطرنشان کرد: ایران کش��وری ثروتمند است ولی 
اکنون با مش��کل فروش نفت و نق��ل و انتقاالت پول روبرو 

است و بانی اصلی  این مشکالت دولت آمریکا است.
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در دو سه روز آینده 
قرار اس��ت در آمریکا و در چند کشور دیگر تظاهرات هایی 
در راس��تای ضرورت لغو تحریم ها علیه ایران برگزار ش��ود، 
ادام��ه داد: وزیر خارجه کش��ورمان نیز در راس��تای انجام  
وظایف خود باید به این نامه نگاری ها و فش��ارها به صورت 
گسترده تر ادامه دهد تا هزینه های اقدامات ضدایرانی دولت 
آمریکا برای این کشور در عرصه جهانی افزایش پیدا کند.

این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اظهارات مقامات 
آمریکایی مبنی بر اینکه طرفدار ملت ایران هس��تند، اظهار 
ک��رد:  این اظه��ارات دروغ بزرگی اس��ت چرا ک��ه قربانی 
تحریم های آمریکا، مردم ایران هس��تند و ش��یوع ویروس 
کرون��ا در کش��ور با توجه ب��ه موضوع تحریم ها مش��کالت 

زیادتری را برای عموم مردم ایران بوجود آورده است.
فواد ایزدی در پاسخ به این سوال که با توجه به تأکید تهران 
بر ضرورت لغو تحریم ها علیه ایران تاکنون در روزهای اخیر 
چندبار مقامات آمریکایی بر ضرورت آزادی زندانیان آمریکا 
در ای��ران تأکید کرده اند و آیا این امکان وجود دارد که در 
ازای آزادی این زندانیان، آمریکا بخش��ی از تحریم ها علیه 
ای��ران را لغو  کند؟ تصریح کرد:  ای��ن اقدام آمریکایی ها به 
نوعی فرار به جلو اس��ت. قب��ال زندانیان آمریکایی در ایران 
آزاد ش��ده اند ول��ی نه تنها تحریم ها برداش��ته ش��ده بلکه 
افزایش نیز پیدا کرده اس��ت. به نظر می رسد ارتباط دادن 
این دو موضوع یک ش��یوه تبلیغاتی از سوی آن هاست و ما 
حتی زندانیان آمریکایی را نیز آزاد کنیم، تحریم ها برداشته 

نمی شود چرا که تجربیات قبلی موید این موضوع است.
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ضرورت همراهی مجامع بین المللی برای لغو تحریم های ایران 
ناظران سیاسی مطرح کردند:

آیا آمریکا جنگ هیبریدی را علیه ایران آغاز کرده است؟


