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متروها، اتوبوسرانی  و پایانه های مسافری تعطیل نیست 
سخنگوی وزارت کشور گفت: با برنامه ریزی مناسب ضمن رعایت بیشتر اصول 
بهداش��تی و دستورالعمل های ابالغ ش��ده، از تعطیلی متروها، اتوبوسرانی ها و 
پایانه های مس��افری درون شهری و برون ش��هری خودداری خواهدشد. سید 
س��لمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور گفت: در دومین 

نشس��ت حوزه های هفتگانه وزارت کش��ور با موضوع بررس��ی آخرین وضعیت 
استانداری ها در روند مدیریت بیماری کرونا که با حضور وزیر کشور برگزار شد، مقرر 
شد تمام استانداری ها به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری به سایر استانهای 
کشور مطابق دستورالعمل مربوطه از تمام ظرفیت ها برای کنترل دقیق خروجی های 
اس��تان استفاده کنند. سامانی افزود: کنترل خروجی های استانی با تأمین تجهیزات 
توسط ستاد ملی مدیریت کرونا، همراهی بسیج و جمعیت هالل احمر و با هماهنگی 

استانداران در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت.  وزارت کشور

گفت وگوی ویدیو کنفرانسی روحانی با پرسنل بیمارستان امام خمینی 
رئی��س جمه��ور در تم��اس ویدئوی��ی با رییس و گ��روه پزش��کی ، درمانی 
بیمارس��تان امام خمین��ی )ره( از آخرین روند درمانی بیماری بس��تری در 
این بیمارس��تان مطلع شد. حجت االسالم روحانی رئیس جمهور  در تماس 
ویدئویی با  رییس و گروه پزش��کی ، درمانی بیمارستان امام خمینی )ره( از 

آخرین روند درمانی بیماری بستری در این بیمارستان مطلع شد.
علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطالع رس��انی دفتر رییس جمهور با اشاره به این 
تماس ویدئویی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: ارزیابی روند درمان کرونا 
در گفت وگوی ویدیو کنفرانس��ِی مدیران، پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستان 
امام خمینی با رییس جمهور  روحانی؛ ارائه ی توضیحات تخصصی و تش��ریح دقیق 

مسائل توسط کادر درمانی بیمارستان. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

بحث قرنطینه از اول واقعیت نداشت
جانش��ین قرارگاه ثاراهلل گفت: برخی ش��ایعه بسته ش��دن مغازه ها و پمپ 
بنزین ها را مطرح کرده و مردم ما را دچار مش��کل کردند در حالی که اصال 
چنین چیزی مطرح نبود. سردار محمد کوثری با رد برخی شایعات مبنی بر 
قرنطینه تهران، گفت: برخی به صورت هدفمند شایعه می سازند تا سالمت 

و امنیت مردم را خدش��ه دار کنند و طبیعی است که دستگاه های مسئول با 
عوامل انتش��ار چنین شایعه های برخورد قاطع خواهد کرد. وی گفت: مردم عزیز و 
فهیم ما خودشان برای تامین سالمتی خود، خانواده و جامعه، "خود قرنطینگی" را 
اعمال و  با رعایت دستورالعمل های پزشکان تنها در صورت ضرورت از منزل خارج 
خواهند ش��د. س��ردار کوثری همچنین گفت: نیروهای مسلح برای دفاع از سالمت 
مردم در صحنه هس��تند و همراه با مردم، جامعه پزش��کی را برای مقابله با ویروس 

کرونا، یاری خواهند کرد. تسنیم

اینها آمریکا را افشا کردند
اینک��ه گفتند در مقابل آمریکا بِایس��تید، هرچه 
فریاد دارید بر س��ر آمریکا بزنید، به معنای دفاع 
از ارزش��ها اس��ت؛ نه فقط ارزش��های مخصوص 
مس��لمانها، دفاع از ارزش��های انس��انی. امروز به 
اعت��راف خود آمریکایی ه��ا، دولت آمریکا و نظام 
آمریکا از ارزش��های انسانی فرسنگها دور افتاده. 
این مناظ��ره ی دو نام��زد ]ریاس��ت جمهوری[ 
آمری��کا را دیدی��د؟ حقایق��ی که اینه��ا بر زبان 
راندن��د دیدید؟ ش��نیدید؟ اینها آمریکا را افش��ا 
کردن��د. چند برابر چیزهای��ی را که ما میگفتیم 
و بعض��ی ب��اور نمیکردن��د و نمیخواس��تند باور 
کنن��د، خ��ود اینها گفتن��د. و جالب این اس��ت 
ک��ه آن که صریح تر گفت، بیش��تر م��ورد توّجه 
م��ردم قرار گرفت. آن م��رد چون واضح تر گفت، 
صریح ت��ر گفت، مردم آمریکا بیش��تر به او توّجه 
کردن��د. طرف مقابل گفت این پوپولیس��تی کار 
میکن��د؛ عوام گرایانه، چ��را عوام گرایان��ه؟ برای 
خاط��ر اینکه حرفهایش را م��ردم نگاه میکردند، 
میدیدن��د درس��ت اس��ت؛ در واقعّی��ات زندگی 
خودش��ان آن را میدیدند. ارزش��های انسانی در 
آن کشور نابودشده و لگدمال شده است؛ تبعیض 
ن��ژادی وجود دارد. همین چن��د روز قبل از این 
آن مرد در تبلیغات انتخاباتی اش ایستاد و گفت 
شما اگر رنگین پوست هس��تید، اگر سیاه پوست 
و سرخ پوس��ت هستید، در خیابانهای نیویورک و 
شیکاگو و واشنگتن و کالیفرنیا و غیرذلک وقتی 
راه میروید، نمیتوانید مطمئن باش��ید که تا چند 
دقیقه ی دیگر زنده اید. شما ببینید! این حرف را 
کس��ی دارد میزند که انتظار دارد چند روز دیگر 
برود در کاخ س��فید، بنشیند آمریکا را اداره کند. 

نژادپرستی آمریکا یعنی این.
 فقر آمریکایی ها را ]هم گفت[. گفت ۴۴ میلیون 
نفر در آمریکا گرس��نه اند. او گفت و دیگران هم 
گفتند که کمتر از یک درصد مردم آمریکا مالک 
نود درصد ثروت آمریکا هستند. ارزشهای انسانی 
در آنجا لگدمال ش��ده اس��ت؛ تبعیض، اختالف، 
نژادپرس��تی، لگدمال کردن حقوق بشر. »مرگ 
بر آمریکا« که ش��ما فریاد میزنید، اینکه گفتند 
»هرچ��ه فریاد دارید بر س��ر آمریکا بکش��ید«، 
یعن��ی مرگ بر این چیزها. ام��ام به خاطر همین 
چیزها گفت که هرچه فریاد دارید، بر سر آمریکا 

بکشید.
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مخاطب شمایید

تحریم  آمری�کا مبارزه با کرونا را مختل 
کرده است

رییس فراکسیون دیپلماس��ی و منافع ملی مجلس 
ش��ورای اس��المی در نامه ای به عضو کنگره آمریکا 
تاکید کرد: تحریم های آمریکا دسترسی مردم ایران 
را به نیازهای بهداش��تی و دارویی مختل کرده است. 
»مصطفی کواکبیان«  در نام��ه ای خطاب به ایلهان 
عم��ر  عضو مجلس نماین��دگان  آمریکا تصریح کرد: 
همانگونه که مطلع هس��تید در حال حاضر ویروس 
کرونا به عنوان یک بیماری همه گیر بر سالمت مردم 
بسیاری از کش��ورها از جمله ایران تاخته و عالوه بر 
قربانی کردن مردم بی گناه، هزینه های س��نگینی را 
بر اقتصاد ملی کش��ورها وارد کرده اس��ت.وی اضافه 
کرد: اکنون که این مساله کامال مشخص شده است 
ویروس کرونا یک تهدید جدی برای سالمت انسان ها 
است و کل جامعه بش��ری را بدون محدودیت تحت 
تاثیر قرار می دهد ضروری اس��ت که تمامی کشورها 
متفقا در براب��ر این بیماری مصیبت بار بدون در نظر 
گرفتن اختالفات سیاس��ی و تفاوت های جغرافیایی 
ایس��تادگی کرده و با همدیگر در کاهش آثار مخرب 
انس��انی، اقتصادی و اجتماعی آن همکاری کنند. با 
ای��ن وجود و درحالی که مردم ایران با آس��یب های 
این بیماری دس��ت و پنجه ن��رم می کنند و نیازمند 
حمایت های بین المللی و همکاری در مبارزه سخت و 
بی امان علیه گسترش این ویروس هستند، متأسفانه 
دول��ت آمریکا ب��ه تنگ تر ک��ردن حلق��ه محاصره 
اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران مبادرت کرده 
و تهدیدهای تحریمی علیه خریداران نفت کشور که 
تنها منبع مالی مبارزه با ویروس کروناس��ت را ادامه 
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انتشار ویروس کرونا در کشور موجب شد تا ظرفیت فرصت 
طلبی های بسیاری آشکار شود تا آنجا که این امر به فرصت 
طلبی در سیاس��ت رس��ید و نش��ان داد که برخی هنوز در 
جس��تجوی آن هستند که حرف خود به کرسی بنشانند. از 
ابتدای ش��یوع کرونا در ایران  مردم ش��اهد سودجویی های 
اقتص��ادی برخی از اف��راد از نبود الکل ، ماس��ک ، دارو...... 
باشند ، اما در این میان شاید کمتر افرادی به  چشم بخورند 
که با انتش��ار کروناهراس��ی ملت را به مذاکره ب��ا امریکا فرا 

می خوانند.  
اخیراً یکی از افراد مذاکره  کننده هس��ته ای س��ابق گفته که 
اگر  "دشمنی آمریکا با ایران حل نشود، بحران دیگری ایجاد 

می کنند".
اگرچ��ه در ای��ن گفتگو وی اش��اره ای به بح��ران کرونا در 
کش��ور نکرده و اظهار داش��ت که دشمنان بحران هسته ای 
را به عنوان یک ابزار سیاس��ی برای پیشبرد اهداف سیاسی 
و امنیتی خ��ود خلق کرده اند و اگر موضوع هس��ته ای هم 
حل ش��ود، باز بحران دیگری خل��ق خواهند کرد" ، اما عده 
ای اینگون��ه برداش��ت می کنند که اگر ای��ران از این حمله  
بیولوژی��ک امریکا نیز جان س��الم بدر بب��رد، باید در انتظار 
حمالت دیگری از سوی امریکا باشد و ایران توانایی رودرویی 

با این کشور را ندارد. 
بنابرای��ن، این عده اعتقاد دارند ک��ه کرونا بهانه خوبی برای 

مذاکره با امریکا ست. 
از جمله »فریدون مجلس��ی« از فعالین اصالح طلب در این 
باره نوش��ت: »س��خنانی که طرفین ایران��ی و آمریکایی در 
روزهای گذشته عنوان و نسبت به زندانیان خود ابراز نگرانی 
کرده اند، می تواند بهانه ای ش��ود تا تبدیل به گام هایی دیگر 

برای هرگونه مراوده سیاسی شود." 
وی با اش��اره به اینک��ه تاریخ همواره ثابت کرده اس��ت که 
می توان در بدترین شرایط نیز با رفتار منطقی به توافق رسید 
افزود : »شاهد هستیم که دولت آمریکا برای ایجاد ارتباط با 
ای��ران یک بار کرون��ا و بار دیگر مبارزه با داعش و بار دیگر...
را بهانه قرار می دهد تا به هر ش��کل ممکن نخستین ارتباط 

جدی را پس از خروج از برجام ایجاد کند.«

 کاسبان کرونا و احتمال حمله بیولوژیک 
پیش��نهاد مذاکره با امریکا درحالی از س��وی کاسبان کرونا 

مطرح می ش��ود ک��ه در این می��ان برخی از کارشناس��ان 
سیاس��ی و نظامی در داخل و خارج از کشور احتمال حمله 

بیوتروریسمِی را از سوی امریکا مطرح کرده اند. 
از جمل��ه امیرعبداللهی��ان دس��تیار ویژه رئی��س مجلس از 
نخس��تین چهره های��ی بود که این احتم��ال را مطرح کرد، 
او در توئیتی نوش��ت؛ »شاید بعدا مشخص شود کرونا جنگ 

بیولوژیک آمریکا علیه رقبایش بوده است.« 
از سوی دیگر سردار جاللی رئیس پدافند غیر عامل با اشاره 
به آزمایش��گاه بیولوژی��ک آمریکا در اطراف ای��ران، چین و 
روس��یه، تاکید کرد»این ویروس بخش زیادی از ویژگی های 

جنگ بیولوژیک را دارد.« 
سردار سالمی فرمانده کل سپاه هم با اشاره به اینکه آمریکایی 
ها که س��ابقه بهره گرفتن از سالح های بیولوژیک را دارند، 
گفت»این ویروس ممکن اس��ت محصول تهاجم بیولوژیکی 
آمریکا باش��د که در ابتدا به چین و س��پس به ایران و سایر 

نقاط دنیا شیوع پیدا کرده است. 
حال در چنین شرایطی در صورتی که هنوز نتیجه تحقیقات 
در این باره کاماًل مش��خص نش��ده اس��ت معلوم نیست که 

مذاکره با امریکا از چه نوع تفکری نشأت می گیرد. 
آیا این تحریمهای امریکا نیس��ت که در این شرایط مانع از 

ارسال دارو به کشورمان می شود؟
آیا رسانه های این کشور و شبکه رسانه ای که امریکا بر آن 
حاکم اس��ت تالش نمی کند بین دولت و مردم ایران شکاف 
ایجاد و چنین وانمود کند تدابیر پزش��کی و بهداش��تی که 
ای��ران اتخاذ کرده برای کنترل کرونا کافی نیس��ت و تهران، 

مسئول شیوع این ویروس در ایران و جهان است؟

اگر کرونا ویروس، یک حمله بیولوژیک باشد که احتمال آن 
زیاد اس��ت،  نباید در مقابل عامالن آن آرایش جنگی گرفت 

و آماده بود؟ 
مذاکره در این شرایط به معنای تسلیم و واماندگی در مقابل 
این حمله است و تجربه دیگر کشورها چون لیبی نشان می 
دهد که حاصل خوبی ندارد. همه می دانند که امریکا ژاپن را 
بعد از تسلیم ، بمباران اتمی کرد و مذاکره در شرایط فعلی 
ک��ه طرف مقابل هر روز دای��ره تنفس را برای مردم ما تنگ 
و تنگ تر می کند، عاقبتی جز تن دادن یکطرفه به مطالبات 

روزافزون و یکجانبه آن ها ندارد.

 آلزایمرسیاسی یا غربزدگی  دائمی:
به نظر می رسد علیرغم تجربه عبرت آموز و پرهزینه برجام 
از یک س��و و از س��وی دیگ��ر اقدام��ات  جنایتکارانه دولت 
تروریست آمریکا از جمله به شهادت رساندن سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی، همچنان عده ای بدنبال بهانه ای برای 

مذاکره با آمریکا هستند. 
معلوم نیس��ت که چرا این افراد می خواهند از یک س��وراخ 
چندی��ن بار گزیده ش��وند . آی��ا آنها به خاط��ر دارند که در 
ماجرای برجام تاکید داش��تند که برج��ام فتح الفتوح و یک 
آفتاب تابان اس��ت و »دولت آمریکا به برجام پایبند خواهد 
بود و به واسطه یک توافق، اعتبار بین المللی خود را خدشه 
دار نمی کن��د«! و »دولت بعدی آمریکا به هیچ عنوان نمی 
تواند از برجام خارج شود«! و »مردم آمریکا اجازه نمی دهند 
که دولت بعدی از برجام خارج شود«! و »امضای وزیر خارجه 
آمریکا تضمین است«! و »رئیس جمهور آمریکا فردی مودب 

و باهوش اس��ت«! و »آمریکا قول داده که به تعهداتش عمل 
کن��د«! و ...در مقاب��ل تحریمها اگر برود حتی مش��کل آب 

خوردن مردم ایران حل می شود . 
اما نتیجه چه شد؟ امریکا سیاست های خود علیه کشورمان را 
به راحتی ادامه داد، از برجام خارج شد و تحریمها را افزایش 

داد و مشکالت مردم ایران هم به جای خود باقی ماند. 
مذاکره با امریکا نه تنها س��ودی برای مردم ما نداش��ت بلکه 

خسارت های زیادی نیز برای کشور به بار آورد. 
یکی از آفت هایی که مذاکره با آمریکا برای ایران داش��ت، آن 
بود که ظرفیت های بی نظیر کش��ور ناخودآگاه معطل برجام 
و نتای��ج آن ماند. اگر در آن زمان رش��د اقتصادی به رهایی 
از تحریم ه��ا گره نمی خورد و محوریت تمرکز دولت مردان بر 
ظرفیت های داخلی، استعداد های سرشار انسانی و ابتکار های 
واقعی برای رهایی از ضرر های تحریم قرار داش��ت، اکنون در 

وضعیت به مراتب بهتری قرار داشتیم. 

 آیا امریکا شرایط مذاکره دارد؟
در عین حال باید در نظر داشت در مذاکره بده بستان مطرح 
اس��ت و دو طرف بایس��تی جایگاه یکس��ان و ظرفیت های 
یکسان داشته باشند تا بتواند به نتیجه ای عادالنه از مذاکرات 

دست یابند. 
این درحالی اس��ت که از ن��گاه آمریکایی ه��ا مذاکره به این 
معناست که آنها خواسته های خود را به طرف مقابل تحمیل 

کنند. 
س��وال اینجاست چگونه در این بس��تر نادرست می توان به 
اندک توفیقی دس��ت یافت و امید داش��ت تا طرف مقابل به 

تعهدات خود عمل کند؟
 تجربه تلخ برجام نیز چنین سوالی را به خوبی پاسخ داد. 

 این را همه می دانند 
دیگر همه مردم ایران می دانند که مس��ئله هسته ای اولین و 

آخرین وجه خصومت آمریکا با ایران نیست. 
ش��اهد بودیم که وزیر خارجه اسبق آمریکا و مذاکره  کننده 
اصلی این کش��ور در جریان توافق هس��ته ای تاکید کرد که 
برجام مقدمه ای بود برای س��ایر توافق ها با ایران، این موضوع 

حتی شامل توانایی موشکی هم می شده است.
بعد از آن هم آنها به دنبال  موضوعات دیگری مانند  حمایت 
ایران از هسته های مقاومت فعال در منطقه و یا مسائل حقوق 
بشری و ... بودند و در حقیقت آنها به دنبال سازش و تسلیم 

ایران در برابر خود هستند. 
دالیل متعدد ریشه ای، بنیادین  و اصولی میان ایران و امریکا 
برای ادامه دش��منی وجود دارد که اصلی ترین آنها مس��ائل 
ایدئولوژیک، اختالفات تاریخی ، رقابت های ژئوپولیتیک در 
منطقه خاورمیانه اس��ت و  کشمکش ها میان دو طرف آنقدر 

است که کرونا قدرت ندارد که این اختالفات را حل کند.

کارش��ناس رس��انه گفت: آمریکایی ها این بررس��ی را انجام 
می دهند که در شیوع یک ویروس چقدر هزینه می کنند و 

چه میزان سود خواهند برد.
بیژن نوباوه منتخب مردم ته��ران در مجلس یازدهم درباره 
احتمال جنگ بیولوژیک بودن ویروس کرونا توس��ط دولت 
آمریکا گفت: ب��ا توجه به اینکه این احتمال، نخس��تین بار 
توسط خود منابع غربی، ازجمله روزنامه گاردین که از رسانه 
های نزدیک به دولت اس��تعماری انگلیس و آمریکا اس��ت، 
مطرح شد، این احتمال وجود دارد که ساخت ویروس کرونا 

کار دولت آمریکا باشد.
 عالمتی دیگر برای دس�ت داش�تن آمریکا در ش�یوع 

کرونا
 وی ادامه داد: آمریکا جمعیت سیصد میلیونی دارد و با اینکه 
بیش��ترین تراکنش و رفت و آمدها را با کشورهای دنیا دارد، 
جزء آخرین کش��ورهایی اس��ت که کرونا وارد آن می شود، 
بنابراین این نیز عالمت دیگری است دال بر اینکه پشت پرده 

ویروس کرونا، آمریکا قرار دارد.
نوباوه درباره دیگر قرائن بیولوژیک بودن ویروس کرونا گفت: 
با توجه به اینکه کشوری نظیر چین، رقیب بالمنازع آمریکا 
در عرصه اقتصاد اس��ت و هیچ قدرتی را برای مقابله با خود 
نمی بین��د و اقتصاد ُخ��رد و میانی آمریکا تا س��ال 2025 
صددرص��د در مقابل چین زانو خواهد زد، آمریکایی ها برای 
اینکه سرعت این روند را کاهش دهند، بعید نیست دست به 
جنگ بیولوژیک زده باشند. مخصوصاً زمانی که آمریکایی ها 
م��ی بینند که راه های نظامی و اقتصادی برای مقابله با این 

کشور جواب نمی دهد.
 اقدام آمریکا در ش�یوع کرونا، واکنش دنیا را به دنبال 

خواهد داشت
کارشناس رسانه با بیان اینکه در کنار همه قرائنی که حاکی 
از بیولوژیک بودن ویروس کرونا دارد، تروریست بودن دولت 
آمریکا موضوع واضحی است، گفت: دولت آمریکا در ماجرای 
شهادت حاج قاسم سلیمانی علناً اعالم کرد که دست به ترور 
زده است، بنابراین ش��یوع ویروس کرونا، می تواند برنامه از 
پیش طراحی ش��ده دولت آمریکا باشد. نوباوه، واکنش های 
احتمال��ی به اقدام آمریکا را مورد اش��اره قرار داد و گفت: با 
توجه به گس��ترش ابعاد ای��ن ویروس در جه��ان و در بین 
کش��ورهای اروپای��ی که به خاطر س��ابقه دو جنگ جهانی، 
نسبت به این مسائل بسیار حساس هستند و ترس دارند، در 

آینده قطعاً آمریکا با عکس العمل هایی روبرو خواهد شد.
 درس ت�ازه ای که کش�ورهای دنیا نس�بت ب�ه آمریکا 

خواهند گرفت
وی ادامه داد: بعد از اینکه تالطمات ناش��ی از ویروس کرونا 
کاهش پیدا کند، کشورها حتماً به سمت واکنش نشان دادن 
به آمریکا خواهند رفت، مخصوصاً کشورهای بزرگ و اعضای 
شورای امنیت که خودش��ان از این ویروس آسیب دیده اند 
و ش��اید این درس تازه ای اس��ت برای دنیا که ببینند زیاده 
خواهی آمریکا تبدیل به یک تهدید بین المللی ش��ده است، 
بنابراین در آینده نزدیک کش��ورها به دنبال این خواهند بود 
ک��ه نقش آمریکا را در ش��یوع ویروس کرون��ا ردیابی کنند. 
منتخب م��ردم ته��ران در مجلس یازدهم، واکنش س��ریع 

آمری��کا به این ادعای دولت چین که ویروس کرونا س��اخته 
آمریکاست را مورد اشاره قرار داد و گفت: این نشان می دهد 
که آمریکایی ها حساس��یت زیادی به ای��ن موضوع دارند و 
هراس دارند که مبادا این مسئله ابعاد بین المللی پیدا کند، 
چرا که این مس��ئله، شوخی بردار نیست و جنگ بیولوژیک 
به معنای تهدید بش��ریت است. بنابراین این موضوع با ابعاد 
وسیع بین المللی روبرو خواهد بود، چرا که هیچ امنیتی در 
جهان وجود نخواهد داشت و هیچ تضمینی نخواهد بود که 

آمریکا دوباره اقداماتی از این قبیل انجام ندهد.
نوب��اوه ادامه داد: اینکه دولت چین، با اش��اره مس��تقیم به 
نظامی��ان آمریکا می گوید نخس��تین بار آن ه��ا کرونا را به 
ووهان وارد کرده اند، نکته مهمی اس��ت و دولت چین حتماً 

مدرکی در اختیار دارد.
 رفتار ترامپ نش�ان می دهد آمریکا از کش�ف حقیقت 

کرونا هراس دارد
وی اف��زود: آمریکایی ها ه��م این موض��وع را خیلی خوب 
فهمیده اند؛ نوع رفتار چند روز اخیر ترامپ نش��ان می دهد 
خود آن ها هم در این هراس هستند که در آینده شاهد یک 

عکس العمل بین المللی خواهند بود.
کارش��ناس رس��انه در پاسخ به این س��ؤال که دولت آمریکا 
که خود از کرونا متضرر ش��ده، با چه توجیهی ممکن است 
اقدام به ش��یوع آن کرده باش��د، گفت: این گونه نیست که 
آمریکایی ها از ابتدا تصور می کردند که از ابعاد این ویروس 
مص��ون خواهند ماند، بداند مصون م��ی ماند، چرا که امروز 
دیگر این امکان وجود ندارد که یک کش��ور، حرکتی را علیه 

س��ایر کش��ورها آغاز کند و خودش صددرصد از عواقب آن 
مصون بماند.

 هزینه � فایده دولت آمریکا در شیوع ویروس کرونا
نوباوه در همین زمینه، مسئله هزینه � سود را مطرح کرد و 
گفت: آمریکایی ها این بررس��ی را انجام می دهند که برای 
ش��یوع یک ویروس چقدر هزینه می کنند و چه میزان سود 
خواهن��د برد. آن ها می بینند وقتی با اقدام بیولوژیک خود، 
رقیب اقتصادی ش��ان چند تریلیون دالر ضرر خواهد کرد و 
سرعت رشد اقتصادی این کشور برای رسیدن به سال 2025 
را عقب می اندازند به چنین اقدامی ترغیب می شوند و می 
گویند ما هم این مقدار هزینه می کنیم، اما در برابر سودی 
که می بریم ناچیزاس��ت؛ دنیا هم می بیند که خود ما هم از 

این ویروس آسیب دیده ایم پس نمی تواند کار ما باشد.
 سابقه خودزنی ظاهری در کارنامه آمریکا وجود دارد

 منتخب تهران در مجلس یازدهم، اقداماتی نظیر شیوع یک 
وی��روس با علم به اینکه ب��ه خود آمریکایی ها نیز ضربه می 
زند را برای دولت این کشور، عادی قلمداد کرد و خاطرنشان 
کرد: به عنوان مثال س��اختمان تجارت جهانی یا همان برج 
های دوقولو توس��ط خود آمریکایی ها منفجر شد. در تاریخ 
این کش��ور نیز ثبت ش��ده اس��ت که آنها به دنب��ال انهدام 
هواپیمای خود بودند تا با منتسب کردن این اقدام به دولت 
کوبا، علیه این کشور اقدام نظامی کند. بنابراین مسائلی نظیر 
س��اخت ویروس کرونا در تاریخ آمریکا فراوان است و آن ها 
گاهی به ظاهر خودزنی هم می کنند تا بتواند به سود کالن 

تری دست پیدا کنند.  فارس

mafi.katayoon@gmail.com
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نگاهی به فرصت طلبی های سیاسی برای مذاکره با امریکا: 

دیپلماسی سازش یا کاسبی کرونایی

گزارش

آمریکا در موضوع کرونا هزینهـ  فایده کرده است


