
 ایران دوست نزدیک 
و شریک منطقه ای بالروس

سللعید یاری سللفیر جمهللوری اسللامی ایران در 
مینسللک با »آندری داپکیوناس« معاون وزیر امور 

خارجه باروس دیدار و گفتگو کرد.  
در این دیدار، دسللتورکار همکاری های دو کشللور در 
حوزه های سیاسللی و اقتصادی بررسی و در خصوص 
تحوالت منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر شد.

داپکیوناس با بیان اینکه باروس همواره ایران را به 
عنوان دوست و شللریک خود محسوب کرده، ابراز 
امیدواری کرد دولت و ملت ایران به زودی از شرایط 
دشللوار ناشی از شللیوع اپیدمی کرونا با موفقیت و 
سللربلندی عبور کنند. سللفیر ایران نیز با اشاره به 
فرارسیدن بیست و هفتمین سالگرد برقراری روابط 
دیپلماتیک بین دو کشور، ریاست دوره ای باروس 
بللر اتحادیه اقتصادی اوراسللیا را به عنوان ظرفیت 
مناسللبی جهت توسعه بیشللتر همکاری ها بین دو 

کشور برشمرد. باشگاه خبرنگاران 

اعزام دو متخصص دیگر چینی به ایران 
دو متخصص داوطلب دیگر از جمعیت صلیب سرخ 
چین شللنبه شب راهی تهران شللده اند تا به کادر 
پزشکی ایران برای مبارزه با شیوع ویروس کرونای 

جدید کمک کنند.
این دو متخصص از کادر بیمارسللتان زیر مجموعه 
دانشگاه علم و فناوری چین در هیفی مرکز استان 
آنهوی هستند. وانگ دانگشنگ یکی از متخصصانی 
که جدیدا راهی ایران شده گفت: ما از تجربه چین 
برای درمان بیماران در ایران استفاده خواهیم کرد 
و نقش خود در مبارزه علیه ویروس کرونای جدید 
را ایفا می کنیم. وی در شللهر ووهان مرکز اسللتان 
هوبی خاستگاه شللیوع ویروس کرونا که نخستین 
بار در آنجا پیدایش آن گزارش شللد خدمت کرده 

است. ایسنا  

اخبار

واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نیست
شبکه سعودی الحدث به نقل از یک مقام آمریکایی 
نوشللت که واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نیست 

بلکه تنها به دنبال بازدارندگی قاطعانه است.
شللبکه سللعودی الحدث در گزارشی تحت عنوان" 
واشللنگتن به دنبال جنگ با ایران نیسللت بلکه به 
دنبال بازدارندگی قاطعانه اسللت" نوشللت: در روز 
های اخیر شللاهد تنش کامی میان آمریکا و ایران 
بودیم به خصوص اینکه مللک کنزی، فرمانده مقر 
مرکزی نیروهای سللنتکام روز پنجشنبه گفت که 
ایران باید مسللئولیت حمات شبه نظامیان وابسته 
به خللود را برعهده بگیرد. این اظهارات مک کنزی 
تنها چند سللاعت پس از کشللته شللدن دو نظامی 

آمریکایی در پایگاه التاجی در عراق بود.
در این راسللتا، یک مقام آمریکایللی در گفت و گو 
با شللبکه الحدث گفت: ایران تهدیللد بزرگی برای 

امنیت ملی آمریکا باقی خواهد ماند.
این شبکه سعودی نوشت: این اظهارنظر به تنهایی 
می تواند نشان دهنده رویکرد دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در رابطه با ایران باشللد؛ واشللنگتن 
تهران را نه تنها تهدیدی برای همسایگان خود می 
داند بلکه آن را تهدیللدی برای امنیت ملی آمریکا 
از جمله شهروندان و سربازان آمریکایی در منطقه 
خاورمیانه می داند. ایران همچنین تاش می کند 
که منافع آمریکا در منطقه و تمام دنیا را نیز تهدید 
کند. این درحالی است که واشنگتن تاش می کند 
که بللرای حفظ امنیت ملی خود بللا این تهدیدات 

مقابله کند.
شبکه الحدث با اشاره به انتشار نیروهای آمریکایی 
در منطقلله به نقللل از این مقام آمریکایی نوشللت: 
مللا معتقدیم که قللدرت آمریکا چلله نظامی و چه 

اقتصادی بهترین بازدارنده در مقابل ایران است.
این مسللئول دولت آمریکا که خواسللتار عدم فاش 
شللدن نامش شللده اسللت تاکید کرد: ما به دنبال 
به کار گیری قدرت نظامی نیسللتیم و این مسللاله 
اسللت که رئیس جمهور آمریللکا چندین بار بر آن 
تاکیللد کرد. اما این حضور نظامللی در مقابل ایران 
تنها یک نمایش نیست بلکه جزئی از برنامه ترامپ 
برای فشللار آوردن بر ایران اسللت تا ایران رفتارش 

را تغییر دهد.
این مسللئول آمریکایللی گفت کلله بنابراین هدف 
تغییللر رفتار ایران از جمله برنامه هسللته ای و آن 
چلله وی آن را حمایللت ایران از تروریسللت ها می 

خواند، است.
وی گفت: شرکای بین المللی باید به ما بپیوندند تا 

با ایران به توافق برسیم. ایسنا 

از نگاه دیگران 

واکنش سفیر ایران به تحریم های آمریکا
سللفیر ایران در کویت در دیدار با رئیس جمعیت هال احمر این کشللور عربی 
، آمادگی کشللورمان را برای پذیرش کمک های بهداشتی و دارویی از نهادهای 
انسان دوسللتانه اعام کرد. محمد ایرانی در این دیدار با اشاره به سرعت انتشار 
ویروس کرونا و ضرورت مقابله جهانی با این پدیده شللوم در قالب هماهنگی و 

همکاریهای منطقه ای و بین المللی اظهار کرد: تحریم های ظالمانه و یکجانبه غیر 
انسانی و غیر حقوقی آمریکا علیه مردم ایران در حال حاضر مانع اصلی پیشبرد برنامه 
های مقابله با ویروس کرونا و نیز تامین نیازمندیهای دارویی و  تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز در جمهوری اسللامی اسللت.  وی ادامه داد: اعمال کنندگان این تحریم ها در این 
روزهای سخت چهره زشت و غیر انسانی خود را بیش از گذشته به نمایش گذاشته اند. 
محمد ایرانی در این دیدار آمادگی جمهوری اسامی ایران برای پذیرش کمک های 

بهداشتی و دارویی از سایر نهادهای انساندوستانه را اعام کرد. صداوسیما

ضرورت عدم انفعال کشورها در برابر تحریم های آمریکا 
مشللاور وزیر امور خارجه با اشللاره به تاثیر تحریم های غیرقانونی و یکجانبه 
آمریکا بر روند مقابله ایران با شیوع کرونا، از کشورهایی که از این تحریم ها 

تبعیت می کنند، خواست که به انفعال در این زمینه پایان دهند.
بهزاد صابری در صفحه توئیترش نوشت: کشورهایی که با کووید-19 درگیر 

هسللتند، هر یک میلیاردها برای مقابله با شللیوع ویروس و اثرات اقتصادی و 
اجتماعی آن بر مردم خود اختصاص می دهند.

وی بللا بیان اینکلله تحریم هللای غیرقانونی و یکجانبلله آمریکا و انفعال شللرم آور 
دیگللران در تبعیت از این تحریم ها، باعث محروم شللدن ایللران از منابع مالی مورد 
نیاز شللده است«، بر پایان انفعال کشللورهایی که از این تحریم ها تبعیت می کنند، 
 تأکیللد کرد و افللزود: »انفعال را پایللان دهید و تحریم های ایللران را متوقف کنید.

 فارس 

جامعه جهانی به تحریم های ظالمانه آمریکا خاتمه دهد
سللفیر ایران در مسللکو با بیان اینکه تحریم ها منابع مالی و توان ایران برای 
مقابله با کرونا را محدود کرده، از جامعه جهانی خواسللت که به تحریم های 

ظالمانه و غیرقانونی آمریکا خاتمه دهد.
کاظللم جالللی در اظهاراتی با اشللاره به شللیوع ویروس کرونللا در جهان، 

خاطرنشللان کرد: شیوع کرونا زنگ خطر جهانی را به صدا در آورده است. این 
ویروس جهانی دیگر حد و مرز نمی شناسللد و بی رحمانه به بشریت حمله ور شده 
است. وی افزود: مبارزه با این بای خانمان سوز اقدام مشترک بشریت را می طلبد. 

یا همه با هم شکست می خوریم یا با تدبیر جهانی کرونا را شکست می دهیم.
سفیر ایران اضافه کرد: در مذاکرات اخیرم با مقامات روس گفتم که جامعه جهانی 
باید به خود بیاید و به تحریم های بی شرمانه ، غیرقانونی و ظالمانه آمریکا که جنایت 

علیه بشریت است، پایان دهد. تسنیم 

گزارش

این روزهللا در قالب احتمال و ادعا اینطور مطرح میشللود 
که بعید نیسللت کرونا ویروس جنللگ بیولوژیک آمریکا یا 
دیگللر قدرت های اسللتکباری علیه رقبای بللزرگ جهانی 
باشللد؛ حال اگر این موضوع در آینللده از قالب ادعا خارج 
و بلله واقعیت تبدیل شللود بطورحتم تبعللات زیادی برای 
دولتمللردان آمریکایللی خواهد داشللت و در افکار عمومی 
جهللان علیه حکام رژیم آمریللکا نفرت ایجاد خواهد کرد و 

باید پاسخگوی این افکار عمومی جهان باشند. 
قرائنی احتمال حمله  بیولوژیکی بودن کرونا را مطرح کرده 
اسللت؛" این بخشی از پیام مهم رهبر معظم انقاب بود که 
چند روز پیش خطاب به رئیس سللتاد کل نیروهای مسلح 
برای تشللکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی برای سازماندهی 
خدمات به مردم مطللرح کردند. احتمالی که این روزها نه 
فقط در ایران بلکه در سطح بین الملی نیز به شکلی پررنگ 
درحال مطرح شدن است. طرفداران این نظریه به شواهدی 
از حضور نیروهای آمریکایی چند هفته قبل از شللروع این 
بیماری در شللهر ووهان چین اشاره می کنند، موضوعی که 
روز گذشللته رسما مورد تایید مقامات پکن هم قرار گرفت 
و رسما مدعی نقش داشتن ارتش آمریکا در شیوع ویروس 

کرونا در ووهان چین شدند.
آنطور که محافل رسللانه ای مطرح کردند؛ شللاید در آینده 
روشن و افشا شود کرونا ویروس جنگ بیولوژیک کاخ سفید 
علیه رقبای بزرگ جهانی اش بوده اسللت. سللاحی برای 

حفظ برتری سیاسی و اقتصادی در عرصه بین المللی.
اما حمله بیوتروریسللمی بودن کرونا ویروس، از نخسللتین 
روزهای شللیوع آن مطرح بود، ورود ایللن مهمان ناخوانده 
بلله ایران بحث بر سللر این موضللوع را داغ تر کرد و چهره 
هللای سیاسللی و نظامی در اظهارنظرهللای خود طی چند 
هفته اخیر بارها و بارها درباره این احتماالت سللخن گفته 
اند. امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس از نخستین 
چهره هایی بود که این احتمال را مطرح کرد، او در توئیتی 
مدعی شد»شاید بعدا مشخص شود کرونا جنگ بیولوژیک 

آمریکا علیه رقبایش بوده است.
ادعایی که غامعلی جعفرزاده، رئیس فراکسیون مستقلین 
مجلس که از قضا حوزه انتخابیه اش به شدت درگیر بحران 
کرونا شللده اسللت، هم بر آن مهر تاییللد زد و گفت؛روند 
همه گیر شدن ویروس کرونا در سایه تحریم ظالمانه عادی 
نیست و آن را نوعی حمله بیولوژیک از سوی آمریکا و رژیم 

صهیونیستی می دانم. 
دامنه تکرار این ادعا اما فراتر از سللاختمان هرمی پارلمان 
که خود بخاطر شللیوع این ویروس به تعطیلی ناخواسللته 
کشللیده شللده و حتی برخللی از نماینللدگان را هم مبتا 
کرده بود، رسللید. اینبللار رئیس پدافنللد غیرعامل خطاب 
سواالتی درباره حمله بیوتروریسمی کرونا برای تحت تاثیر 
قرار دادن اقتصاد چین و ایران قرار گرفت. سللردار جالی 
گرچه احتماالت را رد نکرد اما این را هم گفت که؛منشللاء 
توسعه کرونا با شواهد و قرائن تحلیلی و راهبردی و بعضی 
نکات خبری به دشمن ارجاع می شود، اما  اثبات تخصصی 

آن نیاز به بررسللی های آزمایشللگاهی و مقایسه بین ژنوم 
ویروس اولیه ثبت شللده و نتایج مطالعه بر روی ژنوم های 

جدید از نظر نوع تغییرات عامدانه روی آن دارد.
او چند روز بعللد در اظهاراتی کاملتر عنوان کرد؛ برای این 
ویروس گمانی اولیه وجود داشللته که یک طغیان طبیعی 
و بللدون دخالت انسللان و یا یک نشللت آزمایشللگاهی از 
آزمایشللگاه ووهان چین بوده اسللت و گمانه زنی سوم این 
اسللت که این ویروس یک مدلی از جنگ بیولوژیک باشد؛ 
در این خصوص گمانه زنی های متفاوتی وجود دارد که آیا 
این جنگ برای کشتن اتخاذ شده، یعنی دستکاری شده و 
برای کشتن اسللت مانند آنچه در جنگ جهانی دوم بود و 
مسئله دیگری که این ویروس برای بحث اقتصادی و تأثیر 
اقتصادی بر کشور هدف طراحی شده است و درصد کشتار 
آن کللم اما فراگیری فراوان دارد که شللاید بخواهند از آن 

طریق کشور هدف را تحت تأثیر قرار دهند.
سردار سللامی فرمانده کل سپاه هم با کنایه به آمریکایی 
ها که سللابقه بهره گرفتن از ساح های بیولوژیک را دارند 
گفت»این ویروس ممکن است محصول تهاجم بیولوژیکی 
آمریکا باشللد که در ابتدا به چین و سپس به ایران و سایر 
نقاط دنیا شللیوع پیدا کرده،آمریکا بداند که اگر این کار را 
انجام داده به اهلش بر خواهد گشللت و اگر هم کار آمریکا 

نباشد باز این ویروس مهار خواهد شد.
احتماالت درباره بیوتروریسللمی بللودن ویروس کرونا آنجا 
بللاال گرفت که بنا به روایت ها منشللا این ویروس در ایران 
تنها ووهان چین نیست، موضوعی که در جلسه کمیسیون 
بهداشللت مجلس با وزیر بهداشت مطرح شد و بنا به گفته 
شللهروز برزگر، در این جلسه وزیر بهداشت توضیح داد که 
بخشللی از ویروس کرونا در گیان کاما با ویروس ووهان 
چین متفاوت اسللت که حتی به پرستار ۲۵ ساله هم رحم 
نکرد لذا باید تمهیدات الزم اندیشللیده شود. بزرگر عنوان 
کرد؛ این شامل قم هم می شود که بخشی از ویروس کرونا 
در قللم با ویروس ووهللان چین متفاوت اسللت. به عبارت 
دقیق تر مشخص نیست که منشأ ویروس دوم از کجاست؟ 
آنچه از صحبت های وزیر بهداشت برداشت کردم این است 
که دو نوع ویروس در کشللور هسللت. یکی ویروس ووهان 
چین و یکی دیگر ویروسللی با منشللأ نامعلوم که به نظرم 
در ایللن بللاره این احتمللال وجود دارد که ویللروس از نوع 

بیوتروریسم آمریکا باشد که در ایران پخش شده است.
اما در کنار سللایه شللومی که ویروس کووید -19 یا همان 
کرونای جدید بر جهان افکنده، شللاهد تصاویری هسللتیم 
کلله همچنان آدمی را بر هدف واالی جامعه بشللری و نوع 

دوستی انسان امیدوار می کند.
این روزها که سیستم بهداشت و درمان کشورمان به شدت 
درگیر مبارزه با کرونا بوده و تروریسم اقتصادی آمریکا علیه 
ایران سبب شده است تا برخی اقام ضروری و حیاتی برای 
نجات جان بیماران در کشللور دچار کمبود باشللد، شللاهد 
هسللتیم که تاکنللون 9 محموله کمک هللای دولت و ملت 
چین به سیستم بهداشتی کشور به ایران ارسال شده است. 

ریشلله این اقدامات پکن را باید در اقداماتی دانسللت که از 
همان ابتدای شللروع کرونا در چین و در قالب دیپلماسللی 

عمومی از جانب ایران اتخاذ شد.
چناچنه سللیل اعطای کمک های مردم چین به ایران برای 
مقابله با کرونا نشللان می دهد که اتخاذ رویکرد درست در 
حمایت به موقع از این کشللور توسللط تهران سللبب شده 
است عمق رابطه دو کشور وارد مرحله جدید مردمی شود. 
حمایللت به موقللع ایران از چین در مقطع شللیوع بیماری 
کرونا در این کشور، سبب شد تا به هنگام نیاز کشورمان به 
کمک های بهداشتی و درمانی، پکن در کنار تهران بایستد. 
ریشلله این اقدامات پکن را باید در اقداماتی دانسللت که از 
همان ابتدای شللروع کرونا در چین و در قالب دیپلماسللی 

عمومی از جانب ایران اتخاذ شد.
روزی کلله کرونا در چین شللروع پیدا کللرد، در حالی که 
برخی دولت ها به سللرعت شللروع به بسللتن مرزهای خود 
با این کشللور کردند و احساسللات چینی ستیزی در غرب 
گسللترش یافت، به طللوری که مایک پمپئللو وزیر خارجه 
آمریللکا به جللای به کار بردن واژه ویللروس کرونا از آن به 
عنللوان »ویروس ووهان« یاد کرد، دولللت و ملت ایران در 

کنار چین ایستاد.
محمللد جواد ظریف وزیر امور خارجه در حسللاب کاربری 
خود در توئیتر به زبان چینی شللعر »بنی آدم اعضای یک 
پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند« سللعدی را منتشر 
و از اقدامللات چیللن در مقابله با کرونللا تقدیر کرد.وی در 
یادداشللت مجازی خود نوشت: ایران در کنار چین ایستاده 
است. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در مصاحبه ای 
با شللبکه فونیکس چین با زبللان چینی پیامی به ملت این 

کشور ارسال کرد و گفت: چین قوی باش.
این سللخنان بافاصللله با تقدیر چینی ها روبرو شللد و هوا 
چونینگ سللخنگوی وزارت خارجه این کشللور با قدردانی 
از اظهارات محمد جواد ظریف، اظهار داشللت: وزیر خارجه 
ایللران اولین مقامی در جهان بود که از چین حمایت کرد. 
همچنین چانگ هوا سللفیر جمهوری خلق چین در تهران 

در توییتی از حمایت ظریف از کشورش تشکر کرد.
در همیللن زمللان ایللران محموله هایی حللاوی کمک های 
بهداشللتی از جمله سه میلیون ماسک به چین ارسال کرد 
که موجب تقدیر مسئوالن چینی از حمایت های کشورمان 
شد. همین اقدامات و حمایت ها سبب شد تا به محض آنکه 
ایران احتیاج به کمک پیدا کرد، سللیل ارسللال کمک های 

دولت و مردم چین به سمت کشورمان سرازیر شود.
بر اسللاس اعام سللفیر چین در تهران تاکنون 9 محموله 
کمک های ارسالی از سللوی دولت، بازرگانان و مردم چین 
به ایران ارسللال شده است و کمک های بیشتری نیز ارسال 
خواهد شد. محمد کشللاورز زاده سفیر کشورمان در چین 
در توئیتللر خود با انتشللار عکس هایی از اقام اهدایی ملت 
چیللن به ایران عنوان کرد که منتظر هواپیما برای ارسللال 
این کمک ها به ایران اسللت. وب سایت چینی ویتانیشیا در 
همین رابطه نوشت: ایران در سخت ترین مرحله چین برای 

مقابله با کرونا سلله میلیون ماسللک به مللا هدیه داد، حاال 
اجازه دهید ما به ایران کمک کنیم.

لی سللیاو لین رئیس انجمن دوسللتی چین با کشللورهای 
خارجی در پیامی گفت: با شللروع و گسترش بیماری کرونا 
در چین، اقشللار مختلف جامعلله ایران کمک هایی به چین 
ارسللال کردند که ایللن کامًا بیانگر دوسللتی عمیق میان 
مللردم چین و ایران و نیز در کنللار یکدیگر بودن در زمان 
مشکات است. شاها یلین رئیس انجمن دوستی شانگهای 
با کشورهای خارجی در همین زمینه افزود: از زمان شروع 
ویللروس کرونا، مردم چین پشللتیبانی و کمک ارزنده ای از 
مردم ایران دریافت کردند. ما در این شرایط سخت و دشوار 
با مردم ایران همدردی کرده و در کنار آنها خواهیم ایستاد. 
همزمان، انتشار ویدئوهای بسیاری در فضای مجازی که در 
آنها شهروندان چینی خطاب به ملت ایران اعام می کردند 
»ایران قوی باش«، نشللان می داد که اقدام ایران در ارسال 
محموله هللای بهداشللتی، حمایت هللای ظریللف از چین و 
همچنین اقدام شللهرداری تهللران در انعکاس پرچم چین 
بر روی برج آزادی تهران، سللبب شللده است تا پیوندهای 

عمیقی میان مردم دو کشور ایجاد شود.
روزنامه »خلق« چاپ پکن نیز در گزارشی نوشت: هنگامی 
کلله کرونا در چین رخ داد، اولین همدلی که چین دریافت 
کرد از سمت ایران بود و این کشور تجهیزات پزشکی به ما 
اهدا کرد. حاال چین در زمانی که ایران به کمک نیاز دارد، 
کمک های خود را به این کشللور ارسال می کند. ما همیشه 
ماسللک هایی را که مردم ایران در زمان دشواری به ما اهدا 

کردند، به یاد خواهیم آورد.
این روزنامه در ادامه با بازنشللر پیام های برخی شهروندان 
چینللی در حمایللت از ایران افزود: از ملللت ایران به خاطر 
حمایت شللدید از مللردم چین در روزهای ابتدایی شللیوع 
کرونا تشللکر می کنیم. وحدت قدرت است. پس از شکست 
دادن بیماری کرونا، ایران قوی تر شده و دوستی میان میان 

چین و ایران عمیق تر خواهد شد.
از همین رو بود که سللیدعباس موسللوی سخنگوی وزارت 
امور خارجه در توئیتی نوشللت: دولللت و ملت ایران هرگز 

دوستان دوران سختی خود را فراموش نمی کنند.
یللک ضرب المثل چینللی به این مضمون وجللود دارد که 
»بال، قو را هزاران فرسنگ دور می برد«، از همین رو است 
کلله آن روزی که دولت و ملت چین دچار مشللکل بوده و 
نیازمنللد یاری و حمایت بودند، دولللت و ملت ایران بنا به 
وظیفلله ذاتی خود در کنللار آنها ایسللتاد و از هیچ کمکی 

دریغ نکرد.
از همیللن جهت بود که این محبت مردم و دولت ایران در 
هنگام دچار شللدن به مشللکات بی پاسللخ نماند و دست 
یاری چینی ها به سللوی کشللورمان دراز شللد. دیپلماسی 
عمومی ایران در مقطع نیاز چین به کمک سبب شد، مردم 
و دولت این کشللور به عمق روابط دو کشللور پی برده و از 
همین رو باید گفت می توان مدعی شد، روابط تهران و پکن 

دوران جدیدی را آغاز خواهد کرد.  مهر 
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یک روز پس از آنکه یک عضو ارشد سنای آمریکا گفت، 
ترامللپ باید اذعان کند کلله در بازدارندگی مقابل ایران 
شکست خورده، العربیه به نقل از یک مقام دولت ترامپ 
نوشللت، آمریکا دنبال بازدارندگی ایران اسللت نه دنبال 

جنگ.
شللبکه »العربیه« سللعودی به نقل از یک مقام در دولت 
آمریکا مدعی شد که واشنگتن »دنبال جنگ نیست« و 

صرفاً درصدد ایجاد بازدارندگی مقابل ایران است. 
العربیه در گزارشی با تیتر واشنگتن: دنبال جنگ با ایران 
نیسللتیم بلکه خواستار بازدارندگی قاطعانه ایم، به نقل از 
یک مسئول دولت آمریکا که نامش را فاش نکرد نوشت، 

ایران بزرگ ترین تهدید امنیت ملی آمریکا است.
العربیه با دسللتاویز قرار دادن این جمله، نوشللت: شاید 
این اعام به تنهایی کافی باشللد تا دیدگاه دولت دونالد 
ترامپ به ایران را نشان بدهد. واشنگتن تهران را نه فقط 
برای همسایگان )ایران(، بلکه برای امنیت ملی آمریکا از 
جمله شهروندان و سللربازان آمریکا در خاورمیانه، خطر 
قلمداد می کند... آمریکا تاش زیادی برای مقابله با این 
تهدیللد کللرده و می کند. یکی از این تاش ها، اسللتقرار 
نیروهای زیاد در منطقه خاورمیانه اسللت. آمریکا حدود 

9۰ هزار سرباز در دریا و خشکی منطقه دارد.
این مسللئول ناشللناس در دولت آمریکا به العربیه گفت، 
»مللا به وضوح می بینیم که قدرت آمریکا چه نظامی چه 
اقتصللادی اش، بهتریللن بازدارنده مقابل ایران اسللت. او 

همچنین گفته، دنبال استفاده از قدرت نظامی نیستیم. 
این چیزی است که رئیس جمهور بارها آن را تکرار کرده 
اسللت.  این ادعا پس از آن مطرح شده که رابرت منندز، 
عضو ارشللد کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، 
جمعلله )۲۳ اسللفند( از دونالللد ترامللپ، رئیس جمهور 
این کشللور خواسللت اعتراف کند سیاستش برای ایجاد 

بازدارندگی در برابر ایران شکست خورده است.
العربیه در ادامه به نقل از این مسللئول نوشللت، تجمیع 
نیروهای آمریکایی در منطقه صرفا نمایش پوچ نیسللت 
بلکه بخشللی از طرح دولللت آمریکا برای اعمال فشللار 
بر ایران برای تغییر رفتارش اسللت و این فشللار شللامل 

اقدامات دیپلماتیک و تحریم اقتصادی هم می شود. 
العربیه در ادامه نوشللت، دولت آمریکا بدون شللک برای 
تحقق این هدف با موانع روشنی روبه روست؛ اول ماهیت 
نظللام ایران و دوم، چون سللال ها گذشللته و... اولین بار 
است که آمریکا تاش می کند مشکل ایران  را حل کند، 
نیازمند همبسللتگی جهانی اسللت. العربیلله در حالی از 
اولین بار  سخن می گوید که آمریکا در چهار دهه اخیر از 
هیچ اقدامی علیه جمهوری اسامی ایران فروگذار نکرده 
اسللت؛ از تاش بللرای کودتا، ترورهای ابتللدای انقاب، 

جنگ و تحریم اقتصادی.
این مسللئول آمریکایی در این خصوص به العربیه گفته 
اسللت که »شللرکای بین المللللی باید به مللا ملحق و به 

توافقی با ایران برسند«.  تسنیم 

مقام آمریکایی:

دنبال بازدارندگی مقابل ایران هستیم نه جنگ
یللک کارشللناس مسللائل بین الملللل ، با بیللان این که 
»جریان های پوپولیسللتی- ناسیونالیستی در کشورهای 
غربی سللعی در استفاده ابزاری از شللیوع ویروس کرونا 
برای تسللریع حرکت در جهت بسللتن مرزها و معکوس 
کردن رونللد جهانی گرایی دارند« گفللت: همان طور که 
پاندمی آنفلوانزای اسللپانیولی اولین موج جهانی شللدن 
را عقیم گذاشللت، این احتمال وجللود دارد که کرونا در 
صورت مانللدگار و تهاجمی تر شللدن، ضربه ای کاری به 

موج سوم جهانی شدن، یعنی موج کنونی، بزند.
کللوروش احمدی، در پاسللخ به این سللوال که به نظر وی 
ویللروس کرونا بلله چه میزان می تواند بر  مناسللبات بین 
کشورها تاثیر گذار باشد و آیا می توان مناسبات جهان را به 
قبل و یا بعد از کرونا تقسیم کرد؟ اظهار کرد : در طول تاریخ 
گهگاه اتفاقات بسیار مهم و تاریخ سازی روی داده و به عنوان 
نقاط عطفی در تاریخ ثبت شده اند. این قبیل اتفاقات عما 
به قول شللما تاریخ را به دو قسمت یعنی قبل و بعد از آن 
وقایع تقسیم کرده اند. مثل مثا انقاب اسامی که در ایران 
چنین کارکردی تاریخی داشته؛ به نحوی که سخن از قبل 
و بعد انقاب سخنی رایج است. قبل از آن نیز کودتای ۲8 
مرداد و انقاب مشروطیت چنین ویژگی داشتند. در سطح 
جهانی نیز چنین بوده اسللت، در حوزه بهداشت عمومی، 
مثا طاعون  یا مرگ سللیاه در میانه قرن 14 میادی طی 
پنج سللال با کشتار 7۵ تا ۲۰۰ میلیون نفر در اروپا و آسیا 
از جمعیت اندک آن زمان چنین نقشللی داشته و موجب 

تحوالت عظیمی در حوزه جمعیت شللناختی و فرهنگی و 
مذهبی شللد و از جمله ناتوانی کلیسللا را برغم ادعاهایش 

آشکار ساخت و یکی از عوامل مهم آغاز رنسانس بود.
 وی در همین راستا افزود : آنفلوآنزای اسپانیولی در 19۲۰-

1918 با حدود ۵۰ میلیون کشللته در سراسر جهان مثال 
دیگری اسللت. در مورد کرونا اگر چه  سللازمان بهداشللت 
جهانی آن را سلله شنبه گذشللته به عنوان یک »پاندمی« 
معرفی کرد، یعنی یک اپیدمی که به چند قاره سرایت کرده 
است ، اما هنوز خیلی زود است که بتوان از آن به عنوان یک 
واقعه تاریخ ساز یاد کرد. چرا که ویروس کووید 19 به عنوان 
یک ویروس نوپدید هنوز عمدتا ناشناخته است. اینکه ظرف 
هفته ها و ماه هللای آینده طی جهش هایی تضعیف خواهد 
شللد یا خصلت تهاجمی اش افزایش خواهللد یافت، اینکه 
چه مواجهه ای با گرمای هوا خواهد داشت و اینکه ساخت 
واکسنی برای آن چه مدت زمان خواهد برد، هنوز مشخص 
نیست.  اگر بهترین حالت ها پیش بیاد، شاید کووید 19 نیز 
مانند سارس و مرس و ابوال عمدتا به خاطره ای در ذهن بشر 
تبدیل شود. لذا، ضمن امیدواری به اینکه کرونا به یک نقطه 
عطف تاریخی تبدیل نشود، باید برای بدترین سناریوها هم 
آماده بود.   این تحلیل گر مسائل بین الملل  در پاسخ به 
این پرسش که ویروس کرونا  ، عاوه بر تاثیر اقتصادی و 
بهداشللتی اش، چه تاثیری بر عرصه تحوالت بین المللی 
خواهد داشت ؟ گفت :از این نظر فکر می کنم کرونا پیش 

از این تاثیر خود را داشته است. ایسنا

یک کارشناس مسائل بین الملل:

نشانه ای ازآمادگی ترامپ برای لغو تحریم ها وجود ندارد


