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کمک های جدید چین در راه ایران
»محمد کشللاورز زاده « سللفیر جمهوری اسللامی ایران در چین در توئیتر 
نوشللت:  یکشللنبه یک هواپیما حامللل بیش از ۱۵ تن کمللک های مردمی 
چین شامل یک هزار و ۵۱۲ کارتن کیت تشخیص، دستگاه اکسیژن ساز و 
تنفسللی، مانیتور کنترل دمای بدن، دستگاه ضدعفونی  بیمارستان، ماسک 

معمولی و N۹۵، لباس، دسللتکش و عینک محافظ، مواد ضدعفونی به تهران 
ارسال و امشب نیز به همین میزان کمک ارسال خواهد شد.او پیشتر هم در توئیتی 
شور و اشتیاق مردم چین برای ارسال کمک های بهداشتی و پزشکی به ایران برای 
مقابله با ویروس کرونا را »تحسین برانگیز« خوانده بود.تا کنون ۱۳ محموله هوایی 
از کمک های بهداشللتی و پزشکی دولت و مردم چین به مردم ایران برای مقابله با 
ویروس کرونا به تهران ارسللال شللده است و کمک های دیگری هم در نوبت ارسال 

است. ایرنا 

درخواست ظریف از کشورهای جهان 
وزیللر خارجه ایران با بیللان اینکه تحریم های آمریکا، افراد بی گناه را در ایران به 
کام مرگ می کشللاند، از کشورهای مختلف خواسللت به پویش نادیده گرفتن 
تحریم های آمریکا علیه ایران بپیوندند.  »محمد جواد ظریف« بار دیگر به انتقاد 
از تحریم هللای ظالمانه آمریکا پرداخت.ظریف در صفحه توئیتر خود نوشللت: 

»تحریم های غیرقانونی آمریکا باعث اتمام منابع اقتصادی ایران و مختل شللدن 
توانایی مبارزه با کووید۱۹ شده است. آنها )آمریکا( به معنای واقعی کلمه، افراد بی گناه را 
به قتل می رسانند«. وی خطاب به کشورهای تبعیت کننده از تحریم های آمریکا نوشت: 
»ایستادن و تماشا کردن آنها غیراخاقی است. انجام چنین کاری، هرگز کسی را از خشم 
و غضب آتی ایاالت متحده حفظ نکرده است«. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران سپس از 
کشورها دیگر خواست به جمع کمک کنندگان به ایران بپیوندند: »به پویش جهانی رو به 

رشد برای بی اعتنایی به تحریم های آمریکا علیه ایران بپیوندید«. فارس

 کمک های روسیه به ایران ادامه می یابد
معاون وزیر خارجه روسللیه در گفتگوی تلفنی با سللفیر ایران اعام کرد که 

کمک های این کشور به ایران برای مقابله با کرونا ادامه خواهد یافت.
 »سللرگئی ریابکوف« در تماس تلفنی با »کاظم جالی« سللفیر جمهوری 
اسامی ایران در فدراسیون روسیه به وی اطمینان داد که کمک های روسیه 

به ایران برای مقابله با بیماری کرونا ادامه خواهد یافت و مقامات روسللیه بعد 
از دریافت نامه حسللن روحانی رئیس جمهور ایران در حال بررسللی نحوه اقدام در 
این زمینه هسللتند. معاون وزیر امور خارجه روسللیه افزود: مسکو اقداماتی را برای 
لغو تحریم های آمریکا علیه ایران انجام داده و تاش خواهد کرد از راه های مختلف 
از جمله مشارکت در اینستکس همکاری خود با ایران را گسترش دهد. جالی نیز 
ضمن قدردانی از کمک های فدراسیون روسیه به جمهوری اسامی ایران در مقابله 

با کرونا، بر تداوم کمک های دوجانبه و جهانی تأکید کرد. ایرنا 

انگلیس صدور ویزا را برای اتباع 
ایرانی محدود کرد

سفارت انگلیس در تهران، شرایط صدور ویزا را برای 
اتباع ایرانی محدود کرد. آنچنان که این سفارتخانه 
توضیح داده دلیل این »محدودیت مقطعی«، تعلیق 
پروازها با همه گیری ویروس کرونا است.انگلیس که 
بلله تازگی از این اتحادیه خارج شللده هنوز درباره 
محدودیت سللفر اتباع خارجی به این کشللور و یا 
قرنطینه کامل، تصمیم قطعی نگرفته اسللت، با این 
حال سللفارت بریتانیا در تهللران در نامه ای که به 
دسللت آژانس های مسافرتی و هوایی نیز رسیده، از 
اعمال محدودیت مقطعی در صدور ویزا برای اتباع 

ایرانی، خبر داده است.) ایسنا( 

کمک ۱۰ میلیون دالری کویت 
وزیر خارجه کویت در گفتگوی تلفنی پیش از ظهر 
امروز با ظریف از کمک انساندوسللتانه ۱۰ میلیون 
دالری این کشور به ایران برای مقابله با کرونا خبر 
داد.»شللیخ احمد ناصر الجابر الصبللاح« وزیر امور 
خارجه کویللت در گفتگوی تلفنی بللا محمدجواد 
ظریللف وزیر امور خارجه جمهوری اسللامی ایران 
ضمن اعام همبسللتگی با دولللت و ملت ایران در 
مبارزه با شللیوع کرونا از کمک انسان دوستانه ۱۰ 
میلیللون دالری کویت به ایران برای مقابله با کرونا 
خبر داد. در این گفتگو وزیر امور خارجه کشورمان 
ضمن قدردانللی از دولت و ملت کویللت، مبارزه با 
کرونللا را مسللئله ای جهانللی و مسللتلزم همکاری 
منطقه ای و جهانی برشللمرد و با تقبیح تحریم های 
یکجانبلله و غیرقانونللی آمریکا علیه ملللت ایران از 
کویت خواسللت در پویش جهانی برای توقف و بی 
توجهی به این تحریم های غیر انسللانی مشللار کت 

فعال کند.) مهر( 

پیام سفارت چین در اوگاندا
سفارت چین در اوگاندا در صفحه توئیترش درباره 
ارسللال کمک ها به ایران برای مقابله با کرونا اعام 
کرد که چین گرفتاری ایللران را گرفتاری خودش 
می دانللد.  سللفارت چیللن در اوگانللدا در صفحلله 
توئیترش و در پاسللخ به توئیت سللفارت ایران در 
این کشور درباره ارسال محموله کمک های چین به 
ایران برای مقابله با شللیوع کرونا، نوشت: »اپیدمی 
دشمن مشترک جهان است.در جهان به هم پیوسته 
کنونی، هیچ کشللوری نمی  تواند امنیت کامل را به 
تنهایی به دست بیاورد. چین گرفتاری و مشکات 

ایران را گرفتاری خودش می داند.«) فارس(
 

جزئیات کمک پزشکی ترکیه به ایران 
طبق توافقی که بین وزارت بهداشت ترکیه و سفارت 
ایللران منعقد شللد، ترکیه محموله ای شللامل اقام 
پزشکی به ایران ارسال کرده است.  با توافقی که بین 
محمد فرازمند سللفیر ایران و امینه آلپ مشه معاون 
وزیر بازرگانی ترکیه به امضا رسید، محموله کمکهای 
پزشکی و دارویی ترکیه به ایران ارسال شد.این محموله 
شامل ۱۰۰۰ کیت آزمایش، 47۱۵ گان حفاظتی، ۲ 
هزار پیش بند بیمارستانی، 78 هزار ماسک سه الیه، 

۲4۰۰ عینک و هزار ماسک N۹۵ می شود

خ������ب������ر

در کنللار اذعللان جهانیان به توانایللی و موفقیت های ایران 
در مقابله با کرونا بسللیاری از کشللورها از جمله کشورهای 
روسللیه، چین و پاکستان لغو تحریم های آمریکا ضد ایران 

را به دلیل شیوع کرونا خواستار شدند.
در بیانیه وزارت خارجه روسللیه آمده اسللت: در شللرایطی 
که اخبار حاکی از گسللترش شللیوع بیماری کرونا اسللت، 
نیازی نیسللت توجلله را به وضعیت غیرعادالنلله و نابرابری 
کلله در آن جمهللوری اسللامی ایللران همسللایه خوب و 
مهربان و شللریک ما قرار گرفته اسللت، جلب کرد. حسللن 
روحانی رئیس جمهوری اسللامی ایللران، اخیرا اعام کرد 
که عاوه بر خسللارات اقتصادی ۲۰۰ میلیارد دالری که بر 
اثللر تحریم های یکجانبه و غیرقانونللی آمریکا در چارچوب 
سیاسللت فشللار حداکثری از ماه مه سللال ۲۰۱8 به این 
کشللور وارد شده اسللت، این محدودیت ها مانع بزرگی در 
مسللیر مبارزه با بیماری کرونا است. علت قربانیان زیاد این 
بیمللاری در ایران نه فقللط در خود بیمللاری بلکه در این 
واقعیت است که آمریکا به شللکلی هدفمند مانع از مقابله 
بللا آن می شللود. میلیون ها ایرانی در شللرایطی قرار گرفته 
اند که باوجود تاش های حداکثری آمریکا برای جلوگیری 
از نشللان دادن این واقعیت، از امللکان تهیه دارو ها محروم 
هسللتند. سیاست ضدانسللانی آمریکا باعث تاسف شدید و 
نگرانی جدی اسللت.در این بیانیه همچنیللن به اراده قوی 
ایران برای ماندن در برنامه جامع اقدام مشللترک )برجام( 
اشاره شده و آمده است: ایران برغم وضعیت پیچیده ای که 
دارد، این موضع قوی را حفظ کرده اسللت. به نوبه خود بار 
دیگللر بر عزم و موضع اصولی خللود برای حفظ موافقتنامه 
هسللته ای و آمادگی برای ادامه تاش برای بازگرداندن آن 
به حالت متعادل و پایدار تاکید می کنیم. تاش روسللیه در 
این راستا با طرح های بزرگ همراه است و در این شرایط به 
اقتصاد ایران که در شرایط دشوار قرار دارد کمک می کنیم. 
قاطعانلله از دولت آمریکا می خواهیم فللورا تحریم ها را که 
به حقوق اساسللی بشللر در ایران ضربه می زند، لغو کند.در 
پایان این بیانیه تاکید شده است: شرایط کنونی که جهان 
شاهد شیوع همه گیر کرونا است زمان برای تسویه حساب 
ژئوپلیتیکی نیسللت بویژه اینکه اقدامات آمریکا بدون دلیل 
و بی پایه و اسللاس است و برای ارضا کردن جاه طلبی های 

خود صورت می گیرد.
همچنین جینگ شللوانگ سللخنگوی وزارت امور خارجه 
چین هم در نشست خبری تاکید کرد: تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیلله ایران، مانعی در تاش های این کشللور برای 
جنگ علیه ویروس کروناست.شوانگ، تحریم های آمریکا را 
غیرانسانی توصیف کرد و خواستار لغو فوری این تحریم به 
منظور جلوگیری از کارشللکنی بیشتر در جنگ ایران علیه 
کرونا شد.شللبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد: مسئوالن 
شللهر ووهان چین اعام کردند کسللانی که از خارج از این 
شللهر قصد ورود به آن را داشللته باشللند باید ۱4 روز در 

قرنطینه قرار بگیرند.
همچنین نخسللت وزیر پاکستان با بیان اینکه لغو تحریم ها 
کمللک بزرگی به ایران در مبارزه با بیمللاری کرونا خواهد 
بود، لغو تحریم ها علیه ایران را خواسللتار شللد.عمران خان 

نخست وزیر پاکستان در مصاحبه ای تصریح کرد: در جمع 
کشللور های خاورمیانه ایران بیشللترین ضربه را از ویروس 
مرگبار کرونا متحمل شده است؛ از این رو تحریم های علیه 
این کشللور باید در راستای کمک به تهران جهت مبارزه با 
کرونا برداشته شود.وی با بیان اینکه تحریم های اعمال شده 
علیه ایران، مقابله با بیماری کرونا را برای این کشور مشکل 
کرده است، افزود: جامعه جهانی باید کنار کشور های تحت 
تاثیر این بیماری ایستاده و آن ها را در راستای مقابله با این 
معضل یاری دهد.عمران خان با بیان اینکه حتی بزرگترین 
کشور های جهان برای مقابله با بیماری کرونا دچار مشکل 
شللده انللد تصریح کرد: کشللور های بللا اقتصاد بلله مراتب 
ضعیف تللر در منطقه از جمله پاکسللتان در صورت بحرانی 
شللدن وضعیت امکانات و هزینه الزم بللرای برون رفت از 
بحران را ندارند. همچنین »میدیا بنجامین« بنیانگذار گروه 
صلح طلللب آمریکایی »کدپینک« بلله همراه گروه خود که 
لباس های سراسللری سفید کادر پزشکی مبارزه با کرونا را 
بر تن داشللتند، با تجمع جلوی وزارت خزانه داری آمریکا 
تاکید کرد واشللنگتن باید برای ریشه کنی بحران کرونا در 

خاورمیانه تحریم های ایران را لغو کند.
 Global(  میدیا بنجامین« که موسسلله »تبادل جهانی«
Exchange( و »کدپینللک: زنان برای صلح« را تاسللیس 
کرده اسللت از فعللاالن صلح بین المللی اسللت و در مقاله 
ای نیز  به تازگی در تارنمای »کامن دریمز« منتشللر شده 
درباره بحران همه گیری ویروس کرونا می نویسللد:  »همه 
گیری ویروس کرونا نشان می دهد که زندگی ما در جامعه 
جهانی چقدر در هم تنیده شده است و این ویروس فرصت 
منحصللر به فردی در اختیار ما قللرار داده تا به طور خاص 
بررسی کنیم که چگونه آسیب های عمدی ای که به نظام 
سامت و مراقبت های بهداشتی یک کشور وارد شده است، 
می تواند رسللیدگی به بیمللاری های همه گیر را برای کل 
جهان سللخت تر کند.« وی به همراه گروه خود که هموار 
پیراهللن های صورتی رنگ بر تن می کنند، با پاکاردهایی 
که روی آنها نوشللته شللده بود »تحریم هللای ایران را لغو 

کنید، ویروس کرونا را متوقللف کنید، جلوی وزارت خزانه 
داری آمریللکا حضور پیدا کرد. تعدادی از همراهان وی نیز 
لباس های سراسری سفید رنگی را که پزشکان و پرستاران 
مبللارز با کرونا بر تن می کنند پوشللیده بودند. بنجامین با 
اشللاره به تاثیرهای مثبت توافق هسته ای ایران در کاهش 
تاثیللرات منفی تحریم های اقتصادی آمریکا، خروج آمریکا 
از برجام و اعمال مجدد تحریم های سللنگین از سوی تیم 
ترامپ را علیه تهران یادآور می شللود. وی در همین راستا 
مللی افزاید:  »تجدید تحریم ها تأثیللر مخربی بر اقتصاد و 
زندگی مردم ایران برجا گذاشته است. قرار بود کمک های 
بشردوسللتانه - غذا و دارو، مشمول تحریم ها نشوند اما در 
عمل این طور نبوده است.  شرکت های حمل و نقل و بیمه 
و بانک هللا نمی خواهند به خاطر معامله با ایران ریسللک 
کنند. این فعال صلح در ادامه تاکید می کند:  »حتی پیش 
از آنکلله ایللران دیگر نتواند به خاطللر تحریم بانک مرکزی 
خود از سللوی تیم ترامپ،  کیت آزمایللش ویروس کرونا، 
دسللتگاه های تنفسللی، داروهای ضد ویروسی و سایر ابزار 
و تجهیللزات الزم برای کاهش سللرعت گسللترس ویروس 
کرونا و نجات زندگی انسللان ها را تهیه کند، باز هم ایرانی 
ها برای دسللتیابی به داروهای حیاتی با مشکات بسیاری 
دسللت و پنجه نرم می کردند. »سللازمان دیده بان حقوق 
بشللر )HRW(در اکتبر سللال ۲۰۱۹ در گزارشی نوشت: 
تحریللم های آمریللکا ]علیه ایران[ باعث شللده تا بانک ها 
و شرکت های سراسللر جهان از تجارت )تجهیزات و مواد( 
انسان دوستانه با ایران خودداری کنند و ایرانی هایی را که 
به بیماری های نادر یا پیچیده مبتا هسللتند و نمی توانند 
به دارو یا درمان مورد نیاز خود دسللت پیدا کنند، به حال 
خود رها کنند.«بنیانگذار این موسسلله صلح طلب در ادامه 
می افزاید: »بیماران مبتا به لوسمی، صرع، بیماری پروانه 
ای )ای. بی(، مجروحان شیمیایی جنگ هشت ساله ایران 
و عراق برخی از افرادی هستند که نتوانسته اند به داروهای 
حیاتی خود دسللت پیدا کنند. حاال بیماران ویروس کرونا 

هم به این فهرست اضافه شده است.«

در همیللن حال  یک دیپلمات چینی با اشللاره به شللیوع 
ویللروس کرونا در ایران گفت: وقتللی که مردم چین با کار 
سللخت و شبانه روزی توانستند کرونا را کنترل کنند قطعا 
مردم ایران هم خواهند توانست آن را مهار کنند فقط باید 
با یکدیگر متحد و هماهنگ باشللند.»لیو جن تانگ« افزود: 
صمیمانه امیدوارم در مواجهه با این فاجعه، کل مردم ایران 
با یکدیگر متحد و یکدل شللده و با هم همکاری کنند تا بر 
این مشکات غلبه کنند.نایب رییس انجمن دیپلمات های 
پیشکسوت چین با اشللاره به اینکه من در کنار دوستان و 
همکارانم موضوع اپیدمی کرونا را در ایران پیگیری کرده و 
از نزدیک در جریان آن هستیم گفت: ابراز همدردی عمیق 
خود را نسللبت به آنچه برای دوسللتان ایرانی اتفاق افتاده 
اسللت، ابراز می دارم.سللفیر پیشللین چین در ایران گفت: 
تجربه ما در چین ثابت کرده اسللت »همبسللتگی و اقدام 
یکپارچه«، قوی ترین سللپر دفاعی در برابر بایا و مصیبت 
های بزرگ هسللتند.این دیپلمات چینی اظهار کرد بعد از 
حدود دو ماه کار سللخت و شللبانه روزی در چین، ویروس 
کرونا کنترل شللده و در حال نابودی است و پیروزی تقریباً 
در گوشلله و کنار کشللور هویدا اسللت.نائب رییس انجمن 
دوسللتی چین و ایللران گفت که »اعتماد بلله نفس و عزم 
راسخ« دو سللاح جادویی برای شکست کرونا است مردم 
و دولت ایران به هیچ وجه در جنگ با کرونا تنها نیسللتند 
همه مردم چین و جهان در کنار مردم ایران هسللتند. لیو 
گفت: ما از هم پشللتیبانی می کنیم و با هم کار می کنیم 
پیروزی نهایللی مطمئناً متعلق به ملت بزرگ ایران خواهد 
بود. در همین حال سللفیر کوبللا در تهران ضمن تجلیل از 
تاش هللا و اقدامات ایران در مقابله بللا کرونا در حالی که 
تحت تحریم های غیرقانونی آمریللکا قرار دارد، برای مردم 

ایران در سال نو آرزوی سامتی و موفقیت کرده است.
»الکسللیس باندریچ وگا« سفیر کوبا در تهران به نمایندگی 
از این سللفارتخانه و در آستانه سللال نو شمسی، در پیامی 
برای مردم دوست و برادر ایران که در حال مبارزه با ویروس 
کرونا آن هم در شرایطی که تحت تاثیر تحریم های کشنده 
و غیراخاقی آمریکا هسللتند، آرزوی سللامتی و موفقیت 

کرده است.
سللفیر کوبا در این پیام تاش های پزشللکان، پرستاران و 
کادر بهداشللتی و درمانی ایللران در مقابله با کرونا را مورد 
تحسللین قرار داده و ابراز اطمینان کللرده که در مبارزه با 
این ویروس پیروز خواهند شد. سفیر کوبا همچنین در این 
پیام در آستانه سال نو ضمن آرزوی سامتی و خوشبختی 
بللرای مردم ایران تأکید کرده که دوسللتی و مراودات کوبا 
و ایللران در همه حوز ه هللا و همچنین بین دو ملت بیش از 

پیش گسترش خواهد یافت.
الزم به ذکر اسللت بسیاری بر این امر تاکید دارند که اقدام 
آمریللکا در عدم لغللو تحریم های ایران در شللرایط کنونی 
بیانگر اقدامات این کشللور برای آنچه تسلللیم سازی ایران 
در قبال فشللارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسللی است؛ 
می باشللد چنانکه برخی مقامات آمریکایی رسللما کرونا را 
ابزاری مفید برای آمریکا جهت اعمال فشار بر ایران عنوان 

کرده اند. 
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