
ارسال دو دستگاه تشخیص سریع کرونا 
به ایران

ســفیر و نماینده دائم ایــران در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت: با رایزنی های به عمل آمده، آژانس 
به زودی دو دســتگاه تشخیص سریع کرونا به ایران 
ارســال می کند کاظم غریب آبادی افزود: به همراه 
این دو دستگاه، تجهیزات حفاظت شخصی کاربران 
دســتگاه، تجهیزات مربوط به راه انــدازی و ارتقاء و 
کالیبره کردن و کیت های مخصوص تشــخیص که 
از سه تکنیک استفاده می کنند نیز ارسال می شود.

هشدار قانون گذاران آمریکایی به ترامپ 
ســناتورهای ارشد حزب دموکرات آمریکا در نامه ای 
به رئیس جمهور این کشــور درباره هــر گونه اقدام 
نظامی علیه ایران هشدار دادند. گروه هشت نفره ای 
از سناتورهای دموکرات آمریکایی که توضیحات رده 
باالیی را درباره اطالعــات نظامی دریافت می کنند، 
در تاریخ ۲۷ مارس ســال جاری در نامه ای از دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواستند پیش از دستور 
حمله  به ایران یا هر گونــه اقدام دیگری که ممکن 
است منجر به جنگ شــود، با کنگره مشورت کند. 
این قانون گذاران اخبار رسانه ها را در نظر داشتند که 
نشان می داد دولت آمریکا برای اقدامی نظامی آماده 

می شود.
این نامه که به مشاهده شبکه سی.بی.اس نیز رسیده 
است، هشــدار می دهد که برای دولت آمریکا الزامی 
قانونی وجود دارد تا ریاســت کنگره را از گســترش 

بالقوه تنش  نظامی مطلع کند.
نامه این گروه از سناتورهای آمریکایی توسط نانسی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، چاک شومر 
رئیس اقلیت سنا، آدام شیف مسئول کمیته اطالعاتی 
و مارک وارنر معاون این کمیته امضا شده است. این 
قانون گذاران آمریکایی همچنین با اشــاره به اقدام 
دولت این کشور در به شهادت رساندن سردار قاسم 
ســلیمانی طی یک حمله پهپــادی در عراق، اظهار 
کردند که این دولت تا به امروز تا حد زیادی در عمل 

به این تعهدات قانونی موفق نبوده است. ایسنا 

واکنش قاسمی به در گذشت دو شهروند 
ایرانی در فرانسه

ســفیر ایران در پاریس درگذشــت یک هنرمند و 
همچنین یک ریاضی دان ایرانی در فرانسه را در دو 

پیام جداگانه توییتری تسلیت گفت.
 بهرام قاسمی، در پیامی در مورد درگذشت کیومرث 
درم بخش هنرمند برجســته  کشورمان در فرانسه 
نوشت: کیومرث درم بخش عکاس شهیر و کارگردان 
برجسته  ایرانی به علت ابتال به ویروس  کرونا در شهر 
 پاریس جان به جان آفرین تســلیم کرد. ضایعه نبود 
و فقــدان او را به خانــواده و تمامی جامعه هنری و 
بخصوص خانواده ســینمای ایران تســلیت گفته و 
یادش را در این روزهای ســخت پاریس گرامی می 
داریم.  او همچنین در پیام دیگری به در گذشت یک 
ریاضیدان مشهور ایرانی در فرانسه واکنش نشان داد 
و در صفحه توییتر در این ارتباط نوشــت.  پروفسور 
حســن اکبرزاده   ریاضیدان برجســته  ایرانی پس از 
ســالها تحقیق و مطالعه، درپاریس چشــم از جهان 
فروبســت. او همواره یکی از چهره های علمی حاضر 
در ســمینارهای بین المللی بود و از ســالیان دور با 
مرکز ملی پژوهشهای علمی  فرانسه و البراتوار کلژ دو 

فرانس همکاری داشت. روحش شاد.

تحریم ها مقابله با کرونا را سخت تر 
می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید 
کرد که آمریکا تحریم های ناجوانمردانه ای از جمله 
در حوزه درمان و دارویی علیه ایران وضع کرده و این 
تحریم ها مقابله با ویروس کرونا را ســخت تر کرده 
و شــدت آن را تشــدید می کند. ابوالفضل ابوترابی 
با اشــاره به ضرورت مداخله جهانی برای کنار رفتن 
تحریم های حوزه درمانی و آزمایشــگاهی، بیان کرد: 
امروز ما در جنگ پیچیده ترکیبی قرار داریم. آمریکا 
به واســطه تحریم های ظالمانه یک جنگ اقتصادی 

تمام عیار علیه ایران به راه انداخته است. 
وی در ادامــه اظهار کــرد: این روزهــا نیز جنگی 
بیوتروریســمی برای ایران و چین طراحی کرده که 
دامــن خود آن ها را نیز گرفته اســت. آمریکا بعد از 
آنکه به طور یکجانبه از برجام خارج شد تحریم های 
ناجوانمردانه ای از جملــه در حوزه درمان و دارویی 
علیه ایران وضع کرد و این تحریم ها مقابله با ویروس 
کرونا را سخت تر کرده و شدت آن را تشدید می کند. 
وی تصریح کرد: ما امروز در مقطع حساس تاریخی 
هســتیم و دشــمن یک جنگ همه جانبه در حوزه 
اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و رسانه ای علیه کشور به 

راه انداخته است.  ایسنا 

اخبار

بســیاری از کشــورها خواهان لغو تحریم های غیر قانونی 
آمریکا علیســه ایران شده اند، این در حالی است که اکنون 
فرصت مناســبی برای پشست کردن به آمریکا و به دست 
آوردن استقالل سیاسی و اقتصادی کشورهایی است که از 

ایاالت متحده تبعیت می کنند.
در حالی جمهوری اســالمی ایران همانند دیگر کشورهای 
جهــان این روزها درگیر مبارزه با ویروس کرونا اســت اما 
تحریم های ظالمانــه آمریکا مانعی بــرای واردات دارو و 
تجهیزات پزشــکی و همچنین مواد خام بــرای تولید آن 
ها شــده است؛ البته محافل سیاســی و رسانه ای و سایر 
کشــورها بر لغو تحریم ها علیــه ملت ایران  تاکید کردند، 
تاکیدی که تنها به صرف حرف مطرح شــده است و هیچ 

کدام تاکنون اقدام عملی در این زمینه انجام نداده اند.
نظم کشــورهای اروپایی نیز به دلیل ویروس کرونا به هم 
ریخته اســت، مشــکالت اقتصادی و بهداشتی و باال رفتن 
آمار جانباختگان و شیب صعودی تعداد مبتالیان معادالت 
آنها را برهم زده اســت اما گویا همچنان توان رویارویی در 

برابر سیاست های مغرضانه آمریکا را ندارند. 
در روزهــای اخیــر مقامــات چندین کشــور و همچنین 
تعــدادی از نمایندگان کنگره و ســایر مقامات آمریکایی 
از دولت ترامپ خواســته اند که در راستای منافع مشترک 
بین المللــی، تحریم های خود علیه ایران را بردارد تا بخش 
بهداشــت و درمان ایران بهتر بتواند با روند شیوع ویروس 

کرونا مقابله کند.
اما مقامات دولت ترامپ که به نظر می رســد شیوع ویروس 
کرونا را فرصت خوبی برای افزایش فشــار بر ایران قلمداد 
می کننــد، نه تنهــا تاکنون هیــچ واکنش مثبتــی به این 
درخواســت ها نشــان نداده اند، بلکه تحریم های تازه ای را 
علیه ایران و افراد و شــرکت هایی کــه به زعم آنها با ایران 

همکاری داشته اند، وضع کرده اند.
اخیرا موسســه صلح و دیپلماســی کانادا نامه سرگشــاده 
ای را بــا امضای بیش از 400 نفر از چهره های برجســته 
دانشگاهی و فعاالن مدنی منتشر کرد که امضای چهره های 
برجسته ای همچون نوآم چامســکی روشنفکر و فیلسوف 
آمریکایی و اســتاد دانشــگاه ام ای تــی در ذیل آن دیده 

می شود.
در ایــن نامه آمده اســت: در این هفته، تعــداد مبتالیان 
تایید شــده به کرونا در سراســر جهان از مرز 586،000 
نفر گذشت و با گســترش این بیماری در خاورمیانه، اروپا 
و شــمال آمریکا، تعداد مرگ و میر جهانی به ۲6،800 نفر 

رسید.
این نامه می افزاید: با تعداد ۲ هزار و 300  کشته و 3۲ هزار 
مورد ابتال، ایران جزو کشورهایی قرار دارد که به شدت در 
اثر ویروس کرونا آسیب دیده اســت. ایران همچنین تنها 
کشوری است که با چنین سطحی از میزان آلودگی، تحت 

تحریم های شدید اقتصادی مقابله می کند.
امضــا کنندگان این نامه تاکیــد کرده اند: دولت ترامپ در 
ســال ۲018 پس از نقض قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت 
ســازمان ملل متحــد و خروج از برجــام، تحریم های یک 
جانبه ای علیه ایران اعمال کرد و سیاست فشار حداکثری 

را در پیش گرفت.
در این نامه تاکید شده است: در هفته های اخیر، انگلیس، 
روســیه، چین و پاکســتان از ایاالت متحده درخواســت 
کرده اند که تحریم های ایران را در طول شــیوع بی سابقه 
این ویــروس همه گیر کاهش دهد اما دولت ترامپ نه تنها 

این درخواست ها را نادیده گرفته، بلکه تحریم های بیشتری 
را نیز علیه این کشور اعمال کرده است.

صدها دانشــگاهی و فعال مدنی یادآور شــده اند: ما بر این 
باور هستیم که تنها گذاشتن مردم ایران در شرایط بحران 
جهانی نه تنها ناعادالنه اســت، بلکه در واقع نقض حقوق 
غیرقابل انکار ایرانیان برای دسترسی به بهداشت و درمان 

و مراقبت های پزشکی است.
این نامه اظهار می دارد: عالوه بر این، ما بر این باور هستیم 
که این ویروس همه گیر یک تهدید مشترک جهانی است و 
تنها راه شکست دادن آن اتحاد کشورها و حمایت مردم از 

یکدیگر است. 
همچنین روزنامه واشنگتن پســت در گزارشــی نوشــت: 
محدودیت  ها و تحریم های وسیعی که ایاالت متحده علیه 
نظــام بانکی و صــادرات نفت ایران اعمال کــرده، توانایی 
تهران را بــرای تأمین مالی و خرید اقالم ضروری از جمله 
دارو و مواد اولیــه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید آن در 

داخل، محدود کرده است.
به نوشــته این روزنامــه، گزارش  های فصلــی دفتر کنترل 
دارایی  های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا )اوفک( نشان 
می دهــد که دولت دونالد ترامــپ رییس جمهوری ایاالت 
متحده شــمار مجوزهایی را که به شرکت ها برای صادرات 
اقالم خاص پزشــکی به ایران می دهد، کاهش داده است. 
فهرست کاالهایی که نیازمند مجوز خاص از این نهاد است، 
شــامل دستگاه تولید اکسیژن، ماســک تنفسی با پوشش 
کامل صورت و تجهیزات تصویربرداری حرارتی می شود که 
به گفته پزشــکان، برای درمان بیماران و محافظت از کادر 

درمان ضروری است.
این گزارش همچنیــن افزود با وجود آنکه مقام های دولت 
ترامــپ از جمله »مایک پمپئو« وزیــر امور خارجه آمریکا 
گفته انــد که کاالهای غذایی، پزشــکی و دارویی شــامل 
تحریم نمی شــود و کانالی را برای تســهیل تراکنش مالی 
مربوط به این اقالم از طریق سوئیس ایجاد کرده اند، اما در 
عمل تحریم های آمریــکا به ویژه آن ها که تعامل با بانک ها 
و مؤسســات مالی ایــران از جمله بانک مرکــزی ایران را 
محدود کرده اســت، طرف های غربی را به تجارت با ایران 
بی میــل می کنــد. به نقل از ایرنا، یک کارشــناس و وکیل 
تحریم های دفتــر کنترل دارایی های وزارت خارجه آمریکا 
به واشنگتن پســت گفت که معافیت های تحریمی جریان 
بدون مانع کاالهــای ضروری به ایران را تضمین نمی کند. 
وی تحریم های آمریکا را به "یک فضای حقوقی و تجاری" 
تشبیه کرد که معادل "راه رفتن در یک میدان مین" است.

واشنگتن پست با اشــاره به گزارش های فصلی اوفک افزود 
که در ســال ۲016 بیش از نیمی از شرکت هایی که برای 
دریافت مجوز بــرای صادرات کاالهای پزشــکی به ایران 
اقدام کــرده بودند، مجوز دریافت کردند. اما گزارش اوفک 
نشان می دهد که در سه ماهه سوم سال ۲019 شرکت های 
کمتری برای دریافت مجوز اقدام کرده اند و اوفک نیز تنها 
به 15 درصد این شــرکت ها مجوز داده است. این رقم در 

سه ماهه اول سال ۲019 نیز تنها 10 درصد بوده است.
از ســوی دیگر 11 ســناتور حزب دموکــرات در نامه ای 
خطــاب به مایک پامپئو وزیر خارجه و اســتیو منوشــین 
وزیر خزانه داری آمریکا خواستار کاهش تحریم های ایاالت 

متحده علیه ایران و ونزوئال شدند.
این سناتورهای دموکرات با اشاره به سرعت شیوع ویروس 
کرونا )بیماری کووید ــ 19( در دو کشــور ایران و ونزوئال و 

اینکــه تحریم ها باعث ایجاد مانع در ارســال اقالم درمانی 
مورد نیاز شــده است خواستار این شــدند که تحریم های 

آمریکا علیه این دو کشور به طور موقت برداشته شود.
دبیــرکل ســازمان ملــل، ســازمان بهداشــت جهانی و 
کمیســاریای عالی حقوق بشــر به همراه روســیه، چین، 
پاکستان، انگلیس، عراق، ونزوئال، نیکاراگوئه، کره شمالی و 
کوبا تالش های دیپلماتیک گسترده ای برای لغو تحریم های 
یکجانبه آمریکا در شــرایط همه گیری ویروس جدید کرونا 

انجام داده اند.
هشــت کشــور هم در نامه ای به دبیرکل ســازمان ملل، 
شــرایط فعلی را زمانی بــرای چندجانبه گرایی و مقابله با 
اقدامات یکجانبه آمریکا دانسته و تصریح کرده اند تروریسم 
اقتصــادی آمریکا علیه ایران، خالف منشــور ملل متحد و 
مصوبات متعدد مجمع عمومی این ســازمان است. معاون 
رئیس پارلمان آلمان خواستار کاهش تحریم های اقتصادی 
آمریکا علیه ایــران در دوران بحران کرونا به منظور مقابله 

مؤثرتر این کشور با این بیماری همه گیر شد.
"توماس اوپرمن با توجه به شــیوع کرونا از آمریکا کاهش 
تحریم هــا علیه ایران را درخواســت و در گفتگویی با تیم 
تحریریه شــبکه های "آر تی ال" و "ان تی وی" آلمان درباره 
شرایط ایران در بحران کرونا و تحت فشارهای تحریم های 

آمریکا ابراز نگرانی کرد.
اوپرمن در بخشــی از این گفتگو تأکید کرد: من از آمریکا 
درخواســت می کنم کــه تحریم ها علیه ایــران را حداقل 
به صــورت موقتی کاهش دهد تا این کشــور بتواند از نظر 
اقتصادی فعالیت بیشتری برای مقابله با بحران کرونا انجام 

دهد.
وی این را عاقالنه دانســت که دولت آلمــان حاال در این 
راستا اقدام کند. وی کاهش تحریم های آمریکا علیه ایران 
در این شــرایط را یک سرمایه گذاری سیاسی بسیار خوب 

برای بعد از این بحران دانست.
معاون رئیس جمهور سابق آمریکا تأکید کرد ادعای دولت 
این کشــور مبنی بر آمادگی بــرای ارائه کمک به ایران در 
راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا، اگر با گام های عملی 

همراه نشود، مشکلی را حل نخواهد کرد.
جو بایدن طی بیانیه ای از مقامات دولت ترامپ خواست در 
راستای کاهش تحریم هایی که مانع ارسال اقالم پزشکی به 
ایران برای مبارزه با کرونا می شوند، گام های عملی بردارند.

وی که البته خود نیز در دوران حضورش در کاخ سفید به 
عنوان معاون باراک اوباما نقش مؤثری در اعمال فشارهای 
اقتصادی و سیاسی علیه ایران ایفا کرده بود، در این بیانیه 
بدون اشاره به اینکه دست کم بخشی از تحریم های کنونی 
دولت ترامپ علیه ایران در واقع همان تحریم هایی هستند 
کــه در دولت قبلــی آمریکا طراحی شــده  بوده اند، اظهار 
داشت: پیشنهاد این دولت ]دولت ترامپ[ برای ارائه کمک 
به ایران کافی نیســت، مگر اینکه بــا گام های عملی برای 
تضمیــن اینکه آمریکا نمی خواهد این بحران رو به رشــد 

]کرونا[ را تشدید کند، همراه شود.
نامــزد دموکرات ها در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
با بیان اینکه تحریم ها مانع رســیدن دارو به ایران اســت، 

خواستار لغو این تحریم ها شد.
برنی سندرز در ادامه خطاب به وزرای خارجه و خزانه داری 
آمریکا گفت: بیایید اختالفات کشــورمان با دیگر کشورها 
را کنــار بگذارید و تحریم ها را در راســتای کاهش درد و 
رنج های انســانی تحریم ها لغو کنیــد. در هفته های اخیر 

همزمان با شــیوع کرونا در ایران، مقامات ایرانی خواستار 
لغو تحریم های ضدانسانی علیه ایران شدند.

مســئوالن ایرانی بارها تاکید کردند کــه به رغم ادعاهای 
واهی آمریکا که مواد دارویی و غذایی تحریم نیستند، عمال 

راه هرگونه نقل و انتقال بانکی را در این زمینه بستند.
نکته قابل توجه اینکه رئیس جمهور آمریکا گفته که ایران 
درخواستی برای کاهش تحریم ها نداده تا اجازه داده شود 

تجهیزات پزشکی به این کشور ارسال شود.
دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی درباره کاهش تحریم های 
ایران در دوره شیوع ویروس کرونا گفت: ضربه بسیار سختی 
به اقتصاد و ارتش ایران وارد شــده است و از ویروس کرونا 
نیز بسیار آسیب دیدند. جمهوری اسالمی درخواستی برای 
کاهش تحریم ها مطرح نکرده تا اجازه داده شود تجهیزات 

پزشکی به این کشور ارسال شود.
از سوی دیگر وزیر خارجه سوئد در دیدار سفیر ایران گفت: 
ما با همکاری نزدیک با دیگر کشــورهای اروپایی به دنبال 
یافتــن راه هایی برای رفع موانع تحریمی در روابط تجاری 
با ایران هستیم. تروئیکای اروپا به ارائه کلمات دیپلماتیک 
اکتفا می کنند وزیر اسبق امورخارجه ایران گفت: تروئیکای 
اروپا بــه ارائه کلمات دیپلماتیک اکتفــا کرده و خبری از 
اقدام جدی نیست. منوچهرمتکی با اشاره به بدعهدی های 
اروپا در یک ســال گذشــته، در قبال برجام اظهار کرد:با 
توجه به ســابقه تروئیکای اروپایی به عملیاتی شدن وعده 
های آنها خوشــبین نیستم، چراکه آنها به دنبال وقت تلف 
کردن هســتند تا نتیجه انتخابات در ایاالت متحده آمریکا 
مشخص شود و بعید می دانم در مدت باقیمانده آنها هیچ 

قدمی در این زمینه بردارند.
متکی بــه مقامات وزارت خارجه کشــورمان توصیه کرد: 
همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، شــرایط کشور 
را در رابطــه با فعالیت های اقتصادی و برداشــتن گام های 
اساســی در داخل کشــور مبتنــی بر اقتصــاد مقاومتی، 
شــرطی نکنند. او با بیان اینکه به راهگشــا  بودن  برجام 
در حوزه تعامالت اقتصادی و تجاری  خوشــبین نیســتم، 
تصریح کــرد: اگرچه معموال این مــراودات دیپلماتیک و 
دیدار های سیاســی با مقامات کشور ها فرصتی است برای 
اینکــه ما مواضع اصولی مان را بیــان کنیم. البته آنها هم 
در این مالقات ها به ارائه کلمات دیپلماتیک بسنده کرده و 

اقدامات عملی به دنبال ندارد.
او با بیان اینکه اروپا امکان مســتقل عمل کردن از ایاالت 
متحده آمریکا را ندارد، تأکیــد کرد: من در 10 ماه آینده 
چشــم اندازی برای تحقق وعده هــای اروپایی ها در قبال 

برحام نمی بینم.
متکی با اشاره به طفره رفتن اروپا از راه اندازی کانال مالی 
اینســتکس عنوان کرد: اروپا معموال مشکالتی را در انتقال 
ارز و مبادالت بانکی و پولی مطرح می کند، انتظار می رود 
در ماه های آینده فشــار های آمریــکا هم افزایش پیدا کند 

واروپا هم در این زمینه محتاط تر عمل خواهد کرد.
وزیر امورخارجه اســبق کشورمان با اشاره به ظرفیت های 
بازارهای آســیایی ادامه داد: نبایــد نگاهمان را منحصر به 
اروپا کنیم، در حال حاضر در حوزه صادرات و فناوری های 
نوین توانمندی های الزم را بدست آورده ایم و باید تمرکز 
را بــر بازار های آســیا معطوف کنیم؛ تجــارت با دنیا یک 
فن اســت و ما باید این آنرا به صورت مکتوب بیاموزیم تا 
بتوانیــم موضوع تحریم ها را مدیریت کنیم و در عین حال 

به مراودات خود نیز ادامه دهیم.

کارشــناس مســائل سیاســت خارجی گفت: متأسفانه 
وزارت خارجــه در زمینه ارتباط و تعامل با کشــورهای 

همسایه یک سیاست و استراتژی خرد و روشن ندارد.
سیدهادی سیدافقهی در زمینه دیپلماسی رسمی کشور 
اظهار داشت: ما دکترین های سیاست خارجی جز وزارت 
امور خارجه داریم که اتفاقاً دیپلماســی مهم نیز هست. 
وقتی صحبت از دیپلماســی می شود این معنی را شامل 
می شــود که منظور ما تعامالت خارج از مرزها بوده که 
در تعامل با دیگر کشــورها و فرهنگ ها است. وی ادامه 
داد: انقالب اسالمی حداقل بر دو نوع دیپلماسی استوار 
است که یکی دیپلماسی رســمی ما بوده و دیگری نیز 
دیپلماســی عمومی اســت. در دیپلماســی عمومی ما 
دیپلماســی فرهنگی و نهضتی مــا می گنجد و خارج از 

چارچوب های متعارف و دیپلماتیک رسمی است.
کارشناس مسائل منطقه گفت: ما در دیپلماسی رسمی 
وزارت امــور خارجه خیلــی موفق نبوده ایــم و دالیل 
بســیار متعددی این عدم موفقیت داشته است؛ ولی در 
دیپلماســی نهضتی که همانطور که عرض کردم بخشی 
از دیپلماســی عمومی کشور اســت موفقیت های خوبی 

داشته ایم. سیدافقهی افزود: رویکرد دیپلماسی رسمی ما 
و اولویت های وزارت امور خارجه قبل از برجام به سمت 
غرب بود و بعد از ضربه برجام رویکرد با دیگر کشورها و 

به خصوص منطقه تغییر پیدا کرد.
وی عنوان کرد: قرار نیســت با تمامی کشورهای جهان 
ارتباط خوب و ثابتی داشــته باشــیم؛ ولی کشورهایی 
در جهان هســتند که می توان با آنهــا روابط پایدار در 
زمینه های اقتصادی، سیاســی و فرهنگی داشته باشیم. 
مثــاًل بحث امضــای تفاهم با مجمع اقتصادی اوراســیا 
فرصت بی بدیلی به کشــور داده کــه پیش از این به آن 
فکر نشــده بود. تحلیلگر مسائل سیاست خارجی اضافه 
کرد: دیگر موردی که می توانیم روی آن کار کنیم بحث 
پیمان شــانگهای اســت که ظرفیت خوبی برای ایران 
فراهم می کند. چه نهادی باید از این ظرفیت اســتفاده 
کنــد و زمینه ورود ایران به آنها را فراهم کند؟ مســلم 
است که این موضوع در دستور کار دیپلماسی رسمی ما 
بوده که نمود آن وزارت امور خارجه است اما ما در زمینه 
دیپلماسی رسمی به واقع دچار فراز و فرود بوده ایم و این 

خوب نیست. تسنیم

رئیس فرهنگستان علوم پزشــکی کشورمان در نامه ای 
به دبیرکل ســازمان ملل با اشاره به موفقیت آمیز بودن 
تالش هــای ایران برای مهار کرونــا تأکید کرد اگر تنها 
بخشی از تحریم های اعمالی علیه ایران علیه کشورهای 

غربی اعمال می شد، مطمئناً دچار فروپاشی می شدند
دکتر ســید علیرضا مرنــدی در نامه خــود خطاب به 
دبیرکل سازمان ملل آورده اســت: پیرو مکاتبات قبلی 
درخصــوص تحریم های غیرقانونی دولــت آمریکا علیه 
جمهوری اســالمی ایران و تأثیر مستقیم آن بر سالمت 
مردم ایران، متأسفانه تاکنون سازمان ملل متحد و سایر 
ســازمان های ذی ربط از جمله سازمان بهداشت جهانی 
که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، هیچ اقدام مؤثری 
برای رفع تحریم های ظالمانه علیه کودکان، زنان، مردان 

و بیماران عزیزمان انجام نداده اند.
به عــوض، علی رغــم تأکید دانشــمندان، پزشــکان و 
حتی برخــی از مقامات منتخب ایــاالت متحده مبنی 
بر رفع تحریم ها در شــرایطی کــه همه گیری بیماری 
Covid-19 سرتاســر دنیــا را فراگرفته اســت، دولت 
غیرمنطقــی و بی رحم آمریکا تحریم های بیشــتری را 

علیه مردم ایران تشدید کرده است. با وجود این، تالش 
مقامات و مســئوالن ســالمت جمهوری اسالمی ایران 
در مواجهه با تحریم های غیرانســانی آمریکا در بیماری 
همه گیــر اخیر موفقیت آمیز بوده اســت، حتی اگر تنها 
بخش کوچکی از این تحریم ها به کشــورهای اروپایی و 
ایاالت متحده تحمیل می شد، مطمئناً تحت این فشارها 

دچار فروپاشی می شدند. 
همان طور که می دانید، ما یکی از کشــورهای به شدت 
آســیب دیده در ایــن بیمــاری همه گیــر بوده ایم و در 
صورتی که تحریم های ســرکوبگرانه آمریکا به کل جهان 
علیه ایران تحمیل نشــده بود به این شــرایط دشــوار 
نمی رســیدیم. مسلم اســت که تاریخ در مورد ناکارآمد 
بودن و سکوت سازمان های بین المللی مدعی حمایت از 
قوانین بین المللی و حقوق بشر در برابر  این گونه جنایات 
آشــکار  قضاوت خواهد نمود. این مؤسسات اگر در این 
امر شــریک نباشند، مؤسساتی ناکارآمد شده اند و بدون 
شــک به دلیل امتناع از اقدام علیه نقض آشــکار قوانین 
بین المللی و بشردوســتانه  توســط رژیم آمریکا شاهد 

ازهم گسیختگی نظم جهانی مان خواهیم بود. فارس
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گزارش

واکنش ایران به اقدام بحرین 
سخنگوی وزارت خارجه اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المستقبل 
و چند بانک ایرانی را مردود و فاقد اعتبار حقوقی خواند. سید عباس موسوی 
ضمن رد اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المســتقبل، مدیران 
آن و چند بانک ایرانی دیگر، اظهار داشــت: آرای صادره بر مبنای پرونده ای 

ساختگی صورت گرفته و اتهامات جعلی علیه محکومان آن فاقد هرگونه ارزش 
حقوقی بوده و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن می باشد. بدیهی 

اســت ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد. وی افزود: بانک 
المستقبل در سال ۲004 با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین و با مشارکت مساوی بانکهای 
ملی و صادرات ایران و االهلی بحرین تاســیس شده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از 
طریق بخش های نظارتی و نمایندگان خود در هیات مدیره بانک المســتقبل، نظارت 

مستمر و دائمی بر فعالیت ها و تراکنش های بانکی داشته است.  باشگاه خبرنگاران

ایران فقط بر اساس دفاع از خود عمل می کند
وزیر خارجه ایران با انتقاد از ادعاهای مســئوالن آمریکایی مبنی بر طرح 
ایران برای صدمه زدن به نظامیان این کشــور در عراق، تاکید کرد تهران 
فقط بر اســاس دفاع از خود عمــل می کند. محمد جواد ظریف در صفحه 
توئیتــر خود خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشــت: دوباره 

فریب جنگ طلبان همیشــگی را نخور. ایران دوســتانی دارد. هیچکســی 
نمی تواند میلیون ها نائب داشته باشد. وی در ادامه توضیح داد:  بر خالف آمریکا 

- که با پنهانکاری دروغ می گوید، تقلب و آدم کشــی می کند - ایران فقط بر اساس 
دفاع از خود عمل می کند. رئیس دســتگاه دیپلماســی ایران در واکنش به ادعای 
مسئوالن آمریکایی مبنی بر اینکه ایران به دنبال صدمه زدن به نظامیان این کشور 
در عــراق بود، تصریح کرد: ایران هیچ جنگی را آغاز نمی کند، بلکه کســانی را که 

مرتکب آن می شوند، ادب می کند.  فارس

گاف نتانیاهو درباره قربانیان ویروس کرونا در ایران
نخســت  وزیر رژیم صهیونیســتی در نشســت اخیر کابینه مدعی در 
اختیار داشتن فیلمی از انتقال اجساد قربانیان ویروس کرونا در ایران 
برای دفن در میان زباله ها شــد اما مشــخص می شــود فیلم ادعایی 
نتانیاهو بخشی از یک سریال پخش شده در سال ۲00۷ بوده است. دو 

وزیر کابینه به باراک راوید خبرنگار شبکه 13 گفتند: بنیامین نتانیاهو، 
در نشســت کابینه ویدئویی را پخش کرد و مدعی شــد که در این ویدئو 

شــواهدی وجود دارد که ایران در حال پنهــان کاری درباره قربانیان ویروس کرونا 
بوده و اجســاد قربانیان این ویروس را در زباله ها دفن می کند. اما چند ساعت بعد، 
دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد که فهمیده این ویدئو هیچ ارتباطی 
به ایران یا بحران شــیوع ویروس کرونا نداشته است. این فیلم مربوط به یک مینی 

سریال بوده که در سال ۲00۷ منتشر شده است.  تسنیم

فرصت پشت کردن به آمریکا

کارشناس مسائل سیاست خاجی:
وزارت خارجه راهبردی برای همسایگان ندارد

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی:
 سازمان ملل در رفع تحریم های ایران ناکارآمد است


