
ارسال نهمین محموله اقالم اهدایی 
چین به ایران

نهمین محموله اقالم اهدایی جنوب چین شــامل 
حدود یک میلیون ماسک، دارو و لباس محافظتی 
۱۶ فروردیــن از ســوی سرکنســولگری ایران در 
گوانجو به تهران ارســال شــد. محمد کشاورززاده 
با بیان اینکه تاکنــون کمک های دولتی و مردمی 
چین با ۲۸ پرواز طبق جدول پیوســت از شهرهای 
پکن ، شانگهای و گوانجو به کشورمان ارسال شده 
است،« خاطرنشان کرد: بیش از ده میلیون ماسک،  
۵۰۰ هزار کیت تشخیص کرونا، ۳۰۰ هزار جراحی 
و لباس ایزوله، دو میلیون و ۲۰۰ هزار دســتکش، 
۳۵۰ ونتیالتور، ۵۰۰ اتاق پیش ساخته بیمارستانی 
و انواع دارو و تجهیزات بیمارســتانی از جمله این 
کمک ها می باشد. کشاورززاده اضافه کرد: همچنین 
چند پرواز چینی نیز ســایر کمک ها از جمله یک 
میلیون ماســک اهدایی جک ما را به تهران حمل 

کرده است. فارس

گزارش الجزیره از تالش ایران برای 
مقابله با کرونا

شــبکه قطری الجزیری در گزارشی به تالش های 
ایران برای مقابله با ویروس کرونا پرداخت.

در گزارش این شــبکه قطری به روش های درمانی 
مختلــف ایران برای درمان بیمــاران مبتال به این 
ویروس از جمله پالسما درمانی پرداخته شده است. 
خبرنگار الجزیره در این گزارش تاکید کرد: ایران از 
ابتدای شیوع کرونا روش های درمانی مختلف مانند 
اســتفاده از آنتی بیوتیک، آنتی ویروس و تقویت و 

اصالح سیستم ایمنی بدن استفاده کرده است.
در این گزارش به تداوم درخواست های دیپلماتیک 
برای اعمال فشار بر آمریکا به منظور رفع تحریم ها 

علیه ایران نیز اشاره شده است. تسنیم

تحریم های آمریکا علیه ایران بسیار 
ظالمانه است

کارگردان معروف آمریکایی تحریم های واشــنگتن 
علیه ایران، ونزوئال و کشورهای دیگر را در شرایط 
فعلی شــیوع کرونا بســیار ظالمانه توصیف کرد و 
گفت، قبل از آنکه تعداد زیادی، قربانی این حماقت 

شوند، آمریکا باید رویه خود را تغییر دهد.
اولیور استون در آغاز یادداشت خود به اقدام کوبا در 
صدور مجوز برای پهلو گرفتن یک کشتی تفریحی 
در بندر این کشور اشاره کرد که کشورهای دیگر به 
دلیل نگرانی شیوع ویروس کرونا اجازه پهلو گرفتن 
به آن را نمی دادند. استون تصریح کرد، برخی شاید 
شــاهد داســتان زیبای کوبا بوده باشند که به یک 
کشــتی تفریحی که دیگر کشورها به دلیل نگرانی 
از شــیوع ویروس کرونا اجازه پهلو گرفتن به آن را 
نمی دادنــد، اجازه داد تا در بندر این کشــور پهلو 
بگیــرد. طبق این گــزارش، اکثر سرنشــینان این 
کشــتی تفریحی بریتانیایی بودنــد که کوبا به آنها 
اجازه داد از این کشــور به کشورشان بازگردند. از 
طرف دیگر کوبا به همراه چین پزشکان و تجهیزاتی 
را به شماری از کشورهای سراسر جهان برای کمک 

به آنها در مقابله با بیماری همه گیر کرونا فرستاد.
استون با اشاره به این داستان ادامه داد که اینگونه 
اقدامات نشــانه ای از اتحــاد و یکپارچگی جامعه 
بین المللــی و نمایش انســانیتی اســت که جهان 
در حــال حاضر بــه آن نیاز دارد. ایــن کارگردان 
آمریکایی سپس به اقدامات یکجانبه ایاالت متحده 
علیه کشــورهایی چون ایران و ونزوئال در شــرایط 
فعلی اشــاره کرد و گفت: »متأسفانه، دولت فدرال 
در واشــنگتن در شرایط فعلی کاماًل برعکس رفتار 
می کند و تمامی کارکنان ســپاه صلــح خود را از 
سراســر جهان حذف کرده اســت و حتی بدتر از 
آن، تحریم ها علیه کشــورهایی چــون کوبا، ایران، 
ونزوئــال و نیکاراگوئه را در اوج شــیوع کووید-۱۹ 
تشدید کرده است. به طور دقیق می توان گفت که 
آمریکا این ویروس را به سالحی علیه این کشورها 
تبدیل کرده اســت. وی ســپس به وضعیت شیوع 
کرونا در ایران اشاره کرد و تأکید کرد که وضعیت 
شــیوع کرونا موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان 
بین المللی بهداشــت و درمان شده است و در این 
اوضــاع، تحریم های آمریکا، اقتصــاد ایران را دچار 
مشــکل کرده اســت و به نظام خدمات درمانی و 
توانمندی این کشور برای مقابله با بیماری همه گیر 

کرونا لطمه وارد آورده است.
اســتون در خصوص نقــش آمریــکا در خصوص 
وضعیت شیوع کرونا در ایران گفت: »ایران گزارش 
کرده است که ]حدوداً[ هر ده دقیقه یک ایرانی بر 
اثر ابتال به کووید-۱۹ جان خود را از دست می دهد 

اخبار

از نگاه دیگران

دیپلمات اسبق کشورمان گفت: ایران باید 
از طریق دیپلماســی و مکاتبه با مقامات 
رسمی پیگیری لغو تحریم های آمریکا در 

شرایط فعلی شود.
محسن پاک آیین با اشــاره به اعتراضات 
مقامات کشــورهای مختلف به واشنگتن برای خودداری از 
لغو تحریم ها علیه تهران در شرایط فعلی، گفت: تحریم های 
داروی و غذایی در شرایط فعلی غیر انسانی، مغایر با قوانین 

بین المللی و ظالمانه است.
او افــزود: جامعه جهانی هم با رویکرد فعلی ایاالت متحده 
موافق نیست و شاهدیم که مقامات ارشد کشورهای جهان 
حتی دبیرکل ســازمان ملل متحد نســبت بــه این اقدام 
واشنگتن و ترامپ، معترض بوده و مواضع منفی اتخاذ می 

کنند.
پاک آیین با بیان اینکه حق داشــتن ســالمت برای مردم 
جهــان از اصــول پذیرفته شــده بین المللی بــوده و در 
تمام کنوانســیون ها به آن اشاره شــده است، اظهار کرد: 
بخشی از حقوق بشر حق ســالمت انسانهاست که آمریکا 
با تحریم های خود، حق ســالمت مردم ایران را پایمال می 
کند؛ من معتقــدم که در این مقطع بایــد جامعه جهانی 
و نهادهای بین المللی کامال متحد شــده، اقدام آمریکا را 
محکوم کرده و این کشور را تحت فشار قرار دهند تا تحریم 
های ظالمانه به ویژه در حوزه پزشکی و درمانی علیه مردم 

ایران را لغو کند.
دیپلمات اسبق کشــورمان ادامه داد: به عقیده من تهدید 
کرونا که در جهان به وجود آمده اســت، می تواند فرصتی 
برای مقابله با خودمحوری و سیاســت های یکجانبه آمریکا 
و ترامپ باشــد، همچنین چنــد جانبه گرایان در جهان را 
حمایت کند؛ بنابراین معتقدم باید این اقدام آمریکا محکوم 
شــده و جامعه جهانی نســبت به آن موضع جدی داشته 

باشد.
او در پاســخ به این ســوال که ایران از چــه راه هایی می 
تواند برای لغو تحریم ها و نقض حقوق بشــر مردمش اقدام 
کند، توضیــح داد: ایران در دو حوزه می تواند فعالیت کند 
که آن را آغاز کرده اســت؛ نخســت در حوزه رسمی است 
که دســتگاه دیپلماســی با دیدارها و مکاتبات مختلف با 
مقامات رسمی جهان و نهادهای پذیرفته شده بین المللی 
مانند جنبش عدم تعهد، ســازمان ملل، سازمان همکاری 
اســالمی و... خواســتار موضع گیری آنها نسبت به تحریم 

های پزشکی ایران شوند.
پاک آیین ادامه داد: البته احتمال اینکه آمریکا تحریم ها را 
تضعیف کند بسیار کم است اما این موضوع باعث می شود 
چهره کریه و ضد حقوق بشری ایاالت متحده نمایان شود 

و تحت فشار قرار بگیرد
این کارشناس مسائل بین الملل افزود: دومین راه این است 

که از مجامع غیر رسمی و در چارچوب دیپلماسی عمومی 
است که نقش رسانه ها هم در این زمینه بسیار مهم است؛ 
افراد غیر رسمی مانند رسانه ها، دانشگاهیان، علما حوزه ها 
و ... باید دست به دست یکدیگر دهند و متحدانه به مراجع 
ذی ربط حوزه دیپلماســی عمومی در خارج از کشور نامه 
نــگاری کنند و این اقدام آمریکا علیه ســالمت ایرانیان را 
محکوم کنند؛ همچنیــن تالش کنند افکار عمومی دنیا را 
از اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا علیه ایران آگاه کنند.

آمریکا از کرونا به عنوان ابزاری برای اعمال فشــار به ایران 
استفاده می کند

یک کارشــناس مسائل آمریکا، اظهار کرد: دولت واشنگتن 
تالش کرد که از بحران کرونا به عنوان ابزاری برای پیشبرد 
فشار حداکثری خود علیه برخی از کشورها از جمله ایران، 

ونزوئال و چین استفاده کند.
فواد ایزدی در گفت وگو با ایســنا، با بیان این که در حوزه 
روابــط بین الملــل و در نوع تعامل کشــورهای مختلف با 
یکدیگر یک سری گســل ها و چالش های از گذشته وجود 
داشــته اســت، اظهار کرد: به نظر می رســد بحران کرونا  
برخی از این گسل ها و مشکالت را برجسته تر کرده است.

وی در ایــن ارتباط افزود: قاعدتا وقتی بشــریت با درد و 
مشــکل مشترکی رو به رو می شــود باید تمام تالش ها به 
سمت کاهش تنش و هم افزایی برای حل و کاهش آن درد 
و مشکل باشــد و در همین چارچوب اگر تنش و مشکلی 

در ســطح روابط بین الملل وجود دارد، کاهش پیدا کند، 
ولی ما متاســفانه می بینیم که این موضوع در بحث بحران 
کرونا بعضا از سوی برخی از کشورها رعایت نشد چنان که 
برخی از دولت های اســتکباری مشــکل موجود را فرصتی 
برای رســیدن به اهداف خود علیه دیگر کشــورها دیدند؛ 
اهدافی که در حالت عادی به آن نمی رســیدند که در این 

ارتباط می توان به آمریکا اشاره کرد.
وی با بیان این که آمریکایی ها تالش کردند در سیاســت 
خارجی خود از بحران کرونا برای افزایش فشار علیه ایران 
اســتفاده کنند، گفت: برخی از بازیگران در عرصه سیاست 
خارجی آمریکا معتقد بودند که شاید کاری که تحریم ها با 

ایران نکرد بتوان از طریق شیوع ویروس کرونا انجام داد.
این اســتاد دانشگاه با اشاره به این که در طول چند هفته 
اخیر که ایران با شــیوع ویروس کرونــا درگیر بوده دولت 
واشــنگتن تحریم های جدیدی را علیه کشــورمان اعمال 
کرده اســت ادامه داد: از دیگر ســو هنوز به صورت دقیق 
مشخص نشده است که منشا این ویروس از کجا بوده ولی 
آمریکایی ها سعی کردند از این ویروس برای چین هراسی 
استفاده کنند و نام آن را ویروس چینی گذاشتند و در واقع 
از این بحران در راســتای فشار به چین و رقابت های که با 
دولت پکن دارند استفاده کردند و یا اینکه در همین مقطع 

فشارهای خود را افزایش دادند.
ایزدی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان این که 
آمریکا همچنان به عنوان اقتصاد اول دنیا شناخته می شود، 

گفت: در پی شیوع ویروس کرونا در این کشور شاهد ایجاد 
مشکالتی در آمریکا بودیم چنان که برخی در این کشور از 
بحران کرونا به عنوان "مرگ کارآمدی" این کشــور عنوان 
کردند. البته مشــکل این کشــور در زمینــه بحران کرونا 
مسائل مالی نیست بلکه مســئله مشکل مدیریتی در این 
کشور اســت. وی با بیان این که وضعیت داخلی آمریکا در 
پی شــیوع ویروس کرونا و مشکالتی که در این کشور در 
این زمینه به وجود آمده به ما درس می دهد افزود: تحوالت 
جــاری در عرصه جهانی طی چند هفته اخیر و نوع مواجه 
کشــورها با این موضوع به ما این نکته را بار دیگر یادآوری 
می کند که نباید به غرب نگاه داشته باشیم و نگاه به غرب 
راه حل مشکالت نیســت، چرا که در بحث کرونا مشاهده 
کردیم که کشــورهایی همچون کره جنوبی، چین و ژاپن 
وضعیت بهتری نســبت به بسیاری از کشورهای اروپایی و 

آمریکایی در مدیریت این مشکل داشتند.
ایزدی با بیان این که در پی تحوالت جاری شــاهد رعایت 
عدم اخالق از ســوی برخی از کشــورها بودیم اظهار کرد: 
البته این موضوع نســبی اســت و به صــورت صفر و یکی 
نمی تــوان با آن برخورد کرد. مثال ایران علیرغم بســیاری 
از مشــکالت مالی و محدودیت ها اعالم کرد کسانی که در 
ایران زندگی می کنند ولی اجــازه اقامت ندارند می توانند 
برای درمان مراجعه کنند و هزینه های آنها تحت پوشــش 
قرار می گیرد. در حالی که ما در برخی از کشورهای غربی 

در این زمینه شاهد داروینیسم اجتماعی هستیم.

اسماعیلی:

اگر آمریکایی ها می خواهند کمک کنند 
تحریم ها را بردارند

پرویز اســماعیلی سفیر ایران در کرواســی در مصاحبه با روزنامه وچرنی لیست 
گفته: از همان زمان که آقای ترامپ وارد رقابت های انتخاباتی ۲۰۱۶ شــد، دور 
تازه ای از تنش با ایران را آغاز کرد که با ترور شهید سلیمانی به اوج رسید.متن 

گفتگو به شرح ذیل است.
 ایران این روزها با توجه به کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، چگونه مقابله 

با ویروس کرونا را انجام می دهد؟
سازمان بهداشت جهانی )WHO( قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا اعالم داشته 
که استاندارد زیرساختهای درمانی ایران و توانایی پزشکان ایرانی بسیار باالست. 
مشــکل اصلی ما نرســیدن به موقع و کافی دارو به بیماران، و تجهیزات پزشکی 

به کادر درمانی است.
همه مســئولین و مردم ایران بســیج شــده اند. تمام امکانــات داخلی را برای 
حفاظت از شهروندان خود و غلبه بر ویروس کرونا به کار گرفته ایم؛ اما این نافی 
مســئولیت دولت آمریکا در گســترش بیماری در ایران و  مرگ مبتالیان بدلیل 

عدم دسترسی به دارو نیست.
 ایران دومین کشور پس از چین بود که ویروس کرونا در آن همه گیر شد، 

دالیل این امر چیست؟
ویروس کرونا از چین، ایران و هیچ کشوری برای ورود ویزا نگرفت. همه جهان را 
غافلگیر کرد. داده های علمی نشــان می دهد که خیلی از کشورها، حتی در اروپا، 

زودتر از ایران دچار ویروس کرونا شده اند.
پاندمی کرونا یک تهدید جهانی است، اما برخی از آن به عنوان یک ابزار سیاسی 
اســتفاده می کنند. همان ها که ماه گذشــته ایران را از طریق رسانه هایشان بابت 
گســترش ویروس کرونا ســرزنش می کردند، امروز باالترین آمار مبتالیان را در 

جهان دارند و ما البته از این موضوع و بیماری همه ملت ها بسیار متاسفیم.
آقای جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور بین الملل و سیاســت های 
امنیتی گفت:  اتحادیه اروپا به درخواســت کمک بین المللی به ایران پاسخ می 
دهد. ایران یکی از کشورهایی است که با شدیدترین شکل  ویروس کرونا  مواجه 
شــده است.  وی خاطرنشان کرد: چنین کمکی موجب نقض تحریم های اعمال 

شده توسط آمریکا علیه تهران نمی شود. آیا این کمک شروع شده است؟
دسترســی به دارو و امکانات بشر دوســتانه »حق« بنیادین همه ملت ها بویژه 
هنگام بالیای طبیعی و فراگیر اســت. کشورهای توســعه یافته و برخوردار هم، 

مطابق وظیفه انسانی باید به کشورهایی که بیشتر درگیر ویروس هستند، کمک 
کنند. این دقیقا به نفع خودشــان هست. چون گســترش پاندمی به هر میزان، 

تهدید بیشتر برای همگان است.
بر همین مبنا در مصوبات اخیر سران اتحادیه اروپایی هم کمک به سایر کشورها 
از جمله ایران تاکید شد. ما هم استقبال می کنیم و در مبارزه با کووید ۱۹ خود 
را کنار اروپا می دانیم. اما اروپا می گوید که به برجام متعهد اســت و تحریم های  
یکجانبــه آمریکا را هم قبول ندارد؛ پس چرا آنها را اجرا می کند؟ انتظار این بود 

که اروپا حداقل بخاطر موازین انسانی، اجرای تحریم ها را کنار بگذارد.
گویــا اتحادیه اروپا ۲۰ میلیون یورو از طریق ســازمان صلیب ســرخ بین المللی 
برای کمک به ایران اختصاص داده ولی تا کنون کمکی به ایران نرســیده است. 
البته تعدادی از دولت ها و مردم کشــورهای اروپایی کمک هایی ارســال کرده اند 

که تشکر می کنیم
 ایران خواســتار آزاد سازی پولهای توقیفی خود شــده است. آیا با این 
درخواست موافقت شده و اگر چنین است، چه میزانی از پولها آزاد می شود؟

پول های مورد اشاره متعلق به ملت ایران است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
صراحتا گفت که پولها آزاد نخواهد شد. تا کنون با درخواست ایران موافقت نشده 

و هیچ رقمی از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد نشده است
وقتــی آمریکا با آزادی پولهای ما موافقت نکرد، از صندوق بین المللی پول مبلغ 
۵ میلیارد دالر درخواســت وام کردیم. مقامات سازمان ملل واتحادیه اروپا هم از 
این درخواست حمایت کردند. ما هم اطالعات الزم را به این صندوق داده ایم اما 

هنوز منتظریم. شاید آمریکا آنجا هم علیه ما اعمال نفوذ کند.
 چرا دولت ایران کمک های آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا را رد کرد و 

از آمریکا خواست به جای آن، تحریم ها را لغو کند؟
اگــر آمریکا صداقت دارد اموال خودمان را آزاد کند. صحبت مقامات آمریکایی از 
کمک به مردم ایران، فقط یک نمایش است تا افکار عمومی دنیا را از ظلم بزرگی 
که به ملت ایران می کنند منحرف ســازند. اگــر واقعا می خواهند کمک کنند، 
تحریم ها را بردارند. همین روزها پمپئو وزیر امور خارجه و برایان هوک مسئول 
ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته اند که فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد 
یافت. تحریم های جدیدتری هم اعمال شده است. پس ادعای کمک آنها به مردم 
ایران، مانند این اســت که یک تمساح برای قربانی خود اشک بریزد؛ما به فارسی 

چنین ژستی را »اشک تمساح« می نامیم.
 تا چه اندازه تحریم های آمریکا در گسترش سریع ویروس کرونا در میان 

مردم ایران نقش داشته است؟
باید به ایران بروید و از پزشــکان و پرستاران بپرسید. اما سران ۸ کشور جهان از 
جمله چین و روسیه به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشتند و خواستار لغو تحریمها 
شــدند. خانم میشل باچله کمیســر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آقای تدروس 

آدهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی، تعدادی از سناتورهای آمریکایی، معاون 
پارلمان آلمان و بسیاری از شخصیتهای بین المللی خواستار لغو یا کاهش تحریم 
ها شدند.اینها نشان می دهد که تحریم های آمریکا از علل اصلی گسترش سریع 

ویروس کرونا و تلفات انسانی آن در ایران بوده است.
 بســیاری از مقامات ایرانــی می گویند ویروس کرونا بخشــی از جنگ 
بیولوژیکی آمریکاست؟ آیا شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه آمریکا این 

ویروس را وارد ایران کرده است؟
کشــورها و مقامات متعددی در دنیا این اتهام را مطرح کرده اند. حقیقت روزی 
روشن خواهد شد. آنچه امروز مهم است، اینکه آمریکا در شرایط سختی که مردم 
ما داشتند، دشمنی را بر انسانیت ترجیح داد. آقای ترامپ و پمپئو خصومت ها و 
 )Mark Dubowitz( تحریم ها را افزایش دادند و به طور مثال مارک دوبوویتز
رئیس موسســه دفاع از دمکراســی آمریکا )FDD( در اظهار نظری بیشرمانه در 
مورد این ویروس مرگبار نوشــت "بسیار خوشــحالیم که اگر تحریم ها نتوانست 

صادرات غیر نفتی ایران را متوقف کند؛ کرونا این کار را انجام داد."
بسیاری از رســانه های غربی به پخش تصاویر ماهواره ای اقدام کرده اند که ایران 
برای قربانیان ویروس کرونا قبر دســته جمعی ساخته است. آیا این درست است 

که ایران تعداد واقعی بیماران و فوت شدگان را مخفی می کند؟
مباحث علمی با پروپاگاندای سیاســی فرق دارد. دفن قربانیان بیماریهای فراگیر 
شرایط و الزامات خاص خودش را دارد. به طور مثال پاشیدن آهک در محل دفن 
اجســاد که یک اقدام علمی برای عدم انتقال آلودگی اســت. ایران هم بر اساس 

استانداردهای پزشکی عمل می کند.
وزارت بهداشــت ما هر روز آمار مبتالیان به کووید ۱۹ را منتشر می کند که در 
مراجع بین المللی ثبت می شــود و ســازمان بهداشت جهانی WHO هم تاکید 

کرده که به آمار ایران اطمینان دارد
 وضعیت بین ایران و آمریکا پس از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، هر 
روز با افزایش تنش مواجه است. بدون در نظر گرفتن پاندمی ویروس کرونا، 
آیا شــما از وقوع جنگ احتمالی بین دو کشور هراس دارید؟ آیا ایران می 

تواند از لحاظ نظامی با آمریکا رویارویی کند؟
ایران و ۱+۵ بر اساس حسن نیت به توافق برجام رسیده بودند. ایران متعهد بود. 
اوضــاع آرام بود و همکاری ها پیش می رفت. از همان زمان که آقای ترامپ وارد 
رقابتهای انتخاباتی ۲۰۱۶  شــد، دور تــازه ای از تنش با ایران را آغاز کرد که با 
ترور شهید سلیمانی به اوج رسید. ما هرگز از تنش یا جنگ استقبال نمی کنیم. 
هرگز به همسایه خود حمله نکرده ایم. اما ثابت کردیم که در دفاع از خود شجاع 

ترین مردم جهان را داریم.
به نظر من دولت فعلی آمریکا در ذات خود خشن و جنگ ساالر است، اما در برابر 

ضعیفان. اگر ما ضعف نظامی داشتیم، در حمله نظامی درنگ نمی کرد.
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گزارش

تحریم های واشنگتن علیه تهران همراه با پیوست جنگ روانی است 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تحریم 
های دارویی و پزشکی واشنگتن علیه تهران همراه با پیوست جنگ روانی 
اســت. محمدجواد جمالی نوبندگانی  گفت: متاسفانه کشورمان از ابتدای 
شــکل گیری انقالب اســالمی مورد تحریم واقع شــد و طی سال های 

گذشته نیز با تشدید محدودیت ها مواجه شده است.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در واقع مقامات کاخ 

ســفید اذعان کردند تحریم های یک دهه اخیر آنها شدیدترین محدودیت ها علیه 
یک کشور بوده و با پیوست های جنگ روانی همراه بوده است. وی با اشاره به اینکه 
هم اکنون ایران اســالمی همچون کشــورهای دیگر در حال مبارزه با ویروس کرونا 
اســت، ادامه داد: برای ریشــه کن کردن این بیماری همه کشورها باید با همدیگر 

همکاری کنند و در غیر این صورت خطر آلودگی پابرجا خواهد ماند. خانه ملت

تاکید اسماعیل هنیه بر همبستگی با ملت ایران 
رییس دفتر سیاسی جنبش حماس در تماس تلفنی با علی اکبر والیتی بر 

همبستگی با ملت ایران در مبارزه با کرونا تاکید کرد.
 اســماعیل ضمن احوال پرســی و آگاهی از وضعیت سالمتی والیتی، از 
بهبودی کامل وی ابراز خرســندی کــرد. وی در ادامه تاکید کرد: ما برای 

ملت شــریف ایران آرزوی توفیــق روزافزون به ویژه در مقابله و شکســت 
کرونا را داریم رئیس دفتر سیاســی جنبش حمــاس با تاکید بر پیروزی قطعی 

فلســطینیان و آزادی قدس شریف، از مواضع جمهوری اسالمی ایران به ویژه رهبر 
فرزانه و معظم انقالب از ملت مظلوم فلسطین  تقدیر کرد و افزود: امیدواریم هر چه 
زودتر شاهد آزادی قدس شریف باشیم و همه با هم در قدس شریف نماز بخوانیم. 
اســماعیل هنیه با درود بر روح سردار شهید سلیمانی و شهدای مقاومت، بار دیگر 

برای ملت ایران آرزوی سالمتی کرد.  ایرنا

تراکنش اندک اینستکس دردی از مردم دوا نمی کند
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارد اولین تراکنش 
مالی اینستکس اندک بوده و در راستای کاهش فشار افکار عمومی دنیا 
انجام شده اســت. جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به اولین تراکنش 
مالی میان ایران و اروپا در چارچوب اینســتکس به ارزش تقریبی ۵۰۰ 

هزار یورو، گفت: حجم گردش مالی رخ داده اصا قابل تامل و توجه نیست. 
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 

در واقع تناسبی بین توافق صورت گرفته از سوی کشورهای اروپایی و تهران برای شکل 
گیری کانال مستقل مالی موسوم به اینستکس وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه ایران 
از هر اقدام مثبتی در راستای لغو تحریم ها استقبال می کند، خاطرنشان کرد: این مهم 
در حالیست که ظلم صورت گرفته از سوی غربی ها در حافظه تاریخی مردم ایران باقی 

خواهد ماند زیرا تراکنش مالی اندک رخ داده دردی را دوا نخواهد کرد. خانه ملت

ناظران سیاسی مطرح کردند: 

ضرورت پیگیری 
لغو تحریم های 

آمریکا از مجامع 
بین المللی


