
دیده بان حقوق بشر خواستار لغو 
تحریم های ایران شد

دیــده بان حقوق بشــر اعــام کــرد: تحریم های 
اقتصادی گســترده آمریکا موجــب لطمه خوردن 
توانایی ایران برای مقابله مناســب بــا پیامدهای 
ناشــی از شیوع ویروس کرونا شده و بر توان دولت 
ایران تاثیر منفی داشته است. دیده بان حقوق بشر 
افــزود: ایاالت متحده باید بــرای کاهش تحریم ها 
و گســترش مجوزها برای موارد معاف از تحریم ها 
هر چه ســریعتر اقدام کند تا دسترســی ایران به 
کمک های بشردوستانه ضروری و حیاتی را تضمین 
کند. کنت روث مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر 
در این باره گفت: این بسیار بد و سنگدالنه است که 
دولت ترامپ با محروم کردن ایرانی ها از دسترسی 
به تجهیزات پزشــکی مورد نیاز، موجب تشــدید 
مشکات آنها می شود. باشگاه خبرنگاران جوان 

تحرکات اخیر آمریکا در عراق برای فریب افکار 
عمومی این کشور است

خروج نیروهای آمریکایی از برخی 
پایگاه های خود در عراق

یــک دیپلمات پیشــین کشــورمان، با اشــاره به 
تحــرکات اخیر آمریکا در عراق اظهار کرد: در حال 
حاضر دولت آمریــکا در پازل جنگ روانی خود در 
عراق ســه هدف عمده را برای فریب افکار عمومی 

دنبال می کند.
احمد دســتمالچیان در ارتباط بــا تحرکات اخیر 
نظامی آمریکا در عراق و برخی اظهارنظرها از سوی 
مقامات و رســانه ها این کشــور مبنی بر احتمال 
انجام یک عملیات بزرگ از ســوی این کشور علیه 
نیروهای حشد شعبی گفت: هدف اول آمریکایی ها 
از جابجایــی  نیروهای خود این اســت که با افکار 
عمومی مردم عراق مواجه نشوند چرا که مردم این 
کشور خواهان خروج هرچه زودتر نیروهای نظامی 
دولت واشــنگتن از عراق هســتند. از طرف دیگر 
آمریکایی ها نیروهای خود را به پایگاه های مجهزتر 
منتقــل کرده اند تا این نیروهــا را متمرکز و جمع 
و جــور کنند و  اگر دچار ضرباتی شــدند راحت تر 

بتوانند از خود دفاع کنند و کمتر آسیب ببینند. 
این کارشناس مســائل غرب آسیا با بیان اینکه در 
پی شیوع بحران گســترده کرونا در آمریکا و عدم 
مدیریــت صحیح این موضوع از ســوی ترامپ در 
حال حاضر این مسئله به چالش بزرگی برای رئیس 
جمهور آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
تبدیل شده اســت و این موضوع می تواند بر نتایج 
انتخابات این کشــور تاثیر بگذارد، تصریح کرد: در 
همین راســتا دولت واشــنگتن برای انحراف افکار 
عمومی آمریکا به دنبــال مطرح کردن یک بحران 
ثانوی با محوریت موضوع عراق در رســانه های این 
کشور است تا از فشار افکار عمومی مردم آمریکا در 
ارتباط با موضوع ویروس کرونا خارج شده و اجازه 
ندهــد این ویروس و تبعــات آن برنتایج انتخابات 

پیش رو در آمریکا تاثیر جدی بگذارد. 
دســتمالچیان در ادامــه گفت: به نظر می رســد 
دولت آمریکا به دنبال این اســت که با فشار روانی 
کاندیدای مورد نظر خود برای نخست وزیری عراق 
را کــه به صورت غیرقانونی از ســوی برهم صالح، 
رییس جمهور این کشــور پیشــنهاد شده است به 
نیروهای سیاســی در عراق از جملــه پارلمان این 

کشور تحمیل کند. 
وی با تاکید بر اینکه تحرکات اخیر آمریکا در عراق 
در راستای یک عملیات روانی برای تحت تاثیر قرار 
دادن افکار عمومی است، ادامه داد: وقتی تمام دنیا 
از جملــه خود مردم آمریکا درگیر کرونا هســتند 
و از ایــن ویروس زخم خورده انــد و از طرف دیگر 
نیروهــای نظامی آمریکا در داخــل و خارج از این 
کشــور به کرونا مبتا شــده اند، اظهارات مقامات 
آمریکایی بــرای انجام یک عملیات بزرگ در عراق 
مطابق با واقعیت های عقلی و نظامی نیســت. البته 
ممکن اســت که آنها اقدام بــه انجام یک عملیات 
محدود و کوچک به مانند گذشــته کنند ولی این 
موضوع نیز بر خاف منافع آمریکایی هاســت. چرا 
که افکار عمومی مردم عراق را به شدت تحت تاثیر 

قرار می دهد.  ایسنا 

اخبار

از نگاه دیگران

سیدعباس موسوی افزود: ما خواهان آن هستیم کشورهای 
دیگر با قلدری آمریکا همراهی نکنند و این بستگی به میزان 
قدرت سیاســی و اقتصادی و جرات و شجاعت این کشورها 
دارد کــه بتوانند مقابل قلدری آمریکا بایســتند. امروز این 
تحریم ها علیه ایران و برخی کشورهای مستقل هست. ادامه 
قلــدری آمریکا دیر یا زود گریبان دیگر کشــورها را خواهد 

گرفت اگر این یکجانبه گرایی ادامه یابد.
ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: شاهدیم آمریکایی ها به 
دوستان و متحدان خود رحم نکردند و هرگونه کمک مادی 
و معنوی به آمریکا برای اعمال تحریم هایشــان علیه ســایر 
کشورها٬ روزی گریبان آنها را خواهد گرفت. به جامعه جهانی 
هشدار می دهیم که آینده نگر باشند و جلوی یکجانبه گرایی 
آمریــکا را بگیرند چرا که دیر یا زود ســراغ آنها خواهد آمد. 
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه با همه دولت ها و ملت هایی 
که ویروس کرونا در آن کشــورها شیوع یافته ابراز همدردی 
کرد و ادامه داد: از رنج کســی خوشــحال نیستیم و با همه 
ابراز همدردی می کنیم٬ اگرچه برخی دولت ها و کشــورها 
خواســتند این موضوع را سیاسی کرده و از این آب گل آلود 
در دنیا ماهی خود را بگیرند٬ ولی ملت ایران اینگونه نیست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی به کمک هایی که دولت و ملت 
ایران در مبارزه با کرونا دریافت کرده است اشاره کرد و افزود: 
۳۰ کشــور و سازمان های مردم نهاد٬ ایرانیان مقیم خارج از 
کشــور از طریق سفارتخانه های ما کمک هایی را جمع آوری 
کرده و ارســال کردند که جا دارد از همه آنها قدردانی کنم. 
وی افزود: این ویروس باعث شــد همبســتگی جهانی بین 
کشورها شــکل بگیرد. در ایران ضمن اینکه این همبستگی 
بین مردم و اقشــار مختلف ایجاد شد٬ اقشار مختلفی دست 
به ایجاد کمپین های جهانی زدند و بعد انســانی موضوعات 
و تحریم هایی که ایران و برخی کشــورهای مستقل دیگر با 
آن مواجه هستند٬ برجســته کردند که از این کمپین های 

قدردانی می کنم. 
موســوی در پاســخ به ســوالی درباره اظهــارات متناقض 
آمریکایی ها عنوان کرد: ما شــاهد تناقض و ســردرگمی در 
گفتار و رفتار مقامات آمریکایی هستیم. آنچه برای ایران مهم 
اســت غیرقانونی بودن این تحریم هاست. هر گونه که بوده 
به گوش دنیا و مقامات آمریکایی رساندیم که این تحریم ها 
غیرقانونی و ظالمانه است و باید کل تحریم ها برداشته شود 
و در شرایط کرونایی اگر کمک نمی کنند٬ مانع کمک رسانی 

دولت ها و کشورهای دیگر نشوند.
وی افزود: از همه کشورهای متمدن دنیا می خواهیم به این 
تحریم های غیرانســانی٬ غیرقانونی و ظالمانه وقعی ننهند و 
به قلدری آمریکا گوش ندهند و تنها انتظار ما این است این 
تحریم ها را اجرا نکنند تا با کمک آنها این مشکل را برطرف 
کنیم. ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به سوال دیگری 
عنوان کرد: درخواســت رفع تحریم ها درخواست عمومی و 

رســمی اســت که مقامات ما٬ رئیس جمهور و وزیر خارجه 
ما بیان می کنند. ما این تحریم ها را نمی پذیریم. وزیر خارجه 
ایران به همتایان خود در این زمینه نامه نوشــت. رای موقت 
دیوان بین المللی دادگستری آمریکا را مکلف کرده تحریم های 
غیرانســان دوســتانه را بردارد. ایران بــه زبان های مختلف 
درخواست خود را مطرح کرده٬ ولی با خوی زورگویی آمریکا 
همه این درخواست ها و اظهارات رسمی نادیده گرفته شده و 
دنبال بهانه جویی جدید هستند. وی خاطرنشان کرد: دولت و 
ملت ایران اعتمادی به این حرف ها ندارند و انتظار کمکی از 

آنها نداریم. به خیرشان امیدی نداریم٬ شر ننرسانند.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره اولین تراکنش مالی 
اینســتکس هم عنوان کرد: اینســتکس مقدمه ای است که 
کشورهای اروپایی به سایر تعهداتشان عمل کنند. اینستکس 
فی نفسه تعهدی نیست٬ آنها اینستکس را ایجاد کردند که 
راهی باشد برای اجرای تعهدات ۱۱ گانه ای که بعد از خروج 
غیرقانونــی آمریکا از برجام داده بودند. چندین بار به تعویق 
افتاد و یک سال و نیم طول کشید. اخیرا تراکنش را با چند 
صد هزار یورویــی انجام داده و آن هم بــا دارو و تجهیزات 
پزشکی. انتظار ایران این است که بقیه تعهدات را انجام دهند 
و این مبادالت و ارتباطات می تواند از طریق اینستکس باشد. 
ســخنگوی وزارت خارجه در ادامه این نشست خبری اظهار 
داشــت: کمترین توقعی که از جامعه جهانی و کشــورهای 
مســتقل و کشــورهایی که ادعای تمدن دارند این است که 
تحریم هایی که یک قلدر براســاس قوانین داخلی خود وضع 
کرده و پشتوانه ای ندارد و قطعنامه ۲۲۳۱ آنها و این قلدر را 
موظف کرده کار تجاری با ایران را تســهیل کنند٬ همین را 

مدنظر قرار داده و تحریم های بی مبنا را رعایت نکنند.
این دیپلمات ارشد کشورمان گفت: این کشورها کمک کنند 
به منابعی که متعلق به ملت ایران و در جاهای دیگر اســت 

دسترسی یابیم و تحریم های آمریکا را رعایت نکنند.
موســوی در پاسخ به ســوالی گفت: ضمن اینکه ما تحریم 
هستیم و کشــور ما تحت شــدیدترین تحریم ها قرار داد و 
علیرغــم ادعاهای آمریکایــی که اقام بشردوســتانه٬ دارو 
و تحریم نیســت٬ ولی راه ورود اینها را به کشــور ما بستند. 
ما سال هاســت با تحریم روبرو هستیم٬ ولی اقتصاد ما درون 
زاســت و تاش کردیم منتظر رفــع تحریم ها در این زمینه 
نباشیم و با تکیه بر منابع داخلی خود و ستاد ملی کرونا سعی 
کردیم با اســتفاده از نیرو و منابع داخلی تا جایی که امکان 

دارد بر این تهدید غلبه کنیم.
وی یادآور شد: از طرفی هم قابل انکار نیست که اگر بتوانیم 
منابــع دیگری که در خارج از کشــور داریم به کشــور وارد 
کنیم و یا کشورهای دیگری که می خواهند کمک کنند این 
کمک ها برســد٬ قطعا به توان داخلی ما افزوده خواهد شد 
و زودتر و بهتر می توانیم این مرحله را پشــت ســر بگذاریم. 
ســخنگوی وزارت خارجه درباره هزینه درمان خارجیان در 

ایران که به کرونا مبتا شــدند نیز گفت: دو دسته خارجیان 
ممکن است دچار بیماری شده باشند یک دسته که توریستی 
و زیارتی قبل از کرونا یا در ایام شیوع کرونا وارد ایران شده و 
بیمار شده باشند که اینها به مراکز درمانی مراجعه و درمان 
می شوند. گروه دوم خارجیانی که مقیم ایران هستند از جمله 
اتباع افغانســتان که اگر به مراکــز درمانی ما مراجعه کنند 
پزشکان و کادر درمانی ما بدون تبعیض اقدام به درمان آنها 
می کنند. وی افزود: اتباع بسیاری از کشورهایی که موقت وارد 
ایران شده و بعد از کرونا نتوانستند به کشورشان بازگردند با 
تاش جدی و فراوان اقــدام به بازگرداندن آنها کردیم البته 
برخی از کشورها همکاری نمی کردند که این افراد بازگردند. 
وی درباره بازگشت دانشجویان ایرانی از ایتالیا و سایر کشورها 
به ایران بعد از شــیوع کرونا خاطرنشان کرد: رایزنی هایی با 
وزارت خارجه ایتالیا انجام شده و سفارتخانه های دو کشور در 
تعامل با یکدیگر هستند. ولی باید یکسری پروتکل ها رعایت 
شــود. چند صد نفر برای بازگشــت از ایتالیا به کشور اعام 
آمادگی کردند که هم پروتکل های بهداشتی و مجوزهای الزم 
صادر و هواپیما هم باید این پروتکل ها را دریافت کند که اگر 
اینها انجام شود٬ امیدواریم ظرف چند روز آینده اولین گروه 

از دانشجویان ایرانی را بازگردانیم.
موســوی در پاسخ به ســوالی با بیان اینکه هیچ درخواستی 
برای ارسال کمک های پزشــکی و درمانی از آمریکا نداشته 
و نخواهیم داشت٬ گفت: ما از سردمداران آمریکا درخواست 
کمک نداریم. آنچه شــاهد بودیم آنها می خواســتند از این 

فرصت استفاده کنند و ایران پای میز مذاکره بیاید.
وی ادامه داد: اگر منظورشــان این باشــد که ما درخواست 
رسمی برای رفع تحریم ها نداشتیم٬ اقداماتی که ایران انجام 
داده و درخواســت های مقامات ما از ســازمان ها و دبیرکل 
سازمان ملل٬ رای موقت دیوان بین المللی دادگستری همه 
نشانگر آن اســت که ایران تحریم های آمریکا را به رسمیت 

نمی شناسد و خواستار برچیدن این تحریم هاست.
سخنگوی وزارت خارجه درباره اوضاع افغانستان و موضع ایران 
درباره تحوالت اخیر در این کشور عنوان کرد: ما همسایگانی 
هستیم که الجرم باید در کنار هم زندگی کنیم و افغانستان 
باثبات و قوی از آرزوهای ماســت و ما از وضعیت پیش آمده 
و اختافات سیاســی در این کشور نگران هستیم و خواستار 

حفظ وحدت ملی و یکپارچگی در افغانستان هستیم.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان درباره ابتکارات منطقه ای 
ایران در ســال جدید هم گفت: با کشورهای منطقه به ویژه 
کشــورهای شــمالی و غربی دارای مکانیسم های مختلفی 

برای همسو شــدن دیدگاه ها و سیاست هایمان هستیم که 
بین ایران٬ روســیه و آذربایجان٬ همچنین ایران٬ روسیه و 
ترکیه و همچنین ایران٬ ترکیه و آذربایجان از ســالیان دور 
وجود داشته و خواهد داشــت. قرار بود قبل از شرایط کرونا 
شاهد برگزاری نشست سران سه کشور ایران٬ روسیه و ترکیه 
)ســران روند آستانه( در تهران باشــیم و همچنین قرار بود 
رئیس جمهور آذربایجان به ایران سفر کند که به خاطر این 
شــرایط به تعویق افتاد. موســوی در پاسخ به سوال دیگری 
درباره توئیت علی شــمخانی درباره عــدم دریافت کمک از 
صندوق بین المللی پول گفت: متعاقب شیوع کرونا صندوق 
بین المللی پول مبلغی را برای کشــورهای درگیر اختصاص 
داده و ایران هم به عنوان کشوری که متاثر از آن شده است٬ 
وام را از طریــق وزارت اقتصاد و دارایی درخواســت کرده و 

رایزنی ها در این زمینه ادامه دارد.
ســخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: معتقدیم اگر سیاســی 
کاری نشود و تبعیض قائل نشوند این وام که اضطراری است 
باید بــه ایران هم تعلق بگیرد. این رایزنی ها ادامه دارد و اگر 
کســانی مایل هســتند در این زمینه مانع تراشی کرده و با 
سیاســی ســازی این بعد را مخدوش کنند٬ چنین نکنند و 

امیدواریم ایران هم از این شرایط عبور کند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به سوال دیگری درباره 
مصوبه پارلمان عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از خاک 
این کشور گفت: تحرکات اخیر آمریکایی ها را خاف توافقاتی 
که دولت عراق با آمریکایی ها داشتند می دانیم. این تحرکات 
را خاف خواســت دولت و ملت و پارلمــان عراق می دانیم. 
این دهن کجی به حاکمیت ملی عراق اســت. البته مسئله 
داخلی دولت و ملت عراق است. وی افزود: این اقدام می تواند 
تهدیدی برای ثبات و آرامش و امنیت کل منطقه باشد که ما 
هشدارهای الزم را دادیم و این تحرکات را سازنده نمی دانیم 
و امیدواریم آمریکایی ها به خواســت دولت و ملت عراق که 
خــروج از عراق اســت گردن نهاده و هر چــه زودتر عراق و 

منطقه را ترک کنند.
موسوی در پاسخ به سوالی با بیان اینکه مسئله داخلی عراق 
اســت که با چه کشــورهایی روابط اقتصادی داشته باشد٬ 
یادآور شــد: ولی روابط ایران و عراق به قدری قوی و دارای 
پشتوانه است که دیگران نمی توانند در آن اخال ایجاد کنند 
و پیوندهای عمیقی بین بخش های مختلف دو کشور و مردم 
و مقامات سیاسی دو کشور برقرار است و دو ملت در شرایطی 
هستند که اجازه نخواهند داد اشخاص و کشورهای ثالث در 

این روابط که نهادینه شده تاثیر بخصوصی بگذارند.

یک کارشــناس مسائل سیاســت خارجی گفت: وزارت 
خارجه در جهــش اقتصادی باید بازارهــای خارجی را 
برای صادرات کاالهای غیرنفتی خود که تولیدات داخلی 

کشور هستند، پیدا کند.
محسن پاک آئین در مورد اولویت های دستگاه سیاست 
خارجی کشــورمان در سال جدید اظهار داشت: با توجه 
به اینکه شــعار ســال جهش اقتصادی و تولید از سوی 
رهبر معظم انقاب برای ســال ۱۳۹۹ مشــخص شده 
است، به طور طبیعی رویکرد و اولویت اصلی وزارت امور 

خارجه باید در مسیر اجرایی شدن این شعار باشد.
وی ادامه داد: این موضوع به این معنی است که با توجه 
به اقدامــات انجام گرفته و تاش هــای خوبی که برای 
مقاوم سازی اقتصاد صورت پذیرفته است، مرحله رونق 
اقتصادی را طی کرده ایم و حاال باید وارد مرحله جهش 

تولید و به تبع آن جهش اقتصادی شویم.
کارشناس مســائل سیاســت خارجی گفت: در جهش 
اقتصادی باید بازارهای خارجی را برای صادرات کاالهای 
غیرنفتی خود که تولیدات داخلی کشــورمان هســتند، 
پیدا کنیم و در این رابطه نقش دســتگاه دیپلماســی و 

وزارت امور خارجه بسیار مهم خواهد بود.
پاک آئین افزود: وزارت امور خارجه به وســیله معاونت 
دیپلماسی اقتصادی، با کمک سفرا و نمایندگان سیاسی 
ایران در خارج از کشــور و همچنین وابستگان بازرگانی 
که از طــرف وزارت صمت اعزام می شــوند، باید بتواند 
بازارهایــی را برای تولیدات ایران در جهان و به خصوص 

کشورهای همسایه پیدا کند.
وی عنوان کرد: این نکته را باید مدنظر داشت که منطقه 
ما با جمعیتی حدود ۶۰۰ میلیونی یک بازار خوب برای 
صادرات و فروش کاالهای ما به حساب می آید و به نظر 
بنده منطقه و همسایگان باید اولویت صادراتی ما باشند.

تحلیلگر مســائل بین الملل تصریح کــرد: ما می توانیم 
با اتخــاذ تدابیری ویژه، امضــای موافقت نامه ها، کاهش 
تعرفه های گمرکی، ارائه مشوق های صادراتی، همچنین 
ســامان دهی امور گمرکات کشــور و گسترش امکانات 
ترانزیتی مانند ساخت راه آهن و جاده به رونق اقتصادی 
کمک کنیم. در این میــان نقش وزارت امور خارجه در 
رایزنی های متعدد با طرفین خارجی بســیار مهم است.

 مهر

 عضو فراکســیون امید مجلس تاکید کــرد: ترامپ می 
خواهد نشــان دهد دولت ایران به دنبال رفع تحریم ها و 
دریافت کمک های پزشــکی نیست،  در واقع می خواهد 
افکار عمومی را به انحراف بکشد و توپ را به زمین ایران 
بیاندازد، چرا که برداشتن تحریم ها نیازی به در خواست 
دادن ندارد. علی ابراهیمی با اشاره به در واکنش به ادعای 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنــی بر اینکه ایران برای 
کاهش تحریم ها درخواســت نداده اســت تا تجهیزات 
پزشکی به این کشور ارسال شــود، گفت: عاوه بر ایران 
کشورهای دیگر نیز تحت تحریم های ظالمانه آمریکا قرار 
دارند و با بروز بحران کرونا، انتقادات در سطح بین المللی 
و نیز در بین مردم آمریکا نسبت به سیاست های ترامپ 
تشــدید شد، به نظر می رســد این ادعای رئیس جمهور 
آمریکا در واقع برای پاســخ به افکار عمومی و جامع بین 
المللی است. نماینده مردم شازند در مجلس دهم شورای 
اسامی ادامه داد: ما برای تامین اقام بهداشتی و دارویی 
حتمــا نمی خواهیم از آمریکا خریــداری کنیم بلکه می 
توانیم با ســایر کشورها معامله داشــته باشیم اما تحریم 
های بانکی مانع شده تا ایران بتواند مایحتاج پزشکی خود 

را تامین کند از ســوی دیگر وقتی قرار نیست از آمریکا 
جنســی خریداری کنیم درخواست لغو تحریم به ترامپ 
منطقی نیســت. وی اظهار داشت: از ســوی دیگر ایران 
از طــروق مختلف و از جانب وزیر امور خارجه کشــور به 
سازمان ملل متحد اعام کرده است که با وجود تحریم ها 
مدیریت کرونا سخت است و باعث شده است مردم آسیب 
ببیند، امروز کسانی که جان خود را در اثر رونا از دست می 
دهند به دلیل کمبود اقام پزشکی است که مسئولیت آن 
متوجه آمریکا است. این نماینده مجلس تاکید کرد: ادعای 
ترامپ برای لغو تحریم ها در واقع تبلیغاتی است، ترامپ 
به دنبال بازی با افکار عمومی اســت، در غیر این صورت، 
برای برداشتن تحریم ها نیازی به درخواست دادن و گفتن 
چنین حرف هایی نیست. ابراهیمی در ادامه گفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نزدیک شدن آمریکا به 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری، بیان داشت: ترامپ 
برای پاسخگو به افکار داخلی و ایجاد خوراک برای رسانه 
ها از جنگ و تهدید ایران حرف می زند تا صدر اخبار قرار 
گیرد و برای انتخابات رای ها و نظرها را به ســمت خود 

جلب کند. خانه ملت
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گزارش

امیدواریم درخواست اروپا برای لغو تحریم ها تعارف سیاسی نباشد
ســخنگوی هیات رئیســه مجلس گفت: اگر درخواســت اروپا برای لغو 
تحریم های دارویی ایران محقق شود، حداقل روزنه امیدی ایجاد خواهند 
کرد. اســداهلل عباسی با اشاره به درخواســت اتحادیه اروپا برای اعمال 
معافیت بشردوســتانه و لغو تحریم های دارویی ایران، گفت: تاکنون در 

عمل اقدام خاص بشردوستانه از اروپایی ها دیده نشده از این رو اگر چنین 
درخواستی از سوی آنها محقق شود، حداقل روزنه امیدی ایجاد خواهند کرد.

وی اظهار کرد: در واقع ممکن است این اقدام اتحادیه اروپا در راستای تعارف های 
سیاسی باشد و اقدام عملی انجام نشود. وی با اشاره به اینکه امروزه اروپا به شدت 
درگیر مقابله با کرونا است، ادامه داد: این مهم در حالیست که اروپایی ها هم اکنون 
در حالت وضعیت گسستگی سیاسی و اجتماعی قرار دارند و نتوانسته اند در مبارزه 

با کرونا همبستگی خودشان را حفظ کنند.  خانه ملت

راستی آزمایی آژانس اتمی از ایران باموفقیت ادامه دارد 
یک دیپلمات ارشــد روس با بیان اینکه بازرسی های آژانس اتمی از ایران 
ادامه دارد، این امر را موجب از بین رفتن برخی گمانه زنی های ناشایســت 
درباره برنامه هسته ای ایران دانســت. میخائیل اولیانوف در صفحه توئیتر 
خود نوشــت: علی رغم پاندمی ]همه گیری ویروس کرونــا[، فعالیت های 

راســتی آزمایی و نظارتی آژانس اتمی بر ایران با موفقیت ادامه دارد. تهران 
کمــال همکاری الزم را مبذول مــی دارد. وی با تاکید بر همکاری کامل ایران با 

بازرســان آژانس اتمی، تصریح کرد: این تعامات، بــه خنثی کردن گمانه زنی های 
ناشایســت درباره برنامه هســته ای ایران کمک می کند. منظور این دیپلمات روس 
از گمانه زنی های ناشایســت درباره برنامه هســته ای ایران، اتهام زنی آژانس اتمی و 
رافائل گروسی مدیر کل آن در گزارش های جدید، مبنی بر یافت شدن ذرات اتمِی 

اعام نشده در مکان های اعام نشده در ایران است.  فارس

شاهد ادامه تحریم ها علی رغم شعارهای بشردوستانه هستیم
نماینده مردم زاهدان در مجلس تاکید کرد که کشورها باید از شرایط 
پیش آمده درس گرفته و در راســتای تامیــن آرامش و امنیت برای 
تمام مردم دنیا در هر نقطه ای گام بردارند. علیم یارمحمدی با اشــاره 
به درس هایی که کشــورهای جهان باید از شیوع کرونا بگیرند، بیان 

کرد: کرونا بایی عمومی اســت که امروز همه کشورها با آن روبرو شده 
و باید از آن درس بگیرند. مســئوالن تمام کشورها باید بنشینند و چاره ای 

برای جامعه جهانی و ادامه حیات در کنار یکدیگر بیندیشند.
وی در ادامــه اظهار کرد: امروز ما در جهان هم شــاهد کمک های بشردوســتانه 
کشورها به یکدیگر و هم شاهد ادامه جنگ در برخی از نقاط هستیم. کشورها باید 
از شــرایط پیش آمده درس گرفته و در راستای تامین آرامش و امنیت برای تمام 

مردم دنیا در هر نقطه ای گام بردارند. تسنیم

موسوی در پاسخ به سیاست روز: 

ادامه قلدری آمریکا دیر یا زود گریبان 
دیگر کشورها را خواهد گرفت

وزارت خارجه بازارهای خارجی را برای 
صادرات غیرنفتی پیدا کند

یک نماینده مجلس در پاسخ به ادعای ترامپ:
برداشتن تحریم ها نیازی به در خواست ایران ندارد

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش سیاســت روز مبنی بر اینکه چرا کشورهای خواهان لغو 
تحریم های ایران خودشــان این تحریم ها را لغو نمی کنند، گفت: بعد از برجام تمام تحریم های شورای 
امنیت لغو و اتحادیه اروپا نیز تحریم هایشــان را برداشتند و آمریکا هم برخی تحریم های هسته ای را 
تعلیــق کرد٬ ولی تحریم های ابتدای انقالب باقی بود. آنچــه در حال حاضر با آن مواجهیم تحریم های 
یکجانبه آمریکاست که وضع کردند و بقیه کشورها را مجبور می کنند که به این تحریم ها گردن بنهند.


