
آمادگی ایران برای کمک و همکاری با 
ترکیه

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجــه ایران و مولود 
چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تلفنی گفت وگو 
کردند. وزیر امــور خارجه ایران در این تماس تلفنی 
و با توجه به شــیوع ویروس کرونا در ترکیه با دولت 
و مــردم ترکیه ابراز همدردی کرد. وی آمادگی ایران 
را برای هرگونه کمک و همکاری در این زمینه اعالم 
کرد. همکاری های دو کشــور در حوزه حمل و نقل و 
ترانزیــت از دیگر موضوعات مورد گفت وگوی وزرای 

خارجه دو کشور بود. مهر 

درخواست 60 انجمن سیاسی برای 
تعلیق تحریم ها علیه ایران

60 انجمن سیاسی و اجتماعی اسپانیا با صدور نامه ای 
برای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار 
تعلیق فوری تحریم های آمریکا علیه ایران، ونزوئال و 
کوبا و پایان محاصره نوار غزه در بحبوحه شیوع کرونا 
شدند. انجمن های اجتماعی و سیاسی اسپانیا با صدور 
بیانیه ای تأکید کردند که تحریم های یکجانبه آمریکا 
بسیاری از سازمانهای بین المللی را از ارائه مواد غذایی 

و دارویی به کشورهای تحت تحریم بازمی دارد.
انجمن های سیاسی و اجتماعی اسپانیا درخواست خود 
برای تعلیق تحریم های یکجانبه از کشورهای ایران، 
کوبا، ونزوئال و فلسطین را به میشل باشله کمیسر عالی 
حقوق بشر سازمان ملل، ریاست جمهوری و معاونت 
ریاست جمهوری اسپانیا و ســفارتخانه های مربوطه 
ارســال کردند. در این درخواســت نامه، انجمن های 
اسپانیا تصریح کردند که در بحبوحه همه گیری ویروس 
کرونا در جهان، دولت ایاالت متحده آمریکا در اقدامی 
غیرانســانی، تحریم های اقتصادی علیه کشــورهای 
ونزوئــال، کوبا و ایران را تشــدید کرده اســت و رژیم 
صهیونیســتی نیز محاصره نوار غزه علیه فلسطینیان 
را گسترش داده اســت. ادامه این بیانیه می افزاید که 
تحریم های شــدید مانع از رسیدن غذا و دارو و دیگر 
تجهیزات پزشکی ضروری به این چهار کشور و دیگر 
کشورها می شود زیرا سازمانهای بین المللی نگرانند که 
در صورت کمک به کشورهای تحت تحریم ، در معرض 
تحریم های آمریکا قرار گیرند. 60 انجمن اجتماعی و 
سیاسی اسپانیا از دولت خود و سازمان ملل درخواست 
کردند تا از دولت آمریکا خواستار تعلیق فوری تحریم ها 

شود. تسنیم 

تأکید رئیس جمهور برزیل بر تقویت 
مناسبات با ایران

حسین قریبی ســفیر جدید جمهوری اسالمی ایران 
در برزیــل در دیدار با ژائیر بولســونارو رئیس جمهور 
برزیل استوارنامه خود را تسلیم وی کرد. در این دیدار 
رئیس جهور برزیل با تمجید از جایگاه ایران به عنوان 
کشــوری تاریخی، بر ضرورت همکاری دو کشور به 
منظور تقویت مناسبات به ویژه در حوزه تجاری تاکید 
کرد. ژائیر بولسونارو در این دیدار که وزیر امور خارجه 
و دبیرکل وزارت خارجه برزیل نیز حضور داشتند، با 
اشــاره به تالش های این کشور برای مقابله با کرونا و 
نیز صدمات زیاد آن به اقتصاد و آسیب پذیری بخشی 
از جامعه به لحاظ تعطیلی کسب و کارها، لزوم برنامه 
ریزی برای برخورد با این مشکالت را مورد اشاره قرار 
داد و تقویت همکاری های اقتصادی برای جبران این 

صدمات در دوره پس از کرونا را ضروری برشمرد.
 فارس

اخبار

با توجه به شرایط اخیرعراق و نقش مخرب آمریکا در این 
کشــور و دخالت های پنهان و اشکار و این رژیم غاصب در 
طول 17سال گذشته و باالخص در طول یک سال اخیر به 
نظر می رسد مهمترین نقش جمهوری اسالمی برای برون 
رفت چالش های موجود در عراق آگاهی بخشــی به مردم 
و دولتمردان این کشــور برای شناسایی بهتر نقش مخرب 

آمریکا می باشد. 
ناظران سیاســی بر این باورند؛ با نگاهی عمیق به تحوالت 
یک ســاله عراق به خوبی می بینیم کــه ایاالت متحده به 
دلیل شکست های پی در پِی سیاسی و میدانی در این کشور 
نوع جدیدی از همکاری ها با مقامات این کشور را کلید زده 
است. این در حالی اســت که در داخل آمریکا تیم ترامپ 
به دنبال آن اســت تا اتمسفر سیاسی و اجتماعی عراق را 
تحت کنترل خود درآورد که این مساله به صورت مستقیم 
با انتخابات ۲0۲0 ریاســت جمهوری مرتبط است. در این 
ره آورد اگر به وقایع سال گذشته عراق نگاه کنیم به خوبی 
می بینیم که اعتراض های مردمی در این کشــور و پس از 
آن صف بندی مقابل سفارت آمریکا در بغداد باعث شده تا 
یک زنگ خطر جدی برای این کشور به صدا دربیاید اما در 
نهایت آنچه که باعث شــد حیات سیاسی آمریکا در عراق 
به خطر بیافتد، ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد بود. 
همین موضوع موجب شــد تا پارلمــان عراق طرح خروج 
نظامیان ایاالت متحده از این کشور را به تصویب برساند و 
در همین راســتا واشنگتن برای آنکه بتواند اوضاع و احوال 
را به نفع خود کانالیزه کند دست به عملیات روانی گسترده 
زد. آمریکایی ها به خوبی می دانند که اگر دســت به اقدام 

هیجانی بزنند بسیج مردمی عراق آماده مقابله است.
عباس ضیایی نیری کارشــناس مســائل سیاست خارجی 
گفت: بدون شــک اتفاقاتی در حال وقوع اســت که شاید 
اثرات آن نه در این چند ماه بلکه در سال های آینده شفاف 
گردد؛  دولت تروریســت آمریکا بارها نشــان داده در هر 
نقطه ای از دنیا اگر دخالت یــا اقدامی می کند مانند یک 
کفتار منتظر می ماند تا در فرصتی مناسب حمله و طعمه 
را برباید، ماه هاست شاهد اتفاقات ناخوشایندی در منطقه 
هســتیم که البته ذکر این نکته ضروری است که در اکثر 
ســناریوهای آمریکایی در اقصی نقاط جهــان این دولت 
موفق نبوده و با فضاحت و سرشکستگی و شکست مجبور 
به ترک  انجا شــده و بدیهی است عراق نیز باتالقی خواهد 
بود برای آمریکا و متحدانش که اگر زودتر تصمیم به خروج 
کامل از عراق و منطقه را بگیرند شاید تبعات افول آمریکا 
برای آنها کمترشود؛ و قدرت پوشالی و چهره روتوش شده 

آنها را حداقل در داخل آمریکا کمتر هویدا کند.
وی افــزود: از لحظه ای کــه رئیس جمهور تروریســت و 
منحوس آمریکا فرمان به ترور و شــهادت پاک ترین بشــر 
در عصــر حاضر را داد آمریکا و جهان پــی برد دنیا دیگر 
دنیای ســابق نخواهد بود و نفس های آمریکا نیز به شماره 
افتاد چرا که دید دولت و ملت عراق و ایران چه احساســی 

دارند وقتی خطوط قرمزشان رد میشود، مطمئنا اتاق فکر 
معیوب صهیونیستی -آمریکایی اشتباه مرگباری را مرتکب 
شــدند که اگر زمان به عقب باز می گشت هرگز این غلط 
را تکرار نمی کردند، شــهادت حاج قاســم سلیمانی برگ  
جدیــدی در تاریخ منطقه و دنیا و روابط فی مابین ایران و 
عراق رقم زد و آمریــکا می داند دیگر جایی در خاورمیانه 
ندارد و هر روز ممکن اســت سیلی سخت تر از عین االسد 
را بخورند و آبروی رفته شده شــان بیشــتر از پیش برود و 
مضححکه دنیا شوند. ضیایی گفت: لذا سعی دارد با برخی 
اقدامات بزدالنه شرایطی را رقم بزند که شاید بتواند نفسی 
تــازه گیرد  از شــو و تحرکات نظامی در عراق و ســوریه 
گرفته تا حمایت از گروه های تروریســتی در ســوریه و یا 
ایجاد فضای ایران هراســی در منطقــه و عراق یا حمایت 
از برخی گروه ها و جناح های غیر همســو با ایران در عراق 
و حتی دخالت در انتخاب نخســت وزیری جدید عراق، در 
میان شاید گاها خودزنی هایی نیز در عراق بر ضد منافع و 
ســفارت و پایگاه های خود بکند و خود نیز در صدد تالفی 
برآیــد و اذهان داخلی عراق را مشــوش کنــد که ایران و 
نیروهای مقاومت یا تحت حمایت ایران در عراق که جهت 
کمک به ملت عراق و تابودی تروریســت و داعش در آنجا 

حضور دارند باعث این ناامنی ها و اتفاقات هستند.
این کارشناس مســائل سیاست خارجی بیان داشت: چند 
روزی اســت از صحبت های الزرفی می گــذرد که در آن 
اظهار داشت نیازی به نظامیان خارجی نیست و همچنین 
اعالم کرد که خصومتی با ایران ندارم، نکته اینجاســت که 
منظور از نظامیان خارجی چیست ؟ مستشاران و مدافعان 
حــرم و یا تروریســت های ائتالف امریکایی که مشــغول 

ربــودن جان و نامــوس و منابع عراق هســتند و چرا باید 
این صحبت ها ازهم اکنون مطرح شود که وی خصومتی با 
ایران ندارد، کشوری دوست و همسایه که سالهاست دولت 
و ملت آن به آنها کمک می کند و حضور مستشــاران انها 
موجب نابودی داعش در سرزمین عراق گردیده آیا دلیلی 

برای خصومت بین شان وجود دارد و چرا ؟
ضیایی اظهارداشــت: بدون شــک وی می داند که دولت 
آمریکا حضور اقتصادی در کشــوری نخواهد داشت مگر با 
حضور نظامی و داشتن  پایگاه و منافع، حداقل در خاورمیانه 
که بدین شکل است، اشاره به اینکه هیچ خصومتی با ایران 
نــدارم و حق وتوی ایرانی نیز وجود نــدارد و ایران از نظر 
نظامی و اقتصادی به عراق کمک کرده اســت و وی نامزد 
پیشــنهادی نمایندگان عراقی برای تصدی نخست وزیری 
بوده نه ایران یا هر کشور خارجی دیگر، اشاره به نام . ایران 
 یعنی توصیف خط مشــی سیاســی و فکری وی در قبال 
جمهوری اســالمی، البته وی با تشکر از کشورمان ایران را 
کشور دوست و همسایه نامیده و اظهار داشته که ما کسانی 
را که به کشورمان کمک کرده اند، فراموش نمی کنیم و به 
ایران احترام می گذاریم اما ما باید کشوری حقیقی به دور 
از هرگونــه دخالت خارجی باشــیم همان گونه که در امور 
داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کنیم، تا حدودی میتوان 
نتیجه گرفت که وی حضور انســانی ایــران در عراق را به 
نوعی دخالــت ایران در امور عراق می پنــدارد و مطمئنا 
این گفتمان ها در صورتی کــه رایزنی هایی از جانب ایران 
و مســئوالن عراقی صورت نگیرد ادامه دار خواهد بود. وی 
گفت: توجه داشته باشیم ما سفارتخانه بزرگ و قدرتمندی 
در عراق داریم، مستشاران نظامی ما در این کشور حضور و 

با داعش آمریکایی در انجا جنگیدند و شــهید شدند، ما به 
ملت عراق کمک کردیم تا با داعش بجنگد و طبیعی است 
که مستشــاران نظامی ما در این کشور باشند، مستشاران 
ایران به دعوت رســمی دولت عراق در این کشــور حضور 
دارنــد و زمانی که بغداد و اربیــل مورد تهدید داعش قرار 
گرفتند، هم مســعود بارزانی از طرف دولت محلی اربیل و 
هم دولت بغداد به صورت رسمی از ایران دعوت کرد، ایران 
کار مستشاری قدرتمندی در عراق انجام داد و گرنه داعش 
شکست نمی خورد، دعوت رسمی از ایران در زمان نخست 
وزیری نــوری مالکی، حیدر عبادی و عــادل عبدالمهدی 
انجام شــده اســت، در واقع تمامی نخست وزیرهای عراق 
که فرمانده نیروهای مســلح این کشور نیز هستند از ایران 
درخواســت پشــتیبانی کرده اند، ضمنا باید توجه داشت 
که روابــط  دو ملت ایران و عراق روابطی دیرینه اســت، 
بــه نحوی که در طول تاریخ دو ملــت بعضا در برهه هایی 
در قالب یک کشــور شناخته می شدند و یک دولت نیز بر 
آنها حکومت می کرد. این کارشــناس مسائل منطقه تاکید 
کرد: در عراق، عناصری به عنوان دســت پروردگان و عوامل 
نفــوذی بیگانگان وجود دارند که با دریافت دالرهای نفتی 
مرتکب هرکاری که اربابانشــان فرمان بدهند می شوند، از 
حمله به کنســولگری ایران در نجــف و کربال که افرادی 
دخالت داشــتند و بعدا بازداشت شــدند که اطالعات ارائه 
شــده توسط مقامات امنیتی عراق نشــان داد این افراد از 
امــارات، عربســتان، آمریکا، رژیم صهیونیســتی و بعضی 
گروهک های تروریســی پول گرفته  و به دستور آنها عمل 
کرده انــد، تا ایجــاد جو و بار منفــی در صفحات مجازی، 
مسئوالن و نقامات کشــورمان باید توجه داشته باشند که 
با سیاســت های صحیح و گسترش روبط بیشتر با مقامات 
عراقی می توانند از این سیاســت ها و عقده گشــائی های 
گروه های افراطی و شــیعه های انگلیسی، عناصر خودسر و 

احزاب ناراضی و سم پاشی های آنها جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: ایران همانگونه که توانسته با اقدامات 
انسان دوستانه و برادرانه و شرعی خود تا به امروز در کنار 
عراق باشــد و همچنین از کشــور و خاک و ناموس وطن 
به بهترین شــکل ممکن محافظت کند و تمامی فتنه های 
دشــمنان را به برکت وجود سردارانی همچون حاج قاسم 
ســلیمانی دفع کند و با توجه به رهنمودهای مقام معظم 
رهبری از هر تنگنایــی عبور کنیم، زین پس نیز میتوانیم 
تمام مســائل و اتفاقات را تحت کنترل خود داشته باشیم 
و دشــمنان باز هم بدانند همانطور کــه قبل تر نیز تجربه 
کرده انــد که جمهوری اســالمی ایــران در راس مقاومت 
و در راســتای انسانیت و مبارزه با شــرک و صهیونیست 
قدرتمند تر از قبل در جبهه حضور دارد و مردانی همچون 
سردار قاانی در عمل می توانند نابودی کامل را برای تمام 
اعمال و نیات شــوم و شــیطانی آنان رقم بزنند که باتالق 
ویتنام در مقابلش به چشــم نیاید و فرامــوش نکنند راه 

قدس از کربال می گذرد.

کرونــا در حال تحمیل مناســبات جدیدی در مناســبات 
انســانی و روابط بین المللی اســت. جمعی از کارشناسان، 
دیپلمات ها و اساتید دانشگاه در گزارشی به تاثیرات شیوع 
ایــن ویروس بر روندهای جهانی پرداختند. در این گزارش 
بــر تاثیرات این ویروس بر مناســبات خارجــی ایران می 
پردازیــم. ویروس کرونا همچنان در حــال تاخت و تاز در 
جهان اســت و همچنان قربانی می گیرد. بر اساس آخرین 
 آمار در نوزدهم فروردین ماه یک میلیون ۳۴6 هزار و ۹7۴ 
نفر مبتال شــده اند که از این تعــداد 7۴ هزار و 70۲ نفر 
جان خود را از دست داده اند. به نظر می رسد کرونا در حال 
تحمیل مناسبات جدیدی در روابط انسانی و کشورهاست. 
نحوه مواجهه کشورها با این ویروس و توانشان در مدیریت 
ایــن بیماری و نجات جان شــهروندان و جلوگیری از وارد 
شدن آسیب های بیشــتر به اقتصادهای خود تا مدت ها در 
کانون مباحثات کارشناســی خواهد بود تا همین االن هم 
این مسائل گفته می شــود که کدام الگوهای حکومتی در 
مواجهه با این بیماری موفقیت بیشتر و یا کمتری داشته اند.

 در ایــن بین ایران در مواجهه با کرونا شــرایط منحصر به 
فردی دارد. اگر چه بهداشــت و درمان ایران در چهار دهه 
اخیر زیرساخت های قدرتمندی در تامین سالمت شهروندان 
ایجاد کرده و در مهــار بیماری های متعددی موفقیت های 
زیادی به دســت  آورده اســت و نیروی انســانی شاغل در 
بخش بهداشــت و درمان ایــران از توانمندی های غیرقابل 
انکاری برخوردارند. با این حال تحریم های یکجانبه آمریکا 
علیه ایران طی سال های گذشــته توان اقتصادی ایران را 

تحت تاثیر قرار داده است. تداوم تحریم ها مانع از همکاری 
کشــورها و هم افزایی نهادهای مرتبط برای مقابله با کرونا 
شــده است. به نظر می رســد بخش مهمی از تاثیر بحران 
کرونا بر سیاست خارجی ایران، به نتایج گسترش و واکنش 
به این شرایط در آمریکا برمی گردد. اگر این وضعیت برای 
مدت کوتاهی مثال تا 6 ماه ادامه یابد، طبعا نمی تواند تاثیر 
چندان مهمی، مگر برخی تســهیل ها برای نقل و انتقاالت 
دارویی و درمانی و موارد  انساندوستانه داشته باشد. اما در 
صورت تداوم آن در میان مدت، و بیش از یک سال، ممکن 
است از تشدید تحریم ها علیه ایران صرفنظر شده یا احیانا 
به مرور زمان، با کاهش فشــار بر ســایر طرف ها، بتدریج 

تحریم ها موضوعیت خود را از دست بدهند.  
اگر سیاســت خارجی ایران بخواهد از این شــرایط برای 
کاهش فشــارهای تحریمــی بهره بگیــرد، بایــد ابتکار 
عمل هایی داشته باشــد. این ابتکار عمل می تواند نخست 
در مورد بحران های منطقه ای موجود باشــد که هزینه های 
زیادی ایجاد کرده اند و چشم انداز روشنی هم ندارند. دوم 
هم در مورد خود تحریم هاســت. طبعا مســئله تحریم ها 
بیشتر به دولت آمریکا مربوط است و نوعی تاکتیک خاص 
می طلبد، اما چون در نگرش دولتمردان ما، ترامپ از بحران 
کرونا پیروز بیرون نخواهد آمد، لذا دشــوار است که بتوان 

این گزینه را مورد توجه قرار داد.
 در مجموع، دشــوار بتوان امیــدوار بود که دولت در مدت 
باقــی مانده و در پرتو شــرایط موجــود، تحولی جدی در 
سیاست خارجی ایجاد کند. بلکه باید به گام هایی کوچک، 

سیاســتی تدریجی و آرام اندیشــید که بتواند در کاهش 
فشــارها، کنترل تنش ها، جلوگیــری از وخامت اوضاع و 
احیانا درگیری در مســائل منطقه ای موثر افتد.   اتفاقا این 
سطح از کنش، مورد توجه نظام هم هست و با مانع داخلی 

کمتری روبرو می شود.
با وجود انتقادها و کاستی های موجود، نیروی انسانی جوان 
و با کیفیت، جایگاه منطقه و توان منطقه ای، اقتصاد متنوع 
و آب دیده از فشــار تحریم ها و همینطور همبســتگی ملی 
می تواند فضای بیشــتری برای بازیگــری ایران در منطقه 
ایجاد کند، به شرطی که حداکثر توان کشور برای مدیریت 
و مهار هرچه سریع تر بحران کرونا به کار گرفته شده و این 

مرحله با حداقل صدمات پشت سر گذاشته شود.
ایران تنها کشوری است که زیرسایه سخت ترین تحریم هایی 
که تاکنون اعمال شده در حال مبارزه با این بیماری است. 
موفقیت ایران در غلبه بر ایــن بحران در کوتاه ترین زمان 
ممکن، می تواند به ســرعت به یک ســرمایه چشمگیر در 
سیاســت خارجی تبدیل شــود و نه تنها رویای فروپاشی 
ایران را در ذهن شــریرترین سیاســتمداران دولت ترامپ 
خاتمه بدهد، بلکه اثباتی بر کارآمدی جمهوری اسالمی در 
مواجهه با دشوارترین چالش مشترک پیشروی کشورهای 
جهــان باشــد. البته این مســئله نافی تــداوم تالش های 
دیپلماتیک برای رســوا کــردن آمریکا در شــعار دفاع از 
مردم ایران نیست که بخشی از آن توسط ایجاد اتفاق نظر 
بین المللی برای لغو تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا 
انجام می گیرد. از طرفی، اکنون زمان خوبی برای بازسازی 

قــدرت نرم ایران از راه اعالم همدردی با همه کشــورهای 
همســایه و به ویژه کشــورهای جنگ زده در منطقه است 
که ممکن است با گسترش بیماری به این کشورها به یک 
فاجعه انســانی دیگر تبدیل شــود. به همین دلیل، ایران 
می تواند آمادگی همیشــگی خود را برای همکاری جهت 
خاتمه دادن به این جنگ ها و متمرکز شــدن بر ســالمت 
مردم منطقه از طریق تقویت همکاری های منطقه ای تکرار 
کند و از ایده هایی که به این هدف کمک می کند، استقبال 

کند.
نباید منتظر تغییرات عمده در ســاختار نظم سیاسی بین 
الملل باشــیم. همه گیری و پاندومی بیماری کووید-1۹ بر 
اقتصاد جهانی تاثیر منفی داشــته و خواهد داشت و امکان 
اینکه اقتصــاد جهانی تا مدتی در دگرگونــی باقی بماند، 
زیاد اســت. ولی ما نباید منتظر تغییرات عمده در ساختار 
نظام سیاسی بین المللی باشیم. اگرچه نحوه برخورد دولت 
ترامپ با کووید-1۹ نشان داد که آمریکا آن غول مقتدری 
که برخی تصورش را داشتند، نیست اما این به خودی خود 
روندهای جاری را در سطح بین المللی تغییر نخواهد داد. 

اگرچه بســیاری از کشورها و نهادهای بین المللی خواستار 
لغو تحریم های آمریکا شــده اند ولی چنین چیزی صورت 
نگرفته اســت و این کشــورها فقط به نامه نگاری و شــعار 
دادن بسنده کرده اند و در عمل دنباله روی از سیاست های 
آمریکا در مقابل ایران را ادامــه داده اند. بنابراین من امید 
به اینکه سیاســت خارجی ایران از این رهگذر استفاده ای 

بکند، ندارم. ایرنا
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گزارش

دامنه اینستکس باید فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا برود
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین ضمن انتقاد از تداوم 
تحریم ها علیه ایران در بحبوحه بحران کرونا، خواســتار مشارکت کشورهای 

بیشتر در اینستکس و گسترش دامنه آن به فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا شد.
میخائیل اولیانوف در توئیتر شخصی خود نوشت: ایاالت متحده آمادگی ندارد 

که به رفع تحریم های ایران فکر کند. اصال مالحظات بشردوستانه به کنار. این 
رویکرد )آمریکا درباره تحریم های ایران( اصال واقعگرایانه نیست چرا که کووید-1۹ 

)ویروس کرونا( ممکن است به کشورهای همسایه )ایران( سرایت یابد و روی 70هزار نظامی 
ایاالت متحده در منطقه و بسیاری از غیرنظامیان آمریکایی هم تاثیر بگذارد. این مقام روس 
به تاکید حسن روحانی رئیس جمهور ایران بر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه مبنی بر 
اینکه ایجاد اینستکس اقدامی مثبت اما ناکافی است، اشاره کرد. آقای روحانی تاکید کرد که 

کانال مالی اینستکس نباید محدود به دارو و مواد غذایی باشد. صداوسیما 

درخواست کردستان عراق برای رفع تحریم ها علیه ایران  
عضو دفتر سیاسی حرکت اسالمی کردســتان عراق با اشاره به مبارزه ایران با 
ویروس کرونا در حالی که با تحریم اقتصادی مواجه اســت، از همه مسلمانان 

خواست در حمایت از ایران متحد شوند.
بکر تاماس در پیامی ویدیویی در پی شیوع ویروس کرونا و مقابله ایران با این 

ویــروس در حالی که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد٬ عنوان کرد: جمهوری 
اسالمی ایران ماوای همه مسلمانان جهان بوده و در اغلب رنج ها و محنت های پیش 

آمده به کمک مردم )اقلیم( کردستان شتافته است.
وی با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران همواره ســرور و پیشــوای همه مظلومان و 
پشــتیبان تمام مسلمانان جهان بوده است٬ عنوان کرد: در این برهه زمانی که ویروس 
کرونا همه جهان به ویژه ایران را فرا گرفته است، همزمان با یک تحریم اقتصادی ظالمانه 

از سوی ابرقدرت ها مواجه شده است.  فارس

درخواست بورل برای معافیت بشردوستانه تحریم های ایران 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه بار دیگر بر ضرورت رفع 
تحریم ها علیه ایران در بحبوحه همه گیری بیماری کرونای جدید تاکید 
کرد. جوزب بورل در یک کنفرانس خبری بعد از نشســت وزرای دفاع 
اتحادیه اروپا با اشــاره به تحریم های این اتحادیه گفت: کاماًل مشخص 

اســت که تحریم هــای ما هیچ مشــکلی از لحاظ رســاندن کمک های 
بشردوستانه ایجاد نمی کنند. بورل ســپس در ادامه به تحریم های یکجانبه 

کشــورهای دیگر اشاره کرد و گفت: »ما دوست داریم سایر کشورها هم همین رویه 
را دنبال کرده و اطمینان حاصل کنند امکان ارســال تجهیزات پزشکی به کشورهای 
تحت تحریم مثل ســوریه، ونزوئال، ایران و کره شمالی وجود دارد.   مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد از درخواســت دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر 

رفع همه تحریم ها در بحبوحه همه گیری این بیماری حمایت می کند.  تسنیم

آگاهی بخشی ایران به مردم عراق برای 
شناسایی بهتر نقش مخرب آمریکا 

کارشناس مسائل سیاست خارجی مطرح کرد:

کرونا چه تاثیری بر ایران در روندهای بین المللی خواهد داشت؟


