
رایزنی ظریف و وزیر خارجه قطر 
وزرای خارجه ایران و قطر در تماسی تلفنی درباره 
تحوالت کنونی افغانستان و همچنین شیوع جهانی 

ویروس کرونا به گفت وگو پرداختند.
در این گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه دو کشور 
در خص��وص آخری��ن تحوالت بحران سیاس��ی در 
افغانستان، خصوصا  روند صلح در این کشور تبادل 
نظر کردند. آخرین وضعیت شیوع کرونا در منطقه 
و جهان و راه ه��ای جمعی مقابله با آن نیز از دیگر 

موضوعات مورد گفتگو در این تماس تلفنی بود.
ظریف همچنی��ن با مولود چ��اووش اوغلو همتای 
ترکیه ای خود درباره تحوالت افغانس��تان و ش��یوع 

ویروس کرونا تلفنی گفت وگو کرده بود.
وزی��ر خارجه ایران ط��ی چند روز گذش��ته نیز با 
اشرف غنی، عبداهلل عبداهلل و حنیف اتمر سرپرست 
وزارت خارجه افغانس��تان درب��اره اوضاع کنونی در 

این کشور تلفنی گفت وگو کرده بود. ایسنا 

سومین مرحله بازگشت هموطنان 
ایرانی از کویت

براساس هماهنگی های به عمل آمده توسط سفارت 
ایران در کویت ۱۴۰ نفر از اتباع ایرانی با یک پرواز 
ش��رکت هواپیمای��ی الجزیره از کوی��ت به اصفهان 

مراجعت کردند
بنابر اعالم سفارت کشورمان در کویت، این سومین 
مرحله مراجعت هموطنان ایرانی از کویت به ایران 
اس��ت. طی روزهای گذش��ته دو پرواز این شرکت 
بیش از 35۰ ش��هروند ایرانی را ب��ه تهران منتقل 
کرده بودند. به دلیل ش��یوع بیماری کرونا و توقف 
فعالیت های ش��غلی اتباع ایرانی در کش��ور کویت، 
تعداد زی��ادی از آنان داوطلبانه قصد بازگش��ت به 
کش��ور دارن��د که براس��اس هماهنگی ب��ا مقامات 
ذیربط کویتی و وزارت بهداش��ت ای��ران به تدریج 
مراتب مراجعت آنان توسط سفارت ایران در دست 

پیگیری و اقدام است. صداوسیما 

خداحافظی سفیرعراق و تسلیم رونوشت 
استوارنامه چند سفیر

س��فیر ع��راق در ته��ران در پای��ان ماموریتش در 
ایران با ظریف خداحافظی و س��فرای جدید چک، 
بلغارس��تان، جمه��وری خل��ق ک��ره و نیکاراگوئه 
رونوش��ت اس��توارنامه خود را تقدی��م وزیر خارجه 

ایران کردند.
سفرای جدید جمهوری چک، جمهوری بلغارستان، 
جمه��وری دموکراتی��ک خلق کره )کره ش��مالی( 
و جمه��وری نیکاراگوئ��ه در ای��ران نی��ز و در آغاز 
ماموریتش��ان در ای��ران با حض��ور در محل وزارت 
خارجه با ظریف دیدار و رونوش��ت استوارنامه خود 
را تسلیم وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
کردند. کانگ س��ام هیون س��فیر پیشین جمهوری 
دموکراتیک خلق کره )کره ش��مالی( ش��هریور ماه 
س��ال گذش��ته ۱3۹۸ در پایان ماموری��ت خود با 

ظریف خداحافظی کرده بود.( تسنیم  

اخبار

 صندوق بین المللی پول استقاللی
 از خود ندارد

کارشناس مس��ائل سیاست خارجی گفت: صندوق 
بین المللی پول تحت نفوذ آمریکاس��ت و استقاللی 

از خود ندارد.
شعیب بهمن با اشاره درخواست وام ایران از صندوق 
بین المللی پول و س��نگ اندازی آمریکا نس��بت به 
این درخواس��ت گفت: نهاد های پولی و صندوق بین 
المللی پول با توجه به اینکه بعد از جنگ جهانی دوم 
ش��کل گرفتند تا حد زیادی از ساختار های غربی به 
ویژه سیاست ایاالت متحده آمریکا نشات می گیرند 
و در طول سال های مختلف اقدامات یکجانبه گرانه 

نسبت به کشورمان داشتند.
وی اف��زود: با توجه به اینکه ما در تحریم هس��تیم 
و صندوق بین المللی پول تحت نفوذ آمریکاس��ت، 
علت اصلی اینکه نهاد های مالی تحت نفوذ غرب به 
وجود آمدند این اس��ت که این صندوق اس��تقاللی 
از خ��ود ندارد ت��ا به کش��ور های مختلفی همچون  
جمهوری اسالمی ایران کمک کنند، به نظر می رسد 
با توجه به سیاست آمریکا همچنان این رویه توسط 
مس��ئوالن این صندوق ادامه داش��ته باشد. گفتنی 
است؛ طبق اعالم یک مقام مسئول در صندوق بین 
المللی پول، جمهوری اسالمی ایران 5 میلیارد دالر 
از ای��ن صندوق به منظور مقابله با ش��یوع ویروس 
کرونا وام درخواست کرده که آمریکا در این زمینه 

کارشکنی می کند.  باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

 چرا صندوق بین المللی پول 
با کشورمان همکاری نمی کند؟

آمری��کا در روز ه��ای کرونای��ی هم دس��ت از ناجوانمردی 
خود برنداش��ته و در مقابل درخواست وام ایران از صندوق 

بین المللی پول کارشکنی می کند.
دش��منی آمریکایی ه��ا ب��ا دولت و م��ردم ای��ران موضوع 
پوش��یده ای نیست و در این روز ها که تقریبا تمام جهان با 
یک بحران مشترک به نام ویورس کرونا مواجه هستند، در 
این میان هستند برخی کش��ور ها که در امور سازمان های 

بی��ن المللی دخالت و س��نگ ان��دازی می کنند، جمهوری 
اس��المی ایران به تازگی و پس از حدود ۶۰ س��ال به دلیل 
مش��کالت ناش��ی از تحریم های آمریکا و بیم��اری کرونا از 
صن��دوق بین المللی پول درخواس��ت وام کرده اس��ت، اما 
بازهم پای مقامات آمریکایی درمیان اس��ت و همانطور که 
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است، این کشور با 

هرگونه تخصیص وام به ایران مخالفت کرده است.
طبق اعالم یک مقام مس��ئول در صندوق بین المللی پول، 
جمهوری اس��المی ایران 5 میلیارد دالر از این صندوق به 
منظور مقابله با ش��یوع ویروس کرونا وام درخواست کرده 
اس��ت. این مسئله به تازگی با واکنش جدی رئیس جمهور 

مواجه ش��د و حجت االس��الم والمس��لمین حسن روحانی 
رئی��س جمهور کش��ورمان در این رابطه  بی��ان کرد که از 
صندوق های بین الملل��ی می خواهیم به وظایف خود عمل 
کن��د و اگر بین ما و دیگر کش��ور ها تبعیضی قائل ش��وند 
برای ما قابل قبول نیس��ت؛ بسیاری از کشور های جهان به 
صراحت اعالم کردند که صن��دوق بین المللی پول باید به 

وظیفه خود عمل کند.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا 
که ۲۴ فروردین برگزار ش��د هم با اشاره به درخواست وام 
ایران از صندوق بین المللی پول کرد و گفت که آمریکایی ها 
ظلم عظیمی می کنند و می بینید که جایی می خواهیم وام 

بگیریم چقدر کارش��کنی و اذیت می کنند و چه دروغ هایی 
را به هم می بافند؛ با اینکه خودشان هم گرفتار این ویروس 
هس��تند و می دانن��د که م��ردم ایران در این ش��رایط چه 
مش��کالتی دارند هر روز بر فشار های خودشان می افزایند و 
این کار غیرانس��انی و ضدبشری در تاریخ آنها برای همیشه 

ثبت شده و می ماند.
 همت��ی رئی��س کل بان��ک مرک��زی در صفح��ه خود در 
اینس��تاگرام می نویس��د که امیدوارم در این برهه تاریخی، 
مخالفت آمریکا به وجه��ه تخصصی صندوق و هم کارکرد 
آن برای کمک به کش��ور های عضو به ویژه ایران، آس��یبی 

نرساند.  باشگاه خبرنگاران 

گزارش

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

 در حال��ی که ب��ه تازگی مصطفی الکاظمی س��کان داری 
نخست وزیری عراق را به عهده گرفته که مقامات جمهوری 
اسالمی ایران با احترام به خواسته نمایندگان اکثریت عراق 
معتقدند؛ ش��رایط فعلی این کشور ش��رایط حساسی بوده 
و قطعا اقدامات حمایتی از جانب کش��ورهای مؤثر منطقه 
مانن��د ایران در حوزه های اقتص��ادی، تجاری، علمی و فن 
آوری م��ی تواند عبور از این ش��رایط را ب��رای ملت عراق 

تسهیل نماید.
دکتر س��یدرضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سیاست 
خارج��ی در گفت وگو با سیاس��ت روز پی��رو اولویت های 
پی��ش روی نخس��ت وزیر جدید ع��راق و روابطش با ایران 
گفت: برای پاس��خگویی دقیق به س��وال مطرح ش��ده باید 
ب��ه چند نکته مهم و اساس��ی توجه کرد، یکی از مهمترین 
این نکات ش��رایط حاکم بر فضای سیاسی اجتماعی عراق 
در چند ماه گذش��ته می باش��د؛ در واقع مشکل اقتصادی، 
وجود بیکاری گس��ترده، عدم توجه به نیاز به ش��غل برای 
جوانان عراقی و وجود مش��کالت عدیده معیش��تی در این 
کشور بس��تر مناسبی برای اعتراضات و اغتشاشاتی بود که 
در ماه ه��ای اخیر گریبان دول��ت آقای دکتر عادل المهدی 

را گرفت تا جایی که وی مجبور به استعفا شد و پس از به 
وجود آمدن مش��کل بی دولتی در عراق سوء استفاده های 
مختل��ف از جانب دولت ه��ای خارجی، اروپ��ا و جریانات 
اغتش��اش طلب و خطر احتمال به وجود آمدن مجدد گروه 
های تروریس��تی- تکفیری مانند داعش و در نهایت زمینه 
حض��ور و دخالت نیروهای فرامنطقه ای به خصوص آمریکا 

در عراق شد. 
وی افزود: ب��رای تحلیل دقیق از موقعی��ت کنونی عراق و 
چرایی انتخاب آقای مصطفی الکاظمی حتما باید ش��رایط 
مذکور را مورد توجه ویژه قرار داد و دقت نمود که عراق در 
حال حاضر در چه ش��رایطی واقع شده و چالش های پیش 
روی نخس��ت وزیر جدید چه خواهد بود؛ آمریکا با توجه به 
دخالت های مس��تمر در منطقه و باالخص لشکرکش��ی به 
ع��راق این انتظار را برای جامعه جهانی ایجاد کرده بود که 
باید سالها در عراق بماند و هزینه های مادی انجام شده در 

این کشور را از چاه های نفت عراق جبران کند. 
این اس��تاد دانش��گاه اظهار داش��ت: بر این اس��اس پس از 
اخ��راج نیروهای آمریکای��ی در س��ال ۲۰۰۶میالدی آنان 
موقعی��ت بوجود آمده در چند ماه پیش را مغتنم ش��مرده 
و با همه توان نرم افزاری خود و با انجام پر ش��دت روانی و 
در زمان هایی ب��ا بهره گیری از نیروهای نظامی و به غرش 
در آوردن هواپیماه��ای جنگی خود به دنبال ایجاد رعب و 
وحشت در ملت عراق بودند و می خواستند از آب گل آلود 
ماه��ی دلخواه خود را صید نماین��د؛ در واقع صید آنها نیز 

حکم نخست وزیری در عراق بود. 
به باور صدرالحس��ینی؛ آمریکایی ها با حیله های گوناگون و 
با عدم رعایت مفاد قانون اساس��ی عراق توسط آقای برهم 

صال��ح به دنب��ال تحمیل فرد مورد نظ��ر خویش به عنوان 
نخس��ت وزیر این کش��ور بودند؛ به این مفهوم که مقامات 
کاخ س��فید عالقه مند بودند در شرایط پدید آمده در عراق 
که خود آنان در بوجود آمدن این ش��رایط نقش داش��تند 
آقای عدنان الزورقی را به نخست وزیری عراق برسانند؛ در 
این رابطه نقش بارز جریان های شیعی و گروه های مقاومت 
برای جلوگیری و ایجاد سد نفوذ آمریکایی ها بسیار تاریخی 
بود یعنی اینکه آنان با مقابله مستقیم با اراده آمریکایی ها 
آنان را مجبور به عقب نشینی نموده و توانستند با اتحادی 

مثال زدنی اراده مردم عراق را به آمریکا به باورانند. 
وی با تاکید بر اینکه آقای مصطفی الکاظمی برآیند دشمن 
شناس��ی ملت عراق و نقش مهمی بود که جریانات شیعه با 
همراهی نمایندگان دو قومیت مهم دیگر عراق یعنی کردها 
و اهل تسنن می باشد، تصریح کرد: بر این اساس با توجه به 
سوابق ایشان نمایندگان ملت عراق به این نتیجه رسید که با 
حمایت همه جریانات مؤثر در فضای سیاسی اجتماعی این 
کشور این فرد می تواند کش��ور عراق را در شرایط کنونی از 
بحران بی دولتی خارج نموده و در طول یک سالی که نخست 

وزیر است بعضی از مشکالت این کشور را کاهش دهد.

احترام به اراده ملت ها 
 این اس��تاد دانشگاه معتقد اس��ت؛ باید توجه داشت همه 
کش��ورهای دموکراتی��ک جهان ب��ه اراده و خواس��ته های 
ملت های دیگر احترام می گذارند و جمهوری اسالمی ایران 
نیز از این امر مستثنی نبوده بلکه در طول ۴۱ سال گذشته 
به اثبات رس��انده است به خواس��ته همه ملت های دوست 
احترام گذاشته و در زمان مورد نیاز نیز اقدامات مستشاری 

الزم را نی��ز به آن��ان ارائه نموده اس��ت؛ در این مورد اخیر 
نیز مقامات جمهوری اس��المی ایران به خواسته نمایندگان 
اکثریت عراق احترام گذاشته و بر اساس اصول دیپلماتیک 
و حس��ن همجواری ضمن پیگیری تحوالت کشور عراق به 

این تصمیم نمایندگان ملت عراق احترام می گذارد. 
وی گفت: در حقیقت انتخاب آقای مصطفی الکاظمی یک 
انتخاب کامال عراقی است که همه منافع و مضار آن نیز به 

عهده نمایندگان ملت عراق است. 
صدرالحس��ینی در ادامه بیان داش��ت: به نظر می رس��د با 
توجه به ش��رایط موجود درعراق چال��ش های پیش روی 
آقای الکاظمی در چند محور قابل بیان اس��ت ۱-مقاومت 
آمری��کا از اجرای مصوبه اکثریت پارلم��ان مبنی بر خروج 
نیروه��ای متج��اوز نظام��ی  آمریکای��ی ۲-کاهش قیمت 
نفت و نیازهای معیش��تی مردم عراق 3-احتمال تش��کیل 
مجدد جریان های تروریس��تی تکفیری با حمایت نیروهای 
فرامنطقه ای و عربستان و البته فرصت های آقای الکاظمی 
۱- حمایت اکثریت جریان های سیاس��ی پر نفوذ در عراق 
۲- حمایت نیروهای مقاومت 3- حمایت مرجعیت است. 

این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی خاطرنشان کرد: 
ش��رایط فعلی عراق شرایط حساس��ی بوده و قطعا اقدامات 
حمایتی از جانب کش��ورهای موثر منطقه مانند جمهوری 
اس��المی ایران در حوزه های اقتص��ادی، تجاری، علمی و 
فن آوری می تواند عبور از این ش��رایط را برای ملت عراق 
تس��هیل نماید تا دو کشور و دو ملت بتوانند هرچه سریعتر 
در کن��ار هم و با اجرای ط��رح های راهبردی ضمن بریدن 
دست بیگانگان از این منطقه الگویی مناسب برای تشکیل 

اتحادیه های جدید منطقه ای فراهم آورند. 
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اقدامات حمایتی ایران برای تسهیل عبور ملت عراق از شرایط سخت 
با روی کار آمدن الکاظمی در بغداد:  

نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در دفتر سازمان 
ملل متحد در نیویورک، تحریم ها را ستون پنجم کووید-

۱۹ خوان��د و اعالم کرد: ه��ر عملی که توانایی یک ملت 
را ب��رای مقابله ب��ا بحران محدود کند، باعث گس��ترش 
ای��ن بیماری و تضعیف مبارزه جهان��ی با همه گیری آن 

می شود.
در این گزارش آمده اس��ت: اکن��ون تمام جهان با جنگ 
جهانی علیه کووید-۱۹ روبرو است. این ویروس بی امان و 
بسیار مسری به عنوان دشمن مشترک کل خانواده بشر، 
زندگی همه را ب��دون هیچ گونه تمایز ملیت، نژاد، رنگ، 
دین و جنسیت تهدید می کند. در این نبرد مشترک، تمام 
بش��ریت در یک جبهه قرار دارند، اما با وجود تالش های 
خس��تگی ناپذیر، طبق گفته س��ازمان جهانی بهداش��ت 
)WHO( وی��روس ب��ه وضوح در حال س��رعت گرفتن 
اس��ت. ما باید با متحد شدن و فراتر از ابراز همبستگی و 
نشان دادن همبستگی در عمل و همچنین همکاری های 

هماهنگ بین المللی، در این نبرد پیروز شویم.
نمایندگی ایران تاکید کرده است: برای موفقیت سریع و 
پایدار، باید اطمینان حاصل کنیم که هیچ فرد، خانواده، 
اجتم��اع ی��ا ملتی عقب نمان��د، زیرا هی��چ ملتی نجات 
نخواه��د یاف��ت و در امان نخواهد ب��ود مادامی که همه 

مردم در دنیا ایمن باشند.
این گزارش می افزای��د: تحریم ها توانایی ایران را در نبرد 
ب��ا کووید-۱۹ مهار می کنن��د، در حالی که ایران یکی از 
بدترین شیوع ویروس کرونا را تجربه می کند، تحریم های 
ایاالت متحده که به گفته مقامات آمریکایی، گسترده ترین 
مجازات هایی است که تاکنون بر یک کشور تحمیل شده 
است، به شدت مانع تالش ایران برای شناسایی و معالجه 
بیماران و جلوگیری موثر از گس��ترش آن می شود. با این 
حال امکانات پزش��کی، پزشکان و پرس��تاران ایران جزو 
بهترین ها در جهان اس��ت و ماهیت حرفه ای تالش های 

ملی این کش��ور در س��رکوب کووید-۱۹ توسط سازمان 
جهانی بهداشت، بسیار اذعان شده است.

در گزارش نمایندگی ایران با تاکید بر اینکه معافیت های 
به اصطالح بشردوس��تانه کارایی ندارد، آمده است: برای 
فرار از ش��رم غیرقانونی و غیراخالقی تحریم ها، مقامات 
ای��االت متح��ده همچنان ادع��ا می کنند ک��ه نیاز های 
بشردوستانه و پزشکی از مجازات ها معاف هستند. در ۲۷ 
فوریه ۲۰۲۰، خزانه داری آمریکا با هیاهوی بس��یار زیاد 
»توافقنامه تجارت بشردوس��تانه سوئیس« )SHTA( را 
نهایی کرد و اجازه داد که برخی معامالت بشردوستانه با 
ایران انجام شود. با این حال، این کانال باریک در شرایط 

فعلی با نیاز های بشردوستانه ایران مطابقت ندارد.
ای��ن گزارش می افزاید: ای��االت متحده SHTA را وادار 
کرده اس��ت که ب��ه بهانه هایی، چون تضمی��ن حداکثر 
ش��فافیت یا دقت کافی، رویه ای بس��یار تنگ و س��خت 
را دنب��ال کن��د و ش��رکت ها را ملزم می کند ت��ا هر ماه 
اطالعات گس��ترده ای را به وزارت خزان��ه داری در مورد 
ذینفعان ایرانی کاالها، روابط تجاری شرکت ها و جزییات 
اقتص��ادی را ارائه دهند. از این رو تجارت با ش��رکت ها 
از نظر عملی بس��یار دشوار اس��ت. عالوه بر این، ماهیت 
تقریبا غیرممکن یا دش��وار انتقال ذخایر مس��دود شده 
ایران در خارج از کش��ور به بانک تعیین ش��ده سوئیس، 
ن��ه تنها اج��ازه نمی دهد تا SHTA اکنون به درس��تی 
عم��ل کند، بلکه ممکن اس��ت در طی چن��د ماه از این 

کار کنار بکشد.
نمایندگی ایران در س��ازمان ملل متحد خاطرنشان کرده 
است: به همین ترتیب، اخیرا چندین شرکت که تجهیزات 
پزش��کی مورد نیاز را برای مبارزه با ویروس کرونا تامین 
می کنن��د، حمل و نقل به ای��ران را متوقف کرده اند، زیرا 
رژیم فعلی تحریم ایاالت متحده، حمل و نقل این کاال ها 

را به ایران تقریبا غیرممکن می کند. ایرنا 

نمایندگی ایران در سازمان ملل مطرح کرد

 تحریم ها ستون پنجم کووید ۱۹
سفیر ایران در مس��کو با تأکید بر اینکه تمامی مشکالت 
خاورمیانه به دلیل اقدامات آمریکا و تروریست های تحت 
حمایت آنهاس��ت، درباره عواقب بی توجهی واش��نگتن به 
درخواست جهانی برای توقف اقدامات نظامی هشدار داد.

کاظ��م جالل��ی در مصاحب��ه  ای اختصاصی ب��ا روزنامه 
ایزوس��تیا، چنی��ن ابراز عقی��ده ک��رد، اتفاقاتی که طی 
سال های گذش��ته رخ داده، نش��ان داده است که منشأ 
همه مشکالت موجود در خاورمیانه اقدامات آمریکایی ها 
و همچنین گروه های تروریستی است که از آنها حمایت 

می کنند.
وی تأکید کرد، در حالی که دبیرکل سازمان ملل متحد 
از جامعه جهانی تقاضا کرده تا در ش��رایط بحران شیوع 
بیم��اری کرونا در جهان، هر گونه اقدام نظامی را متوقف 
کنن��د ، ایاالت متحده همچنان به اقدامات تحریک آمیز 

نظامی در عراق ادامه می دهد.
ای��ن دیپلمات گفت: ضمن اینکه این اقدامات با تقاضای 
رس��می دولت و مردم عراق برای خروج نیروهای نظامی 
آمریکای��ی مغایرت دارد و می تواند منطقه را به س��مت 

افزایش بی ثباتی و فاجعه سوق دهد.
جاللی با اشاره به اینکه ، "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری 
آمری��کا قصد دارد بحران مصنوعی در منطقه ایجاد کند 
و از ای��ن طریق افکار عمومی را از مش��کالتی که ایاالت 
متحده در مقابله با شیوع ویروس کرونا با آن روبرو است، 
منحرف سازد، افزود: »ترامپ در مبارزه با بیماری کرونا 
بسیار بد عمل کرده و سهل انگاری زیادی نشان داده ، و 
از طرف دیگر تمامی دس��تاوردها در زمینه اشتغال زایی 

و بازار سهام را هم از بین برده است.
س��فیر جمهوری اس��المی با اش��اره به امتن��اع ایران از 
پذیرش کمک های بشردوس��تانه آمریکا ، توضیح داد که 
اگر اهداف واشنگتن واقعاً انسانی بود ، آمریکایی ها تحریم 
 های شدیدالحن یک جانبه علیه ایران و سایر کشورها را 

لغو می کردند. به گفته وی ، اظهارات مقامات واشنگتن 
درب��اره آمادگی برای کمک به جمهوری اس��المی صرفاً 

جنبه سیاسی دارد.
این دیپلمات یادآوری کرد که مقامات رس��می چندین 
کش��ور از جمله روس��یه ، چین و حت��ی اتحادیه اروپا و 
همچنی��ن دبیرکل س��ازمان مل��ل متحد ه��م بارها بر 
ل��زوم لغو یا تعلیق این تحریم ه��ا تأکید کرده  ا ند ، ولی 
آمریکایی  ها همچنان ب��ه گونه ای عمل می کنند، انگار 
ای��ن مس��ئله اصاًل به آنه��ا ربطی نداش��ته و هیچ اتفاق 

خاصی نیفتاده است.
جالل��ی در عین حال اعالم کرد که ایران به رغم نگرش 
خصمانه آمریکا نسبت به جمهوری اسالمی ، آماده است 
ت��ا به م��ردم آمریکا در مبارزه با عفون��ت جدید ویروس 
کرون��ا کمک کند ، برای اینکه دفاع از جامعه جهانی، به 

مراتب مهمتر از اختالفات سیاسی بین کشورهاست.
وی همچنین افزود ، ایران نیاز مبرم خود به ماسک های 
پزش��کی ، دس��تگاه های تهویه هوا ، سیستم های تست 
تشخیص کرونا را قباًل اعالم کرده بود و تاکنون از سوی 
ش��ماری از کشورها، از جمله روسیه، کمک های پزشکی 

دریافت کرده است.
س��فیر جمهوری اسالمی در مس��کو در پاسخ به سئوال 
دیگری اعالم کرد کار به روی راه اندازی فاز دوم نیروگاه 
هسته ای بوشهر، مطابق با توافقنامه های امضاء شده بین 

روسیه و ایران، همچنان ادامه دارد.
وی گفت: تحقق این طرح بر اساس توافقات دوجانبه در 
حال اجراس��ت، با وجودی که تحریم  های در نظر گرفته 
شده از س��وی ایاالت متحده علیه فعالیت های هسته ای 
صلح آمیز ای��ران همچنان ادام��ه دارد. البته در صورت 
اعمال تحریم ها ، ادامه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر کاماًل 
به تصمیم ش��رکت "راس اتم" روس��یه بس��تگی خواهد 

داشت.  تسنیم  

سفیر ایران در روسیه: 

منشاء مشکالت خاورمیانه آمریکاست

اعتراف به عدم معافیت مبادالت بشردوستانه با ایران
یکی از معماران ش��بکه تحریم های آمری��کا علیه ایران ادعاهای مقامات 
فعل��ی دولت آمریکا مبنی بر اینکه مبادالت اقالم بشردوس��تانه با ایران 

مشمول تحریم نیست، به چالش کشیده است.
ریچ��ارد نفی��و در مصاحبه ای با لس آنجلس تایمز ب��ر نقش تحریم ها در 

هراس ش��رکت ها، گروه ها و کش��ورها از کمک رسانی به کشورهای هدف 
تحریم اذعان کرده است.

وی می گوید: قواعد پیچیده ای در کارند و ش��رکت هایی که ]قوانین تحریم ها[ را 
نقض کنند با جرایم سنگین مواجه خواهند شد.

وی در ادامه با بیان اینکه ش��رکت ها احس��اس می کنند خطرات ورود به مبادله 
بشردوس��تانه با ای��ران زیاد و عایدی آن اندک اس��ت، بی میلی این طرف ها برای 

همکاری با ایران را یادآور شده است.  فارس

سازمان ملل باید به رفع تحریم ها علیه ایران ورود کند
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه دولت آمریکا 
با هدف کاهش فشار افکار عمومی جهانی درباره ارسال کمک های بشردوستانه 
به ایران در شرایط کرونا اظهار نظر می  کند، گفت: سازمان ملل به لحاظ حقوقی 
باید به رفع تحریم ها علیه ایران ورود کند. جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره 

به بحران کرونا و نقش سازمان ملل متحد در تسهیل شرایط ارسال کمک های 
بشردوستانه به ایران، گفت: سازمان ملل متحد نهادی نیست که بتواند با قاطعیت 

خ��الف نظر حاکمیت دولت هایی چون آمریکا تصمیم بگیرد.وی تصریح کرد: آمریکا 
کشوری است که در همه این سال ها تمام قطعنامه های شورای امنیت علیه اسرایل را 
وتو کرده است و معموال به دلیل پرداخت بخشی از بودجه سازمان ملل به عنوان ابزار 
علیه این نهاد استفاده می کند تا سازمان ملل نتواند به اهداف خود در ارتباط با رفع 

تبعیض ها یا کاهش مشکالت کشورهای در حال توسعه برسد.  خانه ملت

تحریم ایران به کشورهای همسایه هم آسیب می رساند
وزیر خارجه ترکیه با غیرقابل قبول خواندن تحریم کشورها در شرایط 
همه گیری ویروس کرونا، تحریم ایران را س��بب آس��یب رس��یدن به 

کشورهای همسایه آن دانست.
مولود چاووش اوغلو طی یادداشتی در روزنامه واشنگتن تایمز به انتقاد 

از تحریم های بین المللی علیه کش��ورهای مختلف در بحبوحه ش��یوع 
وی��روس »کووی��د۱۹« پرداخت و نوش��ت، تحریم ایران ن��ه تنها به مردم 

آن بلکه به کش��ورهای همس��ایه نیز آس��یب می زند. وی با تاکید بر لزوم تداوم 
ش��بکه حمایت بین المللی از کشورهای مختلف در شرایط ویروس کرونا، نوشت: 
تحریم ها، ابزار سیاس��ی ناخوش��ایندی اس��ت که باید از منظر بشردوستانه مورد 
ارزیابی قرار بگیرد. بسیاری از تحریم ها، شامل آنهایی که بر ایران اعمال شده، نه 

تنها به مردم ایران بلکه به همسایگان آن نیز صدمه می زند.  مهر 


