
پرواز بحرین به ایران پس از ۴ سال 
بحری��ن در پروازی که پس از چهار س��ال به ایران 
انج��ام داد، اتباع خود را در چارچوب طرح مقابله با 

ویروس کرونا، به کشورشان بازگرداند.
شرکت هواپیمایی »الخلیج« بحرین برای نخستین 
بار پس از چهار سال، به ایران پرواز و اتباع خود را 

از این کشور خارج کرد.
ش��رکت هواپیمایی مذکور اعالم کرد که این پرواز 
مستقیم در راستای تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با 
ویروس کرونا و با هدف بازگرداندن اتباع بحرینی از 
ایران صورت گرفته است. در پی قطع روابط منامه 
و تهران در س��ال 2016 ب��ه بهانه دخالت ایران در 
امور بحرین، دولت بحرین پروازهای مستقیم خود 
به ایران را به حالت تعلیق درآورد.   صداوسیما 

سنگ اندازی اوکراین در مسیر بازگشت 
دانشجویان مقیم به ایران

علیرغ��م تالش های س��فارت ای��ران و رایزنی های 
انجام ش��ده با مسئوالن ذیربط اوکراینی، ولی هنوز 
دول��ت کی یف با صدور مجوز پرواز برای بازگش��ت 
دانش��جویان و هموطنان ایرانی ب��ه ایران موافقت 

نکرده است
در حالی که در پی ش��یوع ویروس کرونا و افزایش 
تع��داد مبتالیان به این ویروس در اوکراین، جمعی 
از دانش��جویان و ایرانیان مقیم اوکراین خواس��تار 
بازگشت به کشور هستند و سفارت ایران در کی یف 
نیز رایزنی هایی را با مقامات و دس��تگاه های ذیربط 
اوکراین��ی ب��رای بازگرداندن آنها ب��ه ایران صورت 
داده، ولی متاسفانه دولت اوکراین تاکنون مجوزی 

برای پرواز صادر نکرده است.
در همی��ن خص��وص یک منبع مطلع ب��ه خبرنگار 
فارس گفت که تا این لحظه دولت اوکراین با صدور 
مجوز پرواز برای حدود یکصد دانش��جو، مس��افر و 
تبعه ایرانی مقیم این کشور برای بازگشت به ایران 

موافقت نکرده است.   مهر 

اخبار

آسیایی ها در کمک رسانی گوی سبقت را 
از غرب ربودند

دیپلمات سابق کشورمان گفت: نباید فراموش کرد 
که کش��ور های آس��یایی در عرصه کمک رسانی به 

ایران گوی سبقت را از غرب ربودند.
محس��ن پاک آیین گف��ت: وقوع بالی��ای طبیعی 
از جمل��ه زمین ل��رزه، س��ونامی، س��یل، طوفان و 
بیماری معموال در مقاطع مختلف اتفاق می ش��ود و 

کشور های مختلف را با مشکل مواجه می کند.
او افزود: کش��ور ها هر اندازه هم در این میان، برای 
مب��ارزه با بالی��ای طبیعی آماده باش��ند باز نیاز به 
کمک های کشور های دوست دارند؛ بنابراین کمک 
رس��انی به یکدیگر و تبادل اس��تفاده از تجربیات، 
امری معم��ول در جامعه بین الملل به هنگام وقوع 

بالیای طبیعی است.
پاک آیین با اش��اره به کمک کش��ور ها به یکدیگر، 
اظه��ار ک��رد: در ای��ن مواق��ع نق��ش کمک ه��ای 
بشردوس��تانه به کش��ور های دیگر ب��رای مدیریت 
بحران بس��یار تاثیرگذار اس��ت. کش��ور های جهان 
معموال در هنگام س��ختی و وق��وع بالیای طبیعی 
دوس��تان واقعی خود را می شناسند و با ترفند های 

خصومت آمیز دشمنان هم آشنا می شوند.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل بی��ن الملل با اش��اره به 
کمک های کش��ور های دیگ��ر به ای��ران در بحران 
کرونا، تصریح کرد: در دوره شیوع ویروس کرونا در 
ایران هم بس��یاری از کشور های دوست و نهاد های 
بین المللی به کمک مردم ایران شتافتند و با ارسال 
کمک ها یا فروش اقالم کمیاب درمانی و بهداشتی، 
دوس��تی خود را ثابت کردند. بس��یاری از کشور ها 
همچ��ون چی��ن و قط��ر و برخی نهاد ه��ا همچون 
یونیسف حتی اقداماتی فراتر از کمک های پزشکی 
داش��تند و کاال های مورد نظر را به ایران فروختند 
ی��ا هواپیما های خود را ب��رای جابجایی اتباع ایران 

فعال کردند.
او با اش��اره به اقدام��ات خصمانه ایاالت متحده که 
حتی در شرایط ش��یوع کرونا که بحران جهانی به 
وج��ود آورده، گف��ت: در عین حال کش��وری مثل 
آمری��کا که در دش��منی با ایران تم��ام هنجار های 
انس��انی، اخالقی و بین المللی را زیر پا گذاش��ته، 
مردم کرونا زده ایران را با تشدید تحریمها، از خرید 
اقالم بهداش��تی، پزش��کی و داروئی مح��روم کرد، 
تالش های دیپلماتیک ایران در سطوح مختلف نیز 
برای لغو تحریم ه��ای غیرقانونی و یکجانبه آمریکا 
که با فش��ار های بین المللی علیه کاخ سفید همراه 

بود نیز به نتیجه نرسید.   باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

100روز پس از شهادت سردار سلیمانی؛

آیا زمان اخراج آمریکا از 
منطقه فرا رسیده است؟

جنایت ترور س��ردار سپهبد »قاسم س��لیمانی« برای 
واشنگتن نتیجه عکس داشت و آمریکا با از دست دادن 
همه برگ برنده  های خود مجبور به ترک منطقه است.

محمد البخیتی عضو دفتر سیاس��ی جنبش انصاراهلل 
یم��ن در گف��ت وگو ب��ا المیادی��ن 100 روز پس از 
شهادت سردار س��پهبد قاسم س��لیمانی و ابومهدی 
المهن��دس اظهار  داش��ت که با جنایت ترور ش��هید 
س��ردار قاس��م س��لیمانی و ابومهدی المهندس هیچ 

دستاورد استراتژیکی نصیب آمریکا نشد.
وی تأکید کرد: هر ضربه ای که به محور مقاومت وارد 

شود آن را قدرتمندتر می کند.
البخیتی خاطرنش��ان کرد که آمری��کا همواره تالش 
می کند تا رهبرانی را که قصد آزادسازی سرزمینشان 

را دارند مورد هدف قرار دهد.
وی تصری��ح ک��رد که پ��س از جنایت ترور س��ردار 
س��لیمانی و المهندس حض��ور آمری��کا در عراق در 
معرض تهدید قرار گرفته است و قاطع ترین پاسخ به 
ای��ن جنایت وحدت محور مقاومت از ایران و عراق تا 

سوریه و لبنان و فلسطین و یمن بود.
رهبر جنبش انصاراهلل اضافه کرد که هدف قرار دادن 
پایگاه »عین االسد« توسط ایران قواعد درگیری میان 
محور مقاومت و ایاالت متحده را تغییر داد. از س��وی 
دیگر »س��عد الس��عدی« عضو دفتر سیاسی جنبش 
»عصائ��ب اهل الحق« نی��ز اظهار داش��ت که محور 
مقاومت برای ایس��تادگی در برابر پروژه آمریکایی از 

هرزمانی قدرتمندتر و متحدتر و آماده تر است.
100 السعدی تأکید کرد که ایاالت متحده از تظاهرات  
مس��المت آمیز عراق سوءاستفاده می کرد و سردرگمی 
آن در این کش��ور از تجاوز علیه مواضع حش��د شعبی 
کاماًل پیدا بود. وی همچنین با اش��اره به اینکه آمریکا 
در شرط بندی های خود در منطقه بازنده است تصریح 
ک��رد: دولت آمریکا مجبور اس��ت ع��راق را ترک کند. 
عضو دفتر سیاس��ی »عصائب اهل الحق« خاطرنش��ان 
کرد: جنایت ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
در چارچوب تحمیل »معامله قرن« بود. وی ابراز کرد: 
تجاوزات گس��ترده علیه یمن به علت آن است که این 
کش��ور از مس��ئله فلس��طین دفاع می کند و آن را در 
اولویت خود قرار داده است و آنچه ما در تهران شنیدیم 
این است که هماهنگی میان نیروی قدس و گروه های 

مقاومت فلسطین همچنان ادامه خواهد داشت.

ظریف در این روزها و در راس��تای اس��تفاده 
از ظرفیت های جمهوری اس��المی ایران برای 
برقراری صلح و ثبات در افغانستان، با مقامات 
افغان و برخی کشورهای تاثیرگذار به منظور 
حل سیاسی بحران در این کشور رایزنی هایی 

را صورت داد
در پی تحوالت پیش از آغاز س��ال نو شمسی 
در افغانس��تان و بروز اختالفات سیاس��ی در 
این کشور و برگزاری مراسم تحلیف همزمان 
اش��رف غنی و عب��داهلل عبداهلل و ... دس��تگاه 
دیپلماس��ی جمهوری اس��المی ایران در این 
مدت و به وی��ژه در روزهای اخیر اقداماتی را 
برای حل سیاسی بحران کنونی در افغانستان 
و رفع اختالفات سیاس��ی صورت داد از جمله 
رایزنی ه��ای محمدج��واد ظریف ب��ا مقامات 
افغانس��تانی، دبیرکل سازمان ملل و برخی از 

همتایانش.
پس از آنکه مراس��م تحلیف همزمان اش��رف 
غنی و عبداهلل عبداهلل برگزار شد، »سید عباس 
موسوی« س��خنگوی وزارت خارجه ایران 21 
اس��فند ماه در نشس��تی خبری در این باره با 
بی��ان اینکه از مدت ها قب��ل تمام تالش خود 
را در سطوح مختلف برای همگرایی و همدلی 
مردم افغانستان، گروه ها و شخصیت ها در این 
کش��ور انجام دادیم، عنوان ک��رد: به طرفین 
متذکر ش��دیم که تنها راه رونق و رفاه و ثبات 
و امنی��ت در افغانس��تان تش��کیل یک دولت 
فراگیر و وحدت شخصیت ها، گروه ها، احزاب 

و مسئوالن است.
این دیپلمات ارش��د ایرانی همچنین گفت که 
ایران به تالش های خ��ود در این زمینه ادامه 
می دهد و امیدوار است به نتیجه برسد و ثبات 
سیاس��ی به افغانستان برگردد و از این مرحله 

عبور کنند.
وی یادآور ش��د که ایران همه ت��وان خود را 
ب��ه کار خواهد گرفت تا این اتفاق در کش��ور 
دوست و برادر ما جمهوری اسالمی افغانستان 

رخ دهد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در واکنش 
به تایید توافق صلح بین طالبان و آمریکا توسط 
شورای امنیت س��ازمان ملل با بیان اینکه ما 
اعالم موضع راجع به توافق بدعت گونه ای که 
رژیم آمریکا با گروه طالبان داشتند، داش��تیم، 
اظهار داش��ت: ما مواف��ق هرگونه تالش  برای 
ثبات و امنیت در افغانستان هستیم، ولی باید 
یاد داش��ته باش��یم این تالش ها در چارچوب 
مذاک��رات بین خود افغانس��تانی  ها باش��د، نه 
اینکه ی��ک دول��ت خارجی از ه��زاران مایل 
بیاید و با گروهی در یک کشور مستقل توافق 
صورت دهد، آن هم برای نجات دادن خود از 

مخمصه ای که در آن گرفتار شده  است.
وی در عی��ن حال گفت ک��ه مذاکرات باید با 
حضور همه گروه ها در افغانس��تان به شمول 

طالبان باشد.
پ��س از چندی اخب��اری در برخی رس��انه ها 
منتش��ر ش��د مبنی بر اخراج متقابل 2 تن از 
دیپلمات های ایران و افغانستان، که در همین 
خصوص س��ید عباس موس��وی س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ایران 
2۸ اس��فند ماه در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار 
ف��ارس در این باره، اظهار داش��ت: جابه جایی 
دیپلمات ه��ا و افزای��ش و کاهش تع��داد آنها 

امری معمول در روابط سیاسی و دیپلماتیک 
کشورها به شمار می رود و هر جابه جایی لزوما 

به معنی اخراج نیست. 
موس��وی روابط ایران و افغانستان را دیرینه و 
دوستانه خواند که بر علقه های عمیق تاریخی 
و فرهنگی استوار شده و تاکید کرد: جمهوری 
اس��المی ایران ارزش بسیاری برای این روابط 
قائل اس��ت و مصمم اس��ت که ای��ن روابط را 
در تمام��ی عرصه های سیاس��ی، اقتصادی و 

فرهنگی گسترش دهد.
وزارت خارجه ایران همچنین س��وم فروردین 
ماه نیز در بیانی��ه ای اعالم کرد که جمهوری 
اس��المی ایران با نگرانی تحوالت سیاس��ی و 
امنیتی افغانستان را از نزدیک دنبال می کند و 
در مورد تبعات غیر قابل پیش بینی اختالفات 
پی��ش آمده در مورد نتایج انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری آن کش��ور بر ثب��ات داخلی و آثار 

منطقه ای آن احساس خطر می کند.
وزارت خارج��ه در پایان این بیانیه اعالم کرد: 
جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد همچون 
گذش��ته، در تالش های منطقه ای که با هدف 
حل مش��کالت در افغانستان صورت می گیرد 
حض��وری فعاالنه داش��ته و ظرفیت های خود 
را ب��رای تامین صلح و ثبات در افغانس��تان و 

منطقه به کار گیرد.
در این بیانیه آمده بود: جمهوری اسالمی ایران 
وضعیت پی��ش آمده را ناش��ی از بی توجهی 
دولت آمریکا به مشکالت موجود در برگزاری 
انتخابات ها در افغانستان و غفلت از درس های 

گرفته ش��ده از آنها خصوصا انتخابات ریاست 
جمهوری سال 201۴  آن کشور می داند. 

در همین راس��تا نی��ز محمدج��واد ظریف و 
سرگئی الوروف وزرای خارجه ایران و روسیه 
سه شنبه شب ششم فروردین ماه در گفتگویی 
تلفن��ی درباره تح��والت جاری سیاس��ی در 

افغانستان به رایزنی پرداختند.
وزارت ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ایران 
همچنی��ن هفتم فروردین م��اه در حمایت از 
ایده »آنتونیو گوترش« دبیرکل س��ازمان ملل 
متحد در اجرایی ش��دن آتش بس سراس��ری 
در افغانس��تان بیانی��ه ای ص��ادر و اعالم کرد: 
جمهوری اس��المی ایران خود را با ایده نیک 
جناب آقای آنتونیو گوترش دبیرکل س��ازمان 
ملل متحد در اعالم آتش بس جهانی در همه 
جنگ ها و پرداختن به مبارزه با ویروس کرونا 
که بی رحمانه تمام انسان ها را بدون توجه به 
نژاد، جنس، س��ن، قوم و مذهب مورد حمله 

قرار داده است، شریک می داند. 
در این بیانی��ه آمده بود: از آنجا که جمهوری 
اسالمی ایران به دلیل همسایگی با افغانستان 
و حضور میلیون ها مهاجر افغانستانی در ایران 
از ۴0 س��ال پیش تا کنون با ش��رایط حاضر 
افغانستان بیشترین شناخت را دارد از اجرایی 
ش��دن ایده دبی��رکل در برق��راری آتش بس 
سراسری در افغانستان کامال حمایت کرده و از 
تمام گروه های مسلح در این کشور می خواهد 
با تصمیم ش��جاعانه خود در قبول آتش بس 
سراس��ری در افغانستان و ایجاد محیطی امن 

برای مبارزه با ویروس کرونا فصل نوینی را در 
تاریخ افغانستان بگشایند. 

در همین خصوص نیز وزیر خارجه ایران یک 
روز بع��د )1۹ فروردی��ن( رایزنی های تلفنی 
جداگانه ای با اش��رف غن��ی و عبداهلل عبداهلل 
داش��ت. در ای��ن تماس های تلفن��ی، طرفین 
در خص��وص موضوعات مورد عالقه در روابط 
دوجانبه و همچنین آخرین وضعیت سیاسی 
افغانس��تان و اختالف��ات ایجاد ش��ده بعد از 
انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری آن کش��ور، 
مذاک��رات صلح و گفتگوه��ای بین االفغانی و 
همکاری های دوجانبه برای مبارزه با بیماری 
کرونا گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران بار 
دیگر بر محوریت ساختارهای سیاسی مبتنی 
بر قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان 
در روند صلح و آش��تی ملی آن کش��ور تاکید 
و حمایت جمهوری اس��المی ایران را از روند 
صلح ب��ا مش��ارکت تمام گروه های سیاس��ی 
افغانس��تان در چارچ��وب قانون اساس��ی آن 

کشور اعالم کرد.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی 
ایران همچنین روز یکشنبه 2۴ فروردین ماه 
با »حنیف اتم��ر« سرپرس��ت وزارت خارجه 
افغانستان تلفنی گفتگو کرد.در این گفتگوی 
تلفنی وزیر امور خارجه ایران لزوم وحدت در 
بین گروه ه��ای مختلف افغانس��تان، برقراری 
صل��ح و ثب��ات در ای��ن کش��ور و همچنین 
گسترش همکاری های دوجانبه را مورد تاکید 
ق��رار داد. وزیر خارجه ای��ران همچنین صبح 
دوش��نبه 2۵ فروردی��ن م��اه در رایزنی های 
تلفنی جداگانه با وزرای خارجه ترکیه و قطر 
درباره بحران سیاسی در افغانستان به گفتگو 

پرداخت.   فارس 

گزارش

در حال��ی که این روزه��ا تقریبا همه کش��ورهای جهان با 
وی��روس کرونا دس��ت و پنجه نرم می کنن��د اما در میان 
نام برخی کش��ورها و البت��ه دولت های آنان که در رویکرد 
اس��تکباری و قلدری پیش��تاز هس��تند درتعداد مبتالیان 
وتعداد قابل توجه قربانیان ویروس منحوس کرونا بیشترین 

آمار را به خود اختصاص داده اند.
 آمری��کا ب��ا وجود اب��ر ق��درت بودنش در زمره فهرس��ت 
کش��ورهایی قرار گرفته که گویا توانایی کنترل و مبارزه با 
این ویروس را ندارد. رژیم اس��تکباری آمریکا در طول چند 
دهه گذش��ته تقریبا هزینه های سنگین تسلیحاتی فراوانی 
در منطقه داش��ته اس��ت چناچنه جنگ افروزی های این 
دولت متخاصم بر هیچ کس پوشیده نیست، به اسم دفاع از 
حقوق بشر خاورمیانه را تبدیل به جهنم کرد و مولود گروه 
های تروریس��تی داعش بود، سران س��عودی را به خدمت 
همه جانبه گرفت، عراق و سوریه را مهد پرورش تروریست 
ق��رار داد، در امور داخلی تمام کش��ورها دخالت می کند و 
در این میان کش��ورهای غربی بیش��ترین تبعیت را از این 
دولت متخاصم دارند، با روی کار آمدن دونالد ترامپ ملت 
ایران را مورد اصابت و هدف بیش��ترین فش��ارها و تحریم 
ه��ای ناجوانمردانه قرار داد، برج��ام را پاره کرد و هنوز نیز 
بر طبل دش��منی همه جانبه خود با ملت ایران می کوبد اما 
آنچه معین و مش��خص است اینکه این رژیم قلدر در برابر 
این ویروس ضعیف تمام دیوار پوش��الی اقتدارش به یکباره 

ف��رو ریخت و در آم��ار مرگ و میر و تع��داد مبتال از همه 
کشورهای جهان پیشی گرفته است.

نب��ود بیمه همگانی و پیش بینی مرخصی به هنگام بیماری 
ب��رای کارگ��ران و کارمندان آمریکایی یک مش��کل بزرگ 
است. در آمریکا بسیاری از کارگران و کارمندان از مرخصی 

با حقوق به هنگام بیماری برخوردار نیستند. 
به گزارش نشریه وایس، بیش از 20 میلیون آمریکایی تحت 
هیچ پوش��ش بیمه درمانی ق��رار ندارند. برای این گروه هر 
بار رفتن به مطب دکتر ممکن است حدود 100 دالر خرج 
بردارد. حتی بخش بزرگی از کس��انی ک��ه در آمریکا بیمه 
درمانی خصوصی یا بیمه پزشکی گروهی از طریق کارفرما 
دارند باید بخشی از هزینه های درمانی خود را تقبل کنند. 
همی��ن دو عامل می تواند هزاران آمریکای��ی را از رفتن به 
دکتر منع کند و عالوه  بر باال بردن ش��انس مرگ و میر، به 
انتقال ویروس در میان آنها ش��تاب بخشد. به همین دلیل 
ممکن اس��ت آمار قربانیان این وی��روس در ایاالت متحده 
بس��یار باالتر از ایتالیا باش��د و بنابر پیش بینی کارشناسان 

آمریکایی، به چند صد هزار نفر افزایش دهد.
دکتر لیندا لی از متخصصان موسس��ه فناوری پزشکی »یو.
وی انجل« به ش��بکه فاکس نیوز گفت در بهترین شرایط، 
ویروس کرونا 10 برابر ی��ک اپیدمی بزرگ آنفلوآنزا خواهد 
ب��ود و در بدترین حالت به همه گیری مرگباری بدل خواهد 
شد که جان میلیون ها آمریکایی را خواهد گرفت. بنابر مدلی 

که متخصصان بالینی دانش��گاه جان هاپکینز تهیه کرده اند 
احتمال دارد ک��ه جمعیتی میان 200 هزار تا دو میلیون و 
۹00 هزار آمریکایی به ویروس کرونا مبتال ش��وند و نیاز به 
بس��تری شدن داشته باش��ند اما سیستم درمانی و ظرفیت 

بیمارستانی آمریکا نمی تواند به آنها خدمات عرضه کند.
لیندسی گراهام، س��ناتور جمهوری خواه آمریکایی چندی 
پی��ش در ش��بکه تلویزیونی فاکس مدعی ش��د: چین باید 
مس��ئولیت قربانی شدن 16 هزار نفر و بیکاری 17 میلیون 
آمریکایی را برعهده گیرد. سیاس��ت ب��ازان آمریکایی بارها 
س��خنان مش��ابهی را مط��رح کرده اند. آنه��ا از یک طرف 
درص��دد مقصر جل��وه دادن چین و مخفی ک��ردن ناتوانی 
خود در مقابله با کرونا هس��تند و از سوی دیگر، با انحراف 
اف��کار عموم��ی، خواهان حف��ظ منافع ش��خصی و منافع 
سیاس��ی گروه متبوع خود هستند. روزنامه بوستون گلوب 
در س��رمقاله خود نوش��ت: "در واقع بسیاری از این مرگ و 
میرها اجتناب پذیر هستند اما تصمیم فاجعه بار کاخ سفید 
باعث شده که ثروتمندترین کش��ور جهان یک دوران تلخ 
غی��ر قابل توصیف را طی کند. نیوی��ورک تایمز نیز چنین 
نوشت: واکنش آمریکا به شیوع کرونا تا اندازه زیادی توسط 
"محاسبات سیاسی" پنهانی است. تحلیلگران عنوان کردند: 
آنچه بیشتر مایه نگرانی برخی سیاستبازان آمریکایی شده 
اقتصاد اس��ت. چرا که دولت فعلی آمریکا "دس��تآوردهای 

اقتصادی" را مغتنم ترین سرمایه خود تلقی می کند. 

 بسیاری کشورها انتظار داشتند که آمریکا با این همه مراکز 
تحقیقاتی بتواند گامی در جهت تولید واکسن ویروس کرونا 
بردارد اما همچنان مش��اهده م��ی کنیم که در یک ناتوانی 
قابل تاملی به س��ر می برد، نکت��ه قابل توجه اینکه در این 
وضعیت اس��فناک به جای کمک شرایط تحریم علیه ملت 
ایران را سخت تر کرده است، به بیان دیگر دولتمردان این 
کش��ور هم در کمک به مردم کش��ور خوی��ش درمانده اند 

هممانع کمک کردن به ملت های دیگر می شوند. 
خبرها از آمریکا حاکی از آن است که مردم این کشور برای 
دفاع از خود به خرید سالح روی آورده اند. مردم این کشور 
از یک بیمه درمانی مناس��ب برخوردار نیستند؛ هزینه های 
بیمارس��تانی در ایاالت متحده حتی برای افرادی که تحت 

پوشش بیمه قرار دارند، سنگین است.
آمریکایی ه��ا حتی ب��رای تأمین نیازهای اقالم بهداش��تی 
همچون ماسک، دستکش و س��ایر اقالم بهداشتی از دیگر 
کش��ورها دزدی می کنند و این دقیق��ا نقطه مقابل با ملت 
ایران اس��ت،ملتی که با وجود آماج تحریم ها اما بیشترین 
حمای��ت را از یکدیگر می کنن��د و دولت و ارتش نیز برای 
مقابله با ویروس کرونا کمر همت بس��تند و از هیچ تالشی 
فرو گذاری نمی کنند. به هر ترتیب اگر ش��رایط در آمریکا 
به همین منوال بگذرد قطعا هم جان مردم بیشتری در این 
کشور در معرض خطر قرار می گیرد و ممکن است شرایط 

اقتصادی آنها با تزلزل مواجه گردد.
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بی آبرویی کاخ سفید در تداوم تحریم های ضد ایرانی 
وقتی کرونا ویروس پشت دولتمردان آمریکایی را به خاک مالید 

هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری با تاجیکستان وجود ندارد
زمینه های توس��عه مناسبات و همکاری های فرهنگی تهران و دوشنبه در 
دیدار سفیر جمهوری اسالمی ایران با وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان 
بررس��ی و تب��ادل نظر ش��د. محمد تقی صاب��ری در این دی��دار انتصاب 
دول��ت زاده را به عنوان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکس��تان تبریک گفت 

و با اش��اره به اراده مقامات عالیه دو کشور بر گسترش روابط میان دو ملت 
هم دین، هم زبان و هم فرهنگ و نیز تحوالت مثبت یک ساله اخیر در روابط 

ایران و تاجیکستان، آمادگی تهران در توسعه و تقویت مناسبات در همه زمینه ها از 
جمله همکاری های فرهنگی دو کشور را اعالم کرد که مورد استقبال وزیر فرهنگ 
تاجیکستان قرار گرفت. وی ادامه داد: اشتراکات فراوان دو کشور ایران و تاجیکستان 
در عرصه های مختلف به ویژه در حوزه فرهنگی، ظرفیت بسیار خوبی برای تقویت 
و توس��عه همکاری ها فی مابین وجود دارد و جمهوری اس��المی ایران برای توسعه 

همکاری و مناسبات با جمهوری تاجیکستان، هیچ محدودیتی ندارد.  فارس 

ایران و ونزوئال به مبارزه علیه امپریالیسم ادامه می دهند
وزی��ر امور خارج��ه ونزوئال پس از تماس تلفنی روس��ای جمهور ایران و 
ونزوئ��ال محورهای ای��ن گفت وگو را بیان کرد. نیک��والس مادورو رئیس 
جمه��ور ونزوئال درباره تم��اس تلفنی اخیرش با حس��ن روحانی رئیس 
جمهور کش��ورمان در صفحه توییترش نوش��ت: روس��ای جمهور هر دو 

کشور در حال ارزیابی ایجاد جبهه ای مشترک برای مبارزه علیه تحریم های 
امپریالیس��تی هس��تند که بر ملت های ما اثر می گذارد. عالوه بر این، خورخه 

آرئاسا، وزیر امور خارجه ونزوئال نیز درباره گفت وگوی روسای جمهور این دو کشور 
اظهار کرد که آن ها درباره ایجاد س��ازوکارهایی برای فعالیت مشترک در راستای 
تداوم همکاری ها نیز گفت وگو کرده اند. آرئاسا همچنین گفت که مادورو و روحانی 
اقدامات قهری یک جانبه و غیرقانونی دولت ترامپ ]رئیس جمهور آمریکا[ را علیه 
ملت  کشورهایشان مردود دانستند چرا که به مبارزه متحد علیه هر یک از حمالت 

امپریالیسم به منظور غلبه بر آن ها ادامه خواهند داد.  ایسنا 

تهران و پکن در تمام شرایط در کنار یکدیگر هستند
س��فیر چین در ایران با اشاره به اینکه تهران و پکن شرکای راهبردی 
هس��تند و در همه ش��رایط با یکدیگر همکاری داش��ته اند اظهار کرد 
دو کش��ور همواره از مواضع یکدیگر حمایت کرده و در دش��واری ها 
کن��ار ه��م بوده اند. چانگ هوا با اش��اره به اینکه پس از ش��یوع کرونا 

چین تالش زیادی برای پیشگیری از همه گیری داشته است، گفت: ما 
سرنشینان یک قایق هستیم و در یک مسیر حرکت می کنیم. او گفت که 

چین بیشترین تالش ها را برای پیشگیری و مهار بیماری کرده و موفق به کنترل 
ش��ده و شرایط را بهبود بخشیده است و دس��تاوردهایش مورد توجه و استقبال 
جامعه بین المللی قرار گرفته اس��ت. سفیر چین در تهران با اشاره به عزم راسخ 
دو کشور برای مقابله با این بیماری گفت: ایران خیلی زود پس از شیوع ویروس 
کرون��ا ب��ا چین همدردی ک��رد و وزیر خارجه ایران حمایت خ��ود را از چین در 

مبارزه با این بیماری اعالم کرد.  تسنیم 

ایران در این روزها برای برقراری صلح در افغانستان چه کرده است؟


