
بررسی تحوالت افغانستان در یک نشست 
در نشست ویدئو کنفرانسی مرکز مطالعات سیاسی 
و بین الملل��ی وزارت امور خارج��ه آخرین تحوالت 

افغانستان بررسی شد.
با عنایت به تحوالت سریع و گسترده در افغانستان 
و همسو با تحرکات دیپلماتیک وزارت امور خارجه 
در ای��ن  ارتباط از جمله تم��اس وزیر امور خارجه 
کش��ورمان با مقامات افغان و همچنین وزرای امور 
خارجه منطقه در این مورد، مرکز مطالعات سیاسی 
و بین المللی وزارت امور خارجه با برگزاری نشست 
ویدئو کنفرانس��ی با حضور مقامات و شخصیتهای 
دولت��ی و غیر دولتی بی��ن المللی  آخرین تحوالت 

افغانستان را مورد بررسی و گفت وگو قرار داد.
در این نشست عالوه بر نمایندگان ویژه سازمان ملل 
و اتحادیه اروپا در امور افغانستان، نمایندگان ویژه و 
یا مقامات و کارشناسان ارشد کشورهایی مانند نروژ، 
آلمان، آمریکا، ازبکستان، افغانستان، هند، پاکستان، 

روسیه و بلژیک، فرانسه شرکت داشتند.
بررس��ی آخرین وضعیت مذاک��رات میان طالبان و 
دولت افغانستان ، سناریوهای محتمل در خصوص 
آینده دولت افغانس��تان، ترتیبات شرکت در قدرت 
از س��وی مقامات سیاس��ی این کش��ور و همچنین 
چال��ش های مل��ی، منطق��ه ای و بین المللی و نیز 
تبعات نامطلوب نادیده گرفتن دس��تاوردهای مردم 
افغانس��تان در قریب به دو دهه گذش��ته ، مبانی و 
چارچوب های دموکراتیک مندرج در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی افغانس��تان از جمله موارد مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفته در این نشست ویدئو 

کنفرانسی بود. باشگاه خبرنگاران 

اخبار

 لزوم رفع تحریم های ایران
از نگاه مقامات ترکیه

مسووالن رس��می ترکیه که تاکنون بارها با تحریم 
ه��ای غیرقانونی و غیرانس��انی آمری��کا علیه ایران 
مخالفت کرده اند، این بار اعتراض خود در این زمینه 
را با مقاله مولود چاووش اوغلو وزیرخارجه ترکیه که 
در روزنامه واشنگتن تایمز منتشر شده اعالم کردند.

چ��اووش اوغلو در مقاله خود با تییر" اقدامات امروز 
م��ا فردا را رقم خواهد زد" بر این نکته که در جهان 
بع��د از کرونا هیچ چیز همانند س��ابق نخواهد بود، 
تاکی��د کرد و گفت: جه��ان باید در برخی زمینه ها 
تغییر اساسی یابد. وی با تاکید بر اینکه هیچ جامعه 
و فردی هر اندازه که مرفه هم باشد نمی تواند تصور 
کن��د که از ابتال به ویروس کرون��ا مصون می ماند، 
گف��ت: پاندمی در حال حاض��ر در کل جهان اتفاق 

افتاده و آمار تلفات جانی هر روز افزایش می یابد.
وزیرخارج��ه ترکی��ه با اش��اره به اینک��ه نظام بین 
المللی قب��ل از کووید ۱۹ نیز در وضعیتی بس��یار 
ناخوش��ایند قرار داش��ت، گفت: اولویت نخست در 
حال حاض��ر می باید محافظت جان انس��انها و در 

امنیت نگهداشتن آنها باشد.
چاووش اوغلو با اش��اره به اینکه هر کش��وری تدابیر 
انفرادی اتخاذ می کند، گفت: تنها تدابیر کشورها در 
این زمینه کافی نیس��ت، برای سالمت عمومی و بعد 
از آن برای نظم اقتصادی یک همگرای جهانی الزامی 
اس��ت و در مرودات نهادهای بی��ن المللی در زمینه 
کمکهای مالی و حمایتهای تجهیزاتی یک نقش فعال 
داشته باشند. چاووش اوغلو با اشاره به اینکه تحریمها 
در حال حاضر به یک ابزار سیاسی تبدیل شده و بی 
پروا مورد اس��تفاده قرار می گیرند گفت: این مساله 

باید از دید انسانی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
تحریمها از جمله تحریمه��ا علیه ایران نه تنها علیه 
ایران بلکه به همس��ایگان آنها نیز ضرر می رس��اند ، 
در دوران اپیدمی ریس��ک و مخاطرات این تحریمها 
بیشتر هم می شود. الزم به ذکر است مسووالن ترکیه 
به خصوصا بعد از شیوع بیماری کرونا در ایران نسبت 
به ل��زوم رفع تحریمهای ایران تاکی��د و تحریمها را 

مانعی بر سر مقابله ایران با کرونا ارزیابی کرده اند.
عالوه بر این مساله شیوع کرونا در ایران و امکانات 
محدود ناشی از تحریمها از منظر رسانه ها نیز مورد 
توجه قرار گرفته است. درخواست کشورهای دیگر 
برای لغو تحریمها علیه ایران، درخواس��ت ایران از 
صن��دوق بین الملل��ی پول برای اس��تفاده از منابع 
مالی صندوق از س��وی کش��ورمان بطور گس��ترده 
در رس��انه های ترکیه بازتاب داش��ته است. گوللر 
با اش��اره به اینکه ایران نیز ک��ه در زیر تحریمهای 
آمریکا قرار دارد، خواس��تار خرید ملزومات پزشکی 
از جهان است ولی آمریکا در مقابل این درخواستها 
نه تنه��ا تحریمها را لغو نمی کند حتی گامی برای 

کاهش تحریمها نیز برنمی دارد. ایرنا 

از نگاه دیگران 

رس��انه ای لبنان��ی در تحلیلی، رفتار ایران و دولت ه��ای غربی در ایام 
ش��یوع ویروس کرونا را مقایس��ه کرد و نوش��ت، این ویروس، بهتر از 
هر چیزی، پوش��الی بودن تمدن، فرهنگ، اخالق و پیش��رفت جوامع 

غربی را نشان داد.
ش��یوع وی��روس کرونا بار دیگر، پ��ای ارزش ها و اصول انس��انی را به 
مباحث اندیشمندان باز کرده و از جمله موارد این موضوع، مقایسه ای 
اس��ت که حضرت آیت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب در این باره 

میان رفتار دولت های غربی ها با کشورهای اسالمی ارائه داد.
ایش��ان در س��خنان اخیر خود ب��ه دزدی کمک های بشردوس��تانه و 
تبعی��ض در م��داوای بیماران، فرهنگ مادی و فردمحور غرب اش��اره 
و آن را با فرهنگ و رفتار جمهوری اس��المی ایران مقایس��ه و از رفتار 

مردم و همبستگی آنان تمجید کرد.
دکت��ر »علی مط��ر« تحلیلگر لبنانی با انتش��ار یادداش��تی در پایگاه 
خبری »العهد« لبنان، به مقایس��ه این دو جامعه پرداخت و نوش��ت، 
با وجود ادعای کش��ورهای غربی مبنی بر پیشرفته بودن، شیوع کرونا 
در این کش��ورها، سبب شد، س��ردمداران آنان در برابر آزمون سختی 
قرار گیرند؛ زیرا در دانش و ارزش های انس��انی، مدعی بودند، ولی در 

نخستین آزمون خود، شکست خوردند.
مطر ادامه داد، به فرموده رهبر معظم انقالب، بشریت به مرحله امنیت 
و خوشبختی نرسیده و میلیاردها انسان، هم اکنون نگران و مضطرب 
هس��تند. این مسئله در کشورهای لیبرال که مدعی انحصار پیشرفت 
برای خود بودند و کش��ورها را بر اس��اس منافع خود به پیشرفته و در 
حال توسعه تقسیم می کردند، بیش��تر جلوه گر است. همین تبلیغات 
غرب، باعث شده بود که ملت های کشورهای در حال توسعه، احساس 
حقارت کنند؛ زیرا رسانه های غربی در حال تبلیغ این مسئله هستند 

که اسالم نمی تواند هیچ کشوری را رهبری کند.
در این یادداش��ت آمده اس��ت، ش��یوع کرونا، بحران های اجتماعی و 
اخالقی غرب را نش��ان داد. امام خمین��ی )ره( در کتاب خود »دولت 
اس��المی« می گویند که حتی اگر غربی ها به مریخ و سایر کهکشان ها 
برون��د، باز ه��م نخواهند توانس��ت فضایل اخالقی به دس��ت آورند و 
مش��کالت اجتماعی خود را حل کنند؛ زیرا حل مش��کالت اجتماعی 

و بدبخت��ی آنان، نیازمند راهکارهای عقیدتی و اخالقی اس��ت. قدرت 
مادی، ثروت و تس��لط بر طبیعت و فضا، راهکار مناسبی نیست؛ زیرا 

راهکار، ایمان است و اخالق اسالمی و اعتقاد.
در این یادداش��ت آمده، کش��ورهای غربی دائما در تالش هستند که 
مفهوم جدایی دین از سیاس��ت را مطرح کنند و اینکه اس��الم، قادر به 
مدیریت جامعه نیس��ت. امام خمین��ی )ره( در این زمینه تأکید دارند، 
ش��ایعه می کنند که اس��الم دین جامعی نیس��ت، دین زندگی نیست، 
قانون��ی برای جامعه ن��دارد... اس��تعمارگران چنین به م��ا القا کردند 
که اس��الم، دولت نیس��ت و نظام حکومتی به ش��مار نمی رود. روشن 
اس��ت که این تبلیغات بخشی از طرح اس��تعمارگران برای دور کردن 
مس��لمانان از سیاسیت و حکمرانی است. مطر نوشت، از همین روست 
که اس��تعمارگران برای تسلط بر کشورها اسالمی، طرح های متعددی 
دارند. لذا، دس��ت ب��ه تبلیغ علیه والیت فقیه زدن��د؛ زیرا این مفهوم، 
مانعی برای جلوگیری از دستیابی آنان به اهدافشان است. رهبر انقالب 
نیز تأکید دارند که دین اسالم در درون خود، سیاست، دانش و مسائل 
اجتماعی دارد. دین است که مدیر زندگی انسان در همه زمینه هاست. 

این وضع اسفبار در اروپا، معلول جدایی علم از دین است.
در ادامه یادداشت تأکید شده است، بدیهی است، آنچه امروز ما را به 
این وضعیت رس��انده، دوری سیاسی از اخالق و جدا شدن آن از ابعاد 
معنوی و فضایل اخالقی اس��ت. لذا، دین و سیاست، جدایی ناپذیرند. 
اگر دین نباشد، سیاست از شرع آسمانی، منحرف می شود. سیاست ما 

عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست.
کرونا اهمیت وظایف کش��ورها در قبال مردم خود را نش��ان داد. این 
مس��ئله را در جمهوری اسالمی ش��اهد هستیم؛ زیرا بر عکس آمریکا، 
کنترل کرونا را آغاز کرده اس��ت، ولی ایاالت متحده به زعامت دونالد 
ترامپ موفق به انجام این کار نشده است. در پایان گزارش تأکید شد، 
اگر اسالم به درستی در کشور اسالمی اجرا شود، -همان گونه که پس 
از انقالب، در ایران، اجرا ش��د- بیشترین توانایی را در هدایت زندگی 
خواهد داش��ت؛ به ویژه اینکه رهبرانی مانند امام خمینی )ره( و امام 
خامنه ای )مد ظله(، نقش حاکم اسالمی را ایفا می کنند و رهبری آنان 

بر اساس، علم، عدالت و رهبری حکیمانه است.   ایسنا

سازمان بهداشت جهانی هم از شر ترامپ در امان نماند

قطع بودجه به بهانه های واهی 
تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر قطع بودجه سازمان بهداشت جهانی در میانه بحران 

شیوع کرونا با انتقاداتی در عرصه داخلی و خارجی مواجه شده است.
قطع بودجه سازمان بهداشت جهانی از سوی دونالد ترامپ در میانه بحران شیوع »کرونا«، 
واکنش »آنتونیو گوترش«، دبیرکل س��ازمان ملل و برخی از مقام  های آمریکایی را در پی 

داشته است.
به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، ش��امگاه س��ه شنبه، دس��تور توقف کمک های آمریکا به 

سازمان بهداشت جهانی را صادر کرد.
رئیس جمهور آمریکا، ضمن متهم کردن س��ازمان بهداش��ت جهانی به »س��وء مدیریت و 
پنهانکاری« در بحران شیوع کرونا، اعالم کرد »کمک  های آمریکا به این سازمان را حالت 
تعلیق در می  آورد. ترامپ گفته که »این بیماری می توانس��ت در همان آغاز مهار ش��ود اما 

سازمان بهداشت جهانی، اطالعات نادرست چین را درباره این ویروس ترویج کرد.
وی در کنفرانسی خبری در کاخ سفید گفت »سازمان بهداشت جهانی در عمل به وظایف 

پایه  ای خود شکست خورده است و باید پاسخگو باشد.
انتقادات ترامپ از س��ازمان بهداشت جهانی در حالی صورت می گیرد که عملکرد خود وی 
در مقابله با کرونا با انتقادات زیادی مواجهه شده و اختالف نظر های عمیقی را هم در کاخ 

سفید و هم میان دولت و ایالت  ها سبب شده است.
کرونا در آمریکا تاکنون ۶۱۳۸۸۶ نفر را مبتال کرده و ۲۶۰۴۷ نفر را به کام مرگ فرستاده 
اس��ت. آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل در واکنش به اظهارات ترامپ با اشاره به این 
که، ش��رایط فعلی، زمان وحدت و همکاری جامعه جهانی برای متوقف س��اختن ویروس و 
پیامد های ناش��ی از آن اس��ت، تاکید کرد »اکنون زمان قطع حمایت از س��ازمان بهداشت 
جهانی نیس��ت. رئیس انجمن پزش��کی آمریکا نیز تصمیم ترام��پ را »گامی خطرناک در 
جهتی اشتباه خواند که سبب تسهیل مبارزه با کرونا نمی شود« و از وی خواست در تصمیم 
خ��ود تجدیدنظر کند. رئیس کمیته نمایندگان مجلس آمریکا نیز که وظیفه تنظیم هزینه  

های دولت را برعهده دارد، گفت: ترامپ مرتکب اشتباه شده است.
وی با انتشار بیانیه ای تاکید کرد: نمی توان کرونا را تنها در آمریکا شکست داد بلکه باید در 
هر نقطه از جهان با آن مقابله کرده و آن را شکس��ت داد. یکی از مقام  های ارش��د دانشگاه 
جانز هاپکینز آمریکا نیز گفت: شاید سازمان بهداشت جهانی نیاز به اصالحات داشته باشد، 
ام��ا ای��ن کار باید پس از عبور از بحران فعلی انجام ش��ود؛ در میانه چنین اپیدمی این کار 
ممکن نیس��ت. سازمان بهداشت جهانی پیش��تر اعالم کرده بود که برای مقابله با بیماری 

کرونا به بیش از یک میلیارد دالر پول نیاز دارد.
این س��ازمان همچنین در زمینه ریش��ه کن کردن فلج اطفال، واکس��ن ها، مبارزه با ایدز، 

هپاتیت، سل، سالمت نوزادان، زنان و کودکان فعالیت می کند.   میزان 

گزارش

در حالی که وزیر خارجه آمریکا باز هم مدعی پیشنهاد کمک 
به ایران برای مبارزه با کرونا است که دولتش در این روزها به 
شیوه های مختلف، از اعمال فشار حداکثری به ایران فروگذار 
نکرده اس��ت. در حالی که این روزها آمریکا از یک سو اعالم 
می کند که به ایران برای مبارزه با کرونا پیشنهاد کمک داده، 
از س��وی دیگر همه عزمش را جزم کرده ت��ا مانع از اعطای 
وام توس��ط صندوق بین المللی پول به ایران شود و همچنین 
گفت��ه که تضمین هایی دریافت کرده ک��ه دارایی های بلوکه 
ش��ده ایران در لوکزامبورگ به ای��ران بازنگردد. عالوه بر این 
و در ادامه سیاس��ت اعمال فش��ار حداکثری بر ایران، باز هم 
وزیر خارجه این کش��ور بر تداوم تحریم ها علیه ایران تاکید 
کرده اس��ت. در همین راستا، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه در مصاحبه ای بار دیگر 
از عدم اعطای وام توس��ط صن��دوق بین المللی پول به ایران 
حمایت کرد. وزیر خارجه آمریکا درباره شیوع کرونا در ایران 
خاطرنش��ان کرد: یکی از دالیل مس��تقیم مرگ و میرهایی 
که در آنجا اتفاق خواهد افتاد، عدم س��رمایه گذاری رژیم در 
نظام س��المت و درعوض س��رمایه گذاری بر روی حزب اهلل و 
عملیات های تروریس��تی در سراسر دنیا است پامپئو با اشاره 
به درخواست ایران برای اخذ وام ۵ میلیارد دالری از صندوق 
بین المللی پول گفت: االن وقت رس��اندن پول نقد به دست 
رژیم ایران نیست. فایده ای نخواهد داشت. عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی روز ۲۲ اس��فندماه اعالم کرد که در 
نامه ای به رئیس صندوق بین المللی پول خواستار تسهیالت 
۵ میلیارد دالری از طرح ۵۰ میلیارد دالری تسهیالت سریع 
آن صندوق برای پیشگیری و درمان و مقابله با آثار اقتصادی 
ویروس کرونا ش��ده و اعالم کرد: پیرو این اعالم و برای بهره 
من��دی از این حق ایران، روز جمعه ۱۶ اس��فند ماه، نامه ای 
به خانم کریس��تالینا گئورگیوا رئیس صن��دوق بین المللی 
پول، نوش��ته و اعالم کردم؛ براساس اعالن رسمی شما برای 
پشتیبانی از اعضاء، از جمله ایران و با توجه به شیوع گسترده 
ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پر قدرت اقدامات 
پیش��گیری، درمان و مقابله با آثار اقتص��ادی آن، با توجه به 
میزان سهمیه جمهوری اسالمی ایران در صندوق، خواستار 
به��ره مندی از»تس��هیالت تأمین مالی س��ریع، درحدود ۵ 

میلیارد دالر می باشیم.
در حالی که دولت آمریکا در مس��یر دسترس��ی ایران به وام 
صندوق بین المللی پول س��نگ اندازی کرده و از عدم اعطای 
وام حمای��ت می کند و کماکان بر طبل تحریم ها علیه ایران 
کوبیده و در این مدت هم باز تحریم هایی را علیه ایران اعمال 
کرده، از س��وی دیگر در ژستی بشردوستانه مدعی کمک به 
ایران ش��ده است. در همین راستا »مایک پامپئو«، وزیر امور 
خارجه آمریکا در اظهاراتی مدعی ش��د ایران پیشنهاد کمک 
آمریکا در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا را رد کرده است. 
او همچنین مدعی شد که هیچ یک از تحریم ها مانع دستیابی 
ایران به کمک های بشردوس��تانه نیس��ت. البته محمدجواد 

ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان روز سه شنبه ۲۵ فروردین 
ماه به این ژست های بشردوستانه آمریکایی ها واکنش نشان 
داد و گف��ت که ایران به صدقه آمریکا نی��از ندارد. وزیر امور 
خارجه آمریکا همچنین باز در تناقضی آشکار، روز سه شنبه 
۱۹ فروردین ماه ضمن تکرار ادعاها خواستار تغییر رفتار ایران 
ش��د و گفت که تحریم ها علیه این کشور ادامه خواهد یافت. 
از س��وی دیگر،  در حالی که چند روز پیش رسانه ها گزارش 
دادند دادگاهی در لوکزامبورگ درخواس��ت آمریکا مبنی بر 
انتق��ال ۱.۶ میلی��ارد دالر از دارایی های ای��ران به نفع گروه 
موس��وم به قربانیان حمالت ۱۱ سپتامبر« را رد کرده،  وبگاه 
واش��نگتن فری بیکن به نقل از مقام های ارش��د دولت ترامپ 
گ��زارش داد که ایاالت متحده تضمین های��ی دریافت کرده 
مبنی بر اینکه این وج��وه کماکان مصادره خواهند بود و در 
مقطع فعلی به ایران انتقال داده نخواهند شد. مقام های ارشد 
وزارت خارج��ه آمریکا هم گفته اند در تالش��ند مانع هرگونه 

اقدام برای انتقال این پول به ایران شوند. 
عالوه بر این واش��نگتن مدعی است که تحریم های آمریکا بر 
بخش پزش��کی ایران تاثیرگذار نیس��ت و این در حالی است 
که خبرگزاری آمریکایی آسوش��یتدپرس در مطلبی نوشت 
ش��رکت های بین الملل��ی از بی��م تحریم ها حت��ی در انجام 

معامالت قانونی با ایران نیز محتاط عمل می کنند.
در همی��ن زمینه نیز، ریچارد نفیو، یکی از معماران ش��بکه 
تحریم های ضد ایرانی در مصاحبه ای ادعاهای مقام های فعلی 
دولت آمریکا مبنی بر اینکه مبادالت کاالهای بشردوس��تانه 
ب��ا ایران مش��مول تحریم نمی ش��وند را به چالش کش��ید و 

گفت: قواعد پیچیده ای در کارند و ش��رکت هایی که ]قوانین 
تحریم ها[ را نقض کنند با جرایم سنگین مواجه خواهند شد. 
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
نیز نه��م فروردین ماه در اظهاراتی با بیان اینکه آمریکایی ها 
فق��ط ادع��ا دارند که غ��ذا و دارو و محصوالت کش��اورزی و 
بهداش��تی شامل تحریم نیست، گفت: دولت آمریکا باید این 
ادعا را در عمل ثابت کند. براساس این گزارش، دونالد ترامپ 
رئی��س جمهور آمری��کا  ۱۵ فروردین ط��ی اظهاراتی گفت: 
ضربه بس��یار سختی به اقتصاد و ارتش ایران وارد شده است 
و از ویروس کرونا نیز بسیار آسیب دیدند. جمهوری اسالمی 
درخواستی برای کاهش تحریم ها مطرح نکرده تا اجازه داده 
ش��ود تجهیزات پزشکی به این کشور ارسال شود. ترامپ در 
ادامه عنوان کرد: هیچ مانعی برای دیدار با ایرانی ها در راستای 
حل موضوع تحریم ها ندارم. اگر نیازمند کمک هستند توانایی 
پزشکی برای کمک به آنها را داریم. در واکنش به این اظهارات 
سید عباس موسوی ۱۸ فروردین ماه در نشستی خبری اظهار 
داش��ت: ایران به 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 
هس��تند. دولت و ملت ایران اعتمادی به این حرف ها ندارند 
و انتظار کمک��ی از آنها نداریم. به خیرش��ان امیدی نداریم،  
ش��ر نرسانند. در همین راستا نیز »محمد جواد ظریف« وزیر 
امور خارجه ایران ش��امگاه دوش��نبه ۲۵ فروردین در پیامی 
در توئیتر نوش��ت: با وجود تحریم های آمریکا، ایران به لطف 
منابع انس��انی و علمی خود، پیشرفت چشمگیری در مبارزه 

با همه گیری )کرونا( داش��ت. کووید ۱۹ فرصتی برای آمریکا 
ب��ود تا اعتیاد خود به تحریم ه��ا را ترک کند. در واقع آمریکا 
ب��ا بدنامی در یاد مردم ما باقی خواهد ماند. تاثیر تحریم های 
آمریکا بر روند مبارزه ایران با کرونا مورد اذعان دیگر کشورها 
نیز قرار گرفته اس��ت در این خصوص سخنگوی وزارت امور 
خارجه روسیه تصریح کرد که شرایط دشوار ایران در مبارزه 
با ویروس کرونا نتیجه تحریم های ایاالت متحده آمریکا است 
و خواس��تار لغو این تحریم ها شد. علیرغم اینکه در این مدت 
هش��ت کش��ور از جمله ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان 
ملل خواس��تار لغو تحریم ها علیه ایران شدند ولی سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا هش��تم فروردین ماه با تأکید بر تداوم 
سیاست فشار حداکثری، بار دیگر تاکید کرد که هیچ تغییر یا 
کاهشی در تحریم آمریکا علیه ایران وجود ندارد. وزارت خزانه 
داری آمری��کا نیز یک روز قبل یعنی هفت��م فروردین ماه از 
اعمال تحریم های جدید علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران 
از جمله ستاد بازس��ازی عتبات عالیات خبر داد. فواد ایزدی 
تحلیلگر مس��ائل آمریکا گفت: اگر ادعای کمک دارند باید به 
مردم خودشان کمک کنند.اگر آمریکا می خواهد کمک کند 
جل��وی وام صندوق بین  المللی پول به ای��ران را نگیرد و اگر 
می خواهد کم��ک کند در حالی که تعدادی از س��ناتورها و 
نمایندگان آمریکایی  خواستار لغو تحریم ها شده اند. تحریم ها 
علیه ایران را بردارد. ایزدی طرح ادعای کمک از سوی آمریکا 
و ت��الش برای ممانعت از اعطای وام صندوق بین المللی پول 
از ی��ک طرف و تمدید تحریم ها را نش��انگر تناقض در رفتار 
آمریکایی ها و حاکی از عملیات روانی و تبلیغاتی دولتمردان 
این کش��ور خواند. این تحلیلگر مس��ائل آمریکا با بیان اینکه 
آمریکایی ها و دولت ترامپ دنبال س��رنگونی ایران بوده و این 
موضوع همواره دغدغه آنها بوده است، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر برخی طراحی هایشان با مشکل مواجه شده و همانطور 
ک��ه در آبان به دنبال بهره گیری از برخی اغتشاش��ات بودند، 
منتظر بودند در اسفند و اردیبهشت نیز چنین اغتشاشاتی رخ 
دهد، ولی االن با توجه به شیوع کرونا، برگزاری تجمع مشکل 
است و از س��وی دیگر عملکرد ایران از عملکرد خودشان در 
مبارزه با کرونا بهتر بوده اس��ت.در نیویورک با جمعیت ۱۸ 
میلیون نفری در مقایسه با ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت، 
تعداد جانباختگان و مبتالیان بسیار بیشتر از ایران است. به 
گفته فواد ایزدی آمریکایی ها با ادعای کمک و با اس��تفاده 
از ادبیات بشردوس��تانه می خواهند س��ر مردم ایران را کاله 
بگذارند، ولی به این راحتی نمی ش��ود س��ر م��ردم ایران را 
کاله گذاش��ت. در همین خصوص نیز، س��ید عباس موسوی 
س��خنگوی وزارت خارجه ایران  ۱۸ فروردین ماه در پاس��خ به 
س��والی با بیان اینکه هیچ درخواستی برای ارسال کمک های 
پزشکی و درمانی از آمریکا نداشته و نخواهیم داشت گفت: ما از 
سردمداران آمریکا درخواست کمک نداریم. آنچه شاهد بودیم 
آنها می خواستند از این فرصت استفاده کنند و ایران پای میز 

مذاکره بیاید. فارس
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کدام را باور کنیم؟
ژست بشردوستانه آمریکا یا اعتیادش به تحریم؛

اگر کرونا در ایران مهار نشود در آمریکا هم نمی شود
نماینده مجلس سنای آمریکا با انتقاد از تحریم های کشورش و نقش آنها 
در مب��ارزه ایران با بیماری کووید-۱۹ گفت: اگ��ر این بیماری در ایران 

مهار نشود در آمریکا هم قابل کنترل نخواهد بود.
کریس مورفی ش��دار اف��زود؛ چنانچه دولت آمریکا سیاس��ت های فعلی 

خود در قبال ایران را ادامه دهد در مرگ انس��ان های بی گناه در ایران در 
نتیجه ش��یوع کووید-۱۹ نقش داشته است. کریس مورفی در ادامه به نقش 

تحریم های آمریکا در واردات تجهیزات پزشکی توسط ایران جهت مبارزه با کرونا 
اشاره کرد. او گفت: در حال حاضر تحریم های ما اجازه این کار )واردات تجهیزات 
پزش��کی توس��ط ایران( را نمی دهند. وی اضافه کرد: اگر ای��ن بیماری همه گیر 
کماکان به رشد خودش ادامه دهد و در ایران پراکنده شود باعث مرگ انسان های 
بی گناه خواهد شد. بخشی از دالیل مربوط به مرگ این آدم ها به سیاست  آمریکا 

مربوط می شود که متناسب با منافع امنیتی کشورمان نیست.  فارس

ایران انتظار دارد هند در مقابل تحریمهای آمریکا ایستادگی کند
س��فیر ای��ران در هند تاکید کرد که ایران انتظ��ار دارد دهلی نو و بقیه 
کشورهای جهان در مقابل تحریمهای ظالمانه آمریکا ایستادگی کنند.

عل��ی چگنی گفت: ایران انتظار دارد هند و بقیه کش��ورهای جهان در 
مقابل تحریمه��ای ظالمانه آمریکا که به میلیون ها ایرانی آس��یب زده 

اس��ت بایستند.  وی با تشریح ش��رایط ویروس کرونا در ایران و توضیح 
اقدامات س��تاد ملی مبارزه با کرونا افزود: نکته مهم این است که شرکتهای 

دارویی ایران تولید انبود کیتهای تس��ت تش��خیص را ش��روع کرده اند که برای 
تشخیص میزان مبتالیان بسیار اهمیت دارد.  وی با بیان همکاریهای نزدیک دو 
کشور در زمینه مقابله با ویروس کرونا همچنین تاکید کرد که مبادالت ایران و 
هند در زمینه دارویی س��ابقه طوالنی دارد و امیدواریم که این همکاریها باز هم 
تداوم یابد.  س��فیر ایران در دهلی نو همچنین اضافه کرد که ایران و هند حتی 
میتوانند در زمینه تولید واکسن کرونا با یکدیگر همکاری کنند. صداوسیما 

کمک های پزشکی روابط مردم با مردم را تقویت می کند
س��فیر ایران در چین با اش��اره به اینکه کمک های دولت و مردم چین 
به همه کش��ورهای دنیا به ویژه ایران قابل تحسین است، اظهار کرد: 
این کمک ها زمینه بسیار خوبی برای توسعه روابط مردم با مردم میان 

کشورهای مختلف است.
محمد کش��اورز زاده افزود: روابط ایران و چین به عنوان دو کشور دارای 

تمدن کهن، تاریخی است و ملت های دو کشور از دیرباز با یکدیگر در ارتباط 
بوده اند. او ضمن قدردانی از بنیادهای خیریه پانداریکا و س��یخونگ گفت: کمک 
هایی که از مردم چین دریافت می کنیم کمک های ارزش��مندی اس��ت و ارزش 
معنوی این کمک ها به مراتب باالتر از ارزش مادی آنها اس��ت. کشاورز زاده افزود: 
مطمئن باش��ید که مردم ایران قدردان کمک های مردم چین هس��تند ما افتخار 
کنیم که دارای اش��تراکات تاریخی هس��تیم مردم ما از مردم چین به عنوان مردم 

سخت کوش، فهیم، دانش دوست و پرکار خاطرات خوبی دارند.  تسنیم 

رسانه ای لبنانی در تحلیلی، رفتار ایران و دولت های غربی در ایام شیوع ویروس کرونا را مقایسه کرد و نوشت، این ویروس، 
بهتر از هر چیزی، پوشالی بودن تمدن، فرهنگ، اخالق و پیشرفت جوامع غربی را نشان داد.

ش��یوع ویروس کرونا بار دیگر، پای ارزش ها و اصول انس��انی را به مباحث اندیشمندان باز کرده و از جمله موارد این موضوع، 
مقایس��ه ای اس��ت که حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در این باره میان رفتار دولت های غربی ها با کش��ورهای 

اسالمی ارائه داد.
ایش��ان در سخنان اخیر خود به دزدی کمک های بشردوستانه و تبعیض در مداوای بیماران، فرهنگ مادی و فردمحور غرب 

اشاره و آن را با فرهنگ و رفتار جمهوری اسالمی ایران مقایسه و از رفتار مردم و همبستگی آنان تمجید کرد.
دکتر »علی مطر« تحلیلگر لبنانی با انتش��ار یادداش��تی در پایگاه خبری »العهد« لبنان، به مقایسه این دو جامعه پرداخت و 
نوش��ت، با وجود ادعای کش��ورهای غربی مبنی بر پیشرفته بودن، ش��یوع کرونا در این کشورها، سبب شد، سردمداران آنان 
در برابر آزمون س��ختی قرار گیرند؛ زیرا در دانش و ارزش های انس��انی، مدعی بودند، ولی در نخستین آزمون خود، شکست 

خوردند.
مطر ادامه داد، به فرموده رهبر معظم انقالب، بش��ریت به مرحله امنیت و خوش��بختی نرسیده و میلیاردها انسان، هم اکنون 

تحلیل رسانه لبنانی:

کرونا؛ ویروسی که ناتوانی غرب و توان ایران اسالمی را نشان داد


