
قدردانی سفیر ایران از کمک های نقدی 
هموطنان ایرانی مقیم بلژیک

روابط عمومی س��فارت جمهوری اسالمی ایران در 
بروکس��ل از قدردانی س��فیر ایران از ایرانیان مقیم 
بلژی��ک به خاطر کمک های نقدی آنها در ش��رایط 

کنونی خبر داد.
بر این اساس، غالمحسین دهقانی سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در بروکسل از کمک های نقدی جمعی 
از هموطنان ایرانی مقیم بلژیک برای خرید بخشی 
از نیازهای پزش��کی و بهداشتی مردم کشورمان در 

مبارزه با ویروس کرونا تقدیر و تشکر کرد. 
وی افزود: کمک های نقدی هموطنان عزیز در بلژیک، 
حاکی از همبس��تگی ملی و روحیه انساندوس��تانه 
ایرانیان در هر ش��رایطی، به ویژه در وضعیت دشوار 
تحریم ه��ای غیرقانون��ی و ظالمانه آمری��کا بر علیه 

کشورمان است. باشگاه خبرنگاران 

رایزنی تلفنی وزرای کشور ایران و ترکیه 
س��فیر ایران در آنکارا از رایزنی تلفنی امروز وزرای 
کش��ور ایران و ترکی��ه درباره تدابی��ر و تجارب دو 
کشور برای مهار شیوع کرونا، همکاری های مرزی و 

مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم خبر داد.
محمد فرازمنددر صفحه توئیترش از تماس تلفنی 
عبدالرضا رحمانی فضلی و س��لیمان سویلو وزرای 
کش��ور ایران و ترکیه خبر داد و نوش��ت: در تماس 
تلفن��ی وزرای کش��ور جمهوری اس��المی ایران و 
جمه��وری ترکیه در خصوص تدابی��ر و تجارب دو 

کشور تبادل نظر شد.  فارس 

اخبار

ناکامی ترامپ در مدیریت بحران کرونا
کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: کارنامه ترامپ 
در مدیری��ت مهم تری��ن بح��ران دوران ریاس��ت 

جمهوریش منفی است.
حس��ن بهشتی پور با اش��اره به پایین آمدن سطح 
رضای��ت عمومی مردم آمری��کا از ترامپ، گفت: در 
رابط��ه با مدیریت بحران ترامپ انتقادات بس��یاری 
وجود دارد و گفته می شود او نتوانسته بحران ناشی 

از شیوع کرونا را مدیریت کند.
او با اشاره به تاثیرات نارضایتی از ترامپ بر انتخابات 
۲۰۲۰ ریاس��ت جمهوری آمری��کا افزود: همچنین 
ترام��پ در نهایت ناچار ش��د برخ��ی اختیارات را 
به فرمان��داران ایالتی تفویض کن��د؛ انتخابات آتی 
ایاالت متحده در آبان برگزار خواهد شد و در حال 
حاضر برای پیش بینی تاثیر این نارضایتی بر نتایج 

انتخابات ۲۰۲۰ کمی زود است.
بهش��تی پور با بیان اینک��ه همانگونه که ما در دی 
نمی توانستیم ۳۷ هزار کشته را برای ایاالت متحده 
تصور کنی��م، نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری را 
ه��م نمی توانیم پیش بینی کنی��م، اظهار کرد: اگر 
وضعیت به همین ش��کل بحران��ی باقی بماند قطعا 
در رای ترام��پ تاثی��ر گذار خواهد بود؛ اما پاس��خ 
این س��وال ک��ه طرف��داران او تا چه ح��د موضوع 
ناکارآمدی��ش در مدیریت بحران را برای رای دهی 

مورد توجه قرار دهند، کمی دشوار است.
این کارشناس مس��ئل بین الملل ادامه داد: ترامپ 
ق��ول داده دو هزار و دویس��ت هزار میلیارد دالر به 
اقتصاد ایاالت متحده به تدریج تزریق کند تا اثرات 
کرونا بر اقتصاد کشورش را کم کند؛ اما اگر بحران 
فعلی به ناکامی اقتصادی منجر ش��ود، بر رای دهی 
م��ردم آمریکا تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین ما باید 
منتظر باش��یم تا ببینیم این موضوع بر اقتصاد این 

کشور تاثیر می گذارد یا خیر.
او ب��ا بیان اینکه ترامپ ت��الش کرده تزریق پول به 
اقتصاد کش��ورش مانند مسکن عمل کند تا بتوانند 
شرایط را مدیریت کنند، افزود: رسانه های آمریکا از 
نوع برخورد ترامپ با بحران انتقاد می کنند و عقیده 
دارند ک��ه او در ابتدا این بحران را تا وقتی که آمار 

قربانیان باال نرفت جدی نگرفت.
بهش��تی پور اضافه کرد: زمانی هم که جدی گرفت 
برنام��ه ریزی صحیح��ی را ارائه نک��رد و در نهایت 
کمبود وس��ایل پزش��کی به ویژه دس��تگاه تنفس 

مصنوعی، موجب شد مدیریت او زیر سوال برود.
ای��ن کارش��ناس مس��ئل بین المل��ل با اش��اره به 
ضعف های ترامپ در بخش سیاس��ت خارجی اظهار 
کرد: درگیری های الکی ترامپ با کشور های مختلف 
و جلوگیری از بارگیری ماسک های پلیس آلمان در 
بانکوک، فشارهایش به چین و ایجاد فضای تبلیغاتی 
علیه کشور های اروپای در مجمع نشان داد که دونالد 
ترامپ در ش��رایط بحرای مدیریت خوبی ندارد و در 
جدی ترین بح��ران دوران ریاس��ت جمهوری خود، 

کارنامه منفی گرفت.  باشگاه خبرنگاران

از نگاه دیگران 

س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی گفت: با همه 
ظرفیت به میدان مقابله با کرونا آمده و ۲۴ ساعته 

در حال استریل تجهیزات پزشکی هستیم.
بهروز کمالوندی، درباره اقدامات صورت گرفته 
این س��ازمان در حوزه پزشکی هسته ای گفت: 
ح��دود یک میلی��ون نفر از بیماران کش��ور که 
برای انجام اقدامات پزش��کی هسته ای به مراکز 
بهداش��تی مراجعه می کنند، عمال از رادیو دارو 

سازمان انرژی اتمی استفاده می کنند.
او اف��زود: م��ا برای تأمین برخ��ی از مواد تحت 
فشار های بین المللی هستیم، اما علی رغم همه 
این ها تاکنون هیچ مش��کلی ب��رای تامین مواد 
پیش نیامده اس��ت و محص��والت تحویل داده 

شده و خدمات ارائه می شود.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی اظهار کرد: به 
دلیل نیاز هایی که در حوزه پزشکی وجود دارد، 
بای��د در جهت پیش��رفت حرک��ت کنیم. مثال 
در حال حاضر مش��غول تهی��ه دارو هایی خاص 
برای درمان تومور های س��رطانی هستیم یا در 
کن��ار این موض��وع پروژه تترا« ک��ه وظیفه آن 
تولید رادیو دارو با اس��تاندارد باال است را پیش 
می بریم؛مرک��ز ملی یون درمان��ی« با همکاری 
وزارت بهداش��ت و درم��ان اقدامات��ی را  انجام 
ده��د، این مرک��ز پروژه های مهم در کش��ور و 
حتی منطقه اس��ت که بیش ۳۰۰ میلیون دالر 
برای آن هزینه ش��ده که یکی از خدمات اصلی 

آن درمان قطعی برخی سرطان هاست.
کمالون��دی تاکی��د ک��رد: تولید واکس��ن چهار 
ظرفیت��ی برای درمان تب برفک��ی دام ها، تولید 
پالس��مای سرد اتمسفری برای سرطان تراپی و 
ترکیبات مختلف دوتریم برای کاربرد های دارویی 
که در مجتمع آب سنگین خنداب تهیه می شود 
از جمل��ه دس��تاورد های مهم دیگ��ر در عرصه 
هس��ته ای اس��ت؛ همچنین غربالگری نوزادان و 

تشخیص زودرس بیماری های از جمله اقدامات 
مهم این س��ازمان در حوزه پزش��کی هسته ای 
است. س��خنگوی سازمان انرژی اتمی در بخش 
دیگری از صحبت هایش درباره اقدامات سازمان 
انرژی اتمی در زمینه مهار ش��یوع ویروس کرونا 
گفت: اخیرا در مس��ئله ویروس کرونا، س��ازمان 
ب��ا همه ظرفیت ب��ه میدان آمده و ۲۴ س��اعته 
در حال اس��تریل کردن تجهیزات پزش��کی به 

خصوص ماسک و گان هاست.

پس از کرونا نمایشگاهی از دستاورد های 
هسته ای افتتاح می کنیم

او تاکید کرد: ما باید رادیو داروی تش��خیصی و 
درمانی را برای کش��ور تولید کنیم که این کار 
علی رغم همه فش��ار های بین المللی به خوبی 
انجام می ش��ود، تا جایی که حتی در این زمینه 
ص��ادرات هم صورت گرفته اس��ت. اما مهم این 
اس��ت که به لحاظ کیفی اس��تاندارد ها افزایش 
یافت��ه و رادیو داروی جدید تولید کنیم. تفاوتی 
که رادیو دارو با دارو دارد آن اس��ت که باید در 
همان روز یا همان س��اعت مصرف ش��وند؛ این 
تصور ک��ه می توان برخی از رادی��و دارو ها را از 
خارج از کش��ور وارد و ذخیره کرد کارشناسانه 
نیس��ت، باید ظرفیتی وجود داش��ته باش��د که 
بت��وان این دارو ها را مدام تولی��د و توزیع و در 

زمان مناسب مصرف کرد.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی ادامه داد: در 
حوزه پزشکی هس��ته ای باید از موضوعات روز 
دنیا مطلع باشیم و با ابداعات و اختراعات کمک 
کننده در این مس��یر پیش برویم، مثال »راکی 
تراپی« نوعی درمان اس��ت که ب��ا باردار کردن 
یک فل��ز و تبدیل آن با یک چش��مه پرتوزایی 
می توان��د به درمان تومور ه��ا کمک کند، راکی 
تراپی در دنیا بس��یار محدود است و کشور های 

کمی می توانند از این تکنولوژی استفاده کنند.
او با بیان اینکه علم انتها ندارد و هر روز کش��ف 
جدیدی انجام می ش��ود تصریح ک��رد: امروز با 
شوق و انگیزه در میان دانشمندان ایرانی ساالنه 
شاهد کش��فیات جدیدی در کشور هستیم که 
بسیاری از آنها جنبه های فنی پیچیده ای دارند 
ک��ه در آینده نزدیک و پس کرونا نمایش��گاهی 
برای بازدید مردم از این دس��تاورد ها راه اندازی 
می کنیم تا مردم ضمن مش��اهده  این پیشرفت 
ها به جایگاه کش��ور در ای��ن زمینه و در عرصه 

بین الملل پی ببرند.
کمالون��دی اظهار ک��رد: جایگاه امروز کش��ور 
در دنیا به گونه ای اس��ت ک��ه باید هم نیاز های 
داخل��ی را پاس��خ دهیم و هم اس��تاندارد قبال 
قبولی در س��طح دنیا باش��د، مهم این است که 
در حال پیش��رفت هستیم و با چشم اندازی که 
برای س��ازمان انرژی اتمی تبیین ش��ده است، 
امیدواری��م بتوانیم جوابگوی کش��ور و منطقه 
در ح��وزه رادیو دارو اعم از درمان و تش��خیص 
باش��یم. چش��م انداز و نگاه بلند مدت سازمان 

توسعه هر چه بیشتر این علم و دانش است.
او ادامه داد: در حال دس��تگاهی تولید کرده ایم 
ک��ه از رطوبت هوا آب تولی��د می کند، در ابتدا 
دستگاه کوچکی بود، ولی اکنون دستگاه بزرگتر 
و پیش��رفته تری تولیده شده و با توجه به اینکه 
علم هس��ته ای چن��د وجهی اس��ت، در زمینه 
کوانتوم و حوزه های مربوط به ش��یمی و فیزیک 
ورود پیدا کرده ایم. س��خنگوی س��ازمان انرژی 
اتمی تصریح کرد: همچنین در زمینه کیت های 
تشخیص کرونا وزارت دفاع و چند شرکت دانش 
بنیان دیگر دست به کار شده اند و سازمان انرژی 
اتمی هم به دلیل داش��تن ظرفیت های خوب و 
نیرو های متخصص ای��ن آمادگی را دارد که در 

این زمینه فعال شود. باشگاه خبرنگاران 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 

 آمریکا برای بهره برداری سیاسی، 
کمک های مالی به سازمان بهداشت 

جهانی را قطع کرد
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
در شرایطی که مبارزه با کرونا به اتحاد کشورها نیاز دارد، رییس جمهور آمریکا 
کمک های مالی به سازمان بهداش��ت جهانی را با هدف پرونده سازی علیه چین 

متوقف کرده که البته به نتیجه هم نخواهد رسید.
ش��هروز برزگر با اش��اره به اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در توقف کمک های 
مالی آمریکا به س��ازمان بهداش��ت جهانی اظهار کرد: ترامپ با راه انداختن این 
بازی های سیاسی به دنبال پرونده سازی علیه چین است تا با این جوسازی در 

سطح جهانی از چین خسارت بگیرد.
وی ادامه داد: اگر قرار بود کش��وری تعمدا ویروس کرونا را بس��ازد، اولین کشور 
آمری��کا بود؛ کما اینکه این ویروس از آزمایش��گاه های آمری��کا بیرون آمده و در 
آینده برای همه روش��ن می ش��ود؛ پس ترامپ می خواهد با طرح ادعاهایی افکار 

عمومی دنیا را به این سمت سوق دهد که چین درباره کرونا مقصر است.
برزگر با تاکید مجدد بر اینکه آمریکا می خواهد انگش��ت اتهام را به س��مت چین 
برگرداند، گفت: مقامات آمریکایی در همین راس��تا کمک های مالی به س��ازمان 
بهداش��ت جهان��ی را قطع کرده تا بهره برداری سیاس��ی کنن��د؛ آن ها بار دیگر 
یکجانبه گرایی خود را نش��ان دادند چون می دانند چین کش��وری است که می 

تواند در پساکرونا با آمریکا از لحاظ اقتصادی رقابت کند.
این عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس خاطرنش��ان کرد: 
اکن��ون دنیا در وضعیتی قرار دارد که باید ب��ا برنامه ریزی و اتحاد با کرونا مقابله 
کند، ویروس��ی که جان انس��ان ها را گرفته و رحم هم ندارد. پس پرونده سازی 
ها و به حاش��یه بردن آن از سوی رئیس جمهور آمریکا قابل قبول نیست، همان 
طور که بارها س��ازمان بهداش��ت جهان��ی تاکید کرد که نبای��د از ویروس کرونا 

بهره برداری سیاسی کرد.
وی ادام��ه داد: البته که افکار عموم��ی دنیا دیگر به آمریکا اجازه یکجانبه گرایی 
این بار علیه چین را نمی دهد، ش��رایط با قبل از کرونا متفاوت ش��ده و ریه های 
نظام س��رمایه داری به خش خش افتاده و رفت��ه رفته گوش جهانیان را کر می 
 کند. دیگر همه به پش��ت پرده سیاس��ت های آمریکا پی برده اند گفتنی اس��ت؛ 
آمریکا در شرایط کنونی نیز همچنان بر تداوم تحریم های ضد ایرانی اصرار دارد 
و البته این رویکرد با انتقادات زیادی از سوی محافل سیاسی و رسانه ای جهان 
مواجه شده است. گفتنی است تاکنون تحریمهای زیادی علیه جمهوری اسالمی 

ایران اعمال شده است.  ایسنا

گزارش

جه��ان درگیر وی��روس کرونا و هرروز ش��اهد جان باختن 
هزاران انس��ان در اقصی نقاط  دنیا هس��تیم اما نکته قابل 
تام��ل اینکه ای��ن موضوع نه تنه��ا موجب نش��ده تا رژیم 
استکباری آمریکا از اقدامات مخرب خود دست بکشد بلکه 
رفتاره��ای مخربش را نیز تش��دید کرده اس��ت اما در این 
میان ناظران سیاسی معتقدند که روشنگری های جمهوری 
اس��المی در این ش��رایط و در قبال سیاس��ت های مخرب 
آمری��کا در منطق��ه و جهان می تواند گوش و چش��م افکار 
عمومی را بیش از نسبت به فتنه افروزی ها و فریبکاری های 

آمریکا بیدار کند. 
ب��ا وجودی که اکن��ون آمریکا در صدر جدول کش��ور های 
مبتال به ویروس کرونا اس��ت، اف��کار عمومی تصور می کرد 
که مقامات رژیم آمریکا نیز دس��ت از مداخله درامور دیگر 
کشور ها بردارد و انرژی خود را در مهار کرونا متمرکز کند، 
ام��ا نه تنها چنی��ن اتفاقی نیفتاده اس��ت بلکه تالش کاخ 
س��فید در شرایط کرونایی دنیا برای مداخله هر چه بیشتر 
در امور داخلی دیگر کش��ورها، تحرکات سیاسی، اقتصادی 

و نظامی آمریکا بیشتر هم شده است.
رژی��م آمری��کا در این ش��رایط ن��ه تنها کمکی ب��ه دیگر 
کشور های دنیا برای مقابله با کرونا نمی کند، بلکه در مسیر 
این اتفاق جهانی که البت��ه همگان اعتقاد دارند آمریکا در 
ش��یوع ویروس کرونا نقش دارد، مانع تراش��ی و کارشکنی 

هم می کند.
در کن��ار اقدام��ات ضد بش��ری آمریکا در بح��ران ویروس 
کرونا، تح��رکات نظامی رژیم تروریس��تی آمریکا نیز نکته 
قابل توجهی است که نباید از دید کشورهایی، چون ایران، 

روسیه و چین دور بماند.
آمریکا با وجودی که درگیر ویروس کرونا است، به تحرکات 
سیاسی، اقتصادی و نظامی خود نه تنها ادامه می دهد بلکه 

به شدت آن افزوده است.
جن��گ اقتصادی آمریکا علیه چی��ن همچنان ادامه دارد و 
رقابت نظامی با روسیه را نیز افزایش داده و علیه ایران هم 

به ازدیاد تحریم های اقتصادی اقدام کرده است.
جمه��وری اس��المی ای��ران که از س��وی ای��ن رژیم تحت 
تحریم های اقتصادی قرار دارد از سوی آمریکا با تحریم های 
اقتصادی تازه ای روبرو می شود؛ حتی در این شرایط آمریکا 
با آزاد کردن بخش��ی از دارایی های ایران به شدت مخالفت 

می کند.

آنطور که میزان نوشته؛ جنگ اقتصادی آمریکا علیه جهان 
در مرحله جدیدی قرار گرفته است و این جنگ با ویروس 

کرونا جلوه ای دیگر یافته است.
آمریکا که همواره خ��ود را همه کاره جهان می داند و دایه 
مهربانت��ر از مادر می پن��دارد و افکار عمومی جهان را نیز با 
ش��عار نجات جهان فریب داده اس��ت، اکنون در جایگاهی 

قرار گرفته است که در صدد نابودی دنیا گام بر می دارد.
ه��ر چند پیش از این نیز همه اقدامات آمریکا در راس��تای 
نابودی جهان به بهای ماندگاری خود و رژیم صهیونیستی 
خالصه می ش��د. کرونا به یک بحران جهانی تبدیل شده و 
البت��ه ایجاب می کند که همه دنی��ا در کنار هم برای عبور 
از این بحران همبس��تگی جهانی را تجربه کنند، اما به نظر 

نمی رسد که چنین اتفاقی بیفتد.
دلی��ل آن هم رفتار هایی اس��ت ک��ه آمریکا از خ��ود بروز 
می دهد و این رفتار های غیر منطقی و خارج از اصول اخالق 
و انسانیت اس��ت که باعث شده تا یک ویروس اینگونه یکه 
تازی کند. رس��انه  ه��ای آزاد جهان بای��د در این زمینه به 
روشنگری بپردازند و ابعاد این جنگ ویروسی را که از سوی 
آمریکا آغاز شده برای مردم دنیا بازگو کنند و بخش زیادی 

از خط خبری خود را به این موضوع اختصاص دهند.
محور گزارش  ها و اخبار رسانه  های آزاد جهان باید فراتر از 
کرونا را ببیند و بر اساس آن گزارش ها و تحلیل  های خود 

را برای افکار عمومی جهان منتشر کند.
اگر یک موج رسانه ای قدرتمند در رسانه  های جهان شکل 
بگیرد، می تواند آمریکا را در مرحله نخس��ت متوقف کند و 

از پیشروی ان جلوگیری کند.
پ��س از مرحله متوق��ف کردن آمری��کا در اقدامات مخرب 
جهان��ی خود، باید با ش��کل دادن به یک وضعیت تهاجمی 
در رس��انه  های دنیا، هجمه بزرگ��ی علیه رژیم آمریکا آغاز 
ش��ود که حتی مقامات و مسئولین کشور ها نیز تحت تأثیر 
قرار بگیرند و بافشار افکار عمومی خود مجبور به تبعیت از 

حقایقی کنند که باعث آن آمریکا است.
همس��ویی دولت ها و رژیم های برخی کشور های دنیا باعث 
ش��ده اس��ت تا آمریکا از این فضا بهره ببرد و به پیش��روی 

اهداف خود بپردازد.
برخی کشورها در حالی انگشت اتهام ساخت این ویروس را 
با عنوان ترور بیولوژیک  به سوی آمریکا نشانه رفته اند که  
موضع پمپئو نش��ان می دهد که آمریکا سعی دارد، اتهامات 

وارد ش��ده به خ��ود را به گونه  ای در می��ان افکار عمومی 
خنثی کند. در واقع آمریکا س��عی دارد یک »القای غلط را 
پیش از برداشت درست«، در جهان و افکار عمومی مطرح 
کن��د؛ در حالی که خ��ود یکی از متهمان ماجرای ش��یوع 

ویروس کرونا است.
فیلم شیوع ساخته آمریکا به کارگردانی استیون سودربرگ 
کارگردان نامدار آمریکایی در س��ال ۲۰۱۱ ساخته و اکران 
ش��د؛ این فیل��م درباره پیدایش ویروس��ی مرگبار در چین 

است.
نزدیک به ۱۰ سال پیش آمریکایی ها چگونه با ساخت یک 
فیلم س��ینمایی شیوع ویروس��ی مرگبار در چین را پیش 

بینی می کنند؟
جالب اس��ت فیلم سینمایی ش��یوع در زمان اکران خود از 
اس��تقبال خوبی برخوردار نشد، هر چند برخی منتقدان و 
فیلمس��ازان اعتقاد دارند که برای این فیلم تبلیغاتی انجام 

نشد تا بیشتر دیده شود.
اما اکنون همین فیلم س��ینمایی شیوه ساخته آمریکا پس 
از ش��یوع ویروس کرونا با توجه زی��اد افکار عمومی جهان 

روبرو شده است.
اکنون پرسش مهم و اساسی این است، در صورتی که نقش 
آمریکا در س��اخت و پخش وی��روس کرونا در جهان اثبات 
ش��ود، آیا رژیم این کشور اجازه می دهد مردم دنیا، آمریکا 

را محاکمه و پاسخگو کنند؟
یا اینکه کاخ س��فید با اس��ناد دروغین و جعلی یک کشور 

دیگر را در این ماجرا مجرم معرفی خواهد کرد؟
حتی اگر دنیا به اس��ناد و مدارکی که اثبات کند آمریکا در 
بحران کرونا نقش داش��ته، دست پیدا کند، مقام های این 
کش��ور اتهامات همراه با اس��ناد را نخواهند پذیرفت. پشت 
پرده شیوع ویروس کرونا هر چه باشد، نباید نسبت به نقش 

آمریکا در این ماجرا کمرنگ شود.
ارتش آمریکا  سال ها است بر روی جنگ های نوین تحقیق 
می کن��د و برای س��اخت س��الح هایی در زمینه جنگ های 
بیولوژیک��ی، واحد های مس��تقلی را ایجاد ک��رده و در این 
زمینه بس��یار فعال اس��ت.افکار عمومی جهان باید آمریکا 
را بازخواس��ت کنند و اجازه ندهند این کش��ور با فرافکنی 
سیاست فرار رو به جلو را اجرا کند و در این میان جمهوری 
اس��المی ایران نقش��ی موثر در این بی��داری افکار عمومی 

دارد.
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فرصت روشنگری ایران  برای نشان دادن نقش مخرب آمریکا 

حفظ تحریم ها در شرایط کنونی، غیرمسئوالنه است
معاون رئیس ش��ورای امنیت روسیه تأکید کرد که حفظ تحریم ها علیه 
کش��ورهایی که مردم آن وضعیت دشواری را در رابطه با شیوع بیماری 
کرونا سپری می کنند، اقدامی غیر مسئوالنه و کاماًل غیر اخالقی است.

دمیت��ری مدویدیف تأکید کرد که ادامه سیاس��ت اعم��ال تحریم ها در 
ش��رایط کنونی همه گیری وی��روس کرونا در جهان، کاماًل غیر اخالقی و 

غیر مسئوالنه است و باید از این کار اجتناب کرد.
وی گفت: ما برای کمک به کش��ورهای آسیب دیده در این زمینه آمادگی کامل 
داریم و ابتکارعمل لغو تحریم ها هم مدتها قبل از س��وی رئیس جمهور والدیمیر 
پوتین مطرح ش��ده است. مدویدیف افزود: نتیجه چنین برخوردی تنها یک چیز 
اس��ت- مردم این کشورها آسیب بیش��تری می بینند. غربی ها می گویند: "برای 
آنک��ه آنها رهبران بدی دارند، بنابراین م��ا تحریم ها را حذف نمی کنیم." ولی بر 

سر مردم چه خواهد آند، برای آنها اهمیتی ندارد.  فارس   

الزام رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی دانشجویان
س��خنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: دانشجویان مقیم کشورهای 
خارجی که مایل به بازگش��ت به ایران هس��تند، بای��د پروتکل هایی که 

توسط وزارت بهداشت تهیه شده را پذیرفته و آن را اجرا کنند.
سید عباس موسوی درباره حواشی ایجاد شده برای بازگشت دانشجویان 

ایران��ی مقیم ایتالی��ا گفت: یکی از وظایف اصلی و س��نگین وزارت امور 
خارج��ه، حمایت از اتباع ایرانی در سراس��ر جهان اس��ت و هرکجا ایرانیان 

از س��فارتخانه های ما درخواست کنند، ما موظف هستیم تا آنجایی که امکانش 
وجود دارد، کمک کنیم. وی با اشاره به درخواست های بازگشت به ایران از سوی 
اتباع ایرانی اظهار داش��ت: در ایام کرونا، اتباع ایرانی مقیم خارج، تقاضا داشتند 
با توجه به شرایطی که در کشور محل اقامت شان وجود دارد، به ایران بازگردند 
که این کار در حال انجام است و بسیاری از اتباع ایرانی کشورهای حوزه خلیج 

فارس، همسایگان و کشورهای مختلف به ایران بازگشته اند. صداوسیما 

ریابکوف از رایزنی های کارشناسی درباره برجام خبر داد
معاون وزیر خارجه روس��یه گفت: با توجه ب��ه وضعیت اپیدمی کرونا 
نشس��ت حضوری کمیس��یون مش��ترک برجام برگزار نمی شود، ولی 
گفت وگوهای تلفنی دراین باره همواره ادامه داش��ته و رایزنی هایی در 

سطح کارشناسان در آینده نزدیک برنامه ریزی شده است.
س��رگئی ریابکوف درباره توافق هس��ته ای با ایران، با توجه به وضعیت 

اپیدم��ی وی��روس کرونا در جهان، فع��اًل برنامه ای برای برگزاری نشس��ت 
حضوری ندارند، ولی بح��ث و گفت وگو درباره اوضاع پیرامون برنامه جامع اقدام 
مش��ترک )برجام( در قالب کنفرانس های تلفنی انجام می ش��ود و رایزنی های در 

سطح کارشناسان در آینده نزدیک برنامه ریزی شده است.
ریابک��وف در گفت وگو با این خبرگزاری در این باره گفت: ما با یکدیگر به صورت 
کنفرانس تلفنی همواره در تماس هستیم. اخیراً چندین دور مذاکرات تلفنی در 

شکل و سطوح مختلف در این باره انجام  شده است.  تسنیم 

کمالوندی 

سازمان انرژی اتمی با همه توان به میدان مبارزه با کرونا آمده است


