
با توجه به اقدامات و سخنان ترامپ در شرایط شیوع کرونا، 
می توان به نکات بس��یاری مهمی در م��ورد امریکا و رفتار 
جهانی این کش��ور با دیگر کش��ورها از جمله ایران دس��ت 

یافت.   
این بررسی نشان می دهد که نه تنها افکار عمومی امریکا از 
رویکرد دولتش��ان در مواجهه با شیوع ویروس کرونا رنج می 
برن��د بلکه دولت این کش��ور در این زمان با اتخاذ رویکردی 
گانگس��تری حتی به همپیمانان خود نی��ز رحم نکرده و در 
این میان بیش از هر کشوری ایران را تحت فشار قرار داد تا 
امیال سیاس��ی خود را با استفاده از این شرایط بر کشورمان 

حاکم کند. 
جالب آنجاست که کاخ س��فید مدعی است، تحریم ها علیه 
ای��ران ش��امل تجهیزات پزش��کی، بهداش��تی و محصوالت 
کشاورزی نیس��ت،  اما این فقط یک ادعای بی اساس است 
و در عمل تحریم های آمریکا همه بخش های بشردوس��تانه 

درباره ایران را هدف قرار داده است.
در عم��ل ب��ه دلیل تحریم های بانک��ی و تحریم ها در بخش 
حم��ل و نقل خارجی ایران، امکان خرید و انتقال این کاالها 
به ایران وجود ندارد و ادعای کاخ س��فید درباره عدم تحریم 

ملزومات بشردوستانه تنها در حد حرف و شعار است.
 رفتار جهانی ترامپ 

ترامپ در واکنش به ش��یوع کرونا سه مرحله انکار، پذیرش 
و اته��ام را طی کرد.  وی از زمان آغاز بحران کرونا در جهان 
ابتدا به تمسخر و تحقیر کشورهای دیگر پرداخت و گفت که 
آمریکا توانمندی باالیی دارد و بحران کرونا در آمریکا چندان 

رشد نکرده و تهدیدی برای آمریکا نخواهد بود. 
اما بعدها مشخص شد که این یک ادعای توخالی است.

 به  مرور زمان و با ورود ویروس کووید19 به ایاالت متحده، 
رئیس جمهور آمریکا عملکرد کندی را از خود نش��ان داد و 
فض��ا را برای طرح انتقادات از خ��ود در داخل امریکا فراهم 
س��اخت. این درحالی ب��ود که جامعه پزش��کی و اطالعاتی 
آمری��کا هفته ها پیش، از فراگیری درب��اره وقوع یک فاجعه 
بهداش��تی به کاخ سفید هش��دار داده بود اما دونالد ترامپ 
رییس جمهوری این کش��ور همه گزارش ها و یادداشت ها را 
پش��ت گوش انداخت و زمانی وارد عمل ش��د که ویروس به 

همه ایالت ها رسیده بود. 
نیوی��ورک تایمز در این باره نوش��ت: اختالف��ات داخلی در 
دولت، فقدان برنامه ریزی و اعتقاد شخص رئیس جمهوری به 

غریزه اش منجر به واکنشی دیرهنگام در مقابل کرونا شد.
در ماه ژانویه زمانی که ترامپ بارها خطر کرونا را کم اهمیت 

جلوه می داد و بر مس��ائل دیگری تمرکز کرده بود گروهی از 
چهره های داخل دولت، از مشاوران ارشد کاخ سفید گرفته تا 
کارشناسان وزارتخانه ها و آژانس های اطالعاتی تهدید پیش 
روی کشور را شناسایی کرده و زنگ خطر را به صدا درآورده 
بودند، اما او  در فهم میزان خطر و لزوم اقدام در برابر آن ُکند 
عمل کرد و در عوض، حفاظت از دس��تاوردهای اقتصادی و 
رد هش��دارهای مقامات ارشد تمرکز کرده بود. پس از توقف 
پروازهای اروپ��ا و آمریکا و همچنین دزدیدن ماس��ک های 
کش��ورهای دیگر پای پرواز، رئیس جمهور آمریکا، عالوه بر 
انتقاد در کش��ورش، به طور همزمان مورد انتقاد کشورهای 
دوست و متحد خود نیز قرار گرفت. این تحوالت در مجموع 
روند مطلوبی را برای ترامپ نزد افکار عمومی رقم نزد. یکی 
از این مشاوران ترامپ در این باره گفت: هنگامی که وی در 
اواسط ماه مارس با فاصله گذاری اجتماعی در سراسر کشور 
موافق��ت ک��رد و بخش زیادی از اقتصاد عماًل متوقف ش��د، 
رییس جمهوری وحش��ت زده و مضطرب به نظر می رسید و 
گیج و منگ بود. وی افزود: وی  ش��انس انتخاب دوباره خود 
را در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری به اقتص��اد گره زده بود؛ 

اقتصادی که یکباره غل و زنجیر شد.
دونال��د ترامپ در ادامه و طی روزهای اخیر، نه  تنها س��عی 
نکرده که در راس��تای کاه��ش اختالفات گام بردارد، بلکه با 
حمایت از معترضان به قرنطینه در تش��دید دوقطبی سازی 

جامعه آمریکا حرکت کرد.
درحالی که اولویت فعلی دنیا، مدیریت و مهار کرونا و تولید 
موثرترین واکسن برای ریشه کن کردن این بیماری است اما 
اولویت ترامپ بازی سازی سیاسی برای پیروزی در انتخابات 
نوامبر اس��ت. او به جای رف��ع ضعف های خود مرتباً چین را 
متهم می کند که درباره انتش��ار این ویروس اطالعات کافی 
را ارائه نکرده اس��ت. وی حتی از کرونا س��کویی برای حمله 
دوب��اره به نهادهای بین المللی ایجاد کرده و گفته که بودجه 
س��ازمان جهانی بهداش��ت را قطع می کن��د . وی همچنین 
رس��انه ها را به ایجاد وحش��ت متهم کرد و در حالی از روند 
نزولی مبتالیان به کرونا در امریکا خبر داد که س��ازمان های 

اطالعاتی این کشور ادعای ترامپ را رد کردند. 
جالب اینجاس��ت که رئیس جمهوری آمریکا که هیچگاه از 
ماسک صورت اس��تفاده نکرد و توصیه او برای درمان کرونا 
به وسیله تزریق و نوش��یدن مواد ضد عفونی کننده موجب 

افزایش آمار مسمومیت ها در امریکا شد.
 افکار عمومی امریکا چه می گوید؟

اقدام��ات ترام��پ در مقابله ب��ا کرونا تنها موج��ب تاختن 
دموکرات ها به وی ش��د بلکه مردم ، بخش های بیمارستانی 
، آموزش��ی و ... نیز از وی انتقاد کردند . از جمله این انتقاد، 
نبود آمادگی الزم برای چنین تهدیدی در کش��وری بود که 

مدعی بزرگترین قدرت جهانی است. 
نوآم چامس��کی نظریه پرداز سیاسی مش��هور آمریکایی در 
این باره  گفت: بالی کرونا وحش��تناک است، اما قرار گرفتن 

هدایت امور آمریکا و مس��ائل سیاسی به دست فردی مانند 
ترامپ، مصیبت بار تر است.

 نظر سنجی ها چه می گوید؟
نظر س��نجی های متعدد نی��ز از نارضایتی م��ردم امریکا از 
رویکرد ترامپ س��خن می گوید. ادامه ش��رایط کرونایی در 
آمریکا فشار بیش��تری به خانواده های با درآمد پایین آورده 
و این فش��ار با فش��ار ترس از بیماری مضاعف شده است. بر 
اساس نظرسنجی مؤسسه پیو در ماه آوریل فقط حدود 23 
درص��د از آمریکایی ها که عمدتاً درآم��د پایین دارند، منابع 
مال��ی اضطراری برای ادامه معیش��ت تا 3 م��اه را دارند. 43 
درصد آمریکایی ها در این نظرسنجی گفته اند که یا خودشان 
یا یک نفر از اعضای خانواده ش��ان به دلیل شیوع کرونا شغل 
خود را از دست داده یا دچار کاهش حقوق شده اند. این رقم 
میان خانواده های کم برخوردار حدود 52 درصد بوده اس��ت. 
53 درص��د از خانواده های کم درآمد نیز در این نظرس��نجی 
گفته ان��د که توانایی پرداخت قبض ه��ا را ندارند. آمار باالی 
مبتالیان و جان باختگان  نش��ان می دهد که تا  زمان پیدا 
ش��دن یک داروی موثر برای کرونا، فعال فرمول اتهام زنی به 
چین را دنبال می کند تا ش��اید اندکی از تاثیرات سیاس��ی 

بحران اقتصادی و بهداشتی بر کاخ سفید کاسته شود.
از س��وی دیگر واش��نگتن تایمز نوشت؛ نظرسنجی مؤسسه 
راسموسن )Rasmussen( نشان می دهد که  بیش از 4۰ 
درص��د از کل رای دهندگان آمریکای��ی، »دونالد ترامپ« را 

مسئول اصلی بحران کرونا می دانند نه کشور چین.
 فشار مضاعف بر ایران 

 در این میان، ایران نخس��تین موارد ابتال به کرونا را در 19 
فوریه گزارش کرد. درحالی که  وضعیت بی س��ابقه ای که بر 
اث��ر کرونا ایجاد ش��ده، ایران را به خرید و دریافت ماس��ک، 
دس��تگاه های تنفس مصنوعی و س��ایر تجهیزات پزش��کی 
نیازمن��د ک��رد؛ اما واردات ای��ن اقالم به دلی��ل تحریم های 

یکجانبه ایاالت متحده تقریباً غیرممکن بود. 
تندروهای حاضر در کابینه دونالد ترامپ مانند مایک پمپئو، 
وزیر خارجه به »کرونا« به چشم فرصتی برای افزایش فشار 
بر ایران نگاه کرده و امیدوار بودند که با این ابزار بتوانند ایران 

را به پای میز مذاکره با امریکا بنشانند. 
از یک س��و تحری��م هایی که درهماهنگی ب��ا پاندمی کرونا 
ب��ر مردم ایران اعمال می ش��د؛  جان و اقتصاد بس��یاری از 

خانواده های ایرانی که از ویروس کرونا به ش��دت آس��یب 
دی��ده اند با مخاطره و تهدید مضاعف و جدی مواجه کرده  
و در عی��ن حال با ایج��اد  محدودیت  های وس��یعی برای 
انجام مبادالت بانکی و بین المللی مسیرتأمین سریع منابع 
مال��ی برای واردات بشردوس��تانه به وی��ژه دارو، تجهیزات 
پزش��کی و مواد غذای��ی برای ایرانیان را مس��دود کرد. در 
ای��ن میان دولت امریکا به ش��یوه ای کاماًل عوام فریبانه از 
تبادل زندانیان ایرانی در امریکا و حفظ س��المت جان آنها 
در این کش��ور سخن می گفت. ش��اید تصمیم ترامپ برای 
کمک به ایرانیان این بود که برای مقابله با ش��یوع کرونا 5 
ش��خص و 15 شرکت را در لیس��ت مجازاتهای ضد ایرانی 
خ��ود وارد کرد تا مانع از تامین اق��الم دارویی و تجهیزات 
پزش��کی و ارس��ال کمکهای بشردوس��تانه به ایران شود و 
در نتیجه وی��روس کرونا در ایران گس��ترش پیدا کند. در 
حقیقت مقامات آمریکایی تماماً و ش��دیداً پای کار آمده و 
س��عی کردند آنچه را که کرونا بر سر ایران نیاورده را،  آنها 
انجام دهند. در حالی که پزش��کان و پرس��تاران ایرانی  با 
وجود تحریم های آمریکا، برای نجات جان انسان ها شبانه 
روز تالش می کنند، مقامات ارش��د دولت آمریکا، مرتباً در 
فضای رس��انه ای و بین المللی ایران را به پنهانکاری متهم 
کرده و س��ناریوی وحش��ت افکنی را این بار در قبال ایران 

بکار بستند. 
رس��انه های فارس��ی زبان خارج از کشور هم مثل همیشه 
در رکاب دولت آمریکا مضایقه نکرده و برای س��لب آرامش 

روانی جامعه ایران سنگ تمام گذاشتند. 
مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در 15 اس��فند گفته بود 
ک��ه آمریکا به ای��ران برای کمک به مقابله با ش��یوع کرونا 
پیش��نهاد کمک داده اس��ت و او امیدوار اس��ت تهران این 
کم��ک را بپذی��رد. تناق��ض در اظهارات پامپئ��و در همان 
س��خنرانی او مش��هود بود. او حتی ظاهر کار را حفظ نکرد 
و بالدرنگ در همان س��خنرانی گف��ت که »ما باید ایران را 
منزوی کنیم، س��عی کنیم که آن را تحت فشار بگذاریم تا 

رفتار خود را تغییر دهد.« 
در نهایت شیوع کرونا به  ایران محدود نمی شود و ویروس 
مرز نمی شناس��د،  بنابراین آمریکا با این کار نه تنها تالش 
م��ی کند مردم ایران را به کش��تن دهد بلک��ه مردم دیگر 

کشورها را هم تهدید می کند.

ذوالنور:

برجام فقط از سوی ایران 
اجرا شد

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: »برجام« فقط از س��وی ایران اجرا ش��د و در حال 

حاضر هم چیزی از برجام باقی نمانده است.
حجت االس��الم مجتبی ذوالنور ، با اش��اره به سرنوش��ت 
برجام، گفت: چیزی از برجام باقی نمانده اس��ت تا بتوان 
آن را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

شورای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی افزود: یکی از مهمترین مس��ائل برجام، تعهدات ما و 
تعهدات طرف مقابل بود و مس��ئله حائز اهمیت دیگر آن 
بود ک��ه تحریم هایی که علیه ایران اعمال می ش��ود، رفع 
ش��ود. رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تحریم ها علیه ایران 
همچنان پابرجاس��ت، تصریح کرد: این در حالی است که 
ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بوده اس��ت و در حال 
حاض��ر نیز ما ب��ه دلیل اینکه طرف مقاب��ل اقدامات خود 
را انج��ام نمی دهد، تعهدات خ��ود را کاهش داده و برخی 
را کنار گذاش��ته ایم. ذوالنور گفت: بنابراین دیگر طرفین 
برج��ام، تعهدی به مفاد این قرارداد ندارند و برجام تنها از 
سوی جمهوری اس��المی ایران اجرا شد و چیز دیگری از 

برجام اجرایی نشده است.  مهر 

نقوی حسینی خبر داد 

حذف ماده عدم رویارویی 
با ورزشکاران رژیم 

صهیونیستی 
س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی از حذف ماده مربوط به 
عدم رویارویی با ورزش��کاران رژیم صهیونیستی خبر داد. 
سیدحس��ین نقوی حسینی، س��خنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس اظهار کرد: کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی 
در جلس��ه ای به بررس��ی جزئیات طرح مقابله با اقدامات 

خصمانه رژیم صهیونیس��تی پرداخ��ت و مواد 15 گانه آن 
را تصویب کرد. 

او افزود: در آخرین بررس��ی کمیس��یون بنابر پیش��نهاد و 
درخواس��ت وزارت ورزش بند مرب��وط به عدم رویارویی با 
ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شده است. همچنین 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
از حضور وزیر دفاع و معاونان وی در جلس��ه کمیس��یون 
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی خبر داد. نقوی حس��ینی 
افزود: در این جلس��ه آخرین دس��تاورد های دفاعی کشور 
مورد بررسی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس بیان کرد: ش��نبه هفته آینده 
جلسه اختتامیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

برگزار خواهد شد. باشگاه خبرنگاران جوان  
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كتایون مافی

رسول اكرم )ص(: بهشت، مشتاق چهار شخص است: خوراک دهنده به گرسنه
نگه دارنده ی زبان، تالوت کننده قرآن، روزه داران ماه رمضان

گزارش

در نشست كميسيون زیربنایی مجمع 
تشخيص مطرح شد؛

انتقاد ميرسليم از پایين بودن رشد 
اقتصادی در برنامه های توسعه

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص 
مصلح��ت از پایین بودن میزان رش��د اقتصادی در 
برنامه های توس��عه انتقاد ک��رد و گفت: برنامه های 
توسعه باید با رویکرد واقع گرایانه و عقالنی تدوین 
ش��ود. نشست تخصصی »بررس��ی نتایج فراتحلیل 
تطبیق سیاست های کلی نظام با برنامه های توسعه 
بعد از انقالب اس��المی«،  در کمیس��یون زیربنایی 
و تولیدی مجمع با حضور س��یدمصطفی میرسلیم، 
رئی��س کمیس��یون زیربنایی و تولی��دی دبیرخانه 
مجمع، رؤس��ا و دبیران کمیته ه��ای تخصصی این 

کمیسیون برگزار شد.
در این نشست، ابتدا رئیس کمیته حمایت از تولید 
مل��ی، صنعت، معدن و فن آوری به ارائه »فراتحلیل 
تطبیق سیاست های کلی در برنامه های توسعه بعد 
از انقالب اس��المی« پرداخ��ت و پس از توضیحاتی 
پیرام��ون نتایج ای��ن فراتحلیل، اعضای نشس��ت، 
نظرات و پیش��نهادهای خ��ود را در زمینه مباحث 
مطرح کردند. در پایان این نشس��ت، سیدمصطفی 
میرسلیم، در جمع بندی مباحث ارائه شده، گفت: 
آینده نگ��ری از ملزوم��ات اساس��ی و ض��روری در 
برنامه های توس��عه است که در تدوین برنامه هفتم 

در سال آینده باید مد نظر قرار گیرد.
وی همچنین ضرورت ایجاد کارگروهی متشکل از 
رؤسای کمیته های تخصصی این کمیسیون را مورد 
تأکی��د قرار داد و ضمن انتقاد از پایین بودن میزان 
رش��د اقتصادی در برنامه های توسعه، گفت: برنامه 
های توس��عه باید با رویکرد واقع گرایانه و عقالنی 

تدوین گردد. 
رئی��س کمیس��یون زیربنایی و تولی��دی دبیرخانه 
مجمع گفت: رویکرد برنامه های توسعه در خصوص 
تح��والت سیاس��ی و اقتصادی پیش رو در س��طح 
کش��ور، طوری تنظیم ش��ود که فرایند اجرای آن 
دس��ت خ��وش بی ثبات��ی در واکنش ب��ه تحوالت 

سیاسی و اقتصادی نگردد. آنا

شورای هماهنگی تبليغات اسالمی: 
برنامه دیگری باعنوان روز قدس 

برگزار نمی شود 
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی با اش��اره به 
س��خنرانی زنده رهبر انق��الب در روز جمعه اعالم 
ک��رد: به منظور کس��ب فیض حداکث��ری از بیانات 
ولی امر مس��لمین هیچ برنامه دیگری تحت عنوان 

روز قدس در هیچ  نقطه از کشور برگزار نمی شود.
ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغات اس��المی ب��ا صدور 
اطالعیه ای با اش��اره به سخنرانی زنده رهبر معظم 
انقالب اس��المی در روز جمعه اعالم کرد: به منظور 
کس��ب فیض حداکثری از بیانات ولی امر مسلمین 
هیچ برنامه دیگری تحت عنوان روز قدس در هیچ  

نقطه از کشور برگزار نمی شود.
متن اطالعیه ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

به شرح زیر است:
و  برجس��ته ترین  از  یک��ی  ق��دس  جهان��ی  »روز 
ماندگارترین یادگاران احیاگر اس��الم ناب محمدی 
)صلی اهلل علیه و آله وس��لم(  حضرت امام خمینی 
)رض��وان اهلل تعالی علیه(  و نم��اد صف بندی حق 
در مقاب��ل باطل و مظهر حمای��ت جهانی از مردم 

رنج کشیده فلسطین است.
ای��ن اطالعیه می افزاید : روز قدس نمایش وحدت 
و یکپارچگی جهان اس��الم به ویژه ملت مس��لمان 
ایران در موضوع فلسطین و حمایت از آرمان قدس 
ش��ریف به مثابه مسأله اول جهان است. آرمانی که 
متعلق به همه ابناء آزادی خواه بشر و درد مشترک 
همه انس��ان های عدالت طلب به عن��وان حادثه ای 
برای موحدین و مؤمنان در اعصار گذش��ته، حال و 
آینده از روزی که مسجداالقصی پایه گذاری شد تا 

همیشه تاریخ است.

خبر

آگهى مزایده عمومى شهردارى باقرشهر (تجدید مزایده)

سعید استاد فرج - شهردار باقرشهر

شهردارى باقرشهر به استناد مجوز شماره 5/3/2661-98/07/28 شوراى محترم اسالمى باقرشهر در نظر دارد امالك ذیل را به مدت یکسال از طریق 
مزایده عمومى به اشخاص حقیقى یا حقوقى بصورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود پس از چاپ آگهى تجدید مزایده 
جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالى شهردارى باقرشهر واقع در شهررى جاده قدیم تهران - قم مراجعه یا با تلفن 55203710 داخلى 324 تماس حاصل 
نمایند. بدیهى است شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده برندگان مزایده مى باشد. مهلت دریافت اسناد 
از شرکت کنندگان تا پایان وقت ادارى 99/03/10 و اسناد در مورخه 99/03/11 در کمیسیون معامالت مفتوح مى گردد هزینه خرید اسناد هر پالك ثبتى 

500/000 ریال مى باشد.

استاندارى تهران 
شهردارى باقرشهر

قیمت آدرسوضعیت کلىمساحت (مترمربع)پالك ثبتىردیف کارشناسى 
اجاره ماهیانه

سپرده شرکت 
در مزایده

باقرشهر خیابان شهید مصطفى خمینى داخل تجارى17012 اصلى1
پاساژ

2/460/000 ریال4/100/000 ریال

باقرشهر خیابان شهید مصطفى خمینى داخل تجارى17010 اصلى2
پاساژ

2/280/000 ریال3/800/000 ریال

شهید تجارى3093/226441 خیابان  رجایى  شهید  بلوار  باقرشهر 
فیروزى

4/800/000 ریال8/000/000 ریال

شهید تجارى4093/226441 خیابان  رجایى  شهید  بلوار  باقرشهر 
فیروزى

4/800/000 ریال8/000/000 ریال

شهید تجارى5093/226441 خیابان  رجایى  شهید  بلوار  باقرشهر 
فیروزى

4/800/000 ریال8/000/000 ریال

باقرشهر انتهاى خیابان 30 مترى امام خمینى تجارى170162/16 اصلى6
(ره) مجتمع تجارى و ادارى (فیروزکوهى)

19/800/000 ریال33/000/000

امریکایی ها، دولت را عامل اصلی شیوع کرونا می شناسند 

ترامپ مصیبت بار تر از کرونا


