
طرح ایران برای توقف درگیری های 
قره باغ

گام تهران برای نقش 
آفرینی در معادالت 

منطقه ای

درحال��ی مقامات جمهوری اس��امی ای��ران از ارائه  
طرح��ی ب��رای توق��ف درگیری های قره باغ س��خن 
گفته اند که ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ اگر طرح 
مذک��ور مورد پذیرش قرار گی��رد، می تواند به عنوان 
پش��تیبان از حمایت س��ازمان ملل متحد و شورای 

امنیت این سازمان برخوردار شود.
مسئله قره باغ بیش از ۳ دهه است که به یک کانون 
بحران تبدیل ش��ده و با توجه به اختافات ساختاری 
میان ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان کش��ور های 
فرامنطق��ه ای و برخ��ی کش��ور های منطق��ه از این 

اختاف به دنبال تحقق اهداف شوم خود هستند.
بحران قره باغ طی یک هفته گذش��ته تبدیل به خبر 
اول منطقه و حتی جهان ش��ده است و جنگ شکل 
گرفته بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان عاوه بر 
کش��ورهای 2 طرف، کشورهای همسایه را نیز تحت 

تأثیر قرار داده است.
حتی گزارش هایی از برخی تعرضات انجام ش��ده به 
خاک جمهوری اسامی ایران در جریان درگیری های 
اخیر بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان 
منتشر ش��ده که با واکنش مقامات کشورمان همراه 
ش��د؛ چنانچه س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی در 
واکنش به برخی تعرضات به خاک کش��ورمان گفت: 
تحرکات در مناطق مرزی کش��ورمان به طور جدی و 
با حساس��یت تمام از س��وی جمهوری اسامی ایران 

در ح��ال رصد اس��ت و در این ارتب��اط  ضمن اعام 
غیرقابل تحمل بودن هرگونه تعرض از سوی هر یک 
از طرف های درگیر در منطقه به خاک کشورمان، به 
همه طرف ها در زمینه مراقبت الزم در این خصوص 
هشدار جدی می دهیم. دیروز نیز سعید خطیب زاده 
س��خنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی 
خود از ارائه طرحی از سوی جمهوری اسامی ایران 
برای پایان دادن به مناقش��ه قره باغ خبر داد و گفت: 
جمهوری اس��امی ایران طرحی را آماده کرده که با 
مشورت با جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دولت های 
منطقه و همسایگان پیگیری خواهد شد و امیدواریم 
در چارچوب این طرح که در حال بررسی های نهایی 
است، بتوانیم هر چه زودتر به این جنگ پایان دهیم. 
سعید خطیب با اشاره به تحوالت قره باغ گفت: اتفاق 
و جنگی که در مرزهای شمال غربی ایران در جریان 
است با حساسیت و دقت بررسی می کنیم. از روز اول 
اعام کردیم که مس��یر نظامی برای حل و فصل این 
منازعه چندین ده��ه ای وجود ندارد. ضمن تاکید بر 
احترام بر تمامی��ت ارضی آذربایجان و خروج نیروها 
از شهرهای اش��غالی، تاکید می کنیم که باید هر چه 
زودتر درگیری نظامی متوقف ش��ود و گفت وگوهای 

سیاسی و زماندار شروع شود.
دکتر صدرالحس��ینی کارش��ناس مس��ائل مس��ائل 
سیاس��ت خارجی در گفت وگو با سیاست روز در باره 
طرح پیش��نهادی ای��ران برای حل مناقش��ه قره باغ 
گفت: بیش از یک هفته از مناقش��ه قره باغ که به دو 
کشور ارمنس��تان و آذربایجان بطور مستقیم مربوط 
می گ��ردد، می  گذرد و متأس��فانه هر لحظه آتش این 

مناقشه شعله ور می شود.
وی افزود: هنوز مش��خص نیست ش��روع کننده این 
درگی��ری نظامی را کدام یک از این دو کش��ور آغاز 
کرده اما آنچه مش��خص اس��ت طی ۳ دهه گذش��ته 
که این مناقش��ه هر از گاهی مانن��د آتش میان این 
دو کش��ور افروخته می ش��ود؛ کش��ورهای مینسک 
که ش��امل سه کشور آمریکا، روس��یه و فرانسه بوده 
است یا نخواس��تند و یا نتوانستند این اختاف را به 
پایان برس��انند و یا طرحی برای تقلیل آن که بتواند 
از حم��ات این دو کش��ور ب��ر مواضع کش��ور دیگر 
جلوگی��ری نماید ارائه دهند. صدرالحس��ینی معتقد 
است؛ قطعنامه های ش��ورای امنیت سازمان ملل در 
س��ال 199۳میادی نیز نتوانسته است آبی بر روی 
این آتش بریزد. اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به اینکه 
مناقشات قره باغ از س��الیان بسیار دور در دوره های 
مختلف فراز و فرودهای زیادی داش��ته اما در شرایط 
کنونی به نقطه حساس��ی رسیده است، اظهار داشت: 
یکی از مهمترین دالیل این حساس��یت دخالت رژیم 
متجاوز صهیونیس��تی اس��ت که با فروش ساح های 

مختل��ف به دو ط��رف منازع��ه یعن��ی آذربایجان و 
ارمنس��تان به دنبال نزدیکی به هر دو کشور است تا 
بتواند با تحریکات خود، تداوم این جنگ و خونریزی 
را که تاکنون تعدادی قربانی غیر نظامی داشته است 

افزایش دهد. 
وی در ادام��ه گفت: ای��ن رژیم جنایت��کار با فروش 
تسلیحات خود سعی دارد منطقه ژئوپولوتیک قفقاز را 
به منطقه ای برای دخالت  و آتش افروزی های خویش 
تبدیل کند تا به این وس��یله بتواند حواس رس��انه ها 
و افکار عمومی جهان را از کش��تار فلس��طینیان و از 
س��رزمین های اسامی دور کرده و در ضمن به دلیل 
ورود تروریست های تکفیری از لیبی و سوریه توسط 
ترکیه به این مناطق جنگ و س��تیز را گسترش دهد 
و شرایطی را پدید آورد که امنیت رژیم صهیونیستی 
افزایش یافته تا در ذیل آن به جنایات خود توس��عه 

بیشتری بخشد. 
کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی تصریح کرد: با 
توجه به نزدیکی این مناقش��ه به مرزهای جمهوری 
اس��امی و جایگاه ویژه ای که ایران در این منطقه از 
آن برخوردار است نمی تواند نسبت به این مناقشه بی 
تفاوت و بااثر باشد؛ البته این نقش آفرینی از آنجایی 
پر رنگ تر می شود که آذربایجان دومین کشور شیعه 
جهان بوده و حمایات از شیعیان و مسلمانان به عنوان 
یکی از اصول تصریح شده در قانون اساسی جمهوری 
اسامی اس��ت. وی بیان داش��ت: از آن طرف کشور 
ارمنس��تان نیز همس��ایه ای بی آزار و طرف معامات 
جمهوری اسامی ایران بوده است. براین اساس طرح 
صلح ایران به عنوان بزرگترین و مقتدرترین کش��ور 
همسایه این دو کشور طرحی جامع و منطقه ای است 

که شامل همه کشورهای حوزه قفقاز خواهد شد. 
وی با اش��اره به اینکه این ط��رح را می توانیم به نام 
۳+۳بنامی��م که ش��امل ایران و روس��یه، آذربایجان 
ارمنس��تان و دو کش��ور دیگر منطقه ای می باشد که 
می توان��د طرحی جام��ع با حضور این چند کش��ور 
پیرامونی به نتیجه قطعی قابل بهره برداری برس��د و 
صلح و آرامش را برای مردم منطقه به ارمغان بیاورد، 
خاطرنش��ان ک��رد: اگر این طرح به توافق هر ش��ش 
کشور برس��د می تواند به عنوان پشتیبان از حمایت 
س��ازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان نیز 
برخوردار گردد که به این وسیله ضمانت اجرایی آن 
افزایش یافته و به عنوان یک طرح جامع بین المللی 
مورد پذی��رش واقع گردد. وی گف��ت: نقش آفرینی 
جمهوری اس��امی ایران در منازعات منطقه ای برای 
اثب��ات اقتدار و نفوذ منطقه ای ایران و زمینه س��ازی 
برای برای نقش آفرینی ه��ای بین المللی را افزایش 
خواهد داد و حل مناقش��ه قره باغ آزمایشی مناسب 

برای این مسئله محسوب می گردد.
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هدی بذرافشان

از ح��اال که جنب و ج��وش و تح��رکات انتخاباتی احزاب و 
گروهها برای انتخابات 1400 ش��روع شده است ، یک سوال 
بیش از هر چیز ذهن را به خود مش��غول کرده است، سوال 
این است که گزینه مناسب برای انتخابات ریاست جمهوری 

در شرایط فعلی کیست؟ 
 در حال حاضر نام گزینه هایی برای انتخابات 1400 شنیده 
می شود، اصولگرایان و اصاح طلبان هرکدام در طیف خود 
کاندیدا های سرشناس��ی دارند که آماده حضور در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری هس��تند، اما این که کارآمدی نیز داشته 
باشند هنوز در محاق است. رایزنی ها و بحث های زیادی تا 
انتخابات صورت می گیرد که در نهایت به معرفی یک نامزد 
بینجامد، اما نظر مردم در این باره چیست و آیا این نامزدها 
گزینه های مناسبی برای ریاست جمهوری به شمار می روند؟ 
آیا ش��عارها و س��ایق سیاس��ی باز هم می تواند برای مردم 
گزینه ای برای انتخاب باش��د یا ن��ه؟ رفتارها و عملکردها تا 
چه حد می تواند در رقابت برای ورود به پاستور مؤثر باشد و 
آیا اگر افرادی در گذشته عنوانی داشته یا در مسئولیت های 
مختلف فعالیت کرده اند می توانند کاندیدای اصلح برای مردم 

باشند؟
همه می دانیم که امروز ش��رایط کش��ور با ش��رایط گذشته 
متفاوت اس��ت، مشکات اقتصادی ، بیکاری، فشار دشمنان 
از ی��ک س��و و عملکردها و مدیریت ه��ای ناکارآمد برخی از 
مسئولین، رفاه زدگی و بی تفاوتی آنها و البته فساد، شرایط 

خاصی را ایجاد کرده است
در این میان گروههای سیاس��ی باید در نظر داش��ته باشند 
که دیگر نمی توانند با ابزار گذش��ته فرد مورد نظر خود را به 
عن��وان رئیس جمهور راهی پاس��تور کنند. مردم با توجه به 
نیازهای امروز خود شاید در انتخابات ریاست جمهوری سال 
1400 به کاندیداهایی رأی بدهند که با تجربیات گذش��ته 

قابل ارزیابی نباشد. 
 اقتصاد اولین گزینه 

ایران روزها مشخص است که مردم ایران به شدت سیاست 
زده شده اند ، شعارهای پوپولیستی، کابینه ژنرال ها، وابستگی 
به حزب و جناح هر کدام فاکتورهای بود که به شکلی مورد 
تجرب��ه مردم قرار می گرفت و م��ردم می دانند که آزموده را 
آزمودن خطاست. سر مردم دیگر کاه نمی رود، مردم گرفتار 
مشکات اقتصادی بسیاری هستند و حاال به دنبال کسی از 
جنس خود هستند که اقتصاد را به خوبی بشناسد آن هم از 

نوع اقتصاد مقاومتی. 
سید حس��ین نقوی حسینی س��خنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در این باره به خبرنگار 
سیاست روز گفت: شاید با نزدیک شدن به انتخابات 1400 
فعالیت های جریان های سیاسی، اشخاص، جناح ها و جبهه ها 
فعال تر ش��ود و افراد قصد خودش��ان را ب��رای کاندیداتوری 

ریاس��ت جمهوری بیش��تر عملیاتی کنند، در این میان نام 
افرادی که در مس��ئولیت های مختلف نیز فعالیت می کنند 
و برای مردم ش��ناخته شده اند نیز مطرح است،اما یک سوال 
در میان مردم وجود دارد و آن این است که تفاوت این افراد 

با یکدیگر چیست؟
وی افزود:م��ردم می گوین��د همگ��ی ای��ن اف��راد زمانی در 
مس��ئولیتی فعالی��ت کرده اند یا هنوز هم هس��تند، چه نوع 

عملکردی داشته اند؟ آیا در عمل موفق بوده اند؟
این کارش��ناس مسائل سیاسی با اش��اره به اینکه مهمترین 
فاکت��ور ب��رای مردم این اس��ت ک��ه کاندیداهای ریاس��ت 
جمه��وری چه برنامه و راهکاری دارند، تصریح کرد: در حال 
حاضر مهمترین مشکل مردم مشکات اقتصادی است. مردم 
می پرسند آیا فرد مورد نظر برنامه و راهکاری برای حل این 
مش��کات دارد؟ آیا برنامه ای دارد که مش��کات اقتصادی 
مردم حل ش��ود، ت��ورم کاهش یاب��د، راه حلی برای کاهش 
ارزش پ��ول ملی، حل تحریمها  مقابله با بی کاری و هزاران 

مشکل دیگر دارد؟ 
نقوی حس��ینی با تاکید بر اینکه هوش سیاسی مردم کامًا 
باالس��ت و مردم به دنبال برنامه هس��تند، خاطرنشان کرد: 
مردم بر این باورند افرادی که تاکنون مس��ئولیتی در کشور 
داشتند، آیا در مسئولیت خود عملکرد قابل قبولی را عرضه 

کرده اند که حاال زمام امور کل کشور را به دست گیرند؟ 
وی گفت: مهمترین فرقی ک��ه مردم میان افراد می گذارند 

برنامه و راهکارهای آنها برای حل مشکات موجود است. 
 خدشه بر باورهای مردم 

از س��وی دیگر صادق زیبا کام اس��تاد دانشگاه و کارشناس 

مسائل سیاسی نیز در گفتگو با خبرنگار سیاست روز گفت: 
متأس��فانه یکی از نتایج حاصل از انتخاب روحانی به عنوان 
رئیس جمهور در دور دوم انتخابات این بود که باور سیاسی 
بسیاری از مردم به صندوق های رأی خدشه دارد شده است. 
وی افزود: متاسفانه حتی در این دوره دوم ریاست جمهوری 
یک مورد تغییرات جدی در کشور یا سیاست خارجی دیده 
نش��ده و همه سیاست هایی که از گذش��ته در جریان بود و 

ادامه پیدا کرد. 
زیبا کام هشدار داد: باید همگان در جریان باشیم که مردم 
با این باور می گویند نباید امیدی به تغییر در آینده داش��ت 
و عملک��رد 4 س��اله روحانی امید تغییر را در مردم کش��ت. 
وی با اش��اره به اینکه اص��اح طلبان بای��د بدانند که بدنه 
اجتماع��ی اصاح طلبان دیگر حاضر نیس��تند که برای آنها 
پای صندوق های رأی بروند، اظهار داش��ت: گمان نمی کنم 
که مشارکت باالیی از سوی این بدنه در انتخابات آتی وجود 

داشته باشد. 
 مباحثه و مناظره در مورد برنامه ها 

در این می��ان کارشناس��ان تاکید می کنند اگر قرار اس��ت 
مباحث��ه و مناظ��ره انتخاباتی برای تبلی��غ کاندیدایی انجام 
شود، این مناظره باید در باره برنامه های کاندیداها برای حل 

مشکات کشور باشد. 
نقوی حسینی به سیاس��ت روز در این باره گفت: کسی که 
می تواند مش��کات و موانع اقتصادی را حل کند باید برنامه 
خود را در این مباحثه ها و مناظرات برای مردم تشریح کند. 
دوره اتهام زنی و زیر سوال بردن، متهم کردن دیگران به بی 
کفایتی و ... گذش��ته است و جذابیتی برای مردم ندارد. وی 

افزود: مردم می خواهن��د بدانند، زمانی که خط فقر زیر 10 
میلیون تومان رفته، کسی که مدعی پست ریاست جمهوری 
اس��ت چه برنام��ه ای برای این ش��رایط دارد، آی��ا می تواند 
مش��کات و موانع اقتصادی را از پی��ش روی مردم بردارد و 

زمینه ساز اشتغال و بهبود شرایط زندگی مردم باشد؟
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ده��م تاکید کرد: جناح بازی فایده ای ندارد مردم برنامه می 

خواهند آن هم برنامه های عملیاتی نه شعارگونه .
 شاخصه های خاص 

از س��وی دیگر برخی، شاخصه های خاصی را برای این دوره 
مناس��ب می دانن��د، از جمله حض��ور نظامیان را پیش��نهاد 
می کنند. این گروه تاش می کنند مدیریت اجرایی نظامیان 
را تئوریزه کنند و با طرح نکاتی مانند اینکه جایگاه ریاس��ت 
جمهوری، جایگاه برجس��ته ای اس��ت و باید به دس��ت فرد 
استراتژیس��ت اداره ش��ود معتقدند کسی با تخصص نظامی 
و امنیتی بیش��تر از دیگران می تواند به عنوان محور مدیریت 

استراتژیک نقش آفرین باشد.
با این حال کارشناسان تأکید دارند که ِصرف نظامی بودن، به 
معنای گزینه مناسبی بودن برای انتخابات ریاست جمهوری 
نیست و اگر تنها نظامی بودن ماک باشد نمی توان تصمیم 

درستی در این باره گرفت. 
ویژگی های خاص این فرد چیست و چه دستاورد ملموسی 

داشته که بیان آن برای مردم جذاب باشد؟
نقوی حسینی در این باره گفت: نظامی بودن ماک درستی 
نیس��ت فرد باید نش��ان دهد ک��ه چه برنام��ه ای دارد و چه 
مش��کلی می تواند از مردم حل کند، در دوران خدمت خود 
چه دستاوردها و شایستگی هایی داشت. اگر فردی نتواند یک 
وزارتخانه را اداره کند آیا می تواند از پس مش��کات مردم بر 
بیاید؟ چنین شخصی چه سابقه ای در مواجهه با کشورهای 
دیگر دارد و حامل چه پیامی اس��ت که بخواهد در انتخابات 

ریاست جمهوری بخت خود را بیازماید.
 سیاست خارجی 

یکی از موضوع��ات دیگری که در این میان مورد توجه قرار 
دارد، قدرت تعامل با کشورهای دیگر و حل مشکل تحریمها 
است. بسیاری بر این باورند که با توجه به فشارهای اقتصادی 
دشمنان از راه تحریم، آیا فردی که رئیس جمهور خواهد شد 
می تواند راه حلی برای این مش��کل داشته باشد؟ آیا قدرت 
چانه زنی و بازگیری حقوق مردم ایران را در محافل سیاسی 
دارد؟ مبنای سیاس��ت خارجی او چیست و کشور را به چه 
س��متی هدایت می کند؟ در عین حال چه راهکارهایی برای 
بحران های خارجی کش��ور در نظر دارد؟  در نهایت باید در 
نظر داش��ت ک��ه در مقطع فعلی مردم ب��ه  کاندیدایی رأی 
می دهند که بتواند تغیی��ر مثبتی در وضعیت موجود ایجاد 

کند و به خواسته های ملی جامه عمل بپوشاند. 

امام صادق )ع(: مردم را با غیر زبان خود به مذهب خویش دعوت کنید، تا پارسایی و 
سخت کوشی در عمل و عبادت و خوبی را از شما ببینند؛ زیرا اینها، خود بهترین  مبلّغند

جلسات مشترک وزارت ارتباطات و 
مجلس برای رفع موانع توسعه دولت 

الکترونیک
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطاعات گف��ت: مقرر 
شده، وزارت ارتباطات جلساتی را با کمیته  فناوری 
اطاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال کمیس��یون 
بودج��ه مجل��س برگزار کرده و بر موضوع توس��عه 
دول��ت الکترونیک و ایجاد ش��فافیت بررس��ی های 
الزم را انج��ام دهد. محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات با اشاره به لزوم توسعه 
دولت الکترونیک به عنوان یکی از زیرس��اخت های 
اصاح ساختار بودجه و ایجاد شفافیت افزود : هدف 
اصلی توس��عه دولت الکترونیک افزایش بهره وری، 

ایجاد شفافیت و مقابله با فساد است.
وی تصری��ح کرد: اگ��ر دول��ت الکترونیک موجب 
اصاح فرایندها در کش��ور نش��ود و س��اختارهای 
جاری هم به س��مت بهبود به��ره وری پیش نروند، 
جز ایجاد هزینه بر دولت و کش��ور هیچگونه فایده 

دیگری نخواهند داشت.
آذری جهرم��ی تاکید ک��رد: یکی از مش��کات در 
س��اختار مقررات گذاری فعلی این اس��ت که دولت 
الکترونیک به عنوان یک ابزار، توسعه داده می شود 

و به آن به شکل یک هدف نهایی نگاه نمی شود.
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطاع��ات افزود: به طور 
مثال شاخص هایی برای کاهش 12 و نیم درصدی 
مراجعات مردمی به دستگاه های دولتی وجود دارد 
ام��ا اهداف در این مس��یر به طور دقیق مش��خص 
نش��ده اند یعنی اینکه کاهش مراجعات مردمی چه 
میزان روی کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار اس��ت یا 
چه میزان شاخص ادراک فساد را بهبود می بخشد.

وی اظهار داش��ت: براین اس��اس مقرر شده، وزارت 
ارتباطات و فناوری جلس��اتی را ب��ا کمیته  فناوری 
اطاعات، دولت الکترونیک و دیجیتال کمیس��یون 
برنامه و بودجه مجلس برگزار و روی موضوع توسعه 
دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت بررسی های الزم 
را انج��ام دهد. آذری جهرمی بیان کرد: همراس��تا 
با ایجاد اصاح س��اختار بودجه در دولت و مجلس 
باید مشکات موجود برای توسعه دولت الکترونیک 
هم رفع شود زیرا ابزار شفاف سازی، ارتقای فناوری 

است.  خانه ملت 

باقری کنی: 
۴۶ شخصیت آمریکایی دخیل در 
تحریم ها تعقیب قضایی می شوند

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسامی 
ایران گفت: اس��امی 4۶ شخصیت حقیقی و حقوقی 
آمریکایی که به نوعی دخیل در تحریم های ظالمانه و 
ضد انسانی علیه ملت ایران بودند در اختیار دادستان 

تهران قرار دادیم.
 به گزارش ایسنا، علی باقری کنی در حاشیه بازدید 
از بیمارس��تان کودکان مفید در جم��ع خبرنگاران 
اظهار ک��رد: ما با تمام ابزارهای قانونی و حقوقی که 
در عرص��ه داخلی و بین الملل��ی وجود دارد با عزمی 
ج��دی برای مقابله با جنایت ها ایس��تاده ایم و امروز 
اعام می کنم که اس��امی 4۶ ش��خصیت حقیقی و 
حقوقی آمریکایی که به نوعی دخیل در تحریم های 
ظالمانه و ضد انسانی علیه ملت ایران بودند در اختیار 
دادستان تهران قرار دادیم تا طبق مواد قانونی تحت 

تعقیب قرار دهند.
باقری کنی تصریح کرد: طبق قوانینی که در اختیار 
دستگاه قضایی است و بر اساس ماده ۵ قانون مقابله 
با اقدامات تروریستی اس��امی این افراد به دادستان 
تهران اعام می ش��ود تا آنها را تحت تعقیب قضایی 
قرار دهند و رسیدگی کنند. دبیر ستاد حقوق بشر در 
ادامه اظهار کرد: امروز توفیقی دست داد در خدمت 
همکاران در بیمارس��تان مفید باشیم و با تاش ها و 
اقدامات جهادی کادر درمانی و س��امت کش��ور در 
مبارزه با ویروس کرونا به واسطه تحریم های ظالمانه 
باشیم. باقری کنی خاطرنشان کرد: این اطمینان را 
به مردم می دهیم که درس��ت است دشمنان از هیچ 
اقدام جنایتکارانه ای دریغ نمی کنند اما کادر درمان با 
همه تاش اجازه نمی دهند که خللی در تامین دارو 

و درمان و نیازهای بیماران ایجاد شود.
باقری کنی گف��ت: بهترین دلیل برای این مس��اله 
وضعیتی است که مشاهده می کنیم که علیرغم همه 
تنگناها که بیگانگان انجام دادند ولی ایران کشوری 
پیشرو است و این نشان دهنده آن است که جوانان 
کش��ور در مراح��ل مختلف از جمل��ه درمان تاش 
حداکث��ری دارند و این چیزی از ضد انس��انی بودن 
رفتار دش��منان ایران علی الخص��وص آمریکایی ها 
ک��م نمی کند. معاون رئیس دس��تگاه قضا گفت: ما 
به عنوان دس��تگاه قضا تاش می کنی��م تا اقدامات 
خصمانه دش��منان را بی پاسخ نگذاریم. آمریکایی ها 
تاش حداکثری گذاش��تند و کشورهای اروپایی هم 
ب��ا این تاش آنها هم��کاری می کنند و حتی دامنه 

تحریم را به عرصه بهداشت رساندند.
وی افزود: تفاوت کسانی که دارو، درمان و بهداشت 
را م��ورد تحریم قرار می دهند با داعش��ی ها در این 
است که داعشی ها با شمشیر عریان آدم می کشند، 
ام��ا اینها با تحریم ه��ای صدا خفه ک��ن کودکان و 
بیماران را می کش��ند مانند اتفاقاتی که در کش��ور 
یمن رخ می دهد.  دبیر س��تاد حقوق بش��ر تصریح 
کرد: جنایت های بس��یاری برای تحریم های ظالمانه 
ایجاد شده است و به نظرم برخی دولت های اروپایی 
که دست به تحریم دارو می زنند تفاوتی با داعشی ها 
و تروریس��ت ها ندارند. فقط داعشی ها پشت پوشش 
دین خود را پنهان می کنند و اینها پشت حقوق بشر 

خود را پنهان کرده اند.  ایسنا 
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