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با گذشت یک ماه از برگزاری انتخابات آمریکا در 
حالی این کشــور همچنان در وضعیت نابسامان 
اجتماعی و سیاســی به ســر می برد که پیروزی 
بایدن در برابر ترامپ بر اســاس ادعای رسانه ها، 
مباحثی را در عرصه جهانی به همراه داشته است. 
یکی از نکات مطرح در محافل رسانه ای و سیاسی 
جهان اظهارات مطرح در باب بازگشــت آمریکا به 
برجام و از ســرگیری مذاکــرات میان جمهوری 

اسالمی ایران و 1+5 است.
این ادعاها از ســوی بایدن، مقامات ســه کشور 
انگلیس، آلمان و فرانسه در حالی مطرح می شود 
کــه آنها بــه جای بیــان جمله لغــو تحریم ها و 
پرداخت خســارت به ایران، ادعای لزوم گسترش 
دامنه برجام به تعلیق های گســترده هســته ای، 
طــرح موضوع موشــکی و منطقــه ای را مطرح 
می ســازند. در کنار این مباحث نکته قابل توجه 
اظهارات و گفته های برخی سران کشورهای عربی 
اســت که در راس آنها عربستان، بحرین و امارات 
قرار دارند. بحرین مدعی آن است که در مذاکرات 
احتمالــی 1+5 باید کشــورهای عربی نیز حضور 
داشــته باشند و مطالبات آنها نیز مطرح شود و از 
سوی دیگر »بن فرحان« وزیر خارجه عربستان که 
البته بیشــتر نقش سخنگو را دارد و عادل الجبیر 
وزیــر امور را اداره می کند، نیــز ادعای لزوم عدم 
برخورداری ایران از غنی سازی هسته ای را مطرح 
کرده است. حال این ســوال مطرح است که چرا 
کشورهای عربی این مسائل را مطرح می سازند و 
تا چه میزان می توانند در مذاکرات احتمالی ایفای 
نقش نمایند؟ بخشی از اهداف چنین اظهاراتی را 
در تفاوت فعالیت هسته ای جمهوری اسالمی ایران 

و کشورهای مذکور جستجو کرد. 
حقیقت آن است که تفاوت این فعالیت ها در صلح 
آمیز و غیرصلح آمیز بودن آن نمی باشــد بلکه در 
بومی بودن و نبودن و حق غنی ســازی داشتن و 
نداشتن اســت. جمهوری  اسالمی با دانش بومی و 
مســتقل از غرب توانســته دانش غنی سازی را 
نهادینه ســازد در حالی که کشورهای مذکور در 
حالی صفر تا صد فعالیت هســته ای شــان غربی 
است که حق داشتن غنی سازی را ندارند. مساله 
درحالی برتری هســته ای ایــران را رقم زده که 
حقارت ســران این کشــورها در برابر ملتهایشان 
را نیز به همراه داشــته است و اکنون ملتهایشان 
این ســوال را می پرســند که چطور ایران بدون 
کمک غرب و در اوج تحریم به دانش هســته ای 
رسیده و کشورهای عربی توان چنین دستاوردی 
را ندارند جــز اینکه عدم اســتقالل آنها در برابر 
غرب زمینه ســاز چنین محرومیتی شــده است. 
سران این کشورها با طرح ممنوعیت غنی سازی 
ایران به دنبال فرار از این حقارت و پاسخگویی به 
ملتهایشان هستند تا وابستگی و عدم استقاللشان 

به طغیان مردمی علیه شان منجر نشود.
 دوم آنکــه در ماه های اخیر کشــورهای مذکور 
بــا خیانت به فلســطین جهان اســالم و منطقه 
به ســازش با رژیم صهیونیســتی پرداخته اند در 
حالــی که توجیه آنها مقابله با ایران بوده اســت. 
کشــورهای مذکور تاکنون خروج آمریکا از برجام 
را بهانــه رفتارهای خود قــرار داده بودند اکنون 
ادعای پیامدهای خطرنــاک تعامل غرب با ایران 
را ادعــای خیانت هــای خــود قــرار داده اند لذا 
سخنان وزیر خارجه عربستان و بحرین را می توان 
در این چارچوب دانســت کــه در چارچوب جابه 
جایی دشمن اصلی )رژیم صهیونیستی( با دشمن 
ساختگی )ایران( صورت می گیرد. البته این را نیز 
باید در نظر داشت که عربستان و متحدانش پس از 
سه سال محاصره قطر، با شکست سیاست تحریم 
اجبار به احیای روابط با قطر روی آورده اند آنها با 
ادعای ایران هراســی و لزوم اتحاد عربی علیه آن 
به دنبال توجیه رویکرد به دوحه و پنهان ســازی 
رسوایی شکست در اجرای سیاست تحریم را دارند. 
ســوم آنکه کشــورهای مذکور هیچ اســتقاللی 
ســناریوی  براســاس  و  نداشــته  خــود  از 
آمریــکا ایفــای نقــش می کننــد اکنــون غرب 
اســت کــرده  آغــاز  را  ای  دوجانبــه  بــازی 

جیغ های بنفش 
طبل های توخالی
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روحانی:  

بودجه ۱۴۰۰ واقع بینانه است
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سرمقاله

سیاست روز الیحه بودجه 1400 را بررسی میکند

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

چند توصیه اساسی برای خانواده های مبتالیان به کرونا
یک متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری به بیان توصیه هایی برای اعضای 

خانواده فرد مبتال به کرونا پرداخت.

حمید عمادی در پاسخ به این سوال که اگر یکی از اعضای خانواده به کرونا مبتال شد، چه اقداماتی را 
باید انجام دهد؟ گفت: اگر شخص مبتال از جمله افرادی باشد که ریسک ابتال به این بیماری در آن ها 
باال اســت، خانواده حتما باید او را نزد پزشک ببرند و اکسیژن خونش را به طور مرتب چک نمایند تا 

وضع بیمار رو به وخامت نرود.
وی ضمن اشاره به اینکه در صورت ابتالی یکی از اعضای خانواده بقیه افراد حتما باید ماسک بزنند، 
ادامه داد: رعایت فاصله یک ونیم تا ۲ متری با بیمار و پرهیز از تماس مستقیم و رو بوسی کردن با او 

از دیگر اقداماتی است که خانواده فرد مبتال باید آن را جدی بگیرند.
این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری با بیان اینکه انجام برخی اقدامات اعضای خانواده نظیر 
تنها گذاشتن و زندانی کردن بیمار در یک اتاق در بسته و همچین عبور دادن غذا و دارو از زیر در اتاق 
و کار هایی از قبیل می تواند موجب ناراحتی فرد مبتال و از دست رفتن روحیه او شود، متذکر شد: در 
صورتی که بیمار دستش را بشوید و از تماس با چشم، دهان و بینی خود خودداری کند و همچنین 
چنانچه هم فرد مبتال و هم اعضای خانوداه او ماســک داشته باشــند و فاصله مناسب را رعایت کنند، 
بیمار می تواند برای تماشای تلویزیون و یا صحبت کردن با خانواده از اتاق بیرون آید و اینگونه نیست 

که نیاز باشد عضو مبتال زندانی و طرد شود.
وی با اشاره اینکه موقع غذا خوردن که همه افراد مجبور هستند ماسک خود را بردارند، بیمار باید در 
اتاق به تنهایی غذای خود را میل کند، افزود: هنگامی که یکی از اعضای خانواده به کرونا مبتال می شود 
بســیاری از مردم از مایعات ضدعفونی کننده و وایتکس برای تمیز کردن سرویس بهداشتی استفاده 
می کنند، در حالی که گاز و کلر این مواد برای ریه مضر اســت و آنچه که برای پیشــگیری از ابتال به 
کرونا در مورد سرویس بهداشتی اهمیت دارد داشتن هواکش و تهویه مناسب است و با توجه به اینکه 
فضای سرویس بهداشتی کوچک است چنانچه امکان تهویه هوا وجود نداشته باشد، ویروس هایی که 
از طریق قطرات تنفسی بیمار وارد هوای محیط شده اند در آنجا باقی می مانند و موجب ابتالی سایر 
افراد می شوند. عمادی ضمن بیان این موضوع که در صورت امکان بهتر است سرویس بهداشتی فرد 
مبتال از ســایر افراد خانواده جدا باشد، اظهار کرد: البته در صورتی که تهویه و هواکش مناسب وجود 
داشته باشد و بعد از استفاده بیمار از سرویس بهداشتی حتما از هواکش استفاده شود، احتیاجی نیست 
ســرویس جدا باشد و در صورت عدم امکان جدا کردن سرویس بهداشتی شخص مبتال از سایر افراد 
نباید نگران بود. وی ادامه داد: از آنجایی که ویروس در قطرات تنفسی وجود دارد و در ادرار و مدفوع 
موجود نیست، احتیاج نیست به طور افراطی از مواد ضد عفونی کننده استفاده شود و هنگامی که ما 
می گوییم بهتر است سرویس بهداشتی فرد مبتال جدا باشد به دلیل هوای موجود در آنجا است و بهتر 
اســت افراد خیلی با کف این مکان کار نداشته باشند و در همان حدی که در مواقع عادی این مکان 
را تمیز می کردند، به نظافت بپردازند و جدا توصیه می شــود از استفاده بیش از اندازه از جوهر نمک، 
وایتکس و سایر موارد ضدعفونی بپرهیزند، چرا که آسیبی که استفاده افراطی از این مواد به ریه افراد 

می زند به مراتب از کرونا بیشتر است.
متخصص بیماری های عفونی بیان کرد: چنانچه در بین اعضای خانواده بیمار شخصی جزء گروه های 
پر خطر باشــد، و برای مثال اضافه وزن، دیابت، فشــار خون و سن باال داشته باشد، در صورت امکان 
بهتر است تا طی شدن دوره بیماری شخص مبتال در مکان دیگری زندگی کند و اگر این امکان وجود 

ندارد، نگران نباشند حتما نکات الزم را رعایت کنند.
وی در خصوص باز بودن پنجره ها توضیح داد: بهتر است برای جریان مناسب تر هوا پنجره ها باز باشد، 
اما هم اکنون در فصول سرد سال قرار داریم و چنین امکانی کمتر وجود دارد؛ در صورتی که هوا خیلی 
ســرد نباشــد، حتما پنجره را باز بگذارید، اما چنانچه چنین امکانی وجود نداشت، توصیه می شود از 
هواکش و سایر دستگاه های تهویه هوا استفاده کنید. متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری عنوان 
کرد: به طور کلی خانواده بیمار مبتال به کرونا باید حواسشــان به تغذیه بیمار باشد چرا که مبتالیان 
معموال اشتهای خود را از دست می دهند در حالی که تغذیه مناسب در دوره بیماری از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و بســیاری از بیماران دچار ضعف ناشی از بی غذایی به دلیل کم اشتهایی می شوند و 
خانواده ها حتما باید توجه ویژه ای به تغذیه عضو بیمار داشته باشند، همچنین از نظر روحی باید بسیار 
به بیمار توجه کنند و با او با مالطفت و مهربانی برخورد کند و نگذارند فرد روحیه خود را از دســت 

بدهد چرا که روحیه در روند درمان تاثیر بسزایی دارد.  میزان
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پاریس درآشوب
سرکوب معترضان به خشونت پلیس فرانسه دهها 

زخمی و بازداشتی برجای گذاشت
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