
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5878 |  1441 رج��ب   3  |  1398 اس��فند    8 پنج ش��نبه 
  راهبرد فشار حداكثري بر ايران با كرونا

علي شمخاني در صفحه توئيتر خود نوشت: قرار است 
راهبرد فش��ار حداكثري بر ايران با كلي��دواژه كرونا 
تكميل شود. فش��ار رواني به كش��ورها براي بستن 
مرزهاي زميني و هوايي و دروغ پردازي در مورد پنهان كاري ايران نقشه 

راه جديد است. كرونا را شكست مي دهيم. 
........................................................................................................................

     ايران كجاست و مصر كجا
مهدي خانعلي زاده نوشت: ُحسني مبارك، ديكتاتور سابق مصر هم ُمرد؛ 
يكي ديگر از تابلوهاي »دموكراسي امريكايي.« هر وقت كسي مدعي شد 
كه همراهي با امريكا در سياست خارجي منجر به آزادي و رفاه مي شود، 
يادآوري كنيد كه همزمان با انقالب در ايران، مصر با »كمپ ديويد« در 

آغوش واشنگتن رفت. حاال ايران كجاست و مصر كجا... 
........................................................................................................................

    سلبريتي هاي كاسب
علي سيستاني نيز نوش��ت:  س��لبريتي كره اي پول ميده براي مقابله 
با ويروس كرونا. س��لبريتي ايران توي اينس��تاگرام يا در حال كاسبي 
از كروناس��ت يا ترس��وندن مردم! باور كنيد اين موج��ودات از كرونا 

خطرناك ترند. سال ۹۶ ثابتش كردن.
........................................................................................................................

    انتقاد يک سلبريتی لبنانی از كینه توزی علیه ايران 
هنرمند و كمدين لبناني در ويدئويي سلفي از كينه ورزي برخي از معاندان 
در خصوص انتقال ويروس كرونا از ايران انتقاد كرد. اين روزها كه ش��يوع 
كرونا به اخبار داغ داخلي و خارجي در دنيا تبديل شده است، بستري را براي 
دشمنان و كينه توزان در برخي كشورها عليه ايران فراهم كرده تا با ايجاد 
موج هاي مخالف و جنگ رواني، بيش از پيش خصومت خود را نس��بت به 
ايران نشان دهند. در همين خصوص يك هنرمند و كمدين لبناني ويدئويي 
را خطاب به كينه توزان به اشتراك گذاشت كه بازتاب گسترده اي را در فضاي 
مجازي به دنبال داشت. او در اين ويدئو مي گويد: كرونا ويروس است. ويروس. 
اسپاگتي نيست كه اگر از ايتاليا آمد بگوييد خوبه، اگر از ايران آمد بگوييد 
خوب نيست! كرونا عطر نيست كه اگر از فرانسه آمد بگيد چه عالي اما از ايران 
آمد خوب نيست. كرونا پيشنهاد تحويل اسلحه براي ارتش لبنان يا برق و 
ديگر كمك هاي ايراني نيست كه موضع مخالف گرفتيد! ويروس است كه 

مردم را نابود مي كند. واهلل اصلش از ايران نيامده! 
........................................................................................................................

     جاي خالي نگاه توحیدي
محمد عبداللهي فعال رسانه اي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: اين روز ها سرتيتر همه اخبار خالصه شده است 
در ويروس كرونا ، از بخش هاي مختلف خبري صدا و 
سيما گرفته تا شبكه هاي اجتماعي و مطبوعات همه 
دست به كار توليد بسته هاي آموزشي بهداشتي شده اند و با متخصصان 
متبحر و صاحبنام پزش��كي ب��ه گفت و گو نشس��ته اند ك��ه چگونگي 
خودمراقبتي را به مردم بياموزند. در كنار سياست هاي بهداشتي، سياست 
ديگري نيز به موازات دنبال مي ش��ود كه همانا تزريق آرامش به مردم و 
هراس زدايي از افكار عمومي است. جاي هيچ ترديدي نيست كه همه اينها 
مواردي ضروري، اصولي و صحيح است اما به نظرم جاي يك نكته حياتي 
در بين اين همه توليد خالي مانده است؛ نگاه توحيدي اقتضاي ديگري 
دارد. آيا مي توان به اس��م »شافي« خداوند تمس��ك نجست و در كنار 
توصيه هاي بهداشت جسمي از ضرورت بهداشت معنوي و طهارت قلبي 

به عنوان ام االمراض سخن نراند؟
آيا مي توان به آيات زيادي از قرآن كريم بي اعتنا بود كه در آنها رعايت 

تقوا را شرط سالم زيستن و دور شدن سختي ها و باليا خوانده است؟
به راستي چرا در مهد تشيع و در عرصه رسانه ملي به معنويات اينقدر 
سمبليك و حاشيه اي و جدا از بطن زندگي مردم نگاه مي شود؟ و در هيچ 
جاي سخنان فالن وزير و معاون در كنار توصيه هاي مراقبتي نمي توان 

اثري از توصيه به ذكر و دعا و توسل براي رفع باليا را ديد؟!
اكنون كه به ماه رحمت خداوند وارد شده ايم، خوش تر آن است كه به نغمه 
جانانه او دل بسپاريم و در كنار اعالم بسيج بهداشتي براي شكست كرونا، 
بسيج فراگير توسل به خداي متعال و اولياي طاهرينش و تالوت قرآن 
را تبليغ و به همگان گوشزد كنيم كه يگانه مؤثر بي رقيب عالم اوست و 
گريزي از اين نيست كه انسان آفريده شده در رنج، دست فقير خود را به 
آستانه كريمانه او دراز كند و از واسطه هاي خير و بركت و رحمت مورد 
وثوق او استمداد طلبد، تا به نگاه كريمانه اش، اين بال و ساير بالياي طبيعي 

و غيرطبيعي را از اين مرز و بوم رفع و دفع نمايد!

سیاس�ت فش�ار بر ايران در ه�ر حال�ي و با هر 
ابزاري ادامه دارد، حتي وقتي كرونا مردم ايران 
و مردم حدود 30كش�ور جه�ان را درگیر كرده 
است. بي اعتمادس�ازي به اخبار رسمي، تخطئه 
خدمات رس�اني بهداش�تي، تولید حجم باالي 
خبر و گزارش، موج س�ازي روي شايعات، مانور 
روي اخبار منفي و همه و همه گزاره هايي ا س�ت 
كه مي كوش�د روحیه ايراني ه�ا را تضعیف كند. 
اين میان برخي هموطنان هم تح�ت تاثیر قرار 
مي گیرند و روال زندگي را حتي از حالت زندگي 
در ش�رايط »پخش وي�روس كرون�ا« بحراني تر 
مي كنند. فضاي مجازي و بي س�وادي رسانه اي 
در میان كاربران توئیتر، تلگرام و اينس�تاگرام 
و خودمطلع پن�داري و خودمتخصص پن�داري 
برخي افراد به پخش ش�ايعات كم�ک مي كند. 
دولت هم به رغ�م اطالع رس�اني هاي خاص اما 
نتوانس�ته اعتماد س�ازي الزم را انج�ام ده�د. 
اين میان، فضاي مناس�بي براي سوءاس�تفاده 
و اعمال فش�ارهاي رواني بر مردم در ش�رايطي 
كه به طور ع�ادي اس�ترس بیماري ب�ر روحیه 
م�ردم مؤث�ر ب�وده، فراه�م ش�ده اس�ت. 

   تزريق استرس به ناخودآگاه مخاطب
بي بي سي فارسي طي 24س��اعت، سه بار يك خبر 
را در زمان ه��اي مختلف در كان��ال تلگرامي خود 
منتشر كرد. آن خبر »اعالم اولين فوت بر اثر كرونا 
در استان البرز« بود. اين فقط يكي از اتفاقاتي است 
كه در بي بي س��ي فارس��ي براي القاي اس��ترس و 
اضطراب به ايراني ها دنبال مي ش��ود. عالوه بر اين، 
بي بي س��ي تالش مي كند در هر س��اعت، چندين 
مصاحبه، خبر و برنامه مختل��ف در مورد كرونا در 
ايران داشته باش��د. توليد روزانه ده ها گزاره خبري 
براي مخاطبي كه مضطرب از كروناس��ت، با عنوان 
»اطالع رساني« انجام مي شود و بي بي سي يك قيد 
»بي طرفانه« هم به اين اطالع رساني اش مي افزايد، 
اما عماًل مدام صحبت ك��ردن در مورد يك بحران، 
صرفاً مانع از بازگشت فرد به وضعيت رواني عادي 
مي ش��ود، بدون آنكه الزاماً دانشي به او اضافه كند. 
توصيه هاي بهداشتي و پيش��گيرانه براي مردم به 
كرات گفته شده، اخبار مبتاليان و فوتي ها هم بيان 
مي شود. انتشار مدام مصاحبه در مورد موضوعات 
پيرامون كرونا عماًل نه تنها سودي ندارد، بلكه باعث 
سردرگمي و استرس بيشتر مي شود. »بي بي سي« 
و »من و تو« و »ايران اينترنشنال« البته مي دانند چه 
مي كنند، اما در اين ميان رسانه هاي داخلي و حتي 
خود مردم بدون اط��الع از عواقب كار خود، هر چه 
را مي شنوند، منتش��ر مي كنند؛ توصيه هاي مداوم 

و البته متناقض با همديگر پخ��ش مي كنند، آمار 
فوتي ها را بررس��ي مي كنند، لحظه اي دور بودن از 

آخرين خبر را ضعف مي دانند و... 
رسانه هاي فارس��ي زبان معاند روي حضور پرتعداد 
مردم شمال تهران براي خريد پرحجم از فروشگاه ها 
مانور مي دهن��د، بي آنكه بگويند اي��ن حجم باالي 
خريد آيا اصاًل لزومي دارد؟ اگر هدف آگاهي مردم 
اس��ت، چرا در اين زمينه ها آگاهي بخش��ي انجام 

نمي شود؟
شايعه سازي در مورد ارتباط انتخابات و زمان پخش 
اخبار كرونا، ايجاد ارتباط اغراق ش��ده بين مناسك 
ديني م��ردم و پخش كرون��ا، مخالف نش��ان دادن 

دروغين علما و مردم مذهبي با توصيه هاي بهداشتي 
و بي كفايت نشان دادن مسئوالن در امر مبارزه با كرونا 
و مديريت اوضاع از ديگر مواردي ا ست كه اين رسانه ها 
دنبال مي كنند. از جمله ايران اينترنشنال كه مدعي 
مي شود رئيس اطالعات سپاه با وجود اطالع از شيوع 
كرونا مانع تعويق انتخابات در قم شده است تا با بيان 
اينكه او توسط رهبري منصوب مي شود، اصل هدف 
خود را عيان كند. دوقطبي سازي بين مردم و مسئوالن 

از برنامه هاي هميشگي آنان بوده است. 
    خوشحالي از كرونا در ايران!

عالوه بر اينها سياستمداران مخالف ايران هم براي 
موضع گيري كرونايي عليه مردم ايران پا به عرصه 

گذاش��تند تا سياس��ت ضديت با ايراني ها عيان تر 
دنبال ش��ود. مارك دوبوويتز، رئيس بنياد دفاع از 
دموكراس��ي ها كه يك انديشكده صهيونيستي در 
امريكا به شمار مي آيد در صفحه توئيتر خود نوشت: 
»ويروس كرونا كاري با ايران كرده كه تحريم هاي 
امريكا نكرده است؛ متوقف كردن صادرات غيرنفتي 
ايران« و اينگونه نشان داد چقدر از تأثير منفی كرونا 
بر اقتصاد ايران خوشحال است. او كه پيام هايي در 
ابراز انزجار نسبت به اين توئيت خود دريافت كرد، 
س��پس در پيامي ديگر تالش كرد خ��ود را حامي 
كمك به ايران جلوه دهد و نوش��ت كه امريكا بايد 
براي مقابله با ويروس كرون��ا به ايران كمك كند و 

اقالم مورد نياز در اين زمينه را به ايران بفرستد. 
اين در حالي است كه تحريم هاي دارويي عليه ملت 
ايران سال هاست توسط دولت امريكا دنبال مي شود 
و كيت هاي تشخيص كرونا هم از آن جمله است. به 
تازگي دولت چين چندده هزار از اين كيت ها به ملت 

ايران هديه داده است. 
سيدعباس عراقچي، معاون وزير خارجه كشورمان 
در توئيتي نوش��ت: »خوش��حالي از ش��يوع كرونا 
و خوش��حالي از ديدن رنج مردم واقعاً ش��رم آور و 
غيرانساني اس��ت. حداقلش اين اس��ت كه مارك 
دوبوويتز فهميد كه تحريم ه��اي اقتصادي امريكا 

تاثير نداشته و تاثير آن كمتر از كرونا بوده است.«
»مايك پمپئو« وزير خارجه امريكا هم روز  سه شنبه 
در اظهاراتي بي اس��اس مدعي ش��د كه اين كشور 
»بس��يار نگران اس��ت« كه ايران جزئيات ش��يوع 
ويروس »كرونا« را پنهان كرده باشد. او در ادامه در 
اظهاراتي بي اساس از ايران خواست تا »حقيقت را 
بگويد.« پمپئو در اظهاراتي مداخله جويانه مدعي 
ش��د: »امريكا به  ش��دت نگران اطالعاتي است كه 
نشان مي دهد ايران ممكن اس��ت جزئيات حياتي 
شيوع كرونا در اين كشور را مخفي كرده باشد« و در 
ادامه مدعي شد: »تمامي كشورها، مانند ايران، بايد 
درباره اين ويروس حقيقت را بگويند و با سازمان ها 

و نهاد هاي بين المللي همكاري كنند.«
اين در حالي است كه س��ي ان ان مي گويد، دولت 
امريكا آمار صدها كش��ته  آنفلوآنزا را پنهان كرده 
اس��ت. علي ش��مخاني دبير ش��وراي عالي امنيت 
ملي كشورمان هم در توئيتي پاسخي براي پمپئو 
نوشت: ابراز نگراني پمپئو از آنچه پنهانكاري ايران 
درباره كرونا مي خواند، در حالي است كه هنوز هيچ 
خبر دقيقي درباره حقيقت عين االس��د، س��قوط 
هواپيماي جاسوس��ي در افغانس��تان، كشته هاي 
امس��ال آنفلوآنزا در امريكا و... از سوي كاخ سفيد 

منتشر نشده است.«
رضا پهل��وي هم در پيام��ي به ملت اي��ران! گفت 
در كنار مردم اس��ت و البته از نح��وه ارائه خدمات 
درماني و بهداشتي به مردم توسط حكومت ايران 
انتقاد كرده است. آيا بهتر نبود او براي اثبات صدق 
دلسوزي اش، بخش��ي از ثروتي را كه از ملت ايران 
دزديده اند، هزينه خريد اقالم بهداش��تي كند و به 

مردم بازگرداند؟
در بسياري كشورها از جمله ايتاليا نحوه اعالم اخبار 
كرونا همانند ايران اس��ت. ژاپن آم��ارش را پنهان 
مي كند. اما در هر حال هيچ كس دلسوز مردم ايتاليا، 
ژاپن و ساير ملت هاي ديگر با كرونا نيست، همه فقط 

مواظب ايراني ها هستند!

چگونه ويروس يک بیماري، ابزاري علیه ملت ايران شد

سیاست خبیث كرونايي!

زینب  شریعتی
   گزارش

نگاهي به تحريم هاي گسترده امريكا كه خريد دارو را در ميانه 
همه گيري كرونا براي ايران سخت كرده است به خوبي نشان 
مي دهد كه چرا مقامات ايراني بايد به استفاده ابزاري واشنگتن 

از اين اتفاق طبيعي براي فشار بيشتر بر ايران مطمئن شوند. 
پاندمي يا همه گي��ري ويروس كرونا امروز ب��ه واقعيتي غيرقابل 
انكار در دنيا تبديل شده و بس��ياري از متخصصان حوزه شيوع 
بيماري هاي واگيردار در مورد اين مسئله هشدار مي دهند كه به 
زودي كشورهاي ديگري نيز با ماجراي كرونا درگير مي شوند، با 
اين حال شايد تنها مقامات امريكايي باشند كه از اين مسئله به 
عنوان ابزاري براي ضربه زدن به ساير كشورها استفاده مي كنند، به 
عنوان مثال اوايل شيوع ويروس كرونا در چين و مشكالت فراوان 
ناشي از قرنطينه افراد در ش��هرهاي مختلف كه منجر به كاهش 
رشد اقتصادي در اين كشور شده بود، وزير بازرگاني دولت ترامپ 
از تاثير مثبت اين بحران بر اقتصاد امريكا سخن گفته بود. چنين 
واكنشي نسبت به يك بحران انساني با واكنش مقامات چيني و 
حتي ساير كشورها نيز روبه رو شد كه اين رويكرد در مقابل يك 

همه گيري را غيراخالقي عنوان كردند. 
در اين ميان واكنش مقامات امريكايي نس��بت به گس��ترش اين 
بيماري در ايران نيز تندتر است به گونه اي كه گويا حتي مرگ نصف 
مردم ايران بر اساس كرونا نيز براي آنان مطلوب است، به عنوان مثال 
مارك دوبوويتز رئيس بنياد دفاع از دموكراسي در توئيتي از فراگيري 
بيماري كرونا و از كار افتادن اقتصاد ايران به خصوص بخش غيرنفتي 

آن ابراز خوشحالي كرده است. 
واكنش وزارت امورخارجه امريكا در خص��وص متهم كردن ايران 
به پنهانكاري در خصوص كرونا در حالي است كه ايران تحت فشار 
شديدترين تحريم هاي امريكا در حوزه دارو قرار دارد، به گونه اي كه 
حتي خريد قرص هاي ضد ويروس نيز براي ايران بسيار مشكل است 
و همين مسئله سبب مي شود تا نبرد با همه گيري ويروس كرونا به 

سادگي ممكن نباشد. 
     مردم ايران را چگونه بايد تسلیم كرد

واقعيت اين است كه تحريم ها برخالف ادعاي دولتمردان امريكايي 
در خصوص هدف قرار دادن حكومت ايران يك سالح اقتصادي عليه 
 )FDD( مردم ايران است، به عنوان مثال بنياد دفاع از دموكراسي ها
به عنوان يك سازمان پژوهشي وابسته در واشنگتن خواستار يك 
تحريم اقتصادي بود كه باعث گرس��نگي انبوه و فقر در ميان مردم 
ايران شود. آنها معتقد بودند به دليل تحريم هاي گذشته، ايراني ها از 
نرخ باالي بيكاري، تورم، كمبود دارو و حتي كمبود غذا رنج مي برند. 
محصوالت غذايي اصلي قيمتش��ان افزايش يافت��ه و مرغ و برخي 

گوشت ها كمياب شده است. 
در گذشته نيز اش��خاصي از وارد كردن فشار اقتصادي بر مردم 
ساير كش��ورها نيز حمايت كرده بودند. چارلز كراتمر از اعضاي 
بنياد دفاع از دموكراسي ها خواس��تار پايان دادن به كمك هاي 
بشردوستانه بعد از برنده ش��دن انتخابات دموكراتيك حماس 

در فلسطين شده و معتقد بود جهان بايد به فلسطيني ها هشدار 
دهد كه پيامدها و عواقبي براي انتخابشان وجود دارد. همچنين 
بايد به فلسطيني ها اجازه داد گرسنگي بكشند به اين خاطر كه 
به حماس رأي داده اند. همچنين ريچ��ارد پرل از ديگر اعضاي 
FDD عنوان كرده بود صدام حسين مسئول گرسنگي كشيدن 
مردم عراق شده است نه سياست هاي دولت امريكا. وي همچنين 
گفته بود به دليل اين باور جهاني كه ك��ودكان عراقي به خاطر 
سياس��ت هاي امريكا نه صدام حسين از گرسنگي رنج مي برند، 
امريكا با يك شكس��ت ديپلماتيك- سياسي برجسته در خليج 
فارس و دولت مواجه شد. حاال اين بنياد به يكي از سازمان هاي 
DC premier تبديل ش��ده بود كه اقدامات خشونت بارتر را 
عليه ايران ترويج مي داد. مارك دوبوويتز مدير اجرايي FDD به 
دولت امريكا توصيه كرده تا تحريم هاي مالي و اقتصادي شديدي 
را بر ايران تحميل كند. در اصل استراتژي امريكا خلق بي ثباتي به 

وسيله اعالم يك جنگ اقتصادي با مردم ايران بود. 
با آنكه تحريم هاي امريكا به قصد اعمال فشار بر دولت ها جهت 
تغيير سياست هايش��ان اعمال مي ش��ود، اما واقعيتي كلي كه 
همه مي دانن��د و در محافل عمومي كمت��ر درباره آن صحبت 
مي ش��ود اين اس��ت كه تحريم هاي اقتصادي معموالً بر مردم 
اثرات بيش��تري دارند تا ب��ر نخبگان سياس��ي. اظهارات يك 

مقام اطالعاتي به نكته اي اش��اره مي كند كه واقعيتي غيرقابل 
انكار از تحريم هاس��ت؛ با آنكه تحريم ها به قصد اعمال فشار بر 
حكومت ها اعمال مي شوند، آنها معموالً مشقت هاي اقتصادي 

وسيع تري را بر مردم عادي تحميل مي كنند. 
     تحريم هاي دارويي از داروي ضدسرطان 

تا كیت تشخیص كرونا
يكي از مشكالتي كه تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران به 
 وجود آورده بحث دارويي است. اين مسئله تنها مربوط به زمان 
فعلي نيست بلكه در س��ال هاي 2012 تا 2014 نيز فشارهاي 
گسترده اي بر مردم ايران به دليل تحريم هاي دارويي وارد شد، 
به عنوان مثال موسسه بين المللي »صلح، عدالت و حقوق بشر« 
هم گزارش س��پتامبر 2013 خود را به تأثي��رات تحريم ها بر 
زندگي روزمره مردم ايران اختصاص داده و نوشت: »تحريم ها 
عليه ايران به ويژه بعد از سال 2012 به سمت شهروندان تغيير 
جهت داده اند و تأثيرات مخرب آنها عوض اينكه فرايند ساخت 
فناوري هاي هسته اي را نشانه بگيرد، مسبب ايجاد يك بحران 
انساني عميق شده است. اين نهاد غيرانتفاعي فعال در زمينه 
حقوق بشر براي بررس��ي تأثيرات تحريم ها بر زندگي بيماران 
و كيفيت زندگي مردم عادي چهار نمونه متش��كل از بيماران 
س��رطاني )بيماري پرمرگ و مي��ر(، بيماران آس��م )نماينده 

بيماري هاي پرشيوع مؤثر بر كيفي زندگي(، بيماري ام اس )به 
عنوان يك بيماري پرشيوع( و جراحي ديستوني و پاركينسون 
)به عنوان جراحي نيازمند فناوري های باال( را گردآوري و با آنها 

مصاحبه كرده است. 
وزارت خزانه داري امريكا نيز ش��ركت هاي فروشنده منابع پزشكي 
به ايران را تحت تعقيب ق��رار داد، حتي اگر ميزان فروخته ش��ده 
بسيار اندك باشد. شركت استندهيل ساينتيفيك به خاطر فروش 
۶هزارو700ميليون دالر تجهيزات پزش��كي به ايران تحت تعقيب 
قرار گرفت. شركت برسلر يو. اس. اي نيز به خاطر فروش 5هزار دالري 

تجهيزات پزشكي به ايران مجرم شناخته شد.
نيويورك تايمز نيز در هم��ان زمان به موضوع كمبود داروهاي 
بيماري ه��اي درمان پذير در ايران بر اث��ر تحريم ها پرداخت و 
نوشت: »سال گذشته براي بخش سالمت ايران، چيزي كم از 
فاجعه نداشت: واردات ايران از داروسازان اروپايي و امريكايي 
در سال 2012 در مقايسه با رقم مش��ابه در سال 2011 افت 
30درصدی داش��ت و اين روند نزولي كم��اكان ادامه دارد.« 
به رغم آنكه نظام تحريم هاي تحميلي امري��كا و اتحاديه اروپا 
محدوديتي در زمينه مبادالت كاالهاي انساني قائل نيستند، 
در عمل تحويل كاالها و تجهيزات پزش��كي ب��ه ايران را تحت 
تأثير قرار داده اند. با آنكه برخي مشكالت و سوءمديريت هاي 
داخلي و تخصيص نامناس��ب ارز ممكن اس��ت در ايجاد اين 
معضل دخيل بوده باشند، ريشه اصلي آن را بايد در تحريم هاي 
تحميلي امريكا و اتحاديه اروپا در زمينه مبادالت بانكي با ايران 

جست وجو كرد.
     چرا ايران به طرف امريكايي بدبین است

حاال در ميانه مش��كالت مربوط به كرونا مردم ايران با مش��كالت 
مشابهي روبه رو هستند كه سالمت آنان را تحت تاثير قرار داده است، 
به عنوان مثال هم اكنون كيت هاي سنجش بيماري كرونا به سختي 
و از طريق سازمان بهداشت جهاني به دست ايران مي رسد. در كنار 
اين تهيه اقالمي همچون دستگاه هاي تنفس مصنوعي يا سرم هاي 

ويژه براي تغذيه افراد مشكل دار نيز با مشكالتي همراه است. 
در كنار اين تحريم ها، دس��تگاه هاي اطالع رس��اني و همچنين 
ش��بكه هاي مجازي خارج از ايران نيز به ش��دت در حال ايجاد 
محتواي آلوده ضدآرامش رواني مردم هس��تند، به عنوان مثال 
تحليلي كوتاه در ش��بكه اجتماعي توئيتر نشان مي دهد بخش 
زيادي از محتواي توليد ش��ده در خصوص همه گيري كرونا در 
ايران از سوي حساب هاي كاربري مرتبط با شبكه هاي منافقين 
و سعودي در حال انتشار است. هدف اغلب اين مطالب نيز اغلب 

ايجاد فضاي يأس و نااميدي در جامعه است. 
با چنين داده هايي طبيعي است كه مقامات ايراني به نيت امريكا 
براي استفاده ابزاري از شيوع كرونا براي فشار حداكثري روي ايران 
مطمئن شوند؛ فشاري كه قصد دارد رفتار ايران را در حوزه هايي 

همچون برنامه دفاعي و منطقه اي خود تحت تاثير قرار دهد.

وقتي حتي كیت تشخیص »كرونا« هم تحريم مي شود

اشك تمساح امريكايي براي همه گيري »كرونا«  در ايران 

تحلیل  |  مهدی  پورصفا  

دومین كمیس�یون مش�ترك 
نظام�ي اي�ران و جمه�وري    دفاعی

آذربايجان با حضور هیئت هاي نظامي دو طرف در محل ستاد 
كل نیروهاي مسلح برگزار شد. 

اين اجالس به رياست سردار سرتيپ پاسدار قدير نظامي رئيس 
امور بين امور بين الملل و ديپلماس��ي دفاعي ستاد كل نيروهاي 
مس��لح و سرلش��كر محمد اف فواد معاون وزير دف��اع جمهوري 

آذربايجان و با حضور كارشناسان نظامي دو كشور برگزار شد. 
در اين اجالس، زمينه هاي همكاري در خصوص تبادل هيئت ها 
و مقامات نظامي و در حوزه هاي مختلف آموزشي، رزمايش هاي 
مش��ترك، همكاري هاي علمي و پژوهش��ي، حوزه طب نظامي، 
همكاري هاي ورزش��ي و فرهنگي و ديگر حوزه هاي مورد عالقه 
طرفين بحث و بررسي و برنامه ها و همكاري ها براي سال 13۹۹ 

مشخص و تعيين شد. 

جمهوري اس��المي ايران و جمه��وري آذربايج��ان عالوه بر 
پيونده��اي تاريخي، فرهنگ��ي و تمدني به عنوان دو كش��ور 
همسايه داراي مرز مش��ترك و طوالني هستند و در بسياري 
از مس��ائل نظام��ي، دفاعي، امنيت��ي و انتظام��ي زمينه هاي 
گسترده اي براي همكاري دارند. مس��ائلي مانند تروريسم و 
قاچاق انسان و مواد مخدر، درياي خزر و امنيت منطقه حوزه 
قفقاز از جمله ديگر موضوعات مورد عالقه طرفين براي مذاكره 

و توسعه همكاري هاست. 
همكاري ه��اي نظامي ميان نيروهاي مس��لح دو كش��ور ايران و 
جمهوري آذربايجان طي چند س��ال اخي��ر از روند قابل توجهي 
برخوردار بوده و در چارچوب اراده و خواس��ت رهبران سياسي و 
نظامي و توافق ميان فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مس��لح در دو 
كشور پيش بيني مي شود كه روابط نسبت به گذشته از شرايط و 

موقعيت بهتري برخوردار باشد.

دومين كميسيون مشترك نظامي ايران و آذربايجان برگزار شد

منتخب مردم تهران:
 مهم ترين رويكرد مجلس يازدهم 
»نجات اقتصاد ايران« خواهد بود

منتخب مردم ته�ران در مجلس يازدهم با بی�ان اينكه مهم ترين 
رويك�رد مجلس يازدهم نج�ات اقتصاد ايران خواه�د بود، گفت: 
اقتصاددانان مجلس يازدهم به صورت تیمي برنامه ارائه خواهند كرد. 
به گزارش فارس، مجتبي رضاخواه منتخب م��ردم تهران در يازدهمين 
دوره مجلس ش��وراي اس��المي در گفت و گو با فارس، در پاسخ به سؤالي 
درباره اولويت هاي مجلس آينده اظهار داشت: قطعاً مهم ترين رويكرد ما 
در مجلس يازدهم نجات اقتصاد ايران خواهد بود، چون اكنون مهم ترين 

مشكالت مردم مربوط به معيشت، بيكاري و تورم است. 
وي با تأكيد بر اينكه ما با هدف برخي ساختارها ورود خواهيم كرد، گفت: ما 

معتقديم بايد در ابتداي گام دوم انقالب تبعيض ها برداشته شود. 
رضاخواه با تأكيد بر اينكه ما به دنبال اصالح س��اختار مالياتي هستيم، 
تصريح كرد: م��ا معتقديم مردم، كارمندان و معلم��ان ماليات مي دهند 
ولي ابرثروتمندان و كساني كه با داللي يك شبه ثروت بادآورده به دست 
مي آورند، مالياتي متناسب با ثروتشان پرداخت نمي كنند. نماينده منتخب 
مردم تهران در مجلس يازدهم با بيان اينكه ما به دنبال رفع و اصالح اين 
تبعيض و نابرابري هستيم، اظهار داش��ت: يك تيم بيش از 30نفره روي 
مشكالت اقتصادي فعلي كشور كار كرده و راهكارها را احصا كرده اند و روي 
اين راهكارها كار انجام مي شود تا در قالب يك بسته اقتصادي به زودي 
ارائه شود. اين راهكارها قبل از انتخابات شناسايي شده بود ولي اكنون در 
حال انجام كارهاي نهايي هستيم، در روزهاي اخير جلسات متعددي را 
برگزار كرده ايم. وي افزود: بايد سيستم و ساختار مالياتي كشور را اصالح 
كنيم، پيشنهاداتي براي اصالح بانك مركزي و بانك هاي عامل داريم كه 
بايد در قوانين بانكداري اعمال شود و همچنين نظارت خوبي در اجراي 
اين قوانين صورت گيرد. رضاخواه با بيان اينكه در بحث بودجه پيشنهادات 
مش��خصي داريم، تصريح كرد: به اعتقاد ما بودجه اي كه اكنون نوش��ته 
مي شود، بودجه اي نيست كه به نفع مردم باشد و پيشنهادات مشخصي را 

براي اصالح ساختار بودجه ريزي مدنظر داريم. 
منتخب مردم تهران در مجلس يازدهم با اش��اره به اينكه براي بازارهاي 
مالي و بورس برنامه هايي طراحي شده است، گفت: همچنين براي اصالح 
ساختار انرژي و به طور مش��خص بحث قيمت بنزين و طرح بنزيني كه 
دولت آن را اجرا كرد، اصالحاتي را مدنظر داريم و برنامه اي براي آن تهيه 
كرده ايم. وي با بيان اينكه بعضي از اقش��ار مردم از جمله بازنشسته ها با 
سختي هايي مواجه هستند، خاطرنش��ان كرد: به دنبال اين هستيم كه 
ميزان دريافتي بازنشستگان را ترميم كنيم چون معتقديم دخل و خرج 
مردم با هم نمي خواند، همه اينها مواردي است كه روي آن كار مي كنيم و 

به دنبال تهيه برنامه براي آنها هستيم. 


