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گزارش یک

نمایندگان مجلس از ادعای آمادگی امریکا برای رفع تحریمها میگویند

5

تالش برای رفع تحریمها داریم ،اما نه به شیوه ترامپ!

قدرت کش�ورها و تواناییهای مختلف دولتها
بای�د در مواقع بحرانی به کار نظمبخش�ی و حل
مشکالت بینالمللی بیاید اما عم ً
ال در بحرانهای
مختلف ،کش�ورها قدرت خود را علیه یکدیگر
بهکار میگیرند .کرونا یکی از این بحرانهاست
و گرچه برخ�ی از دولتها همچ�ون چین تالش
کردن�د تجربیات و بخش�ی از امکان�ات خود را
در اختیار دیگر کش�ورهای درگیر ق�رار دهند
اما در این میان کش�ورهایی هم بودن�د که این
بح�ران را برای مردم س�ایر کش�ورها تش�دید
کردن�د .امریکا در رأس کش�ورهایی اس�ت که
با سلاح تحریم علی�ه م�ردم ایران ب�ه جنگ
برخاس�ت و حتی کرونا هم مانع آن نشد .برخی
دولتهای اروپایی هم با تصاحب اموال دارویی
و بهداشتی کشورهای دیگر ،نشان دادند که در
مواقع بحرانی نمیتوانن�د نظم جهانی را حفظ و
مدیریت کنند که هیچ ،حتی همراستا با بحران
پیش آمده ،شرایط س�خت را تشدید میکنند.

هشت کشور جهان در نامهای به دبیرکل سازمان
ملل ،شرایط فعلی را زمانی برای چندجانبهگرایی
و مقابله ب��ا اقدام��ات یکجانبه امریکا دانس��ته و
تصریح کردهاند تروریس��م اقتصادی امریکا علیه
ایران ،خالف منشور ملل متحد و مصوبات متعدد
مجمع عمومی این سازمان اس��ت .عالوه بر این
 11سناتور حزب دموکرات در نامهای خطاب به
مایک پمپئو وزیر خارجه و اس��تیو منوشین وزیر
خزانهداری امریکا خواس��تار کاهش تحریمهای
ایاالت متحده علی��ه ایران و ونزوئال ش��دند .این
سناتورهای دموکرات با اش��اره به سرعت شیوع
ویروس کرونا (بیماری کووید )19در دو کش��ور
ای��ران و ونزوئال و اینک��ه تحریمها مانع ارس��ال
اقالم درمانی مورد نیاز ش��ده خواستار این شدند
که تحریمهای امریکا علیه این دو کش��ور بهطور
موقت برداش��ته ش��ود اما در واقع امر تحریمها
شدیدتر هم شده است.
رس�وایی تحریمهای جدید علیه ایران در
زمانه کرونا
سیدمحمدجواد ابطحی عضو فراکسیون نمایندگان
والی��ی مجل��س در گفتوگ��و ب��ا خانه مل��ت این
درخواستها و بیاعتنایی سازمان ملل به موضوع را
نشانه سطحی بودن وزن این سازمان در بحرانهای
بینالمللی دانست و در مورد درخواست سناتورهای
امریکایی هم از عبارت شوی نمایشی استفاده کرد.
او با تأکی��د بر این ک��ه ترامپ نهتنه��ا تاکنون هیچ
واکنش مثبتی به این درخواستها نشان نداده ،بلکه
تحریمهای تازهای را طی چند روز گذشته علیه ایران
و افراد و شرکتهایی که بهزعم آنها با ایران همکاری
داش��تهاند ،وضع کرده ،افزود :در عی��ن حال مکرر
ادعای آمادگی برای ارسال کمک به ایران را نیز دارند
که به خوبی هم رویکرد دوگانه دولت امریکا را نشان
میدهد و هم عدم تعادل شخصی که به عنوان رئیس
جمهور در این سمت نشسته است.

تلاش یا ب�ه قول�ی چراغ
س�بز ترامپ برای مذاکره
و کاهش تحریمها در واقع
چاهی است که میخواهند
ب�ه اس�م برداش�تن
تحریمهای دارویی ،ایران
را در آن بیندازن�د چراکه
طب�ق برجام اساس� ًا نباید
تحریمی اعمال میشد که
برای برداشتنش اقدام شود

ابطحی درب��اره درخواس��تهای س��ازمان ملل
از امریکا برای لغ��و موقت تحریمه��ای ایران در
ش��رایط مبارزه با کرون��ا گفت :در ش��رایطی که
دبیرکل سازمان ملل متحد مدعی است با مقامات
امریکایی برای تحدید تحریمها تماس داش��ته،
دولت امریکا تحریمهای جدی��دی را علیه ایران
وضع کرد و به خوبی نش��ان داده ش��د که توان و
قدرت سازمان ملل چقدر است.
وی با تأکید بر این که سازمان ملل توان یا نیت واقعی
مقابله با یکجانبهگرایی امریکا را ندارد ،گفت :موضوع
رفع تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران روز به روز
در س��طح خود امریکا و دنیا بیشتر مطرح میشود و
متأسفانه اندک آبروی سازمان ملل نیز در این زمینه
از بین رفت.
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس شورای
اس�لامی درب��اره ادعاهای مط��رح ش��ده مبنی بر
درخواست و پیگیری اعضای کنگره هم در مجلس
نمایندگان و هم در مجلس سنا در طرفداری از لغو
تحریمهای یکجانبه علیه ایران در شرایط مبارزه با
کرونا  ،خاطر نشان کرد :تاکنون تغییری در رویکرد
دولت امریکا نسبت به تحریمهای ظالمانه علیه ملت
ایران دیده نشده و من تصور میکنم در داخل امریکا
بین دموکرات و جمهوریخواه تفاوتی در زمینه رویکرد
تحریم علیه ایران وجود ندارد و این ادعاها بیش��تر
شوي نمایشی است.

گزارش 2

تحریمها باید بر اس�اس تعهدات برجام لغو
شود ،نه به روش ترامپ
ول��یاهلل نانواکناری عضو کمیس��یون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس هم با اشاره به ادعای ترامپ
رئیس جمهور امریکا مبنی بر اینکه ایران برای کاهش
تحریمها درخواست نداده است تا تجهیزات پزشکی
به این کشور ارسال شود ،گفت :بر اساس تعهداتی که
در برجام وجود دارد ،اص ً
ال نباید تحریمهایی اعمال
میش��د که االن بخواهیم برای لغو آن درخواستی
داده شود.
نماینده م��ردم بابلس��ر و فریدونکن��ار در مجلس
دهم شورای اس�لامی ادامه داد :از سوی دیگر اکثر
کش��ورهای دنیا برای لغو تحریمهای دارویی ایران
برای مقابله با کرونا درخواست دادند ،اگر قرار به لغو
تحریمهای دارویی و پزشکی بود ترامپ میتوانست
با استناد به این درخواستها عمل کند .ترامپ نه تنها
به این درخواس��تها برای لغو یا کاهش تحریمهای
توجه نکرده بلکه فشار تحریمها را در دوران مبارزه
مردم با کرونا بیشتر کرد و این کار نشان میدهد که
ترامپ در واقع ترور بش��ریت را در دس��تور کار خود
قرار داده است.
این نماینده مجلس با اش��اره به تحریمهای دارویی
ایران ،گفت :به دلیل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی،
کادر درمانی ایران به س��ختی میتوانن��د بیماران
کرونای��ی را درمان کنن��د؛ در این ش��رایط ترامپ

حرفهای دلس��وزانه میزند که قابل اعتنا و اعتماد
نیس��ت چراکه امریکا این جنگ بیولوژیکی را علیه
مردم دنیا ب��ه راه انداخته اس��ت .امریکاییها هرگز
قابل اعتماد نیستند و هر نوع کمک آنها قابل قبول
و پذیرش نیست.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجلس تصریح کرد :جمهوری اس�لامی ایران برای
کاهش تحریمها صحبت میکند و برای رفع کامل آن
تالش دارد اما نه به روش ترامپ ،بلکه باید تحریمها
بر اساس تعهدی که در برجام رقم خورده است لغو
شود.
کرونا ابزار نسلکشی امریکا شده است
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس هم ادعاهای مقامات امریکایی برای ارسال
کمک به ایران را با توجه به سبقه تحریمی این کشور
علیه ایران تصنعی خواند و افزود :اگر سرسوزنی این
مسئله واقعیت داشت ،امریکا از رفتار غیرقانونی خود
مبنی بر تحریم ایران دس��ت برمیداشت در حالی
که نه تنها این مهم محقق نش��ده بلکه تحریمهای
جدیدی نیز بر لیس��ت تحریمهای ایران در همين
شرایط بحرانی افزوده ش��د .امریکا در حال ورود به
یک بحران تمامعیار اس��ت ،بهطوری که  125هزار
نفر از جمعیت مبتال به ویروس کرونا در امریکا بوده
و روزانه ح��دود  20هزار نفر در این کش��ور به کرونا
مبتال میشوند اما به جای تمرکز بر حل بحران خود

مکررا ً در حال تسویه حساب با کشورهایی است که
مشکالت ایدئولوژیک با آنها دارد و آنها حاضر به رفتن
زیر سلطه امریکا نیستند.
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس با بیان
این که تحریمهای ایاالت متح��ده علیه ونزوئال در
ش��رایط بیماری همهگیر کرونا هم به «ابزاری برای
نسلکشی» تبدیل شده ،خاطر نش��ان کرد :برخی
دش��واریها که در ایران در مس��یر مب��ارزه با کرونا
وجود دارد ،ناش��ی از تحریمه��ای یکجانبه امریکا
علیه جمهوری اسالمی است بنابراین به نوعی رفتار
واش��نگتن در این برهه زمانی جنایت علیه بشریت
تلقی میشود.
ابوترابی در واکنش به ادع��ای ترامپ رئیس جمهور
امریکا مبنی بر اینکه ایران ب��رای کاهش تحریمها
درخواست نداده اس��ت تا تجهیزات پزشکی به این
کشور ارس��ال ش��ود ،گفت :تالش یا به قولی چراغ
س��بز ترامپ برای مذاک��ره و کاه��ش تحریمها در
واقع چاهی اس��ت که میخواهند به اسم برداشتن
تحریمهای دارویی ،ای��ران را در آن بیندازند چراکه
طبق برجام اساساً نباید تحریمی اعمال میشد که
برای برداشتنش اقدام شود.
نماینده مردم نجفآب��اد در مجلس دهم ش��ورای
اسالمی ادامه داد :طبق 14گزارش سازمان بینالمللی
انرژی اتمی و سازمان ملل ،جمهوری اسالمی ایران به
برجام عمل کرده و نباید تحریمی اعمال میشد ،این
ترامپ بود که زیر میز زد و همه تعهدات را بههم زد ،از
سوی دیگر طبق پروتکلهای بینالمللی نباید هیچ
کشوری تحریم غذایی و دارویی شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد :بنابراین وقتی فردی
نه ب��ه امضای خودش��ان اعتقاد دارد ،ن��ه به قوانین
بینالمللی توجه میکن��د و به راحت��ی آن را زیر پا
میگذارد ،نباید با او مذاکره کرد چراکه این مذاکره
در واقع نقشهای است تا ایران در لوپ مذاکرات قرار
گیرد و اقتصاد کشور زمینگیر شود .در دوران برجام،
اقتصاد کشور شرطی شده بود و این روند فرسایشی
دامی بود که ب��ه بهانه برجام برای ایران پهن ش��ده
بود بنابراین نباید با مذاک��ره دیگری ،مجدد اقتصاد
را شرطی کرد.

جانشين سازمان بسيج مستضعفين:

نوام چامسكي تحلیلگر سرشناس امریکایی:

كرونا موجب آگاهي از عيوب نظامهاي جهانيشده است

نوام چامس�كي ،زبانش�ناس و تحليلگر سياس�ي  ۹۱ساله از
ايال�ت آريزوناي امريكاس�ت -جايي ك�ه او به دلي�ل ويروس
فراگير كرونا در قرنطينه خانگي به س�ر ميبرد -او روز ش�نبه
گذش�ته با ش�بكه تلويزيون «دموكراس�ي در جنب�ش اروپا
 »)DiEM25( ۲۰۲۵درب�اره موض�وع كرون�ا گفتوگ�و كرد
و با بي�ان اينكه «لحظ�ات كنوني يك�ي از مهمتري�ن لحظات
تاريخ بش�ر اس�ت» تأكيد كرد« :اين لحظات نه فق�ط به دليل
مقابله با وي�روس كروناس�ت ،بلك�ه آگاهي از نق�ص و عيوب
نظامهاي جهاني و نارس�ايي عملكرد سيس�تم اقتصادي آنها
ميباش�د كه بايد ب�راي بهبود آينده بش�ريت تغيي�ر كنند».

متن سخنان او را بخوانيد:
بحران سالمتي كه ويروس كرونا براي بشر امروز ايجاد كرده ،بسيار
خطرناك و جدي ميباشد و ممكن است عواقب وخيمتري در آينده
بهبار آورد ،اما اين بحران موقتي است و در نهايت برطرف خواهد شد.
درحاليكه ما با دو بحران دائمي بس��يار خطرناكتر و جديتر كه
هستي بش��ر را به يكباره از ميان برميدارد ،روبهرو هستيم .اين دو
بحران يكي جنگ هستهاي است و ديگري گرم شدن كره زمين .بايد
اذعان نمود كه اين تهديدات اعم از بحران كرونا ،جنگ هستهاي و
گرم شدن كره زمين تهديداتي است كه بهدليل ا ِعمال سياستهاي
نئوليبراليسم ايجاد شده و روزبهروز نيز شدت خواهد گرفت.
تحريمهاي امريكا باعث رنج مردم ايران شده است
بديهي اس��ت بعد از پايان گرفتن بحران كرونا جه��ان با دو گزينه
محتمل روبهرو خواهد ش��د ،يا بر تعداد نظامه��اي تماميتخواه و
مستبد بهمراتب ددمنشتر افزوده ميشود يا يك بازسازي بنيادين
با شرايط انس��انيتر در جوامع ايجاد خواهد شد ،اما در حال حاضر
سرنوش��ت ما در دس��تان دلقكهاي بيمارگون��ه اجتماعي مانند
ترامپ و متحدان همفكرش در جهان قرار دارد .براي مثال ،قدرت
امريكا بسيار فراگير است ،زيرا امريكا تنها كشوري است كه حداكثر
فشارهاي رواني و تحريمهاي اقتصادي را بر ساير كشورها مانند ايران
و كوبا ا ِعمال كرده است و ديگر كشورها (به ويژه كشورهاي اروپايي)
را مجبور س��اخته تا از سياستهاي غيرانس��اني آن پيروي كنند.
همانطور كه ما شاهد آن هس��تيم اين كشورها در پيروي از استاد
خود اقدام كردهاند .بدون ترديد فقط مردم اين كشورها هستند كه از
تحريمهاي اعمال شده رنج بسيار ميبرند.
تمدن ويرانكننده غرب
اين روزها در رابطه با بحران كرونا از س��وي يكي از اين كشورهاي
تحريم شده اتفاق جالبي افتاده است۵۲ .پزشك كوبايي براي كمك
به پرسنل پزشكي ايتاليا كه در زير فشار شديد و خستگي مستمر
به كار مشغولند ،در منطقه لومباردي مستقر شدهاند .در حالي كه

آلمان با سيستم پيشرفته پزشكي خود حتي نتوانسته به يونان كمك
كند .بدون ترديد با وجود فجايعي كه سراسر جهان را فراگرفته است
(مانند غرق شدن هزاران مهاجر و پناهنده در درياي مديترانه ،اعمال
تحريمهاي غيرانساني گسترده ،جنگهاي خانمانسوز ،حمايت
از رژيمهاي فرامرتجع ،مستبد و )...در اين مقطع تمدن غرب براي
بشريت ويرانكننده ميباشد .حال اگر ميخواهيم امروز با بحران
كرونا مقابله كنيم ،بايد رفتار زمان جنگ را پيش��ه خود كنيم .بايد
تمامي نيروها را براي از ميان بردن دش��من نامرئي بشريت بسيج
كنيم .بسيج مالي امريكا در زمان جنگ جهاني دوم مثال خوبي در
اين مورد است .بنابراين كش��ورهاي ثروتمند مانند امريكا به جاي
اينكه به ديگر كشورها مستقيم و غيرمستقيم لشکركشي كنند يا
با ديگر متحدان خود در هر گوشه از جهان بلوا به راه اندازند (جنگ
يمن ،سوريه و ليبي) بهتر آن است كه از نيرو و پتانسيل خود در راه
بهبود زندگي انسانها استفاده كنند.
براي كمپانيهاي داروسازي ساخت كرمپودر سودآورتر
از واكسن كروناست
با پايان گرفتن بحران كرونا ،مردم جه��ان بايد تصميم بگيرند كه
براس��اس چه الگو و عقيدهاي ميخواهند آينده خود را بنا سازند،
زيرا ميدانيم منشأ همه نابسامانيها و مشكالت عميق اقتصادي،
اجتماعي و سياس��ي بهخاطر ا ِعمال سياس��تهاي نئوليبراليسم
و بازار جهاني اس��ت .براي مث��ال ،از مدتها پيش نئوليبراليس��م

ميدانس��ت يك بيماري فراگير و كمي متفاوت با بيماري سارس
( )SARSr- CoVكه گونهاي از كرونا ويروس است ،از راه خواهد
رسيد و جهان را مبتال خواهد كرد .سياست نئوليبراليسم ميتوانست
براي پيشگيري از اين بيماري دست بهكار شود و واكسن آن را تهيه
كند اما كمپانيهاي خصوصي داروسازي ( )Big Pharmaهمراه
با البيهاي وابسته ،برايش��ان س��اختن انواع كرمپودرهاي جديد
سودآورتر از ساختن واكسن كرونا ميباشد .ويروسي كه جان مردم
را به خطر انداخته است و هر روز پشتهاي از كشتهها در سراسر جهان
به جاي ميگذارد .توجه داشته باشيد كه تهديد فلج اطفال با واكسن
سالك ( )SALKپايان يافت واكس��ني كه توسط يك نهاد دولتي
ساخته شده بود و بدون ثبت اختراع در دسترس همگان قرار گرفت.
همين اقدام ميتوانست در مورد ويروس كرونا انجام گيرد ،اما طاعون
نئوليبراليسم مانع آن شد.
اطالعات كرونا در دسترس بود ،اما توجهي نشد
در مورد ويروس كرونا همه اطالعات در دسترس ما بود اما به همان
داليلي كه پيشتر ذكر شد به آن توجهي نشد .براي مثال ،در اكتبر
سال  ۲۰۱۹يك شبيهسازي از يك ويروس فراگير جهاني در اياالت
متحده امريكا به عمل آمد اما اين اقدام در همان سطح شبيهسازي
باقي ماند و اعتنايي به آن نكردند .در تاريخ  ۳۱دسامبر چين ،سازمان
بهداش��ت جهاني را از وجود يك ويروس آگاه س��اخت و يك هفته
بعد دانشمندان چيني ويروس كرونا را شناسايي كردند و اطالعات

بازیهای جدید امریکا در عراق نشانه چیست؟
مهدی محمدی ،تحلیلگر مسائل سیاسی و بینالملل،
پستی در حساب توئیتری خود منتش��ر کرد و نوشت:
«پس معلوم میش��ود همه بازیهایی که امریکا در این
هفته درآورده از ترس حملهای است که فکر میکرده در
راه است».
...............................................................................................................................
مؤلفهه�اي متمايزكننده ق�درت ايران در مقابل�ه با غرب
چيست؟
كميل خجسته ،فعال رس��انهاي در كانال خود نوشت :آنها همين
چند وقت ،كتابش��ان را در جهان ب��ه 20زبان و ب��ا چند ميليون
تيراژ چاپ كردند كه در عصر «انس��ان خداگونه» هستيم و هوش
مصنوعي و ديگر تكنولوژيها چنان كرده كه «انسان ،مهار خلقت را
به دست گرفته است» .و اتفاقاً در چنين عالم پرادعايي يك موجود
فكستني كوچولو كه با چشم هم حتي ديده نميشود چند ميليارد
آدم را چه از ما چه از آنها گرفتار خودش كرد؛ آدمهايي كه احساس
ميكنند ،بيدفاعند و چه چيزي ميتواند انس��اني را كه تا چندي
پيش ادعاي خداگونه داشت و حاال مضطرب از ناتواني خويش است
را آرامش بدهد؟
آنها بيجوابند ،اما جامعه ايران دو مؤلف ه قدرتمند دارد كه او را متمايز
ميكند .مؤلفه اول خانواده است .قرنهاست آنها براي جهان ،ارزشي
تعريف كردهاند بهنام فرديت و اومانيس��م و در مقابل 40س��ال است
انقالب ،خانواده را محور تحوالت خود قرار داده است .آنچنان كه در بند
 10قانون اساسياش ،خانواده بهعنوان «واحد بنيادي جامع ه اسالمي»
معرفيميشود.
در عصر فاصلهگذاري اجتماعي ،خانواده همان كوچكترين س��لولي
است كه فرد را در خود پناه ميدهد و عاطف ه آن اجازه نميدهد اين دوره
كرونايي ،سرد و مأيوسانه بگذرد .برخالف جوامع غربي كه افراد در آن
تنها هستند و حاال در اين فاصلهگذاري هم تنهاتر.
دومين عنص��ر متمايزكننده را ش��هيد مطهري ،تف��اوت در تفكر دو
جامعه ميداند« .از نظر جهانبيني مادي عوامل مؤثر اجل ،س�لامت
و خوشبختي منحصرا ً ماديست و از نظر مردان الهي ،دوشادوش عالم
محس��وس عالم غيبي اس��ت كه بر آن عوامل مؤثر است و بشر بهخود
واگذاشته نيس��ت .امداد غيبي ،دس��تگيريهايي اس��ت كه موجود
مكلف در اثر حس��ن انجام وظيفه ،مستحق آن ميگردد .لطف خاصي
كه طبق قانون خاص ،نه قانون عام طبيعت ش��امل حال ميگردد .اگر
چنين ايماني در ما پيدا شود ما عم ً
ال با خداوند وارد معامله بدهوبستان
ميشويم و چقدر لذتبخش اس��ت معامل ه با خدا و مشاهد ه آثار لطف
خدا.
...............................................................................................................................
این خبر هیچ ارزشی برای بیبیسی فارسی ندارد؟!
یک فعال رسانهای در صفحه شخصی خود در توئیتر
درباره بیتوجهی بیبیسی فارسی و دیگر رسانههای
فارس��یزبان خارج از کش��ور به تعداد فوتشدگان
کرونایی در انگلیس ،نوشت :با اعالم ديروز درگذشت  3605نفر بر اثر
ويروس كرونا در بريتانيا تعداد تلفات اين كشور براي اولين بار از تعداد
رسمي تلفات مشابه در ايران بيشتر شد ولي تا اين لحظه اين خبر در
هيچ جايي و در هيچ بخش خبري بيبيسي فارسي و ديگر رسانهها
جايي ندارد.

الزم را در اختيار جهان قرار دادند .كش��ورهاي منطقه مانند چين،
كرهجنوبي و تايوان بيدرنگ دس��ت به اقدام زدن��د .در اروپا نيز تا
حدودي در اين مورد اقدام شد .آلمان كه داراي سيستم بيمارستاني
پيشرفته و قابل اطميناني است ،بدون كمك ديگران به موقع وارد
عمل شد و تا حدودي بحران را مهار کرد ،اما ديگر كشورهاي اروپايي
كمكاري كردند و حتي بعضي از آنها بحران را ناديده گرفتند .بدترين
اين كشورها انگلستان در اروپا و اياالت متحده در امريكاي شمالي
بودند.
 2گزينه در فرداي پس از كرونا
دگر بار بايد خاطر نشان كرد زماني كه ما بر اين بحران جهاني غلبه
كنيم ،دو گزينه محتمل فرداي سرنوشت بشريت را تعيين خواهد
كرد .نخست ،بعد از بحران ،يا بر تعداد نظامهاي فرااقتدارگرا ،مستبد
و بيرحمتر از گذشته نسبت به جان و مال انسانها افزوده ميشود
يا با همت و مقاومت توده مردم در سراسر جهان ،بازسازي بنيادين
نظامهاي حاكم در جهت بهتر ش��دن ش��رايط زندگي انسان آغاز
ميشود اما هنوز امروز بش��ريت با وقوع يك جنگ هستهاي از يك
طرف و فاجعه تخريب محيطزيست از طرف ديگر كه هستي و نسل
انسان را براي هميشه نابود خواهد ساخت ،دست به گريبان است.
بنابراين لحظات كنوني يكي از مهمترين لحظات تاريخ بشر است.
اين لحظات نه فقط به دليل مقابله با ويروس كرونا ،بلكه آگاهي از
نقص و عيوب نظامهاي جهاني و نارسایي عملكرد سيستم اقتصادي
آنها ميباشد كهبايد براي بهبود آينده بشريت تغيير كنند ،بنابراين
ويروس كرونا يك هش��دار و زنگ خطر ب��راي جلوگيري از فجايع
آينده است .به عبارت ديگر بيتوجهي به اين هشدار و عدم واكاوي
و جستوجو برای ريشههاي چنين بحرانهاي فراگير ،بدون شك
آينده وخيمتري را براي ما رقم خواهد زد.
بشريت سالهاست در قرنطينه است
اما بايد اذعان كرد قرنطينهاي كه بيش از  2ميليارد نفر را در كرهزمين
به انزوا كشانده ،فقط مختص امروز نيست ،بلكه بشريت سالهاست
كه به نوعي از انزواي مخرب اجتماعي گرفتار شده است و امرور آن
را در واقع حس ميكند .بايد با بازآفريني اوراق قرضه اجتماعي به
هر روش��ي كه ممكن اس��ت به كمك نيازمندان در سراسر جهان
بشتابيم ،اما آنچه از دس��تمان در عصري كه ما را از تشكل و تجمع
رودررو تا مدتي محروم كرده است ،برميآيد ،ارتباط اينترنتي جهت
سازماندهي ،ايجاد و گسترش سازمانهاي مردمنهاد ،بسط تحليل
مس��ائل مبتالبه جوامع امروزي و مش��ورت جهت حل مشكالت و
معضالت آنها ميباشد .بشر در گذشته نيز با چنين مشكالتي بسي
سختتر از امروز روبهرو بوده كه با درايت ،سختكوشي و اتحاد بر همه
آنها فائق آمده است.

 50هزار تیم متخصص بسیجی
 70میلیون ایرانی را غربالگری کردند
بس�يج براس�اس تكاليف�ي ك�ه برعه�ده دارد ،موظ�ف اس�ت
در كم�ك ب�ه دس�تگا ههاي نظ�ام اسلامي اق�دام كن�د.

به گزارش تس��نيم سردار محمدحسين س��پهر ،جانشين سازمان
بسيج مس��تضعفين صبح ديروز در نشس��ت خبري چالش كرونا
و نهضت مردمي حل نوآوران��ه كرونا با اتكا ب��ه هوش جمعي طي
سخناني اظهار داشت :شرايط امروز كشور در مقابله با كرونا و تبعاتي
كه اين موضوع در ابعاد مختلف گذاش��ته ،ش��رايط خاصي است.
بسيج بر اساس تكاليفي كه برعهده دارد ،موظف است در كمك به
دستگاههاي نظام اسالمي اقدام كند .در  40سال گذشته بسيجيان
و ساختارهاي مردمي كمكهاي شاياني در حل معضالت مختلف
داشتهاند و هرگاه مردم وارد ميدان شدهاند ،اقدامات شايستهاي را
خلق كردهاند.
وي ادامه داد :جمهوري اس�لامي بهعنوان يكي از كشورهاي در
معرض كرونا در پيك اين بيماري است ،اما كشور ما در مقابله با
اين بيماري اقدامات شاخصي انجام داده است .با حضور بيش از
 50هزار تيم غربالگري بسيج موفق شديم حدود  70ميليون نفر
از مردم را غربالگري كنيم .تفاهمنامه خوبي كه با وزارت بهداشت
امضا ش��د ،موجب گرديد تا بيش از  600هزار بس��يجي در نقاط
مختلف كشور براي كمك به س��ازمانهاي مختلف كشور حضور
پيدا كنند.
سردار سپهر گفت :با توجه به تبعاتي كه اين بيماري داشته است،
بر آن شديم تا با فراخواني طرحها و ايدهها با استفاده از ظرفيتهاي
سازمان بسيج و استفاده از مراكز دانشبنيان در يك مسابقه بزرگ
حل مسئله در كش��ور از همه صاحبنظران براي ارائه راههاي عبور
از اين چالش دعوت كنيم .وي تصريح كرد :در اين ش��رايط براي
اينكه قادر باشيم از همه مراكز دانش��گاهي و مردم عزيز استفاده
كنيم از همه درخواست ميكنيم در عرصههاي ايدههاي مبتكرانه،
ارائه محصوالت ما را ياري كنند .حاضر هس��تيم اين ايدهها را در
حوزههاي بهداشت و درمان ،مديريت كالن ،پيامدهاي اقتصادي و
آسيبهاي اجتماعي دريافت كنيم .ما به دنبال يك ساختار پدافند
زيستي هم هستيم و ميخواهيم در اين عرصه نيز از ظرفيت مردم
استفاده كنيم تا قادر باشيم نظام حلالمسائل الزم را داشته باشيم.
س��پهر خاطر نش��ان كرد :چون اين بيماري همچنان ادامه دارد،
نيازمند يك ساختار علمي مستحكم هس��تيم و اين ستاد رشد و
فناوري در پايان كرونا هم در عرصههاي مختلف ميتواند به فعاليت
خود ادامه دهد.
وي با بيان اينكه امروز هدايت وحمايتهاي مسئوالن در اوج قرار گرفته
است ،عنوان كرد :از همه مردم درخواس��ت ميكنيم به پروتكلهاي
وزارت بهداشت توجه و با آنها همراهي كنند .همچنين از همه بسيجيان
دعوت ميكنم با روحي��ه جهادي و انقالبي ت�لاش و همكاري خود را
مجدانه ادامه دهند.

