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  بازی های جدید امریکا در عراق نشانه چیست؟

 مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل، 
پستی در حساب توئیتری خود منتش��ر کرد و نوشت: 
 »پس معلوم می ش��ود همه بازی هایی که امریکا در این 
هفته درآورده از ترس حمله ای است که فکر می کرده در 

راه است.«
...............................................................................................................................
  مؤلفه ه�اي متمایز كننده ق�درت ایران در مقابل�ه با غرب 

چیست؟
کمیل خجسته، فعال رس��انه اي در کانال خود نوشت: آنها همین 
چند وقت، کتابش��ان را در جهان ب��ه 20  زبان و ب��ا چند میلیون 
تیراژ چاپ کردند که در عصر »انس��ان خداگونه« هستیم و هوش 
مصنوعي و دیگر تکنولوژي ها چنان کرده که »انسان، مهار خلقت را 
به دست گرفته است«. و اتفاقاً در چنین عالم پرادعایي یك موجود 
فکستني کوچولو که با چشم هم حتي دیده نمي شود چند میلیارد 
آدم را چه از ما چه از آنها گرفتار خودش کرد؛ آدم هایي که احساس 
مي کنند، بي دفاعند و چه چیزي مي تواند انس��اني را که تا چندي 
پیش ادعاي خداگونه داشت و حاال مضطرب از ناتواني خویش است 

را آرامش بدهد؟
 آنها بي جوابند، اما جامعه ایران دو مؤلفه  قدرتمند دارد که او را متمایز 
مي کند. مؤلفه اول خانواده است. قرن هاست آنها براي جهان، ارزشي 
تعریف کرده اند به نام فردیت و اومانیس��م و در مقابل 40  س��ال است 
انقالب، خانواده را محور تحوالت خود قرار داده است. آنچنان که در بند 
10 قانون اساسي اش، خانواده به عنوان »واحد بنیادي جامعه  اسالمي« 

معرفي  مي شود. 
در عصر فاصله گذاري اجتماعي، خانواده همان کوچك ترین س��لولي 
است که فرد را در خود پناه مي دهد و عاطفه  آن اجازه نمي دهد این دوره 
کرونایي، سرد و مأیوسانه بگذرد. برخالف جوامع غربي که افراد در آن 

تنها هستند و حاال در این فاصله گذاري هم تنهاتر. 
دومین عنص��ر متمایزکننده را ش��هید مطهري، تف��اوت در تفکر دو 
جامعه مي داند. »از نظر جهان بیني مادي عوامل مؤثر اجل، س��المت 
و خوشبختي منحصراً مادیست و از نظر مردان الهي، دوشادوش عالم 
محس��وس عالم غیبي اس��ت که بر آن عوامل مؤثر است و بشر به خود 
واگذاشته نیس��ت. امداد غیبي، دس��تگیري هایي اس��ت که موجود 
مکلف در اثر حس��ن انجام وظیفه ، مستحق آن مي گردد. لطف خاصي 
که طبق قانون خاص، نه قانون عام طبیعت ش��امل حال مي گردد. اگر 
چنین ایماني در ما پیدا شود ما عماًل با خداوند وارد معامله بده وبستان 
مي شویم و چقدر لذت بخش اس��ت معامله  با خدا و مشاهده  آثار لطف 

خدا. 
...............................................................................................................................

  این خبر هیچ ارزشی برای بی بی سی فارسی ندارد؟!
یك فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود در توئیتر 
درباره بی توجهی بی بی سی فارسی و دیگر رسانه های 
فارس��ی زبان خارج از کش��ور به تعداد فوت شدگان 
کرونایی در انگلیس، نوشت: با اعالم دیروز درگذشت 3605 نفر بر اثر 
ویروس کرونا در بریتانیا تعداد تلفات این کشور براي اولین بار از تعداد 
رسمي تلفات مشابه در ایران بیشتر شد ولي تا این لحظه این خبر در 
هیچ جایي و در هیچ بخش خبري بي بي سي فارسي و دیگر رسانه ها 

جایي ندارد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین:
 50 هزار تیم متخصص بسیجی

 70 میلیون ایرانی را غربالگری کردند
بس�یج براس�اس تکالیف�ي ك�ه برعه�ده دارد، موظ�ف اس�ت 
در كم�ك ب�ه دس�تگاه هاي نظ�ام اس�امي اق�دام كن�د. 
به گزارش تس��نیم سردار محمدحسین س��پهر، جانشین سازمان 
بسیج مس��تضعفین صبح دیروز در نشس��ت خبري چالش کرونا 
و نهضت مردمي حل نوآوران��ه کرونا با اتکا ب��ه هوش جمعي طي 
سخناني اظهار داشت: شرایط امروز کشور در مقابله با کرونا و تبعاتي 
که این موضوع در ابعاد مختلف گذاش��ته، ش��رایط خاصي است. 
بسیج بر اساس تکالیفي که برعهده دارد، موظف است در کمك به 
دستگاه هاي نظام اسالمي اقدام کند. در 40 سال گذشته بسیجیان 
و ساختارهاي مردمي کمك هاي شایاني در حل معضالت مختلف 
داشته اند و هرگاه مردم وارد میدان شده اند، اقدامات شایسته اي را 

خلق کرده اند. 
وي ادامه داد: جمهوري اس��المي به عنوان یکي از کشورهاي در 
معرض کرونا در پیك این بیماري است، اما کشور ما در مقابله با 
این بیماري اقدامات شاخصي انجام داده است. با حضور بیش از 
50 هزار تیم غربالگري بسیج موفق شدیم حدود 70 میلیون نفر 
از مردم را غربالگري کنیم. تفاهمنامه خوبي که با وزارت بهداشت 
امضا ش��د، موجب گردید تا بیش از 600 هزار بس��یجي در نقاط 
مختلف کشور براي کمك به س��ازمان هاي مختلف کشور حضور 

پیدا کنند. 
سردار سپهر گفت: با توجه به تبعاتي که این بیماري داشته است، 
بر آن شدیم تا با فراخواني طرح ها و ایده ها با استفاده از ظرفیت هاي 
سازمان بسیج و استفاده از مراکز دانش بنیان در یك مسابقه بزرگ 
حل مسئله در کش��ور از همه صاحبنظران براي ارائه راه هاي عبور 
از این چالش دعوت کنیم.  وي تصریح کرد: در این ش��رایط براي 
اینکه قادر باشیم از همه مراکز دانش��گاهي و مردم عزیز استفاده 
کنیم از همه درخواست مي کنیم در عرصه هاي ایده هاي مبتکرانه، 
ارائه محصوالت ما را یاري کنند. حاضر هس��تیم این ایده ها را در 
حوزه هاي بهداشت و درمان، مدیریت کالن، پیامدهاي اقتصادي و 
آسیب هاي اجتماعي دریافت کنیم. ما به دنبال یك ساختار پدافند 
زیستي هم هستیم و مي خواهیم در این عرصه نیز از ظرفیت مردم 
استفاده کنیم تا قادر باشیم نظام حل المسائل الزم را داشته باشیم.  
س��پهر خاطر نش��ان کرد: چون این بیماري همچنان ادامه دارد، 
نیازمند یك ساختار علمي مستحکم هس��تیم و این ستاد رشد و 
فناوري در پایان کرونا هم در عرصه هاي مختلف مي تواند به فعالیت 

خود ادامه دهد. 
وي با بیان اینکه امروز هدایت و  حمایت هاي مسئوالن در اوج قرار گرفته 
است، عنوان کرد: از همه مردم درخواس��ت مي کنیم به پروتکل هاي 
وزارت بهداشت توجه و با آنها همراهي کنند. همچنین از همه بسیجیان 
دعوت مي کنم با روحی��ه جهادي و انقالبي ت��الش و همکاري خود را 

مجدانه ادامه دهند. 

نوام چامس�کي، زبان ش�ناس و تحلیلگر سیاس�ي ۹۱ ساله از 
ایال�ت آریزوناي امریکاس�ت- جایي ك�ه او به دلی�ل ویروس 
فراگیر كرونا در قرنطینه خانگي به س�ر مي برد- او روز ش�نبه 
گذش�ته با ش�بکه تلویزیون »دموكراس�ي در جنب�ش اروپا 
DiEM25( 2۰25(«  درب�اره موض�وع كرون�ا گفت وگ�و كرد 
و با بی�ان اینکه »لحظ�ات كنوني یک�ي از مهم تری�ن لحظات 
تاریخ بش�ر اس�ت« تأكید كرد: »این لحظات نه فق�ط به دلیل 
مقابله با وی�روس كروناس�ت، بلک�ه آگاهي از نق�ص و عیوب 
نظام هاي جهاني و نارس�ایي عملکرد سیس�تم اقتصادي آنها 
مي باش�د كه باید ب�راي بهبود آینده بش�ریت تغیی�ر كنند. «

متن سخنان او را بخوانید:
بحران سالمتي که ویروس کرونا براي بشر امروز ایجاد کرده، بسیار 
خطرناك و جدي مي باشد و ممکن است عواقب وخیم تري در آینده 
به بار آورد، اما این بحران موقتي است و در نهایت برطرف خواهد شد. 
در حالي که ما با دو بحران دائمي بس��یار خطرناك تر و جدي تر که 
هستي بش��ر را به یکباره از میان برمي دارد، روبه رو هستیم. این دو 
بحران یکي جنگ هسته اي است و دیگري گرم شدن کره زمین. باید 
اذعان نمود که این تهدیدات اعم از بحران کرونا، جنگ هسته اي و 
گرم شدن کره زمین تهدیداتي است که به دلیل اِعمال سیاست هاي 

نئولیبرالیسم ایجاد شده و روز به روز نیز شدت خواهد گرفت. 
  تحریم هاي امریکا باعث رنج مردم ایران شده است

بدیهي اس��ت بعد از پایان گرفتن بحران کرونا جه��ان با دو گزینه 
محتمل روبه رو خواهد ش��د، یا بر تعداد نظام ه��اي تمامیت خواه و 
مستبد به مراتب ددمنش تر افزوده مي شود یا یك بازسازي بنیادین 
با شرایط انس��اني تر در جوامع ایجاد خواهد شد، اما در حال حاضر 
سرنوش��ت ما در دس��تان دلقك هاي بیمارگون��ه اجتماعي مانند 
ترامپ و متحدان همفکرش در جهان قرار دارد. براي مثال، قدرت 
امریکا بسیار فراگیر است، زیرا امریکا تنها کشوري است که حداکثر 
فشارهاي رواني و تحریم هاي اقتصادي را بر سایر کشورها مانند ایران 
و کوبا اِعمال کرده است و دیگر کشورها )به ویژه کشورهاي اروپایي( 
را مجبور س��اخته تا از سیاست هاي غیر انس��اني آن پیروي کنند. 
همان طور که ما شاهد آن هس��تیم این کشورها در پیروي از استاد 
خود اقدام کرده اند. بدون تردید فقط مردم این کشورها هستند که از 

تحریم هاي اعمال شده رنج بسیار مي برند. 
  تمدن ویران كننده غرب

این روزها در رابطه با بحران کرونا از س��وي یکي از این کشورهاي 
تحریم شده اتفاق جالبي افتاده است. 52پزشك کوبایي براي کمك 
به پرسنل پزشکي ایتالیا که در زیر فشار شدید و خستگي مستمر 
به کار مشغولند، در منطقه لومباردي مستقر شده اند. در حالي که 

آلمان با سیستم پیشرفته پزشکي خود حتي نتوانسته به یونان کمك 
کند. بدون تردید با وجود فجایعي که سراسر جهان را فراگرفته است 
)مانند غرق شدن هزاران مهاجر و پناهنده در دریاي مدیترانه، اعمال 
تحریم هاي غیرانساني گسترده، جنگ هاي خانمان سوز، حمایت 
از رژیم هاي فرامرتجع، مستبد و...( در این مقطع تمدن غرب براي 
بشریت ویران کننده مي باشد. حال اگر مي خواهیم امروز با بحران 
کرونا مقابله کنیم، باید رفتار زمان جنگ را پیش��ه خود کنیم. باید 
تمامي نیروها را براي از میان بردن دش��من نامرئي بشریت بسیج 
کنیم. بسیج مالي امریکا در زمان جنگ جهاني دوم مثال خوبي در 
این مورد است. بنابراین کش��ورهاي ثروتمند مانند امریکا به جاي 
اینکه به دیگر کشورها مستقیم و غیرمستقیم لشکرکشي کنند یا 
با دیگر متحدان خود در هر گوشه از جهان بلوا به راه اندازند )جنگ 
یمن، سوریه و لیبي( بهتر آن است که از نیرو و پتانسیل خود در راه 

بهبود زندگي انسان ها استفاده کنند. 
  براي كمپاني هاي داروسازي ساخت كرم پودر سودآورتر 

از واكسن كروناست
با پایان گرفتن بحران کرونا، مردم جه��ان باید تصمیم بگیرند که 
براس��اس چه الگو و عقیده اي مي خواهند آینده خود را بنا سازند، 
زیرا مي دانیم منشأ همه نابساماني ها و مشکالت عمیق اقتصادي، 
اجتماعي و سیاس��ي به خاطر اِعمال سیاس��ت هاي نئولیبرالیسم 
و بازار جهاني اس��ت. براي مث��ال، از مدت ها پیش نئولیبرالیس��م 

مي دانس��ت یك بیماري فراگیر و کمي متفاوت با بیماري سارس 
)SARSr- CoV( که گونه اي از کرونا ویروس است، از راه خواهد 
رسید و جهان را مبتال خواهد کرد. سیاست نئولیبرالیسم مي توانست 
براي پیشگیري از این بیماري دست به کار شود و واکسن آن را تهیه 
کند اما کمپاني هاي خصوصي داروسازي )Big Pharma( همراه 
با البي هاي وابسته، برایش��ان س��اختن انواع کرم پودرهاي جدید 
سودآورتر از ساختن واکسن کرونا مي باشد. ویروسي که جان مردم 
را به خطر انداخته است و هر روز پشته اي از کشته ها در سراسر جهان 
به جاي مي گذارد. توجه داشته باشید که تهدید فلج اطفال با واکسن 
سالك )SALK( پایان یافت واکس��ني که توسط یك نهاد دولتي 
ساخته شده بود و بدون ثبت اختراع در دسترس همگان قرار گرفت. 
همین اقدام مي توانست در مورد ویروس کرونا انجام گیرد، اما طاعون 

نئولیبرالیسم مانع آن شد. 
  اطاعات كرونا در دسترس بود، اما توجهي نشد

در مورد ویروس کرونا همه اطالعات در دسترس ما بود اما به همان 
دالیلي که پیش تر ذکر شد به آن توجهي نشد. براي مثال، در اکتبر 
سال 201۹ یك شبیه سازي از یك ویروس فراگیر جهاني در ایاالت 
متحده امریکا به عمل آمد اما این اقدام در همان سطح شبیه سازي 
باقي ماند و اعتنایي به آن نکردند. در تاریخ 31 دسامبر چین، سازمان 
بهداش��ت جهاني را از وجود یك ویروس آگاه س��اخت و یك هفته 
بعد دانشمندان چیني ویروس کرونا را شناسایي کردند و اطالعات 

الزم را در اختیار جهان قرار دادند. کش��ورهاي منطقه مانند چین، 
کره جنوبي و تایوان بي درنگ دس��ت به اقدام زدن��د. در اروپا نیز تا 
حدودي در این مورد اقدام شد. آلمان که داراي سیستم بیمارستاني 
پیشرفته و قابل اطمیناني است، بدون کمك دیگران به موقع وارد 
عمل شد و تا حدودي بحران را مهار کرد، اما دیگر کشورهاي اروپایي 
کم کاري کردند و حتي بعضي از آنها بحران را نادیده گرفتند. بدترین 
این کشورها انگلستان در اروپا و ایاالت متحده در امریکاي شمالي 

بودند. 
  2  گزینه در فرداي پس از كرونا

دگر بار باید خاطر نشان کرد زماني که ما بر این بحران جهاني غلبه 
کنیم، دو گزینه محتمل فرداي سرنوشت بشریت را تعیین خواهد 
کرد. نخست، بعد از بحران، یا بر تعداد نظام هاي فرااقتدارگرا، مستبد 
و بي رحم تر از گذشته نسبت به جان و مال انسان ها افزوده مي شود 
یا با همت و مقاومت توده مردم در سراسر جهان، بازسازي بنیادین 
نظام هاي حاکم در جهت بهتر ش��دن ش��رایط زندگي انسان آغاز 
مي شود اما هنوز امروز بش��ریت با وقوع یك جنگ هسته اي از یك 
طرف و فاجعه تخریب محیط زیست از طرف دیگر که هستي و نسل 
انسان را براي همیشه نابود خواهد ساخت، دست به گریبان است. 
بنابراین لحظات کنوني یکي از مهم ترین لحظات تاریخ بشر است. 
این لحظات نه فقط به دلیل مقابله با ویروس کرونا، بلکه آگاهي از 
نقص و عیوب نظام هاي جهاني و نارسایي عملکرد سیستم اقتصادي 
آنها مي باشد که  باید براي بهبود آینده بشریت تغییر کنند، بنابراین 
ویروس کرونا یك هش��دار و زنگ خطر ب��راي جلوگیري از فجایع 
آینده است. به عبارت دیگر بي توجهي به این هشدار و عدم واکاوي 
و جست وجو برای ریشه هاي چنین بحران هاي فراگیر، بدون شك 

آینده وخیم تري را براي ما رقم خواهد زد. 
  بشریت سال هاست در قرنطینه است

اما باید اذعان کرد قرنطینه اي که بیش از 2 میلیارد نفر را در کره زمین 
به انزوا کشانده، فقط مختص امروز نیست، بلکه بشریت سال هاست 
که به نوعي از انزواي مخرب اجتماعي گرفتار شده است و امرور آن 
را در واقع حس مي کند. باید با بازآفریني اوراق قرضه اجتماعي به 
هر روش��ي که ممکن اس��ت به کمك نیازمندان در سراسر جهان 
بشتابیم، اما آنچه از دس��تمان در عصري که ما را از تشکل و تجمع 
رودررو تا مدتي محروم کرده است، بر مي آید، ارتباط اینترنتي جهت 
سازماندهي، ایجاد و گسترش سازمان هاي مردم نهاد، بسط تحلیل 
مس��ائل مبتالبه جوامع امروزي و مش��ورت جهت حل مشکالت و 
معضالت آنها مي باشد. بشر در گذشته نیز با چنین مشکالتي بسي 
سخت تر از امروز روبه رو بوده که با درایت، سختکوشي و اتحاد بر همه 

آنها فائق آمده است.

كرونا موجب آگاهي از عيوب نظام هاي جهاني  شده است
نوام چامسکي تحلیلگر سرشناس امریکایی:

قدرت كش�ورها و توانایی های مختلف دولت ها 
بای�د در مواقع بحرانی به كار نظم بخش�ی و حل 
مشکات بین المللی بیاید اما عمًا در بحران های 
مختلف، كش�ورها قدرت خود را علیه یکدیگر 
به كار می گیرند. كرونا یکی از این بحران هاست 
و گرچه برخ�ی از دولت ها همچ�ون چین تاش 
كردن�د تجربیات و بخش�ی از امکان�ات خود را 
در اختیار دیگر كش�ورهای درگیر ق�رار دهند 
اما در این میان كش�ورهایی هم بودن�د كه این 
بح�ران را برای مردم س�ایر كش�ورها تش�دید 
كردن�د. امریکا در رأس كش�ورهایی اس�ت كه 
با س�اح تحریم علی�ه م�ردم ایران ب�ه جنگ 
برخاس�ت و حتی كرونا هم مانع آن نشد. برخی 
دولت های اروپایی  هم با تصاحب اموال دارویی 
و بهداشتی كشورهای دیگر، نشان دادند كه در 
مواقع بحرانی نمی توانن�د نظم جهانی را حفظ و 
مدیریت كنند كه هیچ، حتی هم راستا با بحران 
پیش آمده، شرایط س�خت را تشدید می كنند.

هشت کشور جهان در نامه ای به دبیرکل سازمان 
ملل، شرایط فعلی را زمانی برای چندجانبه گرایی 
و مقابله ب��ا اقدام��ات یکجانبه امریکا دانس��ته و 
تصریح کرده اند تروریس��م اقتصادی امریکا علیه 
ایران، خالف منشور ملل متحد و مصوبات متعدد 
مجمع عمومی این سازمان اس��ت. عالوه بر این  
11 سناتور حزب دموکرات در نامه ای خطاب به 
مایك پمپئو وزیر خارجه و اس��تیو منوشین وزیر 
خزانه داری امریکا خواس��تار کاهش تحریم های 
ایاالت متحده علی��ه ایران و ونزوئال ش��دند. این 
سناتورهای دموکرات با اش��اره به سرعت شیوع 
ویروس کرونا )بیماری کووید  1۹( در دو کش��ور 
ای��ران و ونزوئال و اینک��ه تحریم ها مانع ارس��ال 
اقالم درمانی مورد نیاز ش��ده خواستار این شدند 
که تحریم های امریکا علیه این دو کش��ور به طور 
موقت برداش��ته ش��ود اما در واقع امر تحریم ها 

شدیدتر هم شده است.
  رس�وایی تحریم های جدید علیه ایران در 

زمانه كرونا
سیدمحمدجواد ابطحی عضو فراکسیون نمایندگان 
والی��ی مجل��س در گفت وگ��و ب��ا خانه مل��ت این 
درخواست ها و بی اعتنایی سازمان ملل به موضوع را 
نشانه سطحی بودن وزن این سازمان در بحران های 
بین المللی دانست و در مورد درخواست سناتورهای 

امریکایی هم از عبارت شوی نمایشی استفاده کرد.
او با تأکی��د بر این ک��ه ترامپ نه تنه��ا تاکنون هیچ 
واکنش مثبتی به این درخواست ها نشان نداده ، بلکه 
تحریم های تازه ای را طی چند روز گذشته علیه ایران 
و افراد و شرکت هایی که به زعم آنها با ایران همکاری 
داش��ته اند، وضع کرده ، افزود: در عی��ن حال مکرر 
ادعای آمادگی برای ارسال کمك به ایران را نیز دارند 
که به خوبی هم رویکرد دوگانه دولت امریکا را نشان 
می دهد و هم عدم تعادل شخصی که به عنوان رئیس 

جمهور در این سمت نشسته است.

ابطحی درب��اره درخواس��ت های س��ازمان ملل 
از امریکا برای لغ��و موقت تحریم ه��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 تحریم ها تماس داش��ته، 
دولت امریکا تحریم های 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 یکجانبه گرایی امریکا را ندارد، گفت:  موضوع 
رفع تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران روز به روز 
در س��طح خود امریکا و دنیا بیشتر مطرح می شود و 
متأسفانه اندك آبروی سازمان ملل نیز در این زمینه 

از بین رفت.
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اس��المی 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 
تحریم های یکجانبه علیه ایران در شرایط مبارزه با 
کرونا ، خاطر نشان کرد:  تاکنون تغییری در رویکرد 
دولت امریکا نسبت به تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران دیده نشده و من تصور می کنم در داخل امریکا 
بین دموکرات و جمهوریخواه تفاوتی در زمینه رویکرد 
تحریم علیه ایران وجود ندارد و این ادعاها بیش��تر 

شوي نمایشی است.

  تحریم ها باید بر اس�اس تعهدات برجام لغو 
شود، نه به روش ترامپ

ول��ی اهلل 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 
تحریم ها درخواست نداده است تا تجهیزات پزشکی 
به این کشور ارسال شود، گفت: بر اساس تعهداتی که 
در برجام وجود دارد، اصاًل نباید تحریم هایی اعمال 
می ش��د که االن بخواهیم برای لغو آن درخواستی 

داده شود.
نماینده م��ردم بابلس��ر و فریدون کن��ار در مجلس 
دهم شورای اس��المی ادامه داد: از سوی دیگر اکثر 
کش��ورهای دنیا برای لغو تحریم های دارویی ایران 
برای مقابله با کرونا درخواست دادند، اگر قرار به لغو 
تحریم های دارویی و پزشکی بود ترامپ می توانست 
با استناد به این درخواست ها عمل کند. ترامپ نه تنها 
به این درخواس��ت ها برای لغو یا کاهش تحریم های 
توجه نکرده بلکه فشار تحریم ها را در دوران مبارزه 
مردم با کرونا بیشتر کرد و این کار نشان می دهد که 
ترامپ در واقع ترور بش��ریت را در دس��تور کار خود 

قرار داده است.
این نماینده مجلس با اش��اره به تحریم های دارویی 
ایران، گفت: به دلیل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، 
کادر درمانی ایران به س��ختی می توانن��د بیماران 
کرونای��ی را درمان کنن��د؛ در این ش��رایط ترامپ 

حرف های دلس��وزانه می زند که قابل اعتنا و اعتماد 
نیس��ت چراکه امریکا این جنگ بیولوژیکی را علیه 
مردم دنیا ب��ه راه انداخته اس��ت. امریکایی ها هرگز 
قابل اعتماد نیستند و هر نوع کمك آنها قابل قبول 

و پذیرش نیست.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس تصریح کرد: جمهوری اس��المی ایران برای 
کاهش تحریم ها صحبت می کند و برای رفع کامل آن 
تالش دارد اما نه به روش ترامپ، بلکه باید تحریم ها 
بر اساس تعهدی که در برجام رقم خورده است لغو 

شود.
  كرونا ابزار نسل كشی امریکا شده است

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس هم ادعاهای مقامات امریکایی برای ارسال 
کمك 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 برمی داشت در حالی 
که نه تنها این مهم محقق نش��ده بلکه تحریم های 
جدیدی نیز بر لیس��ت تحریم های ایران در همین 
شرایط بحرانی افزوده ش��د. امریکا در حال ورود به 
یك بحران تمام عیار اس��ت، به طوری که 125 هزار 
نفر از جمعیت مبتال به ویروس کرونا در امریکا بوده 
و روزانه ح��دود 20 هزار نفر در این کش��ور به کرونا 
مبتال می شوند اما به جای تمرکز بر حل بحران خود 

مکرراً در حال تسویه حساب با کشورهایی است که 
مشکالت ایدئولوژیك با آنها دارد و آنها حاضر به رفتن 

زیر سلطه امریکا نیستند.
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس با بیان 
این که تحریم های ایاالت متح��ده علیه ونزوئال در 
ش��رایط بیماری همه گیر کرونا هم به »ابزاری برای 
نسل کشی« تبدیل شده، خاطر نش��ان کرد: برخی 
دش��واری ها که در ایران در مس��یر مب��ارزه با کرونا 
وجود دارد، ناش��ی از تحریم ه��ای یك جانبه امریکا 
علیه جمهوری اسالمی است بنابراین به نوعی رفتار 
واش��نگتن در این برهه زمانی جنایت علیه بشریت 

تلقی می شود.
ابوترابی در واکنش به ادع��ای ترامپ رئیس جمهور 
امریکا مبنی بر اینکه ایران ب��رای کاهش تحریم ها 
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 تحریم ها در 
واقع چاهی اس��ت که می خواهند به اسم برداشتن 
تحریم های دارویی، ای��ران را در آن بیندازند چراکه 
طبق برجام اساساً نباید تحریمی اعمال می شد که 

برای برداشتنش اقدام شود.
نماینده مردم نجف آب��اد در مجلس دهم ش��ورای 
اسالمی ادامه داد: طبق 14 گزارش سازمان بین المللی 
انرژی اتمی و سازمان ملل، جمهوری اسالمی ایران به 
برجام عمل کرده و نباید تحریمی اعمال می شد، این 
ترامپ بود که زیر میز زد و همه تعهدات را به هم زد، از 
سوی دیگر طبق پروتکل های بین المللی 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 
بین المللی توجه می کن��د و به راحت��ی آن را زیر پا 
می گذارد، نباید با او مذاکره کرد چراکه این مذاکره 
در واقع نقشه ای 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.

نمایندگان مجلس از ادعای آمادگی امریکا برای رفع تحریم ها می گویند 

تالش برای رفع تحریم ها داریم، اما نه به شیوه ترامپ!
ت�اش یا ب�ه قول�ی چراغ 
س�بز ترامپ برای مذاكره 
و كاهش تحریم ها در واقع 
چاهی است كه می خواهند 
برداش�تن  اس�م  ب�ه 
تحریم های دارویی، ایران 
را در آن بیندازن�د چراكه 
طب�ق برجام اساس�ًا نباید 
تحریمی اعمال می شد كه 
برای برداشتنش اقدام شود

   گزارش  یک

   گزارش 2


