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     نظم بی بدیل امام که غرب را به زانو درآورد 
صفحه اینستاگرام منتسب به س��خنان بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران پستی را در مورد نظم امام 
خمینی )ره( منتشر کرد. خانم مرضیه حدیدچی 
)دباغ( خاطره ای از امام تعریف کردند که ایش��ان 
نظم خاصی داشتند و برنامه ریزی ایشان به گونه ای بود که همه افراد 
از برنامه زندگی و کاری امام خبر داشتند و نظم از اولویت های اصلی 
ایشان بود. خانم مرضیه حدید چی )دباغ( نقل می کند: حضرت امام 
در عین پ��رکاری و ت��الش مداوم بس��یار منظ��م بودن��د، یکی از 
اساسی ترین رموز موفقیت امام در زندگی، نظم بود. اهل منزل امام 
زندگی ایش��ان را به صورت یک س��اعت اتوماتیک و خودکار درک 
کرده  اند؛ ل��ذا دس��تورالعمل کارش��ان را از روی کار ام��ام تنظیم 
می کردند، دقیقاً می  دانستند که امام چه س��اعتی می خوابند، چه 
ساعتی بیدار می شوند، کی چایی می خورند، چه زمانی برای مالقات 

بیرون می آیند.
........................................................................................................................

     جمهوری اسالمی حرم است
محسن مهدیان نوشت: باورتان می شد روزی حرم شود 
خیاط خانه؟ باطن زیارت همین است. احساس محبت و 
نزدیکی. تولید ماسک در حرم، خدمت به خلق و دفاع از 
انقالب و رضایت موال و جلب محبت و عین زیارت است. این عکس نماد است 
و بسیار پرمعنا. امروز نمازجماعت و نمازجمعه و هیئت و زیارت ظاهراً تعطیل 
است اما فوران معنویت و زیارت مقابل چشمان ماست. از ظواهر عبور دادن 
و به حقیقت رساندن تنها اثر ضرب شست خمینی است. اشاره آن بزرگی که 

فرمود »جمهوری اسالمی حرم است« نیز اینجاست.
........................................................................................................................

     دزدی دزدان از یکدیگر
دانیال معمار یکی دیگ��ر از فعاالن عرصه فضای مجازی با اش��اره به 
موضع گیری مقام آلمان��ی که امریکایی ه��ا را به دلیل ضبط محموله  
ماسک دزد مدرن خوانده است،  نوشت: دور هم  نشستند و روی کاغذ، 
ایران را به جرم پولشویی، تروریسم، تولید سالح هسته ای و هزار اتهام 

واهی دیگر، تحریم کردند. 
حاال که بحران آمده همان یاران دیروز در روز روشن از یکدیگر دزدی 
می کنند و ابایی هم ندارند که همدیگر را دزد بنامند. کرونا می رود اما 

این خبرها از حافظه مان نمی رود.
........................................................................................................................

     رفتار مشکوک امریکایی ها
علیرضا گرایی نیز نوشت:  قربانیان کرونا تو امریکا از ۶هزار نفر گذشت 
و دچار بحران کمبود تجهیزات ش��دن. یه کش��ور اگه تو این شرایط 
قرار بگیره تمام هم و غمش میش��ه تالش برای خ��روج از بحران ولی 
سردمداران امریکا تو این اوضاع دنبال ماجراجویی تو خاورمیانه هستند. 

به این رفتار امریکا شک نمی کنید؟!
........................................................................................................................

     استقالل سیاسی ایران
مریم س��ادات ایران پور یکی دیگر از فعاالن فضای مجازی نیز نوشته 
اس��ت: نماینده پارلمان لبنان گفته: »سفیر امریکا بدون هیچ تعارفی 
کاندیدای واش��نگتن برای تصدی معاونت رئیس بانک مرکزی لبنان 
را اعالم می کند«. لبنان درگیر جنگ ارزی با امریکاست و تصور کنید 
فرمانده اصلِی ستاد جنگ شما را دشمن تان انتخاب کند! هیچ کشوری 

#مثل_ایران استقالل صددرصدِی سیاسی ندارد.«
........................................................................................................................

     ارتباط ناگسستنی دو ملت
کاربری به ن��ام علی قلیزاده نیز در صفحه ش��خصی خود نوش��ت: در 
ابتدای شیوع #کرونا ایران س��ه محموله کمک به چین ارسال و ملت 
و دولت ایران از مبارزه مس��ئوالنه چین با کرونا حمایت کردن. پس از 
شیوع #COVID 19 در ایران ملت و دولت چین تاکنون ۳۰محموله 
کمک به ایران ارسال و با ما همدلی کردن. اینها برادری بین دو ملت را 

ناگسستنی و روابط راهبردی را ممکن کرده.
........................................................................................................................

     امریکا در پسا کرونا
رضا سراج کارش��ناس مسائل سیاس��ی در کانال 
تلگرامی خود نوشت: سنگین ترین رکود اقتصادی 
امریکا در 75 سال اخیر، چگونه گسل های سیاسی- 
اجتماعی را در ایاالت متحده فعال خواهد کرد؟ این 
مهم ش��اید کالیفرنیا را به اولین کانون بحران ناشی از فعال شدن 
گسل های سیاسی- اجتماعِی منبعث از رکود اقتصادی تبدیل کند. 
مردم کالیفرنیا همواره خ��ود را قربانی مالی��ات دادن به نفع دیگر 

ایالت ها می دانند.
بر همین اس��اس نرخ بیکاری در این ایالت ۲۰درصد بیشتر از نرخ 
متوسط در ایاالت متحده است. احساس تبعیض از یک سو و ادراک 
تمایز ارزش ها نسبت به سایر ایالت ها از سوی دیگر، استقالل طلبی 
در کالیفرنیا را به یک جنبش تبدیل کرده است. جنبشی که از آن 
به کالگزیت »Calexit« به معنای درخواست برای خروج کالیفرنیا 
از ایاالت متحده یاد می شود. با این شرایط و از آنجایی که کالیفرنیا 
یکی از ایالت هایی است که بیش��ترین ابتالی به کرونا در امریکا را 
دارد و مردمش نیز به شدت از عملکرد دولت ترامپ ناراضی هستند، 
از هم اکنون می توان تش��دید روند اعتراضات و ناآرامی اجتماعی 
در پس��اکرونا را در کالیفرنیا پیش بینی ک��رد. روندی که می تواند 
اس��تقالل طلبی را در این ایالت پُرش��تاب س��ازد. استقالل طلبی 
فروملی در پساکرونا، منحصر به کالیفرنیا نخواهد شد چراکه ایالت 
تگزاس نیز پیش��تر س��مفونی جدایی از ایاالت متحده را نواخته 
است. اکنون طراحان و کارگزاران فروپاشی شوروی و بلوک شرق 
و همچنین تجزیه و بالکانیزه کردن غرب آس��یا، باید در پساکرونا 
نگران سرنوش��ت س��تاره های پرچم ایاالت متحده باشند. برخی 
ناظران، پساکرونا را آغاز پس��اامریکا می دانند و ترامپ را کاتالیزور 

)تسریع کننده( آن.

روابط عمومی وزارت کشور:
منتشرکنندگان اخبار کذب تقسیمات کشوری 

تحت پیگرد قرار می گیرند 
وزارت کش�ور ضمن رد ادعای تشکیل یک اس�تان جدید شامل 
برخی مناطق از دو اس�تان در جنوب و جنوب غرب کشور از تحت 
پیگرد قرار گرفت�ن منتش�رکنندگان این اخبار ک�ذب خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از وزارت کش��ور، در پی پخش یک شایعه و 
برخی مطالب خالف واقع پیرامون آن مبنی بر »اعالم خبر پیگیری 
مراحل قانونی تشکیل یک استان جدید ش��امل برخی مناطق از 
دو استان در جنوب و جنوب غرب کش��ور«، روابط عمومی وزارت 
کشور، ضمن تکذیب قاطع این ادعای کذب هشدار داد: با توجه به 
اهمیت و ضرورت حفظ آرامش عمومی در کشور، منتشرکنندگان 
اخبار کذب در زمینه تقسیمات کشوری، تحت پیگرد قانونی قرار 
می گیرند. روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت کشور تصریح کرد: 
اساساً تشکیل هیچ اس��تان جدیدی در دستور کار دولت و وزارت 

کشور قرار ندارد.

و  بح�ث کرون�ا 

مهدی پورصفا
   گزارش

همکاري ایران با 
چی�ن را ش�اید 
بتوان یکي از مهم ترین اتفاقات در طول تاریخ 
سیاست خارجي نظام جمهوري اسالمي ایران 
ذکر کرد. اتفاقي که سبب شده است نه تنها در 
دنیا، بلکه در ایران نیز پیش فرض هاي جدیدي 
براي سیاست خارجي کش�ورمان فراهم شود. 
پیش از این تصور بر این ب��ود که ایران و چین نقطه 
مش��ترک همکاری اندکی دارند، اما موضوع کرونا 
نش��ان داد که مي توان منتظر یک اتفاق جدید بین 
ایران و چین بود؛ اتفاقي که مي تواند زمینه ساز یک 
همکاري گسترده تر بین دو کشور باشد، همانگونه 
که حضور ایران و روس��یه در سوریه توانست زمینه  

همکاري جدید بین دو کشور را فراهم کند. 
شاید اولین سؤال این باشد که واقعاً ایجاد یک قطب 
جدید در دنیا جدي است؟ آیا واقعاً مي توان انتظار 
داشت که به زودي شاهد ایجاد یک ابر قدرت جدید 
در دنیا باشیم؟ نگاهي به مهم ترین منابع و اسناد 
بین المللي نشان مي دهد که انتظار چنین اتفاقي 
به هیچ عنوان دور از ذهن نیست و پیش بیني هاي 

جدي نیز در این باره به عمل آمده است. 
امروزه اغلب سیاستمداران، قرن ۲1 را قرن چین 
مي دانند. قرني که احتم��االً در آن چین به عنوان 
یک قدرت آسیایي از امریکاي لیبرال پیشي خواهد 
گرفت و ب��ه اولین قدرت نظام��ي و اقتصادي دنیا 
تبدیل خواهد ش��د. به رغم نظری��ات مختلفي که 
براي تشریح مسیر قدرت چین در عرصه بین المللي 
بیان شده، اما نفس این اتفاق رویدادي مهم در نظام 
بین الملل است. این اتفاق با وجود تمام فرصت هایي 
که مي تواند براي چین داش��ته باش��د با واکنش 
هژمون مسلط در دنیا روبه رو خواهد شد. از این رو 
مهم ترین چالش و فرصتي که در مقابل چین وجود 
دارد، تنظیم روابط این کشور با امریکاست. قدرتي 
که از هم اکنون به سمت رویارویي با اژدهاي شرق 

آسیا حرکت کرده است. 
چیني ها نیز به خوب��ي مي دانند که بای��د در ابتدا 
تفوق اقتصادي امریکایي ها را تضعیف کنند. روند 
روبه رشد تس��لط چیني ها در اقتصاد امریکا کار را 
به آنجا رسانده اس��ت که فروشگاه هاي زنجیره اي 
»وال م��ارت« در امریکا به بزرگ ترین فروش��نده 
کاالهاي چیني تبدیل شده اند. تنها در سال جاري 
کس��ري تجاري امری��کا در مقابل چی��ن به بیش 
از ۳۰۰ میلیارد دالر رس��یده و نزدی��ک به ۳ هزار 
میلیارد دالر از اوراق قرضه وزارت خزانه داري امریکا 
از طریق مؤسس��ات مالي مس��تقر در هنگ کنگ 
خریداري شده است. رشد اقتصادي چین در سال 
۲۰17 میالدي ۶/8 درصد است، در حالي که رشد 

اقتصادي ایاالت متحده در همین سال 1/۶درصد 
در سال بوده و با این شرایط ظرف کمتر از 1۰ سال 
آینده چین به راحتي اقتصاد ایاالت متحده را کنار 
خواهد زد. طبق آمار مجله فوربز سال گذشته تعداد 
میلیاردرهاي چیني 5۶8 نفر بوده است، در حالي که 
تعداد میلیاردرهاي امریکایي 5۳5 نفر است. تمام 
این شواهد نشان مي دهد که ضعف امریکا در مقابل 

چین یک حقیقت جدي است. 
   نگاه به شرق از دوران قاجار

تا جمهوري اسالمي 
ای��ران در مقاط��ع گوناگون و پس از فروپاش��ي 
اتحاد جماهیر ش��وروي و مطرح ش��دن امریکا 
به عنوان اصلي ترین قدرت برتر جهان از نظر مالي 
و سیاسي به دنبال ایجاد نوعي توازن بین شرق و 
غرب براي رهایي از فشارهاي امریکا بوده است، 
البته سیاست نگاه شرق و عدم تمرکز بر رابطه با 
کشورهاي غربي تنها محدود به دوره فعلي نبوده 
است. تقریباً از دوره قاجار ایران به دنبال این بوده 
اس��ت که بین قدرت هاي ش��رقي و غربي نوعي 

توازن ایجاد کند. 
با توجه به اینکه انگلس��تان و روس��یه اصلي ترین 
قدرت هاي تأثیرگذار ب��ر ایران بودند، دولت قاجار 

تالش مي کرد با دادن امتیازات متقابل بتواند آنان 
را متوقف کند. با این حال این سیاس��ت به دلیل 
ماهیت وابسته نتوانس��ت به موفقیتي دست پیدا 
کند و حتي منجر به اعطاي امتیازات بیشتر به دو 

طرف ماجرا نیز مي شد. 
این مسئله تا به آنجا رس��ید که در نهایت ایران بر 
اساس قرارداد 19۰7 بین دو کشور تقسیم شد. در 
دوران مصدق وي تالش کرد با ایجاد سیاست موازنه 
منفي از رقابت ابرقدرت ها در آن زمان استفاده کند. 
این سیاس��ت مبتني بر نوعي اختالف افکني بین 
انگلس��تان و امریکا براي جلوگیري از خرد شدن 
کش��ور در ش��رایط تحریمي بود. با این حال این 
سیاست هم به دلیل اعتماد بیش از اندازه به امریکا 

به کودتاي ۲8 مردادماه ختم شد. 
پس از پیروزي انقالب اس��المي ایران سیاست 
نه ش��رقي و نه غربي را در پیش گرفت و عماًل از 
کشورهاي بلوک غرب خارج ش��د. با این حال 
یک��ي از مهم تری��ن بحث هایي ک��ه در محافل 
داخلي ایران مطرح مي ش��ود، این نکته اس��ت 
که واقع��اً قطب مب��ادالت مالي ای��ران و غرب 
باید بر کدامین سو متمرکز باشد. در این میان 
فشارهاي غرب بر ایران سبب ش��د تا ارتباط با 

شرق به صورت جدي مطرح شود. 
   چرا ایران باید سراغ شرق برود

در مورد این مس��ئله مي توان دالی��ل فراواني را 
مطرح کرد، از جمله اینکه مجموع جمعیت اروپا 
و امریکا چیزي قریب به 1/۳ میلیارد نفر اس��ت. 
قاره آس��یا به تنهایي با بی��ش از 4/5 میلیارد نفر 
جمعی��ت، ۶۰ درصد جمعیت جه��ان را در خود 
جاي داده اس��ت که ای��ن نمایانگر ی��ک ظرفیت 
بزرگ در حوزه  کشورهاي آسیایي نسبت به حوزه  
غرب از حیث بازارهاي متنوع براي اقتصاد ایران 
اس��ت. همچنین گره خوردن بس��یاري از منافع 
سیاسي، اقتصادي و امنیتي کشورهاي آسیایي با 
کشورمان به دلیل مواردي از قبیل همسایه بودن 
و نزدیک بودن فرهنگ  ها، ک��م بودن هزینه هاي 
مبادالتي و مواردي از این دس��ت، زمینه  تجارت 
ایران را با کش��ورهاي آس��یایي افزای��ش داده و 
مي  تواند رقم  زننده  مناس��بات اقتص��ادي بهتري 
نسبت به غرب باشد. تشکیل و تقویت پیمان ها و 
مجموعه هایي مانند Asean و شانگهاي و ایجاد 
قدرت  هاي منطقه  اي جدید، مي  تواند ضمن کاهش 
هزینه ها و رونق اقتصادي، به گره زدن بیش از پیش 
منافع کشورها کمک کند و کاهش آسیب پذیري 

ایران را از تحریم ها به ارمغان بیاورد. 
در کنار این، کشورهاي حوزه  ش��رق در ۳۰ سال 
اخیر رشد چشمگیري در حوزه  تکنولوژي داشته   
و به س��طوح قابل قبولي از فناوري دست یافته اند. 
کش��ورهایي از قبیل چین، هند، روس��یه، ژاپن، 
کره جنوب��ي و اندونزي از کش��ورهاي پیش��رو در 
این حوزه هس��تند و هر یک در حال تبدیل شدن 
به غول  هاي تکنولوژي هس��تند، لذا ب��ا توجه به 
نزدیک بودن روابط سیاس��ي و فرهنگ��ي ایران با 
کشورهاي آس��یایي، تعامالت گسترده با شرق به 
جاي غرب مي  تواند مس��یر هموارتري را در جهت 
انتق��ال تکنولوژي هاي روز به کش��ور، پیش روي 

کشورمان قرار دهد. 
همچنی��ن از آنجا ک��ه عمده  کان��ال اثرگذاري 
تحریم هاي موجود بر اقتصاد ایران دالر است و از 
سویي دیگر کشورهاي اروپایي هم عمدتاً داراي 
پول واحد یورو هستند که هم در اثر وابستگي به 
امریکا و هم به دلیل یگانه بودن واحد پولي امکان 
تحریم مجدد وجود دارد، لذا تعامل با کشورهاي 
ش��رقي ک��ه داراي پول  هاي متنوعي هس��تند، 
براي تعامالت دو ی��ا چندجانبه  پول��ي، یکي از 
راهکارهاي کاه��ش و از بین بردن فش��ارهاي 

اقتصادي دشمن است. 
   عالقه من�دي دوطرف�ه براي گس�ترش 

روابط 
استفاده از تمام این مزیت ها تنها در گرو این مسئله 
اس��ت که ایران بتواند از این فرص��ت به نفع خود 
استفاده کند. بدون شک براي این کار باید ذهنیت 
داخلي مردم نسبت به غرب و امریکا نیز تغییر کند 
و کرونا فرصتي است که این انتخاب را فراهم کرده 
اس��ت. هم اکنون مردم ایران به خوبي شاهد این 
هس��تند که چگونه امریکا در مقاب��ل این ویروس 
به زانو درآمده و چین توانس��ته اس��ت به خوبي با 
س��اختارهاي داخلي خود این بحران را مدیریت 
کند. به این ترتیب نگاه به ش��رق نیز یک سیاست 

عقالني براي مردم خواهد بود. 
از س��وي دیگر فرص��ت موجود براي گس��ترش 
روابط ایران ب��ا چین نیز از س��وي دول��ت باید با 
واکنش مناسب شناخته ش��ود. در موضوع برجام 
متأس��فانه واکنش خوبي از س��وي دول��ت دیده 
نش��ده و کدورت هایي بین دو کش��ور ایجادشده 
اس��ت. حاال موضوع کرونا مي تواند این ش��کاف را 
از بین ب��رده و زمینه ایجاد یک اتحاد مناس��ب را 
فراهم کند. چیني ه��ا هم با ابزار عالقه و ارس��ال 
کمک هاي گس��ترده عالقه مندي خود را به ایجاد 
چنین رابطه اي نش��ان داده اند به خصوص آن که 
به احتمال زیاد در دوران پساکرونا تنش هاي بین 

چین و امریکا نیز تشدید خواهد شد.

ایران و چین پسا کرونا آیا متفاوت از ایران و چین  پسا برجام می شوند
دولت روحانی چقدر از تغییرات استراتژیک جهان کرونایی درک درست خواهد داشت

بحران کرون��ا به لحاظ همه گی��ري و نیز تق��دم و تأخر درگیر 
کردن کشورها به گونه اي رقم خورد که امکان مقایسه مواضع 
اف��راد، دولت ها و رس��انه هاي مختل��ف را پیرام��ون کرونا در 
کش��ورهاي مختلف فراهم آورد. مواضعي که نش��ان داد تا چه 
حد سیاست زدگي در اعالم نظر پیرامون یک پدیده غیرسیاسي 
دخیل شده اس��ت. یکي از رس��انه هایي که درگیري کرونا به 
رس��وایي سیاس��ت زدگي و دروغ پراکني آن بسیار کمک کرد، 
بي بي سي فارسي بود. کرونا اول در ایران اعالم شد و بعد در اروپا 
و امریکا؛ چرخش مواضع بي بي س��ي فارسي و خبرنگارانش در 
این مدت، مورد اش��اره و اعتراض کاربران مجازي و رسانه هاي 

ایراني قرار گرفت. 
۶  اسفند 98، زماني که حسین باستاني تیتر »چرا این تعداد از 
مسئوالن حکومت ایران کرونا گرفته اند؟« را براي مطلب خود 
در مورد ابتالي معاون وزیر و نماینده مجل��س ایران به کرونا، 
انتخاب و آن را براي همکارانش در بي بي س��ي فرستاد، تصور 
نمي کرد یک ماه بعد، خبر ابتالي باالترین مقام دولت انگلیس 
به کرونا تیتر رسانه هاي جهان شود و وزیر بهداشت انگلیس هم 
کرونا بگیرد و به مادرش هم منتقل کند. روشن بود که حسین 
باس��تاني نمي تواند همان نتیجه اي را که براي ابتالي مقامات 
میاني ایران نوشته است، براي ابتالي مقامات عالیرتبه انگلیسي 
هم بنویسد. چه آنکه بي بي سي فارسي گرچه در عنوان و زبان 
و خط »فارس��ي« است، اما به لحاظ سیاس��ت گذاري ها، مرکز 
استقرار و منبع مالي یک رسانه انگلیس��ي محسوب مي شود. 

رسانه اي انگلیسي که از سر دلسوزي! دولت بریتانیا براي مردم 
ایران، بخش فارسي پر و پیماني دارد. 

ماجراي بي بي س��ي اما به همین گزارش مغرضانه ختم نش��د. 
بي بي س��ي فارس��ي طبق روال همه اتفاقات ناگوار در ایران، به 
ش��دت بر حجم اخبار خود افزود، مردم را نس��بت به آمارهاي 
رسمي و اطالعاتي که از جانب دولت دریافت مي کنند، بي اعتماد 
کرد و در نتیجه بخشي از ایرانیان که اخبار خود را از بي بي سي 
مي گیرند، عماًل توصیه هاي مقامات ایران براي مصون ماندن از 
کرونا را اجرایي نکردند. از سویي دیگر، اعالم اولین مورد کرونا از 
شهر مذهبي قم، این فرصت را در اختیار بي بي سي قرار داد که هر 
خبري در مورد شیوع کرونا در ایران را با تصویري از حرم حضرت 
معصومه )س( کار کند و اینگونه اسالم ستیزي را قدم به قدم و در 

خالل اطالع رساني پیرامون یک موضوع بي ربط دنبال کند. 
ایران ستیزي، بي اعتماد کردن مردم به مسئوالن، اسالم هراسي؛ 
بي بي سي اهداف دیگري را هم با سانسور هوشمندانه پیگیري 
کرد. یک روزنامه نگار افغان مي نویس��د: »بي بي س��ي فارس��ي 
تاکنون هیچ گزارش قابل توج��ه و مهمي از کمک هاي بالوقفه 
و گسترده  چین به کشورهاي دیگر را نشر نکرده است. چین از 
معدود کشورهایي است که مثاًل براي مقابله با کرونا به افغانستان 
امکانات طبي فرستاد، اما بي بي سي گزارشي در این مورد نشر 
نکرد. کمک هاي چین به ایران، پاکس��تان، هند، کش��ورهاي 
آس��یایي، اروپایي، امریکا، کانادا و حتي انگلیس را بي بي س��ي 

پوشش خبري نداده است و نمي دهد. چرا؟«

بي  بي سي تالش کرد اخبار تصاحب )دزدي( محموله هاي مبارزه 
با کرونا توسط دولت هاي اروپایي برجسته نشود. جمهوري چک 
محموله ماس��ک هایي را که چین براي ایتالیا فرستاد، تصاحب 
کرد؛ ایتالیایي ها محموله موادضدعفوني را که در مسیر تونس 
بود، براي خود دزدیدند؛ آلماني ها همین اقدام را با محموله هاي 
س��وئیس و اتریش انجام دادند و امریکا محموله دولت آلمان را 
دزدید. دزدي دولتي پدیده اي بود که دولت هاي غربي در جریان 

کرونا از آن رونمایي کردند!
انتش��ار یک ویدئو با توضیح��ات دروغین از غس��الخانه قم در 
بي بي سي بخش دیگري از اعتراضات را متوجه این رسانه کرد. 
رضا نصري، کارشناس مس��ائل بین الملل در واکنش به ادعاي 
بي بي سي فارسي در مورد غس��الخانه قبرستان قم، در حساب 
توئیتري خود نوشت: »رفتار غیرحرفه اي و غیراصولي بي بي سي 
فارس��ي در بحران  کرونا در تاریخ روزنامه ن��گاري ثبت خواهد 
شد. یک نفر ناش��ناس، از یک مکان نامعلوم یک ویدئو منتشر 
و ادعاهاي بي اساسي پیرامون آن مطرح کرده است. بي بي سي 
وظیفه خود دیده ادعاي او را »ش��واهد« بخواند و به میلیون ها 

مخاطب انتقال دهد!«
یکي دیگر از اقدامات بي بي سي مقصر جلوه دادن ایران در شیوع 
ویروس کرونا ب��ه جهان بود! در حالي که آمارهاي کش��ورهاي 
دیگر از ایران باالتر و حتي شناس��ایي اولین مورد کرونا هم در 
آن کشورها زودتر از ایران بود، بي بي سي مدام نام ایران را تکرار 
مي کرد. یک آمار که در 14 اسفند 98 منتشر شد، نشان داد که 

کشور چین بیش��ترین تعداد مبتالیان به بیماري کرونا را دارد، 
اما »بي بي سي چیني« در یک ماه گذشته تنها پنج خبر در این 
رابطه و »بي بي س��ي عربي« هم تنها چهار خبر پیرامون کرونا 
منتشر کرده اند. با این وجود »بي بي سي فارسي« از مجموع 418 
پست خود طي دو هفته گذشته، ۲9۳ پس��ت را به اخبار کرونا 
اختصاص داده است. بي بي سي مشخصاً هم خبرهایي را پوشش 
مي داد که ایران را باعث انتقال ویروس به کش��ورهاي مختلف 
مي دانست. در حالي که آنها ایران را کشوري منزوي مي دانستند 
و روشن نیست اگر ایران منزوي بود، چگونه توانست ویروس را 

به همه جا منتقل کند!
از مواضع دیگر بي بي سي، مانور روي قرنطینه نشدن شهرهاي 
ای��ران به عنوان یک تصمیم اش��تباه ب��ود، اما ن��اگاه دو دقیقه 
سخنراني نخست وزیر خودش��ان یعني بوریس جانسون همه 
مواضع بي بي سي را بر باد داد. او گفت که قرنطینه اي در انگلیس 
در کار نیست و طبیعتاً تعدادي از مردم مي میرند. ناگاه ورق در 

بي بي سي برگشت و دیگر موافق قرنطینه نبودند. 
پیش از اینها و در مواردي که فراتر از تفاوت نظرات، براي همه 
ایرانیان مهم و حیاتي بود، بي بي سي فارسي کوس رسوایي خود 
را به ص��دا درآورده و نمونه هایي از جنگ رس��انه اي علیه مردم 
ایران را رقم زده بود که ش��دیداً مورد اعتراض فعاالن مجازي و 
رسانه اي ایران قرار گرفت. تروریست ندانستن عامالن حمله به 
مردم ایران در بهارس��تان و حرم امام و نیز رژه اهواز یکي از این 

موارد بسیار جنجالي بود.

كرونا چگونه به جان ادعاهاي بي بي سي افتاد
تحلیل | كبري آسوپار

   کوتاه
نماینده مجلس:  

تراكنش اندك اينستكس دردي از مردم دوا نمي كند
اولی�ن تراکنش مالي اینس�تکس اندک بوده و در راس�تاي 
کاه�ش فش�ار اف�کار عموم�ي دنی�ا انجام ش�ده اس�ت. 
جلیل رحیمي جهان آب��ادي، نماین��ده اصالح طلب مجلس در 
گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اش��اره به اولین تراکنش مالي 
میان ایران و اروپا در چارچوب اینستکس به ارزش تقریبي 5۰۰ 
هزار یورو گفت: حج��م گردش مالي رخ داده اص��اًل قابل تأمل و 
توجه نیست. در واقع تناسبي بین توافق صورت گرفته از سوي 
کشورهاي اروپایي و تهران براي شکل گیري کانال مستقل مالي 

موسوم به اینستکس وجود ندارد. 
وي با اش��اره به اینکه تحریم هاي اعمال ش��ده علیه جمهوري 
اسالمي ایران فراتر از چارچوب اینستکس است، ادامه داد: در واقع 
امریکایي ها با خروج یکجانبه از برجام و افزایش فشار سیاسي به 
اروپا تالش مي کنند زمینه تشدید تحریم ها را فراهم کنند و این 

در حالي است که کانال مالي مستقل با اروپا باید این تحریم ها را 
لغو و خنثي مي کرد. 

این نماینده م��ردم در مجلس دهم با بیان اینکه امروزه ش��اهد 
شکل گیري فشار افکار عمومي در راستاي لغو تحریم هاي دارویي 
ایاالت متحده علیه کشورها از جمله ایران هستیم، تصریح کرد: 
بنابراین مي توان گفت این اقدام براي کاهش فشار افکار عمومي 
اس��ت تا اروپایي ها اعالم کنند کمک هاي بشردوستانه را انجام 

مي دهند. 
عضو فراکسیون امید مجلس شوراي اس��المي با اشاره به اینکه 
ایران از هر اقدام مثبتي در راستاي لغو تحریم ها استقبال مي کند، 
خاطر نشان کرد: این مهم در حالي است که ظلم صورت گرفته از 
سوي غربي ها در حافظه تاریخي مردم ایران باقي خواهد ماند، زیرا 

تراکنش مالي اندک رخ داده دردي را دوا نخواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملي: 

تأخير اروپا براي اينستكس تداوم آن را با ابهام مواجه مي كند
در یک س�ال و س�ه ماه گذش�ته اروپایي ها ب�راي تضمین 
مناف�ع برجام�ي ای�ران در قال�ب اینس�تکس تنه�ا وعده 
دادند، حت�ي س�فیر س�وئیس در ته�ران در یک ش�وآف 
زنن�ده در ح�ال ب�از ک�ردن جعبه ه�اي داروی�ي بیماران 
پیون�د عضو اس�ت، ام�ا باز ه�م اتف�اق عمل�ي رخ ن�داد. 
سیدحسین نقوي حسیني، عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست 
خارجي مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارات وزیر 
امور خارجه آلمان درباره نخستین فعالیت کانال اینستکس گفت: 
هفته گذشته وزیرخارجه آلمان با انتشار بیانیه اي مدعي شد که 
آلمان، فرانسه و انگلیس نخستین معامله تجاري با ایران براساس 
اینستکس را براي تسهیل ارس��ال تجهیزات پزشکي از اروپا به 

ایران انجام داده اند. 
وي افزود: این در حالي است که در اوایل بهمن 97 اروپا مدعي 

راه اندازي این کانال شده بود و اینک بعد از گذشت 15ماه فروش 
تجهیزات پزشکي به ایران در قالب اینستکس مطرح شده است. 
این اتفاق در ش��رایطي انجام ش��د که از جزئیات پیراموني این 
معامله و این تراکنش مالي خبر چنداني در دست نیست و با توجه 
به تأخیر قبلي اروپا و سابقه بدعهدي بعید است بتوانیم به تداوم 

فعالیت این کانال خوشبین باشیم. 
عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس با انتقاد 
از رفتارها و تبلیغات توخالي اروپا درباره اینستکس گفت: در یک 
سال و سه ماه گذشته اروپایي ها براي تضمین منافع برجامي ایران 
در قالب اینستکس تنها وعده دادند، حتي در بهمن سال گذشته 
ویدیویي منتشر شد که نش��ان مي داد، سفیر سوئیس در تهران 
در یک شوآف زننده در حال باز کردن جعبه هاي دارویي بیماران 

پیوند عضو است، اما باز هم اتفاق عملي رخ نداد.


