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اين روزها بس��ياری از مردم اي��ران مانند ديگر نقاط جهان  
از ش��يوع بيماری كرونا رنج م��ی برند و گرفتاری های اين 
بيماری درايران به دليل فش��ارهای اقتصادی و تحريمهای 
امري��کا بيش از ديگر نقاط موجبات س��ختی را برای مردم 
ايران فراهم آورده است. با اين حال مردم ايران مانند ديگر 
برهه های تاريخ نشان دادند كه پشت انقالب خود را خالی 
نمی گذارن��د. آنها در كمال صبوری و آرامش و با اين اميد 
ك��ه با توكل به خدا اين مش��کالت به زوی حل می ش��ود، 
تالش می كنند تا راه حلی برای رفع اين مش��کالت يافته 
و با تمركز بر ت��وان داخلی آينده بهتری را برای خود رقم 
بزنند. اين در حالی اس��ت كه آمريکا و اس��رائيل از آرامش 
حاكم بر ايران بدش��ت عصبانی هس��تند چ��را كه عليرغم 
فشارهای بسيار دشمنان ايران عليه مردم كشورمان، خود 
آنها اكنون بيشتر از گذشته به شدت درگير مسائل داخلی  

شده اند. 
 گرفتاریاينروزهایامريکاواسراييل 

ش��يوع بيماری كرونا بي��ش از هرچيز اي��ن روزها اقتصاد 
امريکا را دچار مش��کل كرده و بحران ب��زرگ مديريتی را 
در آن رقم زده اس��ت. در حال حاضر امريکا در جايگاه اول 

ليست جهانی بيشترين قربانيان ويروس كرونا قرار دارد .
احتمال م��رگ صدها هزار نف��ر به دلي��ل آلودگی به اين 
وي��روس و نيز افزايش انتقادات، ش��رايط نامطلوبی را برای 
ترامپ فراهم آورده اس��ت. اين درحالی اس��ت كه ترامپ، 
زاويه ای در مورد ويروس كرونا با نظام پزشکی امريکا پيدا 
كرده اس��ت. جامعه پزش��کان امريکا درباره نحوه مديريت 
علمی ترامپ در موضوع كرونا بشدت مشکل دارند. حيثيت 
و اعتبار نظام پزشکی امريکا با اين ميزان از مرگ و مير در 
اثر كرونا زير سؤال رفته اس��ت. آنها به ترامپ انتقاد دارند 
كه اجازه نمی دهد پزش��کان كارهای تخصصی و حرفه ای 
خود را انجام دهند تا جلوی اين مرگ و ميرها گرفته شود.

از س��وی ديگر به گفته كارشناس��ان بدهی های اقتصادی 
آمريکا از معادله GDP خيلی باالتر اس��ت و عماًل اقتصاد 

آمريکا يك اقتصاد ورشکسته تلقی می شود. 
در عين حال آثار اقتصادی بحران كرونا در امريکا ش��وكه 
كنن��ده اس��ت؛ يعن��ی تا كن��ون بي��ش از 40 ميليون نفر 
ب��رای گرفتن حق��وق و مزايای بيکاری  در اين كش��ور به 
سازمانهای ذی ربط مراجعه كرده اند. اين در حالی است كه 
در انتخابات آمريکا حرف اول و آخر، بهبود وضع اقتصادی 
داخ��ل آمريکا اس��ت. بنابراي��ن ترامپ برای عب��ور از اين 

مشکالت، ممکن است دست به هر كاری بزند.
همچنين شورش های اخيری كه بعد از مرگ جورج فلويد 
در برخی نقاط امريکا رخ داد  و هنوز هم ادامه دارد اوضاع 

را وخيم تر كرده اس��ت و س��ابقه نژادپرس��تی در امريکا را 
مج��ددا به معرض نمايش گذاش��ته و موجب بروز خش��م 

عمومی در مردم شده است.
اينها تنها بخشی از مشکالتی است كه ترامپ با آن مواجه 
است. در اين ميان رژيم صهيونيستی نقشی تعيين كننده 
در سياس��ت های امريکا دارد و خود نيز به شرايطی مشابه 
مبتال است. از جمله اعتراضات در اين رژيم به تعداد باالی 
ابتال به بيماری كرونا برمی گردد. به دليل تعداد باالی ابتال 
به كرونا ، بسياری از شهرك نشينان اسراييل خواستارخروج 
از ش��هرك های خود هس��تند و گرفتاری بسياری را برای 
اس��راييلی ها به وجود آورده است. يکی از اين شهرها، شهر 
»بنی براك« است كه  پليس اسرائيل مجبور شده با كمك 
نيروهای كوماندوی اين رژيم مانع از ورود و خروج ساكنان 

آن به دليل شيوع بيماری كرونا شود. 
 جنگداخلی 

بس��ياری از كارشناس��ان بر اين باورند كه سياس��ت امروز 
آمريکا راه اندازی جنگ های داخلی است، ترامپ اين روزها 
برای جلب نگاه طرفداران خود و كس��ب رأی در انتخابات 
امريکا در حال حاضر به باالترين س��طح  فش��ار خود را به 
ايران وارد می كند و از هر حربه ای برای شکستن مقاومت 
مردم ايران بهره می برد. يکی از ابزارهايی كه دش��من برای 
ازبين بردن وحدت ميان مردم از آن اس��تفاد كرده  تفرقه 

افکنی است. 

در گذش��ته نيز ش��اهد بوديم كه ترامپ برای وادار كردن 
اي��ران به مذاك��ره در موضوع��ات غيرهس��ته ای، از برجام 
اس��تفاده ابزاری كرد و مانع از همکاری كشورهای اروپايی 
با ايران ش��د. ادعای حمايت ايران از تروريس��م در منطقه 
و قط��ع منابع مالی و حمايت��ی ايران به گروه های مقاومت 
نيز بخش��ی از اين سياس��ت را ش��امل می ش��ود و حتی 
فعاليت های دفاعی ايران در حوزه موشکی از مواردی است 

كه در سياست های ترامپ مورد تأكيد جدی قرار دارد.
از س��وی ديگ��ر روزنام��ه نيوي��ورك تايمز نوش��ت: رژيم 
صهيونيس��تی و آمريکا راهبرد جديدی عليه ايران طراحی 
كرده اند كه هدف آن انج��ام عمليات  مخفيانه عليه برنامه 
هس��ته ای ايران، بدون ورود به جنگ است. اين روزنامه با 
اش��اره به اينکه تنش های روزافزون بي��ن اياالت متحده و 
تهران ظاهراً در حال ورود به مرحله ای اس��ت كه می تواند 
در آستانه انتخابات رياست جمهوری آمريکا خطرناك شود، 
افزود :  ش��کل گيری »راهبردی مش��ترك« بين آمريکا و 
اسرائيل برای انجام برخی حمالت مخفيانه با هدف حذف 
بلندپايه ترين ژنرال های سپاه پاسداران انقالب اسالمی و به 

عقب راندن تأسيسات هسته ای ايران شده است.
 شرايطكشور

ش��يوع بيماری كرونا از يك س��و و فش��ارهای اقتصادی از 
س��وی ديگر موجب شده تا معضالت اجتماعی، اقتصادی و 
خانوادگی در جای جای كش��ور و بين اقشار مختلف ديده 

ش��ود و اين امر می تواند پيامده��ای مخربی در جامعه به 
دنبال داش��ته باش��د. نبايد از نظر دور كرد كه ايران كه به 
ويژه طی يك سال اخير با تحريمهای سنگينی روبروست، 
در مقابله با اين همه گيری، فش��ار اين تحريم ها كش��ور را 
بيش��تر با چالش مواجه كرده است . از اين رو آزمون ايران 
در مقابل��ه با كرونا، منحصر به ابعاد اقتصادی نيس��ت بلکه 
ش��رايط مطلوبی را برای دشمنان كشور فراهم آورد تا سد 
قوی اتحاد مردمی در كش��ورمان را شکننده سازند و آن را 

برای وارد آوردن ضربات بعدی آماده كنند. 
ب��ه طور قطع هم اكنون  دش��منان تالش می كنند كه به 
افکار عمومی در داخل القا كنند كه مش��کالت اقتصادی و 
معيش��تی داخلی جامعه به حوزه ديپلماسی، به ويژه نفوذ 
منطقه ای، محور مقاومت و نگاه جمهوری اسالمی ايران به 
آرمان فلس��طين گره خورده اس��ت و تنها راه نجات تغيير 
اهداف ايران در منطقه است. از سوی ديگر اقداماتی از نوع 
براندازی نرم از درون و اس��تفاده از قدرت نظامی و تهديد 
و تحري��م برای تغيير نظام جمهوری اس��المی از عناصری 
اس��ت كه زيربنای فکری مقام های امريکا در نگاه به ايران 
را تشکيل می دهد. »ركس تيلرسون« وزير پيشين خارجه 
آمريکا اين توهم را در كميته امور خارجی س��نای آمريکا 
بر زب��ان آورد و گفت: آمريکا از عناصر داخلی در ايران كه 
بتواند به واش��نگتن در انتقال صلح  آميز قدرت كمك كند، 

پشتيبانی خواهد كرد.
 دقتدردشمنشناسی 

در نهايت بايد ش��رايط پيش روی كش��ور را مرتباً بررسی 
كرد و در دش��من شناسی بس��يار دقيق بود. همانگونه كه 
رهبر معظم انقالب اسالمی بارها در فرمايشات خود تاكيد 
كرده اند ، نبايد از دش��من غافل بود و عقبه آن را فراموش 
كرد. »محمد صادق كوشکی «كارشناس مسائل بين الملل 
در اين باره گفت: مادامی كه فس��ادهای گس��ترده و كالن 
ريش��ه كن نش��ود و با يك مديريت انقالبی به سمت توليد 
و خودكفايی پيش نرويم، حتی اگر مناس��بات ما با اروپا و 
آمريکا بهبود يابد و در يك فرض محال، حتی مشکالت ما 
با اس��رائيل هم حل شود، هيچ گونه اتفاق مثبتی در حوزه 

اقتصاد و معيشت داخلی روی نمی دهد.
وی افزود:  در يك جمله كانون مشکالت ما در داخل است، 
نه در خارج؛ بهتر اس��ت به جای اين شانتاژها فکری برای 

حل مشکالت در داخل بکنيم.
از سوی ديگر بايد در نظر داشت حفظ اتحاد و انسجام  در 
كشور مس��ووليتی بر دوش همگان است كه هيچگاه نبايد 
تصور ش��ود كه دولت يا مردم به تنهايی برای نگهداری از 

آن بايد گام بردارند. 

امینزاده:

 تفاهم نامه ایران و چین در 
برهه فعلی بسیار مفید است 

معاون اسبق حقوقی رئيس جمهور گفت: سند همکاری 25 ساله 
ايران و جمهوری خلق چين در برهه فعلی بس��يار مفيد اس��ت.  
الهام امين زاده ، درباره اين توافق اظهار داشت: تاكنون در بيشتر 
قراردادهای ما نگاه به غرب بوده است و اين يکی از همکاری های 
مهم ما با يك كشور شرقی است كه هم عضو دائم شورای امنيت 
س��ازمان ملل است و هم اين كه در تمام شرايط تحريم مبادالت 

تجاری خود را           با ما قطع نکرده است.
وی افزود: عده ای در مورد تفاهم نامه ايران و چين به برجام اشاره 
می كنند كه البته نمی دانم با چه انگيزه هايی اين صحبت ها مطرح 
می شود ش��ايد بنا دارند تا به نوعی مانع اين قرارداد شوند اما به 
نظر من قراردادی كه بتواند توس��عه كش��ور را           و تبادالت تجاری 
و تعامالتی را           برای آينده دو ملت رقم بزند پر ثمر اس��ت. معاون 
اس��بق حقوقی رئيس دولت های يازدهم و دوازدهم تصريح كرد: 
البته همانطور كه ما در همه قراردادهای بين المللی تأكيد داريم، 
حقوقدان��ان بايد تفاهم نامه ايران و چين را           به طور كامل ارزيابی 
و زوايای ريز در هر يك از قراردادها را           بررس��ی كنند. امين زاده 
مج��ددا تاكيد كرد كه تفاهم نامه ايران و جمهوری خلق چين در 
برهه فعلی بسيار خوب است و در همين زمينه می توان به نقش 
دالر در معامالت بين المللی و استفاده آمريکا از آن به عنوان اهرم 
فشار اش��اره كرد. معاون اس��بق حقوقی رئيس جمهور گفت: دو 
كشور ايران و چين وارد تعامالتی می شوند كه آن واحدهای پولی 
را           پشت سر گذاشته اند و مطمئنيم كه اين تعامل و توافق می تواند 
كمك كند تا بس��ياری از كش��ورهای ديگر در جهت تحريم های 

فارس  ظالمانه آمريکا، اينگونه تعامالت را آغاز كنند.

ذوالنوری:

 حضور آمریکا در منطقه 
ارمغانی جز جنگ و رشد 

تروریسم نداشته است
رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: حض��ور آمري��کا و قدرت های 
س��لطه گر در منطقه جز جنگ و رشد تروريسم ارمغانی 
نداشته اس��ت. حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در ديداِر 
"ليندال جين ساكس" س��فير استراليا در ايران، پيشينه 
روابط جمهوری اسالمی ايران و استراليا را مثبت ارزيابی 
كرد و گفت: اراده جمهوری اسالمی ايران، تقويت روابط 
همه جانبه با اس��تراليا اس��ت و همواره تهران از ارتقای 
مناسبات و گس��ترش همکاری ها در حوزه های مختلف 

با كانبرا استقبال می كند.
وی نق��ش همکاری های پارلمانی ايران و اس��تراليا را در 
تقويت روابط دو كشور مهم دانست و اظهار داشت: ايجاد 

گروه دوس��تی پارلمانی فی مابين به توسعه و تقويت 
رواب��ط پارلمانی و تعامالت اين گروه ها، به ارتقای 

سطح مناسبات دو كشور خواهد انجاميد. رئيس 
كميس��يون امنيت ملی مجلس، از پيوستن 
استراليا به ائتالف آمريکا در منطقه به بهانه 
امنيت دريانوردی ابراز ناخرسندی كرد و 
گفت: امنيت منطقه، نه قابل واردات و نه 
قابل خريداری است، بلکه تأمين امنيت 
منطقه با نقش آفرينی، تعامل و مشاركت 
كش��ورهای منطق��ه حاصل می ش��ود و 

حض��ور آمري��کا و كش��ورهای بيگان��ه و فرامنطقه ای به 
افزايش ناامنی و بی ثباتی دامن زده است. حجت االسالم 
ذوالنوری تأكيد كرد: حضور آمريکا و قدرت های سلطه گر 
در منطقه، جز جنگ و رش��د تروريسم ارمغانی نداشته و 
حضور نيروهای دريايی ايران تأثير زيادی در محدودسازی 
شرارت های دزدان دريايی در اقيانوس هند، دريای عمان 
و خليج عدن داشته و كمك شايان به امنيت منطقه كرده 
اس��ت. وی پيوستن استراليا به ائتالف آمريکايی را باعث 
خدشه دار شدن حيثيت استراليا در نگاه ملت ها و تخريب 
روابط اين كشور با ايران دانست. رئيس كميسيون امنيت 
ملی مجلس، اظهار نگرانی نخست وزير استراليا نسبت به 
كاهش اجرای تعه��دات برجامی ايران را كه طی نامه ای 
خطاب ب��ه رئيس جمهور اس��المی ايران رخ 
داده اس��ت مايه تأس��ف دانست و گفت: 
نخست وزير اس��تراليا به جای اين كار، 
بايد با ترامپ و س��ران اروپايی مکاتبه 
داش��ته و از آنه��ا می خواس��ت كه با 
تعهدات  اج��رای  از  امتن��اع 
اين  خود،  برجامی 
ه  ه��د معا

جهان��ی را در مع��رض خط��ر ق��رار نداده و ب��ا تحميل 
تحريم های ظالمانه مردم ايران را تحت فش��ار اقتصادی 
و داروي��ی قرار ندهند. حجت االس��الم ذوالنوری تصريح 
ك��رد: ايران همواره به تمامی تعهدات و تکاليف برجامی 
عمل كرده و عهدشکنی آمريکا و مسئوليت گريزی اروپا 
باعث ضايع ش��دن حقوق مس��لم برجام��ی ملت ايران 
ش��ده و طبيعی و منصفانه اس��ت كه تا بازگش��ت طرف 
مقاب��ل به انجام تعهدات خود، ايران نيز س��طح اقدامات 
برجام��ی خود را كاهش دهد. وی با اش��اره به موقعيت 
ويژه ايران در منطقه خاورميانه خاطرنشان كرد: جايگاه 
اس��تراتژيك جمهوری اسالمی ايران و همچنين ثبات و 
امنيت منطقه ای، مس��ير همواری را برای سرمايه گذاری 
و توس��عه تعام��الت تجاری و بازرگانی و گردش��گری با 

استراليا به وجود آورده است.
رئي��س كميس��يون امنيت ملی مجلس يادآور ش��د: دو 
كشور با وجود تنگناهای موجود می توانند با ارائه برنامه 
منس��جم، س��طح همکاری های فی مابين را گس��ترش 
و تعام��الت را افزاي��ش دهند. حجت االس��الم ذوالنوری 
همچني��ن حض��ور انبوه ايراني��ان و دانش��جويان ايرانی 
در اس��تراليا را پش��توانه خوبی برای همکاری فرهنگی، 

اجتماعی و تجاری فی مابين دانست.
همچنين "ليندال جين س��اكس"، س��فير استراليا اين 
ديدار را فرصت خوبی برای تقويت همکاری ها و گسترش 
تعامالت در س��طوح مختلف پارلمانی دانس��ت و افزود: 
نقاط مشترك بسياری برای توسعه و تعميق روابط بين 
دو كشور وجود دارد. وی تصريح كرد: تعامالت پارلمانی 
نقطه عطف مناسبات فی مابين است و گسترش تعامالت 
و تبادالت دو كش��ور از طريق پارلمان اهميت بس��ياری 

تسنيم  خواهد داشت. 

امامعلی)ع(: عظيم ترين گناهان، خوردِن به ناحق و تجاوز 
به مال يك مسلمان است.

درجمعدانشجوياندانشگاهشهيدستاری
مطرحشد؛

تاكيدفرماندهنهاجابرتداومراه
پيشکسوتان

 امي��ر س��رتيپ نصيرزاده 
گف��ت: اگ��ر می خواهي��د 
نيرويی ارزش��مند و مؤثر 
برای كش��ور، دين و مردم 
افتخ��ار  پ��ر  راه  باش��يد 
قدرت  با  را  پيشکس��وتان 
و ايم��ان ادامه دهيد. امير 
س��رتيپ خلبان »عزيز نصي��رزاده« فرمانده نيروی 
هوايی ارتش جمهوری اس��المی اي��ران در بازديد 
از اردوگاه كوهستان دانش��جويان دانشگاه افسری 
ش��هيد س��تاری با اش��اره به اهمي��ت آموزش ها و 
همچني��ن بي��ان افتخارآفرينی های ني��روی الهی 
هوايی در دوران انقالب اسالمی و هشت سال دفاع 
مقدس اظهار كرد: ش��ما دانشجويان بايد با عشق و 
عالقه به همه معلومات الزم مجهز و مس��لط باشيد 
تا بتوانيد در اين لباس س��ربازی نيرويی ارزشمند، 
مؤث��ر و فردی مفيد برای ميهن، دين و كش��ورتان 
باشيد و تکليف شما دانشجويان در اين مسير ادامه 

راه پرافتخار پيشکسوتان با قدرت و ايمان است.
فرمانده نيروی هوايی ارتش ضمن بازديد و ارزيابی 
كالس ه��ای تئ��وری نظامی و ميدان تي��ر اردوگاه 
بر رعايت كام��ل تمامی پروتکل های بهداش��تی و 

درمانی در تمامی مراحل آموزشی تأكيد كرد.
حضور در يادمان شهدا و ادای احترام به مقام شامخ 
ش��هدای گرانقدر انقالب اس��المی و دفاع مقدس، 
نشست صميمانه با فرماندهان و مسئولين دانشگاه 
و ديدار چهره به چهره با دانشجويان حاضر از ديگر 
برنامه های فرمانده نيروی هوايی در اين مراسم بود. 

باشگاهخبرنگارانجوان

نوریقزلجه:
دولتمديريتبازاررابهدستبگيرد

عضو كميسيون كشاورزی، 
طبيع��ی  مناب��ع  و  آب 
مجل��س، ب��ا بي��ان اينکه 
اق��الم  قيم��ت  افزاي��ش 
از  وسيعی  اقش��ار  اساسی 
مردم را دچار مشکل كرده 
است، گفت: افزايش قيمت 
اقالم اساسی به بهانه كمك به توليدكنندگان كذب 
محض اس��ت. غالمرض��ا نوری قزلجه ، ب��ا انتقاد از 
وضعيت معيش��ت مردم، گفت: بايد دولت برنامه ای 

برای بهبود وضعيت اقتصادی مردم داشته باشد. 
وی با بيان اينکه مجلس آماده كمك به دولت برای 
بهبود وضعيت اقتصادی مردم اس��ت، افزود: در اين 
رابط��ه اگر ني��از به وضع قانون ي��ا پيگيری قوانين 
مصوب باشد مجلس ورود خواهد كرد. نماينده مردم 
بستان آباد در مجلس ش��ورای اسالمی، با تاكيد بر 
اينکه سخت  شدن معيشت اقشار وسيعی از جامعه 
تنها به علت كم كاری وزارت جهادكشاورزی نيست، 
تصريح ك��رد: تيم اقتصادی دول��ت بايد جوابگوی 
وضعيت فعلی باش��ند، از اين رو بايد مجموعه ای از 
وزارتخانه ها علل گرانی های اخير را پيگيری كنند. 
اي��ن نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينکه 
تورم موجود در اقتصاد در شأن مردم نيست، گفت: 
بايد ب��ا اتخاذ راهکاری مناس��ب وضعيت زندگی و 

معيشت مردم اصالح شود.
 وی با اشاره به اينکه در موضوع اقتصاد و معيشت 
با جايگاه مطلوب فاصله زيادی داريم، افزود: دولت 
به عنوان مجری قانون مس��ئوليت بيشتری داشته 
ام��ا مجلس ني��ز در اين رابطه كم��ك خواهد كرد. 
نوری قزلج��ه با بيان اينکه پس از فرمايش��ات مقام 
معظ��م رهب��ری تعامل و همکاری بين قوا بيش��تر 
شده اس��ت، تصريح كرد: اميدواريم روحيه تعاملی 
در راس��تای رفع مشکالت كش��ور فزونی پيدا كند. 
وی در پاس��خ به اين س��وال كه آيا افزايش قيمت  
اق��الم مصرفی مردم به بهانه حمايت از توليدكننده 
صح��ت دارد يا خي��ر، گفت: خير! بس��ياری از اين 

افزايش قيمت ها به جيب دالالن روانه می شود.
عضو كميس��يون كش��اورزی، آب و منابع طبيعی 
مجلس ش��ورای اس��المی، يادآور ش��د: بعيد است 
دولت در افزايش قيمت ها آن هم به بهانه كمك به 
توليدكننده نقش داش��ته باشد زيرا هيچ گاه گرانی 

آنا  به نفع توليدكننده واقعی نبوده است. 

گزارشخبر
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