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تازههای مطبوعات
••آفـــتـــاب یــــزد  -مــنــافه ـاشــمــی بـــا حکم
شهردار تهران ،به عنوان معاون حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران انتخاب شده است.
منا فهاشمی در دوران مدیریت محمدباقر
قالیباف در شهرداری تهران ،مسئولیتهایی
همچون معاونت برنامهریزی و توسعه شهری،
قائممقام معاونت خدمات شهری ،مدیرکلی
تشخیص و وصول درآمد را بر عهده داشت ،اما
عمده شهرت منا فهاشمی به نوروز سال 98
باز میگردد .زمانی که سیل ،گلستان را با خود
برد اما هیچ کس او را به عنوان استاندار این
استان در استان پیدا نمی کرد و کار به جایی
رسید که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور خود به گلستان رفت تا امور را هدایت
کند.
••وطن امروز –کاوه مدنی که در سال 1396
به عنوان معاون بینالملل ،نوآوری و مشارکت
فــرهــنــگــی -اجــتــمــاعــی ســـازمـــان حفاظت
محیطزیست انتخاب شد در چند سال اخیر
اصـــرار داشــتــه کــه ایـــران همچنان در دوران
خشکسالی قرار دارد و هنوز وارد دوران ترسالی
نشده اســت .وی که در دانشگا ههای اروپــا و
آمریکا تحصیل کرده ،نه تنها قدرت پیشبینی
اقلیم و آ بوهــوا را نــدارد ،بلکه حتی با دیدن
شاخصهای بــارش و افزایش منابع آبــی و در
نهایت سیالبهای بیسابقه در کشور ،باز هم
این موضوع را کتمان میکند .به عبارت بهتر
کاوه مدنی از همان ابتدا بر خشکسالی اقتصادی
و اجتماعی تاکید داشته و احتماال با استفاده از
واژه خشکسالی اقلیمی میخواسته موضوع
خشکسالی سیاسی را مطرح کند.
••شــرق  -سخنگوی قــوه قضاییه از احتمال
عــدم بازگشت به زنــدان بسیاری از زندانیان
در مرخصی کرونایی با کمک ارفاقات قانونی
مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات خبر داده
است که میتواند نوید یک عفو بــزرگ باشد.
هر چند هنوز مشخص نیست محبوسان چه
جرایمی در برنامه ارفــاق قضایی و آزادی قرار
خواهند گرفت اما امید میرود تمامی زندانیان
سیاسی و امنیتی به مرخصی آمده دیگر به زندان
بازنگردند بنابراین باید گفت که مجموع این
اقدامات در نوع خود بیسابقه بودهاست.

انعکاس
••نامه نیوز مدعی شد  :صــادق زیبا کــام با
بیان این که ترامپ میداند بر خالف روحانی
یا ظریف که در ایران کاره ای نیستند و تندروها
کارهای هستند تصریح کرد :اگر او بتواند با آنها
به توافق برسد ،این توافق مثل برجام نیست
که تندر وها زیــرش بزنند و نگذارند موفقیت
آمیز شود؛ بنابراین احتمال این که توافقی بین
تندروها و ترامپ در سال  ۱۴۰۰صورت بگیرد
بسیار زیاد است.
••تابناک نوشت :براساس نظرسنجی ملی
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات درحالی
که  61.3درصــد از مــردم گفته انــد که نگران
ابتالی خــود یا یکی از افــراد خــانــواده خــود به
ویروس کرونا هستند اما  19.7درصد از مردم
از ابتالی خود یا افــراد خانواده به این ویروس
نگران نبودهاند و  18.1درصد هم این نگرانی
را تا حدودی اعالم کردهاند .پاسخگویان دارای
تحصیالت دانشگاهی نیز در قیاس با افراد بدون
تحصیالت دانشگاهی بیشتر ترس ابتال به این
ویروس را دارند.
••خبرآنالین خبرداد :در پی نامهای که آیت ا...
محقق داماد به منظور رفع تحریمهای ایران برای
پاپ فرانسیس ارسال کرد پاپ ضمن دعا برای
کاهش آالم و دردهای مردم ایران دستور داد
دولت واتیکان به کلی کرافت سفیر آمریکا یادآور
شود که مسئولیتهای اخالقی و ارز شهــای
انسانی ایجاب میکند دولت آن کشور درباره
سیاست اعمال تحریمها برای دسترسی مردم
ایران به دارو و تجهیزات پزشکی در این شرایط
سخت تجدیدنظر کند.
••شفقنا نــوشــت :رضـــا جــعــفــری ســدهــی،
جامعهشناس و کارشناس بهزیستی گفت :به
نظر میرسد شیوع کرونا سبب ظهور عوامل
جــدیــد در ب ــروز یــا تشدید آســیـبهــای سنتی
هــمــســرآزاری شــده و خشونت علیه زنــان در
شرایط بــروز انــواع بحرا نها و فجایع طبیعی
و انسان ساخت افزایش معناداری مییابد.
گزار شها از کشو رهایی مانند چین ،بریتانیا،
آمریکا و بسیاری از کشورها ،نشان دهنده
افزایش موارد خشونت خانگی از زمان شروع
بحران است .به طور مثال ،آمار خشونت خانگی
گــزارش شده به پلیس جانگ ژو استان هوبی
چین در فوریه  ۲۰۲۰در مقایسه با مدت زمان
مشابه ســال گذشته ،ســه بــرابــر بیشتر بــوده
است.
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ظریف با بشار اسد در دمشق گفت و گو کرد

تالشبرایآرامشنظامی
درسوریههمزمانبابحرانکرونایی

هادی محمدی – روز گذشته محمد جــواد ظریف
وزیر امورخارجه کشورمان که پس از شیوع بحران
کرونا فرصتی برای سفرهای منطقه ای پیدا نکرده
بــود راهــی دمشق شد تا در سفری چند ساعته با
مقامات ارشد سوریه دیــدار و رایزنی داشته باشد.
دیدارهایی در فضای کرونا زده دنیا با ماسک و
دستکش و البته خبرهای رسمی که چندان جذاب
نیست .صبح روز گذشته ظریف در کاخ ملت ابتدا
به دیــدار بشار اسد رئیس جمهور سوریه رفــت .در
این دیدار که برای اولین بار پس از شهادت سردار
سلیمانی به دست ارتش آمریکا ،انجام می شد اسد به
نقش بی بدیل شهید سپهبد سلیمانی در مبارزه ضد
تروریسم در سوریه اشاره و از همراهی با ملت سوریه
در مبارزه با تروریسم تقدیر کرد .طبق اعالم وزارت
خارجه ،ظریف با اشاره به تماس تلفنی روز گذشته
گیر پدرسون نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور
سوریه و مشورتهایی که قرار است در آینده نزدیک
بین ایران ،ترکیه و روسیه به عنوان کشورهای ضامن
رونــد آستانه برگزار شــود ،دربــاره آخرین تحوالت
سوریه از جمله کمیته قانون اساسی ،تحوالت ادلب
و همچنین روند سیاسی با رئیس جمهور این کشور
گفت وگو و تبادل نظر کرد .همزمان با این دیدارها
در سوریه  ،در تهران سید عباس موسوی سخنگوی
وزارت خارجه در پاسخ به سوالی دربــاره جزئیات
این دیدارها اظهارکرد  :الزم بود بعد از مدتها که
دیدار بین مقامات ایران و سوریه نبوده ،یک سفر و
دیدار برای هماهنگی امور به ویژه در شرایطی که
االن در آن قرار داریم بین ایران و سوریه انجام شود .
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه بررسی روند آستانه
را از جمله مسائل مهم این سفر بیان کرد و گفت که بنا
بود نشست سران عضو روند آستانه را در تهران داشته
باشیم اما به دلیل کرونا این امر به تعویق افتاده ،ولی
این بدان معنا نیست که رایزنیها و هماهنگیهای
ما در این زمینه مختل شود .شاید حضور علیاصغر
خاجی دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی
که عمال عهده دار پرونده سوریه در وزارت خارجه و

نماینده ایران در اجالس آستانه است این گمانه را
بیشتر تقویت کند اما روزنامه سوری الوطن نیز به نقل
از یک منبع دیپلمات خارجی در دمشق مدعی شد که
هدف از این سفر« ،رایزنی با مسئوالن سوری پیش از
نشستی است که قرار است چهارشنبه آینده ،وزرای
خارجه کشورهای ضامن روند آستانه (روسیه ،ایران
و ترکیه) برگزار کنند» .وی همچنین تأکید کرد که
نشست وزیران خارجه کشورهای ضامن روند آستانه،
از طریق ارتباط ویدئویی برگزار خواهد شد.
▪ادعای ارتباط سفر ظریف با مذاکره با آمریکا از
سوی رسانه آلمانی

از سوی دیگر سایت دویچه وله آلمان از نگاه کارشناس
خود مدعی شد که سفر ظریف به دمشق می تواند با
"احتمال مذاکره آمریکا و ایران" در ارتباط باشد! با
همه این گمانه زنی ها و خبرهای رسمی  ،یک منبع
آگاه به خراسان گفت این سفر تنها در راستای روابط
دو جانبه دو کشور که در سطح باالیی قرار دارد و در
پاسخ به دیدارهای گذشته مقامات سوری صورت
گرفته و ارتباطی به گمانه زنی های رسانه ای مطرح
شده ندارد ضمن این که نیاز بود تا قبل از مذاکرات
آستانه هماهنگی های الزم انجام شود.
▪فراخبر
▪نیاز به آرامش نظامی در میانه جنگ کرونایی

به نظر می رسد این سفر با هر مقصد و هدفی انجام
شده باشد بتواند در این شرایط کرونا زده منطقه و
دنیا گامی در جهت کاهش منازعات سوریه به شمار
رود  .این که منطقه فراتر از بحران کرونا توان و امکان
تحمل بحران بزرگ تری همچون شدت گرفتن آتش
جنگ در سوریه را ندارد واقعیتی است که مورد تایید
همه مقامات و کارشناسان منطقه هم هست و براین
اساس باید با سرعت دادن به روند مذاکرات و تماس
ها جلوی آن را گرفت .سفر ظریف و دیدار احتمالی و از
راه دور وزرای خارجه ایران  ،ترکیه و روسیه می تواند
در این جهت موثر باشد.
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عذرخواهیواستعفای
امام جمعهایرانشهر

انتشار ویدئویی از امام جمعه ایرانشهر در فضای مجازی و
انتقاد گسترده کاربران ،او را مجبور به استعفا و انتشار یک
ویدئوی جدید کرد
به دنبال انتشار ویدئویی از کمک نقدی امام جمعه ایرانشهر به کارگران که
انتقادهای فراوانی را در شبکه های اجتماعی در پی داشت ،وی «مجبور» به
استعفا شد .وی گفت« :فشار روانی که به دلیل مسئله پخش شدن ویدئوی
کمک نقدی بنده به کارگران به من وارد شد سبب شد مجبور به استعفا شوم».
حجتاالسالم سیدشجاع الدین ابطحی این مطلب را در گفت و گو با تسنیم
مطرح کرد و گفت« :من راضی به پخش شدن این ویدئو نبودم اما اتفاقی است
که افتاده و متاسفانه برداشتهای بدی از آن شده که مجبور به استعفا شدم و
مسئوالننیزباآنموافقتکردهاند».دراینبارهخبرگزاریحوزهنیزخبردادکه
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با استعفای حجت االسالم ابطحی،
موافقت کرده است .براساس این گزارش امام جمعه مستعفی ایرانشهر در
استان سیستان و بلوچستان تاکید کرده قصد کمک به کارگران را داشته و از
مردمایرانشهرکهاسبابتکدرخاطرآنانفراهمشده،پوزشطلبیدهاست.
▪ماجرای فیلم منتشر شده چیست؟

▪سوء استفاده رسانه های معاند

خبرگزاری حوزه نوشته است که انتشار این فیلم «موجب سوءاستفاده رسانه
های معاند و هجمه علیه ائمه جمعه و روحانیت شد ».با شیوع بحران کرونا
تعداد زیادی از ائمه جمعه و طالب حوزه های علمیه با حضور در مراکز درمانی
و نیز غسالخانه ها به صورت شبانه روزی و جهادی مشغول خدمت به بیماران
و خانواده های آن ها شده اند که تاحدی در فضای رسانه ای و مجازی بازتاب
داشته اما رسانه های معاند با بستن چشم خود به روی این اقدامات گسترده
جهادی ،تنها به انتشار خبرهای دارای سوگیری و عنادگونه می پردازند.
به عنوان نمونه ،در روزهای اخیر تصویری از حجت االسالم ابراهیمیپور
امام جمعه آبادان درحالی که پس از غسل و تدفین بیماران کرونایی مقابل
غسالخانه از فرط خستگی خوابش برده بود ،منتشر شد که استقبال کاربران
و مخاطبان فضای مجازی را برانگیخت.
▪توضیحات جدید امام جمعه ایرانشهر

درعین حال حجت االســام ابطحی امام جمعه مستعفی ایرانشهر ،روز
گذشته در ویدئویی تاکید کرد :فیلمی که از وی در فضای مجازی منتشر
شده بدون اجازه و رضایت او بوده و به محض آن که او از این اتفاق مطلع شد
به منتشر کنندگان تاکید کرد که آن را حذف کنند چرا که حق الناس و انتشار
آن «حرام است» .وی تاکید کرد :هدف از این کمک آن بوده که کسانی که
تا آن ساعت روز بیکار بوده اند دست خالی نباشند .حجت االسالم ابطحی
توضح داد :دلیل پیاده نشدنش از خودرو آن بوده که افراد اطرف خودرو
جمع نشوند.

به تازگی خبرهایی مبنی بر تالش برای تدوین یک نقشه راه جدید برای جریان اصالح طلب منتشر شده است
در گفت و گو با برخی فعاالن اصالح طلب درباره جزئیات این موضوع سوال کرده ایم
انـــوار -بــا پــایــان یافتن انتخابات مجلس و
کوتاه ماندن دست اصالح طلبان از کرسی
هــای مجلس یــازدهــم تــعــدادی از چهره
هــای اصــاح طلب بــا نگاهی بــه انتخابات
ریــاســت جــمــهــوری  1400از بــازســازی
سرمایه سیاسی  ،گفتمان تــازه و به عبارت
دیگر تدوین «مانیفست جدید اصالحات»
سخن گفته اند.دراین باره حتی مهر به نقل
از «یک فعال شاخص اصالح طلب» که البته
نامی از وی نبرده «از رایــزنــی هــای جدی
درباره تجدید نظر در راهبردهای سیاسی و
اتخاذ رویکردهای تازه در محافل خصوصی
و غیررسمی اصال حطلبان» خبرداده است.
پیشتر نیز حجت االســام محسن رهامی،
فــعــال اص ــاح طلب گفته ب ــود :حــال کــه تا
حدی فرصت ارزیابی و بررسی بیشتر برای
اصالحطلبان فراهم شده است ،باید سازمان
دهی تشکیالتی کارآمد و مطابق با شرایط و
اوضاع و احوال جدید و خصوص ًا اصالح رابطه
اصالحطلبان با مردم و نزدیکتر شدن به بدنه
جامعه و اصالح و بازنگری اهداف و آرمانهای
اصالحات ،همچنین طراحی جدیدی برای
«مانیفست اصالحات» پیریزی کنند .درباره
این که آیا این تجدید نظر یا تغییر مانیفست یک
اتفاق فراگیر و مورد قبول در بین همه چهره
هاو طیف های جریان اصالح طلب است یا نه؟
با تعدادی از فعاالن سیاسی این جریان گفت و
گو کرده ایم ،گفت و گوهایی که البته نشان داد
ظاهرا توصیه هایی برای تغییر رویکرد اصالح
طلبان وجود دارد اما این توصیه ها دست کم
تاکنون تبدیل به یک رویه ثابت میان همه طیف

▪غالمرضا انــصــا ر ی :ایــن یــک برداشت
شخصی و ذهنی است

غالمرضا انــصــاری عضو
مؤسس حزب اتحاد ملت
در گفت وگو با خراسان با
بیاناینکهآنچهدوستان
درایــــن بـــاره بــیــان کــرده
انــد بــرداشــت شخصی و
ذهنی آن هاست ،اظهار کرد :خاصیت جریان
اصالحات به روز بودن و برنامه محوری است از
این رو اصالحات همواره متناسب با شرایط
مکانی و زمانی ایده و برنامه های خود را بیان
کرده است و می کند .این فعال سیاسی با بیان
اینکه،اصالحاتفاقداستراتژیاصالحطلبی
نیست،گفت :اصالحات جریانی زنده است و
باید همیشه نسبت به تحوالت اجتماعی،بین
المللی ،اقتصادی و سیاسی جامعه حساس
باشد و متناسب با زمان ایده ها و برنامه های
خــود را بیان کند .انــصــاری  افــزود  :در بطن
اصالحات حرکت گام به گام و رو به جلو  ،جابه
جایی نهادها و چهره ها متناسب با شرایط
وجود داشته است ،در همین زمینه گروه ها و
چهره های اصالح طلب ،کادر سازی و پرورش
نیروهای جوان و میدان دادن به آن ها را در
دستور کار خود داشته اند.وی افزود :در جریان
اصالحات ،اصالح طلبان به رهبری اصالحات
التزام داشته و رهبری اصالحات نیز به عقل
جمعی التزام عملی دارد ،تا بتواند متناسب با
زمان اقدامات خود را انجام دهد.
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ویژه های خراسان

مطالبهجدیدرئیسجمهور
درباره گرفتن کپی مدارک از مردم
بر اساس پیشنهاد یک نهاد دولتی که در هفته
های گذشته مورد تایید حجت االسالم روحانی
رئیس جمهور نیز رسیده ،کلیه دستگا ههای
اجــرایــی مکلف شــده انــد حــذف اخــذ مــدارک و
مستندات غیر الکترونیکی و به ویژه کپی مدارک
را در دستور کار قرار دهند و ب ه عنوان یک اولویت
راهبردی به طور مستمر پیگیری و گزارش کنند
و دستگاه ها نیز با بررسی میدانی و اخذ بازخورد
از مردم ،گزارش پیشرفت دربــاره تحقق حذف
مدارک غیرالکترونیکی و موانع احتمالی تحقق
را اعالم کنند.

اخبار

دادگاه اکبر طبری چند روز
آینده برگزار می شود

یک شنبه گذشته فیلمی از حجت االسالم ابطحی در شبکههای اجتماعی
منتشر شد که ظاهرا راننده وی تصویر بردار آن بود و امام جمعه را درحال
توزیع کردن پول در یکی از خیابانهای ایرانشهر نشان می داد .در این ویدئو
او مقادیری 10هزار تومانی به کارگرانی که کنار خیابان ایستاده اند می دهد.
فردی که فیلم گرفته نیز توضیح می دهد که حجت االسالم ابطحی درحال
کمکبهکارگرانروزمزدیاستکهبیکارماندهاندتاشبدستخالینمانند
و شرمنده خانواده شان نشوند .این فیلم بازنشر گسترده ای در شبکه های
اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران این اقدام را تحقیرآمیز توصیف کردند.

اصالحطلباندرپیمانیفستجدید؟
و چهره های شاخص این جریان نشده است.
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▪منتجب نیا :از ابتدای دولت اصالحات بر
ضرورت انجام این امر بارها تاکید شد

همچنین حجت االســـام رســـول منتجب
نیا دبیرکل حــزب جمهوریت در گفت و گو
با خراسان اظهارکرد :از
ابتدای دولــت اصالحات
بر ضــرورت انجام این امر
بارها تاکید شد...این امر با
یک نفر یا دو نفر امکان پذیر
نیست و نیازمند مجموعه
ای از چهره های مقبول و شاخص با بستر قوی
است .این فعال اصالح طلب تاکید کرد :باز
تعریفاصالحات هرموقع اتفاقبیفتددیراست
اما نباید فرصت را از دست داد  .معتقدم این امر
هم شدنی و هم الزم و ضروری است اما نه به این
معنا که یک یا چند نفر مانیفستی تعریف و از آن
به عنوان مانیفست اصالح طلبان یاد کنند.
بلکه باید برای باز تعریف اصالحات از گرایش
های متفاوت در این جریان استفاده کــرد و
پس از تدوین به رای همه احزاب و تشکلهای
اصالح طلب گذاشت تا یک مانیفست مانع و
جامع برای اصالح طلبی شکل گیرد و آن را به
مردم ارائه کرد.

▪اصغرزاده :اصالحات باید جهتگیری
درجه و کیفیت متفاوتی پیدا کند

ابراهیم اصغرزاده نیز با
بیان این که اکتفاکردن
بــه اصــاحــات م ــوردی و
سطحی کــنــار گذاشته
میشود ،به شرق گفت:

اصالحطلبان ناچارند خواستهها و مطالبات
جــدیــد را شناسایی و نمایندگی کنند.
وی افـــزود :اصــاحــات باید جهتگیری،
درجـــه و کیفیت متفاوتی پــیــدا کــنــد .او
تاکید کـــرده اســت تــا انــتــخــابــات 1400
اصال حطلبان ناچار به بــازســازی سرمایه
سیاسی و اجتماعی از طریق جداکردن
سهم و سفر هشان از اصولگرایان و وضعیت
موجودند و راهبرد کالن خود را بر مبنای
اصالحات از پایین و بیرون از قدرت طراحی
کنند.
▪ناصری :عمر شورای عالی اصالح طلبان
تمام است

همچنین عبدا ...ناصری
فــعــال ســیــاســی اصــاح
طلب با نگاه به انتخابات
 1400در ایــن بــاره به
مهر گفت :معتقدم چه
با کرونا و چه بی کرونا
بعد از انتخابات دوم اسفند و حتی قبل
از این انتخابات-چنان که قب ً
ال هم اعالم
کردم-عمر شورای سیاست گذاری با این
ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید
میکنم هم در شکل و هم در محتوا کار این
شورا تمام است.وی افزود :چنان چه اصالح
طلبان اصیل شاهد تحوالت عمیق رفتاری
و ساختاری نباشند و نتوانند فاصله بین
حاکمیت و جامعه مدنی را کم کنند حتم ًا
حضور فعالی در انتخابات  ۱۴۰۰نخواهند
داشت.

یک منبع آگاه از برگزاری دادگــاه پرونده اکبر
طبری ،معاون حوزه ریاست سابق قوه قضاییه
طی چند روز آینده خبر داد .این خبر را باشگاه
خبرنگاران منتشر کرده اما جزئیات بیشتری
در ایــن خبر اعــام نشده اســت .بر اســاس این
گزارش اکبر طبری ،معاون حوزه ریاست سابق
قوه قضاییه از تیرماه سال  ۹۸به اتهام ارتباطات
ناصواب با برخی از اصحاب پروندههای قضایی
و اعمال نفوذ در برخی از دستگاههای قضایی
در بازداشت به سر می برد.اسماعیلی سخنگوی
دستگاه قضا در یکی از نشست های خبری خود
از بازداشت حدود  32نفر در ارتباط با این پرونده
خبر داده و گفته بود جلسه دادگاه این متهم در
اردیبهشت برگزار می شود.

سخنگوی دولت  :ساکن کاخ
سفید برای ما فرقی ندارد

هادی محمدی – علی ربیعی سخنگوی دولت
در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر این
که ایــران می خواهد بعد از انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا با جو بایدن رقیب دموکرات وی
در صورت پیروزی مذاکره کند  ،تصریح کرد :ما
بارها اعالم کردیم که برای ما ساکنان کاخ سفید
تفاوتی ندارد.
وی افــزود  :ترامپ مشکل تعامل خود با دنیا و
درک ناقص از تحوالت منطقه را می خواهد به
بهانه های مختلف فرافکنی کند .ما از اصول
معینی پیروی می کنیم که مبتنی بر احترام
متقابل،چندجانبه گرایی و مقاومت در برابر
زورگویی است و این که همه باید به قوانین بین
المللی تن دهیم.
ربیعی خاطرنشان کرد  :این امر مد نظر ماست
و هر کسی که در کاخ سفید باشد مادامی که
زورگویی و تحقیر داشته باشد و تحریم را ادامه
دهد ما هیچ گفت وگویی نخواهیم داشت.
دونــالــد تــرامــپ ،رئیسجمهوری آمریکا در
نشست خبری خود ادعا کرده بود که مقامات
ایــران منتظرند تا شاید او در انتخابات ریاست
جمهوری شکست بخورد و آن ها بتوانند دوباره
از ایاالت متحده امتیاز بگیرند .آقای ترامپ گفته
بود «:احتماال فکر میکنند که میتوانند صبر
کنند تا شاید بایدن پیروز شود و آن ها آمریکا را
صاحب شوند» .درعین حال محمد جواد ظریف
وزیرخارجه کشورمان نیز دو روز پیش در واکنش
به ادعــای ترامپ مبنی بر آمادگی آمریکا برای
ارســال دستگا ههای کمک تنفسی اضافه در
کشورش به ایران ،ضمن کنایهای به این بخش
از سخنان دونالد ترامپ اعالم کرده بود که ایران
به زودی ظــرف چند مــاه دستگا ههای تنفس
مصنوعی به خارج صادر خواهد کرد.وی افزوده
بود :ایران به توصیه هیچ یک از سیاستمداران
آمریکایی گوش نخواهد داد.

