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سخنگوی دولت :امریکا به برجام بازگردد

بایدن قول داده به توافقهای چندجانبه ،قانونمندی و چندجانبهگرایی برگردد

ســخنگوی دولــت ،کرونــا بــا افزایــش ابعــاد بنابرابــن ،تحــوالت را بــا دقــت بررســی کــرده و قضــاوت را
فاجعهآمیــزش و تهدیــد جــان انســانها را بــه آینــده موکــول میکنیــم ».ربیعــی در پاســخ بــه پرسشــی
سیاست از مهمتریــن مســائل دولــت و مــردم خوانــد .دربــاره توقــع ایــران از رئیسجمهوری جدیــد ایاالت متحده،
بهگــزارش ایســنا ،علــی ربیعــی در ابتدای نشســت اظهــار کــرد« :انتظــارات مــا کامالً روشــن اســت .امیدواریم که
خبــری هفتگــی خــود افــزود« :تاکنــون  ۸۸درصــد افــرادی دولــت بعــدی امریــکا تــداوم اشــتباهات گذشــته را متوقــف
کــه دچــار مــرگ و میــر میشــدند از ســالمندان و افــراد دارای کــرده و بــرای جبــران آنهــا تــاش کنــد .بازگشــت بــه برجــام و
بیمــاری زمینـهای بودنــد امــا هماکنــون ایــن ویــروس ،ســنین تعهــد بیقیــد و شــرط بــه همــه الزامــات آن ،اولیــن گام در
پایینتــر را هــم مــورد درگیــری شــدید قــرار میدهــد ».تصحیــح ایــن سیاســت هاســت ».ربیعــی با بیــان اینکــه باید
ســخنگوی دولــت همچنیــن تأکیــد کــرد« :باوجــود تمامــی هزینههــای وارد شــده بــه ملــت ایــران جبــران شــود و ایــن
محدودیتهــا و توصیههــای بهداشــتی ،همچنــان بــا حــق ملــت ماســت کــه بهتریــن زندگــی را در بهتریــن فضــا
زندگــی بهداشــتی متناســب فاصلــه زیــادی داریــم .تمامــی تجربــه کننــد ،گفــت« :مــا در ایــن زمینــه متعهــد هســتیم و
کارشناســان ســامت و اپیدمیولوژیســتها رعایــت تالشــمان در راســتای تحقــق ایــن موضــوع اســت .همچنیــن
پروتکلهــای بهداشــتی بیــش از  ۹۰درصــد را ،راه حــل در برابــر ایــران و همــه ملــل مســتقل دنیــا ،تنهــا زبــان صلــح،
احتــرام و عزتمــداری جــواب میدهــد،
بیبدیــل و اجتنابناپذیــر ایــن
مــا از نزدیــک اقدامــات و حرفهــای
مقابلــه میداننــد».
دولــت آینــده امریــکا را دنبــال میکنیــم.
وی در ادامــه بــه نتایــج انتخابــات
میدانیــم کــه آقــای بایــدن قــول داده بــه
امریــکا پرداخــت و گفــت« :آنچــه
حسن روحانی
توافقهــای چندجانبــه ،قانونمنــدی و
واضــح بود خود مــردم امریکا در این
رئیسجمهوری امروز در
چندجانبهگرایــی بازگــردد».
انتخابــات بــه نژادپرســتی ،شــناعت،
یکصد و هشتادمین جلسه
ســخنگوی دولــت ادامــه داد«:جهــان
جنســیت زدگــی ،قانونشــکنی و
اقتصادی
هماهنگی
ستاد
منتظــر اســت ببینــد کــه چگونــه دولــت
ایجــاد دردســرهای جهانــی «نــه»
تحوالت
به
اشاره
با
دولت
امریــکا بــه یــک قانــون شــکنی بــزرگ کــه
گفتنــد .ترامــپ بــا این صفــات چهره
گفت:
امریکا
در
رو
ش
پی
بهــای آن را ملــت ایــران بــا مال و جانشــان
امریــکا را در نــزد افــکار عمومــی
ملــت خــودش و ملتهــای جهــان دولت جدید امریکا پیش
در عصــر همهگیــری ویــروس کرونــا
مخــدوش کــرد .مــا امیدواریــم دولت از هر اقدامی باید برای
پرداختنــد ،خاتمــه خواهــد داد».
بعــدی امریــکا ،نماینــدهای شایســته ترمیم چهره مخدوش این وی اظهــار کــرد« :امیدواریــم دولت امریکا
کشور در جامعه جهانی
ایــن بــار از ایــن فرصــت تاریخــی بــرای
از آرا و دیدگاههــای مــردم امریــکا
و رفتارهای غیر انسانی
تغییــر مســیر بــه ســوی آینــدهای بهتــر و
باشــد و اظهــارات خــود در خصــوص
خود با سایر کشورها
انعــکاس دیــدگاه واقعــی مــردم صلــح
نقــض معاهــدات بینالملل توســط
تجدیدنظر کند
دوســت امریــکا اســتفاده کنــد».
دولــت قبــل را مدنظــر قــرار دهــد.

یگانه خدامی
خبرنگار

خبــری کــه دربــاره اثربخشــی واکســن ســاخته شــده بــرای
کرونــا منتشــر شــد همــه را هیجــان زده کــرد .خبــر را کاربــران
زیادی بازنشــر کردند و دربارهاش نوشــتند .بخصوص اینکه
امــروز مدیــر مؤسســه ملــی آلــرژی و بیماریهــای عفونی در
امریــکا اعــام کــرد کــه ممکن اســت دوزهایــی از این واکســن
تــا پایــان مــاه نوامبــر (مــاه جــاری میــادی) توزیــع شــود.
کاربــران ایرانــی در کنــار نوشــتن از واکســن و اینکــه زمــان
اعــام خبــر آن بــه انتخابــات امریــکا مرتبــط اســت یــا نــه از
اینکــه در ایــن شــرایط چطــور قــرار اســت واکســن بــه ایــران
برســد مینوشــتند:
«واکســن کرونــا رو ســاختن و مــن خیلــی خیلــی
مضطربــم ،حــس میکنــم نمیتونــم بــه حالــت قبــل از
کرونــا برگــردم»
«شــرکت «فایــزر» کــه بــه دموکراتهــا گرایــش دارد،
دیــروز در حالــی از واکســن کرونــا رونمایــی کــرد کــه منتقــدان
میگوینــد واکســن ،از چنــد هفتــه قبــل آمــاده بــوده اســت.
گفتــه میشــود ایــن شــرکت ،رونمایــی را عمــداً بــه تأخیــر
انداختــه و در خدمــت ســتاد انتخاباتــی دموکراتهــا عمــل
کــرده اســت»
«حــاال حاالهــا قــرار نیســت برگردیــم بــه قبــل از کرونــا.
ایــران واکســن آنفلوانــزا نــداره هنــوز .تــا واکســن کرونــا بــه مــا
برســه یــه ســال از وقتــی کــه کل دنیــا برگشــتن بــه زندگــی
عــادی گذشــته»
«انســولین قلمی ســال  ۱۹۸۵ســاخته شــده یعنی ۳۵
ســال پیش و آیا االن انســولین قلمی میبینی شــما؟ واکســن
کرونــا هــم واســه ایرانیا همینجــوره .پسماســک بزن»
«ســناریو محتمــل دربــاره کرونــا تــو ایــران اینــه کــه
همــه کشــورا اون واکســن لعنتــی رو خریــدن و محدودیتــا
برداشــته شــده و جشــن رهایــی از کرونــا و عیــد پــاک و ایــن
چیــزا میگیــرن و مــا آمارمــون بــاال و باالتــر رفتــه و بــه خاطــر
تحریــم و نداشــتن پــول و...داریــم با حســرت عکســای اونارو
میبینیــم».
«در بهتریــن حالــت حــدود  ۶مــاه زمــان میبــره تــا
ایــن واکســن بــه دســت مــا برســه و معلــوم نیســت تــو ایــن ۶
مــاه کرونــا تمــام بشــه یــا دچــار تغییــرات ژنتیکــی بشــه و بــه
واکســن جــواب نــده .نتیجــه گیری :خبر بســیار خوبی هســت
ولــی مبــارزه ادامــه داره»
«گیریــم کــه واکســنکرونــا فــردا بدســتمان رســید!
بــا آســیبهای روحــی و روانــی حاصــل از ایــن بیمــاری کــه
میلیونهــا نفــر را درگیــر کــرده اســت و واکســنی نــدارد ،چــه
کنیــم؟!»
«نمیتونــم بــاور کنــم کــه اعــام تأییــد عملکــرد
واکســن کرونــا هیــچ ربطــی بــه اوضــاع سیاســی حــال حاضــر
امریــکا نــداره»

