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 Political  سياسی

  
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠٢٠ اپريل ٠۶
  

  :رويترز
  یپزشک برای سرقت تجھيزات» غرب وحشی« و ترفندھای عصر امريکا

 
 با شيوه ھا و ترفندھای ترمپروس کرونا در دنيا گسترش يافته، دولت در شرايطی که وي: رويترز در مطلبی نوشت

  . تجھيزات پزشکی خريداری شده توسط ساير کشورھاستۀدر حال مصادر» غرب وحشی«مربوط به دوران 

، اين ابرقدرت غرب امريکای جنوبی، از تاکتيک ھای امريکامتحدان واشنگتن از اروپا تا : رويترز در گزارشی نوشت

 تجھيزات حياتی پزشکی اقدام کرده بودند، ۀی، در مسدود کردن محموله ھای خريدارانی که پيش از اين برای تھيوحش

  .شکايت دارند

 قيمتی به مراتب باالتر از بازار برای ماسک ھای درجه يک پزشکی امريکا می گويند، المانمقام ھای ارشد فرانسه و 

 را برنده شده و در اين ميان وزير بھداشت برزيل نيز شکايت ھای اينچنينی چينی پرداخت کرده و به ھمين دليل مزايده

   . مطرح کرده استامريکارا از 

آنھا ھر قميتی برای محصوالت :  در اين خصوص گفتالمانصدراعظم » آنگال مرکل«يکی از مقام ھای ارشد دولت 

 ھا در اين مسير در حال ئیامريکا: اضافه کرد نيز المانيک منبع دولتی . پزشکی می پردازند، زيرا نااميد ھستند

  .حرکت ھستند و پول بسياری با خود دارند

 جھان راه ۀ به ويروس کرونا که برای نخستين بار در اواخر سال گذشته ميالدی در چين ثبت شد، اکنون به ھمءابتال

اکنون با بيش از .  لوازم پزشکی دارندۀ و ساير نقاط دنيا به شدت سعی در تھيامريکا ۀيافته و دولت ھا در اروپا، قار

  .يک ميليون مبتال در دنيا و انفجار شيوع در اياالت متحده، رقابت برای کاالھای باارزش تشديد شده است

 ۀ توصيامريکادولت : گفت) ملح ١۵جمعه ( ديروز امريکاس جمھوری ئير» ترمپدونالد «اين در حالی است که 

ل و پيشگيری بيماری وماسک پارچه ای برای پوشاندن صورت می کند، اما مرکز کنترداوطلبانه به استفاده از 

)CDC (در اين زمينه توصيه ای ارائه نداده است.   

 است که N٩۵ای برای جلوگيری از صادرات ماسک ھای تنفسی  در حال امضای بخشنامه:  ھمچنين افزودترمپ

  .اشتی و ساير تجھيزات پزشکی اياالت متحده فراھم می کندمحافظت اساسی برای کارمندان بخش مراقبت ھای بھد

واقع در ايالت مينه سوتا روز جمعه اعالم کرد، کاخ سفيد به اين شرکت دستور داده ) M3(» ٣ام «شرکت چند مليتی 

  .ی التين متوقف کندامريکا محموله ھای تنفسی توليدی خود از جمله ماسک ھا را به کانادا و ۀصادرات ھم
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که جلوگيری از صادرات تجھيزات پزشکی   ضمن آنترمپ ۀنخست وزير کانادا در پی اين بخشنام» ين ترودوجاست«

  .کيد کرد که اين اقدام می تواند پيامدھای معکوس داشته باشدأدانست، ت» اشتباه«را 

 می امريکا او خاطرنشان کرد، متخصصان مراقبت ھای بھداشتی کانادا ھر روز برای کار و کمک به ديترويت در

  .روند

  

  ئیامريکا مدرن به روش حریبدزدی 

 در چين ٣ امۀ ھزار ماسک توليد کارخان٢٠٠ای از دستور توقيف  وزير کشور برلين نيز در بيانيه» آندرياس گايزل«

  . آنھا را خريداری کرده بودالمان خبر داد که امريکاتوسط 

ر مواقع بحران جھانی نبايد از روش ھای غرب وحشی استفاده حتی د: خواند و افزود»  مدرنحریبدزدی «او آن را 

  .کرد

 و دولت برای بيشتر ئیامريکاشرکت ھای :  اين ھفته به رويترز گفتامريکايک مقام رسمی وزارت امنيت داخلی 

  . باالتر از قيمت بازار پرداخت می کنندئیتجھيزات خريداری شده در خارج از کشور بھا

مين لوازم أاياالت متحده تا زمان رفع نگرانی در خصوص ت: ول که نخواست نامش فاش شود، ادامه دادؤاين مقام مس

وجوی  در جست) سدا(ت سگ تا ماه اًدست برنمی دارد و احتماال) از اقدامات خود(مورد نياز برای مبارزه با کرونا 

   .تجھيزات پزشکی در خارج از کشور خواھد بود

ويزر بھداشت برزيل اعالم کرد که اين ھفته دولت چين برخی از سفارش ھای کشورش را به »  ھنريک ماندانتازئيلو«

  . فروند ھواپيمای باری برای خريد محصوالت مشابه به چين فرستاده بود٢٠ واگذار کرده زيرا واشنگتن بيش از امريکا

مين شود اما ديديم که آنھا کاھش يافته أشتيم سفارش ھايمان تما انتظار دا:  اعالم کردئیاو چھارشنبه گذشته در گفت وگو

  .اند

واحد پول ( ميليارد رئالی ١.٢ اعالم کرد که برزيل در نھايت موفق شده است سفارش ملح ١۴ماندتا روز پنجشنبه 

   . به برزيل می رسند روز آينده٣٠خود را برای تجھيزات پزشکی انجام دھد اما تا ) رلا ميليون د٢٢٨ برابر با –برزيل 

 گراند ۀبرای رسيدن سفارش ھای ماسک به منطق:  گفتامريکاسياستمدار فرانسوی نيز پس از اين اقدام » ژان روتر«

 می تغيير که برای نخستين بار شيوع کرونا گزارش شد، می جنگد؛ اما مسير محموله ھا در آخرين لحظه ئیاستر، جا

  .کنند

 ھا با پول نقد منتظر ئیامريکادر فرودگاه، «:  فرانسه گفتRTL» آر تی ال« به راديو ملح ١٣تر روز چھارشنبه رو

   . برابر آنچه ما پيشنھاد داده ايم بپردازند و سفارش ھا را از خود کنند۴ يا ٣ايستاده اند تا 

  .ايزه می گيردکسی که پول بيشتری می دھد، ج: د اين گزارش ھا افزودئيأ فرانسه نيز ضمن تۀوزارت امور خارج

 
  


