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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»می دانید آنها مردم مغروری هستند 
و رهبران آنها هم مغرورند، درست مثل ما 
آمریکایی ها که مردم مغروری هستیم. 
برای آنها سخت است که تلفن را بردارند و 
زنگ بزنند و قراری تنظیم کنند ولی آنها 
می توانند )با این کار( به راحتی مشکالت 

یک کشور را حل کنند.«
اینها اظهارات روز چهارشنبه دونالد 
ترامپ است که نشان می دهد سیاست 
کهنه او در سال نو نیز همچنان تداوم دارد 
و او همچنان بی صبرانه در انتظار تماس 

ایرانی هاست. 
آغاز سال نو بی اختیار بذر امید به 
بهبود شرایط را در دل آدم ها می کارد؛ 
حتی امیــد بــه بهبــود تنش های 
فرساینده ایران و آمریکا. اما اظهارات 
دو ســه روز اخیــر دونالــد ترامپ و 
وزیر خارجــه اش، حاکــی از آغازی 
متلهب میان دو کشور در سال نوی ما 

ایرانی هاست. 

یکی به نعل و یکی به میخ 
روزهــای پایانی ســال گذشــته، 
با آمدن ویروس کرونــا، به نامه نگاری 
چهره های سیاسی و دیپلماتیک کشور با 
سیاستمداران جهان و مجامع بین المللی 
برای نادیده گرفتن تحریم های دونالد 
ترامپ علیه ایران گذشت. بعد هم اندک 
فشارهایی از ســوی کشورهایی چون 
روسیه، چین و پاکستان و حتی برخی 
از چهره های سیاسی آمریکا برای تعلیق 

تحریم ها علیه ایران. 
مایک پمپئو، وزیــر خارجه دولت 
دونالد ترامپ روز سه شــنبه در پاسخ 
به این پرســش یکــی از خبرنگاران 
آمریکایی مبنی بر اینکه آیا ممکن است 
به مرحله ای برسیم که ایاالت متحده در 
مواضع خود در اعمال تحریم ها بازنگری 
کند، گفت: »ما بــه صورت مرتب همه  
سیاست های خود را ارزیابی می کنیم، 
بنابراین در پاســخ به این سؤال که آیا 
ما هرگز در مواضع خــود تجدید نظر 

خواهیم کرد؟ باید بگویم بله، البته.«

رســانه های خارجی نوشــتند که 
»وزیر خارجه آمریکا از احتمال کاهش 
تحریم های اعمال شــده علیه ایران به 
منظور مبارزه با ویروس همه گیر کرونا 
خبر داد، اما هیچ وعده  دقیق و مشخصی 
برای انجام این کار نداد.« یک روز بعد اما 
آقای پمپئو با اشاره به ادعای خبرگزاری 
رویترز مبنی بر دست داشتن دیپلمات ها 
و ماموران اطالعاتی ایران در ترور مسعود 
مولوی وردنجانی در استانبول ترکیه، 
گفت: »دیپلمات های ایرانی عوامل ترور 
هستند و در دهه گذشته، در موارد متعدد 
سوء قصد و طرح های بمبگذاری در اروپا 

دست داشته اند.« 
 همچنان در انتظار 
یک تماس ساده!

دونالد ترامپ هم روز چهارشــنبه 
در یک نشست خبری با پیش کشیدن 
غرور ایرانی ها و آمریکایی ها، ادامه داد 
که »ما خواستار دشــمنی نیستیم اما 
آنها)ایرانی ها( با ما دشمنی دارند و از این 
دشمنی پشیمان می شوند؛ طوری که 

هرگز پشیمان نشده بودند.«   او همچنین 
ادامه داد »تنها کاری که ایرانی ها باید 
بکنند یک تماس ساده است یا به کسی 

بگویند که تماس بگیرد.«
ادعای آغشته به تهدید

اما شروع متلهب روابط ایران و آمریکا 
در سال 99، آنجایی خود را بیشتر نشان 
داد که دونالد ترامپ در همین نشست 
خبری، مدعی شد که ایران برای انجام 

حمالتی بــه مواضع آمریــکا در عراق 
طرح ریزی کرده است. او در توئیتر خود 
نیز نوشت: »بر اساس اطالعات موجود و 
باوری که وجود دارد، ایران یا حلقه های 
نیابتــی آن در حــال برنامه ریزی یک 
حمله مخفیانه علیه نظامیان آمریکا یا 

دارایی های آن در عراق هستند.« 
پس از این ادعا، ترامپ ایران را تهدید 
کرد که »اگر نظامیان ما را در عراق اذیت 
کنید بهای گزافی بــرای آن خواهید 
پرداخت.« دونالد ترامــپ این ادعای 
آمیخته با تهدید را بــه دنبال حمالت 
نیروهای عراقی به پایگاه های آمریکا در 
عراق و با تاکید بر اینکه حمله کنندگان 
نیروهای نیابتی ایران در عراق هستند، 
مطرح کرد که در عیــن حال نگرانی از 
اقدام نظامی دولت وی علیــه ایران را 
مجددا پررنگ کرد؛ به ویژه پس از آنکه 
روزنامه نیویورک تایمز چند روز پیش 
نقشــه پنتاگون برای حمله به جنبش 
مقاومت »کتائب حزب اهلل« عراق، عضو 

سازمان حشد الشعبی را افشا کرد.
 اقدام نظامی 

و دموکرات های نگران
همین نگرانی، منجر به هشدار مجدد 
دموکرات های کنگره به او درباره اقدام 
نظامی علیه ایران شد. شبکه سی بی اس 
آمریکا خبر داد که گروه هشت نفره سران 
دموکرات در کنگره آمریکا طی نامه ای به 
رئیس جمهور، به او یادآوری کرده اند که 
دولت ترامپ قانونا موظف است سران 
کنگره را درباره هرگونه تنش زایی نظامی 

در جریان بگذارد. 
آنها همچنین با اشاره به ترور سردار 
قاسم ســلیمانی، تصریح کرده اند که 
دولت ترامپ تا کنون نیز به بخش زیادی 
از الزامات قانونی خود عمل نکرده است.

در ایران نیز محمدجــواد ظریف، 
وزیر امور خارجــه در صفحه توئیتری 
خود خطاب به رئیس جمهوری آمریکا 
نوشت: » توســط آتش افروزان جنگ 
گمراه نشو دونالد ترامپ. ایران دوستانی 
دارد؛ کسی نمی تواند میلیون ها »حلقه 
نیابتی« داشته باشد. برخالف آمریکا 
که به طور مخفیانه دروغ گفته، تقلب 
کرده و ترور می کند، ایران فقط، آشکارا، 
اقداماتی دفاعی دارد. ایران هیچ جنگی 
را آغاز نمی کند، اما به آنها که این کار را 

می کنند، درس هایی می دهد.«

ترامپ به دنبال چیست؟ 
بدین ترتیب به نظر می رســد نزاع 
سیاسی آمریکا با ایران، با آغاز سال نو نه 
تنها به خلسه بهاری نرفته، بلکه با قدرت 
همچنان فعال اســت. با این وصف آیا 
می توان به کاهش تحریم های آمریکا در 

این شرایط کرونایی امیدوار بود؟
جو بایدن، رقیــب انتخاباتی دونالد 
ترامپ در جبهــه دموکرات ها، دیروز با 
صدور بیانیه ای گفت: »در زمان بحران 
جهانی، آمریکا باید رهبری کند. ما باید 
نخستین کسی باشــیم که به افرادی 
که آسیب می بینند یا در معرض خطر 
هســتند، کمک کنیم. ما این طوری 
هستیم و همیشه بوده ایم.« بایدن پس 
از این مقدمه ادامه داده: »در یک بحران 
بهداشت جهانی، منطقی نیست که با 
جلوگیری از دسترســی به کمک های 
پزشکی مورد نیاز، عدم موفقیت ایران 
در پاسخ به این ویروس را با ظلم همراه 
کنید.« دونالد ترامپ اما در نشســت 
خبری خود درباره کاهش تحریم های 
ایران بــرای مقابله با ویــروس کرونا، 
مدعی شد: »تهران چنین درخواستی 
را از واشنگتن نکرده است که اجازه داده 
شــود، تجهیزات پزشکی به این کشور 
ارسال شود. مقام های ایران درخواستی 
نکرده اند و کافی اســت برای گفت وگو 

تماس بگیرند.«
چهل و پنجمین رئیــس جمهور 
آمریکا در این باره صراحتا می گوید که به  
دنبال غرور ایرانی است؛ او به دنبال یک 
تماِس از سِر تسلیم در برابر وعده تعلیق 
تحریم هاست؛ هرچند که هیچ تضمینی 

برای عمل به این وعده نیز وجود ندارد. 

اولین تنش های سیاسی ایران و آمریکا در سال نو؛

یک آغاز ملتهب

خبر

یک فعال سیاسی اصالح طلب  به ایلنا گفت: ملت ما کامال 
ورزیده شده و تاب آور هستند و سرمایه اصلی این است وگرنه 
تصمیمات و اتفاقاتی که در کشور افتاد خیلی فشار سنگینی بود 

و هر کشور دیگری بود وضعش از ما مشکل دارتر بود.
محمود میرلوحی با اشاره به فشار مجلس به وزرای دولت 
در سال 98 و با طرح این ســوال که مجلس با جا به جایی وزرا 
به کجا رسید، افزود: واقعیت این است که ساختار سیاسی ما 
مشکل دارد و باید آن را بپذیریم. نوع برخورد با روسای جمهور 
را می بینید. ما در ساختار مدیریتی مشکالت ساختاری داریم.

این سیاستمدار اصالح طلب عنوان کرد: برجام پذیرفته شد 

و مجلس دهم شکل گرفت و مردم بر مبنای برجام آمدند و فراتر 
از یک انتخابات حضور یافتند و عمال یک رفراندوم بود و میزان 
مشارکت را در تهران و کالن شهرها و شهرستان ها را دیدید ولی 
بعد دیدیم که چه مسیری طی شد و دلواپس ها درباره وزرای 
موثر دولت مثل آقای ظریف شروع به کارشکنی کردند و بعد 

هم به وزیر نفت رسید.
میرلوحی خاطرنشان کرد: به هر حال ما مشکل داریم و باید 
بپذیریم رسانه ملی مسیر خودش را می رود. برخی نهادها هم 
اختیاراتی فراتر از حوزه های سیاسی و اقتصادی و اداره کشور 

دارند.  باید بپذیریم مشکالت ساختاری داریم.

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان ادامه داد: 
می شود گفت برجام همین که تا حاال مانده نشانه پایمردی و یا 
مقاومت رئیس جمهور است وگرنه خبر داریم اگر نایستاده بود 
خیلی فشار آورده بودند. ولی دیدیم در FATF نتوانست و عمال 
دیدید آن جریان به چه سادگی و با چه شیوه ای کار را انجام داد 
و کسی نگفت آقایان مجمع جایگاه شما کجاست؟ به مصوبه ای 
که مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان هم مغایر ندانسته 
حاال شما بر چه اساســی ورود پیدا می کنید؟ ورود شما فقط 
موضوعش در قانون اساسی در جایی است که اینجا اختالف 
می افتد. این واقعیت هایی اســت که با توجه به آنها، اگر روزی 

بخواهیم آقای رئیس جمهور و نقش او و اختیارات و تصمیماتش 
را تحلیل کنیم به نظرم کار سختی است. به نظرم کار سخت و 
پیچیده ای است که بخواهیم به مجلس و نهادهای دیگر و جامعه 

سهم، نقش و نمره بدهیم.

میرلوحی: 

برجام اگر تا حاال مانده به خاطر مقاومت روحانی بوده است 
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خطبه مجازی یک امام جمعه: 
شاید کرونا کار اجنه باشد

به گزارش ایرنا، حجت االســالم والمسلمین 
ســید صمصام الدین قوامی، امام جمعه شــهرک 
پردیســان در خطبه مجازی نماز جمعه این هفته 
گفت: کووید ۱9 ممکن است از طرف جن، خفاش 
و یا جنگ بیولوژیک ایجاد شده باشد و امروز به یک 
بالی عالم گیر تبدیل شده و در این شرایط توسل به 
امام عصر)عج( بسیار راهگشاست. وی ادامه داد: در 
رابطه با شــیوع و ایجاد کووید ۱9 دخالت اجنه امر 
عجیبی نیست و فریضه هایی نیز در این رابطه مطرح 
 شده است. سینمای غرب سال ها در تولیدات خود 
از اثر موجودات فرازمینی در امور کره زمین سخن 

می گویند و امر تازه ای نیست.
    

شریعتمداری:
خدا کند ترامپ کرونا نگیرد

حسین شــریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه 
کیهان، حمله احتمالی آمریکا به عراق را حماقتی 
دانست که منجر به پیروزی جبهه مقاومت می شود. 
وی با بیان اینکه آمریکایی ها بــه خوبی می دانند 
که از کمترین تــوان و آمادگی الزم بــرای ورود به 
یک درگیری تازه در منطقه برخوردار نیستند، به 
ـ دست  ـ و نه دیوانهـ  فارس گفت: گر ترامپ احمقـ 
به حماقت بزند و به عراق حمله کند شکست سخت  
و تلفات نظامی ســنگینی را برای آمریکا و ارتش 
تروریست آن رقم زده است. حماقتی که هرچه باشد، 
پیروزی بزرگی برای جبهه مقاومت خواهد بود و از 
این روی باید دعا کرد و عاجزانه از خدا خواست که 
ترامپ به ویروس کرونا مبتال نشود و به حماقت های 

خود ادامه بدهد.
    

 پیش بینی جنگ جهانی سوم 
در پساکرونا

حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل امور 
بین الملل با اشــاره به آمریکا، ایتالیا، چین، آلمان، 
اسپانیا و فرانسه به عنوان شش کشوری که بیشترین 
شــیوع ویروس کرونا در آنها وجــود دارد، گفت: 
اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه نخســتین مقام 
حکومتی بود که گفت پس از این بیماری همه گیر، 
هیچ چیزی مانند گذشته نخواهد ماند و شاهد نظام 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدیدی در جهان 
خواهیم بود. وی افزود: اگر بتوانیم این بیماری را به 
زودی مهار کنیم اولین تغییراتی که می تواند شکل 
بدهد مســائل اقتصادی همچون ۱98۰ میالدی 
است بدین ترتیب که غرب وارد یک رکود اقتصادی 

و در مسیر یک جنگ جهانی قرار خواهد گرفت.
    

واکنش های خارجی به ابتالی 
علی الریجانی به کرونا

فارس نوشــت: سفرای روســیه و سوریه در 
تهران و همچنین گروه دوستی پارلمانی مجالس 
پاکستان و ایران طی پیام های جداگانه از سوی 
روسای دومای روسیه و مجلس مردمی سوریه، 
مراتب نگرانی آنها را از دریافت خبر ابتالی علی 
الریجانی رییس مجلس شــورای اســالمی به 
بیماری کرونا ابراز و سالمتی ایشان را از خداوند 
متعال مســئلت کردند. علــی الریجانی رییس 
مجلس شورای اسالمی به دنبال  ابتال به بیماری 
کرونا  در حال حاضــر در قرنطینه و تحت درمان 

است.
    

مجلس بدون رئیس چگونه 
برگزار می شود؟

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه 
مجلس با اشاره به ابتالی علی الریجانی به کرونا، 
درباره چگونگی تشــکیل جلسات مجلس بدون 
رئیس آن، گفت: ابتالی رئیس مجلس به بیماری 
کرونا مانعی برای برگزاری جلسات مجلس نیست 
و جلسات علنی مجلس در هفته آینده با ریاست 
نواب رئیس برگزار می شود. وی درباره جلسه روز 
یکشــنبه ۱7 فروردین هیأت رئیسه با روسای 
کمیسیون های تخصصی مجلس نیز اظهار کرد: 
در طول 4 سال مجلس دهم هیچ یک از جلسات 
هیأت رئیسه بدون حضور رئیس مجلس برگزار 
نشده و به همین خاطر برگزاری جلسه یکشنبه 
هم در هاله ای از ابهام قرار دارد اما خبری مبنی بر 

لغو این جلسه هم هنوز منتشر نشده است.
    

پیشنهاد سفیر چین در ایران 
برای روزهای قرنطینه

سفیر چین در ایران آموختن فرهنگ ایرانی را 
برای زمان خانه نشینی پیشنهاد کرد. به گزارش 
ایلنا، چانگ هوا در حســاب توئیتر خود با انتشار 
تصویری نوشت: »این آخر هفته، ماندن در خانه، 
خواندن بهترین انتخاب است. فرهنگ ایرانی را 

بیاموزید.«

ترامپ درباره کاهش 
تحریم های ایران برای 
مقابله با ویروس کرونا، 

مدعی شد: تهران چنین 
درخواستی را از واشنگتن 
نکرده است که اجازه داده 
شود، تجهیزات پزشکی 
به این کشور ارسال شود. 

مقام های ایران درخواستی 
نکرده اند و کافی است برای 

گفت وگو تماس بگیرند

بدین ترتیب به نظر می رسد 
نزاع سیاسی آمریکا با 

 ایران، با آغاز سال نو 
نه تنها به خلسه بهاری 

نرفته، بلکه با قدرت 
همچنان فعال است. با این 

وصف آیا می توان به کاهش 
تحریم های آمریکا در این 

شرایط کرونایی امیدوار 
بود؟

در مدت 4۰ روز اخیر تعدادی از سیاسیون و مقامات ایرانی به ویروس کرونا مبتال 
شدند که برجسته ترین آن ها علی الریجانی رئیس قوه مقننه است.

به گزارش تسنیم، گرچه شیوع ویروس کرونا در کشورمان از اواخر بهمن ماه سال 98 
آغاز شد و تاکنون تعدادی از مسئولین و مقامات از گزند این  ویروس در امان  نماندند، اما 
انتشار خبر ابتالی علی الریجانی رئیس قوه مقننه کشورمان بار دیگر نظر افکار عمومی 

را به سمت خبر ابتالی چهره های سیاسی به این ویروس جلب کرد.
کدامیک از نمایندگان مجلس به کرونا مبتال شدند؟

گرچه هیچ گاه به طور رسمی اسامی نمایندگانی که به ویروس کرونا مبتال شدند، از 
سوی مجلس اعالم نشد اما برخی از وکالی ملت در گفت وگو با رسانه ها و یا در صفحات 
شــخصی خود در فضای مجازی خبر ابتالی خود را اعالم کردند. اســداهلل عباسی، 
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز اخیرا عنوان کرد که از بین ۱۰۰ نماینده ای که تست 
کرونا دادند 23 نفر مبتال و 4۰ نفر مشکوک به کرونا بودند. مجتبی ذوالنوری نماینده 

قم، 2. معصومه آقاپور علیشاهی نماینده شبستر، 3. محمدرضا منصوری نماینده ساوه 
و زرندیه، 4. امیر خجسته نماینده همدان، ٥. غالمرضا کاتب نماینده گرمسار، ٦. شهاب 
نادری نماینده اورامانات، 7. سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر و کلیایی نمایندگانی 
بودند که ابتالی خود را اعالم کردند.  البته محمــود صادقی نماینده مردم تهران در 
مجلس هم روز سه شنبه ٦ اسفند از ابتالی خود به ویروس کرونا خبر داد و در توئیت خود 
نوشته بود: »تست کرونای من مثبت شد. این پیام را در شرایطی می دهم که چندان 

امیدی به ادامه حیات در این دنیا ندارم.«
اما پس از گذشــت حدود 2۰ روز اعالم کرد که تست کرونایش منفی بوده است و 
در اوایل بیماری، بر اساس تست سی تی اســکن از قفسه سینه به وی گفته بودند که 

ریه هایش درگیر شده است.
چهره های مشهوری که کرونا گرفتند

در میان دیگر مسئوالن، به نظر می رسد نخســتین فردی که به کرونا مبتال شد، 
مرتضی رحمان زاده شهردار منطقه ۱3 تهران بود که از دوم اسفندماه در بیمارستان 
مسیح دانشوری بستری شد و پس از گذراندن دوران بیماری خود چند روزی است که از 
بیمارستان مرخص شده است. اما از میان معروف ترین چهره هایی که در یک ماه و نیم 
گذشته به کرونا مبتال شده اند، می توان به چهره های زیر اشاره کرد: ۱. علی اکبر والیتی، 
مشاور رهبر انقالب در امور بین الملل، 2. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
کشور، 3. علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 4. رضا 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ٥. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور 
زنان و خانواده، ٦. مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور و دادگستری، 7. اسماعیل 

نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، 8. محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، 9. فریدالدین حدادعادل پسر غالمعلی حدادعادل، ۱۰. پیرحسین 
کولیوند رئیس اورژانس ایران، ۱۱. زهرا الهیان نماینده ادوار مجلس و منتخب مردم 
تهران در مجلس یازدهم، ۱2. علی آقازاده نماینده ادوار مجلس و منتخب مردم رشت 
در مجلس یازدهم، ۱3. محمدرضا قدیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، ۱4. محمد 

جهانگیری معاون سازمان نظام پزشکی.
چهره هایی که بر اثر کرونا جان باختند

 در این 4٥ روز اخیر برخی از چهره های سیاســی نیز در گوشه و کنار کشورمان بر 
اثر کرونا جان باختند؛ ۱. حســین شیخ االسالم معاون امور بین الملل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب، 2. فاطمه رهبر نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، 3. 
احمد تویسرکانی مشاور رئیس قوه قضائیه، 4. هادی خسروشاهی سفیر سابق ایران 
در واتیکان، . محمد میرمحمدی  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ٦. محمدعلی 
رمضانی، نماینده منتخب آستانه اشرفیه در مجلس یازدهم، 7. مجتبی فاضلی، مسئول 
دفتر و مسئول اجرایی و مالی آیت اهلل موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید شیعه ، 8. 
آیت اهلل سید جعفر کریمی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 9. هاشم بطحایی 
گلپایگانی عضو مجلس خبرگان رهبری، ۱۰. ســردار ناصر شــعبانی از فرماندهان 
ارشد سپاه پاسداران و معاون ســابق قرارگاه ثاراهلل تهران، ۱۱. محمدرضا راه چمنی، 
سیاستمدار اصالح طلب و دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی، ۱2. فرزاد تذری معاون 
اسبق اداره سیاسی سپاه و از مسئوالن ســابق اطالعات سپاه پاسداران، ۱3. آیت  اهلل 

محسن حبیبی تولیت مدرسه علمیه آیت اهلل مجتهدی.

کدامیک از سیاسیون ایران کرونا گرفتند؟


