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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بیماری هــا، گاه می توانند به اندازه 
یک جنگ پُرتلفات کشته روی دست 
بشر بگذارند؛ نمونه اش همین بیماری 
»سارس« که اتفاقا آن هم از همین چین 
شروع شد و از نوامبر 2002 تا می 2003 
حدود 8046 نفر را مبتال کرد که 6825 
نفر از آنها جان خود را از دست دادند. حاال 
هم این ویروس تازه کرونا، خاطره تلخ 

»سارس« را زنده کرده است. 
دســت بر قضا در این ایــام تحریم 
ایــران و فاصلــه گرفتــن بســیاری 
از کشــورها از ایران، چیــن یکی از آن 
معدود کشورهایی است که همچنان 
روابط نزدیکی با ایــران دارد؛ از حضور 
گردشگرانش در ایران گرفته تا رفت و 
آمدهای مکرر تجاری و بازرگانی میان 

دو کشور. 

کرونا وارد ایران هم می شود
البته چین بــا آن یــک میلیارد و 
چهارصد میلیون جمعیتــی که دارد 
و رتبــه ای که در اقتصــاد جهان برای 
خودش دست و پا کرده، تقریبا با تمام 
جهان در ارتباط نزدیک است و از همین 
روست که در همین مدت کوتاهی که 
از مشــاهده اولین ابتال به کرونا در این 
کشور می گذرد، یعنی از اواخر دسامبر، 
این ویروس خود را به 12 کشــور دیگر 
از جمله آمریکا، اســترالیا، تایلند، کره 
جنوبی، ژاپن، کانادا و فرانسه هم رسانده 

است. 
در ایران هم طی روزهای گذشــته 
اخبار نگران کننده ای از احتمال ابتالی 
دو زن چینی در تبریز، یک نفر در مشهد، 
دو نفر در یزد، یک نفــر در قم و یک نفر 
نیز در تهران منتشــر شد که درنهایت 
گزارش های تشخیصی حاکی از سالمت 

این افراد و عدم ابتالی آنها به کرونا بود. 
بدیــن ترتیب وزارت بهداشــت اعالم 
کرده که تاکنون هیچ موردی از ابتال به 
کرونا در داخل کشــور مشاهده نشده 
امــا محمدمهدی گویــا، رئیس مرکز 

بیماری های واگیردار وزارت بهداشت 
همین دو روز پیش در یک برنامه خبری 
تلویزیون گفت که »کرونــا وارد ایران 

می شود.«
 روسیه مرزهای خود 

با چین را بست
»کرونا وارد ایران می شود«؛ چراکه 
ویروس ها مرز نمی شناســند و روزانه 
شــمار زیادی از جمعیت حدود یک و 
نیم میلیاردی چین در سراســر جهان 
تردد می کنند. از همین رو بســیاری از 
کشــورها طی روزهای اخیر مرزهای 
خود را به روی چین بسته اند. سخنگوی 
وزارت خارجه آمریــکا هفته پیش از 
تخلیه شهروندان آمریکا از چین خبر 
داد و به شهروندانش درباره سفر به چین 

نیز هشدار داد. 
میخاییل میشوستین، نخست وزیر 
روسیه نیز پنجشنبه دستور بسته شدن 
مرزهای خاکی این کشور با چین را صادر 
کرد. چین با روسیه چندین هزار کیلومتر 
مرز مشترک دارد و چند استان روسیه با 
این کشور هم مرز هستند. بامداد دیروز 

این مرزها بسته شدند. 
همچنین تاتیانــا گولیکووا، معاون 
نخست وزیر روسیه اعالم کرد که ارتباط 
ریلی بین روسیه و چین به استثنای قطار 

مسکو-پکن و بالعکس قطع شده است.
خود چین نیز خبر داده که ویروس 
کرونا تقریبا در تمام مناطق این کشور 

شیوع یافته است. 
در این میان ایران نیز ناگزیر از اجرای 
تدابیری است تا جان شهروندان خود 
را در برابر این ویروس کشــنده حفظ 
کند. گذشته از ضرورت آمادگی وزارت 
بهداشــت، مراقبت های مرزی نیز در 

دستور کار قرار گرفته است. 
از ورود مشروط تا ممنوعیت کامل 
سعید نمکی، وزیر بهداشت سه شنبه 
گذشــته از ممنوعیت ورود مسافران 
چینی ای که کارت ســالمت ندارند به 
ایران خبر داد و گفت: »از امروز به وزارت 
امور خارجه اعالم کردیم که بحث اخذ 
ویزا برای شهروندان کشور چین را مقید 
کنند به داشتن کارت تندرستی و عاری 

بودن از ویروس کرونا.«
دو روز بعد یعنی شامگاه پنجشنبه 
ســازمان بهداشــت جهانی وضعیت 
اضطراری اعالم کرد و خبر داد که آمار 

مبتالیان به ویروس کرونــا در خارج از 
چین به 98 تن رسیده است. 

در خود چین نیز دیروز اعالم شد که 
آمار مبتالیان به 9 هزار و 356 نفر رسیده 

و 213 نفر فوت کرده اند. 
به دنبال این وضعیت، وزیر بهداشت 
که روز سه شنبه ورود از چین به کشور را 
منوط به داشتن کارت سالمت کرده بود، 
دیروز در صفحه توئیتری خود نوشت که 
طی نامه ای از اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهوری خواسته است به 
وزارت خارجه و وزارت راه ابالغ کند که 
تا اطالع ثانوی از ورود هرگونه مسافر از 
مبدأ چین به هر طریقی )هوایی، زمینی 

و دریایی( جلوگیری شود.
همینطور علیرضا رئیسی، معاون 
وزیر بهداشــت دیروز به ایرنا گفت که 
»در بیانیه و نامه وزارت بهداشــت که 
تقدیم دولت می شود خواسته شده که 
همه ســفرهای غیر ضروری و از جمله 
سفرهای تفریحی و توریستی از چین به 
ایران لغو و ممنوع شود و سفرهای کاری 
نیز در حداقل ممکن و فقط برای موارد 

ضروری انجام شود.«
خارج کردن ایرانی ها از ووهان 

نیازمند موافقت چین است
عالوه بر محدودیت ورود به کشــور 
برای مســافران چینی، مسئله دیگر 
ایرانیانی هستند که در چین به ویژه در 
شهر ووهان یعنی کانون کرونا حضور 
دارند. آنطور که اعالم شده در حال حاضر 
70 ایرانی که اغلب آنها دانشجو هستند، 

مقیم شهر ووهان چین هستند. 
معاون وزیر بهداشت دیروز خبر داد 
که در هفته آینده با همــکاری وزارت 
امور خارجه این 70 ایرانی به کشــور 
بازخواهند گشت. رئیســی ادامه داده 
که طبق آزمایش های تشخیصی هیچ 
کدام از آنها تاکنون به ویروس کرونا مبتال 
نیســتند؛ با این حال قطعا هنگام ورود 
به کشور مراحل قرنطینه و کنترل های 
شدید بهداشتی برای آنها اعمال خواهد 
شد.  تصمیم ایران برای خروج این 70 
ایرانی از ووهان در شــرایطی است که 
چین این شهر را قرنطینه کرده است. 
موســوی، ســخنگوی وزارت خارجه 
دیروز در این باره گفت: »اولین هدف، 
خارج کردن دانشــجویان و هموطنان 
عزیز مقیم از این شهر بوده که راهکارهای 

مختلف زمینی و سپس هوایی پیگیری 
شده لیکن عملیاتی شدن آن مستلزم 
موافقت دولت چین بر اساس مقررات 
بهداشتی و بین المللی برای پیشگیری از 
انتشار این ویروس در سایر کشورها است 
که الزم است با رعایت شرایط گفته شده 

انجام شود.«
موسوی همچنین در توئیتی نوشت: 
»وزیر امور خارجه در جلســه یکشنبه 
گذشــته هیأت دولت پیشنهادهای 
متعدد برای رسیدگی به وضعیت ایرانیان 
مقیم چین و پیشگیری از انتقال ویروس 
کرونا به داخل کشــور از جمله محدود 
کردن رفت و آمد به چین را مطرح کرد. 
وزارت امور خارجه تاکنون بر اســاس 

تصمیم هیأت دولت عمل کرده است.«
او ادامه داد که »رایزنی مســتمر با 
مقامات چینی در این زمینه ادامه داشته 
و به موازات آن به رغم مشکالت ناشی از 
فاصله 1200 کیلومتری و مقررات شدید 
قرنطینه در محل، ســفارت جمهوری 
اسالمی ایران بسته های مواد غذایی و 
بهداشتی برای همه دانشجویان مقیم 

شهر ووهان ارسال کرده است.«
به گفته او »این موضــوع با اولویت 
باال از ســوی وزارت امــور خارجه در 
حال پیگیری و اقدام اســت و به منظور 
پاسخگویی به خانواده های هم  میهنان 
مقیم چین اداره دانشجویی وزارت امور 
خارجه آماده پاسخگویی به تماس های 

تلفنی خواهد بود.«
بدین ترتیب ویروس کرونا در کنار 
تمام گرفتاری ها و ســفرها و مذاکرات 
دیپلماتیــک، ماموریت تــازه ای را به 
مســئولیت های وزارت خارجه اضافه 

کرده است. 

تأکید مقامات بر اینکه از ورود هرگونه مسافر از چین جلوگیری شود

ماموریت »ویروسی« دستگاه دیپلماسی

خبر

سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه برای بیماری کرونا، وضعیت اظطراری اعالم 
کرد. این اعالم یعنی کار دیگر از شستن دست و رعایت بهداشت و آمادگی های نظام 

بهداشت و سالمت کشور گذشته و پای دولتمردان به میدان باز می شود. همین ضرورت 
منجر به تشکیل جلسه ای فوق العاده در شامگاه گذشته با حضور اسحاق جهانگیری، 

معاون اول رئیس جمهوری، وزرای راه، بهداشت، خارجه، اطالعات، کشور و نمایندگان 
دستگاه های ذی ربط شد تا ببینند چطور می شود به جنگ »کرونا« رفت. 

لیست اولیه 90 نفره نامزدهای شــورای ائتالف نیروهای 
انقالب اسالمی )شانا( برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس 

مشخص شد.
به گزارش روز جمعه روابط عمومی شورای ائتالف انقالب 
اسالمی، شورای انتخاب از میان این اســامی 30 نامزد حوزه 
انتخابیه تهران برای انتخابات دوم اســفندماه مجلس شورای 

اسالمی پیشنهاد خواهد کرد.
میان نامزدهای انتخاب شده، نام افرادی چون محمدباقر 
قالیباف، سیدمحمد حسینی، ســیدمصطفی آقامیرسلیم، 
الیاس نادران، عبدالحســین روح االمینی نجف آبادی، سید 

شمس الدین حسینی، محمدحسن قدیری ابیانه، کیومرث 
هاشمی، مسعود زری بافان، بیژن نوباوه وطن، محسن پیرهادی، 
وحید یامین پور، سیدنظام الدین موسوی، امیرابراهیم رسولی، 
محمدصادق کوشکی، سیدرضا تقوی، سید محمود نبویان، 
مرتضی آقاطهرانی، ســیدمحمد آقامیری، حمید رســایی، 
غالمرضا مصباحی مقدم، محمدحسین موسی پور بردسیری، 
زهره الهیان، الهه راستگو، الله افتخاری، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، 

الهام امین زاده و چند تن دیگر به چشم می خورد.
پیش از این محسن پیرهادی ســخنگوی شورای ائتالف 
نیروهای انقالب )شانا( گفته بود: مجمع عمومی 8 هزار نفری شانا 

که در آن نمایندگانی از منتخبان و معتمدین محالت، احزاب 
و اقشار مختلف حضور دارند با سامانه الکترونیکی به 159 نفر 
نهایی رأی داده و در نهایت 90 نفر معرفی می کنند تا در نهایت در 
ستاد انتخابات که از اعضاء شورای ائتالف و نمایندگان منتخب 
مجمع عمومی به همــراه نمایندگان چهره هــای تأثیرگذار 
اجتماعی و سیاسی شکل  گرفته لیست 30 نفره تعیین و اعالم 
شــود. همچنین نورالدین قدیمی، معاون استان های شانا از 
مشخص شــدن نامزدهای این ائتالف در 150 حوزه انتخابیه 

خبر داده بود.
به گزارش ایلنا، در حالی که اصالح طلبان در اکثر حوزه های 

انتخابیه نامزد قابــل طرح ندارنــد و در تهران نیــز به دلیل 
ردصالحیت های گسترده با مشکل مواجه شده اند، اصولگرایان 
آنقدر نامزد تایید شده دارند که فقط در تهران می توانند هشت 

لیست سی نفره بدون هیچ فرد تکراری ارائه دهند!

سه هفته مانده به انتخابات؛

لیست ۹۰ نفره نامزدهای شورای ائتالف مشخص شد
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آغاز به کار ائتالف دریایی 
اروپایی در تنگه هرمز

فرانســه با اعالم آغاز به کار ائتالف دریایی اروپا 
در تنگه هرمز مدعی شــد که هــدف این ائتالف 
تامین آزادی کشتیرانی در این منطقه است. وزارت 
نیروهای مسلح فرانسه روز پنج  شنبه اعالم کرد که 
کوربت، ناو محافظ فرانســوی گشت زنی در تنگه 
هرمز را آغاز کرده است و یک ناو محافظ هلندی نیز 
ظرف دو هفته به آن ملحق خواهد شد. این ائتالف، 
جدای از ائتالفی است که آمریکا با مشارکت 6 کشور 

دیگر در خلیج فارس ایجاد کرده است.
    

حمایت اصالح طلبان از تذکر 
روحانی درباره انتخابات

به گزارش ایرنا، شــماری از فعاالن اصالح طلب 
در بیانیه ای از مواضــع اخیر رئیس جمهوری درباره 
ضرورت برگزاری انتخابــات آزاد و رقابتی حمایت 
کردند. در این بیانیه آمده اســت: »سخنرانی اخیر 
حســن روحانی رییس جمهــوری در اعتراض به 
»فرمایشــی«، »نمایشی« و »تشــریفاتی« شدن 
انتخابات، حذف نماینده های جریان های سیاسی 
متفاوت و عدم رقابت معنــادار در انتخابات حاوی 
هشدارها و نکات مهم و قابل دفاعی بود. ما، جمعی از 
فعاالن سیاسی و مدنی، به رغم نقدهایی که به عملکرد 
دولت داریم، از تذکر رئیس جمهوری درمورد عادالنه 

و رقابتی شدن انتخابات حمایت می کنیم.«
    

بعیدی نژاد:
انگلیس بعد از برگزیت مایل به 

گسترش روابط با ایران است
حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن در کانال 
تلگرامی خود با اشاره به خروج انگلیس از برگزیت 
بعد از 47 سال و تمایل دولت انگلستان به گسترش 
روابط اقتصادی و تجاری خود با کشــورهای مهم 
جهان در شــرایط جدید، نوشت: دولت انگلیس بر 
همین مبنا مایل به گسترش روابط اقتصادی خود 
با ایران در دوره جدید است اما برای رسیدن به نقطه 
مطلوب چالش هایی وجود دارد که باید بر آنها فائق 
آمد که مهمتریــن آن وجود تحریم های تحمیلی 
توسط آمریکا، با توجه به ارتباط نزدیکی بازارهای 

مالی لندن با واشنگتن است.
    

واکنش سازمان انرژی اتمی 
ایران به تحریم  آمریکا

سازمان انرژی اتمی در توییتی اعالم کرد: »اقدام 
نابخردانه ترامپ در تحریم دکتر صالحی و سازمان 
انرژی اتمی ایران خللی در فعالیت ها و سیاست های 
صلح آمیز هسته ای ایجاد نخواهد کرد. تحریم های 
ظالمانه، انگیزه دانشمندان هسته ای را بیش از پیش 
در بی اثر کردن سیاســت های متخاصمانه کشور 
آمریکا اســتوار خواهد کرد.« گفتنی است وزارت 
خزانه داری  آمریکا روز پنجشــنبه )10 بهمن( با 
صدور بیانیه ای »علی اکبر صالحی«، رئیس  سازمان 
انرژی اتمی ایران را در لیست تحریم های خود قرار 
داد. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران در لیست 

تحریم های آمریکا قرار گرفت.
    

ادامه اعترافات قطره چکانی آمریکا
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه سی.ان.ان، پس 
از حمله انتقام جویانه سپاه پاسداران ایران به پایگاه 
نظامی آمریکا در عین االسد عراق و انکار خسارات 
جانی و مالی رخ داده در این پایگاه نظامی از جانب 
دولت آمریکا، دو تن از مقامات رسمی آن کشور بر 
اساس آخرین اطالعات، اذعان کرده اند که در 64 تن 
از نظامیان آمریکایی که زمان حمله در عین االسد 
بوده اند، عالیم آســیب مغزی مشاهده شده است. 
چند نفر از مقامات پنتاگون، پیش از این به سی.ان.ان 
گفته اند که تعداد مواردی که تشخیص داده شده اند، 

احتماال بیشتر خواهد شد. 
    

سید حسن خمینی:
»معامله قرن« جنایت غیرقابل 

توجیه قرن است
جماران نوشــت: حجت االســالم سیدحسن 
خمینی، تولیت آستان امام خمینی)ره( در دیدار 
با جمعی از خانواده های شــهدای حزب اهلل لبنان 
در حرم مطهر امام راحل، با بیان اینکه »معامله قرن 
جنایت غیرقابل توجیه قرن است«، گفت: این معامله 
برنامه ای یکجانبه و ظالمانه است که فقط می تواند 
از یک اندیشه استثمارگر و فرهنگ طاغوت محور 
ناشی شــود و بی تردید ملت های مسلمان زیر بار 
این ظلم مضاعف نمی روند. وی با اشاره به آشفتگی 
دنیای اسالم و وابســتگی حاکمان بی هویت آن به 
ترامپ و امثال او، تاکید کــرد: امروز هیچ چیزی به 
اندازه طرد این طرح اهمیت ندارد و فقط لطف خدا 
و همت امت اسالمی و غیرت اسالمی می تواند این 

توطئه را خنثی کند.

موسوی، سخنگوی وزارت 
خارجه: اولین هدف، خارج 

کردن هموطنان مقیم 
ووهان از این شهر است؛ اما 
عملیاتی شدن آن مستلزم 

موافقت دولت چین بر 
اساس مقررات بهداشتی و 
بین المللی برای پیشگیری 

از انتشار این ویروس در 
سایر کشورهاست

نخست وزیر روسیه روز 
پنجشنبه دستور بسته 

شدن مرزهای خاکی این 
کشور با چین را صادر کرد. 
در ایران نیز وزیر بهداشت 

طی نامه ای به اسحاق 
جهانگیری، خواسته که با 

ابالغ به وزارت خارجه و 
وزارت راه، از ورود هرگونه 

مسافر از مبدأ چین 
جلوگیری شود

مدیر عامل بنیــاد باران با اشــاره به دیدار 
روحانــی و محمــد خاتمــی با بیــان اینکه 
رئیس جمهور به صورت علنی مواضع خودش را 
اعالم کرده و نیازی به پنهان کاری ندارد، تاکید 
کرد: با این مســیری که می رویم اگر مردم در 
صحنه حضور نداشته باشند این پیروزی نیست 
بلکه شکســت مردم و جمهوریت نظام است. 
جواد امام درباره حواشی دیدار محمدخاتمی، 
رئیس دولت اصالحات و حسن روحانی، رئیس 
جمهوری به ایلنا گفــت: آقای روحانی چیزی 
برای پنهان کردن ندارد و رسما اعالم کرده که 
دیگر انتخاباتی در کار نیست بلکه این کاری که 
انجام می شود انتصابات است و نیز »انتخابات« 

تشریفاتی بیش نیست؛ بیشتر از این چه اتفاقی 
باید می افتــاده که حــال می خواهند ببینند 
آقای ناطق نوری، روحانی و ســید حسن آقا به 
آقای خاتمی چه گفتند؟ مگر بیشــتر از اینکه 
رئیس جمهور در محیط علنی اعالم کرده چه 

وضعیتی حاکم شده است، وجود دارد؟
هیچ عملی برای دعوت مردم به انتخابات 

وجود ندارد
وی درباره اینکه آیا در جلسه مذکور درباره 
راهکاری برای دلگرمی بدنــه اصالح طلبان و 
منتســبان به آقای ناطق  صحبتی  شده است، 
اظهار داشت: وقتی آقایان موانع و تهدیدهایی 
که پیش روی کشور وجود دارد را نمی بینند، مگر 

آقای خاتمی در حالی که سازوکاری فراهم نیست 
می تواند به اجتماع بگوید که بیایند رأی بدهند؟ 

هر چیزی ساز و کاری دارد. 
۷ درصد اصالح طلبان تایید شده اند
مدیرعامل بنیاد باران با اشاره به رد 

صالحیت های انجام شــده توسط 
شــورای نگهبان یادآور شــد: از 
میان 30 حــزب اصالح طلبی که 
بــرای انتخابات کاندیــدا معرفی 

کرده اند تنها 7 درصد تایید 
صالحیت شده 

16 دبیرکل 
ئــم  قا و 

مقام دبیــران احزاب، 11 اســتاندار، 25 نفر 
از اعضــای حقیقی و حقوقی شــورای عالی 
سیاســت گذاری اصالح طلبان رد صالحیت 
شــده اند، این ها چیزهای مشخصی است که 
آقایان به آن توجه ندارنــد.  وی افزود: دلیل 
رد صالحیت افراد جریان اصالحات مواضع و 
نگاه سیاسی آنها بوده است، این نگاه سیاسی 
را امروز بر نمی تابند و چون آن را بر نمی تابند 
قرار نیست در صحنه حضور داشته باشند 
و چون در صحنه حضور ندارند به هر 
حال باید اتهامات دیگری به آن ها 

زده شود.
کسی به تخلفات شهرداری 

تهران توجه نمی کند
این کنشــگر سیاســی در 
واکنش بــه نظــر آقای 
کدخدایــی مبنــی بر 

اینکه »برخی نمایندگان رد صالحیت شــده  
خودشان مشــکل اقتصادی نداشــتند اما از 
کســی که مشــکل اقتصادی داشت حمایت 
کرده اند« اما در مورد پرونــده امالک نجومی 
در آســتانه انتخابات هیچ کسی موضع گیری 
نمی کند، تاکید کرد: اگــر صحبت کنند مگر 
شنیده میشود؟ مگر سوابق و عملکرد آقایان در 
شهرداری تهران پوشیده و پنهان است؟ چیز 
جدیدی نیست اما شنیده نمی شود؛ فقط بدهی 
آقایان در شــهرداری تهران 50 هزار میلیارد 
است، مال های بزرگی که در تهران ساخته شده 
که تمام بافت شهری فرهنگی و ترافیکی تهران 
را به هم ریخته است، بلندمرتبه سازی ها و هزار و 
یک اشکال دیگر که در حوزه شهرسازی صورت 
گرفته بخشی از کارهای آنها است. وی افزود: اگر 
جان مردم اهمیت داشت تخلفات ساخت و ساز 

برای رد صالحیت آقایان کافی بود.

جواد امام با اشاره به رد صالحیت های گسترده؛

انتخابات پیش رو، شکست جمهوریت نظام است


