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روی موج کوتاه

تالشهای جهانی برای کمک به ایران و لغو تحریمهای آمریکا؛

پاسخ رهبری به استفتاء درباره سفر در زمان
شیوع کرونا

وقت انتقامهای ژئوپلتیک نیست

محبوبه ولی

«تحریمهــای غیرقانونــی آمریکا
موجب کاهش منابــع اقتصادی ایران
شد که توان مبارزه با کووید[ 19-کرونا
ویروس] را کاهش میدهد .آنها واقعا
افراد بیگناه را میکشــند .به تماشــا
نشستناینتحریمهاغیراخالقیاست؛
اینکارهیچوقتکسیراازخشمآمریکا
در آینده در امان نگاه نداشــته است .به
کارزارجهانیوروبهگسترشعدمرعایت
تحریمهای آمریکا علیــه ایران ملحق
شوید»؛ این توئیت دیروز محمدجواد
ظریف است و تالش چندباره او در این
چند هفته برای اینکه چشــمان جهان
را به روی آنچه در ایــران در حال وقوع
است،بازکند.
این دیپلماســی برای دعوت دیگر
کشــورها به «عدم رعایت تحریمهای
آمریکاعلیهایران»،دیروزپاکستانرانیز
بهجمعچینوروسیهاضافهکرد.مقامات
چینوروسیهدوکشورمتحدایران،طی
روزهای گذشــته بارها بر ضرورت لغو
تحریمهایآمریکاعلیهایراندرشرایط
کرونایی تاکیــد کردهاند .دیروز عمران
خان،نخستوزیرپاکستاننیزبرهمین
امرصحهگذاشتوخواستاراقدامجامعه
بینالمللدراینزمینهشد.
عمرانخانخواستار
لغوتحریمهاشد
او در گفتگویــی بــا خبرگــزاری

آسوشیتدپرس گفته اســت« :اکنون
زمان آن اســت که تحریم های آمریکا
علیه ایران که این ویروس در آن شیوع
زیادیپیداکردهاست،پایانیابد.جامعه
بینالملل باید در این زمینه دســت به
اقدامبزند».
در ابتدای هفته جاری دســتیاران
ظریف در وزارت خارجه ،رونوشــتی از
نامه ظریف به آنتونیو گوترش ،دبیرکل
سازمان ملل را به ســفرای کشورهای
خارجــی در ایران تقدیــم کردند تا به
مقامات باالدســتی در کشورشان ارائه
شود .نامه روحانی در همین ارتباط نیز
مســتقیما خطاب به رهبران کشورها
بود .اظهــارات دیــروز عمــران خان
ماحصل آن دیپلماسی است و همانطور
احساس خطری که رهبران کشورهای
نزدیک به ایران درباره شــیوع کرونا در
کشورهایشاندارند.
او در گفتگــوی خود بــا بیان اینکه
ایران به دلیل تحریمهای شدید دولت
ترامپ(برایمقابلهباکرونا)بامشکالتی
مواجه شده ،ادامه داده است :ایران یک
نمونه برجسته از جایی است که در آن،
ضرورتهایانسانیبرایمقابلهباشیوع
این بیماری بر دشمنیهای سیاسی یا
تعصباتاقتصادیاولویتدارد.
عمران خــان در بخــش دیگری از
این مصاحبه نســبت به تاثیر شــیوع
کرونا ویروس بر اقتصاد کشــورهای در
حال پیشرفت ابراز نگرانی کرد و گفت:

مسئله فقط پاکستان نیست؛ من تصور
وضعیتی مشــابه را در شــبه قاره هند
و کشــورهای آفریقایــی دارم .اگر این
ویروس(دراینکشورها)شیوعپیداکند
همگیمابازیربنایبهداشتیبهمشکل
برمیخوریم .ما چنین ظرفیتی نداریم.
مامنابعدراختیارنداریم.
روسیه:اکنونزمانانتقامهای
ژئوپلتیکنیست
عالوه بر عمران خان ،روسیه نیز در
همینارتباطبیانیهرسمیمنتشرکرد.
مقامات وزارت خارجه روســیه پیش
از این بر ضرورت لغــو تحریمها تاکید
کرده بودنــد اما ایــن وزارتخانه دیروز
با انتشار بیانیهای رســمی ،اعالم کرد:
«تحریمهــای غیرقانونــی یکجانبه
آمریکا که ماه مه سال  ۲۰۱۸به عنوان
بخشیازکارزار«فشارحداکثری»اعمال
شدهاند،مانعنیرومندیبرسرراهمبارزه
موثر با شیوع این بیماری هستند .دلیل
قربانی شدن بســیاری از افراد به خاطر
اینبیماری،تنهابهخودبیماریبستگی
ندارد ،بلکه به این هم بســتگی دارد که
آمریکاهدفمندانهمانعمقاومت(دربرابر
کروناویروس)میشود».
در ادامه ایــن بیانیه آمده اســت:
میلیونهانفرازشهروندانایرانیازامکان
خرید تجهیزات پزشکی ضروری منع
شدند ،اهمیتی هم ندارد که واشنگتن
چقدر سخت تالش کرد تا [این واقعه] را
تحریفکند.سیاستضدبشریآمریکا

مسافرت غیرضروری جایز نیست

عمرانخانبابیان اینکه
ایران به دلیل تحریمهای
شدید دولت ترامپ با
مشکالتیمواجهشده،
گفت :ایران یک نمونه
برجسته از کشوری است
که در آن ،ضرورتهای
انسانیبرایمقابلهباشیوع
اینبیماریبردشمنیهای
سیاسییاتعصبات
اقتصادی اولویت دارد
تاسفی شگرف ،هراس و نگرانی جدی را
برمیانگیزد.
درنهایــت وزارت خارجه روســیه
ضمن اینکه «خواســتار لغو اقدامات
محدودکننــدهای که به حقوق بشــر
در ایران ضربه میزند» شــد ،تصریح
کرده اســت« :این اتفاق همهگیر زمان
انتقامهــای ژئوپولیتیک نیســت ،به
ویــژه آنهایی که هیچ پایه و اساســی
نداشــته و در واشــنگتن برای تحقق
بلندپروازیهــای خودشــان ایجــاد
شدهاند».
پیامیازآمریکایالتین
از آمریکای التین هم ســفارت کوبا
در تهران پیامی برای ایران فرستاد که
ضمن تبریک ســال نو ،میگفت« :در
آستانهسالنویپارسیمیخواهیمپیام

برادری ،سعادت ،موفقیت و پشتیبانی
خود را به ملت بــزرگ ایران که در حال
مبارزه با دشمنی به نام کرونا ویروس و
دشمن بیاخالق و نسلکشی است که
بیهوده تالشمیکند شمارابا تحریمها
خاموشکند،بفرستیم».
محمولهششتنیقطروکمک
10میلیوندالریکویت
برخیدیگرازکشورهادراینشرایط
تحریمی  -کرونایی ،به شــیوه دیگری
از ایران حمایت میکنند .روز گذشــته
گسیل شدن حجم باالی این کمکها
به ایــران در صدر اخبار بود؛ از ارســال
محمولهششتنیکمکهایبهداشتی
وتجهیزاتمقابلهباکروناازقطرتاکمک
 10میلیون دالری کویت به ایران برای
مقابلهباویروسکرونا.
ظریف دیروز در گفتگویی تلفنی با
شیخناصرالجابرالصباح،وزیرامورخارجه
کویت از دولت و ملــت کویت قدردانی
کرده و از کویت خواســته است که در
پویشجهانیبرایتوقفوبیتوجهیبه
تحریمهایغیرانسانیآمریکاعلیهایران،
مشارکتفعالداشتهباشد.
ورود 23میلیونماسکازچین
به غیــر از کویــت و قطــر ،وزارت
بهداشــت ترکیه نیز دیــروز محموله
کمکهای بهداشتی شامل هزار کیت
تشخیص 20 ،هزار روپوش ،چهار هزار
ماسک  78 ،N95هزار ماسک سه الیه
و تعــداد زیادی گان و عینــک به ایران
ارسالکرد.
محموله 23میلیونیماسکازچین
همدیروزخبرسازشد.چینطییکماه
گذشته چندین محموله از کمکهای
خود را به ایران فرســتاده است اما این
نخستینمحمولهماسکبودکهازچین
وارد کشــور شد و شــامل  20میلیون
ماسک سه الیه ،ســه میلیون ماسک
 10 ،N95هزار تبســنج و دو میلیون
گانمحافظپزشکیاست.
بیتوجهیبهدشواریهایایران
امکانپذیرنیست
کمکهایخارجیبهایراندرشرایط
تحریم و کرونا ،منحصر به همسایگان
منطقهایوقارهاینشد.ازاروپانیزدیروز
بستهکمکهایپزشکیومالیبهایران
ارسالشد.رابمکایر،سفیرانگلیسدر
ایران روز گذشته طی پیامی در صفحه
اینستاگرام سفارت این کشور در تهران
ضمنتبریکفرارسیدنسالنوایرانیو
امیدبهسالجدیدگفتکه«بیتوجهی

وزارت خارجه روسیه طی
بیانیهایخواستار«لغو
اقدامات محدودکنندهای
که به حقوق بشر در
ایران ضربه میزند» شد
و تصریح کرد :این اتفاق
همهگیرزمانانتقامهای
ژئوپولیتیکنیست،به
ویژه آنهایی که هیچ
پایه و اساسی نداشته و
درواشنگتنبرایتحقق
بلندپروازیهای خودشان
ایجاد شدهاند
به دشوارییهایی که ایران با آن مواجه
است،امکانپذیرنیست».
اوبااشارهبهاینمطلبکههمهجهان
تحتفشار شــدید ویروس کووید۱۹-
هســتند و ایران یکی از کشــورهایی
است که مرکز گســترش این بیماری
است ،توضیح داد :شــمار مبتالیان به
این ویروس همین طور بــاال میرود و
مردم بسیار نگران هستند .تعداد افراد
مبتالیی که دوســتان و آشــنایان من
میشناســند نیز رو به افزایش است و
پزشکان ،پرســتاران و دستاندرکاران
بهداشت و درمان ایران ،همگی ماهرانه
درتالشهستند.
مک ایر با اشاره به اینکه ایران ممکن
است در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی
ماننــد بعضی کشــورهای دیگر دچار
کمبود باشــد ،از ارســال بسته کمکی
آلمان،فرانسهوانگلیسشاملتجهیزات
پزشکی و مبلغی تا سقف پنج میلیون
یورو به ایران خبــر داد .او گفت که این
سه کشور ،کمکهای مذکور را به ایران
فرستادهاند.
به نظر میرسد دیپلماسی کرونایی
دولت دســت کم تا حدودی توانسته
کشورهارابهواکنشدربرابرتحریمهای
آمریکا وادارد؛ گرچه بعید مینماید این
واکنشهاتامرزعدمتبعیتازتحریمها
پیشبروند،امادستکم فشاریخواهد
بودبردولتدونالدترامپ.
عالوه بر فشــار بــه آمریــکا ،این
دیپلماسی فراخوانی است برای جامعه
جهانیتابادیدوسیعتریتبعاتتحریم
را در ایران بنگرنــد و در تعامل با ایران،
مبتنیبرهمیندیدعملکنند.

خبر
پاسخ عباسی به ادعای کدخدایی درباره مجلس و بودجه :99

کمکاری نکردیم

ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس شورای
اسالمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارت
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص کمکاری
مجلس در رســیدگی به الیحه بودجه ۹۹گفت:
مجلس شورای اسالمی ،دقیقا مطابق زمانبندی
پیشبینیشدهدرقانونآییننامهداخلیمجلس،
بررســی بودجه را در کمیسیونهای تخصصی
و تلفیق دنبال کرد و چون جلســات صحن برای
رسیدگیبهبودجه بایدپیوستهوبالانقطاعباشد،
بهروالهمهسالهایپایانیمجلس،بدوناطالعاز
اینکهکروناییخواهدبود،روندرسیدگیرابهبعد
ازانتخاباتموکولکرد.

اســداهلل عباســی با تاکید بر اینکه جلسات
مجلس برای رســیدگی به بودجه با بررســی
پیشنهاد نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی
همراه اســت و به طور معمول و بنا به رویه همه
ســاله ،حدود یک ماه طول میکشد ،ادامه داد:
با محاسبه تعطیالت رسمی از جمله  ۲۲بهمن
و دیگر تعطیالت ،مجلس تا آغاز اســفند و روز
انتخابات مجلس فقط  ۱۰روز برای رســیدگی
ت که زمانــی ناکافی به
به بودجه فرصت داشــ 
حســاب میآید .از این رو مجلس بدون اطالع
از آنکه کرونایی خواهد بــود و بحرانی به وجود
خواهد آورد ،تصمیم گرفت ،رسیدگی به بودجه

را بالفاصله بعد از انتخابات آغــاز کند تا بتواند
جلسات مذکور را بدون توقف ادامه دهد.
وی ادامه داد :بر همین اســاس جلسه علنی
صحن مجلس بالفاصله پــس از انتخابات برای
رسیدگی به بودجه تشکیل شد که بحران کرونا
به وقوع پیوست و ادامه جلسات مجلس با وجود
اصرار هیأت رییسه ،با منع صریح و قانونی ستاد
ملی مقابله بــا کرونا به عنــوان مرجع ذیصالح
تصمیمگیر در این زمینه مواجه شد.
وی با اشاره به اینکه مجلس در رسیدگی
به الیحه بودجه ،نه فقط کمکاری نداشــته،
بلکه به فشــردهترین شــکل به بررسی آن
پرداخته ،اضافه کرد :مجلس بررســیها در
کمیسیونهای تخصصی ،کمیسیون تلفیق،
جمعآوری پیشنهادها و حتی تشکیل جلسه
صحن علنی را در فشرده ترین زمان ممکن

فرمند:

گشت
بودجه باید دوباره به دولت بازمی

عضو کمیســیون اصل  ۹۰مجلس ضمن انتقاد به قبول
بودجه دولت بــدون در نظر گرفتــن رأی مجلس« ،کرونای
اقتصادی»رامهلکترازویروسکرونادانست.
فردینفرمند،نمایندهمجلسشورایاسالمیدرگفتوگو
باایلنا،بابیاناینکهدرحالحاضرمشکلاساسیوضعاقتصادی
و بودجهای کشور اســت ،گفت :آقای الریجانی علیرغم همه
مشکالتی کهبودجه داشت و مجلس آنرارد کرده بود ،از مقام
معظم رهبری یک اجازه کلی ،آن هم بدون اینکه اصل قضایا را

بهمحضروسمعونظرایشانبرساندگرفتوبعدهمآنرابرای
اجرابهدستدولتداد.
وی با طرح این موضوع که کرونای اقتصاد آسیب بیشتری
بهکشورخواهدزدوتبعاتسنگینتریبرایکشورخواهد
داشت،یادآورشد:بودجهدرآخرینجلسهعلنیمجلس
رد شد و آقای پزشکیان آن را به کمیسیون تلفیق
فرستاد در حالی که کلیات آن رد شده بود و باید
دوبارهبهدولتبازمیگشت.

حضرتآیتاهللخامنهایبهاستفتاءدربارهسفر
درزمانشیوعکروناپاسخدادند.بهگزارشایسنا،به
متنایناستفتاءبدینشرحاست:
سؤال :در حالی که مسئوالن محترم ،در شرایط
فعلی و شیوع ویروس کرونا ،مردم را از سفر نهی می
کنند،آیامسافرتکردن،سفرمعصیتخواهدبودو
درچنینسفرهایی،نمازرابایدتمامخواند؟
اساستدابیرستادملیووزارت
جواب:چنانچهبر ِ
بهداشت،برایجلوگیریازگسترشبیماری،رفتن
به مسافرتِ غیر ضروری ،ممنوع باشد ،اجرای این
تدبیر بر همه الزم است و رفتن به چنین مسافرتی،
جایزنبودهونمازدراینگونهسفرها،تماماست.

 10سال زندان برای پسر فرمانده
سابق ارتش

غالمحسیناسماعیلی،سخنگویقوهقضائیهدر
نشستخبریدیروزخودبااشارهبهآخرینرأییکه
دادگاهویژهاقتصادیدرتاریخ ۲۵اسفندصادرکرده
است،گفت«:دراینرأیآقایمحمدرضاجهانبانی
به اتهام اخالل در نظام اقتصــادی و تحصیل مال
نامشروعبه ۲۰سالحبسو ۷۴ضربهشالقدرانظار
عمومیومحرومیتدائمازمشاغلدولتیواسترداد
 ۵هزار و سه میلیارد و  ۵۰۰هزار ریال در حق بانک
سرمایهمحکومشد.متهمدیگرعمارصالحینیزبه
اتهام معاونت در اخالل در نظام اقتصادی به تحمل
 ۱۰سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی
محکومشد».عمارصالحی،فرزندسرلشکرعطاءاهلل
صالحی،فرماندهسابقارتشاست.
واکنش تند مهاجری به یک مصاحبه:

میرسلیم اگر منصبی پیدا کرده،
مرهون امثال خلخالی است

مسیحمهاجری،مدیرمسئولروزنامهجمهوری
اسالمیدرواکنشبهمصاحب همنتشرشدهمصطفی
میرســلیم و اظهارات وی درباره صادق خلخالی،
به شفقنا گفت« :آن چیزهایی که آقای میرسلیم
به آیتاهلل خلخالی نســبت داد درست نبود و هیچ
ســندی هم برای اثبات آنها وجود ندارد .مطالب
آقای میرسلیم فقط باعث خشنودی دشمنان شد،
رسانههای آنها را تغذیه کرد و حتی می توانم بگویم
به نوعی رژیم شاه را با آن همه جنایت و وابستگی و
خیانت که داشت ،تبرئه کرد .آقای میرسلیم باید به
ایننکتههمفکرکندکهاگردرطول ۴۰سالگذشته
بهمناصبیدستیافتهوحاالنمایندهمجلسشده،
مرهونمبارزاتامثالآیتاهللخلخالیوخدماتاو
بعدازپیروزیانقالباست».

انگلیس صدور ویزا را برای
اتباع ایرانی محدود کرد

سفارت انگلیس در تهران ،طی بیانیهای اعالم
کرد« :تغییــرات موقتی در امکانــات ارائه روادید
بریتانیا به ایرانیهایی که از داخل این کشور اقدام
میکنند ،ایجاد شده اســت و بریتانیا امکان ارائه
خدمات ویزایی به مراجعان ایرانی ساکن در داخل
اینکشورراندارد».
میرزایی:

برخی مسئوالن تمارض به
بیماری کرونا میکنند

و بــدون کمترین اتالف وقت انجــام دادند.
عباســعلی کدخدایی ،ســخنگوی شورای
نگهبان چندی پیش گفتــه بود که مجلس
در رســیدگی به الیحه بودجه ســال آینده

عضو کمیســیون اصل  ۹۰مجلس افزود :در مملکتی که
درآمدی ندارد و هزینهها از درآمد آن بیشتر است دولت آمده
و در بودجه استقراض از مردم را مطرح کرده است! چه زمانی و
چگونهمیخواهیدقرضتانبهمردمرابدهید؟!
ویدرتشریحچگونگیاجراییشدنبودجه ۹۹گفت:آقای
الریجانی در جلسه بعد از رد بودجه ،که به رسمیت هم نرسید
و حتی در همان جلســه به نمایندگانی که برای صحبت
کردنوقتگرفتهبودنداجازهصحبتدادهنشد،رادیوی
مجلس را روشــن کرد و بدون اینکه به مردم بگوید
که جلســه به حد نصاب نرسیده است ،نظریات
خوشان را که فکر میکنند همه چیز را در دنیا
فقطخودشانبلدندمطرحفرمودوگفتکهاگر

کمکاری کرده و نیازی به اذن از رهبر معظم
انقالب برای بررسی این الیحه طبق اصل ۸۵
قانون اساسی در کمیســیون تلفیق وجود
نداشته است.

مملکتبودجهنداشتهباشدچهوچهمیشود؛گوییهیچکس
دیگریازاینمسائلسردرنمیآوردونمیداند.
فرمند با تاکید بر اینکه بودجه در اولین و آخرین جلسهای
که داشتیم رد شد و دیگر جای بحث در مجلس نداشت ،ادامه
داد :در جلسه بعد از رد بودجه ،از ۲۹۰نماینده ۱۷۲نفر بیشتر
حضور پیدا نکردند که دلیل آن هم این بود که در دور یازدهم
مجلسنمایندهنشدهاند،کرونابهانهایشد.
نماینده مجلس دهم گفت :بــرای اولین بار در جمهوری
اسالمی قانونی اجرا میشــود که هیچگاه قانون نشده است و
حداقلازفیلترمجلسکهدرقعرامورشدهودرایندورههیچگاه
درراسامورنبودهاستهمعبورنکرد؛ریاستمجلسهرجاکه
دلشخواستمجلسرابرد.

جالل میرزایی ،عضو فراکسیون امید مجلس با
بیاناینکهامروزمسئوالنبهجایاینکهبهفکرمردم
باشند،تمارضبهبرخیازکارهامیکنند،عنوانکرد:
برخیازمسئوالنتمارضبهبیماریکرونامیکنندو
بعدازدوسهروزاعالممیکنندتستشانمنفیبوده
کهاینحرکتغیرمسئوالنهاست.سوالاینجاست
چرا مسئوالن این کار را انجام میدهند؟ کسی که
چنینرفتاریراانجاممیدهدقطعاًصالحیتماندن
در مسئولیت را ندارد .جاللی همچنین تاکید کرد:
فعالیتهای اقتصادی تحت تاثیر این بیماری قرار
گرفتهواینبسیاربداست؛هشدارمیدهماگرکاری
نکنیمقطعاسالآیندهمشکلپیداخواهیمکرد.

تداوم جلسات دیجیتالی مجلس
در نوروز

اکبر رنجبرزاده ،عضو هیأت رئیســه مجلس
با اشاره به نشست آزمایشــی دیروز مجلس که به
صورتدیجیتالیبرگزارشد،بهفارسگفت:درایام
نوروزهمنشستهایغیررسمیمجلسبهصورت
دیجیتالی برگزار خواهد شد و نمایندگان نظرات
خود را در خصوص مسائل مختلف مطرح خواهند
کرد.ویافزود:البتهبرگزاریجلساتعلنیمجلس
بهصورتدیجیتالینیازبهاصالحآییننامهداردکه
باید این کار انجام شود اما چنانچه ضرورت ایجاب
کندوزمینهکارفراهمباشد.

