نخستین جلسه مجازی مجلس برگزار شد

چهارشنبه  28اسفند 1398
وطنامروز شماره 2892

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی گفت :نخستین جلسه مجازی مجلس برگزار شد.
حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با مهر ،از نخستین جلسه مجازی مجلس در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت :در این جلسه
 ۶۸نماینده به صورت آنالین از حوزههای انتخابیه خود حضور داشتند .وی افزود :ریاست این جلسه را علی الریجانی بر عهده داشت.

سیاسی

اخبار

اطالعیه آستانهای مقدس کشور
ت موقت»
در پی ایجاد «محدودی 

تولیت آس��تان قدس رضوی ،آستان مقدسه حضرت
فاطمه معصومه(س) و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
حسنی(ع) با صدور اطالعیه مشترک ،مراتب عذرخواهی
خود را به پیش��گاه ملت مؤمن و ش��ریف ایران اسالمی
ب��ه س��بب «محدودیتهای موق��ت» ایجاد ش��ده در
زی��ارت و ع��دم امکان ارائه خدمات ب��ه زائران حرمهای
مطهر ابراز داش��تند.به گزارش آس��تاننیوز ،در بخشی
از ای��ن اطالعیه آمده اس��ت :آس��تان مقدس حضرت
ثامنالحجج علیبنموسیالرضا(ع) ،آستانه مقدس کریمه
اهلبیت حضرت فاطمه معصومه(س) و آستان مقدس
حضرت عبدالعظیم(ع) امس��ال چونان سالیان گذشته،
ب��ا برنامهریزیهای متنوع و متع��دد معنوی ،فرهنگی،
رسانهای ،تبلیغی و هنری ،حجم انبوهی از مراسم را تدارک
دیده بودند تا در ماههای متبرک و نیز ایام تحویل سال
نو ،پاسخگوی شور و اشتیاق مشتاقان اهل بیت(ع) باشند
اما با ورود و ش��یوع بیماری کرونا و توصیههای مقامات
بهداشتی درباره مخاطرات جدی تجمعات ،مدتی است
کلی ه اجتماعات و برنامههای گروهی اعتاب مقدس��ه به
ح��ال تعلیق درآمده و اکنون با گس��ترش و مخاطرات
جدیتر کرونا در سطح کشور و جهان ،با قلبی شکسته و
دلی پردرد ،تصمیم سخت ایجاد محدودیت موقت انجام
گرفت بنابراین با حزن و اندوه فراوان عذرخواهی خود را
به پیش��گاه اهلبیت(ع) در عدم امکان ارائه خدمات به
زائران عزیز حرمهای مطهر ابراز میداریم.

هتاکی به حرمهای مطهر
برنامهریزیشده بود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره
به هتک حرمت ش��امگاه دوشنبه برخی به حرم فرزندان
حضرت موس��یبن جعفر علیهالس�لام گف��ت :جریانات
اجتماعی همیشه برای اینکه وهنی برای حوزه دین ایجاد
کنند ،دست به شیطنتهایی میزنند؛ جریاناتی که امروز به
شکلهای مختلف دین را در معرض شدیدترین تهاجمات
قرار دادهاند ،آن هم با رفتارهای بسیار سخیفی که هیچ کدام
مستند به سیره اهلبیت علیهمالسالم نیست؛ چه در شکل
عزاداریهایشان و چه سلوک رفتاری در زندگی و حتی نوع
لباس پوشیدنشان .اساسا هدف اصلی آنان ،سوءاستفاده از
احساسات جوانان است تا بتوانند رویکرد حمله به دین را در
جامعه رونق بدهند و باال ببرند .حجتاالسالم والمسلمین
نصراهلل پژمانفر در گفتوگو با تسنیم افزود :در چند وقت
گذشته شاهد اقدام افرادی بودیم که داخل حرمهای مطهر
ضریح مقدس و حتی زمین را با وجود بیان نکات پزشکی
لی��س میزدند و با این کار وهنی برای دین ایجاد کردند.
دوشنبه نیز عدهای با رویکرد دیگری مبنی بر اشتیاق به
زیارت آمدند و نسبت به درهای مطهر حرم حضرت فاطمه
هلل علیها هتک حرمت کردند ،حال چه آتش
معصومه سالما 
زدن باشد و چه شکستن و تخریب کردن یا ضربوشتم
عوامل��ی که درصدد حفظ جان مردمند .حجتاالس�لام
والمسلمین پژمانفر خاطرنشان کرد :این افراد قطعا با برنامه
این کارها را کردهاند .مردم شریف ما باید متوجه باشند این
همان جریان پیر استعمار انگلیس است که سرمایههایی را
جهت مدیریت چنین رفتاری بهکار میگیرد ،تالش آنان
برای این است که ب ه نحوی جلوی گرایش مردم و پایبندی
آنان به حوزه دین را بگیرند.

قرارگاه امام رضا
مأموریت مستقلی انجام نمیدهد
(ع)

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت :قرارگاه بهداشتی و
درمانی امام رضا(ع) که درباره بیماری کرونا فعالیت میکند،
هیچ ماموریت مستقلی انجام نمیدهد و فقط با درخواست
دولت به میدان میآید .به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
سردار ابوالفضل شکارچی گفت :ستاد کل نیروهای مسلح
از اول اسفند امسال برای کمک به دولت و ستاد ملی مقابله
با کرونا ستادی را در نیروهای مسلح ایجاد کرد و  ۲۲اسفند
که مقام معظم رهبری فرمانی خطاب به س��ردار باقری
صادر کردند ،قرارگاه امام رضای نیروهای مسلح از صبح
جمعه  ۲۳اسفند با حضور سازمانهای پنجگانه ستاد کل
تشکیل شد .وی گفت :جهتگیری و ماموریت ستاد کل
عالوه بر حفظ آمادگیهای دفاعی و امنیتی ،سوق دادن
امکانات ستاد برای کمک به دولت است و در این جهت
این قرارگاه هیچ ماموریت مستقلی انجام نمیدهد و ما بنا
به درخواست دولت اقدامات زیادی را انجام میدهیم که
آمادگی افزایش ظرفیت را هم داریم .وی گفت :اینکه امروز
دشمنان ما شایعه میکنند که این قرارگاه تشکیل شده
اس��ت تا مستقل کار کند ،حرف گزاف و بیهودهای است
و نیروهای مسلح هیچ ماموریت مستقیمی در این حوزه
ندارند و فقط امکاناتشان را در اختیار دولت قرار میدهند.
بیانیه وزرای خارجه ادوار و  ۲۲۷نفر از سفرا و
نمایندگان ایران در خارج

شیخاالسالم از بنیانگذاران وزارت
امور خارجه عهد انقالب بود

در بیانیه بزرگداشت وزرای خارجه ادوار و  ۲۲۷نفر از
سفرا و رؤسای ادوار نمایندگیهای ایران در خارج ،تاکید
ش��د :حسین شیخاالس�لام از جمله بنیانگذاران وزارت
امور خارجه عهد انقالب اسالمی بود .به گزارش مهر ،در
بخش��ی از این بیانیه آمده است :حسین شیخاالسالم از
برجستهترین دیپلماتها و از جمله بنیانگذاران وزارت امور
خارجه عهد انقالب اسالمی بود .باور راستین و بیآالیش
به ارزشهای اصیل انقالب اسالمی و رهبری گرانقدر آن،
تالش بیپایان برای آزادی فلسطین از اشغال صهیونیستی
و رهایی ملتهای منطقه از قید و بند استبداد داخلی و
استعمار خارجی ،تعبد شرعی و پاکدستی و سادهزیستی
زاهدانه و اخالص و تواضع س��تودنی این انسان به تمام
معنا صمیمی و صادق و هوش سرشار وی در فهم جوهره
مناسبات بینالمللی و دقایق سیاست خارجی و بهرهگیری
مس��تمر از عقل جمعی و دریادل��ی در تحمل تندترین
انتقادات و رفتار مدیریتی انسانساز و مدیرپرور حسین
شیخاالسالم ،او را به برادر صادق و پاکباز  3نسل از کارکنان
و مدیران عرصه دیپلماسی کشور تبدیل و عنوان برادری
را شایسته نام زیبا و بلندش کرده است.

تحریمهای دارویی آمریکا علیه ایران با اعتراض برخی کشورها مواجه شد

همدستی تحریم و کرونا علیه ایران!
گروه سیاسی :خصومت مقامات آمریکایی نسبت به ایران سبب
شده در شرایطی که دنیا از جمله ایران با بحران کرونا مواجه
است ،تحریمهای آمریکا که دامنه آن به حوزه درمان و دارو نیز
رسیده ،همچنان پابرجا باقی بماند.
به گزارش «وطن امروز» ،کرونا دیگر هیچ مرزی نمیشناسد
و به یک بیماری بدون مرز تبدیل شده است .این بحران زمانی
برای یک کشور حل میشود که تمام دنیا از این بیماری فراگیر
مصون باشند .همین موضوع سبب شده کشورها بدون در نظر
گرفتن روابط سیاس��ی خود سعی در تقویت کشورهای اصلی
درگیر مبارزه با کرونا کنند ،چرا که از شیوع بیشتر این بیماری
در کشور خود هراس دارند.
در چنین شرایطی ایران بهرغم تحریمهای گسترده آمریکا
جزو کشورهای اصلی درگیر مبارزه با بیماری کروناست .همین
موضوع سبب شده فشارها به آمریکا برای برداشتن تحریمهای
یکجانبه علیه ایران بیشتر شود.
روز گذشته وزیر امور خارجه برای چندمین بار طی شیوع
بیماری کرونا در ایران ،از کش��ورهای دیگر خواست آمریکا را
برای برداشتن تحریمها علیه مبادالت در حوزه دارو و درمان،
تحت فشار گذارند.
محمدجواد ظریف با اشاره به تاثیر منفی تحریمهای آمریکا
بر روند مبارزه با کرونا در صفحه توئیترش نوشت :تحریمهای
غیرقانونی آمریکا موجب کاهش منابع اقتصادی ایران شد که
توان مبارزه با «کووید[ »19-ویروس کرونا] را کاهش میدهد.
آنها واقعا افراد بیگناه را میکشند .به تماشا نشستن این تحریمها
غیراخالقی است؛ این کار هیچوقت کسی را از خشم آمریکا در
آینده در امان نگاه نداشته است .به کارزار جهانی و رو به گسترش
عدم رعایت تحریمهای آمریکا علیه ایران ملحق شوید.
مقامات ایران تاکنون چندینبار از اقدام آمریکا در تحریم دارو
و لوازم پزشکی انتقاد کردهاند؛ یکی از مواردی که سبب افزایش
انتقادات به آمریکا درباره تحریم دارویی ایران شد ،مرگ چند
نفر از بیماران پروانهای بر اثر تحریم باندهای مخصوص مربوط
به این بیماری بوده است.
مجید تختروانچی ،نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در
سازمان ملل متحد  28آذرماه در جلسه شورای امنیت در اینباره
گفته بود :تحریمهای آمریکا غیرمشروع ،غیراخالقی ،غیرانسانی
و ظالمانه است .شرمآور است که زورگویی آمریکا باعث توقف
صادرات برخی داروها به ایران و کابوس برخی بیماران ش��ده
است .بهطور مثال ،یک شرکت اروپایی تحت فشار تحریمهای
آمری��کا ،صادرات باندهای مخصوص بیماران «ای-بی» را که
حاصل ش��رایط ژنتیکی نادر است و منجر به تاولزدن آسان
پوست میشود ،متوقف کرده است .وی افزود :آوا ،دختر  2ساله
اهوازی ،که از «ای -بی»رنج میبرد یکی از کودکان پروانهای بود.
در این روزها ،واردات باندهای مخصوص برای بیماران پروانهای
تقریبا غیرممکن شده و حیات سایر کودکان بیگناه پروانهای،
نظیر آوا را به خطر انداخته است.
تالش برای معطوف کردن تمام متغیرها به س��وی منافع
سیاسی و تجاری آمریکا از تغییرناپذیرترین رویکردهای دولت
این کشور در مواجهه با سایر ملل بوده است .پیشینه دولت آمریکا
و اهتمام همهجانبهاش برای گروگان گرفتن سالمتی مردم ایران
برای پیگیری سیاستهای تمامیتخواهانهاش نشاندهنده یک
رویکرد ثابت در این زمینه است .تحریمهای غیرانسانی آمریکا
به طور اعم و تحریمهای دارویی کشورمان به طور اخص نشانی
کامل از تالش برای منفعتطلبی سیاس��ی آمریکا در جریان
مسائل مربوط به بهداشت و درمان است .تحریمهای مالی آمریکا
و تالش همهجانبه برای ممانعت از انجام هرگونه مبادله تجاری که
باعث هموار شدن مسیر واردات دارویی به کشورمان میشود را

میتوان مصداقی روشن از پیگیری منافع سیاسی و اقتصادی با
زیر پا گذاشتن حق حیات مردم سایر ملل از جمله مردم ایران
دانست که قربانیهای زیادی نیز در این عرصه داشته است.
عالوه بر تحریم دارویی ایران ،تحریمهای نفتی و بانکی نیز
به صورت مس��تقیم بر میزان توان ایران در مقابله و مدیریت
بحرانهای��ی چون کرونا تاثیر گذاش��ته و آمریکا از این جهت
نیز محکوم است .جالب آنکه ادعای کمک آمریکا به ایران در
موضوع کرونا در شرایطی مطرح میشود که خود آن کشور با
کاستیهای متعددی در مبارزه با کرونا مواجه است ،از جمله
اینک��ه چندی پیش مایک پنس ،معاون رئیسجمهور آمریکا
و سرپرس��ت گروهی که برای مدیریت و کنترل ویروس کرونا
تشکیل شده ،به کمبود کیتهای آزمایش ویروس کرونا در آن
کشور اذعان کرده بود.
■■عمرانخان :آمریکا تحریمها علیه ایران را لغو کند

رویکرد مقامات آمریکایی نسبت به حفظ تحریمهای گسترده
بر مبادالت دارویی و درمانی ایران البته با واکنش منفی برخی
کشورها مواجه شده است .در همین راستا ،نخستوزیر پاکستان
با تاکید بر لزوم لغو تحریمهای آمریکا علیه ایران برای مقابله با
شیوع کرونا ،خواستار اقدام جامعه بینالملل در این زمینه شد.
عمرانخان در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت:
آمریکا باید تحریمهای خود علیه ایران را لغو کند تا این کشور
بتواند بدرستی با شیوع ویروس کرونا مقابله کند.
نخس��توزیر پاکس��تان تصریح کرد :اکنون زمان آن است
تحریمه��ای آمریکا علیه ایران که این ویروس در آن ش��یوع
زیادی پیدا کرده است ،پایان یابد .جامعه بینالملل باید در این
زمینه دست به اقدام بزند .وی در ادامه تاکید کرد ایران به دلیل
تحریمهای شدید دولت ترامپ[ ،برای مقابله با کرونا] با مشکالتی
مواجه شده است .نخستوزیر پاکستان همچنین اظهار داشت:
ایران یک نمونه برجسته از جایی است که در آن ،ضرورتهای
انسانی برای مقابله با شیوع این بیماری بر دشمنیهای سیاسی
یا تعصبات اقتصادی اولویت دارد.

گزارش سخنگو از عملکرد جهادی قوهقضائیه
گروه سیاسی :سخنگوی قوهقضائیه در نشست خبری دیروز خود
گزارش��ی از اقدامات این نهاد در س��ال  98ارائه داد .به گزارش
تودومین
«وطنامروز» ،غالمحس��ین اسماعیلی دیروز در بیس 
نشست خبری خود از جمله محوریترین برنامههای قوهقضائیه در
دوره تحول را مبارزه و مقابله با کهنه ویروس منفور و ناامیدکننده
«فساد» در کشور عنوان کرد و گفت :به لطف خداوند و با تالش
و جدی��ت و قاطعیت همکاران ،میتوان ادع��ا کرد در مهار این
ویروس ،موفقیتهای چشمگیری حاصل شده که گزارش نوبهای
این موفقیتها در نشستهای قبلی اعالم شده است .سخنگوی
قوهقضائیه تصریح کرد :امروز مردم ما بیش از آنکه اخبار ناامیدکننده
بروز فساد را بشنوند ،شاهد مجازات و برخورد با کسانی هستند که
مرتکب مفاسد اقتصادی شدهاند .امروز مردم ما به جای شنیدن
اخبار راجع به غارت بیتالمال ،گزارشهای مربوط به استرداد و
بازگشت اموال به غارت رفته به بیتالمال را میشنوند که گویای
عملکرد مثبت قوهقضائیه در مبارزه با این کهنه ویروس اس��ت.
اسماعیلی اظهار کرد :آخرین رایی که شعبه سوم ویژه رسیدگی
به پروندههای اخالل در نظام اقتصادی در تاریخ  ۲۵اسفند ۱۳۹۸
صادر کرد ،راجع به بخشی دیگر از پرونده بانک سرمایه و صندوق
تعاونی فرهنگیان است؛ مجموعهای که متعلق به جامعه عزیز و
دوستداشتنی فرهنگیان بود که برخی مدیران این مجموعهها
ضمن تبانی با افراد س��ودجو و فرصتطلب ،ارقام قابل توجهی
از س��رمایه متعلق به فرهنگیان را به باد دادند و دستگاه قضایی
تالش کرد این س��رمایه را به صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه
برگرداند .سخنگوی قوهقضائیه خاطرنشان کرد :در این پرونده افراد
متعددی تاکنون محاکمه شدهاند .وی افزود :رای اخیر ناظر بر 2
نفر از متهمان اصلی این پرونده است که بر این اساس محمدرضا
جهانبانی فرزند علی به اتهام اخالل در نظام اقتصادی و تحصیل
مال نامشروع به مبلغ  6هزار و  ۴۰میلیارد ریال محاکمه شد .این
فرد متاسفانه از مجموعه بانک سرمایه که سهام صندوق ذخیره
فرهنگیان بود ،بهتنهایی و در قالب شرکتهای متعدد ،بیش از
 100فقره تسهیالت گرفته بود و این تسهیالت را در غیرموضع
خود هزینه کرده و مس��ترد نیز نمیکرد که بعد از رس��یدگی و
محاکمه به تحمل  20س��ال حبس ۷۴ ،ضربه ش�لاق در انظار
عمومی ،محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد  5هزار و 3
میلیارد و  500میلیون و  500هزار ریال در حق بانک س��رمایه
محکوم شده است .اسماعیلی ادامه داد :متهم دیگر این پرونده،
عم��ار صالحی فرزند عطاءاهلل به جرم معاونت در اخالل در نظام
اقتصادی به تحمل  10سال حبس و محرومیت دائم از خدمات
دولتی محکوم شده است .وی ارقام بدهیهایی که استرداد شده و

به بانک برگشته است را  ۵۳۰میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین،
 ۳۲۰میلیارد تومان به بانک پارسیان ۲۰۴ ،میلیارد تومان به بانک
توس��عه صادرات ۲۰۰ ،میلیارد تومان به بانک ایران زمین۱۴۵ ،
میلیارد تومان به بانک سینا ۱۱۰ ،میلیارد تومان به بانک سرمایه،
 ۵۹میلیارد تومان به بانک گردشگری ۲۳ ،میلیارد تومان به بانک
شهر و  ۲۸میلیارد تومان هم به یکی دیگر از بانکها اعالم کرد.
■■ماجرای انصراف یک تولیدکننده از صادرات دستکش

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد دستگاه قضا
با شایعهس��ازان در رابطه با ویروس کرونا ،گفت :در این روزهای
خاص حوادث زشت و زیبای فراوانی را شاهد هستیم .از زشتیهایی
که در این ایام مواجه بودیم ،عالوه بر احتکار برخی اقالم دارویی،
جعل شایعات و خبرپردازیهای دروغ بویژه در فضای مجازی بود
که موجب یأس و ناامیدی مردم میشد .واقعا مطالبی صددرصد
خالف واقع از ناحیه برخی دستاندرکاران که شاهد بودیم حتی
برخی مسؤوالن در ردههای مختلف مطالبی را بیان کردند که با
واقعیات انطباق نداشت و چه از سوی برخی افراد سودجو در فضای
مجازی ،عنوان میشد .اسماعیلی افزود :قوهقضائیه برای مقابله با این
قبیل افراد ،اوال در همه واحدهای قضایی ،خاص تعقیب و پیگیری
دروغپردازان و شایعهسازان شعب ویژهای را هم در دادسرا و هم در
دادگاه تشکیل داده است .وی افزود :من در همین جا نکته دیگری
را از زیباییهای این قصه نقل کنم .این بخش احتکار مربوط به
زشتیهای موضوع است .یک اتفاق زیبایی در استان آذربایجان
غربی رخ داد و یکی از هموطنان ما که هم تولیدکننده و هم تاجر
دستکش یکبار مصرف است ،به خاطر قراردادی که از  2ماه قبل با
طرف ترک داشت 7 ،کامیون دستکش را تولید کرده بود؛ قرارداد
بسته بود و  100درصد از مجرای قانونی قبل از بروز این بیماری
در کشور آماده صادرات به کشور ترکیه بود و اظهارنامه گمرکی
آن تنظیم شده بود ،حتی کاال به گمرک بازرگان ارسال شده بود
و  7کامیون با وزن  ۱۳۷تن دستکش یکبار مصرف آماده صادرات
به کشور ترکیه بود .اسماعیلی در ادامه تصریح کرد :با ورودی که
پس از شیوع کرونا در کشور از سوی دستگاه قضایی انجام شد و
همکاریای که نهادهای مرتبط مانند وزارت اطالعات و بخشهای
دیگر انجام دادند ،با این هموطنمان مذاکره شد و این هموطن
داوطلبانه از صادرات این کاال منصرف شد و این کاال را به داخل
کشور برگرداند .سخنگوی قوهقضائیه در پایان گفت :الزم دانستم
حسن ختام جلسه و نشست سخنگویی امروز و امسال را با نوید
تعقیب قضایی مجدانه عوامل اقدام جنایتکارانه تروریستی شهادت
سپهبد سلیمانی به پایان ببرم و اطمینان بدهم این مسیر را تا
محاکمه و مجازات جنایتکاران ادامه خواهیم داد.

■■درخواست روسیه و چین برای لغو تحریمهای آمریکا علیه
ایران

وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیهای به تاثیر منفی تحریمهای
آمریکا بر مبارزه ایران با شیوع ویروس کرونای جدید اشاره کرد
و خواستار لغو آنها شد.
ب��ه گزارش خبرگزاری آناتولی ،وزارت خارجه روس��یه روز
دوشنبه در بیانیهای درباره تاثیر تحریمهای اعمالشده آمریکا
ب��ر مبارزه ایران با ش��یوع کرونا ویروس جدی��د ،مطرح کرد:
تحریمهای غیرقانونی یکجانبه آمریکا که ماه مه سال  ۲۰۱۸به
عنوان بخشی از کارزار «فشار حداکثری» اعمال شدهاند ،مانع
نیرومندی بر س��ر راه مبارزه موثر با ش��یوع این بیماری است.
دلیل قربانی شدن بسیاری از افراد به خاطر این بیماری ،تنها
به خود بیماری بستگی ندارد ،بلکه به این هم بستگی دارد که
آمریکا هدفمندانه مانع مقاومت (در برابر کروناویروس) میشود.
در ادامه این بیانیه آمده است :میلیونها نفر از شهروندان ایرانی
از امکان خرید تجهیزات پزشکی ضروری منع شدهاند ،اهمیتی
هم ندارد که واشنگتن چقدر سخت تالش کرد [این واقعه را]
تحریف کند .سیاست ضدبشری آمریکا تاسفی شگرف ،هراس
و نگرانی جدی را برمیانگیزد .وزارتخانه خارجه روسیه خواستار
لغو اقدامات محدودکنندهای شد که «به حقوق بشر در ایران
ضربه میزند» .وزارت خارجه روس��یه در بیانیهاش افزود :االن
با این اتفاق همهگیر زمان انتقامهای ژئوپلیتیک نیست ،بویژه
آنهایی که هیچ پایه و اساسی نداشته و در واشنگتن برای تحقق
بلندپروازیهای خودشان ایجاد شدهاند.
س��خنگوی وزارت خارجه چین نیز روز دوشنبه در توئیتی
نوشت :ما از آمریکا میخواهیم سریعا تحریمهای یکجانبه علیه
ایران را بردارد .تداوم تحریمها بشردوستانه نیست و مانع پاسخ
همه جانبه ایران و ارسال کمکهای بشردوستانه سازمان ملل
و دیگر سازمانها میشود.
■■کمک  ۱۰میلیون دالری کویت به ایران برای مقابله با کرونا

در همی��ن ح��ال ،برخی کش��ورها با ارس��ال کمکهای

بشردوستانه س��عی در حمایت از ایران برای مقابله با بیماری
کرونا دارند.
در همین راستا روز گذشته شیخ احمد ناصر الجابر الصباح،
وزیر خارجه کویت در گفتوگوی تلفنی با محمدجواد ظریف،
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اعالم همبستگی با دولت و
ملت ایران در مبارزه با شیوع کرونا از کمک انساندوستانه ۱۰
میلیون دالری کویت به ایران برای مقابله با کرونا خبر داد .در این
گفتوگو وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از دولت و
ملت کویت ،مبارزه با کرونا را مسالهای جهانی و مستلزم همکاری
منطقهای و جهانی دانس��ت و با تقبیح تحریمهای یکجانبه و
غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران از کویت خواست در پویش
جهانی برای توقف و بیتوجهی به این تحریمهای غیرانسانی
مشارکت فعال کند.
روز گذشته همچنین توافقنامه میان دولتهای ایران و ترکیه
برای اعطای کمکهای پزشکی و دارویی از سوی «امینه آلپ
مشه» ،معاون وزیر بهداشت ترکیه و محمد فرازمند ،سفیر ایران
در آنکارا امضا شد .براساس این توافقنامه ،هزار کیت تشخیص،
 4175گان 20 ،هزار روپوش 2004 ،عینک 4 ،هزار ماسک N95
و  78هزار ماسک سهالیه به ایران ارسال شد.
مخالفت با تحریمهای دارویی علیه ایران سبب شده تا کاربران
زیادی در توئیتر فارسی ،انگلیسی و عربی این روزها با هشتگهای
«تحریم ایران را تمام کنید» سعی کنند جامعه جهانی را نسبت
به وضعیت غیرمنصفانه ایران در مبارزه با این بیماری آگاه کنند.
روزنامهنگاران زیادی هم در روزهای گذشته تالش کردهاند به
مساله تاثیر تحریمها بر مبارزه ایران با ویروس کرونا بپردازند .یکی
از مشهورترین روزنامهنگارانی که به این کمپین پیوسته است،
جمال ریان ،مجری شبکه الجزیره است که در توئیتر خود نوشته
است« :ویروس کرونا در ایران هم شایع شده ...ضمن اینکه زیر
فشار تحریمهای شدید اقتصادی قرار دارد .آیا بر ما واجب دینی
و انسانی و اخالقی نیست که اختالفات سیاسی را کنار بگذاریم
و کمکهای بشردوستانه به ایرانیان برسانیم؟»

سال 98؛ حادثه ،حزن ،حماسه!
میکائیل دیانی« :سال را چه بنامیم؟» این سوالی است که
روزهای آخر هر سال در تحریریه روزنامه درباره آن صحبت
میکنیم .تیتر آخر سال جمعبندی اتفاقات و تحوالت آن
سال است ،مثل سال  95که نوشتیم «خاکسالی» ،از بس
که درگیر گر دوغبار بودیم .اما امس��ال را چه بنامیم با این
همه مسأله ،مشکل و مصیبت؟!
س��ال شروع نش��ده بود که ایران با سیل مواجه شد ،از
گلس��تان و مازندران شروع شد و تا لرستان و خوزستان را
دربر گرفت؛ سیلی بیسابقه که تبعات گستردهای در جامعه
داش��ت .کمی جلوتر که آمدیم ،ملخها به جان زمینهای
زراعی کش��اورزانمان افتادند و تا آمدیم نفس��ی راحت از
دس��ت ملخها بکشیم« ،میانه» در آذربایجان شرقی لرزید.
هنوز به میانه سال نرسیده بودیم که سیل دوباره راه افتاد
نوبلوچستان را دربر گرفت ،بعد آبان تلخ و بنزین
و سیستا 
و آنچه بر سر مستضعفان آمد و بعد از آن هم این آلودگی
هوا بود که خفهمان کرد.
اما زمستان امسال واقعا زمستان بود؛ زمستانی سرد که
در هم��ان روزهای اول آن آب یخی بر پیکره جامعه ایران
ریخته ش��د .آن س��حرگاه جمعه ساعت یک و  20دقیقه،
آن صبحی که وقتی تلویزیون را روش��ن کردیم هیچکس
باورش نمیش��د که کسی جرأت کرده باشد حاج قاسم ما
را ترور کند .و چند روز بعد حادثه دلخراش سقوط هواپیما
را داش��تیم .داشت کمکم جامعه آرام میشد و خودمان را
برای نوروز آماده میکردیم ،میخواستیم برویم لباس عید
بخری��م تا این بار مصیب��ت  98را فراموش کنیم که کرونا
آم��د؛ نه فقط برای ما ،بلکه این آخری دنیا را به وحش��ت
کشید و لحظه به لحظه جان انسانهای زیادی را در تمام
جه��ان میگیرد .با کنار هم ق��رار دادن این همه اتفاق بد
میشود سال  98را سال مصیبت و حادثه خواند ،میشود
اینها را ردی��ف کرد و تیتر زد «مصیبتنامه» اما این تیتر
حق مطلب را ادا نمیکند .درست است که سال اینها را در
خود داشته اما فقط اینها را نداشته است!
اتفاقات سال  98در گوشه گوشه ایران عزیزمان رخ داد؛
نوبلوچستان،
از گلستان و مازندران تا خوزستان و سیستا 
از خرمآباد تا میانه و از تهران تا کرمان مس��أله داشتیم اما
آنچه ایران را متمایز کرد ،همدردی سراسری در همه این
اتفاقات بود .هر گوشهای حادثهای بود اما حزن حادثه برای
هم��ه ایرانیان بود .در فض��ای مجازی و واقعی وقتی میانه
لرزی��د همه ناراحت ش��دیم و ناراحتیمان را بروز دادیم و

ابراز همدردی کردیم ،وقتی خوزستان زیر سیل رفت همه
هشتگ زدیم «#خوزستان_تنها_نیست» و وقتی حاجقاسم
را زدند ،ایران یکپارچه عزادار شد! با این تفاسیر میشود نام
سال را «حادثه و حزن» گذاشت اما میدانم این نیز تعریف
جامعی از سال نیست!
نام سال را میتوان در واکنش به همه این اتفاقات دید.
وقتی س��یل مازندران و گلس��تان آمد و گروههای مختلف
مردمنهاد و جهادی ،بچههای مسجد ،بسیج ،سپاه و ارتش
راهی آنجا شدند تا جهادگونه برای مردم گلستان و مازندران
عوجور میکردند که سیل
کار کنند .داش��تند آنجا را جم 
راهی لرس��تان شد ،و گروهها دستهدس��ته به سمت آنجا
گسیل شدند و از آنجا به خوزستان رفتند .یادم هست در
خوزستان و سوسنگرد ،وقتی داشتیم از بچههای جهادی
مش��هدی که آمده بودند برای کمک گزارش میگرفتیم،
دستهای ماش��ین آفرود از کنارمان رد شدند .دست تکان
دادم ،ایستادند .پرس��یدم چرا آمدهاید؟ گفتند« :اینجا در
وسط سیل ماشینهای ما به کار میآید ،آمدیم برای اینکه
خوزستان تنها نباشد!» وقتی سیل سیستان رخ داد باز همه
آنجا بودند .آنچه از این اتفاقاتماند نه خرابیهای س��یل،
بلکه کنار هم ایستادن همه ایرانیان با هر طیف و نگرش و
لباسی برای حفظ ایران بود.
وقتی حاجقاس��م را از خوزس��تان تا خراسان و تهران و
کرمان تش��ییع کردند ،وقتی این حماس��ه را جهان دید،
چشمها خیره بود و انگشت حیرت به دهان ماند ،آنچه به
عنوان اقیانوسی از انسان در رسانههای آمریکا منتشر شد
همان حماس��های بود که جامعه ایرانی از خود نش��ان داد.
وقتی در بحران سقوط هواپیما سردار حاجیزاده روبهروی
دوربینها ایستاد و صادقانه از آبروی خودش برای آرامش
جامعه گذش��ت حماسه دیگری خلق شد .وقتی پزشک و
پرستارمان شب و روز را برای شکست کرونا در بیمارستان
میخواب��د ،وقت��ی طلبه و جهادگر ما ب��رای کمک به تیم
پزش��کی داوطلبانه به بیمارستانها گسیل میشود ،وقتی
بچههای هیأتی و بس��یجی ش��بانه ش��هرها را ضدعفونی
میکنند ،تصویر مانده از همه اینها فقط حماسه بود.
سال  98حوادث بسیاری داشت ،ناراحتیهای زیادی را به
جامعه ایران تحمیل کرد اما در کنار آنها در جامعهپذیری،
ایجاد مس��ؤولیت اجتماع��ی و همدلی مل��ی و اتحاد هم
س��ال بینظیری بود .حادثه بود ،حزن بود اما بیش از آنها
حماسه بود!

