تشکیل فراکسیون اکثریت مجلس توسط نیروهای انقالب

سهشنبه  19فروردین 1399
وطنامروز شماره 2896

منتخب مردم گرمی در مجلس یازدهم از تشکیل فراکسیون اکثریت مجلس با عنوان فراکسیون «انقالبیون» در مجلس یازدهم خبر داد .ولی اسماعیلی
در گفتوگو با تسنیم گفت که این فراکسیون ممکن است قبل از آغاز رسمی مجلس کار خود را شروع کند .وی گفت :قرار است تمام نمایندگان اصولگرا
و انقالبی عضو این فراکسیون شوندتا در تصمیمگیریهای مهم و سیاستگذاریهای کالن ،مجلس ،تصمیمگیریهای مناسبی داشته باشند.

سیاسی

انتقاد آیتاهلل رئیسی از تناقضگویی در موضوع کرونا

اخبار

اولویت ،سالمت مردم است

پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
چند بازداشتی دارد

یک منبع آگاه اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس
را مبنی بر «عدم بازداشت هیچ فردی در رابطه با سقوط
هواپیمای اوکراینی» تکذیب کرد.
به گزارش «وطن امروز» به نقل از سایت سازمان قضایی
نیروهای مسلح ،یکی از نمایندگان مجلس در گفتوگویی
درباره وضعیت پرونده سقوط هواپیمای مسافری اوکراین،
گفته بود در این پرونده کسی بازداشت نشده و حتی الزم
نبوده کسی بازداشت شود اما یک منبع آگاه ضمن تکذیب
این خبر تاکید کرد :بعد از اعالم جزئیات حادثه شلیک به
هواپیمای اوکراینی همانطور که پیش از این هم اعالم
ش��ده چند نفر بازداشت شدهاند و برای این افراد پرونده
قضایی تشکیل شده است.
وی ادامه داد :از همان ابتدای اعالم این حادثه قوهقضائیه
وارد عمل شده و در حال بررسی پرونده است .اکنون نیز
پرونده این افراد در حال طی کردن روال اداری خود است
و تحقیقات در اینباره همچنان ادامه دارد.

الزامات مبارزه با کرونا رعایت شود

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در
پیامی با تقدیر از تالشهای مجموعه
کادر درمانی کشور ،نیروهای مسلح،
بسیجیان و مردم در مسیر مبارزه با
کرونا تاکید کرد :تا رسیدن به شرایط
عادی و رهایی از این ویروس منحوس راه باقی است و الزم
است بر اساس تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا ،همه
الزامات این مبارزه تا غلبه کامل بر ویروس رعایت شود.
به گزارش فارس ،در بخش��ی از پیام سرلشکر محمد
باقری آمده اس��ت :همزمان ب��ا تالش مجموعه درمانی
کشور و بخشهای درمانی و بهداشتی نیروهای مسلح،
ارتش ،س��پاه ،وزارت دفاع ،نیروی انتظامی و بسیجیان
سلحش��ور ایثارگر نیز با بس��یج امکانات و به کارگیری
همه ظرفیتهای مادی و معنوی در حوزههای مختلف
از جمل��ه اقدامات پزش��کی ،بهداش��تی ،رف��ع آلودگی
اماکن و معابر ،غربالگ��ری ،تولید اقالم تخصصی ،فعال
ب��ودن بیمارس��تانهای ثابت و ایجاد بیمارس��تانهای
س��یار و نقاهتگاههای متعدد توانس��تهاند نقش موثر و
تعیینکنندهای در امر مبارزه و مقابله با این بیماری ایفا
کنند که بسیار امیدبخش و قابل تقدیر است.

تأکید چین بر مبارزه مشترک با کرونا

رئیس مجلس چین در پیامی خطاب به علی الریجانی،
ضمن اظهار تاسف از ابتالی وی به بیماری کرونا و آرزوی
بهبودی رئیس مجلس شورای اسالمی ،بر حمایت متقابل
 2کش��ور ایران و چین از یکدیگ��ر در مبارزه با ویروس
کرونا تاکید و اظهار امیدواری کرد با همکاری مشترک 2
کشور به عنوان شرکای جامع راهبردی که همواره در ایام
دشواری به یکدیگر کمک میکنند« ،کووید »۱۹-کنترل
شده و پس از آن نیز ایران و چین همکاریهای دوستانه
با یکدیگر را گسترش دهند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،در پیام لی جان ش��و خطاب به
رئیس مجلس شورای اسالمی آمده است :اگرچه شیوع
«کووید »۱۹-مش��کالت موقتی را برای دو کشور ایجاد
کرده است اما همیاری دو طرف در مبارزه با این بیماری،
مشارکت دوستانه فیمابین را عمیقتر کرد .معتقدم بعد
از پایان شیوع «کووید ،»۱۹-شاهد توسعه بیش از پیش
همکاریهای دوستانه چین و ایران در زمینههای مختلف
خواهیم بود.

داد و ستدهای برخی نمایندگان
به حیثیت مجلس ضربه زد

فعال سیاسی اصولگرا گفت :برخی
نماین��دگان با داد و س��تدهایی که
کردند ،با کاه��ش حیثیت جایگاه
مجل��س به اعتم��اد عمومی ضربه
زدن��د اما آیا این مس��أله موضوعی
برای بازسازی است؟ بله! قطعا .به نظر من مجلس بعدی
با ترکیبی که دارد میتواند این ش��رایط را بازسازی کند،
بویژه که منتخبان هم مصر هس��تند با بخشی از مفاسد
نهادینهش��ده در مجلس مقابله کنند ،منظور از نهادینه
شدن ،ریشه یافتن است؛ برخی از نمایندگان عهد و پیمانی
بستند که در درون مجلس با این سازوکارهای فاسد مقابله
کنند ،امیدوارم در این قضیه توفیق پیدا کنند و به نظرم
قطعا هم میتوانند توفیق پیدا کنند .عباس سلیمی نمین
خاطرنشان کرد :در مجموع فکر میکنم بتوانیم با استفاده
از نیروهای سالم و پاکی که هم در جریان اصالحطلب و هم
در جریان اصولگرا وجود دارد ،این اعتماد عمومی را افزایش
دهیم و من به این مساله خوشبین هستم.

درخواست اروپا برای لغو تحریمها
فریبکاری است

عضو فراکسیون نمایندگان والیی
مجلس اعتق��اد دارد درخواس��ت
اتحادیه اروپایی برای اعمال معافیت
بشردوستانه و لغو تحریمهای دارویی
ایران فریبکاری در قالب دیپلماسی
اس��ت .احمد سالک در گفتوگو با خانهملت ،با اشاره به
درخواست اتحادیه اروپایی برای اعمال معافیت بشردوستانه
و لغو تحریمهای دارویی ایران گفت :عملکرد آمریکا و اروپا
طی  4دهه گذشته همواره با دروغ و فریبکاری در قالب
دیپلماسی بوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه قاره سبز و ایاالت متحده قابل اعتماد نیستند ،اظهار
کرد :در واقع اگر منافع اروپا با اعمال معافیت بشردوستانه و
لغو تحریمهای دارویی کشورمان تامین شود ،آنها در میدان
عمل حاضر میشوند ،در غیر این صورت همانند گذشته
نظارهگر اعمال تحریمهای ظالمانه و یکجانبه آمریکاییها
علیه ایران اسالمی خواهند بود.
نماینده م��ردم در مجلس دهم تصریح ک��رد :امروز
اروپاییها به دلیل شیوع بیماری کرونا در شرایط ذلتباری
قرار گرفتهاند از این رو با اعالم چنین مواضعی در مقابل
افکار عمومی دست و پا میزنند.

گروه سیاسی :رئیس قوهقضائیه گفت نباید در اخبار منتشره از
تصمیمات اجرایی تناقض باشد تا مردم دچارسردرگمی نشوند.
تاهلل سیدابراهیم رئیسی روز
به گزارش «وطن امروز» ،آی 
گذشته در جلسه ش��ورای عالی قوهقضائیه با تبریک والدت
منجی عالم بش��ریت حضرت ولیعصر(عج) ،ب��ه ایثارگری و
فداکاری جامعه پزش��کی در دفاع از س�لامت مردم در برابر
بیم��اری کرونا اش��اره کرد و گفت :جلوههایی که به عش��ق
والیت و جانش��ین امام زمان(ع��ج) در عرصههای مختلف از
دوران دفاعمقدس تا دفاع از حریم و حرم و دفاع از س�لامت
مردم شاهد هستیم ،نشانگر دلدادگی مردم به ارزشهای الهی
و نظام و کشور است.
رئیس قوهقضائیه با اش��اره به سالروز شهادت سیدمرتضی
یخواهند
آوینی و روز هنر متعهد ،به هنرمندان توصیه کرد اگر م 
در تولید آثار س��ینمایی به افسان هها و اس��طورهها بپردازند،
جلوهه��ای زیبای گذش��ت و ایثار کادر درمانی کش��ورمان و
تالش جوانانی را به تصویر بکش��ند که مجاهدانه و داوطلبانه
برای خدمت به ملت وارد عرصه شدند تا آیندگان بدانند مردم
ایران چگونه با همدلی مقابل یک بحران ایستادند.
آیتاهلل رئیسی در ادامه سخنانش ،حق سالمت را از حقوق
مسلّم مردم دانست و تأکید کرد :نظام و دستگاههای اداری باید
از س�لامت مردم در همه زمین هها ،از سالمت جسم و جان تا
سالمت روح و سالمت اقتصاد و کسبوکار آنها صیانت کنند.
رئیس قوهقضائی��ه با بیان اینکه امروز جان مردم در خطر
تهدید ابتال به ویروس کرونا قرار دارد ،متذکر شد :در میان انواع
س�لامت ،سالمت جسم و جان مردم اولویت دارد و در تزاحم
تها ،که هم باید سالمت اقتصادی داشته باشیم
بین انواع سالم 
و هم سالمت کسبوکارها ،باید تدبیر و مدیریت ما مبتنی بر
تأمین سالمت جانی مردم باشد.
شها باید برای
تاهلل رئیسی خاطرنش��ان کرد :همه بخ 
آی 
پیش��گیری از شیوع هرچ ه بیش��تر کرونا و تأمین بهداشت و
درمان آحاد مردم بسیج شوند و تمام تدابیر و اقدامات باید در
جهت کاهش آسیبها و خسارات جانی باشد.
رئیس قوهقضائیه در ادامه این نکته را هم متذکر شد که اقالم
پزشکی کشف و ضبط شده از محتکران ،برای توزیع بین مردم
تحویل ش��بکه بهداشت کشور شده و در اینباره دستور اکید
داده شد که شبکه مستقلی برای توزیع این اقالم ایجاد نشود.
نها نیز در این جلسه از
دکتر جهانگیر ،رئیس سازمان زندا 
تدوین دستورالعملی برای نحوه بازگشت زندانیان از مرخصی
خبر داد که بر اساس آن با همکاری وزارت بهداشت ،زندانیان
لهای پیشبینی شده برای قرنطینه مستقر میشوند
ابتدا در مح 
و پس از دریافت گواهی سالمت وارد زندان خواهند شد.
رئیس قوهقضائیه در واکنش به این گزارش تأکید کرد الزم
ن دسته از همکاران دستگاه قضا که به خاطر حضورشان
است آ 
در محل کار سالمتشان به خطر افتاده است ،بهصورت ویژه
مورد توجه قرار گیرند.
تاهلل رئیسی همچنین با اشاره به بیانیه ستاد حقوق بشر
آی 
قوهقضائیه درباره حفظ «حق سالمتی زندانیان» گفت :امروز
کاری که در ایران برای حفظ این حق از زندانیان انجام ش��د،
در سطح دنیا نمونه و مای ه افتخار است؛ در حالی که این بحران
نش��ان داد کشورهایی که همواره خود را مدعی حفظ حقوق
بشر میدانند ،اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نشدند،
اما جمهوری اسالمی نشان داد حفظ حقوق و کرامت و سالمت
انسان در هر شرایطی حتی اگر یک فرد زندانی باشد ،مهم است.
■■ایران از دشمن خود کمک نمیخواهد

تاهلل رئیس��ی در ادامه با اش��اره به ادعای رئیسجمهور
آی 
آمریکا برای کمکرسانی به ایران در صورت درخواست جمهوری

اسالمی ،این سخنان را نشانه بیخردی ترامپ دانست و تأکید
ک��رد :نه ایران از دش��من خود کم��ک میخواهد و نه آمریکا
انگیزهای برای این کار دارد و نه به دلیل تحری مهای ظالمانهای
که علیه ملت ما اعمال کردند ،امکانش وجود دارد.
آیتاهلل رئیس��ی افزود :آمریکا امروز دست به راهزنی اقالم
بهداشتی کش��ورهای اروپایی میزند و مردم خودشان هم از
نظر اقتصادی و معیشتی و هم از نظر درگیری با کرونا سخت
تها
گرفتارند .اگر در کش��ورهای اروپایی مردم به سوپرمارک 
هجوم میآورند ،در آمریکا عالوه بر سوپرمارکتها و داروخانهها،
یها هم هجوم میآورند.
به اسلح هفروش 
رئیس قوهقضائیه با بیان اینکه هجوم به اسلحهفروشی در
مواجهه با بحرانها از پدیدههایی است که در آمریکا وجود دارد،
ادامه داد :ناامنی در آمریکا به حدی اس��ت که حتی زندگی و
جان مردم در خطر اس��ت ،اما مقامات این کشور حرفهایی
یکنند که دنیا را به خنده میاندازد.
میزنند و ادعاهایی مطرح م 
آیتاهلل رئیسی همچنین با اشاره به اقدامات جنگطلبانه
آمریکا در عراق گفت :مردم مسلمان عراق با حضور در خیابانها،
یها را از کشورشان اخراج کردند و مجلس این کشور
آمریکای 
هم به پش��توانه خواس��ت ملت به این موضوع رأی داده ،ولی
یه��ا همچنان برای بقای خ��ود دنبال ایجاد تنش و
آمریکای 
درگیری هستند.
به گزارش میزان ،رئیس قوهقضائیه با تأکید بر اینکه امروز
خروج آمریکا از منطقه نه فقط خواست ملت عراق که مطالب ه
همه ملتهای منطقه است ،خاطرنشان کرد :بیتردید دیر یا زود
به برکت خون مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای انقالب
یافتد.
اسالمی و مقاومت ،خروج آمریکاییها از منطقه اتفاق م 
آیتاهلل رئیسی با تقدیر از زحمات و خدمات سال گذشته
همکارانش در دستگاه قضایی اظهار داشت :در سال جدید که
با مسأله کرونا مواجه شدیم ،باید دادرسیهای الکترونیکی و
تهای
غیرحضوری با فوریت در دستور کار قرار گیرد و فعالی 

قضایی به نحوی پیگیری ش��ود که هم جان مردم و هم جان
همکاران ما حفظ شود.
رئیس قوهقضائیه در جلس��ه مسؤوالن عالی قضایی ضمن
انتقاد از انتش��ار اخبار متناقض از سوی مسؤوالن اجرایی در
رابط��ه با مدیریت بحران کرونا ،تاکی��د کرد« :اقتضای تدبیر
این اس��ت که در تزاحم بین س�لامت مردم و گشایش برخی
کس��بوکارها ،حفظ جان مردم در اولویت قرار دارد» .آیتاهلل
رئیسی در حالی این سخنان را ابراز داشت که چند روز قبل
حسن روحانی ،دستور «بازگشایی زمانمند کسبوکارها» را
مورد توافق دیگر سران قوا عنوان کرده بود.
به گزارش «وطن امروز» ،در حالی که بسیاری از کارشناسان،
حرکت کش��ور به سمت عادیسازی فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی را خطری بزرگ برای سالمت مردم و حفظ جان آنان
در برابر ویروس کرونا بیان میکردند ،رئیسجمهور در جلسه
اخیر کابینه از دستور دولت برای بازگشایی کسبوکارها طی
یک روند زمانبندی شده در نهایت تا  30فروردین خبر داد .البته
این تصمیم را باید در پسزمینه عملکرد  7ساله اقتصادی دولت
دید که با تکیه بیش از حد به حوزه سیاست خارجی و چشم
دوختن به برداشته شدن تحریمها و در نهایت شکست برجام و
بیبرنامگی اقتصادی بعد از شکست مذاکرات ،عمال اقتصاد کشور
را با مشکالت جدی و عدیدهای مواجه کرد که در نتیجه آن در
بحبوحه درگیری کشور با بحران کرونا ،تعطیلی طوالنیمدت
واحدهای اقتصادی امکانپذیر نباشد و بخش جدیای از بدنه
اجتماعی را برای تهیه نیازهای اولیه محتاج و مستاصل کند.
نکت��های که در میان س��خنان رئیسجمهور جلب توجه
میکند این اس��ت که روحانی تصمیم دولت برای بازگشایی
واحدهای اقتصادی را مورد توافق سران قوا اعالم کرد؛ ادعایی
که سخنان دیروز آیتاهلل رئیسی خالف آن را اثبات کرد .رئیس
قوهقضائیه در جلسه شورای مسؤوالن عالی قضایی ،در معادله
سالمتی مردم یا بازگشایی برخی کسبوکارها ،سنگینی را به

کفه سالمتی مردم داد که این حاکی از نگاه منتقدانه آیتاهلل
رئیسی به تصمیم هیات دولت است .حال سوال اینجاست :با
وجود این اختالف نظر ،رئیسجمهور چگونه تصمیم دولت خود
را به همه ارکان نظام تس��ری داده و آن را مورد حمایت همه
ارکان معرفی میکند؟
الزم به یادآوری اس��ت این نخس��تینبار نیست که حسن
روحانی س��ران قوای دیگر را نیز در تصمیمات خود ش��ریک
معرف��ی میکند در حالی که کمی بعد خ�لاف آن به اثبات
میرسد .به عنوان مثال ،رئیسجمهور در مساله گرانی بنزین
ب��ه گونهای وانمود کرد که تصمیم و نحوه اجرای آن کامال با
موافقت سران قوا صورت گرفته ،در حالی که چندی بعد آیتاهلل
رئیس��ی از نحوه اجرای طرح گرانی بنزین انتقاد کرد و اظهار
داشت برای اجرای این طرح شرط و شروطی داشته که دولت
به آنها بیتوجهی کرده است.
به این ترتیب به نظر میرسد رئیسجمهور اصرار دارد که
منشأ تصمیمات خود را از چارچوب دولت خارج کرده و پای
قوا و ارکان دیگر را هم به این تصمیمات بکشاند تا مسؤولیت
عوارض احتمالی ناش��ی از این سیاس��تها را از دوش دولت
برداشته و آن را به دیگر قوا نیز تسری دهد.
گفتنی اس��ت آی��تاهلل رئیس��ی در این جلس��ه از نحوه
اطالعرس��انی دولت به مردم نیز انتقاد کرده و اظهار داش��ته
که تناقضگوییهای مس��ؤوالن اجرایی موجب س��ردرگمی
مردم میشود.
اشاره سخنان رئیس قوهقضائیه به اظهارات دوگانه اخیر در
دولت است که از یک طرف شخص رئیسجمهور برخی نقاط
کش��ور را در وضعیت س��فید اعالم کرد اما بالفاصله کیانوش
جهانپور ،سخنگوی وزارت بهداشت با رد این موضوع اعالم کرد
هیچ نقطهای در ایران در وضعیت سفید قرار ندارد .این اتفاق در
حالی افتاد که حسن روحانی در همان روز شایعه اختالف در
دولت را «شیطنت رسانههای خارجی» عنوان کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه از انجام نخستین تراکنش ساز و کار مالی اروپا بعد از حدود  2سال معطلی خبر داد

اینستکس ،زیر یک میلیون یورو

گروه سیاسی :اظهارات جدید سخنگوی وزارت امور خارجه
نشان میدهد سازوکار ادعایی اروپا برای جبران تحریمهای
آمریکا عمال سرکاری بوده و آنچنان که منتقدان پیشبینی
میکردند صرفا اقالم بهداشتی و دارویی را آن هم به صورت
محدود در بر خواهد گرفت.
به گزارش «وطن امروز» ،س��یدعباس موس��وی دیروز
(دوش��نبه) در نشس��ت خبری با خبرن��گاران که از طریق
ویدئو کنفرانس پخش شد ،ضمن تشریح آخرین تحوالت
عرصه سیاست خارجی به سواالت اصحاب رسانه پاسخ داد.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی درباره اولین تراکنش
مالی اینس��تکس عنوان کرد :اینس��تکس مقدمهای است
که کش��ورهای اروپایی به س��ایر تعهداتشان عمل کنند.
اینستکس فینفسه تعهدی نیست ،آنها اینستکس را ایجاد
کردند که راهی باشد برای اجرای تعهدات یازدهگانهای که
بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام داده بودند .چندینبار
به تعویق افتاد و یک سال و نیم طول کشید .اخیرا تراکنش
را با اعتبار چندصد هزار یورویی انجام داده و آن هم با دارو
و تجهیزات پزشکی .انتظار ایران این است که بقیه تعهدات
را انج��ام دهند ،این مبادالت و ارتباطات میتواند از طریق
اینس��تکس باشد .موسوی افزود :راهاندازی اینستکس را به
فال نیک میگیریم ولی همه تعهدات اروپاییها نیست.
اظهارات س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی درباره میزان
عملکرد اینستکس در حالی است که  2سال از خروج آمریکا
از برجام میگذرد و قرار بود اروپاییها تا  2ماه پس از این
اقدام آمریکا در اردیبهشت  97مطالبات ایران از این توافق
را در قالب تعهدات یازدهگانه اجرایی کنند .با این حال ،در
شرایطی که ایران گامهای کاهش تعهدات هستهای خود را
هم در  5مرحله برداشته است ،کماکان انفعال و بیانگیزگی
اروپا در این زمینه مشهود است.
این در حالی است که بهرغم توافقات اولیه در این مدت
اروپا نه از ایران نفت خرید و نه اقدامی جهت تسهیل مراودات
مالی و بانکی با ایران انجام داد .چنانکه پیشبینی میش��د
و آمریکاییها نیز تهدید کرده بودند ،این س��امانه به هیچ
وجه اقالم تحریمی را در بر نگرفته و صرفا برخی کاالهای
بشردوستانه چون غذا و دارو را شامل میشود؛ سطحی که
به هیچوجه قابل قیاس با مطالبات ایران از برجام نبوده و به
نظر میرسد دیپلماسی  2ساله دولت روحانی تحت عنوان

موسوی در پاسخ به سوالی با بیان اینکه هیچ درخواستی
برای ارسال کمکهای پزشکی و درمانی از آمریکا نداشته
و نخواهیم داشت ،گفت :ما از سردمداران آمریکا درخواست
کمک نداریم .آنچه ش��اهد بودیم آنها میخواستند از این
فرصت استفاده کنند و ایران پای میز مذاکره بیاید.
وی ادامه داد :اگر منظورشان این باشد که ما درخواست
رسمی برای رفع تحریمها نداشتیم ،اقداماتی که ایران انجام
داده و درخواس��تهای مقامات ما از س��ازمانها و دبیرکل
سازمان ملل و رای موقت دیوان بینالمللی دادگستری همه
نشانگر آن است که ایران تحریمهای آمریکا را به رسمیت
نمیشناسد و خواستار برچیدن این تحریمهاست.

■■مبارزه رسانههای فارسیزبان با ملت ایران

برجام اروپایی عمال به سرانجام نرسیده است.
این در حالی است که در همین مدت شاهد کمکهای
گس��ترده کش��ورهایی چون چین در میانه بحران کرونا به
ایران هس��تیم؛ موضوعی که در قیاس با رویکرد تحریمی
کش��ورهای غربی ،بار دیگر ضرورت اجرای سیاست نگاه به
شرق را پیشروی ناظران و مسؤوالن قرار داده است.

کشورها شکل بگیرد .در ایران ضمن اینکه این همبستگی
بین مردم و اقشار مختلف ایجاد شد ،اقشار مختلفی دست
به ایجاد کمپینهای جهانی زدند و بعد انسانی موضوعات و
تحریمهایی را که ایران و برخی کشورهای مستقل دیگر با
آن مواجهند ،برجسته کردند که از این کمپینها قدردانی
میکنم.

موسوی در بخش دیگری از سخنانش با همه دولتها و
ملتهایی که ویروس کرونا در آن کشورها شیوع یافته ابراز
همدردی کرد و ادامه داد :از رنج کسی خوشحال نیستیم و با
همه ابراز همدردی میکنیم ،اگرچه برخی دولتها و کشورها
خواستند این موضوع را سیاسی کرده و از این آب گلآلود
در دنیا ماهی خود را بگیرند ولی ملت ایران اینگونه نیست.
س��خنگوی دستگاه دیپلماسی به کمکهایی که دولت
و ملت ایران در مبارزه با کرونا دریافت کرده اس��ت ،اشاره
کرد و افزود ۳۰ :کش��ور و سازمانهای مردمنهاد و ایرانیان
مقیم خارج از کشور از طریق سفارتخانههای ما کمکهایی
را جم��عآوری و ارس��ال کردن��د که ج��ا دارد از همه آنها
قدردانی کنم.
وی افزود :این ویروس باعث شد همبستگی جهانی بین

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی عنوان
کرد :رفع تحریمها درخواس��ت عمومی و رسمی است که
مقامات ما ،رئیسجمهور و وزیر امور خارجه ما بیان میکنند.
ما این تحریمه��ا را نمیپذیریم .وزیر امور خارجه ایران به
همتایان خود در این زمینه نامه نوش��ت .رای موقت دیوان
بینالمللی دادگس��تری آمریکا را مکلف کرده تحریمهای
غیرانس��انی را بردارد .ایران به زبانهای مختلف درخواست
خود را مطرح کرده ولی با خوی زورگویی آمریکا همه این
درخواستها و اظهارات رسمی نادیده گرفته شده و دنبال
بهانهجویی جدید هستند.
وی خاطرنشان کرد :دولت و ملت ایران اعتمادی به این
حرفها ندارند و انتظار کمکی از آنها نداریم .به خیرش��ان
امیدی نداریم ،شر نرسانند.

■■برخی دولتها از آب گلآلود کرونا ماهی گرفتند

■■به خیر آمریکاییها امیدی نداریم ،شر نرسانند

موس��وی در پاس��خ به سوالی درباره رس��انههای معاند
فارس��یزبان و تالشهای منفی آنها در این ش��رایط علیه
ایران نیز گفت :رویکردی که اینها در پیش گرفتند در حالی
که ملت ایران درگیر مبارزه با ویروس کروناس��ت و مشکل
جدی است و آثار و تبعات زیادی دارد ،اینگونه بود که برای
تضعیف روحیه و خالی کردن دل مردم ،با جعل اخبار و آمار
و برجسته کردن برخی نقاط ضعفی که در همه جای دنیا
هست ،ش��روع به سمپاشی و ایجاد مانع در راه این مبارزه
کردند که ابراز تاسف میکنیم و بارها به آنها اعالم کردیم
اگر ایرانی هم نیس��تید ،انسان که هستید و در این شرایط
که انسانها به هم احتیاج دارند اینگونه سوءاستفاده کردن
در شأن انسان و بشر نیست.
س��خنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد :نشان دادند
چهره و ماهیت آنها ضدانسانی و ضدبشری و حتی خالف
س��رزمینی است که در آنجا متولد شدهاند و این رویکرد را
علیه هممیهنان و سرزمین خود و موجودیتی به نام ایران
انج��ام میدهند .به قول ما ایرانیه��ا نانی را که میخورند
آغشته به خون مظلومان و بیگناهان در کشور ما میکنند.
ما پیگیریهای حقوقی را از قبل در این زمینه به عمل آوردیم
و انگلیسیها قانونی گذاشته بودند که جلوی انتشار اخبار
دروغ و ک��ذب را بگیرند و با آن برخورد کنند .من قبال نیز
استقبال کردم که اگر چنین اقدامی صورت میگیرد شامل
حال رسانههایی که در لندن هستند و از بودجههای دولتی
آنها و کشورهایی مثل عربستان تغذیه میکنند نیز بشود و
امیدواریم به جایی برسد.

