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    باز جاي شكر دارد
فرشاد مهدي پور در توئيتي نوشته است: 

رئيس جمهور ب��راي دو هفته آين��ده مديريت كرونا 
در ايران، تصميمات��ي را اعالم كرده؛ ف��ارغ از اينكه 
اين اقدامات درست اس��ت يا نه، نفس اينكه دولت تصميم مي گيرد، با 
مردم مس��تقيم حرف مي زند و حاال همه مي دانند كه كسي هست كه 

مسئوليت وضع به عهده اوست، جاي قدرداني دارد. 
........................................................................................................................

    حاال چه بگوييم؟!
سيدنظام الدين موسوي توئيت زده كه: 

چندي پيش عباس عبدي نوشت رئيس جمهور با سختگيري ها موافق 
نيس��ت چون اصاًل در پي مذاكره با امريكا بر بستر اپيدمي كروناست. 
گفتيم ان شاءاهلل گربه است! حاال كه به رغم هشدار مسئوالن بهداشتي 
مبني بر اوج گي��ري دوباره كرون��ا، رئيس جمهور دس��تور داده مراكز 

اقتصادي از ۲۰فروردين باز شود، چه بگوييم؟
........................................................................................................................

     ايران و صندوق بين المللي پول
 سيدياسر جبرائيلي در توئيتي، پس از مخالفت صندوق بين المللي پول با 

درخواست وام ايران، نوشته است:
 ايران حدود 4/8 ميليارد دالر در صن��دوق بين المللي پول موجودي 
دارد. اين موجودي، هيچ آورده اي براي اقتصاد ايران نداشته و نخواهد 
داش��ت و رويكرد و كاركرد صن��دوق تأمين كننده اهداف سياس��ي- 
اقتصادي ايران نيست. دولت بايد در اسرع وقت نسبت به برداشت اين 

پول و صرف آن در جهت منافع ملي اقدام كند. 
........................................................................................................................

     دنياي قدرتمندها
حسين مهدي تبار نوشته است: 

حقوق بين الملل؟ كشك. انصاف؟ كش��ك. حقوق بشر؟ كشك. بانك 
جهاني ايران را جزو مس��تحقين وام نمي داند. چرا؟ چون كم سختي 

داريم؟ نه. چون قدرت نداريم. 
چون امريكا زورش مي رس��د. چون امريكا همه كاره است. چون همه 

چيز اين دنيا قدرت است. 
........................................................................................................................

    بربريت فرانسوي ها
ميثم به روش نوشته است: 

دو پزشك فرانسوي دارند در يك برنامه زنده تلويزيوني بحث ميكنن كه 
هر درمان جديدي براي  كرونا بايد اول در آفريقا آزمايش بشه، همانطور 
كه آزمايش درمان  ايدز اول روي كارگران جنس��ي انجام شد! بربريت 
برخي از اين پرچمداران سفيد آزادي و تمدن و حاميان حقوق بشر، در 

زمان بحران خوب ميزنه بيرون!
........................................................................................................................

      نقش بسيجي ها
عليرضا گرائي در توئيتي نوشته است:

 امريكا، انگليس، فرانسه و... از نظر پزشكي و تجهيزات احتماالً از ما عقب 
نيستن اما چرا با وجود دروغ هاشون در پنهان كردن آمار كرونا وضعيتشون 
از ما بدتره؟جواب اينجاست: در ايران ۲ميليون بسيجي مشغول ضدعفوني 
كردن معابر، س��اخت تجهيزاتي نظير ماس��ك و كمك به بيمارستان ها 

هستند. تفاوت اينجاست... 
........................................................................................................................

     فلج نشده ايم!
شهاب اسفندياري نوشته است:

 شهردار تهران در گاردين نوشته تحريم ها دارد تالش ما براي مقابله 
با كرون��ا را »فلج مي كند«. س��ال ها امريكايي ها گفتن��د تحريم هاي 
»فلج كننده« وضع كردي��م و ملت ايران ثابت كرد به  رغم فش��ارها و 
سختي ها »فلج« نشده اس��ت. آقاي ش��هردار! لطفاً از طرف خودتان 

صحبت كنيد. 
........................................................................................................................

     روحاني و چرخش همزمان دو چرخ
رضا سراج در كانال شخصي خود در تلگرام نوشت: 

روحاني در سال ۹۲ با شعار »چرخش همزمان 
چرخ هسته اي و چرخ اقتصاد« جامعه را شرطي 
نمود و در انتخابات رياست جمهوري به پيروزي 
رسيد. پرزيدنت سپس با استفاده از اين برساخِت دوگانه، برجام 
را به ايران تحميل كرد كه نتيجه آن در صنعت هسته اي، اقتصاد 
كش��ور و معيش��ت مردم #هيچ ش��د. روحاني در ۱۷ فروردين 
گفت: »س��المت مردم اولويت نخست اس��ت، اما چرخ اقتصاد 
نيز بايد حركت كند.« به نظر مي رس��د پرزيدنت درصدد است 
با برس��اخت و دوگانه  چرخش همزماِن چرخ سالمت و اقتصاد، 
همان مسير آزمون شده و بي نتيجه برجام را ريل گذاري نمايد. 
اگر واقعاً س��المت مردم اولويت نخس��ت بود، مي شد از فرصت 
تعطيالت براي اعمال محدوديت و قطع زنجيره انتقال ويروس 
كرونا استفاده كرد تا با بازگشت سالمت به جامعه، فعاليت هاي 
اقتصادي ني��ز بي خطر آغاز گ��ردد. ترفند فرار ب��ه جلو و ايجاد 

»بحران- مذاكره« براي مردم نخ نما شده است.

يک فعال سياسی:
كنترل كرونا منوط به رفع تحريم نيست

ب�راي مقابله با كرون�ا از نظ�ر علمي نيازي ب�ه ديگ�ران نداريم و 
در اي�ن ش�رايط باي�د ب�ه ق�درت ت�وان داخل�ي توج�ه كنيم، 
زي�را قطع�ًا از عه�ده كنت�رل اي�ن بيم�اري برخواهي�م آم�د. 
حسين كنعاني مقدم، دبير سياسي جبهه ايستادگي در گفت وگو با مهر 
درباره ظرفيت هاي داخلي كش��ور براي مقابله با بيماري كرونا گفت: 
امنيت مقوله اي است كه كش��ورها در اين زمينه بايد متكي به قدرت 
و توانايي داخلي خود باش��ند، خصوصاً در مسائل بهداشتي با توجه به 
اينكه مورد اخير يك اپيدمي جهاني است و غالب كشورها درگير رفع 
مشكالت داخلي خود هستند، انتظار كشيدن براي كمك هاي خارجي 

نوعي ساده انگاري است. 
وي افزود: با توجه به قدرتي كه كشور ما از نظر علمي و دانش پزشكي 
دارد و يكي از كشورهاي مطرح در علوم پزشكي است به نظر مي رسد 
تاكنون توانسته است از اين امكانات داخلي به خوبي بهره بگيرد، اگر چه 

تا حدودي در توزيع برخي موارد مشكالتي هست. 
وي همچنين گفت: ما از نظر علمي نيازي ب��ه ديگران نداريم و به نظر 
مي آيد كه بايد در اين شرايط بيشتر به قدرت توليد داخلي خود توجه 

كنيم و قطعاً از عهده كنترل اين بيماري نيز بر خواهيم آمد. 
اين كارشناس سياسي با اشاره به اينكه حتي ممكن است واكسن اين 
بيماري نيز نخستين بار در ايران س��اخته شود، گفت: ما نمي توانيم 
براي اينكه امريكا امكانات بهداش��تي در اختيار ما قرار دهد زير بار 
تحريم هاي ظالمانه اين كش��ور برويم. كنعاني مقدم در پايان تأكيد 
كرد: در شرايط فعلي به نظر مي رسد كشورهاي دنيا تا مدتي مرزهاي 
كشورشان را به روي يكديگر ببندند و از اين جهت نمي توان چشم به 
رفع تحريم ها و كمك كش��ورهاي ديگر داشت و كنترل اين بيماري 

نيز منوط به رفع تحريم ها نيست.

مهدی پورصفا
   گزارش

يكي از مهم ترين مس�ائلي كه هم اكنون كش�ور با 
آن درگير مي باشد، بحث تحريم دارو و تجهيزات 
پزشكي است. تجهيزاتي كه با تحريم هاي يكجانبه 
از سوي امريكا يا امكان رسيدن به ايران را ندارد يا 
امكان تبادل مالي براي خريد آنها فراهم نيست. اين 
در حالي است كه درخواست هاي متعددي از سوي 
رهبران مختلف جهان براي لغو اين تحريم ها مطرح 
شده كه تاكنون هيچ كدام از آنها به جايي نرسيده 
است و مقامات امريكايي اعالم كرده اند كه به هيچ 
عنوان به دنبال لغو تحريم ها نخواهند بود. در وهله 
اول شايد بسياري دولت ترامپ را مقصر اين مسئله 
بدانن�د، اما واقعيت اين اس�ت كه مح�دود كردن 
ورود دارو و غذا به ايران نتيجه اقداماتي اس�ت كه 
دولت اوباما در سال هاي آخر دولت خود انجام داد. 
در سال هاي ۲۰۱5 و ۲۰۱6 و در حالي كه همچنان 
دولت اوباما ب��ه برجام متعهد ب��ود، دو تحريم ويژه 
عليه ايران وضع ش��د؛ يكي از آنها تمديد ۱۰ ساله 
تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران بود و ديگري 
جمع كردن تحريم هاي گوناگون تروريستي و حقوق 
بشري در قالب قانوني به نام كاتسا بود. اين قانون با 
ايجاد يك برچس��ب جديد تحريمي تمام راه هاي 

خريد غذا و دارو را از سوي ايران بست. 
   پاسخ به فعاليت هاي منطقه اي و موشكي 

پس از تصويب معاهده برجام در مجالس قانونگذاري 
ايران و امري��كا، مقامات اصلي متول��ي تحريم ها در 
امريكا در واكنش به برخي س��ؤاالت درباره برداشته 
شدن فش��ار هاي تحريمي عليه ايران نسبت به اين 
نكته ابراز اطمينان كردند كه فش��ار ها عليه برخي 
نهاد ها از جمله سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در 
قالب تحريم هاي حقوق بش��ري، موشكي و مسائل 
مربوط به تروريس��م حفظ خواهد شد. در حقيقت 
اميدواري اصلي امريكا به اين بود كه ايران در دوران 
پسابرجام و با استفاده از ابزار هاي اقتصادي سمت و 
سويي تازه را دريافت كند و عمالً از مسير انقالبي خود 
خارج شود. در اين صورت ايران به طور كامل تبديل 
به دولتي قابل مديريت براي غرب شده و خطرات آن 

براي امريكا به حداقل خواهد رسيد. 
با اين حال اين اتفاق نه تنها رخ نداد، بلكه عماًل رويكرد 
ايران در خصوص منطقه به ش��دت مستحكم تر شد. 
پيشرفت ايران در منطقه سبب شد تا امريكايي ها در 
همان دوران برجام به دنبال تش��ديد فشار تحريمي 
عليه سپاه پاس��داران انقالب اس��المي باشند. برخي 
از اين تحريم ها آنچنان س��ختگيرانه بود كه بعضی از 
مقامات وزارت امور خارجه امريكا به اين نكته اش��اره 
كردند كه تصويب اي��ن قوانين حتي مي تواند ماهيت 
برجام را نيز با خطر مواجه كند. پاس��خ امريكا به اين 
مسئله تصويب تحريم هايي موسوم به تحريم كاتسا بود. 

اين تحريم ها در دوران اوباما با اين هدف تصويب شد 
تا بتواند برنامه هاي ايران را در حوزه هايي غير از بحث 
هسته اي مهار كند.  از همين رو بود كه اتفاقاً با استفاده 

از اين قانون راه هاي عبور ايران از تحريم ها را ببندند. 
   دولت اوباما چگونه جلوي خريد دارو و غذا 

را به ايران گرفت
واقعيت اين اس��ت كه تا قبل از تصويب قانون كاتسا 
ايران مي توانس��ت از برخي معافيت هاي تحريمي در 
قوانين امريكا براي خريد غذا و دارو استفاده كند. اين 
معافيت ها عمدتاً در قانون سيسادا و همچنين قانون 
تحريم ايران و سوريه آمده كه به ايران اجازه مي داد تا با 
وجود تحريم هاي يكجانبه امريكا براي خريد غذا و دارو 

از سيستم دالر استفاده كند. 
با اين حال با تصويب قانون كاتسا در سال ۲۰۱5 عماًل 
چنين مسئله اي در مقابل ايران به طور كامل سد شد. 
دليل اين مسئله هم اين بود كه قوانين جديد با تحريم 
كردن بانك ها و مؤسسات مالي ايراني به بهانه كمك به 
سازمان هاي تروريستي هر نهاد مالي همكار را نيز وارد 

ليست تحريم هاي امريكا مي كرد. 
اين برچس��ب جديد تحريمي عماًل س��بب مي شد تا 
امكان استفاده از معافيت هاي قبلي براي ايران لغو شود. 

اين در حالي بود كه حتي در اوج تحريم هاي يكجانبه 
در سال هاي پيش از برجام باز هم امكان خريد دارو و 
غذا براي ايران فراهم بود، اگرچه افزايش قيمت دالر 

سبب مشكالتي براي بيماران ايراني شده بود. 
به عنوان مثال مؤسس��ه بين المللي »صلح، عدالت و 
حقوق بشر« گزارش سپتامبر ۲۰۱3 خود را به تأثيرات 
تحريم ها بر زندگي روزمره مردم ايران اختصاص داد و 
نوشت: »تحريم ها عليه ايران به ويژه بعد از سال ۲۰۱۲ 
به سمت ش��هروندان تغيير جهت داده اند و تأثيرات 
مخرب آنها به جاي اينكه فرايند ساخت فناوري هاي 
هسته اي را نش��انه بگيرد، مس��بب ايجاد يك بحران 
انساني عميق شده اس��ت. اين نهاد غيرانتفاعي فعال 
در زمينه حقوق بش��ر براي بررسي تأثيرات تحريم ها 
بر زندگي بيماران و كيفيت زندگي مردم عادي چهار 
نمونه متشكل از بيماران سرطاني )بيماري پرمرگ و 
مير(، بيماران آسم )نماينده بيماري هاي پرشيوع مؤثر 
بر كيفيت زندگي(، بيماري ام اس )به عنوان يك بيماري 
پرشيوع( و جراحي ديستوني و پاركينسون )به عنوان 
جراحي نيازمند به فناوري ها باال( گردآوري كرده و از 

آنها مصاحبه كرده است. 
همچنين بان كي مون، دبيركل وقت سازمان ملل متحد 

در اكتبر ۲۰۱۲ نيز در گزارش��ي اعالم كرد كه مردم 
ايران زيرفشار قرار گرفته اند و تحريم ها موجب شده تا 
شركت هاي دارويي از فرستادن دارو به ايران خودداري 
كنند. وي همچنين به افزايش قيمت كاالها و مايحتاج 

عمومي مردم در ايران اشاره كرد.
   كاتسا چه مي گويد

قانون كاتسا بخش هاي مختلفي را در برمي گيرد، اما 
مهم ترين بخ��ش آن كه به گون��ه اي ديگر بخش هاي 
مالي ايران را مورد هدف قرار مي دهد، مربوط به حوزه 
موشكي و گس��ترش همكاري ها براي فشار بيشتر به 
ايران اس��ت. بخش چهارم اين قانون به طور كامل به 
تحريم گروه ها و اشخاصي اختصاص يافته است كه به 
برنامه موشكي ايران كمك مي كنند. در حقيقت اين 
بخش از اين قانون مي تواند بسياري از نهادهاي داخلي 

ايران را تحت فشار قرار دهد. 
برنامه موشكي ايران به عنوان بخش��ي از برنامه ايران 
براي دفاع از خود در قالب ارگان هايي همچون وزارت 
دفاع پيگيري مي شود. به اين ترتيب نهادهايي همچون 
بانك مركزي ايران به عن��وان تأمين كننده هزينه اين 
برنامه موش��كي ايران، مي توانند وارد ليس��ت س��ياه 

تحريم ها شوند. 

در كنار اين شركت هاي بين المللي به منظور كاهش 
ريس��ك خود در هرگونه مبادله با اي��ران از حضور در 
فعاليت هاي مشكوك به پيشبرد برنامه موشكي ايران 
خودداري خواهند كرد. در صورت تفسير سختگيرانه 
امريكا از اين قانون عماًل تمام شركت هاي خارجي بايد 
ثابت كنند كه فعاليت هاي آنان تأثيري در پيش��برد 

فعاليت هاي موشكي ايران نخواهد داشت. 
اين تفس��ير حوزه هايي همچون فلزات، نرم افزارهاي 
مهندسي، صنايع شيميايي، مواد نوتركيب و همچنين 
سيستم هاي هدايت را در بر مي گيرد و ايران را عماًل از 

حوزه در اين فعاليت محروم مي كند. 
به نظر مي رسد كه امريكايي ها درصدد تحميل رژيم 
جديدي از تحريم هاي موشكي به ايران هستند تا حتي 
اگر بر پايه الحاقيه دوم قطعنام��ه ۲۲3۱ تحريم هاي 
بين المللي ايران در حوزه موشكي بعد از هشت سال 
لغو گرديد، باز هم همچنان سايه تحريم هاي يكجانبه 

موشكي عليه ايران باقي بماند. 
در كنار تالش براي تحريم ه��اي يكجانبه امريكا در 
حوزه موشكي، تروريس��م و حقوق بشر امريكايي ها 
به شدت به دنبال اين هس��تند كه تا در اعمال اين 
تحريم ها به يك هماهنگي جدي با اروپا دست يابند. 
امريكايي ها به خوبي آگاهند ك��ه هماهنگ نبودن 
اروپايي ها در تحريم ايران مي تواند، سبب ناكارآمدي 

آنها در صحنه بين المللي شود. 
يكي از داليل موفقيت امريكايي ها در اعمال تحريم هاي 
هسته اي عليه ايران هماهنگي جدي اروپايي ها براي 
مسدود كردن مسير هاي نقل و انتقال مالي با ايران بود. 
براس��اس اين قانون رئيس جمهور امريكا بايد ۹۰ روز 
پس از اجراي اين قانون و پس از آن هر ۱8۰ روز يك 
بار گزارش��ي را در خصوص اعمال تحريم هاي مرتبط 
با حوزه تروريس��م، برنامه موشكي ايران و حقوق بشر 
ارائه و مشخص كند كه اروپايي ها در چه حوزه هايي از 

پيگيري تصميم امريكايي ها طفره رفته اند. 
اتخاذ چنين تدابيري مي تواند در اين قانون به عنوان 
يك اهرم فشار بر ضد كشورهاي اروپايي عمل كند تا 
آنها را مجبور به پيروي از تحريم هاي امريكايي ها كند. 

   تالش براي تطهير نظام امريكا
دولت ترامپ به طور حتم دولت شروري در وارد كردن 
فشار عليه مردم ايران است، اما نبايد فراموش كرد كه 
دولت اوباما بود كه زيرساخت هاي قانوني براي اجراي 
چنين تحريم هاي��ي را در فض��اي بين المللي فراهم 
كرد. شايد بيان اين موارد در شرايط فعلي الزم باشد 
تا جامعه ايراني به ابعاد اي��ن توطئه پي ببرد. به طور 
حتم محدود كردن شرايط فعلي به دولت ترامپ به 
نوعي تالش براي تبرئه كردن كل نظام امريكا از فشار 
بي رحمانه اي است كه در اين روزهاي شيوع كرونا به 

ايران وارد مي شود.

چرا شرايط فعلي تنها نتيجه شرارت هاي ترامپ نيست؟

ترامپ مجری تحريمی است كه اوباما طراحی كرد

بي�ش از 40 روز از آخرين جلس�ه علني مجل�س مي گذرد. 
مجلسي كه مطابق قانون اساسي قدرتي دارد كه در شرايط 
خاص تنها نه�اد تصميم گيرنده در مورد درخواس�ت دولت 
برای »اعمال مق�ررات منع آمد و ش�د و حكوم�ت نظامي« 
ا س�ت، در عمل، هنگام ب�روز يك�ي از خاص ترين ش�رايط 
كش�ور در دهه هاي اخير، از حلقه مديريت كشور كنار رفت 
و نتوانس�ت حتي خود را س�رپا نگ�ه دارد. حاال پ�س از اين 
هفته هاي طوالن�ي تعطيلي و در حالي ك�ه رئيس مجلس به 
دليل ابتال به ويروس كرون�ا پس از بازديد از بيمارس�تان ها 
در قرنطينه خانگي به سر مي برد، نمايندگان مجلس تازه از 
نحوه تشكيل جلسات مجلس در روزهاي آينده مي گويند. 
اين در حالي اس�ت كه پيش از اين، تشكيل مجازي جلسات 
به رياس�ت علي الريجاني به دليل غيبت نمايندگان مجلس 
در جلس�ه آنالي�ن، موفقيت آميز نب�ود و عم�اًل مجلس به 
دليل به حد نصاب نرس�يدن تعداد حاضران، تشكيل نشد. 
در روزهاي اخي��ر، خبري هم در مورد طرح س��ه فوريتي برخي 
نمايندگان مجلس براي تعطيلي كل كشور منتشر شد كه با توجه 
به تعطيلي مجلس روشن نيست قرار است اين طرح كجا بررسي 
شود و چند امضا دارد و پيوست هاي رسانه اي و فرهنگي و مهم تر 
از همه، اقتصادي آن چيست؟ برخي معتقدند نمايندگان مجلس 
براي »خالي نبودن عريضه« و خارج كردن خود از سايه سنگين 
اتهام »بي عملي« از طرح سه فوريتي سخن مي گويند، در حالي 

كه عماًل براي تبعات آن فكري نكرده اند. 
به تأخير انداختن بررسي اليحه بودجه سال ۹۹ توسط مجلس 
نيز موجب بن بست »بي بودجه ماندن كش��ور« شد كه نهايتاً با 
تقاضاي رئيس مجلس و ورود رهبري با حكم حكومتي، كم كاري 

نمايندگان مجلس تا حدي جبران شد. 
   مجلسي ها سرانجام به بهارستان مي آيند؟

حجت االس��الم مجتبي ذوالن��وري، رئيس كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو 
با خبرگزاري فارس، خبر از »تش��كيل جلس��ه مجلس شوراي 

اسالمي در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه هفته جاري با حضور 
نمايندگان« داده است. 

او توضيح داده كه در جلسه علني سه شنبه »نمايندگان وضعيت 
حوزه هاي انتخابيه و مجموعه عملكردهاي خود را در طول اين 
مدت تش��ريح مي كنند و همچنين درباره اوضاع كرونا، جلسات 
مجلس و فعاليت و تالشي كه مجلس در اين خصوص بايد داشته 

باشد، بحث و تبادل نظر خواهد شد.«
در واقع حدود دو ماه پ��س از آغاز كرونا در اي��ران، مجلس تازه 
مي خواهد بررسي كند كه چه »تالش��ي« مي تواند انجام دهد و 
طبق گفته ذوالنوري صحبت شود در مورد »كمكي كه مجلس 
مي تواند براي دولت و مردم داش��ته باش��د تا از اين شرايط عبور 
كنيم.« ذوالنوري گفته اس��ت: »چهارشنبه نيز اخذ رأي اعتماد 
و بررسي صالحيت وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي را خواهيم 
داشت.« وزارت جهاد كشاورزي هم به دليل كم كاري دولت و به 
تأخير انداختن معرفي وزير و منقضي شدن تاريخ سرپرستي، با 

اجازه رهبري بدون سرپرست نشد!
او در ادامه بيان كرده است: »با توجه به اينكه بسياري از مشاغل 
تعطيل شده و به گونه اي است كه فرد نان شب خود را از كار روزش 
بايد تأمين كند و اكنون چون كار وي تعطيل اس��ت در مضيقه 
است، لذا بايد براي اينها تصميم گيري و كمك شود. همچنين در 
بحث توليد نيز بحث خواهد شد چه بايد كرد تا توليد متوقف نشود 
و آسيب نبيند و با توجه به ضرورت طرح فاصله گذاري اجتماعي 

چه كاري بايد كرد كه توليد آسيب نبيند.«
اينكه مجلس پس از هفته ها تعطيلي سرانجام اين امور ضروري را 
بررسي مي كند، جاي قدرداني دارد! گرچه همچنان جاي ترديد 
است كه مجلس در روزهاي آينده به حد نصاب مي رسد و تشكيل 

مي ش��ود يا خير. در آغاز ورود كرونا و با توجه به ابتالي تعدادي 
از نماين��دگان، تعطيلي مجلس ضروري بود، اما بعد از گذش��ت 
زمان دو هفته كه مدت پنهان كروناست، مي شد جلسات مجلس 

تشكيل شود. 
   يک ماه در مجلس بمانيم!

اكبر رنجبرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي هم 
گفته است: »تعدادي از نمايندگان پيشنهاد كرده اند براي تسريع 
در روند برگزاري جلس��ات علني پارلمان، هيچ ك��دام از آنها به 
مدت يك ماه از ساختمان مجلس خارج نشوند و به خانه هايشان 
نروند. طبق اين پيشنهاد، نمايندگان خواهان اين هستند كه به 
مدت يك ماه و نهايتاً تا فروكش ك��ردن اپيدمي كرونا، با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و دستورالعمل هاي ستاد مقابله با كرونا در 
مجلس حضور داشته باشند و جلسات مجلس و كميسيون ها نيز 

طبق روال به صورت حضوري برگزار شود.«
روشن است كه س��نگ بزرگ، عالمت نزدن اس��ت. باقي مردم 
سركار مي روند و شب به منزل باز مي گردند، نمايندگان مجلس 

هم اينگونه عمل كنند. 
   تعطيلي كل كشور امكان پذير است؟

غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده مجلس در گفت  وگو با 
خانه ملت، در رابطه با طرح سه فوريتي تعطيلي و قرنطينه كامل 
كشور بر اساس اصل ۷۹ قانون اساس��ي، با اشاره به اينكه شيوع 
كرونا شرايط جنگي نيست و واژه جنگ در عرصه حقوقي معناي 
مش��خصي دارد، اظهار كرد: »معتقدم استناد به اصل ۷۹ در اين 
خصوص بي معناست، چراكه اگر بر اس��اس نص قانون بخواهيم 
تفس��ير كنيم، نمي توان اين م��ورد را از آن اس��تنتاج كرد، زيرا 
قانون صراحت دارد... در حالت جنگ و ش��رايط اضطراري نظير 

آن« اگر قانون واژه ياد شده را ذكر نمي كرد، شايد مجال تفسير 
بيشتري بود.«

اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به نص صريح قانون در 
خصوص جايگاه قوه مقننه براي تصويب مقررات و ارائه اختيارات 
مشخص به دولت، تصريح كرد: »نكته دوم، فعال شدن اين اصل 
منوط به تصويب مجلس است. اين بدان معنا نيست كه مجلس 
چنين حقي دارد. باز به قانون ارج��اع مي دهم كه »... دولت حق 
دارد با تصويب مجلس...« كه اين امر تصريح قانونگذار نسبت به 
لزوم تصويب مجلس را در پاره اي از اختيارات اجرايي گوش��زد 
مي كند كه فلسفه آن نشئت گرفته از نظام نيمه پارلماني و نيمه 
رياس��تي ايران اس��ت، بنابراين مقدمه واجب اين اصل، تقديم 
اليحه قانوني توس��ط دولت ب��ه مجلس و واجب بع��دي، تنفيذ 

مجلس است.« 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي اعتقاد دارد 
اگر بر فرض محال، با تفسير اين اصل در راستاي چنين مواردي 
از جمله قرنطينه موافق باشيم، قطعاً دولت به مثابه سكاندار امور 

اجرايي، مسئول ارائه اليحه خواهد بود. 
وي با اشاره به برخي اختيارات دولت براي وضع و اجراي مقررات، 
معتقد است اين تفسير از اس��اس غلط است، چراكه اصاًل نيازي 
به چنان برداش��ت هايي نظير جنگ و... نخواهد بود، بلكه دولت 
با اس��تفاده از صالحيت هاي اختياري و وزارتي )و نه حكومتي!( 
مي تواند مقررات انتظامي و محدوديت هايي وضع كند)كما اينكه 
در۱۰ روز گذشته شاهدش بوديم( به نظر مي رسد وزارتين كشور 

و بهداشت مي توانند به راحتي اين اعمال را اجرا كنند. 
در اصل هفت��اد و نهم قانون اساس��ي آمده اس��ت: »برقراري 
حكوم��ت نظامي ممن��وع اس��ت. در حالت جنگ و ش��رايط 
اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي 
اس��المي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برق��رار نمايد، ولي 
مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از3۰روز باشد و در صورتي 
كه ضرورت همچنان باقي باش��د دولت موظف است مجدداً از 

مجلس كسب مجوز كند.«

آيا مجلس سرانجام تشكيل جلسه خواهد داد؟

مجلس داريم، مجلس نداريم!

گزارش  2  |   كبري آسوپار

در ايران با توجه به ش�رايط پيش آمده درباره كرونا بسياري 
از زنداني�ان ب�ه مرخص�ي آمدن�د، ام�ا امريكا ش�هروندان 
ي�ک كش�ور ديگ�ر را در زندان هاي�ش نگه داش�ته اس�ت. 
علي وقف چ��ي، نماينده مجلس دهم در گفت وگ��و با خانه ملت، 
در خصوص دانش��مندان و اس��اتيد ايراني زنداني در امريكا كه با 
اتهامات واهي بازداشت شده اند، تأكيد كرد: امريكا به شهروندان 
ايراني كه به دالي��ل علمي و تحصيلي در اين كش��ور اقامت هاي 
موقت دارند، به چشم گروگان نگاه مي كند تا بتواند با بازداشت و 

آزار آنها اخاذي كند. 
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسالمي در ادامه با 

تأكيد بر اينكه نهادهاي بين المللي مدعي عدم رعايت حقوق بشر 
گوش كر خود را به سمت ظلم ها و بي عدالتي هاي اعمال شده به 
ايران از جانب امريكا مي گيرند، گفت: دستگاه ديپلماسي كشور 
بايد از دو طريق رايزني هاي در دسترس در كانال هاي ديپلماسي 
غيرعمومي و همچنين پيگيري از دادگاه هاي بين المللي درباره 

وضعيت اين شهروندان ايراني وارد عمل شود. 
وقف چي همچنين تأكيد كرد: واش��نگتن در ترور س��رداران و 
گروگان گيري دانش��مندان ايراني زبانزد عالم اس��ت، در سال 
۹8 ترور وقيحانه شهيدسليماني عمق بغض آنها به بزرگمردان 

ايراني را نشان داد. 

وي با اش��اره به ادعاهاي هميش��گي امريكا درب��اره وضعيت 
زندانيان در ايران گفت: در ايران با توجه به شرايط پيش آمده 
درباره كرونا بسياري از زندانيان به مرخصي آمدند، اما امريكا با 
اين همه ادعاي رعايت حقوق بشر شهروندان يك كشور ديگر 
را در زندان هايش نگه داشته اس��ت. امريكا مسئول سالمتي 
ايرانيان زنداني در امريكاس��ت كه در شرايط فعلي در معرض 

اين بيماري قرار دارند. 
عضو كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي همچنين تأكيد كرد: 
وزير امور خارج��ه و رئيس جمهور بايد در حاش��يه اجالس هاي 
بين المللي كه ش��ركت مي كنند، هميش��ه پيگيري وضعيت اين 

را به خاطر داشته باش��ند، چراكه حمايت از حقوق و زندگي اين 
چهره هاي علمي وظيفه دولت است. 

گفتني ا ست، چند روز قبل محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
كش��ورمان در صفحه توئيتري خود نوش��ت: »اي��االت متحده، 
چندين دانشمند ايراني را بدون هيچ اتهامي يا با اتهامات ساختگي 
تحريمي، به گروگان گرفته و آنها را آزاد نمي كند؛ حتي در شرايطي 
كه دادگاه هاي خودش اين اتهامات پوچ را رد كرده است. اياالت 
متحده حتي از دادن مرخصي درماني به افراد بي گناهي كه در دوره 
شيوع كرونا در زندان هاي دهشتناك زنداني شده اند، خودداري 

مي كند. هموطنان ما را آزاد كنيد!«

امريكا به ايرانيان مقيم موقت به چشم گروگان نگاه مي كند
   خبر


