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سخنگوی وزارت خارجه هشدار داد

ضرباالجل برای توقف اجرای پروتکل الحاقی
و کاهش بازرسیهای آژانس

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایــران بــار دیگر ëëپیامرهبرانقالببهجاییکهمیبایدرفتهاست
هشدار داد که اگر تعهدات طرفهای برجامی تا ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره اظهارات «محمدحســین
سیاست هفته اول اسفند انجام نشــود ،اجرای داوطلبانه فرهنگی» ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس در خصوص سفر
پروتکل الحاقی قطعاً متوقف خواهد شد .سعید قالیباف به مســکو و اینکه وزارت خارجه نتوانست هماهنگی
خطیبزاده در نشســت هفتگی با خبرنــگاران درباره اجرای الزم را بــرای تحویــل پیــام رهبــر انقــاب انجــام دهــد ،با رد
مصوبه مجلس در خصوص توقف اجرای داوطلبانه پروتکل ایــن اظهارات و با اشــاره به اظهارات دســتیار مجلس در این
الحاقی در سوم اسفند ماه گفت :در هفته اول اسفند مطابق خصــوص عنــوان کــرد :وزارت خارجه و خود آقــای قالیباف
بررســیهای فنــی قطعاً اگــر تــا آن روز تعهــدات طرفهای میداننــد وزارت امور خارجه در چه ابعاد و ســطحی و با چه
مقابل انجام نپذیرفته باشــد دولت مکلف اســت براســاس تالشی برای این سفر هماهنگی داشته است.
قانــون مصوب مجلس اجرای داوطلبانــه پروتکل الحاقی را خطیــبزاده اضافه کرد :خوب نیســت از تریبون ســخنگویی
متوقف کند .این زمانبر نیســت و هر روزی فرا برسد میتواند ریاســت مجلــس حرفــی زده بشــود که درســت نیســت .اگر
مصالح ملی اجازه نمیدهد وزارت خارجه بیش از این ورود
اجرا شود.
خطیــبزاده بیــان کــرد :نظارتهــای فراپادمانــی متوقــف کند به این معنا نیست ادعاهای پراکنده مطرح شده ،درست
اســت .اگر دوســتان اصرار دارند
میشــود که نظارتهایی است
مباحث در فضای عمومی گفته
کــه ایران در چارچــوب پروتکل
شود میتوان در صحن مجلس
پذیرفتــه و بــه معنــی توقــف
بیان کرد .ســفر خوبی بود و پیام
تمامی نظارتها نیست .ایران
رهبر انقالب به جایی که میباید
بخشــی از نظارتهــا را نگــه
رفته و انشــاءاهلل برکات و اثرات
خواهد داشت .پروتکل الحاقی
خود را خواهد داشت.
قطعاً متوقف خواهد شد.
ëëفتوای رهبر معظــم انقالب در
ســخنگوی وزارت خارجــه
جایخودباقیاست
تصریح کرد :همــکاری ایران با
وی در پاســخ بــه ســؤالی درباره
آژانــس ادامه خواهد داشــت و
اظهــارات علوی وزیــر اطالعات
ایران طی نامهای همه موارد را
دربــاره برنامــه هســتهای ایــران
به اطالع آژانس خواهد رساند
تصریح کرد :موضع ایران تغییر
و همــه ایــن اقدامات ایــران به
نکرده و بر صلحآمیز بودن همه
سادگی برگشت پذیر هستند به
فعالیتهای هســتهای اســت و
شرطی که طرفهای مقابل به
فتــوای رهبر معظــم انقالب در
تعهداتشانبرگردند.
هیچ کارمند سرکنسولگری ایران
حرمت ســاحهای هستهای در
ëëاز میانجیگری همه اســتقبال
بازداشت نشده است
جای خود باقی است.
میکنیم
خطیــبزاده دربــاره ادعــای مطرح
ëëتستکرونایظریفمنفیبود
خطیــبزاده دربــاره آمادگــی
شــده در رســانههای ترکیــه مبنــی
ســخنگوی وزارت خارجــه
کشــورها برای میانجیگری بین
بــر بازداشــت یکــی از کارمنــدان
همچنیــن در واکنــش بــه اخبار
ایران و امریکا از جمله اظهارات
سرکنســولگری ایــران در اســتانبول
منتشــر شــده مبنــی بر کســالت
مقامــات قطری در ایــن زمینه
سرکنســولگری
کارمند
هیــچ
:

گفــت
محمدجواد ظریف گفت :ایشان
گفت :ما از کمک همه استقبال
رخ
آنچــه
و
نشــده
بازداشــت
ایــران
کســالت مختصری داشــتند که
میکنیم و قطر در بین دوستان
داده بازداشــت یکــی از اتباع ایرانی
موجــب نگرانی شــده بــود ولی
و همکاران نزدیــک منطقهای
در
ترکیه
دولت
با
است،
ورود
هنگام
تست یکشــنبه و دوشنبه ایشان
ایــران قــرار دارد و همــواره
تماس هســتیم و نتیجــه را خواهیم
منفی اعالم شــده ،ایشــان کرونا
رایزنیهــای نزدیکــی بیــن دو
گفــت .ایــن موضــوع باید در مســیر
ندارنــد ولــی آن کســالت را باید
کشور در سطوح مختلف برقرار
خود حل شود.
از ناحیــه دیگری پیگیــری کنند.
بوده است .وی با ذکر این نکته
خطیــبزاده دربــاره ادعــای
کــه اجــرای تعهــدات امریــکا
مصــادره یک نفتکــش ایرانی و
خیلــی نیازمنــد پیــام بــردن
نیست ،اظهار داشت :امریکا فردای روزی که بخواهد از مسیر فروش نفت ایران از ســوی امریکا هــم توضیح داد :چند ماه
شکســت خورده دولــت قبلی فاصله بگیرد راهش باز اســت پیش خبری در این زمینه منتشــر شــد که من در همان موقع
و به ســادگی میتواند چنین کند .این دیپلمات ارشــد ایرانی گفتم که نفت ایران فروخته شــده اســت و آنچه امریکاییها
بیان کرد :تأســف اینجاســت که دولت فعلی شریک نقض و مدعی آن هستند متعلق به ایران نیست .آنچه این روزها در
گردنکشی دولت قبلی علیه ایران شده و این روند سازندهای مورد نفتکش دیگر هم گفته میشود این است که این متعلق
نیســت و امیدواریم متوقف شــود .ســخنگوی وزارت خارجه به دولت ایران نیست .متعلق به بخش خصوصی است اما
همچنین گفت که هیچ اتفاقی در خصوص اجرای تعهدات این موضوع واقعیت را تغییر نمیدهد که امریکاییها با این
اقدامات راهزنی دریایی میکنند.
توسط امریکا رخ نداده است.

#کرونا
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

موج چهارم کرونا و شــیوع کرونای انگلیســی باعث شــده شــاهد بحثهای بیشــتری
دربــاره ایــن بیمــاری در شــبکههای اجتماعــی باشــیم .خیلیهــا ســعی میکننــد
دیگــران را بــه رعایــت پروتکلهــا تشــویق کننــد و خطــرات کرونــا را گوشــزد میکننــد.
درگذشــت مهشــید گــودرز پرســتار بــاردار بیمارســتان لقمــان تهــران هــم باعــث شــده
دربــاره کادر درمــان و خطراتــی کــه آنهــا را تهدیــد میکنــد بیشــتر بخوانیــم:
«امــروز بــرای چــکاپ یــک ماهگــی بچههــا رو بردیــم دکتــر .بشــدت هشــدار
داد در مــوردکرونــا و نــوع جهــش یافتــه اون .توصیــه اکیــد داشــت از خونــه خــارج
نشــین و کســی هــم مطلقــاً نیــاد .تــو یکــی از بیمارســتانها هــم گفتن تعداد بســتری
نــوزادان کرونایــی خیلــی بــاال رفتــه .نــوزاد بــه دنیــا اومــده بــا کرونــا و نارســاییهای
کلیــه و کبــد .میگفــت آمارهــا هــم رو بــه افزایشــه .خیلــی هــم ناراحــت بــود بــرای
بحــران اجتماعــی بعــد از کرونــا بخصــوص مشــکالت کادر درمــان».
«هفتــه قبــل تهــران بــودم .مــردم پــر بــه پــر هــم تــوی رســتورانهای تهــران
نشســته بودنــد .پاســاژها شــلوغ ،خیابونهــا شــلوغ ،واقعــاً انتظــار بهتــری نمیشــه
داشــت».
«چــرا بایــد اینگونــه باشــد کــه بعــد از مــرگ مهشــید گودرز ،پرســتار هفــت ماه
حاملــه مشــغول بــه کار در بخــش کرونــا ،صدای دیگــران دربیاید؟ چرا کســی زمانی
کــه مهشــید  -پرســتار بــاردار -را در بخــش کرونا مشــغول به کار کردنــد ،حرفی نزد؟
مگــر بــه زنــان دارای فرزنــد خردســال یا حاملــه دورکاری تعلــق نمیگیرد؟»
«فیلــم و عکــس همســر ایــن پرســتاری کــه فــوت شــده رو دیــدم دلــم خــون
شــد.بخاطر ایــن عزیــزان ،بهخاطــر خانوادههاشــون یــه کــم رعایــت کنیــم»« ،بــا
وجــود وضعیــت قرمــز گیــان و بــا وجــود هشــدار پــیدر پــی مســئوالن بــه مــردم
دربــاره پرهیــز از ســفر بــه اســتانهای قرمــز ،حضــور مســافران در اســتانهای
شــمالی بــدون رعایــت کامــل مــوارد بهداشــتی و فاصلهگــذاری فیزیکــی باعــث
تشــدید نگرانــی در مــورد افزایــش آمــار مبتالیــان بــه کرونــا شــده اســت .بــه گیــان
ســفر نکنیــد».
«اینکــه پرســتار حاملــه همچنــان ســرکار بــوده چیــز غریبــی نیســت .تــوی ایــن
دوران کادر درمــان حتــی وقتــی کرونــا گرفتــن بــه زور بهشــون اســتعالجی دادن».
«یادمــه پارســال ایــن موقعهــا زمزمــه کرونــا تــو چیــن بــود و کــم کــم رســید
بــه ایــران ،همــه میترســیدن شــهر خالــی شــده بــود از هیاهــو و شــلوغی! االنــم تــوی
روزهــای آخــر بهمــن مــاه هســتیم و یــک ســال هســت کــه داریــم بــا ایــن ویــروس
دســت و پنجــه نــرم میکنیــم انــگار مــردم ترسشــون ریختــه ولــی ایــن ویــروس
همونــه و حتــی قویتــر شــده»« ،حــال گیــان خــوب نیســت لطفــاً بــه گیــان ســفر
نکنیــد بذاریــد بــرای بعــد از کرونــا».
«نرجــس خانعلــیزاده رو یادتونــه در تاریــخ  ۶اســفند  ۹۸درگذشــت.
اولیــن پرســتار و نخســتین قربانــی ثبــت شــده همهگیــری ویــروس کرونــا در ایــران
(بیمارســتان میــاد الهیجــان) اســت؛ یــک هفتــه دیگــه یکســال میشــه».
«چــرا جلــوی ویــروس جهــش یافتــه و چرخشــش رو نگرفتیــن؟ چــرا شــهرها
رو آبــی اعــام کردین؟چــرا تاالرهــا بــازن و عروســیا برگــزار میشــن؟»
«یــک مــورد کرونــای انگلیســی در یــک ایالــت اســترالیا پیــدا شــد نتیجــه :کل
ایالــت قرنطینــه شــد! دو مــورد مــرگ بــا کرونــای انگلیســی در آبیــک و کــرج ،نتیجــه:
ادامــه ُشــل وضعــی پروتکلهــا ،تــردد بیماســک و بــدون فاصلــه اجتماعــی،
شــغلها همــه برقــرار!»
«همــه دارن میگــن وای کرونــا انگلیســی اومــد وای پیــک چهــارم .خــب جــای
حــرف تاالرهــا و مکانهــای پرازدحــام رو بایــد ببندیــد».

