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اولین تنش های سیاسی ایران و آمریکا در سال نو؛

یک آغاز ملتهب

سياست 2

»می دانید آنها مردم مغروری هســتند و رهبران آنها هم مغرورند، 
درست مثل ما آمریکایی ها که مردم مغروری هستیم. برای آنها سخت 
اســت که تلفن را بردارند و زنگ بزنند و قراری تنظیم کنند ولی آنها 

می توانند )با این کار( به راحتی مشکالت یک کشور را حل کنند.«
اینها اظهارات روز چهارشنبه دونالد ترامپ است که نشان می دهد 
سیاســت کهنه او در ســال نو نیز همچنان تــداوم دارد و او همچنان 

بی صبرانه در انتظار تماس ایرانی هاست. 
آغاز ســال نو بی اختیار بذر امید به بهبود شــرایط را در دل آدم ها 
می کارد؛ حتی امید به بهبود تنش های فرســاینده ایران و آمریکا. اما 
اظهارات دو ســه روز اخیر دونالد ترامپ و وزیــر خارجه اش، حاکی از 

آغازی متلهب میان دو کشور در سال نوی ما ایرانی هاست. 
یکی به نعل و یکی به میخ 

روزهای پایانی سال گذشــته، با آمدن ویروس کرونا، به نامه نگاری 
چهره های سیاسی و دیپلماتیک کشور با سیاستمداران جهان و مجامع 
بین المللی برای نادیده گرفتن تحریم هــای دونالد ترامپ علیه ایران 
گذشت. بعد هم اندک فشارهایی از سوی کشــورهایی چون روسیه، 
چین و پاکستان و حتی برخی از چهره های سیاسی آمریکا برای تعلیق 

تحریم ها علیه ایران. 
مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ روز سه شنبه در پاسخ 
به این پرســش یکی از خبرنگاران آمریکایی مبنی بر اینکه آیا ممکن 
است به مرحله ای برســیم که ایاالت متحده در مواضع خود در اعمال 
تحریم ها بازنگری کند، گفت: »ما به صورت مرتب همه  سیاست های 
خود را ارزیابی می کنیم، بنابراین در پاسخ به این سؤال که آیا ما هرگز در 

مواضع خود تجدید نظر خواهیم کرد؟ باید بگویم بله، البته.«
رســانه های خارجی نوشــتند که »وزیر خارجه آمریکا از احتمال 
کاهش تحریم های اعمال شده علیه ایران به منظور مبارزه با ویروس 

همه گیر کرونا خبر داد...

گزارش »توسعه ایرانی« از دالیل آمریکا برای حمله احتمالی به عراق

مانع تراشی در راه خروج
جهان 5

شهرنوشت 6

نباید فریب کاهش مراجعات به مراکز درمانی را خورد

فاصله گذاری هوشمند، راهکار جدید مقابله با کرونا

رئیس جمهور در تماس هــای تلفنی با هفت 
عضو کابینه و رئیس کل بانک مرکزی، دستوراتی 
درباره موضوعات مختلف و بویژه مبارزه و مدیریت 
بیماری کرونا و ارزیابی دقیق طرح فاصله گذاری 

اجتماعی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، حسن روحانی در تماس تلفنی 
با سعید نمکی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیران 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور دستور 
داد به سرعت از روند اجرا و میزان تاثیر و موفقیت 
طرح فاصله گــذاری اجتماعــی، ارزیابی های 
دقیقی تهیه کنند تا در جلسه ستاد ملی مقابله با 
بیماری کرونا برای هرگونه تصمیم گیری درباره 
روند مدیریت و پیشــبرد مبارزه بــا کرونا مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
رئیس جمهور در گفت وگوهایی با محســن 
حاجی میرزایــی و منصور غالمــی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری نیز برای انجام بررســی های 
دقیــق جهت طراحــی و تدویــن پروتکل های 
بهداشــتی در دوره بازگشــایی مجدد مدارس، 
دانشگاه ها، مراکز علمی و آموزشی و خوابگاه ها و 

نحوه  اجرای این پروتکل ها دستوراتی صادر کرد.
  روحانی همچنین به جمشید انصاری معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشور دستور داد دســتورالعملی برای طراحی، 
تدویــن و اجــرای پروتکل های بهداشــتی در 
محیط های ســازمان ها و ادارات دســتگاه های 

دولتی، آماده کند.
وی در تماس با بیژن زنگنــه وزیر نفت نیز در 
خصوص تامین انرژی و فعالیت موثر در تولیدات 
پتروشــیمی و فضای جهانی نفت و موضوعات 

پیرامون این موضوع، دستوراتی را صادر کرد.
روحانــی بــه محمدباقــر نوبخــت معاون 
رئیس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور نیز دســتور داد در خصوص اختصاص 
۷۵ هزار میلیارد تومان تســهیالت به رسته های 
مختلف شــغلی و گروه های واجد شرایط تعریف 
شده از طرف ستاد اقتصادی دولت، سریعا روندی 

طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شود.
رئیس جمهــور در گفــت و گــوی تلفنی با 
عبدالناصر همتی رئیــس کل بانک مرکزی هم 

در جریان برنامه های بانک مرکزی برای اعطای 
اعتبار ۷۵هزارمیلیارد تومانی برای کسب وکارهای 
آسیب دیده از شیوع کرونا و شیوه اجرای آن قرار 
گرفت. روحانی بر ضرورت حمایت هرچه سریعتر 
از واحدهای تولیدی وخدماتی آسیب دیده تاکید 
و از خدمات بانک مرکــزی و نظام بانکی خصوصاً 
کارکنان شــعب بانک ها دراین روزهای سخت 

قدردانی کرد.
در این گفــت و گوی تلفنــی همتی، رئیس 
جمهــور را  درجریان برنامه هــای بانک مرکزی 
برای تأمین ارز سامانه نیما و مدیریت بازار ارز در 

روزهای آتی قرار داد.

یک نماینده مجلس گفت: بیماری کرونا جناح 
سیاســی و اصولگرا و اصالح طلب نمی شناسد، 
حتی تفاوتی میان دســتگاه ها و قوای مختلف 
نیست و همه ما به یک اندازه مســئول بوده و به 
یک اندازه در معرض آســیب قــرار داریم. باید 

توجه داشــته باشــیم که تنها راه مقابلــه با آن 
ایمن سازی خانگی، مقابله با شایعات، کمک به 
اقشار آسیب پذیر و ارائه اطالعات دقیق و صحیح 

به مردم است.
جواد کاظم نسب نماینده مردم اهواز در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، ادامه 
داد: یکــی از راه هایی که موجب اعتماد ســازی 
میان مردم و دولت می شود، همین اعتمادسازی 
براساس اطالعات دقیق است، همچنین دولت 
موظف به کمــک و حمایت از اقشــار مختلف و 
آسیب پذیر اســت، اگر اعتمادسازی به درستی 
صورت گیرد، مردم به پیام های مسئوالن توجه 
کرده و مراقبت های الزم را انجــام خواهند داد، 

اکنون نیز مردم همراه و در حال اجرای توصیه ها 
هســتند اما وضع اقتصادی کشــور به گونه ای 
اســت که از شــرایط کنونی ناراحت هستند و 
 بخشــی از هم وطنان دچار مشــکل شــده اند. 
نماینده اهواز در ادامه افزود: به نظر من با توجه به 
اینکه بخشی از هم وطنان دچار مشکل شده اند، 
الزم اســت مردم ما به صــورت خودجوش وارد 
عمل شــوند و همانند ایام مانند محــرم یا ماه 
رمضان یا دیگر مناسبت های ملی و دینی و ملی 
که در کنار هم هستیم و یا مانند روزهای بحرانی 
سیل و زلزله هایی که پشت سر گذاشتیم، آن ها 
که توانمندی دارند را تشــویق کنیم که به اقشار 

آسیب پذیر کمک کنند.

خبر

خبر

در تماس با ۷عضو کابینه و رئیس کل بانک مرکزی اعالم شد

دستورات رئیس جمهور برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده

کاظم نسب در گفت وگو با ایلنا: 

همه   دستگاه ها در برابر کرونا به یک اندازه مسئول هستند 


