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درخواست روسیه از امریکا برای برداشتن
تحریمهایی که مانع مبارزه ایران با کرونا میشود

وزیــر امــور خارجه روســیه در گفتوگو بــا وزیر امــور خارجه ایــران از
درخواســت روســیه از امریــکا بــرای برچیــدن تحریم های ایــران که
اخبــار مانع مبارزه این کشــور با اپیدمی کرونا می شــود خبــرداد .به گزارش
ایسنا ،در گفت وگوی تلفنی شامگاه سهشنبه محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه
کشــورمان و سرگئی الوروف وزیر امورخارجه روســیه طرفین در خصوص شرایط
حاضر و متأثر از شیوع ویروس کرونا در دو کشور و جهان خصوصاً تالش کشورمان
برای مقابله با آن در شرایط ناشی از تحریم های یکجانبه ،تحوالت جاری سیاسی
در افغانســتان و تالش های بین المللی علیــه تحریم های یکجانبه امریکا علیه
کشــورهای مختلف گفت وگو و تبادل نظر کردنــد .الوروف در این گفت وگو تأکید
کرد :روسیه از امریکا می خواهد که تحریم های ایران که مانع مبارزه این کشور با
اپیدمی کرونا می شود را هر چه سریعتر برچیند.

دبیرکل سازمان ملل متحد :کشورها با ایران
درمبارزه با کرونا همکاری کنند

دبیرکل ســازمان ملل متحد ضمن حمایت کامل از بیانیه کمیسر عالی حقوق
بشر مبنی بر لزوم برداشته شدن تحریمها از کشورهایی که درگیر کرونا هستند،
از همه کشــورها خواســت بــا تالشهای ایــران در مقابله با کوویــد ۱۹-همکاری
کنند .به گزارش ایرنا ،اســتفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد
روز ســه شــنبه این مطلب را در پاسخ به این ســؤال خبرنگار ایرنا مطرح کرد که
«روز گذشــته دبیــرکل از لــزوم آتش بــس در تمام جهان صحبت کــرد .موضع
وی در قبــال جنــگ اقتصــادی امریــکا علیه مردم ایــران چیســت؟» وی افزود:
امروز میشــل باشلت کمیسر عالی حقوق بشــر در ژنو گفت که تحریم ها باید از
کشورهایی که با مشکل ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند برداشته شوند.
این تحریم ها به طور بالقوه بر توانایی بخشهای سالمت و حقوق بشر اثر می
گذارد .دوجاریک با بیان اینکه باشلر خواستار برداشته شدن تحریم های مربوط
به بخش حقوق بشر شده است ،اضافه کرد :دبیرکل سازمان ملل متحد به طور
کامل از این درخواست حمایت می کند .او همچنین با برخی از کشورها اعم از
آنهایی که در معرض تحریم قرار گرفته اند ،تماس داشت.

مجتمع بیمارستانی  ۲هزار تختخوابی ارتش افتتاح شد

صبــح دیروز مجتمع بیمارســتانی و نقاهتــگاه دو هزار تختخوابی شــهید هجرتی نیروی
زمینی ارتش توســط سرلشــکر ســیدعبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش افتتاح شد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ارتــش جمهوری اســامی ایران ،این مجتمــع در محل
دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران برپا شــده اســت و ظرفیت افزایش هزار تخت
دیگر را نیز دارد .در این مراسم دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش،
کیومــرث حیدری فرمانــده نیروی زمینی ارتــش ،ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشــت،
حجتاالسالم والمسلمین محمدحسنی رئیس عقیدتی سیاسی ارتش حضور داشتند.
امیر کیومرث حیدری ،فرمانده نیروی زمینی ارتش در این مراسم گفت :عالوهبر مجتمع
بیمارســتانی  ۲۰۰۰تختخوابی که در تهران افتتاح شــد ،تا کنون  ۴۷۵۰تخت بیمارستانی
دیگر در استانهای مختلف توسط کارکنان ارتش برپا شدهاست .همچنین اعالم میکنیم
که نزاجا آمادگی ایجاد  ۸۰۰۰تخت بیمارستانی دیگر در سطح کشور را دارد.

جهانگیری :غلبه برکرونا محدود به مالحظات از باال
و اقدامات رسمی نیست

معــاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه غلبه برکرونا محدود به مالحظات
از باال و اقدامات رسمی نیست ،گفت :رعایت بهداشت و درمان همگانی نیازمند
تکیــه بر اعتقادات ،فرهنگ ،همبســتگی و مشــارکت اجتماعی اســت .به گزارش
ایسنا ،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در
توییتر نوشت« :غلبه برکرونا محدود به مالحظات از باال و اقدامات رسمی نیست،
رعایت بهداشت و درمان همگانی نیازمند تکیه بر اعتقادات ،فرهنگ ،همبستگی
و مشــارکت اجتماعی اســت .جایی که اساس دین مبیناســام تقدمجان انسان
بــر هر امر دیگر اســت و امــروز هم رهبر معظم انقــاب و مراجع معظم تقلید بر
اولویت رعایت توصیه ها و دســتورالعمل های بهداشــتی و درمانی در همه کارها
تأکید دارند ،چرا به این ظرفیت مهم توجه نکنیم؟»

تختروانچی :همه باید از تحریمها سرپیچی کنند

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل گفت :همه باید از تحریمها ســرپیچی کنند.
به گزارش ایلنا ،مجید تخت روانچی در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت:
«بسیاری از مقام ها و کشورها از پایان دادن تروریسم اقتصادی امریکا علیه ایران
دفاع می کنند .دولت ها ،اعضای مجالس (از جمله امریکا) ،مقام های سازمان
ملل و ســازمان های مردم نهاد ،همگی امریکا را به برداشــتن تحریم ها فرا می
خوانند تا ما بهتر بتوانیم با کووید  ۱۹مبارزه کنیم .اگر امریکا به این فراخوان اعتنا
نکند ،همه باید از تحریم ها سرپیچی کنند».

نمازجمعه 8فروردین در مراکز استان ها برگزار نخواهد شد

شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه کشــور در اطالعیــهای اعالم کــرد که نمــاز جمعه
هشــتم فروردین ماه  ۱۳۹۹در مراکز اســتانها اقامه نخواهد شــد .شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه کشــور اطالعیه شــماره  ۵خود درباره مراسم عبادی – سیاسی نمازجمعه
را صــادر کــرد .در ایــن بیانیه که دیروز منتشــر شــد آمده اســت« :به منظــور همکاری و
همراهی با ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونا ،بر اســاس مصوبــه ابالغی که طی هفته
های گذشــته منجر به توقف برگزاری مراســم عبادی – سیاســی نمازجمعه شده است
و در فرمایشــات اخیر رهبر معظم انقالب اســامی(مد ظله العالی) مورد عنایت قرار
گرفت ،نماز جمعه هشتم فروردین ماه  ۱۳۹۹در مراکز استان ها اقامه نخواهد شد و در
سایر شهرستان ها و مناطق ،مطابق روال تعریف شده ،منوط به جمع بندی و تصمیم
گیری کمیته های استانی تعیین شده با محوریت نمایندگان محترم ولی فقیه می باشد
که از طریق شبکه های استانی اطالع رسانی خواهد شد».

تکلیف جلسات علنی مجلس یکشنبه مشخص میشود

ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس گفت :در جلسه علنی روز یکشــنبه درباره ادامه و
نحوه برگزاری جلســات علنی مجلس تصمیم گیری میشــود .اسداهلل عباسی در
گفت و گو با تســنیم درباره تشــکیل جلســات کمیســیون هــای تخصصی مجلس،
گفت :به تبع عدم برگزاری جلســات علنی مجلس به دلیل شــیوع کرونا ،جلسات
کمیســیون هــای تخصصی نیز در این مدت در مجلس برگزار نشــده اســت .وی با
بیــان اینکــه اعضای برخی از کمیســیون های تخصصــی از هیأت رئیســه تقاضای
برگزاری جلسه را داشتند ،گفت :هیأت رئیسه درباره برگزاری جلسات کمیسیون ها
سناریوهایی را پیش بینی کرده اما به جمع بندی نهایی نرسیده است.

سؤال مطهری از وزیربهداشت درباره پزشکان بدون مرز

علــی مطهــری در پیامــی توییتــری به اقــدام وزارت بهداشــت نســبت به لغو
برنامــه پزشــکان بدون مــرز انتقاد کرد .علی مطهری نوشــت :وزیر بهداشــت
دالیــل لغو برنامه پزشــکان بدون مــرز را به مردم اعالم کنــد .تصمیم گیر در
این موضوع وزارت بهداشت و دولت بوده است یا نهاد دیگری و چه نهادی؟
نیــز توضیح دهد که این رفتار چه تناســبی با تعلیمات اســام دربــاره رفتار با
غیرمسلمان و نیز نجات بیماران و حق مردم دارد.

تکذیب راهاندازی بخش مقابله با اجنه در وزارت اطالعات

یک منبع آگاه در دفتر وزیر اطالعات با تکذیب خبر منتشر شده در فضای مجازی در
خصوص راه اندازی بخشی در وزارت اطالعات جهت مقابله با اقدامات اجنه تأکید
کرد :خبر منتشر شده در خصوص راه اندازی بخشی در وزارت اطالعات جهت مقابله
با اقدامات اجنه ،جعلی و غیرواقعی است و وزیر اطالعات تاکنون مصاحبهای در این
زمینه انجام نداده است.این منبع آگاه به ایسنا گفت :فردی با انتشار مصاحب ه جعلی
از وزیر اطالعات با یکی از خبرگزاریها در فضای مجازی ،چنین موضوعی را مطرح
کرده است .وی تصریح کرد :خبر منتشر شده در خصوص راه اندازی بخشی در وزارت
اطالعات جهت مقابله با اقدامات اجنه جعلی و غیرواقعی اســت و وزیر اطالعات
تاکنون مصاحبهای در این زمینه انجام نداده است.
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تصویب اقدامات سختگیرانه در دولت برای مقابله با موج دوم شیوع کرونا

مسافرت ممنوع و مراکز تجمع بسته میشود
با تصمیمــات روز گذشــته دولــت برای
ایجــاد محدودیت در ســفر و رفت و آمد
مردم ،گامهای چندانی تا قرنطینه کامل
باقــی نمانــده اســت .هیــأت دولــت در
جلسه روز گذشته خود ،براساس گزارش
وزارت بهداشــت و بــرای مقابلــه با بروز
موج دوم شــیوع ویروس کرونا در کشور،
اقدامات سختگیرانهتری را در دستور کار
خود قرار داد .مهــم ترین این اقدامات،
ممنوعیــت ســفر و خــروج از شــهرها
خواهــد بــود کــه احتمــاالً امــروز یــا فردا
عملیاتی خواهد شــد .گام دیگر ،بســتن
مراکــز تجمــع مــردم از قبیــل پارکهــا،
بوســتانها و مراکز خرید ،به غیر از مراکز
عرضــه کاالهای ضروری اســت .مطابق
آنچــه رئیــس جمهــوری روز گذشــته
در جلســه هیــأت دولــت اعــام کــرد،
هــدف از ایــن اقدامــات یا نــام این طرح
«فاصلهگذاری اجتماعی» است ،عنوان
و تالشــی بــرای قطــع زنجیره گســترش
ویــروس کرونا در کشــور که مــی توان آن
را «شــبه قرنطینــه» هــم نامید .زیــرا در
ایــن طــرح ،همــه مراکــز و همــه رفت و
آمدها محدود و متوقف نمی شود ،بلکه
بیشــتر ناظر بر ممنوعیت مسافرتها و
ممنوعیت تجمع در بوســتانها و مراکز
خریــد خواهد بود .مهم تر اینکه مطابق
گفته وزیر کشور ،در صورت تمرد مردم از
این مقررات جدید ،جریمهها یا ترتیبات
قانونــی نیز بــر متمردان اعمــال خواهد
شد.
حجت االســام حســن روحانی این
اقدامــات ،بــه ویــژه ممانعت از ســفر را
بــرای نجات جان مــردم ضروری خواند
و تأکیــد کرد کــه این اقدامــات باید تا 15
فروردین ،به دقت اجرا شــود .او درعین
حال از کاهش چشمگیر سفرهای مردم
ســتایش کرد ،اما ایــن اقدامــات را برای
مقابلــه بــا مــوج دوم گســترش ویروس
کرونــا ضــروری خوانــد .علــی ربیعــی،
ســخنگوی دولت و عبدالرضــا رحمانی
فضلی ،وزیر کشــور نیز در حاشیه جلسه
روز گذشــته هیأت دولت گزارشــی از این
مصوبــات و اقدامات تــازه ارائــه و تأکید
کردند هرچند دولت از ابزارهای قانونی
برای ممانعت از سفرها برخوردار است،
امــا از مــردم انتظــار داریم کــه همچون
گذشــته ،بــا مشــارکت اجتماعــی زمینه
اجــرای این طرح و مقابله هرچه بهتر با
ویروس کرونا را فراهم کنند.
ëëروحانی:سختگیریهابایدبیشترشود
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
ریاست جمهوری ،حجت االسالم حسن
روحانــی در جلســه روز گذشــته هیــأت
وزیران ،خطاب به مردم ایران ،با اشــاره
به اینکه در جلســه روز ســه شــنبه ســتاد
مبارزه با کرونا بحث شد که سختگیریها
باید بیشــتر شــود ،دربــاره جزئیــات این
طــرح گفــت :وزارت بهداشــت و درمان
طرحــی را تحت عنــوان فاصلــه گذاری
اجتماعــی ارائــه و گفتــه بــود در برخــی
از جاهــا بایــد ســختگیریهای بیشــتری
انجام دهیم ،به دلیل نیاز به تخصص و
دقت بیشــتر ،این امر به کمیته امنیتی-
اجتماعی محول شــد که به ریاست وزیر
کشور برگزار میشود.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در
ایــن کمیته پــس از بحثهــای مفصل،
طرحــی آماده شــد کــه تصویــب و ابالغ
خواهــد شــد ،افــزود :ممکــن اســت این

ابــاغ کمــی ســختگیرانه باشــد و بــرای
ســفرها مشــکالتی را برای مردم درست
کنــد ،از مــردم بخواهــد کــه ســریعتر به
موطــن اصلی خود برگردند و ســفرهای
موج بعدی را ممانعت کنند.
روحانی بــا بیان اینکه مــردم ما باید
مطلــع باشــند ایــن تصمیمات ســخت
بــرای حفاظــت از جــان آنــان اســت،
اظهارکــرد :میدانیم این تصمیمات که
اجرا میکنیم برای مردم سخت خواهد
بــود ،ممکن اســت همه پارکها بســته
شــود ،ممکن است ســیزدهم فروردین
مثل ســالهای قبل نباشــد و مردم باید
به شــرایط ســختتری قناعت کنند ،اما
چارهای جز این نداریم.
او بــا تأکید دوباره بــر اینکه دلیل این
سیاســتها ،اهمیت جان مردم اســت،
اضافــه کــرد :مطابــق گــزارش وزارت
بهداشــت در دولــت ،از مــوج اول ایــن
بیماری عبور کردیم ،اما ممکن است در
روزهای آینده موج دیگری پیش روی ما
باشد و باید آن را هم مدیریت کنیم.
رئیس جمهــوری یکــی از مهمترین
دغدغههــای دولــت را صیانــت از جان
ی آنان
مــردم و تأمیــن ضروریات زندگــ 
عنــوان کرد و گفت :این طــرح که از فردا
(پنجشــنبه) اجرا می شود و سختگیرانه
است ،باید تا شنبه  16فروردین به دقت
اجرا شــود .روحانی در بخــش دیگری از
ســخنان خود ،بــه کمکهــای دولت به
کسب و کارهای مردم اشاره و اظهار کرد:
برای  3میلیون نفر یک بســته معیشتی
ویــژه  4ماهــه در نظــر گرفتیم و بــرای 4
میلیون نیــز وام و تســهیالت خاصی در
نظــر گرفتیــم.او با بیــان اینکه عــاوه بر
تسهیالتی که در زمینه چک و حق بیمه
کارفرماها در نظر گرفته شــد ،در جلســه
امروز (پنجشنبه) نیز تصمیمات دیگری
در زمینــه اقتصــادی اتخاذ خواهد شــد،
ادامــه داد :هر طرحی برای موفقیت ،به
کمک و مشــارکت شــما مردم عزیز نیاز
دارد .یعنی اگر شــما همه پای کار باشید
و دولــت را یاری و کمک کنید و همه کنار
ت میتوانیم اجرا کنیم،
هم باشیم ،راح 
ولی اگر عدهای از مردم نخواهند ،خیلی
کار سختتر میشود.
رئیــس جمهــوری تأکیــد کرد کــه در
عیــن حــال ســختگیریهایی از فــردا
(پنجشــنبه) اجرا و عمل میشود .مردم
بایــد بخاطــر ضرورتی که بــرای زندگی
آنها بوده اســت ،برای این سختگیریها
آمادگی داشته باشند.
روحانــی درباره وضعیــت کارمندان
دولت در این ایام نیز با بیان اینکه بخش
اعظــم دو میلیــون و  450هــزار کارمنــد
دولت سر کار نیستند و تعطیل شدهاند،
اضافــه کــرد :جــز یــک اقلیتــی و نیــز در
بخش بهداشــت و درمــان با همه وجود
دارنــد کار مــی کننــد ،امــا در بخشهای
دیگــر ،آن مقــداری کــه ضــروری بــوده،
فعال هستند .او با بیان اینکه به بسیاری
از بخشهای دولتی گفتیم که به صورت
گردشــی آن مقــداری که ضروری اســت
یک ســوم کارمندها سر کار بیایند و بقیه
در خانههــا بماننــد ،افزود :اینهــا به این
خاطــر اســت که مــا ناچاریــم آب ،برق،
انــرژی و مــواد غذایــی را تأمیــن کنیــم،
محصول کشــاورز را به مغازه برسانیم و
همه آنهایی که بــرای تولید کار میکنند
تمام کارخانجاتی کــه االن مواد خوراکی

وزیر کشور :برای جلوگیری از مسافرتهای جدید سختگیریهایی خواهد شد

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی ،وزیــر کشــور
هم روز گذشــته پس از پایان جلســه هیأت
بـــرش
وزیــران ،جزئیــات و تدابیــر ســختگیرانه
اجــرای طــرح «فاصله گــذاری اجتماعی» را تشــریح کرد.
بــه گزارش ایرنا ،او با بیان اینکه طرحی که از ســوی وزارت
بهداشــت به ستاد ارائه شده بود ،در جلسهای که با حضور
همــه دســتگاههای اجرایی مرتبــط که حدود  ۲۵دســتگاه
اجرایی بود ،تصویب شد و در جلسه هیأت وزیران نیز این
طــرح در دولت مطرح شــد و رئیس جمهوری نیز نســبت
به اجرایی شــدن این طــرح دســتورات الزم را ارائه کردند،
گفت :اســاس طرح وزارت بهداشت ،مبتنی بر مشارکت و
همــکاری مــردم خواهد بود .تالش ما نیز بر این اســت که
مراکــز پرتجمع و پرتراکم را در تمامی شــهرهای کشــور ،از
جمله بوســتانها ،پارکها و فروشگاههای بزرگ ،تعطیل
اعالم شــود ،اما همه فروشــگاههایی که کاالهــا و مایحتاج
عمومی را ارائه میدهند ۲۴ ،ساعته باز خواهند بود.
وزیــر کشــور افــزود :از طــرف دیگــر در ترددهــا از مردم
میخواهیم که سفرهای خود را مدیریت کنند که تراکم به
روزهای آخر نیفتد و ما در جادهها دچار مشکل نشویم .اما
ی شــهرها با مســافران جدید ،حتماً محدودیت و
در ورود 
سختگیریهایی ایجاد خواهد شد که مسافرتهای جدید
اتفاق نیفتد.
الزم یا مواد شوینده الزم را تولید میکنند
آنهــا بایــد بتواننــد بــه فعالیت خــود به
صورت حداکثری ادامه دهند برای اینکه
نیازهای مردم تأمین شود.
روحانــی گفــت :پس بنابرایــن توجه
کنیــم کــه هــم نیــاز داریــم کــه بخــش
اعظــم مــردم در خانــه بماننــد و هــم
نیاز داریــم اقلیت کوچکی بــرای تأمین
نیازمندیهــای ضــروری مــردم کنــار
فعالیتهــای اقتصــادی و کارگاههــای
تولیدی خود باشند.
رئیــس جمهــوری همچنین بــا بیان
اینکــه تــا امروز کمبــود تخت  ،پرســتار و
پزشک نداشــتیم ،درباره دریافت کمک
از کشــورهای دیگــر نیــز گفــت :برخــی
از کشــورهای مختلــف کمــک کردنــد و
ماســک ،قرصهای مورد نیاز و برخی از
تجهیزات پزشــکی را دادند و کمکهای
آنها وارد کشور شده است .مبنای ما این
است هر کشــوری از ما کمک بخواهد در
حــد توان ما به آنهــا کمک میکنیم و ما
هم از هر کشوری کمک خواستیم کمکی
ک را دریافت میکنیم
که آنها کردند کم 
در ایــن زمینــه وزارت کشــور  ،وزارت
خارجه و بهداشت و درمان همه در یک
چارچوب سیاست درستی عمل کردند و
کار را پیــش بردند و ما بایــد به این نکته
توجه داشته باشیم.
او بــه تالشهــای وزارت خارجــه
بــرای کنــارزدن تحریــم هــا اشــاره کرد و
گفت :اکنون در شــورای امنیت ســازمان

او بیــان کرد :خواهــش ما از مردم این اســت که در این
طــرح که بــزودی اعالم شــده و امــروز (پنجشــنبه) یا فردا
(جمعــه) این طــرح را اجرا خواهیم کــرد ،حتماً همکاری
مناســب داشته باشــند .هرچند ما اختیارات الزم و قانونی
بــرای اعمال و اعالم ســختگیریها و برخوردهای حقوقی
داریم اما همه تالش ما این است که مشارکتها تا امروز و
مانند همین ایامی که بوده ،به صورت داوطلبانه باشد و ما
مجبور نباشیم از این اختیارات استفاده کنیم.
رحمانی فضلی خاطرنشــان کرد :مردم بدانند اگر این
دوره کوتاه نشود عالوه بر خسارتهای جانی ،خسارتهای
اقتصــادی بزرگــی نیــز خواهیــم داشــت .االن بســیاری از
مشــاغل تعطیل و خیلی از کارها از فعالیت افتاده اســت.
ضمن اینکه این مشاغل در اقتصاد کالن مؤثر خواهد بود،
در اقتصاد خرد همچون رســتورانها ،و فعالیتهای خرد
خدماتی که اکنون تعطیل شــده ،و جذب اشــتغال داشته
و اکنون نیروهای خــود را آزاد کردهاند ،حتماً برای اقتصاد
کشور سخت خواهد بود.
وی یادآور شــد :امیدواریم با مشــارکت خوب مردم که
تــا االن نیــز مشــارکت را داشــتهاند ،همین مســیر را ادامه
بدهیم .اگر در مواردی از مقررات و وظایف قانونی که برای
همه گذاشــته میشــود ،تمرد شود ،مجبور هســتیم از این
محدودیتها و سختگیریهای قانونی استفاده کنیم.

ملــل هــم ایــن بحث مطــرح اســت که
یــک مصوبهای به تصویب برســد که در
شــرایط کرونــا همــه تحریمها کنــار زده
شود و در این زمینه فعال هستند .من با
یکی از کشورهایی که عضو غیردائم بود
تلفنی صحبــت کــردم و میگفت طرح
ما آماده اســت دنبال این هستیم که در
شورای امنیت مطرح کنیم.
روحانــی درعیــن حــال خبــرداد کــه
دولت در تالش اســت پولهای مسدود
شــده ما در کشــورهای مختلــف در این
شرایط آزاد شــود و قدمهای خوبی هم
در این زمینه دارد برداشته میشود.
ëëجزئیاتمحدودیتهاتا 15فروردین
علــی ربیعــی ،ســخنگوی دولــت
جزئیــات محدودیــت ســفر ،بســتن
پارکها و مراکز تجمع تا  15فروردین را
تشریح کرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،او روز گذشــته در
حاشیه نشســت هیأت وزیران ،گفت :با
دستور رئیس جمهوری؛ دولت ،ادارات
و فعالیتهای اقتصــادی مگر در موارد
خاص و حساس تا  ۱۵فروردین تعطیل
اعالم میشــود که فهرست آن را وزارت
بهداشــت ارائه کرده و با همــکاری وزیر
صمت اعالم خواهد شد.
ســخنگوی دولــت یــادآور شــد :ما با
تصمیمی که در ســتاد گرفتیم ادارات را
تعطیــل اعــام کردیم مگــر در مواردی
خاص با حضور حداقلهایی در ادارات
حضور خواهند داشت که این حداقلها

بعضیها به شکل دورکاری است .البته
ایــن تعطیلــی کــه بــرای ادارات اتخــاذ
کردیم و مدیریتی که رؤسای سازمانها
خواهند کرد به هیچ وجه اقتصاد کشــور
آسیب نخواهد دید.
ربیعــی با اشــاره به کنترل مــوج اول
بیمــاری کرونــا مطابــق گــزارش وزارت
بهداشــت و تســلط بــر آن در برخــی
شــهرها ،با بیان اینکه بحــث این بود که
ممکــن اســت مــوج دوم ایــن بیمــاری
را داشــته باشــیم ،ادامه داد :متأســفانه
برخــی هموطنــان بــه توصیههــای
بهداشــتی توجــه نکردنــد کــه ممکــن
میشود سطح تماس بیشتری را داشته
باشند و شیوع و موج دوم این بیماری را
ایجاد کند.
ســخنگوی دولــت ادامــه داد :پــس
از ایــن گــزارش رئیــس جمهــوری ابالغ
کردنــد کــه ســفرهای جدید و خــروج از
شــهرها ممنوع خواهــد بــود .اینکه چه
کســانی برای چه کارهایی مــی توانند از
شهرهایشان خارج شــود ،آیین نامه آن
در وزارت کشــور تصویب و ابالغ خواهد
شــد .ربیعــی بــا بیــان اینکــه ســفرهای
جدید را ممنــوع اعالم میکنیم ،گفت:
از همــه مردم میخواهیم در این زمینه
همــکاری کننــد .آمار نشــان میدهد در
جایــی که ســفر صــورت گرفتــه در آنجا
مــوج جدیــدی از بیماری اتفــاق افتاده
است.
وی گفــت :هیــأت وزیــران از همــه

کســانی که به ســفر میروند توصیه می
کنــد که بازگشــت خود را طــوری تنظیم
کننــد که بازگشــت آنها بــه روزهای آخر
نرســد کــه موجــب نشــود ایــن تجمــع
ایجاد شــود .توصیه میکنیم به افرادی
که به ســفر رفتهاند برای بازگشت خود
برنامهریزیکنند.
ربیعی با تأکید بر اینکه این تصمیم
سختگیرانه اســت گفت :ممکن است
تعــدادی از مــردم را ناراضــی کنــد امــا
ناچاریــم برای ســامت مــردم و حفظ
جــان آنــان تصمیمــات ســختگیرانه
بگیریــم و تخلــف از ایــن دســتور را قــوه
قضائیه بررســی میکند و جرایم خاص
تخلــف را خواهــد داشــت البتــه نیروی
انتظامی هم پیشــگیری و اقدام خواهد
کرد.
وی بــا بیــان اینکه تصمیــم دیگر ما
در جلسه ،گزارشــی از تصمیمات قبلی
دولــت در خصــوص تعطیلــی مراکــز
تجمعــی و ادارات بــود گفــت :بازارها و
مراکــز تفریحــی تجمعــی و اصنــاف را
تعطیــل کردیــم .تأکیــد مــا بر ایــن بود
فقــط مراکــزی که خریــد روزمــره مردم
و کاالهــای غذایــی و خوراکــی اســت باز
بمانند.
سخنگوی دولت یادآور شد :گزارشی
کــه وزیر صمت در جلســه هیأت دولت
ارائه کرد ما حتی بیش از ســال گذشــته
واردات صــورت دادیــم و تولیــدات
داخلی را خرید کردیــم و برای چند ماه
آینــده هیــچ نگرانی نداریــم حتی برای
خرید زیادی مــردم هم نگرانی نداریم.
توصیه میکنیم مردم در کمال آرامش
و اطمینان خریداری کنند .امروز رئیس
جمهــوری تأکیــد کردنــد جاهایــی کــه
مرتبط بــا زندگی روزمره مردم هســتند
اگر الزم اســت سه شــیفت کار کنند و در
کنار آن مراکز خرید سه شیفت کار کنند.
ربیعــی در ادامــه بــه تجمــع در
پارکهــا اشــاره کــرد و گفت :در جلســه
دولــت گزارشــی شــد کــه تجمعــات و
حضور در پارکها وجــود دارد و عدهای
روال عــادی دور دور خــود را میکننــد و
تجمــع میکنند کــه حتمــاً تصمیمات
ســختگیرانه در این زمینه اتخاذ خواهد
شــد و امســال به طور قطع  ۱۳بدر سال
قبل را نخواهیم داشــت و تمام مراکزی
کــه تجمــع خواهد بــود ممنوع اســت و
جلوگیــری خواهــد شــد .اگــر بــه همین
شــکل ترددهای غیرضروری در ســطح
شــهر صــورت بگیرد حتمــاً تصمیمات
ســختگیرانه جدیتــری در ایــن زمینــه
اتخاذ خواهیم کرد.
او بــه بحــث غربالگــری در دولــت
اشاره کرد و گفت :هیأت وزیران بر طرح
غربالگــری تأکیــد دارد .براســاس طرح
غربالگــری افــرادی کــه مبتــا بــه کرونا
هســتند دارنــد شناســایی میشــوند .بــا
تمهیداتی که وزارت ارتباطات اندیشیده
حرکت این افراد شناســایی میشــود که
به کجاها می روند .ابالغ شــد افرادی که
مشکوک هستند یا مبتال به کرونا هستند
اعمــال قانــون خواهنــد شــد و قرنطینه
خواهند شد که این قرنطینه در صورتی
کــه بیمــاری آنها بســیار شــدید نباشــد
در منــزل خود یــا نقاهتگاههــای وزارت
بهداشــت و درمان خواهد بــود که باید
 ۱۵روز خود را بصورت قرنطینه ســپری
کنند.

گفت و گو با صادق زیباکالم درباره روزهای قرنطینه:

همچنان پر از امید هستم

گــروه سیاســی /قرنطینــه یــا حبــس
خودخوانده در خانه ،تجربه غریبی است؛
اینکــه برای در امــان مانــدن از کرونا باید
در خانه بمانیم ،حتــی اگر اجباری در کار
نباشــد .ایــن تجربه غریب چــه تفاوتی با
سایر روزها و دیگر اوقات زندگی ما دارد؟
پس از کرونا ،درک و دریافت ما از مسائل
زندگی چه تغییــری خواهد کرد؟ صادق
زیباکالم ،اســتاد دانشــگاه تهــران که عید
را در قرنطینه ســپری می کنــد ،می گوید
درســت ماننــد ســال  ،57همچنــان پر از
امیــد اســت .برخالف نســل امــروز ،او در
قرنطینهکارهایبیشتریبرایانجامدارد
کــه حتی وقت کم مــی آورد .گفت و گو با
او را بخوانید.

ëëسالنوبرایشماچطورآغازشد؟
از روزهــای پیــش از عید درگیــر اخبار
ناگوار کرونا بودیم و البته بسیاری از چیزها
را رعایت کردیــم .به ویژه اینکه خودم به
دلیل مشکلی که دارم آسیب پذیر هستم.
اما این شــرایط باعث شــد برای اولین بار

در کار فرزندانــم دخالــت کنــم ،یعنی به
دختر وســطی که باردار است حکم کردم
به خانه ما بیایند.
ëëیعنیمطلقاًازخانهبیروننرفتید؟
پیــش از کرونــا ،روزانــه دو ســاعت
دوی اســتقامت می رفتم ،امــا از آنجا که
میگویند حتی با یک سرفه هم احتمال
انتقــال ویــروس وجــود دارد ،بیــش از دو
هفته اســت که ایــن ورزش را هــم انجام
نمــی دهم .ضمن اینکه مثــل من که به
دختــرم حکــم کــردم بــه خانه مــا بیاید،
خانواده هم حکم کردند که بیرون نروم.
ëëاز چنــد روز قبــل عیــد از خانــه خــارج
نشدید؟
 24یا  25اســفند بود که یــک بار برای
حضــور در جلســه ای به دانشــگاه تهران
رفتــم .ایــن جلســه پــس از اعتراضــات
دی مــاه از ســوی دکتــر نیلی دایر شــده و
با حضور اســاتیدی از دانشــگاه اصفهان،
تهــران ،عالمه و تربیت مدرس ،مســائل
جامعه ایران بررســی می شــود .موضوع
جلسه آخر هم درباره سرمایه اجتماعی

بود و باوجود اینکه امکان ارتباط از طریق
اســکایپ هــم وجود داشــت ،چــون دلم
برای میدان انقالب و دانشگاه تهران تنگ
شده بود ،در این جلسه حضور یافتم .این
آخرین خروج من از خانه بود.
ëëمحدودیــت قرنطینه چه حســی برای
شما دارد و چه تغییری در برنامه های شما
داشت؟
اصالً احساس نمی کنم حالت زندان
دارد ،بلکــه اتفاقــاً بــرای انجــام کارهایم
وقت کم می آورم .روی دو کتاب جدیدم
کار می کنــم ،همچنین تصمیــم گرفتم

هر روز  15صفحه از دو کتابم «رضاشــاه»
و «غــرب چگونه غرب شــد؟» را بخوانم
و در اینســتاگرام منتشــر کنــم تــا مــردم
گــوش کنند .اصــاً تلویزیــون یــا ماهواره
هم نــگاه نمی کنــم .در  3هفته گذشــته
که از خانه خارج نشــدم ،شــاید دو دقیقه
هم تلویزیون تماشــا نکــردم .همدم این
روزهای من رادیوی  4انگلستان است که
از دوران دانشــجویی در این کشــور گوش
می کردم .این رادیو که تفسیر ،نمایشنامه
یا مســائل تاریخی و اجتماعــی را مطرح
مــی کند ،پنجــره من بــه دنیای خــارج از
قرنطینهاست.
ëëبرنامهسایراعضایخانوادهدرقرنطینه
چطوراست؟
برنامه های نوه کوچکم ،ماهان مانند
پدر و مادرش شده و تا دیروقت تلویزیون
تماشــا مــی کنــد .حتــی االن کــه بــا هــم
صحبت می کنیم ( 10صبح) خوابیدهاند.
امــا من برنامــه عادی همیشــگی خود را
دارم و چیزی عوض نشده است.
ëëبنابراینیکتفاوتنسلیوجوددارد؟

تفاوت نســل مــا که ســال  57انقالب
کردیــم بــا نســل امــروز در ایــن اســت که
ما بیشــتر کتاب می خواندیــم ،اما اکنون
کمتــر کتــاب می خواننــد .ما به ســاختن
جهــان و انســان و ایــران امیــدوار بودیم،
اما نســل امروز باوجود مطالعه کم ،نگاه
عمیق تــری به مســائل دارد .االن هم در
قرنطینه نســبت به نســل بعد از انقالب
امیدوارتریــم ،درحالــی کــه آنــان ناامیــد
هستند .من امروز هم درست مانند سال
 57پر از امید هســتم ،هرچند امروز امید
من با واقع بینی و واقعگرایی عجین شده
اســت و دیگر مانند  57اتوپیایی نیســت.
اما نســل امــروز اصالً امیدی نــدارد و این
بزرگترین مشکل کشور است.
ëëبه نظر شــما جامعه ایرانی بعد از مسأله
کرونــا چــه تفاوتــی بــا قبــل از آن خواهد
داشت؟
دو تغییر محتمل است .گفته میشود
در ایــن شــرایط  8تــا  10میلیــون شــغل
آســیب خواهد دید که این امر باتوجه به
تحریم و مشکالت صادرات نفت ،باعث

فقیرترشــدن اقتصــادی جامعــه ایــران
خواهد شد .دولت هم توانی برای کمک
نــدارد .تغییــر دوم ،در باورهــای مذهبی
اقشــاری از جامعــه ایران خواهــد بود .به
باور من پــس از کرونا نگاه بخش هایی از
جامعه بــه مذهب عمیق تــر و معرفت
دینی شــان بیشــتر می شــود و از مناسب
گرایی صرف فاصله می گیرند.
ëëعملکــرد دولــت هــا در ایــران و ســایر
کشورهاراچطورارزیابیمیکنید؟
در کشــورهای توســعه یافتــه ،اعــم از
انگلســتان یا فرانســه اگر مســئوالن عالی
رتبــه تصمیمــی می گیرند قصــد اجرای
نمایشــی آن را ندارنــد ،امــا در ایــران
مســئوالن مــدام مــی خواهنــد بــه مردم
نشــان دهنــد فــان کار را کردیــم یا فالن
تصمیــم را گرفتیم .در هیچ کشــور غربی
مســابقه و اصــراری نیســت که بــه مردم
ثابت کنند کار درستی را انجام می دهند،
اما در کشور ما اقداماتی که برای مقابله با
کرونا انجام می شود ،یک لعاب سیاسی
هم دارد.

