به مناسبت روز خانواده ،در گفتوگو با «امید
علیاحمدی» ،جامعهشناس مطرح شد

رسول منتجبنیا ،دبیرکل حزب جمهوریت
ایران اسالمی در گفتوگو با همدلی:

ارائه یک الگوی واحد از
خانواده ،اشتباه بزرگی است

اصالحطلبان نباید از االن
بر طبل شکست بکوبند

2
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طرح واشنگتن با دفاع پکن و مسکو در شورای امنیت ناکام ماند

«همدلی» از حاشیههای ایجاد شده
در زمینه افت شاخص بورس
طی هفتههای گذشته گزارش میدهد

پشتصحنهچراغهای
قرمز تاالر شیشهای

همدلــی| رونــد اینروزهای بازار ســرمایه،
باالخــره صدای ســهامداران را درآورد و نامه
سرگشاده بازیگران قدیمی بورس به مسئوالن،
در فضای مجازی خبرســاز شد .در پی ریزش
65هزار واحدی شاخص کل بورس در آخرین
روز کاری هفته گذشــته ،جمعــی از فعاالن
بورس دست به قلم شدند و نامه سرگشادهای
به سکانداران اقتصادی نوشتند...
گزارش همدلی از وضعیت نوسازی
در بافت فرسوده پایتخت

6

جراحی بیکیفیت
بافتهای فرسوده

همدلی| یکی از چالشهای پایتخت بافتهای
فرســوده و سالخوردگی ســاختمانهای آن
اســت که این کهولت سن در شکل و شمایل
برخی از خانهها و کوچهها نمایان و مشخص
اســت که عالوه بر سیمای نامطلوب ،ترس از
آوار شدن بر سر ساکنانش همواره وجود دارد
و ترسی همیشگی است.
فرماندار تهران خبر داد:

شکست قطعنامه
ضد ایرانیآمریکا
همدلی| قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت
علیه ایران دیروز با سد روسیه و چین مواجه شد .عصر
دیروز که اعضای شــورای امنیت قصد داشــتند این
قطعنامه را به رأی بگذارند نمایندگان دو کشور روسیه
و چین این قطعنامه را به نفــع ایران وتو کردند و به
این ترتیب تالش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
علیه ایران با شکست مواجه شد .دولت آمریکا به تازگی
پیشنویسقطعنامهایرابرایتمدیدتحریمتسلیحاتی
ایران به شورای امنیت فرستاده و استدالل قانونیاش را

حرف اول
کنکور به مثابه امنیت ملی

نیز روز پنجشــنبه به اعضای شورای امنیت ارائه کرد.
محدودیتی که از ۱۳ســال پیش به تصویب شورای
امنیت رسید ،به موجب برجام و به تبع آن ،قطعنامه
 ،۲۲۳۱در  ۲۷مهرماه امســال به پایان میرسد .این
مساله موجب ناخرسندی رژیم صهیونیستی و سعودی
به عنوان دو مخالف جدی برجام بود و همین مساله،
رژیم ترامپ را بر آن داشت که برای شادی آنهایی که
قراردادهای میلیارد دالری برای خرید تســلیحات از
آمریکا بستهاند ،کاری بکند.

واکنش شدید ایران ،ترکیه
و محورهای مقاومت
به توافق امارات و اسرائیل

3

خیانت عربی

4

ممنوعیتهایمحرم

معاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه تهران
گفت :حضور دســته عزاداری در خیابانها
و همچنین برپایی ایســتگاههای صلواتی در
ماه محرم امســال ممنوع است و امیدواریم
عزاداران نسبت به رعایت جدی تصمیمهای
ستاد ملی مقابله با کرونا پایبند باشند.
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روایتی از حال و روز تنها دونلینواز ایران
در بلوچستان

روزگار سپری شده
شیرمحمداسپندار

مبارزه با فساد ،ساختاری یا موردی؟
محسن صنیعی

عضو هیات علمی دانشگاه

ســردار محسن رضایی ،دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام توئیت کردهاند که «دنیاطلبی و
ناکارآمدی ،منشأ فساد و کاخنشینی است که جایگزین شهادتطلبی و شایستهساالری شده است.
سرچشــمه درست شــود یک نفر فاسد و کاخنشین پیدا نمیشود .سرچشــمه فساد و ناکارآمدی
خودخواهی و انحراف از مســیر اولیه انقالب و ارزشهای آن اســت .به انقالب برگردیم کارآمدی و
سالمت برمیگردد».
نتیجه میشــود که ایشان خروجیهای ساختار کشور را همراه با فساد

از این توئیتها ،این نکته
مفسدین میدانند .البته ســخنی واضح و بدیهی است که هر

میدانند و علت فســاد را دنیاطلبی
فســادی ریشــه در حرص و آز و طمع و جاه و مقام و دنیاطلبی و مال و ثروتاندوزی دارد و فقط
برای چنگاندازی بیشــتر بر منافع دنیا است .در ادامه راهحل را بازگشت به فرهنگ شهادتطلبی
برداشت میشود که شخص مفسد محض رضای خدا به

و شایستهســاالری دانستهاند .البته چنین
فرهنگ شهادتطلبی و انقالب برگردد .اگر فساد را فقط در درون ساختارهای اداری دولت به معنای
عام (دولت ،مجلس ،قوه قضائیه ،نهادهای تابعه نظام و شرکتها و بانکها و موسسات اقتصادی وابسته)
در نظر بگیریم ،حتما جناب سردار قبول دارند برای صدور هر حکم مدیریت ،بیشترین سختگیریها
از جهت تعهدات دینی و اخالقی و انقالبی است تا شرایط تخصصی .در حقیقت ،همین که نفری برای
کاندیدا میشود مانند آن است که از لحاظ تخصصی پذیرفته شده است ،همه

یک پست مدیریتی
ســختگیریها و تحقیقات و استعالمات بعدی ،بررسی شرایط تعهد دینی ،انقالبی و اخالقی است.
سیستم استعالمات کشور ،کامال برای آن است که ساختار مدیریتی کشور از فرهنگ انقالبی و دینی و
انتخاب میشوند ،حداقل

ل نمیکنند .کسانی که
شهادتطلبی خارج نشود .البته معموال هم نابهجا عم 
شرکت میکنند ،در نماز جماعت اداره

در ظاهر بهترین تعهدات دینی و انقالبی را دارند ،در نماز جمعه
شرکت میکنند ،محاسن زیبا دارند و ...پس چرا کسانی که این چنین ،هزاران فیلتر را رد کردهاند ،به

فساد میافتند؟ در طول دهههای اخیر ،همیشه سعی بر آن بوده است که افراد صاحب صالحیت به

امور گمارده شوند و افرادی را که فاقد صالحیت انگاشتهایم حتی اگر صاحب پنجاه سال سابقه انقالبی
بوده است ،با شجاعت حذف کردهایم.پس اینکه جناب سردار فساد را دیدهاند ،درست دیدهاند ،همان
همه میبینند ،ولی برای راهحل ،شرط الزم را بیان کردهاند ،ولی شهادتطلبی
چیزی را دیدهاند که 
و شایستهساالری ،شرط کافی نیست .سپردن امور به افراد شایسته شرط الزم است ،ولی شرط کافی
نیست ،شرط کافی ایجاد ساختارهای ضد فساد است .مهم آن است که ساختارها به ترتیبی باشد که
حتی با وجود حرص و آز و منفعتطلبی افراد ،کســی نتواند چنگاندازی به بیتالمال داشته باشد.
از اولین ملزومات ســاختارهای ضد فساد ،بسط نظارت عمومی بر همه ساختار اقتصادی ،اجتماعی
کشور است .نظارت توسط سازمانهای ناظر و بازرس الزم است ولی باز کافی نیست .برای برقراری
نظارت عمومی ،الزم اســت آزادی رسانهها و االن آزادی فضای مجازی تضمین شود .در زمانهای که
عمال انحصار صداوسیما ،به صورت واقعی شکسته شده است ،اصرار بر انحصار صداوسیما به عنوان
مستقل ،میتوانند

تنها رســانه صوتی و تصویری کشور ،بیدلیل است .رسانههای صوتی و تصویری
به عنوان ناظر بر ساختار اجرایی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور باشند .جالب است
مستقل دارند.

هم اینک کشــورهای افغانستان و عراق دهها شبکه تلویزیونی و رادیویی خصوصی و
سیاسی میتواند باعث گسترش سالمت اجرا در کشور

تضمین رقابت آزاد سیاسی احزاب و گروههای
عمل میکنند .شفافیت اطالعات ،مسئولیتپذیری و
باشد ،چونکه احزاب به عنوان چشمهای ناظر 
پاسخگویی همه ارکان حکومت از دیگر شرایط سالمت امور است .چند روز پیش ،مراسم سالگرد دکتر
شمسالدین وهابی نماینده اصالحطلب ،عدالتخواه و سختکوش مجلس ششم بود .در یادبود ایشان
میردامادی میگفت از یادگارهای شمس ،جهد (جمعیت هماندیشان دادخواه) است .جمعیتی

دکتر
میردامادی میگفت که دکتر وهابی اگر سخن

که بیشترین هم و غمش بر مبارزه با فساد است .دکتر
فساد میکرد ،منظورش مبارزه با شخص مفسد نبود ،بلکه از بین بردن ریشههای فساد و
از مبارزه با 
گذار ،میتوانند
ساختارهای فسادزا بود .سردار خود در مجمع تشخیص مصلحت ،به عنوان نهاد سیاست 
شرایط الزم و کافی برای تضمین سالمت ساختارهای کشور را بهوجود آورند ،به طوری که ریشه و
ساختارهای فسادزا از بین برود .در سیاست ،هنر این نیست که امور را به پاکان بسپریم ،ولی با عدم
نظارت ،سیستم به فساد برود ،بلکه هنر این است که ساختار سیاست چنان باشد که حتی اگر امور به
دزد سپرده شود ،دزد نتواند دزدی بکند.

علی مطهری خطاب به صداوسیما:
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هاشمی را نمیتوانید
سانسور کنید
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استعمار جدید ،مترصد وضعیت لبنان
دکتر سیفالرضا شهابی
کارشناس سیاسی

3

سال  ۱۹۷۵روزنامهها نوشتند«:یکی از رهبران جنوب لبنان به نام «معروف سعد» توسط ارتش
این کشور کشته شد و در پی آن اتوبوس حامل ۳۷لبنانی  -فلسطینی در حال عبور از منطقه «عین
الرمانه» منفجر شد و سرنشینان آن کشته شدند و متعاقب آن «پیر جمیل» رئیس جمهور وقت
لبنان و موســس و رهبر حزب کتائب (فاالنژ) در حال بازدید از کلیسا در عین الرمانه مورد حمله
سرنشینان مسلح یک خودرو قرار گرفت و چهار نفر از همراهانش کشته شدند».
به این ترتیب شعلههای آتش به دامن عروس خاورمیانه افتاد و جنگی ۱۵ساله را به راهانداخت
 .اختالفات فرقهای که از زمان اســتقالل این کشور علنی نبود و در خفا بود بهتدریج آشکار شد و
تعداد زیادی از شهروندان لبنانی را مجروح شدند و جمعی را نیز به کام مرگ کشاند و هزاران نفر
آواره و بیخانمان شدند؛ تا اینکه در سال  ۱۹۸۹لبنانیهای خسته از جنگ ،تصمیم گرفتند صلح
را بر گزینند و یک سال بعد ،یعنی سال  ،۱۹۹۰معاهده طائف منعقد شد؛ معاهدهای که تاحدودی
طرفهای جنگ داخلی را راضی کرد و موافقت شــد تمام گروههای نظامی خلع ســاح شوند ،به
استثنای حزباهلل.
از این زمان به بعد ،بهتدریج کشورهای قدرتمند منطقه که در پی هژمونی در لبنان بودند ،بر آن
شدند تا جای پایشان را در لبنان تقویت کنند و با تشکیل احزاب و گروههای مسلح جدیدالوالده یا
تقویت احزاب سنتی و گروههای مسلح که از جنگ پانزده ساله باقیمانده بودند بر حاکمیتشان در
این کشور فرسوده از جنگ داخلی استحکام ببخشند  .با این حال ،از سال  ۱۹۹۰میالدی ،جنگهای
نیابتی بر آسمان لبنان سایه گسترانید و به آتش زیر خاکستر تبدیل شد و لبنان از این پتانسیل
برخوردار شد تا با یک جرقه ،آتشفشانی در آن کشور راه بیفتد  .ترور «رفیق حریری» در سال ۲۰۰۵
میتوانست این جرقه را شعلهور کند و آتشفشانی از خشم مردم راه بیندازد ،اما از آنجایی که هنوز
بحران مالی و آنچه که به عنوان فساد مدیران ارشد کشور ،در این سالها مطرح است ،در آن سال،
کشور را فرا نگرفته بود و اختالف ریاض  -تهران عمیق نشده بود ،در نتیجه آتشفشان فرصت بروز
پیدا نکرد  .اکنون و در سال  ۲۰۲۰از یکسو ،بخشی از جامعه لبنان از ناتوانی ساختار حاکم بر کشور
و فساد سیستمی در ارکان حکومت و مشکالت طاقتفرسای مالی در معیشت ،عصبانی هستند و
خصومت عربستان و ایران به منتهی درجه خود رسید و همین مسئله سبب شد ،اردوگاه غرب و در
راس آن آمریکا و اسرائیل ،که با ایران سر خصم دارند ،از اوضاع لبنان سوءاستفاده کنند و بر مخالفت
با گروههای وابسته به ایران در لبنان بیفزایند.
امروز ،بخشی از شهروندان لبنانی میدانند چه نمیخواهند ،ولی نمیدانند آنچه را که میخواهند
چگونه باید به دست آورند؛ از اینرو است که به خیابان میآیند ،به ساختمانهای دولتی و پارلمان
حمله میکنند و فریاد«:استعفا ،استعفا» سر میدهند و طناب دار میآویزند ،ولی اگر از آنها پرسیده
شــود بعد از اجرای همه خواســتههایتان ،چه تضمینی وجود دارد که اوضاع سیاسی و اقتصادی
لبنان بهبود یابد؟ احتماال پاســخ عملیاتی ندارند ،زیرا اختالفات فرقهای و حزبی و گروهی از یک
طرف و نقشه دشمن برای تضعیف لبنان که مرز مشترک و حساس با اسرائیل دارد ،از سوی دیگر
مانع اســتقرار حاکمیتی قدرتمند در این کشور میشــود .در حال حاضر وضع نابسامان لبنان به
حدی رسیده است که معترضین لبنانی از روی استیصال و درماندگی از «امانوئل مکرون» رئیس
جمهور فرانسه التماس میکنند که به اوضاع لبنان سامان ببخشد .این دسته از شهروندان لبنانی،
کشورشان را با تیمهای ورزشی اشتباه گرفتند که مربی از خارج میآورند؛ غافلند که ورود فرانسه
به مدیریت لبنان ،هدیه استقالل کشورشان به بیگانگان است .آنچه که مسلم است اگر کشورهای
خارجی بخواهند همچنان به دنبال نفوذ خود در این کشور ویرانه و درمانده باشند و هر فرقه ،قوم
و قبیله بخواهند نیابت کشورهای خارجی را بر عهده بگیرند ،اوضاع بر همین پاشنه خواهد چرخید
و امیدی به صلحی پایدار در لبنان نخواهد بود  .با این توصیف ،یکی از راههایی که به نظر میرسد
میتواند بخشی از مشکالت این کشور را مرتفع کند این است که اتحادیه عرب (اگر چه این اتحادیه
در بسیاری از مواقع ضعیف و یکسویه عمل میکند) با دعوت از احزاب ،فرقهها و شخصیتهای بانفوذ
ملی و دینی لبنان ،در پی انعقاد معاهدهای تقریبا مشابه معاهده طائف با در نظر گرفتن شرایط فعلی
باشد تا مشکل لبنان در چارچوپ عربی و منطقهای حل شود و پای قدرتهای فرامنطقهای باز نشود.
اگر این روند صورت عملی به خود نگیرد ،در آن صورت شاهد استعمار در قالب جدید خواهیم بود و
سرنوشتی سخت و تلخ برای لبنان در پیش خواهد بود.

یادداشت3

هرساله هزاران جوان  18تا 20ساله ایرانی
در اوایل تابستان اولین قدم مهم خود برای
تعیین سرنوشت را برمیدارند و آن شرکت
در آزمــون کنکــور ورودی دانشــگاهها و
موسسات آموزش عالی است.
امسال نیز با وجود موجود ذرهبینی عجیب
و غریبی بــه نام ویروس کرونــا که انواع و
اقســام محدودیتها را بــه جامعه جهانی
تحمیل کرد ،کنکوریهای ایرانی را نیز وارد
یک داالن طوالنی از فشــار و اضطراب کرد.
اینکه آیا کنکور برگزار خواهد شــد ،سوالی
اســت که همهی بار اضطــراب را بر دوش
الغر این جوانان گذاشته است؛ جوانانی که
خود تحت فشارهای مرسوم این آزمون قرار
داشتند .در این میان عملکرد مسئوالن در
باره این اتفاق مهــم بخش مهمی از جامعه
آیندهســاز ایران ،بســیار بدتر از خود کرونا
بوده و سردرگمی بسیاری را به این جوانان
و خانوادههــای آنــان تزریق کرده اســت.
مســئوالنی که بدون توجه بــه پیامدهای
اظهارنظــر خود ،هــر روزه گویــی وظیفه
داشتند که به این جمعیت مرتبط با موضوع
تکانی وارد کنند.
با این همه هنوز خانوادههای ایرانی چشم
به دهان این مســئوالن بیخیــال دارند تا
اندکی آرامش خیــال از آنان بگیرند .از آن
طرف ،این مســئوالن گویی هرگز با مقوله
کنکور و لــزوم فراهم کردن فضای همراه با
آرامش آشنایی ندارند و گویا هیچ دانشآموز
کنکــوری در نزدیکی خود ندارند تا حداقل
این بخــش از اضطراب مردم را احســاس
کنند .به نظر میرسد که موضوع به جهت
امنیت و ثباتی کــه در جامعه پدید خواهد
آورد ،میتوانــد ظرفیت طرح در شــورای
امنیت ملی را هم داشته باشد.

وزیر خارجه در بیروت ،تهران خواهان ثبات
احسان اقبال سعید
روزنامهنگار

بامــداد جمعه دکتر محمدجواد ظریــف ،وزیر امور خارجه
کشــورمان وارد بیروت شد .بیروت تا هنوز در غبارهای انفجار
سهمگین چندی قبل ،آسمان سیاست و گذرانی مهآلود دارد.
برای ســرزمینی که تا پیش از آن فاجعه هم در تندی تورم و
بیتدبیری بعض اهل دیوان روزگار ناخوشایندی میگذرانید ،آن
انفجار بدترین رخداد ممکن مینمود .در لبنان چنان قافیه به
تنگ آمده بود که میزان دسترسی به شبکه برق در برخی روزها
تا چهارساعت در شبانه روز رسیده بود .اما ضعف تاریخی دولت
در این سرزمین دلفریب ،که حاصل تجمع فرق و قبایل است و
معنای دولت و کشور هنوز قوام و پابرجایی نکویی نیافته ،باعث
شــده که در زمین دشوار واقعیت از دست دولتهای مستقر
علیرغــم بانگهای قوی و امیدهای زیاد کار چندانی برنیاید.
اینک اما پس از گلآلودهتر شدن آب ،جماعتی که هماره از پی
صید آبزیان مسموم هستند ،با به میان انداختن سخنان بیپایه
ســعی در انحراف اذهان و جهتدهی خشم عمومی به سوی
جریان یا افراد ناهمسو با خود داشتند تا همچون انفجار سال
 2005که منجر به ترور حریری شد ،باز کالهی پرپشم از این
نمد برای خود ببافند ،اما حضور عالمانه جریان مقاومت به طور
کلی و حزباهلل به طور مشخص ،باز غبارهای توهم و فتنه را در
آسمان همیشه مبهم بیروت کمرنگ و بیرنگ کرد .سفر وزیر
خارجه ایران به بیروت چند تامل قابل توجه در روند بازسازی
سیاسی و قرار اجتماعی جامعه لبنانی در شرایط شگفتانگیز و
ترسناک حاضر در پی دارد:
-1دکتر ظریف به عنوان پیشانی سیاست خارجه جمهوری
اسالمی ایران در این سفر با سیاستمداران از سنخ و سلکهای
گوناگون دیدار میکند و این نمایان کننده این مفهوم اســت
که مهمترین قدرت منطقه خواهان ثبات و صلح برای عروس
خاورمیانه است و دشمن را تنها در آن سوی مرزهای لبنان و
در سرزمینهای اشغالی میبیند و میجوید .جمهوری اسالمی
ایــران خواهان همکناری و پذیــرش میان گروههای مختلف
لبنانی است و در این ســالها همواره مددهایش شامل تمام
سرزمین و مردمان لبنان به عنوان خط اول مقاومت بوده است.
شاید نمود بارزترش عملکرد حزباهلل در لبنان باشد که همواره
سالحش را برای دفع تجاوز دشمن صهیونیست بهکار برده و در
لبنان یک نیروی موثر در خدماترسانی در حوزههای گوناگون

بوده اســت .امروز هم تهران خواهان ثبات و تشکیل سریعتر
دولت بر اساس واقعیات لبنان و توافقات درونی آن کشور است.
-2برای دانستن حجم فاجعه کافیست به یاد بیاوریم که
ســیصد هزار نفر در بیروت خانمان خود را از دست دادهاند.
این را بگذارید کنار زیرساختهای نه چندان قدرتمند لبنان
که خود تابلوی تمام رنجهای این سرزمین است .جمهوری
اسالمی ایران در تمام این سالها تجربیات متعدد و موفقی
در بازسازی داشته است .بازسازی بخش زیادی از ویرانههای
ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی نمونهای است بر این مدعا.
در ســالهای بعد حضور پیمانکاران ایرانی در عراق پس از
اشغال و دیگر نقط دنیا نشانگر این توان است .اکنون حضور
بخش دولتی و خصوصی ایران برای بازســازی میتواند هم
سیاست برادری اسالمی در منطقه را تقویت و جال دهد و هم
در شرایط خاص تحریمهای ظالمانه و کیمیا بودن منابع ارزی
برای کشور فرصت یگانهای باشد .در سفر ظریف میتوان این
اطمینان و زمینه را برای حضور قدرتمند جمهوری اسالمی
ایران در بازسازیها به ملت لبنان و رهبران سیاسی داد.
-3در هفته گذشته ،امانوئل مکرون رئیس جمهوری پنجم
فرانسه راهی بیروت شــد و در خیابانها به نشان همدردی
تعدادی دستچین شــده را در آغوش فشرد و ردای منجی از
راه رســیده را بر دوش انداخت .در همین میانه جماعتی هم
یاد دوران استعمار فرانسه کرده و آرزوی بازگشتش را داشتند!
یاللعجب که کسانی خواهان بر تن کردن ردای نوکری برای
شوالیههایی هستند که با تفنگ و شمشیر آمده بودند و مگر به
همان هم بیرون نرفتند! اما جمهوری اسالمی ایران همواره بر
خروج نیروهای خارجی از منطقه و استقالل ملتها و کشورها
تاکید کرده است .سفر وزیر خارجه ایران پیام حمایت تمامقد
از یکپارچگی و تمامیت لبنان را میرساند و این معنا که تهران
از هر کمکی برای این حســنه دریغ نخواهد داشت .عملکرد
حزباهلل نزدیکترین متحد تهران هم در این سالهای سیاست
لبنان همین مفهوم را به تمامی منتقل کرده اســت ،آنجا که
33روز در مقابل تجاوز و تعدی دشمن اسرائیلی میایستد و
حافظ عزت و تمامیت لبنان است؛ اما در اختالفات سیاسی و
تشکیل دولتها همواره بخشــی از راهحل و در کنار مردم و
گروههای سیاسی است .لبنان چون همیشه این سالهایش از
این بحران هم خواهد گذشت که این مردمان باران وسیالب
بسیار به چشم دیدهاند .سفر سازنده وزیر خارجه به لبنان این
پیغام را میرســاند که ایران همچون تمام چهلواندی سال
گذشته در کنار مردم لبنان ایستاده است.

فرماندار تهران خبر داد:

ممنوعیتهای محرم

معاون استاندار و فرماندار ویژه تهران گفت :حضور دسته عزاداری در خیابانها و همچنین برپایی ایستگاههای صلواتی در ماه محرم
امسال ممنوع است و امیدواریم عزاداران نسبت به رعایت جدی تصمیمهای ستاد ملی مقابله با کرونا پایبند باشند .به گزارش ایرنا« ،عیسی
فرهادی» روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران افزود :طبق دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت ،عزاداری ماه محرم امسال باید در فضای
باز و در صورت امکان با هماهنگیهای الزم در محوطه مدارس و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی انجام شود.
وی به برگزاری تجمع به صورت حداقلی نیز اشاره کرد و اظهار داشت :استفاده از طبل و سنج و وسایل مشترک در هیاتهای عزاداری
نیز ممنوع شده و این موارد به هیاتهای عزاداری ابالغ شده است .به گفته وی اولویت برای برگزاری آیینهای عزاداری با فضاهای باز
است و هیاتها نباید در اماکن خاص تجمع کنند.وی همچنین ادامه داد :تعطیلی مدارس از اسفند سال گذشته تاثیر به سزایی در کاهش
ترددها در حملونقل عمومی پایتخت داشته به طوریکه ترددها از سه میلیون نفر در روزهای عادی به یک میلیون نفر کاهش یافته است.

