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عالقهای به تماس مستقیم
با دولت جدید آمریکا نداریم

جزئیات شکایت
نمایندگان از روحانی
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مجلسیازدهمیهاهمچنانحاشیهسازهستند

سیلیمسافردناپالس
بر صورت مامور قانون

همدلی| نماینده مجلس به صورت یک ســرباز
وظیفه ســیلی زد .این خالصه خبــری بود که
دیروز به ســرعت در فضای مجازی پخش شد و
بعد ویدئویی منتشــر شد که نشا ن میداد سرباز
وظیفه راهور ماجرا را شر ح میدهد .اتفاقی که هم
واکنش تند برخی از رهگذران را باعث شد و هم
انعکاس زیادی در فضای مجازی داشت و بسیاری
را واداشــت تا در نقد انتخابات مجلس و عملکرد
نمایندگان مجلس یازدهم مطلب بنویســند .آن
گونه که «حامد اکبری» سرباز وظیفه راهور روایت
میکند ،علیاصغر عنابســتانی نماینده سبزوار
بــا خودروی دناپالس (احتمــاال همان خودروی
اهدایی به نمایندگان مجلس است) قصد داشته
بدون مجوز عبور ،از مسیر خط ویژه رد شود ...
اصالحطلبان برای ورود
به انتخابات  1400آماده میشوند
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نهاداجماعساز
درآستانهشکلگیری
همدلی|اصالحطلبــان در حالی که اختالفات
شــدیدتری پیدا کردهاند در حال تشــکیل نهاد
اجماعساز هستند .نهادی که شورای هماهنگی
جبهه اصالحات اوایل ماه گذشته بر اساس مصوبه
ای تصمیم گرفت آن را تأســیس کند .بخشی از
این نهاد را شخصیتهای حقوقی احزاب تشکیل
میدهند و بخشــی از آن را نیز قرار اســت 15
شخصیت حقیقی تشکیل دهند .بر این است تا به
حال تکلیف آن شخصیت حقوقی معلوم بود چرا
که شورای هماهنگی تصویب کرده بود که همه
احزاب عضو این شورا تشکیل دهنده شخصیت
حقوقی این نهاد جدید باشند...
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از هزینههای سختافزاری و نرمافزاری
تا بیکاری فعاالن اقتصادی فضای مجازی

صورتحساب
«فیلترینگ»

همدلی| زمزمههای فیلترینگ اینستاگرام تا پایان
ســال جاری ،در حالی از مدتی پیش مطرح شــده
اســت که چند روز پیش برخی رســانهها از احضار
و بازجویــی وزیــر ارتباطــات به دلیــل آنچه آنها
«خودداری از فیلترینگ اینســتاگرام» خبر دادند.
امری که البته با توضیحات بعدی یک مقام قضایی
گفته شــد علت احضار وزیر ارتباطات به دادســرا،
عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی با

سخنگوی شورای نگهبان:

«رابرت مالی» نماینده بایدن در امور ایران ،سیبل جدید مخالفان ایران شد

قوا نباید در اختیارات
یکدیگر مداخله کنند

دلواپسی ایرانستیزان
از یک انتصاب

سخنگوی شورای نگهبان گفت :هرکدام از قوا
وظایــف و اختیاراتی دارند که قوه دیگر نباید
در آن دخالــت کند تا تداخلی پیش نیاید که
منجر به بروز نگرانی شود .عباسعلی کدخدایی
ســخنگوی شورای نگهبان با اشــاره به لزوم
همدلی مجلــس و دولت در بررســی الیحه
بودجه اظهار کرد :همدلی بین قوای ســهگانه
یکــی از ضروریات کشــور در شــرایط فعلی
است و رهبر معظم انقالب تاکید کردهاند که
همکاریهای الزم در شورای سران قوا صورت
گیرد .وی افزود :طبیعتاً هر کدام از قوا وظایف
و اختیاراتی دارند که قــوه دیگر نباید در آن
دخالت کند تا تداخلی پیش نیاید که منجر به
بروز نگرانی شود.

ریاست رئیس جمهور و استنکاف از اجرای چندین
مصوبّه این شــورا است و احضار وی به دادسرا هیچ
ارتباطی به عدم فیلتر اینســتاگرام ندارد .بر اساس
گزارشها ،شــکایت برخی از طالب نسبت به عدم
توجه محمدجواد آذریجهرمی به محدودیت برخی
شــبکههای اجتماعی نیز در میان علل احضار وزیر
ارتباطات بود که در نهایت با قرار التزام ،ســکاندار
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،آزاد شد.

از ازدواج صوری تا کودکهمسری
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درددلهای یک سوپراستار
فراموش شده

سازوکارهای مقابله با توهین و افترا
محمدهادی جعفرپور

بنا بر سیاستهای تعریف شده در شورای سیاستگذاری سازمان صداوسیما و مستند
به اصل175قانون اساسی ،آنچه در قالب برنامههای دیداری-شنیداری تولید و پخش
میشود میبایست مبتنی بر آموزههای اخالقی و مذهبی باشد و بنا بر همین امر بعضا
دیده و شــنیدهایم که برخی مجریان و ...بابت رفتارهای خالف شئونات اسالمی و...
ممنوعالتصویر شــدهاند .در این بین استناد به مقررات قانون مجازات اسالمی در باب
توهین و افترا قابل توجه است .ماده609درباب توهین به مقامات دولتی وماده697درباب
افترا و هتک حرمت تعاریفی دارد که مصداق سخنان شیخ احمد جهانبزرگی است
و بنا بر تبصره1ماده45قانون آیین دادرسی کیفری در مجاز بودن شهروندان به اعالم
وقوع جرم و...زمان مواجه با جرم مشهود ،مقدمات آغاز تحقیقات مقدماتی علیه ایشان
فراهم است .چند روزی است ویدئوی منتشر شده از مصاحبه شیخ احمد جهانبزرگی
در برنامه تلویزیونی شبکه چهار ســیما که از قضا معروف و موصوف است به شبکه
فرهیختگان ،سبب نقد و ایراد اصحاب رسانه و فعاالن فضای مجازی شده است .فارغ از
لزوم نقد چنین رفتاری ،موضوع مهمتر تامل راجع به این امر است که چه بر آموزههای
مذهبی و فرهنگی آمده که شخصی ملبس به لباس روحانیت که اتفاقا مدیر گروه علوم
سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است ،در نقد عملکرد دولت بدون
رعایت حداقلهای فرهنگ اسالمی-ایرانی به زندگی شخصی رئیس جمهور ورود کرده
با عباراتی سخیف نسبتهای ناروایی که بر فرض صحت زمان و مکان بیان آن رسانه
ملی نیست ،بدون رعایت حداقلهای فرهنگی هر چه از دهانش در میآید میگوید!
بیان چنین الفاظی توسط شخصی که اوصاف و القاب مسئولیتها و مدارک علمیاش
را یدککش نمیکشد عالمت سوال بزرگی در ذهن مردم ایجاد میکند که نکند در این
چهل سال اشخاصی شبیه به ایشان مسئول اداره جامعه بودهاند و این تصور به منزله
خط بطالن بر باورهای مردمی است که عموما باور داشته و پذیرفته بودند که روحانیت
عالوه بر گذراندن دروس فقهی در حوزه ،اصول اخالقی را بر اساس مبانی دین اسالم
تا جایی میآموزند که بعدترها به بهانههای مختلف بر منبر موعظه مردم را به رعایت
اخالق توصیه میکنند .با مرور فیلم مذکور این پرسش در ذهن مخاطب مرور میشود
که چه برسر جامعه روحانیت آمده که شخصی چون شیخ احمد جهانبزرگی در رسانه
ملی مقابل دیدگان مخاطبان فراوان الفاظی ناپسند به مسئولین دولتی نسبت داده،
ایشان را مورد تمسخر و ناسزاگویی قرار میدهد؟ کوتاهیها و تخلفات فرضی مسئولین
دولتی امری است قابل پیگرد قضایی ،که اتفاقا عالوه بر شرع ،قانون نیز مسیر مطالبه آن
را مشخص کرده و چنانچه شیخ احمد آنگونه که نشان میدهند دلسوز مردم و نظام
هستند ،میتوانند همین فردا دست به کار شده با علم فقاهتی خویش عریضهای تقدیم
دادگاه ویژه روحانیت و کارکنان دولت کنند تا حقوق تضییع شده ملت احیاء شود .شاید
پرسش اصلی را باید از جامعه روحانیون داشت که چرا در تقابل با چنین رفتارهایی
واکنشی درخور جامعه روحانیت بروز نمیدهند؟جامعهای را که بزرگانی چون آیتا...
بهجت و آیتا...حســنزاده و...را به عنوان الگوی تمام نمای حکمت و اخالق به مردم
معرفی کرده است ،چه شده که نسبت به چنین رفتارهایی که متاسفانه هر از چندی
شاهد آن هستیم ،هیچ واکنشی نشان نمیدهد؟ تهمت زدن و فحاشی کردن آن هم
در رسانه ملی فارغ از اینکه کاری عبث و بیهوده است ،امری است که بر فرض وجود
تریبون از عهده همگان بر میآید لذا باید محضر شیخ احمد عرض کرد،چنانچه دل در
گرو نظام و درد مردم دارید و مرد عمل هستید ،بسماهلل ،این گوی و این میدان ،چرا
علیه مقامات دولتی اعالم جرم نمیکنید تا حقوق ملتی را که به زعم شما در انتخاب
خویش اشتباه کردهاند احیاء شود ،مگر رسالت و وظیفه اصلی و ذاتی روحانیون حسب
فرمایش امام ره و سایر صاحبنظران ،انسان ساختن و تربیت انسانها نیست؟(به نقل از
مصاحبه آیتا...هریسی /ایسنا24/بهمن)96به راستی آنچه این روزها در فضای مجازی
و رسانهها از برخی روحانیون دیده میشود دلیل موجهی برای ورود دادستان دادگاه
ویژه روحانیت ایجاب نکرده است؟

3

7

یادداشت

تقویت دموکراسی راهی برای تضعیف ساختارشکنی
بهنام علیپور

پژوهشگر تاریخ

امروزه عالمان و «کارگزارا ن سیاست» با واکاوی سیر اندیشه و تفکر درصدد بررسی
پدیدههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و هنری هستند .به بیان دیگر «برونرفت»
از معضالت اجتماعی بدون واکاوی «سیر اندیشه» ممکن نیست .گسترش ارتباط با
دولتهای اروپایی در عصر قاجار ،موجب تردید در «ارزشها»« ،عرفها» و «سنتها»
در جامعه ایران شد .ناکارآمدی ساختار سیاسی ،زوال اندیشه و فساد «دربار قاجار»،
اندیشــمندان ایرانی را به وامگیری از تمدن غرب واداشت ،لذا غربگرایی برآمده از
ضعف جامعه ایران و قدرت تمدن غرب است .اخذ «تکنیک» و «فن» از جامعه غرب
موجب بازنگری اندیشمندان ایرانی در کاربرد ارزشهای اجتماعی شد؛ به بیان دیگر
بروز این اندیشه در جامعه ،بیگانگی با «سنت» و نقض اصول پیشین را در پی داشت.
دگراندیشان ،افول جامعه ایران را از ناکارآمدی سنتها میدانستند ،لذا «غربگرایی»
ابتدا با هدف «اصالحساختار» ،درصدد بازنگری اصول بود ،اما روند تحوالت به نقض
اصول و مبانی اجتماعی ختم شد؛ نفی مبانی اسالمی از این قاعده مستثنی نبود .این
سنتی ایران و ظهور اندیشههای مخالف شد .جامعه
مسئله موجب تشنج در جامعه
ِ
ایران این «ساختارشکنی» را برنتابید و به ستیز با غربگرایی پرداخت .یکی از علل
انزجار از غربگرایی نفی مبانی اســامی در «جوامع سنتگرا» است .این تنفر اخذ
مبانی غربی را دچار وقفه کرد و با شدت انزجار به «غربزدایی» منجر شد .با گذشت
زمان و کاهش «ســتی ِز جناحی» ،غربزدایی تلطیف شده و نگرشی نوین به جوامع
غربی شکل گرفت .طیف مذکور تحت عنوان «روشنفکری دینی» ،تکیه بر ارزشهای
اسالمی را توأمان با اخذ «تکنیک» از غرب پیشنهاد میکرد .انقالب اسالمی برآمده از
همین نگاه ،یعنی نگرش عقالنی به ارتباط با غرب بنا شده است ،لذا با «بومیسازی»
اصول و ساختار غرب و تکیه بر «محتوای اسالمی» در مسیر توسعه گام برداشته است.
با پیروزی انقالب «روشنفکری دینی» یا به عبارت دقیقتر پویایی در اندیش ه اسالمی،
مجال انتشار و تثبیت در منطقه یافت .علیرغم تالشهای موجود برای «تئوریزه»
کردن این نگرش ،مخالفت با محتوا و ساختار اسالمی با «هیبت» و ظاهری متفاوت از
گذشته نمایان شد .این اندیشه نوظهور تحت عنوان پستمدرن ،پدیدهای است که با
نقد سنت و مدرنیسم ساختارهای پیشین را به چالش کشانده است .اندیشمندان این
مکتب از «اِنکار» به «معنا» میرسند ،به عبارت دیگر با نفی گذشته بشری درصدد
طرحینو برای سعادت و اعتالی جامعه هستند .وجه افتراق اندیشه «مدرن» و تفکر
«پسامدرن» در رویکرد این دو مکتب به پدیدههای اجتماعی است .مدرنیته با اصالح
ِ
«گسست تاریخی» در جامعه میشود؛
ساختار پیشین عالوه بر تصحیح ارزشها مانع
یعنی با حفظ حیات فرهنگی شرایط بهبود و توسعه جامعه را مهیا میکند ،اما تفکر
اصول گذشته،
پســتمدرن در جهت «عدم حیات» کوشــیده و مایل است با نفی ِ
ساختار خود را بر جنازه تفکرات پیشین بنا کند .ظهور این اندیشه چالشهای فکر و
فرهنگی را دوچندان کرده و روحیه «گریز از مرکز» و «اقتدارگریزی» را افزایش داده
است .پستمدرنیسم نوظهور در ایران آمیزهای «پوچانگاری» و «اقتدارگریزی» است.
این نگرش (پست مدرنیســم در ایران) عالوه بر فاصله «معرفتی» با مبانی و اصول
خود در دنیا به مکتبی التقاطی در ایران تبدیل شــد .با این وجود مقابله و مهار این
تفکر سخت مینماید .این عارضه برآمده از عدم عبرتآموزی از پدیدههای اجتماعی
وضعف «حافظه تاریخی» است که موجب «گسستفرهنگی» و بیگانگی با سنتهای
ایرانی-اسالمی شده است .لذا پرهیز از افراط و تفریط ،عدم ارائه «تفسیر ایدئولوژیک»
کاهش کشش به اندیشه
از تاریخ و تشــویق جامعه به «گفتوگو» تاثیر بسزایی در
ِ
پست مدرن در ایران خواهد داشت .به بیان دیگر راه «برونرفت» از چالشهای پست
مدرن ،ایجاد فضای «گفتمانی» برای اصالح این «کژاندیشیها» است .به زعم این قلم،
اندیشه پست مدرن با خط بطالن بر «اصالحات» ،تغییر «بیچو ن و چرا» در ساختار و
محتوا را مطالبه میکند به این منظور گریز از این اندیشه فقط با تقویت «دموکراسی»،
«حریت» و ایجاد «گفتمان» ممکن است.
احترام به ّ
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تبعات احتمالی
افزایش وام ازدواج

حضور «ابوالفضل پورعرب»
در یک برنامه تلویزیونی حاشیهساز شد

یادداشت

وکیل پایه یک دادگستری

سال ششم _ شماره  8 _ 1615صفحه _ قيمت  2000ناموت

یادداشت

همدلــی| با افزایــش ســن ازدواج برخی
نگران هســتند که در صورت ادامه داشــتن،
این روند ســبب افزایش جمعیت دختران و
پسرانی میشــود که هرگز ازدواج نمیکنند،
دالیل زیادی هم برای این مسئله عنوان شده
است .اما مانند همیشه یکی از مهمترین آنها
مشکالت اقتصادی است .بسیاری از دختران
و پســران با طرح اینکه توان پرداخت اجاره
مســکن یا ســایر هزینههای زندگی متاهلی
را ندارنــد همچنان ترجیــح میدهند مجرد
بمانند .ایــن زندگی مجردی را یــا در کنار
خانوادهشان سپری میکنند...
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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا:

به بهانه انتخاب شیده اللمی
عذرا فراهانی
روزنامهنگار

این روزها که دنیا درگیر ویروس کروناست ،این جمله زیاد شنیده میشود «:من
دیگر آدم سابق نخواهم شد ».حاال مدتی است که به این جمله فکر میکنم ،آنقدر
که مثل دیوانهها هنگامی که با خودم تنها هستم ،وقت نوشتن ،کتابخواندن و
کارهای روزمره این جمله را مثل سرودی غمناک یا شعری تلخ با خودم زمزمه
میکنم:دیگر آن آدم ســابق نخواهم بود ...این جمله چه معنی میتواند داشته
باشــد؟ یعنی من ،تو و هم ه ما تغییر کردهایم؟ این تغییر چگونه اســت؟ آیا ما
متوجه این تغییر شدهایم یا درعبور از روزهای این سال کرونایی روحمان را چنان
به بردگی این زندگی بیرنگ باختهایم که حتی متوجه تغییر هم نشدیم؟ این
تحلیل ذهنی چنان هولناک است که وا میداردم تامل کنم...اگر تغییر کردهایم از
چه نوعیست و این دشمن خزنده نامرئی تسخیرکننده از کدام نقطهی غفلتمان
هجوم آورده و باعث شده است آنقدر فتیل ه اندیشه را پایین بکشیم و در روزمرگی
غرق شویم که نفهمیم زمان در حال گذشتن است و تغییرات نامیمون هویتمان
را به شدیدترین شکل ممکن تحدید میکند؟ از خودم میپرسم :پیش از این ما
چگونه آدمهایی بودیم؟ یعنی اگر با یک تعریف نسبی و عرفی خوب بودیم ،حاال
دیگر آن آدم نسبتا خوب قبلی نیستیم! یعنی قرار است در دنیای پساکرونا این
بدی یا همان عدم خوبیها رواج پیدا کند و مثل اپیدمی ویرانگر از ما انسانهای
متفاوتی بسازد؟ تفاوتی بیش از پیش؟ یعنی چگالی خونمان پایین آمده است
و اگر زنده بمانیم دیگر عشق و عاشقی خبری نخواهد بود؟ یعنی عشقها قالبی
خواهند بود؟ حاال دیگرممکن اســت عیارمان هم تغییر کرده باشد؟ یا این که
روزی افرادی با روحیه و با حوصله بودیم و حاال فقط بیاعصاب هستیم؟ به خودم
نهیب میزنم من ،این آدم سابق را درک نمیکنم و همچنین جنس آدم الحق را
نمیشناسم .دوباره زبانم به زمزمه میافتد:من دیگر آدم سابق نخواهم شد؟ یعنی
شادیهایمان در پس این ویروس رنگ باخته است؟ راستی شادیهایمان کجا
بود و کی آمد و رفت که ما آن را ندیدیم که حاال نگران خاتمهاش شدهایم؟ یعنی
پیش از این آدم دلســوزی بودیم و حاال آدمهای بیتفاوتی شدهایم .برای همین
است تندتند از خانه بیرون میزنیم تا در جابهجایی و انتقال ویروسها نقشآفرینی
کنیم؟ مثل مراسم کهنی که در یک کتاب میخواندم .مراسمی که در آن متهمین
را برای مزاح یا نوعی کاوش روانی ابتدایی بر روی انســانها شاید ،وا میداشتند
که دیگری را شکنجه دهد تا نوبت خودش عقب بیفتد و متهمین با وجود آنکه
شکنجه و مرگ در نهایت سهمشان بود با انجام اینکار تالش مذبوحانهای برای
به عقب انداختن ،تنها و تنها به عقب انداختن نوبت خودشان مرتکب میشدند...
وحشتناک اســت .برای فرار از این فکر آزاردهنده الزم است خودم را از نو مرور
کنم .الزم است ورقهای کهن ه هویت و منشام را در جستوجوی خودم کاوش
کنم .باید به یاد بیاورم قبال چه بودهام و حاال چه شدهام .در اولین گامها درمییابم
بسیاری از عواطف از هم گسسته است .نیرویی مرموز در من است .منی در من
که چهره من را ندارد و به من تحمیل میکند .تا همینجا که خانه کسی نرفتهای
که مبادا مریض شــوی من کار خودم را کردهام .ناگهــان در مییابم ویروس را
میبینم .ویروسی که سالها در من رشد کرد و از من موجودی غیر از آنچه آرمانم
میخواست ساخته است و میبینم حق با اوست .او توانسته است همه ما را پیش
از آنکه حضور قاطعاش را علنی فریاد بزند تغییر دهد و برای مســخ کردنمان،
پیش از این همه چیز را فراهم کرده است .همین که وقتی تصور ورود یک میهمان
ما را آشفته میکند ،یعنی ویروس ما را متحول ساخته .مایی که در حسرت ورود
یک میهمان بودیم تا گعدهای زنیم ،چایی بنوشیم ،مسایل روز را حالجی کنیم یا
در باره نفر سومی کالمی به زبان رانیم .حتی به دمی غیبت .اینبار که زبانم به نجوا
بجنبد که:من دیگر آدم سابق نخواهم بود ،با صدایی بلند به درونم تشر میزنم که
برای آزادیام از شر تو با همه وجود میجنگم.

تا وقتی واکسن داخلی برسد
واکسن خارجی یک ضرورت است

رئیس جمهور گفت :در ماه بهمن واکسیناسیون در کشور آغاز میشود و این کار
بسیار اهمیت دارد .در عین حال واکسن خارجی تا وقتی واکسن داخلی برسد یک
ضرورت است.به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی در جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا با یادآوری اینکه امروز نزدیک به یک سال از آغاز پاندمی
کرونا میگذرد ،اظهار کرد :از همه آنانی که دستاندرکار این اقدام بزرگ برای مقابله
با کرونا بودند تشکر میکنم .البته این روند کاهشی معنایش این نیست که شرایط
مطلوب است .االن هم مرگ  ۷۰تا  ۸۰نفر باز هم زیاد است .یک وقتی ممکن است
این رقم به چهار یا پنج نفر برسد و ما بگوییم این روند مطلوب شده اما االن چنین
نیست.وی افزود :ما نباید به خاطر کاهشی شدن روند ابتال پروتکلهای بهداشتی
را کمتر رعایت کنیم و رفتوآمد خانوادگی و دورهمیها را افزایش دهیم.روحانی
تاکید کرد :اگر رعایت نکنیم این ویروس جهشیافته ممکن است ما را هم مبتال
کند و نگرانی جدید ما این اســت که در برخی استانها افرادی در سن پایین هم
مبتال به کرونا شدهاند .در حالی که قب ً
ال بیماری بیشتر به افراد مسن مرتبط بود.
رئیس جمهور گفت :ما باید حداقل تا شش ماه آینده هم همین رعایت پروتکلهای
بهداشــتی را ادامه دهیم تا واکسن برسد و روند واکسیناسیون انجام شود .اگر ما
رعایت نکنیم و وارد موج چهارم شویم یعنی باید بسیاری از کسبوکارها تعطیل
شوند.وی با بیان اینکه شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است اما روند کاهشی باید
ادامه پیدا کند ،تأکید کرد :امروز در گزارشی که دکتررئیسی از استانها میدادند در
بسیاری از استانها روند کاهشی بود ولی در برخی استانها روند کاهشی آن متوقف
شده بود و در بعضی جاها شروع به افزایش تعداد بیمار شده بود که این میتواند
برای ما نگران کننده باشد .روحانی با اشاره به اینکه نباید به خاطر کاهشی شدن
مسیر اهمال ،عادینگری ،عادیسازی در رفتارهای خانوادگی و اجتماعی مدنظر
قرار بگیرد که می تواند خطرناک باشد ،گفت :همچنان این نگرانی وجود دارد که
این ویروس جدید جهش یافته به نام ویروس انگلیســی یا آنکه اخیرا در آفریقای
جنوبی مشاهده شده که بسیار نگران کننده است ،مواردی از ابتال را در کشور داشته
باشد .این ویروس ابتدا در چین و ووهان بود و به کشورهای دیگر رسید بنابراین از
آفریقا یا اروپا رسیدن آن مشکلتر از چین نیست ،بنابراین اگر مراقبت و مواظبت
نکنیم این ویروس جهش یافته ما را نیز مبتال میکند.رئیس جمهور با بیان اینکه
آمار نگران کنندهای از ابتالی جوانان و نوجوانان در برخی استانها میتواند در آینده
برای ما مشکلآفرین باشد ،گفت :بنابراین باید با همه توان تالش کنیم تا وارد موج
جدید نشویم؛ چرا اگر وارد موج جدید شویم مهار کردن آن برای ما سخت میشود.
وی افزود :تشدید نظارتها راه جلوگیری از بروز موج جدید ابتال است و باید از لحاظ
فرهنگی به مردم تاکید شود و تبلیغات ادامه پیدا کند .تنها بیان مطلب در صدا و
سیما،روزنامهها و در سایر رسانهها کافی نیست باید در بخش نظارتی ،نظارت را
هم تشدید کنیم.وی با اشاره به روند شیوع ویروس موتاسیونیافته کرونا در جهان،
یادآور شد :در گزارش امروز احساس کردیم ویروس کرونا نه تنها در سطح جهان
تضعیف نشده بلکه بیماریزایی و سرایت آن بیشتر شده است؛ حتی دکتر نمکی
امروز در گزارش گفت این ویروس موتاســیون یافته خطرناکتر و مرگ و میر آن
بیشتر اســت .با وجود این ،شاید با شرایط خطرناکتری در آینده مواجه شویم و
درصورت کوچکترین غفلت و اهمال ،تعداد افراد بیمار سرپایی ،بستری و به تبع آن
مرگ و میر افزایش مییابد و دچار مشکل میشویم.رئیس جمهور افزود :همچنان
باید با قاطعیت جلوی تجمع و ترددهای غیرضرور را بگیریم و هیچ چیز نباید ما را از
این حرکت باز دارد؛ رعایت پروتکلهای بهداشتی وظیفه ملی ،قانونی و شرعی همه
ما است.روحانی همچنین با اشاره به وضعیت واکسیناسیون در کشور ،تاکید کرد :در
زمینه واکسن داخلی و خارجی حرکتهای خوبی انجام شده است .در زمینه واکسن
داخلی میتوانیم بگوییم سال آینده سه واکسن را پیش رو داریم و تا آخر بهار بخشی
از آنها به دست ما میرسد.رئیس جمهور با اشاره به تحویل واکسنهای کواکس
به کشور نیز اظهار کرد :تا آخر امسال هم غیر از کواکس ،برای دریافت واکسن از
جاهای دیگر تالش میکنیم.

