سیاست

اخبار

برای مقابله با کرونا راهی جز رعایت

ضوابط بهداشتی و پیشگیری وجود ندارد

تهــران -ایرنا -رییسجمهوری با بیان اینکه محدودیتهای شــدید در
مناطــق پرخطر ،مراقبتهــای الزم برای جلوگیــری از نقض قرنطینه
مبتالیان و جریمههای قانونی برای متخلفان در نظر گرفته شــده است،
گفت :برای مقابله با این ویروس فع ً
ال راهی جز رعایت ضوابط بهداشــتی
و پیشگیری وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،حجتاالسالموالمسلمین حسن روحانی
روز شنبه در جلسه ستاد ملی کرونا در حضور رهبر معظم انقالب و پیش
از سخنان ایشان ،با ارائه گزارشی از فعالیتهای مقابله با کرونا در هشت
ماه گذشته ،گفت :برای مقابله با این ویروس فع ً
ال راهی جز رعایت ضوابط
بهداشتی و پیشگیری وجود ندارد.
رییسجمهــوری افزود :همانند دوران جنــگ که اجازه خرید تجهیزات
جنگــی به ما نمیدادند ،در ابتدای شــیوع کرونا نیــز تقریباً هیچکس
تجهیزات مورد نیاز مثل کیت تشــخیص ،دســتگاه تنفس ،امکانات و
تجهیزات آیسییو و حتی ماسک را به ما نداد ولی با اتکا به شرکتهای
دانــش بنیان ،این تجهیزات را به ســرعت تولیــد کردیم و اکنون هیچ
مشکلی نداریم.
روحانی اظهارداشت :در ماجرای کرونا برای ما روشن شد که تکیه بر توان
و امکانات داخلی و نگاه نکردن به دست دیگران تا چه حد برای ما مهم
است و ما فهمیدیم که در روزهای مبادا باید روی پای خودمان بایستیم
چرا که دیگران ما را حتی در مســائل مربوط به حقوق بشر ،بهداشت و
درمان و نجات جان انسانها یاری نمیکنند ،اگرچه شعارش را میدهند.
رییس جمهوری با اشاره به تفاوت ماهیت ویروس کرونای فعلی با ویروس
زمان اسفند ماه که کشور را درگیر کرد ،افزود :هم وزارت بهداشت و هم
متخصصان میگویند ویروس ماههای اخیر ویروس جهشیافته اروپایی
است که سرعت و قدرت انتقال آن ۹ ،برابر شده است.
روحانــی با گالیه از جدی نگرفتــن توصیههای قانونی از طرف برخی از
مردم ،گفت :محدودیتهای شدید در مناطق پرخطر ،مراقبت های الزم
بــرای جلوگیری از نقض قرنطینه مبتالیــان و جریمههای قانونی برای
متخلفان در نظر گرفته شده است.
رییــس جمهوری افزود :برای کمک به تهیــه و توزیع مایحتاج افراد در
قرنطینه به کمک مساجد و بسیج مردمی نیازمند هستیم.
روحانی همچنیــن در خصوص تأمین مالی تحقیقات دارو و واکســن،
کمکهــای دولت بــه خانوادههای نیازمنــد در دوران کرونا و پرداخت
بخشهایی از کارانه کادر درمان گزارش داد.
هیچ بیمار غیر کرونایی نیازمند تختآی سی یو را معطل نگذاشتیم
دکتر ســعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز در ادامه
با تشــکر از حمایتهای بیبدیل و دلگرمکننده رهبر انقالب اسالمی و
زحمات کلیه مســئوالن و جهاد کادر درمان برای مقابله با کرونا گفت:
نیمی از تختهای آیسییو بیمارستانها را به بیماران کرونایی اختصاص
غیرکرونایی نیازمن ِد تخت آیســییو را نیز معطل
دادیم ،اما هیچ بیمار
ِ
نگذاشتیم.
وزیر بهداشــت افزود :در هیچ جــای دنیا نمیتوان بیمــاری همهگیر
را بــا خواهش و توصیه کنتــرل کرد و باید با ا ِعمال ضوابط و تشــدید
محدودیتهای قانونی ،این بیماری را مهار کنیم.
به گزارش ایرنا ،جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه (سوم آبان
 )۹۹در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی در حسینیه امام خمینی(ره)
برگزار شد.

بیانات رهبری فصلالخطابی برای همه

گروههای سیاسی و مسئوالن است

رئیس دفتر رئیسجمهور با قدردانی از حمایت اخیر مقام معظم رهبری
از دولت ،فرمایشات ایشان را فصلالخطاب دولت و همهگروههای سیاسی
دانست.
محمود واعظی در گفت وگو با ایسنا ،با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر
انقالب اســامی در زمینه ضرورت حفظ حرمت و جایگاه رئیسجمهور
و دولت ،گفت :بیانات معظمله مثل همیشــه بســیار روشنگر ،صریح و
راهگشــا بود .با توجه به اینکه متاســفانه فضای توهین و هتک حرمت
دولت و شخص رئیسجمهور در سکوت و انفعال مراجع مسئول در حال
باب شــدن بود ،بیانات ایشان بسیار بموقع بود و از رویه شدن این رفتار
ناصواب جلوگیری کرد.
وی افزود :اگرچه خطاب مســتقیم رهبر انقالب اســامی در بیانات روز
گذشته به هتاکان و توهینکنندگان به رئیسجمهور بود ،اما در حقیقت
تذکر ایشان ،فصلالخطابی برای همه گروههای سیاسی و مسئوالن است
تا در روزهایی که کشور بیش از همیشه به وحدت و انسجام محتاج است،
ذهن مردم را با حاشیهسازیهای بیمورد نیازاریم و در مسیر اداره کشور
که این روزها به دلیل ابتالء به بحران کرونا و تحریمهای بیسابقه ،دشوارتر
از همیشه است -اخالل ایجاد نکنیم.رئیس دفتر رئیسجمهور اداره کشور
در شــرایط بسیار دشوار فعلی را نیازمند مشــارکت و یاری همه ارکان و
نیروها دانســت و ابراز امیدواری کرد که همه ما اعم از مسوالن ،صاحبان
تریبون ،گروه هاو کنشگران عرصه سیاست و فعاالن رسانه ای با سرلوحه
قــراردادن بیانات اخیر مقام معظم رهبری در گفتار و کردار؛ در راســتای
وحدت و انســجام ملی حرکت و به دستگاه اجرایی در اداره کشور کمک
کنند.واعظی در پایان خاطرنشان کرد :با توجه حداکثری به منویات رهبر
انقالب و عمل به توصیه ایشــان در زمینه وحدت و انسجام ملی ،انشاءاهلل
خواهیم توانست با همافزایی ،همفکری و همدلی از شرایط خطیر فعلی با
مشکالت کمتری عبور کنیم و راستای حل مسائل مردم بکوشیم.

آصفری :همکاری دولت و مردم میتواند

کرونا را کنترل کند

نایب رئیس کمیســیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد که برنامه
ریــزی دولت برای کنترل این بیماری و تــاش و توجه مردم به تدابیر
اندیشــیده شده هر دو در کنار هم می تواند در کنترل این بیماری موثر
واقع شود.
محمد حســن آصفری در گفت و گو با ایســنا ،با اشــاره به باال رفتن آمار
مبتالیان به کرونا و تشدید آلودگی هوا در کالنشهرها ،بیان کرد :بحث شیوع
بیماری کرونا یک مســئله جدی است و نمی توان با بی تفاوتی از کنار آن
عبور کرد .برنامه ریزی دولت برای کنترل این بیماری و تالش و توجه مردم
به تدابیر اندیشیده شده هر دو در کنار هم می تواند در کنترل این بیماری
موثر واقع شــود.وی در ادامه اظهار کرد :توجه مردم به مسئولیت اجتماعی
کــه برای مقابله با این بیماری بر عهده دارند و دنبال کردن جدی پروتکل
های بهداشــتی بسیار حائز اهمیت است .دولت نیز باید در بخش هایی که
امکان دورکاری وجود دارد برای بازه زمانی کوتاهی این بستر را ایجاد کرده
تا ترددها کاهش یابد.نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد :اما تعطیلی
برخی از مشاغل نباید بهانه ای برای سفرهای تفریحی شده که این امر خود
شیوع بیماری را تشــدید می کند .اینکه صرفا دولت تصمیم گیری کند و
مردم پروتکل ها و دستورالعمل ها را رعایت نکنند مشکلی حل نمی شود.
مادامی که دولت و مردم بایکدیگر همکاری نداشته باشند ما به سادگی از این
بیماری عبور نخواهیم کرد.آصفری در پایان تاکید کرد :مردم باید مسئولیت
اجتماعی خود یعنی اســتفاده از ماسک ،رعایت فاصله گذاری اجتماعی و
پرهیز از ترددهای غیر ضروری را پذیرفته و با جدیت دنبال کنند.

گویا قرار نیست برخی از سیاستمداران
از گذشــته درس بگیرنــد .تندروی
عدهای از سیاســیون که اتفاقا بیش
از همه دم از پیــروی از والیت فقیه
میزنند باز باعث شد تا رهبر انقالب
اســامی در تذکری جدی ،آنان را از
هتاکی علیه مقامات ارشد کشور نهی
کنند .موضوعی کــه تازگی ندارد اما
هزینه کردن از رهبری برای رسیدن
به مقاصد جناحی ،انگار برای برخی به
صورت یک عادت درآمده است.
به گزارش ایســنا ،حضــرت آیتاهلل
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح شــنبه ( ۳آبــان  )۹۹در دیدار
حضوری با رئیسجمهــور و اعضای
ســتاد ملی مقابله با کرونــا ،با انتقاد
شــدید و صریح از اقدام برخیها در
برخــورد با دولــت و رئیسجمهور و
هتک حرمــت رئیس قــوه مجریه،
گفتند« :هتک حرمت حرام اســت
و انتقاد با هتــک حرمت تفاوت دارد
ضمن اینکه امروز کشــور بیش از هر
زمان دیگری به همــکاری و اتحاد و
انسجام نیاز دارد».
اشاره رهبر انقالب به موضعگیریها
و اظهارات تند برخــی از نمایندگان
مجلس ،فعاالن سیاسی و سخنرانانی
بود که لقــب انقالبــی را هم یدک
میکشــند اما در روزهــای اخیر در
ســخنان خود در فضــای مجازی و
برخی ســخنرانیها ،مســائلی مثل
اســتیضاح و محاکمــه و یــا اعدام
رئیسجمهور را مطرح کرده و حتی
چنــد نفر از آنــان رو بــه هتاکی و
فحاشی به رئیس قوه مجریه آوردند.
این تندرویها آن هم در شرایطی که
کشــور از طرفی در جنگ اقتصادی
تحمیلی از سوی آمریکاست و از سوی
دیگر با ویروس کرونا دســت و پنجه
نرم میکند باعث شد تا رهبر انقالب
نســبت به آن واکنش نشــان دهند
و در تذکری جدی ،سیاســتمداران
جمهــوری اســامی را از ورود بــه
مســائل حاشــیهای و هتک حرمت
مقامات ارشد بر حذر دارند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در سخنان
روز شنبه خود ،با تأکید بر «لزوم اتحاد
و انســجام درونی در کشور ،به اقدام
اخیر برخیهــا در مواجهه با دولت و
شخص رئیس جمهور اشاره کردند»
و تصریــح کردنــد« :اگرچه در میان
این برادران ،افراد خوبی هم هستند،
امــا این کار غلط بود و این موضوع را
بهطور صریح اعالم میکنم».
ایشان« ،انتقاد را غیر از هتک حرمت
دانســتند» و افزودند« :هتک حرمت
در میان مردم حرام اســت و نسبت
به مسئوالن بیشــتر ،بهخصوص در
میان مســئوالن باالی کشــور .شما
ممکن اســت انتقاد درســتی داشته
باشــید؛ انتقاد کنید اشــکالی ندارد
امــا انتقاد با اهانــت و هتک حرمت
متفاوت است .اینگونه رفتارها و هتک
حرمت ،روش آمریکاییهاست که در
مناظرهها و کارهای مطبوعاتی ،خود
را در دنیا رســوا کردهاند تا جایی که
یک شخصیت برجسته سیاسی آنها
میگوید ،دنیا با هراس و تحقیر به ما
نگاه میکند».
رهبر انقالب اسالمی همچنین تأکید
کردنــد« :روش ما اســامی و قرآنی
اســت ،یعنی انتقاد بیان میشود اما
هتک حرمت انجــام نمی گیرد .باید
حرمت رؤسای ســه قوه و مسئوالن
کشور که در عرصه خدمترسانی به
مردم هستند ،حفظ شود».
ساعاتی پس از این بیانات مقام معظم
رهبــری ،مجتبی ذوالنــوری رئیس
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلــس و نماینده مردم قم
که یکی از کسانی بود که اظهاراتش
حاشــیههایی را به وجــود آورده بود
در مطلبــی در صفحــه توییتر خود
ت از
نوشــت« :بســمه تعالــی.تبعی 
فرامین الهیرهبــر عزی ز و ولی امرم
را از اوجب واجبــات میدانم و تمام
آبرو ،هستی و وجود خود را در اطاعت
اوامرش تقدیم میدارم و در چارچوب
تکالیف قانونی -خود وتدابی ر معظمله
لحظهای ازاحقاق حقوق مرد م شریف
غفلت نخواهم کرد».
اظهارات صریح دیــروز رهبر انقالب
نشان میدهد که نوع برخورد برخی
جریانات سیاســی با رقبا ،به شــدت
مورد انتقاد ایشــان است تا جایی که
دوباره کار به تذکر از پشــت بلندگو
کشیده است و تکرار لجوجانه برخی
اهانتها به رئیسجمهور بهخصوص
در شــرایط ویژه امروز کشور ،یک بار
دیگر رهبر انقالب اســامی را ناگزیر
کرد تا موضوعی را به صراحت از پشت
بلندگو بــه عدهای از خــواص تذکر
دهنــد .در ســیره مدیریتی رهبری،
«تذکر از پشــت بلندگو» به تصریح
خود ایشــان ،آخرین مرحله اســت.

اهانت،متانت،حمایت

این یعنی ،وقتــی مخالفت یا توصیه
ایشان درباره موضوعی ،از کانالهای
غیرعلنی به مراجع مورد نظر میرسد
اما به آن عمل نمیشود ،ایشان دست
آخر از پشــت بلندگو تذکر میدهند
تا مواضعشــان به صورت علنی برای
برخی مدعیــان انقالبیگری و قاطبه
مردم روشن شود.
موضعی که پیش از این هم ســابقه
داشــته و چند مــورد آن به محمود
احمدینژاد بازمیگردد .مدتی پیش
از ثبتنــام کاندیداهــای انتخابات
ریاســت جمهوری د رســال  ۹۶بود
که زمزمههایی درباره احتمال حضور
محمود احمدینــژاد در آن انتخابات
و نهی رهبر انقالب مطرح شــد .این
گمانهزنیهــا و تاویل و تفســیرها از
نظر رهبر انقالب تا جایی پیش رفت
که ســرآخر در  ۵مهــر  ۹۵حضرت
آیــتاهلل خامنــهای در درس خارج
فقه خود با تایید این موضوع ،آن هم
پشت بلندگو اعالم کردند که «بنا به
مالحظه کشور و ایجاد نشدن فضای
دوقطبی در انتخابات چنین توصیهای
را فرمودهاند».
در بخشــی از بیانــات رهبر معظم
انقالب دراینباره آمده بود« :خب بله،
یک نفری ،یک آقایی آمده پیش من،
من هم به مالحظهی صالح حال خود
آن شــخص و صالح حال کشــور به
ایشــان گفتم که شما در فالن قضیه
شــرکت نکنید .نگفتیم هم شرکت
نکنیــد ،گفتیم صــاح نمیدانیم ما
شما شرکت کنید .این را گفتیم .خب
یک چیز عادی است .انسان بایستی
آن چیزی را که میبیند و میفهمد و
فکر میکند که به نفع برادر مؤمناش
اســت باید به او بگویــد دیگر .ما هم
اوضاع کشــور را خب ،غالباً بیشتر از
اغلب افراد آشــنا هستیم .آدمها هم،
بخصوص آدمهایی که صدها جلسه با
ما نشستند و برخاستند بیشتر و بهتر
از دیگران میشناسیم .با مالحظهی
حال مخاطب و اوضاع کشــور به یک
آقایی انســان توصیه میکند که آقا
شــما اگر توی این مقوله وارد شدید
این دو قطبی در کشور ایجاد میشود.
مضر است به حال
دو قطبی در کشور ّ
کشــور .من صالح نمیدانم شما وارد
بشوید .بله ،این چیز خیلی مهمی که
نیســت .این یک چیز خیلی طبیعی
است ،خیلی ســاده است .بله ،ما این
توصیه را به یکی از آقایان ،به یکی از
برادران کردیم .خب حاال این مایهی
اختالف بشود بین برادران مؤمن ،یکی
بگوید فالنی گفته ،یکی بگوید نگفته،
یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟
خب حاال این هم پشت بلندگو».
البته احمدینژاد کــه پیش از آن هم
سابقه مخالفت با منویات رهبری را در
کارنامه داشــت با وجود اینکه در در ۶
مهــر  ،۹۵در نامهای که به مقام معظم
رهبری نوشت ،اعالم کرد که «در عمل
به منویــات معظمله ،برنامــهای برای
حضور در عرصــه رقابتهای انتخاباتی
ســال ۹۶ندارد» ،صبــح  ۲۳فروردین
 ۹۶به همراه حمید بقایی و اســفندیار
رحیممشایی به ســتاد انتخابات کشور
رفت و در میان بهت ناظران ،به همراه
بقایی برای حضور در انتخابات نامنویسی
کــرد .هر چند کــه شــورای نگهبان
صالحیت احمدینــژاد را برای حضور
در انتخابات  ۹۶احراز نکرد اما این اقدام
رئیس دولتهای نهم و دهم نشان داد
که بعضی از افرادی که دم از اطاعت از
رهبری میزنند در عمل ممکن اســت
برای رســیدن به مقاصد سیاسی خود،
خالف نظر صریح ایشان عمل کنند.
قهر  ۱۱روزه احمدینژاد پس از کنار
گذاشــتن حیدر مصلحی وزیر وقت
اطالعــات و یا اصــرار او در انتخاب
اسفندیار رحیممشایی به عنوان معاون
اول از موارد دیگــر اقدامات برخالف
ادعاهای این مدعی انقالبیگری بود
تا جایی که این موضوع باعث شــد تا
در روز  ۲مــرداد  ،۸۸متن نامه رهبر
انقالب خطاب به رئیسجمهور وقت
از ســوی دفتر ایشــان با این شرح
منتشر شود«:بسمهتعالی .جناب آقای
دکتــر احمدینژاد ،ریاســت محترم
جمهوری اســامی ایران .با سالم و
تحیت .انتصاب جناب آقای اسفندیار
رحیممشایی به معاونت رئیسجمهور
بر خالف مصلحت جنابعالی و دولت

و موجب اختالف و سرخوردگی میان
عالقه مندان به شما است .الزم است
انتصاب مزبور ملغــی و کان لم یکن
اعالم گردد .سید علی خامنهای۲۷ .
تیر » ۸۸
تازه پس از انتشــار علنــی این نامه
که به نوعی از پشــت بلندگو سخن
گفتن بود و یک هفته پیش از انتشار
علنی به رئیس دولت ابالغ شده بود ،
احمدینژاد انتصاب مشایی به عنوان
معاون اول دولت دهم را منتفی کرد!
حاال باز هم رهبــر انقالب این بار در
حمایت از رئیس دولت دوازدهم وارد
میدان شــدهاند و اتفاقا تذکر ایشان
خطاب به برخی سیاسیونی است که
زمانی با تمام قوا از همان احمدینژادی
که وصف نافرمانیهایش در سطور باال
یادآوری شــد ،حمایــت میکردند و
اساسا یک طیف سیاسی خاصی را در
ایران ایجاد کردند که اتفاقا به تندروی
مشهورند و هرچند در حرف از تبعیت
از رهبری داد ســخن میرانند اما در
عمل با تندرویهای خود رهبر انقالب
را ناگزیــر به تذکر از پشــت بلندگو
میکنند.
در باب تذکــر اخیر رهبــر انقالب،
آنچــه تا پیش از تذکر علنی و صریح
ایشان اتفاق افتاده است و همچنین
نقــش عوامــل شــکلگیری فضای
اهانــت و هتک حرمت قــوه مجریه
و شــخص رئیسجمهور نباید مورد
غفلت قرار گیرد؛ باید توجه داشــت
که زمینه این توهینها توسط کسانی
بهوجود آمــد که بــا کلیدواژههایی
همچون «زمینگیر کــردن دولت»،
«استیضاح»« ،حسابکشی از دولت»
و ...فضــا را تنــد کرده و به ســوی
دوقطبی شدن پیش بردند.
این افراد با مقاصد جناحی سیاســی
زودگــذر و در نظر نگرفتن شــرایط
جنگ اقتصادی فعلی که کشــور با
آن درگیر اســت و نادیــده گرفتن
نقش تحریمها و توطئههای خارجی،
ضمن تبرئــه دشــمنان ،عمال تمام
مشکالت و کاســتیهای فعلی را به
دولت منتسب کردند و به نارضایتی
عمومی دامن زدند .آنها فضای کشور
را با سواستفاده از تنگناهای اقتصادی
و مشــکالت معیشــتی مردم کامال
رادیکالیــزه و دوقطبــی و زمینه را
برای تندروی آمــاده کردند .البته در
این میان هیچ شکی در سوءمدیریت
در بســیاری از موارد و مشکالتی که
در کشــور دیده میشود وجود ندارد
اما نقد منصفانهای که همیشه مورد
اشاره رهبر انقالب بوده و در سخنان
اخیر ایشــان هم دیده میشود دقیقا
بررسی همهجانبه علل به وجود آمدن
مشکالت و تالش برای رفع آن و ارائه
راهکار است.
از ســوی دیگر با وجــود هتاکی به
رئیسجمهور (نه شخصیت حقیقی
حسن روحانی بلکه شخصیت حقوقی
رئیس جمهوری اسالمی ایران) ،نقش
کســانی که در مقابل ایــن اهانتها
ســکوت کردند ،اهمیت دارد .بخش
اعظمی از توهینهای اخیر نســبت
به رئیسجمهور توســط تعدادی از
نمایندگان مجلس رقــم خورد و به
دنبــال آن برخی فعاالن سیاســی،
رســانهها و فعاالن فضــای مجازی و
سخنرانان ،بر این آتش دامن زدند.
درست اســت که نمایندگان مجلس
در اظهارنظر سیاســی آزاد هســتند
اما به طور سنتی ،در طول سالهای
گذشــته ،همــواره هیات رئیســه و
بهخصــوص شــخص رئیس مجلس
در مدیریــت کلی فضــای پارلمان و
مقابلــه با این دســت تندرویها که
میتواند به حیثیت و جایگاه مجلس
شورای اسالمی لطمه وارد کند ،نقش
مهمــی را ایفا کردهاند .شــاید اگر از
همــان ابتدا جلوی برخــی اقدامات
گرفته میشد در نهایت کار به هتک
حرمت رئیسجمهور و تذکر رهبری
نمیکشــید .در مجلس یازدهم خالء
این نوع کنشگری و مدیریت معتدل
و بــه دور از حاشــیه و خودنمایی به
صورت جدی احساس میشود.
ســکوت گردانندگان مجلس نسبت
به این اوضاع و حتی همراهی بعضی
از اعضای هیات رئیسه با آن ،ممکن
است این شــائبه را در افکار عمومی
کند کــه آنها از اهانتهــا به رئیس
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اخبار
دولت خشنود هستند که این عواقب
خوشــایندی در پی ندارد چرا که با
تبدیل شــدن هتک حرمت ســران
یکی از قوا به یک رویه ،قظعا نوبت به
دیگران هم خواهد رســید و آن زمان
این سیل حاشیهها ممکن است کشور
را وارد بحرانــی عمیقی کند که همه
ارکان نظام را درگیر خواهد کرد.
از ســوی دیگر ســواالتی درباره نوع
برخورد قضایی با توهینکنندگان به
رئیسجمهور مطرح اســت .به طور
مثال اگــر این اظهــارات را که یک
فعال سیاســی خارج از حاکمیت یا
یک رسانه مستقل و یا یکی از فعاالن
فضای مجازی مطرح میکردند آیا با
چشمپوشی دســتگاه قضایی مواجه
میشد؟
ل هشتاد و ششم قانون
البته طبق اص 
س در مقا م
ن مجل 
اساسی« ،نمایندگا 
ی در اظهار نظر
ف نمایندگ 
ی وظای 
ایفا 
ی خــود کام ً
ن
ال آزادند و نمیتوا 
و را 
س
ی ک ه در مجل 
ب نظرات 
آنها را ب ه سب 
ی ک ه در مقا م
اظهار کردهاند یا آرایــ 
ی خود دادهاند
ف نمایندگ 
ی وظای 
ایفا 
ف کرد» ،اما آیا هتک
ب یا توقی 
تعقی 
حرمت و یا توهین به مقامات ارشــد
کشور که رهبر انقالب هم در اظهارات
اخیر خود با بیان اینکه «هتک حرمت
در میان مردم حرام اســت و نسبت
به مسئوالن بیشــتر ،بهخصوص در
میان مســئوالن باالی کشور» ،برای
آن حرمت شــرعی قائل شــدند ،آیا
مســتوجب پیگیری اســت یا همان
گونه که در باال به آن اشاره شد فقط
در قبال برخی از شهروندان پیگیری
میشود؟
در چنین مواردی حتی وقتی شاکی
خصوصــی هم وجــود نــدارد ،این
مدعیالعموم است که به موضوع ورود
کرده و با متخلفــان برخورد قانونی
میکند و رویه دســتگاه قضایی هم
در ســالهای اخیر چنین چیزی را
نشان میدهد .با این وجود در هفتهها
و ماههــای اخیــر گویــی این نقش
مدعیالعموم فراموش شده و توهین
و هتــک حرمت رئیس یکــی از قوا،
برای برخی افراد به عنوان جرم تلقی
نمیشود .شــاید پس از تذکر صریح
اخیــر رهبری ،این انتظــار از رئیس
قوه قضائیه که اتفاقــا در همین ایام
از مقابله دستگاه قضا با ترک وظایف
قانونی مدیران و کارمندان خبر داده،
ایجاد شده اســت که برای برخورد با
مراجع مسئول دســتگاه قضایی که
در خصوص اهانتهــای اخیر ،دچار
ترک فعل شدهاند ،گام موثری بردارد
چرا که همان گونه که پیشــتر گفته
شد ،شکســتن قبح توهین و هتک
حرمت مقامات ارشــد و به طور کلی
هر شخص حقیقی و حقوقی ،میتواند
تبعات مخاطرهآمیزی را برای کشور
ایجاد کند.
در همین راستا ساعاتی پس از اظهارات
اخیر رهیر انقالب ،حسامالدین آشنا
مشاور رئیسجمهور در توییتی خطاببه
هتاکان و حاشیهســازان نوشت« :در
سالهای  ۹۲و  ۹۶که صدای ملت را
نشنیدید؛ حداقل در سال  ۹۹سخن
رهبری را بشــنوید و دست از هتاکی
و پردهدری و نمایشگری بردارید .قوه
مجریه را یاری دهید و مشکالت ملی
را از سر راه بردارید .شاید همانگونه
که به مجلس رســیدید به دولت هم
برســید فقط کمی صبر پیشه کنید؛
این آسیاب به نوبت است».
به گفتــه روحاهلل جمعهای ،مشــاور
وزیر کشور« ،بیانات رهبری آنچنان
واضح و شــفاف اســت که نیازی به
تفسیر و تاویل و برداشتهای مختلف
ندارد و ایشان به عنوان رهبری نظام
دربــاره علت واقعــی خصومت نظام
سلطه با ایران و مشکالت اقتصادی و
معیشتی ناشی از تحریمهای ظالمانه
و بیسابقه به خوبی اشراف دارند و با
توصیف شرایط فعلی کشور به جنگ
اقتصادی ،فرماندهان و خط مقدم این
جنگ نامتقارن و نابرابر را سیســتم
اجرایی کشــور میدانند که تضعیف
خط مقدم مقاومت حداکثری در برابر
زورگویی و زیاده خواهی آمریکا و رژیم
صهیونیستی اقدامی انقالبی و منطبق
بر منافع ملی نیست».
شــاید بد نباشــد برخی از مدعیان
انقالبیگری هر از چندگاهی به مواضع
و اظهارات رهبــر انقالب درباره لزوم
همدلی بهخصوص در شــرایط ویژه
کشور رجوع کنند و به جای هتاکی
و حاشیهسازی و دعواهای جناحی و
انتخاباتی ،با ارائه راهکارهای مناسب
و تصویــب قوانین موثــر ،اقداماتی
جدی در جهت رفع مشــکالت مردم
و پیشبرد اهداف کشور صورت دهند
تا نیاز نباشد با هزینه از ظرفیت رهبر
انقالب ،هر از چندی از پشت بلندگو
به آنان تذکرات جدی داده شود.

سیاستهای پیشگیرانه در صورت عدم

کنترل شرایط ،بیشتر میشود

ســخنگوی دولت با اشاره به سیاســتهای پیشگیرانه در  ۴۳شهر که در
شــرایط بد کرونایی قرار دارند ،گفت :در صورتی که آمار ،کنترل نشــود،
سیاستهای پیشگیرانه با سختگیری بیشتری اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،علی ربیعی ســخنگوی دولت شــنبه شب با
حضور در بخش خبری شبکه اول سیما ،اظهار داشت :امروز خدمت رهبر
معظم انقالب جلســه ســتاد مبارزه با کرونا را داشتیم و از طرف خودم از
رهبر انقالب تشکر میکنم که شرایطی را فراهم کردند که با پشتکار بیشتر
به فعالیت خود ادامه دهیم تا دولت ،با جدیت و آرامش بیشــتر مسائل را
حل کند.
وی یادآور شد :در ستاد کرونا تصمیم گرفتیم در شهر تهران کارمندان ۵۰
درصد در سر کار حاضر شوند .مدیران دستگاهها موظفند با برنامه ریزی،
در انجام امور خللی ایجاد نشــود و پاســخگوی مراجعه کنندگان باشند.
دولــت الکترونیک نیز این امــکان را میدهد که خدمات غیر حضوری به
مردم انجام شود.
ســخنگوی دولت عنوان کرد :در شــهرهایی که پروتکل مراعات نشده و
میزان شــیوع و مرگ ومیر باال بوده ،تصمیم گرفتیم جز مشاغل اول مثل
نیروی انتظامی ،امنیت و بیمارستانها و خدمات عمومی و مواد غذایی و...
بقیه تعطیل شوند؛ ورزشــگاهها ،اماکن ،تئاتر ،سینما ،نمازهای جماعت،
مراسم عبادی و مذهبی تا یک هفته فع ً
ال تعطیل خواهد بود و بعد از یک
هفته برای تمدید شرایط را ارزیابی میکنیم و این شرایط تا دو هفته قابل
تمدید است.
ربیعی با بیان اینکه «در تهران ،ورامین و دماوند وضع نامناســبی داریم و
ممکن است اگر تا آبان وضع بهتر شود شرایط را تغییر دهیم» توضیح داد:
در تهران به مدیــران اعالم کردیم نیمی از کارمندان در محل کار حضور
نیابند و این اتفاق در حمل و نقل عمومی و مترو اثر دارد و با کاســتن از
کارمندان دولت ،شرایط بهتر میشود.
وی افزود :ادامه این سیاستها بستگی به شرایط دارد اما اگر نتوانیم آمار
را کنترل کنیم ،سیاســتهای سختگیرانهتری را پیگیری میکنیم .امروز
نیز کمیتههای مختلف در دســتگاههای ذی ربط مشــغول به کار بودند
و بر اســاس آموزش و با رویکرد اطالع رســانی و کنترل و نظارت و قواعد
سختگیرانه ،جلساتی داشتیم و در سختگیری جرایم نیز با شدت بیشتری
شرایط را پیگیری میکنیم .ما ناگزیریم برای افرادی که تبعیت نمیکنند
موارد بازدارنده در نظر بگیریم.
ســخنگوی دولت درباره محدودیتهای  ۴۳شهر گفت :درباره این شهرها
و مشاغلی که حق فعالیت در آنها را ندارند همین امروز روی سایت دولت
اطالع رسانی شد و استانداران موظف به پیگیری هستند و نیروی انتظامی
و بســیج و بازرسان وزارت بهداشت و بخشــداری و استانداریها بر انجام
پروتکلها نظارت خواهند کرد و جز مشــاغل بخش اول ،همه مشــاغل
تعطیل خواهند بود و اگر کســی رعایت نکند با برخوردهای جدی روبرو
میشود.
ربیعی یادآور شــد :وزارت بهداشــت در ارتباط با مسائل بهداشتی اطالع
رسانی میکند؛ رهبر انقالب فرمودند چندگانه درباره تصمیمات حرف زده
نشود تا مردم دچار تردید شوند و این ممکن است نیاز به بازنگری داشته
باشد و در جلسه آینده کرونا در این باره و برای اطالع رسانی واحد تصمیم
گیری میکنیم.
وی تأکید کرد :تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا روی زمین نمیماند؛ ما نیاز
به همکاریهای میانبخشی بیشتری داشتیم و ستاد عملیاتی نیز در اجرا
نظارت میکند و این مهم ،موانع را برطرف و همافزایی دستگاهها را نیز در
پــی دارد و بزودی رئیس جمهوری ،رئیس قرارداد اجرایی کرونا را معرفی
خواهد کرد و اثربخشی ستاد افزایش مییابد.
ســخنگوی دولت درباره بیمه بیکاری افراد بیکار شده بر اثر کرونا که در
بیانات امروز رهبر معظم انقالب به آن تاکید شــده بــود ،توضیح داد۶ :
میلیون شــغل رسمی و غیر رسمی بر اثر کرونا دچار تهدید شد که از این
میان  ۳.۵میلیون آن شــغل رسمی و  ۲.۵میلیون دیگر ،شغل غیررسمی
بودند و اوضاع برای ما بسیار سخت بود .همانگونه که رهبر انقالب فرمودند،
ســه منحنی اقتصاد و امنیت و ســامت باید در کنار هم مورد توجه قرار
گیرد و سالمت در اولویت ماست .در شرایط اقتصاد کشور که تخت فشار
است ۱۴ ،هزار میلیارد وام برای  ۵۴۴۴هزار کار پیش بینی کردیم و از یک
میلیون و  ۶۰۰هزار نفری که از بازار کار خارج شدند ،بیش از یک میلیون
و  ۱۰هزار نفر تحت بیمه قرار گرفتند.
ربیعی ادامه داد :امروز در وزارت رفاه جلسهای داشتیم که چگونه افرادی
که بیکار بودند و لطمه بیشــتری دیدند و افرادی که بیکار شدند و بیمه
ندارند ،تحت پوشــش قرار دهیم .باید کار کارشناسی انجام و منابع تأمین
شود تا پوشش بیمه بیکاری را برای این افراد داشته باشیم .دوران تحریم و
کرونا سختیهای مضاعفی داشت اما ما کنار مردم هستیم.

ســند کمپانــی ،بــرگ ســبز و ســند خــودرو ســواری
جــک  j5رنــگ مشــکی متالیــک مــدل  ۱۳۹۳بــه
شــماره موتــور  4G93DDAE012823و شــماره
شاســی  NAKNG7245EB112266و شــماره
پــاک  452ط  37ایــران  44متعلــق بــه آقــای بهرنــگ
کریمــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو ســواری فولکــس
تیگــوان رنــگ ســفید صدفــی متالیــک مــدل ۲۰۱۸
بــه شــماره موتــور  CZP138892و شــماره شاســی
 WVGB665N5JW946474و شــماره پــاک ۹۵۸
ی  ۵۲ایــران  ۹۹متعلــق بــه خانــم یاســمن درافشــار
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد رنــگ نــوک مــدادی
مــدل  ۱۳۹۱بــه شــماره موتــور  ۴۷۶۰۷۳۷و شــماره
شاســی  NAS۴۲۱۱۰۰C۱۳۳۶۴۵۱و شــماره پــاک
 ۵۸۱ی  ۳۴ایــران  ۹۹متعلــق بــه آقــای رضــا باقــری
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

