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دکتر زالی خواستار شد

بازگرداندن دورکاری در استان تهران

مردم آمریکا که این روزها صدای اعتراضشان 
درآم��ده، تازه متوجه عمق فاجعه زمامداران 
خود شده اند. زمامداران آمریکا پیش از این 
نی��ز دیوان��ه وار عمل می کردن��د، اما دونالد 
ترام��پ »نوب��ر« اس��ت و هم��ه خصایص و 
خصائل پلید چهره بزک ش��ده نظام آمریکا 
آش��کار ش��ده و حتی مردم این کش��ور نیز 
صدای اعتراض خود را به گوش سران نظام 

سرمایه داری لیبرال مسلک رسانده اند.
چنین وضعیتی است که باعث گشته تا افکار 
عمومی جهان نیز پس از سال ها خوابزدگی 
و ناهوشیاری، به بیداری از حقایق پی ببرند 
و مخالفت های خود را با سیاست های آمریکا 

در جهان بروز و ظهور دهند.
گذش��ته از این موضوع، جمهوری اس��امی 
ایران نیز در نق��اب از چهره برافتادن ایاالت 
متحده نقش اصلی را داش��ته است. انقاب 
اس��امی با درایت و عقانیت توانسته همه 
تهدیدات، تحریم ها و فش��ارهای سیاس��ی، 
نظام��ی و اقتص��ادی را ن��اکام س��اخته و 
آمریکا را به چالش کش��انده و چهره واقعی 
این رژی��م را نمایان تر از گذش��ته به افکار 
عمومی جهان عرضه کند. در ماجرای برجام 
گرچه هدف اصلی لغو تحریم های اقتصادی 
علیه جمهوری اس��امی ایران بود که البته 
محقق نشد، اما سیاست های نظام جمهوری 
اس��امی به گونه ای پی��ش رفت که آمریکا 
در بحث بازگردان��دن تحریم های اقتصادی 
و تس��لیحاتی شورای امنیت س��ازمان ملل 
ناکام مانده اس��ت، به همین خاطر است که 
با وجود مخالفت های گسترده جامعه جهانی 
ب��ا اقدام ایاالت متحده، مقامات این کش��ور 
ادعا می کنند که همه تحریم های س��ازمان 
ملل علیه ایران دوباره اجرا می ش��ود. گرچه 
نباید به شکست آمریکا در عرصه دیپلماسی 
دلخوش کرد، چرا که با وجود این شکست ها، 
کشورها و رژیم های همسو با ایاالت متحده، 
همراه هس��تند، همانگونه که تاکنون همراه 
بوده اند. جمهوری اسامی ایران بیش از 40 
س��ال است که تحت تحریم های اقتصادی و 
تس��لیحاتی آمریکا و سازمان ملل قرار دارد. 
این تحریم ه��ا با توافق هس��ته ای برچیده 
ش��د و در واقع تعلیق گش��ت و تحریم های 
تسلیحاتی نیز اواخر مهرماه برچیده می شود. 
با ای��ن وجود تحریم های اقتصادی همچنان 
ادام��ه دارد ودولت هایی که از آمریکا تبعیت 
می کنند، بنابر روابط راهبردی با ترس، گوش 
به فرمان آمریکا هس��تند. ایاالت متحده دو 
سال پیش از توافق هسته ای با ایران خارج 
ش��د، خروج این رژیم از برج��ام، هیچگونه 
ح��ق و حقوقی را برای آن قائل نیس��ت. در 
واق��ع آمریکا ب��ا خروج از توافق هس��ته ای 
حق خ��ود را پایمال کرد، ام��ا با این وجود، 
خود را همچنان مح��ق می داند و به همین 
خاطر اقدامات یکجانبه ای را علیه جمهوری 
اس��امی ایران آغاز کرده و انجام داده است. 
نتیج��ه اقدام��ات آمریکا علیه ای��ران، هیچ 
اس��ت، چرا که هر آنچه که در قالب تحریم 
وجود داشته، هم اکنون اجرا می شود، حتی 
اروپایی ها که خود را پایبند به توافق هسته 
ای نش��ان می دهند، از اجرای تعهدات خود 
س��رباز می زنند، چرایی این همسویی نیز به 

روابط راهبردی اروپا وآمریکا باز می گردد.

جوخه احمق ها!
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دکتر زالی خواستار شد
بازگرداندن دورکاری در استان تهران

رئیس س��تاد کرونای اس��تان تهران با بیان اینکه تهران وارد موج س��وم کرونا ش��ده و اگر مداخات 
جدی صورت نگیرد هفته های س��ختی را خواهیم داشت، گفت: نامه ای از طرف ستاد کرونای استان 
تهران برای بازگشت محدودیت های کرونایی به ویژه بحث دورکاری در استان تهران به وزیر بهداشت 

ارسال شده است.
دکتر علیرضا زالی روز گذش��ته در حاش��یه جلسه  ستاد کرونای استان تهران در جمع خبرنگاران، با 
بیان اینکه متاس��فانه تهران شرایط کامًا قرمزی دارد، گفت: آمار روز های اخیر نشان از آن است که 
در تهران وارد موج سوم شده ایم، به گونه ای که فاصله بین موج دوم و موج سوم فاصله بسیار کوتاهی 
بود. با توجه به این که از روز ش��نبه تا به امروز در حال رصد وضعیت هس��تیم، به نظر می رس��د که 
آمار رو به افزایش اس��ت و طبیعتاً این آمار موج گذرا تلقی نمی شود، آماری که االن تجربه می کنیم 

در تطابق با شکل گیری موج سوم است.
وی افزود: البته تیم اپیدمیولوژی ستاد کرونای استان تهران در حال بررسی و تحلیل دقیق وضعیت 

است و از آنجا که دالیل متعددی در این زمینه نقش داشته باید به تمام این عوامل توجه شود.
وی با اش��اره به دالیل ش��کل گیری موج س��وم کرونا در تهران، عنوان کرد: مزمن ش��دن بیماری و 
ماهیت فرسایش��ی آن که البته در تمام دنیا به همین ش��کل است، باعث خستگی مردم شده و اکثرا 
انگیزه ها برای رعایت ش��یوه نامه های بهداش��تی کم رنگ تر شده است که البته این اتفاق در تمام دنیا 

در حال رخ دادن است.
وی با بیان اینکه در طول دو هفته گذش��ته میزان رعایت ش��یوه نامه های بهداش��تی در محیط های 
عموم��ی و خدمات��ی باالی ۸۵ درصد بود که امروز به ۷0 رس��یده و با ی��ک افت ۱۵ درصدی روبرو 
هس��تیم ادامه داد: این آمار در موج دوم تا زیر۱0 درصد در تهران افت کرد که امیدواریم این اتفاق 
مجدداً تکرار نش��ود، بنابراین بخش��ی از دالیل شکل گیری موج سوم به دلیل کم شدن رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی است.
به گفته زالی، حجم مسافرت های اخیر نیز بار بسیار زیادی در نقل و انتقال و چرخش ویروس داشت، 
البته اگرچه هنوز در رابطه با تفاوت ماهیت ویروس تهران و س��ایر استان ها مستندات کافی نداریم، 
اما به طور بالقوه این احتمال وجود دارد که چرخش های بین شهری ویروس ها زمینه را برای جهش 
ویروس آماده کند که این مسئله خطری است که همه متخصصان حوزه پزشکی نگران آن هستند.

رییس ستاد کرونای تهران با اشاره به تجمعات به عنوان عامل بعدی موثر در شکل گیری موج سوم، 
ش��تاب در برخی از بازگش��ایی ها را عامل بعدی دانست و گفت: با تغییر شرایط مشاغل آموزشی و با 
توجه به بازگش��ایی مدارس و دانش��گاه ها طبیعتا تعداد زیادی از افرادی که تا امروز در منزل بودند 

وارد عرصه شدند، که این مساله نیز در افزایش انتقال و ابتا تاثیرگذار است.
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