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گزارش "مردم ساالری آنالین" از مهمترین رویدادهای سالی که گذشت

شهریور 98، آغاز کوچ ورزشکاران از ایران
مانیا شوبیری

شهریور ماه 98 آغاز مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران ایرانی 
بود. در سالی که گذشت ورزشکارانی  از رشته های مختلف 
از  و...  کشتی  تیراندازی،  تکواندو،  جودو،  شطرنج،  مانند 
ایران رفتند. به جرات می توان گفت آمار ورزشی های که در 
سال 98 ترک وطن کردند از ورزشکاران مهاجر در سال های 
آنها برای رفتن از خاک وطن  پیشین بسیار بیشتر است. 
دالیل زیادی داشتند، اختالف نظر با فدراسیون یا سرمربی، 
بی توجهی، بی پولی و نبود امکانات و مسائل اجتماعی آنها را 
متقاعد به خروج از کشور کرده است.  ورزشکارانی که حاال 

زیر پرچم کشورهای دیگر مدال آوری می کنند.
»سعید مالیی« و در سال 2019بنا بر مصلحت ها مجبور به 
شکست خوردن از حریف بلژیکی و سپس حریف گرجستانی 
شد. او به دلیل همین مصلحت ها به آلمان رفت و چند ماه 
بعد شهروند مغولستان شد. فدراسیون جهانی جودو نیز از 
شرکت او در المپیک 2020 در تیم پناهندگان حمایت کرد. 
هنوز ماجرای سعید مالیی تمام نشده بود و حاشیه ها ادامه 
به  نیز  ایران  تیم ملی  داشت که منصوری سرمربی سابق 

سعید مالیی پیوست و به جمع مهاجران ایرانی اضافه شد.
پوریا جاللی پور نیز کی از کمانداران ریکرو است که موفق 
شده، سهمیه بازی های پارالمپیک 2020 توکیو را کسب 
کند. او بعد از مسابقات جهانی هلند از این کشور به ایران 
بازنگشت و بعد اعالم کرد که قصد محاجرت به آمریکا را دارد.
علیرضا فیروزجا نیز که نخستین سوپراستاد بزرگ شطرنج 
ایران بود در دسامبر 2019اعالم کرد که دیگر با پرچم ایران 
در مسابقات شرکت نمی کند و در مسابقات جهانی روسیه با 
پرچم فدراسیون جهانی شطرنج شرکت کرد. او پس از این 
مسابقات اعالم کرد که احتمااًل برای فرانسه بازی خواهد 
کرد. او در ژانویه 2020در صدر رده بندی شطرنج جوانان 

جهان قرار گرفت.
نوید زنگنه کشتی گیر آزادکار وزن ۷۴ کیلوگرم ایران که مدال 
نقره امیدهای آسیا 2019 را داشت نیز به کانادا کوچ کرد. 
رسمی  به طور  بین المللی  مسابقات  در  دیگر  2سال  از  او 
شرکت  شرایط  زنگنه  گرفت.  خواهد  کشتی  کانادا  برای 
در مسابقات ملی کانادا در سال ٢٠٢٠ را ندارد، چرا که در 

مسافران )1370 بهرام بیضایی(

دیگر  شکلی  دلیل  هر  به  که  عروسی  آئین  داستان   -
بلندی  فیلم نامه ی  اّولین  موضوع  می گیرد  خود  به 
یا ۴۵  آن فکر کردم؛ سال ۴۴  به  است که در زندگی 
خیال می کنم. آنجا هم مثل »پرونده قدیمی پیرآباد« 
موضوع بر محور دعوای قدیمی دو قبیله ی کمالوندی 
و جمالوندی می گشت؛ و آخرین بار پیش از مسافران، 
سفر به شب است که در آن آئینی تبدیل به آئین دیگر 

می شود! )بهرام بیضایی(
ساخته  همچون  نیز،  بیضایی  بهرام  فیلم  هشتمین 
برای  متفاوتی  تجربه  »کالغ«،  و  »رگبار«  مانند  هایی 
در  که  اکران  برای  تالش  تا  ساخت  نوع  از  داشت.  او 
نامه ای نوشت که  و  نیز درآورد  را  نهایت داد بیضایی 
نیست  هیچ  شما  حذفی های  جدید  فهرست  »هدف 
اعالم  بتوانید  و  نه،  بگویم  من  مایلید  که  آن  جز 
من  نیست.  فیلم  نمایش  به  مایل  بیضایی  خود  کنید 
حق  چرا  که  معترضم  شما  به  عکس  بر  و  نه  می گویم 

نمایش فیلم مرا به وقتش زیر پا گذاشتید؟«
افتتاحیه فیلم همه چیز را بی پرده پوشی به تماشاگر 
می  روایت  را  پدیده  چگونگی  فیلم  ادامه  و  گوید  می 
کند. عجبا از هنر بیضایی که سوژه هیچگاه در فیلم 
نه دیده می شود و نه به خبر می آید! البته در یک سوم 
پایانی فیلم کمی از ریتم می افتد ولی پایان بندی بی 
را  فیلم  کند  های  سکانس  تواند  می  فیلم  این  نظیر 

جبران کند.
دیالوگ به یادماندنی: »مادربزرگ: لعنت به جاده ها... 

اگر معنیشون جداییه!«

ویژه نوروز    

شد،  انجام  میالدی  گذشته  که ماه  مقدماتی  رقابت های 
حضور نداشته است.

شهره بیات داور شطرنج و استاد فدراسیون جهانی است. 
او نخستین و تنها زن داور بین المللی شطرنج رتبه A در 
سرداور  است.  شطرنج  جهانی  فدراسیون  آموزگار  و  آسیا 
ایرانی فدراسیون جهانی شطرنج در دی ماه بدون حجاب به 
قضاوت در مسابقات جهانی پرداخته بود و پس از آن اعالم 

کرد قصد بازگشت به ایران را ندارد.
او  بود.  در سال 98  ایران  کرده  دیگر کوچ  فغانی  علیرضا 
داوری های مهمی مثل دیدار رده بندی جام جهانی 2018را 
در کارنامه دارد. او با کسب باالترین امتیاز در صدر جدول 
داوران جام جهانی قرار گرفت. او نیز در شهریور 1398اعالم 
کرد که برای زندگی و تحصیل فرزندانش به استرالیا مهاجرت 
فصل  در  و  شد  استرالیا  برتر  لیگ  داور  رسمًا  او  می کند. 

2019-2020 در لیگ این کشور قضاوت می کند.
مجری  کننده،  تهیه  فوتبال،  گزارشگر  میرزایی  مزدک 
1398از  تابستان  در  نیز  مترجم  و  کارگردان  تلویزیونی، 
اینترنشنال  ایران  ماهواره ای  شبکه  به  و  شد  خارج  ایران 
پیوست. شایعات زیادی درباره خروج او و امکان بازگشت او 
مطرح شد. اما او از 13آذر 1398در شبکه ماهواره ای ایران 

اینترنشنال جلوی دوربین حاضر شد.
برنز  مدال  دارنده  این  شد.  هلند  راهی  نیز  علیزاده  کیمیا 
سال های  در  جهان  نقره  و  برنز  برنده  ریو 2016و  المپیک 
201۵و 201۷، دی ماه امسال از مهاجرت خود به کشور هلند 
خبر داد. او در بازی های المپیک تابستانی 2020 توکیوی 

ژاپن با پرچم کشور هلند روی شیاپ چانگ خواهد رفت.
صدف خادمی در فروردین 1398به عنوان نخستین بوکسور 
زن ایرانی، نخستین مسابقه رسمی خود را در مسابقات غرب 
فرانسه انجام داد و بر حریف خود پیروز شد. به نظر میرسد او 

بعد از این مسابقه، از بازگشت به ایران منصرف شده است.
محمدرضا آذرشکیب،کشتی گیر دارنده مدال برنز مسابقات 
قهرمانی سال 2010 آسیا  که در سال 91پیشنهاد پیوستن به 

تیم ملی آذربایجان را رد کرده بود،
متن کامل را در www.mardomsalari.ir بخوانید.
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1۴3 نفر دیگر در ایران قربانی کرونا شدند

باالخره فهمیدند با خواهش نمیتوان مردم را محدود کرد

جزییات اولین قرنطینه رسمی در ایران

پویش مردمی مقابله با تحریم ایران

دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از ظهر دیروز ۵فروردین تا امروز 6 فروردین 99 و بر 
اساس یافته های قطعی آزمایشگاهی، 20206مورد جدید ابتال به بیماری کووید19 در کشور شناسایی شد 
و مجموع مبتالیان به این بیماری در ایران به 2۷01۷ نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 962۵ نفر از مبتالیان 
به کووید19 در کشور، بهبود یافته و ترخیص شده اند. با جان باختن 1۴3 بیمار مبتال به کووید19 در طول 
2۴ ساعت گذشته، تعداد درگذشتگان بر اثر این بیماری تا 6 فروردین 1399به 20۷۷ نفر رسید. تا کنون 
بیش از ۴۷ میلیون و ۵00 هزار از نظر ابتال به کووید19 در کشور غربالگری شده اند و طرح بسیج ملی 

مقابله با کرونا با قدرت در کشور در حال اجرا است و الگوی موفقی برای سایر کشورها به حساب می آید.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در توئیتر نوشت: باالخره پس از یك ماه با 
شتاب روند صعودی )هر ساعت60مبتال و۵جانباخته ایراني( رئیس جمهور و ستاد ملی مبارزه با کرونا متوجه 
شدند که با خواهش نمیتوان مردم را محدود کرد و خوشبختانه میخواهند با طرح فاصله گذاری اجتماعی 

کنترل جدي کنند و جلوی تشییع جنازه ها و میلیونها سفر و مدعیان شیاد طب اسالمی را بگیرند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در نشست سه شنبه شب ستاد مشترک مقابله با کرونا 
برای  برنامه ریزی الزم  برگزار شد  استاندار خوزستان  با حضور  که  و خرمشهر  آبادان  ویژه شهرهای 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در شهرستان های آبادان و خرمشهر اتخاذ شد. مهمترین این برنامه 
ریزی  اعمال محدودیت یک هفته ای تردد و قرنطینه شهرستان های آبادان و خرمشهر است. طی 
یک یا 2 روز آینده در بیانیه ای مشترک که از سوی سازمان منطقه آزاد اروند، دانشگاه علوم پزشکی 
و فرمانداران آبادان و خرمشهر صادر می شود، شهروندان را در جریان جزییات بیشتر تصمیم ستاد 

مقابله با کرونا قرار خواهیم داد.
متن کامل را در www.mardomsalari.ir بخوانید.

از  ویروس کرونا،  ایرانیان در شرایط سخت درگیری  علیه  آمریکا  تحریم های  با  مقابله  پویش مردمی 
شهروندان آمریکایی خواسته با وزارت خزانه داری به منظور لغو تحریم ها حتی به صورت موقت، تماس 
بگیرند. در بیانیه این پویش مردمی که »80 ساعت برای 80 میلیون« نام گذاری شده، آمده است: 80 
میلیون ایرانی با پیامدهای غمباری مواجه می شوند اگر تحریم های آمریکا برداشته نشود. محققان پیش 
بینی می کنند اگر تحریم ها برداشته نشوند، حداقل 3.۵ میلیون ایران در اثر کووید-19 جان خود را از 
دست خواهند داد. ایرانی ها نمی توانند تجهیزات ضروری را همچون کاغذهای ماسک، فراهم آورند اگر 
تحریم ها برداشته نشود. در این بیانیه آمده است: ما یک بازه زمانی 80 ساعته را به نیابت از 80 میلیون 
مردم ایران برای برقراری این تماس در نظر می گیریم. به ما در این مبارزه برای پایان دادن به تحریم های 
کوویدی و اهدا به ایران هر آنچه را که کارشناسان برای متوقف ساختن کووید-19 حیاتی می دانند، 

ملحق شوید. 120 روز برداشتن تحریم ها یا مواجهه با از دست دادن فاجعه بار زندگی.

 
کرونا و خودی و غیرخودی

مهدی شاه میرزا*
جمهوری  رییس  حضور  با  که  ستادی  در  کرونا  ویروس  بحران  مدیریت 
و وزرا و تمام مسئوالن لشکری و کشوری تشکیل شده به صورت کامال 

جدی پیگیری می شود و همه اعضای ستاد به دور از هرگونه تفکر سیاسی، بحران را »ملی« 
تلقی نموده و فقط به فکر همکاری برای حل و فصل این وضعیت هستند و این مهم نشان 
می دهد که می توان کشور را با همدلی مدیریت کرد و این موضوع بسیار نوید بخش است. 
اما در این میان چند نکته حائز اهمیت است که متاسفانه دو وجه اجتماعی و حاکمیتی دارد.
نکته اول عدم جدی گرفته شدن میزان خطر این ویروس از سوی بخشی از مردم و دوم، عدم 
ادارات دولتی و خصوصی  با کم نکردن ترددهای غیر ضروری کارمندان  ابتال  قطع زنجیره 

است که خود می تواند منجر به افزایش میزان مبتالیان شود.
گفته  به  و  است  صعودی  بیماری  این  روند  همچنان  بهداشت  وزارت  روزانه  آمارهای  طبق 
این زنجیره  ناقلین در خانه خود نمانند  تا زمانی که حداقل چهارده روز مداوم  متخصصان 
بیمارستانی  امکان عدم پاسخگویی سیستم  به جایی می رسد که  و بحران  قطع نمی شود 

کشور را می تواند در بر داشته باشد.
شاید دولت در خصوص تعطیل نکردن ادارات در ایام تعطیلی سال جدید تدابیر و دالیلی قانع 
کننده داشته باشند اما بهتر این است که برای یکبار تجربه چینی ها در قرنطینه را تکرار کرده 
و فقط مراکز بسیار ضروری تامین مواد غذایی و دارویی باز باشند و برای خرید از این مراکز 
فقط یک نفر از اعضای خانواده با رعایت کلیه تمهیدات پزشکی مورد نظر وزارت بهداشت 
حضور پیدا کند و سیاستی وضع شود تا حضور غیر ضروری مردم در پارکها و مراکزی که از 
امر می  این  باشد.  روز غیرقانونی  تا مدت چهارده  تلقی می گردند  ازدحام خطرناک  لحاظ 
تواند مانع از افزایش مبتالیان شده و بیش از هرچیز به کادر مظلوم و خسته پزشکی کشور 
کمک کند تا این شرافتمندان نیز به خانواده خود برسند و اندکی استراحت کرده تا غم از 

دست رفتن عده ای از هموطنان جلوی چشمشان از فکر و یادشان پاک شود.
تجمع  از  مختلف  های  کلیپ  اجتماعی  های  شبکه  در  روزها  این  که  است  این  دوم  مسئله 
عده ای از طالب، روحانیون و افرادی منتشر می شود که نسبت به تدابیر مطرح شده بی 
به درب حرم حضرت معصومه )س(  بودند  از حمله عده ای خودسر  توجه هستند که پس 
باز هم موجبات ناراحتی مردم را  فراهم کردند.  کمی از این مسئله نگذشته کلیپی از یک 
روحانی منتشر شد که وارد بیمارستان شده و علم پزشکی را به چالش می کشد و مایعی را 
که از لحاظ شیمیایی می تواند خطر کشندگی برای ریه فرد مبتال داشته باشد بر روی دهان 
افراد می گذارد. از قوه قضاییه محترم که در دوران تصدی رییس جدید تا کنون در برخی 
تا همانگونه که حکم جلب  انتظار می رود  و قابل قبولی داشته  موارد عملکرد نسبتا خوب 
این روحانی صادر شد، با اخاللگران دیگر هم برخورد قاطعی صورت گیرد تا مردم فکر نکنند 
به چالش بکشند چراکه  را  قانون  و  بکنند  توانند  افراد هر کاری که می خواهند می  برخی 

قانون، »خودی« و »غیر خودی« نباید داشته باشد.
*رییس کمیته سیاسی و انتخابات استان تهران حزب ندای ایرانیان

سرمقاله

حسن روحانی در جلسه امروز )چهارشنبه( هیات دولت از ابالغ یک طرح سختگیران برای مقابله با 
کرونا خبر داد. وی گفت این طرح امروز ابالغ می شود. روحانی درباره این طرح چنین گفت: دیروز 
بعدازظهر تا آخر شب دیشب که با وزیر محترم کشور در تماس بودم بحث های مفصلی آنجا صورت 
گرفت، طرحی آماده شده ، صبح هم دنبال می کردم تدوین این طرح تا ظهر طول می کشد. به هر 
حال این طرح تصویب و ابالغ خواهد شد. این ابالغ ممکن است کمی سخت گیرانه باشد برای سفرها 
و مشکالتی را برای مردم درست کند و از مردم بخواهد که سریع تر برگردند به موطن اصلی خود و از 
سفر زودتر برگردند و سفرهای موج بعدی را ممانعت کنند. یک سخت گیری هایی از فردا اجرا و عمل 
می شود. مردم باید آمادگی برای این سختگیری ها داشته باشند بخاطر ضرورتی که برای زندگی آنها 
بوده است. مردم ما باید مطلع باشند این تصمیمات سخت برای حفاظت از جان آنهاست می دانیم 
این تصمیماتی که اجرا می کنیم برای مردم سخت خواهد بود. ممکن است همه پارک ها بسته 
شود. ممکن است سیزدهم فروردین مثل سال های قبل نباشد و مردم باید قناعت کنند به شرایط 
سخت تری. چاره ای جز این نداریم. یک دوره ای است که 1۵ روز برای آن مد نظر قرار دادیم چند روز 
هم از آن 1۵ روز گذشته است. به هر حال تا شنبه 16 فروردین این طرح باید به دقت اجرا شود و این 
طرحی که از امروز اجرا می شود و سختگیرانه است. مردم بدانند، چون نیاز ضروری برای سالمت مردم 

بوده این کار انجام می گیرد و بر این مبناست.
به گزارش مردم ساالری آنالین، علی ربیعی سخنگوی دولت نیز برخی موارد طرح جدید دولت را 

اینگونه اعالم کرد:
حدود دو میلیون و ۴۵0 هزار نفر کارمند در کشور داریم که تاکنون بیش از یک میلیون و ۴00 هزار نفر 
تعطیل شده اند و کارمندان برخی دستگاه ها مانند وزارت بهداشت که شمار آنان حدود ۵00 هزار نفر 
است امکان تعطیلی ندارند. شهرداری ها، نیروگاه ها و اداراتی مانند مراکز تأمین آب، برق و گاز از دیگر 

مراکزی است که امکان تعطیلی کارمندانشان، وجود ندارد.

تصمیمات سختگیرانه دولت برای مقابله با کرونا
برخی مشاغل اداری وجود دارد که تعطیلی کارمندان آن مراکز ممکن است کمترین آسیب را وارد 
کند و این امکان وجود دارد که تعطیلی آنان پس از 1۵ روز نیز ادامه داشته باشد که ما در حال 

ارزیابی هستیم. در جلسه امروز تصمیم خوبی گرفتیم که کارکنان این ادارات شیفتی شوند.
تعداد محدودی از ادارات مانند بانک ها نیز هستند که نمی توانیم همه کارمندانشان را تعطیل 

کنیم، اما شیفتی می شوند به نحوی که بتوانند مراجعات روزمره مردم را مدیریت کنند.
فاصله های  و  قرنطینه  کرونا،  بیماری  به  مشکوک  افراد  مبتالیان،  ایزوالسیون  طرح  اساس  بر 
اجتماعی ایجاد می شود. تصمیماتی که امروز گرفته شده است قطعًا به نحوی اجرا خواهد شد که 
در زندگی روزمره مردم اخالل ایجاد نکند، اما طرح ایزوالسیون مبتالیان با جدیت بیشتری پیگیری 

خواهد شد تا بیماری را انتقال ندهند.
مسافران خروجی به سمت تهران دیگر نباید شهر به شهر مسیرها را طی کنند این تصمیمی است 
که قطعًا باید اجرا شود و باید از بزرگراه ها و کمربندی ها عبور کنند. در خروجی شهرها مسافران 
کنترل می شوند و با ایجاد آمادگی وزارت بهداشت و هالل احمر، به مسافران باید برگه های سالمت 

داده شود تا در مسیر بازگشت بتوانند حرکت کنند.
برای پیشگیری از موج جدید شیوع کرونا، سفرهای جدید ممنوع است و تمام پارک ها، بوستان ها 

و محل های تراکم جمعیت تعطیل می شوند.
با دستور رییس جمهوری در جلسه امروز دولت عالوه بر تعطیلی ادارات که روال آن اعالم شده 
است، فعالیت ها در حوزه کسب و کار مگر در موارد حساس و روزمره مردم تا پانزدهم فروردین 

محدود می شود.
هیچ مشکلی در تامین مایحتاج روزانه مردم نیست و تمامی فروشگاه های تامین مایحتاج عمومی 

2۴ ساعته باز خواهند بود.
مشروح کامل این خبرها را در www.mardomsalari.ir بخوانید.

بیمارستان ۲000 تختخوابی ارتش در تهران افتتاح شد

آماده باش برای ابتالی ۶۳ درصد ایرانیان به کرونا

در  دیگر  بیمارستانی  تخت   ۴۷۵0 تاکنون 
استانهای مختلف توسط کارکنان ارتش برپا 
ایجاد  آمادگی  نزاجا  همچنین   است.  شده  
سطح  در  دیگر  بیمارستانی  تخت   8000
دائمی  در محل  این مجتمع  دارد.  را  کشور 
نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شده 
است و بر اساس اعالم ارتش ظرفیت افزایش 

1000 تخت دیگر را نیز دارد.
این بیمارستان صحرایی در شرایطی افتتاح 
به  ابتال  افزایش  درباره  هشدارها  که  شده 
با توجه به عدم قرنطینه کشور بیشتر  کرونا 
وزارت  اپیدمیولوژی  کارگروه  است.  شده 
بهداشت ایران که معتبرترین کارگروه در این 
تعیین  معیار  کارهایش  نتایج  و  است  زمینه 

سیاست های کشور خواهد شد، اعالم کرده 
این  برای  درمانی  یا  واکسن  صورتی که  در 
ویروس پیدا نشود حدود 63 درصد ایرانیان 
به این ویروس مبتال خواهند شد. همچنین 
اردیبهشت  انتهای  تا  تجمعی  مرگ  تعداد 
نفر   ۴۵0 و  هزار   13 کشور،  کل  برای  ماه، 

پیشبینی شده است.

 2000 نقاهتگاه  و  بیمارستانی  مجتمع 
تختخوابی شهید دکتر هجرتی نیروی زمینی 
از  جمعی  حضور  با  چهارشنبه  صبح  ارتش 
معاون  حریرچی  ایرج  و  ارتش  فرماندهان 

وزیر بهداشت افتتاح شد.
در  )نزاجا(   ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
مراسم افتتاح این مجتمع بیمارستانی گفت: 


