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همه انتقادهابجا ولی
با جان خودمان شوخی نکنیم

رئیس جمهوری در تماس تلفنی با استانداران استانهای قم،
گیالن و مازندران ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت این
خبـــــر اســتانها از نظــر مقابله با ویروس کرونــا و درمان مبتالیان ،بر
ضــرورت اجرای جــدی ،دقیق و همراه با قاطعیت کلیــه پروتکلها و تصمیمات
ســتاد ملی مقابله با کرونا به ریاســت وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
تأکید کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم حسن
روحانی روز سهشنبه دراین تماسهای تلفنی به استانداران قم ،گیالن و مازندران
دســتور داد که پیشبینیهای الزم درمورد وضعیت اســتان خود در ایام عید را به
صورت دقیق انجام داده و در صورت لزوم از ورزشگاهها و اماکن مسقف به عنوان
نقاهتگاه برای بیماران اســتفاده کننــد .روحانی با قدردانــی از تالشها و اقدامات
انجام شــده از ســوی کادر درمانی و بیمارستانی در مداوای بیماران مبتال به کرونا،
ضرورت اســتفاده از همکاری نیروهای مســلح برای ایجاد امکانات بیمارستانی و
احداث مراکز درمانی سیار و همچنین استفاده از پرسنل درمانی نیروهای مسلح
بــرای درمان بیمــاران را مورد تأکید قرار داد .رئیس جمهوری با اشــاره به اهمیت
رعایــت اجتناب از جابهجایی و ســفرهای غیرضروری و ضــرورت ماندن در خانه
بــرای کمک به جلوگیری از انتقال ویروس از ســوی هموطنان ،از اســتانداران قم،
گیالن و مازندران خواســت مردم اســتانهای خود را به رعایت کامل این موضوع
دعوت کرده و به مشــارکت بطلبند .آقایان «بهرام سرمســت»« ،ارســان زارع» و
«احمد حسین زادگان» استانداران قم ،گیالن و مازندران در این گفتوگو آخرین
وضعیت شــیوع ویروس کرونا و مبتالیان به این بیماری در اســتانهای خود را به
رئیس جمهوری ارائه کرده و نیازها و کمبودهای خود را برای مقابله با این بیماری
و درمان سریع مبتالیان ارائه کردند.

شهدا ،رکن هویت و امنیت ما

حضرتعلی(ع)درحدیثیمیفرمایند«:ازخداوندجایگاه
ادامـــــه از شهیدانو زندگیباسعادتمندانوهمراهیباپیامبران را طلب
صفحه اول میکنم» که این بیانگر زیبایی شــهادت و اوج معرفت انسانی
اســت که برای رسیدن به معبود خویش و پیادهسازی ارزشهای
واالی الهی شهادت را طلب مینماید .به بیان پیشوایان دین ،باب شهادت برکات
بیشــماری را برای جامعه اسالمی میگشاید .در سایه ازخودگذشتگی مجاهدان
جامعه اســامی نه تنهــا ارزشهای معنوی حفظ میگردد ،بلکــه جامعه از انزوا
و رعــب و ترس خارج میشــود .بنابراین تضمین امنیــت و احیای قدرت و برتری
مسلمانان یک چشمه از این دستاوردها است .دستاورد بزرگتر آن ،اعتالی اسالم و
روشن شدن چهره تابناک حقیقت و تیرگی دنیای ظلم و کفر است.
شــهادت طریقی اســت که حیات دین و به تبع آن موجودیت و آینده جامعه
اســامی را بیمــه میکنــد و چشــم طمــع و فکــر تعــرض قدرتهــای بیگانــه و
توســعهطلب را از جوامع اسالمی دور میســازد .راهی که آنها پیش میگیرند ،به
نصرت و فتح ختم میشــود .مصداق وعده روشــن الهی که« :ان ینصرکماهلل فال
غالب لکم؛ اگر خدا یاریتان کرد ،دیگر کســی بر شــما غلبه نمیکند ».دیگر اولیای
دین نیز به تأسی از سخن باریتعالی حیات و ماندگاری دین در برابر موج فتنهها را
مدیون مجاهدان رشید دیدهاند .در نگاه همه آنها خون شهید تداومبخش حیات
ارزشهای مقدس اســت و نهال انسانیت و شرف و آزادی در پرتو جانفشانی آنها
جان میگیرند .امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب کوشیدند چنین قرائتی از
تفکر شهادتطلبی را در جامعه اسالمی احیا کنند .آنها ماندگاری نهضت و نظام
و جامعه اسالمی را در پرتو فرهنگ شهادتطلبی و ایثارگری نگریستهاند.
پی نوشت:
 -1صحیفه امام خمینی(ره) جلد  18ص 74
 -2بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدا1376/2/17 ،

«مدافعان سالمت»« ،شهید خدمت» محسوب میشوند
بــا موافقــت رهبــر معظــم انقــاب
«مدافعــان ســامت»« ،شــهید
خدمت» محسوب میشوند.
بهگزارش ایســنا ،حضرت آیتاهلل
خامنــهای با پیشــنهاد وزیر بهداشــت
مبنی بر شهید خدمت محسوب شدن
کادر پزشــکی ،پرســتاری ،بهداشــتی و
خدماتــی که در جبهه خدمترســانی
بــه بیماران مبتال به کرونا جان خود را
از دست دادند موافقت کردند.
متن نامه دکتر ســعید نمکی ،وزیر
بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی
به رهبــر معظم انقالب ،به شــرح زیر
است؛
«حضــرت آیــت اهللالعظمــی
خامنــهای مقــام معظــم رهبــری
(مدظلهالعالی)
سالم علیکم؛
بــا احتــرام ،همانگونــه کــه
مســتحضرید ،در گرفتاری اخیر کشــور
متعاقــب ابتــا ناگهانــی تعــدادی از
هموطنــان عزیزمان به بیماری کرونا،
پزشــکان و پرســتاران و کادر بهداشتی

و خدماتــی مراکــز مختلــف بهعنــوان
مدافعان ســامت دل بــه دریا زدند و
پروانه وار گرد بیماران گشــتند .خانه و
زندگــی را ترک نمودنــد و از عزیزان و
خانــواده دور ماندند و بعضــاً بهدلیل
آلودگی به ویروس ،جان خویش را در
راه خدمت صادقانه از دست دادند.
از آنجا که ایــن عزیزان جان برکف
همچــون مدافعــان حــرم در دفــاع
از حریــم ســامت مــردم جانفشــانی
کردنــد ،از حضرتعالــی تقاضــا دارم،
موافقــت فرماییــد جانباختــگان
تیــم پرســتاری ،پزشــکی و خدماتــی
بخشهــای مراقبــت از بیمــاران
کرونایــی بهعنــوان شــهید محســوب
گردند.
ایــن عنایــت حضرتعالــی کمــا
فیالســابق موجبــات دلگرمی بیشــتر
این قشر خدمتگزار به مردم شریف را
فراهــم خواهد نمــود .از بذل عنایت و
لطف بی کرانتان سپاسگزارم».
بنابــر اعالم روابــط عمومی وزارت
بهداشت ،پیرو این نامه ،رهبر معظم

انقالب با پیشنهاد دکتر نمکی مبنی بر
شــهید خدمت خواندن جانباختگان
کادر پزشــکی ،پرســتاری ،بهداشــتی و
خدماتی در خدمترسانی به بیماران
مبتــا بــه ویــروس کرونــا موافقــت
فرمودند .همچنین در متن پیام تشکر
وزیر بهداشــت از رهبر معظم انقالب
آمده است؛
«چنــد روز قبــل بــا داغــی کــه در از
دســت دادن عزیزان پزشــک ،پرستار،
کادر بهداشــتی و خدماتی که در مراکز
درمانــی بیمــاران مبتــا بــه ویــروس
کرونــا ( )COVID-19جانشــان را نثار
خدمــت بــه بیمــاران کــرده بودنــد،
در ســینه داشــتم ،عریضــهای تقدیــم
رهبــر معظــم انقــاب نمــودم کــه
موافقــت فرماینــد ایــن بربــاد رفتگان
در یــاد مانــده بهعنــوان شــهدای
خدمت محســوب شــوند ،گرچه ســوز
جانگداز شــهادت این عزیزان همواره
مغــز اســتخوانم را خواهــد گداخــت،
مع الوصــف موافقــت محبتآمیــز
ایشــان که مدافعان سالمت همچون

مدافعان حریــم مرزهایمان در دفاع
مقــدس و مدافعــان حــرم ســتارگان
تابنــاک آســمان و شــهادت میمانند
و میدرخشــند ،افتخــاری اســت برای
جامعــه بهداشــت و درمان کشــور که
شــبانه روز در دفــاع از حریم ســامت

تأکید وزیر کشور بر استمرار اطالع رسانی صادقانه از سوی مسئوالن؛

اقدامات نمایشی برخی عناصر غیرمسئول در کرونا
غیرقابل قبول است
«نتیجه اطالعرسانی صادقانه ،ایجاد
ادراک واقــع بینانــه و تحقــق رفتــار
مســئوالنه از سوی مردم اســت ».این
صحبتهــای عبدالرضــا رحمانــی
فضلــی ،وزیــر کشــور در اهمیــت
اطالعرســانی درســت ،مصــادف بــا
شرایط امروز ایران مطرح شده؛ روزها
و هفتــه هایــی که کشــور مــا نــه تنها با
شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم
میکند بلکه از هر ســو آمار متناقضی
از مبتالیــان ،قربانیان و بهبودیافتگان
هم اعالم میشود.
وزیــر کشــور کــه دیــروز در جمــع
اعضای ارشد کمیته اطالعرسانی ستاد
ملی مبارزه با کرونا ،با ماسک و فاصله
زیــاد از ســایرین حضــور یافتــه بــود ،با
تأکید بر استمرار اطالعرسانی صادقانه
از ســوی مســئوالن ،اقدامات تبلیغاتی
نمایشــی برخــی عناصر غیرمســئول را
غیرقابل قبول برشمرد و گفت  :اهمیت
صیانت از آرامش و طمأنینه در فضای
عمومــی جامعه ،مقدمه و شــرط الزم
حفظ سالمت و بهداشت است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
وزارت کشــور ،عبدالرضــا رحمانــی
فضلی تأکید کرد :نتیجه اطالعرســانی
صادقانــه ،ایجــاد ادراک واقــع بینانه و
تحقــق رفتار مســئوالنه از ســوی مردم
است.
در ایــن نشســت کــه ســید عبــاس
صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت،
فیروزآبــادی رئیــس مرکــز ملی فضای
مجــازی و معاونیــن ذیربــط وزارت
کشــور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
حضور داشــتند ،وزیر کشور با قدردانی
از تالشهــای انجــام شــده در عرصــه
اطــاع رســانی شــیوع بیمــاری کرونا و
رونــد مبــارزه با آن ،بخصوص از ســوی
بخشهــای مختلف وزارت بهداشــت،
درمــان و آموزش پزشــکی ،بر ضرورت
تحقــق مرجعیــت اطالعرســانی تأکید

کرد .رحمانی فضلی با تأکید بر اهمیت
صیانت از سالمت عموم مردم و تأکید
متخصصیــن مبنــی بر اثر ســوء رعایت
نکــردن بهداشــت فــردی و مــراودات
غیر بهداشــتی بیــن افــراد در مجامع و
همچنین ســفرها بین مناطق مختلف
در گســترش بیماری ،خواســتار اهتمام
حداکثری رســانهها به ویژه رسانه ملی
در شــکل دهــی فــوری ادراک عمومــی
نسبت به اهمیت این مسائل شد.
وزیــر کشــــــــــــــــور دوگانــه هــراس
غیرواقع بینانهوبیتوجهیغیرمسئوالنه
نســبت بــه شــیوع بیمــاری کرونــا را
کاذب و مخــرب برشــمرد و مهمتریــن
هــدف و نتیجــه توأمــان اطالعرســانی
را ایجــاد ادراک واقعبینانــه و تحقــق
رفتــار مســئوالنه در عمــوم مخاطبــان
عنوان کرد.
رحمانــی فضلــی بــا مــرور برخــی
زمینههای پیشــینی کــه موجبات ایجاد
تردیــد و بــی اعتمادی نســبت به اخبار
و اطالعــات منتشــر شــده را فراهــم
میســازد ،ابراز امیــدواری کــرد؛ با مبنا
قرارگرفتــن اصــول اطالعرســانی و
همچنیــن تقدم اقدام بر اعــام ،از دل
تهدید ایجاد شــده در اثــر ورود ویروس
جدیــد ،فرصتی بــرای تقویــت اعتماد
عمومی ،فراهم شود.
وزیــر کشــور بــا تأکیــد بــر اســتمرار

مراسم مجازی بزرگداشت حسین شیخاالسالم

محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور
خارجــه کشــورمان در مراســم
بزرگداشــت حســین شیخاالســام
تأکید کرد :کســی پیدا نمیشــود که
حسین شیخاالسالم را بشناسد و به
اخالص و صداقت او گواهی ندهد.
بــه گــزارش ایلنــا ،محمدجــواد
ظریف وزیــر امور خارجه در مراســم
گرامیداشــت حســین شیخاالســام،
ســفیر اســبق ایــران در ســوریه و از
دیپلماتهــای باســابقه کــه عصــر
دیــروز بــه صــورت اینترنتــی توســط
ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری
تهــران و در مســجد ایــن ســازمان
برگــزار شــد ،گفــت :تمــام کســانی را
کــه از دوران دانشــجویی در امریــکا
و کانــادا میشناســم ،از مرحــوم
شیخاالســام بــا احتــرام و بــه عنوان
یک مجاهد یاد میکنند.

ظریــف در ادامــه بــا بیــان اینکــه
ســابقه آشــنایی و دوســتی میــان او
و شیخاالســام بــه پیــش از انقــاب
بــاز میگــردد ،گفت :شــیخ االســام
کســی بــود که مرا تشــویق کرد رشــته
تحصیلــی ام را کــه کامپیوتــر بــود به
روابــط بیــن الملــل تغییــر دهــم .او
بــه من گفــت همــه میتوانند رشــته
کامپیوتــر بخواننــد ولــی مــا بایــد بــه
عنــوان سیاســتمدار بــه نظــام کمک
کنیــم .وی افــزود :شیخاالســام در
شــکلگیری جبهــه مقاومــت در
منطقــه نقــش مؤثــری داشــت و
معتقــد بــود نظــام اســتکبار چیــزی
نیســت کــه بتــوان در کنــار آن راه را
پیمــود .او از دوران دانشــجویی بــه
این مســیر معتقد بــود و معتقدم که
بــا همین بــاور جــان به جــان آفرین
تسلیم کرد.

اطالع رســانی صادقانــه از ســوی
مســئوالن و البته توجه بیش از پیش به
ارائه جزئیات مــورد نیاز افکار عمومی،
اقدامــات تبلیغاتــی نمایشــی برخــی
عناصــر غیرمســئول را غیرقابــل قبول
برشــمرد و با توجه به اهمیت صیانت
از آرامش و طمأنینه در فضای عمومی
جامعــه بــه عنــوان مقدمــه و شــرط
الزم برای حفظ ســامت و بهداشــت،
خواستار واکنش بهنگام مراجع قانونی
بــه رفتارهــا و اقدامــات غیر مســئوالنه
از جملــه توجــه نکــردن بــه مرجعیت
و نهادهــای رســمی متولــی انتشــار
اطالعات تخصصی شد.
رحمانــی فضلی همچنین آموزش
عمومــی و آگاهــی بخشــی فراگیــر را
از جملــه اصلیتریــن نیازهــا بــرای
مقابله با شــیوع بیماری کرونا ویروس
عنــوان و تصریــح کــرد :مســئولیت
رســانه ملــی و مجموعــه رســانه هــای
برخــوردار از منابــع عمومی یا وابســته
بــه دســتگاههای مختلف ،مســئولیت
تاریخــی در ایــن عرصــه اســت و همه
ایــن مجموعــه هــا باید نقــش تاریخی
خــود در ایــن عرصه را به احســن وجه
ایفا کنند؛ البته در محتوای آموزشها،
محوریــت نظارتــی وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی را مورد توجه
کامل قرار دهند.

مداخله جهانی برای لغو تحریمهای ضدانسانی
در بحران کرونا
رئیــس مجلــس در نامههــای جداگانــه
خطــاب بــه رئیــس اتحادیــه جهانــی
بین المجالس ،دبیرکل اتحادیه مجالس
کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری
اســامی ،دبیــرکل اتحادیــه مجالــس
پارلمانــی آســیا و نیــز رؤســای مجالــس
کشورهای اســامی و آسیایی ضمن ابراز
تأســف از تحریمهای ضدانسانی امریکا
علیــه کشــورمان ،ایــن اقدامــات ایــاالت
متحــده از جملــه تحریمهــای پزشــکی،
دارویی و وسایل آزمایشگاهی را موانعی
در مسیر مهار شیوع کرونا توصیف کرد.
بــه گزارش خانه ملت در این نامه که
رونوشت آن به رؤسای دیگر اتحادیهها و
مجالس کشورهای مختلف جهان ارسال
شــده خطاب به گابریال کوئبــاس بارون،
رئیــس اتحادیــه جهانــی بین المجالس
بــا تأکیــد بــر شــیوع روزافــزون ویــروس
کرونا و تهدید کشــورهای مختلف توسط
ایــن بیمــاری ،آمــده اســت« :شــرایط
بینالمللــی امــروز بیــش از هــر زمــان
دیگر لــزوم تــاش و همکاریهای ملی،
منطقــهای و بینالمللــی را برای بســیج
همــه امکانات فنــی و لجســتیک جهت
کمک به کشورهای آلوده به این ویروس
برجســته کرده و ضرورت اقــدام عاجل،
مؤثــر وجامع را بــرای مهار ایــن ویروس
خطرنــاک نمایــان ســاخته اســت».
الریجانی با یادآوری حضور ایران در صف
اول مبــارزه گســترده با این بیمــاری ابراز
تأسف کرده اســت که جمهوری اسالمی
در چنین شرایطی «بهطور سیستماتیک
در معرض تحریمهای یکجانبه مستقیم
و غیر مستقیم غیرانسانی ایاالت متحده
امریکا قرار گرفته است ».رئیس مجلس
افزوده است« :این رویکرد ایاالت متحده
کــه در تعارض بارز با منشــور ملل متحد
و اساســنامه ســازمان بهداشــت جهانی
است ،نه تنها در تالشهای فشرده ایران
برای کمک به مردم آســیب دیده و مهار
شــیوع ویروس کرونــا مانع جــدی ایجاد
کــرده ،بلکه آثار منفی و غیر قابل انکاری

دستگاه قضایی پیگیر پرونده ترور شهید سلیمانی

در ادامــه روند پیگیریهای قوه قضائیه
مبنی بر تشکیل پرونده قضایی و تحت
تعقیب قرار دادن عامالن و آمران ترور
ســردار شــهید ســلیمانی ،ســردمداران
دولــت و ارتش امریکا و وابســتگان آنها
در منطقــه ،نشســت تخصصــی ویــژه
بررســی اقدامــات صــورت گرفتــه در
پیگیری این پرونده با حضور رئیس قوه
قضائیه برگزار شد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن جلســه،
آیــت اهلل ابراهیــم رئیســی گفــت :ایــن
اقــدام تروریســتی دارای ابعــاد مختلف
بینالمللی ،سیاسی ،نظامی ،حقوقی و
قضایی است و هر یک از ابعاد آن دارای
یــک متولی خــاص اســت اما بررســی و
رســیدگی به بعــد حقوقــی و قضایی آن
به عهــده قوه قضائیه اســت .او در ادامه
به اقدامات صورت گرفته توســط هیأت
ویژه قضایــی پیگیری این پرونده اشــاره

مــردم سرزمینشــان جانفشــانی
میکننــد .امیــد اســت روح بلنــد ایــن
عزیــزان همنشــین ســاالر شــهیدان
حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) باشد.
ایــن ابــراز لطــف و قدرشناســی
محبتآمیــز رهبــر فرزانــه انقــاب،

خدمتگزاران صدیق نظام ســامت را
بیــش از پیــش و دلســوزانه در عرصــه
خدمت نگاه خواهد داشت .برای این
عزیزان علو درجــات و برای همکاران
ارجمندم در سراســر کشور تندرستی و
بهروزی مسئلت دارم».

الریجانی در نامه به رؤسای مجالس کشورهای مختلف خواستار شد

ایسنا

از ورزشگاهها و اماکن مسقف به عنوان
نقاهتگاه برای بیماران استفاده کنید

با موافقت رهبر انقالب؛

ایمنا
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کرده و گفت :این هیأت قضایی مرکب از
دادستان تهران ،رئیس شعبه بینالملل
دادگاه و معاون دادستان و بازپرس ویژه
و هیأت مستشــاری و یکــی از نمایندگان
وزارت امــور خارجــه ،وزارت اطالعــات،
ســپاه پاســداران انقالب اســامی و ستاد
حقوق بشــر قوه قضائیه برای بررســی و
هدایــت رونــد پیگیری ایــن پرونده ملی
اســت و الزم اســت جلســات مشــترک
هیــأت قضایــی و هیــأت مستشــاری هر
 15روز برگــزار شــده و رونــد پرونــده بــه
اطالع رئیس قوه قضاییه رســانده شود.
آیت اهلل رئیسی در پایان گفت :عالوه بر
شکایت خانواده محترم شهیدان ،طرح
شــکایت دولت جمهوری اسالمی ایران
نیز اهمیت ویژهای دارد چرا که موضوع
ترور شــهید ســلیمانی فراتر از شــهادت
یک فرد ،مسألهای مرتبط با هویت ملی
و انقالبی ماست.

خانه ملت

کرونــا حــاال یک واقعیــت عالمگیر شــده اســت .بنابــر اعالم
ســازمان جهانی بهداشــت این نگرانی که تهدید شیوع کرونا
یادداشت ویــروس در حال تبدیل شــدن به یک بیماری همهگیر اســت
«بســیار واقعی» اســت« .تدروس آدهانوم قبریسوس» دبیر
کل ســازمان جهانی بهداشــت گفته اســت« :ایــن ویروس در
بســیاری از کشــورها اثــر و نشــانهای از خود برجا گذاشــته و به
این مفهوم اســت که خطر همهگیری بیماری کووید ۱۹-رو به
ابراهیم بهشتی
دبیر سرویس افزایش است».
سیاسی ایــران هم مثل بســیاری از دیگر کشــورهای جهان درگیر
ایــن ویــروس مــوذی شــده و باوجــود هشــدارها و اعالم
خطرهــای فراوان به نظر میرســد مــردم خیلی آن را جــدی نگرفتهاند .در
تأییــد ایــن ادعا همین بس کــه رئیس اتحادیــه تاالرهای پذیرایــی و تجهیز
مجالس هشدار داده«با برگزارکنندگان مراسم عروسی پنهانی در تاالرهای
اطــراف تهــران بشــدت برخــورد میکنیــم ».یــا موج ســفرها بخصــوص به
مقصد اســتانهای شمالی کشــور هم مصداق دیگری است که متأسفانه بر
خالف همه دستور العملها و توصیههای بهداشتی انجام میشود.
از هــر زوایــهای که بــه این ماجرا نگاه شــود و هر انتقادی که نســبت به مجموعه
نهادهــای حاکمیتی چه معطوف به مدیریت این میهمــان ناخوانده و چه ناظر بر
رویدادهــا و اتفاقــات دیگری وجود داشــته باشــد ،هیچ توجیه عقالنی بــرای نادیده
گرفتن تبعات کرونا و خطر شــیوع بیشــتر آن وجود ندارد .در حقیقت بهعنوان یک
شــهروند میتــوان هــم انتقاد داشــت و هم ســؤالهای جدی مطرح کــرد .اینکه آیا
پیشبینیهــای الزم از ابتــدا برای مواجهه با خطر قابل پیشبینــی کووید  19انجام
شــده بــود؟ اینکه آیا مجموعــه نهادهای مســئول در بیان واقعیات و اطالعرســانی
صداقت الزم را داشــته اند؟ آیا بهتر نبود شــهر قم از ابتدا قرنطینه میشد؟ چرا در
کشور وضعیت اضطراری حاکم نشده است؟ چگونه با وجود تعطیل نکردن مراکز
و نهادهای حاکمیتی ،مدام توصیه میشود که مردم از خانه بیرون نروند؟ چرا اقالم
بهداشتی مورد نیاز مردم در دسترس نیست؟ این همه کاالهای بهداشتی که گفته
میشود کشف و ضبط شده کجاست؟ در کنار این سؤالها و انتقادها این واقعیت هم
انکار شدنی نیست که مجموعه حوادث و رویدادهای سالجاری از سیل و زلزله گرفته
تا حوادث آبان ماه و حاشیههای انتخابات مجلس همزمان که برخی نارضایتیها را
دامن زده ،چه بسا «تاب آوری» جامعه را نیز تحتالشعاع قرار داده بخصوص که
حاال کرونای وارداتی کســب و کارها و معیشــت مردم را نیــز دچار تنگناهایی کرده و
قاعدتاً این دغدغه هم به نگرانیهای موجود مردم اضافه میشــود .با همه اینها و
در کنــار تبعات اقتصادی و اجتماعی این بیماری ،کرونا جان ایرانیان را به مخاطره
انداختــه و عقل حکم میکند تک تک ما شــهروندان نســبت به حفــظ جان خود و
البته هم وطنان و همنوعان حساســیت مضاعف داشــته باشیم .بحران حاال پشت
در خانههای همه ماســت .کرونا فقیر و غنی و مســئول و غیر مســئول نمیشناســد
همچنانکه گیالنی و مازندرانی یا تهرانی و قمی و خراسانی برایش فرقی نمیکند.
همه انتقادها هم به جا و اتفاقاً اگر آنقدر هم نســبت به مجموعه مدیریتی بد بین
هســتیم باز مســئولیت و تالش ما برای مصون ماندن از این بیماری خطرناک باید
بیشتر شود .اینکه در بحبوحه اعالم رسمی و غیر رسمی آمار فوت شدگان در ایران و
جهان ،برخی مخفیانه مجالس عروسی بر پا کنند ،یا برای دور زدن ممنوعیت ورود
به شهرها ،متوسل به راههای فرعی شوند معلوم نیست در چه قالبی قابل ارزیابی
اســت .با جان خود و خانواده شوخی نکنیم .بیتوجهی به دستورالعملهای اعالم
شده همزمان که خطر شیوع را بیشتر میکند ،جمع کردن یا کنترل آن را نیز به درازا
میکشاند و این یعنی خانوادههای بیشتری داغدار خواهند شد.
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بــر تمــام تالشهــای ملی ،منطقــهای و
بینالمللــی بــرای مهــار این ویــروس از
خــود به جــا گذاشــته اســت ».الریجانــی
از درک شــرایط حســاس ایــران توســط
«مقامات برخی کشــورها و سازمان های
بینالمللــی» و درخواســت آنهــا بــرای
«لغــو فــوری و جدی همــه تحریمهــا از
جمله تحریمهای اقالم پزشکی ،دارویی
و وســایل آزمایشگاهی و ســایر ملزومات
پزشــکی مــورد نیــاز جمهــوری اســامی
ایران» نیز ابراز خشنودی کرده است.
در ایــن نامــه تأکیــد شــده اســت« :بر
ایــن باوریــم اتحادیــه بیــن المجالــس
مطابــق با اساســنامه خــود بهعنوان یک
نهــاد بینالمللــی شــناخته شــده و مؤثر
جهانــی کــه بازتاب دهنــده دیــدگاه ها و
آرمانهــای واقعــی مــردم و نمایندگان
ملتها میباشد ،میتواند نقش بسزایی
را در ایــن برهــه ایفا کرده و بــه نوبه خود
در فرآیند مهــار بینالمللی این بیماری
مهلک مشارکت کند .بر این اساس ،این
انتظار عالی اکنون وجود دارد که اتحادیه
هم صــدا با جامعــه بینالمللــی ،بدون
هیچ ابهامی و مبتنــی بر مواضع اصولی
خود ،بهطور یکپارچه خواستار رفع سریع
همه تحریمهای مستقیم و غیرمستقیم
از جملــه تحریمهــای پزشــکی ایــاالت
متحــده امریــکا علیــه مــردم جمهــوری
اسالمی ایران شود».

پیام سرلشکر باقری به مردم

سرلشــکر باقــری رئیــس ســتاد کل
نیروهــای مســلح طــی پیامــی از مردم
و مجاهــدان عرصــه ســامت کشــور
در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا تقدیــر و
تأکیــد کــرد :مــوج ســواری دشــمن در
برجستهســازی اخبــار جعلــی بــرای
تشــویش افــکار عمومــی و زایلســازی
اعتماد بیــن مردم و مســئوالن و ناتوان
جلــوه دادن نظــام مدیریتــی کشــور
برای مقابلــه با این بیماری کــه فراتر از
ایــران به چالشــی بینالمللــی از جمله
بــرای ســردمداران دشــمنی بــا ایــران و
ایرانــی تبدیــل شــده ،معنــادار و بیانگر
عمــق کینــه ورزی و عصبانیــت آنــان
اســت .بهگــزارش جماران ،در بخشــی
از ایــن پیــام آمــده اســت :نیروهــای
مســلح جمهوری اســامی ایران اعم از
ارتــش فــداکار ،ســپاه سلحشــور ،نیروی
انتظامــی دالور و وزارت دفــاع توانمند،

ëëرایزنیهــای الریجانی با کویت و عمان
دررابطهباکرونا
رئیــس مجلــس همچنیــن در
توگوهــای تلفنی جداگانــه با مرزوق
گف 
الغانــم رئیــس مجلــس کویــت و خالــد
المعولی رئیس مجلس عمان پیرامون
مســائل منطقــهای بحــث و تبــادل نظر
کرد .بهگزارش خانه ملت علی الریجانی
در تمــاس تلفنــی بــا رئیــس مجلــس
کویــت ابتدا بــا تشــریح اقدامــات انجام
گرفتــه از ســوی جمهوری اســامی ایران
در خصــوص مبــارزه بــا انتشــار ویــروس
کرونــا ،اظهار کــرد :همکاریهای بیشــتر
میــان دو کشــور و تبــادل تجــارب در این
بخش میتواند از گســترش این ویروس
جلوگیــری کنــد .مــرزوق الغانــم رئیس
مجلــس کویت در ادامه با اعالم آمادگی
کشــورش بــرای مبارزه بــا ویــروس کرونا
گفــت :تأمیــن تجهیــزات و همــکاری
گســترده میــان کشــورهای همســایه بــه
تســریع در ریشــه کنی این ویروس کمک
مینماید .خالد المعولی رئیس مجلس
توگوی تلفنــی با علی
عمان نیــز در گف 
الریجانــی بر تداوم رایزنی مســتمر میان
دو کشور در خصوص تحوالت منطقهای،
برقراری امنیــت و ثبات پایدار در منطقه
و بــر ضــرورت همکاریهــای فیمابیــن
در خصــوص مبــارزه بــا ویــروس کرونــا
تأکید کرد.

از همــان لحظــات و روزهــای آغازیــن
شروع کرونا ویروس در کشور در تعامل
و هماهنگــی بــا دســتگاهها و مراجــع
مســئول حــوزه بهداشــت و ســامت،
با صفــا ،صداقــت و شــفافیت بــه گونه
جهــادی و مقتدر پای به صحنه امداد و
خدمترســانی به مردم و مقابله با این
بیمــاری گذاردهاند و با بســیج و گســیل
ظرفیتهــا و توانمندیهــای آزمــوده
شــده خود ،گامهای بزرگی برداشتهاند
و هماکنــون بیمارســتانهای ثابــت و
ســیار ،نقاهتگاههــا و مراکز بهداشــتی و
درمانی نیروهای مسلح در سراسرکشور
در آمادگی کامل و عملیاتی ،مشــتاقانه
و ایثارگرانه مشــغول خدمترســانی به
هموطنــان عزیز هســتند و در کنار ســایر
نیروهای درمانی و بهداشتی جلوههای
زیبا ،دلنشین و آموزندهای از مسئولیت
شناسی و نوع دوستی را رقم زدهاند.

