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ســخنان تلویزیونی رهبر معظم انقالب به مناسبت عید سعید قربان

کرونا از نمای نزدیک

ادامه از صفحه اول

فصل الخطاب

معیار در عزاداری های محرم آن چیزی اســت که کارشناسان و ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم می کنند ،بنده به توصیه این عزیزان عمل می کنم

یادداشت

صبر و ثبات ،الزمه عبور از بحران ها

رهبــر معظــم انقــاب در
ســخنرانی دیروز خــود جملهای
مهــم دربــاره چشــمانداز آینده
کشــور داشــتند .ایشــان گفتنــد:
محمد هاشمی «بــرای تأمیــن آینــده بــه صبر و
فعال سیاسی ثبات نیاز داریــم ».البته پیش از
بیان این جمله ،ایشان توصیفی
دقیق و واقعبینانه از شــرایط کشــور ،سیاســتهای امریکا و
غرب در قبال ایران و همینطور تأثیر واقعی این سیاستها
بــر اوضــاع مملکت داشــتند .در این توصیف نــه تحریمها
و فشــارهای غرب یکســره بی نتیجه و بدون اثر عنوان شــد
و نــه از آن ســو این عوامل ،بزرگ و کامــاً بازدارنده ارزیابی
شــدند .در توصیــف رهبــری مــا اکنون هــر چند در شــرایط
فشــار و تحریــم خارجــی قرار داریــم اما این فشــارها از یک
ســو هیچگاه بــه اهداف صد درصــدی خود نمیرســند و از
ســوی دیگر خود عاملی انگیزشی برای حرکتهای بعدی
مــا خواهند بود .با همین توصیف اســت کــه رهبری در یک
ارزیابــی منطقــی عرصه فعلــی را عرصه «جنــگ ارادهها»
خواندند.

توصیه درباره عزادری های محرم
برش

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر معظــم
انقــاب اســامی در خجســته عیــد قربــان در
ســخنرانی زنــده تلویزیونــی ،ملــت شــریف
ایــران را بــه حضــور پرنشــاط و گســتردهتر در
مســابقه معنوی «کمک مؤمنانه به قشــرهای
آســیبدیده و یــاری مجاهــدان ســامت»
فراخواندنــد و بــا تشــریح اهــداف کوتاهمدت،
میانمــدت و درازمــدت امریــکا در جنایــت
تحریــم ملــت ایــران تأکیــد کردند :دشــمن به
موازات جریان تحریم ،جریان تحریف حقایق
را هــم دنبــال میکنــد امــا بــه فضل الهــی و با
هوشیاری ،زیرکی و شناخت عمیق ملت ایران
از امریــکا بــه هیچکــدام از اهدافــش نرســیده
و نخواهــد رســید و ایــران عزیز با صبــر و ثبات،
تــاش بیشــتر مســئوالن بــرای حل مشــکالت
اقتصــادی و معیشــتی مردم و اســتفاده هرچه
بیشــتر از ظرفیتهــای داخلــی بــه راه روشــن
خــود ادامــه خواهــد داد .بــه گــزارش پایــگاه
اطالعرسانی دفتر رهبر معظم انقالب ،ایشان
دربــاره عــزاداری ماه محــرم نیز تأکیــد کردند:
همــه ســوگواران حســینی ،هیأتهــا و مداحان
موظفنــد به هرچه ســتاد ملــی مبارزه بــا کرونا
اعــام میکند ،عمــل کنند زیرا موضوع بســیار
مهم است.
ëëکمــک مؤمنانــه در محــرم بــه قشــرهای
آسیبدیده
رهبــر انقــاب با تبریــک عید ســعید قربان
بــه ملــت عزیــز ایــران ،مســلمانان جهــان و
پیــروان ادیــان ابراهیمــی ،دهــه اول ذیحجــه
را دهــه خاطــرات پرشــکوه و هدایتگــر و دهــه
تضــرع و توســل خواندنــد و افزودنــد :دهــه
دوم ایــن ماه پربرکــت ،با توجه به عید ســعید
غدیــر دهــه والیــت اســت کــه ایــن موضــوع از
همــه احــکام الهــی جایــگاه برتــری دارد چــرا
کــه والیت تضمیــن کننده اجــرای همه احکام
الهی است .ایشــان افزودند :دهه سوم ذیحجه
نیــز بــا مناســبتهایی از جملــه مباهلــه ،دهه
مهمــی اســت کــه امیدواریم ملت دهــه اول را
به مبارکــی و دو دهه بعد را آنچنان که موجب
رضای الهی و خوشــبختی ملت اســت ،سپری
کننــد .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای دیدارهای
مردمــی را از دلخوشــیها و دلبســتگیهای
پرجاذبــه خود خواندنــد و خاطرنشــان کردند:
این دشــمن حقیر اما بســیار خطیر یعنی کرونا
این دلخوشــی را نیز ســلب کرده اســت .ایشان
در همیــن زمینــه افزودنــد :قرار بــود این دیدار
بــه صــورت تصویــری بــا خدمتگــزاران عرصه
ســامت و کمک مؤمنانه انجام شــود اما چون
ســتاد ملی مبــارزه با کرونا گفتــه اجتماع بیش
از  10نفــر ممنوع اســت ،متأســفانه ایــن دیدار
تصویــری هم ممکن نشــد .ایشــان ایثارگری را
از خصوصیــات بــارز ملــت ایران برشــمردند و
افزودنــد :امروز نیــز که مجموعههــای درمانی
اعــم از پزشــکان ،پرســتاران و دیگــر عوامل ،با
تمــام وجــود در خدمت بیماران کرونا هســتند
الزم اســت داوطلبان در کارهای غیرتخصصی
و عمومــی به یاری آنان بشــتابند .رهبر انقالب
بــا اشــاره بــه آســیب دیــدن اقتصــادی اغلــب
مــردم در دوران کرونــا افزودنــد :البتــه در ایــن
میــان عــدهای دچــار آســیبها و مشــکالت
جــدی شــدهاند کــه بایــد بــا گســترش نهضت
کمــک مؤمنانه مردمــی ،به کمک این قشــرها
شــتافت .حضرت آیتاهلل خامنهای با اســتناد
بــه آیات قرآنــی ،مردم را به حضور پرنشــاط و
فعالتر در این مسابقه معنوی دعوت کردند و
افزودند :ســبقت در کار خیر از دســتورات مؤکد
و مکــرر الهــی در قــرآن مجید اســت و موجب
شــوق و انگیــزه دیگــران بــه کارهــای خیــر نیــز
میشــود .رهبر انقالب اینگونه کارها را معنای
واقعــی انقالبیگــری خواندنــد و افزودنــد:
اطعــام ماه محرم نیز میتواند با رعایت کامل
دســتورالعملهای بهداشــتی به شــکل کمک
مؤمنانــه به دســت خانوادهها برســد .حضرت
آیتاهلل خامنهای با اشاره به تالشهای جدی
علمی در کشــور برای شــناخت ویروس کرونا و
راههــای مقابله و درمــان آن افزودند :اینگونه
تالشها در همه ابعاد باید گسترش یابد.

ëëتشریح اهداف مختلف تحریم علیه ایران
رهبــر انقــاب در بخــش دوم سخنانشــان،
تحریمهای امریکا را جنایتی بزرگ علیه ملت
ایران برشــمردند و افزودند :دشــمن خبیث از
ایــن تحریمهــا کــه همه ملــت را نشــانه گرفته
اهــداف مختلفــی دارد .ایشــان «خســته کردن
و بــه ســتوه آوردن ملــت» را هــدف کوتاهمدت
تحریمهــا برشــمردند و گفتنــد :دشــمن
میخواهــد مردم را آشــفته کند تا در خیابانها
در مقابــل حکومــت بایســتند بــه همین علت
مدام از تابســتان داغ سخن گفته و میگوید اما
اکنون خودشــان به تابستان داغ مبتال شدهاند.
«ایجــاد محدودیــت و جلوگیــری از پیشــرفت
کشــور بخصــوص در بعد علمی» هــدف میان
مــدت امریکاییهاســت کــه رهبــر انقــاب بــا
تبییــن آن گفتنــد :دشــمن در درازمــدت هــم
دنبــال بــه ورشکســتگی کشــاندن و فروپاشــی
اقتصــادی ایــران اســت چرا کــه در آن صورت،
ادامــه حیــات بــرای یــک کشــور ،امکانپذیــر
نخواهــد بــود .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
«قطــع رابطــه جمهــوری اســامی بــا مراکــز و
جریانهــای مقاومــت در منطقــه» را هــدف
جنبــی امریکاییهــا از تحریم ایران دانســتند و
در جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند:
به فضل الهی و با هوشــیاری ملت ،دشــمن در
تحقــق همــه این اهداف ناکام مانــده و به قول
ما ایرانیها شتر در خواب بیند پنبه دانه! رهبر
انقــاب افزودنــد :البته کشــور دچار مشــکالتی
اســت کــه بخشــی از آن بــه تحریمها ،بخشــی
بــه ضعفهــا و مدیریتهــا و بخشــی هــم بــه
کرونا بــاز میگردد اما همانگونه که شــماری از
اندیشــمندان و فعاالن غربــی هم به صراحت
اعتــراف میکنند دشــمن با همه شــدت عمل
خــود نتوانســته بــه اهــداف خــود در جنایــت
تحریــم دســت یابــد .رهبــر انقالب اســامی با
تأکید بــر اینکه به موازات جریــان تحریم ،یک
جریــان «تحریــف حقایــق» و واژگــون نشــان
دادن واقعیــات هم وجــود دارد ،گفتند :هدف
ایــن جریــان ،ضربــه زدن بــه روحیــه مــردم و
دادن آدرس غلــط درباره عالج تحریم اســت.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به سخنان
مداوم مقامهای امریکایی و تبلیغات گسترده
رســانههای وابســته به آنها برای واژگون نشــان
دادن واقعیــات ایران افزودند :هدف دشــمن،
گرفتــن نشــاط و امیــد از ملــت بویــژه جوانــان
اســت تا اینگونه القا کنند که کشور به بنبست
رســیده و امــکان حــل مشــکالت وجود نــدارد.
ایشان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی
رســانههای غربــی در طــول چهــل و یک ســال
گذشــته خواندنــد و خاطر نشــان کردنــد :در
ایــن خــط تبلیغاتــی ،نقاط قــوت بهطــور کلی
انــکار و یــا در مورد آن ســکوت میشــود اما اگر
نقطه ضعفی باشــد ،دههــا و حتی صدها برابر
بزرگنمایــی میشــود .رهبــر انقــاب اســامی
درخصــوص آدرس غلــط دادن بــرای رفــع
تحریمهــا نیــز گفتنــد :در ایــن خــط تبلیغاتی
گفتــه میشــود اگــر میخواهیــد تحریمهــا
برطرف شــود ،کوتاه بیایید و ایستادگی نکنید و
متأسفانه برخی در داخل هم این آدرس غلط
را تکــرار میکنند امــا این خط بــر روی اکثریت
ملــت ایران با شــناختی که از دشــمن و غرض
ورزی او دارند ،مؤثر نیست.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا تأکیــد بــر
اینکه جریان تحریف واقعیات به مقاصد خود
نرســیده است ،خاطر نشــان کردند :اگر جریان
تحریف شکســت بخورد ،قطعاً جریان تحریم
هم شکســت خواهد خورد ،زیرا عرصه کنونی،
میــدان جنــگ ارادهها اســت و اگــر اراده ملت
ایران مســتحکم باقــی بماند ،بر اراده دشــمن
غلبه خواهد کرد.
ëëتحریم قابل عالج است
اما نه با عقبنشینی در برابر امریکا
نکتــه دیگــری که رهبــر انقالب اســامی به
آن اشــاره کردند ،اســتفاده ملت زیرک ایران از
تحریم برای شکوفایی علمی کشور بود.
حضرت آیتاهلل خامنــهای گفتند :با اینکه
تحریــم یــک جنایــت بــزرگ اســت امــا مردم

معیشــت ،گفتنــد :کارهای الزم بــرای رفع این
مشــکالت را در جلسات خصوصی با مسئوالن
از جملــه آقای رئیسجمهور مطرح کردهایم و
باز هم به دستگاه های مسئول تأکید میکنیم.
ëëتأکید بر مهار نوســان قیمتهــا و ایجاد ثبات
دربازار
رهبر انقالب اسالمی مسأله فوری در بخش
اقتصاد را «مهار نوســان قیمتها ،ایجاد ثبات
در بــازار و حفــظ ارزش پولی ملی» دانســتند و
حالــت هر روز یــک قیمت برای
افزودنــد :این
ِ
اجنــاس و افســار پــاره کــردن قیمــت ارز بــرای
کشور مضر اســت و افراد آشنا به مدیریتهای
اجرایــی معتقدنــد کــه این مســأله بــا برخورد
دســتگاههای اجرایــی و در مــواردی دســتگاه
قضایــی قابــل مهار اســت .ایشــان افزودند :در
قضیــه ارز ،بانــک مرکــزی تالشهــای زیــادی
انجــام میدهــد کــه انشــاءاهلل موفــق خواهــد
شــد البته گزارشهای مطمئنــی وجود دارد که
دالیــل سیاســی ،امنیتی در افزایــش قیمت ارز
بیــش از دالیل اقتصادی مؤثر اســت که در این
صــورت باید با کســانی کــه به این آتــش دامن
میزننــد ،جداً مقابله شــود .حضــرت آیتاهلل
خامنهای مســأله «هدایت نقدینگی به سمت
تولید» و همچنین «رفــع موانع جهش تولید»
را از دیگر اولویتهای اقتصاد کشور خواندند و
گفتند :عدهای از کارشناســان پیشنهاد کردهاند
رؤســای ســه قوه کارگروهــی را برای شناســایی
و رفــع موانع تولیــد تعیین کننــد .رهبر انقالب
اســامی اصالحــات اساســی در اقتصاد کشــور
را «اصــاح ســاختار بودجــه»« ،اصــاح نظام
بانکــی»« ،ارتقــای ســرمایهگذاری و اشــتغال»
و «بهبــود محیــط کســب و کار» برشــمردند و
گفتنــد :ایــن مــوارد دو ســال قبــل و همزمــان
بــا تشــکیل جلســه شــورای عالــی هماهنگــی
اقتصــادی به ســران قــوا ابالغ شــد کــه البته با
وجود تالشها پیشــرفت قابل توجهی نداشته
اســت البته مهم این است که ما میدانیم چه
میخواهیم و به دنبال چه برنامهای هستیم.
ایشــان« ،صبر» و «ثبات» را دو نیاز اساسی
بــرای آینده کشــور دانســتند و با تأکیــد بر اینکه
بــر اثر ایمان مذهبی و اعتمــاد مردم به نظام،
ثبات ملت خوب است ،افزودند :مسئولین هم
بایــد بــا کار جهادی ،صبر و ثبات خود را نشــان
دهنــد و از تردیــد و نگرانیهای مضــر اجتناب
کننــد .حضــرت آیــتاهلل خامنهای ،مشــکالت
دشــمن اصلــی یعنی امریــکا را بســیار بزرگ و
غیرقابل مقایســه با مشــکالت ایــران خواندند
مشــکالت امروز
و بــا برشــمردن مصادیقــی از
ِ
امریــکا مثل فاصله طبقاتــی عجیب ،تبعیض
نــژادی ،مشــکالت اقتصــادی و بیکاریهــای
گســترده ،مشــکالت مدیریتــی در قضیــه کرونا
و مدیریــت اجتماعــی ضعیــف کــه منجــر بــه
بیرحمــی و قتــل و شــکنجه بــه دســت پلیس
امریکا میشــود ،گفتند :امروز امریکا در ســطح
دنیا منفور و منزوی است.
ایشــان تأکید کردند :حوادث جــاری امریکا
آتش زیر خاکســتری اســت که شــعلهور شده و
اگرچه آن را ســرکوب کنند اما دوباره شــعلهور
میشــود و نظام کنونی امریکا را از بین میبرد
چرا که فلســفه سیاســی و اقتصــادی این نظام
غلــط و محکوم به نابودی اســت .رهبر انقالب
اســامی ســخنان مکــرر مقامهــای امریکایــی
علیــه ایــران را نشــاندهنده ســردرگمی آنهــا
دانســتند و افزودنــد :مدیریــت امریــکا دچــار
ســرگیجه و آشــفتگی اســت .امریکاییهــا بــه
دنبال پیدا کردن دشمن هستند بنابراین گاهی
از ایران اســم میبرند و گاهی از روسیه و چین،
اما امروز رژیم امریکا دشمنی بزرگتر از ملت
خــود ندارد و همین دشــمن آن رژیم را به زانو
درخواهــد آورد .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
بــا تأکیــد مجدد بــر صبــر ،ثبــات و کار جهادی
افزودنــد :دولــت در اواخــر دوران مســئولیت
خود قرار دارد البته در طول این  ۷سال هر چه
توانســتند تالش کردنــد و در برخی بخشهای
دولت نیــز واقعاً کارهای خوبــی انجام گرفت،
پس از این دولت هم ،دولت تازهنفسی خواهد
آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند.
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نظام درمان از اولین روزهای کرونا بسیار بیش از گذشته در کانون دید جامعه قرار گرفت و من
بهواسطه همراهی با ستاد ملی مقابله با کرونا از روز اول  ،واقعیت درگیری نظام بهداشت و درمان
کشور با کرونا را شاهد بودم ،اما اکنون که خود مبتال شدهام شناخت واقعیتری کسب میکنم .من
حاال خیلی بهتر میفهمم که چرا باید هر انسانی به شکل حداکثری مراقب باشد تا به این بیماری
دچار نشــود .هر بیمار کرونایی بار زیادی بر دوش کادر درمان و نظام ســامت تحمیل میکند .من
از روزی که به این بیماری مبتال شــدهام ،یکی از دغدغههایم امکان ســرایت این بیماری به دیگری
اســت و هر بــار کادرهای درمان را باالی ســرم میبینم ،این نگرانی ،دغدغه و ایثارگری ایشــان مرا
شرمنده میسازد .بهترین کار این است که با مراقبت از خود اجازه ندهیم تعداد بیماران افزایش
یابد و کادرهای درمان را زمینگیر کند .تعارضهای دوگانه جان و نان را بیشتر از گذشته احساس
میکنم .جان شــیرین خوش اســت و هیچکس اعم از سیاســتگذار و تصمیمگیر ،گروههای فشــار و
رفتارهای فردی آحاد جامعه حق ندارند جان مردم را به خطر اندازند ،اما کیست که نداند بیکاری
و فقر و پیامدهای اجتماعی و سیاســی ناشــی از تهدید نان نیز میتواند به تهدید جان تبدیل شود.
فکر میکنم داشتن نظام اقتصادی ضعیف و ناتوان از حمایت اجتماعی مؤثر از اقشار آسیبپذیر
اقتصادی که تأثیر تحریمهای اقتصادی آن را مضاعف و فشــار زیادی به آن وارد کرده اســت ،حاال
روی تلخ خودش را بیشتر به ما نشان میدهد .اگر اقتصاد بدون تحریم و تابآورتری داشتیم حاال
دغدغه نان کمتر بود و بیشتر میشد بین دغدغه نان و جان به نفع جان توازن قویتری ایجاد کرد.
ایــن روزهــا از روی تخــت بیمارســتان بیشــتر به این میاندیشــم که نظــام مطالعاتــی و دانش
کروناشناســی هنــوز وارد عرصه روانشناســی فردی ،روانشناســی اجتماعی کوتاهمــدت و درازمدت
ی و خطرناک
نشده است و اتفاقاً من غفلت از این پدیده را برای جامعه و سیاستگذاران بسیار جد 
میبینم .تجربه زیســته من نشــان میدهد ترس از بیماری با فقدان اطالعات و حرکت در تاریکی
و رفتــار ناشــناخته کووید 19-با بیماران و عالئــم احتمالی نگرانکننده همراه اســت .خانوادههایی
که کاری از ایشــان برنمیآید و باید از بیمار دوری کنند ،دوســتانی که نمیتوانند به عیادت بیایند،
ترس از ناشــناختگی ،تهدید مرگ در حوزه فردی و ســوگواریهای تخلیه نشده خانوادهها آثاری را
برای همیشه برجای خواهد گذاشت .احساس میکنم علوم انسانی و اجتماعی ما عرصه بدیعی
برای مطالعه پیشرو دارد و باید تجربه تنهایی ،ترس ،انزوا و طردشدگی را به عنوان آثار کووید۱۹-
بیش از گذشــته بررســی کند .ما بهواقع نیازمند آن هســتیم که از دســت رفتن شادیهای جمعی،
عــدم امــکان حضــور در تجمعــات و تخلیههــای هیجانــی یا پرشــدن عاطفــی ناشــی از حضور در
ورزشگاهها ،مناسک و شعائر مذهبی ،جشنها و عروسیها ،حتی به سوگ نشستنهای جمعی در
کنار اجتنابهای اجباری برای در کنار خانواده بودن و جمع شدنهای خانوادگی ،محافل دوستانه
در ترکیب اثر فردی و اجتماعی را با دقت بررســی کنیم .فقدان این حضورهای اجتماعی آدمیان
ســبب میشــود آدمها درونریزتر و پرخاشــگر و دچار نوعی حرمان شــوند که در نهایت به تعرض
اجتماعی کشــانده خواهد شــد .اگر بیماری برای زمانی دراز – بیش از یک ســال – طول بکشد ،آثار
روانیای را که اکنون کم و بیش تجربه میکنیم با گستردگی بسیار زیاد در جامعه مشاهده خواهیم
کرد و فضای روانی مردم ایران بسیار ناراضیکنندهتر از گذشته خواهد شد.
امــروز در بیمارســتانی کــه بســتری هســتم گفتوگویی با پرســتاران و پزشــکان داشــتم .غالب
پرســتاران و پزشــکان و کارگــران بیمارســتانی تجربــه ابتال بــه کرونا را داشــتهاند .با ترس به ســرکار
میآینــد و بعضــاً از روی ناچاری ،با نوعی دوریگزینی از اقوام و خانواده روبهرو هســتند .این روزها
به رغم خوشــرویی و فداکاری ،در درون احســاس خوبی از محیط کار ندارند .من با چند نفر از آنها
همصحبت شــده و حس میکنم در صورت تداوم و گســترش بیماری ،شکنندگی در کارشان کامالً
بدیهــی اســت .نگرانیهایــی از کار ،معیشــت و زندگی در پــس چهرهها وجود دارد کــه با مصاحبه
نیمهعمیق ،به خوبی متوجه آن میشوم.
ناتوانی بودجهای دولت در صورت گســترش بیماری باعث خواهد شــد هزینه از جیب بیماران
افزایش یابد .در آزمایشــگاه بیمارســتان با فیشهای آزمایشــگاهی چندنفر که مانند من در صف
نوبــت بودنــد مواجه شــدم .رقم باالیــی هزینه چنــد آزمایش بود که ســهم کمی از بیمه داشــتند.
کارگــری غیررســمی کــه هیــچ دفترچــه بیمهای هــم نداشــت در کنارم شــکواییه میکــرد .بیماری
میگفــت بــرای انجام یک تســت  PCRکرونــا در آزمایشــگاه خصوصی ،باید بیش از ششــصدهزار
تومان هزینه پرداخت کند .از یکســو نگرانی مردم به رغم توصیههای وزارت بهداشــت که بعضاً
آن را الزم نمیداننــد ،باعــث مراجعه زیاد مردم به آزمایشــگاههای خصوصی برای انجام تســت
شد ه است .بنابراین وصف در صورت ادامه این روند و عدم مراعات ،ناچار تعطیلیهای تحمیلی
دوبــاره خواهنــد آمــد و از ســویی کادر ســامت از کارگر نظافتچی تا پرســتار و پزشــک و متخصص
شــکنندهتر شده و با گســترش هزینههای درمان ،مردم عاصیتر میشــوند؛ اینها را به آثار روحی
 روانــی ناشــی از کرونــا اضافه کنید .هیچ زمانی به اندازه امروز – حتی در ســالهای جنگ – نظامبهداشت و درمان و تأمین مالی این نظام در آزمونی تا این اندازه سخت قرار نگرفته بود.
مــن عمیقــاً احســاس میکنــم که نظام ســامت بــه تنهایی قــادر به کشــیدن باری نیســت که
بــر دوش آن نهاده میشــود .ما به بســیج عمومی همه نیروهــای اثرگذار بر جامعــه برای مطالبه
سیاســتگذاری درســت در عرصه کرونا ،حمایت از کادرهای درمان و مطالعه بینرشــتهای مقوله
سالمت در مقابل کرونا – فراتر از صرفاً پرداختن علم پزشکی به کرونا  -نیازمندیم .کرونا فرصتی
برای بازنگری دقیق در نظام ســامت (نه فقط نظام درمان) اســت .هیچگاه مشارکت عمومی در
نظام سالمت از همه ابعاد ،به این میزان اهمیت نیافته است .این نقطه از تاریخ نظام سالمت ما
شاهد ضرورت یافتن اعتماد کردن مردم به گفتههای متخصصان نظام سالمت و مشارکت ایشان
در پیشــگیری اســت و حتی ممکن اســت نیاز به مشــارکت در تأمین هزینههای نظام ســامت نیز
باشد .امیدوارم مشارکت همگانی سبب شود بیماری کرونا نرخی نزولی پیدا کند.
امروز ،چندین اطالعیه از ســوی مداحان مجلس یا هیأتداران و ســخنرانان دیدم .متأســفانه
روندی را مشــاهده میکنم که گویی اصرار و فشــار برای انجام این شــعائر در حال تبدیل شــدن به
یک موضع انقالبی و مذهبی و دینی است .ما ایرانیان سالها برای سیدالشهدا عزاداری کردهایم.
عزای کربال گرفتهایم و شــعائر را بجا آوردهایم .عزاداری تعطیلبردار نیست ،اما فشار برای انجام
شعائر به روش همیشگی اگر با عواقب وخیم برای سالمت مردم همراه شود ،ضربهای تاریخی به
مراسم عزاداری و روح مشارکت ایرانیان در این مراسم وارد خواهد کرد.
توصیه رهبر معظم انقالب در ســخنرانی تلویزیونیشــان به مناســبت عید سعید قربان بسیار
راهگشا بود .ایشان فرمودند «در عزاداریها معیار آن چیزی است که کارشناسان بهداشت و ستاد
ملــی مقابله بــا کرونا میگویند» و به همه هیــأتداران و منبریها توصیه کردند «به ســخنان کادر
بهداشــتی گوش کنند» و «کرونا مســأله کوچکی نیســت و اگر همین رعایتها هم انجام نشــود آن
وقت ممکن اســت به فاجعهای ختم شــود که آن سرش ناپیدا باشد ».درایتی در این سخن نهفته
اســت که امیدوارم با تأســی به آن جامعه ایرانی بتواند روح عاشورا را زنده نگه دارد اما هیچ گامی
خالف اصول صیانت از جان برندارد که از واجبات زندگی مؤمنانه است.
عــزاداری نبایــد به از دســت رفتن هیچ جانی بینجامــد .نکند خدای ناکرده جان انســانی بر اثر
کرونا گرفته شود و فرصت مشارکت در عزاداریهای سالهای آینده را نیابد .من امروز سختیهای
یک بیمار کرونایی بودن را درک میکنم و فشار جسمی و روانی آن برای خود و دیگران از کادرهای
درمــان گرفته تا خانواده را درمییابم .تردید ندارم که گســترش بیماری کرونــا بر اثر عزاداریهای
بدون مراعات اصول بهداشــتی ،درد و تلخی نقدهای مجامع جهانی بهداشــت و بدخواهان علیه
دیــن و مذهب تشــیع را نیز بر آنها خواهد افزود .من پریشــب با دکتر حریرچــی که به دیدنم آمده
بود محاســبه کردیم که حفظ فاصله اجتماعی یکونیم متر در مراکز سربســته یا ســر باز ،نیازمند
تخصیص  9متر مربع فضا به هر عزادار است .آیا این میزان فضا برای عزاداری و تضمین رعایت
معیارهای بهداشتی به هنگام زنجیرزنی و سینهزنی مهیاست؟
ایــن روزهــا بیش از گذشــته به اهمیت رســانه برای مدیریــت پدیدههای اجتماعی آگاه شــد ه و
ضرورت آنرا درک میکنم .تجربه ســختی کرونا به من نشــان داد که چگونه باید نظام رســانهای
را برای مواجهه با اینگونه رخدادها تقویت کرد و تا چه اندازه اهمیت دارد که رســانه مورد اعتماد
وجود داشــته باشد و ظرفیت بسیجشــده آن در خدمت مهار بیماری قرار گیرد .متأسفم که برخی
چقــدر از ظرفیــت فضــای مجازی بــرای جلب مشــارکت عمومــی در مدیریت این بیمــاری غافل
هستند .فضای مجازی میتواند تسهیلگر یک سلسله سازوکارهای جبرانی برای مقابله با کاستیها
باشد .همه رسانههای ما اعم از شبکههای رسمی وغیر رسمی باید چنان در معرض ظرفیتسازی
نوین قرار گیرند که همه اقشار جامعه با همه سبکهای زیستی و گوناگونی فرهنگی  ،سیمای خود
را در آیینه آن بجا آورند و رسانهها مورد اعتماد شوند و در چنین روزهایی ذخیره اعتماد به رسانه
بــهکار بیاید .ســختیهای کرونا ،نیاز به آموزشهای همگانی تــازه در خصوص مهارتهای زندگی
وکار در شــرایط کرونایــی و ضــرورت شــکلگیری روابط تازهای بــا یکدیگر ،با دولت ،با کارشناســان
حوزه ســامت و با روانشناســان و اقتصاددانها و سیاســتمداران را آشــکار ســاخته اســت .اینگونه
ارتباطــات در لحظــات بحران باید بــه کار ما بیایند و از همینجاســت که اهمیــت بنیادین اعتماد
آشکار میشود .امیدوارم زعمای قوم و همه شوراها و ارکان تصمیمگیری بسیار بیش از گذشته به
ســرمایه اجتماعی و اعتماد و ضرورت تقویت آن اهتمام کنند و همگان اعم از نخبگان سیاســی و
اجتماعی از هر کردار و گفتار اعتمادسوز بپرهیزند.
من این چند روز کرونا را از نزدیک زندگی کردهام .کرونا از نمایی نزدیک ،واقعیتهای بسیاری
درباره جامعه ایران را آشکار میکند .امیدوارم این تجربه از نزدیک را پس از بهبودی و در آیندهای
نزدیک در خدمت سیاستپژوهی و نگاهی متفاوت به جامعه ایرانی از منظر تابآوری در مقابل
اینگونــه مشــکالت قــرار دهم .کرونــا از نمــای نزدیک اگرچــه تجربهای تلــخ و دردناک اســت اما
توشهای برای نگریستن به کاستیها و قوتهای جامعه ایرانی است.
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رهبر انقالب اســامی در پایان سخنانشــان به مســأله عزاداری در محرم اشــاره و تأکید
کردند :در عزاداریها معیار آن چیزی است که ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم میکند.
بنده هر چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم کرد .توصیه و تأکید من به همه عزاداران،
هیــآت ،منبریهــا و مداحــان نیز این اســت که ضوابط ســتاد ملی مقابله بــا کرونا باید
رعایــت شــود ،چرا که اگــر همین مقــدار مراقبت و کنترل هم سســت شــود ،فاجعهای
بزرگ پدید خواهد آمد.

بویژه جوانان ،مســئوالن ،دانشمندان و فعاالن
سیاســی از ایــن موضــوع بــرای افزایــش اتــکا
بــه نفــس ملی اســتفاده کردنــد .رهبــر انقالب
اســامی در همین زمینه افزودنــد :تولید جت
آموزشــی و قطعــات حســاس و ظریــف ،راه
اندازی چند هزار شــرکت دانشبنیان ،ساخت
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس به دست سپاه،
اقدامــات بزرگ در پــارس جنوبــی ،طرحهای
وزارت نیــرو در زمینــه آب و بــرق ،طرحهــای
وزارت راه و تولیــدات شــگفت انگیــز دفاعــی،
همه در دوران تحریم انجام شده است.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای یکــی دیگر از
آثار دوران تحریم را تمرین جداســازی اقتصاد
کشور از نفت برشمردند و گفتند :به علت آنکه
نفت کشــور کمتــر فروش مــیرود ،جداســازی
اقتصــاد از نفــت خــام بهطور طبیعــی درحال
روی دادن است که این موضوع باید با پیگیری
دولــت و مجلــس بــه ســرانجام برســد .رهبــر
انقــاب اســامی در پاســخ به این ســؤال مهم
کــه «آیا تحریمهــا قابل عالج اســت؟» گفتند:
تحریمها قطعاً قابل عالج اســت اما عالج آن،
عقبنشــینی و کوتــاه آمــدن در مقابــل امریکا
نیســت زیــرا عقبنشــینی موجــب پیشــروی
متجاوز میشود .ایشان افزودند :خواسته امروز
امریــکا از ایــران ،کنار گذاشــتن کامــل صنعت
هســتهای ،کاهش بســیار شــدید توان دفاعی و
رهــا کردن اقتدار منطقهای اســت اما پذیرفتن
ایــن خواســتهها قطعــاً موجــب عقبنشــینی
امریــکا نخواهــد شــد و هیــچ عقلــی نیــز حکم
نمیکنــد که برای توقف متجاوز ،خواســتههای
او را اجابــت کنیــم .رهبــر انقــاب اســامی بــا
اظهار تأســف از تکرار حرفهای دشــمن مبنی
بــر فایــده نداشــتن صنعــت هســتهای از زبان
عدهای در داخل گفتند :صنعت هســتهای نیاز
قطعــی فردای کشــور بــرای تولید برق اســت و
امروز باید به فکر فردا باشیم.
ëëمذاکره با همه جهان
به جز امریکا و رژیم صهیونیستی
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه
با وجود خسارات فراوان برجام ،اصل صنعت
هستهای حفظ شده است ،درخصوص ادعای
امریکاییها برای مذاکره با ایران ،خاطر نشــان
کردند :من علت مذاکره نکردن با امریکاییها
را بارها گفتهام اما برخی یا متوجه نمیشوند و
یا وانمود میکنند که متوجه نشدهاند.
ایشــان تأکیــد کردنــد :هــدف اصلــی
امریکاییهــا از ادعــای مذاکــره ،گرفتــن

بــا ایــن مقدمــه موضــوع «صبــر و ثبــات» مطرح شــده
توســط ایشــان را میتوان یک پیشــنهاد و البتــه گزینه مهم
راهبردی دانست .راهبردی که البته دارای دو بخش و ناظر
به دو گروه اســت .بخــش اول این راهبــرد موضوع «صبر»
اســت کــه ناظــر به جامعــه مطرح شــده اســت .جامعهای
کــه این صبــر را نه صرفاً در تحمل وضــع موجود بلکه باید
در قامت داشــتن «امید» نســبت به آینــده متجلی کند .اما
بخــش دوم این راهبرد یعنی بخش «ثبات» به بخشهای
مختلف حاکمیت و مقامات و مســئوالن کشور بر میگردد.
در حقیقت آنها هســتند که باید موتور محرک و عوامل پی
ریزی این ثبات باشند.
نکته اساسی اما این است که هیچکدام از این دو راهبرد،
بدون تحقق دیگری محقق نخواهند شــد .از همین روست
که رهبری به صورت هوشــمندانه و دقیقی هر دوی اینها را
در کنــار یکدیگــر و به صــورت مکمل هم مطــرح کردهاند و
بیــن آنها فراق و فاصلهای نینداختهاند .پیشــبرد و پیگیری
راهبــرد «صبر» در جامعــه به معنای تحمل بار فشــارها و
داشــتن امید همزمان به آینــده بدون دیدن مجموعهای از
تالشهای مؤثر از ســوی ارکان حاکمیت برای ثبات بخشی

تواناییهــای حیاتــی ملــت ایــران اســت .البته
رئیــس جمهــور فعلــی امریــکا هــم بهدنبــال
برخــی منافــع شــخصی و انتخاباتــی اســت
همچــون اســتفاده تبلیغاتــی از مذاکــره با کره
شــمالی .ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه جمهوری
اســامی ایــران بــا همه کشــورها به جــز امریکا
و رژیــم جعلی صهیونیســتی مذاکــره میکند،
افزودنــد :عــاج تحریمهــا ،عقبنشــینی و
مذاکره با دشمن نیست بلکه عالج واقعی آن،
تکیــه بــر تواناییهای ملی ،وارد کــردن جوانان
بــه میدان و احیای ظرفیتهای فراوان کشــور،
و در یــک کالم عمل به ارکان اقتصاد مقاومتی
یعنی درونزایی و برونگرایی است.
رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد :مــا
امکانــات و تواناییهای داخلــی و ظرفیتهای
بینالمللــی فــراوان داریم که بایــد با مدیریت
جهادی و تدبیــر واقعی ،به فعلیــت دربیایند.
حضــرت آیــتاهلل خامنهای بــا تأکید بــر اینکه
جمهــوری اســامی ایــران دوســتان مؤثری در
دنیــا دارد امــا تکیــه واقعــی نظام اســامی به
خــدا و مردم اســت ،گفتند :تکیه بــر امکانات و
اســتقالل داخلی ،هم دشــمنان خارجی و هم
بدخواهــان داخلــی دارد .آن کســی کــه بــرای
منافــع خــودش حاضــر اســت کاالیــی را که در
داخــل تولیــد میشــود ،از خــارج وارد کنــد ،در
واقــع خیانــت میکنــد و بــا وجــود تأکیدهــای
مکــرری که شــده اســت امــا همچنــان واردات
کاالهایــی که در داخــل تولید میشــوند ،ادامه
دارد .آخریــن نکتهای که رهبر انقالب اســامی
درخصــوص تحریمهــا گفتند «دل نبســتن به
وعدههای توخالی دیگران» بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :در ســال
 ۹۷و بعد از خروج امریکا از برجام ،متأســفانه
کشــور ماهها معطل وعدههای اروپاییها باقی
مانــد و اقتصاد کشــور شــرطی شــد درحالیکه
معطــل کردن اقتصــاد به وعدههــای دیگران،
بسیار مضر است.
ایشــان افزودنــد :اروپاییهــا هیــچ کاری
بــرای مقابله بــا تحریمهــای امریــکا نکردند و
آنچــه که به نام اینســتکس نیز مطــرح کردند،
بازیچــهای بــود که محقق نشــد .رهبــر انقالب
اســامی در جمع بنــدی این بخش از ســخنان
خــود تأکیــد کردنــد :عــاج تحریمهــا فعــال
کــردن ظرفیتهای داخلی اســت کــه نیازمند
مجاهدت اســت .حضــرت آیــتاهلل خامنهای
در بخــش دیگــری از سخنانشــان بــا اشــاره بــه
گرانیها و مشــکالت جــدی خانوارها در تأمین

به اوضاع کشــور ممکن نخواهد بود .در واقع جامعه زمانی
میتوانــد امیدوارانه شــرایط ناشــی از فشــارهای خارجی را
تحمل کند که شاهد باشد تالشی مدبرانه ،دلسوزانه و مؤثر
از سوی حاکمیت در راستای بهبود وضعیت و تحقق منافع
عمومــی در جریان اســت .در آن ســوی میدان نیــز هرگونه
برنامهریزی ،تحرک و تالشی از سوی دستگاههای مختلف
حاکمیتی برای مدیریت شــرایط فعلی و به ثبات رســاندن
کشــور بدون همراهــی صبورانه بدنه جامعــه مؤثر نخواهد
بود و به هدف نخواهد رســید ،حتی اگــر این برنامهریزیها
از دقیقتریــن و منطقیتریــن پشــتوانههای کارشناســی و
مطالعاتی برخوردار باشند.
تمــام آنچه گفته شــد چیزی نیســت جــز ترجمه همان
عامــل همیشــگی قدرتســاز در نظــام جمهوری اســامی
یعنی عامل «وحدت» .وحدتی که فراتر از بحث شعارهای
معمــول ،دارای تعریــف و نقشــهای کاربــردی و عملیاتــی
است و میتواند با شرحی منطقی از مسیر بهبود شرایط در
اوضاع فعلی همراه باشــد .اولین اثر نبود عامل «وحدت»
در کشــور بــرای چنیــن شــرایطی ایجــاد شــک و تردیــد در
الیههــای مختلــف نســبت بــه آینــده و همینطــور ضرورت

مقاومت در برابر فشارهای خارجی است .بر همین اساس
نیــز رهبــری بالفاصلــه بعــد از طرح مســأله مهــم «صبر و
ثبــات» ،درباره بــروز تزلزل و ایجاد شــک و تردید خصوصاً
در بین مســئوالن کشور هشــدار دادهاند .چرا که کوچکترین
تردیــدی در ایــن زمینه ،مســیر رســیدن به ثبات مــورد نیاز
کشــور را با مخاطــره مواجه میکند و بازتــاب این وضعیت
خــواه ناخــواه خــود را در تشــکیک بــرای «صبــر» در برخی
الیههای اجتماعی نشان خواهد داد .با این حساب پر بیراه
نیست که بگوییم پایبندی فعاالنه بر «صبر» توسط جامعه
و پیگیــری مســئوالنه و مســتمر «ثبــات» توســط مقامــات
مهمتریــن راز توفیــق در برابــر فشــارهای خارجــی فعلــی
خواهد بود .حرکت در مســیر حفــظ و تقویت ثبات قاعدتاً
بــه معنــای از رونــق انداختن بیــان دیدگاههــای مختلف و
یــا اصطالحاً نقــادی یا پایــان دادن به رقابتهای سیاســی
قانونی نیســت بلکه رعایــت مالحظات کالنتری از ســوی
مجموعههای مختلف حاکمیتی و جناحهای کشــور اســت
ناظــر بــر این مســأله کــه آرامش و ثبات کشــور دســتخوش
جنجالسازیها نشود چه مسیر پیشرفت و عبور از بحرانها
و مشکالت از ثبات میگذرد.

