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ادامه از صفحه اول

ســخنگوی کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات مجلــس گفــت:
اختالفنظــر دولــت و دیوان محاســبات دربــاره گزارش تفریــغ بودجه ۹۷
و میــزان ارز یارانــهای با حضور عادل آذر دیروز در نشســت این کمیســیون
بررســی شــد .به گزارش ایرنا ،محمد خدابخشــی ادامه داد :گزارش تفریغ
بودجه ســال  ۹۷بعد از قرائت در صحن حواشــی را بــه دلیل اختالف نظر
دولت و دیوان محاسبات به وجود آورد که دیروز موضوع ارز  ۴۲۰۰تومانی
کامالً بررسی و موارد مورد مغایرت تعیین شد.
وی تأکیــد کرد :مقرر شــد دولت نظــر و آمار نهایی خــود را در این مورد
هرچــه ســریعتر به مجلــس اعــام کنــد ،درغیراینصورت گــزارش دیوان
محاســبات مورد توافق و تأیید مجلس شورای اسالمی قرار خواهد گرفت.
ایــن نماینــده مجلــس افــزود :الیحه اصــاح مــوادی از قانون محاســبات
عمومــی کشــورهم کــه دو فوریــت آن در جلســه علنی  ۲۱بهمن ســال ۹۸
به تصویب نرســیده و به این کمیســیون ارجاع شــده بود هم در این جلسه
بررسی و به عنوان یک طرح عادی تصویب شد.

اخبار

بررسی گزارش تفریغ بودجه  97در کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس

خداق ّوت

جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا صبح
یکشــنبه بــا حضــور حضــرت آیــتاهلل
خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی،
رئیــس جمهــور ،اعضــای ســتاد ملــی و
حضــور ویدئــو کنفرانســی اســتانداران
سراسر کشور تشکیل شد .حجتاالسالم
والمســلمین حســن روحانــی ،وزرای
بهداشــت و کشــور و رئیــس ســتاد کل
نیروهای مســلح در این جلســه گزارشی
از اقدامات انجام شــده در زمینه مقابله
بــا کرونــا بــه رهبر معظــم انقــاب ارائه
کردنــد و در ادامــه حضــرت آیــتاهلل
خامنــهای هم در ایــن ارتبــاط تصویری
مباحثــی را مطــرح کردنــد .بــه گــزارش
پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار
حضرت آیــتاهلل خامنــهای متن کامل
بیانات ایشان به شرح زیر است.

بسماهللالرحمنالرحیم
و الحمــدهلل رب العالمیــن و الصالة
و الســام علــی ســیدنا محمــد و آلــه
الطاهریــن و لعنــة اهلل علــی اعدائهــم
اجمعین.
ســام عرض میکنم به هم ه حضار
محترم ،آقــای رئیسجمهــور محترم و
آقایانــی که در این جلســه حضــور دارند
و کســانی که میشــنوند ایــن صحبت را.
گزارشهایــی کــه داده شــد ،بخصــوص
گزارش جامع جناب آقای رئیسجمهور
الزم بــود ،خــوب بود ،روشــنگر بــود و ما
همه احتیاج داریم به دانستن و شنیدن
این گزارشها و این خصوصیات .غرض
بنده از این جلســه و تشــکیل این برنامه
در درجــ ه اول عبــارت بــود از خداقوتــی
بــه دســتاندرکاران محتــرم ،بــه شــما
ن طــور که اشــاره
بــرادران عزیــز و همیــ 
کردید ،مدتها است تقریباً شبانهروزی
برادران مشغول زحمت و کار هستند ،و
هم ابراز شــکرگزاری نزد خداوند متعال
بــه خاطر توفیق بزرگی که به ملت ایران
و مســئولین کشــور عنایــت کــرد .قبل از
اینکــه عرایضــم را عــرض بکنــم ،الزم
میدانــم تســلیت عرض بکنــم به همه
مصیبتدیدگان در این حادثه ،کســانی
که عزیزانشــان را از دست دادند و برای
مبتالیــان به این بیمــاری و بیماریهای
دیگر دعا کنیم و از خدای متعال شــفای
آنها را مطالبه کنیم و برای درگذشتگان،
رحمت الهی را و بخصوص برای کسانی
کــه در حرکــت جهــادی در ایــن راه بــه
شــهادت رســیدهاند ،درجات عالــی را از
خداوند متعال مسألت کنیم.
 ëëجهــاد و تالشــی عظیــم ،در عرصــهای
متنوع و وسیع
چیــزی کــه حقیقتــاً بایــد بــرای آن
شــکرگزاری کنیــم ،توفیقــی اســت کــه
خــدای متعــال بــه ملــت ایــران و بــه
مســئولین در این حادثــه داد؛ کار بزرگی
انجام گرفت ،جهاد عظیمی در کشور به
وجود آمد و به معنای واقعی کلمه یک
تالش جهادی بود ،یک حرکت جهادی
بــود .و ایــن بایــد در تاریــخ ثبت بشــود؛
بایســتی بازخوانــی بشــود کــه حــاال من
بعــداً اشــارهای هم به ایــن خواهم کرد.
این جهاد عظیم در یک عرص ه متنوع و
وسیعی اتفاق افتاد؛ هم در زمین ه درمان
و انــواع خدمــات پزشــکی و پرســتاری
و ســایر خدمــات درمانــی کــه واقعــاً کار
خیلی بزرگی در این زمینه انجام گرفت
و مجاهدتهایــی اتفــاق افتــاد ،هــم در
زمینــ ه مســأله پیشــگیری و غربالگری و
بهداشــت محیط و بهداشــت عمومی و
ضدعفونــی کــردن مســیرها و خیابانها
و مراکــز اجتمــاع مردم و ماننــد اینها که

من در این مورد ،یک جملهای را در آخر
عرایضم عرض خواهم کرد.
هم در زمین ه تولید لوازم و تجهیزات
بــه وســیل ه شــرکتهای مختلــف ،کــه
هــم بــه وســیله شــرکتهای بخصوص
دانشبنیــان ،هم دســتگاههای گوناگون
و مختلــف ،هم به وســیل ه آحــاد مردم،
در ســطح کشــور کاری کــه انجــام گرفت
بــا این ســرعت ،تجهیــزات مــورد نیاز،لــوازم مــورد نیــاز مــردم تهیــه شــد ،در
اختیار گذاشته شــد که در موارد بسیاری
به صورت مجانی این کار انجام گرفت-
ایــن هــم یــک عرصــه دیگــر اســت کــه
حقیقتاً افتخارآمیز است .و هم در زمینه
خدمات رفاهی و نیکــوکاری که از لحاظ
حرکــت مؤمنانه،
گســتردگی و تنوع این
ِ
ایــن کاری کــه در کشــور شــروع شــد ،بــه
معنای واقعی کلمه حیرتانگیز اســت.
از شرق تا غرب کشور ،از شمال تا جنوب،
در اغلب شهرها ،شاید در همه استانها،
آحــاد مــردم ،ایــن حرکــت عظیــم
کمــک را شــروع کردنــد؛ [همچنیــن]
مسئولین ،نیروهای مسلح ،بسیج ،همه
دســتگاههای گوناگــون ذیربــط و [در
مــورد] آحاد مردم ،مالحظــه میکنید و
نشــان میدهند این خدمت عظیمی را
که مردم در این مســاجد دارند میکنند؛
این هم واقعاً یــک کار بزرگی بود که جز
به اراده الهی ،جز به دســت قدرت الهی
ایــن کار امــکان نداشــت و نمیشــد این
جور مردم را وارد صحنه کرد.
هــم در زمینــه حضــور نیروهــای
داوطلــب در کارهــای ســخت و همراه با
خطــر؛ خــب مــا از پرســتارها و پزشــکان
عزیزمان مکرر تشکر کردیم ،جای تشکر
هــم دارد لکــن در کنــار اینهــا نیروهــای
داوطلبی وارد شــدند؛ فالن جوان ،فالن
بســیجی ،فــان طلبــه وارد بیمارســتان
بشــود و همــکاری داوطلبانــه در این کار
ســخت و خطرنــاک را به عهــده بگیرد؛
ن طــور که بعضی از دوســتان در
یــا همی 
گزارششــان گفتنــد ،در زمینــه کفــن و
دفن که کار بســیار ســختی بود؛ آن وقتی
که حــاال بعضیهــا پیشــنهاد میکردند
کــه امــوات و جانباختگان ایــن حادثه را
بدون کفن و غســل دفن بکنیم ،کســانی
وارد شدند و این کار بزرگ را و کار سخت
را و خطرنــاک را بــه عهــده گرفتنــد .هم
در زمینــه علمــی و تحقیقاتــی در مراکز
دانشــگاهی و در برخــی از شــرکتهای
دانشبنیــان بــرای اینکــه ویــروس را
بشناســند ،این ویروس متقلب را که آن
طور که متخصصین میگویند شناختش
خیلی دشــوار است ،راههای مبارزه با آن
را پیدا کنند؛ و من امیدوارم انشاءاهلل در
این زمینه ما مثل بســیاری از زمینههای
دیگــر بتوانیــم هنــر اســتعداد ایرانــی را
بــه دنیــا نشــان بدهیــم و جوانهــای ما
بتوانند واقعاً این ویروس را هر چه زودتر
بشناسند و واکسن مقابله با آن را فراهم
کننــد ،داروی درمانکننــده بیماری را به
دست بیاورند.
 ëëثبــت ایــن افتخــارات ،بــه عنــوان
جلوههایی از فرهنگ اسالمی و انقالبی
خــب ،ایــن کارهــا در زمینههــای
متعددی بود اما در زمینه برنامهریزی و
مدیریت هم حقیقتاً خیلی خوب عمل
شــد ،یعنــی همیــن ســتاد شــما ،وزارت
بهداشــت و درمــان ،حقیقتــاً در مــورد
برنامهریــزی و اداره امــور بســیار خــوب
عمل کردند .اینها افتخارات ملی است،
به معنای واقعی کلمــه اینها افتخارات
اســت ،و جلوههایی از فرهنگ اســامی
و انقالبی را هم نشــان داد؛ این رزمایش
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نه فقط فضای مجازی که رســانههای رسمی نیزوارد کارزار
نشر شایعه و تردیدآفرینی در اطالعات رسمی شدند.
یــک روز تــردد چنــد طلبــه چینــی حــوزه علمیــه جامعــه
المصطفــی دســتاویز شــایعات شــد ،روز دیگــر آمــار
وحشــتناک ادعایــی از قربانیــان در شــهرهای مختلــف و
پس فــردا اظهارنظرهای یک پزشــک البته غیرمتخصص
در حــوزه ویــروس شناســی کــه ایجاد وحشــت میکــرد ،بر
رســانهها نقش میبست .به اینها اضافه کنید کسانی که در
رفتاری ســخیف ،مرگ و زندگی شهروندان را به انتخابات
گره زدند و گفتند کرونا اصالً موضوع مهمی نبوده و دولت
بــرای اینکــه مــردم بترســند و در انتخابات شــرکت نکنند،
دقیقاً در روز اخذ رأی ،کرونا را رسانهای کرده است.
جامعــه ایرانــی بدالیل مختلف ،دوســت دارد شــایعات را
بپرورانــد و بپذیــرد .اصوالً یک بیماری زمینــه ای! در میان
ما وجود دارد که پذیرشــگر خبرهای نادرســت و شــایعات
بیاساس اســت.اختصاص به مردمان عادی ندارد ،حتی
چهرههــای مشــهور نیــز بــه آن مبتالیند .حاال فــرض کنید
همیــن آدمهــای مشــهور ،دکان خــود را با شــایعات رونق
بدهند .چه شلم شوربایی درست میشود؟

khamenei.ir

برنامهریزی برای رسیدن به مدار  ۳۶هزار کیلومتری

سردار علی جعفرآبادی فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه در گفت وگو
با مجله اینترنتی نگار درخصوص موضوع ارتقای مداری ماهوارههای ایرانی
اظهــار داشــت :برنامه داریم ارتفــاع مداری را افزایش دهیم و در ســالهای
آتی به مدار  ۳۶هزار کیلومتری برسیم.
بــه گــزارش مشــرق وی افزود :ایــن ارتفاع مــداری یا مــدار ژئــو از آنجا مهم
است که مختص ماهوارههای مخابراتی و تلویزیونی است و یک مدار بسیار
راهبردی است که ماهوارهها در آن نسبت به یک ناظر زمینی به شکل ثابت
و ســاکن هســتند .رســاندن ماهواره به این مدار هم از جنبــه اقتصادی برای
کشــور عایــدات دارد و هم ابزاری برای حفظ داراییهای فضایی کشــور مثل
نقاط مداری ژئو است.

editorial@irannewspaper.ir

رهبر معظم انقالب خطاب به دست اندرکاران مبارزه با کرونا فرمودند:

روحانی :ایران در قیاس با دیگر کشورها
در مقابل کرونا آبرومند است

رئیس جمهوری اظهارداشت :با وجود فشار تحریمها ،کار بزرگی انجام گرفت
و همه آمار و ارقام از جمله آمار مبتالیان ،بهبودیافتگان و متوفیها ،قابل قبول
است و اکنون در بسیاری از تجهیزات و ملزومات بهداشتی و درمانی میتوانیم
صادرکننده باشیم.
روحانی به تقسیم کشور به سه منطقه قرمز ،زرد و سفید یا کم خطر اشاره کرد و
با بیان اینکه امروز  158شهرستان کشور جزو منطقه سفید یا کم خطر هستند،
گفــت:در ایــن مناطــق فعالیتها از جمله در مســاجد با رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی انجام میگیــرد و امروز هم تصمیم گرفتیــم از هفته آینده مدارس
صرفــاً بــرای دانشآموزانــی کــه مایلنــد برونــد اشکاالتشــان را از معلمیــن
عزیزشــان سؤال کنند ،گشوده شود و البته الزامی نیست و برای دانشگاهها هم
تصمیمات خاصی را اتخاذ کردیم.
رئیــس جمهوری با برشــمردن مشــکالت اقتصادی ناشــی از بیمــاری کرونا و
اقدامــات دولت بــرای کاســتن از این مشــکالت ،اظهارداشــت :تأمین مخارج
بیکاری و بهداشــت و درمان بسیار مهم بود و چون منبعی برای آن نداشتیم،
با موافقت جنابعالی یک میلیارد یورو برای این امر اختصاص پیدا کرد که 30
درصد آنها پرداخت شده و بقیهاش هم پرداخت میشود و این کار ،کار بسیار
ضروری و مهم و یک نیاز قطعی ما بود.
وی ادامه داد :از نظر مالی دچار فشــار بســیار شــدیدی شدیم .جمعیت بسیار
زیــادی از مردم بیکار شــدند .یک عددی حدود  800هــزار نفر در بیمه بیکاری
ثبتنام کردند و گفتند شغلشــان را از دســت دادهاند و ما موظفیم که حقوق
آنها را پرداخت کنیم البته عددهای دیگر هم ممکن است باشد برخی از آنها
برگشــتند به ســرکار ،برخی به این عدد اضافه شــده و یک عدد ثابت نیســت.
رئیس جمهوری ادامه داد :برای مردمی که شرایطشان بسیار سخت بود ،حتی
تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی هم نبودند که اینها را شناسایی کردیم.
این  3میلیون خانواده را تحت پوشش قرار دادیم و بین  200تا  600هزار تومان
در ماه به اینها اختصاص دادیم که چند نوبت پرداخت شد.
بعــد از مــاه رمضان هم نوبــت بعدی را خواهیــم داد .برای  4میلیــون نفر که
شرایطشــان ســخت بود وام یک تا  2میلیون تومانی در نظر گرفتیم .برای 23
میلیون خانوار ،یک میلیون تومان وام قرضالحسنه در نظر گرفتیم که به آنها
پرداخت شــده 75 ،هــزار میلیارد تومان آماده کردیم برای مشــاغلی که دچار
مشکل شدند که پرداخت آنها بزودی آغاز میشود.
روحانی به موضوع ســهام عدالت اشاره کرد و گفت :کار بسیار بزرگی به دست
مبارک جنابعالی انجام شــد و آن موافقت با آزادســازی ســهام عدالت بود که
درکنــار اقدامــات دیگــر ،بهنظر مــن بزرگترین کمکی اســت کــه در این مقطع
خاص برای اقشار ضعیف جامعه از طریق این سهام انجام شد.
رئیس جمهوری تصریح کرد :تقریباً میتوانم محضر جنابعالی عرض کنم از
ابتدای دیماه یعنی قبل از این حوادث تا امروز ،تقریباً هیچکس در مســئوالن
رده باال که من میشناســم یک روز تعطیلی نداشــتند و حتی میتوانم بگویم
ساعتی آرامش نداشتند.
روحانــی همچنین بــا قدردانی از اقدامات بانک مرکزی گفــت :تمام اقدامات
اقتصادی انجام شــده از جمله تســهیالت  75هزار میلیــارد تومانی و وامهای
قرضالحســنه ،کار اصلیاش بر دوش بانک مرکزی بوده اســت .به گفته وی،
وزارت امــور خارجــه هم کــه کمیته دیگری را به عهده دارد ،مســئولیت بســیار
سنگینی را مخصوصاً در زمینه همسایگان و در زمینه جذب کمکهایی که نیاز
داریم و در زمینه ارتباطات اقتصادی به عهده دارند.
رئیــس جمهــوری تصریح کــرد :حضرتعالی همیشــه مــا را راهنمایــی کردید
گاهی هم که الزم بوده با دســتخط مبارکتان باز هم بنده را راهنمایی کردید.
مــا نیازمنــد راهنمایی ،هدایت و کمک و همچنین دعای خیر شــما در این ماه
پربرکت رمضان هســتیم و انشاءاهلل در سایه پربرکت شما کشور از این مشکل
بخوبی عبور خواهد کرد.
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عمومــیای کــه در بخشهــای مختلف
انجام گرفت[ ،این کارها] در بســیاری از
مــوارد به معنــای واقعی کلمــه یک کار
اسالمی و خدایی بود ،این افتخارات باید
ثبت بشــود ،باید بماند .حس بسیاری از
فعــاالن ایــن جبهه وســیع ،همان حس
دوران دفــاع مقدس بود؛ یعنی کســانی
که اینهــا را از نزدیک دیدهاند ،میگویند
که رایحه خوش خدمات و پشــتیبانیها
در دوران دفــاع مقــدس را در اینجــا هم
حس کردند.
مــن حــاال ایــن را میخواهــم عرض
بکنــم -کــه این هــم یک مطالبــه جدی
و یــک آرزو اســت ،انشــاءاهلل ایــن آرزو
برآورده بشود -کاش کسانی بتوانند مثل
شهید آوینی این جهاد عظیم و عمومی
را روایت کنند؛ همچنانکه شهید آوینی
اثرگذار خودش
با آن بیان شیرین و زیبا و
ِ
توانست جزئیات جبهه را برای ما روایت
بکند و آن را ماندگار بکند .کاش کســانی
بتوانند ایــن کار را بکنند؛ هــم در گفتار و
هم در نوشــتار و هــم در کارهای هنری و
نمایشها و پدیدههای هنری.
 ëëصبــر ،حوصلــه ،متانــت و درخشــش
ملت ایران
خــب ،ملــت ایــران البتــه در یــک
بخش دیگری هم درخشید .یعنی اینها
کــه عــرض کردیــم ،میدانهــای حضور
ملت ایران و مســئولین بود لکن در یک
جنبــه دیگری هــم ملــت ایــران انصافاً
خودش را بخوبی نشان داد و آن متانت
و سراســیمه نشــدن بــود .وقتــی که یک
چنیــن حادثهای پیــش میآید ،طبیعی
اســت کــه نگرانیهایــی بــرای مصــارف
زندگی و مســائل عمومــی پیش میآید
کــه نمونههایــش را شــما در تلویزیــون
مشــاهده کردیــد و در کشــورهای دیگــر
حملــه بــه فروشــگاهها و خالــی کــردن
فروشــگاهها و ُپر کردن انبــار منازل دیده
شــد [امــا] در کشــور ما مطلقــاً این معنا
دیــده نشــد و مــردم متانــت بــه خــرج
دادنــد و صبر و حوصله بــه خرج دادند،
سراســیمه نشــدند؛ این خیلی بــا ارزش
است.
ضمنــاً نقش خانواده هم مشــخص
شــد در ایــن دوران خانهنشــینی -تقریباً
میشــود گفــت خانهنشــینی عمومــی-
اینجا نقش خانواده و حضور خانواده اثر
خودش را نشــان داد .در آن کشــورهایی
که خانواده پایه درســتی نــدارد ،معنای
درســتی نــدارد ،ایــن خانهنشــینیها بــه
ایــن شــکل اتفــاق نمیافتد یــا الاقل به
شــکل قابل تحمــل و قابــل فهم و
ایــن ِ
قابــل قبول نیســت .اینجــا خانــواده ُدور
هــم جمــع شــدند؛ بخصــوص بایــد به
نقش زن خانواده تکیه کرد و تأثیر بسیار
زیادی را که صبر و حوصله و زحمتکشی
زن خانواده ایفــا میکند در اداره
و حلــم ِ

-2دولــت در میــان آتــش و خون جنــگ روانی و بــازار داغ
شایعات ،باید شعار «کرونا را شکست میدهیم» را به ثمر
میرســاند .کار ســختی بود بویــژه اینکه برخــی میدانداران
اصلــی مبــارزه هــم گاه پایشــان روی یــک خبــر جعلی لیز
میخــورد .نمونــهاش خبری بود که آقای وزیربهداشــت از
آمادگی یک نفر برای فروش 200میلیون ماسک به قیمتی
گــزاف داد .مــرد اول میدان جنگ ،گرچــه زود ،پای خود را
از معرکــه بیرون کشــید ،اما حاشــیههایش تــا چندین روز،
تنــور مخالفــان را داغ کرد .عالوه برآن یکی دو ســه ســخن
ســخنگوی وزارت بهداشــت هم جنجال درست کرد .اینها
در زمانی اتفاق افتاد که در زیر پوست شهر ،اتفاقات خوب
هم در حال رخ دادن بود .پزشــکان و پرســتاران و بهیاران،
از جانشــان مایه گذاشتند و بیتوجه به بازیهای سیاسی،
جــان بیمــاران را از الی دســت و پای ویــروس کرونا بیرون
میکشیدند .عالوه بر آن نیروهای مسلح ،شهرداریها و...
بــا ضدعفونی کردن شــهرها و توزیع اقالمی مانند ماســک
و مــواد بهداشــتی ،از یک ســو دل مــردم را گــرم کردند و از
ســوی دیگــر مانــع تشــدید بیمــاری شــدند .خوشــبختانه!
انتشــار کرونا در جهان غرب ،باعث شــد فضاســازی روانی

خوب خانواده ،حتماً بایستی از نظر دور
نداشت.
ëëشکســت غربیهــا در ایــن امتحــان
بزرگ در چند عرصه:
 )1در توانایــی مدیریتــی :غربیهــا در
این آزمون بینالمللی انصافاً شکســت
خوردند! این هم یک نکته مهمی است
که بنده اصرار دارم این نکته مورد غفلت
قــرار نگیــرد و ناگفتــه نمانــد .غربیهــا
در ایــن امتحــان بزرگی کــه در همه دنیا
از شــرق و غــرب دنیــا -پیش آمــد ،درچنــد عرصــه شکســت خوردنــد :اوالً در
تواناییهــای مدیریتیشــان شکســت
خوردند .با اینکه کشورهای غربی یعنی
کشورهای اروپا و امریکا دیرتر -بعضی از
کشــورها یک ماه یا مثالً بیش از یک ماه
دیرتر -از کشــور ما و بعضی از کشورهای
دیگر ابتال پیدا کردند و فرصت داشــتند
برای اینکه آمادهســازی کنند و خودشان
را مهیا کنند برای مواجهه ،در عین حال
نتوانســتند مواجهه را آنچنانی که باید و
شاید ترتیب بدهند.
میبینیــد آمــار جانباختــگان در
امریــکا چقــدر بــاال اســت ،در بعضــی از
کشــورهای اروپایی چقدر باال است؛ آمار
مبتالیــان چقــدر بــاال اســت؛ مشــکالت
گوناگــون زندگــی در ایــن کشــورهایی که
از لحــاظ ثــروت و تواناییهــای گوناگون
خیلــی در ســطح باالیی هم هســتند اما
اینهــا در زمینــه گرفتاریهــای زندگــی
بــرای مردم -چه بیکاریهــا ،چه ابتالی
بــه بیمــاری ،چــه جــا پیــدا نکــردن در
بیمارســتانها و پشــت در بیمارســتان
خوابیدن -مشکالت فراوانی پیدا کردند؛
یعنــی بنابرایــن دولتهــای غربــی در
تواناییهای مدیریتی شکست خوردند.
 )2در فلســفه اجتماعــی :در فلســفه
اجتماعی هم شکســت خوردند؛ فلسفه
اجتماعی غرب -یعنی در واقع و در روح
و محتوا ،فلســفه مادی که همه چیز را با
پول محاسبه میکند -با نوع نگاهشان به
ســالمندان ،به پیران ،با نوع نگاهشان به
کسانی که فایده مالیای برای کشورشان
و بــرای جامعــه ندارنــد ،افــراد مریض،
افــراد معلول ،افــراد عقبمانــده ،اینها
را در دنیا انگشــتنما کــرد .در بعضی از
ٌ
مغفولعنه
کشورها خانههای سالمندان
ماندنــد کــه عــدهای از آنهــا بــه خاطــر
بیاعتنایــی جــان باختنــد یــا افــرادی از
پیرمردهــا و ســالمندان و عقبمانــده
جســمی اجتماعــی را راه ندادنــد؛ ایــن
ِ
نشــاندهنده شکســت آن فلســفه
اجتماعی حاکم بر این کشورهای غربی
است که ادعایشان هم خیلی زیاد است.
در ایــن کشــورها پول معیار اســت ،همه
چیز با پول محاسبه میشود؛ خب وقتی
این جور شد ،طبعاً به پیرمردی که برای
جامعــه پــول تولید نمیکنــد نباید اعتنا

کرد ،به آن پیرزن فرسوده کهنسال نباید
اعتنا کرد و اعتنا نمیکنند؛ این شکســت
آن فلسفه اجتماعی است.
 )3در نمایــش اخــاق عمومــی :در
نمایــش اخــاق عمومــی هم شکســت
خوردنــد؛ یعنــی بــا همــه ادعاهایــی که
میشــود و بعضی از غربزدگان در غیر
کشــورهای غربــی -از جملــه متأســفانه
کشــور خودمــان -نســبت به مســائل
در ِ
اخالقــی غربــی ،مبالغات و ماننــد اینها
میکننــد ،در ایــن هــم اینهــا شکســت
خوردنــد کــه خــب مالحظــه کردیــد
کردنفروشگاهها
نمونهاشهمینخالی ِ
است.آقای رئیسجمهور برای من نقل
کردنــد که در یکــی از کشــورهای اروپایی
کــه ایشــان اســم بردند؛ من حاال اســمنمــیآورم -ســاعت اول صبــح کامیون
میآید دم فروشگاه جنس را آنجا خالی
میکند ،یک ساعت بعد فروشگاه خالی
است .مردم میریزند جنس را میبرند،
کجا میبرنــد؟ داخل انبارهــای خانه؛ از
دســترس عمــوم در واقــع دور میکنند؛
ایــن یــک شکســت اخالقــی اســت ،این
یــک نمایــش منفــی اخــاق عمومــی
اســت در ایــن کشــورها .البتــه عــرض
کردیــم خــود غربیهــا و جریانهــای
غربزده نمیخواهند اینها دیده بشود،
ولــی الزم اســت کــه دیــده بشــود ،الزم
اســت که ببینیم ،بدانیم؛ بــرای ملتها
انتخاب سرنوشتهای مهمشان به این
دانستنها بستگی دارد.
 ëëاهمیت به شبکه بهداشتی ـ درمانی
خب مــن عرایضم را تمــام میکنم.
فقــط دو نکتــه را میخواهــم در پایــان
عرایضــم عــرض بکنــم :یک نکتــه این
اســت کــه میخواهــم بگویــم به شــبکه
بهداشــتی ـ درمانــی اهمیــت بدهیــد؛
این نکتهای اســت کــه آقای وزیر محترم
آقای دکتر نمکی -به این مقوله خوبآشنا هستند ،چون خود ایشان سالهایی
مســئول این شــبکه بهداشــتی ـ درمانی
وزارت بهداشــت و درمــان بودنــد .ایــن
شبکه خیلی مهم است .اگر چنانچه آن
طــوری کــه حــدس زده میشــود و مکرر
گفتــه شــده ،یــک بازتولید ایــن ویروس
را در یــک برهــه دیگــری از زمان داشــته
باشــیم ،حتمــاً ایــن شــبکه بهداشــتی ـ
درمانــی خواهــد توانســت بــار کشــور را
ســبک کند و در همین قضی ه هم خیلی
کمک کردند ،البته از اواسط وارد شدند،
بســیج هــم کمــک کــرد ،دســتگاههای
مختلــف هم کمــک کردند؛ این شــبکه،
شــبکه مهمی است ،به آن اهمیت داده
بشود؛ این یک نکته است.
 ëëبررسی بازگشایی مساجد و مراکز دعا با
توجه به نیاز مردم
نکته دوم هم یک سؤال بیپاسخی
وجــود دارد در مورد مراســم دعا و نماز

علیــه کارآمدیهای نظام جمهوری اســامی رنــگ ببازد.
هجــوم مــردم بــرای تهیــه دســتمال کاغــذی و شــویندهها
در کشــورهای مثالً متمــدن و نیز آمار باالی تلفات ،نشــان
داد واقعیتهــای دنیــای صنعتــی بــا آنچــه سالهاســت
نشــانمان میدهنــد متفــاوت اســت .آنقــدر متفــاوت کــه
حرفها و مواضع ترامپ ،به مضحکه عام و خاص تبدیل
شد و...
-3مبــارزه با کرونا در کشــور ما بهدلیل دیگری هم ســخت
بود .تحریمهایی که امریکا به منظور تحت تأثیر قراردادن
مغز اســتخوان اقتصاد ایران طراحی کرده بود ،آزاردهنده
مینمود .باوجود شــعارهای حقوق بشــرمآبانه ،حتی دارو
هم از گیتهای تحریم رد نشــد و ناجوانمردی و ســبعیت
دولت ترامپ ،روی زشتش را به ایران وجهان نشان داد.
نظــام ،اما زانو نــزد .تقریباً همه آنچه که میتوانســت پای
کار آورد و نتیجــه ایــن تالش ،بازیابی بخــش قابل اعتنایی
از ســرمایه اجتماعــی بــود کــه در ســالهای اخیــر بدالیــل
مختلف ،آســیب دیده بود .این یک پدیده خوشحالکننده
اســت که اعتماد شهروندان به مســئوالن برگردد و تقویت
شــود .بررســی افــکار عمومــی هــم نشــان میدهــد چنین

و عبــادت؛ من البته هیچ پیشــنهادی را
در مــورد مســاجد و مراکــز دعــا و مانند
اینها به ستاد ملی ارائه نمیکنم؛ یعنی
مــن تابــع نظر کارشناســی و تشــخیص
کارشناســی ســتاد ملــی هســتم لکــن
میخواهم این را بگوییم که مسأله دعا
و عبــادت بخصــوص در مــاه رمضــان،
بخصــوص در شــبهای قــدر کــه در
پیش اســت ،یکــی از نیازهــای حتمی و
اساســی مــردم اســت؛ ایــن بــا نیازهای
مــادی از یــک نظــر تفاوتــی نــدارد ،از
یــک نظر باالتــر از نیازهای مادی مردم
اســت .مــردم احتیــاج دارنــد بــه اینکه
بخصــوص در مســائل مهــم ،در قضایا
یا حوادث مهم بتوانند این توسل و این
توجــه و ایــن ارتباط بــا خدا و خواســتن
از خــدا را داشــته باشــند؛ یــک فکــری
بــرای ایــن بشــود .مــن حتــی معتقدم
کــه اگــر قواعــد ســختگیرانهای هــم در
این زمینه گذاشــته بشــود ،وضع بشود،
مــردم مؤمــن و مســجدی مــا بیشــتر از
دیگران بــه قواعد عمل میکنند؛ یعنی
بــه مــردم مؤمن واقعــاً اگر گفته بشــود
مثــاً فرض کنیــد که در صحنهــا یا در
مراکز یا در مســاجد یا در حســینیهها به
این شــکل میتوانند حضــور پیدا کنند،
عقیده من این است که اینهایی که اهل
مسجدند ،بدقت مراقبت میکنند .من
همان طور که گفتم ،پیشــنهادی ندارم،
نظر کارشناســی و بررسیشــده ســتاد را
معتبــر میدانــم منتهــا توصیــهام این
اســت که بررســی این مورد را به کسانی
بدهیــد که اهمیت حضور دعا و توســل
و مســائل معنــوی را به معنــای واقعی
کلمــه درک کرده باشــند ،اینها بررســی
کننــد مســأله را و تصمیمگیــری کننــد؛
هــر چــه تصمیمگیری کردنــد ،برعهده
مــن و همه مردم اســت که بــر طبق آن
تصمیمگیریها انشاءاهلل عمل بشود.
امیدواریم انشاءاهلل خداوند به شما
کمــک کند .من به آقــای رئیسجمهور
محتــرم خســته نباشــید میگویــم ،بــه
همــه شــما دوســتان خداقوتــی عرض
میکنــم ،انشــاءاهلل کــه خداونــد بــه
شــما کمک کند بتوانید ایــن کاری را که
شــروع کردهاید ،بــه بهتریــن وجهی به
پایان برســانید و همین طــور که عرض
کردیم ،یــک نقطه مانــدگار تاریخی در
افتخــارات ملــت ایران انشــاءاهلل ثبت
کنیــد و مشــکالت گوناگونی را هم که در
حواشــی این قضیه پیش میآید -مثل
مشــکالت مالی و امثال اینهــا -با تدبیر
الزم انشــاءاهلل برطــرف کنیــد .از همــه
شــما متشــکرم ،از حضور در این جلسه
هــم متشــکرم ،از گزارشهایــی هــم که
دوســتان دادیــد متشــکرم و اســتفاده
کردیم.
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته

واقعیتــی بهطور نســبی در حــال تقویت اســت ،هرچند که
مثالً فالن بازیگر سیاســی همه مشــکلش این باشد که چرا
مثالً ستاد مقابله با کرونا ،جلساتش هفتهای یک روز است
یا رئیسش فالنی است و بهمانی نیست.
-4انتخابــات مجلــس یازدهــم تمــام شــده و نماینــدگان
منتخــب ،بــرای جایگزینــی بــا مجلــس دهمیهــا لحظــه
شــماری میکنند .آنهــا در حالی بر صندلیهای ســبزتکیه
میزننــد کــه هــم فضای ســامت و هــم فضای سیاســت،
کرونازده اســت .دو راهبرد کامالً روشــن در برابر آنهاســت.
نخســت اینکه مشــارکت ضعیــف و آرای نه چنــدان باالی
خود را با هوشــیاری به یک ســرمایه اجتماعی تبدیل کنند
و موفقیــت نســبی نظــام در کنتــرل کرونا را بهانــهای برای
افزایــش مقبولیــت خــود قــرار دهنــد و دوم اینکــه از هــم
اینــک وارد بــازی سیاســی ماللآوری نشــوند کــه بخواهند
بــا رفتارهــای تنــد ،روی اعصاب مــردم راه برونــد و مثالً از
االن دیــگ انتخابات  1400را هــم بزنند .انتخاب هر یک از
ایــن دو راهبرد با مجلــس یازدهمی هــاو لیدرهای بیرونی
آنهاســت .انتخــاب هر یــک از دو روش ،یک نتیجه بیشــتر
نخواهد داشت« :هرکسی آن ِدَرَود عاقبت کار که کِشت».

