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 #کرونا
هشتگ

پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی
در پی درگذشت سردار پر افتخار سیدمحمد حجازی

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشــت ســردار پر
افتخــار ســیدمحمد حجازی را تســلیت گفتنــد .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام معظــم رهبری ،متن پیام
رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماهلل الّرحمن الّرحیم
با تأســف فراوان خبر درگذشــت ســردار پر افتخار ،ســردار
ســیدمحمد حجــازی رضواناهللعلیــه را دریافــت کــردم.
عمری ســراپا مجاهدت ،فکری پویا ،دلی سرشــار از ایمان
راســتین و آکنــده از انگیــزه و عزم راســخ و نیرویی یکســره
در خدمــت اســام و انقالب ،خالصهای از شــخصیت این

مجاهد فی ســبیلاهلل است .او در مســئولیتهای بزرگ و
اثرگذار در ســپاه پاســداران انقالب اسالمی خدمت کرده و
در همــه آنها ،ســربلند و موفق بوده اســت .فقــدان او حقاً
مایه تأســف و اندوه اســت .الزم میدانم به همســر گرامی
و فرزنــدان و دیگر افــراد خاندان و به دوســتان و همکاران
ایشــان صمیمانه تســلیت عرض کنم و صبر و تسلّی برای
آنان از خداوند متعال مســألت نمایم .رحمت و مغفرت
و رضوان الهی بر این برادر فقید باد.
سیدعلی خامنهای
 ۳۰فروردین ۱۴۰۰

توضیح سخنگوی سپاه درباره شهادت سردار حجازی
رمضان شریف:
عوارض شیمیایی عمدهترین دلیل پیوستن ایشان به یاران شهیدش اعالم شد

ســخنگوی ســپاه خبر داد در جلس ه کمیسیونی که
دیشب در بیمارستان بقیهاهلل برگزار شد عوارض
سیاست شــیمیایی عمدهتریــن دلیــل درگذشــت ســردار
محمد حسین حجازی جانشــین فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران اعالم شد.
بهگــزارش ایســنا ،ســردار رمضــان شــریف ســخنگوی ســپاه
صبح دوشــنبه در برنامهای تلویزیونی گفت :سردار حجازی
جانبــاز شــیمیایی دوران دفــاع بود و ســالها از ایــن عارضه
رنج میبرد و در مقاطعی هم به همین دلیل به بیمارستان
مراجعــه میکرد .وی با بیان اینکه «ســردار حجازی بهدلیل
حضــور مــداوم در جبهه مقاومــت و اقدامــات متعددی که
در ســازماندهی جبهه مقاومت انجــام داد ،زحمات طاقت
فرســایی کشــید» ،افزود :ایشــان چند ماه قبل نیز به بیماری
کرونا مبتال شد که بهبود یافت.
سخنگوی سپاه با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون پزشکی
جهــت تعییــن علت فــوت ســردار حجــازی در بیمارســتان
بقیهاهلل تهران اظهار کرد :در جلس ه کمیسیونی که دیشب در
بیمارستان بقیهاهلل برگزار شد عوارض شیمیایی عمدهترین
دلیــل پیوســتن ایشــان بــه یــاران شــهیدش اعالم شــد .این
کمیســیون به اعتبار جانباز شــیمیایی بودن سردار حجازی و

محرز بودن تأثیرات جانبازی در به شــهادت رسیدن ،ایشان
را رســماً بهعنوان شــهید معرفــی کردند .شــریف تأکید کرد:
گــردش کار مربوطــه بــرای ارتقــای درجه ایشــان در دســت
پیگیری اســت .گفتنی اســت دیروز روابط عمومی کل ســپاه
در اطالعیهای از شــهادت ســردار حجازی جانشین فرمانده
نیروی قدس سپاه بر اثر عارضه قلبی خبر داده بود..
ســخنگوی ســپاه صاحب الزمان(عــج) اســتان اصفهان نیز
امروز خبر داد :مراسم تشییع پیکر سردار سید محمد حجازی
فــردا سهشــنبه در اصفهــان برگزار میشــود .ســرهنگ علی
قمیان اظهار کرد :این مراســم با رعایــت کامل پروتکلهای
بهداشتی برگزار میشود.
وی افزود :پیکر این ســردار واالمقام رأس ســاعت  ۹صبح از
میدان بسیج به سمت گلزار شهدا تشییع میشود و بهدلیل
شــیوع ویــروس کرونــا این مراســم به شــکل محــدود برگزار
خواهد شــد .فاصله میدان بسیج تا گلزار شــهدا کمتر از ۱۰۰
متــر اســت و به همیــن دلیل مراســم تشــییع از ایــن میدان
آغاز میشــود تا بهتــر پروتکلهای بهداشــتی رعایت شــود.
رئیسجمهوری امروز در پیامی درگذشــت ســردار ســرتیپ
پاسدار ســیدمحمد حســینزاده حجازی ،جانشین فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تسلیت گفت.

یگانه خدامی
خبرنگار

رســیدن آمــار روزانــه قربانیــان کرونــا بــه  ۴۰۰نفــر ،حرفهایــی کــه
دربــاره پرداخــت پــول بــرای تزریــق واکســن زده شــده و تکذیب آن
و شــرایط بیمارســتانها باعــث شــده دوبــاره کرونــا اولیــن هشــتگ
پرکاربــرد بیــن کاربــران ایرانــی شــبکههای اجتماعــی باشــد:
«بیمــاران کرونایــی بــا درگیــری ریــه تــو بیمارســتانها منتظــر
پالســما هســتند ...بانــک پالســما خالیســت ...اگــر خودتــون یــا
اطرافیانتــون کرونــا گرفتیــد تــا  ۲۸روز میتونیــد پالســما اهــدا
کنیــد .هــوای همــو داشــته باشــیم شــاید جــان یــک نفــر رو نجــات
دادیــم»...
«شــفافیت در کرونــا .انتشــار دقیــق بودجههــا و هزینههــای
اختصاصــی کرونــا از جملــه مقادیــر اختصاصیافتــه بــه وزارت
بهداشــت بــا اقــام هزینهکــرد از جملــه هزینههــای پرداختشــده
بــه کادرهــای درمــان ،بــه زبان آدمیــزاد نه بــه زبــان اداری غیرقابل
فهــم بــرای عمــوم».
«تــا االن در مجمــوع یــک میلیــون و  ۸۰۰هزار دوزواکســن کرونا
وارد شــده .بــا ایــن حســاب  ۹۰۰هــزار نفــر واکســینه شــدهاند .یعنــی
۱.۱درصــد از کل جمعیــت۹۹ .درصــد هنــوز واکســینه نشــدهاند».
«ایــن همــه اینجــا خودمونــو میکشــیم کــه توروخــدا ماســک
بزنیــد ،رعایــت کنیــد کــه یــک وقــت الاقــل باعــث نشــید دیگــران
کرونــا بگیــرن ،حــاال خواهــر خــودم کــه خــودش رعایــت میکــرد
االن عالئــم کرونــا پیــدا کــرده انــگار دنیــا رو ســرم خرابــه».
ی میتوانــم بگویــمابتــای
«مبتنــی بــر مشــاهدات شــخص 
خانوادگــی بــه کوویــد ۱۹در پیکهــای قبلــی کرونــا دیــده میشــد.
درپیــک چهــارم کرونــا مــا بــاابتــای خاندانــی طــرف هســتیم
یعنــی کل اعضــای یــک خانــدان و فامیلهــای وابســته بــه آنهــا با
ســرعتی شــگفتانگیز مبتــا میشــوند .ایــن وســط بیچــاره افــراد
مســن و بیمــار خانــدان»...
«فــروشواکســن کرونــا در شــرایطی کــه اقشــار دارای اولویــت
ســامت هنــوز واکســن دریافــت نکردهانــد ،نقــض فاحــش اصــول
مرتبــط بــا بهداشــت عمومــی درقانــون اساســی اســت .حتــی اگــر
بخــش خصوصــی اقــدام بــه واردات واکســن کنــد،دولــت موظــف
بــه خریــد و توزیــع رایــگان آن اســت».
واکسیناســیون
«واکســن بخریــد .حتــی یــک روز تعلــل در
ِ
رایــگان و عمومــی ،قابــل درک نیســت».
«دوســت داشــتم بعــد مدتهــا یــک توئیــت بــا کلــی خبــر
خــوب بزنــم ولــی متأســفانه روزهــای ســیاه دارنــد خداحافظــی
میکنــن و روزهــای ســیاهتر ســام میکنــن؛ تمنــا دارم بــرای
داســتان کرونــا مراقبــت کنیــد تمــام بیمارســتانهای دولتــی و
خصوصــی تهــران  ...ظرفیــت پذیــرش ندارنــد .نترســین ولــی
مراقبــت کنیــد».
«بیمارســتان هــا وضعیــت بــدی داره .مــن دیگــه نمــی
کشــم».
«بــا ایــن اخبــاری کــه دوســتان از بیمارســتانها میــدن بــه
نظــرم بیاییــد همدیگــرو حــال کنیــم».

