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مقاومت مردم در مقابله با کرونا

مقام معظم رهبری

جهاد عظیم مبارزه با کرونا 
باید در تاریخ ثبت شود

جهـــاد عظیمـــی در کشـــور به وجود آمـــد و به معنـــای واقعی کلمـــه یک تالش 
جهـــادی بـــود، یـــک حرکـــت جهـــادی بـــود. و ایـــن بایـــد در تاریخ ثبت بشـــود؛ 
بایســـتی بازخوانـــی بشـــود. این جهـــاد عظیم در یـــک عرصه  متنّوع و وســـیعی 
اّتفـــاق افتـــاد؛ هـــم در زمینـــه  درمـــان و انـــواع خدمـــات پزشـــکی و پرســـتاری و 
 کار خیلی بزرگـــی در این زمینـــه انجام گرفت 

ً
ســـایر خدمـــات درمانـــی که واقعـــا

و مجاهدت هایـــی اّتفـــاق افتاد، هم در زمینه  مســـئله  پیشـــگیری و غربالگری 
و بهداشـــت محیـــط و بهداشـــت عمومـــی و ضّدعفونـــی کـــردن مســـیرها و 

خیابان هـــا و... این هـــا حقیقتـــا افتخارآمیز اســـت.



بیم ها، امیدها، ضعف ها، قوت ها، پیش بینی ها و راهکارها

مقام معظم رهبری

 یکی از حرکت  های پرافتخار ملت 
حضور نیرو های داوطلب 

در کار های سخت و خطرآفرین
است

مکرر از پرســـتاران، پزشـــکان و کادر درمانی -  بهداشـــتی تشـــکر کرده ایم، که 
جـــا هـــم دارد؛  امـــا در کنار این هـــا،  بایـــد از نیرو هـــای داوطلِب جـــوان، طلبه و 
بســـیجی نیـــز قدردانی کـــرد که در عرصـــه  های ســـخت و خطر آفریـــن از جمله 

غســـل، کفن و دفـــن ورود کردنـــد و این کار دشـــوار را به عهـــده گرفتند.



چـه خـوب اسـت کـه یـک رزمایـش گسـترده ای در کشـور به 
وجـود بیایـد بـرای مواسـات و همدلـی و کمـک مؤمنانـه بـه 
نیازمنـدان و فقـرا کـه این اگر اّتفاق بیفتد، خاطره ی خوشـی 

را از امسـال، در ذهن هـا خواهـد گذاشـت.«
مقام معظم رهبری

قرارگاه  مواسات و همدلݡی



روابــــــــــط عمومــــــــی دبیرخانه 
پیگـــــــــــیری و هماهنگـــــــــــــــی 
پویش  هـــای مردمـــی مقابلـــه 
با ݡکــــــــــرونا خراســـان رضوی

پروردگارا  تو را شاکریم...
رحمـــت بی انتهایـــت بـــا عنایـــت دعـــای امـــام 
ســـال ها  و  رضــــــــــــــا)ع(  حضـــرت  مهربانی هـــا، 
پیگیری و مدیـریــــت هوشــــــمند رهبـــر فرزانه 
انقــــالب اسالمی که جهت رسیدن به اقتصاد 
مقاومتـــی، هدفمندانـــه ســـال ها را اقتصـــادی 
نام گـــذاری نمودند؛ باعث گردید بـــا وجود این 
جنگ تحمیلـــی بزرگ اقتصـــادی دولت آمریکا 
برعلیـــه ملت صبـــور و مقاوم ایران اســـالمی و 
همچنیـــن هجـــوم ویـــروس منحـــوس کرونا، 
و  ســـخت  گردونـــه  ایـــن  از  اســـالمی  ایـــران 
خطرنـــاک تاریخـــی نیـــز بـــا شکســـت ترامـــپ و 

کرونـــا بـــا موفقیت در حـــال عبور باشـــد.
ایـــن  برابـــر  در  مبـــارزه  و  مقاومـــت  صبـــوری، 

یابـــد. تـــداوم  بایـــد  دومنحـــوس 

روشـــــنک  حســـــین  محمـــد 
هماهنگی  و  پیگیـــری  دبیـــر 
مقابلــه  مردمــی  پویش  هــای 

ــوی ــان رض ــا خراس ــا کرون ب
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2۳ اسفند 98

 تجمعات فقط با مجوز باشد

01

با توجه به خطر شـــدید شـــیوع ویروس کرونـــا ) کووید١٩( و در راســـتای اجرای 
بخشـــنامه ســـتاد مدیریـــت بیماری کرونا کشـــور هـــر گونه تجمعـــی، تحت هر 
عنوانـــی، اعـــم از فرهنگی، اجتماعـــی، اقتصادی، مذهبی، ورزشـــی بـــدون اجازه 
شـــورای تامین اســـتان تا اطالع ثانوی در شهرســـتان اســـتان خراســـان رضوی 
ممنوع اســـت مردم و مســـئولین شریف و متعهد اســـتان به خاطر حفظ جان 
خـــود و دیگـــران از برگزاری هـــر گونه تجمعی تحت هر عنـــوان و با هر جمعیتی 

خـــودداری می نمایند.
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2۳ اسفند 98

امسال برای سفر به مشهدمقدس 
برنامه ریزی نکنید

02

مردم بزرگوار و والیت مدار ایران اسالمی؛
نیـــک می دانیم کـــه ســـالیاِن ســـال اســـت هنـــگام تحویل ســـال نو کنـــار حرم 
مطهـــر ولـــی نعمت مان علی ابن موســـی الرضـــا » ع« حضور داشـــته و روز اول 
ســـال درصحن و ســـرای موال در تجمعی شـــکوهمند به ســـخنان مقام معظم 
رهبـــری گوش فرا می دادیم اما امســـال ویروس منحوس کرونـــا این توفیق را 
از ما و شـــما گرفته اســـت، اکنون مصرانه اســـتدعا داریم امســـال برای سفر به 
مشـــهد مقدس برنامه ریزی نکنید و مراســـم تحویل ســـال نو را کنار خانواده 
وازشـــبکه  های ســـیمای جمهوری اســـالمی کـــه مســـتقیم از جوار بـــارگاه منور 
امـــام رئـــوف و مهربـــان کـــه قطعـــا خالـــی از زوار ومجـــاور خواهد بود مشـــاهده 
فرماییـــد، این تقاضـــا و محدودیت برای شهرســـتان  های اســـتان و مجاورین 

امـــام مهربانی ها نیز می باشـــد.
مردم مشـــهد مقدس که خود را خادم زائرین هشـــتمین امام مســـلمانان به 
ویژه شـــیعیان می دانند و هرســـال با شـــوق فـــراوان افتخار میزبانی داشـــتند 
متاســـفانه امســـال بـــا چشـــمان اشـــک آلود بـــه جهت عـــدم توفیـــق میزبانی 
زائریـــن عاشـــق امام رضـــا )ع ( از پشـــت بام خانه  هـــای خود نایـــب الزیاره همه 

شـــما خواهند بود.
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اعالم آمادگی ستاد مردمی مقابله با 
کرونا برای همکاری با کلیه ارگان ها

0۳

تشـــکیل ستاد مقابله با کرونا به دستور فرمانده معظم کل قوا در هماهنگی 
بـــا دولت در این شـــرایط بحرانی بـــار دیگر نشـــان داد که فرزنـــدان ملت ایران 
اســـالمی که لباس مقدس نیرو های مســـلح را پوشـــیده اند همیشه مدافع و 
پشـــتیبان مردم ایران بوده و هســـتند در موضوع مبارزه با ویروس منحوس 
کرونـــا نیـــز حتما حضـــور پرتـــوان نیرو های مســـلح در تمـــام زمینه هـــا حامی و 
پشـــتیبان ملـــت بزرگ ایـــران اســـالمی و کمک قدرتمنـــد برای دولـــت به ویژه 
نظام ســـالمت خواهند بود »ســـتاد مردمی پشـــتیبانی مقابله با عواقب کرونا 
« اســـتان خراســـان رضوی ضمن سپاســـگزاری از فرمانده معظـــم کل قوا برای 
ایـــن فرمـــان و تقدیـــراز فرماندهـــان و پرســـنل نیرو های مســـلح که همیشـــه 
آمـــاده فـــدا کـــردن جـــان خـــود بـــرای حفـــظ ایـــران و ایرانـــی هســـتند، اطمینان 
دارد بـــا حضـــور تـــوان نظامی، انتظامـــی و بســـیج مردمی همراه بـــا کمک ملت 
به خصـــوص با در خانـــه ماندن، بزودی بـــر این بحران فائق خواهیـــم آمد، این 
ســـتاد مردمی با افتخـــار آمادگی خود را بـــرای همکاری با ســـتاد مقابله با کرونا 

نیرو های مســـلح در خراســـان رضوی اعـــالم می دارد.
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که بایـــد در خانـــه بمانند،  آنـــان  اگر 
می شـــود؟ چه  نماننـــد 

04

اگـــر ایـــن روز  ها بـــرای مقابله بـــا کرونا آنان کـــه بایـــد در خانه بماننـــد، نمانند و 
آنـــان کـــه باید در خانـــه نماننـــد، بمانند چه خواهد شـــد؟

اگـــر مردمی کـــه بایـــد در خانـــه بمانند چـــون اطالعات کمتـــری از خطـــر مرگ در 
ج شـــوند و مســـئولین  کمیـــن دارنـــد و بـــه توصیه   ها توجه نکنند و از خانه خار
ســـازمان   های دولتـــی، مجلس، قوه قضائیه شـــهرداری   ها، نیرو  های مســـلح و 
غیره تشـــکل   های بخش خصوصی، اقتصـــادی، مذهبی، سیاســـی، اجتماعی، 
فرهنگـــی و... از طـــرف دیگـــر که به دلیل دسترســـی بـــه اطالعات خطـــر مرگ را 
ج از کنترل در  درک کرده انـــد از تـــرس مـــرگ در خانه بماننـــد فاجعه بزرگ و خـــار

راه خواهـــد بود.
از مـــردم درخواســـت داریم خطر را برای خود و خانـــواده جدی بگیرند و در خانه 
بماننـــد شـــرایط از آن چه فکـــر می     کنید خطرناکتر اســـت. هر فـــردی از خانواده 
کـــه در خانـــه نماند. همه افراد خانـــواده را با خطر ابتال به کرونـــا مواجه می     کند.
از مســـئولین سازمان   های دولتی، عمومی    ، شـــهرداری   ها و تشکل   های بخش 
ج و در  خصوصـــی تقاضـــا داریم بـــرای کمک به مـــردم و کادر درمانی از خانـــه خار
محـــل کار خود حاضر شـــوند. تـــالش و همکاری همه بـــرای مقابله بـــا کرونا با 
در خانه ماندن مردم، حضور جدی مســـئولین به منظـــور ارائه خدمت در این 

چنیـــن دورانی به مانند دفـــاع مقدس در تاریخ ثبت خواهد شـــد.
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در ݡگفـــت و ݡگـــو بـــا روزنامـــه دنیای 
ح شـــد: ضـــرورت ورود  اقتصاد مطر
یـــت اتاق همـــه تشـــکل ها با محور

05

فعـــاالن اقتصادی می گویند بخش خصوصی در این روز های ســـخت، با ایفای 
مســـئولیت اجتماعی خود در کنار مردم و پیگیر حل مشـــکالت آن هاســـت و 

چشـــم انتظار اقدامات دولت و دیگر نهادها نیســـت.
اوایل هفته پیش بود که ســـتاد پیشـــگیری از کرونا در اتاق خراسان رضوی به 
دســـتور غالمحسین شافعی تشکیل شـــد و پایان هفته هم ستاد پشتیبانی 
، رئیس اتاق  مردمـــی مقابلـــه بـــا ویروس کرونـــا در اســـتان با حضـــور اســـتاندار
ایـــران و فعـــاالن اقتصـــادی آغـــاز بـــه کار کـــرد و قرار شـــد همه بخش  هـــای غیر 

دولتـــی در این زمینه پـــای کار بیایند.
غالمحسین شـــافعی هفته گذشـــته تاکید کرده بود که »مسئولیت اجتماعی 
پارلمـــان بخـــش خصوصی ایجـــاب می کند تا با همـــه توان در این حـــوزه فعال 
شـــویم. در واقـــع، کمیســـیون مســـئولیت  های اجتماعـــی اتاق هـــم در همین 
راســـتا و بـــرای ورود موثـــر به چنین بحران  هایی تشـــکیل شـــده و در وضعیت 
موجـــود می توانـــد نقـــش موثـــری را ایفـــا کنـــد. کســـب و کارهـــا خـــرد و کالن در 
کشـــور بـــه واســـطه تبعـــات ناشـــی از این بیمـــاری بـــه چالش  های جـــدی دچار 
شـــده اند و دولـــت بایـــد با همـــه توان بســـته ها و برنامه  هـــای حمایتـــی خود را 

بنابـــر پیشـــنهاد بخش خصوصی، بـــه مرحله اجـــرا درآورد.«
ســـتاد پیشـــگیری از کرونا در اتاق مشـــهد بـــا دو کمیته ذیل خـــود فعالیتش 
را شـــروع کرده اســـت؛ کمیته جمـــع آوری و هدفمندســـازی کمک  های فعاالن 
اقتصادی و کمیته شناســـایی موانع و مشـــکالت بنگاه  های اقتصادی استان.
بـــه گفتـــه فعـــاالن بخـــش خصوصـــی و اعضـــای اتـــاق بازرگانـــی، شـــیوع کرونـــا 
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موضوعـــی مقطعـــی نیســـت که بخـــش کوچکـــی از جامعـــه را تحت تاثیـــر قرار 
دهـــد یـــا تاثیـــر آن کم باشـــد، بلکـــه همین حاال هم مشـــخص اســـت کـــه این 
حادثـــه و اتفـــاق، اثـــرات نامطلوب عمیقی را بـــه ویژه در حوزه اقتصاد گذاشـــته 
کـــه می توانـــد درازمـــدت باشـــد، بنابرایـــن ورود اتـــاق بـــه ایـــن موضـــوع کامـــال 
طبیعی اســـت؛ بخشـــی از کمک  های اتـــاق به صورت مـــادی، مشـــاوره دادن و 
راهنمایـــی فعاالن اقتصادی اســـت تـــا بنگاه هـــا، کارخانه هـــا و کارگاه  های خود 
را محافظـــت کنند. بخـــش دوم کمک ها هم در حوزه شناســـایی آســـیب  های 

ناشـــی از شـــیوه کرونـــا بـــر بنگاه ها و بررســـی چگونگـــی کمک به آن هاســـت.
محمدحســـین روشـــنک رئیـــس کمیســـیون تجـــارت اتـــاق بازرگانی خراســـان 
رضـــوی بـــا تاکید بر اهمیت تشـــکیل این ســـتاد از ســـوی اتاق، معتقد اســـت 
این ســـتاد باید به صورت همه گیر تشـــکیل شـــود و همه تشـــکل ها و فعاالن 
اقتصـــادی کـــه در ایـــن خصوص دلســـوز هســـتند، بـــا محوریـــت اتاق بـــه این 
عرصـــه ورود کننـــد. او می گویـــد: کار در ایـــن ســـتاد بایـــد در چهار محـــور انجام 
شـــود؛ محـــور اول ایجاد روحیه و پشـــتیبانی از نظام ســـالمت اســـتان اســـت. 
محـــور دوم تامیـــن نیازهاســـت کـــه بایـــد بـــه افـــرادی که درگیـــر ایـــن موضوع 
هســـتند، کمک شـــود. در واقـــع، بعد از حمایت و پشـــتیبانی معنـــوی و ایجاد 
فضـــای ایثار و همدلـــی کادر درمانی، همه باید توان خـــود را بگذارند تا نیاز های 
مختلـــف از جملـــه نیاز هـــای بهداشـــتی که الزمـــه جامعه امـــروز اســـت را تهیه 
کننـــد. مرحله ســـوم کمک به مســـئوالن اســـت تـــا بتواننـــد ماموریت خـــود را 
انجـــام دهنـــد و مرحلـــه چهارم، بررســـی عواقب کرونـــا بر اقتصـــاد در حوزه  های 
مختلف از جمله کارگری، کارفرمایی، فضای کســـب و کار و به طور کلی در حوزه 
کارآفرینـــی اســـت زیرا این روزها همه بخشـــها از صادرات و صنعت و کســـب و 
کار هـــای خرد گرفته تـــا هتل ها، رســـتوران ها و... تحت تاثیر ایـــن وضعیت قرار 

گرفتـــه و گرفتار شـــده اند.
رئیـــس کانون کارآفرینان خراســـان رضوی معتقد اســـت اینکه امـــروز در مورد 
عواقب کرونا صحبت کنیم، زود اســـت. ما در تجارت خارجی با مشـــکل جدی 
مواجه هســـتیم؛ امکان صادرات مواد غذایی، کشـــاورزی و صنعتی تولیدشده 
وجـــود ندارد و تولیدات در انبارها مانده اســـت، بازرگانـــان هم نمی توانند تردد 
کننـــد و پول  هـــای آن هـــا برنمی گـــردد. عواقـــب دیگری هم هســـت کـــه اکنون 
امـــکان ندارد برای آن ها برنامه ریزی کنیم و بایـــد ابتدا وضعیت حال را دریابیم 

و وقتـــی از حال عبور کردیـــم، وارد مباحث بعدی شـــویم./ دنیای اقتصاد



7

مقاومت مردم در مقابله با کرونا

 26 اسفند 98

اجـــاره  یافـــت  در عـــدم  پویـــش 
مســـکونی و  تجـــاری  واحد هـــای 

06

همه با هم مهربان هســـتیم تـــا ویروس کرونا را شکســـت دهیم. مالکین نیز 
با مســـتاجران مهربان شـــده اند و داوطلبانـــه حداقل دو ماه اجـــاره واحد  های 

تجاری و مســـکونی را طلب نخواهند کرد.
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بـــرای  حســــــاب  شــــــماره  اعـــالم 
مردمـــی  کمک  هـــای  جمـــع آوری 
کرونا در خراســـان رضوی مقابله بـــا 

07

ســـتاد مردمـــی پشـــتیبانی مقابلـــه بـــا عواقـــب کرونـــا اســـتان ضمـــن تشـــکر 
تشـــکل  های مردمی به ویژه تشـــکل  های اقتصـــادی که از همـــان روز های اول 
درگیـــر شـــدن اســـتان خودجـــوش و مردمـــی در جهت اطـــالع رســـانی خطر که 
نقـــش مهمـــی در این مقابلـــه با عواقـــب ویروس منحـــوس کرونـــا دارد، برای 
پیگیـــری تولیـــد نیازمندی  هـــای بهداشـــتی درمانـــی وجمـــع آوری کمک  هـــای 
نقـــدی بـــا اعالم حســـاب بانکی و غیر نقـــدی برای رســـاندن به مراکز مـــورد نیاز 
کـــه تمامـــا بـــا هماهنگی اســـتانداری انجام شـــده و می شـــود همت کـــرده اند.
ایـــن ســـتاد ضمـــن تقدیـــر مجـــدد از ایـــن همـــت عالـــی و حمایـــت از همـــه 
آوری کمک هـــا  تالش  هـــای کـــه در حـــال انجـــام اســـت و اســـتقبال از جمـــع 
به صـــورت غیـــر متمرکـــز و در خواســـت از اعضـــای هر تشـــکل بمنظـــور کمک 
از طریـــق تشـــکل مربوطـــه، از آنجـــا کـــه ممکـــن اســـت خیرینـــی عزیز باشـــند 
کـــه نداننـــد از چـــه طریقی کمـــک نقدی خـــود را پرداخـــت کنند حســـاب بانکی 
متمرکز ســـتاد نیز به شـــماره 0١١3٩8١3٩8002 به نام ســـتاد مردمی پشـــتیبانی 
مقابله با عواقب کرونا اســـتان خراســـان رضوی قابل واریز در سراســـر کشـــور 
نـــزد بانک ملی گشـــایش گردیده، امیدواریـــم همه خیرین ماننـــد دوران دفاع 
مقـــدس و حـــوادث طبیعی با واریـــز کمک  های خود در این پشـــتیبانی مردمی 
مشـــارکت کنند.کمک  های جمع آوری شـــده از هر طریق تحت نظارت اعضای 
معزز ســـتاد؛ نماینده محترم ولی فقیه در اســـتان، مســـئولین دولتی و بخش 
خصوصی و با نظارت اســـتاندار محترم در موارد الزم مصرف شـــده و می شـــود.
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آقا به تو از دورسالم

08

بیاییـــد بـــرای پایـــان غربـــت کرونایی حـــرم مطهـــر امام رئـــوف، ولـــی نعمتمان 
ایـــران اســـالمی، همچـــون همـــه مـــردم مشـــهد  حضـــرت رضـــا )ع( و مـــردم 
، اســـاتید حـــوزه و دانشـــگاه، آیت اهلل علـــم الهدی  مقـــدس روحانیـــت بزرگوار
نماینـــده مقـــام معظم رهبـــری و امـــام جمعه مشـــهدمقدس، حجت اســـالم 
والمســـلمین مـــروی، تولیت آســـتان قدس رضـــوی و مهندس رزم حســـینی 
اســـتاندار خراســـان رضـــوی و... مانند این کبوتـــِر گذرگاه عاشـــقی »پل خیابان 
آیـــت اهلل طبســـی« با چشـــمان گریان بـــرای رفع این شـــرایط در خانـــه بمانیم و 

ســـالم بـــه موالیمـــان بدیم و دعـــا کنیم.
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ترافیک عجیب در
عوارضی تهران - قم

09

چرا چنین شتابان به سوی مرگ با ویروس کرونا می     شتابیم؟ 
از صبح روز چهارشـــنبه 28 اســـفندماه ترافیک ســـنگینی در عوارضی تهران به 
ســـمت قم وجود داشـــته که تا لحظه نوشتن این یادداشـــت نه تنها از تعداد 
ماشـــین   ها کـــم نشـــده اســـت، بلکه بـــه طرز چشـــم گیری نیـــز افزایـــش یافته 
اســـت. تصاویر نشـــان می     دهد که هنوز مـــردم ایران ویروس کشـــنده کرونا را 
جـــدی نگرفته اند و راه ســـفر در پیش دارند. حق مردم اســـت کـــه حاکمیت با 

ایـــن افراد خاطـــی برخورد کند.
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 28 اسفند 98

کـــه به  برخـــورد پلیـــس با ݡکســـانی 
اســـت الزم  می کنند  ســـفر  مشـــهد 

10

متاســـفانه بعضـــی افـــراد جامعـــه بـــا ایـــن کـــه می دانند با عـــدم رعایـــت نکات 
تابلو  هـــای خطـــر جاده   ها که برای ان   ها نصب شـــده اســـت، بازهـــم بی توجهی 
کـــرده و زندگـــی خـــود را فدا می     کننـــد. به همین دلیـــل به پلیس دســـتور داده 

شـــده اســـت که برخورد کند.
متاســـفانه در مـــورد ســـرپیچی از مقـــررات و توصیه   هـــای مقابلـــه بـــا کرونـــا، 
به خصـــوص ســـفر نکـــردن بـــه خراســـان رضوی توســـط بعضـــی افـــراد جامعه 
تاکنون به پلیس دســـتور مقابله داده نشـــده که این مســـئله مشـــکل بزرگی 
ایجاد کرده اســـت و به نظر می     رســـد برخورد پلیس با این مســـئله بســـیار الزم 

. ست ا
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توســـل بـــه ائمـــه )ع( در منـــزل برای 
کرونا زنجیـــره  قطـــع 

11

امشـــب در خانه   هایمـــان بـــه امام موســـی بـــن جعفـــر الکاظـــم)ع( و فرزندش 
امـــام رضـــا)ع( بـــرای قطـــع زنجیـــره ویـــروس کرونا توســـل کنیـــم. قطـــع زنجیره 
ویـــروس کرونـــا بـــا شـــتر ســـواری »دوال - دوال امکان پذیـــر نیســـت« و باید به 
درخواســـت   های نمکی   هـــا و رزم حســـینی   ها برای قطـــع زنجیره ویـــروس کرونا 
توجـــه و بـــا ســـختگیری مـــردم را 15 روزه جانانـــه در خانـــه نگهداریـــد. بـــه گفته 
متخصصین این ویروس شـــوخی و مماشـــات را قبول نـــدارد و برای مقابله با 

خـــود فقـــط دو شـــیوه را می     پذیرد.
اعـــالم قبول همه گیـــری کامل و مرگ صد  ها هـــزار ایرانی تا اتمام کرونا روشـــی 

که ممکن اســـت درکشـــور   های دیگر از جمله انگلســـتان نیز تجربه شود.
انجـــام محدودیت قانونی و حضور پرشـــمار نیرو  های مســـلح به ویژه انتظامی    ، 
ســـپاه و بســـیج در خیابان   هـــا و جاده   ها به منظـــور جلوگیری حضـــور آن جمع 
از مـــردم کـــه بـــا نادیـــده گرفتـــن توصیه   هـــا و مقـــررات کرونایی به جـــان خود و 

دیگـــران رحـــم نمی     کنند به مـــدت 15 روز و قطـــع زنجیره ویـــروس کرونا.
آن چـــه تـــا کنون شـــاهد بوده ایم بـــا وجود اینکـــه حـــدود 60 درصد از مـــردم که 
از اول اســـفند تـــا امروز خـــود را در خانه   هـــا زندانی کرده و 20 درصد نیز پرســـنل 
نظـــام ســـالمت و مســـئولین و تولیدکننـــدگان و کســـبه تامین کننـــدگان نیاز 
مندی   هـــای زنـــده ماندن مـــردم می    باشـــند و مجبورنـــد با رعایـــت توصیه   های 
ج شـــوند لذا خطـــر ویروس پاشـــی بســـیار کمی دارند،  بهداشـــتی از خانـــه خـــار
چـــون 20 درصـــد نـــاآگاه و یا ســـرکش و لج باز که بـــدون هیچ رعایت بهداشـــتی 
ج و به خیابان   ها و جاده   ها ســـرازیر شـــده و انتشـــار ویـــروس را به  از خانـــه خار
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خـــود و آن 20 درصـــد موظـــف انجـــام داده و از ایـــن طریـــق بـــه 60 درصـــد نیز که 
بـــه توصیه   هـــا گوش فراداده و خود خواســـته درخانه زندانی شـــده اند، شـــیوع 
می     دهنـــد زنجیره ویـــروس قطع نشـــده و احتماال همـــان صد  ها هـــزار نفر و یا 
ج  قـــدری کمتـــر به تدریج چنـــد ماهه کـــه از تحمل نظـــام درمانـــی و جامعه خار

اســـت؛ توســـط 20درصد ناآگاه کشـــته خواهند شد.
اگـــر حاکمیـــت نخواســـته باشـــد گزینـــه همـــه گیـــری و کشـــته   ها را در مـــدت 
مشـــخص پیشـــه کند و بخواهد زنجیـــره را در مدت طوالنی که با شـــیوه فعلی 
ج اســـت را انتخاب کنـــد، بـــرای جلو گیری از کشـــته  کـــه از تحمـــل جامعه خـــار
شـــدن صد  ها هزار  و خســـته شـــدن پرســـنل بیمارســـتان   ها و جامعه در خانه 

مانـــده؛ چـــار  ه ای جـــز مقابله بـــا 20 درصد نـــا آگاه و یا ســـرکش وجـــود ندارد.
آنـــان که امـــروز 29 اســـفند 98 خیابان   های مشـــهد مقـــدس را شـــاهد بودند، 
بـــا صحنه   هـــای فراوانـــی از تمرکز جمعیت در تردد و فروشـــگاه   ها کـــه از همان 
20 درصـــد هســـتند و چون مـــوش افتاده در دیـــگ، همه غذا را نجـــس و تمام 

تالش   هـــای مقابلـــه بـــا کرونا را نقـــش بـــر آب می    کنند مواجه می     شـــدند.
ایـــن افـــراد نه به توصیـــه و تذکر گوش فـــرا می     دهند و نه به فکـــر جان دیگران 
هســـتند و تنهـــا زبان زور می     تواند جلـــوی این جماعت نـــا آگاه و لج باز و بعضا 

ج را بگیرد. خوار
حتمـــا راه مقابلـــه بـــا این 20 درصد حتی برای 15 روز بســـیار ســـخت و مشـــکل 
اســـت، اما چار  ه ای نیســـت، باید درســـنگر بود و پدافند کرد و گرنه در روز   های 
آینـــده 80 درصـــد جامعـــه نیز که بیش از یک مـــاه یا در بیمارســـتان   ها و ادارات 
مربوطـــه شـــب روز خدمـــت کـــرده و یـــا در خانـــه مانده انـــد خســـته و درمانده 
می     شـــوند که در آن صورت جامعه باید شـــالق و پیاز و شـــاید بیشـــتر را باهم 

بخورند.
قلـــم به دســـتان و ســـخنرانان بایـــد بگوینـــد و بنویســـند و از جان مـــردم دفاع 
کننـــد وگرنه به قول آقای شـــیران، نماینده مردم مشـــهد مقدس در مجلس 
شـــورای اســـالمی، »بســـیار زود بســـیار دیـــر می شـــود.« از گوینـــدگان گفتـــن و 

نوشـــتن، انتخاب بـــا حکومت.
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۳ فروردین 99

چرا زنجیره ویروس
 قطع نمی شود؟ 

12

کمتـــر از 20 درصـــد مـــردم بـــا بی انصافـــی، باعـــث عـــدم قطـــع زنجیـــره ویـــروس 
کرونا وکشـــته شـــدن مردم می شـــوند. 60 درصد مردم از اول اســـفند خود را در 
خانه هـــا زندانـــی کرده انـــد، 20 درصد نیز کادر نظام ســـالمت، مســـئولین، تولید 
کننـــدگان، کســـبه تامین کننـــدگان نیازمندی  هـــای بهداشـــتی و غذایی مردم 
ج شـــوند، در تداوم  کـــه مجبورند با رعایـــت توصیه  های بهداشـــتی از خانه خار

وجـــود کرونا نقشـــی ندارند.
20 درصـــد باقیمانـــده کـــه یـــا افـــراد نـــاآگاه و یـــا ســـرکش و لجبـــاز هســـتند که 
ج و بـــه خیابان ها و  بـــدون هیچ گونـــه رعایـــت مســـائل بهداشـــتی از خانه خـــار
جاده ها ســـرازیر و بـــا بی انصافی به خـــود و 80 درصد دیگر جامعـــه رحم نکرده 
و بـــا ویـــروس پاشـــی نمی گذارنـــد زنجیره قطـــع شـــود. در این شـــرایط 20 درصد 
مســـئولین و ایثارگـــران نظـــام ســـالمت و 60درصـــد مردم کـــه یک مـــاه در خانه 
مانده اند خســـته شـــده و بـــه تدریج رهـــا می کنند تا ویـــروس کار خـــود را کرده 
و مثال معروف »شـــالق و پیاز« محقق شـــود تا انگلیســـی  های حرمت شـــکن 

بـــه ریش همـــه بخندند.
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ضرورت اعالم حکومت نظامـی برای 
حفظ ســـالمت مردم / اختیـــارات به 
اســـتانداران تفویض شود

1۳

ضرب المثل   ها راهنمای خوبی هســـتند اگر استفاده کنیم. در یادداشت   های 
قبـــل ضمـــن اعـــالم ایـــن کـــه »شـــتر ســـواری دوال دوال نمی    شـــه« بـــه حکم آن 
قاضـــی کـــه متهم را بـــه انتخاب بیـــن خوردن یـــک کیلو پیـــاز یا هشـــتاد ضربه 
شـــالق و یا پرداخت پانصد ســـکه مجاز و محکـــوم کرد، آن فردکـــه مجبور بود 
یکـــی را انتخـــاب کند چـــون پول را خیلی دوســـت داشـــت ؛ پیـــاز را انتخاب کرد 
و مقـــداری خـــورد امـــا دیـــد نمی    تواند گفت شـــالق می    خـــورم، شـــالق به نصفه 
نرســـیده بـــود فریـــاد زد نزنید ســـکه پرداخـــت می کنم اشـــاره و به مســـئولین 
مرکـــز نشـــین ســـتاد ملـــی کرونـــا اعـــالم کـــردم لغـــو کـــردن تصمیـــم اســـتاندار 
خراســـان رضوی درخصـــوص تعطیلی و قرنطینه کردن اســـتان در پایان ســـال 
98_که می    توانســـت از سفر  های نوروزی و ویروس پاشـــی در جای جای کشور 
به ویژه مشـــهد مقدس جلوگیری کند_ اشـــتباه بزرگ اســـت. متاسفانه ستاد 
ملـــی کرونا که گوش شـــنوایی برای توصیـــه بزرگان و متخصصین نداشـــت با 

نوشـــته قلـــم و من ناتـــوان بیچاره نیـــز مخالفت کرد.
در پایـــان ســـال 98 بســـیاری بـــه ســـتاد ملـــی پیشـــنهاد کردنـــد از 28 اســـفند 
تـــا 15 فروردیـــن کـــه به طـــور طبیعـــی همه تعطیـــل هســـتند قرنطینـــه کامل و 
حکومت نظامی    ســـالمت اعالم شـــود تا از شـــر ویروس منحوس کرونا نجات 
پیـــدا کنیم. ســـتاد کـــه به پیشـــنهادات قبلـــی از جمله آژیر خطـــر متخصصین 
و عنایـــت مقـــام معظم رهبـــری به آن که فرماِن تشـــکیل ســـتاد بحـــران کرونا 
در نیرو  هـــای مســـلح و بســـتن درب مراکـــز مذهبی »بـــا هماهنگی ســـتاد ملی 
مقابلـــه با کرونا« صـــادر کردند و اســـتانداران از جمله خراســـان رضوی که خطر 
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را احســـاس و تعطیلـــی اعـــالم کرده بودنـــد مخالـــف و از انجـــام قرنطینه کامل 
جلـــو گیری کـــرده بود، بـــه این پیشـــنهاد نیز توجـــه نکرد.

تاکنـــون کـــه بیـــش از ده میلیون نفر بـــدون هیچ ارتبـــاط کاری به ســـفرنوروزی 
رفته اند که بســـیاری از آن ها کارمندان دســـتگاه   ها بودند و شلوغی خیابان   ها 
و افزایش مبتالیان به کرونا باعث شـــد اعضای مرکز نشـــین ســـتاد ملی کرونا 
متوجه شـــوند که حق با متخصصین و اســـتانداران بوده، عادی نشـــان دادن 
شـــرایط و عـــدم وجود محدودیت قانونـــی که برخورد با اقلیت نـــاآگاه و یا لج باز 
ج انگلیسی که نگذاشـــتند زنجیره ویروس کرونا قطع  و ســـرکش و بعضا خوار
شـــود، الزم اســـت همچنان این دســـت و آن دســـت می    کنند و تصمیم قاطع 
را نمی    گیرنـــد تـــا مردمی    کـــه پیـــاز و شـــالق خورد  ه اند ســـکه ای که ندارنـــد را نیز 

کنند. پرداخت 
امـــا حـــاال دیگـــر وقت آن رســـیده ســـتاد ضـــرب المثل »جلـــوی  ضرر هـــر زمان 
گرفتـــه شـــود منفعت اســـت« را جـــدی بگیـــرد و فـــوری وضعیـــت بحرانی صد 
درصـــد اعـــالم و بـــرای کنتـــرل مردمی    که بـــه توصیه   ها و مقـــررات توجـــه ندارند 
نیرو  هـــای مســـلح را بـــه خیابان   هـــا و جاده   هـــا دعـــوت و مســـئولیت مراقبـــت 
از ســـالمت مـــردم اســـتان   ها بـــه اســـتانداران محـــول و اجـــازه داده شـــود تـــا 
بتواننـــد از فـــردا به جـــز نیرو  های مســـلح، افرادی کـــه به موضـــوع کرونا مربوط 
هســـتند و تامیـــن کنندگان غـــذا و دارو مـــورد نیاز مردم هرکس هرجا هســـت 
حتـــی مســـافرین نـــوروزی ازحرکت باز داشـــته و مجبـــور کنند در خانـــه بمانند 
جلوگیـــری از ســـفر کافی نیســـت، اعـــالم فـــوری حکومت نظامی    ســـالمت الزم 

. ست ا
مـــن و قلم نمی دانیـــم اما متخصصین می    گوینـــد اگر مجدد در ایـــن امر تاخیر 

شـــود پرداخت سکه نیز دیگر کارســـاز نخواهد بود.
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اگر زندگی خود و جامعه را دوســـت 
ید ید، ݡکرونـــا را جدی بگیر دار

14

آیـــا می دانیـــد که باید قبـــول کنیم که ویـــروس منحوس کرونـــا واقعیت تلخی 
اســـت که دنیا را تســـخیر و دگرگون و فرهنگ رفتار در برابر خودش را بر مردم 
همه کشـــورها تحمیـــل کرده که اگـــر خالف توصیه  های پزشـــکی مقابلـــه با او 
رفتـــار شـــود همچنان میهمان بدن انســـان ها خواهد بود؟ لـــذا اولین توصیه 

در خانه ماندن اســـت.
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9 فروردین 99 

انشـــاهلل صاحب ســـوم شـــعبان به 
مردم جهـــان به ویـــژه ایران اســـالمݡی 
کمک  ݡکرونا  ویـــروس  بـــا  درمقابله 

ݡکند.

15

با مردم صادق باشـــیم واقعیت را به جامعه بگوییـــم. وضعیت ویروس کرونا 
ح  در کشـــور عادی نیســـت. چرا اصـــرار داریم شـــرایط را آرام و کنترل شـــده مطر
کنیـــم الزمه نجات مردم قطع زنجیره ویروس کرونا اســـت. شـــتر ســـواری دوال 
دوال نمی شـــود. بـــرای جلوگیری از نگرانـــی مردم بگوییم همه چیـــز گل و بلبل 
اســـت دردی دوا نمی شـــود. اقلیت ده درصـــد از مردم زبان با جانم و چشـــمم 
بـــرای در خانـــه مانـــدن متوجـــه نمی شـــود؛ پـــس اگر شـــرایط عادی اســـت چرا 
بایـــد درخانه بمانیـــم؟ باید به مردم عزیز ایران گفته شـــود اصال شـــرایط خوب 

نیســـت بلکه بســـیار بحرانی است.
اگـــر قرنطینـــه اجـــرا نشـــود همانگونـــه که پروفســـور ملـــک زاده گفـــت هفتاد 
درصـــد مـــردم گرفتـــار می     شـــوند و کرونا بســـیاری را با خـــود خواهد بـــرد آن چه 
بـــرای مردمی کـــه توصیه   هـــا را رعایـــت کـــرده و می     کننـــد باقـــی می     مانـــد، ماه   ها 
، بچه، نـــوه، خواهران، بـــرادران و غیره  ، پدر در خانـــه ماندن بـــدون دیدن مـــادر
اســـت کـــه در نهایـــت نیز همـــان خـــوردن پیـــاز و شـــالق و پرداخت ســـکه در 

می     باشد. انتظارشـــان 
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 10 فروردین99

بی انصافـــــان  بـــــا  حاݡکمیـــت  چـــــرا 
نمی ݡکند؟ مقابلـــه  هم وطن ݡُکش 

16

مگـــر نـــه اینکـــه تا زمانـــی که بـــا اقلیت 10 درصـــد بی انصـــاف که به جـــان خود و 
جامعه رحم نمی کنند برخورد نشـــود بســـتن درب حرمین شـــریف، مساجد و 
تعطیلـــی نماز های جمعه و جماعت و تعطیلی کســـب و کار بـــرای قطع زنجیره 
ویـــروس منحـــوس کرونـــا راه به جایی نمـــی بـــرد؟ چراحاکمیت بـــا بی انصافان 
از حاکمیـــت درخواســـت حضـــور  کـــش مقابلـــه نمی کنـــد؟ مـــردم  هموطـــن 
گســـترده نیرو هـــای انتظامـــی، نظامـــی بـــرای مقابلـــه با اقلیـــت مردم کشـــان را 

دارند.
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10 فروردین 99

کامل با  درخواســـت ایجاد قرنطینه 
کمک نیرو هـــای انتظامی

17

اگـــر جان خود و جامعه را دوســـت دارید قرنطینه را جـــدی بگیرید. آیا می دانید 
قرنطینـــه اصلـــی تریـــن راه مقابله بـــا ویروس منحـــوس کرونا اســـت؟ مگر نه 
اینکـــه متخصصین می گویند بـــدون قرنطینه کامـــل 15 روزه انتشـــار ویروس 
ادامـــه خواهد داشـــت؟ همه با هم از مســـئولین ســـتاد ملی کرونـــا بخواهیم 
بـــا ایجـــاد قرنطینـــه کامل با کمـــک نیرو هـــای انتظامی، نظامـــی زنجیـــره کرونا را 

کنند. قطع 
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 10 فروردین99

دست به دامان اهل بیت شویم

18

مگـــر نه ایـــن که موالیمان ســـاالر شـــهدا امام حســـین)ع( و علمدار و َســـقای 
کربـــال ابوالفضل )ع( و غمخوار عاشـــورا امام ســـجاد)ع( باب الحوائج هســـتند، 
پـــس بیایید همه با هـــم در این روز هـــای والدت این افتخارات بشـــریت برای 
مقابلـــه بـــا کرونـــا که علـــم از شـــناخت آن عاجـــز مانده، دســـت به دامانشـــان 

شویم.
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12 فروردین 99

ســـامانه » ستاد پشـــتیبانی مردمی 
مقابلـــه بـــا کرونـــا اســـتان خراســـان 

رضـــوی « راه اندازی شـــد

19

محمـــد حســـین روشـــنک دبیـــر اجرایـــی ســـتاد مردمـــی پشـــتیبانی مقابله با 
کرونا اســـتان خراســـان رضوی با اعالم این خبـــر افزود: این ســـامانه به منظور 
اطالع رســـانی از آخرین اقدامات ســـتاد کرونای اســـتان ؛ اطالع رسانی و انتشار 
اطالعیه  هـــای ســـتاد جهت اطـــالع مردم شـــریف اســـتان و خیرین محتـــرم راه 

اندازی شـــده است.
روشـــنک اضافه کرد : در ســـتاد کمیته  های شـــکل گرفته که در امر هماهنگی 
اطـــالع رســـانی تـــالش همگانـــی کمک بـــه مـــردم و مســـئولین بـــرای مقابله با 
ویروس منحوس کرونا، پشـــتیبانی از کادر درمانـــی، تامین و آموزش نیرو های 
داوطلب، تامین نیاز  های بهداشـــتی مردم، انجام امور ضدعفونی، شناســـایی 
افـــراد آســـیب پذیر و رســـاندن بســـته  های حمایتی بـــه آن ها و... کـــه به همت 
خودجـــوش گـــروه مردمـــی، جهـــادی و تشـــکل  هایی از جملـــه تشـــکل  های 

اقتصـــادی اســـتان به صورت غیـــر متمرکز انجام می شـــود.
و  گفـــت: دبیرخانه  هـــای ســـتادها  اجرایـــی ســـتاد پشـــتیبانی مردمـــی  دبیـــر 
کارگروه  هـــای زیادی در اســـتانداری، فرمانداری، شـــهرداری، اتاق  هـــای بازرگانی، 
اصناف، تعاون، خانـــه صنعت، انجمن مدیران، کانون کارآفرینان، ســـازندگان 
مشـــهد مقـــدس، تشـــکل  های مردمـــی و بســـیجی و جهـــادی، معین  هـــای 
و...  شهرســـتان ها  انجمن هـــا،  خیریه هـــا،  مذهبـــی،  هیئت  هـــای  اقتصـــادی، 
تشـــکیل کـــه همـــه در همراهی بـــا اســـتانداری جهـــادی اســـتان بـــرای مقابله 
بـــا کرونـــا به صـــورت مســـتقل فعال هســـتند ضمـــن اینکه اقـــای دکتـــر لبافی 
دبیرمحتـــرم شـــورای گفتگـــو و رئیـــس ســـتاد معین  هـــای اقتصـــادی با کمک 
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آقـــای مهندس ســـیادت زیر نظـــر آقایان مهندس شـــافعی و دکتر رســـولیان 
ح  های اقتصادی پســـا کرونا هســـتند. ســـتاد  به صـــورت جدی در حال تهیه طر
از همـــه تالشـــگران تشـــکر می کند. عمـــوم مـــردم می توانند با مراجعـــه به این 
ســـایت بـــه آدرس www.setadcorona.com در جریـــان آخریـــن اقدامـــات و 

یادداشـــت  های ســـتاد قـــرار گیرند.
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12 فروردین 99

درخواست از کسبه و مردم

20

بـــا توجه بـــه اینکه بیشـــترین آلودگی بـــه ویروس کرونـــا و فوتی هـــا در مناطق 
پرتـــردد مشـــهد مشـــاهده شـــده، از مردم و کســـبه ایـــن مناطق درخواســـت 
می شـــود بیشـــتر مراقبـــت کننـــد. باور داشـــتن قاتـــل نامرئـــی کرونـــا، در خانه 
ماندن، بســـتن مغازه ها، رعایت مســـائل بهداشتی و... جان شـــما، خانواده و 

جامعه را بیشـــتر حفـــظ می کند.
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14 فروردین 99

گالیه ای از نادانشمندان مدعی

21

ایـــن روز هـــا بســـیاری ســـوال می کننـــد ویـــروس کرونـــا چیســـت؟ متاســـفانه 
دانشـــمندان و اســـاتید مدعـــی دنیـــا تاکنـــون به جـــز اینکـــه بگویند ویروســـی 
اســـت از خانـــواده کرونـــا پاســـخی روشـــن و قابـــل قبـــول بـــرای این پرســـش 

نداشـــته و ندارنـــد.
آن چـــه بـــه زبـــان ســـاده از گفته  های گاهـــی صددرصـــد متناقض دانشـــمندان 
دنیا متوجه شـــده ایم این اســـت که کرونا نوعی مواد اولیه تولید ســـم اســـت 
»شـــما بخوانیـــد کرونا تـــا قلم متهم به دخالت در کار دانشـــمندان و پزشـــکی 

نشـــود« که به جز انســـان برای هیـــچ جانداری خطـــر ندارد.
جالـــب اســـت که مـــواد اولیـــه این ســـم )ویـــروس( درون بـــدن آدم هـــا تولید 
و آن گونـــه کـــه گفته انـــد از طریـــق ترشـــحات چشـــم، بینی، دهـــان به بـــدن و با 

تمـــاس دســـت و لبـــاس از فـــردی بـــه فرد دیگـــر منتقل می شـــود.
ایـــن ســـم )ویـــروس( از هـــر کجـــا آمـــده و هـــر کـــس آن را ســـاخته و یـــا تذکری 
حســـاب شـــده بـــوده تـــا بـــه دانشـــمندان مدعی گفته شـــود شـــما کـــه دعا و 
نیایـــش خـــدا و درمان  های مذهبی، ســـنتی و... را بـــرای درمان و رفـــع بال قبول 
نداشـــته و نداریـــد، ببینیـــد در مقابل ســـمی )ویروســـی( ناچیز کـــه کارخانه آن 
درون بدن انواع انســـان  های غربی، شـــرقی، جنوبی و شـــمالی قرار داده شـــده 

چقـــدر ضعف دارید و کاری از دســـتتان ســـاخته نیســـت.
آن چه مســـلم اســـت ما مردم باید ضمن رعایت دقیق مســـائل بهداشـــتی که 
دســـتور همـــه ادیان خدایـــی نیز بـــوده و فاصله گرفتـــن از کارخانـــه »آدم«  های 
ســـم )ویـــروس( ســـاز غیر قابل شناســـایی، بـــا در خانـــه مانـــدن و کار و زندگی 
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_بـــا فرهنـــگ کرونایـــی_ و اعتماد بـــه باور های دینی همـــه ادیان الهـــی و دعا و 
نیایـــش بـــه درگاه حـــق از آنان که قبولشـــان داریـــم، مانند امـــام مهربانی ها به 
ویژه در ایام عید نیمه شـــعبان برای شـــفاعت نزد پـــروردگار متعال که فقط او 
می توانـــد این بـــال را رفع کند، صبر و مقاومت پیشـــه کنیـــم و منتظر بمانیم تا 
حـــق تعالی تفکر ســـاخت پادزهر این ســـم )ویروس( منحـــوس را در فکر یک 
انســـان دانشـــمند غیر مغرور خدا پرســـت زنده ســـازد و بشـــریت را از شر این 

قاتل ناشـــناخته در همه دنیـــا نجات دهد.
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16 فروردین99

 آقای رزم حســـینی، فداݡکاری و ایثار 
خود را در ایـــن دوران اثبات کرد

22

مـــا می دانیـــم عمـــده کســـانی کـــه از بازمانـــدگان دفـــاع مقـــدس هســـتند از 
بمب  هـــای شـــیمیایی آســـیب دیده اند و با این کـــه این بیماری هـــم برای این 
افـــراد خطرناک اســـت ولی ایشـــان شـــبانه روزی مشـــغول فعالیت هســـتند.

معاونین آقای اســـتاندار و فرماندار نیز یکســـره مشـــغول فعالیت هســـتند. 
بـــه عنـــوان بخـــش مردمـــی کـــه شـــاهد ایـــن تـــالش هســـتیم وظیفـــه خـــود 
می دانیـــم که تشـــکر کنیم. شـــاید این خبـــر خوبی نباشـــد ولی در اســـتانچند 
نفـــر از اعضـــای شـــورای تامیـــن بـــه این بیمـــاری مبتال شـــده اند و خدا را شـــکر 
بهبـــود یافته انـــد، این نشـــان می دهد که مســـؤلین ما پـــای کار بـــوده اند.من 
از نماینـــدگان مشـــهد در مجلـــس بـــه ویـــژه آقایـــان پژمانفـــر و شـــیران نیز به 
 خاطر پیگیری  هایشـــان تشـــکر می کنـــم. از پیگیری نماینده محتـــرم ولی فقیه

ح ســـوال و بررســـی دقیق  آیـــت اهلل علم الهدی که با حضور در جلســـات به طر
شـــرایط می پردازند، متشکرم.
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کرونـــا، همه با  در مبـــارزه با ویروس 
هم در یک کشـــتی نشســـته ایم

2۳

آنـــان کـــه دوران دفـــاع مقـــدس را درک کـــرده و دســـتی بـــر آتـــش داشـــته اند به 
خوبـــی شـــاهد بودند کـــه نقـــش تشـــویق و تقدیـــر از فرماندهـــان و رزمندگان 
تـــا چـــه انـــدازه در ایجـــاد انگیزه و بـــاال رفتـــن مقاومـــت در جبهه ها مفیـــد بود و 
درمقابـــل در مـــواردی که سیاســـت بازی ها باعث می شـــد که افرادی بـــا نادیده 
گرفتـــن فداکاری هـــا بر طبل نقـــد زدن و لنگش کـــن می کوبیدنـــد، چگونه تاثیر 
منفی در جذب نیرو های مردمی، پشـــتیبانی و روحیه رزمندگان می گذاشـــت.آن 
غ آن مادر روســـتایی،  زمـــان همه می دانســـتند که تاثیـــر مادی دو عدد تخـــم مر
اصال قابل محاســـبه نیســـت، ولی اراده قلبی آن مادر که پشـــت آن دوعدد تخم 
غ بـــود، آنچنان در روحیه رزمندگان اثر مثبت داشـــت که هـــزاران آر  پیجی که  مـــر

بزرگترین ســـالح رزمنـــدگان در آن زمان بود، نداشـــت.
امـــروز در مبـــارزه بـــا کرونـــا، تاریـــخ در حـــال تکـــرار شـــدن اســـت. همـــه مـــردم و 
مســـئولین پای کار مقابله با دشـــمنی عالم گیر، بـــه نام کرونا هســـتند و از کادر 
درمانـــی کـــه در خط مقـــدم جنگ با ویـــروس و درمـــان ترکش خـــوردگان کرونا و 
فرماندهانـــی کـــه در ســـتادها و قرارگاه ها در حـــال برنامه ریزی عملیـــات، تامین 
نیـــروی انســـانی و تهیه تـــدارکات رزمنـــدگان خط مقـــدم و ایجاد خطـــوط  پدافند 
ســـالمت انســـانی که یکی از آن ها فاصله گیری فیزیکی و در خانه ماندن اســـت، 

سپاســـگزار هستند.
در ایـــن شـــرایط که مـــردم با صبـــر و مقاومت، مقـــام معظم رهبـــری و حوزه  های 
زیـــر نظر دفتر ایشـــان بـــا حمایت جانانه از ســـتاد ملـــی کرونا، رئیـــس جمهور و 
دولـــت بـــا در میدان اجرا بـــودن، رئیس مجلس شـــورای اســـالمی و نمایندگان 
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محترم با تایید و تقویت آن چه الزم اســـت، رئیس قوه قضائیه و دادگســـتری ها 
بـــا پیگیـــری مداوم، مجمع تشـــخیص مصلحت نظـــام، نمایندگان ولـــی فقیه و 
ائمـــه جمعه بـــا تعطیل کـــردن تجمعات و پیگیـــری، مراجع تقلید بـــا توصیه ها، 
مســـاجد و حســـینیه ها با بســـتن درب هـــا و تبدیل آن هـــا به مراکز پشـــتیبانی 
مردمی، نیرو های نظامی، انتظامی، بســـیج مردمی و جهادی با تشـــکیل ســـتاد، 
متولیان حرمین شـــریف با خوردن جام زهر و بســـتن درب آن ها که کم ســـابقه 
بـــوده و کمـــک به مـــردم ضعیف، تشـــکل  های بخـــش خصوصی بـــا کمک  های 
فـــراوان، کارآفرینـــان با تحمل خســـارت و تولیـــد و تامین نیازمندی  هـــای مبارزه 
بـــا کرونـــا و حفـــظ کارگـــران خـــود، اصنـــاف با بســـتن محل کســـب خـــود و جمع 
آوری کمـــک، کارگـــران با صبر و تحمل مشـــکالت و … در مقابله بـــا کرونا، پای کار 

ایســـتاده اند و دقیقـــا تاریخ در حال تکرار اســـت.
البته چه در آن زمان که جنگ تحمیل شـــده بود و شـــناخت کامل از داشـــته ها 
و جبهه  هـــای دشـــمن ســـخت بـــود و چه ایـــن زمان کـــه ویروس ناشـــناخته در 
مقابـــل بشـــریت قد علـــم کـــرده اســـت، در تصمیم گیری هـــا و اجرا اشـــتباهاتی 
وجـــود داشـــته و دارد کـــه هـــم آن زمان و هـــم این زمـــان همه در تـــالش بوده و 

هســـتند تا اشـــتباهات به حداقل برســـد.
اینکه اندک سیاســـت زده ها و یا منفعت طلبان که دور از صحنه نبرد ایســـتاده 
و فکـــر می کننـــد چون پدافنـــد کرده انـــد از کرونا در امـــان خواهند بـــود، با هدف 
ایجـــاد رِد پـــا بـــرای آینده با زبـــان و قلـــم از دور فریاد بزنند چـــرا لنگش نمی کنی و 
با انتقاد های غیرســـازنده بی مورد قصد تضعیف روحیه مـــردم، رئیس جمهور، 
دولـــت، مجلس و نمایندگان، قوه قضائیه و دادگســـتری ها، نیرو های مســـلح، 
اســـتانداران، کادر درمانـــی، کارآفرینـــان، اصنـــاف، کارگران و … را داشـــته باشـــند، 
خواســـته یا ناخواســـته که بعید اســـت ناخواســـته باشـــد وظیفه ستون پنجم 
دشـــمن کـــه آن زمان نیز وجود داشـــت را به عهـــده گرفتـــه و می گیرند.اما مردم 
فهیـــم و آگاه ایـــران اســـالمی کـــه در دوران دفـــاع مقـــدس بـــا تشـــویق، تقدیر و 
حمایت از فرماندهان و رزمندگان و پشـــتیبانی کنندگان، حســـاب خود را از این 
گوینـــدگان و نویســـندگان مغرض و ســـتون پنجم دشـــمن جدا و بعـــد از پایان 

جنـــگ این جماعت را رســـوا کردنـــد، اکنون نیز چنیـــن می کنند.
در مبـــارزه با ویـــروس منحوس کرونـــا هماننـــد دوران دفاع مقـــدس همه با هم 
در یک کشـــتی نشســـته ایم، حتما مردم و مســـئولین ماننـــد آن زمان بـــا اتحاد و 

همـــت، کشـــتی را حفظ می کنند تا انشـــااهلل به ســـاحل نجات برســـیم.



۳0

بیم ها، امیدها، ضعف ها، قوت ها، پیش بینی ها و راهکارها

17 فروردین 99

پایان یافتن ویروس
کرونا مشخص نیست

24

ویـــروس کرونـــا نـــه کـــم شـــده و نـــه در حـــال حاضـــر پایانی بـــرای کم شـــدن آن 
مشـــخص اســـت.

از آنجا که فعال پایانی برای ویروس کرونا متصور نیســـتیم، ســـتاد ملی مقابله با 
کرونـــا تصمیم به صدور مجوز کنترل شـــده برای بعضی از کســـب  و کار  های کم 
خطـــر که مـــورد نیاز زندگی مردم بـــا وجود ویروس کرونا اســـت را با رعایت دقیق 
پروتکل   های بهداشـــتی بگیرد اما این به آن معنی نیســـت کـــه ویروس کنترل 
شـــده؛ بلکـــه خراســـان رضـــوی همچنـــان پر خطر اســـت. پـــس برای ســـالمتی 

خودمـــان، خانواده و جامعـــه در خانه می    مانیم.
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یادداشـــتی خطـــاب بـــه ݡگروه  هـــای 
مردم نهــــاد

25

هیئت   هـــای  مســـاجد،  جهـــادی،  گروه   هـــای  تشـــکل   ها  کمیته   هـــا،  ســـتاد   ها، 
مذهبی، و... در مشـــهد مقدس و شهرســـتان   های اســـتان که در امر پشتیبانی 
مردمـــی مقابلـــه بـــا کرونا به صـــورت ســـازمان یافتـــه و یـــا خود جـــوش فعالیت 

داشـــته و دارند.
باسالم و احترام 

ضمن تشـــکر مجـــدد از تالش   های بزرگ و قابل تقدیر شـــما دلســـوزان جامعه 
کـــه تاریـــخ دوران دفاع مقـــدس را بـــا ایجاد صحنه   هـــای باشـــکوهی در موضوع 
پشـــتیبانی مقابله با کرونا تکرار که آیندگان بـــه این همت بزرگ افتخار خواهند 

کـــرد. موضوعی کـــه تقدیر مقام معظم رهبـــری را به همراه داشـــته و دارد.
از آنجـــا کـــه ســـتاد مردمی    پشـــتیبانی مقابلـــه بـــا کرونـــای اســـتان از ابتـــدا عـــدم 
تمرکزگرایـــی و انجـــام فعالیـــت و کمک   هـــا به صـــورت خـــود جوش و مســـتقیم 
توســـط ســـتاد   ها، کمیته   هـــا، تشـــکل   ها، گروه   هـــای جهـــادی و... را در برنامـــه 
داشـــته و دارد، مجـــدد درخواســـت می شـــود به منظـــور ثبت دقیـــق تالش   ها و 
همت   هـــای مردمی    بـــرای حـــال و آینده بســـیار الزم، مفید و مایه افتخـــار خواهد 
بـــود گزارشـــی مکتـــوب همـــراه بـــا عکـــس و فیلـــم از فعالیت   هـــا و کمک   هـــا 
انجـــام شـــده در حـــوزه بهداشـــت و درمـــان و بســـته   های اهدایی به مـــردم را به 
دبیرخانه   های ســـتاد مردمی    پشتیبانی مقابله با کرونای مســـتقر در استانداری 
و فرمانداری   ها ارســـال تا ضمن اطالع رســـانی به مردم و مســـئولین در ســـوابق 

ثبـــت و در صـــورت  نیـــاز، تاییدیه صادر شـــود.
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در جلســـه ســـتاد مردمـــی مقابلـــه بـــا کرونا 
استان خراســـان رضوی در محل فرمانداری 

ح شـــد: شهرســـتان مشـــهد مقدس مطر
اقداماتـــی کـــه در مشـــهد انجام شـــد، قابل 

توجـــه و تقدیر اســـت

26

مـــا باید بـــا کرونـــا زندگـــی کـــرده، کار کنیـــم، مغازه  هایمان را بـــاز کنیـــم و باید با 
فرهنـــگ کرونـــا منطبق شـــویم. هیچ چشـــم اندازی بـــرای پایان کرونـــا در هیچ 
جـــای دنیا تصور نشـــده اســـت. پروتکل  هـــای مورد نیـــاز اصناف، بایـــد تهیه و 
اجرایی شـــود. تعطیلی در زمان شـــیوع کرونا غیر ممکن اســـت بنیه اقتصادی 
کشـــور ما تا حدی تاب آوری این شـــرایط را خواهد داشـــت.ابالغاتی که از تهران 

به دســـت ما می رســـد باید بر اســـاس هر شـــهر بومی ســـازی شـــود.
کـــه در  کـــه فعالیت  هایـــی  از تشـــکل ها و ســـازمان ها درخواســـت می شـــود 
راســـتای مقابلـــه با کرونا انجـــام می دهند را بـــه دبیرخانه  های ســـتاد ارائه کنند 

تـــا گواهی صادر شـــود.
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خادمیـــن مـــردم در مقابله بـــا کرونا 
خـــدا قوت امـــا چـــرا اختالف؟

27

بیـــش از پنجـــاه روز اســـت کادر درمانـــی، ســـالمت و جـــان خـــود را بـــه میـــدان 
آورده و در خـــط مقـــدم مبـــارزه با کرونا برای حفظ ســـالمت و جـــان مردم تالش 
می    کننـــد، این فـــداکاران در صدا و ســـیما و کلیپ   های فضای مجازی با اشـــک 
از مـــردم خواســـته و می خواهنـــد در خانـــه بمانیـــد و بـــه مســـافرت نرویـــد تا از 

انتشـــار ویروس جلوگیری شـــود.
اکثریـــت جامعه نیز قدرشـــناس کادر درمانـــی بوده و رعایـــت توصیه   های آنان 
را برخـــود واجـــب می داننـــد، امـــا متاســـفانه جمعی اقلیـــت، بی خیـــال، لج باز و 
یـــا مغرض بـــا نادیده گرفتـــن همـــه توصیه   هـــا و درخواســـت   های کادر درمانی 
، تمام  و مســـئولین کشـــور با انجـــام ده میلیون ســـفر در ایام تعطیالت نـــوروز
کاشـــته   های کادر درمانـــی و مردمـــی کـــه پنجـــاه روز در خانه مانده انـــد را از بین 

بردند.
اینـــان باعـــث شـــدند16 فروردیـــن کـــه مســـافرت   های نـــوروزی تمـــام شـــده، 
وضعیـــت بـــه حالـــت اولیه  بحـــران برگـــردد، در حالی کـــه کادر پزشـــکی و مردم 
در خانـــه درمانـــده، خســـته و فضـــای کســـب و کار با شـــرایط غیـــر قابل تحمل 
مواجـــه شـــده اند و هیچ چشـــم انداز روشـــنی برای غلبـــه بر کرونـــا و اتمام این 
شـــرایط از طرف مســـئولین عالـــی وزارت بهداشـــت و درمان، به جـــز توصیه به 

تـــداوم رفتار پنجاه روز گذشـــته ارائه نشـــد  ه  اســـت.
هیـــچ برنامه ای نیز برای شناســـایی لج بـــازان و بی خیاالن که بـــا نادیده گرفتن 
توصیه   هـــا و انجـــام ســـفر نوروزی، باعـــث طوالنی شـــدن تـــالش کادر درمانی و 
درخانـــه ماندن مردم و تعطیلی کســـب و کار  های خســـارت دیـــده و مرگ افراد 
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شـــدند، وجود ندارد.
متولیان امر ســـالمت کشـــور نیز که قابل احترام جامعه بـــوده و از طرف مردم 
و مقـــام معظـــم رهبری مـــورد تقدیر و تشـــویق قـــرار دارند، این روز   هـــا به جای 
ارائـــه راه حـــل و پروتکل   هایی که بتواند ضمن حفظ ســـالمت مردم، کســـب و 
کار  هایـــی کـــه بیش از ایـــن توان تحمل تعطیلـــی ندارند، اختالف خـــود با دیگر 
اعضـــای کابینـــه که عالوه بر دلســـوزی بـــرای ســـالمت مردم، مجبور هســـتند 
ح و خـــوراک برای  بـــه فکـــر اقتصاد و نان ســـفره جامعه نیز باشـــند را علنی مطر
رســـانه   های خارجـــی تولیـــد می    کنند تـــا ایران و ایرانـــی که با تالش شـــبانه روزی 
بســـیار خـــوب در مقابلـــه بـــا کرونـــا نســـبت بـــه کشـــور  های دیگر عمـــل کرده 

اســـت را با ســـوال مواجه کنند.
در ایـــن بیـــن جمعـــی از افـــراد شـــاغل در ادارات و بنگاه   هـــای دولتـــی، منظـــور 
همـــه دســـتگاه   هایی کـــه به بودجـــه کشـــور متصـــل و مانند شـــاخه   های یک 
درخت از ریشـــه تغذیه می    کنند و اگر بررســـی شـــود مشـــخص خواهد شد که 
بخشـــی از مســـافرین نوروزی نیز از همیـــن افراد بوده چـــون می دانند کارکنند 
ج کـــم یا زیـــاد برقرار اســـت، بـــدون توجه به شـــرایط  یـــا نکننـــد، حقـــوق اول بر
، کار آفرینـــان، کســـبه و دیگـــر شـــغل   های بخش  بحرانـــی فضـــای کســـب و کار
خصوصی و ســـفره   های خالـــی کارگران به ویـــژه کارگران روز مـــزد، ضمن تماس 
با رســـانه   های داخلـــی و ضد انقالب خارجی، بـــدون اینکه از ســـفر  های نوروزی 
خـــود بگوینـــد و راه حلـــی بـــرای کار و تـــالش بـــا فرهنـــگ کرونایی ارائـــه نمایند 
فریاد می زنند: حرف مســـئولین بهداشـــت و درمان کشـــور صحیح است باید 

همـــه جا تعطیل باشـــد.
بله هیچ کس نمی    گوید حرف مســـئولین بهداشـــت و درمان صحیح نیســـت، 
ولـــی این ســـوال جدی وجـــود دارد که چرا ســـتاد ملـــی مقابله با کرونـــا که وزیر 
پرتـــالش و خـــوب بهداشـــت و درمـــان از اعضـــای اصلـــی و تصمیم گیرنـــده آن 
هســـتند در اواخـــر اســـفند 98 که ســـتاد مقابله بـــا کرونای خراســـان رضوی با 
ارائه پیشـــنهاد از آن ســـتاد خواســـت ایـــام نـــوروزی که همه تعطیـــل خواهند 
بـــود را قرنطینـــه کامل اعـــالم تا زنجیـــره ویروس قطع شـــود و در خراســـان نیز 
تعطیلی اعالم نمود، با این پیشـــنهاد مخالفت و اســـتاندار خراســـان رضوی را 

وادار بـــه عقب نشـــینی از تصمیـــم صحیحش کرد؟
ســـتاد ملـــی کرونا اگر پایانـــی برای این شـــرایط کرونایـــی فعلی در تصـــور دارند، 
چـــرا اعالم نمی    کنند تـــا آنان که ریشـــه در درخت بودجه کشـــور ندارند بتوانند 
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برنامـــه ریـــزی کننـــد؟ و اگـــر برنامه ای بـــرای پایـــان کرونا فعـــال وجود نـــدارد )که 
واقعـــا نـــدارد(، چـــرا راه حلـــی برای فاصلـــه گذاری بـــا حفظ فعالیت   هـــای کنترل 
شـــده کســـب و کار ارائه نمی    کنند؟ از همه مهم تر وزیر محتـــرم که مورد عالقه 
و احتـــرام مردم مســـئولین بـــوده و از طرف مقـــام معظم رهبری در ســـتاد ملی 
کرونـــا تصمیـــم گیرنده تعیین شـــده اند، چـــرا راه حلی برای پرداخـــت هم زمان 
خســـارت   های هـــزاران هـــزار میلیـــارد تومانی بـــه فضـــای کســـب و کار در تمام 
امـــور بخـــش خصوصی و کارگـــران و چگونگی تامین اعتبـــار آن به مقام معظم 
رهبـــری و ســـران قـــوا تقدیـــم نمی    کنند تا دولـــت مجبـــور بـــه دادن وعده   های 

ســـرخرمن، که بخش خصوصـــی اطمینانی بـــه اجرای آن ندارد نباشـــد؟
اکنـــون کـــه پایانی بـــرای نابـــودی کرونا در تصـــور نیســـت، بودجه اضافـــه از آن 
شـــاخه   های متصـــل شـــده نیـــز وجـــود نـــدارد کـــه دولـــت بتوانـــد پاســـخگوی 
حداقـــل خســـارت فضای کســـب و کار بخـــش خصوصـــی از بنگاه   هـــای بزرگ، 
، راننده تاکســـی و وانت و…  متوســـط، کوچک و مغـــازه داران گرفته تا خبرنـــگار
از یـــک طـــرف و تامین ســـفره   های افراد کـــم درآمـــد و کارگران از طـــرف دیگر به 
وســـعت همه کشـــور باشـــد، الزم اســـت ضمن پرهیـــز از اختالف کـــه کالفگی 
بیشـــتر مـــردم را به دنبال دارد، پروتکل   های الزم بـــرای کار با فرهنگ کرونایی و 
اجبار به رعایت پروتکل   های بهداشـــت ســـالمت و نظارت قانونی سختگیرانه 
و قبول ســـختی   های کار در فضای کرونایی، تالش شـــود امکان شـــروع کسب 

و کار  هـــای حداقلـــی به تدریج فراهم شـــود.
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2۳ فروردین 99

درخواســــــت ۹۰درصــــــد مـــــــــــردم از 
مســـئولین: اجازه ندهیـــد زندگی و 
گاه،  جان مـــا فدای ۱۰درصد افـــراد ناآ
بی تفـــاوت، لجباز و یا مغرض شـــود

28

کادر ایثارگـــر درمانـــی و مســـئولین اســـتانمان 60روز در خـــط مقـــدم و زیرآتش 
ویروس، ســـالمتی خود را به خطر انداخته و ما نیز درخانه مانده و کاروکســـب 
مـــان را ر  هـــا نکرده ایـــم کـــه کمتـــر از 10درصـــد مـــردم بی خیـــال در خیابان   هـــا 
و تفریحگاه   هـــای خلـــوت جـــوالن و بـــه عنـــوان ســـتون پنجـــم دشـــمن همـــه 
تالش   هـــا را برباد داده و بیمارســـتان   ها را پر کرونایی کننـــد. نظارت بر این گونه 
مکان   هـــا با جریمـــه خودرو   ها که به منطقه تـــردد ممنوع وارد و پـــارک کرده اند، 
بســـیار آســـان اســـت. ما90درصد! از پلیس درخواســـت اعمال قانون را داریم.
مـــا همچنـــان بـــه توصیه   هـــای کادر درمانی و مســـئولین عمل کـــرده هیچگاه 
ج نمی    شـــویم و همچنـــان در خانـــه  بـــرای تفریـــح و خیابان گـــردی از خانـــه خـــار

می    مانیـــم تا کرونـــا را شکســـت دهیم.
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تجـــارب گذشـــته، چـــراغ راه امـــروز و 
انســـان ها فـــردای 

29

جـــای دوری نرویم، تجـــارب دروان دفاع مقدس که هنوز بازمانـــدگان فراوانی از آن 
هشـــت ســـال در جامعه ایران که آن دوران را درک کرده اند و تجاربی اندوخته اند، 

دارند. حضور 
ایثار اکثریت هشتاد درصدی مردم با حضور در جبهه و فدا کردن جان و سالمتی 
خود از یک طرف، صبر و مقاومت و شـــکر پروردگار متعال از طرف دیگر و تحمل 
همه ســـختی   ها و نامالیمت   های پیش آمده همراه با کمک   ها و پشـــتیبانی   های 

عظیم مالی و تدارکاتی از یادگاری   ها و تجارب دوران دفاع مقدس اســـت.
تجاربـــی که این روز   ها به خوبی در حال تکرار اســـت، کادر ایثارگر و پرتالش درمانی 
کشـــور همانند رزمنـــدگان دفاع مقدس فداکاری می    کنند و آنـــان که دارای تمکن 
مالی هســـتند مانند آن زمان، هرکاری برای تامین ســـالح مبارزه بـــا ویروس کرونا 
کـــه نیاز مراکـــز درمانـــی و بهداشـــتی و کمک بـــه نیازمنـــدان جامعه اســـت، دریغ 

نمی    کنند. آیا کســـی هســـت که این تشـــابه و بهره گیری از تجـــارب را انکار کند؟
همه شـــاهد همدلی و مهربانی برگرفته شـــده از همدلی و محبت روز  های قبل از 
پیروزی انقالب اســـالمی    و هشـــت ســـال دفاع مقدس که بیش از هشتاد و پنج 

درصد مردم مشـــارکت داشتند، هستند.
امـــا دوران دفـــاع مقـــدس تجـــارب دیگری هـــم داشـــت؛ ناآگاهی و عدم آشـــنایی 
بـــا جنـــگ در روز  هـــا و ماه   هـــا و ســـال اول جنـــگ از جملـــه ایـــن تجارب اســـت. در 
آن زمـــان، بـــا ایـــن تصور کـــه موشـــک   ها و جنگنده   هـــای دشـــمن می    توانند مثال 
مشـــهد را هدف قرار دهند شبها خاموشـــی مطلق حکم فرما می    شد و یا فاصله 
خاکریز   ها در خطوط پدافند به گونه ای اجرا می    شـــد که تیر مســـتقیم ســـالح   های 
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انفـــرادی عراقی   هـــا و رزمنـــدگان ما به یکدیگر می    رســـید.
ضمـــن اینکه مردم به شـــدت تحـــت تاثیر خبر   هـــای دروغ رســـانه   های خارجی آن 
زمـــان که مانند حـــاال زیاد هم نبودند قرار می    گرفتند. با گذشـــت زمان مشـــخص 
شـــد کـــه اقدامـــات روز  هـــا و ماه   هـــای اول جنـــگ از بی اطالعـــی بـــوده و خبر   هـــای 

منتشـــر شـــده نیز دروغ بوده است.
امـــروز نیـــز دقیقا ایـــن گونه اســـت، در آینـــده نزدیک مشـــخص خواهد شـــد که 
بســـیاری از گفته   هـــای بـــه اصطـــالح کارشناســـان خارجـــی که بـــرای ایـــران تحلیل 
می    کنند و حتی کارشناســـان داخلی و اقداماتی که در مـــورد ویروس کرونا توصیه 
شـــده اشـــتباه و خبر  های منتشر شده رســـانه   های پرشمار دشـــمن، دروغ بوده 

است.
مثـــال اگر یک تحلیـــل و آمار را که کارشناســـان خارجی و داخلی از جمله پروفســـور 
ملـــک زاده، معـــاون محتـــرم وزیر بهداشـــت که همـــان ابتدا گفـــت حتما هفتاد 
درصـــد مـــردم به تدریج مبتال می    شـــوند را مورد نظر قرار دهیـــم و به ابتالی هفتاد 
هـــزار نفـــر که کمتـــر از یک درصد مـــردم ایران در مـــدت دو ماه اســـت، توجه کنیم 
مشـــخص می شـــود که بیش از یازده ســـال طول خواهد کشـــید تا هفتاد درصد 

مردم مبتال شـــوند.
آیـــا ایـــن موضـــوع، گویای ابطـــال یکـــی از این دوحالـــت، یعنی پیش بینـــی هفتاد 

درصـــد ابتـــالی جامعـــه و یا آمـــار هفتاد هـــزار نفر مبتـــال در دوماه، نیســـت؟
آیـــا واقعا بعضـــی از توصیه   های بهداشـــتی که کارشناســـان و غیر کارشناســـان تا 
کنـــون ارائه و مردم ناآگاه را اجبار به رعایت آن ها کرده ایم اشـــتباه و بدون مطالعه 

و بهره گیری از تجارت کشـــوری که ابتدا در آن کرونا پیدا شـــد، نیســـت؟
آیـــا در آینـــده مشـــخص نخواهد شـــد کـــه ایـــن دســـتورات مانند همـــان توصیه 
خاموشـــی مشـــهد در روز   هـــا و ماه   هـــای اول جنـــگ که بیـــش از هشـــتاد درصد 

رعایـــت می    کردنـــد، نیـــز بوده اســـت؟
جـــدای از فـــداکاری ایثارگران حاضر در خط مقدم مقابله با کرونا در بیمارســـتان   ها 
که چـــون ایثارگـــران آن دوران، محبـــوب دل   های مردم و امام جامعه هســـتند که 
جمعـــی از این عزیزان در همـــان روز  های اول به دلیل عدم آگاهـــی از نحوه آرایش 
دفاعـــی در مقابل ویـــروس، مانند رزمندگانـــی که در ماه   هـــای اول جنگ به دلیل 
کـــم اطالعـــی از چگونگـــی ایجـــاد خاکریز پدافنـــدی، جان خـــود را با تیر مســـتقیم 

دشـــمن از دست داده و شـــهید شدند، نیست؟
اما آیا کارشناســـان مدعی ارشـــد و دانشمندان علم پزشـــکی که برای رسانه   های 
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خارجـــی بـــر علیـــه تصمیمات ســـتاد ملـــی مقابله بـــا کرونـــا، خبر ســـازی می    کنند 
پاســـخی برای این ســـواالت دارند؟

مـــردم نمی دانند واقعیت هفتـــاد درصد پیش بینی ابتال و یا هفتـــاد هزار مبتال در 
مدت دو ماه چیست؟

جامعه نمی داند ماســـک و دســـتکش مربوط بـــه اتاق عمل واقعا بـــرای رفتن به 
دفتر کار الزم اســـت و یا دستکش و ماســـک پارچه ای قابل شستشو برای مردم 

عـــادی کفایت می    کند؟
آیا اگر قرار اســـت هفتاد درصد جامعه با عالمـــت و یا بی عالمت به ویروس مبتال 
شـــوند، آمـــار هفتاد هزار مبتـــال در مـــدت دو ماه تا بـــه هفتاد درصد برســـد یعنی 
چه؟ قلم، تجارب دوران انقالب اســـالمی    و هشـــت ســـال دفاع مقدس و تشـــابه 
آن چه این روز  ها شـــاهد هســـتیم را از آن جهت مطرح کرد که بگوید به این ملت 
باید افتخار کرد و ســـواالت را از آن جهت نوشـــت که اوال شـــاید پاســـخی ارائه و به 
جامعـــه کمک شـــود و دوما بگوید اگرچـــه واقعا خوب بود که ســـتاد ملی مقابله 
با کرونا، پیشـــنهاد ســـتاد خراســـان رضوی برای قرنطینه کامـــل در ایام تعطیالت 
نوروزی که تاثیر منفی کمتری در اقتصاد کشـــور داشـــت را مورد توجه قرار می    داد 

کـــه به هر دلیلی ایـــن اتفاق نیفتاد.
از آنان که این روز  ها در داخل کشـــور با گویندگان رســـانه   های خارجی در مخالفت 
با تصمیم ســـتاد ملـــی کرونا برای فعـــال کردن تدریجی کســـب و کار  هـــا با رعایت 
فاصلـــه گـــذاری هوشـــمند، هـــم صـــدا می    شـــوند بایـــد ســـوال کـــرد: با توجـــه به 
آن چه اشـــاره شـــد چه پیشـــنهادی به جز فعال شـــدن مدیریت شـــده و با انجام 
پروتکل   هـــا در فضـــای کســـب و کار جامعه ای کـــه اکثریت بـــزرگ آن ها متصل به 

ریشـــه درخت بودجه کشور نیســـتند، دارند؟
آیـــا پایانی برای رســـیدن به هفتاد درصد بـــا روند فعلی در تصور دارنـــد که به مردم 

کنند؟ اعالم 
یـــا آن چـــه تاکنون گفته و آمار  هـــای ارائه شـــده و اقدامات انجام شـــده غلط نبوده 

است؟
بـــا همه آن چه اشـــاره شـــده بیش از هشـــتاد و پنـــج درصد مردم بـــا محبت و هم 
دل ایـــران، از تالش   هـــای کادر درمانـــی و مســـئولین دلســـوز و فـــداکار قدردانی و 
حمایـــت کـــرده و کاری به آمار  ها به ویژه هفتاد درصد نداشـــته و توصیه   ها را جدی 

می    گیرند و در خانـــه می    مانند.
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السالم علیک
یا علی بن موسی الرضا )ع(

۳0

آقا جان!
ما به احترام شـــما که عشقمان هســـتید مصلحت و دستورات علمای بزرگوار 
و مقامات دلســـوز کشـــور و اســـتان را با جان و دل، روی چشـــم گذاشـــته و با 
عرض ســـالم از راه دور و پشـــت بـــام خانه ها، همچنان با رعایـــت پروتکل  های 
بهداشـــتی و درخانه ماندن، منتظر عنایت و دعای شـــما نزد پـــروردگار متعال 

برای رفع بـــالی ویروس کرونـــا می مانیم.
امیدواریـــم بـــا دعـــای شـــما امـــام مهربانمـــان بـــا از بین رفتـــن ویـــروس کرونا 
درب  هـــای حـــرم مطهرتـــان و مســـاجد و نمـــاز جمعه هـــا بـــا صالحدیـــد ســـتاد 
ملـــی کرونا باز گشـــایی شـــود. مـــردم ایـــران اســـالمی به ویژه مشـــهد مقدس 
و شـــهر های خراســـان بـــزرگ بـــرای ســـالمتی همـــه به خصـــوص علمـــای اعـــال، 

مســـئولین و خادمیـــن بارگاهتـــان دعـــا می کننـــد.
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مبتالیـــان  آمـــار  در  روندکاهشـــی 
فراموشـــی  موجب  کرونـــا،  ویروس 
در رعایت موازین بهداشـــتی نشود

۳1

بحمـــداهلل بـــا عنایت پـــروردگار متعـــال و امام مهربانـــی و توجه نماینـــده محترم 
مقام معظم رهبری و امام جمعه مشـــهد مقـــدس، حضرت آیت اهلل علم الهدی، 
تولیـــت محترم آســـتان قدس رضـــوی آیت اهلل مـــروی، تالش شـــبانه روزی آقای 
رزم حســـینی اســـتاندار معزز و ریاســـت جهادی ســـتاد مقابله با کرونای استان، 
معاونین ایشـــان، نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی، اعضای 
شـــوراهای اســـالمی شـــهر و روســـتا، کادر ایثارگر درمانی، سپاه و بســـیج، ارتش، 
دادگســـتری، نیـــروی انتظامـــی، شـــهرداری ها، فرمانداری هـــا، گروه هـــای جهادی 
و تشـــکل های اقتصـــادی بخـــش خصوصـــی، مســـاجد، هیئت هـــای مذهبـــی، 
تشـــکل امر بـــه معروف و نهـــی از منکر، کمیتـــه امداد امـــام خمینـــی )ره(، هالل 
احمر، بهزیســـتی و ســـتاد پشـــتیبانی مردمی اســـتان و شهرســـتان ها؛ اگرچه با 
ســـختی های فراوان و از دســـت دادن جمعـــی از مردم عزیز و شـــهادت فداکارانه 
تعدادی از کادر پزشـــکی و مشـــکالت اقتصادی، همان گونه که استاندار محترم 
اعـــالم نمودنـــد، با همراهـــی و همکاری شـــما مردم شـــریف اســـتان، مرحله اول 
مقابله با ویروس منحوس کرونا را پشـــت سرگذاشتیم. به طوری که در روز های 
گذشـــته نمـــودار مبتالیـــان و جـــان باختـــگان در اســـتان کاهشـــی بوده اســـت. 
امـــا نبایـــد فریـــب آمارها را خـــورد و حساســـیت در خصوص رعایـــت توصیه های 
بهداشـــتی بویژه در خانه ماندن و اســـتفاده از ماســـک »که در همه داروخانه ها 
موجود اســـت« و فاصله گذاری اجتماعـــی در هنگام خروج از خانـــه را کاهش داد 
کـــه در آن صورت همه فداکاری کادر پزشـــکی و تالش های یاد شـــده از بین رفته 

و مـــوج دوم ویـــروس مخرب تـــر از موج اول، اســـتان را فـــرا می گیرد.
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درخواست برای
اجباری شدن ماسک

۳2

درخواســـت از مســـئولین برای اجباری شـــدن استفاده از ماســـک در وسایل 
نقلیـــه، فروشـــگاه ها، بانک هـــا، ادارات و... با توجه به شـــروع فعالیت کســـب 
و کارهـــا و اســـتفاده از وســـائل نقلیـــه شـــهری و بین شـــهری مانند هـــوا پیما، 
اتوبوس، تاکســـی و...، بنظر می رســـد ماسک بهترین وســـیله برای جلوگیری از 

مبتال شـــدن افراد ســـالم به ویروس باشـــد.
ســـتاد پشـــتیبانی مردمی مقابله باکرونا ضمن پیشـــنهاد اســـتفاده همگانی 
از ماســـک کـــه انـــواع مختلـــف آن )حتـــی از نمونه  هـــای قابـــل شستشـــو(، در 
داروخانه ها موجود اســـت؛ از ســـتاد مقابله با کرونای اســـتان نیز درخواســـت 
دارد برای حفظ ســـالمت عمومی که حقوق عامه اســـت، اســـتفاده از ماســـک 

در مکان هـــای یـــاد شـــده اجباری اعالم شـــود.



4۳

مقاومت مردم در مقابله با کرونا

29 فروردین 99

یم یب آمارها را نخور فر

۳۳

مردم شریف استان خراسان رضوی 
بحمـــداهلل بـــا عنایـــت پـــروردگار متعـــال و امـــام مهربانـــی و توجـــه نماینـــده 
محتـــرم مقـــام معظم رهبـــری و امام جمعه مشـــهد مقدس، حضـــرت آیت اهلل 
علم الهـــدی، تولیـــت محتـــرم آســـتان قـــدس رضـــوی آیـــت اهلل مـــروی، تالش 
شـــبانه روزی آقای رزم حســـینی استاندار معزز و ریاســـت جهادی ستاد مقابله 
بـــا کرونای اســـتان، معاونین ایشـــان، نماینـــدگان محترم اســـتان در مجلس 
شـــورای اســـالمی، اعضـــای شـــورا های اســـالمی شـــهر و روســـتا، کادر ایثارگـــر 
درمانـــی، ســـپاه و بســـیج، ارتش، دادگســـتری، نیـــروی انتظامی، شـــهرداری ها، 
فرمانداری هـــا، گروه  هـــای جهادی و تشـــکل  های اقتصـــادی بخش خصوصی، 
مســـاجد، هیئت  هـــای مذهبی، ســـتاد امر به معـــروف و نهی از منکـــر، کمیته 
امـــداد امـــام خمینـــی )ره(، هالل احمر، بهزیســـتی و ســـتاد پشـــتیبانی مردمی 
اســـتان و شهرســـتان ها؛ اگـــر چـــه بـــا ســـختی  های فـــراوان و از دســـت دادن 
جمعی از مردم عزیز و شـــهادت فداکارانه تعدادی از کادر پزشـــکی و مشکالت 
اقتصـــادی، همانگونـــه کـــه اســـتاندار محتـــرم اعـــالم نمودنـــد بـــا همراهـــی و 
همکاری شـــما مردم شـــریف اســـتان، مرحله اول مقابله با ویروس منحوس 
کرونا را پشـــت سرگذاشـــتیم. به طوری که در روز  های گذشته نمودار مبتالیان 

و جـــان باختگان در اســـتان کاهشـــی بوده اســـت.
امـــا نبایـــد فریب آمارها را خورد و حساســـیت در خصـــوص رعایت توصیه  های 
همـــه  در  »کـــه  ماســـک  از  اســـتفاده  و  مانـــدن  خانـــه  در  به ویـــژه  بهداشـــتی 
داروخانه هـــا موجـــود اســـت« و فاصلـــه گـــذاری اجتماعـــی در هنـــگام خـــروج از 
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خانـــه را کاهـــش داد که در آن صورت همه فداکاری کادر پزشـــکی و تالش  های 
یـــاد شـــده از بین رفته و موج دوم ویـــروس مخرب تر از موج اول، اســـتان را فرا 

. د می گیر
ســـتاد پشـــتیبانی مردمی مقابله بـــا کرونا از مردم شـــریف اســـتان تقاضا دارد؛ 
همچنـــان بـــا رعایـــت توصیه هـــا به ویـــژه در خانـــه مانـــدن، بـــا کادر درمانـــی و 
مســـئولین فداکار اســـتان همـــکاری کنیم تـــا از ورود موج دوم ویـــروس کرونا 

شـــود. جلوگیری 
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۳1 فروردین 99

یم  اگر توصیه ها را جدی نگیر

۳4

اگـــر کم توجهـــی کنیـــم و توصیه هـــا را به خصوص تـــا آنجا که ممکن اســـت در 
خانه ماندن و اســـتفاده از ماســـک و فاصلـــه گیری اجتماعـــی را جدی نگیریم، 
ایـــن قاتـــل نامرئـــی همچنـــان قربانیـــان زیـــادی خواهـــد گرفت.ســـتاد مردمی 
پشـــتیبانی مقابله با کرونا از مســـئولین درخواســـت نموده اســـت اســـتفاده 
ج خانـــه را اجباری کننـــد که چون باید ســـتاد ملـــی مقابله با  از ماســـک در خـــار

کرونـــا تصویب کنـــد، بعیـــد می دانیم ایـــن اقدام انجام شـــود.
لـــذا از مردم شـــریف اســـتان تقاضا داریـــم، تا ممکن اســـت در خانـــه بمانند و 
در زمـــان خـــروج از خانه فاصله گذاری اجتماعی را حفظ و از ماســـک اســـتفاده 

 . کنند
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۳1 فروردین 99

در واݡکنش بـــه ݡکلیپ یک اســـــتاد 
دانشـــــــݡگاه در نقــــــــــــــــد دستــــݡگاه 
اختراع شــده توسط سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی

۳5

اگـــر چه قلـــم تمایل نـــدارد بـــر این گونه مطالـــب نقد بنویســـد، اما ایـــن مورد 
را اگـــر پاســـخ ندهـــد آرام نمی    گیـــرد، ضمنـــا ایـــن نقد نه برای دوســـت داشـــتن 
ســـردار سالمی    که او را دوســـت دارد اســـت و نه تایید آن چه ایشان اعالم کرده 

اســـت که فکـــر می کنم به ایشـــان اطالعـــات دقیق داده باشـــد.
امـــا به جهـــت توخالی بـــودن این گونه دانشـــمندان دانشـــگاهی مدعـــی که از 
بی اطالعی ما مردم ســـوء اســـتفاده می    کننـــد، قلم فعال مطلبی کوتاه با اشـــاره 
به آمار می    نویســـد تا در وقتی مناســـب بیشـــتر بنویســـد، آقایان دانشمندان 
محتـــرم »از آن جهت می    نویســـد اقایان که خوشـــبختانه قلم خانـــم خالی بند 
در ایـــن موضـــوع ندیـــده و یـــا کم بوده اســـت« آیـــا خودتـــان دقت کـــرده اید از 
آمـــدن کرونـــا تا حـــاال هرچه بـــه مـــردم گفته ایـــد دروغ بـــوده و خـــالف آن ثابت 
شـــده اســـت؟ کاری به کادر درمانی بیمارســـتان   ها که بیش از 60 روز اســـت زیر 
آتـــش ویـــروس که ماننـــد آتش توپخانه اســـت بـــرای حفظ جان مـــردم تالش 
می    کننـــد و همـــه بایـــد دســـت بوس آنـــان باشـــیم نداریـــم کـــه آنـــان همچون 

رزمنـــدگان دفاع مقدس هســـتند و مـــردم قدر دان آنان هســـتند.
ســـخن بـــا دانشـــمندان توخالی اســـت کـــه حتما بیـــاد دارنـــد آقای پروفســـور 
ملـــک زاده معـــاون محترم وزیـــر در مصاحبـــه تلوزیونی گفت تـــا هفتاد درصد 
مـــردم به ویروس مبتال نشـــوند کرونا تمام نمی شـــود، ما هم بـــا این تصور که 

دو یا ســـه ماهـــه 70 درصد مـــردم مبتال و تمام می شـــود قبـــول کردیم.
امـــا حاال دقت کنید هفتـــاد درصد جمعیت ایران می شـــود حدود 55 میلیون 
نفـــر، ســـخنگوی وزیر اعـــالم می    کند در مـــدت دوماه فقـــط 75 هـــزار نفر مبتال 
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داشـــته ایم. اکنـــون 54 میلیون و ٩25 هـــزار نفر تا 55 میلیون مانده اســـت که 
اگـــر تقســـیم کنیـــم به هـــر دو مـــاه 75 هزار نفر می شـــود بیـــش از ده ســـال. از 
طرفی با همین دانشـــمندان  مدعـــی می    گویید و یا بـــا  BBC مصاحبه می    کنید 
کـــه دولـــت نباید اجازه شـــروع کســـب وکار   هـــا را تا پایـــان کرونا بدهد حـــال آیا 
کسی هســـت از این دانشـــمندان مدعی ســـوال کند چگونه می شود 10 سال 

کســـب و کار   های دنیا تعطیل باشـــد و مردم زنـــده بمانند؟ 
پس یک جای کار شـــما دانشمندان مدعی، اشـــکال جدی دارد یا 55 میلیون 
کـــه اعالم کرده اید ســـخنی نا درســـت بوده و یـــا 75 هزار نفر در دومـــاه که اعالم 
می    کنیـــد دروغ بزرگـــی اســـت. البته ده   ها ســـوال چالشـــی دیگر وجـــود دارد که 

قلم می    گوید باشـــد بـــرای آینده.
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2 اریبهشت 99

، شــــهر چهــــــره  متاســـــفانه امـــــــروز
کرونا نداشـــت! مقابلـــه با ویـــروس 

۳6

از آن جهـــت کـــه توســـط دانشـــمندان مدعـــی دنیـــا پایانـــی بـــرای اتمـــام کامل 
جوالن ویروس منحوس کرونا، ترســـیم نشـــده اســـت، ســـتاد ملـــی مقابله با 
کرونـــا اجبارا شـــروع کســـب و کار  هـــا را »با رعایـــت الزامات بهداشـــتی و فاصله 

گـــذاری هوشـــمند«، الزم و اجتنـــاب ناپذیر اعـــالم نمود؛
امـــا امـــروز دوم اردیبهشـــت 99 کســـب و کار  هـــا در شـــهر شـــروع شـــد ولـــی 
متاســـفانه از رعایـــت الزامـــات بهداشـــتی و فاصله گـــذاری خبر آنچنانـــی نبود.
کمیته اطالع رســـانی ســـتاد پشـــتیبانی مردمـــی مقابله بـــا کرونا، ضمـــن اعالم 
خطـــر جدی، از مردم شـــریف اســـتان درخواســـت دارد بـــا رعایـــت توصیه   های 
بهداشـــتی، به ویـــژه در خانـــه مانـــدن، اســـتفاده از ماســـک و رعایـــت فاصلـــه 
گذاری، زحمات و تالش   های شـــبانه روزی مســـئولین، به خصـــوص کادرایثارگر 
درمانی در 60 روز گذشـــته را پاس داشـــته و باعث بازگشـــت دوباره ویروس به 

نشوند. اوج 
از مســـئولین اســـتان نیز تقاضا می شـــود بر الزامات بهداشتی شروع کسب و 
کار  ها بیشـــتر نظارت داشـــته باشـــند. همچنان در خانه بمانیـــم و توصیه   های 

بهداشـــتی را رعایت کنیم.
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5 اردیبهشت 99

چـــرا به ویـــروس ݡکرونا ݡکـــه در برابر 
صف آرایـــی  ســـــــالمت  رزمنـــدݡگان 
ݡکرده انـــد ݡگـــرا می دهیـــم؟

۳7

یادمـــان هســـت ســـال   ها قبـــل نـــا امنـــی توســـط اشـــرار کشـــور همســـایه در 
خراســـان   ها ایجـــاد شـــده بود به طـــوری کـــه افـــرادی دزدیـــده و اندکـــی از آن ها 
کشـــته شـــدند. موضوعی که باعث شـــد فرمانده معظم کل قوا سردار شهید 
نورعلی شوشـــتری که به پدرشـــهدای خراســـان بزرگ در دفاع مقدس معروف 
اســـت را مامـــور نمود تا اشـــرار را ســـرکوب و به وضعیت ناامنـــی پایان دهد که 
بـــا فداکاری ســـپاه، بســـیج و نیروی انتظامی    ســـرکوب اشـــرار محقـــق و امنیت 
برقرار شـــده، البته در آن ماموریت شـــهدای بزرگواری چون ســـرداران دشتی و 

ذاکـــری را نیز از دســـت دادیم.
ایـــن فـــراز از تاریـــخ از آن جهت یادآوری شـــده تا به موضوع دیگر اشـــاره شـــود 
خراســـانی   هایی که ســـن و سالشـــان می    رســـد بـــه یاد دارنـــد در آن شـــرایط که 
فقـــط تعـــداد محدودی توســـط اشـــرار دزدیده و کشـــته شـــده بودند مـــردم از 
ایـــن ناامنـــی آنچنان ترســـیده بودنـــد و واکنش نشـــان دادند کـــه اوال از خروج 
ج  خانـــواده به ویـــژه بچه   هـــا از خانه جلوگیـــری و خود نیـــز با احتیـــاط کامل خار
می    شـــدند، شـــب ها نیـــز خیلـــی زود به خانـــه می    رفتنـــد جاده   ها خلوت شـــده 
بـــود و در جاده   هـــای فرعـــی کـــم رفـــت و آمـــد فقـــط خودرو  هـــای نظامی    تـــردد 

می    کردند.
امـــروز که اشـــراری ســـبک وزن و غیـــر قابل رویت به نـــام ویروس کرونـــا روزانه 
هـــزاران نفـــر را دزدیده و صد  ها نفر را کشـــته و باعث شـــده مقام معظم رهبری 
بـــه اقای دکتر نمکی وزیر بهداشـــت و درمـــان و قرارگاه مقابله به شـــرارت این 
ویـــروس منحـــوس در نیرو  های مســـلح حکـــم مبـــارزه جانانه با این دشـــمن 
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بدهنـــد و رزمنـــدگان پزشـــکی و نیرو  های مســـلح تا انـــداز  ه ای توفیـــق یافته و 
شـــرارت کرونا را بـــا کمک مردم کم کنند با این وجود نتوانســـته اند این شـــرور 
را به صـــورت کامـــل کنترل کننـــد، به طوری کـــه در حال حاضـــر نیز کرونـــا روزانه 

بیـــش از یک هـــزار نفر دزدیـــده و یک صد نفر را می    کشـــد.
مثـــال در همین روز  ها در خراســـان رضوی صد  ها نفر به شـــرارت ویروس کرونا 
گرفتـــار و ده   هـــا نفر کـــه آرزو  هـــای زیادی داشـــته و بستگانشـــان به آن هـــا نیاز 

دارند را در کام شـــرارت تســـلیم می    کند.
چـــرا ترس و حساســـیت نا امنی شـــرارت آن زمان کـــه از ابتدا تا انتهـــا به اندازه 
چنـــد ســـاعت شـــرارت کرونـــا افـــراد را بـــه کام مـــرگ بـــرد در بیـــن مـــردم دیـــده 

نمی شـــود؟
چـــرا مردم شـــرارت ویـــروس کرونا را جـــدی نگرفتـــه و نمی    گیرند؟ چـــرا به جای 
کمـــک به رزمندگان پزشـــکی با گرا دادن به ویروس شـــرور بـــرای آن ها زحمت 

و خطر ایجـــاد می    کنیم؟
چـــرا دزدیـــدن  و کشـــته شـــدن فقط چنـــد نفر توســـط اشـــرار در آن زمـــان برای 
مـــردم، وحشـــتناک و مهم بـــود اما گرفتار شـــدن صد  ها هزار و کشـــته شـــدن 
چنـــد هزار نفر با شـــرارت ویروس منحوس زیاد، وحشـــتناک و مهم نیســـت؟
اشـــکال کار کجاســـت؟ اکنـــون کـــه بعـــد از مدتـــی اجبـــارا بایـــد به کســـب و کار 

برگردیـــم چـــرا پروتکل   هـــای بهداشـــتی را رعایـــت نمی    کنیـــم؟
چـــرا مغـــازه داران و فروشـــندگان از محلـــول  ضدعفونـــی و ماســـک اســـتفاده 
نمی    کننـــد؟ چـــرا از مشـــتریان نمی خواهنـــد پروتکل   هـــا را رعایـــت کننـــد؟ چـــرا 

اجـــازه می    دهنـــد دســـت بـــه کاال  هایـــی که قـــرار نیســـت بخرنـــد بزنند؟
چـــرا حـــاال وقتی می    بینیـــم  راننده تاکســـی و یا شـــخصی   های اینترنتی ماســـک 

ندارند ســـوار می    شـــویم؟
آیـــا اطـــالع رســـانی ضعیف اســـت؟ و یـــا چـــون آن زمان اطالع رســـانی نمی    شـــد 
مردم بیشـــتر حســـاس بوده و وحشت داشـــتند؟ یا چون ویروس کرونا دیده 

ندارد؟ ترس  نمی شـــود 
درســـت اســـت حـــاال برابـــر آمار   هـــا دزدی و کشـــتن کرونا کم شـــده امـــا باز هم 
روزانـــه بیســـت نفـــر در حـــوزه ماموریت دانشـــگاه پزشـــکی مشـــهد کـــه افراد 
پولـــدار و بی پـــول در بین آن ها بوده و همه مردم هدف دزدی وکشـــته شـــدن 

قـــرار دارنـــد برای مردم وحشـــتناک و مهم نیســـت؟
رزمندگان مســـلح که به فرماندهی نورعلی در کوه و بیابان دنبال اشـــرار بودند 
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و شـــهید می    دادند با رزمندگان کادر پزشـــکی که ماه   هاست در بیمارستان   ها 
بـــا شـــرارت کرونا مقابلـــه و شـــهید می    دهند هر یـــک در جای خود بـــرای مردم 
مهربان و دلســـوز ایران اســـالمی    عزیز هســـتند چـــرا با عدم رعایـــت توصیه   ها 

جـــان رزمندگان مقابله بـــا کرونا را با خطـــر مواجه می    کنیم؟
آیـــا  اگـــر آن زمان رزمندگان برای حفظ ســـالمت مـــا می    گفتند به کـــوه و بیابان،  
ایـــن جاده و آن جـــاده نروید خطـــر دارد توجه نمی    کردیم؟چرا حـــاال بعضی از ما 
بـــه توصیه   های رزمندگان ســـالمت که برای حفظ امنیت و ســـالمت خودمان 

می    گویند توجـــه نمی    کنیم؟
چـــرا امـــروز جمعـــه ١3٩٩/2/5 خانواده   هـــای بســـیاری بـــدون توجه بـــه رعایت 
مســـائل بهداشـــتی در پارک   ها و تفریحگاه   ها جمع شـــدیم و به دشمنی به نام 
ویـــروس کرونـــا گرا دادیم کـــه بیاید ما را بـــدزدد، آیا این کار ما درســـت بوده؟ آیا 

بعضـــی از ما مردم فقـــط زبان زور را متوجه می    شـــویم؟
بیاییـــد شـــرارت ویـــروس منحـــوس کرونـــا را جـــدی گرفتـــه توصیه   هـــای کادر 
ســـالمت به خصـــوص در خانـــه ماندن را همچنـــان جدی بگیریم تا این شـــرور 

را نیـــز مانند اشـــرار کـــوه و بیابان نابـــود کنیم.
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مـــا توان تحمـــل خیر و صـــالح کرونا 
یم! ندار را 

۳8

آمـــاده ســـحر  های ماه مبـــارک رمضان شـــویم، پیـــش از این ماه بـــا عظمت به 
خ  خـــدا بگوییـــم میدانیم هیـــچ اتفاقی بدون خیـــر و صالح  تو بـــرای بندگانت ر
نمی    دهـــد، امـــا ما تـــوان تحمل خیر و صـــالح کرونـــا را نداریم! عنایـــت فرما خیر 
و شـــر ویروس کرونا از ما دور شـــود تا بتوانیم بچه   هایمان را که 60 روز اســـت، 

ندیده ایـــم ببینیم.
بـــه خدا بگوییـــم می دانیم که بـــد کردیم، می دانیـــم بالی کرونا نیز خیـــر و برای 
بخشـــش تو از بدی   هایمان اســـت و ما می دانیم بیـــش از کرونا حقمان بوده، 
امـــا تو می دانی که ما چه بســـا ضعیف هســـتیم و ما می دانیم تـــو چقدر بزرگ، 
رحیـــم و کریمی     پس نپســـند به صورت دســـت جمعی نگران اجـــرای عدالتت 

باشیم.
خـــدای مـــن کرونـــا را از مـــا دور کـــن، تـــو می دانی ما انســـان   ها چـــون آن مورچه 
افتـــاده در گـــودال آب رد پـــای اســـب هســـتیم کـــه بـــا آمـــدن کرونا واقعـــا فکر 

می    کنیـــم دنیـــا را آب برد.
معبـــودا قبـــول دارم کـــه واقعا از آن مورچـــه نیز ضعیف تریم پس دســـتمان را 

بگیـــر و از بحران  گـــودال  آب رد پای اســـب کرونـــا نجات مان بده.
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خطر کرونا جدی و کشنده است

۳9

آیـــا می دانیـــد اکنـــون که برابـــر اعالم رســـمی آمـــار مبتالیان ویـــروس منحوس 
کرونا کم شـــده اســـت، روزانه جمع قابل توجهـــی در دام این ویروس آدم کش 

گرفتار می شـــوند؟
از کجـــا معلوم اگـــر توصیه  های بهداشـــتی را رعایت نکنیم یک نفـــر از آن جمع 

نباشیم؟ ما 
مردم خوب خراسان رضوی؛

 خطـــر کرونا همچنان جدی و کشـــنده اســـت. لطفـــا توصیه  های بهداشـــتی و 
پروتکل  هـــای مشـــخص از جمله در خانه ماندن و اســـتفاده از ماســـک، مواد 

ضـــد عفونی و فاصلـــه گـــذاری را رعایت کنید.
کمیته اطالع رسانی ستاد مردمی مقابله با کرونای خراسان رضوی
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بـــرای  جانانـــه  حمایـــت  و  تشـــویق 
بـــا  را  خـــود  ســـفره  کـــه   ینانـــی  کارآفر

کردنـــد تقســـیم  کارگـــران 

40

محمـــد حســـین روشـــنک رئیـــس کانـــون کارآفرینـــان و دبیـــر اجرایـــی ســـتاد 
مردمـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا، در جلســـه شـــورای گفت وگـــوی اســـتان:  دولـــت و 
بخـــش خصوصی باید بیـــن کارآفرینانی کـــه در دوران اوج کرونا و ایـــن روز  ها با 
وجـــود توقف کامل کســـب و کار خـــود ضمن حفظ کارگـــران و پرداخت حقوق 
آن هـــا، برای تامین اقالم بهداشـــتی بیمارســـتان   ها، مردم و...، حـــاال نیز در حال 
کمـــک مؤمنانه به نیازمندان خســـارت دیده از کرونا حضور جدی داشـــته اند، 
بـــا اندک بنـــگاه داران کـــه بعضا ســـهمیه و تســـهیالت بگیران حرفـــه ای بوده 
و وضعیـــت مالـــی خوبـــی دارنـــد امـــا در ایـــن شـــرایط کارگـــران خـــود را درک و 
مراقبـــت نکـــرده و اخـــراج کردند و هیـــچ همراهی بـــرای مقابله با تبعـــات کرونا 
نیز نداشـــته اند، واقعا تفاوت جدی قائل شـــود و اســـامی آن هـــا را اعالم کنند. 
نمی    گویـــم بـــا گـــروه دوم برخـــورد شـــود. می    گویم گـــروه اول که در این شـــرایط 
ایثـــار کـــرده و می    کننـــد، جانانـــه تشـــویق و حمایت شـــده و اجازه داده نشـــود 
حرفه ای   هـــا ایـــن بار نیـــز اول صف تشـــویق و امتیـــاز قرارگیرند. بایـــد آن ها که 
در ١0 روز اول شـــروع کرونـــا، نیاز بیمارســـتان   ها و در ١5 روز وســـایل بهداشـــتی 
مـــورد نیاز مردم را تامین و ســـفره خودرا باکارگران تقســـیم کردنـــد، برای تقدیر 

و جبران خســـارت در اولویت باشـــند.
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دولت  های دنیا بر سر دوراهی

41

دولت   های دنیا بر سر دو راهی که باید هر دو راه را انتخاب کنند.
ایـــن روز  هـــا دولت   هـــای جهان بر ســـر یـــک دو راهی اجتنـــاب ناپذیر و بســـیار 

خطرنـــاک قـــرار گرفته اند.
از یـــک طـــرف ویـــروس قاتـــل کرونـــا همچنـــان قربانـــی می    گیـــرد از طـــرف دیگر 

اقتصـــاد و تامیـــن نیاز   هـــای مـــردم متوقف شـــده اســـت.
ایـــران اســـالمی    کـــه ســـال   های طوالنـــی تحـــت شـــدیدترین تحریم   هـــای غیـــر 
انســـانی قـــرار داشـــته و نزدیک به دو مـــاه قرنطینه کشـــنده تر از ویروس کرونا 
را پشـــت سرگذاشـــته اســـت، مانند بســـیاری از کشـــور  ها اجبارا هر دو مسیر، 

مقابلـــه بـــا کرونا و خـــروج تدریجـــی از قرنطینه را انتخـــاب کرد.
یقینـــا شـــروع هـــر کســـب و کاری فعالیـــت کســـب و کار  هـــای دیگـــر را الزامـــی     
می    کنـــد، مثال وقتی قرار باشـــد کارمنـــدان و کارگران در محل کار حاضر شـــوند 
فعـــال شـــدن حمل ونقل الزمه آن اســـت؛ لـــذا اجبـــارا همه کســـب و کار  ها به 

تدریـــج خود ب خـــود فعال خواهد شـــد.
امـــا فعال شـــدن کســـب و کار  هـــا و ادارات بـــه معنی اتمـــام یا کم شـــدن خطر 
ویـــروس منحوس کرونـــا نبوده و نباید باعـــث انتقال اخبار کرونا بـــه خبر  رده 

پنج و یا ششـــم رســـانه   ها شود.
ضمـــن اینکـــه خطرنـــاک اســـت اگر مجـــوزی بـــرای فعال شـــدن تجمعـــات و یا 
ح و منجـــر به تحریک مـــردم برای  مســـائلی که این شـــبها در رســـانه ملـــی مطر
حضـــور در ورزشـــگاه   ها، گردهمایی   ها، مراکز مذهبی و زیارتگاه   ها باشـــد، بلکه 
بایـــد توصیه به رعایت مســـائل بهداشـــتی فـــردی و خانوادگی مقابلـــه با کرونا 
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بیـــش از زمـــان قرنطینـــه ســـخت در رســـانه   ها به ویـــژه رســـانه ملـــی و فضـــای 
مجـــازی برای حفظ ســـالمت مردم در دســـتور کار باشـــد.

 تـــالش بـــرای مانـــدن در خانـــه، اســـتفاده از ماســـک و فاصله گـــذاری در زمان 
خـــروج بـــرای کســـب و کار بهتریـــن راه مقابله بـــا کرونا در این شـــرایط اســـت.
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بســـیار زود اســـت که خطر ویروس 
منحـــوس ݡکرونـــا را ݡکـــم اهمیـــت 
دهیم! جلـــوه 

42

اینکـــه ســـتاد ملـــی کرونـــا شـــروع کســـب و کار هـــا را بـــه تدریـــج و بـــا رعایـــت 
پروتکل  هـــای بهداشـــتی آزاد اعـــالم می کنـــد، نشـــانه عـــدم وجـــود خطـــر کرونا 
نیســـت، بلکـــه بـــا توجه بـــه شـــرایط اقتصـــادی کشـــور در شـــرایط تحریم  های 

ظالمانـــه، یـــک اجبار اســـت.
رعایـــت مســـائل بهداشـــتی به خصـــوص اســـتفاده از ماســـک هنـــگام مواجه 

افـــراد بـــا یکدیگـــر به ویژه جلســـات، بســـیار اهمیـــت دارد. 
عدم اســـتفاده از ماســـک در جلســـات افتخار نیســـت، اســـتقبال از خطر برای 

خود و دیگران اســـت.
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توجـــه نکنیم یکی  توصیه ها  اگر به 
بود خواهیم  مبتالیان  از 

4۳

حتمـــا از خبر  هـــای افزایش شـــدید مبتالیـــان به ویـــروس منحـــوس کرونا که 
مجـــدد به مـــرز دو هـــزار نفـــر در روز نزدیک می شـــود اطـــالع دارید.

 اگـــر در رعایـــت توصیه   های بهداشـــتی دقـــت نکنیم، شـــاید ما نیز یـــک نفر از 
مبتالیـــان روز های  آینده باشـــیم.

پـــس باید بـــه توصیه   های بهداشـــتی نظیـــر در خانه مانـــدن، فاصله گـــذاری و 
اســـتفاده از ماســـک را رعایت کنیم.
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اخبــــــار ݡکرونا نبایــــد از خبـــــــــر اول 
رسانه ها حـذف شود!

44

از دیـــروز تـــا امروز تعـــداد مبتالیان بســـیار افزایش یافتـــه و به حـــدود ١400 نفر 
رســـیده است.

مردم شریف خراسان رضوی؛
 موج دوم ویروس منحوس کرونا در حال فعال شدن است.

 اکنون که الزم است به کسب و کار بپردازیم ، 
بایـــد بـــه پیش نیاز هـــای مقابلـــه با کرونـــا، کـــه در خانه مانـــدن و بعـــد رعایت 

توصیه هـــا به ویـــژه اســـتفاده از ماســـک اســـت، عمـــل کنیم.
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ݡکم توجهــــی به توصـــیــــــه هــا ݡکادر 
درمـــان را در معــــرض خطــــر جـــــدی 

قرار می دهد

45

و  مـــردم  روزه  و تالش  هـــای هشـــتاد  زحمـــات  توصــــیه ها،  بـــه  توجــــهی  کــــم 
مســـئولین، به ویـــژه کادر درمانـــی کشـــور برای مقــــابله با ویــــروس منحــــوس 
کــــرونا را در معـرض خــــطر جدی قـرار داده و باعث شده موج دوم کرونا در حال 

باشد. شدن  فعــــال 
ســـتاد مردمـــی پشــــتیبانی مقابلـــه بـــا کرونـــا، ضمـــن تشـــکراز اکثریـــت مردم 
کـــه توصیه هـــا را رعایـــت می کننـــد، و کادر درمانـــی کـــه همچنـــان در حـــال ایثار 
هســـتند، از اعضـــای ســـتاد ملـــی و اســـتانی کرونـــا تقاضـــا دارد بـــرای مقابله با 
مـــوج دوم کرونـــا و برخورد با کســـانی که بـــه توصیه ها عمل نمـــی کنند، مانند 

روز  های اول ســـال بســـیج شـــوند.



61

مقاومت مردم در مقابله با کرونا

 19 اردیبهشت 99

کرونا کرونا و پســـا  عواقب خطرناک 

46

نمی دانـــم چـــرا، امـــا می دانم در مصاحبـــه اولیـــن روزی که به لطف مســـئولین 
بخـــش خصوصـــی و دولتی اســـتان، وظیفـــه اجرایی ســـتاد مردمی    پشـــتیبانی 
مقابلـــه کرونـــای اســـتان  را بـــا عشـــق خدمـــت به مـــردم قبـــول کردم بـــا اینکه 
وظیفـــه ســـتاد مردمی    کمک بـــه ســـتاد مقابله بـــا کرونـــای اســـتان را به منظور 
تامیـــن نیـــاز بیمارســـتان   ها و  امکانـــات بهداشـــتی مـــردم، چون ضـــد عفونی، 
ماســـک و دســـتکش و... طراحی شـــده بود، لیکن سخن نخســـتی که بر زبانم 
جـــاری شـــد ایـــن بود کـــه باید عالوه بـــر مقابله بـــا ویـــروس کرونا به فکر پســـا 
کرونـــا کـــه آن زمان تصور می    کردم حداکثر دوماه بیشـــتر طول نخواهد کشـــید 

باشیم.
امـــا پـــس از هفتـــاد روز کـــه گویا هنـــوز بـــه نیمـــه راه مقابله بـــا ویـــروس کرونا 
نرســـیده ایم بـــا مشـــاهده اثرات منفی ســـنگین عواقـــب اقتصـــادی اجتماعی 
کرونـــا یاد آن ســـخن نخســـت افتـــادم که واقعـــا عواقـــب کرونا بســـی بیش از 

ویـــروس منحـــوس کرونا بـــوده و خواهـــد بود.
امروز با دوســـت و همکاری که برادر ایشـــان در خیابان طبرســـی مهمانپذیری 
دارد، صحبـــت می    کـــردم و شـــنیدم او کـــه 30 نفـــر پرســـنل دارد و انتظـــار آمدن 
مهمـــان ناخوانـــد  ه ای بنـــام کرونـــا را نداشـــته از محـــل پـــس انداز   هـــای خود و 
قـــرض گرفتـــن مبلغ قابـــل توجهی برای ایجـــاد امادگـــی پذیرایی از مســـافرین 
نـــوروزی در مهمانپذیـــر هزینـــه کـــرده به ایـــن امید کـــه بتواند با کســـب درآمد 
ایـــام نـــوروز ضمن پرداخت حقوق پرســـنل قرض   هـــا را داده و پـــس انداز خود 

را بیشـــتر کند.
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امـــا بـــا آمـــدن این ناخوانـــده منحـــوس و تعطیلـــی مهمانپذیـــری او مانـــده، با 
قرض   هـــا و پرســـنلی کـــه اگـــر حقـــوق بـــه آن ها نرســـاند زندگیشـــان متالشـــی 
می شـــود. ایـــن نمونه ایســـت کـــه اگـــر نگوییـــم کوچک امـــا نمونه   هـــای بس 

بزرگ تـــر نیـــز هســـت و خواهـــد بود.
بـــرای ایـــن پیامد   هـــا چه بایـــد کرد؟ به نظر می    رســـد نســـخه تســـهیالت بانکی 
بـــا ســـود اندکـــی ارزان تر بـــرای بنگاه   هـــای اقتصـــادی و کارآفرینان که بســـیاری 
از آن هـــا اصـــال اهـــل وام گرفتن نیســـتند و یـــا یک میلیـــون تومـــان وام خانوار 
و بســـته   های کاالی حمایتـــی 150 تـــا 250 هـــزار تومانی نمی    توان بـــا کرونا مقابله 

کرد.
الزم اســـت بـــه فوریت و بـــه موازات ســـتاد ملـــی مقابله با ویـــروس منحوس، 
ســـتاد ملـــی قوی تـــر زیـــر نظـــر مســـتقیم رهبر معظـــم انقـــالب و فرمانـــده کل 
قوای کشـــوری و در اســـتان   ها ستاد  ها با فرمولی که اســـتاندار خراسان رضوی 
»مثلث توســـعه اقتصادی« طراحـــی و در مورد اقتصاد اجرا نمـــوده با اختیارات 
فراتـــر از قوانین جاری زیر نظر ســـتاد ملی تشـــکیل و همه داشـــته   های دولتی 

و خصوصـــی کشـــور را برای کنتـــرل تاثیر اقتصادی پســـا کرونا پـــای کار آورند.
یقینا تاخیر در این امر ســـفره   های خالی بســـیاری _که برای دولت و بنگاه   های 

خصولتی و خصوصی خطرخواهد داشـــت_ با خود می    آورد.
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ینان و دولـــت همــــه در یک  ݡکارآفر
کشتݡی هستیم

47

کارآفرینـــان و بنـــگاه داران »کوچـــک، متوســـط و بـــزرگ« حتما شـــرایط کرونایی 
کشـــور را درک کـــرده و بـــا وجـــود خســـارت  های ســـنگینی کـــه ایـــن شـــرایط بـــر 
آن هـــا تحمیل نمـــوده، به احترام امام کریم مولود شـــبی چون امشـــب، زندگی 
کارگرانشـــان کـــه آنان را خانـــواده خود می داننـــد در نظر گرفته، لـــذا اگر تعطیل 
باشـــند یا نباشـــند تا آنجا کـــه بتوانند حتی با قـــرض گرفتن حقـــوق آن ها را کم 

یا زیـــاد پرداخـــت می کنند.
کرونا ویروســـی منحوس اســـت که معادالت اقتصادی اجتماعی همه جوامع 

از جمله ایران اســـالمی را تحت تاثیر قرار داده اســـت.
بایـــد همـــه به هم کمـــک کنیم تا این ویـــروس و عواقبی که از پـــس آن آمده و 

می آید را شکســـت دهیم.
دولـــت بـــه معنـــی همه قوا مـــی داننـــد اگر بنگاه  هـــای اقتصـــادی را ســـرپا نگه 

ندارنـــد پســـا کرونای بـــدی خواهیم داشـــت. 
کارآفرینـــان مـــی دانند و بـــه دولت می گویند همه در یک کشـــتی هســـتیم که 

اگـــر از کشـــتی مراقبت نکنیـــم همه خســـارت خواهیم دید.
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بـــــــــا  حاکمیتی  ســـــــتاد  پساݡکرونا 
یت رهبـــــــر معظـــم انقــــــالب  مــدیر
می خواهد / دولت نیاز به حمــایت 

همه ارکان  های نظام دارد

48

راهکار  هـــای دولت بـــرای مقابله با مشـــکالت اقتصـــادی ویـــروس کرونا دیگر 
جوابگـــو نیســـت و ایـــن خرابی   هـــا به جـــز با به میـــدان امـــدن تمام قـــد نظام، 

دولـــت و بخـــش خصوصی حل نمی شـــود.
امـــروز به شـــدت نیازمند رفتـــار اعتدالی همـــراه با روحیه انقالبـــی جهت کم اثر 
کردن مشـــکالت اقتصادی و اجتماعی ناشی از دشـــمنی به نام کرونا هستیم، 
افـــزود: آن چـــه که تا امـــروز در خصوص مقابله با مشـــکالت کرونا انجام شـــده 
در حد پیشـــبینی بوده و بهترین شـــکل مقابله را ســـتاد ملی و استانی مقابله 

با کرونا انجام داده اســـت.
ســـتاد مردمـــی مقابلـــه بـــا ویـــروس کرونـــا کـــه درکشـــور اولیـــن بار براســـاس 
ایده مهندس رزم حســـینی در اســـتاد خراســـان رضوی تشـــکیل شـــد تاکنون 
پاســـخگو نیـــاز بیمارســـتان   های اســـتان و بهداشـــتی مـــردم بـــوده و عملکرد 

خوبی را داشـــته اســـت. 
بحـــث عواقـــب کرونـــا پیش بینی شـــده نبـــود، از آن چـــه که در ایـــن خصوص 
فکـــر می    کردیم فراتـــر بوده و تطابق ندارد، بســـیاری از کســـب و کار   ها خوابیده 

اســـت و نمی    تـــوان پیـــش بینی کـــرد چه زمانـــی مجدد رونـــق می    گیرد.
بـــرای مقابلـــه با ویـــروس کرونا باید تمـــام عیار و با همـــه توان مقابلـــه کرد؛ به 
طـــور مثـــال دولت یـــک میلیون بـــه خانواده   هـــا پرداخت کـــرد کـــه دردی را دوا 
نمی    کنـــد و بســـته   های حمایتی بـــرای افرادی کـــه ماهیانه چند میلیـــون درآمد 
داشـــته اند جوابگـــو نیســـت و بنگاه   های اقتصـــادی کوچک متضرر شـــده اند؛ 
لـــذا اگـــر به صـــورت جدی کمک نشـــوند بعید اســـت بتواننـــد کارگـــران خود را 
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کنند. حفظ 
بخـــش خصوصی اگر خودشـــان مشـــکالت پیـــش رو را نتوانند بـــه کمک هم 
حـــل کنند خودشـــان ضربـــه می    خورند ما بـــرای ادامه مبـــارزه و مقابلـــه به یک 
ســـتاد حاکمیتـــی تحـــت امـــر مقام معظـــم رهبری نیـــاز داریـــم و باید بـــا رهبری 

مقـــام معظـــم رهبری این مشـــکالت را حـــل کنیم.
همیشـــه ما مشـــکالت را با مقاومت پشـــت ســـر گذاشـــتیم. دولت و ســـتاد 
مقابلـــه بـــا کرونـــا عواقـــب اقتصـــادی، اجتماعـــی و سیاســـی را در مـــدت 3 ماه 
توانســـت تـــا حـــدودی مدیریت کند، امـــا آن چه کـــه در حال حاضر وجـــود دارد 

دیگـــر بـــه تنهایـــی از تـــوان دولت و ســـتاد ملی به دور اســـت.
چند کمیته ســـتاد مردمـــی    از جمله کمیته تولیـــد، تامین نیرو، حفظ اشـــتغال  

بســـیار فعال بوده اند.
ســـتاد پشـــتیبانی مردمی مقابله با ویروس کرونا در خراســـان رضوی تشکیل 
شـــده از اســـتاندار، جمعی از فعاالن اقتصـــادی، رئیس اتاق بازرگانی خراســـان 
رضـــوی، نماینـــده مردم مشـــهد و کالت در مجلس شـــورای اســـالمی    بوده که 
ماموریـــت اصلـــی ما در این ســـتاد رفـــع نیاز بیمارســـتان  ها و بهداشـــتی مردم 

است. بوده 
مـــا در این ســـتاد در مـــدت زمـــان ده روز اول رفع نیاز بیمارســـتان  ها، در مدت 
زمـــان 15 روز رفـــع نیاز مـــردم که اعم از ماســـک، دســـتکش، مـــواد ضدعفونی 
و دســـتگاه   های الزم بـــرای بیمارســـتان  ها بـــود را نیـــز تامیـــن کردیـــم و جالـــب 
اســـت بدانید کمیته نیروی انســـانی در مدت کوتاهی توانســـت حدود 1200 نفر 

داوطلـــب را شناســـایی تا در صـــورت نیاز بـــه بیمارســـتان   ها کمک کنند.
نـــگاه مـــن به بحران کرونـــا چیزی دیگری اســـت و از آن چه که تصـــور می    کردیم 
فراتـــر و بزرگتر اســـت وشـــیوه   های کنونی جوابگوی پســـا کرونا نیســـت و باید 
شـــیوه نـــو و جدیـــدی بـــه وجـــود آورد تـــا بتوانـــد با ایـــن عواقـــب مقابلـــه کند، 
دولـــت، حاکمیـــت و بنـــگاه داری کشـــور بایـــد بدانند شـــرایط عادی نیســـت و 

برای  شـــرایط آینـــده باید تدبیر شـــود.
دولـــت هرچـــه را کـــه دارد باید هزینه عبـــور از بحران کنـــد. امروز بایـــد ارگان   ها، 
نهاد  ها، ســـازمان   ها و بخش خصوصی کشـــوری دســـت در دســـت هم دهند 
تـــا از ایـــن بحـــران عبـــور کنند، دورنمـــا این بحـــران در هـــر شـــاخه ای از اجتماع 
نیازمنـــد عزم ملی با اختیارات بســـیار قـــوی دارد، اختیاراتی فراتـــر از دولت و در 
حد حاکمیت باید در ســـتاد  ها باشـــد تا مشـــکالت حل شـــده و با توان بیشتر 
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با این مســـئله مقابله شـــود.
انصافـــا دولـــت، ســـتاد ملـــی، ســـتاد   های اســـتانی، بخش   هـــای مردمـــی    و کادر 
درمانـــی در مقابلـــه با کرونا بیـــش از انتظار عمل کردند اما ایـــن در کوتاه مدت 
توانســـته جوابگو باشـــد. حتما در موضـــوع مقابله با ویـــروس و درمان بعد از 
ایـــن نیز مشـــکلی نخواهد بود ولـــی برای مســـائل اقتصادی و اجتماعی پســـا 
کرونـــا حرکت بـــزرگ باید طراحی شـــود نباید فقط از دولت انتظار داشـــت بلکه 

همه باید بســـیج شوند.
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27 اردیبهشت 99

تــــــــاب آوری بنݡگاه  های اقتصــــــادی 
فعال در حوزه خدمــات و تجـارت به 
حداقل رسیده است

49

محمـــد حســـین روشـــنک، رئیـــس کمیســـیون تجارت اتاق مشـــهد هشـــدار 
داد: در حـــال حاضر تـــاب آوری بنگاه   هـــای اقتصادی فعال در حـــوزه خدمات و 
تجـــارت بـــه حداقل رســـیده و با شـــرایطی بحرانی دســـت به گریبان هســـتند. 
الزم اســـت بررســـی شـــود که تســـهیالت ارائه شـــده به این بنگاه   ها، با شرایط 
خاصـــی که دولـــت تعیین کرده، تا چـــه میزان می    توانـــد موثر واقع شـــود و گره 

از مشـــکالت آن ها بگشاید؟
و  خصوصـــی  بخـــش  ســـوی  از  مختلفـــی  پیشـــنهادات  تاکنـــون  افـــزود:  وی 
تشـــکل   های اقتصـــادی برای حمایـــت از ایـــن بنگاه   های اقتصادی ارائه شـــده 
اســـت. نگرانیم کـــه اقدام موثر و عاجلـــی برای این بخش   ها صـــورت نگیرد که 
اگـــر چنین شـــود، با بحـــران بیـــکاری در عرصه خدمـــات مواجه خواهیم شـــد. 
ایـــن عضو هیات نمایندگان اتاق مشـــهد بـــا بیان اینکه، شـــیوع بیماری کرونا 
مبـــادالت تجـــاری ایران بـــا بازار  هـــای جهانی را تحت الشـــعاع قـــرار داده، متذکر 
شـــد: سازمان بهداشـــت جهانی در ســـال 2008 پروتکلی را برای تمامی    کشور  ها 
تعریف نمود تا به اســـتناد آن، زیرســـاخت   های قرنطینه و امکانات بهداشـــتی 
نظیـــر تونل   هـــای ضدعفونـــی را در مرز  هـــای خـــود مســـتقر ســـازند. از زمـــان 
بـــروز ایـــن بحـــران، به واســـطه فراهم نبـــودن ایـــن امکانـــات و زیرســـاخت   ها، 
کشـــور  های همســـایه مرز  هـــای خـــود را بـــه روی کاال  هـــای صادراتـــی از ایـــران 

. بستند
وی اضافـــه کـــرد: در رایزنی   هـــای انجام شـــده بـــا این کشـــور  ها، تاکیـــد آن ها بر 
رعایـــت پروتکل   هـــای بهداشـــتی بـــود اما همچنان مشـــخص نیســـت که چه 
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 ، زمانی این امکانات مســـتقر و فعال می    شـــوند تا مســـیر  های صادرات کشور
از نـــو گشـــوده شـــود. در این بازه، خطر از دســـت رفتـــن فرصت   هـــا و بازار  های 

موجود نیز وجـــود دارد.
روشـــنک تاکیـــد کـــرد: باید بررســـی شـــود که چـــه کســـانی در آن برهـــه کوتاهی 
نمـــوده و امکانـــات الزم را فراهم نکردند تا امروز شـــاهد بـــروز این چالش   های 

جدی باشـــیم؟
دبیر ســـتاد مردمی مقابله با کرونا در خراســـان رضوی، گزارش مختصری را نیز 
از اقدامـــات انجـــام گرفته در بحث کمک رســـانی بـــه خط مقدم مقابلـــه با این 
بیمـــاری و حمایت از اقشـــار آســـیب پذیر جامعـــه ارائه و عنوان کـــرد: طی ١0 روز 
آغاز شـــیوع این بیمـــاری در خراســـان رضوی؛ ســـتاد مقابله با کرونای اســـتان 
توانســـت تمام نیاز بیمارســـتانی این خطـــه را تامین کند. تشـــکل   های بخش 
خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی، در این رابطه همراهی و مشـــارکتی ارزشـــمند 
داشـــتند. امیدواریم با تـــداوم این همدلی   هـــا از این بحران با ســـربلندی عبور 

کنیم.
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28 اردیبهشت 99

افزایش مجدد آمار فوتی های کرونا

50

اینکـــه ایـــن روزها تعـــداد درگذشـــگان کرونا به کمتـــر از 50 نفر در روز رســـیده، 
مربـــوط به زمانی اســـت کـــه تعداد مبتالیـــان به حـــدود 600 نفـــر در روز کاهش 

بود. یافته 
دقت کنیم چه رفتار اشـــتباهی داشـــته ایم که مجدد، تعـــداد مبتالیان، روزانه 

به 2100 نفر رســـیده است؟ 
امیدواریـــم از میان رفتـــگان احتمالـــِی مبتالیـــاِن 2100 نفـــر درآینـــده مثـــل آمـــار 
مبتالیان زیاد نشـــود. بـــا رعایت توصیه  هـــای کرونایی، مراقب خـــود و دیگران 

باشیم. 
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۳1 اردیبهشت 99

صحن  هـــای  زودی  بـــــه  یـــم  امیدوار
حرم رضـــوی با رعایـــت پروتکل  های 

شود بازگشـــایی  بهداشـــتی 

51

با تعهد و آمادگی رعایت کامل بهداشـــت مقابله با کرونا از طرف مردم شـــریف 
و  همت مســـئولین بـــرای فراهم کردن امکانـــات، امیدواریـــم صحن  های حرم 

امام رضا )ع( پس از تعطیالت عیدفطر بازگشـــایی شـــود.
همانگونـــه کـــه به تدریـــج فعالیت  هـــای اجتماعـــی، اداری، اقتصادی و کســـب 
، بـــا رعایـــت کامـــل پروتکل  هـــای کرونایـــی ازســـرگرفته شـــده و می شـــود؛  وکار
امیدواریـــم بـــزودی و بعـــداز روز هـــای تعطیـــالت عیـــد فطـــر، صحن  هـــای حرم 
مطهـــر امـــام مهربانی هـــا، حضـــرت رضـــا)ع(، بـــا حساســـیت در رعایت شـــیوه 
نامه  هـــای بهداشـــتی ونیـــز اســـتفاده حتمـــی از ماســـک، با تالش مســـئولین 
اســـتان، به ویـــژه خادمین آســـتان قدس، به روی عاشـــقان بازگشـــایی شـــود.
چنانچـــه این امر باتالش مســـئولین محقق گـــردد، حتما با حضـــور تدریجی و 
رعایـــت کامـــل دســـتورات بهداشـــتی، از زمان حرکت به ســـمت حـــرم مطهر تا 
برگشـــت، به ســـالمت خـــود و دیگر زائریـــن کمک، خشـــنودی امام رضـــا)ع( و 
تداوم بازگشـــایی کســـب وکارها، فعالیـــت اقتصـــادی، اداری وصحن  های حرم 

مطهـــر را به دنبال خواهد داشـــت.
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26 تیر 99

 ســتاد پشتیبانی مردمــی مقابلـــه با 
ݡکرونا اعــالم ݡکرد: آغاز پویش »نــذر 
ماسک« از خراسان رضوی

52

» نـــذر ماســـک« یک پویـــش بـــر گرفتـــه از واقعیت هـــا و ضرورت  هـــای جامعه 
اســـت. امروز باید برای ســـالمتی مردم اقدام کرد. هر کســـی به اندازه وسعش 

از یـــک تا هـــر تعداد ماســـک را به مـــردم اهدا کند.
ایـــن کـــه تولیـــد ماســـک در کشـــور افزایـــش یافتـــه اقـــدام بزرگـــی اســـت، این 
خ آن کاهـــش یافتـــه حائز اهمیت اســـت ولی ممکن اســـت کـــه بازهم  کـــه نـــر
عده ای نتوانند ماســـک را تهیه کنند و در این شـــرایط اقتصادی دچار مشکل 

ند . می شو
فعالیـــن اقتصـــادی و تـــک تـــک مـــردم بایـــد در ایـــن مهـــم نقـــش خـــود را ایفا 
کننـــد. از اصحاب رســـانه  در اســـتان می خواهیـــم تا در همراهی بـــا پویش »نذر 
ماســـک« از کارآفرینـــان بخش خصوصی بپرســـند که حاضرند چـــه وظیفه ای را 

به عهـــده بگیرند؟
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26 تیر 99

 هدف گذاری پویش »نذر ماسک«

5۳

محمد حســـین روشنک، دبیر ستاد پشـــتیبانی مردمی مقابله با کرونا استان 
خراســـان رضوی گفت: پویش »نذر ماســـک« از ســـوی دبیرخانه ستاد مردمی 
مقابلـــه بـــا کرونا اســـتان پیشـــنهاد شـــد و ما به شـــدت بـــه دنبال گســـترش 
این پویش هســـتیم. در گام اول تالش کردیم از افراد شـــناخته شـــده و دارای 
اعتبـــار دعـــوت کنیم تا با کمـــک این افراد، ماســـک و مـــواد ضدعفونی تهیه و 

بین مردم توزیع شـــود.
ح شـــده این اســـت که انشـــااهلل در فاصلـــه بین دو  پیشـــنهادی هـــم که مطر
عیـــد غدیـــر خـــم و عید ســـعید قربان، بســـته  هایی حـــاوی تعدادی ماســـک و 
شـــکالت به مردم هدیه بدهیم تا همه بتوانند موارد بهداشـــتی را به درســـتی 

کنند. رعایت 
اگـــر یک نفـــر بتواند ده عدد ماســـک همـــراه خود داشـــته باشـــد و در کوچه و 
خیابـــان بـــه افرادی کـــه ماســـک ندارند، هدیـــه بدهـــد، همین عمـــل او خیلی 
کمـــک کننـــده اســـت؛ چرا کـــه ممکن اســـت افـــرادی ناقل باشـــند و بـــا انجام 
همین عمل ســـاده ماسک زدن، از انتشـــار و ابتال به ویروس جلوگیری شود.
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9مرداد 99

حفظ جان و کشتن انسان ها چقدر 
ارزان است

54

همان گونـــه کـــه تاریـــخ درصد اندکـــی از ایثـــار دوران دفـــاع مقـــدس را ثبت و 
نســـل جوان امـــروز ناباورانـــه آن را مطالعه می    کننـــد این روز  هـــای کرونایی را 
گاه   ســـال   های دور آینـــده مردم آ

ً
نیـــز تاریخ به یادگار خواهد گذاشـــت و یقینا

خواهنـــد شـــد که در ایـــن دوران چه کســـانی برای حفـــظ جان انســـان   ها ایثار 
کـــرده و جـــان آدم   ها برای افـــرادی دیگر چقـــدر بی ارزش بوده اســـت.

همان گونـــه کـــه روی مین رفتن ها و شـــب به آب زدن   ها و ایثـــار و کمک   های 
آن روز  ها ســـخت اســـت، حتما باور واقعیت   های دوران کرونایی نیز ســـخت 
خواهـــد بـــود. بیاییـــد ایثار  ها و آدم کشـــی   های ایـــن دوران را بـــرای آینده ثبت 

کـــرده و بگوییم از آن چه بـــر ما رفت.
مقـــام معظم رهبری همان اختیاری را به ســـتاد مقابله بـــا کرونا محول کردند 
کـــه امام در دوران دفاع مقدس به ســـتاد  های پشـــتیبانی جنـــگ واگذار کرده 
بودند. پزشـــکان، پرســـتاران و پرســـنل خدمـــات در بیمارســـتان   ها، با وجود 

کـــم توجهی   هـــا دوباره یاد ایثارگـــران دوران دفاع مقـــدس را زنده کردند.
رهبـــر انقـــالب چنـــد بار ضمـــن قدردانـــی پدرانـــه درجـــه شـــهادت خدمت به 
ایثارگـــران کادر پزشـــکی اهـــدا نمودند. مردم بســـیاری با جان، مـــال و از همه 
مهم تـــر رعایـــت توصیه   هـــای بهداشـــتی با ویـــروس منحـــوس کرونـــا مبارزه 
کردنـــد. آنان که توانســـتند به مـــردم ضعیف در این شـــرایط کمـــک مؤمنانه 

کننـــد چه بســـیار بودند.
کارآفرینانـــی که خود با مشـــکالت فـــراوان مواجه بودند دســـت کارگران خود 
را گرفتند و نگذاشـــتند برای لقمه ای نان در به در شـــوند. روحانیون مجتهد 
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در بیمارســـتان   ها و غســـال خانه   ها و هرجایی که در توانشـــان بـــود در جهاد 
مقابلـــه بـــا کرونا شـــرکت کردند. تولیـــت آســـتان   های مبارکه به ویژه آســـتان 
قـــدس رضـــوی بـــا نوشـــیدن جامی    تلـــخ و بســـتن درب حرم   هـــا به ســـالمت 

مردم کمـــک کردند.
ائمـــه جمعـــه و جماعـــت بـــا تعطیـــل کـــردن نماز  هـــای جماعـــت در مقابله با 
کرونا کمر همت بســـتند. بســـیج و گروه   های جهادی دور هم جمع شـــدند تا 
از این روز  ها انســـانیت به یـــادگار بگذارند. خادمین بـــارگاه منور معصومین 

وقت خـــود را صرف کمـــک به نیازمنـــدان لطمه دیـــده از کرونا کردند.
شـــهردار و شورای شـــهر در مشـــهد پای کار آمدند و به کمک کادر پزشکی و 
مـــردم شـــتافتند. تشـــکل   های اقتصادی بخـــش خصوصی به ویـــژه اتاق   های 
کادر  و  بیمارســـتان   ها  کننـــده  تجهیـــز  اولیـــن  مجموعه   هـــا  زیـــر  و  بازرگانـــی 
درمانـــی بودند. رســـانه   ها به ویـــژه خبرنـــگاران در مطبوعات و فضـــای مجازی 
برای اطالع رســـانی مایه گذاشـــتند. بســـیاری ســـفر و گردش را کنار گذاشتند 

تا از گســـترش ویـــروس کرونا جلوگیـــری کنند.
کســـبه و بازاریـــان باصبـــر و تحمـــل و بســـتن مغازه   هـــا حاضر شـــدند به کادر 
درمـــان و نابـــودی ویـــروس کمـــک کننـــد. امـــام جمعه   هـــا »به ویـــژه آیت اهلل 
علم الهـــدی کـــه بـــه ســـختگیری معروف اســـت« از اولیـــن کســـانی بودند که 
تصمیمات ســـتاد ملـــی مقابله با کرونا را تایید  و اجـــرا نمودند. در مرحله اول 
مقابلـــه با کرونا بســـیاری از خانواده   هـــا با اینکه تنها چند خانـــه از هم فاصله 

داشـــتند، 70 روز بـــا درخانـــه ماندن از دیـــدن عزیزان خود محـــروم ماندند.
روز 13 فروردیـــن مـــردم با درخانه ماندن بی ســـابقه، نظر رهبری و ســـتاد ملی 
کرونـــا را اجـــرا کردنـــد. مقامـــات قـــوه قضائیه بـــا اینکـــه درگیر مبـــارزه جدی با 
فســـاد هســـتند، از تمام امکانات برای مقابله با کرونا که در اختیار داشـــتند، 

گرفتند. بهره 
امـــا در مقابـــل یادمـــان باشـــد و ثبـــت کنیـــم: ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا 

نتوانســـت چـــون دوران دفـــاع مقـــدس فرماندهـــی واحـــدی ایجـــاد کنـــد.
برخـــی از رســـانه   ها به ویـــژه صداوســـیما نتوانســـتند بســـیج عمومـــی    دوران 

دفـــاع مقـــدس را بـــرای مقابلـــه با کرونـــا ایجـــاد کنند.
در میانـــه میـــدان حملـــه به دشـــمنی بنـــام ویـــروس منحوس کرونـــا بعضی 
متولیـــان امـــر بـــا خوش بینـــی خـــط مقـــدم را ر  هـــا کردنـــد. افـــرادی بـــا عـــدم 
ماســـک زدن راحت آدم ُکشـــی کردند. با دعوت به جلســـه عزاداری برای ائمه 
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بزرگـــواری کـــه ســـالمت شـــیعیان را از عـــزاداری خود بیشـــتر دوســـت دارند، 
لعنـــت معصومیـــن را خـــود به ارمغـــان آورد.

عده ای با برگزاری جشـــن عروســـی و تولـــد در تاالر  ها و باغ   ها ســـالمت و جان 
مـــردم را بـــا خطر مواجـــه کردنـــد. تولیدکننده و بازاریـــان با بی انصافـــی و گران 
فروشـــی شـــرایط زندگی مردم را ســـخت تر کردند. بعضی از مســـئولین با عدم 
انجـــام وظیفـــه و کـــم فروشـــی در ســـاعات کار بـــه خط مقـــدم مبارزه بـــا کرونا 

خســـارت وارد کردند.
کســـی  کـــه  بی ســـوادی  دکتـــرای  کنکـــور  برگـــزاری  بـــا  مدعـــی  دانشـــمندان 
مشـــخص نمی    کند اگر در این شـــرایط برگزار نمی    شـــد، چه می    شـــد؟ ویروس 

را گســـترش دادنـــد.
بـــا اینکـــه پرســـتاران و پزشـــکان و کادر در مـــان با ایثـــار جان خـــود موج اول 
کرونـــا را در محاصـــره گرفتنـــد، متاســـفانه وزارت بهداشـــت و درمـــان با اعالم 
جشـــن پیـــروزی قبل از تحکیـــم و پدافنـــد خط مقـــدم فاجعه ای به بـــار آورد.
صـــدا و ســـیما بـــا انتقال اخبـــار کرونـــا به اولویـــت خبر پنجـــم به بعـــد، خیلی 
زود خـــط مقـــدم مقابله بـــا کرونا را کـــم رنگ کرد. اعضای ســـتاد ملـــی کرونا با 
مخالفـــت در برابر پیشـــنهاد اجباری کردن اســـتفاده از ماســـک که در ســـتاد 
ح شـــد شـــرایطی خطرناک و  کرونـــای خراســـان رضـــوی در فروردیـــن 99 مطـــر

کردند. ایجاد  کشـــنده 
اعضـــای شـــورای شـــهردار تهـــران بـــا لج بـــازی بـــرای فـــروش مجـــوز ورود بـــه 

ح ترافیـــک خســـارت فـــراوان بـــه بـــار آوردند. منطقـــه طـــر
آنـــان کـــه بایـــد دســـتورات رهبـــری را اجـــرا می    کردنـــد بـــا زخـــم زبـــان زدن بـــه 
کشـــور  های دیگر و گفتن اینکه »ما توانســـتیم و شـــما نتوانستید« آبروریزی 

کردند.
رئیـــس جمهـــور محتـــرم بـــا گفتـــن بعضـــی حرف   هـــای متناقـــض بـــا مقابلـــه 
درمقابـــل ویـــروس کـــه حتـــی خودشـــان نیز خیلـــی قبـــول ندارند بـــه اعتماد 
مـــردم خســـارت وارد کردنـــد. نماینـــدگان مردم در مجلس شـــورای اســـالمی 
   اقـــدام موُ ثـــری درمقابلـــه بـــا کرونا تا حـــاال انجـــام ندادنـــد. ســـخنگوی وزارت 
بهداشـــت بـــا دادن آمار  هـــای اشـــتباه، خبر  هـــای کرونـــا را به خنـــده دار ترین 

اخبـــار غم بـــار کشـــور تبدیـــل کردند.
تولیدکننـــدگان ماســـک و لـــوازم بهداشـــتی با کـــم و گران فروشـــی خطر برای 
جـــان مـــردم ایجـــاد نمودند. کاســـبان کرونا با پـــول به جیـــب زدن و متولیان 
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کنتـــرل بـــا کم توجهـــی چند هزار نفر را به کشـــتن دادنـــد. و... اینـــان چه ارزان 
جان مـــردم را فروختند.

امیدوارم این اشـــک نوشـــته قلـــم باقی بماند تـــا روزی که مـــن نخواهم بود، 
مـــردم بخواننـــد و بدانند حفظ جـــان و یا کشـــتن آدم   ها در روز  هـــای کرونایی 
چقـــدر ارزان بـــوده اســـت. نبرد با دشـــمنی کـــه تجدید قـــوا کرده ادامـــه دارد. 
ســـالح دفاعی آماده نشـــده، مشخص نیســـت کرونا در این نبرد نابرابر کدام 
یـــک از مـــا را با خـــود خواهد بـــرد. بیاییـــد چـــون دوران دفاع مقـــدس از خود 

تاریخ درخشـــان بـــرای فرزندان مـــان به یـــادگار بگذاریم.



77

مقاومت مردم در مقابله با کرونا

 15مرداد 99

غدیــــر با نذرسالمتـــی؛
 ماســـــک به جای پول نو

55

اکنـــون که نـــذر ماســـک بحمـــداهلل در خراســـان رضوی با اســـتقبال وســـیع از 
ح شـــده  طـــرف مـــردم و مســـئولین مواجـــه گردیده و این ســـوال بســـیار مطر
و می شـــود کـــه چگونـــه می    توانیـــم در ایـــن پویـــش برای حفـــظ جان مـــردم در 

مقابـــل ویـــروس منحوس کرونـــا مشـــارکت کنیم؟
ســـتاد مردمی    پشـــتیبانی مقابلـــه بـــا کرونـــای اســـتان خراســـان رضـــوی کـــه از 
ابتـــدا بر اســـاس »عـــدم ایجـــاد تمرکـــز« فعالیت   های خود را شـــروع نمـــوده در 
خصـــوص »نـــذر ماســـک« نیز بر پایه عـــدم تمرکـــز و خود محـــوری، این پویش 
را برنامـــه ریـــزی و اعالم نموده هر ســـازمان و هـــر فردی می    تواند خـــود با خرید 
ماســـک، آن را در کوچـــه و خیابـــان بین مردمی    که ماســـک ندارنـــد، توزیع کند.
بهتریـــن عیـــدی و هدیـــه در ایـــام دهـــه مبـــارک امامـــت و والیـــت و عیـــد بزرگ 
غدیرخـــم عیـــد امامـــت مـــوال علـــی)ع( نذر ماســـک همراه با شـــکالت اســـت. 
اقدامی    کـــه می    توانـــد جـــان جمعـــی از مجاوریـــن و زائریـــن امـــام مهربانی   هـــا و 

عالقمنـــدان صاحـــب ذوالفقـــار را از خطـــر ویـــروس کرونـــا نجـــات دهد.
به ســـادات محترم و معزز نیز پیشـــنهاد می شـــود با مشـــارکت در نذر ماسک 

امســـال به جای پول نو ماســـک و شـــکالت عیدی بدهند.
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16مرداد 99

باور کنید از مرگ نمی ترسم!

56

روزی در دوران دفـــاع مقـــدس همزمـــان بـــا ایـــن که شـــاهد اســـتقبال از پیکر 
پاک 488 شـــهید ســـرافراز و بدرقه 5700 رزمنده بســـیجی جان برکـــف بودم، در 
دل بـــا خود گفتم خدایـــا این چه ایثاری اســـت که خانواده این بســـیجی   ها که 
، پـــدر و برادر آن ها یکی از شـــهدا در تشـــییع  می داننـــد احتمـــاال فرزند، همســـر
بعـــدی خواهـــد بـــود بـــا این وجـــود بـــا عشـــق در تشـــییع و بدرقه شـــرکت و با 

ایمان راســـخ بـــرای پیـــروزی رزمندگان دعـــا می    کنند.
آن زمان هر کس نمی دانســـت، من به دلیل کارم می دانســـتم این بســـیجیان 
نـــه بـــرای نـــام و درجـــه به جبهـــه می    رونـــد و نه بـــرای نان و ســـابقه. بلکـــه برای 
دفـــاع از نـــام، خـــاک و ناموس ایران اســـالمی    جان برکف گرفته و به خوزســـتان 
عزیـــز برای جنگ با دشـــمن صدامـــی     که تمامی  دنیا در آن زمان، پشـــتش بود 

می    روند.
، فداکاری و عشـــق مردم ایران اشـــک می    ریختـــم و غبطه  آن روز بـــه ایـــن ایثـــار
می    خـــوردم اما افســـوس نمی    خـــوردم که چرا ایـــن رزمندگان که همگیشـــان از 

جمله برادرم که خانواده   هایشـــان هســـتند، شـــهید، جانباز و اســـیر شوند.
امـــا امـــروز اشـــک می    ریـــزم و افســـوس می    خـــورم. شـــب و روز نـــدارم کـــه چـــرا 
کـــم کاری مـــن و امثـــال مـــن در مقابلـــه با ویـــروس منحـــوس کرونـــا جمعی از 
هموطنـــان عزیزمـــان را میهمـــان قبرســـتان کرونایـــی در همـــه جای کشـــور از 

جملـــه خراســـان رضـــوی می    کند.
دلم برای بســـتگان آن ها می    ســـوزد که اجـــازه ندارند بر مزار عزیزانشـــان حاضر 
شـــوند. در حالـــی کـــه اگـــر مـــن و امثال مـــن درســـت عمـــل می    کردیـــم و فقط 
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مردم را به ماســـک زدن و رعایت توصیه   های بهداشـــتی تشـــویق و در صورت 
تـــوان بـــا خواهش یا اصرار مجبورشـــان می    کردیم، می    توانســـتیم جان حداقل 
هفتـــاد درصـــد آن هـــا را که امروز در بین ما نیســـتند و کســـانی کـــه هنوز مبتال 

دهیم. نجات  نشـــده اند، 
آنـــان کـــه در دفـــاع مقدس بـــه جنـــگ صـــدام و صدامیان رفتـــه بودنـــد و کادر 
درمانـــی کـــه امـــروز در بیمارســـتان   ها بـــرای حفـــظ جـــان هموطنـــان در نبـــرد با 
ویـــروس کرونـــا ایثـــار می    کننـــد، هدفـــی متعالـــی داشـــته و دارنـــد و بـــا خداوند 

معاملـــه کـــرده بودنـــد و می    کنند.
امـــا مـــن و شـــما کـــه در انجـــام وظیفـــه کوتاهـــی کـــرده و یـــا بـــا عـــدم رعایـــت 
توصیه   هـــای بهداشـــتی و ماســـک نـــزدن جان خـــود، بســـتگان و هموطنان را 

فـــدا می    کنیـــم کجـــای کار قـــرار داریـــم؟
پویش »نذر ماســـک« فقط بهانه یادآوری حفظ جان خود و هموطنان اســـت، 
لطفـــا بیایید و باعشـــق در این پویش شـــرکت کنیـــم و در ایام دهـــه امامت و 

والیت ماســـک نـــذر کنیم و هدیه دهیم. شـــاید با ایثار جانـــی را خریدیم.
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 18 مرداد 99

، تعطیلـــــــی و  ݡکــــــــــاش ݡکنکــــــــــور
مسافرت ها، زحمات را خراب نکنند 

57

توصیه  هـــای مقـــام معظم رهبری و کوشـــش مـــردم و البته خدمـــات دولت نه 
در مرکـــز، بلکـــه در اســـتان ها در مقابله با ویـــروس منحوس کرونـــا، آمار جان 

دادن عزیـــزان مـــان را تقریبا به نصف کاهش داده اســـت.
ح مشـــارکت در پویـــش »نذر  در اســـتان خراســـان رضـــوی ســـتاد مردمـــی طـــر
ح و پیگیـــری کردنـــد که بحمـــداهلل با یـــاری مـــردم و خیرین و  ماســـک« را مطـــر
مســـئولین اســـتان توفیق قابل توجهی در تبلیغ اســـتفاده از ماسک و نذر آن 
حاصـــل گردیده که همچنان و انشـــاءاهلل تا نابودی کرونـــا ادامه خواهد یافت 
اما ســـه روز تعطیلی آخر هفته و مســـافرین تفریحی در شـــرایط بمبـــاران کرونا 
کـــه بـــرای جان مـــردم احتـــرام قائل نشـــده و نمی شـــوند باعـــث نگرانـــی مردم 

انســـان دوســـت و کادر درمانی کشور شـــده است.
آنـــان که توصیه  های بهداشـــتی را رعایـــت نمی کنند و حاضر نیســـتند تفریح و 
مســـافرت  های غیر کاری را به آینده موکول کنند، بایـــد بدانند که با عدم توجه 
به توصیه ها مســـئول جـــان هموطنان خـــود به ویژه کادر درمانی هســـتند که 

ماه هاســـت جان برکـــف از جان مردم حراســـت می کنند.
اینکـــه فـــرودگاه مهرآبـــاد اعالم می کنـــد پرواز ها بـــه نزدیک چهارصـــد فروند در 
روز رســـیده و ترافیک جاده  های شـــمال و خراســـان رضوی ســـنگین است در 

کنار برگـــزاری کنکـــور، خبر های خوبی بـــرای مقابله با کرونا نیســـت.
ایـــن نگرانـــی وجود دارد که برگزاری کنکور، مســـافرت  های ایـــن چند روز باعث 
شـــود در روز هـــای آینـــده آمـــار کســـانی کـــه در دام کرونـــا گرفتـــار می شـــوند و 

هم وطنانـــی که جـــان می دهنـــد، افزایـــش یابد.
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 20 مرداد 99

تکذیب یا تایید آمار تلفات کرونایی 
دردی را دوا نمی کند!

58

ایـــن که تلفات کرونا در هر شهرســـتان و در نهایت کشـــور چه تعـــدادی بوده 
اســـت را می شـــود از مســـئولین آرامســـتان   های کرونا ســـوال کرد بـــه تکذیب 
و تاییـــد نیـــاز نیســـت. آمار  ها در قبرســـتان   ها مشـــخص اســـت. باید بـــا مردم 
صادقانـــه صحبـــت کرد و خطر بزرگ کرونا را یادآور شـــد تـــا در جهت حفظ جان 

خود تـــالش کنند.
مســـئولین کـــه واقعا شـــب و روز تـــالش می    کنند تا بـــا کرونا مقابله شـــود چه 
نیـــازی دارند کـــه برای موفـــق جلـــوه دادن عملکرد خـــود وضعیـــت را مطلوب 

اعـــالم و جـــان مـــردم را با خطر مواجـــه کنند؟
چرا در شـــرایط کشـــتار شـــدید مردم به وســـیله ویروس منحـــوس کرونا اجازه 
داده شـــد در روز  های تعطیل گذشـــته میلیون   ها نفر به ســـفر تفریحی شمال 

برونـــد و یا کنکور برگزار شـــود؟
چرا به مردم واضح نمی    گوییم ســـرور و ســـاالر شـــهدا حضرت امام حسین) ع( 
و باب الحوائج حضرت ابوالفضل)ع( راضی نیســـتند به خاطر عزاداری عاشـــورا 

و تاســـوعا هزاران نفر از شـــیعیان موال علی)ع( جان خود را از دســـت بدهند؟
چـــرا به مـــردم نمی    گوییـــم فرزندان ایـــن ملت که مســـئولیت درمـــان بیماران 
کرونایـــی را بـــه عهـــده دارنـــد بیـــش از شـــش مـــاه اســـت شـــب و روز ندارند و 
بـــا اینکه خســـته شـــده و جلوی چشـــم خـــود جمعی از همـــکاران خـــود را فدا 
کرده انـــد بـــا ایـــن وجـــود بـــه احترام ســـوگند پزشـــکی و عشـــق بـــه هم وطنان، 
فـــداکاری و جان فشـــانی می    کنند. نباید با ِگـــرادادن به ویـــروس کرونا به آن ها 

ظلـــم کنیم.
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چرا بـــه مردم نمی    گوییـــم نباید با نادیـــده گرفتن توصیه   های پزشـــکی و انجام 
مســـافرت   های تفریحی برای مردم و کادر ایثارگر پزشـــکی بیش از این مشکل 
ایجـــاد کنیـــد و اگـــر ایـــن کار را انجام دهیـــد نظام آن قـــدر توان دارد کـــه برخورد 

کند. قانونی 
چـــرا به مردم نمی    گوییم کاســـبان کنکـــور و جمعی اندکی از مداحـــان حرفه ای 
آنقـــدر قدرتمنـــد شـــده اند که مقابله با آن ها ســـخت شـــده اســـت. تـــا مردم و 
عاشـــقان ســـاالر شـــهدای کربال که در ایام محرم عزاداری عاشـــورا را با جان و در 

خلوت کرونایی خود با ســـیل اشـــک برگـــزار می    کنند، تصمیـــم بگیرند.
چـــرا برای محـــرم از آیت اهلل علـــم الهدی نماینـــده محترم مقـــام معظم رهبری 
در خراســـان رضوی و امام جمعه مشـــهد مقدس که به خاطر حفظ ســـالمتی 
و جـــان مـــردم دیدار عید مبارک غدیر خم موال علی)ع( را که عاشـــق آن اســـت، 

تعطیل می    کنـــد درس نمی    گیریم؟
بـــا توجه بـــه بیانات مقـــام معظم رهبـــری برای حفظ ســـالمتی و جان مـــردم در 
، مراجع  مقابـــل ویروس منحـــوس کرونا، چـــرا بعضی از متولیـــان اداره کشـــور
محتـــرم تقلیـــد، روحانیـــت معـــزز و پیر غالمان ســـرور و ســـاالر شـــهدا در این 
شـــرایط برای حفـــظ جان عاشـــقان ائمه)ع( به صـــورت جـــدی در جهت توجیه 

جامعه انجـــام وظیفـــه نمی    کنند؟
محـــرم و عاشـــورا تمام وجود همه مســـلمان جهان _به ویـــژه ایرانیان که همه 
هیئتی انـــد_ محســـوب بـــوده و هســـت امـــا به احتـــرام محـــرم و عاشـــورا برای 

حفـــظ جان مـــردم ارزش قائل شـــویم.
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26مرداد 99

ناݡگفته  های مصاحبه
معاون وزیر بهداشت

59

خداقـــوت بـــه همـــکاران در ســـتاد مردمی    پشـــتیبانی مقابله با کرونا خراســـان 
، ایثارگر و  رضوی، دیشـــب مصاحبـــه آقای دکتـــر حریرچی معـــاون کل دلســـوز

پـــای کار وزارت بهداشـــت و درمـــان را از تلویزیون مشـــاهده کردیم.
تشـــکر می کنـــم از ایـــن مدیرخوب کشـــور عزیزمان کـــه چندماه بعـــد از اینکه 
ســـتاد مردمی مقابله با کرونا خراســـان رضـــوی با تدبیر حضـــرت آیت اهلل علم 
الهـــدی، نماینـــده مقام معظم رهبری و آقای رزم حســـینی اســـتاندار خراســـان 
ح موفق  رضـــوی »نذر ماســـک« اعالم و اجرا نموده اســـت، بدون اشـــاره بـــه طر
اجرا شـــده در ســـتاد مردمی    خراســـان رضوی از مردم خواســـتند »نذر ماسک« 

دهند! انجام 
ســـتاد  هشـــدار  های  و  یادداشـــت  در  کـــه  را  دیگـــری  حرف   هـــای  البتـــه 
مردمی    پشـــتیبانی مقابلـــه بـــا کرونای اســـتان خراســـان رضـــوی از اول اســـفند 
1398 بار  ها و بار  ها نوشـــته و گفته شـــده و گفته می شـــود را نیز بـــرای اولین بار 

بـــدون اشـــاره بـــه نـــام خراســـان رضـــوی فرمودند.
ایشـــان به اعتراض ســـتاد مردمی    این اســـتان که چرا وزارت بهداشت و درمان 
خیلـــی زود مـــارش پیـــروزی بـــر ویـــروس کرونـــا را بعـــد از مـــوج اول نواختنـــد و 
جشـــن پیـــروزی قبل از تحکیـــم خاکریز  هـــا گرفتند و بـــه کشـــور  های دیگر نیز 

زخم زبـــان زدند، اشـــاره ننمودند.
جنـــاب دکتـــر عزیز نگفتند چـــرا حاال نیز بـــدون توجه بـــه ایثـــار کادر درمانی که 
بیـــش از شـــش ماه اســـت برای درمـــان مـــردم جان فشـــانی می    کننـــد، جناب 
، بازگشـــایی  نمکـــی کـــه صاحب اختیـــار کامل هســـتند بـــرای برگـــزاری کنکـــور
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مـــدارس و کالس   هـــا و.... برنامه   های مداحـــان حرف  های، زیر بـــار زور می    رود و 
جلو مســـافرت   های تفریحی و غیـــرکاری که قاتل مردم هســـتند را با زور قانون 
نمی    گیـــرد؟ و نمی    گوید چرا حاضر نیســـت حکومت نظامی    ســـالمت که همراه 
با اجباری کردن اســـتفاده از ماســـک 5ماه قبل از طرف ســـتاد مردمی    خراسان 
رضوی پیشـــنهاد شـــده اعالم کننـــد و فوتی   های واقعـــی کرونا را که شـــاهد آن 
قبرســـتان   ها شـــهر  ها هســـتند، شـــفاف نمی    کننـــد تـــا مـــردم بدانند چـــه خبر 
اســـت و چـــرا باید بـــه توصیه   های بهداشـــتی به خصوص اســـتفاده از ماســـک 

کنند. توجه 
جنـــاب آقـــای دکتر نمکی که خود جـــان برکف در جنگ با ویـــروس کرونا حاضر 
هســـتند و اختیـــارات وســـیعی از طـــرف مقـــام معظـــم رهبـــری دارند چـــرا نظام 
درمانـــی و تامین اجتماعی را بـــه درمان رایگان بیمـــاران کرونایی ملزم و مجبور 

؟ نمی    کند
مقـــام معظم رهبری به درخواســـت   های آقـــای دکتر نمکی اهمیـــت می    دهند، 
ســـوال اینجاســـت چرا این وزیر خـــوب و موفق حاال که بر اســـاس پیشـــنهاد 
ســـتاد مردمی    خراســـان رضـــوی کـــه در فروردیـــن مـــاه همـــراه بـــا اهـــداء درجه 
شـــهادت بـــرای کادر درمـــان ارائـــه گردیـــده، چـــرا »درجـــه ایثـــار« را نیـــز بـــرای 
کادر درمانـــی بـــه مقـــداری کـــه در دوران مبـــارزه بـــا ایـــن ویروس منحـــوس در 
بیمارســـتان   ها مشـــغول خدمـــت بوده انـــد، خدمـــت مقـــام معظـــم رهبـــری 

تقدیـــم نمی    کننـــد؟
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 ۳0 مرداد 99

ضرورت تداوم توجه به پروتکل  های 
موفقیت  های  وجـــود  با  بهداشــتی 
حاصل شده

60

برآوردهـــا نشـــان می دهد نتیجـــه تالش هـــا در رعایت اســـتفاده از ماســـک در 
اســـتان خراســـان رضوی عالی بوده اســـت.

پـــروردگار متعـــال را شـــاکریم به لطف موال حضـــرت رضا)ع( و کوشـــش فراوان 
فعالیـــن و مدیـــران عالی رتبه اســـتان، کادر پزشـــکی و همت مردم ایـــن روزها 
وضعیت کرونا در اســـتان نســـبتا تحت کنترل قـــرار گرفته و عزیـــزان کمتری را 

از دســـت می دهیم.
اگـــر واقعـــا برگـــزاری کنکور و ایام عزاداری عاشـــقان موال ســـاالر شـــهدا حضرت 
امـــام حســـین)ع( و یـــاران باوفایش کم دقتی و بی توجهی شـــود، جـــای نگرانی 

جـــدی بـــرای بیســـت روز آینده به ویژه در مشـــهد مقدس وجـــود دارد.
عاجزانـــه از مـــردم شـــریف اســـتان تقاضـــا می شـــود بـــا رعایـــت توصیه  هـــای 
بهداشـــتی و پیوستن به پوشـــش و پویش »نذر ماســـک« و حضور با احتیاط 
در مراســـمات و عـــزاداری تـــالش نمایند، شـــرایط رو بـــه کنترل نســـبی کرونا در 

اســـتان متوقف نشـــود.
برگزاری کنکور واقعا اشـــتباه بود که به هشـــدارها توجه نشـــد و در حال انجام 
اســـت ولـــی اکنون کـــه ایام عـــزاداری عاشـــورای حســـینی)ع( را پیـــش رو داریم 
می توانیـــم بـــا توجـــه و دقـــت در رعایت پروتکل  هـــای بهداشـــتی و عدم تجمع 
و تشـــویق مـــردم با پویش »نذر ماســـک« و انشـــااهلل توســـل بـــه عنایت  های 
حضـــرت ابوالفضل)ع( از ایـــن مرحله با کمترین آمار ابتـــال و فوت عبور کنیم و 

به شکســـت کامل کرونا امیدوار باشـــیم.
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 1 شهریور99

چگونه در پویش
»نذر ماسک«شرکت کنیم؟

61

با آغاز پویش نذر ماســـک ســـتاد مردمی    پشـــتیبانی مقابله با کرونای خراسان 
رضوی و پیش از آن که این حرکت کشـــوری و حتی جهانی شـــود، اعالم گردید 
پویـــش »نـــذر ماســـک« خراســـان رضـــوی غیـــر متمرکز و بـــدون جمـــع آوری در 

کمیته پیگیری پویش نذر ماســـک اســـت.
مجـــدد تاکیـــد می    کنیـــم هـــر فـــرد و ســـازمانی کـــه می    خواهـــد در ایـــن پویـــش 
مردمی    ســـالمت محور نجات جان انسان   ها مشـــارکت نماید، خود مستقیما 
نســـبت به تهیه و توزیع ماســـک اقدام کند و یا از طریق خیریه   ها و سازمان   ها 
و نهاد  هـــای اجتماعی مانند کمیتـــه امداد امام خمینی)س(، بهزیســـتی هالل 
احمـــر، هیئت   هـــای مذهبـــی، داروخانه   هـــا مورد اعتمـــاد خود و جامعـــه یاوری 

اتـــاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشـــاورزی خراســـان رضـــوی اقدام کنند.
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 1 شهریور99

رعــــــــایت  بــــا  را  پزشــــــک  روز  ݡکاش 
قــــــــــدر  ݡکرونایـــــــی  توصیـــــــــــه  های 
می دانستیم

62

در یادداشـــت  های قبـــل یادآوری شـــد؛ با توجه بـــه برگزاری آزمون سراســـری با 
»کاســـبان کنکور«این حوزه و عدم رعایت توصیه  های پزشـــکی کرونایی  فشار
در بعضی از هیئت ها که توسط»کاســـبان عزاداری«اداره می شـــود از یک طرف 
و لجبـــازی کســـانی که بـــه توصیه هـــا به ویژه در خصوص اســـتفاده از ماســـک 
دهـــان کجـــی می کننـــد از طـــرف دیگر و عـــدم نظـــارت قانونـــی و اجبـــاری کردن 
اســـتفاده از ماســـک حتـــی در مکان  های رســـمی برخـــالف آن چه در جلســـات 
گـــزارش می شـــود این روزها شـــاهد هســـتیم هدیه خوبـــی بـــرای کادر درمانی 
که بیش از شـــش ماه اســـت برای کمـــک و درمان بیماران کرونای شـــب و روز 

ندارند در دســـت نداریم.
آن چـــه مســـلم اســـت باتوجـــه به شـــرایطی که شـــاهد هســـتیم اگر اوضـــاع به 
 بســـیار ســـنگین و مرگبارتر 

ً
همین شـــکل ادامـــه یابد موج ســـوم کرونـــا یقینا

خواهـــد بـــود. بـــه نظـــر نمی رســـد در ایـــن وضعیـــت سیاســـی و اجتماعـــی و 
مدیریت و دهان کجی که از ســـوی عده ای در کشـــور وجود دارد کاری از کســـی 

ســـاخته باشـــد و شـــرایط به همیـــن شـــکل ادامه خواهد داشـــت.
تنهـــا اقدامی که مردم مظلوم کشـــور و رعایت کنندگان توصیه ها و دلســـوزان 
حفظ ســـالمتی و جان عاشقان امام حســـین )ع( در این روزها می توانند انجام 
دهنـــد، دعا برای ســـالمتی کادر درمانی و پزشـــکان ایثارگر اســـت و متاســـفانه 
تقاضـــا از متولیان قبرســـتان  های کرونایی بـــرای ایجاد آمادگـــی و فراهم کردن 

امکانـــات ســـه برابری بـــا توجه به در پیش بودن موج ســـوم کرونا اســـت.
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چرا وزیر محرتم بهــداشت و درمان 
رهبــری  معظـــم  مقــام  طــرف  از  ݡکه 
اختیار کامل دارند با سالمت و جان 

مردم تعارف می کنند؟

6۳

ســـتاد مردمی پشـــتیبانی مقابله با کرونای خراســـان رضوی در اوایل فروردین 
پیشـــنهاد برقراری شرایط ویژه ســـالمت را ارائه و در خواست نمود تا سرکوب 
دشـــمنی به نام کرونا، ســـفر  های غیـــر کاری ممنوع شـــود که متاســـفانه مورد 

توجه قـــرار نگرفت.
اکنـــون کـــه ثابت شـــده ســـفر ها عامل اصلی گســـترش ویـــروس کرونـــا بوده 
اســـت، چـــرا جناب آقای دکتـــر نمکی و همـــکاران، که خود بیش از شـــش ماه 
اســـت جـــان برکف در نبـــرد با این ویروس منحوس هســـتند و شـــب و روز در 
میـــدان حاضر اند، مماشـــات می کننـــد و بـــا اختیاراتی که از طـــرف رهبر معظم 
انقالب اســـالمی برخوردار هستند، برای ممنوعیت ســـفر های غیر کاری اقدام 
نمی کننـــد و بـــا خواهش و تمنـــا از افرادی که با ســـفر های غیرضـــروری به جان 

خـــود و جامعه رحم نمی کننـــد، می خواهند ســـفر نکنند؟
ســـالمتی و جان مردم وظیفه حاکمیت اســـت که اختیار آن به وزیر بهداشـــت 
و درمـــان محول گردیده، و ســـوال این اســـت کـــه چرا از اختیـــار حاکمیت برای 

حفظ ســـالمتی و جان مردم اســـتفاده نمی شود؟
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امام حسنی)ع( انسانیت را
با ارزش می دانستند

64

اینکـــه چـــرا حضـــرت ابوالفضـــل )ع( در بیـــن تمـــام جوامـــع مســـلمان و غیـــر 
مســـلمان عزیز و قهرمان شـــناخته می شـــود را باید در خلوص و انسان کامل 
بودن آن ســـّقا و با لبان تشـــنه در آب بر آب ریختن او جســـتجو کـــرد اگر نه که 
در عرصـــه کربـــال همگی در رکاب ســـرور و ســـاالر شـــهیدان و به درجاتـــی از این 
الگـــوی انســـانیت بـــوده و جان خـــود را ایثار کرده و درراه خدا شـــهید شـــدند.

از تاریـــخ زندگـــی حضرت عبـــاس )ع( که بازرگانـــی موفق و امانـــت دار بوده اند، 
مطالـــب زیـــادی نقل نشـــده و یـــا توفیـــق مطالعـــه آن را نداشـــته ام. اما همان 
مقدار که شـــنیده شـــده، نشـــان می دهد حضرت ابوالفضل)ع( در تمام دوران 
زندگـــی، مـــددکار نیازمنـــدان، وفـــادار والیت و آماده شـــهادت و انســـان کامل 

بوده اســـت.
رمـــز محبـــوب و عزیـــز بـــودن حضـــرت عبـــاس)ع( در تمـــام جوامـــع، همـــان 
انســـانیت و ســـرباز و گـــوش به فرمـــان والیت و عـــدم برداشـــتن قدمی بدون 
رد پای موالیش امام حســـین)ع( در هر شـــرایطی اســـت، کـــه درنهایت نیز مزد 

خـــود را از پـــروردگار متعـــال با شـــهادت در دفـــاع از والیـــت گرفت.
در تاریـــخ معاصـــر نیـــز چـــون ابوالفضـــل)ع( زیـــاد داشـــته و داریـــم، همت هـــا، 
باکری هـــا، همدانی هـــا، شوشـــتری ها و... گل ســـر ســـبد آن هـــا ســـرباز وطـــن، 
مرید والیت، عاشـــق مردم، انســـان کامل حاج قاســـم ســـلیمانی که مردم دنیا 

عاشـــقانه دوســـتش دارند.
حاج قاســـم که چون افراد بســـیار اندک مدعی دروغین که هرجا به نفعشـــان 

بوده و باشـــد خود را از همه مســـلمان تر و فدایی تر معرفـــی می کنند نبود.
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همـــان انـــدک مداحـــان و ممبری هـــا کـــه در عزاداری هـــا و مقابلـــه بـــا ویروس 
منحـــوس کرونـــا اطاعـــت از مشـــی مقام معظـــم رهبـــری »»که این شـــب ها در 
حســـینیه امام خمینی)س( تنهایی اشـــک میریزد و به جان انسان  های عالم 
به ویژه شـــیعیان مـــوال دعا می کنند «« و امـــر والیت را نادیده گرفتـــه و عزاداری 
بدون رعایت دســـتورات ســـتاد ملی مقابله با کرونا را تبلیغ و ســـالمتی و جان 
مـــردم را فدای آن چه خود می خواهند می کنند و ســـفر شـــمال در ایام عزاداری 

در پیـــش می گیرنـــد را می گویم
حـــاج قاســـم محبـــوب انســـان  های دنیـــا، چـــون عبـــاس علـــی)ع( بـــه درجاتی 
انســـان کامل بود و انســـانیت را دوســـت داشـــت، لذا محبوب انسان ها شد 
و توفیق نشســـتن بر ســـفره اربابش حضرت ابوالفضل )ع( را در بهشت از آِن 
خـــود کرد. همه ما رفتنی هســـتیم اما تاریـــخ باقی می ماند و آینـــدگان خواهند 
دانســـت انســـان ها در این شرایط ســـخت چه کســـانی بوده اند. عزاداری  های 
شـــما عاشـــقان عزادار عاشـــورا که شـــرایط کرونایی باعـــث شـــده در تنهایی و 
خلـــوت و یا بـــا رعایت توصیه ها اشـــک بریزید و صبر پیشـــه و نذر هـــا را به نذر 

همدلـــی و ماســـک تبدیل کنید قبول حق باشـــد انشـــاءاهلل.
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در عملیات گالیه و احساس ضعف 
از فرمانده مورد قبول نیست !

65

مقـــام معظم رهبری بـــرای مهار ویروس کرونا، باالترین اختیـــار فرماندهی را به 
جنـــاب آقـــای دکتر نمکی، وزیر مخلـــص و جهادگر بهداشـــت و درمان که خود 
ایثارگـــری بزرگ هســـتند واگـــذار و بارها بیان فرموده اند که خود نیز نظر ســـتاد 
ملـــی کرونـــا را اجرا می کنند کـــه واقعا این بزرگـــواری پدرانه توســـط رهبر معظم 
انقالب اســـالمی اتفاق افتاد و نمونه آن در حســـینیه امام خمینـــی )ره( و عدم 
ســـفر معمول ساالنه ایشـــان به مشـــهد مقدس، برای زیارت امام مهربانی ها 

حضرت رضا)ع( که هرســـاله عاشـــقانه انجام می شـــد را شاهد بودیم.
دکتر نمکی انســـانی وارســـته و دلســـوز برای سالمت جامعه اســـت، اما نباید 
به جـــای فرماندهـــی مقتدرانـــه در نبـــرد بـــا ویـــروس منحـــوس کرونـــا و صدور 
دســـتور تامیـــن اعتبـــار مورد نیـــاز مقابلـــه با کرونـــا و یا اجبـــاری کـــردن رعایت 
توصیه ها و توقف ســـفر های تابســـتانی خواهش و تمنا کنـــد، بلکه باید امریه 

صادرنماید.
آقـــای وزیر یـــا فرمانـــده عملیات، که شـــاهد اســـت کادر پزشـــکی جـــان برکف 
بیـــش از شـــش ماه ایثار کرده و در بیمارســـتان زندگی کرده انـــد و مردِم رعایت 
کننـــده توصیه هـــا کـــه به جـــز خانـــه و محـــل کار حتی به دیـــدن نزدیـــکان خود 
نرفتـــه و نمی رونـــد و از کرونا و جان دادن عزیزان خود خســـته شـــده اند، نباید 

بـــه حرف دیگـــران توجه و تعـــارف کـــرده و خواهش و تمنا پیشـــه کند!
فرمانـــده وظیفـــه دارد عملیـــات را اداره تـــا ســـالمتی و جـــان مـــردم به ویـــژه کادر 
پزشـــکی حفظ شود. اداره کشـــور و پشـــتیبانی را باید دیگر اعضای دولت انجام 
دهنـــد و اگـــر نمی توانند کنار بکشـــند تا افـــرادی جهادی جـــای آن هـــا را پرکنند.
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در بیســـت و دومین یادداشـــت، به فرمانـــده عملیات اعالم شـــد، تالش  های 
موفقـــی کـــه بـــرای مقابله بـــا مـــوج دوم صـــورت گرفته، بـــه دلیل عدم دســـتور 
برخـــورد بـــا جمعیـــت 15 درصدی کـــه توصیه ها را رعایـــت نمی کنند و بـــا انجام 
ســـفر  های تفریحی تابســـتانی و... باعث گســـترش ویروس می شـــوند، از بین 

خواهـــد رفت و موج ســـوم کشـــنده تر از موج  هـــای قبلـــی خواهد بود.
انتظار اســـت جنـــاب دکتر نمکی چون شـــهید حســـن باقری که این شـــب ها 
مســـتند فرماندهی موفـــق وی از تلویزیـــون درحال پخش اســـت، عمل کند. 
آموزش و پروش بچه ها، دانشـــگاه ها و... مهم هســـتند اما فرمانده ســـالمتی 
جامعـــه نباید اجازه دهند وزرای علوم، و آموزش و پرورش و...در کار فرماندهی 
ســـالمت دخالـــت کننـــد و نگذارند عدم تامیـــن اعتبـــار مقابله با کرونـــا از یک 
طـــرف و توجه نکـــردن به خواهش  هـــای توصیه  هـــای کرونایی توســـط اقلیت 
15 درصـــدی از طـــرف دیگر، جان و ســـالمت اکثریـــت جامعـــه در برابر ویروس 
منحـــوس کرونـــا با خطر بیشـــتر مواجه کنـــد، فرمانـــده عملیـــات دارای اختیار 
کامـــل از طـــرف فرمانـــده معظم کل قوا اســـت بایـــد بداند چهل ســـال بعدکه 
بنـــده و دکتـــر نمکـــی زنده نخواهیـــم بود، مســـتندی تحت عنـــوان فرماندهی 

مقابلـــه بـــا کرونا نیز ســـاخته می شـــود و مردم قضـــاوت می کنند.
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شفـــــافیت الزمـــــه شـــروع و ادامــــه 
فعالیت  های مردمی 
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قبـــال اعالم شـــده اســـت، به دســـتور اســـتاندار معزز و ریاســـت ســـتاد مردمی 
مقابله با کرونای اســـتان، ســـتاد مردمی    پشـــتیبانی مقابله با کرونای خراســـان 
رضـــوی از ابتـــدا هدایـــت کننـــده کمک   هـــا، به صـــورت غیـــر مداخله گرانـــه، غیر 
متمرکـــز و غیـــر مســـتقیم بـــوده و فعالیت خـــود را با تشـــکیل چنـــد کمیته و 

ســـتاد مردمی    آغـــاز نموده کـــه همچنان ادامـــه دارد.
١- کمیتـــه تـــدارکات به منظور هدایـــت کمک   های کرونایی به بیمارســـتان   های 

استان.
ایـــن کمیتـــه بـــا هدایـــت معاونـــت امـــور اقتصـــادی اســـتانداری، امـــر جذب و 
هدایـــت کمک   هـــا اعـــم از خریـــد دســـتگاه   های پزشـــکی و تامیـــن نیاز  هـــای 
بیمارســـتان   های اســـتان، توســـط کمـــک کنندگانـــی کـــه عمومـــا بـــا پیگیـــری 
معاونـــت اقتصـــادی اســـتانداری و تشـــکل   ها و فعالیـــن اقتصادی بـــه میدان 
آمده اند)کـــه این امر بدون مداخله و جمع آوری متمرکز به عهده گرفته شـــده 
و حدود بیســـت میلیـــارد تومان تاکنون گـــزارش گردیده و حجم بیشـــتری که 
دریافت گزارش در حال پیگیری می    باشـــد، به صورت مســـتقیم توســـط همت 
کنندگان صورت گرفته اســـت(، ســـتاد و این کمیته حتی یـــک ریال جمع آوری 
متمرکـــز بـــه به حســـاب خـــود از هیچ تشـــکل و فـــردی نداشـــته و نـــدارد، هیچ 
فـــرد و تشـــکلی نیز از طرف ســـتاد مردمی    مجوز دریافت کمک نقـــدی و واریزی 

مســـتقیم از تشـــکل   ها و افـــراد را نداشـــته و ندارد.
حســـاب جاری گشـــایش شـــده ســـتاد نزد بانک ملی به شـــماره 0413043433 
کـــه حـــدود بیســـت میلیـــون تومـــان واریـــزی در آن وجـــود دارد نیـــز بـــه دلیل 
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کامـــل نشـــده امضا  هـــا، فعـــال نشـــد و متوقـــف گردید، هیـــچ از این حســـاب 
هیچ برداشـــتی صورت نگرفته اســـت، هزینه   های جاری و تبلیغات و دستمزد 
همکاران نیز توســـط دبیر ستاد مردمی     و مســـئولین کمیته   ها پرداخت شده 
و می شـــود بـــرای این منظـــور نیز یک ریال از هیچ تشـــکل و شـــخصی دریافت 

نگردیده اســـت.
2- کمیته تبلیغات و اطالع رسانی:

ایـــن کمیتـــه نیز که بـــا تامیـــن بودجـــه و هزینه   های جاری توســـط دبیر ســـتاد 
مردمـــی    و مســـئول کمیتـــه و بـــدون دریافـــت یـــک ریـــال کمـــک از تشـــکل   ها، 
مـــردم و ادارات دولتـــی، » تبلیـــغ، اطـــالع رســـانی و هدایـــت مســـتقیم کمک   ها 
بـــه بیمارســـتان   ها و نیازمنـــدان کـــه عموما توســـط تشـــکل   هایی ماننـــد اتاق 
کانـــون  صنایـــع،  مدیـــران  انجمـــن  کشـــاورزی،  و  معـــادن  صنایـــع،  بازرگانـــی، 
کارآفرینـــان، خانه صنعت، معـــدن و تجارت و... همراه با همـــت چند نفر افراد 
مشـــخص، صـــورت گرفتـــه از یک طـــرف و از طـــرف دیگـــر در ارائه هشـــدار  ها و 

بســـیج مـــردم درجهـــت رعایـــت توصیه   ها فعالیـــت داشـــته و دارد.
نـــذر ماســـک و حفـــظ کارگـــران توســـط  3- کمیتـــه پویش   هـــای پوشـــش و 

کارفرمایـــان:
ایـــن کمیتـــه کـــه فعالیـــت گســـترده پویش   هـــا را بعهـــده داشـــته و دارد نیـــز 
به صـــورت غیـــر مداخله گرانـــه و بـــدون جـــذب و دریافـــت متمرکـــز ماســـک و 
کمک   هـــا فقـــط بـــا انجـــام هماهنگـــی بـــرای پیوســـت بـــه پویش   هـــا کـــه تهیه 
و توزیـــع ماســـک توســـط خیریـــن انجـــام شـــده و می شـــود تـــالش نمـــوده و 
می    نمایـــد «البتـــه فقط تعداد شـــش هـــزار عـــدد ماســـک وارداتی را کـــه نیاز به 
انجـــام امـــور گمرکی داشـــته، مســـتقیم دریافـــت و همـــراه با ماســـک   های نذر 
شـــده توســـط دبیر ســـتاد و مســـئولین کمیته   ها توزیـــع گردیـــده» هزینه   های 

جـــاری ایـــن کمیتـــه را نیـــز مســـئول کمیتـــه خود تامیـــن نموده اســـت.
4- دیگـــر کمیته   هـــای، ســـتاد   ها، تشـــکل   های مردمـــی    و شهرســـتان   ها نیـــز با 
پیگیـــری و هماهنگـــی دبیرخانـــه ســـتاد پشـــتیبانی مردمی    اســـتان کـــه خـــود 
به صـــورت غیـــر متمرکـــز فعالیـــت داشـــته و دارنـــد، هزینه   هـــای جـــاری ایـــن 
ســـتاد   ها و کمیته   هـــا نیـــز از جیـــب مســـئولین ســـتاد   ها و کمیته   هـــا تامین و 

پرداخت شـــده اســـت.
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زندگی با کرونا
جدی گرفته نمی شود!

67

زندگـــی با کرونـــا را جـــدی نگرفتیم؛ حمله ســـوم ویروس منحوس، کشـــنده تر 
شـــروع شـــده و اگر بیدار نشـــویم حمله چهارم کشـــور را تعطیـــل خواهد کرد.

از همـــان روز هـــای اول گفتیـــم و قلم هـــا نوشـــت: باید یکی دو ســـالی بـــا کرونا 
زندگـــی کنید! آن زمان ســـوال شـــد: زندگی کـــردن با کرونا یعنی چـــه و چگونه؟ 
پاســـخ ایـــن بود وقتـــی در مـــاه مبارک رمضـــان زندگـــی می کنیـــم، چگونه همه 
متوجه هســـتیم مـــاه مبارک اســـت و باید بـــا ماه رمضـــان زندگی کـــرد و دقت 

داشـــته تـــا در روز های ماه مبـــارک در انظـــار عمومی نخوریم و نیاشـــامیم؟
مـــردم  داشـــتند،  قـــرار  بمبـــاران  زیـــر  کـــه  شـــهر های  جنـــگ  دوران  در  یـــا  و 
می دانســـتند بایـــد مراقب باشـــند و با جنگ زندگـــی کنند و در زمـــان حمله به 

بروند؟ پناهـــگاه 
در زمان شـــروع کرونا نیز یک ماه، دو ماه یا ســـه ماه، می توانســـتیم بخشـــی از 
کســـب و کارهـــا را رها و در خانـــه ماند، اما با ادامه دار شـــدن کرونا دیگر جامعه 
نمی توانســـت بـــدون فعـــال شـــدن کســـب و کارها بـــه زندگی حتی با ســـختی 

دهد. ادامه 
اینجـــا بـــود کـــه زندگی کـــردن با ویـــروس منحوس کرونـــا بر جامعـــه تحمیل و 
 می بایســـت ضمن رعایـــت کامل توصیه  های مقابله بـــا ویروس، زندگی 

ً
اجبارا

کـــرده و زندگـــی با کرونا را تجربه کنیم که متاســـفانه بخشـــی از جامعه موضوع 
را جـــدی نگرفتـــه و زندگی کـــردن با کرونا را به شـــوخی گرفتند.

اکنـــون با توجه به حکـــم مقام معظم رهبری و مراجع محتـــرم تقلید که رعایت 
نظـــر مســـئولین نظـــام درمانـــی کشـــور را الزم اعـــالم داشـــته انـــد، بایـــد بدانیم 
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عـــدم رعایت توصیه  هـــای کرونایِی فرمانـــده مقابله باکرونا، از جمله اســـتفاده 
نکـــردن از ماســـک، هماننـــد آن اســـت کـــه در روز های مـــاه مبـــارک رمضان در 

انظـــار عمومی بخوریم و بیاشـــامیم.
قلم، کارشـــناس دینی نیســـت اما بر اســـاس آن چه گفته شـــده، شاید شرایط 
بدتـــر از آن هم باشـــد چـــرا که عدم رعایـــت پروتکل  های بهداشـــتی، توصیه به 

مرگ خودمـــان و دیگـــران می انجامد که کمتر از قتل نیســـت.
قلـــم قبل از ماه محرم نوشـــت: ســـفرها، کنکـــور و عزاداری  های بـــدون رعایت 

توصیه  هـــای کرونایی کشـــنده خواهد بود.
بـــا تمســـخر می گفـــت: »خیلی هـــا  کـــه مـــداح معـــروف  آن جلســـه ای  ماننـــد 
خواســـتند مـــردم نیایند ولی مردم آمدنـــد اینکه خطاب ایشـــان از خیلی ها چه 
کســـانی بودند بماند برای آینده« متاســـفانه این روز ها شـــاهد مسخره کردن 

توصیه هـــا و کشـــنده بودن  های آن هســـتیم.
اکنـــون نیـــز قلم می نویســـد که اگـــر با توصیه  هـــای کرونایـــی زندگـــی نکنیم، با 
توجه به بازگشـــایی مدارس، انجام ســـفر  های پاییزی، همراه برگزاری تجمعات 
دهـــه آخـــر ماه صفر و تمســـخر های مســـافران و مداحـــان و عادی شـــدن آدم 

و... مرگی 
اگـــر بیدار نشـــویم و فرماندهـــی مقابله با کرونـــا، برای اجـــرای توصیه  های خود 
و زندگـــی با کرونا جدی نباشـــد، جمع زیـــادی از مردم ایران اســـالمی که ممکن 
اســـت مـــا و عزیزانمـــان از آن جملـــه باشـــیم به قبرســـتان  های کرونایی ســـفر 

 همچـــون 13 فروردین تعطیل می شـــود.
ً
خواهیـــم کرد و کشـــور اجبارا

بیاییـــم بـــا رعایـــت دقیـــق و کامـــل توصیه  هـــای نظـــام درمانی کشـــور بـــا کرونا 
زندگی کرده و اســـتفاده از ماســـک، عدم انجام ســـفر و شـــرکت در تجمعات را 

جـــدی بگیریم.
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مدافعان  ؛  دیروز امنیت  قهرمانان 
سالمت امروز

68

مـــردم در هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس بـــا جـــان، مـــال و عشـــق، پشـــتیبان 
رزمنـــدگان و ایثارگران خود بودند و هم اکنون نیز مدافعین ایران اســـالمی که 
می دانند مردم عاشـــقانه دوستشـــان دارند، با عشـــق خدمت و ایثار می کنند.

چـــرا ایـــن رابطـــه عاشـــقانه بیـــن مـــردم و ایثارگـــران ســـالمت پر رنگ نباشـــد؟ 
بیاییـــد بـــا رعایـــت توصیه  هـــای پزشـــکی کرونـــا، به ویژه اســـتفاده از ماســـک، 
عشـــق خودمـــان را بـــه کادر درمانی کشـــور که بیش از هشـــت ماه، در ســـنگر 

دفـــاع ســـالمت مـــردم خدمـــت و ایثـــار کـــرده و می کنند اعـــالم کنیم.
بیاییـــد ثابـــت کنیـــم عشـــق ایـــران و ایرانـــی بـــه مدافعـــان امنیت و ســـالمت 

اســـت. بی نهایـــت 
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از  اطاعــــــــت  اوج   ،۹۹ فروردیــــــــن   ۱۳
توصیـه  های کرونایی بود!

69

کنترل ویروس منحوس کرونا رفتار چهارشنبه ســـوری 98 و ســـیزده به در 99 
را می خواهـــد. هرســـاله جمعیت کثیری از مـــردم به بهانه ســـنت  های ایرانی، 

چهارشـــنبه پایان ســـال و 13 فروردین، به جشـــن و پایکوبی می پرداختند.
همیـــن جمعیت، وقتی مقام معظم رهبری در شـــروع شـــیوع کرونا فرمودند 
دســـتورات متولیان بهداشـــتِی کشـــور در مقابله با ویـــروس منحوس کرونا 

الزم اســـت رعایت و جدی گرفته شـــود.
چهـــار شـــنبه آخر ســـال 98 و 13 فروردیـــن 99 آنچنان توجـــه و رعایتی از خود 
نشـــان دادنـــد کـــه تاریـــخ چهارشنبه ســـوری و 13بـــه در ایرانی هـــا هیـــچ وقت 

اســـت. نکرده  ثبت 
ح اســـت؛ آیـــا مســـئولین دولتی، متولیان و کاســـبان  اکنون این ســـوال مطر
 ،99 تابســـتان  و  محـــرم  اول  دهـــه  تعطیـــالت  مســـافرین   ، کنکـــور برگـــزاری 
مجلـــس داراِن عزاداری، هیئـــت داراِن مذهبی، مداحان حرفه ای، بازگشـــایی 
کننـــدگاِن مـــدارس و آنانـــی که معمـــوال معتـــرِض جماعِت شـــرکت کننده در 
چهارشـــنبه ســـوری و 13بـــه در بوده اند بـــه توصیه  هـــای مقام معظـــم رهبری 
مبنـــی بـــر رعایت دســـتورات متولیـــان بهداشـــتی و ســـالمت مردم کـــه رهبر 
معظـــم انقـــالب، خود بـــا برگزاری مجلـــس عزاداری در حســـینه امـــام خمینی 
)ره( بـــدون حضـــور جمعیـــت و اســـتفاده از ماســـک درس عملی بـــه جامعه 

دادنـــد، عمـــل کردند و خواهنـــد کرد؟
آیـــا در اربعیـــن، و دهـــه آخر ســـفر کـــه تعطیلـــی نیز داریـــم، چون ایام تاســـوعا 
آیـــا اصـــرار بـــه  و عاشـــورای ســـرور و ســـاالر شـــهدا عمـــل خواهیـــم نمـــود؟ 
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بازبـــودن مـــدارس ادامـــه خواهد یافت؟ آیـــا پاســـاژها و بازارها بـــدون رعایت 
توصیه  هـــای کرونایی اجازه ورود مشـــتری خواهند داد؟ آیا ســـفر  های پاییزی 

همچنان فعـــال خواهـــد بود؟
آیـــا در مقابـــل اســـتفاده از ماســـک همچنان مقاومـــت خواهد شـــد؟ آیا باید 
، هر روز بیـــش از روز قبل بـــرای خیل زیاد  جـــان برکفـــان کادر درمانـــی ایثارگـــر
جمعیـــت مبتالیـــان بـــه کرونـــا با چشـــم گریـــان، پارچه یا پتـــو روی همـــکاراِن 

بکشند؟ شهیدشـــان 
آیـــا بایـــد هـــر روز همســـران، فرزنـــدان، پـــدران، مـــادران، خواهـــران و بـــرادران 
بیشـــتری داغـــدار شـــوند؟ آیـــا الزم اســـت قبرســـتان  های کرونایـــی همچنان 

شـــوند؟ آبادتر 
اگـــر ســـالمتی و زندگـــی خـــود، خانـــواده، بســـتگان، دوســـتان، همســـایگان، 
جامعـــه را دوســـت داریم بـــه توصیه  هـــای کادر درمانـــی به ویژه ماســـک زدن 

کنیم. توجـــه 

خیابان های خلوت شهر مشهد در ویدیوی ضبط شده در تاریخ 13 فروردین 1398
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18 مهر 99

چهارم  موج  با  مقابلــه  برای  مـردم 
ویروس ݡکرونا بــه معصومنی پنــاه 

بربند!

70

ایـــن روزهـــا ویـــروس منحـــوس کرونـــا با بهـــره گیـــری از غفلـــت فرمانـــده پدافند 
مقابله با کرونا و خطوط دفاعی ســـازماندهی شـــده توســـط ســـتاد ملی کرونا که از 
استحکام الزم برخوردار نبوده و نیست، مرحله سوم عملیات خود را در محدوده 
برگزاری کنکور، مسافرت  های تابســـتانی، عزاداری ها، هیئت ها، مجالس خانگی، 
بازگشایی مدارس، تراکم آدم ها در مترو، اتوبوس، پاســـاژ، بازار، ادارات و... با آدرس 

دادن افراد لجباز در برابر اســـتفاده از ماســـک برای آدم کشـــی آغاز کرده اســـت.
آن چه مرحله ســـوم را از مراحل قبلی بســـیار خطرناک تر کرده اســـت، عادی شدن 
آدم مرگـــی بیـــن مردم، مســـئولین و دعوا  های سیاســـی ســـران کشـــور، همـــراه با 
تـــداوم عوامـــل مراحل قبلی و اضافه شـــدن شـــروع مراســـمات اربعین ســـرور و 
ســـاالر شـــهدا و دهـــه آخر ماه ســـفر و از بین رفتـــن حساســـیت  های اجتماعی، از 
جمله برگزاری تشـــییع جنازه ها که یک نمونه آن را فردا در توس شـــاهد خواهیم 
بود و در آینده نزدیک مهمانی ها و عروســـی ها و... که زمینه شـــروع مرحله چهارم 

حملـــه ویروس در پاییز می باشـــد.
مردمـــی که به ســـالمتی خود، بســـتگان و جامعـــه اهمیت می دهنـــد، باید بدون 
امیـــد به مســـئولین و امکان کنتـــرل لجبازان بـــرای مقابله با ویـــروس منحوس 
کرونـــا، برنامـــه ریـــزی و اقدام کـــرده و آماده کشـــتار مرحلـــه چهارم ویـــروس کرونا 
به صورت گســـترده )به طوری کـــه در ماه  های آینده به جای آمـــار مبتالیان به کرونا 

و کشـــته شـــدگان باید آمار مبتال نشـــده ها و زنده هـــا را اعالم کنند( باشـــند.
تنهـــا راهی که برای مردم مظلوم در برابر حمـــالت کرونا باقی مانده همان تقاضا از 
معصومین اســـت تا از پروردگار متعال بخواهند این حمالت کرونا را کنترل کند.
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22 مهر 99

یت مقابله با ݡکرونا به ݡکل حاݡکمیت  مامور
محول شود؛ مقام معظم رهبری، فرماندهی 
با  مقابله  ستاد  بر  مستقیم  نظارت  قوا،  کل 
کرونای حاکمیت را داشته باشند

71

همـــه ماننـــد مقام معظـــم رهبـــری، مقابله بـــا ویروس کرونـــا را جـــدی گرفته و 
همچـــون معظـــم له رفتار کننـــد. کرونا تعـــارف بردار نیســـت، امـــروز دیگران را 
کشـــته، فـــردا ما را خواهد کشـــت. برای مقابله بـــا ویروس کرونا چـــه مواردی را 
بایـــد تکرار و عمل کنیم؟ رفتار رهبری معظم انقالب در اســـتفاده از ماســـک و 

عـــزاداری در حســـینیه امام خمینی)ره( سرمشـــق همه قـــرار گیرد.
ســـتاد  های پشـــتیبانی مقابله با کرونا، همانند ســـتاد  های پشـــتیبانی مردمی 
دوران دفـــاع مقـــدس، با اختیـــارات جامع به ریاســـت نماینـــدگان مقام معظم 
، به  منظور بســـیج عمومی تشـــکیل شـــود. به کادر  رهبـــری در سراســـر کشـــور
درمانی کشـــور کـــه درجهت مقابلـــه با کرونا خدمـــت می کنند، احتـــرام و امتیاز 

ایثارگری کامل داده شـــود.
مقامـــات و مســـئولین اداری و مردمـــی کـــه در حـــوزه مقابله با ویـــروس کرونا 
فعالیت دارند، بعنوان جهادگران ســـالمت توسط اســـتانداری ها شناسایی و 
ح وظایف  ســـازماندهی و کارت خدمـــت مقابله بـــا کرونا برای آن ها صادر و شـــر

به آن ها ابالغ شـــود.
هماننـــد دوران دفـــاع مقـــدس کـــه بســـیجیان لبـــاس ویـــژه داشـــتند، بـــرای 
جهادگـــراِن کادر درمانـــی، اداری، مردمـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا لبـــاس مخصـــوص 
طراحـــی و بـــه آن هـــا داده شـــود. جلســـات ســـتاد های پشـــتیبانی مقابلـــه بـــا 
کرونـــا به صـــورت آمـــاده بـــاش کامـــل، شـــبانه روزی در محـــل اســـتانداری ها و 

فرمانداری هـــا فعـــال و هـــر دو روز یک بـــار جلســـه داشـــته باشـــند.
مجالس خانگـــی عزاداری و... تعطیل شـــود. برگزاری جلســـات و همایش ها و 
مجمع ها و..به صورت کامل متوقف شـــود. اســـتفاده از ماسک و شستشوی 

دســـت ها و فاصله گـــذاری به صورت کامل اجباری شـــود.
هرگونـــه مســـافرت غیـــرکاری متوقـــف و ســـفر های کاری فقـــط با مجـــوز انجام 
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شـــود. پروازهـــا و اتوبوس هـــا فقـــط بـــه مســـافران دارای مجـــوز ســـفر کاری 
اختصـــاص یابـــد. هرفعالیتی کـــه باعث تجمع می شـــود، متوقف گردد. تشـــیع 

جنازه هـــا و مجالـــس ختـــم حتـــی برای شـــهدای عزیـــز، متوقف شـــود.
درهمـــه روز های تعطیل 13 فروردین 99 تکرار و به صورت کامل اجباری شـــود. 
مراســـمات روز هـــای پایـــان مـــاه صفـــر بـــا رعایـــت ســـخت گیرانـــه توصیه  های 

بهداشـــتی برگزار شود.
بعد از ماه صفر اجازه برگزاری مراســـم عروســـی، جشـــن تولد و... داده نشـــود. 
هـــر پرســـنلی اداری و کارگری کـــه عالیم آنفوالنـــزا و کرونا را در خود شـــاهد بود، 
در محـــل کار حاضر نشـــود. بازارها و مغازه ها به افراد فاقد ماســـک اجازه ورود 

ندهنـــد و اگر اجـــازه دادند با آن ها برخورد شـــود.
بـــه صـــورت قانونی به نیـــروی انتظامی و بســـیج مردمی و جهادی بـــرای کنترل 

موارد یادشـــده ماموریت داده شـــود.
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1 آبان 99

ینان خراســــانی، ݡکارݡگران و  ݡکارآفر
همکاران خود را تعدیل نمی کنند!

72

این که با شـــیوع ویروس کرونا شـــرایط ســـخت کســـب و کار در ایـــران و همه 
جـــای دنیـــا بوجـــود آمـــده، غیر قابـــل انکار اســـت. ولی این شـــرایط برای قشـــر 

کارگر در جامعه بســـیار ســـخت تر از دیروز شـــده اســـت.
کافـــی اســـت شـــما کارآفریـــن گرامـــی بـــا عـــدم تعدیـــل کـارگــــران خـــود، بنـــا به 
فرمایش مقام معظم رهبری کــــه کـارآفرینــــی را عــــبادت خــــواندند، عبــــادت را 
ادامـــه داده و در ایـــن کمپیِن همدلِی »عبادت کارآفرینانه« ســـهیم باشـــید که 

بحمـــداهلل همه ســـهیم هســـتند.
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6 آبان 99

تشکیل قرارگاه فرماندهی مقابله با 
کرونا؛ خبری دلگرم کننده

7۳

اگـــر از ابتـــدای شـــیوع ویـــروس منحـــوس کرونـــا بـــه دلســـوزی ها و مشـــی 
رفتـــاری و اختیـــارات تعویضـــی مقام معظـــم رهبری توجه می کردیـــم و به جای 
خواهـــش و تمنـــا و اظهار ضعـــف، فرماندهـــی مقتدرانه را در دســـتور کار قرار 
)کـــه البتـــه میـــزان  می دادیـــم، امـــروز شـــاهد از دســـت دادن روزانـــه 350 نفر
، با چهاربرابر شـــدن این عدد مشـــخص می شـــود.(  هشـــدارآمیز بـــودن آمـــار

نبودیم. عزیزانمـــان  از 
از همـــان ابتدای شـــیوع ویروس کرونا که با دســـتور مهندس رزم حســـینی، 
اســـتاندار و ریاســـت ســـتاد مقابله با کرونای خراســـان رضوی، ســـتاد مردمی 
نیز به موازات و زیر نظر ســـتاد استان تشـــکیل و دبیرخانه آن در استانداری، 
فرمانداری هـــا، اتاق بازرگانـــی و کانون کارآفرینان ایجاد گردیـــد، در چند بیانیه 
و 33 یادداشـــت و صد هـــا محتـــوای متنی و تصویری انتشـــار یافته از جایگاه 
 ، ســـتاد مردمـــی مقابلـــه بـــا کرونای خراســـان رضـــوی، اطالع رســـانی، هشـــدار
پیشـــنهاد و درخواســـت، به مـــردم عزیز و مســـئولین تقدیم کـــه در آن ها به 
تناســـب شـــرایط و زمـــان و آمار کرونا، مـــوارد متعددی بیان گردید. بخشـــی از 

: این مـــوارد عبارتند از
1 - نیـــاز به فرماندهی مقتدرانه و بـــدون خواهش و تمنا با توجه به اختیاراتی 

کـــه مقام معظم رهبری به وزیر بهداشـــت و درمان واگذار کرده اند.
2 - تشـــکیل ســـتاد  های مقابلـــه با کرونـــا با اختیارات ســـتاد  های پشـــتیبانی 
جنـــگ در دوران دفـــاع مقدس با مشـــارکت تمـــام قوای حاکمیـــت در مرکز و 
اســـتان ها بـــرای اجرای مقـــررات مبارزه با ویـــروس کرونا و ایجاد شـــرایط ویژه 
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حفظ ســـالمت جامعـــه )حکومت نظامی ســـالمت(.
3 - اســـتفاده از نیرو هـــای نظامـــی و انتظامـــی بمنظـــور کنتـــرل شـــرایط ویـــژه 

. مت سال
4 - اختصـــاص اعتبـــار چند ده میلیـــارد دالری برای تامیـــن هزینه  های مقابله 
بـــا کرونـــا و اداره مردم خســـارت دیـــده از کرونا با پیش فـــروش نفت به مردم 

دالری. به صورت 
5 - اجباری شدن استفاده از ماسک.

6 - ممنوعیت مسافرت  های غیرکاری.
7 - جلوگیری از برگزاری هرگونه اجتماع تحت هر عنوان و بهانه.

8 - برقـــراری محدودیـــت عبـــور و مرور نســـبی در روز  های تعطیلـــی» مانند 13 
»99 فروردین 

9 - اهـــدای امتیـــاز و درجه ایثـــار به کادردرمانی و دســـت انـــدرکاران مقابله با 
کرونا.

10 - قبـــول جبـــران بخشـــی از خســـارت  های حفـــظ کارگـــران و پرداخت حقوق 
آن هـــا توســـط کارآفرینان در شـــرایط کرونا بـــا تعهد دولـــت در آینده.

ج نشـــدن کشـــور از شـــرایط  آماده بـــاش مقابله با کرونـــا پس از موج  11 - خار
اول.

12 - مغرور نشـــدن و عادی جلوه ندادن شـــرایط و طعنه نزدن به کشـــور  های 
دیگر پس از موج اول.

در  شـــده  تشـــکیل  شـــبانه روزی  اجرایـــی  ســـتاد  نکـــردن  تعطیـــل   -  13
فرمانداری هـــا. و  اســـتانداری ها 

ج نکـــردن اخبـــار کرونـــا از خبـــر اول صداوســـیما و رســـانه ها پس از  14 - خـــار
اول. موج 

15 - سرلوحه قراردادن روش مقام معظم رهبری در مقابله با کرونا از 
جمله عزاداری ایشان در حسینیه امام خمینی )ره( توسط همگان.

16 - کنترل شـــدید اجرای پروتکل  های کرونا در پاســـاژ ها، بازار ها، باشـــگاه ها، 
حرم ها، زیارت گاه ها، مســـاجد و...

17 - برگزار نشدن کنکور دانشگاه ها.
18 - بازگشایی نکردن مدارس و آموزشگاه ها. 

19 - محـــدود کـــردن وســـایل حمل و نقل درون و برون شـــهری و ســـرویس 
کارکنـــان و کارگـــران همـــراه بـــا نظـــارت جـــدی و مقتدرانـــه بـــر رعایـــت کامـــل 
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پروتکل هـــا در همـــان تعـــداد محـــدود.
20 - بـــه میـــدان آوردن مردم به ویژه تشـــکل ها و ســـازمان  های مـــردم نهاد در 

ســـتادها و کمیته  های مردمی مقابلـــه با کرونا.
کامـــل  رعایـــت  بـــا  تولیـــد  و  کســـب وکارها  مانـــدن  فعـــال  از  مراقبـــت   -  21

. تکل هـــا و پر
 22 - تشـــویق به اســـتفاده از ماســـک و افزایش حداکثری امکان دسترســـی 
بـــه ماســـک بـــا راه انـــدازی پویـــش نذرماســـک کـــه مـــورد توجـــه و حمایت و 
همراهی مســـئولین اســـتانی و کشـــوری قرار گرفت و میلیون ها ماســـک نذر 

و توســـط خیرین توزیع شـــده اســـت.
بـــه تولیـــد محصـــوالت بهداشـــتی و  کارآفرینـــان  از خیریـــن و  23 - دعـــوت 
) ایـــن حوزه)ماننـــد ونتیالتـــور نیـــاز بیمارســـتان ها در  دســـتگاه  های مـــورد 

24 - رعایت انصاف در کسب و کار و قیمت گذاری کاال در این شرایط.
25 - لـــزوم ارائـــه آمـــار واقعـــِی تعـــداد مبتالیـــان و فوت شـــدگان کرونایـــی به 

م د مر
و مـــوارد دیگـــری کـــه عموما مورد تاییـــد و حمایت اســـتاندار و رئیس ســـتاد 

نیز قـــرار می گرفـــت لیکـــن از اختیارات اســـتانی نبود.
آن چـــه یـــاد شـــد بخشـــی از مـــواردی اســـت کـــه در یاداشـــت ها، بیانیه هـــا و 
محتـــوای تصویـــری تولید شـــده به صورت فیلـــم و عکس، توســـط دبیرخانه 
ســـتاد مردمـــی مقابلـــه با کرونـــا خراســـان رضوی به صـــورت حداکثر منتشـــر 
و در هـــر مـــورد نیـــز اضافـــه می شـــده چنانچـــه بـــه پیشـــنهاد توجـــه نشـــود، 
ج خواهد شـــد، که متاســـفانه توجه نشـــد و لذا  ویـــروس کرونـــا از کنترل خار

امـــروز شـــاهد آن چـــه پیش بینی شـــده بود، هســـتیم.
به طـــور کلـــی این مـــوارد و دیگر هشـــدار ها و پیشـــنهادات توســـط دبیرخانه 
 از تجربه دوران دفاع مقدس و بیانات و مشـــی 

ً
ســـتاد مردمی اســـتان، تماما

رفتـــاری مقام معظـــم رهبری و فرمانده معظم کل قوا اقتباس شـــده اســـت.
اینکـــه چـــرا بـــه آن چـــه توســـط مـــا و دیگـــران گفتـــه و نوشـــته شـــد، به جز در 
مـــواردی، محـــدود عنایـــت نگردیـــده را بایـــد در نبود انســـجام و عـــزم جدی و 

مقتدرانـــه در فرماندهـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا جســـت وجو کرد.
همانگونـــه کـــه ذکـــر شـــد، اگـــر اوامـــر و بیانات اخیـــر مقـــام معظم رهبـــری را 
کامـــل رعایـــت نکنیم و تســـلیم نشـــویم و آن گونه که در تجمعات مشـــهد و 
مکان  هـــای دیگـــر صورت گرفت، رفتـــار کنیم، باید از چندی دیگر ســـخنگوی 
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محتـــرم، به جـــای آمـــار مبتالیـــان به ویـــروس منحوس کرونـــا و فوتی هـــا آمار 
افـــراد مبتـــال نشـــده و زنده ها را اعـــالم کند.

مـــردم عزیز ایران اســـالمی؛ فرزندان شـــما در دفـــاع مقدس که جمـــع کمی از 
آن هـــا به عنوان پیر ســـربازان بازمانده، هنوز زنده هســـتند، به شـــما یادآوری 
می کننـــد: اگـــر ماننـــد دوران دفـــاع مقـــدس، بســـیج نشـــویم و پروتکل هـــا را 
رعایـــت نکنیـــم و مراقـــب ســـالمتی خـــود و بســـتگان و جامعه نباشـــیم و تا 
ج نشـــویم و تحـــت هیچ عنوان در اجتماعات شـــرکت  می توانیـــم از خانه خار
نکنیـــم، ممکن اســـت آمـــار از دســـت دادن عزیزانمـــان به عدد هـــزار )ضرب 

( برســـد که خـــود نیز از آن جمله باشـــیم. در چهـــار
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12 آبان 99

کید بر ضرورت اجرای پویش  های  تأ
اجتماعی برای مقابله با کرونا

74

دبیر ســـتاد پشـــتیبانی مردمی مقابله با کرونا در هفتمین جلسه کمیسیون 
مســـئولیت   های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

اگـــر جامعـــه بـــرای مقابلـــه بـــا کرونـــا بی تفـــاوت شـــود، قطعـــا شـــاهد تبعات 
بود خواهیـــم  ســـختی 

در شـــرایط شیوع کرونا، برگزاری مراســـم غیرضروری در استادیوم   ها و شرکت 
در برنامه   هـــای تشـــییع، تهدید  هـــای بســـیار جدی بـــرای ســـالمت جامعه به 
گاه ســـازی جامعـــه و برحذر  دنبال خواهد داشـــت. رســـانه   ها باید در مســـیر آ

، پیشـــگام شـــوند. داشـــتن جامعه از رفتار  های ُپرخطر
از همـــان ابتـــدا عنوان کردیـــم که باید قـــرارگاه مبارزه با کرونا در کشـــور ایجاد 

شود. 
چند پویش در ســـتاد پشـــتیبانی مردمی مقابله با کرونا شـــکل گرفته است، 
نخســـت پویش نذر ماسک اســـت که امید می    رود فعاالن اقتصادی در این 
مســـیر مـــا را یاری کننـــد. پویش حفظ اشـــتغال نیـــز از دیگر اقداماتی اســـت 
کـــه بایـــد در شـــرایط فعلی بســـیار جدی گرفته شـــود، چـــرا که حفظ اشـــتغال 
کارگـــران و پرســـنل شـــاغل در مراکز خدماتی و گردشـــگری که بـــا بحران روبه 

رو هســـتند، از اهمیت ویژ  ه ای برخوردار اســـت.
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1۳ آبان 99

هــزار  ردیابی ۱۵  تکان دهنده  نتـایج 
بیمار ݡکرونایی

75

مردم شـــریف ایران هشـــدار، هشـــدار، خطـــر، خطر! آلوده شـــدن بـــه ویروس 
کرونـــا هرلحظه در کمین اســـت.

متاســـفانه آدم کشـــی توســـط افراد بی مســـئولیت کنترل نشـــده، بشـــدت در 
کمین همـــه  ما قـــرار دارد. 

فقـــط خودمان می توانیم از خـــود و خانواده در برابر این آدم کشـــان محافظت 
کنیم.

امید زیادی به کنترل ها و نظارت ها وجود ندارد. 
بـــه ایـــن خبـــر تلویزیـــون توجـــه کنیـــد: »ســـخنگوی ســـتاد کرونـــا: در ردیابـــی 
الکترونیکـــی حـــدود 15 هـــزار بیمـــار کرونـــا مثبت مشـــخص شـــده کـــه برخی 
مبتالیان به شـــمال ســـفر کرده  و بازگشـــته اند! در این 15 هزار نفـــر، نزدیک به 

20 درصـــد مبتالیـــان مطلقـــا قرنطینـــه را رعایـــت نکرده اند!/صداوســـیما «



110

بیم ها، امیدها، ضعف ها، قوت ها، پیش بینی ها و راهکارها

15 آبان 99

حق پلیس در مقابله با کرونا، تشکر 
و خداقوت است

76

آقای   هاشـــمی    ، معـــاون محتـــرم اســـتاندار و  اتفـــاق جنـــاب  بـــه  روز گذشـــته 
فرمانـــدار مشـــهد مقدس و همـــراه با آقایـــان جواهری و ضیایـــی، تهیه کننده 
و خبرنگار تالشـــگر رادیـــو صدای خراســـان، دو ســـاعتی را در ورودی و خروجی 
بزرگـــراه شـــهید شوشـــتری، ناظر و شـــاهد زحمـــات فـــراوان فرزنـــدان ملت در 
لبـــاس پلیـــس بودیم که تـــالش می    کردنـــد رانندگانی که برخـــالف ممنوعیت، 

قصـــد ورود و یـــا خـــروج به مشـــهد مقدس داشـــتند را منصـــرف کنند.
واقعا مشـــخص است، اگر در شرایط آدم کشـــی ویروس منحوس کرونا، مردم 
شـــریف به صورت مســـئولیت پذیریرانه، توصیه   ها، مقـــررات و قوانین مقابله 
بـــا کرونا از جمله عدم مســـافرت که توســـط ســـتاد ملـــی مقابله بـــا کرونا اعالم 
شـــده را جـــدی نگیرند، جـــان خود، خانـــواده و جامعه را با خطر جـــدی مواجه و 
فرزنـــدان خـــود در پلیس  راهور که مجبور می    شـــوند از مســـافرت   ها جلوگیری 

کننـــد، بیش از پیـــش با زحمت مواجـــه خواهند کرد.
بیاییـــم همه بـــا هم توصیه   هـــا و مقـــررات مقابله بـــا کرونا ا ز جمله عدم ســـفر 
و اســـتفاده از ماســـک را رعایت و از ســـالمتی و جان خود، خانـــواده و جامعه از 

خطر ویـــروس منحوس کرونـــا محافظت کنیم.
قطعا مشـــکالت اقتصـــادی و... وجـــود دارد، اما برای مدتی تحمل مشـــکالت، 
ســـختی   ها و همچنین مســـافرت نرفتـــن، ندیدن اقوام دور و نزدیک، ماســـک 

زدن و... از تســـلیم جـــان به ویروس کرونا بهتر اســـت.



111

مقاومت مردم در مقابله با کرونا

20 آبان 99

توقف کشتارها و سروسامان زندگی 
مردم با اعالم وضعیت ویژه سالمت

77

ایـــن قلـــم از ابتـــدای شـــیوع کرونا تـــا کنـــون، بار  هـــا و بارهـــا تقاضای بـــر قراری 
ح کرده اســـت که متاســـفانه تاکنـــون مورد توجه  شـــرایط ویژه ســـالمت را مطر
قـــرار نگرفتـــه، قـــرارگاه فرماندهی مقابلـــه با کرونا نیز تشـــکیل شـــده و آن چه 

انتظـــار می    رفت، نبـــوده و نخواهـــد بود.
آیـــا باتوجـــه بـــه آن چه ایـــن روز  ها شـــاهد هســـتیم که باعـــث شـــده دولت)به 
تنهایـــی( برای کنتـــرل وضعیت در شـــرایط ظالمانـــه تحریم و کشـــتار ویروس 
کرونا، با مشـــکالت فراوان مواجه باشـــد)به ویژه که دیگران اختیار نداشته اند 
و یـــا نخواســـته اند آن گونـــه که الزم اســـت کمک کنند(، بهتر نیســـت ریاســـت 
محتـــرم جمهـــوری خـــود پیـــش قـــدم شـــوند و از فرماندهـــی معظـــم کل قـــوا 
درخواســـت کننـــد، بـــرای حفـــظ ســـالمت و جلوگیـــری از کشـــتار روزانـــه مردم 
توســـط ویـــروس کرونا )به تعداد مســـافران چندین هواپیمـــا(، وضعیت ویژه 
 ، ســـالمت اعالم شـــود تا ضمن آمدن همه قوا و همه توان کشـــور بـــه پای کار

کشـــتار  ها متوقـــف و زندگی مـــردم کـــم درآمد سروســـامان بگیرد؟
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وظیفه  مردم،  جان  و  سالمت  حفظ 
حاکمیت است

78

امروز توفیق حضور در صحن   های حرم مطهر امام مهربانی   ها کسب شد.
بحمـــداهلل در داخـــل صحن   هـــا، شـــرایط مقابله بـــا کرونا و رعایـــت توصیه   های 
بهداشـــتی خـــوب بـــود. مـــن هم لبـــاس خدمت بـــه تن داشـــتم و بـــا دقت به 

موضـــوِع الزامـــات مقابله بـــا کرونا، توجـــه می    کردم.
و بـــه نزد معدود افرادی که ماســـک نداشـــتند می    رفتم و از جیبم، ماســـک به 

می    دادم. آن ها 
در ایـــن میـــان، به پنج نفـــر از افرادی که با ظاهری متدین، ماســـک نداشـــتند، 
مراجعـــه کردم و ماســـک تعارف کردم، در پاســـخ با پرخاش و توهیـــن آن افراد 
! این کار  های شـــما  مواجـــه شـــدم که می    گفتنـــد: »این بازی   هـــا را بگذاریـــد کنار

توهیـــن به امام رضا)ع( اســـت.«
ناراحت نشـــدم و ادامه دادم: »من نوکر و کوچک شـــما هســـتم، برای سالمتی 
خودتـــان و دیگران، در صحن و ســـرای امام رضا)ع( ماســـک بزنید.« که مجددا 
همـــان رفتار ایشـــان تکرار شـــد و یـــک نفر از آن ها بـــا صدای بلندتـــر داد میزد: 
»شـــما  ها خیانـــت کرده اید کـــه دربهای حرم را بســـته اید.« و حرف   هـــای دیگری 
کـــه نمی    توانم بنویســـم نیز زدند. باز هم ناراحت نشـــدم و از ایشـــان خواهش 

کردم. 
در ایـــن زمـــان روحانـــی محترمی    بـــا چهـــره و لبـــاس علمایی، بدون ماســـک به 
آن چنـــد نفـــر اضافه شـــد، بـــا این تصور کـــه آن روحانـــی محترم کمـــک خواهد 
کـــرد تـــا آن افراد ماســـک بزنند، ضمن ارائه ماســـک بـــه وی، خواهـــش کردم و 
گفتم: »اســـتاد عزیز، شما از این دوســـتان خوب بنده بخواهید برای سالمتی 
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زائریـــن موال امام رضا)ع( ماســـک بزنند.« متاســـفانه با برخـــورد عجیبی مواجه 
شـــدم. ایشـــان ماســـک را از من گرفت، زیر پا انداخت و با کفش روی آن مالید 

و بـــه همـــه باور   های مـــن توهین کرد.
اشـــکم درآمـــد بـــه آرامی    و بـــدون ناراحتـــی گفتم: »مگر شـــما از مکتب شـــیعه 
انگلیســـی پیـــروی می    کنیـــد کـــه توصیه   هـــای نظـــام و مقـــام معظـــم رهبـــری را 

رعایـــت نمی    کنیـــد؟«
یـــک نفـــر از آن ها به ســـمت من حملـــه کرد ولی همـــان فرد روحانـــی، جلوی او 

گرفت. را 
ج شـــدم بـــا خودم گفتـــم مگر نـــه این کـــه حاکمیـــت موظف به  از صحـــن خـــار

حفـــظ ســـالمتی و جـــان و آبروی جامعه اســـت؟
چـــرا دولـــت از مقـــام معظـــم رهبـــری تقاضـــا نمی    کنـــد شـــرایط ویـــژه مقابله با 
کرونـــا، مانند حکومت نظامی    ســـالمت، اعالم کنند تا برابر مقررات آن شـــرایط، 
ایـــن امکان ایجاد شـــود که با تعـــداد اندک قاتالن مـــردم که مقابله بـــا کرونا را 
جـــدی نمی    گیرند، به خصوص آنـــان که تا دیروز در محافـــل خانگی و خصوصی 
و امـــروز بـــا عدم رعایـــت مقـــررات مقابله بـــا کرونا، به ویژه اســـتفاده نکـــردن از 
ماســـک در انظار عمومی، ایجاد دردســـر بـــرای نظام را دنبـــال می    کنند، برخورد 

شود.
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آیــــا نمی دانستیـــم شــــرایط ݡکـــرونا 
این گونه می شود؟

79

در صحبت  های آقایان شـــافعی، ســـیادت و محمودی، رئیس و نایب رئیســـان 
اتـــاق بازرگانی و همچنین در یادداشـــت  های قلم، از جایگاه دبیر ســـتاد مردمی 
پشـــتیبانی مقابلـــه با کرونـــا و عواقـــب آن و نوشـــته  های دیگران، هشـــدار داده 

شـــده بود.چرا توجه نشد؟
آیـــا اگر به صحبت  های یاد شـــده که بارها توســـط روابط عمومی ســـتاد منتشـــر 
شـــد و دوازدهمیـــن یادداشـــت کرونایـــی مـــورخ 9 مـــرداد 99 قلـــم و گفته هـــا و 
نوشـــته  های دیگران در خصوص عدم برگزاری مراسمات بدون رعایت کرونایی 
محرم و صفر، برگزاری کنکور، بازگشـــایی مدارس، سفر های میلیونی تابستانی، 
مجالـــس خانگی و میهمانی ها، پاســـاژ های باز و... توجه می شـــد، شـــرایط امروز 

کرونا ایجاد می شـــد؟
آیـــا اگـــر آن مداح معروف تهرانـــی نمی گفت: همه گفتند نیاییـــد )تصور قلم این 
اســـت منظـــور مـــداح از همه، بـــزرگان نظام، نیـــز بود( امـــا من )بخودش اشـــاره 

می کنـــد( گفتم بیایید همـــه آمدند، شـــرایط امروز را شـــاهد بودیم؟ 
آیـــا آن مـــداح و افـــرادی چـــون او که جان مـــردم را با خطـــر جدی مواجـــه کردند و 
بیـــش از مقـــام معظـــم رهبـــری و مراجـــع محتـــرم تقلید و علمـــای بزرگـــی چون 
آیت اهلل علم الهدی در مشـــهد مقدس که مراســـم عـــزاداری را یا تعطیل کردند 
و یا بدون حضور جمعیت برگزار نمودند، پیرو و عاشـــق ســـرور و ســـاالر شـــهدا، 

موالیمان امام حســـین)ع( هســـتند؟ 
چـــرا کاســـه داغ تر از آش ها و انگلیســـی مآب ها که در داخل صحـــن امام رضا)ع( 
بـــه خـــادم تذکر دهنـــده برای زدن ماســـک، حملـــه و توهین می کننـــد، محاکمه 
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نمی شوند؟
آیـــا اگـــر همه به مشـــی و نحـــوه برگـــزاری مراســـم عـــزاداری و نظرات اعالم شـــده 
مقـــام معظم رهبری توجه می کردیم، شـــاهد تلفات روزانـــه 480 نفر از عزیزانمان 

بودیم؟
چرا با آن مســـافران میلیونی، کاســـبان کنکور، بازگشـــایی مدارس و آن مداحان 

معروف و... برخورد نشـــد و نمی شود؟
کـــه قاتـــل و قاتـــالن شناســـایی و محاکمـــه  آیـــا جـــان انســـان ها ارزان شـــده 

؟ ند نمی شـــو
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بسیج  ݡکرونا  با  مقابلــه  در  موفق  حرکت  لزوم 
ݡکمی  بخیش  ݡکردن  ینه  است/هز عمومی 
ݡکنرتل  برای  آینده  سال   ۱۰ در  کشور  درآمد  از 

وضعیت بحرانی کرونا

80

می بایســـت بخـــش کمـــی    از درآمد کشـــور در ســـال آینده برای حل مشـــکالت 
فعلـــی مردم و کنتـــرل وضعیـــت بحرانی کرونا هزینه شـــود.

در وضعیـــت بحرانـــی کرونـــا پیشـــنهاد حکومـــت ویـــژه »نظامـــی    « ســـالمت یا 
وضعیـــت ویـــژه ســـالمت داشـــته و دارم، بـــرای تســـریع در مهار ایـــن ویروس 
منحـــوس بایـــد بـــه دنبـــال برقـــراری ســـتاد پشـــتیبانی مثـــل دوران جنـــگ بـــا 
اختیـــارات ویـــژه و به میـــدان آوردن همـــه توان   هـــا به ویژه نیرو  های مســـلح و 

بســـیج بـــرای مقابلـــه با مشـــکالت کرونا باشـــیم.
هـــدف مـــا در آن دوران دفاع از کشـــور بود. مقـــام معظم رهبـــری در ایام محرم 
و صفـــر نشـــان دادند که وظیفـــه ملت چیســـت همچنین در ایـــام کرونا مقام 
معظـــم رهبـــری ســـفر خـــود به مشـــهد لغـــو کردنـــد این  هـــا همـــه درس   هایی 

اســـت رهبری مســـتقیم و غیر مســـتقیم به مـــا داده اند.
دولـــت و رســـانه   ها پـــس از دو ســـه ماه عملکـــرد موفـــق ماه   های اول شـــیوع 
کرونـــا در کنتـــرل ایـــن ویـــروس منحـــوس، متاســـفانه دچـــار غفلت شـــدند و 
تـــالش کردند تا شـــرایط را عادی نشـــان دهد تا مـــردم بـــه روال زندگی معمول 
قبل ازکرونا برگردند. کشـــور با بســـیج مردم و کمک نســـبی همه در سه ماهه 
اول توانســـت تـــا حـــد قابـــل قبولـــی وضعیت بیمـــاری کرونـــا و زندگی مـــردم را 
کنتـــرل کنـــد، اما به دلیـــل ترس از مســـائل و مشـــکالت اقتصـــادی دیگر این 

ویـــروس را عـــادی جلـــوه داده تا مـــردم به حالـــت عادی خـــود برگردند.
نظـــام بایـــد بپذیرد از اکنون تا شـــاید 10 ســـال دیگـــر بخش کمـــی    از درآمد  های 
آینـــده کشـــور را بـــرای کنترل و مقابلـــه به ویـــروس کرونا و زندگی ایـــن روز   های 
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مـــردم کـــه از درآمد فروش نفت محـــروم و در تحریم ظالمانه قـــرار دارند هزینه 
ح دولت برای پیـــش فروش نفت  کنـــد، اما متاســـفانه به عنـــوان مثال، با طـــر
بـــه مـــردم جهـــت تامیـــن بودجـــه ایـــن روز   های کشـــور مخالفـــت کردنـــد، این 
پیشـــنهاد  را به اشـــتباه رد کردند، اما باز هم پیشـــنهاد بنده این اســـت که به 
خاطـــر مســـائل اقتصـــادی مردم و مقابلـــه با کرونـــا همانگونه که نفـــت را برای 
آینـــده ذخیـــره می    کنیـــم باید از موضـــوع قـــرض گرفتـــن از آینده نیز اســـتفاده 
کنیـــم تـــا دولت و نظام ســـالمت و معیشـــت مـــردم در ایـــن شـــرایط بحرانی را 

کنند. تامین 
نظـــام ابتـــدا باید تامیـــن مالی برای مبـــارزه با کرونا و معیشـــت مـــردم را تامین 
کنـــد. مبارزه و جنگ در شـــرایط تحریم   های بیـــن المللی کار دولـــت به تنهایی 
نیســـت. رئیـــس جمهور بایـــد پیش قدم شـــود و از مقام معظم رهبـــری اجازه 
بگیـــرد از داشـــته   های آینده برای نیاز   هـــای مردم هزینه کند تا شـــرایط را به طور 

ویژه کنترل شـــود.
مـــرگ و میـــر بـــا آمدن ویـــروس کرونـــا در دنیا و کشـــور ما عادی شـــده اســـت، 
بـــا این شـــرایط لـــزوم حرکـــت مقابله بـــا کرونا حتما بســـیج عمومی    اســـت، اما 
نتوانســـتیم بســـیج عمومی    مقابلـــه بـــا کرونـــا را همچون زمـــان جنـــگ و زلزله 
بـــم و حتی ســـیل ســـال قبل آمـــاده کنیم و اگـــر کرونا کنترل نشـــود چون فعال 
واکســـنی در اختیـــار نیســـت فاجعـــه در راه اســـت و همـــه آســـیب می    بیننـــد، 

بنابرایـــن بایـــد وضعیت کنونی مـــردم را کنتـــرل کرد.
کشـــور در شـــرایطی نیســـت کـــه بتوانـــد تنهـــا با مالیـــات اداره شـــود، بـــه جای 
تصویـــب قانـــون دریافـــت مالیات گرفتـــن از خانه   هـــای خالی کـــه باعث توقف 
ســـاخت و ســـاز و بیـــکاری بیشـــتر در تولید و ســـاخت و ســـاز می شـــود باید از 
ســـاخت و ســـاز مســـکن با مصالح تولید داخـــل که ارز بـــری ندارد و اشـــتغال 

ایجـــاد می    کنـــد حمایت شـــود تـــا قیمت و اجـــاره خانـــه کاهش پیـــدا کند.
70 درصـــد اشـــتغال مشـــهد در حـــوزه خدمات به ویـــژه زائرپذیـــری و هتل داری 
اســـت و تنهـــا 30 درصد به تولید و کشـــاورزی اختصاص دارد؛ لذا شـــرایط کرونا 
بیشـــترین خسارت را به خراســـان رضوی و مشـــهد وارد کرده است که دولت 

بایـــد کمک کند.
سیســـتم کشـــور ما به گونه ای اســـت که باید حاکمیـــت برای مقابلـــه با کرونا 
به میدان بیاید از جمله بســـیج عمومی    ، اعالم شـــرایط ویـــژه و تامین اعتبارات 

برای همـــه جوانب مختلف از آینـــده را دنبال کند.
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از اول پیـــروزی انقـــالب تـــا کنـــون هـــر ماموریتـــی کـــه بـــه بســـیج داده شـــده،  
خوشـــبختانه آن ها ســـربلند بیرون آمده اند و بســـیج بوده که توانسته کشور 
را در 8 ســـال دفـــاع مقـــدس پیـــروز کنـــد و بهتـــر اســـت بســـیج بـــرای مقابلـــه 
بـــا وضعیـــت بحرانـــی کنونـــی مجدد بـــه میـــدان آمـــده و قدرتمند بـــه جنگ با 

مشـــکالت کرونـــا برود.
آمار  هـــای اعالم شـــده از ســـوی وزارت بهداشـــت نســـبت به آمار   هـــای جهانی 
در برخـــی موارد از جمله نســـبت مبتالیـــان به فوتی   ها نقص جـــدی دارد، کرونا 
را بایـــد جـــدی گرفـــت و قرارگاهـــی تحـــت نظـــارت و فرماندهی جانشـــینی که از 
جانـــب مقـــام معظم رهبری معرفی شـــود تا بـــا همراهی مجلـــس، دولت، قوه 

قضائیـــه و.. به صورت مســـتقل شـــرایط کرونا مدیریت شـــود.
بیـــش از 40 میلیارد تومان در ســـه مـــاه اولیه وضعیت کرونایی اســـتان تحت 
عنـــوان پویـــش بـــه صـــورت مســـتقیم توســـط مـــردم و تشـــکل   های بخـــش 
خصوصـــی بـــرای نیاز  هـــای مردمـــی    ، دانشـــگاه   ها و بیمارســـتان   ها کمک شـــد، 
اما متاســـفانه عجله بـــرای عادی جلوه دادن شـــرایط باعـــث توقف کمک   های 

مســـتقیم مردمی    شـــد که دبیـــر خانه فقـــط خبـــر آن را جمـــع آوری می    کرد.
از جمله پویش   های انجام شـــده و تاثیر گذار ســـتاد پشـــتیبانی مردمی مقابله 
با ویروس کرونا اســـتان خراســـان رضـــوی می    توان به پویش بســـیج عمومی    ، 
پویـــش ایثـــار کادر درمان، پویش نذر ماســـک و پویش حفظ اشـــتغال و چند 

پویش دیگر نیز اشـــاره کرد.
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29 آبان 99

7 مـــاه از درخواسـت »ستاد مردمی 
مقابلــه با ݡکرونای خراســان رضوی« 
مســافرت  های  ممنوعیـــــت  بــــرای 
غیرضـروری گذشت!

81

در اوایل فروردین 99 دبیر ســـتاد مردمی    پشـــتیبانی مقابله با کرونای خراسان 
رضـــوی پیشـــنهاد برقراری شـــرایط ویژه ســـالمت را ارائه و درخواســـت نمود تا 
زمـــان ســـرکوب دشـــمنی به نـــام کرونـــا، ســـفر   های غیـــرکاری به صـــورت کامل 

ممنوع شـــود که متاســـفانه مـــورد توجه قـــرار نگرفت. 
در شهریورماه، محمد حسین روشنک از وزیر پرسید:

»اکنـــون که ثابت شـــده ســـفر   ها عامـــل اصلی گســـترش ویروس کرونـــا بوده 
اســـت، چـــرا جناب آقای دکتـــر نمکی و همـــکاران، که خود بیش از شـــش ماه 
اســـت جان برکـــف، در نبرد با این ویروس منحوس هســـتند و شـــب و روز در 
میـــدان حاضر نـــد، مماشـــات می    کنند و بـــا اختیاراتی کـــه از طـــرف رهبر معظم 
انقـــالب اســـالمی    برخوردارنـــد، بـــرای ممنوعیـــت ســـفر  های غیـــر کاری اقـــدام 
نمی    کننـــد؟ چـــرا بـــا خواهـــش و تمنا از افـــرادی که با ســـفر  های غیرضـــروری به 

جـــان خـــود و جامعـــه رحم نمی    کننـــد، می خواهنـــد  که ســـفر نکنند؟«
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یــــــر بهداشـــــِت  آقـــای دݡکرت نمـکی، وز
پرتالش، مخلص و خدمتگزار جامعه: 
لطفا تا از واکسن نتیجه نگرفته اید، به 
یاســت محرتم  ر )حیت  دیݡگران  توصیــه 

جمهوری(،  اعالم نفرمایید

82

و  محتـــرم  جمهـــور  ریاســـت  گفته   هـــای  شـــاهد  ایـــران  مـــردم  اول،  مـــوج  در 
جنابعالـــی بودند کـــه می    فرمودید ما موفق شـــدیم کرونا را شکســـت بدهیم، 
دیگـــر منطقـــه قرمز نداریـــم، ضمن اینکـــه به کشـــور   های دیگر اشـــاره و اعالم 
کردید ما توانســـتیم ولی شـــما نتوانســـتید، این قلم آن زمان نوشـــت: »چوب 
ایـــن غـــرور کاذب و عادی ســـازی عجوالنه را خواهیم خورد که متاســـفانه توجه 
نشـــد. همیـــن گفته   هـــای شـــما و عـــدم توجـــه بـــه هشـــدار  های بســـیار چون 
هشـــدار  های ایـــن قلـــم، باعـــث عـــادی ســـازی وضعیـــت کشـــور و ر  هـــا کردن 

مقابلـــه با کرونـــا گردید.«
صـــدا و ســـیما نیز بدون توجـــه به هشـــدار  ها، برای دلخوشـــی دولت خبر  های 
کرونـــا را بـــه خبـــر هفتم، هشـــتم منتقل و باعث شـــد جامعه نیز جـــدی بودن 
ویـــروس کرونا را تمام شـــده بداند. حال نتیجه این شـــد که شـــاهد هســـتید.  
،  واقعـــا ایثارگر و از  جنـــاب دکتـــر نمکی،  شـــما،  معاونیـــن و کادر درمان کشـــور
جا ن گذشـــته هســـتید.  لطفا با حمایت مقـــام معظم رهبـــری، فرماندهی کرده 
و شـــرایط ویـــژه مقابله بـــا کرونـــا، مانند حکومت ســـالمت کامل اعـــالم کنید. 
امـــروز دیگـــر برگردانـــدن داوطلبانه مردم به ماننـــد رعایـــت 13 فروردین، امری 
بســـیار ســـخت و شـــاید غیر ممکن باشـــد ولی با مقررات ویژه ممکن خواهد 
بود.البتـــه کـــه باید بـــه فکر افـــراد ضعیف اقتصـــادی جامعه در شـــرایط ویژه با 

ج بود. بهـــره گیـــری از پیش فروش نفـــت در داخل و خـــار
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1 آذر99

اهمیـت برقــراری حکومت نظامــی 
یادی از  سالمــت و واݡگذاری بخش ز
مبارزه با ویروس ݡکرونا به مردم

8۳

اگرچـــه اعمـــال محدودیت  هـــای تـــردد، بســـتن بازارهـــا، و قبـــول وارد شـــدن 
خســـارت بـــه اقتصـــاد مردم، به ویـــژه کـــم درآمدهـــا و کاســـبان بازار هایی چون 
بـــازار رضـــای مشـــهد مقـــدس که مدت هاســـت کاســـبی ندارنـــد، بـــرای کنترل  

کرونـــا مفیـــد و مؤثـــر اســـت، امـــا به طـــور حتم کافی نیســـت. 
نیـــاز بـــه برقراری حکومت نظامی ســـالمت و واگذاری بخش زیـــادی از مبارزه با 

ویـــروس کرونا به مـــردم، باید جدی گرفته و اقدام شـــود.
دوران دفاع مقدس نشـــان داد فقط بســـیج مردمی، بیمه کننـــده مبارزه با هر 

مشـــکلی اســـت. دولت به تنهایی قادر نیســـت کرونا را سرکوب کند. 
هـــم اکنـــون در هفته بســـیج قـــرار داریم و امـــروز نیز اگـــر بخواهیـــم در مقابله 
بـــا ویروس منحـــوس کرونا موفق شـــویم، تنهـــا راه، مراجعه به مـــردم و ایجاد 
بســـیج عمومـــی و فعـــال کـــردن بســـیج بـــا محوریـــت روحانیـــون دلســـوز در 

است.  مســـاجد 
گروه  هـــای جهـــادی،  بـــدون حضـــور  کننـــد  بایـــد قبـــول  حاکمیـــت و دولـــت 
تشـــکل ها و ســـتاد  های مردمـــی، بـــا محوریـــت روحانیـــت، بســـیج، فعالیـــن 

اجتماعـــی و... مقابلـــه بـــا کرونـــا آســـان نخواهـــد بـــود.
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6 آذر 99

تقویت پـویـش بخــــشش اجـــــاره بها 
از خراسان رضوی 

84

کرونا جدیست عادی نپنداریدش
مرگ انسان   ها عادی نیست جدی بپنداریدش

جنگ با ویروس رزم مردمی    می    خواهد
کرونا ایثار و با او زندگی می    خواهد

کرونا منحوس فعال است، همدلی را زنده کن
کرونا آدم کش است، یکدلی را زنده کن

؛ روز بســــــــیج   در رزم و نبـــرد بـــا ویـــروس منـــــحوس کـــــرونا »بـــه پاس پنـــج آذر
مردمـــی    « ضمـــن مشـــارکت در پویش بخشـــش اجـــاره بهـــای دوران تعطیلی 

کســـب و کار  هـــا همدلـــی را همـــه بـــا هم زنـــده خواهیـــم کرد.
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15 آذر99

پویش های کرونایی راه اندازی شده 
در خراسان رضوی

85

مـــردم شـــریف و همدل خراســـان رضوی بر اســـاس توصیه هـــای مقام معظم 
رهبـــری و نماینـــده ایشـــان در خراســـان رضـــوی و مصوبـــات ســـتاد مقابلـــه 
بـــا کرونـــای اســـتان، بـــه پویش هـــای ســـتاد هماهنگـــی کمیته هـــای مردمـــی 

پشـــتیبانی مقابلـــه بـــا کرونـــا در خراســـان رضـــوی پیوســـته و می پیوندند. 

پویش هـــای زیـــر بـــا هماهنگـــی کمیتـــه پشـــتیبانی و مشـــارکت های مردمـــی 
ســـتاد مقابلـــه بـــا کرونـــای اســـتان پیگیری شـــده و می شـــود:

پویش اطالع رسانی و هشدارهای مقابله با کرونا:
ایـــن پویـــش با حضـــور جمع گســـترده ای از رســـانه هـــا و خبرنـــگاران درجهت 
اطالع رســـانی هشـــدارهای ســـتاد ملی و اســـتانی مقابله باکرونا و تقدیر از کادر 

درمـــان تالش داشـــته و دارد.

پویش حفظ احترام و تقدیر از تالش ایثارگران کادر درمان مقابله با کرونا:
در ایـــن پویـــش مـــردم شـــریف ایـــران، همـــان ارزش و احترامـــی را کـــه بـــرای 
رزمندگان و ایثارگران هشـــت ســـال دفـــاع مقدس قائل بوده و هســـتند برای 
ایثارگـــران کادر درمـــان مقابله با کرونا قائل بـــوده و خواهند بود. در این جهت 
از مقـــام معظـــم رهبـــری و مســـئولین عالی کشـــور، درخواســـت اهـــدای درجه 
ایثار و شـــهادت خدمـــت برای فرزندان جـــان برکف ایران اســـالمی ارائه نموده 

و پیگیری مـــی نمایند.
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پویش رعایت توصیه های پزشکی:
مـــردم شـــریف خراســـان رضـــوی در ایـــن پویـــش ضمـــن رعایت توصیـــه های 
پزشـــکی مقابلـــه بـــا ویـــروس منحـــوس کرونـــا، بـــه کادر ایثـــار درمـــان کمـــک 

می کننـــد.

پویش نذر ماسک:
خیریـــن گرامـــی درایـــن پویـــش بصـــورت مســـتقیم و یـــا از طریـــق خیریه هـــا 
و مســـاجد، از یـــک عـــدد تـــا هرعـــدد ماســـک تهیـــه و بیـــن نیازمنـــدان توزیـــع 

می نماینـــد.

پویش نذر بسته های همدلی:
خیریـــن گرامـــی درپویش نذر بســـته های همدلی و مســـاوات از یک بســـته تا 
نامحـــدود تهیه و بصورت مســـتقیم و یا با هماهنگی ائمه ی محترم مســـاجد 

بین نیازمنـــدان توزیع نمـــوده و می نمایند.

پویش نذر حفظ و ایجاد اشتغال جدید )عبادت کارآفرینانه(: 
کارآفرینـــان خّیرگرامـــی، خـــود بصـــورت مســـتقیم در پویـــش حفـــظ و ایجـــاد 
اشـــتغال جدیـــد دربنـــگاه اقتصـــادی خـــود مشـــارکت نمـــوده و می نماینـــد.

پویش همدلی بخشش و تخفیف اجاره بها:
مالکیـــن خّیرگرامـــی در ایـــن پویـــش ضمـــن همدلـــی، در ایام تعطیلی کســـب 
و کارهـــا از یـــک تـــا هرتعـــداد روز اجـــاره بهـــا را بـــه مســـتاجرین خـــود تخفیـــف 

می دهنـــد.

پویش همدلی تامین اجاره بهای مستاجرین:
خیریـــن گرامـــی در ایـــن پویـــش ضمـــن همدلی، بـــا شناســـایی مســـتاجرین 

نیازمنـــد و یـــا از طریـــق موسســـات خیریـــه و مســـاجد اقـــدام می نماینـــد.

پویش نذر سالمت:
خیریـــن گرامـــی با همدلـــی و همراهـــی در این پویـــش بمنظور تهیه دســـتگاه 
هـــای اکســـیژن ســـاز خانگـــی، کپســـول اکســـیژن و پالـــس اکســـیمتر و دیگـــر 
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نیازهـــای بیمـــاران محروم که در منـــازل نگهداری می شـــوند از طریق زیر اقدام 
مـــی نمایید:

واریز به کارت 6037997950143025 
شماره گیری *8877*#88

حســـاب یـــاد شـــد کـــه تنهـــا حســـاب کمـــک بـــه مقابلـــه بـــا کرونـــا در اســـتان 
می باشـــد، بنـــام کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( گشـــایش شـــده کـــه مبالغ 
واریزی با تصویب کمیته پشـــتیبانی و مشـــارکت های مردمی ســـتاد مقابله با 
کرونا اســـتان خراســـان رضوی به ریاســـت معاونت امور اقتصادی استانداری 
در موارد یاد شـــده و دیگر مصوبات ستاد پشـــتیبانی مقابله با کرونای استان 

می شـــود. هزینه 
مردم همدل و خّیر ایران اســـالمی بویژه اســـتان امـــام مهربانی ها حضرت رضا 
)ع( که همیشـــه در شـــرایط ســـخت همراه نیازمندان بوده اند، اکنون که کرونا 
ســـخت ترین شـــرایط را ایجاد نموده، به برکت حفظ ســـالمتی خـــود و خانواده، 

بیش از همیشـــه همراه نیازمندان بـــوده و خواهند بود.



126

بیم ها، امیدها، ضعف ها، قوت ها، پیش بینی ها و راهکارها
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از  عبور  به  را  ما  مردم،  حضور  گرمای 
سرمای جانسوز کرونا امیدوار می کند

86

تقدیـــر از مـــردم شـــریف خراســـان رضوی که بـــا همدلـــی و در پیـــروی از اخالق 
انســـانی و اســـالمی و همچنیـــن توصیه هـــای مقام معظـــم رهبـــری در دوازده 

پویـــش مهـــم کرونایی اســـتان بـــه صورت فعـــال مشـــارکت داشـــته و دارند. 

انشـــااهلل این دوران ســـخِت جـــوالن ویروس منحـــوس کرونا بـــا همت مردم 
و رعایـــت توصیـــه های بهداشـــتی در آینده نزدیک، با ســـاخت واکســـن کرونا، 

تمام خواهد شـــد. 

آن چـــه بـــرای مـــردم و خیریـــن در تاریـــخ بـــه یـــادگار خواهـــد مانـــد، همدلـــی و 
کمک هـــای ایـــن روزهای مـــردم عزیز بویژه خیریـــن گرامی و افـــرادی که توصیه 

هـــا را رعایـــت کـــرده و همچنیـــن ایثارگـــران کادر درمان خواهـــد بود.

حتما در آینده از ایثار دوران کرونا مانند ایثار و پشـــتیبانی دوران دفاع مقدس 
که حاال به افتخار مردم ایران نزد جهانیان تبدیل شـــده اســـت، یاد می شـــود. 

بیاییـــد همـــه بـــا هم ایـــن چند مـــاه دیگـــر از جوالن ویـــروس را ضمـــن رعایت 
توصیه هـــا، ســـالمتی خـــود و خانـــواده و جامعـــه را تامیـــن و بـــا مشـــارکت در 
پویش هـــای همدلی و پیوســـتن به آن هـــا، خاطره های ماندنی بســـیج مردمی 

را زنـــده و به یـــادگار بگذاریم. 
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از مردم شـــریف اســـتان درخواســـت می شـــود به پویش های مردمی خراسان 
رضـــوی که بعضـــا در کل ایـــران اســـالمی و در مواردی بســـیاری از کشـــور های 

جهان جاری اســـت بـــه پیوندند. 
تنهـــا راه مقابلـــه با ویروس منحـــوس کرونا حضـــور مردم، بویژه بســـیجیان و 

یـــادگاران دوران دفـــاع مقدس در صحنه اســـت.

 عناوین پویش ها:

1- نذر اطالع رسانی،  هشدار و درخواست رعایت توصیه ها

2- رعایت توصیه های سالمت و مقابله با کرونا

3- نذر ماسک

4- مواسات نذر بسته های همدلی

5- نذر حفظ و ایجاد اشتغال )عبادت کارآفرینانه(

6- نذر همدلی بخشش و تخفیف اجاره بهای واحدهای تجاری و مسکونی

٧- نذر همدلی تامین اجاره بها با واریز نقدی

8-نذر ســـالمت »جهت تهیه دستگاه های اکسیژن ســـاز، کپسول اکسیژن و 
پالس اکســـیمتر« با واریز نقدی 

10- تامین دارو و کمک به هزینه درمان در منازل با واریز نقدی 

11- همدلی و همدردی با بازماندگاِن درگذشتگان کرونایی

12- نـــذر » نایـــب الزیاره« امام مهربانی ها حضرت رضا )ع( توســـط مشـــهدی ها 
از طـــرف مردم عاشـــق موال در تمام ایـــران و جهان
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خیریـــن گرامـــی می توانند کمکهای خود را برای درمان بیمـــاران مبتال به کووید 
19 و... بـــه شـــماره کارت 6037997950143025 و یا با شـــماره گیری *8877*#88 

بـــه نام نذر ســـالمت واریز کنند.
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28دی99

سوگواران حضرت فاطمه زهرا)س( 
و غم نادیده گرفتن کرونا

87

بازهم باید با صدای بلند بگویم:
کرونا جدی است عادی نپنداریدش 

مرگ انسان ها عادی نیست جدی بپنداریدش

فاطمـــه)س(، فاطمـــه)س( اســـت و همـــه انســـان ها، به ویـــژه مســـلمانان و 
شـــیعیان مـــوال علـــی)ع(، دخـــت پیامبـــر)ص( را دوســـت دارند.

حتمـــا آنـــان کـــه ایـــن روزهـــا بـــه خاطـــر حفـــظ ســـالمتی و جـــان دوســـت داران 
فاطمـــه)س(، پدر، همســـر و فرزنداِن آن بانوی بهشـــتی، توصیه هـــای کرونا را 
رعایـــت کرده انـــد، در اجتماعـــات و راهپیمایی ها شـــرکت نکـــرده  و مانند رهبر 
معظـــم انقـــالب در خلـــوت خـــود اشـــک دل بـــر مظلومیـــت کوثر قـــرآن مجید 

می ریزند. و  ریختـــه  
معتقـــدم ایـــن افـــراد اگـــر حضـــرت زهـــرا)س( را از آنـــان کـــه بـــدون ماســـک در 
تجمعات و پیاده روی ها شـــرکت کرده اند تا بگوینـــد »ببینید من فاطمه)س( 
را دوســـت دارم« بیشـــتر دوســـت نداشته باشـــند، کمترهم دوســـت ندارند. 

تفـــاوت این دو روش را باید در اشـــاعه ویروس کرونـــا در یک طرف و جلوگیری 
از آن در طرف دیگر جســـتجو کرد. 

کجـــای قـــرآن و احادیث رســـول خـــدا و فرمایشـــات مـــوال علـــی)ع( گفته اند اگر 
فـــردی به خاطـــر عالقـــه به فاطمـــه)س( جـــان انســـان ها را با خطـــر مواجه کند 
و بـــه خـــود ببالد کـــه بدون ماســـک در عـــزاداری فاطمه)س( شـــرکت نموده و 
از آن تصویـــر تهیـــه و پخش کنـــد، اجر عـــزاداری زهرای مرضیـــه)س( نصیبش 
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می شـــود؟ و اگـــر این گونه رفتـــار نکند، عـــزاداری نکرده اســـت؟
مگـــر نه این اســـت کـــه رهبـــر معظم انقـــالب براســـاس دســـتورات پـــروردگار 

متعـــال حفـــظ جـــان مـــردم را الزم دانســـته اند؟
مگـــر نه این اســـت که درصدر اســـالم نیز این گونـــه رفتارها رســـول خدا)ص(، 

علـــی ولی اهلل)ع( و فاطمه زهرا)س( را بســـیار رنجانده اســـت؟
توصیـــه بـــه مـــردم این اســـت کـــه در روزهـــای آینده بایـــد بیشـــتر مراقب خود 

ج از توصیه های بهداشـــتی، نشـــوند.  باشـــند تا گرفتـــار آثـــار رفتارهای خـــار
ایـــن قلـــم از رفتارهـــای دوگانـــه برخی مـــردم و مســـئولین در تعجـــب و گرفتار 

اســـت و امیـــدوار اســـت کـــه تلخی های گذشـــته دوبـــاره تکرار نشـــود.
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متاســـفانه عدم تاییـــد کیفیت واکســـن ویـــروس منحوس کرونای »روســـی« 
از یـــک طـــرف و مخالفـــت مقام معظـــم رهبری بـــا ممنوعیت واردات واکســـن 
از کشـــورهای دشـــمن )آمریـــکا و انگلیـــس( از ســـوی دیگـــر، توســـط بعضی از 
کارشناســـان حوزه پزشـــکی و غیرپزشـــکی، جنجـــال ایجاد و مدتـــی روح و روان 
مـــردم زجر کشـــیده از ویـــروس کرونـــا را در ایران اســـالمی به بـــازی گرفته بود. 
اکنون نیز مشـــخص گردید ٩8 پزشـــکی که نامه نگاری کردند، دکتر شـــهریاری 
و دکتـــر مینـــو محرز با صحبـــت های خـــود عمدا و یا ســـهوا، مقابـــل فرمانده، 
افســـران و ســـربازان نظام درمانی کشـــور  ایســـتادند و به جوســـازی پرداختند 
و در مورد واکســـن »روســـی« ســـخن غیر کارشناســـی و تحقیق نشـــده گفته  و 
فضاســـازی کرده اند، ســـکوت نمـــوده و حاضر نیســـتند از مردم و مســـئولین 

حـــوزه درمانی کشـــور عذرخواهی کنند. 
آنـــان نیز کـــه معموال دنبال بهانـــه می گردند تا همه تالش  ها و پیشـــرفت های 
مدیریت کشـــور را باطـــل جلوه داده و ناامیـــدی در مردم تزریـــق کنند با وجود 
اینکـــه در پـــی اظهار نظـــر دکتر مینو محـــرز و... جنجاِل »وای مردم را کشـــتید!« 
راه انداخته بودند، الل شـــده، قلم هایشـــان شکسته و حاضر نیستند اعتراف 
کنند که اشـــتباه کرده اند؛ ضمـــن اینکه منتظر پیدا کردن بهانـــه ای دیگر برای 

ایجاد فضای ناامیدی مردم هســـتند. 
متاســـفانه نظـــام، بویـــژه دولت نیز با ایـــن تصور که عـــدم برخورد بـــا این گونه 
رفتارهـــا، صبـــر و تحمل نظـــام را نشـــان می دهد، اقدامـــی در جهـــت برخورد با 
ایـــن افـــراد کـــه روح و روان مـــردم را به بازی می گیرنـــد انجام نـــداده و نمی دهد. 
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مـــردم در تمـــاس با کمیته هـــای مردمی پشـــتیبانی مقابلـــه با کرونای اســـتان 
خراســـان رضـــوی می خواهند تا از مســـئولین نظام جمهوری اســـالمی به ویژه 
دولت و مجلس محترم خواســـته شـــود، بمنظور حفظ جان مـــردم، تمام توان 
و امکانـــات کشـــور را بـــرای تامین واکســـن تایید شـــده از هر گوشـــه دنیا بکار 
گیرنـــد و منتظـــر تولیـــد واکســـن داخلی نشـــوند کـــه اگر بـــه جهت ایـــن انتظار 

حتی یک نفر کشـــته شـــود مســـئول خواهنـــد بود. 
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اگـــر مدیریـــت مقابلـــه بـــا کرونا به خواهـــش و تمنـــای وزیر بهداشـــت خالصه 
شـــود، کشـــتار کرونا در اردیبهشـــت 1400 روزانه به حدود یک هـــزار نفر خواهد 

رسید. 
اگـــر کنترل هـــا و مقابله هـــا بـــا کرونا به همیـــن خواهـــش و تمناها ادامـــه یابد، 
برآورد می شـــود در نوروز 1400 چند ده میلیون مســـافرت انجام شود که باتوجه 
بـــه نظـــر کارشناســـان کـــه کرونـــا ویـــروس را مریضـــی ناشـــی از ســـفر می دانند 
و تجربـــه  ایـــن موضـــوع را نیز ثابـــت می کنـــد؛ نتیجـــه آن، تلفات روزانه بســـیار 
ســـنگینی در انتظـــار مـــردم ایـــران بویژه مشـــهد مقـــدس در اردیبهشـــت ماه 

خواهـــد بود. 
در خبرهـــا آمـــده بـــود راه آهن جمهوری اســـالمی اعالم کرده اســـت کـــه در ایام 
نـــوروز روزانه 80 رام قطار فقط از تهران به مشـــهد اعزام می شـــود. حتما همین 
افزایـــش در وســـایل نقلیه دیگر از سراســـر کشـــور به مشـــهد وجـــود خواهد 

داشت. 
 از آنجـــا کـــه حـــدود 3میلیون مســـافر مشـــهد مقدس از سراســـر ایـــران بلکه 
کشـــورهای دیگـــر کـــه معمـــوال درگیـــر ویـــروس کرونا هســـتند احتمـــاال جمع 
زیـــادی از مبتالیان و تلفات اردیبهشـــت 1400 خراســـانی بویژه مشـــهد خواهد 

بود.
با شـــرایط موجود بنظر می رســـد کاری برای کنتـــرل کرونا در فروردیـــن ماه 1400 
نمیتوان انجام داد؛ لذا درخواســـت مردمی از اســـتاندار محترم و ستاد مقابله 
بـــا کرونای اســـتان و فرماندار محترم شهرســـتان مشـــهد مقدس این اســـت 
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که از همین امروز در تدارک تخت بیمارســـتانی و کادر درمان و قبرســـتان های 
دفن کشـــته شـــده های کرونا باشـــند، چـــرا که تخت هـــا و کادر درمان شـــهید 
داده خســـته و قبرســـتان های اســـتان پاســـخگوی حجـــم مبتالیان و کشـــتار 

کرونـــا در اردیبهشـــت 1400 نخواهند بود.
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»صبر«مـــردم با اخالق و متدیـــن که از ابتدا تاکنون بـــه توصیه های کرونا عمل 
کـــرده و می کنند »لبریز«:

»چشمان«کادر درماِن در خط مقدم مبارزه با کرونا »نگران« :
»توان«تخت های بیمارستان ها برای موج بعدی »ناچیز«: 

»نفس«رانندگان آمبوالنس های کرونایی »خسته« :
دست های ما»خالی«و قبرستان های کرونایی »ُپر «:

وزیر جهادگر بهداشت و درمان »فرماندهی«مدام در »تمنا«:
»مـــرگ «هموطنانـــی کـــه بـــا بیمـــاران کرونایـــی از جامعه جـــدا و بـــدون برگزاری 
مراســـم تشـــییع، تدفیـــن و ترحیم بـــه قبرســـتان ها ســـفر می کنند »بســـیار«:

»ماندگار«:  »آثار«مخرب جسمی و روحی در مبتالیان کرونا تا آخر عمر
با این وجود، جمعی که از همان ابتدا لجوجانه کرونا و توصیه های بهداشـــتی 
آن را بـــه تمســـخر گرفته اند، همچنان بـــدون هیچ کنترلی از طـــرف کمیته های 
ســـتاد های مقابله بـــا کرونـــا، برنامه های خـــود از جمله جلســـات، دورهمی ها، 
جشـــن ها، عروســـی ها، ترحیم ها، دید و بازدید ها، ماســـک نزدن ها، ســـفرهای 

غیر ضـــروری و... را برگزار می کنند.
متاســـفانه ســـتاد ملی مقابله بـــا کرونا بـــه فریـــاد مظلومیت وزیر بهداشـــت، 
کادر درمـــان و مردمـــی کـــه عزیـــزی را از دســـت داده انـــد کـــم توجهی کـــرده و با 
قانـــون شـــکنان و قاتـــالن کرونایی مماشـــات می کنـــد و می گویند مـــردم حق 

دارنـــد مســـافرت بروند یـــا نروند!
راه آهـــن و هواپیمایـــی افتخـــار می کنند که ده هـــا رام قطار و ده هـــا فروند پرواز 
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به ســـمت مشـــهد راه انداخته اند همزمان نیروهای زحمتکش پلیس کشور 
در ورودی شـــهرها نمی داننـــد با خودرو هـــای ورودی چه کنند.

در ایـــن شـــرایط خـــدا بـــه داد مـــردم مظلومـــی برســـد کـــه بیـــش از یـــک ســـال 
اســـت بـــا صبر و شـــکیبایی بـــه همـــه توصیه هـــای کرونایـــی عمل کـــرده و به 
امیـــد برنامه هـــای ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا در خانـــه مانده انـــد. به ویـــژه 
کـــه متاســـفانه مقتـــوالن و نقـــص عضـــو شـــده های کرونایـــی، قربانـــی قاتالن 
ناشـــناخته و لج بازی هســـتند که بـــدون محاکمه و پرداخت دیـــه همچنان در 

جامعـــه ویـــروس می پراکننـــد.
مـــردم و مســـئولین بداننـــد پرونـــده مقتولیـــن کرونـــا بـــاز اســـت، شـــاید هـــم 
روزی مشـــخص شـــود که چون ســـتاد ملی کرونا و قـــرارگاه مربوطه بـــا قاتلین 
کرونایی مماشـــات کـــرده  و با آن ها برخـــورد قانونی نکرده اند بایـــد خود دیه ها 

را پرداخـــت کنند. 
قبـــال نوشـــتم اگـــر مدیریـــت مقابلـــه بـــا کرونـــا بـــه خواهـــش و تمنـــای وزیـــر 
بهداشـــت و اینکه مـــردم خود اختیار دارند خالصه شـــود، کشـــتار روزانه کرونا 

در اردیبهشـــت 1400 زیـــاد خواهـــد بود.
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1فروردین1400

سفر سم است

91

متاسفیم که در ایام پایان سال، وزیر گردشگری برای سفر تبلیغ می کند، وزیر 
اما  نروند!  یا  بروند  که سفر  کنند  انتخاب  که مردم خودشان  کشور می گوید 
وزیر بهداشت می گوید ویروس کرونای انگلیسی بسیار خطرناک است، بار و 

بندیل سفر نبندید و فکر سفر را هم نکنید.
 امروز از گسترش موج چهارم کرونا در کشور بیم داریم و نظر ما با دکتر نمکی 
درباره ممنوعیت سفر یکسان است و معتقدیم »سفر سم است«. به نظر 
بنده وزیر گردشگری و وزیر کشور در جایگاهی نیستند که مجوز سفر صادر 
کنند و خالف نظر وزیر بهداشت که حکم صادره از جانب والیت را در اختیار 

دارد نظر بدهند.
بیش از یک سال فعالیت مقابله مردمی با کرونا در استان، به غیر از حوزه 
سالمت و نظام بهداشت و درمان و مردمی که در مواسات و کمک به یکدیگر 
کرونا  با  مقالبه  ملی  ستاد  باشند.  کردن  عمل  خوب  مدعی  نباید  شتافتند، 
خوب عمل نکرد، قرارگاهی که وزارت کشور به عهده گرفت هم خوب عمل 
وزیر  نمکی  دکتر  به  را  کرونا  با  مقابله  فرماندهی  رهبری  معظم  مقام  نکرد. 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپردند؛ لذا انتظار رفتار محکمی از دکتر 

نمکی داشتیم. 
ایشان پزشکی پرتالش و ایثارگری است و در عمل، تمام تالش خود را به کار 
برد. تیم درمان هم که تا پای جان خدمت کردند اما از وزیر بهداشت انتظار 
تک روی ها  ندهد  اجازه  و  بدهد  دستور  فرمانده  یک  عنوان  به  که  داشتیم 

جهت عادی انگاری موضوع کرونا در بدنه دولت مردم را به کشتن بدهد.
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اگر ما شاهد ریزش کوه باشیم آیا اجازه عبور مردم از جاده پای کوه می دهیم؟ 
آیا می گوییم مردم خودشان انتخاب کنند که از جاده عبور کنند یا نه؟ اگر جایی 
می دهیم  اجازه  و  نمی آوریم  بیرون  خانه هایشان  از  را  مردم  تمام  باشد  زلزله 
زیر سقفی که در حال ریختن است، بنشینند؟ کرونا که از زلزله و ریزش کوه 
خطرناک تر است. عزیزان ما مثل برگ درختان پاییزی در این مدت ریختند و ما 
هنوز نتوانسته ایم مراسم سوگواری این عزای بزرگ را برگزار کنیم و بدون توجه 
به اینکه هزاران خانواده داغدار کرونا شده اند، در تدارک جشن نوروز هستیم.
اینکه در ایام پایانی سال شاهد باشیم وزیر گردشگری به جای اینکه از رابطه 
خود با رییس جمهور استفاده کند و از دولت و نظام بخواهد حمایت مالی و 
غیرمالی واقعا جدی از مراکز گردشگری - اقامتی و تفریحی که در جریان کرونا 
تمام داشته های خود را از دست داده اند داشته باشند، مایه تاسف است که 
مردم را به سفر تشویق می کند، باید بودجه ای را دولت تامین و یا با اجازه مقام 
معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت و از بخش خصوصی حمایت 

کند، نه این که مردم را به سفر مرگ تبلیغ و تشویق کند.
چرا راه آهن با افتخار می گوید که 80 رام قطار برای مشهد به منظور سفر مرگ 
مشهد  به  نقلیه  وسایل  ورود  می گوییم  چرا  است؟  گرفته  نظر  در  کرونایی 
ممنوع است؟ اگر وزیر بهداشت درباره خطر کرونا دروغ می گوید، چرا جلویش 
را نمی گیرید؟ اگر فردی در این حد دروغ بگوید باید محاکمه شود و اگر راست 
می گوید چرا جلوی وزیر کشور و وزیر گردشگری را در این آدم کشی نمی گیرید؟ 
آقای رحمانی فضلی می گوید که وزیر بهداشت مخالفت نکرده است و به خاطر 
پزشک بودنش این توصیه را کرده است. این چه حرفی است آقای وزیر؟ دکتر 
نمکی فرمانده مقابله با کرونا است. مقام معظم رهبری ریاست این ستاد را به 
آقای روحانی ندادند وبه دکتر نمکی سپردند. این موضوع می خواهد بگوید در 
دولت بجز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، کسی حق ندارد در 

موضوع حفظ جان مردم مداخله کند.
که  کرده ایم  راه اندازی  کرونا  با  مقابله  برای  رضوی  خراسان  در  پویش   14 ما 
همه این ها با حمایت و همراهی مردم به نتیجه خوبی رسیده است، انصافا 
مردم ما بسیار خوب عمل کردند. پویش درخواست اعطای درجه ایثارگری و 
شهادت برای کادر درمان یکی از این جریان ها بود که در ستاد مردمی خراسان 
رضوی پیشنهاد و خدا را شکر با موافقت مقام معظم رهبری به نتیجه رسید. 



1۳9

مقاومت مردم در مقابله با کرونا

پویش های نذر ماسک، عبادت کارآفرینانه، بخشش اجاره بها و پویش های 
ج از کشور  دیگری که همگی با استقبال مردم مواجه و در کشور و حتی خار

رواج یافته است.
روحانیون معزز نیز پای کار آمدند، کمیته امداد امام خمینی)ره(، بهزیسیتی و 
ارگان های حمایتی نیز پای کار آمدند و خدا را شکر که این پویش ها  از استان 

به تمام کشور رسید و همه جا گسترش پیدا کرد. 
بخش خصوصی استان از همان ابتدای بحث شیوع کرونا پای کار آمدند و در 
تامین نیازهای بیمارستانی و تجهیزات درمانی وارد عمل شدند تا کمبودها 
خراسان  کارآفرینان  کانون  بازرگانی،  اتاق  اعضای  تالش های  از  شود،  برطرف 
همه  و  تعاون  اصناف،  اتاق های  صنعت،  خانه  مدیران،  انجمن  رضوی، 

تشکل های دیگر که دست به دست هم دادند تشکر می کنم. 
با  و  شد  تشکیل  مردمی  ستاد  اولین  رضوی  خراسان  در  که  افتخار  این 
پیشنهاد حضرت آیت اهلل علم الهدی و آقای شیران نماینده وقت مجلس 
و تدبیر جناب آقایان رزم حسینی و مهندس شافعی این حرکت های مردمی 
شکل گرفت، قدم بزرگی بود که در تاریخ استان ثبت خواهد شد. البته که ما 

می توانستیم بهتر باشیم و انشاهلل بازهم تالش خواهیم کرد.
و  شود  وارد  ج  خار از  واکسن  باید  که  معتقدیم  ما  هم  واکسن  خصوص  در 
هر مقدار و مبلغ که بودجه نیاز دارد باید اختصاص یابد چرا که اگر قرار باشد 
منتظر تولید واکسن داخلی باشیم و در این فاصله حتی یک نفر جان خود را 
از دست بدهد یا حتی به بیماری مبتال شود و عوارضی ایجاد شود، مسئولیت 
مرگ و ابتالی آن فرد با کسانی است که مسئولیت داشته اما در جهت تامین 

واکسن تالش جدی نداشته اند. 
در مقطعی اعالم کردند هر کس بخواهد وارد هواپیما بشود باید جواب تست 
او منفی باشد، از کسانی که این مدت سفر رفته اند بپرسید آیا کسی در فرودگاه 
از آن ها جواب تست را خواسته است؟ آیا در فرودگاه ها و راه آهن و اتوبوس 
آن بخشی که  آیا نظارتی وجود دارد؟  می توان فاصله اجتماعی را رعایت کرد؟ 
مربوط به ماسک و ضدعفونی است را مردم رعایت می کنند ولی وظیفه اصلی 

بر دوش دستگاه هایی است که باید پروتکل ها را اجرایی و نظارت کنند.
مراکز  درآمد  یا  اشتغال  تا  بشود  آزاد  سفر ها  که  می خواهد  گردشگری  وزیر 
تا  بشود  آزاد  سفر  که  می خواهد  گردشگری  وزیر  یا  شود؟  تامین  گردشگری 

مردم به تفریح بروند؟ آیا به قیمت جان مردم باید این اتفاق بیفتد؟ 
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ضرر و زیان مراکز گردشگری را باید دولت و مجلس و حاکمیت جبران کنند نه 
ج  این که بهایش با جان مردم پرداخت شود. 50 میلیارد دالر از داخل یا خار
کشور قرض کنند و پرداخت کنند ولی جان مردم را حفظ کنند. کرونا، تحریم 

نیست که بگوییم مقابله با آن دست ما نیست.
به  خود  ساله  هر  سفر  رهبری  معظم  مقام  چرا  است،  پذیر  امکان  سفر  اگر 
مشهد مقدس را لغو کردند؟ مگر نه این است که سال ها سیل مشتاقان، 
تا در صحن جامع  انتظار می کشیدیم  ایشان بودند و ما  آمدن  راه  به  چشم 
درب  بستن  تصمیم  مقطعی  در  بنشینیم؟  ایشان  صحبت های  پای  رضوی 
که  بزرگترین تصمیم هایی بود  از  از جمله حرم مطهر رضوی  اماکن مقدسه 
گرفته شد. و حجت االسالم والمسلمین مروی را باید به خاطر این تصمیم 

ستود. 
اما این که پیش بینی می شود امسال تا سه میلیون نفر زائر به مشهد سفر 
کنند یک خطر بزرگ است و ما از همین االن نگرانی خود را از این بابت برای 

اردیبهشت ماه اعالم می کنیم.
 امیدواریم اشتباه کرده باشیم.



141

مقاومت مردم در مقابله با کرونا


