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  مقدمه

بعد از اینکه مســأله ویروس منحوس کرونا در کشــور مطرح گردید و شیوع 
پیدا کرد، هم مردم و هم مســئولین در این برهه خاص، دچار شرایط ویژه ای 
گشتند که از هر لحاظ مورد آزمایش و ابتالئات و سختی هایی قرار گرفتند. به 
طوریکه اجتماعات، مراکز تحصیلی، نماز جمعه و... جهت جلوگیری از شــیوع 
این ویروس، تعطیل شــده و بسیاری از برنامه های اجتماعی دچار محدودیت 
شدند. با اینکه این ویروس در حال حاضر بیش از 90 کشور جهان را درگیرخود 
کرده، ولی در کشور ما به طور خاص مورد توجه و تمرکز دشمنان و رسانه های 
آنان قرار گرفته اســت. به طوریکه دشمن -چه دشمنان خارجی و چه منافقان 
داخلی- از ابزار های رسانه ای خود به طور تمام وقت درصدد بیان ناکارآمدی 
نظام اسالمی در برابر این ویروس، بیان شبهاتی از شیوع آن از شهر مقدس قم 
و حمله به قشر روحانیت و همچنین زیر سوال بردن مقدسات دینی و... برآمده 
انــد تا افکار عموم مردم را بر علیه دین و نظام اســالمی جهت دهی کنند. اما 
رهبر معظم انقالب اسالمی امام خامنه ای )مدظله العالی( ضمن تشکر صمیمانه از 
کادر درمانی و بهداشتی و توصیه اکید به مسئولین ذیربط جهت پیگیری،  این 
مساله را یک مسأله زود گذر-که نباید بزرگنمایی شود- مطرح کرده و فرمودند 
که با توســل و دعا -مخصوصا دعای هفتم صحیفه سجادیه- در کنار رعایت 
کامل نکات بهداشــتی، از این بحران نیز عبور خواهیم کرد و آنچیزی که باقی 
خواهد ماند تجربه ها، رزمایش ها و اســتفاده از فرصت هایی است که از این 

بحران بدست آمده است. 
اما آن چیزی که در این برهه حســاس نیاز است نیروهای انقالبی وارد عرصه 
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بشــوند، مساله روشنگری، ترویج و تبلیغ کامل در مورد این ویروس منحوس، 
پاســخگویی متین و قوی به شبهات ایجاد شــده از طرف دشمن و همچنین 
مبارزه با جبهه مقابل در جنگ تمام عیار رسانه ای که افکار مردم و مسئولین را 

مورد حمله قرار داده است، می باشد. 
نوشــته ی حاضر با این هدف تدوین شده است که مبلّغین و ُمرّوجین بتوانند از 
آن به عنوان یک ســالح و پشتوانه ی محتوایی استفاده کنند تا در عرصه های 
رســانه و فضای مجازی، گفتگوهای عامیانه مردم افزایش آگاهی و...به عنوان 

رزمنده های درصحنه، این خرمشهر پیش رو را هم به مدد الهی فتح کنند.
 انشــاءاهلل با لطف الهی بتوانیم در عمل به ایــن وظیفه مهم، با القا آرامش به 
مردم و روشنگری برای آنان، از این ابتالء الهی سربلند بیرون آمده و همچنین 
روز به روز شــاهد توفیقات روز افــزون و عنایات الهی و حضرت صاحب االمر 

)ارواحنا فداه( بر این نظام اسالمی باشیم.

بنیاد فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمی
اسفند 1398
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لزوم توجه به مسائل فکری و اعتقادی در برخورد با حوادث

در حوادث، اتفاقات عالم و بحران هایی که برای بشر پیش می آید، توجه 
به مســائل زیربنایی، مسائل فکری و اعتقادی، بسیار مهم و راهگشا 
بوده و توجه به این مســائل اســت که جهت گیری های انسان را در 
برخورد با حوادث مشــخص می کند. نمی توان بدون مبنا، با حوادث 
برخورد عاقالنه و صحیح داشت. باید دانست که موجودات در عالم و 

حتی خودمان چه جایگاهی داریم. 
هیچ موجودی در عالم مســتقل نیست و همه وابسته هستند. موجودات 
بزرگ و کوچک، میکروســکوپی و ماکروسکوپی هیچ فرقی نمی کند؛ 
برای خالق عالم همه موجودات یکسان هستند و تحت قدرت و تدبیر 
ــا«1  اِصَيِتَ ِ�نَ  ُهَ آِخــٌذ �ب

َّ
ــٍة ِإل اوینــد. خداوند در قرآن می فرماید : »َمــا ِمْ َداَبّ

هیچ موجود و جنبنده ای نیســت مگر اینکه اختیارش دست خداست.  
مــن به یاری اراده خــدا حرکت می کنم و بــه اراده خدا عمل انجام 
میدهم. حال در این شــرایط که ما دچار یک بیماری هستیم و گرفتار 
ویروسی به نام کرونا شده ایم توجه به این قضیه برای ما خیلی مهم 

است. 

کرونا، یک موجود تحت اراده الهی و غیر مستقل

کرونا، با همه خطرهایی که ممکن است داشته باشد - اگر چه خطرش 
آنچنان زیاد نیســت و بیشتر شدت انتشارش مخاطره آمیز است - باز 

1- هود : 56
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هم یک موجود و جنبنده ای است مانند سایر موجوات. هیچ جنبنده و 
موجودی نیست که تکان بخورد و حیات داشته باشد، مگر اینکه تحت 
اراده خدا باشــد. بنابراین ویروس، مثل سایر موجودات مستقاًل کاری 
نمی کند. ما باید ببینیم که آن کســی که اراده کرده است موجودات 
حرکت و تالش داشــته باشــند و یا مانند این ویروس، آلودگی برای 
بشر ایجاد کنند، چه کسی است. باید او را شناخت و اگر انسان به این 
مورد توجه کند، می داند که باالخره ویروس هم تحت تصرف کسی 
اســت که ما هم تحت تصرف او هستیم. ویروس هم مخلوق کسی 

است که ما هم مخلوق او هستیم.

نفی زیر سؤال بردن کرامت انسان توسط ویروس 

 خداونــد متعال همه عالم را برای انســان آفریــده و به او کرامت داده 
َبــاِت  ِيّ الَطّ ِمَ  ــاُهْ  َوَرَزْقَ ــْرِ  َواْلَ ــِرّ  َ اْل�ب ِف  ــاُهْ  ْلَ َوَحَ آَدَم  َبــِي  ــا  ْمَ َرّ

َ
ك ــْد  َ »َولَ�ق اســت. 

يــًا«1 ویــروس نمیتوانــد موجودی  �نِ ْ ــا َت�ن َ ــْن َخَْق�ن ــٍر ِمَّ ِث�ي
َ
ك ــاُهْ َعَ ْلَ َّ �ن َ َو�ن

باشد که مستقاًل سِرخود بخواهد زندگی انسان را برهم بزند و کرامت 
انســان را زیرسؤال ببرد. ویروس یک کارایی دارد و طبق وظیفه خود 
عمل می کند و انسان هم باید طبق وظیفه خودش عمل کند. اینگونه 
نیست که ویروس انسان را از آن مسیری که زندگی می کند منحرف 
ســازد. اینگونه نیست که سالمت بشــر به طور کلی تحت تهدید و 

1- االسراء : 70 ؛ معنی آیه : »محققا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را )بر مرکب( در بّر و 
بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود 

برتری و فضیلت کامل بخشیدیم«.
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آســیب های ویروس قرار بگیرد. اگر به این مسئله توجه کنیم، آنگاه 
با متانت و صبر و با قدرت بیشتری با حوادث، از جمله ویروس کرونا 

برخورد خواهیم کرد.

چطور باید با ویروس کرونا برخورد کنیم؟

بعد از شــناخت پدیده ها و اینکه هیچ موجودی در عالم مستقل نبوده و 
در حیات و مماتش همه وابسته هســتند، این مطلب برای ما روشن 
می شود که چگونه باید با پدیده ای به نام ویروس کرونا برخورد کنیم؟ 
البته این پدیده، پدیده ی جدیدی نیســت. نوع آن ممکن اســت که 
جدید باشــد، اما پدیده های ویرانگر مانند این زیاد داشتیم. در تاریخ 
هم زیاد بوده اســت. دشــمنان توحید، حضرت ابراهیم )علیه الســام( را 

به صورت های عظیمی تهدید می کنند، اما ایشــان می فرماید: »ِإِنّ 
«1 من به خدای خودم و به خدای شــما توکل  ــُمْ ِ َرِبّ َوَرِبّ ْلــُت َعَ الَلّ

َّ
ك َتَ

می کنم. علت اینکه حضرت ابراهیم)علیه الســام( توکل می کند و علت 
اینکه  یک عده ای در برخورد با حوادث و وقایع، اهل توکل نیســتند، 
حوصله شان سر می رود، تمرکزشان را از دست می دهند، این است که 
حضرت ابراهیم )علیه السام( می داند که هیچ موجودی مستقل نیست و 
موجوداتــی که بخواهند با او مقابله کنند و او را از میان بردارند، زمام 

ْرِض 
َ ْ
ٍه ِف ال کارشان دست خداوند است و خداوند می فرماید : »ما ِمْ َدابَّ

1- هود : 56
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ها َو ُمْســَتْوَدَعها«1 هیچ موجودی نیســت  رَّ ْعــَمُ ُمْســَقَ هــا َو �يَ ُ ِ ِرْز�ق ِإلَّ َعَ اللَّ
مگر اینکه رزقش دســت خداست؛ جایگاهش دست خداست؛ از کجا 
می خواهد رشــد کند؛ از کجا می خواهد حرکت کند؛ از کجا می خواهد 
حمله کند و چطور حمله کند؛ اینها دســت خود موجود نیست؛ این ها 
به آن توانی که خداوند متعال به او داده بســتگی دارد. چون حضرت 
ابراهیم )علیه السام( این ها را می دانست، لذا در مقابله با این همه دشمن، 
بــه تنهایی ایســتاده و اعالم می کند که من به خــدای خودم توکل 
ِظُروِن«2 هر چه می توانید با من  می کنم. »ِمْ ُدوِنِه فَکيُدون  َجيعًا ُثَّ ل �قُ�نْ
مقابله بکنید. شما همه نیروهایتان را هم که بیاورید، همه تحت تدبیر 
خدای من هست و من چون بنده خدا بوده و به خدا نزدیک هستم، لذا 
خداوند متعال، مراقب و مواظب من هســت؛ من از شما هیچ ناراحتی 

و هیچ ترسی ندارم!
 شما همه این خطراتی را که پیامبران را تهدید کرده است، مقایسه کنید 
با ویروسی که با چشم هم دیده نمی شود! باید با میکروسکوپ ببینند 
و اگر ابزارها را برای مقابله با آن پیدا کنید، این ویروس واقعا کوچک 
و ضعیف اســت؛ اما چون دیده نمی شــود و از این جهت به او اشراف 
نداریم، گاهی ممکن اســت مغلوب رفتارهای ویروس واقع شــویم. 
رفتارهایی که برای سالمتی ما مضر است. اما اگر به این یقین داشته 
باشیم که هر چیزی در هر شرایطی که هست تحت سیطره و تصرف 

1- هود : 6
2- هود : 55 ؛ معنی آیه : من از آنچه شریک گرفته اید بیزارم ، پس همه دست به دست هم داده و هر 

نیرنگی می خواهید در باره من بکارببرید و به من مهلت ندهید.
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خداوند متعال می باشــد، این به ما توکل مــی دهد. توکل به خدایی 
که اختیار ما و اختیار ویروس همه دســت اوست. خدایی که ویروس 
نمی تواند بدون اراده او کاری بکند؛ وقتی که ما متوجه خداوند متعال 
شــدیم و رّب خودمان را شناختیم، دانستیم که او رّب همه موجودات 
و ویروس است، آن موقع اطمینان قلبی پیدا می کنیم؛ تمرکز حواّسی 
برای مقابله با دشــمن و دشمنی های موجودات از جمله ویروسی به 
نام کرونا پیدا می کنیم. اما اگر متوجه نباشیم، تمرکز و دقت عمل مان 
را از دســت خواهیم داد و ترس بیش از آنچه که آسیب های ویروس 

هست بر ما غلبه خواهد کرد.

 منشأ ترس از کرونا وچگونگی مقابله با آن

ترس از کرونا، از خود کرونا خطرناک تر اســت. افرادی مرتب مردم را 
توصیه می کنند که نترسید. این حرف، حرف خوب و درستی است، اما 
اگر مرتب به کسی گفته شود نترس، جز اثر بسیار اندکی که القا دارد، 
آیا طور دیگری می تواند عمل کند؟ آیا واقعًا می شود ترس را اینگونه 
ریشــه کن کرد؟ همین که گفته شود نترسید و راه مقابله با ترس این 
است که مســائل بهداشتی را رعایت کنید و... آیا جلوی ترس گرفته 
می شــود؟ این ها پیشگیری است و الزم، اما جلوی ترس را نمی گیرد. 
صد بار هم اگر انسان ها دستشان را خوب شستشو کنند، باعث زایل 
شدن ترس از ویروس کرونا نمی شود. باید ببینیم که ریشه این ترس 
کجاســت؟ آیا می شود با آن مقابله کرد یا نه؟ برای پی بردن به ریشه 
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این ترس، در ابتدا باید بفهمیم که ویروس، موجود مســتقلی نیست 
و موجود ریز و کوچکی اســت از موجوداتی کــه خداوند متعال خلق 
کرده است، همچنین باید بدانیم خداوندی که ویروس را خلق کرده، 
قادر است که جلوی فعالیت ویروس را بگیرد و ما همه تحت اراده او 
هستیم و نه تحت اراده ویروس؛ این طور نیست که یک ویروس بیاید 
یک مملکت را، یک عده ای را که انســان هستند، مسلمانان شیعه و 
مخلوق خداوند هستند، مستقاًل زیر سؤال برده و تحت تأثیر قرار دهد.

 ما چون ویروس را نمی بینیم، می ترســیم. خداوند متعال، انسان را، به 
خصوص انســاِن مسلمان و شیعه اهل بیت )علیهم السام( را دوست دارد. 
این طور نیســت که هر طور ویروس بخواهد بتواند آزادانه عمل کند. 

آنچیزی که کار ویروس است، ویروس آن را انجام می دهد.
ریشه ی ترس، از حوادثی است که به خاطر جهل انسان است؛ و یا ترس 
از عواقب آن حادثه اســت که موجب مرگ و مرض و بیماری بشود 
و چون عواقب ناخوشــایندی است می ترسیم. اگر ریشه ی این قضایا 
پیدا شــود و بدانیم که این ها ترس ندارد این ترس از بین می رود. اما 

چگونه؟
 همه ی ما یک روز به دنیا آمده ایم و یک روز هم قرار است که بمیریم. 
این به دســت ما نیســت! نه به دنیا آمدنمان دست ما بود و نه از دنیا 
رفتنمان.  ترس ما چــه تاثیری دارد؟ فقط ما باید رفتارمان را قبل از 

مرگ مان اصالح کنیم.
 آنچیزی که ترس دارد، این است که با رفتار نامناسب و غیر اسالمی از 
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این عالم برویم و نتیجه اش را ببینیم. لذا نفِس از این دنیا رفتن، ترس 
ندارد و دست ما هم نیست.

امیرالمومنین)علیــه الســام( که دائم در مبارزه و جنــگ بودند می فرمایند: 
َر «1 مــن چه روزی از مرگ  َم ُقِ ْم َیْ

َ
ــَدْر أ ْ �ق َم َلْ �يُ  َیْ

َ
ِفــرُّ         أ

َ
ــْوِت أ َ ْ

َمَّ ِمَ ال یَّ َیْ
َ

»أ
بترسم؟ شــما که مرا از مرگ می ترسانید، در کدام روز باید بترسم؟ 
روزی که مقّدر شده است بترسم یا روزی که مرگ مقدر نشده است؟ 
اگر روزی که مرگ مقدر شــده بترسم، دیگر مقدر شده و تغییری در 
آن نیســت؛ لذا ترس ندارد. اگر هم می گویید از روزی که مرگ مقدر 
نشــده بترســم که آن روز هم ترس ندارد، چرا که مرگی در آن روز 
نیســت! اینچنین بود که امیرالمومنین)علیه الســام( بدون اینکه زره اش 
پشــت داشته باشد به قلب دشــمن زده و مبارزه می کرد؛ هیچ وقت 
ترس از مرگ نداشت چون می دانست که تقدیر حیات و مرگ دست 
خداوند متعال اســت. بنابراین هر موقع مقّدر باشد مرگ می آید و هر 
موقع مقّدر نباشــد هم نمی آید و مــا کاری نمی توانیم بکنیم. ما باید 

وظایف مان را درست انجام بدهیم. 
ترس از ویروس کرونا به خاطر مرگی اســت که احتمااًل در پیش داشته 
باشــد. البته واضح است که مراقبت های الزم  و بهداشت باید رعایت 
شــود. اگر دستوراتی که در رســانه های موثق توسط متخصصین و 
مســئولین داده می شود، رعایت نگردد، ممکن است فرد مبتال شده و 

1-  اسرار توحید ؛ ج 1 ؛ ص 413
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دچار بیماری شــدیدی بشود و حتی مرگ هم سراغش بیاید. اما این 
زمانی است که رعایت نکرده باشد.

 فرد باید نکات بهداشــتی را رعایت کرده و وظیفه خودش را درســت 
انجام بدهد و بداند که بقیه کار دست تقدیر الهی است. یک بخشی از 
تقدیر، دست انسان است و اگر انسان این مالحظات و نکات را رعایت 
بکند مقدرات الهی هم بر اســاس رفتار انسان تغییر می کند. اگر این 
مالحظات را کرد و وظیفه خودش را درســت انجام داد و دانست که 
مرگ، شــفا و بیماری دست خداست و اعتقاد هم داشت، دیگر ترسی  

سراغ او نمی  آید.
 ما باید وظیفه خودمان را انجام دهیم؛ دســتمان را بشــوییم؛ تماس ها 
را کــم می کنیم و... اما بدانیم بقیه ی امور با خداوند متعال اســت. ما 
تالشــمان را می کنیم و می دانیم که تقدیر دست خداوند متعال است؛ 

لذا ترس به سراغمان نمی آید.

ویروس کرونا؛ یک ابتالء و آزمایش الهی

 ابتال چیز بدی نیســت. اگرچه ظاهرش بد است؛ زیرا ما وقتی با نگرش 
مــادی و ُملکی به قضایا نگاه می کنیــم، می بینیم که ابتالئات چیز 
ســختی است؛ تب دارد؛ تب برای انسان خوشــایند نیست؛ بدن درد 
دارد و یا عزیزانش را از دســت می دهد و... که این ها برای انســان 
خوشایند نیست. اما اگر با نگرش ملکوتی نگاه کنیم، اینها ابتالئات و 
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آزمایش های الهی هســتند. در ابتالئات، خداوند به انسان و جامعه ی 
بشری کماالت می دهد.

 وقتی شــما با یک ویروســی به نام کرونا برخــورد می کنید، جامعه ی 
علمی و جامعه ی پزشکی فعالیت هایی را شروع می کنند. فعالیت هایی 
دلســوزانه و دور از رفتارهای مادی گرایانه. چه بســا پیشرفت هایی 
بکنند که برای مشکالت آینده خیلی خوب باشد. این ابتالء، انسان را 
به ســمت کمال می برد هم در مسائل پزشکی و هم در مسائل فردی 

و هم در مسائل معنوی.
لذا اگر انســان به پدیده ها و حوادث، نگاه ُملکی و مادی داشته باشد یه 
طور با قضیه برخورد می کند و اگر نگاهی ملکوتی داشــته و به باطن 
قضایا نگاه کنــد، طور دیگری برخورد خواهد کــرد. بحث مبارزه با 
ویروس کرونا هم از این مقوله خارج نیست؛ ویروس کرونا که می آید، 
مشــکالتی برای انســان ایجاد می کند. باید توجه کنیم که ابتالء به 
ویروس کرونا برای این نبوده که کســی در عالم با ما دشمنی داشته 
باشــد. خداوند بنده هایش را دوســت می دارد؛ اگر اتفاقی برای بنده 
هایش بیفتد، از ناحیه خداوند بوده که از سر لطف و محبت است. اگر 
هم بندگان خودشــان اشتباهی بکنند، خداوند متعال راه های تصحیح 
اشــتباه را پیش روی آنها قرار می دهد. این  بیماری هم ابتالء است. 
ابتالء یعنی آزمایش؛ آزمایش برای کسی که می خواهد درجاتی باالتر 
پیدا کند. اگر کســی در کالس اول امتحان ندهد، به کالس دوم راه 
پیدا نمــی کند و اگر در کالس دوم امتحان ندهد، به کالس ســوم 
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نمی تواند برود. از دبیرســتان به دانشگاه رفتن امتحانات سخت تری 
می خواهد. هرچه ابتالئات و آزمایشات سخت تر شود، مدارج باالتری 

در پی دارد. 

لزوم داشتن صبر در ابتالئات الهی

 اگر ابتالء نباشــد چیــزی به نام صبر معنی پیــدا نمی کند. آن صبری 
کــه در ابتالء برای انســان پیش می آید، موجب کمال اســت. اگر 
ابتالء نبود، صبر هم نیســت؛ باید در کنار ابتالء، صبر داشت. خداوند 
ِر ِحَســاٍب«1 کســانی که اهل  ْ �ي َ عن ْجَرُهْ �بِ

َ
اِبُروَن أ ا ُيَوَفّ الَ�ّ َ می فرماید: »ِإَنّ

صبر هســتند، بدون حساب پاداش می گیرند. یعنی از آنجایی که فکر 
نمی کنند پاداش بگیرند از آنجا اجر می گیرند. ولی اگر صبر نباشــد، 
اجِر بی حســاب وجود ندارد. گاهی ما عبادت می کنیم، نماز می خوانیم  
و روزه می گیریم، توقع اجر داریم؛ گاهی ممکن اســت انفاق بکنیم و 
توقعی داشته باشیم . بلی، اجر می دهند، اما حساب می کنند. مثاًل این 
مقــدار روزه گرفتم یا این مقدار انفاق کردم، پس اجر دارم؛ اما گاهی 
هســت که نمی دانید بعضی از اجرها از کجا آمده است. در ابتالئات و 

مشکالت، آدم نمی داند اجر از کجا می آید.
 آن اجری که در ابتالئات به انســان عطا می کنند، خیلی خیلی بیشــتر 
از اجری اســت که در عبادات به انسان می دهند. اجری که کسی در 

1- الزمر : 10 ؛ معنی آیه : البته صابران به حد کامل و بدون حساب پاداش داده خواهند شد.
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ســوگ فرزندش، بدســت می آورد کجا و اجری که در نماز و روزه 
بدست می آوردکجا؟ این دو با هم خیلی تفاوت دارند.

 اساســًا اراده خدا این است که کســی که در ابتالئات صبر کند، به او 
کمال بدهــد و این کماالت تا آنجایی پیشــرفت بکند که به مرحله 
انقطــاع الی اهلل برســد و بلکه به کمال انقطاع برســد؛ یعنی منقطع 
الی اهلل باشــد به طوری که خودش هم توجه نداشته باشد که منقطع 
الی اهلل اســت!  غالبًا انسان ها به صبر در ابتالئات به جایی می رسند. 
پیغمبران ما غالبًا از ناحیه انســان ها، اقوام و از ناحیه ُجّهال به حوادث 
و مشــکالت مبتال بودند؛ ابتالئاتی که آن ها داشتند بسیار بسیار زیاد 
بوده و لذا باالترین کماالت هم برای پیغمبران بوده است. امام صادق 

ُثَّ  ــْم  َيُلَنُ يــَن  ِ
َّ

َال ُثَّ  َيــاُء  �نْ�بِ
َ ْ
َال َبــَاًء  ــاِس  َانلَّ َشــدَّ 

َ
أ »ِإنَّ  می فرماینــد:  )علیه الســام( 

ُل«1 آن کسانی که بیشتر دچار ابتالء بودند انبیاء بودند؛  ْمَ
َ ْ
ُل َفل ْمَ

َ ْ
َال

ســپس پیروان آنها و کسانی که شبیه آن ها هستند. یعنی کسانی که 
در صبر، اســتقامت و در مقاومت تشــبه به آنها پیدا می کنند به این 

کماالت می رسند.
لذا در برابر این ویروس کرونا، عالوه بر اینکه باید آن را یک نوع ابتالء 
الهی بدانیم، باید از خود صبر نشــان داده و آرامش خود را کامل حفظ 

نماییم. 

1- الکافي ؛ جلد 2 ؛ صفحه 252 ؛ معنی روایت : »سخت ترین مردم از لحاظ   بال و گرفتاری پیغمبرانند، 
سپس کسانی که در پی آنانند، سپس کسی که از دیگران بهتر است بترتیب«
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فصل دوم
آشنایی دقیق با ویروس کرونا و راه های 

مقابله با آن
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معرفی ویروس کرونا

کروناویروس ها )نام علمی: Coronaviruses( خانواده بزرگی از ویروس ها 
و زیــر مجموعه کروناویریده هســتند که از ویروس ســرماخوردگی 
معمولی تا عامل بیماری های شــدیدتری همچون ســارس، مرس و 
کووید 19 را شــامل می شــود. کروناویروس ها در سال 19۶۵ کشف 
شدند و مطالعه بر روی آن ها به طور مداوم تا اواسط دهه 1980 ادامه 
داشــت. این ویروس به طور طبیعی در پســتانداران و پرندگان شیوع 
پیدا می کند، با این حال تاکنون هفت کروناویروس انســانی کشــف 

شده است.
 در دســامبر 2019، بــرای اولین بار در شــهر ووهان اســتان هوبئی 
چیــن، پس از اینکه مردم بدون علت مشــخصی دچار ســینه پهلو 
شدند و واکســن ها و درمان های موجود مؤثر نبودند، نوع جدیدی از 
کروناویروس با همه گیری در انســان شناسایی شد. از میان نخستین 
افرادی که به این ویروس آلوده شــده اند، مشــخص شد که دو سوم 
آنها با بازار عمده فروشــی غذاهای دریایی هوانان، که در آن حیوانات 
زنده نیز به فروش می رســد، ارتباط داشــته اند. تا 1۶ اسفند 1398، 
این کروناویــروس جدید، جان بیش از 328۶ نفــر را گرفته و بیش 
از 9۵000 نفر به این ویروس در 8۵ کشــور تأیید شــده که از جمله 
در تایلند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، اســترالیا، سنگاپور، نپال، ویتنام، 
اندونزی، آلمان، روســیه، فیجی، فرانسه، ایران و آمریکا مبتال شدند. 
بــا عبور تعداد قربانیان ویروس کرونا از مرز 100000 نفر، ســازمان 
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جهانی بهداشت برای بیماری ناشی آن نام رسمی انتخاب کرده است. 
کووید COVID-19( 19( که اشاره ای دارد به »کرونا«، »ویروس«، 
»بیماری« و سال 2019. این نوع کرونا ویروس قبل از این همه گیری 
در انسان دیده نشده بود. برآوردهای نخستین نشان می دهد که درصد 

مرگ و میر این ویروس بین 2 تا 3 درصد مبتال شدگان است.

عالئم

کرونا در ابتدا شــبیه به یک سرماخوردگی ساده است و با گذشت زمان 
عالئم آن شدیدتر می شــود. آبریزش بینی، گلو درد شدید، تب برای 
مدتی طوالنی، سردرد و تنگی نفس از مهم ترین عالئم بیماری کرونا 
اســت. کودکان و افرادی که دارای مشکالت تنفسی، بیماری قلبی، 
ضعف سیســتم ایمنی به دلیل انواع ســرطان ها و بیماری های نقص 

ایمنی هستند، بیشتر در معرض ابتال به کرونا ویروس قرار دارند.
در موارد خفیف، عالئم این بیماری، شبیه به سرماخوردگی است و گاهی 
به اشــتباه، آنفوالنزا تشخیص داده می شود؛ اما شدت بیماری پس از 
چند روز بیشــتر می شود و سرفه های شــدید، تب باال و درد و ضعف 
بدن به آن اضافه می شود. در موارد حاد این ویروس کلیه ها و دستگاه 
تنفسی فرد را درگیر می کند و باعث بروز مشکالت جدی برای بیمار 

می شود.
ویروس جدید کرونا ابتدا با تب خفیف حضور خود را در بدن میزبان اعالم 
می کند. کمی پس از تب، بیمار دچار سرفه های خشک می شود. گاهی 
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اوقات، تب آنقدر خفیف است که تشــخیص داده نمی شود، بنابراین 
توجه به ســرفه های خشک بی دلیل، حائز اهمیت است. حدودا 7 الی 
10 روز بعد از سرفه ها، بیمار دچار تنگی نفس می شود، به مرور تب و 
تنگی نفس، شدت پیدا می کند و بیمار را راهی بیمارستان خواهد کرد. 
الزم است به محض مشاهده عالئمی مانند تب، سرفه و تنگی نفس 
به پزشک مراجعه کنید و از نظر ابتال به ویروس کرونا بررسی شوید.

راه های انتقال و شیوع

پخش شدن در هوا از طریق سرفه و عطسه.  *
از طریــق تماس نزدیک با فرد مبتال، مثل دســت دادن و در آغوش   *

گرفتن.
تماس با ســطوحی که ممکن است به ویروس آغشته باشند و سپس   *

تماس دست های نشسته با دهان، چشم ها و یا بینی.
به ندرت از طریق مدفوع آلوده.  *

راه های پیشگیری 

پیشــگیری از ویروس کرونا بســیار ساده اســت. بنابراین در بیماری 
کرونا، مهم ترین مسئله پیشگیری از ابتال به ویروس است. پزشکان، 
مهم ترین عامل پیشگیری و اولین خط دفاع در برابر ویروس کرونا را 
شست وشوی صحیح دست ها می دانند. عالوه بر شست وشوی مرتب 
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دســت ها، رعایت موارد زیر برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا 
الزامی است:

شست وشوی دست و صورت

اولین قدم در جلوگیری از ابتال به کرونا، شست وشــوی مرتب و اصولی 
دست و صورت و پرهیز از لمس صورت با دست های آلوده است. قبل 
و بعد از خوردن غذا، قبل و بعد از حضور در اماکن عمومی، در محیط 
کار و تحصیل، الزم است مکررا، دست های خود را با آب و صابون یا 

ژل ضد عفونی کننده حاوی الکل، بشویید.

رعایت نکات بهداشتی حین سرفه و عطسه

هنگام عطســه یا سرفه خود یا دیگران، دهان و بینی خود را با دستمال 
تمیز بپوشانید و پس از سرفه و عطسه دستمال را در سطل زباله دردار 

بیاندازید.

رعایت تعامالت روزانه

بــا افرادی که عالئم ســرماخوردگی مانند تب یا ســرفه دارند به هیچ 
وجه تماس و برخوردی نداشــته باشید و تا حد امکان از آن ها فاصله 
بگیرید و اگر مجبورید با آن ها در یک ساختمان باشید، حتما از ماسک 

استفاده کنید.
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کاهش ارتباط با حیوانات

از لمــس و نوازش حیوانات اهلــی و غیراهلی خــودداری کنید و اگر 
ناخــودآگاه حیوانی را لمس کردید، بالفاصله دســت خود را با آب و 

صابون بشویید.

پرهیز از دست دادن و روبوسی

ویروس کرونا ممکن اســت تا یک هفته به صورت نهفته در بدن وجود 
داشــته باشــد و پس از یک هفته عالئم بیماری بروز کند در نتیجه 
ممکن اســت، افرادی که عالئم بیمــاری را ندارند نیز، ناقل ویروس 
نهفته کرونا باشــند، بنابراین در دوران شــیوع این ویروس مطلقا از 

دست دادن و روبوسی با دیگران خودداری کنید.

کاهش تماس با سطوح

ویروس کرونا حدودا 12 ساعت روی سطوح، فعال باقی می ماند. بنابراین 
بعد از لمس میز، صندلی، دستگیره های اتوبوس و ... حتما دست های 

خود را ضد عفونی کنید.

بهداشت در تغذیه

گوشــت و تخم مرغ را به خوبی بپزید و در حین تمیز کردن گوشت مرغ 
یا گوســفند و گوساله به هیچ وجه دستتان را به چشم، بینی یا اطراف 
دهان خود نزنید و حتما پس از اتمام کار دست خود را با آب و صابون 

بشویید.
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همچنین برخی تحقیقات نشــان می دهد این ویروس در دمای منفی 
۶0 درجه نیز زنده اســت ولی در دمای باالی 30 درجه مقاومت خود 

را از دست می دهد.

رعایت در محیط کار با دام و طیور

افــرادی کــه در محیط کار با دام زنده و غیر زنده، حیوانات وحشــی و 
اهلی، مرغ و ماهی ســر و کار دارند، بیشــتر از ســایرین در معرض 
ویروس کرونا قرار دارند. این افراد باید به دفعات زیاد، دست های خود 

را بشویند و دقت کنند که با دست آلوده صورتشان را لمس نکنند.
البتــه برخی از محققان نیز می گویند که انتقال این ویروس از حیوانات 

اثبات نشده است.

استفاده از وسایل ایمنی

استفاده مناسب و اصولی از ماسک در پیشگیری از بیماری کرونا، بسیار 
مهم است. اگر از ماسک های یک بار مصرف استفاده می کنید، دقت 
کنید که سمت آبی ماسک باید به سمت بیرون باشد و قسمت ضخیم تر 
ماسک نیز روی بینی قرار بگیرد. این ماسک ها یک بار مصرف هستند 
و به محض برداشــتن باید دور ریخته شوند. ماسک های فیلتردار در 
پیشــگیری از ویروس کرونا مناسب ترند، زیرا قابل شست وشو هستند 

و به دلیل ضخامت بیشتر، محافظت بیشتری از دهان و بینی دارند.
البته برخی از پزشکان نیز می گویند که ماسک فقط برای کسانی که با 

بیماران در تماس هستند الزامی است.
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اســتفاده از دســتکش های یکبار مصرف نیز می تواند در مکان های 
عمومی مانع از تماس با اجسام آلوده گردد.

مراجعه به پزشک

اگر دچار عالئم بیماری شدید به پزشک مراجعه کنید و در صورت ابتال 
بــه بیماری کرونا تا زمان بهبــود در خانه بمانید و برای انتقال ندادن 
ویــروس از اطرافیان خود فاصله بگیرید و نکات بهداشــتی را کامال 

رعایت کنید.

ویروس کرونا چقدر خطرناک است؟

هر چند این روزها بحث بیماری کرونا به یک خبر مهم در جهان تبدیل 
شده ولی بهتر است بدانید، خطر این بیماری آنقدرها هم که در جامعه 
نگرانی ایجاد کرده، زیاد نیست. این نوع از کرونا، نسبت به نسل قبلی 
خود مانند ســارس، مرس و حتی آنفوالنزا کشندگی کمتری دارد؛ اما 
آنچه باعث شده است تا نگرانی از بابت این ویروس زیاد باشد، شیوع 
سریع و راحت تر آن اســت. به گونه ای که ممکن است هر یک نفر، 

بتواند حدوداً چهار نفر را درگیر این بیماری کند.
از سوی دیگر، کرونا ابتدا با عالئمی ساده شروع می شود که ممکن است 
فرد به آن بی توجه باشــد و همین عامل سبب همه گیر شدن آن در 

شهرهایی مانند ووهان چین شد.
خطر ابتال و مرگ کودکان زیر 14 ســال برای این ویروس تقریبا صفر 

است و تاکنون هیچ کودکی بر اثر این بیماری فوت نکرده است.
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به طور کلی می توان گفت، خطر بیماری برای افرادی جدی اســت که 
در ســنین باالی ۵0 سال هستند و زمینه بیماری های مختلفی مانند 
دیابت، تنگی نفس، بیماری های حاد تنفســی و قلبی دارند یا دارای 

سیستم ایمنی ضعیفی هستند.
تقریبا 70 درصد از افرادی که به این بیماری مبتال می شــوند، نیازی به 
بستری شدن در بیمارســتان ندارند و بعد از حداکثر یک هفته بهبود 
می یابند. 10 درصد از این افراد ممکن اســت نیاز به بستری شدن در 
بخش مراقبت های ویژه داشته باشند. تعداد بسیار کمی از افرادی که 
در این بخش بســتری می شــوند، بر اثر عالئم تنفسی و قلبی شدید 

فوت می کنند.
به طور کلی می توان گفت، میزان مرگ و میر در بین مبتالیان به کرونای 
جدید، حدود 2 تا 3 درصد اســت که نسبت به سایر بیماری های هم 

خانواده خود که قبال وجود داشته اند، بسیار کمتر است.
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فصل سوم
بیان توطئه های دشمنان،

 شبهات رایج و پاسخ به آن ها
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نقشه ها و توطئه های دشمن از مسأله کرونا

در حالی که ویروس کرونا از چین به بیش از 90 کشــور جهان سرایت 
کرده و ایران نیز یکی از این کشورهاســت که با بسیج همگانی، عزم 
ملی و همدلــی مثال زدنی به دنبال مهار و نابودســازی این بیماری 
اســت؛ اما خط رســانه ای آمریکا همچون 41 ســال گذشته و مانند 
حوادث آبان 1398 و ســانحه هواپیمای مسافربری اوکراینی، سوار بر 
موج حادثه شده است و تالش می کند با مدیریت آن به سمت اهداف 
سیاسی،  اقتصادی و اجتماعی، پروژه شکست خورده فشار حداکثری را 
تنفس مصنوعی داده و جان تازه ای ببخشــد و از آن برای به تعطیلی 
کشاندن کشــور و متوقف کردن فعالیت های نظام بهره برداری کند و 
از همین روست که رئیس  البی صهیونیست FDD می گوید: »ویروس 
کرونا کاری کرده است که تحریم های اقتصادی آمریکا نمی تواند، آن 

قطع صادرات غیر نفتی ایران است.«
جمع بندی امروز دشمِن به کمین نشسته و زخم خورده از نظام اسالمی، 
 این اســت که نزدیک ترین حادثه به لحاظ زمانی به مقاطع حساسی 
مثل انتخابات،  می تواند فضای سیاسی کشور را معطوف به آن حادثه 
کند و از رونق آن پدیده بکاهد؛ درســت به همین دلیل اســت که در 
آســتانه انتخابات و کمتر از 24 ســاعت مانده به آن، کروناهراسی را 
برای عدم مشارکت شــهروندان در انتخابات به کار گرفت و با تمام 
ظرفیت رســانه ای و مجازی خود بر تنور آن دمید،  بلکه بتواند اندکی 

از مشارکت را تنزل دهد.
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جمع بندی دوم دشــمن حیله گر آن اســت که چون در کشور ما قدرت 
خلق حادثه را ندارد، می کوشــد از حادثه ایجادشــده به خلق فرصت 
برســد و آن را به نفع اغراض خود مدیریت کند؛ باز درست به همین 
دلیل بود که با ســوار شدن بر موج شایعه و تخریب درباره هواپیمای 
اوکراینی تالش کرد سایه این حادثه تلخ را بر دو یوم اهلل شیرین، یکی 
حضور ده ها میلیونی برای تشــییع پیکر شهید حاج  قاسم سلیمانی و 
هم رزمانش و دیگری عملیات موشکباران پایگاه آمریکایی عین االسد، 

بیندازد و آن دو حماسه را تحت الشعاع قرار دهد.
امروز نیز با همین ترفند و خط  رسانه ای درباره ویروس کرونا در کشورمان 
عمل می کند. با یک رصد دقیق از فعالیت رسانه ای آمریکا در می یابیم 
که این جریان لشکر رســانه ای خود را برای پمپاژ موضوعات زیر به 
کار گرفته است تا بلکه بتواند پروژه فشار حداکثری را همچنان فعال 
نشــان دهد، جشــن پیروزی حضور میلیونی مردم در انتخابات دوم 
اسفند را کم رنگ کند و کشــور را در آستانه بحران و محتاج مذاکره 

برای خروج از بن بست نشان دهد. این القائات به شرح زیر است:
القای خط پنهان کاری از سوی نظام به مردم برای کتمان واقعیت آمار   *

بیماران، تلفات و قضایای مربوط به کرونا.
* القای خط بی اعتمادی مردم به مسئوالن.

*القای قرار گرفتن کشــور در شرایط قرنطینه و فضاسازی برای هجوم 
مردم به خرید برای روز قحطی.
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القــای ارائه دروغ از ســوی نظــام به مردم و مرجــع معرفی کردن   *
رسانه های خود برای دریافت اخبار صحیح.

القای ناکارآمدی نظامی در کنترل، مهار و مدیریت کرونا.  *
*ارائه اخبار جعلی و تصاویر غیر واقعی برای تشــویش افکار عمومی در 

شرایط بحران و شکستن تاب آوری مردم در برابر این بیماری.
القای قفل شــدن تمام فعالیت های کشور به علت تحریم ها و کرونا و   *

ضرورت خروج از این قفل شدگی با مذاکره
* ادعای قطع شدن ارتباط ایران با تمام همسایگان و کشورهای جهان 

و سرانجام، منزوی شدن ایران.
* القای مهیا شدن زمینه اعتراض و اغتشاش در پی ناکارآمدی مدیران 

نظام در کنترل کرونا.
* تحت الشــعاع قرار  دادن شــیرینی حضور میلیونی مردم در انتخابات 
دوم اســفند، با وجود تمام تبلیغات مخرب نظام ســلطه برای کاهش 
مشارکت و در سایه قرار  دادن این حماسه ملی با بزرگ نمایی کرونا.

* پیامد تالش 41 ســاله شــبکه خبیث اســتکبار و صهیونیسم برای 
براندازی نظام اسالمی با اقسام روش ها، ترفندها و تاکتیک ها قوی تر 
شــدن جمهوری اســالمی ایران بوده اســت و کروناهراسی آنها نیز 

ملحق به همان است.
انتشــار اخبار دروغ و دامن زدن به شــایعات مانند؛ کمبود احتمالی مواد 
غذایی، کمبود امکانات درمانی، ضعــف عملکرد نیروهای امدادی و 
خدماتی و امثال آن و در بســیاری از حــوادث و رخدادها حتی اخبار 
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واقعی می تواند، میزان آســیب پذیری کشور در برابر تهدیدات خارجی 
را به شــدت افزایش داده و زمینه سوءاستفاده دشمن از شرایط برای 
تحمیل خواســته هایش و یا حتی بروز جنگ خارجی و اغتشــاش و 
آشــوب داخلی را فراهــم نماید. قطع صــادرات و لطمه به تعامالت 
سیاســی بین کشــورها، در مورد رخدادی مانند شــیوع بیماری های 
واگیردار؛ یکی دیگر از عوارض انتشــار اخباری است که نباید منتشر 
شود، )انتشار اخبار کذب در مورد تالش ایران برای ساخت بمب اتمی، 
نمونه عینی خبرسازی توسط منافقین است که از سال ها پیش کشور 
را با بحران اقتصادی مواجه ســاخته و متأسفانه هنوز آثار مخرب آن 

برطرف نشده است(
همچنین، بســیاری از این اخبار -اعم از راســت یا دروغ- می تواند به 
افزایش استرس و نگرانی عمومی منجر و امنیت روحی و روانی جامعه 
را در معــرض خطر جدی قرار داده و نه تنهــا برای جامعه، بلکه برای 
خود ما و یا خانواده ما، مشــکالت متعددی را ایجاد و جامعه را گرفتار 
ناامیــدی و یأس نماید و به رکود تولید و کندی فعالیت های فردی و 

اجتماعی در بخش های مختلف منتهی شود.
تعطیلی مراکــز اداری، آموزشــی، خدماتی، تولیــدی، رفاهی و ایجاد 
محدودیت های شــدید ترافیکی و برهم خــوردن برنامه  روزانه افراد، 
پیامد دیگری است که ممکن است بر اثر فشار افکار عمومی به شکل 
غیرضروری و تحت تأثیر اخبار غیرواقعی به کشــور و جامعه تحمیل 
شــود. گرانی و تورم، ایجاد بازار سیاه و قحطی مصنوعی به خصوص 
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در زمینــه اقالم ضروری و مواد غذایی از دیگر پیامدهایی اســت که 
مشکالت ناشی از آن نه تنها خود ما، بلکه کل جامعه را متأثر می سازد.

یکی از نتایج محســوس دامن زدن به اخبار حوادث و وقایع، بزرگنمایی 
بیــش از حد بحران و در نتیجه بروز رفتارهایی مانند؛ هجوم مردم به 
فروشــگاه ها و خرید بیش از حد اقالم ضروری و تشدید بحران های 
کاذب و در نهایت بروز زیان های ناشــی از فساد یا ارزان شدن اقالم 
احتکار شده پس از عادی شدن شرایط است. تحت الشعاع قرار گرفتن 
مسائل اصلی جامعه مثل؛ تورم و گرانی، رکود و بیکاری و یا تحوالت 
جهانــی نیز از دیگر نتایج خســارت بار توجه بیش از حد به حواشــی 

حوادث غیرمترقبه و نیز بحران سازی های کاذب است.
یادمان نرود که در هرحال دود همه رفتارهای نادرست هر یک از ما، در 
نهایت به چشم خود ما هم خواهد رفت و لذا شایسته است در هنگام 
برخورد با مشــکالت، صبوری را پیشه خود سازیم و با رعایت اصول 
و ارزش های اسالمی و انسانی و با کار و تالش بیشتر، در جهت رفع 

مشکالت گام برداریم.
به گزارش گروه سیاســت خارجی خبرگزاری فارس، علی شمخانی دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ایران در صفحه توئیترش نوشت: »قرار است 
راهبرد فشــار حداکثری بر ایران با کلیدواژه کرونا تکمیل شود. فشار 
روانی به کشورها برای بستن مرزهای زمینی و هوایی و دروغ پردازی 

در مورد پنهانکاری ایران نقشه راه جدید است.«
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شبکه نفوذ و پروژه کرونا

جو سازی شدید تبلیغاتی بر روی ماجرای ویروس کرونا طی چند هفته 
اخیر ، حاکی از غیر عادی بودن ماجرا می کند. 

چهار ســال قبل ، یعنــی در مهر ماه 1394 ، پــس از فاجعه منا ، این 
بیماری در عربستان شیوع یافته و از طریق برخی حجاج ایرانی که در 
بیمارستان های عربستان بستری شده بودند ، به ایران منتقل گردیده 
بود . اما در آن زمان ، تنها به حجاج توصیه شده بود که ضمن رعایت 
بهداشت فردی ، به مدت دو هفته از دست دادن و روبوسی با دیگران 
خودداری کنند و در صورت بروز عالئمی مانند تب باال و تنگی نفس، 

به پزشک مراجعه کنند . 
توجه داشته باشیم که در آن سال ، با توجه به اینکه اتباع دهها کشور به 
عربســتان آمده بودند و طبعًا این ویروس در میان حجاج دهها کشور 
نیز منتشــر شده بود ، نه سازمان بهداشت جهانی آماده باش عمومی 
اعالم کرده بود ، نه صدا و ســیمای جمهوری اسالمی مرتب اعالم 
خطر می کرد ، نه نماز های جمعه و نمازهای جماعت مساجد تعطیل 
شد ، نه اماکن زیارتی تعطیل و محدود شد ، نه ورزشگاه ها ، سینما ها 
، و مجموعه های ورزشی و تفریحی تعطیل شد ، نه به کادر پزشکی 
و بیمارســتانی و مردم عادی به صورت گسترده توصیه به استفاده از 
ماســک شد ، و نه برای استفاده از مواد شوینده و ضد عفونی کننده ، 

از صبح تا شب تبلیغ می شد ! 
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این که از اول صبح تا آخر شب ، صدا و سیما مرتب آمار بدهد که امروز 
در فالن استان یک نفر به کرونا مبتال شد و در فالن استان یک نفر 
در اثــر ابتالی به کرونا فوت نمــود ، و با این کار خود با روح و روان 
مردم بازی کرده و دائمًا به آنان ناآرامی و ترس و استرس تزریق کند 
، حاکی از یک پروژه کثیف شــبکه نفوذ می باشد که متأسفانه صدا و 

سیما نیز فریب جو سازی آنان را خورده است . 
آن گونه که از شــواهد و قرائن گوناگون بر می آید ، از چند روز قبل از 
برگزاری انتخابات مجلس یازدهم ، این تبلیغات ، با هدف ترســاندن 
و برحذر داشتن مردم از شرکت در انتخابات ، شروع شد . شبکه نفوذ 
که از چند هفته قبل از انتخابات ، بر طبل انتصابی بودن و تشریفاتی 
بودن انتخابات می دمید ، هنگامی که از عدم برگزاری انتخابات ناامید 
شدند ، درصدد برآمدند تا با عدم حضور گسترده مردم ، اصل انتخابات 
را به زیر ســؤال برده و از تشکیل مجلس یازدهم جلوگیری کنند . اما 
مکر آنان کمانه کرد و به خودشــان بازگشت و به خاطر آنکه علیرغم 
حضور مردم مدافع نظام در صف های رأی گیری، نتیجه تبدیل شــد 

به یک شکست بزرگ برای شبکه نفوذ و جناح غیر انقالبی . 
شــبکه نفوذ پس از شکســت در انتخابات ، تصمیم گرفت که از مردم 
انتقام بگیرد . لذا با تبلیغات گســترده در فضای مجازی و رسانه های 
جمعی ، وحشت از ویروس کرونا را از صبح تا شب در بوق و کرنا کرد 
تا مســئله ویروســی که از ویروس آنفوالنزای معمولی به مراتب کم 
خطرتر است را تبدیل به معضل درجه یک کشور و دغدغه اصلی همه 
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خانواده ها در سراسر کشــور کند . ویروسی که بنا بر اظهار پزشکان 
متخصص و نیز اطبای ســنتی ، افراد مبتــال ، در اغلب موارد با یک 
استراحت چند روزه در منزل خوب می شوند و نیاز به هیچ گونه درمان 

خاص پزشکی نیز ندارند. 
 یکی از مسائلی که باعث شک و تردید در واقعی بودن شدت تهدید این 
ویروس می شــود ، آن است که هر روز رسانه های جمعی ، از تعداد 
مبتالیان و تعداد افراد فوت شده در اثر ویروس کرونا می گویند ، اما 
از تعداد مبتالیان و تعداد افراد فوت شــده در اثر آنفوالنزای معمولی 
که به مراتب از ویروس کرونا خطرناک تر و کشــنده تر است ، هیچ 
آماری منتشر نمی شود ! آیا این مسئله مشکوک نیست ؟ آیا نمی شود 
احتمال داد که بخشــی از افراد فوت شده ، در اثر ابتال به آنفوالنزای 
معمولی فوت شــده اند ، اما آنها را به عنوان مبتالیان به کرونا اعالم 

می کنند تا جامعه دائمًا در ترس و وحشت بسر برد ؟ 
شــبکه نفوذ ، با تالش و بمباران گســترده تبلیغاتی و ایجاد جّو سنگین 
روانــی ، مرقد مطهر معصومین )علیهم الســام( و امامزادگان ـ که شــفا 
دهنده بســیاری از بیماری های صعب العالج و العالج بوده اند ـ را 
آلوده و منشاء انتشار بیماری اعالم کرد و مردم مسلمان را از رفتن به 
زیارت آنان برحذر داشت تا ارتباط میان مردم و مراکز متبرک معنوی 
و الهی ، قطع شــود. البته االن فضا به گونه ای شده است که مراجع 
خود فتوا داده اند تا مردم تا اطالع ثانوی به قم برای زیارت مسافرت 

نکنند.
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حرم و ضریح مگر شــفا نمی داد؟ پس چــرا االن جلودار کرونا 
نیست؟ چرا خود حرم نیز تعطیل شده است؟ 

یک ســوال؟ اگه شما رفتید داخل حرم یک امامی، دستتان را به ضریح 
گرفتید و یک لیوان هم ســم خوردید و شروع کردید به گریه و ناله و 
توســل، که یا امام معصوم )علیه الســام( من را شفا بدهید! آیا اینجا شفا 
پیدا می کنید؟ قطعا اینطور نیست، چون شما یک آدم بی عقلی هستید 
که خودتان، خودتان را بــه خطر انداختید، و جواب این بی عقلیتان را 
می خواهید که امام معصوم بدهند! کجا امام گفتند من در هر صورتی 
شما هارا شــفا میدهم؟ چه کسی گفته اســت که دم ضریح سم اثر 
نمی کند؟ چه کســی گفته است در حرم، اگر خودت رو بخواهی آتش 
بزنی، آتش گلســتان می شود؟ چه کسی گفته است اگر در زمستان با 
لباس کم بروی حرم سرما نمی خوری؟ چون حرم محل شفا است؟!! 

اصال باالتر از حرم، خود امیرالمؤمنین )علیه السام( پای یک دیواری نشسته 
بودند، متوجه شــدند دیوار شکسته اســت  و احتمال فروریختن وجود 

دارد، سریع بلند شدند و درجای دیگه نشستند.1
باید به کســانی که میگن مگر حرم شــفا نمی داد چرا بخاطر یه کرونا 
بســتند؟ باید گفت خود امام معصوم وقتی احتمــال خطر می دادند، 
عقالیی رفتار می کردند. قطعا ماهم که از پیروان امامان هســتیم باید 
مثل ایشان برخورد کنیم. بله حرم شفا میدهد، بیماری های سخت تر 

هم شفا میدهد، ولی در چهارچوب عقل و اسباب و علل.

1- توحید صدوق ، چاپ سنگی، ص  337



42 / مقابله حکیمانه با ویروس کرونا

یکی از ســنتهای الهی مریض شــدن  اســت. حتی اگر آن ویروس یا 
میکروب یا سم وارد بدن ولی و اولیا خدا شود.

بله در حالتهای خاصی که از کرامات و معجزات اســت ویروس و ســم 
و حتی گلوله هم به برکــت اهل بیت تاثیری نمی گذارند، اما آن یک 

استثناء است که البته تحت تاثیر قوانین ماورایی بوجود می آید.
توضیح بیشــتر اینکه همواره حرم امامان توسط خدام گردگیری، جارو 
و ضدعفونی می شــده است، اینها که بازی نبوده است. هیچ مؤمن و 
عالمی هم آن را نامناسب با شأن پیشوایان ندانسته است، چون همه 

سنت و قانون دنیا را می دانند.
اینکــه چاقویی که حضرت ابراهیم )علیه الســام( بر گــردن فرزندش قرار 

می دهد اما نمی بُرد، این یک استثناء است.
 وگرنه همان آهن به صورت شمشــیر بر فرق امیرالمومنین و فرزندش 
امام حســین )علیه السام( وارد میشــود و اثر می گذارد، یا سم، جگر امام 
حســن مجتبی )علیه الســام( را پاره پاره می کند. روایات متعددی هم در 
بیمار شدن اهل بیت )علیهم السام( از جمله امام حسن و امام حسین وجود 

دارد مانند آنچه در سوره انسان آمده است.
خالصه اینکه دنیای مادی قواعد و سنت های خودش را دارد و نمی توان 
انتظار داشت قوانین جهان آخرت یا بهشت در آن جاری باشد، اگرچه 
یکی از آن قوانین هم دعا و توســل اســت. اما تاکید می شود که دعا 
و مناجات یکی از آن قوانین اســت و هیچ کس ادعا نداشته که ذکر 
و توســل جانشــین همه قوانین زمینی بشــود وگرنه خود اهل بیت 
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)علیهم السام( به جای کار کردن یا جنگیدن با دشمنان از این روش آسان 

استفاده می کردند. اراده خداوند بر این است که کارهای خود را در این 
عالم از طریق اسباب و علل پیش ببرد.

آیا در این شرایط بهتر نیست بجای  توجه به معنویت و دعا کردن 
فقط به عقل خود اکتفا کنیم؟

 پیامبران و امامان آمده اند تا عقل انسان را بارور کنند نه اینکه روی عقل 
انسان خاک بریزند، بلکه خاک را از آن بزدایند؛ امیرالمؤمنین )علیه السام( 
َن الُْعُقِل«1.  ْم َدَف�ئِ ُروا َلُ �ي دلیل ارســال پیامبران را همین مي دانند: »وُي�ثِ
رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری دستور پیامبر درونی یعنی عقل 
اســت که مورد تایید پیامبر بیرونی هم هســت. دین گزاره های عقل 
ستیز ندارد اگر چه ممکن است گزاره های عقل گریز داشته باشد یعنی 
عقل نفیًا و اثباتَا در آن مسئله حکمی نداشته باشد. لذا شرع در مقابل 
عقل نیســت بلکه مکمل عقل اســت برای رسیدن به سعادت دنیا و 
آخرت. در ضمن باید بدانیم که هدف اصلی و فرعی نباید جابجا شود، 
هدف اصلی از زیارت و دعا، بیش از اینکه گرفتن حاجت باشد، توجه 
به توحید و معاد و بارور شــدن عقل و تهذیب نفس است. البته گاهی 

کراماتی رخ مي دهد که راه گم نشود. 

1- نهج البالغه؛ خطبه 1 ، معنی : )پیامبران آمده اند تا(  خردهایشان را که در پرده غفلت، مستور گشته، 
برانگیزند.
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ویروس عدم تعادل!
ي 

َّ
ال ُهَ  أرَمَضــي  ي 

َّ
ال َيكــوَن  َحــّى  أَتــداوى  ل   : َفــاَل  َض،  رَمِ يــاِء  �ن�بِ

َ
ال ِمَ  ّيــًا  �نَ�بِ »إنَّ 

ِمــّي«    ــفاَء  ِّ السث فَــِإنَّ  ــداوى؛  َ �قَ�ق َحــّى  َك  �ي ــ�ن أ�ث ل  ُعــزولج:  الّل  وَح 
َ

فَــأ  . ي  ــف�ي َي�ث
1»پیامبری از پیامبران بیمار شد و گفت من خودم را درمان نمی کنم. 

تا اینکه کســی که مرا بیمار کرد، مرا خوب کند. خداوند وحی فرمود: 
مــن درمانت نمی کنم تا این که خودت را درمان کنی. زیرا درمان از 

من است.
این مطلب برای کسانی است که خدا رو قبول دارند!

آیا شــمایی که آب می خوری، تشنگی حاصل را آب برطرف میکند؟ یا 
وقتی دارو مصرف میکنی دارو مریضی را خوب می کند؟ ....عالم، عالم 
تأثیر و تأثر از خالق اســت. اوست که اثر می گذارد و همه تأثیرات در 
اراده خدا اثر می کنند؛ مانند ســردی آتش بر حضرت ابراهیم؛ چطور 
آدمی از صاحب تأثیر در خواست کمک نکند ولی از خود تأثیر استفاده 

کند. آیا این موضوع عقلی است؟

آیا لیس زدن ضریح کار صحیحی است؟

یک عده ای هم هســتند -بماند اینکه معلوم شد عضو فرقه های شیعه 
انگلیسی از آب درآمدند! - ضریح را لیس میزنند و می گویند قبر امام 
مریضی ندارد، همه اش شفاســت، آن هم امامی که خودش را با زهر 
مســموم کردند! البته ســاده نگاه نکنیم گاهی این جور آدم ها خیلی 

1-  بحار األنوار، عالمة مجلسي، ج14، ص253
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زرنگ و پلیدهســتند! چرا که با رفتار هایی احمقانه ســعی بر ایجاد 
دشمنی و اختالف دارند؛ در عین حال که دارند دین را تبلیغ می کنند 

تیشه بر ریشه دین هم میزنند...لطفا تعقل کنیم.
احتیاط شــرط عقل و عقل حجت شرعی اســت. در عین حال که عقل، 
انســان را مکلف می کند که پیشــگیری و درمان انجام دهد، اثبات 
می کند کــه خالقی وجود دارد و او اجازه تأثیــر را می دهد. پس باید 
ضمن تالش از او خواســت. آنوقت اســت که دعا و دین اثر خود را 
می گذارند. لذاحتی اگر الزم باشد اماکن مذهبی هم تعطیل می شوند.

البته جدای این مباحث، لیس زدن ضریح نوعی بی احترامی به ضریح و 
حرم هم محسوب می شود.

تولیت آســتان قدس رضوی: برای هر تصمیمی مبنی بر تعطیلی اماکن 
مذهبی تابع وزارت بهداشت هستیم.

نظر امام خمینی )رحمه اهلل( در خصوص دستور پزشکان

شما را به خدای متعال قسم می دهم به حرف های دکتر ترتیب اثر دهید. 
چرا موجب نگرانی همه می شــوید؟ خداوند الزم نموده اســت که در 

مواقع احتمال ضرر، انسان از آنچه موجب است، اجتناب کند!
اگر چه ترک حج و صوم و صالة باشد. شما می  خواهید موافق حکم خدا 
عمل کنید، کاری نکنید که خداوند نعوذباهلّل  از شما ناراضی نباشد. این 
احتیاطات شما برخالف شرع است و الزم است از آن اجتناب فرمایید.
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والسالم.1
حضرت امام خمینی )ره( در اوج توّکل وتوّسل و دعا و اذکار  به رعایت 
دستورات پزشکان اینگونه به برادرشان توصیه می نمایند. لذا برماست 
که افراط وتفریط نکنیم؛ هم توّکل و توّســل و دعا و ... وهم رعایت 
اصول بهداشتی که توسط پزشکان متعهد وبی غرض توصیه می گردد.

لزوم توسل و دعا در مواجهه با مشکالت

ــَح َلــا اباًب َل َتــذَه ِاَلــِه اَلوهــام«  ــِت اُلمــوَر َفَ َ �ق ا�يَ �ن َ میخوانیم:»ای َم ِاذا �ق دعا  در 
2وقتی کارها گره می خوَرد، وقتی به حســب ظاهر بن بست به وجود 

می آید، گاهی خدای متعال از یک گوشه ی این بن بست یک راهی باز 
میکند که »َل َتذَه ِاَلِه اَلوهام« هرگز َوهم بشــر و اندیشه ی انسانی 
به آن نرســیده بود؛  چنین چیزی وجود دارد. یــک نمونه اش جنگ 

تحمیلی است.
جنگ تحمیلی درحالی آغاز شــد که ما از لحاظ امکانات، از لحاظ عدد 
نیرو، از لحاظ ســازماندهی و تشکیالت، بسیار بســیار با آن مهاجم 
-رژیم بعثی صّدام- فاصله داشتیم؛ در تجهیزات مشکل داشتیم، هم 
در نیروی انسانی مشکل داشتیم، هم در مهندسی مشکل داشتیم، هم 
در پشتیبانی مشکل داشتیم، هم در ابزار و تشکیالت مشکل داشتیم.

آما انچه که مهم اســت این اســت که با وجود همه مشکالت تالش 
کردیم. 

1- صحیفه امام، ج 20، ص 30
2- این دعا از ادعیه حضرت حجت  است و در کتاب قصص األنبیاء راوندی )ص 360( نیز نقل شده است.
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کدام یک از محاســبات دنیایی میتوانســت بگوید که پیروزی از آن ما 
خواهد بود؟ اما تــوکل کردیم تالش کردیم، آن وقت خداوند خودش 
پیروزی را رقم زد. در این قضیه ویروس هم همین است. باید اسلحه 
هارا برداشــت و در کنار دعا و توســل به جنگ رفت، توکل کرد اگر 
کســی به بهانه دعا به دل دشمن بزند کشته شدنش حتمی است. نیاز 
به تالش عاقالنه با توکل وتوســل به ائمه )علیهم السام( است .همچون 

زمان جنگ.

دعا و رعایت نکات بهداشتی چطور جمع می شود؟

در خصوص شیوع ویروس کرونا دو نکته حائز اهمیت است:
* تاکید دین اسالم بر رعایت بهداشت فردی و میزان احادیث و روایات 
در این خصوص شگفت انگیز است. رعایت بهداشت در همه مکان ها 

خصوصا در اماکن مقدسه، یک عمل عقالنی و دینی است.
* نکته دومی که همه باید بدانند و به اندازه نکته اول اهمیت دارد، بحث 

دعا و نیایش است.
خداوند سنت هایی دارد که گاهی این سنت ها را با معجزه می شکند. در 
خصــوص این ویروس هم نمی دانیم خداونــد اراده معجزه کرده و یا 
نه لذا تکلیف داریم طبق دســتورات پزشکان عمل نماییم، لذا در این 

شرایط، تکلیف رعایت بهداشت و تضرع به درگاه الهی است. 
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کره ی جنوبی شرایط جنگی اعالم کرده ولی چرا رهبری می گوید 
بالی بزرگی نیست؟ چرا ایشان دعوت به دعا می کنند؟

* اواًل امام خامنه ای )مدظله العالی( می فرمایند: »پزشــکان، پرســتاران، 
بقّیه ی عوامل درمانی حقیقتًا در حال جهاد فی ســبیل اهلل  هستند؛ این 
کاری که امروز اینها میکنند جهاد فی ســبیل اهلل است...... فّعالیتی که 
مردم میکنند، دســتگاه ها میکنند و در واقع یک رزمایش عمومی در 

این زمینه انجام میگیرد، این میتواند یک دستاورد باشد.«
خب این باالتر از شــرایط جنگی اســت، بلکه ایشان می گویند که باید 

جهاد صورت بگیرد و همه ی مردم در این رزمایش شرکت کنند.
* ثانیًا توصیه اول رهبری رعایت بهداشــت است چه زبانی چه با آمدن 

با دستکش جلوی دوربین به صورت عملی:
»چند درخواســت از مردم عزیزمان دارم؛ یک درخواست این است که 
از توصیه ها و دســتورالعمل های مجموعه های مسئول تخّطی نکنند؛ 
در مورد پیشــگیری، در مورد تمیز نگه داشــتن دســت و صورت و 
محیط زندگی و آلوده  نکردن اینها و جلوگیری از آلوده  شــدن اینها، 
دســتورهایی که مجموعه ی متخّصص و کارشناس میدهند، اینها را 
بایــد عمل کرد. یقینًا هر چیزی که کمک کند به ســالمت جامعه و 
عدم شیوع این بیماری، یک حسنه است؛ در نقطه ی مقابل هر چیزی 
که کمک کند به شــیوع این بیماری، یک سّیئه است. خدای متعال 
ما را موّظف کرده که نســبت به سالمت خودمان و سالمت دیگران، 
سالمت مردم، احساس مســئولّیت کنیم؛ بنابراین توصیه ِی اّول این 
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اســت که ما کاماًل رعایت مقّرراتی را که مسئولین برای ما مشّخص 
میکنند، برای خودمان فریضه بدانیم و الزم بدانیم و عمل کنیم.«1
و بعد معظم له اشاره به سایر اسباب خداوند می کنند و می فرمایند:

» توصیه ی به توّسالت و توّجهات به پروردگار و درخواست کمک الهی 
است؛ این یک امر الزمی اســت و قرآن کریم به ما دستور می دهد: 

ُم  بــوا ِایل َربِّ «2 در یک جای دیگر: »َو َا�ن�ي
ُ

عَبــُؤا ِبــُم َرّب َلل ُداعُؤک »ُقــل مــا �يَ
اًع َوخفَیة«4  َضُّ َ ِســَک �ق �ن َ ف �نَ ر َربَّ

ُ
َو َاســِموا َل«3 در یک جای دیگر: »َو اذک

و موارد متعّددی در قرآن هســت که ما را دســتور میدهند در مقابل 
حــوادث گوناگون -فرق نمیکند، چه حوادث طبیعی از این قبیل، چه 
حــوادث گوناگون دیگری که پیش می آید برای کشــور، برای ملّت، 
برای اشــخاص خودمان- دست توّســل بلند کنیم به خدای متعال و 
از خداوند متعال بخواهیم... بنده خیلی هم امیدوار هســتم بخصوص 
بــه دل پاک و صاف جوانها، و عناصــر مؤمن و مّتقی و پرهیزگار که 
اینها واقعًا میتوانند با دعای خودشان بالهای بزرگ را دفع کنند. این 
بال به نظر ما بالی آنچنان بزرگی نیســت، از این بالها بزرگ تر هم 
وجود داشته و دارد، خودمان هم در کشور مواردی را مشاهده کرده ایم. 
میتوانند با دعا، با توّســالت و با طلب شــفاعت و وساطت از ائّمه ی 
اطهار )علیهم  الّســام( و طلب کمک از آن بزرگواران و توّســل به ائّمه ی 

1-  بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در سالروز درختکاری 1398/12/13
2- فرقان، بخشی از آیه ی 77؛ » بگو اگر دعای شما نباشد، پروردگار هیچ اعتنائی به شما نمیکند ...«

3- زمر، بخشی از آیه ی 54؛ »به سوی پروردگارتان بازگردید و تسلیم ]فرمان[ او باشید ...«
4- اعراف، بخشی از آیه ی 205؛ »و در دل خویش، پروردگارت را با تضّرع و ترس یاد کن ...«
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اطهار )علیهم  الّســام( و به رسول و نبّی مکرم اسالم خیلی از مشکالت را 
برطرف کنند؛«1

* ایشــان هیچگاه قصد کوچک نمایی ندارنــد بلکه برای جلوگیری از 
ایجاد شایعه وحشت و شایعه پراکنی؛ و امید دهی به مردم و همچنین 

در مقابله با بزرگنمایی بی مورد این مسأله می فرمایند:
»مســئله یک مسئله ی گذرا اســت، یک چیز فوق العاده نیست؛ از این 
حوادث در کشــور پیش می آید. البّته من نمی خواهم مسئله را خیلی 
کوچک بگیرم اّما خیلی هم بزرگش نکنیم مســئله را. یک قضّیه ای 
است پیش آمده، یک مّدتی است -مّدتی که ان شاءاهلل خیلی طوالنی 
نخواهد بود- این برای کشــور وجود خواهد داشــت، بعد هم رخت 
برمیبندد و میرود. تجربّیاتی که ما در این زمینه به دســت می آوریم و 
فّعالیتی که مردم می کنند، دســتگاه ها میکنند و در واقع یک رزمایش 
عمومی در این زمینه انجام میگیرد، این میتواند یک دســتاورد باشد. 
اگر این دســتاوردها را داشــته باشــیم، بال برای ما تبدیل میشود به 

نعمت، تهدید تبدیل میشود به فرصت«2

1- بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در سالروز درختکاری 1398/12/13
2- بیانات امام خامنه ای )مدظله العالی( در سالروز درختکاری 1398/12/13
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مملکت مدعی اسالم و تعطیلی نماز جمعه؟!

در تزاحم بین دو مسئله ، اهم مقدم است.
نماز جمعه بســیار مهم است اما حفظ جان خود و دیگری بسیار مهمتر 

است.
ممکن اســت از اصرار مؤمنین  بر اجتماعات مذهبی برخی سوء استفاده 
کنند، اما اگر کسی از تعطیلی حرم یا نماز جماعت یا هیئت حرفی بزند 
ضد دعا و توسل نیست بلکه نگاه شرعی و عقلی در تزاحم بین اهم و 

مهم، اهم را در صورت داشتن راه حل ترجیح مي دهد.
توســل در منزل به صورت خانوادگی و فردی هم ممکن است و حفظ 

جان خود و دیگران واجب؛ لذا اهم مقدم است.
و تشخیص میزان تأثیر اجتماعات با متخصصین فن است.

آیا قم مرکز شیوع بیماری کرونا بوده است؟ 

هجمه ها در فضای مجازی علیه قم به بهانه شــیوع ویروس کرونا در 
حالی اســت که قم نخســتین جایی بوده که کرونا در آن تشخیص 
داده شــده نه این که عامل انتشار کرونا باشد، چرا که قم اصاًل دارای 
فرودگاهی نیست که فی المثل بگوییم یک تبعه چینی یا یک مسافر 
از دیگر کشــورها وارد آن شده و به این وسیله ناقل این ویروس بوده 
اســت. مخصوصًا این که آمارها و گزارشات سازمان جهانی بهداشت 
اشــاره به عدم شروع شــیوع این ویروس از قم را دارد و در قم فقط 

زودتر شناسایی و تشخیص اتفاق افتاده بود.
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از این منظر جای طرح این ســوال مطرح اســت که آیا ســزاوار است 
شهری که بر اســاس کالم گهربار حضرات معصومین )ســام اهلل علیهم( 
ملجــأ مؤمنین و مؤمنات در دوران پرفتنه آخرالزمان توصیف شــده، 
ایــن چنین برپایه برخی گمانه زنی های کودکانه و اخبار نادرســت، 
مورد هجمه قرار گیرد و در این میان برخی اساتید دانشگاهی و حتی 
مســئوالن وزارت بهداشت، خواسته یا ناخواسته آتش بیار این معرکه 

شوند.
 از دو روز مانده به انتخابات مجلس که از نگاه بســیاری از مسئوالن و 
مردم، قم کانون پخش کرونا در کشــور بوده تا به امروز، این شهر و 
حوزه و روحانیت آن مورد کم ســابقه ترین هجمه ها و هتاکی ها در 
فضای مجازی قرار گرفته و تاسف بار این است که گذشته از برخی به 
ظاهر هنرمندان و طنزنویســان و ایضًا نمایندگان مجلس و مسئوالن 
وزارت بهداشت، برخی از اساتید ظاهرالصالح دانشگاهی نیز دست به 
قلم شــده و به نگارش ابیاتی بــه ظاهر طنز، توهین های عجیبی به 

مردم و شهر قم نموده و گویا این روند همچنان ادامه دارد.
واقعیت آن اســت که از ابتدای علنی شدن وجود این ویروس منحوس، 
نام قم بیش از پیش بر ســر زبان ها افتاده و عده ای که رسانه های 
نوین را نیز در اختیار داشته اند بدون درنگ، قم را کانون کرونا اعالم 
کردنــد و در این بین، گمانه زنی های مضحکانه ای مبنی بر این که 
طالب چینی جامعه المصطفی العالمیه، عامل انتشــار این ویروس در 
قم و سپس کشــور بوده اند را مطرح نموده اند و حال آن که حجت 
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االسالم و المسلمین محمد حســن زمانی، دبیر ستاد حوزوی بحران 
و حوادث غیرمترقبه در گفتگویی اخیراً به صراحت بیان داشــته است: 
»با بررسی هایی که انجام دادیم، معلوم شد که اواًل هیچ طلبه چینی 
در طول ماه های اخیر اساسًا وارد ایران و به تبع آن قم نشده است و 
ثانیًا هم این که طالب چینی هیچ کدام تاکنون مبتال به این ویروس 
نشــده اند و این مساله نشان می دهد که این دروغ ها با چه اهدافی 

منتشر می شود.«
به هر صورت دشمنان نظام و انقالب و متاسفانه برخی از عناصر داخلی  
یا از سر غرض ورزی و یا از روی جهالت و ندانم کاری- می خواهند 
که چهره قم را در نزد ایرانیان نامناســب جلوه دهند و حال آن که قم 
و ساکنان این دیار مقدس در همه بالیای طبیعی اعم از سیل و زلزله 
و دیگر مشکالت، جزو پیش قراوالن سردادن ندای همدلی و کمک 
رسانی به هموطنان بوده و هیچ گاه خود را تافته ای جدا بافته از ایران 

عزیز ندانسته و نمی دانند.

دروغی درباره ویروس کرونا در قم

متاســفانه برخی از دشــمنان شــیعه از هر فرصتی برای ضربه زدن به 
ارزشهای دینی مردم استفاده می کنند. اخیرا با شیوع بیماری کرونا از 
قم به برخی از نقاط کشــور، دشمنان تشیع دست به کار شده و اقدام 
به عقده گشــایی، درباره مرجعیت شیعه و شهر مقدس قم کرده اند. 
خبرگزاری دولتی ایســنا از قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
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نوشــت: حضور 700 طلبه چینی در قم، علــت آمار باالی مرگ ومیر 
کرونا در ایران! محمد حســین بحرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد در مصاحبه ای اعالم کرد: چنین گفت وگویی با بنده نشده و 

این خبر از اساس کذب و نادرست است.
این خبر پس از مدتی از روی سایت این خبرگزاری حذف شد.

پیش از این نیز ایسنا چندین خبر دروغ به نیت بر هم زدن روابط ایران 
با کشورهای همسایه را منتشر کرده بود. 

آیا ایران، کار آمدی الزم در مقابله با ویروس کرونا را دارد؟

در کنار برخی شــیطنت ها و دامن زدن به شــایعات برای زیر ســؤال 
بردن توان ایران در مبارزه با بیماری کرونا، نماینده ســازمان جهانی 
بهداشت که به کشورمان ســفر کرده معتقد است ایران متعهدانه در 

حال ایستادگی در برابر ویروس کرونا است.
نزدیک به 20 روز اســت که کشورمان در حال مبارزه با ویروس کرونا 
است. در این مدت با اقدامات سیستم بهداشت و درمان و کادر پزشکی 
و پرســتاری کشور و همیاری مردم و دستگاه های مختلف، کشورمان 

تبدیل به یکی از موفق ترین کشورها در بهبود مبتالیان شده است.
در این بین برخی شبکه های معاند و پادوهای داخلی آنها در شبکه های 
مجازی ســخت به دنبال القای ناتوانی کشــورمان در مبارزه با این 
بیماری هســتند و در این راه از انواع شایعه سازی ها و دامن زدن به 

شبهات بی پایه دریغ نمی کنند.
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این درحالی اســت که با گسترش کرونا در بیش از 100 کشور جهان از 
جمله کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا، اکنون با مقایسه عملکرد 
ایران با بســیاری از این کشورها می توان به جرأت از کارآمدی باال و 

قابل قبول کشورمان در این عرصه سخن گفت.

تقدیر سازمان بهداشت جهانی از اقدامات ایران در مقابله با کرونا

چند روزی است هیئتی از ســازمان جهانی بهداشت به کشورمان سفر 
کرده و از بیمارســتان ها و مراکز مختلف خط مقدم مقابله با کرونا در 
ایران نیز بازدید داشــته اند. اظهار رضایت و حتی شگفتی این هیئت 
اعزامــی از توان و تجهیزات و تعهد ایــران در مقابله با کرونا حاوی 

نکات جالبی است.
رئیس هیئت اعزامی ســازمان بهداشت جهانی روز شنبه در نشستی خبر 
با تقدیر از اقدامات شایســته ایران برای مهار کرونا ویروس در کشور 
گفت: موضوع کمبود تجهیزاتی مانند ماسک و مواد ضد عفونی کننده 
مشکلی جهانی است که تنها متوجه ایران نیست و این سازمان قصد 

برطرف کردن آن را دارد.
ریچــارد برنان در این نشســت با تاکید بر اینکه ویروس کرونا بســیار 
جدید است، اظهار داشت: با مقامات ایران جلساتی داشتیم و اقدام به 
تبادل اطالعات زیادی با آنان کردیم و حتی درس های زیادی از کادر 
پزشکی ایران آموختیم، همچنین از سختکوشی دولت برای شکست 

ویروس نیز شگفت زده شدیم.
برنان در ادامه ضمن تبریک به پزشکان، پرستاران، کارمندان آزمایشگاه ها 
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و... گفت: ما به شــما افتخار می کنیم و سازمان جهانی بهداشت قول 
می دهد هر اقداماتی که الزم باشد برای ایران انجام دهد.

وی درباره ارزیابی تیم سازمان بهداشت جهانی از تجهیزات به کار گرفته 
شــده در ایران برای کادر درمانی کــه در خط مقدم مقابله با بیماری 
هستند، اظهارداشــت: در این مدت از یک بیمارستان و یک کلینیک 
بازدیــد کرده ایم که لوازم مراقبت هایی که در این دو مرکز مشــاهده 
کردیم ما را شــگفت زده کرد. به طور کلی درخصوص ویروس ها این 
نگرانی وجود دارد که در محیط درمانی شیوع پیدا کند اما خوشبختانه 
کادر درمانی از اولویت های وزارت بهداشت است البته موضوع کمبود 
وسایل مراقبتی بهداشتی مشــکلی جهانی است و تنها متوجه ایران 
نیست و ما مصمم هستیم تا برای تامین این وسایل با وزارت بهداشت 
همکاری کنیم. استفاده از وسایل حفاظتی اهمیت بسیار زیادی دارد و 

ما به دنبال رفع این مشکل هستیم.
رئیس هیئت اعزامی ســازمان جهانی بهداشــت با تاکید بر اینکه برای 
شکســت دادن کرونا نیاز است که تمام دولت فعالیت کنند و نه فقط 
وزارت بهداشت، گفت: البته در این مدت کوتاه وزارت بهداشت ایران 
اقدامات بســیار خوبی انجام داده است و پیشــرفت هایی در درمان، 

آزمایشگاه های تشخیصی، اطالع رسانی و... داشته است.

کشورها از تجربیات ایران برای مقابله با کرونا استفاده کنند

برنان گفت: ما معتقدیم به دلیل اینکه در ایران برخی اقدامات پیشگیرانه 
مناسب در حال انجام است، سایر کشورها می توانند از تجربیات ایران 
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برای مقابله با کرونا اســتفاده کنند و سازمان جهانی بهداشت حاضر 
اســت یک کارشناس ایرانی به هیئت هایی که به کشورها می فرستد، 

اضافه کند.
وی با بیــان اینکه ایران قدرتمندترین سیســتم بهداشــتی را در بین 
کشــورهای شــرقی مدیترانه دارد، گفت: برخی از کشورها با جنگ 
دست و پنجه نرم می کند و شاید نتوان اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای 
برای کرونا را در این منطقه با یکدیگر مقایســه کرد. سازمان جهانی 
بهداشــت برای مقابله با کرونا اولویت هایی را در نظر گرفته است که 

ایران نیز از این اولویت ها پیروی می کند.

نظام سالمت ایران هم بسیار قدرتمند و مدرن است

رئیس هیئت اعزامی سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه نیز گفته بود: 
ویروس کرونا، یک ویروس جدید، پیچیده و نوپدید اســت، اما نظام 
سالمت ایران هم بسیار قدرتمند و مدرن است. با این حال در سیستم 
بهداشــتی و درمانی ایران باید تغییراتی برای مقابله با ویروس کرونا 

داده شود.
برنان ادامه داد: نظام سالمت ایران موفقیت های زیادی داشته، اما برای 
مقابله با کرونا باید اقدامات خاصی در آن انجام شــود که در نشست 
با دکتر جمشــیدی دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله کرونا در ایران در 
مورد آن بحث و تبادل نظر کردیم و اطمینان دارم که این بحث ها به 

کنترل کرونا در ایران کمک می کند.
وی گفــت: اقداماتی که دولت جمهوری اســالمی ایــران در مدیریت 
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ویروس کرونا انجام داده، بســیار مهم است.  به ویژه اقداماتی که در 
قالب همکاری های بخشی و بین بخشی و مشارکت مردم برای مقابله 

با ویروس کرونا انجام شده، بسیار مناسب بوده است.
مدیر منطقــه ای امور اورژانس ســازمان جهانی بهداشــت در منطقه 
مدیترانه شــرقی افزود: نظام سالمت ایران ظرفیت بسیار خوبی برای 
انجام آزمایش های تشخیصی دارد و در بازدیدی که از انستیتو پاستور 
ایران داشتیم، متوجه شدم که ظرفیت بسیار باالیی نه تنها در انستیتو 
پاســتور بلکه در ایران برای انجام آزمایش های تشخیصی ایجاد شده 

است.
برنان افزود: تعیین بیمارســتان های ویژه در همه استان های ایران برای 
پذیــرش بیماران مبتال به بیماری کووید 19، یک سیاســت بســیار 
مناسب از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران بود. 
تمرکز اقدامات درمانی در این بیمارستان ها برای اطمینان از دسترسی 
مردم، کیفیت ارائه خدمات و کنترل عفونت ها از ســوی ایران بسیار 
خوب و قابل قبول بوده اســت. همه ما در دنیا برای مقابله با ویروس 
کرونا نکاتی را می آموزیم و اقدامات وزارت بهداشــت ایران به ویژه 
اجرای طرح بســیج ملی مقابله با کرونا بســیار خوب و مفید اســت. 
رئیس هیئت اعزامی ســازمان جهانی بهداشــت همچنین در دیدار با 
اعضای ســتاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت بهداشــت، یادآور شــد: 
حضور ما در ایران برای ارزیابی سیســتم بهداشــتی ایران نسبت به 
شــیوع کرونا نیســت، اما درخصوص این بیماری اولویت هایی را که 
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توســط وزارت بهداشت برای آن مشخص شــده است کاماًل درست 
است؛ ضمن اینکه برای شکســت کرونا، تنها نیاز به دخالت سیستم 
بهداشتی نیســت، بلکه نیاز به کمک تمامی دستگاه ها و جامعه برای 
برخورد با آن است. وی افزود: فکر می کنم در این بازه زمانی، وزارت 
بهداشت پیشرفت خوبی داشته اســت؛ پیشرفت های شگفت انگیزی 
که در درمان در بیمارســتان ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی و نیز 

اطالع رسانی شاهد آن بوده ایم.
 اگرچــه کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شــود، اما به طورکلی 

می توان گفت مسیر پیشرفت به سمت درستی می رود.

کرونا 30 بهمن در ایران ثابت شد.

در حالی که برخی در شــبکه های مجازی سعی در تردید افکنی درباره 
زمان ورود کرونا به ایران را دارند، رئیس هیئت اعزامی سازمان جهانی 
بهداشت به ایران شنبه شــب در دیدار با استاندار قم گفت: نخستین 
کیــس ویروس کرونا در ایران، 19 فوریه )30 بهمن( ثابت شــد و از 
همان دقایق اولیه، جمهوری اســالمی در راستای مقابله با شیوع این 
ویروس تالش کرد. ریچارد برنان که برای بررســی وضعیت ویروس 
کرونا به قم ســفر کرده اســت، تاکید کرد: دولت جمهوری اسالمی 
ایران متعهدانه در حال ایســتادگی در برابر ویروس کرونا است و در 

این راستا نیازمند مشارکت همگانی هستیم.
در همین حال نماینده سازمان جهانی بهداشت در تهران نیز گفت: ما از 
بیمارستان ها بازدید کرده و با مقامات اجرایی و کادر پزشکی صحبت 
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کرده ایم و فضای بسیار خوبی وجود داشته و هر کجا که قصد بازدید 
داشتیم، این کار انجام شد.

درمان بیماران کرونا در ایران سرعت یافته است

کریســتف آندریاس هاملمن در گفت و گو با شبکه خبر نیز اظهار داشت: 
تعهد کادر درمانی ایران قابل توجه اســت و مردم بهداشت را رعایت 
می کننــد. هاملمن با بیان اینکه تعهــد کادر درمانی ایران قابل توجه 
اســت، افزود: ایران در مقایسه با دیگر کشور ها پیشرفت خوبی داشته 

است و می تواند با دیگر کشور ها تشریک اطالعات داشته باشد.
وی ادامه داد: پویش مبارزه با ویروس کرونا در ایران خوب ایجاد شده و 
بسیاری از توصیه های بین المللی در آن لحاظ شده است. ایران ساختار 

خوبی ایجاد کرده است تا کنترل اپیدمی را سرعت ببخشد.
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: باید دانش به دست آمده 

از ایران در مهار ویروس کرونا را به سایر کشور ها منتقل کنیم.
وی با انتقاد از رفتار تحریمی آمریکا اظهارداشت: تحریم دارو و تجهیزات 
بهداشتی، جنگ با کرونا را مشکل می کند. کریستوف هاملمن افزود: 
کرونا تنها مشــکل ایران نیست تنها همبستگی کشور ها می تواند این 

ویروس را کنترل کند.
هاملمــن چند روز قبل نیــز در مصاحبه با CBC کانــادا روند مقابله با 
ویــروس کرونا در ایران را مطلوب و ایــران را دارای قوی ترین نظام 

سالمت منطقه توصیف کرده بود.
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 با توجه به شرایط امروز، طب سنتی  بهتر است یا طب جدید؟

هیچ فرد متخصصی در طب ســنتی نمی توانــد ادعا کند قادر به حذف 
تمام قرص های شــیمیایی فالن بیماری در یک بازه زمانی مشخص 
اســت. پیشرفت سالمتی شما در طب سنتی به واسطه تناسب وزن و 
کاهش چربی های بدن تان رخ می دهد. در حقیقت طب سنتی، مکمل 
مناسبی برای پزشکی مدرن اســت. قطعا پزشکی مدرن برای برخی 
از بیماری ها و عارضه ها هنوز دلیل آزمایشــگاهی مشخصی ندارد اما 
طب سنتی با تجویز چندین و چند گیاه به صورت ترکیبی ممکن است 
در درمان بیماری موثر باشــد. محققین در ایران و کشورهای خارجی 
در تالش هســتند تاثیر حفاظتی آنتی آکســیدان های مختلف را روی 
امراض و ســموم مختلف آزمایش کنند. سوال اینجاست چرا راه دور 
برویم وقتی آنتی اکسیدان های زیادی در اختیارمان قرار دارد؟ مصرف 
آنتی اکسیدان های طبیعی مثل میوه های مختلف و سبزیجات متداول 

به هیچ عنوان عارضه جانبی برای بدن شما در بر ندارند.
منشــاء طب ســنتی و طب دوران تمدن اسالمي، ســاختار و چارچوب 
اندیشــه اي اثر بخش و پویا در پزشــکي ودانش هاي وابسته به آن 
اســت که سرچشــمه اصلي آن بطور مســتقیم یا غیر مستقیم قرآن 
کریم، ســنت پیامبراکرم )صلی اهلل علیه و آله( و ائمه معصومین )علیهم الســام( و 
اســتنباطات فقهي مبتني بر مدارک چهارگانه )قرآن ، ســنت، اجماع 
و عقل( اســت. در چنین ساختاري دانش پزشکي محصول افاضات و 
رهنمودهاي اسالمي - قرآن کریم و روایات پیامبر و معصومین )علیهم 
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الســام( - و تالش عقل و تجربه آدمیان در شناســائي روابط و قوانین 

حکمت آمیز کتاب تکوین است.
طب سنتی با الهام از اصول کلي و بنیادي اندیشه اسالمي، ضمن بهره 
گیري از دستاوردهاي گذشته و حال و آینده تمام جهان، در چارچوب 
یک تفکر و جهان بیني همه سونگر و ملحوظ داشتن حیات دنیوي و 
اخروي آدمي، همواره اجزاء و ارتباطات سیســتم پزشکي با معیارهاي 
مشــخص اســالمي بازنگري و در جهت اهداف واال وکمال جویانه 
بهگزیني و ســامان بخشي گردد .طب ســنتي ما و ملل اسالمي در 
حقیقت برگرفته از طب یوناني، طب مکتب پزشــکي سریاني و طب 
ایراني ، نوآوري ها و کشفیات دانشمندان سرزمین هاي اسالمي بویژه 
ســرزمین ایران بزرگ است که در سایه قوانین، احکام و رهنمودهاي 

پزشکي اسالم تغییر و تکامل یافته است.
گنجینه عظیم طب ســنتي ما در قرن بیست و یکم میالدي که لحظه 
لحظه هایش با پیشــرفت هاي علمي همراه اســت، هنوز مي تواند 
در کنار طب مدرن به بســیاري از ســئواالت بي جواب دانش روز و 
دردهاي درمان نشده آدمیان پاسخ دلنشین ، موثر و راهگشا بدهد لذا 
عاقالنه ترین و منطقي ترین شیوه در پزشکي، بهره گیري همزمان از 
مجموعه دانش گذشته ، حال و آینده بشر، اما در قالبي الهي- انساني 
و مبتني بر جامعیت و نگاه همه سونگر به حیات انسان، هدف آفرینش 

و امتداد زندگي دنیوي او است.1

1- مقاله محمد مهدی  اصفهانی در سال 1385، با موضوع مبانی نظری طب اسالمی
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مصادیقی از تالش ها و مجاهدت های مدافعان سالمت و طالب 

يًعــا«1 هرکس انسانی را از مرگ برهاند  ــاَس َجِ ــا انَلّ ْحَ
َ

ــا أ َ َنّ
َ

اَهــا فََكأ ْحَ
َ

»وَمْ أ
و زنده بدارد گویی همه انسان ها را زنده داشته است. 

* ما مدیون تو هستیم! مدیون همه پرستاران و کادر درمانی که اکنون 
بدون ماســک و تجهیزات الزم مقابل ویروس دهشــتناک مقاومت 
می کنند! ماههاست کارانه شان را دریافت نکرده اند؛ مریض های بیش 
از حد در کنار شیفت های طوالنی و مکرر و خستگی، بدن هایشان را 

مقابل کرونا ضعیف کرده است. 
هرجانی که از این سربازان به آسمان می رود، جان ما راهم باال می آورد.

  این پرســتاران در اوج فشار اقتصادی، بدنی، روانی، روحی و خانوادگی، 
دارند دلیرانه مقاومت می کنند.

من مقابل این عظمت آنها شرمگین و بغض زده ام؛ همه خیابانی ها، همه 
طرفداران عدالت، کنار آنها و سایر کادر درمان، از پزشکان تا بهیاران 

و نگهبانان هستند تا کشورمان نجات یابد.2
* در این روزها افرادی رو دیدم که بدون نصب اتیکت و نام و نشــان، 
بدون هیچ تظاهر و ریا و منت، کار و خانواده خودرا ترک کردند و بجای 
گریز از مهلکــه و پناه بردن به فضای امن تر، به خط مقدم درگیری 
با بیماری کرونای بیمارســتان های سانتر کرونا آمدند. هرکاری که از 
دستشــان برمی آمد، از جابجایی بیمــاران کرونایی در تخت، تا بردن 

1- مائده : 32
2- . سیدمجیدحسینی
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آنان برای انجام تصویربرداری ها و ســی تی اســکن ها و جابجایی 
نمونه های آزمایشگاهی، گندزدایی تخت ها و فضای عمومی اتاق ها 
و تهیــه ویلچر و  جابجایی بیماران و کمک به حراســت و انتظامات 
بیمارستان و کمک به خدمات و دستگیری از بیماران نیازمند کرونایی 
و ایجاد ارتباط بین خانواده های نگران خارج از بخش قرنطینه بابیمار  
- چون حضور همراه کنار بیمار ممنوع شــده بود - تا رساندن وسایل 
و لــوازم مورد نیاز برای بیماران در فضای قرنطینه؛ این مجاهدان که 
همگی طلبه های حوزه هــای علمیه قم بودند، گاه که بیماران متوجه 
می شدند اینها که درسکوت و آرامش و با محبت، فقط دارند خدمت 
میکنند؛ کمک پرستار، نیروی خدماتی یا همراه بیمارنیستند بلکه طلبه 
هستند، دست به دعا بر می داشتند، دلداری این روحانیون، هم به بیمار 

وهم به خانواده ها، واقعا تاثیر شگرفی در اون لحظه بحرانی داشت.
  بدور از همــه تملق ها و اغراق ها، اصال قصد چاپلوســی ندارم، اما در 
خدمت دکتــر عاملی -متخصص طب اورژانــس- بودم که میگفت 
درســهای زیادی از این عزیزان گرفتم، چقدر بــی منت، ایثار رو به 

تصویر کشیدند.
  حاضرم قسم بخورم که مواردی از خدمتگزاری این عزیزان شاهدبودم 
که اگر کســی جایی برایم تعریف میکرد که گروهی آخوند، اینچنین 

فداکاری میکردند، شاید تمام و کمال، حرفش را باورنمیکردم!
  این دوســتان که اکثراً متاهل و صاحب فرزند هستند، شب تا صبح را 

بدون استراحت، در کنار بیماران کرونایی سپری کردند.
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  آقای بشارتی -از کارشناســان اتاق عمل- می گفت اینقدر از آخوندها 
برایم بدگفته اند و در ذهنم تصویر بدی ازشــون ساخته شده که وقتی 
ایــن افراد که حتی از نصب اتیکــت و انداختن عکس هم خودداری 
می کردن را دیدم، به شدت حیرت کردم و تصویری از نهایت سادگی 

و بی ریایی یک طلبه در ذهنم نقش بست.
  کاش این فرهنگ احســاس وظیفه و خدمت رســانی در دیگر اقشار 
هم به همین اندازه تقویت میشــد.   زیرا مطمئن هســتم این حس و 
حــال جهادی از روی جوگیری و یا تظاهر، بوجود نیامده بلکه حاصل 
فرهنگ حوزوی و کار فرهنگــی عزیزانی در آن محیط معنوی بوده 

است.1

تعویق مراسم عروسی برای انجام وظیفه

سرپرستار بیمارستان دانشوری که قرار بود روز آینده مراسم ازدواج خود 
را برگزار کند، به دلیل اهمیتی که برای درمان همنوعان و هموطنان 

خود قائل بود، مراسم ازدواجش را لغو و دو ماه به تعویق انداخت.2

فداکار تا حد جان دادن

وزارت بهداشــت، پرســتار بیمارســتان شــهدای لنجان را به دلیل از 
خودگذشــتگی و فداکاری و درک موقعیت تحســن کرد زیرا عکسی 
در فضای مجازی از این پرســتار منتشر شد که به رغم عارض شدن 

1-  حمیدشیرانی؛ اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم
2- باشگاه خبرگزاری جوان
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بیماری و نتیجه آزمایشــات اورژانســی و توصیه پزشــکان مبنی بر 
استراحت و همکاری سوپروایزر شــیفت برای جایگزینی، کماکان با 
IV-line ، در ساعات اوج کاری اورژانس حاضر به ترک شیفت نشده 

بود.1

پدرانی پرستار

پدران در این روز، در کنار خانواده خود به شــادی و برگزاری مراسمی 
دلنشــین می پردازند. اما پدرانی هســتند که به دلیل فعالیت بسیار در 
بیمارســتان و مراقبت از بیماران کرونایی، نمی توانند در روز پدر، کنار 

خانواده خود باشند.2

ایثاری دیگر...

پرســتار زنی که مشغول خدمت رســانی به بیماران کرونایی است می 
گوید: شوهرم به ام اس مبتالســت و فرزند کوچک دارم ولی با این 
وجود با عشــق هر روز به بیمارســتان می آیم و کار می کنم .قطعا 
بیماران در این شرایط به کمک ما نیاز دارند و خدا رو شکر که خانواده 

ای دارم که پشت و پناهم هستند و کمکم می کنند.3 
این ها نمونه ای از تالش های ایثارگرانه مدافعان ســالمت بود. اما چه 
بسیارند این افراد دلسوز و فداکاری که حامی سالمت بیماران در این 

شرایط بحرانی هستند.

1- باشگاه خبرگزاری جوان
2- باشگاه خبرگزاری جوان

3- خبرگزاری رکنا
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چرا رهبری بخاطر بیماری کرونا در خصوص بودجه ســال 99 
حکم حکومتی صادر کردند؟

قبل از پرداختن به پاسخ این مسأله چند نکته حائز اهمیت است:
* اصل هشتاد و پنجم:

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. 
مجلــس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شــخص یا هیأتی واگذار 
کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با 
رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند.

در ایــن صورت ایــن قوانین در مدتــی که مجلس تعییــن می نماید 
به صورت آزمایشــی اجرا می شــود و تصویب نهایی آنها با مجلس 
خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسالمی می تواند تصویب دائمی 
اساسنامه سازمانها، شرکتها، مُوسســات دولتی یا وابسته به دولت را 
با رعایت اصــل هفتاد و دوم به کمیســیونهای ذیربط واگذار کند یا 
اجازه تصویب آنها را بــه دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت 
نباید با اصول و احکام مذهب رســمی کشور یا قانون اساسی مغایرت 
داشــته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم 
با شــورای نگهبان است. عالوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت 
قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعالم عدم 
مغایرت آنهــا با قوانین مزبور باید ضمن ابــالغ برای اجرا به اطالع 

رئیس مجلس شورای اسالمی برسد.
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* اصل هفتاد و دوم
مجلس شــورای اســالمی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و 
احکام مذهب رســمی کشور یا قانون اساســی مغایرت داشته باشد. 
تشــخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششــم آمده بر عهده 

شورای نگهبان است.
* اصل یکصد و دهم

در وظایف و اختیارات رهبر:
* حل معضــالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیســت، از طریق 

مجمع تشخیص مصلحت نظام
در پی اعالم موافقت اکثریت نمایندگان با اصل 8۵ شــدن بودجه سال 
آینده )بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی( و 
با توجه به اینکه ســتاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس 
را بــه صالح نمی داند آقای الریجانی رییــس مجلس در این باره از 

رهبری حکم حکومتی دریافت کردند.1
*لذا در نهایت وقتی همه اینها کنار هم قرار میگیرد نتیجه این است که 
اصال نیازی به حکم حکومتی نیست، چون درست است که  معضلی 
اتفاق افتــاده )عدم امکان تصویب بودجه در صحن علنی( اما راهکار 
عادی یعنی قانــون )همان اصل 8۵( دارد بنابراین کار اصال به حکم 

حکومتی نمی کشد.

1-  سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا
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