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درارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح شد

تجلیلرهبرانقالبازمتانتمردمدرماجرایکرونا
بازگشایی اماکن مقدس منوط به نظر کارشناسان ستاد و آگاهان به ضرورت دعا باشد

حضرت آیـــتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی صبح دیــروز در ارتباط تصویری با ستاد
ملی مبارزه با کرونا که با حضور اعضای این ستاد و
استانداران  ۳۱استان کشور برگزار شد ،عملکرد
ملت و مسئوالن را در این زمینه در ابعاد مختلف
اجتماعی -فرهنگی ،درمانی ،بهداشتی ،علمی،
مدیریتی و خدماتی «حرکتی جهادی ،عظیم و
افتخارآمیز» خواندند و با تأکید بر ثبت ،بازخوانی
و روایــت هنرمندانه ایــن تــاش و فــداکــاری ملی
افزودند :مردم عزیز ایران با رفتار متین و صبورانه
خود انصاف ًا خوش درخشیدند و فرهنگ اسالمی-
ایرانی را جلوهگر ساختند.به گزارش پایگاه اطالع
رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،ایشان با قدردانی
از گــزارشهــای بسیار خــوب و روشنگری که در
جلسه بیان شد ،از زحمات شبانهروزی مسئوالن و
دستاندرکارانمبارزهباکروناتشکرکردندوخدای
متعالرابهعلتتوفیقبزرگیکهدراینزمینهنصیب
ملت و مسئوالن کشور کرده است ،شکر و سپاس
گفتند.حضرت آیتا ...خامنهای با عرض تسلیت
به همه مصیبتدیدگانی که عزیزانشان را از دست
دادهانــد ،برای درگذشتگان ،رحمت الهی و برای
مبتالیانبهبیماریکروناوهمهبیمارانشفامسئلت
کردند و برای شهیدان این حرکت جهادی ،عل ّو
درجاتراازپروردگارکریمخواستارشدند.
▪کاری بزرگ و در خور قدردانی در درمان

رهبر انــقــاب اســامــی در تبیین ابــعــاد مختلف
توفیقات ملت و مسئوالن در ماه های اخیر گفتند:
درزمینهدرمانوانواعخدماتپزشکی،پیشگیری،
غربالگری،بهداشتمحیطومراکزعمومی،کاری
حقیقت ًابزرگودرخورقدردانیانجامشدهاست.
ایشان تولید لــوازم و تجهیزات در دستگاههای
مختلف از جمله شرکتهای دانشبنیان و نیز
تالش مــردم را در زمینه تهیه و تولید لــوازم مورد
نیاز بهداشتی یک عرصه پرافتخار دیگر دانستند.
حضرت آی ـتا ...خامنهای ارائه خدمات رفاهی و
حضور ملت ،بسیج ،نیروهای مسلح و همه دستگاه
هارادراینزمینهازلحاظگستردگیوتنوعخدمات
مردمی،حرکتیمؤمنانهوحیرتانگیزبرشمردندو
افزودند :این حرکت عظیم و حضور مردم در صحنه
جزبهارادهالهیودستقدرتپروردگارامکانپذیر
نبود« .حضور نیروهای داوطلب در کارهای سخت
و خطرآفرین» از دیگر ابعادی بود که رهبر انقالب
درتبیینحرکتپرافتخارملتبهآناشارهکردند.
▪تقدیرازنیروهایداوطلب

ایشان گفتند :مکرر از پرستاران ،پزشکان و کادر
درمانی -بهداشتی تشکر کردهایم که جا هم دارد
اما در کنار اینها ،باید از نیروهای داوطلب جوان،
بسیجی و طلبه نیز قدردانی کرد که در عرصههای
سختوخطرآفرینازجملهغسلوکفنودفنورود
کردندواینکاردشواررابرعهدهگرفتند.

حضرت آیـــتا ...خامنهای تــاشهــای علمی و
تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و برخی شرکتهای
دانشبنیان را بــرای شناخت رفتار ایــن ویــروس
متقلبوپیداکردنواکسنودارویمقابلهباکرونا،
ُبعد دیگری از افتخار ایرانیان بر شمردند و ابراز
امیدواری کردند جوانان دانشمند میهن بتوانند
هر چه زودتــر در این زمینه نیز افتخار بیافرینند و
استعدادایرانیراباردیگربهدنیانشاندهند.ایشان
برنامهریزی و مدیریت ستاد ملی مبارزه با کرونا و
وزارتبهداشترانیزحقیقت ًاخیلیخوبخواندندو
افزودند:اینافتخاراتملیبایدثبتشود.حضرت
آیتا...خامنهایرزمایشکمکمؤمنانهراعرصهای
برای بروز جلوههایی از فرهنگ اسالمی و انقالبی
دانستندوافزودند:اینکاردربسیاریازمواردرایحه
خوش خدمات و پشتیبانی دوران دفاع مقدس را
دوبارهدرکشورجاریکرد.ایشانبابیانمطالبهای
جدی،آرزوکردندهنرمندانبتوانندهمچونشهید
آوینی با گفتار و نوشتار و کارهای هنری و نمایشی،
جزئیاتاینجهادعظیممردمیرابهشیرینیروایت
وآنرادرتاریخماندگارکنند.
▪تجلیل از رفتار صبورانه مردم در برخورد با
کرونا

رهبر انقالب اسالمی با تجلیل از رفتار متین و
صبورانهملتدربرخوردباقضیهکروناگفتند:وقوع
چنینحوادثیمعمو ًالنگرانیهاییدربارهمصارف
زندگی به وجود میآورد و ممکن است همچنان که
در برخی کشورها در حمله به فروشگاهها دیدیم
باعثرفتارهاییخاصشود؛امااینگونهرفتارهادر
ایرانعزیزمطلق ًادیدهنشدومردمبامتانتوبردباری
در این زمینه نیز انصاف ًا خوش درخشیدند.رهبر
انقالب اسالمی ماه های اخیر را از زاویهای دوران
خانهنشینی عمومی خواندند و افزودند :در این
دوراننقشوجایگاهخانوادهدرفرهنگاسالمی-
ایرانی آشکارتر شد در حالیکه در کشورهایی
که خانواده پایه و معنای درستی نــدارد ،دوران
خانهنشینیعمومیبهاینشکلقابلتحملودرک
نیست .ایشان افزودند :در این زمینه باید زحمات
زن خانواده را مورد توجه و عنایت ویژه قرار داد که با
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عمل خواهیم کرد.حضرت آی ـتا ...خامنهای در
پایانسخنانشانباتشکرازرئیسجمهورواعضای
ستاد ملی مبارزه با کرونا گفتند :خدا کمکتان کند
که این کار را به بهترین وجه به پایان برسانید و یک
نقطه ماندگار تاریخی در افتخارات ملت ایران ثبت
کنید و مشکالت گوناگون در حواشی این قضیه
مثلمشکالتمالیرانیزباتدابیرالزمبرطرفکنید.
▪روحانی :حضور دانـشآمــوزان در مدارس
اختیاری خواهد بود

صبروحلمدرادارهخوبخانهوخانوادهنقشآفرینی
کردهاست.
▪ 3عرصهشکستغربدرکرونا

حضرتآیتا...خامنهایدربخشدیگریازسخنان
شانشکستغربدرآزمونجهانیمقابلهباکرونارا
موردتوجهقراردادندوافزودند:غربوغربزدگان
نمیخواهند این شکست دیده شود؛ اما الزم است
ابعاداینناتوانیبررسیوبیانشود،چراکهانتخاب
سرنوشتهای مهم برای ملت ها به این آگاهیها
بستگیدارد.ایشاندرزمینه«شکستتواناییهای
مدیریتیغرب»خاطرنشانکردند:کرونادرآمریکا
و اروپا در مقایسه با دیگر کشورها دیرتر شیوع پیدا
کــرد؛ یعنی این کشورها فرصت داشتند خود را
آماده مواجهه با این ویروس کنند ،اما آن چنان که
باید و شاید نتوانستند که آمــار بــاالی مبتالیان و
فوتشدگان در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی
و مشکالت مختلف مردم در این کشورها از جمله
بیکاری،اینناتوانیهارااثباتمیکند.رهبرانقالب
اسالمی «فلسفه اجتماعی غرب» را نیز در مقابله
با کرونا شکست خورده خواندند و افزودند :روح و
محتوای فلسفه اجتماعی در غرب بر پایه مادیات و
پول استوار است ،به همین علت است که آنها در
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موضوع کرونا به سالمندان ،افراد مریض ،بیپول
و عقبمانده بیاعتنایی کردند ،چرا که این قشرها
تواناییکسبپولوایجادمادیاتراندارندبههمین
خاطر شمار زیادی در خانههای سالمندان جان
باختند که این واقعیات شکست فلسفه اجتماعی
غــرب را نیز آشکار میکند«.شکست در عرصه
نمایش اخالق عمومی» از دیگر نکاتی بود که رهبر
انقالب در بررسی ابعاد مختلف ناتوانی غربیها به
آن پرداختند.ایشان با اشاره به مــواردی همچون
هجومبهمغازههاوبرخیچالشهایدیگرافزودند:
غربیها با همه ادعاها در این زمینه نیز شکست
خوردهاند که باید این واقعیات برای افکار عمومی
تبیینشود.
▪اهمیتدادنبهشبکهبهداشتیدرمانی

رهبر انقالب در پایان سخنان شان دو نکته را مورد
تأکید قرار دادند« :اهمیت دادن به شبکه بهداشتی
درمانی» و «بررسی های دقیق درباره بسته بودن یا
نبودن مساجد و مراکز دعا».ایشان درباره نکته اول
گفتند:شبکهبهداشتیدرمانیخیلیمهماستواگر
آنطورکهحدسمیزنندومکررمیگوینددربرههای
بازتولید این ویــروس را داشته باشیم ،این شبکه
میتوانددرمقابلهباآنوضعکمکفراوانیکند.

▪دربارهاماکنمقدستابعتشخیصستادکرونا
هستم،اما...

حضرتآیتا...خامنهایدرآخریننکتهسخنانشان
بااشارهبهیکسوالبیپاسخدربارهمراسمدعا،نماز
و عبادات در مساجد و اماکن مقدس تأکید کردند:
بنده هیچ پیشنهادی در این باره ارائه نمیکنم و
تابعنظروتشخیصکارشناسیستادملیمبارزهبا
کروناهستم؛امابایدتوجهداشتکهعباداتوتوسل
به ویژه در ماه رمضان و شب های قدر جزو نیازهای
اساسی و حتمی مــردم است و مــردم در قضایای
مهم نیز بیشتر به ارتباط با پروردگار نیاز دارند البته
معتقدماگرقواعدسختگیرانهایهمدراینزمینه
وضع شود مردم مؤمن و مسجدی حتم ًا بیشتر از
دیگرانبهآنعملمیکنند.
▪بررسیرابایدبهکسانیسپردکهضرورتدعا
رادرکمیکنند

رهبر انقالب در جمع بندی این بخش از سخنان
شانافزودند:همانگونهکهگفتمنظرکارشناسی
شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا را معتبر میدانم،
اما این بررسی را باید به کسانی سپرد که حقیقت
و ضــرورت دعا و توسل را درک میکنند آن وقت
هر چه آنها تصمیم بگیرند بنده و همه مردم به آن

پیش از سخنان رهبر انقالب اســامــی ،حجت
االســام والمسلمین روحــانــی رئیسجمهور از
فعالیت ستاد ملی مبارزه با کرونا و کمیتههای
هشتگانهآندر ۸۰روزگذشتهگزارشداد.
وی بــا تشکر از تــاش هــای همه دستگاه هــا و
دسـتانــدرکــاران مقابله با بیماری به ویــژه کادر
درمانی و بخش های فعال در زمینه بهداشت و
درمان ،نیروهای مسلح ،نیروهای داوطلب و آحاد
مردم گفت :در مقابله با بیماری کام ً
ال حساب شده
عمل کردیم و بر خالف کشورهای غربی اجازه
ندادیم دوگانه نان و جان راه بیفتد و امروز نیز آمار
و ارقــام کشور در قضیه کرونا قابل قبول است.
رئیسجمهور به مصوبه دیــروز جلسه ستاد کرونا
در خصوص بازگشایی مــدارس از هفته آینده نیز
اشاره کرد و افزود :حضور دانشآموزان در مدارس
اختیاری خواهد بود؛ یعنی دانشآموزانی که نیاز
به رفع اشکال حضوری دارند میتوانند با حضور
در مدرسه خدمات آموزشی دریافت کنند.وی از
موافقترهبرانقالباسالمیبابرداشتیکمیلیارد
یورویی از صندوق توسعه ملی برای تأمین مخارج
ناشیازبیکاریوهمچنینتأمیننیازهایبهداشتی
و درمانی تشکر کرد و گفت :موافقت رهبر معظم
انقالب با آزادسازی سهام عدالت کار بزرگ دیگر
و بزرگترین کمکی بود که در این ایام نصیب مردم
بهویژهقشرهایضعیفشدومقدماتاجرایکامل
ایندستوردرحالانجاماست.دراینجلسهنمکی
وزیربهداشت،رحمانیفضلیوزیرکشوروسرلشکر
باقریرئیسستادکلنیروهایمسلحگزارشهایی
ازاقداماتدستگاههایمتبوعخودارائهدادند.

