
رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران:

 تشکر رهبر انقالب  از کادر درمان 
بر توان آنها برای خدمت خواهد افزود

رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران گفت: پرستاران و کادر درمان طی 
روزهای گذشته س��ختی های زیادی را تحمل کردند و نیاز به یک انرژی مثبت 
داشتند که تشکر صمیمانه رهبر انقالب روحیه آنها را افزایش داده و بر توان آنها 

برای کنترل امور خواهد افزود. 
حسن ابوالقاسمی، فوق تخصص خون و س��رطان کودکان در گفت وگو با فارس، در 
خصوص پیام تشکر صمیمانه رهبر معظم انقالب از زحمات پزشکان و پرستاران در 
مبارزه با ویروس کرونا توضیح داد: پزشکان و پرستاران و سایر اعضای کادر درمان از 
زمان انقالب و جنگ تحمیلی نشان دادند که همواره در خط مقدم حفاظت از سالمت 
مردم کشور هستند.  ابوالقاسمی افزود: پس از شیوع بیماری کرونا در کشور نیز بسیاری 
از پزشکان، پرستاران و اعضای کادر درمان به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی 
به بیماران و افراد مشکوک به کرونا هستند و تالش می کنند از شیوع این بیماری در 
کشور جلوگیری به عمل آورند.  این فوق تخصص خون و سرطان کودکان با اشاره به 
پیام رهبر معظم انقالب افزود: پرستاران و کادر درمان طی روزهای گذشته سختی های 
زیادی را تحمل کردند و نیاز به یک انرژی مثبت داشتند که تشکر صمیمانه رهبر انقالب 

روحیه آنها را افزایش داده و بر توان آنها برای کنترل امور خواهد افزود. 

هفته جدال سخت با کرونا

چن��دی پیش کتابی مش��تمل 
ب��ر اش��عاری در وصف ش��هید 
سلیمانی چاپ شد که نام آن را 
مکتب سلیمانی گذاشتند، بعد 
از آن عزی��زی طی یادداش��تی 
ویژگی   های��ی را ب��رای مکت��ب 
سلیمانی ذکر کرد که ازجمله آن 
فراجناحی بودن سردار شهید بود. 
بنابراین جای نگرانی است )حتی 
با نیت خیر( که مکتب سلیمانی 
از جایگاه اصلی و همترازی با مکتب تنزل و تقلیل یابد و دستمایه 
مسائل عاطفی و تعلقات به آن عزیز سفر کرده گردد. نگارنده 
بر این باور است که مکتب سلیمانی باید در همان ترازی طرح 
شود که چیستی مکتب در حوزه اندیشه تعریف می شود. شاید 
بسیاری از خوبی های سردار شهید مرتبط با مکتب نباشد اما قابل 
دفاع و ترویج باشد. اگر مکتب یک مشرب و چارچوب فکری است 
باید ابتدا گرایش مکتب سلیمانی احصا شود. بدون تردید مکتب 
سلیمانی یک مکتب تخصصی،  فقهی، فلسفی یا سیاسی نیست. 
او نه فقیه بود و نه فیلسوف و نه سیاستمدار به معنای جانمایی 
در حوزه قدرت بود. اما خوشبختانه بین نیاز امروز جامعه ما و 
مشرب فکری و مکتب سلیمانی همبستگی و رابطه حداکثری 
وجود دارد. نگارنده معتقد است مکتب سلیمانی یک »مکتب 
تربیتی« است. جذابیت شخصیت ایشان برای جوانان مسلمان 
نمود این مهم اس��ت. تأثیر بر شخصیت آدمی و جهت دهی به 
رفتار و بینش وی خاصیت مکتب سلیمانی است. او انسان ساز 
است. همانگونه که خود در مکتب امام ساخته شد و آنقدر رشد 
کرد که خود به مثابه مکتب شد. قطعاً حصر شخصیت وی در 
حوزه نظامی منجر به تولد و گسترش مکتب سلیمانی نخواهد 
شد، بلکه »سلوک مکتبی « وی در همه ابعاد اجتماعی، اعتقادی 
و رفتاری موضوعیت دارد. به زعم نگارنده شهید سلیمانی دارای 
اصول، جوهره و ویژگی   هایی است که جمیع آنها او را در قالب یک 

مکتب متمایز به تصویر می کشد که به شرح ذیل است. 
1- معنویت: شاید جذاب  ترین ویژگی سلوک رفتاری سردار 
شهید معنویت و گرایش به دعا و نجوای الهی، ارادت به اهل 
بیت عصمت و طهارت، اخالص، خضوع و خش��وع و در یک 

کلمه الهام بخشی مؤمنانه بود. 
2- امت گرایی: س��ردار س��لیمانی از معدود مجاهدان این 
زمانه جهان اس��الم بود که به عزت و عظمت امت اس��المی 
فکر می کرد. مانند سیدجمال به سراغ آنان می رفت، سخن 
می گفت و بشیر و نذیر بود. برای دور کردن توطئه   ها از امت 
اسالمی جهاد می کرد و مأمن و پناهگاه رزمندگانی بود که از 
سراسر جهان اس��الم در ذیل پرچم اسالم جمع شده بودند. 
غیریت او در امت گرایی همانند امام غرب بود. پاکسازی جهان 
اسالم از نظام سلطه هم مأموریت و هم آرمان وی بود. او بیش 
از 20سال با امت اسالمی زندگی کرد، به دیگران آموخت و 
خود نیز تجربه آموخت و سرانجام در راه اعتالی وحدت جهان 
اسالم و مبارزه با سلطه غرب بر جهان اسالم از یک سو و مبارزه 

با تحجر از سوی دیگر شهید شد. 
3- والیتمداری: سردار سلیمانی هشت سال به فرمان امام 
جنگید، 22س��ال به فرمان رهبر انقالب آسایش و زندگی را 
بر خود حرام کرد. او خیر دنیا و آخرت جوانان را در همراهی 
با نظام جمهوری اسالمی دانس��ت. حکمت را برجسته   ترین 
ش��اخص رهبری خویش می دانس��ت و ن��گاه و تصمیم او را 
همیشه راهگشا می دانست، خود را سرباز والیت می دانست 
و عشق دوطرفه ایش��ان و رهبری شاید نمونه ای کم نظیر در 
طول تاریخ انقالب اسالمی است. به زعم نگارنده رهبر معظم 
انقالب بعد از امام برای هیچ کس به اندازه ش��هید سلیمانی 
نسوخت و نگریست و وصیت شهید سلیمانی نیز نشان داد که 
دال مرکزی گفتمان این وصیت نامه »خامنه ای « است. معنای 
دیگر والیتمداری سردار شهید، اعتقاد به »اسالم سیاسی« بود 

و آن را با محوریت والیت فقیه راهگشا می دانست.
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 سربازان ترکيه اي در خاک سوريه 
هدف قرار گرفتند

ی
نگ
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ف

 استاد خسروشاهي 
پژوهشگر و مورخ معاصر 

درگذشت

 پس لرزه های سفر هندی ترامپ 
با مسلمان کشی

 ادامه ماجراجویی اردوغان در شمال سوریه، حمله هوایی این کشور در استان ادلب 
و کشته شدن 34نظامی ترکیه ای را به دنبال داشت

نیروهای دولتی هند 42 مسلمان را با سالح گرم کشتند  و 
هندوهای افراطی نیز 300 تن را با چوب و چماق زخمی کردند

تشکر رهبر انقالب از دست اندرکاران پزشکی در مبارزه با بیماری کرونا

 هفته پیش رو از نظر وزیر بهداشت، هفته سخت مقابله با ویروس کرونا است، یعنی اگر مردم از ترددها بکاهند و تا حد ممکن در خانه بمانند
و استانداردهای بهداشت فردی را رعایت کنند، موفقیت بزرگی در کنترل این بیماری کسب می شود و بر عکس!

 تاکنون 388 فرد مبتال به بیماري کرونا در ایران شناسایي شده اند
 و تعداد فوتي ها به 34نفر رسیده است. 73نفر نیز بهبود یافته و از مراکز درمانی مرخص شدند

رهبر معظم انقالب اسالمی از وزیر    اجتماعی
بهداش�ت و همکاران، پزش�کان، 
پرستاران و کادرهای درمانی و مجموعه دست اندرکاران پزشکی 
در مواجهه و مبارزه با بیم�اری کرونا صمیمانه تش�کر کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح پنج شنبه در دیدار رئیس فرهنگستان 
علوم پزشکی با تشکر صمیمانه از وزارت بهداشت و همکاران وزیر، 
پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی و مجموعه دست اندرکاران 
پزشکی کش��ور در مواجهه و مبارزه با ویروس کرونا، خاطرنشان 
کردند: این زحمات بس��یار ب��ا ارزش، جایگاه جامعه پزش��کی و 
پرستاری را در جامعه باال می برد که برده است و اجر و ثواب الهی 

را به دنبال خواهد داشت. 
متن بیانات رهبر انقالب به این شرح است:

بنده می خواهم صمیمانه تش��کر کنم از پزش��کان و پرستاران و 
مجموعه  دس��ت اندرکاران پزش��کی در مواجهه و مب��ارزه  با این 
بیماری ای که اخیراً در کشور به وجود آمده. همچنین تشکر کنم از 
وزارت بهداشت و درمان و مجموعه  همکاران آقای وزیر بهداشت 

در این مجموعه به خاطر تالش  های��ی که می کنند و زحمتی که 
می کشند. من برنامه  امروز ]پنج شنبه[ را فقط ترتیب دادم برای 
همین که این تشکر را بکنم در حضور آقای دکتر مرندی، رئیس 
محترم فرهنگستان علوم پزش��کی. دوست داشتم که این تشکر 
قلبی خودم را به همه  برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار 
و کادرهای درمانی عرض بکنم. ان شاءاهلل که موفق باشید. کارتان 
بسیار با ارزش اس��ت. هم ارزش جامعه  پزشکی و پرستاری را در 
جامعه باال می برد که برده، هم مهم تر از این، ثواب الهی است که 
خدای متعال قطعاً به ش��ما اجر خواهد داد و ث��واب خواهد داد و 
امیدواریم که ان ش��اءاهلل این کار برجسته و س��نگین خیلی هم 
طوالنی نشود و ان شاءاهلل زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته 

بشود. ان شاءاهلل. ان شاءاهلل همه تان موفق باشید. 
    تشکر وزیر بهداشت از رهبری

گفتنی است پس از این پیام تصویری رهبر انقالب، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی هم در نامه ای به مقام معظم رهبری از 
ایش��ان به دلیل »پیام امید بخش، پدرانه، مهربانانه و سرش��ار از 
صفا« تشکر کرد و افزود که وفاق و همدلی مردم و خدمتگزاران 

عرصه سالمت با شعار »کرونا را شکس��ت می دهیم« جهانیان را 
شگفت زده خواهد کرد. 

سعید نمکی در نامه ای خطاب به رهبر انقالب آورده است: پیام امید 
بخش، پدرانه، مهربانانه و سرشار از صفای حضرتعالی، همکاران عزیزم 
را که در سراسر کشور، شبانه روز و بی هراس دل به دریای بال زده اند تا 
هموطنان نازنین گرفتار در گرداب بیماری نوپدید را برهانند، سراپا 
شوق و امید و سپاس کرد و خستگی روز و شب های نفس گیر و جانکاه 
را از جسم و جانشان زدود و این فرزند کوچک و سرباز خدمتگزارتان را 

بیش از پیش شرمسار محبت های بیکران تان نمود. 
نمکی تصریح کرده اس��ت: امروز فرزندان و سربازان حضرتعالی 
سفیران مدافعان سالمت در کنار مدافعان حرم و پیروان فرهنگ 
ایثار و جهاد می کوشند تا با لطف پروردگار هرچه زودتر خبر خوش 
مهار بیماری را به اس��تحضار فرمانده خویش برسانند. ان شاءاهلل 
دعای خیر حضرتعالی و مردم شریف و مؤمن در این لیله الرغائب، 
در دور شدن بیماری و بال از جان مردم عزیز سرزمین مان و افزایش 
توان تالشگران عرصه سالمت کارگش��ا خواهد بود. طول عمر با 

برکت و تندرستی حضرتعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

اقبال شاکری بر مقابله با شایعات و کرونا هراسی و توطئه   هایی 
که رس�انه های بیگانه و معان�د ایجاد می کنن�د، تأکید کرد. 
اقبال ش��اکری، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای 
اسالمی در گفت وگو با فارس، با اشاره به گرانی های اخیر و احتکار 
برخی مواد ضروری و الزم در ش��رایط فعلی کشور، به ویژه توجه 
به شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: ستادی که در این خصوص 
تشکیل شده در یک قسمت در حال انجام کارهای اساسی است 
و با قدرت کار خود را پیش می برد که باید آن را بهتر و مقتدرانه تر 

در کشور و تحکم کند. 
وی افزود:  وقتی یک مدیر از ستاد مبارزه با کرونا صحبت می کند 
باید آنچنان قدرتمندانه صحبت کند که یعنی همه حوزه   ها زیر 
نظر ماست. بنابراین هر گونه ابهام و سخت گفتن و به جای دیگر 

حواله کردن این اقتدار را کم می کند. 
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد:  اقدامات در حال 
بهتر شدن است و در حوزه توصیه های بهداشتی، تعطیالت مراکز 

بهداشتی، ورزش��ی و کلیه کارهای گروهی ورود شده و کارهای 
خوبی در حال انجام است ولی بحث دیگری هم وجود دارد که در 

خصوص مباحث تکمیلی این ستاد باید قوی تر وارد شود. 
ش��اکری در ادامه یادآور شد: س��تاد مذکور در مواردی از جمله 
کس��انی که در مورد اق��الم مورد نی��از مردم احت��کار می کنند، 
گرانفروشی می شود و سوء استفاده و فرصت طلبی می شود، باید 

ورود کند و همزمان با کلیه اقدامات این نظارت باید انجام شود. 
وی همچنین یادآور شد: این نکته مهمی است که در حال حاضر و 
در شرایط فعلی، برخی از این موضوع سوءاستفاده می کنند از جمله 
قیمت برخی اقالم مورد نیاز مانن��د صیفی جات،  مواد ضدعفونی 
کننده، ماسک و مواردی از این قبیل اینگونه برخورد می کنند که 
عالوه بر اینکه احتکار کرده و به بازار انتقال نمی دهند و قیمت را 
چندین برابر می کنند بلکه نوهی هراس در مردم ایجاد می کنند. 

نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنانش 
خاطرنشان کرد: تعزیرات و سازمان های مشابه باید از حقوق مردم 

دفاع کنند. این سازمان   ها باید ورود کرده و محکم برخورد کنند. 
اینکه می گویند گزارش دهید تا ما بررسی کنیم، یعنی چه؟ مگر 
خودش��ان نمی بینند که در داروخانه   ها و مراک��ز این مواد وجود 
ندارد یا چندین برابر قیمت معمول به فروش می رسد؟ نمی بینند 
قیمت لیمو شیرین و لیمو ترش در بازار چقدر است؟  به نظرم اینها 
یک اشتباه بزرگ مرتکب ش��ده اند. اینها باید بگویند ما به عنوان 
مدعی العموم خودمان مستقیم ورود می کنیم. اینکه می گویند ما 
صبر می کنیم تا ببینیم چه کس��ی به ما گزارش می دهد درست 

نیست. پس حمایت از مردم کجا رفته؟
ش��اکری افزود: وقتی هم��ه می گویند و علن��اً هم در ب��ازار این 
گرانفروشی و احتکار را می بینیم، بنابراین باید به صورت مستقیم 
ورود کرده و س��تاد نیز باید محکم و با اقتدار با متخلفان برخورد 
کند. همچنین در این رابطه چند مورد را رسانه ای کنند و نشان 
دهند که قاطعانه از حقوق مردم دفاع می کنند، چرا که اینها واقعاً 

ظلم و اجحاف به مردم است. 

تشکر رهبر انقالب از دست اندرکاران پزشکی در مبارزه با بیماری کرونا

منتخب مردم تهران: با کرونا هراسی و نیز محتکران اقالم بهداشتی با اقتدار برخورد شود
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