6

دوش��نبه  18فروردی��ن  12 | 1399ش��عبان | 1441

| روزنامه جوان |ش��ماره 5896

سرويس اجتماعي 88498440

گفتوگو

زهرا چیذری

جهاد زنانه در کرونا

رئیس بسیج جامعه زنان در گفتوگو با «جوان»:

گفتوگوی «جوان» با بانوی طلبه جهادی که داوطلب تغسیل خانمهایی شده که بر اثر کرونا درگذشتهاند

چون پوشش ما با پوشش پرستاران یا پزشکان
فرقی ندارد ب�ه گونهای باالی س�ر اموات حاضر
ميش�ویم که دیگران متوجه نشوند ما برای چه
کاری آنجا هس�تیم .به این ترتیب بر س�ر تخت
بیماری که فوت کرده ميرویم و پرده را ميکشیم
و  روی همان تخت بیمارس�تان اعمال ش�رعی
را برای می�ت بهجا ميآوریم .ب�ه این صورت که
ابتدا تیمم بدل از غس�ل را با دس�ت خود میت
برایش انجام میدهیم و یک بار هم این عملیات
ش�رعی را با دس�ت خودمان برای می�ت انجام
ميدهیم .البته دس�تهای ما دس�تکش دارد.
بعد از غس�ل آداب حن�وط را هم ب�ا کافور بهجا
ميآوریم .س�پس دعا ميکنی�م و محل را ترک
ميکنیم تا میت را در کاورهای مخصوص گذاشته
و سپس کفن کنند و به بهشت زهرا منتقل شود.
این کاری است که از ما طالب جهادی برميآید

مرگ نزدیکترین حقیقت به انس�ان است حتی اگر از این
حقیقت غافل باش�یم  .همه آدمها حتی آنهایی که در طول
زندگی چندان مقید به اصول و احکام شرعی نیستند دلشان
ميخواهد بعد از مرگ برای غسل و کفن و دفن کردن آداب
شرعی دربارهشان رعایت ش�ود تا روح خود اموات و قلب
بازماندگانشان آرام گیرد  .اپیدميویروس کرونا و به خصوص
قابلیت انتشار بسیار باالی این ویروس اما حتی بر روی آداب
کفن و دفن اموات هم اثر گذاش�ته است .بیمارانی که بر اثر
این بیماری فوت ميکنند همچون افراد عادی غس�ل داده
نمیشوند و آداب شرعی باید درباره آنها بهجا آورده شود.
این شرایط خاص آداب ش�رعی خاص خودش را ميطلبد و
البته به داوطلبانی نیاز دارد که هم به آداب ش�رعی مسلط
باشند و هم بتوانند از پس این مس�ئولیت خطیر بربیایند.
دغدغه کفن و دفن ش�رعی امواتی که بر اثر ویروس کرونا
درگذشتهاند در کنار غم و اندوه از دست دادن این عزیزان،
خانواده درگذشتگان را با چالشی جدی مواجه کرده است.
این دغدغه به خصوص درباره اموات خانم جدیتر است اما
هستند بانوان طلبهای که با وجود تمام سختیها و خطرات
پیش رو برای حل این چالش داوطلب ش�دهاند .بانوانی که
در بیمارستانها مستقر ميشوند تا اگر خانم بیماری بر اثر
کرونا فوت کرد بر س�ر بالینش حاضرشوند و آداب شرعی
اموات را برایش بهجاآورند تا در ش�رایط کنونی و وضعیت
اضطراری پیش آمده ،در حالی که  امکان برگزاری مراس�م
تش�ییع و  برگزاری مجلس خت�م و تذکر ب�رای این اموات
وجود ندارد ،بازماندگان این اموات خاطرش�ان جمع باشد
که الاقل عزیزانش�ان با رعایت همه اصول شرعی به خاک
سپرده شدهاند .به سراغ دکتر مریم اشرفی گودرزی رفتیم،
بانوی طلبهای که داوطلب انجام اعمال شرعی برای بانوانی
ش�ده که بر اثر بیماری کرونا جانش�ان را از دست دادهاند.
خانم اش�رفی  در کنار فعالیت به عنوان یک طلبه جهادی،
مدیر امور بان�وان جامعه خیرین حوزههای علمیه اس�تان
تهران و عضو هیئت امنای خیرین کل کشور نیز هست .این
بانوی طلبه مدال افتخار خواهر شهید را هم بر سينه دارد.

ذرهبین
برش�ی کوتاه از حض�ور داوطلبانه ی�ک بانوی طلبه
جهادی برای تغسیل اموات کرونایی
وقتی در روزهای عید ،روزهایی که سالهای گذشته به تفریح و
مسافرت و دید و بازدید میگذراندی تک و تنها در یک اتاق در
یک بخش از بیمارستان که در آن بخش هیچکس نیست و کام ًَ
ال
به خاطر جلوگیری از ش��یوع بیماری از قبل تخلیه شده و یک
اتاقش را برای اسکان تو مجهز کردهاند منتظر باشی که اگر یک
بیمار خانم کرونایی از دنیا رفت با گوشی موبایلت تماس بگیرند
و تو به سرعت مجبور باشی حاضر شوی و سنگ تیمم و کافور را
برداری و بروی به بخش مراقبتهای ویژه یکی از بیمارستانهای
نزدیک به محل اسکان که آن مرحومه را تیمم بدل از غسل دهی
و حنوط کنی ،آنوقت اس��ت که در این خلوت و تنهایی دور از
انتظار مدام این آیه در گوشت زمزمه میشود که «کل یوم هو فی
شان» ،وقتی ميآیی به بیمارستان و آقایی که مسئول عقیدتی
است و قرار است تو را به مکان استقرار راهنمایی کند با تعجب در
حالیکه زحمت میکشد و چمدانت را به مکان استقرار میبرد،

خانمهایی مثل حقیر که شرایطش را دارند و از نظر خانواده هم
معذوریتی ندارند باید بهلحاظ ش��رعی تکلیف را انجام دهیم و
به عنوان واجب کفایی وظیفه کسانی را هم که معذوریت دارند
و نميتوانند این کار را انجام دهند به عنوان یک واجب کفایی
انجام دهیم .این یک واجب کفایی است و حضرت آقا هم فتوایی
دارند مبنی بر اینکه خانمهایی که ميتوانند و امکانش را دارند
برای این کار اقدام کنند.

یعنی در حال حاضر هم برای خانمها و هم برای
آقای�ان طلاب جه�ادی داوطلبی هس�تند که
مس�ئولیت اجرای احکام ش�رعی غسل اموات

از شما میپرسد اص ً
ال تا به حال میت را از نزدیک دیدهای و شما
با شجاعت و اعتماد به نفس میگویی بله و بعد در برابر تعجب
ایش��ان از آرام بودنت میگویی عمل به تکلیف اس��ت و تعارف
ندارد و بعد وقتی قرار است شب را تنهای تنها در آن بخش خالی
مستقر باشی همان آقا از شما تلفنی سؤال میکند نمیترسی و
با شهامت میگویی نه و بعد آخرشب وقتی به سرویس بهداشتی
داخل راهرو میروی و یک سوسک بزرگ در آنجا میبینی و به
شدت میترسی و تمام ژست ش��جاعتت در برابر یک سوسک
بههم میریزد و چقدر دلت برای همس��ر مهربان و فریادرست
تنگ میشود که کنارت نیست که جیغ بزنی و بفهمد که قطعاً
سوسک دیدهای و بیاید و آن سوسک را بکشد ،آن وقت است که
هم قدر همسر عزیزت را بیشتر میفهميو هم به قدرت سوسک
پی میبری ک��ه تویی را که ن��ه از تنهایی در چنین ش��رایطی
میترسی و نه از تغسیل یک میت از خودش طوری ترسانده که
هنوز هم خیلی حالت سر جایش نیامده و آن وقت میفهميکه
باید بروی و فکری به حال آشتی خود با سوسکها بکنی!

ناشی از بیماری کرونا را به عهده دارند؟

بله .البته در بخ��ش خانمها با توجه به اینکه معذوریتش��ان
خیلی بیشتر است مشکالت زیادی داشتیم .در بخش آقایان
چون طالب جهادی تعداد بیش��تری دارند تعداد داوطلبها
هم بیشتر بود و مشکالت کمتری وجود دارد .حتی برخی از
نیروهای جهادی غیرطالب هم داوطلب شدهاند و آموزشهای
الزم را دیدهاند و وارد کار غسل اموات ناشی از بیماری کرونا
شدهاند.

با توجه ب�ه خطر انتقال بیماری و ش�رایط خاص
این بیماران ،کار غس�ل دادن این اموات چگونه

بهجا آوردن آداب شرعی غس�ل و کفن امواتی
که بر اثر بیم�اری کرونا از دنی�ا ميروند یکی از
دغدغههایی است که آالم خانوادهها و عزیزان
این امواک را بیش�تر ميکند .این چالش درباره
اموات خانم جدیتر است .چه شد که طالب وارد
این عرصه شدند و بنا شد تا طالب داوطلب خانم
و آقا اجرای اعمال شرعی برای امواتی که بر اثر
کرونا فوت ميکنند را به عهده بگيرند؟

با توجه به ش��رایط پیش آم��ده و وضعیت خاص��ی که اموات
بهواسطه اپیدميویروس کرونا دارند در شهرهای مختلف تدابیر
گوناگونی اندیشیده شده اس��ت .در قم امکان انتقال اجساد به
غسالخانه وجود دارد .طالب و روحانیون جهادی تالش زیادی
کردند و گاهی اوقات اموات را تیمم بدل از غسل ميدادند .در
کنار اینها بعضاً طالبی هس��تند که لباس ضد آب ميپوشند و
اموات را تا حد امکان غس��ل ميدهند .اما ما در بخش خانمها
خیلی مشکل داشتیم .عالوه بر این در ش��هر تهران در بهشت
زهرا به هیچ عن��وان امکان انجام هیچگونه عمل ش��رعی برای
اموات وجود ندارد و همانجا در بیمارستان که این افراد از دنیا
ميروند باید آداب روی تختشان برای آنها انجام شود .بعد اموات
را در کاور قرار ميدهند و سپس روی کاور را کفن ميکنند .به
لحاظ شرعی هیچ آقایی اجازه ندارد میت خانمي را غسل دهد
و کفن کند مگر اینکه همسرش باشد .این بیماران هم به دلیل
بیماری ویروسی شرایط خاصی داشتند و الزم بود تا خواهران
طلبه وارد عمل شوند.

خانم اشرفی چه شد که شما برای  تغسیل اموات
خانميکه بر اث�ر کرونا ف�وت ميکنند داوطلب
شدید؟

بهواسطه اینکه این اموات بر اثر بیماری واگیردار فوت شدهاند،
اغلب خانوادهها رضایت نميدهند خانمها در این کار داوطلب
غسل و بهجا آوردن آداب شرعی اموات شوند .به همین خاطر

به سرعت خودمان را به بالین میت ميرسانیم و سنگ تیمم و
کافور به همراه خود ميبریم.

با توجه به خطر انتقال بیماری آیا اصول بهداشتی
و حفاظتی کامل برای شما رعایت ميشود؟

بله در بیمارس��تان با کاورهای مخصوص ،گان و ماس��ک همه
موارد حفاظتی را رعایت ميکنیم و مجهز بر س��ر میت حاضر
ميشویم.

آیا سایر بیماران متوجه مرگ بیماری که در کنار
آنها بستری ش�ده ،ميش�وند؟ برای اینکه آنها
روحیهشان را نبازند چه تدبیری مياندیشید؟

مشکل دیگری که وجود دارد این اس��ت که سایر بیمارانی که
در بخش بستری هستند و زنده هس��تند هم حضور دارند که
اطالع از مرگ یکی از بیماران ميتوان��د روحیه آنها را تضعیف
کند .چون پوشش ما با پوشش پرستاران یا پزشکان فرقی ندارد
به گونهای باالی سر اموات حاضر ميشویم که دیگران متوجه
نشوند ما برای چه کاری آنجا هستیم .به این ترتیب بر سر تخت
بیماری که فوت کرده ميرویم و پرده را ميکشیم و روی همان
تخت بیمارستان اعمال شرعی را برای میت بهجا ميآوریم .به
این صورت که ابتدا تیمم بدل از غس��ل را با دس��ت خود میت
برایش انجام میدهی��م و یک بار هم این عملیات ش��رعی را با
دس��ت خودمان برای میت انجام ميدهیم .البته دس��تهای
ما دس��تکش دارد .بعد از غس��ل آداب حنوط را ه��م با کافور
بهجا ميآوریم .س��پس دعا ميکنیم و محل را ترک ميکنیم
تا میت را در کاورهای مخصوص گذاش��ته و سپس کفن کنند
و به بهش��ت زهرا منتقل شود .این کاری اس��ت که از ما طالب
جهادی برميآید.

پس شما در بیمارستان مس�تقر ميشوید تا در
صورت لزوم اعمال ش�رعی را برای اموات خانم،
انجام دهید؟

بله من شخصاً به صورت شیفتهای  72ساعته در بیمارستان
مستقر هستم 72 .ساعت آمادهباش برای خدمتم و  24ساعت
به منزل ميآیم تا استراحت کنم اما بیشتر خواهران شیفتهای
چند ساعته حضور دارند .ما گوش به زنگیم که با ما تماس گرفته
شود و برای انجام کار برویم .در بخش خانمها به خاطر ترسی که
خانمها از اموات دارند کار مقداری مشکلتر است .

مواجهه با اموات ش�اید برای خیلی از ما چندان
خوش�ایند نباشد و از آنها بترس�یم .به خصوص
اینکه امواتی که بر اثر بیماری کرونا درگذشتهاند
نوع شدید این بیماری را داشتهاند و احتمال دارد
این بیماری خدای نکرده به شما هم سرایت کند.
نميترسید شما هم بیمار شوید؟

انجام ميشود؟

با توجه به ش�رایط پیش آمده و وضعیت خاصی
که ام�وات بهواس�طه اپیدم�يوی�روس کرونا
دارند در ش�هرهای مختلف تدابی�ر گوناگونی
اندیشیده شده است .در قم امکان انتقال اجساد
به غس�الخانه وج�ود دارد .طلاب و روحانیون
جهادی تلاش زیادی کردن�د و گاه�ی اوقات
اموات را تیمم بدل از غس�ل ميدادند .در کنار
اینها بعض� ًا طالبی هس�تند که لب�اس ضد آب
ميپوشند و اموات را تا حد امکان غسل ميدهند

ما بهلح��اظ بهداش��تی و آلودگی ب��ه هیچ وجه امکان غس��ل
دادنشان را نداریم اما بر اس��اس فتاوای شرعی امواتی که بر اثر
ویروس کرونا فوت کردهاند را تیمم بدل از غسل ميدهیم .کار
به این صورت است که وقتی یک بیمار کرونایی از دنیا ميرود
به سرعت ما را خبر ميکنند و ما از جایی که مستقر هستیم به
بیمارستانی که میت از دنیا رفته اعزام ميشویم .باید مدت زمان
حضور ما بر سر بالین میت زیاد طوالنی نباشد و بدن میت سرد
نشود چون باید ما با دست خود میت بدنش را تیمم دهیم اما اگر
بدن میت سرد شود کار سخت ميشود و باید راهکارهای دیگری
را بر اساس احکام ش��رعی آن به کار گرفت .در چنین شرایطی
باید به نیابت از میت با دس��ت خودمان تیمم را انجام دهیم .به
همین خاطر بعد از اطالع از فوت بیمار ما از محل استقرارمان

از اموات که اص ً
ال و ابدا ً نميترسم؛ به هیچ وجه .از ابتال به کرونا
هم نميترسم .اصول بهداشتی را رعایت ميکنم و بقیه مسائل
هم دست خداس��ت .من تنها به تکلیف عمل ميکنم .حاال هم
شکر خدا مشغول هستیم و دعا ميکنیم هر چه زودتر این بال
از س��ر مردم رفع ش��ود و دیگر به حضور ما نیازی نباشد و خدا
عافیت کامل را نصیب مردم کند .این حداقل کاری است که ما
ميتوانیم انجام دهیم و قطعاً آن میت در زمان حیاتش دوست
داش��ته زمانی که از دنیا م��يرود آداب ش��رعی برایش انجام
ش��ود و قطعاً بازماندگان این اموات هم در معرض آسیبهای
روحی بیش��تری هس��تند زیرا اموات ناش��ی از بیماری کرونا
بس��یار مظلومند و به خاطر ش��رایط خاص پیش آمده تشییع
و خاکسپاری آنها متفاوت است و در ش��رایط قرنطینه جامعه
مراسميهم برایشان برگزار نميش��ود از همین رو هم حضور
ما و انجام آداب شرعی غس��ل و کفن میت از سوی ما ميتواند
برای بس��تگان و بازماندگان این افراد آرام��ش خاطری فراهم
آورد و ش��اید باعث ش��ود قلبهای آنها تا حدودی آرام بگیرد.
گرچه ما وظیفهمان را انجام میدهیم ما طلبهایم و احس��اس
وظیفه ميکنیم .در کنار ما هم دوس��تان جهادی غیرطلبهای
که احساس وظیفه کردهاند حضور دارند .من که عضو کوچکی
هس��تم اما عزی��زان بزرگواری در ای��ن عرصه حض��ور دارند و
امیدواریم این کار مرضی رضای خدا و امام زمان(عج) باشد و به
برکت این تالشها خداوند بال را از همه دور کند.

خانوادههای شهدا و ایثارگران این بار
برای شکست کرونا به میدان آمدهاند

روزهای نخست انتش��ار ویروس کرونا کمبودی محس��وس در کاالهایی
همچون ماسک و دس��تکش و لباسهای مخصوص بیمارستانی مشاهده
ميشد .همین کمبودها هم نیروهای داوطلب مردميو گروههای جهادی
را بر آن داشت تا به شکلی آتش به اختیار برای رفع کمبود آستینهایشان
را باال بزنند .ماحصل این ماجرا دهها و ش��اید صدها کارگاه دوخت ماسک
و گان و تهیه دستکش و مواد ضدعفونیکننده بود .کارگاههایی که اغلب
با مشارکت بانوانی اداره ميشود که پشت چرخهای خیاطی نشستهاند و
ميبرند و ميدوزند و ماسکها و گانهای دوخته شده را بستهبندی کرده و
در اختیار مردم و مراکز درمانی قرار ميدهند .اما وقتی به سراغ این کارگاهها
و نیروهای داوطلب مشغول به کار در آنها میرویم متوجه ميشویم بسیاری
از این کارگاهها به همت خانواده شهدا و ایثارگران راهاندازی شده و چرخهای
آن هم به همت همس��ران جانبازان ،آزادگان ،ایثارگران و خواهران شهدا
ميچرخد .به سراغ مینو اصالنی رئیس سازمان بسیج جامعه زنان رفتیم تا
فعالیتهای بانوان بسیجی و خانوادههای شهدا و ایثارگران را برای تأمین
کاالهای مورد نیاز مردم به منظور شکست کرونا به تصویر بکشیم.
خانواده شهدا و ایثارگران در برهههای مختلف ایثارگرانه حضور داشتهاند و
حاال هم در بحران کرونا به میدان آمدهاند .مینو اصالنی رئیس بسیج جامعه
زنان درباره فعالیتهای این سازمان در بحران اخیر به «جوان» ميگوید:
«این سازمان فعالیتهای گستردهای را در راستای طرح مقابله با ویروس
کرونا و شکست این ویروس در دستور کار دارد و فعالیتهای گوناگونی را
هم انجام داده است .در همین راستا بسیج جامعه زنان با همراهی خواهران
بس��یجی کارگاههای متعددی را ب��رای تولید ماس��ک ،گان و لباسهای
مخصوص کادر درمان راهاندازی کرده است».
  کارگاههای خانگی تولید ماسک و گان
به گفته اصالنی برخی از این کارگاهها حتی به صورت انفرادی و در منزل
تشکیل ش��ده تا به این صورت حداقل تماس وجود داشته باشد و نگرانی
درباره انتقال ویروس و بیماری به حداقل برسد .با این روش روزانه بیش از
چند صد هزار ماسک تولید ميشود و برای توزیع در اختیار وزارت بهداشت
قرار ميگیرد.
وی ميافزاید« :در حال حاضر تنها در ش��هر تهران تع��داد زیادی کارگاه
خانگی وجود دارد که عمدتاً هم از سوی خانواده شهدا راهاندازی شده است
و روزانه چندین هزار ماسک تولید ميکنند .نمونه این کارگاهها در سراسر
کش��ور وجود دارد .در تهران اما کارگاههای تولید ماسک از سوی خواهر
شهیدان موحددانش ،شهید حسینی و بسیاری از شهدای عزیز دیگری که
خانوادههایشان در این کارگاهها زحمت ميکشند راهاندازي شده و ما یک بار
دیگر شاهد حضور خانوادههای شهدا در کنار مردم هستیم؛ خانوادههایی که
یک روز و در هنگامه نیاز کشور فرزندان ،برادران و همسرانشان را به جبههها
اعزام کردند و امروز هم بار همراهی با مردم را به دوش میکشند و همچنان
برای کمک به مردم به شکلی فعال در صحنه حضور دارند».
  ورود خانواده شهدا به عرصه شکست کرونا
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان ميافزاید« :من از برخی از این کارگاهها
بازدید داشتم و به عینه دیدم که اکثر خانمهایی که در این کارگاهها حضور
و فعالیت دارند از خانواده شهدا و ایثارگران هستند .خانمهایی که همسر
جانباز یا آزاده ،خواهر شهید و یا فرزند ش��هید بودند که در این کارگاهها
فعالیت دارند .این مسئله ما را بر آن داشت تا یکی از کارهایمان معرفی این
خانوادههای ایثارگران باشد که برای احیای ارزشها یک بار دیگر به میدان
آمدهاند و این چنین فداکارانه تالش ميکنند».
  جمعآوری کمکهای معیشتی
به گفته وی بسیج جامعه زنان همچنین جمعآوری کمکهای معیشتی
را در دستور کار دارد .بر این اساس برای افرادی که مشاغلشان به دلیل این
بیماری تعطیل شده ،بستههای معیشتی تهیه شده و در اختیارشان قرار
ميگیرد .به این منظور از ظرفیت خیرین استفاده شده است و در همین
راس��تا با جمعآوری کمکهای مالی خیرین وس��ایلی از قبیل کیتهای
تبسنجی تهیه شده و در اختیار بیمارستانها و مراکز درمانی قرار گرفته
است.
بنا به تأکید اصالنی بخش دیگر فعالیتهای بسیج زنان کمک به خانوادههای
دارای بیمار کرونایی است که در برخی استانها شکل گرفته است .تهیه
مایحتاج این خانوادهها برای اینکه آنها کمتر بی��رون حضور پیدا کنند از
جمله این اقدامات است .به طور مثال در استان قم برای خانوادههای دارای
بیمار کرونایی که فرصت کمتری برای تهی��ه غذای گرم دارند ،خانمهای
ي این خانوادهها
بسیجی غذای گرم تهیه ميکنند و این مسئله سبب دلگرم 
و فرزندان آنان شده است.
  تولید محتوای فرهنگی
رئیس س��ازمان بس��یج جامعه زنان با اش��اره به اقداماتی ک��ه در بخش
خدمترس��انی صورت گرفته اس��ت تأکید ميکند« :فعالیتهای بسیج
خواهران به همین محدود نميشود و آنان در بخش تولید محتوا هم فعالند.
در این زمینه محتواهای آموزشی و فرهنگی در جهت تقویت روحیه مردم
و کادر زحمتکش درمانی تدارک دیده شده است».
به گفته وی مجموعه بس��یج خواهران با حضور در بیمارستانها از
پزشکان ،پرستاران و کادر درمانی قدردانی کردند .برپایی برنامههای
دعا از طریق شبکههای مجازی کار دیگری است که بسیج زنان در
حوزه تولید محتوا راهاندازی کرده اس��ت .اصالنی تصریح ميکند:
«دعا تأثیر بس��یار زیادی در رفع بال و ایجاد آرام��ش در بین مردم
دارد .ختم قرآن و زیارت عاشورا و حمد را برای شفای عاجل بیماران
داشتهایم و میلیونها ختم حمد ش��فا داشتهایم .ختم دعای هفتم
صحیفه س��جادیه به توصیه مقام معظم رهبری از دیگر برنامههای
س��ازمان بس��یج جامعه زنان اس��ت و مردم به ویژه جوانان از این
فعالیتها بسیار استقبال کردهاند .هر بالیی که ميآید در برابرش هم
باید فعالیتهایی در حوزه سالمت و پیشگیری انجام بگیرد و هم در
حوزه بحثهای معنوی و دعا برای رفع گرفتاری از همه مردم».
وی با تأکید بر اینکه فعالیتهای بس��یجیان و نیروهای جهادی باید
منعکس ش��ود و به اطالع مردم برس��د ميافزاید« :در بحث محتوا ما
اعالم کردیم که کلیپهای یکی دو دقیقهای از فعالیتها و مخصوصاً
آموزش تهیه و برای ما ارسال کنند .خصوصاً کلیپهایی از فعالیتهای
مخلصانه و فداکارانه عزیزان بسیجی مد نظر بوده است .ما شاهد هستیم
که خانوادههای ایثارگران با تحصیالت و موقعیتهای اجتماعی باال در
کارگاهها حضور دارند و ماسک ميدوزند و بستهبندی ميکنند .در برابر
اینها افرادی به اسم سلبریتی به جای آنکه به داد مردم برسند بر زخم
آنان نمک ميپاشند و با وجود آنکه با پول این مردم به جایی رسیدهاند
علیه آنان ت�لاش ميکنند و روحیه آنان را تضعی��ف ميکنند .این در
حالی است که بسیاری از کشورهای به قول اینها پیشرفته از کنترل این
بیماری درماندهاند اما در ایران حضور بیش از  300هزار نیروی مردمي
مخلص در طرح بس��یج مقابله با کرونا تیم سازمان جهانی بهداشت را
شگفتزده کرده بود».

