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کرونا ویروس در حالی جهان را فرا گرفته است 
ک��ه در ایران نیز کرونا همچن��ان جوالن رو به 
گسترشی دارد و در این میان تهران این روزها 
به شدت کرونازده است و آمارهای ستاد مقابله 
با کرونا در کالنش��هر تهران، نشان می دهد که 
تعداد بس��تری ه��ای روزانه بیم��اران کرونایی 

بیشتر از تعداد بهبود یافتگان است.
دی��روز در می��ان هیاهوی خبره��ای کرونایی 
سیما س��ادات الری سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: متاس��فانه در طول ۲۴ س��اعت گذشته، 
۳۸۶ بیم��ار کووی��د۱۹ جان خود را از دس��ت 
دادند و مجموع ج��ان باختگان این بیماری به 
۳۴ ه��زار و ۸۶۴ نفر رس��ید. این آمار در حالی 
اعالم ش��د که،  س��خنگوی ش��ورای اسالمی 
ش��هر تهران با اشاره به شیوع گسترده ویروس 
کرون��ا در پایتخت گفته بود: پیش��نهاد قطعی 
ما به س��تاد ملی کرون��ا، همچنان، تعطیلی دو 
هفتهای تهران اس��ت. »علی اعطا« روز جمعه 
با انتش��ار رشته توئیتی در صفحه توییتر خود، 
با اش��اره به ش��یوع کرونا در تهران،  نوشت: در 
شهرداری و ش��ورا، محدودیتهایی برای حضور 
اعمال کردهایم و پیش��نهاد قطعی ما به ستاد 
ملی، همچنان، تعطیلی دو هفتهای تهران است.
از س��وی دیگر قرار دادن اقالمی مانند ماسک 
رایگان و کمک رسانی محله به محله با استفاده 
از ظرفیت نیروهای جهادی، نیروی انتظامی و 
بسیج نیز از دیگر تأکیدات اعضا جلسه کمیته 
بررسی مشکالت حوزه س��المت استان تهران 
بود. اما س��وال اینجاست که آیا احتمال تشدید 
محدودیت ها و اجرای آن ممکن است و آیا می 
ت��وان برای مقابله با بیم��اری، تهران را به طور 

کامل و به مدت دو هفته تعطیل کرد؟ . 
 برخورد انفعالی 

این پیشنهاد ها و سوال ها در حالی مطرح می 
شود که برخوردهای انفعالی ستاد ملی مقابله با 
کرونا و دولت همچنان مورد انتقاد صاحب نظران 
و کارشناسان قرار دارد و این گروه معتقدند که 
تصمیمات این س��تاد، آن طور که باید و شاید، 
بازدارنده و کنترل کننده بیماری نیست. پیشتر 
تعطیلی های موردی در تهران سبب شد تا موج 
مسافرت های غیر ضروری بدون مراعات شرایط 
بهداشتی به شهرهای دیگر یا میهمانی ها و دور 
همی ها ادامه یابد و آمار نه تنها کاهش نیافته 

بلکه افزایش یابد . 
همی��ن امر بود که تمهیدات ش��دیدتری برای 
جلوگی��ری از  تردده��ای غیر ض��روری اتخاذ 
ش��د و مقرر ش��د تا  این امکان فراهم شود که 
حضور کارمندان دولت تا پایان آبانماه به شکل 

50 درصدی و دور کاری باش��د . اما مشاهدات 
خبرنگار سیاس��ت روز و همچنان تماس های 
خوانندگان این رسانه نشان می دهد که فعالیت 
بس��یاری از اماکنی که قرار بود به شکل موقت 
تعطیل ش��ود همچنان ادامه دارد و بسیاری از 
افراد ب��دون توجه به پروتکل های بهداش��تی 
در س��طح ش��هر درحال تردد هستند. از سوی 
دیگر حت��ی علیرغم تمهیدات س��خت گیرانه 
در بس��یاری از ادارات دولت��ی همچنان رعایت 
پروتکل ها به ش��کل فرمالیته و تنها در صورت 
حضور مس��ئوالن باال انجام می ش��ود و حتی 
گاهی برخی از مس��ئوالن رده ب��اال نیز خود از 
زدن ماس��ک خودداری می کنند و جلس��ات 
در ات��اق های بس��ته کماکان در ح��ال انجام 
اس��ت. جالب آنجاست که بس��یاری از شاغالن 
ق��راردادی ای��ن ادارات از ترس ازدس��ت دادن 
ش��غل و حقوق خود حتی در بسیاری از موارد 
در ابتدای ابتالی به بیماری در محل کار حضور 
یافته و کار خود را ادامه می دهند. این موضوع 
در متروهای پایتخت  نیز قابل مش��اهده است 
، بس��یاری از فروش��ندگان مترو تنها به هنگام 
عبور از گیت های مترو ماسک زده و در داخل 
واگن های بسته به راحتی ماسک را درآورده و 
محص��والت خود را تبلیغ می کنند . همچنین 
در س��اعات پرتردد کاری نیز شاهد هستیم که 
رعای��ت فاصله اجتماعی به ن��درت صورت می 
گیرد.  در این میان بسیاری از کارشناسان نظام 
س��المت بر این باورند که این شکل تعطیالت 
تهران، نمی تواند مانع جدی در مس��یر شیوع 
کرونا باشد. در حال حاضر  برنامه ریزی درستی 
برای شناسایی اطرافیان بیمار و موارد مشکوک 
به کرونا وجود ندارد و  نظام س��المت در کشور 
برای کنترل چرخه س��رایت بیماری به ش��کل 
خود جوش و مس��تقیم و ارد عمل نمی ش��ود 
که  در نتیجه چرخه بیماری مهار نمی ش��ود ، 
همچنین کنترل بهداشتی بر اجتماعات وجود 
ن��دارد و جریمه ها برای خاطیان  پروتکل های 
بهداشتی نمی تواند اثر گذار باشد . کارشناسان 
می گویند باید نظارتی وجود داش��ته باشد که 
مانع از تجمعات باالی شش نفر شود. این قانون 
دربرخی کش��ورها اجرایی می شود، اما چنین 

چیزی در کشورمان نیست. 
سید مسعود خاتمی نماینده مردم گلپایگان و 
خوانسار و عضو کمیس��یون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی در این زمینه در گفتگو 
با سیاست روز گفت : تدابیری که اکنون در نظر 
گرفته شده برای آن است که تجمع و رابطه به 
حداقل برسد و تجمع ها کمتر شود. وی با اشاره 

به اینکه بارها گفته شده که تعدادی از مبتالیان 
به این بیم��اری بدون عالمت ب��وده اما حامل 
ویروس این بیماری هستند، در این باره افزود : 
ورود ای��ن عده به امکان مختلف و یا جمع ها و 
میهمانی های خانوادگی موجب انتقال ویروس 

به افراد دیگر می شود. 
سید محمد پاک مهر عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان و نماینده مردم بجنورد ، مانه ،  جاجرم 
و س��ملقان در گفتگو با روزنامه سیاس��ت روز 
نیز گفت : طریقه فعلی مبارزه با ویروس��ی که 
ش��رایطی مانند کرونا دارد قاطعیت در رعایت 
پروتکل ها است. وی افزود : همانگونه که شاهد 
بودیم  بنابه گزارشات علمی جهانی  در روزهای 
آتی این بیماری به اوج ش��یوع خود می رسد و 
بایستی در چنین ش��رایطی بسیار دقیق عمل 
کنیم. این نماینده مجلس خاطر نش��ان کرد : 
تعطیل��ی کامل، می تواند چرخ��ه بیماری را از 
بین برده و ۲ تا ۳ هفته ای بیماری را مهار کنیم 

، به شرط آنکه کاماًل عملی باشد .
 گالیه های نمایندگان مجلس

در گفتگ��و با اعضای کمیس��یون بهداش��ت و 
درم��ان مجل��س همچن��ان گالیه ه��ا از نبود 
نظارت مجلس بر اقدامات انجام ش��ده در برابر 
کرونا وجود دارد . س��ید مس��عود خاتمی عضو 
کمیس��یون بهداش��ت مجلس در ای��ن باره در 
ادامه گفتگو با سیاس��ت روز  گف��ت : قرار بود 
از رئیس کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس 
یا اعضای این کمیس��یون برای حضور در ستاد 
مرکزی کرونا دعوت ش��ود اما متاسفانه چنین 
اقدامی صورت نگرفت. خاتمی با اشاره به اینکه 
در هفته گذشته وزیر بهداشت و مسئوالن این 
وزارت خانه با حضور در کمیس��یون بهداش��ت 
مجلس مشکالت خود را مطرح کردند ، افزود : 
بهتر بود که نماینده ای از کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس در ستاد کرونا حضور داشت چرا 
که این اعضای این کمیسیون به واسطه ارتباط 
با مردم می توانند در اتخاذ تصمیمات درس��ت 
و اساس��ی اثر گذار باش��ند.  وی با بیان اینکه 
تصمیم به  اعمال محدودیت ها در تهران خیلی 
دیر هنگام اتخاذ ش��د ، اظهار داشت : در حال 
حاضر کمیسیون بهداشت کشور نگرانی خود را 
اعالم کرده و خواستار توضیح شده است .  مردم 
از تصمیمات س��تاد کرونا ناراحت هستند و بر 
این باورند که همانگونه به عنوان مثال بر روی 
قیم��ت کاالها نظارت می ش��ود باید بر اجرای 
قوانین مهار کرونا نیز نظارت ش��ود و کسی که 
قوانی��ن را نقض می کند به مردم پاس��خ دهد. 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطر 

نش��ان کرد: اجرای چنین کار بزرگ و گسترده 
ای تنها به وسیله یک وزارت خانه یعنی وزارت 
بهداش��ت عملی نیس��ت و این امر نیاز به کار 
گس��ترده در س��طح دولتی و عملیات��ی دارد. 
خاتمی با اشاره به اینکه انتخاب وزیر کشور به 
عنوان مسئول س��تاد کرونا ، گفت : همانگونه 
که در زمان بروز بحرانهایی مانند سیل و زلزله 
س��تاد بحران تش��کیل می دهیم باید در نظر 
داشته باشیم که اکنون نیز در چنین شرایطی 
ق��رار داریم با این ح��ال وی تعطیلی تهران به 
ش��کل کامل را عملی ندانس��ت و گفت : فرض 
کنیم که همه ادارات را تعطیل کرده اند ، مگر 
چند درصد مردم در ادارات کار می کنند، مردم 
برای تامین نیازهای خ��ود به مغازه می روند ، 
ی��ا کارهای آزاد دارند چطور می توانیم مردم را 
محدود کنیم . از سوی دیگر اگر بخواهیم بگویم 
که هیچکس از خانه خود خارج نشود ، مایحتاج 
مردم را چه کسی تامین کند ، به فرض تامین 
هم اف��رادی که  می خواهند ای��ن مایحتاج را 
تهی��ه کنند نیز باید مورد محافظت قرار گیرند 
و این کار در عمل نش��دنی اس��ت . وی افزود : 
البته در بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانه 
ای اتخاذ شده از جمله به اینکه تاکید شده که 
چنانچه فردی بدون ماس��ک در فروشگاه های 
این کشورها حاضر شود ، عالوه به پاسخگویی 
وی ب��ه مقام قضایی ، صاحب فروش��گاه نیز در 
این رابطه مقصر شناخته شده و بازخواست می 
شود . بنابراین در این کشور ها صاحب فروشگاه 
احساس مس��ئولیت کرده و از ارائه خدمات به 
افرادی که این ن��وع پروتکل ها را رعایت نمی 
کنند خودداری می کند. از س��وی دیگر س��ید 
محمد پاک مهر عضو کمیس��یون بهداش��ت و 
درمان و نماینده مردم بجنورد ، مانه ،  جاجرم و 

سملقان در گفتگو با روزنامه سیاست روز گفت 
: در یک فازی حساس��یت مردم نسبت به این 
بیم��اری افزایش یافت و آم��ار کاهش یافت اما 
مجدد شاهد بودیم که با بی اعتنایی مردم ، این 

آمار افزایش یافت. 
وی ب��ا انتق��اد از اینکه از اعضای کمیس��یون 
بهداشت و درمان مجلس برای حضور در ستاد 
مب��ارزه با کرونا دعوت نش��ده اس��ت ، افزود : 
نماینده ها با مردم در ارتباط هستند واز شرایط 
اخبار و ویژگی های هر منطقه آگاه هس��تند و 
می توانند مش��اهدات خود را به مردم بگویند  
. پاک مه��ر افزود :  انتخاب وزیر کش��ور برای 
مدیریت قرارگاه مبارزه با کرونا نشان می دهد 
که برای جلوگیری از ش��یوع کرونا بایستی به 
تصمیمی قاطع و جدی گرفت و نظارت مجلس 
به ش��کل کاملی وجود داشته باشد. وی اظهار 
داش��ت : باید از کلیه ظرفیت ها در کشور برای 
مقابله با این بیماری استفاده کرد . اگر بخواهیم 
چنین تعطیالتی را اجرا کنیم مطمناً باید عالوه 
بر ستاد ملی کرونا ،دانشگاه ها ، وزارت خانه ها 
پای کار باشند و هر نوع مصوبه و همراهی باید 
به ش��کل کامل با هماهنگی انجام شود . عضو 
کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس تصریح 
کرد :  اگر دو هفته به شکل کامل این اقدامات 
انجام شود شک نکیند که چرخه بیماری از بین 
می رود در نظر داش��ته باش��ید حتی کارگرا ن 
روزم��زد هم در صورت ابت��الی به بیماری باید 
چند برابر هزینه کنن��د و می ارزد که همه در 

این زمینه مردم دست به دست هم بدهند. 
پاک مهر خاطر نش��ان ک��رد : در کنار این امر 
باید افراد متمکن به فکر اقشار نیازمند باشد و 
همصدا و بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری 

دولت را کمک کنند . 

رسول اکرم )ص(: کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد ، مانند 
کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد .

مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
ضمانت اجرایی داشته باشد

دادس��تان کل کش��ور گف��ت: 
مصوبات س��تاد مل��ی مقابله با 
کرون��ا بای��د ضمان��ت اجرایی 
داشته باشد چرا که اگر ضمانت 
اجرایی ب��رای مصوبات در نظر 
نگیریم کار ابتر اس��ت و نتیجه 
نمی گیری��م. حجت االس��الم محمدجعف��ر منتظری 
دادستان کل کش��ور دیروز در پایان نخستین جلسه 
ق��رارگاه عملیاتی س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا اظهار 
کرد: مصوبات این س��تاد باید ضمانت اجرایی داشته 
باش��د چرا که اگر ضمان��ت اجرایی برای مصوبات در 
نظر نگیریم کار ابتر اس��ت و نتیجه نمی گیریم.  وی 
گفت: امروز هم در اینجا تاکید کردیم همه مردم باید 
هم��کاری کنند و در کنار مصوب��ات برای آنچه الزم 
است ضمانت اجرایی در نظر بگیریم.دستگاه قضایی 
خودش را مکلف می داند در کنار س��تاد ملی مقابله 
با کرونا همکاری الزم را داشته باشد و ضامن اجرایی 
مصوبات س��تاد باشد. منتظری تصریح کرد: ما انتظار 
داری��م تا مردم ب��ه صورت جدی پای کار باش��ند تا 
بتوانیم ریشه ویروس کرونا را بکنیم چرا که اگر مردم 

با ما همکاری نکنند کارهای ما به اتمام نمی رسد.
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اهل  بيت )عليهم السالم(
آن که دل شاد است درجشن سرور اهل بیت 
تا  ابد  دل  شاد می ماند  بیاد  اهل  بیت
هر که روز را شب کند با نام و یاد اهل بیت
خانه عطراگین شود از عطر و بوی اهل بیت
آن که در عالم کند خدمت براي اهل بیت
مي شود در روز محشر خاک کوي اهل بیت
آن که در عالم دهد خیرات بهر اهل بیت
مي شود او دردو عالم ریزه خوار اهل بیت
آن که در عالم نویس��د در رثاي اهل بیت
نامه  اعمال  او باش��د  به دست اهل بیت
آن ک��ه درعالم  کند افغان براي اهل بیت
مي شود در روز محشرهم نشین اهل بیت
آن که از روز ازل باش��د ب��ه یاد اهل بیت
مي ش��ود او س��ر بلند نزد رئوف اهل بیت
آن که درعالم زند بر س��ینه بهر اهل بیت
مي رود با دس��ت پر ن��زد کریم اهل بیت
ت��ا توان دارم  بکوش��م در لوای  اهل بیت
جان  نا  قابل  فدای  آن صفای اهل  بیت
هر که گیرد یک قدم»سیرنگ« بهر اهل بیت
ضامن او مي شود زهرا)س( مام اهل بیت

ترنم احساس
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سرنوشت پایتخت کرونا زده در دست کیست؟

سيرنگ احمدزاده


