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 Reports  گزارشھا

 
  حميد بھشتی

  ٢٠٢٠ مارچ ٠۴
 

  ا با ويروس کرونئیاعظم در رويارواجماع مراجع 

 
بر اميدواری به مدد غيبی در زيارتگاه ھا برای زدودن خطر   برخی از مذھبيون دارای نفوذ، مبنیۀعلی رغم توصي

 ينحال ھنوز ازبا ا. رعايت دستورات پزشکی و بھداشتی است اجماع مراجع اعظم شيعه، ابتال به ويروس کرونا،

  . قم که محور فعاليت و شيوع اين بيماری واگير خطرناک است خبری نيستۀقرنطين

  : مربوطهمطابق پاسخ آيت هللا شبيری زنجانی به استفتاء

ولين نيز بايد با ؤمس. ھمگان الزم است ّبا توجه به خطر جدی اين بيماری، رعايت ضوابط بھداشتی و پزشکی بر "

اميدواريم مردم عزيزمان با توکل به  .دشيوع بيشتر بيماری عملی کنن  و فوری را برای ممانعت ازجديت، تدابير الزم

  )١".(از اين ابتالی بزرگ الھی به سالمت بيرون آيند) السالم عليھم(معصومين  خداوند متعال و توسل به حضرات

جھانی و متخصصان داخلی جھت جلوگيری از توجه به توصيه و نظرات بھداشت  با: کيد نمودأآيت هللا العظمی صانعی ت

مذھبی  نوظھور کرونا بر ھمگان الزم شرعی و عقلی است که از حضور در اماکن و مجامع عمومی و گسترش بيماری

  )٢(.دخودداری نماين

 نه والن بھداشت و درمان کشور استؤاين قبيل موارد، مالک و مبنا نظر مسدر «  : اسدهللا بيات زنجانی دفتر آيت

آنھا واجب  والن توصيه به تعطيلی يا محدوديت تردد را داشته باشند، عمل به توصيهؤاگر اين مس  بنابريان ديگران،

  )٣(».تشرعی بوده و تخلف از آن مشروع نيس
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از   آنھاۀوالن پزشکی مراجعه کنند و توصيؤبرای مقابله با اين بيماری، ھمه بايد به مس " آيت هللا جعفر سبحانیۀبه گفت

  )۴" (.تجمله حضور نيافتن در اجتماع ھا، برای ما حجت اس

والن بھداشت و درمان کشور برای ؤھا و دستوراتی را که مس بايد توصيه مردم: هللا ناصر مکارم شيرازی گفت آيت

 عمومی در امکان با دقت رعايت کنند و انجام دھند و از حضوردھند   به ويروس کرونا ارائه میءابتال جلوگيری از

مقابله با اين بيماری بايد بر اعصاب خود  برای:  در اين خصوص افزودئیاين مرجع تقليد در يک فايل ويدئو .دبپرھيزن

خوب  : کيد کردأکيد بر توکل بر خداوند، تأت هللا مکارم شيرازی با آيت .مئيمسلط باشيم و از ترس و استرس پرھيز نما

 ئیدھد و آثار گرانبھا حديث کسا خوانده شود، زيرا اين دو به ھمه روحيه می ھا زيارت عاشورا و است در تمام خانه

  )۵(.ددار

  )۶. (بھداشتی تأکيد نمود آيت هللا وحيد خراسانی بر رعايت دستورات پزشکی و

 والن مربوطه بايد نسبت به موضوعؤمس: حجت االسالم احمد صافی اظھار داشت  ،آيت هللا العظمی سيستانی ۀنمايند

ھای الزم را در سطح اين  والن ذيربط بايد آمادگیؤمس: وی افزود. ويروس کرونا تمھيدات الزم را در پيش بگيرند

وليت کنند تا مردم و ؤنيز در اين خصوص احساس مس  والنؤ مسۀخطر در پيش بگيرند و به ھوش و مراقب باشند و ھم

  )٧ (.کشور از اين خطر دور گردند

رعايت ضوابط بھداشتی و پزشکی برای ھمگان و مکلف  روشن و قاطع مبنی بر لزومعلی رغم اين رويکردھای 

برای ممانعت از شيوع بيماری، برخی از طرفداران عالم غيب با اصرار شگفت  والن به اقدامات فوریؤشمردن مس

  .را به مدد غيبی در زيارتگاه ھا اميدوار می نمايند انگيزی مردم

: ...  گفته است ]حوت[ اسفند۴رخ ؤاالت دينی در تويتی مؤس  بهئی مرکز ملی پاسخگواز جمله وحيد نجفی کارشناس

معصومين که زمين و زمان و ملکوت در اختيارشون ھست اجازه بدن زوارشون مبتال  واسه من قابل قبول نيست که اين

  )٨.(ويروس ضعيفی بشن که با تبليغات بزرگش کردن به

جلوگيری از سرايت و شيوع ويروس از قم به ساير نقاط کشور و به  در جھتبه ھر حال تا کنون ھنوز اقدامی جدی 

  .طريق زوار صورت نگرفته است خارج از ايران از

  

   اقاطعيت در مبارزه با شيوع ويروس کروندالئل عدم 

انتخابات فرمايشی، زمانی که اکثريت اصالح طلبان   و ھمزمان با مقدمات]دلو[در آغاز بروز بيماری در بھمن ماه

 سياسی موجود بيھوده ارزيابی کرده و خودداری از آن را اعالم کرده بودند، حاکميت کت در انتخابات را در شرايطشر

خاطر جلوگيری ه نبود ب وجه حاضر ھمين جھت نيز به ھيچه ب. برای انجام انتخابات آبرومند از ھيچ کاری دريغ ننمود

  .از شيوع ويروس کرونا وجود آن را در کشور اعالم نمايد

 درس خارج فقه از  ۀ در ابتدای جلس]حوت[اسفند ماه ۴ ای در آيت هللا خامنه ه ھمين جھت رھبر جمھوری اسالمی ايرانب

 دشمنان، تشکر ۀجانب طلبی و تبليغات ھمه انتخابات و ناکام گذاشتن فرصت درخشش مطلوب ملت ايران در امتحان بزرگ

شنبه که  پنج شب.  خوبی ۀماری که اين ھم شد يک بھانحاال آخری ھم اين بي«: جمھوری اسالمی افزود رھبر. کرد

شنبه شروع کرد  داده شد، دشمن از سحر پنج ًاش انتخابات بود، خبر بروز اين ويروس و اين بيماری در قم مثال جمعه

ست، انتخابات بايستيد، در صف رأی دادن بايستيد، آنجا چنين است، چنان ا تبليغات کردن که مردم مبادا برويد در صف

 چند ساعت ترين فرصتی استفاده کردند و نگذاشتند حتی يعنی از کم! مرض ھست، ويروس ھست؛ ببينيد بيماری ھست،

  )٩....(ھدر برود؛
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 ۀتوطئ«:  ستاد ملی مبارزه با کرونا گفتۀ در نخستين جلس]حوت[اسفند ۶ روحانی، رئيس جمھوری ايران روزحسن  و

 اگر فرد مشکوکی ديده شد بايد به. معه، کشور را به تعطيلی بکشندافکنی زياد در جا ھراس دشمنان ماست که با

مبارزه با کرونا تصميم گرفت، آن  اگر موضوعی را ستاد ملی. بيمارستان برود اما ھمه بايد مشغول کار خودمان باشيم

 )١٠(».دتصميم را ھمگی يک امر الزم تلقی کنن

 ء نظام بر اثر ابتالۀوالن عاليرتبؤه حتا چند تن از سران و مسگشته است ک در حالی ايراد" مصلحت آميز "اين سخنان

 :جان داده و بسياری در قرنطينه به سر می برند به کرونا

 مبتاليان به کرونا بود که بر ۀ نيز از جمل، آستانهۀ انتخابيۀدوازدھم از حوز  منتخب مجلس،محمدعلی رمضانی دستک

رضايت شخصی از   پس از آگاھی از ابتالی به اين بيماری باخبری که در فضای مجازی منتشر شده است اساس

  )١١. ( درگذشت،بيمارستان مرخص شد

 به عالئم مشکوک به ويروس کرونا در ءدليل ابتال کشاورزی شھرستان رودبار به رضا پورخانعلی، مدير جھاد

 )١٢(.ترازی رشت درگذش بيمارستان

سفير (استاد سيدھادی خسروشاھی «: انال تلگرامی خود خبر دادک به گزارش خبر آنالين ، دکتر رسول جعفريان در

امروز در بيمارستان مسيح دانشوری به دليل ) تبريزش در ١٣١٧ (، متولد )ايران در واتيکان سابق جمھوری اسالمی

 )١٣(.تبيماری کرونا به رحمت خدا رف

ّسيد محمد ميرمحمدی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ّ که به بيماری کرونا مبتال شده بود، صبح امروز در  ّ

  )١٤(.تبيمارستان مسيح دانشوری درگذش

 به کرونا دار فانی را وداع ءکشاورزی رودبار به دليل ابتال مھندس رضا پور خانعلی، مدير پرتالش و دلسوز جھاد

  )١٥(.تگف

العظمی شبيری زنجانی بر اثر بيماری  هللا آيت و مالی دفتر ئیاجرا ولؤدر پی درگذشت آقای حاج سيد مجتبی فاضلی مس

آزمايش قرار  اند تا مورد معاينه و در صورت لزوم دفتر و بستگان وی تحت قرنطينه قرار گرفته یکرونا کليه اعضا

  .)١٦(بگيرند 

  

   کرونادرگذشت پزشکان و پرسنل بھداری در مبارزه با

 اران به کرونا در ايران جان خويش را گذارده اند مشمولبھداری که حين درمان بيمخبر درگذشت پزشکان و پرسنل 

نرجس خانعلی زاده در   اشرفيه وخانم پرستار،ۀاز جمله درگذشت دکتر رضا کوچکی نيا در آستان. سانسور است

   ابتال به کرونا نبايد گفته شود  ارتباط مرگ آنان باۀ کوچکترين حرفی در بارئیگو. الھيجان 

    اورژانس بيمارستان ميالد الھيجانۀسال ٢۵ نرجس خانعلی زاده، پرستار   : ابتال به کرونامرگ يک پرستار بر اثر

که ذکر کرونا در انتشار اين خبر از  مثل اين( .است که در حين خدمت رسانی به بيماران جان خود را از دست داد

  )١٧!) (دستشان در رفته

 را   اشرفيهۀ پزشک عمومی شاغل در شھرستان آستان- نيا کوچکی  درگذشت دکتر رضاۀثر ضايعأسف و تأبا نھايت ت

و از   محترم آن مرحوم تسليت عرض نمودهۀ پزشکی وبه ويژه خانوادۀدانشگاه علوم پزشکی، جامع بزرگ ۀبه خانواد

دکتر ارسالن ( .لت می نمايمأمس خداوند متعال برای آن سفر کرده غفران واسعه الھی و برای بازماندگان صبر جميل

  )١٨) (علوم پزشکی گيالن س دانشگاهئير - ساالری
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  ن در ايرا]حوت[اسفندماه ١٢ميزان تقريبی شمار مبتاليان به ويروس کرونا تا 

خبرنگار اين رقم را دليل بر آن . به کرونا در ايران شفا يافته اند  تن از مبتاليان١٧٥به گزارش خبرگزاری تسنيم شمار 

مبتاليان در ايران،  زيرا مطابق آمار رسمی.  را در بھبودی بيماران رقم زده استپس از چين رقم دوم می داند که ايران

که  است ، در حالی% ٥٠رقم ھای مربوطه، باالتر از  ميزان شفايافتگان در چين با توجه به. آنان شفا يافته اند% ٢٠

  )١٩. (است% ٤,٤ايتاليا  و در% ٠,٨ جنوبی ريایوھمين نسبت در ک

خاطر عدم زنندگی آن و جلوگيری از ايجاد وحشت ه آرايش خبری ب استن آمار رسمی مبتاليان دراين خبر را با توجه ک

اخبار  زيرا به چين نيز مانند ايران، چه در آمار دادن و چه در. ديگر نيز می توان خواند در ميان مردم به گونه ای

خاطر آزادی ه ب(قابل اعتماد می باشند  تر جنوبی و ايتاليا بيشريایوکه آمار ک در حالی. مربوطه نمی توان اعتماد نمود

  )مطبوعات

است، می % ٢,٦ رياودر ميان مبتاليان به کرونا در ايتاليا و ک که ميانگين جان دادگان ھمين جھت با توجه به اينه ب

 تواند کل مبتاليان می% ٢,٦و با توجه به نسبت بھبود يافتگان که . در ايران نيز تصور نمود توان نظير ھمين نسبت را

  . باشد ھزار تن٧ تا ٦ می بايد ميان ]حوت[ اسفندماه١٢باشد، ميزان مبتاليان به کرونا تا 

  ٢٠٢٠ چ مار٣

  
 :مآخد
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