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 کرونا مسئله ای زودگذر /سیاسی تحلیل آموزش

العاده نیست؛ از این حوادث در گذرا است، یک چیز فوقی مسئله یک مسئله

خواهم مسئله را خیلی کوچک بگیرم امّا خیلی آید. البّته من نمیکشور پیش می

-ای است پیش آمده، یک مدّتی است هم بزرگش نکنیم مسئله را. یک قضیّه

این برای کشور وجود خواهد  -شاءاهلل خیلی طوالنی نخواهد بودمدّتی که ان

رود. تجربیّاتی که ما در این زمینه به دست بندد و میداشت، بعد هم رخت برمی

کنند و در واقع یک ها میکنند، دستگاهآوریم و فعّالیتی که مردم میمی

 .تواند یک دستاورد باشدگیرد، این میرزمایش عمومی در این زمینه انجام می

 های روشندل

هلل امْرَاً رَحِمَ ا»کند: حضرت امیر)ع( که درود خدا بر او باد در ضمن حدیثی، نکته مهمی را به مومنان گوشزد می صبح نو:

رود... ه کجا میبو  هبرای چه آمد خدا رحمت کند آن کسی را که بداند از کجا آمده،«. عَرِفَ مِنْ اَینَ و فی اَینَ وَ اِلی اَینَ

خورشیدی به بایگانی  ۹۸روند که به همراه سالشوند و میهای تقویم به روزهای پایانی خویش نزدیک میورق حاال که

ت و پا  در یأس دسرو نداشته باشیم، یقیناًتاریخ بپیوندند، اگر وضع حال را با گذشته مقایسه نکنیم و چشم به آینده پیش

در .حاال همکه با نشانه قدرت خلقت؛ سیل و بارندگی شروع شدسال چندان راحتی نبود. سالی  ۹۸خواهیم زد. سال

قتصادی نگین ابین دو رخداد هم موضوعاتی مانند فشار سروزهای پایانی خویش دوباره، ضعف بشر را به رخش کشیده. 

پذیر جامعه است در کنار رخدادهای دردآور دیگری مانند شهادت سردار قاسم اش روی دوش بخش آسیبکه عمده

 رحمت خدا بر ردیم.به حدیث علوی ابتدای متن باز گ یمانی و سانحه هواپیمای مسافربری، کام ایرانیان را تلخ کرد.سل

ایم، درد و تلخی این رود. اگر ندانیم کجا هستیم و از کجا آمدهکسی که بداند کجاست و از کجا آمده و به کجا می

طور خاص طور عام و یک دهه گذشته بههه گذشته بهدان در چهار مان نخواهد گذاشت. مسیری که ایرانیرخدادها راحت

ها کند و تند شده اما فرد است که نظیر هم ندارد. هرچند سرعت طی مسیر در این دههای منحصر بهاند، تجربهپیموده

ها هم ، گردنهها بیشترقدر موفقیتوضعیت فعلی همواره نسبت به گذشته، نه یک که چند سر و گردن باالتر بوده. هر

ای های سهمگین، آیندهگذرد و با اندوخته تجربیات این گردنههم می ۹۸صعب العبورتر. سال سخت وتر و صعبسخت

 های روشن کرده.های سخت و سهمگین نویدش را روانه دلای که از پس گردنهکشد. آیندهروشن انتظارمان را می

 ایران پیشکش مردم بیچاره آمریکا را درمان کنید کمک به

رخی باست و  در حالی که دولت آمریکا به شدت سرگرم پنهانکاری درباره شیوع ویروس کرونا در این کشور: کیهان

ه با برای مقابل کنند، دونالد ترامپ گفت آمریکا آماده کمک به ایرانمقامات محلی نسبت به این موضوع اظهار نگرانی می

 .بحران کروناست

وزیر ایرلند در کاخ سفید، گفت که برخی کشورها، از جمله ایران، به دلیل شیوع دار با نخستترامپ، در حاشیه دی

ایم. اگر آنها ویروس کرونا در وضعیت بحرانی هستند. ما بهترین پزشکان جهان را داریم و به ایران پیشنهاد کمک داده

لی است که انتشار آمار و اخبار مربوط به شیوع این اظهارات در حا .ها کمک کنیمشویم به آنبخواهند، ما خوشحال می
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اعالم شده است. مقامات آمریکایی حتی بر سر راه مبادالت دارویی ایران نیز کارشکنی « محرمانه»کرونا در آمریکا، 

ک رود بیش از یآندی اسالویت مقام سابق وزارت بهداشت آمریکا اخیراً در توییتی هشدارآمیز نوشت: انتظار می .کنندمی

توانیم تست میلیون تلفات در آمریکا به خاطر شیوع ویروس کرونا داشته باشیم؛ چون ویروس محدود نشده و ما حتی نمی

اگر قرار باشد کسی  دالر است. 1331هزینه تست کرونا در آمریکا، همچنین کئی پورتر نماینده کنگره گفته است:  .بگیریم

کنند چون درصد مردم آمریکا به پزشک مراجعه نمی 33این در حالی است که هزار دالر است.  4قرنطینه شود، هزینه آن 

هزار شهروند این کشور فقط در اثر بیماری آنفلوآنزا جان خود  6۹به ادعای مقامات آمریکایی،  .پول این هزینه را ندارند

وضعیت اضطراری اعالم کرد که  اخیراً شهردار نیویورک به خاطر بحران شیوع کرونا، در این شهر .اندرا از دست داده

ماه ادامه پیدا کند. مدیر اداره بهداشت ایالت اوهایو نیز احتمال داد که یکصد هزار نفر در این ایالت، به  6ممکن است تا 

 .ویروس کرونا مبتال شده باشند

رابر بیشتر از ب 10کرونا های واگیردار آمریکا نیز گفت کشندگی ویروس آنتونی فائوچی مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری

نگره آمریکا در ایلهان عمر نماینده ک .آنفلوآنزای فصلی است و وضعیت شیوع این بیماری در آمریکا بدتر خواهد شد

آموزی که غذای میلیون دانش 22همین زمینه گفته است: با تعطیلی مدارس آمریکا به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا، 

خانمان که برای هر وعده غذا میلیون نفر بی 44در آمریکا  .اهند ماندکردند، گرسنه خوریافت میشان را در مدرسه دروزانه

تر از ویروس کرونا برای مردم آمریکا، شخص رسد خطرناکبا این اوصاف به نظر می .کنندگیرند، زندگی میکوپن می

 .ترامپ باشد

 روسیاهان و روسپیدان کرونا

که برای  جتماعیتمام بیماری ها، مرگ و میرها و مشکالت روحی ، عاطفی، اقتصادی و ا ویروس کرونا هم با خراسان:

اند ما آن چه می مکشور جهان به وجود آورده در آینده نه چندان دور از بین می رود ا 120کشور ما و تاکنون بیش از 

 ودنمایی میونا خه پس از نابودی کردرس ها، عبرت ها، تلخی ها ، شیرینی ها و البته روسیاهی ها و روسپیدی هاست ک

 کردند  روعش« م نماگرگ آد»عده ای در بحبوحه بحران کرونا که ذهن و جان و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد  کند.

 در هر معموال که زالوها معدود این ، مردم نیاز مورد موارد دیگر و کننده ضدعفونی مواد و دستکش و ماسک احتکار به

ای حرص و اهی هدنبال صید مز آب گل آلود نظام ناکارآمد توزیع، کمبود نظارت و مشکالت به وجود آمده به شرایطی ا

ی بگری و دست از چپاولطمع و بی انصافی خود هستند حتی در این مقوله که با جان و سالمت مردم مرتبط است، 

ر انون گرفتاقچنگ  روح و روان و سالمت مردم در رحمی و مکیدن خون مردم برنداشتند. تعدادی از این بازی کنندگان با

 . شدند که امیدواریم هرچه سریع تر به اشدّ مجازات قانونی محکوم شوند و احکام شان اجرایی شود

گروهی نیز از سرخودشیفتگی یا جهل یا خودنمایی یا اظهارفضل یا عناد تا توانستند بر طبل ناامیدی و ترساندن مردم 

کوبیدند و اطالعات درست و غلط را به هم آمیختند و از کرونا بیماری غیرقابل درمان و کشنده  1۹وید درباره بیماری کو

ای ساختند که متاسفانه برخی از هموطنانمان بر اثر استرس و فشار روحی ناشی از این اطالعات غلط و هجمه کرونایی ، 

ردگی شدند! گروهی نیز از آشفته بازار به وجود آمده بی آن که آلوده به این ویروس بشوند، دچار اضطراب و گاه افس

سوء استفاده کردند و تقلب را این بار در مواردی به کار بستند که جان و سالمت مردم را تهدید می کند، اینان نیز مثل دو 

 به بیشتر فشار و تلخکامی باعث ، جامعه دوش  گروه قبلی و همه آنانی که به جای کمک به مردم و برداشتن باری از
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 اما میان این در.اند الهی درگاه ملعون هم و مردم مطرود هم که روسیاهانی هستند، کرونا روسیاهان جزو شدند مردم

وطنان خود و رهایی از این بیماری انجام هم و کشور به کمک برای توانستند هرکاری که هستند و بودند مردمی

برخی مواد ضدعفونی کننده خریداری و به ختیار رهگذران گذاشتند، دادند.برخی کاسبان، ماسک و دستکش رایگان در ا

گروه های امدادی اهدا کردند، عده زیادی با رعایت نکات توصیه شده بهداشتی در خانه و اماکن عمومی به کنترل بیماری 

و جز برای کارهای ضروری از خانه بیرون نیامدند تا از سرعت شیوع کرونا  کمک کردند، بسیاری در خانه ها ماندند

کاسته شود که اثر مثبت آن را این روزها در برخی شهرها می بینیم، بعضی در قالب گروه های جهادی هرچه الزم بود و 

د، برخی از مردم شاخه گل هست برای مردم انجام می دهند، برخی مالکان اجاره مغازه های خود را به مستاجران بخشیدن

به دست به خدا قوت سربازان و رزمندگان خط مقدم جنگ با کرونا در بیمارستان رفتند و ...و اما روسپیدترین انسان ها 

در کمک به مردم و تالش ایثارگرانه ، خداباورانه و انسان دوستانه به درمان هموطنان مبتال به کرونا سپیدپوشان نیک 

ری هستند که در اوج سختی ها و گرفتاری های مردم و کمبودهای لوازم بهداشتی به خاطر تحریم های اندیش و نیکوکردا

ناجوانمردانه مدعیان حقوق بشر ، دور از خانه و خانواده و همسر و فرزندان، جان برکف گرفته اند و در خط مقدم این 

 جبهه لباس خدمت پوشیده اند. 

 کسی از جنگ با کرونا معاف نیست

فشارد. از گیرد، اما گلوی نحیف ضعفا را شدیدتر میهرچند بالی کرونا دامان صاحبان قدرت و ثروت را هم می الت:رس

 ما یک تفاوتافروش و کارگر و راننده، همه با کرونا درگیرند، وزیر و نماینده مجلس و پزشک و پرستار گرفته تا دست

منیت اکشد، اما در دسته دوم، عالوه بر جسم، را به چالش میعمده دارند. ویروس منحوس، سالمت جسمی دسته اول 

یک. ماجرای  هایی هست:باره گفتنیکند. دراینگیرد و به زندگی یک خانواده حمله میمالی و روانی را هم هدف می

را هدف ا تک آحاد ملت ما و برخی از ملل دیگر دنیکرونا که به روایت مسئوالن در صدسال اخیر نمونه نداشته، تک

ها، جوانان ریههای متعدد داوطلبانه، خیگرفته و زمانی که یک ملت مورد خطر باشد، یک ملت هم باید دفاع کند. فعالیت

اند، های امدادی و بهداشتی مشغولکسانی که این روزها خود را سپر جان دیگران کرده و به فعالیتمعتقد و فداکار و همه

سیج یاز به یک بنوطنان، جان خود را فدا کردند. مدیریت مسئله کرونا ه برای دفاع از همگیرند کدر ردیف کسانی قرار می

های خوبی از آن تاکنون به وقوع های برجسته کشورمان در این حوزه، نمونهها و ویژگیملی دارد که با توجه به ظرفیت

 .پیوسته است

گیری از هایی که کارشان پیشتادها و قرارگاهکنار پیشبرد امور ستری ایفا کند. در دو. دولت باید در این برهه، نقش پررنگ

ن هر حوزه، های تخصصی اصناف و مشاغل تشکیل شود و با حضور فعاال، باید کارگروهابتال به بیماری و درمان آن است

که مشاغل خرد ویژه آنبه صناف بررسی و فورا اجرا شود.اهای به حداقل رساندن خسارت وشهای جایگزین و رحلراه

اند. در این حوزه تاکنون اقدام دیدهگذراندند، بیشتر آسیبسختی روزگار میو شبه مشاغلی که در شرایط عادی هم به

هزینه از ای ملی است که عبور کمایم، مسئوالن ارشد دولتی باید بدانند که کرونا مسئلهمؤثری از سوی دولت شاهد نبوده

که بحران کرونا فقط مربوط به وزارت بهداشت و درمان نیست، بلکه در طلبد، ضمن آنمی هم عزم و ابتکارات ویژهآن

 .ویژه کار، تعاون و رفاه استها بهحوزه فعالیت بسیاری از وزارتخانه
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 نفس تنگی کرونایی ما را غافل نکند

گاه ما به ین موجب شده نبا ویروس کرونا تنگ شده و به خس خس افتاده است و هم ۹۸نفس های پایان سال  فارس:

 .ها را فراموش کنیماش را می گذرانیم نیز کرونا زده شده باشد و بسیاری واقعیتسالی که روزهای پایانی

نی ت و خوش بیار اسالبته متأسفانه منفی بافی و آیه یاس خواندن ویژگی غالب جامعه ماست که هم افزایی هم در آن بسی

 !خیالی تعبیر می شود و امیدوار بودن به سادگی و خوش

 .ندازدکنت ادیدن برخی و فراموشی برخی دیگر موجب قضاوتی ناروا خواهد شد که شاید زبان شکرگزاری ما را به ل

تباه اثر یک اش نی درسیل، حوادث آبان، ترور سردار و قهرمان بلندآوازه کشورمان شهید سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکرای

ند زد.تلخی هایی که را با تلخی ها و اُفت های تکان دهنده پیو ۹۸اهم حوادثی بود که سال عجیب و سرانجام هم کرونا، 

نتهی به مماه  بصورت دومینویی و در پنج "اگر چه در درونش فرصت هایی را خلق کرد یا می توانست بکند چون غالبا

 .آخر سال رخ داده ممکن است جمع بندی نادرستی را به ما القا کند

 :زانها عبارتند آنگاه کنیم صحنه های پر شکوه و شیرین بسیاری را نیز مشاهده خواهیم کرد که اهم  ۹۸ه کل سال ولی اگر ب

النه و در های خلیج فارس از سوی سپاه و واکنش منفعآمریکا بر فراز آب« گلوبال هاوک»سرنگون کردن پهپاد متجاوز : 1

 گوشه رینگ ترامپ

ه توقیف بدر پاسخ  در هنگام عبور از تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه و« ایمپرو استنا»توقیف نفتکش انگلیسی : 2

 "1گریس"نفتکش ایرانی 

 حمله پهپادی انصاراهلل یمن به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان و شوک منفی به بازار نفت جهان: 3

 اطالعات سپاهدستگیری سرشبکه کانال تلگرامی آمدنیوز از سوی سربازان گمنام سازمان : 4

ا رلهی دیگر یوم ال وتجلیل و تشییع بی سابقه پیکر شهید سلیمانی که وحدت و همدلی بی نظیری را در ایران رقم زد  : ۵

 خلق کرد

 .ادیا نشان دا به دنحمله به پایگاه استراتژیک آمریکایی عین االسد که توان مقابله و بازدارندگی ایران اسالمی ر: 6

 ی امان با مفسدین اقتصادی و آغاز رویکردی نو و امیدبخش در قوه قضائیهادامه مبارزه ب: ۷

های  س آفرینیانتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی که به رغم تالش های بی وقفه دشمنان خارجی و یا : ۸

 .برخی در داخل برگزار و نوید بخش تغییرات سازنده ای در داخل شد

 

 


