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وزیر بهداشت در نامه ای  خطاب به رهبر معظم انقالب :

هراسیازهجمهبیمارینداریمویقینامهارشمیکنیم
وزیر بهداشت در نامه ای به رهبر معظم انقالب ضمن قدردانی از 
حمایت های معظم له، گزارشی از وضعیت شیوع کرونا در کشور و 

تالش مدافعان سالمت برای شکست این بیماری ارائه کرد.
به گزارش سپید به نقل از خبرگزاری صد او سیما، متن نامه سعید نمکی 

به حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:
حضرت آیت ا...خامنه ای 

مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(
سالم علیکم.

به استحضار می رسد: 
فراز اول فرمایشات حکیمانه امروزتان که همچون پیش، مایه وفاق و 
همگرائی ملی بود پس از چند هفته تالش شبانه روزی و نفس گیرمان 
در مدیریت بیماری کرونا بخصوص در استان های مرزی و پرمشکل 
کشور که به لطف پروردگار به مهار نسبی آن نیز انجامید، بارانی لطیف 
بود بر تنهای رنجور و دل های داغدیده مان، اما آهنگ محزون صدایتان 
در فراز دوم که غمگینانه از افتادن آتش دوباره بیماری بر نیستان وجود 
هموطنانمان گفتید و سوز دل مهربانتان را از داغ فقدان عزیزانمان بر 
زبان جاری فرمودید وجودم را گداخت و نگاشتن سوز دل را تنها 

راه عالج این رنج جان گداز یافتم.
اگر در دوره اول بیماری سربازان حضرتعالی به عنوان مدافعین سالمت 
در کنار دیگر عزیزان دست آوردی شگرف در اوج تحریم و تنگدستی 
نثار ملت شریف ایران کردند، عالوه بر همه جان فشانی ها، همدلی ها و 
هم افزائی های مردم و کارگزاران نظام، حمایت های بزرگ منشانه رهبری 
مهربان و فرزانه بود که یقین دارم در تاریخ این سرزمین به عنوان برگ 

زرین بی بدیل، جاودانه به یادگار خواهد ماند.
اینجانب به عنوان سربازی کوچک که از روز های قبل از ورود بیماری به 
کشور خدمتگزار بوده ام و یاد هر روزش را در دفتر خاطراتم می نگارم، 
گرانبهاترین اوراق این نگارش را سرشار از ردپای کالم، عمل و محبت 

حضرتعالی می بینم و امروز که پس از آن همه بردباری و حمایت، 
به جای شادمانی و رضایت، اندوه در آهنگ صدایتان می شنوم، برایم 

بسیار  بسیار غم انگیزست. 
قبل از این موج جدید بالخیز، پیش بینی ایام را به دلیل غفلت های 
ساده انگارانه به محضرتان تقدیم کرده بودم دلم نمی خواست آنچه 
می دیدم، تحقق یابد. دلم می خواست در عالم پیش بینی و رویا بماند 
همچون انسانی که خوابی تلخ می بیند و در عالم بیداری خوشحال 
می شود که خواب بود، ولی متأسفانه به حقیقت پیوست. اما بگویم 
عزیز دل، هنوز دیر نشده است. تا خدا هست که یاریمان کند، شما 
هستید که نصیحت و دعایمان کنید، مردمی هستند که حرفهایمان 

را بشنوند و همراهیمان کنند، قوای سه گانه ای هستند که دست در 
دست هم حمایتمان کنند، نیرو های مسلح، سازمان های مردم نهاد و 
خیرینی هستند که دستمان را بگیرند، جوانان و دانشگاهیان فرهیخته ای 
هستند که در راه پیشگیری و درمان، معجزه خلق کنند، مدافعین عاشق 
سالمتی هستند که مهر بورزند و خسته نشوند، مادران و پدران شهدائی 
هستند که دعای نیمه شبانشان عطر دل انگیز کاروانمان باشد، هراسی 
از هجمه بیماری نداریم و یقین داریم که مهارش می کنیم و بی تردید 
دوباره بر می گردیم به روزهائی که مردم عزیز کشورمان با سالمتی 
و شادمانی در کنار هم زندگی کنند و دیری نخواهد پائید تا بر چهره 

نازنین فرمانده مهربانمان لبخند رضایتمندی بنشانیم. انشااله.

 ادامه از صفحه 2 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سومین توصیه، »توجه به مسائل 
کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن به حاشیه ها و 
و  دادند  قرار  تأکید  مورد  را  فرعی«  مسائل  به  دادن  اولویت 
افزودند: »در شرایط کنونی، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلی 
کشور عبارتند از »تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی 

و مالی، و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت.«
»موضوع  کردند:  تأکید  اجتماعی هم  مسائل  زمینه  در  ایشان 
»مسکن« به عنوان یک مسئله بسیار مهم و کلیدی، مسئله »ازدواج 
جوانان و راههای تسهیل آن«، مسئله »فرزندآوری و جلوگیری 
از حرکت کشور به سمت پیری جمعیت« و مسئله »مدیریت 
فضای مجازی در کوتاه مدت و میان مدت« از دیگر مسائل 

اصلی کشور هستند.«
رهبر انقالب اسالمی توصیه چهارم خود به نمایندگان مجلس 
یازدهم را به »تعامل و هم افزایی قوا« اختصاص دادند و گفتند: 
»نقشه کلی تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرایی و قوه قضاییه به 
اینگونه است که آنها باید مصوبات مجلس را به صورت دقیق 
و کامل اجرا کنند و هیچگونه تعللی در این زمینه جایز نیست.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: »این تعامل از جانب مجلس 
نیز باید به اینگونه باشد که در مصوبات، ظرفیت ها و واقعیت های 

کشور در نظر گرفته شود.«
ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس تأکید 
کردند: »روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع 
باشد، یعنی سؤال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته 
باشد اما توهین و دشنام و نسبِت بدون علم به دولتمردان به هیچ 
وجه جایز نیست و برخی از این نسبت ها حرام شرعی است.«
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: »حضور وزرا در یک 

ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار 
بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: »از برخوردهای احساسی 
و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، 

خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.«
ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند: »مردم از 
مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن رادارند و 
به شدت با مجادله و گریبان گیری و تشنج میان قوا مخالف 
هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاه ها برای 

افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است.«
رهبر انقالب اسالمی، اتحاد و انسجام داخلی و یک صدایی در 
برابر جبهه گسترده دشمن را تکلیف همه مسئوالن و قوا برشمردند 
و افزودند: »امروز جبهه دشمن که خبیث ترین و قبیح ترین آن 
امریکا است، تمام توان سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی خود را 
برای به زانو درآوردن ملت قوی ایران به کار گرفته است و در 
چنین شرایطی حتی با وجود اختالف سلیقه و نظر در داخل، 
در مقابل دشمن یاوه گو باید دست به دست هم بدهیم و یک 

سخن گفته شود.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای نقش نظارتی مجلس را بسیار مهم 
و حیاتی دانستند و خاطرنشان کردند: »این نقش باید با متانت، 

خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود.«
ایشان همچنین با اشاره به سال آخر دولت گفتند: »سال آخر 
دولت ها معموالً سال حساسی است و باید مراقبت شود که 
پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود و بر همین اساس اعتقاد 
راسخ دارم که دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام 
دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت 

وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند.«

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: »در شرایط حساس سال 
آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه فضا را 

به گونه ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین مرکز پژوهش های مجلس و 
مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان را دو مرکز بسیار مهم برشمردند و 
بر لزوم استفاده مطلوب از دیدگاه های کارشناسی مرکز پژوهش ها 

تأکید کردند.«
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان، گسترش مجدد 
بیماری کرونا و جان باختن روزانه تعداد زیادی از مبتالیان را 
حقیقتاً غم انگیز خواندند و با تجلیل چندین باره از خدمات 
درخشان و فداکاری های کادرهای درمانی که بعضی از آنها نیز 
در راه خدمت به مردم به بیماری مبتال شدند و یا جان باختند، 
گفتند: »با وجود این خدمات، بعضی افراد حتی کار ساده ای 
مثل ماسک زدن را انجام نمی دهند که من واقعاً از آن پرستاری 

که فداکارانه در حال ارائه خدمت است خجالت می کشم.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به واقعیت تلخ دور شدن کشور 
از موفقیت اولیه در مقابله با کرونا، خطاب به همه دستگاه ها، 
گروه های خدمت رسان و آحاد مردم تأکید کردند: »همه نقش 
خود را به بهترین وجه ایفا کنند تا در کوتاه مدت زنجیره سرایت 

را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات برسانیم.«
ایشان مشارکت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه در 
آستانه ماه رمضان را بسیار با ارزش و گره گشا از زندگی قشرهای 
ضعیف دانستند و افزودند: »این نهضت تعاون و احسان باید 
رشد و توسعه پیدا کند و هر کس به هر شکل که می تواند کمک 

و مراقبت کند که کسی از نیازمندان از قلم نیفتد.«
رهبر انقالب اسالمی در پایان همگان بویژه جوانان را به دعا و 

توسل عمومی به درگاه خداوند متعال برای دفع بال فراخواندند..

خبـر


