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  یاسر مختاری
سخنگوی ستاد ملی کرونا در جلسه هفته گذشته  
این ستاد، با انتقاد از شکستن پروتکل های بهداشتی 
در برخی شهرها ازجمله قم و جزیره قشم، نسبت 
به افرادی که پیشگام این موضوع هستند انتقاد 
کرد. این سخنان علیرضا رئیسی، واکنش برخی از 
مسئوالن شهر قم را برانگیخت؛ تا جایی که کار به 
درخواست از رئیس قوه قضاییه برای پیگیری قضایی 

سخنگوی ستاد ملی کرونا کشیده شد.
گرچه به دنبال حواشی ایجاد شده، این معاون وزیر 
بهداشت بود که به خاطر سوءتفاهم و سوء برداشت 
به وجود آمده از مردم شریف قم عذرخواهی کرد، 
ولی عده ای به این اندازه رضایت ندادند و یکی 
از افرادی که از آغاز بحران تا به امروز در میانه 
میدان بوده و از هیچ تالشی برای تدوین و اجرای 
پروتکل های بهداشتی و محافظت از سالمتی و جان 
هموطنانمان کوتاهی نکرده است را آماج حمالت 
بی پایان خود قرار دادند. به نظر می رسد که درچنین 
شرایطی، پافشاری و ایستادگی بر اجرای پروتکل های 
بهداشتی و اصول پیشگیری از بیماری، بر همه 
دلسوزان سالمت مردم و فعاالن جامعه شریف 
پزشکی ضروری است و اگر اجازه دهیم که آنچه 
تا به امروز به دست آورده ایم به سادگی زیر پا 
گذاشته شود، باالجبار باید منتظر امواج بلندتر و 
سهمگین تر بیماری باشیم و بار دیگر، ابتال و جان 
باختن انبوهی از هموطنانمان را به نظاره بنشینیم.

آغاز ماجرا
علیرضا رئیسی در جلسه هفته گذشته ستاد ملی 
کرونا که بخشی از آن به صورت زنده از تلویزیون 
پخش شد، اظهار کرد: »در برگزاری نماز جمعه و 
مراسم مذهبی روزهای اخیر در قم هیچ پروتکل 
بهداشتی رعایت نشده است. فقط ۳۰ درصد از 

شرکت کنندگان از ماسک استفاده کردند.«
وی افزود: »کسانی که با بی مباالتی این برنامه ها را 
برگزار می کنند، بدون تعارف مسئول مرگ مردم 
در پیک بعدی کرونا هستند و باید مجازات شوند. 
این ثواب کردن نیست. اینها دارند آدم می کشند.«

علیرضا رئیسی همزمان با سخنان خود در مورد 
پروتکل شکنی در قم، تجمع اخیر برای ورود به 
جزیره قشم را نیز مورد انتقادات تندی قرار داد اما 
سخنان وی در این رابطه حساسیتی ایجاد نکرد. 
با این حال انتقادات سخنگوی ستاد ملی کرونا در 
مورد برگزاری برخی مراسم  در شهر قم بازتاب 
بسیاری پیدا کرد.  در همین راستا قرارگاه حوزوی 
انقالب اسالمی به اظهارات رئیسی واکنش نشان داد 
و در نامه ای خطاب به سعید نمکی، ضمن »گزاف، 
غیرعلمی و غیرمنصفانه« خواندن سخنان معاون 

وزیر، خواستار عزل و محاکمه او شد.
 قرارگاه حوزوی انقالب اسالمی در نامه خود 
ضمن تأکید بر پیشتازی قم در مبارزه با ویروس 
کرونا و التزام عملی به پروتکل های بهداشتی، 
و  کرده  »قم هراسی«  ایجاد  به  متهم  را  رئیسی 
به  »با توجه  بهداشت نوشت:  به وزیر  خطاب 
اینکه اظهارات گزاف جناب دکتر رئیسی منجر 

به موج جدیدی از »قم هراسی« شده است، از 
حضرت عالی خواستاریم که به جهت صیانت و 
احترام به شخصیت و شئون مردم قم و همه آنهایی 
که در داخل و خارج کشور قم را نماد هویتی 
خود می دانند، ایشان را عزل نمائید و همین جا 
از مقامات محترم قضائی می خواهیم که شخص 
ایشان به دلیل تشویش اذهان عمومی در دادگاه 

صالحه مورد دادرسی قرار گیرند.«

نامه ای خطاب به رئیس دستگاه قضا
اسالمی،  انقالب  قرارگاه حوزوی  نامه  از  پس 
آیت اهلل  به  قم  مردم  » نامه  عنوان  تحت  نامه ای 
رئیسی رئیس قوه قضاییه« منتشر شد که در آن 
اعتراض به سخنان  نیز ضمن  نامه  نویسندگان 
سخنگوی ستاد ملی کرونا از رئیس دستگاه قضا 

خواستار محاکمه وی شدند.
نویسندگان این نامه خطاب به رئیس دستگاه قضا، 
ضمن تاکید بر سوابق شهر قم به عنوان یک شهر 
مقدس، شهر خون و قیام و مادر انقالب شکوهمند 
اسالمی، یادآوردشدند که این شهر از همان ابتدای 
انقالب تا به امروز مورد بغض و کینه دشمنان این 
مملکت بوده است و آنها به بهانه های مختلف سعی 
نموده اند به تخریب و دروغگویی نسبت به این شهر 

مقدس و مردم شریف آن بپردازند.«
در بخش دیگری از این نامه آمده بود: »متأسفانه 
سخنگوی ستادملی کرونا در اظهاراتی کاماًل کذب 
و توهین آمیز که مصداق مجرمانه دارد به مردم 
شریف قم جسارت کرد و آن ها را آدم کش نامید. 
این اظهارات سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
بالفاصله با استقبال رسانه های ضد انقالب و دشمنان 
این ملت و نظام مواجه شد. آیت اهلل رئیسی ریاست 
محترم قوه قضائیه! مردم قم به شدت از این سخنان 
دروغ و سراسر کذب سخنگوی ستاد ملی مبارزه با 

کرونا آزرده و بسیار ناراحت هستند، لذا از جنابعالی 
درخواست می کنیم با کسانی که مسبب این تخریب ها 
و تهمت ها مخصوصا شخص سخنگوی ستاد ملی 
و افرادی که این گزارشات دروغ را به ستاد ملی 
مبارزه با کرونا داده اند و باعث جسارت و توهین 
به شهر قم و مردم شریف قم شدند، برخورد قاطع 
صورت گیرد که دیگر شاهد این تهمت پراکنی ها 
و دروغ پردازی ها نباشیم. قطعاً برخورد قاطع و 
سریع قوه قضاییه در این قضیه، می تواند مرهمی بر 
قلوب آزرده و شکسته مردم قم بابت این جسارت 

نابخشودنی باشد.«

توضیحات سخنگو و عذرخواهی از 
سوءبرداشت ها

این نامه نگاری ها و حواشی به وجود آمده؛ موجب 
شد تا رئیسی از مردم قم عذرخواهی کرده و در 
توضیح آنچه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
عنوان کرده بود، بگوید: »در ارتباط با صحبت های 
من در جلسه ستاد ملی کرونا درباره برگزاری 
سوگواره حدیث غربت و مردم قم سوءبرداشت 
شده است. ما در ستاد همیشه وضعیت شیوع 
کرونا و بیماران کرونایی ۳۱ استان را تحلیل و 
بررسی می کنیم و با توجه به شرایط خاص ایجاد 
شده در کشور، خوشبختانه روند کنترل بیماری به 

ثبات رسیده است.«
رئیسی افزود: »ما نگران ایجاد موج بعدی کرونا در 
کشور هستیم، درباره موج بعدی شیوع کرونا در کشور 
تذکراتی را به استان ها می دهیم و صحبت هایی که 
درباره بحث رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
در قم شد، براساس گزارش های رسیده به ما بود 
و ما موظف به تاکید به رعایت بیشتر پروتکل ها 
در استان ها هستیم. جمالت و نکاتی در جلسه 
اخیر ستاد ملی کرونا مطرح شد که صرفاً قصد من 

تذکر برای رعایت پروتکل ها بود و به هیچ وجه 
قصد اهانت به مردم قم، علما، امام جمعه و سایر 

افراد بزرگ در قم را نداشتم و ندارم.«
سخنگوی ستاد ملی کرونا یادآور شد: »در این زمینه 
اگر از صحبت های من سوء برداشتی شده است، 
قصد ما فقط کنترل بیماری و رعایت پروتکل ها بوده 
و قصد دیگری نداشتم. اگر احیانا صحبت های من 
به مردم استان قم و دیگر استان ها برخورده است، 

صمیمانه عذرخواهی می کنم.«

موج حمایت جامعه پزشکی از رئیسی 
با رسانه ای شدن نامه های اعتراض آمیز علیه معاون 
وزیر بهداشت، کیانوش جهانپور مدیرکل روابط 
عمومی و طالع رسانی وزارت بهداشت در رشته 
تویتی نوشت: »رئیس جمهوری امروز در جلسه 
ستاد کرونا این آیه را قرائت کرد: إن اهلل مع الذین 

اتقوا والذین هم محسنون.«
وی افزود: »آیه شریفه ای که امروز رئیس جمهور به 
خادمین و مدافعان مظلوم سالمت یادآوری کردند، 
تقدیم به دکتر رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا که می دانم صراحت، صداقت و صمیمیتش 
اگر چه برای برخی سخت است اما برایش ذخیره ای 
در دنیا و عقبی خواهد بود. ایستاده ایم چو شمع، 

مترسان زآتشم.«
محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی 
نیز در حمایت از سخنگوی ستاد ملی کرونا در 
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »کسانی که 
به دلیل زیر پاگذاشتن ضوابط و دستورالعمل های 
باید  مردم  جان  تهدید  و  کرونا  ایام  بهداشتی 
خواستار  شوند،  محاکمه  بلکه  و  عذرخواهی 
عزل مسئولی هستند که بر اساس وظیفه انسانی 
و حرفه ای به این شرایط و بی قانونی ها اعتراض 

کرده  است. این ره به کجا می رود؟«
سعید نمکی وزیر بهداشت نیز درصفحه اینستاگرام 
خود ضمن حمایت از سخنگوی ستاد ملی کرونا 
نوشت: »قرار است فرماندهانی که یک سال، غصه 
خوردند، نخوابیدند، بیمار شدند، شهید دادند تا 
در عرصه جهانی افتخار بیافرینند، به درخواست 
قصه  است  این  شوند.  تادیب  پروتکل شکنان 

پرغصه ما«
در همین حال انجمن های علمی مجمع انجمن های 
علمی گروه پزشکی ایران، نیز در بیانیه ای ضمن 
حمایت از رئیسی، چنین برخوردهایی را موجب 
دلسردی فعاالن جامعه پزشکی در دوره سخت 

مقابله با همه گیری کرونا دانستند.
در بیانیه مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی 
آمده است: »الزم می دانیم ضمن حمایت قاطع از 
هشدارها و انجام وظیفه قانونی جناب آقای دکتر 
علیرضا رئیسی بر این نکته تاکید کنیم که آقای دکتر 
رئیسی از جدی ترین و دلسوزترین مدیران بحران 
کرونا از آغاز تاکنون بوده، که نظرات و زحمات 
خیل عظیم کارگزاران بهداشتی و درمانی کشور 
را از دور افتاده ترین روستاها تا مراکز شهرها به 

مسئوالن اجرایی منعکس کرده است.«
ادامه در صفحه 10 

وزیر بهداشت: عدم ایستادگی در مقابل 
پروتکل شکنان، خیانت ملی است
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