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سرمقاله

خبر
از سوی جهانگیری انجام شد

تعیین جانشینان رئیس ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی به
عنوان معین استانها
معاون اول رئیسجمهوری به منظور افزایش
توان استانها در مقابله با کرونا و تسریع در
مشارکت همه جانبه دولت در مقابله با این
اپیدمی طی احکام جداگانهای اعضای دولت
که پیش از این به عنوان جانشینان رئیس ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی منصوب شده بودند را
به عنوان معین در استانهای اعالم شده به آنها
تعیین کرد .به گزارش ایسنا ،در این احکام که
روز سه شنبه به اعضای دولت ابالغ شد ،آمده
است :با توجه به تاکید رئیسجمهوری محترم و
به موجب این حکم به عنوان معین در استانهای
اعالم شده در امر مقابله با کرونا تعیین میشوید.
جهانگیری در این احکام ،تصریح کرده است :با
همکاری تمامی دستگاههای ملی و استانی تا زمان
مهار این اپیدمی و اعالم وضعیت عادی از سوی
ستاد ملی مقابله با کرونا با استاندار و سایر مدیران
ارشد استان به طور موثر و منظم در ارتباط بوده
و مشکالت اساسی هر استان را به ستاد ملی یاد
شده منعکس و در جهت رفع آنها به طور جدی
پیگیری و اقدام کنند .معاون اول رئيسجمهوری
تاکید کرده است :در اجرای این حکم کلیه
دستگاههای اجرایی موظفند همکاری الزم را با
جانشینان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
و معین استان های ذیربط معمول کنند.
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خبر

تحوالت سیاسی ایران در سالی که گذشت

تلنگری به وسعت بشریت
ادامه از صفحه یک
سال  98سال وحدت در حوادث ناگوار
برای همه مردم ایران بود و ضربه آخر آن
یک ویروس بود .یک بیماری که حال و روز
نوروزمان را هم گرفته است.
اما تفاوت این درد با سایر حوادث سال
 98در جهانشمول بودن آن است .گویی
این بار وحدت دردمان با بقیه جهان هم
تقسیم شده است .ما دچار یک درد مشترک
شدیم که صرفنظر از منشاء به وجود آمدن
آن یک تلنگر به کل مردم جهان در عصر
سرعت و ارتباط زده است .کارخانههایی که
پیش از این بیاعتنا به محیطزیست جهان،
بیوقفه کار میکردند به وسیله این هیوالی
کوچک نادیدنی تعطیل شدهاند .خیابانهایی
که آدمها با سرعت از آن عبور میکردند تا
به مقصد خود برسند خلوت شده است .گو
اینکه جهان در یک استراحت عمومی به سر
میبرد .حاال انگار وقت آن رسیده تا از آن
همه عطش سرعت در جهان برای مدتی
کاسته شود .الزم است تا آدمی کمی هم به
خود مشغول شود به بودن و اندیشیدنش
در عصری که فلسفه هم از سرعت بشر جا
مانده است ،فکر کند.
کوید  19پر است از اندوه و هراس از دست
دادن و از دست رفتن و برای مردم جهان و البته
برای مردم ایران شاید که قله سختیهایشان
در سال 98باشد .اما در میانه این اضطراب،
پنجرههایی هم گاهی باز میشوند تا آواز
همگانی از آن طنینانداز شود و انگار این همان
وحدتی است که بشرِ در خود فرورفتۀ عصر
جدید ،آن را گم کرده بود .حاال مجبور است
برای سالمت و بودن خود و دیگران خیلی
چیزها را رعایت کند.
این ویروس میتواند نقطه عطف بشر باشد
نه از آن جهت که انسانهای زیادی را به کام
مرگ بکشاند از آن جهت که به ما یادآوری کند
یک روح جمعیای وجود دارد که برای آن باید
خیر خواست .باید به بودن هم احترام گذاشت
تا رنج مشترک را شکست داد .کووید  19قطعا ً
میتواند مانند همه بیماریهای فراگیر تاریخ،
تنها جان بشری را بگیرد ،اما شاید در عصر
حاضر با همه تحوالت سریعش ،بتواند جان
واحد بشر را تازه کند .همان جانی که در ادبیات
عرفانی ما حتما به نانی و نانها میارزد و چه
چیزی باالتر از آنکه برای نجات یک نفر هم که
شده جان کل بشریت را نجات دهیم .ویروس
کرونا شاید این بار یادمان بیاورد که پاهای همه
ما به هم وصل است و این تکثر عصبی آدمها
در مواقع بحران ،تنها به نیستیشان منتهی
خواهد شد.
سال  98برای همه مردم ایران سال سختی
بود .سالی پ ُرتنش ،پراسترس و مملو از خبرهای
بد .اما به راستی برای ورود به سال  99چه چیز
میتواند همچنان امید را در ما زنده نگه دارد؟
مگر چیزی جز یک درد مشترک جهانی که
شاید مقدمهای باشد برای پیش رفتن به سمت
دنیایی خالی از تقابل و تنافر و تهدید .هرچند
که شعارگونه باشد و یا رؤیایی از جنس شعرها
و نوشتههای زیبا ،اما این همه آن چیزی است
که امروز میتوان به آن امید داشت .امید به
تلنگری که شاید ویروس کرونا به همه بشریت
برای همزیستی مسالمتآمیز و توجه بیشتر به
همه ارکان زیستی بزند .امیدی که میتواند در
سال  99محقق شود ،حتی اگر به اندازه یک
سال دیگر طول بکشد.

سیاستروز
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد

سال غم و شوک

درواقع دولت تدبیرو امید حسن روحانی از
همان روزهای ابتدایی با مشکالت زیادی مواجه
بود و هر سال که میگذشت موانع دوچندان
میشد و روزهای سختتری را در پیشروی
خود میدید .اما سال  ۹۸سالی نبود که بتوان به
راحتی از آن گذشت و از همان ابتدا برای دولت
بحرانساز بود و تا امروز که کشور درگیر ویروس
کرونا شده است همچنان دولت در بحران قرار
دارد .شاید بتوان گفت از ابتدای شروع به کار
دولت حسن روحانی هیچ سالی به اندازه سال
 ۹۸بر این دولت سخت نگذشته است .بعد
از خروج آمریکا از برجام و تنگتر شدن حلقه
تحریمها در کنار حمالت شدید منتقدان داخلی
و اعتراضات اجتماعی فضا دیگر هیچ وقت برای
دولت تدبیر وامید عادی نبود .هر روز این دولت
باید با مشکالت و موانع جدیدی مبارزه میکرد.
کاهش تعهدات برجامی ایران
اردیبهشتماه  ۹۸درست مصادف با اولین
سالگرد خروج آمریکا از برجام ایران با صدور
بیانیهای با اعتراض به بدعهدیهای طرف
مقابل و تعلل کشورهای اروپایی کرد اعالم کرد
که پایبندی خود به تعهداتش در برجام را در
گامهای دوماهه کاهش میدهد .ایران در اولین
گام که در همان  ۱۸اردیبهشت انجام شد پایبندی
به سقف تعیین شده در برجام در خصوص
اورانیوم غنی شده و آب سنگین را متوقف کرد.
در ادامه روند بدعهدی طرف مقابل ،ایران چهار
گام بعدی را نیز عملیاتی کرد و آخرین گام ایران
در  ۱۵دی برداشته شد و آن طور که مسئوالن
سازمان انرژی اتمی اعالم کردهاند در حال حاضر
ایران هیچ یک از محدودیتهای فنی قید شده
در برجام را اجرا نمیکند.
ادامه این روند باعث شد تا شینزو آبه ،نخست
وزیر ژاپن در صدر هیئتی عالی رتبه به عنوان
اولین مقام ارشد ژاپنی پس از  ۴۱سال به ایران
سفر کند و به عنوان میانجی بین تهران و
واشنگتن با رهبر انقالب همچنین رئیسجمهوری
کشورمان دیدارکند .رهبر انقالب در این دیدار
گفت من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ
پیامی نمیدانم و هیچ پاسخی هم برای او ندارم
و نخواهم داد.
شزا آمریکا نسبت به
در ادامه رفتارهای تن 
کشورمان یک پهپاد جاسوسی که متعلق به
نیروی دریایی این کشور بود در حریم هوایی
ایران مشاهده شد که توسط پدافند هوایی سپاه
پاسداران سرنگون شد .این پهپاد جاسوسی
با نام گلوبال هاوک متعلق به نیروی دریایی
ایاالت متحده آمریکا در منطقه کوه مبارک
استان هرمزگان توسط پدافند سپاه پاسداران
انقالب اسالمی مورد هدف قرار گرفت که بعدا
ارتش آمریکا رسما ساقط شدن پهپاد این کشور
توسط سامانه پدافندی ایران را تایید کرد .چند
روز بعد یعنی در اوایل تیرماه  ۱۳۹۸مقامات
منطقه جبل الطارق و نیروی دریایی سلطنتی
بریتانیا در یک دزدی دریایی آشکار ،کشتی
حامل نفت ایران به نام گریس ۱را به بهانه
نقض تحریمهای اتحادیه اروپا علیه سوریه
متوقف و ضبط کردند .مجموعه این عوامل
باعث شد تا یک تنش جدید در منطقه علیه
ایران شکل بگیرد و کشور وارد یک چالش جدید
شود .چرا که چندی بعد در اواخر تیرماه ،روابط
عمومی نیروی دریایی سپاه اعالم کرد نفتکش
انگلیسی «استنا ایمپرو» را هنگام عبور از تنگه
هرمز به علت رعایت نکردن مقررات بینالمللی
دریایی توقیف کرده است.
از اعتراضات آبانماه تا انتخابات مجلس
اما این همه ماجرای سال سخت برای دولت
و مردم نبود .چرا که درست در شرایطی که
مردم به خاطر مشکالت اقتصادی و معیشتی
بدترین روزهای سال را طی میکردند به یک
باره در داخل کشور طرح سهمیهبندی بنزین و
افزایش قیمت آن شرایط را برای آنها سختتر
کرد و این امر درست مانند یک جرقه عمل
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مبارزه با کهنه ویروس فساد بود
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ایرانیان در حالی روزهای پایانی  ۹۸را طی میکنند که حوادث تلخی در آن رخ داد و میتوان این سال را یک سال تلخ در اکثر زمینهها برای کشور تلقی
کرد .سالی که یک شوک عظیم و طوالنی به همه زمینههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی وارد کرد و آنها را تحت تاثیر قرار داد .از ابتدای سال  ۹۸که
سیل بسیاری از استانهای کشور را دربر گرفت مردم سال خود را با غم از دست دادن خانه و کاشانه خود آغاز کردند .در ادامه اما اوضاع چندان رو
به بهبودی نبود هر روز مسئله جدیدی در کشور رخ میداد .بهخصوص در زمینه مسائل سیاست داخلی و خارجی ما شاهد روزهای تلخ ،دشوار و
شوک کننده بودیم .از جمله میتوان به افزایش تحریمها و تنگتر شدن حلقه آنها و همچنین کاهش تعهدات برجامی ایران به دنبال خروج آمریکا از
آن ،اعتراضات آبانماه ،شهادت سردار سلیمانی ،حمله موشکی ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق و سقوط هواپیمای اوکراینی اشاره کرد که هر
کدام به نوبه خود تاثیر زیادی فضای سیاسی کشور داشتند.

ملت ایران
سال جدید را
در حالی آغاز
میکنند که با
کرونا در حال
مبارزه هستند و
به نظر میرسد
همچنان
روزهای سختی
در پیشرو است
کرد و در آبانماه سال جاری شاهد اعتراضات
مردمی نسبت به این تصمیم بودیم .در انتهای
دومین ماه از پاییز یکی از مهمترین رویدادهای
سال  ۹۸به وقوع پیوست و اقدام ناگهانی دولت
در افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد و نیز
سهمیهای شدن دوباره بنزین ،موجب اعتراضات
شدیدی در برخی از شهرها و استانهای کشور
شد.
مجموعهای از آشوبها در اعتراض به افزایش
قیمت بنزین ،حوادث تلخی را در آبان سال ۹۸
رقم زد .اصل ماجرا از نیمه شب  ۲۴آبان شروع
شد که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی ،قیمت بنزین افزایش یافت .متعاقب
اعالم این خبر سلسله اعتراضاتی در کشور به
ویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران ،مشهد،
شیراز ،اصفهان ،قزوین و ...شکل گرفت.
بیخبری بنزینی رئیسجمهوری هم سوژه
بسیاری از رسانهها شد .هنوز ماجراهای حوادث
آبانماه تمام نشده بود و ابعاد مختلف آن از
سوی جامعهشناسان  ،نخبگان و فعاالن سیاسی
در حال بررسی بود که ترور و به شهادت رساندن
سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه توسط
پهپادهای آمریکایی در فرودگاه بغداد در دی ماه
امسال آغازی بر یکی از مهمترین رویدادهای
سال  ۹۸شد .در ساعت یک بامداد جمعه  ۱۳دی
 ،۹۸سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده
اول محور مقاومت و نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در یک حمله هوایی که به دستور
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در فرودگاه
بینالمللی بغداد انجام شد به شهادت رسید.

سردار سلیمانی برای انجام دیدارهای رسمی با
مقامات عراقی و به دعوت آنها وارد بغداد شده
بود و در این سفر ابومهدی المهندس جانشین
فرماندهی و فرمانده میدانی حشدالشعبی و
هشت نفر از همراهان به شهادت رسیدند.
در چنین شرایطی یک هفته پس از شهادت
سردار سلیمانی ،سپاه پاسداران عملیات انتقام
ک موشکهای
ترور شهید سلیمانی را با شلی 
بالستیک به پایگاههای نظامی آمریکایی در
عیناالسد عراق آغاز کرد .یعنی در  ۱۸دی ۹۸
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
با شلیک ۱۳موشک ،پایگاه عین االسد در استان
االنبار عراق را در هم کوبید.
اما گویی قرار نبود ملت ایران تنها عزادار
سردارشان باشند و در حالیکه همگان در بیم
و هراس پاسخ آمریکا به حمله موشکی ایران به
عین االسد بودند ناگهان فاجعهای انسانی در
آسمان ایران روی داد و یک فروند هواپیمای
مسافربری اوکراینی بر اثر اصابت موشک سقوط
کرد و موجب مرگ  ۱۷۹مسافر و خدمه آن
شد .حادثه تلخی که همزمان با عملیات ایران
علیه پایگاه نظامی آمریکا در عراق ،رخ داد.
مجموعه این عوامل فضای سیاسی و اجتماعی
کشور را تحت تاثیر قرار داد سواالت و ابهامات
زیادی که همچنان پاسخ روشنی به آن داده
نشده است .نارضایتیهایی از بررسی و عملکرد
تصمیمگیرندگان در ارتباط با این حوادث ونوع
تصمیمگیری .درواقع مجموعه این حوادث فضای
سیاسی کشوررا هر روز ملتهبتر کرد و انتقادها
نسبت به تصمیمگرندگان بیشتر شد .یعنی

کشور عالوه بر مشکالتی که در سیاستخارجی
با آن مواجه بود حاال در سیاست داخلی نیز
شاهد بروز مشکالتی بود که کار تصمیمگرندگان
و مدیران را سختتر میکرد .آن هم در شرایطی
که قرار بود در پایان این سال یکی رویداد سیاسی
مهم در کشور رخ دهد که آن انتخابات یازدهمین
دوره مجلس شورای اسالمی بود.
انتخاباتی که تحت تاثیر مجموعه این عوامل
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت و
جریانهای سیاسی نتوانستند اعتماد پایگاه
اجتماعی خود را برای مشارکت باال درانتخابات
راضی کنند و در این دوره ما شاهد کاهش
مشارکت سیاسی بهخصوص در شهرهای بزرگ
نسبت به دورههای قبل بودیم .اصالحطلبان به
خاطر ریزش پایگاه اجتماعی خود در طی این
سالها و همچنین موانع پیشپای خود در این
دوره حضوری بسیار کمرنگ داشتند در مقابل
اصولگرایان نیز با وجود آنکه رقیبی حضور
نداشت نتوانستند به یک اجماع کلی برسند
مشارکت را باال ببرند .حاال مجلس آینده کامل
در اختیار این جریان سیاسی است و باید دید
آیا یازدهمیها قادر خواهند بود سالهای بهتری
را برای ملت با تصمیمگیریهای خود رقم بزنند.
آن هم در شرایطی که سال جدید را نیز کشور
با بحران کرونا آغاز میکند و این ویروس کشور
را با مکشالت بیشتری روبهرو کرده است و به
گفته کارشناسان تاثیرات منفی آن در ماههای
آینده بیشتر نمایان خواهد شد .بنابراین به نظر
میرسد ما همچنان روزهای سختی در پیش
خواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت :از محوریترین
برنامههای قوه قضاییه در سالی که گذشت،
مبارزه و مقابله با کهنه ویروس و منفور و
ناامیدکننده فساد در کشور بود.
غالمحسین اسماعیلی در نشستی خبری که
از شبکه خبر سیما پخش شد ،گفت :سال ۹۸
با فراز و نشیب هایی همراه بود البته ملت ایران
با لطف خدا در همه میدانها سرافراز و سربلند
بود و فراز و نشیبهای این سال را با سرافرازی
پشت سر گذاشتند .ما در قوه قضاییه سال
 ۱۳۹۸را با مدیریت جدید و با برنامه تحول
آغاز کردیم و تالش همکاران ما این بود که
مردم ما طعم شیرین عدالت و خدمات قضایی
را بچشند و در این عرصه گام های بلندی
برداشته شد.
وی تصریح کرد :از محوریترین برنامههای
قوه قضاییه در سالی که گذشت مبارزه و مقابله
با کهنه ویروس و منفور و ناامیدکننده به
گزارش ایسنا ،فساد در کشور بود که به لطف
خدا و با تالش و جدیت همکاران ما می توان
ادعا کرد که در مهار این ویروس موفقیتهای
چشمگیری حاصل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت :امروز مردم
شاهد برخورد و مجازات کسانی هستند که
مرتکب مفاسد اقتصادی شدهاند ،هستند.
مردم ما به جای شنیدن اخبار راجع به غارت
بیت المال ،گزارشات مربوط به بازگشت اموال
غارت رفته به بیت المال را می شنوند و گویای
عملکرد مثبت قوه با این کهنه ویروس است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به
مرخصی زندانیان برخی شهروندان دغدغه
امنیت دارند ،آیا تمهیداتی در این رابطه
اندیشیده شده است ،گفت :امنیت شهروندان
دغدغه ماست و در این زمینه با کسی تعارف
نداریم .تمام تالش ما این است که امنیت
شهروندان مان تامین شود و برای اینکه این
دغدغه وجود نداشته باشد تدابیر مختلفی
اتخاذ کردیم و در خود بخشنامه به عده ای که
آزادی آنها برای شهروندان مخاطره آمیز است،
مرخصی داده نمی شود .تمام زندانیانی که
سابقه سرقت داشتند ،با هماهنگی ناجا لیست
این افراد و مکان سکونت و تاریخ آغاز و پایان
مرخصی آنها داده شده است تا تحت نظارت
باشند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرب
و شتم یک زن در پیاده رویی در تهران که فیلم
آن پخش شد و اینکه آیا در این زمینه پروندهای
در قوه قضاییه تشکیل شده و تحقیقات آن به
کجا رسیده است؟ گفت :موضوع را دادستان
شهرری اعالم کرد و یکی از خبرگزاری ها در
نقد خبر امانت را رعایت نکرد و خبر غیر واقعی
منتشر شد .این موضوع مربوط به آبان سال
 ۹۸بوده و موضوع در تهران اتفاق افتاده بود
و فردی که تحت تعقیب قرار گرفته بود مقیم
شهر ری بود و بعد از شکایت خانم شناسایی
شد و نیابتی به شهرری ارسال شد و تفهیم
اتهام شد و به دادسرای تهران معرفی شد و
تحت تعقیب قرار گرفت و بررسی کامل انجام
و اطالعات کامل جمعآوری شد .رسیدگی
دادسرایی آن به اتمام رسیده و پرونده جهت
صدور حکم به دادگاه ارسال شده و منتظر
رسیدگی همکارانمان در دادگاه هستیم.

رئیسجمهوری در مراسم افتتاح قطعات  ۲و  ۳آزادراه شهید همت – کرج:

روزهای سخت خواهد گذشت

رئیسجمهوری در مراسم افتتاح قطعات  ۲و  ۳آزاد راه شهید همت – کرج ،ضمن قدردانی
از تالش همه مهندسان و کسانی که در راه آبادانی ،رفاه و سالمت مردم تالش میکنند،
تاکید کرد :افتتاح پروژههای بزرگ آزادراهی در کشور نشان دهنده میزان توسعه صنعت
جادهسازی و قدرت مهندسی مهندسان ایران اسالمی است.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی روز سه شنبه در این مراسم گفت :از همه کسانی که در
مسیر اجرای این آزادراه تالش کردند ،تشکر میکنم .قطعات  ۲و  ۳این آزادراه که االن افتتاح
شد ،در آغاز این دولت  ۳درصد پیشرفت اجرایی و عملیاتی داشت و  ۹۷درصد آن طی این
 ۶سال در واقع تامین اعتبار و اجرا شده و امروز ما به صددرصد رسیدیم.
روحانی افزود :ان شاءالله از پس فردا یعنی از روز پنجشنبه این مسیر و راه به روی مردم
باز میشود و آن تابلوی قرمزی که به مردم میگفت پایان اتوبان هست برداشته میشود
و مسیر و راه به روی مردم باز میشود و موجب خوشحالی مردم تهران و کرج خواهد شد.
باید به مردم استان البرز تبریک بگویم .به طور کلی در این ماههای اخیر  ۳تا پروژه مهم
را افتتاح کردیم که بسیار اهمیت داشت یکی افتتاح مترو هشتگرد بود که برای تهران و
استان البرز مهم بود و دوم افتتاح آزادراه شمال بود که صنعت جاده سازی و قدرت ایران
را در ایجاد تونل و پل به نمایش میگذارد و سراسر آن جاده  ۳۲کیلومتری که جای آن ۹۰
کیلومتر را گرفته ،یا پل و یا تونل است و این قدرت مهندسی مهندسین عزیز کشورمان را
نشان میدهد که بسیار برای ما حائز اهمیت است .وی ادامه داد :سومین پروژه هم همین

پروژه است که امروز و در آستانه سال جدید افتتاح شد .تقریبا  ۳سال است که هر سال
به آقای نوبخت میگوییم که آیا این اتوبان افتتاح میشود؟ ایشان هم همیشه قول میدهد
و میگوید که تالش میکنم تا عید افتتاح شود یعنی از نوروز  ۲سال پیش ایشان هرازگاهی
میگفت من تالش میکنم امسال افتتاح شود و الحمدالله با کمی تاخیر افتتاح شد.
روحانی تصریح کرد :اعالم شد بیش از ۹هزار میلیارد تومان حدود  ۱۰هزار میلیارد تومان
برای این آزادراه هزینه شده که گفتند ارزش فعلی این آزادراهها  ۲۵هزار میلیارد تومان است
بنابراین یک سرمایه بسیار خوبی برای مردم عزیز ما هست .از هر فرصتی باید استفاده کنم
و از این فرصت هم میخواهم استفاده کنم از پزشکان  ،پرستاران عزیزمان و از همه کادر
درمانی و بهداشتی که شبانه روز مشغول تالش هستند و جان بسیاری از هموطنان ما را
نجات دادند و االن هم در حال درمان بیمارانی هستند که در بیمارستان بستری هستند،
تشکر نمایم .برای همه بیماران آرزوی شفا میکنیم ،و به همه پزشکان و پرستاران خداقوت
میگوییم و در برابر آنها تعظیم میکنیم .رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :این روزهای سخت
خواهد گذشت و این غم به پایان خواهد رسید و ان شاءالله به کمک و همت مردم و پزشکان
از این روزهای سخت هم عبور میکنیم .خداوند به ما توفیق میدهد ،شفا دست خداست،
آینده کشور و عظمت ما هم دست خداست و توجه ما باید کامال به خداوند عظیم و بزرگ ما
باشد .امسال جسم ما از اماکن متبرکه مقداری فاصله دارد به دالیل بهداشتی ما نمیتوانیم
به اماکن متبرکه مشرف شویم اما روح ما از هر سال به آنها نزدیکتر است و مخصوصا

امسال و روز اول فروردین به نام موالی ما حضرت موسیبنجعفر(ع) است و فرزندان عزیز
و بزرگوار او از امام هشتم (ع)گرفته تا حضرت معصومه (س) تا شاه چراغ و بسیاری از
اماکن متبرکه ما از فرزندان آن بزرگوار هستند.
روحانی گفت :ان شاءالله خیر و برکت برای مردم ما و دلهای ما متوجه حق خواهد بود
و خداوند ما را یاری خواهد کرد .ملت ما همیشه روزهای سخت را گذرانده و ان شاءالله از
این روزهای سخت هم عبور میکند و ملت ما در سال  ۹۹جبران خواهد کرد مشکالتی که
برخی از مردم در پایان سال  ۹۸به خاطر این بیماری در کسب و کار آنها ایجاد شده و مردم
همیشه یار همدیگر بودند و این روزها بیش از همیشه باید همدیگر را یاری کنند.

