
 اجرایی مقابله باآیا سپاهیان پاسدار وعوامل بسیج، دانش پزشکی و
 !؟بود بی خبر ، ملتداشتند ویروس بیماری کرونا را

 امیرجواهری لنگرودی

 

کهکمبودامکاناتبرایمقابلهومهارشیوعویروسکرونادراستانگیالنمنجردرحالی

شده،مردموجوانانباهمیاریهمهابهبروزفاجعهواعالموضعیتقرمزدرشهرستان

هایتشکیلکانون.کاریدولتراجبرانوبهیاریهمنوعانخودبشتابندبرخواستهتاکم

خودگردانباخودمدیریتیمردمیبرایتهیۀامکاناتوپولبرایخریدماسکوگانو

گریمردمیهمچنیندخالت.هایموفقوزبانزداینکارهاستدرلنگرود،ازنمونه...

هایمردمیجوانانهاازدیگرفعالیترسانیبهبیمارستانها،کمکدربستنورودیشهر

اینروزهاست گیالندر بیدرحالی. درحرکاتینمایشیو بسیجهم تأثیرسعیدرکه

هایخودراازآننهادهابهنامخوددارد،مردممشخصاًصفوکمکمصادرۀاینتالش

 به سالوابسته در که جداسپاه نداشته، کاری مردم سرکوب و غارت جز گذشته های

 .کنندمی

کهدنبالمیخبر این،نزدیکبهسپاهپاسداران،"گزاریتسنیمخبر"رتیتکردمدرهارا

میخبر عملیاتیۀفرماند»:کندجلبنظر استانگیالنگفت۶۱لشکر سپاه آماد: ۀسپاه

کنترلاینویروسدرسطحاستانگیالنهایاجراییبرایجانبهبادستگاههمکاریهمه

گفتهسرهنگپاسداربهروزدولتی .«است نیروهایلشکرعملیاتیسپاهگیالندارای»:

توانمندیالزمبرایکمکبیشتربهکادردرمانیاستانوجلوگیریازشیوعکروناهستند

کادردرمانیهایالزمبرایهمکارینیروهایلشکرعملهماهنگیو یاتیسپاهگیالنبا

 .«رشتدرحالانجاماستبیمارستانرسولاکرم

نظامیسپاه آماداینمقام نیروهایسپاه اینکه بیان کادردرمانیۀبا کمکبه فعالیتو

اینموضوعپساز»:بیمارستانرسولاکرمبرایمبارزهباویروسکروناهستندگفت

موافقتنمایندجمع عملیمیۀبندیو گیالن استان در درمان .«شودوزارتبهداشتو

تاریخدیگریایضاً(۶) گیالنۀفرماند،در هر پایگاه بسیج را یک پایگاه سالمت سپاه



جهادی تمام فعاالن و دلسوزان کنی ویروس کرونا نیازمند کار یشهر»: دانست و گفت

درنشستمشترکپورسردارمحمدعبدهللاازقول،رشت خبرگزاریتسنیم .جامعه است

پزشکیگیالنبا علوم دردانشگاه کرونا با محوریتاجرایطرحبسیجملیمبارزه با

ای به مینکهسالمتینقشمهمیدرپویاییواشاره ایفا ،نوشتکندنشاطجامعه با»: سپاه

امکاناتو درجامعهظرفیتبسیجتمام گسترشویروسکرونا با برایمقابله هایخود

دارد «آمادگی . شدهوی مدعی ریشه۰۲»: برای جهادی کار ویروسکروناروز کنی

زماننیازاستوتمامفعاالنودلسوزانکشوربایدتوانخودرادراینحوزهمعطوف

 (۰).«کنند

سپاهکجایکاراست؟آیا»:بایدپرسیدباتوجهبهایندوخبروادعاهایفرماندهانسپاه

رشدۀبهبهانبرداردوخیزبهجلوخواهددرشرایطگیجیوغیبتآپاراتدولت،سپاهمی

ایکهازاخبارنخستیننتیجه«!عهدهگیرد؟رسیاسیکلاستانرابۀویروسکرونا،ادار

برمیفوق کهالذکر است این آید می»: ورود وسپاه خدماتصرفاًکند ارائهلجستیکی

.«دهدمی

شناختیکهنسبتبهکارکردسپاهاست؛وتجربهوباتوجهبه:اماپرسشاساسیایناست

،وناکهنیازمندکارشناسیوعملیاتدرمانیداردرویروسکمقابلهومهاربحرانشیوع

متخصصهایجاینهادهاوسازمانگیالناستاندرماجراباشد؟ۀچرابایدسپاهدرمیان

از وسازمانکجاست؟ شهری خدمات تا درمان و بهداشت سازمانهای هاهمکاری

سپاهوحاالکهچهحرفجدیداریمبهمردممنتقلکنیمجاتیامسئولیناستانی،واداره

بسیج جنبههمبخواهند کارۀ قبضهای به درآورۀرا ؟دنخود که است این از جز

همیاری خودگردان در مهار و مقابله با کرونا در  برای شدن مردم و جوانان متشکل

!؟مانند آتشفشانی زیر پای نظام است، هراسانند که شهرها

 

تجربۀدخالت دراستانگیالن،پاسدارانسپاه تنها ۀجایجایکشور،برپایبلکهدر،نه

وسیللرزههاییمانندزمیندربحرانرا«تمامعیارکارجهادی»سپاه،ادعایفرماندهی

https://www.tasnimnews.com/


کاریبرایپولگرفتنازدولتناکارآمدیکهکهجزسوءاستفادهومقاطعهپیشدیدیماز

.همۀامکانواختیارشدریدقدرتسپاهاست،نبودهونیست

گسترشآندرقموپیشرفتشدربعدازـویروسکروناوگسترشرشدمسیرآنچهدر

،استانگیالنمرکزوغرببخششرقودوجملهدرازرهایکشواستانبخشوسیعیاز

شهر میرشت نمایدرخ داد نشان ـ کشورکادرچنانچه وپزشکانازاعمدرمانی

کشورایدرچهفاجعه،هندانصرافبددرمانیکارازبخواهند...بهیارانوپرستارانو

مفیدوم،بسیارمه،شانجایگاهاجراییدریکایکآنهاوسالمتحضور؟دادخواهدرخ

تجهیزات.استارزشمند وامکاناتو حفظوحراستازآناندراولویتباشد، باید و

ارهایعلمیهکشورحوزهکهدرروزهایگذشتهدرحالی.کافیوالزمبرایشانتهیهشود

جلساتشوراینگهبانو.استشدهلغوکلکشورجماعتدرنمازۀاقام.تعطیلکردند

بدونحتیمجلسشورایاسالمیهمرمیانسهقوه،دولتتعطیل،،دمجلسخبرگان

کهبهپسازاینحضراتمجلسنشین،.تعطیلشدسالآینده؛ۀبودجۀبازپرداختنبهالیح

استفاده ویروسکرونا به تشخیصابتال آزمایشو امکاناتمحدود از انحصاری شکل

وتنهاقوه.اندخودقراردادهکاردستوردرتهرانراازفراربرداشتندوجانشانراکردند،

فیشبرداریوهمچنان ومشغول نکرده تعطیل را خود شرایط این در استکه قضائیه

تازههمقراردهیمبرابرایندوسویماجراراکهدر.درحالصدوراحکامفوقبشریاست

نمیکشوردرهابعضینبودفهمیم،می احساس تنها نبودگرددنه کلینشانبلکه

.کمخواهدکرداهمهایکشوررازهزینه

است؟کارکجایامادراینمیانسپاهپاسداران

هاهمیشهپنهانیوازپشتپرده،بهشکلیفراقانونی،کهسپاهدراینسالباتوجهبهاین

مدعی وقتییکیازفرماندهانسپاه پیشبرده، اهدافشرا :ستهمچوندولتیدرسایه

« دستگاههمکاریهمهۀآمادسپاه با اینویروسدرسطحهایاجراییبرایجانبه کنترل

بعیدنیستبدوناعالمعلنیدستبهکنترلودراختیارگرفتناستان.«استانگیالناست

.زدهباشد

توسطوزارتبهداشتوعلیرغماعالملزومقرنطینهکهسپاهپاسداران:پرسندمردممی

کارشناس و پزشکان و کرده مخالفت آن با همواره اعمالان، با بطورمشخصمخالفت

شدهپیشقراولکمکرسانی،چگونهاستکهدرگیالنبودازطرفسپاهپیشترقمۀقرنطین

بابسیجتمامامکاناتو:ستمدعیمشترکبادانشگاهعلومپزشکیگیالنودرنشست

روز۰۲طیجامعهآمادگیداردبرایمقابلهباگسترشویروسکرونادرایهظرفیت

پورکهچنینادعاییدارد،اماسردارعبدهللاکنکند؟ویروسکروناراریشهجهادیکار

کند؟کنمیویروسکروناراریشهجهادیروزکار(۰۲)طیبیستگویدچگونهسپاهنمی

نآمدنازبااعالمحکومتنظامی؟باسرکوبکارگرانودستفروشانیکهمجبوربهبیرو

تشکل از ممانعت با درآمدند، کسب و کمکخانه و مردمی خودگردانهای رسانی

هاییکهازآنهاسختدربیموهراسند؟جوان



است؛ روشن چیز قرنطینیک وضعیتگیالنۀچنانچه اعالم نتیجۀ دردر قرمز

شهرستان ،تالش،رشتهای لنگرود و شود،انزلی ااعالم حتی و بسیج و رتشسپاه

هایمرسومدرفضایشهرهامدهاوفعالیتآتوانندبرایمحدودوممنوعکردنرفتومی

ورزند اقدام خود ادعایفرماندهی.وروستاهایمنطقه سپاه اینکه »مبنیبر ۀآمادسپاه

کنترلاینویروسدرسطحاستانگیالنهایاجراییبرایجانبهبادستگاههمکاریهمه

مداخلهادعایبیم«است تنها پرکناستکه دهن گریدرکارکادرپزشکیوعنیو

هایمستقلرابرپیشرویخدماتشهریکارگروهدربومانعدرمانیوایجادنوعیترمز

.خواهدشدگریمردمومداخله

 عمومی فهم این گسترشویروسکرونا استامروز گسترانده جامعه اعماق تا کهرا

نمیامامو،ضریحومرقد شفا نهتنها باعثدنهدامامزاده .اندبیماریوبانیبلکهخود

کهبدونآخوندوخواندنتلقیناندیافتههایکشورمادرترینروستادورافتادهمردمحتیدر

 .دفنکردراایجنازهشودمیهمبرُگورها

موشکوصرِفخرید،مملکتهایهمۀسرمایهکهامروزمردممابهچشمخویشدیدند

مواقعضروریتاجاییکهدرهاینیابتیشدهحاتسپاهسدارانبرایپیشبردجنگتسلی

ایستادگیو،حتیبرایپزشکانوپرستاران کهستارگانخطمقدمسالمتکشورندوبا

ماسکوموادضدعفونیکافیپیدا هستند، کرونا با درصفاّولمبارزه پایوریخود

.شودنمی

،تنهاعاملورودویروسکرونابهاسالمیحاکمیتتمامیاندمعهمادریافتهامروزآحادجا

مرتبهواپیمایماهانبهچینوازآنطریقبهگسترشآنازطریقپروازهایایرانو

کشور و.استسراسر جایچپاول به ایران مسلح دندان بُن تا غارتکشور،اگرسران

وبیمارستان مجهزمیکردندامکاناتبهداشتیودرمانیومراکزها درمانیکشوررا

.بودیمفاجعهضدانسانینمیامروزشاهدگسترشچنین

بیدار برایمردم بهامروز،روشناستدلما وتا بسیجوعواملپنهانوآشکارسپاه

جایخودجلویاحیاءوتشکیلنهادهایمستقلمردمنهادرابادخالتبیلباسشخصی

و گرفتند آنها تا مانعشدند و وروستاها درسطحشهرها بهمردم مراجعه ومدیریتبا

درمواقعبحرانبتوانندبههمنوعانخودخودگرداندرتهیهوتجهیزانمکاناتضروری

هاوپادگاناستکهدرآمدنبهمیدانبهترامروزبجایایننظامیانمدعی،.مددرسانند

کههموارهگرهایمداخلههمیننهادوحشتحضوروترسکهچرا.دفاتربسیجباقیبمانند

دارند،خودمصیبتوسعیدرحفظوضعموجودبههرقیمتیحتیقتلعامفرزندانمردم

.دردسردیگریبرایمردمدربحراناست

 اصلی دیروزماامروزمشکل همچون ما بحرانۀلحظدرنجامعه همین،هاآفرینش

اندوۀنفرتعمومیآنانخوددامنزنند.استجاوزمختعواملسپاهیگریبیمداخله

چرا.ویمتخصصراپُرنمایندنیروانستندجایخالینگاهملیوتنتابهامروزهیچگاه

کاردرایناستکهۀچار.اندعاملبحرانعمومیجامعهبودهرکهوعمآتشبیارکهآنان

برایایجاداعتمادهمگانی،آقایانیکهناآمدیخودرادرهمهامورنشاندادهاند،رها

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG


مداخلهۀادارکنندو بدون را وشهرها استان کل امور سپاه و بسیج خگری وبه مردم ود

 ...فرزندانجوانجامعهواگذاراند

http://karegari.com/

۰۲۰۲مارس۶۶برابربا۶۹۳۱اسفند۰۶چهارشنبه

:منابع

 ۶۹۳۱اسفند ۶۲خبرگزاریتسنیم (１)

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/12/2215239

 ۶۹۳۱اسفند۰۲زاریتسنیمخبرگ (２)

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/20/2220784
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