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پزشک متخصص کودکان  :واکسن «پنوموکوک» به واکسیناسیون کشوری اضافه می شود

تأخیر در تزریق ،عوارضی ندارد

رئیس گــروه بیمار یهای واگیر معاونت بهداشت
دانشگاه مشهد در این خصوص با بیان اینکه برای
تحویل واکسن به هر مرکز بهداشت ،برنامه ای دقیق و
زمانبندی شخصی وجود دارد ،میگوید :پروسه تهیه،
توزیع ،تحویل و تزریق واکسن به صورت زنجیرهای از
شرکت سازنده تا دورترین خانه بهداشت و با عنوان
«زنجیره سرما» اجرا میشود.
دکتر زهرا نهبندانی در پاسخ به این پرسش که آیا تأخیر
در تزریق واکسن ممکن است عارضهای برای طفل
ایجاد کند یا خیر؟اظهار میکند :تزریقات بر اساس

یادداشت
شبنم کرمی

گذری بر پیشینه
چهارشنبهسوری

چهارشنبهسوری جشنی ایرانی است که از دیرباز
در آخرین سهشنبه سال (شب چهارشنبه) برگزار
میشده است .از آنجا که در شاهنامه فردوسی نیز
اشارههایی دربــاره بزم چهارشنبهای در نزدیکی
نــوروز وجــود دارد ،میتوان به کهن بــودن جشن
چهارشنبهسوری یقین برد.
دکتر کوروش نیکنام ،پژوهشگر در آداب و سنن ایران
باستان ،در اینباره عقیده دارد «در گا هشماری
ایران باستان و زرتشتیان موضوعی به عنوان هفته
وجود نداشته است .هفت روز هفته به شکل شنبه و
یکشنبه و ، ...پس از ورود اعراب به کشور ،به فرهنگ
ایرانی ورود پیدا کردند .پیش از تسلط اعــراب بر
ایران ،هر ماه  30روز بود و برای هر روز هم اسمی
داشتیم؛ مانند هرمز روز ،بهمن روز و...

عکس تزیینی است

سعیده ساجد ینیا« -با سالم ،چندی پیش برای
تزریق واکسنهای یکونیمسالگی دخترم به مرکز
بهداشت سجاد مراجعه کردم که گفتند واکسن سرخک
و سرخجه را ندارند .به همین دلیل با مراجعات متعدد،
باالخره پس از یک ماه ،موفق به تزریق همه واکسنهای
فرزندم شدم»« ،سالم ،خسته نباشید .برای تزریق
واکسن چهار ماهگی فرزندم مراجعه کــردم ،ظاهرا
یکی از واکسنها را نداشتند و گفتند همان 6ماهگی
برای این واکسن هم مراجعه کنم! مگر این واکسنها
زمانبندی و شرایط ویژهای برای تزریق و تأثیرگذاری
نــدارنــد؟»« ،ســام .دخترم را بــرای تزریق واکسن
یکونیمسالگی به مرکز بهداشت حرعاملی بردم ،اما
واکسن نداشتند و گفتند یک ماه بعد مراجعه کنم .لطفا
پیگیری کنید .سپاس».
بنا بر اظهارنظر سایت معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی بیتردید واکسیناسیون نقشی بنیادین
در سالمت جامعه ایفا کرده است و پس از تأمین آب
آشامیدنی سالم ،بیشترین تأثیر را در کاهش مرگ و میر،
به ویژه مرگ و میر کودکان و افزایش رشد جمعیت داشته
است .ایمنسازی یکی از شناختهشدهترین و مؤثرترین
روشهــای پیشگیری از بیماریهای دوران کودکی
است .در  30سال گذشته پس از آغاز برنامه توسعه
ایمنسازی ( ،)EPIدستاوردهای مهمی در پیشگیری
و کنترل بیمار یهای پیشگیر یشونده با واکسن
و ارتقای سالمت کودکان کشورمان حاصل شده
است .اکنون همه کودکان کشور علیه بیمار یهای
سل ،هپاتیت  ،Bفلج اطفال ،دیفتری ،سیا هسرفه،
کزاز ،سرخک ،سرخجه و اوریون واکسینه میشوند.
بهطوریکه بیماریهای سرخک و سرخجۀمادرزادی
در مرحله حذف قرار دارند .همچنین  14سال است
که ایران عاری از بیماری فلج اطفال شده ،کزاز نوزادی
حذف شده است و بیماریهای دیفتری ،سیاهسرفه
و اوریون کنترل شدهاند .میزان شیوع حامالن مزمن
هپاتیت  Bاز سه درصد در سال  ،1370به کمتر از دو
درصد کاهش یافته است و کلیدیترین راهبرد برای
دستیابی به دستاوردهای یاد شده ،پوشش باالی
ایمنسازی کودکان و سایر گروههای هدف است که در
سطوح شهرستانی و کشوری افزون بر  95درصد بوده
است؛ اما باید یادآوری کنیم که واکسیناسیون کودکان
باید به موقع و بر اساس برنامه تنظیمشده در کارت رشد
کودک انجام شود.
در چند روز گذشته ،گزارشهایی از سوی شهروندان
مشهدی مطرح شــده اســت ،مبنی بر اینکه برای
واکسن کودکانشان به برخی مراکز بهداشت مشهد
مراجعه کردهاند و با اعالم اینکه «اکنون واکسن مورد
نظر را نداریم؛ لطفا یکماه دیگر مراجعه کنید!»
مواجه شدهاند ،برای پیگیری این دغدغه ،موضوع را
با مسئوالن علومپزشکی و متخصص اطفال درمیان
میگذاریم.

دستورالعمل وزارت بهداشت بهطور زمانبندی شده
صورت میگیرد ،اما بسته به میزان تأخیر مراجعه،
واکسنها بر اساس دستورالعمل با فاصله نزدیکتر
میتوانند تزریق شوند ،اما بهطور کلی تأخیر در تزریق
عوارضی ندارد.

کمبود واکسن نداریم

وی درباره وضعیت ذخیره واکسن در خراسان رضوی
نیز تصریح میکند :مرکز دپــوی واکسن در مشهد
به عنوان قطب شرق کشور مطرح است و بر اساس
سهمیهبندی تعیینشده از سوی وزارت بهداشت،
واکسنها در زمان مقرر تحویل داده میشوند.
نهبندانی خطاب بــه والــدیــنــی کــه بــرای واکسن
کودکانشان به مراکز بهداشت مراجعه کردهاند و با نبود
واکسن مربوط مواجه شدهاند ،با تأکید بر اینکه اکنون
هیچ کمبود واکسنی نداریم ،میگوید :همکاران
مستقر در مراکز بهداشتی درمانی از وضعیت واکسنها
و نحوه نگهداری آنها مطلعاند و در صورت بروز هرگونه
مشکل به والدین اطالعرسانی میکنند.
وی میافزاید :متأسفانه برخی منابع غیرعلمی با
اظهارنظر درباره واکسیناسیون ،خانوادهها را از تزریق
واکسن منع میکنند که از رسانهها و خبرنگاران حوزه
سالمت انتظار داریم با اطالعرسانی به موقع نسبت به
آگاهسازی خانوادهها اقدام کنند و از آنجایی که مقام
معظم رهبری نیز بر حفظ دستاوردها و حتی تأمین
واکسن از سوی مسئوالن تأکید فرمودهاند ،اهمیت
این موضوع دوچندان میشود.

تأخیر در تزریق واکسنها بیخطر نیست

استاد پیشکسوت گروه کودکان دانشگاه علومپزشکی
مشهد نیز در گفتوگو با شهرآرا در اینباره تأکید
میکند :بیتردید نمیتوان گفت تأخیر در تزریق
واکسنها خطری برای کودک ندارد و مشکلی ایجاد
نمیکند ،اما در مجموع اگر واکسیناسیون به موقع
انجام شده باشد و تنها یک واکسن با کمی تأخیر تزریق
شود ،مشکل عمدهای ایجاد نمیکند.

برای ایرانیان باستان ،سال  ۳۶۰روز بوده است با پنج
روز اضافه (یا هر چهار سال 6،روز اضافه) که در این
پنج روز ،آتش روشن میکردند تا به اصطالح ،روح
نیاکانشان را به خانههای خود دعوت کنند .بنابراین
جشن گرفتن شب چهارشنبه آخرسال از آنجا که
چهارشنبه در فرهنگ عرب روز نحس هفته هم بوده،
خود گویای این است که چهارشنبهسوری پس از
اسالم در ایران مرسوم شده است.
از اینرو به نظر میرسد این آتش چهارشنبهسوری
بازمانده همان آتشافروزی پنج روز آخر سال در
ایران باستان باشد و زرتشتیان به احتمال زیاد برای
اینکه این سنت از بین نــرود ،نحسی چهارشنبه
را بهانه و این جشن را با عنوان چهارشنبهسوری با
اعتقاد اعراب منطبق میکردند( ».دکتر کورش
نیکنام موبدیار ،نویسنده و پژوهشگر فرهنگ ایران
باستان ،نماینده مجلس هفتم شورای اسالمی)
اما هاشم رضی در کتاب گاهشماری و جشنهای
ایران باستان ،درباره چهارشنبهسوری مینویسد:
«ایرانیان در یکی از چند شب آخر ســال ،جشن
«ســـوری» را کــه عــادت و سنتی دیرینه بــود ،با
آتشافروزی همگانی برپا میکردند».ابوجعفر

دکتر عبدالعلی خوارزمی ،درباره اهمیت و ضرورت
تزریق به موقع واکسنها برای کودکان میافزاید:
خوشبختانه ایـــران از نظر فــراگــیــری وضعیت
واکسیناسیون نسبت به سایر کشورهای منطقه در
رتبه باالیی قرار دارد و اغلب بیماریهای عفونی که در
سالهای گذشته متصور بودیم ،با واکسیناسیون به
موقع و بر اساس برنامه زمانبندی شده واکسیناسیون
کشوری پیشگیری میشوند.
وی بیان میکند :حدود  100سال پیش در سال 1918
میالدی ،یک اپیدمی در جهان شیوع یافت که بر اثر آن
حدود  50میلیون نفر -یعنی به اندازه آمار کشتهشدگان
جنگهای جهانی -به دلیل ابتال به بیماری آنفلوآنزا
کشته شدند.این متخصص اطفال تأکید میکند:
اکنون واکسن آنفلوآنزا جزو برنامه واکسیناسیون
کشوری نیست ،اما خوشبختانه در کشور ما این واکسن
موجود است و توصیه میشود افــراد پرخطر از نظر
بیماریها تزریق کنند.

تالش برای تولید واکسن های جدید

خوارزمی خاطرنشان میکند :در رابطه با واکسنهای
برنامه کشوری ،تعدادی از واکسنهایی که مورد
نیاز است مانند «هموفیلوس آنفلوآنزا» به برنامه
واکسیناسیون افزوده شده است و به این ترتیب ،افراد،
دیگر کمتر به مننژیت و بیمار یهای سخت ناشی
از این باکتری دچار میشوند و سعی هم بر این است
که واکسنهای دیگری که تولید میشوند ،همچون
واکسنی که میکروب «پنوموکوک» را پوشش میدهد
به واکسیناسیون اضافه شود و در اینباره مسئوالن
وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس در صدد هستند
که بودجه آن را تصویب کنند و تخصیص دهند که جزو
واکسیناسیون کشوری قرار گیرد.

لزوم واکسیناسیون به موقع

استاد پیشکسوت گروه کودکان دانشگاه علومپزشکی
مشهد در ادامه توصیه میکند :واکسیناسیون باید
بهموقع و طبق برنامه زمانبندی از بدو تولد انجام شود

نرشحی ،مورخ سده ســوم ،نیز در کتاب تاریخ بخارا
به این جشــن پرداخته اســت .به شــهادت وی ،در
زمان منصوربننوح ،از شــاهان سامانی ،اواسط
سده چهارم ،این جشن به نام جشن «ســوری»
به معنای «جشن سرخ» برقرار بوده است.به هر
روی ،از گذشته تاکنون این جشن در ایرانزمین،
آیینها و مراسم ویژه به همراه داشته است که از
آن نمونه آتشبازی ،بوتهافروزی ،کوزهشکنی،
فالگوش نشــینی ،قاشقزنی و پخش آش و آجیل
چهارشنبهسوری بیشــترین پراکندگی را در کشور
داشتهاند؛ اما در مشــهد ،مراسم کوزه شکستن به
این طریق بوده اســت که درون کوزههای کهنه،
مقداری نمک که عالمت شوربختی و مقداری
زغــال که عالمت سیا هبختی اســت و یک سکه
کمارزش پول میریختند و همه افراد خانواده آن
را به دور سر میچرخاندند و آخرین نفر ،کوزه را از
پشتبام به کوچه پرتاب میکرد .به گفته هوشنگ
جاوید ،پژوهشگر فرهنگ عامه و موسیقی آیینی
کشــور ،نیز «این رسم برای مردم مشهد بسیار با
اهمیت بوده است ،از اینرو که مشهد شهری کمآب
است و کوزهها نقشی جدی در زندگی روزمره مردم

و اگر به دلیلی واکسنی به تأخیر افتاد ،والدین هیچگونه
نگرانی نداشته باشند ،زیرا برنامه بازبینی شده در
واکسیناسیون برای هر سنی در درمانگاههای وزارت
بهداشت موجود است که تزریق میکنند ،اما به طور
کلی به تأخیر انداختن واکسنها مورد تأیید نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر یک مرکز بهداشتی
واکسن خاصی را موجود نداشته باشد ،چه باید کرد و
آیا تزریق برخی واکسنها با تأخیر10روزه یا یکماهه
عوارضی برای کودکان در پی ندارد ،میگوید :برخی
واکسنها باید با فاصله دو ماه به دو ماه تزریق شوند؛
درباره این واکسنها اگر یک هفته یا  10روز در تلقیح
تأخیر شود ،مشکل خاصی وجود ندارد و جای نگرانی
نیست ،به شرط اینکه واکسیناسیون اولیه به موقع و
در زمان مقرر انجام شده باشد ،بنابراین واکسنهای
یادآوری ،اگر کمی عقب بیفتند ،البته با عذر موجه،
جای نگرانی نیست.
وی اضافه میکند :اما درباره واکسنهایی که برای
نخستین مرتبه قرار است تزریق شوند ،وزارت بهداشت
باید در طرح بازبینی پیگیری کند تا کودکان به موقع
ایمن شوند.

واکسن ها صد در صد ایمنی ایجاد نمیکنند

ایــن متخصص اطــفــال بــه ایــن نکته حائز اهمیت
نیز اشــاره میکند که حتی واکسنها هم به طور
صدد رصد ایمنی ایجاد نمیکنند و والدین باید
نسبت به ایــن موضوع دقــت کافی داشته باشند.
البته به همان میزان باالیی که در برابر بیماریهای
مهلک ایمنسازی میکنند ،احتمال ابتال به این
بیمار یها را هــم بــه طــور درخـــور توجهی کاهش
میدهند.
خوارزمی در پایان میگوید :برخی مواقع ممکن است
شرکتهای سازنده و یا شرکتهای وارد کننده واکسن
با کمی تأخیر واکسنها را ارسال کنند و برخی مراکز
بهداشت در زمان مشخصی یک یا چند نوع واکسن را
همزمان نداشته باشند ،اما به طور قطع واکسنها در
سایر مراکز وجود دارند که والدین باید پیگیری کنند.

داشتهاند .عدهای از مشهدیها هم این رسم را به
این شکل به جای میآوردند که از چهارگوشــه خانه،
ریزه خاک برمیداشتند ،در کوزه ریخته ،درون آن
آب میریختند ،بین همه اعضای خانواده دست به
دست میکردند و از بام به پایین میانداختند .عالوه
بر موضوع بهداشتی کوزههای کهنه که پس از یک
سال لجن میگرفتند ،نیاز به نو بودن و دفع بال ،بهانه
خرید کوزههای نو بود.
هرچند چهارشنبهسوری بــا تغییر رویــکــردی
نامناسب در سالهای اخیر از هویت تاریخی خود
فاصله گرفته است اما در برخی نقاط خراسان هنوز
هم در این شب به جای آش ،چهارنوع پلو ،عبارت
از رشــتهپلو ،عد سپلو ،زرشــکپلو و ما شپلــو
میپزند که معمــوال به فقــرا ،نزدیکان و همســایگان
میدهند .در آجیل چهارشنبهسوری خراسانیها
اصال نمک -که آن را عالمت شوربختی میدانند-
وجود ندارد .در میان برخی مشهدیها نیز همچنان
گرهگشایی ،آتشافروختن ،کــوزه شکستن و
آتشبازی متداول بوده و عالوه بــر آن ،خالی کردن
تفنگ (تیر هوایی) هم در برخی روستاها معمول
است».

شماره 2507

شهرداری
شهروند :چرا عــدهای بدون سابقه کار در
شهرداری ،به محض ورود قــراردادی شدند اما
تعداد زیادی از کارکنان با سالها سابقه کار فاقد
قرارداد کاری هستند؟
 0915000456با ســام ،از شهرداری
منطقه بابت آسفالت کوچه سعدی  ،8کوچه شهید
قرصزر تشکر میکنم و همچنین از همه کارکنان
شهرآرا به خصوص َ
مو ِز ع این روزنامه که همیشه
سر وقت روزنامه را برایم میآورد واقعا ممنونم.
 0915000928روکش آسفالت رسالت
شمالی تا بولوار شهید کشمیری بسیار خراب
اســت .از شهرداری منطقه تقاضای رسیدگی
داریم.
 0936000151تأخیر شهرداریدر نصب
نردههای خط 3بیآرتی در بولوار مصلی و نواب
باعث گیر افتادناتوبوسهایبیآرتی در ترافیک
شده کهاین جریان تا مدتی بعد از عید هر سال
تکرار و وق ـت مــردم به ایــن ترتیب خیلی تلف
میشود .چرا شهرداری به پایین شهر بیتوجهی
میکند؟ گروسی.
بهداشت و درمان
شــهــرونــد :از آنجا کــه خبری از ساخت
بیمارستان در مناطق شمالی مشهد نیست از
سازمان تأمین اجتماعی میپرسیم :مگر کارگران
در کوهسنگی و وکیلآباد زندگی میکنند که
بیمارستانها را آنجا میسازید؟ بیمارستان که
مجتمع تجاری و بزرگبازار نیست که بخواهید
سرمایهگذاری ســودآور داشته باشد .لطفا به
صحبتهای  29بهمن رهبری گوش دهید و به
فکر مردم مستضعف باشید.
شهرآرا :شهروند گرامی با سالم ،پیش از این،
به موضوع مورد اشاره شما در گزارشی با عنوان
«تــوزیــع متناسب بیمارستا نهای جدید در
دستورکار» در صفحه حرف مردم روزنامه شهرآرا
در تاریخ  10اسفند  96پرداخته شده است.

آموزش و پرورش
شهروند :با سالم و تقدیم ادب ،منظور از
آزمــون در مــاده  28دانشگاه فرهنگیان برای
نیروی آزاد و رشتههایی اســت که دانشگاه
فرهنگیان توان برگزاری آن را نداشته باشد ،نه
برای معلمان حقالتدریس شاغل در بدنه آموزش
و پرورش که سا لهاست به انواع توانمند یها
رســیــدهانــد و بــرای آنهــا هزینه شــده اســت.
خواهشمندیم با موافقت درباره پیشنهاد حذف
آزمون ،از حیثیت علمی و مهارتی  30هزار معلم
حقالتدریس دفاع کنید و تا حقالتدریسها
تعیینتکلیفنشد هاند ،از بــرگــزاری آزمــون
استخدامی آموز شوپرورش جلوگیری کنید،
زیــرا رشتههای مــورد نیاز در میان معلمان
حقالتدریس وجود دارد .با سپاس.
اتوبوسرانی
 0915000934با سالم خدمت مدیرعامل
سازمان اتوبوسرانی و رئیس پلیس راهور .لطفا
یک نفر به بدعت هندزفری داشتن رانند ههای
بیآرتی پایان دهد که از ابتدا تا انتهای خط در
حال دعوا با یکدیگر هستند .هم حواس راننده
پرت و هم اعصاب مسافر خرد میشود.
 0915000098سالم .چرا اتوبوسهای
مسیر شهرک رجایی پس از اتمام بازسازی پل
میدان عدالت ،به مسیر پیشین برنگشتهاند؟ با
این رونــد بــرای رفتن به ابتدای مصلی ،نیاز به
استفاده از دو اتوبوس وجود دارد.
شهروند :تابلوی هوشمند ایستگاه اتوبوس
جاللآلاحمد خاموش است .لطفا اتوبوسرانی
پیگیری کند.
متفرقه
 0939000130سالم .برای دریافت سهام
عدالت ،شماره شبا را از بانک «مهر ایران» که مورد
قبول سامانه سهام نیست ،اعالم کــردهام .حال
چگونه میتوانم این مورد را اصالح کنم؟ نه شماره
تماسی هست و نه هیچ گزینهای برای اصالح!
باتشکر.
 0915000134لطفا پیگیری کنید که چرا
مطابق تبصره  6مــاده  1قانون اصــاح بیمه
شخصثالث مصوب  ،۸۷به راننده مقصر حادثه،
دیه تعلق نمیگیرد؟ (بجز دیه فوت و نقص عضو
حداکثر تا مبلغ درج شده در بیمهنامه) آیا این
قانون احتیاج به بازنگری ندارد؟ چرا شرکتهای
بیمه فقط دیــه فــوت و یا نقص عضو پرداخت
میکنند؟ آیا حق بیمهای که از مــردم دریافت
میشود ،با خدمات شرکتهای بیمه متناسب
است؟

دیدار رئیس شورای شهر
با پاکبان مصدوم چهارشنبه سوری
پاسخ به پیامک

زهیر موسوی -ئیس شورای شهر مشهد با پاکبان
حادثهدیده چهارشنبهسوری سال  93مشهد دیدار
و گفتوگو کرد .محمدرضا حیدری با حضور در منزل
ناصر غال مپور ،پاکبان حادثهدیده چهارشنبه آخر
سال ،اظهار کرد :هدف از حضور در منزل این پاکبان
در آستانه چهارشنبه آخر سال ،بیان این پیام است
که جوانان مشهدی میتوانند چهارشنبهسور یای
شاد بدون آسیب به دیگران داشته باشند .وی افزود:
پاکبانان عمر خود را برای خدمت به مردم گذاشتهاند و
متأسفانه در چهارشنبه آخر سال ،این پاکبان مشهدی
یک دست خود را از دست داد در حالی که در این روز،
میتوان با حفظ سنتها و با شادمانی ،شاهد چنین
آسیبهای جبرانناپذیری نبود .ناصر غالمپور نیز در
این نشست گفت :درخواست من از همه جوانان این
ادامه یادداشت از صفحه1

شهید ،محور وحدت ملی

 ...تا هیچ تندبادی نتواند غباری بر پرچم ایران
بنشاند .هستند شاگردان شهیدان که اگر دشمن
پای از پای بردارد ،قلم آن پا را خرد کنند .این را دنیا
بداند و میداند هم که با شهید نمیتوان شوخی
کرد .این را خود ما هم باید بدانیم که به جدیت باید
مراقب رفتارمان باشیم تا حرمت شهدا را خراش
نیندازیم .مراقب باشیم از نام و لباس اینان که محور
وحدت هستند پرچم تفرقه نسازیم .مراقب باشیم و
مراقب باشند آنان که متولی رسمی ترویج فرهنگ
شهادتاند کاری نکنند که به سود برخی ،دیگران
را از مجلس شهدا دلسرد کنند و برانند .این اولین
و تلخترین کفران نعمت وجود شهداست که به نام
ملت بهوحدترسیده را چند
آنان و دفاع از آنانِ ،
شقه کنیم .هرکس شهدا را قبول دارد باید برای

است که چهارشنبهسوری را به همان شکل سنتی
برگزار کنند .من تا آخر عمر یک دست خود را از دست
داد هام و تنها نمونهای از چندصدنفری هستم که
ساالنه در چهارشنبه آخر سال مصدوم میشوند .ناصر
غالمپور چهارشنبه آخر سال در حال جمعآوری زباله
در خیابان صارمی بود که با انفجار نارنجک دستساز،
بخشی از انگشتان دست چپ خود را از دست داد.
ارتقای وحدت ملی و توسعه همدلی بکوشد .هرکس
میخواهد بر سفره رضایت شهدا بنشیند باید به
رسم شهدا رفتار کند که نه برادر و هموطن که حتی
بعثی زخمیای را که تا آخرین گلولهاش را شلیک
کرده است هم به اهدای خون یاری میکردند .امروز
معتقدم همه ما باید رفتار خود بهویژه رفتار سیاسی
خود را با شهدا تراز کنیم و در جبهه آنان حرکت کنیم
نه اینکه آن قامتهای بهآسما نقدکشیده را در
اندازه بازیهای سیاسی خود کوچک کنیم .البته
آنان کوچک نمیشوند اما گناه کوچکپنداری آنان
هم کفرانی عقوبتزاست .باری ،روز شهید است،
روز وحدت و همدلی شهادتباوران .بیاییم و با آنان
تجدید عهد کنیم که حرمتدار حریمشان باشیم
و مراقب تا کسی از سنگ مزارشان ترازوی مطامع
جناحی خود را تنظیم نکند و از همه طلبکار نشود.
یکی از جلوههای احیای امر شهادت امروز حراست
از حرمت ملی شهیدان است .مطمئن باشیم.

