
گروه رویکرد   آمریکا سابقه اقدامات تروریستی میکروبی 
و بیولوژی��ک را در کارنام��ه خود دارد، نگاه��ی به کارنامه 

سازمان سیا این ادعا را ثابت می کند.
رژی��م آمریکا هرجا که توانایی رویارویی مس��تقیم با طرف 
مقابل را نداشته باشد، دست به ترور می زند،  یک نمونه تازه 
از رفتار غیر قانونی و تروریس��تی آمریکا، ترور سردار شهید 
س��لیمانی و اب��و مهدی المهندس بود ک��ه در یک عملیات 
تروریستی در بغداد، سردار دالور ایران اسالمی را به شهادت 

رساند.
در ماهیت تروریست بودن رژیم ایاالت متحده هیچ تردیدی 
وجود ندارد. ترورهای ترکیبی در دس��تور کار سازمان های 
تروریس��تی این رژیم گنجانده ش��ده و هر جا که نیاز باشد 
عم��ل می کند. فیدل کاس��ترو رهب��ر فقید کوب��ا، از گزند 
ترورهای سازمان سیا در امان نبود اما هیچیک از ترورهایی 
که س��ازمان س��یا برای از بین بردن او به کار برد، به نتیجه 
نرس��ید. کاسترو در زمان حیات خود بارها از سوی سازمان 

سیا با تهدید ترور میکروبی و شیمیایی روبرو شد.
در یکی از عملیات های ترور میکروبی و ش��یمیایی، در یکی 
از س��فرهای او واکسی را در مجموعه هیئت همراه کاسترو 
نفوذ داده بودند که در صورت استفاده فیدل کاسترو از آن، 
ریش و موهای او می ریخت و قرار بر این بود که این واکس 

هنگام سخنرانی او به کار گرفته شود.
توجه ب��ه این نکته حائز اهمیت اس��ت که نوع جنگ هایی 
ک��ه آمریکایی ها در دنیا ب��ه راه می انداختند تغییر کرده و 
از جنگ س��خت به جنگ های ظاهراً نرم تغییر ماهیت داده 
اما نتیجه جنگ های ترکیبی آمریکا در دنیا همان کشتار و 

جنایتی است که از جنگ سخت حاصل می شود.
اگر تا پیش از این آمریکایی ها برای رسیدن به اهداف خود 
در منطقه  و کشوری جنگ راه می انداختند، اکنون با هزینه 
کمت��ر برای خود و هزینه باال برای کش��ور و جامعه هدف، 

جنگ هایی را ندارک دیده ان��د که به آنها جنگ میکروبی و 
بیولوژیکی گفته می شود. مراکز تحقیقاتی پنتاگون و سازمان 
س��یا در بخش پزش��کی، با تولید میکروب ها و ویروس های 
بیماری زا، کش��ورهایی که از نظر آمریکا در محور دشمنان 

رژیم ایاالت متحده قرار دارند، هدف این جنگ هستند.
حتی آمریکا برای این که دنیا را هر چه بیش��تر درگیر کند، 
وی��روس بیماری هایی را تولید می کند تا ضمن آن که مردم 
دنیا را در یک هراس همیشگی قرار دهند،  مردم و دولت ها را 
به خود وابسته کند. سازمان های مرتبط با این مسئله پیش از 
آن که ویروس را منتشر کنند، واکسن آن را تولید می کنند،  
تا ضمن جلوگیری از انتش��ار آن در کشور خود، کشورهای 
درگیر آن بیماری واگیردار و کشنده را وادار به خریداری آن 
واکسن کنند. طبیعی است که چنین واکسن هایی با قیمت 
گزاف در اختیار کشورهای نیازمند قرار می گیرد و البته همه 
نیاز آنها بر طرف نمی ش��ود. اکنون که چین درگیر ویروس 
»کرونا« شده است، دور از ذهن نیست که به خاطر دشمنی 
آمریکا با چین، این ویروس در این کشور پخش شده باشد.

چین اکنون در جایگاه یک کشور بزرگ با جمعیت و وسعت 
زیاد که سومین کشور دنیا از نظر وسعت است، از کشورهایی 

است که مقابل سیاست های امریکا قرار دارد.
جنگ تج��اری آمریکا با چین، جنگ اقتصادی، تحریم هایی 
که علیه این کشور اعمال کرده،  جنگ تعرفه ها و تقابلی که 
میان این دو کشور وجود دارد، می تواند دلیل محکمی برای 

اقدام آمریکا علیه چین در یک جنگ بیولوژیکی باشد.
ش��رایط چین پس از انتش��ار ویروس کرونا بر اس��اس آنچه 
که رئیس جمهور این کشور هشدار داده بسیار وخیم است، 
ده ها نفر جان باخته اند و هزاران نفر نیز به این ویروس مبتال 
گش��ته اند. میلیون ها چینی در معرض خطر ابتال به ویروس 
کرونا هس��تند که اگر اقدامات پیشگیرانه مؤثر انجام نشود، 
ع��الوه بر مرگ تعداد زیادی از مردم این کش��ور،  ویروس به 

دیگر کشورها سرایت خواهد کرد.
البته وزیر بهداشت چین اعالم کرده است که واکسن ویروس 
کرونا در این کش��ور تولید ش��ده که البته نش��ان از قابلیت 
پزشکی این کشور دارد اما هر کشوری قادر نخواهد بود برای 
مقابله با چنین حمالت ویروس��ی بتواند واکسن آن را تولید 
کند. آمریکا در تولید ویروس های بیماری زا قابلیت ویژه ای 
ندارد، هر کشوری می تواند در مراکز بیولوژیک خود دست به 
چنین کاری بزند،  اما چنین رفتارهای جنایتکارانه ای تنها از 
سوی رژیمی چون آمریکا بر می آید، چرا که ماهیت این رژیم 

بر اساس ترور و تروریسم بنا نهاده شده است.
آمریکایی ها برای آن که در میان مردم جهان رعب و وحشت 
ایج��اد کنند حتی در هالیوود دس��ت ب��ه تولید فیلم های با 
مضم��ون جنگ بیولوژیک��ی می زنند، فیلم هایی که ش��اید 
در برخ��ی از صحنه های آن انتقاداتی هم به سیاس��ت های 
حاکمان خود دیده ش��ود، اما اصل داستان چنین فیلم هایی 
بر اساس ایجاد یک فضای ابرقدرتی دذر دنیا است تا جهان را 

در رعب وحشت از حاکمیت آمریکا در دنیا نشان دهد.
اکن��ون که رژیم آمریکا دش��منی های خ��ود را با جمهوری 

اسالمی ایران پس از ترور سردار سلحشور حاج قاسم سلیمانی 
به اوج خود رس��انده است، س��ازمان ها و نهادهای مرتبط با 
موضوع جنگ میکروبی و بیولوژیکی همچون سازمان پدافند 
غیر عاملریال وزارت بهداش��ت و یگان های پزشکی نیروهای 
مسلح کش��ورمان باید در این زمینه هوش��یارتر باشند تا از 
تکرار ویروس کرونا در کش��ور جلوگیری شود که قطعاً این 
نهاده��ای مرتبط تاکنون تدابیر الزم را اندیش��یده اند. رژیم 
آمری��کا که نش��ان داده به قوانین و پیمان ه��ای بین المللی 
پایبند نیس��ت و تاکنون از چندین پیمان بین المللی بیرون 
آمده اس��ت،  از معدود کشورهایی است که تاکنون از امضای 
پروتکل بازدارندگی حقوقی کاربرد جنگ افزارهای بیولوژیکی 
س��ر ب��از زده و اکنون که ب��ه دانش این نوع از س��الح های 
بیولوئژیکی دس��ت یافته سعی دارد تا از آنها برای آزمایش و 
تهدید جوامع دیگر بهره ببرد. چنین اقداماتی از سوی رژیم 
آمریکا قطعاً باعث خواهد ش��د که کش��ورهای دنیا نه تنها 
مرعوب نشوند بلکه خشم بیشتری نسبت به ایاالت متحده 
پیدا کنند و حتی مردم این کشور نیز در آینده نزدیک علیه 

سیاست های حکام خود قیام خواهند کرد. 

گزارش

یادداشت

کنترل نفوذ مفسدان به مجلس قابل استقبال است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر کار انتخابات شفاف باشد یک 
گام رو به جلو اس��ت و باید از آن اس��تقبال کرد. احمد توکلی،  با اش��اره به 
انتخابات مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: مسئله شفاف کردن منابع مالی 
داوطلبان انتخابات و قانونمند کردن آن قدم مثبت بزرگی است که برداشته 

می ش��ود. او ادامه داد: ممکن اس��ت به دلیل کمبود وقت و همچنین ابتدایی 
بودن این مس��ئله )شفاف سازی منابع مالی انتخاباتی( در کشور اشکاالتی هم وجود 
داشته باشد، اما نفس اینکه مجلس به این موضوع پرداخت و می خواهد هزینه های 
انتخاباتی را ش��فاف و نفوذ مفس��دین به مجلس را کنترل کند قابل استقبال است. 
وی افزود: اینکه هیچ شخصیت حقوقی نمی تواند کمک مالی انتخاباتی دهد ممکن 
اس��ت عملی نشود، اما اگر کار انتخابات شفاف باشد یک گام رو به جلو است و باید 

از آن استقبال کرد. باشگاه خبرنگاران

دولت در اجرای توافق پاریس تخلف کرده است
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: دولت بدون مصوبه مجلس 
شورای اسالمی، توافق پاریس را اجرا کرده است که باید با آنان برخورد شود. 
حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت: دولت مدتی است که توافق پاریس را 
بدون آنکه در مجلس به تصویب رسیده باشد، اجرا می کند. وی افزود: اجرای 

توافق پاریس از سوی دولت، تأثیرات منفی در کشور داشته از جمله آنکه باعث 
کاهش نرخ ظرفیت نیروگاه های کش��ور شده است. عضو فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این موضوع باید به تصویب مجلس می رسید در 
حالی که به تصویب مجلس نرسیده است و دولت بدون مصوبه مجلس، توافق پاریس 
را اجرا کرده اس��ت. وی با اشاره به اینکه این موضوع برخالف اصل ۷۷ قانون اساسی 
است، خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه باید با این اقدام دولت برخورد کند چراکه دولت 

نباید بدون اجازه مجلس تعهداتی را به خارجی ها بدهد. فارس

افتتاح ۶ هزار پروژه عمرانی در دهه فجر
زهرای��ی گف��ت: از ۱۱ هزار پروژه عمران��ی حدود ۶ هزار پ��روژه به صورت 

استانی، در دهه فجر در برخی از استان ها افتتاح خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج س��ازندگی کشور گفت: سازمان بسیج مستضعفین به 
منظ��ور خدمت بی منت به مردم ایران اس��المی به ویژه در مناطق محروم، 

روستا ها و حاش��یه شهر ها با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها، سپاه 
پاس��داران اقدامی تحت عنوان خدمت رس��انی همزمان ۴۰ هزار پروژه عمرانی زود 
ب��ازده عام المنفعه تعریف کرد. او تصریح کرد: ۱۷ هزار پروژه از این ۴۰ هزار پروژه 
در اس��تان های خراسان جنوبی و کردس��تان افتتاح و به بهره برداری رسیده است. 
اکنون ۱۱ هزار پروژه عمرانی دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصد است که از 
این تعداد، حدود ۶ هزار پروژه عمرانی به صورت اس��تانی، در دهه فجر در برخی از 

استان ها افتتاح خواهد شد. باشگاه خبرنگاران 

بررس��ی صالحیت نمایندگان محترم مجلس، در رسانه ها حساسیت هایی ایجاد 
کرد. برخی از رس��انه ها از ش��ورای نگهبان تمجید کردن��د و برخی دیگر آن را 

سیاسی کاری و جناحی بازی خواندند.
در این خصوص چند نکته قابل توجه است:

نخس��ت. مجلس شورای اس��المی خانه ملت و رکن اساسی قانونگذاری و پیوند 
مردم با مسئوالن و دستگاه های مختلف است. جایگاه مجلس به هیچ وجه نباید 
تضعیف ش��ود و حس��اب معدود افراد متخلف با نمایندگان س��الم و خدمتگزار 
نبای��د یکی ش��ود. عملکرد مجلس دهم در طول چهار س��ال اخیر از جنبه های 
مختلفی قابل تقدیر و تشکر است و مورد حمایت مردم و اعضای شورای نگهبان 
بوده اس��ت. از جمله طرح اصالح قانون اقدام متقاب��ل در برابر آمریکا که اخیراً 
به تصویب رس��ید و ش��ورای نگهب��ان نیز فوراً آن را تأیید ک��رد و مورد تمجید 

رهبر معظم انقالب واقع ش��د. دوم. یک مجلس خوب، مجلس ش��جاع، متعهد، 
متدین، س��الم و خدمتگزار است. مجلسی که مشکالت مردم را پیگیری نماید، 
رف��ع تبعیض و نابرابری را دنبال کند، هوش��مندانه قانونگ��ذاری کند، در برابر 
مسائل بین المللی حس��اس و بیدار باشد، در نظارت بر عملکرد دستگاه ها فعال 
باشد و لحظه ای را برای شنیدن دغدغه های مردم و پیگیری آن از دست ندهد. 
چنین مجلس��ی در رأس امور است. آنچه قانون در شرایط داوطلبان نمایندگی 
مجلس بیان کرده، برای تش��کیل چنین مجلس��ی کافی نیست و حداقل هاست. 
بخش اصلی در انتخاب شایسته ترین افراد بر عهده مردم است و پس از انتخاب 
نمایندگان از س��وی مردم نیز باید نظارت کارآمد و دقیقی بر رفتار آنان صورت 

گیرد تا عملکرد مجلس مخدوش نگردد.
 س��وم. در این دوره بررس��ی صالحیت نمایندگان محترم با حساسیت ویژه تری 
انجام ش��د. پرونده های آنان جداگانه در هیئت مرکزی نظارت بررس��ی ش��د و 
گزارش ه��ا به همراه مس��تندات مربوطه مالحظه ش��د. مطالب غیرمس��تند یا 

غیرمعتب��ر در پرونده ها کنار گذاش��ته ش��د و در مواردی پی��ش از اعالم نتایج، 
مطالب مبهم از خود آنان س��ؤال شد و ضمیمه پرونده قرار گرفت. پس از اعالم 
نتایج نیز بس��یاری از آنان به شورای نگهبان آمدند و در مالقات با اعضای شورا 
در جری��ان دالی��ل رد صالحیت خویش قرار گرفتند. برخ��ی آن دالیل را قبول 
کردند و رفتند و برخی دیگر توضیحات و پاس��خ هایی داش��تند. توضیحاتش��ان 
ش��نیده ش��د و اگر مس��تنداتی در این خصوص داش��تند به محتوای پرونده ها 
اضافه ش��د. برخی دیگر نیز منکر گزارش های دریافتی از مراجع قانونی ش��دند. 
از مراجع قانونی خواسته ش��د، جزئیات الزم را برای مطرح کردن با نمایندگان 
مذکور ارسال نمایند و تصمیم نهایی را اعضای شورای نگهبان اعالم نمایند؛ لذا 
ش��ورای نگهبان در مقام یک داور بی طرف به ش��کایات رسیدگی می کند و اگر 
توسط هیئت های نظارت اس��تانی جایی خطا و اشتباهی صورت گرفته باشد یا 

مستندات جدیدی دریافت شود، اعمال می گردد.
چهارم. عدم تأیید صالحیت نمایندگان لزوماً به معنای فساد آنان نیست. برخی 
از آن ها در طول دوره نمایندگی خطا هایی داش��ته اند که صالحیت نمایندگی را 

برای دوره بعد از دست داده اند.
ش��اید این خطا ها مس��اوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد 
نش��ود، ولی برای اثبات عدم شایس��تگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت 
کفای��ت کن��د. مثاًل فردی که روس��ای آموزش و پرورش و ارش��اد و مدیر چند 
مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدر های انتخاباتی خویش منصوب 
کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نگردد، اما چنین فردی شایسته نمایندگی 
است؟ برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادی و مال اندوزی حرام شده اند 

که این ها نیز رد صالحیت شده اند.
مث��اًل فردی ک��ه ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه س��اختمانی در یک ش��هر 
سرمایه گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال 
نفوذ برای برادر کوچکش که زیر س��ی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید 
تأیید ش��ود؟ فردی که در پوشش موسسه عام المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد 
ک��رده و ب��ا قیمت آزاد در ب��ازار عرضه کرده و مخارج انتخابات��ی خود را از این 
طریق به دس��ت آورده، باید تأیید شود؟ فردی که برای قاچاق سیگار رشوه های 
کالن پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده س��وابق او موجود است، باید 
تأیید ش��ود؟ این ها بخشی از واقعیت هایی است که شورای نگهبان در رسیدگی 

به پرونده ها و سوابق داوطلبان با آن روبه رو شده است. 
طبیعت��اً قانون و مردم اجازه تأیید صالحیت چنین اف��رادی را نمی دهند. البته 
برخی دیگر نیز در محاکم قضایی اتهاماتی دارند که هنوز رسیدگی نشده یا در 

حال رسیدگی است و به زودی عدالت درخصوص آنان اجرا می گردد.
پنج��م. مش��ارکت در انتخاب��ات امری ض��روری و بدیهی اس��ت و دغدغه همه 
مس��ئوالن از جمله اعضای ش��ورای نگهبان است. دایره انتخاب مردم نیز هرچه 
متنوع تر باش��د مفید اس��ت، اما آیا وجود افراد »فاقد ش��رایط قانونی« در میان 
داوطلبان نمایندگی مجلس، کمکی به پرش��ور تر ش��دن تنور انتخابات می کند؟ 
افرادی که ش��رایط قانونی نمایندگی را نداشته باش��ند آیا قادر به وضع قوانین 

عادالنه و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی خواهند بود؟ 
 پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان

 عباسعلی کدخدایی 

رویکردwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz دو شنبه  7 بهمن 1398  شماره 5230 

"
"

رشد بیست و پنج برابری دانشجویان
رش��د کّم��ی دانش��جویان کش��ور یک��ی دیگ��ر از 
ش��اخص های توس��عه علم��ی در س��ال های پ��س 
از انق��الب اس��ت. در حال��ی که تعداد دانش��جویان 
دانش��گاه های کش��ور پیش از انقالب حداکثر از مرز 
۱55ه��زار نفر تجاوز نمی کرد،  امروز افزون بر چهار 
میلیون و دویس��ت هزار نفر می باش��د. در بسیاری 
از زمین��ه های علوم تخّصص��ی اصاًل فارغ التحصیل 
نداشتیم. شاغلین به تحصیل در سال 5۷ در مقطع 
کارشناسی۹8 هزار دانش��جو، امروز ۲8۱۹۶۶۲ نفر 
و در مقطع ارش��د)فوق لیس��انس( در سال پنجاه و 
هفت ۶3۴۰ نفر دانش��جو داش��تیم و ام��روزه ۷۲۰ 
هزار ساالنه فارغ التحصیل داریم؛ در مقطع دکترای 
حرف��ه ای ۷۲ هزار و در گروه تخصصی ۱۲55 فارغ 
التحصیل داش��تیم و اکنون س��االنه ۹۴ هزار، یعنی 
نزدیک به صد هزار نفر ساالنه فارغ التحصیل داریم. 
اکنون تعداد اعضای هیأت های علمی دانش��گاه های 
ای��ران از چهار هزار نف��ر در ابتدای انقالب به حدود 
۹۰ هزار پژوهشگر و محقق رسیده است. همچنین 
تعداد دانش آموزان کش��ور نیز که تا قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی، یعنی سال تحصیلی 5۶�5۷، حدود 
هفت میلیون و هفتصد هزار بود، هم اکنون به بیش 

از ۱5 میلیون نفر رسیده است. 
مقام معظم رهبری دربارۀ رش��د تعداد دانش��جویان 
نس��بت به قبل از انقالب فرمودند: »در زمینۀ علم و 
فّناوری، از اّول انقالب تاکنون ، تعداد دانشجویان ۲5 
برابر شده است؛ اّول انقالب، همۀ دانشجویان کشور 
دویس��ت وخرده ای هزار نفر ب��ود، امروز نزدیک پنج 
میلیون دانشجو در کشور مشغول تحصیل هستند؛ 
مق��االت علمی ش��انزده برابر ش��ده ؛ و فعالیت های 

علمی و فّناوری فراوان دیگر«.
دانشمندان ایرانی برتر جهان

امروزه حدود ۲ درصد از تولید علم جهان به کشورمان 
تعلق دارد  و بیش از ۲۰۰ دانش��مند ایرانی در سطح 
دانشمندان برتر جهان هستند و این نشان از شکوفایی 

استعداد ملی کشور در پرتوی انقالب اسالمی است. 
پژوهش و تحقیق

همچنین مخبر دزفولی گفت: پژوهش و تحقیق مایه 
تحکیم استقالل کشور است و سال گذشته بیش از 
۴۰ فرآورده علمی)پتن��ت( در جهان ثبت کرده ایم. 
وی افزود: در س��ال جاری)۹۷( هم تا امروز بیش از 
۱۱5 فرآورده علمی )پتنت( ثبت کرده ایم و این روند 
پرافتخار ادامه دارد.  به طور کلی باید گفت که تعداد 
پژوهشگران، حجم سرمایه گذاری کشور در پژوهش، 
تعداد مقاالت علمی جهانی و مقاالت علمی داخلی و 
تع��داد ثبت اختراع به عنوان عوامل مؤثر بر پژوهش 
رشد روزافزون و قابل مالحظه داشته و در عرصه های 
داخلی و خارجی شاهد درخشش دانشمندان علمی 

ایرانی خصوصاً در المپیادهای جهانی هستیم.
رتب�ۀ ایران در تعداد مقاالت و ارجاعات علمی 

)تولید علم(
آم��اری که پایگاه تامس��ون رویت��رز )ISI( از میزان 
تولی��دات علمی ای��ران در دوره پیش از انقالب ارائه 
می دهد، بسیار ناچیز است؛  حال آن که اکنون ایران 
رتب��ۀ اول علمی )تعداد مق��االت( در منطقه و رتبۀ 
ش��انزدهم را در جهان حائز گردیده است. بنابراین، 
س��هم ایران در تولید علم جهانی از یک صدم درصد 
در س��ال ۱35۷، در س��ال ۱3۹5 ب��ه ۱/8۱درصد 
رس��یده اس��ت. افزایش ۱8۰ برابری سهم ایران در 
تولی��د علم دنیا و رش��د 55 برابری آمار تولید مقاله 
توس��ط محققان ایرانی طی س��الیان بعد از پیروزی 
انقالب، نشان دهنده رشد چشم گیر این درخت تناور 
اس��ت.  بر همین اس��اس، طبق آمار ۲۰۱۷م ایران 
دارای بیش��ترین ارجاعات علمی با رتبۀ هفدهمین 
کشور محسوب شده اس��ت.  همین رشد چشم گیر 
تولیدات علمی است که نشریۀ نیوساینتیست در سال 
۲۰۱۰م گزارش داه اس��ت: ایران دارای س��ریع ترین 
نرخ رش��د علمی و از پیش��روترین کشورهای جهان 
در تولیدات علمی اس��ت. نرخ رش��د علمی در ایران 
۱۱ برابر میانگین جهانی است. نشریۀ نیوساینتیست 
ب��رای این که اعتبار الزم ب��رای این گزارش را حفظ 
کرده باش��د، همچون گذشته به آمار و ارقام مستند 
 Web( موجود در پایگاه اطالعاتی وب س��ایت علم

Of Science( استناد کرده است.

کارنامه
از بی سوادی اکثریت مردم تا ارتقای 

سطح علمی جامعه

ادامه دارد

کرونا ویروسی برای جنگ بیولوژیک
آیا آمریکا در انتشار ویروس کرونا نقش دارد؟

دالل گوشت و قاچاقچی سیگار باید برای ورود به مجلس تائید صالحیت شوند؟


