
سرعت ، برش و قاطعیت الزمه مقابله با کرونا
عبور از بحران 

ونا  با تکیه بر  کر
اقتصاد مقاومتی 

وسیاهی  ر
آمریکا 

اخراج آمریکا تنها گزینه 
رسیدن عراق به آرامش 

این روزها در حالی که اقتصاد و بازار در کش��ور به حالت نیمه تعطیل درآمده اس��ت و کارکنان اکثر 
ادارات دولتی و خصوصی هم با کاهش چش��مگیر ارباب رجوع مواجه هس��تند، مراکز درمانی روزهای 

شلوغ و پر کاری را می گذرانند. 
بی اعتنایی و جدی نگرفتن این بیماری از س��وی بس��یاری از مردم و نبود تدبیر و مدیریت در توزیع 
ماس��ک و مواد ضد عفونی کننده هم مزید بر علت ش��ده تا حجم مراجعان بیمارس��تانی روز به روز 
افزای��ش پیدا کند. جلوگیری از روند رو به رش��د ش��یوع این بیماری نیاز به رعای��ت اصول و مراتب 
خاص��ی دارد و نق��ش مردم در این زمینه بیش از همه نهادها و ارگان ها اس��ت. با این وجود ذکر این 
نکته ضروری اس��ت که حفظ س��امت کادر درمانی و پزش��کی اعم از پزشک، پرستار، خدمه، نیروی 
آزمایشگاهی و حتی نگهبانان بیمارستان ها، از بسیاری موضوعات پیش رو، ضروری تر است و باید به 
عنوان یک چالش اساس��ی به آن نگریست. چرا که کادر درمانی و پزشکی ترمیناتور یا روبات نیستند 
و به لحاظ س��اختاری و فیزیکی ش��بیه به سایر افراد جامعه هس��تند! این قشر هم همانند سایرین از 
خس��تگی و بیماری مصون نیس��تند و تا حد مشخصی توان کار و فعالیت دارند! فلذا در این روزها که 
خودخواهی عده ای شهروندان در کنار ناکارآمدی برخی مدیران باعث تشدید بحران شده است، حفظ 
سامتی و ریکاوری کادر درمان به عنوان نیروهای خط مقدم مبارزه با کرونا، امری حیاتی و ضروری 
ب��ه نظر می رس��د. چرا که در صورت از بین رفتن یا حتی کاهش ت��وان اجرایی این جبهه، جایگزین 
کردن نیروی متخصص و دوره دیده، در این شرایط که همه دنیا با این مشکل دست به گریبان است، 
کاری بس دش��وار است. مشکل کمبود پرستار و پزشک، مشکل تازه ای نیست؛ بنابراین باید چاره ای 
اندیش��ید تا در این ش��رایط دست کم بتوانیم از تمام ظرفیت پرس��نل به نحو احسن استفاده کنیم و 
مانع از فرس��ودگی شغلی آنی و بیماری آنان شویم. از س��ویی روغن ریخته را نذر امامزاده کردن هم 
چاره کار نیست. هر چند کادر درمانی و پزشکی مرهون لطف برخی از شهروندان قرار گرفته اند ولی 
بپذیریم اهدای بلیط رایگان اس��تخر و کنس��رت و سینما، انجام خدمات رایگان خودرویی، وعده طرح 
های تشویقی دولت نظیر وام کم بهره و افزایش حقوق، تخفیف هتل و باشگاه بدن سازی و ... در این 
ش��رایط خاص خس��تگی و بیماری را از تن رنجور کادر درمانی و پزش��کی دور نخواهد ساخت و باید 

چاره ای عملی و فوری اندیشید.
چ��را ک��ه عواقب این بحران، بحران های نوپدید دیگری را به همراه خواهد داش��ت که بس��یار فاجعه 
آمیزتر و جبران ناپذیر  خواهد بود. در ضمن توصیه می شود در شرایط بحرانی روز، برای اجرای برخی 
تصمیمات سرعت عمل بیشتری به خرج داد و در مواردی که نیاز به مصوبه و مجوز ندارد، با حمایت 

شورای تامین و ستاد مقابله با کرونا استانی و شهرستانی تصمیم گیری شود.
برخی راهکارهایی که می تواند در حفظ سامت و کاهش فشار از پرسنل کادر درمان موثر باشند:

الف:عدم استفاده از وسیله نقلیه عمومی برای جابجایی پرسنل بیمارستان
ب: تهیه اقام و وسایل ضروری محافظتی

پ: استفاده از دانشجویان پرستاری و پزشکی به صورت قراردادی و پرداخت حق الزحمه
ت: بازگردان��دن ف��وری پرس��تارانی که در واحدهای اداری بیمارس��تان و مرکز بهداش��ت و درمانگاه 

تخصصی مشغول به کار شده اند
ث: استفاده از نیروهای داوطلب به منظور کاهش فشار از نیروهای خدماتی و نگهبان

ج: جلوگیری از ورود همراهان غیر ضروری و ماقات کنندگان به منظور کاهش ارائه توضیحات توسط 
پرسنل و جلوگیری از شیوع بیماری

چ: ایجاد یک فرصت نیم س��اعته با اس��تفاده از نیروهای جایگزین جهت استراحت و صرف یک میان 
وعده چرا که پس از ش��یوع این ویروس و افزایش حجم مراجعان پرس��نل حتی فرصت نوشیدن یک 

استکان چای ندارند.
ح: فراخوان جهت استفاده از نیروهای دوره دیده هال احمر و بسیج در بیمارستان

چ: استفاده از نیروهای داوطلب به منظور ضد عفونی پر تکرار سطوح بیمارستان
در ضمن دولت نیز می تواند به منظور تش��ویق پرس��تاران غیر شاغل یا دانشجویان پرستاری، خدمت 
در بیمارس��تان در این ایام را س��ه برابر خدمت ضرورت سربازی محاسبه کند تا ایجاد انگیزه شود. به 
هر روی آنچه در این ایام مهم اس��ت، حفظ روحیه، س��امت و قدرت مانور و توان اس��تفاده از دانش 
و مهارت کادر درمانی و پزش��کی اس��ت که اگر خدش��ه ای در این رویکرد فراهم شود، تبعات جبران 

ناپذیری به همراه خواهد داشت. فرصت را غنیمت بشماریم.
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تکرار تجاوز هوایی واشنگتن به ارتش 
و نیروهای مردمی عراق ۱۲۰ شهید و 

زخمی برجای گذاشت 

وقتی ناقص حقوق بشر، ایران را به 
نقض حقوق بشری متهم می کند

سیاست روز نقش تولید کنندگان در 
شرایط شیوع کرونا در کشور را بررسی 

میکند؛
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جان مردم آخرین اولویت 
دولتمردان انگلیس
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اگر از هم��ان زمان آغاز ش��یوع ویروس کرونا 
در چین به موضوع حمل��ه بیولوژیکی با دقت 
بیشتری می نگریس��تیم و در واقع جدی تر به 
این موضوع نگاه می کردی��م، قطعاً تصمیماتی 
که جمهوری اس��امی ایران برای مقابله با این 
وی��روس اتخاذ می ک��رد، دقیق ت��ر، قاطع تر، 

کاربردی تر و تأثیرگذار می بود.
ما نس��بت به قطع پرواز ب��ه چین کم توجهی 
کردی��م و در بح��ث قرنطینه نیز چنین ش��د. 
می ش��د ش��هر قم را قرنطینه کرد و از ش��دت 
گسترش ویروس کرونا کاست. هر چند برخی 

مسئولین اعتقادی به قرنطینه نداشتند!
اکنون بس��یاری از دانش��مندان در کشورهای 
گوناگ��ون بر این اعتقاد هس��تند که نمی توان 
بحث حمله بیولوژیکی را نادیده گرفت، چرا که 
این گونه حمات مس��بوق به سابقه است و در 
تاریخ دور و نزدیک جهان وجود داش��ته است 
و حتی برخی اعتقاد دارند ویروس س��ارس نیز 
از همین جنس بود که چند سال پیش از این، 
دنیا را درگیر خود کرد و زیان های بس��یاری را 

به برخی کشورها تحمیل نمود.
برخی رس��انه های کش��ورمان از هم��ان زمان 
همه گیر ش��دن ویروس کرونا و سرایت آن به 
کش��ورهای دیگر به موضوع جنگ بیولوژیکی 
آن هم از سوی آمریکا پرداختند و این احتمال 
را دادند که چه بسا در این جنگ هدف اصلی، 
از کار انداختن ماش��ین اقتصادی چین است، 
چرا که چین و آمریکا در یک جنگ اقتصادی 
ق��رار دارند و این جنگ اقتصادی می رفت تا به 

نفع چین تمام شود.
از سوی دیگر جمهوری اس��امی ایران نیز به 
خاطر مقاوم��ت فعاالنه خود مقابل تحریم های 
اقتص��ادی و تهدی��دات نظامی رژی��م آمریکا، 
توانسته اس��ت تا درصد زیادی از تأثیر این دو 
اقدام آمریکا و کش��ورهای همراه آن را خنثی 
کند، آمریکا پس از خروج از توافق هسته ای با 
همکاری اروپا تحریم های شدیدی را علیه ایران 
ب��از گرداند و تصور می ک��رد در زمان کوتاهی 
جمهوری اس��امی ایران یا تن به خواسته آنها 

خواهد داد یا فرو خواهد پاشید.
ب��ا وج��ود امیدی ک��ه آمریکا ب��ه تحریم های 
اقتص��ادی و تهدیدات نظام��ی علیه جمهوری 
اسامی ایران داشت، هیچ یک از این دو اقدام 
اثر نکرد، حتی پاس��خ موش��کی ای��ران پس از 
اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن 
سردار سلیمانی، نشان دهنده بی اثر بودن همه 
تهدیدات نظامی بود که آمریکا علیه کشورمان 

داشت. 
حمله موش��کی ایران به پایگاه آمریکایی عین 
االسد در عراق، در نوع خود بی نظیر بود و این 
ب��ی نظیر بودن عملیات، ب��دون تردید هیمنه 
آمریکا را نزد افکار عمومی دنیا فرو ریخت، توان 
انتقام گیری نیز برای آمریکا وجود نداشت چرا 
که به عینه قدرت ویرانگر موشک های ایران را 

دیده و درک کرده بود.
اکن��ون نیز آمریکا با توج��ه به این که ویروس 
کرونا آیا ی��ک ویروس در چارچوب جنگ های 
بیولوژیک علیه ایران باش��د یا نباش��د، آیا این 
رژی��م چنین اتهام��ی را می پذیرد یا نه؟ با این 
وجود، خود نیز درگیر این ویروس شده است و 
جالب توجه بودن ماجرای کووید 19 یا همان 
ویروس کرونا در این اس��ت ک��ه مقامات رژیم 
ایاالت متحده به ویژه دونالد ترامپ این مساله 

را جدی نگرفته اند.
دش��منی آمریکا علیه جمهوری اسامی ایران 
را ب��ه هیچ وجه نمی توان ان��کار کرد و هر آن 
کس ک��ه تصور توهم توطئه دارد، یا از س��واد 
سیاس��ی برخوردار نیس��ت یا درک درستی از 
ای��ن موضوع ندارد، به همین خاطر نباید بحث 

جنگ بیولوژیک را نادیده گرفت.

کرونا را جنگ 
بیولوژیکی بدانیم 
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دستور رئیس جمهور برای 
اعطای بسته حمایتی 
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نگاهی به فرمان فرمانده معظم کل قوا در مورد تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح  

کادر درمانی مصون از خستگی و بیماری نسیتند
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