
کرونا را جنگ بیولوژیکی بدانیم
ادامه از صفحه اول

در شرایط کنونی، آمریکا از این ویروس به دو ابزار 
دس��ت یافته است، هم در چین و هم در ایران، این 
دو ابزار یکی همان ویروس و بیماری اس��ت که در 
پ��ی دارد و دیگری هراس انداخت��ن بیش از اندازه 
این ویروس در دل مردم کشورمان تا از این رهگذر، 
تأثیر آن تحریم های اقتصادی را به خاطر ش��رایط 
حاکم بر کش��ور پس از گس��ترش وی��روس کرونا 

افزایش دهد و اقتصاد ایران را زمینگیر کند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی نی��ز در فرمان��ی که به رئیس س��تاد کل 
نیروه��ای مس��لح سرلش��کر باقری ص��ادر کردند، 
صراحتاً به موضوع جنگ بیولوژیکی اشاره کردند و 

در این زمینه توصیه هایی نیز ارائه فرمودند.
ای��ن توصیه ها، پ��س از این باید باعث ش��ود که 
مس��ئولین ذیرب��ط به موض��وع جن��گ بیولوژیکی 
بیش��تر توجه کنن��د و برخی که تص��ور می کردند 
چنین نیس��ت، نس��بت به دیدگاه های خود تجدید 

نظر داشته باشند.
نظام س��لطه که براس��اس تفکرات صهیونیس��تی 
بنا نهاده ش��ده اس��ت، برای ماندگاری خود از هیچ 
دسیس��ه و توطئه ای دری��غ نمی کند، حتی اگر در 
این اعمال و رفتاری که در جنگ بیولوژیکی اتفاق 
می افتد، بخشی از مردمان جوامعی که نظام سلطه 
ب��ر آنها حاکم اس��ت، جان بدهند، ب��رای آنها مهم 
نیس��ت، مهم آن اس��ت که آن قش��ری که خود را 
برتر و فراتر از دیگر جوامع و انسان ها می داند، زنده 

باشد و دیگران قربانی آن ایدئولوژی شوند.

سرمقاله

آمریکا ویروس کرونا را وارد چین کرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که آمریکا 
وی��روس کرونا را وارد چین کرد، گفت: این ویروس به خاطر رعایت نکردن 
مس��ائل مربوطه، به ایران و س��ایر کشورها س��رایت کرد ولی در نهایت یک 

حمله بیوتروریستی توسط آمریکا به چین است.
ابوالفضل حس��ن بیگی افزود: بیش از دو دهه اس��ت که قدرت های دارای حق 
وتو برای یکدیگر ُکرُکری می خوانند و تالش می کنند تا قدرت خود را به رخ یکدیگر 
بکشانند. آمریکا تمامی تالشش را کرد تا خود را به عنوان قدرت برتر به دنیا معرفی 
کن��د. چین هم تمامی اقداماتش را برای مقابله ب��ا آمریکا انجام داد تا جایگاه خود 
را حفظ کند. حس��ن بیگی اظهار کرد: چینی ها با قرنطینه،از شیوع کرونا جلوگیری 
کردن��د که اگر ما هم در روزهای اول قم را قرنطینه کرده بودیم اینگونه بیماری به 

سایر شهرها سرایت نمی کرد. ایسنا 

دولت به داد کسبه خرد در بازار برسد
نماینده مردم ماش��هر در مجلس گفت: ش��رایط پیش آمده به دنبال شیوع 
وی��روس کرونا اقتصاد و ب��ازار ما را تحت تأثیر قرار داده و دولت باید به داد 

کسبه خرد در بازار برسد.
علی گلمرادی افزود؛ ش��رایط پیش آمده در کش��ور به دنبال شیوع ویروس 
کرون��ا بخش های مختلف و به ویژه اقتص��اد و بازار ما را تحت تأثیر قرار داده 
اس��ت.وی افزود: پیش از این نیز به خاطر ش��رایط س��خت اقتصادی بازار ما دچار 
کس��ادی شده بود و امید کس��به خرد به این بود که در شب عید و خرید مردم در 
ایام پایانی س��ال بتواند ناکامی های قبلی خود را جبران کند که متأس��فانه شرایط 

فعلی مانع از این امر شد.
نماینده مردم ماهشهر اظهار داشت: اگر دولت به داد این گروه از افراد نرسد آنها با 

مشکالت جدی مواجه خواهند شد.  فارس

 امکان لغو تعطیالت عید نیست
سخنگوی هیات رئیس��ه مجلس گفت: تعطیالت عید قابل جایگزین نیست و 
نمی ت��وان طرحی ارائه داد که به جای فروردی��ن، در خرداد ماه این تعطیالت 
گنجانده شود زیرا باید سال تحصیلی تا پایان تیرماه تمدید شود. اسداهلل عباسی 
در خصوص طرح لغو تعطیالت نوروزی اظهار داشت: چنین طرحی تاکنون به 
هیئت رئیسه مجلس ارجاع نشده است. نماینده مردم رودسر در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: پیش از این نیز طرح هایی برای جابجایی تعطیالت رسمی کشور ارائه 
شده که هیچ کدام از این طرح ها به تصویب نرسیده است. عالوه بر این، به جای جابجایی 
تعطیالت باید فکری به حال تمدید سال تحصیلی کرد. نماینده مردم رودسر در مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: احتماالً هفته آینده جلسه مجلس به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار می شود. امکانات نرم افزاری و سخت افزاری الزم فراهم شده و روز شنبه ۱۰ صبح 

هیئت رئیسه مجلس در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.  مهر

کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه آمریکا جزء کشورهای 
بس��یار آسیب پذیر در برابر کرونا است، گفت: درصد بسیاری 
از مردم آمریکا، بیمه ندارند و وضعیت »مرخصی استعالجی« 

در این کشور وجود ندارد.
فؤاد ایزدی، با اش��اره به شیوع بیماری کرونا در آمریکا گفت: 
مشکل کرونا در آمریکا بسیار گسترده است. امروز در خبرها 
داش��تیم که فرماندار ایالت اوهای��و )Ohio( اعالم کرده که 
حداق��ل ۱۰۰ هزار نفر در این ایالت به کرونا مبتال ش��ده اند. 
اگر همین آمار نسبت به کل آمریکا صدق کند، درواقع یعنی 
بیش از سه میلیون نفر در آمریکا کرونا دارند. جمعیت آمریکا 
۳۲۷ میلیون است که یک درصد آن ، بیش از ۳ میلیون نفر 

را شامل می شود.
 آمریکا اعالم رسمی آمار کرونا را ممنوع کرده است

وی با بیان اینکه دولت آمریکا از روز دوش��نبه، آمار رس��می 
مبتالی��ان به کرون��ا را متوقف کرده اس��ت، گفت: آماری که 
اعالم می شود، به شکل پراکنده از ایالت های مختلف به دست 

می آید، اّما دولت آمریکا دیگر آمار رسمی ارائه نمی دهد.
کارش��ناس مس��ائل بین الملل با بی��ان اینک��ه آمریکا جزء 
کشورهای بسیار آسیب پذیر در برابر کرونا است، در بیان علّت 
این موضوع گفت: درصد بسیاری از مردم آمریکا، بیمه ندارند 

و وضعیت »مرخصی استعالجی« در این کشور وجود ندارد.
 ۷۹ درصد آمریکایی ها فاقد مرخصی استعالجی هستند 
ایزدی ادامه داد: در روزهای گذشته نشریات آمریکایی نوشتند 

که در صنعت غذا ۷۹ درصد مردم، فاقد مرخصی استعالجی 
هس��تند. یعنی اگر کسی مریض بشود و سر کار نرود حقوق 
نمی گیرند و از آنجایی که مش��کالت مالی هم دارد و سر کار 
نرفتن به آن ها ضربه می زند، مجبور هستند در محل کار خود 
حاضر شوند و همین باعث می شود که احتمال ابتال و انتقال 

کرونا باال رود.
وی با بیان اینکه س��رعت ش��یوع کرونا در آمریکا از بسیاری 
از کش��ورها از جمله چین بیش��تر خواهد بود، اظهار داشت: 
سیس��تم حکومتی چین متمرکز اس��ت و با توجه به وجود 
طبقه کمونیستی و محیط بسته این کشور، دولت چین خیلی 
راحت  تر می تواند، ویروس کرونا را کنترل کند تا جایی مثل 

آمریکا با همه مشکالتی که در سیستمش وجود دارد.
 تست کرونا برای هر آمریکایی ۱۳۳۱ دالر است

ایزدی، باال بودن هزینه تس��ت کرونا در آمریکا را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: »َکت��ی پورتر« نماینده  کنگره آمریکا اعالم 
ک��رد که »هزینه تس��ت کرونا برای هر ش��هروند آمریکایی، 
۱۳۳۱ دالر است«. این در حالی است که خیلی ها در  آمریکا 

چنین پولی ندارند، بنابراین اصاًل تست نمی دهند.
نماینده کنگره آمریکا در حال محاسبه هزینه تست کرونا

وی ادامه داد: چنانچه فردی بیمه داش��ته باش��د و بیمه اش 
بپذیرد، می تواند با کمک بیمه، تس��ت را انجام دهد، چرا که 
بیمه ها در آمریکا یک شرایط خاص دارند و مثاًل می گویند دو 
هزار دالر را در سال از جیب خودتان بپردازید و اگر هزینه های 

شما بیشتر از این رقم شد، ما تقبل می کنیم.
 آمریکا بیمه درمانی قوی ندارد

ایزدی با بی��ان اینکه آمریکا از بیمه هایی قوی بهره نمی برد، 
گفت: اگرچه آمریکا در حوزه پزشکی، بعضاً پیشرفت می کند 
و دانش��گاه های این کشور، پژوهش هایی را انجام می دهند و 
پیشرفت های خوبی هم حاصل می شود، اّما در حوزه بهداشت 
و درمان درصد قابل توجهی از مردم، مشکل دارند. خانم کتی 
پُرتر می گوید ۳۳ درصد م��ردم آمریکا دکتر نمی روند چون 

اصاًل پول ندارند.
 آمریکا برای اس�تفاده از حمل�ه بیولوژیک محدودیت 

اخالقی ندارد
وی درباره احتمال حمله بیولوژیک بودن ویروس کرونا گفت: 
نکاتی که درباره آس��یب پذیر بودن آمریکا از کرونا گفته شد، 
به این معنی نیست که دولت آمریکا محدودیت اخالقی دارد. 
حمله بیولوژیک که یک موضوع پنهان است؛ آن ها به صورت 
آشکار به هیروشیما و ناکازاکی حمله شیمیایی کردند و بیش 

از ۲۲۶ هزار نفر را از بین بردند.
کارشناس مسائل آمریکا ادامه داد: از طرفی، آمریکا سالهاست 
در ح��وزه جنگ های بیولوژی��ک کار ک��رده و مراکز متعدد 
جنگ های بیولوژیک دارد. بنابراین یک احتمال این است که 
ویروس کرونا کار دولت آمریکا نباشد و یک بیماری است که 
ایجاد شده و آمریکا را هم بیشتر از خیلی کشورها متأثر کرده 

است. این احتمال هم وجود دارد که کار آمریکایی ها باشد.

 اگر کرونا کار آمریکا باش�د، این کش�ور خطای بزرگی 
مرتکب شده است

ایزدی افزود: چنانچه گزینه دوم درست باشد، آمریکا خطای 
بسیار بزرگی را انجام داده است. چون در دنیای امروز، وقتی 
ویروسی را در ش��هری در چین گسترش دهیم، در کل دنیا 
پخش می شود. بنابراین اگر دولت آمریکا یا یک نهاد نظامی 
یا اطالعاتی این کش��ور، پشت سر شیوع این ویروس باشند، 
این یک فاجعه انس��انی و خطای بسیار بزرگ است، چرا که 
نفهمیده اند که در نهایت این ویروس، خودش��ان را هم متأثر 

می کند.
وی تصری��ح ک��رد: البته قضاوت نهایی درب��اره اینکه آیا این 

ویروس کار آمریکا بوده یا خیر، در حوزه تخصص ما نیست.
 زیرس�اخت های ایران و چین برای مه�ار کرونا بهتر از 

آمریکاست
ایزدی با بیان اینکه کش��ورهایی مثل چی��ن و ایران بهتر از 
آمریکا می توانند با ویروس کرونا مقابله کنند، خاطرنشان کرد: 
ما در ایران مرخصی استعالجی داریم و این برای شرکت های 
خصوصی هم یک قانون اس��ت که اگر فردی به سر کار نرود 
و آخر س��ر، س��ند دکتر را ارائه دهد، می تواند از حقوق خود 

بهره مند شود، اّما در آمریکا چنین چیزی وجود ندارد.
کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: زیرساخت هایی در ایران 
وجود دارد که کار مقابله با کرونا را برای ملت ایران راحت تر 

می کند.  فارس

جلسات مجلس »آنالین« می شود

 رایزنی با وزارت ارتباطات برای برگزاری جلسات 
پارلمان به صورت ویدئو کنفرانس

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از رایزنی قوه مقننه با وزارت ارتباطات برای برگزاری 
جلسات مجلس به صورت ویدئو کنفرانس خبر داد.

اس��داهلل عباس��ی نیم از برگزاری جلس��ه هیئت رئیس��ه قوه مقننه در روز شنبه) ۲4 
اس��فند( خبر داد و گفت: در این جلس��ه موضوعات مختلف از جمله مس��ائل جاری 
کشور و همچنین آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در استان ها بررسی می شود. 
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای جلسه روز شنبه نحوه برگزاری جلسات 
علنی پارلمان به صورت مجازی )ویدئوکنفرانس( است، افزود: با توجه به اینکه ممکن 
اس��ت مقابل با شیوع ویروس کرونا زمانبر باش��د و در سال آینده نیز کشور را درگیر 
کند بنابراین ضروری اس��ت تا درباره نحوه برگزاری جلسات علنی تصمیم گیری شود. 
س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه در آیین نامه داخلی مجلس درباره 
نحوه برگزاری جلس��ات علنی به صورت مجازی )دیجیتال و دوس��ویه( راهکار قانونی 
وجود ندارد، ادامه داد: در جلسه هیئت رئیسه درباره راهکارهای موجود برای برگزاری 

جلسات علنی بحث و گفتگو می شود.
عباس��ی با بیان اینکه به دلیل ش��یوع ویروس کرونا جلس��ات علن��ی مجلس برگزار 
نمی ش��ود و نمی توان از ظرفیت های نهاد قانونگذاری و نظرات کارشناسی نمایندگان 
برای حل این مش��کل و س��ایر مس��ائل جاری کشور بهره مند ش��د، اضافه کرد: البته 
هیئت رئیس��ه تاکنون جلس��اتی را در رابطه با مسائل مختلف برگزار کرده و در هفته 
گذش��ته نیز اعضای کمیس��یون بهداش��ت و برخی دیگر از نمایندگان با حضور وزیر 
بهداش��ت جلس��ه ای درباره ویروس کرونا برگ��زار کرده اند اما ام��کان اینکه فراخوان 
داده ش��ود و نمایندگان در جلس��ات حضور یابند به دلیل شیوع ویروس وجود ندارد. 
س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس با ابراز این که تنها راهی که برای برگزاری جلسات 
علنی وجود دارد این اس��ت که جلس��ات به صورت مجازی برگزار شود گفت: در این 
باره با آقای محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات مذاکراتی شده است و راهکارها 
و زیرس��اخت ها نیز فراهم ش��ده اس��ت و در این باره با اپراتوره��ای مختلف مباحثی 
مطرح ش��ده است. نماینده مردم رودس��ر در مجلس بیان داشت: درجلسه روز شنبه 
درباره نتیجه مذاکرات با وزیر ارتباطات،کم و کیف برگزاری جلس��ات علنی به صورت 
مجازی و اینکه امکان برگزاری این جلس��ات پیش از آغاز س��ال جدید وجود دارد و 
همچنین یافتن راهکار قانونی برای برگزاری جلسات مجازی بحث و گفتگو می شود.

 تسنیم

همراهی با کرونا!
ب��ه نظر می رس��د آن اقلیت در جامع��ه که به هش��دارهای کرونایی توجه 
نمی کنن��د بیش��تر با وی��روس کرونا همراه��ی می کنند تا ب��ا توصیه های 

بهداشتی که از سوی ستاد مقابله با کرونا داده می شود!  
با توجه به گس��ترش ویروس کرونا در کش��ور که البته دنیا را درگیر خود 
کرده اس��ت، باید اقدامات جدی تری برای جلوگیری از شیوع این بیماری 

انجام شود.
برخی همچنان بی توجه نسبت به این ویروس تصور می کنند شرایط عادی 
اس��ت پس می توانند همچون گذش��ته به رفت و آمدهای عادی خود ادامه 
دهند و زندگی معمولی داشته باشند اما شرایط عادی نیست و باید سبک 

زندگی خود را تغییر دهند.
انجام مسافرت های غیر ضروری در این شرایط یکی از رفتارهایی است که 
از س��وی برخی س��ر می زند،  آنها بدون توجه به عواقب و عوارض رفتاری 
که خود ب��روز می دهند خطر ابتال به ویروس کرونا را باال می برند و چنین 

رفتاری ریسک خطر را بسیار باال می برد.
با وجود همه هشدارها و توصیه هایی که از سوی مسئولین ذیربط می شود،  
هنوز مردم نتوانس��ته اند یا نخواس��ته اند باور کنند که خطر این ویروس تا 

چه اندازه جدی است.
هنگامی که دیده می ش��ود برخی مردم که تعداد آنها کم نیست، سفرهای 
نوروزی خود را زودتر از موعد آغاز کرده اند و به تعبیری به پیشواز سفرهای 
نوروزی رفته اند و مس��ئولین نیز برای جلوگیری از این س��فرهای اقدامی 
انجام نمی دهند، این رفتاری چیزی جز بی توجهی و بی اهمیت جلوه دادند 

شرایط موجود نیست.
حتی اگر افراد بی توجه و بی مسئولیتی که به هشدارها و توصیه ها اهمیتی 
نمی دهند، نس��بت به دیگر اقشار جامعه کمتر هم باشند،  همین عده اندک 
می توانند عامل انتقال ویروس باش��ند،  چه خود ناقل باش��ند و چه گیرنده 
وی��روس، در هر دو حالت این ویروس با س��فرهای نابج��ا و غیر ضروری از 

جایی به جای دیگر انتقال داده می شود.
حتما مردم و مسئولین فیلم هایی که از ممانعت ورود خودروهای مسافران 
به ش��هرهای گوناگون کش��ور از سوی اهالی ش��هرهای مقصد انجام شده 
دیده اند، دیده ان��د ک��ه چگون��ه خ��ود را در جاده ها ق��رار داده و مانع ورود 
خودروهای مسافارن ش��ده اند و این رفتار نشان از نگرانی شهرهای مقصد 
اس��ت چرا ک��ه اکنون اکثر ش��هرها و اس��تان های کش��ور درگیر ویروس 

کرونا اس��ت. هر ش��هری اگر هم به ان��دازه جمعیت همان ش��هر امکانات 
بهداش��تی، درمانی و بیمارستانی نداشته باش��د، اما قطعاً به اندازه آن حجم 
گس��ترده از سفرهای غیر ضروری مس��افرانی که راهی شهرهای مسافرتی 
ش��ده اند، امکانات بیمارس��تانی و درمانی ندارد تا در صورت ابتال بخواهد به 
انها نیز خدمات درمانی ارائه دهد. در اینجا است که الزم است تا مسئولین 
با اتخاذ تصمیمات جدی تر و قاطع تر از سفرهای بی حساب و کتاب مردم 
جلوگیری کنن��د. این که چرا تاکنون تصمیم نگرفته اند جلوی س��فرهای 
بین ش��هری را بگیرند پرسشی اس��ت که بسیاری از مردم کشورمان آن را 
در ذهن خود دارند. درس��ت است که شاید نتوان شهری همچون تهران با 
جمعیت ۱۰ میلیونی را قرنطینه کرد، اما آیا شهری چون قم با جمعیت یک 

میلیونی را می شد قرنطینه کرد؟
چه مالحظاتی باعث شد که مسئولین از قرنطینه شهری که ویروس کرونا 

از آنجا منتشر شد،  صرف نظر کنند؟
آیا این که معاون وزیر بهداشت آقای حریرچی اعتقاد داشت قرنطینه برای 
پی��ش از جنگ جهانی اول اس��ت و چینی ه��م از قرنطینه ووهان رضایت 

ندارند،  می تواند دلیل محکمی برای تصمیم مسئولین کشورمان باشد؟
چین با قرنطینه ش��هر ووهان اکنون توانسته است ویروس کرونا را کنترل 

کند و از انتشار آن به دیگر شهرها و استان های خود جلوگیری کند.
اگر وی��روس کرونا در می��ان جمعیت یک میلی��ادر و 4۰۰ میلیون نفری 
کش��ور چین گس��ترش پیدا می کرد و یک اپیدمی پیش��رفته می شد، چه 
فاجعه ای در انتظار مردم چین بود؟ شهر ووهان چین به اندازه شهر تهران 
جمعی��ت دارد،  ووهان نزدیک به ۱۲ میلیون نف��ر جمعیت دارد که دولت 
چین توانست با قرنطینه این شهر به خوبی از شیوع گسترده ویروس کرونا 

جلوگیری کند.
اگ��ر برخی اعتقاد دارند که ش��هری چ��ون تهران با جمعی��ت زیاد آن را 
نمی توان قرنطینه کرد،  آیا ش��هرهای کوچکی مانند قم که جمعیت بسیار 

کمتری نسبت به شهری چون تهران دارد،  نمی توانستند قرنطینه کنند؟!
به هر حال، با توجه به تش��دید و و خامت اوضاع کرونایی در کش��ور و دنیا 
به نظر می رس��د که باید مس��ئولین تصمیمات جدی تری برای این مسئله 
بگیرند و ش��رایط را را برای مردم س��خت تر کنند چرا که ارگر تصمیمات 
جدی تری گرفته نشود، ش��اید از بحران تبدیل به یک فاجعه شود که همه 

کشور را به خطر می اندازد.
برای جلوگیری از خطر و فاجعه باید ش��رایط سخت را تحمل کرد. تاکنون 
به نظر می رس��ید که برخی از مردم و مس��ئولین با ویروس کرونا همراهی 

کرده اند تا آن که بخواهند با آن مقابله کنند. اتاق خبر 24

آق�ای دکتر امی�ر به بخ�ش دو جراحی 
)بخش اول(

همه مدرک دکترایش��ان را از دارقوزآب��اد تا هاروارد 
گرفت��ه بودند اال امیرخان قلعه نوی��ی که از قافله جا 
مانده بود و به سالمتی و دلخوشی دکترایش را گرفت 
تا فوتبال ما به اندازه یکصد بیمارستان هزار تختخوابی 

دکتر داشته باشد.
با احترام به دکتر علی اکبراستاداسدی، دکتر علیرضا 
بیراوند، دکتر شاغالم پیروانی، دکتر شیث رضایی و سایر 
اعضای خانه پزشکان فوتبال ایران، تک مضراب ننجون 

را وسط فرمایشات دکتر امیر قلعه نویی بخوانید.
دکتر قلعه نویی: در ابتدا از پزشکان و پرستاران تشکر 
کنم که در این راه ایثار می کنند. این عزیزان را باید به 

عنوان قهرمانان ملی ثبت کنند.
ننجون: دکتر جان قهرمان ش��مایی اینها که عددی 

نیستند. بزرگوار شکسته نفسی نفرمایید.
دکتر قلعه نویی:  به همه کسانی که عزیزان خود را از 

دست داده اند نیز تسلیت می کنم.
ننجون: حاال تس��لیت هم نکنید مهم نیست بزرگوار! 
همان تسلیت بگویید بهتر است و مقبول هم می افتد. 

همه که دایره واژگانشان مثل شما گسترده نیست.
دکتر قلعه نویی: مس��ئوالن باید در این زمینه زودتر 
اط��الع رس��انی می کردند و اگر این کار ه��ا از ابتدای 
بهمن ماه آغاز می شد فکر نمی کنم اتفاقات ناخوشایند 

این گونه اتفاق می افتاد.
ننج��ون: البته ابت��دای بهمن که کمی دی��ر بود. اگر 
اردیبهش��ت ماه اعالم می کردند ه��م ملت به کار و 
زندگی خودشان می رسیدند هم کرونا را تا نیم فصل 

شکست می دادیم.
دکتر قلعه نویی: وقتی مشکلی اینچنینی به وجود آمد 
حمیتی در کل ایران به وجود آمد که بشود کار ها را به 

بهترین نحو پیش برد.
ننجون: اتفاقا من هم داشتم به همین فکر می کردم هر 
چند این "حمیت ها" بیشتر در مصاحبه سلبریتی ها 
اتفاق می افتد و چیزی دست مردم بیچاره نمی رسد.

دکتر قلعه نویی: از صدا و سیما هم ممنونم که در این 
شرایط به خوبی اطالع رسانی می کند.

ننجون: معلوم است همیشه پای برنامه های ماهواره 
نشسته اید بزرگوار!

دکتر قلعه نویی: به نظر م��ن در این روز ها امن ترین 
جای دنیا، خانه است.

ننجون: البته هر خانه ای که خانه شما نمی شود.مثال 
خودمان یک خان��ه داریم که دو نیمه کامال متفاوت 
دارد. یک نیمه اش آش��پزخانه و س��رویس بالتشبیه 
بهداش��تی اس��ت و یک نیمه دوم هم هفت نفری در 

بیست متر مربع زندگی می کنیم.
دکت��ر قلع��ه نویی: یک س��ال مس��افرت نرویم و به 

نیازمندان کمک کنیم .
ننجون: البته مس��واک و احسان به والدین هم مهم 

است.

ننجون
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گزارش

یادداشت

رهبر معظم انقالب در فرمانی مهم به رئیس س��تادکل نیروهای مسلح 
دس��توراتی را برای مقابله با این مسئله �� احتمال حمله ی بیولوژیکی 
�� ص��ادر کردند. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای فرمان��ده معظم کل قوا 
با صدور فرمانی به س��ردار سرلش��کر باقری رئیس ستادکل نیروهای 
مس��لح با تقدیر از خدمات نیروهای مسلّح به مردم در زمینه مقابله با 
ویروس کرونا، بر لزوم س��ازماندهی این خدمات در قالب یک »قرارگاه 
بهداشتی و درمانی« برای پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری تأکید 
و خاطرنشان کردند: این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال »حمله ی 
بیولوژیکی« بودن این رویداد را مطرح کرده می تواند جنبه ی رزمایش 

دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید.
متن فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است.

بسمه تعالی
 سردار سرلشکر باقری

با تقدی��ر از خدماتی که نیروهای مس��لّح تاکن��ون در زمینه ی کرونا 

ب��ه مردم عزیز تقدی��م کرده اند و با تأکید بر ادامه و گس��ترش هرچه 
بیش��تر آن، الزم است س��ازماندهی این خدمات به  شکل یک قرارگاه 
بهداشتی و درمانی بوده و عالوه بر درمان و ایجاد مراکز درمانی مانند 
بیمارس��تان صحرایی و نقاهتگاه و غیره، به پیشگیری از شیوع بیشتر 
بیماری با ش��یوه های الزم نیز بپردازد. تقس��یم وظائف و مأموریتهای 
سازمانها و بخش��های نیروهای مسلّح از وظائف این قرارگاه است. این 
ق��رارگاه باید در هماهنگی کامل با دولت و وزارت بهداش��ت و درمان 

عمل کند.
ای��ن اقدام با توجه به قرائنی ک��ه احتمال »حمله ی بیولوژیکی« بودن 
ای��ن رویداد را مطرح کرده می توان��د جنبه ی رزمایش دفاع بیولوژیک 

نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید.
امید اس��ت با هدایت الهی و پشتیبانی ویژه ی حضرت بقیة اهلل ارواحنا 

فداه ملت ایران همواره پیروز و برخوردار از امنیت و سالمت باشند.
سّیدعلی خامنه ای-22 اسفند ۱۳۹8

فرمان مهم رهبر انقالب به سرلشکر باقری درباره مقابله با کرونا

رزمایش مقابله با احتمال »حمله ی بیولوژیکی«

فؤاد ایزدی: 

آمریکا به  شدت در برابر کرونا آسیب پذیر است


