
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای فرمانده معظم کل قوا با صدور 
فرمانی به س��ردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح بر لزوم سازماندهی خدمات نیروهای مسلّح به مردم 
در زمین��ه مقابل��ه با ویروس کرونا، در قال��ب یک »قرارگاه 

بهداشتی و درمانی« تأکید کردند.
ایش��ان با اش��اره به اینکه این اقدام با توج��ه به قرائنی که 
احتمال »حمله بیولوژیکی« بودن این رویداد را مطرح کرده 
میتوان��د جنبه رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داش��ته تصریح 

کردند، این امر بر اقتدار و توان ملّی می افزاید.
با توجه به این فرمایش رهبری و داغ تر ش��دن تب ش��یوع 
کرونا در جامعه در درجه اول این س��وال مطرح می ش��ود 
که آیا  اساس��اً کرونا زاده یک بیوتروریس��م است؟  و اینکه 
آیا این ویروس می تواند از دل یک پروژه ضد امنیتی شکل 

گرفته باشد؟ 
در این م��ورد کارشناساس��ان داخلی و خارج��ی اظهارات 
متع��ددی را عن��وان کردند. از جمله حش��مت اهلل فالحت 
پیش��ه گفته ب��ود؛ کرونا عامل بیماری عادی نیس��ت، بلکه 
بیوتروریس��می است که در کش��ورهای ایران و چین توزیع 
ش��ده است. سردار جاللی رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل 
کش��ور نیز درباره اینکه  آیا ویروس کرونا س��اخته شده از 
س��وی برخی کش��ورها برای تحت تاثیر ق��راردادن اقتصاد 
چین و ایران اس��ت، گفت : "منشاء توسعه کرونا با شواهد و 
قرائن تحلیلی و راهبردی و بعضی نکات خبری به دش��من 
ارجاع می ش��ود، اما اثبات تخصصی آن نیاز به بررسی های 
آزمایش��گاهی و مقایسه بین ژنوم ویروس اولیه ثبت شده و 
نتای��ج مطالعه بر روی ژنوم های جدید از نظر نوع تغییرات 

عامدانه روی آن دارد.
وی افزود: بررس��ی پیامده��ای این وی��روس از نظر میزان 
تلفات یا وس��عت همه  گیری و نوع موج رس��انه ای حاکم بر 
آن در جهت تشدید ترس و وحشت و نگرانی بین مردم این 
فرضی��ه را تقویت می کند که یک حمله زیس��تی با اهداف 

اقتصادی علیه چین و ایران روی داده است.

 برخورد سیاسی با موضوعات امنیتی 
در این میان اگرچه نحوه مقابله با همه گیری ویروس کرونا 

در کش��ور با انتقادات برخی از مسئوالن مواجه است و این 
گروه بر این عقیده هستند که دولت می توانست با اقدامات 
پیش��گیرانه اولیه ای��ن وضعیت را بهتر مدیری��ت و مانع از 
گسترش بیماری ش��ود، اما نباید طرح موضوع بیوتروریسم 

را در این میان نادیده گرفت. 
این درحالی اس��ت که این امر با انتقاد برخی از سیاس��یون 
همراه ش��ده اس��ت. از جمل��ه امیر خجس��ته، نایب رئیس 
کمیس��یون اصل نود مجل��س در واکنش ب��ه بحث مطرح 
شده از س��وی برخی مقامات و نمایندگان مبنی بر »حمله 
بیولوژیک« بودن کرونا در حس��اب کاربری خود در توئیتر 
تصری��ح کرد: »متاس��فانه هدف بعضی مس��ئولین از طرح 
حمله بیوتروریس��م، حواله تمام مش��کالت ناشی از بحران 

مدیریت کرونا به دشمن خارجی است.«
وی در ادام��ه تاکید کرد: اما اکنون فرضیه حمله بیولوژیک 
دش��منی به نام بی تدبیری و مصلحت س��نجی در کش��ور 

بسیار محتمل تر است.

 قابل توجه فوری
در س��ال ۲۰۱۵ یک مقاله در س��ایت nature چاپ شده 
است که در این گزارش آمده که طی کار مشترک انستیتو 
ویروس شناس��ی ووهان، دانش��گاه کارولینا شمالی و مرکز 
س��رطان دانشگاه هاروارد آزمایش��ی ثبت شده که ویروس 
کرون��ا در خفاش و موش با یکدیگر ترکیب ش��ده اس��ت تا 
بتواند سلولهای انسان را نابود کند. حال باید دید آمریکا در 

رابطه با این اتهامهای کرونایی چه جوابی ارائه میدهد.
همچنین حسین امیرعبداللهیان مشاور ارشد رئیس مجلس 
در ام��ور بین الملل در این باره تصریح کرد: ش��اید س��الها 
بعد روش��ن و افشا شود ُکرونا ویروس جنگ بیولوژیک کاخ 
س��فید علیه رقبای بزرگ جهانی آمریکا )چین و روس��یه( 

بوده است.
بای��د گف��ت این موضوع پیش از این نیز از س��وی برخی از 
نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفته بود از جمله اینکه 
در س��ال 9۵ به دنبال طرح  ترور بیولوژیکی فرزند ش��هید 
دادمان، طالب زاده و نوباوه؛ س��ید حس��ین نقوی حسینی 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

با بیان اینکه این کمیس��یون به قضیه بیوتروریسم حساس 
اس��ت، گفت: بیوتروریسم از تهدیدات جدی علیه جمهوری 
اس��المی است لذا به صورت مستمر موضوعات بیوتروریسم 

پیگیری شده و گزارش آن به کمیسیون میرسد.
از سوی دیگر مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی با بیان اینکه باید خطر بیوتروریس��م را 
جدی گرفت، گفت: علیرغم اینکه دلیل پزشکی برای اثبات 
ترور بیولوژیکی فرزند ش��هید دادم��ان، طالب زاده و نوباوه 
وجود نداش��ت با این حال پرونده همچنان جای رسیدگی 
دارد. علی اکبری عضو هیات رئیس��ه کمیسیون کشاورزی 
در سال 97 در خصوص شیوع بیماری تب کریمه کنگو در 
برخی از استانهای کش��ور، اظهار داشت: بحث بیوتروریسم 
امروزه یکی از شگردهای مخاصمان بین المللی علیه برخی 

از کشورها در سطح جهان است. 
وی با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو بیماری مشترک 
بین انس��ان و دام است که به واس��طه کنه گزیدگی شروع 
میش��ود، تصریح کرد: نمیتوان گفت ت��ب کریمه کنگو نیز 
یک نوع از بیو تروریسم است اما در خصوص شیوع بیماری 
آنفوالنزای ف��وق حاد پرندگان قطعا بیوتروریس��م رخ داده 

است.
 توجه بدون نگرانی 

با توجه به س��وابق اقدامات دشمنان کشورمان و همچنین 
مستندات تاریخی، حمله از طریق بیولوژیک در بسیاری از 

جنگ ها وجود داشته است. 
به عنوان مثال بیوتروریسم نخستین بار در جنگی که سال 
۱763 بین فرانس��ه و سرخپوس��تان آمریکای��ی در گرفت 
اس��تفاده ش��د. در این جنگ از آبله برای مبارزه با دشمن 
خود بهره گرفت. پس از آن نیز آلمانی ها در جنگ جهانی 
اول این س��الح را برای مقابله با دشمن به کار بستند. البته 
این سالح تاثیر چندانی نداشت، اما استفاده از آن زمینه ای 

برای بهره گیری از دیگر سالحهای بیولوژیکی آماده کرد.
بای��د گفت س��الحهای بیولوژیکی زیرمجموعه س��الحهای 
کش��تار جمعی است. این س��الحها به سه دسته سالحهای 
شیمیایی، هسته ای و رادیولوژیکی تقسیم میشوند. استفاده 
از عوامل بیولوژیکی مشکلی جدی و خطر به کارگیری آنها 

برای حمله های بیوتروریس��تی رو به افزایش اس��ت. از این 
رو الزم اس��ت با در نظر گرفتن سالمت روانی جامعه ، این 

مسئله را مورد توجه قرار داد. 
»س��یدرضا حسینی« استاد رش��ته عملیات روانی دانشگاه 
عال��ی دفاع ملی در یادداش��تی درخصوص وی��روس کرونا 
نوش��ت: حمله ای که امروز دشمنان ایران یا دشمنان اسالم 
ش��روع کرده اند یک جن��گ تلفیقی از نوع بیوتروریس��م و 
جنگ ش��ناختی است؛ یعنی با استفاده از سالح میکروبی و 
ویروسی در قالب جنگ شناختی، افکار عمومی مردم را در 

مواجهه با خطر از بین رفتن قرار داده است. 
س��ردار حس��ن عراقیزاده، رئیس اداره بهداش��ت و درمان 
س��تاد کل نیروهای مس��لح و س��خنگوی ق��رارگاه مبارزه 
ب��ا کرون��ا نیروهای مس��لح،  درای��ن باره  گف��ت: » برخی 
ش��واهد و احتم��االت وجود دارد ک��ه باید بر اس��اس آنها 
قضاوت کرد. همه ما میدانیم که آمریکا در برخی کش��ورها 
آزمایش��گاههایی دارد که روی انواع ویروس��ها آزمایشهای 

بیولوژیک و مهندسی ژنتیک انجام میدهد.«
وی اف��زود: »قب��اًل هم س��ابقه داش��ته که آمری��کا از این 
ویروس��ها به عنوان سالح اس��تفاده کرده باشد و از آنجا که 
این ویروس، ویروس��ی جدید است، ممکن است در همین 
آزمایش��گاهها ایجاد شده باش��د. البته هنوز به طور قطعی 
نمیت��وان گفت، ام��ا به عنوان یک احتم��ال میتواند مطرح 
باش��د. این احتمال را بررسی و اگر به نتیجه قطعی برسیم، 

اعالم خواهیم کرد.

 چرایی تاکید رهبری 
با توجه به شرایط موجود در جهان حاضر الزم است مقابله 
ب��ا بیوتروریس��م از حوزه پدافند غیرعامل خارج ش��ود و به 
صورتی جداگانه و مس��تقل مورد توجه ق��رار گیرد و دلیل 
تاکید مقام معظم رهبری در تش��کیل س��ازمانی مستقل با 
اختیارات ویژه آن اس��ت که کشور بس��ان پدافند موشکی، 

پدافند بیوتروریسم  داشته باشیم. 
نگاهی به اقدامات نیروهای مس��لح از زمان آغاز شیوع این 
ویروس و حضور وزیر دفاع در س��تاد ملی مبارزه با ویروس 
کرونا نش��ان داد که نیروهای مس��لح به این امر توجه ویژه 

ای دارند. 
این نیروها با اس��تفاده از تمام  ظرفیت و توان و پتانس��یل 
خود به دس��تگاه متولی امر سالمت در کشور یعنی وزارت 
بهداشت، یاری رسانده و سبب شدند تا این چالش با حداقل 

آسیبها و تلفات تا امروز بگذرد. 
س��اخت کیتهای تش��خیص ویروس کرونا در وزارت دفاع و 
پش��تیبانی نیروهای مسلح ، تولید روزانه ۲۰ هزار لیتر مواد 
ضد عفونی کننده و ۲۰ هزار ماس��ک فیلتردار با استاندارد 
N9۵ توس��ط خطوط تولی��د صنایع دفاعی ، فعال س��ازی 
بیمارس��تان های ثابت و س��یار، مراکز درمانی، گندزدایی و 
ضدعفون��ی کردن اماکن و محیط، تش��کیل قرارگاه پدافند 
زیستی، از جمله اقداماتی بود که بالفاصله از سوی نیروهای 

مسلح برای مقابله با این ویروس در پی گرفته شد. 
این درحالی اس��ت که به گفته س��ردار ابوالفضل ش��کاری 
س��خنگوی ارش��د نیروهای مس��لح، نیروهای مسلح عالوه 
بر بس��یج امکان��ات پزش��کی و درمانی، ت��ردد از مرزهای 
هوای��ی، دریایی و زمینی را تحت کنت��رل و مراقبت جدی                          

تر قرار داده اند . 
از این رو با توجه به ویژگی سرعت، برش و قاطعیت الزم در 
نیروهای مسلح با اقتدار فراقوه ای و به دور از جنحال های 

سیاسی می توانند عهده دار این مسئولیت بزرگ شوند  
از س��وی دیگ��ر همانگونه که رهبر معظم انقالب اس��المی 
تاکی��د فرمودند این اق��دام با توجه به قرائن��ی که احتمال 
»حمل��ه ی بیولوژیکی« ب��ودن این روی��داد را مطرح کرده 
میتواند جنب��ه ی رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داش��ته و بر 

اقتدار و توان ملّی بیفزاید.
از ای��ن رو حضور ارتش س��پاه در این صحنه امنیت دفاعی 
کش��ور را افزایش داده و همانگونه که ش��اهد هس��تیم در 
اولی��ن گام در ای��ن باره رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح 
اعالم کرده اس��ت ک��ه  کمیته انتظام��ی و امنیتی قرارگاه 
بهداش��ت و درمان ب��ا همکاری وزارت کش��ور روند خلوت 
کردن فروشگاهها، خیابان و جاده ها را با تصمیم ملی انجام 
میدهد که ظ��رف روزهای آینده این موضوع س��ازماندهی 
خواهد ش��د. موضوعی که از دغدغه های بزرگ مس��ئوالن 

بهداشتی کشور است.

ضدعفونی اماکن و معابر از سوی قرارگاه جنگ نوین نزاجا
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: در تمامی ش��هرها موضوع ضدعفونی کردن 

اماکن و معابر عمومی توسط قرارگاه جنگ نوین نزاجا انجام می شود.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری افزود: با توجه به گسترش ویروس منحوس کرونا، 
مهندسان توانمند صنایع شهید زرهرن توانسته اند با طراحی و تولید سه دستگاه 

خ��ودروی جدید ضدعفونی کننده با قابلیت های مطل��وب، رفع آلودگی معابر و 
اماکن عمومی شهر را در دستور کار قرار دهند. وی ادامه داد: دو دستگاه از این تجهیزات 
روی خودروی س��بک با قابلیت پاش��ش بالغ بر ۲۰ متر و یکی دیگر نیز روی خودروی 
سنگین با قابلیت ۱۵ هزار لیتر و پاشش بیش از 3۰ متر، اماکن و خیابان های شهری را 
ضدعفونی خواهد کرد. امیر سرتیپ کیومرث حیدری تاکید کرد: پروژه های ضدعفونی 
کننده با نام " رازی " در مرکز ساخت، تولید و بهینه سازی شهید زرهرن نیروی زمینی 

ارتش در کمترین زمان ممکن طراحی و تولید شد. روابط عمومی ارتش

لزوم همکاری نهادها اصناف و خیرین قم علیه کرونا
رئیس مجلس با قدردانی از مس��ئوالن اس��تان و رئیس اتاق اصناف قم برای 
تالش های صورت گرفته و بس��یج همه امکانات در مقابله با کرونا، از ایشان 
خواست تا اهتمام خود را در مسیر تامین سالمت مردم و رفع نیازمندی های 
استان مضاعف کنند.علی الریجانی در تماس تلفنی با آقایان سیجانی، رئیس 

س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، پور میدانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
و احمدل��و، رئیس اتاق اصناف قم ضمن دریافت تازه ترین تدابیر صورت گرفته برای 
مقابله با بیماری کرونا در دستگاه ها و اصناف این استان و اقدامات انجام شده برای 
حمایت از کسب و کار های آسیب دیده و متاثر از شیوع کرونا، همکاری همه نهاد ها 

و اصناف استان قم را برای ریشه کنی این بیماری مورد تاکید قرار داد.
نماین��ده قم در مجلس همچنی��ن در جریان اقدامات اتاق اصن��اف قم در مقابله با 

ویروس کرونا قرار گرفت. خانه ملت

دستور رئیس جمهور برای اعطای بسته حمایتی 
س��ه بس��ته حمایتی در اختیار اقش��ار کم برخورداری که کسب وکار آنان در 
آس��تانه سال نو خسارت جدی دیده اند، قرار می گیرد. رئیس جمهور پس از 
دریافت گزارش کارگروه مدیریت آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا از اقشار 
کم درآمد و صاحبان کسب وکارهایی که بر اثر شیوع این بیماری دچار آسیب 

و لطمه شده اند، دستور داد سه بسته حمایتی در اختیار "اقشار کم برخورداری 
که کس��ب وکار آنان در آستانه سال نو، لطمه و خسارت جدی دیده اند"، قرار گیرد. 
براساس دستور حسن روحانی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، نخستین بسته حمایتی تا پیش از پایان اسفندماه در اختیار افراد مشمول 
قرار می گیرد که با کمک بانک اطالعات ایرانیان شناس��ایی و یا ثبت نام شده اند. دو 
بس��ته حمایتی دیگر نیز در ابتدای س��ال آتی، در اختیار مش��موالن این طرح قرار 

خواهد گرفت. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

سرلشکر باقری خبر داد؛

روند خلوت کردن شهرها 
سازماندهی می شود

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: روال خلوت کردن فروشگاه ها و خیابان ها 
و جاده ها با تصمیم ملی که اتخاذ می ش��ود در ۲۴ س��اعت آینده سازماندهی 
خواهد شد. سردار سرلشکر محمد باقری بعد از پایان نخستین جلسه قرارگاه 
بهداشتی و درمانی امام رضا )ع( نیروهای مسلح اظهار داشت: قرارگاه بهداشتی 
و درمانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
همکاری مردم زنجیره بیماری انتقال بیماری کرونا را قطع می کند و امیدواریم 

که جلوی شیوع بیشتر این بیماری هر چه سریع تر گرفته شود.

وی افزود: از همان روز اول که این ویروس پیدا ش��د قرارگاه نیروهای مس��لح 
برای مقابله با کرونا در س��تاد کل و با حضور نیروهای مس��لح، ارتش و س��پاه 
نیروی انتظامی و وزارت دفاع تشکیل شد و با امر فرمانده معظم کل قوا سطح 
قرارگاه به عالی ترین س��طح نیروهای مس��لح ارتقا یافت و امروز اولین جلس��ه 
آن با حضور فرماندهان نیروهای مس��لح، وزیر دفاع و دکتر جمشیدی نماینده 
وزیر بهداش��ت برگزار ش��د. س��ردار باقری افزود؛ عالوه بر تصمیمات متعدد و 
۱۰ دس��تورالعمل اجرایی گذشته امروز تصمیمات مهم و اساسی خوبی اتخاذ 
ش��د و نیروهای مسلح هم اکنون در مسئله بهداشت محیط در اکثر شهرهای 
کش��ور فعال هس��تند و از جمله در بخش درمان، ۲ ه��زار تخت از مجموع 6 
هزار تخت بیمارستانی نیروهای مسلح در اختیار بیماران کرونایی یا مشکوک 
به آن قرار گرفته اس��ت و برای در اختی��ار قراردادن 7۰ درصد این ظرفیت به 
وزارت بهداشت اعالم آمادگی کردیم در حالی که این میزان در بخش کشوری 
یعنی بیمارستان های دولتی، تأمین اجتماعی و خصوصی تقریباً ۸ درصد است. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: در بخش استراحت گاه های قبل و بعد 
بیمارستانی نیز دوس��تان وزارت بهداشت تقاضای اختصاص ۱۰ هزار تخت را 
داش��تند که همه آن را برعهده گرفتیم و ۴ هزار تخت آن آماده و فعال ش��ده 
که البته همه آن مورد استفاده قرار نگرفته است و ظرفیت خالی در این بخش 

وجود دارد.

 تصمیم های مهم قرارگاه بهداشتی نیروهای مسلح در مبارزه با کرونا
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت: قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای 
مس��لح با هدف مبارزه با بیماری کرونا و در هماهنگی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی تا هزار درمانگاه ثابت و س��یار برای معاینه بالینی بیماران 
کرونایی ایجاد خواهد کرد. سرلشکر باقری بعد از پایان نخستین جلسه قرارگاه 

بهداشتی و درمانی امام رضا )ع( نیروهای مسلح در ادامه مصاحبه با خبرنگاران 
افزود: سامانه نرم افزاری قدرتمندی در وزارت بهداشت طراحی شده است که 
با همکاری با سازمان بسیج اجرایی می شود و ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده 
تمام مردم ایران از طریق فضای مجازی، تماس تلفنی و در صورت ضرورت با 

مراجعه مورد رصد قرار خواهند گرفت.
وی افزود: افراد مش��کوک در این س��امانه مشخص می ش��ود و برای معاینات 
تکمیلی به مراکز مقدماتی معرفی خواهند شد و ما آمادگی داریم تا هر تعداد 
که مورد نیاز باشد، تا هزار درمانگاه ثابت و سیار به بخش کشوری کمک کنیم 

تا در این مراکز رصد و معاینات بالینی انجام شود.
س��ردار باقری افزود: در بخش لجستیک نیز در بخش تأمین ماسک تخصصی 
آن 9۵ برای کادر بیمارستانی و همچنین سایر تجهیزات بیمارستانی و از جمله 
لباس، وزارت دفاع خط تولید مفصلی ایجاد کرده و توان تولید کیت تشخیص 
کرونا نیز ایجاد شده و در مورد ماسک معمولی هم به میزانی که اعالم شده از 
طریق وزارت دفاع و همچین بسیج اصناف سازماندهی شده است و در آینده ای 
نزدیک این کار توسعه خواهد یافت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: در 
بخش تأمین کادر درمانی نیز که از جمله مشکالت اساسی ماست و با توجه به 
اینکه کادر درمانی اکثر بیمارستان ها در مدت بیست و چند روز گذشته خسته 
هستند، س��ازماندهی کردیم که عزیزان بسیجی ما و دانشجویان دانشگاه های 
علوم پزش��کی و عالقه مند و داوطلب و همچنین سربازان متخصص رشته های 
مرتبط و بازنشستگان و سایر اقشار سابقه دار و متخصص به کارگیری شوند و 
افرادی که نیاز به آموزش تکمیلی دارند نیز دوره یک هفته ای آموزش ببینند 
تا در خدمت پرس��تاران باشند. س��ردار باقری گفت: همچنین کمیته انتظامی 
- امنیتی قرارگاه بهداش��تی درمانی نیروهای مس��لح به همراه وزارت کشور و 
استانداران روال خلوت کردن فروشگاه ها، خیابان ها و جاده ها را با تصمیم ملی 

که اتخاذ می شود، انجام خواهد داد که این کار هم ظرف ۲۴ ساعت آینده انجام 
خواهد شد. وی افزود: از مردم درخواست می کنیم به توصیه ها و درخواست های 
وزارت بهداش��ت عمل کنیم تا زنجیره انتقال این بیماری قطع شود و انتظاری 
که در حکم فرمانده کل قوا نیز وجود داش��ت این بود که راه های اساس��ی از 
جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری اتخاذ شود که در جلسه امروز تصمیمات 
مهمی گرفته ش��د و امیدواریم با اجرایی ش��دن این تصمیمات جلوی ش��یوع 
بیش��تر بیماری گرفته ش��ود. وی افزود: هر انتظاری که وزارت بهداشت دارد و 
در بخش کشوری توانمندی الزم برای آن وجود نداشته باشد، اعالم کند تا ما 
ب��ه کمک آن بیاییم و امیدواریم این اتفاق بیفتد که با همکاری همه بخش ها 

زنجیره این بیماری قطع شود.

 نخستین جلسه قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا )ع(
نخس��تین جلس��ه قرارگاه بهداش��تی و درمانی امام رضا )ع( نیروهای مسلح 
)پیش��گیری و مقابله با ویروس کرونا( در س��تاد کل نیروهای مس��لح برگزار 
ش��د. بدنبال دس��تور رهبر معظم انقالب اس��المی و فرمانده کل قوا به سردار 
سرلشکر پاسدار باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، نخستین جلسه قرارگاه 
بهداش��تی و درمانی امام رضا علیه السالم نیروهای مسلح )پیشگیری و مقابله 
با ویروس کرونا( در ستادکل نیروهای مسلح برگزار شد. این جلسه، به ریاست 
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح و با حضور فرماندهان کل ارتش جمهوری 
اس��المی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس اداره 
بهداش��ت و درمان س��تادکل نیروهای مسلح و معاونان س��تادکل نیروهای 
مس��لح برگزار ش��د. در این جلس��ه، درباره جزئیات تش��کیل این قرارگاه و 

ساختار آن بررسی و تصمیم گیری شد. خبرگزاری صدا وسیما
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سرعت ، برش و قاطعیت 
ونا الزمه مقابله با کر

نگاهی به فرمان فرمانده معظم کل قوا در مورد تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح  

با توجه به ش���رایط موج���ود در جهان حاضر 
الزم اس���ت مقابله ب���ا بیوتروریس���م از حوزه 
پدافن���د غیرعام���ل خارج ش���ود و ب���ه صورتی 
جداگان���ه و مس���تقل مورد توجه ق���رار گیرد و 
دلی���ل تاکید مقام معظم رهبری در تش���کیل 
سازمانی مستقل با اختیارات ویژه آن است 
ک���ه کش���ور بس���ان پدافند موش���کی، پدافند 

بیوتروریسم  داشته باشیم. 
نگاهی به اقدامات نیروهای مس���لح از زمان 
آغاز ش���یوع این وی���روس و حضور وزیر دفاع 
در س���تاد ملی مبارزه با ویروس کرونا نش���ان 
داد که نیروهای مسلح به این امر توجه ویژه 

ای دارند. 
ای���ن نیروه���ا با اس���تفاده از تم���ام  ظرفیت و 
توان و پتانس���یل خود به دستگاه متولی امر 
س���امت در کش���ور یعنی وزارت بهداش���ت، 
یاری رس���انده و سبب شدند تا این چالش با 

حداقل آسیبها و تلفات تا امروز بگذرد. 

گزارش


