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همه انبیا و ارزش های انسانی است
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از آنجای��ی که هنوز دانش پزش��کی برای درمان و 
پیش��گیری از بیم��اری ویروس کرونا ب��ه راه حلی 
دست پیدا نکرده اس��ت ؛ شاید طب سنتی نجات 
دهنده مردم ایران و دنیا از شر ویروس کرونا باشد. 
بیماری وی��روس کرونا روز به روز افزایش مییابد و 
شمار مبتالیان و کش��ته ها نیز رو به فزونی است؛ 
9 ماه از شیوع کرونا در دنیا میگذرد و هنوز دانش 
پزشکی برای درمان و پیشگیری از بیماری ویروس 

کرونا به راه حلی دست پیدا نکرده است.
برخی از کشورهای دنیا مدعی ساخت واکسن کرونا 
شدهاند، اما این ادعاها در حد حرف است و تاکنون 
این واکسن ها کارایی خود را اثبات نکرده اند. برآیند 
آنچه که دیده میش��ود دانش پزشکی کالسیک که 
بر اس��اس داروهای شیمیایی است، نتوانسته برای 
مهار ویروس کووید ۱9 راهی داشته باشد. به خوبی 
میتوان ناتوانی را در میان پزشکان دنیا برای مقابله 
با این ویروس دید، ویروسی که همچنان ناشناخته 
است و شاید سالها مهمان مردم کره زمین باشد و 
قربانی بگیرد. تنها کار ممکن برای مقابله با ویروس 
کرونا اکنون ماس��ک زدن، تعطیل کردن ش��هرها، 
فاصله اجتماعی را رعایت کردن و ضد عفونی کردن 

دستها و دیگر اقالمی است که استفاده میشود.
کارشناس��ان و پزشکان و متخصصین تنها واکسن 
را ماسک و دیگر شیوه نامههای بهداشتی میدانند. 
این توصیه اعتراف به عجز پزشکی مدرن در مقابله 

با پدیده تازهای به نام کرونا است.
آی��ا میتوان تا ابد به ش��یوهای که اکنون در دنیا و 

ایران مرسوم و اعمال گشته به زندگی ادامه داد؟
هم اکن��ون نیز مردم دنیا پ��س از ماهها تن دادن 
به محدودیتهای ابالغ شده از سوی دولتهای خود، 
خس��ته ش��ده اند و از اجرای ش��یوه نامهها سر باز 
میزنند و حتی در برخی کشورها مردم در اعتراض 
به شیوه نامهها، بدون رعایت اصول بهداشتی برای 

پیشگیری، بدون ماسک تظاهرات میکنند.
این واکنشها از سوی مردم در حالی صورت میگیرد 
ک��ه کادر درمانی همه کش��ورهای دنیا که با کرونا 
درگیر هس��تند، فرسوده و خس��ته، توان خود را از 
دس��ت دادهاند. رون��د کنونی اگر ادام��ه پیدا کند 
و ش��یب ش��یوع ویروس کرونا تندتر ش��ود، دیگر 
نمیتوان از س��ازمان بهداش��ت و درمان کش��ورها 
انتظار داش��ت که مانند روزهای نخس��ت ش��یوع 
وی��روس، پای کار باش��ند و خدم��ات ارائه دهند. 
ایران نیز همچون دیگر کشورها وضعیت و شرایط 
مشابهی دارد، میان کشورهای دنیا در زمینه کرونا 
تفاوت زیادی وجود ندارد بلکه تش��ابهات بیشتری 
دیده میش��ود. البته ناگفته نماند که در این بحران 
همه گیر جهانی، کش��ورها به هم رحم نمی کنند و 
در صورت دستیابی به داروی درمان یا واکسن این 
بیماری، نباید توقع داش��ت که بی مزد و بی منت 
آنه��ا را در اختیار دیگران قرار دهند. اوضاع دنیا در 
شرایط کرونایی به گونهای پیش میرود که همه به 
فکر خود هس��تند. با توجه به شرایط حاکم بر دنیا 
به خاطر بحران کرونا، ایران دارای پیشینه توانمند 
در زمینه طب سنتی است که شاید چنین طبی در 
دیگر کشورها با این پیشینه درخشان وجود نداشته 
باشد. چرا در زمینه طب ایرانی اسالمی بی توجهی 
می شود؟ آیا نمیتوان از ظرفیت های آن برای مقاله 
با بحرانی که ایران را درگیر خود کرده بهره گرفت؟ 
مخالفت هایی که از س��وی نظام بهداشت و درمان 

کشور با این طب میشود برای چیست؟
چن��دی پیش در ص��دا و س��یما در بخش خبری 
فیلم��ی پخش ش��د که ی��ک پزش��ک در یکی از 
اس��تانهای کشور از تأثیر بهره گیری از طب سنتی 
برای درمان و پیش��گیری بیم��اری کرونا به نتایج 
خوبی دس��ت پی��دا کرده بود. این پزش��ک در این 
اس��تان س��عی کرده بود تا در کنار پزشکی مدرن 
از طب س��نتی نیز اس��تفاده کند که البته توانسته 
بود آم��ار مبتالیان و مرگ و می��ر را کاهش دهد. 
از زم��ان پخش آن برنامه تاکنون دیگر خبری از او 
منتش��ر نشده است. این پزشک سعی کرده بود در 
بیمارستانهایی که بیماران کرونایی در آنها بستری 
هس��تند از برخی گیاهان داروی��ی و توصیه هایی 

غذایی استفاده کند. 

غفلت از طب سنتی در 
مقابله با کرونا
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رئیس قوه قضائیه: 

تحریم ایران و سوریه جنایت علیه 
بشریت است
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سخنگوی وزارت بهداش��ت گفت: متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته)از روز سه شنبه تا چهارشنبه( ۴۱۵ بیمار 
کووید ۱9جان خود را از دس��ت دادند. سیماسادات الری 
س��خنگوی وزارت بهداش��ت گفت: بر اس��اس معیارهای 
قطعی تش��خیصی، ۶ هزار و ۸۲۴ بیم��ار جدید مبتال به 
کووید۱9 در کش��ور شناسایی شد که دو هزار و ۴9۰ نفر 
از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱9 در کشور 
به ۵۸۸ هزار و ۶۴۸ نفر رس��ید. وی گفت: متاس��فانه در 
زمان اش��اره ش��ده، ۴۱۵ بیمار کووید۱9 جان خود را از 
دس��ت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۳ 
هزار و ۷۱۴ نفر رس��ید. خوشبختانه تا کنون ۴۶۷ هزار و 

9۱۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری اف��زود: ۵۰۱۲ نف��ر از بیماران مبتال ب��ه کووید۱9 در وضعیت ش��دید این بیماری تحت 
مراقب��ت قرار دارن��د. تاکنون چهار میلی��ون و ۸۲۱ هزار و ۶۸۱ آزمایش تش��خیص کووید۱9 
در کش��ور انجام ش��ده است. وی عنوان کرد: اس��تانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراس��ان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان 
غربی، مرکزی، کرمان، خراس��ان ش��مالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
اس��تانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار 

دارند.  فارس

رئیس قوه قضائیه: 

تحریم ایران و سوریه جنایت علیه 
بشریت است

رئیس قوه قضائیه در دیدار عدنان محمود با اش��اره به جنگ 
اقتصادی و روانی بسیار شدیدی که دشمن علیه ملت سوریه 
به راه انداخته اس��ت، خاطرنشان کرد: قطعاً بی رحمی دشمن 
ک��ه حتی کاالهای بس��یار موردنی��از مردم س��وریه و ایران 
اس��المی را تحریم کرده، جنایت علیه بشریت است. آیت اهلل 
س��ید ابراهیم رئیس��ی که در پایان مأموریت عدنان محمود، 
سفیر جمهوری عربی سوریه در ایران میزبان وی بود، جایگاه 
سوریه در جبهه مقاومت را مثال زدنی خواند و اظهار داشت: 
آنچه س��وریه را مان��دگار و مردم این کش��ور را در منطقه و 
جه��ان س��رافراز کرد، مقاوم��ت و ایس��تادگی دولت و ملت 
س��وریه مقابل اسرائیل و گروه های تکفیری دست ساز آمریکا 
و اسرائیل اس��ت. رئیس قوه قضائیه با بیان این که امروز نام 
سوریه با مقاومت عجین ش��ده است، از نقش مرحوم حافظ 
اس��د و فرزندش بشار اسد در ترویج و حفظ روحیه مقاومت 
در مردم سوریه تقدیر کرد و گفت: تجربه تاریخی و تصویری 
که از س��وریه در برابر دی��دگان جهانیان و مردم منطقه قرار 
دارد نش��ان داد که س��وریه مقابل آمریکا و اس��رائیل و تمام 
لش��کریان آنها که مورد حمایت برخی کشورهای منطقه هم 

هستند به خوبی ایستاد و در این جنگ سرافراز بیرون آمد.

رئیس��ی با اش��اره به جنگ اقتصادی و روانی بسیار شدیدی 
که دش��من علیه ملت سوریه به راه انداخته است، خاطرنشان 
کرد: قطعاً بی رحمی دشمن که حتی کاالهای بسیار موردنیاز 
مردم س��وریه و ایران اس��المی را تحریم کرده، جنایت علیه 
بشریت است. رئیس قوه قضائیه در عین حال متذکر شد که 
جنگ اقتصادی نتوانس��ته اس��ت ایران را از راهی که می رود 
بازدارد و نه موفق ش��ده است دولت و مردم سوریه را متوقف 
کن��د و توطئه های آنه��ا فقط موجب بدنامی بیش��تر آنان و 
نقطه قوت جریان مقاومت ش��ده اس��ت. رئیسی تأکید کرد: 
یقین دارم ایس��تادگی مردم سوریه و جریان مقاومت و همه 
نیروه��ای مجاهد در منطقه از حزب اهلل تا حماس پیروزی را 
رق��م می زند و نکبت و نفرت ابدی روزافزون را برای آمریکا و 
اس��رائیل در پی خواهد داشت. در گذشته میزهای مذاکره و 
سازمان های آزادیبخش برای منطقه تصمیم گیری می کردند 
ولی امروز مردم احس��اس می کنند که ابتکار عمل در دست 
جری��ان مقاومت و مجاهدان در می��دان قرار دارد و میزهای 

مذاکره و قول و قرارهای سیاسی دیگر کارساز نیستند.
رئیس��ی با تأکی��د بر این که هر قراردادی ک��ه بخواهد بقای 
اسرائیل را تضمین کند محکوم به شکست است، خاطرنشان 
ک��رد: اگر ق��رار بود قراردادها و مناس��بات دولت ه��ا با رژیم 
صهیونیس��تی کاری از پیش ببرد، قرارداد کمپ دیوید موفق 
می شد اما نه قرارداد کمپ دیوید، نه قرارداد اسلو و نه توافق 

شرم الشیخ هیچ کاری نتوانستند از پیش ببرند.
وی در همین راس��تا به عادی س��ازی روابط امارات و بحرین 

با رژیم صهیونیس��تی اشاره کرد و گفت: مناسبات دولت های 
دست نش��انده آمریکایی با اسرائیل مناسبات ملت ها نیست و 
هیچ کمکی به بقای باطل و رژیم اش��غالگر اسرائیل نمی کند 

و ما نگران این مناسبات نیستیم.
رئیس��ی تصری��ح کرد: مردم ام��ارات و بحرین م��ردم خوبی 
هس��تند اما گرفتار دولت هایی ش��ده اند ک��ه غیرت و هویت 
دین��ی و ملی خ��ود را فدای تعامالت و مناس��بات ناپایدار با 
رژیم کودک کش و غاصبی کردند که ناقض حقوق انسان ها و 
معاهدات بین المللی است. رئیس قوه قضائیه بر همین اساس 
متذکر شد: آنچه امام بزرگوار ما امام خمینی)ره( فرمودند و 
ام��ام خامنه ای هم بارها به ما و به ملت های منطقه فرمودند 
که »اس��رائیل ازبین رفتنی است«، حتماً تحقق می یابد چون 
باطل هرگز نخواهد ماند و از بین خواهد رفت. وی با تأکید بر 
این که مقاومت و ایس��تادگی فعال مردم و دولت های منطقه 
به ویژه ملت بزرگ و مقاوم س��وریه، لبن��ان و ایران حتماً در 
تس��ریع زایل شدن رژیم جعلی اس��رائیل نقش اساسی دارد، 
خاطرنش��ان کرد: »راهبرد مقاوم��ت« بهترین و کارآمدترین 
راهب��رد در منطق��ه اس��ت و با »مقاوم��ت فع��ال«، نه تنها 
بلندی های جوالن بلکه همه مناطق اشغال شده آزاد خواهند 
ش��د. رئیس ق��وه قضائیه از ترور ش��هید س��لیمانی به عنوان 
جنایت بزرگ فراموش نش��دنی یاد کرد و گفت: دش��من دید 
خون ش��هید س��لیمانی برکات زیادی داشت و انسجامی که 
در ملت ایران و منطقه ایجاد کرد فوق العاده بود و ان ش��اءاهلل 
به برک��ت خون ش��هدای مقاومت، ش��اهد زوال و اضمحالل 

هرچه بیش��تر دش��منان خواهیم ب��ود. رئیس��ی در پایان از 
اقدامات و تالش های س��فیر س��وریه در دوره مأموریتش در 
ته��ران برای تحکی��م و تقویت روابط دو کش��ور به طور ویژه 
تقدیر و برای وی در مس��ئولیت جدیدی که به عهده خواهد 
گرفت، آرزوی توفیق کرد که سفیر سوریه نیز متقاباًل تأکید 
کرد در هر موقعیتی که باش��د ب��ه تالش های خود در جهت 
تقویت مناسبات دو کشور ادامه خواهد داد. عدنان محمود با 
تقدیر از حمایت های مسئوالن عالی جمهوری اسالمی برای 
تحکیم روابط ایران و س��وریه، اظهار داشت: رهبر عالی قدر و 
دولت و مردم ایران اسالمی نقش مهمی در حمایت از دولت 
و ملت س��وریه در مبارزه با تروریسم تکفیری و خنثی کردن 
نقش��ه های امپریالیسم در منطقه داش��ته اند. وی اضافه کرد: 
دش��منان ما هم اکنون تالش های خود را بر جنگ اقتصادی 
متمرکز کردند که جنایت علیه کل بش��ریت اس��ت و ما باید 
برای ناکام کردن این جنگ و تحقق اهداف مشترکمان بیش 
از پیش روابط خود را تحکیم بخشیم. سفیر سوریه در تهران 
با ابراز این که ایران همواره الگوی مردم س��وریه بوده اس��ت، 
تأکید کرد: ایران و س��وریه قطعاً دش��من را در رس��یدن به 
اهداف س��لطه طلبانه خود در منطقه ناکام خواهند گذاش��ت 
و با وجود تمام مش��کالت و چالش ها در مس��یر پیروزی گام 
برمی دارند. عدنان محمود در پایان بر اراده مردم سوریه برای 
آزادی س��رزمین خود و بیرون کردن اشغالگران آمریکایی و 

تمام اشغالگران این کشور تأکید کرد.
  روابط عمومی قوه قضائیه
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آیا دولتمردان هنوز از نگاه به بیرون خسته نشده اند؟
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الاقل نمک به 
زخم نپاشید

جهانگیری:

 برای کاهش قیمت ها دعا کنید!
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