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 نبرد انسان با ویروس کرونا

 Covid-19)) کووید

 

  نگاه عمومی

نامیده است، در سراسر جهان شیوع پیدا کرده  (Covid-19)ویروس کرونا که سازمان بهداشت جهانی آن را کووید 

تجارب  شده اند و انسان به اندازۀ دانش،نسانی بیماری های عفونی و ساری زیادی همه گیر است. در درازنای تاریخ ا

میالدی طاعون سیاه شیوع یافت. شدت بیماری  1347خود برای حفظ بقاء به مبارزه پرداخته است. در سال و امکانات 

میالدی به  1340میلیون در سال  443ماه نیمی از نفوس انگلستان را کشت و نفوس جهان از  18به حدی بود که طی 

میالدی رسید. آنفوالنزای اسپانیایی پس از پایان جنگ اول جهانی تنها در اروپا جان بیش  1400میلیون در سال  350

میلیون برآورد کرده اند. برمبنای نبشتۀ  50از دو میلیون انسان را گرفت و تعداد کشتار در سطح گیتی را بیش از 

 پ آلمان این ویروس نخست در ایاالت متحدۀ امریکا از خوک ها به انسان سرایت کرده بود. روزنامۀ دی ولت چا

ره را تجربه کرده هم چنان بشر مریضی های همه گیر آبوال، ایدز، آنفلونزای مرغی، مرس، زیکا، جنون گاوی و غی

در حال  19 -ری همه گیر کووید، تجربه و تکنولوجی دست داشته از خود دفاع کرده است. بیمااست و به یاری دانش

حاضر انسان را به مبارزه طلبیده است. تجارب تاریخی حیات بر روی زمین نشان داده است که انسان به گونۀ ذاتی 

توان تطابق طبیعی و حفظ بقاء را دارد؛ اما بیماریهای کشندۀ ساری اثرات متنوع بر جامعۀ انسانی داشته است. در این 

 بر انسان و جامعۀ انسانی می پردازم. 19-فشرده به اثرات ویروس کرونا یا کووید نبشته به طور بسیار

 

  (19-منشأ ویروس کرونا)کووید

تاریخ پردرازنای طبیعی و انسانی نشان داده است که منشأ تمام ویروس ها و بیماری ها طبیعت و محیط زندگی جانداران 

ن حفظ بقای خود را داشته است. برای انسان ها سوژۀ بنیادی همکاری و نباتات است و انسان تا کنون به طور گوهری توا

مهم و سرنوشت ساز است. در بارۀ منشأ و شیوۀ انتقال  ،هاو از بین بردن بیماری ، مداواعلمی و عملی برای مهار

می گویند که به انسان تا کنون دیدگاه های علمی و سیاسی رنگارنگی ابراز شده است. دانشمندان   19-ویروس کووید

این یک ویروس طبیعی است که ساخت بشر بوده نمی تواند. در مورد شیوۀ انتقال آن به انسان نیز تاهنوز دیدگاه ثابت 

علمی که درخور تأیید عمومی باشد به دست نیامده است. می پندارند که این بیماری شاید از آبزیان و از حیوانات به 

آلود سیاسی، بسیار شنیده شده است. در گذشته برخی ویروسها از حیوان به انسان انسان منتقل شده باشد؛ نظرات غرض 

 و غیره. ، انفالنزا، جنون گاوی اتقال کرده اند؛ به گونۀ مثال ویروس ایدز

میالدی مقامات چینی از شیوع ذات الیۀ ویروسی ناشناخته در شهر ووهان به سازمان بهداشت  2019دسامبر سال  31در 

دید شناخته شد. سازمان بهداشت جهانی این بیماری را فوریتی ز دیگاه کارشناسان این یک ویروس جدادند. ا جهانی خبر

نهاد؛ نخست آن را ویروس کرونا  (Covid-19)با اهمیت بین المللی تشخیص داد و نام رسمی آن را مریضی کووید 
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کووید جدید را یک بیماری ساری و همه گیر میالدی سازمان جهانی بهداشت ویروس  2020جنوری  11گفتند. در می

 جهانی اعالن کرد

ویروس کرونا به وسیلۀ قطره های تنفسی از یک انسان به انسان دیگر انتقال می یابد. دورۀ نهفتگی بیماری را سه تا 

ریزش بینی، هفت روز گفته اند. نشانه های بیماری در مریضان مبتال عبارت اند از: تب، جان درد، گلودرد، سرفه، آب 

از دست دادن حس بویایی و گاهی اسهال و حالت تهوع. مشکل اصلی آن است که این ویروس عوارض پوستی، سردرد، 

 گرفتار می شود.یا مشکل تنفسی، و بیمار به ذات الریه  بیشتر به شش ها هجوم می آورد

 

  یتلفات انسان

و دانشمندان آگاه بر مبنای تجارب علمی و تاریخی  کارشناسان ویروس شناس، پژوهشگران بیماری های ساری عفونی

از همان روزهای نخستین به سران کشورهای جهان و مردم گیتی از همه گیری ویروس کرونا هشدارهای الزم را دادند 

میالدی آن را بیماری همه گیر جهانی نامید. هم چنان تجارب  2020و سازمان بهداشت جهانی در یازدهم جنوری سال 

ر دسترس همه کشورها بود. با این همه این ویروس در سطح جهان گسترش روز افزون پیداکرد. تا تاریخ چین د

میالدی در سطج جهان بیش از سه میلیون و سه صد هزار نفر به این ویروس مبتال شده اند که از آن جمله  1/5/2020

 هزار نفر جان خود را از دست دادند.  226به تعداد بیش از 

بتالیان و کشته گان در ایاالت متحدۀ امریکا و اروپا می باشند. در امریکا تا کنون بیش از یک میلیون نفر به بیشتر م

هزار نفر جان داده اند. در کل اروپا بیش از یک میلیون و دوصد هزار  63این ویروس مبتال شده و به تعداد بیش از 

فر به کام مرگ رفته اند. در کشورهای بزرگ اروپایی آمار هزار ن 135نفر به این ویروس مبتال گردیده و بیش از 

نفر مبتال  203591مرگ، در ایتالیا  24824نفر مبتال و  236899مبتالیان و کشته گان به شرح آتی است: در اسپانیا 

ر مرگ، د 6748نفر مبتال و  161539هزار مرگ، در آلمان  27نفر مبتال و  165221هزار مرگ، در بریتانیا  28و 

مرگ. هم چنان در روسیه  3176نفر مبتال و  117589مرگ ، در ترکیه  24376نفر مبتال و  166420فرانسه 

 425مبتال و   13965در جاپان  مرگ. 6091نفر مبتال و  95646مرگ و در ایران  1073نفر مبتال و  106498

 مرگ.

 

  آزمون نظام ها و دولت ها

و اجتماعی کشورهای گوناگون جهان را به بوتۀ آزمایش گذاشت؛ پس از  کرونا ویروس نظام های سیاسی، اقتصادی

که کدام نظام ها، کشورها و دولت ها در مهار، مداوا و یاری  ه استنشان دادتا حدودی تجارب  ،سپری شدن چهار ماه

؛ با برقراری میالدی آغاز شد 2019دسامبر  31به انسان ها موفق تر بوده اند. در چین که شیوع ویروس کرونا در 

کن، تدابیر صحی و بکارگیری امکانات الزم، مسئوالن د شهر از جمله پایتخت این کشور پقرنطینۀ به موقع در هشتا

میالدی آن را مهار کرده و انتقال از انسان به انسان را به صفر  2020مارس  19توانستند با همکاری مردم به تاریخ 

میالدی گفت: چین برای نخستین بار افزایش  19/3/2020ان بهداشت جهانی در برسانند. تدروس آدهاتوم مدیر کل سازم
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( جدید را در خاک داخلی خود گزارش داد؛ این پیروزی بزرگی به شمار 19 -صفر مورد ابتال به کرونا ویروس )کووید

 آید. 

نفر جان خود  4600دند و هزار نفر به این ویروس مبتال ش 83طبق آمار رسمی مقامات این کشور، در چین در مجموع 

را از دست دادند. مردم، دولت، جامعه و نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلط  چین در هم آهنگی و هارمونی ویژۀ 

خودی از این آزمون پیروزمند بدرآمدند. شایان یاد دهانی است که کمک های صحی و بهداشتی مردم و دولت چین به 

 . ه استمریکای التین و غیره سرازیر گردیدمردم آسیا، افریقا، اروپا، ا

در شرق دور دولت و مردم جاپان و دولت و مردم کرۀ جنوبی نیز در مهار و مبارزه با میالدی،  1/5/2020تا تاریخ 

نفر، در کرۀ جنوبی تعداد  425نفر و تعداد کشته ها  13965ویروس کرونا موفق بوده اند. در چاپان تعداد مبتالیان 

نفر با هیچ مرگی گزارش  270نفر گفته شده است. در ویتنام تعداد مبتالیان  247نفر و تعداد مرگ  10765 مبتالیان

مرگ. کشور اندونیزی با نفوس زیاد و امکانات محدود نیز تا کنون موفق  54مبتال و  2954داده شده است. در تایلند 

نفر گزارش گردیده است. در مالیزی تعداد  792مرگ نفر و تعداد  10118بوده است. در این کشور تعداد مبتالیان 

نفر بیان شده است که پیروزی دولت و مردم این کشور را در مهار بیماری  102نفر و تعداد کشته ها  6002مبتالیان 

 مرگ گزارش شده است. 15مبتال تنها  16149نشان می دهد. در سنگاپور هم وضع خوب بوده است؛ از 

مادگی و واکنش کشورهای دارای نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با شیوع و مهار ویروس با نگاهی کوتاه به آ

از جمله ایاالت متحدۀ امریکا در بابر این بیماری همه گیر از  لیبرال سرمایه داری در می بیم که نظام های 19-یدکوو

ند؛ اگرچه ه اجات جان مردم تالش نکردخود ضعف و سستی نشان داده اند. در زمان الزم و در موقع مناسب برای ن

رای منافع خصوصی و شخصی انجام وقت الزم در اختیار شان بود. سبب عمدۀ آن است که در این نظام ها تولید ب

شود و امکانات اقتصادی، مالی و دولتی در خدمت تعداد انگشت شمار سرمایداران بزرگ می باشد. تولید وسایل و می

تشی برای نجات جان عامۀ مردم به سود سرمایداران بزرگ نیست؛ خاصه در شرایط و موقعی تجهیزات پژشکی و بهدا

 که به طور رایگان برای مهار بیماری های همه گیر در خمدت همگان قرار گیرد. 

یا به قولی دولت امپریالیستی یورشگر سرمایه داری امریکا نظام در جریان مبارزه با ویروس کرونا روشن گردید که 

ساخته )به ویژه طبقات و اقشار تهی دست و مسکین جامعه( برای رفاه، صحت، امنیت و آرامش عامۀ مردم ین کشور، ا

و تولید به سود تعداد بسیار اندک سرمایه دار بزرگ  برای بگردش آوردن چرخ های اقتصادنشده است؛ بلکه از مردم 

ه تریلیون ها دالر برای تولید سالح های مرگبار و جنگ های شود. دولت امریکا آماده است کاستفاده میو سران دولتی 

ویرانگر در شرق میانه و دیگر نقاط جهان به مصرف برساند؛ اما حاضر نیست که تجهیزات صحی و بهداشتی برای 

 نجات جان مردم خود تولید  و تهیه کند. شهرداران ایاالت بزرگ از جمله نیویارک از همان روزهای نخست از نبود و

بهداشتی( به دولت فیدرال  رمندان صحی)داکتران، نرسها و کارمندانکمبود وسایل صحی و بهداشتی برای بیماران و کا

و شخص رئیس جمهور ترامپ خبر دادند و رسماً اعالن کردند که اگر این وسایل ضروری در زمان الزم به دست ما 

مشغول بازی های سیاسی و ه می شوند؛ اما سران کاخ سفید تادنرسد هزاران بیماری که نباید بمیرند به کام مرگ فرس

 انتخاباتی خود بودند.
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انسان بی گناه به سبب کمبود و نبود امکانات و وسایل صحی و بهداتشی  ها هزارداکتر، نرس و کارمند صحی وده صدها

ونا جان های شیرین تی سران سیاسی و دولتی، در نبرد با ویروس کریو نظام صحی ضعیف و غیرمردمی و بی کفا

خود را از دست دادند؛ تا جایی که بوی تعفن نعش های مردگان در داخل موترها و کامیونها مردم شهر نیویارک را به 

فغان آورد. بی تدبیری و نادانی سران سیاسی کاخ سفید به اندازه یی رسید که رئیس جمهور ترامپ به طور علنی گفت: 

رای تزریق به بیماران کرونایی استفاده نمی کنید. این مواد ویروس را در مدت چند ثانیه چرا از مواد ضد عفونی کننده ب

 شده است: چرا مواد ضد عفونی نمی نوشید؟؟؟؟کشد. این بیان در تمام دنیا ریشخندی می

در انتخابات شده است که چنین فردی می تواند  امریکا چونان از درون پوسیده و فاسد ، اقتصادی و امنیتیسیستم سیاسی

می باشد. راست  بشریتریخی به مردم امریکا و تمام راستی این یک فاجعۀ تاه به رأی مردم وارد کاخ سفید شود. ب

افراطی در طول تاریخ نشان داده است که از ناسیونالیزم، نژادپرستی و فاشیزم برای تحکیم قدرت استفاده می کند، نه 

امعۀ انسانی. برخی از داکتران و نرس ها در زیر بار فشار و احساسات انسان برای رفاه، سعادت و سربلندی مردم و ج

نمی توانستند جان بیماران را نجات دهند، خود  امکانات و ضعف نظام صحی امریکا، دوستانۀ شان که به سبب کمبود

 کشی کردند. 

امریکا و و لیبرال ه اصطالح آزاد شیوع ویروس کرونا و فاجعۀ انسانی آن ماهیت سست و پوسیدۀ نظام سرمایه داری ب

ت تهی دست، سیاه سیستم صحی غیرمردمی و طبقاتی آن را در عمل به مردم این کشور و مردم جهان افشا کرد؛ طبقا

به کام مرگ  19-بیشتر از همه در اثر کوویدو هزاران انسان غریب و بی خانمان، مهاجران فقیر  پوستان کمدرامد،

؛ بلکه در خدمت تعدادی سرمایه دار شهروندان نیستهمه مردم و برای عموم لت در خدمت روشن شد که دو افتادند؛

 می باشد. (نه دلسوز) گستاخ، قدرت طلب و زراندوزبزرگ و سران سیاسی و حکومتی 

در کشورهای امریکای التین و همسایگان، اوضاع از ایاالت متحدۀ امریکا خیلی بهتر است. به طور مثال تاکنون 

مرگ، در شیلی از  1732مبتال و  17799مرگ، در مکزیک از  6006مبتال و  87187( در برزیل از 1/5/2020)

و جامعۀ کوبا در مهار  مرگ گزارش شده است. دولت 10ال و مبت 331مرگ  و در ونزوئال از  227مبتال و  16023

ها ه شده است. طبق گزاراشنفر گفت 61ه ها نفر و تعداد کشت 1501ویروس موفق بوده اند. در این کشور تعداد مبتالیان 

دولت و مردم کشور کانادا در مهار و مقابله با ویروس کرونا خوب عمل کرده اند. گویند که ویروس از امریکا به این 

خود دریافت نکردند؛ بلکه به قول و زورگوی کشور آمده است. مردم کانا نه تنها هیچ کمکی از این همسایۀ بزرگ 

دیوار به  و هروندان این کشور، دولت امریکا از ورود ماسک های خریداری شده نیز به این همسایه نزدیکبرخی از ش

 جلوگیری کرده است.دیوار 

نظام های مختلط و دیموکراتیک کشورهای اروپایی هرچند تا حدودی به کمبود امکانات صحی و بهداشتی روبرو شده 

؛ اما در کل برخورد دولت ها، نظام ها و ه استتبارز کرد 19-وس کوویدو پراکندگی هایی در جریان مبارزه با ویر

سران حکومتی با مردم خوب و دلسوزانه بوده است. دموکراسی و آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اروپا 

مبارزه با ویروس ریان پیشینۀ پردرازنا دارد؛ اروپا با آسیا پیوند فرهنگی و تمدنی تاریخی می داشته باشد و این در ج

متبارز گردید. تبادل کمک های صحی و بهداشتی و همکاری بین کشورهای آسیاسی و اروپایی این ارتباط  کرونا نیز

)مرکز  فرهنگی و تاریخی را نشان داد. گروپ های تخصصی چین و روسیه در هنگام اوج بیماری کرونا به ایتالیا

کمک ها و وسایل بهداشتی به کشورهای اروپایی روان گردید؛ لیکن سران ( اعزام شدند و تاریخی امپراتوری روم قدیم
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را از میان راه  ( ها، مانند: )ماسکامریکا عوض کمک به مردم اروپا حتی وسایل بهداتشی ارسالی از حوزۀ آسیایی

 ربودند که نخست وزیر آلمان آن را به طور علنی یاد آوری کرد.

در جهان دوم است؛ البته بیماران و کشته ها در اروپا پس از ایاالت متحدۀ امریکا میزان شیوع ویروس کرونا و تعداد 

هزار نفر به این ویروس مبتال شده و  300میلیون و  1بیش از ، در اروپا( 1/5/2020) . تاامریکا مقام اول را دارد

ر ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، فرانسه، هزار نفر جان خود را از دست داده اند. بیشترین تعداد مبتالیان و کشته ها د 135

آلمان، بلجیم و غیره گزارش شده است. کشورهای اروپایی میزبان میلیون ها آواره که به سبب جنگ های ویرانگر شرق 

میانه و جنوب آسیا مجبور به ترک سرزمین مادری و خانه و کاشانۀ خود شنده اند، می باشند. سران امریکا از کشورهای 

؛ اما در روز مصیبت و گرفتاری با ویروس نددر جریان این جنگ های درازدامن استفادۀ بیش از اندازه کرد اروپایی

. مردم کشورهای اروپایی از این آزمون تاریخی پیروز بیرون خواهند شد؛ اما خاطرات متنوع ندکرونا آنان را تنها گذاشت

 هند کرد.اآن را هرگز فراموش نخو

ه که گمان می رفت، شیوع ویروس کرونا به فاجعۀ انسانی به انجامد، مطابق به گزارش ها و آمار در افریقا و شرق میان

نفر و تعداد  1728موجود تا کنون اوضاع خوب و قابل کنترول بوده است. به طور مثال: در نیجریه تعداد مبتالیان 

نفر  5647افریقای جنوبی تعداد مبتالیان  نفر، در 31نفر و تعداد مرگ  442نفر، در سودان تعداد مبتالیان  51مرگ 

نفر  61نفر و در لیبی تعداد مبتالیان  450نفر و تعداد مرگ  4006نفر، در الجزایر تعداد مبتالیان  103و تعدا کشته ها 

نفر اعالن شده است. همچنان در کشوهاری شرق میانه و عربی نیز اوضاع بهتر است. در عربستان  3و تعداد مرگ 

 105نفر و تعداد کشته ها  12481نفر، در امارات تعداد مبتالیان  162نفر و تعداد مرگ  22753عداد مبتالیان سعودی ت

 11نفر و تعداد مرگ  2348نفر، در عمان تعداد مبتالیان  393نفر و تعداد مرگ  5537نفر، در مصر تعداد مبتالیان 

 نفر گفته شده است. 93 نفر و تعداد کشته ها 2085نفر، در عراق تعداد مبتالیان 

در آسیای میانه وضع خیلی خوب است. در بعضی از کشورهای این حوزه تاهنوز از نفوذ ویروس کرونا خبر داده نشده 

است. در برخی از این کشورها تعداد مبتالیان و مرگ و میر بسیار کم است. به طور مثال در تاجیکستان تا همین 

نفر خبر داده شده است که هیچ مرگی در اثر ابتال  15اشت؛ فقط اخیراً از ابتالی رزوهای اخیر هیچ مبتالیی وجود ند

 1804مرگ یاد شده است. در آذر بایجان به  24مبتال و  3402به ویروس تا حال در پی نداشته است. در قزاقستان از 

یکی از قدرتهای نظامی گیتی نیز مرگ اشاره گردیده است. در جانب شمالی آسیای میانه در روسیه به مثابۀ  24مبتال و 

نفر  106498از  هنوز خیلی وخیم نشده است. تا به تاریخ یاد شدهوضع به اندزۀ امریکا و بعضی کشورهای اروپایی تا 

مرگ یادآوری شده است؛ با وجود تعداد افزون مبتالیان تعداد مرگ کم می باشد. هرچند نخست وزیر  1073مبتال و 

 خیر به این ویروس مبتال گردیده است. در بالروس وضع خوب نشان داده شده است.این کشور در روزهای ا

در جنوب آسیا هند پس از چین به عنوان پر نفوس ترین کشور دنیا به طور طبیعی و خود به خودی از شیوع گسترده و 

 1154نفر مبتال و  34862از  رگ تا به تاریخ متذکرۀ باالمرگبار این بیماری در امان مانده است. در این کشور بز

مبتال  7667کشته اشاره گردیده است. در بنگالدیش از  361مبتال و  16470مرگ گزارش شده است. در پاکستان به 

 مرگ یاد شده است.  168و 
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در ایران از همان روزهای آغازین تا کنون بیماری شیوع دارد؛ اما با وجود تحریم های گستردۀ امریکا اوضاع در 

با ایاالت متحده امریکا و برخی کشورهای اروپایی بهتر می باشد. مردم و کارمندان صحی از نبود و کمبود مقایسه 

. تعداد مبتالیان شکایت نکرده اند تی و مواد خوراکی به مانند بعضی کشورهای پیشرفتهوسایل و تجهیزات صحی و بهداش

نفر گزارش شده است. در افغانستان کشوری که بیش از  6091نفر و تعداد کشته ها  95646 ( در ایران1/5/2020تا )

چهل سال در آتش جنگ و رقبتهای خونین قدرتهای رقیب جهانی و منطقوی سوخته و اکنون در اشغال نظامی امریکا 

می باشد و امکانات صحی و بهداشتی در آن بسی محدود است، تا کنون با شیوع این ویروس در حد توان دست و پنجه 

کشته خبر داده شده است. هرچند طی ماه های اخیر در  64مبتال و  2171است. تا به حال در این کشور از  نرم کرده

 اوج شیوع کرونا صدها هزار آواره و کارگر از ایران به افغانستان برگشته اند.

ب و بافت چندین ترکی در قارۀ پهناور و غنی آسترالیا با نفوس کم که دارای نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلط با

میلیون ها مهاجر در درازنای شکل یابی این کشور تا کنون از قاره های اروپا، آسیا، افریقا و امریکا در  ملیتی است و

آن نشیمن گرفته اند و از حیث قانونی حقوق برابر شهروندی دارند، دولت، مردم و سیستم صحی آن در مقابله با ویروس 

فیصد ناقالن ویروس کرونا از خارج به داخل خاک آسترالیا آمده اند  80د. گویند که بیش از کرونا خوب عمل کرده ان

 . همچنان کمک های صحی و بهداشتی کشور چین در زمان الزم به مردم ایناز امریکا بوده استکه بیشترینۀ آنان 

ه است. در حال حاضر در برخی مرگ یادآوری شد 91مبتال و  6753از  (1/5/2020سرزمین رسید. در آسترالیا تا )

 از ایاالت این کشور انتقال ویروس از انسان به انسان به صفر تقرب جسته است. 

منابع سرشار اریخی، موقیعت جغرافیایی و با مطالعه و شناخت موقعیت استراتیژیک و جیوپولتیک قارۀ آسترلیا، تجارب ت

ی کارا و معقول همانا حفظ تعادل در بین قدرتهای بزرگ زیرزمینی این سرزمین روشن می گردد که سیاست و پالیس

جهانی برای تحکیم استقالل داخلی و حراست از بی طرفی فعال این کشور جهت دوری از کشاکشها و جنگهای ویرانگر 

ندان و خونین قدرتهای زوگوی گیتی می باشد. آسترالیا به مثابۀ قارۀ صلح، امنیت و رفاه اقتصادی و اجتماعی برای شهرو

خود در سیمای الگوی جدید دیموکراسی و سیستم مختلط اقتصادی و اجتماعی چندین ملیتی، می تواند درخشش جالبی 

 در دنیا داشته باشد. 

در نیوزیلند که کشوری صلح دوست، آرام و کوچک است دولت و مردم جلو شیوع ویروس را خوب گرفتند. در این 

کشته اشاره گردیده است. در حال حاضر هیچ ابتالی جدیدی به این ویروس  19مبتال و  1476سرزمین تا کنون به 

 گزارش نشده است؛ نیوزیلند از وجود این ویروس پاک شده است.

 

  19-اثرات روانی، فرهنگی و اجتماعی کووید

خود به جا ویروس کرونا در زمان بسیار کوتاهی اثرهای ژرف و همه جانبه یی بر احساس، اندیشه و رفتار انسانی از 

گذاشته است. ترس، دلهره، اضطراب، ناامیدی و احساس تنهایی را در جامعۀ انسانی گسترش داده است؛ درست بر 

خالف فرهنگ و رفتارهای اجتماعی و تاریخی پذیرفته شدۀ انسان سیر کرده است. قرنطینه، فاصله گیری و جدایی های 

ها به همدیگر پناه می بردند؛ ها برای زنده ماندن و دفاع در جنگناجباری را بر ما تحمیل کرده است. در گذشته انسا

ترسند اما با شیوع کرونا ویروس برای حفظ جان از همدیگر فاصله می گیرند و دور می شوند. از زنده و مردۀ بیمار می
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ر پدران و مادران خود و به آن نزدیک نمی شوند. مراسم جنازه و فاتحه را فراموش کرده اند. پسران و دختران از دیدا

در واپسین دقایق زندگی؛ حتی در گاه خاک سپاری محروم اند و اقوام و نزدیکان در هنگام مرگ عزیزان خود را دیده 

ها، سنن و عنعنات نمی توانند و حتی از آخرین دیدار و خدا حافظی محروم می شوند. این در واقع جدایی از رسم و رواج

 چه برای دورۀ کوتاه باشد یا اندکی دراز.ار می آید؛ های فرهنگی به شمو ارزش

ند؛ به طور مثال: مراسم عروسی، ه اهای زیادی محروم شدمردم در جریان شیوع ویروس و بیماری از سرگرمی

ها، سیمنا، تیاتر، محافل ها برای دیدن مسابقات ورزشی گوناگون، از کنسرتها و باشگاهها، حضور در استیدیوممهمانی

ها برای نیازهای اولیه نیز به مشکل برخورده ها و فروشگاههنگی و مردمی و غیره. شرکت در بازارها و مارکتفر

است. تنهایی،  دوری و باخود بودن بهترین گزینه برای حفظ جان تشخیص شده است. به عبارت دیگر کرونا ویروس 

 ست.احساس خلوت نشینی و تنهایی گزینی را در انسان نیرو بخشیده ا

در کشورهای گوناگون و شهرهای بزرگ که در جریان قرنطینه زن و شوهر ها مجبور بودند زمان بیتشری را باهم 

تعداد درخواست های طالق  و دوری از کار و وظیفه،  باشند، در اثر بگومگوهای ناشی از اضطراب و فشارهای روانی

ن اجباری عشق را در سینه ها زندانی کرده و امید به وصل و جدایی خیلی زیاد شده است. از جانب دیگر جدایی و هجرا

یابد نه در سطح جهانی چه وقت گشایش میهای قرنطیرا بسی کمرنگ گردانیده است؛ زیرا کسی نمی داند که درب زندان

 و سیر و سفر آغاز می گردد. با این بیان تجّرد، جدایی و تنهایی به گونۀ جبری بر انسان تحمیل شده است. 

یروس کرونا نه تنها به بدن فیزیکی انسان یورش کرده است؛ بلکه عشق، محبت، امید و وصال را نیز ضربه زده و

است. همچنان با این که موارد جدایی و طالق افزایش یافته است؛ گمان می رود که بارداری های ناخاسته بسی افزایش 

ی پالن نشده، برسد. چون در خانه بودن زنان و شوهران یابد؛ تخمین می زنند که شاید تا مرز هفت میلیون زایش ها

 روابط جنسی را بیشتر کرده و دسترسی به داروهای ضد بارداری را مشکل ساخته است.

اخبار، آمار به بسی گسترش یافته است.  ، پروپاگند و دروغ پردازیتبلیغات م شیوع ویروس کرونا دامنۀ اخبار،در هنگا

راستی جامعۀ بشری را گیچ و سردرگم ه ؛ ببرپراکنی به مشکل می توان اعتماد کرده های خو ابرازنظرهای سیاسی بنگا

زیر فشار روحی و روانی گرفته اند. در بسا کشورها سازمان های اطالعاتی و دستگاه های جاسوسی، مردم را کرده و 

اده از تکنولوژی در پی آنند تا همه و با استف وصی و شخصی شهروندان وارد شدهبه بهانۀ مبارزه با کرونا به حریم خص

 چیز را کنترول کنند و از دامنۀ آزادی های انسانی و دیموکراسی بکاهند.

ها و روحانیون بسی کم رنگ شده است؛ زیرا هیچ کاری از دست شان به مردم درمانده و بیمار نقش مذهب، زیارت

میالدی( هنگام شیوع طاعون سیاه  1340رون میانه )صورت گرفته نمی تواند؛ درست مانند حادثۀ تاریخی یی که در ق

تحوالت سیاسی و اجتماعی  بزرگی در پی داشت.  تزلزل بنیان فیودالیزم انجامید؛ رخ داد و به دوری مردم از کلیسا و

؛ در ایران، عراق، نددر جریان شیوع ویروس کرونا نیز خانۀ خدا و مساجد بزرگ در عربستان سعودی بسته شد

در از حضور مردم و اماکن مقدس مسدود گردید؛  هادرب زیارت  دیگر کشورهای اسالمیافغانستان و  ،پاکستان

ها در سطح جهان درب کلیساها، معابد هندو، بودایی، زیارت .ندنمازهای جمعه و جماعت و دیگر مراسم مذهبی منع شد

 و غیره اماکن مذهبی بسته گردید
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رایت آن بلند بود، در جریان شیوع بحران   و بزرگی انسان بسی برجسته و برخالف فرهنگ و آداب پیشین که حرمت

د، ا از بس که تعداد کشته ها زیاد گردیکرونا تا اندزۀ پایین آمد. در بعضی کشورها، از جمله ایاالت متحدۀ امریکا و ایتالی

ها ها در داخل تیلرییویارک امریکا نعشها را با جرثقیل گرد می آوردند و با کامیون ها انتقال می دادند؛ در شهر ننعش

ی اصالً خبری که مردم شهر را به داد آورد. از کفن و دفن مذهبی و سنت رهای کالن بویناک و متعفن شدند تا جاییو موت

ند. در برخی ه ا. کشیش ها و روحانیون به سبب حفظ جان از حضور همیشگی و مذهبی در مراسم خود داری کردنیست

 طور مثال: امریکا و ایتالیا به سبب تعداد زیاد بیماران، داکتران و کارداران بهداشتی نمی توانستند به همهکشورها، به 

رسیدگی کنند؛ به این دلیل مجبور شدند که بزرگ ساالن را تداوی نکرده و به دست مرگ بسپارند که این خالف  بیماران

 سوگند طبابت، حرفۀ داکتری و حرمت انسانی می باشد. 

در این اوضاع و شرایط بحرانی حفظ جان بر همه چیز برتری پیدا کرده است؛ زیرا به جز دانش واقعی، علم طب و 

آگاهی از کارکرد ویروس کرونا و جلوگیری از انتقال آن به انسان هیچ چیز دیگری نمی تواند انسان را از مبتال شدن 

ون دود به هوا رفتند و از اذهان مردم برای زمان کوتاهی و مرگ نجات دهد. اوهام، خرافات و پندارهای غیرعلمی چ

هم که شده ناپدید گشتند. بسی هویدا شد که استفادۀ ابزاری از اوهام دینی در رژیم های مذهبی برای کنترول مردم ترفندی 

به  بیش نیست؛ خاخام و تندروان یهودی در یکی از شهرهای مذهبی اسرائیل به سبب بی احتیاطی و گوش نکردن

هشدارهای داکتران و کارشناسان بهداشتی در نبرد ویروس کرونا قتل عام شدند. همچنان الزم است که مردم جهان 

دریابند که بهرگیری ابزاری از مذهب و افراطیون مذهبی توسط راست های افراطی در هم آهنگی با مافیای قدرت در 

 کرونا بسیار خطرناک و غیرانسانی می باشد.کشورهای سرمایه در رأس امریکا، در جریان شیوع ویروس 

 

  افزایش بهداشت و پاکیزگی

های اقتصادی ویروس کرونا، افزایش بهداشت و پاکیزگی محیط اجتماعی و طبیعی و در پهلوی تلفات انسانی و زیان

ه کشورها به . مردم در همسترگی از خوبی های این ویروس به شمار آید خوپذیری اجباری انسان به رعایت نظافت و

ها از سطح کوچه و ها خو گرفته اند و محیط زندگی و کار خود را پاک و ستره نگهمیدارند. آشغالشست و شوی دست

و پیرامون . مردم نسبت به گذشته، بیشتر به تندرستی، صحت و نظافت خود و محیط بود و باش برچیده شده است راباز

 فکر می کنند.خویش 

ر و پاکیزه تر شده است. از میزان کثافات و آلودگی هوا کاسته شده است؛ زیرا از رفت و آمد محیط طبیعی نیز تمیز ت

شده در بسیاری از کشورها ترانسپورت زمینی و هوایی متوقف یا موترها، قطارها و هواپیماها بسی کاسته گردیده و 

را کاهش افزون داده است. بی سبب و غیره  ، زغال سنگیلی مانند: پطرول، دیزلهای فساست که این میزان سوخت

حد خود رسیده است. همچنان تعطیلی کارخانه جات و صنایع خرد و بزرگ در نیست که بهای نفت به پایین ترین 

 این روند کاهش مصرف سوخت را شدت بیشتر بخشیده است.سرتاسر جهان 

 

   اثرات سیاسی در گرد گیتی

افزون تر از کرونای بیماری زا بر انسان و جامعۀ انسانی تاخت و  ، کرونای سیاسی بسی19-در دوران شیوع کووید
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تاز کرده است؛ بازار تبلیغات دروغ، دسایس، تیوریهای توطئه، اتهام و جاسوسی بسی گرم شده است؛ کار و بار 

ان که بیشتر های پر دراز و پهنای اطالعاتی و بنگاه های دروغ پراکنی اخبار جهانی بسیار رونق گرفته است. آندستگاه

زور و زر دارند افزونتر از این دستگاه ها و بنگاه ها استفادۀ ابزاری به سود سیاسی و اقتصادی خود می کنند. با آه و 

افسوس باید گفت، در جریان شیوع ویروس کرونا و بیماری کشنده یی که زندگی تمام مردم جهان را به خطر انداخته 

کاخ نشین از جان  نمنافع سیاسی و اقتصادی زورمندا م هر روز جان می دهند؛گناه و مظلواست و هزارن انسان بی 

 انسان های گرفتار بیماری به مراتب مهم تر است.

شیوع بیماری کرونا بار دیگر نشان داد که نادانی، آز و حس قدرت طلبی و ستیزه جویی انسان به مثابه روح اهریمنی 

حران و شیوع بیماری همه گیر جهانی خیلی بد تر و زشت تر از زمان آرام در کالبد سران قدرت های بزرگ در دورۀ ب

و عادی به جوش آمده و شعله ور تر از دوزخ فوران کرده است. ما این حالت را در گفتار رئیس جمهور ایاالت متحدۀ 

همان روزهای نخستین امریکا )ترامپ( که خود را بزرگ ترین قدرت عالم می انگارد به روشنی دیده می توانیم. وی از 

جنگ سیاسی را با چین و قدرت های دیگر جهان آغاز کرد. او در ابتدا از شیوع بیماری در چین شادی  ،شیوع بیماری

نامید؛ لیکن سازمان بهداشت جهانی برای جلوگیری « ویروس چینی»و خوشحالی می نمود و ویروس کرونا را حتی یک 

روی مهار و جلوگیری از شیوع بیماری همه گیر جهانی، این ویروس جدید  از سیاسی شدن بحران کرونایی و تمرکز

 نام نهاد.« 19-کووید»را 

جالب تر از آن وزیر تجارت ایاالت متحدۀ امریکا آقای ویلبر در همان روزهای نخست شیوع بیماری در چین 

اشد؛ اما شمار زیادی از اقتصاد دان ( گفت: شیوع ویروس کرونا در چین می تواند به اقتصاد امریکا مفید ب1/2/2020)

های جهان نظر ویلبر را زیر سوال بردند و در پاسخ وی گفتند: برعالوه یی این که شیوع بیماری همه گیر نمی تواند 

به اقتصاد امریکا مفید باشد، بلکه زیانمند نیز خواهد بود. دولت امریکا سیاسی سازی شیوع جهانی بیماری کرونا را به 

، مالی و یاقتصاد های سیستم صحی، نظم و اداره و رکودشکستاستراتیژی تهاجمی تبدیل کرد؛ تا ماهیت  پالیسی و

 انرژی دولت ناموفق کنونی امریکا را در آیینۀ دروغ پردازی های سیاسی و حّرافی های کاذب ماست مالی کند.

گی با مافیای قدرت هماره بر مبنای سیاست درازمدت ایدتولوژیک راست افراطی نزادپرست در امریکا در هم آهن

تیوری های توطئه، شایعه پراکنی و دروغ پردازی استوار بوده است که در زمان شیوع بیماری همه گیر جهانی کرونایی 

نه تنها در امریکا، بلکه در سطح جهانی اوج گرفته است. هدف استراتیژیک این سیاست ایدئولوژیک پخش سیستماتیک 

، افراطگرایی مذهبی، راستگرایی فاشیستی در زیر نام ناسیونالیزم ملی، پایمال کردن قوانین بین نژادپرستی، تبعیض

المللی، گسترش جنگ های )مذهبی، قومی، زبانی، سمتی، فرقه یی و غیره(، ایجاد ترس، وحشت، ناامنی، بحران، جنگ 

ن جهان می باشد. به زبان ساده، سیاست و تخریب فرهنگ، آداب، تمدن و ارزشهای ملی و میهنی در کشورهای گوناگو

استراتیژیک راست افراطی که مردم کرونا زدۀ و دربند امریکا را به گروگان گرفته است، نه تها در راستای درمان و 

نجات بشر از چنگ بیماری کرونا و پیامدهای روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن نیست؛ بلکه تهدید، ویرانی، 

 . ازی انسان و جامعۀ انسانی در پی داردبی توان سهراس افکنی و 

بی سبب نیست که آقای ترامپ در اوج شیوع بیماری کرونا در امریکا و ناتوانی آشکار سران دولت در مهار بیماری و 

کمک به مردم می خواهد تمام کاسه و کوزه را به سر دیگران بشکند و ضعف و ناتوانی خود و دولت کنونی امریکا را 

چشم مردم امریکا و جهان پنهان کند؛ مثل این که نشنیده است: ماه با دو انگشت پنهان نمی شود. در پشت جریان  از
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های افراطی برای جان خالصی کاخ سفید و آقای ترامپ از مشکالت سیاسی سازی بحران شیوع کرونا دست راست

ق میانه و جنوب آسیا و ناتوانی در مقابله با سرسام آور داخلی، شکست های  پیاپی در سیاست خارجی و جنگ در شر

شیوع بیماری کرونا بوده می تواند؛ هدف باالبردن چانس پیروزی ترامپ در انتخابات پیش رو می باشد. تظاهرات 

مسلحانه در برخی از ایاالت امریکا برای رفع قرنطینه از این جمله است؛ از دیدگاه سیاسی سران کنونی دولت امریکا، 

 مایه و پیروزی در انتخابات پیش رو بر حفظ جان و صحت مردم برتری دارد.سود سر

کشورهای اروپایی نه اتنها با سیاست تهاجمی امریکا برضد چین همراهی نکرده اند؛ بلکه بعضی از این کشورهای 

در عوض زمانی  از جمله ایتالیا کمک های صحی و بهداشتی چین و روسیه را نیز دریافت کرده اند؛ 19-گرفتار کووید

های متعلق به کشورهای اروپایی را از بین راه دزدید، داد و فغان همه به آسمان پیچید و که نیروهای امریکایی ماسک

نخست وزیر آلمان به طور علنی زبان به شکایت گشود. سران دولت کنونی امریکا با این سیاست تهاجمی که ماهیت 

 حمایت داخلی و بین المللی به دست آورند. انستند ودروغین و جنگ طلبانه دارد تا کنون نت

دولت امریکا مخالف سازمان بهداشت جهانی می باشد؛ اما کشورهای اروپایی از این سازمان و زحمات آن در جریان 

بحران کورنا پشتبانی می کنند. کشورهای اروپایی دیگاه همکاری و وحدت علمی و عملی مردم جهان را در مبارزه 

و تهیۀ واکسین آن در نظر دارند؛ لیکن امریکا سیاست خطر ناک تهاجمی و تک تازانه یی را  19-روس کوویدعلیه وی

در پیش گرفته است که فقط منافع راستگرایان افراطی امریکای به اصطالح بزرگ را دنبال می کند، نه منافع جامعۀ 

 انسانی و حتی نه منافع مردم در بند خود امریکا را.

روپا برای گسترش همکاری و اتحاد جهانی علیه ویروس کرونا و افزایش تالشهای جهانی جهت تهیۀ واکسن و اتحادیۀ ا

کشور  40برگزار کرد که نمایندگان بیش از  5/5/2020کنفرانس ویدئویی را به تاریخ سه شنبه  19-داوری ضد کووید

در این کنفرانس تعهد شد که  .ر آن شرکت کردندبه عالوۀ دبیر کل سازمان ملل و مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، د

میلیارد دالر جمع آوری گردد. گفته می شود که نمایندگان امریکا، چین و روسیه در آن شرکت نورزیدند؛ لیکن  8مبلغ 

در اخبار چین از اشتراک نمایندۀ این کشور خبر داده شده است. اروپا می خواهد نشان دهد که در سیاست، امور انسان 

 صلح و آزادی راه خود را می رود و دارای استقالل فکری است. نه، صحت، امنیت و رفاه شهروندان،وستاد

های ویرانگر و خونین شرق میانه و آسیایی امریکا خسته شده اند و از بحران واقعی کشورهای اروپایی چونان از جنگ

به توان، دل و حوصلۀ جنگ جهانی دیگری را که بیماری همه گیر ویروس کرونا آسیب همه جانبه دیده اند که دیگر 

هرگز  (جهان را با توهم و ایدئولوژی نژادپرستانه و فاشیستی راست افراطی به خاک و خون و تباهی می کشاندیقین )

ندارند؛ عالوه بر آن در بین اعضای اتحادیۀ اروپا نیز در جریان بحران کرونایی اختالف پیدا شده است. مردم کشورهای 

تالیا، اسپانیا و فرانسه و غیره که آسیب زیادی دیده اند، کمک فوری و ضروری از جانب این اتحادیه دریافت نکردند؛ ای

زیرا هر یک از اعضا در وقت بحران موجود به فکر مردم سرزمین خود و نجات کشور خود شده بود. برخی از مردم 

دند. کشورهای اروپایی در شرایط کنونی بیشتر به خود را آتش زی بیرق های این اتحادیه ایتالیا از شدت یأس و ناامید

 ، بازسازی و نوسازی حوزۀ خود می باشند.19-پیچیده اند و در اندیشۀ حال و فردا، به فکر مبارزه با کووید

چین به عنوان دومین اقتصاد جهان حالت دفاعی در برابر سیاست تهاجمی و جنگ طلبانۀ امریکا گرفته است. سیاست 

استراتیژیک این کشور تاریخی متکی به خود که بر مبنای دفاع و کمک رسانی به کشورهای آسیایی، افریقایی، اروپایی، 
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امریکای التین و غیره استوار شده است، نسبت به سیاست تکتازانۀ تهاجمی امریکا امکان رشد و گسترش بیشتری در 

یرانی و زورگویی بیزار اند. روسیه، هند، اندونیزی، برازیل، داشته باشد؛ زیرا مردم جهان از جنگ، وسطح جهان می

جاپان و دیگر کشورهای جهان نیز به همکاری، اتحاد و همدلی جهانی برای صلح و امنیت، بازسازی و احیای مجدد 

 و سیاست صلح جویانۀ جهانی می اندیشند.و دوستانه خویش نیاز دارند و به روابط نیک 

 

  در جهان اثرات اقتصادی و مالی

( بر اقتصاد دنیا، انسان را بیاد رکود 19-همه جانبۀ شیوع بیماری همه گیر جهانی با یورش ویروس کرونا )کووید اتاثر

اندازد. میالدی می 2008میالدی، بحران اقتصادی پس از جنگ اول و دوم جهانی و رکود اقتصادی سال  1913اقتصادی 

کن اقتصاد جهانی سیر نزولی به خود گرفته است که ما تأثیر منفی آن را در این تهاجم تا هنوز به آخر نرسیده؛ لی

اقتصادهای بزرگ جهان از جمله اقتصاد کالن امریکا، اقتصاد دوم جهانی چین، اقتصاد اروپا، جاپان و غیره کشورهای 

 گیتی به روشنی دیده می توانیم.

رونا اقتصاد جهان رو به سکون می رود و آن چیزی با همه گیر شدن ویروس ک (IWF)به باور صندوق جهانی پول 

میالدی به بعد پیشینه نداشته است. بدتر از آن نشانۀ امید و رهایی  1913تجربه خواهد شد که از زمان رکود بزرگ دهۀ 

 میالدی رونما گردد. احتمال دارد که اقتصاد جهان 2021در بهترین حالت و خوشبینانۀ ترین پیش بینی شاید در سال 

درصد کوچک شده  0.1میالدی اقتصاد جهان فقط  2008سه در صد کوچک تر شود؛ در حالی که در بحران مالی سال 

 نمی کوبید.و اخالل روابط بین المللی بود. افزون برآن در آن زمان امریکا چونین بر طبل جنگ 

قتصاد جهان ضربات کاری خورده طبق آمار و نظر پژوهشگران و کارشناسان، اقتصاد امریکا به عنوان بزرگترین ا

میالدی بار دیگر در این کشور تکرار شود و اقتصاد امریکا  2008و  1913است؛ طوری که شاید دورۀ تاریخی رکود 

را زمینگیر و سیستم مالی و سیکتور انرژی آن را چونان ازهم بپاشاند که اعتبار بین المللی آن را زیر سوال برده و دنیا 

 ی کارآمد، قابل اعتماد نوین جهانی رهنمون گردد.را به سوی سیستم

 6میلیون نیروی کار شاغل را بیکار کرده است و نرخ بیکاری را  30تا  26در امریکا تا کنون بین  19-بحران کووید

فیصد کاهش یافته است؛ پیش بینی  4.8درصد افزایش داده است. در سه ماه اول سال تولید ناخالص داخلی امریکا  10تا 

شود که این کاهش در سه ماه دوم به سبب شیوع بیشتر بیماری کرونا و قرنطینۀ افزونتر سیر صعودی به خود بگیرد می

تریلیون  4و رکود اقتصادی را ژرفای بیشتر بدهد. کنگرۀ امریکا می گوید که کسر بودجۀ دولت ترامپ شاید به مرز 

 دالر برسد.

 19-رای تأمین هزینه های اضطراری به سبب شیوع بیماری همه گیر کوویدوزارت خزانه داری امریکا گفته است که ب

در سه ماهۀ دوم سال روان به اندازۀ سه هزار میلیارد دالر یا سه تریلیون دالر قرض خواهد گرفت که از طریق صدور 

از خواهد بود؛ در میلیارد دالر دیگر نی 677اوراق قرضه اجرا خواهد شد. همچنان در سه ماهۀ سوم نیز به وامگیری 

میلیارد دالر بود. از جانب دیگر قرض ملی این کشور تاکنون در مجموع  477حالی که این رقم در سه ماهۀ نخست فقط 
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راستی کمرشکن است. دولت فدرال در حال حاضر به کسر بودجۀ ه تریلیون دالر رسیده است که رقمی ب 25به حدود 

 می باشد.میلیارد دالر رو به رو  774سرسام آور 

دو ستون اصلی و قوی اقصاد امریکا در سطح داخلی و بین المللی سیستم مالی و سکتور انرژی آن است. پس از جنگ 

دوم جهان امریکا سلطۀ مالی خود را بر جهان گسترانید و دالر امریکایی به عنوان ارز قوی در معامالت تجارتی خاصه 

الت متحدۀ امریکا با چاپ دل بخواه دالر و سلطۀ مالی و انرژی بر جهان انرژی بر سیستم مالی جهان سیطره یافت. ایا

های شرق میانه و سرتاسر جهانی خود را بدون هماره مصارف بس گزاف بحرانهای مالی، رکودهای افتصادی و جنگ

های عمدۀ تونهای پیشین تفاوت دارد؛ زیرا س؛ اما بحران گسترده و رکود ژؤفناک کنونی با زمانمانع پرداحته است

 اقتصاد امریکا متزلزل شده است.

های بزرگ و در پی کاهش تقاضای جهانی نفت پس از شیوع بحران کرونا و تعطیلی شبکه های حمل و نقل، کارخانه

 1399های رنگارنگ در سطح امریکا و جهان قیمت نفت سبک تکزاس در معامالت روز دوشنبه اول ثور شرکت

حتی منفی شد. همچنان قیمت نفت برنت نیز کاهش شدید کرد. درامد شرکت بی پی که در خورشیدی به صفر رسید و 

میلیون دالر کاهش  800میلیارد دالر بود، در سه ماهۀ سال روان به  4.2سال پیشین در سه ماه نخست سال در حدود 

را متوقف کرده و سرچاه های در صدی می باشد. گویند که شاید امریکا مجبور شود تا تولیدات  66پیداکرد که افتی 

 خود را مسدود کند و از تزلزل سکتور انرژی در سطح داخلی و جهانی ضربات جبران ناپذیری بخورد. 

امریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به مثابۀ ابرقدرت یکه تاز دنیا به سوی تسخیر منابع نفت شرق 

های دنباله سیای میانه به عراق و سپس افغانستان هجوم نظامی کرد و جنگمیانه و طمع بستن به منابع جنوب آسیا و آ

راه انداخت و میلیاردها دالر مصرف کرد؛ اما حاال سقوط بین المللی بهای ه دار خونین و ویرانگری در شرق میانه ب

مار می آید که فشار های نظامی و سیاسی اخیر امریکا در شرق میانه و جنوب آسیا به شنفت بسی دشوار تر از شکست

موده و به تهاجم و جنگ افروزی تا جایی که او را احساساتی ن ،افزون کرده استبسی بر این قدرت خود محور را 

که دارد هنوز به پذیرش دیگران و قبول واقعی تعادل بر مبنای  کشاند؛ زیرا با آز، کبر و خودبزرگ بینی ییمی

 انی و منطقوی حاضر نیست.های جههای سازنده در بین قدرتهمکاری

رکود اقتصادی، کسربودجۀ هنگفت، تزلزل و سقوط سکتور انرژی، شیوع گستردۀ کرونا، بی کفایتی سران دولت فعلی 

در کترول بیماری و کمک به مردم و نواقص ریشه دار سیستم صحی و بهداشتی این کشور ساخت و بافت و توانایی 

. خلی و بین المللی رو به رو کرده استکا را با سوال های گوناگون در سطح دانظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امری

ی این کشور برای حفظ آن در آینده، بسیار کم شده به این صورت اعتماد جهانی به سلطۀ مالی امریکا و توان اقتصاد

و دیگر  ، جاپان. در عوض حوزۀ یوروی اروپایی و سیستم مالی چین و پول ملی آن در هم آهنگی با روسیهاست

کشورهای آسیایی و همکاری با خوزۀ یورو، تبارز بیشتر خواهد یافت؛ امریکا در آینده مجبور است به عنوان یکی از 

مشترک نوین جهانی بر مبنای قوانین روشن و با ثبات  مالی های سیاسی و اقتصادی جهان به آن به پیوندد تا سیستمقدرت

 د جهانی کسب کند.بین المللی شکل گیرفته و اعتما

اقتصاد مختلط چین که در رتبۀ دوم جهانی قرار دارد، نسبت به اقتصاد امریکا از پویایی، نظم، رونق گیری بیشتری 

برخوردار است؛ زیرا بازار داخلی آن بسی گسترده است، نیروی کار ارزان تر در اختیار دارد، به بازارهای پرنفوس 
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این بستر تجارتی را در آینده اه جغرافیایی نزدیک تر می باشد؛ راه تاریخی ابریشم آسیا و اقتصاد صنعتی اروپا از نگ

 بسی گسترده تر و آسان تر می سازد.

دولت و مردم چین در نبرد با شیوع بیماری کرونا واکنش فوری نشان داده و این بیماری همه گیر جهانی را در خاک 

ین سبب اقتصاد چین نسبت به اقتصاد امریکا و اروپا شاید زود تر خود در زمان مناسب مهار و کنترول کردند؛ به ا

رونق مجدد یابد. ضربۀ اصلی به اقتصاد چین در سه ماهۀ نخست سال جاری وارد شد و تولید ناخالص داخلی این کشور 

ن در سه ماه فیصد در مقایسه با سال پیش در همین زمان کاهش پیدا کرد. به گزارش ادارۀ کل مالیات چی 6.8در حدود 

میلیون یوان مالیات و هزینه ها را کاهش داد که درآمد  800میلیارد و  742اول سال روان چین به طور مجموعی 

مالیاتی در سه ماهۀ اول امسال به سه تریلیون و چهار صد و هشتاد و دو میلیارد و شش صد میلیون یوان رسید که در 

 ه است. فیصد کاهش داشت 16.4مقایسه با سال گذشته 

از سوی دیگر روزنامۀ اقتصادی چین نبشته است که میزان سرمایه گذاری خارجی در سه ماهۀ سال جاری با وجود 

فیصد نسبت به سال پیشین افزایش نشان داده است. همچنان واردات نفت چین  4/5به میزان  19-بحران بیماری کووید

درصد افزایش داشته و واردات چین  5.4ل در همین زمان حدود در این سه ماهۀ نخست سال جاری در مقایسه با سال قب

درصد رشد کرده است. این می رساند که چین نه تنها از بحران انرژی خسارتی ندیده  31این مدت نیز در از روسیه 

 است؛ بلکه از کاهش قیمت نفت برای ذخیره سازی انرژی استفادۀ استراتیژیک کرده است. در حالیکه سکتور انرژی

امریکا و شرکت آرامکوی عربستان )متحد امریکا( سخت مضرر شده اند. از آگاهی های اقتصادی چین برمی آید که 

 اقتصاد این کشور در حال احیای مجدد است.

به گزارش رادیو بین المللی چین بخش فارسی، صادرات این کشور طی ماه آوریل سال روان نسبت به سال پیش در 

فیصد کاهش داشته است. در چهار ماه نخست  10.2ش یافته است؛ اما واردات آن در همین زمان فیصد افزای 8.2حدود 

درصد  5.7ملیارد یوان بوده که  1350 )جنوب شرق آسیا( امسال ارزش کل تجارت خارجی چین به کشورهای آسه آن

ن مدت صادرات به کشورهای فیصد از کل ارزش صادرات را دربر می گیرد. در همی 14.9دهد و افزایش را نشان می

فیصد از کل ارزش تجارت خارجی چین را  13.6و  درصد کم شده است 6.5ملیارد ین بوده که  1230اتحادیۀ اروپا 

 10.6فیصد کاهش داشته  و  12.8میلیون ین بوده که  460ملیارد و  958چنان صادرات به امریکا شود. همشامل می

 بر می گیرد. درصد ارزش تجارت خارجی چین را در

اقتصاد جاپان که از نگاه میزان تولید ناخالص داخلی در رتبۀ سوم جهان ایستاده است، به سلسلۀ رکود اقتصادی جهانی 

در اثر شیوع بیماری کرونا خساراتی را متحمل شده است. دولت و مردم جاپان در مهار و کنترول بیماری همه گیر 

را که قرار بود  2021ی اقتصادی آن اجباری است. شیوع جهانی کرونا المپیک ند؛ اما پیامدهاه اموفق بود 19-کووید

در جاپان برگزار شود به تعویق انداخت؛ میزان صادرات جاپان کاهش بیشتر خواهد یافت؛ در سه ماهۀ نخست سال 

یلیون دالر برای فیصد کاهش داشته است. گویند که جاپان در حدود یک تر 6.3روان تولید ناخالص داخلی آن در حدود 

اختصاص داداه است. جاپان منابع زیرزمینی و انرژی کافی داخلی و  19-احیای اقتصادی و جبران خسارات کووید

نیروی کار چاپانی بیش از اندازه کار می کنند تا این کمبودها را جبران کنند؛ ک وسیع در اختیار ندارد؛ در عوض خا

 خواهد یافت.معلوم نیست که این جریان تا کی ادامه 
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 27کشور از  19حوزۀ یورو که در ضرر اقتصادی افزون دیده اند.  19-کشورهای اروپایی از شیوع بیماری کووید

عصو اتحادیۀ اروپا را در بر گیرد، رکود اقتصادی شدید بوده است. رشد ناخالص تولید داخلی در منقطۀ یورو نشان 

درصد کاهش داشته است. به گفتۀ کریستین  3.8تا مارس سال جاری  می دهد که اقتصاد این ساحت در ماه های ژانویه

درصد  12تا  5میالدی بین  2020الگارد رئیس بانک مرکزی اروپا، رشد اقتصادی منطقۀ یورو شاید تا پایان سال 

هۀ دوم کاهش داشته باشد. همچنان به سبب کاهش وافر در برج اپریل امسال به احتمال زیاد اوضاع اقتصادی در سه ما

 5.8سال روان شدید تر از سه ماه نخست باشد. رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای بزرگ این حوزۀ به ترتیب فرانسه 

درصد کاهش داشته است. همچنان در بریتانیا فروش خودروهای نو )موترهای  4.7درصد و ایتالیا  5.1درصد، اسپانیا 

درصد رسیده است. از  72یافته است و در فرانسه این کاهش به  درصد کاهش 97جدید( به علت شیوع بیماری کرونا 

 این روشن می گردد که سکتورهای دیگر نیز افت زیادی کرده اند. 

ها یورو برای احیا و بازسازی خسارات رکود اقتصادی جهانی به سبب شیوع کشورهای اروپایی می بایست تریلیون

های جهانی در تعادل قطبین و نوعی باشند تا به عنوان یکی از قدرت اختصاص دهند و متکی به خود 19-بیماری کووید

های بزرگ گیتی که پس از پایان بحران کرونا به میان خواهد آمد، جایگاه خود را به دست هم آهنگی در بین قدرت

ی( هیچ سودی های مبهم و خطرناک امریکا )خاصه در اوضاع و شرایط بحرانی کنونآورند؛ زیرا دنباله روی از سیاست

 برای صلح و امنیت جهانی در بر ندارد.

در هند اگرچه طبق پیش بینی های نخستین کارشناسان بیماری کرونا گسترش چندانی نیافت؛ اما هشدارهای مسئوالن و 

ی تدابیر پیشگیرانه از جمله نوعی قرنطینه سبب شد تا ده ها میلیون کارگر در این کشور پرنفوس بیکار شوند؛ زمینگیر

سیستم حمل ونقل و خطوط هوایی هند به خاطر منع رفت و آمد، سقوط صنعت گردشگری و تعطیلی موقت بازارها به 

فیصد در سال آینده کاهش  2فیصد به  5اقتصاد هند ضربات کاری زده است. گویند که نرخ رشد اقتصادی هند شاید از 

ۀ بزرگ انرژی در جهان ضربۀ کاری دیگر به صنفت نفت یابد. کاهش تقاضای هند به نفت به مثابۀ دومین مصرف کنند

 و انرژی در سطح جهان خواهد بود.

به طور فشرده می توان گفت که همه کشورهای جهان چه کشوهار پیشرفتۀ و چه کشوهای روبه انکشاف و عقب 

چونان که مشاهده می شود  نگهداشته شده از بحران جهانی شیوع بیماری همه گیر کرونا به نحوی از انحا زیان دیده اند.

و آینده نشان خواهد داد، فاصله های طبقاتی بیشتر خواهد شد؛ زیرا طبقات میانه و اقشار پایین افزون تر از معدود 

را در دست دارند(، ضرر کرده و در زیر جهان سرمایه داران بزرگ )که بیشترینۀ ثروت و سرمایۀ مالی و جنسی 

ار خواهند گرفت. شاید سرمایه های مالی و جنسی در سرتاسر جهان در چنگ تعداد فشارهای متنوع حال و آینده قر

آهنگی ند و این تعداد انگشت شمار با همبسیار معدود و انگشت شمار سرمایه دار بزرگ و انحصارگر تمرکز بیشتر پیدا ک

انتظامی گوش بفرمان، انحصار خود نظامی و های اطالعاتی و استخباراتی و نیروهای و اتحاد با مافیای قدرت و دستگاه

را بر تمام گیتی گسترانیده و تحکیم بخشند. انسان گرایان و حامیان صلح، آزادی و سعادت انسان و جامعۀ انسانی بایست 

گمارند تا تعادل و در مقابل مشتی آزمند، سوجو و مخالف عدالت، برابری و رفاه مردمی به مبارزۀ استراتیژیک همت 

 بقاتی به نفع عموم مردم در جامعۀ انسانی به میان آید.توازن ممکن ط
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  کوبیدن بر طبل جنگ و حمله به سازمان ملل

های خونین و ویرانگری خود محوری و سیاست های افرطی جنگدز درازنای تاریخ بشری هماره تندروی، قدرت طلبی، 

و جگرسوز جنگ اول و دوم جهانی هنوز  و جهانی تحمیل کرده است که خاطرۀ تلخ ، منطقویبر بشریت در سطح ملی

از حافظۀ نسل های کنونی پاک نشده است. در پشت این جنگ ها هماره سیاستهای افراطی و نژادپرستانۀ راست افراطی 

و فاشیزم ستیزه جو قرار داشته است. جریان راست افراطی و فاشیزم نازی هیتلر را به عنوان سنبل و رهبر جنگ 

ها انسان بی گناه و مظلوم کشته، زخمی و معلول هانی را آغاز کرد. در جنگ دوم جهانی میلیونبرگزید و جنگ دوم ج

شدند؛ اقتصاد و زیر ساخت های مختلفۀ کشورها خراب گردید؛ استعمال بمب اتمی برای نخستین بار توسط امریکا در 

 الیان زیادی را در برگرفت.جاپان فاجعۀ طبیعی و انسانی آفرید؛ بازسازی و نوسازی کشورهای جنگ زده س

پس از جنگ دوم، جهان به دو قطب کاپیتالیزم و سوسیالیزم تقسیم گردید و کشورهای زیادی از زیر یوغ استعمار کهن 

رهایی یافته و به استقالل دست یافتند. سیاست پیمان ناتو و ورشو در جهان سایه افکند. کشورهای صنعتی و قدرتهای 

لح، امنیت و جلوگیری از جنگ به تأسیس ارگانی به نام سازمان ملل دست یازیدند؛ به سانی بزرگ جهانی برای حفظ ص

که این سازمان در جریان عمل به مرور زمان شعبه های الزم و ضروری را ایجاد کرد. این سازمان در دورۀ طوالنی 

 .امنیت ایفا کردای حفظ صلح و تعادل قطبین با وجود جنگ سرد در بین قطب های مسلط نقش خوبی بر

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سران پیمان ناتو به سرکردگی امریکا تالش ورزیدند تا جای خالی پیمان ورشو 

را پر کنند. امریکا با عجله به شرق میانه  و جنوب آسیا حملۀ نظامی کرد. نیروهای نظامی امریکا کشور عراق را 

میالدی  2001را به زور اسلحه سرنگون ساختند. سپس حادثۀ یازدهم سپتمبر اشغال نظامی کرده و رژیم صدام حسین 

در خاک امریکا طراحی شد تا بهانه یی باشد برای لشکرکشی های بیشتر به شرق میانه و جنوب آسیا و تهدید آسیای 

نستان شدند؛ چونان میانه، روسیه، چین و کل آسیا. در همین سال نیروهای نظامی ناتو به سرکردگی امریکا وارد افغا

 که این سرزمین تاکنون در اشغال نیروهای امریکایی می باشد.

با نگاه کوتاه به تاریخ این دوره درمی یابیم که چرخ زمان آن گونه که در پالن استراتیژیک و جیوپوتیک ناتو بود، به 

ذشته به میدان ن نیرومند تر از گچی دوباره بازسازی و احیای مجدد شد؛ روسیه سود امریکا و هم پیمانان آن نگشت.

ابراز وجود کرد. هند، اندونیزی، کشورهای امریکای التین و افریقایی جان تازه و نظامی سیاسی  رقابتهای اقتصادی،

گرفتند؛ در عوض امریکا و هم پیمانانش در جنگ های شرق میانه و در مجموع آسیا و غیره شکست خوردند و یا این 

و چه مذهبی( کاری  افراطی ده و بی برنامه شدند. جریان های افراطی سرهم بندی شده )چه راستکه بسی ناتوان، فرسو

 کرده نتوانستند؛ یکی پس از دیگر شکست خوردند و یا در اذهان مردم رسوا شده و از جامعه طرد گردیند. 

وینی جهانی را در ازمونگاه ن در سراشیب  این اوضاع و شرایط شیوع ویروس کرونا به میان آمد و کشورها و قدرتهای

های جهانی به صورت واقع بینانه، علمی و انسانی به جنگ ویروس کرونا حاضر شدند؛ کشانید. برخی کشورها و قدرت

اما بعضی به همان تیوری های توطئه، سیاسی سازی بیماری همه گیر جهانی، بحران آفرینی و جنگ طلبی روی 

که نقش عمده در تأمین صلح و امنیت پس از و شورای امینت این ارگان ل متحد آوردند. در این جریان، سازمان مل

جنگ دوم جهانی ایفا کرده و حافظ قوانین پذیرفته شدۀ بین المللی بوده است و سازمان بهداشت جهانی که در دورۀ بحران 

یز قرار گرفت؛ رنیس جمهور شیوع بیماری همه گیر جهانی کرونا نقش اساسی داشته است، مورد هجوم سیاسی توطئه آم

قدرت مندنرین کشور جهان )ایاالت متحدۀ امریکا( به سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی حمله کرد و با زیر پا 
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سازی اصول شناخته شده جهانی و قوانین پذیرفته شدۀ بین المللی حق عضویت بودجه آن را  قطع کرد؛ در شرایطی که 

هزار  662میلیون  3بیش از  کشور جهان، 212در  فوس جهان را تهدید به مرگ نموده وبحران شیوع بیماری کرونا  ن

 انسان را به کام مرگ افکنده است. 252745نفر را مبتال و بیش از 

هرنوع حملۀ غرض آلود به ارکان های سازمان ملل به معنی تهدید صلح و امنیت جهانی به شمار آید و جریان های 

پی آنند تا جهان را به یک جنگ ویرانگر و خانمانسوز جهانی سومی بکشانند که صدها بار  راست افراطی شاید در

های جهانی خطرناکتر از جنگ های اول و دوم جهانی خواهد بود؛ اما تا جایی که از جریان اوضاع برمی آید همه قدرت

نگ سوم جهانی دوری می جویند؛ با این سیاست خطر آفرین توافق ندارند؛ به طور مثال چین، روسیه و هند از ج

کشورهای اروپایی از جنگ جهانی به رهبری امریکا، سودی برده نمی توانند؛ زیرا در جریان بحران شیوع کرونا 

روشن شد که امریکا نه تنها به کشورهای اروپایی کمکی نکرد؛ بلکه تجهیزات خریداری شدۀ بهداشتی آنان را نیز از 

 بین راه بزور دزدید. 

انب دیگر کشورهای اروپایی مخالف حمله به سازمان ملل بوده و از قطع بودجۀ سازمان بهداشت جهانی راضی از ج

داروی ضد کرونا با اشتراک نیستند. به دعوت اتحادیۀ اروپا کنفرانس جمع آوری هشت میلیارد دالر برای تهیۀ واکسن و 

ل سازمان بهداشت جهانی، برگزار گردید. امریکا در این کشور و دبیر کل سازمان ملل و مدیر ک 40بیش از  نمایندگان

کنفرانس شرکت نکرد. ازین هویدا می گردد که سیاست تهاجمی و جنگ طلبانۀ امریکا چندان طرفداری در جهان ندارد 

و بحران شیوع بیماری کرونا امریکا را منزوی ساخته و پالیسی تهاجمی و جنگ افروزانۀ آن را بیش از پیش ناتوان 

 کرده است. 

نازی های آلمان به رهبری هیتلر دارای متحدین نیرومندی چون چاپان و پیش از آغاز جنگ دوم جهانی، در حالی که 

بافت تشکیالتی و دستگاه اطالعاتی فرمانبر، ارتش قوی و با انضباط و رهبری نیرومند  ا بودند. جریان فاشیسم نازیایتالی

های افرطی امریکا از همه آن امتیازات محروم ا خود همراه کرده بودند؛ لیکن راستداشتند و مردم را از نگاه داخلی ب

های خبری داخلی به و بنگاه ، اردوهای اطالعاتیاند؛ یعنی بسی پراکنده و بی برنامه عمل می کنند، رهبری دستگاه

لی تقسیم می باشد. متحدین قوی طور الزم در دست شان نیست؛ بلکه در بین جناح در قدرت و اپوزیسیون نیرومند داخ

 و آماده به جنگ در سطح بین المللی ندارند.

بدتر از آن، به جای هیتلر که با سخنرانی های آتشین خود مردم را به جوش و خروش می آورد، شخصی چون ترامپ  

همکاران نزدیک خود را؛ بلکه  هر واژه و جملۀ خود نه تنها شنوندگان در جلو شان است که مانند کودکی کند هوش با

های تکراری و بیهودۀ طفالنه در سطح داخلی و را می رنجاند و از خود می راند. سخنان او به طنر خنده دار و حرف

های سیاسی اندیشمندی چون جورج واشنگتن، ابراهام لیکن و فرانکلین جهانی تبدیل شده است. دیگر از شخصیت

مهوری امریکا خبری نیست. سیاست، اندیشه، اخالق و مدارا، جایش را روزولت و توماس جفرسون در مقام ریاست ج

تهی مغزی، افراطگرایی، خشونت و بد اخالقی داده است. همچنان در سطح ملی بیشتر های توطئه، به دروغ، تیوری

ف احتمالی بدنۀ داخلی سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و امنیتی امریکا از پیامدهای جنگ بزرگ و پر مصر

 در آینده می هراسند. 
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زیاده برآن دولت امریکا در شرایط کنونی گرفتار بحران شیوع کرونا در داخل خاک خود می باشد و کشورهای اروپایی 

عضو پیمان ناتو نیز از بحران کرونا آسیب های بزرگ صحی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دیده اند که به 

می تواند. از طرف دیگر جریان عملی زندگی واقعی نشان داده است که زراد خانه های چندین این زودی جبران شده ن

تریلیون دالری سالح های جنگی هیج نقش و سودی برای نجات بشر از چنگ ویروس کرونا نداشته است؛ عالوه برآن 

ناو کارل ینسون( که مربوط به ناوگان  ان وزولت، ناو نیمیتر، ناو رونالد ریگناوهای جنگی و هواپیمابر امریکا ) ناو رو

نظامی و کارمند  7400اقیانوس آرام اند، در برابر ویروس ذره بینی و بس کوچک کرونا زمین گیر شده اند. بیش از 

هزار بیمار کرونایی در این کشور به کام مرگ رفته  76بیش از  کنونپنتاگون به ویروس کرونا گرفتار گشته اند. تا 

کالن امریکا عمالً زمین گیر شده و به گودال رکود افتاده است. روشن است که اگر امریکا جنگ سوم جهانی اند. اقتصاد 

را آغاز کند به جز شکست و فروپاشی سود دیگری به دست نخواهد آورد و به سرنوشتی به مراتب بدتر از نازیسم 

 هیتلری گرفتار خواهد شد.

 

  جهان پس از کرونا

های فروپاشی و سقوط جامعۀ انسانی در بستر تاریخ باستان، ر جهانی کرونا آدم را بیاد دورهشیوع بیماری همه گی

سال پسین می اندازد. در آن بحران های فراگیر جهان  طاعون سیاه در سده های میانه و جنگ اول و دوم جهانی در صد

دند و قدرتهای جدیدی به میدان آمده و توانمند هایی فروپاشیدند یا بسی ناتوان شدستخوش تغیر و تحوالت نوینی شد؛ قدرت

گردیدند. به طور مثال پس از جنگ دوم، جهان به دو قطب سرمایه داری و سوسیالیسم تقسیم گشت و تعادل جهانی در 

میان کشورهای عضو پیمان ناتو و دول عضو پیمان ورشو بمیان آمد. اتحاد جماهیر شوروی به عنوان پیروزمند جنگ 

 ورهای عضو پیمان ورشو و ایاالت متحدۀ در رأس کشورهای عضو پیمان ناتو جا به جا شدند. در رأس کش

امریکا با طرح پالن مارشال بازسازی کشورهای جنگ زدۀ اروپایی را زیر رهبری گرفت و نفوذ سیاسی، مالی و 

ر گرداگرد گیتی توسعه اقتصادی خود را در حوزۀ گستردۀ کشورهای صنعتی اروپایی و همه ممالک سرمایه داری د

بخشید؛ سیستم مالی و انرژی جهانی را زیر سلطۀ خود آورد و دالر امریکایی به عنوان اسعار قوی در سطح بین المللی 

یکه تاز گردید. سران امریکا با این سیطرۀ مالی و کنترول انرژی روز به روز بر قدرت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و 

 ای دیگر سرمایه داری را به نحوی از انحا به خود وابسته کردند.نظامی خود افزودند و کشوره

بهم ریخت و امریکا با استفاده از قدرت سیاسی و و توازن جهانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تعادل قطبین 

ن جامع و اقتصادی کشورهای عضو ناتو خود را یگانه ابرقدرت گیتی معرفی کرد و با شتاب و دستپاچگی، به دون پال

عملی استراتیژیک در پی پر کردن جای خالی شوروی سابق بر آمد که جنگ های دنباله دار خونین و ویرانگر شرق 

میانه و جنوب آسیا از آن جمله اند. سیستم امریکا و سران سیاسی آن از نگاه فکری و عملی توان، ظرفیت و شایستگی 

استعمار و استثمار مردم دنیا بود و بس؛ بنابراین کمر سیستم امریکا در  رهبری جهان را نداشتند؛ زیرا هدف نهایی آنان

زیر این بار گران شکست. در پایانۀ شکست های پی در پی امریکا در آسیا و توانمند شدن چین، هند، روسیه و دیگر 

از امریکا، بحران  کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای التین و تمایل کشورهای اروپایی به استقالل نظر و عمل

 شیوع بیماری همه گیر جهانی کرونا دامن گسترانید.
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در بین جهان پس از جنگ دوم جهانی و دنیای بعد از کرونا شباهت ها و تفاوت هایی دیده می شود. همرنگی این است 

چند قطبی شده و که پس از رفع بحران کرونا نیز جهان دستخوش تغیر و تحوالت نوینی خواهد شد؛ اما این بار جهان 

در بین قدرتهای اقتصادی و نظامی موجود مانند: )اروپا، چین، امریکا، روسیه، هند و غیره( به تعادل خواهد رسید؛ 

همگانی اتکا داشته و -جهان به سیستم مالی و اسعار قوی جدیدی که بر بنیاد توان اقتصادی متعادل و هم آهنگ جهانی

شد، نیاز دارد. سیطرۀ مالی و پولی امریکا دیگر جوابگوی نیازهای رو به توسعۀ مورد تأیید همه قدرتهای موجود با

جهانی بوده نمی تواند و به آن اعتمادی نیست؛ زیرا اقتصاد امریکا تا کنون چند بار به رکود رفته و در حال حاضر از 

آن دالر هیچ پشتبانۀ با اعتباری  درون پوسیده است و تا کمر به زیر بار قرض های تریلیون دالری می باشد. زیاده بر

 ندارد؛ دولت امریکا دل به خواه هرقدر خواسته باشد پول چاپ می کند. 

های منطقوی در حال حاضر و در جهانی پس از تهدید کرونا نخستین و مهم ترین نیاز جامعۀ بشری جلوگیری از جنگ

های ست که حمایت همه جانبه از سازمان ملل و شعبهو جنگ جهانی کشنده و ویرانگر می باشد. برای این منظور الزم ا

مربوط به آن مانند: )شورای امینت، سازمان بهداشت جهانی و...( صورت گیرد. اصول و قوانین پذیرفتۀ شدۀ بین المللی 

در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، امنیتی، نظامی، صحی، فرهنگی و اجتماعی نه تنها حراست گردد؛ بلکه 

بایست روز به روز غنی تر شده و تکامل بیشتر یابند. تعادل قطبین بر مبنای این قوانین بین المللی ممکن است. می

، اعضای دایمی شورای امنیت )فرانسه، چین، انگلستان، روسیه و های بزرگ جهانیسازمان ملل باید به توافق قدرت

برای حفظ صلح، امنیت، تندرستی، سعادت و رفاه مردم نقش فعال تری این سازمان، و دیگر کشورهای عضو  امریکا(

جهان ایفا کند و جلو زورگویی، یکه تازی و جنگ طلبی را در سطح ملی، منطقوی و جهانی با تدابیر سیاسی، عقالنی 

 و اخالقی بگیرد.

شدن جهان از پس از فروپاشی تعادل جهانی و تکتازی بی لگام تندروان امریکایی و افراطیون مذهبی، جریان خالی 

افکار ژرف، اندیشه های بلند، فلسفه، عشق و رویاهای امید بخش، آزادی، اصول پیشین اخالقی، مدارا، دلسوزی و 

افراطی در امریکا با گرایان ، سیر صعودی گرفت؛ به قدرت رسیدن راست انسانی دیگر ارزش های فرهنگی و تمدنی

پوسیدگی و روند رو به زوال سیستم سرمایه  ،چون: دونالد ترامپپیش انداختن شخص ناتوان، هردم خیال و ناآگاهی 

 بیش از پیش آشکار شد. امریکا و دولت امپریالیستی آن، داری لیبرال ایاالت متحده 

شعارهای ناسیونالیستی و ملی گرایی راستگرایان افراطی درست در مقابل پالیسی نظام سرمایه داری لیبرال، مانند: 

شدن، گسترش دیموکراسی در سطح جهان، دفاع از به اصطالح  آزادی در برابر سوسیالیزم و  تجارت آزاد، جهانی

سونالیسم کمونیزم و غیره قرار گرفت. به جای اصول بنیادین شکل دهندۀ سیستم امریکا در درازنای تاریخ معاصر آن، نا

در گسترۀ جهانی به  (مذهبیگ )راست و رنگارن انه در اتحاد با مافیای قدرت و افراطیوننژادپرستانۀ خشن و تندرو

پالسی و سیاست استراتیژیک تبدیل گشت؛ چیزی که به طور بسیار خام، ناشیانه و سطحی از دهان آقای ترامپ و سران 

 فعلی کاخ سفید در حال حاضر بیرون می آید.

، همدلی و همکاری، تعادل جهان بار دیگر می باید ار افکار بلند، اندیشه های ژرف، عشق و محبت، یاری و دلسوزی

اخالق و شرافت و غیره ارزش های انسانی پر گردد. برای رسیدن به این گنچ شایگان برابری و عدالت، و مدارا، 

انسانی، بایست به سراغ گنجینه های فرهنگ و تمدن و داشته های خوب تاریخی و معاصر بشتابیم و به جای دشمنی، 

های کشورهای گوناگون و داشته ها و تمدنی همکاری و همدلی در بین فرهنگنفرین و نفرت و جنگ زمینه را برا
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ها و داشته های بشر برای ساختن های علمی، صنعتی و تکنولوژیکی آنان مساعد سازیم و از همه امکانات، توانایی

می، مرفه و با سعادت، گرجامعۀ انسانی آزاد، آباد، امن، مصئون، صلح آمیز، مملو از عشق، محبت و دوستی، امید و دل

انسان با آگاهی و درک واقعی از ماهیت  آراسته با زینت عدالت و برابری، رشد یابنده و رو به تکامل استفاده کنیم. اگر

برای رفاه و سعادت جامعۀ انسانی به مصرف برساند، بر روی  امنیتی را ها بودجۀ نظامی وتریلیون هستی و زندگی،

 قیر، گرسنه و بی خانمان وجود نخواهد داشت.زمین پس از آن یک نفر ف

های خونین و ویرانگر منطقوی و برای رسیدن به تعادل قطبین برای حفظ امینت و مصئونیت جهان از وقوع جنگ

ضرورت به فعالیت بیشتر اتحادهای و حفظ اصول و قوانین بین المللی،  جهانی و تقویۀ موقعیت سازمان ملل متحد

ها و گفتگوهای سازنده برای همکاری ها، کنفرانسآییها، گردهموجود و ایجاد اتحادها، سازمانمنطقوی و حوزه یی م

های جهانی و کشورهای مختلفه در های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی، امنیتی، نظامی و غیره در بین قدرت

 جهان پس از رهایی از  بحران کرونا، می باشد. 

و غیره می بایست جلو یکه تازی و جنگ افروزی امریکا را  ، جاپانپا، هندو، روسیه، ارهای موجود مانند: چینقدرت

بگیرند و این قدرت خود محور را به پذیرش ضرورت تعادل قطبین در موقعیت و شرایط نوین پس از کرونا مجبور 

ا در سطح ملی، منطقوی و های شیوع همه گیر بیماری کرونا رسازند تا مردم جهان در امن و امان، خسارات و زیان

های بس گسترده در حال حاضر و جبران زیان 19-بین المللی جبران کنند؛ زیرا مبارزه با شیوع بیماری همه گیر کووید

 و گوناگون آن در آینده ضرورت به همدلی، همکاری و اتحاد ملی، منطقوی و جهانی دارد.

شورهای درگیر با ویروس کرونا مانند: صدای فارسی آلمان، در این مجموعه معلومات و اخباری از خبرگزاری های ک

صدای دری امریکا، صدای فرانسه، اسپوتنیک روسیه، رادیو بین المللی چین، خبرگزاری ایران و غیره گردآوری شده 

شکل و در بارۀ کرونا را در سطح جهان است. مطالعۀ این مجموعه برای خوانندگان عمده ترین مواضع سیاسی و علمی 

جاری بحران  در آن که نگارنده به قلم مقدمۀ بیست برگی. روشن می سازدرا  19-مقابلۀ کشورهای گوناگون با کووید

گرفته قرار نا مورد مطالعه و تحلیل روو جهان پس از ک یا کرونا ویروس 19-کووید یشیوع بیماری همه گیر جهان

وان را برای از بحران جهانی ره یی اگر این گردآوری گوش. خوشحالم د بوده باشدبرای خوانندگان مفیشادم اگر  ؛است

 .رسانیده بتواند ز و فردانسل امرو

  رسول پویان 

 8/5/2020  
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 نبرد انسان با ویروس کرونا

 (Covid-19) کووید

 

ovi 

 

، مقامات چینی از شیوع ذات الریه پنومونی ناشناخته در شهر ووهان در بخش مرکزی این کشور 2019دسامبر سال  31در 

ن عامل ایجاد کننده بیماری را شناسایی کرده اند، این یک )استان هوبی( به سازمان بهداشت جهانی اطالع دادند. کارشناسا

 ویروس جدید است.

 COVID-19سازمان بهداشت جهانی شیوع این بیماری را فوریتی با اهمیت بین المللی تشخیص داد و نام رسمی آن را بیماری 

نفر نیز  500هزار و  44ن باختند، بیش از نفر جا 2912هزار نفر فراتر رفته است،  80گذاشت. تعداد مبتالیان آلوده در چین از 

 7000تعداد  کشور جهان، 58درمان شده اند. موارد ابتال در خارج از چین، براساس اطالعات سازمان بهداشت جهانی، در 

 فوتی اعالم شده است. 104و  مبتال 

********* 

 

 باشد تواند برای اقتصاد آمریکا مفیدوزیر بازرگانی آمریکا: ویروس کرونا می

 1/2/2020 
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 .تواند برای اقتصاد آمریکا خوب باشدویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا گفته است شیوع ویروس کشنده کرونا در چین می

 ".ها به آمریکای شمالی کمک خواهد کردکنم این امر به تسریع بازگشت شغلآقای راس در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: "فکر می

 .ماری باعث بروز نگرانی و هراس از تاثیر آن بر اقتصاد چین و جهان شده استگسترش سریع این بی

 .اندجمهوری آمریکا از این اظهارات وزیر بازرگانی انتقاد کردهمنتقدان دولت دونالد ترامپ، رئیس

 

د آمریکا گفت: آقای راس در پاسخ به سئوالی در شبکه خبری فاکس در مورد خطرات احتمالی شیوع این ویروس برای اقتصا

 ".آور و وخیم شادمانی کنمخواهم در مورد این بیماری بسیار تاسف""نمی

شود که در مورد زنجیره تأمین محصوالت تعمق شود ... بنابراین فکر او در ادامه گفت: "واقعیت این است که این مساله باعث می

 .کمک خواهد کرد ها به آمریکای شمالیکنم این مساله به تسریع در بازگشت شغلمی

ای گفت همانطور که ویلبر راس گفته، قدم اول، تحت کنترل در آوردن ویروس و وزارت بازرگانی آمریکا ساعاتی بعد در بیانیه

 .کمک به قربانیان این بیماری است

در پنهان کردن  سخنگوی این وزارتخانه گفت: "مهم است که تبعات تجارت با کشوری را در نظر گرفت که دارای سابقه طوالنی

 ".خطرات واقعی برای مردم خود و بقیه جهان است

این اظهارات با انتقادهای شدیدی مواجه شده است. دان بایر، نماینده کنگره آمریکا، اشاره به مزایای تجاری در زمان شیوع این 

 .ویروس مرگبار را زیر سئوال برده است

اند. سیمون باپتیست از واحد اطالعاتی اکونومیست در سنگاپور زیر سئوال بردهشماری از اقتصاددانان هم اظهارات آقای راس را 

 .سی، اظهارات وزیر بازرگانی آمریکا را "عجیب و غریب" خوانده استبیهم در مصاحبه با بی

طول بکشد، های جدی و بلندمدت خود را بر اساس شیوع یک بیماری که ممکن است سه تا شش ماه ها تصمیمگوید: "شرکتاو می

 ".گیرندنمی

 .گوید این ویروس جدید ممکن است تاثیر منفی بر اقتصاد آمریکا بگذاردآقای باپتیست می

در حقیقت، آمریکا یک بازنده خالص خواهد بود، چون با وجود همه مسایل، چین هنوز هم یک بازار بزرگ برای ایاالت متحده "

 ".تواند تأثیر مهمی روی آمریکا نیز بگذاردابل توجهی کند شود، این امر میاست، بنابراین اگر رشد اقتصادی چین به طور ق

 .وضعیت اضطراری اعالم کرده است سازمان جهانی بهداشت با شیوع سریع ویروس کرونا،

های تری نسبت به ویروس سارس روی اقتصاد جهانی بگذارد. سارس در سالتواند تاثیر بیشگویند ویروس جدید میاقتصاددانان می

های سارس نفر به دلیل ابتال به آن جان باختند. هزینه ۷۰۰هزار نفر را مبتال کرد و بیش از  ۸میالدی بیش از  ۲۰۰۳و  ۲۰۰۲

 .میلیارد دالر بود ۳۰برای اقتصاد جهانی بیش از 

فروشان به طور موقت های فناوری، تولیدکنندگان خودرو و خردهالمللی از جمله غولبین هایویروس کرونا باعث شده تا شرکت

 .های خود را در چین تعطیل کنندفعالیت

******** 

 

 دانستنیهای پیشگیری از کروناویروس

GMT+08:00 || 2020-02-01 17:00:53        cri  

https://www.bbc.com/persian/world-51317853
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 عمر کروناویروس جدید در محیط طبیعی چقدر است؟  .1

کروناویروس جدید تنها در سلول زنده جانداران زنده می ماند و در محیط خارج تقریبا قادر به زندگی نیست. این شایعه که این 

درجه زنده بماند، درست نیست. بنابراین، مردم الزم نیست برای نابود کردن ویروس، برخی  56دقیقه در آب  30ویروس می تواند 

  .لوازم خانگی را بجوشانند

 این ویروس گربه، سگ و حیوانات دیگر را نیز آلوده می کند؟  .2

  .تا کنون چنین مواردی کشف نشده است

 در صورت عبور کردن از کنار یک مبتالء به ویروس آلوده می شویم؟  .3

  .حفظ فاصله بین مردم الزم است، اما مهمتر این است که به سوی یکدیگر عطسه یا سرفه نکنند

 شدن به ویروس با خوردن سبزجات خام وجود دارد یا خیر؟ خطر آلوده  .4

  .این ویروس نمی تواند از دستگاه گوارش انسان بگذرد و شایع شود؛ بنابراین خوردن سبزیجات خام مانند ساالد هیچ مشکلی ندارد

 دوره خفتگی بیماری کروناویروس جدید چقدر است؟  .5

روز است. در دوره خفتگی ویروس گاهی اوقات عوارض بیماری  12تا  10ین آن روز و طوالنیتر 2تا  1کوتاهترین دوره آن 

دیده نمی شود، ولی در همان دوره امکان انتقال از فرد آلوده وجود دارد. وقتی مبتالیان به تب باال دچار شدند، شدت واگیری 

  .بیماری هم بیشتر می شود

 ارد؟ عوارض کروناویروس جدید با سرماخوردگی چه فرقی د .6

کروناویروس جدید معموالً خود را همراه با عوارضی مثل تب، اختالل تنفسی، بعضی عوارض دیگر مانند سرفه خشک و اسهال 

  .بروز می دهد

 کدام افراد بیشتر در خطر ابتالء به کروناویروس جدید قرار دارند؟  .7

دی و کلیوی است. کمترین خطر متوجه کودکان و نوزادان خطر بیشتری متوجه سالمندان، زنان باردار و افراد با بیماریهای کب

  .است

 آیا تا کنون داروی مؤثری برای درمان کروناویروس پیدا شده؟  .8

 .تا کنون کروناویروس جدید واکسن و دارویی ندارد. بنابراین جدی گرفتن تدابیر پیشگیرانه بسیار مهم است

******** 
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 س در امریکا نخستین مورد مرگ ناشی از کروناویرو

 صدای دری امریکا -. ۱۳۹۸, ۱۱حوت 

 

 

 

 های ایالت واشنگتن روز شنبه از نخستین مورد مرگ ناشی از کرونا ویروس در امریکا خبر دادند.مقام

ساله در یک شفاخانه در شهر کرکلند که مصاب به کروناویروس بود،  ۵۰مقام ها در ایالت غربی واشنگتن میگویند یک مرد 

 است. درگذشته

های سه ایالت واشنگتن، کالیفورنیا و اورگان، به دنبال اعالم خبر ابتالی سه نفر به این ویروس از طریقی که هنوز برای مقام

 داکتران معلوم نیست، از شیوع گسترده این بیماری در سواحل غربی امریکا، ابراز نگرانی کرده اند.

ساله امریکایی بر اثر  ۶۰ت متحده تایید شده است. پیش از این نیز یک شهروند مورد ابتال به ویروس کرونا در ایاال ۶۷تاکنون 

 ابتال به این ویروس درگذشته بود، منتها او هنگام ابتال و مرگ در ووهان چین بود .

 ۲۹ور را به نفر دیگر در اثر کروناویروس خبر داد که مجموع تلفات از این ناحیه در آن کش ۸این در حالیست که ایتالیا از مرگ 

 نفر میرساند.

نفر ظرف یک روز در آن کشور خبر داد که شمار مجموعی مریضان کرونا  ۸۱۳کوریای جنوبی از بیشترین میزان مبتالیان یعنی 

 نفر رسانید. ۳۱۵۰را در کوریای جنوبی به 

 نفر را در اثر این بیماری تائید کرد. ۴۳مورد جدید کرونا ویروس و مرگ  ۵۹۳ایران 

کشور جهان به کرونا مبتال میباشند و شمار  ۶۰نفر در حدود  ۸۵۰۰۰ن جهانی صحت روز شنبه گفت که در سراسر جهان سازما

 .نفر فراتر رفته است ۲۹۰۰تلفات جانی از این ناحیه در تمام جهان تا حال از 

*********** 

 

 دیتن رس 18کرونا در امارات به  روسیمبتال به و یهایتعداد فوت

  21:20 - 1398اسفند  4یکشنبه  
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  دهندیخبر م یدر امارات متحده عرب 19 دیکرونا موسوم به کوو دیجد روسینفر بر اثر ابتال به و 18از فوت  یآگاه امارات منابع

 ایآس - العالم

. دهندیخبر م یعربدر امارات متحده  ۱۹ دیکرونا موسوم به کوو دیجد روسینفر بر اثر ابتال به و ۱۸از فوت  یآگاه امارات منابع

امارات تاکنون از  یاند. منابع رسمشده ییدر امارات شناسا روسیو نیبه ا یقطع ینفر مبتال ۵۰اساس تاکنون حدود  نیبر ا

 .اندکرده یآمار خوددار نیا یاعالم رسم

 وزینور ن

********** 

 

 جنگ بیولوژیک آمریکا علیه چین

© Sputnik / Igor Zarembo 

 گزارش و تحلیل

 دریافت لینک کوتاه (02.02.2020 12:08به روز شده 12:06 02.02.2020)

 عماد آبشناستهیه شده توسط 

ویروس های عجیب غریبی ظهور می کنند که به هیچ وجه از قبل شناخته  آیا قبول دارید هر از گاهی مشاهده می کنیم در جهان

 شده نبوده اند و هزاران نفر قربانی این ویروس ها می شوند؟

 قبال هم در جهان مریضی هایی منتشر می شد اما این مریضی ها به نوعی طبیعی بود.

هم ماجرای بسیار دیرینه ای است که همیشه در جنگ ها از آن به صورت جسته گریخته  بیولوژیکماجرای جنگ های شیمیایی و 

علیه سربازان دشمن استفاده می شد، از مسموم کردن آب دشمن گرفته تا استفاده از تسلیحات غیر متعارف مانند اسید و یا مسموم 

 و یا استفاده از قیر مذاب و ... کردن غذا ها

در زمان جنگ جهانی دوم آلمان نازی روی بسیاری از تسلیحات غیر متعارف کار کرد و بسیاری از این تسلیحات را روی اسرا 

ورهای تجربه کردند از سالح های شیمیایی و گرفته تا سالح های بیولوژیک، این را در فیلم ها زیاد دیدیم اما آنچه واقعیت دارد کش

 دیگر هم همزمان دست به تولید این تسلیحات زدند.

در جنگ عراق و ایران هم اروپایی ها بسیاری از این تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک را در اختیار عراق قرار دادند تا با آن به 

ا دالر از طریق فروش این تسلیحات ایرانی ها حمله کنند و طبیعتا داروهای این سالح ها در اختیار اروپایی ها بود و آنها ملیارده

 و یا درمان آسیب دیدگان سود کردند.

https://ir.sputniknews.com/opinion/
https://ir.sputniknews.com/authors/emad_abshenas/
https://ir.sputniknews.com/authors/emad_abshenas/
http://ir.sputniknews.com/world/20171101/2975905.html
http://ir.sputniknews.com/world/20171101/2975905.html
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بسیاری هم باور دارند ویروس هایی مانند ایدز و یا ابوال در آزمایشگاه های اروپا و یا آمریکا تهیه شده بوده و برای آزمایش روی 

و ویروس تهیه شود و خوب طبیعتا کمپانی های اروپایی میمون ها و سپس مردم آفریقا استفاده شد تا تسلیحات مورد نیاز توسط این د

 و آمریکایی با فروش داروهای مرتبط بتوانند ثروت های کالنی به دست بیاورند.

اما اینبار حدود ده یازده سال پیش آمریکایی ها فیلمی را در هالیوود ساختند که بر اساس آن ویروس کرونا در چین منتشر می شود 

کشته می شوند. سوالی که اینجا مطرح است این می باشد که آیا این فیلم فقط بر اساس تخیالت ساخته شده یا و میلیون ها چینی 

اینکه آمریکایی ها در آن زمان به فکر سالحی بودند که توسط آن بتوانند با چین یک میلیارد و پانصد میلیون نفری مبارزه کنند. 

کا وجود داشته و به همین دلیل این فیلم ساخته شده و طبیعتا همان ذهنیت است که بسیاری باور دارند که چنین ذهنیتی در آمری

منجر شده آمریکایی ها این ویروس را ایجاد کنند، امروزه هم رییس جمهوری ای در ایاالت متحده سر کار آمده که از هیچ کار 

 خالفی واهمه ندارد و با شیطان قرارداد بسته.

آمریکا در شرایطی که دشمنی شدیدی نسبت به چین دارد و آمریکا در رقابت اقتصادی در مقابل  هیچ بعید نیست رییس جمهوری

چینی ها کم آورده تصمیم گرفته چنین ویروسی را در چین پخش کند تا هم از نظر انسانی و هم از نظر اقتصادی ضربه مهلکی به 

 چین بزند.

گو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقش ایاالت متحده در شیوع این بیماری همچنین "ویلبور راس"، وزیر بازرگانی آمریکا در گفت

تواند بازگشت مشاغل به ایاالت متحده را تسهیل کند. امروزه چین که در چین اذعان کرد و گفت که شیوع کرونا در چین می

للی مواجه شده و بسیاری از کشورهای جهان بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده کاال در جهان می باشد با نوعی تحریم بین الم

این کشور را قرنطینه کرده اند از قطع پرواز هایشان به چین گرفته تا متوقف کردن رفت و آمد ها و حتی جلوگیری از سفر 

 توریست های چینی و یا حتی متوقف کردن تردد کشتی های باری به چین.

 ا حتی تولید خود در چین را متوقف کرده اند.بسیاری از شرکت های بین المللی هم تعامالت و ی

قطعا اگر آمریکایی ها می خواستند به همان نحوی که با برخی کشورهای دیگر مانند ایران برخورد کردند با چین برخورد کنند 

خفاش ها کوتاه  ماجرا برایشان بسیار سخت می بود، حال اگر نخواهیم بگوییم غیر ممکن. ظاهرا هم آمریکایی ها دیواری از دیوار

تر پیدا نکرده اند تا ماجرا را گردن سوپ خفاش چینی بیاندازند، علیرغم اینکه ممکن است این نوع غذا برای بسیاری غذای غیر 

متعارفی باشد اما باید توجه داشت که چینی ها چند هزار سال است که همین غذا را میل می کنند و اگر بنا بود این غذا چنین 

جاد کند قطعا جمعیت چین تا به حال به بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون نفر نرسیده بود و قطعا قبال نیز باید ویروسی را ای

 شیوع پیدا می کرد.

پس اگر از زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنیم امروزه آمریکا بیشترین سود را از این ماجرا به دست می آورد و آمریکایی ها به 

غول اقتصادی ای که رقیبشان بود را به راحتی در شرایط تحریمی قرار دهند، وبه این دلیل نمی توان ماجرای راحتی توانسته اند 

 حمله بیولوژیک آمریکا به چین را نادیده گرفت.

********** 

 

 وزارت خارجه چین: آمریکا پیرامون کرونا ویروس وحشت ایجاد می کند

© AP Photo / Ng Han Guan 

 جهان

15:08 03.02.2020 

  :موضوع

 )87 (ویروس کرونا در جهان 

. 

 .وزارت خارجه چین از اقدامات ایاالت متحده در قبال کرونا ویروس و ایجاد وحشت انتقاد نمود

رسمی وزارت خارجه چین، هوا چونینگ در خصوص مشکالت ناشی از کرونا  زارش اسپوتنیک، بر اساس بیانیه سخنگویبه گ

ویروس: " ایاالت متحده نه تنها هیچ کمک قابل توجهی به چین در نبرد با نوع جدید کرونا ویروس نکرد، بلکه برعکس، یکسری 

 اقدامات را انجام داد که باعث ایجاد وحشت شد."
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در بیانیه یاد شده آمده است: " از زمان شروع همه گیری، بسیاری از کشورها به چین کمک و پشتیبانی کرده اند و ما از این امر 

سپاسگزاریم. با این حال، تا آنجا که من می دانم، دولت آمریکا نه تنها هیچ کمک اساسی به چین نکرد، بلکه برعکس، ایاالت متحده 

کارکنان کنسولگری خود را از ووهان خارج کرد، اولین کشوری که ابراز تمایل به حذف بخشی از کارمندان  اولین کشوری بود که

سفارت از چین داشت. آنها اولین کسانی بودند که ممنوعیت کامل ورود به ایاالت متحده را برای همه شهروندان چین اعالم کردند 

 د محدودیت سفر و تجارت با چین اعمال نشود. "( توصیه کرWHOپس از آنکه سازمان بهداشت جهانی )

 به گفته وی، این اقدامات ایاالت متحده منجر به "ظهور و گسترش وحشت" منجر شد.

، سازمان جهانی بهداشت را از شیوع نوع ناشناخته کروناویروس در شهر ووهان واقع در 2019ماه دسامبر سال  31مقامات چین 

نفر به آن  15000نفر بر اثر ابتال به این ویروس در چین جان سپردند و بیش از  300تا کنون کشور مطلع کردند.   بخش مرکزی

 اند.کشور جهان خارج از چین به این ویروس مبتال شده 20نفر دیگر تقریبا در  100حدود   اند.مبتال شده

اضطراری جهانی عنوان کرد که براساس سازمان بهداشت جهانی وضعیت موجود در ارتباط با این اپیدمی را به عنوان وضعیت 

 داده های اخیر دارای اهمیت بین المللی شناخته شده است.

********* 

 

 وزارت خارچه چین

کشور از جمله کره جنوبی، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، ترکیه، پاکستان،  11های پزشکی از تا ظهر روز دوم فوریه، محموله های کمک

، بالروس و اندونزی و همین طور صندوق کودکان سازمان ملل به چین ارسال شده است که چین از قزاقستان، مجارستان، ایران

 .کندالمللی تشکر میهای بینهمه این کشورها و سازمان

******** 

 

 وزارت خارجه چین: واکنش آمریکا نسبت به شیوع ویروس کرونا بیش از حد شدید است
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رنتی برگزار شد: واکنش و برخورد سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در نخستین نشست خبری خود که به صورت اینت

آمریکا با شیوع ویروس کرونای جدید در چین بیش از حد شدید است و این کشور با اتخاذ تدابیر افراطی موارد اعالم شده از سوی 

  .سازمان بهداشت جهانی را نقض کرده است

اند. ما نیز افزایش تدابیر ویروس کرونا تقدیر کردهیینگ گفت: اکثر کشورهای جهان از اقدامات چین برای مقابله با شیوع هوا چون

گذاریم اما واکنش برخی کشورها کنیم و به چنین اقداماتی احترام مینظیر قرنطینه شهروندان چینی در سایر کشورها را درک می

  .به ویژه آمریکا نسبت به شیوع این ویروس بیش از حد شدید بوده است

های مختلف ه پس از شیوع ویروس کرونای جدید در چین، تعدادی از کشورها به شیوهسخنگوی وزارت خارجه چین گفت ک

ها، های ضروری را در اختیار چین قرار دادند که چین از همه این کشورها سپاسگزار است اما بر اساس آخرین گزارشکمک

نخستین کشوری بود است که کارمندان دولت آمریکا تا کنون در عمل هیچ کمکی برای چین ارسال نکرده و بر عکس، آمریکا 

کنسولگری خود در وو هان را از این شهر خارج کرد و همچنین نخستین کشوری بود که درخواست خروج بخشی از کارمندان 

سفارت خود در چین را مطرح کرد. با وجود مخالفت علنی سازمان جهانی بهداشت با اعمال محدودیت نسبت به سفرهای گردشگری 

شهروندان چینی، آمریکا نخستین کشوری بود که با اعالم ممنوعیت کامل ورود شهروندان چینی به خاک این کشور باعث و تجاری 

ایجاد هراس و نگرانی در جهان شد. امروز و در شرایطی که سرنوشت کشورهای جهان پیوندی نزدیک با یکدیگر دارد، برای 

کند، همه کشورها باید دست در دست یکدیگر و در کنار هم در برابر د میمقابله با بحرانی که بهداشت عمومی جهان را تهدی

 .مشکالت بایستند و نه آنکه به دنبال سود خود از بحرانی باشند که برای یک کشور دیگر ایجاد شده است

********** 
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 مانع تراشی آمریکا در همکاری بین المللی برای مقابله با کروناویروس
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له با آن، جامعه جهانی از چین حمایت و به این کشور کمک می به دنبال شیوع کروناویروس جدید و تالش وافر چین برای مقاب

کند. ولی امریکا به عنوان بزرگترین کشور پیشرفته جهان که از سطح باالی پزشکی و درمان برخوردار است، هیچ کمک عملی 

هان را تخلیه کرد، به چین نکرده است. افزون بر این، امریکا نخستین کشوری است که کارمندان کنسولگری خود در شهر وو 

نخستین کشوری است که برخی کارمندان سفارت خود در چین را خارج کرد و نخستین کشوری است که محدودیتهای همه جانبه 

ای برای ورود شهروندان چینی به آمریکا برقرار کرد. این کشور همچنین به طور دائم با هراس افکنی درباره شیوع کروناویروس 

  .جاد کرده استالگوی بسیار بدی ای

واکنش افراطی آمریکا درباره کروناویروس مغایر پیشنهادهای سازمان جهانی بهداشت و مانع تراشی در همکاری بین المللی برای 

  .مقابله با کروناویروس بوده که مورد انتقادات گسترده قرار گرفته است

« ی فوق العاده مورد توجه جهان در بهداشت عمومیرویداد»سازمان جهانی بهداشت چندی پیش شیوع کروناویروس جدید را 

قلمداد کرد و هدف آن را بسیج نیروهای بین المللی برای مقابله با آن و کمک به کشورهای ضعیف در زمینه بهداشت عمومی 

ا بیماری عنوان کرد. دبیرکل این سازمان همچنین تالش چین در مقابله با کروناویروس را الگوی جدیدی در راستای مقابله ب

  .پیشنهاد ارائه کرد 7واگیردار در جهان توصیف و برای مقابله با آن 

و « انزواگریی»واکنش افراطی آمریکا از یک سو نشاندهنده اندیشه سیاست خارجی آن کشور است. آمریکا بر اساس سیاست 

له در مقابله با شیوع کروناویروس جدید دوری از پیمانهای بین المللی خارج شده و از همکاریهای بین المللی از جم« اول آمریکا»

  .گزیده و حتی از همکاری بین المللی در مقابله با آن مانع تراشی می کند

در وضعیت شیوع کروناویروس جدید، همه کشورهای جهان باید با همکاری و همبستگی، به طور مشترک تالش کنند. سازمان 

جهانی کروناویروس جدید اعالم کرد: تا کنون اکثر مبتالییان از استان « ه گیر نبودنهم»بهداشت جهانی روز سه شنبه با تأکید بر 

هو بِی چین و افراد خارج از این استان به خاطر تماس مستقیم و غیرمستقیم با آنان به این ویروس آلوده شده اند. بنابراین، این 
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دا، قرنطینه و درمان شوند. این در حالیست که مبارزه با اطالعات سازمان پیشنهاد می کند که هر چه سریعتر افراد آلوده و ناقل پی

  .دروغ و شایعات درباره شیوع بیماری نیز بسیار مهم است

در روزهای اخیر، چین حمایت و کمکهایی از سراسر جهان دریافت کرده و این امر به چین برای غلبه بر کروناویروس جدید 

همانطور که میشاییل شومان رییس انجمن توسعه اقتصاد و تجارت خارجی آلمان فدرال گفته  اعتماد و نیرویی فراوان بخشیده است.

اگر احساس همدردی و کمک داشته باشیم، هراس و تشویش برطرف می شود. اما اگر در چالش شیوع بیماری، انسانیت »است: 

 «.گیردار خواهد بودرا از دست دهیم، نتیجه آن فراتر از باختن در یک جنگ مبارزه با بیماری وا

********** 

 

 ور به نظام چین نیز باید از بین برودویروس سیاسی" حمله"
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مایک پمپئو وزیر  اند،در حالی که نیروهای سراسر چین برای مبارزات با ویروس کرونای جدید بسیج شده

خارجه آمریکا حزب کمونیست و نظام سیاسی چین را به "تهدید برای عصر حاضر" متهم کرد. با توجه به 

وع ویروس کرونای جدید، این سخنان پمپئو عالوه بر آنکه مغایر با انسانیت است شرایط حساس مقابله با شی

بلکه مانع از توسعه روابط دو کشور خواهد شد و از آنجایی که با هدف دستیابی به منافع سیاسی عنوان شده 

  .بی شک بر همکاری دو کشور تأثیرگذار خواهد بود

های" نوان وزیر خارجه آمریکا، "تهمت زدن به چین" را تبدیل به یکی از "سنتدر واقع، پمپئو از زمان شروع کار خود به ع

های ایدئولوژیک و دنبال کردن بازی "مجموع صفر" رسد هدف او از این کار حمایت از تبعیضسفرهای خود کرد و به نظر می

های ارائه نکرده است. واقعیت به خوبی برتریاست. اما او تاکنون هیچگاه مدرک و یا سندی معتبر برای هیچ یک از این "ادعاهای" 

شمار نظام سیاسی چین را نشان داده است و وضعیت مبارزه مردم چین با ویروس کرونای جدید نیز حاکی قدرت نظام بی

ه های مردمی و نیروهای کشور به بهترین شکل در مسیر این مبارزه استفاده کردسوسیالیستی ویژه چین است که از تمام ظرفیت

 است 

ها و بسیج سراسری مردم اطمینان دارد که در مبارزه با ویروس کرونای جدید پیروز خواهد شد و چین با تکیه بر همین برتری

های نظام سیاسی حاکم بر کشور به دستاوردهایی بزرگتر در مسیر پیشرفت و توسعه خود خواهد پس از آن نیز با کمک توانایی

 .صلح و ثبات جهان ایفا خواهد کردتر در حفظ رسید و نقشی مهم

*********** 

 

 اپیدمی مرگباری که از آمریکا برخاست

© Sputnik / RIA NOVOSTI 

 گزارش و تحلیل

 دریافت لینک کوتاه (07.02.2020 14:22به روز شده 14:21 07.02.2020)

12 0 

شبیه به آنفوالنزای معمولی جان چند ده میلیون نفر در سراسر  "ه نقل از "دی ولت": اپیدمی "آنفوالنزای اسپانیاییاسپوتنیک ب

  .جهان را برد

-1918به زمینیان حمله برد. به اصطالح "آنفوالنزای اسپانیایی" در  1914این بیماری همه گیر پس از پایان جنگ جهانی اول در 

  میلیون نفر تخمین زده می شود.  50میلیون نفر را گرفت. این رقم در سراسر جهان  2ن بیش از تنها در اروپا جا 1919

، در غرب میانه  1918-1917روزنامه دی ولت چاپ آلمان ادامه داد: این اپیدمی در ایاالت متحده آغاز شد: در زمستان 

ه های موقت ارتش آمریكا در كانزاس ، كه در آن ده ها ویروس جهش یافته از خوک ها به انسان منتقل شد. در اردوگا  آمریکا
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هزار نفر از تازه وارد های ارتشی در حال آماده سازی برای اعزام به اروپا جمع شده بودند، ویروس جدید شرایط ایده آل را برای 

  محدود.آموزش نظامی در فضای  خود یافت: عدم بهداشت، تجمع بسیاری از افراد تضعیف شده و فرسوده توسط 

آنفوالنزا را ثبت كردند. در عین حال، آنها  ، پزشکان ارتش آمریكا افزایش شدید تعداد بیماران مبتال به  1918در اوایل مارس 

موفق نشدند از شیوع عفونت در مرحله اولیه جلوگیری کنند، زیرا هزاران بیمار در حال گذر از اقیانوس اطلس بودند. در اواخر 

یی هم موارد این بیماری با عالئم غیرمعمول در برتاین فرانسه ثبت شد، جایی که چند ده هزار سرباز آمریکاماه مارس، اولین 

  اینک در آنجا پیاده شدند.

از اینجا ویروس در همه راستا ها شروع به نفوذ و گسترش کرد: به پاریس و بعد از آن به جنوب فرانسه، از طریق کانال انگلیسی 

به غرب بلژیک و شرق فرانسه. این ویروس به اسپانیا نیز رسید. و از آنجا که روزنامه های  -ته به سمت جبهه به انگلیس، و الب

اطالعاتی در مورد اپیدمی مرموز منتشر می کردند، به زودی آلمان نیز از شیوع  محلی از آزادی بیان برخوردار بودند، آنها اولین 

 "بیماری اسپانیایی" مطلع شد.

آغاز شد، در جبهه غربی موفقیت جدی کسب  1918مارس  21مان، سربازان آلمانی هنگام عملیات حمله بهاری که از در همین ز

کردند و به ویژه بسیاری از سربازان انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی را به اسارت گرفتند. البته در میان آنها افراد بیمار نیز بودند. 

 ن نیز رسید: ده ها و حتی صدها هزار سرباز به زودی مریض شدند.اینک بیماری همه گیر به ارتش آلما

نمی توان فرد ضعیفی دانست، مجبور به پذیرش این موضوع     که او را حتی اریش لودندورف ژنرال ارتش امپراتوری المان 

بیداد می کند. من نگران این نوشت: "آنفوالنزا در همه جا داد و  1918شد. شش ماه بعد او در خاطرات خود در اواسط ژوئن سال 

نیروهای مسلح گزارش ها درباره تعداد فزاینده از افراد مبتال به   واقعیت بودم که مجبور بودم روزانه از فرماندهان ساتاد های

 آنفوالنزا را بشنوم."

سربازان زخمی آلوده، "بیماری  اما این بیماری نه تنها به سربازان آلمان در حال نبرد در بلژیک و شمال شرقی فرانسه سرایت کرد.

 -، ویروس حامل این بیماری از غرب به شهرهای آلمان رسید  1918آلمان آوردند. در تابستان سال  -اسپانیایی" را به وطن خود 

 غالباً به شکل خطرناک تر. در اطاق های ساختمان انتشارات ِهرِدر در فرایبورگ، یک بیمارستان وجود داشت که بایستی گسترش

نفوالنزا بودند، وجود داشته یابد، زیرا تعداد بیماران زیاد بود و در بین تازه واردان تعداد زیادی از سربازانی که به شدت مبتال به آ

 است.

، والتر براش، سر پزشک بیمارستان در بخش شوابینگ مونیخ، در مورد بیماری همه گیر فعلی گزارش 1918ژوئیه سال  8در 

نفر درگذشت و  24والنزا در طی ده روز گزارش شده است، و مرگ و میر در میان آنها بسیار زیاد بود. مورد آنف 77داد: "

 اکثرشان افراد جوان و قوی بودند."

مورخ کارل الکساندر فون مولر، چنین به یاد می آورد: "از بیمارستان ها، این عفونت بیشتر و بیشتر گسترش می یابد. فقط در 

ترافیک تراموا در شهر محدود شد؛ تا یک سوم کارگران در   ر جدید هر روز در بیمارستان بستری می شوند.مونیخ ، صدها بیما

شرکتهای بزرگ صنعتی بیمار بودند." در تابستان همان سال "بیماری اسپانیایی" دیگر شهرهای آلمان را از جمله برلین و الیپزیگ 

  را فرا گرفت.

عفونت رنج می برند بلکه ارتش فرانسه ، انگلیس و آمریکایی نیز دچار این بیماری شده بودند. با این  البته نه تنها آلمانی ها از این

 حال، آنها برتری عددی زیادی داشتند و از همه مهمتر، مواد غذایی و تجهیزات و مراقبت پزشکی بهتری دریافت کردند.

نواع نظریه های مبنی بر راه اندازی توطئه به طور گسترده ای از آنجایی که عامل و محرک آنفوالنزا هنوز مشخص نشده بود، ا

رایج شده بود. برخی ادعا كردند كه مأمورین آلمانی مواد غذایی كنسرو شده را مسموم كرده یا ماده ایجاد كننده این بیماری را "در 

آمریكا در مورد آن صحبت می كرد. در  محل های دارای جمعیت زیادی" پخش كرده اند، به عنوان مثال، یک افسر بلند پایه ارتش

  آلمان این بیماری که به آن "تب فالندر" نیز گفته می شد، مستقیماً مربوط به عملیات نظامی می دانستند.

توانستند ماهیت این پدیده را کشف کنند. این هنگامی بود که آنها توانستند فرمول نوع آن ذات الریه  2005دانشمندان فقط در سال 

است. این نوع عفونت قادر به "سرکوب" اولین پاسخ ایمنی قربانیان خود از  A-H1N1ز را بازسازی کنند. این فرمول مرمو

"ضربه محکم و ناگهانی" بود، و هنگامی که سیستم ایمنی بدن قدرت جمع کرد و دوباره به مبارزه برخاست ، به سیستم تنفسی 

ارگانیسم ضعیف شده را مغلوب می کرد و اغلب به مرگ   موار می کرد، که حمله کرد. این کار راه را برای ذات الریه ه

 سیاِه پوست قربانیان تأیید کرد که علت مرگشان کمبود اکسیژن بود. -منجر می شد. بیماران خفه شده بودند و رنگ آبی انسان 

 30چقدر بود. در آلمان این رقم حداقل  1918-1919دشوار است که بگوییم تعداد قربانیان "مرض همه گیر اسپانیایی" سال های 

هزار نفر بود. اما نمی توان این را رد کرد که تعداد قربانیان می توانست دو برابر بیشتر باشد: از این گذشته، پزشکان کارهای 

 زیاد دیگری داشتند.
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د كتاب در باره یبماری اسپانیایی تخمین تعداد قربانیان در سراسر جهان حتی دشوارتر است. مانفرد واسولد مورخ پزشکی كه چن

میلیارد نفر بود(. بنابراین،  1،8میلیون نفر تخمین می زند )جمعیت كل جهان در آن زمان  40تا  25نگاشته است، این رقم را بین 

د. بر برابر بیشتر از آنفوالنزای معمولی بو 25درصد از جمعیت زمین بود و این  2-1.5میزان مرگ و میر بر اثر آن بیماری 

میلیون قربانی "بیماری اسپانیایی" وجود داشته است که پنج برابر بیشتر از تعداد  50اساس برآوردهای دیگر، تاکنون 

 جنگ جهانی اول است. قربانیان  کل 

نفر رسیده  میلیون 3.5میلیون نفر به خاطر آن بیماری جان خود را از دست دادند، اما احتماالً تعداد آنها تا  2.3در اروپا حداقل 

میلیون نفر قربانی این بیماری شدند.  17در همین زمان، تنها در شبه قاره هند و در امپراتوری در حال فروپاشی روسیه،    باشد.

 با این حال، آنفوالنزا تنها عامل مرگ و میر در آن کشورها نبود.

در طی یک  بدترین همه گیری  1918-1919در سالهای واسولد مورخ پزشکی آلمانی در پایان نوشت: " اپیدمی بیماری آنفوالنزا 

مدت کوتاه بود که سیاره خاکی ما را جارو کرد و این یک "نمونه عالی" از این واقعیت بود که اپیدمی هیچ حد و مرزی نمی شناسد 

  کند.و ویروس هیچ ملیت و فرهنگ و زبان خاصی را قبول ندارد و هر جایی که طعمه پیدا کند داد و بیداد می 

********* 

 

   س از مرز پنج هزار گذشتمرگ و میر ناشی از کروناویرو

  صدای دری امریکا – ۱۳۹۸, ۲۳حوت 

 

 

 

حوت( گزارش داد که بر اساس معلومات منابع رسمی، شمار  ۲۳مارچ ) ۱۳آژانس خبررسانی فرانس پرس امروز 

 نفر رسیده است.  ۵۰۴۳تلفات ناشی از کروناویروس به 

 الیا و ایران در صدر فهرست کشورها با تلفات بیشتر قرار دارد.چین، ایت

 رسیده است.  ۵۱۴و در ایران به  ۱۰۱۶، در ایالیا ۳۱۷۶شمار مجموعی جان باختگان در چین 

 نفر در یک روز در ایران ۸۵مرگ 

 نفر در آن کشور گزارش دادند.  ۸۵مقامات ایرانی امروز از مرگ 

نفر مبتال به کروناویروس  ۸۵ساعت گذشته  ۲۴رت صحت ایران گفت که در مدت کیانوش جهانپور، سخنگوی وزا

 جان باخته اند. 

 ۱۲۱هزار نفر در ۱۳۴این ویروس در ماه دسمبر سال گذشته در والیت واهان چین شیوع کرد و تا اکنون بیش از 

 کشور و قلمرو به آن مبتال شده اند. 
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********* 

 

 گیری اعالم کرد را همهسازمان جهانی صحت کروناویروس 

 صدای دری امریکا – ۱۳۹۸, ۲۱حوت 

 

 

گیری رسیده در جهان به مرحلۀ همه( ۱۹-سازمان جهانی صحت گسترش گفته است که شیوع کروناویروس )کووید

 .است

حوت( گفت: "از سطوح  ۲۱مارچ ) ۱۱تدروس ادهانوم گیبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت روز چهارشنبه 

-عملی عمیقاً نگرانیم. لذا این ارزیابی را کردیم که کوویدگسترش و شدت بیماری و نیز از میزان بلند بی تکاندهندۀ

 ."گیری پنداشته شودهمه ۱۹

زمانیکه بیماری از یک قاره به قارۀ دیگر منتقل شود و به گونۀ گسترده بین مردم چندین قاره شیوع یابد، به مرحلۀ 

 .گیری در گذشته بوده استهایی از همهیکا و انفلونزایی پرندگان نمونهرسد که ایدز، زگیری میهمه

بریتانیا و ایتالیا هزینۀ چند میلیارد دالری را برای مقابله با این بیماری اختصاص دادند و ایاالت متحده نیز اقدامات 

 .تازه را برای جلوگیری از شیوع این بیماری روی دست گرفته است

ر دسمبر سال گذشته در چین شیوع یافت و به سرعت در سرتاسر جهان منتشر شد. گسترش کروناویروس در اواخ

ها شده و ها و پوهنتونها، فسخ پروازها، انسداد مکتباین بیماری در شمار زیاد کشورها سبب انسداد فابریکه

 .میلیاردها دالر خسارت اقتصادی وارد کرده است

درصد جمعیت آلمان  ۷۰انگال مرکل، صدر اعظم آلمان گفته بود که ممکن تا گیری کروناویروس، پیش از اعالم همه

 .به کروناویروس مبتال شوند

 ۱۲۲مارچ کم و بیش  ۱۱کشور جهان گسترش یافته است و تا روز چهارشنبه  ۱۱۴کروناویروس تا کنون در حدود 

 .نفر را گرفته است ۴۳۷۹هزار نفر را مبتال کرده و جان 

مورد مرگ، ایتالیا با بیش از ده هزار واقعۀ  ۳۱۶۲هزار واقعۀ مثبت و  ۸۱مارچ، چین با  ۱۱ تا روز چهارشنبه

مورد مرگ، به ترتیب بیشترین شمار مبتالیان و مرگ و میر  ۳۵۴مبتال و  ۹۰۰۰مرگ و ایران با ثبت  ۶۳۱مثبت و 

 .ناشی از کروناویروس را ثبت کرده اند

********** 
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 دهد؟ وناویروس به بیماران تازه شفا مییافتگان کرآیا خون نجات

 صدای دری امریکا – ۱۳۹۹, ۰۷حمل 

ها پیش را برای های قرنها در برخی کشورها آزمایشبا گسترش کروناویروس در جهان، اکنون شماری شفاخانه

  .درمان مبتالیان کروناویروس روی دست گرفته اند

شد و حتا در عصر جدید نیز برای کان و انفلونزا کار گرفته میدر این روش درمانی که پیش از تولید واکسین سرخ

  .کننددرمان سارس و ایبوال از آن استفاده شد، خون بیمار بهبود یافته را به فردی که تازه بیمار شده است، تزریق می

طب قدیمی  هایخبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده است که داکتران چینی نخست این روش درمانی را که در کتاب

 .به آن "سیروم بهبودیافتگان" گفته می شود، آغاز کردند

در این روش پالزمای خون فردی که از بیماری کروناویروس بهبود یافته باشد، گرفته شده و به فردی که تازه به این 

  .شودبیماری مبتال شده باشد، زرق می

ر اجازۀ ادارۀ مواد غذایی و دوایی امریکا استند تا پیش از ها در ایاالت متحده نیز منتظهم اکنون شماری از شفاخانه

آنکه واکسین کروناویروس در دسترس عموم قرار گیرد، این روش را بر بیماران جدید مبتال به کروناویروس تطبیق 

  .کنند

گان" را به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس داکتران حتا اصرار دارند که یک گام فراتر رفته و "سیروم بهبودیافت

  .برای پیشگیری موقت از بیمار شدن به کسانی تطبیق کنند که در معرض خطر جدی ابتال به کروناویروس قرار دارند

شود، های ویروسی، معافیت طبیعی در مقابل همان ویروس خاص در بدن انسان تولید میپس از بهبود از اکثر بیماری

 .ش انتقال خون بهبودیافته به بیمار وجود ندارداما تا هنوز هیچ ضمانت مبنی بر موثر بودن رو

********* 

 

  ایدر استرال یهجوم خفاشها به شهر - وحشت مردم استرالیا از کرونا

  21:50 - 1398بهمن  18جمعه  

 

 حمله کرده اند.  ایدر شمال استرال نزلندیدر منطقه کوئ نگهامیبزرگ از خفاشها به شهر ا یا گله

 

  ایآس -العالم

 را وحشت زده کرد. ایقل از رویترز، هجوم خفاشها مردم استرالن به

با  ایدر استرال یاز کشورها را وحشت زده کرده است، مردم مناطق یاریکرونا بس روسیمربوط به گسترش و یخبرها کهیدرحال

 ایدر شمال استرال نزلندیطقه کوئدر من نگهامیبزرگ از خفاشها به شهر ا یخفاشها مواجه شده اند. گله ا یعنی یماریب نیا یعامل اصل

 حمله کرده اند.

خفاش  رایوحشت زده شده اند ز اریاتفاق بس نیکرده است. مردم از ا اهپوشیاست که آسمان منطقه را س ادیز یخفاشها به حد تعداد

 کرونا است. روسیو تیسرا یبرا یعامل مهم

 مایصداوس یخبرگزار

******** 
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 نا مبتال خواهند شدمیلیارد نفر به ویروس کرو 2.5

© REUTERS / Baz Ratner 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه20:43 07.02.2020

سعی کرد با استفاده از فناوری هوش مصنوعی توسعه یافته، پویایی بیشتر شیوع  "HedgeChatter " جیمز راس، خالق

 .کندویروس کرونا را ارزیابی 

به گزارش اسپوتنیک به نقل مجله فوربس، جیمز راس با استفاده به اساس اطالعات رسمی مقامات چین، پیش بینی ترسناکی را 

میلیارد نفر را آلوده کند. از این حدود  2.5روز  45دریافت کرده است، که بر اساس این نتایج ، کرونا ویروس می تواند در طی 

 د.میلیون نفر خواهند مر 53.9

داکتران ارزیابی نمودند، زیرا که در آن تنها از اطالعات رسمی استفاده شده است. این داکتران معتقدند که در بسیاری از افراد 

آلوده، این بیماری تقریباً بدون عالمت است و این افراد در آمار رسمی مورد توجه قرار نمی گیرند. بر این اساس، اگر تعداد کل 

 نظر بگیریم، میزان قابل توجهی پایین خواهد بود. افراد آلوده را در

********* 

 

 لیانگهای مربوط به دکتر لی ونآغاز تحقیقات دولت چین در مورد گزارش
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های مربوط به فوریه(، دولت چین اعالم کرد یک هیأت تحقیق و بررسی را برای رسیدگی به گزارش 7بهمن ) 18روز جمعه 

  .هان، مرکز استان هوبِی خواهد کردلیانگ راهی شهر وودکتر لی ون

لی ون لیانگ، پزشک بیمارستان مرکزی شهر ووهان در جریان درمان بیماران مبتال به ویروس کرونای جدید به این ویروس 

های بسیار برای درمان وی، جان خود را از دست داد. تا کنون بسیاری از کاربران فضای مجازی در مبتال شد و با وجود تالش

اند. کمیته ملی بهداشت و سالمت چین و شهرداری وو هان نیز براز تاسف و اندوه کردهساله ا 34لیانگ چین نسبت به فوت لی ون

  .ضمن اعالم تأسف و تأثر از فوت این پزشک جوان با خانواده او ابراز همدردی کردند

شیوع ای خود همزمان با بر اساس اخبار منتشرشده در فضای مجازی، دکتر لی ون لیانگ با توجه به تخصص و تعهد حرفه

ویروس کرونای جدید شروع به دادن هشدار به مردم و همکاران خود کرد که متأسفانه این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت و به 

آن اهمیتی داده نشد. نهادهای بهداشت و درمان ووهان در آن زمان هنوز نتوانسته بودند امکان انتقال این ویروس کرونای جدید از 

خیص بدهند. به گفته یکی از پزشکان متخصص، تأیید و تشخیص یک ویروس جدید فرایندی بسیار پیچیده انسان به انسان را تش

  .لیانگ درست بودنداست اما حقایق پزشکی در ادامه نشان داد که هشدارهای لی ون

ضعف کشور در  یک کارشناس دیگر نیز گفته است که برخی از مشکالت که دکتر لی با آن رو به رو شده بود، بازتابی از

  .های واگیردار و مقابله با آن است و دلیل اصلی ناراحتی کنونی مردم چین نیز همین استپیشگیری و کنترل بیماری

پینگ رئیس جمهوری خلق چین در روز عید بهار چین و آغاز سال نوی چین با پس از شیوع ویروس کرونای جدید، شی جین

ئمی اداره سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای مقابله و کنترل شیوع ویروس تشکیل نشستی با حضور اعضای کمیته دا

  .کرونای جدید، دستورات الزم در مورد اقدامات الزم برای مقابله با این وضعیت را صادر کرد

برای بررسی با توجه به تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، قرار است کمیته ملی نظارت چین بر یک هیأت تحقیق را 

های مردمی درباره دکتر لی به شهر ووهان اعزام کند تا ضمن مشخص کردن اخبار اشتباه، حقیقت را در اختیار مردم گزارش

بگذارند که نشانگر عزم راسخ مقامات چین برای حل مسائل و اطمینان دادن آنان به اقشار مختلف جامعه چین برای به کارگیری 

 .راه مبارزه با ویروس کرونای جدید استهای کشور در تمام ظرفیت
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************ 

 

 هزار یورویی هنرپیشه مشهور برای سازنده داروی کرونا ۱۳۰جایزه 

© AP Photo / Richard Shotwell 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه09:22 09.02.2020

  .اد که یک میلیون یوآن به کسی که داروی کروناویروس را بسازد هدیه دهدهنرپیشه چینی جکی جان قول د

 به گزارش اسپوتنیک، استریت تایمز در این خصوص اطالع داد.

است و من معتقدم که بسیاری از مردم با این نظر من موافقند و  ویروس کروناعلم و فنانوری کلید مبارزه با »این هنرپیشه گفت: 

 «امیدوارم که هرچه سریعتر این داروی آن ساخته شود.

وی تاکید نمود، آماده است به هرکسی که این دارو را بسازد ، فرقی نمی کند یک فرد باشد یا یک سازمان هدیه خواهد داد. این 

 ی نمود که اهداف او تفسیر نادرستی نداشته باشد.هنرپیشه ابراز امیدوار

مسئله پول نیست. من می خواهم ببینم که هیچ وقت حیات و جنب و جوش خیابان ها مثل حاال ترسناک نباشد » جکی جان افزود: 

دگی شان لذت و نمی خواهم ببینم که چطور هم میهمان من با این ویروس تا لحظه مرگ مبارزه می کنند، زمانی که باید از زن

 «ببرند.

********* 

 

گیر را به های همهرئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: مردم و دولت چین یک الگوی جدید برای پیشگیری از بیماری

 .جهان ارائه دادند
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وگو با خبرنگار بخش فارسی فوریه( محمدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت 9بهمن ) 20روز یکشنبه 

تأکید کرد اقدامات دولت و مردم چین برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونای جدید  رادیو و تلویزیون مرکزی چین در تهران

  .گیر را به جهان ارائه دادهای همهیک الگوی جدید از پیشگیری بیماری

ای که منشا شیوع ویروس های بسیار خطرناک مثل آنفلونزهای خوکی، پرندگان و حریری با اشاره به ناتوانی کشورهای پیشرفته

ها در جهان و مقایسه آن با تدابیر چین برای پیشگیری و کنترل شیوع ویروس گیری این بیمارین گاوی برای پیشگیری از همهجنو

ای که توسط مردم و دولت چین انجام شد به همه دنیا یک الگوی جدید از پیشگیری از کرونای چین گفت: اقدامات پیشگیرانه

شود تا تفاقاتی که در چین افتاده حتماً به عنوان یک کالس دانشگاهی در آینده تدریس میگیری یک ویروس را ارائه کرد. اهمه

  .مردم جهان یاد بگیرند مدیریت بحران را چگونه باید انجام داد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پس از آن به موضوع اهمیت اعتماد بین دولت و مردم چین پرداخت و گفت که اعتماد موجود 

تر از اقداماتی نظیر ساختن یک بیمارستان مردم و دولت چین عالوه بر نشان دادن سطح باالی مدیریت در این کشور، بسیار مهم بین

  .در ده روز است. ایجاد اعتماد بین مردم و حاکمیت نیازمند صرف یک زمان طوالنی است

ین اتفاق ناگوار از نکات مثبت شیوع ویروس کرونا در های بخش بزرگی از مردم چین از احریری در ادامه ضمن تأیید نگرانی

روابط چین یاد کرد و گفت: پس از شیوع این بیماری مشخص شد که بین مردم ایران و چین یک پیوند اصولی و یک دوستی عمیق 

کنند. دو ز همدردی میها هستیم که با مردم چین و وو هان عمیقاً ابراوجود دارد. ما در فضای مجازی شاهد ویدیوهایی از ایرانی

اکنون در ایران کامالً شناخته شده است و این موضوع باعث شد که « جونگ گوئو جیائو یوئو!»و « ووهان جیا یوئو!»اصطالح 

های دولت بسیاری از مردم ایران و چین یکدیگر را بشناسند. او همچنین با پرداختن به نکاتی نظیر ابراز همدری مردم و مقام

ها بازرگانان ایرانی برای رساندن کاالهای پزشکی مورد نیاز به نوان یکی از کشورهای جهان با مردم چین و پیگیریایران به ع
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https://ir.sputniknews.com/world/202002095841408-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/
https://ir.sputniknews.com/world/202002095841408-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/
javascript:copy2clip();
javascript:window.print()
javascript:window.print()
javascript:mailsome1()
javascript:mailsome1()
javascript:setsize(2)
javascript:setsize(-2)


36 
 

ایم در روزهای سختی و ناراحتی به داد هم ها یاد گرفتهدهد که ما و چینیشرکای تجاری خود در چین گفت: این موارد نشان می

  .یار خوب استبرسیم که برای آینده روابط دو کشور بس

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد تأثیرات شیوع ویروس کرونای جدید بر اقتصاد چین نیز گفت که بدون شک چنین 

های عید بهار و رفتن اتفاقی بر اقتصاد چین اثر خواهد گذاشت و افزود: با توجه به تأثیر شیوع این بیماری بر مواردی مثل خرید

ها و ها، هتلردشگری در روزهای تعطیالت سال نوی چین باید گفت که خرده فروشی، گردشگری، رستورانبه رستوران و گ

اند. او همچنین در مورد توقف موقت تولید در چین نیز تأیید کرد که تأثیر تعطیل شدن خطوط تولید سینماها همه ضرر کرده

بل مشاهده است و برای نمونه قیمت بسیاری از منابع اولیه مثل نفت روز بر بازارهای جهانی قا 15های چین برای حدود کارخانه

های خود افزود: همه این ضررها در و فلزاتی نظیر مس، آهن و آلومینیوم ارزان شده است. با این حال حریری در ادامه صحبت

کار خطوط تولید و کسب و کارها  برابر مجموع اقتصاد چین خیلی بزرگ نیست و مطمئن هستم ظرف چند هفته آینده و با آغاز به

در چین این ضررها نیز جبران خواهد شد. دوستان چین با توجه به آگاهی از سختکوشی مردم چین و توانایی آنها برای این ضررها 

  .به هیچ وجه نباید نگران باشند

 37ا کنون باعث ابتالی بیش از شیوع یک نوع جدید از ویروس کرونا در جهان و به ویژه شهر ووهان در استان هوبِی چین ت

  .اندنفر نیز بهبود یافته 2863اند و نفر جان خود را از دست داده 813هزار نفر شده است که از این میان 

********** 

 

 !نگذاریم شایعه و تعصب به پیشگیری از ویروس کرونا آسیب برساند
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جلوگیری از شیوع فوریه( گفت که این سازمان عالوه بر تالش برای  8بهمن ) 19مدیر کل سازمان جهانی بهداشت روز شنبه، 

رساند نیز مبارزه کند. وی ویروس کرونای جدید مجبور است با شایعاتی که در فضایی مجازی به مقابله با این ویروس آسیب می

گیری در مورد شیوع تر شدن کار پزشکان و پرستاران از بین رفت تمرکز مسئوالن تصمیمتأکید کرد، اخبار اشتباه باعث سخت

شود؛ از همین رو، سازمان جهانی بهداشت قصد دارد با تشکیل وه بر آن ایجاد نگرانی و هراس در میان مردم میاین بیماری و عال

المللی  هایبینپراکنی و انتشار اخبار جعلی مبارزه کند. در پیش گرفتن چنین اقداماتی از سوی سازمانیاب با شایعهیک گروه حقیقت

  .های افراد مختلف اهمیت فراوان داردتالش پراکنی و تخریبدر جلوگیری از شایعه

ترین زمان ممکن و در پی شیوع ویروس کرونای جدید، چین عالوه بر مشخص کردن زمان دقیق آغاز انتقال بیماری در سریع

وط یافتن پاتوژن ویروس، همواره ارتباط و همکاری نزدیک خود با سازمان جهانی بهداشت را حفظ کرده و آخرین اطالعات مرب

به بیماری را در اختیار جامعه جهانی گذاشته است. چین هر روز ضمن انتشار آخرین اخبار درباره شیوع این ویروس، تدابیری 

المللی قرار گرفته گیرد که تا کنون همگی مورد تأیید و حمایت جامعه بینمی تازه را برای جلوگیری از شیوع بیماری در پیش

های عمدی قصد حمله های غربی با انتشار اطالعات نادرست و حتی گاهی توطئهبازان و رسانهاستاست؛ با این حال برخی از سی
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اند. این اقدامات ضمن آسیب رساندن به حقوق شهروندان افکنی در میان مردم جهان را داشتهو سیاه نمایی در مورد چین و هراس

المللی برای مقابله با های بینیک مانع جدی در راه ایجاد همکاریچینی و به طور کلی آسیایی مقیم کشورهای دیگر، تبدیل به 

  .ویروس کرونای جدید شده است

ترین تدابیر در راه مبارزه ترین و جدیها است و هدف چین از در پیش گرفتن کاملاین ویروس یک تهدید مشترک برای همه انسان

  .جانی همه مردم جهان است با آن، نه تنها حفظ جان مردم خود بلکه دفاع از امنیت

******** 

 

 مبارزه پکن با کرونا  طیپمپئو در شرا یگر لهیبه ح ینیواکنش رسانه چ

  10:33 - 1398بهمن  21دوشنبه  

 

 گر است.  لهیمتقلب، دروغگو و ح یفرد کایخارجه آمر ریپمپئو وز کیروز دوشنبه گزارش کرد که ما ینیرسانه چ کی

 

 ایـ آس العالم

کرونا متمرکز  روسیبر مبارزه با و نیکه چ طیشرا نیدر ا یحت کایخارجه آمر ریدرگزارش خود آورده است که وز مزیتا گلوبال

 دارد. یبر نم بکارانهیو فر نیدروغ یبا برچسب ها نیشده است، دست از حمالت خود به چ

کشور  نیو نوع ارتباط با ا نیچ یها یمراقب جاسوسخواسته است تا  کایآمر یها التیپمپئو از همه ا نکهیگزارش با اشاره به ا نیا

خودمختار  یها التیا یرسانده است و حت یرا به سطوح محل کایو آمر نیچ ییارویرو کایخارجه آمر ری: وزسدینو یباشند، م

 گذارد. یتحت فشار م داز خو یحرف شنو یرا برا کایآمر

ظاهرا هنوز هم در همان منصب فعال است و  ایسابق سازمان س سییو ر کایآمر یخارجه فعل ریدهد که وز یادامه م مزیتا گلوبال

 اسرار و اسناد خو گرفته است. دنیو دزد یبکاریو فر ییبه دروغگو

 اریروابط بس یدولت فدرال باشند دارا یکننده راهبردها یرویخواهند پ یها که نم التیا نیاز ا ینوشت که شمار ینیچ روزنامه

 باشند. اریهوش نیخواهد در ارتباط با چ یاز آنها م کایخارجه آمر ریوز یکشور هستند ول نیسترده با ادوستانه و ارتباطات گ

 نیدر ارتباط با ا دیبد است و با نیعبارات که چ نیکند فقط با ا یم یسخنران ییدر هر جا کایخارجه آمر ریکرد که وز دیتاک هینشر

کوشد  یکند و م یبه مناسبات نگاه م ایسازمان س سیید. او هنوز هم با لنز رده یرا خطاب قرار م گرانیبود ، د اریکشور هوش

 شود. نیبا چ کایآمر االتیا یو حت گرید یکشورها یتا مانع همکار

 انیکند که همه دانشجو ی: او فکر مسدینو یاست ، م فیکث یاسیس یها سهیفکر پمپئو مملو از دس نکهیبا اشاره به ا مزیتا گلوبال

 کنند. یم تیفعال کایدر آمر نیهستند و در نقش مامور چ یجاسوس ینیچو محققان 

 یو اتهامات ب کایخارجه آمر ریوز یها ییبخرج دهد متوجه مزخرف گو تیدرا یکه کم یروزنامه اضافه کرد که هر کس نیا

 نیهم از چن کایان آمرمتحد یشود و امروز حت یکشورها م گریو د نیچ نیب یتفرقه افکن یو تالش او برا نیاساس او به چ

 کنند. ینم یرویپ ییراهبردها

و به  میرشد و توسعه خود ادامه ده ریبه مس میتوان یاما م میستین کایخارجه آمر رینوشت که ما قادر به بستن دهان وز ینیچ هینشر

 شد. میاو دور خواه نیحمالت و اتهامات دروغ ررسیاز ت قیطر نیهم

********** 

 

 فوالنزا در آمریکا از ماه سپتامبر سال گذشته تا کنونهزار قربانی آن 12
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سپتامبر سال گذشته  29گیر آمریکا، از های همههای منتشر شده از سوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماریترین دادهبر اساس تازه

هزار نفر از  210اند که میلیون نفر از جمعیت آمریکا به به این بیماری مبتال شده 22تا کنون بر اثر شیوع آنفوالنزا ، دست کم 

  .اندهزار نفر نیز جان باخته 12اند و به بستری شدن در بیمارستان نیاز پیدا کردهآنان 

اند و شمار قربانیان این بیماری نیز بین میلیون نفر در آمریکا به آنفوالنزا مبتال شده 45تا  9تا کنون، ساالنه بین  2010از سال 

ین راه برای پیشگیری از آنفوالنزا و عوارض جانبی آن به شمار است. تا امروز تزریق واکسن بهتر هزار نفر بوده 61تا  12

 .رودمی

********* 

 

 دروغ انکوباتور علیه چین از کجا می آید؟
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با تالش های سخت، کارهای پیشگیری و کنترل بیماری همه گیر ناشی از کروناویروس جدید در چین به نتایج موثری رسیده است. 

مناطق خارج از استان هوبی در چین تایید شد و این  مورد جدید مبتال به این ویروس در 267فوریه( جمعا  13بهمن ) 24در روز 

  .تعداد در ده روز متوالی کاهش داشته است

  .در حالی که جامعه جهانی از این دستاوردهای موثر هیجان زده است، برخی صداهای "ناسازگار" بار دیگر به گوش می رسد

"سارس، آنفلونزای مرغی و کروناویروس، چرا بیماری های اخیرا، روزنامه "نیویورک تایمز" با انتشار مقاله ای با عنوان 

واگیردار همیشه در چین رخ می دهد؟" به نقل از اظهارات "پیتر ناوروف" رییس کمیته تجارت ملی آمریکا و یکی از سیاست 

  .مداران این کشور، چین را به عنوان "انکوباتور بیماری" توصیف کرد

میلیون نفر را گرفت، از اردوگاه نظامی در ایالت کانزاس سرچشمه  50لونزای اسپانیا که جان عجیب است! در آغاز قرن بیستم، آنف

 300کشور و منطقه جهان شیوع پیدا کرد که باعث شد حدود  214از آمریکا به H1N1 میالدی، آنفلونزای 2009گرفت. سال 

ری از مناطق ایاالت متحده شیوع پیدا کرد و به گفته در بسیاB هزار نفر جان خود را از دست بدهند. از سال گذشته آنفلونزای

نفر نیز  12000میلیون نفر در آمریکا به این بیماری مبتال شده و  22مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های این کشور، حداقل 

  .جان خود را از دست دادند

دشده از کروناویروس جدید خطرناک تر بودند. پس اگر چه از نظر دامنه سرایت و چه از نظر تعداد فوت شده ها، بیماری های یا

به منطق برخی سیاست مداران و رسانه های گروهی آمریکا باشد، خود این کشور به "انکوباتور بیماری" باید توصیف شود، در 

 این حالت، جامعه آمریکا چه احساسی خواهند داشت؟ 
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ران و رسانه های گروهی آمریکا است. خود پیتر ناوروف همواره به سیاه نمایی علیه چین، این بازی تکراری برخی سیاستمدا

گسترش نظریه "تهدید چین" پرداخته و چندین بار به خاطر دروغ سازی علیه اقتصاد چین مورد تمسخر افکار عمومی قرار گرفته 

" است، از سخنان غیر است. اما اکنون روزنامه "نیویورک تایمز" که همواره به اصطالح در "جست و جوی عدل و عدالت

  .مسووالنه وی استدالل می آورد که واقعا برای محافل مطبوعاتی آمریکا شرم آور است

  .بیماری دشمن مشترک تمام بشریت است و در مبارزه با آن، هیچ ملت یا کشوری نمی تواند به تنهایی عمل کند

گ بوده اند و در این باره دچار آسیب شده اند. با توجه به چین و آمریکا کشورهای درگیر در چندین رویداد بهداشت عمومی بزر

تالش ها و دستاوردهای چین در پیشگیری و کنترل بیماری همه گیر ناشی از کرونا ویروس جدید، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت 

ت. وی نیز به نقل از سخنان گفت که چین استاندارد جدیدی برای کارهای پیشگیری و کنترل بیماری های واگیردار ایجاد کرده اس

یک نماینده انگلستان گفت، قرنطینه شهر ووهان یک کار قهرمانانه است که برای حفاظت از امنیت دیگر مناطق جهان انجام شده 

  .است

ز در این دوره از جهانی سازی، چین هرچه زودتر بر این بیماری غلبه کند، امور تجاری، گردشگری و رفت و آمد بین المللی نی

هرچه زودتر به مسیر عادی خود بازمی گردد و کشورهای جهان نیز هزینه کم تری خواهند پرداخت. این شناخت مشترک چین و 

 جهانیان است، موفقیت چین، موفقیت جهان است

******** 

 

 اندازی نخستین بیمارستان صحرایی موقت چین با تمرکز بر روش طب سنتی چینراه
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بر روش طب سنتی چین، با نام بیمارستان صحرایی  بهمن(، نخستین بیمارستان صحرایی موقت چین با تمرکز ۲۵فوریه ) ۱۴

  .اندازی شدشیا شهر ووهان به طور رسمی راهموقت دا هوا شان منطقه جیانگ

 

شیا شهر ووهان استفاده شده است و اکنون برای این بیمارستان از فضای مرکز ورزشی در فضای باز دا هوا شان منطقه جیانگ

ست. این بیمارستان با بهره بردن از روش درمان طب سنتی چین و طب غربی و با تمرکز بر تخت ا 400بخش و حدود  ۵دارای 

بیمار  ۵۰طب سنتی، مبتالیان به ویروس کرونا را تحت درمان قرار می دهد. شامگاه چهاردهم فوریه، نخستین گروه بیماران شامل

  .وارد این بیمارستان شدند

نفر از بیمارستان درجه سه الف پنج استان دیگر چین نیز وارد این بیمارستان  ۲۰۹در حال حاضر، یک گروه پزشکی شامل 

  .صحرایی شده اند
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در حال حاضر، سامانه طب و داروی سنتی چین کال دو هزار و دویست و بیست نفر را به استان هوبی اعزام کرده است، بسیاری 

از مبتالیان به ویروس کرونا در استان هوبی تحت درمان به روش  از آنان در مبارزه با سارس نیز شرکت داشته اند. بیش از نیمی

  .طب و داروی سنتی چین قرار دارند

******** 

 

 بنی آدم اعضای یکدیگرند، جامعه انسانی با سرنوشت مشترک
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در برابر شیوع کروناویروس جدید در چین، محافل مختلف ایران به اشکال گوناگون حمایت خود را از چین بیان کرده اند. در این 

  .شعر سعدی را نقل می کنندکشور شعر دوست، مردم این 

 بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش زیک گوهرند "

  "چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار

 

چین و ایران هردو جزو کشورهای متمدن هستند، گفتارهای مشابه در چین باستان نیز مشاهده می شود. از سخنان کنفوسیوس این 

  .ن های با اخالق محترم و با ادب هستند/ تمام مردم سراسر دنیا با یکدیگر برادرنداست که: انسا

  .چه شعر سعدی، چه گفتار کنفوسیوس، هردو ایده جامعه انسانی با سرنوشت مشترک را بیان می کند

 8ب کمونیست چین که بشر تنها یک کره زمین دارد، کشورهای مختلف در یک دنیا همزیستی دارند. در هجدهمین کنگره ملی حز

سال پیش برگزارشد، برای اولین بار ایدئولوژی جامعه انسانی با سرنوشت مشترک مطرح شد. پس از آن شی جین پینگ رییس 

جمهوری خلق چین در محافل مختلف پیشنهاد برقراری جامعه انسانی با سرنوشت مشترک را عنوان کرد. امروز این ایدئولوژی 

  .ذیرفته شده و در قطع نامه های سازمان ملل نوشته شده استاز سوی بیشتر کشورها پ

در حال حاضر، مردم چین با تمام نیرو با شیوع کروناویروس جدید مقابله می کنند، این نبرد تمام عیار مربوط به منافع کشورهای 

  .مشترک آشنا شده اندمختلف جهان است، به این سبب مردم بار دیگر عمیقا با اهمیت برقراری جامعه ای با سرنوشت 

رسانه های آمریکا با شگفتی عنوان می کنند، اگر چینی ها به خارج سفر نکنند، صنعت گردشگری کل جهان به شدت آسیب می 

تعداد سفرهای چینی به خارج  2018بیند. مسافران چینی عامل کلیدی شکوفایی صنعت گردشگری جهان محسوب می شوند. سال 

میلیارد دالر فراتر رفت. شایان ذکر است، آمریکا که پس از  130د، مبلغ مصرف آنان در خارج، از میلیون سفر رسی 149به 

درآمد  2019شیوع بیماری بارها غیر مسووالنه علیه چین اظهارنظر کرده، کشوریست که بیشترین درآمد گردشگری را دارد. سال 

این در حالی بود که این رقم در اسپانیا که در مقام دوم قرار داشت، میلیون دالر رسید،  700میلیارد و  210جهانگردی آمریکا به 

  .میلیارد دالر بود 68تنها 

پس از شیوع بیماری، ورود مسافران چینی به آمریکا محدود شد، دست اندرکاران صنعت گردشگری آمریکا که خسارات عظیمی 

به کند. اما ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا شیوع بیماری در دیدند، عموما امیدوارند که چین هر چه زودتر بر این بیماری غل
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چین را کمک به برگشت مشاغل به آمریکا خواند، چنین اظهارات عجیبی تنها فرومایگی و پستی تعداد اندکی از سیاست بازان 

  .آمریکا را نشان داد که حتی در خود آمریکا نیز با انتقاد گسترده ای رو به رو شد

ماه ژوییه سال گذشته سیاست معافیت ویزا برای ورود اتباع چینی را اجرا کرده است، این اقدام به سرعت به ثمرات ایران از 

چشمگیری رسید، در ایام جشن ملی چین تعداد مسافران چینی به ایران دوبرابر شد. به این سبب دست اندرکاران گردشگری ایران 

و برای پذیرایی مسافران چینی آماده شدند، اما بر اثر شیوع کروناویروس جدید، تقریبا  به هفته طالیی عید بهاره امسال امید بسته

  .همه تورهای چین به ایران لغو شد

عالوه بر گردشگری، صنایعی مانند هواپیمایی، رستوران، خردفروشی، صنعت فرهنگی و تفریحی و تولیداتی نیز به شدت تحت 

جیره صنایع جهانی پیوسته است و سال ها بزرگ ترین موتور رشد اقتصاد جهانی به شمار می تاثیر قرار گرفتند. چین عمیقا به زن

  .رود. روزنامه تایمز انگلستان مدعی شد، اگر چین عطسه کند، کل جهان سرما می خورد

تاثیرات مرحله ای و شیوع بیماری ناگهانی زندگی روزمره مردم را مختل کرده و بر رشد اقتصاد نیز تاثیر گذاشته است، اما این 

موقت است، اقتصاد چین دارای استقامت قوی و پتانسیل بزرگی است، وضعیت اساسی و پایه ای آن که در مدت طوالنی رشد 

  .مطلوب و کیفی داشته، براثر این رویداد موقت تغییر نمی کند

هیزم بود. در صورتی که ما با همدلی و  در چین ضرب المثلی هست که می گوید، اگر کوه هنوز سبز است، نباید نگران کمبود

سختکوشی، هرچه زودتر به پیروزی همه جانبه در رویارویی با شیوع این بیماری برسیم، سختی های متحمل شده و فداکاری های 

  .امروز ارزشمند خواهد بود و مسوولیت پذیری یک کشور بزرگ برجسته می شود

 

به طور منظم فعالیت کاری خود را به تدریج از سر گرفته اند و تالش می کنند  مناطق مختلف چین ضمن مهار شیوع بیماری،

اقدامات پیشگیرانه تا حد امکان بر فعالیت تولید و زندگی مردم تاثیر نگذارد. در استان جیانگ سی نواحی قرنطینه در ورودی 

ه محل مهم ساخت و ساز است نیز شروع به حرکت آزادراه و بزرگراه لغو شده، ماشین کارخانه های منطقه دلتای رود مروارید ک

  .کرده است

وقتی که ماشین کارخانه ها شروع به کار کند، نگرانی جهانیان از بین می رود. در حال حاضر مقابله با شیوع بیماری نه تنها امر 

رده جهان، این یک رویارویی اولویت دار و شماره یک چین، بلکه وظیفه جهانی چین است. با وجود نگرانی عمیق و مشارکت گست

  .است که باید به پیروزی برسد، این نیز سهم مهم چین برای صلح، توسعه و شکوفایی جهان محسوب می شود

سفارت ایران در چین در حساب اجتماعی ویبو نوشت، پیروزی چین به معنای پیروزی جهان است. در جهان امروز کشورهای 

افع مشترک گسترده دارند، این بستری برای به وجود آمدن ایدئولوژی جامعه انسانی با مختلف ارتباط اقتصادی نزدیک و من

 .سرنوشت مشترک است. تنها در حالی که جهان عالی باشد، چین خوب می شود، اگر چین خوب باشد، جهان بهتر می شود

******** 

 

 چه چیزی از ویروس خطرناک تر است؟
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شجاعت و عزمی بی سابقه به مبارزه با  ، دولت و ملت یک میلیارد و چهارصد میلیونی چین با19پس از شیوع ویروس کووید 

روز در شهر ووهان استان هوبی دو بیمارستان تخصصی و چند بیمارستان صحرایی موقت  20این دشمن نامرئی پرداختند. ظرف 

احداث شد، هزاران پزشک و پرستار از سراسر چین به ووهان اعزام شدند و تعداد زیادی محموله کاالی پزشکی و درمانی به خط 

اند و بیرون نمیروند. های خود ماندهمقدم مقابله با شیوع بیماری رسید، صدها میلیون چینی به صورت آگاهانه و داوطلبانه در خانه

  .المللی در این زمینه شده استها و دستاوردهای چین برای مهار شیوع ویروس کرونا ، تبدیل به استاندارد جدید بینامروز، تالش

ای با انتشار کشورهای غربی همواره چین را به ناکارآمدی و پنهان کردن اطالعات متهم کردند، حتی عده اما عده قلیلی در

ای که برای امنیت و ویدیوهایی که منبع مشخصی نداشتند بدون رعایت اصول بازنشر تالش کردند با سوء استفاده از این حادثه

درباره نظام سیاسی چین بپردازند. برخی رسانههای تاثیرگذار جهان با چینی  نماییبهداشت عمومی جهان اتفاق افتاده است به سیاه

ها و خواندن این ویروس و محدود کردن شیوع آن به یک رویداد چینی، آشکارا بر چین تبعیض نژادی روا داشتند. چنین حرف

دهد که یر قرار داده است و نشان میها را نیز تحت تأثرفتارهایی عالوه بر آسیب رساندن به شهروندان چین، سایر آسیایی

  .خودبرتربینی و تبعیض ناشی از چنین رفتارهایی حتی از خود ویروس وحشتناکتر است

دستگاه پرورش » چندی پیش همسر نخست وزیر سنگاپور در واکنش به پیتر ناوارو، رئیس کمیته ملی تجارت آمریکا که چین را 

موارد مرگ ناشی از »های اجتماعی از این مقام آمریکایی انتقاد کرد و نوشت: د در شبکه)انکوباتور بیماری( خوانده بو« بیماری

را عاملی 19-ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا شیوع ویروس کووید« دهد؟شیوع آنفلوازای ب در آمریکا چه چیزی را نشان می

گزارش خود از ساخت دو بیمارستان هوا شن شان و لی برای بازگشت صنایع تولیدی به خاک آمریکا خواند. شبکه سی ان ان در 

های تخصصی ،تالش کرد ارزش و اهمیت این شن شان در ووهان، با نادیده گرفتن نیاز شدید این شهر به احداث بیمارستان

ه خود را های ویتنام به چین، تمام توجهای تازه تأسیس را زیر سئوال برد. صدای آمریکا هنگام پوشش خبری کمکبیمارستان

اندازی در روابط چین و ویتنام کرد و مدعی شد که چین هرگز از ویتنام تشکر نکرده است. یک کاربر ویتنامی معطوف به سنگ

اساس، بین ویتنام و کشورهای دیگر نفاق در رابطه با همین گزارش نوشت که صدای آمریکا همواره قصد دارد بر پایه ادعاهای بی

  "!او اِی یک رسانه واقعی نیست، ووهان قوی باش و دشمنی ایجاد کند، وی

های موجود گفت که دولت چین با اقدامات قاطع خود توانست تئودور آدهانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت بر اساس واقعیت

که آیا چین از او شیوع این بیماری را مهار کند و فداکارانه برای جهان زمان بخرد اما برخی خبرنگاران غربی از او پرسیدند 

ها را بزند؟! همانطور که آدهانوم نیز گفته، جامعه جهانی ضمن مقابله با شیوع ویروس باید انتشار شایعات و خواسته این حرف

هایی است زدن هایی و انگاخبار نادرست نیز مبارزه کند و در واقع بزرگترین دشمن جهان خود این ویروس نیست بلکه سیاهنمایی

  .ابل و دشمنی میان مردم جهان خواهد انجامیدکه به تق

و همکاری کشورهای  تفاوت نشستن نیازمند تالشما امروز به جای هراس افکنی نیازمند مبارزه با این ویروس هستیم، به جای بی "

  ".مختلف هستیم و به جای تفرقه و دشمنی نیازمند همبستگی و اتحاد هستیم

دشمن خطرناک با یکدیگر متحد شویم و نگذاریم هراس، شک و رفتارهای غیر منطقی ما را از هم جدا  ما باید برای مقابله با این "

 "!کند! امروز زمان گفتن حقیقت است و نه دروغ، زمان تکیه بر منطق است و نه هراس، زمان همبستگی است و نه دشمنی

******** 
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دید، دفاع از سالمت مردم و امنیت عمومی سراسر جهان مهمترین عاملیست که تصمیم با توجه به شیوع بیماری کروناویروس ج

گیرندگان چین در تنظیم سیاستها مد نظر قرار می دهند. کروناویروس جدید عالئم عفونی ندارد و از این رو قرنطینه منشاء شیوع 

ز تدابیر چین در قرنطینه و محدود کردن رفت و و قطع مسیرهای آن می تواند از سرایت و شیوع ویروس پیشگیری کند. هدف ا

  .آمد شهرهای منشاء شیوع کروناویروس جدید از جمله وو هان، پیشگیری مؤثر از سرایت سریع و شدید است

فوریه، شمار  19بهمن/ دلو،  30روز  24خوشبختانه با استقبال و درک شهروندان وو هان از این تدابیر و همکاری آنها، تا ساعت 

الیان جدید به کروناویروس جدید در خارج از استان هو بی چین در شانزدهمین روز متوالی کاهش یافت و تعداد مبتالیان در مبت

  .درصد تعداد کل مبتالیان را شامل می شود 1خارج از چین اکنون تنها حدود 

فت: تدابیر قرنطینه در مرکز شیوع بهمن گ 29مایکل رایان مسؤول طرح اضطراری سازمان جهانی بهداشت در نشست خبری در 

کروناویروس جدید باعث کاهش پیوسته شمار مبتالیان جدید شده است. روشهای راهبردی و تاکتیکی چین در مقابله با شیوع 

  .کروناویروس جدید درست بوده است

اساس نتایج محاسبه الگوی  سیلوی بریان رییس بخش آسیبهای بیماریهای واگیر سازمان جهانی بهداشت در این نشست گفت: بر

داده ها، تدابیر چین برای محدود کردن رفت و آمد مردم، شیوع کروناویروس جدید را در مناطق خارج از چین دو تا سه هفته 

  .کندتر کرده و پنجره زمانی بسیار گرانبهایی برای پیشگیری و مهار کروناویروس جدید در سایر کشورها فراهم کرده است

انه های غربی این ارزیابیهای عادالنه و حرفه ای را نادیده می گیرند. آنها با دیدگاه و پیشفرض مخالفت با چین، اما بعضی رس

توصیف « یکی از دامنه دارترین اقدامات کنترل جامعه در تاریخ»تدابیر پیشگیری و مهار بیماری در شهرها از جمله وو هان را 

ع بیماری کروناویروس جدید بسیار خیره کننده است و تجاوز علنی به منافع عمومی می کنند. این دیدگاه سیاسی در زمان وقو

  .سراسر جهان است

ویروسهای »در زمانی که جامعه جهانی برای دفاع از منافع عمومی مشترکاً تالش می کند، افرادی که به هر نحوی در حال انتشار 

 .هستند، متکبر و جاهل به نظر می رسند« سیاسی

******** 
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فوریه در نشست خبری آنالین ابراز امیدواری کرد  20اسفند/ حوت،  1گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه 

  .که جامعه بین المللی در کنار همکاری برای مقابله با کروناویروس جدید، با ویروسهای سیاسی نیز مقابله کند

نه های گروهی درغرب گفتند که کروناویروس جدید احتماال بخشی از برنامه جنگ در روزهای اخیر، برخی اشخاص و رسا

  .بیولوژیک چین است و این ویروس یکی از سالحهای بیولوژیکی است که از آزمایشگاهی در چین شیوع پیدا کرده است

اقدامی مسؤوالنه برای خود، بلکه گنگ شوانگ گفت: اکنون مردم چین در حال مقابله با شیوع کروناویروس هستند. این نه تنها 

مسؤولیت پذیری در دفاع از امنیت بهداشت عمومی جهان است. در چنین شرایطی انتشار گزارشهای هراس افکنانه از سوی 

  .اشخاص و رسانه ها، نه تنها غیراخالقی، بلکه جاهالنه است

ته اند که هیچ شاهدی در دست نیست که نشان دهد سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: مسؤوالن سازمان جهانی بهداشت بارها گف

کروناویروس جدید در آزمایشگاه تولید یا در روند تولید سالح بیولوژیک به وجود آمده است. کارشناسان معروف پزشکی در جهان 

 .پایه علمی ندارد نیز معتقدند که اظهارات درباره به اصطالح شیوع و فرار ویروس از آزمایشگاه یا تولید سالح بیولوژیک، هیچ

********* 

 

 سخنگوی وزارت خارجه چین: منظور از آزادی بیان انتشار مطالب تبعیض گرایانه است؟
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خبرنگار روزنامه وال استریت به نقض آزدی بیان متهم  3وزیر خارجه آمریکا چندی پیش چین را به دلیل لغو کارت خبرنگاری 

  .کرد
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وریه در این باره گفت: پمپئو همیشه دم از ف 20گنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه یکم اسفند/ حوت، 

آزادی بیان می زند. ولی آیا منظور آمریکا از به اصطالح آزادی بیان، انتشار گزارشهای تهمت آمیز علیه یک کشور و ملت و 

 خودداری از پذیرفتن اشتباه است؟ 

قای پمپئو مطرح می کند، آزادی بیان نیست. گنگ شوانگ در پاسخ آنالین به پرسشهای خبرنگاران خاطر نشان کرد: مسایلی که آ

روزنامه وال استریت تفسیرهای سیاهنمایی علیه چین منتشر و برای آنها از عناوین تبعیض گرایانه استفاده می کرد که مغایر 

واجه شد. واقعیت و اخالق حرفه ای بود. چنین اقداماتی ضمن تشدید حس نفرت مردم چین، با محکومیت جامعه بین المللی نیز م

می خواهم از آقای پمپئو بپرسم اگر شما تصور می کنید روزنامه وال استریت برای نفرت از دیگران آزاد است، همان دیگران 

 برای استفاده از حق واکنششان آزاد نیستند؟ 

کند و مسؤولیت  سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: چین امور مربوط به خبرنگاران خارجی را بر اساس قانون مدیریت می

 .انتشار گزارشهای ضد چین، نفرت پراکن، تبعیض گرایانه و سیاهنمای چین، بر عهده منتشر کنندگان است

******** 

 

 19 -نکات مهم و قابل توجه در پیشگیری از کووید
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)ویروس کرونا جدید( در ناحیه مسکونی امان باشند، ما باید چه کار کنیم؟ در چنین  19 -در صورتی که افردی مبتال به کووید

 و خانواده امان حفاظت کنیم؟  شرایطی چطور از خود

  !لطفا به نکات زیر توجه کنید

  .ما سواالت کاربران اینترنتی را جمع آوری کرده ایم و هفت سوال اصلی را انتخاب کرده و به آن ها پاسخ داده ایم

 وجود دارد؟ چطور پیشگیری کنیم؟  19هنگام استفاده از آسانسور، احتمال ابتال به کووید  -1

  .د ویروس هست، اما می توان از آلوده شدن به آن پیشگیری کردخطر وجو

" )نسخه چهارم( اشاره شده است: ویروس کرونا جدید بیشتر از طریق آئروسل ها )قطرات 19در "طرح تشخیص و درمان کووید 

  .بسیار ریز مایع و یا ذرات جامد( و همچنین از طریق لمس منتقل می شود

بسته است، در صورتی که با کسانی که ناقل این ویروس هستند در یک آسانسور باشید، احتمال آسانسور یک فضای کوچک و 

  .دارد به علت ترشحات بزاقی ناشی از سرفه، عطسه و صحبت کردن شخص مبتال، به این ویروس آلوده شوید

ریق لمس، به سایر اشخاص منتقل شود. در صورتی که این ترشحات به دکمه ها و یا دیواره آسانسور برسد، نیز احتمال دارد از ط

  .اگر شخص دوم در این حالت دست خود را به دهان، بینی و یا چشم خود بکشد، احتمال انتقال عفونت وجود دارد

اما، نگران نباشید! برای پیشگیری سه نکته را به خاطر بسپارید: هنگام استفاده از آسانسور، ماسک داشته باشید؛ دست خود را به 

  .تان نزنید؛ پس از بازگشت به خانه، بی درنگ دست های خود را بشوییدصورت

عالوه بر این ها، با استفاده از دستمال کاغذی، دکمه آسانسور را فشار دهید، این نیز روشی خوب برای پیشگیری از انتقال ویروس 

  .است

 در ناحیه مسکونی چطور؟ لمس تجهیزات و ابزار عمومی مانند نرده های پله ها و امکانات ورزشی  -2

بر اساس همان علل یاده شده، احتمال دارد ویروس بر روی سطح این ابزار و تجهیزات عمومی وجود داشته باشد که از طریق 

  .لمس منتقل می شود

را دست به طور خالصه، تا حد امکان به این گونه لوازم دست نزنید؛ و در صورت لمس، بینی، دهان و چشم خود را نمالید و فو

  .ها را بشویید
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هنگامی که مبتالیان تایید شده در خیابان ها و ناحیه های مسکونی نزدیک اعالم شود، استفاده از توالت عمومی هنوز هم امن  --3

 است؟ 

  !اساسا، امن است؛ اما باید به جزییات توجه کنید

چ کس نمی خواهد به چیزی در سرویس های بهداشتی و در توالت های عمومی احتمال انتقال با لمس وجود دارد. به هر حال، هی

توالت های عمومی دست بزند؛ اما گاهی چاره ای نیست و ممکن است قسمتی از لباسمان به جایی کشیده شود، در این صورت باید 

  .شستن دست ها و مراحل ضد عفونی برای لباس ها را انجام داد

  .جود دارد که الزم است در این محل هم ماسک داشته باشید عالوه بر این، انتقال از طریق آئروسل ها هم

در فضای بیرونی این احتمال وجود دارد که آئروسل ها روی موی سرمان قرار گیرد، پس اگر هر شب موهایمان را نشوییم،  -4

 ویروس به رختخوابمان منتقل می شود؟ 

  !خیلی نگران نباشید

وس سارس روی سطوح پالستیکی، شیشیه ای، موزاییک، فلز، پارچه و کاغذ، برای دو طبق نتیجه تحقیقات مبنی بر آن که "ویر

تا سه روز زنده می ماند"، می توانیم پیش بینی کنیم که ویروس روی موها هم می تواند برای دو تا سه روز زنده بماند. اما، به 

ده روی موها، بعد از یک ساعت دیگر آلوده علت آن که مو جذب کننده رطوبت و آب نیست، پیش بینی می شود قطرات چسبی

  .نباشد

 زباله های تولید شده از سوی بیماران مبتال و یا مبتالیان مشکوک باعث عفونت می شود؟  --5

احتمال دارد، اما درصد آن بسیار پایین است. زباله های تولید شده از سوی ناقالن ویروس اساسا تنها از طریق لمس به نفر دیگر 

  .ی شودمنتقل م

  :به همین سبب، پیشنهاد می کنیم

در هر زمان ممکن، با دقت دست ها را بشویید و یا یک بطری مایع شست و شودهنده الکل دار همراه داشته باشید که الزم به  (1

  .استفاده از آب نباشد

  .به چیزهای مشکوک دست نزنید (2

است که در سطل زباله را باز کنید، حتما از دستمال کاغذی یا یک بار هنگامی که زباله ای را دور می اندازید، اگر الزم  (3

  .مصرف استفاده کنید

ماسک های استفاده شده خود را باید داخل یک پالستیک بسته نگه داری کنید و داخل سطل آشغال بسته بیندازید و از خانه خارج  (4

  .کنید

  .دآوری کنید و از آن ها بخواهید مراقب خود و دیگران باشندصمیمانه به خدمتکاران نظافت بهداشت، نکات را یا (5

 هنگام بازگشت به خانه از فضای بیرونی، لباس های خود را چگونه ضد عفونی کنیم؟  -6

معموال، اگر با توده های خطرناک ارتباط ندارید، اگر به طور عادی لباس ها را عوض و شست و شو کنید؛ کافی است. اما در 

اقعا نگران هستید، می توانید با افشاندن الکل روی لباس، آن را ضدعفونی کنید. لباس های ضد عفونی شده را پشت صورتی که و

  .و رو کنید و در جریان هوای آزاد و باد قرار دهید

  .الزم به ذکر است: الکل قابلیت اشتعال دارد و باید دور از آشپزخانه و شعله آتش نگه داری شود

 ، دیگر از چه نوع موادی و امکاناتی می توانیم برای ضدعفونی استفاده کنیم؟ به جز الکل --7

  .با اشاره به تحقیقات درباره ویروس سارس در گذشته، چندین روش برای ضد عفونی لباس ها وجود دارد

  (دقیقه 90 – 30درجه سانتی گراد( و زمان الزم ) 75 – 56استفاده از دستگاه خشک کن با درجه هوای مناسب ) (1

 دقیقه  60تابش اشعه ماوراء بنفش به مدت  (2

 دقیقه  5قرار دادن در مایع ضدعفونی کننده با کلر برای  (3
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 آویختن در هوای آزاد به مدت سه روز  (4

 دقیقه  60قرار دادن زیر تابش نور خورشید به مدت بیش از  (5

******** 

 

 در کشور را اعالم کرد وزیر بهداشت ایران، کانون آلودگی ویروس کرونا

© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi 
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همکاری همدیگر در سراسر کشور، کرونا ویروس را مثل آنفلوانزا،  از جامعه پزشکی درخواست کرد با وزیر بهداشت ایران

 .جمع بشود

ها ، گفت: بررسیکرونا ویروسوزیر بهداشت ایران با اشاره به افراد مبتال به  سعید نمکی، به گزارش اسپوتنیک به نقل از مهر،

نشان داده است که این افراد هیچ سفری به خارج از کشور نداشته اند. بنابراین، باید گفت که کانون آلودگی در داخل کشور شکل 

 گرفته است.

. 

ردی که از جاهای آلوده می آیند یا با افراد آلوده بر اساس پروتکل سازمان جهانی بهداشت، باید موا وزیر بهداشت ایران افزود:

همکاری همدیگر در سراسر کشور، کرونا ویروس  وی همچنین از جامعه پزشکی درخواست کرد با اند، دنبال شود.تماس داشته

 را مثل آنفلوانزا، جمع بشود.

شور هستیم و ما را گرفتار کرده است، ادامه در ک Bنمکی با عنوان این مطلب که در حال حاضر در شرایط پیک آنفلوانزای نوع 

 تواند برای ما زحمت ایجاد کند.ای است که میداد: کرونا ویروس، پدیده

********* 

 

 ایران در مقابله با شدت شیوع کروناویروس از چین چه تجربیاتی خواهد آموخت؟

GMT+08:00 || 2020-02-22 

18:43:01        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

در خاورمیانه  در ژاپن و کره جنوبی موارد شناسایی شده ابتالء به کروناویروس به میزان چشمگیری افزایش یافته است. این ویروس

شیوع یافته و مخصوصاً وضعیت ایران بسیار جدی است، به طوری که ویروس از قم به تهران و گیالن و حتی خارج از کشور 

  .سرایت کرده است

شنبه  به گزارش رادیو بین المللی چین به نقل از ایرنا، کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت ایران روز

  .نفر رسید ۵نفر و تعداد افراد فوت شده به  ۲۸عداد مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در ایران به گفت: ت

یک مورد در کانادا و یک مورد در لبنان گزارش شد که گویا هر دو نفر چندی پیش به ایران سفر کرده  روز جمعه از سوی دیگر،

  .بودند

نی بهداشت روز جمعه در ژنو گفت: وضعیت شیوع بیماری ممکن است به هر تئودور ادهانوم ِگبِریِسوس مدیر کل سازمان جها

جهتی برود، باید در زمان قابل کنترل با کروناویروس جدید مقابله کرد. اگر در چنین زمان حساسی قاطعانه عمل نکنیم، با مسائل 

  .جدی روبرو خواهیم شد

https://ir.sputniknews.com/iran/
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http://ir.sputniknews.com/iran/20200221/5947303.html
http://ir.sputniknews.com/iran/20200221/5947303.html
javascript:copy2clip();
javascript:window.print()
javascript:window.print()
javascript:mailsome1()
javascript:mailsome1()
javascript:setsize(2)
javascript:setsize(-2)


48 
 

از زمان شیوع این بیماری در »صی با خبرگزاری تسنیم گفت: چانگ هوا سفیر چین در ایران روز جمعه در یادداشتی اختصا

چین، دولت و مردم ایران حمایت و کمکهای ارزنده ای به چین ارائه کرده اند. ما این دوستی را به خاطر سپرده ایم و آن را ارج 

مشابهی نسبت به مردم ایران داریم. نهیم. شیوع این بیماری در ایران نیز قلب مردم چین را متأثر کرده است و ما هم احساسات می

چین ارتباط و همکاریهای نزدیک خود را با ایران حفظ خواهد کرد؛ همکاری برای پیشگیری از سرایت این بیماری را تقویت و 

تالش خواهد کرد به منظور محافظت از سالمت مردم هر دو کشور و صیانت از امنیت سالمت عمومی در دنیا در اسرع وقت بر 

  «.این بیماری غلبه کند شیوع

همین روز گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری گفت چین به دقت اوضاع و تحوالت مرتبط با 

در ایران را رصد می کند. وی درگذشت بیماران ایرانی را تسلیت گفت و اظهار کرد: در مقابله با این  2019کروناویروس 

  .ایران ایستاده است بیماری، چین قاطعانه در کنار

در چین تقریبا یک ماه طول کشیده است.  2019ژانویه تا کنون مبارزه با کروناویروس  23از زمان قرنطینه شهر وو هان در 

چین جدیترین و کاملترین اقدامات را اتخاذ کرده و اکنون در این نبرد به ثمرات آشکاری دست یافته است. موارد افزوده شده در 

مورد در روز جمعه کاهش یافته است، موارد  400بهمن بود، به کمتر از  23مورد در  15152ر از اوج آن که سراسر کشو

مشکوک به سرعت پاک شده، موارد درمان شده به میزان باالیی افزایش یافته و در سه روز متوالی از موارد تازه شناسایی شده 

  .ر تابع مرکز شناسایی مورد ابتالء جدید گزارش نشداستان و شه 18ابتالء بیشتر شده است. روز جمعه در 

چین منافع کوتاه مدت را فدا کرد، با بهای عظیمی به طور همه جانبه جنگ ضد کروناویروس برپا کرد و این اقدام برای مهار 

 مات چین بگیرد؟ شیوع آن در کشورهای دیگر زمان ارزشمندی خرید. حاال ایران چه درسهایی می تواند در این زمینه از اقدا

در وو هان و مناطق دیگر استان هو بی که با وضعیت جدی روبروست، شدیدترین اقدامات مانند قرنطینه کامل شهر اجرا شده 

هزار کارمند دولتی به واحدهای مسکونی رفته و تحقیقات خانه به خانه را آغاز کرده اند تا هیچ خانواده و فردی  30است. بیش از 

سازوکار امدادرسانی استانها و شهرهای دیگر به مناطق مختلف استان هو بی تاسیس شد. بدین ترتیب با تمرکز نیرو  از قلم نیفتد.

و منابع مرغوب سراسر کشور، کمکهای هدفمند به استان هو بی سرازیر شده است. این اقدامات پشتیبانی نیرومندی برای کسب 

  .پیروزی در این نبرد فراهم کرده است

، کارمندان دولتی به خصوص اعضای حزب کمونیست چین در سطوح مختلف فوراً 2019آغاز نبرد علیه کروناویروس پس از 

بسیج شدند. آنان در این نبرد نقش پیشگام و الگو را ایفا کرده اند. مردم خودآگاهانه در خانه مانده اند و تا حد امکان بیرون نمی 

حتما ماسک می زنند و در همه جا دمای بدنشان اندازه گرفته می شود. آموزش دانستنیهای  روند، گاهی که به اجبار بیرون می روند،

  .پیشگیری و ضد عفونی در محلهای زیادی تعمیم پیدا کرده است

زمان کلیدی نبرد علیه کروناویروس مصادف با عید بهار در چین بود که بزرگترین جابجایی بشر در جهان صورت می گیرد؛ اما 

فراخوان دولت پاسخ دادند و دید و بازدید و گردهماییهای بزرگ خانوادگی را لغو کردند و به جای آن به شیوه های دیگر  مردم به

مانند تماسهای تلفنی و اینترنتی و ویچتی سال نو را به یکدیگر تبریک گفتند. بعد از تعطیالت عید بهار، شرکتها و ادارات دولتی 

  .دورکاری را به اجرا گذاشتند تا حتی االمکان از احتمال آلودگی و ارتباط انسانی کاسته شودمعموالً شیوه کار در خانه و 

جمعه روز انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران بود. در مکانهای رأی گیری افراد زیادی بودند، اما فقط تعداد کمی از آنان 

ه مردم ایران هنوز واقعاً با خطرات انتقال این ویروس آگاه نشده ماسک زده بودند. این پدیده نگران کننده است و نشان می دهد ک

اند؛ دولت ایران باید تبلیغات در این زمینه را تقویت بخشد. برعکس، اگر به خبرنگاران چینی نگاه کنیم، تک تک آنان اقدامات 

  .مراقبتی جدی را رعایت می کنند

د که احتماال برای مردم ناراحت کننده هم بود. شایعات نادرست خطرناکتر در زمان شیوع کروناویروس شایعات مختلفی به وجود آم

از خود ویروس است که باید به دقت مهار شود. به منظور نابودی این ویروس، بخشهای معتبر دولتی باید مسؤولیت پذیرتر باشند 

هر چه زودتر برکنار شوند؛ مردم باید هوشیار باشند؛ و اخبار و پیامهای حقیقی را به موقع منتشر کنند. مقامات ناکارآمد و تنبل باید 

  .اخبار کاذب جعل نکنند تا مورد سوء استفاده دشمنان و بیگانگان واقع نشود

کروناویروس چندان دور نیست و در کنار ما پنهان شده است؛ در این زمان ما انسانها که در کنار هم نفس می کشیم و سرنوشت 

وادث بهداشتی فوری و ناگهانی، هیچ کدام استثناء نیستیم. امیدواریم محافل مختلف ایران با دقت به این مشترکی داریم، در برابر ح

 .امر اهمیت دهند و به اتفاق مردم چین در این نبرد سخت هر چه زودتر به پیروزی نهایی برسند

********* 

 

 شرارتهای پشت توهم توطئه درباره کروناویروس
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اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

پی شیوع بیماری کروناویروس این سازمان نه تنها با  تدروس آدانوم گبریسوس مدیرکل سازمان جهانی بهداشت گفته است در

 .بیماری بلکه با شایعه پراکنان مبارزه می کند

فوریه دولت روسیه در پاسخ به شایعات درباره کروناویروس گفت وزارت بهداشت فدراسیون 21اسفند/ حوت،  2روز جمعه 

پیشنهادها درباره راههای موقت پیشگیری، معاینه و درمان »روسیه در پاسخ به شایعات اخیر گفت این وزارتخانه هرگز در سند 

  .به آزمایشگاهی و ساختگی بودن ویروس اشاره نکرده است« کروناویروس

این یکی از تازه ترین شایعات برای سیاهنمایی چین است اما به هیچ وجه آخرین مورد نخواهد بود. در پی شیوع بیماری 

در غرب هر روز شایعات بیشتری برای سیاهنمایی تالشهای چین در منهار بیماری تولید  کروناویروس در چین، عناصر ضد چین

  .می کنند

  .برخی سیاستمداران و رسانه های آمریکا در این کار پیشتاز بوده اند

س در چین در شاید برخی مخاطبان دیده باشند که تام کاتن نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا در همان ابتدای شیوع کروناویرو

  «.یک آزمایشگاه در شهر وو هان که تحت حفاظت شدید قرار داد، منشاء کروناویروس جدید است»یک برنامه تلویزیونی گفت: 

غیر از او بیل گرتز خبرنگار یکی از روزنامه های ناشناخته امریکا نیز در گزارش خود بیماری کروناویروس را به ارتش چین 

جنگ »تگو با استیو بنن که به مواضع شدیداً ضد چینیش معشهور است، در یک برنامه رادیویی از عبارت نسبت داد. او حتی در گف

  .استفاده کرد« بیولوژیک

عالوه بر شایعات، در غرب به تبعیض نژادی با استفاده از شیوعی کروناویروس نیز دامن زده شده است. رسانه هایی مانند والت 

  .را بار دیگر به اوج برساند« بالی زردپوستها»تبعیض نژادی آشکار منتشر و سعی کرد تا اندیشه استریت ژورنال مقاله ای با 

  .نامیده است« بیماری اطالعات»اما اینها اصال حیرت آور نیست و کامال تخیلی است، طوری که سازمان بهداشت آن را 

ه های این نوع توهمات توطئه جزو عناصر چین ستیز با عزم اگر کمی عمیقتر تحقیق کنیم متوجه می شویم تقریبا همه منتشر کنند

راسخ هستند. مثال تام کاتن همواره چین را در امور شین جیانگ و تبت مورد انتقاد قرار می دهد، بیل گرتز مقاالت ضد چینی 

  .دزیادی نوشته و استیو بنن هم در داخل آمریکا از هیچ تالشی برای تشویق دشمنی با چین دریغ نمی کن

به نظر این افراد، شیوع بیماری کروناویروس در چین امری قابل دلسوزی نیست، بلکه چیزی است که می توان از آن استفاده 

  .کرد

البته رفتارهای آنها علتی نگفتنی نیز دارد و آن این که تعداد زیادی از مردم جهان به این می اندیشند که چطور چین می تواند در 

میلیون کیلومتر مربع جلوگیری کند؛ آنها از سویی به این ظرفیت چین  9.6ترش بیماری در سرزمینی به مساحت مدتی کوتاه از گس

  .حسادت می کنند اما از سوی دیگر، کاری غیر از سیاهنمایی چین نمی توانند بکنند

چین می پردازند، نگرانی و هراس از سوی دیگر، هر چه سیاستمداران و رسانه های غرب بیشتر و شدیدتر به سیاهنمایی درباره 

  .آنها بیشتر لو می رود

در مقابل این رفتارهای غیراخالقی، در روزهای اخیر سازمان بهداشت جهانی و دانشمندان جامعه جهانی حمایت خود را از چین 

  .اعالم کردند

فوریه در مقاله ای مشترک  17بهمن/ دلو،  28محققان رشته بیماریهای همه گیر دانشگاه کلمبیا و سیدنی و برخی دانشگاههای دیگر 

  «.نشان می دهد کروناویروس جدید آزمایشگاهی نیست بلکه در روند طبیعی به وجود آمده است« ژنهای کلیدی»نوشتند که 

)کارد جراحی( شدیداً توهم « النست»فوریه در مجله معروف پزشکی  18دانشمند معروف دنیا در رشته بهداشت عمومی نیز 27

وطئه مصنوعی بودن کروناویروس جدید را محکوم کردند و نوشتند که این نوع سخنان غیر از تشدید نگرانی و خنثی کردن ت

  .تالشها برای مهار آن، نتیجه دیگری ندارد

  .برای غلبه بر بیماری کروناویروس، توسل به علم و فناوری، منطق و همکاری الزم است نه شایعه و تبعیض

********* 
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 کنند؟  یبه کرونا را فاش نم انیآمار مبتال رانیا گانیا همساچر

  22:43 - 1398اسفند  4یکشنبه  

مختلف، از  یصدها نفر در کشورها دیها و شاکه ده دیبه وضوح د توانی" متریی"تو ژهیبه و یاجتماع یهاگذرا به شبکه ینگاه با

 کرونا شده اند.  روسیومبتال به  ران،یو هم مرز با ا هیهمسا یجمله در کشورها

 

 ی_ علم العالم

کرونا اعالم نشده  روسیبه و انیهستند، تاکنون آمار مبتال میمق ینیهزار شهروند چ 250از  شیکه ب ه،یگزارش العالم، در ترک به

کوک به کرونا مش ایمنتشر شده که وجود چند مورد مبتال  هامارستانیب یکیاز  ییویدیو یاجتماع یهادر شبکه کهیاست، در حال

 نیا یمطرح شده و فعاالن مجاز انیدرباره اخبار مبتال یو پنهانکار مارستانیب نیدرباره اسم ا یها. اظهارنظردهدیرا نشان م

 است؟ دهیرس هیکرونا به ترک روسیو ای?" آKorona Virüsü Türkiye'ye sıçradı mı: "انددهیسوال را پرس

مورد مبتال،  13 انیبسنده و اعالم کرده است که از م روسیو نیبه ا انیط به ذکر آمار مبتالامارات فق کهیدر حال گر،ید یسو از

 ییشناسا روسیو نیبه ا یقطع ینفر مبتال 50کم کشور دست نیدر ا دهدیوجود دارد که نشان م یاخبار اند،افتهینفر بهبود  3

 نفر است. 18 هایاند و شمار فوتشده

اخبار آن را افشا  هامارستانیب یاند ولمبتال شده روسیو نیها نفر به ااز آن است که ده یپاکستان حاکاز  دهیاخبار رس نیهمچن

کشور از فوت  نیبهداشت ا ریاند. همزمان، وزفوت کرده روسیو نیبه ا انیاز مبتال یها، شمارگزارش نیطبق ا ی. حتکنندینم

 داده است.اند، خبر بازگشته نیکه از چ یپاکستان انیدانشجو

 ییدر کشورها روسیو نیبه ا انیاز مبتال یهادر شبکه یریاست و خبرها و تصاو نگونهیا زیدر ترکمنستان و افغانستان ن تیوضع

 اند.سکوت کرده بارهنیمنتشر شده است که در ا

 ریتداب یا اعالم کرده و در حتبر اثر آن ر هایو فوت روسیو نیبه ا انیکامل آمار مبتال تیبا شفاف رانیاست که ا یدر حال نیا

 اتخاذ کرده است. روسیو نیا وعیاز ش یریجلوگ یبرا یارانهیشگیپ

موضوع را القا  نیا یمختلف یهادارند با روش یهستند سع یعربستان سعود یمال تیتحت حما ژهیوکه به ییهارسانه ان،یم نیا در

در  روسیو نیبوده که ا ییکشورها نیجز اول یکه عربستان سعود یحال کرونا هستند در روسیو کره منشأ و رانی، ا نیکنند که چ

در رده آخر قرار  رانیکرونا، ا روسیدچار به و یکشورها یبنداست. در واقع بر اساس رتبه هگذاشت یبرجا یقربان یآن شمار

 کیو لبنان)  رانیامارات، ا ا،یتالیا ،یاشغال نیفلسط کا،یکره، آمر ،یعربستان سعود ن،یشرح است: چ نیبه ا یبندرتبه نیدارد. ا

 به کرونا(. نشدهیقطع یمورد مبتال

********* 

 

 رس ابدی از چینایی هات

© REUTERS / Jason Lee 

 تحلیل و مقاالت

 دریافت لینک کوتاه14:16 03.02.2020

 

این سخنان به ناپلئون اول نسبت داده می شود.  -واب بیدار شود، پس دنیا خواهد لرزید" اگر یک اژدهای زرد یک روز از خ"

"قشون کثیف زرد از آسیا" را به زوال امریکا، و حتی اروپا، جای که اصالً چینایان وجود نداشت متهم میکردند و از آنها مانند 

 .آتش می ترسیدند. و اینک ترسهای گذشته غرب دوباره زنده شدند

)آلمان( می نویسد، منازعه در روابط با کانسرن چینی  Die Welt( در مقاله منتشره در نشریه Peter Dittmarپتر دیتمار )

نوشت: " سر انسان برای تایپینگ ها )شرکت ( بار دیگر ترس از "خطر زرد" را برانگیخت. کارل مارکس Huawei) "هواوی"

https://af.sputniknews.com/opinion/
https://af.sputniknews.com/economy/201908093743872
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علیه خاندان منچوریا و دولت نو آسمانی چین منجر گردید  1864-1850سیاسی که به قیام مردمی سال های -کنندگان جنبش مذهبی

 تبصره مدیریت مسوول( از یک کرم بیشتر ارزش ندارد." –

این سخنان به ناپلئون اول نسبت داده می شود. اما این عبارت  -زید. "اگر اژدهای زرد یک روز از خواب بیدار شود، دنیا خواهد لر

نشان دهنده نگرانی غرب در رابطه با خاور دور است. در نیمه دوم قرن نوزدهم، آن را در مفاهیمی مانند "خطر زرد"، "کابوس 

ان به عنوان یک هیوالی خاور دور فقط زرد"، "اشباح زرد"، "تهدید زرد" و غیره بیان می کردند. این مربوط به چین است. جاپ

 در آستانه قرون ظهور میکند.

 

این ترس های آخرالزمان از برداشت های اروپایی ها و امریکایی ها در جنگ های تریاک و همچنین قیام فرقه تایپینگ در چین 

میلیون نفر را گرفت،  30تا  20 در کشور به شدت جریان داشت و جان 1864تا  1851ناشی میشدند. این جنگ داخلی که از سال 

 به کارل مارکس دلیل این اظهارات را به دست داد: " سر انسان برای تایپینگ ها ارزش بیش از یک کرم ندارد."

به خاطر که "به مثابه جبران خسارات تایپینگ ها در طول سه روز اول پس از گرفتن شهری که ساکنان آن وقت کافی برای فرار 

د، آزادی عمل کامل جهت هر نوع خشونت علیه باشندگان اعم از زنان و دختران دریافت می کردند." اما توضیحات به موقع نداشتن

این وحشت ها براساس اطالعات دست دوم یا سوم استوارند. در واقع، اطالعات بسیار کمی در مورد آنچه که در چین در خارج 

 اشت.از پایتخت و شهرهای بندری اتفاق می افتد، وجود د

 

در کشورهایی که چینی ها به عنوان نیروی کار نقل مکان مینمودند، اوضاع متفاوت بود. آنها به مثابه نیروی ارزان کار، آماده 

کار در مزارع شکر سوماترا و جاوا، و همچنین در مزارع کشاورزی کالیفرنیا و ساخت راه آهن بین قاره ای در ایاالت متحده 

کردند که برای پول کمتری نسبت به بومیان کار کنند و همین امر باعث کاهش درآمد مردم بومی شد. اما بودند. چینی ها موافقت 

 در عین حال، از برکت پیوندهای خانوادگی و قومی، آنها توانستند برخی از صنایع دستی را بطور عملی انحصار کنند.

هزار چینی کشته شدند که مسوولیت  10ساس معلومات موثق، "قتل عام در باتاویا" رخ داد. برا 1740به همین دلیل، در سال 

در ایاالت متحده  1870سقوط شدید قیمت قند را بردوش آنها گذاشتند. وضعیت مشابهی در دوران به اصطالح رکود طوالنی سال 

یا صنعتگر بودند، مقصر ایجاد شد. "گروه های کثیف زرد از آسیا" به دلیل سقوط اقتصادی غرب امریکا، جایی که چینی ها کارگر 

 شناخته شدند.

. 

در کتاب خود در مورد مهاجرت چینی ها به مناطق مختلف جهان نوشت: "تعداد وحشتناک جمیعت  1876فردریش راتزل در سال 

این ملت به دیدن توانایی های آن در روشنی این امر کمک می کند که در برابر طبایع برانگیخته تمثال" کابوس زرد "، هجوم 

 غیرقابل برگشت مغوالن مجسم می شود."

نویسندگان دیگر نیز درباره تعمیم نمودن هشدار می دادند: "پیش از این، فرانسوی ها ما را به جوشاندن خون ما مجبور می ساختند، 

ایی که ما را حاال این خطر امریکایی است که ما در برابر آن می لرزیم، یا انترناسیونال سرخ و طالیی است، گاهی خرس اسالوی

، خطر سیاه و نصواری به Hereroبه خوردن تهدید می کند، یا شامار انگلیسی است که ما را خفه خواهد کرد. پس از جنگ علیه 

در ویانا، مردم با کمال خوشی به یک دیگر قصه را حکایت میکردند که گویا سفیر چین  1873وجود آمد. " در نمایشگاه جهانی 

به او مهربانی نموده بود، پیشنهاد کرده که سندی را درست کند که از او در صورت که اگر کدام روزی به به کدام فرانسوی که 

 پاریس اردوی چین وارد شود، دفاع کند.

این « راجع به خطر زرد در روشنی تاریخ»( ، در تحقیق خود Fritz Freiherr von der Goltzفریتز فایرهر فون دره گلتز)

و «. " در هر صورت، ما، آلمانی ها ملتی هستیم که برای آن کدام خطر زرد به کمترین سطح وجود داردنظر را ابراز کرد:

(، آن را در کتاب خود بنام "آیا Wichard Graf von Wilamowitz-Moellendorfمولندورف )-ویشارد گراف فون ویالموویتز

ر زندگی اجتماعی و سیاسی ما دو پدیده وجود دارد که بیشتر کدام خطر زرد وجود دارد" واهی نامید. همانطور که وی نوشت، "د

. جنبش حفظ صلح". اما نژاد زرد، به نظر وی "متحد 2. سوسیال دموکراسی و آنارشیسم، 1نشان دهنده زوال نژاد سفید است: 

 طبیعی تمدن آلمان در تقابل با تمدن سالوی است".

یت خود را از دست داد. این فقط در فیلم های هالیوود به وجود آمد، جایی پس از جنگ جهانی اول، تزس "خطر زرد" عموماً اهم

 که دکتر فو مانچو و شخصیت های مشابه تاریک دوروی شرور با چشم های تنگ بازی می کردند.
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دید زرد" ، این وضعیت فوراً تغییر کرد. اکنون جاپان به واقعی ترین "ته1941اما پس از حمله جاپان به پرل هاربر در دسامبر 

تبدیل شده است. و از آنجا که امریکایی مداخله جاپانی ها را مستثنی نه ساختند، اکثر جاپانی هایی که در ایاالت متحده زندگی می 

 کردند تحت شکنجه قرار گرفتند، باوجود آن که تابعیت امریکایی داشتند.

********* 

 

 ین پیشینۀ مرگ و میر ناشی از کروناویروس در چافزایش بی

 صدای دری امریکا ۱۳۹۸, ۲۴دلو 

 

 

 

 .نفر دیگر به این بیماری خبر دادند ۱۵۰۰۰نفر دیگر در اثر ابتال به کروناویروس و ابتالی  ۲۵۴مقامات چینی از جان باختن 

ین درگذشته دلو( شمار بیمارانی که در اثر ابتال به کروناویروس در چ۲۴فبروری ) ۱۳های چینی گفتند که تا روز پنجشنبه مقام

 .هزار نفر افزایش یافته است ۶۰نفر رسیده و شمار مبتالیان در آن کشور به  ۱۳۶۷اند به 

این در حالیست که مقامات صحی چین یک روش تشخیصیه جدید با طیف وسیع را برای تشخیص کروناویروس در والیت هوبی 

 .به کار بردند

موجب شد تا بیجینگ سه مقام ارشد والیت هوبی را از وظایف شان شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان والیت هوبی چین، 

 .برکنار کند. این اقدام چین در پی انتقاد مردم از شیوۀ رسیدگی این مقامات به شیوع این مرض واگیر بوده است

در ابتداً این مقامات  گویند که این مقامات نتوانستند به اسرع وقت و موثرانه در مقابل این ویروس جدید عمل کنند.منتقدین می

گفته بودند که خطر انتقال این ویروس از یک شخص به شخص دیگر بسیار کم و یا هیچ ممکن نیست، اما بعداً اظهارات آنان 

 .نادرست ثابت شد

ی های آن شهر بیش از حد مملو از بیماران و مبتالیان کروناویروس شده، تسهیالت صحگویند که شفاخانهباشندگان ووهان می

کم بوده و حتا داکترانی که در ابتدا در مورد خطرات این ویروس صحبت کرده بودند، از طرف پولیس به اتهام ترویج شایعات 

 .توبیخ شدند

می فنگ، سخنگوی کمیسیون ملی صحت چین گفته است که برای سرعت بخشیدن تشخیص و تداوی مریضان، یک پالن تشخیصیه 

تطبیق میشود که بر اساس آن مریضان به اسرع وقت تشخیص شده و از شدت مرض و  و تداوی تجدید نظر شده در هوبی

  .بالخره مرگ و میر جلوگیری خواهد شد
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خواهد که در تاریک جسریویک، سخنگوی سازمان جهانی صحت به اسوشیتدپرس گفته است که این سازمان از چین می

: "درک ما این است که روش جدید تشخیصیه نه تنها واقعات تایید گزارشدهی کروناویروس، وضاحت بیشتر داشته باشد. او گفت

 ."دهدشده در البراتوار بلکه واقعات تشخیص شدۀ کلینیکی براساس عالیم و نزدیکی با مریضان را نیز نشان می

قامات صحی برند تا با مدر همین حال گروهی از متخصصین سازمان جهانی صحت از روز دوشنبه به اینسو در چین به سر می

 .چین از نزدیک کار کنند

ها در ویتنام به دلیل شیوع کتلوی کروناویروس در یک روستا در شمالغرب پایتخت آن کشور که ده قرار یک گزارش دیگر، مقام

 .هزار باشنده دارد، رفت و آمد را ممنوع اعالم کرده اند

واقعه دیگر کرونا ویروس در کشتی کروز قرنطین شده در  ۴۴مقام های وزارت صحت جاپان هم روز پنج شنبه اعالم کردند که 

 .مسافر و عمله دارد ۳۷۰۰رساند. این کشتی نفر می ۲۱۸بندر یوکوهاما تشخیص شده که تعداد مبتالیان را به 

در یکی از بازارهای شهر ووهان که به شکل غیر قانونی غذاهای  ۲۰۱۹باور بر این است که کروناویروس اواخر دسمبر 

یایی را به فروش می رساند، شیوع یافت و سپس به سرعت، این ویروس کشنده گسترش یافت و حال وقایع آن در کم از کم در

 .کشور دیگر شناسایی و ثبت شده است ۲۴

های گسترش این ویروس سبب شده است تا بسیاری از کشور های جهان شهروندان شان را از چین بیرون کنند و بسیاری شرکت

 .روازهای خود را به صورت موقت به چین به حالت تعلیق آورده اندهوایی، پ

تاکنون تداوی مشخص یا واکسینی برای وقایۀ این ویروس تولید نشده است، اما داکتران بر مراعات نمودن حفظ الصحه به ویژه 

ورت مشاهده کردن اعراض و ثانیه تاکید کرده عالوه می کنند که در ص ۲۰استفاده از ماسک، شستن دست ها با صابون برای 

 .عالیم این بیماری که مشابه به سرما خوردگی است؛ در اسرع وقت نزد داکتر مراجعه شود

*********** 

 

 خبرگزاری تسنیم: "کرونا" و دروغ بزرگی که به مردم ایران، چین و جهان گفته شد

GMT+08:00 || 2020-02-24 

14:00:08        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

یران و در مجموع بین المللی چین به نقل از تسنیم ، مستندات و شواهد قوی متعددی وجود دارد که مردم چین، ا  به گزارش رادیوی

اند و یک دروغ بسیار به آنان " دچار یک بازی سیاسی و اقتصادی بسیار کثیف شده19-مردم سراسر جهان درباره بیماری "کووید

  .گفته شده است
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در گزارش تسنیم آمده است، شواهد بسیاری وجود دارد که موج ترس و تبلیغات گسترده جهانی درباره "ویروس کرونا" بیش از 

که به خاطر کشندگی این ویروس باشد، دالیل اقتصادی و تجاری دارد و برنده اصلی این جنگ تبلیغاتی سنگین، تا به امروز آن

  !ایاالت متحده آمریکا بوده است

زار ه 2اند تا به امروز کمتر از از دست داده« 19-کووید»تا کنون تعداد کل کسانی که در کشور چین جان خود را در اثر ابتال به 

میلیون نفر جمعیت دارد. در سوی دیگر تعداد بیمارانی که در اثر ابتال  400نفر بوده؛ آن هم در کشوری که یک میلیارد و  500و 

است و این در حالی است که جمعیت  هزار نفر بوده 61 2018و  2017های کنند تنها در سالبه آنفلوآنزا در آمریکا فوت می

  !!ستمیلیون نفر ا 330آمریکا 

خبرگزاری تسنیم در گزارش خود نوشت: در همین رابطه، زینب بهرامی؛ دانشجوی اپیدمیولوژی مهندسی محیط زیست و سالمت 

افکنی پرده چرایی هراسدانشگاه کیوتوی ژاپن، یادداشتی را در اختیار تسنیم قرار داده که خواندن آن برای اشراف بیشتر به پشت

  :تدرباره کرونا بسیار مهم اس

خصوص های وضعیت سالمت و بیماری در یک جامعه و جهان، بهام اپیدمیولوژی، علم آمار و تحلیل دادهمن پزشک نیستم؛ رشته"

خواهم از دریچه رشته گیر و شایع است؛ پس من اطالعات پزشکی در مورد ماهیت و عملکرد کرونا ندارم اما میهای همهبیماری

  .خودم در موردش صحبت کنم

بته برای این یادداشت، مشورت کاملی با یک پزشک متخصص کردم که این روزها بیمارستانش میزبان افراد مشکوک به کرونا ال

عنوان پزشک داوطلب به یک کشتی تفریحی پر از های دکتر تاکایاما را خواندم که بههای ویروسی است همچنین گزارشو بیماری

  .افراد آلوده به کرونا رفته است

ها( دارد؛ این سازمان تقریباً مادر علم آمریکا )مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری CDC شگاه ما همکاری نزدیکی با سازماندان

سایت کننده مفاد درسی و تحقیقاتی رشته سالمت عمومی است و من اطالعات مربوط به این یادداشت را از وباپیدمیولوژی و تهیه

  .گذارماین سازمان می

ماهی که ویروس کرونا مطرح شده، شهر بزرگ ووهان قرنطینه شده و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، چند  2د طی حدو

نفر و در سراسر  2500ها در کشور یک میلیارد و نیمی چین، کمتر از اند اما تعداد کشتههزار نفر به این ویروس آلوده شدهده

خاطر ضعف نبوده بلکه استرس های چینی بهر توموکی )همکارم( تعداد زیادی از فوتیجهان، بسیار بسیار پایین است. )به گفته دکت

کنند و وحشت بسیار باال سیستم ایمنی بدن افراد را از کار انداخته بوده است!( البته بسیاری از کشورها از جمله ژاپن سعی می

  (.دهندخاطر حفظ منافع اقتصادی، آمار و اطالعات دقیق به افکار عمومی نبه

 2های این ویروس کشنده و پرسروصدا در سراسر چین و جهان، کمتر از بیشترین تعداد کشته WHO و CDC پس طبق گزارش

  .هزار کشته بوده است

نظر شما ویروس آنفلوآنزا فقط در سه ماه اخیر، در کشور آمریکا چند کشته داشته؟ صد نفر؟ هزار حاال برویم سراغ آنفلوآنزا؛ به

  !هزار نفر؟ خیرپنجنفر؟ 

 میلیونی آمریکا، چند ده 330آمریکا در چند ماه اخیر، فقط و فقط در کشور  CDC به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق گزارش

  !دلیل ابتال به آنفلوآنزا ثبت شده استهزار مرگ به  16تا  12میلیون مبتال و بین 

درصد از افراد  های کرونا، طبق گزارش دکتر تاکایاما، فقط یکد اما کشتههای آنفلوآنزا از هر طیف سنی هستندانستید کشتهمی

 شوند؟ ای را شامل میهای زمینهمسن و دارای بیماری

نکرده مرگ، با تماس با یک آمریکایی، در مقایسه با ابتال به کرونا و تماس با  دانستید احتمال ابتالی شما به آنفلوآنزا و خدایمی

 برابر است؟  فرد آلوده، چند دهیک چینی یا هر 

اما با وجود این، آیا پروازهای آمریکا محدود شدند؟ آیا آمریکا قرنطینه شده است؟ آیا کسی جرأت اعتراض به این وضعیت را 

  !دارد؟

کلی لوآنزا را بهتر آنفاند تا مردم خطر بزرگتر و جدیهای دنیا حواس مردم را به کرونا منعطف کردهگفته دکتر توموکی، رسانهبه

  !فراموش کنند

قدر بزرگ و قوی است که اگر زمین بخورد، عالوه بر باز شدن راه برای غرب، بسیاری از  دانستید اقتصاد چین آنآیا می

اند و سعی کشاند؟ مردم و دولت ژاپن تازه متوجه خطر شدهاقتصادهای آسیا، از جمله همین ژاپن را به ورشکستگی و نابودی می
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های چینی در تمام دنیا و ژاپن سقوط کرده است و کنند هیجان کاذب کرونا را کنترل کنند، گرچه خیلی دیر است؛ آمار توریستمی

  .دلیل نبود چین، پر از خسارت و ضرر خواهد بودهای المپیک برای ژاپن بهاین یعنی زنگ خطر جدی؛ بازی

یکا چیست؟ مگر این بیماری دارو ندارد؟ دارد! اما چون آمریکا یکی از بدترین میرهای ناشی از آنفلوآنزا در آمرو اما علت مرگ

ها قدر وحشتناک است، گاهی خانواده هایی مثل استفاده از آمبوالنس آنهای خدمات درمانی و بیمه در جهان را دارد و هزینهسیستم

  .توان استفاده از این خدمات و یا رفتن به بیمارستان را ندارند

های کاندیداهای آمریکایی برای ارائه خدمات پزشکی و آمریکا را دوباره نگاه کنید! وعده CDC گزاری تسنیم نوشت: آمارخبر

را نیز همین طور)!( همه این موارد در حالی است که نظام سوسیالیستی ویژه چین، تمام مردم را بدون استثنا « بیمه برای همه»

نظر من مردم چین، ایران و در کل سراسر جهان درباره کرونا، دچار یک بازی سیاسی و تحت پوشش بیمه قرار داده است! به 

  ".انداقتصادی بسیار کثیف از سوی آمریکا شده

********* 

 

 ممکن امریکا منشاء ویروس کرونا باشد

© REUTERS / Kyodo 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه (24.02.2020 22:54اخرین تجدید 22:47 24.02.2020)

 

 .گمان می رود که ایاالت متحده امریکا منشاء اصلی ویروس کرونا باشد

ها درباره منشاء این بیماری خطرناک زنیاند، در حقیقت بر اثر ویروس کرونا جان داده باشند، گمانهامریکا بر اثر آنفوالنزا مرده

 .را تقویت کرده است

ر این گزارش که در وبسایت گلوبال تایمز و همچنین گلوبال ریسرچ منتشر شده، آمده است: این گزارش بالفاصله موجب شد که د

 .های اجتماعی چینی اینگونه منتشر شود که منشاء این بیماری احتماال در امریکا بوده استدر شبکه

هی جاپان نوشت که دولت امریکا احتماال در درک این امر تانوان بوده در حین حال، گلوبال تایمز به نقل از شبکه تلویزیونی آسا 

بنابر این گزارش، مرکز کنترل و پیشگیری از امراض واگیر  .که این ویروس تا چقدر در خاک امریکا شیوع داشته است

نوع مشابهی از مرض آنفوالنزا فبروری اعالم کرد که به دلیل ویروس کرونا، آزمایش افرادی را که به  14سی( امریکا در دی)سی

به هر حال بنا  .تی، آغاز خواهد کردآنجلس، سن فرانسیسکو، سیاتل، شیکاگو و نیویارک سیهای لسمبتال هستند را در آزمایشگاه

اند ونا بودهاند مبتال به ویروس کربر گزارش تلویزیون آساهی، هنوز معلوم نیست آیا کسانی که در امریکا در اثر آنفوالنزا جان داده

 .یا خیر

های اجتماعی چین درباره وجود احتمال توطئه مطرح هایی را در فضای شبکهزنیبنا بر گزارش گوبال تایمز، این ماجرا گمانه

در شهر ووهان چین برگزار شده بود. یکی از کاربران چینی در این  2019های جهان )سیزم( در اکتوبر های ارتشکرد. بازی

ها در ویروس ایجاد شده و آن را مرگبارتر اید هیئت امریکایی این ویروس را به ووهان آورده باشد و برخی جهشباره نوشت: ش

 .کرده و موجب شده که امسال شاهد شیوع گسترده باشیم

. 

تالش برای یافتن  المللی درشناسان بینالملل در دانشگاه فودان شانگهای نیز در این باره گفت که ویروسشن یی، استاد روابط بین 

ها شرکت کنند اما منشاء این مرض از جمله احتمال نهادهای اطالعاتی هستند. از شهروندان نیز خواسته شده فعاالنه در این بحث

)نام ویروس کرونا( برای همه روشن است. پنهان کردن  19-شن گفت: عالئم و مسری بودن ویروس کووید .به طریق منطقی

  .کن استمنشاء این مرض غیرمم

ها و شواهد تکیه کنند.گلوبال تایمز نوشت: این شیوع وی از مردم و افکار عمومی خواست در اینگونه موارد بیشتر بر واقعیت

های روشن و دقیقی ارایه کنند. گزارش ها باید گزارشها است و رسانهبیماری امتحان بزرگی برای بسیاری از نهادها و سیستم

تر در امریکا جدی 19-دارد که کوویدکند که خوانندگان را به این تصور وا میاز عبارات مبهمی استفاده میتلویزیون آساهی عمال 

  .شوداز آن چیزی است که عنوان می

https://af.sputniknews.com/world/
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مورد از ابتال به ویروس کرونا در امریکا از سوی مقامات امریکایی تأیید شده است. برخی گزارشات خبری نیز حاکی  35تاکنون 

اند، احتمال دارد این ویروس به همه جوامع امریکا شیوع پیدا کرده و که مقامات طبی امریکا روز جمعه عنوان کردهاز آن است 

 .موجب تعطیلی مکاتب و کسب و کارها شود

********** 

 

 بار با برند کرونا!  نیا یهراس رانیا

  15:15 - 1398اسفند  6سه شنبه  

 

 یاسی/ س رانی_ ا العالم

 :خبر

 

سطح  نیشده و در باالتر یجهان یترندها نیصدرنش ریاخ یهفته ها یکرونا ط وعیمربوط به ش یکه اخبار و گزارش ها یلحا در

 یبا عنوان کرونا یدیرا با نشان جد یهراس رانیا یمیکوشد تا پروژه قد یمشکوک م یانیقرارگرفته، جر یاز توجهات رسانه ا

 و برجسته کند. ایاح یرانیا

 

 :لیتحل

با  سهیسطوح در مقا نیدر باالتر یعلم پزشک گاهیبه لحاظ سالمت و البته جا رانیا یاسالم یراف دوست و دشمن جمهوراعت به

قابل توجه هست که دشمنان  یو سرعت نفوذان در سطح بیها از کرونا و ضر یمنطقه قرار دارد اما حجم نگران یکشورها گرید

 وادارد. نیشیحصول مقاصد و اهداف ناکام پ یرا به سوءاستفاده از آن برا شانیو ا کند قیآن تشو ییرا بر تمرکز و بزرگنما رانیا

اخبار  نیشود اما جالب آن است که در اغلب ا یم یمنطقه رسانه ا یاز ابتال به کرونا در کشورها یکه هر ساعت اخبار یحال در

 یدر برخ یافراد مبتال در هر کجا از منطقه حت ایفرد  نکهیبرجسته شود و آن ا اینکته اوال اضافه و ثان کیشود  یکوشش م

 هستند! رانیاشکال مربوط به ا زا یخارج از منطقه به شکل یکشورها

 شهیدر مهار و ر یرانیو عزم جزم مسئوالن ا یمعضل پزشک نیها در دفع و تسلط بر ا یرانیا ینظر از اعتماد به نفس باال صرف

چند  می. فراموش نکندینما یم زیتامل برانگ اریبر دو کشور لبنان و عراق بس ژهید به ومعان یرسانه ها یغاتیآن، تمرکز تبل یکن

شد و البته با  یریگیعراق و لبنان پ رانیا یدورکردن قلوب ملت ها یو اقسام تالش ها برا انواعاست در دو کشور مذکور  یماه

 نبرد. ییراه به جا یناکام

مشارکت  یاز کاهش احتمال یهراس چیبدون ه یبس که در شب انتخابات پارلمان نیهمدر مهار کرونا  رانیاعتماد به نفس ا در

 اعالم شد. روسیو نیابتال چند نفر به ا ،یمردم

در تسلط  یقیتوف کایامر یها میحال تحر نیدر منطقه قرار دارد و در ع یدرمان سمیتوجهات تور یامروزه در کانون جد رانیا

 یو البته ب یلیبا برند کرونا حلقه تکم یهراس رانیرسد ا ینداشته است به نظر م گانشیو همسا رانیا نیماب یکامل بر روابط ف

 آن نداشته باشد. نیشیجز حلقات شکست خورده پ یاست که سرنوشت یهیمعروف باشد و بد یهراس رانیا یپروژه نخ نما تیخاص

 یهدفمند با موضوع کروناست. توجه به سواالت یغاتیورد تبلتوجه به برخ رانیاز ا یمنف یساز ریتصو نینکات قابل تامل در ا از

با پاکستان و افغانستان  نیچ یبرمرزها یعدم کنترل جد هیتواند راهگشا باشد. اول چگونه ممکن است در سا یم شتریشرح ب نیبه ا

باشند؟ چگونه  رانیاز ا روسیل ومعدود حام انیمبتال نیمعدود باشد و هم ا اریدو کشور بس نیدر ا ابه کرون انیهم تعداد مبتال

 یباشد؟ چرا تنها فرد مبتال رانیمسئله متوجه ا نیباز ا نیها با چ یمتعدد ترک ها و امارات ییرغم ارتباطات هوا یممکن است عل

 یساز ریجز تصو یحاصل چیکه به نظر ه یپاسخ یسواالت ب نیاز ا یاریشود؟ و بس یمنتسب م رانیبه ا نیگزارش شده در بحر

 کنند. ینم بیرا تعق گرید یمقصود یهراس رانیحلقات ا لیاز تکم رینداشته غ یرا درپ رانیاز ا ینفم

********* 
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  رانیدر ا« کرونا»پامپئو درباره  انهیجوسخنان مداخله

  20:28 - 1398اسفند  6سه شنبه  

متهم « کرونا» یماریرا به پنهان درباره ب رانیا هانیجومداخله یکردن سخنان انیشنبه تالش کرد با بروز سه کایخارجه آمر ریوز

 کند. 

 

 کای_ آمر العالم

 ری، وز«پامپئو کیما»مورد انتقاد قرار گرفته، « کرونا» روسیدر مبارزه با و یریتدبیب لیامروز به دل کایکه دولت آمر یحال در

 طرح کرده است. م رانیدر داخل ا روسیو نیدرباره ا انهیجومداخله یکشور سخنان نیخارجه ا

را پنهان  یاتیجزئ روسیکروناو وعیممکن است درباره ش رانیکه ا« به شدت نگران است»متحده  االتیشنبه گفته اروز سه پامپئو

 کرده باشد. 

را سانسور  یها و متخصصان پزشکشد پکن رسانه یهم استفاده کرد و مدع نیحمله به چ یفرصت برا نیاز ا کایخارجه آمر ریوز

 است.  کرده

و با  ندیرا بگو قتیحق روسیدرباره کروناو دیبا رانیهمه کشورها از جمله ا»خود گفت:  یدر ادامه ادعاها کایخارجه آمر ریوز

 «کنند. یهمکار یالمللنیب یامدادرسان یهاسازمان

آزادانه صحبت  دهدیه ماجاز یو پرسنل پزشک ینگاران خودش و خارجبه روزنامه نیاگر چ»شد:  یهم مدع نیدرباره چ پامپئو

 «.گرفتندیقرار م یبه مراتب بهتر تیدر وضع رسیمقابله با چالش کروناو یملل برا ریو سا نیچ یهاکنند، مقام قیو تحق

، «دونالد ترامپ»از  کایآمر یدموکرات مجلس سنا ندهی، نما«چاک شومر»مطرح شده که امروز  یپامپئو در حال یادعاها

 کرونا انتقاد کرد.  روسیدر مقابله با و یبرنامگیب لیبه دلکشور  نیا جمهورسیرئ

 تریدر توئ اشیدر شناسه کاربر یامیشنبه پامروز سه روسیبا ترامپ بر سر برنامه مقابله با کروناو شیهادر ادامه جدل شومر

 منتشر کرده است. 

که من  کندیرا مطرح م هیگال نیا یغاتیتبل لیبه دال دارد فقط بنا انیچاک شومر گر»نوشته بود:  ترشیقبل در توئ یلحظات ترامپ

 کردمیم یابودجه نیدالر بودجه درخواست کنم. اگر درخواست چن ارذدیلیم ۲.۵ روسیمقابله با کرونا و یبرا یجهت آمادگ دیبا

. گفتمیمن درست م. آمدیکارم وضع کردم هو خوشش نم یکه من در ابتدا یمسافرت یهاتیممنوعچه خبر است؟ او از  گفتیم

 «است. تیکفایاو ب

 جمهورسیو نامناسب رئ زیانگمن از درخواست بودجه رقت»در جواب ترامپ نوشت:  تیتوئ نیبعد از ا قهیدق ۳شومر  چاک

شت در بهدا یجهان تیامن میندارد. او ت روسیمقابله با کروناو یبرا یااو اشاره کردم؛ برنامه یتیکفایترامپ انتقاد نکردم. به ب

نفر  کی یدرصد کاهش دهد و حت ۱۶را تا  یماریب یریشگیرا منحل کرده، قصد دارد بودجه مرکز کنترل و پ یمل تیامن یشورا

 «نکرده است. نییکرونا تع روسینظارت بر مقابله با و یرا برا

 فارس

********* 

 

 ساخت واکسن کرونا ویروس در چین
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اند و قصد دارند آن را آزمایش های چین گزارش دادند که پژوهشگران این کشور واکسن خوراکی کرونا ویروس را ساختهرسانه

 .کنند

کرونا ویروس شده اند. آنها واکسن نموده اند که موفق به ساخت  چین اعالم به گزارش اسپوتنیک؛ دانشمندان دانشگاه "تیانجین"

، چها دوز از این واکسن را روی خود امتحان یکی از استادان دانشگاه "تیانجین"  گویند که این واکسن را آزمایش نموده اند می

 بسرعت تولید انبوه خواهد شد. کرده مشخص شده است که استفاده آن روی بیماران عوارض جانبی نخواهد داشت. این واکسن 

 همچنین گزارش شده پژوهشگران در آمریکا هم واکسنی ساخته و قرار است آن را آزمایش کنند.

ها طول بکشد این واکسن خطر بودن این واکسن مشخص نیست و ممکن است ماهها، اثربخشی یا بیزمایشبا این حال زمان انجام آ

 در سطح وسیع در دسترس باشد.

های الزم در مورد ایمنی واکسن و تأثیرگذاری آن انجام شود که طی تولید و ثبت یک واکسن مراحل مختلفی دارد و باید آزمایش

 ه طول می کشد.کردن همه این مراحل چند ما

کشور  30ویروس کرونا نخستین بار حدود دو ماه پیش از شهر ووهان چین شیوع پیدا کرد و تا کنون خارج از چین در نزدیک به 

ومیر آن هم به بیش از دو هزار نفر و آمار مرگ 77جهان به ثبت رسیده است. شمار مبتالیان به این ویروس در چین به بیش از 

 سیده است.نفر ر 300هزار و 

-COVIDمورد مرگ بر اثر ابتال به ویروس جدید کرونا موسوم به  150گوید طی یک روز بیش از کمیسیون ملی بهداشت پکن می

در چین ثبت شده است. این میزان تلفات در یک روز از ابتدای شیوع کرونا در چین در روزهای پایانی ماه دسامبر تا کنون  2019

 سابقه نداشته است.

مورد بیشترین موارد شناسایی شده ابتال به ویروس کرونا را دارد. در ایران تا سوم ماه  150یان کشورهای اروپایی ایتالیا با در م

اعالم شده که بیشترین تلفات در یک کشور، به جز چین است. وزارت بهداشت ایران همچنین  کروناحوت هشت مورد مرگ بر اثر 

دهند آمار واقعی بسیار بیشتر باشد. به گزارش آخرین مورد ابتال به کرونا خبر داده اما کارشناسان احتمال می 43شناسایی از 

 نفر رسیده است. 12و شمار قربانیان به  47خبرهای رسیده شمار مبتالیان به ویروس کرونا به 

********* 
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نقل از ایرنا، تدابیر دولت چین طیف گسترده ای از اقدامات پزشکی، بهداشتی، به گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین به 

  .سیاسی، تجاری و اقتصادی را شامل می شود که هر یک به نوبه خود برای تحقق هدف ریشه کن کردن کرونا موثر بوده است

میلیون نفر را در این  ۶۰غاز کرد و دولت چین از ابتدای شیوع ویروس، کار قرنطینه شهر ووهان و سپس کل استان هوبی را آ

استان در قرنطینه اجباری قرار داد همزمان محدودیت هایی برای عبور و مرور در سطح شهر در نظر گرفته شد، از جمله این 

  .که اعالم شد خودروهای شخصی حق تردد ندارند

هر سراسر چین از جمله پکن قرنطینه شدند و مردم ش ۸۰در این میان مجتمع های مسکونی نه تنها در این استان بلکه در بیش از 

  .فقط از یکی از درهای مجتمع حق ورود داشتند و غریبه ها نیز نمی توانند وارد محوطه شوند

تعطیلی فوری مدارس، دانشگاه ها و تمامی مراکز آموزش عالی از دیگر اقدامات دولت چین بود و هنوز نیز بیانیه ای برای زمان 

  .ها منتشر نشده است بازگشایی آن

بسیاری از پروازها نیز متوقف شد و کشورهای دیگر نیز پروازهایشان را به چین متوقف کردند، ضدعفونی کردن خیابان ها، 

  .معابر و متروها و مراکز عمومی و سم زدایی از آسمان از دیگر اقدامات دولت بوده است

اکز تفریحی و فروشگاه های بزرگ تعطیل شدند و سالن های سینما بسته شد دولت همچنین تجمعات را ممنوع کرد. بسیاری از مر

در بعد پزشکی نیز اقدامات گسترده ای صورت گرفت. دولت تحقیق برای ساخت واکسن را در دستور کار قرار داد. آزمایش های 

  .خت واکسن هستندفراوانی نیز روی حیوانات انجام شده است و در بسیاری از استان ها پزشکان به دنبال سا

برای درمان بیماران از صدها نوع دارو استفاده شده است و تالش برای ساخت داروی موثر همچنان ادامه دارد و حتی پزشکان 

موفق به ساخت پالسمای خون از خون بیمارانی شدند که تحت درمان قرار گرفته اند؛ طوری که ضریب مرگ و میر و ابتال در 

  .اهش یافته است و به جز مرکز شیوع، بقیه مناطق وضعیتی با ثبات داردسراسر چین به سرعت ک

توزیع ماسک و تجهیزات پزشکی در کانون شیوع از دیگر اقدامات دولت بوده است. چین همکاری گسترده ای با سازمان بهداشت 

به شهرهای مختلف، از جمله  جهانی داشته و به سرعت اطالع رسانی کرده است. کارشناسان چینی و سازمان بهداشت جهانی

  .ووهان اعزام شده اند. تحقیقات درباره منشا بیماری هم در جریان است. دانشمندان به دنبال ساخت داروی موثر و واکسن هستند

 همچنین شماری از مقام هایی که سهل انگاری کرده و باعث شده بودند تا تدابیر کنترلی و پیشگیری موثر نباشد، از کار برکنار

  .شدند. دولت چین در زمینه سیاسی نیز اقدام کرده و ضمن برکناری مقام های سهل انگار، ده ها نشست برگزار کرده است

نخست وزیر چین، ریاست بسیاری از نشست ها را بر عهده داشته و تذکرها « لی که چیانگ»رییس جمهوری و « شی جین پینگ»

  .ه اندو توصیه های الزم را به مسووالن مربوط داد

در بخش تجاری و اقتصادی نیز دولت در تالش است تا اساس اقتصاد را حفظ کند، کمک های مالی، اعطای وام و اجرای سیاست 

  .های پولی فعال از جمله این اقدامات است

جی، کاهش مالیات و عوارض برای شرکت های چینی، اجرای سیاست های مالی حمایتی، تثبیت تجارت و سرمایه گذاری خار

دادن اعتبارات برای تجارت خارجی و اجرای طرح های داخلی و خارجی از دیگر برنامه های اقتصادی و تجاری در مواجهه با 

  .کرونا است

در جنوب چین که به دلیل شیوع  یی وو دولت در اقدامی حمایتی اعالم کرده است، هزینه برگشت تجار و بازرگانان خارجی مقیم

  .ترک کرده اند را پرداخت خواهد کردکرونا این منطقه را 

همزمان، مسووالن ارشد چین گفته اند که اهداف اقتصادی و اجتماعی به پیش سوق داده می شود، برنامه فقرزدایی ادامه می یابد 

  .و از ثبات اجتماعی و اقتصادی حراست می شود

  .ا حمایت کرده استدولت چین همچنین از ماکائو، هنگ کنگ و تایوان برای مبارزه با کرون

*********** 

 

 ویروس کرونا: بیمار صفر کیست و آیا یافتن او مهم است؟

 سیبیفرناندو دوآرته بخش جهانی بی
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 ها برای یافتن "بیمار صفر" شروع شده است تالش 

ای یافتن "بیمار صفر" نیز شروع شده ها برهمزمان با افزایش تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در چین و بقیه کشورها، تالش

بر سر منشاء ویروس کرونای جدید بین مقامات چینی و کارشناسان اختالف نظر وجود دارد. اصل این اختالف نظر نیز به است. 

 گردد.هویت "بیمار صفر" باز می

 "بیمار صفر" کیست و چرا مهم است؟

 

به بیماری ویروسی یا میکروبی آلوده شده باشد. شناسایی این شخص از این  شود کهبیمار صفر به نخستین انسان بیماری گفته می

 تواند اطالعات مفیدی درباره شیوه، مکان و دلیل انتقال عامل بیماری به انسان در اختیار بگذارد.لحاظ مهم است که می

 کند.های جدید در آینده ایفا میع بیمارییافتن پاسخ برای این مسائل نقش مهمی در جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران و شیو

 بیمار صفر ویروس کرونا که بود؟

 دانیم.پاسخ کوتاه این است که نمی

دسامبر کشف شده بود و خیلی از موارد بعدی این  ۳۱مقامات چینی ابتدا گفته بودند که نخستین مورد ابتال به ویروس کرونا روز 

 شد.ن شهر ووهان در استان هوبی مربوط میبیماری عفونی به بازار حیوانات و آبزیا

شده در چین درصد موارد کشف ۸۲دهد که حدود این منطقه مرکز شیوع این بیماری است و آمار دانشگاه جان هاپکینز نشان می

 و دیگر کشورها در اینجا متمرکز بوده است.
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 سی یا میکروبی آلوده شده باشدشود که به بیماری ویروبیمار صفر به نخستین انسان بیماری گفته می .

کند که نخستین های صورت گرفته توسط پژوهشگران چینی که نتایجش در مجله پزشکی لنست منتشر شده است ادعا میاما بررسی

 کشف شده بود و هیچ ارتباطی هم با این بازار نداشت. ۲۰۱۹دسامبر  ۱شخص مبتال به این ویروس روز 

سی چینی گفته است که این بیمار بییمارستان جینینتان و یکی از نویسندگان این مقاله، به بیوو ونجوان، از پزشکان ارشد ب

 پیرمردی مبتال به آلزایمر بود.

به گفته دکتر ونجان "محل زندگی او فاصله خیلی زیادی با آن بازار داشت و به خاطر بیماری آلزایمر هم اصوال از خانه بیرون 

 رفت."نمی

دادند که دو نفرشان هیچ ارتباطی با این گوید که سه نفر دیگر نیز در روزهای بعد عالئم این بیماری را نشان میاو در ادامه می

 بازار نداشتند.

نفر "به نوعی با  ۲۷بیماری که در ابتدای شروع بیماری در بیمارستان بستری شده بودند،  ۴۱گویند که از البته پژوهشگران می

 اند."هاین بازار در تماس بود

به گفته سازمان بهداشت جهانی، محتملترین فرضیه این است که نقطه شروع انتشار این ویروس آن بازار بوده باشد و ویروس به 

 احتمال زیاد از یک حیوان زنده به انسان منتقل شده باشد و سپس هم از انسان به انسان دست به دست شده باشد.

 

 اری در ابعاد بزرگ شود؟تواند باعث شیوع بیمآیا یک نفر می

 بود. ۱۹۷۶بزرگترین مورد از زمان کشف این ویروس در سال  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۴های شیوع بیماری ابوال در غرب آفریقا بین سال

به گفته سازمان بهداشت جهانی، بیش از یازده هزار نفر جان خود را از دست دادند و بیش از بیست و هشت هزار نفر نیز بیمار 

 شدند.

 کشور پخش شد، از جمله ایاالت متحده، اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا. ۱۰از دو سال ادامه پیدا کرد و در بیش 

گویند که ها میپسری دو ساله در کشور گینه. آن -گیری دانشمندان این بود که شیوع این بیماری از یک نفر آغاز شده است نتیجه

ها برای یافتن ها بوده است به ویروس ابوال مبتال شده بود. آنی که محل زندگی خفاشاو احتماال در حین بازی در تنه توخالی درخت

 ها به این نتیجه رسیدند.بیمار صفر به روستای محل زندگی این پسربچه رفته بودند و با گرفتن نمونه و صحبت با محلی
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 پسری دو ساله در کشور گینه -ه بودگیری دانشمندان این بود که شیوع بیماری ابوال از یک نفر آغاز شدنتیجه

 ترین بیمار صفر تاریخ به "ماری حصبه" معروف بودنمادین

به  ۱۹۰۶احتماال نخستین "بیمار صفر" تاریخ ماری ملون بود که به خاطر نقشش در شیوع بیماری حصبه در نیویورک در سال 

 ماری حصبه معروف شد.

 کرد.ت کرده بود و در خانه ثروتمندان به عنوان آشپز کار میاو که اصلیتی ایرلندی داشت به آمریکا مهاجر

گفتند که او ناقلی سالم است شدند. پزشکان میکرد، ساکنانش به حصبه یا همان تب روده مبتال میای که کار میماری در هر خانه

 دهد.کسی که با وجود داشتن میکروب هیچ عالمتی از بیماری نشان نمی -

 گویند.کننده" میها "راندمان" باالتری در پخش بیماری دارند. به این افراد "ابرپخشدهد بعضیکه نشان میمدارک زیادی هست 

 ومیرش هم ده درصد بود.کرد و نرخ مرگدر آن زمان بیماری حصبه ساالنه هزاران نفر را در نیویورک آلوده می

 آید؟چرا خیلی از دانشمندان از این عبارت خوششان نمی

 Gettyشر عکسحق ن

ImagesImage caption شدند کرد، ساکنانش به حصبه یا همان تب روده مبتال میای که کار میماری در هر خانه 

خیلی از کارشناسان حوزه سالمت عقیده دارند که شناسایی نخستین مورد بروز بیماری کار درستی نیست، چرا که ممکن است به 

 قربانی کردن آن شخص منجر شود.پخش اطالعات غلط درباره بیماری و 

گیری ایدز به اشتباه به عنوان "بیمار صفر" معرفی شد. احتماال در طول تاریخ با یک مثال معروف مردی است که در جریان همه

 به انتشار ویروس ۱۹۸۰هیچ بیماری به اندازه گایتان دوگاس، مهماندار همجنسگرای کانادایی، بدرفتاری نشده است؛ او در دهه 

 وی در ایاالت متحده متهم بود.آیاچ
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صورت گرفت نشان داد که  ۲۰۱۶اما سه دهه بعد دانشمندان اعالم کردند که او نخستین بیمار نبوده است. پژوهشی که در سال 

 از منطقه کارائیب وارد آمریکا شده بود. ۱۹۷۰وی در اوایل دهه آیویروس اچ

 

 گیری ایدز ابداع شد.ر جریان همهخیلی اتفاقی د نکته جالب این است که عبارت بیمار صفر

 

 خیلی از کارشناسان حوزه سالمت عقیده دارند که شناسایی نخستین مورد بروز بیماری کار درستی نیست. 

فرانسیسکو آنجلس و سانهای آمریکا هنگام بررسی شیوع این بیماری در شهرهای لوسمحققان مرکز پیشگیری و درمان بیماری

 برای اشاره به بیمارانی "خارج از ایالت کالیفرنیا" استفاده کرده بودند، از جمله گایتان دوگاس. Oاز حرف  ۱۹۸۰یل دهه در اوا

 دیگران اما به اشتباه فکر کردند که این حرف در واقع عدد صفر است و اینگونه بود که "بیمار صفر" ایجاد شد.

گفته بود: "بیمار صفر به موضوع  ۲۰۱۶هنگام چاپ نتایج این پژوهش در سال پروفسور اولیور پایباس، از دانشگاه آکسفورد، 

شود خیلی جالب است. ای که در این پژوهش درباره او مطرح میصحبت در مباحث مربوط به شروع ایدز تبدیل شده است و نکته

علمی ندارد و واقعا مایه تاسف است که  اما جذابیت این روایت اهمیت چندانی ندارد، چیزی که مهم است این است که اصال مبنای

 هویت این شخص برمال شده بود."

********** 

 

 مصوبه جدید مجلس چین به منظور تکمیل ممنوعیت خوردن حیوانات وحشی

GMT+08:00 || 2020-02-27 

18:29:45        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

javascript:copy2clip();
javascript:window.print()
javascript:window.print()
javascript:mailsome1()
javascript:mailsome1()
javascript:setsize(2)
javascript:setsize(-2)


64 
 

 

کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین اخیرا طرحی به منظور تکمیل ممنوعیت تجارت غیر قانونی و خوردن حیوانات وحشی 

  .را به تصویب رساند

اد قانونگذار چین، شکار، تجارت، حمل و نقل و خوردن حیوانات وحشی، اعم از آن که در حیات وحش طبق این مصوبه جدید نه

  .رشد کرده یا پرورش شده باشد، ممنوع است

نیز در یکی از مقاله « طبیعت»یک ضرب المثل چینی می گوید: بیماری از طریق دهان وارد بدن می شود. مجله علمی معروف 

آشکار  2004تا  1940اشاره کرد، از میان بیماری های مشترک انسان و حیوان که در فاصله زمانی  2008های خود در سال 

  .درصد از حیوانات وحشی به انسان منتقل شده است 71.8شده بود، 

 در بدن حیوانات وحشی انواع زیادی باکتری و ویروس وجود دارد که در بدن انسان موجود نیست. این باکتری ها و ویروس ها

قاعدتا با جامعه بشری کاری ندارد و نوعی تعادل ظریف بین آن ها و انسان حفظ شده است. اما اگر این تعادل شکسته شود، ویروس 

هایی که در بدن حیوانات وحشی موجود است به انسان منتقل می شود و در نتیجه انسان را به ویروس های جدید مانند ابوال، سارس 

  .و مرس آلوده می کند

عت کشاورزی معاصر کامال می تواند به نیازهای انسان در مصرف خوراک مغذی و خوش طعم پاسخ دهد، اما هنوز هم صن

  .گروهی افراد بر اثر کنجکاوی یا تفریحات ناسالم و جلب توجه، به چشیدن گوشت حیوانات وحشی عالقه دارند

ن کرده که بر اساس آن، اعم از آن که حیوانی در حیات وحش اکنون نهاد قانونگذار چین مصوبه روشنی درباره این مساله تدوی

رشد کرده یا پرورش شده باشد، یا در حال انقراض بودن یا نبودن حیوانات وحشی، هر نوع شکار، حمل و نقل، تجارت و خوردن 

  .آن ها ممنوع است

ایی ناپذیر است. امید است افراد بیشتری به جامعه جهانی تدریجا پی برده است، سالمتی انسان از سالمتی حیوانات و طبیعت جد

  .اهمیت احترام و دوستی با حیوانات و طبیعت پی ببرند

********* 
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 کارشناس چینی: شیوع کروناویروس جدید در چین به معنای آن نیست که منشاء ویروس چین بوده است
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16:39:56        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 های دستگاه تنفس و عضو آکادمی مهندسی چین دراسفند، جونگ نان شان پزشک متخصص بیماری 8فوریه  27روز پنجشنبه 

یک نشست خبری گوانگ جوئو اعالم کرد اولین موارد ابتال به ویروس کرونای جدید در چین مشاهده شد اما این به معنای آن 

  .نیست که منشاء این ویروس نیز چین بوده است

ویت همکاری وی در اشاره به شناسایی موارد متبال به کروناویروس جدید در ژاپن و کره جنوبی بر اشتراک گذاری تجربیات و تق

مشترک در پیشگیری و مهار آن تأکید کرد. وی افزود که ژاپن و کره جنوبی در هنگام شیوع بیماری در چین، از ما حمایت کردند 

  .و ما نیز آن را فراموش نمی کنیم

لل زیادی دارد و این کارشناس چینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آلوده شدن مجدد افراد به ویروس پس از درمان گفت: این امر ع

تر از آلوده شدن نمی توان تعریف قطعی از آن کرد. وی پیشنهاد کرد که مردم همچنان در خانه خود را قرنطینه کنند. چرا که مهم

  .مجدد در واقع آلوده کردن دیگران است

صد این بیماری ها از حیوانات در 80وی همچنین عنوان کرد که با توجه به بیماری های واگیردار حاد در چند دهه گذشته، حدود 

  .به چین منتقل شده است

********* 

 

 سرماخوردگی، گریپ و پنیومانی نو کرونا ویروس را چگونه تشخیص کرد؟

© Sputnik / Vladimir Smirnov 

 تحلیل و مقاالت

 دریافت لینک کوتاه15:58 28.02.2020

. 

در روزنامه ژیمین ژیباو )چین( گفته شده، کرونا ویروس به سرعت در سراسر جهان گسترش می یابد. چه کاری باید انجام داد، 

اگر سر و گلو درد میکنند و بینی مسدود شود؟ آیا این را میتوان عالئم معمول ابتال به عفونت کروناویروس محسوب نمود؟ 

یتوان سرماخوردگی و انفوالنزا را از ذات الریه ناشی از نوع جدید کرونا ویروس متمایز نشریه چینی معلومات داد که چگونه م

 .ساخت

 سرماخوردگی چیست؟

عالئم: التهاب بینی، آبریزش بینی و عطسه، فقدان درجه حرارت روشن بدن، عدم تأثیر واضح بر وضعیت جسمی و اشتها، عدم 

مبتالیان به سرماخوردگی صدمه به دستگاه تنفسی فوقانی مشاهده میشود، سردردی شدید، درد مفاصل و ناراحتی عمومی. در 

 تهدیدی برای زندگی انسان وجود ندارد.

. 

یک عفونت حاد تنفسی ویروسی ناشی از ویروس های انفلوانزا نه تنها بر دستگاه تنفسی فوقانی تأثیر می گذارد، بلکه باعث عفونت 

ذات الریه منجر می شود. آنفلوانزا اغلب در زمستان و بهار گسترش می یابد؛ انفلوانزا  دستگاه تنفسی تحتانی نیز می شود که به

 وجود دارد. Bو  Aنوع 

درجه یا بیشتر افزایش یابد.  39عالئم: مبتالیان به انفوالنزا عالئم و تب شدید دارند و یک تا دو روز دمای بدن آنها می تواند تا 

ردردی، ضعف، کاهش اشتها می کند. برای افراد مسن، کودکان و افراد چاق، زنان باردار و بیمار مبتال به انفوالنزا احساس س

 مبتالیان به بیماری های دیگر، انفوالنزا می تواند باعث ذات الریه شدید و حتی مرگ شود.

 عالئم ذات الریه ذات الریه ناشی از نوع جدیدی از کروناویروس چیست؟
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 سرفه ، لرز و ضعف مشاهده می شود.ی ، فقط دمای بدن پایین ، در بیماران با نوع خفیف بیمار

در بیمارانی که در سه تا پنج روز اول ابتال به بیماری شدید قرار داشته باشند، افزایش دما، سرفه و ضعف فزاینده مشاهده می 

افرادی که شکل شدید بیماری دارند، شود، اوضاع به تدریج بدتر می شود و به ذات الریه و حتی پنومونی شدید تبدیل می شود. در 

تنفس تسریع می شود، نارسایی تنفسی رخ می دهد، برخی از اندام ها آسیب می بینند. بدتر شدن وضعیت بعدی احتماالً نیاز به 

وارد حمایت از سالمتی از طریق دستگاه تنفس یا سیستم پشتیبانی از زندگی دارد. این یک شکل شدید از بیماری کشنده است. در م

، پیشرفت تدریجی بیماری مشاهده می شود. در هفته دوم، وضعیت بیمار به طور جدی بدتر كروناویروسعفونت با نوع جدیدی از 

 می شود.

 چگونه درجه حرارت باال را تعیین کنیم؟

 است 37.3بدن بیش از  در حالت آرام، دمای

 38 - 37.3 -درجه حرارت پایین 

 39 - 38.1 -درجه حرارت قلب 

 41 - 39.1 -درجه حرارت باال 

 41باالتر از  -درجه حرارت فوق العاده باال 

 در صورت سردردی، آبریزش بینی، سرفه و گلودردی چه باید کرد؟

در منزل قرار داشته باشید، به ساختارهای الزم مطابق با قوانین محلی  ، شما باید در قرنطین38درجه سانتیگراد  38در دمای زیر 

خبر دهید و بر تغییرات نظارت کنید. مطابق دستورالعمل، می توانید ایبوپروفن یا داروهای دیگر مصرف کنید. اگر وضع تان بدتر 

 درجه باال رود، پس باید به شفاخانه بروید. 38شود، ابتدا الزم است با یک مرکز طبی در محل زیست تماس بگیرید. اگر دما از 

 اند، درد شکم و اسهال وجود دارد؟اگر عالئم واضحی از تب وجود نداشته باشد، اما به بدن آسیب می رس

در حال حاضر، در بین عالئم اصلی عفونت با نوع جدیدی از کوروویروس، باید جهاز هاضمه ناراحت کننده ذکر شود. با اسهال، 

ر قرنطین خانگی قرار داشته باشید، به غذا توجه کنید، محلول شور یا شکر بیشتری بنوشید. اگر وضع تان بدتر شود، شما باید د

 باید به بیمارستان بروید.

 آیا در صورت بروز تب و گرفتگی قفسه سینه، باید بیمار در خانه تحت نظارت قرار گیرد؟

اشد، باید بسیار هوشیار باشید و به اسرع وقت به بیمارستان بروید. بهتر است اگر تب باال با احساس تشنج در قفسه سینه همراه ب

قفس سینه MRI پای پیاده به نزدیکترین مرکز طبی )با ماسک، بدون استفاده از آسانسور( مراجعه نمود، انجام آزمایش خون، انجام 

 و غیره ضروری اند.

 که در آنها عالئمی ناراحتی وجود ندارد، چه باید کرد؟ کرونا ویروسدر صورت تماس با بیماران مشکوک به 

روز در انزوا بمانند، به طور عمده جهت نظارت بر تغییرات دمای بدن. الزم است درجه حرارت  14توصیه می شود که به مدت 

روز، باید با نزدیکترین مرکز طبی خود  14دازه گیری شود. در صورت بروز تب و سرفه در طی در بعد از ظهر و عصر ان

 تماس بگیرید.
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های خطر را در کشورهای مختلف و حتی در کشور ما به طبق گزارش ایرنا، افزایش تعداد موارد ابتال به ویروس کرونا زنگ

  .تواند در پیشگیری موثر واقع شودی نکات در مورد آن میرو شناخت و رعایت برخصدا درآورده است و از این

هاست که هفتمین خانواده بزرگی از ویروس« کرونا»بر اساس بروشورهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

یم گوارش و در چین پیدا شد؛ عالیم ابتال به این ویروس شامل تب، سرفه، کوتاهی تنفس، عال« ووهان»رده جدید آن در شهر 

  .موراد شدید، عفونت ریه ) پنومونی(، سندرم تنفسی حاد شدید و نارسایی کلیه است

های احتمالی انتقال آن از طریق انتشار از راه هوا، تماس نزدیک با پذیر و راهانتقال این ویروس به صورت فرد به فرد امکان

  .انسان مبتال و دست زدن به وسایل آلوده میسر است

ها و ویروس آنفلوانزاست؛ یعنی از تماس های انتقال کوروناویروس جدید همانند سایر کوروناویروساساس اطالعات فعلی راه بر

های تنفسی )عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان، از راه قطره

  .شودها بسیار توصیه میکرر دستوشوی ممدت طوالنی( است بنابراین شست

 های پیشگیری چیست؟ راه

ها با آب و صابون به طور مداوم و در هر وشوی کامل دستهای پیشگیری نیز توجه به مواردی ساده است که شامل شستراه

نگام سرفه و عطسه با زمان، خودداری از دست دادن و روبوسی کردن با افراد دارای عالیم تنفسی، پوشاندن دهان و بینی خود ه

آلوده به چشم، بینی و دستمال یا قسمت باالی آستین، رعایت فاصله حداقل یک و نیم متری از افراد بیمار، پرهیز از تماس دست

پز و خودداری از تماس شده در محیط، مصرف نکردن مواد غذایی نیمدهان خود، خودداری از رهاکردن دستمال کاغذی مصرف

  .ی و وحشی استبا حیوانات اهل

قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام اعم از گوشت و سایر محصوالت مانند مرغ، ماهی، میگو، گوسفند بعد از تمیز کردن و قطعه

اید، بالفاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد و گاو، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده

  .ته اکیداً خودداری کنیدغذایی پخ

وشوی کامل با هایتان را قبل از شستشود بنابراین دستویروس کورونا، عمدتاَ از راه دهان، بینی، چشم و گوش وارد بدن می»

  .«آب و مایع دستشویی، به این چهار قسمت بدن نزنید

بار به مدت نیم دقیقه با دقت بشویید اگر مایع یا ژل  هایتان را با آب ترجیحا گرم و مایع دستشویی و هرهر روز چندین بار دست»

  .«ضدعفونی کننده هم بزنید، بهتر است

های عمومی مانند مترو، اتوبوس، تاکسی، بانک، خیابان و خود یک مایع ضدعفونی کننده کوچک داشته باشید تا در محیط همراه»

  .«هایتان را ضدعفونی کنیدتماس با افراد و اشیاء، دست غیره که دسترسی سریع به آب و مایع دستشویی ندارید، بعد از

المقدور چند متری از او دور شوید، چون تان را ببندید و حتیاگر نزدیک شما، کسی سرفه یا عطسه کرد، فوری دهان و بینی»

  .های انتقال کرونا، تنفس استیکی از راه
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های در، نها در تماس است، آنها را به کرات ضدعفونی کنید؛ مانند دستگیرههای افراد مدام با آاگر مسوول اشیائی هستید که دست»

ها و ادارات، خودکارهای عمومی گیرند، پیشخوان بانکهای فلزی اتوبوس و مترو که افراد برای حفظ تعادل، آنها را میستون

  .«غیره های کنار پله ها وهای آسانسور و خودپردازها، نازل بنزین، نردهها، دکمهبانک

های خود را بشویید یا ضدعفونی دست -که اکثراً ناگزیر هستید  -سعی کنید تا حد امکان به چنین اشیائی دست نزنید و اگر هم زدید »

  .«وشو، به آن چهار قسمت بدن شامل دهان، بینی، گوش و چشم دست نزنیدکنید و قبل از شست

های خود را بشویید و ضدعفونی کنید؛ و بالفاصله بعد از ورود به خانه، دست دست دادن و روبوسی را به حداقل ممکن برسانید»

  .«این را از همه اعضای خانواده بخواهید، همچنین در محل کار نیز با همکاران چنین قراری بگذارید

آب »دن روزانه یک لیوان ها، سبزیجات و داروهای تقویتی ارتقا دهید؛ خور، میوهC تان را با خوردن ویتامینسیستم ایمنی بدن»

  .شودتوصیه می« ولرم همراه با آب لیموی تازه ویک قاشق عسل طبیعی

های انتقال کروناست؛ از خوردن ها و سبزیجات را با آب و چند قطره مایع ظرفشویی بشویید و از آنجا که غذای آلوده از راهمیوه»

  .«غذا و مایعات در جاهای غیرمطمئن جدا خودداری کنید

پز یا آبدار خودداری کنید؛ تاکید مرغ عسلی، استیک نیمپز مانند تخمغذاهایتان کامال پخته شود، بنابراین از خوردن غذاهای نیم»

  .«شود مرغ و گوشت قرمز و شیر را خوب بجوشانید و کامل بپزیدمی

انه بمانید، اگر بیرون رفتید بکوشید به جاهای تان را مدام با مایع دستشویی بشویید و ضدعفونی کنید؛ تا حد امکان در خمسواک»

  .«هایتان را ضدعفونی کنیدشلوغ نروید و مدام دست

 آیا برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم؟ 

شود بلکه باید حتما بهداشت دست و بهداشت تنفسی را رعایت کرد؛ استفاده از استفاده از ماسک به تنهایی باعث محافظت نمی

مبتال به این بیماری »و زمانی که « کنیداز فرد مبتال به این بیماری مراقبت می»، «عالیم تنفسی دارید»ا زمانی که ماسک صرف

  .شود، توصیه می«هستید

ها نیز از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماِس بدون دستکش، حتماً هنگام تماس با حیوانات، دام، طیور و محصوالت آن

  .د را با آب و صابون بشوییدهای خودست

 ماند؟ ویروس برای چه مدتی بر روی سطوح زنده می

دهد که برای چندین ساعت ماند؛ مطالعات فعلی نشان میهنوز مشخص نیست که ویروس کورونا چه مدت بر روی سطوح زنده می

  .ویروس را از روی سطوح از بین ببرد تواندوشودهنده مثل وایتکس میماند و مواد شستاین ویروس بر روی سطوح زنده می

 آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد؟ 

خواهید خودتان را از این بیماری ها یافت نشده است ولی اگر میتاکنون واکسن یا داروی ضد آن برای درمان این دسته از ویروس

  .ست و عدم تماس نزدیک با فرد بیمار پایبند باشیدمحافظت کنید باید به اصول بهداشت تنفسی و بهداشت د

 های بهداشتی جهت پیشگیری از ابتال در مساجد و تکایا چیست؟ توصیه

مندان به شرکت در مراسم باید از چادر، عبا، جانماز و سجاده شخصی استفاده کنند یا حداقل یک تمامی نمازگزاران و عالقه»

  .«ه همراه داشته باشند و از این وسایل به طور مشترک استفاده نکنندپارچه تمیز به جای سجاده با خود ب

ها با آب و صابون مایع، استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه و سرفه و غیره های روزانه از قبیل شستن مرتب دستاحتیاط»

  .«را رعایت کنید

های زباله محوطه مسجد خودداری کنید و آنها را در سطل هنگام سالم و احوالپرسی از دست دادن و انداختن دستمال کاغذی در»

  .«دردار مجهز به کیسه زباله بیاندازید

  .«کنندگان در مساجد و مجالس از لیوان و ظروف یکبار مصرف استفاده کنندجهت پذیرایی از شرکت»

ها را جهت تهویه هوا باز دقیقه پنجره ۵دقیقه حداقل به مدت  ۲۰در زمان تجمع برای نماز جماعت به منظور ادای فریضه هر »

  .«نگه دارند
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 های بهداشتی برای اماکن عمومی چیست؟ توصیه

ها برای های تنفسی به تعداد کافی در محل از جمله دستورالعمل شستن دستنصب تابلوهای آموزشی پیشگیری از انتقال بیماری»

  .«های بهداشتی ضروری استمحل سرویسهای تنفسی به تعداد کافی در پیشگیری از انتقال بیماری

وجود مواد شوینده، گندزدا، امکانات و تجهیزات نظافت به مقدار کافی و الزم در محل و استفاده از هواکش و سیستم تهویه مناسب »

  .«های بهداشتی هم الزامی استدر سرویس

استفاده از پرسنل مخصوص به عنوان مسوول نظافت  های تنفسی وممانعت از ادامه فعالیت پرسنل بیمار و مشکوک به بیماری»

  .«های بهداشتی استو استفاده از ماسک، دستکش، چکمه و لباس کار در هنگام نظافت از توصیه

ها، های بهداشتی به صورت مستمر و سایر سطوح مانند کف اتاقها و سرویسهای در، نرده پلهنظافت و گندزدایی دستگیره»

  .«فی تئاتر و ... به صورت روزانه ضروری استراهروها، سالن آم

های دیگر از جمله آبخوری از های بهداشتی از وسایل مکانها، وسایل نظافت و گندزدایی سرویسجداسازی سطل، دستمال»

  .«های مهم بهداشتی برای اماکن عمومی استتوصیه

های های پالستیکی محکم و سطلمصرف نظافت در کیسه های استفاده شده و همچنین وسایل یک بارآوری دستمال کاغذیجمع»

  .«دردار پدالی و دفع آنها در آخر نوبت کاری توسط مسوول نظافت همان شیفت ضروری است

های بهداشتی و آموزش نحوه شستن کشی صابون مایع یا حداقل ظرف همراه با مایع دستشویی در محل سرویسوجود سیستم لوله»

  .شودی از انتقال ویروس به پرسنل آشپزخانه و سایر پرسنل توصیه میها برای پیشگیردست

های یکبار مصرف یا در غیر بندیسرو نمک، فلفل، سماق و آب خوردن در بوفه، آبدارخانه یا آشپزخانه و سالن پذیرایی در بسته»

  .«این صورت گندزدایی مناسب ظروف حاوی آنها الزامی است

 ویروس چیست؟  عالیم عمده بیماری کرونا

عالئم عمده این بیماری شامل تب، سرفه، گلودرد و تنگی نفس است که در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی خفیف شبِه 

شده و باعث بستری شدن بیمار دار تبدیلیابد اما در گروهی از مبتالیان ممکن است به بیماری شدید تنفسِی تبآنفلوانزا تظاهر می

  .شده استاندکی نیز مرگ در اثر این بیماری گزارش شود. در موارد

 در صورت ابتال به بیماری تنفسی چه کنیم؟ 

که  در صورتی که ابتال به بیماری تنفسی مانند تب، سرفه یا تنفس مشکل داشتید باید سریعا به پزشک مراجعه کنید و در صورتی

  .اید، حتماً ذکر کنیدتهویژه کشور چین داش اخیراً مسافرتی به خارج از کشور به

استفاده از ماسک معمولی، حفظ فاصله حداقل یک متری با سایرین، پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران، 

پرهیز از حضور در اجتماعات و مالقات با دیگران، پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت باالی آستین، انداختن 

ویژه بعد از ها با آب و صابون، بهشده در یک کیسه نایلونی و گره زدن دِر آن و شست و شوی مکرر دستهای مصرفدستمال

  .هاستعطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار از دیگر توصیه

 روند درمان بیماری چگونه است؟ 

گوید: بیماران حاد تنفسی به طور معمول ربی میغمعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان

پس از بیماری باید به پزشک مراجعه کنند؛ اگر پزشک عمومی عالیم مشکوکی در بیمار مشاهده کند، وی را به پزشک متخصص 

  .معرفی خواهد کرد

دهد و به یکی ررسی قرار میدکتر رسول انتظارمهدی ادامه داد: پزشک متخصص در ابتدا رادیوگرافی سینه از بیمار را مورد ب

  .گیردرسد و در مورد بستری شدن بیمار تصمیم میاز دو مورد آنفلوآنزا یا کرونا می

است، وارد روند درمانی شده و با پس از این مرحله یک پزشک متخصص که برای این منظور به سایر پزشکان معرفی شده»

  .«شودا ارسال میگیری انجام و به آزمایشگاه کروننظر ایشان نمونه

های حساس جامعه با مبتال به این بیماری دچار فرم شدید بیماری وی مردم را به آرامش دعوت کرد و اظهار داشت: تنها گروه

  .شوند و به بستری شدن نیاز دارندمی
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هم بیماری خودشان تشدید  وی ادامه داد: مردم اگر دچار بیماری حاد تنفسی شدند، نباید زیاد در محیط بیرون قرار گیرند چون

  .کنندشود و هم دیگران را نیز مبتال میمی

واقع در استان « ووهان»سال جاری در بازار غذاهای دریایی شهر  ویروس کرونا اواخر دسامبر گذشته مصادف با آذر و دی

نفر در این کشور و چندین مورد فروختند، نمایان شد و تاکنون هزاران چین که به طور غیرقانونی حیوانات وحشی می« هوبی»

  .انددر برخی کشورها به این بیماری مبتال شده

تا زمانی که عالیمی چون تب و  این ویروس دوره نهفته به نسبت طوالنی از چند روز تا دو هفته دارد و همین امر موجب شده

 .فتن به بیمارستان احساس نکنندتنگی نفس در مبتالیان بروز نکند، از آن آگاهی پیدا نکرده و ضرورتی برای ر

************ 

 

 پنجشنبه, ۸اسفند  ۱۳۹۸

 یا شایعه و تیوری توطئه   یک گزارش ترسناک

 .Biolab - level 4ساخت البراتوار نظامی  -سالح کشتار جمعی-ویروس کرونا

طرف نشان می دهد که ویروس کرونا در اصل سالح رک جدید نشر شده توسط ژورنالیست ها و پژوهشگران بیشواهد و مدا

 بیولوژیکی ساخته انسان بوده و در واقعت برای از هم پاشی پیشرفت شرق ایجاد شده است.

 منطقه است.هدف اصلی این حمله ایجاد ترس و از بین بردن اقتصاد بلخصوص چین و ایران و کشور های دیگر 

ژورنالیست مشهور ژاپنی مقیم  Yoichi Shimatsu, ژورنالیست ایتالیایی، Fabio Giuseppeنظر به مدارک نشر شده توسط 

 Prof  های بیولوژیکی،متخصص سالح Prof. Francis Boyleنویسنده و کارشناس غربی در چین ،  Jeff Brownانکانگ، 

Kevin Barrett یروس کرونا اصآل کدام میکروبی طبیعی نبوده بلکه ساخته انسان و تولید البراتوارهای و تیم پژوهشگران هندی و

 است. Biolab - level 4مخفی نظامی 

یا تیزاب های  Amino Acidsپژوهشگران انستیتوت تکنولوژی هند ساختمان ژنتیکی ویروس را تجزیه کردند و در آن چهار 

جابجا شده است. نظر   شود که قصدا داخل ویروس کرونادارد و معلوم می AIDS  ایدزپروتئینی را یافتند که مشابهت با ویروس 

به این راپور این یک پدیده غیر طبیعی است و صرف با دستکاری انسان در البراتوار صورت گرفته است تا ضرر رساندن 

 ویروس را شدت بدهند.

 

 ا ویروس کار میگیرد.به همین دلیل است که چین از دوا ضد ایدز برای تداوی کرون

های بیولوژیکی است، او می متخصص درجه یک جهان در بخش سالح prof. Francis Boyleیکی از مهم ترین مدارک گفته 

 دستکاری شده است.  البراتوار  بوده و در  گوید که کرونا ویروس یک سالح بیولوژیکی

 

 ای است که چندین نشریه در این مورد کرده است.کارمند سابق سی آی   Robert Steeleمدرک مهم دیگر مقاالت 

 

در مناطق مختلف توسط نیروهای  Nano - Drones  نظر به این راپور ها ویروس کرونا توسط پهپاد های خیلی کوچک یا

 استخباراتی غربی پاشان شده است.

 

 قدم اول به شهر قم ایران منتشر کردند.هدف دومی بعد از چین ایران است و نظر به ژورنالیست ایتالیایی آنها ویروس را در 

کنند و میلیارد ها دالر از فروش آن حاصل خواهد کرد. یعنی هم بیماری کمپنی های بزرگ غربی بعدأ فروش واکسن را عالن می

  کنند.سازد و جهان را چور میو هم واکسن را یک منبع می

 

http://www.razaqmamoon.com/2020/02/blog-post_843.html
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 تا حال یک هزار دکتور در چین مبتال به ویروس شده است.

نویسد که ملت چین تحت حمله سالح بیولوژیکی قرار گرفته است و اردو چین در صفحه انترنتی قوای نظامی چین در مقاله می

 حالت آماده باش قرار دارد.

 

البته باید گفت که این ویروس یک سالح ژنتیکی هم است که در قدم اول نژاد های آسیا را از بین می برد. یعنی این خاصیت 

 دا دست کاری شده تا نژاد مورد هدف را بیمار و از بین ببرد.ویروس قص

 

ولی باید متذكر شد که خطر ویروس کرونا آنقدر نیست که در رسانه ها گفته می شود. خطر اصال برای اشخاص که بیماری های 

شی از کرونا ویروس قلبی، گرده و شش دارند بیشتر است و همچنان برای اشخاص که سن شان ذیاد است. خطر مرگ و میر نا

  است یعنی اگر صد نفر مبتال به این ویروس شود دو نفر جان خود را از دست می دهد. %2 

نفر در جهان از بیماری سرما  650000برد، ساالنه بیش از مثآل ریزش و آنفلوآنزا ساالنه به مراتب بیشتر انسان ها را از بین می

میلیون انسان به آن مبتال می شود که این رقم خیلی خیلی بیشتر از کرونا  10تا  5ریبا خوردگی و آنفلوآنزای از بین می رود و تق

  ویروس است.

سازند چون جنگ رسانه ای عالن کرده اند تا وحشت و هرج و مرج را بی رسانه ها خطر کرونا ویروس را به مراتب بیشتر می

 اندازند.

********** 

 

 "نعلل شکست مجدد ادعاهای "فروپاشی چی

GMT+08:00 || 2020-02-29 

21:18:10        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

بینی زمان "فروپاشی" چین رسانه ها با اهداف متعصبانه سیاسی، بارها دست به پیشدر چند دهه گذشته، برخی پژوهشگران و 

ها اشتباه از آب در آمده است. به دنبال شیوع کروناویروس جدید، آنها بار دیگر با استفاده از این بینیاند که هر بار نیز این پیشزده

تخمین زدند که چین به خاطر کمبود توانایی برای مقابله با حوادث  فرصت، وضعیت کنونی را "چرنوبیل چین" خواندند و به اشتباه

  .اندناگهانی برای بهداشت عمومی، دچار فروپاشی ملی خواهد شد اما واقعیت نشان داد که بار دیگر ناامید شده

ایی شد و شرکت ها و مورد مبتال به کروناویروس جدید در خارج از استان هو بِی شناس 4اسفند، تنها  9فوریه  28روز جمعه 

کارخانجات سراسر چین به طور منظم فعالیت و تولید خود را ازسر گرفتند؛ این در حالی است که در گزارش مشترک منتشر شده 

های سرایت ویروس را از سوی چین و سازمان بهداشت جهانی درباره کروناویروس جدید آمده است: چین به طور مؤثر کانال

  .مهمی برای مقابله جهانی با کروناویروس جدید اندوخته استقطع کرده و تجربیات 

ها باعث آبروریزی شدید پیشگویان یاد شده است. رادیو استرالیا )ای بی سی( روز جمعه با انتشار مقاله ای این پرسش این واقعیات

خودمان بپرسیم که آیا ما در مقابله  را مطرح کرد که سرانجام، حزب کمونیست چین یک درس را به ما داد: باید چه کار کنیم؟ از

 توانیم همانقدر مؤثر باشیم؟ با کروناویروس جدید نیز می

در این مقاله آمده است: با رهبری قدرتمند حزب کمونیست چین، تنها ظرف یک هفته، یک بیمارستان مخصوص درمان مبتالیان 

مهار بیماری در این کشور در پیش گرفته شد. مسلم است که  کروناویروس ساخته شد و تدابیری بی سابقه در راستای پیشگیری و

  .برتری نظام سیاسی چین در این راه نقشی کلیدی ایفا کرده است

شناسد و نظام های دموکراتیک غربی را نیز به چالش می کشاند. روزنامه نیویورک تایمز چندی پیش مدعی ویروس مرزی نمی

ا قرنطینه نمی کنند" اما ایتالیا اخیراً از الگوی وو هان برای قرنطینه استفاده کرده و شد که "در کشورهای دموکراتیک شهرها ر

  .کنندشهرهایی که به طور جدی با شیوع بیماری رو به رو هستند مقررات قرنطینه را رعایت می

javascript:copy2clip();
javascript:window.print()
javascript:window.print()
javascript:mailsome1()
javascript:mailsome1()
javascript:setsize(2)
javascript:setsize(-2)
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باعث می شود فرصت مهار گیرد بلکه سیاسی کردن مساله شیوع کرونا و انگ زدن به چین نه تنها جلوی سرایت ویروس را نمی

آن نیز از دست برود. کنار گذاشتن تعصب سیاسی، روی آوردن به علم، آموختن از دیگران و همکاری و همبستگی ضروری 

 .ترین کار برای پیشگیری از شیوع بیماری است

********* 

 

 همه آنچه باید از کرونا بدانید

 شناسدکتر امین مقدم ایمنی

 

اند، در دو دهٔه اخیر سه ویروس کرونای های کرونا عامل سرماخوردگی معمولی در انسانخانواده ویروس در حالیکه تعدادی از

کرونا )ویروس بیماری سندرم تنفسی -کرونا )ویروس بیماری سندرم حاد تنفسی وخیم یا همان سارس(، مرس-حیوانی، سارس

توانند باعث پنومونی )عفونت ( می۲۰۱۹ماری کروناویروس )ویروس بی ۲-کرونا-ای یا همان مرس(، و اخیرا سارسخاورمیانه

 ریه( شدید شده و به مرگ بینجامند. 

(، به انسان MERSهای کرونای جدید مستقیم از خفاش، و بواسطه میزبانی دیگر )مانند شتر در مورد رسد که این ویروسبنظر می

 اند. سرایت کرده

 کنند؟ شوند و چرا بیماریهای شدیدتری نسبت به ویروس انسانی در ما ایجاد میل میهای حیوانی به انسان منتقچطور این ویروس

های انسانی شایع و های انسانی منشا حیوانی داشته و در مقطعی از تاریخ در جمعیتها و ویروسبطور کلی بسیاری از باکتری

 اند. پس از آن دائمی یا به تناوب ماندگار شده

ها های حیوانی به دالیل متعدد معموال شرایط سرایت و ایجاد عفونت در انسان را ندارند. ویروسویروسبطور کلی باید گفت که 

شوند و به همین دلیل معموال قادر به سرایت و کنند سازگار میبه شرایط زیستی و محیطی جانورانی که در بدن آن تکثیر پیدا می

 ایجاد بیماری جز در میزبانان اصلی خود نیستند.

کند. میزبان افتد که ویروس به جانورانی که از لحاظ ساختار زیستی و ژنتیکی به میزبان نزدیک هستند سرایت میگاهی اتفاق می

 ها نیز مانند ویروس آنفلوآنزا بیش از چند گونهٔ متفاوت جانوری مثل طیور، خوک و انسان را شامل گردد. برخی از ویروس

خفاش به انسان رخ داده )مثل مورد اخیر(، ویروسی بر حسب  که احتماال در انتقال ویروس کرونایدر مواردی نادرتر، مانند آنچه 

اش نبوده سرایت کرده و قادر به تکثیر اتفاق یا با جهش ژنتیکی از میزبان اصلی خود به گونهٔ جانوری دیگری که میزبان طبیعی

ین گونهٔ جدید مثال انسان، از فردی به فرد دیگر سرایت کند، امکان شود. اگر این ویروس موفق شود تا در او ایجاد عفونت می

ای به گونه دیگر، ویروس ضعف ایمنی گیری بدنبال سرایت ویروس از گونهدیگر همه شود. مثالگیری ایجاد میشروع یک همه

  به انسان منتقل شده است. وی( است که به اعتقاد پژوهشگران از نوعی میمونآیانسان )آچ
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 خروج ویروس کرونای جهش یافته )آبی( از سلول

های دیگر ممکن است صورت های گوناگونی مانند گوارشی، تنفسی، گزش و راههای حیوانی به انسان از راهانتقال اتفاقی ویروس

 پذیرد. 

مدفوع آلوده خفاش به حیوانات هنوز راه اصلی سرایت ویروس جدید کرونا از خفاش به انسان شناخته نشده هر چند ممکن است از 

های آلوده با منشاء برونشی/ریوی( )مثل پنگولین( و سپس به انسان منتقل شده باشد. با این حال انتقال تنفسی/مخاطی )قطرک دیگر

 آن از انسان به انسان مسجل شده است.

 انسان تماس نزدیک با فرد آلوده یا مبتال است. تماس نزدیک یعنی:راه اصلی انتقال در 

 زندگی در یک خانه 

 تماس رو در رو مثال چند دقیقه گفتگو 

 سرفه کردن کسی به صورت 

 بیش از پانزده دقیقه در فاصله دو متری فرد دیگری بودن 

  تماس با ترشحات بدن فرد آلوده یا مبتال 

روس به بدن تا ظهور عالئم بین دو تا چهارده روز است و هنوز درست روشن نیست که آیا دوره نهفتگی یعنی فاصله ورود وی

تواند دیگران را مبتال کند یا نه اما تردیدی نیست که با بروز عالئم احتمال گسترش ویروس افزایش فرد بدون عالمت، می

 کند.ای پیدا میمالحظهقابل

 

 سلول انسان چسبیده ۲به آنزیم مبدل آنژیوتانسین  )قرمز( ویروس کرونای جدید که Sپروتئین 

https://www.bbc.com/persian/world-51630590
https://www.bbc.com/persian/world-51630590
https://www.bbc.com/persian/world-51630590
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های ریز تنفسی باشد، تحقیقات نشان داده که این مرس از قطرک-سارس-رسد راه اصلی انتقال ویروس های کرونااگرچه بنظر می

ایی خود را حفظ ها از چند ساعت تا چند روز، بسته به شرایط محیطی و نوع آلودگی، روی سطوح باقی مانده و بیماریزویروس

های عمومی و بهداشتی روی سطوح نشسته باشد وقتی در مکان ۲۰۱۹ها درباره اینکه ویروس کرونای کنند. پژوهشمی

های مشابه کرونا نشان داده که درجه های پیشین درباره ویروسکند بتازگی شروع شده اما پژوهشزایی خود را حفظ میبیماری

دهد. دانشمندان و ها با ذرات مخاط بیماریزایی آنها را تا چندین روز افزایش میهی ویروسحرارت و رطوبت پایین و همرا

گیری های جاری اهمیت سطوح آلوده در سرایت و همهها امیدوارند که نتایج پژوهشاندرکاران بهداشت عمومی و بیمارستاندست

 وص در مراکز بهداشتی و درمانی اهمیت بسیار دارد.هایی بخصرا روشن کند، شناسایی چنین آلودگی ۲۰۱۹ویروس کرونای 

 

 ناآشنایی دستگاه ایمنی

گیری های نوظهور در انسان، عالوه بر تمایل به ایجاد بیماری شدید، اغلب قابلیت همهشوند که این ویروسدالیل گوناگونی سبب می

های اختصاصی ضد ویروس( در ٔه ایمنی )مثال وجود پادتنها و نبود خاطرداشته باشند. ناآشنایی سیستم ایمنی انسان با این ویروس

های بدن ها و بافتهای ناآشنا با انسان، با سلولوارد نقشی اساسی دارند. عالوه بر این، ویروسضعف مبارزه با ویروس تازه

 شود. شدید یا حتی مرگ می توانند التهاب و آسیب بیش از حد و افسارگسیخته ایجاد کنند که باعث بیماریسازگاری نداشته و می

هایی اند معموال موجب بیماریهای متوالی در بدن انسان با آن به سازگاری نسبی رسیدههایی که طی سالیان دراز با چرخهویروس

شوند. این به دلیل سازگاری ویروس با بدن انسان و ایمنی کافی است. به همین علت مالیم و محدود مانند سرماخوردگی می

شوند و در حالیکه خویشان نزدیکشان در خفاش، بعد از های کرونای انسانی تنها موجب سرماخوردگی خفیف فصلی میسویرو

شوند. سیستم ایمنی وقتی قادر به مهار عادی  ۲۰۱۹توانند موجب عفونت ریه شدید سارس یا کروناویروس سرایت به انسان می

 ند که منجر به آسیب شدید بافتی و مرگ شود. نیست، التهابی مضاعف ممکن است ایجاد ک ویروس

 شوند؟ کنند و وخیم میچیست و اشکال شدید بیماری چگونه پیشرفت می ۲-کرونا-روند بیماریزایی ویروس سارس

های بدن انسان استفاده های شاخکی در جدار )کپسول( یا غشای خود برای چسبیدن و ورود به سلولها از یک سری پروتئینویروس

های ریه انسان چسبیده، ( در سلول۲ای )گیرنده آنزیم مبدل آنژیوتانسین خود به گیرنده Sکنند. ویروس کرونای جدید با شاخک می

شود. در افراد جوانتر به داخل سلول راه یافته و بعد از استفاده از مواد سلولی، با تکثیر خود، سبب واکنش ایمنی و مرگ سلولی می

را محدود و از آسیب و التهاب بیش از حد به ریه که محل حیاتی جذب اکسیژن است  ستم ایمنی تکثیر ویروسو با ایمنی بهتر، سی

 یابد. ای بهبود میکند و بیمار بدون هیچ عارضهجلوگیری می

 

 ۲۰۱۹اسکن ریه مبتال به کروناویروس تیسی
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درمانی )مانند بیماران رماتیسمی یا ان مهار ایمنی یا شیمیدر افراد سالخورده و با ایمنی ناکارآمد یا تضعیف شده یا تحت درم

(، ویروس جدید کرونا ٤۰آی بیش از امسرطانی یا ایدز(، افرادی با مشکالت قلبی و ریوی، فشار خون یا دیابت یا چاقی مفرط )بی

شود و با افزایش مرگ سلولی ی ریه میهای التهابی وارد فضای داخلباعث ایجاد التهاب بیش از حد شده، مقدار زیادی مایع و سلول

 انجامد. رسانی، به نارسایی حاد تنفسی میو اشکال در اکسیژن

های ویژه بستری مطالعه اخیر در استان ووهان چین نشان داده که متوسط سن افرادی که بدلیل نارسایی تنفسی در بخش مراقبت

در دنیا حدود دو تا سه درصد است  ۲۰۱۹ومیر کلی کروناویروس گسال بوده است. از این رو اگرچه متوسط مر ۶۰شدند حدود 

 پذیر ذکر شده بمراتب بیشتر است.های آسیباما این رقم برای گروه

از لحاظ بالینی درگیری ریه ممکن است ابتدا با سرفه خشک و تب محدود شروع شده و در صورت عدم بهبودی ظرف یک تا دو 

های الزم به نارسایی شدید تنفسی، گی نفس و تب باال منجر شود و در ادامه و در صورت عدم درمانهای شدیدتری با تنهفته به فرم

 کاهش هشیاری و ایست قلبی بینجامد. 

 ۲۰۱۹پیشگیری و درمان کروناویروس 

ش و شود به آمادگی، اقدامات بهداشتی، آموزمنحصر می ۲۰۱۹در نبود واکسن، پیشگیری از ابتال و گسترش کروناویروس 

های تنفسی از راهنمایی افراد سالم و مشکوک به ابتال و شناسایی، جداسازی و درمان مناسب مبتالیان. چون این ویروس با قطرک

شود رعایت دقیق نکات بهداشتی )مثل پوشاندن دهان هنگام عطسه و سرفه، شستن مرتب دست و پرهیز از فرد به فرد منتقل می

های بهداشت و درمان کشورها هم باید تریاژ )رده مهم و اساس مهار شیوع بیماری است. نظام جاهای شلوغ و پرجمعیت( بسیار

بندی بیماران از نظر شدت بیماری( مشخصی را برای مدیریت، تشخیص و درمان افراد مشکوک به ابتال به بیماری آماده و اجرا 

 کنند. 

حالی است. سرفه خشک بدون تنگی نفس، بدن درد، خستگی و بد، تب پایین، ۲۰۱۹عالئم موارد خفیف مشکوک به کروناویروس 

بر و در موارد خفیف با نظر پزشک و یا کارشناسان بهداشتی، با جداسازی )ایزوله کردن( فرد مبتال در منزل، استفاده از تب

ثری نداشته و برای درمان بیوتیک روی ویروس اشود. باید در نظر داشت که آنتیبیوتیک خوراکی انجام میشرایط خاص با آنتی

 شوند. های باکتریایی تنها با در نظر گرفتن شرایط بیمار و تشخیص پزشک تجویز مییا پیشگیری از عفونت

شود اما در صورت محدودیت به افرادی باید برای کلیه افراد مشکوک انجام  ۲۰۱۹تشخیصی کروناویروس  RT-PCRتست 

های خون( و رادیولوژی )عالئم عفونت و سفید شدن ریه( آزمایشگاهی )کم شدن لنفوسیت شود که عالئم بالینی،تخصیص داده می

 بارزتری دارند.

 

روندٔه ریه، بیماران بستری و تحت در صورت عالئم شدیدتر، بخصوص تنگی نفس و کاهش اکسیژن خون و درگیری پیش

ها در صورت وخیم شدن وضع بیماران یرند. این درمانگویروس و گاهی ضد التهاب قرار میهای حمایتی و آزمایشی ضددرمان

شوند تا پشتیبانی قلبی تنفسی )برای مثال استفاده از رسپیراتور( برای بیماران ممکن ( انجام میICUهای ویژه )مراقبت در بخش

 باشد. 

زشکان و پژوهشگران در دسترس نیست اما پ ۲۰۱۹با اینکه در حال حاضر داروی ضدویروس اختصاصی برای کروناویروس 

وی، ابوال، آنفلوآنزا، هپاتیت سی و حتی آیهای اچای و آمریکایی در حال استفادهٔ آزمایشی از ضد ویروسچینی، ژاپنی، کره

ویروسی طبیعی بدن است مد نظر قرار ضدانگل ماالریا برای درمان این بیماری هستند. استفاده از اینترفرون هم که جزء دفاع ضد

 ست. گرفته ا

های گوناگون مثل جلوگیری از ورود ویروس به سلول یا جلوگیری از تکثیر ویروس این داروهای ضد ویروس ممکن است از راه

اکنون در که برای درمان ابوال استفاده شده و هم remdisivirدر داخل سلول جلوی پیشرفت عفونت را بگیرند. برای مثال داروی 

 کند.شود در ساخت مادٔه ژنتیکی ویروس تداخل ایجاد میرمان ویروس کرونای جدید تجویز میآمریکا بصورت آزمایشی برای د

. این داروها ritonavirو  lopinavirوی/ایدز هستند بنام آیشوند داروهای ضد آچدو داروی ترکیبی دیگر که آزمایشی تجویز می

توان از کلروکین نام برد که عالوه که در چین آزمایش شده می کنند. از داروهای دیگریهای ویروس را متوقف میساخت پروتئین

ها موثر باشد. میکربی تا حدی ضدالتهاب هم هست و ممکن است در درمان و پیشگیری از وخامت درگیری ریهبر اثرات ضد

 داروی دیگری که در دست آزمایش است داروی ضد آنفلوآنزای تامیفلو است.

بخشی و های فعلی در مراحل ابتدایی آزمایش بوده و قضاوت درباره اثرشوند و تمام درمانفاده میاغلب این داروها ترکیبی است

 تر دارد.های وسیعتر و دقیقتناسب درمان در افراد و در مراحل مختلف بیماری نیاز به پژوهش
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بندی شده و در ون بسرعت فرمولوجود ندارد، اما چندین واکسن گوناگ ۲۰۱۹در حال حاضر واکسنی برای بیماری کروناویروس 

که -هاست ها تسریع مراحل تست این واکسنخطری هستند. اگرچه قصد دولتبخشی و بیهای مقدماتی اثرحال گذراندن آزمایش

 رسد که واکسنی با تولید وسیع تا قبل ازسال آینده دردسترس باشد. اما بعید بنظرمی-کشنداغلب چند سال طول می

********* 

 

 کرد!  دی،کرونا را تول 2030ضربه زدن به چشم انداز  یبرا قطر

  23:06 - 1398اسفند  13سه شنبه  

 

 نیا هیتوج یبرا یو  یرسد رسانه ها یو به نظر م ستین دهیپوش یبن سلمان بر کس 2030رسد شکست چشم انداز  ینظر م به

 زنند.  یشکست به چپ و راست م

 

  یدرگوش – العالم

ان جهت هدف  دیتول یدالر برا اردهایلیکرونا و انتشار آن و پرداخت م روسیو دیقطر را به تول زین یسعود سندهینو یریالمط نورا

 قرار دادن چشم انداز بن سلمان متهم کرد.

جهت هدف  نیترسناک در چ روسیو نیا دیتول یدالر برا اردهایلینوشت : دوحه م ترییدر صفحه خود در تو یسعود سندهینو نیا

 یامپراطور انیو پا یدب 2020و اکسپو  2030آغاز تحقق چشم انداز عربستان در  یبرا یا نهیکه زم 2020دادن سال قرار 

 یم هیقطر و ترک یبرا یکیکرده و کرونا را فرجام ن نهیهز انهیصلح در خاورم یارو برقر اضی( و تحقق توافق رهی)ترک یعثمان

 داند.

 گریکدیبه  یاز هوادارن قطر و هواداران عربستان اتهامات کیواکنش نشان دادند و هر  یرینفر به مطلب المط ونیلیم 14 تاکنون

 را به باد تمسخر گرفتند. لشیو تحل یسعود سندهینو نیکنندگان ا تییاز تو یزدند برخ یم

 2030ان از چشم انداز کنندگ تییتو شتریبود، ب هی،قطر و ترک دیکه درباره محمد بن سلمان ، محمد بن زا ییها امینظر از پ صرف

آن بودند و هر  یکه از ان انتقاد کردند آن را شکست خورده دانسته و به دنبال دالئل ناکام یمحمد بن سلمان دفاع کردند و کسان

 را عامل ان دانستند. منیو  هیسور هیهمسا یدر کشورها یربکشور ع 4 نیا یجنگ ها کی

را  منیرونا را در عربستان انتشار دهد تا شکست چشم اندازش و شکست در جنگ بن سلمان بهتر بود ک یمعتقدند برا زین یبرخ

 خود از جنگ بگذارد. ینیبرعقب نش یکند و سرپوش مناسب هیتوج

******** 

 

  یسازمان بهداشت جهان تیگسترده کرونا در عربستان و مسئول وعیش

  21:07 - 1398اسفند  13سه شنبه  

 

کشور با مسدود  نیا رسدیبه نظر م یکرونا در عربستان سعود روسیگسترده و وعیخصوص ش وجود درز اخبار متواتر در با

از انعکاس ضعف  ،یکارکشور با پنهان نیدر ا 2012ِمرس در سال  روسیو وعیدارد مشابه ش یسع یاطالع رسان یکردن مجار

 . ندک یریبهداشت و درمان عربستان جلوگ ستمیمفرط س

 

 ی_ عربستان سعود العالم

آمار  ریگیلحظه به لحظه پ یافکار عموم ا،یدن یاز کشورها یادیموسوم به کرونا در تعداد ز« 19 دیکوو» روسیو وعیش با

 کشورها هستند. گریدر کشور خود و د یماریب نیا افتگانیو بهبود هایفوت ان،یمبتال
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از درز هرگونه  یریشورها اساسا با جلوگک یکرونا در جهان، برخ تیاز چند و چون وضع یابیعطش اطالع نیبا ا متناظر

 مشغول هستند. یداشته و فقط به فرافکن یکاردر پنهان یسع یماریب نیا وعیاطالعات مربوط به ش

و « مرکز اعتدال»مجهز به نام  اریبس یبریمرکز سا کی یاندازهاست با راهاست که مدت یکشورها عربستان سعود نیاز ا یکی

فارغ از اوضاع نابسامان جامعه و  ،«تریتوئ»و  «یفارس یسیبیب»مانند  یالملل نیب ینه و شبکه اجتماعسهام چند ابر رسا دیخر

 یپراکندر دروغ یخصمانه خود سع یخارج استیسو با سهم ،یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع ،یشتیمختلف مع یهامردم خود در حوزه

 خود دارد. نگایهمسا ژهیها به وملت گرید هیعل یجنگ روان جادیو ا

 میرژ نیا زیرخ داده و اکنون ن رانیعراق، لبنان و ا یگذشته درباره کشورها یهاماه یگسترده، ط یروان اتیعمل نیبارز ا نمونه

را منشاء  رانیا یاسالم یکرونا، جمهور روسیو یریتمام تالش خود را بکار گرفته تا در بستر التهاب به وجود آمده در اثر فراگ

 کند. لیرا تکم رانیملت ا هیغرب عل یرهگذر پازل فشار حداکثر نیو از ا یمعرف روسیو نیشار او انت دیتول

کشور  نیدر ا یماریب نیا وعیش تیدرباره وضع یاخبار نیگذشته کمتر یهاروزها و هفته یط یسعود میاست که رژ یدر حال نیا

 در عبور از مسئله دارد. یسع یکارمنتشر نکرده و با پنهان

روزنامه  نیشد. ا دهیبه چالش کش« الوطن» یروزنامه سعود یاز سو یسعود اما؛ امروز با انتشار گزارشدربار آل یکارپنهان نیا

 یاز عوامل اصل یکیعربستان « جازان» یمنطقه ساحل یهانشان داده است خفاش ی: مطالعات علمسدینویدر گزارش خود م

اند ها بوده زخفاشین ۲۰۱۲مرس در عربستان در سال  روسیو وعیش یستند و عامل اصله انوانس وانیبه ح هاروسیانتقال انواع و

 به انسان منتقل شده است. وانیح نیآنها به شتر و از ا قیکه از طر

در مناطق  رایکرده و اخ دایپ ریمناسب به شدت تکث یها در دماخفاش نی: بر اساس اطالعات منتشر شده، ادهدیادامه م «الوطن»

 اند.شده دهید زین «شیابوعر»در منطقه « ملک فهد» مارستانیدر ب یو حت ینمسکو

 رشیپذ یبرا یبزرگ در عربستان سعود مارستانیب ۲۵باش که دو روز قبل در خصوص آماده یگزارش در کنار اخبار نیا

کشور در  نیِمرس در ا روسیو وعیو ش ۲۰۱۲است که عربستان مشابه سال  تیواقع نیا گرانیبه کرونا منتشر شد، ب انیمبتال

همان اتفاق در حال  هیشب یطیشرا زین« 19 دیکوو» وعیشده که در خصوص ش تیگمانه تقو نیا زیاست و اکنون ن یحال پنهانکار

 وقوع است.

ر با نیاول یبرا کنندیبه آن فوت م انیدرصد از مبتال ۳۰که « سارس»خانواده  روسیو نیتربه عنوان خطرناک« ِمرس» روسیو

 میشد اما رژ یاریکشور منجر به تلفات بس نیا یبهداشت ستمیس یناتوان لیدر همان سال به دل روسیو نیدر عربستان شکل گرفت. ا

 شود. دایهو یماریب نیا وعیمربوط به تلفات ش یهاتیاجازه نداد واقع دیشد یکاربا پنهان یسعود

کشور به شدت در خطر است و دوم  نیجان شهروندان ا نکهیاست: اول ا تیگسترده دست کم از دو جهت حائز اهم یکارپنهان نیا

فارس و  جیخطرناک در منطقه خل روسیو نیا وعیعربستان را به مرکز ش تواندیباره م نیشفاف در ا یرسانعدم اطالع نکهیا

 کند. لیسپس در سراسر جهان تبد

 یهاتیواقع یضمن اعزام کارشناسان خود به عربستان سعودخود  یقانون تیبر اساس مسئول یاست سازمان بهداشت جهان الزم

آن را  جهیکرده و نت ییآزما یرا راست انیکنترل و درمان مبتال یکشور برا نیا یآمادگ زانیکرونا در عربستان و م روسیو وعیش

 .دینما یاطالع رسان یبه افکار عموم

 وزینورن

********** 

 

 ر مورد انتشار اخبار کرونا +جدول د یفارس یسیبیرفتار ب یآمار سهیمقا

  21:05 - 1398اسفند  13سه شنبه  

 

 یفارس یس یب یمثل ب ییرسانه ها یریهستند اما سوگ یو کره جنوب ایتالیا ین،کشورهایکرونا پس از چ روسیو انیمبتال شمار

 ! برندیم که در بحران است یرا به عنوان کشور رانیکشورها، مرتبا نام ا نیبه ا ژهیبدون توجه و

 

  یاسیس /رانیا -العالم
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به عنوان  رانیمرتبا نام ا شود،یگزارش م یو کره جنوب ایتالیاز ا ن،یکرونا پس از چ روسیو انیشمار مبتال نیشتریوجود آنکه ب با

 .شودیرسانه تکرار م نیکرونا در ا ریکشور درگ

 

رابطه  نیماه گذشته تنها پنج خبر در ا کی" در ینیچ یسیبیاما "ب کرونا را دارد، یماریبه ب انیتعداد مبتال نیشتریب نیچ کشور

 کرونا منتشر کرده است. رامونی" هم تنها چهار خبر پیعرب یسیبیمنتشر کرده و "ب

 پست را به اخبار کرونا اختصاص داده است. ۲۹۳دو هفته گذشته،  یپست خود ط ۴۱۸" از مجموع یفارس یسیبیوجود "ب نیا با

 

********** 
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  رانیکرونا در ا وعیش یمعاند خارج از کشور در پ یهاانیو جر نیمنافق یهایاز طراح نژادیدیبع تیروا

  20:54 - 1398اسفند  13سه شنبه  

 

 پرداخت.  رانیکرونا در ا وعیش یمعاند خارج از کشور در پ یهاانیو جر نیشبکه منافق یهایطراح حیدر لندن به تشر رانیا ریسف

 

 رانیا - العالم

و  نیشنبه( در صفحه تلگرامش نوشت: شبکه سازمان منافقدر لندن امشب )سه رانیا یاسالم یجمهور ریسف «نژادیدیبع دیحم»

 خواهندیمزّورانه م اریبس یارسانه و یخبر استیس کی یدر خارج از کشور با طراح رانیا یاسالم یمعاند جمهور یهاانیجر

معاند از  یهاو شبکه نیسازمان منافق یقرار دهند. اعضا یبن بست فکر کیما را در  یدم و افکار عمومخام خود، مر الیبه خ

 دیو خر یالمللنیب یپزشک یهاکمک افتیدر یبه سازمانده یازیکرونا که هنوز ن روسیکشور به و یدر چند روز اول ابتال یطرف

کرده بودند که القا کنند که نظام از  یرا طراح یاشده یسازمانده تغایمطرح نبود، مرتب تبل یخارج یاز کشورها یاقالم فور

 گر،یو اما از طرف د ستین رانیبه ا یفور یهاحاضر به ارسال کمک یقرار دارد که کشور یالمللنیب یطرف در انزوا کی

 نیهم ،ت رفتن جان مردماز دس متیبه ق یدارد حت لیدر دسترس هم، کشور تما یخارج یهاو کمک ایدر موارد مشخص هدا یحت

 را رد کند. یغرب یکشورها ییاهدا یهاموارد کمک

کرونا و از  روسیعموم مردم به و یکاهش ابتال یشده کشور برا یسازمانده یهاتالش شی: اما در مرحله دوم افزادیافزایم یو

 دیخر یتالش کشور برا نیهمچنو  یخارج یکشورها ییاهدا یهاکمک ،یسازمان بهداشت جهان یهاجذب کمک یجمله آمادگ

آلوده هستند و کشور  یخارج زاتیاند که تجهرا شروع کرده ینیکمپ ان،یجر ماناز خارج از کشور، ه یپزشک ازیاقالم مورد ن

 اعتماد کند. رانیخارج از ا یوجه به سالمت اقالم پزشک چیبه ه دینبا

 

 دیمفهوم مشترک تول نیبا ا نیو اطالعات مجعول توسط منافق تیئروزها هر روز هزاران تو نیاضافه کرده است: ا نژادیدیبع

 یبا راه انداز انیجر نیکنند. هم یاقالم خوددار نیاز استفاده از ا دیآلوده هستند و مردم با یخارج یکه اقالم پزشک شودیم

نظام،  دیفداکار و شه یهاتیشخص ایو  یمذهب - ینید لیبا پروفا« آلوده یهاتیک» وانتحت عن یمجاز یدر فضا ییهاهشتگ

 اناتیجر نیا یحماس یهاامیپ ریممکن است تحت تاث زین یمجاز یاز افراد در فضا یدارند. برخ یدر انحراف افکار عموم یسع

م مردم و مسئوالن نظا نیب یاعتماد یب جادیا غاتیتبل نیا یکنند؛ اما هدف اصل یآنها همدرد امیو ناآگاهانه با پ رندیمشکوک قرار گ

 است.

 

 صیتشخ یهاتیو ک یپزشک زاتیتجه یداخل دیتوان و تول شیکشورمان افزا یاصل استیشک س یب نکهیا انیبا ب انیدر پا یو

 یو پزشک ینظام بهداشت زیو تجه تیتقو ی: اما همزمان، براکندیپرتوان سربلند کشورمان است، عنوان م کارآمد و یروهایتوسط ن

اقالم الزم را از  نیالزم، ا یمنیا یاستانداردها یتمام تیالزم، کشورمان با اعمال و رعا یالم پزشکو اق زاتیکشور به تجه یفور

 به کار خواهد گرفت. زمانیسالمت مردم عز یو برا هیمنابع مورد اعتماد ته

فرانسه و آلمان  س،یگلان یایمحموله هدا نی)دوشنبه( از ارسال اول روزیدر لندن د رانیا یاسالم یجمهور رینژاد سف یدیبع دیحم

شنبه( امروز )سه زین رانیوزارت خارجه ا یسخنگو یعباس موسو دیبه تهران خبر داد و س ویروس کرونامقابله با  یبرا

سه کشور آلمان،  یارائه شده از سو یهاکرونا اعالم کرد کهکمک روسیو وعیش یپ دراقدامات وزارت خارجه  حیضمن تشر

 شنبه( وارد کشور شده است.بامداد امروز )سه زیو فرانسه ن سیانگل

 یشگاهیآزما یهاتست یبرا زاتیها را شامل تجهککم نیا یاهیانیدر ب نیروز گذشته همچن ییبه ذکر است سه کشور اروپا الزم

 یسازمان جهان قیاز طر وروی ونیلیدستکش اعالم کرده و متعهد شدند که حدود پنج م محافظ و یهاشامل لباس زاتیتجه گریو د

 قرار دهند. رانیا اریدر اخت روسیو نیا وعیمقابله با ش یملل برا نسازما یتخصص یهابهداشت و آژانس

 فارس

********* 
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 اعالم میزان خطر مرگبار ویروس کرونا 

© REUTERS / China Daily  

 سیاسی

 دریافت لینک کوتاه21:00 03.03.2020

  :موضوع

 )265 (در جهان  ویروس کرونا

 

  .سازمان بهداشت جهانی، میزان مرگ و میر ناشی از کروناویروس در جهان را منتشر نمود

٪ امکان 3.4جدید تنها  س جدید کرونایویروبه گزارش اسپوتنیک به نقل از گزارش منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی، 

 درصدی را به همراه دارد. 1مرگ را در افراد مبتال به همراه دارد، در حالی که ویروس آنفوالنزا میزان مرگ و میر 

در  COVID-19٪ از موارد گزارش شده از ویروس 3.4مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در یک جلسه توجیهی گفت: "حدود 

  درگذشته اند."سرتاسر جهان 

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی تأکید كرد كه كورونا ویروس جدید نوعی سارس یا حتی آنفوالنزا نیست: "این یک ویروس 

و هم آنفلوانزا منجر به بیماری دستگاه تنفسی می شوند  COVID-19منحصر به فرد با ویژگی های خاص خود است. هم ویروس 

 نی یا دهان بیمار پخش می شوند. با این حال ، تفاوت مهمی بین آنها وجود دارد."و از طریق ذرات مایعات از بی

عالئم بیماری  COVID-19٪ بیماران مبتال به 1به اندازه آنفوالنزا گسترش نمی یابد. عالوه بر این ، تنها  COVID-19به گفته وی ، 

ی نسبت به کروناویروس جدید ایجاد نکرده است، بنابراین روز این عالئم ظاهر می شوند. بشر همچنین ایمن 2ندارند یا در طی 

 اغلب برخالف آنفوالنزا به شکل های جدی واکنش بدن نسبت به این بیماری ایجاد می شود.

را دقیقاً مانند  COVID-19مدیر کل سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد: "این اختالفات بدان معنی است که ما نمی توانیم ویروس 

 درمان کنیم. اما موارد مشابه زیادی وجود دارد." آنفوالنزا

میلیون جفت عینک  1.6میلیون جفت دستکش و  76میلیون ماسک محافظ ،  89براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، 

 در یک ماه مورد نیاز است. COVID-19برای مقابله با شیوع 

 70ووهان چین شیوع یافت و از همان زمان تاکنون به بیش از  ذشته دراز دی ماه گ« 19-کووید»بیماری جدید کرونا با نام علمی 

هزار و  89کشور جهان سرایت کرده است و همچنان با قدرت به پیش می تازد. شمار کل مبتالیان به این بیماری تا روز گذشته 

جان باخته اند. ایران با  نفر 69هزار و  3و  نفر بهبود یافته 632هزار و  45مورد گزارش شده است که از این تعداد،  806

 80با   -مهد ویروس -بهبود یافته، چهارمین کشور قربانی ویروس کرونا پس از چین  291فوتی و  66ابتال با  501یکهزار و 

مورد به شمار می رود. استان تهران نیز با  704با یکهزار و  ایتالیا مورد و 335هزار و  4با  کره جنوبی مورد،  26هزار و 

 نفر بیمار مبتال به کرونا یکی از مهمترین کانونهای شیوع آن در سطح کشور است. 170ثبت 

********** 

Alalam 5/3/2020 

 م،یهست کیولوژینبرد ب کی ریکرد: امروز درگ حیدر ادامه تصر یسرلشکر سالم

********* 

 

 شایعه پراکنی از شیوع کروناویروس خطرناکتر است

Radio china 

https://ir.sputniknews.com/politics/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
https://ir.sputniknews.com/iran/202003036040305-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-/
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و دشمن مشترک کل بشر محسوب می شود، اما در حالیکه کشورهایی از  در سراسر جهان شیوع یافته 2019اکنون کروناویروس 

جمله چین و ایران با تمام نیرو با این بیماری مبارزه می کنند، برخی سیاستبازان و رسانه های غربی و رسانه های اجتماعی بد 

و ایران به راه انداخته اند و قصد دارند  نیت با استفاده از ویروس به عنوان سالح، دور جدیدی از جوسازی و سیاهنمایی علیه چین

  .در دوستی چین و ایران سنگ اندازی کنند

بی بی سی از فرودگاه بین المللی قم رونمایی »سازمان صدا و سیما روز چهارشنبه در اینستاگرام خبری منتشر کرد با عنوان: 

ه ایران، این بار کارشناس این شبکه مدعی شد که دلیل و گفت در ادامه دروغ پراکنیهای کرونایی رسانه های انگلیسی علی« کرد

مسافر چینی به طور  50شیوع ویروس کرونا در ایران پروازهای مستقیم از چین به قم بوده است؛ بی بی سی گزارش داد بیش از 

  .مستقیم به قم پرواز کرده اند

پرواز مستقیم بین ایران و چین بیش از یک ماه است  دروغ بودن و بی مغزی این ادعا کامالً واضح و آشکار است. نخست اینکه

که متوقف شده و دوم اینکه استان قم اصال فرودگاه ندارد، چه برسد به فرودگاه بین المللی؟ سوم اینکه ایران هنوز نتوانسته است 

یق چینیها به ایران منتقل مسیر انتقال کروناویروس را مشخص کند، حال بی بی سی با چه دلیلی مطمئن است که این ویروس از طر

 شده است؟ 

در روزهای اخیر یک بریده ویدیویی نیز از یک شبکه تلویزیونی تایوان درباره شیوع کروناویروس در رسانه های اجتماعی ایران 

پخش شده که مضمون آن این است که مجریان برنامه وضعیت شیوع کروناویروس را در سراسر جهان تشریح می کنند و می 

د پیشگیری و مهار این ویروس در ایران فوق العاده مهم است ، چرا که جایگاه جغرافیایی ایران بسیار مهم است. اما برخی با گوین

مقاصد نامعلوم برای این بریده ویدئویی زیرنویس فارسی با محتوایی کامالً ساختگی گذاشته اند. طبق این زیرنویسها گویا مجریان 

گترین صادرکننده کروناویروس تبدیل شده و باید پروازها به ایران بی درنگ متوقف شود. همچنین در می گویند که ایران به بزر

زیرنویس ویدئو شوخیها و کنایه هایی درباره اقدامات پیشگیرانه و درمانی برای این بیماری در ایران نوشته شده است. متأسفانه 

  .و به دام این رسانه های شخصی بدنیت افتاده اندبسیاری از کاربران ایرانی از این حرفها عصبانی شده 
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طی دو روز اخیر در توییتر ویدیو کوتاهی از موارد مشکوک به ابتال به کروناویروس در میان ایرانیان دیده می شود که باعث 

مین می افتند و چند اضطراب و نگرانی مردم شده است. در یکی از این ویدیوها، مردم ناگهان در خیابان و مقابل فروشگاه روی ز

عابر با دیدن آنها دورشان جمع می شوند. یک کودک ناگهان بیهوش می شود و روی زمین دراز می کشد. برخی رسانه های 

  .هزار نفر به کروناویروس در ایران خبر داده است 60اجتماعی حتی گفته اند وزیر بهداشت ایران از آلودگی 

که این ویدیوها و شایعات سرشار از عیب و نقص است: ویدیو زمان و مکان مشخصی  افراد باهوش به زودی متوجه می شوند

  .ندارد و تهیه و مونتاژ آن خیلی راحت انجام می شود. در رسانه های اجتماعی چین نیز ویدیوها و شایعات مشابهی ظاهر شده بود

ه سازان می توانند از فرصت سوء استفاده کنند و از سوی این شایعات بسیار سطح پایین هستند اما تاثیر آنها کم نیست؛ زیرا شایع

دیگر بسیاری از مردم عادی با حیله های جنگ رسانه ای غربی آشنا نیستند. هر وقت اتفاقی در ایران می افتد، رسانه های غربی 

بصری ، نفاق افکنی و و سکوهای اجتماعی شایعه پردازی می کنند. قصد آنها بیش از این نیست که با سردرگم کردن سمعی و 

  .سیاهنمایی دولت ، نارضایتی مردم از دولت را تحریک کنند و و راه انقالب رنگین را هموار کنند

 

وقتی منشاء این شایعات را پیگیری می کنیم، اکثراً از آلبانی سر در می آورد؛ حاال چرا این کشور دورافتاده اروپایی؟ وزارت 

ی حساس به دست آورده است که در آن گروهی پیرمرد جلوی کامپیوتر نشسته اند و ماموران اطالعات ایران با سختکوشی عکس

اطالعات با دقت شناسایی می کنند که اینها غریبه نیستند، بلکه همه از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند که بعد از انقالب 

نمی توانند با سالح دست به حمالت تروریستی بزنند، با کمک اسالمی به اروپا فرار کرده اند. حاال که سنشان باال رفته و دیگر 

ساعت در روز  24مالی برخی کشورها در آلبانی مرکز اطالعاتی تاسیس کرده اند و در رسانه های اجتماعی هفت روز هفته و 

  .مشغول تولید شایعه هستند

ی شوند و شایعه بدون حمله خود شکست می خورد. به قول معروف در زبان چینی، شایعه پردازان در برابر هوشمندان متوقف م

اما در زمان حساس مبارزه با کروناویروس، شایعه افکنی از خود ویروس وحشتناکتر است. در برابر این ویروس خاص نباید بی 

. مردم باید هوشیار تفاوت نشست. بخشهای معتبر دولتی باید مسؤولیت پذیرتر باشند و اخبار و پیامهای حقیقی را به موقع منتشر کنند

  .باشند؛ اخبار کذب جعل نکنند، دروغها را باور نکنند و شایعه افکنی نکنند تا مورد سوء استفاده دشمنان و بیگانگان واقع نشود

********* 

 

 چین: عنوان کردن "ویروس چین" برای کروناویروس جدید، با هدف مغرضانه وغیرمسووالنه است
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هایی که انس مطبوعاتی اظهار کرد، رسانهمارس در کنفر 4روز چهارشنبه  جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین

ویروس چین" عنوان کرده اند که عملی بسیار غیرمسووالنه و با هدف مغرضانه است، چین قاطعانه با آن " کروناویروس جدید را

 .کندمخالفت می

معرفی  'COVID-19' در حال حاضر منشاء ویروس هنوز مشخص نیست. سازمان بهداشت جهانی کروناویروس جدید را به عنوان

آکادمی مهندسی چین و کارشناس بیماری های تنفسی  که به یک منطقه یا کشور مربوط نشود. جونگ نان شان، عضو کرده است

 .شد، اما به معنای آن نیست که منشاء آن چین است که کروناویروس جدید نخست در چین کشف نیز اظهار کرده است

هایی که بی اساس اطالعاتی" و "ویروس های سیاسی" مخالفت کنیم. رسانه با "ویروس های این سخنگو تاکید کرد، ما باید مشترکا

 .مغرضانه دارند کروناویروس جدید را "ویروس چین" عنوان می کنند، هدفی

المللی باید جائو لی جیان خاطر نشان ساخت، شیوع کروناویروس جدید، چالش مشترک برای کشورهای مختلف است. جامعه بین

 .با شایعات و تعصبات مخالفت کند ترکا با آن مقابله کرده ومش

******** 

 

 پکن بر اساس خواست تهران تا حد توان کمک های خود را به ایران ارسال می کند

GMT+08:00 || 2020-03-05 

19:12:39        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

اسفند در نشست خبری اعالم کرد: چین به وضعیت شیوع  15مارس/  5جائولی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنج شنبه 

نون محموله های کمکی از جمله کیت تشخیص کرونا را به ایران منتقل کرده کروناویروس جدید در ایران بسیار توجه کرده و تا ک

است. همچنین، گروه متخصصان داوطلب چین نیز به ایران اعزام شده اند. در اقدام بعدی، پکن بر اساس خواست تهران، همچنان 

  .تا حد توان به ایران کمک رسانی می کند

رها درباره لغو تحریم صادرات دارو به ایران گفت: در این دوران کلیدی مبارزه وی با اشاره به خواست ایران از برخی کشو

دولت و مردم ایران با کروناویروس، اعمال تحریم یک جانبه، عملی غیرانسانیست. چین از طرف های مربوط خواست فورا تحریم 

 .مبارزه با کروناویروس جدید نشوند یاد شده علیه ایران را لغو کنند و مانع تالش ایران و جامعه جهانی در راستای

************ 
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 ننگین است سیاهنمایی با سوء استفاده از شیوع کرونا

GMT+08:00 || 2020-03-06 

12:42:58        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

چندی پیش جس واترز مجری شبکه تلویزیونی فاکس نیوز از چینیها خواست رسماً عذرخواهی کنند؛ این حرف انزجار عمومی را 

  .به دنبال داشته است

ی به بهانه طنز به چینیها طعنه می زند. بیش از سه تعصب واترز نسبت به چین ریشه دار شده است؛ این اولین بار نیست که و

سال پیش وی در خیابان هنگام مصاحبه با چینی تباران پرسیده بود: این ساعت مچی خیلی قشنگ است، دزدیست؟ سؤاالتی مشابه 

  .این او را به تبعیض نژادی معروف کرده است

اویروس عذرخواهی کند و برچسب کرونا را به فرهنگ و سیاست این بار واترز علناً از چین خواسته است به خاطر شیوع کرون

چین زده است. در زمانی که همه بشریت با چالش مشترکی روبروست، ایجاد کشمکشهایی نظیر این ننگ آور است؛ ولی شبکه 

  .تندتلویزیونی فاکس و واترز ظاهراً برای ثابت کردن موجودیتشان اصال به هیچ خط قرمزی در اخالق پایبند نیس

این گفته که منشاء کروناویروس جدید چین است، هنوز هیچ دلیلی علمی ندارد. چرا سازمان جهانی بهداشت این ویروس را 

نامید؟ برای این که از ارتباط دادن آن به منطقه و کشوری جلوگیری کند تا درباره محلی که اولین مورد ابتالء  2019کروناویروس 

عیضی صورت نگیرد. به همین سبب ، هنگامیکه واترز گفت منشاء این ویروس چین است، بی درنگ به آن شناسایی شده مورد تب

 از سوی همکارش زیر سؤال برده شد : اگر کروناویروس از اینجا )یعنی آمریکا( شروع می شد، چه می شد؟ 

برابر یک چالش جهانی در زمینه امنیت شیوع بیماری مثل یک آینه حقیقت و جعل، زیبایی و زشتی دنیا را منعکس می کند. ما در 

بهداشت عمومی ، درون یک قایق هستیم و باید به هم کمک کنیم نه این که از مزرعه همسایه به عنوان راه آب استفاده کنیم. آیا 

ذغال می دهیم باید در کنار هم مبارزه کنیم یا از آن سوی رودخانه به تماشای آتشسوزی بپردازیم ؟ در برف و سرما به نیازمندان 

  .یا در چاه آب سنگ می اندازیم؟ دولتها و مردم چین و ایران عمال به این سؤال پاسخ روشنی داده اند

دیروز مقاله کوتاهی از سفارت ایران در چین در رده بندی پربازدیدترینهای وی بو و ویچت چین قرار گرفت. در این مقاله آمده 

سیاری از دوستان چینی از سفارت راههای کمک را پرسیدند؛ ما آنها را اعالم کردیم. بیست است: پس از شیوع کرونا در ایران ، ب

میلیون یوان 4ساعت، مردم چین حدود 24و چهار ساعت گذشته تجربه ویژه ای برای ما بود که همشیه به یاد خواهد ماند. ظرف 

  .است؛ ما سنگینی مسؤولیت را نیز احساس کردیم اعانه دادند. سخاوت و مهربانی مردم چین ما را تحت تاثیر قرار داده

ساعت! این کمک به همنوع تنها میان دول چین و ایران ، میان ایرانیان چینی دان و فارسی دانان 24چهار میلیون یوان ظرف 

وستی مردم چینی، بلکه میان مردم عادی صورت گرفته است. هو شی جین سردبیر روزنامه گلوبال تایمز معتقد است این پیام د

  .چین و ایران و همدردی صادقانه چینیها را با وضعیت کنونی ایران در مقابله با شیوع کرونا منعکس می کند

در مقابل به اقدامات آمریکا نگاه کنیم: رییس جمهور و وزیر خارجه آمریکا مدعی شدند با مردم ایران هستند و کمکهای انساندوستانه 

یر از تهمت و تحریک به تقابل میان مردم و دولتها ، آیا آمریکا کمکی واقعی به مردم ایران کرده ای به ایران می دهند. اما غ

  .فقط در لفظ باقی مانده اما عمال تحریمها در حال تشدید است« کمک و حسن نیت»است؟ اصطالحات 
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ری و ناکارآمدی متهم می کنند و ایران را رسانه های غربی به سرکردگی آمریکا در روزهای اخیر دولت ایران را به پنهان کا

بزرگترین صادر کننده ویروس در خاورمیانه می خوانند و با سوء استفاده از این فرصت به تبلیغ ایران هراسی می پردازند و مایه 

  .اضطراب در جامعه می شوند تا مقاصد پنهانی خود برسند

حتی کسانی که در صحنه نمایش می دهند ، همان چهره های قدیمی هستند: نسخه پیچهای درمان و حیله گران همان آدمها هستند. 

هنگامیکه کروناویروس در چین شیوع یافت، آنان با این حرفها چین را  . مایک پومپئو ، سناتور تام کاتن ، سناتور روبیو و غیره

را به طور موثر مهار کرد، آنها باز حرفی  متهم کردند، و هنگامیکه چین با اقدامات قاطع از جمله قرنطینه شهری شیوع بیماری

  !زدند و گفتند شما به حقوق بشر احترام نمی گذارید

برای ایرانیان ، تحریم آمریکا بیماری خطرناکتری از کرونا است. حسن روحانی رییس جمهور ایران آشکارا گفت که برخی 

  .ای دارویی و لوازم پزشکی را لغو کنندکشورها که مدعی کمک به مردم ایران هستند ، باید بی درنگ تحریمه
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سخنگوی وزارت خارجه چین نیز روز پنجشنبه در این باره گفت: در زمان کلیدی مقابله دولت و مردم ایران با شیوع کرونا ، 

تحریمهای یک جانبه وضعیت را وخیم تر می کند و کامال برخالف روحیه انساندوستی است. چین مصرا از طرفهای مربوط می 

  .خواهد بی درنگ تحریمهای ایران را لغو کنند و مانع تالشهای ایران و جامعه جهانی برای مبارزه با کروناویروس نشوند

تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت چندی پیش هشدار داد، همه ما باید کروناویروس جدید را دشمن شماره یک و 

یسم بیشتر است. کمک به دیگران در زمان سختی به معنای کمک به خود است. دیگر مشترک تلقی کنیم، زیرا تهدید آن از ترور

  .ریاکاری نکنید، اقدامات صادقانه را ثابت و به مردم ایران کمک کنید تا هر چه زودتر بر کروناویروس غلبه کنند

******** 

 

 های دیگرهایمان را ضد عفونی کنیم؟ و پاسخ به سوالویروس کرونا؛ آیا باید موبایل

 6  1398اسفند  16 - 2020مارس 

 

اند. با گسترش این ویروس، وضعیت هزار نفر در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران به ویروس کرونا مبتال شده ۹۲بیش از 

 اضطراری بهداشتی اعالم شده است. 

یروس پاسخ داده است که در اینجا آنها را  این و ٔهای خوانندگان دربارهسی به بعضی از پرسشبیگروه بهداشت و سالمت بی

 خوانید.می

 

 هایمان را ضد عفونی کنیم؟آیا باید موبایل

شود. اما متخصصان بر این باورند که ویروس اعتقاد بر این است که ویروس کرونا با ذرات ناشی از سرفه و عطسه منتقل می

 ممکن است روزها روی سطوح فعال باشد.

 که تلفن موبایل خودتان را و هم تلفن خانه و سر کار را به طور مرتب و دقیق تمیز و ضد عفونی کنید.برای همین مهم است 

 ها در امان باشید.های دستمال ضدعفونی کننده گوشی خود را مرتب تمیز کنید تا از این ویروس و سایر بیماریبا استفاده از دستمال

 

 شود؟آیا ویروس از طریق اسکناس و سکه منتقل می

های دریافتی را پیش از آن که دوباره در اختیار مشتری قرار دهند، ضد عفونی ها باید تمامی اسکناسگوید بانکدولت چین می

 کنند. دلیل این کار جلوگیری از پخش بیشتر ویروس کرونا است.

توانند میزبان ویروس و سایر هم خود می هارساند اما این کارتهای اعتباری خطر تماس با پول را به حداقل میاستفاده از کارت

 ها باشند.جرم
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 هایتان را به دقت بشورید.ها، اسکناس و پول خرد دستبهترین کار این است که پس از دست زدن به کارت

 

 آیا ویروس کرونا برای افرادی که آسم دارند خطرناک است؟

 های بیماری آسم شوند.نشانههای تنفسی، مانند کروناویروس می توانند باعث تحریک عفونت

افرادی که آسم دارند باید روزانه اسپری آسم خود را طبق تجویز دکتر مصرف کنند. این امر به کاهش خطر حمله آسم ناشی از 

 هر ویروس تنفسی از جمله ویروس کرونا منجر خواهد شد.

 

 معرض ابتال خواهد بود؟اگر در یک خانواده فردی به ویروس مبتال شود، آیا حیوان خانگی هم در 

ها به حیوان خانگی تواند از انساننه. به گفته سازمان جهانی بهداشت هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ویروس می

 منتقل شود.

د ها اغلب مختص یک گونه واحگذارند. این ویروسهای جانوری، از جمله انسان اثر میهای کرونا تقریبا در همه گونهویروس

 ها بسیار نادر است.هستند و انتقال بین گونه

توانند ناقل ها را مرتب با آب و صابون شست. حیوانات خانگی میاما کماکان باید پس از دست زدن به حیوان خانگی خود دست

 قل شوند.ها منتتوانند از این حیوانات به انسانها میکولی باشند و این باکتریهایی مانند سالمونال و ایباکتری

 

 کند؟چه خطری زنان حامله را در صورت ابتال به ویروس تهدید می

 گویند دلیلی در دست نیست که نشان دهد زنان باردار نسبت به افراد دیگر بیشتر مستعد ابتال به کرونا ویروس هستند.دانشمندان می

ها با صابون و آب، عدم لمس شستن مرتب دست رعایت نکات بهداشتی ساده برای محافظت از خود در برابر ویروس مهم است.

 های کثیف و عدم تماس با افرادی که حالشان خوب نیست.صورت، چشم و دهان با دست

 

 تر است؟اند در حالی که آنفوالنزا کشندهها برای مقابله با ویروس کرونا دست به چنین اقدامات شدیدی زدهچرا دولت

 گیری و گسترش آن بین مردم سراسر جهان است.و جلوگیری از همه ها برای مهار ویروساقدامات دولت

 

قرنطینه شهرها و گفتن این که مردم در خانه بمانند ممکن است برای برخی اقدامی زیاده از حد به نظر باشد اما جایگزینش آن 

 است که اجازه داده شود ویروس همه جا پخش شود.
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شود افراد سالخورده و یا افراد دارای شرایط بهداشتی و درمانی در برابر این باعث میهنوز واکسینی برای ویروس وجود ندارد و 

 اثرات آن بسیار آسیب پذیر باشند.

 در چین، اقدامات دولت آن کشور به نظر جواب داده چون موارد جدید ویروس رو به کاهش است.

 

 آیا سفر کردن امن است؟

ه که از سفر کردن به خصوص مناطقی که در آن افراد مبتال وجود دارند، اجتناب با شیوع و گسترش ویروس کرونا، توصیه شد

شود. برای سفرهای کاری هم توصیه این است که اگر سفر، ضروری نیست از انجام آن خودداری شود. به توصیه دولت یا 

 کنید عمل کنید.نهادهای مسئول در کشوری که در آن زندگی می

 

 مدرسه فرستاد یا نه؟ها را باید به آیا بچه

اند. ژاپن از جمله این کشورها است که مدارس را تا در برخی کشورها، مدارس را برای جلوگیری از شیوع ویروس تعطیل کرده

 چند هفته تعطیل کرده است.

ه، تنگی نفس یا تب های بیماری مانند سرفاند یا نشانهآموزانی که با افراد مبتال تماس داشتهدر برخی کشورها توصیه شده دانش

 صالح خبر دهند.های ذیدارند، باید در خانه بمانند و قرنطینه شوند و به مقام

 

 تر از آنفلوانزا و سرماخوردگی است؟ آیا ویروس کرونا مسری

 دار هستند.دانیم که هر دو ویروس بسیار واگیرهنوز برای مقایسهٔ قطعی خیلی زود است اما می

انزا خوردگی و آنفلوکه ویروس سرماحالیکند، دررد مبتال به ویروس کرونا دو تا سه نفر دیگر را هم آلوده میبه طور میانگین هر ف

 کند. معموالً به طور میانگین فقط به یک نفر دیگر انتقال پیدا می

توان گفت هر دو ویروس به می دهند، پسانزا به سرعت بیشتری بیماری را انتقال میخوردگی و آنفلوالبته افراد مبتال به سرما

 کند. راحتی گسترش پیدا می

 

 شود؟ وحش هم منتقل میآیا ویروس کرونا از طریق حیات

 ء جانوری بوده است. دانیم شروع وشیوع اولیهٔ این ویروس در چین از منشاتا جایی که می

شده است، جایی که جانوران وحشی از جمله پرندگان و اولین موارد این بیماری در بازار محصوالت دریایی در جنوب چین دیده 

 رسند. خفاش و مار در آن به فروش می

 چند جانور، میزبانی که بیماری را به انسان انتقال داده، نبوده است. هر

 و برای اهالی بریتانیا، احتمال اینکه این بیماری را از جانوری بگیرند، بسیار کم است. 

 گری از واگیری و سرایت بیماری هستیم، با مواردی از انتقال فرد به فرد که خطری جدی است. اکنون ما در مرحلهٔ دی

 

 ماند؟شود و ویروس بر چنین سطوحی چقدر باقی میها هم منتقل میدر آیا ویروس کرونا با لمس سطوحی مثل دستگیره

شود. دستگیرٔه درها مثال کند، آن سطح آلوده می اگر فرد مبتال به ویروس کرونا روی دستش سرفه کند و سپس چیزی را لمس

 خوبی از سطوحی است که این خطر را دارند. 
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تواند بر چنین سطوحی زنده بماند. کارشناسان گمان دارند که فقط چند دانیم چه مدت زمانی ویروس کرونا میهنوز به درستی نمی

ای خود را به طور مرتب بشویید تا خطر ابتال و گسترش ویروس هساعت است و نه چند روز، اما بهترین کار این است که دست

 را کاهش دهید. 

 

 هوا و دما بر انتقال ویروس کرونا اثر دارد؟و آیا آب 

 

گیری آن چه تأثیری دانیم. هنوز روشن نیست که تغییر دمای فصلی بر میزان همههنوز خیلی چیزها در مورد این ویروس نمی

 دارد. 

دهد های سرد سال بیشترند. پژوهشی نشان میخوردگی، شیوع فصلی دارند و در ماههای دیگر مانند ویروس سرمابعضی ویروس

های هوایی است و در ماهومیانه )ِمرس(؛ ویروس دیگری از خانوادهٔ ویروس کرونا، تحت تأثیر شرایط آبکه نشانگان تنفسی خاور

 تر سال شیوع بیشتری دارد. گرم

 

 است با خوردن غذایی که فرد مبتال به این بیماری تهیه کرده است؛ دچار بیماری شوید؟  آیا ممکن

غذا بهداشتی نباشد، فرد مبتال به ویروس کرونا ممکن است این بیماری را به دیگری منتقل کند. ویروس  اگر مراحل و شیؤه تهیه

ها پیش از لمس و خوردن غذا توصیهٔ همگانی شود. شستن دستماند، منتشر میها میکرونا با ذراتی که بر اثر سرفه روی دست

 ها گرفته شود. است تا جلوی گسترش میکروب خوبی 

 

 اگر یک بار مبتال به ویروس کرونا شوید، پس از آن نسبت به این بیماری ایمن خواهید شد؟ 
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شناسد و در صورت ابتالی دوباره مقابله با آن را می کنند، بدن آنها تا حدودی چگونگیوقتی افراد از این بیماری نجات پیدا می

تواند ایمنی بیشتری داشته باشد. این ایمنی همیشگی نیست و کارایی کامل و مطمئنی هم ندارد و بر اثر مرور زمان کاهش هم می

 ی دوباره ایمن خواهد ماند. ابتالکند. هنوز روشن نیست بدن پس از ابتال به این بیماری و بهبودی؛ تا چه مدت نسبت به پیدا می

 

 خوردگی چیست؟ تفاوت میان ویروس کرونا و سرما

 

های ترین نشانههای مشابه زیادی دارند و بدون انجام آزمایش، تشخیص آن مشکل است. اصلیویروس کرونا و سرماخوردگی نشانه

که درد، در حالیهای عضالنی و گلورد مانند دردهای دیگری هم داخوردگی معموالً نشانهویروس کرونا تب و سرفه است. سرما

 شوند. نفس میمبتالیان به ویروس کرونا دچار تنگی

کند دچار ویروس کرونا شده است، چه با فرد بیمار دیگری تماس نزدیک داشته است یا به مناطقی که این هرکس که فکر می

 ند. ویروس شیوع دارد سفر کرده است، باید با پزشک خود مشورت ک

 

 آیا استفاده از ماسک برای مقابله با ویروس مفید است و هر چند وقت یک بار باید آن را عوض کرد؟

ها و گویند رعایت بهداشت، مثل شستن مرتب دستشواهد اندکی مبنی بر مفید بودن استفاده از ماسک وجود دارد. کارشناسان می

 بیشتر اثر دارد. گیرد، خیلی بخصوص وقتی با دهان در تماس قرار می

 

 شود؟آیا ویروس کرونا از طریق رابطٔه جنسی منتقل می
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های انتقال آن باشد. تاکنون سرفه و عطسه مهمترین راه هنوز به طور کامل روشن نشده است که رابطهٔ جنسی هم یکی از راه

 انتقال آن بوده است. 

 

 دورٔه نهفتگی ویروس کرونا چه مدت است؟

 روز است.  ۱۰تا  ۲های بیماری، بین گوید دورٔه نهفتگی بیماری، یعنی پیش از بروز نشانههانی میسازمان بهداشت ج

 تر خواهد شد. آوری اطالعات بیشتر دقیقاین برآورد با جمع

 

 یابند؟ میشوند دوباره سالمت کامل خود را بازآیا کسانی که به ویروس کرونا مبتال می

کنند و بیشتر آنها به های مختصری از این بیماری را تجربه میشوند فقط نشانهبتال به این ویروس میبله. بسیاری از کسانی که م

 شوند. طور کامل خوب می

های دیگری مانند دیابت و سرطان دارند یا سیستم ایمنی ضعیفی دارند، هر چند این بیماری برای افراد مسن و کسانی که بیماری

 خیلی خطرناک است. 

های خفیف ویروس کرونا حدود یک هفته طول گوید بهبودی کامل از نشانهکارشناسان کمیسیون بهداشت ملی چین می یکی از

 کشد. می

 

 آیا ممکن است ویروس کرونا از طریق چیزهایی که از ووهان چین خریده و به بریتانیا پست شده است، منتقل شود؟

ز جمله ویروس کرونا، با سرفه و عطسهٔ فرد بیمار روی سطح چیزها های ااریهیچ شواهدی در این مورد وجود ندارد. بعضی بیم

شود، کنیم که ویروس بتواند اینقدر طوالنی بر این سطوح باقی بماند. چیزی که با پست فرستاده میشوند اما فکر نمیمنتشر می

 رسد، هنوز آلوده باشد. بعید است زمانی که به دست گیرنده در مقصد می

 

 شوند؟هایی بیشتر در چین پدیدار میدلیلی دارد که چنین ویروس آیا

 کنند. های بزرگ انسانی در فاصلهٔ خیلی نزدیکی با حیوانات زندگی میبله، در چین جمعیت

ویروس کرونا به احتمال زیاد از منشاء جانوری )خفاش( آمده است، هر چند ممکن است این جانور همان میزبانی نباشد که باعث 

های خانوادهٔ ویروس کرونا که از چین شروع شد هم ها شده باشد. سارس، بیماری دیگری از بیماریانتشار بیماری در میان انسان

 سانان( به انسان منتقل شد. )جانوری از خانوادٔه گربه و زبّاد از خفاش

رسند جایی که در آن جانوران وحشی به فروش می اولین موارد این بیماری جدید از بازارغذاهای دریایی در جنوب چین شروع شد،

 از جمله مرغ و خفاش و مار.

 

 توان خود را واکسینه کرد؟ آیا برای پیشگیری از ابتال به این بیماری تنفسی، می

ت در حال حاضر هیچ واکسنی برای محافظت افراد در برابر این نوع از ویروس کرونا وجود ندارد اما پژوهشگران در کار ساخ

 آن هستند. 

 ها دیده نشده است، پزشکان هنوز باید خیلی چیزها در مورد آن دریابند. این نوع جدیدی از ویروس است که پیش از این در انسان

 

 هایی بهتر است انجام دهم؟ کنم، چه پیشگیریمن شهروند بریتانیا هستم که در ایتالیا زندگی می

تو و لمباردی در قرنطینه قرار گرفتند و کارناوال ونیز هم به همین دلیل زودتر خاتمه پیدا چند شهر در شمال ایتالیا در مناطق ون

 کرد. 
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 هزار نفر از مردم اجازه ندارند به مناطق آلوده تردد کنند. ۵۰بدون اجازهٔ ویژه، تا دو هفتهٔ آینده حدود 

توانند خطر ابتال به اند، اقداماتی وجود دارد که میا سفر کردهکنند، و هزاران نفری که به آنجبرای افرادی که در ایتالیا زندگی می

 این ویروس را کاهش دهند. 

 شود. شوند، منتقل میاین ویروس از انسان به انسان و از طریق ذرات و قطراتی که با سرفه خارج می

مان شوییم و از تماس دست با صورتعفونی الکلی و آب گرم و صابون بهای خود را با مادهٔ ضدرو باید بیشتر دستاز این

 خودداری کنیم. 

 کنند یا تب دارند فاصله بگیرید و با آنها تماس نداشته باشید. و عطسه می به عالوه از کسانی که سرفه

 کند مبتال به ویروس کرونا شده است باید تلفنی با پزشک خود مشورت کند. هر فردی که فکر می

********* 

 

 یافتند« دار را گرفتار کروناویروس چین مساله»آنها 

GMT+08:00 || 2020-03-06 

21:38:31        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 نده: شو یا ون نویس

 فارسی: مجتبی پویا 

سانسور و پنهانکاری چین درباره »چکیده: خبرهای بد را کنار هم بچینید تا چین مساله دار به دست آید. واقعاً؟ گزارشهایی مانند 

از « کروناویروس دستگاه تبلیغاتی قدرتمند چین را تضعیف کرد»در وال استریت ژورنال و « ویروس و کمانه کردن تبلیغات

نیویورک تایمز با اعتماد کامل از این می گوید که چین مبارزه با ویروس را باخته و ظاهراً اشتباهی در زمامداری و رسانه های 

  .ما وجود دارد

با این حال تصویر عمومی کامالً عکس این را نشان می دهد. از اواسط ماه فوریه ارقام بد رو به کاهش گذاشته و ارقام خوب رو 

فزایش. بیشتر استانها غیر از هو بی و بیشتر شهرها غیر از وو هان موارد ابتالء و مرگ کمتر یا هیچ گزارش کرده اند. هیچ به ا

  .ناآرامی اجتماعی رخ نداده، زندگی روزمره خوب است

زگی به خاطر عدم نیاز زمامداری؟ حاال تخت بیمارستانی بیشتری از شمار بیماران وجود دارد. یکی از بیمارستانهای موقت به تا

بسته شد. از شدت پیامهای هوشیاری در سطح کشور کاسته شده، کسب و کار و مشاغل گام به گام به فعالیت باز می گردند؛ به 

عالوه تصمیماتی برای ارتقاء رتبه مقاماتی که نمایش خوبی در این دوره از خود نشان دادند گرفته می شود و آنها جایگزین کسانی 

  .د که کار عمده ای نکردندمی شون

رسانه؟ البته که درست مثل یک گروه تشویق ورزشی به بازگویی اقدامات قهرمانانه در بیمارستانها و جامعکها پرداخت، در حالیکه 

به گزارش و پرسشگری درباره اشتباهات نیز ادامه داد. انتظار از زمامداری و خبرنگاری خوب بیش از این چیست؟ در زمانهای 

حرانی آرامش و دلداری و اعتماد به نفس دادن همچون تزریقی در بازو عمیقاً مورد نیاز است نه انگشت اشاره و اتهام به سمتی ب

 گرفتن. خودتان را در قرنطینه تصور کنید. چه چیزی ممکن بود شما را به حفظ آرامش تشویق کند؟ 

گفت که  vox.com ه وو هان و شهرهای دیگر را بر عهده داشت بهدکتر بروس ایلوارد که تیم بازرسی سازمان جهانی بهداشت ب

  .از سفرش به چین دو برداشت و دستاورد با خود همراه برده است

یکی سرعت است. فکر می کنم درس کلیدی از چین سرعت است. همه چیز به سرعت مربوط می شود. موارد ابتال هر چه سریعتر 

  .ند و رد افراد دیگر در تماس با آنها گرفته شود، نتیجه موفقیت آمیزتر خواهد بودپیدا شود، هر چه سریعتر جداسازی شو

دستاورد دیگر اقدام است. اگر جاگیری و آستینها باال زده شود و کار یافتن سامانمند مبتالیان و افراد در تماس با آنها شروع شود، 

خواهد نشست و از بیمار شدن مردم زیادی و مرگ و میر افراد قطعاً در ظاهر شیوع تغییری ایجاد خواهد شد؛ التهاب آن فرو 

  .ضعیف و آسیب پذیر بسیاری جلوگیری خواهد شد
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دیدن باال آمدن موج انتقاد از جامعه به خصوص در طول شیوع مساله ای حاد در زمینه تندرستی عادیست، ولی اگر این حوادث 

در معرض دید قرار داده می شود؟ مثل قدیمی فیل و نابینایان را به خاطر  ناگوار بازتابی از تصویر عمومی نیست، چرا اینگونه

می آورید؟ شش مرد درباره ظاهر کلی حیوان مناقشه می کنند، زیرا هر کدام فقط بخشی از بدن فیل را لمس می کند و تصور خود 

  .را به کل تن حیوان تعمیم می دهد

حمقانه وجود دارد. ]رسانه های غربی[ با اغراق در حوادث منفی سعی در لکه ولی در این موضوع مساله بزرگتری از خطاهای ا

دار کردن چین می کنند و از نظرات شخصی و غیرکارشناسی چیزی در حد واقعیت می سازند. آیا آنها درباره واقعیات صادقند؟ 

  .بخشی از ادعاهایشان درست است ولی به طرز عامدانه ای نامتعادل

پنهانکاری و سانسور »ی است: ابتدا یک تصویر و الگوی قالبی پیگیری می شود؛ عنوانی چشمگیر با کلماتی مانند این یک حقه قدیم

برایش انتخاب می شود، بعد شکایاتی در رسانه های اجتماعی پیدا شود و سرانجام همه این عناصر در « دولتی یا دستگاه تبلیغاتی

طوالنی مدت یکی از این رسانه ها باشید، حاال در برابر خود چینی کامال ناامید  کنار هم گذاشته می شود. اگر یکی از اعضای

پکن با بزرگترین چالش مشروعیت طی چندین دهه »و « بدبینی عمومی در آن رو به افزایش است»خواهید یافت؛ که گویا 

  .«روبروست

  .می نامد، به اشتباه می افتد« قعی آسیابیمار وا»این چنین است که وال استریت ژورنال در تشخیص خود که چین را 

آیا وضعیت کلی از بد رو به بدتر می رود؟ مورگان استنلی، بازارهای سهام چین، سنگاپور و استرالیا را محفوظ و مصون از 

 ویروس برگزید. آیا این کارشان احمقانه است؟ 

********** 
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  :موضوع

 )211 (ویروس کرونا در ایران 

 

 ۱۹های آمریکا، به منظور تخلیه منابع مورد نیاز ایران برای مقابله با ویروس کووید به گفته محمدجواد ظریف تشدید تحریم

 .است

تروریسم اقتصادی تواند در مقابل به گزارش اسپوتنیک، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: جهان دیگر نمی

 که با تروریسم پزشکی پیوند خورده سکوت کند. آمریکا

های غیرقانونی آمریکا را به منظور تخلیه منابع مورد نیاز ایران دونالد ترامپ به طور خصمانه تحریم ظریف در توئیتی نوشت:

هستند. جهان  کند؛ آن هم درحالی که شهروندانمان به خاطر )این ویروس( در حال مرگتشدید می ۱۹برای مقابله با ویروس کووید 

 که با تروریسم پزشکی پیوند خورده سکوت کند. دیگر نمیتواند در مقابل تروریسم اقتصادی آمریکا

به   شایان ذکر است که براساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، شمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در این کشور در مجموع

 د.ان نفر تاکنون بهبوده یافته ۶۶۹نفر رسیده و همچنین هزار و  ۱۴۵نفر و فوت ناشی از آن به  ۸۲۳هزار و  ۵

********* 

 

  ییکرونا یروزها یوزارت بهداشت برا یاهیتغذ هیتوص 11

  11:16 - 1398اسفند  18یکشنبه  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/23/1945199/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-40%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ir.sputniknews.com/politics/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-iran/
https://ir.sputniknews.com/politics/201907204994912-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://ir.sputniknews.com/politics/201907204994912-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://ir.sputniknews.com/politics/201907204994912-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
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 رینفس و سا یتب، سرفه، تنگ ،یمانند سرماخوردگ ییهانشانه تواندیاست که م دیتا شد فیخف فیط ی، دارا19-دیکوو یماریب

 را به همراه آورد.  یمشکالت تنفس

 

 یعلم /رانیا -العالم

 یپرفشار ،یعروق -یقلب یهایماریبه ب انیاما سالمندان مبتال رند،یقرار گ روسیو نیا ریتحت تاث توانندیم یسن یهاگروه هیکل

کورتون مصرف  یلیکه به هر دل یمارانیتحت درمان، ب یهاسرطان ،یویکل مارانیب ،یو کبد یآسم و مشکالت تنفس ابت،یخون، د

 یریشگیها و پمراقبت از آن نیکرونا هستند. بنابرا روسیدر معرض خطر ابتال به و شتریب یمنیستم ایقص سبه ن انیو مبتال کنندیم

 است. یافراد کامال ضرور نیاز ابتال در ا

 هیحفظ تعادل و تنوع در تغذ لزوم

 دی. البته باشودیارائه م یماریو کنترل ب یریشگیجهت پ یاهیتغذ یهاهیکرونا توص روسیاز ابتال به و یتوجه به عوارض ناش با

شود.  تیرعا ییمواد غذا هیاضطرار الزم است تعادل و تنوع در مصرف کل طیو چه در شرا یعاد طیتوجه کرد که چه در شرا

 نیآن تام ییمنابع غذا قیاز طر ،یو بهبود یماریو مقابله با ب یمنیسطح ا شیافزا یبدن برا ازیمورد ن یهانیتامیو هیکل افتیدر

 ندارند. گریکدیبر  یتیارجح گونهچیو امالح ه هانیتامیو یحاو ییتوجه کرد که منابع غذا دیبا شود.

به  هیوزارت بهداشت منتشر شده است، از توص یکه از سو روسیدر کروناو هیتغذ تیریاساس موارد مطرح در برنامه مد بر

ثابت  یاثر محافظت یو مواد معدن نیتامیو یباال یزهامصرف دو رایشود. ز یخوددار دیبا طیشرا نیها در امکمل هیمصرف کل

 انجام شود. یفقط بر اساس دستورالعمل کشور یاریبرنامه مکمل  نی. بنابرااردند یعفون یهایماریاز ب یریشگیدر پ یاشده

ونا ارائه داده است که و کر یتنفس یهایماریاز ب یریشگیپ یرا برا یاهیتغذ هیجامعه وزارت بهداشت چند توص هیبهبود تغذ دفتر

 :دیآیدر ادامه م

حفظ  یبرا ازیاز مواد مورد ن یکاف ریمصرف مقاد یشود. تعادل به معن تیروزانه دو اصل تعادل و تنوع رعا ییدر برنامه غذا -

و  ریش ا،هوهیم ها،ینان و غالت، سبز ییغذا یکه در شش گروه اصل ییمصرف انواع مختلف مواد غذا یعنیسالمت بدن و تنوع 

 ها قرار دارند.آن، گوشت و تخم مرغ و حبوبات و مغز دانه یهافرآورده

استفاده کرد. به عنوان مثال  یگرید یبه جا یکیاز  توانیهستند و م کسانی بایتقر ییارزش غذا یدر هر گروه دارا ییمواد غذا -

 تفاده کرد.گوشت اس یو از حبوبات و تخم مرغ به جا ریش یاز ماست به جا توانیم

برگ  یهایاز جمله سبز هایو سبز هاوهیشامل انواع م c نیتامیو ییبدن روزانه از منابع غذا یمنیسطح ا شیبه منظور افزا -

 مویترش، ل مویگندم، ماش و شبدر، انواع مرکبات مانند ل یهاجوانه ،یخوردن، انواع کلم، گل کلم، گوجه فرنگ یسبز مانند سبز

 استفاده شود. هایو سبز هاوهیم گریو د یویک رنج،و نا ینارنگپرتقال،  ن،یریش

 روزانه همراه با غذا مصرف شود. توانیاست، م c نیتامیو یخام حاو ازیپ نکهیبا توجه به ا -

 است استفاده شود. C نیتامیو یآش از شلغم که حاو ایسوپ  هیدر ته نیهمچن -

شامل انواع  یاهیمنابع گ A نیتامیو ییبدن روزانه از منابع غذا یمنیا ستمیس تیتقودر  Aو  E یهانیتامیبا توجه به نقش و -

و  ریمانند زرده تخم مرغ، ش یوانیموز و انواع مرکبات و منابع ح ،ییکدو حلوا ج،یمانند هو یزرد و نارنج یهاوهیو م هایسبز

 گلرنگ، آفتابگردان و ذرت استفاده شود. مانند کانوال، عیما یهاشامل روغن E نیتامیو ییو منابع غذا اتیلبن

 کیتحر لیو کالباس به دل سیچرب و شور مانند انواع تنقالت شور، انواع کنسروها و شورها و انواع سوس یاز خوردن غذاها -

 شود. یبدن تا حد امکان خوددار یمنیا ستمیس

بدن  یمنیسطح ا شیو زرده تخم مرغ به افزا اتیچرب، لبن یهایمانند ماه D نیتامیو ییبا استفاده از منابع غذا توانیروزانه م -

 کمک کرد.

تخم مرغ، انواع  ،یمانند گوشت قرمز، مرغ و ماه یآهن و رو یحاو ییبدن روزانه از منابع غذا یمنیا ستمیس تیجهت تقو -

 تازه و خشک شده و غالت کامل استفاده شود. یهاوهیحبوبات، م ها،یسبز

ها، زرده تخم انواع گوشت اتیو لبن ریش ها،وهیبرگ سبز، م یهایمانند انواع سبز Bگروه  یهانیتامیو ییبع غذاروزانه از منا -

از جمله پسته، گردو، بادام و فندق جهت  ییعدس، باقاال و ماش و مغز ها ا،یمانند نخود، انواع لوب یدار، حبوباتمرغ، غالت سبوس

 د.بدن استفاده شو یمنیا ستمیس یارتقا
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به اندازه  عاتیما دنی. نوششودیم هیبه صورت روزانه توص عاتیما ریسا ایسالم و  یدنیآب آشام وانیل ۸تا  ۶مصرف  نیهمچن -

 .کندیبدن کمک م یمنیو فراوان به حفظ ا یکاف

 سنایا

********* 

 

 نقطه عطف مبارزه با کروناویروس در شهر ووهان

GMT+08:00 || 2020-03-08 

17:52:03        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

مارس(، به طور رسمی بسته  6اسفند) 16بیمارستان موقت صحرایی در نمایشگاه تکنولوژی "گوان گو" شهر ووهان روز جمعه 

  .شد. این دومین بیمارستان صحرایی بسته شده در یک هفته است

اسفند تعداد موارد جدید ابتال به کروناویروس در ووهان  16در عین حال، آمار منتشر شده نیز توجه همگان را جلب کرده است. 

  .ر به جز ووهان از استان هوبی در دو روز متوالی به "صفر" رسیدبرای اولین بار دو رقمی شد و این تعداد در شهرهای دیگ

 .این نشان می دهد، مبارزه با کروناویروس ووهان به نقطه عطف خود رسیده است

******** 

 

 اثرات کرونا تا آخر عمر باقی می ماند

© Sputnik / Ilya Naymushin 

 انجه

 دریافت لینک کوتاه22:14 08.03.2020

 

دانشمندان دانشگاه ووهان بعد از یک سلسله تحقیقات به این نتیجه رسیدند که کرونا ویروس بسیار خطرناک تر می باشد از 

 .آنچه که قبالً تصور می کردند

نشان داد  19-ونا جان داده اند، کووید، بعد از مطالعه بدن کسانی که ناشی از کرGlobal Timesبه گزارش اسپوتنیک به نقل از

که این ویروس باعث آسیب جبران ناپذیری به ُششها و سیستم ایمنی بدن می شود. حتی اگر مریض معالجه هم شود، آسیب به بافت 

 .ُشش تا ابد با او باقی خواهد ماند. یکی از عارضه احتمالی، نفس تنگی است

بر روی بدن انسان شبیه به ترکیبی از عفونت های حاد تنفسی  19-: "تأثیر کوویدپنگ ژیونگ کارمند شفاخانه ژون ژنان گفت

 .ویروسی )به طور خاص سندرم حاد سارس و ایدز است(، زیرا هم به شش ها و هم به سیستم ایمنی بدن آسیب می رساند

اه علوم و تکنالوژی هوآژونگ، اظهار دکتر پنگ اندکی پس از انتشار مقاله توسط لیو لیانگ، داکتر کالج طب تونگ جی در دانشگ

 .نظر خود را ارائه داد. تیم لیانگ کالبد شکافی از نه بیمار کرونا ویروس را که در فبروری درگذشتند انجام دادند

نتایج مطالعه جسد مریضان را که لیو به اشتراک گذاشته است به من الهام دادند. بر اساس نتایج آنها، معتقدم »دکتر پنگ گفت: 

 .اکنون مهمترین اقدام در مرحله اولیه مریضی برای محافظت از شش های مریضان استفاده از فیبروز غیر قابل برگشت است

مریض مبتال به کرونا ویروس در ووهان نشان داد "ظهور تغییرات  81، امسال، سی تی اسکن Lancet بر اساس مجله طب

 ."بینابینی حاکی از پیشرفت فیبروز است

جان  19-هزار نفر در اثر کووید 3هزار نفر آلودگی به ویروس جدید در جهان تأیید شده است. بیش از  95اضر بیش از در حال ح

 .باخته اند
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javascript:setsize(2)
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********* 

 

 بحران کرونا  دیدر تشد کایآمر یهامیدرباره آثار تحر یجانیالر یافشاگر

  12:03 - 1398اسفند  20سه شنبه  

 

 

 

 یمختلف جهان، خواستار مداخله جهان یمجالس کشورها یالمجالس و روسا نیب هینامه به اتحاد در یاسالم یمجلس شورا سیرئ

 در بحران کرونا شد.  یضدانسان یها میلغو تحر یبرا

 

 یاسی/ س رانی_ ا العالم

ها و مجالس  هیاتحاد گرید یالمجالس که رونوشت آن به روسا نیب هیاتحاد سییخطاب به ر یادر نامه یاسالم یمجلس شورا سیرئ

متحده که در تعارض  االتیا کردیرو نیگفت: ا کا،یظالمانه آمر یهامیمختلف جهان ارسال شده با اشاره به اعالم تحر یکشورها

 بیکمک به مردم آس یبرا رانیفشرده ا یاست، نه تنها در تالش ها یسازمان بهداشت جهان نامهبارز با منشور ملل متحد و اساس

و  یمنطقه ا ،یمل یبر تمام تالش ها یقابل انکار ریو غ یکرده، بلکه آثار منف جادیا یکرونا مانع جد روسیو وعیو مهار ش دهید

 از خود بجا گذاشته است. روسیو نیمهار ا یبرا یالملل نیب

 شرح است: نیبد یجانیالر ینامه عل متن

 کوئباس بارون الیگابر سرکارخانم»

 المجالس نیب یجهان هیاتحاد سیرئ

 یاضطرار تیکرونا، وضع روسیروز افزون و وخامت بار و وعیش لیبه دل یسازمان بهداشت جهان دیکه استحضار دار نگونههما

 یالملل نیروزافزون ب یسابقه و نگران یب دیشاهد تهد تیکشورها و مناطق جهان اعالم کرده است. امروز جهان و بشر یدر برخ

شود.  یآن افزوده م انیو قربان روسیو نیگرفتار با ا یزم هر روز بر تعداد کشورهاال یو درمان یبهداشت ریاست که به رغم تداب

 دهد. یقرار م دیمورد تهد یرا بطور جد ایتمام مناطق دن ده،یهر روز مرزها را نورد روسیو نیا

همه  جیبس یرا برا یالملل نیو ب یمنطقه ا ،یمل یها یلزوم تالش و همکار گریاز هر زمان د شیامروز ب یالملل نیب طیشرا

 یبرجسته کرده، ضرورت اقدام عاجل، موثر وجامع را برا روسیو نیآلوده به ا یجهت کمک به کشورها کیو لجست یامکانات فن

 .تساخته اس انیخطرناک نما روسیو نیمهار ا

 نیمحو ا یسترده برابه شدت در صف اول مبارزه گ رانیا یاسالم یحساس که جمهور اریبس طیشرا نیتاسف است که در ا باعث

 میمستق کجانبهی یها میدر معرض تحر کیتماتیباشد، به طور س یم یماریب نیا وعیاز ش یناش یباهدف کاهش آالم انسان روسیو

متحده که در تعارض بارز با منشور ملل متحد  االتیا کردیرو نیقرار گرفته است. ا کایمرمتحده آ االتیا یرانسانیغ میمستق ریو غ
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 روسیو وعیو مهار ش دهید بیکمک به مردم اس یبرا رانیفشرده ا یاست، نه تنها در تالش ها یمه سازمان بهداشت جهانو اساسنا

 نیمهار ا یبرا یالملل نیو ب یمنطقه ا ،یمل یبر تمام تالش ها یقابل انکار ریو غ یکرده، بلکه آثار منف جادیا یکرونا مانع جد

 از خود بجا گذاشته است. روسیو

 نیب ژهیحساس و و طیشرا نیبا درک ا یالملل نیب یکشورها و سازمانها یمقامات برخ راً یکه اخ میخشنود اریحال ما بس نیع در

ملزومات  ریو سا یشگاهیآزما لیو وسا ییدارو ،یاقالم پزشک یها میها از جمله تحر میهمه تحر یو جد یخواستار لغو فور ،یالملل

 شده اند.  رانیا یماسال یجمهور ازیمورد ن یپزشک

شناخته شده  یالملل نینهاد ب کیالمجالس مطابق با اساسنامه خود به عنوان  نیب هیاتحاد میباور نیامعان نظر به مراتب فوق، بر ا با

 نیرا در ا ییتواند نقش بسزا یباشد، م یملت ها م ندگانیمردم و نما یواقع یو آرمان ها دگاههایکه بازتاب دهنده د یو موثر جهان

اکنون  یانتظار عال نیاساس، ا نیمهلک مشارکت کند. بر ا یماریب نیا یالملل نیمهار ب ندیبه نوبه خود در فرا وکرده  فایبرهه ا

خواستار  کپارچهیخود، به طور  یبرمواضع اصول یو مبتن یابهام چیبدون ه ،یالملل نیهم صدا با جامعه ب هیوجود دارد که اتحاد

 یاسالم یمردم جمهور هیعل کایمتحده آمر االتیا یپزشک یها میاز جمله تحر میرمستقیو غ میمستق یها میهمه تحر عیرفع سر

 شود. رانیا

که جان  یچالش جد نیشدن بر ا رهیبمنظور چ یالملل نیب یارتقا تالش ها یبرا یتالش چیاز ه یواثق دارم که سرکار عال رجا

 تیمقابله با کرونا حما یبرا نیمبارزه سهمگ نیوقفه کشورم در ا یب یتالش هانکرده و از  غیانسان ها. را به مخاطره افکنده، در

 آورد. دیالزم را بعمل خواه

 یجانیالر یعل

 «رانیا یاسالم یمجلس شورا سییر

******** 

 

 هر چه کروناویروس بی رحم است، آدمیزاد عاشق است
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که رسانه های  پس از شیوع کروناویروس جدید، چین و ایران به همدیگر کمکهای زیادی کرده اند؛ رویدادهای زیادی رخ داده

  .مارس دو رویداد کوچک اما متأثر کننده از میان آنها را گزارش کردند 9اسفند/ حوت،  19ایران روز دوشنبه 

ما قبالً ماجرای یک جوان ایرانی به نام سینا کرمی را در وو هان روایت کردیم؛ حاال این ماجرای دلگرم کننده همانند چوب دو 

  .امدادی دست به دست می شود

به گزارش ایسنا، یک کافی شاپ چینی محبت جوان ایرانی را که در زمان شیوع کرونا در وو هان ماند و به ایران بازنگشت پاسخ 

  .داده است
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محمد کشاورززاده سفیر ایران در چین در صفحه توییترش نوشت: سینا کرمی آن جوان دالور بختیاری را به خاطر دارید که در 

سینا، وقتی ما در شرایط سخت بودیم ما را »هزار ماسک اهدا کرده و روی آن نوشته:  34کافی شاپ واکاندا وو هان ماند؟ اکنون 

در شرایط سخت است. ما تو و کشورت را رها نخواهیم « ایران»رها نکردی و ایستادی و کمک کردی. اکنون سرزمین مادری تو 

  «.کرد

زمان شیوع کروناویروس در این کشور، می توانست با پرواز چارتری که سینا کرمی دانشجوی ایرانی ساکن چین بود که در 

جمهوری اسالمی ایران تدارک دیده بود به کشورش بازگردد، اما این کار را نکرد و تصمیم گرفت بماند و به مردم وو هان کمک 

  .کند. اقدامی که خوشحالی بسیاری از مردم چین را در پی داشت

ت و مشکالتی که برای جهان به ویژه دو ملت ایران و چین ایجاد کرد، صحنه های بزرگ و زیبایی کروناویروس با همه مصیب

نیز از انسانیت خلق کرده است؛ یکی از این صحنه ها خرید هدیه با پول قلک یک کودک چینی برای کودکان ایران برای کمک 

  .به مقابله با کروناویروس بود

روز گذشته به پاس حمایتهای ایرانیان از آنها در مقابله با کروناویروس، کمکهای نقدی و  به گزارش ایرنا، مردم چین در چند

سرکنسول جمهوری « رمضان پرواز»غیرنقدی زیادی به ملت ایران ارسال کرده اند یا خواهند کرد؛ یکی از این کمکها آنطور که 

با عیدیهای عید بهار امسالش که از بزرگترهای فامیل اسالمی ایران در شانگهای گفت، کمک یک دختر نوجوان چینی بود. او 

  .گرفته بود هدیه ای خرید و آن را تحویل کنسولگری ایران در شانگهای داد تا تقدیم کودکان ایران شود

 

یان، این کودک چینی گفت که چون یکبار با خانواده اش به ایران سفر کرده، دوست داشته به پاس قدردانی از مهمان نوازی ایران

  .هدیه اش را به کودکان ایران تقدیم کند

، هدیه معموالً چیز سبکیست اما احساسات و عواطف «بال، قو را هزاران فرسنگ دور می برد»ضرب المثلی چینی می گوید: 

ن آشکارا سنگینی را منتقل می کند. بله، کروناویروس بی رحم است، اما در دنیا عشق وجود دارد. اکنون شیوع کروناویرس در چی

مهار شده است؛ در دو روز گذشته، تعداد مبتالیان جدید به این بیماری در وو هان دو رقمی شد و در استانها و شهرهای دیگر غیر 

از هو بی به یک رقمی کاهش یافت. با این حال خیال ما هنوز راحت نشده، زیرا این بیماری در سراسر جهان سرایت پیدا می کند؛ 

نه کشور دوست و برادر، ایران با شیوع گسترده کروناویروس مواجه شده است، مردم چین از این موضوع بسیار به ویژه شوربختا

  .اندوهگینند

پس از شیوع کروناویروس در چین، ایران سخاوتمندانه کمکهایی از جمله دو میلیون ماسک به چین اهداء کرد. می دانیم ایران در 

ریمها قرار گرفته و کمکهای ایران به آسانی به دست نیامده است. اما دوستان ایرانی هم راحت سالهای اخیر به شدت تحت تاثیر تح
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باشند؛ چینیها وقتی هلو بگیرند، آلو پاداش می دهند. به دوستانی که در زمان سختی به ما کمک کردند، وقتی گرفتار شدند، مسلما 

  .با قدرت به آنها کمک خواهیم کرد

مارس، داوطلبان چینی و ایرانی به خاطر دلتنگی برای ایران، در فضای  8اسفند/ حوت،  18ین هوا در به گزارش خبرگزاری ش

در پیشگیری و مهار کروناویروس را تشکیل دادند. آنان تجربیات و طرح چین « همیاری چین و ایران»مجازی گرد هم آمده و تیم 

و در اختیار مردم ایران گذاشتند که یک پل اطالعات و دانستنیها در  در مقابل با کروناویرس را به سرعت به فارسی ترجمه کرده

  .مقابله مشترک با کروناویروس و کمک به یکدیگر برقرار کرده است

 

بی شک شیوع کروناویرس فاجعه بزرگیست، اما در این زمان دشوار، دول و مردم چین و ایران از یکدیگر حمایت و به هم کمک 

تیب فاصله بین آنها کوتاه شده و احساسات میان آنها عمیقتر شده است. جوانان دو کشور در جریان همکاری می کنند و به این تر

  .مبارزه با کروناویروس با یکدیگر آشنا شدند و سنت دوستی دو کشور به این ترتیب به نسل جوان منتقل شده است

ود و ما نمی توانیم همانند سالهای گذشته گرد هم جمع شویمو به به زودی نوروز فرا می رسد، اما نوروز امسال استثنایی خواهد ب

دید و بازدید برویم. در ایام عید بهار چین که چندی پیش بود، چینیها هم ایام عید را بدین ترتیب گذراندند؛ به باور ما خانه نشینی 

که از زمان تاسیس جمهوری خلق چین  هم خدمت به کشور است. دشواری موقتیست و چین می تواند این ویروس فوق العاده را

بی سابقه بوده مهار کند و مطمئن است ایران نیز حتما از این سد خواهد گذشت. هیچ زمستانی نیست که نگذرد و از پسش بهار 

  .نیاید. بیایید با تشریک مساعی بر این دشواری زمان غلبه کنیم

********** 

 

 یاست جمهوریتبریک چین به اشرف غنی به مناسبت سوگند ر
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مارس گفت: چین به تصمیم مردم افغانستان  10اسفند/ حوت،  20ر خارجه چین روز سه شنبه گنگ شوانگ سخنگوی وزارت امو

درباره آینده کشور خود احترام می گذارد و سوگند ریاست جمهوری اشرف غنی به عنوان رییس جمهور این کشور را تبریک می 

سعه روابط دوستانه و سنتی بین دو کشور و ایجاد گوید و چین مایل است به اتفاق دولت جدید و شخصیتهای محافل مختلف به تو

  .منافع بیشتر برای مردم چین و افغانستان بپردازد

بر اساس گزارشها مراسم تحلیف دور دوم ماموریت اشرف غنی روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد. همین روز، 

ل دیگری مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار کرد. گنگ شوانگ عبدهللا عبدهللا مقام ارشد اجرایی پیشین افغانستان نیز در مح

در نشست خبری هفتگی در پاسخ به پرسش خبرنگاران ضمن طرح این اظهارات، گروههای افغان را به اهمیت دادن به منافع 

  .کشور و مردم، گردآوردن تفاهمات و تسریع روند بازسازی صلح و آشتی افغانستان دعوت کرد

ضاع افغانستان در دوره ای حساس قرار دارد. آمریکا و طالبان توافقنامه امضاء کرده اند و امید است مذاکرات وی افزود: او

ساله روبرو هستند.  40درونی افغانستان هر چه سریعتر برگزار شود. مردم افغانستان با فرصت گرانبهای خاتمه دادن به جنگ 

امیدواریم جامعه جهانی به تمایل مردم افغانستان احترام بگذارد و همچنان از همچنین افغانستان با چالشهای جدی روبرو است. 
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آشتی افغانستان پشتیبانی و به تحقق هر چه سریعتر صلح در افغانستان کمک کند. ما نیز از نظامیان کشورهای خارجی مستقر در 

ند و انتقال باثبات اوضاع افغانستان را تضمین افغانستان درخواست می کنیم به صورت منظم و مسؤوالنه از افغانستان خارج شو

  .و از گسترش سازمانهای تروریستی با استفاده از این فرصت پیشگیری کنند

********* 

 

 آمریکا فرصتی را که چین داد، تلف کرد
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، اقدامات چین و امریکا، دو کشور بزرگ، در پیشگیری و مهار کرونا بسیار 2019به نظر می رسد پس از شیوع کروناویروس 

  .متفاوت بوده است

تالشهای سخت فقط در عرض یک ماه شیوع کروناویروس را مهار کرد. بر اساس اخبار کمیته ملی بهداشت و سالمت چین با 

مورد جدید ابتال به کروناویروس در خاک اصلی  19مارس، جمعاً  9اسفند/ حوت،  19چین، در بیست و چهار ساعت روز دوشنبه 

نفر مشکوک به ابتال به این بیماری تحت مراقبت  36خود را از دست دادند،  بیمار مبتال به این بیماری جان 17چین شناسایی شد، 

بیمار جدید پس از درمان از بیمارستان مرخص شدند. به طوری که سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه  1297قرار گرفتند و 

  .اسفند اعالم کرد، شیوع کروناویروس در چین رو به پایان است 19

اسفند به  19روز دوشنبه  19موارد ابتال به کروناویروس در آمریکا پیوسته رو به افزایش دارد. تا ساعت  این در حالی است که

ایالت وضع  10ایالت این کشور شناسایی موارد ابتال به کروناویروس را اعالم کردند و در  30وقت شرق آمریکا، بیش از 

  .تن از آنها جان باختند 26نفر رسیده و  704م به اضطراری اعالم شد. تعداد مبتالیان به کروناویروس دستک

اوضاع پیشگیری و مهار کروناویروس در آمریکا به عنوان کشوری با پیشرفته ترین سطح بهداشت و درمان در سراسر جهان 

ند عمل کرده است. قاعدتاً نباید چنین باشد. بدیهی است که دولت آمریکا در پیش بینی و تصمیم گیری برای مقابله با کروناویروس ک

کورت کمپبل معاون وزیر خارجه پیشین آمریکا چندی پیش گفت: تدابیر بسیار جدی چین برای پیشگیری و مهار کروناویروس 

  .زمان زیادی به ما داد. ولی مطمئن نیستم ما به طرز مؤثری از آن استفاده کرده باشیم

به باد انتقاد گرفته بودند، کم کم آرام گرفته اند و حتی حاال از دولت  در مقابل این حقایق، رسانه های غربی که تدابیر چین را

آمریکا به خاطر تلف کردن فرصت طالیی برای مهار شیوع کروناویروس انتقاد می کنند. چندی پیش، بروس ایلوارد مشاور ارشد 

ن بیش از هر چیز ندای نجات، نجات، روزه از چین به رسانه ها گفت: در چی 9مدیر کل سازمان جهانی بهداشت پس از بازدید 

  .نجات شنیدم! این بزرگترین نقطه حرکت دولت چین در پیشگیری و مهار کروناویروس و نیز منبع نیروی برتری نظام چین است
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 ایلوارد می گوید در پی افزایش تعداد مبتالیان در کشورهای مختلف، مدام به او زنگ می زنند و بسیاری از او می پرسند چین

واقعا چه کار کرد؟ ما باید چه کار کنیم؟ جواب من این است که روش مقابله چین با کروناویروس قابل رونوشت برداریست ولی 

  .به سرعت، سرمایه، تخیل و شجاعت سیاسی نیاز دارد

******** 

 !روایت یک جراح ایتالیایی از روزهای سیاه جدال با کرونا: در خانه بمانید

 

بوک با روایت اوضاع بحرانی در بیمارستانی واقع در شهر برگامو که یک جراح ایتالیایی با انتشار پستی در فیس -ایرنا-تهران

جدی بودن این تهدید اطالع رسانی کرد و از مردم خواست تا تنها برای انجام کانون شیوع کرونا در کشور ایتالیاست، در مورد 

  .کارهای ضروری از خانه خارج شوند

کنم، پاراگرافی در مورد هایی که روزانه و بدون وقفه از بیمارستان دریافت میدر یکی از ایمیل»در این یادداشت آمده است: 

ها اتفاق نظر داریم. بعد از این هایی که همه ما در مورد آنتوصیه وجود داشت، شامل های اجتماعیمسؤولیت پذیر بودن در رسانه

گذرد و چگونه شرح دادن آن فکر کردم، احساس کردم سکوت در این باره که مدتی طوالنی در مورد نوشتن از آنچه در اینجا می

کنیم را به در برگامو تجربه می ۱۹-زهای همه گیری کوویدمسؤوالنه نیست. بنابراین سعی خواهم کرد تا آنچه را که ما در این رو

کنم، اما وقتی پیام خطر آنچه افرادی که از واقعیت ما فاصله دارند، منتقل کنم. من لزوم وحشت نکردن در این باره را درک می

گیرند و افرادی که دور هم جمع ه میها را نادیدبینم که توصیهافتد به بیرون نرسیده و هنوز هم افرادی را میدر اینجا اتفاق می

های اقتصادی )ناشی لرزد. من متوجه آسیبتوانند به باشگاه بروند یا مسابقات فوتبال برگزار کنند، تنم میشوند و از این که نمیمی

 .خواهد بوداز این بحران( نیز هستم و در مورد آن نگرانم. پس از پشت سر گذاشتن این همه گیری، شروع دوباره کار سختی 

خواهم به این نکته اشاره کنم که آسیبی که خورد، میبا این وجود، سوای آن که سیستم بهداشت ملی از لحاظ اقتصادی لطمه می

قرار است به بهداشت عمومی کشور وارد شود اهمیت بیشتری دارد و به نظرم این که هنوز آلزانو لومباردو و نمبرو قرنطینه 

ه است )البته الزم به ذکر است که این یک نظر کامال شخصی است(. خودم با بهت و شگفتی شاهد سازماندهی اند، مایوس کنندنشده

های شدند، در فعالیتها به آرامی "خالی" میمجدد کل بیمارستان در هفته قبل بودم. وقتی که دشمن فعلی هنوز در سایه بود، بخش

شد تا جایی که ممکن است تختخواب در آن قرار فضا ایجاد می (ICU) ی ویژههاشد، در بخش مراقبتگزینشی اختالل ایجاد می

شدند. تمام این تحوالت دهند. کانتینرهایی برای ایجاد مسیرهای متنوع و پیشگیری از عفونت به جلوی اتاق اورژانس آورده می

کردیم؛ منتظر جنگی ه ما آن را درک نمیسریع در راهروهای بیمارستان فضایی از سکوت و پوچی سورئال به وجود آورده بود ک

اینجا یک ) .کردیم که این چنین درنده خو باشدبودیم که هنوز شروع نشده بود و بسیاری از ما )از جمله خودم( فکرش را هم نمی

ن اجازه دادند تا شد، در حالی که چندین روزنامه به خودشاکنم: همه این کارها در سایه و بدون علنی شدن انجام میپرانتز باز می

 .(کندهای بهداشتی هیچکاری نمیبنویسند که بخش مراقبت

https://www.irna.ir/news/83708636/روایت-یک-جراح-ایتالیایی-از-روزهای-سیاه-جدال-با-کرونا-در-خانه
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/10/4/157018590.jpg
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هنوز هم کشیک شبانه هفته پیشم که بدون هیچ استراحتی و در انتظار تماس از بخش میکروبیولوژی سپری کردم را به یاد دارم. 

مان بودم و به عواقبی که نتیجه این تست برای گیری با سواب از اولین مورد مشکوک )به کرونا( در بیمارستانمنتظر نتایج نمونه

کنم، پریشانی و ام، وقتی فکرش را میدیدهکردم. حاال که آنچه در حال روی دادن است را ما و برای بیمارستان داشت فکر می

ک وضع رسد. ُخب اوضاع فعلی چیزی از یآشفتگی من در خصوص یک مورد احتمالی ابتال مضحک و توجیه ناپذیر به نظر می

رسد. جنگ به معنای واقعی کلمه شعله ور شده است و نبرد روز و شب بدون دراماتیک کم ندارد. هیچ واژه دیگری به ذهنم نمی

کنند با عالئمی که با عالئم آنفوالنزا وقفه در جریان است. این افراد بخت برگشته یکی پس از دیگری به اورژانس مراجعه می

از گفتن این که )کرونا( یک آنفوالنزای شدید است، دست برداریم. در دو سال خدمتم در برگامو یاد  تفاوت زیادی دارد. بیایید

ها کنند. آنها در این مورد هم خوب عمل کردند؛ به تمام توصیهام که مردم اینجا الکی و بی دلیل به اورژانس مراجعه نمیگرفته

ذراندند تا از شیوع ویروس به دیگران جلوگیری کنند اما ادامه این وضع دیگر عمل کردند، یک هفته تا ده روز را با تب در خانه گ

 .نیز محدود است  از توانشان خارج است. در نفس کشیدن مشکل داشته و به اکسیژن نیاز دارند. دارودرمانی برای این ویروس

توانیم دست به کار شویم که بدن در مقابله با ی میروند این بیماری عمدتا به ارگانیسم ما بستگی دارد. ما )کادر درمانی( تنها وقت

رود بدن ما به تنهایی و به طور مستقل این ویروس را از ویروس ناتوان شود. بگذارید با حقیقت روبه رو شویم، عمدتا امید می

گیریم. تازه یاد می تجربی هستند و ما روز به روز درباره رفتار آن چیزهای 19-بین ببرد. درمان های ضد ویروس برای کووید

شود. دهد. با تمام این تفاسیر، نیاز به تختخواب بیشتر احساس میماندن در خانه تا بدتر شدن عالئم، روند بیماری را تغییر نمی

شوند. تابلوهای نمایش اسامی بیماران که بسته به هایی که خالی شده بودند یکی پس از دیگری و با سرعتی چشمگیر پُر میبخش

های متفاوتی دارد، حال تماما قرمز هستند و به جای نمایش نوع عمل جراحی، تنها یک تشخیص بر روی ها رنگبستری آن بخش

فاجعه سریعی را به  تواند چنینخورد: پنومنی بینابینی دو طرفه. به من بگویید که کدام ویروس آنفوالنزا میها به چشم میهمه آن

 .بار آورد

کند، تنها در همین است: ویروس آنفوالنزا عالوه بر آن که طی چند ماه جمعیت بسیار کمتری را آلوده میتفاوت این دو ویروس 

هایی )که بطور ها را به باکتریهای هوایی را از بین برده باشد و با این کار اجازه حمله به نایژه و ریهزمانی که موانع حفاظتی راه

 .شودتر در فرد مبتال میارند( بدهد، باعث بروز بیماری جدیهای هوایی فوقانی وجود دمعمول در راه

شود اما در بسیاری از افراد سالخورده )و برخی در بسیاری از افراد جوان باعث بروز یک آنفوالنزای پیش پا افتاده می ۱۹-کووید 

شود که آنها کند و باعث میها حمله میههای هوایی ریکند زیرا مستقیماً به کیسهدیگر از افراد( یک سارس تمام عیار ایجاد می

نتوانند به کار خود ادامه دهند. نارسایی تنفسی حاصل اغلب جدی است و ممکن است پس از چند روز بستری شدن، دیگر دستگاه 

رد ابتال ترین مواای که در بخش وجود دارد، کافی نباشد. متاسفم اما از نظر من به عنوان یک پزشک، این که جدیاکسیژن ساده

را سالمندان  (ایتالیا )ها هستند، اطمینان بخش نیست. بیشتر جمعیت کشور مابه این بیماری عمدتا افراد میانسال مبتال به دیگر بیماری

و دستکم یک قرص برای فشارخون باال یا  سال سن داشته باشد ۶۵پیدا کرد که باالی توان کسی را دهند و به سختی میتشکیل می

 .دیابت مصرف نکند

اند و یا کارشان های ویژه بستری شدهگذاری شده در بخش مراقبتدهم که وقتی جوانانی را ببینید که لولههمچنین به شما اطمینان می

حادترین موارد که خون را از بدن خارج کرده، به آن اکسیژن رسانی کرده و کشد)دستگاهی برای می (ECMO) به دستگاه اکمو

ها بهبودی خود را بازیابند(، تمام اعتمادی که به جوان )و مصون بودن( خود گرداند با این امید که ریهسپس آن را به بدن بازمی

رادی وجود دارند که با نادیده گرفتن توصیه ها از این های اجتماعی افرود. و در همان حال که هنوز هم در رسانهدارید از بین می

کنند که عادات روتین در زندگی آنها "به طور موقت" متوقف شده، این فاجعه اپیدمیولوژیک زنند و اعتراض میترسند الف مینمی

به طور ناگهانی برای دهد. و دیگر جراح، متخصص ارولوژی یا ارتوپدی وجود ندارد، همه ما فقط پزشکانی هستیم که رخ می

 .ایمرویارویی با این سونامی که ما را در هم شکسته است، به بخشی از یک تیم واحد تبدیل شده

بیمار در روز به دلیلی مشابه بستری  ۲۰تا  ۱۵شود، نویسد: موارد ابتال چند برابر میاین جراح ایتالیایی در ادامه یادداشت خود می

شود. ناگهان اتاق اورژانس در حال فروپاشی است. مقررات با سواب یکی پس از دیگری مثبت میشوند. نتایج نمونه گیری می

اضطراری صادر می شود: در اورژانس به کمک نیاز است. یک جلسه فوری برای یادگیری چگونگی استفاده از پرونده الکترونیک 

   .رزمندگان خط مقدم این جنگ هستم در اورژانس و چند دقیقه بعد من طبقه پایین و در کنار (EHR) سالمت

دهد این روزها ثابت است: تب و مشکالت تنفسی، تب و سرفه، نارسایی تنفسی متن نمایشگری که شکایت اصلی بیمار را نشان می

اران ها نیز یکی است: پنومنی بینابینی دوطرفه. همگی باید بستری شوند. برخی از بیمو امثالهم. جواب آزمایشات و رادیولوژی

شوند. با این حال، برای برخی دیگر کار از منتقل می (ICU) بالفاصله به لوله گذاری نیاز دارند و به بخش مراقبت های ویژه

پر شده و وقتی ظرفیت این بخش تکمیل شود، آی. سی. یو های بیشتری ایجاد  های ویژهگذشته و دیر است. بخش مراقبت کار

های عمل که در حال حاضر فعالیت غیرضروری خود را به حالت تعلیق درآورده اند، بودند، اقهایی که در اتشوند. دستگاهمی

به یک آی. سی. یو تبدیل شده که قبالً وجود نداشت. برای من و  OR گیرند و)برای بیماران مبتال به کرونا( مورد استفاده قرار می

ای عالی و زمان کوتاهی استقرار و سازماندهی مجدد منابع به گونهکنم، این که چگونه در چنین دستکم بخشی که در آن کار می

https://www.irna.ir/tag/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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هرگونه  آور و متحیرکننده بود. به عالوه،ای با این ابعاد صورت گیرد، شگفتها برای فاجعهسازیکامل طراحی شد تا آماده

طور مستمر مورد بررسی قرار  ها هر روز و بههای کاری و مسوولیتها، کارکنان، شیفتها، بخشسازماندهی مجدد تختخواب

هایی که قبالً متروک بودند، گیرد تا سعی شود همه چیز و حتی بیشتر از آن چیزی که هست به نحو احسن ارائه شود. آن بخشمی

اند. خستهاند. اعضای کادر پزشکی آید را برای بیماران انجام دهند اما خستههستند تا هر آنچه از دستشان برمی حال پر شده و آماده

ام که دانستند خستگی چیست. کارکنانی را دیدهای که داشتند نمیهای دیدم که با وجود بار کاری فرسایندهمن خستگی را در چهره

دهند زیرا این روزها اضافه کاری عادی و همیشگی شده است. اتحاد ماندند، به کار ادامه میبیشتر از مواقعی که در بیمارستان می

آید را در بین خودمان دیدم که هیچوقت از این که از همکاران پزشک داخلی خود بپرسیم که چه کمکی از دستمان برمی و همبستگی

کردیم. پزشکانی که به جای پرستاران دهم، فروگذار نمیکنم و کارهایش را انجام مییا این که بگوییم فالن بیمار را خودم پذیرش می

دهند؛ پرستارانی که اشک به چشم دارند زیرا ما قادر به نجات های الزم را انجام میمنتقل و درمان ها را جابجا، بیمارانتختخواب

ها حکایت دارد. دیگر در همه نیستیم و عالئم حیاتی چندین بیمار به طور همزمان از سرنوشت مشترک از قبل معین شده آن

 .بیمارستان خبری از کشیک و جدول زمان بندی نیست

کردم تا به ام اما همیشه تمام تالشم را میتماعی ما به حال تعلیق درآمده است. من چند ماهی است که از همسرم جدا شدهزندگی اج

طور مرتب و حتی روز پس از یک کشیک شبانه پسرم را مالقات کنم و خواب را به پس از دیدار با او موکول کنم. اما حال تقریبا 

ام. دلم ام را ندیدهکسی را آلوده کنم، به طور داوطلبانه نه پسرم و نه هیچکدام از اعضای خانوادهاست که از ترس این که  دو هفته

کنم و چند تماس تصویری محدود خوش است. بنابراین شما هم باید صبور باشید ها نگاه میبه چند عکس از پسرم که با اشک به آن

به آن خیل عظیم از سالمندانی که ممکن است از بین ببرید رحم کنید. تقصیر  و از رفتن به تئاتر، موزه یا باشگاه خودداری کنید.

کنند که دارید در مورد این بیماری اغراق شما نیست، می دانم، تقصیر به گردن آن افرادی است که این ایده را به شما القا می

به ما گوش کنید و به  آمیز به نظر برسد اما لطفاراقگیری دورند اغکنید حتی این یادداشت هم شاید برای کسانی که از این همهمی

 .جز برای کارهای ضروری از خانه خارج نشوید

ها نروید. این بدترین کار است زیرا شما را ها در خانه به سوپرمارکتبه صورت گروهی برای خرید انبوه کاالها و انبار کردن آن

توانید بدون ای که از مبتال بودن خود خبر ندارند را به همراه دارد. میهکند و خطر تماس با افراد آلوددر یک جا متمرکز می

ها برای انجام برخی کارهای دستی خاص هایی که از آنازدحام و عجله این کار را بکنید. اگر ماسک معمولی دارید )حتی ماسک

ها را ما باید استفاده کنیم که هم نباشید. این ماسک ffp۳ یا ffp۲ های تنفسیاستفاده می شود(، آن را به دهان بزنید. به دنبال ماسک

ایم استفاده از این های اخیر سازمان بهداشت جهانی مجبور شدهایم و بنابر توصیهها به مشکل خوردههمین حاال هم در پیدا کردن آن

و بسیاری از همکارانم با وجود ها را به شرایط خاص محدود کنیم. بله، به لطف کمبود برخی تجهیزات حفاظتی خاص، من ماسک

ایم. برخی از ما با وجود تمام ابزار حفاظتی دیگری که در اختیار داریم، مطمئنا در معرض ابتال به این بیماری قرار گرفته

اعضای  اند و برخی ازاند. بعضی از همکاران آلوده نزدیکان و بستگان خود را نیز آلوده کردهها همین حاال نیز مبتال شدهپروتکل

دارد. سعی کنید از های شما از آن دور نگهتان میزنند. ما جایی هستیم که ترسها بین مرگ و زندگی دست و پا میخانواده آن

 .دور ماندن خود از این شرایط مطمئن شوید

ار و مواد غذایی را برایشان به آن دسته از اعضای خانواده خود که مسن یا بیمار هستند، بگویید که در خانه بمانند. لطفاً خوار و ب

دهم آن کاری نیست که به انجام تامین کنید. هیچ گزینه دیگری نداریم. این کار ماست. در واقع کاری که من این روزها انجام می

حتی از  دهم و تا زمانی که به بهبود حال و درمان بیماران کمک کند، یادادن آن عادت داشته باشم، اما به هر حال آن را انجام می

 .توان درمانشان کرد بکاهد، آن را دوست خواهم داشتدرد و عذاب آن دسته از بیمارانی که متاسفانه نمی

گویم. این دسته از نامند و تا دیروز آماده بودند به ما توهین کنند نمیچیز زیادی در مورد افرادی که این روزها ما را قهرمان می

کنند. و گردند. مردم همه چیز را سریع فراموش میباز می شود برای توهین و گزارش کردن افراد به محض آن که همه چیز تمام

کردیم: وقتی دستانمان را در شکم ما این روزها حتی قهرمان هم نیستیم. این کار ماست. ما قبل از این هم هر روز ریسک می

بتالست یا نه، وقتی این کار را حتی با علم به این موضوع انجام دانیم آیا به ایدز یا هپاتیت سی مبریم که حتی نمیبیماری فرو می

شویم شویم و مجبور به مصرف داروهایی میدهیم، وقتی در حین عمل جراحی بر روی یک بیمار مبتال به ایدز به او نزدیک میمی

یش خون خود را پس از یک نیدل شوند تا یک ماه هر روز استفراغ کنیم و وقتی با اضطراب و نگرانی نتایج آزماکه باعث می

گردانیم که به استیک یا زخم تصادفی سر سوزن می خوانیم به امید اینکه آلوده نشده باشیم. ما زندگی خود را از طریق چیزی می

قط سعی بریم. در نهایت ما فکند که این احساسات زیبا باشند یا زشت، ما آنها را با خود به خانه میدهد. فرقی نمیما احساس می

کنیم برای دیگران مفید باشیم. حال شما هم سعی کنید این کار را انجام دهید: ما با اعمال خود بر زندگی و مرگ چند انسان تأثیر می

توانید این پیام را به اشتراک بگذارید. ما باید گذاریم و شما با اعمال خود بر مرگ و زندگی بسیاری از افراد دیگر. لطفا تا میمی

 .جلوگیری کنیم ایتالیاچه در اینجا در حال روی دادن است، به سراسر پیام را منتشر کنیم تا از گسترش آناین 

********* 

 

https://www.irna.ir/tag/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://www.irna.ir/tag/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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  دیصدر خطاب به ترامپ: تو و امثال تو متهم به انتشار کرونا هست یمقتد

  12:44 - 1398اسفند  21چهارشنبه  

 

کرد که  دیتأک ،«ستیجز خدا ن یپناه» نکهیا انیبا ب کا،یجمهور آمر سیبه رئ یتهاجم یصدر عراق در موضع انیجر رهبر

 . ردیپذیرا نم کایاز جانب آمر یدرمان چیکرونا هستند و ملت عراق، ه وعیمتهم به ش مانانش،یواشنگتن و همپ

 

 ق_ عرا العالم

کرونا  روسیمهار و یبر تالش برا یمبن کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ یصدر عراق از ادعاها انیرهبر جر« صدر یمقتد»

 بشدت انتقاد کرد.

... و اگر میدهیکرونا انجام م روسیو هیعل یسخن ترامپ که ما کار بزرگ نیا»نوشت:  تریخود در توئ یدر صفحه شخص صدر

 «.نظر مرا به خودش جلب کرد شد،یبدتر م تیمداخله ما نبود، وضع

که  یکسان شتریب نکهیا ژهیبو د؛یهست یماریب نیا وعیترامپ... تو و امثال تو متهم به ش»گفت:  کایجمهور آمر سیخطاب به رئ یو

 «.هستند کایمخالفان آمر برند،یاز آن رنج م

را سرکوب  سمیبزرگ را سرنگون و ترور یهایامپراتور کایکه آمر یترامپ... قبال ادعا کرد»صدر ادامه داد:  انیجر رهبر

 «.!؟یکشی! از خودت خجالت نمشودینم دهیمسلح د ریکه با چشم غ یکنیمبارزه م یروسیکرد... و امروز با و

مان که در یکنیو امروز ادعا م یکرد یریجنگ، فقر و درگ ،یرا پُر از اشغالگر ایترامپ... دن»کرد:  حیدر ادامه تصر صدر

در ادامه حمالت تند خود خاطر نشان کرد:  یو«. کرد دایتو گسترش پ ستیناشا یهااستیفقط به سبب س یماریب نی... ا؟یکنیم

 .«میبری... ما فقط به خدا پناه میدانیم انگرترامپ... اگر تو ملحد، خود را درم»

. میخواهیو نم میریپذیباشد... ما آن را نم مارتیب یرکتهاکه از سمت تو و ش یهر درمان»کرد:  دیتأک انیدر پا یرهبر عراق نیا

 .«یهست زیتو نه فقط دشمن خدا، بلکه دشمن ملتها ن

******** 

 

  کایسفر از اروپا به آمر تیبه اقدام ترامپ درخصوص ممنوع« اروپا هیاتحاد»واکنش 

  10:16 - 1398اسفند  22شنبه پنج 

 

سفر از اروپا به  یترامپ برا یاعالم شدهاز سو تیممنوع یدر پ یاقتصاد یها تین فعالاروپا درباه خطرات مختل شد هیاتحاد

 هشدار داد.  کایامر

 

 کایآمر - العالم

 دیکه در کاخ سف یکرونا متهم است، بامداد پنجشنبه در سخنان دیجد روسیکه دولتش به اهمال در مقابله با و کایآمر جمهورسیرئ

 دارد. اریکار در اخت نیا یرا برا میت نیکرونا است و بهتر روسیبا سرعت در حال مقابله با و شد که کشورش یشد، مدع رادیا

کرونا  روسیمنجر به گسترش و ن،یاروپا را متهم کرد که با محدود نکردن پروازها از چ هیاتحاد یسخنران نیدر ا نیهمچن یو

 شده است.

جمعه  شبمهیاز ن تیمحدود نیمتوقف کرد. ا روزهیدوره س کی یرا برا اکیمسافرت از اروپا به آمر نیهمچن کایآمر جمهورسیرئ

 کرده است. یقاعده مستثن نیرا از ا کایبه آمر سیحال مسافرت از انگل نیبا ا یآغاز خواهد شد. و

 زیوپا نکار را در خصوص ار نیهم دیرا اعمال کرده و اکنون با یتیمحدود نیچن نیقبال در خصوص چ کایگفته ترامپ، آمر به

 صورت دهد.
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******** 

 

 تام هنکس هنرپیشه سرشناس هالیوود و همسرش به کرونا مبتال شدند 

© REUTERS / Monica Almeida 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه09:34 12.03.2020

 

 .اندهمسرش ریتا ویلسون، به بیماری کرونا مبتال شده تام هنکس، هنرپیشه سرشناس هالیوود اعالم کرد که وی و

ساله در صفحه توییتر اش نگاشته است: من و ریتا در استرالیا هستیم. ما حال خوش نداریم  64به گزارش اسپوتنیک، این هنرپیشه 

 و احساس خستگی و جان درد هستیم و نتیجه هم مثبت تشخیص شد.

 آزمایش و قرنطینه قرار خواهند داشت.ها تحت وی گفت که بر اساس پروتوکل

برد و در این مدت با همسرش الویس پریسلی است، در استرالیا به سر می ، که درباره«ساحل طالیی»هنکس برای بازی در فیلم 

 به مناطق مختلف این کشور سفر کرده است.

هزار نفر عبور کرده است که از این میان، یک  125در جهان از مرز  ویروس کروناکنیم که شمار مبتالیان به یادآوری می

 نفر از مبتالیان در امریکا هستند.  هزار

********* 

 

 حوادث بیماری های همه گیر در قرن بیستم در جهان

© REUTERS / Denis Balibouse 

1 / 2 

 تحلیل و مقاالت

 دریافت لینک کوتاه13:18 12.03.2020

 

بیماری همه گیر به مقیاس بزرگ است که می تواند تمام کشور،  - (سراسری، همه مردمی - Πάνδημος از کلمه یونانی) پاندیمی

بسیار زیادی از موارد ابتال )اغلب تا چند میلیون نفر( و مدت چندین کشور همسایه و حتی قاره را احتوا کند. مشخصه آن تعداد 

 .زمان )از یک سال تا ده ها سال( است

تعریف بیماری ساری همه گیر و پاندیمی تا حدی مبهم است. بیماری ساری همه گیر )اپیدمی( افزایش تعداد موارد ابتال به بیماری 

 ی از کشورها و قاره ها شیوع می یابد.بیماری همه گیر است که در بسیار -است و پاندیمی 

( به طور رسمی مشخص نمی كند كه چه تعداد كشور باید تحت تأثیر این ویروس قرار بگیرند، تا WHOسازمان صحی جهان )

 این بیماری همه گیر رسماً اعالم شود.

ه ویروس انفلوانزا جدید در سراسر جهان به مثابه مثال آن بیماری همه گیر انفلوانزا ذکر میشود که می تواند هنگامی رخ دهد ک

 ظاهر شود و گسترش یابد، زیرا بیشتر مردم مصوونیت ندارند.

بیماری همه  –بشریت از ابتدای قرن بیستم چندین بیماری همه گیر را تجربه کرده است. قویترین بیماری همه گیر شناخته شده 

میلیون نفر را گرفت. بیماری مشهور بنام "اسپانیایی"  20و جان بیش از گسترش یافت  1920 - 1918 در سال های  -گیر انفوالنزا 

درصد از جمعیت جهان از آن صدمه دید. این بیماری همه گیر اسپانیا،  40تا  20بود. به اثر آن از  H1N1ناشی از ویروس 

https://af.sputniknews.com/world/
http://dari.sputniknews.com/world/20200312/4835043.html
http://dari.sputniknews.com/world/20200312/4835043.html
https://af.sputniknews.com/opinion/
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و سایر کشورها را ی شمالی سوئیس، پرتگال، صربستان، یونان، انگلیس، آلمان، دنمارک، کشورهای اسکاندیناوی، افریقا

 دربرگرفته بود.

میلیون نفر را کشته و خسارات  1.5)انفوالنزای هانگ کانگ( بیش از  1968)انفوالنزای آسیا( و  1957بیماری همه گیر سال 

 میلیارد دالر را به بار آورد. 32اقتصادی در حدود 

، در  WHOای جنوب شرقی آسیا گسترش یافت. طبق آما ، پنومونی غیرمعمولی در تعدادی از کشوره2003-2002در سالهای 

نفر جان دادند، بیشترین تعداد قربانیان در  900کشور جهان ثبت شده، بیش از  30در  SARSمورد ابتال به  8436این مدت 

ویتنام، مالزی، ( ثبت شده است. تلفات همچنان در سنگاپور، کانادا، تایوان، 298( و در هانگ کانگ )348سرزمین اصلی آن چین )

 گزارش شده است. -در منطقه آمور  -در روسیه   SARSتایلند و فیلیپین گزارش شده است. یک مورد از 

، از سال WHOباعث شدیدترین شیوع آفت پرندگان در تاریخ شد. براساس گزارش  H5N1، ویروس 2005-2003در سال های 

مورد آن مرگبار بودند. بیشتر عفونت ها از طریق  246ده شده که آلو H5N1کشور به ویروس  15نفر در  389تاکنون  2003

 تماس مستقیم با پرندگان آلوده رخ داده است.

جدید )انفوالنزای خوک( تأیید شد. تجزیه و تحلیل نمونه های  H1N1، اولین موارد آلودگی انسان به ویروس 2009در اپریل سال 

رگز در بین انسان ها منتشر نشده بود. این ویروس حیوانات با ترکیبی منحصر به فرد البراتواری نشان داد که ویروس جدید قبالً ه

نفر بر اثر این  2600بیش از  2010تا  2009از ژنهای ویروس انفلوانزای خوک، پرنده و انفلوانزای انسانی است. در سالهای 

 بیماری همه گیر جان خود را از دست دادند.

مقامات چینی از شیوع ذات الریه با منشا ناشناخته در ووهان خبر دادند. موارد اول مربوط به ،  2019در اواخر دسامبر سال 

 nCoV-2019 -اویروس کرونبازار غذاهای دریایی بود. کارشناسان قبالً دریافتند که عامل ایجاد کننده بیماری نوع جدیدی از 

 است.

، سازمان صحی جهان بیماری همه گیر کرونا ویروس جدید را اعالم کرد. در حال حاضر، تعداد کل 2020در یازدهم مارچ سال 

بیمار درگذشت.  WHO  ،4291کشور جهان است. براساس معلومات 114هزار نفر در  118در جهان  COVID-19عفونت های 

نفر اتباع روسیه بودند که از ایتالیا بازگشته، دو نفر  25فونت کرونا ویروس ثبت شده که از این تعداد مورد از ع 28در روسیه 

 از شهروندان چینی، یک نفر از شهروندان ایتالیایی می باشند.

******** 

 

 های دیگرماند؟ و پاسخ به سوالکرونا؛ ویروس روی لباس زنده می

 12  1398اسفند  22 - 2020مارس 

 

 

اند. با گسترش این ویروس، وضعیت هبیش از صد هزار نفر در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران به ویروس کرونا مبتال شد

 اضطراری بهداشتی اعالم شده است. 

https://af.sputniknews.com/world/202003114834171
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 این ویروس پاسخ داده است که در اینجا آنها را  ٔهای خوانندگان دربارهسی به بعضی از پرسشبیگروه بهداشت و سالمت بی

 خوانید.می

 

 آورد؟ویروس چه مدت روی سطوح دوام می

 ارد. دوام ویروس به نوع سطح بستگی د

ساعت. اگرچه برخی تحقیقات  ۴۸مانند دستگیره درها، کلیدهای آسانسور یا میز آشپزخانه، احتماال حدود  -روی سطوح سخت 

 توانند در شرایط مناسب برای یک هفته زنده بمانند.ها میدادند که این ویروسهای کرونا نشان میقبلی در مورد ویروس

ماند ، بنابراین اگر کتی دارید که ویروس ممکن است روی آن مدت زمان کمتری زنده میروی سطوح نرم مانند لباس، ویروس 

 باشد، اگر آن را یک یا دو روز نپوشید، ویروس از بین خواهد رفت.

البته به یاد داشته باشید که لمس کردن یک سطح آلوده شما را مبتال به ویروس کرونا نخواهد کرد. ویروس باید از طریق دهان، 

 نی یا چشم وارد بدن شود و به همین خاطر باید از لمس صورت خودداری شود.بی

 

 شود؟آیا ویروس از طریق اسکناس و سکه منتقل می

های دریافتی را پیش از آن که دوباره در اختیار مشتری قرار دهند، ضد عفونی ها باید تمامی اسکناسگوید بانکدولت چین می

 از پخش بیشتر ویروس کرونا است.کنند. دلیل این کار جلوگیری 

توانند میزبان ویروس و سایر ها هم خود میرساند اما این کارتهای اعتباری خطر تماس با پول را به حداقل میاستفاده از کارت

 ها باشند.جرم

 هایتان را به دقت بشورید.ها، اسکناس و پول خرد دستبهترین کار این است که پس از دست زدن به کارت

 

 هایمان را ضد عفونی کنیم؟آیا باید موبایل

شود. اما متخصصان بر این باورند که ویروس اعتقاد بر این است که ویروس کرونا با ذرات ناشی از سرفه و عطسه منتقل می

 ممکن است روزها روی سطوح فعال باشد.

 ا به طور مرتب و دقیق تمیز و ضد عفونی کنید.برای همین مهم است که تلفن موبایل خودتان را و هم تلفن خانه و سر کار ر

 ها در امان باشید.و سایر بیماریهای دستمال ضدعفونی کننده گوشی خود را مرتب تمیز کنید تا از این ویروس با استفاده از دستمال

 

 آیا ویروس کرونا برای افرادی که آسم دارند خطرناک است؟

 های بیماری آسم شوند.توانند باعث تحریک نشانههای تنفسی، مانند کروناویروس می عفونت

افرادی که آسم دارند باید روزانه اسپری آسم خود را طبق تجویز دکتر مصرف کنند. این امر به کاهش خطر حمله آسم ناشی از 

 هر ویروس تنفسی از جمله ویروس کرونا منجر خواهد شد.

 

 حیوان خانگی هم در معرض ابتال خواهد بود؟اگر در یک خانواده فردی به ویروس مبتال شود، آیا 

ها به حیوان خانگی تواند از انساننه. به گفته سازمان جهانی بهداشت هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ویروس می

 منتقل شود.

ب مختص یک گونه واحد ها اغلگذارند. این ویروسهای جانوری، از جمله انسان اثر میهای کرونا تقریبا در همه گونهویروس

 ها بسیار نادر است.هستند و انتقال بین گونه
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توانند ناقل ها را مرتب با آب و صابون شست. حیوانات خانگی میاما کماکان باید پس از دست زدن به حیوان خانگی خود دست

 ها منتقل شوند.ات به انسانتوانند از این حیوانها میکولی باشند و این باکتریهایی مانند سالمونال و ایباکتری

 

 کند؟چه خطری زنان حامله را در صورت ابتال به ویروس تهدید می

 گویند دلیلی در دست نیست که نشان دهد زنان باردار نسبت به افراد دیگر بیشتر مستعد ابتال به کرونا ویروس هستند.دانشمندان می

ها با صابون و آب، عدم لمس ابر ویروس مهم است. شستن مرتب دسترعایت نکات بهداشتی ساده برای محافظت از خود در بر

 های کثیف و عدم تماس با افرادی که حالشان خوب نیست.صورت، چشم و دهان با دست

 

 تر است؟اند در حالی که آنفوالنزا کشندهها برای مقابله با ویروس کرونا دست به چنین اقدامات شدیدی زدهچرا دولت

 گیری و گسترش آن بین مردم سراسر جهان است.ها برای مهار ویروس و جلوگیری از همهاقدامات دولت

 

 

قرنطینه شهرها و گفتن این که مردم در خانه بمانند ممکن است برای برخی اقدامی زیاده از حد به نظر باشد اما جایگزینش آن 

 است که اجازه داده شود ویروس همه جا پخش شود.

شود افراد سالخورده و یا افراد دارای شرایط بهداشتی و درمانی در برابر ویروس وجود ندارد و این باعث میهنوز واکسینی برای 

 اثرات آن بسیار آسیب پذیر باشند.

 در چین، اقدامات دولت آن کشور به نظر جواب داده چون موارد جدید ویروس رو به کاهش است.

 

 آیا سفر کردن امن است؟

روس کرونا، توصیه شده که از سفر کردن به خصوص مناطقی که در آن افراد مبتال وجود دارند، اجتناب با شیوع و گسترش وی

شود. برای سفرهای کاری هم توصیه این است که اگر سفر، ضروری نیست از انجام آن خودداری شود. به توصیه دولت یا 

 کنید عمل کنید.نهادهای مسئول در کشوری که در آن زندگی می

 

 ها را باید به مدرسه فرستاد یا نه؟بچه آیا

اند. ژاپن از جمله این کشورها است که مدارس را تا در برخی کشورها، مدارس را برای جلوگیری از شیوع ویروس تعطیل کرده

 چند هفته تعطیل کرده است.
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ای بیماری مانند سرفه، تنگی نفس یا تب هاند یا نشانهآموزانی که با افراد مبتال تماس داشتهدر برخی کشورها توصیه شده دانش

 صالح خبر دهند.های ذیدارند، باید در خانه بمانند و قرنطینه شوند و به مقام

 

 تر از آنفلوانزا و سرماخوردگی است؟ آیا ویروس کرونا مسری

 دار هستند.دانیم که هر دو ویروس بسیار واگیرهنوز برای مقایسهٔ قطعی خیلی زود است اما می

انزا خوردگی و آنفلوکه ویروس سرماحالیکند، دربه طور میانگین هر فرد مبتال به ویروس کرونا دو تا سه نفر دیگر را هم آلوده می

 کند. معموالً به طور میانگین فقط به یک نفر دیگر انتقال پیدا می

توان گفت هر دو ویروس به دهند، پس میانتقال می انزا به سرعت بیشتری بیماری راخوردگی و آنفلوالبته افراد مبتال به سرما

 کند. راحتی گسترش پیدا می

 

 شود؟ وحش هم منتقل میآیا ویروس کرونا از طریق حیات

 ء جانوری بوده است. دانیم شروع وشیوع اولیهٔ این ویروس در چین از منشاتا جایی که می

ی در جنوب چین دیده شده است، جایی که جانوران وحشی از جمله پرندگان و اولین موارد این بیماری در بازار محصوالت دریای

 رسند. خفاش و مار در آن به فروش می

 چند جانور، میزبانی که بیماری را به انسان انتقال داده، نبوده است. هر

 و برای اهالی بریتانیا، احتمال اینکه این بیماری را از جانوری بگیرند، بسیار کم است. 

 نون ما در مرحلهٔ دیگری از واگیری و سرایت بیماری هستیم، با مواردی از انتقال فرد به فرد که خطری جدی است. اک

 

 ماند؟شود و ویروس بر چنین سطوحی چقدر باقی میها هم منتقل میدر آیا ویروس کرونا با لمس سطوحی مثل دستگیره

شود. دستگیرٔه درها مثال د و سپس چیزی را لمس کند، آن سطح آلوده میاگر فرد مبتال به ویروس کرونا روی دستش سرفه کن

 خوبی از سطوحی است که این خطر را دارند. 

تواند بر چنین سطوحی زنده بماند. کارشناسان گمان دارند که فقط چند دانیم چه مدت زمانی ویروس کرونا میهنوز به درستی نمی

های خود را به طور مرتب بشویید تا خطر ابتال و گسترش ویروس ار این است که دستساعت است و نه چند روز، اما بهترین ک

 را کاهش دهید. 

 

 بر انتقال ویروس کرونا اثر دارد؟هوا و دما و آیا آب 

گیری آن چه تأثیری دانیم. هنوز روشن نیست که تغییر دمای فصلی بر میزان همههنوز خیلی چیزها در مورد این ویروس نمی

 ارد. د

دهد های سرد سال بیشترند. پژوهشی نشان میخوردگی، شیوع فصلی دارند و در ماههای دیگر مانند ویروس سرمابعضی ویروس

های هوایی است و در ماهومیانه )ِمرس(؛ ویروس دیگری از خانوادهٔ ویروس کرونا، تحت تأثیر شرایط آبکه نشانگان تنفسی خاور

 دارد. تر سال شیوع بیشتری گرم

 

 آیا ممکن است با خوردن غذایی که فرد مبتال به این بیماری تهیه کرده است؛ دچار بیماری شوید؟ 

غذا بهداشتی نباشد، فرد مبتال به ویروس کرونا ممکن است این بیماری را به دیگری منتقل کند. ویروس  اگر مراحل و شیؤه تهیه

ها پیش از لمس و خوردن غذا توصیهٔ همگانی شود. شستن دستماند، منتشر میمیها کرونا با ذراتی که بر اثر سرفه روی دست

 ها گرفته شود. است تا جلوی گسترش میکروب خوبی 



110 
 

 

.  

 اگر یک بار مبتال به ویروس کرونا شوید، پس از آن نسبت به این بیماری ایمن خواهید شد؟ 

شناسد و در صورت ابتالی دوباره آنها تا حدودی چگونگی مقابله با آن را میکنند، بدن وقتی افراد از این بیماری نجات پیدا می

تواند ایمنی بیشتری داشته باشد. این ایمنی همیشگی نیست و کارایی کامل و مطمئنی هم ندارد و بر اثر مرور زمان کاهش هم می

  چه مدت نسبت به ابتالی دوباره ایمن خواهد ماند.کند. هنوز روشن نیست بدن پس از ابتال به این بیماری و بهبودی؛ تا پیدا می

 

 خوردگی چیست؟ تفاوت میان ویروس کرونا و سرما

 

های ترین نشانههای مشابه زیادی دارند و بدون انجام آزمایش، تشخیص آن مشکل است. اصلیویروس کرونا و سرماخوردگی نشانه

که درد، در حالیهای عضالنی و گلوهای دیگری هم دارد مانند دردشانهخوردگی معموالً نویروس کرونا تب و سرفه است. سرما

 شوند. نفس میمبتالیان به ویروس کرونا دچار تنگی

کند دچار ویروس کرونا شده است، چه با فرد بیمار دیگری تماس نزدیک داشته است یا به مناطقی که این هرکس که فکر می

 با پزشک خود مشورت کند.  ویروس شیوع دارد سفر کرده است، باید

 

 آیا استفاده از ماسک برای مقابله با ویروس مفید است و هر چند وقت یک بار باید آن را عوض کرد؟

ها و گویند رعایت بهداشت، مثل شستن مرتب دستشواهد اندکی مبنی بر مفید بودن استفاده از ماسک وجود دارد. کارشناسان می

 گیرد، خیلی بیشتر اثر دارد. قرار می بخصوص وقتی با دهان در تماس
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 شود؟آیا ویروس کرونا از طریق رابطٔه جنسی منتقل می

های انتقال آن باشد. تاکنون سرفه و عطسه مهمترین راه هنوز به طور کامل روشن نشده است که رابطهٔ جنسی هم یکی از راه

 انتقال آن بوده است. 

 

 است؟دورٔه نهفتگی ویروس کرونا چه مدت 

 روز است.  ۱۰تا  ۲های بیماری، بین گوید دورٔه نهفتگی بیماری، یعنی پیش از بروز نشانهسازمان بهداشت جهانی می

 تر خواهد شد. آوری اطالعات بیشتر دقیقاین برآورد با جمع

 

 یابند؟ میشوند دوباره سالمت کامل خود را بازآیا کسانی که به ویروس کرونا مبتال می

کنند و بیشتر آنها به های مختصری از این بیماری را تجربه میشوند فقط نشانهبسیاری از کسانی که مبتال به این ویروس میبله. 

 شوند. طور کامل خوب می

های دیگری مانند دیابت و سرطان دارند یا سیستم ایمنی ضعیفی دارند، هر چند این بیماری برای افراد مسن و کسانی که بیماری

 خطرناک است.  خیلی

های خفیف ویروس کرونا حدود یک هفته طول گوید بهبودی کامل از نشانهیکی از کارشناسان کمیسیون بهداشت ملی چین می

 کشد. می

 

 آیا ممکن است ویروس کرونا از طریق چیزهایی که از ووهان چین خریده و به بریتانیا پست شده است، منتقل شود؟

های از جمله ویروس کرونا، با سرفه و عطسهٔ فرد بیمار روی سطح چیزها وجود ندارد. بعضی بیماریهیچ شواهدی در این مورد 

شود، کنیم که ویروس بتواند اینقدر طوالنی بر این سطوح باقی بماند. چیزی که با پست فرستاده میشوند اما فکر نمیمنتشر می

 ز آلوده باشد. رسد، هنوبعید است زمانی که به دست گیرنده در مقصد می

 

 شوند؟هایی بیشتر در چین پدیدار میآیا دلیلی دارد که چنین ویروس

 کنند. های بزرگ انسانی در فاصلهٔ خیلی نزدیکی با حیوانات زندگی میبله، در چین جمعیت
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زبانی نباشد که باعث ویروس کرونا به احتمال زیاد از منشاء جانوری )خفاش( آمده است، هر چند ممکن است این جانور همان می

های خانوادهٔ ویروس کرونا که از چین شروع شد هم ها شده باشد. سارس، بیماری دیگری از بیماریانتشار بیماری در میان انسان

 سانان( به انسان منتقل شد. )جانوری از خانوادٔه گربه و زبّاد از خفاش

رسند در جنوب چین شروع شد، جایی که در آن جانوران وحشی به فروش میاولین موارد این بیماری جدید از بازارغذاهای دریایی 

 از جمله مرغ و خفاش و مار.

 

 توان خود را واکسینه کرد؟ آیا برای پیشگیری از ابتال به این بیماری تنفسی، می

پژوهشگران در کار ساخت در حال حاضر هیچ واکسنی برای محافظت افراد در برابر این نوع از ویروس کرونا وجود ندارد اما 

 آن هستند. 

 ها دیده نشده است، پزشکان هنوز باید خیلی چیزها در مورد آن دریابند. این نوع جدیدی از ویروس است که پیش از این در انسان

 

 هایی بهتر است انجام دهم؟ کنم، چه پیشگیریمن شهروند بریتانیا هستم که در ایتالیا زندگی می

ایتالیا در مناطق ونتو و لمباردی در قرنطینه قرار گرفتند و کارناوال ونیز هم به همین دلیل زودتر خاتمه پیدا  چند شهر در شمال

 کرد. 

 هزار نفر از مردم اجازه ندارند به مناطق آلوده تردد کنند. ۵۰بدون اجازهٔ ویژه، تا دو هفتهٔ آینده حدود 

توانند خطر ابتال به اند، اقداماتی وجود دارد که میزاران نفری که به آنجا سفر کردهکنند، و هبرای افرادی که در ایتالیا زندگی می

 این ویروس را کاهش دهند. 

 شود. شوند، منتقل میاین ویروس از انسان به انسان و از طریق ذرات و قطراتی که با سرفه خارج می

مان ی و آب گرم و صابون بشوییم و از تماس دست با صورتعفونی الکلهای خود را با مادهٔ ضدرو باید بیشتر دستاز این

 خودداری کنیم. 

 کنند یا تب دارند فاصله بگیرید و با آنها تماس نداشته باشید. و عطسه می به عالوه از کسانی که سرفه

 کند مبتال به ویروس کرونا شده است باید تلفنی با پزشک خود مشورت کند. هر فردی که فکر می

********* 

 

 یبرا یو درمان یمقابله با کرونا/ قرارگاه بهداشت نهیمسلح در زم یروهایستاد کل ن سیفرمان فرمانده معظم کل قوا به رئ

 شود  لیخدمات به مردم تشک یسازمانده

  20:33 - 1398اسفند  22شنبه پنج 

 

مسلح با  یرئیس ستاد كل نیروها یكر باقربه سردار سرلش یفرمانده معظم كل قوا با صدور فرمان یاآیت هللا خامنه حضرت

قرارگاه »این خدمات در قالب یك  یكرونا، بر لزوم سازمانده روسیمسلّح به مردم در زمینه مقابله با و یاز خدمات نیروها یقدردان

 تأكید کردند.  یاز شیوع بیشتر این بیمار یریشگیپ یبرا «یو درمان یبهداشت

 

 یاسی/ س رانیا - العالم

 ریمسلح با تقد یروهایستاد کل ن سیرئ یبه سردار سرلشکر باقر یفرمانده معظم کل قوا با صدور فرمان یاهللا خامنه تیآ حضرت

قرارگاه » کیخدمات در قالب  نیا یکرونا، بر لزوم سازمانده روسیمقابله با و نهیمسلّح به مردم در زم یروهایاز خدمات ن

که احتمال  یاقدام با توجه به قرائن نیو خاطرنشان کردند: ا دیتأک یماریب نیا شتریب وعیاز ش یریشگیپ یبرا «یو درمان یبهداشت
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 یداشته و بر اقتدار و توان ملّ  زین کیولوژیدفاع ب شیرزما یجنبه تواندیرا مطرح کرده م دادیرو نیبودن ا «یکیولوژیب یحمله»

 .دیفزایب

 است:شرح  نیبه ا یفرمان رهبر معظم انقالب اسالم متن

 یتعالبسمه

 یسرلشکر باقر سردار

بر ادامه و گسترش هرچه  دیاند و با تاککرده میتقد زیکرونا به مردم عز ینهیمسلّح تاکنون در زم یروهایکه ن یاز خدمات ریتقد با

 یمراکز درمان جادیبوده و عالوه بر درمان و ا یو درمان یقرارگاه بهداشت کیخدمات به شکل  نیا یآن، الزم است سازمانده شتریب

وظائف و  میبپردازد. تقس زیالزم ن یهاوهیبا ش یماریب شتریب وعیاز ش یریشگیبه پ ره،یو نقاهتگاه و غ ییراصح مارستانیمانند ب

کامل با دولت و  یدر هماهنگ دیقرارگاه با نیقرارگاه است. ا نیمسلّح از وظائف ا یروهاین یسازمانها و بخشها یتهایمأمور

 اشت و درمان عمل کند.وزارت بهد

دفاع  شیرزما یجنبه تواندیرا مطرح کرده م دادیرو نیبودن ا «یکیولوژیب یحمله»که احتمال  یاقدام با توجه به قرائن نیا

 .دیفزایب یداشته و بر اقتدار و توان ملّ  زین کیولوژیب

و سالمت  تیو برخوردار از امن روزیهمواره پ رانیملت اهللا ارواحنا فداه  هیحضرت بق یژهیو یبانیو پشت یاله تیاست با هدا دیام

 باشند.

******** 

 

 است  یجد کیولوژیب یکرونا  به عنوان حمله ا هیفرض

  21:55 - 1398اسفند  22شنبه پنج 

 

مقابله  یابر یدرمان یقرارگاه بهداشت جادیمسلح را مأمور ا یروهاین یستاد فرمانده سییر یفرمان یط رانیمعظم انقالب ا رهبر

 خطرناک کرد. دهیپد نیبا کرونا، ا

 :لیتحل

 یستیمسأله با نیو در مقابله با ا ستین زیدر مبارزه با کرونا جا یریگونه تاخ چیه شودیاز کالم رهبر معظم انقالب استنباط م -

 از هر لحظه غفلت نشود.

 شتریبودن آن از نظر دور نماند. پ کیولوژیتمال حمله بکه اح شودیم یکرونا انگاه کامال جد ریجهانگ دهیضرورت مقابله با پد -

 نیا زین نیخود در خصوص کرونا اعالم کرده اند و البته شواهد و قرا اتیفرض انیاحتمال را در م نیا هاینیها وامروز چروس

 .دینمایم یتامل جد ستهیرا شا هیفرض

 راتیآن سراغ گرفت. قطعا تاث نیو اهداف عامل تیاز ن دیسد آنگاه بابر تیبودن کرونا به قطع کیولوژیاگر چنانچه احتمال حمله ب -

 را متاثر از خود خواهد کرد. یالملل نیب تیاقتصاد و امن است،یس یکرونا به امروز جهان محدود نخواهد ماند و فردا
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********** 

 

 د کرونا متهم کر روسیو وعیرا به ش کایآمر ن،یچ

  19:18 - 1398اسفند  22شنبه پنج 

 

بوده باشد، به « ووهان»به شهر « کرونا» روسیعامل انتقال و کایاحتمال دارد آمر نکهیا انیبا ب نیوزارت خارجه چ یسخنگو

 کند.  یسازشفاف روسیو نیبه ا ییکایشهروندان آمر یکرد در مورد سابقه ابتال هیواشنگتن توص

 

 ایآس – العالم

و احتمال انتقال  کای( در آمر19-دی)کوو دیجد« کرونا» روسیمورد سابقه ابتال به و خواست در کایشنبه از آمرروز پنج نیچ دولت

 کند.  یسازشفاف کا،یتوسط ارتش آمر نیبه چ روسیو نیا

مورد ابتال(  نیصفر )اول ماری[ بیشروع ]ابتال»نوشته است:  ترییمورد در تو نیدر ا نیوزارت خارجه چ یسخنگو «انیجیل ژائو»

 «ست؟یچ هامارستانیاند؟ نام به چه زمان بوده است؟ چه تعداد مبتال شدهمتحد االتیدر ا

 یخود را علن یها! دادهدیرا به "ووهان" برده است. شفاف باش یریگهمه نیمتحده بوده که ا االتیارتش ا نیا دیشا»افزود:  یو

 «بدهکار است. حیتوض کیمتحده به ما  االتی! ادیکن

 یحیتوض شود،یکرونا شناخته م روسیانتشار و هیبه ووهان که فعال نقطه اول کایتوسط ارتش آمر روسیودر مورد احتمال انتقال  او

 اند.کرده دیبوده، ابراز ترد روسیو وعیش هیشهر واقعا کانون اول نیا نکهیدر مورد ا ینیچ یهاگذشته مقام ینداد، اما در روزها

 روسیو»کرونا تحت عنوان  روسیآنکه از و لیبه دل کایخارجه آمر ریوز« پامپئو کیما»از  نیهفته وزارت خارجه چ نیا

 بهداشت خواند یسازمان جهان یهاهیرا در تضاد با توص یکرد، انتقاد کرد و اظهارات و ادی« ووهان

********* 

 

 دست بردارد « کرونا»کردن  یاسیاز س کای: آمریروانچتخت

  02:42 - 1398اسفند  24شنبه  

 

کرونا دست بردارد و  روسیمقابله با و یکنون طیکردن شرا یاسیخواست تا از س کایدر سازمان ملل از آمر رانیا دائم ندهینما

 ظالمانه را متوقف کند.  یهامیتحر

 

 رانیا-العالم

مانع  نرایا هیعل کایآمر یهامیاعالم کرد که تحر یدر سازمان ملل جمعه شب در سخنان رانیدائم ا ندهینما «یروانچتخت دیمج»

 .شودیکرونا م روسیمقابله با و یکشور برا نیا ژهیو یهاتالش

 نیمقابله با ا یکنون طیو سوء استفاده از شرا روسیکردن مساله کروناو یاسیخواست تا از س کایمتحده آمر االتیاز ا یروانچتخت

 ظالمانه را متوقف کند. یهامیدست بردارد و تحر روسیو

متحده  االتیدولت ا یها میتحر انیکل سازمان متحد، پا ریبه دب یادر نامه رایاخ زین رانیر خارجه اامو ریوز فیجواد ظر محمد

 خواستار شد. —کرونا در کشورمان است وعیمبارزه با ش یبرا یرا که مانع عمده ا —

 یبرا یامانع عمده کایآمر یونرقانیو غ کجانبهی یهامیکل سازمان متحد نوشت: تحر ریبه دب یادر نامه رانیامور خارجه ا ریوز

 .ابدی انیپا دیکرونا در کشورمان است که با وعیمبارزه با ش
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 میتسن

******** 

 

 اظهارات درباره کرونا فراخواند  لیرا به دل نیچ ریسف کایآمر

  22:21 - 1398اسفند  23جمعه  

 

کرونا به ووهان توسط  روسیدرباره انتقال و ینیمات چاظهارات مقا لیدر واشنگتن را به دل نیچ ریسف کایامور خارجه آمر وزارت

 فراخواند.   کایارتش آمر

 

 کایآمر -العالم

کرونا به ووهان توسط  روسیدرباره انتقال و ینیاظهارات مقامات چ لیدر واشنگتن را به دل نیچ ریسف کایامور خارجه آمر وزارت

 فراخواند. کایارتش آمر

و احتمال انتقال  کای( در آمر19-دی)کوو دیجد« کرونا» روسیخواست در مورد سابقه ابتال به و اکیشنبه از آمرروز پنج نیچ دولت

 کند.  یسازشفاف کا،یتوسط ارتش آمر نیبه چ روسیو نیا

 نیمتحده بوده که ا االتیارتش ا نیا دیشا»نوشته بود:  ترییمورد در تو نیدر ا نیوزارت خارجه چ یسخنگو «انیجیل ژائو»

 «بدهکار است. حیتوض کیمتحده به ما  االتی! ادیکن یخود را علن یها! دادهدیرا به "ووهان" برده است. شفاف باش یریگهمه

 یحیتوض شود،یکرونا شناخته م روسیانتشار و هیبه ووهان که فعال نقطه اول کایتوسط ارتش آمر روسیدر مورد احتمال انتقال و او

 اند.کرده دیبوده، ابراز ترد روسیو وعیش هیشهر واقعا کانون اول نیا نکهیدر مورد ا ینیچ یهاگذشته مقام ینداد، اما در روزها

 روسیو»کرونا تحت عنوان  روسیآنکه از و لیبه دل کایخارجه آمر ریوز« پامپئو کیما»از  نیوزارت خارجه چ شیپ هفته

 بهداشت خواند. یزمان جهانسا یهاهیرا در تضاد با توص یکرد، انتقاد کرد و اظهارات و ادی« ووهان

 فارس

********* 

 

 تشریح اقدامات وزارت خارجه برای مقابله با کرونا/قدردانی از کمک دولت و مردم چین

GMT+08:00 || 2020-03-13 

21:45:03        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

های دولت و مردم چین های این وزارتخانه برای مبارزه با کرونا، از کمکضمن تشریح تالش سخنگوی وزارت خارجه ایران

  .قدردانی کرد

در پاسخ به پرسش های خبرنگاران در خصوص اقدامات وزارت  به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سید عباس موسوی

امور خارجه برای مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: وزارت امور خارجه افتخار دارد که از اولین نهادهایی بود که در کنار 

  .مردم و وزارت بهداشت وارد تالش ملی مبارزه با کرونا شد

م خارج از کشور از مهم ترین اولویت های وزارت امور خارجه است، لذا در دوره انتشار موسوی افزود: حمایت از هموطنان مقی

کرونا در چین، همه راه های ممکن برای کمک به دانشجویان عزیز ایرانی مقیم شهر ووهان چین انجام شد و پس از بررسی و 

ا اعزام یک پرواز اختصاصی هواپیمایی ماهان پیگیری همه گزینه ها و هماهنگی با نهادهای ذیربط بویژه وزارت بهداشت، ب

  .بازگشت این عزیزان میسر شد

  .سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سالمت این دانشجویان را مدیون از خود گذشتگی خدمه پرواز هواپیمایی ماهان دانست
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وزارت امور خارجه معطوف به جذب وی در ادامه اظهار داشت: در مرحله بعد و پس از انتشار ویروس کرونا در ایران، تالش 

کمک های داوطلبانه دولت ها و ملت های دوست و همچنین سازمانهای بین المللی و هماهنگی انتقال آنها به ایران بوده که همچنان 

  .ادامه دارد

فت و با هشت افزود: در این ارتباط کمک های دولتی و مردمی زیر تا کنون از چین دریا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران

  :پرواز باری شرکت هواپیمایی ماهان بصورت رایگان به ایران منتقل و تحویل وزارت بهداشت شده است

 هزار انواع کیت تشخیص ویروس کرونا  350حدود  -1

 حدود دو میلیون و چهارصد هزار ماسک  -2

 هزار لباس ایزوله  130حدود  -3

 ر دستگاه ونتیالتور و اسپیراتو 120حدود  -4

 وسیله تب سنج و اکسیژن سنج  2800حدود  -5

 هزار عینک محافظ  13حدود  -6

 هزار عدد محافظ صورت یا کاله محافظ  160حدود  -7

 کارتن داروی ویژه درمان کرونا  50حدود  -8

های زیادی در  موسوی یادآور شد: روند ادامه دریافت کمک های سخاوتمندانه مردمی در چین ادامه دارد و هم اکنون نیز کمک

  .هزار کیلو انواع کمک ها بسته بندی شده و منتظر پروازهای بعدی برای انتقال به ایران است 32حدود 

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با قدردانی از کمک های دولت و مردم چین، از هواپیمایی ماهان، وزارت بهداشت، درمان 

  .ن که در انتقال این کمک ها مساعدت داشته اند نیز تشکر کردو آموزش پزشکی و گمرک جمهوری اسالمی ایرا

در پایان خاطر نشان کرد: پس از توئیت های دکتر ظریف برخی کشورها و سازمان ها از آمادگی  سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران

نی شده و موارد آینده نیز به خود برای ارسال کمک های پزشکی یا تهیه و فروش آنها به ایران خبر دادند که برخی اطالع رسا

 .اطالع مردم شریف و مقاوم ایران خواهد رسید

********** 

 

 برتری بیولوژیکی مردم افغانستان در مقابل کرونا

   

  پرینت  منبع:  162613کد خبر:  ۱۳۹۸/۱۲/۲۳    ۲۱:۱۵   تاریخ انتشار:

  یر کشور ها؛برتری بیولوژیکی مردم افغانستان در مقابل کرونا نسبت به سا

پس از تلفات شدید کرونا در اروپا و ایران مردم ما وحشت زده شدند، بخاطر یک سرفه هم دچار اضطراب میشوند، در حالیکه • 

  از نظر بیولوژیکی چندین برتری نسبت به سایر مردمان دنیا دارم.

 

  زندگی دهاتی -۱

دارد، نسبتا عقب مانده از لحاظ تکنالوژی و پیشرفت های صنعتی درصد افغانستان یک جامعه دهاتی و مردم ده نشین  ۸۰حدود 

میباشد، گرچه یک نکته منفی است ولی نبود تزاید شهری و تراکم شهر ها، نبود شرکت های صنعتی تولید کننده گازارت گلخانه 

ادیویی و گازات گلخانه ای هستند ای باعث میشود نسبت به اروپایی ها که اکثرا تراکم شهری و تحت تاثیر هوای آلوده، تشعشعات ر

  سالم تر باشیم.

 

  آفتاب و گرمی دما -۲

کافی وارد بدن ما شود که در نقش قوام سیستم ایمنی  Dافغانستان نسبت به اروپا آفتابی تر است و از این سبب باعث میشود ویتامین 

ه باعث امراض سیستمی، پوکی استخوان و یک معضل جدی است ک Dبدن خیلی مفید است، برعکس در اروپا کمبود ویتامین 
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  بیماری های روانی میگردد.

 

  درگیر با میکروب ها -۳

در افغانستان انواع و اقسام میکروب های فصلی وجود دارد، بناء بدن ما نسبت به سایر دنیا با میکروب ها آشنا هستند، دقیق مانند 

ها میگردد، برعکس در اروپا خیلی کم پیش میآید افراد دچار بیماری های  افریقایی ها، این مساله باعث مقاومت در مقابل میکروب

 ویروسی شوند و بدن شان با ویروس بیگانه است که در صورت برخورد باعث میشه در مقابل کرونا صدمه پذیر باشند.

 

  جامعه مذهبی -۴

اعث شده آنها انفرادی زندگی کنند، چون انسان درصد جدا شده است، این مسئله ب ۹۰در اروپا مذهب از زندگی انسان ها بصورت 

یک موجود اجتماعی است اگر نیاز های عاطفی اش که توسط خانواده و دوستان ارایه میشود تغذیه نگردد دچار کم خوابی، 

)روحیه اضطراب و بیماری های روانی میگردد، به همین دلیل بدن آنها در مقابل کوچکترین تشویش توان ندارد و تسلیم میشود. 

  ضعیف خودش کشنده است(

 

  استفاده از مخدرات، الکل و دارو های مسکن -۵

در اروپا کمتر کسی پیدا میشه که شراب و دیگر نوشابه های الکلی را ننوشیده باشد، استفاده بی رویه از الکل، مخدرات و در آخر 

را صدمه میزند که اکثر اروپائی ها به آن معتاد هستند، پناه بردن به داور های خواب آور و سایر مسکن ها شدیدا اعصاب و مغز 

  درصد هم نیست. ۵خوش بختانه این مساله در افغانستان 

 

  ولی ایران• 

طبق گفته وزیر بهداشت ایران؛ ترس از کرونا بیشتر از خود کرونا کشنده تمام شد، وی به کنایه گفت ایرانی ها خودشان در تخریب 

در ضمن کثرت استفاده از دود )سیگرت، قیلون، چرس، تریاک حشیش.... و غیره( باعث تلفات گسترده خودشان نفر اول هستند، 

 گردید.

 

  ✔!!نترسید کرونا از ولی بگیرید، جدی را کرونا ��

  .است گردیده تثبیت و تایید طب علم دید از کردم ذکر که مطالب ▪

 

 راحدپو باعث داکتر

********* 

 

 تواند از ایتالیا و ایران هم بدتر شود؟چرا کرونا در آمریکا میهای آمریکا؛ در رسانه

 سیبیامیر پیام بی

 13  1398اسفند  23 - 2020مارس 

 

 

 ها از شدت و بحران ویروس کرونا در آمریکا نوشتهبینینشریه وایس درباره پیش
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مریلند مدارس را برای دو هفته تعطیل کرده سی در پایتخت وضعیت اضطراری اعالم کرده است. فرماندار شهردار واشنگتن دی

درصد از کسانی  ۹۰و در شمال ایالت ویرجینیا هم فعال مدارس برای یک هفته بسته خواهد بود. این سه منطقه میزبان حدود 

، کابوس اند. به عبارت دیگرسفید، کنگره، ارتش و مهمترین ادارات دولتی در آمریکا مستقیما مرتبطهستند که هر روز با کاخ

العاده از سوی دونالد ترامپ تنها آغاز کرونا در مقابل چشمان رهبران آمریکا در حال تعبیر شدن است و اعالم وضعیت فوق

 ماجراست. 

میلیون مردم این  ۳۲۰کنند بیش از اند و تالش میاندازی کردههای در این کشور بخش ویژه پوشش اخبار کرونا راهاکثر رسانه

دوست و مدیرعامل سابق مایکروسافت دار، انسانه مواجهه با یک اپیدمی بزرگ کنند. اپیدمی که بیل گیتز، سرمایهکشور را آماد

 گوشزد کرده بود.دو سال پیش در دیدار با دونالد ترامپ ضرورت آماده شدن برای آن را 

تا چه آمریکا را، که به لحاظ وسعت تقریبا هم اندازه قاره اروپاست، تحت تاثیر قرار  ۱۹-حاال پرسش اساسی این است که کووید

 خواهد داد و این که واکنش ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور دنیا به این اپیدمی چگونه خواهد بود؟

 تر از ایتالیا' و حتی ایران شودتواند مخربا در آمریکا می'شیوع کرون

ا نوشته که چرا ممکن است شیوع با کارشناسان بهداشت و سالمت جامعه گفتگو کرده و به نقل از آنه نشریه وایستیم هیوم در 

 تر از ایتالیا هم شود. ویروس کرونا در آمریکا مخرب

پردازی کامپیوتری علوم بیولوژی در دانشگاه کالج لندن به این نشریه گفته: "مورد آمریکا یک مورد فرانسوآ بولو، مدرس داده

 ویژه است... به همین علت، وضعیت ممکن است در آمریکا بدتر باشد".

"آمریکا در گرفتن تست کرونا بسیار عقب است. به همین علت هم خیلی چیزها را درباره گستردگی ویروس کرونا در آنجا 

دانیم آیا گستردگی در حد چند محله و شهر است یا دامنه جغرافیایی دانیم... چون تست کرونا در حد وسیع صورت نگرفته نمینمی

ای ندارد... در ایتالیا هم مشکل همین بود که چون ه کردن یک محله و یک شهر دیگر فایدهآن به قدری بزرگ شده که عمال قرنطین

 ای در بر نداشت."فرآیند تست گرفتن خیلی دیر آغاز شد، عمال ایجاد قرنطینه در شمال این کشور دیگر فایده

 

برابر یک اپیدمی بزرگ آنفلوآنزا  ۱۰کرونا نیوز گفته: "در بهترین شرایط، ویروس لیندا لی، اپیدمیولوژیست به شبکه فاکس 

 ها آمریکایی را خواهد گرفت"باری بدل خواهد شد که جان میلیونگیری مرگخواهد بود و در بدترین حالت به همه

 نبود قانون مرخصی به علت مریضی و فقدان نظام بیمه همگانی

ینی مرخصی به هنگام بیماری برای کارگران و کارمندان بعامل دیگر از نظر این مدرس دانشگاه، نبود بیمه همگانی و پیش

 آمریکایی است.

در آمریکا بسیاری از کارگران و کارمندان از مرخصی با حقوق به هنگام بیماری برخوردار نیستند. کارفرمایان ممکن است به 

یکا کارفرمایان را وادار به چنین صورت اختیاری چنین مرخصی را برای کارگران خود در نظر گرفته باشند اما قانون کار آمر

 تصمیمی نکرده است. چنانچه در قوانین این کشور مرخصی پس از زایمان برای مادران و پدران هم در نظر گرفته نشده است. 

https://www.statnews.com/2020/03/10/bill-gates-president-trump-pandemic-preparedness-investment/
https://www.statnews.com/2020/03/10/bill-gates-president-trump-pandemic-preparedness-investment/
https://www.vice.com/en_us/article/jgea4p/why-the-us-could-be-worse-off-than-italy-with-coronavirus
https://www.vice.com/en_us/article/jgea4p/why-the-us-could-be-worse-off-than-italy-with-coronavirus
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د به همین علت هم از نظر فرانسوآ بولو به "احتمال قریب به یقین" بسیاری از کارگران آمریکایی با مخفی نگه داشتن بیماری خو

 سرکار خواهند رفت و همین موضوع به شیوع بیشتر ویروس کرونا خواهد انجامید. 

نبود نظام بیمه درمانی همگانی در آمریکا هم از نظر آقای بولو دیگر نقصان جامعه آمریکاست که به شدت گرفتن اپیدمی کرونا 

 کمک خواهد کرد.

ار ندارند. برای این گروه هر بار رفتن به مطب دکتر ممکن است میلیون آمریکایی تحت هیچ پوشش بیمه درمانی قر ۲۰بیش از 

دالر خرج بردارد. حتی بخش بزرگی از کسانی که در آمریکا بیمه درمانی خصوصی یا بیمه پزشکی گروهی از طریق  ۱۰۰حدود 

تواند هزاران آمریکایی را مل میهای درمانی خود را تقبل کنند. از نظر آقای بولو، همین دو عاکارفرما دارند باید بخشی از هزینه

 از رفتن به دکتر منع کند و عالوه بر باال بردن شانس مرگ و میر، به انتقال ویروس در میان آنها را شتاب بخشد. 

این یکی از همان عواملی است که اگر دامنه شیوع کرونا در آمریکا به ابعادی شبیه آنچه در ایتالیا و ایران روی داده است برسد، 

بینی مکن است آمار قربانیان این ویروس در ایاالت متحده را بسیار باالتر از این دو کشور در اروپا و آسیا ببرد و بنابر پیشم

 کارشناسان این کشور به چند صد هزار نفر افزایش دهد. 

 

 

کنترل شیوع ویروس کرونا چند  ها برایدکتر آنتونی فایوچی، مدیر مرکز کنترل آلرژی دولت آمریکا گفته ممکن است محدودیت 

 هفته طول بکشد و این اپیدمی پیش از آن که اقدامات اثر کنند به شیب صعودی خود ادامه دهد

 میلیون آمریکایی ممکن است کرونا مثبت شوند' ۲.۹هزار تا  ۲۰۰'از 

ر بهترین شرایط، ویروس کرونا دکتر لیندا لی از متخصصان موسسه فناوری پزشکی "یو.وی انجل" به شبکه فاکس نیوز گفته "د

ها باری بدل خواهد شد که جان میلیونگیری مرگبرابر یک اپیدمی بزرگ آنفلوآنزا خواهد بود و در بدترین حالت به همه ۱۰

 آمریکایی را خواهد گرفت".

 ۹۰۰هزار تا دو میلیون و  ۲۰۰اند احتمال دارد که جمعیتی میان "بنابر مدلی که متخصصان بالینی دانشگاه جان هاپکینز تهیه کرده

را بروز داده و با وخامت حالشان نیاز به بستری شدن  ۱۹-هزار آمریکایی پس از ابتال به ویروس کرونا نشانگان بیماری کووید

کنندگان خدمات عرضه داشته باشند که در این صورت سیستم درمانی و ظرفیت بیمارستانی آمریکا نخواهد توانست پایاپای مراجعه

 کند."
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های کمک تنفسی موجب از این همان کابوسی است که در ووهان چین به واقعیت تبدیل شد. یعنی نبود تخت بیمارستانی و دستگاه

 های بسیاری شد. دست رفتن جان

: "همین به نیویورک تایمز گفته بودهفته گذشته هم دکتر اریک تونر، متخصص مرکز امنیت سالمت دانشگاه جان هاپکینز آمریکا 

های شود از بیمارانی که نیاز به دستگاهیو پر میسیهای آیگیریم، تقریبا تمام اتاقحاال وقتی در میانه فصل آنفوالنزا قرار می

متوسط باشد چرا که در غیر این صورت ما با گیری کنم که پاندمی ویروس کرونا یک همهتنفسی دارند... من فقط دعا می-کمک

 دردسر بزرگی روبرو خواهیم بود."

، این کشور در صورت مواجهه با یک ۲۰۰۵تایمز آمده بود که بنابر یک بررسی دولت آمریکا در سال در این گزارش نیویورک

نشان  ۲۰۱۰ن که بررسی دیگری در سال هزار دستگاه کمک تنفسی نیاز دارد حال ای ۷۴۰های ریوی، دست کم به اپیدمی بیماری

 هزار دستگاه است.  ۶۲های کمک تنفسی موجود در سراسر آمریکا چیزی حدود داده بود که تعداد دستگاه

ها به واقعیت نزدیک شود، ممکن است صدها هزار آمریکایی که به بینیبه عبارت دیگر، چنانچه مدل استفاده شده برای این پیش

نیاز فوری به دستگاه کمک تنفسی دارند نتوانند به موقع آن را دریافت کنند و بنا بر گفته دکتر توماس آر.  ۱۹-علت بیماری کووید

سی( "آن وقت این پزشکان و پرستاران خواهند بود که باید با تصمیمی دیهای آمریکا )سیفریدمن، رئیس سابق مرکز کنترل بیماری

 ی گزینش بیماران اقدام کنند."برا -در حد مرگ و زندگی  -ساز سرنوشت

 درباره این گفتگو و میزان آمادگی آمریکا برای مقابله با کرونا اینجا بیشتر بخوانید:

 هزار دستگاه ۷۴۰هزار دستگاه کمک تنفسی، مورد نیاز:  ۶۲'موجودی: های آمریکا؛ کرونا در رسانه'  

 های آمریکا؛ چرا آمار کرونا در ایران از جهان متفاوت است؟در رسانه 

  

 واشنگتن پست درباره نظرات مخالف با قرنطینه و تعطیلی مدارس با متخصصان گفتگو کرده است

 کند؟ونا کمک میآیا تعطیلی مدارس به کنترل ویروس کر

گویی به سیل بیماران، باعث شده نگرانی درباره شیوع سریع ویروس کرونا و ناتوان شدن سیستم بهداشتی و درمانی برای پاسخ

 شناسان بروند. های احتمالی سراغ کارشناسان و اپیدمیحلهای آمریکا به دنبال یافتن راهرسانه

ریلند آمریکا اعالم کرد که به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمامی مقاطع مارس، فرماندار ایالت م ۱۲عصر پنجشنبه، 

های محلی مدارس را برای تحصیلی این ایالت برای دو هفته تعطیل است. پیش از مریلند هم در ناحیه الئدن شمال ویرجینیا مقام

لیه و اصلی شیوع کرونا بوده هم تمامی مدارس در ناحیه یک هفته تعطیل کردند. جی اینزلی، فرماندار ایالت واشنگتن که کانون او

 کینگ این ایالت را تا اواخر ماه آینده )آوریل( تعطیل اعالم کرده است. 

https://www.bbc.com/persian/world-51744411
https://www.bbc.com/persian/world-51744411
https://www.bbc.com/persian/world-51744411
https://www.bbc.com/persian/iran-features-51652584
https://www.bbc.com/persian/iran-features-51652584
https://www.bbc.com/persian/iran-features-51652584
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در همین رابطه تهیه کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش رفته که آیا تعطیل کردن پست گزارشی در واشنگتنوالری استراوس 

 کند؟مدارس واقعا به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کمک می

ا خیر؟ "مسئوالن در سیاتل و منطقه کینگ واقعا با این پرسش روبرو هستند که آیا تعطیل کردن مدارس راه حلی درست است ی

کشی مشخصی وجود گویند میان باز نگه داشتن مدارس و زمان دقیقی که باید آنها را تعطیل کرد خطهای ایالت واشنگتن میمقام

 آورند که تعطیلی مدارس در آن هنگام واقعا دردسرساز شده بود."را به یاد می ۱ان۱ندارد. آنها اپیدمی آنفلوآنزا اچ

 DocJeffDبگذر از پست توییتر شماره از @

 DocJeffDپایان پست توییتر شماره از @

مدارس را  ۱ان۱گفت: "ما در خالل شیوع اچهای بهداشتی در ایالت واشنگتن در یک کنفرانس خبری دکتر جف داچین، از مقام

ماندند بنابراین نیروی کار دچار خالء شد. ای رخ داد. والدین باید برای نگهداری از کودکان در خانه میبستیم و مشکالت عدیده

ز کودکان خود بخش خدمات بهداشتی ما دچار کمبود پرسنل شد چرا که بسیاری از پرستاران و بهیاران ما باید برای نگهداشتن ا

ماندند. دست آخر هم کودکان که قرار بود با مدرسه نرفتن از آلوده شدن به بیماری مصون بمانند در جای دیگری در خانه می

 ها. جاهایی که اتفاقا بر سالم و تمیز ماندن آنها کنترل کمتری داشتیم."همدیگر را دیدند؛ مثال در پارک و یا در مراکز خرید و خیابان

. 

زارشگران وکس درباره نقش تعطیلی مدارس و لغو اجتماعات در کاهش شتاب گسترش ویروس کرونا با متخصصان گفتگو گ 

 اند کرده

 'ماندن در خانه و قرنطینه منحنی شیوع کرونا را افقی خواهد کرد'

به فواید تعطیلی مدارس و در خانه ماندن  نشریه وکسپست، الیزا بارکلی و دیلن اسکات در در نقطه مقابل گزارش واشنگتن

تواند منحنی اند که این دو اقدام میسی( مدعی شدهدیهای آمریکا )سیاند و با استناد به نمودارهای مرکز کنترل بیماریپرداخته

 کرونا را از شیب تند رو به باال به یک انحناء سینوسی مالیم بدل کند.  شیوع ویروس

گیری ویروس کرونا در آمریکا تا چه حد بزرگ خواهد بود و سرعت گسترش آن چه قدر "تردید اصلی هم اکنون این است که همه

رنگاران گفته: 'ویروس کرونا بسیاری از سی، به خبدیهای آمریکا، سیخواهد بود. دکتر نانسی میسیونیر از مرکز کنترل بیمار

گیرشناس افراد بزرگسال جامعه آمریکا را در مقطعی مبتال خواهد کرد، چه امسال و چه سال آینده'. دکتر مارک لیسیچ همه

های بزرگسال میزبان ویروس کرونا خواهد شد و اگر نرخ یک درصد مرگ درصد آمریکایی ۶۰-۲۰های عفونی گفته 'بدن بیماری

ها و بلکه صدها هزار مرگ را که در چند پژوهش به آن اشاره شده، در نظر بگیریم آن وقت ده ۱۹-و میر ناشی از بیماری کووید

 به تنهایی در آمریکا روی خواهد داد'."

 گیری چه قدر خواهد بود؟با همه اینها، مهمترین سوال اصلی این است که سرعت و شتاب این همه

https://www.washingtonpost.com/education/2020/03/09/is-it-really-good-idea-close-schools-fight-coronavirus/
https://www.bbc.com/persian/world-features-51865194#jump-linkhttps://twitter.com/DocJeffD/status/1236107734400905217
https://www.vox.com/2020/3/10/21171481/coronavirus-us-cases-quarantine-cancellation
https://www.vox.com/2020/3/10/21171481/coronavirus-us-cases-quarantine-cancellation


122 
 

یک باره آن چنان شتاب بگیرد که سیستم بهداشت و درمان توان پذیرش  ۱۹-نند که اگر تعداد مبتالیان به کوویدشناسان نگرا"اپیدمی

همه بیماران را نداشته باشد آن وقت باید این سناریو تراژیک را در نظر تجسم کرد که افراد خواهند مرد چون تخت بیمارستانی و 

ها موجود نیست. اما با بستن مدارس، لغو کردن تجمعات بزرگ، قرنطینه داوطلبانه و دستگاه کمک تنفسی برای زنده نگه داشتن آن

 توان مانع شکل گرفتن این فاجعه شد." در خانه ماندن می

شناسی اشاره شده که برای پیشگیری از شیوع یکباره و سریع تعداد بیماران کاربرد ریه اپیدمیبه یک نظ گزارش وکسدر ادامه 

 " ابتال است. چیزی شبیه نمودار زیر. مسطح کردن منحنیدارد و عنوان آن اصطالحا "

 

کند بینی میلتی را پیشسی، تهیه شده حادیهای آمریکا، سیمنحنی صورتی رنگ در نمودار باال که از سوی مرکز کنترل بیماری

گیر، چون تعطیل کردن مدارس یا لغو تجمعات بزرگ و کم کردن رویارویی اجتماعی افراد اتخاذ نشده و کارهای سرعتکه راه

دهد بعد از اجرایی قوس منحنی ابتال با شیبی تند باال رفته است. در برابر آن منحنی خاکستری با شیب مالیم قرار دارد که نشان می

تر شده است. خط نقطه چینی که با نقطه اوج منحنی گیر شتاب و شیب شیوع اپیدمی تا حد زیادی مالیمکارهای سرعتدن راهکر

 خاکستری مماس شده است از حداکثر ظرفیت سیستم بهداشتی برای پاسخگویی به اپیدمی حکایت دارد.

ات کنترلی چون تعطیلی مدارس و در در خانه ماندن شیب ابتال به به عقیده کارشناسان چنانچه بتوان با تست گرفتن گسترده و اقدام

ویروس کرونا را شبیه منحنی خاکستری کرد، آن وقت آمار بیماران وخیم مماس با ظرفیت بیمارستان خواهد ماند و میزان مرگ 

 ا به اجرا بگذارد. جنوبی توانسته با موفقیت آن رای که تاکنون کرهو میر بسیار پایین خواهد ماند. نظیر تجربه

 SiouxsieWبگذر از پست توییتر شماره از @

 SiouxsieWپایان پست توییتر شماره از @

کارها با طح کردن منحنی" با هدف پیشگیری یا متوقف کردن شیوع ویروس طراحی نشده بلکه این راه"در حقیقت استراتژی "مس

کاهش شیب و شتاب گسترش ویروس به سیستم های بهداشتی و مراکز درمانی مدت زمان بیشتری برای پاسخگویی به تقاضاها 

 دهد.می

های مزمن دارند توصیه کرده که تا حد مقدور از حضور در ماریسال و کسانی که بی ۶۰سی به افراد باالی دیاز همین رو سی

 جمع پرهیز کنند.

گیرشناس از دانشگاه شیکاگو به نشریه ووکس گفته: "اگر تعداد بیشتری از ما این راهکارها را رعایت کنیم دکتر امیلی الندن، همه

ر من یا مادر شما در صورت نیاز، تخت بیمارستانی برای توانیم سرعت اپیدمی را آهسته کنیم... این به آن معنی است که مادمی

 بستری شدن خواهند داشت."

کار تعطیلی مدارس و لغو تجمعات و در خانه ماندن داوطلبانه طرح شده های آمریکا در حمایت از راهنظریه دیگری که در رسانه

های خوردگان و بزرگساالنی که بیماریرسد سالظر میدر میان کودکان شدت نگرفته و به ن ۱۹-این است که اگر چه تاکنون کووید

توانند "ناقل بدون آموزان به راحتی میریوی و مزمن دارند را بیشتر نشانه گرفته، اما اگر مدارس تعطیل نشوند، آن وقت دانش

 ک کنند. ها شوند و از این طریق به افزایش صدمات اپیدمی کمها و پدربزرگنشانه" ویروس کرونا به مادربزرگ

https://www.vox.com/2020/3/10/21171481/coronavirus-us-cases-quarantine-cancellation
https://www.vox.com/2020/3/10/21171481/coronavirus-us-cases-quarantine-cancellation
https://www.bbc.com/persian/world-features-51865194#jump-linkhttps://twitter.com/SiouxsieW/status/1237275231783284736
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ها بیشتر از جوامعی نظیر ایاالت متحده یا اروپا ها و پدر و مادربزرگاین نظریه درباره جامعه ایرانی که همچنان ارتباط میان نوه

تواند سبب نگرانی بیشتر هم شود و ضرورت در خانه ماندن و به حداقل رساندن سفرهای شهری یا ارتباطات رو در رو است می

 را نمایان کند.

  

میالدی  ۱۶۶۶پست به روایت تاریخی از قرنطینه موفق یک روستا در انگلستان به سال گران واشنگتننشر  پادکست گزارش

 پرداخته 

 سال پیش توانستند بریتانیا را از یک اپیدمی طاعون نجات دهند؟ ۴۰۰چه طور اهالی یک روستا 

در بریتانیا نقل کرده که در پادکست  ۱۷ن هفته داستانی را از قرن پست ایگر ویدیویی در روزنامه واشنگتنزک براون، تدوین

 است. ۱۶۶۵"گزارشگران پست" مورد توجه قرار گرفته است. این داستان مربوط به روستایی کوچک در شمال انگلستان به سال 

لستان پتویی که از لندن ، جورج ویکر، شاگرد یک خیاطی در روستای کوچک اییم در ناحیه پیک شمال انگ۱۶۶۵"در سپتامبر 

 برایش فرستاده شده بود را باز کرد و بالفاصله طاعون گرفت. ویکر تنها یک هفته بعد مرد."

در آن روزها طاعون در لندن شیوع پیدا کرده بود. این بازگشت دوباره طاعونی بود که چند سده پیش همه جهان را به خاک سیاه 

 ته بود. نشانده و جان صدها میلیون نفر را گرف

نفر سکنه داشت جان باختند. چون طاعون  ۸۰۰نفر دیگر هم در روستای اییم که فقط  ۲۹"ظرف شش هفته پس از مرگ ویکر، 

کند، با فرا رسیدن زمستان شود و جمعیت این جانواران در زمستان کاهش پیدا میها به انسان منتقل میها و ککاز طریق موش

بر بسته اما در حقیقت طاعون نهفته مانده و در حال جهش ژنتیکی بود و وقتی ماه ژوئن سال  همه تصور کردند که طاعون رخت

ها افزایش یافت. ویلیام مامپسن، طلبه جوانی که به فرا رسید، طاعون با قدرت بیشتری بازگشت. مرگ و میر میان موش ۱۶۶۶

ه طاعون از این روستا به تمام شمال انگلستان سرایت خواهد تازگی کشیش روستا شده بود متوجه شد که باید فورا کاری کرد و گرن

 یافت."

"روستای اییم بر سر راه مواصالتی میان منچستر و شفیلد واقع شده و پیامدهای جنگ داخلی انگستان در آن دوران باعث شده بود 

شده انگلستان( وفادار بمانند. ان اصالحکه مردم این روستا همچنان به کشیش قبلی، توماس استنلی، که یک کشیش پیوریتن )پروتست

این حقیقت باعث شد ویلیام مامپسن سراغ توماس استنلی برود و از او بخواهد که وارد میدان شود و مردم روستا را متقاعد کند که 

 خواهیم مرد." آنها با باید خود را قرنطینه کنند. این دو کشیش مردم روستا را دور هم جمع کردند و به آنها گفتند: "همه ما احتماال

دانستند که خواهند مرد. اما برای نجات جان شفافیت و چشم باز جلو رفتند. همه آنها )با توجه به تاریخچه مرگبار طاعون( می

 مناطق اطراف تصمیم گرفتند دور روستا را به طور داوطلبانه یک مرز قرنطینه بکشند."

ستا را ترک نکند و به هیچ کس هم اجازه ورود داده نشود. مرزهای قرنطینه با "همه روستا با هم قسم خوردند که هیچ کس رو

گذاشتند و در گذاری شد. مردم مناطق اطراف تا لب این مرز می آمدند و برای اهالی روستا آذوقه میهای مشخصی نشانهسنگ

کننده کردند سرکه ضدعفونیکه در آن زمان فکر میداشتند چرا های طالیی که در داخل پارچ سرکه انداخته شده بود بر میبرابر سکه

 سکنه روستای اییم مردند." ۸۰۰نفر از  ۲۶۰ماه طول کشید. در این مدت  ۱۴خوبی است. قرنطینه 

ها ها و دههای مرده در گوشه کنار کوچه"تصور آنچه در این مدت در این روستای کوچک گذشت واقعا ترسناک است. انبوه موش

اعون که گرد مرگ را در تمام روستا پراکنده کرده بود. اما نتیجه این شد که هیچ کدام از مناطق اطراف آلوده نشدند. جسد قربانی ط

توانست به راحتی هزاران نفر را در این در حالی بود که اییم به علت قرار گرفتن بر سر راه تجاری میان شفیلد و منچستر می

 تگی مردم این روستا توانست مانع از یک اپیدمی بزرگ طاعون در آن سال شود."سراسر انگلستان بکشد. اما از خودگذش

کننده و کند که "اگر چه ممکن است در خانه ماندن این روزها بسیار افسردهزک براون، قصه روستای اییم را با این جمله تمام می

 است." آور تلقی شود اما باید دانست که قرنطینه و )در خانه ماندن( کارسازیاس
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 سایر اخبار کرونا

 

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تصاویر هوایی از بهشت معصومه شهر قم منتشر کرده و شتاب پر شدن قبور در چند هفته 

 گذشته را مقایسه کرده 

 تصاویر هوایی از گورستان بهشت معصومه قم

ای از گورستان بهشت معصومه در شهر قم را مارس، در گزارشی تصاویر ماهواره ۱۲روز پنجشنبه،  روزنامه واشنگتن پست

تواند میمنتشر کرد و با مقایسه تصاویر قدیم و جدید مدعی شد که تعداد زیادی از قطعات این گورستان در دو ماه گذشته پر شده که 

 در این شهر ایران باشد.  ۱۹-نشان از آمار باالی مرگ و میرهای ناشی از بیماری کووید

 
تواند افزایش بارز مرگ و میرها مرتبط با ویروس واشنگتن پست مدعی است تصاویر هوایی گورستان بهشت معصومه قم می

 کرونا در شهر قم مرتبط بوده باشد

 شوند؟ماده میها چه طور برای کرونا آرپولدا

روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در گزارشی خبر داده که برخی از پولدارها در بریتانیا از بیم شیوع ویروس کرونا با پزشکان 

توانند تست کرونا بدهند آن هم بدون این که واجد شرایط اعالم شده از سوی نظام اند آیا با پرداخت پول میاند و پرسیدهتماس گرفته

 شتی این کشور باشند. بهدا

این روزنامه از افزایش تقاضا برای اجاره هواپیماهای خصوصی خبر داده و همچنین نوشته پولدارها شروع به استخدام دکتر و 

 اند.پرستاران خصوصی کرده

******** 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/iran-coronavirus-outbreak-graves/
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  کایکرونا در امر انیدرباره تعداد قربان مزیتا ورکیویهولناک ن ینیب شیپ

  12:50 - 1398اسفند  24شنبه  

 

 دینفر بر اثر ابتال به نوع جد ونیلیم 1.7با استناد به کارشناسان اعالم کرده که ممکن است تا حدود  مزیتا ورکیوین روزنامه

 جان خود را از دست بدهند.  کایکرونا در آمر روسیو

 

 کایـ آمر العالم

متحده و  االتیا یهایماریاز ب یریشگیز کنترل و پماه گذشته، کارمندان مراک سدینو یم هینشر نیا ک،یگزارش اسپوتن بنابر

نوع  وعیش یاحتمال یامدهایرا برگزار کردند تا در مورد پ یمختلف، کنفرانس یاز دانشگاه ها ریهمه گ یها یماریکارشناسان ب

 یماریب شرفتیپ یآن و چگونگ وعیسرعت ش روس،یو یها یژگیبحث کنند. آنها براساس و دهمتح االتیا یکرونا برا روسیو دیجد

 کردند. هیارا روسیو نیانتشار ا یرا برا یمختلف یاز آن، مدل ها یناش

متحده  االتینفر در ا ونیلیم 214و  160 نیسال ، ب کیاز  شیاز چند ماه تا ب یآنها، ممکن است در بازه زمان یها ینیب شیپ طبق

 نیداشته باشند که ا ازین مارستانیشدن در ب ینفر به بستر نویلیم 21تا  2.4کرونا مبتال شوند. ممکن است از  روسیو یماریبه ب

هزار  925متحده فقط  االتیدر ا ه،ینشر نیطبق اعالم ا رایکند، ز فیرا تضع یبهداشت مل یها قبتمرا ستمیامر ممکن است س

در نظر گرفته شده  میوخ تیوضع یدارا مارانیب ی٪ از آنها برا10ها وجود دارد و فقط حدود  مارستانیتختخواب مجهز در ب

 جان خود را از دست بدهند. یماریب نیدر اثر ا ییکایآمر ونیلیم 1.7هزار تا  200حال ممکن است  نیاست. در ع

 یکرونا انجام م روسیو وعیکند کردن ش یرا که در حال حاضر برا یریها تداب ینیب شیپ نیشده است که ا دیتأک هینشر نیا در

 یهایماریمرکز آمار و ب رعاملیمد ،ینیلونگ رایشدند ، اما به گفته ا یمعتبر شمرده م هیفور 28ها تا . آنردیگ یشود ، در نظر نم

ً یاکنون "تقر تیوضع دایدر دانشگاه فلور یعفون  مشابه" است. با

بنا بر  و از آن زمان تاکنون افتی وعیش نیدر شهر ووهان چ یالدیدر اواخر سال گذشته م 19 دیکوو روسیذکر است که و انیشا

 است. افتهی وعیکشور ش 114بهداشت در  یاعالم سازمان جهان

********* 

 

 جنگ های نوین آمریکا

© AFP 2020 / Robyn Beck 

 گزارش و تحلیل

 دریافت لینک کوتاه23:39 14.03.2020

 عماد آبشناستهیه شده توسط 

 

 آیا تا به حال فکر کردید جنگ های سرد چه فرقی با جنگ های سنتی دارند؟ 

چند دهه است که سیاست ایاالت متحده از سمت و سوی جنگ های سنتی و گرم به سمت و سوی جنگ سرد روی آورده، تقریبا 

ی ها به افغانستان و عراق لشکر کشی کردند و ضربات مهلکی را بر اثر مقاومت مردمی متحمل از زمانی که آخرین بار آمریکای

 شدند.

 آیا تا به حال فکر کردید جنگ های سرد چه فرقی با جنگ های سنتی دارند؟

 در این جنگ ها آمریکایی ها با کمترین هزینه دشمنان خود را زمین گیر می کنند و کمر آنها را می شکنند.

با جنگ های اقتصادی شروع کردند و تحریم ها وقتی که کشورهای مختلف واکنشی نشان ندادند و حتی از آنها اطاعت کردند  اول

 آنها جنگ های دیگر را راه انداختند.

https://ir.sputniknews.com/opinion/
https://ir.sputniknews.com/authors/emad_abshenas/
https://ir.sputniknews.com/authors/emad_abshenas/
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 را بشکنند.البته اینجا نباید فراموش کرد که قبال نیز آنها با استفاده از جنگ رسانه ای توانسته بودند کمر بسیاری از دشمنان خود 

زمانی که آمریکایی ها با شوروی سابق درگیر بودند آنها با استفاده از جنگ رسانه ای و جنگ اقتصادی موفق شدند شوروی سابق 

 را شکست دهند.

 بر کسی پوشیده نیست که آمریکایی ها القاعده و طالبان را ایجاد کردند تا شوروی سابق را زمین گیر کنند.

 د کردند تا دولت عراق را زمین گیر کنند.بعد هم داعش را ایجا

ان بعد بسیاری باور دارند که آنها با استفاده از القاعده ماجرای یازده سپتامبر را راه انداختند تا بهانه ای برای لشکر کشی به افغانست

 پیدا کنند.

 وجیه کنند.در ماجرای عراق هم از جنگ رسانه ای استفاده کردند تا جهان را برای حمله به عراق ت

در حالی که کشورهای جهان هیچ کدام متقاعد نبودند که عراق دارای تسلیحات کشتار جمعی ای که آمریکایی ها و انگلیسی ها 

مدعی هستند می باشد، آمریکایی ها به عراق لشکر کشی کردند و بیش از یک ملیون انسان بی گناه را کشتند یا معلول کردند و 

که دادگاه های تاریخ به آن گریه خواهد کرد و روزی روزگاری بشر وقتی به تاریخ نگاه کنند خواهند گفت فجایعی به بار آوردند 

 آیا واقعا انسان هایی به این درنده خویی وجود داشتند؟

تان و تنها چیزی که روی تفکر سیاست مداران آمریکایی تاثیر داشت عملیاتی بود که مقاومت های مردمی بر علیه آنها در افغانس

 عراق راه انداختند و منجر به کشته و زخمی شدن سربازان آمریکایی شد و در انتخابات روی رای آنها تاثیر گذاشت.

 بعد از آن سیاست جنگی آمریکایی ها تغییر کرد و شروع کردند از جنگ نرم بیشتر استفاده کنند.

می دانند خون آنها می تواند روی رای آنها در انتخابات  تا جایی که می شود هیچ وقت سربازان خود را جلو نمی فرستند چون

 تاثیر بگذارد.

امروزه مشاهده می کنیم که آنها از جنگ بیولوژیک بر علیه چین و ایران استفاده می کنند و دستگاه رسانه ای آنها پشت پرده در 

 حال تخریب و ایزوله کردن ایران و چین می باشد.

ودی یک جنگ اقتصادی بر علیه روسیه راه انداخته اند وقیمت نفت را به پایین تر از سی دالر از سوی دیگر توسط عربستان سع

 رسانده اند.

 با این بهانه همه کشورهای صادر کننده نفت را زمین گیر می کنند.

ند، به قول اگر دیگر کشورهای جهان تصور می کنند که روزی از نیش آمریکایی ها در امان خواهند بود قطعا اشتباه می کن

 معروف آسیاب به نوبت، نوبت آنها هم روزی خواهد رسید.

تنها راه برای همه این است که آیا می خواهند منتظر نوبت خود بمانند ویا اینکه امروز می خواهند دست به کار شوند وبا کشورهایی 

 ریکایی ها به نتیجه برسد.که در حال حاضر با آمریکا درگیر هستند متحد شوند و اجازه ندهند سیاست نوین آم

********* 

 

 گردند؟میها چرا از ایران برآسای مسافران از ایران به هرات؛ افغانتداوم ورود سیل

 خواهمحمدحسین نیک

 ۱۳۹۸, ۲۴حوت 

 

 «درب ملک»ی های منطقهها و دکانها، رستورانتوکار را در هرات از رونق انداخته است، اما هوتلترس از کرونا کسب

شوند، تا رفتن به مناطق ای که افراد رد مرزی و مسافرانی که از ایران وارد هرات میکاروبارشان رونق گرفته است؛ منطقه

 ترین مراکز تجمع مسافران در پایتخت هستند.سنگی و کمپنی کابل که بزرگشان در آن بودوباش دارند، مانند مناطق کوتهاصلی

ای که سبب شده بود ایران را اند، صف کشیده بودند. مسألهشان هویدا بود از ایران آمدهاز سیمای مقابل دکانی چندین مرد جوان که

 ترک کنند، برای همه یکی بود؛ گسترش کرونا در ایران و بدتر شدن وضعیت اقتصادی در آن کشور.
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که کسی حاضر نیست به ا، افزون بر اینگان این است که با افزایش شمار مبتالیان و قربانیان کرونکنندهروایت برخی بازگشت

 دهند.ها نان نمیکننده بفروشد، حتا برای شهروندان افغانستان در نانواییها ماسک و مواد ضد عفونیافغان

تر ویروس از ایران ها در مورد انتشار بیشقلعه و نگرانیگیر مسافران بازگشتی ایران از طریق مرز زمینی اسالمبا افزایش چشم

گان در سفر به هرات از این گذرگاه مرزی دیدن کنندهودوم حوت، وزیر امور مهاجرین و عودتشنبه بیسته افغانستان، روز پنجب

 کرد.

 

شدن برخی کارگران و شهروندان افغانستان « کاریپیچ»اند، از برخی شهروندان افغانستان که از ترس کرونا ایران را ترک کرده

اند. ادعایی که شاید به عنوان های رسمی چیزی در این مورد نگفتهزنند، اما جز ادعای آنان مقامسخن میاز سوی حکومت ایران 

که با کرونا، ها را به بازگشت از ایران تشویق کرده است، به ویژه اینیک شایعه، هراس کالنی را در دل مهاجران انداخته و آن

 زمان دیگر شده است.تر از هر بازار شایعات در هر جای جهان داغ

 وحشت کرونا در ایران

در شهر هرات رفتم. این منطقه همیشه محل « درب ملک»ی اند، به منطقهوگو با افرادی که از ایران به هرات آمدهبرای گفت

ها از این گیر خروج افغانها( است، اما با گسترش کرونا در ایران و افزایش چشموآمد افراد بازگشتی از ایران )رد مرزیرفت

 ها داشتند.تری در خیابانگان از ایران حضور پررنگکنندهکشور، بازگشت

ها و نوع پوششی که به بودند، در این منطقه کار دشواری نیست. از سیمای آن تشخیص کسانی که از ایران به افغانستان آمده

 شوند.گی مشخص میها شباهت دارد، به سادهایرانی

ناک توصیف ها صف کشیده بودند، وضعیت ایران را بسیار اسفکارت مقابل یکی از دکاننش برای خرید سیمولید که دوستاسید

کند. به روایت مسافران بازگشته از ایران، وحشت از کرونا از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب ایران را فرا گرفته است. می

 اند.کز آموزشی هم تعطیل شدهها و مراها، دانشگاههای بزرگ، مکتبها، شرکتدکان

که در تهران گوید افزون بر اینحنیف، یکی دیگر از افرادی که از تهران خود را به هرات رسانده تا به والیت جوزجان برود، می

 ها برای شهروندان افغانستان کسی حاضر نیست نان بدهد.شود، حتا در نانواییکننده پیدا نمیماسک و مواد ضد عفونی

ها فروخته شود و یا اگر هم پیدا شود، به افغانیا اصالً پیدا نمیکننده ها و مراکز بهداشتی هم ماسک و مواد ضد عفونیاروخانهدر د

 شود.نمی

 ادعاها در مورد پیچکاری زدن شهروندان افغانستان

عرضی که از وسط های کمزدم. از پلهوگو با کسانی که از ایران آمده بودند، اندکی قدم برای گفت« درب ملک»در شلوغی بازار 

شود، باال رفتم و داخل آن چند جوان بازگشته از ایران خبرهای مربوط به کرونا در افغانستان رو به یک هتل قدیمی متصل میپیاده

 کردند.های خبری دنبال میرا از طریق یکی از شبکه
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کنج یکی از دیوارها نصب بود، دوخته شده بود. مالک هتل برایم ی حاضران در هتل به تلویزیون کوچکی که در نگاه نگران همه

ها دیگر جایی برای پذیرش مهمان قصه کرد که شمار مسافران بازگشتی از ایران به حدی افزایش یافته که حتا برخی مسافرخانه

 ندارند.

کش به دست داشتند، برای ه صورت و دستها ماسک بو دوباره به بازار بازگشتم. چند مرد جوان که برخی آن  هتل را ترک کردم

ها در مورد وضعیت ایران قصه کردم و همه از اوضاع دشوار در آن کشور بودند. با آن ها صف بستهخرید مقابل یکی از دکان

 سخن گفتند.

ومت آن کشور ها بودم که جوانی نزدیک شد و گفت در ایران برخی شهروندان افغانستان از سوی حکهنوز در حال صحبت با آن

را فقط برای شهروندان افغانستان  ی او نام این آمپول مشخص نیست و حکومت ایران آنشوند. به گفتهکاری( زده میآمپول)پیچ

 گی است.گیری از سرماخوردهکند و ادعا دارد که برای پیشاستفاده می

خواهند به افغانستان دان افغانستان به ویژه کسانی که میکنند که حکومت ایران شهرونبرخی دیگر از افراد رد مرزی هم تأیید می

که آیا ادعای این مسافران حقیقت های رسمی ایران و افغانستان تاکنون در مورد نوع آمپول و اینزند. مقامباز گردند را آمپول می

 اند.دارد یا نه، چیزی نگفته

دانند، اما آمار حکومت اند، چیزی نمیه در ایران به کرونا مبتال شدهمنابع رسمی در افغانستان در مورد شمار شهروندان کشور ک

 اند.کم شش شهروند افغانستان در ایران قربانی کرونا شدهدهد که دستنشان می

 کننده، یک مورد مشکوک به کروناهزار بازگشت۱۰

قلعه وارد هرات ده هزار نفر از مرز اسالمبر اساس آمار ارایه شده از سوی وزارت امور مهاجرین تنها در یک روز حدود یاز

ها در هرات برانگیز است و خیلیها فقط یک نفر مشکوک به کرونا بوده است. این آمار برای بسیاری شکاند که از میان آنشده

 نگران گسترش کرونا با ورود مسافران از ایران هستند.

دوم حوت، هنگام بازدید از مرز زمینی وشنبه، بیستان، روز پنجگکنندهسیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عوت

کنند، نسبت به روزهای گذشته افزایش قلعه در صحبت با خبرنگاران پافشاری کرد که شمار افرادی که ایران را ترک میاسالم

 زیادی داشته، اما وضعیت زیر کنترل است.

قلعه قابل قبول است، اما برخی نواقص و کمبودها هم وجود ذرگاه مرزی اسالمی او امکانات برای بررسی این افراد در گبه گفته

 وگو با وزارت صحت عامه باید برطرف شود.دارد که در گفت

تر نیست و مردم نباید زیاد نگران آن باشند، اما خطرناک« آنفوالنزا»هایی مانند افزاید که کرونا از بیماریوزیر مهاجرین می

 یماری انتشار سریع آن از فردی به فرد دیگر است.مشکل اصلی این ب

های بررسی افراد بازگشتی به افغانستان را ایجاد مرکزی بهداشتی در خاک ایران برای تفکیک افراد این مقام حکومتی یکی از راه

های صحی د از سوی تیمداند. بر این اساس شهروندان افغان پیش از ورود به افغانستان، در خاک ایران بایمشکوک به کرونا می

 ها مشاهده نشود.بررسی شوند تا موارد مشکوک به کرونا در آن

هزار شهروند افغانستان ۱۰کم روزانه دست  بر اساس آمار وزارت مهاجرین طی روزهای اخیر و در پی گسترش کرونا در ایران

 شوند.و نیمروز از ایران وارد کشور میفراه   هزار دیگر از طریق مرزهای ی هرات و پنجقلعهاز طریق مرز اسالم

هزار دیگر پاسپورت دارند. متباقی  ۴۵۰هزار از آنان کارت اقامت و  ۹۵۰میلیون مهاجر دارد که  ۲٫۵افغانستان در ایران حدود 

میلیون  ۲٫۵از تر اند که بدون داشتن مدرک، در ایران هستند. حکومت ایران شمار مهاجران افغانستانی در این کشور را بیشکسانی

 داند.نفر می

های مرزی هرات، فراه و نیمروز ه در والیتها در مورد افزایش شمار مبتالیان به کرونا در افغانستان به ویژاین مسأله نگرانی

 را افزایش داده و مردم نگران هستند که در اوضاع نابسامان سیاسی، کرونا هم بر مشکالت کشور افزوده شود.

********** 

 ران کرونا و احتمال ایجاد تحوالت سیاسی و اجتماعی در ایرانبح

 نگار و تحلیلگر شهیر شهید ثالث روزنامه
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زده شد. های شهرهای اروپا انباشته از اجساد مردگان طاعونمیالدی،"مرگ سیاه" اروپا را در برگرفت؛ و خیابان ۱۳۴۷سال 

آغاز شد. تجارت، طاعون را به شبه جزیره کریمه صادر کرد و از آنجا طاعون از قضا آن بار هم شیوع طاعون به نوعی از چین 

که نشان می دهد برآوردها . انگلستان از میان رفتندماه نیمی از جمعیت  ۱۸ایتالیا و سپس سراسر اروپا را در بر گرفت. ظرف 

میلیون  ۱۰۰در حدود  رسید. کاهشی ۱۴۰۰میلیون در سال  ۳۵۰میالدی به  ۱۳۴۰میلیون نفر در سال  ۴۴۳جمعیت جهان از 

میالدی بطول انجامید، تحوالت عظیم سیاسی، اجتماعی،  ۱۳۵۱سابقه ناشی از حادثه "مرگ سیاه" که تا سال نفر. کشتار بی

  .وجود آورد اقتصادی و سیاسی در سطح جهان به

نوشت و هستی رعایای خود تسلط های بزرگ که در نظام فئودالی بر سرنیروی کار به شدت نایاب شد و اربابان و صاحبان زمین

داشتند در برابر کارگرانی که از چنگ مرگ گریخته بودند، در موضع ضعف قرار گرفتند. کارگران دیگر حاضر به قبول شرایط 

بود. در واقع مرگ سیاه ساختارهای  فروپاشی نظام فئودالی کردند. این آغازیک طرفه کار نبودند و دستمزدهای باال طلب می

  .اجتماعی و سیاسی اروپا را بطور قابل توجهی بر هم زد

ها در اروپا تسلط داشت. مردم که خود را در برابر طاعون، بدون های زندگی انساندر این دوران کلیسای کاتولیک بر تمام عرصه

کردند. رفته رفته این سئوال در اذهان مردم مطرح شد که چرا بردند و از کشیشان طلب کمک میها پناه میدیدند به کلیساسالح می

هیچ کاری از دست کلیسا ساخته نیست و کشتار ناشی از طاعون هم چنان ادامه دارد؟ قدرت بی چون و چرای کلیسا شکاف برداشت 

  .ایتا به خلع قدرت کلیسا منتهی شد آماده گردیدو صحنه برای تغییرات تاریخی که نه

ای که ابتدا از کرونا با عنوان هللا علی خامنهکاران مذهبی را دچار سراسیمگی کرد. رهبر ایران، آیتهجوم کرونا به ایران محافظه

اسفند مردم را به خواندن  ۱۳وز "بیماری کذائی" و "بهانه خوبی" توسط مخالفان نظام برای ضربه زدن به انتخابات نام برده بود ر

تر از آن نیز وجود داشته است، اما بنده دعای هفتم صحیفه سجادیه دعوت کرده و گفت "البته این بال آنچنان بزرگ نیست و بزرگ

  ."های بزرگ بسیار امیدوارمبه دعای برخاسته از دل پاک و صاف جوانان و افراد پرهیزگار برای دفع بال

ستن حرم "حضرت معصومه" در قم مطرح شد سیدمحمد سعیدی تولیت حرم گفت: "ما این حرم مقدس را دارالشفا زمانی که بحث ب

  ."دانیم، دارالشفا یعنی مردم بیایند و از امراض روحی و جسمی شفا بگیرند پس باید باز باشد و با قوت مردم بیایندمی

عه مشهد در مخالفت با تعطیلی نماز جمعه گفت: "نماز جمعه فریضه الهی است ای و امام جمهللا خامنهالهدی، نماینده آیتاحمد علم

  ."و در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود

با آغاز بحران کرونا زمزمه قرنطینه کردن قم که شیوع ویروس از آنجا شروع شد، رفته رفته بلندتر شد. در یکی از جالب 

ها سازی از قرنهای واگیر گفت: "تجربه قرنطینهرئیس مرکز مدیریت بیماری ترین اظهار نظرها، دکتر محمد مهدی گویا،توجه

سازی در شهر ووهان چین که شیوع کروناویروس از پیش صورت گرفته است که همواره به شکست خورده است. حتی قرنطینه

، سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خود گزارش گاردینآنجا آغاز شد، کاری مبتنی بر علم نبود". این در حالی است که به 

ترین گوید: "در مواجهه با ویروسی که قبال ناشناخته بوده، چین شاید به یکی از بلندپروازانه ترین، پرتحرکترین، و تهاجمیمی

میلیونی در قرنطینه کامل قرار گفت و پکن با  ۱۱ها در طول تاریخ برای مهار یک بیماری دست زده است". ووهان، شهر تالش

  .میلیون جمعیت دو هفته در قرنطینه بود ۲۰

https://www.theguardian.com/society/2020/feb/18/mass-grave-shows-how-black-death-devastated-the-countryside
https://www.theguardian.com/society/2020/feb/18/mass-grave-shows-how-black-death-devastated-the-countryside
https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/international-programs/historical-est-worldpop.html
https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/international-programs/historical-est-worldpop.html
http://www.bbc.co.uk/history/british/middle_ages/black_impact_01.shtml
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/how-did-china-get-grips-with-coronavirus-outbreak
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/how-did-china-get-grips-with-coronavirus-outbreak
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هللا اه آیتهای "حرم امام رضا" و رواق آرامگفشار و وحشت ناشی از کرونا آشکارا در حال غلبه بر ایدئولوژی است. رواق

آوری شده ها جمع، کتب ادعیه و زیارت نامهبه حال تعطیل در آمدهخمینی، بنبانگذار جمهوری اسالمی، و مسجد گوهرشاد مشهد 

  .کندخود را سپری می خلوتترین روزهایها بسته شده است و حرم امام هشتم شیعیان در این شهر و کفشداری

 

 بحران اقتصادی

های آمریکا کم بود، کاهش قیمت نفت هم بر مشکالت ایران افزوده شد. مشکل اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی است. تحریم

ا فشرد در جریان بحران کروناساسی اینجاست که طبقه کم درآمد که پیش از این تورم و گرانی و کمی درآمد گلوی آنان را می

شود. بسیاری از آنان هم بر اثر رکود، درآمدشان کاهش پیدا کرده و هم اینکه قادر به تهیه اقالم فشار جدیدی بر آنان وارد می

بهداشتی برای همه افراد خانواده برای مبارزه با کرونا نیستند. در نتیجه میزان ابتال و مرگ و میر در میان آنان می تواند در 

های باالی اقتصادی در کشور تر جامعه، باال رود. مسعود نیلی استاد دانشگاه شریف که در گذشته از سمتفهمقایسه با اقاشار مر

تواند منجر به آن شود که به ویژه بخش ادامه روند موجود می" :نویسدمی ای به این نکته اشاره کرده وبرخوردار بوده در مقاله

های بهداشتی مرتبط با کرونا را ندارند، ج زندگی که امکان تقبل هزینهفقیر و کم درآمد جامعه، هم به دلیل نوع شغل، هم فشار مخار

های در اصطالح ای شهرهای بزرگ، روستاها و بخشسرعت به کانون اصلی ابتال و انتقال بیماری تبدیل شوند. نقاط حاشیهبه

های ان دردمند را که کانون آسیبتوانند مراکزی باشند که ویروس کرونا در آنجا سکنی گزیده و این هموطنجنوب شهری، می

  ."ناشی از تورم و بیماری نیز هستند به مامن خود تبدیل کند و بحرانی تاریخی را در سرنوشت مردم کشور ما رقم بزند

 

 بحران اعتماد، بحران سیاسی

اولین بحران جدی به معنای عباس عبدی، روزنامه نگار، معتقد است که "شاید بتوان با قاطعیت ادعا کرد که مورد اپیدمی کرونا 

دقیق است که کل سیستم با آن مواجه شده است". او استدالل می کند که دلیل این ادعا این است که "کرونا بحرانی است فراگیر 

های آموزش، دین، اقتصاد، دولت و رسانه، همه های جامعه و کشور را درگیر خود کرده، از خانواده گرفته تا نهاد)که( همه نهاد

  ."به نوعی درگیر آن هستند. همه افراد جامعه ایران، بدون استثنا درگیر آن هستند یا بزودی درگیر خواهند شد

برای حل چنین بحرانی که گستره وسیعی را در بر گرفته و دولت نقش مدیریت آنرا بر عهده گرفته، اعتماد عمومی، نه تنها به 

های آبان ماه، قطع اینترنت، کند. این اعتماد به خصوص پس از ناآرامیبازی میای دولت، بلکه به نظام بطور عام، نقش عمده

کشتار معترضان در سکوت خبری، و بعد ماجرای افزایش بنزین و اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، مبنی بر عدم 

هاراتی از همین دست مانند سخنان اطالع از موضوع و سپس ماجرای پنهانکاری سقوط هواپیمای اوکراینی و بدتر از همه اظ

حسین سالمی فرمانده سپاه که "ما خودمان منشا این فرضیه بودیم که موشک ما، هواپیما را ساقط کرده است. اگر ما مطرح 

  .توانست متوجه شود"،در عمل تتمه اعتماد عمومی به سیستم را هم ویران کردکردیم هیچکس نمینمی

رواقعی توسط حکومت و نتیجتا عدم تبعیت مردم از حکومتی که به آن اعتماد ندارند کار مهار کرونا پنهانکاری، دادن اطالعات غی

  .را در ایران بسیار مشکل کرده است

های کند، بین این آمار و آنچه مقامرا اعالم می ۲۰۱۹در حالی که وزارت بهداشت ایران هر روز آمار مرگ به علت کرونای 

به طور مثال آخرین آمار رسمی تا روز  .ای وجود داردفاوت قابل مالحظهاند تپزشکی اعالم کردهلومهای عمحلی یا دانشگاه

گرفتن  دهد بدون در نظرمی ها نشانپزشکی استانهای علوممورد مرگ است، اما تجمیع آمار دانشگاه ۴۲۹اسفند  ۲۲شنبه سه

 .اندنفر بر اثر ابتال به کرونا جان باخته ۷۸۰های قم و تهران، در ایران دست کم شدگان در استانفوت

های کم سابقه آبان ماه، و به فاصله دو ماه پس از آن، اعتراضات دی ماه، و در پی آن کاهش ، از جمله ناآرامی۱۳۹۸تحوالت سال 

های رای پشت کردند( درصد مردم به صندوق ۷۵ات مجلس )که در پایتخت بطور معناداری دهندگان در انتخابسابقه تعداد رایبی

های فرهنگی، تواند لرزهنشانه وجود التهاب در عمق جامعه است. "ادامه بحران کرونا" هم چنانکه پیشتر به آن پرداخته شد، می

ه سطح نخواهد آمد؟ آیا حکومت قادر است در مدتی کوتاه سیاسی و اقتصادی ایجاد کند. در آن صورت آیا التهاب از عمق جامعه ب

 ها به تهدیدی جدی برای نظام تبدیل شوند؟ کرونا را ریشه کن کند پیش از آنکه چالش

******** 

 

 میلیون دالر کمک کرد ۲کارگردان چینی برای مقابله با کرونا در ایران 

© AFP 2020 / Nicolas Asfouri 

https://www.hamshahrionline.ir/news/487650/%DB%B6-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.hamshahrionline.ir/news/487650/%DB%B6-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://fararu.com/fa/news/432187/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3634552-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.bbc.com/persian/iran-51817759
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 ایران

 دریافت لینک کوتاه14:36 15.03.2020

 

 

  .کارگردان و بازیگر مشهور چینی با نام زو ژنگ دو میلیون دالر برای کمک به مردم ایران در این شرایط بحرانی هدیه کرد

هوری خلق چین در تهران در حساب توئیتری خود نوشت: به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری فارس، چانگ هوا سفیر جم

 میلیون دالر برای مبارزه با ویروس کرونا کمک کرده است. ۲کارگردان چینی به ایران 

هزار دالر( برای کمک به مردم ایران  ۱۰۰میلیون و  ۲میلیون یوان )معادل ۱۵کارگردان و بازیگر مشهور چین، « زو ژنگ»

 CPRاکسیژن ساز و یک دستگاه  دستگاه ۲۵، (Pulse Oximeter)سنج خون دستگاه اکسیژن ۵۰۰هدا کرد که کرونا ادر مقابله با 

 شود.را هم شامل می

 

شود. بنیاد خیریه آفتاب جدید پکن که از حدود دو از چین به ایران ارسال می هواپیمایی ماهانها ی مربوطه با پرواز باری کمک 

 کند.ها به ایران فعالیت میهای مردم این کشور آسیایی به ایرانیان است، در انتقال کمکی و ارسال کمکآورهفته قبل در حال جمع

 است.« گمشده در روسیه»و « گمشده در هنگ کنگ»، «گمشده در تایلند»فیلمهای ژنگ، بازیگر و کارگردان 

وی پرده رفت، در مدت کوتاهی توانست یک میلیارد و ر ۲۰۱۲که در سال « گمشده در تایلند»نخستین فیلم این کارگردان یعنی 

 میلیون یوان در گیشه به فروش برسد. ۲۰۰

 به ایران اهدا شده بود.« علی بابا»بنیانگذار شرکت چینی « جک ما»پیش از این یک میلیون ماسک از سوی 

های اکسیژن ساز، دستگاه تحلیل تگاهها شامل ماسک، داروهای سنتی، کیت های تشخیص کرونا، دسمحموله کمک چینی ۹تاکنون 

 کیت و داروهای مبارزه با کرونا با هواپیمای باری ماهان از چین به ایران ارسال شده است.

********* 

 

 باالخره منشاء کروناویروس کجاست؟ آمریکا باید به خوبی توضیح بدهد

GMT+08:00 || 2020-03-15 

19:02:21        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

است؛ حتی توئیت چندی پیش جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در افکار عمومی بازتابهای زیاد و مختلفی در پی داشته 

  .وزارت خارجه آمریکا سفیر چین در واشنگتن را احضار و نسبت به این پیام جائو اعتراض کرد
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بیمار صفر چه زمانی در آمریکا ظاهر شد؟ چند نفر آلوده شدند؟ »مارس ، جائو لی جیان در حساب توییتر خود نوشت:  12شامگاه 

د؟ آیا ورزشکاران ارتش آمریکا این ویروس را به وو هان منتقل کردند؟ لطفا داده اولین بیمارستانی که مبتالیان را پذیرفت کدام بو

  !«های شما را آشکار و شفاف اعالم کنید! آمریکا به ما توضیح بدهکار است

آمریکائیان این توئیت را چالشی درباره منشاء کروناویرس از سوی شخصیتهای دولتی کشورهای خارجی می دانند و به این سبب 

قامات این کشور بسیار مضطرب شده اند. برخی آمریکائیان همواره به دیگران سخت می گیرند و نسبت به خود با مدارا رفتار م

  .می کنند؛ آنها به سیاهنمایی دیگران عادت کرده اند، اما تحمل سؤال دیگران را ندارند

ردفیلد مدیر مرکز پیشگیری و مهار بیماریهای آمریکا  در حقیقت، توییت جائو لی جیان ناشی از آن است که یک روز پیش رابرت

در مجلس نمایندگان این کشور تایید کرد که احتمال دارد برخی از کسانی که در امریکا گفته شد از آنفلوانزا مرده اند، در واقع از 

  .کروناویروس جدید مرده باشند

دست کم  2019منشتر شد، نشان می دهد، در فصل زمستان سال گزارش مرکز پیشگیری و مهار بیماریهای آمریکا که ماه فوریه 

نفرشان جان باختند. در میان آنها چند نفر مبتالیان به کروناویروس جدید بوده  18000میلیون نفر به آنفولوآنزای مبتال شدند که  32

  .است؟ اولین مورد کی ظاهر شد؟ دولت آمریکا واقعا باید در این باره توضیح آشکاری بدهد

دانشمندان سراسر جهان که در حال مقابله با شیوع کروناویرس هستند، در انتظار پاسخ روشن و صحیح دولت آمریکا هستند. خود 

مردم آمریکا نیز درپایگاه اینترنتی کاخ سفید در درخواستی امضا کرده اند و از دولت خواسته اند دلیل بسته شدن ناگهانی یک 

را علنا اعالم کند. تردید مردم نسبت به آمریکا امری عادی  2019نیروی زمینی آمریکا در اوت سال  مرکز تحقیقاتی بیماری واگیر

  .است

با سالحهای بیوشیمی آمریکا، خیلی وقت است که شایعاتی وجود دارد. افرادی که چنین  2019در مورد ارتباط کروناویروس 

  .نظری دارند، کم نیستند

مقام کشور به طور قطعی به آن مبتال شدند. آیت هللا خامنه ای آمریکا  20ظرف چند هفته بیش از پس از شیوع کرونا در ایران، 

برای پیشگیری از شیوع « قرارگاه بهداشتی و درمانی»را به استفاده تسلیحاتی از کروناویروس متهم کرد و بر لزوم تاسیس یک 



133 
 

بودن این رویداد را مطرح « ی بیولوژیکیحمله»ه به قرائنی که احتمال بیشتر این بیماری تأکید و خاطرنشان کرد: این اقدام با توج

  .کرده می تواند جنبه رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید

ن پیشتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق ایران نیز در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل نوشت: کرونا ویروس به عنوا

سالحی جدید برای برقراری یا حفظ برتری سیاسی و اقتصادی در عرصه بین الملل، توسط برخی قدرتهای سلطه جو و گسترش 

  .سریع آن، موجب نگرانی عمومی ملتها و ایجاد اختالل بیش از پیش در امنیت مردم جهان شده است

مسؤولیت شیوع کرونا را بر عهده گیرد، رسانه های روسیه نیز نه تنها مقامات ایرانی تلویحا خاطر نشان کردند که آمریکا باید 

  .گمانه زنی می کنند که هدف آمریکا از ساخت این ویروس برپایی جنگ اقتصادی است

ایگور نیکولین عضو پیشین کمیته سالحهای بیو لوژیک سازمان ملل و کارشناس بیولوژیک روسیه اظهار کرد: کروناویروس 

یاد از خارج به چین وارد شده است. ناتالیا پوکرونسایا عضو دومای روسیه و والدیمیر ژیرینوسکی رئیس کامال و به احتمال ز

  .از اقدامات مخرب امریکا بوده است 2019حزب لیبرال دموکرات روسیه نیز با انتشار اسناد علمی گفتند که کروناویروس 

د. اما در برابر بسیاری حوادث عجیب، گمانه زنی و تردید مردم نیز بی البته حل مسئله منشاء ویروس باید به دانشمندان سپرده شو

دلیل نیست. اکنون کروناویروس دشمن مشترک انسان است؛ برای غلبه هر چه زودتر بر این ویروس بهتر است آمریکا در اطالع 

معه جهانی همکاری کند، نه اینکه با رسانی شفافیت به خرج دهد و هر چه برای یافتن هر چه زودتر پاتوژن بیماری تالش و با جا

 سوء استفاده از شیوع بیماری، به سیاهنمایی و تهمت به کشورهای دیگر بپردازد 

******** 

 

 نوشیدن ادرار گاو برای مبارزه با کروناویروس در هند 

  ۱۳۹۸, ۲۵حوت 

 خبرگزاری رویترز  

 

 

 محفل نوشیدن ادرار گاو در هند

  .کند، محفل ادرار نوشی را راه اندازی کردیک گروه هندو در هند به این عقیده که گویا ادرار گاو کروناویروس را دفع می

 ۲۰۰جدید را اندازی شد و در حدود حوت( در اتحادیه سراسری هندو های هند در دهلی  ۲۴مارچ ) ۱۴این محفل به روز شنبه 

  .نفر در آن اشتراک کردند و به امید دفع کروناویروس ادرار گاو نوشیدند

نوشیم و با سال به اینسو ادرار گاو می ۲۱اوپرکاش که در این محفل اشتراک کرده بود به آژانس خبررسانی رویترز گفت: "ما از 

  ".ها نیاز داشته باشیمی احساس نکردیم که به ادویه انگلیسکنیم. ما هیچ زمانمواد فاضله گاو حمام می

https://www.darivoa.com/author/خبرگزاری-رویترز/g_myt
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 مواد تهیه شده از ادرارگاو برای استفاده پس از تراشیدن ریش

یک رهبر ایالت شرقی آسام هند در اوایل ماه جاری در جریان مجلس عمومی پارلمان این کشور پیشنهاد کرد که ادرار و مواد 

  .هٔ کروناویروس استفاده شودتواند برای معالجفاضله گاو می

  .رهبران حزب حاکم نرندرا مودی، صدر اعظم هند از استفادۀ ادرار گاو منحیث ادویه و معالجهٔ مرض سرطان، حمایت کرده اند

 .شودکنند که در زندگی روزمره از آن استفاده میها از ادرار گاو به ادعای خودشان حتا برخی دواها را تولید میهندی

دانند و برخی از شهروندان این کشور همواره برای مبارزه و معالجهٔ امراض مختلف، ادرار گاو ها گاو را مقدس میهندو 

  .نوشندمی

کند و هیچ شواهد و مدارکی وجود ندارد که از متخصصین طب بارها تاکید کرده اند که ادرار گاو هیچ مرضی را معالجه نمی

  .کروناویروس جلوگیری کند

  .دهندگان این محفل امیدوار اند که محافل مشابه در سایر بخش های این کشور نیز راه اندازی شودسازمان

********* 

 

 در گفتگو با العالم مطرح شد؛

 از کرونا به عنوان جنگ افزار استفاده کرده است  کایروزبه: آمر

  22:05 - 1398اسفند  25یکشنبه  

 

استفاده کرده  شیرقبا هیعل یاز کرونا به عنوان جنگ افزار کایگفت که آمر یرانیا کیاستاد دانشگاه و کارشناس استراتژ کی

 است. 

 رانیا – العالم

 یا وهیخود از هر ش خیدر طول تار کایکرد: آمر حیالعالم تصر یروزبه در گفت و گو با برنامه "من طهران" شبکه خبر نیحس

 کرده است. دیتول شیها شگاهیکرونا را در آزما روسیدهد و یشان موجود دارد که ن یاستفاده کرده و شواهد شیرقبا هیعل
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اما اسناد موجود نشان دهنده آن است که  ردیرا به عهده بگ کیولوژیحمله ب تیکه مسئول ستین یادامه داد که در جهان کشور یو

 کند. یاستفاده م کیاستراتژ یبه عنوان سالح کیولوژیاز سالح ب کایآمر

را به  دیتهد نیقادر است که ا لیدل نیکرونا را مهار کرده و به هم روسیو وعیش ریاخ یدر روزها رانیه اکرد ک حیتصر روزبه

 کند. لیفرصت تبد

 رانیا یستیپدافند ز شیشود، هدف رزما یم یجهان دینظام جد لیسرعت تشک شیکرونا باعث افزا روسیو نکهیبا اشاره به ا یو

 دانست. رانیرا دفاع از مردم ا

********* 

 

 در اثر کرونا  ییکایهزار آمر 700و  ونیلیم کیهزار تا  200احتمال مرگ 

  22:11 - 1398اسفند  25یکشنبه  

 

 نیکرونا قادر است در ا روسیو دهدینشان م کایدر آمر هایماریب یریشگیمرکز کنترل و پ یآمارها یانجام شده بر رو یهالیتحل

 . ردینفر را بگ ونیلیم 1.7ان نفر را مبتال و ج ونیلیم 214کشور تا 

 

 کایآمر - العالم

 ۱.۷هزار تا  ۲۰۰حدود  یزیممکن است چ کا،یدر آمر هایماریب یریشگیدست آمده از آمار مرکز کنترل و پبه یهالیتحل طبق

 جان خود را از دست بدهند.« ۱۹-دیکوو» یماریکشور در اثر ابتال به ب نینفر در ا ونیلیم

سال طول  کیممکن است چند ماه تا  یماریب نیا یریگحالت همه نیدر بدتر ج،ینتا نیبر اساس ا ،«پندنتیندیا»نوشته روزنامه  به

 را مبتال کند. ییکایآمر ونیلیم ۲۱۴تا  ۱۶۰ نیو ب دهیکش

ت دوام آن ممکن اس رد،یمورد تبادل قرار گ کایجوامع مختلف آمر نیمتناوباً ب روسیو نیکه ا یدرصورت ها،افتهی نیاساس ا بر

 شود. یطوالن اریبس

تنها توان  کایآمر یهامارستانیکنند که در مقابل آن ب دایشدن پ یبه بستر ازینفر ممکن است ن ونیلیم ۲۱تا  ۲.۴ نیب نیهمچن

 حاد هستند. تیوضع یدارا مارانیبه ب افتنیدرصد آن قابل اختصاص  ۱۰را دارند و تنها  ماریهزار ب ۹۲۵ ینگهدار

 اند.قرار گرفته یسراسر جهان مورد بررس یهادانشگاه یشناس یدمیکارشناسان اپ ریاز متخصصان نظ میت ۵۰توسط  هاداده نیا

 اند.نفر جان خود را از دست داده ۴۷ انیم نیاند و از اکرونا مبتال شده روسیبه و کاینفر در آمر ۲۱۷۴کنون  تا

 یاورژانس تیکشور وضع نیدر ا کایآمر جمهورسیرئ« دونالد ترامپ»شده است و  یجهان یموجب ضربه به بازارها یماریب نیا

 اعالم کرده است.

********* 

 

  میکن یرا در برابر کرونا قو هاهیچگونه ر

  14:28 - 1398اسفند  26دوشنبه  

 

 شتریب یژنیتبادل اکسخود باشند و با  یها هیکرد مراقب ر هیبه هموطنان توص ح،یصح یبا ارائه چند روش تنفس سیپل یخبر گاهیپا

 کنند.  تیکرونا تقو روسیخود را در برابر و یمنیا ستمیدر بدن، س
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 یـ علم رانیـ ا العالم

تر و سالم  یبدن هستند. آنها هر اندازه قو یو خروج یورود یهوا نالیها، ترم هیر س،یپل یخبر گاهیگزارش روز دوشنبه پا بنابر

 کرد. دیخواه یشتریبود و عمر ب دیها قدرتمندتر خواهد شد و شما سالم تر خواه به سلول یرسان ژنیاکس انیتر باشند، جر

 زین یمنیا ستمیدر بدن، س شتریب یژنیبا تبادل اکس م،یتر کن یرا قو مانیها هیر میدهد و اگر بتوان یها را هدف قرار م هیر کرونا،

 خواهد شد. تیتقو

کم  یول میکش یهر چند در تمام عمرمان نفس م ب،یترت نی. بدمیکش یفس نماست که درست ن نیبه اتفاق ما ا بیقر تیاکثر مشکل

 شود. یواقعاً از هوا پر و خال مانیها هیکه ر دیآ یم شیپ

در درمان آن هم موثر باشد، مطلب  یاز ابتال به کرونا کمک کند و حت یریجلوگ یتواند به ما برا یکه بهبود تنفس م نیتوجه به ا با

. میکن یبازنشر م م،یمنتشر کرده ا - رانیعصر ا هیو دانش پا یکاربرد یمدرسه آموزش ها - یدر سواد زندگرا که قبالً  ریز

 .دیینما هیهم توص گرانیو به د دیعمل کن د،یبخوان میکن یم شنهادیپ

 .میکشیچطور نفس م رودیم ادمانی یکه حت میشویآنقدر به خودمان غره م یها گاهآدم بزرگ ما

 یعیتنفس درست و طب ،یدر کودک ییجا کیدفعه از  کیاست که  نیهم یو برا میکنیبه دم و بازدم خود توجه نم وقت چیه ما

 .شودیم لی" تبدیانهی" به تنفس "سی"شکم

اما  دیآ یدهد شکمش باال م یدم را داخل م یکشد؟ وقت یچطور نفس م دینیوبب دیصدا بزن دیدیرا که د یبچه ا نینه؟! اول دییگویم

و زود  میبدو ای میبلند و زالل داد بزن یمثل بچه ها با صدا میتوان یشود که نم یم یطور نیو ا دیآیجلو م ماننهیما چطور؟ س

 و... . میشویخسته م

 کرده است؟ رییبه بعد تغ ییجا کیاز  میشو یما که با آن متولد م حیتنفس صح وهیافتاده است؟ چه شده که ش یچه اتفاق واقعا

و  یذهن آگاه شن،یتیبردند و در آموزِش مراقبه که امروزه به نام مد یپ رییتغ نیبودند که به ا یکسان نیاول دیباستان شا یاه ینیچ

 یافراگمید ای یکه با اصالح تنفس و بازگشت به تنفس شکم افتندیاصالح تنفس کار کردند. آن ها در یاول از همه رو م؛یشناسی... م

به اصطالح آن ها روشن  ایکامل  یمتوقف شده و خودآگاه یآن مکالمه ذهن رویشود و پ یم عیر بدن توزد بهتر"ی"چ یانرژ انیجر

 .شودیحادث م یشدگ

تواند به  یم وگایهند و تبت است. تنفس  یهادر سنت یمعنو هیو روح یاز سالمت ی( بخش مهمامایای)پرا وگایدر  یشکم تنفس

در درمان  وگای یاستفاده از تنفس شکم یبرا یاریبس ینیرس را کاهش دهد. شواهد بالسرعت ذهن را به لحظه حال برساند و است

 ارائه شده است. یجمع عیفجا انیقربان یسانحه و برا ازاضطراب، اختالل استرس پس  ،یافسردگ

 رییکه "با تغ ندافتیدر دادندیمغز موش انجام م یهانورون یکه رو یقاتیدر تحق UCLAماجرا محققان دانشگاه  گریطرف د در

 ."میده رییخود و نحوه تفکر و نحوه تعامل با جهان را تغ یعاطف یهاحالت میتوانیتنفس، م یالگو

 تا مغز شما آرام شود دیبکش قیعم نفس

تنفس از  شتریشما دو برابر ب ی. در تنفس شکمدیتنفس خود آرام کن قیمغز خود را از طر دیتوانیچگونه م دانندیدانشمندان م اکنون

 یتنفس اگر به الگو نی. اردیگیاحساس آرامش شما را فرا م جهیو در نت دیکنیخود م یها هیحجم هوا را وارد ر یانهیمعمول س

کمرنگ  اریبس تیکه استرس و عصبان گذاردیم ریو احساسات تان تاث شهیآنگاه چنان بر نحوه تفکر و اند شود لیدم و بازدم شما تبد

 .شودیم

 ما را آرام کند؟ تواندیم قیبه ما بدهد که چرا تنفس عم نیدر مورد ا یعلم یحیتوض تواندیمحققان م یهاافتهی

ها در از نورون یاآغاز شد و خوشه UCLAدر  یتوسط جک فلدمن استاد عصب شناس ۱۹۹۱باره ابتدا در سال  نیدر ا قاتیتحق

کردند که باعث  دایرا پ یعصب ی، او و همکارانش مدارها گرید بوتزنگر" کشف شد. به عبارت شایها با نام "پساقه مغز موش

 .میآرام باش میکشیم قینفس عم یو وقت میشو یختگیو برانگ ابدچار اضطر ع،یهنگام نفس زدن سر شودیم

 ."میده رییخود و نحوه تفکر و نحوه تعامل با جهان را تغ یعاطف یهاحالت میتوانیتنفس، م یالگو ریی"با تغدیگو یم فلدمن

 یمورد استفاده قرار م یاز انواع اختالالت اضطراب یبرخ یدر حال حاضر برا یتنفس ناتیتمر قیسرعت نفس فرد از طر کاهش

 شده است. کیستماتیس Breath-Body-Mindاز سازمان ها و گروه ها مانند  یو توسط بعض ردیگ

به  ،یتنفس ی( با روش هاورکیوین یدر دانشکده پزشک یزشکروانپ ینیبال اریگربارگ )استاد ایشیپاتر یگروه به سرپرست نیا

 پرداخت. نیپناهندگان در شهر برل انیدر م یدرمان استرس، اضطراب و افسردگ
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تعداد  ت،یوجود دارد. با توجه به سن و جنس یمختلف ناتیتمر زیبهبود آن ن یاست و برا یاریبس دیفوا یکل، تنفِس درست دارا در

 شود. یدر نظر گرفته م قهیبار )دم و بازدم( در دق ۲۰تا  ۱۳ نیفاوت است که در بالغان بمت قهیتنفس در هر دق

 و آرام قیتنفس عم دیفوا

کمتر شود. هر  قهیدق کیتعداد دم و بازدم در  شودیباعث م قیدارند. تنفس عم یشتریدارند، طول عمر ب قیکه تنفس عم یکسان

را به دنبال ندارد. طول عمر  قیخواهد داشت که دم و بازدم عم یسطح ییما تنفس هانفس بکشد، مسل قهیبار در دق ۲۰از  شیکس ب

 و معمول کمتر است. سطاحتماالً از حد متو یافراد نیچن

که اگر انسان بتواند  انددهیجالب رس جهینت نیمشترک به ا قیتحق کیبا انجام  ییکایو آمر یاز دانشمندان ژاپن یگروه یتازگ به

 سال به عمر خود اضافه کرده است. ۵بار کاهش دهد، حدود  ۱۲به  ۱۶از  قهیدق کید را در تعداد تنفس خو

 (bhastrika pranayama) کایتنفس بهاستر یتنفس شکم آموزش

از  یها ناشتفاوت نیمختلف شرح داده شده است. ا یبه صورت ها کایبهاستر یتنفس نیتمر یاجرا وهیش وگایمرجع  یهاکتاب در

 ( است.امایتنفس )پرانا نیگون ااهداف گونا

و  شودیانجام م یتنفس، دم و بازدم هر دو به صورت ضربه ا نیاست. در ا یدم آهنگر یبه معن کایبهاستر تیزبان سانسکر در

رو آن را  نیشود. از ا یم دی( تولیدم آهنگر ی)مشابه به صدا سیبه ه هیشب ییو با شدت هوا، صدا عیبه علت عبور و خروج سر

 .نامندیم کایس بهاسترتنف

تان باال موقع دم، شکم یعنی) دیتنفس کن یکه شکم دیاست تمرکز کن ی. کافدیسخت ندار یبه کارها ازین یانجام تنفس شکم یبرا

 .دیریگیم ادی یهفته ا کی(؛ دیایب

 یوجود دارد. م نهیو قفسه س یحفره شکم نیاست که ب یاپرده افراگمی. ددینفس بکش افراگمیکودک با د کیامروز دوباره مثل  از

 .دیلم بده یراحت یصندل کی یرو ای دیکار دراز بکش نیانجام ا نیدر ح دیتوان

باعث آرامش شده  نیتمر نیکه ا دیشو یمتوجه م ی. پس از مدتدیانجام ده قهیدق ۵بار به مدت  کی یرا روز نیتمر نیاست ا بهتر

 .ردیگ یهم نم یادیحال وقت ز نیو در ع

. تنفس دیمعمول روزانه به نحوه تنفس خود دقت کن یها تیدر طول فعال دیکن ی. پس از آن سعدیکن نیتمر قهیدق ۵به مدت روز  ۱۰

 قیعم یو هم آرامش دیاسترس تان را کم کن زانیهم م قیطر نیو از ا دیایشما به صورت عادت درب یبرا جیتواند به تدر یم یشکم

 .دیگردانیکودکان را به جسم خود بازم یو شاد یسبک د،یکن تیثبو اگر آن را ت دیرا تجربه کن

 نیتمر وهیش

تان . اگر دستدیتان را حس کن یها هیر یو بخش تحتان دیبکش ینیبه داخل ب ی. هوا را به آرامدیشکم بگذار یدست خود را رو کی

 .دیکار را درست انجام داده ا نیشد که ا دیشکم باال آمد متوجه خواه یرو

شود تصور  یخارج م تانیها هی. همان طور که هوا از ردیده رونیب ی. هوا را به آرامدینگه دار قهیدق کی یبرا خود را نفس

 شود. یبدن تان خال دیبادکنک در حال خارج شدن از تمام بدن شماست. بگذار کیهوا مثل  دیکن

 .دیصبر کن یکم

کم،  یلیخ دیشما با نهی. سدیایشکم باال ب یکه دست رو دی. دقت کندیبکش ینیشماره به درون ب ۴روش با آرامش هوا را تا  نیهم به

 اما هماهنگ با شکم حرکت کند.

 .دیصبر کرده و نفس خود را نگه دار یکم

 شیافزا ۶را تا  زانیم نیا جیبعد به تدر دیبشمار ۴دشوار است تا  تانی. اگر در ابتدا برادیخارج کن یو هوا را به آرام دیبشمار ۶ تا

 .دیده

 .دیروش را ادامه ده نیتنفس به ا قهیدق ۵مدت  به

تنفس تان  نکهیا ایمنقبض هستند  یعضالت خاص ایآ دی. توجه کندیکن یتنش را در بدن خود بررس زانیم ن،یاز شروع تمر شیپ

تنش را در بدن  انزی. مدیرا دار یاحساسات اضطراب ریسا ای دیکن یدندان قروچه م ایکه آ دی. دقت کنریخ ایو کوتاه است  عیسر

 است. دیفشار شد یبه معن ۱۰نشانه آرامش کامل و  ۱ هک دیکن یدرجه بند ۱۰تا  ۱تان از 

 .دیبه آن نمره بده ۱۰تا  ۱و از  دیکن یتنش بررس زانیدوباره بدن خود را از جهت م نیاز انجام تمر پس
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 باشد که... ادتانی

 یکنند و گرد و غبار و... را م یعمل م لتریوجود دارد که مانند ف ییمژک ها ینی)درون ب ردیانجام گ ینیب قیاز طر دیدم با عمل

 کنند(. یم میبدن تنظ یهوا را با توجه به دما یدما نی. همچنرندیگ

 دهان باشد. قیبازدم از طر عمل

 انجام شود. یبه آرام تنفس

 باشد. یاز نوع شکم تنفس

مسافت  ی. مثل وقتدینگران باش دیآن است و نبا تیو تقو افراگمیبه عضله د فشار یبه معن نیتمر نیها در ا ردندهیگرفتن ز درد

در هنگام  افراگمید ادیکار ز لیدردها به دل نی. هر دو اردیگ یدنده ها درد م ریو با کم آوردن نفس قسمت ز دیدو یرا م یادیز

 .دیرا تحمل کن ماتیمالنا یافتد پس کم یدر درازمدت اتفاق م افراگمید دنش یعمل دم و بازدم است. قو

 .دیداشته باش یباتریز یزندگ دیکن یسع م؛ییگویم کیعمرتان را تبر یفیو ک یکمّ  شیافزا

********** 

 

 مقابله با کرونا  یبرا یارسال یهااز کمک رانیوزارت خارجه ا یسخنگو یقدردان

  22:09 - 1398اسفند  26دوشنبه  

 

مقابله با کرونا گفت:  یبرا سفیونیازبکستان، امارات و  یارسال یهااز کمک یردانضمن قد رانیوزارت امور خارجه ا یسخنگو

 . میکنیکردند، فراموش نم یسخت همراه طیشرا نیدر ا رانیرا که با ا ییهرگز آنها

 

 یاسیس /رانیا - العالم

تن  نیره به ارسال چندبا اشا ترشیدر صفحه توئ رانیا یاسالم یوزارت امور خارجه جمهور یسخنگو یعباس موسو دیس

 زاتیتن تجه نیچند»نوشت:  ران،یکرونا در ا وعیمقابله با ش یبرا سفیونیمتحده و  یاز ازبکستان،امارات عرب یپزشک زاتیتجه

 یقدردان مانهیانساندوستانه صم یهاتالش نیشد. کشور من از همه ا افتیدر سفیونیمتحده و  یاز ازبکستان، امارات عرب یپزشک

 «کردند، فراموش نخواهد کرد. یسخت و دشوار همراه طیشرا نیدر ا رانیرا که با ا ییهرگز آنها و کندیم

)صندوق کودکان  سفیونیکرونا،  روسیمقابله با و یبرا یالمللنیب یهاسازمان یها از سوبه ذکر است، در ادامه کمک الزم

عالوه بر اقالم  سفیونی یهاارسال کرد.کمک رانیا یسالما یجمهور یخود را برا یهامحموله کمک نیسازمان ملل متحد( سوم

امن  ییفضا جادیاز کودکان در مقابل کرونا و ا تیو حما ینگهدار یبرا یفارس زبانصندوق به  نیا یهادستورالعمل ،یپزشک

 .ردیگیکرونا در جامعه را در برم وعیش طیکودکان در خانه در شرا یبرا

مقابله با  یمتحده برا یازبکستان و امارات عرب یکشورها یاز سو یو درمان یل اقالم بهداشتشام دو محموله کمک زین امروز

 ارسال شد. رانیکرونا به ا

امارات  ه،یترک ن،یچ یهااعالم کرده بود که عالوه بر کمک نیاز ا شیپ رانیوزارت امور خارجه ا یسخنگو یعباس موسو دیس

 افتیدر هیو روس جانیآذربا یاز ژاپن، قطر، جمهور یپزشک زاتیو تجه ینقد یهامکک س،یمتحده، آلمان، فرانسه و انگل یعرب

 شده است.

 فارس

********* 

   نخستین واکسین آزمایشی کروناویروس در امریکا تطبیق شد

  ۱۳۹۸, ۲۶حوت 

 خبرگزاری اسوشیتدپرس  

https://www.darivoa.com/author/خبرگزاری-اسوشیتدپرس/q_my_
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 جنیفرهالر، نخستین داوطلبی که واکسین آزمایشی کروناویروس دریافت کرد

.  

حوت( در ایالت واشنگتن تطبیق  ۲۶مارچ ) ۱۶پژوهشگران امریکایی نخستین واکسین آزمایشی کروناویروس را امروز دوشنبه 

  .کردند

  .خواهند در این وضعیت اضطراری انجام دهندن انجام داده است، همگان میداکتر لیزا جکسن گفت کاری را که تیم آنا

ساله، در یک معاینه خانه کوچک واکسین آزمایشی زرق شد. او گفت: "ما همه احساس نا  ۴۳به نخستین داوطلب، جنیفر هالر 

 ".کنیم. این فرصت شگفت انگیز به من مساعد شده است تا کاری کرده باشمامیدی می

  .فر پس از دریافت واکسین در حالیکه لبخند بر لب داشت از اتاق معاینه بیرون شد و گفت که احساس عالی داردجینی

داکتر انتونی فاوسی از انستتیوت ملی صحت ایاالت متحده گفت که امروز گام نخست سلسلهٔ از مطالعات آغاز شد تا ثابت شود که 

  .شود یا نهیآیا این واکسین مصوون است و کارار محسوب م

  .است که توسط شرکت مودرنا تولید شده است mRNA-1273 نام سری این واکسین آزمایشی

دانشمندان که در تالش دریافت عوارض جانبی این واکسین اند، سپس نمونه های خون داوطلبان را مورد آزمایش قرار خواهند داد 

 .دداً احیا کند یا نهتواند سیستم محافظتی بدن را مجتا دیده شود که آیا می

  .کندها را آزمایش میانستتیوت پژوهشی ایالت واشنگتن بخشی از شبکه مراکز دولتی است که تمامی واکسین

 .ماه طول خواهد کشید ۱۸حد اقل  گویند که دستیابی به یک واکسین کامل،مقامات صحت عامه در امریکا می

 .ب تطبیق خواهد شدجوان صحتمند داوطل ۴۵این واکسین آزمایشی بر 

 .با تطبیق این واکسین، داوطلبان به کروناویروس مبتال نخواهد شد، زیرا این ویروس در بدن شان موجود نیست

مارچ شمار مبتالیان به کروناویروس  ۱۶این آزمایش در حالی آغاز شد که بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، تا روز دوشنبه 

 .نفر رسیده است ۶۵۲۵میر ناشی از آن به  و مرگ و ۱۷۱۴۰۳در جهان به 

********** 

 

 واکنش سیستم ایمنی به کرونا شناخته شد

 17/3/2020 
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دهد که را شناسایی کردند. این بررسی نشان می ۲۰۱۹دانشمندان استرالیایی نحوه واکنش سیستم ایمنی به ویروس کرونای 

 .مانند بهبود از آنفلوآنزا است ۲۰۱۹بهبود از کرونای 

در موسسه عفونت و ایمنی پیتر داکرتی در ملبورن انجام و نتایج آن در نشریه پزشکی نیچر منتشر شده است. این  پژوهشاین 

 .بازتولید کرده است را در خارج از چین ۲۰۱۹موسسه در ماه ژانویه اولین پژوهشگاهی شد که ویروس کرونای 

فهمیم گوید: "این کشف مهمی است زیرا اولین بار است که واقعا میپروفسور کاترین کدزیرسکا یکی از نویسندگان تحقیق می

  ".کندسیستم ایمنی ما چگونه با ویروس جدید کرونا مبارزه می

  .را شناسایی کنند ۲۰۱۹منی به کرونای وقفه کار کردند تا نحوه واکنش سیسم ایبیش از ده پژوهشگر چهار هفته بی

خفیف تا متوسط  ۲۰۱۹شود. او مبتال به کرونای کند و بستری میساله اهل ووهان در استرالیا به بیمارستان مراجعه می ٤۷زنی 

 .بود. پروفسور کدزیرسکا و همکارانش "کل واکنش سیستم ایمنی" او را زیر نظر گرفتند

ها های خاصی مشاهده شد. به گفته پروفسور کدزیرسکا همین سلولها و پادتندر خون بیمار سلول سه روز پیش از شروع بهبودی،

 :شونددر همین زمان پیش از آغاز بهبود از آنفلوآنزا در خون دیده می

 ".های ایمنی پیش از بهبود عالئم بالینی را ثبت کردیمایم که ظهور سلولزدهخیلی هیجان"

 .کننده پادتنهای ترشحو سلول (CD8فعال،  CD4کننده فولیکولی، کمک) هستند T لنفوسیتها سه نوع این سلول

تا هفت روز بعد یعنی روز بیستم در  (M و G هایایمونگلوبولین) هاعالئم بیمار "در روز سیزدهم کامال بهبود یافتند" و پادتن

 ".پالسمای خون او "مرتب افزایش یافتند

 

 داد های بیمار، بهبود عفونت را نشان ی ایمنی، عکس ریههاپس از ظهور سلول.

برنامه بعدی پروفسور کدزیرسکا و همکارانش یافتن پاسخ این سوال است که چرا سیستم ایمنی در موارد شدید بیماری ضعیف 

 :عمل کرده است

  ".کم یا متفاوت بوداین واقعا مهم است که بفهمیم در کسانی بیماری بسیار شدید گرفتند یا مردند چه چیز "

بینی سیر کند به شناسایی "سیر ویروس" و "پیشهای خاص میفهمیدن اینکه سیستم ایمنی چه زمانی شروع به تولید این سلول

 .های بالقوه کمک می کندبهبود" و به گفته گرگ هانت وزیر بهداشت استرالیا، به ساخت واکسن و یافتن درمان

یابند که به این معنی است که سیستم ایمنی آنها با موفقیت با ویروس مبارزه بهبود می ۲۰۱۹ه کرونای اکثریت بزرگی از مبتالیان ب

 .کرده است

******** 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0819-2
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0819-2
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 تا قبضه  بازار دارو  یکیولوژیکرونا از جنگ  ب روسیو

  11:57 - 1398اسفند  27سه شنبه  

 

 به دنبال  دارد.  یمختلف ریاسها ، نظرات و تف هیفرض ایدر دن یدیاست بروز هر بحران جد یعیطب

 

 روز لیتحل - العالم

 ریارائه نظرات مختلف، تفاس یبرا یو مطلب خوب ستیقاعده مستثنا ن نیاز ا زیآن در جهان ن وعیکرونا و ش روسیشک و بدون

تن درباره آن بحران به شدت قوت گرفته و سخن گف نیدرباره ا کیولوژیها مانند جنگ ب هینظر یهاست اما برخ یریگ جهیو نت

 است. شیروز به روز در حال افزا

کرونا از  روسیو دیگو یکه م میاشاره کرد کایامر کیولوژیب یپل " کارشناس سالح ها سی" فرانس قاتیتحق جیبه نتا نیاز ا شیپ

 . بدای یجهش م یکیولوژیجنگ ب یها تی" است که در قالب فعال کیولوژیموسوم به "مزدوران ب یها روسیمجموعه و ریز

شده است به  دیتول یشمال ینایدانشگاه کارول یشگاههایو سارس در ازما رسیمانند انتراکس ، م ییها روسیافزود: و نیهم چن یو

به نام " سطح سالمت  ییها شگاهیدر آزما کیولوژیب یسالح ها ایها  روسیو نیا یبر رو یقاتیها و تحق شیکه آزما یگونه ا

 اریچهارم در اخت ولوژکیدر سطح سالمت ب شگاهیآزما 12 کایذکر است امر انیشود. شا یمنجام ا 4سطح  ژهی" به و یکیولوژیب

 دارد.

کرونا مطرح  روسیبه شدت درباره و کیولوژیگفت، اصطالح جنگ ب تیو قطع نانیاطم یتوان با کم یم جینتا نیتوجه به ا با

 یجان " سخنگو یل اویاز جمله " ج ینیچند روز گذشته مقامات چ یبلکه اظهارات رسم ستیو مقاله ن لیچند تحل جهیاست که البته نت

داده  تیبدان قعط کایکرونا و انتقال ان به شهر ووهان توسط ارتش آمر روسیکا به ساخت ویو متهم کردن آمر نیوزات خارجه چ

 است. 

آن متهم  دیرا به تول کایآن ،آمر شیدای،از زمان پ روسیو نیخود در مهار ا یسرپوش گذاشتن بر ناکام یبرا نیچ ندیگو یم یبرخ

عوامل  روسیو نیکند که منبع ا دیتاک یعلم یتوانست با پژوهش ها یم یبه راحت کایمساله صحت داشت آمر نیکرده اما اگر ا

مزدور  نیارائه شد افزون بر آن ا روسیو نیکه درباره ا ییها هینظر نیهستند درست مانند اول اخفاش ه زیبروز آن ن لیو دل یعیطب

 بدان افزود.  روسیبا جهش دادن و شگاههایتوان در آزما یاست که م ییکارکردها یدارا روسیو ای کیولوژیب

است و  یشتریب یکارکردها یسارس است دارا روسیاز نسل و نکهیبا توجه به ا روسیو نیگفت ا دیکرونا با روسیو درباره

دانست اما اگر خفاش موجب  یکیولوژیب یتوان سالح تهاجم یرا م روسیو نید ااز کارشناسان و دانشمندان اتفاق نظر دارن یاریبس

 است ؟ افتهین وعیاست ،ش یغذائ یاصل یاز وعده ها یکیکه سوپ خفاش  ییهاکروناست پس چرا در کشور روسیو شیدایپ

 یاقتصاد نیو هم چن یماع، اجت یاسیبا اهداف س کایامر یکیولوژیجنگ ب یها از دهه شصت در راستا روسیو نیاست ا یگفتن

 کرونا کامال پررنگ است. روسیو یکیولوژیجنگ ب هیدر نظر یشده است و بعد اقتصاد دیتول

واکسن  دیتول یبرا یآلمان یپزشک یشرکت ها قاتیتحق جیکردن نتا یانحصار یبرا کایامر یتوان به تالش ها یراستا م نیا در

فک " را تحت فشار  وری"ک یشرکت المان کا،یامر یجمهور سیونالد ترامپ رئکه دولت د یکرونا اشاره کرد به گونه ا روسیو

 واکسن را به نام آنها کند .  دیلتو یبرا شیتالش ها جهیقرار داده تا نت

شرکت ها به  نیا افتنیاز دست  یریجلوگ یکردن دارو بلکه برا یانحصار ینه فقط برا کایامر یاست فشارها یها حاک گزارش

نفر  ونیلیسرنوشت صدها م یداروست که احتماال واشنگتن آن را اعالم کند و بتواند به گونه ا یطرح انحصار یواکسن و اجرا

 کند.  یدارند، باج خواه ازیبه واکسن ن دایشد روسیو نیمهار ا یکه برا ییدر جهان را در دست گرفته و از دولت ها

با نظارت  ییکایامر یشگاههایداده و سالحش در آزما حیل آن را توضپو سیکه فرانس یکیولوژیترور ب هیبر اساس نظر ن،یبنابرا

شود،  یم دیها تول یماریومبارزه با ب یریشگیو مرکز پ کایآمر یمرکز دارو و غذا یو همکار کایارتش آمر یفرماندهان پزشک

کنند که اداره  یم تیفعال یانظر مجموعه  ریز زیاست و همه آنها ن یاسیس یاقتصاد یادبا ابع یکیولوژیب ی،جنگ یجنگ کنون

 بر عهده دارد. ییدارو ی( و شرکت ها کیولوژیب ای ی)چه نظام یحاتیتسل یرا با شرکت ها کایامر استیس

 الموسوي حسین

********* 



142 
 

 

 )مرگ سیاه(کرونا ویروس و 

© AFP 2020 / Piero Cruciatti 

 مقاالت تحلیل و

 دریافت لینک کوتاه16:19 17.03.2020

 

 مصیبت از چین آمد، ولی در جهان در نتیجه توطیه اروپایی گسترش یافت

( را Covid-19هثیم سعید در مطلب منتشره در نشریه الیمن العربیه می نویسد، اگرچه برخی رسانه ها کرونا ویروس جدید )

 آن در مقایسه با شیوع طاعون تاریخی حداقل است. خوانده، اما تهدید ناشی از« طاعون معاصر»

تبصره مدیریت مسوول(  –، شمار تلفات ناشی از کرونا ویروس در سراسر جهان )در لحظه نوشتن مقاله WHOبراساس گزارش 

مرگ تقریباً  را بعضی اوقات به این نام یاد میکنند، باعث  هزار نفر رسیده است، در حالی که طاعون یا "مرگ سیاه" که آن 3به 

 شد. XIV% جمیعت اروپا در اواسط قرن 50 -30

 The Conversationولی شباهت نگران کننده بین شیوع اپیدمی وجود دارد. به طور مثال، همانطور که در نشرات در سایت 

لتفورم متون محققان گفته شده، همه نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد بشریت از گذشته خود درس عبرت نگرفته است. این پ

 عادی و دانشمندان بزرگ را منتشر می کند.

طاعون در چین یا در نزدیکی چین رخ داد، سپس در سرتاسر شرق نزدیک گسترش یافت و سرانجام از طریق مسیرهای تجاری 

 و شیوع، واکنش عامه است.دایتالیا وارد اروپا شد، همانطور که در مورد کرونا ویروس رخ داد، اما شباهت ناراحت کننده بین این 

در قرن چهاردهم، ظاهراً، جوامع یهودی به مقیاس کوچکتر نسبت به همسایگان مسیحی شان  طاعونمولف می افزاید، در زمان 

که یهودیان به طور عمدی بیماری را پخش می کنند، چاه ها، رودخانه ها و  مردند. بسیاری این موضوع را ثبوت آن می دانستند

 چشمه ها را مسموم می کنند و در نتیجه یهودیان را در سرتاسر قاره اروپا شکنجه می کردند و می کشتند.

از همه بیگانگان می ، مردم شروع به ترس  XVIIاوایل قرن  -در طول شیوع بعدی این بیماری همه گیر در اواخر قرن شانزدهم 

کردند. به گونه مثال، در زمان سلطنت الیزابت اول، اعالم شد كه هر خارجی كه می خواست وارد شهر شود، می تواند این كار 

 ه شهروندان ثروتمند تعلق داشتند.را فقط با "گواهی ویژه" انجام دهد که معموالً فقط ب

نژاد پرستانه می شوند و شرکت هایی در محله چاینا تاون لندن از کاهش تجارت امروز، آسیایی ها در سراسر جهان قربانی حمالت 

خبر داده اند. مردم از خوردن غذای آسیایی می ترسند و صاحبان موسسات کمپاین اطالعاتی را که اخبار جعلی پخش میکند، متهم 

 می کنند.

به این کشور آمده، ممنوع کرد. در بولیوی سه گردشگر  ، ورود تمام افرادی که از چین Treviدر روم، یک کافی نزدیک فواره 

 جاپانی در یک بیمارستان قرنطین شدند، هرچند آنها هرگز به زادگاه خود سفر نکرده اند و هیچ عالئمی از این بیماری را نداشتند.

ود. این به نوبه خود با سرفه هستند به انسان منتقل می ش Yersinia pestisامروز می دانیم که طاعون از کیک که حامل باکتری 

یا عطسه از فرد به فرد دیگر منتقل می شود. ولی، توضیحات دیگر در مورد گسترش سریع طاعون در آن زمان رایج بود. به 

ونت را در بوی نامطبوع می عنوان مثال، برخی تصور می کردند که این مجازات خداوند است، در حالی که برخی دیگر منبع عف

 دیدند.

حقیقت، بیشتر مردم در مقابل بیماری همه گیر طاعون، ناتوان بودند و یگانه اقدام مؤثر و قابل دسترسی در آن شرایط، فرار در 

 از مناطق آسیب دیده بود. همه اینها دلیل ظهور اطالعات غلط در مورد برخی مناطق و روشهای درمانی موجود شد.

تکرار همین اشتباهات هستیم. در شرایط فعلی، اطالعات به همان سرعت، مانند  متأسفانه بعد از صدها سال، ظاهراً ما در حال

شیوع کرونا ویروس ناشی از سالح های بیولوژیکی است که چین ایجاد کرده  ویروس در حال گسترش است، حتی می گویند که 

 است.

https://af.sputniknews.com/opinion/
https://af.sputniknews.com/world/201708141599986
https://af.sputniknews.com/world/201708141599986
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مربوط می سازند. طبق گفته یکی از  5Gدر حال حاضر، کاربران شبکه های اجتماعی اپیدمی کرونا ویروس را با ظهور شبکه 

جوامع شناخته شده در فیس بوک، این ویروس "پوششی" برای بیماری هایی است که ممکن است در نتیجه بکاربرد نسل پنجم 

 ارتباطات موبایل بوجود آیند.

********* 

 

 دستور عبدهللا عبدهللا برای مقابله با کرونا در افغانستان

 افغانستان

 دریافت لینک کوتاه (17.03.2020 16:10اخرین تجدید 16:07 17.03.2020)

 

عبدهللا عبدهللا، کرونا را یک تهدید فراگیر جهانی خوانده و گفته که بایست با روی دست گرفتن تدابیر انضباطی فردی و اجتماعی، 

 .ن روند زندگی جلوگیری کنیمشد از اضطراری شدن وضعیت و فلج

حوت( در 27داند، امروز سه شنبه)کشور می” دولت همه شمول“جمهور به گزارش اسپوتنیک، عبدهللا عبدهللا، که خود را رییس

اند. در این میان، هزار تن جان باخته 6هزار تن در جهان به کرونا مبتال شده و  200یک نشست خبری در قصر سپیدار افزود که 

 رویداد مثبت در افغانستان ثبت شده و احتمال افزایش آن وجود دارد. 22

گیری جمهور دولت همه شمول تاکید کرد که کرونا واکسین ندارد و بهترین راه برای جلوگیری از ابتال به این ویروس، پیشرییس

 و تدابیر انضباطی است.

باشیم یک وزارت به  توقع نداشته“جهان قدردانی کرد و گفت: او از اقدامات وزارت صحت عامه در همکاری با سازمان بهداشت 

 ”.های نهادهای صحت هستیمتنهایی بتواند جلو گسترش کرونا را بگیرد. در این زمینه نیازمند همبستگی ملی و توجه به پیام

 باشند.پذیر به ویژه معتادین و زندانیان نیازمند توجه بیشتر میاو همچنان افزود که قشر آسیب

 24در ادامه عبدهللا از همکاری یک تاجر ملی برای مقابله با کرونا قدردانی کرد و گفت که به درخواست وی، این تاجر ملی، 

 بالک ساختمان را به طور مجانی در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده است. 2اتاق و  250جریب زمین شامل 

********* 

 

 اند؛ بیجنگ خشمگین است ترمپ کروناویروس را 'ویروس چینی' خو

  ۱۳۹۸, ۲۷حوت 

 

 

  

https://af.sputniknews.com/afghan/
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گوید که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایاالت متحده با به کار گیری اصطالح "ویروس چینی" به کروناویروس، آن کشور چین می

  .سازدرا بدنام می

  .جینگ شانگ، سخنگوی وزارت خارجهٔ چین مخالفت شدید خود را با طرزبیان آقای ترمپ اظهار کرد

  .رییس جمهور ایاالت متحده دیروز در یک تویت اصطالح "ویروس چینی" را به کار برد

رابرت ریدفیلد، رییس مراکز وقایه و کنترول امراض ایاالت متحده در جریان نشست استماعیه کانگرس گفت که این نوع طرز 

  .بیان "کامالً نادرست و نا مناسب" است

  .گذشته نیز تویتی را دوباره نشر کرده بود که در آن اصطالح "ویروس چینی" کارگرفته شده بود رییس جمهور ایاالت متحده هفتهٔ 

  .گیردرا به کار می COVID-19 سازمان جهانی صحت به کروناویروس اصطالح

  .این سازمان نیز گفته است که برای کروناویروس نباید از نام های غیردقیق و بدنام کننده کار گرفته شود

ویروس در ماه دسمبر سال گذشته در والیت واهان چین شیوع کرد و بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، تا روز سه  این

نفر رسیده  ۷۰۱۹و مرگ و میر ناشی از آن به  ۱۷۳۳۴۴کشور جهان به  ۱۵۲مارچ شمار مبتالیان به کروناویروس در  ۱۷شنبه 

 .است

********* 

 

 کرد  میتحر رانیبه بهانه ارتباط با افرد و نهاد را  نیچند کایآمر

  21:23 - 1398اسفند  27سه شنبه  

 

 قرار داده است.  میتحت تحر رانیبه ا یرسانفرد و نهاد را به بهانه کمک نیشنبه چندامروز سه کایمر دولت

 

  کایآمر - العالم

 قرار داد. میدر فهرست تحر رانیا یاه هستهبا برنام یفرد و نهاد را به بهانه همکار نیشنبه چندامروز سه کایآمر دولت

قرار  مینهاد را در فهرست تحر ۹فرد و  ۳ کاینوشته دولت آمر کایامور خارجه آمر ری، وز«پامپئو کیما»به نقل از  کیاسپوتن

 داده است. 

داعش را در  یستیرورسرکرده گروه ت ،یابوبکر البغداد نیکشور جانش نیگفت که دولت ا نیهمچن یکنفرانس خبر کیدر  پامپئو

 قرار داده است.  میفهرست تحر

و سه فرد  نیکنگ و چهنگ ،یجنوب یقاینهاد در آفر ۹امروز  کایوزارت خارجه آمر»گفت:  رانیدرباره ا کایخارجه آمر ریوز

محصوالت  یابیاکتساب، فروش، صادرات و بازار د،یخر نهیقابل توجه در زم یوارد شدن به مبادالت مال لیرا به دل یرانیا

 «.تقرار داده اس میتحت تحر رانیا یمیپتروش

مانند قرار دادن نام سپاه  زیآمکیتحر یبه اقدامات «یفشار حداکثر»موسوم به  یاستیس یبعد از خروج از برجام در راستا واشنگتن

قدس سپاه  یرویفرمانده ن ،«یمانیقاسم سل»ترور سردار  ،یستیاصطالحاً ترور یهادر فهرست سازمان یپاسداران انقالب اسالم

 آورده است.  یرو رانیا هیبلندپا یهامقام میحرو ت یپاسداران انقالب اسالم

تر نسبت جامع یوگو بر سر توافقمذاکره و گفت زیبه م رانیرا آوردن ا استیس نیهدف ا« دونالد ترامپ» استیبه ر کایآمر دولت

 به برجام دانسته است.

 مورد انتقاد قرار گرفته است. کایدر آمر رانیها با او دامن زدن به تنش استیس نیناکارآمد بودن ا لیه دلگذشته ب یهادر ماه ترامپ

 فارس

********* 
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 کرونا در ایتالیا؛ 'باید تصمیم بگیریم کدام بیمار را درمان کنیم و کدام را درمان نکنیم'

 18/3/2020 

 

 اندکرونا دیدهمناطق شمالی ایتالیا بیشترین آسیب را از ویروس 

اند؛ انتخاب بین مرگ و رو شدههای ایتالیا، پزشکان با تصمیمی سخت روبههمزمان با جاری شدن سیل بیماران به بیمارستان

 سابقه بوده است.ها در زمان صلح بیزندگی برای بیمارانشان، وضعیتی که به گفته آن

گویند که انتخاب بیمارانی که برای حفظ جانشان درمان کنند، میخدمت می پزشکانی که در خط مقدم مبارزه ایتالیا با ویروس کرونا

 ها است.شوند به عهده آنمی

های ایتالیا کفاف درمان این همه بیمار کشف روزانه صدها مورد جدید ابتال به ویروس کرونا باعث شده است تا ظرفیت بیمارستان

 سابقه در زمان صلح.فشاری بی -را ندهد 

گوید های ویژه بیمارستان برگامو در منطقه لمباردی، به روزنامه کوریره دال سرا مییستین ساالرولی، رئیس بخش مراقبتدکتر کر

 کنیم."ساله باشد به احتمال زیاد او را درمان نمی ۹۵تا  ۸۰برد بین "اگر بیماری که از ناراحتی شدید تنفسی رنج می

 قیقت دارد. ما در موقعیتی نیستیم که بخواهیم دست به معجزه بزنیم.""این حرف خیلی بدی است، اما متاسفانه ح

 اما چرا شیوع ویروس باعث شده است که چنین تصمیماتی الزامی شود؟

 "انتخاب سخت"

 



146 
 

نفر مبتال از  ۱۷.۶۶۰نفر جان خود را از بین  ۱۲۶۶اسفند  ۲۴تا روز  -ویروس جدید کرونا به شدت در ایتالیا کشنده بوده است 

 شده در چین است.اند که حدود یک سوم کل جانباختگان ثبتست دادهد

هوشی، مسکن، احیاء و به گفته سازمان ملل متحد، ایتالیا بعد از ژاپن پیرترین جمعیت دنیا را دارد. چند روز پیش، انجمن بی

وضوع این دستورالعمل نحوه انتخاب هایی اخالقی برای راهنمایی پزشکان منتشر کرد. مهای ویژه ایتالیا دستورالعملمراقبت

های ویژه بستری شوند. انتشار این دستورالعمل به این معنی بود که بیمارانی بود که "در شرایط استثنایی" باید در بخش مراقبت

 امکان درمان همه بیماران وجود نخواهد داشت.

ش بیمار نداشته باشند و در عوض با گرفتن "تصمیمات خواست که کاری به زمان پذیراین دستورالعمل از پزشکان و پرستاران می

 سخت" تمرکز خود را معطوف بیمارانی کنند که احتمال بهبودشان بعد از مراقبت ویژه بیشتر خواهد بود.

 

کننده به گفته این انجمن "تمرکز بر بعضی از بیماران و محدود کردن درمان دیگران انتخاب این انجمن نیست. مساله تعیین

برند تحت فشار دادهای اضطراری موجود است که پزشکان را برای تمرکز بر درمان مناسب کسانی که بیشترین نفع را میروی

 قرار داده است."

 "بهمن"

ها های زمستان ظرفیت آزاد این بخشهای خود دارد، اما در ماههای مراقبت ویژه بیمارستانتخت در بخش ۵۲۰۰ایتالیا حدود 

 اند.ها به بیمارانی اختصاص دارند که از قبل دچار مشکالت تنفسی بوده، چرا که خیلی از آنکمتر از این است

 عدد است. ۱۸۰۰ها در موسسات خصوصی و عمومی دو ناحیه لمباردی و ونیتو تنها تعداد این تخت

 

 اند تا ظرفیت درمانی خود را افزایش دهندها در شمال ایتالیا تالش کردهبیمارستان 

ها دارد پر سی گفت که ظرفیت این بیمارستانبیکند به بیهای لمباردی کار میاستفانو مگنون که در یکی از بیمارستان دکتر

 شود.می

شود چون داریم برای درمان بیماران به حداکثر ظرفیت مراقبتی ویژه و همچنین به گفته او "وضعیت دارد هر روز بدتر می

ایم ر استان خودمان تمامی منابع به اتمام رسیده است، چه انسانی و چه فنی، لذا فعال منتظر نشستهرسیم. دهای عمومی خود میبخش

 های تنفس مصنوعی جدید از راه برسد."تا دستگاه

 های ویژه در برگامو، در توییتر خبرساز شد.اوایل هفته گذشته بود که اظهارات دکتر دنیل ماچینی، پزشک مراقبت

های پزشکی برای مشکالت تنفسی، مانند دستگاه ت توضیح داده بود که تیمش "زیر بهمن دفن شده است" و دستگاهاو در این اظهارا

 "مثل طال". -اند تنفس مصنوعی، ارزشی چند برابر پیدا کرده
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 ها وارد شده است گویند که فشار روحی و روانی زیادی به آناعضای کادر پزشکی می

ها مرتب مورد پذیرش داریم و همه یک مشکل دارند. نتیجه تست ۲۰-۱۵شود، روزی ی دارد بیشتر میبه گفته او "موارد بیمار

اند، بیماری را به رسد: مثبت، مثبت، مثبت. بخش اورژانس در حال فروپاشی است. بعضی از همکاران ما که مبتال شدهاز راه می

 اند."هایشان با مرگ دست به گریبان شدهانوادهاند و حاال بعضی از اعضای خخانواده خود نیز منتقل کرده

دکتر ساالرولی به روزنامه کوریره دال سرا گفته بود که فشار روانی بر کادر پزشکی "ویرانگر" است و بعضی از پزشکان تیمش 

 اند".زیر فشار تصمیماتی که باید بگیرند "خرد شده

اند و باید درباره سرنوشت فتد و هم برای پزشکان جوانی که تازه از راه رسیدهابه گفته او "این اتفاق هم برای پزشکان رده باال می

ها ناگهان کردند، بعضیام که با سی سال سابقه کار گریه مییک انسان تصمیم بگیرند. آن هم به تعداد زیاد. پرستارانی را دیده

 لرزند."اند و میدچار بحران روانی شده

 "تقاضای ایتالیا از اروپا"

سی درخواست کرد که وظیفه هماهنگی منابع برای تمامی بیمارستان و بیوئیجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا، در مصاحبه با بیل

 های اروپا به یک مرجع سپرده شود.کلینیک

شده است بینی است. در ده شهری که در شمال ایتالیا وضعیت قرمز اعالم او در عین حال به موضوعی اشاره کرد که محل خوش

 هیچ موارد ابتالی جدیدی کشف نشده است.

به گفته آقای دی مایو "ایتالیا اولین کشوری در اروپا بود که چنین ضربه سختی خورد. اما در عین حال امیدم به این است که ایتالیا 

 شود. "اولین کشوری نیز باشد که از شرایط اضطراری خارج می

 

 هر ما در قرنطینه کامل استش روایت یک ایرانی مقیم ایتالیا:

********** 
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 شودترمپ: به امریکاییان متضرر از 'ویروس چینی' پول داده می

 

 

 

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا گفته است که با آن امریکاییانی که به دلیل گسترش کروناویروس متضرر شده 

 .اند، به زودی کمک مالی صورت خواهد گرفت

ها، تشبثات و پروازهای خطوط خانهها، میها، رستورانال گسترش کروناویروس در ایاالت متحده فعالیت شمار زیاد هوتلبه دنب

 .هوایی به گونۀ چشمگیر کاهش یافته است

حوت( در یک پیام تویتر خطاب به امریکاییان متضرر از کروناویروس نگاشته است:  ۲۸مارچ ) ۱۸آقای ترمپ صبح چهارشنبه 

ها از کار به دور مانده ها و رستورانخانهها، میهای مهم و الزمی پیشیگرانه چون مسدود شدن هوتله کسانیکه به خاطر پالیسی"ب

 "!اند، به زودی پول خواهد رسید. تهاجم ویروس چینی تقصیر شما نیست! قویتر از همیشه خواهیم بود

ت متحدۀ امریکا که از سوی رییس جمهور ترمپ چندان جدی گرفته نشد، پس از ثبت نخستین واقعات مثبت کروناویروس در ایاال

 .های امریکایی قرار گرفتوی زیر انتقاد شدید رسانه

آقای ترمپ در یک پیام دیگر تویتر از اقدامات خود برای مهار کردن کروناویروس در امریکا دفاع کرده و نگاشته است: "من 

ورد کرده ام و از آغاز، کار بسیار خوبی انجام داده ام، به شمول تصمیم مقدماتی ام برای همواره با ویروس چینی بسیار جدی برخ

 ."بستن مرزها به روی چین، هرچند تقریباً همه مخالف آن بودند. زندگی شمار زیادی حفظ شد

میلیارد دالر در  ۵۰یروس تا پس از اعالم حالت اضطرار ملی در ایاالت متحدۀ امریکا، آقای ترمپ گفت که برای مقابله با کروناو

 .اختیار امریکا خواهد بود

قرار است آقای ترمپ امروز چهار شنبه در جریان یک کنفرانس خبری اقدامات بعدی حکومت خود را در زمینۀ مبارزه بر ضد 

 .های مالی برای شهروندان امریکایی اعالم کندکروناویروس و کمک

********* 

 

 رونا شد کشف درمان ک یمدع ایاسترال

  15:24 - 1398اسفند  28چهارشنبه  

 

 یادیز ریاند که تاث افتهیکرونا  روسیدرمان و یدو دارو برا ایامروز چهارشنبه گزارش کردند که محققان استرال نیچ یها رسانه

 دارد.  مارانیدر بهبود ب

 

 ایآس - العالم

کرده اند فاش نشده  شیآزما روسیمبتال به و ماریچند ب یبر رو یاند و حت افتهیآنها را  ایاسترال نزلندییداروها که محققان کو نیا نام

 است.

 رتیح زیرا ن ییایکه محققان استرال یبوده به طور یخوب و قو اریبس مار،یچند ب یداروها بر رو نیاز ا یکی ریشود تاث یم گفته

 نیارتباط گفته اند چند نیشود در هم یر را شامل مکشو نیاز محققان و پزشکان ا یکه مجموعه ا ییایاسترال یمیزده کرده است ت

 داروها درمان کرده اند. نیرا با ا ونامثبت کر میعال یدارا ماریب

ماه مارس امسال قصد  انیدارو توانسته اند کرونا را درمان کنند و تا پا نیهستند که با ا یآنها مدع نکهیا دینما یتر م تیبا اهم آنچه

 داروها درمان شوند. نیبا ا ییایاسترال مارانیب زیاز آن ن شیقرار است پ یحت رندیبکار گ یجهان زیتجو یدارند آن را برا
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گفته است: پزشکان و محققان از دو دارو استفاده کرده اند  نزلندییدانشگاه کو ینیبال قاتیمرکز تحق ریپترسون مد دیوید پروفسور

 نیبودند با ا ایموارد ابتال به کرونا در استرال نیکه اول یاز کسان یاست برخبه آنها داده  یخوب جیها و درمان نتا شیکه در آزما

در آنها برطرف شده است و  یماریب میعال یداروها به طور کل نیاز ا یکیپس از استفاده از  نکهیا بیدارو درمان شدند و عج

 کرده اند. دایکامل پ یبهبود

مبتال به کرونا  ماریب نیچند نکهیبعد از ا دیافزا یهست م زین ایاسترال نیسبیبرزنان  مارستانیب یعفون یها یماریکه متخصص ب او

موثر بوده  اریداروها بس نیدهد درمان با ا ینشان م نیدر بدن آنها محو شد و ا یبه طور کل یماریب میاز دارو استفاده کردند، عال

 است.

اند و عوارض  افتهیاز آنها استفاده کرده اند بهبود  یکیو بخصوص داروها  نیکه از ا یمارانیکرد ب حیتصر ییایپزشک استرال نیا

 در آنها مشاهده نشده است. یگرید

 نیهم یشده اند و برا دیاز آنها نداده قبال ساخته و تول یقیهنوز اطالعات دق ایداروها که استرال نیظاهرا ا نکهیا گریمهم د نکته

باشد،  قیدق ییایمحقق استرال یاگر بر اساس ادعا یدرمان نیخواهند بود و چنهم ن یعوارض جانب یدارا ییداروها نیچن عتایطب

 شود. یمحسوب م ایدن یبرا دهخرسند کنن اریخبر بس کی

تا  ۱۲ نیبرسد باز هم ب انیاگر هم اکنون به پا یباورند که ساخت واکسن کرونا حت نیآنکه دانشمندان همه کشورها بر ا بخصوص

 .ردیقرار گ شیمورد آزما شتریآن پ یعوارض جانب دیخواهد شد و باوارد بازار  گریماه د ۱۸

پس از درمان شاهد وجود کرونا در بدن  مارانیدرمان بالقوه موثر است و ب کیدرمان در زمان حاضر  نیکه ا دیگو یم پترسون

 ثبت شده و مجوز گرفته و در دسترس است. ایداروها قبال در استرال نیو ا ستندیخود ن

 گرید یدارو در برابر دارو کیانجام شود تا  ایاسترال مارستانیب ۵۰بزرگ دستکم در  ییکارآزما کیالزم باشد  دیکه شاگفت  او

 در برابر آن نخواهد داشت. یبدن هم عوارض یمنیا ستمیو س ردیقرار گ شیدو دارو مورد آزما نیاز ا یبیترک ایو 

دارند که  نانیاطم یو یقاتیگفت که گروه تحق زین رهیو سنگاپور و غ نیچ اتیو تجرب گرید یکشورها یدرباره داروها پترسون

ماه مارس ادامه خواهد  انیتا پا یها تا درمان قطع شیکنند اما باز هم آزما زیتجو ایاسترال مارانیب یداروها را بدون خطر برا نیا

 .افتی

 رایپیدارو فاپ نیژاپن در درمان کرونا موثر بوده است ا لمیف یفوج نگیشرکت هولد یآنفلوانزا یرسد که دارو یهم خبر م نیچ از

 ژاپن است.  ومایتو لمیف یفوج ییایمیو ساخت شرکت ش گانینام دارد که تحت برند آو

شده موثر و  دیتول یالدیم ۲۰۱۴دارو که در سال  نیا دیگو یم نیوزارت علوم چ یاز موسسه توسعه علوم پزشک نیمیج جانگ

 ورد استفاده قرار گرفته است.است و در ژاپن م منیا

 یابیکرده است و ارز یآنها را منف میداشته و عال زیووهان و شنجن ن یدر شهرها نیدر چ یمارانیب یرو یخوب راتیدارو تاث نیا

 آن کماکان ادامه دارد. یتر رو قیدق یکارشناس یها

********* 

 

 و انتشار کرونا پاسخ دهد  دیدر تول درباره نقشش رانیو ا نیمتهم کردن چ یبه جا کای: آمریشمخان

  11:24 - 1398اسفند  28چهارشنبه  

 

در خصوص  یالمللنیبه مطالبات ب ران،یو ا نیچ نیدروغ یمتهم ساز یبه جا کایگفت: مقامات آمر یمل تیامن یعال یشورا ریدب

 و انتشار کرونا پاسخ دهند.  دیکشور در تول نینقش ا

 

 یاسی/ س رانی_ ا العالم

فرار از  یبرا کایمرسوم آمر وهیش یفرافکن»نوشت:  ترشیدر صفحه توئ رانیا یمل تیامن یعال یشورا ریدب یشمخان یعل

کشور در  نیدر خصوص نقش ا یالمللنیبه مطالبات ب ران،یو ا نیچ نیدروغ یمتهم ساز یبه جا کایاست. مقامات آمر ییپاسخگو

 «پاسخ دهند. یاقتصاد یهامیبا تداوم تحر رانیمردم اه یعل تیو انتشار کرونا و استمرار جنا دیتول
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دولت کشورش در کنترل  فیضع تیریشنبه از پاسخ دادن به سئواالت درباره مدسه روزید کایخارجه آمر ری، وز«پامپئو کیما»

 متهم کرد.  روسیو نیکننده درباره ارا به انتشار اطالعات گمراه نیو چ رانیطفره رفت، اما ا «دیجد یکرونا» روسیو

 رانیا هیعل یشتیمع تیتر کردن وضعسخت یآنکه دولت کشورش تمام تالشش را برا رغمیاز سخنانش عل یگریدر بخش د پامپئو

 مقابله با کرونا کمک کند. یبرا رانیژست بشردوستانه گرفت و گفت واشنگتن حاضر است به ا گریبه کار گرفته بار د

 یکرونا» روسیعامل انتقال و کایممکن است آمر نکهیدرباره ا نیچ یریگشنبه به موضعسه اکیآمر جمهورسی، رئ«ترامپ دونالد»

 برده باشد واکنش نشان داد. « ووهان»به شهر  «دیجد

انتقاد  د،ینام« ووهان روسیو»کرونا را  روسیآنکه و لیبه دل کایخارجه آمر ریوز« پامپئو کیما»از  نیوزارت خارجه چ رایاخ

 بهداشت خواند. یسازمان جهان یهاهیرا در تضاد با توص یو کرد و اظهارات

********* 

 

  «ینیچ روسیو»کرونا به  یتا نامگذار کایارتش آمر یکیولوژیاز حمله ب ن؛یترامپ با چ ییجدال کرونا

  09:08 - 1398اسفند  28چهارشنبه  

 

او از عبارت  نکهی( نداشته و ایکیولوژیحمله بکرونا ) وعیدر ش یکشور دخالت نیاست ارتش ا یمدع کایآمر یجمهورسیرئ

 است.  یکار درست کند،یاستفاده م «ینیچ روسیو»

 

 کایـ آمر العالم

 فیتوص یبرا «ینیچ روسیو»بر استفاده از عبارت  یاز اقدام خود مبن کایآمر یجمهورسیدونالد ترامپ رئ کو،یتیگزارش پل بنابر

انتشار کرونا را متوجه ارتش  تیکه پکن قصد دارد مسئول دهدیکار را از آن بابت انجام م نیشده که ا یدفاع کرده و مدع ۱۹ دیکو

 کند. کایآمر

آنها پخش کرده  نیرا در ب یماریب نیارتش ما ا نکهیبر ا یمبن کندیمنتشر م یاطالعات غلط نیشده که چ یباره مدع نیدر ا یو

آمد  نیاز چ روسیو نیکنم. ا یکه از آن آمده است معرف ییآن را با جا دیبا بحث کنم، گفتم نکهیا یغلط است و من به جا نیاست. ا

 است. یقیدق بارتع کنمیفکر م ن،یو بنابرا

بلکه برعکس، او  ستیووهان، به منزله برچسب زدن ن روسیو ای نیچ روسیمثل و یادعا کرده استفاده از عبارات نیهمچن ترامپ

 (، مصداق برچسب زدن است!یکیولوژیآن )حمله ب جادیبه ا کایمتهم جلوه دادن ارتش آمر کندیفکر م

 ترامپ درخصوص پکن واکنش نشان داد. زیاهانت آم تیبه توئ نیروز گذشته، وزارت امور خارجه چ لنا،یگزارش ا به

ً یقو کایخود نوشته بود: آمر یتریدر حساب توئ ترامپ  ریتحت تأث که به طور خاص عیصنا گریو د هانیرالیمثل ا یعیاز صنا ا

 شد. میاز قبل خواه تریخواهد کرد. ما قو تیاند حماقرار گرفته ینیچ روسیو

 نیرا به چ کایاقتصاد آمر فیتضع لیتا دل کندیکرونا استفاده م روسیو یبه جا ینیچ روسیترامپ عمداً از واژه و رسدینظر م به

 نسبت دهد.

********* 

 

 یهآغاز آزمایش واکسن ویروس کرونا در روس

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon 

 سیاسی

 دریافت لینک کوتاه (18.03.2020 13:13به روز شده 13:12 18.03.2020)

https://ir.sputniknews.com/politics/
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 .نوع واکسین برای ویروس کرونا تهیه کرده است 13شناسی و بیوتکنولوژی در سیبری روسیه، مرکز تحقیقات ویروس

در نووسیبیرسک « وکتور»شناسی و بیوتکنالوژی گزارش اسپوتنیک به نقل از اینترفاکس کارمندان مرکز دولتی تحقیقات ویروس به

  .برای ویروس کرونا تهیه کنند واکسنروسیه توانستند سیزده نوع 

 

نوع واکسن آزمایشی  13در مورد تولید « کتورو»شناسی و بیوتکنالوژی ایلناز ایماتدینوف، رئیس مرکز دولتی تحقیقات ویروس

 .شوندهای اولیه بر روی حیوانات آزمایشگاهی آزمایش میها آغاز شده است و نمونهبرای ویروس کرونا اعالم نمود که آزمایش

ی کار روی واکسن این مرکز از ماه ژوئن قصد دارد یک یا دو گزینه از بهترین واکسن ها را معرفی نماید. به گفته این مرکز دولت

 .شودصورت شبانه روزی انجام میکرونا به

کشد ماه طول می 18تا  12داوطلب آزمایشی انجام داد. تقریبا  45پیش از این، امریکا از آغاز آزمایشات واکسین کرونا را بر روی 

 .تا واکسن کامل شود

را در سه  SARS-CoV-2 نمونه اولیه از واکسن کورونا ویروس پیش از این، اساتید دانشگاه ام گ او، اعالم نمودند که می توانند 

ماه بسازند. معاون دانشکده زیست شناسی دانشگاه دولتی مسکو )ام گ او( میخائیل کیرپیچنیکوف، از آمادگی دانشمندان روسی 

 .برای ساخت واکسن کرونا در طی سه ماه خبر داد

********* 

 

 امریکا سرایت کرده است؟آیا کرونا ویروس از البراتوار نظامی 

© Sputnik / Ilya Naymushin 

 تحلیل و مقاالت

 دریافت لینک کوتاه (18.03.2020 16:03اخرین تجدید 15:15 18.03.2020)

 

، در تویتر نوشت كه فقط نظامیان امریكایی جامعه چین از امریکا بعد از آن که سخنگوی وزارت امور خارجه چین، ژائو لیجیان

 .می توانستند کرونا ویروس را به ووهان وارد کنند، خواستار توضیحات شده است

علی عواد در مطلب منتشره در نشریه االخبار )لبنان( می نویسد، دانشمندان چینی حکومت امریکا را به منتشر ساختن معلومات 

امی امریکا در مورد بیماریهای عفونی در فورت دیتریک، ایالت مریلند در پایان سال گذشته راجع به قطع فعالیت البراتوار نظ

 فرامیخوانند.

"تحقیقات مرگبار بیولوژیکی در  -  The New York Timesبا استناد به مقاله ای در  The Global Timesروزنامه چینی 

است"، خبر داد که نگرانی های امنیتی حکومت نسبت مسایل امنیتی در البراتوار امریکایی به دلیل نگرانی های امنیتی بسته شده 

 البراتوار تحقیقات مربوط به ویروس های خطرناک، از جمله ویروس ایبوال، متوقف ساخت.

 

تحقیقاتی طبی بیماری های عفونی اردو در فورت دیتریک اعالم داشت: البراتوار برای چند ماه بسته خواهد شد  -انستیتوت علمی

و همچنین تأیید کرد که هیچ گونه تهدیدی برای سالمت عمومی، کارمندان و یا نشت مواد خطرناک وجود ندارد. ولی، مرکز 

کنترول و پیشگیری بیماریها در امریكا اعالم كرد كه مرکز امر قطع تحقیقات را در فورت دیتریک صادر کرد، زیرا سیستم تصفیه 

 مرکز با استناد به دالیل مربوط به امنیت ملی، از اظهارنظر بیشتر خودداری کرد. فاضالب مطابق با استانداردها نبود.

انستیتوت تحقیقات طبی اردو در فورت دیتریک در حال مطالعه میکروب ها و ویروس هایی است که بعدا می توانند به عنوان 

طالعه بیماری های مختلف مشغول است و یک کار سالح های بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرند. عالوه بر این، انستیتوت به م

 تحقیقاتی عظیم را برای سازمان های دولتی، پوهنتون ها و شرکت های داروسازی انجام می دهد.

 

https://ir.sputniknews.com/politics/202003186106352-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3/
https://ir.sputniknews.com/politics/202003186106352-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3/
https://af.sputniknews.com/opinion/
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فعاالن امریکایی درخواستی حاوی خواهش راجع به توضیحات در مورد دلیل واقعی تعطیل البراتوار در فورت دیتریک و ارتباط 

را به وب سایت کاخ سفید ارسال کردند. عالوه بر این، آنها عالقه مند هستند كه آیا مقامات امریكایی تعداد  کرونا ویروسآن با 

 ثبت میکنند. را پنهان می كنند یا مرگ را به علت انفوالنزا  كرونا ویروسقربانیان 

را یادآوری کردند و اظهار داشتند  2015در سال  Naturaکارشناسان چینی کار پژوهشی منتشر شده در وب سایت ژورنال علمی 

SARS (2002-2003 )را ایجاد کردند. پس از ظهور ویروس  کرونا ویروسکه گروهی از دانشمندان با همکاری اردوی امریکا 

( ، دانشمندان راجع به خطر شیوع انواع بیماری ها که منجر به بیماری همه گیری در بین MERSو سندرم تنفسی شرق نزدیک )

اش ها را مطالعه کردند که بزرگترین حامل کرونا ویروس ها هستند. ولی، خفاش ها نمی توانند مردم می شد، آگاه بودند. آنها خف

 ارتباط برقرار کنند.  ACE2کرونا ویروس را به انسان منتقل کنند زیرا آنها نمی توانند با سلول های انسانی با گیرنده های 

 

پی کردند و آن را به موش های البراتواری منتقل ساختند. نتایج برای مطالعه بهتر این ویروس، دانشمندان کرونا ویروس را کا

متصل شود و در سلولهای دستگاه تنفسی تکثیر  ACE2نشان داد که ویروس در واقع قادر است به سلولهای انسانی با گیرنده های 

اده در تحقیق از موسسه تحقیقات شود. در کار تحقیق، خاطرنشان شده است که مواد البراتواری، نمونه ها و تجهیزات مورد استف

طبی عفونت ها به دست آمده است. شایان تذکر است که تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر ویروس آزمایش شده روی موش های 

 در جهان وجود ندارد. SARS-Cove-2البراتواری، مشابه با ویروس کرونا ویروس 

********* 

 

 استکرونا؛ واکنش به ترس در همه جای جهان یکسان 

 نگار امیر سلطانزاده روزنامه

 19/3/2020 – Bbc farsi 

 

های بشری است. ترس شود و یکی از قدرتمندترین محرکترس حسی است که عموما در مواجهه با خطر ، در انسان ایجاد می

واکنش طبیعی انسان نسبت هایی از تواند باعث رفتارهای متفاوتی در فرد شود. هیجان، فرار از موقعیت، اضطراب و ... نمونهمی

های او نیز کند. انسان به شکلی غریزی عالقمند به حفظ بقا است و واکنشبه عاملی خارجی است که جان و بقای او را تهدید می

  .در هین راستاست

نفس، اندکی ها یکسان است. اگرچه می توان با تربیت ها به خطر جانی در همه محیطبا توجه به غریزی بودن حفظ بقا، واکنش

 .ها در نظر گرفته شودغریزه را کنترل کرد، اما این موضوع قابل تعمیم به کل نیست و معیار ما باید عموم انسان

 

https://af.sputniknews.com/world/202003174860112
https://af.sputniknews.com/world/202003174860112
https://af.sputniknews.com/world/202003174860026
https://af.sputniknews.com/world/202003174860026
https://af.sputniknews.com/world/202003174860118
https://af.sputniknews.com/world/202003174860118
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بی شک مسئله مرگ و ترس از آن، مهمترین دغدغه بشری است. انسان از صبح تا شب در تالش است تا خود را در چرخه حیات 

یرکگارد، روری همیشه مورد توجه متفکران مختلف در طول تاریخ بوده است. سورن کیای ضحفظ کند. مرگ به عنوان مسئله

ها به ای نگریسته است. او معتقد بود زیر سایه ترس است که انسان تمامی پاسخفیلسوف دانمارکی به مقوله ترس به طور ویژه

بیند، ابتدا مانی که هستی خود را در خطر میدهد. به عبارت دیگر انسان در زسواالت در مورد هستی را مورد شک قرار می

شنید، شروع به پرسشگری های ذهنی خود چنگ بزند تا شاید مفری بیاید، اما وقتی این تالش به ثمر نمیکند به اسطورهسعی می

است. از این « وجود»اینجا آغاز  .ها چرای دیگرها عملی نشد و دهکند. پرسش از اینکه چرا سواالتم بی پاسخ ماند؟ چرا وعدهمی

  .شودیابی آغاز میجا به بعد با به زیر سوال بردن تفکرات قدیم، تالش برای حقیقت

ها را در تر است. اما بیایید واکنشور است. در ایران شرایط به مراتب سختاین روزها جهان در ترسی عمیق از کرونا را غوطه

پس از انتشار اخبار گسترش بیماری خطرناک کرونا، مردم برای خرید اقالم ایران و سایر نقاط جهان بررسی کنیم. بالفاصله 

ضدعفونی کننده و خرید ملزومات پیشگیری، به فروشگاهها هجوم بردند. این موضوع باعث کمبود ماسک، دستکش، الکل و... 

ارد شد. برخی مردم ایران را مشتی های کشور شد. پس از این ماجرا، نقدهای بسیاری بر رفتار اجتماعی ایرانیان ودر فروشگاه

ها در سایر کشورها نیز فرهنگ و خودخواه تلقی کردند که تنها به فکر خویش هستند. این در حالی است که واکنشانسان بی

های ضدعفونی کننده، ماسک کمی از ایران نداشت. برای مثال در آلمان و در همان روزهای نخست گشترش کرونا، تهیه ژلدست

بسیار سخت و پس از چند روز عمال این محصوالت نایاب شد. شرایط در فرانسه و انگلستان هم بهتر از این نبود. در برخی  و...

های انگلستان، مردم برای خرید محصوالت بهداشتی با یکدیگر گالویز شدند. در ایتالیا وقتی به شکل غیررسمی مشخص فروشگاه

  .الت شمالی لمباردی را قرنطینه کند، بسیاری به سمت جنوب کشور سفر کردندشد که دولت قصد دارد یک هفته بعد ای

شرایط در همه دنیا یکسان است و تنها مدیریت تنش و بحران است که متفاوت است. از مردم یک جامعه در شرایط بحرانی، نباید 

مان را نیز نتیجه رفتار مردم بدانیم عملی به توقع رفتاری غیر از خودخواهی در راستای حفظ نفس را توقع داشت. اما اینکه حاک

اند. بنابراین نباید تحلیل رفتارهای اشتباه حکومت را خطاست. طی چند دهه اخیر به وضوح حاکمیت و مردم دو مسیر جدا رفته

را کاهش دهند. بندنند تا شاید خطر مرگ خود پای مردم ترسیده از جان نوشت. مردمی که بی توجه به دستور حکومت، جاده را می

  .دهندآنها در ناامیدانه ترین دوران خود، رفتارهای کامال طبیعی و غریزی بروز می

العمل یکسانی بروز به وضوح مشخص است مردم در همه نقاط جهان در برابر ترس ناشی از ویروس کرونا و محدودیت، عکس

رفت. اما با بعاد ماجرا، شرایط همچنان به شکل عادی پیش میاند. در روزهای ابتدایی به علت عدم آگاهی الزم نسبت به اداده

  .هایی نیز وجود داردهای هیجانی در همه جای جهان آغاز شد. اگرچه تفاوتهای ویروس کرونا، واکنشانتشار آمار کشته شده

خود را برای قرنطینه احتمالی  در کشور آلمان، بالفاصله با خبر انتشار کرونا، دولت آن را اطالع رسانی کرد و از مردم خواست

رتبه این کشور به جای فرافکنی و ناچیز پنداشتن خطر، آن را جدی تلقی کردند و از آماده کنند. از سوی دیگر مسئوالن عالی

گسترش آن ابراز تاسف کردند. در سایر کشورهای درگیر مسئله کرونا نیز شرایط به همین صورت بود. اعتماد عمومی به اخبار 

ها یا مقامت کدام از رسانههای نخست هیچهای آنها را قبول کنند. طی هفتهتی و همزادپنداری حاکمان باعث شد تا مردم توصیهدول

ارشد کشورهای اروپایی سعی نکردند ویروس کرونا را نتیجه یک جنگ بیولوژیک بدانند و با فرافکنی مسئولیت انتشار را بر 

صادرات ماسک را به صورت موقتی ممنوع کرد تا امکانات الزم برای مردم خود را فراهم کند. ها بیندازند. آلمان عهده خارجی

های اروپایی در برابر بحران اروپا، حقیقتا به مانند مواجهه با یک بحران بود. آنها به جای فریب افکار عمومی، عملکرد دولت

را مجدد « اعتماد»ت قرار دادند. در اینجا قصد ندارم مقوله مسئولیت را بر عهده گرفتند و حفاظت از جان ملت خود را اولوی

است. پس از آنکه یک حکومت به شکل « اعتماد»واکاوی کنم، اما باید درنظر بگیریم که مهمترین اصل در حفظ امنیت روانی، 

جانی کند. چیزی که امروز تواند مردم را راضی به عملکرد غیرهیمسئوالنه با بحران مواجه می شود، بر پایه اعتماد عمومی می

  .در اروپا قابل مشاهده است

اعتمادی در جامعه است و این موضوع کارآمدی در فیلسوف نروژی معتقد است ترس اجتماعی از تبعات بی« الرس اسوندسن»

تالیان و های منتسب به حاکمیت سعی کردند آمار مببخشد. طی روزهای اخیر صداوسیما و رسانهشرایط بحرانی را تنزل می

های کرونا را الپوشانی کنند و یا آن را نتیجه جنگ روانی اعالم کنند. این در حالی است که بسیاری از آمار توسط کشته

های دروغین بگذارید تا های پیاپی را در کنار چندین سال وعدهاندرکاران درون حکومت منتشر شده بود. این تایید و تکذیبدست

 .به یک اصل تبدیل می شود، ما از قافله عقب هستیم« اعتماد اجتماعی»حرانی که مسئله بفهمید چرا در شرایط ب

رسد تنها تفاوت بین ایران و سایر کشورهای پیشرفته، نحوه مدیریت حاکمان است. انسان به شکل طبیعی نسبت به ترس به نظر می

و به جامعه احساس امنیت بدهد، مدیریت صحیح و دلسوزانه  تواند این ترس را کنترل کنددهد اما آنچه میواکنشی یکسان بروز می

ای جدا در نظر بگیرند و خود را از جامعه جدا بدانند، حاکمان است. اگر قرار باشد مدیران ارشد یک حکومت برای خود طبقه

دردی عمیق هود است، همیقینا نخواهند توانست با مردم ارتباطی برقرار کنند. چیزی که در کشورهای توسعه یافته به وضوح مش

اند و اعتبار خود را، وابسته به همان مردم در خطر حاکمان با مردم است. افرادی که بر پایه یک دموکراسی واقعی به قدرت رسیده

  .دانندمی
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مواجه می گرایانه و مسئوالنه با مشکالت دهه گذشته حاکمان ایران به جای تفکرات آخرالزمانی، به شکلی واقع ۴شاید اگر طی 

دفاع نبود. از اینجا به بعد باید نوک پیکان را به سمت کسانی بگیریم شدند، امروز ایران در مواجهه با یک خطر واقعی چنین بی

زدند. رفتار اجتماعی مردم « امنیت»که به جای ایجاد احساس امنیت روانی، طی چندین سال گذشته چوب حراج به معنای کلمه 

 .د ضعیف حکومت استتنها واکنشی به عملکر

******** 

 

 کروناویروس چقدر عمر دارد؟ 

  ۱۳۹۸, ۲۸حوت 

 

 

 

شوند تا چندین ساعت و در سطح زمین و وسایل کروناویروس در قطرات هوایی که از دهان بیمار مبتال به این ویروس بیرون می

 .تواندتا چند روز زنده و مستعد تولید مرض بوده می

ندان انستیتیوت ملی صحت ایاالت متحده نشان داده است که کروناویروس در قطرات هوایی بیرون شده از های دانشمنتایج پژوهش

دهان بیماران کم از کم برای سه ساعت در هوا زنده مانده و اگر این قطرات به سطح زمین و اشیا ته نشین شوند، ویروس برای 

 .شتچندین روز زنده مانده و قابلیت تولید مرض را خواهد دا

های آن در ژرونال طبی نیو انگلند نشر شده است، پی بردند که کروناویروس در سطح وسایل دانشمندان در این تحقیق که یافته

 .تواندپالستیکی و آهن و فوالد ضد زنگ تا سه روز زنده مانده می

ساعت و در سطح وسایل  ۲۴اغذی تا دانشمندان همچنین دریافتند که کروناویروس در سطح وسایل کاغذی مثل کارتن و صندوق ک

 .تواندمسی فقط تا چهار ساعت زنده مانده می

دقیقه قابلیت تولید مرض در کروناویروس موجود در قطرات هوایی به نصف  ۶۶های تحقیق جدید نشان داده است که پس از یافته

درصد ویروس فعال  ۲۵دقیقۀ دیگر  ۶۶گذشت  شود. به این ترتیب بایابد، به این معنا که نصف ویروس غیر فعال میکاهش می

 .مانددرصد ویروس فعال باقی می ۱۲دقیقۀ سوم تنها حدود  ۶۶مانده و با گذشت 

به همین ترتیب، بر اساس پژوهش جدید، در سطح آهن و فوالد ضد زنگ، تقریباً نصف اجزای کروناویروس در ظرف پنج ساعت 

دقیقه  ۴۹ستیک و اشیای پالستیکی نصف اجزای ویروس در ظرف شش ساعت و شود و در سطح پالدقیقه غیرفعال می ۳۸و 

 .دهدفعالیت خود را از دست می

کشور جهانگسترش یافته است و  ۱۶۴مارچ، کروناویروس در  ۱۸دهد که تا روز چهارشنبه آمار سازمان جهانی صحت نشان می

 .نفر آنان در اثر این بیماری جان باخته اند ۷۸۷۳هزار نفر را مبتال کرده است که از این میان  ۱۹۴بیش از 
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برای جلوگیری از گسترش کروناویروس، بسیاری از کشورهای جهان به شمول ایاالت متحده حالت اضطراری را اعالم کرده و 

 .برخی کشورها مانند ایتالیا و فرانسه به حالت شبیه قرنطین در آمده اند

******** 

 

 کرد  میتحر رانیبا ا یهمکار لیا به دلر گریرسما چند شرکت د کایآمر

  18:09 - 1398اسفند  28چهارشنبه  

 

 کرده است.  میتحر رانیبا ا یهمکار لیامروز چهارشنبه رسماً اعالم کرد چند شرکت را به دل کایآمر دولت

 

 کایآمر - العالم

 قرار داده است.  میتحت تحر رانیبا ا یهمکار لیشرکت را به دل نیامروز چهارشنبه رسماً اعالم کرد چند کایآمر دولت

کشور  نیگفت دولت ا شتریب اتیبدون ارائه جزئ یکنفرانس خبر کیشنبه( در )سه روزید کایخارجه آمر ری، وز«پامپئو کیما»

 قرار داده است.  میتحت تحر یمیمبادله محصوالت پتروش نهیدر زم رانیبا ا یهمکار لیشرکت را به دل ۹فرد و  ۳

و سه فرد  نیکنگ و چهنگ ،یجنوب یقاینهاد در آفر ۹امروز  کایوزارت خارجه آمر»گفت:  رانیدرباره ا کایآمر خارجه ریوز

محصوالت  یابیاکتساب، فروش، صادرات و بازار د،یخر نهیقابل توجه در زم یوارد شدن به مبادالت مال لیرا به دل یرانیا

 «.تقرار داده اس میتحت تحر رانیا یمیپتروش

که  ییهاتیمشارکت در فعال لیفرد را به دل ۳شرکت و  ۹ کایوزارت خارجه آمر روزید»اعالم کرده است:  یاهیانیوز در بامر او

 «قرار داد. میتحت تحر کندیم تیرا تقو رانیا انهیجوزهیست یرفتارها

که ممکن است از آن  دهندیقرار م میرژ اریرا در اخت ییافراد و نهادها درآمدها نیاقدامات ا»در ادامه ادعا کرده است:  پامپئو

در عراق  یالتاج گاهیائتالف در پا یروهاین هیعل ریاخ یمانند حمالت راکت کنندهثباتیب یهاتیو فعال سمیترور یمال نیتأم یبرا

 «استفاده کنند.

 یمیربوط به بخش پتروشحساس م یرا از درآمدها میما رژ یهامیتحر»در ادامه خاطرنشان کرده است:  کایخارجه آمر ریوز

ادامه  هامیتحر نیا یمتحده به اجرا االتیخواهد کرد. ا شتریکشور را ب نیا کیپلماتیو د یاقتصاد یمحروم خواهد کرد و انزوا

 «خواهد داد.

نام سپاه  مانند قرار دادن زیآمکیتحر یبه اقدامات «یفشار حداکثر»موسوم به  یاستیس یبعد از خروج از برجام در راستا واشنگتن

قدس سپاه  یرویفرمانده ن ،«یمانیقاسم سل»ترور سردار  ،یستیاصطالحاً ترور یهادر فهرست سازمان یپاسداران انقالب اسالم

 آورده است.  یرو رانیا هیبلندپا یهامقام میحرو ت یپاسداران انقالب اسالم

تر نسبت جامع یوگو بر سر توافقمذاکره و گفت زیبه م نرایرا آوردن ا استیس نیهدف ا« دونالد ترامپ» استیبه ر کایآمر دولت

 به برجام دانسته است.

 مورد انتقاد قرار گرفته است. کایدر آمر رانیها با او دامن زدن به تنش استیس نیناکارآمد بودن ا لیگذشته به دل یهادر ماه ترامپ

******** 

 

 هشدار جدی چین به آمریکا 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه20:59 18.03.2020

 

https://af.sputniknews.com/world/
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ها روی میز دولت چین نسبت به شیوه غیرسازنده واشنگتن در رابطه با ویروس کرونا هشدار داد و اعالم کرد که تمام گزینه

  .است

اگر واشنگتن بخواهد به »امروز )چهارشنبه( به آمریکا هشدار داد:  چینبه گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم ، وزارت خارجه 

 «.ز استاین مسیر اشتباه ادامه دهد، ما اقدامات اضافی اتخاذ خواهیم کرد و تمامی گزینه ها روی می

این واکنش پکن پس از آن صورت می گیرد که مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور به جای 

 برای توصیف این بیماری همه گیر استفاده کردند.« ویروس ووهان»و « ویروس چین»از عنوان « ویروس کرونا»

ای چین واکنش به ایجاد محدودیت و وارد کردن فشار به نهادهای رسانه همچنین وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه سه اقدام در

های گوناگون خبرنگاران چینی را از خاک خود اخراج در آمریکا را اعالم کرد که غیر منتظره نیست. در پی آنکه آمریکا به بهانه

 داند.کرده است چین نیز حق واکنش نشان دادن به آن را برای خود محفوظ می

ا با ایجاد محدودیتهای بی پایه و مانع تراشی برای فعالیتهای عادی رسانه ای نهادها و کارمندان رسانه های چین در آن آمریک

 کشور، تبعیض و فشارهای سیاسی علیه رسانه های چین را بیش از پیش تشدید کرده است.

 

کرده اند و یکدیگر به توطئه چینی متهم کرده اند.  طی چند روز گذشته مقامات چین و آمریکا مواضع تندی را علیه یکدیگر اتخاذ

تردیدهایی را درباره احتمال ورود ویروس کرونا به چین   سخنگوی وزارت امور خارجه چین« ژائو لیجیان»حدود یک هفته قبل 

در  ( patient zeroاولین بیمار مبتال )»توسط ارتش آمریکا مطرح کرد. این مقام چینی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 

ها محل نگهداری افراد آلوده چیست؟ ممکن است ارتش آمریکا تعداد از مردم آلوده شدند؟ نام بیمارستان آمریکا کی شناسایی شد؟ چه

 «.گیر را به ووهان چین آورده باشداین بیماری همه

کند که گفت که چین اطالعاتی را منتشر می« ویروس چین»در همین حال دونالد ترامپ طی اظهاراتی درباره استفاده از عنوان 

این اطالعات غلط بود و به جای بحث کردن،   نادرست است و می گوید که ارتش ما این ویروس را در آن جا گسترش داده است.

بارت بسیار دقیق کنم این عبا خود گفتم باید این ویروس را با نام جایی که از آن آمده بخوانم. این ویروس از چین آمده پس فکر می

 است.

********* 

 

 در این روزهای کرونایی چه غذاهایی را باید خورد؟

 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه14:38 19.03.2020

  :موضوع

 )525 (رونا در جهان ویروس ک

 

برای مقابله با کرونا مهم ترین و حیاتی ترین راه حل ماندن در خانه است اما در کنار آن می توانید موارد دیگر را هم رعایت 

 .کنید

کند مردم حساسیت در سراسر جهان بیداد می ویروس کرونا، در حالی که شیوع  جام جم آنالین به گزارش اسپوتنیک به نقل از 

 بسیار باالیی نسبت به تهیه اقالم بهداشتی پیدا کرده اند و کلیه برنامه های عادی زندگی روزمره خود را هم لغو کرده اند.

مواد غذایی خاص می تواند بدن متاسفانه هنوز راه درمان قطعی برای این ویروس پیدا نشده است. البته تقویت سیستم ایمنی بدن با 

 افراد را کمتر در معرض خطر ابتال به این ویروس قرار بدهد.

https://af.sputniknews.com/app/article/جنگ%20تبلیغاتی%20چین%20و%20آمریکا%20برسر%20گسترش%20ویروس%20کرونا
https://af.sputniknews.com/app/article/جنگ%20تبلیغاتی%20چین%20و%20آمریکا%20برسر%20گسترش%20ویروس%20کرونا
https://ir.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
https://ir.sputniknews.com/world/202003196111270-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/
https://ir.sputniknews.com/world/202003196111270-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/
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متخصصان تغذیه بهداشت استرالیا می گویند که چگونه مکمل های زنده از آنتی اکسیدان ، سیر ، تخم مرغ و زردچوبه می توانند 

 به تقویت سریع سالمتی شما کمک کنند.

 

 ذایی که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند را مرور می کنیم:با هم فهرستی از مواد غ

 . پیاز1

متخصص تغذیه در یک وبالگی نوشت: غذاهای سرشار از آنتی اکسیدان شامل انواع توت ها ، سیر و پیاز برای ایجاد  لی هولمز  

 سیستم ایمنی بدن که با ویروس ها مقابله می کند ، ضروری است.

 هستند که به کاهش خطر ابتال به بیماری و مقابله با عفونت ها کمک می کند. Eو  C  ،Bن های آنها حاوی ویتامی

به گفته لی ، غذاهای سرشار از آنتی اکسیدان که شامل بادمجان ، کدو تنبل و هویج نیز هستند ، باید حداقل روزی یک بار میل 

 شوند.

 . زردچوبه2

ند برای سیستم ایمنی بدن ضروری است. برای اینکه اطمینان پیدا کنید که چنین مصرف غذاهایی که از التهاب جلوگیری می ک

مواد مغذی را به بدنتان می رسانید مصرف سبزیجات و میوه های مختلف را در برنامه غذایی خود بگنجانید اما ترکیباتی مانند 

 زردچوبه هم خاصیت های خود را دارد.

بسیاری آن را به همه چیز اضافه می کنند. ترکیب موجود در زردچوبه که به عنوان یکی از مواد ضد التهابی زردچوبه است. 

 فواید زیادی دارد. کورکومین معروف است 

 . زینک یا روی3

 روی یا زینک را می توان در طیف وسیعی از مواد غذایی شامل گوشت گاو ، گوسفند ، اسفناج و صدف یافت.

ها کمک می کند و به ویژه در مبارزه با آنفوالنزا بسیار مفید است زیرا به سلول های زینک یا همان روی به پوست و استخوان 

 آلوده حمله می کند.

 خوردن غذاهای سرشار از روی هنگام مراقبت از سیستم ایمنی بدن و همچنین روده شما بسیار حیاتی است.

 ا در رژیم غذایی خود بگنجانید.با مصرف بیشتر ماهی و غذاهای دریایی در روز می توانید زینک بیشتری ر

 . نسخه های زنده باکتری4

هانا بری متخصص تغذیه گفت: اکثر مردم از چگونگی اثر مثبت مکمل های باکتریایی بر روی هضم مطلع هستند اما بسیاری 

 دیگر نمی دانند که این باکتری های زنده چقدر می توانند در تقویت سیستم ایمنی بدن مفید باشند.

درصد سیستم ایمنی بدن در روده زندگی می کند و توسط جامعه متنوعی از باکتری ها  70گفت: بیش از  FEMAILبری به خانم 

 پشتیبانی می شود. تحقیقات نشان داده گونه های مفید باکتری هر دو سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی را تحت تأثیر قرار می دهند.

 . تخم مرغ5

ویتامین  20وب سایت خود نوشت: تخم مرغ یک ماده غذایی بسیار مغذی است که حاوی بیش از  متخصص تغذیه در سوزی بورل 

 است. Eو  Aو مواد معدنی ضروری از جمله پروتئین با کیفیت خوب ، چربی های خوب و ویتامین های 

یک آنتی  ا یک مورد استثنا سلنیوم شما می توانید بسیاری از این ویتامین ها و مواد معدنی را از غذاهای دیگر دریافت کنید ، ام

اکسیدان قدرتمند است که در سالمت سلول ها نقش اساسی دارد و در غذاهای بسیار کمی از جمله تخم مرغ و آجیل برزیل یافت 

 می شود.

 به عنوان مثال ، یک تخم مرغ تنها یک چهارم از نیاز روزانه سلنیوم شما را تأمین می کند.

 یشه قطبی. رودیوال رزیا یا ر6

رودیوال رزیا یا ریشه قطبی گیاهی است که در مناطق خنک و مرتفع این شکوفا می شود. این نوع گیاه رودیوالی رزا به دلیل 

 بسیار شناخته شده است. توانایی در کمک به مدیریت استرس و اضطراب در انسان 
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یان در کارولینای شمالی انجام شده نیز نشان می دهد که این مطالعه ای که توسط آزمایشگاه عملکرد انسانی دانشگاه ایالتی آپاالچ

 گیاه فوق العاده می تواند به کاهش میزان آلودگی ویروس ها کمک کند.

میلی گرم رودیوال رزیا یا ریشه قطبی مصرف کردند نسبت  600در این مطالعه ، دوندگان ماراتن که یک ماه قبل از مسابقه خود 

 ری برای محافظت در برابر عفونت ویروسی بعد از ماراتن داشتند.به سایر رقبا شانس بیشت

 . چای سبز7

 چای سبز حاوی فالونوئیدهایی است که اعتقاد بر این است که به جلوگیری از تولید آنزیم های ویروس در بدن کمک می کند.

 ئم ویروسی هنگام آلوده شدن به ویروس بدهد.آنتی اکسیدان بسیار زیاد است و می تواند به بدن ما کمک بزرگی برای مبارزه با عال

 چای سبز همچنین به عنوان تقویت کننده متابولیسم ذکر شده است که برای حفظ بدن سالم و خوش پوشی بسیار حیاتی است.

********* 

 

 کرونا روسیو دیدر تول کایشواهد تازه از دست داشتن آمر

توسط سازمان  ۲۰۱۵کرونا سال  دیجد روسیتازه، اعالم کرد که و یواهدبااشاره به ش گریبار د نیوزارت خارجه چ یسخنگو

 است.( ساخته شدهای)س کایآمر یجاسوس

 ۰۹:۱۴ساعت  ۱۳۹۸حوت  ۲۷انتشار : سه شنبه  خیتار

 

ها همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش سازمان اتخاذ شده توسط دولت ریتداب یتمام رغمیکرونا در جهان عل روسیو وعیش

 ۷۷ ان،یم نیاند. از انفر فوت کرده ۵۱۸هزار و  ۶مبتال شده و  روسیو نینفر به ا ۷۱۹هزار و  ۱۶۹تا کنون  ،یداشت جهانبه

ها و مراکز ترس و وحشت از کرونا به هجوم گسترده مردم به فروشگاه کای. در اروپا و آمراندافتهیبهبود  زینفر ن ۷۷۶هزار و 

 همچنان در حال سقوط هستند. زین کایو آمر ایاروپا، آس یمال یاست. بازارهامنجر شده دهیخر

که سازمان  دهدیپرده برداشت که نشان م یو مدارک لیاز وجود دال نیوزارت خارجه چ یسخنگو گریبار د روزید ان،یم نیا در

اعالم  روزید ن،یجه چوزارت خار یسخنگو «انیجیژائو ل» سنا،یاست. به گزارش ابوده نیکرونا در چ روسیو وعیعامل ش ایس

 وعیو ش دیتول ۲۰۱۵در سال  ییکایدانشمندان آمر یاز سو( ۱۹ دیکرونا )کوو روسیو کنندیوجود دارند که ثابت م یلیکرد، دال

 Nature» سنیدیم چریدر مجله ن ۲۰۱۵خود، مقاله منتشر شده در سال  ویدر آرش ینیرابطه، دانشمندان چ نیاست. در همکرده دایپ

Medicine »یریکنند که تأث ییکرونا را شناسا روسیو دیتوانستند نوع جد ییکایدانشمندان آمر نکهیبر ا یرا فاش کردند مبن 

بوده که در ( ۱۴ ی)اس اچ س روسیو( ۱۹ دیمنبع )کوو روسیو»است: کرده دیمقاله مذکور تأک سندهیدر انسان دارد. نو میمستق

پنجشنبه  نیچ هوزارت خارج یسخنگو«. دارد یاست که با بدن انسان همخوان فتهشریپ یروسیو اساساً و شودیم افتیها خفاش

 نوشته بود: کایخطاب به آمر یتیدر توئ زیگذشته ن

 یماریب نیا کایهستند؟ ممکن است ارتش آمر هامارستانیشروع شد؟ چند نفر آلوده هستند؟ در کدام ب کایدر آمر یچه زمان کرونا»

 «.را به ما بدهکار است یحیتوض کای! آمردیکن یخود را عموم یها! دادهدیه باشد. شفاف باشرا به ووهان آورد ریهمه گ

که قبالً  کا،یدر آمر ییبه موارد مرگ کرونا نگتنیاعالم کرد با توجه به اعتراف واش یدر گزارش روزید زین نیچ یالمللنیب ویراد 

 م،یاست. به گزارش تسن یمنطق زیاست، ن کایآمر دیجد یکرونا روسیو بر آنکه منشأ یمبن دهایترد است،شدهیم یآنفلوآنزا تلق

 یوانیتا شناسروسیو کی لیبه نقل از تحل یاخود در مقاله ینترنتیا گاهیدر پا شیپ یچند زیکانادا ن «یمطالعات جهان» شکدهیاند

 نیمتفاوت است و ا نی، با ژن کرونا در چکشف شده ایتالیو ا رانیکه در ا دیجد یژن کرونا رهیزنج»اعالم کرده بود:  ن،یدر چ

 .«ستین نیچ ا،یتالیو ا رانیدر ا روسیکه منشأ کرونا و دهدینشان م

نوشته شده توسط هفت پزشک  ی، مقاله علم(۱۳۹۸دلو/بهمن  ۴)هیژانو ۲۴در « النست» یمجله علم ینترنتیا گاهیپا ن،یا برعالوه

مورد نخست مبتال به  ۴۱مورد از  ۱۳است: را منتشر کرده که در آن آمده« نووها»شهر  «تاننگیا نیج» مارستانیب ینیبال

دلو/بهمن  ۶)هیژانو ۲۶اند. ووهان نداشته انیبا بازار آبز یتماس چیمعالجه قرار گرفتند، ه ردشده مو ادی مارستانیکرونا که در ب

را منتشر کرد.  «ستین دیجد روسیکروناو وعی منبع شووهان احتماالً  انیبازار آبز»تحت عنوان  یامقاله «نسیسا»مجله  زین( ۹۸

 نیمورد با ا ۱۳»است: آمده کا،یآمر« جرج تاون»دانشگاه  ریگ همه یهایماریمتخصص ب «یلوس لیدان»مقاله به نقل از  نیدر ا

 گرید ییحتماالً از جاا روسیگونه باشد، و نیمعتقد است اگر ا یلوس لیدان« .ستیرقم، کم ن نیاند و انداشته یربط چیبازار ه

 است.سرچشمه گرفته
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 کایآمر یهادر فرودگاه فاجعه

 ریکشور درگ نیا التیا ۵۰از  التیا ۴۹آمارها،  نیدتریو طبق جد رودیروز به روز رو به وخامت م کایکرونا در آمر بحران

 شینفر افزا ۶۹به  زین هایر و آمار فوتنف ۳۸۰۲به  کایکرونا در آمر روسیبه و انیاست. تعداد مبتالناشناخته شده روسیو نیا

هزار  ۲۰۰حدود  یزیممکن است چ کا،یدر آمر هایماریب یریشگیآمده از آمار مرکز کنترل و پ ستدبه یهالی. طبق تحلاستافتهی

 نیاس اجان خود را از دست بدهند. بر اس« ۱۹-دیکوو» روسیکشور در اثر ابتال به و نیهزار نفر در ا ۷۰۰و  ونیلیم کیتا 

را مبتال  ییکایآمر ونیلیم ۲۱۴تا  ۱۶۰ نیو ب دهیسال طول کش کیممکن است چند ماه تا  یماریب نیحالت، ا نیدر بدتر ج،ینتا

 کند.

کشور با هجوم گسترده  نیا دیها و مراکز خرفرودگاه ،یاضطرار طیشرا یو برقرار کایکرونا در آمر روسیگسترده و وعیش با

که باعث  یبا مشکالت بزرگ و خطرناک کایآمر یهااز فرودگاه یاریبس ،«یتود یااس وی»ر اساس گزارش اند. بمردم مواجه شده

 لیدلبه کنند،یسفر م کایکه به کشور آمر ییاز مسافران اروپا یاریاند. بسرو شدهروبه شود،یم روسیتر کرونا وگسترده وعیش

 تیاست وضعباعث شده تیمحدود نیهستند. ا یغربالگر یطوالن یهامجبور به انتظار در صف جادشدهیا یهاتیمحدود

 یگزارش یط زین یمنتظر بمانند. راشاتود یرغربالگ یهااز مسافران در صف یاریکشور آشفته شود و حجم بس نیا یهافرودگاه

 یهاافران در فرودگاهکرونا، هزاران نفر از مس روسیکنترل و یبرا کایدولت آمر ریتداب دیتشد ینوشت: در پ نهیزم نیدر هم

 ماندند.« ۱۹-دیکوو» یهایمنتظر انجام غربالگر یطوالن یهاساعت در صف ۱۰حدود  کایآمر

و احتکار  یآوراست تا از جمعاز مردم کشورش خواسته« دونالد ترامپ» کا،یها در آمربا هجوم مردم به فروشگاه گرید یاز سو 

به شهروندان  راً یکشور، اخ نیا یاز مقامات ارشد بهداشت عموم یکی «یفاوس ینتونآ»کنند. دکتر  یخوددار ییکاال و مواد غذا

کنند؛ چرا که احتمال اقدامات  هیخود را ته یهاتیو فور حتاجیشان، ما کانیمحافظت از خود و نزد یکرده بود برا هیتوص ییکایآمر

اوضاع  نیکرده بود که بدتر دیمقام در اظهارات خود تأک نیوجود دارد. ا کایدر سراسر آمر یروزه مل ۱۴ نهیدولت و قرنط یتهاجم

 جادیو ا دیها و مراکز خرو هجوم آنها به سوپرمارکت کایمردم آمر یاهویمقام باعث ه نیرو است. اظهارات ا شیپ کایدر آمر

آنجا شمار افراد مبتال  که در کایدر آمر ییهاالتیفروش سالح گرم در ا زانیگزارش داد م زین کیاسپوتن یشد. خبرگزار یآشفتگ

است. به افراد مبتال به کرونا اعالم شده یافراط یهاامر، ترس از حمله گروه نیا لی. دلاستافتهی شیاست، افزا شتریبه کرونا ب

 .آورندیم یاسلحه رو دیبه خر یشتریافراد هر چه ب رایز است،افتهی شیآنها افزا یاند که ساعات کارفروشندگان گفته

 

 ستین ین فروشآلما 

کشور را به همراه  نیدر آلمان، واکنش تند مقامات ا« ۱۹-دیکوو» یماریب یساخت دارو ازیامت افتیدر یترامپ برا درخواست

واکسن کرونا را  هیته یشرکت برا نیا قاتیاست تا بودجه تحقداده شنهادیپ «وروکیک» یآلمان ییداشت. ترامپ به شرکت دارو

« ولت ام سونتاگ»منبع آگاه دولت آلمان به روزنامه  کیمنتقل شود.  کایواکسن به آمر نیاحق انحصار  قیطر نیکند تا از ا نیتأم

 ۱۹-دیناشناخته کوو روسیساخت واکسن و یبرا یمحققان آلمان قاتیاز تحق یطور انحصارگفت که ترامپ در تالش است تا به

 تریپ» ،«نیگارد»کا به دست آورد. به نوشته روزنامه یآمر یرا برا واکسن نیرا انجام خواهد داد تا ا یکند و هر اقدام تیحما

دولت  یوزرا گرید ر،یبر آلتماعالوه. «ستین یآلمان فروش»ترامپ گفت:  شنهادیپ نیاقتصاد آلمان، در واکنش به ا ریوز «ریآلتما

 حرکت ترامپ را محکوم کردند. نیا زیپارلمان آلمان ن ندگانیو نما

 یواکسن کرونا از سو یبرا «وروکیک»شرکت  قاتیتحق جیمصادره نتا زیبهداشت آلمان ن ریوز« اسپان سنی» گر،ید یسو از

روزنامه «. خاص یکشورها یبرا»کل جهان ساخته خواهد شد و نه فقط  یدارو برا نیدولت ترامپ را محکوم کرد و گفت ا

 ییشرکت دارو نیتالش خود را به کار گرفته تا ا یمدولت آلمان تما هخصوص گزارش کرد ک نیدر ا« ولت ام سونتاگ» یآلمان

شدن شرکت  کیها با انتشار خبر نزدکند. بر اساس گزارش یخوددار کایرا متقاعد کند از انتقال حق انحصار واکسن کرونا به آمر

وجود  نیاند. با اهن شرکت هجوم آوردیسهام ا دیخر یجهان برا گذارانهیکرونا سرما روسیبه ساخت واکنس و «وروکیک» یآلمان

که  خواهدیاعالم کرده که قصد فروش شرکت را ندارد و م ،«وروکیک» یشرکت داروساز یاصل گذارهی، سرما«هوپ تمارید»

 ساخته شود.« همه جهان یبرا ،یمنطقه، بلکه با همبستگ کیکمک به همگان، نه در » یواکسن کرونا برا

 

 سیانگل

از گزارش  یسیانگل یهاکه رسانه یااست. طبق سند محرمانه یکرونا جد وعیبحران ش کایو آمر ایتالیمثل ا زین سیانگل در

 نینفر از مردم ا ونیلیم ۸ ینهاد دربارٔه احتمال ابتال نیاند، اکرونا منتشر کرده روسیو وعیدربارٔه ش «یسالمت همگان سیسرو»

احتمال »است: سند محرمانه آمده نیاز ا یت. در بخشاسشدن هشدار داده یبه بستر تیجمعدرصد از  ۱۵ یفور ازیکشور و ن

نفر(  ونیلیم ۷٫۹) تیدرصد جمع ۱۵مبتال شوند و تا  ۱۹-دی( کووروسیبه )و ندهیماه آ ۱۲ یط تیدرصد از جمع ۸۰تا  رودیم
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ابتال به کرونا خبر  لیدلنفر به  ونیلیم میاحتمال مرگ ن از یسیانگل یهارسانه نیاز ا شیپ«. داشته باشند ازیشدن ن یبه بستر دیشا

 داده بودند.

********** 

 

 منع دفن مرده های کرونا در امریکا و اروپا

 جهان

 دریافت لینک کوتاه17:39 19.03.2020

 

 .ظ می گرددمنبعد در ایاالت متحده امریکا اجساد درگذشتگان ناشی از کروناویروس در یخچالها حف

به گزارش اسپوتنیک، در ایاالت متحده به دلیل همه گیر کروناویروس، مراسم تشییع جنازه در کمره های فیلمبرداری ثبت شده و 

  فقط به نزدیکان مدفون

ییع اجازه داده می شود که در مراسم تشییع جنازه شرکت کنند. نمایندگان مراکز کنترل و پیشگیری از امراض امریكا مراسم تش

جنازه را با حضور فقط نزدیكترین اعضای خانواده آن مرحوم به عنوان احتیاط توصیه كردند. آنها به خانواده مرحوم توصیه كردند 

 .كه این مراسم را به صورت ویدئویی ضبط كند تا دوستان و نزدیكان آن مرحوم بتوانند پروسه دفن را ببینند

 

 ین از فاصله دور نمودند. سایر کشورها اقدامات جدی تری برای متوقف کردن شیوع بیماریدر بریتانیا، شروع به انجام مراسم تدف
COVID-19  ناشی از نوع جدیدی از کرونا ویروس انجام داده اند. مقامات ایرلند توصیه کردند که مراسم تشییع جنازه را به تعویق

 .ی برد ، تدفین ها کامالً ممنوع شده استبیندازند. در ایتالیا که به طور جدی از شیوع ویروس چینی رنج م

در ادامه گزارش شد كه شهروندان امریكا در بیشتر موارد ستورالعمل های مقامات محلی راجع به لزوم جلوگیری از مكان های 

های سخت  شلوغ و ماندن در خانه حین تکثر كروناویروس در این كشور نادیده گرفته اند. در نتیجه، مقامات مجبور شدند محدودیت

 .تری را وضع کنند

نفر جان  150هزار مورد از عفونت با کرونا ویروس ثبت شده است. از این تعداد  9.4براساس گزارشات اخیر، در ایاالت متحده 

 .هزار نفر ارزیابی شده است 218.8نفر دیگر نیز معالجه شدند. تعداد عمومی عفونت ها در جهان بیش از  106باختند، 

********** 

 

 کرونا در افغانستان؛ پرچم نوروز در تاریکی و خلوت در مزار شریف برافراشته شد

 20/3/2020 

Bbc farsi 

 .امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در افغانستان تجلیل از جشن نوروز از سوی دولت لغو اعالم شد

رفتند و در کنار زیارتی موسوم به حضرت همه ساله هزاران نفر از والیات مختلف برای تجلیل نوروز به شهر مزار شریف می

 .ماندآمدند. در این مراسم علم نوروز )جهنده( برافراشته شده و برای چهل روز برافراشته باقی میعلی گردهم می

سی گفت برخالف معمول و بخاطر جلوگیری از شیوع کرونا و هجوم بیصالح محمد خلیق، رییس اطالعات و فرهنگ بلخ به بی

 .این زیارت، جهنده شب گذشته در خلوت برافراشته شده است  مردم به

ها برافراشته شد و مردم شب گذشته به دور از چشم رسانه ۱۰گوید جهنده حوالی ساعت سی در بلخ میبیحمید فهیم، خبرنگار بی

 .در اطراف این زیارت به رقص و پایکوبی پرداختند

https://af.sputniknews.com/world/
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های این زیارت تا رفع خطر کرونا همچنان سی گفت که دروازهبیحضرت علی به بیهللا انصاری، رییس آرامگاه منسوب به عتیق

 .مسدود خواهد ماند

 

 عکس صبح امروز از زیارتی موسوم به حضرت علی در مزارشریف

 

یین آوردن ها رفع و مردم بتوانند برای پااو اما گفت امیدوار است تا چهل روزی که جهنده برافراشته خواهند ماند، این محدودیت

 .جهنده به این زیارت بیایند

های این زیارت به تماشای جهنده شمار اندکی از مردم از پشت پنجره( ۱۳۹۹فروردین/حمل سال  ۱صبح امروز جمعه )

 های این والیت از جمله دشت شادیان و حیرتان سرگاهاند.همچنین به گزارش خبرنگار ما در بلخ شمار کمی از مردم به تفریحآمده

 .اندزده

  

 علم نوروز )جهنده( در تاریکی شب برافراشته شد
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 نفر رسید ۲۴کرونا در افغانستان؛ شمار مبتالیان به 

واقعه مثبت ویروس کرونا در والیت هرات ثبت شده  ۲ساعت گذشته  ۲۴وزارت صحت/بهداشت افغانستان اعالم کرده که در 

 .نفر رسیده است ۲۴یان این ویروس در افغانستان به است. با شناسایی این دو نمونه مثبت، شمار مبتال

مورد در سمنگان، دو مورد در لوگر، یک مورد در کاپیسا، یک مورد در بلخ  ۳نمونه مثبت کرونا در والیت هرات،  ۱۵تاکنون 

 .است و یک مورد دایکندی به ثبت رسیده

س کرونا در افغانستان همه کسانی هستند که به تازگی از ایران گوید افراد مبتال به ویرووحید مایار، سخنگوی این وزارتخانه می

 .اندبازگشته

نمونه مشکوک ویروس کرونا مورد آزمایش قرار گرفته که از این میان  ۳۹۰گوید تاکنون سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان می

 .اندمورد دیگر آن منفی تثبیت شده ۳۶۶مورد آن مثبت و  ۲۴

 .نمونه مشکوک دیگر تحت آزمایشات البراتواری قرار دارند ۳۰د که آقای مایار اضافه کر

 

 . 

 گردندروزانه هزاران تن از ایران به افغانستان باز می

 

گوید که این کشور در حال حاضر امکانات معاینه پنجاه هزار مورد مشکوک را دارد اما هرچند وزارت بهداشت افغانستان می

 .ده بسیار اندک گزارش شده استهایی که انجام ششمار آزمایش

حوت/اسفند( در هرات تثبیت شد. تاکنون بیشترین موارد مثبت بیماری کرونا  ۵اولین مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در )

 .در افغانستان هم در هرات که در همسایگی ایران است، به ثبت رسیده است

ران را "سیل آسا"خوانده و گفته است که در روزهای اخیر روزانه تا پانزده هزار ها از ایوزارت مهاجرین افغانستان بازگشت افغان

 .گردندنفر از ایران برمی

میلیون دالر( برای مبارزه  ۵میلیون افغانی )بیش از  ۴۰۰دو روز قبل محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، از اختصاص 

 .با شیوع بیماری کرونا در هرات خبر داد
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 بیر دولت افغانستان تدا

جمهور گفت اگر شیوع ویروس در میلیون دالر را به این منظور اختصاص داد و رئیس ۲۵دولت افغانستان به شکل اضطراری 

 .کشور سرعت یابد، حکومت بودجه ملی را برای مقابله با این پدیده تعدیل و دوباره برای تصویب به مجلس نمایندگان خواهد فرستاد

ها و مراکز آموزشی برای یک ماه به تعویق افتاده است. تاالرهای عروسی، استخرهای شنا و اتب/مدارس، دانشگاهبازگشایی مک

های عمومی بسته شده است. مراسم رسمی نوروز و مسابقات ورزشی لغو شده و از مردم خواسته شد از شرکت در تجمعات حمام

 .بپرهیزند

شود های مردمی در این کشور برگزار شده اما هنوز هم گفته میرات دولتی و گروهدهی از سوی اداتاکنون چند کمپین آگاهی

 .توجهی مردم به رعایت نکات بهداشتی چالشی در مقابله با بیماری کرونا استبی

ه شماری از هایی از واقعی نبودن آمار مبتالیان به بیماری کرونا در افغانستان وجود دارد. منتقدان، از جملبا این وجود، نگرانی

 -شمار مبتالیان به ویروس کووید  گویند با توجه به بازگشت روزانه هزاران نفر از ایران،اعضای مجلس نمایندگان افغانستان می

 .، باید بسیار بیشتر از آمار اعالم شده باشد۱۹

********* 

 

 چگونه در شرایط دشوار آرام بمانیم

20/3/2020 

 

کشی قرار ها، مورد بهرهنظرها و تجدیدها، بررسیریزد. تکلیفهای زیادی بر سر ما میردسرها و دزندگی روزمره مسئولیت

  .ای مثل ترافیک درست پیش از قرار مالقاتی مهمکنندهوقت یا موقعیت غافلگیرگرفتن در شغلی نیمه

 .رفتهاین روزها هم که ویروس کرونا و شیوع آن در سراسر جهان خواب راحت را از خیلی ها گ

دهیم. در مواردی هم مانند موارد زیادی هست که ما هیچ کنترلی بر آنها نداریم، اما به هر صورت در برابر آنها واکنش نشان می

 .کرونا، کاری که از دستمان بر م آید، شستن مرتب دستان و مراقبت از خود و گوش کردن به توصیه های مهمی است که می شود
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اند و به شناسی شکل گرفتهای که بر بنیان عصبهای سادهسه توصیهٔ خیلی ساده برای ما دارد، توصیه دکتر رادا مودگیل، پزشک

 .کنندهای دشوار زندگی کمک میآوری به حفظ آرامش ما در لحظهطرز شگفت

 

 

 آگاهانه نفس بکشید

آهنگ تنفس در هنگام تنش و اضطراب، آرامش خود  آید که بتواند اثری داشته باشد اما با توجه و دقت بهتر از آن میبه نظر ساده

  .را بازخواهید یافت

روش دکتر رادا این است که ابتدا نفس عمیقی به مدت پنج ثانیه از بینی بکشید و یک ثانیه آن را نگه دارید و سپس به آرامی هوا 

  .شویدتر میبینید که آرامانجام دهید، می شمارید. این کار را چند باررا از بینی خود بیرون دهید، در حالی که تا پنج می

بوتزینگر در ساقهٔ مغز قرار دارد ها به نام مجموعهٔ پریها نشان داده است که شبکهٔ خاصی از نرونگوید:"پژوهشدکتر رادا می

  ."های مغز استو کار آن تنظیم تنفس و ارتباط با بقیهٔ قسمت

د. کنکشیم، چون بدن ما خودش را برای فرار از موقعیتی که در آن هستیم آماده میمی وقتی مضطرب و ناآرام هستیم، تندتر نفس

شود مغز دریابد که حل آن نیست. تنفس عمیق باعث میکنید، اما فرار راهاگر وارد جلسهٔ امتحانی شوید؛ احساس اضطراب می

ای که فقط خودتان از انجام آن خبردار ش آگاهانهکند تا شرایط را کنترل کنید. روموقعیت خطرناک نیست و به شما کمک می

  .توانید در هنگام سخنرانی در برابر انبوه جمعیت در سالن هم از آن استفاده کنیدشوید و حتی میمی

 بخشبهترین آرام

ها و و ریه شود و قلبشود و به سراسر بدن میاید؟ عصبی که از مغز شروع میآیا تا به حال چیزی در مورد عصب واگ شنیده

  .کندها و تارهای صوتی را به هم مربوط میشکم و گوش
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 کند عصب واگ در سرتاسر بدن گسترده شده است و مغز را به اعضای اصلی بدن مرتبط می 

ده است؛ اگر این عصب را به طور صحیحی تحریک کنید باعث کاهش  التین به معنای سرگردان و مهاجر آم ٔ واگ از واژه ٔریشه

برای تحریک آن هم زمزمه کردن یا آواز خواندن است که به تنظیم ضربان قلب کمک  هاشود. یکی از بهترین راهضطراب میا

  .کندمی

گوید: " پژوهشی روی همسرایان و خوانندگان نشان داده است که آواز خواندن و زمزمه کردن و تکرار کلمات و دکتر رادا می

زند، آواز بخوانید یا ترانه و کالمی تان تند میشود. این بار که احساس کردید قلبآهنگ ضربان قلب میها )مانترا( باعث تنظیم آوا

  ."را زمزمه کنید و بگذارید عصب واگ آرامش را برای شما به ارمغان بیاورد

 بازمامیدم را نمی

کنیم و سراغ کار بعدی کاره رها میآن را نیمهکند. گاهی هنوز کاری تمام نشده ها را وادار به تردستی میزندگی روزمره آدم

  .رویممی

حل خوبی نیست. شواهد علمی هم برای آن وجود کاره بودن همیشه راهحریف و چندفناما توصیهٔ آخر دکتر رادا این است که همه

های تنش و اندازه، هورمونازهای زیاد و بیشها از مغز انسان نشان داده است که مغز با پذیرش مسئولیتبرداریدارد؛ تصویر

  .کنداضطراب در بدن آزاد می

 

 کنید، فقط بر یک کار تمرکز کنیدهر وقت احساس کردید دارید سقوط می

تان بیرون برانید. این برای جلوگیری از چنین وضعیتی، بر کاری که در دست دارید تمرکز کنید و هر فکر دیگری را از ذهن

  .دهدما ترجیح میهمان روشی است که مغز ش

ها تری تقسیم کنید، هر بخش و قدم بعدی را مشخص کنید و باقی بخشهای کوچکها و بخشگوید:"هر کاری را به قدمدکتر رادا می

گویند که گاهی مربیان ورزشی به ورزشکاران و کارها را فراموش کنید تا نوبت آنها فرا برسد. این روش را پروسهٔ تفکر می

شود که در اینجا و اکنون حاضر باشند نند که هر زمان فقط یک کار را با توجه کامل انجام دهند و این کار باعث میکتوصیه می

  ."و عادت خیلی خوبی برای پرورش و پیشرفت است

لب تر بگذرید. آگاهانه نفس بکشید، تمرکز داشته باشید و زیر های سخت راحتکند از موقعیتاین سه روش به شما کمک می

 ای زمزمه کنیدترانه

********* 

 

 امریکا از کرونا برای سقوط رژیم ایران استفاده می نماید

© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه16:30 20.03.2020
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 .ستفاده نموده استامریکا از کروناویروس برای تغییر قدرت در ایران ا

به گزارش اسپوتنیک، ادالن مارگئیف تحلیلگر انستیتوت تحقیقات بین المللی حین صحبت گفت: "امریکا خواست با استفاده از 

 ."ناگوار کرونا ویروس در ایران، رژیم فعلی ایران را تغییر دهد  وضع

 

هد، یک تعداد کشورها تصمیم کمک به ایران برای مبارزه گفته مارگئیف، حتی اگر امریکا تحریمات خود را علیه ایران کاهش د

با کرونا ویروس را نخواهد گرفت. علل الرغم این که اقدامات محدود کننده در معامالت تجهیزات طبی تأثیر نمی گذارد، اما وزارت 

 .مالیه ایاالت متحده می تواند از پیشگیری آنها جلوگیری کند

بهتر است که نهاد های وام دهنده با ایران به هیچ وجه با تهران درگیر نباشند تا مجبور به ارائه مارگئیف افزود: "در چنین شرایط 

وی افزود: به احتمال زیاد ایاالت متحده تحریم ها را خود علیه ایران به تعلیق نخواهد انداخت،  ."گزارش به امریکایی ها نشوند

 .بلکه منتظر خواهد بود تا ایران تضعیف شود

لیلگر خاطرنشان کرد که واشنگتن منتظر افزایش تنش اجتماعی در داخل ایران و تضعیف رژیم سیاسی در تهران این تح

 ."مارگئیف گفت: "هنگامی که تکثر کرونا ویروس ضعیف گردد، امکان دارد اعتراضات مردم در ایران سازماندهی گردد .است

 .برای کمک به مبارزه با شیوع کرونا ویروس به تهران اختصاص دهدمیلیون دالر  23.5مارچ، دولت جاپان تصمیم گرفت  17در 

********* 

 

 ایران آمادگی دارد در مبارزه با کرونا به آمریکا و اروپا کمک کند

© Sputnik  

 گزارش و تحلیل

 دریافت لینک کوتاه15:15 20.03.2020

 عماد آبشناسسط تهیه شده تو

422 

مپ برای ایرانی ها رجز می خواند و اظهار می داشت که اگر ایرانی ها شروط آمریکا را حدود دو هفته پیش بود که آقای ترا

 .محقق کنند و از آمریکا تقاضای کمک کنند ممکن است آمریکا به ایران کمک کند

طالعات امروزه مشخص شده که آمریکای آقای ترامپ خود نیز به ویروسی که در البراتوار های آسیای شرقی وابسته به سازمان ا

 این کشور تهیه شده، دست و پنجه نرم می کند، و آنکه چاه کنده در چاه خود افتاده.
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https://ir.sputniknews.com/opinion/202003206115182-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF/#comments
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چند روز پیش با دوستان خبرنگار در آمریکا و اروپا صحبت می کردم که یکی از آنها اظهار می داشت در انگلیس و دیگر 

 که چرا چنین اتفاقی افتاده. کشورهای اروپایی دستمال کاغذی توالت نایاب شده همه در تعجب هستند

در آمریکا مطرح شده بسیاری از آمریکایی ها به فروشگاه ها هجوم آورده اند و  کروناظاهرا پس از اینکه بحث انتشار ویروس 

 جمله دستمال کاغذی نایاب شده و دستمال توالت حکم کاالی لوکس وقاچاق را پیدا کرده. انواع و اقسام کاال و کنسرو و از

 حتی برخی به اسلحه فروشی ها هجوم برده اند و سالح خریده اند تا با آن به مبارزه با کرونا بپردازند!!!

 تن از آنها مرده اند. 200 نفر در آمریکا به بهانه کرونا در بیمارستان بستری شده اند و حدود 9500ظاهرا حدود 

دولت آمریکا هم از حدود یک ماه پیش مطلع بوده که کرونا به آمریکا رسیده اما تالش داشته که ماجرا را از مردم مخفی نگه دارد 

 و امیدوار بوده که بتواند به نوعی با آن مبارزه کند.

برد و بیش از نیمی از مردم آمریکا یعنی حدود یکصد و پنجاه  با توجه به اینکه آقای ترامپ ساختار بیمه رایگان سابق را از بین

ملیون نفر از هیچ بیمه ای برخوردار نمی باشند بسیاری از مردم که به ویروس کرونا مبتال شده اند از ترس هزینه های باالی 

یکایی در حال حاضر ویروس پزشک و دکتر به درمانگاه ها مراجعه نکردند و به این دلیل پیش بینی می شود چندصد هزار آمر

 کرونا را به صورت نهان در بدن خود دارند و بزودی عوالم این ویروس روی آنها ظاهر شود.

دولت آمریکا مجبور شده حدود یک هزار ملیارد دالر بودجه برای مبارزه با کرونا اختصاص دهد که این بودجه شامل حقوق دادن 

 ه دلیل کرونا و تست رایگان ویروس می باشد.به ملیون ها آمریکایی طی مدت قرنطینه ب

قطعا اگر آقای ترامپ بیمه درمانی نیمی از مردم آمریکا را قطع نکرده بود امروزه دولت این کشور مجبور نمی بود چنین هزینه 

 هایی را انجام دهد.

حتی ممکن است این ماجرا منجر به بر اساس ادعای برخی از دوستان در آمریکا احتمال رکود شدید اقتصادی بسیار زیاد است و 

 فروپاشی اقتصاد آمریکا بگردد.

همچنین این دوستان باور دارند ماجرای انتشار این ویروس می تواند تاثیر بسیار زیادی روی انتخابات آتی ایاالت متحده بر علیه 

کارفرمایان به راحتی می توانند  ترامپ و سیاست های اقتصادی و بهداشتی اش داشته باشد، مخصوصا که طبق قوانین آمریکا

کارگران را تا زمانی که کاری ندارند اخراج کنند و هیچ حقوق و مزایایی به آنها ندهند و معلوم نیست که پس از پایان ماجرا باز 

 هم این کارمندان بتوانند سر کار قبلی خود برگردند یا اینکه اصال کار قبلی وجود داشته باشد یا نه.

یرانی ها مانند آمریکایی ها نیستند که بخواهند شرط و شروط بگذارند و برای کارهای انسان دوستانه گرو کشی به هر صورت ا

نمی کنند هم می توانند تجارب خود در مبارزه با کرونا را به آمریکایی ها منتقل کنند و هم اینکه کنسرو و مواد غذایی و حتی 

 دستمال توالت برای آمریکایی ها بفرستند.

شکل اصلی در این است که در حال حاضر دولت آمریکا هرگونه صادرات از ایران به آمریکا را ممنوع کرده و خوب طبیعتا م

اگر دولت این کشور به فکر مردم خود است باید این تحریم ها را بردارد تا ایران بتواند کمک های خود برای مردم آمریکا را 

 ارسال کند.

را نسبت به کشورهای اروپایی نیز صدق می کند و مردم این کشورها باید از دولت های خود مطالبه شایان ذکر است که این ماج

 کنند تا گوش به فرمان آمریکا نباشند وگرنه ... حاال حاال ها دنبال دستمال کاغذی باید بگردند.

********** 

 

 وهمدلی دختر جوان ایتالیایی با ایرانیان با خواندن شعری از سعدی +ویدئ
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  .کیارا پاپا خواننده ایتالیایی پیغام همدلی آمیخته با هنر برای ایرانیان مخابره کرد
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ست برای همدلی پیغامیاین »باره نوشت: را خواند و در این سعدیالیایی شعری از به گزارش اسپوتنیک، کیارا پاپا خواننده ایت

اند. یک آغوش موسیقایی که از ، دو کشوری که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیدهایتالیامیان مردم دو کشور ایران و 

 «.کندمرزهای میان ما عبور کرده و همه ما را تبدیل به اعضای یک خانواده می

تی در روزگاری که همه به کمک یکدیگر احتیاج دارند، دوسکاربران با نشر این ویدئو و شعر آن همدیگر را به مهربانی، نوع

  :کنند تا از این بحران جهانی رهایی یابنددعوت می

  بنی آدم اعضای یکدیگرند
  که در آفرینش ز یک گوهرند

   چه عضوی به درد آورد روزگار
  دگر عضوها را نماند قرار

  غمیتو کز محنت دیگران بی
 نشاید که نامت نهند آدمی 

کنند، از او بخاطر اقدام العاده زیبا و بامفهوم سعدی تحسین میبرانی نیز ضمن اینکه کیارا پاپا را برای انتخاب این شعر فوقکار

کنند و برای همه جهانیان و مبتالیان به کرونا آرزوی سالمتی دارند و با امید به اینکه اش با ایرانیان سپاسگذار میزیبایش و همدلی

 .چون ووهان چین بر کرونا غلبه کنند، صلح و آزادی را برای جهان آرزومندندسایر کشورها هم

********* 

 

 های جهانی برای مقابله با کروناسیاستبازان آمریکایی خودخواه، عامل تخریب همکاری
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   پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 اندازه قلم

اکنون که شاهد شیوع کروناویروس در کشورهای مختلف جهان هستیم و ده ها کشور وضعیت اضطراری اعالم کرده اند. 

قابله با این ویروس نیازمند است اما، حمایتگرایی و خودخواهی بعضی سیاستبازان جامعه جهانی به تقویت همکاری برای م

 .آمریکایی تالشهای جهانی برای همکاری در این زمینه را تخریب می کند

، پیتر ناوارو رییس کمیته تجاری کاخ سفید (Columbia Broadcasting System) براساس گزارش سی بی اس آمریکا

د کردن دونالد برای صدور یک فرمان ریاست جمهوری برای بازگشت زنجیره عرضه پزشکی از در تالش برای متقاع

کشورهای دیگر به آمریکا و کاهش اتکا به کشورهای خارجی است. وی قصد دارد با بهانه امنیت کشور همچنان اطالعات 

وحیه انسان دوستی بلکه برخالف فرعی خود از علم اقتصاد را به رهبران آمریکا بفروشد. این کار نه تنها ناقض ر

 .ترین مبانی علم اقتصاد استابتدایی

ها شکل گرفته و نتیجه های برتر هر کشور از نظر داشتن منابع، پس از مدتزنجیره عرضه کنونی جهان برپایه ویژگی

های کی از طریق روشقانون بازار و انتخاب موسسات است. اجبار برای بازگرداندن زنجیره صنایع کاالها و تجهیزات پزش

های ارشد اتاق بازرگانی اداری باعث از بین رفتن کارآیی تولیدی و منافع موسسات می شود. نیل برادلی، یکی از مقام

 .تواند به روند حرکت بین المللی و زنجیره عرضه پزشکی ضرربرساندآمریکا تاکید کرد که خرید کاالهای آمریکایی می

میلیارد دالر را برای خرید  1در روزهای اخیر، دولت آمریکا قصد داشته « یورک تایمزنیو»همچنین براساس گزارش 

حق انحصاری واکسن در حال آزمایش یک شرکتی آلمانی اختصاص دهد، چرا که رهبر آمریکا می خواهد واکسن فقط به 

ته است. رسانه های آلمانی اعالم ها ارائه شود. این خبر مورد تائید هورست سیوفر وزیر کشور آلمان قرار گرفآمریکایی

 .کردند که برنامه آمریکا چهره زشت واشنگتن را به سراسر جهان نشان داد

مارس، وزیران خارجه  20پیشگیری و مهار کروناویروس همانند یک آینه مسئولیت شناسی کشورها را منعکس می کند. 

ناویروس به بحث و گفتگو پرداختند که یکی از جدیدترین چین، ژاپن و کره جنوبی در یک نشست ویدیویی درباره مساله کرو

 .موارد تالش برای همکاری مشترک جامعه جهانی در مقابله با این چالش بزرگ بود

دانند. را بسیار طبیعی و بدیهی می« اول آمریکا» رسد بعضی سیاستبازان آمریکایی، حمایتگرایی و سیاست اما به نظر می

و پیشنهادات ناقض عقل سلیم، قانون و حتی خالف قواعد اخالقی را به رهبران خود، تبدیل به عامل  آنها با ارائه سیاست ها

 .اندهای جهانی برای مقابله با کروناویروس شدهتخریب همکاری

https://ir.sputniknews.com/world/201809073949232-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://ir.sputniknews.com/world/201809073949232-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://ir.sputniknews.com/world/202003196113244-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
https://ir.sputniknews.com/world/202003196113244-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
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یگر امیدواریم که این سیاستبازان بیشتر به قوانین عینی، اخالق و وجدانی احترام بگذارند. در غیر این صورت شعار "بار د

 !بزرگی را به آمریکا بازگردانیم" مایه خنده جهان خواهد شد

********** 

 

 مدیر کل سازمان بهداشت جهانی: افزایش صفر موارد ابتال به کرونا در خاک چین یک پیروزی بزرگ است

GMT+08:00 || 2020-03-20 

09:24:04        cri 

   پست الکترونیکی   چاپ   دتوصیه کنی

 اندازه قلم

 

اسفند در کنفرانس خبری اظهار داشت، چین برای اولین  29مارس/  19تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی 

 .به کروناویروس جدید در خاک داخلی را گزارش داد، این موفقیت بزرگی محسوب می شودبار افزایش صفر مورد ابتال 

درصد کشور و منطقه برنامه آمادگی و برخورد فوری با کروناویرس  70وی خاطر نشان ساخت، در حال حاضر بیش از 

 .درصد کشور و منطقه توان تست آزمایشگاهی را در اختیار دارند 80را تدوین کرده و 

کشور و منطقه ارسال کرده، همچنین یک  68عین حال سازمان بهداشت جهانی تجهیزات محافظت شخصی را به  در

کشور و منطقه منتقل کرده است. برخی تامین کنندگان چینی با سازمان  120هزار کیت تشخیص به  500میلیون و 

 .بهداشت جهانی درخصوص صادر کردن تجهیزات مربوط به توافق رسیده اند

 .دیر کل سازمان بهداشت جهانی کشورهای مختلف را در هر حالت وجود موارد ابتال و یا عدم آن، دعوت به آمادگی کردم

********** 

 

 له داریم؟ویروس کرونا؛ چقدر تا ختم غائله و بازگشت زندگی عادی فاص

 جیمز گاالگر گزارشگر دانش و سالمت 

 21/3/2020 
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 است ۲۰۱۹سرفه یکی از عالئم بیماری کرونای 

هایی که به زندگی روزمره اعمال شود. اماکنی که زمانی پر از شور و زندگی بودند حاال به خاطر محدودیتکار دنیا دارد تعطیل می

 .ها و ممنوعیت سفر و تجمع پرشمارهایی مثل منع آمدوشد، بسته شدن مدرسهاند؛ محدودیتشده به شهر ارواح تبدیل شده

 عادی برگردیم؟ توانیم به زندگیرسد و ما کی میچنین واکنشی به یک بیماری در تاریخ سابقه نداشته اما این وضع کی به پایان می

هفته آتی "ورق را برگرداند" و "ویروس کرونا  ۱۲ تواند ظرفوزیر بریتانیا، معتقد است که این کشور میبوریس جانسون، نخست

 ."را پی کارش بفرستد

 .اما حتی اگر تعداد مبتالیان نیز در سه ماه آینده کاهش پیدا کند، ما همچنان با پایان ماجرا فاصله زیادی خواهیم داشت

 .هاختم این غائله مدت زیادی طول خواهد کشید، شاید حتی سال

تواند در درازمدت ادامه پیدا کند. آسیب اجتماعی و های بزرگی از جامعه نمیفعلی تعطیلی بخشمشخص است که استراتژی 

 .بار خواهد بوداقتصادی چنین کاری مصیبت

 .ها و بازگشت به روال عادیرفت" نیاز دارند، راهی برای برداشتن محدودیتکشورها به "استراتژی برون

 .اما ویروس کرونا قرار نیست ناپدید شود

 .به معنی افزایش مجدد مبتالیان خواهد بود هایی که باعث کاهش شیوع این ویروس شدهبرداشتن محدودیت

رفت و یافتن گوید: "تعیین این استراتژی برونهای مسری در دانشگاه ادینبرا، میگیرشناسی بیماریمارک وولهاس، پروفسور همه

رفت ی است. فقط هم مشکل بریتانیا نیست، هیچ کشوری استراتژی برونراهکاری برای بیرون رفتن از وضع فعلی کار مشکل

 ".ندارد

 .ما با یک چالش عظیم علمی و اجتماعی سر و کار داریم

 :بازار سه راه بیشتر وجود نداردبرای خروج از این آشفته

 واکسیناسیون•

 ابتالی مردم به تعداد کافی و ایجاد مصونیت گسترده•

 در رفتار و جامعهایجاد تغیرات دائمی •

 .شودهر سه راه به کاهش توانایی شیوع این ویروس ختم می

 ماه دیگر ۱۸تا  ۱۲حداقل  -واکسن 

 .واکسن قرار است ما را در برابر بیماری مصون کند تا مبتال نشویم
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ای )جمعی( کار ایمنی گلهدهید. به این درصد افراد جامعه را واکسینه کنید، امکان شیوع مجدد ویروس را کاهش می ۶۰اگر حدود 

 .گویندمی

ای که گذشت، محققان اجازه پیدا کردند قوانین لزوم آزمایش حیوانی دارو در قدم اول را نادیده بگیرند و یکی از این در هفته

 .های آزمایشی را در آمریکا به یک داوطلب تزریق کنندواکسن

سازی رود، اما هیچ تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد و ایمنش میسابقه پیروند کشف واکسن برای این ویروس با سرعتی بی

 .باید در ابعاد جهانی صورت بگیرد

ماه با نخستین واکسن فاصله داریم. تحمل  ۱۸تا  ۱۲شود که حتی اگر همه چیز به خوبی پیش برود، هنوز تخمین زده می

 .درازی کار سختی است سابقه اجتماعی در زمان صلح برای چنین زمانهای بیمحدودیت

 ".سی گفت: "بهتر است منتظر نشستن برای واکسن را استراتژی حساب نکنیم. این کار استراتژی نیستبیپروفسور وولهاس به بی

 

 حداقل دو سال دیگر -مصونیت طبیعی 

ها شود، شدن ظرفیت بیمارستان مدت بریتانیا این است که تا حد امکان موارد ابتال را کاهش دهد و مانع سرریزاستراتژی کوتاه

 .کندنیز افزایش پیدا می های مراقبت ویژه تکمیل شود، مرگاگر ظرفیت بخش

ها را لغو کند، البته تا وقتی که ابتال دوباره افزایش پیدا کند وقتی روند ابتال کاهش پیدا کرد، دولت ممکن است بعضی از محدودیت

 .د نداشته باشدای جز اعمال محدودیت مجدد وجوو چاره

قطعی برای این روند  گوید "تعیین زمانزمان این اتفاق مشخص نیست. دکتر پاتریک واالنس، مشاور علمی ارشد دولت بریتانیا می

 ".ممکن نیست

 .ای منجر شود، چرا که مرتب بر تعداد افراد مبتال افزوده خواهد شدچنین کاری ممکن است ناخواسته به ایمنی گله

ها طول بکشد: "ما داریم از مهار سرایت ته پروفسور نیل فرگوسن، استاد امپلایر کالج لندن، چنین روندی ممکن است سالاما به گف

کنیم که فقط اگر بخت با ما یاری کند، تعداد محدودی به این بیماری مبتال خواهند شد. اگر این کار را دو در ابعادی صحبت می

 ".د کافی از جمعیت به این بیماری مبتال شوند و میزانی از مصونیت در اجتماع شکل بگیردسال ادامه دهیم، شاید نهایتا درص

های کرونای دیگری که عوارضی چون اما پرسشی که وجود دارد این است که آیا این مصونیت ادامه پیدا خواهد کرد؟ ویروس

 .ها مبتال شوندد و مردم شاید بارها در زندگی به آنکننسرماخوردگی عادی دارند، واکنش ضعیفی در سیستم ایمنی بدن ایجاد می

 نبود پایانی مشخص -آلترناتیو 

 ".گوید: "گزینه سوم ایجاد تغییرات رفتاری دائمی است تا بتوانیم روند انتقال را کند کنیمپروفسور وودهاس می

یش گسترده افراد و قرنطینه بیماران اندیشیده در چنین شرایطی بعضی از تمهیدات فعلی شاید باقی بمانند یا تمهیداتی برای آزما

 .شود

ها را ردگیری کنیم. اما های آناما به گفته پروفسور وودهاس، "ما بار اول نیز سعی کردیم موارد ابتال را زود کشف کنیم و تماس

 ".جواب نداد



172 
 

 .های دیگر کمک کندتژیتواند به استرارا درمان کنند می ۲۰۱۹ساخت داروهایی که با موفقیت بیماری کرونای 

 .تواند مانع انتقال ویروس به دیگران شودتجویز سریع این داروها در پی بروز عالئم می

های مراقبت ویژه برداشته شود. این کار ها است تا فشار از روی بخشهای عمومی بیمارستانراه دیگر درمان بیماران در بخش

 .های مجدد را به تعویق بیاندازندا افزایش دهند و اعمال محدودیتکند ظرفیت درمانی خود ربه کشورها کمک می

 :رفت پرسیدم. پاسخ داداز پروفسور کریس ویتی، مشاور پزشکی ارشد دولت بریتانیا، درباره استراتژی برون

کوتاهترین رفت از این وضع است و امید همه ما این است که در های برونمشخص است که در درازمدت واکسن یکی از راه"

 ".زمان ممکن چیزی پیدا شود. علم در نهایت پاسخی پیدا خواهد کرد

********** 

 

 قرار گرفت  یدر آستانه ورشکستگ یعربستان سعود

  18:57 - 1399فروردین  1جمعه  

 

انتقام  ه،یروس اش با یبه خاطر جنگ نفت یکه عربستان سعود ستی" حاکسیپرا لی"او ینفت ینترنتیا گاهیمنتشره توسط پا گزارش

قرار  یسرسام در آستانه ورشکستگ یکرونا،  با سرعت روسیو وعیو ش یکشور از شاهزادگان سعود نیا عهدیمحمد بن سلمان ول

 گرفته است. 

 

 یعربستان سعود – العالم

تواند باعث  یهر بشکه م یدالر برا 30نفت به کمتر از  متیو کاهش ق هیبا روس یسعود یکرد: جنگ نفت حیگزارش تصر نیا

 کشور شود. نیا یارز ریو تمام شدن ذخا یعربستان سعود یورشکستگ

درون خاندان حاکم کامال  یحساب ها هیکرونا و تصف روسیو وعیهمزمان با ش یاقتصاد عربستان سعود یورشکستگ یها نشانه

که از آن  یپرداخت که البته تنها کسگزاف به خاطر آن خواهد  ییبها اضیمعتقدند که ر یآشکار شده و تمام کارشناسان اقتصاد

 .کاستیمرجمهور آ سییبرد دونالد ترامپ ر یسود م

به نفع محمد بن  زین یداخل یحسابها هیبه نفع ترامپ بوده و تصف هیبا روس یعربستان سعود یکارشناسان افزودند که جنگ نفت نیا

 است. یورشکستگبه طرف پرتگاه  یعربستان سعود افتنیآن سوق  جهیسلمان است اما نت

را مجبور به برداشت از صندوق  یسعود میرژ ،یاقتصاد یورشکستگ نیباره نوشت: ا نی" در امیقد یپلماسی"د ینترنتیا گاهیپا

سابقه در عربستان  یو تورم ب یاقتصاد دیکرونا به رکود شد وعیو استقراض با بهره باال خواهد کرد که همراه با ش یارز رهیذخ

ورشکسته خواهد شد  گریآل سعود تا شش ماه د ابد،ین شیافزا یآت ینفت در ماهها متیق کهیتلذا در صور دیمخواهد انجا یسعود

 باشد. یکاف ،یخاندان سعود یو بپاش ها زیبر یتواند برا یدالر نم 20 یکه نفت بشکه ا ژهیبه و

درصد به فروش نفت  85 یتصاد عربستان سعوداق کهیدرصد به نفت وابسته است در حال 35فقط  هیافزود: اقتصاد روس گاهیپا نیا

 لیدل نیبه هم ستیاز آنان ن شتریب یلیجهان بوده و خ یکشورها گریمشابه د هیروس یاستخراج نفت برا نهیهز نیاست همچن یمتک

سته ورشک هیاش با روس یدر صورت ادامه جنگ نفت یکند اما عربستان سعود یضرر نم داننفت چن متیآمدن ق نییاز پا هیروس

 خواهد شد.

درصد و  34کشور  نیدر ا یکاریکه نرخ ب لیدل نیپاشد به ا یاز هم م ینوشت: اقتصاد سعود زی"احرار نجران" ن ینترنتیا گاهیپا

و  یعدالت یکشور ادامه دارد که علت آن ب نیبودجه ا یبزرگ ورشکسته شده اند و کسر یدرصد است، شرکت ها 25فقر در آن 

 نفت جهان را به باد داده است. دکنندهیتول نیدالر از پول بزرگتر اردهایلیاست که تاکنون م منیجنگ بن سلمان در 

********* 
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 رسانده است  تیبا انسان تیاز ضد یسابقه ا یخود را به سطح ب یفشار حداکثر استیس دی: کاخ سففیظر

  19:04 - 1399فروردین  1جمعه  

 

 دهیبودن رس یاز ضدبشر یدیبه سطح جد رانیا هیعل کایآمر یهااستیاطرنشان کرده سخ یتریتوئ امیپ کیدر  رانیخارجه ا ریوز

 است. 

 

 یاسی/ س رانی_ ا العالم

 حیتصر ییکایآمر یهاکه به نقل از مقام یسیرسانه انگل کی تریامروز چهارشنبه به ت رانیخارجه ا ریوز ،«فیظر محمدجواد»

 واکنش نشان داد. شودینم رانیا هیعل کایآمر یهامیکرونا باعث کاهش تحر وعیکرده بود ش

نجات نخواهد  هامی: کرونا شما را از تحررانیبه ا کایآمر»گزارش نوشته بود:  کی تریامروز در ت ترزیرو یسیانگل یخبرگزار

 استیکه گفت س اشاره کرده بود رانیدر امور ا کایدولت آمر ژهیو ندهی، نما«هوک انیبرا»رسانه در ادامه به سخنان  نیا« داد.

 .افتیخواهد  هادام رانیا هیعل یفشار حداکثر

 یرانیمتحده، شادمانه از کشتن شهروندان ا االتیمنتشر کرده و نوشته است: " دولت ا ترزیخبر رو تریاز ت یعکس تریدر توئ فیظر

 تیاز ضد یسابقه ا یسطح بخود را به  یفشار حداکثر استیس دی. کاخ سفکندیدر نوروز و شروع سال نو ما، احساس غرور م

 یخواهد بود ول یشگیهم یشما سبب بدنام استیمتحده: س االتیخطاب به ا رانیا امیاست. پ هها رساندانسان اتیو ح تیبا انسان

 نخواهد شد." میتسل رانیا

********* 

 

 + عکس  کینزد یترامپ از نما یساز سخنران هیحاش برگه

  18:03 - 1399فروردین  1جمعه  

 

 .دیکن یرا مشاهده م کینزد یترامپ از نما یسخنران از برگه یریتصو
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 داشته است. یپکن را در پ یکه واکنش منف یکرده؛ موضوع دایپ رییتغ «ینیچ» روسیکرونا به و روسیو عبارت

 کایآمر - العالم

******** 

 

 هشدار داد  منیانتقال کرونا به  یبرا یانصارهللا درباره تالش ائتالف سعود

  16:46 - 1399فروردین  1جمعه  

 

 نیحاضر در ا یکشورها من،یکرونا به  روسیانتقال و یبا اشاره به تالش ائتالف عربستان برا منیجنبش انصارهللا  یسخنگو

 مسئله عنوان کرد.  نیائتالف را مسئول ا

 

 منی - العالم

 نیو ائتالف ا یعربستان سعود دی نسبت به تجاوز جدجنبش انصارهللا یو سخنگو منیمذاکره کننده  ئتیه سیعبدالسالم، رئ محمد

 هشدار داد. منیمردم  هیکشور عل

 یاگسترده یبه خاطر تداوم تجاوز، محاصره، ممانعت ]از ارسال[ غذا و دارو، قحط»خود نوشت که  تریدر صفحه توئ عبدالسالم

 «.به وجود آمده است منیدر 

 کرده است. دایپ وعیش من،یدر  رداریواگ هایماریب ریوبا و سا یماریب ،یسعود کرد که به خاطر تجاوزات ائتالف دیتأک یو

 «.رقم بزند یدیتجاوز جد من،یندارد که با انتقال کرونا به  ییمسائل است، ابا نیا یکه عامل تمام یکس»ادامه داد:  یمنیمسئول  نیا

مسئله خواهند  نیا یمتجاوز مسئول اصل یرخ دهد، کشورها یقاتفا نیچن -نکرده یخدا–اگر »خاطر نشان کرد:  انیدر پا عبدالسالم

 «.بود

کرونا برگزار کردند.  روسیرا با موضوع و یکشور، نشست نیا تختیشامگاه گذشته در صنعاء پا یمنیارتباط، مسئوالن  نیهم در

 یفراهم ساخت تمام امکانات براکرونا و  روسیمقابله با و یبرا رانهیشگیاقدامات پ شیافزا تیاهم»نشست، بر  نیحاضران در ا

 کردند. دیتأک« مسئله نیا

اعزام کرده که باعث  منی یحدود چهار هزار نفر به مرزها ،ینشست گفت که عربستان سعود نیدر ا منی رینخست وز معاون

 یر درمانو کاد یپزشک زاتیبا کمبود تجه من،یاست که  یدر حال نیشده است. ا منی ینیزم یدر گذرگاهها یادیازدحام ز

 روبروست.

 دیعنوان و تأک منیکرونا به  روسیعربستان را مسئول وارد کردن و ژهیبه و یحاضر در ائتالف متجاوز سعود یکشورها یو

 هستند. روسیو نیکشور، را مسئول انتقال ا نیکرد که مزدوران وابسته به ا

عبد ربه منصور »قصد داشت  اضیرا آغاز کرد. ر منیحمله به ملت  ،یائتالف لیبا تشک 1394سال  نیاز فرور یسعود عربستان

 است. اوردهیبه دست ن یتیموفق چیرا به قدرت بازگرداند که تا کنون ه منی یو مستعف یفرا یجمهور سیرئ «یهاد

هزار از صد شیفرانسه و آلمان آغاز کرد که تا کنون ب س،یانگل کا،یآمر تیتجاوز خود را با مشارکت امارات و با حما عربستان

 اند.نفر بر اثر آن کشته شده و هزاران خانواده آواره شده

 منینابسامان مردم  تیدهنده از وضعتکان یسرخ آمار بیصل یالمللنیب تهیگزارش شده است که کم میوخ یابه اندازه منی تیوضع

 خوردن ندارند. یبرا یزیکشور، چ نی% از مردم ا65کرد که  دیارائه و تأک

 فارس

********** 
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 + ویدئو  مقایسه ای بر رفتار ایرانیان متین و غربی های خشمگین در فروشگاه ها پس از کرونا

© Sputnik  

 گزارش و تحلیل

 دریافت لینک کوتاه (20.03.2020 22:57به روز شده 21:23 20.03.2020)

 سمیرا اسماعیلی ,مارینا الشعالنتهیه شده توسط 

  :موضوع

 )555 (ویروس کرونا در جهان 

 

خبرنگار اسپوتنیک با قدم زدن در خیابان های تهران مشاهداتی از تاثیرات ویروس کرونا بر زندگی مردم و جشن نوروز را تهیه 

  .نموده است

با شروع همه گیری کروناویروس، زندگی مردم کشورهای مختلف جهان دستخوش تغییرات بزرگی شده است. نوروز در ایران 

در  19کشور شباهتی به بهار سال های گذشته ندارد. تا نخستین روز بهار شمار مبتالیان به ویروس کووید  پس از ورود کرونا به

نفر رسیده است که موجب گردید ایرانیان ترجیح دهند در منزل بمانند و دید و  1433نفر و تعداد فوت شدگان به  19644ایران به 

 بازدید نوروزی را انجام ندهند.

با چه مشکالتی رو به رو شده  کرونا یک در روز اول عید به خیابان های تهران می رود تا ببیند ایرانی ها پس ازخبرنگار اسپوتن

 اند. چه نوع مواد غذایی و بهداشتی در ایران نایاب یا کمیاب شده است و این بحران را با کشورهای دیگر مقایسه نموده است.

 

 مغازه میوه فروشی در ایران

بهداشتی و خوراکی من جمله: دستمال در این آمارگیری، برخی افراد که در کشورهای مختلف زندگی می کنند از کمبود اقالم 

توالت، آرد، ماکارونی، گرچکا )دانه ای شبیه به برنج و عدس که در روسیه رشد می شود(؛ مرغ، شیر و گاها سبزیجات شکایت 

https://ir.sputniknews.com/opinion/
https://ir.sputniknews.com/authors/marina_alshalan/
https://ir.sputniknews.com/authors/marina_alshalan/
https://ir.sputniknews.com/authors/samira_esmaily/
https://ir.sputniknews.com/authors/samira_esmaily/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
https://ir.sputniknews.com/app/article/ir.sputniknews.com/opinion/202003206116043-مقایسه-ای-بر-ایرانیان-متین-و-غربی-های-درنده-در-فروشگاه-ها-پس-از-کرونا--ویدئو-/
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انیان دارند، اما این مواد غذایی در قفسه فروشگاه های ایران دیده می شود. در حالیکه برخی می گویند که به علت عدم درآمد ایر

در ماه پایانی سال قدرت خرید مردم پایین آمده است. می توان گفت که در اروپا موضوع فرق کرده است و مردم قفسه های 

  فروشگاه ها را یک شبه خالی کردند.

رییجوانا ما در ایاالت متحده آمریکا یا اروپا مردم از بیم شیوع ویروس کرونا به کارهای عحیب مانند خرید هرچه بیشتر سالح یا

 دست زدند:

بر اساس پرسشنامه آماری که توسط اسپوتنیک از ایرانیان گرفته شده است، در ایران برخالف برخی کشورهای اروپایی، آمریکا 

اقالم مواد غذایی و میوه جات در فروشگاه ها به فروش می رسد و مردم مشکلی در خرید اقالم غذایی خود ندارد. اگر چه برخی 

 من جمله ماسک، دستکش، مایع ضدعفونی کننده و الکل به سختی پیدا می شود. بهداشتی

عید در خیابان های تهران با چندین فروشگاه مصاحبه انجام شد که اکثر فروشندگان اعالم نمودند  در میان قدم زدن در روز اول

که در مغازه ها همه چیز پیدا می شود، ممکن است که برخی اقالم چون ماکارونی و آرد و مایع ضد عفونی کننده )وایتکس( در 

د. میوه فروشی نیز در شرق تهران می گوید که قیمت موز، لیمو مغازه ها به سرعت بیشتر از دیگر اقالم خوراکی به فروش برس

شیرین، لیمو، زنجفیل در ماه گذشته بسیار باال رفته است. اما در اروپا مردم از ترس کرونا با هجوم به مغازه ها برخی قفسه ها 

  د تا دیگران نتوانند خرید کنند.را خالی کردن

در یک محله و سر زدن به چندین داروخانه می توان ماسک پیدا نمود، اما محدودیت فروش در ایران، در داروخانه ها نیز با گشتن 

 عدد ماسک تهیه کند. 20سه عدد برای هر نفر وجود دارد، این طور نیست که یک فرد بتواند همزان 

ب در سوپری های تهران در این میان توجه شما را در مصاحبه اسپوتنیک با یکی از کسبه ها در خصوص لیست مواد غذایی کمیا

 توجه می نماییم.

در آماری که توسط اسپوتنیک از کاربران شبکه های اجتماعی گرفته شده است به ترتیب می تواند مواد کمیاب در فروشگاه ها و 

را بدین ترتیب نامید: دستکش، الکل، ماسک، آرد، ماکارونی و گاها حبوبات و داروهایی که به نام ضد کرونا  داروخانه های ایران

بخرند، بلکه این اقالم زودتر از دیگر مواد غذایی و به فروش می رسند. این بدان معنی نیست که ایرانیان نمی توانند آنها را 

 بهداشتی به فروش می رسد.

از سوی دیگر، اسفند ماه با حضور کرونا موجب ایجاد اختالل در مشاغل شده است زیرا بسیاری از مردم مغازه ها و فروشگاه 

در این میان، عمو فیروز "مردی با لباس قرمز که  ها، رستوران و کافه ها را بسته اند تا از شیوع بیشتر کرونا جلوگیری نمایند.

صورت خود را با ذغال سیاه می کند و با خواندن آوازهای نوروزی شادی را برای مردم نغمه می سراید" نیز دچار مشکل 

کند و اقتصادی شده اند. توجه شما به صحبت های پسر کوچکی که به عنوان عمو نوروز در روزهای پایانی سال کسب درامد می 

 این موضوع که "کرونا" مقصر کسادی بازارش هست به گفتگو نشسته ایم.

در مجموع می توان گفت که اگر چه میزان مبتالیان و فوت شدگان به ویروس کرونا در ایران کم نیست، اما مردم ایران محکم 

انتشار عکسی در توئیتر و با اشاره به وجود دستمال ایستاده اند و پانیک یا ازدحام ایجاد نکرده اند، به عنوان مثال سفیر انگلیس با 

کاغذی در فروشگاه های ایران اعالم می کند: آن چیزی که شما نگران آن هستید در یک روز معمولی خرید در ایران به راحتی 

 یافت می شود.

 

https://ir.sputniknews.com/app/article/ir.sputniknews.com/world/202003206116036-شمار-قربانیان-کروناویروس-در-ایتالیا-رکورد-روزانه-را-شکست/
https://ir.sputniknews.com/app/article/ir.sputniknews.com/world/202003206116036-شمار-قربانیان-کروناویروس-در-ایتالیا-رکورد-روزانه-را-شکست/
https://ir.sputniknews.com/app/article/ir.sputniknews.com/world/202003206116036-شمار-قربانیان-کروناویروس-در-ایتالیا-رکورد-روزانه-را-شکست/
https://ir.sputniknews.com/app/article/ir.sputniknews.com/us/202003206115959-خود-قرنطینگی-بیش-از--نظامی-و-کارمند-ستاد-فرماندهی-اروپایی-ایالات-متحده-/
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 فاظت کند.در حالی که در خود انگلیس پلیس در فروشگاه ها مجبور است از کاغذ توالت با سالح گرم ح

 

 

________ 

 

 نگهبان دستمال توالت با سالح گرم در انگلیس

********** 
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 وزارت امور خارجه چین: آمریکا باید در رفتار خود تجدید نظر کند

GMT+08:00 || 2020-03-20 

21:46:21        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

فروردین( در پکن گفت: اظهارات مبنی بر نابرابری  1مارس ) 20گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه 

ها ه رسانه های چینی در آمریکا نشانگر تعصب ایدئولوژیک دیرینه آمریکاییتدابیر بازدارنده چین در برابر اقدامات آمریکا علی

است. چین امیدوار است که آمریکا به طور جدی در رفتار خود تجدید نظر کند و ویروس سیاسی تعصب ایدئولوژیک را از بین 

ر نشست خبری هفتگی خود در پاسخ ببرد و سیاهنمایی و حمله به حزب کمونیست چین و رسانه های چینی را خاتمه دهد. وی د

  :به پرسش خبرنگاران گفت

از اولین روز برقراری روابط سیاسی چین و آمریکا، آنها به خوبی می دانستد که چین یک کشور سوسیالیستی و تحت رهبری 

رسانه های چین  حزب کمونیست است. از اولین روز ایجاد شعبه رسانه های چین در آمریکا، آنها به خوبی رویکرد و خط مشی

سال گذشت، رهبری حزب کمونیست چین همچنان اساسی رکن سوسیالیسم ویژه چین است.  40را می دانستند. با گذشت بیش از 

تابعیت رسانه های چین نیز همواره تغییر نکرده است. چه شده که آمریکا در چند وقت اخیر همواره با اشاره به حزب کمونیست 

کنند و با این بهانه علیه ب با مردم چین را دارد؟ چرا آمریکا از تابعیت رسانه های چین سواستفاده میقصد تخریب رابطه این حز

 اند؟ کنند و دستور به اخراج خبرنگاران چینی دادهای چین در آمریکا اقدام مینهادهای رسانه

ز باید به نظام سیاسی چین احترام بگذارد. اگر وی تاکید کرد که چین قصد ندارد نظام سیاسی آمریکا را تغییر دهد و آمریکا نی

کند به برتری نظام خود و پیروزی نهایی دموکراسی غربی اطمینان دارد، چرا از حزب کمونیست آمریکا همانگونه که ادعا می

  !ترسد؟های چین میچین و رسانه

*********** 

 

 واکنش چین به انتقادات آمریکا از وضعیت مقابله با کرونا
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مارس در پکن گفت که ادعاهای مربوط به تالش چین برای جلوگیری  20 گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه

شود بی اساس است و هدفی جز تخریب را از اطالع رسانی در مورد شیوع ویروس کرونا که از سوی برخی کشورها مطرح می

  .کنددنبال نمی

نظور پنهان کردن اطالعات مربوط به شیوع چندی پیش، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که دولت چین به م

کرونا خبرنگاران آمریکایی را اخراج کرد. پیش از این نیز مقامات آمریکایی بارها گفته بودند که چین اخبار مربوط به وضعیت 

های ه رسانهکند. گنگ شوانگ در این مورد اظهار کرد که اقدامات چین علیمقابله با کرونا را به صورت شفاف و باز منتشر نمی

های چین در آمریکا یک اقدام دفاعی قانونی و عادالنه بود. ادعاهای مربوط به دلیل رسانهآمریکا، واکنش متقابل علیه سرکوب بی

اساس است و هدفی جز تخریب را رسانی در مورد وضعیت شیوع ویروس کرونای جدید به جهان بیتالش چین برای عدم اطالع

  :سخنگو گفتکند. این دنبال نمی

دهد؟ آیا تالش برای جلوگیری از انتشار اطالعات مربوط خبرنگار چینی از سوی آمریکا چه منطقی را نشان می 60اخراج  "

شود و از گزارش دانست که شیوع کرونا در این کشور وارد یک مرحله جدید میکرونا بوده است؟ آیا آمریکا از یک ماه قبل می

ترسید؟ هدف غیرقابل توضیح آمریکا از اخراج خبرنگاران چینی چه بود؟ بعد از شیوع کرونا، آیا های گروهی چین میرسانه

رسانی شفاف را در پیش گرفت و اطالعات مربوط به بیماری را در اختیار همه کشورها گذاشت. اگر آمریکا آمریکا رویکرد اطالع

شود مثل چین از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی آیا حاضر می رسانی شفاف است،کند به دنبال اطالعهمانگونه که ادعا می

  "المللی پاسخ دهد؟دعوت کند به این کشور بروند و به سواالت جامعه بین
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گنگ شوانگ تاکید کرد که بعد از شیوع ویروس کرونای جدید، چین با برخورد علنی، شفاف و مسئولیت پذیری، اقدامات همه 

رد و اکنون نیز به ثمرات مهمی رسیده است. برای مقابله جهان با کرونا زمانی ارزشمندی را در اختیار جانبه و جدی را اتخاذ ک

  ..المللی قرار گرفتجهان گذاشت و سهم مثبت چین در این راه نیز مورد تأیید کامل، ارزیابی عالی و تقدیر عمومی جامعه بین

تنها هیچ گونه تالشی برای بر عهده گرفتن مسئولیت و در پیش گرفتن اقدامات این سخنگو افزود، در مقابله با کرونا، آمریکا نه 

المللی برای های بینگیری همکاریمثبت برای جلوگیری از شیوع این ویروس در خاک خود انجام نداده بلکه از کمک به شکل

 .کندمقابله با این ویروس نیز خودداری می

********** 

 

 های جهانی برای مقابله با کروناخواه، عامل تخریب همکاریسیاستبازان آمریکایی خود

GMT+08:00 || 2020-03-20 

19:51:05        cri 
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اکنون که شاهد شیوع کروناویروس در کشورهای مختلف جهان هستیم و ده ها کشور وضعیت اضطراری اعالم کرده اند. جامعه 

جهانی به تقویت همکاری برای مقابله با این ویروس نیازمند است اما، حمایتگرایی و خودخواهی بعضی سیاستبازان آمریکایی 

  .کاری در این زمینه را تخریب می کندتالشهای جهانی برای هم

، پیتر ناوارو رییس کمیته تجاری کاخ سفید در تالش (Columbia Broadcasting System) براساس گزارش سی بی اس آمریکا

برای متقاعد کردن دونالد برای صدور یک فرمان ریاست جمهوری برای بازگشت زنجیره عرضه پزشکی از کشورهای دیگر به 

کاهش اتکا به کشورهای خارجی است. وی قصد دارد با بهانه امنیت کشور همچنان اطالعات فرعی خود از علم اقتصاد  آمریکا و

  .ترین مبانی علم اقتصاد استرا به رهبران آمریکا بفروشد. این کار نه تنها ناقض روحیه انسان دوستی بلکه برخالف ابتدایی

ها شکل گرفته و نتیجه قانون ی برتر هر کشور از نظر داشتن منابع، پس از مدتهازنجیره عرضه کنونی جهان برپایه ویژگی

های اداری باعث بازار و انتخاب موسسات است. اجبار برای بازگرداندن زنجیره صنایع کاالها و تجهیزات پزشکی از طریق روش

های ارشد اتاق بازرگانی آمریکا تاکید کرد که از بین رفتن کارآیی تولیدی و منافع موسسات می شود. نیل برادلی، یکی از مقام

  .تواند به روند حرکت بین المللی و زنجیره عرضه پزشکی ضرربرساندخرید کاالهای آمریکایی می

میلیارد دالر را برای خرید حق  1در روزهای اخیر، دولت آمریکا قصد داشته « نیویورک تایمز»همچنین براساس گزارش 

ها آزمایش یک شرکتی آلمانی اختصاص دهد، چرا که رهبر آمریکا می خواهد واکسن فقط به آمریکایی انحصاری واکسن در حال

ارائه شود. این خبر مورد تائید هورست سیوفر وزیر کشور آلمان قرار گرفته است. رسانه های آلمانی اعالم کردند که برنامه 

  .آمریکا چهره زشت واشنگتن را به سراسر جهان نشان داد

مارس، وزیران خارجه چین،  20شگیری و مهار کروناویروس همانند یک آینه مسئولیت شناسی کشورها را منعکس می کند. پی

ژاپن و کره جنوبی در یک نشست ویدیویی درباره مساله کروناویروس به بحث و گفتگو پرداختند که یکی از جدیدترین موارد 

  .ه با این چالش بزرگ بودتالش برای همکاری مشترک جامعه جهانی در مقابل

دانند. آنها با را بسیار طبیعی و بدیهی می« اول آمریکا» رسد بعضی سیاستبازان آمریکایی، حمایتگرایی و سیاست اما به نظر می

ارائه سیاست ها و پیشنهادات ناقض عقل سلیم، قانون و حتی خالف قواعد اخالقی را به رهبران خود، تبدیل به عامل تخریب 

  .اندهای جهانی برای مقابله با کروناویروس شدهاریهمک

امیدواریم که این سیاستبازان بیشتر به قوانین عینی، اخالق و وجدانی احترام بگذارند. در غیر این صورت شعار "بار دیگر بزرگی 

 !را به آمریکا بازگردانیم" مایه خنده جهان خواهد شد

******** 

 

 :کایمردم آمرخطاب به  یامیجمهور در پ سیرئ

  21:58 - 1399فروردین  1جمعه 
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منابع  تیو محدو ینظام پزشک فیکه موجب تضع استیشود/ هرگونه س اهیس کایآمر خیاوراق تار نیاز ا شینگذارند ب کایآمر ملت

به  یتیموفق گاهچیه میو تحر یکرونا دارد/ دشمن روسیبر روند مبارزه با و میمستق ریشود، تاث رانیبحران در ا تیریدر مد یمال

 همراه نداشته و نخواهد داشت 

 طیدانست و هشدار داد که در شرا یجهان «فهیوظ» کیرا  19-دیشکست کوو کا،یخطاب به مردم آمر یامیجمهور در پ سیرئ

 یانهو خصما نانهیکوته ب استیندارند و هر س یو لندن و واشنگتن فاصله چندان سیتهران و پار ،یخطرناک جهان «یریهمه گ» کی

بر روند مبارزه با  میمستق ریشود، تاث رانیبحران در ا تیریدر مد یمنابع مال تیوو محد ینظام پزشک فیکه بخواهد موجب تضع

 کشورها خواهد داشت.  ریدر سا «یریهمه گ» نیا

 

 یاسی/ س رانی_ ا العالم

از  یادیموجب شده است افراد ز کایدولت آمر یها میتحر نکهیا انیبا ب امیپ نیدر ا یحسن روحان نیاالسالم و المسلم حجت

و چه در  روس،یبار هم چه در برابر و نیا رانیکار و درآمد خود را از دست بدهند، گفت: ملت ا ،یسالمت رانیا یشهروندان عاد

ند آورد و از و مقاومت دوام خواه یبا سربلند کا،یآمر یدولت کنون یراهبرد فشار حداکثر وظالمانه  یها استیو س میبرابر تحر

 اتیآنان، و با مال یظالمانه به نام آنان، با را یفشارها نیکه ا رندیپذیم کایمردم آمر ایروزگار سخت عبور خواهند نمود اما آ نیا

 شود؟ لیتحم رانیآنان بر مردم ا

برآورد و از او  ادیلند فرب یبا صدا کایبر سر دولت امر کای" اکنون زمان آن است که ملت امر نکهیبر ا دیجمهور با تاک سیرئ

 خواست کایشود"، از مردم آمر اهیس کایآمر خیاوراق تار نیاز ا شیب دیپاسخ بخواهد. نگذار

 به همراه نداشته و نخواهد داشت. یتیموفق چگاهیه میو فشار و تحر یرا آگاه کنند که دشمن کایخود در کنگره آمر ندگانیو نما دولت

 رح است:ش نیجمهور به ا سیرئ امیپ متن

 

 میهللا الرحمن الرح بسم

 یی. در روزهاآورمیبه نگارش درم کایخطاب به ملت آمر ران،ینامه را به نام ملت بزرگ ا نیا ،یرانیمناسبت نوروز و سال نو ا به

 مورد انتید ای تیجنس ت،ی، فارغ از نژاد، مل«نوع انسان» تیموجود یکرونا موجب شده است سالمت و حت روسیکه گسترش و

 شود. دهیشیاند شتریب یمشترک و اصول انسان یتا بر سر دردها است یمناسب تیموقع رد؛یقرار گ دیتهد

بشر از سالمت تا  اتیوجوه ح یکه به لحاظ همه یا ندهیبرند. آ یبه سر م ندهیو هراس نسبت به آ میهمه انسان ها در ب امروز

 شیپ رقابلیاندازه نامطمئن و غ نیقرار گرفته و هرگز به ا دیتهددر معرض  یو سبک زندگ یروابط اجتماع یکسب و کار و حت

 نیهمه انسان ها است. "دفاع ب یو قلب یروح یکیدر گرو نزد ،یمبارزه احتماال طوالن نیا درما  تیموفق نایقینبوده است.  ینیب

 «تیسربازان بشر»مختلف،  یتش هانخواهد شد. امروز، برخالف سربازان ار روزیهمه انسان ها پ یهمراه ی" نوع بشر بیالملل

و به  دهیپوش دیسپ یجامه نیدر سراسر کره زم کشور، کیو بدون تعلق به  رنگیرنگ، بلکه ب کیسان و  کی یبا رزم جامه ا

 کیرزم مشترک، همه ما در  نیدر حال مبارزه با آن هستند. در ا یو از خودگذشتگ یاند و با فداکاررفته تیجنگ دشمن بشر

برخالف  که ی. دشمن مشترکمیمرگبار هست روسیو نیا یعنینوع انسان بر دشمن مشترک  یروزی. همه ما خواهان پمیستجبهه ه

 یوجود ندارد. جا تیبشر یآن و اثر مخرب آن برا فیآن، تعر تیدر خصوص ماه یاختالف نظر چیه گریموضوعات د یبرخ

صدام بوده و زن و مرد  روسیبدتر از و میرژ یمورد هجوم نظام انریکه مردم ا یدر آن زمان کا،یتاسف است که دولت وقت آمر

بعد که  یکرد. اگرچه چند یآن جالد در امان قرار نداشتند، به او کمک م یسالح ها ند( از گزیعراق ی)و حت یرانیو کودک ا

که گروه  یانشد. در زمانهدرس باعث عبرت  نیشد، اما ا شیمتوجه اشتباهات خو کایدولت آمر افت،یادامه  میتجاوزات آن رژ

با  کایآمر یخود قرار داده است، دولت کنون تکارانهیو اعمال جنا یرا دستخوش افکار افراط انهیداعش منطقه خاورم یستیترور

 یستیگروه ترور نیا میبزرگ تقد یا هیداعش، هد یو جهان پهلواِن نابود تکار،یگروه جنا نیفرد در مبارزه با ا نیترور موثرتر

 سمیترور نیتررحمانهیکرونا هم شده اند، تحت ب روسیاز هجوم و یناش یعالوه بر بحران جهان ران،یکه مردم ا زی. اکنون نکرد

خود بردارد  یفشار حداکثر یمنیاهر استیدست از س ستیهمچنان حاضر ن کایاند، دولت آمرقرار گرفته خیدر تار کایآمر یاقتصاد

اقدام  کصدیاز  شیاز برجام تاکنون ب یرقانونیمتحده پس از خروج غ االتیشتافته است. دولت ا روسیو یاریبه  میو با تداوم تحر

 جهیرا هدف گرفته و در نت رانیا یمال-ینظام اقتصاد یاصل یاعمال کرده است که مشخصا بخش ها رانیمردم ا هیعل یمیتحر

 یادیموجب شده است افراد ز کایدولت آمر یها میه است. تحروارد آمد رانیبه اقتصاد و مردم ا میدالر خسارت مستق اردیلیصدها م

ها موجب شده است توان  میهمه، تحر نیخود را از دست بدهند، و حال افزون بر ا رآمدکار و د ،یسالمت رانیا یاز شهروندان عاد

 ا جان خود را از دست بدهند.ه میتحر نیاز هموطنان ما به علت ا یبرخ یو حت ابدیکاهش  زین روسیدر مبارزه با و رانیمردم ا
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 کا،یآمر ملت

 ندهیاز آ یو طعم تلخ نگران دیقرار گرفته ا ریو جهانگ رانگریو روسیو نیهمانند همه مردمان جهان، خود در معرض خطر ا شما

از  کایرموجب نشده است که مردمان قاره آم انوسیدو اق انیبار، محصور بودن در م نی. ادیاتان را حس کرده زانیخود و عز

 نیممکن است که همه کشورها در ا یتنها زمان روسیدر جنگ با و یروزیکه پ میدانیو م دیدانیبه دور باشند. م دیخطر و تهد

 یو رنجور یشدن است که خوشبخت یسکه جهان گرید یرو نینماند. ا یباق روسیکشور آلوده به و کی یشوند و حت روزینبرد پ

 کیمبنا  نی" بر اکرندیپ کی یآدم اعضا یکه "بن دسرو شیقرنها پ یسعد میحک رانیا یه شاعر ملاند. چنان کشده یهر دو جهان

کشور و  کیموجب شود که  تواندینم یوارید چیه ،یمرز چیه بیترت نیبد کند؛یم ماریمشترک را ب کریپ نیعضو رنجور، کل ا

 بازگشت آن در امان بماند. ایو  روسیملت از گزند و کی

ندارند  یو لندن و واشنگتن فاصله چندان سیتهران و پار ،یخطرناک جهان «یریهمه گ» کی طیدهم که در شرا یار مهشد نجانبیا

 رانیبحران در ا تیریدر مد یمنابع مال تیو محدو ینظام پزشک فیکه بخواهد موجب تضع یاو خصمانه نانهیکوته ب استیو هر س

 کیکلمه  یواقع یبه معنا 19-دیکشورها خواهد داشت. کوو ریدر سا «یریه گهم» نیبر روند مبارزه با ا میمستق ریشود، تاث

 است. یجهان «فهیوظ» کیهمه کشورها است و شکست آن  یبرا یموضوع مرگ و زندگ

 یو جنگ افروزان زانیدر برابر هجوم خونر انیرانیها، امقاوم بوده اند و هستند. در طول هزاره خیالبته درطول تار رانیا مردم

و فرهنگ و تمدن کشور خود  خیاند و تارمانده یاند و باقاز وبا تا طاعون دوام آورده یعیطب یایتا صدام، و در برابر بال زیچنگ از

دولت  یظالمانه و راهبرد فشار حداکثر یها استیو س میو چه در برابر تحر روس،یبار هم چه در برابر و نیااند. را حفظ کرده

 روزگار سخت عبور خواهند نمود. نیو مقاومت دوام خواهند آورد و از ا یدبا سربلن کا،یآمر یکنون

شود؟  لیتحم رانیآنان بر مردم ا اتیآنان، و با مال یظالمانه به نام آنان، با را یفشارها نیکه ا رندیپذیم کایمردم آمر ایآ اما

مدارس و  ،یمذهب یهاارتگاهیکن و زاما ،یعموم یجشن ها ،یمسابقات ورزش یلیموجب تعط روس،یضرورت مبارزه با و

و ظلم  میفشار و تحر ،یازمانه نیدر چن یکه حت ستین بیدر جهان شده است. عج یاریبسها، و کسب و کارها و مشاغل دانشگاه

 را؟ یرفتار ضد حقوق بشر نیا ای میبشر دوستانه را باور کن یکمک ها ینشود؟ ما ادعا لیتعط

روز  ینوروز )به معنا ،یرانیا یسال نو گر،یکشور د 12از  یبه همراه مردمان انیرانیماه( ا نیدفرور کمیمارس ) ستمیروز ب در

 ینگاه انسان یباشد برا یآغاز« روز نو» نیبهار، و ا نیکه ا میکن یکار دییایاند. بنو و روزگار نو( و آغاز بهار را جشن گرفته

 هم نوعان. ریبه سا

 

 کا،یآمر ملت

 ندگانیدولت و نما خواهمیشما را مخاطب قرار داده و از شما م یاله یپاک و فطرت ها یوجدان ها ت،یانسانبه نام عدالت و  من

 یگفتار انسان نیبه همراه نداشته و نخواهد داشت. ا یتیموفق چگاهیه میو فشار و تحر یکه دشمن دیرا آگاه کن کایخود در کنگره آمر

 است که جواب خواهد داد. یو رفتار انسان

غلط و  یها استیسبب شده است تا س ران،یدشمنان ا یکننده از سوگمراه یهامنطقه و مشورت طینادرست از شرا لیتحل تاسفانهم

و بازگشت سربازان  انهیآمدن از خاورم رونیکه با شعار ب یاصالح نشود؛ و کس انهیدر جهان و منطقه خاورم کایآمر انهیمداخله جو

در منطقه  کایملت امر بیرا از ج ییمداخله جو نیشتریخود عدول کرده و ب یکسب کرد، از وعده هارا  کایملت امر یبه خانه، را

 یداشته، اما با کشور ییو هم نوا یداعش بوده اند همراه شیدایکه موجب پ ییبا کشورها کایآنکه دولت امر زیانجام دهد. فاجعه آم

 یدشمنان دموکراس نیو مرتجع تر نیبرخاسته است. متاسفانه تندروتر زیتسکند، به  یکرده و م فایداعش ا یدر نابود یکه نقش اصل

انتخابات آزاد محروم  کیاز  یخود را حت یهاملت ایملت ها را اشغال کرده و  گرید نیو حقوق بشر در جهان که خود سرزم

. و کنندیم کتهید کایبه مردم آمر ارمنحط خود  یها استیس قیشده و از آن طر لیتبد کایکرده اند، اکنون به مشاوران دولت آمر

 ینه جناح ها روسیو و میتحر انیبدل شده است. قربان رانیا هیآنها عل دیجد اتی" به رمز عمل میو تحر روسی" اتحاد و نکیا

 هستند. ابانیکوچه و خ یکه مردم عاد رانیدر ا یاسیس

 نیاز ا شیب دیبرآورد و از او پاسخ بخواهد. نگذار ادید فربلن یبا صدا کایبر سر دولت امر کایزمان آن است که ملت امر اکنون

جهان  یهاو همه ملت کایالملل و اصول حقوق بشر به نفع مردم آمر نیشود. بازگشت به قانون و حقوق ب اهیس کایآمر خیاوراق تار

 انیمتأسفانه تا به حال عموم جهانو  کنندیقضاوت م کایعملکرد دولت آمر یاز رو کایبه مردم آمر سبتن ندگانیکه آ دیاست. بدان

 ندارند. کاینسبت به آمر یقضاوت خوب
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 تی. ما رعامیاثبات کرد ۵+۱همان گونه که در مذاکرات  م،یو هرگز از آن هراس ندار میاهل گفتگو بوده ا شهیهم رانیدر ا ما

را  گرانید یو عهدشکن میبندیپا مانیهاتوافقکه به  میاو نشان داده میشماریم یالمللنیو ب یاخالق ،یقانون یتعهدات را ضرورت

دهند، اما  یشناسند و به آن پاسخ مثبت م یرا م تیو احترام بر اساس اصول کرامت و انسان یدوست رزشا رانی. مردم امیریپذینم

به زبان زور با  ،یه تمدنبا هزاران سال سابق میهست ی. ما ملت سرافرازکنندیو قهرمانانه دفاع م ستندیایم دیدر مقابل فشار و تهد

 .مو به زبان کرامت با احترا میده یقدرت پاسخ م

 تبار مبارک، یرانیا یهاییکایآمر ژهیشما، به و ینوروز بر تمام دیبهار و ع آغاز

 

 یروحان حسن

 رانیا یاسالم یجمهور سییر

 ۱۳۹۹ نیفرورد اول

********** 

 

 است  یجهان ریهمه گ یماریر مقابل بمانع واکنش مؤثر د کایآمر یدرمان سمی: ترورفیظر

  11:54 - 1399فروردین  2شنبه  

 

 را محکوم کرد.  کایدولت آمر یها میاعمال تحر لیسان پائولو برز ید ایدر مصاحبه با روزنامه فول رانیامور خارجه ا ریوز

 

  یاسیس /رانیا -العالم

 است: ریبه شرح ز فیظر یگفتگو مشروح

 نیبود. ا یسال جار لیاوا یغلبه بر بحران ها یکشور هنوز در تالش برا نیکه ا دیرس رانیبه ا یکرونا زمان روسیو وعیش

. پس دید کایمتحده آمر االتیکشور، خود را در آستانه جنگ با ا نیکه ا یآغاز شد؛ به طور یمانیموضوع با ترور ژنرال قاسم سل

 نیماه بعد، نخست کیاز  شتریب یمسافر شدند. کم 176با  یمسافربر یمایاشتباه به هواپ کیلمجبور به اذعان ش انیرانیاز آن، ا

که  دهیکشته رس 1433و به  افتهی شیتعداد بطور متناوب افزا نیکرونا ثبت شد و از آن زمان تاکنون ا روسیاز و یمرگ ناش

و مشکالت  یاقتصاد یانزوا طیشرا در روسیقرار داده است. نبرد با و نیو چ ایتالیلحاظ تنها پس از ا نیرا از ا یاسالم یجمهور

 ایبه فول ران،یامور خارجه ا ریوز ف،یها در حال انجام است. محمد جواد ظر ییکایاعمال شده توسط آمر یها میاز تحر یناش

که  دیگو یم کایمتحده آمر االتیدر رابطه با مشکالت با ا یاست" . و رانیا هیعل یو پزشک یاقتصاد سمیترور کی نیگفت: "ا

 عهیش یمسئول اقدامات گروه ها رانیکند که ا یاضافه م یحال و نیاست؛ با ا دهیقبال به انجام رس رانیقام وعده داده شده دولت اانت

 .ستیکنند ن یحمله م ییکایکه همچنان به اهداف آمر

هم روبرو  یگریت دمشکل، با مشکال نیرفع ا یاز کرونا است و برا یناش ریمرگ و م یآمار باال نیسوم یدارا رانی: اسوال

 گذارد؟ یم ریچگونه تأث تیوضع نیبر ا یاقتصاد یها و انزوا میاست. تحر

 استیداده است. س رقراریتحت تاث زیما را ن ینفت بلکه بخش خصوص ریما، نه تنها ذخا یها منابع اقتصاد میتحر نی: افیظر

کشور  کی. ما میدار یگذار هیسرما یبرا یمنابع کمتر نیشود؛ بنابرا یما مانع صادرات ما م هیعل ی[ فشار حداکثرییکای]آمر

آن  هیته یمال ییاگر توانا ی. حتمیندار اریدراخت دهید بیخدمت به مردم آس یها منابع الزم را برا میتحر لیاما به دل میثروتمند هست

کند که شما  یعمال شده مشخص نما یو مال یبانک یها تیشود. محدود یم زاتیدارو و تجه دیمانع خر مهایتحر م،یرا داشته باش

خطرناک است، به  رانیکند که انجام تجارت با ا یبانک تصور م کیکه  ی. هنگامریخ ای دیکن یم یداریبشردوستانه خر یکاالها

 بندد. یدر را م یسادگ

را  یپزشک یند و کاالهاکن یبا ما تجارت نم کایآمر داتیتهد لیاروپا ، به دل یپزشک زاتیسازنده تجه ی، شرکت ها نیبر ا عالوه

 نیدارد. ا یاشکال مختلف کا،یمتحده آمر االتیتوسط ا رانیا هیعل یو درمان یاقتصاد سمیاعمال ترور نیفروشند. بنابرا یبه ما نم

 است. تیبشر هیعل تیجنا ،یاقدامات از منظر حقوق
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 کرده است. یخوددار کایکمک آمر شنهادیاز پ رانیا گر،ی: از طرف دسوال

را  یطیکشورها خواست که شرا ری] پومپئو از ساکیامور خارجه، ما ری]وز ش،یمنافقانه بود. چند روز پ شنهادیپ نیا: فیظر

وقفه نکند.  جادیاست که ا نیانجام دهد ا یستیمتحده با االتیکه ا یدر مبارزه با کرونا کمک کند؛ تنها کار رانیاعمال کنند که به ا

. اگر شما آماده دیرا متوقف کن یاقتصاد سمیکه به ما کمک کنند. ترور میدار یدوستان کاف ایدر دنو  کرد میما از خود مراقبت خواه

است. مردم  یانسان ریغ نیرا متوقف کنند. ا یقلدر نیکه نشستن و تماشا کردن ا میخواه یم انیما از جهان د،یستیکار ن نیانجام ا

روش  نی. ارندیپذ یرا م کایآمر یقلدر نند،یکه خودشان صدمه نب دیما نیفقط به ا گرانیروند و د یدارند از دست م رانیا

 موثرنخواهد بود.

ً یها، که تقر ییکایبحران با آمر نیتازه تر ای: آسوال  به جنگ ختم شد، برطرف شده است؟ با

. در رندیگ یقرار م میمستق ریکه تحت تاث یافراد یبرا ژهیدارد؛ به و ییامدهایدهد که پ یرا انجام م یمتحده اقدامات االتی: افیظر

 زیدفاع آن کشور ن ریفرمانده که معاون وز کیجان باختند؛ از جمله  زیها ن یاز عراق یتعداد قابل توجه ،یمانیترور ژنرال سل

 ری. ما قادر به کنترل شهروندان ساردیرا بگ گرانیواکنش د یجلو رانیشوند و انتظار دارند که ا یم زبود. آنها مرتکب تجاو

منتظر جواب  دیمردم عراق ادامه دهند، با هیتجاوزات عل نیها به ا ییکایخواهند از خود دفاع کنند. اگر آمر یکه م میستیورها نکش

هستند پنهان شوند. آنها از  رانیا تیمورد حما یاست و آنها گروهها رانیا ریتقص نیبهانه که ا نیتوانند پشت ا یباشند. آنها نم

 .ستندی] نرانی[ا بیبه مردم عراق است. آنها نا نیو توه رمسئوالنهیکنند که غ یاستفاده م «یتابین یگروه ها»اصطالح 

 ست؟یچ رانیبا ا عهیش یگروه ها نی: رابطه اسوال

که  یاز کسان تیحما استیس کی. ما میهم رابطه دار انیحیها و مس ی. ما با سنمیرابطه ندار عهیش ی: ما فقط با گروه هافیظر

 یو از کسان یکنند که از مردم ساالر یآنها ادعا م رایمسئله را درک کند ز نیا یستیمتحده با االتی. امیتند را دارتحت فشار هس

کنند] از  یآنها [ادعا م یوقت رایدهد ز ینم صیمسئله را در مورد ما تشخ نیمتحده ا االتیکنند. ا یم تیشوند حما یکه سرکوب م

که مظلوم واقع شده اند  یاز کسان مییگو یما م یکنند. اما وقت یم تیها" حما یابتیواقع] از "نکنند، [در  یم تیحما یمبارزان آزاد

 " ما باشند.بیکه "نا میندار یازی. ما به آنها نمیکن یم تیواقعاً از آنها حما م،یکن یم تیحما

 بر آنها ندارد؟ ینفوذ چیه رانیا ای: آسوال

بحث و گفتگو،  ،یصحبت با کس ییمتفاوت است. نفوذ، توانا اریدو مورد بس نی. امیکن ینماما آنها را کنترل  می: ما نفوذ دارفیظر

 میافراد دستور بده نیبه ا میخواه یو نم میتوان ی. ما نمدیدستور ده دیبتوان نکهیا یعنیمتقاعد کردن است. کنترل کردن  یتالش برا

 یارزش چیما ه یهواداران ما برا ت،ی. بدون کرامت، بدون تماممیرده اب نیما استقالل و کرامت آنها را از ب ودش نی] اگر چنرای[ز

 کنند. یرا درک نم نیها ا ییکاینخواهند داشت. آمر

 د؟یرس انی[انتقام] به پا نیا ایماند. آ یبرجا رانیبرجسته در ا یی، کلمه انتقام جو یمانیپس از ترور ژنرال سل ی: اندکسوال

منشور سازمان  51را انجام داد، طبق ماده  یمانیکه حمله به جنرال سل یگاهیپا هیعل یدفاع یمدر اقدا رانی: پاسخ دولت افیظر

اند،  دهیشور کایعملکرد آمر جهیکه در نت یاست. کسان یگریمردم عراق مورد د یشده است. انتقام، برا لیملل متحد، اجرا و تکم

 .میگذار ریبر آن تأث ایآنرا کنترل کرده  میکه بتوان ستین یمورد نیکنند. ا یاقدام خودشانکه  رندیبگ میتوانند تصم یم

 رفته است؟ نیاز ب یتوافق هسته ا ای: از آسوال

 یکند نم یمجرم آن را نقض م کیالملل به واسطه آنکه  نیزنده است. من معتقدم که حقوق ب اری: نه، من معتقدم که بسفیظر

است که اثرات  تیواقع کی نی. اکنون اردیم یشود، نم یارتکاب م یتیجنا نیچن یمربوط به قتل که وقت نیدرست همانند قوان رد؛یم

که  ستیبدان معنا ن نیاست اما ا میبدست آور میتوانست یکمتر از آن که ما م اریاقتصاد ما بس یراالملل و ب نیروابط ب یبرجام برا

 کند. یسازمان ملل متحد را نقض م تیامن یورااست که قطعنامه ش یمیرژ کایمتحده آمر االتیمرده است. ا یتوافق هسته ا

بولسونارو از دونالد ترامپ، دچار تنش شد. اکنون در  ریجائ تیبا حما لیو برز رانیروابط ا ،یمانی: پس از قتل [سردار] سلسوال

 است؟ یتیچه وضع

 یما مانند اقتصادها یها استیو س میداشته ا یروابط خوب شهی. ما هممیرابطه دار لیاز صد سال است که با برز شی: ما بفیظر

 یکی لیو در گذشته، برز میدر منطقه خود هست لیمصرف کنندگان محصوالت برز نیاز بزرگتر یکیما مشابه و مکمل هستند. ما 

 یبرخ لیمحصوالت ما بوده است. البته روشن است که دولت برز ریو سا یمیپتروشمصرف کنندگان محصوالت  نیاز بزرگتر

 یفرد هیاز تعرض عل تیرضا میتوان ی. ما نممیده یو نظر خود را اطالع م میریپذ یخاذ کرده است که ما آنها را نممواضع را ات

 یستیاقدام با نیالملل، ا نیحقوق ب یها جنبه. من معتقدم که از همه میریبوده است را بپذ یصلح در کشور خارج تیدر مأمور

شناخته شده  تیو احترام به حق حاکم یارض تیالملل، تمام نیاز حقوق ب تیدر حماخود  دگاهیبه به واسطه د لیمحکوم شود. برز
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اصول متعهد  نیابه  لیبرز میدواریالملل دارد. لذا ما ام نیدر مورد منع استفاده از زور در روابط ب یقو ی] موضعلیاست. [برز

 همه ما مهم است. یاصول برا نیا رایبماند ز

********** 

 

  دیآیکرونا به بازار م یرانیا یبیترک یدارو هندیروز آ 10تا 

  14:30 - 1399فروردین  2شنبه  

 

 

 وارد کشور شده است.  روزیداروها د نیا دیتول هیسازمان غذا و دارو گفت: مواد اول سیرئ

 

  یعلم /رانیا -العالم

 ییکرونا مارانیدرمان ب یبرا یرانیا یوهااز دار ندهیهفته تا ده روز آ کیآغاز شده و ظرف  یرانیکامال ا یساخت دارو روند

 کرد. میاستفاده خواه

 آن کسب شده است. یانجام شده و مجوزها یبیترک یدارو نیا ینیبال اقدامات

 خواهد شد. عیدارو به بازار خواهد آمد و به طور گسترده توز نیا ندهیروز آ ده

********* 

 

 داران آمریکایی در مواجه با کروناماولویت پول برای سیاست»رحمانه منطق سرد و بی

GMT+08:00 || 2020-03-21 

20:30:59        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

  .ها و مردم آمریکا از انتشار یک خبر بسیار خشمگین شدندروز اخیر، رسانه در دو

شود سهام بهادار خود و همسرش را فروخت که تخمین زده می 33ریچارد بور، رئیس کمیسیون اطالعات مجلس سنای آمریکا 

  .رسدهزار دالر می 720تا یک میلیون و  628ارزش آن به 

های واگیردار در آمریکا حضور داشته و در عین حال عضو کمیته بهداشت مجلس رح مقابله با بیماریریچارد بور قبال در تدوین ط

سنا بوده است. به گزارش رادیو ان پی آر، پس از شیوع کرونا، ریچارد بور یکی از مستمعین گزارش های شیوع کرونا در مجلس 
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داد که آمادگی دولت برای مبارزه با کرونا در مقایسه با کا اطمینان میسنا بود و در پایگاه اینترنتی فاکس نیوز نیز به مردم آمری

  .ای از تاریخ بهتر است اما یک هفته بعد، مخفیانه سهام اوراق بهادار خود را فروختهر دوره

  .سناتور دیگر نیز بخش زیادی از سهام خود را فروختند 3عالوه بر آن، 

کردند، سهام خود را فروختند. مجری وضعیت شیوع کرونا در آمریکا را از مردم پنهان میاین سیاستمداران آمریکایی در حالی که 

تواند درباره علت فروش سهام خود صادقانه توضیح بدهد باید از سمت خود فاکس نیوز در این باره گفت: اگر ریچارد بور نمی

  .گیری کندکناره

ها و فروش سهام در چنین شرایطی یک اقدام اولویت دارد حتی بر جان انسانبه نظر برخی سیاستمداران آمریکا، پول بر همه چیز 

  .رودغیرمسئوالنه در قبال مردم آمریکا به شمار می

های آمریکایی، سازمان اطالعات آمریکا اکنون تمام جهان متوجه ناتوانی آمریکا در مقابله با کرونا شده است. به گزارش رسانه

یه بارها مخفیانه درباره شیوع بیماری به دولت هشدار داده بود اما برخی از دولتمردان آن کشور عمداً این های ژانویه و فوردر ماه

  .اطالعات را پنهان کردند و هیچ تدبیری در پیش نگرفتند

بورس خود  اما شگفت این است که دولت آمریکا با وجود کند عمل کردن برای مقابله با کرونا، به سرعت دست به کار نجات بازار

های پیشگیرانه صادر های آمریکا، فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( به سرعت سیاستشده است. به دنبال افت شدید بورس

  .کرد. برخی تحلیلگران بر این باورند که فدرال رزرو، تحت فشار دولت قرار گرفته و استقالل خود را از دست داده است

توان وضعیت بورس را بهبود بخشید بلکه تنها مقابله اند که با چنین اقداماتی نمیهم متوجه نشدهبرخی سیاستمداران آمریکا هنوز 

  .مؤثر با کرونا موجب کاهش هراس در بازارهای بورس آمریکا خواهد شد

یمز با انتشار اولویت پول و صاحبان ثروت" در آمریکا، در روند انجام تست کرونا نیز کامالً آشکار است. روزنامه نیویورک تا"

ای گزارش داد که شهروندان عادی آمریکا هنوز هم برای انجام تست تشخیص کرونا با مشکل روبرو هستند اما بسیاری از مقاله

های الزم سیاستمداران، شخصیت های مشهور و ستارگان ان بی ای که صاحب ثروت، شهرت و یا قدرت هستند به راحتی تست

اسفند در کاخ سفید در برابر خبرنگاران این موضوع  28ترامپ رییس جمهور آمریکا در نشست خبری  را انجام داده اند. دونالد

  ".را رد و سپس اضافه کرد: "شاید زندگی همین است. این کار همواره اتفاق می افتد

گر به سرعت دست به کار ای در روزنامه گاردین انگلیس اعالم کردند که ادانشمندان آمریکایی با انتشار مقاله 3چندی پیش، 

  .نشویم، تعداد قربانیان کرونا در آمریکا از تعداد کل قربانیان آمریکایی در دو جنگ جهانی فراتر خواهد رفت

********** 

 

 روی داوطلبان در چین 19انجام تست واکسن کوید 
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اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

های بالینی چین، پژوهشگاه پزشکی آکادمی علوم نظامی چین و بر اساس اطالعات اعالم شده از سوی مرکز ثبت نام آزمایش

روی داوطلبان انجام دادند. هدف از این آزمایش، سنجش امنیت و اثربخشی  19نی بیولوژیک کانسینو، آزمایش واکسن کوید شرکت ف

  .واکسن است

چن وی رییس پروژه، عضو آکادمی مهندسی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم پزشکی نظامی چین با تشریح اصول علمی واکسن یاد 

رفتار ویروس، با نفوذ به درون آن، ویروس ناقل مورد نیاز را می سازیم. سپس آن را به بدن  شده گفت: ما پس از آموزش و تقلید

  .انسان تزریق می کنیم تا مصونیت انسان شکل گیرد

  .سال سن دارند 60تا  18داوطلبان مورد آزمایش این واکسن از اهالی وو هان هستند و بین 

روز تحت نظارت قرار  14شوند و پس از تزریق واکسن آزمایشی در مدت نتخاب میپس از انجام معاینه، داوطلبان واجد شرایط ا

  .می گیرند
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های فنگ یکی از داوطلبان شرکت کننده در تست واکسن گفت از اینکه می تواند با اقدام خود به کشور و جامعه در مبارزه با 

  .هد شدکرونا کمک کند و نقش ناچیز خود را ایفا کند، هیچ گاه پشیمان نخوا

ها های علمی در چین به دستآوردهایی رسیده و آزمایش بالینی اکثر این واکسناکنون تحقیقات واکسن های ضد کرونا توسط گروه

  .در ماه آوریل انجام خواهد شد

********* 

 

 ایموزارت خارجه چین: هیچ کمک از سوی دولت آمریکا دریافت نکرده
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 قلم

م کرد: مقامات دولت آمریکا بارها فروردین در پکن اعال 1مارس  20گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه 

اند اما تا کنون چین هیچ کمکی میلیون دالری را در اختیار تعدادی از کشورها از جمله چین قرار داده 100اند یک کمک ادعا کرده

  .از سوی دولت آمریکا دریافت نکرده است

عنوان کرد: پس از شیوع کرونا، بسیاری از شخصیت وی در نشستی خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگاران با بیان مطلب یاد شده 

های آمریکایی از محافل صنایع و بازرگانی و گروه های غیر رسمی کمک هایی را به پشتیبانی از مردم چین در اختیار این کشور 

سعه بین المللی آمریکا گذاشتند. بسیاری از مناطق و نهادهای غیر رسمی چین نیز کمک هایی را به آمریکا اهدا کرده اند. آژانس تو

اسفند(  21مارس ) 11آمادگی خود برای اعطای کاالهای پزشکی از جمله ماسک و لباس محافظ به چین را اعالم کرده بود، اما 

بود که به چین اطالع داد این کاالها آماده شده است. با توجه به کنترل مؤثر بیماری در داخل چین و شدت گرفتن شیوع بیماری 

ها را به کشورهای دیگر که دیگر جهان، چین به طور رسمی از طرف آمریکا تشکر کرد و از آنان خواست این کمک در مناطق

 .به آن احتیاج بیشتر دارند، اعطا کنند

********* 

 

 نگرانی از وضعیت یعقوب یسنا در ایران؛ سفارت افغانستان: او به کمک آکسیجن تحت مراقبت قرار دارد

 ۱۳۹۹, ۲حمل 

 

بح، کابل: جمعی از فرهنگیان نسبت به وضعیت صحی یعقوب یسنا، استاد دانشگاه، نویسنده جوان و مشهور کشور که با ص۸

 اند.همسرش در ایران به ویروس کرونا مبتال شده، ابراز نگرانی کرده
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سنا رو به بهبود است و خود ها اعالم کرده است که وضعیت همسر یعقوب یسفارت افغانستان در تهران در واکنشی به این نگرانی

او نیز با کمک آکسیجن تحت مراقبت قرار دارد. این سفارت گفته است که اقدامات ممکن از سوی مسووالن سفارت و داکتران 

 شفاخانه برای درمان یعقوب یسنا ادامه دارد.

اند. در آن زمان او گفته آلوده شدهیعقوب یسنا سه روز پیش اعالم کرد که او و اورانوس همسرش در ایران به ویروس کرونا، 

های ما در برابر ویروس نسبتا خوب ی بدنروز. تا هنوز مقابله ۸گذرد، از بیماری من روز می ۱۲از بیماری اورانوس »بود: 

 «است.بوده 

به ویروس کرونا در ایران  سان با سایر بیماران مبتالبوکش گفته بود که انتظار دارد تا یکای در فیسیعقوب یسنا با انتشار نوشته

 تحت درمان و مراقبت گرفته شود.

ای که روز شنبه، دوم حمل منتشر کرد، گفته است که پس از اطالع از ابتالی با این حال، سفارت افغانستان در تهران، در اعالمیه

 آقای یسنا به بیماری کرونا، اقدامات الزم را در جهت درمان وی انجام داده است.

برد، پیشنهاد شده بود تا برای درمان به تهران، ت گفته است که برای یعقوب یسنا که در والیت یزد ایران به سر میاین سفار

پایتخت این کشور سفر کند. سفارت افغانستان اما گفته است که او پس از انجام معاینات در والیت یزد، با همسرش در شفاخانه 

 .انداین والیت بستری شده« شهید صدوقی»

های این سفارت، مسووالن دانشگاهی که آقای یسنا دانشجوی آن است، گیریطبق اعالم سفارت افغانستان در تهران، پس از پی

 اند.برای مراقبت از چهار فرزند او اقدامات الزم را انجام داده

مسوالن شفاخانه والیت یزد، یعقوب  تهران گفته است که با مسووالن دانشگاه یزد، رییس کل اداره اتباع،  سفارت افغانستان در

 شان در تماس است.یسنا و فرزندان

اند که با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران ممکن یعقوب یسنا به صورت بخشی از فرهنگیان این نگرانی را مطرح کرده

 درست تحت مراقبت قرار نگیرد.

های موظف برای درمان اند که شفاخانهدیپلماتیک ایران اطمینان داده مسووالن امور  اما سفارت افغانستان در تهران گفته است که

 کنند.سان و متناسب با وضعیت هر مریض را ارائه میشان خدمات یککرونا برای همه بیماران  مبتال به

 در تماس است. های این کشور بستری هستند، نیزچنان گفته است که با سایر بیمارانی که در این در شفاخانهاین سفارت هم

ویروس کرونا در ایران به صورت گسترده شیوع پیدا کرده است. بر اساس آخرین معلومات وزارت امور مهاجرین و 

 اند.شهروند افغان در ایران به دلیل ابتال به این بیماری جان باخته ۱۰گان تا کنون کنندهعودت

********** 

 

 

 از حد مردم در فضای باز، ساحل بوندی را موقتا بسته استپلیس سیدنی در استرالیا پس از تجمع بیش 

Fridy 21/3/2020 
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********* 

 

 دهدشیوع کرونا؛ در نیویورک هر ساعت یک نفر جان می

22/3/2020 

 

   

 اندآمریکا و کانادا مرزهای خود را به سفرهای غیرضروری بسته

نشین آمریکایی باید خانه ۵هند در خانه بمانند اکنون یک نفر از هر خواهایی که از ساکنان خود میبا افزایش شهرها و ایالت

 شود تا بلکه شدت شیوع ویروس کرونا در این کشور پهناور کاهش یابد.

 اند در خانه بمانند. ها سکنه خود خواستهکانتیکت، نیوجرسی، ایلینوی و کالیفرنیا چهار ایالتی هستند که از دیروز، جمعه، از میلیون

هزار مبتال به ویروس کرونا، اکنون قلب این اپیدمی در آمریکا شده، دستور داده تمامی کسب و  ۱۰ندار نیویورک هم که با فرما

 کارهای غیرضروری تا اطالع ثانوی تعطیل شود. 

گزارش شده نفر  ۲۳۰باختگان آن هم نفر رسیده و شمار جان ۱۸۵۰۰در آمریکا اکنون به  ۲۰۱۹شمار مبتالیان به ویروس کرونا 

 است. 

هزار نفر  ۱۱از مرز  ۱۹-هزار نفر اعالم شد و شمار بیماران درگذشته کووید ۲۷۵در سطح جهان هم روز شنبه شمار مبتالیان 

 گذشت.

مارس، عملی شد تا یک گام دیگر برای کاهش تعامالت اجتماعی  ۲۱دستور تعطیلی سفرهای غیرضرروی در آمریکا از شنبه شب، 

 باشد.

گوید فرمانداران، شهرداران و شهروندان کشورش "با اضطرار و باشتاب" مشغول به جمهوری آمریکا میرامپ، رئیسدونالد ت

 "جنگ با ویروس کرونا" هستند. 

سفید معرفی شده بود، روز شنبه تر مسئول ستاد مقابله با کرونا در کاخدر همین حال، مایک پنس، معاون رئیس جمهور که پیش

از آن که یکی از کارمندان دفترش کرونا مثبت شناسایی شده، خود و همسرش برای انجام تست کرونا آماده خواهند اعالم کرد پس 

 شد. 

ایم". او وضع جسمی این کارمند دفترش را جمهوری با این کارمندمان در ارتباط مستقیم نبودهآقای پنس گفته: "نه من و نه رئیس

 "خوب" توصیف کرده است.

 درباره ویروس کرونا: آخرین خبرها
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 های عملیاتی آمریکا برای مقابله با کرونا چیست؟ گام

اند در خانه بمانند. شهروندان های کانتیکت، ایلینوی و نیویورک اعالم کردند که از دهها میلیون سکنه خود خواستهروز جمعه ایالت

 از خانه خواهند داشت.  این سه ایالت فقط برای خرید مواد غذایی، دارو و بنزین اجازه خروج

ها را لغو کرده و به کسب و کارها هم دستور داده که تمامی کارمندان در نیویورک، اندرو کومو، فرماندار، تمام تجمعات و میهمانی

 "غیرضروری" خود را به خانه بفرستند. 

ت. در این ایالت هر ساعت یک نفر بر در آمریکاس ۲۰۱۹گیری کرونا هزار مورد مبتال، نقطه اصلی همه ۱۰نیویورک اکنون با 

 دهد.جان خود را از دست می ۱۹-اثر کووید

آقای کومو روز جمعه هشدار داد که: "این مقررات باید رعایت شود... )همگان باید توجه داشته باشند که( اینها فقط توصیه های 

 سودمند نیست".

از "فاجعه بزرگ" برای نیویورک، به این ایالت اجازه داد از عصر جمعه هم آقای ترامپ با صدور وضعیت فوق العاده ناشی 

 بودجه های فدرال اضطراری استفاده کند. 

 

ای مشترک دستور تعطیلی های همسایه آن یعنی نیوجرسی، کانتیکت و پنسیلوانیا روز جمعه با صدور اطالعیهنیویورک و ایالت

 ادر کردند. های خالکوبی و زیبایی را صها، سالنتمامی آرایشگاه

 های ورزشی در فضای باز چون مسابقات بستکبال هم از فردا شب، یکشنبه، متوقف باید شوند. همه فعالیت

فرماندار ایالت نیویورک با انتقاد از جوانانی که با وجود هشدارهای مقامات بهداشتی هنوز در خیابان ها و پارک ها  ٬اندرو کومو

 صا به پارک های نیویورک سر بزند و اوضاع را از نزدیک بررسی کند.معاشرت می کنند گفته بنا دارد شخ

او به آن دسته از کسانی که بدون توجه به هشدارها در پارک ها و مکان های عمومی حاضر می شوند گفته این افراد عالوه بر به 

 به خطر می اندازند. -به ویژه سالخوردگان را  -سالمت دیگران  ٬خطر انداختن جان خود

هزار مورد ابتال شناسایی  ۱۰در آمریکا بدل شده است. این ایالت تا روز جمعه  ۱۹-نیویورک هم اکنون به کانون اصلی کووید

 نفر از آنها ساکنان شهر نیویورک هستند. ۶۵۰۰کرده بود که حدود 

نگران کمبود تخت های جان خود را از دست می دهد و مقام ها به شدت  ۱۹-در نیویورک هر ساعت یک نفر بر اثر کووید

 بیمارستانی و اتاق های آی سی یو در صورت افزایش تعداد مبتالیان اند.

  

 آنجلس که یکی از مهمترین مراکز تفریحی ساحلی در این ابرشهر است روز شنبه خالی شده بودساحل ونیز در غرب لس

میلیون سکنه این ایالت در غرب آمریکا صادر  ۴۰ای حدود گوین نیوزم، فرماندار کالیفرنیا هم روز پنجشنبه دستور مشابهی را بر

 کرد. او پیش بینی کرد که دست کم نیمی از جمعیت کالیفرنیا به ویروس کرونا آلوده شوند. 

دهد. تصاویری که شاید آنجلس آنها را خالی و خلوت نشان میها، مرکز شهر و سواحل معروف شهر لستصاویر اخیر از بزرگراه

 کرد. ور دیدن آنها را نمیهیچ کس تص
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های برقی مملو از گردشگرانی شد و معموال این پلهآنجلس دیده میاین نمایی از عالمت معروف هالیوود که از مرکز شهر لس

 خواستند با آن عکس یادگاری بگیرندبود که می

ها و همه مراکز خرید و ها، رستورانیلی مغازهها دستور تعطدر ایالت ایلینوی که ابرشهر شیکاگو را در خود جای داده، مقام

 ها و مراکز ضروری اجازه فعالیت دارند. ها، داروخانهفروشیاند و تنها بعضی اغذیهتفریحی را داده

 با این حال، دونابد ترامپ گفته تصمیمی برای قرنطینه ملی و سراسری ندارد. 

 نه سراسری نیاز پیدا کنیم." کنم ما هرگز به قرنطیاو روز جمعه گفت: "گمان نمی

 

های هالیوودی خالی کند، همچون فیلمآنجلس هدایت میاین بزرگراه که در روزهای معمول ترافیک بسیار سنگینی را به قلب لس 

 و متروک شده است 

 چرا آمریکا مرزهایش با مکزیک و کانادا را بسته؟

روز به روی یکدیگر بستند و تنها به  ۳۰های خود را برای دست کم روز شنبه، در یک توافق دوسویه، آمریکا و کانادا مرز

 ترددهای ضروری اجازه رفت و آمد دادند. این مرز پهناور روزانه شاهد تردد دهها هزار نفر بود. 

به گفته شوند و همزمان آمریکا گفته مرز خود با مکزیک را خواهد بست تا جلوی موج مهاجرانی که از این کشور وارد آمریکا می

 توانند لشکری برای شیوع اپیدمی" شوند را بگیرد. او "می
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اند که تدابیر به نحوی ها همسایه تصمیم گرفتهبا این حال، چاد وولف، سرپرست موقت وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته این دولت

 امه یابد. اتخاذ شود که رفت و آمدهای ضروری، ترابری و آمد و شدهای مرتبط با خدمات پزشکی اد

های مارسلو ایبارد، وزیرخارجه مکزیک گفته این اقدامات موجب کاهش گسترش اپیدمی خواهد شد اما بنا ندارد مانع از فعالیت

 تجاری و بازرگانی شود. 

که بنا مایک پومپئو، وزیرخارجه آمریکا هم به شهروندان ایاالت متحده هشدار داده که هر چه زودتر به خانه بازگردند مگر این 

 داشته باشند برای مدت قابل توجهی خارج از آمریکا بمانند. 

********** 

 

 نیویورک تایمز؛ تالش پومپئو برای حمله نظامی به نیروهای ایران ناکام ماند

 22/3/2020 

 

 ادعکس فرودگاهی در کربال که آمریکا هدف قرار د -ارتش عراق علیه تالفی جویی بیشتر آمریکا هشدار داده است 

شان فاش شود گزارش کرده مایک پومپئو، اند نامروزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از چند مقام آمریکایی که نخواسته

وزیر خارجه، هفته گذشته تالش کرده بوده دونالد ترامپ را برای حمله به نیروهای نظامی ایران ترغیب کند اما در نهایت آقای 

  .نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران بسنده کرده استد پایگاه شبهترامپ تنها به حمله به چن

آن طور که نیویورک تایمز نوشته آقای پومپئو در جلسه با ریس جمهوری آمریکا هفته پیش از حمایت رابرت اوبراین، مشاور 

 ٬به گزارش این روزنامه جان اسپر امنیت ملی کاخ سفید و ریچارد گرنل، سرپرست سازمان اطالعات ملی هم برخوردار بوده اما

ای به مواضع نیروهای نظامی ایران و  وزیر دفاع و همچنین فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا نسبت به پیامدهای چنین حمله

 .اندخطر آغاز یک جنگ تمام عیار هشدار داده

کند و تنها دستور به هدف قرار خود موافقت می گزارشگران نیویورک تایمز نوشته اند آقای ترامپ در نهایت با نظر وزیر دفاع

 .های شیعه نزدیک به ایران را صادر می کنددادن شبانه چند مقر گروه 

حکومت این کشور را در شرایط دشواری  ٬نیویورک تایمز نوشته آقای پومپئو استدالل کرده بوده که شیوع ویروس کرونا در ایران

 .تواند رهبران ایران را وادار به آمدن به پای میز مذاکره کندقرار داده و یک پاسخ سخت نظامی می

دوم فروردین، منتشر شده مایک پومپئو، وزیر خارجه و رابرت اوبراین،  -مارس  ۲۱تایمز که روز شنبه، به گزارش نیویورک

آقای ترامپ خود را برای مارس، در حالی که  ۱۲مشاور امنیت ملی کاخ سفید که جایگزین جان بولتون شده، در روز پنجشنبه 

کنند رئیس جمهور آمریکا را به یک کرده، تالش میاعالم وضعیت اضطراری بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا آماده می

 .فارس ترغیب کنندحمله نظامی علیه نیروهای نظامی ایران از جمله ناوگان دریایی این کشور در خلیج

ند که واشنگتن باید پاسخی قاطع به حمله راکتی که طی آن دو آمریکایی در پایگاهی در شمال این دو مقام آمریکایی معتقد بوده ا

  .بغداد کشته شدند بدهد
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های اطالعاتی دولت آمریکا گزارش کرده اند که شواهد محکمی در دست ندارند که نشان اما بنابر گزارش نیویورک تایمز، مقام

حزب هللا و دیگر شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران را مسئول آن می داند، مستقیما دهد دستور این حمالت که آمریکا کتائب 

 .از سوی تهران صادر شده باشد

نیویورک تایمز نوشته که همزمان مایک اسپر، وزیردفاع و ژنرال میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکا مخالف حمله به 

واقب آن همچون آغاز یک جنگ تمام عیار میان ایران و آمریکا و همچنین واکنش اند و نسبت به عنیروهای نظامی ایران بوده

 .اندمنفی دولت عراق به چنین حمالتی از خاک این کشور نگران بوده

های دولتی ناشناس نوشته در نهایت آقای ترامپ با نظر مایک پومپئو و مشاور آن طور که این روزنامه آمریکایی به نقل از مقام

  .کندنظامی شیعه در عراق را صادر میهای شبههای گروهلی خود موافقت نمی کند و تنها مجوز حمله به پایگاهامنیت م

********* 

 

 ها در ایام کرونا چیست؟ها و آمریکاییهای آمریکا؛ شباهت ایرانیدر رسانه

 سیبیامیر پیام بی

 20  1399فروردین  01 - 2020مارس 

 

 از تجربه چین برای کنترل کرونا و نتایج قرنطینه و در خانه ماندن گزارشی تهیه کردهپوینت'  پادکست 'ان 

بلعد. او برای پردازد که روزی به طور اتفاقی یک مگس را میهای قدیمی کودکان در آمریکا به داستان پیرزنی مییکی از قصه

گرفتن عنکبوت و همین طور زنجیره غذایی جانواران بلعد و بعد یک پرنده را برای خالص شدن از شر مگس یک عنکبوت را می

کننده همین قصه فولکلور است. یک روز مدارس ترکد. ویروس کرونا این روزها تداعیدهد تا باالخره شکمش میرا ادامه می

سراغ هواپیماها و  رودبلعد و پس از آن میهای اروپا را میها. بعد جام ملتکشد، روز بعد ادارات و رستورانرا به تعطیلی می

 انتخابات آمریکا. 
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اند تا بلکه شیب منحنی ابتال کردن را پیش گرفتهدیده آمریکا سیاست تعطیلی سراسری و قرنطینههای آسیبدر این میان اکثر ایالت

وز و بلکه هر سوالی که این روزها صدها میلیون آمریکایی هر ر ٬های بیمارستانی نگه دارند. با وجود اینرا مماس با ظرفیت

 پرسند این است که این وضعیت تا کی ادامه خواهد یافت؟ و آیا ماندن در خانه نتیجه داده است؟ساعت از خود می

 جو برخالف ووهان از کرونا مصون ماند؟چه طور گوآنگ

از طریق شبکه  ( که در بوستون ماساچوست ضبط وOn Pointکننده و مجری پادکست "آن پوینت" )تهیه ٬مگنا چارکاربارتی

شود برای یافتن پاسخ این پرسش سراغ چند کارشناس رفته و همزمان از سردبیر دفتر آر، پخش میپیسراسری رادیوها آمریکا،ان

 تایمز درباره تجربه شخصی او در دوران قرنطینه پکن پرسیده است.پکن روزنامه نیویورک

به اهمیت مداخله زودهنگام و اقداماتی چون قرنطینه و در  در این پادکسترد گیرشناسی از دانشگاه هارواویلیام هنگه، استاد همه

 گوید: پردازد و میخانه ماندن می

شود. تصمیمات سیاسی برای جلوگیری ست. دعا و ذکر هم واکسن نمیکننده نیمقدس، ژل ضدعفونیکرونا، موی دماغ خداباورانآب

 نگار ایتالیاییهای علمی استوار شود., ماتیا فرارسی، روزنامهاز شیوع ویروس کرونا فقط و فقط باید بر اساس یافته

که تعداد مبتالیان "ووهان که کانون آغاز شیوع ویروس کرونا در چین بود هنگامی دستور قرنطینه سراسری را صادر کرد 

باختگان را یادم نیست اما خیلی کم بود. نقطه اوج بحران در ووهان حدود یک ماه بعد از نفر بود و تعداد جان ۴۹۵شناسایی شده 

این تصمیم روی داد به طوری که دولت چین ناچار شد دو بیمارستان جدید احداث کند و تعداد بیماران به قدری زیاد شد که سیستم 

دونگ تصمیم به جو در استان گوآنگ، شهر گوآنگی از رسیدگی همزمان به همه آنها مستاصل ماند. همزمان با ووهاندرمان

مورد ابتال به کرونا شناسایی کرده  ۷جو فقط هایشان بمانند. در آن زمان گوآنگقرنطینه گرفت و از همه مردم خواست در خانه

اوضاع را کامال تحت کنترل بگیرد و شیب ابتال مماس با ظرفیت سیستم درمانی پیش جو توانست بود. نتیجه این شد که گوآنگ

 رفت."

چین اعالم کرد برای دومین روز متوالی میزان ابتال به کرونا در داخل خاک این کشور به صفر رسیده  ٬مارس ۲۰امروز جمعه، 

ارد(. این یعنی ووهان هم باالخره موفق شد کرونا را است )موارد اندک جدید همگی به مسافران تازه وارد شده به چین تعلق د

مبتال را  ۱۴۰۰جو حدود نفر. در همین مدت گوآنگ ۳۱۰۰هزار مبتال و جان باختن  ۷۰متوقف کند اما بعد از ثبت بیش از 

جو دونگ که گوآنگگشناسایی کرد اما چون تعداد مبتالیان از ظرفیت سیستم درمانی فراتر نرفت تعداد جان باختگان در استان گوآن

 نفر گزارش شده است.  ۸در مرکز آن قرار دارد، تاکنون تنها 

 

 تجربه دو شهر ووهان و گوآنگ جو چین که همزمان شرایط قرنطینه را برقرار کردند مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است  

 چین کرونا را به بهای 'ذبح حریم خصوصی' مهار کرد

https://www.wbur.org/onpoint/2020/03/17/lessons-from-chinas-response-to-coronavirus
https://www.wbur.org/onpoint/2020/03/17/lessons-from-chinas-response-to-coronavirus
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تایمز در پکن که از زمان شروع شیوع ویروس کرونا سردبیر دفتر نیویورک ٬یرزادکست استیون لی میدر بخش دیگری از این پ

 کند.در پایتخت چین مانده تجربیات خودش را عنوان می ۲۰۱۹

 کنیم قضیه اول خیلی جدی نبود. این بحران دقیقا همزمان با سال نو چینیمیلیون نفری که در پکن زندگی می ۲۲"برای من و 

ها دیدید. اما کمی که گذشت و مقامشروع شد و در آن هفته اول هنوز شما در شهر تحرک و تعامل اجتماعی سال نو را می

دیدید. مردم شروع کردن به فاصله گرفتن از کم شهر خالی شد و دیگر شما هیچ کس را نمیتری صادر کردند کمهشدارهای جدی

کم ظرف چند روز دند... حاال که آمارها در چین و استان هوبی رو به کاهش رفته کمتعامالت اجتماعی روزمره و در خانه مان

ها بسته است. فقط بعضی از شوند. البته هنوز رستورانبینید که مردم با اعتماد بیشتر در کوچه و خیابان ظاهر میگذشته شما می

 آنها باز است که آنها هم هرگز مثل سابق شلوغ نیستند."

گوید که احتماال مردم این کشور را برانگیزی در چین سخن مییرز در ادامه گفتگو خود از واقعیت مناقشهن استیون میبا وجود ای

 پس از عبور از کرونا با واقعیت "اضمحالل کامل حریم شخصی" در کشورشان روبرو خواهد کرد. 

گوید و این که چه طور ماموران ها میتک چینیتایمز از چگونگی کنترل الکترونیکی دولت بر حرکت تکگزارشگر نیویورک

 اند. کردهامنیتی چین با رصد کردن حرکت تلفن همراه او تقریبا همه آمد و شدهایش را کنترل می

بینند خیلی یرز، ممکن است فعال که مردم چین آن را ابزاری در خدمت کنترل ویروس کرونا میاین وضعیت به گفته آقای می

اند ها با این واقعیت عریان روبرو شدهخیلی ٬آیدکم این بحران در چین کنترل شده به نظر میر نرسد اما حاال که کمویرانگر به نظ

 پینگ کنترلی غیرقابل باور بر تمامی ارکان زندگی آنها پیدا کرده است.جینکه دولت شی

. 

 نوشته است بلومبرگ از تاثیرات پایدار کرونا بر آینده تعامالت اجتماعی و شغلی

 جهان بعد از کرونا چه شکلی است؟

پرند، بسیاری دیگر از هم اکنون های آخرزمانی از خواب میها را با کابوسها نفر در سراسر جهان شبدر حالی که هنوز میلیون

از دنیای پس از کرونا نوشته  در بلومبرگکنند. از جمله اندا کوران که بر آینده جوامع انسانی فکر می ۱۹-به تاثیرات اپیدمی کووید

 است.

ها این شعار سالمیالدی برای  ۳۰های اقتصادی بر رفتار ما تاثیرات پایداری گذاشتند. رکود بزرگ جهانی در دهه "همه بحران

شکاف درآمد میان  ۲۰۰۸را سرلوحه زندگی مردم کرد؛ 'اسراف نکن تا محتاج نشی'... تاثیرات رکود جهانی اقتصاد در سال 

کارگران و کارفرمایان را به قدری عمیق کرد که تا امروز از یاد کسی نرفته". و البته دامنه اثرات آن در خاورمیانه با بهار )خزان 

 گرایان همراه بوده است. و در آمریکا و اروپا با سر کار آمدن راستشده( عربی 

کم رسیدند کمالعمل های پارانوییدی و موقت به نظر می"ماسک زدن، دورکاری و انبارکردن آذوقه که در چند هفته گذشته عکس

رفتارها در سطوح خرد و کالن باقی خواهد کنند... وقتی که این بحران عبور کند بسیاری از این به عنوان عادات روزمره جلوه می

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/coronavirus-will-change-how-we-shop-travel-and-work-for-years
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/coronavirus-will-change-how-we-shop-travel-and-work-for-years
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های مثبت آن بیشتر توجه خواهند کرد. مردم به خرید آنالین بیشتر عادت خواهند کرد. ماند. کارفرمایان به دورکاری و پتانسیل

اند. افتادهتری برای رعایت بهداشت و سالمت اجتماعی گیرانهکشورهایی مثل سنگاپور از هم اکنون به فکر تصویب قوانین سخت

تر خواهند گرفت و احتماال جهان آکادمیک چند گام سریع و دایمی را به سوی آموزش ها و مدارس تدریس آنالین جدیدانشگاه

 مجازی برخواهد داشت."

های ای برایان مارکو ترندز در نیویورک به بلومبرگ گفته: "اگر مدیران بتوانند قواعد و سیاستکارن هریس، مدیر شرکت مشاوره

دورکاری کارمندان خود را در خالل این بحران سامان ببخشند، احتماال بعد از تمام شدن این اپیدمی دورکاری رواج بیشتری خواهد 

 یافت".

ها، گوید: "احتماال بعد از عبور از کرونا، کنترل مرزها، محتوای بیمه نامهگذاری بانک مرکزی ژاپن میکازیو موما، مدیر سیاست

 اری و رفت و آمدهای روزانه به محیط کار برای همیشه عوض خواهد شد".الگوهای ک

ها از هم اکنون ممنوعیت کامل خرید و شود مقامشناخته می ۱۹-"در چین که شهر ووهان آن کانون اولیه شیوع بیماری کووید

شهری و فردی را ارتقاء خواهد داد.  فروش حیوانات وحشی در بازار این شهر را اعالم کرده اند... چین احتماال قوانین بهداشت

که سارس همه را از رفتن به مراکز خرید  ۲۰۰۲مردم این کشور باز هم بیشتر به خرید اینترنتی روی خواهند برد و مانند سال 

 گریزان کرده بود، این بار هم تعامالت فردی روزانه تغییرات جدیدی را تجربه خواهد کرد".

 

 

 تی از مقاومت مذهبیون در ایتالیا در برابر تعطیلی کلیساها و مراسم عبادی نوشته استنیویورک تایمز در یادداش

 کرونا، موی دماغ خداباوران

نوشته از تاثیرات کرونا بر کلیسای کاتولیک آن هم در  تایمزویورکیادداشتی که برای نینگار ایتالیایی در ماتیا فرارسی، روزنامه

 ۳۴۰۰باختگان آن از مرز مارس، آمار جان ۱۹ ٬مهد آن، ایتالیا، نوشته که حاال کانون اصلی کرونا در جهان شده و روز پنجشنبه

 هزار نفر گذشت و ووهان چین را کنار زد. 

ه؟ احتماال هر جایی به غیر از کلیساها؛ مخصوصا نه در کلیساهای شمال ایتالیا. جایی "این روزها خدا کجا خودش را قرنطینه کرد

که حاال نقطه پرگار کرونا شده. این اپیدمی تمامی مراسم مذهبی را به تعطیلی کشانده و کلیساهای معروفی در میالن، ونیز و حتی 

ها و مراکز و مراسم مذهبی ژاپن و ایران هم زیارتگاه ٬جنوبیکرهاند. در های روزانه را تعطیل کردهکلیسای جامع واتیکان نیایش

https://www.nytimes.com/2020/03/10/opinion/coronavirus-church-religion.html
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آور همه دردهایشان بوده غیرقابل هضم ها نفر که مذهب و نیایش تنها پناهگاه روحی و التیاملغو شده است. این پدیده برای میلیون

 شده است". 

شود و شاید اگر ست که این روزها از ایران گزارش مینگار ایتالیایی از بسیاری جهات مصداق اخباری ایادداشت این روزنامه

هایی به غیر کیهان پیدا شد در صفحات الیی روزنامهشناختی شبیه این را میسانسور خبری در این کشور حاکم نبود تحلیلی جامعه

 کرد. 

 

یی این روزها با آن دست به گریبانند را ماتیا فرارسی در ادامه این یادداشت تالش کرده خالء روانی و معنوی که خداباوران ایتالیا

 تشریح کند.

کردن تجمعات مذهبی را نادیده بگیرد. به ویژه بعد از آن که کلیسای گیرانه برای محدودکس حق ندارد ضرورت قوانین سخت"هیچ

 شد".  جنوبی با برگزاری مخفیانه مراسم نیایش به کارخانه صادرات کرونا در این کشور بدلشینچونجی در کره

شود. تصمیمات سیاسی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کننده نیست. دعا و ذکر هم واکسن نمیمقدس، ژل ضدعفونی"آب

های علمی استوار شود. با این حال، برای خداباوران و مومنان، مذهب تنها منبع معنویت و امیدواری فقط و فقط باید بر اساس یافته

تر، اندگی و مکانیسم روانشناختی است که برای تعادل سالمت روانی آنها حیاتی است. در ابعاد عمیقاست. مذهب دوای حس درم

 مذهب برای آنها معنابخش زندگی و فلسفه هستی است."

های سراسری ناشی از ویروس کرونا که تایمز در پایان این نکته را گوشزد کرده که محدودیتنویس ایتالیایی نیویورکیادداشت

ترین بخش اعتقادی افراد، یعنی باور آنها به چرایی هستی و معنای زندگ، ی کافر و مومن نمی شناسد، با نشانه رفتن حساسگوی

شدن را تنها های زیرزمینی و در خفا جمعبردن به روش بسیاری را این روزها آشفته و سرگردان کرده و برای خیلی از آنها پناه

 راه نجات جلوه داده است. 

ها دور هم جمع اند و به رغم ممنوعیت تجمع در کلیساها در زیرزمین خانهشمال ایتالیا بسیاری به کلیساهای خانگی پناه برده "در

ایستند. بسیاری حتی پیش از اعالم قرنطینه سراسری در ایتالیا، شوند و احتماال در تراکم بیشتری نسبت به کلیساها کنار هم میمی

 رفتند". شدند و به سوییس میز مرز رد میبرای رفتن به کلیسا ا

 

 

 ها در سایه کرونا نوشته و نسبت به ادامه آن هشدار داده استنشریه وایس از تحرک نژادپرستان و نئونازی

 شیوع کرونا نژادپرستان و نئونازیست را فعال کرده

راست افراطی آمریکا پس از شیوع ویروس کرونا  های نژادپرست وها و اظهارات گروهبن ماکوچ در نشریه وایس به بررسی پیام

مانند گرایان معتقد به برتری نژاد سفید فرصتی بیگیری به افراطیدر آمریکا پرداخته و گوشزد کرده که بحران ناشی از این همه

 برای تحرکات جدید بخشیده است. 
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صادر کرده، در  ۱۹-ابتالی اعضایش به کووید گیریها را برای پیشهایی چون شستن مکرر دست"در حالی که داعش توصیه

های نئونازی از فرصتی که ممکن است بر اثر فروپاشی نظام های اجتماعی پیش بیاید خوشحال است... گفتگوهای غرب گروه

بدل های پیام رسانی چون تلگرام ردو که اغلب به صورت کدگذاری شده در شبکه-ها جدید رد و بدل شده میان اعضای این گروه

دهد که امیدوارند در جریان بحران کرونا کار به جایی برسد که ها به دست میاندازی مختصر از نظرگاه این گروهچشم -شودمی

نظامی نئونازی فرصت ورود به صحنه را بدهد. به ویژه که های شبهدولت نتواند اوضاع را کنترل کند و خالء ایجاد شده به گروه

 اند".ه اخیر از سوی پلیس آمریکا ضربات جدی خوردهها در چند مااین گروه

های تلگرامی که صدها بار دست به دست شده آمده 'دوستان امیدوارم که موعدش فرا رسیده باشه'. به همراه "در یکی از این پست

شود. اگر ده میاین جمله عکسی از یک نفر که لباس نظامی پوشیده و یک ماسک با طرح اسکلتی بر آن هم به صورتش زده دی

دهد گری نشان میهای مخالف افراطیچه این اظهارات در فضای مجازی دلیلی برای ظهور آنها در واقعیت نیست اما بررسی گروه

های سراسری و های نئونازی افزایش یافته و آنها امیدوارند که با ادامه قرنطینهکه از زمان شیوع ویروس کرونا، فعالیت گروه

 کاری پیدا کنند."های مسلحانه یا خرابمبتالیان و بحران بیشت، فرصتی برای عملیات افزایش تعداد

های اجتماعی درباره موضوعات نژادپرستانه شدت یافته رسان و کدگذاری شده هم گفتگوها در شبکههای پیامدر خارج از شبکه

 ج فراوان یافته است.است و به کار بردن اصطالحاتی چون "ویروس چینی" یا "ویروس ووهان" روا

 

 ها راضی شده اند که سفرهای بهاری خود را لغو کننددرصد از آمریکایی ۴۰ان تاکنون تنها انبه گزارش سی

 ها؛ مسافرت بهاری نباید تعطیل شود!ها و آمریکاییوجه مشترک ایرانی

دهد، در آمریکا هم یک بررسی نشان بر میها و تصاویری که در ایران از آغاز سفرهای نوروزی خهمزمان با انتشار گزارش

 نفر سفرهای بهاری خود را به علت شیوع ویروس جدید کرونا لغو کرده است. ۲آمریکایی تنها  ۵داده که از هر 

شرق تقریبا همان دهد مسافرت به فلوریدا در جنوبشرق آمریکا که هوای بهاری اجازه آفتاب گرفتن در ساحل را نمیدر شمال

 به کیش و قشم را دارد.  حکم سفر

در گزارش خود تصاویری از سواحل فلوریدا را نشان داد که مملو  انانشبکه خبری سیاول فروردین، -مارس ۲۰روز جمعه، 

 از جمعیت بود.

کنند در فضای باز ساحل گفتند نگران کرونا نیستند چرا که گمان میان میاناز حاضران در این سواحل به گزارشگر سیبسیاری 

ها را نگران کرده و خواستار بستن سواحل به کمک پلیس و ارتش و ماسه احتمال انتقال ویروس وجود ندارد. باوری غلط که مقام

 تواند زمینه شیوع را بیشتر فراهم کند. و مراکز تفریحی پرتجمع میها اند چرا که حضور در رستورانشده

https://www.cnn.com/2020/03/20/politics/coronavirus-canceling-plans-polling/index.html
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ها تنظیم کرده ها قبل برنامه سفر خود را همزمان با تعطیالت بهاری مدارس و دانشگاهبخش بزرگی از این گردشگران که از ماه

برای آنها خیلی خطرناک نیست. این در  ۱۹-هایی که تاکنون منتشر شده بیماری کوویدگویند بنابر گزارشبودند جوان هستند و می

بیمار آمریکایی  ۳۰۰۰های آمریکا اعالم کرد بررسی حدود مارس، مرکز کنترل بیماری ۱۹حالی است که روز گذشته، پنجشنبه 

میان  درصد از مبتالیانی که به علت وخامت حال در بیمارستان بستری شدند ۴۰نشان داده که حدود  ۲۰۱۹مبتال به ویروس کرونا 

 اند. سال سن داشته ۵۰تا  ۲۰

********* 

 

 ندارند  یمحافظت زاتیتجه ییکایسندرز: پزشکان آمر

  03:28 - 1399فروردین  3یکشنبه  

 

 یبرا یکاف یمحافظت زاتیاز نبود تجه کایآمر یجمهوراستیانتخابات ر یحزبحزب دموکرات درمرحله درون یاز نامزدها یکی

 کرونا هستند انتقاد کرد.  روسیکه در حال مبارزه با و ییکایپزشکان و پرستاران آمر

 

 کایآمر - العالم

انتخابات  یهارقابت یحزبحزب دموکرات در مرحله درون یاز نامزدها یکیو  کایآمر یمجلس سنا ندهیسندرز، نما یبرن

مبارزه با  یکشور برا نیا یهاارستانمیدر ب یپزشک زاتی)به وقت تهران( از کمبود تجه کشنبهیبامداد  کایآمر یجمهوراستیر

 انتقاد کرد. دیجد یکرونا روسیو

مبارزه با افراد  یجانشان را برا یادر حال حاضر پزشکان و پرستاران به طرز ناباورانه کایدر آمر»نوشت:  تریدر توئ سندرز

 نیهستند.ا یجراح یها، دستکش و لباسمانند ماسک یمحافظت زاتیاند چون فاقد تجهکرونا کف دستشان گذاشته روسیمبتال به و

 «.ستیقابل قبول ن

 مشکالت اقدام کند.  نیرفع ا یخواست برا کایآمر جمهورسی، رئ«دونالد ترامپ»از  گرید یتیدر توئ او

جان هستند  یپزشک یهاکه در حال ارائه مراقبت یاز جان زنان و مردان قهرمان ریاالن اقدام کند. غ دیترامپ با»نوشت:  سندرز

 «کل کشور در معرض خطر است. زدیما فرو بر یکشور هم در خطر است. اگر خط مقدم پزشک نیدر ا گرینفر د هاونیلیم

نوع  نیگونه از ا ۴. شودیدر انسان م یماریب جادیاست که باعث ا« کرونا»شناخته شده  روسینوع و ۷از  یکی دیجد یکرونا

که در  شوندیم یحاد تنفس یهایماریب جادیباعث ا گریو سه گونه د کنندیم جادیا فیخف یسرماخوردگ هیشب یعالئم هاروسیو

 . شودیبه مرگ منجر م یموارد

 اعالم کرد. «یجهان ریگهمه»آن را  یماریب نیهزار نفر در سراسر جهان به ا ۱۲۱از  شیب یبهداشت بعد از ابتال یجهان سازمان

********** 

 

 کوتاهدریافت لینک 23:19 21.03.2020

  :موضوع

 )577 (ویروس کرونا در جهان 

 

 .هزار نفر بیشتر شده است 22شمار کل مبتالیان به کروناویروس در آمریکا از 

هزار نفر  22بتالیان به کروناویروس در آمریکا از به گزارش اسپوتنیک با استناد به محاسبات دانشگاه جانز هاپکینز، شمار کل م

 بیشتر شده است.

https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
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اند. بدین ترتیب نفر به این ویروس مبتال شده 22177اند. تا کنون نفر جان خود را از دست داده 278بر اساس این محاسبات، حدود 

و ایران جلو زده و در جای چهارم، پس از  از آلمان« 19-کووید»آمریکا در رابطه با موارد به ثبت رسیده مبتالیان به ویروس 

 هزار مورد در آمریکا به ثبت رسید. 15ماه مارس  20چین،ایتالیا و اسپانیا قرار گرفته است. روز 

********** 

 

 کشد 'مرگ در تنهایی چیز بسیار زشتی است'کرونا در ایتالیا؛ پرستاری که با دوربین بحران را به تصویر می

 سییبسوفیا بتیسا بی

22/3/2020 

 

 بیمارستان پائولو در مرکز شیوع ویروس کرونا در ایتالیا است

ترین مراکز شیوع ویروس کرونا در جهان تبدیل جایی که به یکی از بزرگ پائولو میراندا پرستار یک بیمارستان در ایتالیاست،

 شده است.

کند، افرادی که در خط مقدم برای ن بخش درمانی را روایت میاو عالوه بر این عکاس هم هست و با تصاویر خود داستان کارکنا

 کنند. نجات جان مردم مبارزه می

 کنم قهرمان هستم. "گویند قهرمان. اما من حس نمی" همه به ما می

الیا که های ویژه در تنها بیمارستان شهر کرمونا است. شهری کوچک در استان لومباردی ایتپائولو میراندا پرستار بخش مراقبت

نفر هم  ۱۹۹و  مبتال شده ۱۹نفر در کرمونا به بیماری کووید  ۲۱۶۷آید. تاکنون کانون شیوع ویروس در این کشور به حساب می

 اند. جان باخته

 

 ایتالیا اولین کشور اروپایی است که شیوع ویروس کرونا با تلفات زیادی همراه بوده است
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 ساعته کار کرده است.  ۱۲های های گذشته به طور مداوم در شیفتاو مثل بسیاری از همکاران خود طی ماه

 ایم. "کنیم در سنگر جنگ هستیم و همگی ترسیدهآییم. احساس میای هستیم اما داریم از پا درمی" ما حرفه

تان را به ثبت های ویژه بیمارسپائولو که عاشق عکس گرفتن است تصمیم گرفته با تصاویر خود شرایط ناخوشایند بخش مراقبت

 برساند. 

افتد را فراموش کنم. این اتفاقات بخشی از تاریخ خواهند شد و از نظر من قدرت خواهد آنچه دارد اتفاق می" هیچوقت دلم نمی

 تصاویر از کلمات بیشتر است. "

 

 بیش از سی و پنج هزار مورد ابتال به ویروس در ایتالیا گزارش شده

 شان را. طور شکنندگیی خود توان همکارانش را به تصویر بکشد، همینهاپائولو قصد دارد در عکس

مان ناگهان در راهروی بیمارستان شروع به فریاد زدن و باال و پایین پریدن کرد. آزمایش " چند روز پیش یکی از همکاران

 ویروس کرونا داده بود و فهمیده بود به آن مبتال نشده است." 

 توانست جلوی ابراز احساساتش را بگیرد. او هم یک انسان است. "امی است اما چون ترسیده بود نمی" او معموال آدم خیلی آر

کنند ها سعی میتر کرده و آنشان را نزدیکگذرانند اما این اتفاقات رابطهپائولو و سایر اعضای تیمش روزهای بسیار سختی را می

 به یکدیگر کمک کنند. 

 

 های پزشکی زیاد استو کارکنان بخش بار عاطفی برای پرستاران



201 
 

کنیم. وقتی برای یک پرستار چنین شویم و گریه میپاشیم، ناامید میشود از هم میمان بهتر نمی" گاهی اوقات وقتی حال بیماران

کنیم و کاری میکنند حالش را بهتر کنند. برایش جوک تعریف آیند و سعی میافتد، سایر اعضای تیم فورا به کمک او میاتفاقی می

 شویم. "کنیم لبخند بزند و حتی بخندد. اگر این کار را نکنیم دیوانه میمی

 هزار نفر بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان باختند.  ۴هفته بیش از  ۴در ایتالیا در طول 

سخت شده، به ویژه در شهرهای ، ادامه کار برای پزشکان و پرستاران  ۱۹هزار مورد تایید شده ابتال به کووید  ۳۵با بیش از 

 از مناطق دیگر درگیر این بیماری هستند. شمالی که بیش

ها بوده و به آن عادت دارد. اما آنچه در جریان شیوع این بیماری سال فعالیت پرستاری بارها شاهد مرگ انسان ۹پائولو، در طول 

 میرند. هایی میبیند عده زیادی در تنگیر او را متاثر کرده این است که میهمه

. 

 شوندکادر درمانی برای فعالیت روزانه آماده می

اش کنار او هستند. این مرگی همراه با عزت است. ما برای دهد، معموال خانوادههای ویژه جان می" وقتی بیماری در بخش مراقبت

 مانیم. این بخشی از کار ماست." ها کنارشان میحمایت از آن

توانند کنار تخت بیمار جمع شوند. اما در یک ماه گذشته برای جلوگیری از معموال اجازه مالقات دارند و می " خانواده و دوستان

 توانند به بیمارستان بیایند. "ها حتی نمیانتشار ویروس مالقات ممنوع شده است. آن

اند. مرگ در تنهایی چیز بسیار خود رها شدهکنیم، افرادی که عمال به حال " ما به همه این بیماران مبتال به ویروس رسیدگی می

 کنم. " زشتی است و آن را برای هیچکس آرزو نمی

. 

 بیمارستانی پر از بیمار
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که  -در این بیمارستان  ۱۹بیمارستان کرمونا به بیمارستان ویژه مبتالیان به ویروس کرونا تبدیل شده است. فقط مبتالیان به کووید 

 های پزشکی در آن به حالت تعلیق درآمده است. شوند و سایر فعالیتبستری می -ا دارد بیمار ر ۶۰۰گنجایش حدود 

 های ویژه دیگر تخت خالی باقی نمانده. شوند اما در بخش مراقبتبیماران جدید هم به این بیمارستان منتقل می

 ال حاضر بیش از حد شلوغ است." گذاریم. بیمارستان در حهای بیمارستان تخت می" هر جایی بتوانیم، در همه گوشه

 های ویژه خارج از این بیمارستان در دست احداث است. اما این هم کافی نیست. تخت مراقبت ۶۰یک بیمارستان صحرایی با 

 نوری در انتهای تونل 

 دهد؟اما پائولو چگونه خودش را با این شرایط وفق می

 ها را سرپا نگه داشته. کنند، آنران ابراز میگوید عشقی که مردم در سراسر کشور به پرستااو می

 اند. بسیاری از این پرستاران به عنوان قهرمان مورد ستایش قرار گرفته

 شوند. تیم پرستاران بیمارستان کرمونا هر روز با سیلی از هدایای مردم روبرو می

. 

 انددو کارمند بخش درمانی همدیگر را در آغوش گرفته

 ۱۰۰۰چند روز پیش … ، کیک، نوشیدنی شویم. پیتزا، انواع شیرینیآییم با یک چیز جدید روبرو میار می" هر روز که سر ک

 داریم. " مان را باال نگه میکپسول قهوه اسپرسو هدیه گرفتیم. بگذارید این طور بگویم، با خوردن کربوهیدرات روحیه

 تواند به طور کامل از کارش فاصله بگیرد. او هیچوقت نمیدهند، اما این هدایا تا حدی به پائولو احساس آرامش می

 

 پس از دوازده ساعت شیفت کاری به اندکی استراحت نیز نیاز هست
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شوم. بیشتر همکارانم خوابم بارها از خواب بیدار میها وقتی میگردم اما شب" در پایان شیفت کاری خسته و کوفته به خانه برمی

 "  هم همین اوضاع را دارند.

 دهد آدرنالین است. تنها چیزی که به او برای ادامه دادن انرژی می

 

 مخابره پیام امید از بیمارستان به مردم

 کند.اما اوضاع کنونی تاثیرات منفی خودش را دارد و پائولو هم هر روز بیشتر احساس خستگی می

 افتاد. فقط امیدوارم تمام شود." فاقی خواهددانم چه اتبینم. نمی" در حال حاضر هیچ نوری در انتهای تونل نمی

********** 

 

 کرونا در افغانستان؛ 'دو دیپلمات مقیم کابل به کرونا مبتال شدند'

 22/3/2020 

 

 آقای فیروز گفت که خواستار قرنطینه هرات شده

ین در یک نشست خبری در فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه/بهداشت و درمان افغانستان امروز یکشنبه سوم حمل/فرورد

 کابل گفت که دو دیپلمات مقیم کابل مبتال به کرونا شده اند، و دو مورد مشکوک نیز از نمایندگان پارلمان تحت نظر قرار دارند.

 ها به تازگی ازهای بیمار از کدام کشورها هستند اما تاکید کرد این دیپلماتتواند مشخص کند که دیپلماتآقای فیروز گفت نمی

 برند. کشورهایی که کرونا شیوع پیدا کرده باز گشته اند، و اکنون در قرنطینه به سر می
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وزیر صحت عامه/بهداشت افغانستان امروز گفته که ده مورد مثبت بیماری کرونا از جمله این دو مورد در کابل ثبت شده است. 

 فر رسیده است. ن ۳۴اکنون شمار مبتالیان شناسایی شده به کرونا در افغانستان به 

وزیر صحت افغانستان گفت که خواستار قرنطینه والیت هرات شده است. بیشترین موارد مبتال به کرونا در شهر هرات در 

 همسایگی با ایران ثبت شده است. 

موارد مورد جدید مثبت بیماری کرونا شناسایی شده است.  ۱۰ساعت گذشته  ۲۴وزارت صحت عامه افغانستان تایید کرده که در 

مورد  ۲مورد در زابل، یک مورد در قندهار، یک مورد در بلخ، یک مورد در غزنی و  ۲مورد مثبت در هرات،  ۳تازه شامل 

 مثبت در کابل است.

 موارد مثبت دیگر در افغانستان پیش از این در والیات هرات، کاپیسا، بلخ، بادغیس، دایکندی، لوگر و سمنگان شناسایی شده بود.

 اشت هشدار داد که شیوع کرونا در افغانستان سیر صعودی داشته و تا ده روز دیگر آمار مبتالیان افزایش خواهد داشت.وزیر بهد

 قرنطینه والیت هرات

 بیشترین مورد شناسایی شده بیماری کرونا در افغانستان در والیت هرات در غرب این کشور و در همسایگی ایران ثبت شده است.

 

 اندها هزار نفر از ایران بازگشتهده کرونا در افغانستان؛ 

 آمد روزانه در این شهر ممنوع شود.ووزیرصحت عامه از رئیس جمهوری افغانستان خواست تا شهر هرات را قرنطینه کند و رفت

شان خرج خوراک شهر هرات حدود صد هزار خانواده نیازمند، دستمزد کار روزانههای انجام شده در او گفت بر اساس بررسی

 های مواد غذایی را در اختیار این افراد گذاشته شود.شود، و پیشنهاد کرد که حداقل برای دو هفته بستههمان روزشان می

 ونا در افغانستان کسانی اند که از ایران برگشتند. های بهداشتی اعالم کرده بودند که تمام واقعات مثبت بیماری کرپیش از این مقام

افغانستان پس از شیوع بیماری کرونا، شاهد بازگشت روزانه تا پانزده هزار مهاجر از ایران است. بیشترین این مهاجرین از مرز 

 شوند. هرات وارد می

 

 

 کرونا به افغانستان است. شوند که نگرانی اصلی ورودهزار نفر از ایران وارد هرات می 15روزانه تا 

 کرونا در کابل 

 در شهر کابل با جمعیتی حدود پنج میلیون نفر امروز دو مورد مثبت کرونا را شناسایی شد.

 مورد مشکوک ویروس کرونا در کابل را آزمایش کرده است.  ۲۲۰وزارت صحت عامه افغانستان تاکنون 

های پیشگیرانه انتقاد کرد و گفت: "خطرات در شهر کابل یر بهداشتی و توصیهآقای فیروز از شهروندان به خاطر جدی نگرفتن تداب

کنند و احتمال دارد ما کند و تجمعات زیاد است. مردم به حرف ما گوش نمیجدی است. در این شهر چند میلیون انسان زندگی می

 با فاجعه رو به رو شویم."

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51913272
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کنیم و در مصونیت م و دقت کنیم به همان پیمانه از بحران جلوگیری میوزیر صحت باز هم تاکید کرد: هر قدر در خانه بمانی

 خواهیم ماند.

ها او بار دیگر به گونه جدی از مردم خواست از تجمعات رسمی و غیررسمی زیر یک سقف خودداری کنند، تا حد امکان در خانه

 اری کنند. بمانند و از گشت و گذار در خودروهای نقلیه عمومی و رفتن به تفریح خودد

گوید اکنون ظرفیت برای شناسایی بیماری در پنجاه هزار نفر را دارد اما برای بیشتر ساختن این توانایی و وزارت بهداشت می

 است. امکانات اقداماتی را روی دست گرفته

هایی با این نده آزمایشگاههای آیهای کابل و هرات وجود دارد و در هفتهبه گفته او، اکنون امکان بررسی تست کرونا در والیت

 ار و ننگرهار نیز فعال خواهد شد.امکانات در والیات بلخ، قنده

هایی در شهرهای بزرگ مشخصا برای بیماران کرونا تخصیص داده شده و در صورت نیاز، او همچنین افزود که شفاخانه

 های دیگر نیز برای ارائه خدمات در این بخش آماده خواهند شد.شفاخانه

 

 کنندتوجه به کرونا تفریح میها بیدر روزهای عید کابلی

 کرونا به طالبان نیز رسیده

 آقای فیروز گفت که موارد مشکوک از بیماری کرونا از مناطق تحت کنترل طالبان نیز به آنها رسیده که زیر معاینه است.

 او از جنگجویان طالبان خواهان همکاری برای مبارزه با بیماری کرونا شد.

وی تاکید کرد که وزارت صحت عامه و ساحه فعالیت این نهاد غیرسیاسی است و بیماری کرونا، بیماری مهلکی است که بدون 

 تواند آلوده بسازد.تبعیض همه را می

اشتی در رو اند و "بسیاری از مراکز بهدبه گفته او اکنون در بسیاری از مناطق کارکنان بهداشتی با تهدید جنگجویان طالبان رو به

 ساحات زیر کنترل این گروه بسته است".

 تجمع در مساجد

وزارت بهداشت گفت امروز نشستی با اشتراک علما و امامان مساجد در فضای باز در محل تاالر لویه جرگه در کابل برگزار شد، 

 و آنها امیدوارند در این نشست فتوای صریح و واضح برای مبارزه با ویروس کرونا صادر شود.

 و گفت که تاکید آنها به عنوان کارشناسان بهداشتی این است که از هر نوع تجمع جلوگیری شود.ا

 ای به تفاهم رسیدند.علما در این نشست فتوایی را صادر نکردند اما روی قطعنامه

اجعه بیشتر به خدا حکیم منیب، سرپرست وزارت حج و اوقاف در این نشست گفت که برای مبارزه با بیماری کرونا تدبیر اول، مر

 و تدبیر دوم، رعایت احکام رئیس جمهوری و وزارت بهداشت است.

 او گفت که به اساس دستورهای اسالمی، زمانی که خطر وجود دارد باید از تجمع گذشت و نمازها را در خانه خواند.
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زیرا هیچ تضمینی نیست که فردی مصاب آقای منیب از افرادی که بیشتر در خطر هستند خواست از آمدن به مساجد خودداری کنند 

 به ویروس کرونا در مسجد نباشد.

او از عالمان دین خواست که در شرایط کنونی با هر طرز تفکری که هستند، فضای تفاهم را ایجاد کنند و تدابیر پیشگیرانه را 

 روی دست گیرند.

 ج ملی برای جلوگیری از شیوع این ویروس شد.پس از شیوع بیماری کرونا، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری خواستار بسی

های های آب بازی و حمامها و مراکز تعلیمی برای یک ماه به تعویق افتاد. تاالرهای عروسی، حوضآغاز مکاتب/مدارس، دانشگاه

 زند. عمومی بسته شد. مراسم رسمی نوروز و مسابقات ورزشی لغو شد و از مردم خواسته شد از اشتراک در تجمعات بپرهی

******** 

 

  1399فروردین  3یکشنبه 

 یبرا ربطیمسئوالن ذ یهاهیعمل به دستورها و توص یعنیانجام درست و عاقالنه کارها  یبه معنا نجایافزودند: صبر در ا شانیا

 خطرناک است. یماریب نیحفظ جان خود و مردم کشور و کنترل ا

در صورت  یو درمان ییدارو یارسال کمکها یبرا یبر آمادگ یمبن ییکایآمر یهابه اظهارات چندباره مقام یانقالب اسالم رهبر

اوالً خودشان دچار کمبود  رایاست ز بیعج اریبس یجزو حرف ها هاییکایآمر یاشاره کردند و گفتند: صحبتها رانیدرخواست ا

ً از ا یهستند و برخ یماریاز ب یریشگیپ زاتیدارو و تجه دیشد  انیآور سخن به موحشت یکمبودها نیمسئوالنشان صراحتا

 دارند به مردم خودشان برسند. یآنها اگر امکانات نیاند، بنابراآورده

ً یافزودند: ثان یاخامنه هللاتیآ حضرت حت اتهام چقدر ص نیا میدانیهستند البته نم روسیو نیا دیخودشان متهم به تول هاییکایآمر ا

 کند. یکشور را قبول م نیکمک از ا ،یدارد اما با وجود آن، کدام انسان عاقل

 ایو  ترعیشا رانیرا در ا روسیرا ارسال کنند که و ییممکن است داروها رایز ستین یاعتماد چیه هاییکایگفتند: به آمر شانیا

شود  یرا که گفته م یروسیو نیا یاثرگذار نندیند تا ببکننده بفرستعنوان درمانرا به یممکن است افراد یحت ایماندگار کند و 

سخنان  نیکنند، بنابرا شتریخود را ب یو دشمن لیران ساخته شده، چگونه بوده و اطالعات خود را تکمیاز آن فقط مخصوص ا یبخش

 .ستیقابل قبول ن هاییکایآمر

 رانیا زیبله با همه چالشها و مشکالت، خطاب به ملت عزمقا یالعاده کشور برافوق تیساله و ظرف ۴۰تجربه  یادآوریبا  شانیا

کنند و در همه بخشها افراد  ییرا شناسا تهایظرف نیمهم آن است که مسئوالن ا یاست ول ادیز اریکشور بس یتهایکردند: ظرف دیتأک

 کار گرفته شوند.به تشّرعو م زهیجوان، مؤمن، با انگ

کردند و  هیمبارزه با کرونا توص یمسئوالن ستاد مل یگرفتن و عمل به دستورها یجد همه مردم را به گریبار د انیدر پا شانیا

سابقه  یشکل ب نیما به ا خیشد که در طول تار لیمطهر تعط یهاو حرم ینیاجتماعات د یها حتدستورالعمل نیافزودند: بر اساس ا

 .کردیاقتضاء م نگونهیا حتنبود و مصل یابود اما چاره

 تیمسلمان و همه بشر یو ملتها رانیبال را از ملت ا نیکردند خداوند متعال هرچه زودتر ا یدواریاظهار ام یاسالمانقالب  رهبر

 دفع کند.

******** 

 

 فرستدطیاره نیرو و مواد می ۹روسیه برای مبارزه با کرونا در ایتالیا، 

© Sputnik  

 جهان

 دریافت لینک کوتاه (22.03.2020 12:57اخرین تجدید 12:46 22.03.2020)

را جهت انتقال نیرو و مواد برای مبارزه با  ۷۶ -ترانسپورتی ایل  -فروند طیاره نظامی  ۹فضایی روسیه  -نیروهای هوایی 

 .کرونا ویروس در ایتالیا، آماده ساخته است

https://fa.alalamtv.net/
https://af.sputniknews.com/world/
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مارچ( با نشر یک خبرنامه اعالم کرده است که نیروهای هوایی  ۲۲روز )یکشنبه، به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه ام

فضایی روسیه یک گروپ هوایی را برای انتقال نیروی طبی و مواد الزم برای مبارزه با کرونا ویروس، به ایتالیا آماده ساخته  –

 است.

فضایی روسیه مرحله تشکیل  –گو، نیروهای هوایی در خبرنامه آمده است: "به دستور وزیر دفاع روسیه، جنرال سرگئی شای

گروپ هوایی برای انتقال نیرو و موادی که توسط وزارت دفاع روسیه برای کمک به جمهوری ایتالیا در راستای مبارزه با کرونا 

 ویروس، اختصاص داده شده است، به پایان رسید".

 فرستد.شناسی را به ایتالیا میشناسی و اپیدمیوسمتخصص در بخش ویر ۱۰۰وزارت دفاع روسیه گفته است که حدود 

ترانسپورتی  –فروند طیاره نظامی  ۹مقامات وزارت دفاع روسیه افزوده اند که در پایگاه هوایی "چکالوفسکی" در والیت مسکو 

ارینبورگ به  فضایی روسیه که شب گذشته یکجا با عمله پرواز از والیات پسکوف، اولیانوف و –نیروهای هوایی  ۷۶ –ایل 

 باشند.مسکو رسیده اند، آماده پرواز به ایتالیا می

وزیر ایتالیا از آمادگی روسیه مارچ( والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تماس تلفونی با جوزپه کونته، نخست ۲۱روز شنبه )

 برای کمک عاجل در راستای مبارزه با کرونا ویروس اطمینان داد.

شناس نظامی و نیروهای ویروس –عالم کرده بود که این کشور به ایتالیا هشت گروپ سیار متخصصان وزارت دفاع روسیه ا

 فرستد.کننده ذرات معلق در هوا و ترانسپورت، و همچنان تجهیزات طبی، میهای موترهای ضد عفونیطبی، مجتمع

******** 

 

 استرالیا استنخست وزیر استرالیا: آمریکا بزرگترین منشاء ابتالی کرونا در 
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شد. نفر بود و هر روز تنها چند مورد به آن اضافه می 20کروناویروس در استرالیا تنها اندکی بیش از  اول مارس موارد ابتال به

مارس به این طرف  18های مسکونی، از اما به دنبال افزایش سریع موارد ورودی از خارج و مستقر شدن این افراد در مجتمع

مارس، تعداد 21این کشور اضافه شد. تا ساعت دو بعد از ظهر  19ویدروزانه بیش از صد و حتی صدها مورد جدید به بیماران کو

  .مورد رسید1073مبتالیان قطعی در استرالیا به 

بی گفت، در میان موارد ابتالی قطعی به کروناویروس جی 2مارس به رادیو  20اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا بامداد 

اند و بیشتر آنان آمریکایی اند و یا با چنین افرادی در تماس مستقیم بودهکشور شدهدرصد از خارج وارد  80در استرالیا، حدود 

  .هستند

وی خاطر نشان کرد که از نظر او هیچ شاهدی دال بر اینکه یک کشور خاص به صورت عمدی عامل این کار بوده باشد در دست 

  .نیست
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  .اکارآمدی دولت ترامپ در کنترل شیوع کرونا دانستندبرخی رسانه های گروهی چنین سخنان موریسون را واکنشی به ن

دولت و کارشناسان بهداشتی استرالیا معتقدند اوج شیوع کرونا هنوز فرا نرسیده است و در بدترین حالت وضعیت ممکن است 

ع این بیماری حداقل شود شیوهزار نفر نیز جان خود را از دست بدهند. پیشبینی می150میلیون نفر به این ویروس آلوده شوند و15

  .شش ماه ادامه پیدا کند

هفته گذشته، دنیل اندروز، فرماندار ایالت ویکتوریا به دولت استرالیا پیشنهاد داد که ورود مسافران آمریکایی را محدود کند. وی 

چین است و در سوی  گفت، موارد ابتالی جدید در چین کاهش پیدا کرده اما استرالیا هنوز در حال ممنوعیت ورود مسافران از

  .توانند آزادانه به استرالیا سفر کنند؛ چنین کاری قابل توضیح نیستها میدیگر آمریکایی

  .وزیر کشور استرالیا پس از بازگشت از سفر خود به آمریکا، به کرونا مبتال شده و در بیمارستان قرنطینه شده و تحت درمان است

********* 

 

 پایان سال گذشته در شمال ایتالیا مشاهده شد 19-ی مشکوک به کوویدکارشناس ایتالیایی: ویروس
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های نوامبر های آمریکایی گفت که در ماهگو با رسانهوچندی پیش، یک پزشک متخصص ایتالیایی به نام جوزپه رموتزی، در گفت

  .و دسامبر سال گذشته یک ویروس نامعلوم در شمال ایتالیا مشاهده شد که ممکن است همان کروناویروس بوده باشد

یکی از مشهورترین مؤسسات تحقیقات دارویی در ایتالیا و سراسر اروپا به نام ماریو نگری است. رادیوی ان  ریموتزی، رئیس

وگویی از او را در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد که در آن ریموتزی در پاسخ به پرسش درباره پی آر آمریکا در ماه مارس گفت

  .خنان را بیان کرده استعلت ضعف ایتالیا در برابر شیوع کرونا این س

فوریه و با شیوع کرونا در ایتالیا، این کشور ناگهان  21پرسد: این پرسش مطرح است که چرا از مجری برنامه از ریموتزی می

 تسلیم این بیماری شد 

دسامبر سال گذشته با های نوامبر و دهد که آنان در ماههای پزشکان ایتالیایی نشان میگوید: آخرین گزارشریموتزی در پاسخ می

دهد که رو شدند که تعداد زیادی از سالخوردگان را مبتال کرده بود. این موضوع نشان مییک نوع عجیب از ویروس کرونا روبه

  .پیش از شیوع ویروس کرونای جدید در چین، آن ویروس عجیب در منطقه لومباردیا در شمال ایتالیا شیوع پیدا کرده بود

بینی کرده است که از روز منتشر کرد. وی در این مقاله پیش« النس»ای را در مجله پزشکی معروف مقاله مارس 11ریموتزی 

تخت  4000هزار نفر از مردم ایتالیا به ویروس کرونا مبتال خواهند شد و این کشور به  40هفته حدود  4مارس و ظرف مدت  11

  .آی سی یو دیگر نیاز دارد
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مارس به وقت محلی ایتالیا، در مدت  21روز  18های قبلی است. تا ساعت بینیجدید بیش از پیشسرعت شیوع ویروس کرونای 

در این کشور  19مورد جدید ابتال به ویروس کرونا در ایتالیا شناسایی شدند و جمعاً تعداد بیماران مبتال به کووید 6557ساعت  24

 .نفر نیز جان باختند 4825نفر رسید و  578هزار  53به 

********* 

 

 " را محکوم کرد19-چین استفاده ترامپ از "ویروس چینی" به جای "کووید
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طی روزهای اخیر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا بارها در رسانه های اجتماعی و اماکن عمومی به طور علنی از عبارت 

زافزون " استفاده کرده است و رسانه های آمریکا می گویند که به دنبال افزایش رو19-نژادپرستانه "ویروس چینی" به جای " کووید

  .در آمریکا، ترامپ تالش می کند چین را مقصر شیوع این ویروس در آمریکا قلمداد کند 19-تعداد مبتالیان به کووید

 

 .اقدام ترامپ برای انگ زدن به چین مورد انتقاد محافل مختلف قرار گرفته است

جمهور آمریکا قصد دارد با عبارات نژادپرستانه های اجتماعی نوشت: رئیس هیالری کلینتون عضو حزب دموکرات آمریکا در شبکه

و فراهم کردن تست و امکانات الزم برای مقابله  19-حواس مردم را پرت کند و اشتباهات خود در زمینه برخورد سریع با کووید

  .با این بیماری را مخفی سازد. فریب نخورید و به دوستان و اعضای خانواده خود نیز بگویید فریب نخورند
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های اضطراری سازمان جهانی بهداشت در یک نشست خبری درباره ویروس کرونای جدید گفت: مایکل رایان مسئول بخش فوریت

دهد. به همین دلیل باید از ربط دادن آن به یک ویروس مرز نمی شناسد و نژاد، رنگ پوست و ثروت و فقر را هدف قرار نمی

  .کشور، فرد و یا نژاد خاص بپرهیزیم

مارس، وانگ یی عضو  19و  18یز قاطعانه با سیاهنمایی درباره مقابله با ویروس کرونای جدید در این کشور مخالف است. چین ن

ریزی اندونزی، وزیران خارجه هلند، سنگاپور شورای دولتی و وزیر خارجه چین به ترتیب با وزیر خارجه روسیه، وزیر برنامه

د نمود: چین قاطعانه با سیاهنمایی و سو استفاده از ویروس کرونای جدید برای اقدام علیه و فرانسه تلفنی گفت و گو کرد. وی تاکی

دشمن مشترک همه انسان ها است و برای مقابله با آن  19-یک کشور خاص مخالفت می کند. ویروس مرزی نمی شناسد و کووید

  .نیاز به همبستگی جامعه جهانی داریم

********* 

 

 رسش درباره شیوع کرونا پاسخ دهدآمریکا باید به سه پ
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سیاستبازان آمریکا اخیراً چندین بار کروناویروس جدید را ویروس چین نامیدند که انتقاد شدید جامعه جهانی را به دنبال برخی 

داشته است. رسانه های اروپایی و آمریکایی این اظهارات آمریکا را مصداق نژادپرستی، بیگانه هراسی و تالش برای یافتن راهی 

  .برای خروج از بحران خواندند

  .ستجوی منشاء ویروس یک مسئله علمی است و نیاز به پژوهش داردج

های آمریکایی گفت که در چندی پیش جوزپه ریموتزی، رئیس مؤسسه تحقیقات دارویی ماریو نگری ایتالیا در مصاحبه با رسانه

است همان ویروس کرونای جدید های نوامبر و دسامبر سال گذشته یک ویروس نامعلوم در شمال ایتالیا مشاهده شد که ممکن ماه

  .بوده باشد

از همین رو او بر این باور است که پیش از شیوع ویروس کرونای جدید در چین، آن ویروس عجیب در منطقه لومباردیا در شمال 

  .ایتالیا شیوع پیدا کرده بوده است

ر عدم اطمینان نسبت به قطعی بودن منشأ های تنفسی چین مبنی باین نظریه بار دیگر نظریه جونگ نان شان متخصص بیماری

کند. آماندا واکر خبرنگار اسکای نیوز انگلستان صریحا گفت که در صورت مرگ گرفتن ویروس کرونا از چین را تأیید می

ها آمریکایی رییس جمهور مسئولیت آن را بر عهده خواهد داشت و نسبت دادن ویروس به چین تنها راهی است برای فرار میلیون

  .از این اتهام

شکی نیست که سیاستبازان آمریکایی هر چقدر هم هیاهو به راه بیاندازند نخواهند توانست از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و 

در حال حاضر با تردیدهای بسیاری نسبت به کفایت آنان برای پیشگیری و مهار بیماری در آمریکا نیز وجود دارد. در آخرین 
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ت که اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا اعالم کرده در میان موارد ابتالی قطعی به کروناویروس در استرالیا، خبرها آمده اس

اند و منشاء بیشتر این موارد از آمریکا اند و یا با چنین افرادی در تماس مستقیم بودهدرصد از خارج وارد کشور شده 80حدود 

  .است

  :ه عملکرد آمریکا ، دولت آمریکا باید سه سوال مردم را به طور واضح پاسخ دهدبه دنبال افزایش تردیدها نسبت ب

شروع 2019اول اینکه طبق تخمین جدید مرکز پیشگیری و مهار بیماریهای آمریکا ، در فصل آنفلوانزای آمریکا که ماه سپتامبر سال 

هزار نفر نیز جان خود را از دست دادند. رابرت ردفیلد  20میلیون آمریکایی به این بیماری مبتال شدند و بیش از  30شد، بیش از 

مدیر مرکز پیشگیری و مهار بیماریهای آمریکا علنا اعتراف کرد که احتمال دارد برخی از کسانی که در آمریکا علت مرگ آنان 

ار مورد مرگ، چه تعداد هز 20آنفلوانزا اعالم شده در واقع از ویروس کرونای جدید مرده باشند. پرسش اینجاست که در میان 

اند؟ آیا آمریکا با استفاده از آنفلوانزا سعی در پنهان کردن وضعیت شیوع کرونا داشته از دست داده 19جان خود را در اثر کووید

 است؟ 

اف تی به طور ناگهانی پایگاه سالح بیوشیمیایی  2019پرسش دومی که آمریکا باید پاسخ دهد این است که چرا در ماه ژوئیه سال 

  .های بیوشیمیایی ارتش آمریکا استدتریک در ایالت مریلند را تعطیل کرد؟ این پایگاه بزرگترین مرکز تحقیقاتی سالح

کرد شیوع کرونا را در کشور خود کم رنگ جلوه دهد، پرسش سوم اینکه چرا در دهه دوم فوریه و در حالی که آمریکا تالش می

دالری خود را فروختند؟ مگر آنان از چیزی با خبر بودند سهام خود را فروختند  سهام ملیون چند مقام کمیته اطالعات مجلس سنا

تر و در سوی دیگر واقعیت را از مردم پنهان کردند؟ مگر آنان در وضعیت شیوع بیماری سرمایه خود را از جان مردم مهم

 دانند؟ می

تی آمریکا در ماه ژانویه سال جاری چندین بار هشدار دادند که مارس ، مقامات اطالعا 20طبق گزارش واشنگتن پست در روز 

شود و تأکید بر ضرورت اقدام از سوی دولت کردند اما دولت آمریکا تا ویروس کرونای جدید احتماال سبب یک بحران جهانی می

ن برای جهان زمان خرید، مارس در کشور وضعیت اضطراری اعالم نکرد. چرا آمریکا زمانی که چین با پرداخت بهایی سنگی 13

ها در ارتباط است و سیاستبازان آمریکایی باید به طور واضح توضیح ها با جان انسانوقت را بیهوده تلف کرد؟ پاسخ این پرسش

  !دهند

********** 

 

 دالر!  ۳۴۹۲۷: کایمبتال به کرونا در آمر ماریب کیدرمان  نهیهز

 

  23:11 - 1399فروردین  3یکشنبه  

 

 هزار دالر گزارش داده است.  ۳۴از  شیکشور را ب نیمبتال به کرونا در ا ماریب کیدرمان  نهیهز ییکایانه آمررس کی

 

 کرونا در جهان - العالم

 هزار دالر است. ۳۴که به کرونا مبتال شده بالغ بر  یامهیفرد فاقد ب یدرمان برا نهیگزارش داده هز ییکایرسانه آمر کی

پرداخته و نوشته  «ینیاسک یدان»به نام « کرونا»فرد مبتال به  کیاز  یپزشک شدهافتیبه شرح خدمات در گزارش داده میتا مجله

او  یقبل یماریب کیشناس که سرطان کیبا  گرنیکوتاه و درد م یهانفس نه،یبعد از تجربه درد س هیبار اواخر ماه فور نیاو نخست

شده  یناش دیجد یاو از واکنش بدن او به داروها یهاد که ممکن است نشانه. پزشک او تصور کررفترا درمان کرده بود تماس گ

مبتال شده باشد و او  هیالرها گفتند ممکن است به ذاتدر بوستون فرستاد. آنجا پزشک یمرکز اضطرار کیاو را به  نیباشد بنابرا

 را روانه منزل کردند.

بعد شروع کرد به سرفه کردن. بعد از دو بار مراجعه به  یرد و اندکبدنش نوسان دا یمتوجه شد که دما ینیروز بعد آسک چند

که به آنجا  یاز مراکز یکیمعالجه روانه منزل کردند. سه روز بعد  یاو را برا گریها بار ددر همان هفته پزشک یمراکز پزشک

 ه است.مبتال شد ۱۹-دیکوو یماریکه به ب دهدیاو نشان م شیامراجعه کرده بود گفت که جواب آزم
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واقعاً شوکه »گفت:  میبه تا ینیدالر. آسک ۳۴۹۲۷.۳۴کرد:  افتیکرونا و درمانش را در شیروز بعد او صورتحساب آزما چند

 «.شناسمیها داشته باشد نمپول نیرا که از ا یشدم. واقعاً کس

 بود. مهیات بفاقد خدم مارستانیهنگام رفتن به ب گرید ییکایآمر ونیلیم ۲۷همانند  ینینوشته آسک میتا

نفر از  ونیلیم ۸۷نوشته که در حال حاضر  ترشیگزارش در توئ نیدر واکنش به ا کایآمر یمجلس سنا ندهی، نما«سندرز یبرن»

 برخودارند. یامهیاز خدمات اندک ب ایو  اندمهیفاقد خدمات ب کایمردم آمر

 «.رودیم مردممان به شمار یبرا ینظام بهداشت سودمحور ما خطر»نوشته است:  او

 

 فارس

********* 

 

  ریرا اعالم کردند!!! + تصاو رانیکشته شدگان کرونا در ا یآمار واقع یسعود یرسانه ها

  18:29 - 1399فروردین  3یکشنبه  

 

 

 ی_ عربستان سعود العالم

 :خبر

 است.  دهینفر رس 4000به مرز  رانیشدند آمار تلفات کرونا در ا یمدع یسعود یها رسانه

 :لیتحل

 

مردم  هیصحنه جنگ عل نیدر آخر یبن سلمان یرسانه ها ریو الحدث دو رسانه معروف و البته ناکام بن سلمان در کنار سا هیالعرب-

کشته مبتال به کرونا  3713کردند و تعداد  یرا نادرست معرف رانیوزارت بهداشت و درمان ا یامروز آمار اعالم شده از سو رانیا
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 یسعود یرسانه ها نیاست که ا یخصوص اعالم منبع خبر نیکردند. نکته جالب توجه در ا یمعرف ییناتلفات کرو قیرا رقم دق

 سیتاس یو به زبان فارس یبا بودجه هنگفت دربار سعود نیاز ا شیرسانه پ نی". انترنشنالیا رانی"ا یعنیبه آن توسل جسته اند 

 کند. ئهارا بیو غر بیعج نیچن نیا یاست که ارقام یهیشده و البته بد

 

زبان  یرسانه فارس نیبه ا شانیکردن ادعاها ریباور پذ یبرا یبن سلمان یرسانه ها نکهیا نترنشنالیا رانیتر از اعالم ا بیعج-

اصال دور از ذهن نبود چرا که  یسعود یرفتار رسانه ها نیندارد متوسل شده اند. البته ا یگاهیجا چیه رانیکه اساسا در ا یسعود

به کرونا سخن گفته بودند و  رانیا ی" از احتمال مبتال شدن رهبرکی"اتالنت ییکایامر هیدر نشر یا قالههم با درج م شیچند روز پ

اورده  یرو یبن سلمان یادعا به انتشار پر حجم آن در رسانه ها نینشان دادن ا ریباور پذ یبرا عیوس یپس از آن و در سطح

بطالن  رانیبه مردم ا یرهبر امیسال ارائه پ لیدو روز از درج آن مقاله و در لحظه تحواست که تنها بعد از  یدرحال نیبودند. ا

حاصل  یب ریمس رانیادعا را ثابت کرد. هر چند آن تجربه ناکام درس عبرت نشد و مجددا و در قالب امار تلفات کرونا در ا نیا

در منطقه  روسیو نیدند تا عامل اشاعه ایکوش یسعود یاکرونا رسانه ه ریجهانگ یو با شروع بال نیاز ا شیشد. پ مودهیقبل پ

 خود را نشان داد. تیسو واقع غاتیتبل نیکنند که با گذر زمان جمله ا یمعرف رانیجهان را ا یوحت

 

انتخابات مجلس  یبس که در شب برگزار نیهم تیشفاف نیاست و در ا یدر اطالع رسان تیشفاف رانیاز افتخارات حکومت ا-

درگذشتگان و  ان،یمبتال شده اند و پس از آن بشکل روزانه امار مبتال روسیو نیبه ا رانیاعالم شد دو نفر در ا یماسال یشورا

 عاجزند. یامر نیاست که از چن یهیمشمول سانسور هستند بد ایاز آن جهت که شد  یسعود یاز آن اعالم شد. رسانه ها افتگانیشفا

 

به  ییشفاف درخصوص کرونا مطلقا وجود ندارد چرا که برگردن انها پاسخگو یع رسانانتظار اطال یبن سلمان یاز رسانه ها -

ها به آرامکو، عقب  یمنی یحمله ها یها بیترامپ، آس یملک سلمان از سو یرهایمهم تر مانند سکونشان در مقابل تحق یسواالت

 کند. یم ینیو... همچنان سنگ یشاهزادگان معروف سعود یریدستگ من،ینبرد با  یمکرر درجبهه ها یها ینینش

********** 

 

  کایوزارت خارجه آمر یبه سخنگو رانیپاسخ وزارت خارجه ا

 15:52 - 1399فروردین  4دوشنبه  
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 واکنش نشان داد.   کایوزارت خارجه آمر یاساس سخنگو یبه اظهارات ب یتیدر توئ رانیامور خارجه ا وزارت

 

وزارت  یسخنگو« مورگان اورتگاس»و اساس  هیپا یدر واکنش به اظهارات ب رانیا یاسالم یامور خارجه جمهور وزارت

در خصوص  کایبه دولت آمر انیجهان یچنانچه اتهام وارده از سو»اعالم کرد:  یتیکرونا، در توئ روسیدرباره و کایخارجه آمر

از سؤاالت مندرج در  یبه بخشفقط  د،ینرو یدور یاست، جا «رانیا یسوتوطئه ساخته شده از  یهایتئور»کرونا  روسیو

 .دیپاسخ ده «سرچیگلوبال ر»

 

مقامات  یدرباره ادعا یرهبر معظم انقالب اسالم شاتیبه فرما یدر اظهارات کایوزارت خارجه آمر یسخنگو« اورتگاس مورگان»

 واکنش نشان داد. رانیکمک به ا یبرا ییکایآمر

 یمبن ییکایآمر یهابه اظهارات چندباره مقام یشاتیفرما یط کشنبهی روزید یمقام معظم رهبر یاخامنه یهللا العظم تیآ حضرت

 هاییکایآمر یهااشاره کردند و گفتند: صحبت رانیدر صورت درخواست ا یو درمان ییدارو یهاارسال کمک یبرا یبر آمادگ

 یهستند و برخ یماریاز ب یریشگیپ زاتیدارو و تجه دیخودشان دچار کمبود شد والً ا رایاست ز بیعج اریبس یهاجزو حرف

 دارند به مردم خودشان برسند. یآنها اگر امکانات نیاند، بنابراآورده انیآور سخن به موحشت یکمبودها نیمسئوالنشان صراحتاً از ا

ً یافزودند: ثان یاخامنه هللاتیآ حضرت  نیکمک از ا ،یهستند، کدام انسان عاقل روسیو نیا دیمتهم به تول هاییکایکه آمر یهنگام ا

 کند. یکشور را قبول م

 ایو  ترعیشا رانیرا در ا روسیرا ارسال کنند که و ییممکن است داروها رایز ستین یاعتماد چیه هاییکایگفتند: به آمر شانیا

شود  یفته مرا که گ یروسیو نیا یاثرگذار نندیکننده بفرستند تا ببعنوان درمانرا به یممکن است افراد یحت ایماندگار کند و 

سخنان  نیکنند، بنابرا شتریخود را ب یو دشمن لیران ساخته شده، چگونه بوده و اطالعات خود را تکمیاز آن فقط مخصوص ا یبخش

 .ستیقابل قبول ن هاییکایآمر

 فارس

********* 

 

 ن و جانباختگا انیمبتال یسن نیانگینفر/ اعالم م ۲۳۰۴۹کرونا در کشور به  انیشمار مبتال شیافزا

  14:58 - 1399فروردین  4دوشنبه  

 

 را در کشور اعالم کرد.  ۱۹دیکوو یماریب افتگانیجانباختگان و بهبود ان،یآمار مبتال نیوزارت بهداشت آخر یسخنگو

 

 ی/ علم رانی_ ا العالم

 ۱۹دیابتال به کوو دید جدمور ۱۴۱۱تا امروز،  روزیو از ظهر د یشگاهیآزما یها افتهیباره گفت: بر اساس  نیجهانپور در ا دکتر

در  یماریب نیبه ا انیدر کشور شمار مبتال ۱۹دیبه کوو یقطع انیافراد، مجموع مبتال نیشد و با احتساب ا ییدر کشور شناسا

 .دینفر رس ۲۳۰۴۹کشور به 

به روز در حال  آمار روز نیشده اند و ا صیو ترخ افتهیدر کشور بهبود  ۱۹دیکوو مارانینفر از ب ۸۳۷۶گفت: خوشبختانه  یو

 است. شیافزا

نفر  ۱۸۱۲در کشور به  یماریب نیمجموع درگذشتگان بر اثر ا ماران،ینفر از ب ۱۲۷گفته جهانپور، متاسفانه با جان باختن  به

 .دیرس

 د است.ارزشمن اریشده اند که بس یمقابله با کرونا غربالگر یمل جینفر در طرح بس ونیلیم ۳۶از  شیرا هم گفت تا کنون ب نیا یو

سال و  ۵۹حدود  انیمبتال یسن نیانگیم گفت: زیدر کشور ن ۱۹ دیبه کوو انیمبتال یسن نیانگیوزارت بهداشت درباره م یسخنگو

 هستند انیدرصد جانباختگان آقا ۶۰سال بوده است که  ۶۴حدود  زیدرگذشتگان ن یسن نیانگیم
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********* 

 

 کنیم ایتالیا منبع واگیر را مهار کندمی گروه متخصصان اعزامی چین به ایتالیا: پیشنهاد

GMT+08:00 || 2020-03-23 

16:44:26        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

در ایتالیا توجهات سراسر  19-به گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین، در روزهای اخیر، افزایش سریع و شدید مبتالیان کووید

در ایتالیا  19-مارس(، میزان موارد ابتال به کووید 22فروردین ) 3روز یکشنبه  18جهان را به خود جلب کرده است. تا ساعت 

دهد وضعیت پیشگیری و مهار شیوع مورد مرگ نیز اعالم شد که نشان می 5476یش یافت و جمعا نفر افزا 138هزار و  59به 

  .در ایتالیا بسیار وخیم است 19-کووید

یکشنبه، چیو یون چینگ، رئیس گروه متخصصان اعزامی چین به ایتالیا، معاون رئیس اجرایی بیمارستان شماره یک پژوهشکده 

گ ضمن مصاحبه ویدیویی در فاصله دور با خبرنگاران رادیو و تلویزیون مرکزی چین، با اشاره علوم پزشکی دانشگاه جیه جیان

در ایتالیا، پیشرفت امور گروه متخصصان اعزامی چین به ایتالیا و همچنین پیشنهادهای مربوط  19-به وضعیت کنونی شیوع کووید

  .ی خبرنگاران پاسخ دادبه پیشگیری و مهار شیوع بیماری و درمان مبتالیان، به پرسش ها
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گروه متخصصان اعزامی چین به ایتالیا در ابتدا مجموعه اقدامات کنونی دولت ایتالیا برای پیشگیری و مهار بیماری را تایید کردند 

کنند. را مهار  19-توانند تا حد امکان شیوع کوویدو در عین حال، تاکید کردند که با ایجاد محدودیت رفت و آمد، درمانگران می

در  19-محسوب می شود. یکی از نکات مهم برای مهار شیوع کووید 19-کنترل و مهار قدرتمند، پایه و اساس مهار شیوع کووید

چین ظرف کوتاه مدت، مهار منبع واگیر بوده است. پروفسور چیو یون چینگ تشریح کرد: در اوضاع کنونی، هر روز تعداد 

هاست. در ایتالیا اعالم می شود. مهم ترین اقدام ما همان ارائه پیشنهادهای سیاستی به ایتالیایی 19-زیادی از مبتالیان جدید به کووید

چرا که تنها با کاهش تعداد مبتالیان می توان امور نجات و درمانی را به خوبی پیش برد. منبع واگیر مانند شیر آب است که پس 

 .در غیر این صورت همه جا پر از آب می شود از بستن کامل آن می توان خانه را از آب خالی کرد و

 

********** 

 

 سفیر چین در آمریکا: روابط دو کشور در مرحله حساسی قرار دارد

GMT+08:00 || 2020-03-23 

14:57:48        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   پچا   توصیه کنید

 قلم

تسویی تیان کایی سفیر چین در آمریکا چندی پیش در واشنگتن در گفتگو با اکسیوس و اچ بی او اعالم کرد که روابط چین و 

  .و جانبه و نسلهای آینده را صحیح انتخاب کنندآمریکا در مرحله حساسی قرار دارد و دو کشور باید جهت توسعه آینده روابط د

سفیر چین گفت: همکاری تنها گزینه درست است و تنها با تالش مشترک و توسعه روابط بر اساس همآهنگی و همکاری و ثبات، 

د جدید و مردم دو کشور از آینده خوبی برخوردار خواهند شد. وی همچنین با نیت و قصد تحریک به رویارویی، برپایی جنگ سر

  .قطع روابط اقتصادی مخالفت کرد

تسویی تیان کایی در اشاره به مبارزه با کرونا گفت: تضمین عدم افزایش موارد ابتالء و امنیت سالمت مردم برای چین حائز اهمیت 

  .فوق العاده است و چین در حال سرعت بخشیدن به تحقیق و تولید دارو و واکسن است

الش چین برای همکاری با دیگر کشورها در مبارزه با کرونا گفت: کروناویروس جدید چالش مشترک سفیر چین در اشاره به ت

  .جهانیست و باید موفقیت کامل در مهار آن در سراسر جهان تضمین شود، در غیر این صورت، هیچ کشوری امن نخواهد بود

از سوی آمریکا گفت: سازمان « ویروس چین»ام به ن 2019وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نامیدن کروناویروس 

بهداشت جهانی در نامیدن ویروس مقرراتی دارد که بدنام نکردن و مرتبط نساختن آن با موقعیت جغرافیایی، قوم و جانوران از 

  .جمله آنهاست و امید است امریکا مقررات سازمان بهداشت جهانی را رعایت کند

ویروس گفت: تشخیص منشاء ویروس کار پژوهشگران و دانشمندان است نه گمانه زنیهای سفیر چین همچنین در باره منشاء 

  .دیپلماتها و خبرنگارها. این گمانی زنیها نه تنها سودی به حال کسی ندارد، بلکه بسیار مضر است

********** 
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 غفلت از انجام وظیفه سیاستبازان آمریکایی منشا سرایت کرونا در اروپا و آمریکاست

GMT+08:00 || 2020-03-23 

20:02:32        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

فروردین  1مارس/  20وع یافت، واشنگتن قصد کرد تا چین را مقصر بداند، روز زمانی که کروناویروس در آمریکا به شدت شی

اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در گفت و گو با رسانه ها صریحا مدعی آن شد که منشا بیشتر موارد ابتال به کرونا از 

  .کشور را به اجرا رساند آمریکا است. استرالیا شامگاه بیستم مارس ممنوعیت ورود همه افراد خارجی به این

  .پس آمریکا چگونه به کشورهای دیگر آسیب رسانده است؟ نخست باید به داخل آمریکا برگردیم

در ماه فوریه، آمریکا هیچ اقدامی برای مهار شیوع کرونا در پیش نگرفت. در تحلیلی از ماهنامه آتالنتیک آمریکا نوشته شد، 

ویروس را تهدیدی بر سالمت عمومی دانستند، رهبران آمریکا آن را به عنوان یک مشکل هنگامی که کشورهای دیگر شیوع کرونا

روابط عمومی تلقی کردند و شیوه برخوردشان آن بود که وجود این مشکل را انکار کنند. این رویکرد سود سیاسی به همراه آورد، 

  .اما بحران اجتناب ناپذیر بهداشت عمومی را تشدید کرد

مارس وضعیت اضطراری اعالم کرد و  13شدن شیوع بیماری و افزایش نارضایتی مردم، آمریکا نهایتا در روز  به دنبال جدی

در عین حال قول به انجام یک سری اقدامات پیشگیرانه داد، اما کماکان تعهداتش عملی نشده است، کیت تشخیص به اندازه کافی 

محافظتی به طور جدی ناکافی است. براساس گزارش رسانه های  موجود نیست، تخت های بیمارستان و تجهیزات پزشکی و

برابر تعداد موارد قطعی تشخیص داده شده است. همچنین بسیاری از  11آمریکا، تعداد موارد شناسایی نشده در آمریکا، احتماال 

  .به تحمل ویروس هستندآمریکایی ها به دلیل چرخه طوالنی تست و آزمایشات و ناتوانی در هماهنگی برای بستری، مجبور 

هزار نفر فراتر رفته و به رتبه سوم در جهان رسیده است. رییس  35در آمریکا از  19در حال حاضر موارد قطعی ابتال به کووید 

جمهور آمریکا ایالت های نیویورک، واشنگتن و کالیفرنیا را مناطق بسیار جدی آسیب دیده اعالم کرد. با این حال دولت آمریکا 

  .ان ادعا می کند که شیوع بیماری در بسیاری مناطق بحرانی نیست و هنوز دیگران را مقصر می داندهمچن

براساس گزارش دیلی بیست آمریکا، پیامی که به وزارت خارجه آمریکا ارسال شده، از مقامات آمریکایی خواسته است تا با 

  .یله بی درنگ از سوی کاربران شناخته شداظهارنظر یگانه، چین را مسوول شیوع کرونا بدانند. اما این ح

 

  (".کاخ سفید عجوالنه دیگران را متهم می کند، بهتر است عمال به شهروندان کمک کند ")

 

ترامپ واقعا به مرگ و زندگی آمریکایی ها توجه نمی کند، برای او تنها این مساله اهمیت دارد که آیا به خاطر شیوع این  ")

  ( "!د یا خیربیماری سرزنش می شو

سیاستبازان آمریکایی اقدامات عملی انجام نمی دهند، بیهوده زمان طالیی پیشگیری و مهار بیماری را تلف می کنند، همچنین کار 

فروش سهام در زمان شیوع بیماری را پنهان کردند، آنان تنها به سود شخصی توجه می کنند و کامال امنیت جان مردم را نادیده 

نهایت راهی برای یافتن از بحران با مقصر دانستن دیگران پیدا کردند تا توجه مردم را به جایی دیگر جلب کنند و  می گیرند، در

  .به این ترتیب جایگاه سیاسی اشان را محکم سازند
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. پژوهشگران در حال حاضر از لحاظ گرایش تغییرات موارد قطعی ابتال به کرونا، آمریکا به تدریج وارد زمان شیوع شدید شده است

هزار 300دانشگاه کلمبیا پیش بینی کردند که اگر اقدامات پیشگیری و مهار با جدیت اجرا نشود، موارد افزوده روزانه ممکن است به 

  .نفر برسد

متاسفانه آن تعداد از کشورهایی که خط دفاعی با آمریکا ایجاد نکرده اند نیز یکی پس از دیگری گرفتار کرونا شدند. آمریکا 

ممنوعیت سفر با همپیمانان اروپایی را صادر کرد، درهای ورودی بسته شد، اما درهای خروجی باز ماند. همپیمانان آمریکا نیز 

  .یکی پس از دیگری به مصیبت کرونا گرفتار شدند

  .پس، چه کسی وضعیت مقابله جهان با کرونا را تخریب می کند؟ اکنون استدالل های جدیدی مطرح شده است

رالیا در این باری به هوشیاری رسیده است که اگر برخی کشورهای غربی باز هم کورکورانه از آمریکا پیروی کنند، نتیجه آن است

  .غیر قابل تصور خواهد بود

صادق خان شهردار لندن مقاله ای در روزنامه گاردین منتشر کرد و گفت: برای مقابله با کروناویرس ما به هماهنگی اقتصاد 

یاز داریم. این ویروس، ویروس چین نیست و هر کشوری در دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. حال که آمریکا از ایفای جهانی ن

  .نقش رهبری سنتی امتناع کرده است، مسوولیت اتحاد رهبران جهانی بر عهده ما و سایر رهبران اروپایی است

*********** 

 

  یدرمان مسیتا ترور یکیولوژیب سمیاز ترور کایآمر

  11:20 - 1399فروردین  5سه شنبه  

 

 ن،یچ تس،یگ لیب ،یکیولوژیسالح ب ت،یربرایپ ک،یتریفورت د شگاهیآزما ،یشمال ینایدانشگاه کارول ،یکیولوژیجنگ ب کا،یآمر

 دیط است، که باارتبا نیدرخصوص ا یادیآنها ارتباط وجود دارد و سواالت ز انیهستند که م یو اصطالحات نیها عناو نیا ران،یا

 پاسخ داده شوند. 

 

 روز لیتحل - العالم

را در ارتش  یپزشک یفرمانده ای کیتریموسوم به فورت د یشگاهیمتحده آزما التیا 1943در سال  یعنی شیسال پ 77از  شیپ

 کایآمر یکیولوژیب یدفاع یها تیمتوقف کرد و به هسته فعال 1969اش را در سال  یعلن یهاتیمرکز فعال نیکرد، ا جادیا کایآمر

 یبه شکل محرمانه ا ،یکیولوژیب یو اختراعات در آن تحت عنوان جنگ ها قاتیها، تحق تیشد که اطالعات مربوط به فعال لیتبد

 .افتیادامه 

ا کرون روسیو وعیدر ابتدا به مسئله ش کایآمر کیتریفورت د شکاهیکه در باال ذکر شد، با آزما ینیعناو گریارتباط د حیتوض در

امر  نیاز ا ایصورت گرفته قو یها یاست اما گزارش ها و بررس یعیمسئله طب کیدارند  دیکه اغلب تاک یروسیو م،یپرداز یم

 مرتبط هستند.  گریکدیبه  کایارتش آمر کیتریفورت د یها شگاهیماکرونا و آز روسیدارند که و تیحکا

 11پس از حوادث  کایکرد آمر دیخود تاک یمحصاحبه ها نیترتازهدر  ییکایآمر یکیولوژیب حاتی" کارشناس تسللیبو سی"فرانس

کرد که  دیتاک نیهمچن یاختصاص داده است، و کیولوژیدرخصوص جنگ ب قاتیدالر بودجه به تحق ونیلیم 125از  شیسپتامبر ب

 کنند. یم تیفعال کایآمر کیولوژیمربوط به جنگ ب یها شگاهیهزار دانشمند در آزما 13حدود 

کند، افزون بر دانشگاه  یم تیفعال کایدر آمر کیولوژیجنگ ب جادیکه در ا ستین یتنها موسسه ا کیتریفورت د اهشگیآزما

 یخصوص مطرح است موسسه ا نیدر ا زین تیرپرای" است، نام موسسه پBSL3" یها شگاهیکه مجهز به آزما ،یشمال ینایکارول

" وابسته ایتانیبر کیولوژیو علوم ب کیتکنولوژ یاتیح قاتیتحق یه "شوراو ب کند یم تیفعال رداریواگ یها یماریکه در خصوص ب

 است.

و "مرکز  کیتریفورت د شگاهیگسترده با آزما یها تی" عالوه بر فعالتیبرا ریکرد که "پ دیدر اظهارات خود تاک لیبو سیفرانس

 کند. یم تیمربوط است، فعال ییکایمشهور آمر اردریلی" متسیگ لیکه به "ب کای(" آمرCDC) ای یریشگیها و پ یماریمقابله با ب
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درخصوص  یادیاست و ابهامات ز تسیگ لیو مربوط به ب هیریموسسه خ کی تسیگ ندایو مل لیاعالم کرد، موسسه ب نیهمچن لیبو

سسه مو نیارتباط ا نی" و همچنCDCو " یهسته ا حاتیتسل یها شگاهیآزما یآن رو یگذار هیموسسه و سرما نیعملکرد ا تیماه

از  یسازمان بهداشت جهان هیدرصد از سرما 15شده است  دیوجود دارد و چنانکه در گزارش ها ق ایتانیبر تیبرا ریبا مرکز پ

 شود. یم نیموسسه تام نیا قیطر

 کیز آنچه ا شتریب ییها تیآنکه قابل ژهیباشد، به و یعیطب دهیپد کیتواند  یکرونا نم روسیدارد که و دیداده ها بر آن تاک نیا تمام

است،  یکیولوژیسالح ب یهستند که نوع دهیعق نیاغلب دانشمندان بر ا زیسارس ن روسیدرمورد و یدارد را داراست، حت روسیو

شد، سارس که در  عیدر کوبا شا 1981" که در سال یدهد، "تب دنگ ینشان م ینیچننیا ییها روسیو وعیتحوالت ش ریس نیهمچن

 ی؛ دانشمندان معتقدند که همگ2009در سال  یخوک یآنفوالنزا وعیکرد و سپس ش دایپ وعیش نیدر چ 2004تا  2002 یسال ها

دالر به  اردهایلیشدن م لیروس ها در جهان موجب گسیو نیا وعیآنکه ش ژهیهستند به و کیولوژیاز سالح ب یجزئ یآنها نوع

 کرد. یسیو انگل ییکایآمر یداروساز یحساب شرکت ها

واکسن وجود  نیدارد که ا دیتاک لیواکسن آن است، بو ایکرونا مسئله درمان  روسیهمان و ای دیجد یکیولوژیسالح ب گریبعد د کی

 زیواکسن ثبت اختراع شده و منبع آن ن نیکرد که ا دیتاک نیهمچن یآن صورت گرفته است، و یبر رو قاتیحداقل تحق ایدارد و 

واکسن  دیکه چرا تول نجاستیمرتبط است، اما سوال ا تسیگ لیو ب تیبرا ریو پ کیتریفورت د شگاهیبه واشنگتن و آزما مایمستق

نهفته است و  یاسیمسئله در اهداف س نیا لیخصوص معتقد است دل نیدر ا لیاعالم نشده، پل بر یکرونا تا کنون به صورت رسم

 اعالم شود. یمسئله به صورت رسم نیا نیزمان مع کیقرار است در 

 ژهیبه و کایآمر یلحظه از سو نیو اعمال فشار تا به ا ینه فرافکن ایدرست باشد  ریتفس نیکه ا نیاز ا یواس ز،یدر آن وقت ن یحت

 کاینشانه ها به رغم انکار آمر یتمام گرید یاعمال فشار وجود دارد، از سو نیا قیاز طر یکمک رسان یو ادعا رانیو ا نیچ هیعل

 یمسئله قابل بحث و بررس نیحداقل ا ایبه راه انداخته و  کایاست که آمر یکیولوژیحاصل جنگ ب روناک روسیاز آن است و یحاک

 است.

 یستیاعمال ترور یبرا یکرونا هردو ابزار روسیو دکنندهیاست، آنجاست که هم درمان و هم تول یماریب نیخطرناکتر از خود ا آنچه

 .کاستیآمر

 الموسوي حسین

********* 

 

 ورک درباره نرخ باالی ابتال هشدار داد، ترامپ به ازسرگیری زودتر زندگی عادی ابراز تمایل کردکرونا در آمریکا؛ فرماندار نیوی

25/3/2020 

 

 فرماندار نیویورک گفت حاضر نیست 'یکی دو درصد مردم را قربانی کند'

ای هرچه زودتر برداشته شوند، های قرنطینهدونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ابراز تمایل کرده که محدودیتهمزمان با آنکه 

 شد.اندرو کومو، فرماندار نیویورک هشدار داده که میزان ابتال در این ایالت بیش از آن خواهد بود که پیشتر برآورد می
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کردیم به نقطه کردیم و زودتر از آنی که برآورد میآنی است که برآورد می آقای کومو گفت: "حداکثر تعداد مبتالیان بیش از

 حداکثری شیوع خواهیم رسید."

 اند.درگذشته ۱۹-نفر هم بر اثر کووید ۲۰۰هزار مورد ابتال به ویروس جدید کرونا در نیویورک شناسایی شده و بیش از  ۲۵بیش از 

که با "شتاب بسیار سریع" پخش شدن ویروس، آمریکا ممکن است کانون بعدی  شنبه هشدار دادسازمان بهداشت جهانی روز سه

 شیوع کرونا باشد.

 اند.ای را تشدید کردههای مختلف اقدامات قرنطینهها گفته، ایالتبا وجود آنکه آقای ترامپ از تمایلش به پایان سریع محدودیت

 

های کافی برای مقابله با این بیماری به ایالتش نفرستاده و و کمک فرماندار نیویورک از دولت مرکزی انتقاد کرد که تجهیزات

 گفت: "ما به کمک دولت فدرال نیاز داریم و به کمک دولت فدرال همین حاال نیاز داریم."

 ۳۰دستگاه تنفس مصنوعی )ونتیالتور( به نیویوک فرستاده آقای کومو گفت این ایالت به  ۴۰۰در حالی که سازمان مدیریت بحران 

 هزار دستگاه نیاز دارد.

تا ازتان تشکر هم بکنم؟ ابعاد بحران را متوجه  ۴۰۰خواهید بابت هزار دستگاه احتیاج دارم. می ۳۰دستگاه؟ من به  ۴۰۰او گفت: "

 اید."نشده

 هند داد.دستگاه تنفس مصنوعی جانشان را از دست خوا ۴۰۰هزار نفری را انتخاب کنید که به خاطر فرستادن فقط  ۲۶"خودتان 

 

 

 هند در روزهای اخیر شاهد جهش آمار ابتال بوده است

شود و آن طور که مصطلح شده منحنی شمار مبتالیان در اندرو کومو گفت هر سه روز شمار مبتالیان در این ایالت دو برابر می

 طول زمان "کش نیامده" و این یعنی ممکن است تعداد بیماران از ظرفیت نظام درمانی بگذرد.

 توان "برای حیات انسان معادل دالری در نظر گرفت."آقای کومو از این موضع که باید به فکر اقتصاد بود انتقاد کرد و گفت نمی

 او تاکید کرد که حاضر نیست "یکی دو درصد مردم را قربانی کند". 

 امید ترامپ به پایان قرنطینه تا عید پاک

ته که دونالد ترامپ، رئیس جمهور، به ازسرگیری هرچه زودتر زندگی عادی ابراز فرماندار نیویورک در حالی چنین موضعی گرف

 تمایل کرده است.

شود، ای که در نظر گرفته شد کمی دیگر تمام میگردیم. دو هفتهشنبه گفت: "به نسبت زود به کارها بازمیآقای ترامپ روز سه

 بازخواهیم گشت."کنیم، اما به زودی به کار بعدش چند روز دیگر هم صبر می

 او افزود امیدوار است که بازگشت به زندگی تا عید پاک، حدود سه هفته دیگر، ممکن شود.
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مان را حفظ کنیم و سر کار برویم. یک کمی باید سختی بکشید. باید پنج بار بیشتر از توانیم فاصلهرئیس جمهور آمریکا گفت: "می

 با کسی دست بدهید. اما کشور را به کارش بازگردانیم." همیشه دستتان را بشوییدو شاید دیگر نتوانید

کنند، از سالمندان هم و باقی امور را رعایت میخواهند سر کارشان برگردند. آنها فاصلهآقای ترامپ امروز توییت کرد: "مردم می

ر از خود مشکل باشد! کنگره باید فورا شود که عالج بدتتوانیم هر دو را با هم بکنیم. نمیشود. ما میبا عشق و حمایت مراقبت می

 گردیم."اقدام کند. ما با قدرت برمی

 

کنند که ارزش های اقتصادی مذاکره میای بر مشوقخواه و دموکرات در کنگره آمریکا بر سر جزئیات مصوبهدو حزب جمهوری

 آن به دو تریلیون دالر خواهد رسید.

. 

 دید کرونا در نیویورک شناسایی شدههزار مورد ابتال به ویروس ج ۲۵بیش از 

 

های سختگیرانه در هند قرنطینه سراسری اعالم شده است و بیش از یک میلیارد نفر شهروند این کشور به مدت سه هفته با محدودیت

 تردد روبرو خواهند بود.

 اند.نفر ظرف یک روز جانشان را از دست داده ۵۴۰در اسپانیا 

 نفر رسیده است. ۲۷۵۰۰یگر به شمار مبتالیان اضافه شده و در مجموع به حدود نفر د ۴۷۰۰در آلمان بیش از 
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اند که بیش از نفر دیگر درگذشته ۷۴۳در ایتالیا برای سومین روز متوالی نرخ مبتالیان جدید کاهش نشان داده است. البته همچنان 

مثبتی باشد  تواند نشانهاالی مرگ، کاهش نرخ ابتال میصد نفر بزرگتر از شمار قربانیان روز دوشنبه است. با وجود این تعداد ب

 ها در ایتالیا جواب داده است.که محدودیت

 در ژاپن، المپیک توکیو به تعویق افتاده است.

اند و شمار مبتالیان از هشت هزار نفر گذشته است. برخی دانشمندان ابراز تاسف نفر دیگر جانشان را از دست داده ۸۲در بریتانیا 

 کنند که دولت زودتر محدودیت تردد را برقرار نکرد.می

 در عربستان سعودی اولین مورد مرگ بر اثر کرونا گزارش شده است.

نفر دیگر در اثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند که  ۲۴۰مقام های فرانسه روز سه شنبه اعالم کرده اند که 

 ر می رساند. نف ۱۱۰۰شمار کل قربانیان را به 

در آن از هزار نفر فراتر رفته  ۱۹-فرانسه بعد از چین، ایتالیا، ایران و اسپانیا پنجمین کشوری است که آمار مرگ در اثر کووید

 است.

درصد نسبت به  ۱۲مورد رسیده که  ۳۰۰هزار و  ۲۲جرومی سالومون مدیر سازمان بهداشت فرانسه گفت که موارد ابتال هم به 

 افزایش پیدا کرده. ساعت قبل ۲۴

بیمار وخیم است. اکنون تعداد تخت های بیمارستانی مجهز به دستگاه تنفس مصنوعی در این کشور  ۲۵۰۰به گفته او حال بیش از 

 هشت هزار است.

 زبانکشورهای فارسی

حضور رئیس جمهور در تاجیکستان، که تاکنون حتی یک مورد کرونا هم در آن گزارش نشده و جشن نوروزی پر جمعیتی هم در 

 برگزار شد، دولت تصمیم گرفته که مرز با قرقیزستان را ببندد.

اند. چهار شهروند این کشور در ایران درگذشته ۱۶نفر رسیده و همچنین اعالم شده که  ۷۴در افغانستان شمار مبتالیان قطعی به 

 هستند. اند در میان مبتالیاننیروی ناتو که به تازگی به افغانستان اعزام شده

 ۲۴های درمانی بازمانده است. مطابق آمار رسمی تعداد مبتالیان از المللی پزشکان بدون مرز از ارائه کمکدر ایران سازمان بین

 هزار نفر گذشته و شمار درگذشتگان هم به آستانه دو هزار نفر رسیده است.

********* 

 'اندند و مردهاکرونا در اسپانیا؛ سالمندانی که 'به حال خود رها شده

 24  1399فروردین  05 - 2020مارس 
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اند که به حال خود رها های سالمندان یافتهکنند، بیمارانی را در خانهسربازان اسپانیایی که برای مقابله با شیوع کرونا فعالیت می

 .از کرده استشده و بعضی جان خود را از دست داده بودند. دادستانی اسپانیا تحقیقات در این باره را آغ

 .اندها به خدمت فرا خوانده شدههای سالمندان و آسایشگاهسربازان ارتش اسپانیا برای کمک به ضدعفونی خانه

نفر جان خود را  ۲۷۰۰اسپانیا بعد از ایتالیا و چین بیشترین آمار مرگ بر اثر کرونا را دارد و بر اساس آمار رسمی تاکنونحدود 

 .انداز دست داده

ای تلویزیونی گفت دولت درباره چگونگی درمان و نگهداری سالمندان در این ا روبلس، وزیر دفاع اسپانیا، در مصاحبهماگاریت

 :ناپذیر" استگیر و انعطافشرایط "سخت

 ".هایشان مرده بودندها تعدادی سالمند پیدا کرد که به حال خود رها شده بودند و حتی بعضی روی تختارتش در جریان بازرسی"

 .اندهای سالمندان بعد از شیوع بیماری در این مراکز آنجا را ترک کردهوزیر دفاع اسپانیا گفت کارکنان بعضی خانه

گویند در شرایط عادی جسد ساکنان این مراکز تا زمان تحویل برای خاکسپاری در سردخانه نگهداری های بهداشتی اسپانیا میمقام

 .شودمی

ماند تا زمانی که افراد مجهز به لباس و ماسک ک به ابتال به کرونا باشند، جسد آنها در تخت میاما وقتی درگذشتگان مشکو

ساعت طول  ۲۴مخصوص جنازه را منتقل کنند. به گفته مقامات این روند در مادرید که بیشترین تعداد تلفات را دارد ممکن است تا 

 .بکشد

 .ی سالمندان اولویت اصلی دولت است و این مراکز بشدت نظارت خواهند شدهابه گفته وزیر بهداشت اسپانیا رسیدگی به خانه

شنبه اند که به دلیل نداشتن تجهیزات حفاظتی الزم از امروز سهزمان با وخیم شدن اوضاع در مادرید مراکز تشییع شهرداری گفتههم

 .کننداز دریافت اجساد مبتالیان به کرونا خودداری می

اند که یک زمین اسکیت روی یخ در مادرید به عنوان سردخانه موقت برای نگهداری اجساد مبتالیان اعالم کردههای اسپانیایی مقام

 .در نظر گرفته شده است( ۱۹-)کووید ۲۰۱۹به ویروس کرونای 

 .این زمین یخ نزدیک مرکزی است که به بیمارستان موقت برای بستری بیماران کرونا تبدیل شده است

********* 

 

  شدند نینفر در جهان خانه نش ونیلیم ۶۰۰و  اردیلیم ۲ /یوحشت اختاپوس کرونا بر کره خاک هیسا

  22:13 - 1399فروردین  5سه شنبه  
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 نهیکرونا در قرنط روسیو وعینفر در سراسر جهان به علت ش ونیلیم ۶۰۰و  اردیلیم ۲از  شیفرانسه گزارش کرد که ب یخبرگزار

 اند.  قرار گرفته

 

 ـ اروپا لمالعا

کامل اعالم کرد،  نهیروز قرنط ۲۱کرونا  روسیو وعیکنترل ش یهند از روز سه شنبه برا نکهیگزارش، باتوجه به ا نیا براساس

 اند.قرار گرفته یخانگ نهینفر در سراسر جهان در قرنط ونیلیم ۶۰۰و  اردیلیم ۲از  شیهم اکنون ب

منع رفت و  یاجبار نیقوان ایو کلمب ایتالیفرانسه، ا س،یاز جمله هند، انگل کرونا روسیو ریدرگ یکشورها شتریحال حاضر ب در

 .کنندیم دیماندن مردم در خانه تاک یبرا زین گرید یاند و برخآمد اعالم کرده

 .افتی وعیش نیماه( در چ ی)د یالدیاز ماه دسامبر سال گذشته م« ۱۹دیکوو»کرونا با نام  دیجد یماریب

. در کندیم تیسرا گرانیسرفه و عطسه به د قیبوده و از طر« سارس» یبه سندرم حاد تنفس هیدرصد شب ۸۰ روسیو نیا میعال

باعث ذات  یدر مراحل بعد شود،ینفس و اسهال ظاهر م یکرونا به تب باال، گلودرد، سرفه، تنگ روسیو میعال نیکه نخست یحال

 مرگ فرد شود.ممکن است منجر به  تیشده و در نها هیکل ییو نارسا هیالر

نظر  ریز ماریزودهنگام و درمان ب صیتاکنون وجود ندارد و تنها راه نجات، تشخ روسیو نیا یبرا یواکسن رنا،یگزارش ا به

 است. نهیپزشکان در قرنط

 نیفوت شدند. از ا زیتن ن ۲۲۴هزارو  ۱۷مبتال و  یماریب نیتن در جهان به ا ۳۱۳هزارو  ۳۹۴که  دهدیآمارها نشان م نیآخر

 .اندافتهینفر بهبود  ۴۳۳هزارو  ۱۰۳مجموع 

********* 

 

 مخالفت کرد   کایآمر نهیترامپ با قرنط

  22:59 - 1399فروردین  5سه شنبه  

 

 کرونا مخالفت کرد.   روسیو وعیمقابله با ش یبرا کایو منع آمد و شد در آمر نهیترامپ شامگاه سه شنبه با طرح قرنط دونالد

 

 کایـ آمر العالم

برگزار شد در  دیدر کاخ سف یکه به صورت مجاز یدر کنفرانس مطبوعات کایآمر یجمهور سییر ن،یگزارش روزنامه گارد بنابر

 کرونا هشدار داد.  روسیکنترل و یصدور دستور اقامت درخانه برا ایمدت کشور و  یطوالن یلیمورد تعط

 روبرو شود.  یرانیبا و یلیدر صورت تعط تواندیکشور م کیخود گفت که  لیسخنان با ارائه دال نیدر ا ترامپ

ما  م،یدهیآنفلوانزا از دست م یماریما ساالنه هزاران هزار نفر را در ب د،یریبگ میتصم دیافزود: شما با کایآمر یجمهور سییر

 . میکنینم لیکشور را تعط

آمارها موجب  نیکرد که ا دیآنفلوانزا تاک یماریو ب یگدر تصادفات رانند کایساالنه آمر یهاکشته یبا استناد به آمار باال ترامپ

 . شودیکشور نم یلیتعط

 ( باز نگهدارم. نیفرورد ۲۴) لیآور ۱۵را تا  کایکرد که من دوست دارم آمر دیتاک ترامپ

کرد و سخنان انتقاد  یپزشک زاتیدر مورد کمبود تجه ورکیویفرماندار ن ریبه سخنان اخ یدر ادامه با واکنش عصب نیهمچن ترامپ

 را نادرست خواند.  یو

در سال  یداد و ی( را سفارش م ی) دستگاه تنفس مصنوع التوریکمبود ونت دیبا ورکیویگفت: فرماندار ن کایآمر یجمهور سییر

 کار را نکرد.  نیداشت اما ا نییپا متیهزار هواکش را با ق ۱۶ یداریفرصت خر ۲۰۱۶
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 انیشده مبتال ینیب شیپ زانیروز سه شنبه اعالم کرد: م یخبر یدر کنفرانس زین ورکیویر ن"اندرو کومو" فرماندا رنا،یگزارش ا به

 . شودیدوبرابر م انیاست و هم اکنون هر سه روز شمار مبتال شیکرونا در حال افزا روسیو

 یقبل یهانیتخم شودیم ینیب شیپ رایوجود داشته باشد، ز یمارستانیتخت ب یشتریتعداد ب دیهشدار داد که با ورکیوین فرماندار

 نادرست باشد. روسیو نیا وعیدرباره کاهش ش

 دهند.  شیدرصد افزا ۱۰۰تا  ۵۰ نیتخت خود را ب تیخواست ظرف هامارستانیاز ب کومو

ال که در ح یابه گونه میدار ازین یشتریب التوریکرد که به ماسک و ونت دیتاک ورکیوین التیکرونا در ا روسیو وعیبا ش فرماندار

 ییکرونا مارانیب یبرا یاتیح یهادستگاه نیبه ا یمراکز درمان ازیوجود دارد اما ن هامارستانیدر ب التوریحاضر هفت هزار ونت

 هزار فقره است.  ۳۰حدود 

 شد. هامارستانیبازگشت بازنشستگان در ب یو حت یکادر پزشک شیخواستار افزا نیهمچن ورکیوین فرماندار

********* 

 

 

 

********** 
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 جنگ نفتی آمریکا و عربستان علیه روسیه

 جهان

 دریافت لینک کوتاه01:27 25.03.2020

 

 .ترامپ از عربستان سعودی خواست كه تولید نفت را افزایش داده و روسیه را تحت فشار قرار دهد

را افزایش  نفتو، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریكا، از عربستان سعودی خواست كه تولید به گزازش اسپوتنیک به نقل از پلیتیک

 داده و روسیه را در بازار نفت تحت فشار قرار دهد.

هور امریکا با سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز پادشاه منابع پلیتیکو که از اشخاص نزدیک به ترامپ است، از تماس تلفونی رئیس جم

 سعودی خبر داده است.

به گفته این منبع رهبر آمریكا برنامه هایی افزایش تولید نفت تصویب كرد، اما خواستار آن شد که کاهش قیمت نفت به تولیدكنندگان 

 آمریكایی آسیب نرساند.

كه واشنگتن در حال بررسی احتمال ایجاد اتحاد با عربستان سعودی برای  پیش از این دن بروت وزیر انرژی آمریكا گفته بود

 تنظیم قیمت نفت است.

به گفته وی، در فضای سیاسی بسیاری از ایده ها مورد بحث قرار می گیرد، پیشنهاد ایجاد اتحاد با عربستان سعودی یکی از 

 به طور رسمی ارائه خواهد شد یا خیر. آنهاست. با این حال، بروت نمی تواند بگوید که آیا این پیشنهاد

 

بروت توضیح داد كه این ایده در طول بحث های بین سازمانی مورد بحث قرار گرفته است، اما ایاالت متحده تاكنون تصمیمی در 

 این باره نگرفته است.

وع کرونا ویروس و همچنین فروپاشی با این حال، قیمت نفت تقریباً از ابتدای ماه مارچ و در اثر کاهش تقاضای بازار به دلیل شی

تقریباً تا نصف  -میلیون بشکه در روز  13تا  -معامله اوپک جمع وعده های عربستان سعودی مبنی بر افزایش قابل توجه تولید 

 دالر برای هر بشکه معامله شود. 30-27کاهش یافته ممکن است معامالت آتی نفت برنت در روز جمعه 

******** 

 سیاست دولت آینده ترامپ سازی و-بازار

 

 تحلیل و مقاالت

 دریافت لینک کوتاه21:47 20.03.2020

 

 .در دنیای امروز و فردا، بازار فضای طراحی قدرت سیاسی و هدایت افکار عمومی است

 بازار چیست؟

 دادوستد میان خریدار و فروشنده است.ید و فروش یا بسیاری از مردم می پندارند که بازار جای خر

 این تصوری ساده انگارانه و ساده لوحانه از بازار است.

 بازار، فضای انتزاعی است که در آن فضا، خریدار و فروشنده می توانند همدیگر را بیآبند و با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

 درت سیاسی و هدایت افکار عمومی است.در دنیای امروز و فردا، بازار فضای طراحی ق

 نمود عالی از شناخت محیط پیرامونی است.« یابی-بازار»

 نمود عالی از قدرت سیاسی است.« سازی-بازار»

https://af.sputniknews.com/world/
https://af.sputniknews.com/economy/202003244882754-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C/
https://af.sputniknews.com/economy/202003244882754-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C/
https://af.sputniknews.com/opinion/
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 پیروز مبارزه در میدان رقابت سیاسی در جهان آینده کسانی هستند که این مفاهیم را بشناسند.

 بدانند! ی هستند که ارتباط این مفاهیم را با همپیروز میدان رقابت سیاسی در جهان آینده کسان

 در چهار سال گذشته نرخ رشد تولیدات درون امریکا مثبت بوده است.

افزایش شغل، بازسازی زیر ساخت های امریکا، تعدیل تعرفه های گمرکی، صاحبان صنایع و بازرگان امریکایی را برآن داشته 

 ها و برندهای امریکای باشند .برای کاال« سازی-بازار»به دنبال  است که

از دالیل عمده ی تغییر سیاست اقتصادی و بازرگانی خارجی ایاالت متحده، استخراج نفت شل است که ایاالت متحده امریکا، به 

 صادر کننده نفت تبدیل شد.

الها و برندهای امریکای سیاست دولت و رییس جمهور بعدی امریکا، بازاریابی و اگر نیاز باشد بازارسازی برای محصوالت کا

 است.

میلیون  ۵۰۰سازی را دارند غرب و جنوب غربِ آسیا و آسیای مرکزی می باشد که حدود -از سرزمین های که آمادگی برای بازار

 نفر جمعیت دارد که در آینده این منطقه جهان در سیاست جهانی نقش چکش تعادل را خواهد داشت.

 وان به نکات زیر اشاره داشت:از نشانه های این بازارسازی می ت

 پروژه معامله قرن )طرح صلح و سازش فلسطینیان و اسراییل(.-

 حکومتی این کشور است. با هدف بی ثباتی و تغییر نظام های شدید ایران که تحریم-

 پروژه صلح در افغانستان و وارد کردن طالبان در این روند.-

 صادی در دولت پادشاهی عربستان سعودی.اصالحات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقت-

 افزایش تولید نفت و گاز کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه با آغاز بکار آرامکو در عربستان سعودی.-

 نزدیکی سیاست خارجی هند به امریکا و افزایش مبادالت تجاری هند و امریکا.-

قراری یا تعریف مناسبات ترانزیتی گسترده میان روسیه، کشورهای رونق بخشی و توسعه دهلیز ترانزیت شمال به جنوب و بر

آسیای میانه، قفقاز و افغانستان با هند و افریقا و جنوب شرق آسیا از طریق دهلیز شمال به جنوب می تواند در روند بازارسازی 

 به سود و منفعت مردم منطقه بسیار سودمند باشد و از نفوذ کشورهای فرامنطقه ی بکاهد.

مالی و ثروت این  -به دلیل نبود ارتباطات گسترده اقتصادی و تجاری مردم عراق و سوریه با کشورهای دیگر، امکانات اقتصادی 

کشور ها برای رودروی با حوادث شوم کنونی کاهش یافت و در آغاز دچار ضعف اقتصادی و فقر شدند و سپس دچار مشکالت 

 ند.پیچیده سیاسی و ناامنی گسترده گردیده ا

از سوی دیگر با آغاز روند گسترش بازرگانی در غرب و جنوب غرب آسیا، منازعات یمن و سوریه تحت تاثیر قرار خواهد -

 گرفت و زمینه برقراری صلح دوچندان

 می گردد.

 سازی است!-در این میان مهم چگونگی بازار

 دهد؟ دولت بعدی ایاالت متحده چگونه می خواهد بازارسازی را انجام

این روند، چاره  اخت فرآیند بازارسازی نیازمند شناخت روند تاریخی گسترش بازرگانی در سرتاسر جهان می باشد. برای فهمشن

 ی نیست تا شناخت دقیقی از روند دگرگونی بازرگانی بین المللی داشته باشیم.

 بهترین نمونه ،بررسی تاریخی جاده ابریشم است .

مرتبت بخشید. و مفاهیمی نو در مفکوره انتقال کاال نبود بلکه جاده ابریشم ، تاریخ بشری را بلندی و، یک کانال برای  جاده ابریشم

 و اندیشه ی بشری از چین تا قلب اروپا را برانگیخت .

 جاده ابریشم ، نمود بازار سازی در روند تاریخی است .

در درازای عمر خویش  انسان یز خواهد بود به گونه ی که یکو ت اما امروزه با گسترش ارتباطات ، روند بازار سازی بسیار تند

 از این تغییرات بهره مند خواهد شد.
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 مسکو-نویسنده : حمید تبرزن

******** 

 

 

 ارزش لباس ویژه زرد ضد کرونایی پوتین فاش شد

© Sputnik  

 جهان

 دریافت لینک کوتاه823:1 24.03.2020

 

 .ارزش لباسی که رئیس جمهور روسیه امروز برای بازدید از بیماران کرونایی پوشید، فاش شد

 

کامونارکا  م بازدید از بیماران کرونایی در درمانگاه رئیس جمهور روسیه امروز در هنگا والدیمیر پوتینبه گزارش اسپوتنیک، 

افغانی بود، که قیمت  2727ربل مساوی به  2727یک لباس زرد رنگ را به خاطر آلوده نشدن به این ویروس پوشید که ارزش آن 

 نشان داده شده است.« تیخنویا»آن در ویب سایت فروشگاه پوشاک 

رمانگاه کامونارکا بازدید کرد و در جریان این بازدیدش با دنیس پرووتسنکو رئیس این مارچ از د 24والدیمیر پوتین به تاریخ 

 مرکز پزشکی گفت و گو و از برداشت های وی درباره این درمانگاه اطالع یافت.

خست وزیر، ای درباره مبارزه با کروناویروس برگزار کرد، که در آن تاتیانا گلیکووا معاون ندر اوایل همین روز ، پوتین جلسه

سرگئی سبیانین، شهردار مسکو و میخائیل موراشکو وزیر بهداشت حضور داشتند. سبیانین خاطرنشان کرد: پویایی شیوع کرونا 

 ویروس زیاد است و از روسای مناطق خواست تا وضعیت را کنترل کنند و از آلودگی بیشتر جلوگیری کنند.

https://af.sputniknews.com/world/
https://af.sputniknews.com/world/202003244886611-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://af.sputniknews.com/world/202003244886611-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://af.sputniknews.com/world/202003244886611-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
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ضاع برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در روسیه شمار مبتالیان به بر اساس گزارش ستاد عملیاتی نظارت و کنترل او

 نفر رسیده است. 495ویروس کرونا به 

هزار نفر در اثر پنومونی ویروس  18.2نفر آلوده به ویروس کرونا وجود دارد.  407.485براساس آخرین داده ها، در جهان 

گر نیز درمان شدند. بزرگترین کانون های عفونت در چین، امریکا و هزار نفر دی 104.2کرونا جان خود را از دست دادند و 

 ایتالیا است.

 743با  COVID-19مارچ، شمار مرگ و میرهای ناشی از پنومونی  24بیشترین میزان مرگ و میر در ایتالیا ثبت شده است: در 

 مورد در روز افزایش یافت. این باالترین رقم از پایان فیبروری است.

خواسته بود همه تحریم ها علیه سایر  20ین ، آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای عضو گروه پیش از ا

کشورها را در برابر کرونا ویروس لغو کنند. به عقیده وی، آنها باید منابع بیشتری را برای مبارزه با بیماری همه گیر سرمایه 

 گذاری کنند.

********* 
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مروز ویروس کرونای جدید در کشورهای زیادی شیوع پیدا کرده است. سازمانها، کشورها و پژوهشگاهها نیز برای تحقیقات ا

  .درباره این ویروس جدید همکاریهای خود را آغاز کرده اند

س متمرکز تحقیقات روی ویروس کرونای جدید ابتدا بر تشخیص سرچشمه ویروس و چگونگی قطع کردن زنجیره آلودگی ویرو

بوده اما با توجه به افزایش انفجاری موارد ابتالء، اکنون اولویت تحقیقات به چگونگی تشخیص سریع مبتالیان و درمان آنها تبدیل 

  .شده است

  :بیایید با هم نگاهی بیاندازیم به نقشه راه پیشرفت تحقیقات روی ویروس کرونای جدید

های یکی از متخصصان برجسته چین در زمینه بیماری« جانگ یونگ جن»به رهبری ، یکی گروه از محققان 2020ژانویه سال  5

واگیردار، در شهر شانگهای چین برای نخستین بار توالی ژنوم ویروس کرونای جدید که در آن زمان کامالً ناشناس بود را مشخص 

  .کردند

  .نای جدید را به صورت عمومی اعالم کردکشف توالی ژنوم ویروس کرو« جانگ یونگ جن»ژانویه، گروه تحقیقاتی  10

درصدی ویروس کرونای  96ای خبر از شباهت شناسی فرهنگستان علوم و فنون چین با انتشار مقالهژانویه، آزمایشگاه ویروس 23

  .ها داددر بدن خفاش SARS-CoV-2 جدید با ویروس کرونای

پولک پوست »یقات خود، احتمال آن را مطرح کرد که حیوانی به نام فوریه، دانشگاه کشاورزی جنوب چین با اعالم نتیجه تحق 7

  .)از خانواده پنگولین( میزبان میانی ویروس کرونای جدید بوده است« سوندا

را منتشر و نرخ مرگ و میر ناشی از این  19-فوریه، چین نخستین گزارش کالبدشکافی جسد یک بیمار فوت شده از کووید 28

  .عالم کرددرصد ا 1.4بیماری، 

 

آید فوریه، گزارش مشترک چین و سازمان بهداشت جهانی نشان داد که ویروس کرونای جدید منشا جانوری دارد و به نظر می 29

  .خفاش میزبان آن باشد اما میزبان میانی ویروس هنوز مشخص نشده بود

  .م کردندرا اعال «S» و «L» به دو نوع SARS-CoV-2 مارس، محققان چینی جهش ویروس 3

های به جز ذرات ریز آب دهان و لمس سطوح آلوده به ویروس یکی دیگر از موضوعات مورد توجه احتمال انتقال ویروس از راه

محققان بوده و پژوهشهای آنها نشان می دهد که با قرار گرفتن طوالنی مدت در محیطی سرشار از ایروسل، آلودگی از طریق 
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اند در مدفوع، ادرار، اشک و تراوشات ملتحمه چشم نیز ویروس کرونای مچنین، محققان تایید کردهایروسل نیز امری میسر است. ه

  .جدید کشف شده است

دهد ممکن است مبتالیان به ویروس کرونای جدید هیچ عالئمی از خود نشان ندهند که این مسئله پیشگیری از تحقیقات نشان می

  .شیوع بیماری را بسیار سخت کرده است

نیز برای تولید انبوه مورد تایید و تصویب اداره نظارت بر  «RT-PCR» های تشخیص ویروس با استفاده از تکنولوژینواع کیتا

  .دارو و خوراک چین قرار گرفته است

کسن این هنوز هیچ دارو یا واکسنی تولید نشده که مجوز استفاده بالینی برای آن صادر شده باشد اما تحقیق برای تولید دارو و وا

  .اندهای پیش بالینی شدهنوع واکسن وارد مرحله آزمایش 30ویروس در جریان است. تا کنون بیش از 

********** 

 

 ترامپ  یپزشک یهاهیدرباره توص یالریه زیآمهیکنا تیتوئ

  16:31 - 1399فروردین  6چهارشنبه  

 

ً یکه مستق یلطفا از کس»که در آن به طعنه نوشته  لنتونیک یالریه تیتوئ قبول  یپزشک هیتوص کند،ینگاه م یدگرفتگیبه خورش ما

 داشته است.  یابازتاب گسترده «دینکن

 

 کایآمر - العالم

 استفاده خواهد شد.« ۱۹-دیکوو» یماریدرمان ب یبرا ایضد ماالر یدارو کیاعالم کرد از  شیچند روز پ ترامپ

 ها : یبند دسته

********* 
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  هیرد ابتال به کرونا در روسسابقه موا کم شیافزا

  15:55 - 1399فروردین  6چهارشنبه  

 

 . افتی شیسابقه افزاکم یابه گونه هیدر روس ۱۹-دیکوو یماریبه ب انیتعداد مبتال چهارشنبه

 

 _ کرونا در جهان العالم

 ۶۵۸به  هیدر روس ۱۹-دیکوو یماریکرونا و ب روسیروز چهارشنبه تعداد افراد مبتال به و ترز،یگزارش العالم به نقل از رو به

 .دینفر رس

 

در  ۱۹-دیابتال به کوو دیمورد جد ۱۶۳روز چهارشنبه  کند،یرا رصد م ۱۹-دیکه کوو هیدولت روس یرسم تیسابر اعالم وب بنا

 .شودیرکورد محسوب م کیشد که  ییشناسا هیروس

 

 مشاهده شده است. هیمنطقه مختلف از روس ۵۵در  روسیو نیا نیشده اند. همچن ییافراد در مسکو شناسا نیمورد از ا ۴۱۰

 

که در زمان مثبت  یجان خود را از دست نداده است. به گفته مقامات، تنها زن هیدر روس ۱۹-دیبر اثر ابتال به کوو چکسیه تاکنون

 لخته شدن خون جان خود را از دست داد. لیخود از پا درآمد، به دل یکرونا شیشدن آزما

********* 

 

 سپاه آغاز شد ینیزم یروین کیولوژیدفاع ب یسراسر شیرزما

  13:54 - 1399فروردین  6چهارشنبه  

 

ستاد کل  یهااستیمبارزه با کرونا و متناسب با س یستاد مل یسپاه با هماهنگ ینیزم یروین کیولوژیدفاع ب یسراسر شیرزما

 مسلح آغاز شد.  یروهاین

 

 رانیا - العالم

 سپاه آغاز شد. ینیزم یروین کیولوژیع بدفا یسراسر شیرزما

برگزار  جیسپاه و بس ینیزم یروین نیجنگ نو یگانهاینقطه در تهران با مشارکت  ۱۰۰در سه هزار نقطه کشور و  شیرزما نیا

 .شودیم

 

 .دهندیرا انجام م یشده است و کار پاکساز لیقرارگاه تشک ۱۰در قالب  ینیزم یروین گانی ۱۰۰ شیرزما نیا در

 نیا نیهمچن شود؛یمسلح انجام م یروهایستاد کل ن یهااستیمبارزه با کرونا و متناسب با س یستاد مل یبا هماهنگ شیرزما نیا

 .شودیسپاه در سراسر کشور انجام م ینیزم یروین یامنطقه یهاقرارگاه تیکل سپاه و با محور رندهیدربرگ شیرزما

 فارس

********* 
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 « نزاجا» یخوابهزار تخت۲یمارستانیافتتاح مجتمع ب

  10:16 - 1399فروردین  6چهارشنبه  
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 ارتش توسط فرمانده کل ارتش افتتاح شد.  ینیزم یروین یهجرت دیشه یتختخواب ۲۰۰۰و نقاهتگاه  یمارستانیب مجتمع

 

 رانیا - العالم

عبد  دیارتش صبح امروز توسط سرلشکر س ینیزم یروین یدکتر هجرت دیشه یتختخواب ۲۰۰۰و نقاهتگاه  یمارستانیب مجتمع

 فرمانده کل ارتش افتتاح شد. یموسو میالرح

 دارد. زیرا ن گریتخت د ۱۰۰۰ شیافزا تیتهران برپا شده است و ظرف یالملل نیب ینماشگاه ها یمجتمع در محل دائم نیا

معاون هماهنگ کننده  یاریس اداریدر ریمارتش، ا یاسیس یدتیسازمان عق سیرئ یمراسم حجت االسالم عباس محمد حسن نیا در

 ریمسلح، ام یروهایاداره بهداشت و درمان ستاد کل ن سیرئ یارتش، سردار عراق ینیزم یرویفرمانده ن یدریح ریارتش، ام

 ریمعاون وز یرچیحر رجیفرمانده کل ارتش، ا نیجانش ینوذر نعمت ریام ارتش،اداره بهداشت و درمان  سیمداح رئ اداریدر

 حضور داشتند. یمسلح و کشور یروهایاز فرماندهان ن گرید یاشت و جمعبهد

 

 مهر

********* 

 

 در ووهان شد  کایارتش آمر یورزش اتیاطالعات ه یخواهان افشا نیچ ؛ییکایخبرنگار آمر یپس از افشاگر

  13:20 - 1399فروردین  6چهارشنبه  

 

را که  کایتار آن هستند که واشنگتن اطالعات ورزشکاران ارتش آمرخواس نینوشت: مردم و کارشناسان چ نیچ یدولت روزنامه

 حضور داشتند، به صورت شفاف اعالم کند.  نیدر چ یماریب وعیجهان در شهر ووهان کانون ش یارتش ها یها یدر باز

 

 ایـ آس العالم

اعالم  ییکایخبرنگار آمر کیرد که مطلب را پس از آن منتشر ک نیروز چهارشنبه ا نیچ یدولت یاز روزنامه ها مزیتا گلوبال

 «.کرونا بوده است روسیمبتال به و نیاحتماال اول اتیه نیاز هم کایورزشکار آمر کی»کرد: 
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گفته است اعتقاد دارد که  تیو توئ ویدیدر چند و یس یاز واشنگتن د ییکایخبرنگار آمر« جرج وب»گزارش،  نیاساس ا بر

جهان در  یارتش ها یها یباز یارتش و دوچرخه سوار که در رشته دوچرخه سوار کیپلماتید یراننده خودرو «یماجه بناس»

وزارت دفاع  یرسم تیبوده است بر اساس گزارش وبسا دیجد یکرونا روسیمبتال به و نیووهان شرکت کرده بود، احتماال اول

 شرکت کرده است. نیجاده در ووهان چ یدوچرخه سوار لیما ۵۰ماجه در ماده  کایآمر

به نام فورت  کایارتش آمر یشگاهیموضوع بسته شدن مرکز آزما گریبار د ینیچ هیبر اساس گزارش نشر ییکایخبرنگار آمر نیا

خبرنگار  یاز سو یقو اریاگرچه هنوز مستندات بس سدینو یم مزیرا مورد سوال قرار داده است گلوبال تا لندیدر مر کیدتر

 نیقرار دادن اطالعات در ا اریو در اخت «یماجه بناس»کرونا  شیخواستار آزما نیز چا ینشده است اما شهروندان هیارا ییکایآمر

 شده اند. کایباره توسط آمر

مجادالت و  نیبه ا دیبا کایگفته است: آمر مزیپکن به گلوبال تا یاز دانشگاه روابط خارج کایاستاد مطالعات آمر «دونگیها یل»

به دانشمندان است  یموضوع کمک بزرگ نیپاسخ دهد ا روسیمنشاء و افتنیکمک به  و دهایبردن ترد نیاز ب یدرخواست ها برا

 رخ داده است. یتا مشخص شود چه اتفاق ردیقرار گ یریگیمورد پ دیبا طیشرا نیدر ا یهر مساله مشکوک

 یو مدرک لیدل چیرا مطرح کرده اند که ه نیدر چ روسیهم موضوع ساخت و کایآمر استمدارانیاز س ینوشت برخ مزیتا گلوبال

 ادعاها وجود ندارد. نیا یبرا

********* 

 

 " جانسون یاگله یمنیا استیمحققان دانشگاه آکسفورد از "س بیعج دیتمج

  11:59 - 1399فروردین  6چهارشنبه  

 

" دولت یاگله ینمیا استیکه "س انددهیرس جهینت نیبه ا قاتیاز تحق یدیجد وهیش یشدند با اجرا یدانشگاه آکسفورد مدع محققان

 یفیعالئم خف نیو همچن کرونا مبتال شده روسیبه و سیمردم انگل تیاز جمع یمیجانسون در دو ماه گذشته اثربخش بوده و ن سیبور

 . انددهرا بروز دا یماریب نیاز ا

 

 ـ اروپا العالم

 جینتا دیگفت: تائ مزیتا ننشالیفا هیاشت به نشررا برعهده د قاتیتحق نیا استی( که ریریگ)همه یولوژیدمیاستاد اپ« گوپا سانترا»

 داشته اند. مارستانیبه درمان در ب ازینفر ن کیهزار مبتال به کرونا کمتر از  کیمعناست که از هر  نیدست آمده به ابه

در  وسریو نیا وعیش زانی( شد تا مserological surveys) یشناسگسترده سرم قاتیاساس خواستار آغاز تحق نیبر هم یو

 شود. یریسراسر کشور اندازه گ

تر است که پاسخ در بدن، آسان زایماریعامل ب ای ژنیآنت افتنی یجااساس استوارند که به نیاغلب بر ا یشناسسرم یهاشیآزما

 مواجههٔ اساس باال بودن سطوح پادتن در خون نشانهٔ  نیجستجو شود. بر ا روسی( ویبادی)پادتن )آنت ژنیبدن به آنت یِ اختصاص

 .شودیم یتلق روسیفرد با و

 هیکرونا تا حداکثر اواسط ژانو روسیاست که احتماال و هینظر نیبر ا یدانشگاه آکسفورد مبتن قاتیتحق مز،یتا ننشالیگزارش فا به

واسط اسفند( اعالم )ا هیمورد ابتال اواخر ماه فور نیکرده تا نخست تیو به صورت پنهان به افراد سرا دهیرس سی( به انگلی)اواخر د

 شد.

گذاشت و به اعالم مقررات  ریدولت تاث یهااستیکه بر س نهیزم نیکالج لندن در ا مپلایریهفته گذشته دانشگاه ا قاتیبا تحق جینتا نیا

 یکرونا زمان وعیاست که ش یاگله یمنیا استیس دیتائ یدر راستا وهیش نیمنجر شد، متفاوت است. ا سیمنع رفت و آمد در انگل

 شده اند. منیا روسیو نینسبت به ا یجامعه به اندازه کاف دکه افرا شودیمتوقف م

و  دیهم اعالم نشد، دست کش ی( که البته به صورت علنیاگله یمنی)ا استیس نیا یاز اجرا شیجانسون دو هفته پ سیبور دولت

 شد. سیدر سراسر انگل یعموم یهاخواستار بسته شدن مکان

در دو ماه گذشته در معرض کرونا قرار گرفته و به گفته  هایسیمعناست که انگل نیدانشگاه آکسفورد به ا قاتیتحق جیحال نتا نیا با

 .شودیکند احتماال مقررات منع رفت و آمد زودتر از موعد برداشته م دیمساله را تائ نیهم ا هاشیاگر آزما مزیتا ننشالیفا
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از  یشناسسرم یهاشیآزما عتریو کنت، خواستار آغاز هرچه سر جیان دانشگاه کمبراستاد یدانشگاه آکسفورد با همکار محققان

الزم را از وزارت بهداشت کسب و  یمجوزها یتا آخر هفته جار دوارندیخود را اثبات کنند. آنها ام یمردم هستند تا بتوانند ادعا

 اعالم کنند. ندهیرا در چند روز آ یینها جهینت

 شیاست و دولت پ شیروز به روز در حال افزا سیبر اثر کرونا در انگل ریشده که آمار ابتال و مرگ و ممطرح  یادعا درحال نیا

 کند. دایپ شیافزا یآوربه شکل سرسام ندهیآ یهاتعداد در روزها و هفته نیکند ا یم ینیب

مقابله با کرونا  یکشور خواست برا نیاز مردم ا یاضطرار تیدوشنبه گذشته با اعالم وضع سیانگل رینخست وز رنا،یگزارش ا به

 نروند. رونیاز خانه ب

********* 

 

  احتمال شیوع یک ویروس جدید با نام "هانتاویروس" در چین

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه11:10 25.03.2020

 

 .خبر داده اند« هانتاویروس» گ یک مرد در چین از اثر ابتال به یک ویروس جدید به نام رسانه های خبری از مر

به گزارش اسپوتنیک، روزنامه گلوبال تایمز چین امروز سه شنبه از فوت یک مرد چینی به دلیل ابتال به نوعی ویروس به نام 

 بیماری دیگر در این کشور اظهار نگرانی کنند.خبر داد. این موضوع باعث شده است عده ای نسبت به شیوع یک « هانتا»

از محل کار خود واقع در "شاندوگ" بود که ناگهان  این روزنامه نوشت: این فرد روز گذشته با یک موتر بس در حال بازگشت

ابتال به ویروسی  فوت می کند، پزشکان با احتمال ابتالی وی به ویروس کرونا این مرد را آزمایش کردند اما متوجه شدند که به دلیل

 فوت شده است نه کرونا.« هانتا»به نام 

دیگر این اتوبوس که حامل کارگران استان شاندونگ بود از نظر ابتال به ویروس کرونا و  سرنشین 32تمام »گزارش می افزاید: 

 «.هانتا مورد آزمایش قرار گرفته اند

 

شرکت های تجاری و تولیدی این کشور به تدریج در حال بازگشایی با کنترل شیوع ویروس کرونا در سراسر چین کارخانه ها و 

 هستند و کارگران و کارکنان نیز در حال بازگشت به محل خود هستند.

های مختلفی در تواند باعث بیماریکند و میویروسی است که عمدتا توسط جوندگان گسترش پیدا می« هانتا»ها، طبق بررسی 

 افراد شود.

 کند.طریق هوا قابل انتقال نیست و فقط در صورت تماس با ادرار، مدفوع و بزاق جوندگان گسترش پیدا میاین بیماری از 

شامل خستگی، تب و درد عضالت به همراه سردرد، سرگیجه، لرز و مشکالت هاضمه است؛ و اگر  « هانتا»عالئم اولیه ویروس 

 شود.درمان نشود منجر به تنگی نفس و یا حتی مرگ می

********** 

 

 ویروس کرونا از کدام شهرها در ایران شیوع پیدا کرده است؟

 

 ایران

 دریافت لینک کوتاه16:09 25.03.2020

https://af.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/iran/
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  :موضوع

 )409 (ویروس کرونا در ایران 

 

 .های جدید درباره منشاء بروز کرونا در این کشور را تشریح کردمعاون وزیر بهداشت ایران سرنخ

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا رییسی در ارتباطی ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره 

در کشور، گفت: از روزی که اولین مورد بیماری را در قم  کروناماری های وزارت بهداشت در زمینه منشاء بروز بیآخرین یافته

دند. بر اساس مطالعات انجام شده، این بیماری در قم شان را در این زمینه شروع کرپیدا کردیم، تیم اپیدمیولوژی قوی مطالعات

هایی بود که در این استان بودند؛ تعدادی کارگر چینی که در بهمن ماه رفت و آمد داشتند و واضحا و مشخصا در ارتباط با چینی

 همچنین یک سری دانشجو که در قم بودند.

 

قم بوده که به جاهای دیگر نیز سرایت کرده است. اما اکنون این احتمال  وی افزود: ابتدا احتمال می دادیم منشاء اولیه بیماری از

مان کامل نیست کنم که در ارتباط با گیالن هنوز اطالعاتدهیم که منشاء در دو نقطه بوده؛ هم در قم و هم گیالن. تاکید میرا هم می

اند و هان، قبل از قرنطینه ووهان به استان گیالن بازگشتههایی رسیدیم که تعدادی از دانشجویان ساکن ووو در این زمینه به سر نخ

مان هنوز در این زمینه کامل نیست، به محض تکمیل اطالعات، کنم اطالعاتاین احتمال در این مورد وجود دارد. تاکید می

 رسانی خواهد شد.اطالع

ساعت گذشته  24شت ایران اعالم کرد طی امروز کیانوش جهانپور ، رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهدا

 مورد ابتال به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده است. 2206

نفر به علت  ۲۰۷۷مبتال شده و  ویروس کرونا نفر در کشور به طور قطعی به ۲۷۰۱۷کیانوش جهانپور خاطرنشان کرد تاکنون 

 اند.تهنفر نیز بهبود یاف ۹۶۲۵ابتال به این ویروس فوت کرده و 

******** 

 

 اقامه نماز جمعه در پاکستان فتوا داد  قیتعل یاالزهر مصر برا

  16:08 - 1399فروردین  7شنبه پنج 

 

از  یریجلوگ یکشور نسبت به درخواست دولت برا نیا یکرونا در پاکستان و مالحظات رهبران مذهب روسیو وعیبا ش همزمان

اقامه نماز جمعه فتوا  قیپاکستان، درخصوص تعل یجمهور سیهر مصر به درخواست رئاقامه نماز جمعه و جماعت، دانشگاه االز

 داد. 

 

 ایـ آس العالم

 یدانشگاه االزهر و مفت سیکشور از رئ نیا یجمهور سیرئ «یعارف علو»روز پنجشنبه اعالم کردند:  یپاکستان یها رسانه

 وعیاز ش یریماز جمعه و جماعت در پاکستان با هدف جلوگن یبر مجاز بودن عدم برگزار یصدور فتوا مبن یاعظم مصر برا

 کرد. یکرونا، قدردان یماریب

کرونا در سراسر  ریهمه گ یماریب وعینماز جمعه جهت کنترل ش یفتوا، عدم برگزار نیا یگزارش، االزهر مصر ط نیا براساس

 پاکستان را مجاز اعالم کرد.

دانشگاه االزهر مصر که  یکشور خواست تا از فتوا نیبرجسته ا یو علما یذهباز رهبران م زیپاکستان ن یجمهور سیرئ همزمان

 و اقامه نماز جمعه در کشور را لغو کنند. یرویاست، پ یاسالم اتیبر منو یصرفاً مبن

ان، عربست ران،یا یاسالم یاز جمله جمهور یبزرگ اسالم یبه عدم اقامه نماز جمعه در کشورها یترییتو امیپ کیدر  یعلو عارف

تواند خطر  یاز جمله اقامه نماز جماعت در مساجد م یلبنان و مصر اشاره کرد و نوشت: اجتماعات عموم ه،یترک ه،یسور ت،یکو

https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-iran/
https://ir.sputniknews.com/iran/202003256143468-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-/
https://ir.sputniknews.com/iran/202003256143468-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-/
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در لغو نماز  یقاطع میتصم دیتهد نیمقابله با ا یبرا یمختلف اسالم یکشورها یدولت ها لین دلیدهد به هم شیکرونا را افزا وعیش

 جمعه اتخاذ کردند.

اجتماعات  یاز برگزار یریمشارکت در مقابله با کرونا و جلوگ یکشور برا نیا ونیدولت پاکستان به روحان یم دستور علنرغ به

کشور  نیاز مناطق ا یاریشده است که در بس دهید ریاخ یهفته ها یمانند نماز جماعت در مساجد و اقامه نماز جمعه، ط یمذهب

 نماز جمعه اقامه شد.

 یبر لغو برگزار یمبن یپاکستان برگزار شد اما خبر «یکراچ»در شهر  عهیارشد اهل تسنن و ش ونیوحانگذشته نشست ر روز

 .امدین انینماز جمعه به م

از مساجد و مراکز  کی چیمبارزه با کرونا، در ه نیدر پاکستان اعالم کردند که همگام با دولت در کمپ انیعیحال جامعه ش نیع در

توانند به  یها باز خواهد ماند و نمازگزاران م هینیور نماز جمعه اقامه نخواهد شد اما مساجد و حسکش نیدر ا انیعیش یاسالم

 بپردازند. دبه عبادت خو یصورت انفراد

 ۱۹-دیکوو روسیبه و انیکشور اعالم کردند: شمار مبتال نیا یپاکستان امروز به نقل از منابع رسم یهارسانه رنا،یگزارش ا به

 .دینفر رس ۱۰۶و  کهزاریف پاکستان به در مناطق مختل

و  افتهیتاکنون بهبود  ییکرونا ماریب ۲۱جان خود را از دست دادند.  ۱۹-دیدر پاکستان بر اثر ابتال به کوو زیهشت تن ن تاکنون

 اعالم شده است. یبحران زین روسیو نیبه ا انینفر از مبتال ۵ تیوضع

********* 

 

 یضد بشر یها میاصرار واشنگتن بر ادامه تحر /کایآمر یمقابله با کرونا در سنا یدالر ونیلیتر ۲طرح سرسام آور  بیتصو

 کرونا!  طیدر شرا رانیملت ا

  10:58 - 1399فروردین  7شنبه پنج 

 

 

 

 را که به یعیو صنا کاریبا هدف کمک به کارگران ب یدالر ونیلیتر ۲سابقه  یبه اتفاق آرا طرح ب یدرحال کایآمر یسنا مجلس

 نیاختصاص داده که ا یپزشک ازیمورد ن داقالمیخر یدالر برا اردهایلیکرده و م بیاند، تصو دهید بیکرونا آس روسیو وعیش لیدل

 دارد.  دیمرگبار کرونا تاک روسیو یریهمه گ طیدر شرا رانیا ملت یضد بشر میکشور همچنان بر تحر

 

 کایـ آمر العالم
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 تیبودند، در نها دیدچار اختالف شد قایعم شیکه اعضا کایآمر یگسترده، سنا یبحث هابه دنبال  ترزیرو یگزارش خبرگزار به

 یرا برا یبسته بزرگ محرک اقتصاد نیکرد و ا بیمخالف( تصو یموافق در مقابل صفر را یرا ۹۶طرح را به اتفاق آرا ) نیا

 خواهد شد. یریگ یدرباره آن را یآت یدر روزها کهارسال کرد  ندگانیمجلس نما یبرا بیتصو

رود  ی( گزارش داد انتظار مکایآمر یطرح در چهارشنبه شب )به وقت محل نیا بیبا اشاره به تصو یس یان ب یس یخبر شبکه

 شود. بیتصو ندگانیطرح تا روز جمعه در مجلس نما نیا

کرده اند، وعده داده به  یزنیرا یطرح دو حزب نیکه مشاوران ارشدش در مذاکره بر سر ا کایآمر یجمهور سیترامپ رئ دونالد

 طرح به دست او برسد آن را امضا خواهد کرد. نیکه ا نیمحض ا

 عیدالر کمک به صنا اردیلیم ۵۰۰رسد و شامل  یم بیبه تصو کایاست که در کنگره آمر یطرح محرک اقتصاد نیبزرگتر نیا

 است. ییکایها خانواده آمر ونیلیهزار دالر به م ۳و پرداخت  دهید بیآس

است که  یریهمه گ یماریب ریاز تاث یریبه اقتصاد کشور به منظور جلوگ ینگینقد قیتزر یبسته محرک اقتصاد نیاز ا هدف

 هزار نفر شده است. ۶۰متحده و مبتال کردن دستکم  االتینفر در ا ۹۰۰از  شیتاکنون باعث مرگ ب

کرونا و جبران خسارات  روسیو یریابله با همه گجهت کمک به مق ینگینقد میحجم عظ نیا قیتزر یبرا کایمقامات آمر یتکاپو

 یبلوکه شده را نم یکشورمان به پول ها یابیاجازه دست ،یو بانک یمال دیشد میکشور با تحر نیاست که ا یو مشاغل درحال عیصنا

 با کرونا سلب شود. رانیمقابله مردم ا یبرا ید دارو و لوازم پزشکیباعث شده که امکان خر یدهد و حت

 کجانبهی یها میبر لزوم برداشته شدن تحر یحقوق بشر سازمان ملل مبن یشورا هیانیفراوان و ب یپس از کش و قوس ها هالبت

و تالش  رانیا هیعل یمیاز اقدامات تحر زیبر پره دیاروپا با تاک هیاتحاد یخارج استیدفتر جوزپ پورل مسئول س هیانیب کا،یآمر

کل  سیرئ یحاال عبدالناصر همت کا،یآمر یاقتصاد سمیترو هیامور خارجه کشورمان عل ریوز فیمحمد جواد ظر یالملل نیب یها

مسدود شده  کایکه به ناحق توسط امر رانیا یهااز پول یبخش میاعالم کرده که با کمک وزارت خارجه موفق شد یبانک مرکز

 آزاد شود. جیمنابع به تدر نیکه قرار است ا نیو ا م،یبود را بازگردان

روز مذاکره در  ۵گفته اند که بعد از  کایآمر خواهیارشد هر دو حزب دموکرات و جمهور یارشد ترامپ و سناتورها انمشاور

 کشور توافق کردند. نیسابقه در ا یب یدر روز چهارشنبه درباره بسته محرک اقتصاد تینها

دو  یمال یبسته کمک ها بیسنا بر سر تصو و مجلس دیان ان روز چهارشنبه گزارش داده بود: سرانجام کاخ سف یس یخبر شبکه

 .افتندیکامل آن منتشر نشده است، به توافق دست  اتیکه هنوز جزئ یدالر ونیلیتر

 دیکاخ سف نیمارس( ب ۱۷) ۹۸اسفند  ۲۷مذاکرات از  کا،یکرونا در آمر روسیو وعیش افتنیشدت  ینوشت: در پ یشبکه خبر نیا

بسته  نیا اتیدر انتظار جزئ دیسرانجام مورد توافق قرار گرفت. اکنون با حصول توافق با بود که انیوقفه در جر یو مجلس سنا ب

 سابقه بوده است، ماند. یکنگره ب خیکه در تار یمال یکمک ها

 دیسفگفته بود که کاخ یدالر ونیلیتر ۲ یمال یبسته کمک ها نیدرباره ا کایآمر ییدارخزانه ریوز نیمنوچ ونیاست رنا،یگزارش ا به

 یبرا یبه منظور کمک نقد ییکرونا درنظر دارد که ارسال چک ها روسیو وعیاز ش یناش یشتیمشکالت مع یبرا یطرح

 یپست برا قیرا از طر یتیحما یهابودجه دولت فدرال قصد دارد، چک نیشدن ا ییاست که در صورت نها ییکایشهروندان آمر

 ارسال کند. هاییکایهمه آمر

 افتنیخوانده بود، با شدت  زیناچ ییکایشهروندان آمر یخطر آن را برا کایدر آمر روسیو نیا وعیش یابتداترامپ که در  دونالد

 یو بغرنج دهیچیپ طیکشور را در برگرفت، با شرا نیا یبهداشت ،یاسیس ،یاقتصاد یجنبه ها یکرونا که تمام روسیبه و انیمبتال

 مواجه شده است.

********** 

 

 بر مهار کرونا  میتحر یبه اثرات منف هشت کشور نسبت دیتاک

  07:59 - 1399فروردین  7شنبه پنج 

 

 کردند.  دیتاک 19-دیدر مبارزه با کوو هامیتحر یسازمان ملل متحد بر اثرات منف رکلیبه دب یاهشت کشور جهان در نامه ندگانینما
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 کایآمر -العالم

 کاراگوئهیعراق، ونزوئال و ن ،یکوبا، کره شمال ن،یچ ه،یروس ران،یا یسالما یجمهور ندگانینما ینامه روز چهارشنبه به امضا نیا

 است. دهیدر سازمان ملل متحد رس

 

 

کرده،  دییبهداشت هم آن را تا یکه سازمان جهان ۱۹-دیاز کوو یگوترش با توجه به بحران ناش وینامه آمده خطاب به آنتون نیا در

که چند جانبه  افتدیاتفاق م یزمان ما است. اگرچه در زمان یورژانس بهداشت عموما نیبزرگتر طیشرا نیآمده است بدون شک ا

 آن است. تیو تقو ییدر چند جانبه گرا تیموفق یبرا رینظ یب یاما فرصت ردیگ یمورد حمله قرار م ییگرا

 میوندیها بپبه تالش دیزوده است: ما بابحران اشاره شده و اف نیعبور از ا یبرا یاسیو اراده س یبه همبستگ رکلیدب دینامه به تاک نیا

مشترک ماست که نه تنها  فهیوظ نی. امی، هماهنگ و قاطع عمل کن یبه صورت جمع یالملل نیمسئول جامعه ب یو به عنوان اعضا

حال  نجات خود و زمان یبرا زیها و راهبردها را ن استی، بلکه اتخاذ به موقع س میجنگ نجات ده معضلرا از  ندهیآ یهانسل

 . میخود حفظ کن

و خود  وعیدر مبارزه با ش یاطیاحت ریآنها با اتخاذ تداب یمل یهادولت نکهیا یادآوریهشت کشور در سازمان ملل متحد با  ندگانینما

تا  میکرده ا شرفتیپ یاضطرار یبرنامه ها یدر طراح نیکردند: ما همچن حیعمل کرده اند، تصر تیکرونا با مسئول روسیو

 . میکن نیرا تضم یواکنش اضطرار یها ستمیو س یاساس یهاسیروعملکرد س

خود کار کرده  یشرکا ریبا سا نیخود و همچن یهمکار یبرنامه ها تیتقو یسازمان ملل متحد برا ستمی: ما با سشودیم ادآوری نامه

 یکارها دیکه هنوز با میدان ی، ما م نهایهمه ا . با وجودمیها را به اشتراک بگذار وهیش نیآنها استفاده کرده و بهتر اتیتا از تجرب میا

 .مینبرد موفق باش نیتا در ا شودانجام  یادیز
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که  میدان یکردند: همه ما م حیدشمن مشترک همه است، تصر ۱۹-دیکوو نکهیبر ا دیکشور عضو سازمان ملل متحد با تاک هشت

کار  نیکه ا میبدان دیوجود ، با نیاست. با ا گریکدیبا  یرایو هم یهمکار ،یسطح همبستگ نیخواستار بزرگتر ،یخیزمان تار نیا

و منشور  یالملل نیب نیو آشکارا نقض قوان یرقانونیکه غ کجانبهی هیاقدامات قهر عمالکه در حال حاضر با ا ییکشورها یبرا

 اما سخت است. ستین رممکنیسازمان ملل است، روبرو هستند، اگرچه غ

 یها میاز حد از "تحر شیترس ب یهادهیآنها، همراه با پد ینیو فرازم یدامات مذکور در سطح ملمخرب اق رینامه به تاث نیا در

،  بیترت نیشود. به ا یتجارت آزاد م ایو  یالملل نیب یمال ستمیمنظم به س یدسترس یمل یدولت ها یی"، مانع از تواناهیثانو

 یو لوازم پزشک زاتیاثربخش و به موقع تجه هیدر رابطه با ته ژهیو ، به۱۹-دیمبارزه با کوو یبرا یمل یهامداوم دولت یهاتالش

 رکلیتوسط مد راً یشود همانطور که اخ یم فیاست، تضع یضرور مارانیمعالجه ب یکه برا ییو داروها شیآزما یها تیاز جمله ک

 شناخته شده است. تیبه رسم یسازمان بهداشت جهان

 یو غذا ی، سالمت یبر حقوق بشر در زندگ یمیمستق یمنف ریتاث نیها همچن میتحر نیاکرده اند  حیهشت کشور تصر نیا ندگانینما

کشورها حاکم  نیب دیکه با نیادیبن یو همبستگ یبر همکار نیاقدامات همچن نیدارد که در معرض آنها قرار گرفته اند. ا یافراد

 گذارد. یباشد، اثر م

************ 

 

 میلیون ماسک فرستادبابا به روسیه یک بنیانگذار علی

 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه16:39 26.03.2020

 

 .بابا به این کشور ماسک و آله آزمایش ویروس کمک کرده استوزارت دفاع روسیه اعالم کرده است که بنیانگذار علی

مارچ( اعالم کرده است که جک ما، ثروتمندترین مرد چین و بنیانگذار 26) به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه، امروز

 صد هزار آله آزمایش ویروس کرونا را به روسیه کمک کرده است. 2میلیون ماسک و  1بابا به تعداد شرکت علی

 

 علی بابا میلیون ها دالر برای ایجاد واکسین کرونا کمک کرد

 

هزار  200ای وزارت دفاع روسیه، آمده است: "هواپیمای نیروهای هوایی روسیه که بیش از یک میلیون ماسک و در اعالمیه

 ".سیستم آزمایشگاهی برای عفونت کروناویروس توسط یک تاجر مشهور چینی کمک شده است نشست کرد

میلیون دالر آسترالیایی( را از  21.35میلیون یوان )معادل  100کنیم پیش از این جک ما، تاجر و کارآفرین چینایی وری مییادآ

 .طریق بنیاد خودش برای ساختن واکسین نژاد جدید ویروس کرونا اهدا کرد که تا کنون هزاران نفر را مبتال را تلف نموده است

https://af.sputniknews.com/world/
https://af.sputniknews.com/world/202001304549188-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
https://af.sputniknews.com/world/202001304549188-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/


242 
 

ونیم میلیون دالر( به دو نهاد تحقیقاتی میلیون یوان )هشت 40ای اجتماعی نوشت، از این پول، هبنیاد جک ما در پستی در رسانه

 .ویروس کرونا مصرف خواهد گردید« جلوگیری و معالجه»دولتی چین داده خواهد شد و بقیه آن در زمینه 

********* 

 

 اولین فرد مبتال به ویروس کرونا در چین را پیدا کردند 

 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه11:12 26.03.2020

 

 .های چینایی اولین فرد مبتال به ویروس کرونا در چین را پیدا کردند که در والیت ووهان به این بیماری مبتال شده بودرسانه

  

در چین، یک فروشنده کاریدی زنده در  ویروس کرونا مبتال بههای چینایی گزارش داده که اولین فرد به گزارش اسپوتنیک، رسانه

 بازار هونان در والیت ووهان است که به این بیماری مبتال شده بود.

دسمبر سال  11ونان در والیت ووهان چین بود. در هیا زنده در بازار هدر حال فروش کاریدی« وی»مشخص شد که زنی به نام 

 رفت و او به داکتر مراجعه نمود. گذشته، به دالیلی نامعلوم درجه حرارت بدن او باال

شد و رفتم و در آن جا برای پیچکاری تزریق میکردم به شفاخانه میاین فروشنده گفت: معموالً زمان که ناخوشی احساس می

 یافت اما، این بار این طور نبود، حتی تزریق دو پیچکاری هم برای کمکی نکردند.متی ام بهبود میفردای آن روز وضعیت سال

در دانشگاه هواتشونغ علوم تکنالوژی رفت. بعداً مشخص شد که وی « سیخی»دسمبر سال گذشته، این فروشنده به شفاخانه  16در 

هایی وجود دارد مبنی بر این که این بازار به یک عامل  گمانه زنی اولین فرد در بازار هونان است که تست او مثبت تایید شد.

تواند عفونت تبدیل شده است. با این حال متخصصان هنوز نتوانسته اند دریابند که چگونه و تحت چه شرایطی ویروس کرونا می

 از حیوانات به فرد منتقل شود.

نفر است. خبرنگاران نسخه  27اد گروه اول مبتالیان متشکل از دسمبر، کمیته دولتی صحی شهر ووهان گزارش د 31در تاریخ 

نفر از آنها با بازار هونان ارتباط داشتند و چهار  24دریافت کردند که بر اساس آن  ویروس کرونا ای از لیست بیماران مبتال به

 نفر از آنها اعضای یک خانواده بودند.

در « چن»را که هیچ تماسی با هونان نداشت، پیدا کنند. این مردی بود با نام خانوادگی  مبتالرسانه های چینی موفق شدند اولین 

وی به شفاخانه در حومه شهر ووهان رفت. بیمار نتوانسته بود بفهمد در کجا  دسمبر، درجه حرارت بدن او افزایش یافت و 16

بتال شده است. با این حال، وی خاطرنشان کرد: اعضای خانواده وی و همچنان شخص همراهی کننده وی به شفاخانه، سالم بوده م

 اند.

هزار نفر به این بیماری مبتال شده اند که از آن جمله  372براساس آخرین آمار سازمان جهانی صحت، در سراسر جهان بیش از 

 اند هزار نفر جان باخته 16بیش از 

********* 

 

 ترامپ لحنش را برای کسب رأی و دستگاه تنفس مصنوعی تغییر داده است

GMT+08:00 || 2020-03-26 

11:49:38        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم
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در روزهای گذشته تغییراتی در ادعاها و سخنان آمریکا درباره چین و پیرامون همه گیری کروناویروس دیده می شود. مایک پنس 

ده است. ش« شفافتر»معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که تالشهای چین در مقابله با کروناویروس نسبت به گذشته 

صرفا « ویروس چینی»دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز همان روز در توییتر در اشاره به کروناویروس، به جای عبارت 

استفاده کرد. او پیش از این در روز سه شنبه نیز در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت: « ویروس»از عبارت 

  .«ا در بیاوریمدیگر الزم نیست شور این قضیه ر»

برای وصف کروناویروس استفاده کرده بود، خیلی از شهروندان چینی مقیم « ویروس چینی»پس از آن که ترامپ از عبارت 

آمریکا و آمریکاییهای چینی تبار حتی در خیابانها هدف مزاحمت و حمله قرار گرفتند. نیویورک تایمز در یکی از مقاالت خود 

سیایی تبار آمریکا نیز با این خطرات مواجهند زیرا تبعیض گزاران نمی توانند آنها را از چینیها تشخیص سایر شهروندان آ»نوشت: 

  «.دهند

افشا کرد که جمعیت  (Vox) این در حالی است که ترامپ فشار سیاسی سنگین روزافزونتری متحمل می شود. شبکه خبری واکس

نقش قابل مالحظه ای ایفا می کنند. « ایاالت نوسانی»ذاشته و در تعداد زیادی از رای دهندگان آسیایی تبار آمریکا رو به افزایش گ

شبکه خبری ان بی سی در این باره نیز گفت که رای دهندگان آسیایی تبار آمریکا در برخی نقاط کشور بر پیروزی نامزد حکم می 

  .کنند

یرتر می شود. به عبارت دیگری، آمریکا لوازم و از سوی دیگر، در سطح جهان ضرورت دوستی با چین نیز روزبروز چشمگ

تجهیزات کافی برای مقابله با بیماری ندارد. آندرو کومو فرماندار ایالت نیویورک صراحتا به دولت فدرال هشدار داده است باید به 

«. ر مرگ بمانندمنتظ»هزار نفر در این شهر فقط می توانند  26شهر نیویورک دستگاه تنفس مصنوعی بیشتری برسد، وگرنه 

آمریکا حاال به دنبال وارد کردن ماسک و دیگر لوازم حفاظتی از چین است. حاال برای امریکا به عنوان بزرگترین خریدار لوازم 

پزشکی ساخت چین حفظ رابطه خوب با چین در این دوران بحرانی بسیار مهم است. چین نیز اعالم کرده است که به افراد نیازمند 

  .ردکمک خواهد ک

تولید واکسن و مهار بیماری هر دو زمان می برد و بدین ترتیب، نیاز مبرم کنونی تامین پایدار لوازم پزشکی و درمانی و دارو 

« ویروس چینی»است. با توجه به این نکته، می توان پی برد که حفظ نوعی روابط کاری ثابت با چین امر بسیار مهمی است و 

 .شک به تحقق این هدف کمکی نمی کندنامیدن کروناویروس جدید بی 

********** 

 

 وزارت دفاع چین خواستار خاتمه حمالت سایبری آمریکا به چین شد

GMT+08:00 || 2020-03-26 

20:02:55        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم
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منتشر شده شرکت اینترنتی  مارس در پکن اظهار کرد، گزارش 26رن گوائو چیانگ سخنگوی وزارت دفاع چین روز پنج شنبه 

است. وی بار دیگر اکیدا از آمریکا ، یک بار دیگر ثابت کرد که در مساله امنیت اینترنتی، آمریکا بزرگ ترین سارق جهان 360

  .خواست که سرقت و حمالت سایبری علیه چین را متوقف سازد

سال اقدام  11به مدت  APT-C-39 -چندی پیش در گزارشی اعالم کرد که گروه هکر سیا 360براساس گزارش رویترز، شرکت 

های اینترنتی بزرگ و فضا، موسسات پژوهشی، شرکتهای هوا است و ارگانبه حمله سایبری و نفوذ به شبکه های چین کرده 

  .دولت چین تحت تاثیر آن قرار گرفتند

المللی و اصول اساسی روابط رن گوائو چیانگ در کنفرانس مطبوعاتی همین روز اظهار کرد، آمریکا مدت هاست که قوانین بین

پردازد و جنایاتش سرقت، نظارت و حمله سایبری می های خارجی بهها، موسسات و شخصیتبین الملل را نقض کرده، علیه دولت

  .المللی قرار گرفته استمورد شناسایی عمومی بین

های مذکور را متوقف کرده و چین و جهان را به یک فضای اینترنتی امن، این سخنگو باردیگر از آمریکا خواست تا فورا فعالیت

 .دارای صلح و باز و دارای تعاون بازگرداند

********* 

 

 تشخیص شایعه سازی با هدف مغرضانه و عدم گمراهی بر اثر آن

GMT+08:00 || 2020-03-26 

19:59:20        cri 
اندازه    یکیپست الکترون   چاپ   توصیه کنید

 قلم

دشمن مشترک بشر، در سراسر جهان شیوع یافته است. در جریان مبارزه سخت کشورهای جهان با این ویروس، برخی  19کووید 

رسانه های شخصی "ویروس اطالعاتی" را تولید کرده و گسترش داده اند و اقدام به شایعه سازی برای سیاه نمایی چین و ایجاد 

  .دیگر کشورها کرده اند تفرقه بین چین و

دقیقه ای درباره بازار خرید و فروش حیوانات وحشی در کانال های اجتماعی و صفحات  4برای مثال، مدتیست که ویدیویی 

مجازی ایران به اشتراک گذاشته می شود. این ویدیو بازار مذکور را بازاری در شهر ووهان چین معرفی می کند که کروناویروس 

ا بیرون آمده! در این ویدیو که بسیار مورد توجه کاربران اینترنتی قرار گرفته، تعداد زیادی غرفه فروش گوشت جدید از آن ج

 حیوانات وحشی از جمله میمون، خفاش، موش، گربه، مار و مارمولک دیده می شود. در واقع، این بازار با نام بازار سنتی النگوان
(Langowan) در منطقه میناهاسا (Minahasa)  واقع در جزیره سوالوسی اندونزی است. این بازار برای فروش حیوانات وحشی

رسانه ها این ویدیو را پخش و وجود این بازار اندونزی را گزارش کردند. در ویدیویی که  2014گران بها شهرت دارد. در سال 

دیده می شود. این نام همان بازاریست که در  Langowan در ایران به اشتراک گذاشته می شود، در چند ثانیه ابتدای ویدیو کلمه

بازار »در گوگل می توانند در تیتر این ویدیوها عنوان  Langowan ویدیو می بینید. کاربران اینترنتی با جست و جوی واژه

  !را ببینند. همچنین تولید کننده این ویدیو به زبان اندونزیایی صحبت می کند، نه چینی« اندونزی

ادیو و تلویزیون مرکزی چین برای آشکار کردن حقیقت درباره این شایعه، چندی پیش فیلمی ساخته که دوستان بخش فارسی ر

مراجعه  :http://persian.cri.cn/921/2020/03/12/167s185932.htm عزیز برای تماشای آن می توانند به لینک

  .فرمایند

فروردین  6با وجود آن که این شایعه خنثی شده، اما "ویروس اطالعاتی" همچنان سرایت دارد. طوری که ویدیویی مشابه در روز 

در شبکه های اجتماعی ترکیه رواج یافت که مشابه همان دروغ قبلی ساخته شده است. شایعه ساز با استفاده از شرایط ویژه کنونی، 

  .نفی زیادی ایجاد کرده استتاثیرات م
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در بین چینی ها عبارتی وجود دارد که می گوید: شایعه پراکنی توسط عاقالن متوقف می شود. در زمان مهم مقابله جهان با کرونا، 

نکنیم تا  شایعات ترسناک تر از ویروس است. اما باید هوشیاری خود را حفظ کرده و هر شایعه ای را باور نکرده و آن را پخش

 .تحت تاثیر شایعه سازان دارای هدف مغرضانه گمراه نشویم

********** 

 

 کرده بود  یساز هیکشنده را شب یماریب کی وعیکرونا ش وعیاز ش شیماه پ ۲ کای: آمرکیبلژ یشبکه خبر

  17:55 - 1399فروردین  7شنبه پنج 

 

متحده  االتیدر فرانسه، نوشت: ا نیسفارت چ تیشاره به توئضمن ا ی( روز پنجشنبه در گزارشRTBF)کیبلژ ونیزیتلو ویراد

کشنده  روسیو کی وعی، ش«۲۰۱اونت»به نام  یسازهیشب شیرزما کیدر  ن،یکرونا در ووهان چ وعیاز ش شیدو ماه پ کایآمر

 کرده است.  نیرا تمر ایدر سراسر دن

 

 کایـ آمر العالم

را منتشر کرده است  یروز دوشنبه اطالعات سیدر پار نیسفارت چ تریحه توئ( افزود: صفRTBF)کیبلژ ونیزیتلو ویراد یتارنما

کرونا در  روسیو وعیاز ش شیدو ماه پ یعنی( ۱۳۹۸مهر ۲۶) یالدیم۲۰۱۹اکتبر  ۱۸در  کایمتحده آمر االتیکه بر طبق آن ا

کشنده با نام  روسیو کی وعیش آن یاصل یویانجام داده است که سنار EVENT ۲۰۱به نام  یساز هیشب شیرزما کی ن،یووهان چ

CAPS بوده است. ایدر سراسر دن 

انسان  ونیلیم ۶۵ماهه منجر به مرگ  ۱۸دوره  کیدر  یمرگبار فرض روسیو نیا ،ییکایشده آمر یساز هیطرح شب نیطبق ا بر

 نیا وعیش انیقطع جر یساز هیشب نیا جیوارد خواهد کرد. بر طبق نتا بیدالر به اقتصاد جهان آس اردیلیم ۵۷۰خواهد شد و 

درصد  ۹۰تا  ۸۰افراد پس از در معرض قرار گرفتن  یعیگرفتن طب یمنیا با ایواکسن موثر و  کیتنها پس از کشف  روسیو

 افتد. یجهان اتفاق م تیجمع

« هانوو»آذر( در شهر  ۲۴بار اواسط ماه دسامبر ) نینخست یبرا« ۱۹ دیکوو»کرونا معروف به  روسیو وعیش رنا،یگزارش ا به

بعد از  نیبهداشت چ یمل ونیسیشد اما کم ینام برده م هیبه عنوان ذات الر یماریب نیگزارش شد ابتدا از ا نیواقع در مرکز چ

 اعالم کرد. نیرا در چ روسیو نیا وعیش یبه صورت رسم( ۹۸ماه  ید ۹) ۲۰۱۹سال  بردسام ۳۰در  قات،یتحق یسر کیانجام 

کرونا تا لحظه مخابره  روسیبه و انیکرده است. شمار مبتال ییشناسا «یجهان ریگهمه»نا را کرو روسیبهداشت، و یجهان سازمان

بهبود  زینفر ن ۸۳۳هزار و  ۱۱۴تن فوت شده و  ۵۲۴هزار و  ۲۱که  دهینفر رس ۳۳۱هزار و  ۴۷۸خبر در سراسر جهان، به  نیا

 اند. افتهی

********** 

 

  ست؟یشده چ دایکرونا پ که بعد از روسیهانتا و یعالئم و نشانه ها

  16:51 - 1399فروردین  7شنبه پنج 

 

 . میآنها را بشناس دیاست که با یعالئم یو دارا هاروسیو نیتراز خطرناک یکیشده  دایهانتا که بعد از کرونا پ روسیو

 

 ی_ علم العالم

و  شودیمثل موش منتقل م یتوسط جوندگان است که ییهاروسیو نیتراز خطرناک یکیشده  دایهانتا که بعد از کرونا پ روسیو

 .کندیم جادیا HSP ایهانتا  یویرا به نام سندرم ر یاکشنده یماریب
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 دیهانتا بدان روسیدر مورد و دیکه با ینکات

 سرویدرمان شما وجود ندارد و دانشمندان تاکنون همانند و یبرا ییدارو چیهانتا ه روسیکه پس از مبتال شدن به و دیبدان دیبا

 نیهاست و از افضوالت و بزاق دهان موش ایدر ادرار  روسیو نیاند. اخطرناک کشف نکرده یماریب نیا یبرا یکرونا درمان

 شود. هاهیوارد ر روسیتنفس ذرات آلوده به و قیاز طر تواندیمرگبار است و م لقوهو نادر اما با شودیمنتقل م قیطر

 دیهانتا را بشناس روسیانتقال و یهاراه

آلوده به فضوالت و بزاق دهان موش آلوده، گاز  ییاز خوردن مواد غذا ست،ین گریبه فرد د یاز فرد تیقابل سرا روسیو نیا

 .دیشویمبتال م یماریب نیتماس با موش آلوده به ا ایگرفته شدن توسط موش آلوده 

 ست؟یهانتا چ روسیو یماریب عالئم

استفراع،  جه،یبه خصوص پاها، لگن و شانه، سردرد و سرگ هاچهیو لرز، درد ماهمانند تب  یهانتا با عالئم روسیو یماریب

 همراه است. ادیز یو احساس خستگ یاسهال، درد شکم

 دیدار یدتریروز عالئم شد ۱۰تا  ۴از  پس

و  یت قلباختالال ه،یدر ر عینفس، تجمع ما یو سخت یسرفه خلط دار، تنگ لیاز قب یگرید دیروز، عالئم شد ۱۰تا  ۴از  پس

 خواهد کرد. دایهانتا بروز پ روسیدر بدن فرد مبتال به و یویافت فشار خون و مشکالت کل ،یعروق

 دیهانتا را بشناس روسیاز ابتال به و یریشگیپ یهاراه

 .دیکن یها دورها، فضوالت و ادرار آناز جوندگان به خصوص موش -۱

 .دیحاصل کن اننیاطم ییو مواد غذا یدنیاز سالم بودن آب آشام -۲

 .دیکن یرا ضدعفون جاتیو سبز هاوهیم -۳

 که ممکن است موش در آنجا باشد. ییهاکردن محل یمسدود و ضدعفون -۴

 ها هستند.که مشکوک به وجود موش ییهاجا ایاستفاده از ماسک و دستکش در نظافت انبار  -۵

 .دیکن یفونمرده است را ضدع ایکه موش در آنجا تردد داشته  ییهامکان -۶

 خبرنگاران جوان باشگاه

********** 

 

 كرونا به مثابه واكنش دفاعی زمین در برابر انسان

   

  پرینت  منبع:  162778کد خبر:  ۱۳۹۹/۱/۷    ۱۳:۵۰   تاریخ انتشار:

  انسان پس از عبور از كرونا به كجا خواهد رسید؟

د؟ اگر شرایط فعلى به مدت یكسال ادامه داشته باشد، چهره شهرها و انسانها و آیا نسل انسان تحت تاثیر این اتفاق تغییر خواهد كر

  طبیعت چگونه خواهد بود؟

ماتیاس هوركس و همكارانش در مركز پژوهش هاى وابسته به موسسه رابرت كخ در آلمان به این سواالت به صورت بى وقفه 

  ش ها آغاز كردند.فكر میكنند و تحقیقات گسترده اى را براى پاسخ به این پرس

 

بى شك جهان امروز تحت اثر این فراگیرى ویروس، در حال تغییر است. فارغ از تبعات تلخ و كشنده ى این اپیدمى، نیمه ى دیگر 

  این اتفاق اما شنیدنى ست.

یراتى شگرفت هوركس و همكارانش به سه سرفصل اساسى اشاره میكنند. اگر كرونا تا یكسال مهمان این سیاره باشد شاهد تغی

  خواهیم بود. رخدادهایى كه شاید رفتار تازه ى انسان آینده باشد.
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كرونا فرهنگ مراودات و تعامالت اجتماعى را تغییر میدهد.جمع هاى دوستانه كوچكتر میشود. حضور و فیزیك افراد جاى  -۱

سته این سیطره تلفن ها و دنیاى اینترنت، جاى خود را به تصاویر دیجیتال و مجازى میدهد. دلتنگى ها بیشتر میشود و آهسته آه

خالى افراد و عزیزانمان را پر خواهد كرد. انسان، موجودى ست كه در طول فرهیختگى اجتماعى اش، نیاز به مراودات و ارتباطات 

 لى است.حضورى و دیده شدن دارد. دنیاى بعد از كرونا، شاید میزها و صندلى هاى خالى بسیارى باشد كه از حضورها خا

 

ویروس تاج، به ما یادآور میشود كه سمت روشن تكنولوژى چقدر حیاتى است. شاید انساِن پس از كرونا باید بیش از هر چیز  -۲

وامدار تكنولوژى باشد. سیستم آموزش انسانى تغییر خواهد كرد. ویدئو كنفرانس ها و آموزشهاى تحت شبكه اینترنت، سرفصل تازه 

آموزش است. تمامى مدارس به ناچار به جدیدترین ابزار انتقال علم مجهز خواهند شد و تعاریف بسیارى از  اى از آینده ى علم و

علوم آموزشى دچار تحولى بزرگ خواهد بود. این اتفاق میتواند به صورت غیر مستقیم و بعضأ مستقیم، از نابودى جنگل هاى 

  افظت كند.بسیارى جهت چاپ كتب درسى و آموزشى در سراسر سیاره مح

 

كرونا، به طرز شگفت انگیزى میانگین مطالعه افراد سیاره را در یكسال افزایش خواهد داد. انسان هاى زیادى براى زنده ماندن  -۳

مجبور به یادگیرى و خواندن خواهند شد. قرنطینه هاى درمانى ویروس تاج، كتاب هاى دیجیتال و خاك خورده ى كتابخانه ها را 

  اهد داد.جان دوباره خو

 

ویروس تاج، هنر و خالقیت فردى را به شكل قابل توجهى رشد خواهد داد. هوركس معتقد است در یكسال، صنایع دستى و  -٤

  هنرهاى مبتنى بر فرد، یك رنسانس تازه را تجربه خواهد كرد.

 

جاه دانشمند در زمینه محیط زیست و مركز مطالعات بیولوژیك میشیگان، متشكل از یك تیم تحقیقاتى محیط زیست شامل بیش از پن

  بیمارى هاى بیولوژیكى، نظر جالب دیگرى دارند: "كرونا، حیات بیولوژیك سیاره را متحول خواهد كرد."

 

  میلیون متر مكعب گازهاى گلخانه اى و دى اكسید كربن. ۲۰۰كاهش بیش از  -

  پایین امدن دماى كره زمین در آینده ى نزدیك -

 از هفتصد گونه ى گیاهى و جانورى در صورت حفظ این وضعیت به مدت یكسال حفظ بقاى بیش -

  آسمان هاى آبى تر -

  كاهش چند صد میلیون تن زباله ى پالستیكى -

  افزایش چشمگیر بهداشت عمومى -

 اختصاص بودجه هاى هنگفت جهانى و احیاى سندیكاها و مجامع بهداشت در سراسر جهان براى حفظ انسان -

  ه مندى عمومى تر كشورهاى فقیر دنیا از بهداشت و آموزشبهر -

 و در نهایت باورپذیرتر بودن این دیدگاه كه انسان مالك این سیاره نیست. تغییر این نگاه براى بقاى نسل بشر حیاتى است. -

 

كه شاید حیات سیاره آبى به این اتفاق دانشمند ارشد این تیم تحقیقاتى، از كرونا به عنوان "یك تنفس عمیق" این سیاره نام برد. جایى 

  نیاز شدیدى داشت.

میتواند آن حلقه ى گمشده ى دفاعى این سیاره در برابر موجودى به نام انسان باشد  19پرسش نهایى شاید این است كه آیا كوئید 

 ...؟!

 

 مریم ظریف

******** 

 

 عظیم انسانی فرصتی برای تفکر همگانی روی معضالت 19-شیوع جهانی بیماری کوید

  16:08 1399حمل  07منتشر شده در پنج شنبه, 

 رسول رحیم

  در غرب به این بحران چه گونه می نگرند؟

انسان های آگاه در جوامع پیش رفته غربی ظهور پاندیمی کرونا را بسیار جدی گرفته اند. با وجود نبودن داروی خاص و واکسن 

این اضطرار چندماه و گاهی هم چند سال دوام خواهد کرد، آن ها می کوشند مثبت برای این مرض، با وجود اینکه معلوم نیست 

  فکر کنند و کلید مشکالت گردند نه قفل.

و نوع انتشار و شیوع جهانی آن هنوز در جهان گرم و  19 -با آنکه بازار تئوری توطئه در مورد چه گونگی پیدایش ویروس کوید
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ل جوان در رسانه های اجتماعی آلمان ظهور این ویروس را که به هیچ کس مجال نمی دهد، مطرح هست، اندیشمندان و به ویژه نس

سرآغاز فکر کردن دسته جمعی در جوامع پیشرفته صنعتی غرب، پس از حدود پنج صد سال حاکمیت فردگرائی بورژوائی می 

است که دولت های بسیار قدرت مند غربی از بیم  دانند که انسان را به از خود بیگانگی کشانده است.این قهر طبعیت چنان بی امان

عصیان و خشم مردم زحمتکش و از نگاه مالی فرودست که محکوم به قرنطین و تجرید می گردند، حاضر شده اند با هزینه 

 میلیاردها دالر جبران خسارت به آن ها اختصاص بدهند.

انسانی مانند کار کردن معلوالن در خانه های شان، پرداخت در این مباحثات گفته می شود اکنون بسیاری از خواست های جدی 

حقوق و معاشات کسانی که تهدید به بیماری می شوند و ناگزیر اند برای مدت طوالنی به وظایف شان نروند، متقبل شدن خسارات 

ت. تالش های طوالنی تصدی های کوچک و متوسط که در جریان قرنطین باید مسدود باشند، عمالً از جانب دولت قبول شده اس

 اتحادیه های صنفی در گذشته ها هرگز نتوانسته بود چنین خواست هائی را بر قانونگذاران بقبوالند.

عالوه براین به تدریج باورهای اخالقی جامعه گرا به جای باورهای اخالقی فایده گرا در نسل جوان در حال تکوین است. به طور 

در صدد آن ها به  70میلیون جمعیت پیر و باز نشسته دارد و حقوق تقاعد بیش از  30دیک به مثال در کشوری مانند آلمان که نز

را تشکیل می دهند و مجبور  19 -مشکل کفاف ماهانه شان را می دهد و از قضا همین ها اند که نخستین گروه هدف ویروس کوید

مایحتاج روزانه آن ها را خریداری کرده و به آن ها برساند.  اند در خانه های شان به حالت قرنطین بمانند. تا هنوز کسی نیست که

دریک تعداد نواحی گروه های داوطلب جوانان این وظیفه را به دوش گرفته اند.اکثریت مردم و به ویژه جوانان خستگی مدت 

ً بیانگر طوالنی در قرنطین و خانه ماندن را با دل و جان قبول می کنند. این تنها برای حفظ جان خود شان ن یست، بلکه اخالقا

  همبستگی با دیگران است که نمی خواهند مرض را به آن ها انتقال بدهند.

با ظهور ویروس  -تمدن کره خاکی ما که بنا به گفته باستان شناسان تا حال حدود چهار بار از بیخ و بن نابود شده است، اکنون 

ه محیط زیست و اخالق، عالمت اخطار مرگ بار را به صدا در آورده به نظام کاپیتالیستی مصرف گرا و بی توجه ب 19-کوید

است. این بدان معناست که دیگر دولت ها و در مجموع بشریت مجبور اند ندای مدافعان محیط زیست و کاهش گرما و آلودگی هوا 

 ک و خاکستر مبدل خواهند ساخت.را نیز جدی بگیرند ورنه فاجعه هائی به ظهور خواهند پیوست که همه تمدن سیاره ما را به خا

گپ به جائی رسیده است که منادیان حذف خدمات عامه و فراهم ساختن کاال های همگانی توسط دولت در ایاالت متحد امریکا ، 

مجموع جهان غرب و اکثریت کشورهای دیگر، که به تاسی از ایدئولوژی نیولبرالیسم، دولت را تا سطح یک اداره کاهش می 

تنظیم همه امور و از جمله زندگانی انسان ها را به بازار محول می نمودند، اکنون در کانون و ستاد مرکزی این فلسفه دادند، و 

خانمان برانداز اقتصادی و اجتماعی و در ریاست جمهوری دونالد ترامپ راستگرا و دارای تمایالت نژادگرایانه، داوطلبانه حاضر 

ی جبران خساراتی اختصاص بدهند که در نتیجه قرنطین های ناشی از گسترش پاندیمی کرونا میلیارد دالر را برا 1000شده اند 

در ایاالت متحد امریکا به وجود آمده است. بخش بزرگ این پول به حقوق و معاشات کارمندان شرکت های کوچک مشمول قرنطین 

که باراک اوباما دموکرات) در مفهوم اروپائی سوسیال و خانواده هائی اختصاص دارد که در آمد کافی ندارند. این در حالی است 

میلیارد دالری بعد از بحران اقتصادی، همه آن را به کیسه بانک ها و  700از مجموع بسته کمکی  2008دموکرات( در سال 

ت های میلیارد که بعداً به طور جداگانه مطرح شد، آن هم خوراک شرک 200شرکت های بزرگ اتوموبیل سازی واریز کرد. 

بزرگ گردید. بهادرا کومار که من در رابطه با تحوالت جیو پولتیکی منطقه ما به تجارب عینی و تحلیل هایش بیشتر اهمیت قائل 

ترامپ از سوسیالیسم دموکراتیک نمونه می » بوده و مقاالتش را گاه و بیگاه ترجمه می کنم، در طی مقاله ای با عنوان طنزگونه 

، به این مهم اشارت نموده است. ترامپ خالف خواست و ایدئولوژی اش به کاری تن داده است که قاعدتاً «گیرد. باشد خوب است

برنی ساندرز نامزد چپگرا از حزب دموکرات خواهان آن بود. اکنون جو بایدن نیز مجبور است خالف میلش موضع چپ تری 

  انتخاب کند.

» رت نیمو، در وبالگش که "روز دیگر در امپراتوری" نام دارد، چنین می نویسد:این در حالیست که مدافعان تئوری توطئه مانند کو

در گام نخست برای آن طراحی شده است تا نخبگان حاکم، قدرت مند گردند و قلمرو اقتدارگرائی شان را توسعه  19-پاندیمی کوید

یادی توسط رسانه های وابسته به شرکت های دهند. ابزار اصلی آن ها ترس جبلی انسان از مرگ است و این ترس به پیمانه ز

برای تسلیم شدن به دولت و پیروی از اوامر اقتدار گرایانه اش  19-کالن تبلیغاتی بزرگ ساخته شده است... درنهایت بحران کوید

  «بدون کدام مقاومت، سوال و شکایت خلق شده است.

ه بیشتر به سرنوشت انسان و جهان حساس تر اند، به این نتیجه بال در غرب آنانی که فکر می کنند و از جمله نسل جوان که از هم

تردید رسیده اند که سیستم حاکم کاپیتالیستی قادر به حل معضالت کوه پیکر این جوامع نیست. آن ها در صدد یافتن، یک بدیل کار 

از پست های اخیر فیسبوک اش چنین نوشته ساز اند. استاد داکتر کریم پاکزاد پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک فرانسه در یکی 

ساله بحث  ۶۰ادگار مورن، فیلسوف، جامعه شناس شهیر فرانسوی و جهانی که وارد صد سالگی اش شده ولی مثل جوانان » است:

د، می کند، می گوید :. " بی نهایت غم انگیز خواهد بود که اگر از این بحران عظیم یک تفکر سیاسی که راه نوی را نشان بده

ویروس با کشتن ما » ادگار مورن در تویت دیگر حرف اول این تفکر سیاسی را برای ما پی می ریزد : "«. بیرون نشود 

  «نئولیبرالیسم را می کشد.

  بی توجهی افغان ها به بحران

الع به طور شایسته متاسفانه در کشور ما خطرات حی و حاضر این بیماری و پاندیمی نه تنها توسط دولت بیکاره و مردم بی اط

ای جدی گرفته نمی شود، به اهمیت پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن در سرنوشت جنگ، صلح ، هستی مردم و بقای کشور کم بها 

داده می شود،بلکه فرهنگ حاکم رسانه ئی ما که بیشتر بر فلسفه سود جویانه سرگرمی آفرینی و مطربی جهت مصروف گردانیدن 
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 این مساله حیاتی را با تولیدات غیر مسئوالنه دیداری و شنیداری به سهولت به یک خنده قهقه تبدیل نموده است.عوام بنایافته است، 

نخبگان سیاسی حاکم هنوز روی یک شعار مشروع و غالباً در مرحله کنونی فقط بسیجی، یعنی دفاع از قانون اساسی و نهاد های 

نرسیده اند و با فراغت وحشت انگیزی روی معامالت افتضاح آور انتخابات باهم  قانون اساسی در گفت و گو با طالبان به اجماع

چانه می زنند. انتظار این که آن ها بخواهند و یا بتوانند آموزه نجات بخشی از این بحران دامنه دار و جهانی برای نجات کشور 

  بیرون بکشند، آرزوی عبثی است.

موضوع مورد اختالف در بین نخبگان سیاسی حاکم جمهوری اسالمی افغانستان، یا "مالکیت مذاکرات صلح"، این محوری ترین 

به شکل مضحکی ملک طلق جناح حاکم در حکومت تبلیغ می شود و یا هم با تساهل مال نصرالدین وار عاری از هر قید و شرط 

رهائی مانند افغانستان به طور اوسط قبلی پنداشته می شود. این در حالی است که تهداب گذاری صحیح یک صلح پایدار در کشو

پانزده سال را در بر می گیرد و گروه های مختلف جامعه در طی این مدت برای جلوگیری از تبارز خشونت بار اختالفات شان، 

  باید پیوسته از طریق گفت و گو و مذاکرات روی برخی از عمده ترین اصول به توافق برسند.

  ر افغانستانمشکالت تاریخی دولت و جامعه د

تداوم جنگ و منازعات مسلحانه در افغانستان تنها ناشی از کودتاها، تجاوزات خارجی و حاکمیت گرایش های متحجر ایدئولوژیک 

از نقص های ذاتی رنج می برده است و باکسب استقالل نیز  19نیست.دولت معاصر افغانستان از ابتدای تاسیس آن در قرن 

اده سیاسی در هیئت حاکمه و نبود امکانات اقتصادی و مالی کافی داخلی خصلت "پسا استعماری" اش، نتوانست به علل فقدان ار

یعنی اداره ناتوانی را از دست بدهد که هدف آن در اصل تامین ارتباط رسمی داخل با خارج بوده است. اقتدار دولت پیوسته محدود 

ود جویانه سران عشایر و قبایل به شاه و یا زمامدار در مرکز بوده است. به مراکز شهرها بوده است و بقای دولت منوط به بیعت س

پله اقتدار اجتماعی سران عشایر وقبایل نسبت به اقتدار سیاسی دولت سنگین تر بوده است. دولت افغانستان برعکس دولت های با 

یات تا اقصا نقاط کشور سازماندهی کند.بنابراین، ثبات مدرن هیچ گاه نمی توانسته است اقتدار قانونی اش را از طریق جمع آوری مال

در طی این مدت طوالنی و چشمگیر هیچ گونه انکشاف اقتصادی در جامعه رو نما نگردید تا متضمن رفاه عامه باشد.فقر و 

، به محیط محرومیت مزمن اقتصادی و قناعت ناشی از آن هزاران جوان روستائی را که هیچ آینده بهتری فرا روی شان نمی دیدند

بارور ترویج اندیشه های ارتجاعی و افراطی و لشکر حاضر و آماده جنگ های نیابتی و ترکیبی مبدل ساخت. بافت اصلی اقتدار 

مرکزی که از ساختار قبیلوی و عشیره ئی جامعه رنگ می گرفت، خواهی نخواهی با جرثومه های خطر آفرین قومی آلوده بوده 

قرن گذشته  70عمودی را در جامعه دامن می زده است. ثبات چهل و اند ساله افغانستان که تا دهه  است و نابرابری های افقی و

ادامه یافت، عمدتاً مدیون رعایت موقف حایل افغانستان، نخست بین اتحاد شوروی و هند بریتانیائی و سپس بعد از جنگ جهانی 

  تحادشوروی عصر نوسان های باور نکردنی آغاز یافت.دوم اتحاد شوروی و ایاالت متحد امریکا بود. با اضمحالل ا

  محاسبات قدرت را تغییر می دهد 19-پیامدهای پاندیمی کوید

با ظهور پاندیمی کرونا و خطرات ناشی از آن که هیچ ملتی از آن مصون نیست و با ضربات کاری و از نگاه تاریخی بی سابقه 

در همین دوسه ماه اول از آن متحمل شده اند، ازاحتمال بعید نیست که تا پایان ای که همه قدرت های اقتصادی و کشورهای جهان 

این فاجعه بسیاری اقتصاد های مهم جهانی از رده خارج گردند. بازتاب این امر خواهی نخواهی خود را در جیوپولتیک منطقه و 

جداً متاثر خواهد شد. در آن صورت محاسبات کشورما نشان خواهد داد و بازی قدرت ها در جنگ و صلح افغانستان نیز از آن 

شاید دستخوش تغییرات غیر منتظره  -بعد از توافق صلح امریکا و طالبان -موجود در مورد ظهور جیوپولتیک جدید در منطقه ما 

بل با مخالفان گردد. در چنین موقعیتی تنها تمرکز به نتایج درامه شرم آور دو رئیس جمهور و یا اجماع دستکاه حاکم قدرت در کا

  سیاسی اش در مورد انتخاب یک هیئت مشترک برای مذاکره با طالبان کافی نخواهد بود.

  باید در افغانستان محسوس گردد 19-تکانه فکری کوید

جاب تکانه ای که پاندیمی کرونا در افکار و اذهان مردم جهان خلق نموده است، در افغانستان نیز باید محسوس باشد. قبل از همه ای

می نماید که مشکالت اساسی مان را نخست دقیقاً شناسائی و بعداً تصنیف نمائیم.سپس پاسخ های اساسی مان را که فکر می کنیم 

به حل این مشکالت کمک کنند باید ارائه نمائیم. نکته اساسی در اینجا اینست که هدف از ارائه این پاسخ ها نباید سماجت روی 

 -مان بردیگران باشد، بلکه الزم است تا نیت ما برانگیختن مباحثات موضوعی نظام مند و جامع ) گفتمان قبوالندن دیدگاه های خود

  دیسکورس( روی هریک از این موضوعات به هدف دست یافتن به راه حل های جامع تر و بهتر باشد.

 نند. اینها عبارت اند از:از نگاه من مشکالت اساسی جامعه کنونی افغانستان در چهار مورد خالصه شده می توا

دولت سازی : در این جا تدوین قوانین مناسب به حال مردم کشور، نهادینه سازی و اجرائی گردانیدن این قوانین توسط ساختارهای -1

  مقتضی در جهت اهداف اولیه تامین امنیت مردم و کشور و امنیت اقتصادی کشور مطرح می باشد.

تحت الحمایگی مزمن بیگانگان در جهت تامین استقالل و بیطرفی از لحاظ بین المللی تضمین  سیاست خارجی کشور: گسست از -2

 شده کشور تا در آینده جلو هرگونه مداخله نا مشروع خارجی ها در کشور گرفته شده و ریشه جنگ های نیابتی در میهن ما بخشکد.

زدن به یک میهن پرستی مدنی تا بتواند یک حس فداکاری خود گسست از گرایش های تباه کن ناسیونالیسم قومی در جهت دامن  -3

انگیخته و داوطلبانه را نسبت به وطن و وطنداران در احاد مردم کشور دامن زند. این کار را می توان از طریق فراهم ساختن 

اطق مختلف و اولویت زمینه های عملی برابری همه اقوام در تصدی مدیریت سیاسی کشور از صدر تا به ذیل، رشد متوازن من

 قائل شدن به مناطقی که بیشتر نیازمند اند و نهادینه ساختن حق شهروندی در کشور امکان پذیر ساخت.

باالخره گسست از ادبار اقتصادی و دروغ "رشد اقتصادی" که معموالً جنبه فریبنده عددی دارد و رفتن به سوی انکشاف  -4

های اولیه همه باشندگان این سرزمین، یعنی تامین کاالهای همگانی که مانند هوا و اکسجن اقتصادی پایدار مبتنی بر برآوردن نیاز



251 
 

 برای همه ضروری می باشند و این کاالهای همگانی دست کم عبارت اند از غذا، سرپناه، صحت و تعلیم و تربیت.

ماعی باشد که هر یک از ارکان یک صلح برآوردن این اهداف اولیه می تواند زیربنای عدالت اجتماعی و تا جائی هم صلح اجت

  پایدار به شمار می روند.

در مواردی مانند جنگ و منازعه مزمن و بیش از چهل ساله افغانستان که جنبه ابرام مذاکرات صلح بر هر امر دیگر مقدم است و 

و عدالت اجتماعی درصحنه عملی هنوز کدام نیروی )به مفهوم دقیق و سیاسی این واژه( متعهد به اهداف استقالل، دموکراسی 

سیاست های افغانستان حضورش را به نمایش نگذاشته است، الجرم راه های پراگماتیک یا عمل گرایانه مانند کنارآمدن دو رئیس 

 جمهور و یا اجماع نخبگان سیاسی حاکم در دفاع از قانون اساسی و نهاد های قانون اساسی مطرح می گردد.

مستلزم بر آوردن اهداف چارگانه ای است که در باال به آن ها اشارت شد و این امر مستلزم یک نیروی  اما تامین صلح پایدار

جوان آگاه، پرتالش و متعهدی است که هیچ بدیل دیگری جای آن را گرفته نمی تواند. جیس هیکل اقتصاد دان و انسان شناس پر 

چه گونه نابرابری جهانی، جهان را از هم جدا ساخته و علیه  -رشد در یکی از کتاب هایش با نام "جباریت 2018تالش در سال 

  آن چه می توان کرد"، در مورد مشابهی چنین می نویسد:

در یکی از ترس ناک ترین مراحل تاریخ، هنگامی که نابرابری جهانی به مقیاس بی سابقه ای رسیده است، عوام فریبان به » 

تمدن صنعتی تغییر می خورد، ما بیشتر از هر وقت دیگر به امیدواری نیاز داریم. تنها وقتی  قدرت می رسند و اقلیم سیاره ما علیه

که ما بدانیم چرا جهان چنین است و علل آن را بررسی کنیم، ما موفق می گردیم راه حل های واقعی و موثر پیدا نمائیم و به یک 

اینکه هرگاه ما می خواهیم مشکالت عظیم فقر جهانی، نابرابری، راه مشترک در مورد آینده فکر کنیم. یک چیز روشن است و آن 

گرسنگی و برهم خوردن سیستم محیط زیست را حل کنیم، در آن صورت دنیای آینده باید خیلی متفاوت تر از دنیایی باشد که امروز 

  به نظر می رسد.

ایل است.ممکن است چنین باشد. اما چنین چیزی به چنانکه مارتین لوتر کینگ باری گفته بود: منحنی تاریخ به سوی عدالت متم

 یعنی کسانی برای تحقق این امر باید پا پیش بگذارند.« خودی خود شده نمی تواند.

********** 

 

  ۲۰سران گروه  یدر نشست مجاز نیچ یابتکار شنهادیپ

  15:32 - 1399فروردین  8جمعه  

 

جامعه  یاعضا یو از کمکها حیتشر روسیرا در مهار کروناو نیچ یهاو دستاورد اتیدر سخنان خود تجرب نیجمهور چ سیرئ

 یاقتصاد جهان تیو تثب روسیمهار کروناو یبرا یالملل نیب یو نظرات خود را درباره همکار شنهادهایتشکر و پ نیبه چ یجهان

 مطرح کرد. 

 

 ای_ آس العالم

دارد،  یشتریب ازین یآنچه جامعه جهان ردار،یواگ یماریب یریبشر با همه گ ینبرد سراسر نیدر ا یروزیپ یحال حاضر، برا در»

 یبرا 20سران گروه  ژهیدر نشست و نیجمهور چ سیرئ نگیپ نیج یابتکار ش نیا« است. یو همکار یهمبستگ نان،یاطم تیتقو

 بود. روسیکروناو یماریب وعیمقابله با ش

جهان و  یجوامع اقتصاد نیبا حضور سران مهمتر س،رویدر مقطع حساس مهار کروناو نیفرورد 7نشست که شامگاه  نیا

و اقدامات کشورها به منظور  استهایهدف داشت: هماهنگ کردن س کیبرگزار شد، فقط  ییدئویبه صورت و یالملل نیب یسازمانها

 .یاقتصاد جهان تیتثب و یکنون ریواگ یماریب یریمقابله مشترک با همه گ

 حیتشر روسیرا در مهار کروناو نیچ یو دستاوردها اتینشست تجرب نین خود در ادر سخنا نیجمهور چ سیرئ نگیپ نیج یش

 روسیمهار کروناو یبرا یالملل نیب یو نظرات خود را درباره همکار شنهادهایتشکر و پ نیبه چ یجامعه جهان یاعضا یو از کمکها

 مطرح کرد. یاقتصاد جهان تیو تثب

در  20گروه  یدر جهان، سران اعضا یاقتصاد یسونام یدر پ 2008دارد. در سال  گریکدیبه  یادیشباهت ز یخیتار یدادهایرو

. همان دندیرس یبه توافقات فراوان یاز گسترش بحران مال یریشگیمانند پ یموضوعات متعدد رامونیواشنگتن گرد هم آمده و پ

شد و اقتصاد  لیاقتصاد جهان تبد ویوموتبه لوک زیک اقتصاد به اجرا گذاشت و خود نیبه منظور تحر ییاستهایرشته س نیسال چ

 .دیکش رونیب یبحران مال هیسا ریجهان را از ز
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 ستیمواجه شده است. گروه ب 2019 روسیکروناو یماریب وعیش یعنی یبحران سراسر کیبا  گریسال پس از آن، جهان بار د 12

در برخورد با بحران بهداشت  گریبار د نیست چا دواریام ینشان داده است. جامعه جهان یواکنش اضطرار زین دادیرو نیبه ا

 کند. فایکننده ا تینقش هدا یکنون یعموم

کشور و منطقه  199جمعه به وقت پکن،  1شدند. تا ساعت  روسیکروناو یانفجار وعیکشورها دچار ش یاریحال حاضر، بس در

هزار نفر و آمار مرگ  465در جهان از  انیمبتالرا در قلمرو خود گزارش کرده اند و آمار  روسیجهان موارد ابتالء به کروناو

قرار گرفته اند،  یبهتر تیدر وضع یماریکشورها که در مهار ب یرفته است. برخ فراترهزار نفر  21از  یماریاز ب یناش ریو م

 عتریسر یریشگیپ شک، ینکته، ب نیروبرو شده اند. با توجه به ا یورود انیاز مبتال یناش یماریب وعیبا خطر گسترش ش گریبار د

 جهان است. یکار کنون نیمبرمتر ،یماریب وعیاز ش

سازمان صندوق  سیزده است. رئ ینیلطمه سنگ یو اقتصاد جهان 20گروه  یبه اقتصاد اعضا روسیکروناو وعیش گر،ید یسو از

خواهد  2008از سال  متریخو یخواهد داشت و رکود اقتصاد حت یامسال رشد منف یهشدار داده بود اقتصاد جهان نیچ یالملل نیب

 بود.

از کشورها  روسیمقابله با کروناو یبرا ستیسران گروه ب ژهیدر نشست و یاقتصاد جهان یایدر مورد اح نیجمهور چ سیرئ

روان  ،یبردن موانع تجار نیو عوارض، از ب اتیکالن کشورها، کاهش نرخ مال یاستهایس انیکاهش تضادها م یخواست برا

اصالحات  استیس یبر اجرا نیکرد چ دیتاک نیکنند. او همچن یهمکار یجهان نیتام رهیثبات زنج نیو تضم یارتج یکانالها یساز

واردات و  شیکسب و کار، افزا طیمح یبهساز ن،یبه بازار چ یگذاران خارج هیسرما یدسترس یتهایباز، کاهش محدود یو درها

به  نیچ یریپذ تیاقتصاد جهان و نشانه مسؤول تیتثب یبرا نیتعهد چ نیخواهد بود. ا بندیها در خارج از کشور پا یگذار هیسرما

 .دیآ یبزرگ در جهان به شمار م یعنوان کشور

 دیمقطع با نیآن معاف بپندارد. کشورها در ا راتیتواند خود را از تاث یکدام از کشورها نم چیدشمن همه بشر است و ه روسیو

زشت و  یاحتمال یبا طرح توطئه ها ایسرگرم شوند  گرانید ییاهنمایمنافع خود به سبه خاطر  نکهیهمبسته و همکار باشند نه ا

با  یجامعه بشر»مفهوم  یعنوان کرده اند، اجرا تهایشخص یگران تالش کنند. همانطور که برخیرساندن به د بیآس یبرا انهیمخف

 است. تریشتر و فوردر گذشته باارز یمطرح کرده است، نسبت به هر دوران نیکه چ« سرنوشت مشترک

از  یریمگیو تصم یتوان رهبر یدر مقطع حساس کنون دیو نوظهور جهان، با شرفتهیپ یجوامع اقتصاد ندهیبه عنوان نما 20 گروه

مهار  «یپنجره زمان» نیاستفاده از دوم یرا برا روسیمقابله با کروناو یسران گروه برا ژهیخود نشان دهد و توافقات نشست و

 اجرا بگذارد. هب یماریبر ب یینها و غلبه یماریب

 میتسن

********* 

 

 برای مقابله با کروناویروس از دیدگاه معاون وزیر خارجه چین 20دستاوردهای نشست ویژه سران گروه 
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فروردین/   7ما جائو شو معاون وزیر خارجه چین دستاوردهای نشست ویژه سران گروه بیست برای مقابله با کروناویروس را که 

  .مهور چین برگزار شد معرفی کردمارس با حضور شی جین پینگ رئیس ج 26حمل، 

همکاری برای مقابله با کروناویرویس و »ما جائو شو گفت شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این نشست سخنانی با عنوان 

ایراد و بر حسب مفهوم جامعه با سرنوشت مشترک بشر و تجربیات چین در مقابله با کروناویروس، نظرات « دشواریهای کنونی

  .به همکاری بین المللی برای یپشگیری از بیماری و تثبیت اقتصاد جهان ابراز کرد مهمی نسبت

به گفته این مقام چینی، شی جین پینگ ابتدا در این نشست تجربیات چین در پیشگیری از بیماری کروناویروس را به اشتراک 

ارهای خود قرار داده و تدابیر موثری برای گذاشت و تاکید کرد دولت چین امنیت جانی و سالمت مردم را در اولویت همه ک

  .پیشگیری از بیماری اتخاذ کرده است که برای دیگر کشورها در مقابله با بیماری نیز قابل استفاده است

معاون وزیر خارجه چین خبر داد رئیس جمهور شی جین پینگ در نشست همچنین به معرفی موضع چین نسبت به مواجهه با 

و عنوان کرد که کشورها برای پیشگیری از گسترش کروناویروس باید اقدامات فشرده تری به عمل آورند  کروناویروس پرداخت

  .و در امداردسانی به کشورهای توسعه یافته با سامانه بهداشتی عمومی ضعیف، همکاری کنند

کروناویروس مطرح کرد که از  ما جائو شو افزود رئیس جمهور در این نشست همچنین پیشنهادهایی برای پیشگیری از بیماری

، تقویت اشتراک گذاری اطالعات، همکاری در 20میان آنها می توان به برگزاری هر چه زودتر نشست وزیران بهداشت گروه 

توسعه دارو و واکسن به منظور پیشگیری از شیوع بیماری، تدوین برنامه عملیات مالی گروه بیست به منظور تثبیت اقتصاد و 

هان و افزایش ارتباطات و انجام برنامه ریزیهای سیستماتیک بیشتر به منظور هماهنگ کردن سیاستهای کالن کشورها، امور مالی ج

  .اشاره کرد

برای مقابله با کروناویروس گفت  20معاون وزیر خارجه چین با اشاره به جنبه دیگری از نقش چین در نشست ویژه سران گروه 

ست، آمادگی چین به ادای سهم بیشتر در پیشگیری از کروناویروس در سطح جهان را اعالم رئیس جمهور شین جین پینگ در نش

و تاکید کرد که چین مایل است تجربیات خود را با دیگر کشورها به اشتراک گذارد و با آنها در تحقیق و تولید دارو و واکسن به 

ویروس کمک کند. ما جائو شو افزود رئیس جمهور شی همکاری بپردازد و تا حد توان خود، به کشورهای درگیر شیوع کرونا

جین پینگ در نشست همچنین اعالم کرد که در راستای تسهیل جهانی مقابله با کروناویروس، چین اقالمی مانند مواد اولیه دارویی، 

عرضه خواهد کرد و  ماحتاج ضروری زندگی و لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای یپشگیری بیماری را در مقیاس بیشتر به بازار

  .شبکه اطالعرسانی دانستنیهای پیشگیری از کروناویروس خود را رو به همه کشورها باز خواهد کرد

برای مقابله با کروناویروس به نتایج مثبت متعددی  20ما جائو شو گفت با تالشهای مشترک طرفها، نشست ویژه سران گروه 

رفها به تقویت همکاری در مقابل بیماری؛ موافقت طرفها به اشتراک اطالعات، رسیده است که عبارتند از: تعهد دادن همه ط

تضمین عرضه لوازم و تجهیزات پزشکی و درمانی و امدادرسانی به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته؛ تعهد طرفها به 

ی به منظور کاهش آسیبهای بیماری بر تجارت تثبیت اقتصاد و بازار مالی جهانی، تقویت اعتماد مردم به بازار و تضمین اشتغالزای

  .و زنجیره تامین جهانی

معاون وزیر خارجه چین وضعیت شیوع کروناویروس در سطح جهان را همچنان بسیار جدی خواند و گفت چین گروه بیست را 

  .تشویق می کند هر چه زودتر طبق توافقات جامعه جهانی، تدابیر عملی را تعیین و اجرا کند

********* 

 

 گفتگوی تلفنی رهبران چین و آمریکا
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  .آمریکایی خود تلفنی و گفتگو کرد

شی جین پینگ تاکید کرد، از زمان شیوع کروناویروس جدید، چین همواره با نشان دادن برخورد باز، شفاف و مسوولیت پذیری، 

ع و فوری اطالعات مربوط به شیوع ویروس مانند توالی ژنی ویروس را در اختیار سازمان بهداشت جهانی و کشورهای به موق

ذیربط از جمله آمریکا گذاشت؛ تجربیات خود در پیشگیری و مهار و درمان را با همه طرفها به اشتراک گذاشت و تا حد امکان 
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یگر قرار داده است. ما همراه با جامعه بین المللی برای غلبه بر این ویروس کمک و حمایت خود را نیز در اختیار کشورهای د

  .پیوسته تالش می کنیم

شی جین پینگ خاطر نشان کرد: با تالش مشترک همه طرفها، در نشست سران گروه بیست برای مقابله با کروناویروس، تفاهمات 

همه طرفها از جمله آمریکا ضمن حمایت از نقش مهم سازمان بهداشت زیاد و نتایج مثبتی به دست آمد. چین مایل است همراه با 

جهانی، تقویت مبادالت و اشتراک اطالعات و تجربیات در پیشگیری و مهار کروناویروس، تسریع تحقیقات علمی و فنی، پیشبرد 

تامین زندگی مردم، گشایش، بهبود مدیریت بهداشت جهانی، تقویت هماهنگی سیاست اقتصاد کالن، تثبیت بازار، کمک به رشد، 

  .تثبیت و ایمنی تأمین و زنجیره عرضه جهان را تضمین کند

شی جین پینگ در این مالقات تدابیر چین برای انجام کارهای پیشگیری و مهار کروناویروس را تشریح و تاکید کرد که در حال 

دولت چین به امنیت جانی و سالمتی آنان بسیار اهمیت حاضر اتباع چینی زیادی از جمله دانشجویان در آمریکا زندگی می کنند. 

  .می دهد و امیدواریم آمریکا با در پیش گرفتن تدابیر موثر از امنیت جانی و سالمتی آنان حمایت کند

شی جین پینگ تاکید کرد که روابط چین و آمریکا در مرحله حساس و مهمی قرار گرفته است. همکاری به سود و رویارویی به 

هر دو طرف است و همکاری تنها گزینه درست است. چین امیدوار است آمریکا برای بهبود روابط دو کشور تدابیر عملی  زیان

در پیش گیرد و دو طرف برای تقویت همکاری در زمینه مقابله با کروناویروس جدید و روابطی خالی از رویارویی، احترام به 

  .یکدیگر و همکاری برد و برد تالش کنند

نالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت: من به دقت به سخنرانی جناب آقای رئیس جمهور در نشست سران گروه بیست گوش دو

  .کردم. من و رهبران دیگر از دیدگاه و پیشنهادهای شما تقدیر می کنیم

آمریکا و چین در حال ترامپ ضمن پرسیدن از شی جین پینگ درباره تدابیر پکن برای پیشگیری و مهار کروناویروس گفت: 

مقابله با چالش ناشی از شیوع کروناویروس هستند. بسیار خرسندم که چین در این مورد به پیشرفت مثبتی دست یافته است. 

ً پیگیری می کنم تا دو کشور با رفع موانع بر همکاری جهت مقابله با  تجربیات چین برای من الهامبخش است. من شخصا

  .کروناویروس تمرکز کنند

 .رهبران دو کشور همچنین موافقت کردند تماس خود را درباره مسایل مورد توجه مشترک حفظ کنند

********* 

 

 ترامپ، اوباما را مقصر بحران کرونا دانست 

  13:40 - 1399فروردین  9شنبه  

 

انتقادها به عملکرد  لی، سبب سروند نیمبتال قرار داده و ا یمتحده را در صدر کشورها االتیا کا،یکرونا در آمر روسیو وعیش

را متوجه باراک اوباما  کایبه بار آمده در آمر تیشده است. او مقصر وضع یریگهمه نیدونالد ترامپ و دولتش در مواجه با ا

 دانست.  یقبل یهاو دولت نیشیپ یجمهور سیرئ

 

 کایآمر - العالم

شد، دولتش  یمدع دیدر کاخ سف یذشته )جمعه( در نشست خبران ان روز شنبه گزارش داد: ترامپ روز گ یس یونیزیتلو شبکه

 گرفته بود. اریرا در اخت یدرمان ینظام درهم شکسته بهداشت کی ،یدمیاپ نیدر مواجه با ا

کرونا( وجود نداشت، با  ی)برا یشیآزما چیداشتم که در آن ه «یجعبه خال» کیمن  میمواجه شد طیشرا نیکه با ا یگفت: زمان او

روبرو بودم که مقصر آن فقط باراک اوباما  دهیاز هم پاش ینظام بهداشت کیدرهم شکسته و در کل با  یدرمان ریذخانظام  کی

 از او هم بودند. شیپ یبلکه دولت ها ستین

 بود کایآمر یدهایدر فهرست تهد یریگ همه
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 یاظهارت به س نیاک اوباما در واکنش به ابار سمیو مقابله با ترور یداخل تیامن نیشیپ اری( دستLisa Monaco« )موناکو زایل»

و بهمن( به دونالد ترامپ تذکر  ی)دهیدسامبر و ژانو یدر ماه ها یریگهمه نیبروز چن رایز ستیدرست ن یزیچ نیان ان گفت: چن

 داده شده بود.

شده بود و زمان بر سرکار آمدن  دهیشیاند کایدر آمر یریهمه گ کی وعیمقابله با ش یبرا یداتیافزود: در زمان اوباما تهم موناکو

 داده شد. حیاو توض میموارد به ت نیدولت ترامپ ا

جزو اسناد محرمانه نبوده و از  کایدر آمر روسیو وعیدولت اوباما ادامه داد: ش سمیو مقابله با ترور یداخل تیامن نیشیپ اریدست

 با آن مواجه است، لحاظ کرده بودند. کایکه آمر ییدهایرا در فهرست تهد یریهمه گ کی وعیش ،یجامعه اطالعات شیسال ها پ

 ستیحاضر به قبول شکست ن یاز لحاظ ذهن ترامپ

وارد شده بر عملکرد دونالد ترامپ در  یدر ارتباط با انتقادها دی( خبرنگار با سابقه کاخ سفJohn Harwood« )هاروود جان»

را متوجه باراک اوباما  کایدر آمر یکنون تیترامپ مقصر وضع نکهیان ان گفت: ا یبه س کایکرونا در آمر روسیو وعیمواجه با ش

 ندیاز موضعش عقب نش ستین لینبوده و هرگز ما یامر نیچن تیحاضر به قبول بار مسئول یهناست که او از لحاظ ذ نیکند ا یم

 رفته است. شیخوب پ زیدوست دارد در مسند کارها باشد که همه چ یاو از لحاظ روان رد؛یشکست را بپذ ایو 

 کایآمر ییترامپ خواهان بازگشا نه؛یدرقرنط ییکایآمر ونیلیم ۲۰۰

عنوان کرد: اکنون  یبرد در گزارش یبه سر م یخانگ نهیان ان که در قرنط ی( خبرنگار سMartin Savidge) «جیسو نیمارت»

اما اکنون  یبه نوع کیبرند، البته هر یبه سر م یخانگ نهیکرونا در قرنط روسیو وعیبه علت ش ییکایآمر ونیلیم ۲۰۰به  کینزد

)کسب و کار( در  ییشود قصد بازگشا یتر م میاز آن وخ شیبا هفته پ سهیدر مقا یماریب نیا وعیدونالد ترامپ با توجه به آنکه ش

 را دارد. کایآمر

 .میقرار گرفته ا یتوفان ییایکه در در میهست یقیاز ما در قا کیافزود: هر یو

 واورلئانیو ن تیتروید کاگو،یتظار شدر ان میوخ تیوضع

 روسیو وعیش تیگزارش داد: وضع «کایجراح کل آمر» ستیاز ب یکی( Jerome Adams« )جروم آدامز»ان ان به نقل از  یس

 هفته خواهد شد. نیاز ا میوخ ندهیهفته آ واورلئانیو ن تیویترید کاگو،یش التیکرونا در سه ا

 افتنیخوانده بود، با شدت  زیناچ ییکایشهروندان آمر یخطر آن را برا کایدر آمر روسیو نیا وعیش یترامپ که در ابتدا دونالد

 یو بغرنج دهیچیپ طیکشور را در برگرفت، با شرا نیا یبهداشت ،یاسیس ،یاقتصاد یکرونا که همه بخشها روسیبه و انیمبتال

 مواجه شده است.

 جان باخته اند. زینفر ن ۷۰۱هزار و  کیکه  دهینفر رس ۲۰۵هزار و  ۱۰۴به  کایکرونا در آمر روسیبه و انیشمار مبتال اکنون

********* 

 

 مدت زمان بقای کرونا ویروس در بدن چقدر است؟

 جهان

 دریافت لینک کوتاه16:27 28.03.2020

  :موضوع

 )702 (ویروس کرونا در جهان 

 .کرونا ویروس پس معالجه و برطرف شدن عالئم تا مدتی همچنان در بدن باقی می ماند

، یک تیم بین المللی از دانشمندان در مرکز پزشکی ATSJournals  بر اساس مقاله منتشر شده در نشریه به گزارش اسپوتنیک، 

 قاتی را انجام داده و زمان باقی ماندن کرونا ویروس در بدن را تعیین کردند.پکن تحقی

، ویروس حتی پس از ناپدید شدن COVID-19براساس نتایج این مطالعه، پزشکان به این نتیجه رسیده اند که در نیمی از بیماران 

دان تمدید دوره قرنطینه کسانی را که از عفونت همه عالئم، از یک تا هشت روز در بدن باقی می ماند. در همین راستا، دانشمن

 کرونا ویروس بهبود یافته اند، یک تا دو هفته ضروری می دانند.

https://ir.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
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تحت معالجه قرار گرفتند  2020فوریه  9ژانویه تا  28سال بود و از  35.5بیمار را که میانگین سنی آنها  16متخصصان داده های 

د یافته و وضعیت ویروسی منفی دارند. در ابتدا، وضعیت ویروسی با استفاده از دو آزمایش را تجزیه و تحلیل کردند. همه آنها بهبو

 متوالی با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز تأیید شد.

یکی ازدانشمندان شرکت کننده در این تحقیق گفت: " این بیماری در درجات مختلف وخامت رخ داده است. دوره نهفتگی به طور 

 ط پنج روز طول می کشد، همه بیماران تب، سرفه، گلو درد و تنگی نفس داشتند.متوس

هزار  104.3مورد عفونت کروناویروس ثبت شده است. از نظر تعداد افراد آلوده، ایاالت متحده با  863هزار و  600در جهان 

هزار مورد  81.4با  ارد و در جایگاه سوم، چین هزار آلوده در جایگاه دوم قرار د 86.5نفر تاکنون پیشرو بوده است. ایتالیا با 

 ابتال قرار دارد.

 هزار نفر بهبود یافتند. 133.4هزار نفر است. حدود  27.4در سراسر جهان تقریباً  COVID-19اثر بیماری   تعداد موارد مرگ بر

******** 

 

 گسترش ویروس کرونا؛ کابل قرنطین شد

 عبداالحمد حسینی

 ۱۳۹۹, ۹حمل 

 

وگذار در شهر کابل را نیز تصویب کرد. براساس این طرح، شهر این بار طرح وضع قیود گشت افغانستان پس از هرات،حکومت 

وزار صحت عامه و  ها و نواحی والیت کابل،های مرکزی، ولسوالیکابل قرنطین اعالم و تمامی ادارات دولتی به استثنای اداره

های دیگر که در امر مشترک مبارزه علیه بیماری کرونا نقش دارند، و برخی ادارهنهادهای عرضه خدمات صحی، شهرداری کابل 

شوند. پیش از این وزارت صحت عامه هشدار داده بود که ویروس کرونا وارد گردش اجتماعی شده است. این وزارت تعطیل می

درصد شهروندان به  ۸۰نده ممکن است گیرانه روی دست گرفته نشود، در روزهای آیکه اقدامات پیشگفته بود، در صورتی 

هزار شهروند  ۲۱۰های سازمان جهانی صحت، بینیچنان این وزارت گفته بود که بر بنیاد پیشویروس کرونا مبتال شوند. هم

نا هزار نفر در اثر ابتال به ویروس کرو ۱۱۰کم های جدی نیاز خواهند داشت و از این میان ممکن است دستافغانستان به مراقبت

 جان بدهند.

وگذار را در شش ماده به تصویب رساند. براساس این کابینه حکومت افغانستان روز جمعه، هشتم حمل، طرح وضع قیود گشت

چنان اند سر از امروز شنبه، نهم حمل، در خانه بمانند و بدون ضرورت از خانه خارج نشوند. همگان پایتخت مکلفطرح، باشنده

توانند از خانه بیرون ور نیابند. در ماده اول این طرح وضاحت داده شده که شهروندان در صورتی میدر جاهای پرازدحام حض

که برای دریافت مواد غذایی و مراقبت از شخص  چنان در این طرح به کسانیشوند که خدمات صحی و امنیتی دریافت کنند. هم

 شوند، نیز اجازه داده شده است.دیگر از خانه بیرون می
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ماده دوم این طرح در مورد ادارات دولتی وضاحت داده شده است. در این ماده آمده است که ادارات دولتی در سطح شهر و  در

ها و خانهدید رهبری وزارتهای کابل به استثنای وزارت صحت عامه، منسوبان قوای مسلح و اداراتی که نظر به لزومولسوالی

ها و محالت تفریحی اند. در ماده سوم این طرح فعالیت پارکباشد، برای حداقل سه هفته تعطیلشان نیاز مبرم ادارات ادامه فعالیت

های مواد غذایی و بهداشتی، خدمات ها، فروشگاهها، دواخانهها، بانکمحدود شده است. براساس این طرح به استثنای شفاخانه

ها ها، حوضها، حمامها، آرایشگاهگاهها، زیارتها، مکاتب، دانشگاهپارکها به شمول گاههای تولیدی، تمامی تفریحامنیتی و فابریکه

ها ممنوع است. آییخوانی، عروسی و گردهمو محالت ورزشی مسدود اند. در این طرح تصریح شده است که محافل فاتحه

 ها( نیز باید بیرون از شهر انتقال داده شوند.پافروشیها )چارها و نخاسکشتارگاه

ها متوقف شده و به موترهای خرد لینی تصویب این طرح، تمامی تجمعات بیش از سه نفر ممنوع اعالم شده و بر این اساس بس با

آوری معتادان از سطح شهر شود که بیش از چهار نفر انتقال دهند. براساس طرح قرنطین کابل، جمعو مسافربری اجازه داده نمی

تیم سیار برای تشخیص ویروس کرونا،  ۷۰ین مکان دفن اجساد مبتال به ویروس کرونا، ایجاد ها، تعیجایی آنان در کمپو جابه

فروشان از دیگر اقدامات برای جلوگیری از گسترش کاری مناسب برای دستفروشی و دریافت راهجلوگیری از احتکار و گران

 تر ویروس کرونا در شهر کابل است.بیش

تخنیک، دانشگاه استاد ربانی، دانشگاه پولی که ساحاتی چون قصر داراالمان، حاجی کمپ، دانشگاه در ماده پنجم این طرح آمده است

شان حاضر باشند در اختیار وزارت صحت عامه قرار دهند، برای های عروسی که مالکانکابل، لیسه حبیبیه، لیسه نادریه و سالون

چنان در این طرح آمده است، افرادی که از ایران به کشور شوند. همه میگی به بیماران مبتال به ویروس کرونا اختصاص دادرسیده

 روز قرنطین شوند. ۱۴کنند، باید بازگشت می

رو شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر و سفارت امریکا با نشر المللی روبهاین طرح با استقبال گسترده نهادهای ملی و بین

 اند.یت کردههای جداگانه از این طرح حمااعالمیه

گی وزارت صحت عامه اعالم کرده است که ویروس کرونا وارد گردش اجتماع شده است. این وزارت هشدار داده، در به تازه

تر به این ویروس مبتال خواهند شد. طبق معلومات وزارت های صحی را مراعات نکنند، شمار بیشکه شهروندان توصیهصورتی 

اند که عامه زیر آزمایش طبی قرار گرفته هزار مورد مشکوک در البرتوارهای وزارت صحت اکنون نزدیک بهصحت عامه هم

تن در اثر ابتال به  ۴چنان براساس آماری که به نشر رسیده، مورد آن مثبت تشخیص داده شده است. هم ۹۵از این میان بیش از 

 اند.ویروس کرونا جان باخته

والیت گسترش یافته است. والیت  ۱۵واقعات مثبت ویروس کرونا در حال حاضر به  دامنه طبق معلومات وزارت صحت عامه،

مورد  ۶۵ترین مورد ابتال به ویروس کرونا را داشته است. طبق آمار نشر شده، در این والیت مرز با ایران، بیشغربی هرات هم

اند. پس از هرات در تن دیگر جان باخته ۳ته و ابتال به ویروس کرونا ثبت شده است که از این میان یک تن صحتش را باز یاف

مورد به ثبت رسیده است. به همین  ۴ترین مورد ابتال به این ویروس ثبت شده است. در این والیت والیت شمالی سمنگان بیش

 ۳لوگر هرکدام  های کابل واند که یک تن از آنان جان باخته است. والیتتن به این ویروس مبتال شده ۲ ترتیب، در والیت بلخ

بادغیس و ننگرهار هر کدام یک مورد، فراه و زابل هرکدام دو مورد مثبت به ثبت رسانیده  مورد، قندهار، غور، کاپیسا، غزنی،

 چنان در دایکندی یک مورد به ثبت رسیده بود که وی صحتش را باز یافته و از شفاخانه مرخص شده است.است. هم

 اندنگرفته شهروندان هنوز کرونا را جدی

که یک مورد مثبت ویروس کرونا در این ساحه به ثبت رسیده رغم اینگویند، به گان غرب کابل میدر همین حال شماری از باشنده

گوید که هرچند گان غرب کابل، میالدین فرجاد، یک تن از باشندهاند. شهاباست، مردم اما چندان این ویروس را جدی نگرفته

تر مردم به دلیل مشکالت اقتصادی و های زیادی را برای مردم به وجود آورده است، اما بیشکالت و نگرانیویروس کرونا مش

گیرند. او گفت تنها آن شمار از شهروندان طوری که باید این ویروس را جدی بگیرند، نمیاند و آنخیالفقر نسبت به این ویروس بی

تر ولی بیش»کنند. او گفت: وگذار تر در شهر و بازار گشتشان بمانند و کمهایخانه کنند درتر دارند، تالش میکه اقتصاد خوب

روند این بیرون میشان بمانند. بنابرهایتوانند در خانهبا وجود نگرانی نمی کنند،شان را پیدا میمردم که به سختی نان روز و شب

 «شود.سان کرونا جدی گرفته نمیو بدین

شان بیرون شوند و هایای است که شهروندان کشور را مجبور کرده تا از خانهکند که فقر و ناداری از دالیل عمدهاو تصریح می

که حکومت برای مشکالت اقتصادی افراد افزاید تا زمانی ای نان در شهر و بازار کاسبی کنند. این باشنده غرب کابل میبرای لقمه

شان در شهر سب در نظر نگیرد، شهروندان کشور مجبور اند که برای حل مشکالت اقتصادیکاری منابضاعت و نادار یک راهبی

 برایند و کار کنند.

تر شهروندان کشور کم گوید که با گسترش دامنه ویروس کرونا،گان شهر کابل است. او نیز میمصطفی، یک تن دیگر از باشنده

گوید کنند. او میهای صحی وزارت صحت عامه توجه میاند و به توصیهگرفته گان شهر کابل ویروس کرونا را جدیبه ویژه باشنده

نشده است. او نیز بیان  ، کمچنان که بایدوگذار مردم در سطح شهر کم شده، اما آنکه در جریان این روزها هرچند میزان گشت
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شان بیرون شوند و کار کنند. او از حکومت خواست هایداشت که شهروندان کشور به دلیل فقر اقتصادی مجبور هستند که از خانه

 باید به شهروندانی که فقیر اند و مشکل اقتصادی دارند کمک کند. کند،وگذار را تطبیق میکه اگر طرح قیود گشت

 ۵۵۳کشور جهان گسترش یافته و بیش از  ۱۹۹ویروس کرونا در جهان به شکل گسترده در گردش است. این ویروس تا اکنون به 

 اند.هزار نفر جان باخته ۲۵و بیش از  یاب شدههزار نفر صحت ۱۲۸اند. از این میان نزدیک به هزار نفر به این ویروس مبتال شده

********** 

 

 تالش برای ساخت دستگاه تنفس مصنوعی؛ کارشناسان هراتی به دنبال نجات بیماران کرونایی

 خواهمحمدحسین نیک

 ۱۳۹۹, ۹حمل 

 

اند؛ دستگاهی که برای نجات برداشته« تنفس مصنوعی»ها را برای تولید دستگاه کارشناسان فنی در هرات نخستین گامگروهی از 

 جان بیماران کرونایی و بیمارانی که مشکل تنفسی دارند، حیاتی است و در تمام هرات ده نمونه از آن وجود دارد.

مختل شدن سیستم تنفس بدن در پی ابتال به این بیماری است. این ویروس از دید پزشکان، دلیل مرگ بسیاری از بیماران کرونا 

 شود.ها شده و نفس کشیدن برای بیمار دشوار میگی ُششسبب آلوده

یا دستگاه تنفس مصنوعی است؛ دستگاهی که با افزایش « ونتالتور»تواند سبب نجات بیماران شود، استفاده از دستگاه راهی که می 

 کرونا، در خیلی از کشورهای جهان بهایش بلند رفته و حتا نایاب شده است. شمار مبتالیان

ها شُش یتر انجام شود و در حقیقت بخشی از وظیفهشان آسانو بازدم آکسیجن در بدن کند جریان دماین دستگاه به بیماران کمک می

 دهد.را برای بیماران تنفسی انجام می

ساز در کنار چند تیم تخنیکی گان مهندسی کمپیوتر و اعضای تیم دختران رباتآموخته، دانش«ونیکمکاتر»ی گان رشتهآموختهدانش

 شنبه هفته روان به پایان برسانند.دیگر، تالش دارند طرح ابتدایی ساخت این دستگاه را تا روز یک

ها، شود و پس از صدور مجوز از سوی آن کارشناسان پزشکی پافشاری دارند که این دستگاه باید ابتدا با دقت بررسی و آزمایش

 توان آن را برای نجات بیماران کرونا استفاده کرد.می

 برای نجات بیماران مهم است؟« ونتالتور»چرا 

در هرات از روز چهارشنبه، ششم حمل، قیود روزگردی وضع شد و حکومت از مردم خواست برای در امان ماندن از ویروس 

ها خارج از خانه برای نجات بیماران فعالیت تعطیل کنند و در خانه بمانند. در چنین اوضاعی، برخی وکار خود راکرونا، کسب

 کنند.می
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ی پزشکی را در نجات شود، قرار است فناوری جامعهتالش برای نجات بیماران کرونایی تنها به فعالیت پزشکان خالصه نمی

را تولید « ونتالتور»ی بومی دستگاه تنفس مصنوعی یا خواهند نمونهت میبیماران کمک کند. گروهی از کارشناسان فنی در هرا

 کنند.

ی پرسش چنین است که از دید پزشکان دستگاه چیست و برای درمان بیماران کرونایی چه اهمیتی دارد؟ پاسخ فشرده« ونتالتور»

« ونتالتور»عبارت دیگر  دهد. بهُشش را انجام می لها و سیستم تنفسی بدن انسان دارد و برای بیماران تنفسی عمکارایی شبیه ُشش

دهد، طوری که در ُشش اند، انجام میدستگاهی است که کار تنفس را برای بیمارانی که به طور موقت یا دایم دچار مشکالت تنفسی

 شود.خود انجام میکند و بازدم خودبهدمد و درنگ میمی

هدی حدید، عضو شورای والیتی هرات، مطرح کرد. او همراه کارشناسان فنی به دیدار ی تولید بومی این دستگاه را دکتر مایده

ها ابتدایی ساخت دستگاه را ارایه و از میان آن والی هرات رفت و مراحل ساخت دستگاه را شرح داد. قرار است پنج تیم فنی طرح

 یک طرح واحد نهایی و کار ساخت دستگاه آغاز شود.

 اطمینان داریمبه کارشناسان کشور 

مندی متخصصان هراتی های والی هرات منتشر کرده است، عبدالقیوم رحیمی با ستایش از توانای که دفتر رسانهبه نقل از خبرنامه

 در ساخت دستگاه، پافشاری کرد که شیوع ویروس کرونا باید از مشکل به فرصت تبدیل شود.

مریکایی است، به دلیل استفاده آن برای بیماران کرونایی در بسیاری از هزار دالر ا۲۵« ونتالتور»های خارجی قیمت نمونه

ی بومی دستگاه تنفس مصنوعی را گان هراتی ادعا دارند آنان نمونهکنندهکشورها بهایش افزایش یافت و حتا نایاب شده است. تولید

 سازند.دالر امریکایی می ۵۰۰ی با هزینه

دستگاه  ۱۰گوید در هرات صبح می۸ای هرات در صحبت با روزنامه شفاخانه حوزه« یوسیآی»دکتر حامد رحیم، مسوول بخش 

 شوند.وجود دارد که چهار دستگاه در شفاخانه درمان بیماران کرونا استفاده می« ونتالتور»

س مصنوعی هم افزایش افزاید که طی روزهای آینده با احتمال افزایش شمار مبتالیان کرونا در هرات، نیاز به دستگاه تنفاو می

 باید، اما دستگاه تولید شده باید پس از آزمایش و صدور مجوز از سوی پزشکان، برای بیماران استفاده شود.می

ی بومی معیارهای الزم ای دارند و کارشناسان فنی باید در تولید نمونههای خارجی دستگاه، مهندسی دقیق و پیچیدهاز دید وی نمونه

 را لحاظ کنند.

 ۸۰بیمار کرونا،  ۱۰۰های موجود از میان دهد که بر اساس یافتهصبح توضیح می۸کتر مهدی حدید، در صحبت با روزنامه د

ساالن برای زنده ماندن نیاز فوری به نفر دیگر به ویژه کهن ۲۰نفرشان شفایاب شده و نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی ندارند، اما 

 این دستگاه دارند.

آهنگی و کار مشترک آن را مطابق با معیارهای توانند در همتولید دستگاه زیاد پیچیده نیست و کارشناسان فنی می ی ویبه عقیده

 پزشکی طراحی و تولید کنند.

 ساز در تولید دستگاههمکاری دختران ربات

ی جهانی کسب کردند، ی آوازهالمللهای بینهای گوناگون و حضور در میدان رقابتبا ساخت ربات  ساز هراتی کهدختران ربات

 خواهند در همکاری با پزشکان در میدان نبرد با کرونا گام بگذارند.حاال می

گوید صبح می۸ساز همکاری دارد، به روزنامه که با دختران ربات« فکر برتر»ی پور، مسوول آموزشی موسسهفرزانه نیک

 های دیگر ارایه کنند و در تولید آن سهم بگیرند.آهنگی با تیمهمرا در « ونتالتور»ساز قرار است طرح ساخت دختران ربات

و  ساز هراتی، یک تیم فنی برای ایجاد طرح ابتدایی ساخت دستگاه کار خود را آغاز کردهدختر ربات ۳۰ی او از میان به گفته

 ید کنند.شوند آن را تولمی شان است و در نهایت موفقاطمینان دارند که ساخت دستگاه در توان

گان این رشته در قالب تیم آموختهدانشگاه هرات که همراه برخی دانش« مکاترونیک»آموخته مهندسی نصیراحمد نظامی، دانش

کند که این دستگاه با جان صبح تأکید می۸فنی قرار است طرح ساخت دستگاه تنفس مصنوعی را ارایه کند، در صحبت با روزنامه 

 شان را برای تولید آن به کار خواهند گرفت.رشناسان فنی تمام توانبیماران پیوند دارد و کا

دهند که مواد اولیه برای تولید این دستگاه در هرات موجود است به مردم اطمینان می« ونتالتور»گان دستگاه کنندهطراحان و تولید

آمیز تولید و برای نجات بیماران ه صورت موفقیتتواند بدهند که دستگاه تنفس مصنوعی میدرصد احتمال می ۸۰تر از و آنان بیش

 ها استفاده شود.کرونایی در شفاخانه

*********** 
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 ویروس کرونا راهبرد موفق برای مهار ۵

 سیبیلیومان لیما بی

 27  1399فروردین  08 - 2020مارس 

 

 

 ویروس کرونا بیش از نیم میلیون نفر را در سراسر جهان مبتال کرده است.

جدید ابتال به این ویروس کرونا در جهان شیوع پیدا کرده و سراسر جهان را به هراس انداخته است، هر روز هزاران مورد 

 شود. ها مورد مرگ بر اثر این بیماری اعالم میبیماری و صد

های ساالنه های جهانی و همایشهای هوایی، رویدادها و سفراند. پروازها به حالت تعطیل درآمدهها در همهٔ کشوربسیاری از شهر

 شوند. و مراسم گوناگون لغو می

چنین در نقاط دیگر جهان مثل آمریکای جنوبی، ایاالت متحده و این بیماری تبدیل شده است، هم گیریاروپا به یکی از مراکز همه

 میانه هم میزان آلودگی به این ویروس روزانه رو به افزایش است. خاور

 اند جلوی گسترش سریع و ناگهانی این ویروس را بگیرند و آن را مهار کنند،ها توانستهبعضی کشور

اند راهی برای مهار جواری جغرافیایی با چین )کشوری که بیماری از آنجا شروع شد(، توانستهوجود هم یی، باچند کشور آسیا

 پیدا کنند.  ۱۹-میزان گسترش بیماری کووید

 

 های المپیک امسال، تحت فشار مضاعفی قرار دارد، موفق به کاهش میزان عفونت شده است که به دلیل میزبانی بازی 

هایی هستند گوید:"کشورسی میبیانزوا، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه جانز هاپکینز در ایاالت متحده، در گفتگو با بیتولبرت نی

 کنم باید از آنها یاد بگیریم". ها و اقداماتی انجام دادند که من فکر میگیری راهکارکه برای مهار این همه
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جایی که تعداد مبتالیان به طور مشهودی پس از اقدامات جدی و شدید کاهش پیدا کنم، گوید:"من فقط از چین صحبت نمیاو می

های های دیگر هم اقدامات و راهکارشدنی باشد؛ کشورهای دموکراتیک جهان شاید به سختی اجراکرد، اقداماتی که در کشور

 متفاوت دیگری در پیش گرفتند که مؤثر و موفق بوده است". 

 

مورد ابتال به ویروس کرونا و  ۱۹۵مارس فقط  ۲۳میلیون نفر تا  ۲۳،۶کشور همسایهٔ چین، با جمعیتی حدود برای مثاِل، تایوان

 دو مورد مرگ بر اثر این بیماری داشته است. 

مورد مرگ بر  ۴مورد ابتال به بیماری کرونا و  ۱۵۵میلیون نفر( با داشتن مرز مشترک با چین، فقط  ۵،۷کنگ )با جمعیتهنگ

های بیماری در مدت دو ماه داشته است )هر چند این تعداد در هفتهٔ گذشته افزایش پیدا کرده است و اقدامات و پیشگیری اثر این

 ای ضرورت پیدا کرده است(. تازه

ها که کرٔه جنوبی بنا به گزارشمورد ابتال به بیماری داشته، در حالی ۱،۱۰۰میلیون نفر جمعیت حدود  ۱۲۰در کنار آن ژاپن، با 

 های اخیر رو به کاهش بوده است. مورد مبتال دارد اما میزان ابتال و مرگ در هفته ۹،۰۰۰حدود 

اند جلوی گسترش و شیوع ویروس های نوآورانه توانستهها به دلیل اقدام سریع و به کار بستن سیاستبه نظر نیانزوا، این کشور

 کرونا را بگیرند و آن را مهار کنند. 

 ؤثرترین راهکارها:چند مورد از م

 . آزمایش و آزمایش و باز هم آزمایش ۱

 

 گیری جهانی استآزمایش، اولین قدم برای مهار همه

ترین عامل در سی بر این نکته اتفاق نظر دارند که تشخیص زودهنگام، اساسیبیسازمان بهداشت جهانی و کارشناسان مشاور بی

 گیری جهانی است. جلوگیری از گسترش همه

توانید رفتار و عملکرد ویروس را ارزیابی کنید و واکنش و اند، نمیگوید:"اگر ندانید دقیقاً چه تعداد از افراد مبتال شدهانزوا مینی

 اقدام مناسب در برابر آن در پیش بگیرید". 

 کریس جانسون، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه تمپل در ایاالت متحده هم با این نظر موافق است. 

هایی که به آزمایش کند: کشورای است که تفاوت واقعی در مهار و جلوگیری از ویروس را آشکار میگوید که این همان نکتهاو می

هایی که آزمایش نکردند و تعداد مبتالیان در آنها به طور ناگهانی تکیه کردند و تعداد ابتال و موارد جدید کاهش پیدا کرد و کشور

 باال رفت. 

کرد یعنی در این کشور تعدادی که در مدت دو روز نفر را آزمایش می ۱۰،۰۰۰سی گفت:"کره جنوبی روزانه حدود بیاو به بی

 آزمایش شدند، بیشتر ازتعدادی است که در یک ماه در ایاالت متحده آزمایش شدند". 

بیماری را دارد " کلید اساسی جلوگیری های گوید که آزمایش هر کسی که نشانهکل سازمان بهداشت جهانی میتدروس آدهانوم، دبیر

 گیری جهانی است. از گسترش" همه
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ای برای همهٔ کشورهای جهان داریم، آزمایش، آزمایش، آزمایش؛ همه او در کنفرانس ویدئویی اخیر خود گفت:" ما پیام ساده

 گیر رفت". جنگ این بیماری همهشود با چشم بسته به ها باید تمام موارد مشکوک به ابتال را آزمایش کنند، نمیکشور

شوند، هشدار داد: نتیجه اینکه آمارها قابل استناد نخواهد های شدید بیماری آزمایش میچنین نسبت به اینکه افراد فقط با نشانهاو هم

 چنان به گسترش و انتشار ویروس ادامه خواهند داد. تر همهای خفیفبود و در عمل افراد با نشانه

 ی مبتالیانساز. جدا۲

 

 سازی افراد مبتال، یا موارد مشکوک به بیماری از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از گسترش ویروس است )تصویر آرشیو( جدا 

 گیری و آزمایش و مهار شهروندان بسیار عالی عمل کردند".  رد ٔجنوبی و چین در زمینهگوید: "کرهپروفسور کریس جانسون می

کند موارد احتمالی شود بلکه کمک میسازی بیماران و جلوگیری از انتشار ویروس میزمایش نه فقط باعث جداگوید که آاو می

 بیماری هم در مراحل اولیهٔ خود و همچنین در مرحلهٔ حامل بودن ویروس شناسایی شوند. 

نه" رفتار کردند که همین یکی از دالیل کاهش گیری و یافتن موارد احتمالی مبتالیان "قدرتمندابه نظر جانسون، مقامات چینی در رد

 ناگهانی میزان بیماری در این کشور است. 

آزمایش  ۱۹فرستادند و در آنجا برای آنفلوانزا یا کوویدـهای تب" میشان باال بود را به "درمانگاهگوید: " افرادی که دمای بدناو می

گفتند، قرنطینه شوند، تا هایی که به آن "هتل قرنطینه" می، باید در مکانآنها مثبت بود ۱۹شدند. اگر نتیجهٔ آزمایش کوویدـمی

 های خود را مبتال نکنند.خانواده

های دیگری در پیش گرفتند: آنها افراد مشکوک به بیماری را در خانه قرنطینه کردند و برای کنگ روشتایوان، سنگاپور و هنگ

 دالر تعیین کردند. ۳،۰۰۰ای بیش از ن را زیر پا بگذارند، جریمهکسانی که از خانه بیرون بیایند و این قانو

 اما به نظر نیانزوا، در همهٔ این موارد نکتهٔ مهم این راهکار، تشخیص و یافتن موارد ابتالی احتمالی بود. 

د در جریان است، از مصاحبه انگوید که در تایوان و سنگاپور راهکارهایی برای یافتن افرادی که در تماس با فرد بیمار بودهاو می

 آمد افراد. وهای رفتهای امنیتی و حفاظتی و گزارشبا فرد مبتال تا بررسی دوربین

آزمایش بر روی همه  ۱۴،۹۰۰مورد مشکوک به بیماری داشت، بیش از  ۴۴۵کنگ مارس، هنگ ۱۲دهد:" در تاریخ او ادامه می

مورد نتیجهٔ آزمایش  ۱۹رفت تا موارد احتمالی مبتالیان شناخته شوند. در این میان افرادی که با این تعداد در تماس بودند انجام گ

 مثبت داشتند". 

  . آمادگی و واکنش سریع۳

گوید یکی از عناصر اساسی برای کرده، مینیانزوا که قبالً در زمینهٔ پیشگیری از انتشار بیماری ابوال در غرب آفریقا کار می

 ر ویروس، واکنش سریع است، پیش از آنکه به همهٔ افراد جامعه سرایت کند. مهار و جلوگیری از انتشا

سازی موارد تازٔه مبتالیان عامل هایی مثل تایوان و سنگاپور نشان دادند که واکنش سریع، یافتن و جدادهد:"کشوراو ادامه می

 ای در جلوگیری از گسترش ومهار شیوع ویروس است". کنندهتعیین
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شده، آمده است که موفقیت تایوان تا حدودی ناشی از این امر است که   انجمن پزشکی آمریکا منتشر ٔکه اخیراً در مجله ایدر مقاله

گیر ایجاد کرده های همهمرکزی برای کنترل بیماری ۲۰۰۳هایی آمادگی قبلی داشته است و از سال این جزیره برای چنین رویداد

 است. 

مان تحقیقاتی و پژوهشی دولتی است، پس از بحران بیماری سارس ایجاد شد و از آن زمان تحقیقات این مرکز که شامل چندین ساز

 های بسیاری انجام داده است. و آزمایش

ها هستند. در اروپا و ایاالت گیری بیماریگوید:"آمادگی برای عمل و واکنش سریع، عناصر حیاتی در مراحل اولیهٔ همهنیانزوا می

 ها آمادگی نداشتند بلکه خیلی هم کند واکنش نشان دادند". یم که نه فقط این کشوربینمتحده، می

فرد در نیمهٔ ماه ژانویه تائید شود، تایوان همهٔ مسافران ورودی از ووهان، شهری در بهحتی پیش از آنکه انتقال ویروسی از فرد

 کرد. چین که خاستگاه بیماری بود، را کنترل می

ژانویه شروع به کار کردند و برای همهٔ گردشگرانی که  ۳های کنترل دمای بدن در مبادی ورود کشور از گاهکنگ ایستدر هنگ

های حاد تنفسی و کردند و همهٔ پزشکان موظف بودند هر بیماری با تب یا نشانهروز قرنطینه تعیین می ۱۴شدند وارد منطقه می

  سابقهٔ مسافرت به منطقهٔ ووهان را گزارش کنند.

 کننده است". بینیم که عامل زمان چقدر تعیینبه گفتهٔ نیانزوا " بازمی

 گیری اجتماعی. فاصله۴

 

 کندبینیم، به جلوگیری از گسترش بیماری کمک میگیری اجتماعی، که در این تصویر پارلمان استرالیا میفاصله

 گیری اجتماعی. فاصله۴

 شیوع پیدا کرده باشد ، اقدامات پیشگیری و مهار دیگر کارایی ندارند". گوید:" وقتی بیماری در کشور نیانزوا می

 کنگ و تایوان انجام شد. گیری اجتماعی است، همانطور که در هنگاز این زمان بهترین روش برای محافظت مردم فاصله

های اجتماعی از اواخر ماه ژانویه کنگ به مردم گفته شد که از خانه کار کنند، مدارس تعطیل شد و همه مراسم و رویداددر هنگ

 لغو شد. 

تایمز چاپ سنگاپور، این کشور تصمیم گرفت که مدارس را باز نگه دارد اما به طور زبان استریتسبه گزارش روزنامه انگلیسی

 کرد و تحت نظر داشت . آموزان و کارکنان آموزشی را آزمایش میمرتب و روزانه دانش

 بهداشت. توصیه و ترویج رعایت ۵

 خورد ها به چشم میعفونی دست در تمام خیابانهای ژل ضدهایی مثل سنگاپور، ایستگاهدر کشور 

 ها و رعایت بهداشت برای پیشگیری از بیماری ضروری است.گوید شستن منظم دستسازمان بهداشت جهانی می

دانند که رعایت درس گرفتند. این کشورها می ۲۰۰۳گوید:" بسیاری از کشورهای آسیایی از تجربهٔ سارس در سال نیانزوا می

 شود دیگران هم به بیماری مبتال نشوند". گیرد و باعث میبهداشت جلوی بیماری را می



264 
 

ها قرار داده شده است و مردم به طور عفونی دست در خیابانهای ژل ضدکنگ، تایوان ایستگاهدر کشورهایی مثل سنگاپور، هنگ

 کنند.اده میمعمول از ماسک استف

اثر چندانی در جلوگیری از ابتالی افراد سالم به ویروس ندارد اما برای افراد مبتال، خطر انتقال ویروس از طریق  هرچند ماسک

 دهد. عطسه و سرفه را کاهش می

******** 

 

در سراسر جهان دگرگون  را کامالً  یو سبک زندگ یاجتماع لیمسا است،یاقتصاد، س روسیو نیا وعیجمهور ادامه داد: ش سیرئ

 کرده است.

 نیا وعیها وجود دارد، گفت: ش یبا غرب سهیها و عزاها در مقا یشاد یبرا یمراسم گوناگون رانیدر ا نکهیبا اشاره به ا یروحان

 کرد. یو اشتغال را دچار دگرگون یمذهب ،ینیداده و مراکز د رییهمه مناسک و مراسم ما را تغ روسیو

********** 

29/3/2020 

Alalam 

مطالبات  افتیراه را بر در ایتن داده باشد و  یکنون طیدر شرا رانیا یهاییاز دارا یبخش ینسبت به آزاد ساز کایآمر نکهیدر ا -

ً یقیکشورها بازکرده باشد  گریاز د رانیا نبوده است واال ترامپ کرونا را جز  ریتاث یدولتها ب یو برخ یجهان ینقش افکار عموم نا

 .کندینم یتلق انیرانید فشار بر ایزعوامل تهدا یعامل

********* 

 

 کند  یوارد م بیجز ترك منطقه ندارند/ حضور آنها به مردم منطقه آس یکه چاره ا میده یها هشدار م ییکای: به آمریسردار سالم

  18:47 - 1399فروردین  9شنبه  

 

 کند.  یوارد م بیدر منطقه به مردم آس کایآمر ینظام گفت: حضور رانیا یکل سپاه پاسداران انقالب اسالم فرمانده

 

 یاسی/ س رانیا - العالم

را  ینیسنگ یناامن کردن، بها نیفارس و جهان اسالم را ناامن کردند، اما آن ها بابت ا جیها خل ییکایگفت: آمر یسالم سردار

 پرداخت خواهند کرد.

در  یبا ناامن یمساو کایآمر تیباورند که امن نیآنها بر ا کهیمادامدر گسترش کرونا  کاینقش آمر هیخاطرنشان کرد: فرض یو

 است. یاست، به قوت خود باق گرید یکشورها

مخالف با حضور  یکنند، اما در واقع عراق به عرصه ا یاقدام خود در عراق، کرونا را بهانه م نیها در ا ییکایافزود: امر یو

 شده است. لیتبد کایآمر

مجبور شده اند که سفارت  یرا در عراق برقرار کند و حت یتیامن دیشد ریها امروزه مجبور شده اند که تداب ییاکیافزود: آمر یسالم

 خود را در بغداد ببندند.

 نیاالسد و شکست ابهت دروغ نیع گاهی، موجب حمله به پا یمانیسل دیدر ترور شه کایکل سپاه خاطرنشان کرد: اقدام آمر فرمانده

 ه شد.کشور در منطق نیا

منطقه  یبه ملت ها شتریب یوارد کردن ضررها یرا برا نهیزند و زم یکشور ضرر م نیدر منطقه به ا کایافزود: حضور آمر یو

 کند. یفراهم م
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 جز خروج از منطقه و رها کردن منطقه به حال خود ندارند. یها هشدار داد و گفت که آن ها راه ییکایبه آمر یسالم سردار

 یتالش ها جهیمعکوس داشت؛ تنها نت جهینت ران،یا فیو تضع یانقالب اسالم ینابود یبرا کایآمر یش هاافزود: همه تال یو

جنگ  یها گانیدر  میو نفوذ آن بود، امروزه ما صدها ت یدرخشش انقالب اسالم یبرا یکردن منطقه به عرصه ا لیتبد کا،یآمر

 کنند. یم تیفعال یسته او ه یولوژیب یمقابله با جنگ ها نهیکه در زم میدار نینو

********* 

 

 

********* 

 

 با مصرف زنجبیل و سیر از خطر کرونا در امان بمانید

 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه (28.03.2020 15:50اخرین تجدید 15:46 28.03.2020)

 

فزایش ایمنی بدن در مقابل ابتال به ویروس کرونای را مورد بررسی و مطالعه قرار داده دانشمندان جاپانی تاثیر رژیم غذایی بر ا

  .اند

به نقل از رسانه های آزاد، دانشمندان جاپانی مواد غذایی را نام برده اند که برای پیشگیری از کرونا   به گزارش اسپوتنیک،

 است. واقع شده  مفید 

https://af.sputniknews.com/world/


266 
 

 با کرونا ویروس موثر واقع شوند. بردند که می توانند در مبارزهاین متخصصان شش محصول غذایی را نام 

زنجبیل و سیر در صدر این فهرست قرار دارند. این مواد اثر ضد باکتری طبیعی دارند. زنجبیل همچنین حاوی مقدار زیادی اسید 

فرآیندهای  -" gingerolباعث کاهش"  ، زینک، کلسیم و ید است. عالوه بر این، ماده فعال آنB ،Aاسکوربیک ، ویتامین های گروه 

 التهابی شده و خاصیت ضد درد دارد.

ترینک آنتی بیوتیک طبیعی در جایگاه سوم زردچوبه قرار دارد. ماده موثر زردچوبه "کورکومین" سازنده سیستم ایمنی بدن و یقوی

 محسوب می شود.

اهمیت خاص برخوردار است . در انواع توت ها ویتامین  همچنین مصرف انواع توت ها و عسل نیز برای پیشگیری از کرونا از

 ها و آنتی اکسیدان های زیادی موجود است و عسل با کیفیت از مدت ها قبل به دلیل خاصیت درمانی آن مشهور بوده است.

ی، سیب، از قبیل انواع توت، کیوی، توت زمینی وحشی، گل گاوزبان دریای Cپزشکان همچنین مصرف غذاهای حاوی ویتامین  

 کنند.آلو، گلپی، سبزیجات برگ دار، انواع مرچ را توصیه می

در این مدت از خوردن غذاها و مواد غذایی با طبع سرد پرهیز کنید. با مصرف مواد غذایی با طبع گرم سیستم ایمنی بدنتان را 

 باال ببرید و از خطرات بیماری کرونا در امان بمانید.

********* 

 

په" از سوی دولت آمریکا دخالت جدی در امور داخلی چین در زمان همکاری های بین المللی برای مبارزه با امضای "الیحه تای

 کرونا است

GMT+08:00 || 2020-03-28 

18:49:56        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

" را تبدیل به قانون کردند که این 2019مارس به وقت محلی، "الیحه تایپه سال  26فروردین/  7رهبران آمریکا روز پنج شنبه 

کند و نیز به تایوان برای گسترش به اصطالح اقدام آن ها با صراحت سایر کشورها را در ایجاد روابط دیپلماتیک با چین منع می 

فضای بین المللی کمک می کند، این عمل، دخالت شدید در امور داخلی چین است. الیحه یادشده به طور جدی مغایر "اصل چین 

تباه به واحد" و موضوعات سه کنوانسیون مشترک چین و آمریکا و قوانین و مقررات اصلی مناسبات بین المللی است و سیگنال اش

"تجزیه طلبان" تایوان ارسال کرده و نیز ایجاد مانع جدی در همکاری های بین المللی کنونی برای مبارزه با کرونا به شمار می 

  .رود

اکنون آمریکا به کشوری با بیشترین تعداد مبتالیان کروناویروس در جهان تبدیل شده است. اما در چنین وضعیت بحرانی، آمریکا 

رفتن امنیت جانی شهروندانش، سرگرم این الیحه شده که مایه تعجب جهانیان شده است. این اقدامات آمریکا نیز می تواند با نادیده گ

پاسخ به سوال دنیا باشد که چرا آمریکا با وجود این که در صنعت پزشکی در جهان پیشروست، همچنان فرصت های پیشگیری 

  .از بیماری همه گیر را از دست داده است

کشور جهان با چین روابط سیاسی برقرار کرده اند. در زمان ویژه همکاری بنی المللی برای مقابله با کروناویروس،  180کنون ا

عملکرد آمریکا ایجاد مانع در همکاری بین المللی برای مبارزه با کروناویروس است. این نه تنها مانع همبستگی چین و آمریکا 

  .همه گیر شده بلکه سالمت و امنیت جانی مردم آمریکا را نیز نادیده گرفته استبرای مقابله مشترک با بیماری 

برای حکومت تایوان، هر تالشی به منظور گسترش به اصطالح "فضای بین المللی" یا حفظ "روابط دیپلماتیک" در واقع بی نتیجه 

هیچ کس نمی تواند مانع آن شود و هر گونه  خواهد ماند. تحقق وحدت و شکوفایی ملی چین گرایش اجتناب ناپذیر عصر است و

  .توطئه ای برای تجزیه چین با شکست رو به رو خواهد شد

مساله تایوان با منافع اصلی چین ارتباط دارد و "اصل چین واحد" نیز بنیاد سیاسی روابط چین و آمریکا و شناخت مشترک جهان 

پرداخته که تنها شاهد مناقشات جدید در دو تنگه تایوان و مشکالت بیشتر  است. آمریکا بارها به تدوین "الیحه مربوط به تایوان"

در روابط دو جانبه شده و در نهان نیز منافع ملی خود را از دست می دهد. ما از آمریکایی ها می خواهیم که با اصالح اشتباهات 

ابط سیاسی کشورهای دیگر با چین بردارند. خود، دست از بازی های تصویب الیحه مربوط به تایوان و مداخله در برقراری رو

  .در غیر این صورت با اقدامات بازدارنده جدی چین رو به رو خواهند شد

********* 
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 رسانه ها در آمریکا تنها یک وهم سیاسی است

GMT+08:00 || 2020-03-28 

21:42:55        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

چین به مناظره پرداخته  CGTN تریش ریگان مجری کانال تجاری فاکس آمریکا که قبال با خانم لیو شین مجری سی جی تی ان

مارس  27مارس برنامه تریش را قطع و  13یویورک تایمز، کانال تجاری فاکس آمریکا روز بود، بیکار شد. براساس گزارش ن

  .خاتمه قرارداد با وی را اعالم کرد

تریش در برنامه ماه جاری گفت که حزب دموکرات آمریکا همه مسوولیت مربوط به کروناویروس را بر عهده دونالد ترامپ 

رسانه های »خواهند یک بار دیگر رییس جمهور را استیضاح کنند. حزب دموکرات و گذاشته است. او گفت که دموکرات ها می 

قصد دارند با سوء استفاده از مساله کروناویروس، از رییس جمهور شیطان بسازند و او را نابود کنند. اظهارات تریش « گروه آزاد

اخبار فاکس چگونه ذهن »در برنامه  CNN ن انپس از پخش برنامه اش به سرعت مورد انتقاد قرار گرفت. کانال تجاری سی ا

به "شواهد" مجری های فاکس درباره کم رنگ کردن تاثیر کروناویروس و حمله « مردم را در مساله کروناویروس گمراه می کند

  .به حزب دموکرات با سواستفاده از کروناویروس، استناد کرد

 

خود ناامیدی اش را نسبت به این مجری آمریکایی ابراز کرد. او نوشت: لیو شین، مجری برنامه سی جی تی ان در حساب وی چت 

پس از این که با او به مناظره پرداختم، متوجه برخورد و موضع او در برنامه هایش پیرامون چین شدم. او بیش از پیش نسبت به 

او ناامید شدم و تالش بیشتر نکردم و از  چین از خود دشمنی نشان داد. او حتی "یک جهان بدون چین" را تصور می کند. واقعا از

  .تبادل نظر با او منصرف شدم

لیو شین همچنین نسبت به بیکاری تریش ابراز تاسف کرد و گفت: توانمندی های او به عنوان فارغ التحصیل تاریخ از دانشگاه 

اره بر خود نهیب زند. نباید به سبب خود برتربینی کلمبیا باید باالتر رود. امیدوارم که خود اوهم به این درک رسیده باشد و در این ب

  .و ایدئولوژی مبهوت شویم. حقیقت تغییر نمی کند
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شهرت فاکس آمریکا همواره به سبب پشتیبانی از موضع ترامپ است. پس از شیوع کروناویروس، مجری های آن برای دفاع از 

ی تماشاگران کردند. اما توجه به منافع بازار همواره قانون حرکت منافع سیاسی ترامپ اقدام به پخش ادعاهای توطئه آمیز" برا

هزار نفر، مجری  100رسانه های آمریکا است. با توجه به افزایش تعداد موارد ابتال به کروناویروس آمریکا و رسیدن به عدد 

دادند. اما تریش بر ادعای توطئه پایبند های فاکس که قبال قصد داشتند تاثیر کروناویروس را کم رنگ کنند، اظهارات خود را تغییر 

ماند. عملکرد او مورد مخالفت مردم آمریکا قرار گرفت. بنابراین، مسووالن فاکس به سبب فشار افکار عمومی قرارداد با تریش 

  .را فسخ کردند

بدون توجه به مسوولیت رسانه آمریکا همواره رسانه ها را چهارمین قدرت اعالم می کند اما این حقیقت نیست. رسانه های آمریکا 

ای و اصول خبرسازی، ابزار رقابت و مناقشات احزاب و حرکت بازار هستند. رسانه ها به عنوان سکوی عمومی باید در قبال 

  .کروناویروس با همبستگی دولت و مردم مشترکا با ویروس مقابله کنند. اما رسانه ها در آمریکا تنها وهم سیاسی هستند

********* 
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هوآ سفیر جمهوری خلق چین در ایران در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم با عنوان "اتهام پراکنی علیه چین چانگ 

  :اقدامی غیرمسئوالنه است" نوشته است

در سراسر جهان، ایمنی و زندگی تمام مردم جهان را تهدید می کند. در شرایط فراگیری این  19هم اکنون، فراگیری بیماری کووید

ویروس، تمام کشورهای جهان باید در کنار یکدیگر، بر مشکالت غلبه کرده و دست در دست هم به مقابله با این چالش بپردازند تا 

از این طریق ایمنی سالمت عمومی در سراسر گیتی را حفظ نمایند. در این میان اما مدتی است که برخی از سیاستمداران آمریکایی 

مردم چین در مبارزه با فراگیری این ویروس، به اتهام افکنی علیه چین پرداخته و با طرح عناوینی  با تخریب تالش های دولت و

چون "ویروس چینی" یا "ویروس ووهانی" برای ویروس جدید کرونا، تاثیرات به شدت منفی را متوجه روند مبارزه بین المللی با 

ه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور نژادپرستی نیز بیان داشته، فراگیری این ویروس کرده اند. همانگونه که تندایی آچیوم

بکارگیری عمدی عناوینی غیر از کرونا برای ویروس جدیدالظهور که به طور ویژه یک بیماری را به کشور یا قومیتی خاص 

  .مرتبط می سازد، اقدامی "غیرمسئوالنه" است

ده نیست و جامعه جهانی در این خصوص اجماع دارد. سازمان جهانی نامگذاری بیماری های جدیدالظهور یک مسئله بی قاع

بهداشت همواره تاکید نموده که نمی توان یک ویروس را با مقاصد خاص به یک مکان، کشور یا قومیت، جمعیت، یا شخصی 

نزای خوکی" و خاص و حتی یک حیوان مشخص مرتبط ساخت. سازمان جهانی بهداشت به جهت استفاده از عناوینی چون "آنفلو

"سندروم تنفسی خاورمیانه" که موجبات اتهام افکنی علیه برخی گروه ها و بخش های اقتصادی و به تبع آن تاثیرات منفی غیرقابل 

تصوری را در پی داشت، با انتقادات بسیاری مواجه شد. دقیقا بر مبنای همین درس های تاریخی بود که سازمان جهانی بهداشت 

و در مواجهه با بیماری عفونی جدیدالظهور در آن برهه به نامگذاری بر مبنای بهره  2015مربوطه، در سال و دیگر نهادهای 

  .گیری از اصطالحات تخصصی و خنثی بسنده کردند

کشور و منطقه که به قربانی  214در آمریکا و در پی آن شیوع این بیماری در  1اچ  1و با شیوع آنفلونزای ان  2009در سال 

منجر شد نیز جامعه جهانی به مقابله با فراگیری این ویروس پرداخت اما این مسئله به هیچ کشور خاصی  18449حداقل شدن 

را برای آن برگزید، اما دولت ایاالت  19نسبت داده نشد. امسال و با فراگیری ویروس جدید، سازمان جهانی بهداشت نام کویید 

پرداخته که طبعا این رویکرد،  19ون "ویروس چینی" و "ویروس ووهان" به جای کووید متحده بی وقفه به استفاده از عناوینی چ

اقدامی است به وضوح در مغایرت با اصول و تصمیمات سازمان جهانی بهداشت. تدروس آدهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت، 

وس کرونای فی نفسه نبوده بلکه اتهام پراکنی در این خصوص هشدار داد که: "در شرایط کنونی بزرگترین دشمن جامعه جهانی ویر

های متقابل در این خصوص است که ما را تهدید می کند." در این رابطه حتی در فضای داخلی ایاالت متحده نیز بسیاری از 

فرانسیسکو  مقامات این کشور از جمله رابرت ردفیلد، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها و الندن برید، شهردار شهر سان

نیز به صراحت اعالم کردند که زدن برچسب این ویروس به چین "خطایی قطعی"، "حرکتی خالف آداب" و اقدامی است که می 

  ."تواند نتایج عکس در پی داشته باشد

وس بوده است. در در مورد اخیر، فراگیری، ابتدا از چین آغاز شد، اما این مسئله لزوما به آن معنا نیست که چین مبدا انتشار ویر

واقع، در خصوص مبدا انتشار ویروس، در جامعه بین الملل و در عرصه پزشکی، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. هم اکنون، 

دانشمندان عرصه پیشگیری و مبارزه با فراگیری این ویروس همگی در تالش اند تا مبدا آن را کشف کنند اما واقعیت آن است که 

انتشار ویروس هنوز به نتیجه ای دست نیافته اند، در چنین وضعیتی، بکارگیری الفاظی چون "ویروس در خصوص مکان آغاز 

ویروس ووهان" همگی به عنوان پوششی جهت برخی تعصبات سیاسی و فرهنگی خاص این جریان قابل ارزیابی است. "چینی" یا 

، آئینه ای که نمایانگر رویکرد برخی سیاستمداران آمریکایی پیشگیری و مبارزه با فراگیری بیماری در واقع مانند یک آئینه است

در پیگیری بی پروای اهداف سیاسی شان است. هم اکنون وضعیت فراگیری در ایاالت متحده در اوج خود قرار دارد و زندگی 

ی را که چین برای مقابله مردم این کشور با تهدید مواجه شده، دولت آمریکا که پیش از این با طرح ادعاهای واهی زمان ارزشمند

و پیشگیری از فراگیری ویروس در جهان مصروف می داشت را به هدر می داد اکنون باید به صورت همه جانبه به مقابله با 

فراگیری ویروس در این کشور بپردازد، در چنین شرایطی شاهدیم که این کشور بخش قابل توجهی از زمان خود را نیز صرف 

چین، یا تحریم ایران نموده تا از رهگذر این اقدامات ضمن فرافکنی، به سلب مسئولیت از خویش بپردازد. دولت اتهام افکنی علیه 

آمریکا همزمان با اتهام افکنی علیه چین، از تحریم ایران نیز غافل نشده و با این اقدام به سنگ اندازی در مسیر مبارزه ایران با 

  .کرونا می پردازد

هدایت شخص جناب آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین جامع ترین، قاطع ترین و کامل ترین تدابیر مورد  چین با فرماندهی و

نیاز جهت پیشگیری و کنترل شیوع این بیماری را اتخاد کرده و با تالشی بی وقفه و خستگی ناپذیر، به نتایجی مثبت نیز دست 

گیری فراگیری بیماری در کشور چین، حاکی از بهبود اوضاع است. یافت، هم اکنون جهت کلی امور مربوط به مقابله با پیش

گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اشاره کرده که چین در حوزه مقابله با فراگیری ویروس کرونا و ایستادگی در برابر گسترش 

ه ایفا نموده است. در این این بیماری نوعی از خودگذشتگی عظیم را برای تمام بشریت انجام داده و نقشی بزرگ در این عرص

زمینه رئیس سازمان جهانی بهداشت نیز بیان داشته که اقدامات قدرتمند چین در حوزه مقابله با فراگیری بیماری، نه تنها به کنترل 
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این فراگیری در فضای داخلی کشور چین منجر شده بلکه از گسترش ویروس به کشورهای دیگر نیز جلوگیری نموده و ضمن 

  .ز مردم این کشور، به حراست از مردم جهان نیز پرداخته استحفاظت ا

چین از نخستین ایام فراگیری ویروس کرونا، ضمن قائل شدن اهمیتی ویژه برای همکاری با سازمان جهانی بهداشت، اصل شفافیت 

در اختیار تمام طرف ها  و اطالع رسانی را سرلوحه امور خویش قرار داده و در اسرع زمان، اطالعات مربوط به فراگیری را

قرار داد. از سوی دیگر چین اطالعات مربوط به توالی ژنتیک ویروس را با تمام طرف ها به اشتراک گذارد و همکاری نزدیکی 

را با سازمان جهانی بهداشت، کشورهای همسایه خود و دیگر طرف های مرتبط با این موضوع در دستور قرار داد. چین هم اکنون 

کشور  80مثبت از مبارزه کشورهای مختلف با فراگیری ویروس کرونا حمایت کرده و کمک هایی را برای بیش از  به گونه ای

و سازمان جهانی، اتحادیه آفریقا و دیگر مجامع ارسال کرده است. از سوی دیگر گروه هایی از متخصصان پزشکی چین به 

کنفرانس تصویری  20اعزام شده اند. همچنین چین تا کنون در حدود کشورهای ایران، عراق، ایتالیا، صربستان و دیگر کشورها 

کشور و سازمان بین المللی اعم از کشورهای شمال شرق آسیا، آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا،  100با متخصصان بیش از 

کرده است. چین با  اروپای مرکزی و شرقی، آفریقا، آمریکای التین، کشورهای حوزه کارائیب و جنوب اقیانوس آرام برگزار

اقدامات عملی خود مسئولیت پذیری و شفافیت یک کشور بزرگ را به نمایش گذاشته و در عین حال با ارائه تفسیری حقیقی از 

  .مفهوم غنی جامعه بشری با سرنوشت مشترک تحسین بسیاری را برانگیخته است

اری به یاری یکدیگر شتافته و ضمن کمک متقابل به صورتی چین و ایران مشارکت جامع راهبردی دارند که همواره در ایام دشو

استوار در کنار هم ایستاده اند. پس از فراگیری ویروس کرونا در چین، ما نخستین پیام دلجویی را از ایران دریافت کردیم. پس از 

ایران اقدام نمود تا از این  فراگیری کرونا در ایران، صلیب سرخ چین بالفاصله نسبت به اعزام گروهی از متخصصان پزشکی به

طریق تجربیات طرف چینی در حوزه درمانی و مقابله با گسترش بیماری با همکاران ایرانی به اشتراک گذاشته شود. دولت مرکزی 

و دولت های محلی در چین، نهادهای مربوطه، شرکت های تجاری و مردم عادی گروه گروه دست یاری خود را به سوی ایران 

و مقادیر قابل توجهی از تجهیزات پزشکی را به ایرانیان عرضه نمودند. چین در خصوص شرایط دشواری که ایران  دراز کرده

به واسطه تحریم های آمریکا به ویژه در حوزه های بشردوستانه با آن مواجه شده، عمیقا ابراز همدردی کرده و خواستار لغو تحریم 

شده است. هر دو کشور چین و ایران کشورهایی با سوابق تمدنی طوالنی بوده و  های یکجانبه و ناعادالنه کشورهای مربوطه

همانگونه که هیچ دشواری ای قوم چین را از پا درنیاورده، بدون شک ایران و اقوام ایرانی نیز در برابر دشواری ها پایداری 

واهد کرد و چین و ایران از رهگذر تجربه خواهند نمود. فراگیری این ویروس بند دوستی مشترک میان دو کشور را منقطع نخ

مبارزه مشترک و یاری متقابل در مواجهه با کرونا، مناسبات مشارکت جامع راهبردی خود را مستحکم تر از قبل نموده و بیش از 

نا در جامعه پیش توسعه خواهند داد. در عین حال همکاری های چین و ایران نمونه ای بارز از دستگیری متقابل در مبارزه با کرو

  .جهانی محسوب می شود

زمین خانه مشترک ماست. در شرایط کنونی که فراگیری ویروس کرونا در سراسر جهان در اوج خود قرار دارد، هیچ کشوری 

نیست که بتواند در جزیره ای تنها خود را محفوظ بدارد. تخریب وجهه دیگر کشورها با بهره گیری از نابرابری و با اتکا بر 

مات ناعادالنه و تقابالت ساختگی، نه تنها اشتباهی سهمگین که رویکردی بسیار مضر می باشد. سیاستمداران آمریکایی باید اقدا

رویکرد اتهام پراکنی علیه چین و دیگر کشورها را متوقف کرده و به مسیر صحیح همکاری در مبارزه با فراگیری ویروس 

 .ی حراست از ایمنی و سالمت مردم جهان بپردازندبازگشته و در عین حال به تعامل مشترک برا

********* 
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در زمان کلیدی مقابله سراسر جهان با کروناویروس، رهبران جوامع اقتصادی عمده جهان و نهادهای بین المللی برای نخستین بار 

  .وه بیست در تاریخ استبه صورت ویدیویی رو در رو رایزنی کردند. این نیز نخستین نشست ویدیویی سران گر

شی جین پینگ رییس جمهور چین و رهبران اعضای گروه بیست در این نشست ویژه درباره شیوع کروناویروس در جهان تبادل 

نظر کردند. چهار پیشنهاد شی جین پینگ بسیار مورد توجه جهانیان قرار گرفت که عبارتست از: تالش برای کسب پیروزی در 

و مهار کروناویروس، کنترل و پیشگیری مشترک جهانی، پیشتیبانی از ایفای نقش سازمان های بین المللی  نبرد جهانی پیشگیری

  .و تقویت هماهنگ سازی سیاست اقتصاد کالن بین المللی
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رهبر کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی تلفنی گفت و گو  22پیش از این نشست، شی جین پینگ بیست و شش بار با 

  .در این میان چهارده بار با رهبران اعضای گروه بیست تبادل نظر کرد کرد.

ضمن گفت و گوی شی جین پینگ با رهبران کشورها درباره پیشگیری و مهار کروناویروس، چین تا حد توان خود به کشورهای 

نطقه ای از جمله سازمان سازمان جهانی و م 4کشور و  89نیازمند کمک کرد. تاکنون، دولت چین ارایه کمک اضطراری به 

میلیون دالر برای پشتیبانی از همکاری بین المللی مقابله با  20بهداشت جهانی و اتحادیه آفریقا را اعالم کرده است. همچنین، 

کروناویروس در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار داده است. دول مناطق، موسسات و نهادهای غیر دولتی چین نیز به کشورهایی 

  .شیوع کروناویروس در آن جدی است، کمک کرده اند که

در این برهه، ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک که چین مطرح کرده، بیش از پیش ضرورت یافته است. بنابراین، گروه بیست 

طعیت از خود نشان باید بی درنگ عمل کند و به عنوان نماینده جوامع اقتصادی پیشرفته و بازارهای نوظهور، بایستی رهبری و قا

داده و چند تفاهم مشترک مهم نشست سران را اجرا و برای کسب پیروزی هر چه زودتر در مقابله با کروناویروس، نقش مهم خود 

 .را ادا کند

********* 

 

 مهار کرونا  یبرا ییکایهمراه شهروندان آمرتلفن یابیرد

  03:08 - 1399فروردین  11دوشنبه  

 

مربوط به  یهاداده لیدر حال تحل یاطالعات بیبه تعق هیشب یهابا روش ییکایگزارش داده که مقامات آمر ییکایروزنامه آمر کی

 هستند.  ییکایآمر هاونیلیم ییجابجا

 

 کایآمر - العالم

 یریشگیو پبا مرکز کنترل  یدر همکار کایژورنال نوشت: دولت فدرال آمر تیاستروال ییکایبه نقل از روزنامه آمر ومیال ایروس

 هاونیلیم ییمربوط به جابجا یهاداده لیاست، در حال تحل یاطالعات بیبه تعق هیکه شب یبه روش یمقامات محل نیو همچن هایماریب

 .ردیپذیصورت م ییکایهوشمند شهروندان آمر یهامحل تلفن یابیرد قیاز طر اماقد نیاست. ا ییکایآمر

 کنند،یتلفن همراه ارائه م یهایگوش یهاو برنامه نترنتیرا در ا فاتشانیکه تبل یکنندگانغیبلاطالعات توسط ت نیگزارش، ا نیبنابرا

 .ردیگیقرار م ییکایمقامات آمر اریدر اخت

آنها  یاست و اطالعات شخص ییکایاطالعات تنها در خصوص محل حضور شهروندان آمر نیا دیگویم ییکایروزنامه آمر نیا

 .ماندیم یمحرمانه باق

 .شودیم یآورجمع کایشهر آمر ۵۰۰در حداقل  زین یاطالعات محل حضور کارکنان دولت نیهمچن

 وعیمبارزه با ش یدر راستا هاییکایآمر ییجابجا یمشخص کردن الگو یژورنال، اطالعات مزبور برا تیاستروال یادعا بنابر

 .ردیپذ تا در زمان مناسب اقدامات الزم صورت شوندیم لیکرونا تحل یماریب

جان خود را  یماریب نیکشور در اثر ابتال به ا نینفر در ا 2400از  شیآمار ابتال به کرونا را در جهان دارد و ب نیشتریب کایآمر

 اند.از دست داده

********** 

 

 شد، البته در کرونا! « اول»ترامپ  یکای: آمرنیگارد

  02:30 - 1399فروردین  11دوشنبه  
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 کایآمار ابتال به کرونا نشان داده که ترامپ آمر نیشتریترامپ با ثبت ب یکایآمر سدینویبه طعنه م نیگارد روزنامه لگریتحل کی

 ! کردیتصورش را هم نم یترامپ( که کس یرا دوباره چنان بزرگ ساخته )شعار انتخابات

 

 کایآمر - العالم

دونالد » نیشیاز سخنان پ یروزنامه ضمن اشاره به برخ نیادر  یادداشتیدر  نیگارد یسیروزنامه انگل گرلی، تحل«ولف چاردیر»

 کرونا انتقاد کرد. یماریب وعیدر مواجهه با ش یو یهااستیاز س کایآمر جمهورسی، رئ«ترامپ

ما  نیسرزم دیجد یدگاهیاز امروز به بعد، د»اشاره کرده است:  کایآمر جمهورسیسخنان رئ نیخود به ا ادداشتی یدر ابتدا یو

شما مبارزه خواهم کرد و هرگز شما را تنها  یبرا میهاتک نفس.... من با تککایلحظه به بعد، اول آمر نی. از اکندیاره مرا اد

 «که تاکنون سابقه نداشته است. کندیشروع به بردن م رهدوبا کاینخواهم گذاشت. آمر

نشده است. در  نیاز ا شیکه پ شودیبرنده م یاگونهبهاکنون  کایآمر بیترت نیو به ا»: سدینویسپس به طعنه م نیگارد سندهینو

 «کشورها اول شده است. انیم

کرونا در جهان  روسیدونالد ترامپ در موارد ابتال به و یکایآمر کایآمر دهدیکه نشان م یآمده است: اخبار ادداشتیادامه  در

 یبرهه شوم را پشت سر گذاشت که در ثبت موارد نیا یزدر همان رو کایکه آمر تیواقع نیرا خوشحال کند. ا یکس دیاول است نبا

 العاده است. تا چه اندازه فوق یجمهور استیر نیکه ا دهدینشان م –هفته  کیدر  ونیلیم 3.3ثبت  –رکورد زد  یکاریب

چنان بزرگ ساخته را دوباره  کای. او آمرکندیم یندگینما ادهایرا در  کایآمر یشکست در رهبر نیولف، ترامپ بزرگتر نوشتهبه

 !کردیتصورش را هم نم یترامپ( که کس ی)شعار انتخابات

خودش. اگر او در زمان  شیکرد؟ البته با ستا ادیبدنام  خیتار نیافزود: اما ترامپ چگونه از ا یگریدر بخش د نیگارد لگریتحل نیا

 نیکه او بزرگتر کندیم دییکه بمباران پرل هاربر تا کردیبود ادعا م جمهورسی[ رئیحمله ]ژاپن[ به پرل هاربر ]در جنگ دوم جهان

 ناوگان را در جهان ساخته است.

******** 

 

 با العالم: یلیتفص یدر گفتگو فیس

خوب است/ کشور ما جز آماده  اریآن در کشور بس نیکاال و تام یموجود /میهست میتحر ییو غذا ییعمال در حوزه دارو رانیا

 مقابله با کرونا است  یاکشورها بر نیاتریو مه نیتر

  21:28 - 1399فروردین  10یکشنبه  

 

دهد که  یجلوه م نگونهیجهان ا یتالش کرده در افکار عموم کایآمر بکاریکرد: متاسفانه دولت فر حیصمت تصر ریوز معاون

 یمال یهاچراکه کانال م؛یهست میتحر ییو غذا ییما عمال در حوزه دارو یول شود،یرا شامل نم ییو دارو ییمواد غذا هامیتحر

 مواجه است.  یما هم با دشوار یغذا و دارو نیتام نیرایمواجه است، بنا میکشور با تحر

 

 ی/ اقتصاد رانی_ ا العالم

مردم  ازیمورد ن یاساس یکاالها نیکشور و تام ییغذا نیتام رهی" معاون وزارت صنعت معدن و تجارت درباره زنجفیس زدانی"

 یابالغ یاقتصاد مقاومت یها استیاست که با توجه به س دیبخش تول یکیموضوع وجود دارد ،  نیو مرتبط با ا گفت: دوبخش مجزا

کشور در  ییغذا تیامن بیتالش شده که ضر ریظرف چند سال اخ یجهاد کشاورز توزار یو برنامه ها یمقام معظم رهبر

که  یو تنش آب میقرار گرفته ا ایاز دن یدر منطقه خشک یبارندگ به لحاظ نکهیرغم ا یکند و عل دایپ شیاز بخش ها افزا یاریبس

راندمان  میتالش کرده ا یدر حوزه نرم افزار هو چ یآب چه در حوزه سخت افزار یبهره ور ی، عمال با اتکا به برنامه ها میدار

 . میبده شیو غذا را افزا یکاالها در بخش کشاورز دیتول زانیم
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از کشاورزان اشاره کرد و گفت:  تیو حما یمحصوالت کشاورز ینیتضم دیخش تجارت غذا به خرصمت درباره ب ریوز معاون

 یلیخ یآن نهفته است و کشش تابع محصوالت کشاورز یدر بخش بازرگان دیموجود در بخش تول سکیاز ر یچون بخش عمده ا

 یدولت جمهور نیشود. بنابرا یکشاورزان تمام م انیبدهد به ز یمثبت پاسخکشاورزان  داتی، اگر بازارنتواند به تول ستیباال ن

 هیو پا یمحصوالت اساس ینیتضم دیو خر دیاز تول تیو تجارت در بخش حما یبخش بازرگان تیتقو یها استیس رانیا یاسالم

ار بخش تجارت توانسته در کن بخش نگونهیو چغندرقند را در دستور کار دارد و ا یروغن یجو ، گندم ، دانه ها ریکشور نظ یا

نکته را متذکر شد که به واسطه  نیا دیکند . با تیحما دیو از بخش تول لیمختلف را تکم یبه عنوان دو بال مکمل بخش ها دیتول

واردات و تجارت  هیو ما بر پا ستیاز داخل ن نیکشور قابل تام ییاز مواد غذا یاقتصاد کشور بخش ینسب یها تیو مز میاقل

و بحمدهللا کشور ما  میکن نیکشور تام یها استیس نیتر یمردم را مطابق با اصول یعموم حتاجیو ماکاال  میکن یتالش م یارجخ

 رهیزنج کیکشور، از  ییغذا رهیو زنج ازیمورد ن یهمواره غذا میتحر طیشرا نیخارج در سخت تر یایتوانسته با تعامل با دن

 باشد . ارشده برخورد لیو مستمر و تسه داریپا

آن را کمتر  تیظرف دیتوان تول ایخودمان  میداد که اقل حیتوض نیچن ییدر حوزه مواد غذا یاساس یواردات کاالها لیدرباره دال یو

را  یدام ینهاده ها ازمانیمورد ن یاساس یکاالها ستیدهد در ل یمصرف مان را نم تیکفا زانیموجودمان م یها تیظرف ایدارد 

را  یروغن یمثل گندم ، شکر و دانه ها ییکاالها رانیا تیجمع ینیمواد پروتئ نیتام یو برا هستند وریکه خوراک دام و ط میدار

از  ییو کاالها میرا دار یدام یشود ، داروها یمصرف خانوار استحصال م یو هم روغن خام برا یکه از آن هم نهاده دام میدار

مطمئن و مداوم  رهیزنج میکن یهمواره ما تالش محساس است و  نآ یکه کشور رو میکن یم ادی یاساس یجنس به اسم کاالها نیا

 میدار یدو سه تا استراتژ بایما تقر میبگو دیبا میمبادله دار ییما با چه کشورها نکهی. اما درباره ا میکاالها فراهم کن نیتام یرا برا

 یکشورها ینسب یها تیمز یعنی. میو اطرافمان فراهم کن هیهمسا یاز کشورها میتوان یآنچه را که م میاول تالش کن یاستراتژ

که رابطه  ییکه به شدت مورد توجه نظام هست و از کشورها رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس یرا در راستا هیهمسا

 از یبرخ میکشور خودمان قلمداد کن ینسب تیآنها قرار دارد به عنوان مز ینسب تیو آنچه که مز میفراهم کن میمطلوب دار یاسیس

 .میکن یکاالها را از آن کشورها وارد م نیکشورها دارند ما ا یکه معموال برخ ییها تیبه واسطه ظرف کاالها نیا

 

 هامیشبکه العالم گفت: تحر« من طهران»برنامه  ژهیخود با و یوگودر ادامه گفت رانیصنعت و معدن و تجارت ا ریوز معاون

 یهااستیمرتبط با س ریدولت مستقل و غ کیبه عنوان  رانیا یالماس یکار آمدن جمهور یو رو یانقالب اسالم یروزیپس از پ

 بوده است. نیجع رانیهمواره با ا کا،یمستکبرانه آمر

 

 یرو هامیتحر نیکردند ا یهمراه بوده و مسئوالن همواره سع ییهایبا سخت رانیکشور و مردم ا یبرا هامیافزود: اگرچه تحر یو

 کرده است. تریما را قو هامیتحر نیبگذارد، اما ا یکمتر ریمردم تاث

 

مواد  هامیدهد که تحر یجلوه م نگونهیجهان ا یتالش کرده در افکار عموم کایآمر بکاریکرد: متاسفانه دولت فر حیتصر فیس

 میحرکشور با ت یمال یهاچراکه کانال م؛یهست میتحر ییو غذا ییما عمال در حوزه دارو یول شود،یرا شامل نم ییو دارو ییغذا

 مواجه است. یما هم با دشوار یدارو وغذا  نیتام نیرایمواجه است، بنا

 

و  قیخواهد آمد و مردم را تشو یقحط رانیسال در ا انیاعالم کرده بودند که تا پا شتریپ یو غرب ییکایگفت: مسئوالن آمر یو

 رهیکه زنج مینیبیو امروز م گذردیآنها م یادعا نیاما اکنون دو سال از ا کردند،یکشور م یهاکاالها در فروشگاه هیبه ته بیترغ

 است. یگریبهتر از هر زمان د یکشور حت ییغذا

 

 یکنند کشورمان را به بن بست بکشانند، ول یتالش م یلیخ هاییکایکرد که آمر دیتاک رانیصنعت و معدن و تجارت ا ریوز معاون

 داشت. مینخواه بن بست رانیگاه در ا چیما ه یبه گفته مقام معظم رهبر

در  رانیا یبرا یمشکل خاص یرانیمربوط به کشت یمهایو تحر یبانک یها میتحر ایعنوان که آ نیبا ا یدر پاسخ به سوال فیس

 یما دارند و نم یمشکالت را برا جادیداششت: بدون شک دشمنان ما قصد ا انیب ر،یخ ایکرده است  جادیملزوماتش ا دیخر نهیزم

 نیکرده بزرگتر جادیا یکه دشمن درباره مسائل بانک ینخواهد کرد. مشکالت جادیا یمشکل چیما ه ینها براتوان گفت اقدامات آ

کنم  یکشور اعالم م ییاز فعاالن صنعت غذا یکیکشور است. بنده به عنوان  ییغذا نیتام رهیضربه زدن به زنج یحربه آنها برا

 یکشور ما سع یاست و با اخالل در شبکه بانک رانیا ییذاغ رهیقفه در زنجو جادیا یکند، در پ یکه م ییبر خالف ادعاها کایآمر
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ً یقیدر کشور کُند شود.  ییمواد غذا نیتام انیکنند به هدف خود برسند تا جر یم کند  یم جادیمردم ا یرا برا یمسائل مشکالت نیا نا

و مکر دشمن را به خودش بازگردانند و حتماً  لهیح نیکنند ا یکشور تالش م نیخدا با ماست و تک تک مسئول میدار مانیاما ما ا

 اتفاق رخ خواهد داد. نیا

 نیدر ا شتریب دیکنند که در آن مردم را به خر یپخش م یگزارشات یخارج یشبکه ها یبرخ نکهیا رامونیپ یدر پاسخ به سوال یو

باره  نیشما در ا لیدهند. تحل یرا نشان م ییاز مواد غذا یخال یخود بازارها و فروشگاهها ریکنند و در تصاو یم قیاوضاع تشو

 یکاالها دیاز خر ی. ما نه نگراننندیب یاجناس در فروشگاه ها م یوفور کاال را در فراوان زانیاظهارداشت: مردم ما م ستیچ

است و  خوب اریکاال در کشور بس یکاال در کشور. به لطف خداوند موجود یاز موجود یو نه نگران میتوسط مردم دار یاساس

 یکمبودها در بازار کاالها یناظر به برخ شتریب یخارج یا. البته گزارشات پخش شده از شبکه همیکاال ندار نیدر تام یمشکل چیه

تقاضا  زانیم نیکه بخش عرضه خود را با ا دیطول کش یبخش کم نیتقاضا در ا یناگهان شیو ماسک بود که به علت افزا یبهداشت

 شیو افزا یمواد بهداشت دیلتو یکارخانه ها تیشدن فعال فتهیرسد با توجه به سه ش یر حال حاضر به نظر مدهد. بحمدهللا د قیتطب

 زیباال و ن دیبا توجه به سطح تول ییبخش متعادل شده و مشکل رفع شود. در بخش مواد غذا نیعرضه و تقاضا در ا جیبه تدر دیتول

دشمنان  لهیو ح دیمردم کشور ما با ک نکهی. ضمن امیستیمردم ن دیخر زانیم شیوجه نگران افزا چیذخائر مناسب در کشور، به ه

 بابت ندارند. نیاز ا یآشنا هستند و نگران ودخ

 

ترسند، کرونا مشکل  ینم زیچ چیاز ه رانیملت ا م،ینترس زیچ چیاز ه یقرآن ماتیو تعل مانیبه حکم ا میدواریداشت ما ام انیب یو

مقابله با  یبرنامه ها برا نیاتریکشور و مه نیکنم کشور ما جز آماده تر یست من به شما عرض ممشکل کل کشورها ستین رانیا

مختلف از جمله وزارتخانه صنعت  یمقابله با کرونا در وزارتخانه ها یامروز که من خدمت شما هستم ستاد مل نیبحران را دارد هم

تا  میهمه امکانات فراهم کن میتالش دار عیت و چه در بخش توزو چه در بخش تجار دیشده چه در بخش تول لیمعدن تجارت تشک

 فتیشده و کارخانه ها سه ش نیبه سرعت تام یبهداشت یها  انهکارخ هیکه مواد اول نیهست انیگفت در جر یبه دست مردم برسد و

کشوررا  یظام بهداشتوزارت صنعت معدن وتجارت ن شودیو پخش م عیمشخص توز یهستند در شبکه ها دیمشغول به کار و تول

صورت ضرورت  در یمواد بهداشت نیتام یالزم برا یفراهم است در حوزه تجارت مجوزها دیتول یکند همه ابزارها یم یپشتبان

 یروز کیاگر  یول میهست ایدر دن یبهداشت هیصادر کننده مواد اول یاز کشورها یکیما  دیانجام شده همانطور که مستحضر هست

 شهیکه دارد انجام م یتیریبا مد کنمیالزم در حوزه تجارت فراهم شده من فکر م یها نهیزم میز اقالم داشته باشا یدر بعض یکمبود

 ایو دانشمندان هم بتوانند دارو  رنندیمثل انفلونزا بپذ گرید یروسهایمانند و روسیو نیشان کمتر بشه و ا یگرانن یو مردم کم

 . میرسیم یبه آرامش نسب یبه زود مکنیکشف کنند من فکر م یواکسن ان را بزوذ

 

کنند  یتالش م هاییکایدروغ شکل گرفته آمر ادیبن کی هیمتاسفانه بر پا کایآمر یکند و ادعا یم ادیادعاها ز نیاز ا کایگفت: آمر یو

 نیبر ا یسع نیو همه مسئول کندیکه خداوند متعال کمک م ییتا آنجا یشبکه بهداشت غذا و دارو کشور به چالش بکشند ول رهیزنج

 داشت مینخواه یانشاهللا ما مشکل ادیب شیمردم پ یبرا یمشکل نیدارنند که کمتر

 

به انها اعتماد  دیکه بتوان دیمراوده داشته باش یشده با کسان هیادامه داد: چه در حوزه عقل و چه در حوزه شرع به ما توص فیس

شود حساب کرد و ان هارا  یحرف شان نم یو رو ستندیابل اعتماد ننشان دادند که ق ریاخ یبخصوص در سالها هاییکایآمر دیکن

 گرفت. یجد

********** 

 

 هزار آمریکایی از ویروس کرونا یک سناریوی "خوب" است 200ترامپ: مرگ 

 

 جهان

 لینک کوتاهدریافت  (30.03.2020 12:23اخرین تجدید 11:20 30.03.2020)
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هزار  200 - 100خوب خواهد خواهد بود اگر ما بتوانیم تعداد قربانیان کرونا ویروس را به »رئیس جمهور آمریکا می گوید: 

 .«ایمنفر کاهش دهیم. بدین معنا که ما یک کار خوب را انجام داده

در این کشور مدعی  ویروس کرونا سترش شیوعجمهور آمریکا در اظهاراتی درباره گبه گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس

هزار نفر از اثر ابتال به ویروس کرونا یک سناریوی خوب است. ممکن است مانند اروپا شاهد مرگ هزاران  200مرگ » شد: 

به دو میلیون  کردیم، آمار مرگ ناشی از این ویروس در آمریکاای برای مقابله با کرونا اتخاذ نمینفر باشیم. اگر تدابیر بازدارنده

 «.رسیدنفر می

  

ها به دلیل اوج مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آمریکا احتماال در دو هفته دیگر خواهد بود. دموکرات»ترامپ گفت:  

 «های دولت آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا اعتراف کنند.خواهند به تالشرویکرد سیاسی، نمی

آپریل در این کشور  30را تا « فاصله اجتماعی»های ویژه مربوط به گسترده کرونا دستورالعملترامپ همچنین از ترس شیوع 

 تمدید کرد.

هزار و  2نفر از شهروندان آمریکایی، تاکنون  518آمریکا اعالم کرد با جان باختن  جان هاپکینز این در حالی است که دانشگاه

  اند.خود را از دست داده نفر بر اثر ابتال به کرونا در این کشور جان 409

 ایاالت متحده آمریکا باالترین میزان آلودگی به این ویروس را در جهان دارد.

 هزار نفر نیز به این ویروس مبتال هستند. 722هزار نفر رسیده و بیش از  34شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان به حدود 

کشور و منطقه در جهان سرایت پیدا  199چین آغاز شد و اکنون به « انووه»در شهر  2019شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 

 کرده است.

********** 

 

 برد؟دما و رطوبت کروناویروس را از بین می

 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه12:49 30.03.2020

 

 .کندقات اعالم کردند که ویروس کرونا به مواد ضد عفونی کننده انتقال پیدا نمیویروس شناسان دانشگاه هنگ کنگ پس از تحقی

+ درجه فعالیت 4به گزارش اسپوتنیک، ویروس شناسان دانشگاه هنگ کنگ پس تحقیقات اعالم کرده اند ویروس کرونا در دوما 

 فعالیت آن کاهش می یابد.روز می تواند زندگی کند و سپس   14خود را آغاز می کند و در این دما به مدت 

 رود.+ درجه را ندارد و در مدت پنج دقیقه از بین می70این دانشمندان می افزایند که کرونا ویروس توانایی مقابله با دمای 

عالوه بر این، این ویروس می تواند روی سطوح مختلف فعال بماند، در ماسک های پزشکی تا هفت روز زندگی می کند، به همین 

 ها تغییر یا ضد عفونی شود.اید ماسکدلیل ب

همچنان این ویروس یک هفته روی پالستیک، فلز، چهار روز روی شیشه، پول دو روز روی لباس و سطوح چوبی می تواند زنده 

 بماند.

 میرد.این ویروس شناسان می گویند، این ویروس بر روی کاغذ و دستمال کاغذی پس از سه ساعت می

ین آزمایشات کروناویروس به مواد ضد عفونی کننده انتقال پیدا نمی کند، اما در صابون دست می توان این به گفته آنان، طبق ا

 رود.ویروس را تشخیص داد که آن هم پس از پنج دقیقه از بین می

********* 

https://af.sputniknews.com/world/
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 دیدگاه روسیه درباره پیدایش و گسترش ویروس کرونا توسط امریکا

© Sputnik  

 جهان

 دریافت لینک کوتاه (29.03.2020 19:16اخرین تجدید 19:09 29.03.2020)

 

 .وزارت خارجه روسیه می گوید، که در گسترش ویروس کرونا ردپای امریکا را نمی بیند

پیدایش و گسترش ویروس  امریکا در به گزارش اسپوتنیک، یک منبع در وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به این پرسش که آیا

سهم دارد، گفت: ما در پیدایش و گسترش ویروس همه گیر کرونا ردپای امریکا را نمی بینیم، اما پرسش های درباره  کرونا

 کارکردهای بیولوژیکی این کشور در جهان داریم.

نی است که ما با نگرانی کارهای نظامی و بیولوژیکی ایاالت متحده را که در نزدیکی مرزهای ما در "مدت طوال -این منبع گفت:

کشورهای ماورای قفقاز، آسیای میانه و در مرز چین انجام می شود، دنبال و می بینیم. هم اکنون در این کشورها آزمایشگاه های 

 اشنگتن در این کشورهای ساخته می شوند".بیولوژیکی وجود دارند که با پول و مشارکت متخصصان و

به گفته این منبع در وزارت خارجه روسیه، آنچه در این کشورها و بلوک های بسته اتفاق می افتد،حتی مقام های محلی نیز در این 

جه واشنگتن تمویل می باره نمی دانند، اما به خوبی معلوم می شود، که این کارها مربوط به پنتاگون است و بودجه آنها دقیقا از بود

 شوند.

این منبع در وزارت خارجه روسیه همچنان می گوید، که در پیدایش نخستین بیمار مبتال به ویروس کرونا و مقصر دانستن هر 

  کشوری کاری مناسبی نیست و بنابراین لحن متهم گونه واشنگتن به چین به خاطر پیدایش ویروس کرونا جای تعجب است. 

م، که پیش از این مقام های چینایی از پایان بیماری همه گیر ویروس کرونا در این کشور خبر داده بودند. می یادآوری می کنی

مارچ شمار بیماران آلوده به ویروس کرونا در حال  28فینک نماینده کمیته مراقبت های بهداشتی جمهوری خلق چین به تاریخ 

 رد. بنابراین گسترش ویروس همه گیر کرونا در چین متوقف شده است.حاضر در سراسر این کشور را سه هزار نفر اعالم ک

********* 

 

 های ایرانی: از دروغگویی و دزدی دست بردارید اورتگاس به مقام

۴ hours ago  

 

 

 مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران

https://af.sputniknews.com/world/
https://af.sputniknews.com/world/202003274893781-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AF/
https://af.sputniknews.com/world/202003274893781-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AF/
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که از "درغگویی" و "دزدی" دست برداشته و  های ایرانی نگاشته استسخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده خطاب به مقام

ای، رهبر جمهوری اسالمی اگر در مقابله با کروناویروس به پول نیاز دارند از پول هنگفتی استفاده کنند که در اختیار علی خامنه

  .قرار دارد

جرایی فرمان امام" که زیر نظر حمل( در یک پیام تویتر با اشاره به بودجه "ستاد ا ۱۱مارچ ) ۳۰مورگان اورتگاس روز دوشنبه 

ای است، نوشت: "از دروغگویی و دزدی دست بردارید. اگر رژیم ایران برای مقابله با کروناویروس به پول نیاز دارد، خامنه

  ".ای وجود دارد، استفاده کندتوانند از میلیاردها دالری که در صندوق سرمایۀ معاف از مالیات خامنهمی

اکنش به تویت محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ ایران که مشکالت درمانی برای رسیدگی به کروناویروس خانم اورتگاس در و

  ."ها نیست. دلیل رژیم استهای امریکا بر تهران ربط داده بود، نوشته است: "دلیل تحریمرا به تحریم

کند" میلیارد دالری را اداره می ۹۵یک امپراتوری ای هللا خامنهچند سال پیش خبرگزاری رویترز در گزارشی زیر عنوان "آیت

ای یک امپراتوری مالی، یا به عبارت ساده تر، یک ابر شرکت به نام "ستاد اجرایی فرمان امام" را زیر ادارۀ نوشته بود که خامنه

  .ران استمیلیارد دالر، یعنی بیشتر از در آمد کنونی ساالنه نفت صادراتی ای ۹۵خود دارد که ارزش آن حدود 

اند، های امریکا بر تهران شدههای ایرانی، همزمان با گسترش کروناویروس در ایران خواستار لغو تحریمدر روزهای اخیر مقام

  .شودها بر ایران نمیهای امریکایی همواره گفته اند که دوا و وسایل طبی شامل تحریماما مقام

متحده نیز گفته بود که حکومت ایران به بهانۀ مقابله با گسترش کروناویروس، در دو روز پیش، مایک پمپیو وزیر خارجۀ ایاالت 

  .ها و دریافت پول نقد برای رهبران رژیم استصدد لغو تحریم

نفر  ۴۱۵۰۰مارچ شمار مبتالیان به کروناویروس در آن کشور به حدود  ۳۰های صحی ایران گفته اند که تا روز دوشنبه مقام

  .ر دییگر در ایران به دلیل ابتال به این ویروس جان باخته اندنف ۲۷۵۱رسیده و 

  .ایاالت متحدۀ امریکا دو هفته پیش به ایران پیشنهاد کمک داد اما رهبران جمهوری اسالمی این پیشنهاد را رد کردند

ن رژیم حاکم بر این کشور را های ایران توسط وابستگاایاالت متحده بارها مدیریت نادرست، فساد نهادینۀ مالی و غارت دارایی

 .محکوم کرده و آنان را از جمله عوامل اصلی مشکالت ایران و وضعیت نابسامان رفاهی و اقتصادی آن کشور عنوان کرده است

******** 

 

   کایآمر ییکرونا ییجواز انتقام فیانتقاد تند ظر

  23:32 - 1399فروردین  11دوشنبه  

 

 روسیو وعیش یفاجعه بشر قیاز طر کایآمر ییجوبه شدت از انتقام یزبان عرب تربهیدر توئ یامیپامور خارجه کشورمان در  ریوز

 کرونا انتقاد کرد. 

 

 رانیا - العالم

انتقام گرفتن از  یکرونا برا روسیو وعیاز ش کایسوء استفاده زشت آمر یامیدر پ رانیامور خارجه ا ریوز «فیجواد ظر محمد»

 د.انتقاد کر گرید یهاملت

که جهان را فراگرفته و سرنوشت بشر را  ریهمه گ یماریب نیا»منتشر کرده، نوشت:  یکه به زبان عرب یتریتوئ امیپ نیدر ا یو

 «و دعا است. یهمبستگ ،یهمکار ازمندیبه خطر انداخته ن

 یفاجعه بشر کیزشت از  یریکارگبه نیشاهد چن خیدر طول تار»خود نوشت:  یتریتوئ امیدر ادامه پ رانیامور خارجه ا ریوز

انجام  یهمراه و میو ت کایآمر یکنون جمهورسیهمان طور که رئ یانتخابات یبردارو گسترش نفرت و بهره ییجوانتقام یدر راستا

 «.میانبوده دهند،یم
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( به میحر: تSANCTION) یسیخود استفاده کرده است، واژه انگل یعرب تیدر توئ رانیامور خارجه ا ریکه وز یریتصو در

 کرونا مرتبط شده است. روسیو

 

 ینقش واقع یکه جامعه جهان دهیکرد که وقت آن فرا رس دیتاک یروزنامه روس کیدر  یادداشتی یط زیامروز ن رانیخارجه ا ریوز

 دهد. انیاست، پا تیبشر هیعل تیو ظالمانه خود که جنا یقانون ریشرمانه، غ یب یها میبه تحر کایکرده و آمر فاءیخود را ا

********** 

 

  ترامپ و پوتین توافق کردند که با هم علیه کرونا مبارزه کنند

© Sputnik / Ilya Pitalev 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه23:33 30.03.2020

  :موضوع

 )748 (ویروس کرونا در جهان 

 

روسای جمهور آمریكا و روسیه دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین توافق كردند تا یک کارزار بین المللی را برای از بین بردن 

 .ویروس و احیای اقتصاد جهانی انجام دهند

ر آمریكا و روسیه دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین توافق جود دیر، سخنگوی كاخ سفید گفت: روسای جمهو به گزارش اسپوتنیک،

 علیه کرونا بجنگند. 20-كردند تا در راستای خط جی

 

دیر در بیانیه ای نوشت: "رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور پوتین در مورد تحوالت و تالش های اخیر برای مقابله با بیماری 

، یک کارزار بین المللی را برای از بین 20دند که با همکاری نزدیک با گروه همه گیر ویروس صحبت کردند. رهبران توافق کر

 بردن ویروس و احیای اقتصاد جهانی انجام دهند."

جمهوری و استان این کشور شناسایی شد. مجموع شمار بیماران  35در  کروناییمورد بیمار  302در شبانه روز اخیر در روسیه 

هزار  124هم اکنون با بیش از  نفر فوت کردند. آمریکا 9جمهوری و استان رسید که  71نفر در  1836کرونایی در روسیه به 

 ویروس قرار دارد.جان باخته در صدر کشورهای مبتال به این  182مورد ابتال به ویروس کرونا و درمجموع با دو هزار و 

********** 

 

https://ir.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
http://ir.sputniknews.com/economy/20200330/6169721.html
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 دوران پسا کرونا و نظم جدید جهانی 

© Depositphotos / Nunochka 

 گزارش و تحلیل

 دریافت لینک کوتاه (31.03.2020 03:30به روز شده 18:05 30.03.2020)

  :موضوع

 )748 (ویروس کرونا در جهان 

 

در بحبوحه جنگ نفتی عربستان و روسیه موضوع دیگری شوک جدیدی به عرضه جهانی وارد کرد، افزایش دور از تصور 

  .از کشورهای جهان شدمبتال شدگان به ویروس کرونا و ادامه گسترش آن بخصوص در غرب که منجر به تعطیلی بسیاری 

در این شرایط کشورها، از یک طرف، بین از دست دادن بخشی از اقتصاد خود به علت تعطیلی کشورشان و یا باز  -اسپوتنیک 

 گذاشتن کسب کارها و هموار کردن راه همه گیری کرونا سر یک دو راهی بد و بدتر قرار گرفته اند.

بلند مدت تاثیر بسزای در اقتصاد، فعالیت های اجتماعی و حتی سیاست های کشورها  هر تصمیمی در این برهه از زمان، خود در

 خواهد گذاشت و قدرت های منطقه ای و قدرت های جهانی نیز به خوبی از تاثیر این تصمیم آگاه هستند.

ار شدن که خود باعث از بین شدن پرواز های بین الملل و تحت تاثیر قرارگرفتن صنعت توریسم، عدم فعالیت نیروی کار و بیک کم

رفتن قدرت خرید مردم می شود و کمتر شدن توان خرید یعنی فشار به صنایع مصرفی، صنایع و خدمات هم به علت نبود تقاضا 

 ، بخش دیگر را دچار مشکل می کند.برای خرید وارد رکود می شوند، و زنجیر وارانه مشکل در قسمتی از اقصاد

باالیی از صنعت توریسم داشتند اولین قربانیان این ویروس هستند، به عنوان مثال ترکیه که به عنوان کشور هایی که سهم درآمد 

قدرت منطقه ای ظاهر شده بود و رشد اقصادی باالیی در این چند سال اخیر داشت، ضربه بسیار سنگینی خواهد خورد و حتی 

د حاصل از توریسم و صنعت هوایی ترکیه، سهم باالیی از ممکن است این ضربه به قیمت ورشکستگی ترکیه تمام شود، درآم

 درآمد ناخالص ملی ترکیه را دارد و باعث زیان هنگفت شرکتهای هوایی ترکیه و صنعت توریسم این کشور می شود.

خورد و ایاالت متحده نیز که در صنعت توریسم سهم باالیی دارد ضربه خواهد خورد ولی در کنار این، ضربه دیگری نیز خواهد 

آن چشم انداز قیمت پایین نفت است که به خاطر جنگ نفتی بین عربستان و روسیه شکل گرفته، خود ویروس کرونا و کم تر شدن 

پرواز های بین الملل و کم تر شدن حمل و نقل و البته کمتر مصرف شدن مصرف سوخت هم در پایین نگه داشته قیمت نفت کمک 

 .شایانی خواهد کرد

صنعت نفت   قیمت نفت در میان مدت و حتی کوتاه مدت میتواند به کلی صنعت نفت شیل آمریکا را ورشکست کند ،پایین بودن 

دالری دارد و هر قیمت زیر این قیمت باعث ورشکست شدن این صنعت  ۶۰شیل امریکا برای سرپا نگه داشتن خود نیاز به نفت 

 .و از کار بیکار شدن هزاران آمریکایی خواهد شد

ه در اروپا داستان کمی متفاوت است، کشور هایی مثل اسپانیا، ایتالیا و یونان که به کلی مقروض هستند و صنعت توریست نقش البت

بسزایی در اقتصاد آن ها بازی میکند هم با احتمال ورشکستگی و ویران شدن اقتصادشان روبرو هستند ولی اوضاع کشور هایی 

 .کمی بهتر است آنهم بخاطر نفت ارزان و کمترشدن هزینه های واردات نفت و انرژی مثل المان و کشور های اسکاندیناوری

اما در چین که بزرگترین وارد کننده نفت جهان محسوب میشود اوضاع آنقدر هم بد نیست، هیچوقت خود چینی ها حتی باورشان  

به را از ویروس کرونا در عرضه بین الملل نمی شد که به عنوان کشوری که ویروس کرونا از انجا آغاز شده است کمترین ضر

 بخورند.

آمریکا دیگر بزرگترین وارد کننده نفت جهان نیست و این چین است که بزرگترین وارد کننده نفت و انرژی در جهان است، نفت 

س در چین کنترل ارزان باعث میلیاردها دالر صرفه جویی برای واردات نفت برای این کشور خواهد شد، هم اکنون نیز این ویرو

 شده و سهام چین در مقابل سهام اروپایی و امریکایی که دچار سقوط آزاد شده اند، اوضاع خیلی بهتری دارد.

و موضوع مهم دیگری که در دوره پسا کرونا وجود دارد عوض شدن قواعد بازی در زمینه سیاست جنگ و تسلیحاتی نظامی 

چنین خسارت های عمده ای به اقتصاد و مردم بزند دیگر تسلیحات گران قیمت میلیارد  خواهد بود، در دنیایی که یک ویروس بتواند

دالری بی مصرف هستند و کشورها را وادار می کند بیشتر سمت توسعه تسلیحات بیولوژیک بروند، وقتی یک ویروس بتواند کل 
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ی خواهد بود، ویروس کرونا همچنین باعث جمعیت را محو و زمین گیر کند، صحبت درباره تسلیحات میلیاردی واقعا بی معن

بوجود آمدن سوال ها و نقاط ضعف فراوان برای جهانی شدن نیز شد، نکته بسیار مهمی است که یک ویروس کوچک در حد 

آنفلوآنزا )البته بسیار مسری تر( بتواند نظم اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی کل جهان را به چالش بکشد و اقصاد جهان را 

 ر شوک فرو ببرد.د

ایران هم در این سال، وضعیت بسیار سختی خواهد داشت، سقوط قیمت نفت و افزایش تعطیلی کشور در کنار ادامه تحریمها، 

ضربه بلند مدتی را به اقتصاد کشور خواهد زد و هیچکاه ایران پسا کرونا و حتی جهان پسا کرونا مثل قبل از این دوره نخواهد 

 .بود

  

کرونا، دورانی پر از تهدید و فرصت خواهد بود، بنابراین آمادگی برای دوران پسا کرونا بسیار مهم است و در میدان دوران پسا 

 رقابت بین الملل، کشوری پیروز است که بتواند تهدید ها را خنثی کند و از فرصت ها استفاده کند.

 زمان همه چیز را نشان خواهد داد. 

 یآرمین گرمرود تهیه شده توسط 

********* 

 

 رکود اقتصادی شدید گریبانگیر اروپا شد

  

 اقتصادی

 دریافت لینک کوتاه22:42 30.03.2020

 

 .های بزرگ اقتصادی دادصندوق بین المللی پول خبر از رکود شدید اقتصادی در اروپا به خاطر شیوع کرونا و تعطیلی بخش

همچنان سبب  شروع ویروس کرونا اعالم کرد، از آنجایی که IMFصندوق بین المللی پول  به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس،

فرو رفته است. پل ام تامسن، مدیر بخش اروپا صندوق شدید اقتصادی  رکودشود، اروپا در های بزرگ اقتصادی میتعطیلی بخش

ای اعالم کرد: "درحالی که ما نمی دانیم این بحران تا چه مدتی به طول خواهد انجامید، می دانیم که تاثیر المللی پول در بیانیهبین

ازی شیوع این بیماری، خدمات اقتصادی آن شدید خواهد بود." در اقتصادهای بزرگ اروپا، به عنوان بخشی از اقدامات محدودس

 غیر ضروری که یک سوم تولیدات این قاره به شمار می رود، توسط دولت ها تعطیل شده است.

درصدی در تولید ناخالص داخلی ساالنه  3وی افزود: "این بدان معناست که هر ماه این بخش ها تعطیل بمانند، به صورت کاهش 

هزار مورد تایید شده ابتال  98وپا در سال جاری میالدی یک پیامد ناگزیر است." ایتالیا با تبدیل خواهد شد... یک رکود شدید در ار

هزار کشته در اروپا در راس قرار دارد و نزدکی دو سوم موارد ابتال به این ویروس در جهان را به خود اختصاص  10و بیش از 

 داده است.

اعالم کرد هرچند "سیستم  صندوق بین المللی پول اند.و زمینی خود را بستهحریم هوایی، مرزهای دریایی  بیشتر کشورهای اروپایی

رفاه و مدل بازار اجتماعی قوی" اروپا به طور کلی ارسال کمک به کسب و کارها و خانوارها را آسان خواهد کرد اما "در مورد 

این حجم )همه گیر( که اکنون سیاست گذاران ها برای پاسخگویی به تقاضاها پیچیدگی این کار تردیدی وجود ندارد؛ این سیستم

 اروپایی با آن مواجه هستند، ایجاد نشده است."

میلیارد دالر( از جمله  870میلیارد یورو ) 750های محرک اقتصادی به ارزش بانک مرکزی اروپا اوایل ماه جاری میالدی برنامه

 ها، اعالم کرد.خرید موقت دارایی

******** 
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 قهر ترامپ با چین پیامدهای مهلک در پی داردرسانه آمریکا: 

GMT+08:00 || 2020-03-30 

15:40:57        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 لمق

قهر »فروردین مقاله ای به نوشته پیتر بینارت با عنوان  9مارس/  28پایگاه اینترنتی ماهنامه آتالنتیک چاپ آمریکا روز شنبه 

  .را منتشر کرد« ترامپ با چین پیامدهای مهلک در پی دارد

ند که "آمریکا باید ارتباط خود را با چین در این مقاله آمده است: در شرایط شیوع کرونا، برخی سیاستمداران و منتقدان بر این باور

قطع کند". اما در حقیقت، درس شیوع کرونا به آمریکا، تنها خاتمه همکاری با چین نیست، بلکه بازسازی همکاری بهداشت عمومی 

  .دو کشور نیز هست که توسط دولت ترامپ تخریب شده است

، 2014و ویروس ابوال سال  2009سال  1ان  1، آنفلوآنزای اچ 2003در این مقاله آمده است: در جریان مبارزه با سارس سال 

همکاری آمریکا و چین برای غلبه کردن بر این بیماری ها نقش مهمی ایفا کرد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، دولت 

که کرونا شیوع  2020د. در سال ، بودجه پیشگیری از بیماری واگیردار در جهان را به اندازه زیاد کاهش دا2018ترامپ در سال 

  .درصد کمک به سازمان بهداشت جهانی را داد 50یافت، ترامپ پیشنهاد کاهش 

این اقدامات موانع جدی برای فعالیت نهادهای بهداشتی آمریکا در چین ایجاد کرده است. به نحوی که پس از روی کار آمدن ترامپ 

مهار بیماری و پژوهشگاه بهداشت ملی آمریکا کارمندان خود در چین را کاهش  به عنوان رییس جمهور آمریکا، مرکز پیشگیری و

دادند. صندوق ملی علوم آمریکا دفتر خود در چین را بست. هوانگ جی هوان، کارشناس بیماری های واگیردار شرکت راند در 

ر با دانشمندان چینی همکاری داشته باشند، این باره گفت: دیدگاه بسیاری مقامات دولت کنونی آمریکا درباره چین این است که اگ

  .قدرت چین را تقویت خواهند بخشید و این برای آمریکا مضر است. چرا که چین رقیب راهبردی آمریکاست

در سراسر آمریکا، همکاری بین واشنگتن و پکن از اهمیت بسیاری برخوردار است. تام اینگلزبی  19در شرایط شیوع کووید 

ت عمومی دانشکده بهداشت عمومی بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز گفت: چین کرونا را مهار کرده است. ما رییس مرکز بهداش

باید از اقدامات آن ها بیاموزیم. آیا آن ها در حال یافتن راهی برای احیای زندگی عادی بدون واکسن هستند؟ حفظ فاصله اجتماعی 

 چه کارهایی انجام داده است؟ برای مهار بیماری موثر است و چین در این زمینه 

چین در حال انتقال تجهیزات پزشکی کالن به اروپا است. پرسنل های پزشکی آمریکا نیز به ماسک، عینک و لباس محافظ و تب 

سنج نیاز دارند. اما تعرفه گمرکی آمریکا مانع خرید این تجهیزات شده و آن چه مضحک تر است، اینست که جیم بانکز عضو 

  .ندگان آمریکا خواستار افزایش تعرفه گمرکی علیه چین برای انتقام از "ویروس چین" شدمجلس نمای

در این مقاله همچنین آمده است، کروناویروس با نیروی بی رحمانه خود، دو حقیقت که خالف دیدگاه جهانی ترامپ است را نشان 

برای حفظ امنیت مردم عادی آمریکا سودمند است. دیگری،  داد. یک، در جهانی که همه باهم ارتباط دارند، تقویت همکاری جهانی

، آمریکا استاد چین بود، اما در 2003تعادل دانش و قدرت در روند جهانی شدن تغییر کرده است. در هنگام شیوع سارس در سال 

اق هستند. در صورت حال حاضر، پزشکان و دانشمندان آمریکا به دستیابی اطالعات درباره چگونگی غلبه کردن بر کرونا مشت

 .سرایت گسترده کرونا در سراسر جهان، چین که کارخانه جهانی است، پشتیبان قوی بهداشت عمومی جهانی خواهد بود

********** 

 

 اعتماد به علم در مسأله منشاء کروناویروس جدید و محکومت اتهام پراکنی علیه چین

GMT+08:00 || 2020-03-30 

17:59:13        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

 .افزایش یافته است در پی شیوع گسترده کروناویروس جدید در سراسر جهان، تحقیقات جهانی درباره منشاء این ویروس

رابرت گری استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه توالن آمریکا چندی پیش در گفتگو با ای بی سی اعالم کرد که منشاء کروناویروس 

  .بازار آبزیان وو هان نیست 2019
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نشاء کروناویروس جدید مارس گفت: با آنکه بسیاری بر این باورند که م 27رابرت گری در مصاحبه اختصاصی با ای بی سی در 

یکی از بازارهای فروش آبزی در شهر وو هان بوده، اما به نظر او این دیدگاه اشتباه است. نتیجه تحلیلهای ما و برخی دیگر از 

تحلیلگران نشان می دهد که منشاء این ویروس قدیمی تر است و با وجود شناسایی نخستین موارد ابتالء در وو هان، این شهر قطعا 

  .اء ویروس نیستمنش

 

  .در حقیقت دانشمندان جهان در نتیجه تحقیقات به شناخت بیشتری درباره این ویروس رسیده اند

مارس در مجله معتبر بین المللی سل تحلیلی منتشر شد که پیشنهاد می کند کروناویروس جدید ممکن است قبل از دسامبر سال 26

و جهش پیدا کرده باشد. این به معنای آن است که زمان شیوع این ویروس جدید در  در میان انسانها به طور پنهانی سرایت 2019

  .میان انسانها زودتر از تصور ما باشد و حتی نمی شود با اطمینان گفت که نخستین مورد در وو هان پیدا شده است

است. برای نمونه، در ایالت کالیفرنیا  در حال حاضر در بیشتر کشورها مواردی از ابتالء مردم بدون ارتباط با چین گزارش شده

مبتالیانی هستند که نه به منطقه شدیداً آلوده به ویروس سفر کرده اند، نه تماسی با موارد قطعی ابتال به کروناویروس داشته اند. دو 

به طور قطعی آلوده  مبتالی قطعی ایرانی هم به چین سفر نکرده بودند. مردی ژاپنی که پس از سفر به هاوایی به کشورش بازگشت

به کروناویروس و دچار بیماری ناشی از آن شد، ولی در این مدت کوتاه به چین سفر نکرده بود. تحقیقات جدید نشان می دهد که 

در دهه دوم ژانویه در انگلستان مواردی جدید از ابتالء به کرونا شناسایی شد که طی یک ماه پیش از بیماری با چینیها تماسی 

  .ند ولی با آمریکاییها چرانداشته ا

  .باالخره کروناویروس از کجا آمده؟ در یک کالم باید به علم اعتماد کرد و نظرات متخصصان و دانشمندان را گوش کرد

اما مدتهاست برخی سیاستبازان آمریکایی که مایک پومپئو وزیر خارجه و پیتر ناوارو مشاور تجاری کاخ سفید نمایندگان آنها 

به « ویروس وو هان»یا « ویروس چینی»در پی به اتهام افکنی علیه چین مشغولند و با اطالق عناوینی مانند  هستند، پی

  .کروناویروس جدید، تأثیراتی شدیداً منفی متوجه روند مبارزه بین المللی با همه گیری این ویروس کرده اند

سش مجری پاسخ نداد و فقط به تفصیل از تالشهای دولت ترامپ ناوارو چندی قبل در برنامه تلویزیونی سی ان ان مستقیما به پر

سخن گفت و بارها چین و دولت اوباما را متهم کرد؛ بریانا کیالر مجری برنامه چند بار به او گفت که وقت را تلف می کند؛ و 

  .نداد و مصاحبه را قطع کردسرانجام وقتی ناوار بار دیگر به انتقاد از چین پرداخت، خانم کیالر فرصت ادامه حرافی به وی 

تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که بزرگترین دشمن جامعه جهانی نه خود ویروس، بلکه اتهام 

پراکنی علیه یکدیگر است که سبب تقابل بین مردم می شود. حتی در آمریکا نیز مقاماتی مانند مدیر مرکز کنترل بیماریهای آمریکا 

شهردار سان فرانسیسکو گفته اند که برچسب چین روی این ویروس مطلقاً اشتباه است و کاری بی ادبانه است که نتیجه برعکس  و

  .خواهد داشت

در حال حاضر وضعیت شیوع کروناویروس در آمریکا بسیار وخیم است و جان مردم در معرض تهدید قرار دراد. دولت آمریکا 

ندی را که چین برای جهان خرید، بیهوده هدر داد و حاال باید کار پیشگیری و مهار شیوع بیماری که پیش از این فرصت ارزشم

را با تمام نیرو پیش ببرد؛ اما واشنگتن زمان زیادی را صرف سیاهنمایی چین و تحریم ایران می کند و قصد دارد با انحراف 

  .با کروناویروس شانه خالی کندحواس مردم، از زیر بار مسؤولیت و ناکارآمدی خود در مبارزه 

به سیاستبازان آمریکا توصیه می کنیم بی درنگ به اتهام پراکنی علیه چین و کشورهای دیگر خاتمه دهند، به مسیر صحیح همکاری 

 .در مقابله با این بیماری بپردازند و در دفاع و حمایت از سالمت و امنیت مردم سراسر جهان مشارکت کنند
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 ین با اقدامات عملی برای تثبیت اقتصاد جهان نقش خود را ایفا می کندچ

GMT+08:00 || 2020-03-30 

21:54:07        cri 
اندازه    لکترونیکیپست ا   چاپ   توصیه کنید

 قلم

مارس، شی جین پینگ رییس جمهور چین زیر باران از بندر جوئو شان شهر نینگ بو در  29فروردین/ حمل،  10بعد از ظهر 

میلیون تن کاال از طریق بندر  120میلیارد و  1میالدی  2019استان جه جیانگ واقع در جنوب شرق چین بازدید کرد. در سال 

سال متوالی در مقام اول جهان قرار داشت. بازدید شی جین پینگ کمتر از سه  11ر و وارد شده و بدین ترتیب جوئو شان صاد

در نشست ویژه سران گروه بیست در عصر « حفاظت از ثبات زنجیره عرضه و زنجیره صنایع جهان»روز پس از طرح پیشنهاد 

ع کروناویروس در سراسر جهان، چین عالمت روشنی درباره مشارکت فروردین از بندر جوئو شان بازدید کرد. با توجه به شیو 7

  .در حفاظت از ثبات زنجیره عرضه و زنجیره صنایع جهان صادر کرد

بندر و فعالیت آن نشانه توسعه اقتصاد است و در زمینه حفاظت از ثبات زنجیره عرضه و زنجیره صنایع جهان نقش مهمی ایفا 

بندر  10بندر چین در میان  7های تجارت خارجی چین از طریق بندرها وارد و صادر می شود. درصد کاال 90می کند. بیش از 

بزرگ جهان با بیشترین ظرفیت گردش کاال و کانتینر جهان است. حجم باراندازی و بارگذاری کاال در بندر جوئو شان شهر نینگ 

درصد حجم سال گذشته  98میلیون تن رسید که بیش از  163بو که شی جین پینگ از آن بازدید کرد، در دو ماه اول امسال به 

  .است. فعالیت چین در راستای تثبیت اقتصاد جهان است

فروردین با برگزاری نشستی درباره اوضاع کنونی اقتصاد ضمن تصمیم گیری  8دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمنویست چین 

مکاری اقتصادی و تجاری بین المللی و تسریع ساخت و ساز سامانه زنجیره درباره احیای تولید و افزایش حرکت بازار بر افزایش ه

  .تأمین و ترابری بین المللی و تضمین حرکت روان بین المللی کاالها تاکید کرد

شی جین پینگ در نشست سران ویدیویی گروه بیست گفت: چین عرضه کاال از جمله مواد خام دارو و ضروریات زندگی و لوازم 

  .و مهار کروناویروس به بازارهای جهان را افزایش خواهد دادپیشگیری 

طی روزهای اخیر، تیمهای پزشکی چین به همراه لوازم و تجهیزات مورد نیاز با هواپیمای اختصاصی به الئوس، پاکستان و 

و چین ایجاد خواهد شد و میلیارد ماسک از چین سفارش داد و پلی هوایی بین فرانسه  1انگلستان رفتند. وزارت بهداشت فرانسه 

  .هواپیما برای حمل و نقل این ماسکها پرواز می کند 4هر هفته 

«. حاال زمان همبستگی است نه رویارویی»همانطور که گوترش دبیر کل سازمان ملل در نامه خود به رهبران گروه بیست نوشت، 

  .ر بپردازدجامعه جهانی برای منافع مشترک انسان باید به همکاری عملی و نزدیکت

********* 

 

 ترامپ: نخستین هواپیمای حامل تجهیزات پزشکی روسیه به آمریکا ارسال شد

 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه10:11 31.03.2020

 

 .یاالت متحده به خبر دادرئیس جمهور آمریکا از ارسال نخستین هواپیمای حامل محموله های پزشکی روسیه به ا

در امر  رئیس جمهور آمریكا در صحبت با خبرنگاران از کمک روسیه و چین به کشورش دونالد ترامپبه گزارش اسپوتنیک،  

 مبارزه با ویروس کرونا خبر داد و گفت: نخستین هواپیمای روسی حامل کمک های پزشکی به آمریکا ارسال گردیده است.
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رئیس جمهور آمریکا ابراز داشت: " من بسیار خوشحال هستم...فکر می کنم ما باالخره قوی تر خواهیم شد... ما چیزهای زیادی 

ما با بسیاری از کشورها روابط عالی داریم.چین چیزی های برای ما ارسال نموده...همه چیز عالی باید بگویم که  یاد گرفته ایم. 

بود، روسیه هواپیمای بسیار بزرگ و پر از وسایل پزشکی برای ما ارسال کرده... بسیار خوب بود. کشورهای دیگر نیز وسایل 

 عجب کردم. "زیادی برای آمریکا کمک نموده ارسال کردند ، من با خوشحالی ت

ای در کاخ سفید در جلسه ویژه که در مورد کرونا ویروس برگزار شد، ابراز داشته است. دونالد ترامپ این اظهارات را در بیانیه 

 جزئیاتی بیشتر دراین خصوص ارائه نکرد.  ترامپ 

نفر  126هزار و  3نفر عبور کرده و به هزار  3منابع آمریکایی اعالم کردند تعداد قربانیان ویروس کرونا در این کشور از مرز  

 نفر رسیده است. 665هزار و  162افزایش یافت. تعداد کل مبتالیان به کرونا در آمریکا به 

و روسیه دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین توافق كردند تا یک کارزار بین المللی را برای از بین  آمریكاپیش ازاین، روسای جمهور 

 بردن ویروس و احیای اقتصاد جهانی انجام دهند.

فنی ای کاخ کرملین درباره گفتگوی تلفنی پوتین و ترامپ منتشر کرده، دو طرف در این گفتگوی تلای که دفتر رسانهبر اساس بیانیه

مراتب نگرانی خود را از گسترش ویروس کرونا در جهان ابراز داشته و یکدیگر را در جریان آخرین اقدامات انجام شده ]از سوی 

 دو کشور[ برای مهار این تهدید جهانی قرار دادند.

******** 

 

 کشف منشاء اصلی انتقال ویروس کرونا به انسان

David BrossardFlickr / ©  

 جهان

 دریافت لینک کوتاه13:37 30.03.2020

 

 .ه اندها را شناسایی کردو انتقال ویروس کرونا به انسان COVID-19 محققان به تازگی عامل جدید ابتال به

محققان آمریکایی اعالم نمودند که مواردی از ابتال  Journal of Proteome Researchبه گزارش اسپوتنیک، به نقل از 

شوند، گزارش شده است. همچنین محققان دارکه به چین قاچاق میخوار های فلسها یا مورچهدر پانگولین SARS-CoV-2 به 

های مرتبط های مربوط به پانگولین، متعلق به دو زیرشاخه از کرونا ویروسروناویروسدریافتند که ترتیب توالی متاژنومی ک

 است. SARS-CoV-2 با 

ها ها به پانگولین انتقال پیدا کرده و در پانگولیناز خفاش COVID-19در واقع دانشمندان بر این باورند که ویروس عامل بیماری 

 است. ده و به انسان انتقال یافتهتکامل پیدا کر

 اند.های آلوده به ویروس از مالزی به چین قاچاق شدهبرخی منابع بر این باورند که پانگولین

که اکنون در جهان شیوع پیدا کرده،   SARS-CoV-2 ها با کشف چندین ردیف مشترک بین کرونا ویروس پانگولین و شباهت آن

های جدید به عنوان میزبان احتمالی در نظر گرفته شوند و برای ها باید در شیوع کرونا ویروسحاکی از آن است که پانگولین

 های پولک دار جلوگیری شود.پیشگیری از انتقال ویروس کرونا باید از قاچاق و فروش مورچه خوار

نوران دار جانوری بومی شرق آسیا است گرچه دو گونه ساکن آفریقا هم دارد. پانگولین در فهرست جاخوار فلسانگولین یا مورچه

 شود.در معرض انقراض دارد که خرید و فروش آنها قاچاق است اما هم خرید و فروش و هم خورده می

********* 

 ناو هواپیمابر روزولت آمریکا گرفتار کرونا شده است

 1/4/2020 
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کرده و گفته پس از  خدمه در گوآم پهلو گرفته از واشنگتن درخواست کمک ۴۰۰۰ناخدای ناو هواپیمابر روزولت آمریکا که با 

  .پیکر نظامی گسترده شودگیری به سرعت در این کشتی غولملوان این ناو، بیم آن دارد که همه ۱۰۰مثبت شدن تست حدود 

ناخدا برت کروزیر در نامه ای به پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا پیشنهاد داده که کل ملوانان و خدمه این ناو قرنطینه شوند و تاکید 

 ".ما در حال جنگ نیستیم و نیازی نیست که ملوانان من بمیرندکرده: "

نامه این فرمانده ارتش آمریکا نخستین بار در نشریه سانفرانسیسکو کرونیکل منتشر شد و سپس سایر رسانه های آمریکا صحت 

 .آن را تایید کردند

لوانان ناو هواپیمابر تئودور روزولت مثبت بوده نفر از م ۱۰۰این نشریه آمریکایی گزارش کرده که نتایج تست کرونای دست کم 

 .است

گیری در این کشتی جنگی قابل کنترل نیست و هم اکنون "با شتاب و تصاعدی" ناخدا کروزیر در نامه خود به پنتاگون نوشته همه

 .در حال گسترش است

روزانه ملوانان که در حال انجام وظایف  هایبه گفته او مشخصات فیزیکی عرشه و فضای داخلی این ناو و شرایط ویژه فعالیت

دهد و به همین علت شکستن حلقه انتقال بین فردی ویروس نظامی روزانه هستند اجازه فاصله گذاری فیزیکی میان آنها را نمی

  .کرونا را "بسیار بسیار مشکل" کرده است

ینه کردن آنها دست کم برای دو هفته در یک منطقه مشخص، ای و قرنطکاپیتان کروزیر نوشته پیاده کردن اکثر ملوانان این ناو هسته

  .ملوان و خدمه ناو روزولت خواهد بود ۴۰۰۰ای" برای مهار شیوع کرونا در میان احتماال "راه حل فوق العاده

 ".او افزدوه: "این یک اقدام ضروری است

فته: "همه اقدامات ضروری برای اطمینان از بهداشت گوی نیروهای دریایی آمریکا به رویترز گدر واکنش به این گزارش یک سخن

 ."و سالمت خدمه ناو تئودور روزولت فورا در حال انجام است

  .جنوبی استناو هواپیمابر روزولت هم اکنون در سواحل گوآم در دریای فیلیپین و واقع در آبهای جنوب ژاپن و کره

نفر فراتر رفت  ۳۴۰۰در آمریکا از  ۱۹-شمار قربانیان بیماری کووید مارس، همزمان با انتشار این گزارش، ۳۱شنبه، روز سه

هزار نفر رسیده  ۱۷۵تا این کشور به این لحاظ از چین فراتر برود. شما مبتالیان به ویروس کرونا هم اکنون در آمریکا به بیش از 

  .که برابر مجموع مبتالیان در چین و اسپانیا است

********* 

 

 تالش آمریکا در مقصر شمردن چین در مبارزه با کرونا ناکام می ماند وزارت خارجه چین:
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مارس در کنفرانس مطبوعاتی در شهر پکن در  31فروردین/ حمل،  12هوا چونگ یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز 

واکنش به تالشهای آمریکا برای شانه خالی کردن از انفعال خود در مبارزه با کروناویروس و اتهام پراکنی علیه چین گفت: 

حمله، مقصر شمردن دیگران و شانه خالی کردن از مسؤولیت، زمان از دست رفته در مقابله با شیوع بیماری  سیاهنمایی دیگران،

  .را جبران نخواهد کرد. کشورهای جهان فقط با تقویت همبستگی و همکاری می توانند هر چه زودتر بر این ویروس غلبه کنند

ستمدار آمریکایی انفعال دولت این کشور در مبارزه با کرونا را فرافکنی برخی رسانه های خارجی اخیرا گزارش دادند که چند سیا

پنهان کردن شمار واقعی مبتالیان و جدیت معضل »کرده و مقصر آن را چین معرفی می کنند و در این راه چین را متهم به 

  .خود را جبران کند« ی درستعدم اطالع رسان»می کنند. برخی سیاستمداران انگلیسی هم مدعی شدند که چین باید « ویروس

شیوع کروناویروس آینه ای شد که در آن نیک و شر »هوا چوانگ یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در باره این اخبار گفت: 

اخالق و رفتار آدمها را منعکس می کند. ویروس مرز نمی شناسد، باور و نژاد و قوم نیز نمی شناسد. امیدواریم این شخصیتهای 

وانند مثل حزب کمونیست و دولت چین، قبل از هر چیز امنیت جان مردم را در اولویت قرار دهند و در واقع با کنار سیاسی بت

  .گذاشتن تعصب و غرور سیاسی، حواس خود را به آغاز همکاری بین المللی و مقابله مشترک با بیماری متمرکز کنند

 ً  و به موقع اطالعات خود درباره کروناویروس را با آمریکا به اشتراک هوا چون یینگ گفت: چین از سوم ژانویه سال جاری رسما

گذاشته است. در هفتم ژانویه، مرکز پیشگیری و مهار بیماری آمریکا و سفارت آمریکا در چین نسبت به سفر شهروندان این کشور 

ده و در دوم فوریه مرزهای خود را به ژانویه آمریکا کنسولگریش را در وو هان تعطیل کر 25به وو هان هشدار داده اند. در 

  .روز پیش از آن به چین سفر کرده بودند، بسته است 14روی همه شهروندان چینی و خارجیانی که ظرف 

وی افزود: تالشهای چین برای مقابله با کروناویروس، الگویی برای جهانیان ایجاد کرد و زمان باازشی نیز برای همه خرید. اما 

واقع این زمان را که به قیمتی گزاف برای مردم چین تمام شد آیا به غنیمت شمردند و از آن درست استفاده  برخی کشورها در

کردند؟ خودشان هم جواب این سؤال را می دانند، ملتشان هم. روزها می گذرد و امریکا هنوز سرگرم انتقاد و اتهام پراکنی علیه 

شرم نمی کنند؟ این افراد در تالشند اتهام فوق العاده و بی نظیری علیه چین بتراشند تا  چین است. آیا این افراد خودشان دقیقاً از آن

  .بتوانند شانه از مسؤولیت خود خالی کنند، ولی چنین کارهایی جواب نخواهد داد

********* 

 

 'شیوع کرونا 'بزرگترین آزمون از زمان جنگ جهانی دوم است

 1  1399فروردین  13 - 2020آوریل 

. 

 آنتونیو گوترش: جهان نیازمند همبستگی است

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اخطار داده است که شیوع ویروس کرونا بزرگترین چالش بشر از زمان جنگ جهانی 

 .دوم است

 ".او گفت این همه گیری می تواند باعث رکودی شود که "همانند آن در دوره اخیر دیده نشده

 .یان انتشار گزارش سازمان ملل درباره پیامدهای اجتماعی اقتصادی بالقوه شیوع بیماری صحبت می کردآقای گوترش در جر



287 
 

 .هزار نفر هم جان خود را از دست داده اند ۴۱هزار نفر نزدیک شده و بیش از  ۸۵۰آمار بیماران در اطراف جهان اکنون به 

تر از آمار مرگ در چین است که محل شیوع اولیه بیماری در اواخر نفر فراتر رفته که باال ۳۶۰۰در آمریکا آمار قربانیان از 

 .سال گذشته بود

 .هزار نفر هم در این کشور به ویروس کرونا آلوده شده اند ۱۸۱براساس داده های دانشگاه جانز هاپکیینز آمریکا تاکنون بیش از 

  .ه است که باالترین آمار مرگ در یک روز استساعت اخیر خبر داد ۲۴نفر دیگر در  ۸۴۹در همین حال اسپانیا از مرگ 

ساله هم در میان تازه  ۱۳نفر رسیده است. به گفته بیمارستان کینگز کالج تراست یک پسر  ۱۷۸۹در بریتانیا شمار کل قربانیان به 

 .ترین قربانیان است

.  

 برنامه های افزایش آگاهی عمومی در کشورهای مختلف اجرا می شود

 'د جوامعحمله به بنیا'

آقای گوترش که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک صحبت می کرد گفت: "بیماری ویروس جدید کرونا به بنیاد جوامع حمله 

 ".می کند، و به قیمت جان و امرار معاش مردم تمام می شود

 ".ایمبزرگترین آزمونی است که از زمان شکل گیری سازمان ملل متحد با آن روبرو بوده  ۱۹-کووید"

 ".دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار "یک واکنش هماهنگ و فوری بهداشتی برای فرونشاندن شیوع و پایان همه گیری جهانی شد

او کشورهای صنعتی را ترغیب کرد به کشورهای کمتر توسعه یافته یاری برسانند یا به طور بالقوه "با این کابوس روبرو شوند 

 ".بیافتدکه بیماری مثل آتش به خرمن 

  .میلیون نفر در جهان در اثر این بحران کارشان را از دست بدهند ۲۵گزارش سازمان ملل تخمین می زند که تا 

 :تازه ترین تحوالت در جهان

  نفر دیگر خبر داد که بیش از  ۸۳۷که در این شیوع آسیب دیده ترین کشور جهان است، روز سه شنبه از مرگ ایتالیا

مورد  ۲۱۰۷نفر رساند. آمار ابتال هم  ۱۲۴۲۸دوشنبه بود و آمار کل قربانیان این کشور را به نفری روز  ۸۱۲آمار 

 .مورد بیش از یک روز قبل اما کمتر از مدت مشابه یک هفته پیش بود ۴۵۹باال رفت که آن هم 

  ر می رساند. نف ۳۵۲۳ساعت گذشته خبر داد که شمار کل درگذشتگان را به  ۲۴نفر دیگر در  ۴۹۹از مرگ فرانسه

 .این باالترین آمار روزانه در فرانسه از زمان شروع انتشار بیماری است

  جان خود را از دست داد. تصور می شود او جوانترین قربانی بیماری در اروپا باشد. بلژیک ساله در  ۱۲یک دختر

 .نفر در این شیوع بوده است ۷۰۵بلژیک در مجموع شاهد مرگ 

  جموعه قوانینی را وضع کرده اند که از جمله حکم هفت سال زندان را برای نقض جدی مقررات قانونگذاران مروسیه در

 .قرنطینه در نظر می گیرد
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  مقام ها در جستجوی صدها نفری هستند که در یک رویداد مذهبی در پایتخت شرکت کردند، رویدادی که سرمنشاء هند در

 .پیدایش خوشه هایی از بیماری است

  هشدار داده می شود که شیوع یک بمب ساعتی برای این منطقه بی ثبات است، خاورمیانهدر. 

********* 

 

 ها: مرگ ناشی از کروناویروس در ووهان به مراتب بیشتر از آمار حکومت چین است چینی

  ۱۳۹۹, ۱۲حمل 

 

 

لغو کردند، شماری از باشندگان در حالیکه مقامات در چین پس از دو ماه قرنطین شهر ووهان مرکز والیت هوبی آن کشور را 

  .این شهر از آمار بسیار بلند مرگ و میر ناشی از کروناویروس در آن شهر حکایت دارند

هزار نفر در اثر ابتال به کروناویروس در آن شهر  ۴۰رادیو آسیای آزاد از قول باشندگان ووهان گزارش داده است که بیش از 

  .نفر گزارش داده است ۲۵۰۰ان مرگ و میر ناشی از کروناویروس را در ووهان تلف شده اند، حاالنکه حکومت چین میز

کروناویروس در ماه دسمبر سال گذشته از ووهان منشا گرفت و به سرعت در سرتاسر جهان گسترش یافت. شمار مبتالیان این 

 .نفر رسیده بود ۴۰۷۰۰بیش از  هزار نفر و مرگ و میر ناشی از آن به ۸۲۶مارچ به  ۳۱ویروس در جهان تا روز سه شنبه 

های آنان نفر را به خانواده ۵۰۰از هفتۀ گذشته به اینسو هفت مرکز امور درگذشتگان در ووهان روزانه خاکستر اجساد حدود 

  .اندجان باخته ۱۹رسد در این شهر تعداد بیشتر از آنچه گزارش شده است در اثر ابتال به کوویداند که به نظر میتحویل داده

یک ساکن ووهان به رادیو آسیای آزاد که مانند صدای امریکا زیر چتر ادارۀ رسانۀ جهانی ایاالت متحده نشرات دارد، آمار ارایه 

ها در آن شهر مرتب در حال کار سوزخانهشده از سوی حکومت چین را "نادرست" خوانده و گفته است که در چند ماه اخیر مرده

  .اندبوده

کوزه  ۳۵۰۰های اجتماعی حاکی از آن است که هر هفت مرکز امور درگذشتگان در ووهان، روزانه ی شبکههابرخی از پست

  .دهندهای شان تحویل میخاکستر افرادی را که اجساد آنان سوزانده شده است، به خانواده

هزار نفر پیش  ۴۰این شهر بیش از  یک شهروند دیگر والیت هوبی به رادیو آسیای آزاد گفته است که بیشتر مردم معتقدند که در

 .جان باخته اند ۱۹-از قرنطین و در هنگام قرنطین، در اثر بیماری کووید

********* 

 

 شدند  رانیا هیواشنگتن عل یهامیتحر قیخواستار تعل کایعضو کنگره آمر ۳۲

  09:31 - 1399فروردین  13چهارشنبه 
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 شدند.  رانیا هیمتحده عل االتیا یاعمال یهامیتحر قیخواستار تعل یادر نامه کایعضو کنگره آمر ۳۲

 

 کایآمر - العالم

 کایبه مقامات ارشد دولت آمر یادر نامه ییکایگذار آمرقانون ۳۰از  شینوشت که ب یاختصاص یپست در خبر توننگیهاف وبگاه

 .شودیکرونا م روسیگسترده و وعیبا ش رانیامانع مقابله  هامیتحر نیشدند و ادعا کردند که ا کایآمر یهامیخواستار لغو تحر

امور خارجه و  ریپمپئو، وز کیاست خطاب به ما دهیرس نگتونیبه رصد وبگاه هاف یاز انتشار عموم شینامه نامه کنگره که پ نیا

 نوشته است. کایآمر یدارخزانه ریوز ن،یمنوچ ونیاست

 یوارن و اد مارک زابتیسندرز، ال یبرن ،یعمر، باربارا ل لهانیورتز، اک ایبه الکساندر توانینامه م نیا یامضاکنندگان اصل از

 اشاره کرد.

بلکه  رانیرا نه تنها به ملت ا یجد یبیشود ممکن است آس ترنیسهمگ رانیبحران در ا نیا میبگذار کهنینامه آمده است: ا نیا در

 و تمام مردم جهان وارد کند. کایبه ملت آمر

 یرسانکمک رانیرا کاهش داده و به ا هامیتحر ۲۰۰۳اند که جورج بوش در زمان زلزله بم در سال وردهآ نینامه همچن نیا در

 کرده است.

به  یبه طور کل تواندیشود که م یسد راه اقدامات دینبا گرانیو د رانینامه آمده است: اختالفات گسترده ما به دولت ا نیادامه ا در

 ک کند.کم یریگهمه نیدر ا گناهیمردم ب

و صادرات  یبانک یهابخش ،یمدن عیاز جمله صنا رانیاز اقتصاد ا یبزرگ یهاکه بخش ییهامیذکر شده تحر نینامه همچن نیا در

اند، نکرده دییبحران را تا نیعبور از ا یکه مختصصان سازمان بهداشت جهان یتا زمان دیبا شوندیرا شامل م یاسالم یجمهور ینفت

 برداشته شود.

 شد. رانیا هیعل کایآمر یهامیخواستار رفع تحر نیخطاب به پمپئو و منوچ یتییدر تو زیسندرز ن یبرن سنا،یزارش اگ به

نسبت به  شیهااستیدر س کایمواضع آمر رییکه در خصوص تغ یدر پاسخ به سوال خبرنگار کایامور خارجه آمر ریوز نیچنهم

 نظرند". دیابل تجدق هااستیپاسخ داده بود که " س دیپرسیم رانیا

 سنایا

********* 

 

 اهدا کرد  رانیبه ا یمارستانیب یپسماندها یدستگاه امحا کی نیچ

  14:47 - 1399فروردین  13چهارشنبه  
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 یامحا تیبا قابل یمارستانیب یروزانه پسماندها یدستگاه مخصوص امحا کیهزار ماسک و  ۴۰۰ یدر پکن از اهدا رانیا ریسف

 خبر داد.  نیچ ستیز طیوزارت مح یاز سو یمارستانیب یونده تن زباله عف

 

 ایآس - العالم

که با وزارت  یدر تعامل»نوشت:  ترشیدر پکن امروز )چهارشنبه( در صفحه توئ رانیا یاسالم یجمهور ریکشاورززاده سف محمد

به  یمارستانیب یپسماندها یادستگاه مخصوص امح کیچهار صد هزار ماسک،  یآنها عالوه بر اهدا میداشت نیچ ستیز طیمح

 «را به کشورمان اهدا کردند. وروی ونیلیم کی یبیارزش تقر

 «اشعه را دارد. شرفتهیپ یبا تکنولوژ یمارستانیب یده تن زباله عفون یامحا تیدستگاه روزانه قابل نیا»افزود:  یو

********* 

 

 ندارد نماینده سازمان جهانی بهداشت: در تاجیکستان ویروس کرونا وجود

 جهان

 دریافت لینک کوتاه16:33 01.04.2020

  :موضوع

 )770 (ویروس کرونا در جهان 

 

تاجیکستان به طور رسمی اعالم کرد در این کشور کروناویروس وجود  خانم گالینا پرفیلیوا نماینده سازمان جهانی بهداشت در

 .ندارد اما از تاجیک ها خواست بهداشت را حفظ کرده و از بازدید از اماکن شلوغ خودداری کنند

د می کنیم که ما تأیی به گزارش اسپوتنیک، خانم پرفیلیوا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دولتی تاجیکستان گفت: "طبق آمار رسمی 

را انجام می دهد از نزدیک همکاری می کنیم ، حتی یک مورد مثبت تست کرونا در  کروناچون در آنجا با آزمایشگاهی که تست 

 تاجیکستان وجود نداشته است."

ه وی ، در حال حاضر تمام دنیا در حال مبارزه با نوع جدید ویروس کرونا هستند و تقریباً در همه کشورها موارد ابتال به به گفت

کشور مبتال در منطقه هستند که هیچ موردی از  53این بیماری مشاهده می شود. اما تاجیکستان و ترکمنستان تنها کشورها در بین 

کرونا در جمهوری تاجیکستان انجام شده است و همه  تست  700نشده است. تا به امروز ، بیش از  ابتال به کرونا در آنجا گزارش

 نتایج منفی بوده است.

وی گفت: "وزارت بهداشت تاجیکستان با تمام وجود تالش می کند تا از ورود ویروس کرونا جلوگیری کند و اگر همه تالش خود 

 از سایر کشورها خوشبخت تر باشیم."را برای این کار انجام دهند ، شاید ما 

( می تواند به این تست ها اعتماد WHOبه گفته وی ، برای اینکه به طور رسمی اطمینان داشته باشیم که سازمان جهانی بهداشت)

پرفیلیوا مواد الزم را برای تأیید این موارد منفی به مسکو و لندن ارسال کردند.  WHOکند ، وزارت بهداشت تاجیکستان به همراه 

گفت: "همه مطالعات مكرر در مورد نتایج منفی تست در تاجیكستان نیز نتیجه منفی داشته است . یعنی تأیید شد كه یک مطالعه 

 كیفی در تاجیكستان انجام شده است و هیچ مورد رسمی ابتال به کرونا در این كشور وجود ندارد."

اما فقط افراد دارای  اجیکستان تعداد کافی کیت تشخیص کرونا وجود دارد نماینده سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرد: در ت

کرونا آزمایش و  مورد آزمایش قرار می گیرند. "در ماه فوریه ، اولین عالئم مشکوک  WHOعالئم مربوطه مطابق توصیه های 

را به صورت رایگان و  یص کرونا به فدراسیون روسیه ارسال شد. بعداً ، سرویس فدرال نظارت بهداشتی روسیه دو هزار تشخ

شد و توافق با  سپس هزار مورد دیگر در هفته گذشته به تاجیکستان ارائه داد. هزار سیستم کیت نشخیص نیز از آلمان دریافت 

 کیت ها به تاجیکستان هم حاصل شده است." چین در مورد تحویل این 

( بیماری همه گیر در جهان شده است.. براساس 19ویروس )کووید ـ مارس اعالم کرد نوع جدید کرونا 11سازمان بهداشت جهانی 

هزار نفر جان باخته اند.  36هزار مورد ابتال به این بیماری در جهان ثبت شده و بیش از  750، بیش از  WHOآخرین اطالعات 

شهروند که از خارج به  6،222مارس ، اقدامات قرنطینه ای برای  31به گزارش وزارت بهداشت تاجیکستان ، از اول فوریه تا 

https://ir.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
https://ir.sputniknews.com/iran/202004016178078-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://ir.sputniknews.com/iran/202004016178078-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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نفر هنوز در  4077نفر در تاجیکستان قرنطینه دو هفته ای را سپری کرده و  2145کشور وارد شده بودند ، اعمال گردید .  این 

 قرنطینه هستند.

********** 

 

 ویروس سیاسی در گفتار استیو بنن

GMT+08:00 || 2020-04-01 

19:03:59        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

دیگر خود را در دیدگاه استیو بنن، فعال سیاسی عوامگرا و راستگرای آمریکا اخیرا با سخنانی در راستای سیاهنمایی چین، بار 

جنگ رسانه »عموم مطرح کرده است. او گفت گرچه آمریکا در مسائل بسیاری نیازمند همکاری با چین است اما بین دو کشور دو 

  .در جریان است. او حتی حزب حاکم و دولت چین را تهدیدی برای جهان توصیف کرد« جنگ اقتصادی گرم»و « ای گرم

روس سیاسی دیگریست که اخیرا برخی شخصیتهای بداخالق آمریکا منتشر می کنند. آنها با سوء استفاده این سخنان استیو بنن وی

از موضوع کروناویروس، به سیاهنمایی و حمله به چین می پردازند و سعی می کنند چین را در جهان منزوی کنند و مسؤولیت 

ه گردن چین بیاندازند. استیو بنن از اخراجیهای کاخ سفید، یکی کوتاهیهای کشور خود در مقابله با همه گیری کروناویروس را ب

  .از فعاالن سیاسی بیش فعال در کشورش بوده است

استیو بنن در زمان اشتغال به عنوان مشاور مسائل راهبردی دونالد ترامپ به مواضع سرسختانه اش علیه چین شهره بود. از میان 

« باید به جنگ اقتصادی علیه چین ادامه داد»و « چین مهمترین دشمن آمریکا است»ادعاهای حیرت آور پیشین او می توان به 

اشاره کرد. این فعال سیاسی ضد چین که هرگز افکار دوران جنگ سرد را رها نکرده، پس از اخراج شدن از کاخ سفید نیز به 

ن امید که توجه افکار عمومی را بار دیگر به ادامه می دهد با ای« تهدید بودن چین برای آمریکا»انتشار سخنانش از همان جنس 

  .خود جلب کند و فرصتی برای عرض اندام دوباره بیابد

در پی شیوع کروناویروس، بنن به این خیال که فرصتی بسیار خوبی به دست آورده فوتی دیگر در شعله خودنماییش دمیده است. 

« جنگ بیولوژیک چین»گار یکی از روزنامه های غیرمعتبر به شایعه در این راستا او در یک برنامه رادیویی در گفتگو با خبرن

دامن زد. مصاحبه اخیر او با روزنامه نیویورک تایمز نیز سرشار از این عبارت است که کامال اشتیاق و شور و شوق او را برای 

  .رویارویی چین و آمریکا نشان می دهد

مبتالیان به کرونا را در جهان دارد و مردم کشورش در چه بحرانی غرق شده گویا بنن نمی داند آمریکا در حال حاضر بیشترین 

اند و تا چه اندازه به کمک دیگر کشورها نیازمندند؟ در این مقطع حساس، او که بر موضع ضد چینی خود و نشر افکار جنگ 

شتاز در انتشار چنین افکاریست که سردیش اصرار می ورزد، فقط به دنبال پاسخگویی به نیاز معدودی از گروههای ذینفع و پی

فقط به درد همان گروهها می خورد و از این راه تالش می کند سرمایه سیاسی هم برای خود دست و پا کند. اما در شرایط کنونی، 

  .این اندیشه و گفتار و کردار ناشایست و دیوانه برای جامعه آمریکا بسیار خطرناک خواهد بود
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هزار نفر در آن کشور بر اثر  200تا  100بیماریهای عفونی دولت فدرال آمریکا پیشبینی کرده است  آنتونی فاوچی سرکارشناس

  .ابتالء به کرونا جان خود را از دست خواهند داد و میلیونها نفر به این بیماری مبتال خواهند شد

د می کنند. اما گفتار غیرانسانی استیو بنن نه از این رو بسیاری از روشنفکران در آمریکا بر همکاری بیشتر آمریکا با چین تاکی

تنها به همکاری چین و آمریکا در مقابله با کرونا آسیب وارد می کند بلکه امنیت جانی آمریکاییها را نیز به صورت جدی به خطر 

  .خواهد انداخت

و نهایتا به منافع خود آمریکا آسیب  از لحاظ دورنگری و دوراندیشی نیز این کار چشم انداز روابط دوجانبه را مبهمتر می کند

 .خواهد رساند. این نکته قابل مالحظه ای برای کل جامعه آمریکا به شمار می رود

********** 

 

 است؟!  یترامِپ قاتل، واقع هیگر نیا ایآ /لمیف

  21:36 - 1399فروردین  13چهارشنبه  

 

 انداخت!  هیکشور را به گر نیجمهور ا سیرئ کا،یدر آمر ییو فوت شدگان کرونا مارانینابسامان ب تیوضع

 

 کایآمر - العالم

 شهیهم نکهیاشاره کرد و ا دهید ورکیوین نزیالمهرست در محله کوئ مارستانیکه از ب یریبه تصاو ،یسخنران کی یترامپ ط دونالد

که او  یامحله یو آن هم در چند قدم اکینه در آمر افتادهیاتفاق م هانیسرزم گریکه در د دهیدیم ونیزیرا از تلو ییزهایچ نیچن

 در آن بزرگ شده است.

 جا کنند.را جابه هاسهیشده در ک دهیچیآمده بودند تا اجساد پ مارستانیاشاره کرد که مقابل ب یزرداریفر یهاونیبه کام نیهمچن او

 افتاد. هیکه به گر کردیم ریقدت کنندیم تیفعال مارستانیب نیکه در ا یداشت از افراد یسخنران نیا انیدر پا ترامپ

کرونا ناراحت است که روزانه  وعیبه علت ش کایآمده در آمر شیکند که از وضع پ یخود وانمود م هیبا گر یترامپ در حال دونالد

 فعاالنه یاو و مشارکت و همکار میبا دستور مستق گرید یکشورها یو برخ نیفلسط ه،یعراق، سور من،یصدها تن از مردم مظلوم 

 شوند. یم دهیو خون کش اکبه خ کایآمر ینظام یها ستیترور

********* 
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 .شهر خالی در بریتانیا به تصرف بزهای وحشی در آمد. این تصاویر را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید

 

 

******** 

 

 مدت زمان قرنطینه ی الزم برای نابودی کروناویروس چقدر است؟

 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه00:10 02.04.2020

 

محققین آمریکایی مشخص کردند که مردم یک کشور بزرگ چند روز باید در خانه بمانند تا موفق شوند کروناویروس را شکست 

  .دهند

آمریکا بررسی کردند. در این کار تاثیر ایالت  ۵۰کشور و  ۳۶به گزارش اسپوتنیک، محققین آمار شیوع کروناویروس جدید را در 

قرنطینه برای مقابله با بیماری ارزیابی شد. محققین مطمئنند که اگر تنها به رشد مبتالیان و تعداد آنها به طور کل توجه کرد، نمی 

مدت زمان افزایش توان دقیقا پویایی این بیماری را مشخص نمود. بنابراین پارامترهای این بیماری همه گیر ، رشد روزانه و 

 موارد ابتال در نظر گرفته شد.

https://ir.sputniknews.com/world/
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در کشور هر روز پیدا می شود. مدت زمان افزایش  ۱۹کووید رشد روزانه در درصد نشان می دهد که چه مورد جدیدی از ابتال به 

 تعداد روزهایی که برای افزایش تعداد مبتالیان به میزان دوبرابر الزم است.

 نوع از سرعت گسترش بیماری مشخص شد: ۳با توجه به این نتایج 

 روز ۷درصد و زمان افزایش بیش از  ۱۰اعتدال . سرعت رشد پایین تر از 

 روز ۷۰درصد و زمان افزایش بیش از  ۱عت رشد پایین تر از کنترل. سر

 روز ۷۰۰درصد و زمان افزایش بیش از  ۰.۱مقابله. سرعت رشد 

 نتایج اولیه تحقیقات نشان می دهند که کشورهای بزرگ باید به مدت زمان قرنطینه در جدول زیر توجه کنند:

 هفته ۳اعتدال : 

 ماه ۱کنترل: 

 روز ۴۵مقابله : 

********** 

 

 سفیر چین در ایران: تصاویر فروش خفاش مربوط به چین نیست

GMT+08:00 || 2020-04-01 

21:02:47        cri 
اندازه    ونیکیپست الکتر   چاپ   توصیه کنید

 قلم

های غربی درباره ادامه فروش خفاش در چین واکنش نشان داد سفیر چین در کشورمان به تصاویری منتشرشده در بعضی رسانه

  .و گفت این تصاویر متعلق به کشورش نیست

 

  «.در چین نیستاین »سفیر چین در تهران در صفحه توئیتر خود نوشت: « چانگ هوا»به گزارش خبرگزاری تسنیم، 

های غربی از جمله اسکای نیوز های در حال فروش اشاره کرده بود که بعضی رسانهوی در توئیت خود به تصاویری از خفاش

  .مدعی شده بودند مربوط به بازاری در یکی از شهرهای چین است. تصویر منتشرشده مربوط به بازاری در اندونزی است

https://ir.sputniknews.com/world/202004016180861-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF--%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF/
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منظور تکمیل ممنوعیت تجارت غیرقانونی و خوردن حیوانات وحشی دگان خلق چین ماه قبل طرحی بهکمیته دایمی مجلس ملی نماین

  .را به تصویب رساند

ونقل و خوردن حیوانات وحشی، اعم از آن که در حیات وحش طبق این مصوبه جدید نهاد قانونگذار چین، شکار، تجارت، حمل

  .رشد کرده یا پرورش شده باشد، ممنوع است

********* 

 

 شانزده پزشک و پرستار در هرات کرونا گرفتند

   

  پرینت  منبع:  162857کد خبر:  ۱۳۹۹/۱/۱۳    ۲۰:۱۰   تاریخ انتشار:

کنند که شانزده تن از پزشکان و پرستاران در این والیت به بیماری کووید نوزده مبتال های بهداشتی والیت هرات، تأیید میمقام

 اند.شده

 اندگویند که این پزشکان و پرستاران هنگامی درمان بیماران کووید نزده به این بیماری مبتال شدهها میماین مقا

گوید که شماری از این پزشکان و پرستاران در به گزارش طلوع، محمد عارف جاللی، سرطبیب شفاخانۀ حوزوی هرات می

  زیر درمان هستند. اند و برخی دیگر شان در شفاخانهانزوای خانگی قرار گرفته

  

شماری از پزشکان در هرات، علت مبتالشدن همکاران شان را به بیماری کووید نوزده، نبود امکانات ایمنی در شفاخانۀ ویژه 

  دانند.بیماران کووید نوزده در این والیت می

د، به بیماری کووید نزده مبتال کردناز همکاران ما شش نفر که در بخش اطفال کار می»فریبا امیری، پزشک در هرات گفت: 

هستند که در بخش تجرید شفاخنه بستر استند. امکانات ما زیر صفر است و تمام امکاناتی را که ما درایم تنها دستکش و ماسک 

 «است.

 

اجعه بار شماری از نمایندگان هرات در شورای ملی و شورای والیتی، مبتال شدن پزشکان و پرستاران را به بیماری کووید نزده ف

 دانند.می

مصیب بسیار کالن خواهد شد اگر پزشکان ما مصاب به »سید عظیم کبرزانی، نمایندۀ هرات در مجلس نمایندگان بیان داشت: 

  «بیماری شوند و اکنون مهم است که اولویت به حراست از پزشکان باشد.

 

رمندان این شفاخانه که شامل پزشکان، پرستاران و دیگر های مسؤوالن شفاخانۀ حوزوی هرات، بیش از صد تن از کابربنیاد گفته



296 
 

های این کارمندان در آزمایشگاه این شفاخانه زیر شوند مشکوک به داشتن ویروس کرونا هستند. به گفتۀ آنان، آزمایشکارمندان می

 بیماری کوید نوزده هستند.بررسی استند و در روزهای آینده مشخص خواهد شد که چه شمار از این کارمندان بهداشتی دچار به 

*********** 

 

 های ایران به علت کرونا شدجو بایدن خواستار تخفیف تحریم

 3/4/2020 

 

 جو بایدن معاون باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا بود 

، گفته از نظر او باید جمهوری آمریکاجو بایدن، نامزد اصلی حزب دموکرات برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات آتی ریاست

  .های انسان دوستانه به این کشور در میانه بحران کرونا، تخفیف یابدهای اقتصادی ایران با هدف کمکتحریم

ای که روز پنجشنبه، دوم آوریل، منتشر کرده گفته: "در هنگام یک بحران جهانی، آمریکا باید جلودار باشد. ما باید او در بیانیه

ایم. و اکنون در میانه این اپیدمی کنیم. این خصلتی است که ما همیشه داشتهدیدگان دست یاری دراز میکه به آسیب اولین کسی باشیم

های شناسد، آمریکا باید همزمان با الویت بخشیدن به سالمتی و بهداشت مردم آمریکا، برای برداشتن گامبار که حد و مرز نمیمرگ

 ".پیش قدم شود -از جمله ایران  -از این ویروس دیده کمکی به جوامع بیشتر آسیب

کاری و سال معاون او بود در این بیانیه تصریح کرده که از پنهان ۸جو بایدن که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما برای 

همه از آمریکا اهمال حکومت ایران که منجر به گسترش و شیوع بیشتر ویروس کرونا در این کشور شده مطلع است اما با این 

 .دوستانه پایبند بماندرود که در این شرایط سخت به اصول انسانانتظار می

هایی که دولت آمریکا در حال حاضر به ایران پیشنهاد کرده ناکافی است و باید با این پشتوانه باشد که آمریکا او گفته: "میزان کمک

شود. هر قدر هم که با دولت ایران و افزودن بر این فاجعه انسانی نمیتر شدن بحران کرونا ها( موجب وخیمیقین یابد )تحریم

  ."اختالف عمیق داشته باشیم، چنین رویکردی هم درست و هم انسانی است

 ".او افزوده: "برای متوقف کردن موثر این اپیدمی همه کشورهای جهان باید در کنار هم و با هم اقدام کنند

گیری برجام بود بارها از دونالد ترامپ به علت ریاست جمهوری در جریان مذاکرات و شکلجو بایدن که در دوران معاونت 

خروج از این توافق انتقاد کرده و گفته این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا یک "فاجعه خودساخته" است که نه تنها به توافق بهتری 

د قرار داده است و زمینه رویارویی نظامی میان دو کشور را هم ای خوختم نشده بلکه ایران را در آستانه بازگشت به برنامه هسته

  .پدید آمده است

های رحمی در ممانعت از کمکای ایران را با بیاو اکنون تاکید کرده دولت آقای ترامپ نباید ناکامی خود در مقابله با برنامه هسته

 .تر" کنددوستانه به تهران در میانه بحران کرونا، قضیه را "بغرنجانسان

******** 
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 شوند؟ها عوض میماسک بزنیم یا نه؟ توصیه

 سی بیبی-دیوید شوکمن سردبیر علمی

 3/4/2020 

 

 

 آیا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بهتر است از ماسک استفاده کنیم؟

 اند. گروهی از کارشناسان و مشاوران سازمان بهداشت جهانی به ارزیابی و بررسی این موضوع پرداخته

تواند آلوده کند. کارشناسان سازمان متر را می ۸متر و عطسه تا  ۶ریکا دریافته است که ذرات ناشی از سرفه تا تحقیقی در آم

 شد، پراکنده شود. تواند بیشتر ازحدی که پیش از این تصور میکنند که آیا ویروس میبهداشت این موضوع را ارزیابی می

های جدید در مورد استفاده از گفت که تحقیقات تازه ممکن است باعث توصیهسی بیسرپرست این گروه، پروفسور هیمن، به بی

 ماسک شود.

دهد:"سازمان بهداشت جهانی با توجه به شواهد و تحقیقات جدید، در این مورد رئیس پیشین سازمان بهداشت جهانی توضیح می

 و میزان استفاده از ماسک به وجود آمده است".  کند تا دریابد آیا نیازی به تغییر روش در چگونگیدوباره بحث و بررسی می

 توصیهٔ فعلی چیست؟ 

متر  ۱کند حداقل کند از هر کس که سرفه یا عطسه میسازمان بهداشت جهانی برای جلوگیری از گسترش بیماری توصیه می

 فاصله بگیرید. 

 ستفاده کنند. های بیماری دارند از ماسک اکند کسانی که بیمار هستند یا نشانهو توصیه می

کنند، از اما توصیه کرده است افراد سالم فقط در صورتی که نگران ابتالی احتمالی دیگران هستند یا خودشان سرفه و عطسه می

 ماسک استفاده کنند. 

 

 شوند. شد پراکنده میتحقیق جدید نشان داده است ذرات ناشی از سرفه و عطسه خیلی بیشتر از آنچه تصور می 
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انداختن صحیح ماسک مفید  ها و استفادهٔ صحیح و دورشود که استفاده از ماسک فقط همراه با شستن مرتب دستتأکید می چنینهم

 و مؤثر است. 

 متر باشد.  ۲گیری اجتماعی میان افراد باید حداقلکند که فاصلههای دیگر از جمله ایاالت متحده، توصیه میبریتانیا، همراه با کشور

 تواند از طریق ذرات مایع موجود در عطسه و سرفه منتقل شود. دهد ویروس میر مبنای شواهدی است که نشان میاین توصیه ب

شوند یا در اطراف فردی که آنها را پراکنده کرده است، روی زمین با در نظر گرفتن این نکته که بیشتر این ذرات بخار و محو می

 افتند. می

 

 

 وید؟گنتیجٔه پژوهش جدید چه می

های سرعت و حسگرهای پرتی، در شهر کمبریج ایاالت متحده با استفاده از دوربینآیپژوهشگران مؤسسهٔ فناوری ماساچوست، ام

 دهد. قوی به طور دقیق دریافتند که در هر بار عطسه یا سرفه چه روی می

های مختلف است و که حاوی ذرات مایع در اندازه شودآنها دریافتند که در هر بار بازدم، ابری کوچک و سریع از گاز آزاد می

 توانند تا فاصلهٔ زیادی منتقل شوند. ترین ذرات موجود در این ابر میکوچک

متر و عطسه که سرعت  ۶تواند این ذرات مایع را تا این تحقیق که در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت، نشان داد که سرفه می

 ر پراکنده کند. مت ۸تواند تا بیشتری دارد می

 های آن چیست؟ پیامد

 گوید که باید به مفهوم فعلی و موجود "فاصلهٔ ایمن" فکر کنیم. تی، میآیکارشناس ارشد این تحقیق، پروفسور لیدیا بورویبا، از ام

لهٔ زیادی پراکنده شود تواند تا فاصدهد:"بازدم انسان، یا عطسه و سرفه ابری از گاز است که سرعت زیادی دارد و میاو ادامه می

 و ذرات و قطراتی به همه اندازه را در محیط اطرافش منتشر کند. 

افتند، مطابقتی با آنچه ما " پس این باور که یک یا دو متر، فاصلهٔ ایمن است و این ذرات در این فاصله به هر حال روی زمین می

 دیم، ندارد". ارزیابی کردیم و اندازه گرفتیم و به طور مستقیم مشاهده کر

 

 پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

 شود ضدعفونی و دوباره استفاده کرد؟های شما؛ آیا ماسک را میکرونا: پاسخ به سوال

Exit player 

 شود ضدعفونی و دوباره استفاده کرد؟های شما؛ آیا ماسک را میکرونا: پاسخ به سوال

 کند؟در توصیه به استفاده از ماسک ایجاد میآیا این یافتهٔ جدید تغییری 
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های بسته که جریان هوای خوبی ندارد، استفاده از ماسک خطر ویژه در محیطهای خاصی، بهبه نظر پروفسور بورویبا در موقعیت

 دهد. ابتال به بیماری را کاهش می

کند که جریان هوای تنفسی آنها به شما نخورد و می برای مثال، وقتی با فردی که مبتال به بیماری است تماس دارید، ماسک کمک

 ها را از صورت و دهان شما دور نگه دارد. انبوهی از ویروس

گیرند چون مصرف جلوی ورود ذرات خیلی ریز موجود در هوا را نمیبارهای نازک و یکگوید:" ماسکپروفسور بورویبا می

گذارند در گیرند و نمیسرعتی از ذرات را میدارند، اما به هر حال جلوی ابر پرپاالیی ندارای هیچ فیلتری نیستند و خاصیت ریز

 هوا پخش شوند". 

 نظر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی چیست؟ 

 

 گوید که الزم است همیشه از ماسک استفاده کنیم.پروفسور هیمن می 

باید در نظر بگیریم و به آن توجه کنیم چون دریافتند که  های دیگر راتی و مؤسسهآیبه نظر پروفسور هیمن، پژوهش جدید ام

 کردیم، پراکنده شوند. توانند تا مسافتی خیلی بیشتر از آنچه فکر میذرات موجود در عطسه و سرفه می

لی بیشتر از آن گیری اجتماعی یا حتی خیگوید که اگر این شواهد تائید شوند " باید بگوییم استفاده از ماسک به اندازٔه فاصلهاو می

 مؤثر است". 

کند که ماسک باید به طور صحیحی استفاده شود، به طوری که بینی را هم بپوشاند و روی بینی محکم شود و وقتی او اضافه می

خود را های توانند از آن عبور کنند. افراد باید با احتیاط آنها را بردارند تا بر اثر تماس با آنها دستشود، ذرات میهم مرطوب می

 آلوده نکنند.

گیریم سیگاری بکشیم با کند که الزم است همیشه از ماسک استفاده کنیم. "نه اینکه ماسک بزنیم و وقتی تصمیم میاو اضافه می

 غذا بخوریم آن را برداریم و بعد دوباره بزنیم، باید تمام مدت آن را بزنیم". 

های واگیردار برای بررسی و ارزیابی این موضوع در چند روز آینده ریاین گروه مشاوران و کارشناسان فنی و راهبردی بیما

 کند. جلسهٔ مجازی خود را برگزار می

های گوید که شواهد زیادی مبنی بر تأثیر گستردٔه استفاده از ماسک خارج از محیطسخنگوی سازمان بهداشت عمومی انگلستان می

 درمانی وجود ندارد. 

صحیح روی صورت قرار گیرد و مرتب عوض شود و با احتیاط برداشته شود و به طور ایمن دور "ماسک صورت باید به طور 

 انداخته شود و همراه با رعایت دیگر دستورات بهداشت جهانی استفاده شود تا مؤثر و مفید باشد". 

روی و اجرای دستورات بهداشتی های طوالنی باعث شده است که پیدهد که استفاده از ماسک در زمانچنین نشان می"تحقیقات هم

 دیگر به مرور در میان افراد کاهش پیدا کند". 

 دهند؟ ها توصیٔه خود در مورد استفاده از ماسک را تغییر میآیا کشور
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 شوداست که ازماسک استفاده می در مناطقی از آسیا مدتی

شود، مرکز کنترل و پیشگیری می از ماسک استفاده میهای عموهاست در مکاندر حالی که در بسیاری از کشورهای آسیایی مدت

 سی، در آمریکا، اکنون در حال بررسی و ارزیابی توصیه به استفادٔه همگانی از ماسک است. دیها، سیبیماری

رار دارند ها هم اصکند و هر کس با پلیس در ارتباط و تماس باشد باید ماسک بزند. فروشگاهدر اتریش، پلیس از ماسک استفاده می

 که مشتریان از ماسک استفاده کنند. 

شود و توصیهٔ جدید سازمان بهداشت جهانی به این دگرگونی تصویری که روزگاری در اروپا بعید و غریب بود حاال همگانی می

 سرعت خواهد بخشید. 

******** 

 

 کروناویروس؛ وزارت صحت از موقف طالبان استقبال کرد 

  ۱۳۹۹, ۱۴حمل 

 

 

ت صحت عامه افغانستان از موقف طالبان مبنی بر توقف جنگ در صورت شیوع کروناویروس در مناطق تحت تسلط شان، وزار

 .استقبال کرد

هللا مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که اگر کروناویروس در مناطق تحت کنترول ذبیح

 .اندشان انتشار یابد، به توقف جنگ آماده 

 .همچنان طالبان گفته اند که در مناطق تحت کنترول شان امنیت کارمندان صحی و امدادرسانان را تامین خواهند کرد
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وحیدهللا مایار، مشاور و سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در واکنش به این موقف گفت: "من منحیث یک افغان از این 

د بود که در تمام افغانستان جنگ را متوقف کنند، جنگ به ما چه داده است که از این کنم؛ اما خوب خواهبسیار زیاد استقبال می

 ."پس بدهد

 .دست شوندآقای مایار از جوانب درگیر خواست که کروناویروس را جدی بگیرند و در مبارزه با این بیماری هم

ایستند، ها در روز بد شانه به شانه همانند برادر میفغاناو افزود: "حاال وقت اتحاد و اتفاق است که به تمام جهان نشان بدهیم که ا

 ."تا در برابر آنجه آفت طبیعی و آنچه آفت انسانی است، باید مجادله کنیم

طالبان پس از آن به توقف جنگ در مناطق تحت کنترول شان در صورت انتشار کروناویروس آمادگی نشان داده اند که سازمان 

 .بس فوری شده استجوانب درگیر خواهان آتش ملل متحد در سطح جهان از

واقعه مثبت کروناویروس را ثبت کرده و از انتشار آن در  ۲۳۹از پنجم حوت سال گذشته تا اکنون وزارت صحت عامه افغانستان 

 .جامعه هشدار داده است

 شده اند که هیچ یک متبالیان به ایران مبتال ۱۹ –تن به بیماری کووید  ۴۱دهد که روز گذشته های تازۀ این وزارت نشان مییافته

 .سفر نکرده اند

********** 

 

 کرونا مبتال شد  یماریبه ب «یجانیالر یعل»

  19:50 - 1399فروردین  14شنبه پنج 

 

 

 

 به کرونا ارائه کرد.  یاسالم یمجلس شورا سییر یدرباره ابتال یحاتیتوض یا هیمجلس در اطالع یعموم روابط

 

 یاسی/ س انری_ ا العالم

 استیر ،یجانیالر یحال جناب آقا یایکه جو یاسالم یمحترم و همکاران در مجلس شورا ندگانینما یبرخ یتماس ها یپ در

 شرح است: نیبد هیاطالع نیمنتشر کرد. متن ا یا هیمجلس اطالع یو روابط عموم یاند، اداره کل فرهنگ دهیمحترم مجلس گرد

 ،یجانیدکتر الر یحال جناب آقا یایکه جو یاسالم یمحترم و همکاران در مجلس شورا نندگاینما یبرخ یتماس ها ی"در پ

عالئم ،  یمجلس، به دنبال بروز برخ استیرساند حسب اطالع واصله از حوزه ر یم یاند، به آگاه دهیمحترم مجلس گرد استیر

 باشند". یو تحت درمان م نهیضر در قرنطمثبت آن در حال حا جهیبه نت جهکرونا به عمل آمد و با تو شیآزما شانیاز ا
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 ملت خانه

******** 

 

 کرونا و بازنگری در اصول سیاست جهانی 

 سیاسی

 دریافت لینک کوتاه (03.04.2020 02:21به روز شده 21:36 02.04.2020)

 

  .گری کنار بروندگرایی، از نظامیشورها باید به نفع انسانگورباچف: در رابطه با شیوع کروناویروس، ک

به گزارش اسپوتنیک، میخائیل گورباچف اولین و آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی اعالم نمود که کشورها باید به بازنگری 

 ایی توجه کنند.گرکنار بروند و به انسان  گریاصول سیاست خارجی در زمان شیوع کروناویروس بپردازند و از نظامی

برای رفع مسائل در بخش آموزش و پرورش و بهداشت و  آور نظامی و خرج آنوی رهبران کشورها را به کاهش مخارج سرسام

درمان، از جمله بیماری ایدز، سل و ویروس جدید فراخواند. به گفته گورباچف، دنیای معاصر به اشکال جدید امنیت نیاز دارد: 

 ها.و حفاظت از محیط زیست و تندرستی انسان تأمین مواد غذایی، آب

العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شود و این جلسه به محض به عقیده من باید مقدمات جلسه فوق»سیاستمدار روسیه گفت:

 «.موضوع باید بازنگری کامل دستور روز جهانی باشد  ثبات در وضعیت کنونی مرتبط با ویروس جدید برگزار شود.

 کروناویروساواسط ماه مارس، گورباچف از رهبران جهان خواست از بروز جنگ جلوگیری کنند و همه با هم به مقابله با 

 بپردازند.

********** 

 

 مسیحیان انجیلی متهم به گسترش کرونا گردیدند

 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه21:02 02.04.2020

 

  .سیحیان انجیلی متهم به گسترش کرونا ویروس در سراسر فرانسه شده اندفرقه م

 

https://ir.sputniknews.com/politics/
https://ir.sputniknews.com/opinion/202003316173909-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://ir.sputniknews.com/opinion/202003316173909-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://af.sputniknews.com/world/
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در شهر مولوها )شمال شرقی فرانسه( فعالیت می کند که  به گزارش اسپوتنیک، روزنامه واشنگتن پست نوشته است که این فرقه 

یروس نیز می باشد که می توانند سراسر هزار عضو دارد. گفته میشود که در میان آنها اشخاص مبتال به کرونا و 2.5در حدود 

 .فرانسه را آلوده به این ویروس کشنده نمایند

 .همچنان تاکید گردیده است که آنها نه تنها ویروس را گسترش داده، بلکه آن را به فرانسه انتقال نموده اند

در سراسر جهان، نه تنها فرانسه،  coronavirus این روزنامه خاطرنشان می کند: کلیساها و عبادت گاه های این فرقه مبتال به

 .بلکه کوریایی جنوبی، ایاالت متحده و هند را مبتال به کرونا ویروس نموده اند

ساکنان کوریایی جنوبی نیز فرقه ای به نام "کلیسای عیسی سینوجا" را متهم کردند که گویا اعضای این فرقه ویروس را در سراسر 

شهرهای مختلف کوریائی  ود که در حدود نصف از اعضأ این نهاد آلوده به کروناویروس به کشور گسترش می دهند. گفته می ش

 .جنوبی آزاد گشت و گذار نموده اند

************ 

 

 

 سال از مرگ کرونا نجات یافت 104پیر مرد 

© Fotolia / Oneinchpunch 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه19:53 02.04.2020

 

 .یک پیر مرد امریکائی مبتال به کرونا ویروس از مرگ حتمی نجات یافت

شده بود، در نیتجه  مبتال کرونا ویروسساله باشنده ایالت اورگان امریکا که به  104به گزارش اسپوتنیک، ویلیم الپسچیس مرد 

 .معالجه، از مرگ حتمی نجات یافت

می باشد و او اولین شهر روند این ایالت می باشد که به مرض  جنگ دوم جهانیگفته می شود که این ویلیم الپسچیس جنگدیده 

 .کرونا ویروس مبتال شده است

 .دختر وی به اسپوتنیک خبر داد که پدرش کامالً از کرونا ویروس عالج یافته است

 ."زنده استوی افزود: "وضع پدرم کامالً خوب است. او بسیار سر

*********** 

 

 

https://af.sputniknews.com/world/
https://af.sputniknews.com/world/202004024930256-%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3/
https://af.sputniknews.com/world/202004024930256-%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3/
https://af.sputniknews.com/photo/201911074149187-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF/
https://af.sputniknews.com/photo/201911074149187-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF/
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 ابتال به ویروس کرونا را ندارند؟ کدام کشورها هنوز هیچ مورد تاییدشده

 3/4/2020 

 

 

 هایش نیز ناچیز استجنوبگان ویروس کرونا ندارد، ولی تعداد انسان 

مکان دیگر در سراسر دنیا هیچ موردی را به  ۴۰کشور و سرزمین راه یافته است، اما حدود  ۱۸۰ویروس کرونا به بیش از 

 اند.صورت رسمی تایید نکرده

شود که تا اول هایی دیده مییست؟ نام هر دو در فهرست کشورها و سرزمینبه نظر شما شباهت جزیره تووالو و ترکمنستان در چ

 ماه آوریل میالدی حتی یک مورد ابتال به ویروس کرونا نیز گزارش نکرده بودند.

کشور و سرزمین دیده شده  ۱۸۰در حداقل  ۱۹-دهد که بیماری کوویدجدیدترین آمار تجمیعی توسط دانشگاه جان هاپکینز نشان می

 و آمار مبتالیان در سراسر دنیا به حدود یک میلیون نفر رسیده است. است

 اند.هزار نفر از مبتالیان نیز بهبود یافته ۲۰۰هزار نفر رسیده است و بیش  ۵۰تعداد جان باختگان نیز به حدود 

 .حداقل به صورت رسمی -اند مکان نیز در سراسر دنیا هیچ مورد ابتالیی گزارش نکرده ۴۰اما حدود 

 جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی ماکائو ساموآی آمریکا

 سودان جنوبی ماالوی جنوبگان

 جزایر اسپراتلی جزایر مارشال بونیر، سینت نوستیشس و سابا

  جزایر سوالبارد و یان ماین میکرونزی جزیره بووه

 تاجیکستان نائورو قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند

 توکالئو وینیو جزیره کریسمس

 تونگا جزیره نورفک جزایر کوکوس

 ترکمنستان کره شمالی اتحاد قمر
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 تووالو پاالئو جزایر کوک

 ای ایاالت متحده آمریکاجزایر کوچک حاشیه کرنجزایر پیت فالکلند

 وانواتو سنت هلن های جنوبی فرانسهسرزمین

  یس و فوتوناجزایر وال سن پیِر و میکلن دونالدجزیره هرد و جزایر مک

 صحرای غربی ساموآ کیریباتی

 یمن جزایر سلیمان لسوتو

 توان این پدیده را توضیح داد؟اما چگونه می

ها مقاصد گردشگری به حساب نشینی هستند که بازدیدکننده زیادی ندارند. البته بعضی از آنها مثل تووالو جوامع جزیرهبیشتر آن

 ی در سراسر جهان جریان گردشگر را متوقف کرده است.های مسافرتآیند، اما محدودیتمی

 

 دولت ترکمنستان استفاده از عبارت "ویروس کرونا" را ممنوع کرده است

 های سیاسی بستهنظام

 تر از این است.های دیگر اما وضعیت پیچیدهدر مکان

 کرونا" را نیز ممنوع کرده است. ترین کشورهای جهان، حتی استفاده از عبارت "ویروسترکمنستان، یکی از استبدادی

ترین کشورهای ها را در پی داشته است. کره شمالی در بین بعضی از آلودههای رسمی کره شمالی نیز شک و تردید خیلیگزارش

 گیری بود.دنیا واقع شده است، از جمله چین که نقطه آغاز این همه

نیز گزارش نکرده است. مراکز بهداشتی و درمانی این کشور به شدت  ۱۹-کره شمالی حتی یک مورد بیماری کووید با این حال،

ها از تاثیر شیوع گسترده این اند و خیلیای آسیب دیدهالمللی ناشی از برنامه هستههای بینبه خاطر سوء مدیریت داخلی و تحریم

 اند.بیماری بر این مراکز ابراز نگرانی کرده
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 را مختل کرده است ۱۹-روند شناسایی موارد ابتال به کوویدجنگ داخلی پنج ساله یمن احتماال 

 جنگ داخلی

 های عجیب یمن است.یکی دیگر از نمونه

ها کار هاست که درگیر جنگ داخلی است و به همین خاطر شناسایی موارد بیماری و ثبت دقیق آنای سالاین کشور خاورمیانه

 سختی است.

مورد ابتال به ویروس کرونا  ۱.۷۰۰جنگد، تا روز اول آوریل بیش از وهای حوثی میعربستان، همسایه یمن، که دارد با نیر

 گزارش کرده بود.

اند که ممکن است به کمبود لوازم تست بعضی از کشورهای آفریقایی نیز تا به امروز هیچ موردی از این بیماری گزارش نکرده

 مربوط باشد.

 به طور کامل از ویروس کرونا عاری بوده است. ای است که با به امروزو جنوبگان تنها قاره

جنوبگان نه تنها از نظر جغرافیایی در انزوای کامل است، بلکه تراکم جمعیتی بسیار کمی هم دارد، چرا که جمعیت انسانی آن به 

 شود.المللی محدود میمراکز تحقیقاتی بین

*********** 

 

  15:54 - 1399فروردین  15جمعه 

 یادیکرونا که به مرگ شمار ز روسیکشور به و نیجمهور ا سییدونالد ترامپ ر یتوجه یم خود را نسبت به بخش کایمردم آمر

 است، نشان دادند.  دهیاز مردم انجام

 

 گوناگون – العالم

 دستمال توالت قرار دادند. یاقدام عکس دونالد ترامپ را بر رو نیدر ا آنان

********* 

 

 نداده است  هامیکاهش تحر یبرا یدرخواست رانیترامپ: ا

  06:28 - 1399فروردین  15جمعه  
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کشور ارسال  نیبه ا یپزشک زاتینداده تا اجازه داده شود تجه هامیکاهش تحر یبرا یدرخواست رانیگفت که ا کایجمهور آمر سیرئ

 شود. 

 

 کایآمر-العالم

 یپزشک زاتینداشته تا اجازه داده شود تجه هامیش تحرکاه یبرا یدرخواست رانیگفت که ا کایجمهور آمر سیرئ« ترامپ دونالد»

 کشور برود. نیبه ا

درباره کاهش  یدر پاسخ به سوال کردیکرونا صحبت م روسیو وعیروزانه درباره ش یکه در کنفرانس خبر کایجمهور آمر سیرئ

 روسیوارد شده است و از و رانیا به اقتصاد و ارتش یسخت اریضربه بس»کرونا گفت:  روسیو وعیدر دوره ش رانیا یهامیتحر

 یپزشک زاتیمطرح نکرده تا اجازه داده شود تجه هامیکاهش تحر یبرا یدرخواست یالماس ی. جمهوردندید بیآس اریبس زیکرونا ن

 «کشور ارسال شود. نیبه ا

 ییکمک هستند توانا ازمندی. اگر نندارم هامیحل موضوع تحر یدر راستا هایرانیبا ا دارید یبرا یمانع چیه»در ادامه گفت:  ترامپ

 «.میکمک به آنها را دار یبرا یپزشک

به  یپزشک یهاکرونا کمک روسیمقابله با و یدر راستا نیو چ هیگفت که روس یکنفرانس خبر نیدر هم کایجمهور آمر سیرئ

 کرده است. ینقدردا یپزشک یهاکمک نیا یبرا هیجمهور روس سیرئ «نیپوت ریمیوالد»اند و از کرده کایآمر

 .ستین رانینظام در ا رییشد که واشنگتن به دنبال تغ یمدع یکنفرانس خبر نیاز ا یگریدر بخش د یو

توافق هستند  کی( خواستار رانیآنها )ا کنمیمن فکر م»شد:  یخود مدع یدر کنفرانس خبر زیروز گذشته ن کایجمهور آمر سیرئ

 «.شودیخارجه سابق به آنها داده م ریوز ،یجان کر یبد از سو یهاهیتوص یدانند واقعا چگونه آغاز کنند. برخ یاما نم

که  یتمام کار»کرونا گفت:  روسیو وعیدر دوره ش رانیا هیعل هامیدرباره برداشتن تحر یدر پاسخ به سوال کایجمهور آمر سیرئ

 «و درخواست کمک کنند. رندیاست که با ما تماس بگ نیانجام دهند ا دیبا هایرانیا

 فارس

********* 

 

 مقابله با کرونا شد  یبرا یجهان یسازمان ملل خواستار همکار یمجمع عموم

  11:07 - 1399فروردین  15جمعه  

 

 کرد.  بیرا تصو«  19-دیکوو»مقابله با  یبرا «یالملل نیب یهمکار»بر  یمبن یاسازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه یعموم مجمع

 

  کایآمر - العالم

-دیکوو» روسیمقابله با و یبرا «یالملل نیب یهمکار»بر  یمبن یاسازمان ملل روز پنجشنبه به اتفاق آرا قطعنامه یعموم مجمع

صادر  یالملل نیسازمان ب نیتوسط ا ریهمه گ یماریب نیا وعیاست که از زمان ش یاقطعنامه نیاول نیکرد که ا بیرا تصو« ۱۹

 شده است.

و  ینژادپرست ض،یو همه انواع تبع کندیم دیکامل حقوق بشر تأک تیقطعنامه بر لزوم رعا نیا فرانسه، ینوشته خبرگزار به

 .کندیمحکوم م ریگهمه یماریب نیرا در پاسخ به ا یهراسگانهیب

 دارد. دیشده است تأک یکه جهان یو اقتصاد یبحران بهداشت نیسازمان ملل در ا یقطعنامه بر نقش اصل نیا ب،یترت نیهم به

 یقابل توجه یاسیارزش س یاما دارا ستند،یآور نالزام یعضو مجمع عموم ۱۹۳ یهاسازمان ملل، قطعنامه تیامن یخالف شورا رب

 .کنندیم دییاست که آن را تأ ییتعداد کشورها یبرا
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است و  دهینرس ریگهمه یماریب نیدر مورد ا کپارچهیفراوان هنوز هم به موضع  یهاسازمان ملل با وجود تالش تیامن یشورا

 روسیمنشأ و نیشود که چ دیتاک نیبر ا خواهدیمتحده که م االتیو ا نیچ نیتقابل بر سر آن همچنان ادامه دارد به خصوص ب

 کرونا بوده است.

 فارس

********** 

 

 برکنار شد « روزولت» مابریفرمانده ناو هواپ

  02:19 - 1399فروردین  15جمعه  

 

 روسیو وعیمهار ش یبرا یو فور یبه پنتاگون خواستار اتخاذ اقدامات جد یانامه یط رایکه اخ« روزولت» مابریناو هواپ فرمانده

 ناو شده است، از سمتش برکنار شد.  نیکرونا در ا

 

 کایآمر-العالم

از پنتاگون  ینامه درخواست و یافشا لیبه دل« روز ولت» مابری)پنتاگون( اعالم کرد که فرمانده ناو هواپ کایدفاع آمر وزارت

 ناو، از سمتش برکنار شد. نیکرونا در ا وعیجهت مهار ش یفور ریاتخاذ تداب یبرا

داده که کل ملوانان  شنهادیپ کایبه پنتاگون، وزارت دفاع آمر یادر نامه رایروزولت اخ مابریفرمانده ناوهواپ «ریبرت کروز» ناخدا

 «.رندیکه ملوانان من بم ستین یازیو ن میستیحال جنگ نما در »کرده:  دیشوند و تاک نهیناو قرنط نیو خدمه ا

 «یبا شتاب و تصاعد»و هم اکنون  ستیقابل کنترل ن یجنگ یکشت نیدر ا یریگدر نامه خود به پنتاگون نوشته همه ریکروز ناخدا

 در حال گسترش است.

ناو  نیا یناخدا ریبرت کروز یبه برکنار میتصم کایها، وزارت دفاع آمرآن در رسانه ینامه و افشا نیشدن ا یادنبال رسانه به

 گرفته است. ییکایآمر

 یجنوبجنوب ژاپن و کره یو واقع در آبها نیپیلیف یایروزولت با چهار هزار خدمه هم اکنون در سواحل گوآم در در مابریهواپ ناو

 است.

 میتسن

********* 

 

 دهد؟ ش میآیا مصرف ویتامین "دی " خطر ابتال به ویروس کرونا را کاه

  ۱۳۹۹, ۱۵حمل 

 

 

 .ویتامین "دی "یک ویتامین محلول در چربی است که نقش مهمی در بسیاری از فعالیت های حیاتی بدن دارد

کرده  تاثیر مصرف ویتامین "دی " را در کاهش خطر ابتال به ویروس کرونا چنین بررسی (Healthline) سایت خبری هلت الین

 .است

سالمتی سیستم معافیتی بدن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به همین دلیل این پرسش برای بسیاری مطرح این ماده مفید برای 

 .را کاهش دهد ۱۹است که آیا مصرف آن می تواند خطر ابتال به کووید 
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بهترین راهکار البته باید در نظر داشت که در حال حاضر هیچ درمان یا روش پیشگیری قطعی برای ویروس کرونا وجود ندارد و 

 .پیشگیرانه، رعایت فاصله اجتماعی، شستن دست ها و استفاده مرتب از مواد ضدعفونی کننده است

تواند سیستم معافیتی بدن را تقویت کند و برخی مطالعات نشان می دهد که داشتن مقدار کافی این ویتامین و مصرف مکمل آن می

 .مانع بروز بیماری های تنفسی شود

 .ه در ادامه به بررسی نقش و اهمیت این ویتامین در بدن می پردازداین مقال

 .ویتامین "دی "برای فعالیت درست سیستم معافیتی بدن، که نخستین سنگر دفاعی در مقابل عفونت و بیماری است، ضروری است

 .این ویتامین در تقویت پاسخ دفاعی بدن نقش اساسی دارد

 .ی است و در عین حال سیستم ایمنی یا معافیتی بدن را فعال می کند که بسیار مهم استاین ویتامین دارای خاصیت ضدالتهاب

در حقیقت، این ویتامین برای فعالیت سیستم ایمنی به قدری اهمیت دارد که کمبود آن می تواند منجر به افزایش حساسیت به عفونت، 

 .و سایر اختالالت مرتبط با سیستم ایمنی بدن شودبیماری 

ایین این ویتامین خطر احتمال ابتال به بیماری های تنفسی چون نفس تنگی، سل یا توبرکلوز، و انسداد مزمن ریوی و همچنین سطح پ

 .باکتریایی را افزایش می دهد وعفونت های ویروسی تنفسی 

بدن در مقابله با عفونت های  است توانایی عالوه بر این، کمبود این ویتامین با کاهش یا ضعف فعالیت ریه مرتبط است که ممکن

 .تنفسی را تحت تأثیر قرار دهد

هر چند که مطالعات طبی نشان نمی دهد که مصرف ویتامین "دی "خطر ابتال به ویروس کرونا را کاهش می دهد ولی به دالیل 

 .مختلفی می تواند مفید باشد یا حداقل مصرف آن ضرری ندارد

 .سیستم معافیتی بدن می شود و خطر ابتال به بیماری های تنفسی را افزایش می دهد کمبود این ویتامین موجب تضعیف فعالیت

کشور جهان نشان می دهد، مصرف مکمل این ویتامین خطر ابتال به عفونت  ۱۴هزار نفر در  ۱۱بررسی جدید روی بیش از  یک

 .ران، کاهش می دهدهای حاد تنفسی را، هم در میان افرادی که کمبود ویتامین "دی "دارند و هم دیگ

مطالعات نشان می دهد که ویتامین "دی "باعث کاهش مرگ و میر در بزرگساالنی می شود که بیشتر در معرض ابتال به بیماری 

 .های مختلف تنفسی استند

ن ویتامین هر چند که هیچ نشانه ای در دست نیست که مصرف این ویتامین بتواند مانع ابتال به ویروس کرونا شود، ولی کمبود ای

 .ممکن است به طور کلی باعث تضعیف سیستم معافیتی بدن و آسیب پذیری بیشتر در مقابل بیماری و عفونت شود

نخست در شهر ووهان، مرکز والیت هوبی چین شایع شد. بر اساس معلومات پوهنتون جانس  ۲۰۱۹کروناویروس در دسمبر 

نفر را گرفته  ۵۳۹۷۰کشور و قلمرو جهان، جان  ۱۸۱حمل) در  ۱۵پریل )هاپکنز ایاالت متحده این ویروس تا صبح جمعه سوم ا

 .و بیش از یک میلیون نفر دیگر به آن مبتال شده اند

********* 

 

 های این کشور توسط آمریکاشدن ماسکواکنش شدید آلمان به دزدیده 

© Depositphotos / Leungchopan 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه00:23 04.04.2020

 

« دزدی دریایی مدرن»شده برای پلیس آلمان را دادههای سفارشیک مقام ارشد آلمانی اقدام دولت آمریکا برای ربودن ماسک

 .خواند

https://af.sputniknews.com/world/
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آندریاس گایزل، وزیر امور داخلی ایالت برلین آلمان روز جمعه در واکنش به اقدام ناپسند  گاردین،به گزارش اسپوتنیک به نقل از 

 خواند.« دزدی دریایی مدرن»شده برای پلیس آلمان، این اقدام را دادههای سفارشدولت آمریکا در دزدیدن ماسک

حتی در زمان وقوع یک بحران جهانی نیز نباید »داخلی ایالت برلین در خصوص این اقدام دولت آمریکا اعالم کرد: وزیر امور 

 «.گونه رفتار کندای استفاده کرد. آمریکا هرگز نباید با متحدان اروپایی خود اینهای وحشیانهاز چنین روش

دریایی مدرن است، از دولت فدرال آلمان تقاضا کرد که از واشنگتن  وی با اعالم اینکه اقدام اخیر دولت آمریکا در واقع دزدی

 المللی پایبند باشد.بخواهد به قوانین تجاری بین

شنبه در تایلند مقصد های ارسالی به چندین کشور اروپایی دیگر را دزدیده بودند، روز پنجدالالن آمریکایی که پیش از این محموله

سفارش دولت آلمان )برای استفاده نیروهای پلیس( در حال بارگیری بود را که به N95ر ماسک هزا 200ای حاوی حدود محموله

 به آمریکا تغییر دادند.

*********** 

 

 ارسالی ا. م. شیری

 جنگ جهانی بدیلکرونا ویروس بمثابه 

 اقتصادی -تأمالتی در مورد چرخۀ ویروسی

 والنتین کاتاسانوف

(VALENTIN KATASONOV) 

 روسیه،« شاراپوف»دکتر علم اقتصاد، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی  پروفسور،

 مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه

 ا. م. شیریمترجم: 

 ، با ایجاد وحشت در بازار بورس نیویورک بحران جهانی اقتصاد آغاز گردید. تا پایان۱۹۲۹سال پیش، در ماه اکتبر سال  ۹۰

سال، وحشت از دایره بازار بورس نیویورک بسیار فراتر رفت. مؤسسات متوقف شدند، دهها و صدها هزار کارگر اخراج گردید، 

 …های آمریکایی نه فقط کوچک، حتی عظیم ورشکست شدندکمپانی

 ۱۹۳۳)رکود( تا سال  یدافت تولبحران اقتصادی سراسر اروپا، آمریکای التین، آسیا را درنوردید و جهانی شد.  ۱۹۳۰تا سال 

کاهش یافت.  ۱۹۳۳دهم میلیارد در سال  ۲و  ۴۰تا  ۱۹۲۹دهم میلیارد دالر در سال  ۸و  ۸۷ادامه یافت. درآمد ملی آمریکا از 

ورشکست   های آمریکاهزار شرکت تجاری، صنعتی و مالی سقوط کرد. در مدت سه سال بحران تقریبا نیمی از بانک ۱۳۵بیش از 

 شدند.

ای را برای خروج از باتالق های گستردهها در کشورهای مختلف تالشقوط متوقف گردید و دوره رکود آغار شد. حاکمیتسپس س

کرد، ، اقتصاددان انگلیسی، که از مداخله دولت در زندگی حمایت میجان مینارد کینزهای اقتصادی رکود بعمل آوردند. ایده

از سوی دیگر، در   ینز از یک سو، در عدم تعادل بین تولید کاالها و خدمات ومحبوبیت یافت. علت اصلی بروز بحران را ک

نوشت، که معتقد « سرمایه»کارل مارکس در کتاب  ۱۹قرن  ۶۰دانست. قبل از کینز در دهه محدودیت قدرت تقاضای جمعیت می

کرد دولت باید کرد، او پیشنهاد میر نمیداری قابل حل نیست. کینز اینگونه تصوبود این تضاد در چهارچوب شیوه تولید سرمایه

های کسری تقاضای جمعیت را با خرید کاالها به حساب بودجه دولتی و دادن سفارشات جبران نماید. سفارشات نظامی و هزینه

بخاطر نظامی دولت، بنا به عقیده کینز، برای جبران کسری تقاضای جمعیت کامال مناسب بود. اقتصاددان انگلیسی اعتقاد داشت 

توان تا جایی پیش رفت که دولت با مشکل کسری بودجه مواجه شود و برای تأمین آن به روش استقراض افزایش مخارج دولت، می

نظریه عمومی اشتغال، بهره »توان به کتاب معروف کینز ها میهای حاکمیتی دست بزند. در باره همه ایندولتی و افزایش بدهی

 رجوع کرد.« و پول

های اقتصاددان انگلیسی عی کردند برای برون رفت از وضعیت سنگین بحران اقتصادی از نسخه کینز بهره ببرند. ایدهدر غرب س

مشی »با  ۱۹۳۳به کاخ سفید در سال  فرانکلین روزولترا حاکمیت آمریکا بطور مداوم اجرا کرد. تحقق عملی آنها پس از ورود 

های اجتماعی اجرا شد های دولتی برنامهاقتصادی کشور گردید. به حساب پول -او آغاز و باعث تسهیل اوضاع اجتماعی« جدید

نیاز از تخصص ویژه کارکنان(. های کاری بیکاری و اشکال دیگر فعالیتها، جنگلها، احیای اراضی، حفر کانال)ساخت جاده

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/03/mask-wars-coronavirus-outbidding-demand
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/03/mask-wars-coronavirus-outbidding-demand
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ی آمریکا گردید، اما کماکان نتوانست موجب خروج ها مردم عاداجرای این برنامه باعت ایجاد اشتغال و تأمین حداقل معیشت میلیون

های بحران و رکود کنند، که در سالها اذعان میآمریکا از حالت رکود بشود. حاکمیت حتی نتوانست بر فقر غلبه نماید. آمریکایی

ادامه یافت و جمعیت میلیون نفر آمریکایی کشته شد. در اروپا نیز رکود  ۶-۵های مختلف، در اثر گرسنگی، بر اساس ارزیابی

 فقیرتر شد.

بطور مستمر  ۱۹۳۰های فقط دو کشور اتحاد شوروی و آلمان استثناء بودند. اتحاد شوروی در نتیجه صنعتی کردن در سال

آلمان که در ابتدا همراه با سایر کشورهای  کرد.یافت و برتری الگوی سوسیالیستی اقتصاد را به همه جهان ثابت میتوسعه می

معجزه »شروع به توسعه پویا کرد؛  ۱۹۳۳برد، پس از به قدرت رسیدن هیتلر در سال ی از رکود اقتصادی رنج میاروپای

شد، بانکداران آمریکایی و تا در کشور روی داد، اما آلمان را که برای هجوم به شرق، علیه اتحاد شوری آماده می« اقتصادی

 کردند.حدودی انگلیسی با پول اشباع می

کینزی موجب خلق معجزه نشدند. همه الگوهای اقتصادی موجود تا آن زمان شانس ادامه حیات نداشتند. این برای غرب،  هایروش

بویژه در متن توسعه اقتصادی پایدار اتحاد شوروی وحشتناک بود. چنین تباین در پویایی اقتصادی اتحاد شوروی و کشورهای 

سیالیسم در کل جهان منجر شود. این اختالف دوایر حاکم غرب را ناگزیز به سوی داری احتمال داشت به پیروزی قطعی سوسرمایه

 تواند باشد.جنگ جهانی، یگانه راه برون رفت از رکود اقتصادی مزمن می -این ایده سوق داد، که جنگ، بویژه جنگ بزرگ

توانند وضعیت اقتصادی کشور را بطور در مثال جنگ جهانی اول ایاالت متحده آمریکا فهمید، که مناقشات مسلحانه جهانی می

المللی در جهان بود )روسیه تزاری جدی تغییر دهند. ایاالت متحده آمریکا در آستانه جنگ جهانی اول بزرگترین کشور بدهکار بین

آمریکا از لحاظ بدهی بخش خصوصی اقتصاد؛ از لحاظ بدهی دولتی در جایگاه نخست قرار داشت(. اما در پایان جنگ جهانی اول 

 به بزرگترین وام دهنده و دالر آمریکا همراه با پوند انگلیس به ارز جهانی تبدیل گردید.

داری برای شروع جنگ جهانی دوم تدارک ستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای پیشرو سرمایهایاالت متحده آمریکا، انگل

رود، توسعه سریع با طراز شود، عدم تعادل در اقتصاد از بین میها مییکردند، که جنگ موجب لغو همه بدهدیدند. تصور میمی

هندگان خود را نابود کنند. شوند یا حتی وام دکردند، که پیروز گردد. کشورهای بدهکار آرزو میصفر اقتصادهای ملی آغاز می

اخذ میلیاردها غرامت از کشورهای شکست  اما کشورهای وام دهنده آرزوی تسلط بر بازارها، ذخایر طبیعی کشورهای بدهکار و

پروراندند. در داخل کشورهای درگیر جنگ برای قواعد معمول اقتصاد بازار مهلت قانونی وضع شد، دولت خورده را در سر می

دالل دولت ترین استبا دست آهنین خود، عدم تعادل انباشته را )الزامات و تعهدات را(، به بهانه زمان جنگ از بین برد. جنگ، قوی

اداری. هر نوع کینزیانیسم در این امر ناتوان  -های فرماندهیداری بکمک روشبود برای برقراری نظم آهنین در اقتصاد سرمایه

داری جهانی از رکود خطرناک طوالنی جنگ جهانی دوم شروع شد و به ابزار خروج سرمایه ۱۹۳۹است. و اول سپتامبر سال 

 مدت بدل گردید.

شد. این بحران اقتصادی سراسری مواجه  -جهان با بحران مالی ۲۰۰۹ -۲۰۰۷های افکنیم. در سالرن بیست و یکم مینگاهی به ق

، دوره افسردگی ۲۰۰۹به لغو همه عدم تعادل انباشته اقتصادی منجر نگردید. پس از پایان مرحله حاد )رکود اقتصادی( در سال 

وره رونق آغاز شود. یکی یک سال، دیگری، سه سال در انتظار رونق نشست، اما بایست بدنبال آن د)کسادی( شروع شد، که می

 است، اما هنوز هم از رونق خبری نیست. ۲۰۲۰از رونق خبری نشد. اینک سال 

، شش سال ادامه یافت. پوسیدگی دردناک با شروع جنگ ۱۹۳۹تا  ۱۹۳۳رکود اقتصادی از سال  ۱۹۳۰مقایسه کنید: در سالهای 

سال است که ادامه دارد. ماندگاری پوسیدگی دردناک،  ۱۱تا کنون  ۲۰۰۹ -۲۰۰۷ود اقتصادی پس از بحران سالهای قطع شد. رک

است.  ۱۹۳۰بسیار بهتر از سالهای  ۲۱تقریبا دو برابر شده است. به یک معنا، وضعیت موجد رکود اقتصادی در غرب در قرن 

ی اقتصاد آن. رقیب شورایی غرب نابود گردید، اما چین با آهنگ رشد چرا که نه اتحاد شوروی وجود دارد و نه توسعه پویا

توان مرحله صعود نامید. چنین صعود طوالنی را هیچ یک اقتصادی سریع وجود دارد. پویایی اقتصاد چین در سه دهه اخیر را می

 داری تجربه نکرده است.از کشور غربی در تمام تاریخ سرمایه

داری بواسطه آن، بارها به ذهن مقامات دوایر حاکم و غلبه بر تناقضات منفور شیوه تولید سرمایه البته، ایده آغاز جنگ بزرگ

 غرب خطور کرده است. 

انگیز شیوه تولید سرمایه داری بار دیگر به ذهن نمایندگان محافل حاکم غربی ایده آغاز جنگ بزرگ و غلبه بر تناقضات نفرت

یز، اما، بسیار مهلک است. زیرا، دو جنگ پیشین بدون سالح اتمی و دیگر تسلیحات کشتار انگرسید. این، یک فکر بسیار وسوسه

جمعی روی داد. در جنگ جهانی سوم بناگزیر تسلیحات کشتار جمعی استفاده خواهد شد. جنگ جهانی سوم برای این که بتواند عدم 

آن را احیا نموده، وضعیت موجود نخبگان حاکم را حفظ کند، آسا از میان بردارد و داری را بطور معجزهتعادل در اقتصاد سرمایه

 به جایگزین نیاز داشت.

تواند بدیل جنگ گرم باشد. این جنگ برای مبارزه با رقبا به ابزارهایی بنامند، می جنگ ترکیبی دهندجنگ سرد که امروز ترجیح می

های ویژه سازمانهای امنیتی نیاز دارد، اما همه بری و روشاقتصادی، روانی، اطالعاتی، سالح سای -مانند فشارهای مالی، تجاری
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های دهد. اما فقط بکمک روشاداری را نمی -های بازاری مدیریت اقتصاد به شیوه فرماندهیاینها به حاکمان اختیار گذار از روش

 توان بر عدم تعادل انباشته در اقتصاد غلبه کرد.اداری می -فرماندهی

وناویروس پدید آمد. حاکمان با بزرگنمایی خطر آن، فضای رعب و وحشت در جامعه ایجاد کردند. با و اینجا بود که کر… 

کنند تا به دخالت در امور اقتصادی بپردازند. این گیری از فضای رعب و وحشت، مقامات حاکم اختیار نامحدود کسب میبهره

اداری ابدی نخواهد  -گویند، مدیریت فرماندهیی، بطوری که میگیرد، ولداری در تضاد قرار میسرمایه« متمدن»با اصول  روش

های مدیریت بازاری دو باره برقرار گردد: روشبود. همینکه عدم تعادل اقتصادی اصالح شود، همه چیز به محور خود بازمی

 …شودمی گردد و سپس، تحرک آن به شروع رشد اقتصادی منجردو باره احیا می« متمدن»داری شود، سرمایهمی

جنگ »تا پایان سال، حداکثر تا اواسط سال آینده ادامه خواهد یافت. « وضعیت اضطراری اقتصاد»کارشناسان معتقدند، که رژیم 

ها و مطالبات بمبالغ چندین تریلیون در این مدت ورشکستگی انبوه روی خواهد داد، بدهی رعدآسا و ظفرمند خواهد بود.« ویروسی

های بزرگ تصنعی در بازارهای بورس و دیگر مراکز مالی، و همچنین، در بازارهای کاالها و اموال حبابدالر حذف خواهد شد. 

خواهد کشید، « نفس»ها دالر سقوط خواهد کرد. اقتصاد دو باره ها تریلیونگذاری شرکتغیرمنقول پدیدار خواهد گشت. سرمایه

 تحرک منتج به رشد طوالنی مدت آغاز خواهد شد.

های ناشی از کروناویروس را آن وقت که آمار پزشکی کاهش محسوس تعداد مبتالیان و فوتی« جنگ ویروسی»کنم: یتأکید م

نشان دهد، پایان نخواهد یافت، بلکه، زمانی به پایان خواهد رسید، که بازارهای بورس و دیگر بازارها تا قعر پائین بروند. در این 

افتاده را خواهند خرید و به سطح جدید کنترل بر اقتصاد جهان دست خواهند یافت. صاحبان  های از ارزشلحظه اربابان پول دارایی

 تصمیم خواهند گرفت.« جنگ ویروسی»ها در باره پایان لوژیستپول بجای اپیدمی

دوایر حاکم شود و آن وقت شود. زمانی که رشد به آخر برسد، رکود اقتصادی از نو شروع میپس از این، رشد اقتصادی آغاز می

شود. چنین است اصول جدید چرخه به تماشا گذاشته می« مبارزه با اپیدمی»افتند و باز هم نمایش غرب به فکر ویروس دیگری می

 نامید. دوره اقتصاد ویروسیتوان آن را اقتصادی. بدرستی می

اقتصادی الزم نیست. همانقدر که آنها احتیاج پایان توسعه اند، چرخه بیبرای صاحبان پول که اپیدمی کنونی را سازماندهی کرده

داران نیز الزم نیست. آنها به هدف نهایی، به اعمال قدرت در سراسر جهان عالقمندند. آنها آرزوی برقراری ندارند، برای سرمایه

چ وجه مشترکی با پرورانند. این نظم، دیگر هیهای ملی و تثبیت دولت جهانی را در سر مینظم جهانی جدید، بدون وجود دولت

 داری نوین یا فئودالی جدید نامید.توان نظام بردهداری کالسیک نخواهد داشت. آن را میسرمایه

های مخفی آن شروع جنگ ویروسی برنامه نخبگان جهانی را برمال ساخت، عوامل آن را مشخص نمود، بسیاری از اسرار فعالیت

ا در جهان به اندیشه در این باره واداشت، که پروژه نظم نوین جهانی، یعنی انبوه را فاش کرد. بیماری واگیر، میلیونها انسان ر

پردازان توطئه. نتیجه آن، آمادگی میلیونی بشریت جهان برای مبارزه )و آماده هستند(، نه با کرونا ویروس، بگذار تخیالت نظریه

 اربابان پول خواهد بود.که با های پزشکی و دیگر متخصصان به این امر مشغول شوند، بلهیأت

 منابع:

50431.html-vojny-mirovoj-zamenitel-kak-https://www.fondsk.ru/news/2020/03/24/koronavirus 

https://eb1384.wordpress.com/2020/04/02 
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 متخصص روس: ویروس کرونا "برای همیشه" در میان ما آمده است 

 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه12:47 04.04.2020

 

برای همیش در میان جمعیت  COVID-19 ویروس شناس روس معتقد است که "ویروس کرونا" عامل بیماری یک متخصص

  .بشر باقی خواهد ماند

https://www.fondsk.ru/news/2020/03/24/koronavirus-kak-zamenitel-mirovoj-vojny-50431.html
https://eb1384.wordpress.com/2020/04/02/
https://af.sputniknews.com/world/
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-SARS-  CoVبه گزارش اسپوتنیک، ویتالی زویروف، ویروس شناس روس؛ عضوآکادمی علوم روسیه، معتقد است که ویروس 

 برای همیشه در میان مردم جهان آمده است.  2

ها نیامده، نه تا تابستان، نه تا پاییز. وی گفت، این ویروس نگفت: " ما باید بپذیریم که این ویروس برای امروز در میان انسا وی

 های زیاد و حتا ممکن است برای همیشه باقی بماند.برای سال

شوند. وی گفت، این ویروسی  مبتال  COVID-19در صد از جمعیت جهان به بیماری  70به عقیده این متخصص، احتمال دارد 

 زندگی خواهیم نمود. است که ما همانند انفلونزا و آدنو ویروس با آن 

ها، شمار افراد مبتال به ویروس کرونا افزایش خواهد یافت، اما مرگ و میر متخصص ویروس شناس افزود: با تست بیشتر روس 

 زاین بیماری ممکن است کاهش یابد.ناشی ا

مرگ و میر ناشی از  ده های مربوط به مرگ و میر پنج درصدی ویروس کرونا را رد کرد و گفت که متخصص همچنین دا 

کمتر "از آنفوالنزای معمولی است". به گفته وی، با وجود گسترش کرونا در ایاالت متحده، شمار زیاد از    COVID-19بیماری 

 جان های شان را از دست داده اند.ها پیش از این از اثر ابتال به "گریپ معمولی" نیز آمریکایی

( که مورد استفاده برای بیماران دارای سل است را برای تست BCGاین در حالی است که پیش ازاین محققان استرالیایی واکسن )

 بر روی بیماران کرونایی استفاده کردند.

شود، دارای مزایای دیگری سل استفاده می " که برای بیماریBacillus Calmette-Guérin" (BCG)محققان ادعا کردند، واکسن  

 های بیماری کرونا نیز تاثیر بگذارد.تواند بر عفونتاست که می

که روس ها یک متخصص ارشد روس نیز، اثربخشی واکسن سل را در مبارزه با کروناویروس ارزیابی کرد و گفت: به دلیل این

 مار افراد مبتال در روسیه کمتر از کشور های اروپا باشد.اند، احتمال دارد شواکسن توبرکلوز را دریافت نموده

 اند.نفر در جهان به کرونا مبتال شده 762هزار و  98بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت، تاکنون یک میلیون و 

********** 

 

 در این روزهای کرونایی چه غذاهایی را باید خورد؟

 جهان

 

 دریافت لینک کوتاه14:38 19.03.2020

  :موضوع

 )841 (ویروس کرونا در جهان 

 

د موارد دیگر را هم رعایت برای مقابله با کرونا مهم ترین و حیاتی ترین راه حل ماندن در خانه است اما در کنار آن می توانی

 .کنید

کند مردم حساسیت در سراسر جهان بیداد می ویروس کرونا، در حالی که شیوع  جام جم آنالین به گزارش اسپوتنیک به نقل از 

 هیه اقالم بهداشتی پیدا کرده اند و کلیه برنامه های عادی زندگی روزمره خود را هم لغو کرده اند.بسیار باالیی نسبت به ت

متاسفانه هنوز راه درمان قطعی برای این ویروس پیدا نشده است. البته تقویت سیستم ایمنی بدن با مواد غذایی خاص می تواند بدن 

 رار بدهد.افراد را کمتر در معرض خطر ابتال به این ویروس ق

متخصصان تغذیه بهداشت استرالیا می گویند که چگونه مکمل های زنده از آنتی اکسیدان ، سیر ، تخم مرغ و زردچوبه می توانند 

 به تقویت سریع سالمتی شما کمک کنند.

 با هم فهرستی از مواد غذایی که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند را مرور می کنیم:

https://ir.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
https://ir.sputniknews.com/world/202003196111270-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/
https://ir.sputniknews.com/world/202003196111270-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/
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 . پیاز1

متخصص تغذیه در یک وبالگی نوشت: غذاهای سرشار از آنتی اکسیدان شامل انواع توت ها ، سیر و پیاز برای ایجاد  لمز لی هو 

 سیستم ایمنی بدن که با ویروس ها مقابله می کند ، ضروری است.

 مک می کند.هستند که به کاهش خطر ابتال به بیماری و مقابله با عفونت ها ک Eو  C  ،Bآنها حاوی ویتامین های 

به گفته لی ، غذاهای سرشار از آنتی اکسیدان که شامل بادمجان ، کدو تنبل و هویج نیز هستند ، باید حداقل روزی یک بار میل 

 شوند.

 . زردچوبه2

مصرف غذاهایی که از التهاب جلوگیری می کند برای سیستم ایمنی بدن ضروری است. برای اینکه اطمینان پیدا کنید که چنین 

د مغذی را به بدنتان می رسانید مصرف سبزیجات و میوه های مختلف را در برنامه غذایی خود بگنجانید اما ترکیباتی مانند موا

 زردچوبه هم خاصیت های خود را دارد.

یکی از مواد ضد التهابی زردچوبه است. بسیاری آن را به همه چیز اضافه می کنند. ترکیب موجود در زردچوبه که به عنوان 

 فواید زیادی دارد. ورکومین معروف است ک

 . زینک یا روی3

 روی یا زینک را می توان در طیف وسیعی از مواد غذایی شامل گوشت گاو ، گوسفند ، اسفناج و صدف یافت.

های زینک یا همان روی به پوست و استخوان ها کمک می کند و به ویژه در مبارزه با آنفوالنزا بسیار مفید است زیرا به سلول 

 آلوده حمله می کند.

 خوردن غذاهای سرشار از روی هنگام مراقبت از سیستم ایمنی بدن و همچنین روده شما بسیار حیاتی است.

 با مصرف بیشتر ماهی و غذاهای دریایی در روز می توانید زینک بیشتری را در رژیم غذایی خود بگنجانید.

 . نسخه های زنده باکتری4

گفت: اکثر مردم از چگونگی اثر مثبت مکمل های باکتریایی بر روی هضم مطلع هستند اما بسیاری هانا بری متخصص تغذیه 

 دیگر نمی دانند که این باکتری های زنده چقدر می توانند در تقویت سیستم ایمنی بدن مفید باشند.

سط جامعه متنوعی از باکتری ها درصد سیستم ایمنی بدن در روده زندگی می کند و تو 70گفت: بیش از  FEMAILخانم بری به 

 پشتیبانی می شود. تحقیقات نشان داده گونه های مفید باکتری هر دو سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی را تحت تأثیر قرار می دهند.

 . تخم مرغ5

یتامین و 20متخصص تغذیه در وب سایت خود نوشت: تخم مرغ یک ماده غذایی بسیار مغذی است که حاوی بیش از  سوزی بورل 

 است. Eو  Aو مواد معدنی ضروری از جمله پروتئین با کیفیت خوب ، چربی های خوب و ویتامین های 

یک آنتی  شما می توانید بسیاری از این ویتامین ها و مواد معدنی را از غذاهای دیگر دریافت کنید ، اما یک مورد استثنا سلنیوم 

ش اساسی دارد و در غذاهای بسیار کمی از جمله تخم مرغ و آجیل برزیل یافت اکسیدان قدرتمند است که در سالمت سلول ها نق

 می شود.

 به عنوان مثال ، یک تخم مرغ تنها یک چهارم از نیاز روزانه سلنیوم شما را تأمین می کند.

 . رودیوال رزیا یا ریشه قطبی6

وفا می شود. این نوع گیاه رودیوالی رزا به دلیل رودیوال رزیا یا ریشه قطبی گیاهی است که در مناطق خنک و مرتفع این شک

 بسیار شناخته شده است. توانایی در کمک به مدیریت استرس و اضطراب در انسان 

مطالعه ای که توسط آزمایشگاه عملکرد انسانی دانشگاه ایالتی آپاالچیان در کارولینای شمالی انجام شده نیز نشان می دهد که این 

 تواند به کاهش میزان آلودگی ویروس ها کمک کند.گیاه فوق العاده می 

میلی گرم رودیوال رزیا یا ریشه قطبی مصرف کردند نسبت  600در این مطالعه ، دوندگان ماراتن که یک ماه قبل از مسابقه خود 

 به سایر رقبا شانس بیشتری برای محافظت در برابر عفونت ویروسی بعد از ماراتن داشتند.
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 . چای سبز7

 بز حاوی فالونوئیدهایی است که اعتقاد بر این است که به جلوگیری از تولید آنزیم های ویروس در بدن کمک می کند.چای س

 آنتی اکسیدان بسیار زیاد است و می تواند به بدن ما کمک بزرگی برای مبارزه با عالئم ویروسی هنگام آلوده شدن به ویروس بدهد.

 ده متابولیسم ذکر شده است که برای حفظ بدن سالم و خوش پوشی بسیار حیاتی است.چای سبز همچنین به عنوان تقویت کنن

*********** 

 

 کرونا در خانه؛ چگونه از فرد مبتال یا مشکوک به کرونا مراقبت کنیم؟

5/4/2020 

 

عالئمی شبیه به بیماری  اند خود را در خانه قرنطینه کنند، معموال به دلیل بروز، بسیاری ناچار شده۲۰۱۹پس از شیوع کرونای 

ها در بسیاری کرونا یا به علت تماس با فردی که به کرونا مبتال شده یا به علت سفر به مناطق آلوده. با توجه به اینکه بیمارستان

ایی ها از جاهکنند و اصوال بیمارستانکشورهایی که بیماری شیوع زیاد دارد زیر فشارند و بیشتر به بیماران بدحال رسیدگی می

 .االمکان از آنها پرهیز کرد، ایزوله شدن در خانه راه بسیار مهمی در قطع زنجیره انتقال بیماری استهستند که باید حتی

توانید خود را در تان، عالئم خفیف بیماری کرونا را دارید، به جای مراجعه به بیمارستان میاگر خود یا یکی از اعضای خانواده

شود که اعضای خانواده بتوانند به شخص بستری سر زده و رسیدگی کنند. در مواقع کار زمانی توصیه می خانه قرنطینه کنید. این

تواند خطر داشته باشد، قرنطینه در خانه توصیه خاص، مثل نبودن تخت خالی در بیمارستان یا زمانی که رفتن به بیمارستان می

ریوی، سرطان و نقص ایمنی یا نارسایی کلیه دارند -من، مثل بیماری قلبیای مزهای زمینهشود. این برای افرادی که بیماریمی

  .شود و این افراد بهتر است فقط با دستور پزشک خود را در خانه قرنطینه کنندتوصیه نمی

اش را سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده قبل از بستری فرد در خانه، کارشناس آموزش دیده بیمار و محل اقامت او و خانواده

مانند قادر به رعایت نکات بهداشتی )بهداشت دست، بهداشت تنفسی، نظافت ارزیابی کرده و مطمئن شود کسانی که در خانه می

 .محیط، محدودیت جابجایی در خانه( هستند

 .ار باشددر صورت امکان، در مدت قرنطینه در منزل باید راه مشخصی برای ارتباط بیمار با کارشناس بهداشت یا پزشک برقر

های اولیه جلوگیری از انتقال بیماری و کنترل عفونت آشنا و در مدت بستری اش باید با بهداشت فردی و توصیهبیمار و خانواده

 .راهنمایی و نظارت شوند. البته چنین امکانی ممکن است همه جا وجود نداشته باشد

هایی دارد برای کسانی که ن حال سازمان بهداشت جهانی توصیهاطالعات ما درباره این ویروس هنوز کافی و کامل نیست، با ای

 .اندبه کرونا مبتال شده و عالئم خفیفی دارند اما نیاز به بیمارستان ندارند یا افراد مشکوک به ابتال که خود را در خانه قرنطینه کرده
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 چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

 ود )مثال پنجره آن باز شود(بیمار باید در اتاق با تهویه مناسب بستری ش. 

  حرکت بیمار در خانه محدود شود و فضای مشترک با سایر افراد خانواده به حداقل برسد. فضای مشترک با بیمار مثل

 .شویی هم باید تهویه خوبی داشته باشند )پنچره ها را باز بگذارید(آشپزخانه و دست

 اگر این امکان وجود ندارد، باید حداقل دو متر فاصله را با بیمار حفظ های جداگانه بمانند، اعضای خانواده باید در اتاق

خواب جدا بخوابند(. مادران شیرده مستثنی هستند. با در نظر گرفتن فواید شیردهی و نقش ناچیز شیر کنند )مثال در تخت

ر نزدیکی نوزاد باید ماسک بزند تواند به شیر دادن ادامه دهد. مادر دهای تنفسی، مادر بیمار میمادر در انتقال ویروس

 .و قبل و بعد از تماس با نوزاد دست خود را بشوید و دیگر نکات ذکر شده در این مطلب را رعایت کند

 کنند به حداقل برسد. بهتر است مسئولیت این کار به عهده فردی با سالمت کامل تعداد افرادی که از بیمار مراقبت می

ای و مزمن ندارد. تا زمان بهبود کامل و رفع تمام عالئم، بازدیدکننده و مهمانی نباید ینهگذاشته شود که هیچ بیماری زم

 .به خانه بیاید

 ها را شستبعد از هر تماس با بیمار یا محیط اطراف بیمار، باید دست. 

 ها بوضوح اگر دستها شسته شوند. قبل و بعد از تهیه غذا، قبل از خوردن غذا و بعد از رفتن به توالت باید حتما دست

  .ها بوضوح کثیفند باید با آب و صابون شسته شوندتوان از ژل حاوی الکل استفاده کرد ولی اگر دستکثیف نیستند، می

  بعد از شستشو با آب و صابون، برای خشک کردن دست بهتر است از دستمال کاغذی یکبار مصرف استفاده شود. اگر

  .حوله تمیز استفاده کرد ولی این حوله باید دائم عوض شود این امکان وجود ندارد، می توان ار

  .برای جلوگیری از پخش شدن ترشحات تنفسی، بیمار تا حد ممکن باید ماسک بزند. این ماسک باید هر روز عوض شود

دهان  های بهداشتی را بدقت رعایت کنند، هنگام عطسه و سرفه، جلویافرادی که دوست ندارند ماسک بزنند باید توصیه

شود، باید مرتبا و بینی خود را با دستمال کاغذی بپوشانند و بعد آن را دور بیندازند. اگر از دستمال پارچه ای استفاده می

  .با آب و مواد شوینده شسته شوند

 اسکشان کنند، هنگامی که در اتاق بیمار هستند باید ماسک داشته باشند و نباید به مافرادی که از فرد بیمار مراقبت می

دست بزنند. ماسک خیس یا ماسکی که با ترشحات کثیف شده، باید بالفاصله با ماسک خشک و تمیز عوض شود. هنگام 

عوض کردن ماسک به قسمت جلوی آن دست نزنید و آن را از پشت )از بند آن( باز کنید. ماسک بعد از استفاده باید 

  .ها شسته شوندبالفاصله دور انداخته شود و دست

 ز تماس مستقیم با ترشحات بیمار )بخصوص ترشحات دهانی و تنفسی( بشدت پرهیز کنید. هنگام مراقبت و در صورت ا

سر و کار داشتن با ادرار و مدفوع بیمار، از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید. قبل از پوشیدن دستکش و بعد از در 

  .آوردن دستکش و ماسک دستتان را بشویید

 ش دوباره استفاده نکنیداز ماسک و دستک. 

  )مالفه و ظروف بیمار )قاشق، بشقاب، لیوان( باید جدا باشند و بعد از استفاده، با آب و مواد شوینده )مایع ظرفشویی

 .شسته شوند
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 شوند )مثل میز کنار تخت، قاب تخت، و سایر اثاثیه اتاق( باید روزانه شسته و ضد سطوح اتاق بیمار که دائم لمس می

وند. این سطوح را در ابتدا با مواد شوینده خانگی تمیز کنید و بعد از شستشو با آب )در صورت امکان(، دوباره عفونی ش

  .درصد ضدعفونی کنید ۰.۱با وایتکس 

  دستشویی و توالت بیمار باید حداقل روزی یک بار ضدعفونی شوند. این سطوح را در ابتدا با مواد شوینده خانگی تمیز

  .درصد ضدعفونی کنید ۰.۱با آب، با وایتکس  و بعد از شستشو

 شویی معمولی بشویید و کامال خشک کنید. در صورت های دست و حمام بیمار را با آب و مواد لباسلباس، مالفه و حوله

درجه سانتیگراد و با مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی،  ۹۰تا  ۶۰شویی، آنها را با آب استفاده از ماشین لباس

های کثیف را تکان ندهید و از تماس اجسام های آلوده را در یک کیسه بگذارید. لباسیید و کامال خشک کنید. مالفهبشو

  .آلوده با پوست و لباس پرهیز کنید

 بند پالستیکی( های آلوده به ترشحات بیمار، از دستکش و پوشش محافظ )مثل پیشهنگام تمیز کردن سطوح، لباس و مالفه

های تر هم استفاده کرد. بعد از استفاده از دستکشهای ضخیمتوان از دستکش یکبار مصرف یا دستکشید. میاستفاده کن

درصد ضدعفونی کرد. بعد از استفاده  ۰.۱ضخیم، باید آنها را با صابون و مواد شوینده خانگی شست و بعد با وایتکس 

  .تفاده از دستکش، دستتان را بشوییداز دستکش یکبارمصرف آن را دور بیندازید. قبل و بعد از اس

 های مراقبت خانگی، باید در یک سطل آشغال در دار ریخته شوند. این سطل آشغال باید دستکش، ماسک و سایر زباله

  .های آلوده به عفونت به عهده مراجع بهداشتی استدر اتاق بیمار نگه داشته شود. وظیفه جمع آوری و از بین بردن زباله

 نه تماس با اجسام آلوده در اتاق بیمار خودداری کنید )مثل استفاده از مسواک، سیگار، ظرف غذا و نوشیدنی، از هر گو

 حوله، مالفه و غیره(

********* 

 

 'متاسفانه خیلی ها خواهند مرد'

5/4/2020 

 

 

اهد شد که واقعا به آن نیاز دونالد ترامپ در کنفرانس خبری روزانه اش گفته است که کمک های فدرال اکنون راهی نقاطی خو

 .دارند

رئیس جمهور آمریکا گفت: "در برخی موارد به فرمانداران می گوییم که نمی توانیم کمک ارائه کنیم چون به نظر ما به آن نیازی 

 ".ندارند، یا اینکه دیگران به آن نیاز دارند

 ".اق خواهد افتاداو اضافه کرد: "متاسفانه خیلی ها خواهند مرد. مرگ و میر زیادی اتف
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************ 

 

 'هایی که با شیوع مبارزه می کنندافزایش حمالت سایبری به بیمارستان'

سازمان پلیس جرایم بین المللی )اینترپل( اخطار داده است که بیمارستان هایی که در خط مقدم مقابله با اپیدمی جهانی ویروس کرونا 

 .مواجه شده اند قرار دارند با افزایش شدید حمالت سایبری

این سازمان گفت که مجرمان با استفاده از بدافزارها سعی می کنند سیستم های دیجیتالی مراکز پزشکی را گروگان بگیرند و مانع 

 .دسترسی به پرونده ها و سیستم ها تا زمان پرداخت باج شوند

ود و این سازمان درحال جمع آوری فهرستی از دامنه های اینترپل گفت که برای انتشار این باج افزار عمدتا از ایمیل استفاده می ش

 .اینترنتی مظنون است

********* 

 

که دولت فدرال شفاخانه های شهر نیویارک را تجهیز کرده تا ظرفیت بیشتر بیماران والی نیویارک همچنین اظهار داشت 

 .کروناویروس را داشته باشند

 .عدد توسط ایالت اوریگن نیز یادآوری کرد ۱۴۰سط چین و وی از اهدا یک هزار دستگاه تهویه اکسیجن تو

 .هزار خارج از این ایالت برای کمک به بیماران در نیویارک حاضر شده اند ۲۲هزار داوطلب بشمول  ۸۵حدود 

کردند  میلیون شهروند این ایالت فرستاده و از کارمندان صحی تقاضا ۸.۶ساعات پیش مقام های دولتی یک پیامی به تلیفون های 

 .که داوطلبانه حاضر به خدمت شوند

5/4/2020 

********** 

 اند روزولت به کرونا مبتال شده مابرینفر از پرسنل ناوهواپ ۱۵۵

  23:08 - 1399فروردین  16شنبه  

 

 مابریاپناوهو نینفر از پرسنل ا ۱۵۵مشخص شد که دست کم  کا،یتئودور روزولت آمر مابریدرصد از پرسنل ناوهواپ ۴۴تست  با

 اند. کرونا مبتال شده روسیبه و

 

 کایآمر - العالم
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 ۱۵۵تست ابتال به کرونا گرفته شد مشخص شد که « تئودور روزولت» مابریدرصد از خدمه و پرسنل ناوهواپ ۴۴از آنکه از  پس

 اند.کرونا مبتال شده روسیبه و مابریناوهواپ نینفر از پرسنل ا

 نیفرمانده ا «ریبرت کروز» کایآمر ییایدر یرویشود که ن یمنتشر م یدر حال مابریناوهواپ نیاز پرسنل ا یادیتعداد ز یابتال

 را برکنار کرد. مابریناوهواپ

 نیاز پرسنل ا تیخواستار حما روین نیبه ا یانامه یط یرا برکنار کردند که و ریپس از آن کروز کایآمر ییایدر یروین مقامات

 پرسنل آن شد. انیکرونا در م روسیو وعیش یدر پ مابریناوهواپ

ها عنوان درز آن به رسانه لینامه بلکه به دل نیا لیروزولت را نه به دل مابریفرمانده ناوهواپ یعلت برکنار ییکایآمر مقامات

 اند.کرده

 ۲۰۰کم  ها دستگزارش یاست که بر اساس برخ یدر حال نیروزولت در حال حاضر در سواحل گوام قرار دارد. ا مابریناوهواپ

 به کرونا مبتال هستند. مابریناوهواپ نینفر از پرسنل ا

 بوده است. یدر ارتباط با ساکنان محل زیناو ن نیبوده و پرسنل ا تنامیو« دانانگ»در بندر  مابریناوهواپ نیا شیدو هفته پ حدود

 فارس

********** 

 

 دریافت لینک کوتاه00:18 05.04.2020

 

 .باختگان ناشی از ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش استاست که تعداد جانوزیر صحت ترکیه اعالم کرده 

نفر  76ساعت گذشته در ترکیه  24اپریل( اعالم کرد که طی 4به گزارش اسپوتنیک، فخرالدین کوجا، وزیر صحت ترکیه شنبه )

شدند با این حال شمار کل مبتالیان در این کشور  تن دیگر به این ویروس مبتال 3013بیماران کرونایی جان باخته اند و به تعداد 

  تن گزارش شده است. 501شدگان هزار نفر و فوت 23934به 

نفر درمان شده اند. در این  902هزار و  235مبتال شده اند و همچنان  19 -بیش از یک میلیون نفر در سراسر جهان به کووید

 نفر رسیده است. 149هزار و  60ر جهان به میان شمار قربانیان بیماری ویروس کرونا در سراس

 گیر به سطح جهان اعالم کرد.مارچ ویروس کرونا را به یک بیماری همه 11سازمان جهانی صحت در تاریخ 

********* 

 

  رانیبه ا نیجنوب چ ییمحموله اقالم اهدا نیارسال نهم

  16:19 - 1399فروردین  17یکشنبه  

 

 یسرکنسولگر یاز سو نیفرورد ۱۶ یماسک، دارو و لباس محافظت ونیلیم کیشامل حدود  نیوب چجن ییمحموله اقالم اهدا نینهم

 در گوانجو به تهران ارسال شد.  رانیا

 

 رانیا - العالم

 یاز سو نیفرورد ۱۶شنبه  یماسک، دارو و لباس محافظت ونیلیم کیشامل حدود  نیجنوب چ ییمحموله اقالم اهدا نینهم

 در گوانجو به تهران ارسال شد. رانیا یاسالم یجمهور یسرکنسولگر

 یبرا نیچ یهادو پرواز از شهر پکن کمک ی)شنبه( اعالم کرد که شنبه شب ط روزید زیدر پکن ن رانیا ریکشاورززاده سف محمد

 شود. یارسال م رانیبه ا کرونا روسیمقابله با و
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و  یپکن ، شانگها یاز شهرها وستیپرواز طبق جدول پ ۲۸با  نیچ یو مردم یدولت یهاتاکنون کمک» نکهیا انیبا ب رانیا ریسف

هزار  ۳۰۰کرونا،  صیتشخ تیهزار ک ۵۰۰ماسک،  ونیلیاز ده م شیب» خاطرنشان کرد:« گوانجو به کشورمان ارسال شده است،

و انواع دارو و  یمارستانیساخته ب شیاتاق پ ۵۰۰ التور،یونت ۳۵۰دستکش،  هزار ۲۰۰و  ونیلیدو م زوله،یو لباس ا یجراح

 «.باشدیها مکمک نیاز جمله ا یمارستانیب زاتیتجه

تهران  "جک ما" را به ییماسک اهدا ونیلیم کیها از جمله کمک ریسا زین ینیچند پرواز چ نیهمچن»اضافه کرد:  کشاورززاده

 «حمل کرده است.

 فارس

******** 

 

 :لیجنگ اسرائ ریوز

  مقابله با کرونا به من واگذار شود م؛یهست کیولوژیجنگ ب در

  16:11 - 1399فروردین  17یکشنبه  

 

 ود. واگذار ش یبه وزارتخانه و دیبا یاشغال نیکرونا در فلسط روسیمقابله با و تیاعالم کرد مسؤول یستیونیصه میجنگ رژ ریوز

 

 یاشغال نیفلسط - العالم

 نیاعالم کرد، نقش وزارت بهداشت در تدو میرژ نیا ۱۲با کانال  ییوگودر گفت یستیونیصه میجنگ رژ ریوز« بنت ینفتال»

 به وزارت جنگ سپرده شود. دیمقابله با کرونا با تیشود و مسؤول فیتعر دیبا یعموم یهااستیس

 یخطرناک کیولوژیما اکنون در جنگ ب شناسند،یرا م تیمأمور نیا تیش و وزارت امنگزارش، بنت افزود: ارت نیاساس ا بر

 .میهست عتیطب هیعل

 نیا دیبا لیکرونا موفق شود. به همان دال یتست و بررس ستمیس میخواستیما م ست،یبه وزارت بهداشت ن یادامه داد: انتقاد یو

 .شدیواگذار م لیبه ارتش اسرائ شیماه پ کی تیمسؤول

 یچه کس نکهیدرباره ا یستیونیصه میرژ تیوزارت بهداشت و امن انیم «یمخف ینبرد»گزارش آمده، در پشت پرده  نیادامه ا در

 کند، وجود دارد. یکرونا را رهبر هینبرد عل

 نیاست. همچن از چهل و پنج نفر عبور کرده هایاز مرز هشت هزار نفر و تعداد فوت یاشغال نیبه کرونا در فلسط انیمبتال تعداد

 ندارند. یعیو تنفس طب کنندیو هفت نفر با دستگاه تنفس م ستیصد و ب

 فارس

********* 

 

 به اظهارات جهانپور واکنش نشان داد  نیچ ریسف

  01:33 - 1399فروردین  18دوشنبه  

 

 یخبر یاخبار نشست هاکرد که  شنهادیپ یبه و ران،یوزارت بهداشت ا یدر تهران در پاسخ به اظهارات سخنگو نیچ ریسف

 را با دقت بخواند.  نیوزرات بهداشت چ
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 رانیا - العالم

نوشت:  یتیدر توئ رانیوزارت بهداشت ا یسخنگو« جهانپور انوشیک» تیدر تهران در پاسخ به توئ نیچ ریسف« هوا چانگ»

 «.دیآن را با دقت بخوان اخبار جه،یحصول نت یبرا کنمیم شنهادیدارد. پ یهر روز نشست خبر نیوزارت بهداشت چ»

  خت،یآم استیبا س دیتوان و نه با ینه م چگاهیرا ه یمباحث علم»نوشته است:  یتیدر توئ جهانپور

 دینوپد روسیرا از و A پیت یحداقل آنفلوآنزا ن،یو گزارش محققان چ کیولوژیدمیاطالعات اپ هیبر پا ایدن کیمحافل آکادم همه

 «.میدار یشتریب نانیاطم یخود یها افتهیدهد، به  یرا نشان م نیها خالف ا افتهیمروز تر قلمداد کردند، ا میکرونا وخ

با ارائه  نیگفته بود که چ یآناتول یدر گفتگو با خبرگزار نیوزارت بهداشت همچن یجهانپور سخنگو انوشیبه ذکر است ک الزم

به استناد مدارک  یماریب نیا ریدرگ یزود: همه کشورهاکرد و اف ایبا دن یتلخ یشوخ ۱۹-دیکوو یماریآمار و مدارکش نسبت به ب

 آنفلوآنزا است. یماریاز ب ترسانو آ هیشب یماریتصور کردند ب نیچ

مبارزه با کرونا خواند و از  شگامیرا پ نیچ یتیدر توئ رانیوزارت خارجه ا یسخنگو یعباس موسو دیاظهارات، س نیاز ا پس

 ینم عاتیعنوان کرد که شا یموسو تیدر پاسخ به توئ یگرید تیدر توئ زین نیچ ریسفکرد.  یقدردان رانیبه ا نیچ یکمک ها

 .رندبب نیرا از ب نیو چ رانیا یتوانند دوست

********* 

 

  نهیدر قرنط« بحران کرونا»به  سیواکنش متفاوت ملکه انگل

  00:39 - 1399فروردین  18دوشنبه  

 

پناه برده است  نزوریخود واقع در و یرا ترک کرده و به اقامتگاه روستان تختیرونا پاکه از ترس ابتال به ک سیساله انگل ۹۳ ملکه

 است.  زیچالش برانگ یاندهیکه به طور فزا میقرار دار یهشدار داد؛ در مقطع

 

 اروپا - العالم

در پخش شد افزود؛  سیگلان یداریو شن یدارید یهارسانه شتریکه به طور هم زمان از ب یدر سخنان کشنبهیشامگاه  «زابتیال»

وجود به یمشکالت مال یاریبس یاندوهناک و برا یبعض یاختالل برا نیما در کشور دچار اختالل شده است. ا یمقطع زندگ نیا

 است. افتهی رییتغ زین مااز  یاریبس یآورده است. نحوه زندگ

 یدر حال نیکرد. ا ریکشور تقد نیا ین کادر درمانکارکنا ریدر سخنان خود از تالش پزشکان، پرستاران و سا نیهمچن زابتیال

محافظ در برنامه مقابله با کرونا رنج برده و در صورت اعتراض  یو لباس ها یپزشک زاتیاست که آنها به شدت از کمبود تجه

 اند.شده دیتهداخراج  ایو  خیبه توب تیوضع نیبه ا

 نیبه ا ییاز نحوه پاسخگو ندهیآ سرلوحه رفتار خود قرار داده تا نسل را یاخالقاز مردم خواست تا انضباط و خوش سیانگل ملکه

 بحران احساس غرور کنند.

-دیکوو یماریب ریفرار از واگ یماه گذشته را برا کیبه  کینزد زابتیکه ال ییجا نزور،یو یدر اقامتگاه سلطنت ییویدیو امیپ نیا

 به آنجا پناه برده، ضبط شده است.  ۱۹

سال بعد او از  ۸۰کرد.  یسخنران نزوریدوم از کاخ و یو در بحبوحه جنگ جهان یالدیم ۱۹۴۰بار در سال  نیلاو سیانگل ملکه

 اند.کرده ریتعب یها از آن به عنوان نطق جنگکرد که رسانه یکشور سخنران نیمردم ا یبرا یهمان مکان و در حال

 یسخنران یالمللنیدرباره امور کشور و تحوالت ب ،یوال عاداست که خارج از ر زابتیبار در طول عمر ال نیچهارم یبرا نیا

 یونیزیتلو یها)ع( در شبکه حیحضرت مس یالدیو به مناسبت م یالدیسال م انیپا امیدر ا یعیاو به طور طب ی. سخنرانکندیم

 .شودیپخش م

 ریبا او تقد یو ابراز همدرد تیحما لیظاهر شد و از مردم به دل ونیزیپس از مرگ مادرش در تلو ۲۰۰۲بار او در سال  نیآخر

 کرد. 
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 یجان باخت، سخنران سیدر پار یهمسر پسرش که در سانحه رانندگ انایدرباره مرگ د زابتیال زی( ن۱۹۹۷سال قبل از آن ) پنج

 یسلطنت یصلمقابل کاخ ا ،یباالگرفتن اعتراضات عموم لیکند اما به دل یمردم سخنران یضبط شده برا امیکرد. او قرار بود در پ

 کرد. یزنده سخنران صورت( حاضر شد و به نگهامیلندن )باک

متحد  گریکدیگردد که از مردم خواست تا با  یبر م ۱۹۹۱فارس در سال  جیهم به دوران جنگ خل زابتیالعاده النطق فوق نیاول

 مسلح در جنگ با عراق دعا کنند. یروهاین یشده و برا

کشور،  نیا یهاصورت گرفت. به گزارش رسانه یمتفاوت طیبحران کرونا در شرا لیبه دل سیگلالعاده ملکه انفوق یسخنران ضبط

اندرکاران در اتاق مجاور مشغول به کار دست ریکرد و سا دایمحافظ اجازه حضور در اتاق ملکه را پ با لباس لمبرداریف کیتنها 

 بودند.

 از ابهام قرار دارد. یادر هاله زین زابتیال یونا سالمتکر روسیبه و سیانگل ریو نخست وز عهدیول یاز ابتال پس

داشته  یمالقات حضور ریجانسون نخست وز سیبا بور ۱۳۹۸اسفند  ۲۱ زابتیاعالم کرد ال سیانگل یدستگاه سلطنت یسخنگو کی

 .بردیکامل به سر م یکرده و در سالمت تیرا رعا یبهداشت هاهیاما توص

حال کاخ  نینشد. با ا دیتائ یمنابع رسم یمطلب از سو نیبه کرونا خبر دادند، اما ا زابتیال یابتال ها ازاز رسانه یبرخ شیپ یچند

 .ریخ ایقرار گرفته  شیمورد آزما زابتینکرده که ال دیتاکنون تائ سیانگل یسلطنت

اسکاتلند  ریو وز یمقام پزشک نیتر یارشد او، عال اریاست. دست نیبروز عالئم کرونا خانه نش لیهمچنان به دل سیانگل ریوز نخست

 .برندیسر مبه نهیدر قرنط لیدل نیبه هم زین

تن را مبتال و جان  ۸۰۶هزار و  ۴۷تاکنون  روسیو نیقرار دارد. ا یصعود بیش یرو سیآمار ابتال به کرونا در انگل یمنحن

از کرونا  ی( را اوج آمار ابتال و تلفات ناشنیفرورد ۲۴) لیآور ۱۲ یسینفر را گرفته است. دانشمندان انگل ۹۳۴هزار و  ۴از  شیب

 اند.کرده ینیبشیپ

********** 

 

 چه مشاغلی پس از پایان کرونا در معرض خطر خواهند بود؟ 

 

 اقتصادی

 دریافت لینک کوتاه17:51 05.04.2020

  :موضوع

 )867 (ویروس کرونا در جهان 

 

پس از پایان بیماری همه گیر کرونا، چندین حرفه بیشترین صدمه را از این بیماری و اقدامات صورت پذیرفته برای مبارزه با 

 .آن خواهند دید

، ممکن است در خصوص چندین حرفه از جمله بخش گردشگری که ویروس کروناپس از پایان بیماری همه گیر  -اسپوتنیک 

 اند، غفلت صورت بگیرد.بیشترین صدمه را از این بیماری و اقدامات صورت پذیرفته برای مبارزه با آن دیده

رتی و راهنمایان به عقیده کارشناسان پژوهشگاه آموزش پیشرفته در زمینه گردشگری روسیه، در وهله نخست آژانس های مساف

 گردشگری در معرض خطر خواهند بود. کارشناسان پیش بینی اصالحات اقتصادی عمده در این حرفه در سال جاری را دارند.

صنعت هواپیمایی در بخش مسافربری با مشکالت جدی روبرو است؛ شماری از شرکتهای هواپیمایی در آستانه ورشکستگی هستند. 

 که این امر به طور جدی باعث تقویت رقابت خواهد شد. بسیاری از متخصصان معتقدند

های فعال در صنعت تناسب اندام پیش بیاید. کارشناسان معتقدند که پس از خاتمه رژیم وضعیت مشابهی ممکن است برای حرفه

هی از مربیان مجرب خود قرنطینگی، این صنعت قادر نخواهد بود مشتریان را به طور کامل بازگرداند، در نتیجه تعداد قابل توج

 در بازار بیکار خواهند شد. این امر به این واقعیت منجر خواهد شد که متخصصان تناسب اندام جوان در بازار بی رقیب شوند.

https://ir.sputniknews.com/economy/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
https://ir.sputniknews.com/economy/202003076056642-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF---/
https://ir.sputniknews.com/economy/202003076056642-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF---/
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اپیدمی ویروس کرونا و اقدامات انجام شده علیه آن می تواند فرآیندهای اتوماسیون و دیجیتالی شدن فرایندهای کاری را که مدتها 

همه گیری آغاز شده است، تسریع کند. در همین راستا، چشم انداز شغلی نمایندگان تعدادی از حرفه ها تهدید می شود. از قبل از 

جمله آنها می توان به کارمندان ارشد بخشهای تخصصی، تحلیلگران جوان، مشاوران حقوقی، مدیران بانکها، داروسازان، مدیران 

 و همچنین کارمندان صنعت چاپ اشاره کرد.رویدادها، مترجمان، معلمان، مدرسین 

 کارشناسان همچنین پیش بینی می کنند که پس از پایان این بیماری همه گیر، دوره دشواری در انتظار حوزه مد و گریم خواهد بود.

ز به حتی متخصصان فناوری اطالعات نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، اگرچه که به نظر می رسد در شغل آنها همه چی 

صورت آنالین انجام می شود و متخصصان فناوری اطالعات باید متقاضیان خود را داشته باشند. اما تقاضای برای چنین خدماتی 

 نیز کاهش خواهد یافت.

********* 

 

ده اند و کار آمریکایی ها که خود را ابر قدرت جهان می دانند به جایی رسیده که برای تامین ماسک مجبور به دزدی و راه زنی ش

 به مردم خود داروهای مصرف گذشته می دهند.

 بیمارستان هایشان دیگر جای سوزن انداختن نیست و مجبور هستند مرده های خود را با جرثقیل جمع کنند.

کشوری که مدعی حمایت از بسیاری از کشورها هست نمی تواند از پزشکان خود حمایت کند و آنها مجبور هستند کیسه زباله تن 

 ند.کن

********* 

 

 کرونا: چه تغییراتی در امنیت ملی و جاسوسی ایجاد خواهد شد؟

 گوردون کوررا گزارشگر امنیتی 

1. 6/4/2020 

 

شود و جدیدترین گزارش را پیش روی سیاستمداران و سیاستگذاران دلواپس یک افسر اطالعاتی به سرعت وارد اتاق جلسه می

 .گذاردمی

مثال تحقیقات یک گروه در خاورمیانه برای یافتن  -وی جزئیات برنامه یک حمله تروریستی بود این گزارش در گذشته شاید حا

دانستند که های امنیت ملی به خاطر تجربیات گذشته به خوبی میراهی جدید برای سرنگون کردن یک هواپیمای مسافری. سازمان

 .چگونه باید با این گزارش برخورد کنند

شی ممکن است درباره شیوع ویروسی در کشوری دوردست باشد که توسط دولتش مخفی نگه داشته شده در آینده اما چنین گزار

 .است
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ها گذرد، تروریسم کانون اصلی مباحث امنیت ملی بوده است. اما طی این سالهای یازده سپتامبر میسالی که از حمله ۲۰در 

های قابل توجهی درباره است و بحران ویروس کرونا پرسشنظراتی نیز مبنی بر اهمیت تعریض مفهوم "امنیت" مطرح شده 

 .جایگاه امنیت سالمت جهانی و ارتباط آن با امنیت ملی مطرح کرده است

 -گیری جهانی در باالترین سطح تهدید امنیت ملی قرار گرفت ها در بریتانیا، وقوع یک همهدر جریان جدیدترین بازبینی سیاست

د که باالترین اولویت را دارد. با این حال انعکاس این تصمیم در نحوه برخورد با این موضوع و یعنی نظر کارشناسان این بو

شود، مخصوصا هنگامی که آن را با سه تهدید سطح باالی دیگر میزان منابعی که به این مقوله اختصاص داده شده است دیده نمی

 .کنیم: تروریسم، جنگ و حمالت سایبریمقایسه می

کنند که به هشدارهایشان درباره وخامت وضع امنیت سالمت ها احساس میانند روزهای بعد از یازده سپتامبر، خیلیو دقیقا هم

 .توجه نشده است

های سیاستگذاران های جاسوسی شاید نیازمند تغییرات قابل توجه در ابزارها و امکانات باشد. یکی از اولویتایجاد تغییر در سازمان

 .وجود درباره وضعیت سالمت در کشوری دیگر خواهد بوداطالع از واقعیت م

کنند شاید به ای )سازمان اطالعات مرکزی آمریکا( که منابع انسانی استخدام میآیو سی ۶آیهایی نظیر اماین تغییر برای سازمان

 .معنی لزوم داشتن نفراتی باشد که بتوانند از جای درست اطالعات دقیق بفرستند

های مسئول شنود ارتباطات نیز شاید مجبور شوند موضوعات و مسائل دیگر را هم رصد کنند، یا در بعد زماندر عین حال، سا

 .ها استفاده شودها برای بررسی اماکن درمانی و گورستاناطالعات فنی از ماهواره

که برای کشف مواد رادیواکتیو  هایی برای کشف تهدیدات سالمتی و بیولوژیکی طراحی کنیم، مثل کاریشاید مجبور شویم دستگاه

 .ایماز راه دور انجام داده

 .آوری اطالعات استتک این راهکارها همچنان بخشی از دنیای سنتی جمعاما تک

 .بینی تحوالت در جوامع باشدتر و هوش مصنوعی برای یافت، درک و پیشهای پیچیدهآینده واقعی شاید در استفاده از داده

 

وجوهای اینترنتی یا دیگر اشکال فعالیت استفاده کرد. چهار سال پیش، مدیر وقت های همراه، جستفراداده تلفن توان از بررسیمی

ای به من گفت که این سازمان دارد دنبال راهی برای بررسی اطالعات کل جمعیت یک کشور با استفاده آیابداعات دیجیتال سی

 .گردداز هوش مصنوعی و فنونی چون "عقیده کاوی" می

 .بینی کنندرا پیش از مسجل شدن پیش -مثل اخالل در حکومت قانون یا احتمال وقوع انقالب  -ایده کلی این بود که بتوانند رویدادها 

کنند که دارند در این مسابقه ها در واشنگتن احساس میدر این زمینه رقابت سختی بین چین و ایاالت متحده در جریان است، و خیلی

 .ها و کسب اطالعات کرده استگذاری عظیمی برای ایجاد قابلیتورند، چرا که چین سرمایهخشکست می

های اخیر است. شاید شیوع این ویروس بر طبیعت پیوسته یکی از نکات نامشخص این بحران تاثیرش بر ناسیونالیسم فزاینده سال

 .های جدید، منجر شودگیریراک اطالعات مربوط به همهمحور دنیای ما صحه بگذارد و به همکاری بیشتر، از جمله اشتو جهان
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آوری اطالعات درباره یا ممکن است به بسته شدن مرزها و درونگرایی بیشتر کشورها بیانجامد. چنین اتفاقی به افزایش مجدد جمع

 .اند منتهی خواهد شداقدامات احتمالی دیگر کشورها یا راهکارهای جدیدی که یافته

یکی" چیز جدیدی نیست. در دوران جنگ سرد، غرب و اتحاد جماهیر شوروی تالش سختی برای اطالع از جاسوسی بیولوژ"

دادند. در آینده شاید تمرکز بیشتر روی واکسن باشد اقدامات مخفی یکدیگر برای ساخت تسلیحات میکروبی و شیمیایی به خرج می

 .تا سالح

های میکروبی منجر های دیگر از سالحها یا گروهای کهنه بابت استفاده تروریستهوقایع اخیر در عین حال به افزایش شدید نگرانی

های راستگرای افراطی به پخش تعمدی این ویروس هایی وجود دارد که برخی از گروهشده است. برای مثال، همین حاال نشانه

نین کاری بزنند به عنوان تروریست محاکمه اند. وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرده است که افرادی که دست به چفکر کرده

 .خواهند شد

های متخاصم اهمیت بیشتری پیدا کرده است و به نظر در چند سال اخیر، درک و برخورد با پخش اطالعات غلط توسط دولت

 .هایی وجود دارددار خواهد بود، اما در داخل نیز چالشرسد که روندی ادامهمی

ست در خالل این بحران مطرح شود این است که کشورهایی که توانایی نظارتی داخلی بیشتری هایی که ممکن ایکی از پرسش

جایی مردم برای ممانعت از ها و همچنین شناخت و کنترل بهتر جابهدارند تا چه حد از این امکانات برای کشف شیوع ویروس

 .شیوع بیشتر بیماری استفاده خواهند کرد

 

 ینده از مردم بخواهد که با نشان دادن یک کیوآر کد ثابت کنند که اجازه خروج از خانه را دارند پلیس مسکو قرار است در آ 

های تشخیص های مدار بسته و سامانهکند. روسیه نیز دوربینهای هوشمند استفاده میافزار ردگیری تلفنچین برای این کار از نرم

حصار الکترونیکی" برای آگاه کردن مقامات از زیر پا گذاشتن قوانین چهره را به کار گرفته است. کشورهای دیگر نیز از "

 .کنندقرنطینه استفاده می

گویند که های مدنی میاند. اما فعاالن آزادیهای فناوری داشتههایی در این زمینه با شرکتبریتانیا و ایاالت متحده نیز صحبت

توان از رای محدود کردن شیوع ویروس استفاده شود، اما در آینده میدرست است که در حال حاضر قرار است از چنین ابزاری ب

 .آن برای مقاصد سیاسی نیز استفاده کرد

های دیگری نیز نیاز دارند. کارشناسان سالمتی باید برای پردازش اطالعات ورودی از طرف دیگر، تحلیلگران اطالعاتی توانایی

های نظامی همکاری کنند، اما شاید نگران "بررسی شدن" توسط دیگر بخش و تهیه گزارش برای سیاستگذاران با کارشناسان

 .حکومت باشند

ها و نیروهای مسلح را کاهش داده است و چه های کلیدی تحلیلگران این است که این ویروس تا چه حد توانایی دولتیکی از سوال

 .بازیگر دیگری ممکن است از این وضعیت به نفع خود استفاده کند
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شود شود. گزارش میهای اطالعاتی برای وفق پیدا کردن با این واقعیت جدید دیده میهایی مبنی بر تالش سازمانن حاال نشانههمی

هزار کیت تست وارد کشور کرده است که البته به نظر  ۱۰۰مرزی اسرائیل، طی عملیاتی که موساد، سازمان اطالعات برون

 .انده نداشتهرسد برخی از قطعات اساسی را همرامی

در همان حال، سازمان اطالعات داخلی این کشور تصمیم گرفته است تا با استفاده از اطالعات تلفنی به افرادی که شاید در معرض 

 .این ویروس قرار گرفته باشند هشدار دهد

ای از این ویروس را در اختیار شدهبندیهای ژانویه و فوریه اطالعات طبقههای اطالعاتی طی ماهدر ایاالت متحده نیز سازمان

آوری شده بود. اما در عین حال گزارش شده است که این سیاستگذارن قرار دادند که بر اساس اطالعات رسیده از چین جمع

 .اطالعات تاثیر خاصی بر تصمیمات کاخ سفید نگذاشته است

ها باکیفیتترین اطالعات هم اگر توسط باالیی -اند ههای جاسوسی همیشه به آن واقف بوداین اتفاق یادآور چیزی است که سازمان

 .خوردنادیده گرفته شود به درد نمی

******** 

 

 تأثیر ویروس کرونا به سایر اندام های بدن مشخص شد 

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo 

 جهان

 وتاهدریافت لینک ک16:03 06.04.2020

 

یک متخصص بیماری های عفونی ایتالیا معتقد است که برخالف تصور عام، ویروس کرونا، نه تنها ریه ها؛ بلکه تمام اندام های 

 .بدن را تحت تاثیر می گذارد

وس گوید: " کرونا ویربه گزارش اسپوتنیک، کلودیو ماسترویاني، رئیس گروه بیماریهای عفونی بیمارستان "اومبرتو" در رم می

قادر است نه تنها ریه ها بلکه سایر اندام های بدن ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد، و در مرحله اواخر این بیماری در سطح 

 میکروسکوپی گسترش می یابد. با این وجود با تشخیص به موقع و عمیق می توان از این وخامت جلوگیری کرد."

ی" صحبت می کنیم، اما تجزیه و تحلیلها از جمله آنهایی که از بیماران متوفی وی گفت: "ما عمدتاً در مورد سینه بغل "پنومون

گرفته شده است، نشان می دهد که در نهایت، ویروس روی تمام اندام ها تأثیر می گذارد، زیرا در سطح میکروسیرکالر باعث 

د. اما اعضای دیگر تقریباً در سطح مویرگی در تعدادی از فرآیندهای التهابی می شود که بیشتر از همه بر ریه ها تأثیر می گذار

 ریزگردها تحت تأثیر قرار می گیرند. "

نفر در حال حاضر تحت معالجه قرار دارند  180در بخش وی، که مجدداً برای بیماران مبتال به کرونا ویروس مجهز شده است، 

بیمار تحت نظر ماستروانی تحت معالجه بودند  280نفر به دستگاه تنفس مصنوعی متصل شدند. درمجموع،  27که از این تعداد 

نفر فوت کردند. وی بسیاری از عجایب این ویروس را یادآور می شود و به این باور ندارد که ممکن است از  32که از این تعداد 

 ابتدا کسی از آن مصون باشد.

ویروس وجود دارد، اما همه اعضا آلوده نیستند. همه  افراد آلوده به این به گفته متخصص " خانواده هایی وجود دارند که در آنها 

اینها باید توسط متخصصان مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال، یکی دیگر از عجایب این است که به نظر می رسد زنان 

وی، صرف نظر از سن پیدا نکرده ایم".  HIVاحتمال ابتال به آنها کمتر است. ما هنوز حتی یک عفونت کرونا در بین مبتالیان به 

 چاقی و دیابت را از جمله عوامل ریسک عنوان کرد.

اند و شمار جان باختگان این بیماری در آلوده شده کرونا نفر در سراسر جهان به ویروس 115هزار و  272اکنون یک میلیون و 

 نفر افزایش یافته است. 374هزار و  69سراسر جهان به 

********* 

 

https://af.sputniknews.com/world/
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 ویروس مطرح شدگی پیدایش کرونانسخه جدیدی از چگون

© Photo / Public domain / CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه09:55 06.04.2020

 

 

 

 .ویروس چگونه شیوع پیدا کردسازمان اطالعات انگلیس نسخه جدیدی را مطرح کرد که توضیح می دهد کرونا

 ، سازمان اطالعات انگلیس از نسخه جدیدی از ظاهر کروناویروس نام بردند.Daily Mailبه گزارش اسپوتنیک به نقل از 

به گفته آنها، همه گیری کروناویروس ممکن است در اثر نشت آزمایشگاه چینی ایجاد شده باشد. با این حال، این مسئله که نسخه 

 عفونت از حیوان است رد نمی شود. اصلی این

خاطرنشان می شود که در ووهان چین که به کانون شیوع کرونا ویروس تبدیل شده است، حداقل دو آزمایشگاه وجود دارد که از 

آنها ممکن است این شیوع رخ داده باشد. یکی انستیتو ویروس شناسی و مرکز کنترل بیماری ووهان است که آزمایشاتی روی 

 ات از جمله خفاش ها انجام داده است.حیوان

به گفته یک متخصص ایمنی، پروفسور ریچارد ابروایت آمریکایی، وی دیده بود که دانشمندان این آزمایشگاه ها ویروس ها را 

کالس  بدون رعایت نکات ایمنی مورد مطالعه قرار می دهند. " این مطالعات به سطح حفاظت با کالس چهار نیاز دارد، ولی آنها از

 استفاده کننده. این کالس می تواند حداقل حفاظت را از شیوع انجام می دهد. " 2

********** 

 

 «یکی از بدترین وزای خارجه آمریکا در تاریخ»جاه طلبی پومپئو؛
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روزنامه واشنگتون پست چندی پیش با انتشار تفسیری درباره مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا او را شدیداً مورد انتقاد قرار داد: 

ن وزیر خارجه آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بوده.... اما کارهای او در زمان شیوع کرونا موجب شده توان گفت او بدتریمی» 

بدترین » اگر به اقدامات پومپئو قبل و بعد از شیوع کرونا نگاهی بیاندازیم، لقب« او بدترین وزیر خارجه تاریخ آمریکا تبدیل شود.

  .تکامالً برازنده اوس« وزیر خارجه تاریخ آمریکا 

اند برای نمونه، توماس جفرسون یکی از بنیانگذاران آمریکا، هنری ای وجود داشتهدر تاریخ آمریکا وزرای خارجه برجسته

های دیگر اما از دو سال پیش که کیسینجر که در برقراری روابط سیاسی میان چین و آمریکا نقشی تاریخی داشت و بسیاری چهره

وزیر خارجه آمریکا انتخاب شده تمام خوشنامی و شهرت نیکوی همتایان پیشین خود را از بین پومپئو از ریاست سیا به عنوان 

  .برد

کند و باعث شده دیپلماسی آمریکا با رهبری او از مسیر پومپئو فردی است دروغگو و فریبکار که به رفتار اشتباه خود افتخار می

شود و شکاف میان تر میرگ مانند چین و روسیه پیوسته تیرهعادی خود منحرف شده است. روابط آمریکا با کشورهای بز

کنند که پومپئو از یک سو همسویی و شود. برخی از تحلیلگران خاطر نشان میتر میواشنگتون و همپیمانان غربی نیز عمیق

زند، هدفش جمع ین میهای تند علیه چدهد و از سوی دیگر بارها حرفهمراهی نزدیک با رییس جمهور آمریکا از خود نشان می

  .آوری سرمایه سیاسی برای رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا است

المللی، کرونا های بیننمایی و انگ زدن به چین پرداخت، بارها در عرصهبعد از شیوع ویروس کرونا، پومپئو با تمام نیرو به سیاه

مان خواند ، همچنین قصد داشت ویروس ووهان را در بیانیه را ویروس ووهان نامید، حزب حاکم و نظام سیاسی چین را تهدید ز

بار نیست که تالش او برای وزرای خارجه گروه هفت نیز بگنجاند. رفتارهای پومپئو به مردم نشان داد که شیوع کرونا آنقدر فاجعه

  .رسیدن به منافع شخصی و سیاسی خود

رها کشورهایی مانند روسیه و ایران را متهم به اقدام علیه دولت آمریکا کرد در حقیقت پومپئو نه تنها چین را هدف قرار داد بلکه با

دوستانه با های انسانمیلیون ایرانی برای دریافت کمک 80شود، هنگامیکه اما همانطور که در تفسیر واشنگتون پست هم دیده می

مله انگلستان را برای کاهش تحریم ها نادیده مشکل روبرو بودند، پومپئو و همفکرانش نه تنها فراخوان کشورهای غربی از ج

گرفتند بلکه شیوع کرونا را راهی برای تشدید فشار حداکثری به ایران تلقی کردند که این اقدام باعث جان باختن بسیاری از مردم 

  .ن نشان دادکند را به جهادوستانه اینگونه رفتار میبیگناه شد و البته ریاکاری آمریکا که با وجود تبلیغات انسان

هزار نفر گذشته است. خود آمریکا با 130در حال حاضر موارد قطعی ابتال به کرونا در سراسر جهان از سد یک میلیون و 

هزار مورد قطعی در صدر جهان قرار دارد اما پومپئوهمچنان در حال دروغ پردازی وسیاهنمایی درباره چین و تالش برای 330

گیری همکاری جهانی ی خود از این طریق است و با به بازی گرفتن جان مردم آمریکا مانع شکلرسیدن به منافع سیاسی و شخص

ترین وزای خارجه آمریکا در یکی از ضعیف»دهد که او ورزی پومپئو نشان میشود. ارزیابی سیاستبرای مقابله با کرونا می

  .ورزدر میطول تاریخ " است که همچنان بر تداوم رفتارهای زشت خود نیز اصرا

********* 

 

 خوان رستم برای انجام آزمایش کرونابود امکانات پزشکی و کارمندان مسلکی در هرات؛ گذر از هفت کم

 خواهمحمدحسین نیک

 ۱۳۹۹, ۱۸حمل 
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زات شود و با وجود نهایی شدن خرید برخی تجهیاحساس می« کرونا کیت»بود شدید آگاهان پزشکی باور دارند که در هرات کم

 های تنفسی، بازهم باید برای درمان مبتالیان امکانات افزایش یابد.و دستگاه« تی اسکنسی»های از جمله دستگاه

تر از دیگر کشورها دهد که شمار مبتالیان در کشور، خیلی کممقایسه آمار مبتالیان کرونا در افغانستان و سایر کشورها نشان می

 بودن میزان مبتالیان در افغانستان، امکانات محدود برای آزمایش کرونا است.است. از دید آگاهان دلیل پایین 

اند، این است که سه تا شش روز منتظر روایت افرادی که برای انجام آزمایش کرونا به مراکز درمانی در هرات مراجعه کرده

 گان را ندارد.کنندهم تست برای تمام مراجعهاند. ریاست صحت عامه هرات با امکانات فعلی توان انجارسیدن نتیجه آزمایش بوده

شود. در سایر کشور روزانه هزاران نفر نمونه، آزمایش می ۲۴۰وجود دارد و روزانه حدود « آرسیپی»در هرات دو دستگاه 

 زمان با قرنطینه کردن شهرها، تا حدی کرونا را مهار کرده است.گری اجتماعی همشوند و اجرای غربالآزمایش می

های کرونا را دارند، پیش از مراجعه برای دادن آزمایش، کنند نشانهریاست صحت عامه هرات پافشاری دارد افرادی که احساس می

 شود.گیری مینزد پزشکان بروند و با توصیه پزشک، از آنان نمونه

 آزمایش کرونا آسان نیست

سوی وزارت صحت عامه کشور نشر شده است، شمار مبتالیان شنبه، هفدهم حمل، از بر اساس آخرین آماری که تا عصر روز یک

 اند آزمایش کرونا بدهند.تن رسیده است. این آمار افرادی است که موفق شده ۲۲۰کرونا در هرات به بیش از 

فر به به روایت برخی ساکنان هرات که تجربه آزمایش کرونا دارند، انجام این آزمایش امری دشوار است. فردی که پس از چند س

اش را به قلعه و حضور در شفاخانه بیماران کرونا، تصمیم گرفت آزمایش بدهد، به شرط افشا نشدن هویت، تجربهمرز اسالم

 کند.صبح بیان می۸روزنامه 

ان شهایدید او چنین است که بسیاری از افراد هنگام حضور برای گرفتن آزمایش، از سوی پزشکان بدون انجام آزمایش به خانهچشم

 آهنگی و پادرمیانی مسووالن بهداشتی، آزمایش بدهند.توانند با همشوند و شمار محدودی از افراد میفرستاده می

سیدامید، که چند روز پیش همراه همسرش برای انجام آزمایش به شفاخانه بیماران کرونا مراجعه کرد، در صحبت با روزنامه 

 شد تست کرونا بدهد.گوید پس از سه روز سرگردانی موفق صبح می

تأخیر طوالنی در مشخص شدن جواب آزمایش نیز انتقادهایی را به همراه داشته است. به روایت افرادی که آزمایش کرونا را 

 اند، جواب آزمایش آنان سه تا شش روز طول کشیده است.تجربه کرده

عالیم بیماری در خانه خود را قرنطینه کرده و به مراکز دهند با وجود ها به دلیل دشواری انجام آزمایش کرونا، ترجیح میخیلی

 بهداشتی مراجعه نکنند.

 بود امکاناتنگرانی از کم

گوید که از پزشکان و صبح می۸یک پزشک هراتی که تجربه آزمایش کرونا را دارد، بدون ذکر نامش در صحبت با روزنامه 

 شود.کارمندان بهداشتی بدون محدودیت آزمایش کرونا گرفته می

بود امکانات و کارمندان مسلکی در هرات است و در کنار تأمین ی او، دلیل سرگردانی مردم و انجام نشدن آزمایش، کمبه گفته

 های مدرن، نیروی مسلکی نیز باید فراهم شود و تنها افزایش امکانات کارساز نیست.امکانات پزشکی و دستگاه
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پذیرند. محمدرفیق شیرزی، سخنگوی ریاست در انجام آزمایش کرونا را میمسووالن صحی در هرات وجود برخی مشکالت 

بروند و سپس « تریاژ»گوید افراد پیش از انجام تست کرونا باید به بخش صبح می۸صحت عامه هرات، در صحبت با روزنامه 

 آزمایش شوند.

کند، گیری کند. او توصیه میآیند را نمونهمیی افرادی که برای انجام آزمایش تواند همهاز نظر او، ریاست صحت عامه نمی

 افرادی که عالیم کرونا دارند، قبل از حضور برای گرفتن تست، به پزشک مراجعه کنند و با تشخیص پزشکان آزمایش دهند.

گری طرح غربالکاران مبارزه با کرونا در هرات، باور دارد که برای جلوگیری از انتشار ویروس، باید دکتر داوود عرفان، از رضا

 اجتماعی به صورت اساسی در تمام شهر عملی شود.

ی خوبی ندارد و سبب ایجاد بحران بزرگ اجتماعی خواهد گری اجتماعی نتیجهافزاید، قرنطینه کردن شهر، بدون غربالوی می

 شد.

تواند گری و قرنطینه کردن شهرها میدهد که اجرای غربالجنوبی نشان میکشورهای دیگر از جمله کوریای  ی او، تجربهبه گفته

 تا حدی سبب مهار ویروس شود، اما باید امکانات الزم برای اجرایی شدن آن در هرات فراهم شود.

 آزمایش در روز ۴۰۰تالش برای انجام 

تست  ۴۰۰ریاست صحت عامه هرات تأکید دارد که با افزایش امکانات آزمایشگاه تشخیص کرونا، پزشکان تالش دارند روزانه 

در « آرسیپی»گوید فعالً دو دستگاه صبح می۸کرونا در این شهر انجام شود. محمدرفیق شیرزی، سخنگوی این نهاد، به روزنامه 

 شود.تست کرونا انجام می ۲۴۰هرات وجود دارد و روزانه 

هم خواهد شد. سخنگوی ریاست آزمایش در روز فرا ۴۰۰، امکان انجام «آرسیپی»افزاید با رسیدن یک دستگاه دیگر وی می

شود و مشخص شدن نتیجه آزمایش حدود دقیقه وقت صرف می ۳۰تا  ۲۰گیری صحت عامه هرات پافشاری دارد که برای نمونه

 برد.هشت ساعت زمان می

ش دارند ها، تالیابی سیار ریاست صحت عامه با حضور در مناطق گوناگون شهر و برخی ولسوالیهای واقعهافزون بر این تیم

 واقعات مثبت کرونا را شناسایی کنند و از نزد آنان تست بگیرند.

هزار بستر برای درمان بیماران کرونا فراهم کنند. تاکنون کم یکهای صحی در هرات تالش دارند، طی روزهای آینده دستمقام

روز  ۲۰بستر هم طی  ۱۰۰خت شفاخانه بستر غوریانی، در هرات گشایش یافته است و کار سا ۳۰۰شفاخانه شیدایی و شفاخانه 

 به اتمام رسیده است.

پروایی حکومت مرکزی به بحران کرونا در هرات بود امکانات و بودجه و بیطی روزهای اخیر سروصداهای زیادی در مورد کم

امکانات پزشکی « گداییبا پول قرض و »بلند شد. حتا عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین هرات، با انتقاد تند از حکومت مرکزی گفت 

 ای که از دید برخی کارشناسان سبب برکناریش از پُست والیت هرات شد.را تهیه کرده است؛ مسأله

************ 

 

 کرده است  لیتبد چی" را به هییکایکرونا "عظمت آمر

  17:28 - 1399فروردین  18دوشنبه  

 

و ارتش آن در سرتاسر جهان حمله کرده و  مابریهواپ یناوها ،ینظام یاهگاهیپا کا،یکرونا، که به آمر روسیو یمقابل سونام در

واکنس  دینه تنها در تول کایرا به کام مرگ کشانده است، آمر گریکشور مبتال و هزاران تن د نیهزار نفر را در ا 400از  شیب

ناتوان  پوشند،یزباله م یهاسهینان ککه همچ ،یکادر پزشک یبرا ییهاماسک ای یتنفس مصنوع یاهدستگاه هیکرونا بلکه در ته

 مانده است. 

 

 کشکول -العالم
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 وعیدر ژاپن به دنبال ش ییکایآمر یروهای" فرمانده ندریاشنا نیبوده که ژنرال "کو یدر مقابل کرونا زمان کایشکست آمر نیآخر

 یالعاده بهداشتحالت فوق ییایکشور آس نیق ادر منطقه "کانتو" در شر کایآمر ینظام یهاگاهیسربازان، در پا انیدر م روسیو نیا

 اعالم کرده است.

به  نیکُشنده همچن روسیو نیکرده است. ا لیزده تبدفاجعه یارا به منطقه التیا نیو ا دیرا درنورد ورکیویاز آن، کرونا ن شیپ

"تئودور روزولت" را سرنگون کرده است.  رمابیدر عراق نفوذ و فرمانده ناو هواپ کایآمر یهاگاهیو پا ییکایآمر مابریهواپ یناوها

 ییگوانیو هذ یپراکنعهیفقط شا یاش در مقابل دشمن نامرئخارجه ریپمپئو" وز کیو "ما جمهورسی"دونالد ترامپ" رئ ان،یم نیدر ا

 .کنندیم

 یبه کشورها نیاز چ یالارس یِ پزشک زاتیو غارت تجه ییایدر یجز دزد یانهیگز چیقدرت جهان است"؟!!، ه نیتر"بزرگ کایآمر

بود را در روز  دهیخر نیرا که فرانسه از چ یماسک یهامدرن"، محموله ییایدر ی"دزد کردیبا اتخاذ رو کایندارد. آمر ییاروپا

 روشن مصادره کرد.

و  یخوار ،یدرجه از عجز، ناتوان نیبه ا کند،یم منهیقدرت و ه یکه ادعا کا،یچرا آمر شود،یمطرح م یسوال منطق کی نجایا

مزدورانه و  استیس تیآن را در ماه توانیساده است و م اریسوال بس نیاست؟!!، پاسخ ا دهیرس روسیضعف در مقابله با و

سپتامبر  11بعد از حادثه  شیهاجنگ یدالر و در تمام ونیلیتر 2از  شیعراق ب هیعل جنگدر  کایمشاهده کرد. آمر کایآمر یتهاجم

کشور قدرتمند  کیسال  5دالر معادل بودجه  ونیلیتر 1.5گفت که مبلغ فقط  دیکرد. با نهیدالر هز ونیلیتر 6.4افزون بر  2001

 مانند آلمان است!!

با هدف سرقت  2001که از سال  ییها و کشتارهاها، غارتجنگ ها،یرا، که در لشکرکش یاز مبلغ نجوم یدرصد کم کایآمر اگر

امروزش  تیوضع داد،یاختصاص م یپزشک زاتیو تجه یشگاهیآزما قاتیتحق ،یپزشکها انجام داده است، به ملت یهاثروت

که مسئوالن و بعد از آن ییکایتوسط آمر گرید یبه کشورها نیچ یپزشک زاتیتجه ارتبار نبود؛ چرا که بعد از غفاجعه گونهنیا

و  نکیاز جمله ماسک و ع یپزشک یهاکمکخواستار  انیبا چشمان گر ونیزیبا ظاهر شدن در صفحه تلو ورکیوین التیارشد ا

 است. شده لیتمسخر تبد یبرا یها به موضوعملت گرید انی" مکایشدند "عظمت آمر یلباس پزشک

********** 

 

 های مخابراتی "ناشر کرونا ویروس" در بریتانیا ادامه داردزدن به پایهآتش

 ریکاتورکا

 دریافت لینک کوتاه02:02 07.04.2020

 

های مخابراتی را آتش بزنند با نمایندگان دولت انگلستان قصد دارد پس از اینکه "تئوری توطئه" باعث شد تا افرادی پایه

 .های اصلی انترنت در مورد قرار دادن فلتر کردن محتوا بحث کندپلتفرم

ای درمورد افزایش سرعت انتقال ویروس کرونا به واسطه منابع خبری با انتشار شایعه به تازگی برخی از به گزارش اسپوتنیک،

 اند. ها ترغیب کردهها را به آتش زدن این پایهاند و آنباعث وحشت شهروندان بریتانیایی شده  5Gهای مخابراتی پایه

های بسیاری مواجه بوده است و تا به امروز تئوری از ابتدای توسعه و عرضه خود با مخالفان زیست محیطی 5Gفناوری مخابراتی 

توطئه آمیز بسیاری درمورد خطرات این شبکه منتشر شده است. اخیرا برخی از افراد ناآگاه و منابع خبری نامعتبر با انتشار 

راستا شهروندان اند و در همین  موجب رعب و وحشت مردم شده 5Gهای ای درمورد انتشار ویروس کرونا به وسیله پایهشایعه

 اند.را آتش زده  5Gبریتانیایی یک پایه 

های مخابراتی که این هفته طعمه حریق شد، در بیرمنگام بود. مسوولین یکی از اپراتورهای مخابراتی به گاردین یکی از اولین پایه

 گفته اند که احتماال این آتش سوزی عمدی بوده است.

تباطات موبایل در زمانی که مردم بیش از هر زمان دیگری به آن احتیاج دارند تا با این اپراتور گفت: آسیب و قطع عمدی ار

یکدیگر در ارتباط باشند، کاری تاسف آور، مضر و خطرناک است. ما سعی خواهیم کرد تا هرچه سریعتر آنها را احیا کنیم، اما 

 خسارات ناشی از این آتش سوزی ها قابل توجه است.

********* 

https://af.sputniknews.com/cartoons/
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 اتور امریکایی درمورد احتمال شیوع کرونا ویروس توسط امریکاافشاگری سن

 دریافت لینک کوتاه01:32 07.04.2020

 

 

کرد تا مانع انتشار های کشنده در جهان اجرا میای را برای شناسایی ویروسها برنامهبه گفته این سناتور، دولت امریکا سال

 .ها در امریکا شودآن

ها کریس مورفی، سناتور دموکرات امریکایی در صفحه توییتر خود نوشته است: "ایاالت متحده امریکا سال پوتنیک،به گزارش اس

کرد تا مانع انتشار های کشنده را در خارج از کشور شناسایی میکرد که در آن، ویروسرا اجرا می PREDICTای به نام برنامه

 کرونا ویروس را شناسایی کرده بود". ۱۶۰ویروس، شامل  ۱۲۰۰ال س ۱۰ها در امریکا شود. این برنامه طی آن

در ووهان چین، ترامپ  کرونا ویروس  شد. دو ماه قبل از شیوعوی افزوده است: "این برنامه به طور فعال در چین هم اجرا می

 این برنامه را متوقف کرد".

صحت از شیوع بیماری ناشناخته در شهر ووهان چین، خبر  المللیبه سازمان بین ۲۰۱۹دسمبر سال  ۳۱مقامات چینی به تاریخ 

 داد.

 باشد.می nCoV-2019متخصصان پس از تحقیقات اعالم کردند که بیماری جدید کرونا ویروس 

 گیر جهانی اعالم کرد.مارچ سال جاری سازمان جهانی صحت کرونا ویروس را یک بیماری همه ۱۱به تاریخ 

 هزار نفر رسیده است. ۳۴۷رونا ویروس در امریکا به بیشتر از در حال حاضر شمار مبتالیان ک

نفر(، در  ۱۳۰۵۵نفر( و اسپانیا ) ۱۶۵۲۳قربانی پس از ایتالیا ) ۳۰۰هزار و  ۱۰براساس آخرین آمار، ایاالت متحده امریکا با 

 قرار دارد.( ۱۹ –جایگاه سوم بیشترین شمار قربانیان کرونا ویروس )کووید 

هزار الی  ۱۰۰باختن از های صحی، احتمال جاناخ سفید پیشبینی کرده اند که حتی در صورت رعایت توصیهکارشناسان طبی ک

 هزار امریکایی وجود دارد ۲۴۰

********** 

 

 گزارشی از مرگ حدود نیم میلیون آمریکایی افشا شد

 آمریکا

 ت لینک کوتاهدریاف14:47 07.04.2020
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 .گزارش ژانویه مشاور ترامپ درباره مرگ حدود نیم میلیون نفر ناشی از کرونا ویروس فاش شد

مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا در ماه ژانویه به رئیس  به گزارش اسپوتنیک به نقل از نیویورک تایمز، پیتر ناوارو

 ویروس هشدار داده بود. گزارش وی توسط نیویورک تایمز منتشر شده است.دولت در مورد عواقب احتمالی همه گیری كرونا 

ژانویه، تنها چند هفته بعد اقدامات خود را آغاز كرد. به طور  29خاطرنشان می شود که رهبر آمریكا خیلی دیرتر از اولین هشدار 

نه به بار آورد. این گزارش حاکی از این است خاص ناوارو نوشت، که این ویروس می تواند تریلیون دالر برای ایاالت متحده هزی

 که به دلیل نبود واکسن، میلیون ها نفر در معرض بیماری یا مرگ قرار دارند.

مشاور کاخ سفید منفی ترین چشم انداز را ذکر کرد ، که منجر به مرگ نیم میلیون آمریکایی شد، ناوارو همچنین به احتمال زیاد 

 100فوریه خود، درباره عفونت احتمالی  23ماری همه گیر اشاره کرد. وی در یادداشت دوم شدن بیماری همه گیر به یک بی

 میلیون نفر صحبت کرد. 1.2میلیون شهروند و فوت 

در تاریخ یکم آوریل، ترامپ اعالم کرد که عمداً در مورد خطر احتمالی کرونا ویروس در ابتدای این بیماری همه گیر پنهان کاری 

ر آمریکا اعتراف کرد و افزود که به نظر وی مهم است که به مردم امید بدهیم: "من همه چیز را می دانستم. من کرده است. رهب

 می دانستم که می تواند وحشتناک باشد، می دانستم که همه چیز ممکن است خوب باشد و من نمی خواهم بدبین باشم."

رار گرفته است که معتقدند ایاالت متحده زمان مهمی را برای آموزش این الگوی رفتاری مورد انتقاد برخی کارشناسان بهداشت ق

 های الزم از دست داده است.

هزار نفر( رتبه اول جهان را دارد. تعداد کشته  350در حال حاضر ایاالت متحده از نظر تعداد مبتالیان به کرونا ویروس )بیش از 

هزار نفر است. تعدادی از ایاالت اقدامات قرنطینه را معرفی کرده  19ه ها هزار نفر فراتر رفته است، تعداد بهبود یافت 10ها از 

 اند.

********** 

 

  یاجتماع یگذارطرح فاصله یگانه اجرا 12 ریکرونا/ تداب تیریستاد مد یو انتظام یتیامن تهیکم 5 هیاطالع

  16:02 - 1399فروردین  19سه شنبه  

 

 یماریانتقال ب رهیطرح کاهش زنج یگانه اجرا 12 ریشماره پنج خود، تداب هیونا در اطالعکر تیریستاد مد یو انتظام یتیامن تهیکم

 کرد.  حی( را تشریاجتماع یکرونا )فاصله گذار

 

 یاسی/ س رانی_ ا العالم

 کرونا صادر شد. تیریستاد مد یو انتظام یتیامن تهیکم ۵شماره  هیاطالع

 شرح است: نیکرونا بد تیریستاد مد یو انتظام یتیامن تهیکم هیاطالع متن
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موفق مراحل  یعموم مردم در سراسر کشور که تاکنون، منجر به اجرا یو همکار یمجدد از همراه یو سپاسگزار ریتقد ضمن

کرونا در حضور  یماریب تیریمد یجلسه ستاد مل نیچهاردهم ماتیبه تصم تیکرونا شده است و با عنا یماریمختلف مقابله با ب

کرونا  یماریانتقال ب رهیطرح کاهش زنج یرساند؛ اجرا یم رانیا زیو عز فیبه استحضار ملت شر ،یهورمحترم جم استیر

 ادامه دارد: یماه سال جار نیفرورد انیالذکر، تا پا لیذ بیماه آغاز شد به ترت نی( که از روز هشتم فروردیاجتماع ی)فاصله گذار

 ساکن، ممنوع است. ریورود به آن شهر بوده و ورود افراد غ ( هر شهر مجاز بهمیساکن )مق یصرفاً افراد بوم -۱

اجازه ورود به شهرها را ندارند  ریافراد در طول مس نیرفتن به محل سکونت خود بالمانع است. ا یساکن برا ریخروج افراد غ -۲

 و از کنار گذرها عبور خواهند کرد.

 است. لیمدارس و دانشگاه ها کماکان تعط -۳

 است. لیاستخرها و اماکن مشابه که محل تجمع افراد هستند کماکان تعط ،یحیمراکز تفر تفرجگاه ها، بوستان ها،پارک ها،  -۴

 یروین زانیدر خصوص م یو استخدام یبرابر بخشنامه سازمان ادار دیجد باتیماه با ترت نیفرورد ۲۳از  یادارات دولت تیفعال -۵

 .ابدی یادامه م یو ساعات کار یانسان

 همچنان ممنوع است. یو مذهب یرسم ریغ ،یهرگونه تجمع و مراسم رسم یبرگزار -۶

و نظائر آن ممنوع  یخوان یمولود یمراسم، جشن ها ییبرپا ،یصلوات یها ستگاهیا ییدر قالب برپا هیشعبان ادیاع یبرگزار -۷

 است.

 یها تیسوخت، کماکان، مشمول ممنوع نیو همچن مردم حتاجیو ما حمل بار، کاالها س،یپل ،یدرمان ،یامداد یتردد خودروها -۸

 طرح نخواهد بود. نیا

معتبر  ییکه محل سکونت آنها با محل کارشان در نقاط مختلف قرار دارد، با ارائه مدارک شناسا یکارگرانتردد کارمندان و  -۹

 بالمانع است.

که بنا به  یموارد گریو د یمخابرات یها نیتکنس ز،ایمورد ن قیمصاد ریو سا یعلوم پزشک یرشته ها انیتردد دانشجو -۱۰

 است. ریمعتبر امکانپذ ییشود، با ارائه مدارک شناسا یهماهنگ م ربط،یمراجع ذ قیضرورت از طر

 اصناف و مشاغل: تیدرمورد فعال -۱۱

 دهند. یخود ادامه م تیبه فعال یقبل یها هی( مشاغل گروه اول، مطابق اطالعالف

وزارت صنعت،معدن و تجارت اعالم خواهد  یآن از سو دیکم و متوسط که فهرست جد سکیر یصنوف دارا مشاغل و تی( فعالب

 یکه از سو یطیمطابق پروتکل ها و شرا ۱۳۹۹-۱-۳۱ خیو در استان تهران از تار ۱۳۹۹-۱-۲۳ خیشد، در استان ها از تار

آغاز  یجیشود، به صورت تدر یارت صمت اعالم موز یآن از سو اتیئابالغ و جز یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 خواهد شد.

 تیمحدود ایو  تیشود؛ هرگونه اعالم ممنوع یم دیعموم مردم، تأک یبرا یاز بروز مشکالت و سردرگم یریشگیبه منظور پ -۱۲

فاقد هرگونه اعتبار ستاد و  نیبرخالف مصوبات ا ،یستاد مل یانتظام یاجتماع تهیکم هیاعالم شده در اطالع باتیخارج از ترت

و  یاطالع رسان ته،یکم یصرفاً در حدود مصوبات ابالغ دیو در استانها، با یسطوح مل درمسئول  یاست و همه دستگاهها یقانون

 اعمال قانون کنند.

 برخورد خواهد شد. نیاز موارد دوازده گانه فوق الذکر، برابر قانون با متخلف کیهر  تیعدم رعا درصورت

 یریگ میهرگونه تصم نکه،یو برهه حساس، و با اعالم ا ریامر خط نیآحاد مردم در ا مانهیصم یمجدد از همراه ریتقد خاتمه با در

خواهد  رانیا فیبه استحضار ملت شر ،یرسم یرسانه ها ریو سا مایصدا و س قیرو، رسماً و از طر شیپ طیمتناسب با شرا دیجد

مورد  ز،یعموم هموطنان عز ی( از سویامور واقعاً ضرور ی)مگر برا میمان یخانه م در شیپو تیبه رعا یتوجه جد د،یرس

 .ردیگ یقرار م دیتأک

خداوند متعال، رحمت خاص خود را به همه و پربرکت شعبان،  لتیمبارک ماه پرفض امیو در ا یهمگان یاست با همت عال دیام

 .دیفرما تیبهداشت و سالمت کشور عنا بانانیو پشت اورانیالخصوص فعاالن بخش درمان و  یمردم و خدمتگزاران عل

********* 
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 آمریکا مانع پرداخت وام صندوق بین المللی پول به ایران شد

 دریافت لینک کوتاه20:29 07.04.2020

 

 .ایاالت متحده آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری خود به ایران مانع از پرداخت وام صندوق بین المللی پول به ایران شد

به گزارش اسپوتنیک، مسعود افشار رایزن مطبوعاتی سفارت ایران در مسکو، درباره وضعیت تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 

میلیاردی صندوق بین المللی پول به ایران شد این در حالی  ۵ایران چنین اظهار داشت: ایاالت متحده آمریکا مانع پرداخت وام 

می باشد و بخش بهداشت و درمان ایران برای  ۱۹یکی از درگیرترین کشورها با ویروس کووید است که ایران به دلیل تحریم ها 

 مبارزه با کرونا و جلوگیری از همه گیری آن نیاز به کمک دارد.

ایران برای اولین بار از صندوق بین المللی پول درخواست وام کرده است و میزان سپرده ایران در این صندوق به ایران اجازه 

 ی دهد که تقاضای وام کند، آمریکا در ادامه فشار حداکثری به ایران مانع از پرداخت وام به ایران شد.م

این اقدام آمریکا نشان داد سازمان های بین المللی کارایی خود را از دست داده است و به جای این که نقش جلودار در مبارزه را 

سیاست خاصی در دنیا کرده اند و به صورت انحصاری تحت خدمت یک قدرت بر عهده داشته باشند خود را اسیر یک کشور یا 

 در آمده اند.

 آیا وقت آن نرسیده چارچوب های بین المللی که جواب گوی بحران های فعلی در جهان نیستند تغییر کنند؟

********* 

 

 چین پایه و خالف اخالق برخی در غرب برای مقصر شناختن و دریافت خسارت ازدرخواست بی
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کاران در گزارشی ضمن حمله به زارش دادند که انجمن هنری جکسون اندیشکده نومحافظهرسانه های گروهی انگلستان اخیراً گ

های بهداشت جهانی مدعی شد که چین باید مسوولیت چین جهت پنهانکاری در مورد انتشار آمار مبتالیان به کرونا و نقض توافقنامه

  .شیوع کرونا در جهان را برعهده بگیرد و به مردم جهان خسارت بدهد

این ادعا کامالً مضحک است چین با فداکاری عظیم خود به عنوان خط مقدم مقابله با کرونا در جهان باعث شد کشورهای دیگر 

زمان کافی برای آماده کردن خود در برابر شیوع کرونا داشته باشند. چین به موقع اطالعات مربوط به شیوع کرونا را منتشر کرد 

ی، مهار و درمان این بیماری را در اختیار سازمان بهداشت جهانی و جامعه بین المللی گذاشت که و تمام تجربیات خود در پیشگیر

المللی نیز قرار گرفته است. مقصر دانستن و درخواست جبران خسارات از چین ادعایی است کامالً مورد تایید و تقدیر جامعه بین

  .بی پایه و خالف اخالق

توان یافت که یک کشور به دلیل شیوع یک ای را نمیآسیب رسانده است. در تاریخ، هیچ نمونههای شیوع کرونا به تمام انسان

گیر مقصر بدانند و خواستار دریافت خسارت از آن کشور باشند چرا که چنین چیزی ناگزیر منجر به اعمال خشونت بیماری همه

شود. در واقع درخواست نویسندگان این گزارش میعلیه یک قوم و یا ملت خاص و رقم خوردن یک فاجعه به دست خود بشر 

  .برای مقصر شناختن چین و دریافت خسارت با عبور از مرزهای اخالق مصداق واقعی نژادپرستی است

اند تا با گرای بریتانیایی، دانشمندان متمایل به گرایشات سیاسی خود را قانع کردهشایان ذکر است برخی از سیاستمداران راست

  .یک مقصر بر ناکارآمدی خود در مبارزه با شیوع کرونا سرپوش بگذارندیافتن 

شده های منتشرهای پزشکی پیشرفته ندارد اما کمبود تجهیزات پزشکی و نادیده گرفتن گزارشانگلستان هیچ مشکلی از نظر فناوری

دهد آنان که باید خود را اصالح ه نشان میاز سوی چین، توان این کشور برای مقابله با این بحران جهانی را کاهش داده است ک

  .بازان راستگرای حزب محافظه کار انگلستان هستندکنند در واقع همان دانشمندان و سیاست

برخی از اعضای کنگره آمریکا به نمایندگی از جاش هائولی اخیراً در حال تالش برای تصویب طرحی برای آغاز رسیدگی 

چین با کرونا هستند تا بر اساس آن خواستار دریافت خسارت از چین شوند. آشکار است که سیاستبازان  المللی درباره روش مقابلهبین

  .خواهند با مقصر جلوه دادن چین از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنندراست گرای غربی می
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 360میان آمار مبتالیان در آمریکا به  میلیون نفر فراتر رفته است که در این 1.2اکنون تعداد مبتالیان در سراسر جهان از مرز 

هزار نفر رسیده است. بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان نیز به دلیل وخیم شدن حالش به بخش مراقبت ویژه منتقل شده است. 

ن های های سیاسی و نژادپرستانه برخی از سیاست بازان و سازمادر حالی که سراسر جهان در حال مقابله با کرونا است، اقدام

های بین المللی در مقابله اروپایی و آمریکایی با آشکار کردن چهره زشت آنان، نشان داد که چگونه مانع از شکل گیری همکاری

های شوند. مسئولیت شیوع گسترده کرونا در اروپا متوجه همان کسانی است که به جای انجام دادن درست مسئولیتبا کرونا می

  .ند جهان را به آشوب بکشانندخواهشرمی میخود، با بی

********* 

 چین چگونه توانست به سرعت از شیوع کرونا جلوگیری کند؟
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آوریل(اعالم کرد چین بعد از دو ماه مبارزه سخت با ویروس کرونا، از مرحله مهار وارد  5فروردین ) 17سازمان جهانی بهداشت 

  .مرحله کندی شیوع شده است

به شدت ادامه دارد، در چین شاهد مهار آن هستیم.  در حال حاضر با وجود آنکه شیوع ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان

اند، نمی توانند آرام بنشینند و دوباره با برخی سیاستبازان و رسانه های غربی که به سیاهنمایی و انگ زدن به چین عادت کرده

پنهانکاری چین درباره  جوسازی از طریق نظریاتی مانند حقیقی نبودن و غیر قابل اعتماد بودن داده های چین در مورد کرونا و

  .آمار شیوع بیماری قصد دارند ناکارآمدی خود درباره مبارزه با کرونا به گردن دیگران بیاندازند

این نظریات اگر از سوی برخی سیاستبازان متکبر و متعصب غربی ایراد شود، برای ما عجیب و غریب نیست اما مطرح شدن 

  .که کشور دوست و برادر ما است واقعا تأسف برانگیز استآن از سوی عده قلیلی از مقامات ایرانی 

گفت،  آوریل( در یک نشست خبری ویدئویی به خبرنگاران 5فروردین ) 17کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران 

ازی جنجال به خواند و در ادامه این اظهارات در فضای مج« یک شوخی تلخ»های منتشرشده از سوی چین درباره کرونا را داده

راه انداخت و برخی رسانه های غربی تالش کردند با سوء استفاده از آن به ایجاد تفرقه در روابط چین و ایران بپردازند. برای 

نمونه ، سایت فارسی بی بی سی روز دوشنبه در گزارشی به عنوان نظرات متضاد سخنگویان وزارت بهداشت و وزارت امور 

های علمی درباره نوشت، انتقاد تند سخنگوی وزارت بهداشت ایران از عملکرد دولت چین در انتشار داده خارجه ایران درباره چین

  .همه گیری ویروس کرونای جدید با واکنش سفیر چین در تهران و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همراه شده است

است؟ یافتن حقیقت از هر گونه مجادله مهمتر است. ما باید به  آیا آمارهای چین قابل اعتماد است؟ یا اینکه چین پنهانکاری کرده

  .پخش اخبار از سوی نهادهای معتبر نگاه کنیم و نظریات متخصصان را بپذیریم

پس از شیوع کرونا، چین به موقع پیامهای مربوط به آن را در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار داد و همواره همکاری نزدیک 

های محلی هر روز چند نشست خبری درباره انتشار داده های شیوع کرونا نهاد حفظ کرد، از دولت مرکزی تا دولتخود را با آن 
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های تحقیقات علمی خود را با سایر کشورها به اشتراک گذاشت و اولین کشوری بود که برگزار کردند. افزون بر آن نیز چین یافته

  .کرد و در اختیار سایر پژوهشگران جهان قرار دادزنجیره ژنتیکی ویروس کرونای جدید را کشف 

بروس آیلوارد، مشاور ارشد مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در قبال زیر سئوال بردن آمارهای چین صریحاً گفت که چین در 

ین می تواند آمارهای خود هرگز دست به پنهانکاری نزده است و بازدید و تحقیقات گروه کارشناسی سازمان جهانی بهداشت در چ

  .این موضوع را ثابت کند. می توان گفت شفافیت اطالعات چین درباره شیوع کرونا برای همه واضح است

ها و آمارهای چین هوانگ یین جونگ محقق ارشد سالمت جهانی کمیته روابط خارجی آمریکا چندی پیش اظهار داشت، گزارش

با تالشهای »ها یک حرف بی معنی است افزود که پنهانکاری در این گزارش همه مبنای علمی و مستدل دارد و با اشاره به این

دولت چین، اقدامات الزم برای شناسایی ) جلوگیری از انتشار ویروس( در چین به طور کامل و همه جانبه انجام شد. می توان 

یری موارد ابتال را نمی توان با ووهان گفت، به غیر از داگوی کره جنوبی ، هیچ کشوری یا منطقه ای در زمینه شناسایی و پیگ

  .مقایسه کرد

همانطوری که این کارشناس بهداشت عمومی آمریکا گفت، پنهانکاری در باره شیوع بیماری هیچ معنایی ندارد، چون تنها از طریق 

هنگی از طریق سنجش و انتشار داده های صحیح ، تصمیم گیرندگان می توانند اقدام درستی را اتخاذ کنند. از سوی دیگر ، هما

گزارش اطالعات حقیقی و مفصل یک وظیفه اجتماعی در قبال سالمت خود ما و دیگران است، پیدا کردن هرچه زودتر افرادی 

که با مبتالیان تماس نزدیکی دارند و نجات هرچه زودتر مبتالیان ، یک اقدام کلیدی برای جلوگیری از ابتالی افراد بیشتر به 

  .ی شودبیماری محسوب م

شهروندان چینی می توانند به راحتی کارهای مربوط به شناسایی را هماهنگ و از حریم شخصی خود حفاظت کنند. اگر مبتالیان 

سابقه مسافرت و وضعیت بیماری خود را پنهان کنند، نه تنها برای درمان خود آنها خوب نیست بلکه بر پیشگیری و مهار بیماری 

لذا کسانی که طبق مقررات مربوطه وضعیت بدنی خود را گزارش ندهند، اگر مبتالی قطعی تشخیص  تاثیر منفی خواهد گذاشت.

داده شوند مورد پیگیرد قانونی قرار می گیرند. اولین مورد مبتالی ورودی استان هه نن مردی به نام گوا به همین علت به یک 

  .سال و شش ماه حبس محکوم شد

جهان شیوع یافته ، کشورهای مختلف برای مقابله با آن در تالش هستند اما وضعیت همچنان  اکنون که ویروس کرونا در سراسر

وخیم است. حال باید دید که چگونه چین با یک میلیارد و چهار صد میلیون نفر جمعیت می تواند ظرف یک مدت کوتاه شیوع این 

 بیماری را کنترل کند؟ 

اند و امیدوارند از تجربیات موفق چین استفاده کنند. گزارشهای بسیاری در این دهکشورهای مختلف راهکارهای چین را مطالعه کر

  :کنندرابطه منتشر شده است که بیشتر آنها سه عامل را دلیل موفقیت چین ذکر می

ن نخست، توان باالی دولت برای بسیج نیروها: بالفاصله پس از شیوع کرونا در ووهان، دولت چین به سرعت برای نجات جا

ژانویه حکم بی سابقه قرنطینه شهر ووهان صادر  23مردم دست به کار شد و از پرداخت هر گونه بهای اقتصادی دریغ نورزید: 

روز دو بیمارستان تخصصی 10مورد بود. ظرف  259شد و این در حالی بود که در آن زمان موارد قطعی اضافه شده در روز فقط 

یان دارای عالئم حاد نقش کلیدی داشتند. برنامه ریزی سراسری به این صورت بود که وقتی احداث شدند که برای نجات دادن مبتال

آمدند و به سرعت سازوکار کمکرسانی به تمام مناطق استان هوبی از شد حداقل هشت نفر به کمک او مییک نفر دچار مشکل می

  ......ها و شهرها ایجاد شدسوی دیگر استان

سازمان جهانی بهداشت در مقابل دوربین خبرنگاران غربی هنگام اشاره به سیاست مقابله چین با کرونا تدروس آدانوم مدیر کل 

  !امگفت ، در طول عمرم تا به حال چنین بسیج نیرویی را در هیچ کشوری ندیده

یلیون چینی بود، دوم، همدلی و سختکوشی مردم چین: شیوع کرونا یک جنگ بدون آتش و اسلحه برای یک میلیارد و چهارصد م

گیری شیوع بیماری همزمان با ایام عید بهار و در برابر حکم قرنطینه شهری ، ساکنان ووهان هیچ گله یا شکایتی نکردند. اوج

سال نوی چینی بود اما همه چینی ها آگاهانه در خانه نشستند و از دید و بازدید و رفتن به مهمانی خودداری کردند. پزشکان و 

های درمانی هزار نفر از کارکنان و اعضای گروه 40وطلبانه خواستار عزیمت به هوبی و ووهان شدند، بیش از پرستاران دا

بودند. آنان که تا دیروز در چشم  21و دهه اول قرن  90مناطق دیگر چین به هوبی رفتند که یک سوم آنها جوانان متولد دهه 

اند. مردم مناطق مختلف یکی محکم عصر جدید جمهوری خلق چین تبدیل شدههای والدین خود تنها کودکی بودند امروز به ستون

  .های نقدی و غیرنقدی در مبارزه با کرونا نقش شایسته خود را ایفا کردندپس از دیگری با پرداخت کمک

تلف خواست سوم، جدیت در اجرای سیاست پیشگیری و مهار بیماری: پس از شیوع کرونا، دولت چین از مناطق و نهادهای مخ

تعداد مبتالیان قطعی خود را به صورت علنی و شفاف اعالم کنند و از پنهانکاری و انتشار آمارهای جعلی خودداری کنند. نظام 

جدیت در انجام وظیفه به اجرا در آمد، مقامات بلندپایه که در جریان کار پیشگیری و مهار ناکارآمد بودند، یکی پس از دیگری 

روند. از مردم خواست ماسک بپوشند و مردم نیز قاطعانه این خواسته را اجرا کردند و بدون ماسک بیرون نمی برکنار شدند. دولت
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گیر شدن بیماری بسیار مهم است اما برخی کشورها هنوز دهد که پوشیدن ماسک برای پیشگیری همهتجربیات چین نشان می

کنند افراد سالم نباید ماسک بپوشند و زدن ماسک تنها برای میاند و اعالم درخصوص زدن ماسک به یک نظر مشترک نرسیده

  .بیماران است

ها پر است از فداکاری، همدلی، سختکوشی و ایستادگی. برخی هیچ فردی نمی تواند به راحتی موفق شود، پشت تمام پیروزی

تدبیری خود کنند ناکارآمدی و بیونا سعی میسیاستبازان غربی با نادیده گرفتن عمدی تالشهای عظیم مردم چین برای مقابله با کر

ها را به گردن دیگران بیاندازند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. امیدواریم آنان با دست برداشتن از این رویه به جان انسان

کرونا در کشور خود  اهمیت بیشتری بدهند. به جای تالش بیهوده برای متهم کردن دیگران تمام توان خود را صرف مبارزه با

  .کنند

******************* 

 

 کرونا؛ روحانی آمریکا را به 'تروریسم درمانی' متهم کرد

 8/4/2020 

 

گیری ویروس کرونا، زمان با همههای آمریکا علیه ایران همحسن روحانی، رئیس جمهور ایران، با انتقاد از فشارها و تحریم

 .نی" متهم کرده استایاالت متحده را به "تروریسم درما

المللی پول به ایران، گفته است که آمریکا در مقابله با بیماری آقای روحانی با اشاره به مخالفت کاخ سفید با اعطای وام صندوق بین

ئل ماند کاخ سفید که تاکنون در مسادهد... در تاریخ این مسئله باقی میجدید هم "روند غلط و تفکرات نادرست خود را ادامه می

 ".اقتصادی تروریست بود، در مسائل درمانی هم تروریست است

زمان المللی پول کرد و هممیلیارد دالری از صندوق بین ۵دولت ایران یک ماه پیش برای مقابله با شیوع کرونا درخواست وامی 

 .های ایران شدای به سازمان ملل خواهان لغو تحریمدر نامه

 .های مالی به دست مردم ایران نخواهد رسیدوام به ایران مخالفت کرد و گفت که این کمک آمریکا از همان ابتدا با دادن

سال گذشته از این  ۵۰المللی پول گفت "ما در طول فروردین با انتقاد ضمنی از صندوق بین ۲۰آقای روحانی امروز چهارشنبه 

ایط سخت، آنها به وظایف خود عمل نکنند دنیا برداشت صندوق چیزی نخواستیم و به وظایف خود هم عمل کردیم. اگر در این شر

 ".دیگری از این مسئله خواهد داشت

 .او ادامه فشارهای آمریکا علیه ایران را باعث به جا ماندن "ننگ تاریخی" برای این کشور دانست

ه بر مخالفت آمریکا با کمک سی فارسی با تاکید دوباربیوگو با بیشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتروز سه

المللی پول و جهان مشخص کردیم؛ به عقیده آمریکا هرگونه کمک مالی به دولت ایران گفت: "ما موضع خود را برای صندوق بین

گذارند و مالی به رژیم ایران به دست مردم این کشور نخواهد رسید، سابقه آنها روشن است، آنها چنین پولی را در جیب خود می

 ".کنندهای نیابتی تروریست خود در خاورمیانه صرف میی کمک به گروهبرا
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 آمریکا مخالف پرداخت وام صندوق بین المللی پول به ایران است

های پزشکی و دارویی الزم برای مقابله با شیوع کرونا شده اما آمریکا در مقابل های آمریکا مانع رسیدن کمکگوید تحریمایران می

 .شودها شامل چنین مواردی نمیه این تحریماصرار دارد ک

های های جمهوری اسالمی کمکپیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعالم آمادگی کرده بود که در صورت تماس مقام

ت کمک گوید که ایران برای مبارزه با شیوع کرونا از آمریکا درخواسدرمانی به ایران ارسال کند، اما وزارت خارجه ایران می

 .نکرده و نخواهد کرد

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران دیروز در توییتر نوشت: "ایران از نظر منابع انسانی و طبیعی، غنی است. ما نیازی به 

 ".دادن ترامپ نداریم؛ کسی که مجبور است دستگاه تنفس مصنوعی را از منابعی که خودش تحریم کرده بخردصدقه

گویند های ایران میهای آمریکا لغو شود اما مقامبیماری جدید را بهانه کرده تا با استفاده از این موقعیت تحریم گوید ایرانآمریکا می

ای گونه مذاکرهها حاضر به هیچآمریکا قصد دارد از شیوع کرونا برای مذاکره با ایران استفاده کند در حالی که ایران با ادامه تحریم

 .با آمریکا نیست

********* 

 

 سازمان ملل متحد  یمجمع عموم سیبه رئ رانینامه مهم ا

  06:07 - 1399فروردین  20چهارشنبه  

 

کرونا و به ضرر  روسیکشورها به نفع و هیعل کایآمر کجانبهی یهامیدر سازمان ملل گفت: تحر رانیا یاسالم یدائم جمهور ندهینما

 برداشته شوند.  دیهمه جهان است و با

 

 رانیا-العالم

 یقطعنامه مجمع عموم بیسازمان ملل متحد به مناسبت تصو یمجمع عموم سیبه رئ یانامه یروز سه شنبه ط یتخت روانچ دیمج

 مطلب را مطرح کرد. نی، ا«در مبارزه با کرونا یجهان یهمبستگ»سازمان تحت عنوان  نیا

 یو همکار یاست، همبستگ دهیشورها را در نوردکه آتش کرونا همه مناطق و ک ینامه آمده است: در زمانه سخت کنون نیا در

 جبهه قرار دارند. کیدر  ریفراگ یماریب نیاست چون همه کشورها در مبارزه با ا یضرور یالمللنیب

که در مبارزه با  یهدف یبر کشورها کایآمر یرانسانیغ یهامیکه تحر یدر سازمان ملل متحد با اشاره به مشکالت رانیدائم ا ندهینما

کرونا و سالمت  هیعل یمبارزه جهان انینه تنها به ضرر شهروندان آن کشورها بلکه به ز تیوضع نیا قرار دارند، افزود: اکرون

 .است نیساکنان کره زم یتمام

 ضرورت است. کیو  ایبه نفع کل دن کایآمر یرقانونیغ یهامیمبارزه موثر با کرونا، برداشتن تحر یکرد: برا دیتاک یروانچ
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سازمان  رکلیسازمان ملل، مد رکلیدب یکه از سو کجانبهی یهامیلغو تحر یبرا یجهان ندهیفزا یهااره به درخواستبا اش یو

هم مطرح شده است،  یو جامعه مدن یردولتیغ یحقوق بشر سازمان ملل، رهبران جهان و نهادها یعال سریکم ،یبهداشت جهان

خود عمل نکرد بلکه  یرقانونیغ کجانبهی یهامینه تنها نسبت به لغو تحر ها،واستدرخ نیدر عوض اجابت ا کایاظهار کرد: آمر

 کرده است. دیرا تشد هامیتحر نیا یدر موارد

سازمان، بر لزوم لغو  نیا رکلیبه دب ینامه مشترک یدر سازمان ملل متحد ط گریو هفت کشور د رانیا ندهینما زین شیهفته پ 2

 یکرده بود. ط دیکرونا تاک روسیدر مبارزه با و میتحت تحر یکشورها ییتوانا شیافزابه منظور  کایآمر کجانبهی یهامیتحر

 .اندوستهینامه پ نیامضا کنندگان ا هب زین گریکشور د 10گذشته،  یروزها

 رنایا

********** 

 

  به خاطر انتقاد از کمبود امکانات کایبار با بازرس وزارت بهداشت آمر نیسرشاخ شدن ترامپ، ا

  07:28 - 1399فروردین  20نبه چهارش 

 

به باد  هامارستانیدر ب یکشور را به خاطر گزارش کمبود امکانات بهداشت نیبازرس وزارت بهداشت ا کایآمر یجمهور سییر

 انتقاد گرفت. 

 

 کایـ آمر العالم

وزارت بهداشت و خدمات  بازرس کل یترییتو یامیشنبه )به وقت واشنگتن( در پروز سه کایآمر یجمهور سییترامپ ر دونالد

 متحده به باد انتقاد گرفت. االتیا یهامارستانیدر ب یبه خاطر گزارش کمبود امکانات بهداشت گریکشور را با بار د نیا یانسان

 نیشیپ یجمهور سییر« باراک اوباما»بازرس کل هشت سال از خدمت خود را در دوران  نیا نکهیبا اشاره به ا امیپ نیدر ا ترامپ

داده  هیارا یدر آن دوره گزارش ۱ان۱اچ یهزار نفر بر اثر آنفلوانزا ۱۷او درباره کشته شدن  ایکه آ دیگذرانده است، پرس کایآمر

 است؟

دست  ۲۰۱۹ترامپ در سال  یاست که به گفته و یدولت خود در حال یترامپ از بازرس کل وزارت بهداشت و خدمات انسان انتقاد

 اند.ه خاطر ابتال به آنفلوانزا جان باختهب کایهزار نفر در آمر ۳۶کم 

 ،ینظام یهابا مقام خواستیکند، م هیاز آنکه گزارش خود را ارا شیافزود: چرا بازرس کل پ نیهمچن کایآمر یجمهور سییر

 !گرید یجعل یسازپرونده کیوگو کند؟ ها گفتمقام گریو د یجمهور سییمعاون ر

داد که حاصل  هیکشور ارا نیا یهامارستانیاز ب یروز دوشنبه گزارش کایآمر یانسانبازرس کل وزارت بهداشت و خدمات  کی

امکانات « و گسترده دیکمبود شد»از  یگزارش حاک نیدر چهار روز آخر ماه مارس بود. ا مارستانیب ریمد ۳۰۰از  شیاز ب قیتحق

 دارد. اریفاصله بس دهدیه ماست که با آنچه دولت ترامپ جلو کایآمر یهامارستانیدر ب یدیکل یبهداشت

 یبرا یبه شدت با کمبود امکانات محافظت کایآمر یهامارستانیکرده است که ب دیتاک نیوزارتخانه همچن نیبازرس کل ا گزارش

 کادر درمان مواجه است.

که با  دیپرس یاز وگزارش  نیدرباره ا وزینروزانه ترامپ در روز دوشنبه، خبرنگار فاکس یدر کنفرانس خبر رنا،یگزارش ا به

 کرد. یکاریاسیبازرس را متهم به س نیمواجه شد. ترامپ ا کایآمر یجمهور سییر دیانتقاد شد

ماه زمان در  ۲ ن،یکرونا در چ وعینوشت که دولت ترامپ از زمان آغاز ش یروز دوشنبه در گزارش تدپرسیآسوش یخبرگزار

 هدر دهد. ۱۹-دیداد آن را با کتمان خطر کوو حی، اما ترجصرف مقابله با کرونا کند توانستیداشت که م اریاخت

تا اواسط ماه مارس )اسفند  یادیفدرال تا حد ز یهاکه آژانس دهدینشان م «تدپرسیآسوش»فدرال توسط  دیخر یقراردادها یبررس

کارکنان خط مقدم نبرد  ازیمورد ن زاتیتجه ریو سا یتنفس یها، دستگاهN۹۵ یتنفس یهااند و سپس سفارش ماسکماه( صبر کرده

 اند.با کرونا را آغاز کرده
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 تیاهمیکرونا را ب روسیصرف کند، تالش کرد و یو آمادگ زیتجه یرا برا هیو فور هیژانو یهاماه توانستیکه ترامپ م یحال در

 جلوه دهد.

********** 

 

 کرد  ریگنیفرانسه را هم زم« شارل دوگل» مابریکرونا ناو هواپ

  13:41 - 1399فروردین  20 چهارشنبه 

 

 کرونا خبر داد.  روسیو وعیاحتمال ش لیمعروف خود به اسکله به دل مابریدفاع فرانسه از بازگشت ناو هواپ وزارت

 

 _ اروپا العالم

 شناور، به نیخدمه ا انیدر م« ۱۹دیکوو» روسیو وعیاحتمال ش لیمتعلق به کشور فرانسه، به دل« شارل دوگل» مابریهواپ ناو

 .گرددیاسکله برم

کرونا در  روسیو وعیخبر، گفت احتمال ش نیوزارت دفاع فرانسه امروز )چهارشنبه( با اعالم ا «ترزیرو» ینوشته خبرگزار به

 اند.قرار گرفته یجد یدرمان یهااکنون تحت نظارتنفر از خدمه آن هم ۴۰شناور وجود داشته و  نیا

 اند.کرونا را از خود نشان داده روسیمشابه و یعالئم ،یشناور نظام نیاضر در اح انیاز خدمه و نظام یبرخ شودیم گفته

بر  یمورد فوت ۱۰۳۲۰از  شیو ب ۱۹دیکوو روسیمبتال به و ۱۰۹۰۶۹ ،یاست که در فرانسه، بر اساس آمار اعالم یدر حال نیا

 گزارش شده است. یماریب نیاثر ابتال به ا

 «ریبرت کروز»شده و  دهیکرونا د روسیاز ابتال به و یموارد« روزولت اساسوی» ییکایرآم مابریدر ناو هواپ زین نیاز ا شیپ

 مسئله از سمت خود برکنار شده بود. نیا یافشا لیناو به دل نیفرمانده ا

 اند.مبتال شده روسیو نینفر از خدمه آن به ا ۲۰۰حداقل  شودیاکنون در سواحل گوام پهلو گرفته و گفته مناو هم نیا

 فارس

********** 

 

 غارت علنی ماسک و خودخواهی بی رویه آمریکا در ورطه بحران کرونا

GMT+08:00 || 2020-04-08 

20:26:02        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم
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تشبیه کرد. کشوری « جنگ ماسک»سی ان ان چندی پیش رقابت کشورها برای ماسک بیشتر در بسیاری از کشورهای جهان را به 

محموله  که در این کار از همه فعالتر بوده، همان آمریکا تنها ابرقدرت جهان است. پس از شیوع کرونا در جهان، آمریکا بارها

  .ماسک دیگر کشورها را ضبط و غارت کرده است

به گزارش رسانه های آلمان، امریکا محموله هایی از ماسک را که آلمان از چین سفارش داده بود، در یک کشور ثالث ضبط و به 

توصیف « راهزنی دریایی مدرن»خاک خود منتقل کرد. اندرئاس گایزل نماینده مجلس در آلمان با انتقاد از این اقدام آمریکا، آن را 

کرد. رسانه های فرانسه نیز گزارش دادند که امریکا محموله ماسک به این کشور را نیز ضبط کرده است. سی بی سی کانادا نیز 

م، در گزارشی اعالم کرد همپیمانان آمریکا از اروپا تا آمریکای جنوبی از آمریکا شکایت می کنند که با افزایش قیمت یا ضبط مستقی

  .منابع پزشکی جهان را غارت می کند

که مربوط به دوره جنگ با کره شمالی می شود، صادرات تجهیزات « قانون تولید دفاع ملی»امریکا غیر از غارت کاال با توسل به 

رده، به خواست ماسکهایی را که در خارج از کشور تولید ک 3پزشکی آمریکا به خارج را ممنوع کرد. دولت آمریکا از شرکت ام 

این شرکت به کانادا و آمریکا جنوبی را قدغن کرد. دونالد ترامپ در این باره  95داخل آمریکا منتقل کند و صادرات ماسک ان 

گفت: ما به این ماسکها نیاز داریم، نمی خواهیم به دست دیگران برسد. این سخنان ترامپ خودخواهی بی رویه آمریکا را نشان 

  .می دهد

نحوه عمل در پیشگیری و مهار این بیماری مانند آیینه ای چهره زشت و خودخواهانه برخی سیاستمداران آمریکا  شیوع کرونا و

که نظام بین المللی و همپیمانانش باید در خدمت منافع « اول آمریکا»را منعکس کرده و جامعه جهانی به وضوح به معنی واقعی 

  .ملی آمریکا باشند، پی برده است

شدید کرونا در آمریکا، این کشور بارها با استفاده از جنگنده های خود از ایتالیا کیت تشخیص بیماری برده و قصد  در پی شیوع

دارد شرکت آلمانی تولید واکسن را به قیمت یک میلیارد دالر بخرد و بارها تجهیزات پزشکی دیگر کشورها را هم غارت کرده 

بزرگی در روابط فراآتالنتیک ایجاد کرده است. روزنامه گاردین در مقاله ای نوشت: است. این اقدامات غیراخالقی آمریکا شکاف 

  .بدین سو از هر زمانی بیشتر شده است 1941فاصله بین آمریکا و اروپا در بسیاری زمینه ها از سال 

می گوییم، فریب می دهیم،  ما دروغ»این باعث شده که جهانیان یاد حرفهای معروف پمپئو وزیر خارجه آمریکا بیفتند که گفت: 

همان طور که دونالد توسک رییس « ما غارت می کنیم.»که حاال می توان یک جمله دیگر هم به آن اضافه کرد: « دزدی می کنیم.

 «.کسی که دوستی مثل آمریکا دارد، دیگر نیاز به دشمن ندارد»پیشین شورای اروپا گفته بود: 

********* 

 

 شی چین در مقابله با شیوع کروناویروس جدیدمرور بر فعالیت های پژوه

GMT+08:00 || 2020-04-08 

18:53:42        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 مقل

با سریع  1949، اورژانس مهم بهداشت عمومی است که از زمان تاسیس جمهوری خلق چین از سال 2019شیوع کروناویروس 

ترین شیوع، دامنه دارترین میزان واگیر و آلودگی عفونی و سخت ترین پیشگیری و کنترل رخ داده است. به منظور مقابله با این 

رین و سرسختانه ترین و کامل ترین اقدامات پیشگری و مهار را اعمال کرده است که بیماری خطرناک و همه گیر، چین جامع ت

در این مسیر بهای سنگینی و قربانی بسیار داده است. با تالش مشترک همه مردم چین، وضعیت پیشگیری و مهار بیماری در 

  .ردم به تدریج تثبیت و گسترش می یابدکشور به طور پیوسته رو به بهبود رفته و از سرگیری کار و تولید و نظم زندگی م

طی روزهای اخیر، بیمای کروناویروس جدید در بسیاری از نقاط دنیا به سرعت شیوع و گسترش یافته که این امر چالش های 

بزرگی را برای امنیت عمومی بهداشت جهانی همراه داشته است. ویروس مرز نمی شناسد و شیوع بیماری بین نژادها گزینشی 

رد، تنها از طریق همبستگی، هماهنگی و همکاری، جامعه بین المللی می تواند بر این بیماری پیروز شده و از وطن مشترک ندا

بشر حفاظت کند. چین همواره بر پایه ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک، با برخورد باز، شفاف و مسووالنه پیرامون شیوع 

؛ به طور کامل تجربیات پیشگیری، مهار و درمان این بیماری را با سازمان بهداشت اطالع رسانی کرده است 2019کروناویروس 

جهانی و جامعه بین المللی به اشتراک گذاشته و ضمن تقویت همکاری ها در زمینه پژوهش های علمی با جامعه بین المللی نیز تا 

  .گسترده جامعه بین المللی قرار گرفته است حد امکان به همه طرف ها کمک رسانی کرده که مورد ارزیابی عالی و تایید

بر اساس گزارش های رسانه ها و اطالعات به دست آمده از سوی کمیته ملی بهداشت و سالمت چین و نهادهای پژوهشی، با توجه 

پیشگیری به زمان مشخص شده، چین اطالعات مربوط به شیوع کروناویروس جدید را به موقع به جهانیان اطالع داده و تجربیات 
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و کنترل بیماری را منتشر کرده است و همچنین در امر تبادالت و همکاری های بین المللی برای پیشگیری و مهار این بیماری 

  .اقدام کرده و به ترویج آن پرداخته است

س ناشناخته به تاریخ پژوهش های علمی و کارهای درمانی پژوهشگران و پزشکان چین در مقابله با کروناویروس جدید این ویرو

  :شرح زیر است

  2019پایان دسامبر سال 

  .مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های ووهان استان هوبی مورد پنومونی ناشناس را بررسی و کشف کرد

  2019دسامبر سال  30روز 

یماران پنومونی اطالعیه اضطراری درباره انجام اقدام مناسب در درمان و نجات ب»کمیته بهداست و سالمت شهر ووهان، 

  .را به نهادهای پزشکی و درمانی تحت کنترل خود ارسال کرد« ناشناخته

  2019دسامبر سال  31روز 

کمیته ملی بهداشت و سالمت چین اوایل صبح همین روز کارهای آماده سازی را انجام داد و یک کارگروه و گروه متخصصان را 

  .ای میدانی به ووهان اعزام کردبرای هدایت در وضعیت بیماری و انجام پژوهش ه

  2020روز اول ژانویه سال 

کمیته ملی بهداشت و سالمت چین گروه پیشرو برای مقابله با شیوع بیماری را تشکیل داد و پس از آن این گروه هر روز یک 

  .نشست برگزار کرد

  2020ژانویه سال  2روز 

  .را تنظیم کرد« ام برای پیشگیری و مهار پنومونی ناشناختهطرح سه اقدام زودهنگ»کمیته ملی بهداشت و سالمت چین 

  2020ژانویه سال  3روز 

کمیته ملی بهداشت و سالمت چین چهار نهاد پژوهشی از جمله مرکز چین در کنترل و پیشگیری از بیماری ها را به منظور انجام 

  .های بیماری زا و پاتوژن را سازماندهی کرد آزمایشات موازی آزمایشگاهی بر روی نمونه های موردی و شناسایی نشانه

طرح تشخیص و درمان »سند شامل  9همچنین، کمیته ملی بهداشت و سالمت چین همراه با کمیته بهداشت و سالمت استان هوبِی 

  .را تدوین کرد« پنومونی ویروسی ناشناخته )آزمایشی(

  2020ژانویه سال  4روز 

دفترچه راهنمای پزشکی برای نجات و درمان »راه با کمیته بهداشت و سالمت استان هوبِی کمیته ملی بهداشت و سالمت چین هم

را تدوین کرده و پس از چاپ به تمام نهادهای پزشکی، درمانی و بهداشتی شهر ووهان صادر و در « پنومونی ویروس ناشناخته

  .عین حال، در سراسر شهر ووهان، آموزش های مربوط را انجام دادند

  2020ژانویه سال  7روز 

مرکز چین برای پیشگیری و مهار بیماری ها به طور موفقیت آمیز نخستین سویه کروناویروس جدید در شرایط آزمایشگاه را 

  .جداسازی کرد

  2020ژانویه سال  8روز 

عامل این بیماری  تیم ارزیابی متخصصان کمیته ملی بهداشت و سالمت چین در نخستین زمان تایید کرد که کروناویروس جدید

  .همه گیر است

  2020ژانویه سال  10روز 

نهادهای تخصصی مانند موسسه ویروس شناسی ووهان متعلق به آکادمی علوم چین، در روزهای نخستین کیت تشخیص را آماده 

  .ردکرد. شهر ووهان بی درنگ تشخیص و شناسایی موارد مربوط که در بیمارستان ها تحت درمان بودند را آغاز ک

  2020ژانویه سال  13روز 
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کمیته ملی بهداشت و سالمت چین با برگزاری نشستی، شهر ووهان استان هوبِی را هدایت کرد تا بیشتر اقدامات پیشگیری و کنترل 

  .اجتماعی را تقویت بخشد و نظارت بر سنجش دمای بدن در گذرگاه ها و ایستگاه ها را تقویت و گردهمایی مردمی را کاهش دهد

  2020ژانویه سال  14روز 

کمیته ملی بهداشت و سالمت چین نشست همگانی تلفنی و ویدیویی برگزار کرد که امور پیشگیری و کنترل شیوع بیماری در شهر 

  .ووهان استان هوبِی را سازماندهی کند و در این امر در سراسر کشور کارهای آماده سازی انجام شود

  2020زانویه سال  15روز 

  .را منتشر کرد« برنامه درمان، پیشگیری و مهار کروناویروس جدید»ه ملی بهداشت و سالمت چین نخستین نسخه کمیت

  2020ژانویه سال  16روز 

 69بهینه سازی و تولید شد. کیت تشخیص برای تمامی بیماران که در  (PCR) کیت تشخیص از طریق واکنش زنجیره ای پلیمر از

  .ه سه شهر ووهان معالجه و یا درمان شدند، مورد استفاده قرار گرفتبیمارستان درجه دو و درج

  2020ژانویه سال  18روز 

کمیته ملی بهداشت و سالمت چین، گروه ملی متخصصان ارشد پزشکی و درمانی، پیشگیری و کنترل بیماری با سرپرستی جونگ 

صورت میدانی امور پیشگیری و کنترل شیوع بیماری مورد  نان شان پروفسور آکادمی مهندسی چین را به ووهان اعزام کرد تا به

 طول کشید.(  2020ژانویه سال  19نظارت قرار گیرد. )تا 

  .را منتشر کرد« طرح تشخیص و درمان کروناویروس جدید»کمیته ملی بهداشت و سالمت چین نسخه دوم 

  2020ژانویه سال  19روز 

  .سید نوکلئیک را به سراسر کشور صادر کردکمیته ملی بهداشت و سالمت چین کیت تشخیص ا

  2020ژانویه سال  20روز 

  .را به چاپ رساند« طرح پیشگیری و مهار شیوع کروناویروس جدید )نسخه دوم(»کمیته ملی بهداشت و سالمت چین 

  2020ژانویه سال  21روز 

ویژگی های بیماری زایی کروناویروس جدید را  گزارش هفتگی مرکز کنترل بیماری های چین )نسخه انگلیسی( برای نخستین بار

  .اعالم کرده و توالی ژنوم کامل سه سویه کروناویروس جدید را نمایان ساخت

  2020ژانویه سال  22روز 

را منتشر کرد که در آن موضوعاتی « طرح تشخیص و درمان کروناویروس جدید»کمیته ملی بهداشت و سالمت چین نسخه سوم 

  .رمان با طب سنتی چین به طور دقیق شرح داده شددرباره برنامه د

مرکز ویروس شناسی دانشگاه گالسکو متعلق به شورای علوم پزشکی بریتانیا با همکاری دانشگاه جیائو تونگ شی آن و دانشگاه 

. نتایج مربوط تحلیل لیورپول، از طریق تحلیل توالی ژنوم به نتیجه رسیدند که احتماال کروناویروس جدید از خفاش و نه مار باشد

  .منتشر شد (virilogical) «ویریلوجیکال»در انجمن ویروس شناسی  2020ژانویه سال  22در روز 

توسط مرکز ملی اطالعات بیوانفورماتیک به طور رسمی راه اندازی شد که اطالعات ژنوم  2019مرکز اطالعات کروناویروس 

  .دکروناویروس جدید و آنالیز جهش آن را منتشر کر

  2020ژانویه سال  23روز 

صبح همان  10ستاد رهبری ووهان در پیشگیری و کنترل بیماری همه گیر، بخشنامه ای را صادر کرد که بر اساس آن، از ساعت 

  .روز مسیرهای خروجی از شهر ووهان از طریق فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن به طور موقت بسته شود

با انتشار اطالعیه ای فوری اعالم کرد که مسیرهای تردد جاده ای و آبی به ووهان به طور موقت  وزارت حمل و نقل چین نیز

  .بسته شود
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گروه های تحقیقاتی موسسه ویروس شناسی ووهان متعلق به آکادمی علوم چین، بیمارستان جین یین تان شهر ووهان و مرکز 

 (SARS-CoV) کوو-که شباهت توالی ژنوم کروناویروس جدید با سارسپیشگیری و کنترل بیماری های استان هوبِی متوجه شدند 

  .منتشر شد (bioRxiv) درصد می رسد. نتایج مربوط در همین روز در سکوی چاپ آزمایشی بیورکسیو 79.5به 

  2020ژانویه سال  24روز 

رستان جین یین تان در شهر ووهان، تیم های پژوهشی بیمارستان دوستی چین و ژاپن در پکن، آکادمی علوم پزشکی چین و بیما

 (Lancet) «النست»را در مجله « تحلیل ویژگی های بالینی مبتالیان به کروناویروس جدید در منطقه ووهان»مقاله ای با نام 

  .منتشر کردند

  2020ژانویه سال  25روز 

با سازمان دهی مرکز چین برای پیشگیری که « 2019کروناویروس جدید کشف شده در مبتالیان پنومونی چین در سال »در مقاله 

و مهار بیماری ها، از سوی چندین بیمارستان و نهادهای پژوهش علمی انجام شد، آمده است: با ترتیب توالی ژنوم، یک نوع 

ن را که تا کنون مشاهده نشده است، کشف کرده اند. این کروناویروس جدید می تواند به هفتمی B ویروس زیر شاخه کروناویروس

  .عضو خانواده کروناویروس تبدیل شود که انسان به آن ابتال می شود

  2020ژانویه سال  27روز 

  .را منتشر کرد« برنامه تشخیص و درمان کروناویروس جدید»کمیته ملی بهداشت و سالمت چین نسخه آزمایشی چهارم 

  2020ژانوسه سال  28روز 

  .را منتشر کرد« یری و مهار شیوع کروناویروس جدید )نسخه سوم(برنامه پیشگ»کمیته ملی بهداشت و سالمت چین 

  2020ژانویه سال  29روز 

مقاله گروه پژوهشی موسسه ویروس شناسی ووهان متعلق به آکادمی علوم چین درباره اطالعات توالی ژنوم کروناویروس جدید 

  .انگلستان دریافت شد (Science) «ساینس»به طور رسمی از سوی مجله 

مجله »رکز چین در پیشگیری و کنترل بیماری ها، مقاله ای درباره تحلیل ویژگی های اپیدمیولوژیک کروناویروس جدید را در م

  .منتشر کرد« علوم پزشکی انگلستان جدید

گروه های پژوهشی بیمارستان جین یین تان در شهر ووهان، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه جیائو تونگ شانگهای و موسسه 

شرحی بر ویژگی های اپیدمیولوژیک و مشخصات بالینی »یروس شناسی ووهان متعلق به آکادمی علوم چین، مقاله ای با نام و

  .بریتانیا منتشر کردند« النست»را در مجله « در ووهان چین 2019مورد مبتال به کروناویروس  99درباره 

خصوصیات ژنوم و اپیدمیولوژی »یماری ها با انتشار مقاله گروه های پژوهشی از جمله مرکز چین در پیشگیری و کنترل ب

 10، تحلیل ژنتیک جدید بر «النست»در مجله « : تاثیرات بر روی منشا ویروس و پیوند به گیرنده ویروس 2019کروناویروس 

  .مبتالی شناسایی شده در شهر ووهان را انجام دادند 9از  2019توالی ژنوم کروناویروس 

 شی از جمله پژوهشکده داروی شانگهای متعلق به آکادمی علوم چین مقاله ای در سکوی چاپ آزمایشی بیورکسیوگروه های پژوه
(bioRxiv) منتشر کردند که نتایج تحقیق غربالگری داروهای شبیه سازی شده با کمک رایانه را معرفی کردند.  

 لوم چین مقاله ای را در سکوی چاپ آزمایشی ِمدرکسیوگروه های پژوهشی از جمله پژوهشکده اتوماسیون متعلق به آکادمی ع

(medRxiv)  منتشر کردند که نتایج تحقیقات بر روند پیشرفت شیوع کروناویروس جدید را با توجه به گزارش روزانه تعداد مبتالیان

  .از سوی مرکز چین برای پیشگیری و مهار بیماری ها را توضیح می دهد

  2020ژانویه سال  30روز 

دینامیک انتشار کروناویروس جدید در روزهای نخستین در ووهان »ادهایی مانند مرکز چین در پیشگیری و کنترل بیماری ها، نه

مورد ابتال به کروناویروس جدید،  425منتشر کردند که از طریق مطالعه بر « مجله علوم پزشکی انگلستان جدید»را در « چین

  .ژانویه را آشکار ساختند 22بیماری تا وضعیت بیماری از زمان بروز شیوع این 

  2020ژانویه سال  31روز 
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را به « برنامه درمانی فشرده بیماران مبتال به کروناویروس جدید در وضعیت حاد و بحرانی»کمیته ملی بهداشت و سالمت چین 

  .صادر کرد منظور به حداقل رساندن مرگ و میر بیماران در وضعیت حاد و افزایش میزان درمان و بهبودی

  2020فوریه سال  3روز 

گروه های پژوهشی دانشگاه فودان، بیمارستان مرکزی ووهان متعلق به دانشگاه علوم و فنون هوا جونگ، پژوهشکده پیشگیری و 

دیدی نوع ج»کنترل بیماری های واگیردار متعلق به مرکز چین در پیشگیری و کنترل بیماری ها و دانشگاه سیدنی استرالیا، مقاله 

  .بریتانیا منتشر کردند« ساینس»را در مجله « از ویروس کرونا در بیماری های تنفسی در چین

  2020فوریه سال  5روز 

  .را تدوین و منتشر کرد« طرح تشخیص و درمان کروناویروس جدید )نسخه آزمایشی پنجم(»کمیته ملی بهداشت و سالمت چین 

  2020فوریه سال  11روز 

شی آکادمی علوم چین و مرکز چین در پیشگیری و کنترل بیماری ها برای نخستین بار با استفاده از موش های گروه های پژوه

 (bioRxiv) ترانس ژنیک، علل بیماری زای کروناویروس جدید را مورد پژوهش قرار دادند و مقاله ای در سکوی بیورکسیو

  .ی و واکسن کمک می کندمنتشر کردند. این تحقیق به یافتن و توسعه روش های درمان

  2020فوریه سال  15روز 

سازوکار دفاعی و کنترل مشترک شورای دولتی چین با برگزاری نشست خبری، آخرین تحوالت در مورد کشف دارو و پژوهش 

نوع کیت تشخیص برای ورود به بازار تصویب شده و غربالگری برخی از داروها،  7های علمی را معرفی و عنوان کرد که 

  .دور طرح درمانی، ساخت واکسن و ساخت مدل حیوانات نیز به پیشرفت مرحله ای رسیده استص

  2020فوریه سال  21روز 

 20سازوکار مشترک پیشگیری و مهار شیوع کروناویروس جدید شورای دولتی چین در نشست خبری اعالم کرد که در روز 

هان برای نخستین بار بیشتر از میزان موارد شناسایی شده بوده و تعداد فوریه، تعداد موارد مرخص شده از بیمارستان در شهر وو

  .نفر رسیده است 2000روزانه مبتالیان جدید در سرزمین اصلی چین برای نخستین بار به بیش از 

  .را منتشر کرد« برنامه پیشگیری و مهار کروناویروس جدید )نسخه پنجم(»کمیته ملی بهداشت و سالمت چین 

  2020فوریه سال  24روز 

در نشست خبری سازوکار مشترک پیشگیری و مهار شیوع کروناویروس جدید شورای دولتی چین اعالم شد که تعداد جدید مبتالیان 

نفر بوده و در یک هفته گذشته، تعداد  1000به کروناویروس در سرزمین اصلی چین به طور متوالی برای پنجمین روز زیر 

وند نزولی خود را حفظ کرده است. تعداد بیماران مرخص شده از بیمارستان در همه استان های چین بیشتر مبتالیان شناسایی شده ر

  .و یا برابر با تعداد مبتالیان شناسایی شده جدید بوده است

را « آنویژگی های شیوع کروناویروس جدید و تجربیات ناشی از مقابله با »مرکز چین در پیشگیری و کنترل بیماری ها، مقاله 

مورد ابتال به کروناویروس جدید در  72314منتشر کرد که ویژگی های اپیدمیولوژیک « مجله انجمن علوم پزشکی آمریکا»در 

  .فوریه اعالم شده بود، شرح و تحلیل کرد 11سرزمین اصلی چین را که تا به 

زمان بهداشت جهانی و سومیا سوامیناتان دانشمند بریتانیا مقاله ای با امضای مشترک تدروس آدهانوم دبیر کل سا« النست»مجله 

ارشد این سازمان منتشر کرد. در این مقاله آمده است: این که چین در فصل آنفلوآنزا به سرعت کروناویروس جدید را شناسایی 

للی خود به اشتراک کرد و از طریق شبکه تحقیقات علمی جهانی، اطالعات توالی ژنوم کروناویروس جدید را را با همکاران بین الم

گذاشت؛ زمینه را برای پژوهش های علمی بعدی ایجاد کرد. تالش های بی وقفه چین در جریان رویارویی، پیشگیری و کنترل 

شیوع کروناویروس جدید، نه تنها زمان ارزشمندی را برای دیگر کشورها به دست آورد و باعث صرفه جویی در وقت شد، بلکه 

  .محافل علمی بین المللی بتوانند به طور مشترک در برابر شیوع این بیماری واکنش نشان دهند "راه را هموار کرد" تا

  2020فوریه سال  28روز 

نهادهای پژوهشی و بیمارستان ها از جمله گروه پژوهشی جونگ نان شان، پروفسور آکادمی مهندسی چین، گروه پژوهشی لی الن 

ارستان جین یین تان شهر ووهان، بیمارستان مرکزی ووهان، بیمارستان شماره یک جوان، پروفسور آکادمی مهندسی چین، بیم

ویژگی های بالینی کروناویروس »متعلق به دانشگاه جه جیانگ و دانشگاه زبان چینی هنگ کنگ، به طور مشترک مقاله ای با عنوان 
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مورد مبتال به کروناویروس  1099مان و نجات منتشر کردند و داده های در« مجله علوم پزشکی انگلستان جدید»را در « جدید

  .جدید را مورد تحلیل قرار دادند

  2020مارس سال  3روز 

را منتشر کرد که در چند « طرح تشخیص و درمان کروناویروس جدید )نسخه آزمایشی هفتم(»کمیته ملی بهداشت و سالمت چین 

ستانداردهای تشخیصی اصالح و بهسازی شده یکپارچگی درمانی طب زمینه راه های انتقال و نشانه های بالینی را مشخص و بر ا

  .سنتی چین با طب غربی تاکید کرد

  2020مارس سال  4روز 

« ساینس»را در مجله  «ACE2 و ساختار کل 2-کوو-شناسایی اساس ساختار سارس»گروه پژوهشی دانشگاه دریاچه غربی، مقاله 

گیرنده سطح سلول کروناویروس جدید را تحلیل -ACE2 ساختار سه بعدی تمام طول منتشر کرد که برای نخستین بار با موفقیت

  .کرده است

  2020مارس سال  5روز 

 2-کوو-ساختار کلی سارس»گروه های پژوهشی دانشگاه علوم و فناوری جنوب چین و بیمارستان خلق شماره سه شهر شن ِجن، 

منتشر و ساختار کلی کروناویروس جدید را آشکار  (bioRxiv) رکسیورا در سکوی بیو« با میکروسکوپ الکترونی کریوژنیک

  .ساختند

  2020مارس سال  7روز 

  .را منتشر کرد« برنامه پیشگیری و مهار کروناویروس جدید )نسخه ششم(»کمیته ملی بهداشت و سالمت چین 

  2020مارس سال  10روز 

در تنظیم دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی برای تعیین  کمیته ملی بهداشت و سالمت چین متخصصان را برای شرکت

  .توالی ژن هدایت کرد

  2020مارس سال  11روز 

در نشست خبری سازوکار مشترک پیشگیری و کنترل شیوع کروناویروس جدید شورای دولتی چین اعالم شد: تعداد روزانه موارد 

اصلی چین برای پنج روز متوالی، دو رقمی مانده؛ به جز شهر ووهان،  جدید ابتال به کروناویروس و موارد مشکوک در سرزمین

در سرزمین اصلی چین اعالم شده، وضعیت کل شیوع کروناویروس  2019طی پنج روز گذشته دو مورد جدید ابتال به کروناویروس 

بود رفته است. اما موارد شناسایی جدید در سطح پایین حفظ شده و وضعیت پیشگیری و مهار شیوع بیماری به طور پیوسته رو به به

شده در شهر ووهان و استان هوبِی همچنان باالست و کارهای پیشگیری و مهار شیوع بیماری نیز بسیار و سنگین است، عالوه بر 

  .این، گسترش سریع این بیماری در خارج از کشور سبب عدم قطعیت شده است

را در « در انواع نمونه های بالینی 2-کوو-شناسایی سارس»ماری ها مقاله گروه پژوهشی مرکز چین برای پیشگیری و کنترل بی

منتشر کرد که برای نخستین بار، الگوی تغییرات سیتوکین و قانون آن پس از دخالت طبیعی « مجله انجمن علوم پزشکی آمریکا»

  .را کشف کرده است 2019در بدن مبتالیان کروناویروس  (prognosis) و مصنوعی

  2020مارس سال  12روز 

سازوکار مشترک پیشگیری و کنترل شیوع کروناویروس جدید شورای دولتی چین در نشست مطبوعاتی اعالم کرد: به طور کلی 

به طور پیوسته کاهش یافته و شیوع این بیماری  2019اوج اپیدمی این دور در چین سپری شده و تعداد جدید ابتال به کروناویروس 

  .ح پایین باقی مانده استدر وضعیت کلی در سط

  2020مارس سال  13روز 

 «بررسی علمی کشوری»دانشگاه علوم و فنون چین و بیمارستان شماره یک متعلق به دانشگاه علوم و فنون چین مشترکا در مجله 

(National Science Review) طوفان عفونی ناشی از سلول های»، مقاله T  باعث شرایط بیماری زا و مونوسیت های التهابی

  .را منتشر کردند« می شود 2019وخیم و بحرانی مبتالیان کروناویروس 

  2020مارس سال  18روز 
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مارس،  17در نشست خبری سازوکار مشترک پیشگیری و کنترل شیوع کروناویروس جدید شورای دولتی چین اعالم شد: در روز 

در سرزمین اصلی چین اعالم نشد. در استان هوبِی به غیر از شهر  2019برای نخستین بار هیچ مورد جدید ابتال به کروناویروس 

  .روز پی در پی مورد شناسایی جدید مشاهده نکردند 13ووهان، دیگر جاها نیز در 

  2020مارس سال  25روز 

 (Gilead Sciences) پژوهشکده بهداشت تنفسی گوانگ جوئو در نظر دارد توافق نامه ای را با شرکت علوم پزشکی گیلید آمریکا

 .امضا کند تا با رهبری طرف چینی یک مطالعه در مورد ارزیابی دارویی ردوکسیویر صورت گیرد

*********** 

 

 به مرگ شده است  دیتهد دیگویم یسازمان بهداشت جهان رکلیمد

  22:27 - 1399فروردین  20چهارشنبه  

 

 خبر داد.  رینژاد پرستانه به خود در چند وقت اخ یها نیشدن به مرگ و توه دیاز تهد یسازمان بهداشت جهان رکلیمد

 به مرگ شده است. دیبهداشت چهارشنبه شب به وقت تهران گفت که در چند وقت گذشته بارها تهد یسازمان جهان رکلیدب - العالم

در شهر  ینشست خبر بهداشت در یسازمان جهان ییایوپیات رکلیدب« تدراس آدهانوم» «یس یان ب» ینوشته وبگاه شبکه خبر به

کرده  افتینژادپرستانه در یها نیبه مرگ شده و توه دیتهد ریسه ماه اخ ایگفت که در دو  سیسازمان در سوئ نیمقر ا« ژنو»

 است.

دهند و مرا  ینژاد پرستانه به من م یها نیکنم. توه یم افتیدر ییدهایاست که تهد یسه ماه ایاز دو  شیب»باره گفت:  نیدر ا یو

به مرگ.  دیتهد یدهم... حت یحرفها نم نیبه ا یتیاهم میکنم. صادقانه بگو یبودن افتخار م اهینامند اما من به س یم اهیکاکا س ای اهیس

 «.دهمیموارد نم نیبه ا یتیاصال اهم

 انهیقطع بودجه سال به دیسازمان را تهد نیا زیمتحده ن االتیداشت که ا انیسخنان را ب نیا یبهداشت در حال یکل سازمان جهان ریدب

قطع خواهد  دهدیقرار م یسازمان بهداشت جهان اریدر اخت کایکه دولت آمر یاکرد بودجه دیشنبه تهدکرده است. ترامپ روز سه

 کرد.

را نابجا  یو داتیرا رد و تهد کایجمهور آمر سیرئ« دونالد ترامپ»روز چهارشنبه، اتهامات  یسازمان بهداشت جهان مقامات

 دند.کر فیتوص

 است. یدر سطح جهان یاطالع رسان یبه شدت در تالش برا دیجد یکرونا روسیو وعیسازمان از زمان ش نیا

********* 

 

 مرگ و میر بر اثر کروناویروس در کدام نژادها بیشتر است

 دریافت لینک کوتاه20:59 08.04.2020

 .دهای مختلف متفاوت استبررسی ها در ایاالت متحده نشان می دهدکه میزان مرگ و میر در نژا

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رویترز، با استناد به داده های ایالت های لوئیزیانا ، ایلینویز و میشیگان، آمریکایی های سیاه پوست 

 ویروس قرار دارند.نسبت به کل جمعیت ایاالت متحده بیشتر در معرض مرگ و میر ناشی از کرونا

های آفریقایی ویروس در بین آمریکاییدرصد از مرگ های ناشی از کرونا 70ئیزیانا گفت كه بیش از جان ادواردز، فرماندار لو

درصد این ایالت را تشکیل می دهد. مقامات معتقدند كه این امر عدم دستیابی به  33تبار بوده است، در حالی كه نژاد سیاه پوست 

د. عالوه بر این، آنها اغلب از بیماری های قلبی عروقی و دیابت رنج مراقبت های پزشکی در بین سیاه پوستان را نشان می ده

 می برند.



349 
 

های آفریقایی تبار صحبت كرده بود. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره میزان مرگ و میر باالی آمریکایی

است. ترامپ جزییات اقدامات احتمالی را عنوان به گفته وی، کاخ سفید تصمیم به حمایت بیشتر از این گروه از جمعیت گرفته 

 نکرد.

هزار نفر فراتر رفته است. خاطر نشان می  400پیشتر گزارش شده بود که تعداد مبتالیان به کرونا ویروس در ایاالت متحده از 

بهبود یافتند. ایالت  هزار نفر 20.5ناشی از کرونا ویروس جان باخته اند.  COVID-19هزار نفر در اثر پنومونی  12.8شود که 

 هزار نفر کشته شدند. 5.5هزار مبتال، بیشترین تعداد را داشته و بیش از  142نیویورک با 

********** 

 

 های بانک مرکزی ایران در اروپا رفع توقیف دارایی

 دریافت لینک کوتاه19:40 08.04.2020

 

 .رایی این کشور در لوکزامبورگ خبر دادمیلیارد دالر دا ۱.۶رئیس کل بانک مرکزی ایران از رفع توقیف 

اظهار داشت که با پیگیری حقوقی این  رئیس کل بانک مرکزی ایرانبه گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی، 

 بانک، "تالش آمریکا برای توقیف و انتقال وجوه بانک مرکزی ایران در اروپا" خنثی شد.

های دستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیریهای ایاالت متحده آمریکا و پیشهمتی گفت: با رصد هوشمندانه، تالش

 حاصل شد. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانورگ، با شروع سال نو، دو پیروزی برای کشور و قضایی در کشور لوکزامب

به بانک مرکزی نزد کلیراستریم  میلیارد دالر متعلق ۱.۶رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد: ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ 

در توقیف بود رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه ۱۳۹۴.۱۰.۲۵  لوکزامبورگ که از تاریخ

 های کشور یاد شده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری

 شد.

********** 

 

 واکنش چین به خودداری آمریکا از پرداخت حق عضویت سازمان بهداشت جهانی

GMT+08:00 || 2020-04-08 

21:03:55        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا روز سه شنبه با انتقاد از کار سازمان بهداشت جهانی، قطع پرداخت حق عضویت خود را 

در نشست آوریل  8فروردین/ حمل،  20به این سازمان اعالم کرد. جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه 

https://ir.sputniknews.com/iran/202003276152120-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://ir.sputniknews.com/iran/202003276152120-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://ir.sputniknews.com/opinion/202003266148498-%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-/
https://ir.sputniknews.com/opinion/202003266148498-%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-/
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خبری گفت: در شرایط شیوع سریع کرونا در سراسر جهان، این اقدام آمریکا تأثیرات منفی زیادی در گردش عادی فعالیت سازمان 

بهداشت جهانی ایجاد می کند و برای همکاری بین المللی مبارزه با کرونا سودمند نیست. وی ابراز امیدواری کرد که کشورها با 

 .ی مبارزه مشترک با کرونا خدمات شایسته خود را اداء کنندهمبستگی و همیاری برا

********** 

 

  ورکیوین نیمعلول یهاشگاهیکرونا در آسا وعیدهنده شآمار تکان

  14:36 - 1399فروردین  21شنبه پنج 

 

است اما به گفته فعاالن حقوق  یچند برابر افراد عاد ورکیوین یهاشگاهیمعلوالن ساکن آسا نیبر اثر کرونا ب ریومابتال و مرگ آمار

 . شوندیم یتوان و از کار افتاده شهروند درجه دو تلقجوامع، افراد کم نیا

 

 کایآمر - العالم

کرونا در  روسیو وعیش یاز سونام زین ریپذبیافراد آس نیا ورک،یویمعلوالن در ن یهشدار پزشکان مراکز نگهدار رغمیعل

 در امان نماندند. کایآمر

 ورکیوین یهاشگاهیدر آسا یو جسم یذهن یتوانکم یفرد دارا ۱۱۰۰تا روز دوشنبه حدود  ،«مزیتا ورکیوین»ته روزنامه نوش به

 اند.نفر جان خود را از دست داده ۱۰۵ انیاند و از مکرونا مبتال شده روسیبه و

از معلوالن  یبه او اطالع دادند شمار (نیفرورد ۵مارس ) ۲۴گفت،  یامراکز در مصاحبه نیاز ا یکی سیرئ «ریگوامک باب»

 ۳۷منتقل شدند و ظرف دو هفته  مارستانیمعلوالن به ب نینفر از ا ۱۰ساعت بعد،  ۲۴کرونا را دارند. تنها  روسیعالئم ابتال به و

خود را از دست  جان زیدو معلول ن انیم نیمبتال شدند. از ا یماریب نیبه ا شدندیم ینگهدار زمرک نیکه در ا ینفر ۴۶نفر از 

 مثبت اعالم شد. زیمرکز ن نینفر از کارکنان ا ۸دستکم  یتست کرونا نیدادند. همچن

 نیدارد، ا یمعلوالن از من و شما ارزش کمتر نیجان ا کنندیفکر م یا. عدهشودیم یتوجهیتوان ببه افراد کم»گفت:  ریگوامک

 «.کامالً اشتباه است

مراکز  گریمانند د زین مارستانیب نیدر ارتباط بوده اما ا« گلن کوو» مارستانیهمواره با ب او تیریافزود، مرکز تحت مد یو

 .کندینم رشیکرونا را پذ روسیو ترفیعالئم خف یمعلوالن دارا ،یدرمان

 .«کند؟ ینیبشیرا پ نیا توانستیم ی. چه کسستین یکس ریتقص نیپر شده است و ا هامارستانیب تیظرف»گفت:  ریگوامک

و  ورکیویدر ن ریپذبیافراد آس یدارکرونا در مراکز نگه روسیاحتمال ابتال به و دهد،ینشان م نهیزم نیانجام شده در ا قاتیتحق

حال  نیاست. با ا یاز افراد عاد شتریبرابر ب ۴.۸۶ زیافراد ن نیاست و احتمال مرگ ا یاز جوامع عاد شتریبرابر ب ۵.۳۴حومه 

 اند.قرار نگرفته شیرا دارند، مورد آزما یماریب نین مراکز عالئم ابتال به ایادر  یدرصد از افراد ۱۰

شدت ها را بهآن کندیم یزندگ شگاهیکه در آسا یاز افراد گرید یکیگفتند مرگ  نیاز معلول یکی نیوالد «نیبروکل»منطقه  در

 شود. یشتریتوجه ب زیمراکز ن نیبه پرستاران ا دیها گفتند بانگران کرده است. آن

کرونا  روسینفر به و ۵۰توان، از افراد کم یدارپرستار مراکز نگه ۶۰۰حدود  انیاز م ورکیوین «لندیآ تنیاست»در منطقه  تنها

 اند.مبتال شده

 وجهتیب یفرد نسبت به اقدامات مراقبت نیا حالنیاز کارکنان مثبت اعالم شده و با ا یکی یپرستاران گفت، تست کرونا نیاز ا یکی

 ندارد. ییابا زین گرانیاز دست دادن با د یاست و حت

 ورکیویفرماندار ن« اندرو کومو» هیرا عل یتیتوان شکاحقوق افراد کم یحام یهااز سازمان یکیهفته  نینوشت، ا مزیتا ورکیوین

کار افتاده را شهروند درجه دوم محسوب  و افراد از نیاند که معلولشده میتنظ یاگونهبه التیا نیا یهااستیس دیگویکرده و م میتنظ

 شهروندان است. ریکمتر از سا ،یدستگاه کمک تنفس رینظ یخدمات اورژانس افتیافراد در در نیو شانس ا کنندیم

 یمشابه یهاتیشکا زین« واشنگتن»و  «یتنس»، «کانزاس»، «آالباما» رینظ کایآمر یهاالتیا گریدر د ورک،یویبر ن عالوه

 اند.شده میتنظ
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 مدیرکل سازمان بهداشت جهانی: بیماری را از سیاست جدا کنید
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تدروس آدهانوم دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به انتقاد دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از سازمان گفت، با توجه به 

با آتش  وضعیت جدی شیوع کرونا در حال حاضر، انجام حمله های سیاسی با استفاده از موضوع کرونا همچون بازی خطرناک

  «.لطفا بیماری را از سیاست جدا کنید»است. او از ترامپ خواست: 

فروردین در نشست خبری سازمان اشاره کرد. دونالد ترامپ یک روز پیش از آن،  20آوریل/ 8این مطلب را تدروس آدهانوم 

دار داد آمریکا پرداخت حق عضویت را به سازمان را به کوتاهی در مقابله با کرونا و برخورد نابرابر با کشورها متهم کرده و هش

  .تعویق می اندازد

تدروس آدهانوم تاکید کرد، کرونا ویروسی جدید و مرگبار است و مثل آنفلوانزا واگیردار است اما مرگبارتر از آنفلوانزاست و جنبه 

زم را انجام می دهد اما در حال حاضر های ناشناخته بسیار دارد. وی افزود، سازمان پس از پایان شیوع کرونا، جمع بندی های ال

  .اولویت کار مقابله با کرونا است

با استفاده از موضوع کرونا حمالت سیاسی انجام ندهید. این موضوعی نیست که بتواند به منظور سیاسی مورد »وی توصیه کرد: 

یاسی نکنید. اگر می خواهید اجساد بیشتر استفاده قرار گیرد. بازی با این موضوع، مثل بازی خطرناک با آتش است. موضوع را س

  «.را ببینید ، آن را سیاسی کنید؛ اما اگر نه، لطفا موضوع کروناویروس را از سیاست جدا کنید

وی همچنین از رسانه های برخی کشورها خواست نقش اساسی خود را ایفا کنند و به سیاسی کردن موضوع کروناویروس دامن 

 .نزنند

*********** 

 

 ناو هواپیمابر ارتش آمریکا 4در  19-ایی مبتالیان به کوویدشناس
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متعلق به نیروی دریایی آمریکا پس از آزمایش مبتال « نیمیتز»سه مقام وزارت دفاع آمریکا فاش کردند که دو خدمه ناو هواپیمابر 

، «تئودور روزولت»، «رونالد ریگان»ناو هواپیمابر آمریکا شامل  4در  19-شناخته شدند. تا کنون مبتالیان به کووید 19-به کووید

  .اند که هر چهار ناو متعلق به ناوگان اقیانوس آرام هستندشناسایی شده« کارل وینسون»و « نیمیتز»

در حال حاضر، ناو هواپیمابر نیمیتز متعلق به ناوگان شماره سه نیروی دریایی ایالت متحده آمریکا در اقیانوس آرام است که بندر 

  .دریایی در ایالت واشنگتن واقع در سواحل غربی آمریکا استاصلی آن، بندر برمرتون در پایگاه ناظمی نیروی 

ناو هواپیمابر « قرنطینه داخلی»سخنگوی ناوگان شماره سه نیروی دریایی آمریکا و فرمانده سواحل غربی در همین رابطه گفت: 

حت نظارت و بررسی پزشکی قرار ای تهای تعیین شده باقی خواهند ماند و به طور دورهنیمیتز آغاز شده است. تمام خدمه در محل

در صورت وجود شناسایی شود. اکنون فرمانده ناو هواپیمابر نیمیتز به تمام نیروهای  19-گیرند تا به سرعت عالئم ابتال به کوویدمی

  .پیشگیری شود 19-آن دستور بازگشت داده تا از انتشار کووید

  .است 19-نگر انداخته در حال شناسایی موارد مبتال به کوویدناو هواپیمابر کارل وینسون نیز که در بندر برمرتون ل

 8است. تا  19-هم اکنون ناو هواپیمابر تئودور روزولت که در گوام لنگر انداخته نیز با تمام قوا در حال مبارزه با شیوع کووید

 19-نار شده آن نیز مبتال به کوویدتن از خدمه این ناو از جمله بِرت کلوزل، ناخدای برک 300فروردین( نزدیک به  20آوریل )

نفر  2329اند که داده 19-های ناو هواپیمابر تئودور روزولت آزمایش کوویددرصد همه خدمه 90اند. در حال حاضر، شناخته شده

  .اندتن خدمه این ناو برای قرنطینه از آن خارج شده 5000از میان حدود 

******** 

 

 کوبا جلوگیری کرده است های چین بهآمریکا از ارسال کمک
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المللی پیدا کرده است، سفیر کوبا در چین طی پیامی که بازتاب بین« کارلوس میگوئل هرناندز»گزاری تسنیم، به گزارش خبر

گیر کرونا را برشمرده و در خاتمه متذکر های ارسالی چین به کشورهای مختلف جهان برای مقابله با بیماری همهبرخی از کمک

  .ن به کوبا جلوگیری کرده است. متن این پیام به شرح زیر استهای چیشده که دولت ایاالت متحده از ارسال کمک

گیر هم وقتی برای تنفس نیست. وقتی که ها حتی در شرایط بیماری همهتر بوده است. برای ما کوباییبرای کوبا همیشه سخت

پوشی از شعارهای با چشمگذار تشکیالتی که به نام اوست، بابا، غول صنایع الکترونیک چین و نیز پایهما، مؤسس علیجک

و یک  19-ابزار آزمایش سریع کووید 500000جمهور فعلی ایاالت متحده به دنیا اعالم کرد که قصد دارد نژادپرستانه رئیس

 کار را برای ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، ایران و اسپانیا کرده بود. در آنمیلیون ماسک را به آن کشور اهدا کند، او قبل از آن همین

کار، ابراز فراخوان شفاف برای پیوستن نیروها در دوران این نبرد سخت و زمان اینها بیش از همه در معرض خطر بودند. این

  .نابرابر بود

مارس وارد فرودگاه  16ریزی شده بود که محموله دوم محصوالت اهدایی جهت حمایت از اقدامات بازدارنده در اروپا، برنامه

شود. کشور دیگر آفریقایی وارد اتیوپی می 54رسانی به ای دیگر برای کمکروز گزارش شد که محموله بلژیک شود. در همان

های یک روز بعد، یک پرواز از هانگژو به روم حامل محصوالت پزشکی برای صلیب سرخ ایتالیا بود و اعالم شد که کیت

  .ها در راه هستندآزمایشی و ماسک

ماسک و سایر تجهیزات  500000بود که یک هواپیمای دیگر یک محموله ارزشمند دیگر، شامل ریزی شده همان روز، برنامه

های در دست انجام ای دیگر برای کمک به تالشپزشکی را برای مبارزه با ویروس کرونا به اسپانیا ببرد. و یک روز بعد محموله

د که "ما همگی به اتفاق این ویروس را متوقف خواهیم برای فرانسه و بلژیک ارسال شد. مؤسسه چینی در یک توئیت اعالم کر

خصوص در اختیار ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، ها بههای پزشکی چین افزایش یافت و این کمکهای کمککرد". ارسال محموله

  .اسلوونی، فرانسه، اتریش، دانمارک، آلمان، ایرلند و هلند قرار گرفت

  .مند شدندهای چین بهرهونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند از کمکمارس همسایگان آسیایی چین، اند 19

های اضطراری برای افغانستان، بنگالدش، کامبوج، الئوس، مالدیو، میانمار، نپال، پاکستان و سریالنکا فرستاده مارس محموله 21

آذربایجان، بوتان، هندوستان، قزاقستان،  کشور آسیایی، وارد 23رسانی به مجموع های مشابه برای کمکشد. چند روز بعد، محموله

  .قیرقیزستان، ازبکستان و ویتنام شدند

  .داد، نوبت کشورهای آمریکای التین و کارائیب فرا رسیدگیر به رشد خود ادامه میکه بیماری همهمارس، همچنان22 

دستگاه تهویه عازم منطقه ما شامل  104کیت آزمایش سریع و  400000توئیت بعدی 'جک ما' اعالم کرد که یک محموله شامل  

  .کوبا، آرژانتین، برزیل، شیلی، اموادور، جمهوری دومینیکن و پرو شده است

زمان همتای ماسک به این کشور را تأیید کرد و هم 100000کیت تشخیص بیماری و  10مارس سفیر چین در پاناما ورود  24

  .کوبا را مورد تأیید قرار داد ای مشابه برایوی در هاوانا نیز ارسال محموله

کش و لوازم محافظت شخصی های اهدایی بیشتر، شامل دستگاه تنفس، دستمارس، آنها هنوز مشغول اعالم ارسال محموله 30تا  

  .غالب شد OneWorldOneFight# اند. هشتگبوده

  .یی خود نرسیدها به مقصد نهاهای خبری، یکی از آن محمولهاما، وسط این گزارشات و اعالم 

 ظاهرا، شرکت حمل و نقل آمریکایی که برای ارسال این هدایا استخدام شده بود در دقیقه آخر آن را رد کرد،  

با این استدالل که قوانین اقتصادی، تجاری و مالی محاصره علیه کشور مقصد که توسط دولت کنونی ایاالت متحده وضع شده 

  .کنداست، انجام چنین کاری را مسدود می

کشور در سراسر جهان رسیده بود، نتوانست  50بابا و مؤسسه 'جک ما' که به گذار علیتالش اصیل، عظیم و قابل ستایش بنیان 

ای که این جزیره کوچک و تحت محاصره کارائیب با به خاک کوبا برسد. این اهمیتی نداشت که آن منابع تا چه حد برای مبارزه

  .چیز را نابود کردبار دیگر، محاصره ناعادالنه، خودسرانه و غیرقانونی همهد. یکآن مواجه است، ضرورت دار

ها به سواحل ما انجام که به فکر ما بودند و برای تالشی که هنوز مؤسسه ایشان برای رساندن کمکما' برای اینما از آقای 'جک 

همین است که هر دستاورد و هر قدم کوچک به جلو یک تر بوده است. برای کنیم. برای کوبا همیشه سختدهند تشکر مینی

 .شودپیروزی حیاتی علیه شیطان محسوب می
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 شوندیم دفن اجساد آماده یبرا ورکیوین یهاپارک

. به دینفر رس ۱۰۹۴۳به  زی. آمار تلفات ندینفر رس ۳۶۷۶۵۰و به  افتی شیباز هم افزا کایدر آمر روزیبه کرونا د انیمبتال شمار

 است.هزار نفر گذشته ۵۰از مرز  ایتالیفرانسه و ا ا،یاسپان کا،یکشور آمر ۴ها، تلفات فقط در دولت یبر اساس آمار رسم بیترت نیا

 ۱۱:۲۸ساعت  ۱۳۹۹حمل  ۲۰انتشار : چهارشنبه  خیتار

. به دینفر رس ۱۰۹۴۳به  زیر تلفات ن. آمادینفر رس ۳۶۷۶۵۰و به  افتی شیباز هم افزا کایدر آمر روزیبه کرونا د انیمبتال شمار

 است.هزار نفر گذشته ۵۰از مرز  ایتالیفرانسه و ا ا،یاسپان کا،یکشور آمر ۴ها، تلفات فقط در دولت یبر اساس آمار رسم بیترت نیا

دولت  قیطر است که صرفاً از یگزارش شد، آمار روزیکه تا عصر د کایتلفات کرونا در آمر ینفر ۱۰۹۴۳آمار  نکهیا گرید نکته

 اریبس ینوشته بود، آمار واقع شیروز پ ۲ پستنگتنیو بر اساس آنچه واش شودیارائه م یکشور به سازمان بهداشت جهان نیا

کشور  نیمثل ارتش ا ییهاندارد و در بخش یآمار رسم یبه افشا یلیتما کایدولت آمر -۱است، چراکه:  یباالتر از ارقام رسم

 یهاشیآزما متیتست کرونا و باالبودن ق یهاتیکمبود ک لیبه دل کایاز مردم آمر یاریبس -۲وجود دارد.  یسطح پنهانکار نیباالتر

و در  شودیذکر م… آنفلوآنزا و ،یقلب ستیها هم افوت لیو دل ندرا ندار یمارستانیبه خدمات ب یاصوالً امکان دسترس ،یمارستانیب

 .دیآینم یآمار رسم

سازمان ملل فردا  تیامن یاعالم کردند شورا کیپلماتیبه نقل از منابع د یغرب یهارسانه ا،یکرونا در دناخبار  روداریگ انیم در

سازمان ملل دربارهٔ  تیامن یدارد که شورا ادیرا به  یکمتر روز خیجلسه خواهد داد. تار لیکرونا تشک روسی)پنجشنبه( دربارٔه و

 .جلسه داده باشد لیتشک است،یاز س ریغ یموضوعات

 

 ورکیوین یها* طرح دفن اجساد در پارک

با مشکل دفن اجساد  ورکیویاند و نکرده افتیدولت دستور ماندن در خانه در یاز سو کایدرصد مردم آمر ۹۰از  شیب اکنونهم

از احتمال  هارسانه یو برخ ستیهم ن هایسادگ نیبه هم ورکیویدفن تلفات کرونا در ن یاست. داستان کمبود جا برارو شدهروبه

 سیرئ «نیمارک لو»به نقل از  یهم در گزارش وزینیاند. اسکادفن تلفات کرونا سخن گفته محلبه  التیا نیا یهاپارک صیتخص

 دار هستند.سپتامبر ادامه ۱۱ کیمعادل  یزیدر حال تجربه چ ورکیویها در نگفته سردخانه ورکیویشهر ن یسالمت شورا تهیکم

منظم، محترمانه و موقت  یکار به نحو نیتابوت پشت سر هم حفر خواهند شد؛ ا ۱۰جا دادن  یبرا ییگفت: گورها نیهمچن یو

 انجام خواهد شد.

 ۸۰جهت  نیپر هستند و به هم دهندیم یجسد را در خود جا ۱۵به  کیکه نزد هامارستانیب یهاسردخانه وز،ینیگزارش اسکا به

اجساد را دفن کنند.  یبا سرعت کاف توانندیها نمافزود: قبرستان وزینیاند. اسکاشده هامارستانیعازم ب خچالیمجهز به  ونیکام

تا  ۲۰ نیب ورکیویطور متوسط در نبحران، روزانه به نیقبل از ا افته؛ی شیکه افزا ستین هامارستانینوشت: فقط مرگ در ب نیلو

 یریگفت: هدف جلوگ ینفر است. و ۲۱۵تا  ۲۰۰ نیرقم ب نیا ،ریگهمه یماریب نیو دار ا ری. حاال در گافتادیمرگ اتفاق م ۲۵

 شد. هاابانیکف خ یو حت ساهایاجساد از کل یآوربه جمع رکه ارتش مجبو ییجا است؛یتالیمثل ا ییهااز وقوع صحنه

است اما  ییاقتضا یزیربرنامه کیها در حال حاضر فقط دفن اجساد در پارک یبرا یزیرگفته با آنکه برنامه ورکیویمقام ن نیا

 هفته است. نیتریدر حال ورود به بحران ورکیویانجام شود و ن یاقدام بزود نیممکن است ا

مورد  زاتیدر اعتراض به کمبود تجه کایآمر ورکیویهارلم در ن مارستانیاز پرستاران ب یهم گزارش داد شمار ترزیرو همزمان

 یالتیدولت و مقامات ا یهااستیبرگزار و به س یاعتراض یتجمع مارستانیب نیر امبتال به کرونا در براب مارانیدرمان ب یبرا ازین

اعتراض کادر  نیشتریب ورکیوی. نکاستیآمر یهامارستانیدر ب زاتیاعتراض به کمبود تجه نیندماعتراض چ نیاعتراض کردند. ا

 است. سابقهیرا شاهد بوده که در نوع خود ب شیدر چند هفته پ یدرمان

 

 !میندار زاتی: کمبود تجه* ترامپ

خواهد  شیکشور افزا نیکرونا در ا روسیبه و انیتعداد مبتال ندهیروزانه خود گفت هفته آ یدر کنفرانس خبر کایآمر جمهورسیرئ

مختلف،  یهاالتیدر ا هامارستانیب یضرور یازهایاز ن شیشد: در حال حاضر ب یمدع یکنفرانس خبر نی. ترامپ در ادامه اافتی
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و نامزد  کایسابق آمر جمهورسیمعاون باراک اوباما رئ دن،یگفت با جو با نیهمچن کایآمر جمهورسیاست. رئشده نیتأم زاتیتجه

از  گریبار د یاست. ووگو کردهکرونا گفت روسیدربارهٔ مقابله با و ۲۰۲۰ یجمهوراستیانتخابات ر یها برادموکرات یاحتمال

را  روسیو نی. ترامپ گفت: اشودیم دهیتونل د یدر انتها ینوربمانند و گفت  یشان باقلخواست در مناز ییکایشهروندان آمر

 لیهزار نفر به دل ۱۵۰ میشد. ما انتظار داشت میبحران[ خارج خواه نیداد، چون دشمن همه ما است و با قدرت]از ا میشکست خواه

 د.عدد کمتر خواهد ش نیکشته شوند اما معتقدم تلفات از ا روسیو نیا

 کایدر گزارش بازرس کل آمر راً یکه اخ یمارستانیب زاتیدربارهٔ کمبود تجه کایو کادر درمان آمر هاالتیفرمانداران ا ادیفر انیم در

نکرد که چرا گزارش  یامسئله اشاره نیادعاها شد. ترامپ البته به ا نینادرست بودن ا یبه آن اشاره شده بود، دونالد ترامپ مدع

به بازرسان  اشیاعتمادینادرست و اشتباه است. ترامپ گفت: ب یمارستانیب زاتیزرس کل دربارهٔ کمبود اقالم و تجهبا یاصفحه ۳۴

را  یبازپرس کل جامعه اطالعات «نسونیاتک کلیما» راً یاخ یاست. وشده شتریگزارش ب نیپس از انتشار ا کایو بازپرسان کل آمر

روز دوشنبه بر  کایبازرس کل آمر رین نقش داشته، از کار برکنار کرد. گزارش اخیرااوک یپرونده جنجال قاتیتحق انیکه در جر

 یهامارستانیب دهدیگزارش نشان م نیاست. او آماده شده هیته یبه صورت تصادف مارستانیب ۳۲۳از  یو بررس قیاساس تحق

 .رو هستندروبه یدرمان - یو اقالم پزشک زاتیتجه دیو شد یبا کمبود جد کایآمر

 

 هند یترامپ برا یی* خط و نشان کرونا

را  کایبه آمر ایضدماالر یخواسته صادرات دارو یهند از و ریوزدر خبرها آمده بود ترامپ در تماس با نخست شیروز پ چند

د با صادرات هن یاست. حاال با مخالفت وزارت بازرگانبه کرونا مشاهده شده انیمبتال یبرخ یدارو رو نیا دهیکند چه آنکه فا شتریب

انبوه مواجه  یتیکرد. از آنجا که هند خود با جمع دیخود را تهد یامنطقه کیرسماً شر کایآمر ر،هر نوع دارو به خارج از کشو

به  ییدارو چیه یهند اعالم کرد: تا اطالع ثانو یاند، وزارت بازرگانکشور به کرونا مبتال شده نیهزار نفر در ا ۴است و حداقل 

دولت هند که عمالً  یریگ. موضعشودینم نیداروها تأم نیا دیتول قیطر ازهند  یداخل ازین رایر صادر نخواهد شد، زخارج از کشو

 دیرا به انتقام تهد نویمواجه شد و او رسماً دولت دهل کایآمر جمهورسیرئ بیبا واکنش عج ختیدست ترامپ ر یرا رو یآب پاک

در نظر خواهد  نویدولت دهل یرا برا یمختلف یهاتیبود رسماً اعالم کرد: محدود هایدهن همانیم شیکرد. ترامپ که چند هفته پ

که چرا برنامه  میکنیمسئله فکر م نیهاست به اکرد: ما مدت دیخواهد بود. ترامپ تأک یتجار یهاتیاز آنها محدود یگرفت که بخش

 زیچ چیه هنوزگفت:  ی. وشودیما برطرف نم مدتیطوالن یهایتیو چرا نارضا میبا هند ندار یدر قبال روابط تجار یروشن

آنچه مورد نظر ما است انجام شود. ترامپ گفت: من  میتوقع دار یاست ولنداده یهند جواب مشخص ریوزو نخست ستیروشن ن

حال  نیت نداشتم! با ارا دوس هیانیب نیا میگویو به وضوح م دمیصادرات دارو توسط هند را شن تیبر ممنوع یصادر شده مبن هیانیب

را درک  تیواقع نیاو ا دوارمیو ام میبا هم داشت یخوب یهاهند گفته باشد. ما روز گذشته صحبت ریوزها را نخستحرف نیا دمینشن

 میم خواهاقدامات الزم را انجا زیهند باشد، ما ن میتصم نیگفت: اگر واقعاً ا کایآمر جمهورسی. رئمیدار ازیداروها ن نیکند که ما به ا

 .رفتگ میخود را خواه ماتیداد و تصم

 

 کایبه کرونا در ارتش آمر انیمبتال شی* افزا

ها اعالم کرد فرار از فشار رسانه یپنتاگون برا کا،یآمر ینظام یروهایبه کرونا در ن انیمبتال یبودن آمار واقع یوجود سر با

کشور  نیا ینظام ۶پنتاگون تاکنون  ی. بر اساس ادعادیرس ۲۵۲۸عدد به  کایآمر ینظام یروهایدر ن روسیبه و انیتعداد کل مبتال

شده،  دییتأ یمورد ابتال ۴۳۱متحده با  االتیا ییایدر یرویدر ن بیشده به ترتموارد گزارش نیشتریاند. بهم بر اثر کرونا مرده

 ۲۸۱با  ییهوا یرویمورد و ن ۸۶با  ییایمورد، تفنگداران در ۳۰۳متحده با  االتیا یمورد، گارد مل ۳۳۴ارتش با  ینیزم یروین

 است.مورد بوده

 

 هاییکایاول آمر تی* اسلحه؛ همچنان اولو

 نیا یهاشهیموضوع و ر نیاما ا شودیمحسوب نم یاکرونا خبر تازه وعیش امیاسلحه در ا دیخر یبرا کایچه هجوم مردم آمر اگر

فدرال  سیپل یباره نوشت: آمارها نیدر ا یدر گزارش روزید یسیبیب یونیزیهاست. شبکه تلورسانه لیرفتار همچنان مورد تحل

قرار دارند که  ایفرنیو کال دایفلور ،یو پس از آن تگزاس، کنتاک دهیسالح را خر نیشتریب زینویلیا التیشهروندان در ا دهدینشان م

باال قادر  یبه علت تقاضا ندیگویم کایدر آمراسلحه  یهامسؤوالن فروشگاه ،یسیبی. به گزارش بانددهیسالح را خر نیشتریب

نوشته بود، فروشندگان سالح در  یدر گزارش وزینیشبکه اسکا نیش از ایخود را دوباره پر کنند. پ یهابه سرعت قفسه ستندین

اند فروش م کردهاعال ورک،یویو ن ایفرنیکال نگتن،یاند، از جمله واشقرار گرفته« ۱۹-دیکوو» وعیش ریکه بشدت تحت تأث یمناطق

. به زدیبه هم ر یمالکان سالح نگرانند نظم عموم رایز است،افتهی شیافزا اریمناطق بس نیکرونا در ا روسیو وعیش یسالح در پ
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 یهاسازمان گریو د ینشانآتش س،یپل یو گرفتار یخستگ لیبه دل یاست که نظم عموم نیا ینگران نیترمهم ،یسیبیگزارش ب

 شود. یکمک به بقا تلق یابزار برا کیبه عنوان  تواندیداشتن اسلحه م طیشرا نیشود. در ا فیتضع داً یشد یو خدمات یتیحما

 

 کرونا یاصل انیقربان ؛ییکایآمر پوستاننی* رنگ

 نیترهماز م یکیاست. در غرب به آن پرداخته یااست که کمتر رسانه یبه کرونا از اخبار ییکایآمر پوستاناهیس یابتال یباال حجم

به آنها  کایمختلف آمر یهادولت یتوجهیب لیبه دل یبه منابع بهداشت ییکایآمر پوستاناهیس یدسترس نییموضوع سطح پا نیا لیدال

 انیو قربان انیاز مبتال یشمار قابل توجه کایدر آمر پوستاننینوشت: رنگ یدر گزارش پندنتیندیا م،یاست. به گزارش تسنبوده

کرونا را  انیدرصد قربان ۷۰ پوستاناهیس نکهیها دربارٔه اگزارش کاگویشهردار ش« فوت تیال یلور»و  دهندیم لیکرونا را تشک

 است.هولناک خوانده دهند،یم لیشهر تشک نیدر ا

 یهاییکایاز ساکنان محالت آمر یکرونا جان تعداد قابل توجه روسیاز آن است که و یحاک کاگویشهر ش یمقامات بهداشت یآمارها

شهر  پوستاناهیس ،ی. بنا بر آمار رسمردیگیم کایشهر آمر نیا دپوستانیبا سف سهیرا در مقا کایآمر یکاگویدر شهر ش تبارییقایآفر

جان خود  روسیو نیکه بر اثر ابتال به ا یدرصد کسان ۷۰از  شیو ب دهندیم لیکرونا را تشک روسیان به ویاز مبتال یمین کاگویش

را  کایشهر آمر نیا تیدرصد کل جمع ۳۰تنها  پوستاناهیاست که س یدر حال نیاند. ابوده تیجمع نیا انیاند، از مرا از دست داده

عبارتند از  دهندیم لیتشک تبارییقایآفر یهاییکایآنها را آمر تیاز جمع یادیزکه درصد  کایآمر یشهرها ری. سادهندیم لیتشک

هزار مورد مبتال  ۳۷۰اند. تاکنون حدود شده لیکرونا تبد روسیکه به کانون ابتال به و ورکیویو ن واورلئانین ،یلواکیم ت،یتروید

 است.فوت گزارش شده ردهزار مو ۱۱به  کیشده و نزد ییمتحده شناسا االتیدر ا روسیو نیبه ا

********* 

 

 هزار نفر رسید  ۸۷قربانیان کروناویروس در جهان به 

 - voa dari ۱۳۹۹, ۲۰حمل 

 

 

 

 

هزار نفر را در سرتاسر جهان گرفته و شمار  ۸۷حمل( جان  ۲۰گیری کروناویروس تا پس از چاشت چهارشنبه هشتم اپریل )همه

 .هزار نفر رسیده است ۴۷۶مبتالیان آن به یک میلیون و 

کشور و قلمرو جهان  ۱۸۴پوهنتون جانس هاپکینز ایاالت متحدۀ امریکا ضمن ارایۀ این آمار گفته است که دامنۀ کروناویروس به

 .گسترش یافته است
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در ایتالیا  ۱۹ایاالت متحده بیشترین شمار مبتالیان کروناویروس را در جهان دارد، اما بلندترین آمار مرگ و میر ناشی از کووید

 .ثبت شده است

 .این بیماری گزارش داده است نفر در اثر ابتال به ۱۳۸۲۹هزار نفر به کروناویروس و مرگ  ۴۰۴ایاالت متحده از ابتالی بیش از 

نفر  ۱۳۹۴۲۲نفر و آمار مبتالیان به  ۱۷۶۶۹در ایتالیا تا عصر چهارشنبه به وقت محل به  ۱۹شمار مرگ و میر ناشی از کووید

 .رسیدمی

آن کشور به اما اسپانیا در سطح اروپا بیشترین میزان ابتال به کروناویروس را دارد تا زمان تهیۀ این گزارش شمار مبتالیان در 

 .رسیدنفر می ۱۴۶۷۳به  ۱۹نفر و مرگ و میر ناشی از کووید ۱۴۶۶۶۹۰

نفر در اثر این  ۱۰۸۸۴نفر به کروناویروس و مرگ  ۱۱۳۹۵۱فرانسه چهارمین کشور متاثر از کروناویروس تا حال از ابتالی 

 .بیماری گزارش داده است

نسبت به همسایگان این کشوربه مراتب کمتر  ۱۹میزان تلفات کووید رسیده است، ۱۱۰۵۰۰در آلمان با آنکه شمار مبتالیان به 

 .مورد مرگ ناشی از کروناویروس خبر داده شده بود ۲۱۸۳است و تا روز چهارشنبه از 

اما در چین که کروناویروس از آن به جهان منتشر شده است، روز چهارشنبه قیود گشت و گذار در شهر ووهان، زادگاه 

 .نفر رسیده است ۳۳۳۷نفر و تلفات ناشی از آن به  ۸۲۸۱۰در چین به  ۱۹شته شد. شمار مبتالیان کوویدکروناویروس، بردا

نفردر ایران به این ویروس مبتال  ۶۴۵۸۶ایران یگانه کشور در شرق میانه است که بیشتر از کروناویروس متاثر شده و تا حال 

 .دنفر در اثر ابتال به آن جان باخته ان ۴۰۰۰شده و حدود 

در افغانستان نیز شمار مبتالیان کروناویروس هرچند کم، اما فزاینده است و بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامۀ افغانستان 

 .رسیدنفر می ۱۴نفر و میزان تلفات ناشی از آن به  ۴۴۴در آن کشور تا شام چهارشنبه به  ۱۹شمار مبتالیان کووید

********** 

 

 سال گذشته است ۹۰جهان در معرض شدیدترین بحران در  صندوق بین المللی پول:

 Bbc farsi 

 10/4/2020 

 

 وکارها در جهان تعطیل یا نیمه تعطیل استبسیاری از کسب

 .صندوق بین المللی پول درباره رشد منفی اقتصاد جهانی به خاطر همه گیری ویروس کرونا هشدار داده است

المللی پول می گوید جهان در در معرض شدیدترین بحران اقتصادی از زمان رکود  کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین

 .است ۱۹۳۰بزرگ دهه 

  .به گفته خانم جورجیوا، وضعیت اقتصاد جهانی در سال آینده تنها کمی بهتر خواهد بود
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  .ده برگزار شود، بیان شداین سخنان در آستانه نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که قرار است هفته آین

به گفنه خانم جورجیوا بیشترین آسیب از بحران همه گیری ویروس کرونا متوجه بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه 

 .خواهد بود

 ۲۰۲۰کشور عضو این سازمان مبتنی بر رشد درآمد سرانه در سال  ۱۶۰"تا سه ماه پیش پیشبینی ما برای  خانم جورجیوا گفت:

 ".بود

کشور منفی  ۱۷۰ولی امروز این پیشبینی وارونه شده است. حال برآورد ما این است که رشد درآمد سرانه در " :او در ادامه گفت

 ".خواهد بود

، ممکن است وضع اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰به گفته خانم جورجیوا، در صورت بهتر شدن وضع همه گیری در نیمه دوم سال 

 .دآینده کمی بهتر شو

 .با این حال، او هشدار داد که وضع ممکن است بدتر هم بشود

پیش از این، سازمان بین المللی کار هشدار داده بود که همه گیری ویروس کرونا جهان را در معرض شدیدترین بحران از زمان 

  .جنگ جهانی دوم قرار داده است

 .میلیون نفر در سراسر جهان تعطیل یا نیمه تعطیل شده است ۳۰۰تحقیقات این سازمان نشان می دهد که محل کار سه میلیارد و 

********** 

 

 كرونا؛ چهار شغل از هر پنج شغل در جهان تحت تاثیر قرار گرفته

 10/4/2020 

 Bbc farsi 

 

ه میلیاردی جهان با تعطیلی کامل یا نیمه تعطیلی محل کارشان مواج ۳.۳درصد از نیروی کار ۸۱در پی شیوع ویروس کرونا 

ها و بیکاری دائم یا موقت کارکنان منجر شده ها بر زندگی روزانه به بسته شدن بسیاری از شرکتشده اند. اعمال محدودیت

 .است

المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد تاثیر شیوع ویروس کرونا بر نیروی کار و کسب و کار در سطح جهان را سازمان بین

 .بررسی کرده است

دهد تاثیر شیوع این ویروس بر اقتصاد و نیروی کار هم در گوید بررسی این سازمان نشان میمدیر این سازمان میگای رایدر، 

  .اقتصادهای توسعه یافته و هم در اقتصادهای در حال توسعه بسیار شدید خواهد بود
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نیم. اقدامات صحیح، فوری و به هنگام می تواند گوید برای مقابله با این تأثیرات "ما باید به سرعت، قاطعانه و متحد اقدام کاو می

 ".ای بگذارددر بقا یا فروپاشی اقتصادها تاثیر قابل مالحظه

 

 میلیون نفر ۲۰۰احتمال بیکاری حدود 

درصد ساعات کاری در نیمه دوم سال میالدی جاری شود. این ۶.۷گیری ویروس کرونا باعث از دست رفتن رود همهانتظار می

 .کنندمیلیون نیروی کاری است که به طور تمام وقت کار می۱۹٥ا از دست رفتن شغل امر مساوی ب

درصد کاهش یابد و در  ۸.۱رود کشورهای عربی بیشترین صدمه را متحمل شوند. به طوری که ساعات کارشان حدود انتظار می

  .نتیجه پنج میلیون نیروی کار تمام وقت کارشان را از دست بدهند

  ".گوید "این بدترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم استلمللی کار میاسازمان بین

 :عمدتا بستگی به دو عامل دارد ۲۰۲۰به گفته این سازمان میزان افرایش نهایی بیکاری در سال 

 یابدیکی این که با چه سرعتی اقتصاد جهان در نیمه دوم سال میالدی جاری بهبود می -

 ی اتخاذی چقدر در افزایش تقاضا برای نیروی کار مؤثر خواهد بودهاعامل دیگر اینکه سیاست -

المللی کار مبنی ریسک باالیی وجود دارد که رقم بیکاری در سراسر جهان در پایان سال بسیار بیشتر از برآورد اولیه سازمان بین

 .میلیون بیکار باشد ۲٥بر 
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 اندداری و بخش تولیدی بشدت صدمه دیدهسرویس های هتل

 .اندهای مختلف اقتصاد به طرق مختلف آسیب دیدهبا بسته شدن ناگهانی کسب و کارها بخش

داری و صنایع غذائی از جمله تعجبی نیست که در حالی که سفرها به حداقل رسیده و زندگی اجتماعی متوقف شده، خدمات میهمان

  .اندمواردی هستند که بیشترین ضرر را متحمل شده

 .اندهای خرید و فروش امالک هم بشدت آسیب دیدههای تولیدی و بنگاهرویسدر کنار اینها س

 

میلیون کارمند در  ۲٥دهند که در مجموع یک میلیارد و درصد نیروی کار جهان را تشکیل می۳۸این کسب و کارها در مجموع 

 .سراسر جهان دارند

 بیشتر نیروی کار با ریسک باال در آمریکا و اروپا هستند

 .نیروی کار در خطر در سراسر جهان به طرز قابل توجهی متفاوت استدرصد 
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درصد از نیروی کار در اروپا و آسیای مرکزی در بخش هایی کار می کنند که ٤۲٫۱درصد از نیروی کار در آمریکا و  ۴۳.۲

وی کار غیر رسمی بسیار کمتری ریسک باالیی دارد. این مناطق نسبت به آفریقا و کشورهای عربی و کشورهای آسیا اقیانوسیه نیر

  .دارند

نیروی کار غیر رسمی در این کشورها به ویژه در هند، نیجریه و برزیل با وجود آن که نقش حیاتی در اقتصادشان دارند اما اما 

  .فاقد امتیازات و حقوقی از قبیل تامین اجتماعی کارکنان دائمی هستند

سال گذشته است.  ۷٥شرایط کنونی بزرگترین آزمایش همکاری بین المللی در بیش از گوید "مدیر کل سازمان بین المللی کار می

اگر )اقتصاد( یک کشور از هم فرو بپاشد، بعد همه ما زمین خواهیم خورد، ما باید راه حلی پیدا کنیم که به همه اعضای جامعه 

 ".بیشتر آسیب پذیرند جهانی کمک کند به ویژه به آنهایی که کمتر قادرند به خودشان کمک کنند و

********* 

 

 میلیون نفر بیکار شده اند  ۱۵کروناویروس در امریکا؛ 

 Voa dari - ۱۳۹۹, ۲۱حمل 

 

 

 

اقدامات جدی برای مهار کروناویروس در ایاالت متحده سبب افزایش بی پیشینۀ نرخ بیکار شده و در سه هفتۀ گذشته کم از کم 

 .درخواست داده اندمیلیون نفر برای بیمهٔ بیکاری  ۱۵

حمل( گزارش داد که هفته گذشته مانند هفته قبل از آن، بیشتر ازشش میلیون شهروند ۲۱اپریل ) ۹وزارت کار امریکا روز پنج شنبه 

 .گیری کروناویروس عامل آن بوده استامریکا برای دریافت بیمهٔ بیکاری درخواست کرده اند که همه

 ۲۰که بیانگر دقیق صحت اقتصاد امریکا است، پیش بینی اقتصاددانان را مبنی بر اینکه  وار وزارت کار امریکاگزارش هفته

 .را از دست خواهند داد و اینکه امریکا در یک رکود اقتصادی قراردارد، تقویت می کندمیلیون امریکایی در ماه اپریل وظیفه شان

ر امریکا از بین رفت که بزرگترین رقم بعد از رکود هزار فرصت شغلی د ۷۰۰بر اساس این گزارش، در ماه مارچ بیش از 

 .اقتصادی بزرگ در امریکا می باشد

حکومت ایاالت متحده هفتهٔ گذشته بسته کمکی دو تریلیون دالری را تصویب کرد تا اقتصاد امریکا که به خاطر گسترش کروناویروس 

 .به شدت آسیب دیده است، تقویت شود

ها شهروند امریکایی است که به دلیل شیوع کروناویروس، کارهایشان بیمه بیکاری برای میلیون این بسته شامل تمدید و گسترش

را از دست داده اند. متشبثین خصوصی به شمول تشبثات کوچک و متوسط در سراسر امریکا نیز از این بسته کمک مالی مستفید 

 .خواهند شد
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ساعات کاری را به میزان  ۲۰۲۰در سه ماه دوم سال  ۱۹که بحران کووید  المللی کار گزارش داده استدر همین حال، سازمان بین

 شودمیلیون فرصت شغلی تمام وقت می ۱۹۵درصد در جهان کاهش خواهد داد که معادل  ۶.۷

 میلیون کارگر تمام وقت ۱۲بر اساس تخمین سازمان بین المللی کار، در کشورهای عربی پنج میلیون کارگر تمام وقت، در اروپا 

 .میلیون کارگر تمام وقت، بیکار خواهند شد ۱۲۵و در کشورهای حوزۀ اقیانوس آرام 

در اثر بحران کروناویروس از  ۲۰۲۰میلیون شغل در سال  ۲۵تا  ۵پیش از این سازمان بین المللی کار ارزیابی کرده بود که بین 

 .رودبین می

های ه از هر پنج کارگر در جهان، بیش از چهار نفر آنان از تعطیلیاما این سازمان در جدیدترین گزارش خود اعالم کرده است ک

 .ناشی از بحران کروناویروس متاثر شده اند

********* 

 

 ابتال به کرونا  لیبه دل ییایتالیپزشک ا ۱۰۰مرگ 

  04:50 - 1399فروردین  22جمعه  

 

از دست  روسیو نیابتال به ا لیبه دل زیپزشک را ن ۱۰۰ت کم کرونا در جهان را دارد دس روسیو انیتعداد قربان نیشتریکه ب ایتالیا

 داده است. 

 

 اروپا-العالم

 اند.کرونا جان خود را از دست داده روسیابتال به و لیکشور به دل نیپزشک در ا ۱۰۰اعالم کردند که دست کم  ییایتالیا یهارسانه

 روسیو انیآمار، قربان نیرا به خود اختصاص داده و بر اساس آخر کرونا در سرتاسر جهان روسیو انیآمار قربان نیشتریب ایتالیا

 است. دهینفر رس ۲۷۹هزار و  ۱۸کشور به  نیکرونا در ا

 ییکشور اروپا نیکرونا در ا روسیاست. البته ابتال به و دهیهزار نفر رس ۱۴۳از  شیبه ب ایتالیکرونا در ا روسیبه و انیمبتال تعداد

 داشته است. یهشکا یروند ریچند روز اخ یط

 سرعت منتشر شود. نیکرونا با ا روسیو کردهیگفت که دولت او فکر نم یاروز چهاشنبه در مصاحبه ایتالیا ریوزنخست

تا با  میو تنها چند هفته وقت داشت ستیآماده ن یاضطرار طینوع شرا نیمواجهه با ا یبرا یگفت که نظام درمان ایتالیا ریوزنخست

 .مییایکنار ب طیشرا نیا

 میتسن

********** 

 

 اعضای خانواده خواننده لس آنجلسیابتال به بیماری کرونا و فوت چند تن از 

© AP Photo / Wang Yuguo 

 خارج از خبرها

 دریافت لینک کوتاه02:03 10.04.2020

  !ویروس کرونا مرتضی برجسته را عزادار کرد

سرشناس مقیم آمریکا در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از درگذشت  خواننده ایرانیبه گزارش اسپوتنیک، مرتضی برجسته، 

 .خبر داد کروناد بر اثر ابتال به ویروس یک برادر و یک خواهر خو

https://ir.sputniknews.com/misc/
https://ir.sputniknews.com/misc/202004086209982-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4--%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/
https://ir.sputniknews.com/misc/202004086209982-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4--%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/
https://ir.sputniknews.com/world/202004106217369-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-83-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA/
https://ir.sputniknews.com/world/202004106217369-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-83-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA/
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 .او با انتشار تصاویری از خواهر خود عنوان کرد که او فقط خواهرش نبوده بلکه حق مادری به گردن او داشته است

 

 .ها اعالم کرد، یک برادر دیگر خود را نیز دو هفته قبل بر اثر "ایست قلبی" از دست داده استیری از آناو با انتشار تصاو 

   هایی که طرفداران او برای او فرستادند، عنوان کرده است کهاو با انتشار عکسی از گل
  قاصر است زبانم"

  ردماگر همدلی مردم نبود نمیدونم چطور بار این همه رنج رو تحمل میک
  گلهایی که باعشق پشت درب خانه من گذاشتید

  اکثرا رو نمیشناسم
 "کاش میتونستم این همه احساس رو جبران کنم

 

بسیاری از کاربران به این هنرمند ایرانی تسلیت گفته و از خدا برای او طلب صبر کرده اند. کاربران عنوان کردند که ای کاش 

 زندگی به روال طبیعی خود بازگردد این ویروس منحوس از دنیا خارج شود و

********* 

 

 کشور گروه های تخصصی پزشکی اعزام کرده است 10چین تا کنون به 

GMT+08:00 || 2020-04-09 

20:56:54        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

فروردین درباره اعزام کاشناسان پزشکی چین به کشورهای دیگر توضیحاتی را  21آوریل  9سخنگوی وزارت خارجه چین روز 

یا، ایران، صربستان و کامبوج گروه از پزشکان متخصص خود را به ده کشور از جمله ایتال 12ارائه کرد و گفت: تاکنون چین 

ها تجربیات چین برای مقابله با کرونا را با پزشکان و درمانگران آن کشورها به اشتراک اعزام کرده است. اعضای این گروه

ر و افزایش اطمینان آنان به توانایی خود د 19-اند و در پیشگیری و مهار ویروس کرونا و معالجه بیماران مبتال به کوویدگذاشته

  .رو بوده استبهاند که با استقبال خوب دولت و مردم این کشورها نیز رونبرد با کرونا کمک کرده

تواند به جائو لی جیان تاکید کرد: در رویارویی با این بحران ناگهانی برای بهداشت عمومی در سراسر جهان، هیچ کشور نمی

همبستگی و همکاری نیاز دارد. چین ضمن انجام مطلوب پیشگیری و تنهایی پیروز شود و جامعه جهانی بیش از هر زمانی به 

كنترل شیوع این بیماری همه گیر در کشور خود، با تقویت همکاری با جامعه بین المللی و مشاركت فعاالنه در مدیریت بهداشت 
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ستای تأمین منافع مشترک جامعه کند مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهد. این اقدامات همگی در راسراسر جهان تالش می

 .ها استجهانی و رفاه همه انسان

********* 

 

 سفارت چین در بریتانیا: کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان پارلمان انگلستان باید به سیاه نمایی علیه چین خاتمه دهد

GMT+08:00 || 2020-04-09 

18:15:37        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

فروردین از کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان پارلمان انگلستان و  20آوریل / 8سخنگوی سفارت چین در انگلستان روز 

برخی سیاستمداران این کشور خواست که با کنار گذاشتن ذهنیت جنگ سرد، به سیاه نمایی و تهمت زدن به چین خاتمه دهند و با 

نگاهی منصفانه تالشها و دستاورهای چین در مقابله با کرونا بنگرند و نقشی مثبت در توسعه همکاری بریتانیا و چین در مبارزه 

  .حفظ امنیت عمومی جهان داشته باشند مشترک با شیوع ویروس کرونا و

سخنگوی سفارت چین در انگلستان عنوان کرد: منشاء ویروس کرونا یک مساله جدی، پیچیده و علمی است که باید توسط 

متخصصان بر اساس واقعیت ها مشخص شود. سازمان بهداشت جهانی و جامعه بین المللی آشکارا مخالفت خود را با نسبت دادن 

  .یک کشور و یا منطقه خاص و سو استفاده از این شرایط اعالم کرده است ویروس به

بر اساس ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، دولت چین با اتخاذ تدابیر قاطعانه و فوری از آلودگی صدها هزار نفر به ویروس کرونا 

ع مفیدی برای کشورهای دیگر است. مجله " جلوگیری کرده است. بسیاری کشورها اعتقاد دارند که تجربیات و اقدامات چین مرج

اخیراً گزارشی از پژوهش مشترک گروهی از محققان انگلستان ،آمریکا و چند کشور دیگر را منتشر کرد که  (Science) "سایِنس

را در بر اساس آن اقدامات چین در پیشگیری از شیوع کرونا با موفقیت زنجیره انتقال ویروس را قطع کرده و زمان ارزشمندی 

  .اختیار سایر کشورها قرار داده است

شناسد و دشمن مشترک بشر است. در این سخنگوی سفارت چین در انگلیس تأکید کرد که این ویروس هیچ مرز و نژادی را نمی

قاطعانه  دوران ویژه، همه کشورها باید توجه به وضعیت کلی و با نگاه بلند مدت ، با همکاری یکدیگر بر مشکالت غلبه کنند. ما

های با سیاسی شدن کرونا و به وجود آمدن تفرقه و جدایی بین کشورهای مختلف مخالفیم، چرا که باعث می شود فضای همکاری

 .کندبین المللی در جهت مقابله با کرونا مسموم شود و مانعی برای مبارزه مشترک با کرونا ایجاد می

********* 

 

 رستان در شهر نیویورک منتشر شدتصاویری که توسط یک پهپاد از یک قب

تصاویری که توسط یک پهپاد از یک قبرستان در شهر نیویورک منتشر شده، کارگرانی را نشان می دهد که با لباس های مخصوص 

 .در حال دفن قربانیان ویروس کرونا هستند
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 .به بیشتر شده استبا این حال امیدواری در آمریکا با کاهش تعداد روزانه قربانیان از روز پنجشن

Bbc farsi 10/4/2020 

********* 

 

 کروناویروس؛ امریکا خواهان "مجازات" چین شد

 دریافت لینک کوتاه (11.04.2020 00:42اخرین تجدید 23:32 10.04.2020)

 

 .در ایاالت متحده پشنهاد کردند که دولت چین بخاطر گسترش ویروس کرونا باید "مجازات" شود
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می نویسد که لیندسی گراهام، سناتور امریکایی می گوید، سنای امریکا  Washington Examinerنیک، نشریه به گزارش اسپوت

میلیون کسانیکه شغل خود را از دست داده اند،  17هزار امریکایی و  16ترامپ را مقصر نمی داند، چین مسئول کشته شدن 

 باشند.می

 ا را داده است.به گفته وی، دولت چین اجازه گسترش ویروس کرون

این سناتور امریکایی تاکید دارد که ایاالت متحده باید "چین را مجبور کند تا رفتار خود را تغییر دهد"، او از واشنگتن خواست تا 

 ها را رسید کند.پکن را وادار کند تا بخشی از بدهی

متحده باالترین نرخ بیکاری را تا پایان کروناویرس آگاهان اقتصاد توسط بلومبرگ بررسی کرده اند که پیش بینی می شود که ایاالت 

 داشته باشد.

هزار مورد فوتی ثبت شده است و  17.7هزار مورد مبتال و  474.8بر بنیاد آخرین اطالعات در ایاالت متحده، تاکنون بیش از 

 نفر نیز درمان شده است. 27.3

******** 

 

 ع ویروس کرونا شدنددر ایاالت متحده خواستار مجازات چین به دلیل شیو

 دریافت لینک کوتاه23:27 10.04.2020

 

 

 

 .هزار کشته آمریکایی بر اثر ابتال به ویروس کرونا دانست ۱۶خواه سنای آمریکا، چین را مسئول سناتور جمهوری

خواستار  ایاالت متحده، سناتور لیندسی گراهام اعالم داشت که در Washington Examinerبه گزارش اسپوتنیک به نقل از 

 اند."مجازات شدید چین" به دلیل شیوع کرونا شده

هزار کشته  ۱۶دانیم. چین مسئول این سیاستمدار افزود: ما، سنای آمریکا، ترامپ را مقصر نمی دانیم، ما چین را مقصر می

چین اجازه داده است این ویروس اینچنین  اند. به گفته وی، دولتمیلیون نفری است که شغل خود را از دست داده ۱۷آمریکایی و 

 گسترده شیوع پیدا کند.

گراهام تأکید کرد که ایاالت متحده باید "چین را مجبور کند رفتار خود را تغییر دهد." به ویژه، وی از واشنگتن خواست تا پكن را 

 وادار كند تا بخشی از سهم خود را پرداخت کند.

بلومبرگ مورد پرسش قرار گرفته بودند، پیش بینی کرده بودند که ایاالت متحده باالترین نرخ  پیش از این، اقتصاددانانی که توسط

های بیکاری در طول تاریخ خود را پس از پایان این بیماری همه گیر خواهد داشت. مقیاس این نرخ بیکاری در آمریکا از شاخص

 آغاز شد، فراتر خواهد رفت. ۱۹۲۹زمان رکود بزرگ که از سال 

https://ir.sputniknews.com/politics/202003126083836-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://ir.sputniknews.com/politics/202003126083836-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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 ویروس کرونانفر در ایاالت متحده به  ۹۰۰هزار  ۴۷۷فتنی است بر اساس اعالم رسمی سازمان جهانی بهداشت تاکنون بیش از گ

 اند.هزار و نهصد نفر جان باخته ۱۷مبتال شده و از این تعداد بیش از 

********** 

 

 خصص واقعی پنهان کاری استآمریکا خود مت

GMT+08:00 || 2020-04-10 

21:48:09        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

آمریکا علیه چین هیچگاه به پایان نخواهد رسید. اخیراً، برخی در آمریکا مدعی هستند که چین " تعداد واقعی قربانیان اتهام پراکنی 

فروردین بار دیگر چین را به "پنهان کاری در ارائه آمار  20کند و مایک پمپئو وزیر خارجه این کشور نیز کرونا" را اعالم نمی

  .خارجه چین چنین اتهاماتی را "بی اساس و تنفرآور" خواند صحیح" متهم کرد که سخنگوی وزارت

المثل به خوبی رفتار مایک زند، آی دزد، دزد را بگیرید! این ضربدر چین ضرب المثلی هست که می گوید"خود دزد فریاد می

ار مربوط به شیوع کرونا در دهد و نشانگر آن است که خود آمریکایی هستند که قصد دارند آمپومپئو و همفکران او را توضیح می

  .آن کشور را پنهان کنند

های آمریکا اعالم کرد انتشار تعداد افراد مورد تست و قربانیان کرونا متوقف روز دوم مارس، مرکز پیشگیری و مهار بیماری

کز، کاربران اینترنتی ها در آن مرهای تشخیص و کمبود این کیتشود. پیش از آن نیز در برابر رسوایی "بی اثر" بودن کیتمی

  .آمریکایی مرکز پیشگیری و مهار بیماری های آمریکا را به "پنهان کاری وضعیت بیماری" متهم کردند

تازه ترین خبر نیز این است که شبکه "ای بی سی" آمریکا چهارشنبه خبر داد به یک منبع خبری دست یافته که به گفته آن در 

زشکی ملی وابسته به اداره اطالعات پنتاگون در گزارشی هشدار داده بوده است که ویروسی ، مرکز اطالعات پ2019نوامبر سال 

در شهر وو هان چین شیوع یافته که امکان دارد یک "تهدید" جدی برای چین و آمریکا باشد. نهم آوریل، این مرکز وجود چنین 

  "را در سر دارند که آنها باالخره چه می دانند؟ های گروهی همچنان این پرسشگزارشی را تذکیب کرد اما کاربران رسانه

واقعیات بارها نشان داده که برخی در آمریکا با نادیده گرفتن مضرات و خطرات ناشی از پنهان کاری برای امنیت جانی مردم 

  .آمریکا، همچنان سرگرم مقصر جلوه دادن چین هستند که امری است کامالً غیر اخالقی

"پنهان کاری چین در اعالم وضعیت واقعی بیماری" از خبرگزاری بلومبرگ در روز اول آوریل منتشر شد اولین گزارش درباره 

که در آن به نقل از سه مقام مراکز ارتباطات آمریکا که نامشان فاش نشده اعالم شد، داده های ارائه شده از سوی چین درست 

اند. ای نرسیدهاند اما هنوز به نتیجهارش را به کاخ سفید ارائه کردهنیست. آنها مدعی شدند، نهادهای ارتباطات آمریکا این گز

تر آن است که در روز پخش این گزارش، رهبران آمریکا دریافت چنین گزارشی را تکذیب کردند. همین گزارش بی مضحک

کا در مهار بیماری را نشان اساس و اظهارات متضاد کاخ سفید و نهادهای ارتباطی این کشور بیش از پیش وجدان گناهکار آمری

  .داد

ژانویه تا امروز، دولت چین هر روز تازه ترین آمار مربوط  21اما آمارهای واقعی مربوط به کرونا در چین چه بوده است؟ از 

و راه دستیابی به اطالعات و آمار توسعه بیماری از آن به بعد هر روز در اختیار همه از جمله کند به این بیماری را منتشر می

ها است. از سوی دیگر، کارشناسان مرکز پیشگیری و مهار بیماری های آمریکا و آکادمی بهداشت ملی این کشور در آمریکایی

روز در محل به طور کامل با اوضاع کنترل  9شدند و به مدت  ماه فوریه همراه تیم بازرسان سازمان جهانی بهداشت عازم وو هان

  .و مهار کرونا در چین آشنایی پیدا کردند

شایان ذکر است، مهمترین عامل برای مهار موثر بیماری ظرف مدت بیش از دو ماه، قاطعیت و توان حزب حاکم و بسیج نیروهای 

بی، اجرای به موقع قرنطینه در مناطق شیوع بیماری و اجرای درست پزشکی و درمانی از سراسر کشور برای کمک به استان هو 

ها و در خانه ماندن مردم چین بود. مجله "علم" اخیرا با انتشار نتایج یک پژوهش اعالم کرد در دوره پنجاه روزه دستورالعمل

وع ویروس مصون ماندند که تعداد هزار چینی خارج از این شهر در برابر شی 710نخست بیماری با اجرای قرنطینه در وو هان، 

درصد کاهش داد. چین با پرداخت این بهای سنگین، درصد مرگ و میر ناشی از این بیماری را به میزانی 96مبتالیان بالقوه را تا 

  .های همگان" رساند که همه نشانگر مؤثر بودن اقدامات اتخاذ شده در این کشور استبینیتر از پیشبسیار "پایین

هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان  16هزار نفرفرا رفت و  450ل حاضر، تعداد مبتالیان قطعی به کرونا در آمریکا از در حا

ساله مبتال به کرونا در ایالت میشگان آمریکا قبل از  66فروردین گزارش دادند یک زنی  21های گروهی آمریکا اند. رسانهباخته

https://ir.sputniknews.com/world/202003136084431-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/
https://ir.sputniknews.com/world/202003136084431-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/
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انگیز است. آیا آن دسته سیاستبازان شده او بسیار غمدر خواست کمک کرده و صدای ضبط بار با گوشی خود 40مرگ، دستکم 

کنند؟ تهمت زدن و سیاه نمایی علیه چین زمان از دست رفته را اند؟ آیا احساس شرم نمیآمریکایی نیز صدای این پیرزن را شنیده

خواهد کرد. وقت آن رسیده که این افراد به خود بیایند و هرچه  ها تلفات انسانی را بیشتر نیزکند و ادامه این دروغجبران نمی

  .زودتر به مسیر صحیح نجات جان مردم بازگردند

*********** 

 

 بیل گیتس : تجربیات چین تغییراتی مهم و اساسی در شیوه مقابله جهان با ویروس کرونا ایجاد کرد

GMT+08:00 || 2020-04-10 

18:39:19        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

سونگ مجری معروف شبکه نآوریل با بایی یی 9فروردین/ 21بیل گیتس، مؤسس مایکروسافت و یکی از بنیانگذاران بنیاد گیتس 

خبری سی سی تی وی چین گفتگو کرد و به پرسشهای او درباره دستاوردهای چین در مقابله با کرونا و نظریه توطئه مطرح شده 

  .ها پاسخ داداز سوی بعضی از غربی

ویژه شهر ووهان در مجموع  گیتس با اشاره به رفع قرنطینه شهر ووهان چین گفت: در حال حاضر تعداد مبتالیان قطعی چین و به

ای با این شدت رود. من بر این باورم که همه در زمان اجرای قرنطینهبسیار پائین است که یک خبر بسیار خوب به شمار می

گویم. قرنطینه ووهان با نتایج خوبی همراه بوده است اند و به آنان برای این پیروزی تبریک میمشکالت فراوانی را تجربه کرده

  .اعث شد که موارد مثل کار و تحصیل متوقف نشودو ب

وی اقدامات چین در مقابله با کرونا را مثبت ارزیابی کرد و خاطر نشان ساخت: دولت چین از دهه سوم ژانویه با تمام نیرو شروع 

ت که شاهد ثمربخش بودن به کار کرد و با جدیت اقداماتی مانند رعایت فاصله اجتماعی و قرنطینه را اجرا کرد. مایه خوشوقتی اس

این اقدامات هستیم. چین اولین کشوری است که با شیوع کرونا دست و پنجه نرم کرد و با توجه به آنکه در آن زمان آشنایی مردم 

با این بیماری خیلی کم بود چین دچار یک چالش بسیار بزرگ شده بود اما در حال حاضر چین عالوه بر کمک به سایر کشورها 

ها خود را از سر گرفته و توانسته نیازهای کلیدی جهان را تأمین کند که این اقدامات در مقابله جهانی بله با کرونا، فعالیتبرای مقا

  .با ویروس کرونا تأثیر بسیار زیادی داشته است

بود که از لحاظ  وی افزود، حداقل نتیجه تجارب چین در مبارزه با کرونا، ایجاد یک الگوی پیشگیری و مهار برای کشورهایی

توانند صد درصد از الگوی های خود را دارند نمیثروت در سطح چین و یا باالتر از این کشور هستند. البته همه کشورها برنامه

چین پیروی کند؛ برای مثال در کشوری مثل آمریکا و شهرهایی مثل نیویورک تعداد زیادی مسافر از سراسر جهان حضور دارند 

توانست زودتر برای پیشگیری از شیوع کرونا موارد ورودی خیلی زیاد شوند. به علل گوناگون ، نیویورک نمی شودکه باعث می

عمل در این شهر پیوسته در حال افزایش است و اگر بخواهیم در آینده نیز شاهد تدوام همین  اقدام کند اما در حال حاضر سرعت

له اجتماعی را رعایت کنند. افزایش موارد قطعی ابتال به کرونا در بسیاری از روند تأثیرگذاری باشیم مردم باید اصل حفظ فاص

های مبارزه با کرونا در دهد که رعایت نکردن فاصطه اجتماعی یکی از علل مهم ناکارآمدی بودن روشمناطق آمریکا نشان می

  .آن مناطق بوده است
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به هر کشوری بر اهمیت همکاری جهانی تاکید کرد و گفت، عدم بیل گیتس در اشاره به متهم کردن و تبعیض قائل شدن نسبت 

همکاری نه تنها در مقابله با شیوع جدی بیماریهای همه گیر در آینده تاثیر می گذارد بلکه در مقابله با مسائلی مانند تغییرات اقلیمی 

  .نیز ایجاد مشکل خواهد کرد

ن ویروس در پی تحقیقات بنیاد گیتس روی یک واکسن در جهان منتشر چندی پیش برخی از کاربران آمریکایی مدعی شدند که ای

شده است. بیل گیتس گفت که این حرف واقعا مسخره است، آن هم در شرایطی که در سراسر جهان همه با تمام توان در حال تالش 

  .برای مقابله با شیوع کرونا در کشور خود هستند

های همه گیر اختصاص یلیارد دالر را صرف تحقیقات مربوط به به مقابله با بیماریم 1وی گفت تا به حال بنیاد گیتس بیش از 

وار شده که هر روز شاهد های واگیردار تالش بسیاری کرده است اما وضعیت کنونی چنان دیوانهداده و برای حل مشکل بیماری

ها مثبت بوده ین اتهامات، در مجموع رویکرد انسانانتشار اخبار جعلی و شایعات باورنکردنی هستیم. با این حال با وجود همه ا

  .است

 

بیل گیتس گفت شیوع ویروس کرونا نشان داد که همه افراد جامعه انسانی از هر کشور و یا نژادی به یکدیگر نیازمندند و برای 

توان رین دارو به کار گیرد. نمیمهار شیوع این بیماری در جهان، بشر باید تمام توان خود را برای تولید مؤثرترین واکسن و بهت

تنها از یک کشور خاص انتظار داشت که این کار را انجام دهد بلکه همه کشورها و به خصوص کشورهایی که در تحقیقات و 

تولید واکسن دانش و تجربه کافی دارند موظف به تالش هستند و ما نیز باید به آنها کمک کنیم. باید سعی کنیم قیمت واکسن تا حد 

  .ای را تأمین شود که همه در سراسر جهان بتوانند واکسینه شوندممکن پایین باشد و بودجه

بیل گیتس با تأکید بر تاثیرات شیوع ویروس کرونا در کشورهای فقیر گفت: ما باید به جای آنکه تنها به فکر خودمان باشیم، به 

گیری تر در آینده شکلتواند نقشی فعالدیشیم. به نظر من، چین میها از یکدیگر بیانپیشبرد برابری و حمایت متقابل همه انسان

ها در حال تقویت همکاری خود با سایر کشورهای جهان بوده است المللی برای مقابله با کرونا ایفا کند. چین سالهای بینهمکاری

ید به این موضوع توجه داشته باشیم که ای بسیار خوب و محکم با بسیاری از مناطق و کشورهای جهان دارد؛ باو اکنون رابطه

  .های همکاری پزشکی و بهداشتی نیز هستپیشنهاد کمربند و جاده شامل برنامه

های بیشتری را برای مقابله شیوع ویروس توانند همکاریبیل گیتس در پایان گفت از طریق بنیاد گیتس ، چین و سایر کشورها می

  .کرونا در جهان شکل دهند

*********** 
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د تجهیزات و امکانات که کارکنان بخش بهداشت کنندٔه نبوسی، از واقعیت فلجبیهای ویژه در گفتگو با بیپزشک بخش مراقبت

 گوید. رو هستند، میبهو درمان در بریتانیا با آن رو

کنند تا وقفه تالش میهای سراسر بریتانیا بیرود، بیمارستانچنان باال میومیر بر اثر ویروس کرونا همدر حالی که آمار مرگ

 کسانی که حالشان وخیم است، اختصاص بدهند. های ویژه به های بیشتری را در بخش مراقبتتخت

های پیش روی کارکنان بخش درمان را در خط مقدم مقابله با این ویروس توضیح های ویژه واقعیتیک پزشک بخش مراقبت

 دهد. می

 ر بیمارستانسی از کمبود تجهیزات و امکانات دبیچندین نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان در انگلستان در گفتگو با بی

های ویژه در ها، تمایلی به گفتگوی عمومی نداشتند اما پزشکی از بخش مراقبتگفتند. به دلیل هشدار و منع آنها از گفتگو با رسانه

 سی برای محفوظ ماندن هویت او نامش را در این گفتگو تغییر داده است. بیمیدلندز حاضر به گفتگو شد. بی

( ۱۹-های ویژه پر از بیماران مبتال به ویروس کرونا )کوویدرستان در آستانهٔ سقوط است. بخش مراقبتگوید بیمادکتر رابرتز می

 اضطراری تشخیص داده و لغو شده؛ حتی برای بیماران سرطانی. های جراحی، غیراست. همهٔ عمل

های الزم و دستگاه تنفس بیوتیکیویژه، کمبود آنت های مخصوص مراقبتکمبود نیرو و کادر درمان وجود دارد، کمبود تخت

 مصنوعی. 

شود در بریتانیا همهٔ اینها همراه است با عدم اطمینان روزافزون از آنچه درروزهای اوج این بیماری اتفاق خواهد افتاد که گفته می

 . شار شدیدی قرار دارندفها تحتماه آوریل خواهد بود، همین حاال هم کارکنان بیمارستان ۱۵و  ۱۴حدود 

 

 های زباله را روی سرشان ببندندکند تا کیسهدکتر رابرتز به همکارانش کمک می 
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ساعت در روز  ۱۳شود که همهٔ این متخصصان درمانی که بیش از های دکتر رابرتز این واقعیت مطرح میدر میان تمام حرف

های زباله، های مختلف با کیسهود را به صورتپردازند، ناچارند تجهیزات محافظت شخصی خحال میبه مراقبت از بیماران بد

 ای بسازند. های اسکی عاریهبندهای پالستیکی و عینکپیش

کنند فاصلهٔ ایمن دو متری را با هم حفظ کنند، بسیاری از کارکنان سیستم خدمات بهداشت ملی بریتانیا در حالی که مردم تالش می

 سانتیمتری معاینه کنند.  ۲۰رونا را بدون هیچ محافظتی از فاصلهٔ )ان اچ اس( باید بیماران مشکوک به بیماری ک

 

های مهلک، کند، با بیمارانی با بیماریهای دیگر در بیمارستانی که او کار میگوید که بسیاری از کارکنان بخشدکتر رابرتز می

 کنند. خیره مینگران آنچه در پیش خواهد بود هستند و مدام برای خودشان تجهیزات محافظت شخصی ذ

های ویژه االن به این تجهیزات نیاز دارند. آنها ناچارند کارهایی را انجام دهند که بین بود، پرستاران در بخش مراقبت" باید واقع

ای بگذارند که های معمولی پارچهخطر انتقال ویروس از طریق ذرات موجود در هوا برایشان وجود دارد اما به آنها گفتند کاله

های پالستیکی بندهای پالستیکی زباله یا پیشکند. این اشتباه است. به همین دلیل ناچاریم کیسهاخ دارد و اصالً محافظت نمیسور

 را روی سرمان بکشیم". 

. 

 کندهای صورت جدا میهای تاریخ مصرف را از روی ماسکدکتر رابرتز برچسب

وقت" در شود "تمامهای مسلح حمایت مید تیم پشتیبانی ملی که از طرف نیروگویدولت بریتانیا این مشکالت را قبول دارد و می

 تالش برای ارسال تجهیزات است. 

آوریل  ۱گوید که بیش از یک میلیون ماسک تنفسی در تاریخ چنین میسیستم خدمات بهداشت ملی )ان اچ اس( در انگلستان هم

 بلند که خیلی مورد نیاز است، نشده است.های آستینپوشای به محافظ سر و رووارد شده است اما هیچ اشاره
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چیز از طرف دولت دریافت نکرده است و شرایطی که در آن قرار کند هیچگوید بیمارستانی که او در آن کار میدکتر رابرتز می

 دارند باعث نگرانی است. 

 

های تاریخ مصرف جدید چسبانده شده است. برچسبهای تنفسی محافظ که در حال حاضر مورد استفاده است، روی آنها "ماسک

بود و روی آن برچسب  ۲۰۰۹دیروز یکی از آنها را دیدم که سه بار روی آن برچسب خورده بود. اولی تاریخ پایان مصرف آن 

 بود".  ۲۰۲۱زده بود و سومین برچسب که بر روی آن دو قرار گرفته بود، تا سال  ۲۰۱۳دیگری تاریخ مصرف را 

های تاریخ ها که برچسببهداشت عمومی انگلستان اعالم کرده است که همهٔ تجهیزات محافظت شخصی موجود در انبار سازمان

اند و "برای استفادٔه کارکنان خدمات بهداشت ملی" ایمن های دقیق" عبور کردهمصرف جدید بر روی آنها زده شده است از "تست

 که به این موضوع اطمینان ندارد. گوید و مناسب هستند. اما دکتر رابرتز می

وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی بریتانیا همچنین اعالم کرده است که "همکاری نزدیکی با صنایع تولیدی، سازمان بهداشت 

ها نیاز به تجهیزات محافظت شخصی بیشتری داشته های خدمات اجتماعی و ارتش دارد... اگر کارکنان بیمارستانعمومی، سازمان

 توانند با تلفن رسیدگی فوری تماس بگیرند". شند میبا

کند که گویند که راهنمای جدیدشان در مورد تجهیزات محافظت شخصی هماهنگ با سازمان بهداشت جهانی توصیه میآنها می

 "همهٔ مراکز درمانی باید از آنچه برای محافظت باید بپوشند آگاه باشند". 

کند و بیماران او سه نفر از همکارانش هستند که گاه تنفس مصنوعی برای بیمارش استفاده میدکتر رابرتز در حال حاضر از دست

 آزمایش ویروس کرونای آنها مثبت بوده است. 

کرد و مانند دکتر رابرتز امکانات و تجهیزات های ویژه است که در بخش بیماران کووید کار مییکی از آنها پزشک مراقبت

 سبی داشته است. حفاظتی ناکافی و نامنا

کردند و به همین دلیل از تجهیزات حفاظت شخصی های دیگر و با بیماران غیرکرونایی کار میدو نفر دیگر از آنها هر دو در بخش

های بیماری هر دو، دکتر رابرتز بر این باور است که هر دو کردند. هر چند با توجه به نشانهو لباس مخصوص استفاده نمی

 اند. محیط کاری خود گرفتهویروس را از 

روند، اما بستگان بیماران حق ندارند توانند به مالقات هم بروند، همانطور که به دیدار بیماران دیگر هم میبا اینکه همکاران می

 وارد بیمارستان شوند. 

 درمان آنها  ٔست از ادامهترین مسئله در حال حاضر خبر دادن تلفنی به بستگان کسانی است که دگوید:"سختدکتر رابرتز می

 توانیم اجازه بدهیم وارد شوید و آنها را ببینید". اند یا در حال مرگ هستند اما نمیایم، اینکه باید بگویی بستگان شما مردهکشیده

د خواهیم کرد" توانیم به بستگان آنها بگوییم که چه کسی در کنار بستر آنهاست و بگوییم که "هر کاری از دست ما برآی"معموالً می

 توانم انجام دهم. توانم هر کاری میکنم بتوانم چنین چیزی را بگویم چون در حال حاضر نمیاما من فکر نمی
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های ویژه در اسپانیا کیسهٔ زباله پوشیده است و ماسک پالستیکی در شرایط کمبود تجهیزات حفاظت شخصی، پرستار بخش مراقبت

 ده را به صورت زده است که شرکت سازندٔه محلی اهدا کر

توانم تضمین کنم که بهترین پرستاری قبت در استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی انجام دهم، نمیتوانم حتماً بهترین مرا" من نمی

نم تواها تمام شده است، نمیبیوتیکشود چون بهترین پرستاران ما ناچارند چهار ساعت بیش از وقت عادی کار کنند. آنتیانجام می

 هایی که بلد هستم به آنها کمک خواهد کرد". تضمین کنم که همهٔ درمان

گوید آماری از تعداد کارکنان بخش بهداشت و درمان که پس از ابتال به ویروس کرونا در سازمان بهداشت عمومی انگلستان می

 محل کار، در بیمارستان بستری شده باشند، در اختیار ندارد. 

بیشترین میزان ابتال را در اروپا دارند، این آمار را دارند. در وضعیت اضطراری اسپانیا، وزیر بهداشت در البته دو کشوری که 

 ۳۰اند و در ایتالیا، در تاریخ های درمانی مبتال به کرونا شدهنفر از کارکنان بخش ۹۴۰۰مارس اعالم کرد که بیش از  ۲۷روز 

 اند. به این بیماری شده نفر از کادر پزشکی مبتال ۶۴۱۴مارس، بیش از 

اند، از جمله اریما نسرین، از دانیم که چندین نفر از کادر درمان به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست دادهدر بریتانیا، می

ندن، کادر پرستاری میدلندز غربی، توماس هاروی، از کادر خدمات درمانی در شرق لندن، پروفسور محمد سامی شوشا در مرکز ل

 دکتر آلفا سادو در شمال لندن، دکتر حبیب زیدی در ساوتند، دکتر عادل الطیار در غرب لندن و دکتر امجد الحورانی در لستر. 

 نقطٔه اوج

ری گوید کارکنان بخش درمانی بریتانیا باید آمادٔه اوج این بیماهای مبتنی بر تجربهٔ ایتالیا واسپانیا، دکتر رابرتز میبینیبنا بر پیش

 در کمتر از دو هفتهٔ دیگر باشند. 

 

پاشیم. همهٔ امکانات ما به زودی بیش از "اگر موارد بیماری مانند اسپانیا و ایتالیا افزایش پیدا کند، صادقانه باید بگویم ما از هم می

شده است و حاال دارد های بیهوشی که داریم، حداکثر برای دو تا سه ساعت کار طراحی حد ظرفیت خود پر خواهد شد. دستگاه

 آید". های زیادی پیش مینارساییحاال هم مشکالت و کند. همینیکسره برای چهار تا پنج روز کار می
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حال را دو ها قرار داده شده است ظرفیت پذیرش بیماران بدهای مختلف و بخشهای ویژه که در سالنهای بیشتر برای مراقبتتخت

 دهند و باید به دستگاه تنفس مصنوعی وصل شوند. نی که توانایی تنفس را از دست میویژه کسابرابر کرده است، به

های ویژه این کادر پرستاری خواهد بود که به طور وسیعی مبتال خواهد مراقبت گوید با افزایش و گسترش بخشدکتر رابرتز می

 شد. 

فرد و مجزا انجام بهحال به صورت فردبه افراد خیلی بداند و خدمات خود را های ویژه آموزش دیده"پرستاران بخش مراقبت

اند که کوچکترین وضعیت دهند. ممکن است بیماران استراحت کنند اما آنها چنان رابطهٔ نزدیکی با بیماران خود برقرار کردهمی

 شان را هم از نظر دور ندارند". یک تار موی بیمار

شود که از بیش از چهار بیمار مراقبت ویژه کند، و همان میزان ی، هر پرستار ناچار میهای اضاف" اما در این شرایط، با این تخت

کنند. آنها مهمترین بخش درمان هستند، اما برند و با تمام وجود تالش میاز مراقبت و دقت را به خرج دهد. آنها به شدت رنج می

 افتادن است". همان بخشی هستند که در آستانهٔ از پا

 بمانیددر خانه 

دهد که چطور ساختمان موقت دیگری در کنار بخش اورژانس ساخته دکتر رابرتز، در پارکینگ بیمارستان برای ما توضیح می

 های کرونا را دارند اما هنوز ابتالی آنها تائید نشده است. شده است، فقط با هدف رسیدگی به بیمارانی که نشانه

توانست مراقب بیماران باشد. او این بخش به اشارٔه دکتر رابرتز در غیر این صورت می کند که بنااین بخش را پزشکی اداره می

 نامد. سنج بیماری" میرا "دروغ

هایی که باید در خانه بمانند اما به های بیماری به قصد مود توجه قرار گرفتن خیلی مرسوم است. آدم"دروغ گفتن در مورد نشانه

 .کنند"بخش اورژانس مراجعه می

های کووید دارند به سمت راست بیمارستان بروند تا دیگرانی که شود تا کسانی که نشانه" حاال هر بیمار در پارکینگ معاینه می

 مثالً دستشان شکسته را آلوده نکنند". 

 یت کنند. کنند نیست، باید همه آن را رعااز نظر دکتر رابرتز، این فقط در مورد افرادی که به بخش اورژانس مراجعه می

ترین کنندهآفرین نباشیم. مأیوسایم تا برای افراد دیگر خطر" ما کارکنان بیمارستان، وقتی سر کار نیستیم، خودمان را قرنطینه کرده

کنم در خانه تر است. خواهش میها از قبل هم شلوغها همه پر از آدم است، سوپرمارکتبینیم این است که پارکهایی که میصحنه

 ید". بمان

********* 

 

  16:23 - 1399فروردین  23شنبه 

 1.5 یکشور از گرسنگ نیا یهاکرونا، رسانه روسیو وعیبه خاطر مقابله با ش سیانگل یشهرها نهیبا گذشت سه هفته از قرنط

 آنها به غذا خبر دادند.  ینفر و عدم دسترس ونیلیم

 اروپا – العالم

********* 

  «کایآمر یصدا»و شبکه  دیجدال کاخ سف

  16:18 - 1399فروردین  23شنبه  

 

شبکه  نیا ریکرده بود، مد فیتوص «کایدشمنان آمر» یرا سخنگو «کایآمر یصدا»تند، شبکه  یدر انتقاد د،یکاخ سف کهیحال در

 انتقادات داد.  نیبه ا یپاسخ تند زین ییکایآمر

 

  کایآمر - العالم
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شبکه  نیا رانیکرونا انتقاد کرد و مد وعیاز ش «کایآمر یصدا»شبکه  ینحوه پوشش خبر تند از یاهیانیدر ب دیاز آنکه کاخ سف بعد

که  ییکایشبکه آمر نیا ریمد کنند،یم غیتبل کایدشمنان آمر یبرا ییکایآمر دهندگاناتیاستفاده از پول مال رغمیرا متهم کرد که عل

 ات داد.انتقاد نیبه ا یشود، پاسخ تند یم نیتأم رهبودجه آن توسط کنگ

که  ییهااز جشن ییدئویو پیکل کیبا انتشار  کایآمر یکرد که صدا دیتأک یاهیانیدر ب کایآمر جمهورسیرئ« دونالد ترامپ» دولت

 یشیپ نیاز چ کایآمار تلفات کرونا در آمر نکهیبرگزار شده بود و اشاره به ا نیچ« ووهان»شهر  یانهیاقدامات قرنط انیدر پا

 به دنبال آن بود. نیکرد که چ منتقلرا  یامیگرفته، در واقع پ

 یهامیسخن گفتن به نفع رژ ی( را براکایآمر دهندگاناتیشما )مال یهاپول کایآمر یصدا»کرد:  دیخود تأک هیانیدر ب دیسف کاخ

 .«کندیمستبد استفاده م

و مردم  کایو داستان آمر تیروا انیب» یر براد یدالر ونیلیم 200از بودجه  دیبا «کایآمر یصدا»که شبکه  دیافزایم هیانیب نیا

اما گزارش « مخاطبان جهان ارائه دهد یمتحده را به صورت شفاف و مؤثر برا االتیا یهااستیس»کشور استفاده کند و  نیا

 نین او نه شهروندا کایدشمنان آمر یاغلب موارد سخنگو دیکاخ سف»که  دهدینشان م ووهاندر  نهیاز لغو قرنط کایآمر یصدا

 «.کشور است

در انتقاد از  رانیخارجه ا ریوز «فیمحمد جواد ظر» ریانعکاس سخنان اخ لیبه دل کایآمر یاز شبکه صدا نیهمچن دیسف کاخ

 به شدت انتقاد کرده بود. زین کایآمر

 دیکاخ سف یرسم هیانیز باعالم کرد که ا دیکاخ سف هیانی( روز گذشته )جمعه( در واکنش به بCJPنگاران )حفاظت از روزنامه تهیکم

در خصوص  نیچ غاتیو برجسته کردن تبل «کایدشمنان آمر یسخنگو»شدن به  لی( به تبدVOA) کایآمر یدر متهم کردن صدا

 شده است. فمتأس اریبس 19-دیکوو ریگهمه یماریب

 د،یسف است که کاخ سفتأ یجا»خصوص گفت: نیدر ا ورکیوینگاران در نحفاظت از روزنامه تهیکم ریمد «مونیسا جوئل»

 اتیرا دارد که روا یاتی( سابقه گزارش رواکایآمر یاست که صدا یدر حال نیرا مورد حمله قرار داده است. )ا کایآمر یصدا

 .«کشدیسراسر جهان را به چالش م یاستبداد یهامیرژ

سانسور  ادیکه تاحد ز یین کشورهااز شهروندا یاریدر حال حاضر بس»گفت: کایآمر یشبکه صدا یهااستیدر دفاع از س یو

 دیترامپ نبا جمهورسیو رئ کنندیم هیتک روسیکروناو نهیدر زم کایآمر یخود به اخبار صدا یمنیسالمت و ا یبرا شوند،یم

 ً  «.کند فیرا تضع نهیزم نیدر ا یشبکه خبر نیا یهاتالشقطعا

 نیحفاظت از خبرنگاران است در پاسخ به ا تهیکم رهیمد أتیه یاز اعضا یکیکه  زین کایآمر یشبکه صدا ریمد« بنت آماندا»

 کیمربوط به  یهاجنبه یتمام ن،یشبکه موظف است در قالب قوان نیبه دولت ترامپ کند، گفت که ا یاانتقادات بدون آنکه اشاره

 خبر را گزارش کند.

با  کایآمر یمستقل همچون صدا یهارسانه بزرگ یهااز تفاوت یکی»اعالم کرد:  دیتند به انتقادات کاخ سف یدر پاسخ یو

شده  انیب نیطبق قوان قتیدارند و در حق یموضوع آزاد کی یهاجنبه یتمام انیب یها برارسانه نیاست که ا نیا یدولت یهارسانه

 «.هستند یکار نینملزم به چ کا،یآمر یدر منشور صدا

اند، همچنان به پوشش منع شده نیاز کار کردن در چ کایآمر گرید رسانه نیو چند کایآمر یآنکه صدا رغمیکرد عل حیتصر بنت

 .پردازندیکشور م نیاخبار داخل ا

 ویچون راد یدولت یهارسانه گریدارد که بر د تیفعال کایآمر یجهان یهاکه تحت اداره سازمان رسانه دیگویم کایآمر یصدا شبکه

 نظارت دارد. زین ایآزاد آس ویآزاد اروپا و راد

 سفار

********* 

 کند  یرا سرزنش م نهیکه آ ییترامپ درخصوص کرونا ... زشت رو یها یاتهام پراکن

  11:24 - 1399فروردین  23شنبه  
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از  یکیصاحب نام است، در  تیریمد یایورزش بلکه در دن یایبسکتبال که نه تنها در دن یایدن یافسانه ا ی"جان وودن" مرب

که  یمگر زمان یاما شکست خورده نباش یرا انجام ده یکرد: "ممکن است که اشتباهات فیتوص نی"شکست" را چن شیمصاحبه ها

جمالت  نیترامپ در مقابله با کرونا قابل انطباق با ا ریرسد اقدامات اخ ی" به نظر میناشتباهات سرزنش ک نیرا به خاطر ا گرانید

 جان وود است. 

 

 روز لیتحل -العالم

کرونا  روسینشانه گرفته است و آنها را مسئول انتشار و یو سازمان بهداشت جهان نیخود را به سمت چ یرهایبار ت نیا ترامپ

 داند. یم کایمتحده آمر االتیشکل گسترده در داخل ا نیبه ا

کرونا را در سطح  روسیاجازه انتشار گسترده و یسازمان بهداشت جهان قیدق ریغ یها یابیمعتقد است اطالعات و ارز ترامپ

 یسازمان جهان سیرا در جهان منتشر کرد، تدروس ادهانوم، رئ روسیعمد و یکه از رو نیکند به ا یرا متهم م نیداد و چ یهانج

خواست  یترامپ از و یوابسته به سازمان ملل متحد در واکنش به ادعاها یالمللنینهاد ب نیابهداشت چهارشنبه با دفاع از عملکرد 

 کند. یمقابله با کرونا را رهبر اتیست تواناتر است، عمل یو اگر ترامپ همچنان که مدع نکند." یاسیرا س یدمیتا "اپ

 یدر عرصه ها یدر شکست و گمراه ساز یلیطو نهیشیبلکه تاکنون پ ستیترامپ نه تنها در مسئله مقابله با کرونا "تواناتر" ن اما

 یجد یدر زمان بحران ها»: دیگو ی"براتراند راسل" م ییایانتیبر لسوفیداشته است. چنانکه ف یو امور سالمت یو بهداشت یادار

خود  یاسیس ندهیمساله ترامپ را که از آ نیهم« است یعیطب زهیانگ کی ،یبتیدر هر مص رزنشدشمن جهت س افتنی یتالش برا

 یبهداشت جهانو سازمان  نیهراس دارد، بر آن داشت که انگشت اتهام خود را به سمت چ یجمهور استیر یدر انتخابات آت

 به دنبال داشت. ییکایآمر یدر رسانه ها ژهیتمسخر را به و یکه انتقادات و حت یاقدام رد،یبگ

شرور  کایجمهور آمر سیترامپ گفت: رئ یها یدر واکنش به اتهام زن مزیتا ورکیوی" روزنامه نگار در روزنامه نکریتربی"پ

 .ندازدیدن آن بکرونا را به گر وعیش تیکرد که مسئول دایرا پ یدیجد

 کرونا است. وعیش هیدر قض یگوسفند قربان کیخصوص گفت: ترامپ به دنبال  نیدر ا زیان ان ن ی" از شبکه سنگی"جان ک

 یرهنمون م یگرید ریبه دنبال آن است، جدا کرده و به مس گرانیکه ترامپ با متهم کردن د یریما را از مس شتر،یب قاتیتحق اما

 گند،

تمام اقدامات  نیگفت که کرونا تحت کنترل است و چ یکنفرانس مطبوعات کیکه به هند داشت در  یامپ در سفرتر ه،یماه فور در

 ،یداخل نظام بهداشت یقیکشنده و عم یشکاف ها کایکرونا در داخل آمر وعیدهد و با ش یانجام م روسیمقابله با و یالزم را برا

 نیشیدولت پ یفاش شد و ترامپ در ابتدا انگشت اتهامش را به سو کایدر آمر وسریو نیبا ا قابلهدر روند م یو مال یسالمت، ادار

ترامپ افزوده  یاهداف اتهام پراکن بلیبه س زیبهداشت ن یو سازمان جهان نیدولت باراک اوباما گرفت و پس از آن چ یعنی کایآمر

 شدند.

 یگریدر جهان د ایداد، ترامپ گو یکرونا هشدار م وعیکه در تمام جهان نسبت به ش یدهد زمان یآمار و اطالعات نشان م تمام

 داد. یهشدارها نم نیبه ا یتیاهم چیبود و ه
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 رداریواگ یماریب کیمقابله با  یمنتشر شد تحت عنوان "دولت ترامپ برا 2017در روزنامه "واشنگتن پست" در سال  یگزارش-

 .میابیکرونا در روسیرا در مقابله با و کایآمر یکنون تیآنکه وضع یاست برا یعنوان کاف نیندارد"، هم یآمادگ یجهان

بهداشت  ریبه دولت ترامپ هشدار داده بود، وز کایدرخصوص انتشار کرونا در آمر هیدر ژانو کایآمر یگزارش دستگاه اطالعات-

هشدار  نیا یکند و محتوا داریآن موفق شد با ترامپ د افتیکرده بود پس از گذشت چند روز از در افتیهشدار را در نیکه ا کایآمر

تا  هیژانو 15از آن است که ترامپ از  یگلف مشغول شد. گزارش ها حاک یروز بعد به باز زین پرا به ترامپ ابالغ کند، ترام

 کرد. یم دایپ وعیش ییکایشهروندان آمر انیبود که کرونا به سرعت در م یدر حال نیبار به گلف پرداخته است و ا 6مارس،  15

در  مارستانیب 300از  شیاعالم کرد ب یدر گزارش کایدر وزارت بهداشت آمر ی( بازپرس عموملی)آور ،یجار یالدیمماه  در

 نیترامپ را در ا یگزارش ادعا نیبرند و هم یکرونا رنج م ناتیو معا شیمربوط به آزما زاتیاز کمبود تجه کایسرتاسر آمر

 کند. یم بیکرونا قرار گرفته اند را تکذ شیمورد آزمانفر  فرهشتصد هزار ن ونیو مل کیاز  شیخصوص که ب

و  یپزشک ،یبهداشت یسازمان ها هیعل یخصمانه و یها استیکرونا همزمان بود با اتخاذ س وعیترامپ در قبال ش یتیمسئول یب

 :کایدر آمر یعلم

" را که  دهیچیپ ی"صندوق بحران ها تیکرد و فعال لیرا تعط یمل تیامن یبهداشت" وابسته به شورا یجهان تیترامپ "واحد امن-

 بود متوقف کرد. دهیدالر رس ونیمل 30به 

 دالر کاهش داد. اردیمل 15را به  کایآمر یمل یبودجه بهداشت نیترامپ همچن-

 لیابتال به کرونا بود دل صیتشخ شیجهت آزما شگاهیآزما 100 انیاز م شگاهیسه آزما زیها تنها قادر به تجه یماریمرکز کنترل ب-

 در بخش مقابله با کرونا صرف شده بود. یگذار هیسرما یبرا یو انسان یاست که بودجه خدمات بهداشت نیامر ا نیا

مرکز  نیا تیکمبود بودجه متوقف شده بود و فعال لیها به دل یماریمرکز کنترل ب یها تی، هشتاد درصد از فعال 2018در سال -

 کشور محدود ماند. 10کشور به  49از 

در آن  کایکه هم اکنون آمر یبحران یدهد که مقصر اصل ینشان م یاتفاقات به خوب نیا یبستر زمان یموارد فوق و بررس تمام

مسئله  نیکنند و هم یزباله استفاده م سهیگان از ک یکه به جا مینیب یرا م یکه در آن پرستاران یگرفتار شده، ترامپ است، بحران

 مبتال شوند. روسیو نینان به ااز آ یادیمنجر به آن شد که شمار ز

آشکار  یکه به خوب یکرونا داشته است اما مسئله ا وعیش نهیدر زم ییها یکوتاه یامکان وجود دارد که سازمان بهداشت جهان نیا

 اول است" و "همه کایشعار "آمر وستهیاست که پ یکرونا کس روسیدر مقابله با و کایبحران گسترده آمر یقیاست تنها مسئول حق

 دهد. یروبراه است" را سر م زیچ

********** 

 

  ورکیویدر ن یجمعدسته یمبتال به کرونا را در جهان شکست / گورها انیرکورد قربان کایآمر

  07:41 - 1399فروردین  23شنبه  

 یروزانه ناش ریومرکورد مرگ کا،یساعت گذشته در آمر ۲۴نفر بر اثر ابتال به کرونا ظرف  ۲۰۰۰از  شیمرگ تاسف بار ب با

 در جهان شکسته شد. یماریب نیاز ا
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******* 

 

 شد  ۲۰۲۲ کیاز المپ نیچ یزبانیخواهان سلب م ییکایسناتور آمر

  16:45 - 1399فروردین  23شنبه  

 

 سلب شود.  ۲۰۲۲ کیاز المپ نیچ یزبانیم ازی( درخواست کرد تا امتIOC) کیالمپ یالمللنیب تهیاز کم ییکایسناتور آمر کی

 

 کرونا در جهان - العالم

 تهیکم سیاز توماس باخ، رئ کایآمر یدر سنا دایفلور ندهیاسکوت، نما کی، رThe Washington Examineنامه گزارش هفته به

 در شهر پکن محروم کند. 2022 کیالمپ یزبانیرا از م نیدرخواست کرد تا چ کیالمپ یالمللنیب

به خاطر  2022 کیاز المپ نیچ یزبانیبه توماس باخ خواهان سلب م یابا ارسال نامه ییکایسناتور آمر نیا 2019ماه اکتبر  در

 شهیاسکوت دوباره در اند کیرا به دنبال داشت. اکنون ر کیالمپ یالمللنیب تهیکم سیرئ حینقض حقوق بشر شد که مخالفت صر

 است. نیچ هیعل ینیکمپ یاندازراه

نگاران و مخالفان روزنامه ن،یو معترض کندیکنگ نقض مرا در هنگ یشهروند هیولحقوق ا نیرابطه گفت: دولت چ نیدر ا یو

درباره  ینیچ یهامقام نی. همچنبرندیها به سر مخود در اردوگاه نید لیبه دل یغوریاو ونیلیم کی. دهدیرا تحت آزار قرار م

 یطیشرا دیکند. ما با جادیورزشکاران ا یرا برا یامن طیمح دیبا کیالمپ یالمللنیب تهی. کمندیگویم ییهاکرونا دروغ روسیو وعیش

 یرا برا یادیمشکالت ز کیالمپ زبانیکه کشور م دهدینشان م طی. شرامیصحبت درباره مشکالت بزرگ فراهم کن یرا برا

 .کندیم جادیشهروندانش ا

 فارس

********* 

 

 شد  رانیا یهامیخواستار لغو تحر کایدر تماس با آمر کانیوات

  15:05 - 1399فروردین  24یکشنبه  

 

صدمات  لیدلبه رانیبا مردم ا یجهان درخصوص ابراز همدرد یهاکیرهبر کاتول امیضمن ابالغ پ کانیامور خارجه وات ریوز

 وگو داشته است. گفت رانیا هیعل هامیدرباره تحر کایکرونا گفت، با آمر روسیاز و یناش

 

 _ اروپا العالم

خواستار لغو  ییکایدر تماس با مقامات آمر کانیجهان، وات یهاکیرهبر کاتول «سیپاپ فرانس»از  رانیادرخواست  یپ در

 کرونا شد. روسیو وعیش لیدلبه رانیا یهامیتحر

« کرفت یکل»با  یدر تماس تلفن کانیامور خارجه وات ریوز «نیپارول ترویپ» ،«یویپرس ت»شبکه  ینترنتیا گاهینوشته پا به

 شد. رانیا هیواشنگتن عل یهامیدر سازمان ملل، خواستار لغو تحر کایآمر ندهینما

و  انیبا همه اد یهمدرد»ضمن  سیبه پاپ فرانس یامیدر پ رانیا هیعلم یهاحوزه ریمد «یاعراف رضایعل» هللاتیآ ش،یپ یچند

 شد. یماریب نیه با اجهت مبارز «یهمه مراکز مذهب یهمکار»کرونا، خواستار  روسیو وعیخاطر شبه« هاملت

 یابراز همدرد»درخواست کرده  یاز و« نامه نیا اتیپس از مطلع شدن از جزئ»نوشت، پاپ  یاعراف هللاتیدر پاسخ به آ نیپارول

 را ابالغ کند. «رانیاو با مردم ا یمعنو



379 
 

 وعیکه در برهه ش کایآمر یهامیتحر هیاز پاپ درخواست کرد عل یاعراف هللاتیآ کهنیآمده است، نظر به ا نیدر پاسخ پارول نیهمچن

 یدگیموضوع رس نیاز واشنگتن درخواست کرد به ا کانیرا هدف قرار داده است، اعالم موضع کند، وات رانیکرونا مردم ا روسیو

 کند.

در  رانیا هیعل کایآمر یهامیتحر قیتعل ایمختلف، خواستار لغو  یو مقامات کشورها یاسیس یهااز چهره یادیکنون شمار ز تا

 رو شده است.واشنگتن روبه یکه با پاسخ منف یاند. درخواستکرونا شده روسیو وعیبحبوحه ش

 فارس

********** 

 

 

 

********** 
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 کرونا!  یرو یگذار هیو سرما ییکایکله زرد آمر

  14:55 - 1399فروردین  24یکشنبه  

 

پس از مخالفت  ه،یمسائل بر دولت سور یو فشار برخ یاستثنائ تیکرونا و وضع روسیو وعیاز ش یناش یبحران طیتوجه به شرا با

 میرفع تحر یسازمان ملل برا یدر مجمع عموم هیطرح روس سینو شیاروپا با پ هیو اتحاد ایتانیبر یعنی شیو دنباله روها کایامر

کشورها را  نیو نفاق ا ییاز دورو یدیتوان نشانه جد یم گریو متناقض با حقوق بشر، بار د ینقانو ریجانبه غ کی یاقتصاد یها

 لمس کرد.  یبه خوب

 

 روز  لیتحل – العالم

و گرجستان  نیاروپا، اوکرا هی، اتحاد ایتانیبر کا،یاعالم کرد :مخالفت امر یا هیانیدر سازمان ملل با صدور ب هیروس یدائم اتیه

 9 یاز جنگ ظالمانه  یکه ناش هیسور یاستثنائ طیکشورها با مخالفت خود؛ شرا نیشد. ا هیطرح روس سینو شیپ بیمانع ازتصو

 وعیاز ش یناش یاقتصاد یها انیز نیکشور و هم چن نیا یو خدمات یاقتصاد یآن بر بخش ها ریو تاث یساله و محاصره اقتصاد

 یاجتماع یرهمکا یعنیاز اصول مهم سازمان ملل  یکیسپردند و در واقع مخالفت آنان؛ مخالفت با  یکرونا را به فراموش یماریب

 است. یماریب نیدر مقابله با ا

 نیب اتیسازمان و ه 40از  شیاز ب یندگیماه گذشته به نما انیسازمان ملل در پا رکلیمخالفت همزمان با صدور گزارش دب نیا

 یبرا یگروه، تعامل  یالملل نیب یمشترک و همکار تیبا عنوان "مسئول یتوسعه دائم جادیا یمجموعه سازمان ملل برا ریز یالملل

به  یابیدست نیتضم یکشورها برا یاقتصاد یها میبود که بر ضرورت لغو تحر 19 دیکوو یصادو اقت یمقابله با تبعات اجتماع

 شده بود. دهیتاک یپزشک تیو حما 19 دیبه تست کوو یابیو دست یاساس یغذا و کمک ها

توسعه مداوم  یبه نقش سازمان ملل برا یگریاز هر زمان د شیها اکنون ، ب میاز تحر دهید بیآس یکرد کشورها دیگزارش تاک نیا

کرونا با  یماریمقابله با ب یبرا یکردن گزارش سازمان ملل چشم دوخته اند تا همه کشورها بدون استثنا برا یو عمل ییو اجرا

آن و  یبرا رندهیگ میت تصمو دول یدولت یعملکرد سازمان ها قیبه شدت تناقض عم یعمل قداماتکنند اما ا یسازمان ملل همکار

 کشد.  یکشنده را به رخ م یماریب نیمقابله با ا یاتحاد کشورها برا یبرا یدر مانع تراش کاینقش امر

و بهداشت است  یمسائل مربوط به سالمت ژهیبه و یالملل نیب یها و توافق ها مانیکشورها، نقض آشکار پ نیشک اقدامات ا بدون

 بدان اشاره کرده است. زیق بشر نحقو هیکه اعالم ینی؛حق تضم

انجام  یمردم هیو غرب عموما عل کایاست که امر یاقدامات نیدر قالب هم یاز نظر قانون یکشتار جمع یها تیجنا قیدق فیتعر

 کنند که یسازمان ملل استناد م فیتعر نیبه هم زین یکه کارشناسان حقوق یندارند . به گونه ا یاسیدهند که با هم توافق س یم

زند که  یحفظ جانشان و احتمال وقوع مرگ آنان را رقم م یمردم به غذا و دارو برا یابیدست زاست که مانع ا یبراقدامات یمبتن

 است . یجنگ یها تیو جنا یکشتار جمع جهینت

 یماریب نیااست که در معرض  یینابود کردن کشورها یها برا میدر ادامه تحر کایکارشناسان دمشق معتقدند اقدامات امر همه

کشورها را به دو  تیبشر یخیمرحله حساس تار نیغرب منافق در ا رایواشنگتن مخالف هستند ز استیقرار دارند و اساسا با س

 یماریب نیآنان از ا دنیو رهان تیبرخورد کرده و در صدد حما یمشخص یاستانداردها باکه با انان  ییکرده کشورها میبخش تقس

انان به  یابیاز آنان است و مانع از دست یاسیس یریدر صدد باج گ یاقتصاد یها میهستند که با تحر ییاست و بخش دوم کشورها

کرده و مقابل همه تالش ها  فیآنان را تضع یاقتصادشود و از نظر  یمقابله با کرونا م یخاص برا یو داروها ژهیو یتکنولوژ

 نیمقابله با ا یبرا یکیولوژیب یرا سالح یماریب نیا زیز کارشناسان نا یاریو بس کندیم یمانع تراش یماریب نیمقابله با ا یبرا

 کشورها دانسته اند .

بلکه  ستین روسیو نیا یساختگ ریغ ای یسخن از ساختگ نجایراستا گفت :ا نیدر ا یاز کارشناسان راهبرد یکی"اسامه دنوره" 

بر ضد کشورها و  کیولوژیب یاست که به عنوان سالح یارمیب نیجهت مقابله با ا یمانع تراش یها برا تیفعال زانیسخن از م

نشان  یدر سطح جهان به خوب یماریب نیکرونا و مقابله با ا یماریدر مواجهه با ب باقتصادشان ساخته شده است و عملکرد غر

 داد.

را  یادیدهد اما حقائق ز یمه مادا اهایدر یخود در سراسر جهان و نفوذ به ورا وعیرا تکان داده و به ش ایطبعا کرونا همه دن بله

 یها استیس یکه فدا دیبه رخ کش زیدر خصوص حقوق بشر را ن شرفتیتمدن و پ یمدع یکشورها ینشان داد، و رفتار برخ زین

کند و از  یم یبه نام حقوق بشر زندگ یکرد که غرب در دروغ بزرگ یادآوریها به ما  تیقعوا نیشد ،همه ا یاسیو س یاقتصاد

 یآنان فقط برا یکند، حقوق بشر برا یاستفاده م ییها و بحران زا یریدرگ جادیسازمان ها و ا بیقابله با کشورها و تخرم یآن برا
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 یزمان رایترامپ است ز زیخصوص ن نینمونه در ا نیکشورهاست. بهتر نیا یها تیتجاوزات و جنا یاسیس هیتوج یبرا یابزار

با  یقرار داد و به هم دست ررسیرا در ت ی، سازمان بهداشت جهان افتین یدفخود ه یو حرص اقتصاد یاسیخشونت س یکه برا

  ردیپذ یعملکرد را م نیا ایدر دن یمتهمش کرد اما کدام عاقل نیچ

دهندگان به خود است ، به سازمان  یشمار را شیروزانه خود در صدد افزا یها یکه با دشمن تراش کایامر یجمهور سیرئ رایز

 چیرا فراگرفته و ه نیهمه زم یماریب نینکته که ا نیکند با فراموش کردن ا یئول مقابله با کروناست حمله مکه مس یالملل نیب

اگر کله  ی.حتندیاینتوانسته اند از پس ِ آن برب زین نندیب یکه خود را بزرگ م ییکشورها یو حت ستیقائل ن یکس یبرا یارزش

بداند  دیبا یداشته و یادیفوائد ز شیبرا گرید یدر کشورها یماریب نیاز ا یشباور باشد که مشکالت نا نیچون ترامپ بر ا یزرد

آغاز خواهد شد که هرگز اجازه نخواهد داد سرنوشتش را  ردمم یو بهداشت یاجتماع تیبا عنوان امن یگرید یریپس از کرونا درگ

 شکست خورده است .  زیاز مردم خود ن تیدر حما ینداشته و حت یسهم چیه یبهداشت جهان تیکند که در امن نییتع یدولت

 زیدان حسام

********** 

 

 کمک کردند؟  رانیفارس در مبارزه با کرونا به ا جیخل یجنوب هیحاش یاز کشورها کیکدام 

  13:40 - 1399فروردین  24یکشنبه  

 

 

 

فارس اقدام به ارسال  جیخل یوبجن هیو عمان در حاش تیکو ،یقطر، امارات متحده عرب یکشورها رانیکرونا در ا وعیش یپ در

 کرونا کردند.  روسیمبارزه با و یبرا رانیبه دولت و ملت ا ییهاکمک

 

 رانیا - العالم

کشورها اقدام به ارسال  گریو د گانیکشور شامل همسا نیو چند نیکشورها از جمله چ یبرخ ٬رانیکرونا در ا روسیو وعیش یپ در

 کردند. روسیو نیمقابله با ا یراب رانیبه ا یو بهداشت یپزشک یهاکمک

 رانیبه ا نیو دولت چ یمردم یهاکمک حیدر تشر نیدر چ رانیا یاسالم یجمهور ریخصوص محمد کشاورززاده سف نیهم در

 ارسال شده است.| رانیبه ا نیاز چ یو درمان یمحموله کمک بهداشت ۳۰کرونا عنوان کرد که تاکنون  روسیو وعیش یدر پ

 

فارس  جیخل یچند کشور حوزه جنوب ٬کردند رانیاقدام به ارسال کمک به ا یماریب نیا وعیش یکه در پ هیهمسا یجمله کشورها از

 عمان. زین رایو اخ تیکو ،یبودند، قطر، امارات متحده عرب
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 *قطر

کشور قطر  یبهداشت یهامحموله کمک نیاسفند از ارسال نخست ۲۶در دوحه  رانیا یاسالم یگزارش، سفارت جمهور نیا براساس

 خبر داد. رانیبه ا یو درمان یتن اقالم بهداشت میاز پنج و ن شیب زانیبه م

 

-دیکوو»کرونا  دیجد روسیبا و رانیاز مقابله ا تیمنظور حما اعالم کرده بود که قطر به یاهیانی( در بQFFDتوسعه قطر ) صندوق

 یالمللنیب یهااز تالش تیکرد که قطر به حما دیارسال و تأک یو لوازم پزشک زاتیتجه یتن بسته حاو ۶کشور حدود  نیبه ا« ۱۹

 به منظور مقابله با کرونا ادامه خواهد داد.

قطر خبر داد و اعالم کرد:  یهامحموله کمک نیماه از ارسال دوم نیاول فرورد نیدر دوحه همچن رانیا یاسالم یجمهور سفارت

کرونا از دوحه به تهران  روسیمقابله با و یبرا یو بهداشت یپزشک زاتیجهدولت قطر شامل هفت تن ت یهاحامل کمک یمایهواپ

 خبر داد.

 ی*امارات متحده عرب

متحده،  یوزارت امور خارجه امارات عرب یاسفند ماه اعالم کرد: با همکار ۱۲ زین یدر ابوظب رانیا یاسالم یجمهور سفارت

 زاتیتن تجه ۷.۵بهداشت با  یاز سازمان جهان میت کی ،یدر ابوظب رانیا یاسالم یو سفارت جمهور رانیوزارت امور خارجه ا

 یمایهواپ کیهزار دالر با  ۳۰۰به ارزش  یزاتیو تجه یتنفس یهاماسک و دستگاه ،کرونا روسیو صیتشخ یهاتیشامل ک یپزشک

 شد. رانیا یراه یامارات ینظام

 

 یپزشک یهامحموله کمک نیکشور دوم نیاه گزارش داد که ااسفند م ۲۶روز دوشنبه  زین یامارات متحده عرب یرسم یخبرگزار

 یوزارت امور خارجه جمهور ییو امور سخنگو یاساس هم اداره کل اطالع رسان نیارسال کرده است.بر هم رانیرا به ا یو امداد

 ینساندوستانه امارات عربا یهااسفند ماه اعالم کرد: بعدازظهر امروز )دوشنبه( کمک ۲۶همان روز )دوشنبه(  زین رانیا یاسالم

از  یامارات یمایکرونا توسط دو فروند هواپ روسیو وعیبه منظور مقابله با ش یو بهداشت یپزشک زاتیتن تجه ۳۲متحده شامل 

 کشورمان شد. لیارسال و تحو رانیبه ا یمبدا ابوظب

با  یدر تماس تلفن یامارات متحده عرب یمللالنیب یخارجه و همکار ریوز «انیآل نه دیعبدهللا بن زا خیش»روز گذشته  نیهمچن

 دیکرونا تاک وعیدر مبارزه با ش رانیبا دولت و ملت ا یبر همبستگ رانیا یاسالم یامور خارجه جمهور ریوز فیمحمدجواد ظر

 کرد.

 تی*کو

 ریوز فیمحمدجواد ظر با یتلفن یاسفند ماه در گفتگو ۲۷شنبه سه زین تیامور خارجه کو ریوز« احمد ناصر الجابر الصباح خیش»

کرونا از کمک انسان دوستانه  وعیدر مبارزه با ش رانیبا دولت و ملت ا یضمن اعالم همبستگ رانیا یاسالم یامور خارجه جمهور

 مقابله با کرونا خبر داد. یبرا رانیبه ا تیکو یدالر ونیلیم ۱۰

 

 *عمان

 یهایهمکار رکلیمد یالر یخصوص محسن اسد نی. در همکرد رانیاقدام به ارسال کمک به ا ریاخ یدر روزها زین عمان

محموله  نیاظهار داشت: اول ران،یاز کشور عمان به ا ییاهدا یهامحموله کمک نیوزارت بهداشت با اشاره به ارسال اول یالمللنیب

پس از شمارش و  هالل احمر شده است و تیانبار جمع لیو تحو رانیوارد ا نیردفرو ۲۰کشور عمان چهارشنبه شب  ییاهدا

 کشور خواهد شد. یپزشک علوم یهادانشگاه لیتحو ،یالملل نیب یهانظارت بر کمک تهینظارت کم

دولت عمان با  یهامحموله کمک نیدر مسقط اعالم کرد که اول رانیا یجمهور ریمعاون سف «یمحمد توتونچ»خصوص  نیهم در

مقامات  لیکرونا تحو روسیمبارزه با و یتن برا ۳۰به وزن  یتبهداش یشامل ملزومات پزشک یاختصاص یپرواز کارگو کی

 شد. رانیوزارت بهداشت ا

ازبکستان،  ه،یاز جمله ترک هیهمسا ریو غ هیاعم از همسا گرید یاز کشورها یتعداد ٬کرونا روسیو وعیاست پس از ش یگفتن

 ایکرده  رانیبه ا ییهاان و... اقدام به ارسال کمکفرانسه، آلم س،یانگل ش،یاتر ،یژاپن،کره جنوب ه،یترکمنستان،گرجستان، روس

 ارسال خواهد شد. رانیا هها بکمک نیاند که ااعالم کرده
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کشور و  ۳۰عنوان کرد که حدود  یدر اظهارات رانیوزارت خارجه ا یسخنگو یعباس موسو دیس زیخصوص ن نیهم در

 رانیمدت اقدام به ارسال کمک به ا نیخارج از کشور در ا میمق انیرانیا یمردم نهاد و حت یهاو سازمان یالمللنیب یهاسازمان

 اند. کرده

 فارس

********* 

 

 اعالم کرد« فاجعه بزرگ»ایالت  50ترامپ در 

© REUTERS / Joshua Lott 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه09:41 12.04.2020

 

ایالت این کشور به دلیل شیوع  50یاالت متحده امریکا برای نخستین بار در طول تاریخ، به طور همزمان در هر جمهوری ارئیس

 .کرونا حالت فاجعه ملی اعالم کرد

 نیز فاجعه ملی اعالم کرد.« وایومینگ»یروز شنبه در ایالت د امریکاجمهوری به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس

 برند.العاده به سر میدر وضعیت فوق 19 -کووید ایالت امریکا به دلیل شیوع 50به این ترتیب، در حال حاضر، تمامی 

 امریکاایالت  50ه خود ترامپ نیز در مصاحبه تلفونی که با فاکس نیوز داشت، گفت: برای نخستین بار در تاریخ کشور، در هم

 کنم.اعالم می« فاجعه بزرگ»

 شود.ها اتخاذ میاین در حالی است که وی بالفاصله مدعی شد: به زودی تصمیمی درباره لغو محدودیت

ترین برگ برنده بیشتر از بابت ممانعت از رکود اقتصاد به عنوان اصلی البته شتابزدگی ترامپ برای عادی کردن روند زندگی،

 است. 2020 وی در انتخابات

اند تا این کشور به لحاظ شمار قربانیان صدرنشین جدول جهانی فوت کرده کرونا ابتال به نفر در اثر 504هزار و  20در امریکا 

 باشد.

********** 

 

 کا به زودی یک "مثلث" در جهان ظاهر خواهد شدسناتور روسی: به جای هژمونی امری

© Sputnik / Vladimir Fedorenko 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه14:17 12.04.2020

 

کرونا ویروس، "مثلث" گیر به گفته این سناتور روسی سلطه جهانی ایاالت متحده در حال نابودی است و در پایان بیماری همه

 .کننده را خواهد داشتامریکا، روسیه و چین موقف تعیین

https://af.sputniknews.com/world/
http://dari.sputniknews.com/world/20200411/4979497.html
http://dari.sputniknews.com/world/20200411/4979497.html
http://dari.sputniknews.com/afghan/20200411/4979212.html
http://dari.sputniknews.com/afghan/20200411/4979212.html
https://af.sputniknews.com/world/
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به گزارش اسپوتنیک، الکسی پوشکوف، سناتور روسی در صفحه توییتر خود نوشته است: "در چین به این باور اند: جهان پس از 

کننده را بازی خواهد کرد. اما لث بزرگ نقش تعیینگیر را ایاالت متحده، چین و روسیه شکل خواهند داد. بلی، این مثبیماری همه

 ایاالت متحده امریکا باید از ادعای هژمونی جهانی دست بکشد. نخبگان امریکا به این امر آماده نیستند".

گیر کرونا ویروس، روسیه، چین و گزارش داده بود که پس از ختم بیماری همه South China Morning Postقبال نشریه 

های رهبری کنند، در نقشقدرتمندترین کشورها از لحاظ استراتژیک، نظامی و اقتصادی که برای "تنظیم قوانین" عمل می -امریکا 

 جهان قرار خواهند گرفت.

اند. اخیرا لیندسی گرم، سناتور امریکایی گفت  ۱۹ –این در حالیست که در امریکا خواستار مجازات چین بخاطر عواقب کووید 

 چنان به شدت مجازات شود تا بعدا او را در آینده مهار کند.که چین باید 

********* 

 

 بیمار بیش از صد ساله مبتال به کرونا دروو هان از بیمارستان مرخص شدند8هفت نفر از میان 

GMT+08:00 || 2020-04-12 

18:29:04        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

بیمار بیش از صد ساله مبتال  8نفر از میان  7آوریل( اعالم کرد:  11فروردین ) 23کمیته ملی بهداشت و سالمت چین روز شنبه 

  .ساله است 108درمان از بیمارستان مرخص شدند که سالمندترین آنها  به کرونا در شهر وو هان پس از

جیائو یا هویی، از مسئوالن کمیته ملی بهداشت و سالمت چین گفت که نسبت کل درمان بیماران مبتال به کرونا در شهر وو هان 

آوردی بسیار نادر درصد بوده که دست 70سال به باال نزدیک به  80درصد رسیده و از این میان، درصد معالجه بیماران  94به 

نفر رسید و نسبت بروز  3000سال به باال به بیش از  80است. از میان بیماران مبتال به کرونا در شهر وو هان، تعداد بیماران 

  .درصد بود 40وضعیت حاد در میان آنان حدود 

ساله و بدون  65به این ترتیب بود که بیماران پائین تر از  بندیمعالجه بیماران مبتال به کرونا در شهر وو هان بر اساس یک طبقه

ساله به  65های صحرایی موقت تحت درمان قرار گرفتند. بیماران بیش از بیماری های پایه ای یا اساسی معموال در بیمارستان

عالجه شدند. این مقام گفت که سبب آنکه اکثر آنها بیماری اساسی نیز داشتند، اغلب در بیمارستانهای به نسبت مجهز بستری و م

معالجه سالمندان نسبتاً سخت است و هزینه آن نیز نسبتا باال است و منابع پزشکی بیشتری باید استفاده شود اما ما صرف نظر از 

  .توانایی مالی، جنسیت و سن آنها با برخورد یکسان همه این بیماران را تحت درمان قرار دادیم

مورد ابتال به ویروس کرونا در  8هزار و  50آوریل،  10کرونا، امنیت جانی و سالمت مردم است. تا  اولویت چین در مقابله با

نفر پس از درمان از بیمارستان مرخص شدند و تعداد بیماران دچار وضعیت حاد  112هزار و  47شهر وو هان شناسایی شدند و 

  .تنفر کاهش یافته اس 94که در بیمارستان بستری هستند نیز تا 

********* 
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 ناکارآمدی و ناتوانی دولت آمریکا در مبارزه با کرونا

GMT+08:00 || 2020-04-12 

16:59:47        cri 
اندازه    الکترونیکی پست   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

خواه آمریکایی چندی پیش در شبکه تلویزیونی فاکس مدعی شد: "چین باید مسئولیت قربانی شدن لیندسی گراهام، سناتور جمهوری

  ".میلیون آمریکایی را برعهده گیرد 17هزار نفر و بیکاری  16

د. آنها از یک طرف درصدد مقصر جلوه دادن چین و مخفی کردن انسیاستبازان آمریکایی بارها سخنان مشابهی را مطرح کرده

ناتوانی خود در مقابله با کرونا هستند و از سوی دیگر، با انحراف افکار عمومی، خواهان حفظ منافع شخصی و منافع سیاسی 

  .گروه متبوع خود هستند

  .اندبا این حال، تا کنون در این کار موفق نبوده

ژانویه هشدار چین درباره شیوع کرونا را دریافت کرده  3ای اعالم کرد: آمریکا از چندی پیش در مقاله روزنامه واشنگتن پست

 70مارس و پس یک تعلل طوالنی تصمیم به اعالم وضعیت اضطراری کردند. در این  13های آمریکایی تازه در روز اما مقام

دن حقیقت از مردم، هیچ اقدام مؤثری را در پیش نگرفت که باعث شد روز، آمریکا هشدارهای چین را نادیده گرفت و با پنهان کر

  .زمان گرانبهایی که چین با تحمل خسارت و تلفات سنگین در اختیار جهان گذاشته بود از بین برود

شانه خالی جویی و این در حالی است که مساله تست و کمبود تجهیزات پزشکی در آمریکا بسیار چشمگیر بوده است. با وجود بهانه

  .کردن آنها، این مسایل همچنان برای همه واضح است و رسانه ها نیز بیشترین توجه را به آن داشتند

روزنامه بوستون گلوب در سرمقاله خود نوشت: "در واقع بسیاری از این مرگ و میرها اجتناب پذیر هستند اما تصمیم فاجعه بار 

ان یک دوران تلخ غیر قابل توصیف را طی کند. نیویورک تایمز نیز چنین نوشت: کاخ سفید باعث شده که ثروتمندترین کشور جه

واکنش آمریکا به شیوع کرونا تا اندازه زیادی توسط "محاسبات سیاسی" پنهانی است. تحلیلگران عنوان کردند: آنچه بیشتر مایه 

ا "دستآوردهای اقتصادی" را مغتنم ترین سرمایه نگرانی برخی سیاستبازان آمریکایی شده اقتصاد است. چرا که دولت فعلی آمریک

داند. با وجود آنکه دولت آمریکا طرح خود تلقی می کند و آن را پایه پیروزی ترامپ در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری می

ا به تصویب تریلیون دالری را برای تحریک اقتصاد آمریک 2.3تریلیون دالری تحریک اقتصادی و فدرال رزرو نیز یک طرح  2

اند اما آیا شرکت ها و خانواده هایی آمریکایی در عمل از وام های دولتی بهره مند خواهند شد و یا خیر؟! و این پرسشی رسانده

  .است که هنوز به آن پاسخ داده نشده

دید شیوع بیماری و لیندسی گراهام نه تنها به ضعف و نقص دولت آمریکا در مبارزه با کرونا توجهی ندارد بلکه مسئولیت تش

  .اندازد که بسیار غیر منطقی استافزایش میزان بیکاری را به عهده چین می

اخالق برخی سیاستبازان آمریکایی را نشان داد اما باز هم باید تأکید کرد که ویروس ها و بیشیوع کرونا همچون یک آیینه شرارت

کند؛ تنها با همبستگی و همکاری های از دست رفته را جبران نمیفرصتشناسد و مقصر دانستن دیگران هیچ مرز و نژادی را نمی

 .توان بر این بیماری غلبه کرداست که می

********* 
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 واکنش سازمان بهداشت جهانی به انتقادات بی پایه سیاستبازان آمریکایی

GMT+08:00 || 2020-04-12 

18:27:37        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

روزهای اخیر، دولت آمریکا سازمان بهداشت جهانی را مورد انتقادات شدید قرار داد. دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا این 

سازمان را به محور قرار دادن چین در کار های خود متهم کرده و بسیاری از سیاستبازان دیگر آمریکایی نیز سازمان بهداشت 

جهانی را مورد حمله قرار داده اند. کارشناسان اعالم کردند: دولت آمریکا با سرلوحه قرار دادن سیاست "اول آمریکا"، کورکورانه 

کند. حمالت مقامات این کشور علیه سازمان المللی شانه خالی میافع خود است و از انجام وظایف بینبه دنبال تأمین حداکثری من

  .بهداشت جهانی ممکن است سرآغاز خروج احتمالی آمریکا از این سازمان باشد

د و تلویحاً به قطع حمایت ای در نشست خبری هفته آینده خبر دادونالد ترامپ چندی پیش در نشست خبری کاخ سفید از انتشار بیانیه

آمریکا،  (politico) میلیون دالری آمریکا از سازمان بهداشت جهانی اشاره دارد. به گزارش پایگاه اینترنتی پولیتیکو 500مالی 

  .مشاوران ترامپ در حال بررسی "مجازات" این سازمان از جمله قطع حمایت مالی و ایجاد یک نهاد جایگزین هستند

معاون پژوهشگاه راهبرد بین المللی فرهنگستان تحقیقات مسایل بین المللی چین گفت: کنگره آمریکا حق دخالت در سو شیائوهوی 

های بین المللی را ندارد. برخی از اعضای کنگره آمریکا حتی خواستار حضور تدروس آدهانوم مدیرکل سازمان امور سازمان

ا و استیضاح وی شدند. در حقیقت، کنگره آمریکا اصالً به اطالع رسانی بهداشت جهانی در نشست استماع شواهد کنگره آمریک

سازمان بهداشت جهانی و تالش این سازمان برای پیشگیری و مهار کرونا توجهی نکرده و تنها خواستار وادار کردن آدهانوم به 

  .همآهنگ شدن با آمریکا برای سیاه نمایی علیه چین است

  .ها به انتقادات بی پایه سیاستمداران آمریکا پاسخ دادهای درست و بر پایه واقعیتجهانی با استداللبا این حال، سازمان بهداشت 

آوریل، تدروس آهانوم مدیرکل سازمان بهداشت جهانی یک روز پس از اعالم خبر قطع احتمالی حمایت مالی آمریکا از این  8

زمینه پس از دریافت نخستین گزارش  5از سوی این سازمان در  سازمان توسط ترامپ، در یک نشست خبری کارهای انجام شده

روز گذشته را تشریح کرد که از جمله آنها می توان به پشتیبانی از کشورها برای توانمند  100مورد مبتال به کرونا در چین در 

جعلی، انتقال تجهیزات پزشکی به شدن در برابر کرونا، همکاری با شرکای خود در زمینه اطالع رسانی دقیق و مبارزه با اخبار 

کشور جهان، تالش برای پرورش و بسیج کارکنان بهداشتی، همآهنگی در انجام تحقیقات علمی درباره مهار کرونا اشاره  133

  .کرد

وقف سو شیائو هوی معاون پژوهشگاه راهبرد بین المللی فرهنگستان تحقیقات مسایل بین المللی چین گفت: اعالم آمریکا درباره ت

پرداخت حق عضویت سازمان بهداشت جهانی در واقع شانه خالی کردن از انجام وظایف خود است. تا کنون آمریکا حتی حق 

  .درصد حق عضویت خود را به این سازمان بهداشت جهانی نپرداخته است 70و در مجموع  2019عضویت خود سال 

پیمان های بین المللی از جمله یونسکو، شورای حقوق بشر، پیمان پاریس این کارشناس با اشاره به خروج آمریکا از سازمان ها و 

و توافق هسته ای ایران در سال های اخیر عنوان کرد: آمریکا با سرلوحه قرار دادن سیاست "اول آمریکا"، کورکورانه به دنبال 

ت سیاستبازان آمریکا به سازمان بهداشت تأمین حداکثری منافع خود و شانه خالی کردن از انجام وظایف بین المللی است. حمال

جهانی به احتمال نشانه ای از خروج این کشور از سازمان بهداشت جهانی خواهد بود. با این حال، ناتوانی و ناکامی آمریکا باعث 

مریکا درصدد خروج شیوع کرونا از کنترل در آمریکا شده و این امر نمی تواند مردم آمریکا را فریب دهد. از همین رو، دولت آ
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انداختن مسئولیت آن به عهده چین است. در چنین شرایطی قدردانی و پشتیبانی سازمان بهداشت جهانی از اقدامات چین برای مقابله 

 .با کرونا مشکالت آمریکا برای شانه خالی کردن را افزایش داده و این باعث ناراحتی سیاستبازان آمریکایی شده است

********** 

 

 جنوب آسیا؛ 'شدیدترین افت' نرخ رشد اقتصادی در چهل سال اخیرکرونا در 

 13/4/2020 

 

به  کوچک و بزرگ بسیاری را  میلیارد نفری هند بیکار کرده و کسب و کارهای ۱/۳ها نفر را در کشور شیوع کرونا میلیون 

 تعطیلی کشانده است

هل سال اخیر را به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا بانک جهانی شدیدترین افت رشد اقتصادی کشورهای جنوب آسیا در چ

  .بینی کرده استپیش

 ۲/۸تا  ۱/۸ترین گزارش بانک جهانی برآورد شده که رشد اقتصادی هشت کشور این منطقه در سال جاری میالدی به در تازه

  .زده بود درصد تخمین ۶/۳یابد. این سازمان شش ماه پیش رشد اقتصادی این کشورها را درصد کاهش می

تا  ۱/۵بزرگترین اقتصاد این منطقه هند است که بانک جهانی رشد آن را در سال مالی میالدی )که از اول آوریل شروع شده( بین 

بینی این سازمان از نرخ رشد اقتصادی هند در سال مالی گذشته میالدی )که انتهای ماه مارس بینی کرده؛ پیشدرصد پیش ۲/۸

  .به پنج درصد بودپایان یافت( نزدیک 

در گزارش بانک جهانی به غیر از هند، به افت شدید نرخ رشد اقتصادی کشورهایی نظیر سریالنکا، نپال، بوتان و بنگالدش هم 

  .اشاره شده است

  .برای سه کشور پاکستان، افغانستان و مالدیو احتمال رکورد اقتصادی داده شده است

 

  .آن این گزارش را منتشر کرده، مبتنی بر آمارهای دولتی از هفتم آوریل به بعد استهایی که بانک جهانی بر اساس داده

هزار مورد ابتالی قطعی به کرونا ثبت شده که در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر،  ۱۳در کشورهای جنوب آسیا با حدود 

ی مقابله با شیوع گسترده کرونا، چرخه صادرات بویژه کشورهای صنعتی، کمتر است، با این حال اقدامات کشورهای مختلف برا

  .کاال را مختل کرده است

ها نفر را در این کشور بیکار و رسد و اتقافات اخیر میلیونمیلیارد نفر می ۱/۳جمعیت هند، قویترین اقتصاد جنوب آسیا به حدود 

 .بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ را تعطیل کرده است

تر در جنوب آسیا، بدترین سناریو هم محتمل است؛ کوچک شدن تر و طوالنیداده در صورت قرنطینه گسترده بانک جهانی هشدار

  .اقتصاد کل منطقه
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های مالی و پولی در حمایت از این سازمان به کشورهای این منطقه توصیه کرده برای کاهش تبعات اقتصادی کوتاه مدت، سیاست

 .هایی در بازپرداخت وام در نظر بگیرندکسب و کارها معافیتکارگران بیکار شده مهاجر و برای 

 

 میلیارد دالر کمک مالی به افراد کم بضاعت در قالب پرداخت مستقیم در نظر گرفته است  ۲۳هند تاکنون  

هم شش میلیارد میلیارد دالر کمک مالی به افراد کم بضاعت در قالب پرداخت مستقیم در نظر گرفته است؛ پاکستان  ۲۳هند تاکنون 

  .دالر بودجه به حمایت از اقتصاد خود اختصاص داده است

گیری کرونا هشدار داده بود. کریستالینا جورجیوا، صندوق بین المللی پول هم پیشتر درباره رشد منفی اقتصاد جهان پس از همه

داند. به گفته خانم می" ۱۹۳۰هه رئیس این صندوق، جهان را در معرض "شدیدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ د

  .جورجیوا، وضعیت اقتصاد جهانی در سال آینده تنها کمی بهتر خواهد بود

میلیاردی جهان را با تعطیلی کامل یا نیمه  ۳/۳درصد از نیروی کار  ۸۱سازمان جهانی کار اخیرا در گزارشی گفت شیوع کرونا 

  .درصد ساعتهای کاری از دست برود ۶/۷ده در نیمه دوم سال جاری میالدی بینی کرتعطیلی مواجه کرده است. این سازمان پیش

ساعت کار در هفته است. با احتساب چهل ساعت کار در هفته این رقم  ۴۸میلیون شغل تمام وقت با متوسط  ۱۹۵این رقم معادل 

  .رسدمیلیون شغل تمام وقت می ۲۳۰به 

********** 

  

 بیشترین مورد ابتال و مرگ در صدر قرار گرفت  کروناویروس در جهان؛ امریکا با

Voa   ۱۳۹۹, ۲۴حمل  
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کشور و قلمرو جهان گرفته و  ۱۸۵هزار نفر را در  ۱۱۰حمل( جان  ۲۴اپریل ) ۱۲گیری کروناویروس تا صبح یکشنبه همه

 .میلیون نفر رسیده است ۱.۸شمار مبتالیان آن به 

مورد مرگ  ۲۰۶۰۰هزار مورد ابتال و افزون بر  ۵۳۰الت متحدۀ امریکا با بیش از بر اساس آمار پوهنتون جانس هاپکینز، ایا

 .را در جهان دارد ۱۹ناشی از کروناویروس، بیشترین رقم مبتالیان و تلفات کووید

ه بیش از در آن کشور ب ۱۹اسپانیا در سطح اروپا بیشترین میزان ابتال به کروناویروس را دارد و تا ایندم، شمار مبتالیان کووید

 .رسدهزار نفر می ۱۷هزار و مرگ و میر ناشی از این بیماری به حدود  ۱۶۶

 .رسیدنفر می ۱۵۲۲۷۱نفر و آمار مبتالیان به  ۱۹۴۶۸در ایتالیا تا صبح یکشنبه به  ۱۹شمار مرگ و میر ناشی از کووید

نفر در اثر این  ۱۳۸۵۱کروناویروس و مرگ نفر به  ۱۳۰۷۳۰فرانسه چهارمین کشور متاثر از کروناویروس تا حال از ابتالی 

 .بیماری گزارش داده است

نسبت به همسایگان این کشوربه مراتب کمتر  ۱۹نفر رسیده است، میزان تلفات کووید ۱۲۵۴۵۲در آلمان با آنکه شمار مبتالیان به 

 .مورد مرگ ناشی از کروناویروس خبر داده شده بود ۲۸۷۱است و تا روز یکشنبه از 

های چینی واقعات جدید و شمار تلفات روبه کاهش چین که کروناویروس از آن به جهان منتشر شده است، به ادعای مقام اما در

 .نفر رسیده است ۳۳۴۳نفر و تلفات ناشی از آن به  ۸۳۱۳۴در چین به  ۱۹نهاده است. تا صبح یکشنبه شمار مبتالیان کووید

 .گزارش داده است ۱۹اشی از کوویدمرگ ن ۹۸۹۲مورد ابتال و  ۷۹۸۸۵بریتانیا از 

نفر در ایران به این ویروس مبتال  ۷۱۶۸۶ایران یگانه کشور در شرق میانه است که بیشتر از کروناویروس متاثر شده و تا حال 

 .نفر در اثر ابتال به آن جان باخته اند ۴۴۷۴شده و حدود 

زاینده است و بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامۀ افغانستان در افغانستان نیز شمار مبتالیان کروناویروس هرچند کم، اما ف

 .رسیدنفر می ۱۹نفر و میزان تلفات ناشی از آن به  ۶۰۷در آن کشور  ۱۹شمار مبتالیان کووید

********* 

 

 کرد  ییرونما کایآمر «منیا» ییاز طرح بازگشا دنیبا

  03:04 - 1399فروردین  25دوشنبه  

 

کشور  نیدر ا هاتیفعال «منیا» ییبازگشا یاز طرح خود برا کایآمر یجمهور استیها در انتخابات رکراتنامزد دمو «دنیبا جو»

 کرد.  ییرونما ییکرونا یهاتیپس از محدو

 

 کایآمر - العالم

 سییر« پدونالد ترام»دولت  یابتدا به ناکام دیبا کاینوشت که آمر مزیتا ورکیویدر روزنامه ن یادداشتیشب در  کشنبهی دنیبا

 کشور در مواجهه با کرونا اذعان کند. نیا یجمهور

 نی. امیبحران به ما آموخت، به خاطر بسپار نیرا که ا یدرس دیبا میشویآماده م کایآمر ییبازگشا یکه برا یافزود: در حال یو

ملت وجود دارد،  هیکه عل یدیتهد صادقانه و اعالم یابیارز ،یسازآماده ،یزیربرنامه یدولت برا یبحران به ما آموخت که ناکام

 .میاشتباهات را تکرار کن نیا دیشد. ما نبا یهمنت یبارفاجعه جیبه نتا

 دیتا زمان کاهش قابل توجه آمار مربوط به کرونا تأک یاجتماع یگذاربر حفظ فاصله ییکایآمر ییبازگشا یدر طرح خود برا دنیبا

 کرده است.

گسترده و قابل  ،یفور یهاشیآزما»انجام  نهیزم جادیپس از ا دیبا کایآمر یاقتصاد ییازگشاب یبرا یافزود که هر گونه تالش یو

 .ردیصورت بگ« دسترس

 داشته باشند. یکاف یبازگشت کرونا آمادگ یبرا دیبا هامارستانیو ب یهشدار داد که مراکز بهداشت نیهمچن دنیبا
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حرف نزند و به  دیگفته که ترامپ با راً یاخ دنیرونا انتقاد کرده است. بااز عملکرد ترامپ در مقابله با ک ریاخ یهادر هفته یو

 کارشناسان اجازه دهد تا کارشان را انجام دهند.

به  زیباختگان ننفر و تعداد جان ۸۱هزار و  ۵۵۱به  کایبه کرونا در آمر انیکه شمار مبتال دهدینشان م نزیهاپکدانشگاه جان آمار

 است. دهیتن رس ۶۶۸هزار و  ۲۱

********* 

 

 ترامپ در مسئله كرونا قابل اعتماد نیست و تهدیدی براى اروپا است

 دریافت لینک کوتاه (12.04.2020 22:34به روز شده 22:31 12.04.2020)

 

روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی با محوریت مدیریت ترامپ در حل مسائل همچنین کرونا ویروس از وی به عنوان تهدیدی 

 .ه اروپا یاد کردعلی

ال شکل فاجعه موازی دیگری در سرتاسر جهان در ح به خاطر اقدامات ترامپ، ،گاردینبه گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه 

 قابل اعتماد و شایسته جهانی است. گیری است و آن، از بین رفتن اعتبار آمریکا به عنوان یک رهبر و شریک امن،

استفان والت استاد روابط عمومی در دانشگاه هاروارد انگلیس، در یادداشتی نوشت: واکنش خود محور، بی نظم و نامتناسب دولت 

 ها دالر و مرگ اجتناب ناپدیر هزاران آمریکایی منجر خواهد شد. ی تریلیون" به بها19-ترامپ به ویروس "کووید

وی در ادامه افزود: این تنها آسیبی نخواهد بود که آمریکا از آن رنج خواهد برد. فراتر از شعار "دوباره آمریکا را بزرگ کنیم" 

داند چگونه کارها را به طور موثر به پیش  که می )شعار انتخاباتی ترامپ( این شکست سیاسی، اعتبار آمریکا به عنوان کشوری

 تواند دائمی و همیشگی باشد. ببرد، تضعیف خواهد کرد. این استاد دانشگاه انگلیس هشدار داد که این تغییر نامطلوب می

های چندجانبه ، از زمانی که قدرت را در کاخ سفید در دست گرفت، به دوستان آمریکا توهین کرده، ائتالف2017ترامپ از سال 

 را گسسته ساخته و مقابله را به جای همکاری جایگزین کرده است.

 ها علیه چین، ایران و اروپا در عرصه جهانی باعث ایجاد تفرقه گشت.ها و بایکوتها، محدویتتحریم

 را ثابت کرد.اما روش مدیریت ناسازگار و غیر صادقانه ترامپ در مقابل همه گیری کرونا، وجود فاصله بسیار زیاد 

شود. هم اکنون در بسیاری از شده در حال حاضر به عنوان اقدامی کامل خطرناک تلقی می رفتار نامنظم که در گذشته تحمل می

کشورهای اروپایی این فهم بوجود آمده که ترامپ قابل اعتماد نیست و وی به عنوان یک تهدید تلقی می شود و این درک نه فقط به 

 پروای وی بوده است. ترامپ در رهبری بوده است، بلکه آشکارا به دلیل اقدامات خصمانه و بی دلیل شکست دولت

در نشست اخیر خود نتوانستند بیانیه مشترکی را صادر کنند  7شود. کشورهای گروه  ویرانی شهرت آمریکا تنها به اروپا ختم نمی

رونا را "ویروس ووهان" نامگذاری کنند تا بدین ترتیب تمامی و دلیل آن اصرار دولت ترامپ بر این موضوع بود که ویروس ک

 تقصیرها را بر گردن چین بیاندازند.

*********** 

 

 دامی که پومپئو در آن افتاده و بی آبرویی روزافزون آمریکا
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های آمریکا مانع از ارسال کریس مورفی سناتور ایالت کنتیکت در مجلس سنای آمریکا چندی پیش در توییتر نوشت: تحریم

  .گناه شده استبی و در نتیجه جان باختن افرادهای پزشکی به ایران محموله

این گفته به هیچ وجه غلوآمیز نیست؛ پس از شیوع کرونا در جهان، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بارها اعالم کرد که 

  .تر کردهای آمریکا علیه ایران لغو نخواهد شد و همین امر نیز وضعیت شیوع کرونا را در ایران وخیمتحریم

نهاد ایرانی را به فهرست تحریم های خود افزود. به  5شهروند و  15مارس پایگاه اینترنتی وزارت خزانه داری آمریکا نام  26

میلیارد دالری  5آوریل، آمریکا همچنین قصد دارد جلوی دریافت وام اضطراری  7گزارش روزنامه وال استریت ژورنال در روز 

آوریل گفت آمریکا مایل است به ایران  8ی پول را نیز بگیرد. مضحک آنجاست که پمپئو روز المللدرخواستی ایران از صندوق بین

  .کمک کند اما ایران پیشنهاد آمریکا را رد کرده است

جانبه خود علیه این کشور را افزایش های یکدر شرایطی که ایران در دوران مهم مبارزه با کروناست، آمریکا پیوسته فشار تحریم

کند. این اقدامات آمریکا زند، مدام بر مشکالت ایران اضافه میو مثل کسی که سنگ بر سر فردی که در چاه افتاده باشد میدهد می

های جهانی برای پیشگیری و مهار کرونا گیری همکاریعالوه بر ایجاد تاثیرات منفی جدی بر مقابله ایران با کرونا مانع از شکل

  .شوددر جهان می

شود و های پزشکی میها مانع از فعالیت گروه، کمیساریای ارشد امور حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که تحریممیشل باچلت

مقام سابق اروپایی و آمریکایی از جمله مادلین آلبرایت وزیر خارجه  24اندازد. چندی پیش، مردم سراسر جهان را به خطر می

های شدید ابق سازمان جهانی بهداشت با انتشار یک بیانیه مشترک اعالم کردند که تحریمسابق آمریکا و هارلم بروندتلند مدیر کل س

آمریکا علیه ایران بر تالش نظام بهداشت و درمان این کشور برای مقابله با ویروس کرونا تاثیر منفی گذاشته و کاهش هدفمند 

سالمت مردم آمریکا، اروپا و مناطق دیگر جهان نیز کمک  ها نه تنها مطابق با اخالق است بلکه به حفظ منافع امنیتی وتحریم

  .کندمی

 

  .شوداما پومپئو با نپذیرفتن این پیشنهاد خود را در دامی گرفتار کرده که به طور روزافزون موجب به آبرویی بیشتر آمریکا می
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اقتصادی علیه ایران تا به حال، هرگز هیچ های دولت کنونی آمریکا از زمان خروج یکجانبه از برجام و اجرای شدیدترین تحریم

گناه ایران ارائه نکرده است. در این دوران شیوع کرونا در جهان، پومپئو همچنان بر پایه ای به مردم بیدوستانهکمک انسان

  .زندها سر باز میهای سیاسی از کاهش تحریمحسابگری

های آمریکا از جمله انگلستان، پیمانمقاله ای خاطر نشان کرد که هم چندی پیش با انتشار« وال استریت ژورنال»سایت روزنامه 

اند اما به نظر می رسد که مایک پومپئو شیوع کرونا را فرصتی های خود علیه ایران دعوت کردهدولت آمریکا را به تسهیل تحریم

ا به خطر بیاندازد. روزنامه نیویورک تایمز نیز گناه رتواند جان بسیاری از مردم بیداند که میهایی میبرای افزایش شدت تحریم

می دانند و از آن به همراه تحریم به عنوان دو « فرصت»نوشت که گروهی از سیاستبازان آمریکایی ویروس را برای خود یک 

  .کنندکوه بزرگ برای وادار کردن حکومت ایران به سازش و یا حتی سرنگونی آن یاد می

های استیالجویانه آمریکا علیه بعضی کشورها این ویروس را برای آنان هاست اما تحریمی همه انسانکرونا یک بالی بزرگ برا

هایی را برای مقابله با کرونا در به یک بحران انسانی تبدیل کرده است. پومپئو بارها اعالم کرده است که دولت آمریکا کمک

های ها عمل نکرده بلکه بیشتر کردن پیوسته تحریمهیچ یک از این وعدهدهد اما تاکنون نه تنها به اختیار مردم جهان قرار می

های جهانی برای پیشگیری کشورش باعث شده که مردم جهان بفهمند که این گروه از سیاستبازان آمریکا تنها در پی تخریب همکاری

  .های استبدادی و ظالمانه خود هستندو مهار شیوع کرونا و اجرای سیاست

********** 

 

 را رد کرد  پوستاناهیس هیعل ینژاد ضیتبع نیچ

  14:28 - 1399فروردین  25دوشنبه  

 

 

 را رد کرد.  پوستاناهیجو با سمقامات شهر گوانگ یدرخصوص بدرفتار کایآمر یهایزناتهام نیوزارت امور خارجه چ یسخنگو

 

 کرونا در جهان - العالم

 پوستاناهینسبت به س ینژاد ضیکشور درخصوص تبع نیا هیعل کایاتهامات آمر نیچامور خارجه  ریوز یسخنگو «انیجیل ژائو»

 را رد کرد.

 یو کشورها نیچ انیرا به قصد بر هم زدن روابط م هایاتهام پراکن نیا کایگفت آمر انیجیل ،«ترزیرو» ینوشته خبرگزار به

 انجام داده است. ییقایآفر

 یهایبدرفتار لیدلخواسته بود به هاییقایو آفر پوستاهیس ییکایاز شهروندان آمر« جوگوانگ»در شهر  کایآمر یگرکنسول ترشیپ

 کنند. یاست، از سفر به آن خوددار انیشهر در جر نیکه در ا ینژاد

 تانپوساهینسبت به س یزیآمضیشهر، رفتار تبع نیکرونا در ا روسیهنگام مبارزه با و ینیشده بودند مقامات چ یمدع هاییکایآمر

 دارند.
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کشور وجود  نیکه در ا ییهاضیتبع لیکرونا به دل روسیو پوستاهیس انیو قربان انیشمار مبتال کایاست که در آمر یدر حال نیا

 ها است.پوست دیاز سف شتریدارد، ب

منتشر شده،  االتیاز شهرها، مناطق و ا ریاخ یهاکه در هفته ینوشت آمار و ارقام یدر گزارش راً یاخ« واشنگتن پست» روزنامه

شهر بر اثر کرونا جان  نیکه در ا یدرصد از افراد ۷۰هستند اما  اهپوستیس کاگویش تیدرصد از جمع ۳۰نگران کننده است، 

 .باشندیم اهپوستیاند، سخود را از دست داده

 

 فارس

******** 

 

 و استرالیا متمرکزندمقاله مجله علمی آمریکا: افراد آلوده به نوع اولیه ویروس کرونا در آمریکا 

GMT+08:00 || 2020-04-13 

11:27:30        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

نوشت که « 2کروناویروس  –تحلیل شبکه تبارزایی ژنومهای سارس »آمریکا اخیراً در مقاله ای با عنوان  «PNAS» مجله علمی

  .افراد آلوده به نوع اولیه ویروس کرونا در آمریکا و استرالیا متمرکزند. این مقاله به قلم محققان آلمان و انگلستان تحریر شده است

   

بریج انگلستان سرنویسنده این مقاله علمی می گوید: هیئت تحقیقاتی مشترک آلمان و انگلستان دکتر پینتر فورستر استاد دانشگاه کم

، درخت خانواده ویروس «رایانش شبکه ای ریاضی»در تحقیقی به منظور تعیین گونه اولیه کروناویروس، با استفاده از روش 

نمونه جمع  160بر حسب  (SARS-Cov-2) ناویروسرا شناسایی کرده و پس از بررسی اطالعات ژنوم کرو 2019کروناویروس 

  .آوری شده از نقاط مختلف دنیا، سه گونه آن را پیدا و به ترتیب به عنوان گونه های اِی، بی و سی نامگذاری کرده است
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آغاز شیوع آن  او توضیح داد: گونه اِی گونه اولیه و اصلی کروناویروس است و تعداد افراد آلوده به این گونه ویروس در هنگام

  .در شهر وو هان چین، بسیار کم بود در حالی که دو سوم مبتالیان آمریکا به همین گونه ویروس آلوده شده اند

دکتر پینتر فورستر ادامه داد گونه های اِی و بی ویروس کرونا اکثرا در میان اروپاییها و آمریکاییها و گونه بی بیشتر در مبتالیان 

  .اسایی استآسیای شرقی قابل شن

بروز کرده و  2019دسامبر  7سپتامبر الی  13آقای فورستر تاکید کرد: این تحقیق نشان می دهد نخستین مورد ابتالء احتماالً طی 

 .در شهر وو هان جمع آوری شد، نمی تواند بیانگر منشاء بیماری تلقی شود 2019دسامبر  24ژنوم ویروس که در 

********* 

 

 ظرفیت تولید شرکتهای چینی برای پشیتبانی از مهار کرونا در کشورها استفاده از حداکثر

GMT+08:00 || 2020-04-13 

15:01:50        cri 
اندازه    کترونیکیپست ال   چاپ   توصیه کنید

 قلم

شرکتهای چینی ضمن تضمین عرضه کاالهای مورد نیاز برای مهار کرونا در کشور، برای پشتیبانی از دیگر کشورها در این کار 

  .از حداکثر ظرفیت استفاده می کنند

خلی، برای پشتیبانی از استان جیانگ سو چین ضمن تضمین پاسخگویی به نیازهای دا (Yuwell) «یو ول»شرکت لوازم پزشکی 

  .دیگر کشورها در مهار کرونا میزان تولید خود را نیز ارتقاء داده است

یوان جن یکی از مدیران این شرکت گفت با توجه به افزایش نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی مخصوصا افزایش سفارش از آمریکا، 

 200ساعته انجام می شود و ظرفیت تولید روزانه این کاال از  24این شرکت یک خط تولید جدید نصب کرده و تولید نیز به طور 

  .دستگاه افزایش یافته است 1500دستگاه به 

وزارت صنایع و اطالعات گستری چین اعالم کرده است برای پشتیبانی از کشورها در مهار کرونا در حال بررسی چگونگی 

 .ین فرآورده ها استافزایش ظرفیت تولید لوازم پزشکی و تقویت مدیریت کیفیت ا

********* 
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 مورد جدید ابتال به ویروس کرونا در چین 108فروردین: شناسایی  24

GMT+08:00 || 2020-04-13 

10:10:42        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

مورد جدید مبتال به ویروس کرونا در  108فروردین/ حمل  24ساعت  24به گزارش کمیسیون ملی بهداشت و سالمت چین، طی 

د نیز در این مورد مرگ جدی 2مورد نیز محلی بوده اند؛  10مورد از آنان از خارج وارد کشور شده و  97چین گزارش شد که 

  .مدت گزارش شده است

مورد پس از بهبود یافتن از  511مورد مبتال به کرونا از خارج وارد چین شده اند که در میان آنها  1378تا کنون در مجموع 

  .بیمارستان مرخص شده اند و هیچ مورد مرگ و میری در میان آنان نبوده است

نفر از آنان از  12ون نشانه ابتالء به کرونا نیز در چین شناسایی شده است که مورد جدید بد 61آوریل،  12روز  24تا ساعت 

  .مورد از مبتالیان بدون نشانه کرونا نیز هنوز تحت نظارت پزشکی قرار دارند 64هزار و  1خارج وارد شده اند. 

مورد در  1004ارش شده که شامل مورد ابتال به کرونا در مناطق هنگ کنگ، ماکائو و تایوان چین گز 437در مجموع هزار و 

 .مورد در منطقه تایوان چین است 388مورد در منطقه اداری ویژه ماکائو چین و  45منطقه اداری ویژه هنگ کنگ ، 

********** 

 

 'های مقیم خارج خواست 'سخاوتمندانه کمک کنندکرونا؛ عمران خان از پاکستانی

Bbc fars 

  1399فروردین  25 - 2020آوریل  13 139923:43فروردین  25 - 2020آوریل  13 23:43به روزشده در 

 

های مقیم خارج از این کشور درخواست کمک مالی برای مقابله با کرونا عمران خان، نخست وزیر پاکستان در توئیتر از پاکستانی

 .کرد

خواهم که های مقیم خارج میاکستانیهای خارج همیشه یک منبع قوت بوده است. از پعمران خان در توئیتی گفته که "پاکستانی

 ".کمک کنند ۱۹-سخاوتمندانه به صندوق حمایت از کووید ۱۹-یک بار دیگر به پاکستان در این شرایط حساس کووید

 .نفر رسیده است ۹۵و جان باختگان به  ۵٬۴۹۷شمار مبتالیان به کرونا در پاکستان به 

*********** 

 

 ی ناو آمریکایی روزولتکرونا؛ اولین مرگ در میان نیروها

1. 14/4/2020 

2. Bbc farsi 

  

گوید یک ملوان از کارکنان ناو هواپیمابر روزولت بر اثر ابتال به ویروس کرونا جانش را از دست داده نیروی دریایی آمریکا می

 .است

درباره شیوع ویروس  ناو هواپیمابر روزولت همان ناوی است که در روزهای گذشته خبرساز بود و ناخدای آن به دلیل هشدار

  .کرونا در این ناو برکنار شد

  .اندنیروی این ناو مبتال به کرونا تشخیص داده شده ۵۰۰۰نفر از نزدیک  ۵۸۰بیش از 
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است. قبل از این هم ( ۱۹-خدمت آمریکا بر اثر ابتال به ویروس کرونا )کووید به این اولین مورد از مرگ نیروهای نظامی مشغول

 .خدمت نبودبه نیروهای نظامی آمریکا بر اثر کرونا جانش را از دست داده بود ولی او مشغول یکی دیگر از 

  

یروی دریایی آمریکا هشدار ای به سران نای که در ساحل جزیره گوام پهلو گرفته، در نامهناخدا برت کروژر، ناخدای این ناو هسته

 .داده بود که ویروس کرونا در حال شیوع دراین ناو است و خواستار قرنطینه نیروهایش و درمان مبتالشدگان در خشکی شده بود

این درخواست برآورده شد ولی توماس مادلی، سرپرست وقت سازمان نیروی دریایی آمریکا )که یک مقام غیرنظامی است(، ناخدا 

 .ودش هم مبتال به کرونا شده بود، از سمتش برکنار کردرا که خ

 .دادهایی منتشر شد از بدرقه پر احساس و پر ستایش برای ناخدا که او را در حال پیاده شدن از ناو نشان میبعد از آن فیلم

ای برکنارشده انتقاد کرد، تندی از ناخد سرپرست سازمان نیروی دریایی خود به محل رفت، و در نطقی برای نیروهای این ناو به

 ."لوح که فرمانده چنین ناوی باشدنامه او را "خیانت به اعتماد" توصیف کرد و گفت این ناخدا "یا خیلی احمق بوده، یا خیلی ساده

 .چنین از خدمه ناو هم که در بدرقه ناخدای برکنارشده، او را تشویق کرده بودند، انتقاد کرداو هم

زنی گیری خود او منجر شد. بعد از آن برخی گمانهها درز کرد و به کنارهسازمان نیروی دریایی به رسانه های سرپرستنوار حرف

 .اش برگردداند که احتمال دارد ناخدای برکنارشده، بعد از بهبودی به سمت قبلیکرده

********** 

 

 پوتین از احتمال کاربرد ارتش در مقابله با ویروس کرونا خبر داد

 14/4/2020 

https://twitter.com/HadiNili/status/1249722301555380224
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 پوتین خواستار به کارگیری از تجربیات کشورهای اروپایی در به کارگیری ارتش در برابر ویروس کرونا شد 

در پی افزایش تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در روسیه، والدمیر پوتین، رییس جمهوری این کشور از به کارگیری ظرفیت 

 .تهای ارتش برای مقابله این همه گیری خبر داده اس

  .آقای پوتین که برای وزرای دولت صحبت می کرد، تاکید کرد که از همه توانمندی های ارتش باید استفاده شود

ساعت گذشته، اعالم کردند تعداد مبتالیان به  ۲۴بیمار جدید طی  ۲۵۵۸این در حالی است که منابع بهداشتی روسیه با شناسایی 

 .یده استنفر رس ۱۸۳۲۸ویروس کرونا در این کشور به 

 .نفر است که بسیار کمتر از بیشتر کشورهایی اروپایی است ۱۴۸رقم رسمی قربانیان ویروس کرونا در روسیه 

 ۱۱۸هزار نفر به ویروس کرونا در سراسر جهان و درگذشت بیشتر از  ۹۰۰تازه ترین آمار بیانگر ابتالی بیشتر از یک میلیون و 

 .هزار نفر است

شاهد این هستیم که شرایط به صورت روزانه تغییر می کند و  ماس ویدویی صحبت می کرد، گفت:آقای پوتین که از طریق ت

 .متاسفانه بهتر هم نمی شود

به گفته آقای پوتین، تدابیر صورت گرفته در روزهای آینده برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا در روسیه اهمیت حیاتی خواهد 

 .داشت

تجربه بعضی از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا در به کارگیری ارتش برای مقابله با شیوع این بیماری آقای پوتین با اشاره به 

 .باید از این تجربه بهره ببریم ... در صورت نیاز از توانایی های وزارت دفاع روسیه باید استفاده شود گفت:

روس کروناست و اوضاع در این کشور رو به وخامت کارشناسان هشدار می دهند که روسیه در مراحل نخستین همه گیری وی

 .است

 .بیشتر مبتالیان شناسایی شده در روسیه ساکن مسکو هستند

 .مقام های محلی در مسکو با اعالم منع تردد، از یک سیستم الکترونیک برای صدور مجوز خروج از خانه بهره گرفته اند

 .م های دولتی می گویند از ساز و کار هدف حمالت اینترنتی قرار گرفته استگزارش ها بیانگر ایراد فنی این سیستم است ولی مقا

*********** 

 

 رسید  ۶۶۵کروناویروس در افغانستان؛ شمار مبتالیان به 

  ۱۳۹۹, ۲۵حمل 

Voa dari 
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 .دادساعت گذشته در شش والیت این کشور خبر  ۲۴واقعه مثبت جدید کروناویروس در  ۵۸وزارت صحت افغانستان از 

حمل( به خبرنگاران گفت که در حال حاضر شمار  ۲۵اپریل ) ۱۳وحیدهللا مایار، مشاور و سخنگوی این وزارت روز دوشنبه 

 .رسیده است ۶۶۵واقعات مثبت کروناویروس در افغانستان به 

نیمروز، سه واقعه در تخار و واقعه در کابل، هفت واقعه در هلمند، شش واقعه در  ۱۳واقعه در قندهار،  ۲۸آقای مایار افزود که 

 .یک واقعه دیگر در والیت قندز به ثبت رسیده است

ساعت دو فرد مبتال به این ویروس به شمول یک داکتر شفاخانۀ صحت طفل در کابل جان  ۲۴آقای مایار همچنان افزود که در 

 .رسید ۲۱نستان به باخته است که با این حساب، شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از کروناویروس در افغا

آقای مایار گفت که شمار واقعات کروناویروس در این کشور رو به افزایش است و از شهروندان افغانستان خواست که باید به 

 .های وزارت صحت توجه کرده و از تردد بیشتر در شهرها جلوگیری کنندتوصیه

 .یاب شده اندبه کروناویروس صحتفرد مبتال  ۳۸بر اساس معلومات وزارت صحت افغانستان تا اکنون 

های کابل، هرات، ننگرهار، قندهار و بلخ سخنگوی این وزارت تاکید کرد که تا اکنون پنچ مرکز تشخیص کروناویروس در والیت

 .گیرندها نمونۀ مشکوک در این مراکز مورد آزمایش قرار میایجاد شده است که روزانه ده

  .را با افغانستان کمک کرده است ۱۹های تشخص کوویدسازمان جهانی صحت به تازگی بستهاو افزود که امارات متحدۀ عرب و 

 .نخست در شهر ووهان، مرکز والیت هوبی چین شایع شد ۲۰۱۹کروناویروس در دسمبر 

قلمرو  کشور و ۱۸۵حمل( در  ۲۵اپریل ) ۱۳بر اساس معلومات پوهنتون جانس هاپکنز ایاالت متحده این ویروس تا روز دوشنبه 

 .هزار نفر دیگر به آن مبتال شده اند ۸۵۹نفر را گرفته و بیش از یک میلیون و  ۱۱۴۹۷۹جهان، جان 

********* 

 

 ها  ییکایترامپ قاتل آمر ییکرونا یایماف

  23:18 - 1399فروردین  25دوشنبه  

 

 یقربان زین ییکایاز مسئوالن آمر یا، شمارکرون ریگهمه روسیابتال به و لیبه دل کایبا جان باختن هزاران تن در آمر همزمان

 . شوندیم روسیو نیعملکرد سوء دولت واشنگتن در تعامل با ا

 

 کشکول -العالم
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دولت "دونالد ترامپ"  دیجد یقربان کایدر آمر یعفون یهایماریمتخصص ب نیتر" معروفیفاوچ یدکتر "آنتون رسدینظر م به

 یفوچ ینامزد سابق کنگره که در آن نوشته: "زمان استعفا یترییتو امیرامپ امروز پکشور باشد؛ چرا که ت نیا یجمهورسیرئ

 کرده است. تییتویاست"، ر دهیرس

 

 وعیمهار ش یبرا هاتیمحدود کایاست که گفته اگر آمر یاظهارات و لیبه دل یاز دکتر فاوچ هایافراطخشم ترامپ و راست لیدل

 .میاز افراد را از مرگ نجات ده یاریبس میانستتویم کردیکرونا را زودتر اتخاذ م

 یدارو یترامپ درباره بحران کرونا و اثربخش یاظهارات خود، سخنان و ادعاها شتریدر ب یمشهور است که دکتر فاوچ کامال

 یو برخ شدیم استفاده ایدرمان ماالر یبرا شتریدارو پ نیکرونا را رد کرده است. ا روسیمبارزه با و ی" برانیکلروک یدروکسی"ه

 یشمار یسالمت تیشان را از دست داده و وضعاز آنها جان یاند و شمارن دارو را مصرف کردهیترامپ، ا هیبه توص هاییکایآمر

 شده است. میوخ زین

طرح  یه جاب زیاست. دونالد ترامپ در گذشته ن دهیچ یدکتر فاوچ یبرا یااند که نقشهکرده دیترامپ تأک یرعادیبه رفتار غ انیآشنا

 یزنگمانه نینوشته به ا نیا تییتویکرده است. ر تییتویخود را ر یرقبا ایو  یمقامات دولت یانتقاد یهاتینظرات خود توئ میمستق

 و احتمال دارد او را برکنار کند. دهیرس انیبه پا یدامن زده است که صبر ترامپ در مورد دکتر فاوچ

را متوجه  یهر اتفاق تیکرونا ظاهر شده است؛ او مسئول روسیو وعیبحران ش هیته در ساماه گذش یترامپ ط ینیچننیا کردیرو

 ی"تئودور رزورولت" خواستار کمک برا مابریترامپ بعد از آنکه ژنرال "برت کروزر" فرمانده ناو هواپ رایز کند؛یم گرانید

" ی"توماس مادل زیاتفاق ن نیاج کرد، دو روز بعد از اآنها شد، اخر نیکرونا در ب وعیش لیبه دل -نفر 500 -ناو نینجات خدمه ا

ناو  ییکایاز سربازان و تفنگداران آمر یتعداد یکرونا و ابتال روسیگرفتن خطر و دهیبه بهانه ناد زین ییایدر یرویموقت ن ریوز

کشور  نیا یات انسانبازرس کل وزارت بهداشت و خدم یترییتو یامیاز سمتش برکنار شد. ترامپ در پ« روز ولت» مابریهواپ

متحده به باد انتقاد گرفت و او را متهم  االتیا یهامارستانیدر ب یدرباره کمبود امکانات بهداشت یبه خاطر گزارش گریرا بار د

 " آماده کرده است.یاسیس ییهازهیبا انگ یجعل یکرد که "گزارش

را برکنار کرد؛  ی" بازرس کل سازمان اطالعات مرکزوننسیاتک کلیبا کرونا، "ما هاییکایشدن آمر ریاز درگ نیهمچن ترامپ

 کایفشار آوردن به کرونا جهت مداخله در انتخابات آمر یاستفاده ترامپ از قدرتش برادرباره سوء یاز گزارش نسونیچرا که اتک

 کرده است. تی" حمادنی"جو با هیعل

کرده و در آنجا مرگ و  یاز کشورها لشکرکش یاری" به بسییکایآمر یبا شعار "گسترش دموکراس کایاست که آمر نیا زیآمفاجعه

 یهاییاز رسوا یطوالن یمانند ترامپ، که فهرست یکه از دل آن شخص ،یایو هرج و مرج گسترش داده است؛ دموکراس یرانیو

 است. دهآم رونیدارد، ب یو مال یاخالق ،یاسیس

*********** 

 

 :نیچ ونیزیتلو

  شودیمانع از مهار کرونا در جهان م انریا هیعل کایآمر یهامیتحر

  22:33 - 1399فروردین  25دوشنبه  

 



400 
 

بر مقابله تهران با  یجد یمنف راتیتاث جادیعالوه بر ا رانیا هیعل کایآمر یهامیکرد که تحر دیتاک یدر گزارش ینیرسانه چ کی

 . شودیجهان م و مهار کرونا در یریشگیپ یبرا یجهان یهایهمکار یریگکرونا مانع از شکل

 

 رانیا - العالم

مانع از ارسال  کایآمر یهامیتحر»نوشت:  ترییدر تو شیپ یچند کایآمر یدر مجلس سنا کتیکنت التیسناتور ا «یمورف سیکر»

 «شده است. گناهیجان باختن افراد ب جهیو در نت رانیبه ا یپزشک یهامحموله

کرونا  وعیپس از ش ست؛ین زیوجه غلوآم چیگفته به ه نیا»گفت:  ییکایسناتور آمرگفته  نیرا اشاره به ا یدر گزارش نیچ ونیزیتلو

 زیامر ن نیلغو نخواهد شد و هم رانیا هیعل کایآمر یهامیبارها اعالم کرد که تحر کایخارجه آمر ریپومپئو وز کیدر جهان، ما

 «کرد. ترمیوخ رانیکرونا را در ا وعیش تیوضع

خود افزود. به  یها میرا به فهرست تحر یرانینهاد ا 5شهروند و  15نام  کایآمر یزارت خزانه دارو ینترنتیا گاهیمارس پا 26

 یدالر اردیلیم 5 یوام اضطرار افتیدر یقصد دارد جلو نیهمچن کایآمر ل،یآور 7ژورنال در روز  تیگزارش روزنامه وال استر

 رانیاست به ا لیما کایگفت آمر لیآور 8ک آنجاست که پمپئو روز . مضحردیبگ زیپول را ن یالمللنیاز صندوق ب رانیا یدرخواست

 را رد کرده است. کایآمر شنهادیپ رانیکمک کند اما ا

فشار  وستهیپ کایدر دوران مهم مبارزه با کروناست، آمر رانیکه ا یطیدر شرا» در ادامه گزارش خود اعالم کرد: نیچ ونیزیتلو

مدام  زند،یکه در چاه افتاده باشد م یکه سنگ بر سر فرد یو مثل کس دهدیم شیشور را افزاک نیا هیخود عل جانبهکی یهامیتحر

 یریگبا کرونا مانع از شکل رانیبر مقابله ا یجد یمنف راتیتاث جادیعالوه بر ا کایاقدامات آمر نیکند. ایاضافه م رانیبر مشکالت ا

 «.شودین مو مهار کرونا در جها یریشگیپ یبرا یجهان یهایهمکار

و  شودیم یپزشک یهاگروه تیمانع از فعال هامیکرد که تحر دیارشد امور حقوق بشر سازمان ملل تاک یایساریباچلت، کم شلیم

خارجه  ریوز تیآلبرا نیاز جمله مادل ییکایو آمر ییمقام سابق اروپا 24 ش،یپ ی. چنداندازدیمردم سراسر جهان را به خطر م

 دیشد یهامیمشترک اعالم کردند که تحر هیانیب کیبهداشت با انتشار  یکل سابق سازمان جهان ریم بروندتلند مدو هارل کایسابق آمر

گذاشته و کاهش هدفمند  یمنف ریکرونا تاث روسیمقابله با و یکشور برا نیبر تالش نظام بهداشت و درمان ا رانیا هیعل کایآمر

کمک  زیجهان ن گریاروپا و مناطق د کا،یو سالمت مردم آمر یتیامن عبه حفظ منافنه تنها مطابق با اخالق است بلکه  هامیتحر

 .کندیم

 

 .شودیم کایآمر شتریب ییگرفتار کرده که به طور روزافزون موجب به آبرو یخود را در دام شنهادیپ نیا رفتنیپامپئو با نپذ اما

 چیتا به حال، هرگز ه رانیا هیعل یاقتصاد یهامیتحر نیدتریدش یاز برجام و اجرا کجانبهیاز زمان خروج  کایآمر یکنون دولت

 هیکرونا در جهان، پامپئو همچنان بر پا وعیدوران ش نیارائه نکرده است. در ا رانیا گناهیبه مردم ب یادوستانهکمک انسان

 .زندیسر باز م هامیحراز کاهش ت یاسیس یهایحسابگر

از جمله انگلستان،  کایآمر یهامانیپخاطر نشان کرد که هم یبا انتشار مقاله ا شیپ یندچ« ژورنال تیوال استر»روزنامه  تیسا

 یکرونا را فرصت وعیپامپئو ش کیرسد که ما یاند اما به نظر مدعوت کرده رانیا هیخود عل یهامیتحر لیرا به تسه کایدولت آمر

 .اندازدیرا به خطر ب گناهیاز مردم ب یاریجان بس تواندیکه م داندیم ییهامیشدت تحر شیافزا یبرا

دانند و از آن  یم« فرصت» کیخود  یرا برا روسیو ییکایآمر بازاناستیاز س ینوشت که گروه زین مزیتا ورکیوین روزنامه

 .کنندیم ادیآن  یسرنگون یحت ایبه سازش و  رانیوادار کردن حکومت ا یبه عنوان دو کوه بزرگ برا میبه همراه تحر

آنان  یرا برا روسیو نیکشورها ا یبعض هیعل کایآمر انهیالجویاست یهامیهاست اما تحرهمه انسان یبزرگ برا یبال کی کرونا

 کرده است. لیتبد یبحران انسان کیبه 

ا در مقابله با کرون یرا برا ییهاکمک کایپامپئو بارها اعالم کرده است که دولت آمر» گزارش خود گفت: انیدر پا نیچ ونیزیتلو

 یهامیتحر وستهیکردن پ شتریها عمل نکرده بلکه بوعده نیاز ا کی چیاما تاکنون نه تنها به ه دهدیمردم جهان قرار م اریاخت

 یریشگیپ یبرا یجهان یهایهمکار بیتخر یتنها در پ کایآمر استبازانیگروه از س نیکشورش باعث شده که مردم جهان بفهمند که ا

 «و ظالمانه خود هستند. یاستبداد یهااستیس یاجراکرونا و  وعیو مهار ش

 فارس

*********** 
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 مبتال به کرونا هستند  کایدر آمر یاری: پزشکان و پرستاران بسسرچیگلوبال ر

  18:42 - 1399فروردین  25دوشنبه  

 

 یبرا یکاف یمحافظت زاتیتجهنبود  شوند؛یکرونا مبتال م روسیبه و کایدر آمر یکادر پزشک ریپزشکان، پرستاران و سا روزانه

 کروناست.  ریگهمه روسیو نیآنان به ا یابتال یافراد عامل اصل نیا

 

 کایآمر - العالم

 ییکایآمر یهامارستانیب یدر کادر درمان انیمنتشر کرد، به تعداد مبتال نیفرورد ۲۳که روز  یادداشتیدر  «سرچیر گلوبال»

 پرداخت.

کرونا قرار  روسیدر خط مقدم مبارزه با و کایدر آمر یکادر پزشک ریشکان، پرستاران و سانوشت، پز یلیتحل-یوبگاه خبر نیا

 نیا یهامارستانیب یدر کادر درمان گرید اریاند و افراد بسکرونا آلوده شده روسیبه و ییکایدارند. هزاران پزشک و پرستار آمر

 ند.در معرض خطر هست یمحافظت شخص زاتینبود تجه لیبه دل زیکشور ن

معالجه  یهفته گذشته، برا نکهیبا اشاره به ا ادداشتی نیا سندهیو نو «سرچیگلوبال ر»مرکز  ییکای، محقق آمر«لندمن استفان»

کادر  نکهیمراجعه کرده بود مشاهده کرد که با وجود ا کایآمر ینویلیا التیدر ا رتبهیعال مارستانیب کیمزمن خود به  یماریب

به صورت  N95ماسک  یکس چیاند، اما هبه دست کرده یجراح یهاصورت دارند و دستکش رسک بما مارستانیب نیا یدرمان

 ندارد.

 کندیاز افراد محافظت م هایشکل در برابر آلودگ نیمخصوص، به بهتر یهابهتر از لباس یماسک که حت نیدر ادامه نوشت ا یو

ترامپ،  میرژ رایدر پاسخ نوشت، ز یباشد؟ و کایدر آمر هاارستانمیب ریسا ای مارستانیب نیا یبر صورت کادر درمان دیچرا نبا

 .کندینم نیتأم یمحافظت شخص زاتیتجه هاالتیا یبرا کا،یآمر یمل کیاستراتژ رهیاز ذخ

ارسال کرده، اما طبق گفته  لیارتش اسرائ یبرا یماسک جراح ونیلیم کیحدود  کایاست که وزارت جنگ آمر یدر حال نیا

خود ماسک بسازند.  یبرا« پارچه کتان ایلحاف  یهاپارچه»گفته شده که از  هاییکایبه آمر «یماریب یریشگیو پ مرکز کنترل»

ماسک بسازند  توانندیم زین «شرتیت کیپارچه  یهابا جمع کردن گوشه»کرده که  ییرا راهنما کایمردم آمر نیمرکز همچن نیا

 حل، کارآمد است.راه نیو ا

به مهارت  ازیکار ن نیا آلدهیبه طور ا ست،یاکثر مردم ساده ن یر ادامه نوشت دستورالعمل ساخت ماسک براد سرچیر گلوبال

 مناسب باشد. اریبس هایمحافظت از آلودگ یدارد تا برا یاطیخ

خدمات از وزارت بهداشت و  دیسند جد کیگفت:  «کایآمر ندگانینظارت و اصالح مجلس نما تهیکم» سیرئ ،«یمالون نیکارول»

کرده  عیرا توز یمهم پزشک زاتیو تجه یمحافظت شخص زاتیاز تجه یکه دولت فدرال فقط بخش دهدینشان م کایآمر یانسان

 و مبرم به آنان دارند. یفور ازین کایدر آمر ینو مراکز درما هامارستانیکه ب یزاتیاست؛ تجه

جستجو کنند و  ابیکم زاتیتجه نیا یآزاد را برا اند تا بازارمانده یباق کایآمر یمحل یهاتهیو کم هاالتیتنها ا»گفت:  «یمالون»

 یدفاع دیقانون تول اراتینبرد آزاد و پرآشوب رقابت کنند. ترامپ نتوانست از اخت کیفدرال در  یهاو با نهاد گریکدیبا  نیهمچن

 «انجام دهد. ینواقص اقدام نیرفع ا یابر دیمهم استفاده کند. او اکنون با زاتیتجه عیتوز تیریو مد هیته یبرا کایآمر

 میو ن 3درصد از  کیکه کمتر از  دهدینشان م نیهمچن کایآمر یوزارت بهداشت و خدمات انسان دیسند جد»در ادامه گفت:  یو

از شهر  ریغ البته به ،ییکایشهردار آمر ۲۱۳ نکهیرغم ااند. بهشده عیسخت توز یهایماریب وعیماسک الزم در زمان ش اردیلیم

ها از دستگاه نیاز ا ۹۱۰هزار و  ۷دارند، تنها  ازیهزار دستگاه تنفس ن ۱۳۹کرده بودند که  ردبرآو اتل،یو س کاگویش ورک،یوین

 «شد. عیخارج و توز کایآمر یانبار مل

که  سپر صورت، لباس و دستکش ،یصورت و جراح یها، ماسکN95 یتنفس یهادرصد از دستگاه ۹۰ها، حدود گزارش طبق

 فدرال اختصاص دارند. یروهایاند به نمانده یکه باق یمحافظت شخص زاتیاند و تجهشده هیفدرال انبار کرده بودند، تخل یهانهاد

مانند  یتنفس یمسر یماریب کیکه  دانستینشان داد پنتاگون م ۲۰۱۷سال  لیدر اوا یگزارش یچرا وقت سرچ،ینوشته گلوبال ر به

 یهاپرسنل مراقبت یبرا یکاف یمحافظت شخص زاتیاز تجه کایآمر یمل ریکند، ذخا دایپ وعیشود و ش ردایپد تواندیکرونا م

 تیریآنچه اکنون اتفاق افتاده آماده شوند؟ چرا سازمان مد یترامپ نتوانستند برا میپر نشد؟ چرا مقامات رژ کایو مردم آمر یبهداشت

 مقابله کند؟ یبحران کنون نکرد تا با دایپ یآمادگ شیها پبحران فدرال سال



402 
 

که به  یکسان»گفت:  داندینم چیکه در مورد بهداشت و سالمت ه« پنس کیما»در ادامه نوشت، ماه گذشته  یقاتیمرکز تحق نیا

به محل کار خود  ترعیبا استفاده از ماسک، سر توانندینشود م انیدر آنان نما یاند اگر عالئمشده کیافراد مبتال به کرونا نزد

 «ازگردند.ب

 نیا»خواند و افزود: « کشنده یاهیتوص»ترامپ را  رهنمود نیا ،«نترنشنالیاکسس هلث ا» شکدهیاند سیرئ ،«نیهاسلت امیلیو»

 شنهادیپ نی. ادیانجام ده دیاست که با یکار نیا د،یرا گسترش ده یماریب نیا واروانهید دیخواهیبد است. اگر م یلیخ شنهاد،یپ

 «است. یوانگید

 نیبه ترامپ ا کیآدم چاپلوس نزد کی نکهینگفته است، مگر ا نگونهیهرگز به آنها ا یکارشناس بهداشت چیه»در ادامه گفت:  یو

 «کرده است. دایکار پ نیانجام ا یبرا یترامپ راه خوب د،یرا بکش ییکایصدها و هزاران آمر دیخواهیکار را انجام داده باشد. اگر م

 ترسدیاو م رایبچرخد؛ ز عتریچه سرهر کایچرخ اقتصاد آمر خواهدیخاطر نشان کرد که ترامپ م داشتادی نیدر ا سرچیر گلوبال

 .ابدیادامه  یکاریبدتر شود و روند ب یاقتصاد طیشرا

به » یکارکنان درمان ریاز پزشکان، پرستاران و سا یاریدر اواخر ماه مارس، تعداد بس «نیالهلث» تیسا گزارش وب براساس

در گزارش خود نوشت:  تیوب سا نیا« هستند. نهیاند و در قرنطشده ماریب« اندکرونا قرار گرفته روسیدر معرض و نکهیا لیدل

 «قرار دارند. یماریب نیدر معرض ا کایدر آمر یشتریب یدرمان یهااقبتروزانه کارکنان مر رسدیبه نظر م»

 یکرونا بر سالمت روان یماریگزارش داد که ترس از ابتال به ب( نیفرورد 15) لیروانپزشک در سوم آور کی، «گلد کایجس»

افراد، آنها به  نیظاهر آرام ا ریکه ز دانمیمن م»باره گفت:  نیدر ا یگذاشته است. و ریتأث کایآمر یدرمان یهاکارکنان مراقبت

باعث ترس و اضطراب  یمحافظت زاتیکه کمبود تجه ترسمی. من مترسندیمضطرب هستند و م هااند، آنخود را نگه داشته یسخت

 «کارکنان شده باشد. نیا

را  یاخالق بیو اجبار و آس انتیمانند خ یتجربه کلمات نیا فیتوص یبرا یدرمان یهااز کارکنان مراقبت یبرخ»گلد افزود:  خانم

آماده  ریگهمه یماریب نیا یاصالً برا آنها کند،یم انتیکارکنان خ نیبه ا کایو دولت آمر ینظام درمان ان،ی. کارفرمابرندیبه کار م

 «اند.نبوده

رقم ممکن است هزاران مورد  نیاند، اما ابه کرونا مبتال شده کایدر آمر یدرمان یهاکه چه تعداد از کارکنان مراقبت ستین مشخص

 باشد.

 تیوضع کا،یدر آمر «یماریب یریشگیمرکز کنترل و پ»و  هاالتیا «پورتیو ورلد ر وزی.اس نوی» یلیتحل -ینوشته مجله خبر به

 یرویهزاران ن دیحال شا نیبا ا»مجله نوشت:  نی. اکندینم یریگیاند را پکه به کرونا مبتال شده یدرمان یهاکارکنان مراقبت

 «موارد کشنده است. یدارد و در برخ دیو شد یآنان عالئم عاد یماریباشند و ب مبتال شده روسیو نیبه ا کایدر آمر یدرمان

 التیدرصد در ا ستیاوکالهما، حدود ب التیدرصد در ا ۱۰.۶ ا،یلوانیپنس التیدر ا یدرصد از پرسنل درمان ۴/۴ها، گزارش طبق

 اند.کرونا مبتال شده روسیبه و لندیرود آ التیدر ا یچهارم پرسنل پزشک کیاوکالهما و حدود 

از چهل درصد مورد مبتال  شیب یبا آمار کل ورکیویاند. نکرده انیتالآمار مب یآوراقدام به جمع یبه تازگ ز،ین هاالتیاز ا یبرخ

 .ستیاند در دسترس نمبتال شده روسیو نیکه به ا یاطالعات در مورد تعداد کارکنان درمان دیگویبه کرونا م

جنگ و ارائه کمک  جادیا ،یاقدامات نظام یبرا یمنابع کامالً نامحدود فدرال یکه دارا کاینوشت، در آمر انیدر پا سرچیر گلوبال

قرار  تیدر اولو دیبا ازمندانین نیا ابد،ییم شیکشور افزا نیدر ا ازمندانیکه تعداد ن یدر زمان کاستیآمر یبه مردم عاد یمال

 .رندیگ

 فارس

*********** 

 

 کرونا جان نزدیکترین دوست ترامپ را گرفت

 فت لینک کوتاهدریا (13.04.2020 16:36اخرین تجدید 16:35 13.04.2020)

 

 شیوع گسترده ویروس کرونا در آمریکا جان دوست نزدیک دونالد ترامپ را هم گرفت
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داران بزرگ شهر نیویورک که از دوستان نزدیک دونالد از سرمایه« استنلی چرا» C.N.N به گزارش اسپوتنیک، به نقل از 

ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست داد. او یکی از   COVID-19رفت در اثر ابتال به بیماری نیز به شمار می ترامپ

 شد.بزرگترین حامیان مالی ستادهای انتخاباتی جمهوریخواهان به ویژه ترامپ محسوب می

هزار دالر به ستاد انتخاباتی ترامپ کمک کرده بود. پیش از این  4.2از معروف نیویورکی مجموعاً ساختمان س« استنلی چرا»

مارچ خبر داده بود. ماه گذشته ترامپ دوستی  24روزنامه نیویورک پست از بستری شدن وی به علت ابتال به ویروس کرونا در 

ا است و به کما رفته است و حاال مشخص می شود که ترامپ را توصیف کرده بود که در حال مبارزه با "شرارت" ویروس کرون

 صحبت کرده است.« چرا»در مورد 

********* 

 

 کندسنای آمریکا نقش چین و سازمان بهداشت جهانی را در شیوع کرونا بررسی می

 دریافت لینک کوتاه15:40 14.04.2020

تحقیق درباره ظهور و انتشار ویروس کرونا در آمریکا با  کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنای آمریکا از قصد خود برای

 .محوریت نقش چین و سازمان بهداشت جهانی در این امر خبر داد

گفت که او و  «  Politico» رئیس این کمیته امروز)سه شنبه( در گفتگو با « ران جانسون»به گزارش اسپوتنیک، به نقل از 

و تدابیر اتخاذ شده برای پاسخ به این بیماری واگیر  کروناصوص ظهور و شیوع ویروس همکارانش در نظر دارند تحقیقی را در خ

 دار جهانی در داخل و خارج آمریکا انجام دهند.

ن تحقیق در درجه اول، دالیل ظهور این ویروس تاج دار در چین خواهد بود و اینکه آیا تالش های پکن وی اظهار کرد: محور ای

 ز شیوع آن کافی بوده است یا خیر؟و سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری ا

ریق یک حیوان به این سناتور آمریکایی افزود: در این تحقیق بررسی خواهد شد که همه چیز از کجا آغاز شد؟ آیا ویروس از ط

انسان منتقل شده است؟ یا از آزمایشگاهی در چین به بیرون درز کرده است؛ جایی که به عنوان مثال داروهایی برای انواع دیگر 

 ویروس های تاج دار ساحته می شود .

فی کاری اطالعات درباره جانسون با اشاره به اینکه در این تحقیق باید بررسی کنیم که آیا سازمان بهداشت جهانی در زمینه مخ

ظهور ویروس کرونا نیز نقشی داشته است یا خیر، افزود: قرار است در این تحقیق دالیل کمبود تجهیزات و داروهای مبارزه با 

 این ویروس در آمریکا و عدم تولید داروهای الزم برای مبارزه با آن بررسی شود.

 شیوع ویروس کروناده با انتقاد شدید از سازمان جهانی بهداشت در مبارزه با پیش ازاین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متح

 کند.المللی را قطع میهای مالی این کشور به این نهاد بینتهدید کرد کمک

ها فرصت هشدار و گفت آن آقای ترامپ در نشست خبری روزانه کاخ سفید سازمان جهانی بهداشت را به همسویی با چین متهم کرد

 درباره خطر شیوع ویروس کرونا به جامعه جهانی را از دست دادند.

کشور در سراسر جهان سرایت  225از شهر ووهان چین آغاز شد تا کنون به بیش از  2019شیوع ویروس کرونا در دسامبر سال 

 ان به موقع در مورد این ویروس هشدار داده شد.نموده است. مقامات چینی بارها خاطرنشان كردند كه به همه کشورهای جه

میلیون نفر رسیده است و این بیماری واگیر تاکنون بیش از  2شمار مبتالیان به ویروس کرونا در جهان به مرز  در حال حاضر

 هزار قربانی بر جای گذاشته است.119

********* 
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درباره مقابله با  3+10آوریل در نشست ویژه رهبران گروه  14فروردین/  26ی که چیانگ نخست وزیر چین روز سه شنبه ل

میلیون لباس محافظ و تجهیزات  10میلیون ماسک و  100کروناویروس گفت: پکن مایل است با اهدا و همچنین از راه تجاری، 

آن قرار دهد. همچنین، پیشنهاد می شود تا از نقش مکمل لوازم و تجهیزات  پزشکی مورد نیاز فوری در اختیار کشورهای آسه

پزشکی و زنجیره صنعت برای مقابله بهتر با حوادث اضطراری استفاده شود. پکن از ایجاد یک صندوق ویژه مقابله با کروناویروس 

  .پشتیبانی الزم ارائه می کند 3+10کاری آسه آن و صندوق هم -از سوی آسه آن پشتیبانی کرده و از طریق صندوق همکاری چین

و ارتقای راندمان  3+10لی که چیانگ افزود، کشورش همچنین برای ایجاد مرکز ذخیره لوازم و تجهیزات پزشکی اضطراری 

واکنش و تقویت امنیت مواد و تجهیزات پیشنهاد داده است. وی طرف های مربوط را به پشتیبانی از ایفای نقش رهبری سازمان 

بهداشت جهانی در پیشگیری و مهار ویروس در سراسر جهان و دفاع مشترک از امنیت بهداشت عمومی منطقه و سراسر جهان 

 .دعوت کرد

*********** 

 

 وانگ یی: بیماری همه گیر آزمایشی بزرگ برای الگوی حاکمیت و توانایی های کشورهاست
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رودریگز وزیر امور آوریل، بنابه دعوت با برونو  13فروردین/ 25وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین، 

  .خارجه كوبا تلفنی صحبت کرد

وانگ یی گفت که در مواجهه با چالش های شدید اپیدمی، حزب و دولت کوبا مردم را در پشت سر گذاشتن مشکالت رهبری کرده 

ده و پشتیبانی و در پیشگیری و کنترل بیماری همه گیر تالش و اقدامات موثر انجام داده است. چین با کوبا صادقانه همدردی کر

قاطع خود را اعالم می کند. ما با مشکالت رو به روی کوبا کامال آشنا هستیم و اولین محموله کمکی را به کوبا فرستاده ایم و 

  .حاضریم با توجه به نیازها، پشتیبانی و کمک بیشتری ارایه دهیم

انایی های حاکمیت کشورهای مختلف است. با وانگ یی گفت که بیماری همه گیر آزمایشی بزرگ برای الگوی حاکمیت و تو

رهبری محکم شی جینگ پینگ، مردم کشور برتری های خود را بسیج و به کار گرفتند که نه تنها سالمتی و ایمنی داخلی مورد 

 محافظت قرار گرفت، بلکه سهم مهمی در مبارزه با همه گیری دنیا 

بلکه مردم را متحدتر و قوی تر ساخت و سبب اطمینان بیشتر در مسیر ادا شده است. بیماری همه گیر چین را نابود نکرد، 

  .سوسیالیسم با ویژگی چین شد. اطمینان داریم که کوبا نیز متحد شده و در نهایت بر این بیماری همه گیر پیروز خواهد شد

حسین می کند و همکاری فعال چین رودریگز اظهار داشت: کوبا دستاوردهای مهم چین در مبارزه با بیماری همه گیر را بسیار ت

با جامعه بین المللی در مبارزه با بیماری همه گیر و ایفای نقش مهم را مورد ستایش قرار داده و از این که به موقع در زمینه 

  .پیشگیری و کنترل همه گیر از کشورش پشتیبانی و کمک رسانی کرده، قدردانی می کند

گیری بین المللی جدی تر شده است، امیدواریم که چین بتواند به کمک به کوبا ادامه دهد.  وی افزود: در حال حاضر، وضعیت همه

ما نیز مایلیم با استفاده از شصتمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک، به عنوان فرصتی برای تقویت همکاری همه جانبه با پکن 

 .سازهای امور بین الملل نقش سازنده ایفا کنیمو همکاری مشترک در ساخت و همکاری در جهت ساخت سوسیالیسم 

********* 

 

 دروغ های سیاستبازان آمریکایی نمی تواند سه اشتباه خود در مقابله با کروناویروس را پنهان کنند
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همراه با افزایش مبتالیان و مرگ و میر در آمریکا در اثر کروناویروس جدید، حمالت سیاستبازان آمریکایی علیه چین و مقصر 

ست. از وزیر امور خارجه تا مشاور تجاری کاخ سفید و سناتو، آنان یکی پس از دیگری دانستن چین بیش از پیش تشدید یافته ا

واحد صحنه شده و دست به دروغ گویی پرداختند که می گویند، ویروس از چین شروع شده و چین را به خاطر پنهان کردن 
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باید مسوولیت همه گیر شدن کیروناویروس  اطالعات مربوط به شیوع ویروس مورد انتقاد قرار داده و حتی اعالم کردند که چین

  .در سراسر جهان را برعهده بگیرد و قلیلی از سازمان ها را به در خواست خسارات از چین قانع کردند

 

حقیقت، حقیقت است. عملیات چین در مقابله با کروناویروس مورد ارزیابی برابر جامعه بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی 

ای تحت عنوان که یک هفته نامه علمی شناخته شده در سطح جهان است با انتشار مقاله« نیچر»رفته است. به ویژه، مجله قرار گ

به مدت سه روز متوالی به دلیل ربط دادن کروناویروس به شهر ووهان عذرخواهی «« دست از انگ زدن به بهانه کرونا بردارید»»

آمریکایی و سیاه نمایی آنان علیه چین را تکذیب کرد؛ این در حالی است که در این تفسیر  کرد و از لحاظ علمی حمالت سیاستبازان

نیز از قلیلی از سیاستبازان غربی انتقاد کرد که ربط دادن کورکورانه یک ویروس به یک کشور اقدامی غیر مسووالنه است و آنها 

  .باید فوراً دست از آن بردارند

علم نیاز دارد و دروغ گویی و حمله برای مقابله با ویروس فایده ندارد. پایگاه اینترنتی تفسیرهای  در حقیقت، غلبه بر ویروس به

روز یکشنبه خاطر نشان کرد، دولت آمریکا در حال اجرای راهبرد جدید انتخابات است  The Beast Daily خبری آمریکا به نام

دیدگاه به طور بارزی قصد آمریکا برای مقصر دانستن چین را افشا  و قصد دارد چین را مقصر همه گیر شدن بیماری بسازد. این

کرده است. ولی سیاستبازان آمریکایی با این دروغ ها نمی توانند جامعه بین الملی را فریب داده و اشتباهات خود را در مقابله با 

  .کروناویروس پنهان کنند

 کردن دو ماه برای مقابله با کروناویروس  اشتباه اول: نادانی و غرور، نادیده گرفتن، تعلل و تلف

خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا روز یکشنبه گزارش کرد که پنتاگون در ماه دسامبر از گزارش علنی چین در مورد یک نوع 

ت جدید از ویروس کرونا مطلع شد. دولت آمریکا در اوایل ماه ژانویه نیز اخبار مربوط به این ویروس را دریافت کرد و رابر

مارس تلفنی از دولت چین دریافت کرد که درباره شیوع کروناویروس به  3ردفیلد مدیر مرکز کنترل بر بیماری های آمریکا در 

ژانویه، الکس آذر وزیر بهداشت و خدمات عمومی آمریکا فرصت داشت به رهبران آمریکا در  18داد. ولی تا آمریکا هشدار می

کی از آن است که دولت آمریکا بارها قصت داشت تهدید ناشی از کروناویروس را کوچک این مورد گزارش دهد. گزارش ها حا

  .بشمارد و نه تنها به ذخیره نکردن لوازم پزشکی اقدام نکرد بلکه اطالعات دریافتی از چین را غیر قابل اعتماد دانست

 اشتباه دوم: رقابت حزبی و عدم توجه دولت به شیوع کروناویروس 

مز روز شبنه با انتشار گزارشی در مورد وضعیت مقابله دولت آمریکا با کروناویروس و نادیده گرفتن هشدارها توسط نیویورک تای

اند رهبران آمریکا پرداخت. در این مقاله آمده است، رهبران آمریکا در یک ماه گذشته توجه خود را به مسائل دیگر متمرکز کرده

نادیده گرفتند. در ماه فوریه، مشاوران ارشد رئیس جمهوری همواره یک سخن واحد را بر و هشدار مقامات ارشد دیگر نهادها را 

زبان راندند ولی هیچ گونه تدبیر مشخصی را در پیش نگرفتند و نیز هیچ گونه آمادگی برای مقابله با این بحران بهداشت عمومی 

آمریکا در اوایل شیوع ویروس به دلیل رقابت سیاسی نداشتند. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز روز یکشنبه گزارش داد که دولت 

  .داخلی، هشدارهای مربوط به کروناویروس را نادیده گرفت و توجه دولت ترامپ بیشتر بر استیضاح او بود

 المللی برای مقابله با کرونا های بینهای اشتباه آمریکا و آسیب های ناشی از مانع شدن از همکاریاشتباه سوم: اولویت

ای در روزنامه خاورمیانه گفت، ویروس مرز را نمی شناسد روس آدهانوم، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی اخیراً با انتشار مقالهتد

و مبارزه با ویروس به همبستگی و همکاری نیاز دارد و هیچ کشوری نباید خودخواهی نشان دهد. در صورت شیوع این ویروس 
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توانند خود را به تنهایی ایمن بدانند ولی اقدامات آمریکا چهره ان از جمله آمریکا نمیدر یک کشور، هیچ یک از کشورهای جه

المللی برای مقابله با کروناویروس آسیب های بینالمللی نشان داد؛ اقداماتی که نه تنها به همکاریزشت واشنگتن را به جامعه بین

  .را نیز بی اثر کرده استهای خود این کشور برای مقابله با ویروس زده بلکه تالش

در متن « نیچر»ها در خطر هستند. این مطالب بخشی از توضیحات مجله شناسد و همه انسانویروس هیچ مرز و نژادی نمی

عذرخواهی خود خطاب به چین است. اشتباه آمریکا در مقابله با کروناویروس نشان می دهد که تصمیم گیران واشنگتن هنوز به 

  .هاست و همین عامل اصلی شیوع شدید کروناویروس در آمریکا استاند که اولویت حفظ و نجات جان انسانبردهاین حقیقت پی ن

********* 

 

 دونالد ترامپ کمک به بودجه سازمان بهداشت جهانی را معلق کرد

 15/4/2020 

 

به بودجه سازمان بهداشت جهانی )دبلیو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید که به دولت دستور داده است کمک آمریکا 

 .اچ او( را معلق کند

 ".او گفت که سازمان بهداشت جهانی در انجام وظایفش در ارتباط با اپیدمی جهانی ویروس کرونا "ناکام مانده است

در چین متهم او این نهاد سازمان ملل متحد را به "سوءمدیریت و سرپوش گذاشتن" بر شیوع این ویروس پس از ظاهر شدن آن 

 ".کرد و گفت که باید "پاسخگو باشد

 .آقای ترامپ قبال این سازمان را به تعصب به نفع چین متهم کرده بود

 .رئیس جمهور آمریکا خود در داخل با انتقادهایی در زمینه چگونگی مقابله با اپیدمی روبرو بوده است

اپیدمی ویروس کرونا گفت: "به دولت دستور داده ام بودجه سازمان او در جریان کنفرانس خبری روزانه اش در کاخ سفید درباره 

بهداشت جهانی را متوقف کند تا ارزیابی درباره نقش این سازمان در سوءمدیریت شدید شیوع ویروس کرونا و سرپوش گذاشتن 

 ".بر این شیوع کامل شود

 ".نبوده و باید پاسخگو باشداو اضافه کرد: "سازمان بهداشت جهانی در انجام وظایف اولیه اش موفق 

هزار نفر  ۵۹۳آمریکا هم اکنون بزرگترین مرکز شیوع ویروس کرونا در جهان است به طوری که آمار مبتالیان در آن تقریبا به 

 .هزار نفر هم جان خود را در این کشور در اثر عوارض ابتال به این ویروس از دست داده اند ۲۵یم رسد و بیش از 

س مدیر سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه هفته پیش از عملکرد سازمان خود دفاع کرد و خواستار پایان تدروس گبریسیو

 .سیاسی کردن اپیدمی جاری شد

این بعد از آن بود که رئیس جمهور آمریکا این سازمان را متهم به "چین محوری" کرد و گفت که در واکنش به اپیدمی جاری 

 "."واقعا بد عمل کرده است

 ".دکتر تدروس با رد این اظهارات پافشاری کرد: "ما به همه کشورها نزدیک هستیم، ما بدون تبعیض عمل می کنیم
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مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم همان زمان گفت که دولت آمریکا "درحال بازنگری" در کمک خود به بودجه سازمان 

 .بهداشت جهانی است

 ".داشته باشند. باید هدفی که برای آن طراحی شده اند را برآورده کننداو گفت: "سازمان ها باید بازدهی 

 .با این حال دکتر تدروس تهدید مالی را کمرنگ دانست و گفت بر این باور است که آمریکا به تامین این بودجه ادامه خواهد داد

هفته  ۱۱اهر شد؛ شهری که این هفته به که ویروس کرونا عامل آن است ابتدا در ماه دسامبر در شهر ووهان چین ظ ۱۹-کووید

 .قرنطینه پایان داد

یک مشاور سازمان بهداشت جهانی پیشتر گفت که همکاری نزدیک این سازمان با چین برای درک بیماری در مراحل اولیه "کامال 

 .ضروری" بوده است

 

 دکتر گبریسوس از عملکرد سازمان خود دفاع کرده است

 ۱۵دگان عمده نیازهای مالی این سازمان است به طوری که داده های "دبلیو اچ او" نشان می دهد آمریکا آمریکا یکی از تامین کنن

 .درصد کل بودجه آن را تامین می کند. این کمک داوطلبانه است

اری باید آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم هفته پیش گفت که هرگونه ارزیابی از چگونگی واکنش دبلیو اچ او به اپیدمی ج

 .به آینده موکول شود

او گفت: "حاال وقت اتحاد است، وقت همکاری جامعه بین المللی در کنار هم برای متوقف کردن این ویروس و پیامدهای کوبنده 

 ".آن

********** 

 

 فاش شدن نقش چین روی مطالعه خفاش ها در زمینه کرونا 

© East News / UIG / Auscape 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه00:04 15.04.2020

 

به اولین آزمایشگاه  2015اعزام كرد كه سال  (UIV) سفارت آمریکا در پکن، محققان خود را به مؤسسه ویروس شناسی ووهان

  .در چین تبدیل شده بود كه به باالترین سطح ایمنی بیولوژیك دست یافته بود

سفارت ایاالت متحده در پکن، محققان آمریكایی را به  2018ارش اسپوتنیک به نقل از واشنگتن پست، در جنوری سال به گز

به اولین آزمایشگاه در چین تبدیل شده بود كه به باالترین سطح  2015( اعزام كرد كه سال UIVمؤسسه ویروس شناسی ووهان )

ی ها در طول بازدیدهای خود از این آزایشگاه متوجه شدند به قدری آنها را نگران ایمنی بیولوژیك دست یافته بود. آنچه آمریکای

 کرد که دو دیپلماتیک به واشنگتن ارسال کردند.

https://af.sputniknews.com/world/
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اسناد یکی از این دیپلمات ها که در اختیار نشریه واشنگتن پست قرار گرفته بود درباره مشکالت امنیتی آزمایشگاه و تعداد ناکافی 

روی خفاش  کروناویروست الزم خبر می داد و همچنین در آنها خاطرنشان شده بود که در آزمایشگاه ووهان، کارمندان با صالحی

 بررسی می شد و انتقال احتمالی آن به انسان باعث نگرانی می گردد.

البته این نشریه تأکید می کند که هیچ مدرکی مبنی بر منشا مصنوعی کروناویروس وجود ندارد و نشان می دهد که در مراحل اولیه 

 طریق یک حیوان به کروناویروس آلوده شده اند.افراد از 

شیائو تسیان، محقق دانشکده اطالعات دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، به نقل از این انتشارات، معتقد است که این ویروس به طور 

را بیان می کند كه  بالقوه می تواند در یک آزمایشگاه در چین ایجاد شده باشد. وی گفت: صحبت های مطرح شده در این اعزام این

مدت هاست نگرانی هایی در مورد تهدید احتمالی بهداشت عمومی وجود دارد كه با توجه به مطالعات این آزمایشگاه، اگر به درستی 

 انجام نشده و از آن محافظت نشوند، می تواند ناشی از تحقیقات این آزمایشگاه باشد.

منشاء مصنوعی این ویروس وجود ندارد، اما این اعزام ها باعث بحث و گفتگو  این نشریه می نویسد، اگرچه هیچ مدرکی مبنی بر

 در دولت آمریکا شده است.

********** 

 

 ۱۳۹۹فروردین  ۲۶شنبه آخرین خبرهای سه

DW farsi 

 سازمان ملل؛ کرونا به اپیدمی خطرناک اطالعات نادرست دامن زده است

بت به "انتشار و گسترش خطرناک اطالعات غلط و دروغ ناشی از شیوع ویروس آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نس

 .کرونا" در جهان هشدار داد

های توطئه اینترنت دروغ و تئوری»آوریل( در پیامی ویدیویی گفت: ۱۴فروردین ) ۲۶شنبه دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه

  .«شودها زده مینفرت بر پیشانی افراد و گروه اند و ُمهررا آلوده کرده

گوترش این وضعیت را یک "بیماری" خواند که جهان باید در مقابل آن متحد شود. او واکسن این بیماری را "اعتماد" و بیش از 

  .همه "اعتماد به علم و دانش" دانست

هایی که در هی از دروغآزمایی" اخبار در میان کوها بخاطر "راستیدبیر کل سازمان ملل از همه افراد و بخصوص ژورنالیست

 .های اجتماعی در چرخش هستند تشکر کردشبکه

را حذف  ۱۹اساس در مورد بیماری کوید های بیپراکنی و دستورالعملهای اجتماعی خواست تا دروغ، نفرتگوترش از شبکه

  .کنند

 

********* 

 

https://af.sputniknews.com/world/202004064945446-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7---/
https://af.sputniknews.com/world/202004064945446-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7---/
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9/a-53112885
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 « باشد سابقهیسال گذشته ب ۹۰در  دیاقتصاد جهان شا رکود»

  یفارسوله  چهیدو

15/4/2020 

تجربه خواهد شد که از رکود بزرگ دهه  یزیو چ رودیبه سکون م ایکرونا، اقتصاد دن یریبا همه گ دیگویپول م یجهان صندوق

 .  شوندیم داریپد ۲۰۲۱حالت در سال  نیدر بهتر دیام یهابه بعد سابقه نداشته است. نشانه ۱۹۳۰

 

 نیترکرده است. در تازه ینیبشیپ ایدن یقرن گذشته را برا کی یط یکود اقتصادر نیترنی(، سنگIWFپول ) یجهان صندوق

 . شودیصندوق از نرخ رشد آمده که اقتصاد جهان سه درصد کوچک م نیا یابیارز

 درصد کوچک شده بود.  ۰.۱، اقتصاد جهان تنها ۲۰۰۸سال  یبحران مال در

کرده و افت اقتصاد وارد  رییتغ یزیانگن در سه ماه گذشته به شکل غمجها»: دیگویصندوق م نیارشد ا ریمد نات،یگوپ تایگ

 «  بدتر است. ۲۰۰۹تا  ۲۰۰۸سال  یشده که به مراتب از بحران مال یامرحله

 به بعد، سابقه نداشته است. ۱۹۳۰را تجربه خواهد کرد که از "رکود بزرگ" دهه  یزیچ ایافزوده که دن ناتیگوپ خانم

 دیدنبال کن نستاگرامیدر ا را یوله فارس چهیدو

 نیانگیدرصد. م ۱/۹ ایتالیو اقتصاد ا شودیتر مدرصد کوچک۷با سال گذشته  سهیاقتصاد آلمان در مقا دیگویپول م یجهان صندوق

 یدرصد۱ /۳ یکرونا، رشد اقتصاد وعیاست که  قبل از ش یدر حال نیشده و ا ینیبشیدرصد پ۷ /۵ ورویسقوط اقتصاد در محدوده 

 شده بود.  ینیب شیاروپا پ یابر

تازه  ینفس ۲۰۲۱در سال  ،یدوم سال جار مهیبه شرط مهار کرونا در ن توانندیم ییکشور اروپا ۱۹نهاد آمده که  نیگزارش ا در

 داشته باشند. یدرصد۷/۴کنند و رشد 

در انتظار  ندهیسال آ تواندیاما م کند،یدرصد سقوط م۵ /۹ یدر سال جار کایپول، برآورد کرده که اقتصاد آمر یجهان صندوق

 باشد. یدرصد۷/۴ یرشد

 یهاانیموجود را مثبت خوانده و گفته که ز طیها در شرااز دولت یاریبس یاردیلینجات م یهاو بسته عیسر یهاطرح ناتیگوپ خانم

 که معادل اقتصاد ژاپن و آلمان است.   یدالر بالغ کند. مبلغ ونیلیتر ۹به  تواندیم ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰کرونا در سال  یریگاز همه یناش

 درصد کوچکتر خواهد شد ۶ رانیا اقتصاد

مهار  تیروند را وابسته به وضع نیاقتصاد باشد اما هرگونه شروع ا یبازساز ،سالیکرده که سال آت ینیبشیپول پ یجهان صندوق

 هستند. ینده و نسببه شدت شکن هایابیکرونا خوانده است. در گزارش صندوق خاطرنشان شده که ارز

دوم، فرو  سالمیو با شروع ن رسدیبه نقطه عطف خود م ۲۰۲۰نهاد گفته که احتماال بحران کرونا، در سه ماهه دوم سال  نیا

هم به  هایبده زانیاما م رسد،یدرصد م ۵ /۸به  یاقتصاد، نرخ رشد جهان یجیو با جان گرفتن تدر یصورت نیدر چن»: خوابدیم

   «باال خواهد رفت. یهطرز قابل توج

صندوق گفته بود که  نیکرده است. قبال ا ینیبشیدرصد پ ۶ یمنف زیرا ن ۲۰۲۰در سال  رانیا یپول، رشد اقتصاد یجهان صندوق

 خواهد بود.   ۹ /۵ یمنف یدر سال جار رانینرخ رشد ا

 ۲۰۱۹در سال  رانیشده است. رقم تورم ا ینیب شیدرصد پ ۳۴/۲برابر با  ۲۰۲۰در سال  رانیگزارش، نرخ تورم ا نیاساس ا بر

 درصد  درصد اعالم شده است. ۴۱حدودآ  زین

 دیوندیدر تلگرام بپ یوله فارس چهیکانال دو به

که حدود سه  کندیدرصد صعود م ۱۶ یبه باال ۲۰۲۰پول در سال  یالمللنیصندوق ب یهابنا بر داده زین رانیدر ا یکاریب نرخ

 است. ۲۰۱۹از سال  شتریدرصد ب

 یپول درخواست کمک مال یالمللنیو در حال توسعه از صندوق ب ریفق یاز کشورها یکرونا شمار دیجد روسیو وعیش یپ در

 یاقتصاد یمبتال را سرعت بخش و هم ضررها مارانیشده تا هم روند درمان ب یدالر اردیلیخواستار وام پنج م زین رانیاند. اکرده

 کند.  از بحران کرونا را جبران یناش
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مبلغ در  نیمخالفت کرده و علت امر را خطر استفاده از ا یوام نیچن یاعطا نیصندوق است، با ا نیکه عضو پرنفوذ ا کایآمر

 " عنوان کرده است.  یابتیو ن یستیترور یها"طرح

********** 

 

 بردود از بحران کنونی بهره میویروس کرونا و تمدید مهلت قرنطینه خانگی در برخی کشورهای جهان؛ داعش برای بازسازی خ

14/04/2020 - 15:16 

 رادیو فرانسه فارسی

  REUTERS - Thilo Schmuelgen .شوددر سراسر جهان به دو میلیون نفر نزدیک می ۱۹شمار مبتالیان به کووید 

 ار.اف.ای  : متن توسط

هزار نفر تاکنون در سراسر  ۱۲۰د. نزدیک به شودر سراسر جهان به دو میلیون نفر نزدیک می ۱۹شمار مبتالیان به کووید 

کند که کووید جهان، جان خود را بر اثر عوارض ناشی از ابتال به ویروس کرونا از دست دادند. سازمان جهانی بهداشت تاکید می

ن را ضروری است و برای مقابله با این ویروس کشنده دستیابی به واکس« ۱ان  ۱اچ »تر از آنفلوآنزای ، ده برابر کشنده۱۹

داند. همزمان در داعش، در کشورهای آسیایی کانون این گروه، از بحران کنونی برای بازسازی دوباره گروه دولت اسالمی می

  .کنداستفاده می

 تبلیغ بازرگانی

 آمریکا، در صدر کشورهای قربانی ویروس کرونا

هزار  ۵۸۸هزار نفر عبور کرد. تاکنون حدود  ۲۳از مرز  ۱۹د در ایاالت متحده آمریکا، شمار مرگ و میر ناشی از ابتال به کووی

مورد مرگ را، طی شبانه روز اخیر، به ثبت  ۱۵۰۹ مبتال شدند. این کشور، ۱۹نفر در سراسر ایاالت متحده آمریکا به کووید 

 .رسانده است

هزار نفر در این شهر جان خود  ۱۰کنون شهر نیویورک، با بیشترین تعداد جانباختگان بر اثر ویروس کرونا روبرو شده است. تا

« ایماز نقطه اوج عبور کرده»کند که از دست دادند. در عین حال آندرئو کوومو، فرماندار نیویورک، تاکید می ۱۹را بر اثر کووید 

ا و قرنطینه همحدودیت»عمل نموده و « هوشیارانه»هر چند که به گفته فرماندار نیویورک باید همچنان در برابر این ویروس 

 .گوید که منحنی آمار از سیر صعودی به روند ثابت رسیده استجمهوری آمریکا هم میادامه یابد. دونالد ترامپ، رییس« خانگی

 ماه مه تمدید شد ۱۱قرنطینه خانگی در فرانسه تا روز 

کرون، در یک سخنرانی تلویزیونی، در فرانسه، مهلت قرنطینه خانگی برای بار سوم به مدت چهار هفته تمدید شد. امانوئل ما

آوریل، ابراز امیدواری کرد که پس از روز یازدهم ماه مه، با در نظر گرفتن شرایط، به تدریج از میزان  ۱۳شامگاه دوشنبه 

ها از سر گرفته شود. مرزهای شنگن هم تا اطالع ها به منظور مقابله با ویروس کرونا کاسته شده و برخی از فعالیتمحدودیت

 .بعدی بسته خواهد بود

هزار و  ۱۴کم مورد افزایش یافته است. دست ۷۶هزار و  ۹۸شمار مرگ و میر ناشی از ابتال به ویروس کرونا در فرانسه به 

 .جان خود را از دست دادند ۱۹نفر تاکنون در این کشور بر اثر ابتال به کووید  ۹۶۷

 روسیه در انتظار موج مرگبار کرونا

مورد جدید ابتال به ویروس کرونا طی شبانه روز گذتشه  ۲۵۰۰کم ابتال به ویروس کرونا شدت یافته است. دستدر روسیه، شیوع 

 .در این کشور به ثبت رسیده است که بیشتر مبتالیان از شهروندان مسکو، پایتخت این کشور هستند

تر است اما انتظار یسه با کشورهای دیگر پایینهنوز شمار مرگ و میر ناشی از عوارض ابتال به ویروس کرونا در روسیه در مقا

 .رود که این کشور با تعداد مرگ و میر بیشتری طی روزهای اخیر مواجه شودمی

 قاره سبز، عزادارترین قربانی ویروس کرونا
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اشی از ابتال به گیرد اما مقامات بهداشتی این کشور تاکید دارند که منحنی مرگ و میر نقربانی می ۱۹هنوز کووید در ایتالیا، 

هزار نفر در این کشور تاکنون جان  ۲۰کم ویروس کرونا، طی یک هفته اخیر، از روز هفتم آوریل، سیر نزولی یافته است. دست

 .از دست دادند ۱۹خود را بر اثر ابتال به کووید 

است. بر اساس آخرین آمار اعالم  بار دیگر با افزایش موارد مرگ ناشی از عوارض ابتال به ویروس کرونا مواجه شده اسپانیا،

 ۵۱۷آوریل، شمار جانباختگان  ۱۳مورد مرگ به ثبت رسیده است. روز گذشته، دوشنبه  ۵۶۷آوریل،  ۱۴شنبه شده، تا ظهر سه

  .نفر اعالم شده بود

قرنطینه خانگی در مواجه بوده است، زنگ خروج تدریجی از  ۱۹در قاره اروپا که تاکنون با بیشترین قربانیان ناشی از کووید 

هزار مورد مرگ(  ۱۱برخی از کشورها همچون اتریش نواخته شده است اما در کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و بریتانیا )

هزار نفر از جانباختگان ناشی از  ۸۰ها برای شهروندان این کشورهای الزامی است. حدود همچنان رعایت قوانین و محدودیت

 .ونا از قاره اروپا هستندابتال به ویروس کر

 آسیا، کرونا و خطر ظهور مجدد داعش

طرح قرنطینه خانگی در این کشور را تا بیست روز دیگر برابر با سوم ماه مه تمدید کردند. در هند، دومین  مقامات حکومت هند

بسیار سنگینی به منظور مقابله روز پیش، مقررات  ۲۰میلیون نفر(، از حدود  ۳۰۰کشور پرجمعیت جهان )بالغ بر یک میلیارد و 

 .با شیوع ویروس کرونا به اجرا در آمد

مورد مرگ در این کشور به ثبت رسیده  ۳۳۹و  ۱۹مورد ابتال به کووید  ۳۶۳هزار و  ۱۰بر اساس آمار رسمی دولت هند، تاکنون 

 .تواند با واقعیت فاصله داشته باشدمار میاست. هر چند که به دلیل عدم امکان شناسایی مبتالیان در بسیاری از مناطق کشور این آ

برد. هزاران کارگر روزمزد در این های معمول به سر میهند، سومین اقتصاد قدرتمند آسیا، از سه هفته پیش در توقف فعالیت

های ن محدودیتکشور، از بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا با مشکالت فراوان روبرو شدند. اما مقامات این کشور لزوم اجراء ای

دانند، هر چند که هنوز نیمی از مناطق این کشور به ویروس سختگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را موثر و الزم می

 .اندکرونا آلوده شده

، کانون در هند متعلق به دهلی، پایتخت این کشور و ایالت ماهاراشترا به مرکزیت مومبای )بمبئی( ۱۹یک سوم قربانیان کووید 

   .اقتصادی هند است

مورد ابتال به ویروس کرونا  ۱۳۵۲در همسایگی ایران، کشوری که با بحران شدید ویروس کرونا روبرو است، تاکنون  در عراق،

را ندارند  ۱۹مورد مرگ از سوی مقامات این کشور اعالم شده است. ناظران معتقدند مقامات عراقی توان مقابله با کووید  ۷۶و 

 .تواند به بازگشت و ظهور دوباره داعش منجر شودین امر میو هم

هم گروه دولت اسالمی از بحران ویروس کرونا بهره جسته و در تالش است تا از افراد ناقل این ویروس برای آلوده  دراندونزی

که گروه داعش در گزارشی دهد المللی فرانسه از اندونزی توضیح میخود بهره بگیرد. گزارشگر رادیو بین «دشمنان»ساختن 

های مردمی در جهت تامین منافع این گروه نموده آوری کمکمدعی شده است که همزمان با شیوع ویروس کرونا اقدام به جمع

کند. آنان درعین حال در پی های طبیعی در جهت منافع گروه خود استفاده میاست. این نخستین بار نیست که داعش از بحران

ن خود به انجام عملیات تروریستی در شرایط کنونی بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان نیستند زیرا )بر تشویق هوادارا

 دانند.لوده کردناساس این گزارش( این شرایط را با شرایط پایان جهان منطبق می

از دست دادند. کشورهای آفریقای  ۱۹نفر جان خود را بر اثر عوارض ناشی از ابتال به کووید  ۸۳۳، در مجموع در قاره آفریقا 

 .جنوبی، مراکش، مصر الجزایر و کامرون، بیشترین شمار مبتالیان و جانباختگان در این قاره را ثبت کردند

  

************ 

 

 کندتمام جهان وابستۀ داروهای چینی است: اروپا حتی یک گرم آستامینوفِن تولید نمی

 16:48 - 14/04/2020روزآمد شده در  :16:47 - 14/04/2020منتشر شده در  :
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بحران کرونا اینک بسیاری از متخصصان، صاحبان صنایع و مسئوالن سیاسی را به این فکر انداخته که باید به هر ترتیب صنایع 

  REUTERS - Amit Dave .دارویی را در چارچوب ملی به راه انداخت و از آن به عنوان یک ابزار استراتژیک پاسداری کرد

 رادیو فرانسه

  وهابی فرید  :متن توسط

ربی ترین کشورهای غباره دنیا را متوجه وابستگی خود به چین کرد. حتی پیشرفتهبحران جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا یک

اند. بحران کرونا اینک بسیاری از متخصصان، صاحبان صنایع و مسئوالن برای رفع نیازهای دارویی خود تماماً به چین وابسته

سیاسی را به این فکر انداخته که باید به هر ترتیب صنایع دارویی را در چارچوب ملی به راه انداخت و از آن به عنوان یک ابزار 

  .استراتژیک پاسداری کرد

 تبلیغ بازرگانی

نویسد: "در عرض سی سال همۀ کشورها، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی، فروردین، می ٢۶آوریل/ ١۴روزنامۀ فیگارو مورخ 

درصد مواد ٨٠حاکمیت خود را بر صنایع دارویی و تجهیزات درمانی از دست دادند. طی این چند دهۀ کلیدی، چین تولید بیش از 

 ."بر عهده گرفت مؤثر داروها را

های ژنریک از بیوتیکهای شیمیایی الزم برای ساخت آنتیدرصد مواد اولیه و ترکیب٩٧به عنوان مثال، در ایاالت متحد آمریکا 

شود. این در حالی است که رقابت سخت اقتصادی و اختالفات و جنگ و دعوای پکن و واشنگتن، تندتر از همیشه ادامه چین وارد می

 .دارد

درصد از مواد ٨٠ترین تولیدکنندگان مواد دارویی است اما این کشور هم به نوبۀ خود نزدیک به از چین، هند نیز یکی از بزرگبعد 

 ..."شودها به چین ختم میکند. به قول یک کارشناس فرانسوی "همۀ راهاولیۀ مورد نیاز را از چین وارد می

کمبود ماسک، یکباره افکار عمومی جهانی را متوجه وابستگی شدید به چین کرد.  بحران ناشی از ویروس کرونا و شاید قبل از همه

های اما فقط ماسک نبود. نایاب شدن برخی داروهای ضد سرطان یا ضد عفونت این واقعیت ساده را گوشزد کرد که وقتی کارخانه

 .ماندایستد، شهروند اروپایی یا آمریکایی بدون دارو میچین از کار می

ضعیت باعث شد که امانوئل ماکرون، والدیمیر پوتین و دونالد ترامپ، هر یک در کشورهای خود، مسئوالن را مؤاخذه کنند و این و

ها حداقل در یک مورد اتفاق نظر داشته رسد که اینک همۀ این دولتاز چند و چون صنایع دارویی پرس و جو کنند. به نظر می

 .دهی شوددر چارچوب ملی و در سطح کشور دوباره سازمان باشند: صنایع شیمیایی و دارویی باید

 کنداروپا حتی یک گرم آستامینوفِن تولید نمی

های خارجی هشدار داده بود. آقای برونو در فرانسه، آکادمی ملی داروسازی از ده سال قبل در مورد وابستگی دارویی به قدرت

درصد ٨۶گوید: "برای رویی کشور تحقیقاتی انجام داده به روزنامۀ فیگارو میَمن، یکی از اعضای آکادمی که در بارۀ ذخائر دابون

های اروپایی، مسئلۀ کمبود دارو یک مشکل روزمره است. داروهای ضدعفونت، داروهای ضدسرطان و بعد داروهایی بیمارستان

ترین داروهایی یا داروهای قلب، مهم های ویژه و در موارد اضطراری کاربرد دارد، مثل داروهای بیهوشی وکه در بخش مراقبت

 ."شوندهستند که معموالً کمیاب می

کند که افزایش نیازهای کشورهای در حال توسعه و البته نیازهای داخلی چین نیز باعث شده که اروپاییان و َمن گوشزد میدکتر بون

، بسیار اتفاق ١٩وارد کنند. حتی قبل از اپیدمی کووید های بیشتر نیازهای خود را از چینتر و دشواریها با بهایی گزافآمریکایی

 های چینی به علت آلودگی هوا یا نقص فنی به طور موقت از کار بیفتد. و باالخره باید موارد تقلب و کیفیت بد راافتاد که کارخانهمی

 .آمریکایی شد ٨١ث مرگ ، "ِهپارین" )داروی ضدانقعاد( تولیدشده در چین، باع٢٠٠٨نیز به مشکالت افزود: در سال 

گوید: "همۀ این مشکالت ما را واداشت که چندین بار زنگ خطر را به صدا درآوریم. باید بدانیم که امروزه َمن میدکتر برونو بون

 ..."شوددر اروپا حتی یک گرم آستامینوفِن )پاراِستامول( تولید نمی

http://www.rfi.fr/fa/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://www.rfi.fr/fa/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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 کرد" میزمانی که داروهای آلمانی "معجزه

هایی چون "هوخست" یا "بایر" آلمان یا "روش" سوئیسی، ، صنایع دارویی اروپا بسیار مقتدر و کارآ بود. شرکت١٩٨٠ۀ تا اواسط ده

شد که داروهای سوئیسی و ای بسیار مثبت نزد خاص و عام داشتند. در ایران، فراوان شنیده میشهرت جهانی و بخصوص وجهه

شد. اما سی سال بعد، ارقام واژگونه درصد مواد مؤثر داروها در اروپا تولید می٨٠به  ها نزدیککند". در آن سالآلمانی "معجزه می

رخ داد. این تغییرات که طبعاً به موازات پدیدۀ "صدور  ١٩٩٠ترین تحوالت در صنایع دارویی طی دهۀ ترین و سریعشد. بزرگ

یکم نیز ادامه یافت و سپس اندکی کند ون بیستصنایع"، در چارچوب روند کلی جهانی شدن صورت گرفت، در دهسال نخست قر

 .گردید

 توهم بازار جهانی و سیلی کرونا

شد. اما با شتاب گرفتن روند دهندۀ یک دارو معموالً در یک کشور تولید مینویسدکه در دوران قبل، تمام مواد تشکیلفیگارو می

نیز تمرکز زنجیرۀ تولید را از هم پاشیدند: فالن مادۀ مؤثر جهانی شدن و با رواج داروهای "ژنریک"، مؤسسات بزرگ داروسازی 

یکم ودهنده در هند و فالن حاّلل یا طعم مصنوعی در کشوری دیگر. در اوایل سدۀ بیستدر چین تولید شد، فالن مادّۀ رنگی یا حجم

های های بزرگ غربی هزینهرکتبُرد" است: ش –شد که این نوع تولید برای همه کشورها نوعی همکاری "بُرد هنوز تصور می

 .برندزایی سود میهای در حال توسعه نیز از جهش صنعتی و اشتغالکاهند و شرکتخود را می

های های غربی نفهمید که دارو، یک کاالی استراتژیک است. شرکتَمن، در آن سالها، هیچیک از دولتاما به گفتۀ دکتر بون

 .دولت یا به کالم دیگر حاکمیت ملی، از این میدان بیرون رفتخصوصی هر کار دلشان خواست کردند و 

آلمان نیز دچار همین سرنوشت شد. توضیحات پرفسور استفان لوفِر که زمانی رئیس انجمن داروسازان آلمان بود، بسیار شبیه به 

گفتند فشار آوردند. آنها میهای درمانی سخت به دولت های بیمهمن فرانسوی است. در آلمان بخصوص شرکتهای دکتر بونحرف

 ...قیمت است و نه کیفیت –مثل هر کاالی دیگر  –معیار اصلی در مورد دارو 

کند. اما ویروس کرونا کردند که "بازار جهانی" نیازها را برطرف میکرد. همه تصور میهیچکس به موضوع "استقالل" فکر نمی

. همۀ کشورها مرزهای خود را بستند و هر یک فقط و فقط به رفع نیازهای خود رحمی نشان داد که "بازار جهانی" وجود نداردبا بی

 .اندیشید -به هر قیمت  -

 ."بسته شد ٢٠١٧بیوتیک آلمانی، در سال گوید: "آخرین کارخانۀ تولید آنتیپرفسور استفان لوفِر با تلخی به روزنامۀ فیگارو می

ای سنگین بر فکر و ذهن رهبران سیاسی انداخته است. ان وابستگی به پکن سایههای اروپایی، میزحال، در واشنگتن و در پایتخت

این در حالی است که همۀ کارشناسان معتقدند که به راه انداختن مجدد صنایع دارویی کاری است چندین ساله. خانم رزمری گیبسون، 

گوید: "تصور زند و میی توصیف خطر مثالی میپژوهشگر آمریکایی که به شدت از پیامدهای وابستگی به چین نگران است، برا

 ..."کنید، کدام دولت حاضر خواهد شد که مثالً نفت مورد نیاز را فقط از یک کشور بخرد؟

************ 

 

تر از آنفلوانزای خوکی است و برداشتن شتابزدۀ قرنطینه خطرات بسیار  سازمان بهداشت جهانی: کروناویروس ده برابر کشنده

 ارددر بر د

 20:28 - 13/04/2020روزآمد شده در  :20:28 - 13/04/2020 منتشر شده در  

 

  مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، دکتر تدروس آدهانوم قبریسوس 

 ار.اف.ای  : متن توسط
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 واکسن قابل اعتماد»سازمان بهداشت جهانی، روز دوشنبه اعالم کرد که توقف کامل چرخش ویروس کرونا نیازمند کشف یک 

ست. مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، دکتر تدروس آدهانوم قبریسوس، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی «و کارآ

  .و آرام آرام صورت گیرد« به کندی»دهند خواست که خروج از خانه نشینی از کشورهائی که به قرنطینه پایان می

 تبلیغ بازرگانی

آوریل، با  ۱۳ر تدروس آدهانوم قبریسوس، در ویدیوکنفرانس مطبوعاتی خود، امروز دوشنبه مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، دکت

( کشنده است. وی ۱.اِن۱چهای تازۀ این سازمان اعالم کرد که ویروس کرونا ده بار بیش از از آنفلوانزای خوکی )اارائۀ ارزیابی

و احیا ویروس همواره وجود دارد و بنابراین تا هنگام ایجاد و یکپارچه شدن دنیا از این نیز حکایت دارد که خطر بازگشت »گفت 

 .شیوع آن ادامه خواهد داشت« مطمئن و کارآمد»توزیع یک واکسن 

دهد آگاهی روشن تری از این ویروس، سلوک و نحوۀ های جمع آوری شده از کشورهای مختلف امکان میداده»وی گفت که 

از سرعت بیشتر برخوردار است و ده  ۱۹شیوع بیماری کووید»ها تاکید کرد که ۀ این دادهاو بر پای«. مبارزه با آن داشته باشیم

 .«گردید ۲۰۰۹برابر کشنده تر از ویروسی است که منجر به اپیدمی سال 

ر داد و این سازمان به کشورهائی که برای به راه انداختن کسب و کارها، برنامۀ پایان دادن به قرنطینه و خانه نشینی دارند، هشدا

اعالم کرد که هر گونه کاهش سخت گیری در این زمینه باید با شش معیار تعیین شده از سوی این سازمان سنجیده شود. از نظر 

سامانه »و « شیوع بیماری در کشور کنترل شده باشد»توان بصورت تدریجی دست به این کار زد که این سازمان تنها هنگامی می

 .«ی و در انزوا قرار دادن افراد مبتال بکار افتاده باشدو تمهیدات شناسائی، ردیاب

، «باید خطرات احتمالی در مراکز درمانی و خانه های سالمندان کاهش یافته باشد»این سازمان تاکید کرد که به این منظور 

درمانی عمومی توان  مراکز بهداشتی و»برقرار گردیده و « تمهیدات ایمنی در کلیۀ موسسات آموزشی و اماکن محل اجتماعات»

جامعه به اندازۀ کافی مطلع و آمادگی به اجرا گذاشتن تدبیرات تازه را داشته »و « مدیریت خطرات ناشی از شیوع را داشته باشند

 .«باشد

  .مدیرکل سازمان بهداشت جهانی از همه کشورها خواست در اجرای فاصله گذاری اجتماعی دقت کامل مبذول دارند

********* 

 

 ها نواخته خواهد شد؟نا در افغانستان؛ زنگ مدارس در خانهکرو

 سیبیالهام کریمی بی

 15/4/2020 

 

 

 گوید نیمی از کودکان افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستندیونیسف می
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شود. امسال اما شیوع کرونا باعث شده که مکاتب/مدارس در سال تحصیلی در بیشتر نقاط افغانستان در حمل/فروردین آغاز می

 های گرمسیر نیز مکاتب تعطیل شوند. بهار آغاز نشود و حتی در والیت

 هزار معلم دارد. ۲۰۰میلیون دانش آموز و بیش از  ۹ی افغانستان در حال حاضر حدود نظام آموزش

های شنوند. رسانهآموزان امسال به جای شنیدن زنگ مکتب/مدرسه، زنگ خطر شیوع ویروس کرونا را از گوشه و کنار میدانش

 ه با آن.شینداری و دیدارای پر است از اخبارکرونا و توصیه های بهداشتی برای مقابل

اثر شیوع ویروس کرونا بر زندگی روزمره مردم جهان تقریباً مشابه بوده است. اما در افغانستان شاید بیشتر از همه جا روند عادی 

زندگی را مختل کرده است. یک ماه شده که در مدارس بر روی دانش آموزان بسته است و هنوز هم مشخص نیست که این وضعیت 

 ا کند.تا چه زمانی دوام پید

 انداز روشنی ندارد.آموزی در کابل منتظر پایان دروسش بود ولی اکنون با وضعیت پیش آمده برای شروعش هم چشمگاللی دانش

 تواند درس بخواند؟گوید کتاب درسی ندارد و بدون کتاب چطور میگاللی می

 

 یسی استدانشگاه آمریکایی افغانستان یک دانشگاه مستقل غیرانتفاعی به زبان انگل

ادامه شیوع ویروس کرونا و طوالنی شدن روند تعطیلی مدارس و آموزش عالی باعث شده که وزارت آموزش عالی و معارف 

 )آموزش و پرورش( کشور تالشهای شان را برای تهیه سیستم آموزشی قابل دسترس شدت بخشند.

ن برنامه ها است ولی با توجه به نبود برق مناسب و عدم هایی آموزشی یک از ایسایتهای تلویزیونی و ایجاد ویبتهیه برنامه

 موجودیت انترنت ارزان و قابل دسترس این طرح نیز تاکنون با مشکالت زیادی همراه بوده است.

های آموزشی از راه دور بخصوص تلویزیون مقدور نیست. به گفته او: "دولت بهتر است کتاب گوید برای او برنامهگاللی نیز می

ها دسترسی نداریم و اگر هم باشد تا زمانیکه با معلم ارتباط مستقیم نداشته ما برساند تا خودمان بخوانیم زیرا به این سهولت را به

 گیریم".باشیم و سوال نپرسیم چیزی یاد نمی

 

 درصد مکاتب افغانستان تعمیر ندارند ۴۸
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سی و پیدا کردن دانش آموزان در شهر سخت است و من از های منع تردد و قرنطین شدن شهر کابل دستربا توجه به محدودیت

کنند و تا چه اندازه موثر بوده؛ بیشتر ها را دنبال میهای آموزشی تلویزیونطریق استوری فیسبوکم از مردم پرسیدم چقدر برنامه

 پاسخها این بود که این برنامه زیاد به دردشان نخورده است. 

آموز های اراییه شده، نبود تعهد دانشندان دولت برای من نوشته، نبود نظارت و بررسی از آموزشهللا علیزاده، یکی از کارمنعمت

 کند.نسبت به این دروس و دخیل نبودن آنان در روند آموزش، این سیستم را ناکارآمد می

 ها خیلی خوب ولی وقتش کم است.صدف، شهروند دیگر گفته که این برنامه

گوید که از کشوری دیگر نمونه آموزش آنالین را دریافت کرده که نسبت سیستم ایجاد شده ناراض است، میسید خالد سادات، که از 

 به افغانستان موثرتر است.

 

 پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

 

گوید در دسترس رف میتدریس از راه دور برای وزارت معارف افغانستان اولین تجربه است. نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معا

 نبودن اینترنت سراسری آنها را وادار کرده که آموزش را از تلویزیونها شروع کند.

آموزان و مدیریت وقت آنها در خانه، وزارت معارف طرح آموزش او اضافه کرد که برای پیشگیری از سکتگی در آموزش دانش

ها و با صورت آنالین انجام می آموزش مضامین علوم از طریق تلویزیونشود. اول آنالین را اجرا کرده که به سه روش انجام می

های شود. روش سوم تجمعات بسیار کوچک با توجه به توصیهشود. دروس علوم اجتماعی از طریق رادیوها و خودآموز تدریس می

 وزارت بهداشت در مناطقی که دسترسی به سه گزینه اول نیست. 

ی کردن آموزش از راه دور صد درصد در افغانستان ممکن نیست اما همین که چند درصدی هم موفق خانم نزهت تایید کرد که عمل

 شویم باعث امیدواریست.

با توجه به همه تدابیر گرفته شده به دلیل مناسب نبودن شرایط در افغانستان این روش آموزش دردسرهای زیادی را دارد. حتی در 

ساعت برق دارند که زمان آمدن و رفتن آن نیز مشخص نیست. هماهنگی میان ریاست  ۱۲کابل، پایتخت مردم روزانه کمتر از 

 های درسی اصال برق نداشته باشند.برق و آموزش و پرورش نیز وجود ندارد، ممکن است دانش آموزان در زمان پخش برنامه

 

 پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
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های دیگر است. بارها نرسیدن کتاب درسی در مناطق دور دست خبر ساز در زمان مناسب از چالشدسترسی به کتاب و توزیع آن 

 شده است. با توجه به اینکه دولت این مشکل را تاکنون حل نکرده، آموزش دیجتال نیز سالها زمان خواهد برد.

آغاز کرده است. دانلود این محتوا و استفاده مکتب دیجیتالی "نون" دو سال قبل با ساختن یک اپ آموزش آنالین دروس مدرسه را 

کنند.هدف این مکتب، آموزش کامالً آنالین است آن بدون اینترنت هم ممکن است. بسیاری این اپ به عنوان کمک درسی استفاده می

 که نیازی به حضور در مدارس نباشد.

نهاد تالش دارد تا مراکزی را ایجاد کنند که دانش با مراجعه اندازان این سیستم به دلیل به نبود برق و اینترنت بوده است. این راه

 به این مراکز بتوانند از مواد تهیه شده استفاده کنند ولی شیوع کرونا و منع تجمعات این کار را با شکست مواجه کرده است.

داده تا وزارت معارف از آن استفاده گوید طرح این آموزش را به کابینه افغانستان عبدالرحیم جامی، مسئول این مکتب دیجیتالی می

 کند.

 

 آموز در لوگر در سه هفته گذشته نتوانستند مکتب بروندشصت هزار دانش

 دانشجویان و درس در اپلکیشن واتسپ

ها تا حدی نسبت به مکاتب متفاوت است. هرچند که نبود برق و اینترنت دانشجویان را هم با مشکل مواجه وضعیت در دانشگاه

 ست.کرده ا

داشتن" دانشجویان در نظر گوید که این وزارت به هدف "مصروف نگهعزیز احمد اوریاخیل، سخنگوی آموزش عالی افغانستان می

 هزار دانشجو در عین زمان فرصت استفاده از آن را داشته باشند. ۵۰۰اندازی کند که سایتی را راهدارد ویب

گوید که های صوتی و برگزاری ویدیو کنفرانس را دارد. او میهای پاورپوینت، فایلسایت قابلیت آپلود سالیدبه گفته او این ویب

 دانشگاه دولتی و خصوصی را زیر یک چتر در این فضای مجازی جمع کند. ۱۷۰در تالش است 

زیاد قابل  سایت کمی زود است اما به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت، موفقیت آن نیزهنوز قضاوت درباره موثریت این ویب

 بینی نیست.پیش

های درسی اکتفا گوید که فعالً به خودآموز و استفاده از جزوهدیانا محسنی، دانشجوی کارشناسی ارشد هنر در دانشگاه کابل می

 اند و با اساتید برای حل مشکل از طریق واتساپ در تماس هستند.کرده

افغانستان مدعی هستند  هایی مثل کاردان و آمریکاییت. دانشگاهدر عین زمان در چندین دانشگاه خصوصی وضعیت متفاوت اس

که چون از قبل روش آموزش آنالین را روی دست داشتند، اکنون با مشکالت کمتری روبروهستند. اگرچه دانشجویان آنها نیز در 

 والیات و مناطق محروم، با مشکل روبرو اند.

********* 

 

 را ثبت کرد.  یاسابقهو رکورد کم افتی شیافزا کایدر آمر ۱۹-دیکوو یماریب انیشنبه آمار قربانروز سه

  07:47 - 1399فروردین  27چهارشنبه 
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 کایآمر - العالم

 نیشتریجان خود را از دست دادند که ب ۱۹-دیکوو یماریبر اثر ابتال به ب کاینفر در آمر ۲۱۲۹شنبه روز سه ان،انینقل از س به

 .رودیکشور به شمار م نیساعت در ا ۲۴کرونا در طول  روسیو مرتبط با ریآمار مرگ و م

 هزار نفر فراتر رفته است. ۶۰۰از  کایشنبه اعالم شد آمار ابتال به کرونا در آمرروز سه نیهمچن

ونا کر روسیهزار نفر در جهان به و۹۷۰و  ونیلیم ۱از  شیب نز،یاست که بنا بر آمار و ارقام دانشگاه جانز هاپک یدر حال نیا

 جان خود را از دست داده اند. ۱۹-دیکوو یماریهزار نفر بر اثر ابتال به ب ۱۲۵کم مبتال شده اند و دست

********* 

 

 را محکوم کرد  WHOاروپا قطع بودجه  هیاتحاد یخارج استیمسئول س

  16:09 - 1399فروردین  27چهارشنبه  

 

در قطع بودجه  کایآمر جمهورسیرئ میتصم ،یالمللنیب یها و سازمانهااممق گریهمچون د زیاروپا ن هیاتحاد یخارج استیس سیرئ

 کرونا را محکوم کرد.  وعیبهداشت در بحبوحه ش یسازمان جهان

 

 اروپا -العالم

 قیتعل یبرا کایآمر جمهورسیرئ« دونالد ترامپ» میاروپا امروز )چهارشنبه( تصم هیاتحاد یخارج استیس سیرئ« بورل جوزپ»

 ( را محکوم کرد.WHOبهداشت ) یبه سازمان جهان کایآمر یمال یهاروزه کمک 90تا  60

بهداشت را به بهانه  یرا به سازمان جهان کایآمر یمال یهاترامپ اعالم کرد که کمک ،یروز گذشته به وقت محل اواخر

تا  آوردیدرم قیروز به حالت تعل ۹۰تا  ۶۰کرونا، به مدت  وعیاز ش یسازمان در بحران ناش نیا «یکارو پنهان تیریسوءمد»

 .درا صورت ده نهیزم نیالزم در ا یهایبررس

به » کایدولت آمر یبهداشت از سو یبودجه سازمان جهان قیاز تعل یاهیانیبورل در ب ،«یآر اف آ» ینترنتیا گاهیبه گزارش پا بنا

بهداشت  یسازمان جهان یهابرهه از زمان که تالش نیدر ا میتصم نیا «هیتوج یبرا یلیدل چیه»کرد و گفت: « شدت ابراز تأسف

 ، وجود ندارد.«است تیکرونا حائز اهم یریگمهار همه هکمک ب یبرا یاز هر زمان شیب»

بحران  نیبه ا میتوانیم یما تنها با مشارکت همگان»گفت:  روسیمقابله با کروناو یبرا المللنیجامعه ب یبر همکار دیضمن تأک یو

 .«میکنبدون مرز غلبه 

جامعه  یپزشک ینهادها گریو د هیآلمان و روس ن،یاز چ یندگانیسازمان ملل و نما رکلیدب« گوترش ویآنتون» زین نیاز ا شیپ

 خواندند. تیبشر هیعل یتیآن را جنا یترامپ را محکوم کرده بودند و برخ میتصم نیا المللنیب

 فارس

********** 

 

 شد  ییکایآمر یهایکشت یبرا یرانیشناور ا ۱۱مزاحمت  یمدع« سنتکام»

  02:22 - 1399فروردین  28شنبه پنج 

 

 یشناور نظام ۱۱مزاحمت  جادیا یمدع یاهیانیدر ب« سنتکام»در منطقه موسوم به  ییکایآمر یهاستیترور یمرکز یفرمانده

 فارس شد.  جیدر شمال خل ییکایآمر یجنگ یکشت ۶ یبرا رانیا
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 کایآمر-العالم

 یاهیانیبامداد امروز پنجشنبه به وقت تهران با صدور ب« سنتکام»در منطقه موسوم به  ییکایآمر یهاستیترور یزمرک یفرمانده

 مزاحمت کردند. جادیآنها ا یفارس، برا جیدر شمال خل ییکایآمر یهایشدن به کشت کیبا نزد یرانیشناور ا 11شد که  یمدع

مزاحمت  جادیا هایکشت نیا یبرا ییکایآمر یجنگ یکشت 6شدن به  کیبا نزد یرانیا یشناور نظام ازدهی»آمده است:  هیانیب نیا در

 «.کردند

 یشناورها یشد که رفتارها یخود مدع هیانیدر ادامه ب« سنتکام»در منطقه موسوم به  ییکایآمر یهاستیترور یمرکز یفرمانده

 است. «زیآم کیتحر»و « خطرناک»فارس،  جیدر شمال خل یالملل نیب یهادر آب یرانیا

 رفته بود. شیپ کایآمر یگارد ساحل یهایاز کشت یکی یمتر 9تا فاصله  یرانیا یاز شناورها یکیشده که  یدر ادامه مدع سنتکام

 کیتا  یرانیا یاخطار دادند، اما شناورها یرانیا یبارها به شناورها کایآمر ینظام یهایادعا شده که کشت نیهمچن هیانیب نیا در

 اخطارها نکردند. نیبه ا یهساعت توج

 میتسن

********* 

 

 

 دختران رباتیک افغانستان به جنگ کرونا رفته اند 

© Sputnik / Firoz Mashoof 

 افغانستان

 دریافت لینک کوتاه16:35 15.04.2020

 

ن، با استفاده از وسایل ارزان و قابل دسترس، دستگاه بدیل تهویه )وینتلیاتور( برای بیماران گروه دختران رباتیک افغانستا

 .کرونایی را ساخته اند

 به کمک بیماران بیاید.در هرات  شیوع کروناتواند در شرایط بحرانی به گزارش اسپوتنیک، این دستگاه می

سمیه فاروقی کاپیتان این تیم در گفتگو با اسپوتنیک گفت که این دستگاه با استفاده از وسایل ارزان و قابل دسترس در بازارهای 

 هرات ساخته شده و امکان تولید انبوه آن وجود دارد.

کرده اند از وسایلی استفاده کرده اند که برای  اما تالش وی افزود که به دلیل قرنطین در هرات وسایل را به دشواری پیدا کرده اند

 تهیه این دستگاه نیاز به وارد کردن آن نباشد.

گوید که طرح این دستگاه از سوی مقام والیت هرات سفارش شده و طرح اولیه مورد تأیید این نهاد فروناز پویا، عضو این تیم می

 نیز قرار گرفته است.

https://af.sputniknews.com/afghan/
http://dari.sputniknews.com/afghan/20200415/4995909.html
http://dari.sputniknews.com/afghan/20200415/4995909.html
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د به دلیل گرانقیمت بدون دستگاه ونتلیاتور و نبود هزینه کافی خرید آن در کشور، این تیم تالش کرده دستگاه گویناعضای این تیم می

 کمک خواهد کرد. ۱۹کووید بدیل را بسازد که به بیماران حاد مبتال به 

 افغانستان پیش از این با ثبت چندین اختراع افتخارات فراوانی برای افغانستان به ثبت رسانیده اند. تیم دختران رباتیک

********* 

 آیا شیوع کرونا کار "بیل گیتس" بوده است؟

© AFP 2020 / Saul Loev 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه15:21 15.04.2020

  :موضوع

 )1017 (ویروس کرونا در جهان 

 

تواند کار "بیل گیتس" کارآفرین و مدیرعامل ای مدعی شد شیوع ویروس کرونا میمشاور سابق دونالد ترامپ در مصاحبه

 .مستعفی شرکت مایکروسافت باشد

مشاور سابق دونالد ترامپ در یک برنامه رادیویی از ایالت فلوریدا  "راجر استون" سپوتنیک به نقل از عصر ایران، ،به گزارش ا

 توانند پشت قضیه شیوع ویروس کرونا در جهان باشند.مدعی شد، بیل گیتس و همکاران او می

های زمین را ل کردن "میکروچیپ" به همه انساناو گفت: آنها شاید این پاندمی را به وجود آوردند تا طرح خودشان برای وص

 عملی کنند.

و کنترل وضعیت بدن، میکروچیپی به  کرونا ویروساو در عین حال تاکید کرد به هیچ وجه حاضر نخواهد شد به بهانه مبارزه با 

 او وصل شود.

مپیوتری است )در اندازه یک دانه برنج( که با تزریق زیر پوست جانداران، حرکات و وضعیت میکرو چیپ یک تراشه کوچک کا

 کند.جسمانی آنها را کنترل می

این مشاور سابق ترامپ که در فوریه سال جاری میالدی به اتهام ارایه شهادت دروغ در کنگره درباره انتخابات ریاست جمهوری 

گفت:" اینکه آیا بیل گیتس نقشی در این پاندمی جهانی داشته یا نه، هنوز محل بحث است.  ماه زندان محکوم شده، 40به   2016

گویند قطعا بیل گیتس در این پاندمی نقش گویند این اتهامی مسخره است و دیگرانی هم میمن دوستان محافظه کاری دارم که می

 داشته است."

نی درباره شیوع یک ویروس در سطح جهان هشدار داده و گفته بود در جریان یک سخنرا 2015گفتنی است بیل گیتس در سال 

 تواند باشد.ها انسان در جهان بینجامد، شیوع یک ویروس مرگبار میتواند به مرگ میلیونتنها عاملی که طی دهه آتی می

********** 

http://dari.sputniknews.com/afghan/20200415/4995687.html
https://ir.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
https://ir.sputniknews.com/politics/202004156242776-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87--%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/
https://ir.sputniknews.com/politics/202004156242776-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87--%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/
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 میلیارد دالر افزایش یافت ۲٤کرونا؛ ثروت رئیس آمازون 

 16/4/2020 

 

 نه نشینی مردم در زمان شیوع ویروس کرونا سود کالنی کسب کرده استآمازون از خا

 

العاده خریدهای اینترنتی در پی شیوع ویروس کرونا، ثروت جف بزوس، رئیس و بنیانگزار شرکت هم زمان با افزایش فوق

 .ده استمیلیارد دالر افزایش یافته و بهای سهام این شرکت هم به باالترین حد رسی ۲٤آمازون به میزان 

میلیارد دالر سرمایه دارد و موقعیتش  ۱۳۸بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، جف بزوس، مدیرعامل شرکت آمازون حاال 

 .به عنوان ثروتمندترین مرد جهان تثبیت شده است

ی آورده اند، سود شرکت آمازون از ماندن مردم در خانه که بعد از شیوع ویروس کرونا هر چه بیشتر به خریدهای اینترنتی رو

  .برده است

 .های زیاد مردم برای خرید هزاران کارگر تازه استخدام کرده استدر عین حال، شرکت آمازون برای برآوردن درخواست

ها در برابر ویروس گویند اقدامات الزم را برای حفاظت از آنآمازون همچنین مورد انتقاد کارکنانش در آمریکا قرار گرفته که می

 .ا در محیط کار انجام نداده استکرون

 .درصد از سهام شرکت آمازون است ۱۱آقای بزوس صاحب 

مارت که خرده فروشی ازدا در بریتانیا را هم در اختیار به جز آمازون، خانواده والتون، صاحب فروشگاه های زنجیره ای وال

ها در سال دست آورده اند، به طوری که ثروت خالص آن دارند، سود بسیار زیادی از ماندن مردم در خانه در پی شیوع کرونا به

 .میلیارد دالر رسیده است ۱٦۹درصد افزایش یافته و به  ۵میالدی جاری 

 .اندمیلیارد دالر ضرر کرده ٥٥۳افراد امسال  نفر از ثروتمندترین ٥۰۰دهد شاخص میلیاردرهای بلومبرگ در عین حال نشان می

ضای جهانی برای نفت و همچنین به دلیل اختالف عربستان سعودی و روسیه در مورد تولید نفت، در این میان در پی کاهش تقا

  .گذاران در صنایع نفت و گاز جهان به شدت افت کردثروت سرمایه

 های ترقیپله

گی بعد با صد هزار دالر سرمایه شخصی و خانوادگی تاسیس کرد. او در سی سال ۱۹۹٥آقای بزوس شرکت آمازون را در سال 

  .از آن که به آماری برخورد که نشانگر رشد سریع اینترنت بود، شغل خود را در یک صندوق سرمایه گذاری ترک کرد

 .مکنزی همسر پیشین آقای بزوس، هم در این راه به او پیوست
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رش آشنا شد. این زوج کردند، با همسآقای بزوس هنگامی که هر دوی آنها در در یک صندوق سرمایه گذاری در نیویورک کار می

میلیارد دالر به دست  ۳۸از یکدیگر جدا شدند. آنها چهار فرزند دارند. بر اساس توافق آنها برای طالق، مکنزی  ۲۰۱۹در سال 

 .شدآورد که چهار درصد سهام آمازون را هم شامل می

هان سفارش خرید دریافت کند. در پنج کشور ج ٤٥ایالت آمریکا و  ٥۰یک ماه بعد از تاسیس آمازون، جف بزوس موفق شد از 

میلیون رسیده بود. فروش این شرکت هم  ۱۷هزار کاربر به  ۱۸۰های مشتریان آن از سال اول بعد از تاسیس این شرکت، حساب

 .میلیون دالر رسید ٦۰۰هزار دالر با جهشی زیاد به یک میلیارد و  ٥۱۱از 

 ۳٥شدند و سود این شرکت همچنان باال رفت به طوری که جف بزوس، قبل از گذاران معروف وارد این شرکت بعد از آن سرمایه

  .به یکی از ثروتمندترین مردان دنیا تبدیل شد ۱۹۹۹سالگی، در سال 

ترین فردی بود که این عنوان را دریافت می در آن سال مجله تایم او را به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد که تا آن زمان جوان

 .کرد

 .یم در آن زمان به او لقب سلطان تجارت سایبری دادمجله تا

********* 

 

 اندصدها نفر در ناو شارل دو گل فرانسه کرونا گرفته

 16/4/2020 

 

 وزارت دفاع فرانسه تصمیم گرفت که ناو شارل دو گل را ده روز زودتر از موعد از ماموریتش در اقیانوس اطلس برگرداند

 

د که یک سوم از دوهزار ملوان و خدمه ناوگروه رزمی شارل دو گل در پی شیوع ویروس کرونا وزارت دفاع فرانسه اعالم کر

 .اندمبتال شده ۱۹-های همراهش به کوویددر این ناو و کشتی

نفر  ۳۱نفر در این ناو هواپیمابر و شناورهای همراهش مثبت بوده است.  ۶۶۸به گفته وزارت دفاع فرانسه نتیجه آزمایش کرونای 

 .های ویژه استاند و یک نفر در بخش مراقبتمبتالیان در بیمارستان بستری شدهاز 

شدند و وزارت دفاع فرانسه تصمیم گرفت که ناو  ۱۹-هفته گذشته تعدادی از خدمه این کشتی جنگی دچار عالئم ابتال به کووید

 .شارل دو گل را ده روز زودتر از موعد از ماموریتش در اقیانوس اطلس برگرداند

کنند که یکی مسئول دفاع هوایی و دیگری شناور ضد زیردریایی های نظامی را دنبال میکوپتر و جنگندهدو ناوچه این ناو حامل هلی

 .است
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هایی که به این ناو جنگنده ها و همین طور خلبانهای ناو شارل دو گل و یکی از ناوچهبه گفته وزارت دفاع فرانسه، تمام ملوان

 .اند. ناوچه دیگر از شیوع ویروس مصون مانده استاند به مدت دو هفته قرنطینه شدهپرواز داشته

  .اندهای بزرگ تفریحی و مسافری در چندین مورد محل شیوع ویروس کرونا بودهناوها و کشتی

 .دپیش از این شیوع ویروس در ناو هواپیمابر روزولت در آمریکا باعث جنجال و برکناری فرمانده آن شده بو

 کاهش موارد بستری در فرانسه

 

ها زمان در فرانسه که یکی از بیشترین آمار ابتال و مرگ در اروپا و جهان را دارد، امروز تعداد افراد بستری در بیمارستانهم

 .برای اولین بار از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است

های ویژه هم نفر کمتر شده است. تعداد بیماران بستری در بخش مراقبت ۵۰۰بنا بر آمار رسمی تعداد افراد تحت درمان حدود 

 .برای هفتمین روز متوالی کاهش یافته است

نفر دیگر در اثر  ۵۱۴هزار نفر رسیده است. آمار امروز حاکی از مرگ  ۱۷اما آمار مرگ و میر همچنان باال است و به بیش از 

 .بود ۱۹-ابتال به کووید

تاییدشده در سرتاسر جهان به بیش از دو میلیون نفر رسیده و بر اساس آمار اعالم شده از سوی کشورهای مختلف شمار مبتالیان 

 .اندهزار نفر جان خود را در اثر شیوع ویروس کرونا از دست داده ۱۳۰تا کنون بیش از 

******** 

 

 اش را مبتال کردکه در کابل کرونا را به خانه برد و خانوادهدکتری

 سی بیرگل شفق بینو

 16/4/2020 

 

 سال داشت ۶۵دکتر یوسف آریوبی 
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ر کار در دکتر یوسف آریوبی، پزشک بیمارستان دولتی صحت طفل در کابل دومین دکتر قربانی کرونا در کابل بود. او در کنا

حمل/ فروردین( به دلیل ابتال به ویروس کرونا درگذشت. خواهر ۲۲بیمارستان دولتی، مطب شخصی داشت. او روز شنبه گذشته )

 او نیز یک روز قبل از خودش وفات کرده بود.

ن در قرنطین خانگی های کابل بستری است. سه برادر این دکتر اکنوکمال آریوبی، برادر خردش نیز اکنون در یکی از بیمارستان

 هستند و به گفته کمال آریوبی یک دختر دکتر یوسف آریوبی نیز به ویروس کرونا مبتال است.

اکنون سوال این است که ویروس کرونا چگونه به این خانه رسید؟ تمام اعضای خانواده را آلوده و حتی منجر به مرگ شماری از 

 نبرد؟الئم این بیماری پیآنها شد؟ یوسف آریوبی که پزشک بود چطور به ع

 اش اسالم زازی صحبت کردم.برای پیدا کردن جواب با برادر دکتر آریوبی و برادرزاده

سال داشت. چند روز پیش به مطبش روان  ۶۵تر بود و حدود گوید که او پنج سال از او بزرگکمال آریوبی در باره برادرش می

 بود که "ما مانع شدیم."

کنی؟ آرام در خانه بمان. وضعیت خراب است، اما رفت. در مطب بیماری را دید. دو سه یش گفتیم که چه میافزاید: "برااو می

 روز بعد از آن وضعیت در خانه ما خراب شد."

 

 آقای آریوبی دومین دکتری بود که به دلیل کرونا در کابل درگذشت

رادرش را به ویروس کرونا مبتال کرده است. به گفته آقای آریوبی، کنند، یک فرد مبتال به کرونا بها فکر میگوید که آنکمال می

 برادرش در خانه و مطب با بیماران ارتباط داشت.

 به گفته او زمانی که آقای آریوبی به خانه آمد، ارتباطش با سایر اعضای خانواده باعث انتشار ویروس در محیط خانواده شد.

دم، خواهرم مریض شد، خود دکتر آریوبی بیمارشد و بعد وضعیت جسمی دختر آقای گوید که "چند روز بعد من بیمار شاو می

 آریوبی نیز خراب شد."

اش چند روز در گوید که از آن روز به بعد چندین عضو خانواده از درد بدن شکایت داشتند و عمهاسالم زازی، برادر زاده او می

 بستر بیماری افتاد و بعد وفات کرد.

 چاپان در کابل مرکز درمان بیماران مبتال به کرونا -بیمارستان افغان Social MediaImage captionحق نشر عکس

 چرا بیماری زود تشخیص نشد؟

یا بیماری کرونا وزارت بهداشت/ صحت عامه افغانستان و برخی از نهادها اطالعاتی را  ۱۹هرچند در مورد عالئم ویروس کوید 

دهد که اگر کسی تازه به این ویروس مبتال ن هم با داستان خانواده دکتر یوسف آریوبی نشان میاند، اما با آبا مردم شریک کرده

 شود، تشخیص عالیم آن کار آسانی نیست.

گوید که دو البراتوار تشخیص ویروس کرونا در کابل موجود است، ولی نمونه خون موارد مشکوک وزارت بهداشت افغانستان می

 شود. بیمارستانی که به گفته مسئوالن دارای وسایل پیشرفته پزشکی هستند.جاپان گرفته می-تنها در بیمارستان افغان

شان بردند و بعد از انجام ها در روز نخست بیماران را به شماری از البراتوارها اطراف محل زندگیگوید که آنکمال آریوبی می

 اند.همعاینات به آنان گفته شده بود که به محرقه و چکی مبتال شد

گوید که "دوبار به البراتوارها مراجعه کردیم. به ما گفتند که محرقه دارید. گاهی جور و گاهی ناجور بودیم. وضعیت همه او می

 خراب شد و آخر هم نتیجه این شد"
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 جاپان رفتند.-گوید، بعد از این که حال همه بد شد، آنها به شفاخانه افغانآقای زازی می

 

 چاپان در کابل مرکز درمان بیماران مبتال به کرونا-بیمارستان افغان

کرد که شود.کسی تصور نمیگیری شد و به آنها گفته شد نتیجه سه روز بعد مشخص میبه گفته او در این بیمارستان از همه نمونه

هد دو نفر از اعضای خانواده دشود که نشان میبه ویروس کرونا مبتال شده باشند. اما شش روز بعد نتیجه آزمایش به آنها داده می

 اند. به کرونا مبتال شده

گوید نتیجه زمانی به آنها تسلیم شد که "کار از کار گذشته بود." آقای زازی از اعالم دیرهنگام نتیجه آزمایش شکایت دارد و می

 ساله او وفات کرده بود. ۴۲عمه 

ها هم سرایت یافتند. اما ویروس به آنان و بزرگان خانواده نجات میشدیم سایر کودکگوید که "اگر از نتیجه زودتر مطلع میاو می

 کرده بود. یک کاکایم )عمو( بستری شد و دکتر یوسف هم یک روز پس از مرگ خواهرش در گذشت."

ضایت اند اما وضعیت آنها ربه گفته اسالم اکنون عمویش در بیمارستان بستری است. دیگر اعضای خانواده در خانه قرنطین شده

 بخش است.

 ها چگونه به خاک سپرده شد؟جنازه

دانستند که اش درگذشت، به دلیل اینکه نتیجه آزمایش مشخص نبود، آنان نمیبرادرزاده دکتر یوسف آریوبی به من گفت وقتی عمه

 دلیل مرگش چه بوده.

 خاک سپردند. اش شماری از نزدیکان و شماری از مردم شرکت کرده و جنازه را بهدر خاک سپاری عمه

 

های از خانه را اش، عمویش نیز وفات کرد و سپس مسئوالن بهداشت به خانه شان رفتند و قسمتتنها یک روز پس از مرگ عمه 

 ضد عفونی کردند 



426 
 

طور ام را با عزت تمام به خاک سپردند. اما مراسم خاکسپاری کاکایم این گوید:"مردم قریه و دوستان را خدا خیر دهد. عمهاو می

 نبود."

اش، عمویش نیز وفات کرد و سپس مسئوالن بهداشت به خانه شان آمده و گوید که تنها یک روز پس از مرگ عمهآقای زازی می

 های از خانه را ضد عفونی کردند و به آنان گفتند که در مراسم خاکسپاری عمویش شلوغ راه نندازند.قسمت

 احترامی به خانواده تلقی کردند. هداشت، خانواده ناراحت شدند و آن بیاسالم زازی گفت که از این صحبت مسئوالن ب

 به گفته او بعد از مرگ دکتر یوسف خودشان به نزدیکان شان اطالع دادند که در مراسم خاک سپاری شرکت نکنند.

خواهیم برای شما هم اتفاقی ما نمیگوید: "به خاطر سالمت مردمان، به تمام شان گفتیم که برسر ما خداوند این بال را آورده ااو می

 افتد و به مراسم خاکسپاری نیایید. بعدا با چند عضو خانواده کاکایم را به خاک سپردیم."

********** 

 

 ده ها هزار مهاجر افغان ایران را ترک کردند 

 افغانستان

 ینک کوتاهدریافت ل20:43 15.04.2020

 

 .های اخیر و در پی شیوع کرونا ایران را ترک کردنده به کشور بازگشتندهزار مهاجر افغان در ماه 242بیش از 

اپریل اعالم کرد، طی چهار ماه سال جاری  15المللی مهاجرت چهارشنبه به گزارش اسپوتنیک به نقل از العربیه، سازمان بین

  اند.به افغانستان بازگشت کرده مهاجر افغان از ایران 997هزار و 242میالدی 

 

 

اپریل امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا  11وری الی جن 4ای نوشت، این مهاجرین افغان از تاریخ این سازمان با نشر اعالمیه

اند. در این اعالمیه آمده مهاجرین افغان از طریق مرزهای نیمروز و اسالم قلعه وارد از ایران به کشور شان بازگشت کرده

 افغانستان شدند.

مهاجر  833اه سال جاری یک هزار و در این اعالمیه به بازگشت افغان ها از پاکستان نیز اشاره شده و آمده است، طی چهار م

 اند.افغان از پاکستان بازگشت کرده

از سوی دیگر، والیت هرات در غرب افغانستان مرز مشترک با ایران دارد گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران و بازگشت 

های افغانستان در بخش شیوع روزانه هزاران مهاجر افغان از آن کشور باعث شده که هرات به یکی از آسیب پذیرترین والیت

 کرونا تبدیل شود.

در مرز اسالم قلعه هرات « حرارت سنج اتومات»در همین حال، وزارت صحت عامه افغانستان اعالم کرد، یک پایه دستگاه 

 گیرند.)نقطه صفری ایران( نصب کرده و مهاجرین که از ایران وارد کشور شوند مورد بررسی بهداشتی قرار می

https://af.sputniknews.com/afghan/
https://af.sputniknews.com/afghan/202003184862356-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AF--%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://af.sputniknews.com/afghan/202003184862356-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AF--%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://af.sputniknews.com/afghan/202003154849980-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86--%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3/
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مورد  306نفر رسیده است که از این میان  784اعالم کرد، تعداد مجموع مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان به  این وزارت

  شود. آن مربوط به والیت هرات می
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 توقف کمک مالی آمریکا به سازمان بهداشت جهانی به خود و دیگران آسیب می رساند
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 قلم

دولت کشورش کمک مالی به سازمان بهداشت فروردین( رهبر آمریکا در نشست خبری کاخ سفید اعالم کرد که  26آوریل)  14

جهانی را تعلیق خواهد کرد. آمریکا همچنین این سازمان را به ناتوانی در مقابله با شیوع کرونا و مسبب سرایت گسترده آن در 

را سراسر جهان متهم کرد. با جود بحران بهداشت عمومی بی شک این اقدام یک جانبه آمریکا توان سازمان بهداشت جهانی 

تضعیف کرده و به همکاری کشورهای جهانی در مقابله با کرونا آسیب می رساند، در نهایت منافع کشورهای مختلف از جمله 

  .مردم آمریکا نیز ضرر خواهند دید

للی مردم شاهد آن هستند که پس از شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی به عنوان معتبرترین و حرفه ای ترین نهاد بین الم

در زمینه امنیت بهداشت جهانی در مقابله با بحران بهداشت عمومی جهانی نقش جبران ناپذیری ایفا می کند. سوم ژانویه چین 

اطالع رسانی مورد ابتال به بیماری نامشخص به سازمان بهداشت جهانی را شروع کرد. در ابتدای ماه فوریه این سازمان در ژنو 

را گردهم آورد و جهت تحقیقات واکسن را مشخص کرد. تا دهه دوم آوریل، سازمان بهداشت  محقق ارشد جهانی 400بیش از 

 126کشور ارسال کرد و بیش از یک میلیون کیت تشخیص به  133میلیون تجهیزات محافظ شخصی را به  2جهانی بیش از 

  ...کشور ارسال کرد

ن سازمان، وظایف خود را با جدیت انجام داده و در پیشبرد سازمان بهداشت جهانی تحت رهبری تدروس آدهانوم، دبیر کل ای

های بین المللی در مبارزه با ویروس کرونا نقش هماهنگی کلیدی ایفا کرده که مورد ستایش گسترده جامعه جهانی نیز قرار همکاری

  .گرفته است

یده است، وضعیت شیوع ویروس کرونا در میلیون نفر رس 2در حال حاضر، تعداد موارد قطعی مبتالیان ویروس کرونا به مرز 

جهان جدی شده و در دوره بحرانی قرار دارد. تصمیم آمریکا برای توقف کمک مالی به سازمان بهداشت جهانی نه تنها عهدشکنی 

ت اش در قبال جامعه جهانی، بلکه تخریب جدی برای همکاری های بین المللی در مقابله با کرونا محسوب می شود، تصمیم ایاال

متحده توانایی سازمان بهداشت جهانی را تضعیف می کند و به همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با ویروس کرونا آسیب 

  .می رساند، به این سبب اقدام آمریکا در داخل و خارج انتقاد گسترده ای به دنبال داشته است

جتماعی اقدام طرف آمریکا را بسیار خطرناک دانست و گفت کار بیل گیتس، موسس مایکروسافت روز پنج شنبه در رسانه های ا

سازمان بهداشت جهانی سرعت انتقال ویروس کرونا را کاهش داده است، هیچ سازمان دیگری نمی تواند جایگزین آن باشد، در 

  .حال حاضر جهان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر به این سازمان نیاز دارد

گری تصمیم اشتباه آمریکا درباره توقف کمک مالی به سازمان بهداشت جهانی را محکوم می کند. جامعه جهانی یکی پس از دی

آوریل از طریق سخنگوی خود با انتشار پیامی اظهار داشت، سازمان بهداشت  14آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل عصر 

  .مقابله با ویروس کرونا فوق العاده کلیدی است جهانی باید مورد حمایت قرار گیرد، این موضوع برای تالش های جهان در

در حقیقت ویروس مرز و نژاد نمی شناسد. اگر هر کشوری نخواهد در برابر ویروس مقاومت کند، در این حالت، حفظ امنیت کل 

ر جهان دشوار خواهد بود. بشریت یک جامعه با سرنوشت مشترک است، همبستگی و همکاری قوی ترین سالح برای غلبه ب

بیماری همه گیر است. به تصمیم گیرندگان آمریکا توصیه می کنیم هر چه زودتر اشتباهات خود را اصالح کنند و به مسیر همکاری 

با جامعه جهانی برگردند، اگر از روی لجاجت در راه یک جانبه گرایی پیش روند، در نهایت طعم ثمره تلخ را خواهند چشید و این 

  .یب می رسانندگونه به خود و دیگران آس

********* 
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 دلیل خشم ترامپ از رسانه ها چیست
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رییس جمهور آمریکا چندین روز متوالی از « حرف هایت خیلی شرم آور است. می دانید که اخبار غیرواقعی تولید می کنید»

و فاکس، عصبانی و خشمگین است. چرا او این روزها این قدر عصبانی  CNN ،NBCرسانه های مختلف از رادیو کلمبیا گرفته تا،

  .بگذارید از طریق یک گزارش از نیویورک تایمز مروری بر این رفتار داشته باشیم و بی قرار است؟

این روزنامه اخیرا در مقاله ای شیوع کرونا در نیویورک را ناشی از ورود مسافران اروپایی دانست و از تاخیر تست با روش 

این گزارش »کا را بر انگیخت. او در توییتر نوشت: اسید نوکلئیک در آمریکا انتقاد کرد. اما این گزارش خشم رییس جمهور آمری

  «جعلی نیویورک تایمز منشا کرونا را اروپا می داند نه چین. می خواهم بدانم اطالعاتش را از کجا گرفته است؟

آن ها این در حالیست که نام بیش از ده کارشناس به عنوان منبع اطالعات، در این گزارش به روشنی ذکر شده است که از جمله 

می توان به هارم وان بیکل، استاد مدرسه پزشکی آیکان در مانت ساینای و همچنین، آدریانا هگوی استاد دانشگاه نیویورک اشاره 

  .کرد

چند روز پیش تر نیز صدای آمریکا در یک گزارش، تدابیر قرنطینه ووهان چینرا الگویی برای مبارزه با کرونا خواند که این هم 

  .به باد انتقاد گرفته شد توسط کاخ سفید

این نکته برای عموم مردم روز به روز آشکارتر می شود که آن چه سبب خشم کاخ سفید می شود، واقعی یا جعلی بودن اطالعات 

در این گزارش ها نیست، بلکه درست یا نادرست بودن موضع سیاسی است. از نظر کاخ سفید، هرقدر که ازچین انتقاد شود، خبر 

و بر عکس، گزارشی که به چین را تائید کرده ، جعلیست. چنین رویکردی افشا می کند که به اصطالح آزادی بیان تنها واقعیست 

  .نوعی ابزار سیاسی کاخ سفید است

خبر جعلی برچسبی است که کاخ سفید به برخی رسانه های آن کشور می چسباند. این ظاهرا بیانگر تردید کاخ سفید نسبت به این 

ها است اما در واقع عصبانیت کاخ سفید پس از لو رفتن این واقعیت است که نشان می دهد، آمریکا قصد دارد مسوولیت رسانه 

  .شیوع کرونا در داخل را به گردن دیگران بیاندازد

این مقطع، هزار مورد فراتر رفت. در  600آوریل به وقت پکن تعداد موارد ابتال به کرونا در آمریکا از  14روز  11تا ساعت 

آمریکا نمی تواند با دعوا با رسانه ها و انداختن مسوولیت بر گردن دیگران اشتباهات پی در پی دولت را در مهار کرونا بپوشاند. 

توصیه می شود، برخی افراد در آمریکا هرچه زودتر تالش خود را بر روی مهار کرونا متمرکز کنند، چرا که تا کنون، زمان و 

  .ست رفته است که قابل برگشت نیستجان بسیاری از د

********* 
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 روایت آفریقایی های مقیم گوانگ جوئو از وضعیت زندگیشان در دوران قرنطینه
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اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

بله، واقعا »از گفت و گوی خود با آفریقایی های مقیم شهر گوانگ جوئو ویدیویی آماده کرده است که می بینید:  CGTN خبرنگار

  «.بعیض نژادی رو به رو نشده اممی گویم، من سال ها در گوانگ جوئو زندگی کرده ام و هرگز با مساله ت

از طریق رسانه های اجتماعی باخبر شدم که عده ای گالیه کرده اند که با آن ها برخورد ناعادالنه صورت گرفته، اما من درباره »

  «.خودم همیشه گفته ام، مطمئنم که چین هرگز چنین برخوردی با مردم آفریقا ندارد

عالیست، دوما، چینی ها از زمان آغاز شیوع کرونا مورد هدف قرار گرفته اند، حتی چینی های اوال، روابط چین و آفریقا بسیار »

مقیم خارج نیز گفته اند که با آن ها برخورد تبعیض آمیز صورت گرفته و آن ها را عامل ویروس خوانده اند، به نظرم آن ها 

ندارند برای خودشان رخ بدهد، به دیگران تحمیل نمی کنند. خودشان هم طعم چنین رفتارهایی را چشیده اند و چیزی را که دوست 

  «.برخورد چینی ها با آفریقایی ها آن گونه نیست، به نظرم حتما سوء تفاهم است

جان را می شناسم، او در گوانگ جوئو یک شرکت تجاری افتتاح کرد، حاال که مدتیست در قرنطینه است، با  2018من از سال  »

  «.تی دارد، اما گالیه نمی کندوجود این که مشکال

طبق دیده هایم دولت چین واقعا خیلی تالش کرده است، آن ها کارهای زیادی انجام داده اند، در واقع وقتی که درباره قرنطینه به »

  «.من گفتند، می دانستم که آنان با تمام نیرو می خواهند شیوع این بیماری را مهار کنند

اری محلی به خانه ام آمدند، از همه اعضای خانواده ام از جمله من، همسرم و سه بچه ام تست گرفتند، کارمندان مرکز کنترل بیم»

  «.ما مشکلی نداریم، تست برای همه ما رایگان است

این زندگی روزانه ماست، این همسرم و این پسرم است، آن ها ورزش بدنسازی انجام می دهند. عزیزم می توانید به من نگاه »

  «.پسرم به من نگاه کن. آن طرف دخترم مشغول تمرین خوشنویسی است کنید؟

  «خوراک یا کاالهای مورد نیاز زندگی را چگونه خرید می کنید؟»

فعال نمی توانیم بیرون برویم، اما اگر سبزیجات نیاز داشته باشیم، اینترنتی سفارش می دهیم. در مجتمع مسکونی ما خدمات ویژه  »

یک داوطلب به ما کمک می کند. شما تنها کافیست به او بگویید که چه چیزی الزم دارید، لوازم مورد نیازتان  هم ارایه می شود.

را به خانه می رسانند. آن ها همچنین زباله های خانه هایمان را جمع آوری می کنند. ما از اقدامات دولت چین حمایت می کنیم، به 

  «.عیت کنونی را درک نکرده اندنظرم کسانی که مخالفت می کنند، حتما وض

********** 

 

 شی جین پینگ: همبستگی و همکاری قدرتمندترین وسیله غلبه بر کرونا است
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همبستگی »فروردین مقاله ای به قلم شی جین پینگ رییس جمهور چین به عنوان  28آوریل / 16)حقیقت طلبی( « چیو شی»مجله 

  .کندرا منتشر می « و همکاری قدرتمندترین وسیله جامعه جهانی برای غلبه بر کرونا است

در این مقاله تاکید شده است که بشریت دارای یک جامعه با سرنوشت مشترک است و برای غلبه بر کرونا همبستگی و همکاری 

  .قدرتمندترین وسیله به شمار می آید
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شترک در این مقاله عنوان شده است، ویروس مرز و قومیت نمی شناسد و هیچ کشوری معاف از آن نیست و بشر تنها با تالش م

  .می تواند بر آن پیروز شود

در این مقاله همچنین آمده است: دولت چین به موقع به سازمان بهداشت جهانی و دیگر کشورها و مناطق دنیا درباره وضعیت 

شیوع کرونا اطالع رسانی کرده و در اسرع وقت توالی ژنوم کروناویروس و تجربیات خود در پیشگیری و مهار کرونا را با آن 

  .به اشتراک گذاشته و با آن ها تالش های مشترک برای مهار کرونا را آغاز کرده استها 

در این مقاله عنوان شده است: پکن از تفاهم و حمایت جامعه جهانی از کشور قدردانی می کند و این نوع دوستی را فراموش 

  .ک می کندنخواهد کرد و در پاسخ به آن نیز تا حد امکان به جهان در کنترل کرونا کم

این مقاله تاکید کرده است: چین برای کنترل کرونا تدابیر قدرتمندانه ای اتخاذ کرده و برای مقابله با کرونا بهای سنگینی پرداخته 

است. مسوولیت شناسی چین در جریان مقابله با کرونا مورد تایید جامعه جهانی قرار گرفته است. چین ضمن مقابله با کرونا ارتباط 

ا با سازمان بهداشت جهانی و دیگر اعضای جامعه جهانی حفظ کرده و اطالعات گوناگون از جمله توالی ژنوم کروناویروس خود ر

را به اشتراک گذاشته و خیلی زود تولید کیت تشخیص را توسعه داده و نه تنها امنیت جان و سالمت مردم چین را تضمین کرده، 

 م بسیار ادا کرده استبلکه در حفظ بهداشت عمومی جهان نیز سه

*********** 

 

 / جهان  یوله فارس چهیدو

 "ییکرونا یهااز "طالق یریجلوگ یمبله در ژاپن برا یهاپارتمانا

که به  ییهازوج ییتا از جدا افتهی یراهکار یشرکت ژاپن کی کند،یم ینیبحران کرونا بر سراسر جهان سنگ هیکه سا یدوران در

 کند. یریکشور دچار مشاجرات روزافزون هستند، جلوگ نیز کرونا در اا یناش یهاتیخاطر محدود

 

ها را سخت دگرگون کرده و انسان یمقابله با آن وضع شده، زندگ یکه برا یگوناگون ییهاتیکرونا و محدود دیجد روسیو وعیش

 واداشته است. ینینشرا به خانه هایاریبس

 یهاطیدر مح ژهیکه به و یاند؛ بحث و مشاجراتهشدار داده ییو مشاجرات زناشو یاختالفات خانوادگ شیدر مورد افزا کارشناسان

 و طالق زوج بکشند. ییو ممکن است به جدا ندیآیم شیتنگ و بسته پ

 یری" جلوگییکرونا یهازده" ارائه کرده است تا از بروز "طالق"استرس یهاکمک به زوج یبرا یراهکار یشرکت ژاپن کی حال

 کند.
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دچار فشار و  ییکرونا یهاتیو محدود طیمح یکه به خاطر تنگ ییهافرانسه شرکت "کاسوکو" به زوج یگزارش خبرگزار به

 .ابندیآرامش ب طیمح رییآپارتمان مبله نقل مکان کنند و با تغ کیکوتاه به  یزمان یکه برا دهندیامکان را م نیاسترس هستند، ا

 .«دیبه ما مراجعه کن د،یافتی" بییاز آنکه به فکر "طالق کرونا شیپ» شرکت آمده است: نیا یغاتیتبل یآگه در

 دیدنبال کن نستاگرامیرا در ا یوله فارس چهیدو

 .کنندیم یاز خانه دورکار زیاز شاغالن ن هایاریهستند و بس لیکرونا تعط وعیها و مدارس به خاطر شکودکستان زیژاپن ن در

کنندگان در صورت کرد. مراجعه هیدر روز کرا وروی ۳۵ یدر ازا توانیو در ژاپن را مکوچک مبله شرکت کاسوک یهاآپارتمان

. مبلغ شوندیطالق آشناست، برخوردار م لیکارشناس و مشاور حقوق که به مسا کی ساعتهمیاز مشاوره ن نیآپارتمان همچن هیکرا

 .شودیمشاوره را هم شامل م نیا یپرداخت

مشاجره  یزن که در پ کیاند، از جمله امکان تازه استفاده کرده نیتا کنون از ا یو افراد گوناگونگفته مسئوالن شرکت کاسوک به

 تند با همسرش از منزل مشترکشان فرار کرده است.

اکتفا کرده، خسته  یبوده و شوهرش تنها به انجام دورکار یدارو بچه یداراو تمام وقت مشغول کار، خانه نکهیاز ا گریزن د کی

 ترک کرده است. یمدت یو منزل را براشده 

دست به  زیژاپن ن یهارسانه گریدارد. د یادی" در ژاپن به راه افتاده که طرفداران زییکرونا یهاهم در ارتباط با "طالق یهشتگ

 دارند. یشتریمعضل توجه ب نیکار شده و به ا

 ینینشکه چگونه با مسئله خانه دهدیها ارائه مبه زوج ییهاهیخود توص ی"ان اچ کا" هر روز در برنامه صبحگاه یونیزیتلو شبکه

 مقابله کنند. هایو سرخوردگ یو با ناراحت ندیایکنار ب ییکرونا امیو مشاجره در ا

*********** 

 

  ستیز طی/ دانش و مح یوله فارس چهیدو

 ستیز طیو مح دانش

 ییمقابله با ترس و تنها یکرونا؛ راهکارها بحران

آن کرده  یامدهایو پ ییرا نگران تنها یاریبس هاتیرا ترسانده، و محدود یمانند آلمان برخ ییکرونا در کشورهاپرشتاب  وعیش

 .شودیم شنهادیگوناگون پ یهاها راهحالت نیاز ا یکنار آمدن با برخ یاست. برا
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در  یو از دست دادن روابط اجتماع یاراز دو نفر، دور ک شیگردهم آمدن ب تیاعمال شده بر رفت و آمد، ممنوع یهاتیمحدود

و امثال آن از  هانیا ان؛یبا سالمندان خانواده و محروم ماندن از معاشرت با دوستان و آشنا دیو بازد دیمحل کار، کاسته شدن از د

 .کشدیرا به چالش م یاریبس یاز کشورها، از جمله آلمان شده و آرامش روان یاریبسدوران کرونا در  یهایژگیو

مقابله با آن از زبان  یبرا ییهاهیدوران را مثال زده و توص نیا رتریچند نمونه از معضالت فراگ یآلمان در گزارش ویراد

 .کندیکارشناسان ارائه م

بود را کنار زده و مناسبات  یشهروندان عاد یبرا شیکه تا چند روز پ یاز امور یاریکرونا در آلمان بس دیجد روسیو وعیش

 .ستیممکن ن یبه سادگ یبرخ یکرده که کنار آمدن با آنها برا بارهکی یراتییا دستخوش تغر یاجتماع

 کرونا روسیاز و ترس

ما را به طور کامل تحت کنترل گرفته، »: ندیآفریکرونا وحشت م روسیو دیگویم یرافاوف، کارشناس ارشد روانشناس زابتیال

 «چطور. میدانیاما نم

 یاشان زده باشد؛ عدهانگار خشک گرید یاز خود محافظت کنند و برخ دیآیم شیدر برابر آنچه پ تندخواسیم یبرخ دیگویم او

به آنها اعتماد کنند؛ در هر صورت  توانندیهم هستند که م یو احتماال کسان فتادهین یچنان رفتار کنند که انگار اتفاق لندیما زین

 قرار داده است. دیمتفاوت و جدکامال  یتیرا در وضع هاکرونا همه انسان روسیو

  

که  دهدیهشدار م دیبا تاک شناسروسیاشتورمر، و نیکرونا سالمندان هستند. مارت روسیها در برابر وگروه نیرتریپذبیاز آس یکی

 «.ستین ریپذاست که اصال امکان یزیچ نیا»در ارتباط باشند:  ادیخود ز یهابا نوه دیها نباها و مادربزرگپدربزرگ

ها ها، مهدکودکدر سرتا سر آلمان مدرسه بایبه خصوص که تقر کند،یروبرو م یجد یها را با مشکلاز خانواده یاریمسئله بس نیهم

 اند.شده لیاز کودکان تعط ینگهدار یهاو محل

و بدخلق  یکامل و عصب یانزوا تواندیآن م امدیدر تمام شهرها ممنوع شده که پ زیکودکان ن یاستفاده از محل باز نیبر ا افزون

 شدن باشد.

 یاطالعات، گسترش ارتباط مجاز لیاز س یریجلوگ

 هاهیاز توص یکیموثر باشند؟  توانندیم ییکرونا چه راهکارها روسیو انزوا و ترس از و ییمقابله با تنها یبرا یطیشرا نیچن در

 اطالعات است. البیشدن س یاز جار یریجلوگ

 تواندیباشد، مسئله م دتریجد یخبرها یمرتب در پ یاست اما اگر کس دیمف یسب اطالعات به طور کلرافاوف ک زابتیگفته ال به

 : کسب اطالع بله، اما نه به طور دائم.نکهیا جهیکند؛ نت وانهیمتفاوت شود و آدم را کالفه و د

 ابد،یحفظ شود و گسترش  یمجاز قیز طرکه روابط ا کندیم هیتوص زین ییمقابله با انزوا و تنها یبرا یکارشناس روانشناس نیا

 دارد. تیاهم انیو حفظ ارتباط با دوستان و آشنا یداشتن روابط اجتماع رایز
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به  دیافزایصحبت شود و م گرانیبه صورت آشکار با د هایها و نگرانکه درباره احساسات، ترس کندیم هیتوص نیهمچن او

 قدم نخست است. هایاشتراک گذاشتن دلواپس

 مثبت یهالحظه تنساخ

شده متخصصان  هیتوص یاز راهکارها گرید یکیکرونا  وعیش یبحران طیمثبت در شرا یهاها و تجربهوجود آوردن لحظه به

 است.

دسته  یخوانفیکروناست، ترانه و تصن روسیو ریدرگ ییاروپا یکشورها گریاز د دتریکه در حال حاضر شد ایتالینمونه ا در

 یکشورها یبود که در برخ یبحران تیمثبت در موقع یهالحظه نشیآفر یهاشب از تجربه ۹کف زدن در ساعت  ایها پنجره ازیجمع

 .ستمتفاوت تکرار شده ا یهابه شکل گرید

معضالت  یهستند که برا یمختلف یها و نهادهاگروه ن،یهم هستند. عالوه بر ا دبخشیها اماقدام نجوریا دیگویرافاوف م زابتیال

 توانیم ازیآماده کمک و دادن مشاوره به شهروندان هستند و در صورت ن نیآنال قیکرونا از طر وعیش رینظ ییهاتیموقع از یناش

 از کمک آنها بهره گرفت.

********** 

 

 کرونا؛ برکناری وزیر بهداشت برزیل به خاطر اختالف با رییس جمهوری

Bbc farsi 

17/4/2020 

 

 هداشتش )سمت راست( بر سر نحوه مقابله با همه گیری ویروس کرونا اختالف داشتندبولسنارو )سمت چپ( و وزیر ب 

ژایر بولسنارو، رییس جمهوری برزیل، وزیر بهداشت این کشور را به خاطر اختالف بر سر مقابله با همه گیری ویروس کرونا 

 .برکنار کرده است

  .الم کردلوییز انریک ماندتا خبر برکناری خود را از طریق توییتر اع

 .آقای بولسنارو منتقد تالش های آقای ماندتا برای ترویج فاصله گذاری اجتماعی بود

 .آقای بولسنارو با رد نگرانی ها درباره شیوع ویروس کرونا، آن را به یک سرماخوردگی خفیف تشبیه کرده است

 .ونا توصیه کرده استاو همچنین روش های درمانی تایید نشده را برای درمان مبتالیان به ویروس کر

 .در این حال، آقای ماندتا از سیاست های فرمانداران ایالت هایی که قرنطینه اعالم کرده اند، حمایت کرده است

آقای مداندتا یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی، با انتقاد از رویکرد رییس جمهوری از اعضای دولت خواسته بود رویکرد واحدی 

  .ی ویروس کرونا اتخاذ کنندرا در برابر همه گیر

  .آقای ماندتا پس از این سخنرانی پیشبینی کرده بود که برکنار خواهد شد
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هزار بیمار مبتال به ویروس کرونا در برزیل شناسایی شده اند و  ۲۹طبق آخرین آمار دانشگاه جانز هاپکینز در آمریکا، دست کم 

 .ندنفر نیز جانشان را از دست داده ا ۱۷۰۰بیشتر از 

********* 

 

 های آمریکا؛ شروط اصلی لغو قرنطینه کدامند؟در رسانه

 سیبیامیر پیام بی

 17/4/2020 

Bbc farsi 

 

 های خیابانی شده استهای یک بار مصرف بخش جدیدی از اشغالدستکش و ماسک

 

را باز کرد. اسپانیا و ایتالیا هم به بعضی از کسب و کارها اجازه  دبستانیدانمارک از دیروز، چهارشنبه، مدارس ابتدایی و پیش

جمعی در نیویورک موجب شده اغلب مردم با این پرسش روبرو شوند که ر گورهای دستهاند. در آمریکا اما، تصاویفعالیت داده

 بدترین کابوس کدام است؛ ماندن در قرنطینه یا برداشتن آن؟

مارس )بیش از یک ماه  ۱۲های شدید و قرنطینه سراسری را از دانمارک یکی از نخستین کشورهای اروپایی بود که محدودیت

 ۲۹۹آوریل( تنها  ۱۵دستی دانمارک موجب شد این کشور تا دیروز )چهارشنبه شناسان معتقدند همین پیشپیش( آغاز کرد. کار

ها در مبتال به ویروس کرونا گزارش کند. هر چند برخی ناظران نگرانند که اکنون با آغاز حذف محدودیت ۶۹۰۰مرگ و حدود 

 این کشور نمودارهای کرونا دستخوش تغییرات ناگهانی شود. 

ها به کانون گیری و وضع قرنطینهدر نقطه مقابل دانمارک، آمریکا و در قلب آن نیویورک قرار دارد که با تعلل در آغاز تست

گیری بدل شد و تعداد مبتالیان آن اکنون برابر جمع آمارها در چهار کشور بزرگ اتحادایه اروپا، یعنی اسپانیا، اصلی این همه

 هزار نفر. ۶۵۰ت؛ یعنی حدود ایتالیا، فرانسه و آلمان اس

در آلمان هم روز چهارشنبه آنگال مرکل، صدراعظم با فرمانداران ایاالت جلسه داشت تا درباره نحوه خروج از قرنطینه رایزنی 

خ اندازی برای تاریصبرانه منتظر تشکیل چیزی شبیه آن است اما فعال چشمای که به احتمال زیاد دونالد ترامپ هم بیکند. جلسه

 برگزاری آن ندارد. چرا؟

 کابوس اصلی کدام است؛ ماندن در قرنطینه یا حذف آن؟

آوریل( منتشر کرده نوشته: "در فضایی که ترس و وحشت  ۱۵دکتر استیون فلیپس در یادداشتی که نشریه هیل روز چهارشنبه )

مداران و دانشمندان به دنبال ی ندارد، سیاستمان کرده و اخبار بد و ترسناک هم تمامعمومی ما را نگران بقای خود و خانواده

گرایی علمی دنبالش بگردیم، یافتنش دشوار نیست. ما باید نحوه بهترین پاسخ به بحران کرونا هستند. پاسخی که اگر بر مبنای واقع

مشخصات رفتاری  ادراکمان از ویروس کرونا را عوض کنیم. این یک جنگ )چارلز( داروینی است و ما باید ویروس را بر اساس

 خودش شکست دهیم نه بر مبنای مشخصات رفتاری خودمان."
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هایی که بلد است به مقابله با ویروس جدید کرونا رفته ها خود و روشدکتر فیلیپس معتقد است در حال حاضر بشر بر اساس دانسته

 .در حالی که از نظر او برای "شکست این دشمن" باید با روش خود او وارد میدان شد

های علمی خود را ها، خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و بهترین گمانهای مرکب از سیاستکنیم بسته"در حال حاضر ما سعی می

علیه ویروس به کار بگیریم... این بسته چه قدر مناسب مقابله با کرونا بوده است؟ شاید هم بد نباشد اکنون اپیدمی را از منظر 

 خواهد به هدفش برسد؟"چیست و چگونه می ۱۹یم هدف کوویدویروس کرونا نگاه کنیم و ببین

سناریو برای خاتمه دادن به قرنطینه وجود دارد که سه گزینه را برای ما و سه گزینه را برای ویروس به وجود  ۶"در حال حاضر 

های فعاالنه تالش . با سیاست۳. درمان موفقی کشف کنیم و ۲. واکسن موثری پیدا کنیم ۱های ما این سه هستند: آورده است. کارت

های ژنتیکی .در جریان جهش۱ای برسیم... و اما سه کارتی که در دست ویروس است: کنیم با حداقل خسارت به مصونیت گله

ای بیانجامد . موفق به ورود به بدن همه ما شود )و نهایتا به مصونیت گله۲ویروس خودبخود ضعیف و ناکارآمد شود و از بین برود 

 پذیر بدل شود.". مانند ویروس آنفلوآنزا به یک ویروس فصلی و بازگشت۳های فعال منفعل ماست( و یکی از سیاست که

 

. 

های مشهور های پزشکان و ماموران بهداشت در دوران شیوع طاعون در اروپا، یکی از پوششبه صورت زدن ماسک

 رگبار استهاست و همزمان یادآور خوف و هراس آن اپیدمی مکارناوال

کند که برای موفقیت در برابر کرونا سیاست دولت آمریکا باید بر اساس سه کارتی که نویسنده این یادداشت در ادامه توصیه می

گذاری بر این باشد که هیچ اقدامی "همسو با رفتار دلخواه در دست این ویروس است متمرکز شود و تمرکز اصلی در سیاست

 رد".ویروس جدید کرونا بر ندا

های ترین ابزارها و بهترین توصیهها، هوشمندانهترین واکنش"در حال حاضر، آمریکا همچون بسیاری از نقاط دیگر جهان، سریع

شود. اما همزمان همه اش با گذشت زمان آشکار شده و میعلمی در تاریخ را علیه این ویروس به کار گرفته. اقداماتی که نتیجه

ای است. در حالی که همه این اقدامات در حال اثربخشی و خرید زمان برای ا روند طبیعی مصونیت گلهاین اقدامات در تضاد ب

تواند تا ابد ادامه داشته باشد. تری بیاندازیم... قرنطینه نمیای هم نگاه دقیقمحوری چون مصونیت گله-بیولوژی ماست باید به گزینه

کاری بسیار ویرانگر است. انتخاب ما هم نباید لزوما میان مرگ انسانها یا نجات  نتایج اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی چنین

 اقتصاد تعریف شود."

پیشنهاد کرده  ۱۹مدت و تا پیش از ساخت واکسن و کشف درمان کووید-ه حلی میانبه عنوان را این یادداشتدکتر فیلیپس در پایان 

ای هم فرصت ظهور دهند اما در این میان باید گذاران آمریکایی باید همزمان با حذف هوشمند قرنطینه به مصونیت گلهکه سیاست

ای دارند باشند و همزمان تمام تالش خود ینههای زمبه فکر حفظ جان افراد در معرض خطر چون سالمندان و کسانی که بیماری

سازی کادر بهداشتی و درمانی به کار گیرند. چرا که از نظر او این دو قشر نباید قربانی مناقشه بر سر "حفظ جان را برای مصون

 ها یا نجات اقتصاد" شوند. آدم

های آمریکایی در گفتگو ست که در میان اظهارات مقاممدت پیشنهاد شده چند روزی ا-آنچه در این یادداشت به عنوان راهکار میان

آوریل، گفت حتی  ۱۵شود. برای مثال، گوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا روز چهارشنبه، های این کشور شنیده میبا رسانه

( تشکیل ۲۰۲۱ل آینده )های موسیقی تا ساهای بزرگی چون کنسرتدر صورت حذف تدریجی قرنطینه، نباید انتظار داشت که تجمع

 شود چرا که باید احتمال شیوع دوباره ویروس از طریق چنین رفتارهای اجتماعی را به حداقل رساند. 

https://thehill.com/opinion/white-house/492932-what-are-your-worst-fears-lockdown-or-open-the-economy
https://thehill.com/opinion/white-house/492932-what-are-your-worst-fears-lockdown-or-open-the-economy


436 
 

 

گیری و شناسایی سریع افراد مرتبط با فرد مبتال، کلید رفع قرنطینه گوید تستدکتر رابرت ردفیلد، رئیس سی دی سی آمریکا می

 است 

 ار کرونا، برگ برنده استشناسایی مرتبطان با بیم

( پرداخته و Contact Tracingآر، شبکه ملی رادیوهای محلی آمریکا، در گزارشی به اهمیت راهکار "شناسایی مرتبطان" )پیان

 آن را با مثالی برای مخاطبان تشریح کرده است.

خیلی تعجب نکرد چرا که انتظارش را داشت.  های بهداشتی منطقه با او تماس گرفته شده"وقتی کتی برگر، متوجه شد از سوی مقام

داد یکی از آرایشگرهای او پیش از این تلفن از سوی سالن آرایشی که چند روز پیش رفته بود پیامکی دریافت کرده بود که خبر می

است که در خانه بماند. خوآنجا به ویروس کرونا مبتال شده. حاال اداره بهداشت منطقه زندگی کتی برگر در ایالت نبراسکا، از او می

باشد... این فرآیند را در  ۱۹های بیماری کوویدگیری کند و حواسش ظرف دو هفته آینده به بروز نشانهدمای بدنش را مرتبا اندازه

ده ها بوها برای مهار سرایت بیمارینامند و در چند دهه اخیر یکی از موثرین روشکار 'شناسایی مرتبطان' میعلوم بهداشتی راه

 است."

کنند و از مداران فدرال و ایالتی توصیه میکارهایی است که این روزها کارشناسان به سیاستترین راهدر حقیقت این یکی از مهم

 کنند. گیری از بروز موج دوم کرونا یاد مینیاز آغاز برداشتن قرنطینه و شاه کلید پیشآن به عنوان پیش

گیرشناسان که او و همه آر گفتهپیبه انسی( دیهای آمریکا )سیترل و پیشگیری از بیماریدکتر رابرت ردفیلد، رئیس مرکز کن

سفید و فرمانداران ایاالت درباره چگونگی اجرایی کردن این اند که به کاخچند روز گذشته مشغول تهیه طرحی بوده این اداره در

 کند.خطر قرنطینه کمک میراهکار و استفاده از آن برای لغو بی

که قرار است پس از  هایی خبر دادبر اساس همین توصیه لری هوگن، فرماندار مریلند روز چهارشنبه از چهار برابر شدن تیم

اند و به این وسیله، شان شناسایی افرادی باشد که با تازه مبتالیان به ویروس کرونا در ارتباط بودهها، ماموریتتسهیل محدودیت

 ای را به سرعت شناسایی و با مهار آنها از بازگشت اپیدمی جلوگیری کند.های نقطهگیریدولت مریلند قادر خواهد بود همه

https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/04/10/831200054/cdc-director-very-aggressive-contact-tracing-needed-for-u-s-to-return-to-normal
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هایش ساله آمریکایی موفق شد از طریق اپلیکیشن زوم تنها چند روز پیش از مرگ، همه فرزندان و نوه و نتیجه ۸۹لمن، زن او 

 را یکجا ببیند 

 برای 'دیدار آخر' ۱۹تاپ، تلفن و تبلت به بیماران کوویداهدای لپ

های هوشمند و تلبت، تاپ، تلفنآوری لپدارد با جمع ان از بنیان گرفتن یک نهاد مردمی جدید خبر داده که تالشانشبکه خبری سی

هایی چون زوم یا اند و ممنوع المالقات هستند کمک کند از طریق اپلیکیشنکه در بیمارستان بستری شده ۱۹به بیماران کووید

 ار. شاید برای آخرین ب -اسکایپ که این روزها عصای دست ادارات شده، اعضای خانواده خود را مالقات کنند 

شود که به قدری سرحال بوده که هنوز به عنوان مشاور مسکن در ساله شروع می ۸۹با داستان مارجی اولمن، زن  این گزارش

روز پیش( بسته بوده. اما  ۴۰اش روز پنجم مارس )ده و اتفاقا آخرین قولنامه را هم برای مشتریکرخرید و فروش خانه کار می

کشد و آنجا به پیشنهاد یکی از های ویژه میشود خیلی زود کارش به بخش مراقبتبعد که به علت کرونا در بیمارستان بستری می

ای آمریکا و دنیا های خود را که هر کدام در گوشهها و نتیجههشود همه فرزندان، نو( موفق میZoomپزشکان از طریق زوم )

 جمعی و یکجا ببیند. بودند به طور دست

شود تا یک سازمان مردمی بخش سارا رادل میمیرد اما داستان او الهاممی ۱۹مارجی اولمن چند روز بعد بر اثر بیماری کووید

  جدید به نام "کووید تک کانتکت" راه اندازی کند.

و اعضای خانواده آنها ارتباط  ۱۹تاپ، تبلت و تلفن هوشمند اهدایی، میان بیماران کوویدآوری لپکند با جمعانجمنی که تالش می

برقرار کند. دیداری مجازی که اگر چه از لمس و آغوش و بوسه در آن خبری نیست اما برای بسیاری تنها شانس قبل از جدایی 

 است. 

 

های هوشمند اهدایی، امکان ارتباط تصویری میان آوری کامپیوتر و تلفنوپا در آمریکا تالش می کند با جمعیک انجمن مردمی ن 

 و اعضای خانواده آنها را فراهم کند  ۱۹بیماران کووید

 ها را مسطح و رو به پایین کردیم، حاال چه؟با ماندن در خانه منحنی

https://www.cnn.com/2020/04/15/health/iyw-coronavirus-donating-devices-to-hospitals-trnd/index.html
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رده که آمارها از اثربخشی قرنطینه و در خانه ماندن حکایت دارد اما حاال که کلسی پایپر در وبسایت ووکس این سوال را طرح ک

 اند روند صعودی شیوع را متوقف کنند آیا قادر خواهند بود آن را به صفر برسانند؟مردم آمریکا توانسته

مارس سر به فلک گذاشته بود، در  باختگان آنها در دو هفته پایانی ماه"نیویورک و ایالت واشنگتن که منحنی آمار مبتالیان و جان

هفته نخست ماه آوریل کمی این اعداد و ارقام را تحت کنترل در آوردند و آن طور که اندرو کومو، فرماندار نیویورک گفت: "ما 

 شود، یک خبر خوب محدود هم هست. یعنی این کهکنیم"... اما در حالی که این خبر خوب محسوب میداریم نمودار را مسطح می

توانند بینی قاطعانه نمیهای پیشایم اما مدلاگر چه روند صعودی منحنی و افزایش سریع ارقام را آهسته و تا حدودی ثابت کرده

 تر باشد."ها دوباره رو به باال اوج نخواهند گرفت، حتی اگر روند صعودی آنها نسبت به قبل آهستهبگویند که منحنی

گیری و تلفات کرونا در دو هفته نخست بینی که برآورد کرده بودند نقطه اوج همههای پیشه مدلنویسنده گزارش ووکس با استناد ب

ماه آوریل روی خواهد داده و پس از آن رو به نزول خواهد گذاشت، این نگرانی را طرح کرده که "حتی با قرنطینه جغرافیایی و 

اند." در حقیقت در خانه نمودارها به سوی عدد صفر سخن نگفته گذاری اجتماعی، هیچ مدلی از بازگشتهمکاری مردم در فاصله

 ماندن، فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه شهرها و ایاالت همگی موثر بوده است اما گام بعدی چیست؟

 

 رساندن ضریب ابتال به زیر یک نفر دیگر راه توصیه شده از سوی کارشناسان برای رفع موفق قرنطینه است  

 باید به زیر یک برسد ضریب سرایت

دانان، همه گیرشناسان و متخصصان به مدلی که مدرسه بهداشت و سالمت لندن به کمک ریاضی در ادامه گزارشکلسی پایپر 

 کند که در آن از شاخصی تحت عنوان "ضریب سرایت" سخن به میان آمده است.و آمارشناسان تهیه کرده اشاره می عفونی

اند. بنابر محاسبات و مطالعات شود که توسط یک فرد مبتال به ویروس آلوده شدهضریب سرایت به متوسط تعداد افرادی اطالق می

نفر بوده است. به این معنی که یک فرد مبتال  ۲.۵تا  ۲یت" ویروس کرونا بین اولیه مدرسه بهداشت و سالمت لندن "ضریب سرا

نفر گزارش شده است.  ۱.۳تواند دو تا دو نفر و نیم را مبتال کند. این ضریب برای آنفلوآنزا به ویروس کرونا به طور متوسط می

نفر برآورد کرده است. بنابر  ۳تا  ۲یاالت متحده این مدرسه پزشکی ضریب سرایت کرونا در آمریکا را در روزهای ورود آن به ا

گزارش این مدرسه پزشکی ضریب سرایت در آمریکا کمی بعد و حتی پیش از آغاز دستور قرنطینه به عدد یک کاهش یافته بود 

مات پیشگیرانه گذاری اجتماعی داوطلبانه از سوی مردم و اقداکه علت آن از نظر کارشناسان مدرسه بهداشت و سالمت لندن، فاصله

کارخانجات و اداراتی چون مایکروسافت در ایالت واشنگتن بوده که حتی پیش از تعطیلی مدارس و قرنطینه اجباری، به کارمندان 

 خود گفت که دورکاری را شروع کنند. 

ن در نهایت باید ضریب گذاری اجتماعی، قرنطینه و در خانه ماندهایی چون فاصلهکند محدودیتبینی میطور که این مدل پیشآن

سرایت را به کمتر از یک برساند. به این معنی که فرد مبتال قادر نباشد ویروس کرونا را حتی به یک نفر دیگر منتقل کند. تنها 

 در چنین صورتی است که شیوع ویروس به تدریج متوقف خواهد شد. 

https://www.vox.com/future-perfect/2020/4/15/21217027/coronavirus-social-distancing-flatten-curve-new-york
https://www.vox.com/future-perfect/2020/4/15/21217027/coronavirus-social-distancing-flatten-curve-new-york
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اهش یابد، تازه با این پرسش روبرو خواهیم شد که حاال "خب اگر همه آمارها خوب پیش برود و ضریب سرایت و میزان ابتال ک

 چه؟ قدم بعدی چیست؟"

سنجی در دانشگاه ایالتی واشنگتن به ووکس چنین داده: "بدون شک ما پاسخ این سوال را دکتر علی مقداد، استاد علوم سالمت

ها ب سرایت زیر یک باقی بماند. مثال برخی محدودیتتوانیم قرنطینه را یک باره لغو کنیم. باید به نحوی آن را برداریم که ضرینمی

 های بیشتری را لغو کنیم."را برداریم و منتظر نتیجه آن شویم و اگر خوب بود دوباره محدودیت

گیری در آمریکا دارد. این های کرونا بستگی به توانایی تستسنجی لغو موفق قرنطینه و محدودیتاز نظر این کارشناس سالمت

گیری گسترده روند ابتال و نقشه حرکت ویروس کرونا را ترسیم و با استفاده از ای ایالتی و محلی چه قادر باشند با تستکه نهاده

 ( فورا دامنه ابتال را محدود کنند. Contact Tracingهای "شناسایی مرتبطان" )تیم

یکا در انجام ماموریت اول موفق بوده. یعنی کلسی پایپر گزارش خود را این چنین خاتمه داده که: "وضعیت عجیبی است. آمر

سوزی در جنگل و مزارع را مهار کند اما هنوز نتوانسته آن را خاموش کند. بنابر این پیروزی هنوز حاصل توانسته دامنه آتش

که تقاضا برای  نشده. نتایج آماری هم خیلی قاطع نیستند و محققان هنوز به زمان و مطالعه بیشتر نیاز دارند. این در حالی است

تری را های جدیها باال گرفته و معلوم نیست اگر مثال نمودارها دوباره بازگشت به قرنطینه و حتی محدودیتکاهش محدودیت

توصیه کنند، کدام مقام جرات وضع آنها را خواهد داشت. با این حال، این مهم است که مردم خبر خوب، یعنی آغاز روند مسطح 

 دهد."امارها را در کنار خبر بد دریافت کنند که از نامطمئن بودن نسبت به لغو موفق قرنطینه خبر می شدن نمودار و کاهش

********* 

 

 مکرون مدیریت اپیدمی کرونا در چین را زیر سوال برد

 Bbc farsi 

 17/4/2020 

 

 آوریل ۱۶عکسی از امانوئل مکرون در جریان کنفرانسی خبری در کاخ الیزه در روز 

ئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مدیریت چین در برخورد با شیوع ویروس کرونا را زیر سوال برده و گفته "اتفاقاتی افتاده امانو

 ".که ما از آن بی خبریم

 .آقای مکرون به روزنامه فایننشال تایمز گفت "زودباوری" است اگر بگوییم چین مدیریتی بهتر از سایرین با این بحران داشته

آن اظهار نظر می کند که گزارشی جنجالی در وبسایت سفارتخانه چین در پاریس منتشر شد که می گفت که کشورهای او بعد از 

 .غربی سالخوردگان را در سرای سالمندان به حال خود رها کرده اند تا بمیرند

 .در واکنش وزارت خارجه فرانسه سفیر چین را برای "ابراز نارضایتی" احضار کرد

را به عنوان یک "سوءتفاهم" رد کرد و ژائو لیجیان سخنگوی دولت گفت که چین هرگز اظهار نظری منفی درباره  چین این نزاع

 ".چگونگی برخورد فرانسه با این اپیدمی نکرده و "قصد چنین اظهار نظری را هم ندارد
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جان خود را در این کشور از دست داده اند، هزار نفر هم  ۱۸هزار نفر رسیده و تقریبا  ۱۴۱در فرانسه به  ۱۹-آمار ابتال به کووید

 .مورد مرگ ثبت کرده است ۳۳۰۰هزار مورد ابتال و فقط  ۸۳درحالی که چین می گوید بیش از 

 .چین اخیرا مقررات دو ماهه منع تردد در شهر ووهان در استان هوبی که مرکز اولیه شیوع بود را لغو کرد

 .هم شفافیت چین در مورد عواقب این شیوع را زیر سوال برده اندسایر کشورها از جمله آمریکا و بریتانیا 

 اظهارات مکرون

آقای مکرون در پاسخ به این سوال فایننشال تایمز که آیا برخورد اقتدارگرایانه چین با مردم خود برای مهار شیوع ویروس کرونا 

و جوامعی که حقیقت را سرکوب می کنند وجود ضعف نظام های دمکراتیک غربی را برمال کرده گفت قیاسی میان جوامع باز 

 .ندارد

او گفت: "با توجه به این اختالف ها، گزینه های اتخاذ شده و وضعیت امروز چین، که برای من محترم است، نباید خیلی زود باور 

 ".کرد که چین مدیریت خیلی بهتری در این بحران داشته

 ".به وضوح اتفاقاتی افتاده که ما از آنها بی خبریم او افزود: "ما )جواب این سوال را( نمی دانیم.

 .او گفت که لغو آزادی ها برای مقابله با اپیدمی، دمکراسی های غربی را تهدید خواهد کرد

او گفت: "این برای ما قابل پذیرش نیست. نمی توانیم تار و پود وجودی خود را بر این اساس که بحرانی بهداشتی وجود دارد ترک 

 ".کنیم

 

 فرانسه مقررات منع تردد را برای چهار هفته دیگر تمدید کرده است

 سایر واکنش ها

دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری گفت که "سوال های سختی" درباره چگونگی شروع این 

 .بحران هست که باید مطرح شود

که این ویروس چطور توانست از چین منتشر شود و گفت که بعد از بحران  او گفت باید به "بررسی عمیق" این موضوع پرداخت

 ". نمی توان "به روال عادی بازگشت

 .دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم موضع سختی علیه چین اتخاذ کرده است

ربوط می شود، سایر هزار مرگ در جهان به آمریکا م ۱۳۷او روز چهارشنبه در پاسخ به این سوال که چرا درصد بزرگی از 

 .کشورها را به دروغ گفتن درباره آمار واقعی مرگ و میر متهم کرد

 ."او با نام بردن از چین گفت: "آیا واقعا کسی آمارهایی که برخی از این کشورها ارائه می کنند را باور می کند؟

رونا ممکن است از آزمایشگاهی در شهر او گفت که آمریکا درحال بررسی گزارش های تایید نشده است که می گوید ویروس ک

 .ووهان به بیرون سرایت کرده باشد، نه از بازاری در این شهر



441 
 

شبکه خبری "فاکس نیوز" روز چهارشنبه به نقل از منابعی که هویتشان را فاش نکرد گزارش داد احتمال داده می شود که ویروس 

دلیل پروتکل های ضعیف ایمنی از تاسیساتی در ووهان به بیرون سرایت کرونا به طور تصادفی بعد از آلوده شدن یک کارآموز به 

  .کرده باشد

رسانه های آمریکایی قبال گزارش داده بودند که سفارت آمریکا در پکن نگرانی خود درباره سطح ایمنی در دو آزمایشگاه در 

 .ووهان را در سال های اخیر مطرح کرده بود

************ 

 

 میلیون نفر رسید ۲۲تعداد بیکاران به حدود  کرونا در آمریکا؛

 17/4/2020 

 Bbc farsi 

 

 وکارها را به تعطیلی کشاندههای مهار کرونا بسیاری از کسبمحدودیت

های اقتصادی را مختل کرده، وزارت کار آمریکا روز پنجشنبه با ادامه اعمال تدابیر محدودکننده مرتبط با اپیدمی کرونا که فعالیت

 .میلیون نفر دیگر در این کشور بیکار شده اند ۵/۲۵یل( اعالم کرد که فقط در یک هفته گذشته آور ۱۶)

میلیون آمریکایی در ظرف یک ماه گذشته مشاغل خود را از دست دادند که این شدیدترین موج بیکاری  ۲۲به این ترتیب، حدود 

 .در ظرف یک قرن گذشته در ایاالت متحده است

 .های مربوط به بیکاری پر کرده اندمیلیون نفر در سراسر آمریکا فرم ۶/۶ی فدرال اعالم کرده بودند که هفته گذشته مقام ها

هم اکنون در آمریکا به دلیل شیوع کرونا یک نوع تعطیلی عمومی برقرار است که بسیاری از فعالیت های اقتصادی را متوقف 

درصد رسیده است.  ۱۳رمندان خود شده اند. نرخ بیکاری به حداقل کرده و بعضی از کسب و کارهای کوچک مجبور به اخراج کا

 .درصد نیز برسد ۲۰برخی ناظران انتظار دارند که این رقم به زودی به حدود 

این در حالیست که کنگره آمریکا در اواخر ماه مارس یک بودجه اضطراری دو تریلیون دالری را برای جبران زیان های اقتصادی 

 .از بیکاری گسترده تصویب کرد که بسیاری از ناظران آن را کافی نمی دانند کرونا و ممانعت

میلیارد دالری که در آن بودجه برای کسب و کارهای کوچک در نظر گرفته شده بود بین  ۳۰۰روز پنجشنبه اعالم شد که بیش از 

 .آن ها تقسیم شده و به پایان رسیده است

مچنین به شرکت های بزرگ اعطا شده است تا از اخراج دسته جمعی کارکنان خود بخشی از کمک های مالی اضطراری فدرال ه

 .خودداری کنند

آمریکا و مدیران شرکت های هواپیمایی این کشور این هفته بر سر جزییات یک بسته کمک های اضطراری بزرگ به این  دولت

 .شرکت ها به توافق دست پیدا کردند
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ی هوایی از جمله دلتا، جت بلو، و سات وست به صندوقی از کمک های بالعوض و وام های بنا بر توافق اعالم شده، شرکت ها

با بهره پایین دسترسی خواهند داشت و در عوض متعهد می شوند که تا پایان ماه سپتامبر امسال کارکنان خود را اخراج نکنند یا 

 .حقوق آنها را کاهش ندهند

********* 

 

VOA Dari 

 کنیم ای کروناویروس از البراتوار ووهان چین تحقیق میترمپ: در مورد منش

  ۱۳۹۹, ۲۸حمل 

 

 

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا گفته است که حکومتش در صدد معلوم کردن این است که آیا کروناویروس از البراتواری ر 

 .شهر ووهان چین منشا گرفته است یا خیر

در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت: "در حال بررسی دقیق این وضعیت  حمل(۲۷اپریل ) ۱۵آقای ترمپ روز چهارشنبه 

 ."هولناکی استیم که اتفاق افتاده است

کشور و قلمرو جهان گسرش  ۱۸۵کروناویروس نخست در ماه دسمبر در شهر ووهان مرکز والیت هوبی چین شایع شد و اکنون به 

 .مانده استویروس هنوز هم معما باقییافته است، اما منشا و منبع اصلی و ابتدایی این 

حمل( گفت که اطالعات دست داشتۀ ۲۸اپریل ) ۱۶شنبه جنرال مارک میلی، لوی درستیز عمومی قوای مسلح امریکا روز پنج

شد. دهد که کروناویروس احتماالً به شکل طبیعی به وجود آمده است، تا اینکه در البراتواری در چین ساخته شده باامریکا نشان می

 .با اینحال، هر دو روایت در مورد منشای کروناویروس توام با سردرگمی بوده و در حالۀ ابهام قرار دارد

بر اساس یک گزارش فاکس نیوز که روز چهارشنبه منتشر شد، کروناویروس از البراتواری در شهر ووهان چین نه به حیث یک 

باشد، منشا ی چین در مقابله با ویروس مساوی یا بیشتر از ایاالت متحده میاسلحه بیولوژیکی بلکه برای نماش دادن اینکه توانای

 .گرفته است

گزارش فاکس نیوز و چنین گزارش دیگر حاکی از آن است که در البراتوار تحقیقاتی ویروس در شهر ووهان که فاقد معیارهای 

 .شودفته و و سپس ویروس بین مردم شایع میمصوونتی است، شخصی با ویروس آلوده شده و به یک بازار خوراکه فروشی ر

های مبنی بر تولید کروناویروس در البراتوارهای شهر ووهان یا شناسی در شهر ووهان چین، گزارشانستیتیوت دولتی ویروس

 .هم انتشار غیر عمدی این ویروس را به بیرون از این البراتوارها رد کرده است

جهٔ امریکا در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز گفت: "می دانیم که این ویروس از شهر در همین حال، مایک پمپیو، وزیر خار

ما واقعاً از حکومت …شناسی فقط چند کیلومتر از مارکیت غذای بحری دور است ووهان در چین منشا گرفته و انستیتیوت ویروس

 ."خواهیم تا در بارٔه چگونگی گسترش این ویروس وضاحت بدهدچین می
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دانشمندان به این عقیده اند که منبع انتقال کروناویروس به انسان، گوشت خفاش بوده است که در بازارهای شهر ووهان خرید  اکثر

 .شودو فروش می

در چین که از سوی حکومت آن کشور ارایه شده  ۱۹های امریکایی در مورد صحت آمار ارایه شدۀ تلفات ناشی از کوویدمقام

 .کنندگیری کروناویروس متهم میهای مرتبط با همهکومت چین را به پنهانکاری واقعیتاست، تردید داشته و ح

رییس جمهور ترمپ در آخرین کنفرانس خبری خود نیز آمار ارایه شده از سوی چین را زیر سوال برد و گفت: "آیا واقعاً به آن 

شخص واقعات و رقم مشخص مرگ و میر را دارند؛ آیا واقعاً کنید و اینکه آنان شمار مآمار از کشور پنهاوری به نام چین باور می

 "کسی به آن باور دارد؟

********** 

 

VOA Dari 

 آیا چین حقایق را در مورد کروناویروس پنهان کرده است؟ 

  ۱۳۹۹, ۲۸حمل 

 خبرگزاری اسوشیتدپرس  

 

 

جنوری با خبر شده بودند،  ۱۴های چینی با آنکه از شیوع کروناویروس در شهر ووهان، مرکز والیت هوبی چین به تاریخ مقام

اما برای شش روز به مردم این شهر هشدار ندادند؛ حاالنکه ووهان در جریان این شش روز میزبان جشن بزرگی به مناسبت 

 .ها هزار نفر را به این شهر کشانیده بودینی بود که پای دهسال نو چ

جنوری سال روان  ۲۰شی جینپینگ، رییس جمهور چین در هفتمین روز پس از آگاه شدن از خطر کروناویروس که مصادف با 

 .شود، هشدار عامه را در مورد این ویروس صادر کردمی

که به آن دست یافته و به استناد تخمین کارشناسان، گزارش داده است که در خبرگزاری اسوشیتدپرس بر بنیاد اسناد داخلی چین 

 .نفر با کروناویروس آلوده شده بودند ۳۰۰۰جریان حدود یک هفته سکوت حکومت چین، بیش از 

هانکاری چین هایی داشته اند، اما شماری از کارشناسان گفته اند که پنبا آنکه کشورهای زیادی در رسیدگی به کروناویروس کاستی

در منشای این بیماری در زمان بسیار حساس صورت گرفته است که بیش از هر عامل دیگر در ابتالی دو میلیون نفر و تلف شدن 

 .نقش داشته است ۱۹هزار نفر در اثر کووید ۱۲۸

https://www.darivoa.com/author/خبرگزاری-اسوشیتدپرس/q_my_
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ها( شش روز پیشتر )چینیزو فینگ ژانگ، استاد در فاکولتۀ طب پوهنتون کلیفورنیا به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت: "اگر آنان 

کرد. ممکن از فروپاشیدن سیستم طبی بود و تاسیسات صحی کفاف آن را میکردند، شاید شمار بیماران بسیار کمتر میاقدام می

 ."شدووهان جلوگیری می

ین، هیچ اسنادی که اسوشیتدپرس به آن دست یافته است حاکی از آن است که حتا دو هفته پیش از شش روز سکوت رهبران چ

واقعۀ کروناویروس در مرکز کنترول امراض چین ثبت نشده بود، حاالنکه به مبنای این اسناد، در این مدت صدها نفر نه تنها در 

 .ووهان بلکه در سرتاسر چین در شفاخانه بستری شده بودند

های دولت اند یا هم مقامکوتاهی کرده دهی این رویداد های محلی ووهان در گزارشبا اینحال، تا کنون روشن نیست که آیا مقام

 .مرکزی آن را ثبت نکرده اند

های محلی به اما به گفتۀ آگاهان، آنچه روشن است، کنترول شدید حکومت چین بر معلومات، موانع بیروکرراتیک و بی میلی مقام

چینی که به تاریخ دوم جنوری و در آغاز باشد. هشت داکتر های عالی آن کشور میهای خراب و هشداردهنده به مقامارایۀ گزارش

 .شیوع کروناویروس از این آفت هشدار داده بودند، به اتهام شایعه پراگنی مجازات شدند

دالی یانگ، کارشناس امور چین در پوهنتون شیکاگو به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که داکتران در شهر ووهان هراس 

 .ه سخن بگشاینددارند تا در مورد کروناویروس لب ب

گیری را ها در بیجینگ وادار شدند که شیوع این همهجنوری که نخستین واقعۀ کروناویروس در تایلند ثبت شد، مقام ۱۳به تاریخ 

های آزمایش کروناویروس توزیع شد و معیارها برای تایید واقعات سهل بپذیرند. به گزارش اسوشیتدپرس، آن زمان بود که کیت

 .های صحی دستور داده شد که بدون آنکه به مردم چیزی بگویند، بیماران را زیر مراقبت بگیرندقامشد و نیز به م

حکومت چین همواره این اتهامات را رد کرده است که گویا در آغازین روزهای بحران کروناویروس، جلو گزارشدهی و ارایۀ 

یماری، موضوع را با سازمان جهانی صحت در میان گذاشته معلومات را گرفته است. بیجینگ گفته است که به محض شیوع این ب

 .است

ژاو لیجن، سخنگوی وزارت خارجۀ چین هفتۀ گذشته در یک کنفرانس خبری در بیجینگ گفت: "ادعاهای پنهانکاری یا فقدان 

 ."شفافیت در چین بی بنیاد اند

جنوری، ما شیاوی، رییس کمیسیون ملی صحت  ۱۴خ اسوشیتدپرس بر بنیاد اسناد دست داشتۀ خود گزارش داده است که به تاری

کند تا پیام رهبران کشور را به آنان های محلی صحت در والیت هوبی آن کشور تماس محرمانۀ ویدیویی برقرار میچین با مقام

 .ابالغ کند، اما جزییات رهنمودهای ارایه شده تا هنوز روشن نیست

با ابراز نگرانی از احتمال انتقال کروناویروس از انسان به انسان و با اشاره به تثبیت  بربنیاد گزارش اسوشیتدپرس، در این مکالمه

 .ویروس در تایلند گفته شده است که با گسترش بیماری به بیرون از چین "وضعیت به گونۀ چشمگیر" تغییر کرده است

کند و رهبران ارشد آن اداره اری را اعالم میجنوری حالت اضطر ۱۵یک روز بعد، ادارۀ کنترول و وقایۀ امراض چین به تاریخ 

شود، هر چه زودتر ماموریت آموزش کارمندان ای که در اختیار آنان قرار داده میشوند تا با بودجهگروه توظیف می ۱۴در 

 .صحی، جمع آوری اطالعات، تحقیقات در ساحه و نظارت از البراتوارها را انجام دهند

های والیت رول و وقایۀ امراض چین که نسخۀ آن در دسترس اسوشیتدپرس قرار گرفته است، به مقامبر اساس یادداشت ادارۀ کنت

های بس و قطار آهن معاینه کنند و برگزاری اجتماعات های هوایی، ایستگاهشود که مسافران را در میدانهوبی دستور داده می

 .بزرگ عامه را کاهش دهند

مرکز اضطراری ادارۀ کنترول و وقایۀ امراض چین در مصاحبه با تلویزیون دولتی چین  درست در همین روز، لی کیون، رییس

 .گفته بود که خطر انتقال کروناویروس از یک انسان به انسان دیگر کم است

به انسان های محلی در چین، داکتران ووهان کم از کم در اواخر دسمبر تایید کرده بودند که کروناویروس از انسان به نقل از رسانه

های چینی که برای تفتیش به ووهان اعزام شده بودند، تا دو هفتۀ نخست ماه جنوری تاکید داشتند که نشانۀ قابل انتقال است، اما مقام

 .واضح سرایت این بیماری از یک انسان به انسان دیگر وجود ندارد

گوید که شیوع این ویروس "باید روناویروس میجنوری، رییس جمهور شی در نخستین صحبت در مورد ک ۲۰بالخره به تاریخ 

 .جدی گرفته شود". اما این زمانی بود که تقریباً دو ماه از بروز نخستین واقعۀ کروناویروس گذشته بود

کاری عمدی های محلی ووهان را به پنهانچند هفته بعد، زمانیکه شیوع کروناویروس شدید شد، شماری از متخصصان چینی مقام

 .ین بیماری متهم کردندواقعات ا
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کاری متهم کرد. های مرکزی را با پنهانپس از این اتهامات، ژو ژیانوانگ، شاروال پیشین ووهان به دفاع از خود برخاست و مقام

توانستم. شمار زیاد های مرکزی معلومات را نشر کرده میاو گفت: "به صفت یک مسوول محلی، تنها در صورت اجازه از مقام

 ."کنندن را درک نمیمردم ای

یک مقام صحی دولتی چین نیز به شرط افشا نشدن نامش به اسوشیتدپرس گفته است که ادارۀ کنترول و وقایۀ امراض چین در 

زمینۀ رسیدگی به موقع به کروناویروس تنبلی کرده است. به گفتۀ این مقام اگر حکومت چین دو یا کم از کم یک هفته پیشتر دست 

 .بودوضعیت به مراتب بهتر از امروز می شد،به کار می

های ارشد یا احتیاط به خاطر جلوگیری های محلی از دادن خبر بد به مقامهای چینی چه به دلیل پنهانکاری، هراس مقامتاخیر مقام

 .شوداز پیش از وقت به صدا در آوردن زنگ خطر بوده باشد، عاملی در گسترش بیشتر کروناویروس شمرده می

رهبران برخی کشورهای دیگر به شمول دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا، بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا و ییر بولسنارو اما 

 .رییس جمهور برازیل در آغاز شیوع کروناویروس در کشورهای شان آن را چندان جدی نگرفته بودند

هزار نفر رسیده است، ایاالت  ۱۴۱نفر و تلفات آن به مرز  میلیون ۲.۱حال که شمار مبتالیان کروناویروس در جهان به بیش از 

گیر کنندۀ جهانی گیری مرگبار و زمینمتحده از چین خواسته است تا در مورد منشا و چگونگی گسترش این ویروس که به همه

 .مبدل شده است، وضاحت بدهد

********** 

 

  یجهان و بهداشت نیچ هیترامپ عل داتیصدر به تهد یواكنش تند مقتد

  01:19 - 1399فروردین  29جمعه  

 

گفت که ترامپ در  یو سازمان بهداشت جهان نیچ هیعل کایآمر جمهورسیرئ داتیصدر عراق در واکنش به تهد انیجر رهبر

 ندارد.  تیکفا یبحران جهان تیریمد

 

 عراق-العالم

و وزارت  نیکشور چ هیعل کایآمر جمهورسیرئ« پدونالد ترام» ریاخ داتیصدر عراق به تهد انیرهبر جر« صدر یمقتد» دیس

 کرونا واکنش نشان داد. روسیو یریگهمه لیبه دل یبهداشت جهان

پس از آنکه شما را به عنوان تجار جنگ و قتل و کشتار »نوشت:  کایآمر جمهورسیخود خطاب به رئ تریدر صفحه توئ صدر

 یاسیکرونا و س روسیبه انتشار و یتوجه یکه با ب میشناسیصفت م نیا امروز شما را به م،یاو عامل هراس مردم شناخته یجمع

 .«دیکنیم یها بازکردن آن، با سرنوشت ملت

 ییکند و با کشورها فاینقش خود را ا شتریب تیو فعال تیخواست تا با جد یصدر عراق از سازمان بهداشت جهان انیجر رهبر

 ن مهمتر از تجارت و قمار است.آنها سرنوشت جها یداشته باشد که برا یهماهنگ
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کرونا مورد انتقاد قرار گرفته است،  روسیو وعیدر خصوص ش تشیرینحوه مد لیبه دل کایروزها به شدت در آمر نیکه ا ترامپ

 بهداشت کند. یو سازمان جهان نیخود را متوجه چ یتیریدارد قصور مد یسع

 یمتحده، سازمان بهداشت جهان االتیکرونا در ا تیوضع نیه آخردربار ینشست خبر کیسه شنبه شب در  کایجمهور آمر سیرئ

 سازمان را متوقف خواهد کرد. نیبودجه ا نیکرونا متهم کرد و گفت که تام روسیو وعیاز ش یریدر جلوگ «تیریسوء مد»را به 

نتقاد قرار گرفته است، کرونا مورد ا روسیو وعیدر خصوص ش تشیرینحوه مد لیبه دل کایروزها به شدت در آمر نیکه ا ترامپ

 بهداشت کند. یو سازمان جهان نیخود را متوجه چ یتیریدارد قصور مد یسع

 یمتحده، سازمان بهداشت جهان االتیکرونا در ا تیوضع نیدرباره آخر ینشست خبر کیسه شنبه شب در  کایجمهور آمر سیرئ

 سازمان را متوقف خواهد کرد. نیبودجه ا نیگفت که تام کرونا متهم کرد و روسیو وعیاز ش یریدر جلوگ «تیریسوء مد»را به 

 میتسن

********* 

 

  کندیم ییرونما کایاقتصاد آمر ییبازگشا یبرا یامرحله: ترامپ از طرح سهترزیرو

  03:14 - 1399فروردین  29جمعه  

 

از سرگرفته شدن  یخود برا یاهمرحلقصد دارد دستور العمل طرح سه کایجمهور آمر سیگزارش داد که رئ ترزیرو یخبرگزار

 کشور را ابالغ کند.  نیا یهاالتیا یاقتصاد تیفعال

 

 کایآمر-العالم

کرونا  روسیو وعیدر بحبوحه ش کایاقتصاد آمر ییبازگشا یبرا کایجمهور آمر سیرئ« دونالد ترامپ»از دستوالعمل  ییهابخش

اجازه دهد  هاالتیا یبه برخ تواندیبوده که م یاامل طرح سه مرحلهبعد از ظهر روز پنجشنبه )به وقت واشنگتن( منتشر شد که ش

 کرونا بود را بردارند. وعیکنترل ش یکه برا ییهاتیمحدود یالدیم یماه جار یط

 تیتئاتر با رعا یهاها و سالنرستوران ریبزرگ نظ یهادر مرحله نخست، سالن بر اساس دستورالعمل ترامپ، ترز،یگزارش رو به

 .رندیخود را از سر بگ تیفعال توانندیم دتریشد یه اجتماعفاصل

 خود را باز کنند. یدرها توانندیم زیاز سر گرفته شود و مدارس ن تواندیم یضرور ریغ یمرحله دوم، سفرها در

 آغاز کنند. گریخود را بار د یعموم یهاتیفعال توانندیم یاز لحاظ جسمان ریپذ بیمرحله سوم، افراد آس در

خود را روز اول  یهاالتیا تیفعال توانندیم یگفته که برخ هاالتیگزارش داده که ترامپ به فرماندهان ا مزیتا ورکیوین وزنامهر

 .رندیزودتر از آن سر بگ یحت ای( بهشتیارد ۱۲مه )

*********** 

 

 دهد  یم انیپا سیدر مجلس عوام انگل یسال جلسات سنت ۷۰۰کرونا به 

  19:25 - 1399ردین فرو 28شنبه پنج 

 

کرونا از راه  روسیو وعیدر مدت ش ندگانیکه بر اساس آن نما سیمجلس عوام انگل نیجلسات آنال یطرح برگزار یینها دییتا با

 شود.  یداده م انیپا سیگذار انگلنهاد قانون یجلسات سنت یسال برگزار ۷۰۰دور در مباحث شرکت خواهند کرد، به 
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 ـ اروپا العالم

افزار نرم قیاز طر یمجلس حاضر شده و مابق یدر صحن عل یمنیفاصله ا تیبا رعا ندگانینفر از نما ۵۰طرح حدود  نیاساس ا بر

 .کنندیدر جلسات شرکت م

از  ۱۹-دیکوو یریتا در مدت همه گ دهدیاجازه م ندگانیطرح به نما نیگفت؛ ا نهیزم نیمجلس عوام در ا سیرئ «لیهو یندزیل»

 ت را پاسخگو کنند. راه دور دول

است  یاقدام سهم نیافزود: ا ندازند،یجان خود را به خطر ب نهیقرنط ژهیو طیکارکنان پارلمان در شرا ستین لیما نکهیا انیبا ب یو

 کرده است. فایا نیاحترام به قوان یکه پارلمان برا

 ۲) ندهیپاک رفت از سه شنبه هفته آ دیع تالیهفته زودتر به استقبال تعط کیکه به خاطر بحران کرونا  سیعوام انگل مجلس

 گذاشته خواهد شد.  ندگانینما یجلسات به را یو طرح برگزار یی( بازگشابهشتیارد

 برسد.  دیآرا به تائ تیکرونا در پارلمان، با اکثر تیدرباره سرا ندگانینما یطرح با توجه به نگران نیکه ا رودیم انتظار

جلسات  یکشور خواستار برگزار یاضطرار تیمختلف با اشاره به وضع یاسیاحزاب س ندگانیمانفر از ن صدکیحدود  شیپ هفته

 شدند. نیصورت انالگذار بهنهاد قانون نیا

 ۳۰بحران قرار دارد و دولت به  طیمجلس عوام عنوان کردند: کشور در شرا یمنش« جان بنگر»خطاب به یادر نامه ندگانینما

 .میاکرده افتیرا در امیکه پ مینشان ده دیبا زیکه در خانه بمانند، پس ما ن کرده هیخانواده توص ونیلیم

 یمنیهشدار داده است که پارلمان مکان ا ۱۹-دیکو یماریبه ب سیبهداشت انگل ریو وز رینخست وز ینامه با اشاره به ابتال نیا

 ست. بحران ادامه دارد، مشکل همچنان پا برجا نیکه ا یو تا زمان ستیکار ن یبرا

حوزه  یهاشده است که پارلمان با مساعدت شرکت شنهادیپ م،یحزب کارگر تنظ ندهینما« واراهاون یچ»که به قلم  ادشدهینامه  در

 شود. تیرعا یمنیفاصله ا ژهیبه و یبهداشت یهاهیکند که توص جادیا ندگانیکار نما یرا برا ییاطالعات، فضا یفناور

بحران با توجه  نیاز بروز ا شیگذاران که تا پبرگزار شد. قانون ندگانیاز نما یذشته با تعداد کمگ یمجلس عوام در هفته ها جلسات

 گریکدیبا  کیمتر فاصله از هرگونه تماس نزد کی تیبا رعا نشستند،یکنار هم م یسالن مجلس به فاصله کم تیبه کمبود ظرف

 اجتناب کردند.

 تیشد. وضع یبستر مارستانیدر ب یاهفته کیبر جهان است که به کرونا مبتال و ره نیاول سیانگل رینخست وز رنا،یگزارش ا به

 پزشک همچنان سر کار حاضر نشده است.  هیگزارش شده اما طبق توص یاو رو به بهبود یسالمت

هزار  ۱۳ نفر به کرونا مبتال و ۹۳هزار و  ۱۰۳تاکنون  سیوزارت بهداشت انگل یمنتشر شده از سو یآمار رسم نیاساس آخر بر

 اند.نفر جان باخته ۷۲۹و 

********** 

 

 



448 
 

 ترامپ خواستار نوشتن نام خود بر روی چک های کمکی شد

 جهان

 دریافت لینک کوتاه01:44 17.04.2020

 

ای کمکی امریکا به شهروندان این کشور چاپ وزارت خزانه داری امریکا دستور داد تا نام رئیس جمهور را در بر روی چک ه

 .کند

به گزارش اسپوتنیک، روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک منبع در اداره امور مالیاتی امریکا نوشته است که خود ترامپ خواسته 

 است تا نام اش بر روی چک کمکی نوشته شود و این یک تصمیم بی سابقه برای خدمات مالیاتی است.

وشته آمده است: "وزارت خزانه داری دستور داد كه نام رئیس جمهور ترامپ بر روی چک کمکی که خدمات مالیاتی به در این ن

 ده ها میلیون امریکایی توزیع می کند، نوشته شود".

 دالر چک کمکی با نام دونالد ترامپ دریافت خواهند کرد. 1200میلیون امریکایی به مبلغ  70نزدیک به 

*********** 

 

 واکسن کرونای آمریکایی؟

 گزارش و تحلیل

Sputnik 

 دریافت لینک کوتاه19:17 16.04.2020

 عماد آبشناستهیه شده توسط 

 .نواده رییس جمهوری آمریکا به دلیل عید پاک یهودیان را مطرح می کردخبرها حاکی از نقض قرنطینه توسط خا

بر کسی پوشیده نیست که آقای جراد کوشنر داماد رییس جمهوری آمریکا یک یهودی به شدت افراطی می باشد و دختر آقای ترامپ 

دول کرده و به اصول یهودیت خانم ایوانکا ترامپ به شدت شیفته همسر خود است به حدی که از اصول مسیحی بودن خود ع

  .گرایش شدید پیدا کرده

 

 نقض قرنطینه توسط خانواده رییس جمهور آمریکا

 

همچنین بر کسی پوشیده نیست که آقای کوشنر تاثیر بسیار زیادی روی تفکر و تصمیمات آقای ترامپ دارد و حتی برخی باور 

ین کوشنر است که توانست هماهنگی البی های یهودی در ایاالت متحده و اسراییل و غرب را برای آقای ترامپ جلب دارند که ا

https://af.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/opinion/
https://ir.sputniknews.com/authors/emad_abshenas/
https://ir.sputniknews.com/authors/emad_abshenas/
https://ir.sputniknews.com/us/202004166247063-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/
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کند و وی را رییس جمهوری کند و به همین دلیل هم آقای ترامپ خود را مدیون کوشنر و یهودی ها می داند و هر آنچه یهودی ها 

 .م می دهدبه او القا می کنند را بدون چون و چرا انجا

البته نفوذ صهیونیسم مسیحی در ایاالت متحده را نیز نباید دست کم گرفت، افرادی که باور دارند برای ظهور مسیح باید سرزمین 

 .اسرائیل مجددا برپا شود

زی انتشار نکته اصلی در این ماجرا این است که خانواده آقای ترامپ علیرغم قوانین و مقرراتی که ایاالت متحده برای محدود سا

ویروس کرونا در ایاالت متحده انجام داده اند خود این قوانین را زیر پا گذاشته اند و در حالی که مردم آمریکا همه از سفر بین 

 .ایالتی منع شده اند از واشنگتن به نیوجرسی رفته اند

 .نموده اند در واقع اینها خود قانون شکنی کرده اند و از دستورات رییس جمهوری آمریکا سرپیچی

 !شاید هم اینها بسیار خیالشان از اینکه ویروس کرونا نمی تواند به آنها آسیب برساند مطمئن هستند

برخی اخبار و شایعات مبنی بر اینکه آمریکایی ها واکسن کرونا را در اختیار دارند و شخصیت های سیاسی و خانواده هایشان 

خوب ماجرای سرپیچی خانواده رییس جمهوری از قوانین محدود سازی انتشار ویروس  همه این واکسن را زده اند نیز منتشر شده و

  .به این شایعات دامن زده

 .اینکه ایاالت متحده حمایت های خود از سازمان بهداشت جهانی را نیز قطع کرده خود نکته قابل تامل دیگری می باشد

دارد و فعال منتظر است که انتشار ویروس به اوج خود برسد و بسیاری بر اساس همین شایعات آمریکا واکسن کرونا را در اختیار 

از آنهایی که وبال گردن اقتصاد به حساب می آیند بمیرند و سپس واکسن را به جهان عرضه کند، در آن زمان احتمال دارد بسیاری 

از طریق سازمان بهداشت جهانی در اختیارشان از کشورها که توانایی تامین هزینه خرید واکس را ندارند تقاضا کنند تا این واکسن 

قرار گیرد و بالطبع چون این سازمان توسط آمریکا تحریم است ایاالت متحده حاضر نخواهد بود واکسن را در اختیار سازمان 

 .بهداشت جهانی قرار دهد

یا دست کش حاضر می باشند در اینکه شخص آقای ترامپ و هیات دولت وی بدون نیاز به پرهیز از جمله استفاده از ماسک و 

مجامع عمومی از جمله کنفرانس های مطبوعاتی و جلسات دولتی حضور یابند خود نیز بهانه دیگری شده برای گسترش شایعات 

 .مربوطه

طبق اظهار نظر برخی پزشکان ماجرای مهار ویروس کرونا با روند فعلی چیزی حدود ده تا پانزده سال وقت نیاز دارد تا خود 

سان ها بتوانند در مقابل این ویروس مصونیت به دست آورند و با توجه به انتشار سریع ویروس و مرگ و میر مرتبط این یعنی ان

ملیون ها نفر ممکن است بر اثر این ویروس جان خود را از دست دهند، مگر اینکه واکسن ویروس کشف شود و یا اینکه دارویی 

  .برای مقابله با آن به دست آید

ید توجه داشته باشیم که ماجرای قرنطینه امکان ادامه ندارد چون اقتصاد کشورها نابود خواهد شد و حد اکثر کشورها می توانند با

 ادامه دهند، بعد می خواهند چه کار کنند؟ قرنطینه کردن کشور برای یکی دو ماه به

د بود در صورتی که کشوری بتواند واکسن کرونا را کشف کند هر آنچه آن کشور مطالبه کند این یعنی همه کشورها مجبور خواهن

را بپردازند تا تعداد کمتری از مردمشان کشته شوند و بالطبع کشوری که بتواند این واکسن را کشف کند روی گنج بزرگی خواهد 

 .خوابید

د این ویروس را تولید کردند و واکسن آن را از قبل در اختیار داشتند دور البته باز هم نظریه توطئه مبنی بر اینکه آمریکایی ها خو

از اذهان نمی باشد و اینکه چند هزار آمریکایی به ویروس مبتال شده اند یا جانشان را از دست داده باشند می تواند فقط پوششی بر 

 .این سناریو به حساب آید

********** 

 

 به عربستان سعودی رسید 2019ه با شیوع کروناویروس هیئت متخصصان پزشکی چین در مقابل
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آوریل، گروه متخصصان پزشکی و درمانی  15فروردین/ حمل،  27به گزارش خبرگزاری شین هوا، بعد از ظهر چهارشنبه 

  .به ریاض پایتخت عربستان سعودی رسید 2019اعزام شده دولت چین برای مقابله با شیوع کروناویروس 

که به عربستان سعودی اعزام  2019مقابله با شیوع کروناویروس  بنا به گزارشها هیئت متخصصان پزشکی و درمانی چین برای

شده است، از سوی کمیته ملی بهداشت و سالمت چین سازماندهی شده و از سوی کمیته بهداشت و سالمت استان نینگ شیا انتخاب 

وخیم و بحرانی، مراقبت و شده است که رشته های تشخیص آزمایشگاهی، پیشگیری و مهار بیماریهای واگیر، تنفس و بیماریهای 

  .طب سنتی چین را پوشش می دهد

هواپیمای حامل این گروه متخصصان، محصوالت پزشکی، درمانی و محافظتی اهدایی دولت منطقه خودمختار قوم هویی نینگ 

ت تشخیص شیا را نیز حمل می کند که شامل دستگاه غربالگری دمای بدن با مادون قرمز، ماسک، لباس و عینک محافظ و کی

  .کروناویروس جدید می شود

********* 

 

 محموله کمکی پزشکی چین به الجزایر رسید
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آوریل محموله ای شامل کاالهای پزشکی و درمانی  15فروردین/ حمل،  27به گزارش خبرگزاری شین هوا، روز چهارشنبه 

  .است کمکی چین به الجزایر به فرودگاه بین المللی الجزیره رسید. این محموله شامل کیت تشخیص، ماسک پزشکی و لباس محافظ
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نماینده امور صنعت دارویی وزارت بهداشت الجزایر چهارشنبه به رسانه ها گفت: این دومین محموله کمک پزشکی و درمانی 

یاری خواهد کرد و همچنین نشانگر دوستی و  2019چین به الجزایر است و به طور گسترده به مقابله ما با شیوع کروناویروس 

  .تروابط دیرینه و عمیق دو کشور اس

لی لیان هه سفیر چین در الجزایر خاطر نشان کرد که این محموله بخشی از کاالهای اهدایی دولت چین است و دیگر کاالهای 

پیشگیری و مهار نیز به سرعت خواهد رسید. وی بیان کرد که چین تمایل دارد تا حد امکان برای دولت و ملت الجزایر پشتیبانی 

 .و کمک ارائه دهد

********** 

 

 از پژوهشگاه ویروس شناسی ووهان 19واکنش شدید چین به ادعای رسانه آمریکا درباره خروج کووید 
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فروردین به نقل از یک منبع ادعا کرد که دولت آمریکا به این تردید دارد که  27آوریل  15فاکس نیوز آمریکا روز چهارشنبه 

لد ترامپ رییس جمهور به علت کوتاهی تدابیر ایمنی پژوهشگاه ویروس شناسی ووهان به بیرون سرایت کرده است. دونا 19کووید 

  .آمریکا همین روز در پاسخ به سوال خبرنگار فاکس نیوز گفت: دولت آمریکا در حال پیگیری این موضوع است

فروردین در نشست خبری در پاسخ به پرسش  28آوریل/  16جائو لی جیانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنج شنبه 

ره منشاء و مسیر انتقال آن روشن است. ما همیشه این را یک مساله علمی خبرنگاران دراین خصوص گفت: موضع چین دربا

  .دانسته و اعتقاد داریم تحقیقات آن را باید به پژوهشگران و متخصصان واگذار کنیم

وجود  در آزمایشگاه 19وی هشدار داد که مقامات سازمان بهداشت جهانی بارها تاکید کرده اند که هیچ شواهدی درباره تولید کووید 

  .از آزمایشگاه را بی پایه و اساس خوانده اند 19ندارد. عالوه بر این، بسیاری متخصصان پزشکی جهان خروج کووید 

وی افزود: بیماری همه گیر دشمن مشترک بشر است. تنها در صورت مقابله منطقی و شایسته، بر آن غلبه خواهیم کرد. چین 

  .جهان، برای پیروزی در مبارزه با این بیماری همه گیر تالش خواهد کرد همچنان با همیاری و همبستگی با کشورهای

*********** 

 

 مراسم رژه خدمت روز ارتش آغاز شد 

  09:57 - 1399فروردین  29جمعه  

 

( در تهران و نیفرورد ۲۹صبح امروز )جمعه « سالمت اورانیمدافعان وطن، »روز ارتش با شعار « رژه خدمت»مراسم 

 سراسر کشور آغاز شد.  همزمان در

 

 یاسی/ س رانی_ ا العالم

( با حضور سرلشکر نیفرورد ۲۹صبح امروز )جمعه « سالمت اورانیمدافعان وطن، »روز ارتش با شعار « رژه خدمت» مراسم

 ریش، اممعاون هماهنگ کننده ارت یاریهللا س بیحب اداریدفاع، در ریوز یحاتم ریفرمانده کل ارتش، ام یموسو میعبدالرح دیس

زاده فرمانده  رینص زیعز ریارتش، ام ییایدر یرویفرمانده ن یخانزاد نیحس ریام ،ارتش  ینیزم یرویفرمانده ن یدریح ومرثیک

 یروین یاللهامان دیشه یبانیارتش در مرکز آموزش پشت ییپدافند هوا یرویفرد فرمانده ن یصباح رضایعل ریارتش، ام یروین

 زمان در سراسر کشور آغاز شد.ارتش در تهران و هم ینیزم

مومنانه کارکنان  یهاکمک نیشده و همچن نهیو به یطراح یخودروها ار،یس یهامارستانیب ،یآلودگرفع زاتیرژه، تجه نیا در

 عبور کنند. ژهیو گاهیکرونا از مقابل جا روسیدر مبارزه با و رانیا فیبه ملت شر یامدادرسان یبرا رانیا یاسالم یارتش جمهور
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 یبرا گاه،یرژه، بالفاصله پس از عبور از جا نیحاضر در ا یهاگانیمرکز استان برگزار و  ۲۴رژه همزمان با تهران در  نیا

 به مناطق کم برخوردار و دورافتاده اعزام خواهند شد. یاریاقدامات مردم نیمعابر و همچن یو ضد عفون یرفع آلودگ

********** 

 

 اره تجدید آمارهای کرونا در این شهرگفتگو با مسؤوالن وو هان درب
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آوریل اطالعیه ای درباره  17فروردین/ حمل،  29شهر وو هان روز جمعه  2019د فرماندهی پیشگیری و مهار کروناویروس ستا

تجدید آمار موارد ابتالء و فوتی کرونا در شهر وو هان منتشر کرد و سپس مسؤوالن این نهاد در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری 

  .شین هوا به پرسشها پاسخ دادند

 ا آمار موارد مبتال و فوتی کرونا در شهر وو هان تجدید شد؟ چر .1

یک رویداد بهداشت عمومی با بیشترین سرعت سرایت، وسیعترین دامنه و سختترین برای مهار  2019پاسخ: شیوع کروناویروس 

هبری قاطع کمیته پس از تأسیس جمهوری خلق چین به شمار می رود. وو هان به عنوان میدان اصلی مبارزه با کرونا تحت ر

مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی، با فرماندهی کمیته حزب کمونیست و استانداری هو بی، جامعترین، جدیترین و قاطعترین 

تدابیر را برای پیشگیری و مهار بیماری در پیش گرفت و تا کنون سرایت این بیماری به طور اساسی قطع و مجاری خروجی از 

و شرایط و امکانات مساعد برای بازرسی و تجدید آمارهای کرونا فراهم شده است. همه اطالعات درباره  وو هان بازگشایی شده

موارد ابتالء و فوتی باید به موقع گزارش و به طور باز، شفاف و بر اساس واقعیات پخش شود. در دوره آغاز شیوع کرونا به 

ا به موقع به سامانه اطالع رسانی نپیوسته بودند و کادرهای پزشکی علت کمبود توان پذیرش مبتالیان، معدودی از بیمارستانه

بیمارستانها سرگرم معالجه و درمان بیماران بودند که سبب تأخیر، کوتاهی و ارائه گزارش اشتباه اطالعات شد. بدین سبب، بر 

مقررات مقابله با » 25بند  3اده و م« قانون پیشگیری و مهار بیماری های واگیردار جمهوری خلق چین» 38بند  4اساس ماده 

و « مقررات اجرای قانون آمار جمهوری خلق چین» 19و ماده « وضعیت اضطراری درباره حوادث ناگهانی بهداشت عمومی

آمارها درباره موارد مبتال و فوتی در سراسر شهر وو « استاندارد مدیریت و ثبت اطلالعات فوت جمعیت» 15و  14ماده های 

  .شودهان تجدید می 

 کار بازرسی و تجدید آمار چطور انجام می شود؟  .2

شهرداری وو هان به کارهای بازرسی و تجدید آمار بسیار اهمیت می دهد و با در نظرداشتن مسؤولیت پذیری در مقابل تاریخ و 

خته است. در پایان ماه مارس مردم و احترام به جان باختگان و با رعایت اصل حقیقت یابی مبتکرانه به بازرسی و تجدید آمار پردا

گروه تحقیقاتی درباره داده های بزرگ و همه گیری را تشکیل داده و نهادهای سالمت و بهداشت، مهار بیماری، امنیت عمومی، 

امور مدنی، امور فضایی و آمار را سازماندهی کرده و با بازرسی آنالین از سامانه اطالعاتی داده های بزرگ پیشگیری و مهار، 

مانه اطالعات تدفین و سامانه اطالعات پزشکی و درمانی و سامانه آزمایش تشخیص کرونا، موارد ثبت شده ابتالء و فوتی در سا

این سامانه ها با یکدیگر مقایسه می شود، موارد تکراری حذف شده و داده های از قلم افتاده درج و تکمیل می شود. بر اساس 

ها و داده ها در تمامی اماکن شیوع بیماری از جمله بخش معالجه بیماران تبدار، بیمارستانهای پوشش همه جانبه، به طور مجدد آمار

ثابت و صحرایی موقت، اماکن قرنطینه، مجتمعهای مسکونی دارای موارد مبتال، بازداشتگاهها و زندانیهای تحت نظر نهادهای 

ریق نهادهای پزشکی و درمان، مجتمعهای مسکونی، امنیت عمومی، قضایی و مدنی و مؤسسات سالمندان جمع شده و از ط

ایستگاههای پلیس محلی، مؤسسات متبوع و بستگان مبتالیان و جان باختگان غربالگری می شود و صحت و دقت و واقعی بودن 

  .هر یک از داده ها تضمین شده است

 پس از بازرسی و تجدید، آمار موارد مبتال چه تغییری دارد؟  .3

بیمار به چند بیمارستان  201بود، اما با توجه به آنکه  50008آوریل، آمار قبلی موارد مبتال  16فروردین،  28وز ر 24تا ساعت 

مورد به علت تأخیر و کوتاهی  542در چند منطقه مراجعه کرده و باعث بروز موارد تکراری شده بود باید حذف شود. همچنین 

مورد دیگر بر آمار مبتالیان  325مورد بود.  50333دین ترتیب، آمار واقعی شهر در اطالع رسانی باید بر آمار افزوده شود. ب

مورد افزایش با  1290نفر افزایش یافت. موارد فوتی نیز با  50333افزوده شد. بدین ترتیب، تعداد کل موارد مبتال در وو هان به 

  .نفر تجدید شده است 3869رقم 

 آمار موارد فوتی چه تغییری دارد؟  .4
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مورد تکراری  164مورد بود. از این میان  2579آوریل، آمار قبلی موارد فوتی در این شهر  16فروردین،  28روز  24تا ساعت 

مورد که در بیمارستان فوت کرده و گزارش نشده، یا به علت تأخیر و کوتاهی بیمارستانها  1454گزارش شده که باید حذف شود، 

  .تجدید شود 3869شود. آمار واقعی موارد فوتی باید با  گزارش نشده، باید بر آمار افزوده

 بازرسی و تجدید آمار موارد متبال و فوتی چه ارزشی دارد؟  .5

زندگی و سالمت نیاز و خواست پایه و عمومی مردم است. در پشت داده ها جان و سالمت و اعتبار دولت نشان داده می شود. 

ظ منافع و حقوق مردم، تصمیم گیری علمی در پیشگیری و مهار بیماری سودمند بوده، بلکه تجدید به موقع آمارها نه تنها برای حف

 .نوعی پاسخ به مالحظات جامعه و نیز احترام به تک تک افرادیست که جان خود را در همه گیری کرونا از دست دادند

*********** 

 

 یش یافتنفر افزا ۱۲۹۰اشتباه آماری چین در شمار قربانیان/ شمار تلفات 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه09:45 17.04.2020

 

باختگان را مسئوالن درمانی چین ضمن اذعان به وقوع اشتباه در آمارهای مربوط به بیماران مبتال به ویروس کرونا، شمار جان

 .نفر افزایش دادند ۱۰۰۰بیش از 

نیک به نقل از فارس، کارگروه کنترل و پیشگیری از بیماری شهر ووهان واقع در والیت هوبئی )چین( امروز به گزارش اسپوت

 .باختگان را افزایش داددر این شهر اشتباه رخ داده و شمار جان «۱۹کووید»ویروس )جمعه( اعالم کرد در شمارش تلفات 

به نوشته وبگاه بلومبرگ، این سازمان درباره دلیل اصالح و افزایش رقم تلفات توضیح داد که شماری از بیماران نتوانسته بودند 

به درمانگاه بروند، شماری جا افتاده بودند و شماری نیز دوبار گزارش شده بودند. همچنین مشکالتی در اخذ اطالعات از 

 ا صحرایی که بیماران مبتال به کرونا را پذیرش کرده بودند، به این موضوع دامن زد.های خصوصی، موقت و یدرمانگاه

نفر رسید. این افزایش  ۳۸۶۹نفری به رقم  ۱۲۹۰باختگان ویروس کرونا در شهر ووهان، با افزایش بدین ترتیب شمار کل جان

 ۴۶۳۶های کشور چین را به است، شمار کل فوتیدرصد قربانیان در چین  ۳۹باختگان ووهان و حدود درصد کل جان ۵۰که حدود 

 نفر افزایش داد.

نفر دیگر را نیز به دلیل اشتباه آماری مشابه اضافه کردند. امری که  ۳۲۵مسئوالن ووهان همچنین به شمار مبتالیان در این شهر، 

 نفر افزایش داد. ۸۲۶۹۲تعداد کل بیماران در چین را به 

هایی اعالم کرده بودند که میزان تلفات روزانه در ووهان به چینی طی چند هفته اخیر، در نوبتاین در حالی است، که مسئوالن 

 صفر رسیده و رتبه کشور چین در جدول شمار قربانیان نزولی شده بود.

خود را به نفر بهبود یافته و سالمتی  ۷۷۹۴۴، از تعداد کل مبتالیان چینی، «ورلداُمتر»بر اساس آمار قرار گرفته روی وبسایت 

 مورد فعال ابتال به کرونا در این کشور وجود دارد. ۱۱۶دست آوردند و تنها 

********** 

 

 2020درصدی میزان تولید ناخالص ملی چین در سه ماه اول سال  6.8افت 
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فروردین در پکن خبر داد، بنا بر حسابرسی اولیه، میزان کل تولید  29سخنگوی مطبوعاتی اداره آمار ملی چین امروز جمعه 

میلیون یوان رسیده که در مقایسه با دورۀ مشابه  400میلیارد و  20650در سه ماه اول امسال به ناخالص ملی )جی دی پی( چین 

درصد کاهش یافت. این سخنگو افزود: در مقابل چالشهای جدی ناشی از شیوع کرونا، اوضاع کلی توسعه اقتصادی  6.8سال گذشته 

  .مارس تا اندازه چشمگیری کاهش یافت و اجتماعی چین ثابت مانده اما شاخصهای اقتصادی عمده در ماه

هزار نفر  290میلیون و  2آمار نشان می دهد، در سه ماه اول امسال، تعداد استخدامهای جدید در شهرها و شهرکهای چین به 

  .رسید. درصد بیکاری در سراسر کشور تا اندازه ای کاهش یافته و اوضاع کلی اشتغالزایی ثبات مانده است

در کنفرانس خبری دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین گفت: در سه ماه اول امسال، تولید کشاورزی چین در سطح مائو شن یونگ 

ثابتی حفظ شده و تولید غالت گرایش مطلوبی داشته است. تولید صنعتی تا اندازه ای افت کرده اما صنعت مواد اولیه و صنعت 

دمات کاهش یافته، اما صنعت خدمات نوظهور با رشد مطلوبی روبروست؛ تولید فناوری پیشرفته رشد کرده است، تولید صنعت خ

میزان فروش بازار کاهش یافته اما فروش ملزومات و خرده فروشی آنالین به سرعت افزایش یافته، فعالیت سرمایه گذاری کند 

ه با بیماریهای همه گیر افزایش شده، اما سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک، خدمات فنی حرفه ای و صنایع وابسته به مبارز

یافته است، روند واردات و صادرات کاال کند شده، اما روند بهبود ساختار تجارت ادامه می یابد، ظرفیت رشد قیمت مصرف کننده 

  .شهروندان کاهش یافته و ظرفیت کاهش قیمت تولیدکننده ها در حال رشد است

در مقابل ادامه گسترش کروناویروس در سراسر جهان، اقتصاد جهان هم شاهد سخنگوی مطبوعاتی اداره آمار ملی چین افزود: 

خطر افت روزافزون و افزایش عوامل نامشخص بوده است. پیشگیری و مهار کرونا در چین با افزایش فشارهای ورودی روبرو 

مشکالت جدید مواجه است. در  بوده و از سرگیری روال عادی تولید و احیای نظم عادی اقتصادی و اجتماعی نیز با چالشهای

مرحله بعدی، باید ضمن پیشگیری و مهار شیوع بیماری، با تقویت نیرو به از سرگیری روال عادی کار و تولید و تامین زندگی 

 .مردم پرداخت

********* 

 

 وزارت خارجه چین: آمریکا باید بیشتر به مقابله با کرونا و احیای اقتصاد خود توجه نشان دهد
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آوریل در پکن اظهار کرد که پس از شیوع کروناویروس جدید، چین  17 جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه

پردازد. چین به آمریکا المللی در مقابله با کرونا میهمواره با رفتار روشن، شفاف و مسووالنه، به طور فعال به همکاری بین

  .ای اقتصاد بگذاردتوصیه کرد که سیاسی سازی را متوقف کرده و انرژی بیشتر برای مقابله با کرونا و احی

های گروهی گفت که به اطالعات منتشر شده آوریل در مصاحبه با رسانه 16بر اساس گزارش ها، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا 

از سوی حزب کمونیست چین اعتماد ندارد و اطالعات چین از ابتدای شیوع کروناویروس جدید، غیرشفاف بوده است. جائو لی 

بوعاتی در این مورد تاکید کرد که پس از شیوع کروناویروس جدید، چین همواره با برخورد علنی، شفاف و جیان در کنفرانس مط
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ترین اقدامات پیشگیری و کنترل را در پیش گرفته، با تمام نیرو از شیوع کرونا جلوگیری ترین و کاملمسووالنه، فراگیرترین، جدی

  .پردازد. چین بارها درباره اوضاع اطالع رسانی کرده استزمینه میالمللی در این کرده و فعاالنه به همکاری بین

این سخنگو افزود: "اگر آمریکا در ابتدای شیوع کرونا اطالعات کامل دریافت نکرده، چگونه مرکز پیشگیری از بیماری های همه 

ژانویه  25ا آمریکا در روز ژانویه درباره شیوع کروناویروس جدید هشدار صادر کرده است؟ چر 15گیر آمریکا در روز 

فوریه مرزهای خود را به روی شهروندان چینی و خارجیانی  2سرکنسولگری خود در ووهان را تعطیل کرد؟ چرا آمریکا در روز 

روز گذشته به چین سفر کردند، بست؟ همبستگی و همکاری تنها راه صحیح برای مقابله با کرونا است. ما به آمریکا  14که در 

 ".کنیم که سیاسی سازی را متوقف کرده و انرژی بیشتر برای مقابله با کرونا و احیای اقتصاد خود بگذاردتوصیه می

********** 

 

 دوستی دو طرف تقویت می یابد 19وزارت خارجه چین: پس از همکاری چین و آفریقا در مقابله با کووید 
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پس از همکاری  آوریل در پکن گفت: چین اطمینان دارد 17فروردین/ 29جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه 

  .، دوستی دو طرف بیش از پیش تقویت می یابد19چین و آفریقا در مقابله با کووید 

براساس گزارش ها، وزیر خارجه نیجریه چندی پیش در دیدار با خبرنگاران دستاوردهای چین در مقابله با ویروس را مثبت 

در گوانگ دونگ تقدیر کرد. جائو لی جیان در نشست خبری در ارزیابی و از تدابیر چین برای حل مناسب مشکالت اتباع آفریقا 

این مورد گفت: وزیر خارجه نیجریه چندی پیش در دیدار با خبرنگاران ضمن ارزیابی عالی از تالش های چین در مقابله با کووید 

مشکالت اتباع آفریقا در استان  از پشتیبانی چین از نیجریه در این زمینه تشکر کرد. وی مردم نیجریه را به برخورد عینی با 19

  .گوانگ دونگ چین دعوت و همچنین برخی ادعاهای بی اساس را روشن کرد

وی افزود، متوجه شدیم که وزرای خارجه و سفیران بسیاری کشورهای آفریقایی در چین و سرکنسولگران در گوانگ جو گفته اند 

را درک می کنند و از تدابیر مثبت و واکنش چین نسبت به نگرانی  19د که تدابیر استان گوانگ دونگ برای پیشگیری و مهار کووی

  .آفریقا تقدیر و اتباع کشورهای خود را به رعایت مقررات مربوط محلی دعوت کردند

ی برادران آفریقای 19این سخنگو ادامه داد: چین و آفریقا جامعه با سرنوشت مشترک هستند و در زمان کلیدی مقابله چین با کووید 

از چین پشتیبانی و کمک کردند. اکنون ویروس در آفریقا شیوع یافته، چین بسیار به این مساله توجه دارد. دو تیم متخصصان چین 

به اتیوپی و بورکینا فاسو دیروز وارد این دو کشور شدند. چین همچنان تیم های متخصصان را به کشورهای مربوط آفریقا اعزام 

یزات کمکی در اختیار این کشورها قرار می دهد و از مقابله دولت ها و ملت های آفریقا پشتیبانی خواهد و تا حد توان لوازم و تجه

  .کرد. پس از همکاری چین و آفریقا در مقابله با ویروس، دوستی دو طرف تقویت خواهد یافت

********* 

 

 با کروناویروس حمایت می کند چین قاطعانه از نقش رهبری سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت در مبارزه
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دوره مجمع عمومی سازمان ملل ، گوترش  74فروردین طی نامه ای به رئیس  28ماینده دائم چین در سازمان ملل در جانگ جون ن

دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان دائم کشورهای مختلف در سازمان ملل مجددا تاکید کرد که چین همواره قاطعانه از نقش رهبری 

 جامعه بین المللی را برای مبارزه با همه گیر فعاالنه هماهنگ می کند سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی حمایت و 

جانگ جون گفت که چین قاطعانه از نقش رهبری سازمان بهداشت جهانی در همکاریهای ضد همه گیری جهانی حمایت می کند. 

آن در مقابله به شیوع  این سازمان یک آژانس تخصصی درون ساختار سازمان ملل و مسؤول امور بهداشت عمومی است و نقش

بیماری همه گیری بسیار مهم است. سازمان بهداشت جهانی تحت رهبری تدروس آدهانوم گبریسوس مدیر کل این سازمان از 

موضع علمی ، عینی و عادالنه کشورها را در واکنش به بیماری همه گیر راهنمایی و کمک می کند و سهم مهمی در همکاریهای 
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با بیماری همه گیر ادا می کند. چین همواره با روش شفاف و مسؤوالنه ارتباط و همکاری نزدیک با سازمان  بین المللی و مبارزه

بهداشت جهانی را حفظ می کند و اطالعات همه گیری را به موقع گزارش داده و توالی ژنی ویروس و سایر اطالعات را در 

ار را کامال با سازمان بهداشت جهانی و جامعه بین المللی به اشتراک اسرع وقت منتشر کرده است. تجربیات خود در پیشگیری و مه

میلیون دالر به سازمان بهداشت جهانی اهدا کرده است و با اقدامات عملی از همکاری در سراسر جهان در مبارزه  20گذاشته و 

درباره مبارزه با  20بران گروه با بیماری همه گیر حمایت می کند. شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در نشست ویژه ره

  .بار دیگر از کشورها دعوت کرد که از نقش سازمان بهداشت جهانی حمایت کنند 2019بیماری همه گیر کروناویروس 

جانگ جون تأکید کرد که ویروس هیچ مرزی ندارد و بیماری همه گیر بین نژادها فرقی نمی گذارد. هیچ کشوری نمی تواند از 

ی مصون بماند و تنها از خود مراقبت کند. کل بشریت فقط با همکاری می توانند این بیماری را شکست دهند. همه گیری بیمار

اتهام افکنی و مانع تراشی برای تمرکز در مقابله با این بیماری همه گیر، کمکی نمی کند و باعث چند دستگی در جامعه بین المللی 

ارزه آسیب وارد می کند. ما قاطعانه با رویکرد نادرست انگ زدن ، سیاسی کاری و می شود که به همکاری بین المللی در این مب

  .ننگ انگاری همه گیری بیماری مخالفت می کنیم و این تفاهم جامعه بین الملل است

ان ملل جانگ جون در این نامه اطالعاتی ارائه داد که نشان می دهد چین با حداکثر توان از شورای امنیت و مجمع عمومی سازم

در مقابله با بیماری همه گیر حمایت کرده و به طور جدی به پیشنهادهای دبیرکل سازمان ملل در این باره پاسخ داده و در کاستن 

از تأثیر همه گیری اقتصاد جهان با تمام نیرو تالش کرده و اصرار داشته است که مسأله توسعه اولویت مقابله با بیماری همه گیر 

 .قلمداد شود

********** 

 

 صدایی ترامپ در توییتر با معترضان به قرنطینه کروناهم

 Bbc farsi- 18/4/2020 

 

 

 ها شدنددر میشیگان معترضان که برخی از آنها مسلح هم بودند خواستار لغو قرنطینه 

گویند باعث آسیب به میهای آمد و شد ناشی از شیوع ویروس کرونا مخالفند و در حالی که معترضان در چند ایالت با محدودیت

ها به بازگشت کرونا خواهد انجامید. در این میان دونالد ترامپ های بهداشتی تاکید دارند که لغو زودهنگام قرنطینهآنها شده، مقام

 .هایی که فرمانداران آن دموکراتندهم در توییتر خواستار "آزادی" چند ایالت از قید قرنطینه شده، ایالت

سوتا را آزاد کنید"، "میشیگان را آزاد کنید" و کمی بعد هم آوریل، در یک رشته توییت نوشت: "مینه ۱۷جمعه،  آقای ترامپ روز

 ."توییت کرد "ویرجینیا را آزاد کنید

طی چند روز گذشته در چند ایالت از جمله میشیگان، معترضانی که بعضی از آنها مسلح به خیابان آمده بودند خواستار لغو قرنطینه 

 .اندهای وضع شده بعد از شیوع کرونا در آمریکا شدهمحدودیت و
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ها که همزمان شده با ارایه راهکارها و معیارهای پیشنهادی آقای ترامپ برای لغو قرنطینه در ایالت این کشور، این اعتراض

  .همزمان شده با ثبت بدترین آمار قربانیان در آمریکا

ساعت بود. باالترین آمار روزانه از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا  ۲۴نفر طی  ۴۵۹۱گ آمریکا روز گذشته، پنجشنبه، شاهد مر

آوریل است، از کل آمار جان باختگان آلمان طی دو ماه گذشته بیشتر  ۱۶در ایاالت متحده. این آمار که فقط متعلق به روز پنجشنبه، 

  .است

شمار دانشگاه جانز اند به این هم بستگی داشته باشد که وبسایت دادهتوباختگان طی یک روز میالبته افزایش چشمگیر آمار جان

هاپکینز که مرجع اصلی آمارهای روزانه در آمریکا شده، از امروز، جمعه، گفته عالوه بر جان باختگان حتمی ویروس کرونا، 

  .را هم به آمارها افزوده است ۱۹موارد متحمل به کووید

هزار نفر برآورد کرد و تعداد  ۶۸۷ن وبسایت تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا را آوریل، ای ۱۷تا عصر روز جمعه، 

 .نفر اعالم کرد ۲۳۲هزار و  ۳۲در این کشو را هم  ۱۹جان باختگان کووید

باالی مبتالیان  آمریکا تاکنون حدود سه و نیم میلیون تست کرونا انجام داده که به این لحاظ پیشتاز در جهان است. بسیاری علت آمار

در این کشور را هم ناشی از همین تست گیری نسبتا گسترده می دانند اما همزمان آمار باالی قربانیان در آمریکا هم باعث شده 

خیلی دیر تهدید کرونا را جدی  ٬انتقادها از کاخ سفید باال بگیرد چرا که منتقدان می گویند کاخ سفید و دونالد ترامپ در راس آن

 .و نتوانستند به موقع برای مقابله با آن آماده شوند گرفتند

 گویند؟معترضان چه می

سوتا، یوتا، ویرجینیا کسانی که به قرنطینه و دستورات فرمانداران معترضند در ایاالت میشیگان، اوهایو، کارولینای شمالی، مینه

 .اندها شدهو کنتاکی خواستار لغو هر چه زودتر این محدودیت

رسد با معترضان همراه و هم صدا شده، همگی یی که آقای ترامپ روز جمعه در توییتر از آنها نام برد و به نظر میهاایالت

فرمانداران دموکرات دارند. او در توییتر خواستار آزادی مینه سوتا، ویرجینیا و میشیگان شد اما از اوهایو و یوتا که فرمانداران 

  .اندحالی که این دو ایالت هم شاهد اعتراضات مشابهی بودهجمهوری خواه دارند نام نبرد. در 

  .آن طور که گزارش شده تجمعات بیشتری در ویسکانسن، اورگان، مریلند، آیداهو و تگزاس در راه است

د در کنندگان در این تجمعات متفاوت بوده است. در حالی که در ویرجینیا تنها چند ده نفر در ان شرکت کرده بودنتعداد شرکت

  .ها آمده بودندمیشیگان هزاران معترض به خیابان

های جدید دولت فدرال گیرد که او از دستورالعملحمایت آشکار آقای ترامپ از این اعتراضات تنها یک روز پس از آن صورت می

  .های اقتصادی و ادارات رونمایی کردبرای بازگشایی بنگاه

با اظهارات روز گذشته اوست که ضمن همدلی با معترضان گفته بود او در اجرای  های روز جمعه او همچنین در تضادتوییت

 .ها همسو با فرمانداران استهای بازگشایی مراکز اقتصادی و لغو قرنطینهدستورالعمل

سفید پرسیدیم از کاخسوتا را آزاد کنید" گفته: "ما سوتا در پاسخ به توییت آقای ترامپ که نوشته بود "مینهتیم والز، فرماندار مینه

 ."های ما را می شود طور دیگری انجام داد، اما جوابی دریافت نکردیمکجای سیاست

 

 سی از دویدن در نیویورک در دوران کرونابیتجربه خبرنگار بی
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 گوید؟سفید چه میراهنمای بازگشایی کاخ

ص می کند که ایالت ها می توانند به تدریج طی آنها این سند راهنما تحت عنوان "بازگشایی مجدد آمریکا" سه مرحله را مشخ

 .مقررات منع تردد را کاهش دهند

آقای ترامپ روز گذشته، پنجشنبه، به فرمانداران قول داد که این برنامه از سوی آنها و با کمک دولت فدرال انجام خواهد شد. اما 

 .ها و بازگشت موج دوم قربانیان کرونا هستندینهاند که نگران لغو زودهنگام قرنطبخش بزرگی از فرمانداران گفته

ها از جمله در زمینه رعایت بهداشت فردی و اعمال مقررات حفظ فاصله از سوی کسب و کارها و اینها شامل برخی توصیه

 .های افراد آلوده استها، انجام تست و ردگیری تماسشرکت

رهیز از سفرهای غیرضروری و عدم تشکیل اجتماعات بزرگ است. مرحله اول شامل بخش عمده تدابیر جاری منع تردد مثل پ

گوید که برخی مکان های بزرگ مثل رستوران ها، عبادتگاه ها و ورزشگاه ها "می توانند تحت پروتکل های شدید اما این بند می

 ".حفظ فاصله فیزیکی فعالیت کنند

ه دوم طرح اجازه از سرگیری سفرهای غیرضروری داده ای از بازگشت ویروس کرونا به چشم نخورد، در مرحلاگر نشانه

  .شودمی

توانند اجازه "تماس براساس این توصیه در مرحله سوم، ایاالتی که همچنان شاهد روند نزولی عالئم و موارد ابتال هستند می

 .اجتماعی" با حفظ فاصله و حضور عادی کارمندان در دفاتر و محل کار خود را بدهند

 .بعد از یک دوره یک ماهه ارزیابی می توانند بازگشت به حالت عادی را شروع کنندبرخی مناطق 

آقای ترامپ که در هفته جاری درباره زمان بازگشایی با فرمانداران وارد مشاجره شده بود، روز گذشته تاکید کرد که اختیارات او 

  .د تعبیری کامال متفاوت را ایجاد کندتوانهای امروز او میشود اما توییتبه صدور خطوط راهنما محدود می

********** 

 

 هزار نفر در یک استان اکوادور طی دو هفته ۶کرونا؛ مرگ 

 18/4/2020 – بی بی سی فارسی 

 

 ها ماندند هایی که در خیابانبحران کرونا در اکوادور؛ جنازه

نفر اعالم کرده، آمارها از استان  ۴۰۳کشور را در حالی که دولت اکوادور تعداد جان باختگان ویروس کرونا جدید در این 

  .بوده باشد ۱۹تواند ناشی از کوویدگوایاس این کشور نشان از هزاران مرگ تنها طی دو هفته نخست ماه آوریل دارد که می

 .ها منتشر شده بودهایی از ناتوانی دولت در جمع آوری اجساد مانده در خیابانچند روز پیش هم گزارش

مرگ در این استان به ثبت رسیده است که  ۶۷۰۰اند طی دو هفته نخست ماه آوریل بیش از در استان گوایاس گزارش کرده هامقام

  .مرگ ثبت شده بود ۱۰۰۰فاصله بسیار زیادی با میانگین معمول و آمار مشابه سال گذشته دارد که طی آن حدود 
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ها، ترین بندرگاه این کشور است. بنابر گزارششهر اکوادور و اصلیاستان گوایاس میزبان شهر گوایاکیل است که بزرگترین 

  .گوایاکیل کانون اصلی همه گیری کرونا در اکوادور است

روز در خانه  ۵باختگان را تا اند اجساد جاندهد که ساکنان این شهر مجبور شدهسی رسیده نشان میبیتصاویری که به دست بی

  .نگه دارند

آوری این حجم از اجساد در مدت زمان کوتاه نیستند. همین موضوع اند قادر به جمعها به آنها گفتهگویند مقامویر میآنها در این تصا

  .اندهای خود گذاشتههم باعث شده خانواده اجساد عزیزانشان را در کفن پیچیده و در داخل خانه و یا مقابل در خانه

را در شهر گوایاکیل توزیع کردند و حتی گزارش شد که از زندانیان برای ساخت ها هزاران تابوت مقوایی هفته گذشته مقام

هایی که توان دفن یا بیرون بردن اجساد از اند. دولت یک ستاد امدادی هم برای کمک به خانوادههای بیشتر کمک گرفتهتابوت

  .هایشان را نداشتند تشکیل داده استخانه

 

 

 کیل هزاران تابوت مقوایی توزیع کردهفته گذشته دولت در شهر گوایا

آوری های این شهر جمعجسد را از خانه ۷۱۷های پلیس شهر گوایاکیل گفته تنها طی یک هفته گذشته ماموران خورخه ویتد، از مقام

 .اندکرده

ین در حالی است که آمار اند. انفر در این استان مرده ۱۴۵۶۱های استان گوایاس از اول ماه مارس گذشته تا کنون به گزارش مقام

  .مرگ بوده است ۲۰۰۰مشابه سال گذشته حدود 

فردمبتال به ویروس جدید کرونا را شناسایی  ۸۲۲۵شمار دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، اکوادور تاکنون بنابر گزارش وبسایت داده

 .بودگیری این آمار به شدت باالتر میرود در صورت گسترش تستکرده است. اما گمان می

گیری از مردم جمهوری اکوادور چند روز پیش به علت واکنش دیرهنگام و آهسته دولت به این همهاوتو سانهولزر، معاون رییس

 .کشورش عذرخواهی کرد

گذار مردم از شما عذرخواهی هایی را شاهد بودیم که هرگز تاکنون ندیده بودیم و من به عنوان یک خدمتما صحنه" :او گفت

 ".کنم می

گوایاکیل از شهرهای بسیار پرتراکم اکوادور است و درصد فقر هم در آن باالست. این به آن معنی است که شهروندان در فاصله 

گذاری اجتماعی را هم به اندازه سطوح کنند و توانایی تهیه موادضدعفونی کننده، ماسک و یا فاصلهکمی از یکدیگر زندگی می

  .ندارند مرفه

*************** 

 

 ترس از ویروس کرونا در حال تغییر طرز فکر ما است

 دیوید رابسون خبرنگار علمی 
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 18/4/2020 – بی بی سی فارسی 

 

 

ها به ها و سایتهاست صفحه اول بیشتر روزنامه. هفتهخطر بیماری به ندرت تا این اندازه ذهن ما را درگیر کرده است 

 گیر کرونا اختصاص دارند،هایی در مورد ویروس همهداستان

های اجتماعی هم بسته به دهند و شبکههای رادیو و تلویزیون پشت سر هم در مورد آمارهای مرگ و میر گزارش میبرنامه

 های تلخ و دردناک. های عملی و شوخیرسناک، توصیهکنیم، پر است از آمارهای تکسانی که دنبال می

تواند به افزایش سطح اضطراب منجر شود و به سرعت اند، این بمباران اطالعاتی مداوم میهمانطور که تا االن عده زیادی گفته

تر هستند هم بر روان مخربتواند تاثیرات دیگری که به مراتب الشعاع قرار دهد. اما حس تهدید مداوم میمان را تحتسالمت روان

 با بگذارد. 

گیری ما را بیشتر به سوی هماهنگی با جامعه و های عمیقا تحول یافته نسبت به بیماری، ترس از همهدر نتیجه برخی واکنش

بری جنسیتی کند. وقتی پای مسائلی نظیر مهاجرت یا آزادی و برادهد و از پذیرفتن رفتارهای نامتعارف دور میگرایی سوق میقبیله

تری خواهیم داشت. یادآوری روزانه این بیماری کارانههای اجتماعی محافظههای اخالقی تندتر و نگرشآید هم قضاوتبه میان می

 مان را هم تحت تأثیر قرار دهد. های سیاسیممکن است حتی گرایش

ها از این تاثیرات باشد اما اگر تحقیقات اولین نشانههراسی و نژادپرستی ممکن است های اخیر در رابطه با افزایش بیگانهگزارش

 تری در جوامع باشیم. شناختی عمیقکرده باشند، باید منتظر تغییرات اجتماعی و روان بینیعلمی درست پیش

 سیستم ایمنی رفتاری 

از تاریخ برگردیم. قبل از ظهور  مثل بیشتر مسائل روانشناسی، برای فهم واکنش روانی انسان نسبت به بیماری باید به دوران پیش

 آمدند. ترین تهدیدها برای بقای ما به حساب میهای عفونی یکی از بزرگپزشکی مدرن، بیماری

زا برخوردار است. این ای برای به دام انداختن و از میان برداشتن این متجاوزان بیماریالعادهسیستم دفاعی از ساز و کار فوق

شود، اتفاقی که برای گذشتگان بیمار ما به معنای ناتوانی در انجام آلودگی و رخوت در انسان میباعث خواب ها اما متاسفانهواکنش

 های حیاتی نظیر شکار، دورهم جمع شدن و نگهداری از فرزندان بود. فعالیت

 دستخوش تغییر کرده است هایمان را ها سال در تکامل ما نقش ایفا کرده و روان و اندامهای عفونی طی میلیونبیماری 

بیماری از نظر فیزیولوژی هم پرهزینه است. برای مثال، هر چند افزایش دمای بدن موقع تب برای واکنش مؤثر سیستم ایمنی 

درصدی مصرف انرژی را به همراه دارد. اتفاقی که احتماال در دوره کمبود غذا، مشکلی  ۱۳ای ضروری است اما افزایش مسأله

"بیمار شدن و به کار افتادن این سیستم  گوید:آمده. مارک شالر از دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا میمیجدی به حساب 

العاده در بدن، فرایندی پرهزینه است. چیزی شبیه به بیمه درمانی است. این که بیمه درمانی داشتی باشی واقعا عالی ایمنی فوق

 شود. "شوی خیلی افتضاح میز آن میاست اما وقتی مجبور به استفاده ا
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های ای از واکنشآید. به همین دلیل، مجموعهدر وهله اول هر چیزی که خطر بیماری را کم کند، مزیتی ویژه برای بقا به حساب می

م اول دفاع از در ما شکل گرفته و تحول یافته تا در گا -که شالر نام سیستم ایمنی رفتاری را روی آن گذاشته -ناخودآگاه روانی 

 زا را کاهش دهد. بدن تماس ما با عوامل بالقوه بیماری

 

های بسیار آشکار سیستم ایمنی رفتاری است. وقتی از چیزهایی مثل بوی بد یا خوراکی که فکر واکنش انزجار یکی از مولفه

القوه تولید بیماری بپرهیزیم. حتی تصور کنیم، به شکل غریزی سعی داریم از خود در برابر عوامل بکنیم آلوده است دوری میمی

ایم بیماری را نطفه خفه کنیم. تحقیقات تواند باعث شود باال بیاوریم و با خارج کردن آنچه خوردهایم میاین که غذایی فاسد خورده

هایی تا از موقعیتآوریم شود را با قدرت بیشتری به یاد میدهد معموال آنچه باعث تحریک حس انزجارمان میهمچنین نشان می

 که ممکن است ما را بعدها در خطر بیماری قرار دهد، دوری کنیم. 

 

مان سیستم ایمنی رفتاری ایم،های بزرگ تکامل یافتهها موجوداتی اجتماعی هستیم و برای زندگی در گروهاز آنجایی که ما انسان

گیری اجتماعی به  اری را به حداقل برساند. اتفاقی که به نوعی فاصلهمان با مردم را تغییر داده تا میزان شیوع بیمهم نوع تعامل

 شکل غریزی منجر شده است. 

ها ممکن است ها نداشتند، این واکنشها یا چگونگی انتقال آناز آنجایی که گذشتگان ما احتماال درکی از دلیل خاص بروز بیماری

"سیستم ایمنی رفتاری بر اساس منطق ' کار از محکم کاری  گوید:انمارک میبسیار ناپخته باشند. لینه اوری از دانشگاه آرهوس د

ها اغلب نابجا هستند و ممکن است به دلیل اطالعات نامرتبط بروز یافته باشند. اتفاقی کند." این یعنی واکنشکند ' عمل میعیب نمی

 کند. تهدید کنونی ربطی ندارند را دستخوش تغییر میسیاسی ما در رابطه با مسائلی که به  گیری اخالقی و دیدگاهکه تصمیم

 همرنگی با جماعت یا زدن ساز خود 

 گذارند، بپردازیم. ها را زیر پا میمان نسبت به هنجارهای فرهنگی و افرادی که آندر ابتدا بیایید به رفتاری کلی

شویم و به عرف جامعه بیشتر همرنگ جماعت می کنیم،اند که وقتی خطر یک بیماری را حس میهای مختلف نشان دادهآزمایش

ها خواست زمانی را در گذشته به یاد کنندگان از آنگذاریم. شالر ابتدا برای ایجاد حس ترس نسبت به بیماری در شرکتاحترام می

 گیری کرد.ازهشان به هماهنگ شدن با جمع را اندهای مختلف تمایلاند. بعد از آن با گرفتن تستبیاورند که مریض بوده

توانستند کنندگان میدهی دانشگاه بود. شرکتها، نظرسنجی در رابطه با پیشنهاد تغییر در سیستم نمرهبه عنوان مثال یکی از این تست

گذاری شده بودند، رای دهند. افزایش حساسیت نسبت هایی که با کلمات "موافق" و "مخالف" عالمتبا انداختن یک سکه در ظرف

های بیشتری در آن وجود داشت. شان را در ظرفی بیندازند که سکهکنندگان از جمع پیروی کنند و سکهری باعث شد شرکتبه بیما

 ها بیشتر تحت تاثیر نظر جمع بودند تا عقیده خودشان.آن
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دنی فاسد، شکل مان شود، مثل غذا یا نوشیواکنش انزجار به عنوان روشی برای پرهیز ما از آنچه ممکن است باعث بیماری

 گرفته و تحول یافته است

ها به افراد آید، باز هم نگرانی نسبت به بیماری باعث شد آنشان میهایی خوشکنندگان پرسید از چه نوع آدموقتی شالر از شرکت

 . های "خالق" و "هنرمند" کمتر احساس نزدیکی کنندگرا" و "تابع عرف" بیشتر تمایل نشان دهند و با انسان"سنت

از ارزش کمتری برخوردار  -حتی ابداع و نوآوری  -ای از تفکر آزاد این طور که پیداست وقتی خطر شیوع وجود دارد هر نشانه

تواند هایی نظیر "زیرپا گذاشتن هنجارهای اجتماعی میها با گزینهکنندهممکن است شرکت های مفصل،نامهخواهد شد. در پرسش

 ه داشته باشد" هم موافقت کنند. بار و ناخواستعواقب زیان

های اجتماعی که های تلویزیون و شبکهکنندگان در شرایط آزمایش به نظر با گزارشهای استفاده شده برای قراردادن شرکتایده

های کنگ در آزمایش خود از صحنهدر حال حاضر با آن روبرو هستیم، فاصله نسبتا زیادی دارند. اما پژوهشگران در دانشگاه هنگ

های خبری حال حاضر دارد، استفاده کردند. تماشای تصاویر ( ، که احتماال شباهت بیشتری با گزارشOutbreakفیلم "شیوع" ) 

برداری و تابعیت از جمع ارزش بیشتری نسبت به یاغی گری کنندگان برای فرمانگیر باعث شد شرکتمربوط به یک بیماری همه

 . یا غیر متعارف بودن قائل شوند

 هوشیاری اخالقی

 کند؟ چرا سیستم ایمنی رفتاری چنین تغییری در تفکر ما ایجاد می

کردن غذا، میزان تماس  های آمادهاز جمله باید و نبایدها در رابطه با روش -شالر معتقد است بسیاری از قوانین ضمنی اجتماعی 

 تواند در کاهش خطر بیماری موثر باشد.می -انسانی هایاجتماعی قابل قبول یا غیرقابل قبول و یا چگونگی دفع زباله

اند. ها کمک کردهای از تاریخ بشر، بسیاری از هنجارها و قراردادهای اجتماعی به کنترل و دفع بیماریگوید: " در بخش عمدهاو می

پا گذاشتند نه تنها جان خود که  ها را زیرهایی که به این هنجارها پایبند بودند به سالمت عمومی کمک کردند و کسانی که آنآن

جان دیگران را هم به خطر انداختند." در نتیجه در دوران شیوع یک بیماری واگیردار احترام بیشتر نسبت به عرف جامعه به سود 

 ما خواهد بود.
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از نامتعارف بودن تواند مردم برای تابعیت از عرف بیشتر گیر میحتی فکر کردن در مورد وضعیتی مثل شیوع یک بیماری همه

 ارزش قائل شوند

گیر را توضیح داد. مطالعات با این استدالل شاید بتوان دلیل افزایش میزان هوشیاری اخالقی ما در دوران شیوع یک بیماری همه

بد  نشان داده وقتی از شیوع یک بیماری واهمه داریم، معموال نسبت به موارد نقض وفاداری ) مثال کارمندی که از شرکت خود

های تند و تیز تری خواهیم داشت. این اتفاقات گذارند، قضاوتگوید( یا افرادی که به یک مقام رسمی ) مثل قاضی( احترام نمیمی

تواند هشداری برای احتمال نقض قوانین مرتبط با خاص البته هیچ تاثیری بر شیوع بیماری ندارند اما سرپیچی از عرف جامعه می

 باشد. کنترل و دفع بیماری 

کنندگان، مایع ضدعفونی تواند رفتار و نگرش ما را شکل دهد. در یک مطالعه کنار شرکتترین یادآوری از بیماری میحتی کوچک

ها تر و احترام بیشتر نسبت به سنت و عرف جامعه از سوی آنکارانههای محافظهکننده دست گذاشته شد و نتیجه آن بروز دیدگاه

تر کنندگان نسبت به رفتارهای جنسی غیر متعارف دیدگاهی انتقادیها، باعث شد شرکتیادآوری شستن دستشد. در همان مطالعه 

اش، ها نسبت به زنی که به او گفته شده بود حین نگه داشتن عروسک خرس دوران کودکیداشته باشند. به عنوان مثال آن

 بازی کردند، گذشت کمتری نشان دادند. ود عشقهای خخودارضایی کند و یا زوجی که در تخت یکی از مادربرزگ

 هاترس از بیگانه

اعتمادی بیشترمان کند، ممکن است به بیما نسبت به افراد جامعه را تند و تیزتر می تهدید یک بیماری جدای از این که قضاوت

 ها هم بینجامد.نسبت به غریبه

گیل کانادا دریافته چه در اند نیست. ناتسومی سواندا از دانشگاه مکشدهاین خبر خوبی برای افرادی که تازه یه یک نفر عالقمند 

پذیر حس کنیم، برداشت اولیه بدتری نسبت به های رو در رو اگر خود را نسبت به بیماری آسیبقرارهای آنالین و چه در مالقات

تر مورد انتقاد قرار ابیت کمتری دارند، سختهایی که طبق عرف جامعه جذافراد خواهیم داشت. تحقیقات بیشتر نشان داده انسان

 گیریم. ها در نظر میای از ناخوشی حال آناین افراد را به عنوان نشانه گیرند، شاید به این دلیل که عدم جذابیتمی

دهد. به گفته فرهنگی مختلف را شکل  زمینهتواند واکنش ما نسبت به افراد با پسظن شدید عالوه بر این میاعتمادی و سوءبی

احتمال این که افراد خارج از یک گروه اجتماعی  شالر، دلیل این امر ممکن است ترس از عدم هماهنگی با جامعه باشد: در گذشته،

هنجارهای مشخص آن جامعه برای محافظت در برابر بیماری را رعایت کنند، کمتر بود و به همین دلیل این ترس وجود داشت که 

 هراسی بینجامد. داوری و بیگانهتواند به پیش)یا از روی عمد( بیماری را گسترش دهند. اما امروزه، چنین چیزی می ها به اشتباهآن

 

 دهد، در دسترس نیستافراد را تغییر می های قابل اثباتی که نشان دهد ویروس کرونا چگونه ذهنیتهنوز داده

کند این تواند بر نگرش افراد نسبت به مهاجرت تأثیر بگذارد. او تاکید میمی به عنوان مثال، لینه اوری دریافته ترس از بیماری

 کند" در سیستم ایمنی رفتاری ماست. کاری عیب نمیبخشی از رویکرد "کار از محکم

ا چندگانگی افتد که ذهن تحول یافته انسان بهایی نامربوط است و زمانی اتفاق می"این برداشتی اشتباه از نشانه گوید:اوری می

 شود. "روبرو می -ای از تاریخ تکامل بشرای نه چندان تکراری در بخش عمدهپدیده -فرهنگی و تنوع قومی دوران مدرن 

 ۱۹-سازگاری با کووید 

ی گوید: "سیستم ایمنگذارد. اوری میتاثیر سیستم ایمنی رفتاری در افراد مختلف، متفاوت است و روی همه به یک اندازه اثر نمی

ها نسبت به آنچه از نظرشان خطر بالقوه بیماری به حساب شود آنرفتاری در برخی افراد دارای حساسیتی ویژه است و باعث می
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معمولی احتماال احترام بیشتری برای  تری نشان دهند." طبق تحقیقات این افراد در مقایسه با یک انسانآید، واکنش بسیار شدیدمی

 تر کند. شان را سختتواند مواضعاعتمادترند و افزایش تهدید بیماری میها بیند، نسبت به غریبههنجارهای اجتماعی قائل

دهد، در دسترس نیست اما با توجه به نظریه افراد را تغییر می های قابل اثباتی که نشان دهد ویروس کرونا چگونه ذهنیتهنوز داده

ست. یوئل اینبار از دانشگاه تورنتو معتقد است احتماال شاهد تغییری مالیم در دیدگاه سیستم ایمنی رفتاری این اتفاقی بسیار محتمل ا

 ها. کلی مردم خواهیم بود نه چرخشی عظیم و ناگهانی در رفتارهای اجتماعی آن

توجه به شواهدی دست یافت که به شدت مورد  ۲۰۱۴گیری ابوال در سال او در در رابطه با تغییرات اجتماعی در جریان همه

هزار نفر نشان داده ظاهرا نگرش ضمنی نسبت  ۲۰۰اخبار جهانی قرار گرفت: مطالعه روی یک گروه نمونه متشکل از بیش از 

گرا در دوره شیوع بیماری به میزان بسیار کمی کاهش یافته است. "این یک آزمایش طبیعی بود. افراد به مردان و زنان همجنس

 ها شد. "کردند و این ظاهرا باعث ایجاد تغییری اندک در نگرش آنعه میدر مورد خطرات بیمار زیاد مطال

 

 پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

 بحران شیوع کرونا چه پیامدهایی روانی در جامعه دارد؟

Exit player 

 بحران شیوع کرونا چه پیامدهایی روانی در جامعه دارد؟

آمریکا، طبیعی است کنجکاو باشیم آیا ممکن است اتفاقات اخیر نظر مردم در مورد نامزدها یا با توجه به انتخابات پیش روی 

 ها را تحت تاثیر قرار دهد.شان نسبت به برخی سیاستواکنش

" داند عامل مهمی به حساب بیاید. گذارد و بعید میشالر معتقد است این اتفاقات احتماال تاثیر بسیار کوچکی در این زمینه می

ها نسبت به عملکرد خوب یا بد مقامات تر احتماال ربطی به سیستم ایمنی رفتاری افراد ندارند و مستقیما با برداشت آنتاثیرات عمیق

 دولت در واکنش به اوضاع کنونی مرتبط هستند. "

ها بر واکنش شخصی یر آنشناختی نتیجه انتخابات در سطح ملی را عوض نکنند، بررسی چگونگی تاثحتی اگر این تغییرات روان

ما نسبت به ویروس کرونا، خالی از لطف نخواهد بود. در شرایط کنونی هر دیدگاهی که داریم و به هر شکلی که رفتار دیگران 

کنیم باید از خودمان بپرسیم این طرز فکر ما واقعا نتیجه استداللی منطقی است یا تحت تاثیر واکنشی دیرینه که را قضاوت می

 ها تکامل یافته، شکل گرفته است.سال پیش از کشف نظریه میکروبی بیماری هزاران

************ 

 

 هفت ورزشکار امریکایی به کروناویروس مبتال شده اند 

  ۱۳۹۹, ۲۹حمل 
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در قرنطین  اند وتیم بسکتبال "بروکلین نتس" اعالم کرد که چهار بازیکن آن، از جمله کوین دورانت، به ویروس کرونا مبتال شده

 .استند

ای باسکتبال انجمن ملی باسکتبال امریکا "ان بی ای" است در جریان یک گفتگوی رسانه دورانت که از ستارگان بزرگ لیگ حرفه

 .ای، این خبر را تایید کرد و گفت که مشکل خاصی ندارد و هنوز نشانه های بیماری در او ظاهر نشده است

ر این رابطه منتشر کرد، یادآور شده است که عالیم بیماری فقط در یکی از این چهار بازیکن بروکلین نتس در اعالمیه ای که د

 .ظاهر شده است، اما همه آنان تحت نظر داکتران قرار دارند

 .پس از اعالم این خبر، "الس آنجلس لیکرز" اعالم کرد که به زودی بر بازیکنان خود آزمایش کرونا را انجام می دهد

های "ان بی ای"با بروکلین نتس بازی کرد و احتمال ابتالی تعدادی یکرز آخرین تیمی است که پیش از تعطیلی رقابتالس آنجلس ل

 .از بازیکنان و پرسونل تخنیکی این تیم به کروناویروس نیز وجود دارد

د شده بود. به این ترتیب و با تایید پیش از این، ابتالی دو بازیکن "یوتا جاز" و یک بازیکن "دیترویت پیستونز"به کروناویروس تایی

اند به هفت تن های شامل در لیگ حرفه ای "ان بی ای" که به ویروس کرونا مبتال شدهابتالی این چهار بازیکن، تعداد باسکتبالیست

 .رسیده است

 ۱۶۴قرارداد به ارزش های اخیر است که پس از کسب دو عنوان قهرمانی، با امضای کوین دورانت از بازیکنان تاثیرگذار سال

 .میلیون دالر از "گولدن استیت واریرز" به بروکلین نتس پیوست

************ 

 

 در افغانستان جوانان اند  ۱۹-بیشترین رقم مبتالیان کووید

  ۱۳۹۹, ۲۸حمل 

Voa dari 

 

 

 ۳۰در آن کشور، بیش از  ۱۹-ویددهد که از مجموع تمام افراد مبتال به بیماری کوآمار وزارت صحت عامۀ افغانستان نشان می

 .دهددرصد را جوانان تشکیل می

ساعت گذشته  ۲۴حمل( به خبرنگاران گفت که در  ۲۸اپریل ) ۱۶وحیدهللا مایار، مشاور و سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه 

 .رسید ۸۴۰واقعه جدید کروناویروس در این کشور ثبت شده است که با این حساب شمار مجموع مبتالیان به  ۵۶

 .های لغمان و ننگرهار بوده استدر هرات، شش در بلخ و دو واقعه دیگر نیز در والیت ۱۱واقعه در کابل،  ۳۷از این میان، 

درصد را مردان  ۷۴.۳را در افغانستان زنان و  ۱۹-درصد مجموع مبتالیان به بیماری کووید ۲۵.۷به گفتۀ مایار، از لحاظ جنسیت 

 .دهندتشکیل می
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شود. سال استند، دیده می ۲۹تا  ۲۰واقعه است، در طبقه جوان که از  ۲۵۶یار افزود: "از لحاظ سن، بیشترین واقعات را که آقای ما

 ."واقعه است ۱۳۰سال که عمر دارند  ۴۹تا  ۴۰واقعه داریم. از  ۲۰۱سال  ۳۹تا  ۳۰در ضمن از 

سال تشکیل  ۱۹تا  ۱۰واقعه دیگر را افرادی بین  ۵۹ل و سا ۶۹تا  ۵۰واقعه را افراد بین  ۱۳۶بر بنیاد آمار وزارت صحت، 

 .دهندمی

 

 .های هرات، کابل و قندهار ثبت شده استدر والیت ۱۹-بیشترین بیماران کووید

واقعه مشکوک در البراتوارهای  ۵۴۰۰سخنگوی وزارت صحت افغانستان گفت که از آغاز شیوع کروناویروس تا اکنون، در حدود 

 .منفی بوده و متباقی تحت آزمایش قرار دارند ۴۲۵۰واقعه مثبت، بیش از  ۸۴۰ه اند که از این میان تنها ویژه آزمایش شد

 .یاب شده اندتن نیز صحت ۵۴تن از مبتالیان کروناویروس جان باخته و  ۳۰آقای مایار افزود که در این مدت 

کشور و قلمرو جهان  ۱۸۵ین، منشا گرفت و تا کنون به کروناویروس در دسمبر سال گذشته از شهر ووهان، مرکز والیت هوبی چ

 .گیری مرگبار صحی مبدل شده استگسترش یافته و به همه

حمل( مرگ و میر  ۲۸اپریل ) ۱۶بر اساس آماری که پوهنتون جانس هاپکینز ایاالت متحده ارایه کرده است، تا صبح پنجشنبه 

 .فر و مبتالیان آن نیز به بیش از دو میلیون نفر رسیده استهزار ن۱۳۷ناشی از این بیماری در جهان به بیش از 

************ 

 

  یبه کرونا در جهان عرب و مناطق اشغال انیآمار مبتال نیآخر

  23:14 - 1399فروردین  29جمعه  

 

 ر دادند.خب یدر مناطق اشغال زیو ن یمختلف عرب یکرونا در کشورها روسیبه و انیآمار مبتال شیاز افزا یخبر منابع
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 ـ جهان اسالم  العالم

 عراق

نفر از افراد مبتال هم بهبود  906. دینفر رس 1482به کرونا در عراق تا امروز جمعه به  انیآمار مبتال د،یمورد جد 48ثبت  با

 اند. افتهی

 فر خبر داد.ن 81به  هایآمار فوت شیو افزا گرید یمبتال کیمطلب از جان باختن  نیبهداشت عراق با اعالم ا وزارت

 نیبحر

ها  ی. آمار فوتدینفر رس 1740به  انیآمار مبتال د،یموارد جد نیابتال به کرونا خبر داد. با ثبت ا دیمورد جد 40از ثبت  نیبحر

 نفر اعالم شده است. 7همچنان همان 

 تونس

 ده است.اعالم نش یدینفر است و آمار جد 822کرونا در تونس همچنان همان  روسیبه و انیمبتال آمار

 لبنان

نفر خبر دادند که از  668به  انیآمار مبتال شیکرونا و افزا روسیابتال به و دیوزارت بهداشت لبنان از ثبت پنج مورد جد مسئوالن

نفر  21ها همچنان همان  یگزارش شده است. آمار فوت میهم وخ انینفر از مبتال 30اند و البته حال  افتهینفر بهبود  86تعداد،  نیا

 م شده است.اعال

 اردن

ها هم هفت نفر اعالم  یاست. آمار فوت دهینفر رس 407کرونا به  روسیبه و انیابتال در اردن، آمار مبتال دیثبت پنج مورد جد با

 گزارش شده است. میاند و البته حال پنج نفر هم وخ افتهیبهبود  انینفر از مبتال 259شده است. 

 یبیل

 دهد. یمبتال را نشان م 49همچنان عدد  یارائه نشده و آمار قبل یبیل در انیدرباره مبتال یدیجد آمار

 عمان

تعداد بهبود  نینفر از ا 176نفر رساند.  1069کشور را به  نیدر ا انیکرونا، آمار مبتال روسیاز ابتال به و دیمورد جد 50 ثبت

 اند. افتهی

 نفر خبر داده است. 6ها به  یآمار فوت شیاو افز گرید یاز جان باختن دو مبتال نیبهداشت عمان همچن وزارت

 مصر

نفر تا امروز جمعه خبر  2844به  انیآمار مبتال شیکرونا و افزا روسیابتال به و دیمورد جد 171بهداشت مصر از ثبت  وزارت

 است. دهینفر رس 205آمار جان باختگان به  گرید یمبتال 9با مرگ  نیداد. همچن

 قطر

 نینفر از ا 464نفر خبر دادند.  4663به  انیآمار مبتال شیابتال به کرونا و افزا دیمورد جد 560ت بهداشت قطر از ثب مسئوالن

 ها همان هفت نفر است. یدر قطر گزارش نشده است و آمار فوت یاز فوت یدیاند. مورد جد افتهیتعداد بهبود 

نفر جان خود را از دست داده  35تعداد  نیوده که از انفر ب 825کرونا در امارات، پنج هزار و  روسیبه و انیآمار مبتال امارات

 اند.

 یسعود عربستان

 142به هفت هزار و  انیآمار مبتال شیکرونا و افزا روسیابتال به و دیمورد جد 762از ثبت  یوزارت بهداشت سعود مسئوالن

 نفر خبر داده اند.
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 است. دهیفر رسن 87آمار جان باختگان به  ،یفوت دیبا ثبت چهار مورد جد نیهمچن

 ریالجزا

 نینفر خبر داده است. ا 2418به  انیآمار مبتال شیکرونا و افزا روسیمورد ابتال به و 150از ثبت  ریبهداشت الجزا وزارت

 نفر خبر داده است. 364آمار جان باختگان بر اثر ابتال به کرونا به  شیو افزا گرینفر د 16از جان باختن  نیوزارت همچن

 مغرب

حال از فوت سه مبتال و  نینفر و در ع 2528به  انیآمار مبتال شیابتال و افزا دیمورد جد 245بهداشت مغرب از ثبت  مسئوالن

 نفر خبر دادند. 133ها به  یآمار فوت شیافزا

 و نوار غزه( ی)شامل کرانه باخترینیفلسط مناطق

به  انیآمار مبتال شیکرونا و افزا روسیابتال به و دیجدمورد  28از ثبت  یدر نوار غزه و کرانه باختر نیبهداشت فلسط مسئوالن

 نفر خبر دادند. 402

 همچنان همان دو نفر است. ینیها در مناطق فلسط یفوت آمار

 هیسور

 نیبه ا انیآمار مبتال بیترت نیکشور خبر داد تا به ا نیکرونا در ا روسیابتال به و دیاز ثبت پنج مورد جد هیبهداشت سور وزارت

 .ابدی شینفر افزا 38ا روز جمعه به ت روسیو

 پنج نفر خبر داده است. افتنیاز بهبود  نیهمچن هی)سانا(، وزارت بهداشت سورهیسور یرسم یاساس گزارش خبرگزار بر

 همچنان دو نفر اعالم شده است. هیها در سور یفوت آمار

 یستیونیصه میدر رژ انیمبتال آمار

نفر  855هزار و  12به  انیآمار مبتال شیکرونا و افزا روسیابتال به و دیمورد جد 97از ثبت  یستیونیصه میبهداشت رژ وزارت

 خبر داده است.

 است. افتهی شینفر افزا 148به  یها در مناطق اشغال یآمار فوت گرید یمبتال 6با مرگ  نیهمچن

 میتسن

*********** 

 

 را رد کرد  نیووهان چ یها شگاهیفرانسه ارتباط کرونا با آزما

  22:59 - 1399فروردین  29جمعه  

 

ووهان  یهاشیها درباره ارتباط کرونا با آزماگزارش یوجود ندارد که بتوان برخ یلیدل چیفرانسه اعالم کرد که ه یجمهور استیر

 کرد.  دییرا تا نیچ

 

 ـ اروپا  العالم

در  ییها شگاهیکرونا با آزما روسیاره ارتباط ودرب ییکایآمر یهاگزارش رسانه دییدر تا یواقع لیدل چیاعالم کرد که ه فرانسه

 وجود ندارد. نیووهان چ

بر اتهامات غرب در خصوص سرمنشأ  یمبن یروز پنجشنبه در پاسخ به سؤال زین نیوزارت امور خارجه چ ی' سخنگوانیجی'ژائو ل

کرونا در  روسیو وعیان مرکز شبعنو ۲۰۱۹که اواخر سال  نیدر شهر 'ووهان' واقع در مرکز چ یشگاهیکرونا از آزما روسیو
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در  روسیوجود ندارد که نشان دهد کروناو یشواهد چیکرده است که ه دییتأ بهداشت یجهان شناخته شده بود، گفت سازمان جهان

 ساخته شده است. شگاهیآزما

انگشت  ،یغرب یکشورها یجهان، برخ یکشورها گریو گسترش آن به د نیکرونا در شهر ووهان چ روسیو وعیزمان ش از

 روسیو نیعمد ا یاز رو نیهستند که چ یمدع یاند و حتناشناخته به سمت پکن روانه کرده روسیو نیا وعیاتهامات را درباره ش

 .تو آن را گسترش داده اس دیتول شگاهیرا در آزما

بهداشت به  یان جهانبا متهم کردن سازم یدر اقدام کایجمهور آمر سی'دونالد ترامپ' رئ ،یشنبه هفته جارروز سه اواخر

تا  ۶۰را به مدت  یالمللنینهاد ب نیبه ا یمال یهاکرونا، کمک وعیاز ش یسازمان در بحران ناش نی' ایکارو پنهان تیری'سوءمد

 را صورت دهد. نهیزم نیالزم در ا یهایبررس اآورد تدر  قیروز به حالت تعل ۹۰

********** 

 

  دیایاب بلند شود و به سر کار باز خو دی: ترامپ باورکیویفرماندار ن

  03:16 - 1399فروردین  30شنبه  

 

 یاز خواب بلند شده و به جا دیاز خود گفت که ترامپ با کایجمهور آمر سیرئ یدر واکنش به انتقادها ورکیوین التیا فرماندار

 . دیایبه سر کار ب دنید ونیزیتلو

 

 کایآمر-العالم

کرونا به شدت  روسیبه بحران و کایجمهور آمر سیرئ« دونالد ترامپ»از نحوه واکنش  ورکیوین التیفرماندار ا« کوومو آندرو»

 انتقاد کرد.

جمهور  سیرئ»خبرنگار در انتقاد ترامپ از خود گفت:  کیدر پاسخ به سوال  کردیصحبت م یکنفرانس خبر کیکه در  کوومو

 «کار برود.به سر  دنید ونیزیتلو یاز خواب بلند شود و به جا دیبا دیشا

 به شدت از آندرو کوومو انتقاد کرد. تریدر توئ یامیدر پ شیپ یساعات کایجمهور آمر سیرئ« ترامپ دونالد»

شکوه  یرا برا یرا صرف کار انجام دادن و زمان کمتر یشتریزمان ب دیفرماندار کوومو با»نوشت:  تریدر توئ یامیدر پ یو

 «.دی. حرف زدن را متوقف کندینجام دهو کار ا دیخارج شو نیکند. از ا یکردن سپر

و به شما  میساخت دیاز آن استفاده نکرد ای دینداشت ازیکه شما به آن ن مارستانیشما هزاران تخت ب یما برا»در ادامه نوشت:  ترامپ

 «.میکمک کرد دیدادیم انجام دیکه با ییهاو شما را در انجام تست میداد دیداشته باش دیساز که شما با ژنیدستگاه اکس یادیتعداد ز

به آنها کمک کرده و  یگرید التیاز هر ا شیو ب میداد یادیز اریپول بس ورکیویما به ن»در ادامه نوشت:  کایجمهور آمر سیرئ

. کمتر حرف ستی.آمار تو خوب ندندینشن یتشکر چیکار را انجام دادند از شما ه نیکه ا یمردان و زنان بزرگ نی. امیاکرده زیتجه

 «عمل کن. شتریو ببزن 
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 متحده را دارد. التیکرونا در ا روسیو انیو قربان انیآمار مبتال نیشتریب ورکیوین التیا

 فارس

************ 

 

 گورباچف از جهان پس از کرونا می گوید 

 

 گزارش و تحلیل

 دریافت لینک کوتاه22:00 17.04.2020

 

ما بار دیگر متوجه شدیم كه جهان ما چقدر  2020آخرین رهبر اتحادیه جماهیر شوروی اعالم کرد که در ماه های اول سال 

 .شكننده است

میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحادیه جماهیر شوروی به هفته نامه تایم چاپ آمریکا گفت: در ماه های اول سال  -اسپوتنیک 

 جه شدیم كه جهان ما چقدر شكننده است.، ما بار دیگر متو 2020

دبیر کل حزب کمونیست و رئیس جمهور اول اتحاد شوروی سابق افزود: بله، جهان ما بسیار شکننده است و خطر لغزیدن به هرج 

 و مرج چقدر باالست. همه گیری کرونا یک تهدید مشترک برای همه ملت ها است و هیچ کس به تنهایی نمی تواند به این چالش

 جدید پاسخ دهد.

 

 درصدی هزینه نظامی کشورها شد ۱۵گورباچف خواستار کاهش 

ی وظیفه اصلی امروز شکست دادن این دشمن پنهانی است. اما امروز ما باید در مورد چگونگی زندگی خودمان فکر کنیم که وقت

 مشکل از بین برود، چطور زندگی خواهیم کرد.

امروز بسیاری می گویند دنیا پس از پاندمی کرونا هرگز دنیای سابق نخواهد بود. اما چه خواهد شد؟ این کار بستگی به این امر 

 دارد که در برابر چشمان ما چه اتفاق می افتد و ما چه درسی می آموزیم.

شوروی و ایاالت متحده در ریکیاویک وجود داشته اند   ه ای که قبل از مذاکرات میان اتحاددرصد زرادخانه های هست 85اگرچه 

از بین رفته اند، خطر هسته ای همچنان باقی مانده است و تا زمانی که بشریت از سالح های کشتار جمعی رهایی نیابد، این تهدید 

 بطور کامل ناپدید نخواهد شد.

اقی مانده و حتی شدت پیدا می کنند: فقر و نابرابری، کمبود آب، خراب شدن محیط زیست و گرم سایر تهدیدهای جهانی همچنان ب

شدن کره زمین ، کم شدن منابع درون زمین و در عمق اقیانوس ها، بحران مهاجرت. و حاال یک یادآوری جدید از چالش بزرگ 

 دنیای به هم پیوسته ما با سرعت بی سابقه گسترش یابند. بیماری ها و بیماری های واگیر نمایان است که می توانند در -دیگر 

https://ir.sputniknews.com/opinion/
https://ir.sputniknews.com/world/202004166247313-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4--%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF/
https://ir.sputniknews.com/world/202004166247313-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4--%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF/
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پاسخ به این چالش جدید نمی تواند صرفاً "ملی" باشد. بله ، دولت های امروزی مسئولیت بزرگی دارند، آنها باید سخت ترین تصمیم 

است. برای اینکه جهان ها را بگیرند. اما امروز و به خصوص فردا تصمیم گیری در سطح کل جامعه جهانی الزم و ضروری 

بسوی تغییرات بهتر رو آورد. برای رسیدن به این هدف جهان به یک استراتژی همگانی مشرک نیاز دارد،    بعد از پاندمی کرونا 

 منظور تالش های هماهنگ شده همه جانبه به نفع همگان.

ریت را طرح ریزی و پیاده کنیم. برنامه پیشرفت که چگونه اهداف مشترک برای همه بش باید اعتراف کنم: ما هنوز یاد نگرفتیم 

امضا   در سازمان ملل 2000بشریت تحت عنوان "مقاصد پیشرفت بشریت در طول یک هزاره" که سران کشورها آنرا در سال 

ال و عواقب آن بویژه برای فقرا سخت است و در عین ح امروز می بینیم که پاندمی کرونا  کردند از اجرای کامل دور است. 

مشکل نابرابری را تشدید می کند. من ضمن تفکر در باره علل این ناكامی ها ، به این نتیجه رسیدم: موفقیت تنها در صورتي ممكن 

 است كه در ذهن مردم و پیش از همه در ذهن رهبران كشورهایي كه امروزه مسئولیت ویژه دارند، تحوالت عمیقي صورت بگیرد.

تغییر   ن چیزی که ما اکنون باید درک کنیم این است که ما باید درک خود از امنیت را بطور اساسیمن مطمئن هستم که اصلی تری 

دهیم. تاکنون، این موضوع عمدتاً از جنبه نظامی بررسی می شود. متأسفانه، از زمان پایان جنگ سرد، در این زمینه تغییرات 

 و حمله در میان است. که صحبت از سالح ، موشک کمی رخ داده است. و در سالهای اخیر ، ما فقط شنیده ایم 

، جهان دو بار در آستانه درگیری با شرکت قدرت های بزرگ قرار گرفت. اینها عملیات نظامی واقعی 2020در ماه های اول سال 

ناک عقب در ایران ، عراق ، سوریه. سپس به نظر رسید که شرکت کنندگان نظر خود را تغییر داده و از سرحد خطر -بودند 

 نشینی کردند. باز هم همان سیاست قدیمی "توازن در آستانه جنگ". این یک سیاست خطرناک و ماجراجویانه است.

 شکست و ناکامی سیاسی است! -آیا روشن نیست که جنگ ها و مسابقه تسلیحاتی مشکالت جهان کنونی را حل نمی کنند؟ جنگ 

ده شود. این امنیت قبل از هر چیز تأمین غذا، آب ، محافظت از محیط زیست انسان امروز امنیت انسان باید در مکان اول قرار دا

سالمتی انسان است. برای تامین امنیت بشر، ما باید یک استراتژی تدوین کنیم، ذخیره مواد غذایی را برنامه  -و البته اولویت مطلق 

 ایالتی و رهبران همه سطوح باشد.ریزی و تهیه کنیم و این کار باید بر عهده سران کشورها و رهبران 

اما در صورت ادامه مساعی دولت ها برای پرتاب بودجه های غول پیکر به کوره مسابقه تسلیحاتی، تمام تالش ها محکوم به 

از اهداف نظامی به سمت اهداف    شکست خواهد بود. امروز مخصوصاً واضح است: الزم است كه وجوه مجدداً توزیع شده و

  منیت انسانی منتقل گردد.مرتبط با ا

تا زمانی که زور داشته باشم، من از تکرار این نکته خسته نمی شوم و می گویم: غیر نظامی کردن سیاست جهانی، روابط بین 

 المللی و تفکر سیاسی الزم و ضروری است. این موضوع باید در باالترین سطح بین المللی به بحث گذاشته شود.

شدم که به محض تثبیت اوضاع، جلسه اضطراری سازمان ملل را برگزار کنیم. موضوع آن باید بازنگری بنابراین، من خواستار 

کامل دستور کار جهانی باشد. به طور مشخص، من پیشنهاد می کنم که همه کشورها متعهد شوند بودجه نظامی خود را به میزان 

نجام شود و بگذار این گام اول در راه بسوی آگاهی انسانی جدید، درصد کاهش دهند. این حداقل کاری است که امروز باید ا 10-15

 به یک تمدن جدید بشری باشد!

************ 

 

 یک هیئت کارشناسان پزشکی چین عازم روسیه شد

GMT+08:00 || 2020-04-17 

10:02:28        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

مورد، وضعیت این بیماری در آن  27938آوریل به  16فروردین/ حمل،  28با رسیدن تعداد موارد ابتالء به کرونا در روسیه تا 

یک هیئت متخصصان پزشکی از سوی دولت چین برای کمک به مهار کرونا، معرفی  کشور جدیتر می شود. بنا به دعوت روسیه،

  .تجربیات و ارائه پشتیبانی فنی به روسیه اعزام شد

نفره شامل اعضای نخبه در رشته های آزمایش، بیماریهای واگیر، دستگاه تنفس، بیماران در وضعیت حاد  10این هیئت پزشکی 

هویی لونگ رهبر این تیم، گرچه این هیئت اعضای زیادی ندارد اما همه اعضا جزو نخبگان و طب چینی است. به گفته هائو 

  .درمان کرونا در چین به شمار می روند
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هیئت پس از ورود به مسکو از چندین بیمارستان شهر بازدید کرده و رایزنیهایی با همتایان روس خود درباره معیارهای پذیرش 

یماران بخش مراقبت ویژه، توزیع لوازم و منابع پزشکی، راه آزمایش ویروس و معیار بستری شدن و مبتالیان، راهکار درمان ب

  .ترخیص بیماران انجام داده است

 

، دستکش یکبارمصرف و لباس 95همراه این هیئت محموله ای کمکی شامل ماسک پزشکی یکبارمصرف، ماسک پزشکی ان 

ئو هویی لونگ رهبر این تیم گفت: روسیه در دشوارترین زمان به چین کمک کرده و حفاظتی نیز به روسیه منتقل شده است. ها

 .حاال روسیه نیز در مقطعی حساس قرار گرفته و چین به هیچ وجه نمی تواند در مقابل، دست رو دست بگذارد

********** 

 

 چین قویا با تنظیم سیاست کلی با تاثیرات کرونا مقابله خواهد کرد

GMT+08:00 || 2020-04-17 

21:10:35        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

آوریل ریاست دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب را  17فروردین/ 29شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین 

برعهده گرفت. در این نشست تاکید شد، چین براساس حفظ روال عادی پیشگیری و مهار بیماری به طور همه جانبه ازسرگیری 

صاد را توسعه خواهد فعالیت و تولید را به پیش سوق داده و نظم عادی اقتصادی و اجتماعی را احیا کرده و نکات جدید رشد اقت

  .داد و با قدرت بیشتر با سیاستگذاری های کلی با تاثیرات ناشی از شیوع ویروس کرونا مقابله خواهد کرد
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در این نشست عنوان شد، سیاست مالی فعال باید فعال تر باشد، نرخ کسری ارتقا می یابد، اوراق قرضه ملی ویژه برای مقابله با 

ق قرضه دول محلی افزایش خواهد یافت، کارایی استفاده از سرمایه ارتقا یافته و نقش اساسی در ثبات کرونا منتشر می شود، اورا

اقتصاد خواهد داشت. از سوی دیگر سیاست پولی با ثبات باید انعطاف پذیرتر باشد، با شیوه هایی مانند کاهش سرمایه ذخیره در 

کرده و وجوه را به حمایت از اقتصاد واقعی بخصوص کسب و کارهای بانک مرکزی و کاهش سود بانکی، نقدینگی کافی را حفظ 

  .متوسط کوچک و خرد اختصاص خواهد گرفت

در این نشست همچنین بر افزایش مصرف ساکنان شهری و مصرف عمومی به اندازه مناسب و افزایش سرمایه گذاری در صنایع 

  .د شدنوظهور و راهبردی و فعالیت سرمایه گذاران غیر دولتی تاکی

********** 

 

 نهاد قانونگذاری چین پیش طرح قانون امنیت بیولوژیک را بررسی خواهد کرد

GMT+08:00 || 2020-04-17 

21:08:19        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

آوریل در پکن  17پنجاهمین نشست رییس و معاونان سیزدهمین دور کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین که روز جمعه 

ت قانونگذاری ماه جاری بار دیگر وارد تشریفا 26برگزار شد، با منتشر خبر اعالم کرد که پیش طرح قانون امنیت بیولوژیک 

  .چین خواهد شد

ماه اکتبر سال گذشته، کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین نهاد قانونگذاری چین برای نخستین بار پیش طرح قانون امنیت 

ژیک بیولوژیک را مطالعه و بررسی کرد. پیش طرح ارایه شده فعاالنه با چالش امنیت بیولوژیک کشور مقابله و سیستم امنیت بیولو

کشور را ایجاد و مرز توسعه تکنولوژی بیولوژیک را با قانون مشخص کرده و با تنظیم اقدامات پیشگیرانه نسبت به تهدید جنگ 

بیولوژیکی و تهدید بیولوژیک سنتی از جمله بیماری های همه گیر بزرگ مانند سارس، ابوال و همچنین تهدید بیولوژیک جدید، 

  .تضمین می کندسالمت مردم و ثبات جامعه را 

، شی جین پینگ رییس جمهور چین درخواست کرد که تنظیم قانون و مقررات و ایجاد سیستم درباره امنیت 19-پس از شیوع کووید

  .بیولوژیک کشور و سیستم تضمین نظام را تسریع بخشد

*********** 

 

 اشناخته ای شده ایمماکرون : کرونا ماهیت سرمایه داری جهانی را تغییر می دهد، وارد دنیای ن

 14:00 - 17/04/2020روزآمد شده در  :14:00 - 17/04/2020منتشر شده در  :

 

  AFP/Ludovic Marin .امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه

 صدای فرانسه فارسی

 ناصر اعتمادی   :متن توسط

المللی  داری بین امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، گفته است که ویروس کرونا ماهیت جهانی شدن و ساختار سرمایه

، زیرا، این تنها کاری ای هستیم را تغییر خواهد داد. او تأکید کرده است که "همۀ ما اینک در مقابل نیاز عمیق ابداع چیز تازه

  ".توانیم انجام بدهیم است که می

 تبلیغ بازرگانی

رئیس جمهوری فرانسه که این سخنان را در مصاحبه با نشریۀ اقتصادی "فاینشنال تایمز" ایراد کرده افزوده است که بشریت وارد 

ایم و این  می از جمعیت جهان را متوقف کردهای" شده است. او تصریح کرده است : "برای نجات جان آدمیان نی دورۀ "ناشناخته

 ".سابقه است مضاف بر اینکه هیچ تصوری از سرانجام بحران جهانی حاضر نداریم در تاریخ ما بی
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ام و اکنون باید  ام، زیرا، همواره خود را به دست سرنوشت سپرده امانوئل ماکرون سپس افزوده است : "هرگز خیالپردازی نکرده

ام، آماده برای جنگیدن و دفاع از اعتقاداتم و  سرنوشت خویش قرار داد... و این جایی است که اکنون ایستاده خود را در معرض

   ".رسد در عین حال تالش برای فهمیدن آنچه غیرقابل تصور به نظر می

ز امیدواری کرده است که امانوئل ماکرون تصریح کرده است که "نمیدانیم که آیا در شروع یا در میانۀ بحران هستیم." او ابرا

اتحادیۀ اروپا به طور اضطراری صدها میلیارد یورو کمک مالی به ایتالیا و اسپانیا اختصاص دهد که بیشترین صدمات را در اثر 

 .اند اپیدمی کرونا متحمل شده

ۀ اروپا طرحی سیاسی است رئیس جمهوری فرانسه سپس افزوده است که لحظۀ حقیقت فرارسیده و باید تصمیم بگیریم که آیا اتحادی

یا صرفاً طرح یک بازار اقتصادی است. در پاسخ به این پرسش، امانوئل ماکرون گفته است که به نظر او اتحادیۀ اروپا طرحی 

 .سیاسی و شرط دوام آن تحقق همین طرح است

یقایی را به حال تعلیق درآورند های کشورهای آفر ماکرون همچنین ابراز امیدواری کرده است که کشورهای ثروتمند جهان بدهی

و همبسته ای برای کمک به کشورهای فقیر زاده شود که بیشترین آسیب را در اثر  های چندجانبه و از دل بحران حاضر اقدام

اند. با این حال، رئیس جمهوری فرانسه بعید ندانسته که بحران حاضر عالوه بر رکود اقتصادی، به  ویروس کرونا متحمل شده

ها به دموکراسی نیز منجر شود، هر چند امانوئل ماکرون تأکید کرده است که در قیاس با  شدن مرزها، کاهش اعتماد ملتبسته 

های دموکراتیک قادر هستند به طور موثر علیه پاندمی کرونا بجنگند و مردمان را از بحران جاری  های اقتدارگرا تنها رژیم رژیم

    .جهانی بیرون آورند

************** 

 

 فرانسه، آمریکا و بریتانیا پرسش های نگران کننده ای دربارۀ مسئولیت چین در شیوع و مدیریت کرونا دارند

 12:35 - 17/04/2020روزآمد شده در  :12:35 - 17/04/2020منتشر شده در  

 صدای فرانسه فارسی

  REUTERS - POOL .امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه

 ناصر اعتمادی   :متن توسط

در حالی که فرانسه، آمریکا و بریتانیا نسبت به مسئولیت و نقش چین در شیوع جهانی ویروس کرونا شدیداً ابراز نگرانی 

  .المللی را به اتحاد در مقابل این ویروس فراخواند پکن جامعۀ بیناند، دولت  کرده

 تبلیغ بازرگانی

لوحانه است اگر بگوییم که  تایمز" گفت : ساده رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، در مصاحبه با نشریۀ انگلیسی "فاینشنال

 .موکراتیک مدیریت کرده استچین بحران ویروس کرونا را بهتر از دیگر کشورها به ویژه کشورهای د

اطالع هستیم و ابهامات بسیاری چگونگی  رئیس جمهوری فرانسه تصریح کرد که اتفاقاتی در چین روی داده که از آنها کامالً بی

داند که در شروع بحران  شیوع و مدیریت کرونا در چین را پوشانده اند. رئیس جمهوری فرانسه سپس گفت : هنوز هیچکس نمی

ا در میانۀ آن هستیم و باید در خصوص مدیریت این بحران از خود قدری تواضع نشان بدهیم و به ویژه مدعی نشویم که کرونا ی

 .اند مثالً چین یا دیگر کشورهای اقتدارگرا در زمینۀ مدیریت بحران کرونا کارآمدتر از کشورهای دموکراتیک عمل کرده

 

در چین چه گذشته است. رئیس جمهوری فرانسه سپس تأکید نمود که در قیاس با امانوئل ماکرون تصریح کرد : هنوز نمیدانیم  

ً با مانع سانسور روبرو می رژیم های  کنند، گردش آزادانۀ اخبار و اطالعات در رژیم های اقتدارگرا که گردش اخبار را دائما

 .دموکراتیک سالح موثری در نبرد با ویروس کرونا است

های دشواری  ت بریتانیا نیز به پکن هشدار داد که باید در خصوص مدیریت ویروس کرونا به پرسشدر اظهاراتی جداگانه، دول

 .پاسخ بدهد

http://www.rfi.fr/fa/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.rfi.fr/fa/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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داند که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان چین بیرون آمده باشد و به همین خاطر خواستار  ایاالت متحد آمریکا بعید نمی

ست. مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، با اظهار این مطلب افزوده است تحقیق برای روشن شدن منشاء این ویروس شده ا

 .بار این ویروس در چین و جهان است که این کشور سرگرم تحقیقی گسترده دربارۀ چگونگی شیوع فاجعه

مریکا اطالع چهارشنبه گذشته روزنامۀ "واشنگتن پست" نوشت که سفارت آمریکا در پکن دو سال پیش به وزارت امور خارجۀ آ

ها است بی آنکه تدابیر  داده بود که دولت چین سرگرم تحقیق در آزمایشگاهی در شهر ووهان دربارۀ ویروس کرونا در میان خفاش

 .امنیتی الزم را به کار ببندد

های  م رعایت پروتکلشبکۀ تلویزونی "فاکس نیوز" به نقل از منابع آگاه خبر داده است که ویروس کرونا به طور اتفاقی و به دلیل عد

 .امنیتی از همین آزمایشگاه بیرون آمده است

در این حال، رئیس جمهوری روسیه، والدیمیر پوتین، دیروز پنجشنبه شانزدهم آوریل در جریان یک گفتگوی تلفنی با همتای چینی 

کرونا و مدیریت آن  خود، "شی جینگ پینگ"، اتهامات ایراد شده علیه پکن را در خصوص چگونگی شیوع جهانی ویروس

    .غیرسازنده خواند

************* 

 

 ترس امریکا از قیام مردم گرسنه افغانستان

بحران سیاسی افغانستان ریشه در دولت متمرکز دارد که آمریکایی ها در پوشش حکومت کرزی برای پیشبرد اهداف اقتصادی 

   سیاسی ژیوپلتیک استراتژیک، برای مردم افغانستان ساختند

  پرینت  منبع:  163074کد خبر:  ۱۳۹۹/۱/۲۹    ۲۱:۱۱   تاریخ انتشار:

گزارشات مشعراست که خلیلزاد وارد قراقستان شده است، تا پروژه خریداری گندم و آرد از قزاقستان و انتقال آن به افغانستان را 

وضاع و احوال و شرایط کرونایی معاش و نان را از مدیریت کند تا از قیام خونین جمعیت های میلیونی گرسنه افغانستانی که در ا

  دست داده اند، برضد دولت غنی و قوای خارجی جلوگیری کند.

 

اولین محوله های گندم و آرد از قزاقستان به افغانستان رسیده است. هندوستان نیز پروژه گندم وارد سازی به افغانستان را در دست 

  گرفته است.

نی در اوضاع و احوال و شرایط کرونایی که قیمت مواد ارتزاقی اولیه زندگی و قیمت مواد ضدعفونی دولت }عدل عمری{ اشرف غ

هفت چند سیر صعودی پیدا کرده است که دود از دمار خانواده های غریب کار روزمزد نان بخور و خانواده های کم درآمد و 

رخانواده فقط چهار ونیم کیلو گندم جو آمیخته همراه با روغن اکثریت فقیر زیر خط فقر سقوط کرده افغانستانی کشیده است به ه

آنچنانی از کیسه خلیفه }عدل عمری{ بخشیده است که لکه ننگ است بر عدل }عمری{ اشرف غنی. شکاف طبقاتی چنان بی رحمانه 

، ناجیک، هزاره، ازبیک سال اخیر در افغانستان پهن شده است که یک اقلیت ثروتمند قارونی اشرافیت جدید پشتون 19در طول 

  و ترکمن و نورستانی و بلوچ و... و یک اکثریت فقیر محتاج سه وقت نان شب در براهم قرار گرفته اند.

 

این شکاف طبقاتی غیرعادالنه که روزبروز پهن تر شده می رود، پس از حمله کرونایی که طبقه زحمتکش روزمزد نان خوار 

انه ها قرنطینه نموده چنان پهن و حاد گردیده که اکثریت فقیر را بسوی قطحی، گرسنگی و نفطقه فامیل آور فامیل ها را در خ

  بنابراین خشم و قیام خونین علیه دولت و قوای خارجی می برد.

 

دولت غنی نه تنها مردم را در میدان گرسنگی تنها با چهار ونیم کلیو گندم و جو تنها به امید خدا رها کرده است بلکه وزارت 

حت به سبب نبود تجهیزات طبابتی و محل و جای و بودجه و پرسونل، هیچ کمکی به مردم که آلوده به کرونا شده اند نمی کند. ص

  صحت عامه به داد مردم کرونا گرفته نمی رسد و آنها را در میدان مرگ تنها رها کرده است.

  

غانستان بفرستد و خودش را ناجی و خیرخواه مردم در اذهان فریب اکنون خلیلزاد وارد صحنه شده است که گند م از قزاقستان به اف

خوردگان مهندسی کند. خانواده خلیلزاد شرکت هایی در بازار اقتصاد داللی افغانستان دارد و به یقین سود خوبی از تجارت گندم 

  قزاقستان به افغانستان به جیب می زنند.

  

زه با کرونا و حمایت از مردم افغانستان بوسیله داره دزدان مافیایی در یک سلسله کمک های بین المللی به دولت غنی برای مبار

مراتب بزرگ و خورد چور و چپاول می شود و از آن کمک ها مبلغ ناچیزی از گاو غدوت به مردم می رسد... فساد در انواع از 
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در به هیچ مرجع حتی قانون پاسخگو نیست. او ذات نظام ریاستی متمرکز غنی باز پیوسته خلق می شود. غنی همچون سلطان متق

پول مثل ریگ برای رشوت هی به متنفذین محلی اقوام کشور و قوماندانان دزدان جهادی خرج می کند که خود را ابقا  91از کود 

  و مستحکم سازد و حواریون اش را به دور خود بچرخاند.

 

بقاتی را چنان پهن کرده است که نرخ بکاری پنجاه درصدی جمعیت سیاست های غیر ملی اشرف غنی در قلمرو اقتصادی شکاف ط

خموش را آورده همراه با دزدی، اختطاف، راه گیری، اعتیاد، فحشا و  -های چندده میلیونی اکثریت فقیر بخور و نمیر زیرخط فقر

بدری مردم بیکار و گرسنه افغانستان فرهنگ خشونت برای بقا در جنگل بازار اقتصادی مافیایی که قانون ندارد. فقر اقتصادی و در

  ناشی از سیاست اقتصادی خصوصی سازی بی رویه غیر ملی حکومت کرزی و سپس حکومت غنی است.

 

سیاست اقتصادی خصوصی سازی نیولیبرالیستی بازار اقتصاد تولیدی کشورما را به بازار اقتصادی مافیایی داللی کمپرادوری 

نطقه ای وارداتی تبدیل کرده است که شرکت ساالران اشرافیت قارونی داخلی به شمول کرزی، دالالن داخلی و بین المللی و م

خلیلزاد، غنی، دزدان جهادی در این فساد اقتصادی نقش خدمتگار سرمایه بزرگ را بازی می کند و به قیمت به بیراهه کشیدن 

نستان از جمله لیتیوم بوسیله شرکت های امریکایی، سود معادن نایاب افغا-رشد نیروهای مولد اقتصاد تولیدی و دزدی ثروت ملی

  داللی به جیب می زنند و نان به نرخ روز می خورند.

 

از سوی دیگر، نتایج سیاست های بازی شده غنی در قلمرو جامعه و سیاست قسمی که بعد از پنج سال امروز مشاهده می کنیم به 

نفرت مردمی از یک اقلیت خاین دروغگو غرق در انواع -اسی و مقاومت مردمیعلت قوام گرایی افراطی فرزند قبیله، بحران سی

  فسادها را آورده که، نامشروع بودن غنی را ملی و بین المللی ساخته است.

 

غنی در چرخه مخالفت های چندجانبه گیر افتاده که با مخالفت گسترده مردمی روبرو شده است. امریکا و خلیلزاد دالل سیاسی با 

کردن گندم و دادن یک چند صدمیلیون دالر به نام کمک به مردم افغانستان، نمی توانند سر مردم به لب جان آمده از دست  وارد

 ظلم عریان چندجانبه حکومت عنی را شیره به نان گندم و جوی قوت و الیموت در فقر خموش بمالند و غنی را نجات بدهند.

 

دانند که بحران سیاسی افغانستان ریشه در دولت متمرکز دارد که آنها در پوشش  سیاسیون ارشد امریکا به شمول ترامپ، می

حکومت کرزی برای پیشبرد اهداف اقتصادی سیاسی ژیوپلتیک استراتژیک، برای مردم افغانستان ساختند که نتیجه آن امروزه 

-علیه یکه تازی غنی نفس قدرت سیاسی ناگفته روشن است برای هرکس که یک جو عقل داشته باشد، ایستادگی و مقاومت مردمی

یعنی تمرکز قدرت در دست یک شخص را هدف انقالبی در آگاهی سیاسی تاریخی قرار داده است و خواهان تغییر کل ساختار 

نظام دیکتاتوری فردی است... دوره دولت متمرکز که بوی گندش ملی و بین المللی شده به پایان رسیده است، سرنوشت سیاسی 

  تان به اصالح قانون اساسی وتغییر ساختار نظام ریاستی اقتداگر ونظارت وکنترول گر متمرکزافغانس

  دولتی به نظام نامتمرکز صدراتی و پارلمانی بسته است.

 

 محمد صدیقی

*********** 

 

 افزایش چشمگیر موارد ابتال به کرونا در ژاپن، هشدار نسبت به فروپاشی سیستم درمانی

 18/4/2020 
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ها به دلیل افزایش تعداد بیماران از پذیرش آنها رد ابتال به ویروس کرونا در ژاپن افزایش چشمگیری یافته و بیمارستانموا

 .کنندخودداری می

 .اندها، هشت بیمارستان، بیمار یک آمبوالنس را پذیرش نکردهطبق گزارش

ی که دولت منابع بیشتری اختصاص ندهد، فرو خواهد دهند که سیستم درمانی این کشور در صورتپزشکان در ژاپن هشدار می

 .پاشید

 .ها در توکیو رانندگی کنندامدادگران در توکیو برای یافتن بیمارستان برای درمان افراد مبتال باید ساعت

ها آمبوالنسبیمارستان از پذیرش بیماران  ۵مورد در ماه جاری وجود داشته که حداقل  ۸۰۰گویند حداقل های رسمی ژاپن میمقام

 .اندخودداری کرده

 .گیری کنندپزشکان خانواده برای معاینه مبتالیان احتمالی به کار دعوت شده و آنها قرار است از این افراد نمونه

 .دولت ژاپن اخیرا به دلیل شیوع بیشتر ویروس کرونا در سراسر این کشور وضعیت اضطراری اعالم کرد

********** 

 

 COVID-19 ی در یک شبانه روز در پی ابتال بههزار آمریکای 4مرگ 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه (18.04.2020 10:50اخرین تجدید 10:49 18.04.2020)

 

نفر افزایش یافته  158و  هزار 37نفر و تعداد قربانیان نیز به  21هزار و  710تعداد مبتالیان به بیماری کرونا در آمریکا به 

 .است

به گزارش اسپوتنیک، رسانه های آمریکایی گزارش دادند که شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در آمریکا همچنان با سرعت 

 زیادی ادامه دارد.

شنده کرونا جان هزار نفر دیگر در ایاالت متحده آمریکا به علت آلوده شدن به ویروس ک 4روز گذشته حدود تنها در مدت شبانه

 خود را از دست دادند.

نفر و تعداد قربانیان نیز به  21هزار و  710بر اساس آخرین آمار وبسایت ورلد میتر تعداد مبتالیان به بیماری کرونا در آمریکا 

 نفر افزایش یافته است. 158هزار و  37

هزار نفر  60ماه دیگر به  3تا  کرونا در آمریکا ی ازآمریکا اعالم کرد شمار جان باختگان ناش دانشگاه واشنگتن در همین حال

 رسد.می

شود. نزدیک هزار نفر نزدیک می 220میلیون و  2این در حالی است که شمار مبتالیان به ویروس کرونا در سراسر جهان به مرز 

  اند. داده در سراسر جهان از دست COVID-19هزار نفر تاکنون جان خود را بر اثر ابتال  150به 

 اند.هزار نفر نیز از این ویروس رهایی یافته 560بر اساس آخرین آمارها، تا به امروز بیش از 

نفر، بر اساس آمار  273مبتال شده،  COVID-19به   هزار نفر  32نون در روسیه شیوع ویروس کرونا به اوج رسیده است. تاک

  اند.رسمی، جان خود را از دست داده

کشور  210در شهر ووهان چین ظاهر و طی مدت کوتاهی با شیوع در  2019گفتنی است ویروس کرونا نخستین بار در دسامبر 

 شد.« گیری جهانیهمه»تبدیل به بیماری 

********** 

 

https://af.sputniknews.com/world/
https://af.sputniknews.com/world/202004185004287-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/
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 های کشنده پرده برداشتهای اخیر امریکا در زمینه ایجاد ویروسیه از فعالیتروس

© Sputnik / Ramil Sitdikov 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه19:08 17.04.2020

 

 

یتهای بیولوژیکی خود در خارج از آمریکا شدت سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که واشنگتن اخیرا به فعال

 .بخشیده است

 Russiaدر یک نشست خبری که از کانال یوتیوب " سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخارووا،

Todayر خارج از این های حوزه زیست ایاالت متحده د" پخش شد، اظهار داشت: پاتوژن های کشنده ممکن است در آزمایشگاه

 کشور توسعه یابند.

  های مالی امریکا به سازمان جهانی بهداشت غیر مسئوالنه استروسیه: تعلیق کمک

های )امریکایی( در کشورهای ثالث، کار سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: این موضوع را که در آزمایشگاه

توان رد ی های خطرناک از جمله برای اهداف نظامی در حال انجام است را نمیبرای ایجاد و اصالح عوامل بیماری زای بیمار

 کرد.

های شوروی سابق، شدت به گفته وی، اخیراً واشنگتن فعالیتهای بیولوژیکی خود را در خارج از این کشور، از جمله در جمهوری

 ر تفلیس نام برد.بخشیده است. زاخارووا به طور خاص از مرکز تحقیقات بهداشت عمومی لوگار د

های اطالعاتی امریكا در حال بررسی شیوع ویروس كرونا از این در حالی است که پیش از این مشخص شده بود كه سازمان

آزمایشگاهی در ووهان چین هستند. فاکس نیوز نیز پیش از این مدعی شده بود که اولین شخص آلوده به ویروس کرونا در جهان، 

 ویروس شناسی در ووهان چین مشغول به فعالیت بوده است. در آزمایشگاه انستیتوی

********* 

 

 برابر برآورد فعلی' است ۵های سالمندان 'کرونا در بریتانیا؛ آمار مرگ در خانه
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 هزار نفر گذشته است ۱۵آمار قربانیان کرونا در بریتانیا از مرز 

های سالمندان در خانه ۱۹گوید آمار جان باختگان کوویدتگان در بریتانیا مییک موسسه خیریه فعال در زمینه خدمات به بازنشس

نفر برآورد کرده است. این پنج برابر آمار رسمی است که تاکنون دولت بریتانیا گزارش کرده بود. همزمان آمار  ۷۵۰۰را حدود 

  .هزار نفر گذشت ۱۵جان باختگان ویروس کرونا در این کشور روز شنبه از مرز 

به دیلی تلگراف گفته: "بدون تست گیری گسترده، بسیار  (Care England) مارتین گرین، مدیرعامل انجمن خیریه ِکر اینگلند

دشوار است که درباره آمار قطعی و جامع سخن گفت. با وجود این، اگر ما به نرخ مرگ و میر از اول آوریل نگاه کنیم و آن را 

مرگ مرتبط  ۷۵۰۰ابه سال گذشته مقایسه کنیم، آن وقت به این عدد خواهید رسید که احتمال با نرخ مرگ و میر در مدت زمان مش

 ".بوده است ۱۹با بیماری کووید

 .های سالمندان این کشور نسبت داه استای است که دولت بریتانیا آنها را به خانهجان باخته ۱۴۰۰برابر رقم  ۵این برآورد حدود 

( ۱۵۴۶۳هزار نفر گذشته، هر چند این آمار ) ۱۵ن ویروس جدید کرونا در بریتانیا روز شنبه از مرز آمار رسمی تعداد جان باختگا

  .اند و مرگ آنها به طور روزانه و فوری گزارش شده استها جان باختهتنها مربوط که بیمارانی است که در بیمارستان

 .اندجان داده ۱۹ر بریتانیا بر اثر ابتال به بیماری کوویدنفر د ۸۸۸ساعت گذشته  ۲۴این آمار بیانگر آن است که تنها ظرف 

هزار نفر رسید. این به آن معنی است  ۲۰۰در سطح جهان هم روز شنبه آمار کل مبتالیان شناسایی شده به بیش از دو میلیون و 

جهان دو برابر شده است. روز آمار مبتالیان در سراسر  ۱۵که شتاب ابتال به ویروس کرونا به حدی شدت دارد که تنها ظرف 

 .شمار مبتالیان در روز دوم آوریل از مرز یک میلیون نفر گذشته بود

در این کشور هم روز  ۱۹هزار مبتال بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. شمار قربانیان کووید ۷۰۰آمریکا با بیش از 

  .نفر گزارش شد ۶۰۰هزار و  ۳۷شنبه به 

نفر گزارش شود. روز گذشته،  ۴۰۰۰ساعت گذشته یک بار دیگر بیش از  ۲۴ربانیان در این کشور طی رود شمار قانتظار می

اند. آماری که ضمن به جای ساعت روز پنجشنبه در این کشور جان باخته ۲۴نفر طی  ۴۵۹۱آوریل، گزارش شد که  ۱۷جمعه، 

  .را نگران وخامت این اپیدمی کرده است گذاشتن یک رکود جدید از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا، مردم آمریکا

 

 ها شدنددر میشیگان معترضان که برخی از آنها مسلح هم بودند خواستار لغو قرنطینه
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 های مخالفان قرنطینه در چند ایالت آمریکاتجمع

الیان به این بیماری رود شمار مبتدر آمریکا همچنان رو به افزایش است و انتظار می ۱۹در حالی که شمار جان باختگان کووید

آوریل، قرار است چند  ۱۸های این کشور امروز، شنبه، ظرف هفته پیش رو به مرز یک میلیون نفر برسد، در برخی از ایالت

 .تجمع اعتراضی توسط مخالفان قرنطینه برگزار شود

گذشته دونالد ترامپ که در آنها با شعار های روز ها که طی چند روز گذشته به صدر اخبار آمریکا راه یافته با توییتاین اعتراض

"مینه سوتا را آزاد کنید"، "میشیگان را آزاد کنید" و "ویرجینیا را آزاد کنید" تقویت شد و آن طور که گزارش شده قرار است اکنون 

  .های ویرجینیا و مریلند که همسایگان پایتخت آمریکا هستند هم برگزار شوددر ایالت

ون در ایالت میشیگان برگزار شده که چند هزار نفر در آن شرکت کرده بودند؛ از جمله گروهی از حامیان بزرگترین تجمع تاکن

  .شمار بودمالکیت اسلحه که با سالح های خود به خیابان آمده بودند. با این حال، در ایالت ویرجینیا تعداد معترضان انگشت

ها به آنها آسیب رسانده گویند این محدودیتناشی از شیوع کرونا هستند و میهایی معترضان خواستار برداشتن قرنطینه و محدودیت

 .های مدنی آنهاستو همزمان در تناقض با آزادی

ها باید ابتدا نمودارهای ابتال و بستری بیماران رو گویند برای برداشتن محدودیتدر مقابل، فرمانداران و کارشناسان بهداشتی می

روند نزولی دست کم برای دو هفته ادامه یابد. تست گیری گسترده، امکان شناسایی و محدود کردن سریع به کاهش بگذارد و این 

های آمریکا تازه مبتالیان و همچنین آماده بودن مراکز درمانی برای بستری بیماران جدید، شروطی است که مرکز کنترل بیماری

 .نمایی کرد گنجانده شده استهم در دستورالعملی که کاخ سفید روز پنجشنبه از آن رو

  .اند که مرزهای خود را همچنان بروی هم بسته نگه دارنددر تحولی دیگر از آمریکای شمالی، کانادا و آمریکا توافق کرده

آوریل، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا اعالم کرد که مرز میان کانادا و آمریکا همچنان تا یک ماه دیگر بسته  ۱۸صبح شنبه، 

 .واهد ماندخ

 

 هشدار سازمان جهانی بهداشت در مورد وضعیت کرونا در اروپا

 شودهزار مرگ بر اثر کرونا می ۲۰فرانسه آماده نزدیک شدن به مرز 

روز  ۱۹در فرانسه که در کنار ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا، یکی از اضالع مربع بحران کرونا در اروپا است، شمار قربانیان کووید

  .هزار نفر گذشت ۱۹ز مرز شنبه ا

 اندنفر دیگر بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داده ۳۶۴ساعت گذشته  ۲۴های فرانسه طی بنابر گزارش مقام

  .اندهزار نفر به ویروس کرونا مبتال شده ۱۱۲در این کشور بیش از 

ای خالی از سکنه قرار برد و تصاویر برج ایفل که گویی در سیارهپاریس به همراه سایر شهرهای این کشور در قرنطینه به سر می

 .گرفته، در دو ماه گذشته بسیاری از مردم اروپا را غمگین کرده است

نفر طی  ۳۶۴دهند چرا که با وجود مرگ گوید آمارها از تحول مثبت در این کشور خبر میبا وجود این، وزیر بهداشت فرانسه می

  .دهمین روز متوالی است که آمار جان باختگان در فرانسه روند نزولی به خود گرفته است ساعت گذشته، این ۲۴

********** 
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 'های ماانتقاد از کمک چهارونیم کیلو گندم دولت افغانستان؛ 'برای مصرف خودماست یا مرغ

 19/4/2020 

 

ها به ونیم کیلو گندم به هر خانوار کمک کرد. واکنشاخیرا دولت افغانستان برای دستکم یک هزار خانواده نیازمند در کابل چهار

  .این میزان کمک دولت به نیازمندانی که به دلیل قرنطینه کابل بیکار شده اند، از همان زمان آغاز شد و تا کنون ادامه دارد

تی و انتقاد مردم از شود که حکایت از نارضایهای اجتماعی دست به دست میویدیدیوهای متعددی از ساکنان پایتخت در شبکه

  .کمیت، کیفیت و چگونگی توزیع گندم دارد

ظرف /ای در شهر کابل ایستاده و با کاسهدهد که کنار یک کیسه گندم در وسط کوچهسالی را نشان مییکی از این ویدیوها مرد میان

  .کندکوچکی به مردم محله گندم توزیع می

ها های ما؟ سهم مردم از ملیوناند یا به مرغنم این مقدار گندم را برای مصرف خود ما دادهداگوید: "نمیآمیزی میاو با لحن کنایه

 "دالری که کمک شده همین است؟ در کدام آسیاب این گندم را آرد کنیم؟

 

مرحله گردش های اخیر معلوم شد این ویروس به گذرد. در هفتهاز ثبت نخستین واقعه مثبت کرونا در افغانستان حدود دو ماه می

  .سریع در اجتماع رسیده و در بسیاری والیات ریشه دوانده است

هرات در غرب افغانستان که والیت هم مرز با ایران است نخستین والیتی بود که گشت و گذار شهروندان در آن محدود شد. دو 

 .هفته بعد از هرات کابل پایخت افغانستان هم قرنطینه شد

های ها را درباره تامین معیشت خانوادهترین شهر کشور است نگرانی مد مردم در پایتخت که پرجمعیتوآاعمال محدودیت بر رفت

  .کارگران روزمزد افزایش داد. کارگرانی که به دریافت کمک از دولت دل بستند



482 
 

نوار نیازمند در کابل حمل/فروردین گام اول کمک دولت به نیازمندان برداشته شد و به یک هزار خا ۱۹حدود دو هفته پیش، در 

  .چهارو نیم کیلو گندم توزیع شد

  .اند تا سهم خود را به خانه ببرنددر یک محل توزیع گندم، کودک و پیر و جوان دور او صف کشیده

  .استیکی از اهالی محل هم این صحنه را در صفحه فیسبوکش به گونه زنده پخش کرده

شود، صدها های اجتماعی دست به دست میر ناحیه شانزدهم شهر کابل در شبکهویدیوهای دیگری که از جریان توزیع کمک د

گذاری اجتماعی، شانه به شانه هم در تالش نزدیک شان به کامیونی هستند که کمک دولت هد بدون رعایت فاصلهنفر را نشان می

  .شان آورده استرا به محله

  .ت را نشانه گرفتای از انتقادها دولتازه با پخش این ویدیوها موج

حمل/فروردین همراه با وزیر بهداشت افغانستان  ۲۷وحید عمر رییس کمیته دولتی مبارزه با شیوع کرونا که به روز چهارشنبه 

توزیع  برای پاسخ گویی به مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بود در پاسخ انتقاد نمایندگان از میزان کمک و چگونگی توزیع آن گفت

تری در آینده روی دست گرفته خواهد های بزرگم کیلو گندم برای تعدادی در کابل "یک پروژه آزمایشی بوده و برنامهچهارونی

 ."شد

 "!ولی آرین با همرسانی ویدئوی آقای عمر در توئیتر نوشته "قضاوت به دست شما

. 

-ی اجتماعی شد و در تویتر هشتک #چهارونیمهااین کمک دولت و آزمایشی خواندن آن دستمایه طنز تعدادی از کاربران شبکه

 .گندم ایجاد شد-کیلو

کیلوگرام گندم در غرب کابل یک برنامه آزمایشی بود و موفقانه به پایان  ۴٫۵گوید، توزیع طارق عظیم نوشته "دولت افغانستان می

مانیم در چند کنیم و منتظر میزیع میجا کرده برای نیازمندان توکیلوگرام گندم و جواری )ذرت( را یک ۹رسید. در قدم بعدی 

 ".سازندروز گندم و جواری را جدا می

آدم و حوا را با گندم آزمایش کرد، این دولت افغانستان است که توانسته مصدق پارسا نوشته "برای نخستین بار، پس از خدا که 

 ".تجربه آزمایش انسان با گندم را تکرار کند

هزار تن گندم از ذخایر  ۲۴مارچ/مارس محمداشرف غنی، رییس جمهوری دستور داد تا  ۱۷حدود یک ماه پیش به تاریخ 

شده پذیر جامعه توزیع شود. معلوم نیست که این گندم از چه زمانی در خزانه دولت نگهداری میاستراتیژیک دولتی برای قشر آسیب

  .است
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کیفیت پایین آن شکایت کرده اند. کاربری با گذاشتن عکسی نوشته  کسانی که گندم مساعدتی را دریافت کرده اند در کنار مقدار از

 .موفق شده از چهارونیم کیلو گندم یک ونیم کیلو گندم سالم و قابل استفاده جدا کند

ن شدهای بیشتری در آینده برای نیازمندان در نظر دارد. معلوم نیست که با قرنطینهبا این حال دولت افغانستان وعده کرده که کمک

 .های بیشتر را به افراد نیازمند در سراسر کشور خواهد داشتهای بیشتر دولت چقدر امکان کمکوالیت

 

 پذیر جامعه توزیع شود هزار تن گندم از ذخایر استراتیژیک دولتی برای قشر آسیب ۲۴رییس جمهور افغانستان دستور داد تا 

********** 
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 به رسانه ها بر سر عملکرد دولت در مقابله با کروناحمله مجدد ترامپ 

در جریان کنفرانس خبری روزانه خود که به همراه اعضای تیم مقابله با کرونا برگزار می  ٬رییس جمهور آمریکا ٬دونالد ترامپ

 .تهم کردکند یک بار دیگر روزنامه نگاران و رسانه های امریکا را به انتشار اخبار نادرست درباره کاخ سفید م

به »او را متهم کرد که  ٬روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر که برای نیویورک تایمز کار می کند ٬او با نام بردن از مگی هبرمن

 .نوشته رییس دفتر جدید آقای ترامپ گریه کرده است« دروغ

نوشته بود که او  ٬او آدم قوی است ٬پ(من حتی گزارش مگی هبرمن را خواندم درباره مارک مدوز )رییس دفتر جدید آقای ترام»

گریه کرده است... مگی هبرمن رو شما می شناسید. او برای کار روی روسیه جایزه پولیتزر برده اما درباره روسیه اشتباه کرده 

 «.بود. دیگران هم اشتباه کرده بودند. اونها همه باید جوایز پولیتزر خود را پس دهند

وزنامه نگار دیگر نیویورک تایمز به علت گزارش های تحقیقی خود درباره نقش روسیه در انتخابات خانم هبرمن به همراه چند ر

 .آمریکا جایزه پولیتزر دریافت کرد که در دنیای روزنامه نگاری همچون جایزه اسکار در سینما است ۲۰۱۸سال 

 شودهزار مرگ بر اثر کرونا می ۲۰فرانسه آماده نزدیک شدن به مرز 

روز  ۱۹سه که در کنار ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا، یکی از اضالع مربع بحران کرونا در اروپا است، شمار قربانیان کوویددر فران

 .هزار نفر گذشت ۱۹شنبه از مرز 

 اندنفر دیگر بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داده ۳۶۴ساعت گذشته  ۲۴های فرانسه طی بنابر گزارش مقام

 .اندهزار نفر به ویروس کرونا مبتال شده ۱۱۲در این کشور بیش از 

ای خالی از سکنه قرار برد و تصاویر برج ایفل که گویی در سیارهپاریس به همراه سایر شهرهای این کشور در قرنطینه به سر می

 .گرفته، در دو ماه گذشته بسیاری از مردم اروپا را غمگین کرده است
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نفر طی  ۳۶۴دهند چرا که با وجود مرگ گوید آمارها از تحول مثبت در این کشور خبر مییر بهداشت فرانسه میبا وجود این، وز

 .ساعت گذشته، این دهمین روز متوالی است که آمار جان باختگان در فرانسه روند نزولی به خود گرفته است ۲۴

 

 1399فروردین  30 - 2020آوریل  18 23:41

 'شودات پزشکی از ترکیه به بریتانیا وارد میتن تجهیز ۸۴'کرونا؛ 

این محموله  .یک مقام دولت بریتانیا اعالم کرد که محموله بزرگی از تجهیزات پزشکی فردا از ترکیه به این کشور وارد می شود

مانی این هزار لباس پزشکی و سایر تجهیزات بیمارستانی برای کارکنان بخش خدمات در ۴۰۰تن می شود، شامل  ۸۴که حدود 

 .کشور است

 

 1399فروردین  30 - 2020آوریل  18

 جریب زمین برای دفن قربانیان کرونا ۵۰شهرداری بلخ: اختصاص

ضیا الحق عطایی، مسئول تنظیف و سرسبزی شهرداری بلخ اعالم کرده که پنجاه جریب زمین را براساس هدایت رئیس جمهوری 

 .اختصاص داده استافغانستان برای دفن قربانیان بیماری کرونا 

 .او گفته که این قبرستان در منطقه دو راهی حیرتان آماده شده است

 

 

 

 1399فروردین  30 - 2020آوریل  18

 نفر ۴۶۴هزار  ۱۵ویروس کرونا؛ تازه ترین آمار مرگ و میر در بریتانیا، 

نفر  ۲۱۷هزار و  ۱۱۴کرونا که انجام شده نفر تست  ۲۳هزار و  ۳۵۷وزارت بهداشت بریتانیا در توییتی اعالم کرده از مجموع 

و تا ساعت پنج بعدازظهر روز گذشته از افراد مبتال به کرونا که تست آن ها مثبت بوده و در بیمارستان  .تست آن ها مثبت بوده است

 .نفر تاکنون جان خود را از دست داده اند ۴۶۴هزار  ۱۵بستری شده اند، 

********** 
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 کرونا طیالب درباره حکم روزه ماه رمضان در شرارهبر معظم انق یفتوا

  22:34 - 1399فروردین  30شنبه  

 

کرونا را منتشر  روسیو وعیحکم روزه در ماه رمضان هنگام ش یبرا شانیا یفتوا ،یدفتر مقام معظم رهبر یاطالع رسان گاهیپا

 کرد. 

 

 رانی_ ا العالم

کرونا را منتشر  روسیو وعیحکم روزه در ماه رمضان هنگام ش یبرا شانیا یفتوا ،یدفتر مقام معظم رهبر یاطالع رسان گاهیپا

 کرد.

 دارد؟ یکرده است، روزه گرفتن در ماه رمضان چه حکم دایپ وعیکرونا ش یماریکه ب یکنون طی: در شراسؤال

انسان  یامل و اعتالء روحتک یهاهینعمت خاص خداوند بر بندگان است و از پا قتیدر حق یاله فیتکل کی: روزه به عنوان پاسخ

 واجب بوده است. زین نیشیپ یهاو بر امت رودیبه شمار م

 یمقاومت در برابر سخت هیاراده و روح تیتقو ،یو اجتماع یفرد یباطن، تقوا یو صفا یآمدن حالت معنو دیآثار روزه پد از

 روزه داران قرار داده است. یبرا یمیروشن است و خداوند اجر عظ زیهاست و نقش آن در سالمت جسم انسان ن

 ییمگر آنکه فرد، گمان عقال ستین زیاسالم است و ترک روزه ماه مبارک رمضان جا عتیو ارکان شر نید اتیاز ضرور روزه

 کند که روزه گرفتن موجب: دایپ

 یماریب جادی. ا۱

 یماریب دی.تشد۲

 .شودیم یدر سالمت ریو تأخ یماریطول ب شی.افزا۳

 آن الزم است. یقضا یه ساقط، ولموارد روز نیا در

 یاگر فرد نیبنابرا کند؛یم تیکفا د،یبه دست آ زین نیاز گفته پزشک متخصص و متد نانیاطم نیکه ا یاست در صورت یهیبد

 آن الزم است. یقضا یداشته باشد، روزه ساقط، ول ییخوف منشأ عقال نیداشته و ا یشده خوف و نگران ادینسبت به امور 

********** 

 

  میاست! / از اوج بحران کرونا عبور کرد شتریب کایاز آمر نیترامپ: تلفات کرونا در اروپا و چ

  02:33 - 1399فروردین  31یکشنبه  
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در اروپا  یماریب نیشد تلفات ا یکرونا، مدع روسیباختگان ودر آمار جان یکاریبه مخف نیبا متهم کردن چ کایآمر جمهورسیرئ

 شد.  شتریمتحده ب االتیاز ا نیو چ

 

 کایآمر - العالم

 وعیخود درباره عملکرد خوب دولتش در مقابله با ش یدر ادامه ادعاها کشنبه،یبامداد  کایآمر جمهورسیرئ« ترامپ دونالد»

 است. دهیرس انیمتحده به پا االتیدر ا یماریب نیشد نقطه اوج ا ی، مدع«۱۹دیکوو» روسیو

 روسیتست ابتال به و ونیلیم ۴ کایتا کنون در آمر نکهیا یبا ادعا دیکاخ سف «روسیوناوکارگروه کر» یدر نشست خبر ترامپ

 «.است ترنییپا ییاروپا یاز کشورها کای]بر اثر کرونا[ در آمر ریومتعداد مرگ»کرونا انجام شده، گفت: 

کرونا، ادعا  روسیباختگان وار جاندر اعالم آم یکاریبه مخف نیضمن متهم کردن دولت چ یو ،ییکایآمر یهانوشته رسانه به

جلوتر از ما هستند...  اریکند... آنها از نظر تعداد تلفات بس هیرا توج روسیکروناو انیقربان یعدم انتشار ارقام واقع دینبا نیچ»کرد: 

 .«کشدیکار، زجر م نیآنها در ا یناتوان لیمتوقف کرد اما جهان اکنون به دل نیشد در چی[ را میماری]ب نیا

 ۴۶۳۲ نیاست که تا کنون در چ یدر حال کایبا آمر سهیدر مقا نیکرونا در چ روسیبودن شمار تلفات و شتریترامپ درباره ب یادعا

اند و از دست داده یماریب نیهزار نفر جان خود را بر اثر ابتال به ا ۳۹به  کیمتحده نزد االتیگزارش شده اما در ا یمورد فوت

 .تاس شیآمار رو به افزا نیا

وجود دارد،  ییاروپا یبا کشورها سهیکشور در مقا نیا تیاز بهتر بودن وضع یمثبت یهانشانه نکهیا یبا ادعا کایآمر جمهورسیرئ

تردد را آغاز  یهاتیرفع محدود یاقدامات برا شود،یاداره م خواهانیها و جمهورمختلف که توسط دموکرات یهاالتیا»افزود: 

 «.اندکرده

 وعیاز آمار ش ییدادن نمودارها شیبا نما ینشست خبر نیدر ا دیکاخ سف روسیکننده کارگروه کروناوهماهنگ« برا برکسد» دکتر

ً یتلو کا،یکرونا در آمر روسیو  نیدر ا کایاما فقط اروپا و آمر کنندیم یبکاریدر ارائه آمار فر نیمانند چ ییشد کشورها یمدع حا

 .ندیگویرا م قتیباره حق

 روسیشود، و تیهم رعا یاجتماع یگذارفاصله یکنون یهااگر دستورالعمل یگفته بود حت شتریپ یاست که و یحالدر  نیا

 بگذارد. کایدست دولت آمر یرو یهزار قربان ۲۴۰هزار تا  ۱۰۰ تواندیم« ۱۹دیکوو»

بر  زینفر ن ۳۸۸۴۴مبتال شده و  ۱۹دیکوو روسینفر به و ۷۳۶۰۵۲ کایتا کنون در آمر کایتا کنون در آمر ،یاساس آمار اعالم بر

 اند.اثر ابتال به آن جان خود را از دست داده

با  ،یکره شمال یموشک یهاشیدرباره آزما یدر پاسخ به سوال خبرنگار شیهااز صحبت یگریدر بخش د کایآمر جمهورسیرئ

نبودم، به گمانم اکنون با ]با کره  جمهورسیمن رئ اگر»گفت:  دهد،یاقدامات را انجام م نیهاست که امدت انگیپونگیپ نکهیا انیب

 .«دی[ در جنگ بودیشمال

 یخبر داد. و میک یاز سو یادداشتی افتیدارد، از در یرهبر کره شمال« اونجونگ میک»با  یرابطه خوب نکهیا یبا ادعا ترامپ

 فاش نکرد. ادداشتی نیاز ا یاتیجزئ

******** 

 

  دیهزار نفر رس 100ه کرونا در اروپا ب انیشمار قربان

  00:42 - 1399فروردین  31یکشنبه 

هزار تن  100در قاره اروپا به  دیجد یکرونا روسیاز و یشمار کشته شدگان ناش دنیجهان روز شنبه شب از رس یها رسانه

 خبر دادند.

هزار نفر  100ه اروپا به در قار وعیش یکرونا از ابتدا روسیاز و یتعداد کشته شدگان ناش« فرانسه یخبرگزار»نوشته  به

 .دیرس

 یکشور تا نهم ماه م نیتردد در ا تیبا کرونا خبر داد که ممنوع ریبه عنوان کشور به شدت درگ ایاز اسپان یمنبع خبر نیا

 شد. دی( تمدبهشتیارد 29)دوشنبه 
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 .دیهزار تن رس 100از کرونا در قاره اروپا به رقم تکان دهنده  یکشته شدگان ناش آمار

 

 اروپا - العالم

در رتبه دوم و فرانسه در  ایدر رتبه نخست و اسپان ایتالیشمار مبتال، ا ثیمواجه با بحران کرونا از ح ییاروپا یکشورها نیب در

 دارد. یرتبه سوم جا

با  ایتالی، اکشور نیبه کرونا در رتبه نخست است. پس از ا یقطع یابتال 191726با  ایاسپان «ترزیولدو م»نوشته وبگاه مرجع  به

 قرار دارند. یبعد یتن در رتبه ها 151793تن و فرانسه با  175925

 ادیسه کشور  نیا نیدر ب ثیح نیکه فرانسه از ا یهمچنان باالست به طور زیکشورها ن نیاز کرونا در ا یکشته شدگان ناش شمار

 نیساعت گذشته بابت کرونا جان باختند. ا 24در تن  642کشور  نینخست قرار گرفت. در ا گاهیشده در شبانه روز گذشته در جا

آمار روزانه  یبعد یدر رتبه ها کیتن اعالم شد. آلمان، انگلستان و بلژ 41رقم  نیا ایدر اسپان ونفر بود  482 ایاسپان یآمار برا

 از آن قرار دارند. یابتال به کرونا و مرگ ناش

از  یکشته شدگان ناش ینفر 290 شیروز شنبه از افزا ییکشور اروپا نیمواجه شد. ا یبود که شنبه با جهش آمار یکشور کیبلژ

 کرونا خبر داد.

نفر در  37183 زیاست. در مجموع ن دهیتن رس 5453کشور به  نیاز کرونا در ا یآمار، شمار جان باختگان ناش نیاحتساب ا با

 به کرونا مبتال شده اند. کیبلژ

********** 

 

 اش تست کرونا گرفته شودز مسلمیار و خانوادهدستور ارگ به وزارت صحت: ا

 افغانستان

 دریافت لینک کوتاه17:51 18.04.2020

اش آزمایش بیماری گوید که ریاست جمهوری به وزارت صحت عامه دستور داده است که از آقای مسلمیار و خانوادهمنابع می

 .گرفته شود 19 -کووید

فضل کنند که ریاست جمهوری به وزارت صحت عامه دستور داده است که از به گزارش اسپوتنیک، منابع به طلوع نیوز تایید می

 شود.و خانواده اش آزمایش بیماری ویروس کرونا گرفته  الهادی مسلمیار

https://af.sputniknews.com/afghan/
http://dari.sputniknews.com/afghan/20200410/4965694.html
http://dari.sputniknews.com/afghan/20200410/4965694.html
http://dari.sputniknews.com/afghan/20200410/4965694.html
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 های دولتی وجود دارد.های زورمندان و نیز مقامکه انتقادهایی در اولویت دهی آزمایش زورمندان و خانوادههمزمان با این

گران با اعمال فشار به کارمندان این وزارت، آزمایش پذیرد که شماری از والیان، فرماندهان و سیاستنیز می عامهوزیر صحت

تواند که تحمیل کند. قومندان، قومندان است؛ در یک والیت بدون شک! زورمند، زورمند است... والی، والی است، می»شوند: می

اش مجبور است که برود ههای تشخیصام را بگیرید. داکتر چپن سفید من، با کیتگوید که تست من و خانوادهکند و میمراجعه می

 «.از او تست بگیرد

********** 

 

 ترکیه از نظر موارد ابتال به کرونا از ایران جلو زد

 جهان

 دریافت لینک کوتاه23:00 18.04.2020

  :موضوع

 )1091 (ویروس کرونا در جهان 

 

 .در خاورمیانه به ثبت رسیده است« 19-کووید »در ترکیه باالترین موارد ابتال به 

نفر  82329به گزارش اسپوتنیک، فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه اعالم نمود که موارد ابتال به کرونا ویروس در ترکیه تا 

 ین تعداد بیش از تعداد موارد ابتال در ایران است.افزایش یافته است. ا

نفر  1890ها به نفر درگذشتند که بدین ترتیب تعداد کل فوتی 121ساعت گذشته،  24وزیر بهداشت ترکیه اعالم کرد که طی 

 اند.نفر تا کنون بهبود یافته 1822افزایش یافته است. تعداد 

 روز دیگر تمدید شده است. 15شهر برای  31رفت و آمد بین وزیر کشور ترکیه اعالم کرد که محدودیت های 

********* 

 

 وزیر دفاع آمریکا به فرافکنی مسوولیت واشنگتن در برخورد با کرونا پیوست

GMT+08:00 || 2020-04-18 

18:40:57        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

فروردین به فرافکنی مسوولیت واشنگتن در برخورد با کرونا پیوست. مثل برخی  28آوریل/ 16مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا 

  .ات نادرست و غیرشفاف متهم کردسیاستمداران دیگر آمریکا، او هم چین را به ارایه اطالع

 

http://dari.sputniknews.com/afghan/20200418/5006969.html
http://dari.sputniknews.com/afghan/20200418/5006969.html
http://dari.sputniknews.com/afghan/20200418/5006969.html
https://ir.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
javascript:copy2clip();
javascript:window.print()
javascript:window.print()
javascript:mailsome1()
javascript:mailsome1()
javascript:setsize(2)
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باید دانست دقیقا یک روز پیش از این گفتار، تعداد نظامیان مبتال به کرونا در هواپیمابر تئودور روزولت همچنان رو به افزایش 

مریکا مانند نفر رسید و یک نفر از میان آن ها نیز پیش تر جان باخته بود. بدتر این که هواپیمابرهای دیگر آ 655گذاشته و به 

ایالت  41پایگاه نظامی در  150رونالد ریگان، کارل وینسون و نیمیتز نیز موارد کرونایی خود را گزارش کرده اند. تاکنون در 

  .آمریکا موارد ابتال به کرونا شناسایی شده و نیرویی دریایی این کشور نیز با جدی ترین وضعیت رو به رو شده است

مارس، برت کروزیر کاپیتان هواپیمابر روزولت از طریق نامه ای به افسران  30حد بحرانی می شد. اوضاع نمی بایست تا این 

بلندپایه نیروی دریایی خواستار لنگراندازی و قرنطینه خدمه مبتال در ساحل شد اما درخواست او رد شد و نیروی دریایی نیز او 

پشتیبانی خود از برکنار کردن کروزیر را  CNN ا نیز در گفت و گو بارا از مقام خود برکنار کرد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریک

  .اعالم کرد و گفت ماجراهایی که کروزیر در آن نامه تعریف کرد، واقعی نبودند

 

اما واقعی بودن آن ماجراها ثابت شد و این، سیلی سنگینی به مارک اسپر و دیگر افراد مربوطه بود. با این حال، نیروی دریایی 

ید کاری می کرد. بنابراین، آن ها به غیرقابل انکار خواندن احتمال تصدی دوباره کروزیر به منظور کسب رضایت سربازان از با

  .یک سو و تقلید از دیگر سیاستمداران آمریکا و توسل به حیله های سیاسی، روی آوردند

ذ تدابیر الزم برای مهار کرونا به وجود آورده است و وضعیت جدی کنونی در آمریکا را تاخیر برخی افراد در آن کشور در اتخا

این تاخیر نیز ناشی از رویکردهای سیاسی خاص آن ها است. لو رفتن این کوتاهی و رکود اقتصادی کشور، آن ها را دچار 

  .اضطراب کرده و به اجرای یک برنامه مشترک فرافکنی مسوولیت، منجر کرده است

 

هم نگران سرنوشت سربازان مبتالی آمریکا هستند و می خواهند بدانند که شیوع کرونا در ارتش آمریکا با این حال، افراد نیک باز

  .تا چه زمانی ادامه خواهد یافت

********** 
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 نهادهای بین المللی مالی ابزار سیاسی برای تعداد اندکی از کشورها نیست
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 میلیارد 500باره صدور آوریل گزارش کردند که آمریکا از طرح صندوق بین المللی پول در 16فروردین/  28رسانه های آمریکا 

SDR  موسوم به حق برداشت ویژه جلوگیری کرد، به این بهانه که نمی خواهد کشورها از جمله ایران با این روش به وجوهی دست

  .یابند

این عملکرد نمونه جدید سیاسی کردن نهادهای بین المللی از سوی آمریکاست و بدیهیست که مانع کمک صندوق بین المللی پول به 

  .کشورها برای مقابله با کرونا خواهد شد و احتماال عواقب اقتصادی جدی به دنبال خواهد داشت

اعالم کرده بود که به کشورهای با درآمد پایین و بازارهای  (IMF) با توجه به شیوع کروناویروس جدید، صندوق بین المللی پول

د داد. ایران یکی از کشورهاییست که بیش از سایر کشورها تحت نوظهور برای کمک به مقابله این کشورها با ویروس وام خواه

 IMF میلیارد دالری را به 5مارس سال جاری، ایران درخواست وام اضطراری  12تاثیر منفی کروناویروس قرار گرفته است. 

ر این باره تصمیم گیری د IMF سال گذشته است که ایران از این سازمان کمک می خواهد. اما 50مطرح کرد. این نخستین بار در 

  .نکرد

آوریل رسانه ها گزارش کردند که آمریکا مانع صدور وام صندوق بین المللی  8بدیهی است که مانع اصلی در این باره آمریکاست. 

  .درخواست وام ونزوئال، دشمن دیگر آمریکا را رد کرده بود IMF پول به ایران می شود. پیش از آن

« فشار حداکثری»برای ایران بخشی از سیاست  IMF ور است که جلوگیری آمریکا از فراهم آمدن وامبر این با« فوربس»مجله 

  .به میدان جدید آمریکا و ایران تبدیل شده است IMF .آمریکا به ایران است

برای حفظ  IMF جمله عملکرد یک جانبه گرایی آمریکا نه تنها به چهره بین المللی خود، بلکه به توانمندی نهادهای بین المللی از

به عنوان "وام دهنده نهایی" را کاهش می دهد. صندوق  IMF نظم بین المللی آسیب می رساند. همچنین عملکرد آمریکا توانمندی

درصدی اقتصاد سراسر جهان در سال جاری را نیز پیش بینی کرد و این را جدی ترین بحران اقتصادی  3بین المللی پول کاهش 

سازمان صندوق بین المللی پول بر توانمندی این  SDR می داند. جلوگیری آمریکا از طرح 1930زرگ دهه از زمان رکود ب

سازمان برای ارایه کمک مالی به کشورهای عضو با نیاز فوری تاثیر منفی می گذارد و مانع احیای اقتصاد سراسر جهان می 

  .شود

 494هزار و  79آوریل،  17راساس خبر وزارت بهداشت ایران، تا اکنون، شیوع کروناویروس در ایران کماکان جدی است. ب

نفر جان باخته اند. به عالوه، شیوع ویروس در کشورهای  4958مورد ابتال به کروناویروس جدید در ایران شناسایی شده است و 

برابر  20روز گذشته  20ا در آفریقا و کشور هند باعث نگرانی جامعه جهانی شده است، زیرا موارد شناسایی شده در این کشوره

افزایش یافته است. تهدید پیش روی کشورهای توسعه نیافته در مقایسه با کشورهای پیشرفته بزرگ تر است و بیشتر به پشتیبانی 

  .سرمایه بین المللی نیاز دارند
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مقابله با شیوع ویروس را خرید  اما عملکرد آمریکا باعث می شود که کشورهای ضعیف نتوانند لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای

کنند و توانمندی این کشورها برای پیشگیری و مهار ویروس را کاهش و حتی تخریب می کند و تاثیر منفی بر همکاری جهانی 

  .برای مقابله با ویروس می گذارد

ی ابزار سیاسی برای تعداد آوریل در نشست خبری گفت: نهادهای بین المللی مال 16جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین 

اندکی از کشورها نیست. هیچ کس و هیچ کشوری نباید خواست و مقررات خود را بر دیگران تحمل کند. پکن بارها گفته است، با 

توجه به تهدید جدی ناشی از کروناویروس جدید، جامعه جهانی تنها با ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک و با همبستگی و 

  .تواند به پیروزی برسد همکاری می

********* 

 

 خنثی کردن دروغ رسانه های غربی درباره عدم هشدار چین به جهان درباره شیوع کرونا

GMT+08:00 || 2020-04-18 

19:08:45        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا گفت که از چین ناراحت هستم، ما این ویروس را نمی شناسیم، اما چین می داند، آن ها باید 

  .دم را نجات دهیمزودتر به ما اطالع می دادند. وگرنه می توانستیم جان تعداد بیشتری از مر

هستند. برخی افراد چین را به آگاه  19پس آیا چین ویروس را می شناسد؟ در بسیاری مناطق جهان مردم در حال مبارزه با کووید 

  .ماه پیش برگردیم 3بودن، اما عدم حقیقت گویی متهم کرده اند. بیایید باهم به 

تنفسی چین گفت: می توان گفت، سرایت ویروس از انسان به انسان سه ماه پیش، جونگ نان شان متخصص مشهور بیماری های 

  .قطعی است

ژانویه، جونگ نان شان متخصص مشهور بیماری های تنفسی چین به مردم هشدار داده بود که کروناویروس می  20در روز 

ا ببندد. شهری که زودتر شیوع تواند از انسان به انسان منتقل شود. سه روز بعد دولت چین تصمیم گرفت درهای شهر ووهان ر

کرونا در آن دیده شد. پس از آن، تمامی فروشگاه ها، سالن های نمایش و رستوران ها در سراسر چین تعطیل شد و به مردم گفته 

میلیون جمعیت را قرنطینه  11شد که باید در خانه بمانند.چین می دانست این ویروس بسیار جدی است. بدین سبب، یک شهر با 

  .و بسیاری تدابیر جدی در پیش گرفت. آیا چین به جهان اطالع داد؟ مطمئنا اطالع داده است کرد

ژانویه مطلع شده اند در آن روز تنها یک مورد ابتال در آمریکا تایید شد که با  23همه در آغاز از قرنطینه شهر ووهان از روز 

ه داشت و با اعالم هشدار سفر به نیویورک از سوی مرکز کنترل روز فاصل 55هزار مورد مبتال در آمریکا هنوز  10زمان کشف 

روز فاصله داشت اما غرب درباره تدابیر چین چه دیدگاهی دارد؟ آنها گفتند که تدابیر چین بیش از حد  65بیماری های آمریکا 

یویی از نقض حقوق شخصی جدی است. دولت چین با قرنطینه شهر به جلوگیری از شیوع بیماری کمکی نمی کند. یک گزارش وید

مردم چین در مبارزه با کرونا با استفاده از داده های بزرگ انتقاد شده است. بسیاری دیدگاه ها این است که تدابیر چین افراطی و 

  .بیش از اندازه است

 30زارش کرد. ژانویه به طور منظم اطالعات شیوع کرونا را به سازمان بهداشت جهانی و سازمان ها و مناطق گ 3چین از 

ژانویه، سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری بهداشت جهانی را اعالم کرد. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت 

گفت: علت اصلی اعالم وضعیت اضطراری شیوع بیماری در چین نیست. علت این است که بیماری در دیگر کشورها شیوع یافته 

  .است

ن و سازمان بهداشت جهانی به دنیا، ترامپ گفت: روزی این ویروس به طور معجزه آسا ناپدید می شود. با وجود هشدارهای چی

این بیماری مانند آنفلونزا است. این یک فریب بزرگ است. بسیاری افراد معتقدند که به دنبال گرم شدن هوا در ماه آوریل، ویروس 

  .هزار رسید 577.7 شناسایی شده در آمریکا به بیش از آوریل، تعداد کل موارد ابتال 14از بین می رود. تا 

توانایی هر یک از دولت های جهان را به چالش کشانده است. امیدواریم این ویروس در آمریکا به سرعت  19مبارزه با کووید 

  .مهار شود و بیشتر آمریکایی ها بتوانند به محل کار و درس خود بازگردند

********** 
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 ی مسوولیت ناشی از احساس گناهادامه فرافکن
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و وزیر خارجه آمریکا در گفت و گویی که اخیر با رسانه داشت، بار دیگر درباره منشاء ویروس را ووهان دانست و مایک پمپئ

  «.توضیحات روشن تر بدهد»مدعی شد، دولت چین باید 

ست و دقیقا یکی دو روز پیش تر از آن پمپئو در گفت و گویی تلفنی با مقامی چینی گفت، کرونا چالش مشترک پیش روی دنیا ا

  .آمریکا با چین در مهار کرونا همکاری و رایزنی می کند و هماهنگی های خود را حفظ خواهد کرد

  .چنین تغییر لحنی بار دیگر عدم تعهدپذیری مقامات بلندپایه کنونی آمریکا را نشان می دهد

دان را شنید نه سیاستمدارانی که جست و جوی منشا ویروس یک پروژه علمیست و در این باره باید نظرات متخصصان و دانشمن

به راحتی دروغ می گویند. مسووالن سازمان بهداشت جهانی بارها گفته اند، هیچ مدرکی دال بر تولید آزمایشگاهی ویروس در 

  .دست نیست. بسیاری متخصصان پزشکی جهان نیز این شایعه را رد کرده اند

ها با استکبار، تبعیض و نادانی خود، بازهم در تالشند تا مساله منشا کرونا را اما این برای سیاستمداران آمریکایی مهم نیست. آن 

  .سیاسی کنند

کاخ سفید را « سپر بال»در برنامه ای،  CNN البته این کار نیاز آن ها در انتخابات را برآورده می کند. جیم آکوستا خبرنگار

ها، حزب دموکرات، فرمانداران ایاالت، چین، اوباما و همه افراد برشمرده است که عبارتند از: سازمان بهداشت جهانی، رسانه 

  .دیگر، به غیر از خودشان

به هر حال، چه برای کسب آرا و چه برای کسب رضایت مردم، آن چه تصمیم گیران آمریکا باید انجام دهند، رویارویی مستقیم با 

 .شیوع کرونا است نه انداختن مسوولیت بر گردن دیگران

********** 

 

 نوشته: دانی هایفونگ

 برگردان و ارسالی: آمادور نویدی

 انترناسیونالیسم چین و کوبا نمونه ای تابناک از همبستگی جهانی

 بین المللی است  انترناسیونالیسم پزشکی چین و کوبا نمونه ای درخشان از همبستگی

تند، اما آمریکا نتوانسته به مردم خودش دکتر، پرستار فرسرفته به خارج میچین تجهیزات پزشکی، و کوبا دکتر و داروهای پیش

 با ابزار وحفاظت ابتدایی را ارائه دهد.

ها دالر برای راه اندازی چنان تریلیونکه همتواند ُخرد و متوقف شود، درحالیاین چگونه است که ُکل اقتصاد سرمایه داری می»

 «شود؟جنگهای خارج از کشور واریز می

که هردو کشور چین و کوبا راه انقالبی را در پیش گرفتند، و یوغ امپریالیسم را با ، از زمانی۲۰یکا از اواسط قرن امپریالیسم آمر

ها مرتبا و دائما با الفاظ و نوشتارهای ضدکمونیستی زار شده است. آمریکاییها متنفر و بینوع سوسیالیسم خود جایگزین نمودند ازآن

را کشد که مردمان خودشانبتصویر می« استبدادی»کند، و به عنوان کشورهای با را بمباران میو نژادپرستانه خود چین و کو

های کنند. رسانه های کورپوراتی و شرکتها را سرکوب میدهند و باصطالح امیال و آرزوهای دمکراتیک آنکشند، شکنجه میمی

کشند که فقط شایسته آنند که اهداف های عقب افتاده بتصویر می ها و کلیشهبزرگ رسانه ای مردمان چین و کوبا را بعنوان قالب

ها را بکنند. اکثر ساکنان آمریکا یا از جنایات جنگی امپریالیستی ها گذاشته شود تا حمالی و بردگی امپریالیستامپریالیستی بر ُگرده آن

های آمریکا علیه کوبا، یا تحریکات بینند که با تحریم را بسیار مشغول و پریشان میخبر و بی اطالعند، یا خودشاندولت خودشان بی

 های پیاپی رٔوسای جمهور آمریکا که علیه چین براه انداخته اند، مخالفت ورزند و مبارزه نمایند.نظامی خطرناک دولت

لیستی علیه چین و سرایی و روایت امپریاکند، مشروعیت داستانکه اکنون آمریکا و غرب را تخریب می ۱۹-بیماری ُمسری کووید

ست که این کشورهای بدنام شده قادر گشته اند یک مبارزه قهرمانانه از کوبا را بچالش می کشد، زیرا که واقعیت آشکار این

 دهی کنند.همبستگی جهانی را جهت کنترل گسترش این بیماری سازمان
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آزمایش، و دیگر تجهیزات پزشکی را به هر ها ماسک، بسته لوازم میلیاردر و عضو حزب کمونیست چین، جک ما میلیون»

 «چنین کشورهای آسیایی مانند تایلند، مالزی، و فیلیپین فرستاده است.کشور در آفریقا، هم

ژانویه تقریبا تعطیل بود،  ۲۳را در اواخر دسامبر و در شهر ُوهان گزارش کرد که از  ۱۹چین اولین کشوری بود که وقوع کووید 

و شهر تحت قرنطینه بود. پس از دوماه اقدامات پُرپشتکار جهت محدود ومهار کردن ویروس، شهر ُوهان و  کردند،مردم کار نمی

کند. این به چین اجازه داده است تا مهارت، تخصص بقیه چین اکنون صفر مورد جدید داخلی را برای روزهای متوالی گزارش می

ویروس ارسال نماید. میلیاردر و عضو حزب کمونیست چین، جک و منابع خودش را در سراسر جهان جهت مبارزه با گسترش 

چنین کشورهای آسیایی مانند ، هم(۱ها ماسک، بسته لوازم آزمایش، و دیگر تجهیزات پزشکی را به هر کشور در آفریقا)ما میلیون

جمله یک میلیون ماسک را به مرکز چنین تعداد قابل توجهی تجهیزات پزشکی ازاو هم(. ۲تایلند، مالزی، و فیلیپین فرستاده است )

های های چین محدود به جک ما نبوده است. دولت مرکزی چین کمکحال، کمکبا این(. ۳کنترل بیماری آمریکا فرستاده است )

 نیز فرستاده است.( ۷و ونزوئال )( ۶، یونان )(۵، ایران )(۴فنی و پزشکی به ایتالیا )

درصد  ۳الی  ۲می آید که چندین هزار نفر را در روز به نرخ کشنده حدود  ۱۹کووید  همستگی چین به خارج فقط دو ماه پس از

مبتال کرده است. به محض مهار این واگیری، چین بالفاصله تمزکز خودش را به صحنه جهانی منتقل و تغییر داد. در مقابل با این 

داد، آمریکا نتوانست هیچ آمادگی ن ویروس هشدار میکه چین طی یک ماه و نیم، بقیه جهان را برای گسترش ایرغم اینو علی

فرستد، درحالی که کمبودهای را ارائه دهد. چین تجهیزات پزشکی محافظتی به خارج از کشورش می ۱۹برای مبارزه با کووید

واب بیمارستان خهزار تخت ۹۰بسیار زیادی از همین تجهیزات مشابه در آمریکا وجود دارد. شهر نیویورک به تنهایی نزدیک به 

دهد که آمریکا نشان می ۱۹کووید (. ۹و ده ها هزار دستگاه تنفسی نیاز دارد تا بتواند جوابگوی این بیماری همه گیر گردد)( ۸)

یک امپریالیست در حال زوال است و بهمین دلیل قادر نیست ابتدایی ترین نیازهای مردم عادی را در این بحران فراهم کند، چه 

 که بخواهد به بقیه مردم جهان کمک کند.برسد به این

کند: با یک برخورد کرده است که معموال در سیاست خارجی خود عمل می ۱۹گونه به این بیماری همه گیر کووید چین همان

اری بُرد. چین نه فقط راهنمایی و حمایت مستقیم به کشورهای سراسر جهان ارائه داده است که با بیم -گیری بُردگرایش و جهت

کاری خود با دیگر کشورها، بویژه کوبا به سود فراوانی نائل گشته است. چنین از همکه همدست به گریبانند، بل ۱۹ُمسری کووید 

مٔوثرند. از طریق سرمایه  ۱۹هایی مانند کووید کند که در جلوگیری از گسترش و انتشار ویروسدارو تولید می ۲۰کوبا بیش از 

کوبا و چین در صنعت بیوتکنولوژی، کارکنان و پرسنل پزشکی چین قادر شده اند جهت جلوگیری ازانقباض مدت بین گذاری بلند

ب ترکیب انسانی  ۲و برای کمک به بیماران در مراحل ابتدایی خود از توسعه وخیم عالئم، از داروی اینترفرون آلفا  ۱۹کووید 

احتمال زیاد جان هزاران نفر را در چین به تنهایی نجات داده است، نمونه که بکاریساخت کوبا استفاده کنند. یک چنین هم  (۱۰)

 تواند در برهه های بحرانی نائل گردد.ست که همبستگی جهانی میای درخشان از چیزی

 «.مٔوثرند ۱۹هایی مانند کووید کند که در جلوگیری از گسترش و انتشار ویروسدارو تولید می ۲۰کوبا بیش از »

هزار دکتر و پرستار کوبایی به سراسر جهان اعزام شده  ۳۰یده و مفهوم انترناسیونالیسم پزشکی بیگانه نیست. نزدیگ به کوبا با ا

کوبا (. ۱۱کشورهای سراسر کره خاکی ارائه دهند ) -ها ترین ترین ملتو بهداشتی مجانی را به مظلوم  های درمانیاند تا مراقبت

دهد. کده پزشکی آمریکای التین تعلیم و آموزش میخارج از کشور را بطور رایگان در دانش چنین تعداد زیادی پزشک هایهم

رغم بلوکه اقتصادی تحمیل شده آمریکا که های بشردوستانه پزشکی ارائه داد، علیکوبا به آمریکا در دوران طوفان کاترینا کمک

بخطر افتاده اند  ۱۹ست که توسط کووید تاز کمک به کشورهاییاکنون کوبا پیش(. ۱۳های پیاپی بدتر هم شده است )در طی دولت

کشور دیگر  ۳۷دکتر به ایتالیا فرستاده است. تعداد مشابهی نیز به سورینا، گرانادا، جامائیکا و  ۵۲و در محاصره هستند. کوبا 

 (.۱۴اعزام نموده است )

 «دهد.ادامه می ۱۹ا در این بُرهه بیماری ُمسری کووید ر های بی پایان خود اهریمن واقعی کشور آمریکاست که سیاست جنگ»

که کوبا و چین به عنوان کشورهای منفور واهریمنی بتصویر ست. درحالیامپریالیسم آمریکا آنتی تز ساختار همبستگی اجتماعی

 ۱۹اری ُمسری کووید های بی پایان خود را در این بُرهه بیمشوند، اهریمن واقعی کشور آمریکاست که سیاست جنگکشیده می

را در معرض ها خودشانکشور دیگر متعاقب تعهد آمریکا جهت انزوای اقتصاد آن ۳۰دهد. ونزوئال، ایران و بیش از ادامه می

بسیاری از کشورها پیش از ظهور (. ۱۵های گسترده اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیماری همه گیر می بینند )ریسک مصیبت

جهان در حال گذراندن زندگی از طریق کابوس امپریالیستی بودند. در نتیجه ادامه جنگ آمریکا و سعودی در سراسر  ۱۹کووید 

فلسطینی (. ۱۶های بهداشتی کافی هستند)رسی به آب پاک، غذا، و مراقبتدرصد یمنی ها فاقد دست ۷۰علیه کشور یمن، بیش از 

چنان رنج ها تحت تأثیر محاصره استعماری اسرائیل همبینند، زیراکه آن را در شرایط مشابهی با مردم یمن مینها در غزه خودشا

 برند.می

 « زند.هر و همه بیماری و فساد امپریالیستی که بر طبقه کارگر تأثیر بگذارد، به سیاه پوستان آمریکایی دوبرابر ضربه می»
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یاز دارد که همبستگی بین المللی را در صدر خواسته در آمریکا فقط به یک جنبش توده ای رادیکال ن ۱۹بیماری همه گیر کووید 

طلبی آمریکا را علنا محکوم کند و بپرسد که چگونه است که ُکل اقتصاد سرمایه های خود قرار بدهد. این جنبش باید موقعیت جنگ

ز کشور واریز شود. در چنان تریلیون ها دالر جهت راه اندازی ادامه جنگ در خارج اتواند متوقف نماید، اما همداری را می

های درون توده کشند که چه نوع نیمه اقداماتی تصویب کنند که فوران ناامیدیکه دولت ترامپ و حزب دمکراتیک نقشه میحالی

فقیر شده که هرگز در تاریخ امپراتوری آمریکا دیده نشده است.   ها را مطیع و آرام سازند، بیش از نیمی از جمعیت آمریکا بقدری

پوستان آمریکا و کند، اما این واقعیت باید تصدیق شود که اکثریت سیاههای امپریالیسم آمریکا تهدید به سقوط اقتصادی میتضاد

پیش از بیماری همه گیر از طریق یک فاجعه اقتصادی و اجتماعی زندگی کرده اند. هر و همه بیماری   های تحت ستمدیگر ملت

تفاوتی  ۱۹زند. اثرات کووید رگر تأثیر بگذارد، به سیاه پوستان آمریکایی دوبرابر ضربه میو فساد امپریالیستی که بر طبقه کا

های محدود موجود در آمریکاست، چه که آزمایشرسی به آنکه سیاهان آمریکایی به احتمال زیاد از دستنکرده است، برای این

 (.۱۷انکار شده اند )

هایی که جامعه را هدایت و سازد که مسئله قدرت بر دولت، دستگاهآشکار می سرشت نژادپرستانه و ضدبشری آمریکا بسرعت

که مهم دوجانبه، درحالی  های کمکیکنند، باید در صدر افکار هرشخصی باشد که بدنبال تغییر این سیستم است. تالشاداره می

و بی بضاعت با آن دست بگریبانند و ریشه اصلی  شماری را پاسخ بدهند که مردم فقیرهستند، اما نمی توانند مشکالت اقتصادی بی

که موج جنگ تحمیل شده بربسیاری از مستضعف ترین بخش های جامعه آمریکا را برطرف سازد، چه برسد بقیه جهان را. این

شدید پاسخ دهند و هنوز هم باید به بدبختی و فقر  ۱۹مدت زیادی طول کشید تا هردو حزب سیاسی به بیماری همه گیر کووید 

ها های کورپوراتی و مدیران سیاسی منصوب شده آنگر آنست که قدرت در آمریکا کامال با الیگارشکارگران پاسخ دهند، نشان

های که اساس همه سازمانکنند. سود سازی و حداکثر کردن آن صرفا در اولویت نیست؛ بلشود که دولت را اداره میسامان داده می

که تواند خواسته های بحران جهانی را برآورده سازد وقتیانی امپریالیستی است. یک چنین سیستمی نمیاجتماعی و سیاست نظم جه

 آن خواسته ها بطور فزاینده ای درگیر تأمین نیازهای اساسی انسانی است.

ناک استعماری می خوفها با سرنگونی سیستم قدیاقتصادهای طراحی شده سوسیالیستی کوبا و چین با آرزو کردن بوجود نیامدند. آن

های انترناسیونالیستی کوبا در خارج از و امپریالیستی و متعاقبا توذیع ثروت به کارگران و مردم ستمدیده شروع شدند. مأموریت

های بهداشتی، آموزش و پرورش، تواند امکانپذیر یاشند که اساسی ترین حقوق بشر، یعنی مراقبتدر صورتی می کشور فقط 

چین مانند کوبا، امید بزندگی و طول عمر (. ۱۸رسی باشد )دام و داشتن شغل مناسب برای همه شهروندان قابل دستمسکن و استخ

در همین حال چین به دومین (. ۱۹دوبرابر کرده است و فقر مطلق را تقریبا ریشه کن ساخته است ) ۱۹۴۹مردمش را از سال 

های عمومی ضر هم دیگران را در مسیر تولید انرژی پاک و سرمایه گذاریاقتصاد بزرگ جهان توسعه یافته است، که در حال حا

رفته بعنوان پایه ای جهت پاسخ بسیار مٔوثر خود به کند. اقتصاد طراحی شده با فن آوری پیشمانند راه آهن سریع السیر هدایت می

 خدمت کرده است. ۱۹کووید 

ها داده است که به عنوان نمونه های تابناک همبستگی جهانی عمل کنند. ه آنهای سوسیالیستی کوبا و چین این امکانات را بسیستم

ست برای شرایط سخت چه را که ممکنم( نگاه عمیقی بیاندازند به هرآن –زمانش رسیده است که چپ در آمریکا )و سایر کشورها 

طمینان حاصل کنیم که بحران ایجاد شده توسط کووید ما سودمند باشد، از تجربیات کوبایی ها و چینی ها یاد بگیرند. ما موظفیم تا ا

را در یک موقعیت سیاسی حتی ضعیف تر تنها نگذاریم. ما   م( –توده های تحت ستم مبارز در آمریکا )و سایر کشورها  ۱۹

اجه هستند، ولی ها با جانور امپریالیستی آمریکا مووظیفه داریم که در همبستگی با چین و کوبا نیز قرار بگیریم، زیرا که آن

با روشی مناسب با نیازهای بشری  ۱۹گویی به کووید دهند که بدنبال پاسخهای جدی به کشورهایی ارائه میحال کمکدرعین

 هستند.

 درباره نویسنده:

دنی هایفونگ، فعال و روزنامه نگار منطقه شهر نیویورک است. وی و روبرتو سیرونت نویسندگان مشترک کتابی با عنوان 

از جنگ انقالبی تا جنگ علیه ترور )انتشارات اسکای  -تثنائیسم آمریکایی و معصومیت آمریکایی: تاریخ اخبار جعلی مردماس

  هاوس( هستند. 

 برگردانده شده از:

s Medical Internationalism is a Shining Example of Global Solidarity’China and Cuba, 

By :Danny Haiphong 

 منابع:

(۱)- 

Coronavirus supplies donated by Alibaba’s Ma arrive in Africa 

https://www.blackagendareport.com/china-and-cubas-medical-internationalism-shining-example-global-solidarity
https://www.blackagendareport.com/author/Danny%20Haiphong,%20BAR%20Contributing%20Editor
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Dawit Endeshaw, Giulia Paravicini 

  

-supplies-medical-africa/coronavirus-coronavirus-health-https://www.reuters.com/article/us

190JUidUSKBN2-ethiopia-in-arrive-ma-alibabas-by-donated 

(۲)- 

JACK MA FOUNDATION AIDS ASIAN COUNTRIES IN FIGHT AGAINST COVID-19 

DOROTHY SO 

19-covid-against-fight-in-escountri-asian-aids-foundation-ma-https://www.alizila.com/jack/ 

(۳)- 

Coronavirus: Masks and test kits donated by Jack Ma arrive in US 

-jack-donated-kits-test-and-masks-ticle/3075469/coronavirushttps://www.scmp.com/news/china/ar

us-arrive-ma 

(۴)- 

COVID-19: China steps in to help Italy battle the virus 

52901560-virus/a-the-battle-italy-help-to-in-steps-china-19-en/covidhttps://www.dw.com/ 

(۵)- 

Xinhua Headlines: Chinese experts helping on spot as COVID-19 cases rise in Iran 

03/05/c_138846945.htm-english/2020http://www.xinhuanet.com/ 

(۶)- 

Chinese medical supplies arrive in Athens to aid Greece’s COVID-19 fight 

https://www.youtube.com/watch?v=qHltu6Hmhsk 

(۷)- 

Cargo Arrives in Venezuela With Medical Aid From China 

  

-china-from-aid-medical-with-venezuela-in-arrives-https://www.telesurenglish.net/news/cargo

html.0014-20200319 

(۸)- 

Frontline NY Nurses Lack Protective Masks  &Ventilators, Say Worst Yet to Come as COVID-19 Spread 

  

https://www.democracynow.org/2020/3/25/frontline_healthcare_workers_ppe_shortage_coronavi

rus 

(۹)- 

New York hospital ready to split ventilators among patients: report 

https://www.reuters.com/journalists/dawit-endeshaw
https://www.reuters.com/journalists/giulia-paravicini
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa/coronavirus-medical-supplies-donated-by-alibabas-ma-arrive-in-ethiopia-idUSKBN2190JU
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa/coronavirus-medical-supplies-donated-by-alibabas-ma-arrive-in-ethiopia-idUSKBN2190JU
https://www.alizila.com/jack-ma-foundation-aids-asian-countries-in-fight-against-covid-19/
https://www.scmp.com/news/china/article/3075469/coronavirus-masks-and-test-kits-donated-jack-ma-arrive-us
https://www.scmp.com/news/china/article/3075469/coronavirus-masks-and-test-kits-donated-jack-ma-arrive-us
https://www.dw.com/en/covid-19-china-steps-in-to-help-italy-battle-the-virus/a-52901560
http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/05/c_138846945.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qHltu6Hmhsk
https://www.telesurenglish.net/news/cargo-arrives-in-venezuela-with-medical-aid-from-china-20200319-0014.html
https://www.telesurenglish.net/news/cargo-arrives-in-venezuela-with-medical-aid-from-china-20200319-0014.html
https://www.telesurenglish.net/news/cargo-arrives-in-venezuela-with-medical-aid-from-china-20200319-0014.html
https://www.democracynow.org/2020/3/25/frontline_healthcare_workers_ppe_shortage_coronavirus
https://www.democracynow.org/2020/3/25/frontline_healthcare_workers_ppe_shortage_coronavirus
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-among-ventilators-split-to-ready-hospital-york-new-https://thehill.com/policy/healthcare/489817

report-patients 
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Bbc farsi 

19/4/2020 

استرالیا خواستار انجام تحقیقاتی مستقل درباره همه گیری ویروس کرونا از جمله درباره نقش چین و سازمان بهداشت جهانی 

 .شده است

ماریس پاین، وزیر خارجه استرالیا گفته که این کشور خواستار بررسی منشا این ویروس، واکنش به شیوع آن و اطالع رسانی در 

 .ورد شده استاین م

  .های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره سازمان بهداشت جهانی اشاره کردخانم پاین همچنین به نگرانی

رود این اظهارات وزیر خارجه استرالیا چین و سازمان بهداشت جهانی را در مورد نحوه برخورد با این بحران تحت احتمال می

  .فشار قرار دهد

********** 

 

   ین: کروناویروس در البراتوار ووهان ایجاد نشده استچ

19/4/2020 

 

 

 

رییس البراتوار ملی امنیت بشری ووهان در همنوایی با مقامات حزب کمونیست و حکومت چین، این ادعاها را شدیداً رد کرد که 

  .گویا کروناویروس در این البراتوار به میان آمده است

  ."دسیسه سازی" عنوان کرده گفت که این کار "غیرممکن" استیان ژیمینگ این ادعاها را 

شناسی چین انستتیوت ویروس ۴او در مصاحبهٔ با یک رسانه دولتی چین گفت که هیچ امکان ندارد که این ویروس از البراتوار پی

  .های خطرناک سر و کار داردشیوع کرده باشد؛ البراتواری که با ویروس

https://thehill.com/policy/healthcare/489817-new-york-hospital-ready-to-split-ventilators-among-patients-report
https://thehill.com/policy/healthcare/489817-new-york-hospital-ready-to-split-ventilators-among-patients-report
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شناسی این است که هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت سازد کرونایروس به گونه مصنوعی ز ویروساو گفت: درک شخصی من ا

 .ایجاد شده باشد

های خواهد که بیرون از حلقه فهم انسانالعاده میالعاده و کار فوقاو گفت که ترکیب و تلفیق مصنوعی همچو ویروس شعور خارق

  .خارج استانسانی کنونی  عادی بوده و ازتوان جامعهٔ 

 .آقای ژیمینگ افزود که هیچ کارمند این انستتیوت به کرونایروس آلوده نشده است

  .گیری شفاف عمل نکرده استبر بیجنگ انتقاد است که در رسیدگی به این همه

اندام کرده  شناسی ووهان عرضایاالت متحده این موضوع را مورد تحقیق قرار داده است که آیا این ویروس در انستتیوت ویروس

  .است یا نه

گویند که ممکن کروناویروس از حیوانات در تا حال مشخص نشده است، برخی از دانشمندان می ۱۹-با وجود آنکه اصل کووید

  .ها انتقال یافته باشدیک بازار شهر ووهان به انسان

********** 

 

 ترامپ در دوئل با فرمانداران  لیپاشنه آش نه،یقرنطکرد/  یابتیکرونا، تقابل ترامپ با فرمانداران را وارد فاز جنگ ن

  14:52 - 1399فروردین  31یکشنبه  

 

در جهان  یماریکشور را به کانون نخست ب نیو ا دهیرس کایکرونا به خاک آمر روسیو کردیترامپ که هرگز تصور نم دونالد

فرمانداران  با مخالفت داند،یم دیحضور در کاخ سف دیمدکه آن را برگ برنده ت یبحران زده ا« اقتصاد» یایاح یکند، برا لیتبد

 یابتیبا فرمانداران مخالفش به جنگ ن نه،یقرنط هیمعترضان به پا خاسته عل قیمواجه شده و تالش دارد از طر هاالتیا یبرخ

 بپردازد. 

 

 کایـ آمر العالم

 ۱۴در  ریاخ یاعمال شده، در روزها کایونا در آمرکر روسیو یریگاز همه یریشگیکه به منظور پ نهیقرنط هیعل هااعتراض

 رخ داده است.  کایاز آمر التیا

 ینایکارول وا،یآ سوتا،نهیم ،یکنتاک و،یورمانت، اوها ا،یفرنیکال انا،یندیا ن،یسکانسینوادا، و گان،یشیم ند،یلیتگزاس، مر یهاالتیا

معترضان  شتریهستند. ب یهاالتیا نیفرمانداران ا یاز سو نهیرنطق انیاست که خواستار پا یشاهد معترضان ریوهمپشایو ن یشمال

 .ندطرفدار ترامپ هست

در  رودیبه شمار م کایمهم اقتصاد آمر یهااز قطب یکیتگزاس که  التیمرکز ا ن،یدر شهر آست مزیتا ورکیویگزارش ن بنابر

را محکوم کرده، اغلب دستور  التیا نیدر ا نهیقرنط است که ماندن در خانه و ادامه یافراد یهاساعت گذشته شاهد اعتراض ۲۴

 تیرا هم رعا ینکرده، ماسک بر چهره نداشته و فاصله اجتماع تیکرونا را رعا روسیو زا یریشگیپ یبرا یبهداشت یهاالعمل

 ". دیکن لیرا تعط کایآمر دیتوانیشما نم م،یکار کن دی"بگذار دانندینکرده بودند؛ آنها شعار م

 ترامپ با فرمانداران یتابین جنگ

دونالد ترامپ  تیهمراه بود که با حما یشتریبا شدت ب گانیشیبخصوص در م کایآمر یهاالتیدر ا ریاخ یدر روزها هااعتراض

 همراه شد.  زین

خت و با پردا نه،یمخالف رفع قرنط یهاالتیفرمانداران ا هیمردم عل جییبه ته ییهاتیترامپ در توئ مز،یتا ورکیوینوشته ن به

 شترشانیپرداخت که ب یمعترضان تیو هدا کی"، به تحردیرا آزاد کن گانیشیو م سوتانهیم ا،ینیرجیو یهاالتیهمچون "ا ییهانوشته

 یهاها در برابر ساختماناعتراض نیاز ا یاری. بسکنندیها با خود سالح گرم حمل متجمع نیا دراز طرفداران او هستند و 

 . شودیمبرپا  هایفرماندار
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 اند. کرده «یروادهیز» نهیقرنط تیدر اعمال محدود کایآمر یهاالتیفرمانداران ا یشد که از نظر او برخ یمدع نیهمچن ترامپ

 یابتیاست، نسبت به فشار و جنگ ن التیا نیکرونا در ا روسیابتال به و زانیم نیکه باالتر ورکیوین التیفرماندار ا« کومو اندرو»

 یاز سو کایدر آمر نهیقرنط« کردن یاسیس»اقدامات را  نیگرفته است، انتقاد کرد و ا شیها در پاعتراض نیا قیطرکه ترامپ از 

 دانست. یجمهور سیرئ

 ترامپ در دوئل با فرمانداران لیپاشنه آش نه،یقرنط

را تحت فشار  کایآمر یهاالتیان افرماندار کندیبوجود آمده تالش م یملتهب اجتماع طیبا توجه به شرا یابتیجنگ ن نیدر ا ترامپ

 یشده از سو تیو هدا تیحما یهااعتراض دیاز فرمانداران که با موج جد یاریقرار دهد؛ اما بس یاقتصاد یهاتیفعال ییبازگشا

و قصد  دانندیشهروندان م یمنیخود را مسئول حفظ سالمت و ا ،یمطابق قانون اساس ندیگویم اندواجهم نهیرفع قرنط یترامپ برا

 نگرانند. اریبس ۱۹-دیکوو وعیش گریاز بازگشت موج د رایکنند ز لیتعج هانهیندارند در لغو قرنط

 کایآمر یهاالتیدر ا انیمبتال یجهش شیافزا

 روسیبه و انیکند، شاهد جهش در شمار مبتال تیحما نهیرفع قرنط یکه دونالد ترامپ تالش دارد از موج به پاخاسته برا یحال در

 گرفتند. دهیرا ناد نهیقرنط یهااست که دستورالعمل ییهاالتیدر ا کرونا

 ریاخ یدر روزها یجنوب یو داکوتا وایاوکالهما، آرکانزاس، نبرسکا، آ یهاالتیروز گذشته)شنبه( گزارش داد، ا انانیس شبکه

 کرونا مواجه شدند.  روسیبه و انیبا جهش شمار مبتال نه،ینکردن قرنط تیرعا لیبه دل

 ۱۹-دیبه کوو انیشمار مبتال شیدرصد افزا ۸۲ وایدرصد و آ ۷۰درصد، نبرسکا  ۶۰درصد، آرکانزاس  ۵۳اوکالهما با  التیا

 همراه بوده است.  یدرصد ۲۰۵ یانفجار شیبا افزا زانیم نیا یجنوب یداکوتا التیداشته و در ا

تعداد  نیکه از ا دهیهزار نفر رس ۳۴۰و  ونیلیم ۲از  شیبکورنا در جهان به  روسیبه و انیاکنون شمار مبتال رنا،یگزارش ا به

 اند. جان باخته زیهزار نفر ن ۱۶۰به  کینزد زین

هزار نفر جان  ۳۹تعداد  نیکه از ا دهیهزار مبتال رس ۷۳۹در حال حاضر به مرز زین کایکرونا در آمر روسیبه و انیمبتال شمار

 در جهان است. انیسوم مبتال کیحدود  کایآمر کرونا در روسیبه و انیمبتال زانیاند؛ مباخته

********** 

 

 را گرفت  کایآمر یهاالتیبار دامن ا نیا «یغرب وحش»

  13:52 - 1399فروردین  31یکشنبه  

 

محرمانه را  یسلسله پروازها کا،یها توسط دولت فدرال آمرها و دستکشاز ترس تصاحب ماسک کایآمر ینویلیا التیا فرماندار

 وارد کرده است.  یرا بدون اطالع دولت مرکز زاتیتجه نیانجام داده و ا نید چبه مقص

 

 کای_ آمر العالم

 یسلسله پروازها کیعدم ماسک و دستکش، به انجام  هاونیلیم دنیخر یبرا کایآمر ینویلیا التیفرماندار ا «تزکریپر ی.بیج»

 کرده است. یاردیاقالم را خر نیدست زده و از پکن ا نیمحرمانه به مقصد چ
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از تصاحب  ینگران لیبه دل ینویلیباره گزارش داد، فرماندار ا نیدر ا کاگویش «مزیسان تا»روزنامه  ،«درینسایا نسیزیب»نوشته  به

را انجام  نیچارتر به مقصد چ یماهایمحرمانه با هواپ یسلسله پروازها کیها توسط دولت دونالد ترامپ، انجام ها و دستکشماسک

 داد.

 دیخر یدالر برا ۸۸۸۲۷۵به ارزش  ینویلیا یدو صورت حساب فرماندار تیاز رو نیهمچن کاگویدر ش یروزنامه محل نیا

 خبر داد.« ۱۹-دیبه بحران کوو ییپاسخگو»تحت عنوان  نیچ یچارتر به مقصد شانگها یمایهواپ

اقالم  گریو د یحفاظت شخص زاتیتجه ،یتنفس مصنوع یدستگاه ها دیدالر صرف خر ونیلیم ۱۷۴ التیا نیکه ا شودیم گفته

 کرده است. یداریمقابله با کرونا خر یمرتبط با اقدامات الزم برا

 ییهاما گزارش»بود که  نیا دهایخر نیمحرمانه انجام شدن ا لیخبر داد، دل مزیبه سان تا ینویلیا التیا یدهایمنبع مطلع از خر کی

 .«میکرده بود افتیمتحده در االتیبعد از ورودشان به ا یت شخصحفاظ زاتیتصاحب تجه یدرباره تالش ترامپ برا

 یانجام شده برا یپروازها اتیضمن امتناع از پاسخ به رسانه ها درباره جزئ کایآمر ینویلیفرماندار ا «تزکریپر ی.بیج» دفتر

 داشته است. ییهابه دست آوردن آنها چالش یبرا التیا نیاذعان کرده که ا زاتیتجه دیخر

را  زاتیتجه یشده است و وقت یبه غرب وحش هی( شبیحفاظت شخص زاتی)تجه نیتام رهیزنج»گفت:  ینویلیفرماندار ا یگوسخن

 «.اقدام شاهکار و خارق العاده است کیبرسند هم  التیآنها به ا نکهیاز ا افتنی نانیاطم دیدیخر

 ازیکه به آنها ن یپرسنل اریماسک و دستکش در اخت ونهایلیمپروازها  نیبا انجام ا»گفت:  مزیبه سان تا نیهمچن «هیابودا جوردن»

دارد  یو فرماندار نندیبنش نیبه زم ینویلیدر ا یجار یهفته ها یپروازها ط نیشده که ا یزیو برنامه ر رندیگ یدارند، قرار م

 «.حاصل شود نانیاطم ازیمورد ن اریبس زاتیتجه نیا نیکند که از تام یتالش م

 کایآمر یالتهایا یپزشک زاتیتصاحب تجه یاز گزارش خود از تالش دولت دونالد ترامپ برا یگریدر بخش د درینسایا نسیزیب

 خبر داد.

 ،یتنفس مصنوع یتصاحب دستگاه ها یدولت فدرال برا یها اسناد مربوط به تالشهااز گزارش یتعداد»گزارش آمده است:  در

از صدور فرمان تصاحب و انتقال  یآنها موارد نیرا منتشر کردند که در ب هاالتیاز ا یحفاظت شخص زاتیتجه گریها و دماسک

 .«شود یم دهید یحیآنها بدون هر گونه توض

 نیان ان ضمن انتقاد از عملکرد دولت فدرال ا یخود با شبکه س ریدر مصاحبه اخ کایآمر ینویلیفرماندار ا «تزکریپر ی.بیج

 ندارد. یدیام التیا نیبه ا زاتیولت ترامپ درباره ارسال تجهد یهاوعده یکشور گفته بود که او به اجرا

مقابله با کرونا توسط  یبرا التیا نیا ازیمورد ن زاتیاز ترس تصاحب تجه نیاز چ ینویلیا التیمحرمانه ا یدهایدرباره خر خبرها

 هزاتیتج شیواشنگتن در ربا ییایفما یهم از روشها کایآمر ییمتحدان اروپا نیاز ا شیمنتشر شده که پ یدر حال کایدولت آمر

 .ودندبه شدت انتقاد کرده ب یپزشک

به استفاده از  نیبرل سیصدها هزار ماسک سفارش پل یتصاحب گانگستر لیرا به دل کایدولت آمر نیاز ا شیپ یسناتور آلمان کی

 متهم کرده بود. «یغرب وحش» یهاروش

 فارس

********* 

 

 شیوع کروناویروس جدیدتناقض در گزارش کاخ سفید درباره 

GMT+08:00 || 2020-04-19 

18:25:05        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

یروس جدید در آمریکا، نشست روزانه گزارش درباره شیوع ویروس به ریاست دونالد ترامپ رییس جمهور پس از شیوع کروناو

با ساخت  CNNآمریکا در کاخ سفید به منشا مهم اطالعات مردم تبدیل شده است اما مردم بسیار از آن گله می کنند. چندی پیش، 

موضوعات متناقض در گزارش کاخ سفید درباره « ویروس جدیدتاریخچه واکنش ترامپ به شیوع کرونا»ویدیویی تحت عنوان 

  .آوریل را مرور کرد 16ویروس در بیش از دو ماه گذشته از شناسایی نخستین موارد مبتال به کروناویروس جدید در آمریکا تا 
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نوشت: « کاخ سفیدترامپ متناقض در نشست گزارش کرونا در »پیش تر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود تحت عنوان 

رییس جمهور آمریکا همیشه در نشست روزانه گزارش کرونا رفتار متناقض دارد اما به آن اعتراف نمی کند. او همیشه نشانه های 

  .آشفتگی را آشکار می کند و سیاستمداران، مقامات بهداشتی و مردم باید خودشان آن را مطالعه و توضیح دهند

 

ی چند ماه اخیر، ارزیابی رییس جمهور از جدیت شیوع ویروس به طور پیوسته تغییر می کند. در در این گزارش آمده است، ط

روزهای نخست وی کروناویروس جدید را آنفوالنزای معمولی خواند که به طور معجزه آسایی از بین می رود. سپس، این ویروس 

یروس داد. پس از آن او قصد داشت تولید در سراسر کشور خواند و اعالم به مقابله با و« جدی ترین مساله پیش روی کشور»را 

  .قبل از عید پاک از سر گرفته شود ولی این اظهارات را پس گرفت و گفت که روزهای سخت به زودی فرا می رسد

ها گفت: من انتشار این گزارش ها را در پخش زنده تلویزیون قطع خواهم کرد نه به قصد تخریب، تنMSNBC راشل مادو، مجری

  .به سبب آن که این اطالعات اشتباه است

و متخصص بیماری واگیردار با انتشار مقاله ای گفت: باید پزشکان و پرستاران و دانشمندان  CNN آوریل، سیلین گوندر مفسر 16

  .ریاست نشست گزارش شیوع کروناویروس را برعهده گیرند نه سیاستبازان

چاپ انگلستان نیز با انتشار تفسیری گفت که اگر دونالد ترامپ بتواند کنار بنشیند و اجازه « فایننشیال تایمز»آوریل، روزنامه  17

دهد که متخصصان کارگروه مربوط به مسایل شیوع ویروس پرداخته و دول ایالت های مختلف مسوولیت کار مقابله با ویروس را 

 .برعهده گیرند، بهترین عملکرد برای آمریکایی ها خواهد بود

********* 

 

 افشای یادداشت معالجه و مشاوره هفت مورد اولیه ابتال به کرونا در ووهان

GMT+08:00 || 2020-04-19 

19:26:53        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

اخیرا، نخستین یادداشت معالجه و مشاوره هفت مورد اولیه ابتال به کروناویروس از سوی دکتر "جانگ جی شیان" که نام "نخستین 

معالجه و درمان  اعالم کننده کرونا در چین" را دارد فاش شده است. پس از بیش از سه ماه، خانم جانگ برای اولین بار اسناد نتایج

  .اولیه خود نسبت به این بیماری را به مختصصان نهادهای مختلف نشان داد
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، خانم جانگ رییس بخش بیماری های تنفسی از بیمارستان طب چینی و غربی استان هوبی به ترتیب 2019دسامبر سال  29تا  26

ار خود در درمان بیماری های همه گیر، ایشان پیش از دیگران هفت مورد پنومونی ناشناس را پذیرش کرد که با توجه به سابقه بسی

متوجه شیوع کرونا شده و همراه بیمارستان دو بار اطالعات مربوط را به سطوح باال اعالم کرد و زنگ خطر مقابله با کرونا را 

  .به صدا در آورد

بستری شد و در  2019دسامبر سال  27ر روز در یکی از یادداشت های مشاوره خانم جانگ نوشته شده است، یک فرد مبتال د

دسامبر برای درمان مراجعه کرد. خانم جانگ و آقای شیا ون گوان رییس بیمارستان طب چینی و غربی استان هوبی و  29روز 

بیمار نفر دیگر این بیمار را پذیرش کردند. براساس این یادداشت، وضعیت کل این بیماری به این گونه بود: پس از ده روز  10

دچار تب شد و با تب باال به مدت سه روز در بیمارستان بستری شد. صدای تنفس در هر دو ریه عادی نبود و پس از بستری شدن، 

درمان پاکسازی ریه از عفونت انجام داده شد. نتیجه سی تی اسکن نشان دهنده ضایعات عفونی و نمای شیشه مشجر در ریه ها بود 

  .و پنج تست پاتوژن تنفسی منفی بود B و A زایو نتیجه تست های آنفلوآن

 

خانم جانگ توضیح داد، این چهارمین مورد ابتال به کرونا بود که در بازار آبزیان ووهان به عنوان فروشنده کار می کرد. این 

  .بیمار وضعیتش از همه حادتر بود و نشانه هایش بسیار با ویژگی های کرونا شباهت داشت

یت بیماری کرونا، خانم جانگ گفت: در روزهای اول شیوع، این بیماری را نوعی بیماری همه گیر شناسایی که با مرور بر سرا

  .قدرت سرایت و ظرفیت گسترش آن را به این حد تصور نکرده بودند

واکنش سریع وی افزود، در مقابل شیوع ویروس مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های همه گیر منطقه هان جیانگ از شهر ووهان 

دسامبر، کارمندان این مرکز در بعد از ظهر همین  27انجام داد. پس از دریافت اطالعات شیوع بیماری همه گیر در صبح روز 

دسامبر بازهم  29روز برای بازرسی وضعیت بیماری وارد این بیمارستان شده و نمونه خون و واوروفارنژیال مبتالیان را گرفتند. 

ون مبتالیان و آشنایی با روند وضعیت مبتالیان به بیمارستان آمدند. به نظر خانم جانگ آن ها سریع تر واکنش برای گرفتن نمونه خ

  .نشان دادند
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با اشاره به سوالی درباره این که آیا باید زودتر خطر سرایت کرونا از انسان به انسان را برای افکار عمومی آشکار می کردند؟ 

ای آشنایی با یک بیماری جدید به زمان نیاز است. در حالی که چیزی مشخص نشده، نباید بیشتر دکتر جانگ جی شیان گفت، بر

 .درباره اش صحبت کرد. باید با روش علمی و با احتیاط با آن برخورد کرد

********* 

 

 کارشناس غربی: سیستم بهداشت و سالمت آمریکا فاجعه بار است

GMT+08:00 || 2020-04-19 
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 نسته استیک پروفسور برجسته دانشگاه آکسفورد سیستم بهداشت و سالمت آمریکا را فاجعه دا

 

به گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین به نقل از خبرگزاری تسنیم، پروفسور "سیر پائول کولیر" از اقتصاددانان دانشگاه 

آکسفورد در گفتگویی با روزنامه "هندلزبالت" آلمان به تاثیرات و عواقب اقتصادی بحران کرونا پرداخته و گفت: ما می بینیم 

در دنیا با این بحران مقابله می کنند، سیستم استبدادی مدل چین، سیستم فردگرایی مانند آمریکا و سیستم  چگونه سه سیستم مختلف

   .مبتنی بر مشارکت که بخصوص در شمال اروپا دیده می شود

  بیشتر بخوانید 
  مورد جدید  158کرونا|افزایش آمار مبتالیان در مناطق اشغالی با ثبت 

  شود ها به صورت مجازی برگزار میرونا؛ برنامهیادروز سعدی زیر سایه ک
  آال را پررنگ کرد زده قزلهای چشمگزارش| کرونا واقعیت خودکفایی در تولید تخم

  رد احتمال ایجاد ویروس کرونا در آزمایشگاه توسط دانشمند چینی 
کا با توجه به سیستم بهداشت و درمان بسیار آشفته وی درباره نحوه مقابله با کرونا در آمریکا گفت: اوضاع در ایاالت متحده آمری

است. هر آنچه که در آمریکا با سیستم سالمت و بهداشت در ارتباط است وضعیت فاجعه باری دارد. به نظر من این یک دیدگاه 

ن از شرکت ها خاص رادیکال نیست. من این را قابل توجه می دانم که آمریکا چرا خیلی زودتر و قدرتمندانه تر در این بحرا

   .استفاده نکرده است. این امر کامال ضرورت داشت

این پروفسور برجسته غربی در ادامه سخنانش تصریح کرد که آمریکا باید تغییر کند. این کشور دچار از هم گسیختگی عمیقی شده 

از طرف دیگر ترس و تحقیر و  است. از یک طرف ما شاهد اعتماد به نفس بیش از حد، استکبار و برتر بینی اخالقی هستیم و

ای بسیار مضر است. تقویت دائمی شبکه های اجتماعی تنها حداقل نیاز است و عصبانیت را می بینیم. این شرایط برای هر جامعه

   .چیزهای بیشتری مورد نیازاست

ای از به نوبه خود طیف گستردهوی با تاکید بر اینکه حتی قبل از کرونا هم شکاف های زیادی در جامعه آمریکا وجود داشت که 
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  .ترس ها را ایجاد می کرد از جمله به شکاف های عمیق در مشاغل و تحصیل در جامعه آمریکا اشاره کرد

وی تاکید کرد که ما نمی توانیم این مشکالت در جامعه آمریکا را نادیده بگیریم و این یک توهین به افراد آسیب دیده از این 

   .معضالت خواهد بود

پروفسور کولیر در ادامه این گفتگو تاکید کرد که این وضعیت زمینه را برای ایجاد ناآرامی های بیشتر مساعد می کند. این در همه 

جوامع به همین شکل است. این نارضایتی و دلسردی در جوامع بود که به انتخاب دونالد ترامپ، برگزیت و موفقیت های حزب 

 .افراطی در آلمان منجر شد

********* 

 

 روایت شی جین پینگ از اقتصاد چین
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 مقل

 

آوریل منتشر شد، نشان می دهد، میزان کل تولید ناخالص ملی )جی دی پی( چین  17فروردین/ 29ارقام اداره ملی آمار چین که 

درصد  6.8میلیون یوان رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته  400میلیارد و  20650به  2020در سه ماهه نخست سال 

ایش مطلوب پیشگیری و مهار کروناویروس جدید، تولید در چین با نظم از سر گرفته شده و افت کاهش یافته است. به دنبال گر

شاخص های اقتصادی عمده در ماه مارس به طور چشمگیری کاهش یافته است. ارزش افزوده موسسات صنعتی با درآمد ساالنه 

درصد کاهش یافته و در این حالیست که  8.4میالدی  2019میلیون یوان در این مدت در مقایسه با دوره مشابه سال  20بیش از 

  .در صد کاهش یافته و اساسا به سطح دوره مشابه سال گذشته رسیده است 1.1این رقم در ماه مارس تنها 

  .ارقام نشان می دهد که شیوع کروناویروس جدید به طور اجتناب ناپذیر به اقتصاد و جامعه چین آسیب نسبتا بزرگی رسانده است

ضعیت اقتصاد کنونی چین را چگونه باید دید؟ شی جین پینگ رییس جمهور چین گفت: در این برهه از زمان، باید بیشتر به و

توسعه چین از دیدگاه همه جانبه، دیالکتیک و دوراندیشانه نگریسته شود، باید بیش از پیش اطمینان حاصل کرد. چین کشوری 

آن نیز بزرگ است. دورنمای مطلوب اقتصاد چین تغییر نکرده و تاثیر منفی ناشی از  بزرگ با پتانسیل باالست که میدان مانور

  .شیوع ویروس کوتاه مدت و کامال قابل کنترل است

هزار دالر فراتر رفت و میزان کل جی دی پی نزدیک به صد تریلیارد یوان بود. میزان  10، جی دی پی سرانه چین از 2019سال 

ه افزایش یافته و کیفیت توسعه اقتصادی با ثبات ارتقا می یابد. در این ضمن، انواع متنوع صنایع تولیدی کل اقتصاد به طور پیوست

بازار »میلیون نفری نیز سبب می شود که چین به  400میلیارد و  1و جمعیت بیش از « کارخانه جهانی»باعث می شود که چین به 

  .تبدیل شود« جهانی
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کروناویروس جدید در چین به نتایج مطلوب مرحله ای دست یافته و از سرگیری تولید نیز به اکنون، پیشگیری و مهار شیوع 

  .دستاوردهای چشمگیری رسیده و احیای نظم گردش اقتصادی و اجتماعی سریع تر می شود

از شیوع  ریسک ها و چالش های پیش روی توسعه چین در سال جاری میالدی بیشتر می شود و به عالوه تاثیرات منفی ناشی

ویروس، انجام کارهای مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی سخت تر می شود. رییس جمهور چین در این باره گفت: باید با 

پیچیدگی اوضاع پیشگیری و مهار کروناویروس جدید و توسعه اقتصادی و اجتماعی آشنا شد و مسوولیت شناسی و انجام فوریت 

ت بخشید. باید از سرگیری کار تولید را با نظم و به تسریع و فعاالنه با حل مشکالت در این زمینه ها در انجام کارها را باید تقوی

  .به از سرگیری کار تولید مشترک زنجیره صنایع کمک کرد

شی جین پینگ در بازرسی استان جیه جیانگ گفت: الزم است با استفاده از فرصت های موجود در زمینه دیجیتالی سازی صنعتی 

و مراکز دیتا را تسریع کرده و به  5Gنعتی شدن دیجیتال، ساخت و ساز تجهیزات زیربنایی جدید از جمله شبکه اینترنتی و ص

توسعه صنایع جدید راهبردی از جمله اقتصاد دیجیتالی و سالمت زندگی بپردازد و به نوآوری تکنولوژی کمک و برای شکل گیری 

  .ش کندنقاط رشد جدید و نیروی محرکه جدید تال

در صورتی که فشار را به انگیزه و بحران را به فرصت تبدیل کنیم، و به طور کامل نیروی بالقوه و نیروی محرکه عظیم توسعه 

چین را رها و از آن استفاده کنیم، حتما گرایش توسعه مطلوب اقتصادی و اجتماعی چین را حفظ خواهیم کرد و اهداف ساخت همه 

  .و پیروزی در امر فقرزدایی را تحقق خواهیم بخشید جانبه جامعه نسبتا مرفه

********* 

 

 کارمند ریاست جمهوری تایید شد ۲۰کرونا در افغانستان؛ ابتالی 

 20/4/2020 

 

 بیشتر از نهصد بیمار مبتال به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده اند  

نفر از کارمندان ارگ ریاست جمهوری افغانستان  ۲۰ه حدود صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان تایید کرده ک

 .اندبه ویروس کرونا مبتال شده

 .کندسی گفت که نتیجه آزمایش این کارمندان، ابتالی آنها به ویروس کرونا را تایید میبیآقای صدیقی به بی

 .جمهوری به ویروس کرونا خبر داده بودپیش از این روزنامه نیویورک تایمز از ابتالی چهل نفر از کارکنان ارگ ریاست 

آقای صدیقی به بی بی سی فارسی گفت اشرف غنی، رئیس جمهوری و معاونان او خوب هستند و تمام تدابیر الزم برای جلوگیری 

 .از گسترش ویروس کرونا در داخل ارگ مطابق به معیارهای بهداشتی گرفته شده است

 .های صحی همچنان ادامه داردها دفتر دارد و بررسیکارمند و ده آقای صدیقی گفت ارگ ریاست جمهوری صدها

سایت ریاست جمهوری افغانستان با انتشار تصویر آقای غنی، از حضور او در جلسه مبارزه با همه گیری ویروس کرونا در روز 

 .خبر داده است حمل )فروردین( ۳۱یکشنبه 
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معاون اول ریاست جمهوری، محمد یوسف غضنفر نماینده خاص رئیس جمهور بر این اساس، عالوه بر آقای غنی، امرهللا صالح 

 .در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر و نمایندگان وزارت ها و ادارات مختلف حضور داشتند

 .این جلسه در قصر دلگشای ارگ برگزار شده است

تایید شده و  ۱۹-نفر به کویید ۹۹۶یکا، تاکنون ابتالی دست کم بر اساس آمار منتشر شده به وسیله دانشگاه جانز هاپکینز در آمر

  .نفر در اثر مبتال شدن به ویروس کرونا تایید شده است ۳۳دست کم مرگ 

********* 

 

 پیونددکرونا؛ هوش مصنوعی به جبهه نبرد می

 جین ویکفیلد خبرنگار فناوری

 20/4/2020 

 

 

 تواند به یافتن درمان کرونا کمک کند؟آیا هوش مصنوعی می 

شی فوق بشری نیاز است. هوش گیرد، به تالگیری جهانی کرونا که جان بسیاری را میرسد که برای مهار همهبه نظر می

توان برای درمان برای این بیماری، از "یادگیری ماشین" کمک مصنوعی کارایی خود را در پزشکی به اثبات رسانده اما آیا می

 گرفت؟ 

 های زیادی در پی راه حل این معضل هستند. شرکت اکساینشیا در آکسفورد اولین شرکتی است که دارویی را برای آزمایششرکت

هزار داروی موجود در موسسه  ۱۵روی انسان پیشنهاد کرد که هوش مصنوعی یافته بود. در حال حاضر این شرکت در میان 

 کند. تحقیقاتی اسکریپز در کالیفرنیا جستجو می

 شرکت هیلکس در کمبریج که دکتر دیوید براون آن را بنیان گذاشته یکی از مبدعان ویاگراست. این شرکت در سیستم هوش

 های نادر طراحی شده بود تغییر کاربری داده است.مصنوعی خود که برای یافتن درمان بیماری

 کند:این هوش مصنوعی سه کار می

 کندهمه متون علمی موجود در این زمینه را بررسی می 

 کندای و ساختار ویروس را مطالعه میاندی 

 کند فایده داروهای موجود را بررسی می 

کنم و فقط سه دارو سال است که در این زمینه فعالیت می ۴۵سی گفت: "بیبر است. دکتر براون به بی زمانکشف دارو معموال

 ام."وارد بازار کرده
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 شود هر داروی احتمالی بدقت در آزمایشگاه بررسی می

 

ل کشید تا هوش مصنوعی گوید: "فقط چند هفته طوتر است. دکتر بروان میرسد هوش مصنوعی بسیار سریعاما به نظر می

اطالعات مورد نیاز ما را جمع آوری کند و در چند روز گذشته حتی اطالعات جدیدی هم به ما داده است. در حال حاضر ما در 

های ما در عید پاک بارها اجرا شدند و هفته آینده نتیجه سه شیوه توانیم کارمان را شروع کنیم. الگوریتمای هستیم که میمرحله

 را خواهیم داشت." مختلف

های ها در کارآزماییبینیشرکت هیلکس امیدوار است تا ماه دیگر یک لیست از داروهای بالقوه داشته باشد و برای استفاده از این پیش

 بالینی مذاکراتی را شروع کرده است.

 در کشف داروی کرونا با کمک هوش مصنوعی دو گزینه وجود دارد: 

 کشد تا تایید شودد که دو سالی طول میساخت یک داروی کامال جدی 

  تغییر کاربری داروهای موجود 

 رسد فقط یک دارو بتواند این کار را انجام دهد. گوید بعید به نظر میدکتر براون می

 

 رسد برای درمان کرونا احتیاج به ترکیب چند دارو نیاز باشدبه نظر می

هزار داروی  ۴دارویی از بین میلیارد درمان سه ۱۰.۵لیون درمان دودارویی و می ۸این برای هیلکس یعنی تجزیه و تحلیل دقیق 

 تایید شده موجود. 

سی گفت: "هوش مصنوعی یکی از بیهای سالمت جهانی در امپلایر کالج لندن به بیپرفسور آرا درزی، رئیس موسسه نوآوری

هایی عظیم، باکیفیت و پالوده نیاز داریم. بسیاری از ه دادهها برای یافتن یک راه حل ملموس است. در اصل ما بترین روشقوی

خورد یا تکلیف مالکیت معنوی آنها روشن نبود یا در های دارویی بزرگ خاک میاین اطالعات پیش از این با در شرکت
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ت پراکنده احتیاج داریم تا ها به فراموشی سپرده شده بود. اکنون بیش از هر زمانی به تجمیع اطالعاهای قدیمی دانشگاهآزمایشگاه

 های جدید یادگیری ماشین بسرعت درمانی برای کرونا پیدا کنند."محققان هوش مصنوعی با استفاده از تکنیک

در آمریکا، آزمایشگاه باراباسی دانشگاه نورث ایسترن، دانشکده پزشکی هاروارد، موسسه علوم شبکه استنفورد و شرکت 

 ر مدیسنز" با همکاری هم در پی تغییر سریع کاربری داروهای موجود برای درمان کرونا هستند.بیوتکنولوژی تازه تاسیس "شیف

گوید "معموال فقط همین هماهنگی به یک سال کاغذبازی احتیاج دارد" ولی کنفرانس الیف صالح، مدیر اجرایی شرکت شیفر می

ارند سرعت کار را زیاد کرده است: "کار سه هفته اخیر ما ای که اکنون وقت زیادی دتلفنی با اپلیکیشن زوم و "عزم جزم" عده

 اند."کشد. همه دیگر کارهایشان را کامال تعطیل کردهمعموال شش ماه طول می

 انگیز بوده است: در حال حاضر نتیجه این تحقیقات شگفت

 ت رفتن حس چشایی و این احتمال مطرح شده که ویروس ممکن است به بافت مغز حمله کند و این شاید دلیل از دس

 بویایی در بعضی باشد

  کنداین پیش بینی مطرح شده که ویروس کرونا ممکن است به دستگاه تولید مثل مردان و زنان حمله 

گوید. این شیوه بیماری را به چشم شرکت شیفر مدیسنز هوش مصنوعی را با روشی تلفیق کرده که به آن "داروی شبکه" می

 کند. مولکولی نگاه می های پیچیده اجزایواکنش

آقای صالح می گوید: "فنوتیپ )رخنمود( بیماری بندرت به دلیل ناکارآمدی فقط یک ژن یا یک پروتئین است. طبیعت ساده نیست 

 ای چندین پروتئین است."های زنجیرهو نتیجه شبکه واکنش

 احتمالی منجر شده است. داروی ۸۱استفاده از داروی شبکه، هوش مصنوعی و تلفیق این دو به شناسایی 

های درجه باال تواند کمی بهتر باشد یعنی فقط دنبال همبستگیگوید: "عملکرد هوش مصنوعی میپرفسور آلبرت السلو باراباسی می

 های مستقلی را پیدا کند که ممکن است داروی شبکه سنتی نادیده گرفته باشد."نباشد و ریزداده

 تواند کارآمد باشد.اند که میکنند که دارویی را پیدا کردهعا میهای هوش مصنوعی ادبعضی از شرکت

نیب" را که برای درمان آرتریت روماتوئید تایید شده به عنوان یک درمان سیتیشرکت هوش مصنوعی بنولنت داروی "باری

حال حاضر در موسسه ملی  های ریوی به ویروس کرونا مطرح کرده است. این دارو دراحتمالی برای جلوگیری از آلودگی سلول

 های عفونی آمریکا در مرحله کارآزمایی کنترل شده است.آلرژی و بیماری

 

 تواند ویروس کرونا را بادقت شناسایی کند. گوید یک تست هوش مصنوعی ساخته که میشرکت چینی "علی بابا" می 

موجود از "یادگیری عمیق" استفاده و داروی در کره جنوبی و آمریکا برای بررسی احتمال کارآمدی داروهای ضدویروس 

 اند. رود به عنوان یک گزینه احتمالی پیشنهاد کرده"آتازاناویر" را که در درمان ایدز به کار می

های پزشکی برای کمک کنند؛ تجزیه و تحلیل تصویربرداریهای دیگر از هوش مصنوعی برای هدف متفاوتی استفاده میشرکت

بینی اینکه کدام بیماران به احتمال زیاد به دستگاه تنفس مصنوعی احتیاج خواهند داشت. به عنوان مثال، در بیش هابه رادیولوژیست

 دهد. درصد، این بیماری را تشخیص می ۹۶ثانیه با دقت  ۲۰شرکت بزرگ "علی بابا" اعالم کرده الگوریتمی یافته که در 
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های پیشرفته تعلیم های هوش مصنوعی در زمینه عفونتل زیادی دارد سیستمدهند که احتمااما بعضی از کارشناسان هشدار می

 دیده باشند و برای تشخیص عالئم اولیه عفونت مناسب نباشند. 

های دارویی بزرگ به همکاری با منابع کوچکتر گذاری جهانی در جهت متقاعد کردن شرکتگوید باید سیاستپرفسور درزی می

های خیریه تحقیقاتی: "هیچگاه زمان اینقدر مهم نبوده که در مقابله با کرونا اسرار ها و موسسهدانشگاه اطالعات دارویی باشد مثل

 اطالعات دارویی هر چه زودتر در اختیار هوش مصنوعی قرار گیرد."

********** 

 

 ! میراست بگو دهمی: قول مدنیبا

  00:41 - 1399اردیبهشت  1دوشنبه  

 شهیهم دهدیجمهور شود قول م سیکه رئ یگفت در صورت کایآمر 2020 یجمهور استیانتخابات ر یها برادموکرات نامزد

 . دیرا بگو قتیحق

 

 کایآمر - العالم

 سیقول داد که اگر رئ تریدر توئ یامیدر پ کایآمر یجمهور استیر 2020انتخابات  ینامزد حزب دموکرات برا «دنیبا جو»

 .دیبگو را قتیشود همواره حق کایجمهور آمر

اما من  کند،یم یریجلوگ ندهی( آیماری)ب یهاوعیقول دهد که از ش تواندینم یجمهور سیرئ چیه»نوشت:  یتریتوئ امیپ نیدر ا یو

 « .میداشته باش یبهتر یابیبهتر، واکنش بهتر و باز یآمادگ جمهور شوم، سیکه رئ یبه شما قول دهم زمان توانمیم

به  شهیکرد و من هم میآنها توجه خواه هیسپرد و به توص میما به کارشناسان گوش خواه»نوشت:  یتریوئت امیپ نیدر ادامه ا دنیبا

 «را خواهم گفت. قتیشما حق

 1170متحده در  االتیجمهور ا سیرئ« دونالد ترامپ»نوشته بود که  یروز سه شنبه گذشته در مطلب« واشنگتن پست» روزنامه

 گمراه کننده گفته است.  یادعا ایهزار دروغ  18خود،  یجمهور استیروز دوران ر

نادرست مطرح کرد که چند مورد  یادعا ۷۸هفته  کی یط کایآمر جمهورسیگزارش داد که رئ رایاخ زین «انانیس» یخبر شبکه

 بوده است. رانیها مربوط به ااز آن

*********** 

 

  میندارتست  یکاف زاتیتجه دیگویم انی: ترامپ هذاینیرجیفرماندار و

 23:37 - 1399فروردین  31یکشنبه 
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روز  نایرجیکشور در تست کرونا خبر داده بود فرماندار و نیبزرگ ا تیروز شنبه از ظرف کایجمهور آمر سیکه رئ یحال در

 .دیگویم انیهذ کایجمهور آمر سیترامپ گفت که رئ یادعا نیبا رد ا کشنبهی

 کایآمر - العالم

گفت  کایجمهور آمر سیرئ« دونالد ترامپ»در واکنش به سخنان روز شنبه  کشنبهیروز  اینیرجیو التیا فرماندار« نورتام رالف»

 انجام تست کرونا را ندارد. یبرا ازیمورد ن زاتیتجه التیا نیکه ا

 کایسرتاسر آمردر  یترامپ گفته به انداره کاف دیشبکه که پرس نیدر پاسخ به سوال خبرنگار ا کردیمصاحبه م انانیکه با س یو

 «است. ییگو انیکلمات )توسط ترامپ( هذ نیمطرح کردن ا» تست کرونا وجود دارد، گفت:  زاتیتجه

 بجنگد. دیتست کرونا با زاتیو تجه یحفاظت فرد زاتیبه تجه یابیدست یهر روز برا یو التیافزود که ا نورتام

 «.میرا ندار یکاف یما ابزارها نه، ای دیکنی. باور مستیتست ساده ن کی نیا»اضافه کرد:  یو

در تالش هستند تا  ی. برخمیدار یمی( عظیتست )کرونا تیما ظرف»شد:  یخود مدع یکنفرانس خبر انیروز شنبه در جر ترامپ

 «کنند. یاسیموضوع تست گرفتن را س

 دیحاضر به پادشاه تول کشور در حال نیشده بود که ا یخود مدع یدر کنفرانس خبر زیبامداد امروز ن کایجمهور آمر سیرئ

 خبر داده بود. گرید یها به کشورهادستگاه نیارسال ا یبرا یشده و از آمادگ لیتبد یتنفس مصنوع یهادستگاه

 فارس

********* 

 

 بازگشت به دوران غارنشینی گردشگرانی که به خاطر کرونا در هند گیر کرده بودند 

 

 



510 
 

 دریافت لینک کوتاه01:42 20.04.2020

  :موضوع

 )1107 (ویروس کرونا در جهان 

در هندوستان، شش گردشگر که به خاطر توقف پروازها در هندوستان گیر افتاده بودند به خاطر بی پولی مدتی را در غار زندگی 

  .کردند

س خبری هندوستان تایمز ، گردشگرانی که در هند بدون پول گیر کرده بودند برای مدتی در به گزارش اسپوتنیک به نقل از آژان

  .غاری زندگی می کردند

پلیس ایالتی اوتاراکند شش گردشگر را پیدا کرد که قادر به بازگشت به وطن خود نبودند و مجبور به زندگی در یک غار شدند 

رس، آنها از هتلی خود بیرون آمدند. آنها پول نداشتند به همین دلیل تصمیم گرفتند در ما 24زیرا بودجه انها تمام شده بود. پس از 

 .غاری در نزدیکی رودخانه گنگ ساکن شوند. گردشگران غذا را در طبیعت پیدا می کردند و از رودخانه آب می گرفتند

نپال بودند، پس از مدتی انها به مرکز قرنطینه در بین گردشگران دو شهروند اوکراین و شهروندانی ترکیه ، آمریکا ، فرانسه و 

 .را نداشتند و تا باز شدن مرزها در این مرکز خواهند ماند کروناویروسمنتقل شدند. هیچ یک از آنها عالئم 

************ 

 

 شگاه ویروس شناسی ووهان زمایانتشار تصاویری از آ

© REUTERS / Bing Guan 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه21:00 19.04.2020

 

 

 .تصاویری از آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان چین در فضای مجازی منتشر شده است

چین مورد توجه مردم در فضای مجازی قرار گرفته  آزمایشگاه ویروس شناسی ووهانبه گزارش اسپوتنیک، انتشار تصاویری از 

 است.

 

 توسط روزنامه چاینا دیلی منتشر شده بودند. این تصاویر به همراه مطالبی درباره یک ۲۰۱۸این تصاویر پیش از این در سال 

هایی که در مخازن هستند مرکز علمی در ووهان منتشر شده بودند. در مقاله منتشر شده به همراه این تصاویر درباره ویروس

های آزمایشگاهی شود که کارمند آزمایشگاه در حال بازکردن درب فریزر حاوی لولهها نشان داده میصحبت شده است و در عکس

 است.

https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
https://ir.sputniknews.com/politics/202004206263352-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7-/
https://ir.sputniknews.com/politics/202004206263352-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7-/
https://ir.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/world/202004176251797-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://ir.sputniknews.com/world/202004176251797-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://twitter.com/waittwoweeks/status/1250806290542141442/photo/1
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وشتند كه كارمندان سفارت آمریكا در چین مدتها قبل از شیوع ویروس کرونا، مباحثی را مبنی بر های آمریکایی پیشتر نرسانه

های آمریکایی سفارت ایاالت متحده ایمنی و وجود اشکال امنیتی در آزمایشگاه ووهان مطرح کرده بودند. بنا به ادعای رسانه

 ده نامیده بود.مدیریت در آزمایشگاه موسسه ویروس شناسی ووهان را نگران کنن

 

را یک بیماری همه گیر جهانی اعالم کرد. براساس آخرین اطالعات  ویروس کرونامارس عفونت  ۱۱سازمان بهداشت جهانی در 

این سازمان، بیش از دو میلیون و سیصد هزار نفر در حال حاضر در جهان به این ویروس آلوده هستند، بیش از یکصد و شصت 

 اند.جان باختهو یک هزار نفر نیز 

 

********* 

 

 کند؟!  یم کیمساجد تحر هیترامپ چگونه هوادران خود را عل

  13:47 - 1399اردیبهشت  1دوشنبه  

 

تجمع و  تیمثل ممنوع یفوق العاده ا ریاز آن، تداب یناش یبه منظور مقابله با کرونا و مهار خسارت ها یاست که هر دولت یعیطب

ها، دانشگاه ها و عبادت گاه ریکه معموال محل تجمع گسترده مردم هستند نظ یر خانه و بستن اماکنشهروندان به ماندن د قیتشو

و آرامش جامعه  تیحمله به امن یمرگبار برا روسیو نیا وعیاز ش یبیدولت با اصرار عج کی نکهیاما ا شندیندیب رهیمدارس و غ

و  یعقالن ریغ ب،یعج یا دهیفرهنگ تنفر و خشونت بپردازد، پد جیروکرده و به ت یآنهم با لحن نژادپرستانه آشکار بهره بردار

 است.  یعیطب ریغ

 

 یدر گوش - العالم

بود؛ دونالد ترامپ،  یو ناعاقالنه ا یعیطب ریغ دهیپد نیشاهد چن – زدیجهان را برانگ یواکنش افکار عموم نکهیبدون ا – کایآمر

 یشود!! رفتار ناعادالنه ا یمثل مسلمانان رفتار نم انیحیبا مس کا،یدر آمرگفت که  یو علن حیصر یلیکشور خ نیجمهور ا سیرئ

 شود.!! یبا مساجد نم یرفتار نیکه چن یقرار گرفته اند در حال بیتحت تعق ساهایکرونا، کل وعیل شیشود؛ به دل یم انیحیبا مس

 کیاظهارات نژادپرستانه و تحر یط -ار شد برگز دیدر کاخ سف لیآور 18که شنبه گذشته  -خود  یدر کنفرانس مطبوعات ترامپ

محافظه کار درباره ضرورت برخورد با مسلمانان در ماه رمضان،  لگریتحل کی تییدرباره بازنشر تو یدر پاسخ به سئوال یزیآم

https://ir.sputniknews.com/opinion/202004176251919-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF--/
https://ir.sputniknews.com/opinion/202004176251919-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF--/
https://twitter.com/OzraeliAvi/status/1245304767057817605/photo/1
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ام.  دهید کشور نیدر ا یادیز یها ضیشود. من تفاوت ها و تبع یچه م مینیبب دیوجود دارد. با ییگفت: "به اعتقاد من تفاوت ها

 یکشور برخوردها نیمداران ا استیرسد که س یبه مساجد ندارد. به نظر م یکار یکس یدر حال رندیگ یقرار م بیتحت تعق ساهایکل

 مختلف دارند." انیاد روانیبا پ یمتفاوت

پاک به  دیدر ع انیحیکه با مس یتیبا مسلمانان هم )در ماه مبارک رمضان( با همان قاطع ایشده است که آ حیتصر تییتو نیا در

 صورت خواهد گرفت. یبرخورد شد، برخورد یاجتماع ینکردن فاصله گذار تیرعا لیدل

عزل او در  یکه پس از اقدامات صورت گرفته برا –و نژادپرست او  یهواداران افراط حیو صر یعلن کیاظهارات، تحر نیا ایآ

 یاسیس یگرفتن کنترل اوضاع از رقبا یبرا یتالش زیآم کیت تحراظهارا نیا ایآ ست؟ین –ظاهر شده اند  کایآمر استیصحنه س

 " به مسلمانان و مساجد حمله کند.انیحیمس یبار به بهانه "عدالت برا نیتا ا ست؟ینکردند !!" ن تیحما انیحی"که از مس

موضوع،  نیاره ادرب یجوامع غرب تیو خشونت است، به رغم حساس ینژادپرستانه ترامپ که دعوت به نفرت پراکن اظهارات

 کی م؛یدار ادیرا به  لندیوزیچرچ ن ستیدر کرا یکشور به دنبال نداشت. همه ما فاجعه مسجدها نیدر داخل و خارج ا یواکنش چیه

نمازگزار را به قتل رساند. او  50دو مسجد حمله کرده و  نیبه ا 2019مارس  15در  تتاران نتونیبه نام بر ینژادپرست افراط

افکار  ریکرده بود که تحت تأث دیهولناک نوشته و تأک تیجنا نیافکار و علل ارتکاب ا حیهم در تشر یصفحه ا 70نامه  کی یحت

خود دانسته است و  یو الگو شوایترامپ را پ نامه، نیدر ا ی. وکاستیجمهور آمر سیو گفتمان نژادپرستانه دونالد ترامپ، رئ

 ندانست. یستیرا محکوم نکرد و آن را ترور یاقدام و ت،یجنا نیره اکه ترامپ هم در اظهارات خود دربا نجاستیجالب ا

 یآن را عقب مانده ذهن ندهیجنون و گو یرا نوع یبه تنفر و خشونت وسط و کیاظهارات نژادپرستانه ترامپ و تحر یبرخ دیشا

و جوامع  کایو ماجراجو در جامعه آمر وانهیانسان د یبدانند که شمار قابل توجه دیها با نیندارند، اما هم یتیاهم شیبدانند که حرفها

 نتویاز آنها بر یکیدانند که  یو الهام بخش خود م شوایو پ لسوفیباشند و ترامپ را ف دینژاد سف یبرترهستند که معتقد به  یغرب

 نهیاض به قرنطدر اعتر کایآمر یها التیا یگذرا به شمار هوادارن ترامپ که در برخ یبود. نگاه یلندیوزین ستیتارانت، ترور

مکرر ترامپ  یدهایتهد نیشدند؛ همچن نهیاز ترامپ خواستار رفع قرنط لیجلو ضمن ت ختند،یها ر ابانیکرونا، به خ وعیاز ش یناش

از ورود  یریطرح او در جلوگ زیو ن نیاوکرا ییرسوا یدر ماجرا یدر صورت عزل و یبه صحنه جنگ داخل کایآمر لیبه تبد

 نیاز آن دارند که ا تیهمه و همه حکا کا،ینژادپرست در داخل و خارج آمر یاو از گروه ها تیاعالم حماو  کایمسلمانان به آمر

مسلح او صورت  انیمهار ترامپ و شبه نظام یبه موقع برا یاست که اگر اقدام یو تباه یکیکشور در آستانه ورود به عصر تار

 اتفاق حتما خواهد افتاد. نیا رد،ینگ

 السائح منیب

********** 

 

 درقبال کرونا  نیچ تیدرخصوص عدم شفاف ایاسترال یواکنش پکن به ادعا

  14:06 - 1399اردیبهشت  1دوشنبه  

 

 ایدولت استرال یکرونا که از سو روسیو وعیپکن درخصوص ش تیعدم شفاف یگفت ادعا نیوزارت امور خارجه چ یسخنگو

 است.  اساسیمطرح شده کامالً ب

 

 ایآس - العالم

کنگ در امور هنگ یغرب یدخالت کشورها ا،یدولت استرال ریاخ یکردن ادعاها فیتوص اساسیروز دوشنبه ضمن ب نیچ دولت

 را محکوم کرد.

 ایامور خارجه استرال ریگفت، اظهارات وز نیوزارت امور خارجه چ یسخنگو« گنگ شوانگ» ،«ترزیرو» ینوشته خبرگزار به

 هستند. اساسیکرونا کامالً ب روسیو وعیشپکن درباره  تیسوال بردن شفاف ریو ز

بهداشت  یمستقل از سازمان جهان قاتیتحق لیدرخصوص تشک ایامور خارجه استرال ریوز شنهادیدرخصوص پ نیهمچن شوانگ

 کرد. یکرونا و نحوه انتشار آن ابراز نگران روسیو یخاستگاه اصل افتنیمنظور به
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دولت و ملت  تیبهداشت، بر حما یسازمان جهان سیبا رئ ی( در تماس تلفننبهکشیروز گذشته ) نیخارجه چ ریوز «یی وانگ»

 کرد. دیسازمان تأک نیکشور از ا نیا

 زانیم» نهیدر زم ییهایدارد، نگران نیکه به چ یگفته بود، با وجود اعتماد کشنبهیروز  ایامور خارجه استرال ریوز «نیپِ  سیمر»

 وجود دارد.« شد هیقض ریدرگ پردهیب یشکلبتوان به  کهنیاز ا نانیو اطم تیشفاف

 تیحائز اهم یکار نیمستقل دارند و معتقدم که چن ینیبه بازب ازیهستند که ن یکرونا مسائل روسیو رامونیمسائل پ»افزود:  یو

 «.کامالً بر آن اصرار دارد ایاست. در واقع استرال

در امور  کایو آمر سیانگل رینظ یغرب یش، مداخله کشورهادر ادامه سخنان نیوزارت امور خارجه چ ینوشت، سخنگو ترزیرو

 را محکوم کرد. نیچ یداخل

 مسئله احترام بگذارند. نیخواست به ا یغرب یو از کشورها شودیقانون اداره م تیکنگ بر اساس حاکمگفت جامعه هنگ شوانگ

 یکه به طور علن ییکایآمر استمدارانیاز س شنبهکیروز  زیکنگ نهنگ ژهیو یدر منطقه ادار نیوزارت خارجه چ یایساریکم دفتر

 کنگ را تبرئه کنند، انتقاد کرد.در هنگ نیتالش کردند آشوبگران ضد چ

 فارس

*********** 

 

  ست؟یک دیجد سیخواهد کرد/ رئ جادیا ینیکرونا نظم نو ایآ

  08:47 - 1399اردیبهشت  1دوشنبه  

 

 یاز آنها به عنوان سالح یرا فاش کرد که استکبار جهان یبرداشت و مسائل یاریسب قیکرونا در جهان، پرده از حقا روسیو وعیش

 کرد.  یخود استفاده م یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد یها استیس هیتوج یبرا

 نظرکده  - العالم

خواهد بود و  ینیادیو بن قیعم راتییکرونا، جهان، دستخوش تغ روسیکنند که پس از شکست و یم ینیب شیپ یالملل نیب ناظران

فرو خواهد  روسیو نیدر مقابل ا گریکدیاز  تیعدم حما لیبه دل کایو آمر ییاروپا یکشورها نیاز ائتالف ها و اتحادها ب یاریبس

بحران که اکنون  نیکنند که ا یم دیمفهوم "دولت رفاه" را به شدت متزلزل خواهد کرد. آنها تأک رونا. ناظران معتقدند بحران کدیپاش

عضو  یاروپا شده و روابط کشورها هیدر داخل اتحاد یدیجد یائتالف ها یریشده است، باعث شکل گ ایو اسپان ایتالیا ریبانگیگر

 را دگرگون خواهد کرد. هیاتحاد نیا

 نیا کنند که یم دیبود. آنها تأک میدر جهان خواه یاریبس راتییبحران کرونا، شاهد تغ انیامور فرانسه معتقدند که با پا کارشناسان

 نیخواهد گذاشت چرا که جوامع گذشته به اندازه جامعه ب یگذشته بر جا یها یدمیاپ گریتر از د قیبه مراتب عم یریبحران، تأث

 نبودند. طامروز در ارتبا یالملل

 یبر جا کینزد ندهیدر جهان در آ یاسیو س یاجتماع ،یدر سطوح اقتصاد یقیو عم نیادیبن راتییکرونا تغ ندیافزا یم کارشناسان

دولت ترامپ و منتقدان آنها اعم از  نیب یجار یاسیس یها یریآنها درگ کاست؛یآمر یاز آنها سقوط امپراطور یکیگذارد که  یم

 دانند. یسقوط م نیخواهان و دموکرات ها را عامل ا یجمهور

 نیکشورها به ا یاریاره شود و نگاه بستوسط سازمان ملل اد دیکرده اند که جهان با دیبه نوبه خود تأک زیپارلمان تونس ن یاعضا

 کند. رییتغ دیآن با یسازمان و قطعنامه ها

 یتوجه یکرونا و ب وعیش هیدر سا ریفق یکشورها یها یبخشش بده یکل سازمان ملل برا ریدب ریبا اشاره به دعوت اخ آنها

 نیدهد. ا ینم تیسازمان اهم نیا یعنامه هاو قط نیبه قوان یکشور چیدعوت، خاطرنشان کرده اند که امروزه ه نیکشورها به ا

 خواهند شد. یسازمان، دچار فروپاش نیوابسته به ا یهمه نهادها تیوضع نیکرده اند که با ادامه ا حیکارشناسان تصر

************** 
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 رییس جمهور چک: توطئه منشاء کروناویروس جدید خنده دار و تاسف آور است

GMT+08:00 || 2020-04-20 

13:00:52        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

جمهوری چک در مصاحبه با رسانه محلی، توطئه  آوریل( به وقت محلی، میلوش ِزمان، رییس 19فروردین ) 31روز یک شنبه 

درباره منشاء کروناویروس و همچنین ادعایی مبنی بر درخواست جبران خسارت از چین را محکوم کرد و آن را غیرقابل پذیرش 

  .خواند

جبران خسارت  ابتدا از چین آغاز شده از آن کشور درخواست 19-رییس جمهوری چک بیان کرد: اگر به علت آن که شیوع کووید

کنیم، پس باید از انگلستان هم که بیماری جنون گاوی از آن جا به خارج گسترش یافت نیز درخواست جبران خسارت کنیم؛ منبع 

ویروس ابوال در آفریقا است، باید از کشورهای آفریقایی نیز چنین درخواستی داشته باشیم. بدین ترتیب توطئه درباره منشاء 

  .نده دار و تاسف آور استکروناویروس بسیار خ

*********** 

 

 هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به انتشار ویروس اطالعاتی

GMT+08:00 || 2020-04-20 

13:10:05        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

سازمان بهداشت جهانی چندی پیش هشدار داد: در هنگام پیشگیری و مهار کروناویروس باید از سرایت "ویروس اطالعاتی" 

  .دجلوگیری کرد، اطالعات کالنی که تشخیص واقعیت آن سخت است، سبب افزایش مشکالت برای حل مسایل می شو
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اطالع درباره کرونا از ماه ژانویه تا مارس را بررسی کرده و بر دروغ و یا وجود  225پژوهشگاه رویترز اکسفورد انگلیس 

درصد این اطالعات در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است. اطالعات غیر  88موضوع نادرست در آن تایید کرد. 

د که بیشتر آن ها "اطالعات انحرافی" است، در این شکل، اطالعات واقعی انحراف شده و واقعی می تواند به چند نوع تقسیم شو

به نحوی اصالح شده است؛ از جمله این نوع اطالعات می توان به مصون ماندن از ویروس کرونا از طریق حرارت باالی آب یا 

  .دمای حمام و یا به خوردن سیر اشاره کرد

دقیقه  5اشاره کرد این است که نارندرا مودی نخست وزیر هند در ماه مارس مردم را به کف زدن  نمونه دیگر که می توان به آن

برای تشویق و حمایت از پرسنل پزشکی دعوت کرد. این خبر به سرعت در شبکه اجتماعی پخش و ادعا شد که با کف زدن 

  .کروناویروس جدید از بین می رود

ضوعات غیر واقعی همواره مخاطبان را جذب می کند. چرا که شایعه سازان همواره از تحلیلگران رسانه ای اعالم کردند: مو

  .موضوعات مورد توجه مردم مطلع بوده و به نحوی از آن استفاده می کنند

مارس، یک پزشک آمریکایی به نام توماس کوان مدعی شد که عدم شیوع کرونا در قاره آمریکا در آن زمان، به خاطر نبود  12

است و بدین سبب، نسل پنج مخابراتی به احتمال علت شیوع کرونا است. در پی آن، این سخنان بی پایه  (5G) پنج مخابراتینسل 

  .و اساس در شبکه اینترنت پخش شد اما در حقیقت، این یک شایعه بد و مضحک بیش نیست

  .برخی مهندسان مخابراتی مورد حمله قرار گرفتنددکل مخابراتی در انگلیس عمدا تخریب شد و حتی  33براثر این شایعه، دستکم 

افزون بر این، برخی افراد در زمان شیوع کرونا به تخلفاتی پرداخته اند. طوری که آن ها با استفاده از نام سازمان بین دول، ایمیل 

  .دزدیده می شود هایی درباره "پیشگیری از کرونا" ارسال کردند که اگر لینک ایمیل باز شود، اطالعات شخصی افراد

 .آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل چندی پیش تاکید کرد، اطالعات اشتباه سم است و خطر جانی برای مردم دارد

*********** 

 

 دوستی چین و آفریقا محکم تر از سنگ است

GMT+08:00 || 2020-04-20 

11:15:50        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   یه کنیدتوص

 قلم

میالدی هنگامی که سه کشور آفریقای غربی با شیوع بیماری ابوال مواجه شدند، چین زودتر از کشورهای دیگر  2014در سال 

کشور آفریقایی گزارش شده و چین بار دیگر  52در  19-ی را در این سه کشور آغاز کرد. اکنون شیوع کوویدعملیات امدادرسان

با اعزام تیم هایی از متخصصان پزشکی به بورکینا فاسو و اتیوپی به آنان در مقابله با کروناویروس کمک می کند. دوستی چین و 

همانطور که موسی فکی محمود رئیس کمیسیون اتحادیه کشورهای آفریقایی  آفریقا فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است.

  .رزم یکدیگرند و سرنوشت هر دو به یکدیگر گره خورده استگفت، آفریقا و چین دوست و هم
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دادند.  کرد رهبران و مردم آفریقا فریادهای " چین قوی باش! و ووهان قوی باش!" سرهنگامی که چین با کروناویروس مقابله می

  .های نقدی خود را در اختیار چین قرار دادانجمن دوستی کومور با وجود همه مشکالت پیش روی خود کمک

طی این روزها، یک گروه از متخصصان پزشکی چین که به تازگی وارد بورکینا فاسو شدند کار خود را آغاز کردند. متخصصان 

یسیون مقابله با کرونای بورکینا فاسو با آنان درباره نظارت بر بیماری، انتشار چینی با برگزاری نشستی با تیم های کارشناسان کم

  .اطالعات، نمونه برداری، کنترل بر ابتالیان به ویروس و درمان تبادل نظر کردند

با پزشکان روز شنبه، متخصصان چینی از بزرگترین بیمارستان درمان بیماران مبتال به کرونا بازدید کردند و با برگزاری نشست 

  .تجربیات خود در درمان بیماران را با آنان به اشتراک گذاشتند

 

های کمکی دولت چین و صندوق جک ما نیز وارد کشورهای به غیر اعزام تیم متخصصان پزشکی چین، طی این روزها، محموله

  .آفریقایی شد که مورد تقدیر این کشورها نیز قرار گرفته است

ی دولت چین به ساحل عاج وارد شهر ابیجان پایتخت اقتصادی این کشور شد. همین روز، مراسم تحویل روز جمعه، محموله کمک

لوازم محافظتی برای مقابله با کروناویروس که توسط سفارت چین در آفریقای مرکزی به سه دهکده دوستی چین و آفریقا مرکزی 

  .اهدا شده، در مجلس این کشور برگزار شد

 

رئیس مجلس آفریقای مرکزی گفت، از زمان مشاهده موارد ابتال به کروناویروس جدید در کشور، مردم چین که  لورن نگون بابا

اند و این نشانگر دوستی صمیمانه مردم دو کشور با ما روابط برادرانه دارند تعداد زیادی محموله کمکی را در اختیار ما قرار داده

مردم آفریقای مرکزی مایل هستند فعاالنه با استفاده از تجربیات چین در مقابله با  است. اعضای مجلس خلق به عنوان نمایندگان

  .اندکروناویروس، مردم آفریقای مرکزی را به مقابله مشترک با این ویروس امیدوار کرده

قدام ضروری به های چین به عنوان یک کشور بزرگ و نیز یک احمایت از آفریقا برای غلبه بر کروناویروس از جمله مسئولیت

  .عنوان دوست آفریقا است
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 .دوستی چین و آفریقا محکمتر از سنگ است و هیچ نیرویی نمی تواند مانع توسعه روابط دوستانه بین چین و آفریقا شود

********* 

 

 وزارت خارجه چین: حمایت از فتنه گران هنگ کنگ را متوقف کنید

GMT+08:00 || 2020-04-20 

19:53:57        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

ه سخنان مقامات آمریکا، استرالیا آوریل با اشاره ب 20اردیبهشت/ ثور،  1گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه 

و انگلستان درباره دستگیری به اصطالح شخصیتهای دمکراسی خواه مانند لی جی یینگ توسط پلیس هنگ کنگ در نشست 

مطبوعاتی در پکن گفت که هنگ کنگ جامعه ای قانونمدار است، هیچ کس نمی تواند قانون را نادیده بگیرد و انجام وظیفه پلیس 

  .اجرای قانون نباید مورد تحریف و سیاهنمایی قرار گیرد هنگ کنگ در

فرد متهم به سازماندهی و شرکت در تجمعات بدون مجوز از جمله لی جی یینگ و لی جو مینگ  14پلیس هنگ کنگ چندی پیش 

ر بیانیه هایی در را بازداشت کرد. وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه استرالیا و سخنگوی وزارت خارجه انگلستان د

واکنش به این رویداد گفتند که بازداشت دمکراسی خواهان در هنگ کنگ موجب نگرانیست و حق تظاهرات مسالمت آمیز تحت 

و قانون اساسی هنگ کنگ قرار دارد. گنگ شوانگ در این نشست مطبوعاتی به « بیانیه مشترک چین و انگلستان»حفاظت 

  :پرسشها در این باره پاسخ می داد

برخی سیاستمداران غربی به صورتی غیرمسؤوالنه درباره اقدام قانونی پلیس هنگ کنگ به بازداشت این افراد سخن گفته و »

ضمن نکوهش آن، حتی از پلیس هنگ کنگ خواسته اند بازداشت آنها را لغو کند. این دخالتی جسارت آمیز در امور هنگ کنگ 

هنگ کنگ است. من بار دیگر تاکید می کنم که هنگ کنگ منطقه ویژه اداری چین چین و نقض جدی استقالل حقوقی و قضایی 

است و امور هنگ کنگ اصال امور داخلی چین محسوب می شود و ما به خارجیها اجازه دخالت در آن نمی دهیم. ما از همه طرفها 

و دخالت در امور داخلی چین را متوقف می خواهیم ضمن احترام به استقالل حقوقی و قضایی هنگ کنگ، حمایت از فتنه گران 

 «.کنند

********** 

 

 در آزمایشگاه را رد کرد 2019وزارت خارجه چین ادعای آمریکا مبنی بر تولید کروناویروس 

GMT+08:00 || 2020-04-20 

19:34:33        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

آوریل در واکنش به ادعای مکرر مقامات آمریکا  20اردیبهشت/ ثور،  1گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه 

ویروس شناسی وو هان تاکید کرد: منشاء کروناویروس یک مساله  در آزمایشگاه 2019درباره به اصطالح تولید کروناویروس 

علمی است و نباید سیاسی شود. ادعای آمریکا بی اساس و غیر منطقی است. چین از شخصیتهای آمریکایی درخواست می کند که 

  .به حقیقت، علم و افکار عمومی جهانی احترام بگذارند

ن جهانی بهداشت و دانشمندان و شخصیتهای حرفه ای زمینه بهداشت عمومی این سخنگو در نشست خبری هفتگی گفت: سازما

در آزمایشگاه در دست نیست. وی  2019اکثر کشورها از جمله آمریکا بر آنند که هیچ شاهدی برای اثبات تولید کروناویروس 

  .ی اساس آمریکا را رد کردهمچنین گفت که مسؤول پژوهشگاه ویروس شهر وو هان در گفتگو با خبرنگاران نیز ادعاهای ب

وی افزود: مسؤول آزمایشگاه تاکید کرده است که پژوهشگاه ویروس وو هان نظام مدیریتی جدی دارد و ادعای آمریکا بی اساس 

و غیر منطقی است و کامال بر پایه حدس و گمان است. هیچ کدام از کارمندان آزمایشگاه ویروس شناسی وو هان به کروناویروس 

تال نشده و همه به فعالیتهای علمی خود ادامه می دهند. ادعاهای غیر مسؤوالنه معدودی از آمریکاییها مانع تراشی در مب 2019

  .مسیر فعالیتهای علمی است و به همکاری میان دانشمندان چین و آمریکا آسیب می زند
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بی اساس می کنند، باید متوجه بشوند که دشمن آنها  این سخنگو در ضمن تاکید کرد: افرادی آمریکایی که اقدام به انتشار ادعاهای

ویروس است نه چین. مهمترین کار کنونی آنها پیشگیری و مهار شیوع ویروس و تقویت همکاری بین المللی در این زمینه است 

 نه حمله و سیاهنمایی چین و شانه خالی کردن از مسؤولیت 

یاست تجارت و صنایع تولید کاخ سفید چندی پیش در گفتگو با خبرنگاران براساس گزارشهای دیگر، پیتر ناوارو رییس دفتر س

ادعا کرد که چین پشت سپر سازمان جهانی بهداشت درباره ویروس پنهانکاری کرده و با ذخیره لوازم و تجهیزات محافظ شخصی 

  :به دنبال سودجوییست. سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره گفت

س جدید، چین همواره با برخورد باز، شفاف و مسؤوالنه به موقع اطالعات درباره ویروس را به اطالع پس از شیوع کروناویرو

سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی از جمله آمریکا رسانده و فعاالنه به همکاری جهانی می پردازد و در حد توان از کشورهای 

شکار است. فقط با آوردن یک نمونه مایحتاج کمکی چین به آمریکا، دروغ دیگر پشتیبانی و به آنها کمک می کند. این واقعیتی آ

 258میلیون ماسک،  864میلیارد و  1آوریل، چین  17مارس تا  1ناوارو رسوا می شود. بر اساس آمار ناکامل گمرک چین، از 

دستگاه تنفس  156ینک محافظ، هزار ع 130میلیون و  3هزار لباس محافظ،  190میلیون و  29میلیون دستکش پزشکی و غیره، 

  .دستگاه تنفس غیراجباری برای آمریکا فراهم کرده است 4254اجباری و 

*********** 

 

 فروش نفت به قیمت دو دالر در آمریکا

 اقتصادی

 دریافت لینک کوتاه14:18 20.04.2020

 

 .منع واردات نفت از عربستان سعودی هستندنفتگران تگزاس خواهان 

دالر در ازای هر بشکه افت کرد که  15تگزاس زیر  WTI، قیمت ماه مه نفت نوع «بلومبرگ»به گزارش اسپوتنیک به نقل از 

در دالر  2کمترین قیمت از اواخر سده گذشته است. تعدادی از شرکت های تگزاس تصمیم گرفتند در این شرایط نفت را به قیمت 

 ازای هر بشکه بفروشند.

کارشناسان بعید نمی دانند که اگر این وضع تغییر نکند، تولیدکنندگان مجبور خواهند شد حتی مبلغی به مشتریان خود بپردازند تا 

درصد کاهش نشان داده است و در  5تگزاس با هزینه تحویل در ماه ژوئن  WTIنفت انبار شده را ببرند. قیمت نفت نوع   آنها

 دهم دالر است. 3و  27  دهم دالر در ازای هر بشکه معامله می شود. قیمت نفت نوع برنت 6و  23ح سط

و از جمله آمریکا نیر دست به کاهش تولید نفت بزنند تا در مجموع  اوپک پالسانتظار می رود که کشورهای خارج از توافق 

منع واردات نفت از عربستان سعودی هستند. از اوایل بحران،   تگزاس خواهانمیلیون بشکه برسد. نفتگران  15-20تولید به سطح 

 برابر کرده است که باعث بیرون راندن شرکت های محلی از بازار شده است. 4عربستان میزان صادرات نفت خود به آمریکا را 

*********** 

 

 ساز ایرانی برای بیماران کروناییهای اکسیژندستگاه

 ایران

 دریافت لینک کوتاه14:46 20.04.2020

  :موضوع

 )585 (ویروس کرونا در ایران 
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https://ir.sputniknews.com/iran/202004206266728-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/#comments
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 .اندهای دانش بنیان به منظور استفاده بیماران مبتال به ویروس کرونا، تولید شدهتجهیزات پزشکی یکی از شرکت

گفت که تجهیزات پزشکی  های دانش بنیان نژاد، مدیر عامل یکی از شرکت، پیمان بخشنده«ایسنا»به گزارش اسپوتنیک به نقل از 

 اند.ده بیماران مبتال به ویروس کرونا تولید شدهدر این شرکت به منظور استفا

های اکسیژن ساز و های دانش بنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی دستگاهیکی از شرکت

 کنترل فشار داخل ریه را برای پایش وضعیت بیماران مبتال به ویروس کرونا به بازار عرضه کرد.

کنیم که برای بیماران کرونایی بسیار حیاتی است به همین خاطر ما سه محصول در حال حاضر تولید می»گفت: وی در ادامه 

از « سازاکسیژن»ایم تا بتوانیم بخشی از نیاز کشور به این محصوالت را تامین کنیم. دستگاه های کاری خود را افزایش دادهشیفت

کند و در واقع جایگزین کپسول اکسیژن است. همچنین این بیمار را تامین می جمله این محصوالت است که اکسیژن مورد نیاز

 دهد.دستگاه اکسیژن الزم را از هوا استخراج کرده و پس از غربال به بیمار تحویل می

است  BIPAPاست. دومین محصول ما دستگاه ساز تولید و به بازار عرضه شده دستگاه اکسیژن ۴۰۰پس از شیوع کرونا در حدود 

دهد. ما با استفاده می« بازدم»و « دم»کند. این دستگاه دو سطح فشاری دارد که به بیمار اجازه که فشار داخل ریه را کنترل می

دستگاه از این نوع  ۲۵۰ایم ظرفیت تولید این دستگاه را افزایش دهیم و تا کنون از تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته

 ایم.ویل دادهرا تولید کرده و تح

اکنون این دستگاه در مرحله اخذ است که هم  AVAPSسومین دستگاه تولید شده در رابطه با مقابله با ویروس کرونا، دستگاه 

کند. زیرساخت استاندارد و مجوزهای الزم قرار دارد. این دستگاه در کنار کنترل فشار، حجم هوای داخل ریه بیمار را هم کنترل می

عدد از این دستگاه و تحویل آن به وزارت بهداشت،  ۵۰۰ها تولید هزار و ریزیآماده است و بر اساس برنامه AVAPSه تولید دستگا

 ایم.درمان و آموزش پزشکی را در در دستور کار قرار داده

و  BIPAPه دستگاه و همچنین تهیه مواد اولی AVAPSمیلیارد تومان تسهیالت برای تامین مواد اولیه جهت ساخت دستگاه  ۴مبلغ 

 «.برای ظرفیت افزایش این دستگاه دریافت کردیم که پس از تولید این دستگاه ها تحویل وزارت بهداشت شدند

یاب در شناسایی و کشف ویروس کرونا بین بود که دقت سامانه ویروس پیشتر رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران ایران گفته 

ن و پزشکان قرار گرفته است و بیش از ده روز در دست کم ده بیمارستان درگیر بیماران درصد مورد اذعان متخصصا ۸۰تا  ۷۰

های فنی این سامانۀ تشخیصی غربالگر با حضور اصحاب کرونایی کشور آزمایش شده است و به زودی فرآیند تولید و قابلیت

 رسانه توسط متخصصین مرجع تشریح خواهد شد.

اند که قادر است ویروس کرونا را تا شعاع صد متری دستگاهی اختراع کرده« نشمندان بسیجیدا»سپاه پاسداران مدعی است که 

های اجتماعی بدل شد واکنش سپاه پاسداران را برانگیخته شناسایی و نابود کند. این ادعا که به سرعت به موضوع طنز در شبکه

وه بر حیرت و عصابنیت دشمنان و بدخواهان داخلی و طبیعی است که این اختراع عال» که از زبان سخنگوی خود گفته است:

 «.ای را برانگیزدخارجی، شبهات و تردیدافکنی های نااگاهانه

********** 
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 افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا

 

 آمریکا

 دریافت لینک کوتاه10:10 20.04.2020

  :وعموض

 )1113 (ویروس کرونا در جهان 

 .هزار نفر رسید 750براساس اعالم دانشگاه جانز هاپکینز، تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا به بیش از 

انشگاه جانز هاپکینز آمریکا اعالم کرد که شمار موارد تایید شده ویروس به گزارش اسپوتنیک، مرکز منابع ویروس کرونا در د

 نفر رسیده است. 400هزار و  40هزار تن گذشت و شمار قربانیان نیز به بیش از  755کرونا در این کشور متحده از 

در شهر بالتیمور ایالت مریلند اعالم های تحقیقاتی ایاالت متحده ترین و معتبرترین دانشگاهدانشگاه جانز هاپکینز، یکی از قدیمی

تن شده است که  533هزار و  ۷۵۵به وقت گرینویچ روز یکشنبه موارد ابتال به کروناویروس در آمریکا  21:30کرد، تا ساعت 

 شود.می 19-مورد فوتی ناشی از کووید 461هزار و  40این شامل 

ساعت گذشته  24تن شده است. در همین حال ظرف  451ار و هز 14براساس این گزارش، شمار قربانیان در نیویورک سیتی 

 اند.تن جان باخته 2000حدود 

تن تاکنون جان  59هزار و  165تن رسیده است و  910هزار و  406میلیون و  2تعداد مبتالیان به ویرس کرونا در جهان به 

 تن گزارش شده است. 23هزار و  617اند. همچنین شمار بهبودیافتگان باخته

********** 

 

 دالر سقوط کرد ۱۴تداوم سقوط آزاد بهای نفت خام، بهای نفت سبک آمریکا به محدوده 

 13:27 - 20/04/2020روزآمد شده در  :13:27 - 20/04/2020منتشر شده در  :

 صدای فرانسه فارسی

*********** 

 

 کننده استدر روسیه نگران اند؛ روند تصاعدی اپیدمیهزار نفر جان باخته ۱۶۰کرونا در جهان: بیش از 

 21:17 - 19/04/2020روزآمد شده در  :21:17 - 19/04/2020منتشر شده در  :

 

  شود ای از افزایش شدید اپیدمی کرونا گزارش میکنندهدر روسیه آمارهای نگران

 شاهرخ بهزادی   :متن توسط

هزار نفر در جهان به ۳۳۲میلیون و  ۲آوریل، بیش از  ۱۹فروردین/  ۳۱بر اساس آخرین آمار جهانی تا نیم روز یکشنبه 

نفر بر اثر  ۷۶۷هزار و ۱۶۰اند که نیمی از آن در اروپا بوده است. همچنین تا امروز مبتال شده( ۱۹-ویروس کرونا )کووید

ای از افزایش شدید اپیدمی کرونا گزارش شده است. کنندهاند. در روسیه آمارهای نگرانبیماری کرونا جان خود را ازدست داده

  .به نحو شدیدی افزایش یافته است در این کشورشمار مبتالبان و قربانیان کرونا 

 تبلیغ بازرگانی

 .اند با این بیماری مبارزه کنندنفر بهبود یافته و توانسته ۲۲۰هزار و ۵۹۷ا در جهان، تاکنون از مجموع تعداد مبتالیان کرون

https://ir.sputniknews.com/us/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
http://www.rfi.fr/fa/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.rfi.fr/fa/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C


521 
 

هزار ۷۳۸ساعت گذشته، به مجموع  ۲۴مبتال در  ۸۹۲هزار و  ۲۸کشور آمریکا با بیشترین تعداد مبتالیان در جهان، با افزایش 

 .اندال در این کشور جان خود را ازدست دادهآمریکایی مبت ۳۹۰۰۰مبتال رسیده است؛ تاکنون بیش از  ۹۱۳و 

در همین حال فشارهای جهانی بر پکن افزایش یافته است. پکن عمدتاً توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده و همچنین 

به تردیدها درباره  ، گیر در ووهان وجود دارداسترالیا متهم به عدم شفافیت شده است. ابهاماتی که در باره منشاء این بیماری همه

 .زندنفش چین در باره گسترش کرونا دامن می

 کننده مبتالیان و قربانیان کروناروسیه : افزایش نگران

هزار نفر مورد ابتال ۶با بیش از   ساعت گذشته در روسیه، ۲۴آوریل، شمار مبتالیان کرونا در  ۱۹بر اساس گزارش روز یکشنبه 

برابر شده است و امروز به  ۳هفته، شمار مبتالیان در این کشور کرده است. فقط ظرف مدت یک کننده ای را ثبترکورد نگران

 ۲توان برآورد کرد که شمار مبتالیان در عرض نفر رسیده است. اگر این روند تصاعدی ادامه داشته باشد، می ۸۵۳ هزار و۴۲

 .هزار نفر افزایش یاید۳۵۰هفته آینده به محدوده 

 ۳۶۱برابر شده و به  ۷نفر گزارش شده بود، با یک جهش ناگهانی  ۴۸کرونا در روسیه که در یک هفته پیش فقط شمار قربانیان 

القوه این اپیدمی خطرناک را نشان نفر افزایش یافت. وضعیت روسیه و توسعه بسیار شدید گسترش کرونا، مختصات رشد مجهول

 .تواند دربر داشته باشدباری میتصمیمی برای مقابله با کرونا، چه نتایج فاجعههفته بی ۳تا  ۲دهد که فقط دهد و این درس را میمی

بیش از نیمی از مبتالیان روسیه، در پایتخت این کشور در مسکو متمرکز شده است. موازین قرنطینه و تدابیر مهار آمدو شد در 

ق ترک خانه خود را ندارند، مگر برای خرید غذا یا مارس به مرحله اجرا گذاشته شده است. شهروندان ح ۳۰از تاریخ  این شهر 

 .ها برای هواخوری روزانههای پزشکی، و یا بیرون بردن سگدارو، فوریت

آوریل، طبق حکمی که در وب سایت کرملین منتشر شده، به دولت این  ۱۸ والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز شنبه

مدت از تعداد شهروندانی  بینی كوتاهدولت "باید پیش»در مورد شیوع کرونا را ارائه دهد:  های روزانهبینیکشور دستور داد تا پیش

 .های خود را اعالم كندبه بیماری کرونا مبتال شده اند" تهیه كند و روزانه تخمین  كه

 نفر جان باختند؛ کمترین شمار قربانیان از یکماه گذشته ۴۱۰ : اسپانیا

مورد بوده  ۴۱۰  ساعت گذشته، ۲۴آوریل اعالم كرد كه شمار قربانیان کرونا در مدت  ۱۹ یكشنبه وزارت بهداشت اسپانیا روز

آوریل،  ۲است. این آمار نشانگر افزایش كمی روزانه مرگ و میرها در این کشور از یكماه پیش است. در اوج اپیدمی کرونا، روز 

 .اندنفر بر اثر کرونا جان باخته ۴۵۳هزار و ۲۰تا امروز نفر گزارش شده است. در اسپانیا  ۹۵۰شمار قربانیان کرونا 

خواهد که مدت پارلمان این کشور می آوریل اعالم کرد که از  ۱۸ در همین حال پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، روز شنبه

 .ماه مه آینده تمدید کند ۹قرنطینه را تا روز 

 ستبریتانیا : بوریس جانسون سالمت خود را بازیافته ا

کند تا هدایت دولت این کشور را که به هنگام بیماری به حال بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا بهبود یافته و خود را آماده می

 .دومینگ راب، وزیر امور خارجه واگذار کرده بود، مجداداً بدست بگیرد

نفر  ۵۹۶ش یافته است. در شبانه روز گذشته، تعداد بریتانیا یکی از کشورهای اروپایی است که اپیدمی کرونا در آن به شدت گستر

های بریتانیا اند. شمار افرادی که تا امروز در اثر این بیماری در بیمارستانهای این کشور بر اثر کرونا جان باختهدر بیمارستان

 .اندا مبتال شدههزار نفر به کرون۱۲۰نفر است؛ همچنین در این کشور بیش از  ۶۰هزار و ۱۶ اند بیش ازجان باخته

دهد که های این کشور و شمار مبتالیانی را نشان میهای روزانه دولت بریتانیا، فقط شمار قربانیان کرونا در بیمارستانگزارش

 شود؛ برای همین انتقادهایهای سالمندان نمینتیجه آزمایش آنان گزارش شده است؛ این آمار شامل مبتالیان و قربانیان کرونا در خانه

 .شدیدی به رویکرد دولت بریتانیا صورت گرفته است

 ها خالی شده استایتالیا : کلیسای قبرستان برگامو، سرانجام از تابوت

سندیکای مدیریت شهر برگامو در شمال ایتالیا، امروز عکسی را در توییتر خود منتشر کرد که فضای داخلی ساختمان را نشان 

گیری های همهشود و برای اولین بار پس از چندهفته خالی است. این محل در طول این هفتهدهد که تابوتی در آن دیده نمیمی

کرد. این تصویر، برداشتن فشاری را که در هنگام اوج اپیدمی بر دوش مردم شماری را میزبانی میهای بیکرونا، دائماً تابوت

 .یتالیا از مرحله حاد این بحران بهداشتی عبور کرده استگوید که این منطقه و ادهد؛ همچین میلمباردی بوده را نشان می

 .هزار نفر قربانی گرفته است. بیش از نیمی از قربانیان در منطقه لمباردی بوده است۲۳در ایتالیا، کرونا تا کنون 
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توئیت دیگر، روز شود. در شناخته می ۱۹-برگامو که توسط جورجیو گوری اداره می شود، در ایتالیا به عنوان شهر شهید کووید

نفر از مردم این شهر در اثر ابتال به کرونا، بین اول  ۷۹۵پنجشنبه این مقام منتخب حزب دمکرات )چپ میانه( توضیح داد که 

 .اندآوریل درگذشته ۱۲مارس و 

 شمار بهبودیافتگان از شمار مبتالیان فراتر رفت؛ ولی نگرانی همچنان ادامه دارد : اسرائیل

ت وزارت بهداشت در اسرائیل حاکی از ادامه پایین آمدن منحنی ابتال و مرگ و میر می باشد و از این رو، مقررات ارزیابی مقاما

سبک تری از امروز به اجرا گذاشته شده که نخست وزیر گفته است که اگر موجب افزایش ابتال گردد، اسرائیل به مقررات 

 .تر باز خواهد گشتسختگیرانه

آوریل بازگشایی شده و همچنین رفت وآمد با وسائط نقلیه عمومی ازسر  ۱۹خطر از امروز یکشنبه ای بیبرخی از کسب و کاره

 .گیری اجتماعی ادامه یابد و از هرگونه ازدحامی خودداری شودشود که فاصلهگرفته شده؛ ولی همچنان توصیه می

های مختلف باشد؛ راه حلها و چند کالس ابتدایی میگیری نشده، بازگشایی کودکستانمشکل بزرگی که هنوز درباره آن تصمیم

 .ارائه شده که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است

اند؛ ولی شرط آن است که شمار کارمندان محدود باشد و های خصوصی و عمومی و دولتی نیز بسر کار بازگشتهبرخی شرکت

ها نیز باید های خود را باز کنند، ولی آنجازه داده شده مغازهفاصله اجتماعی رعایت شود. به برخی کسبه کوچک و متوسط هم ا

 .های زیادی را رعایت نمایندمحدودیت

نفر رسیده است؛ ولی شمار مبتالیان از  ۳۵۶۴اند و شمار کل آنان به نفر بیمارستان را ترک گفته ۱۰۸در شبانه روز گذشته، 

تن از آنان به دستگاه تنفسی وصل هستند. همچنین تا امروز،  ۱۰۹م شده که نفر وخیم اعال ۱۵۶هزار نفر فراتر رفته و بیماری ۱۳

 .اندنفر بر اثر کرونا جان باخته ۱۵۸در این کشور 

********** 

 

 اندیورش کرونا به ناوهای جنگی؛ بیش از نیمی از خدمه ناو هواپیمابر "شارل دوگل" به کرونا مبتال شده

 16:40 - 18/04/2020روزآمد شده در  :16:40 - 18/04/2020منتشر شده در 

 

در پی شیوع ویروس کرونا در ناو هواپیمابر "شارل دوگل" فرانسه و مبتال شدن بیش از نیمی از پرسنل آن، این ناو از حالت 

 - REUTERS ۲۰۲۰آوریل  ۱۸فروردین/  ۳۰عملیاتی خارج شده و در بندر تولون در جنوب فرانسه، لنگر انداخته است.شنبه 

ERIC GAILLARD  

 شاهرخ بهزادی   :متن توسط

د. کرونا این بار در یابکند، بلکه با کشتی و از طریق دریا هم در جهان گسترش میویروس کرونا تنها با هواپیما مسافرت نمی

جنگی که علیه کشورهای جهان و بشریت آغاز کرده است، به ناوهای جنگی کشورها یورش برده است. پس از آلوده کردن ناو 

شکن بلژیکی "لئوپولد اول"، پس از یوروش به ناوهواپیمابر آمریکایی "تئودور روزولت" و زمین گیر کردن آن، کرونا در 

"شارل دوگل" فرانسه و با مبتال کردن بیش از نیمی از پرسنل آن، این ناو را از حالت عملیاتی خارج  یورش به ناو هواپیمابر

  .نشین کرده استکرده و در بندر تولون )جنوب فرانسه( خانه

 تبلیغ بازرگانی

نویسد: شارل دوگل می آوریل، درباره شرایط ناو هواپیمابر ۱۸فروردین/  ۳۰روزنامه لوموند فرانسه در گزارشی در روز شنبه 

درصد پرسنل ناو هواپیمابر  ۵٤بیش از   ابتال بسیار گسترده است، ناو نمادین ارتش فرانسه متوقف شده است. ویروس کرونا»

رسانی ضعیف و ناقص وزارت نیروهای مسلح های همراه آن را آلوده کرده است. پس از چندین روز اطالع"شارل دوگل" و کشتی

 .«آوریل از سوی فلورانس پارلی، وزیر نیروهای مسلح فرانسه تأیید شد ۱۷و عمق بحران باالخره روز جمعه فرانسه، گستره 

مورد آزمایش انجام  ۱۰هزار و  ۲۰وزیر نیروهای مسلح فرانسه در تشریح وضعیت این ناو هواپیمابر گفت: تا روز هفدهم آوریل، 

 .؛ نتیجه آزمایش سایر پرسنل هنوز آماده نشده استملوان مثبت بوده است ۱۰۸۱ گرفته، و نتیجۀ آزمایش

http://www.rfi.fr/fa/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.rfi.fr/fa/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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ها زیر نظر ملوان مبتال به کرونا هستند که همه آن ۵۰۰پرسنل،  ۱۷۶۰ فقط در خود ناو شارل دوگل، از مجموع   :پارلی ادامه داد

سیژن هستند و یکی از این نفر آنان زیر دستگاه اک ۸اند، ملوان در بیمارستان تولون بستری شده ۲۴بهداری ارتش قرار دارند. 

 .های ویژه بستری شده استافراد در بخش مراقبت

ای است؛ برای اینکه پرسنل ناو دریا ساالر فرانسه موقتاً در دسترس نیستند. ناوی که به لوموند می نویسد: زمان بسیار پرمخاطره

شود، خنثی شده است. ناو هواپیمابر "شارل یعنوان ابزار سیاسی قدرت ملی فرانسه در دست رئیس جمهوری این کشور محسوب م

شود. فرانسه ای فرانسه محسوب میدریا، مهم ترین سالح بازدارنده هسته-های رافال فضاهای پیشرفته و جنگندهدوگل" با موشک

 .«دبه همراه آمریکا، تنها دو کشوری هستند که در جهان چنین ناوی، آنهم در این سطح پیشرفته را در اختیار دارن

فرماندهی ناو شارل دوگل هدف ویروس کرونا  درصد از افسران ستاد  ۷۰در این مأموریت که هنوز کامالً پایان نیافته بود،  

های دیگر را رها کردند آوریل، دریادارهای پایگاه بزرگ نیروی دریایی فرانسه، همه پرونده ۱۳اند. در تولون، روز دوشنبه گرفته

ی ناو هواپیمابر شارل دوگل تمرکز کنند. فلورانس پارلی، وزیر نیروهای مسلح فرانسه دستور بازگشت تا بر روی ورود احتمال

روز پیش از آنکه این ناو جنگی برنامه مأموریت خود را به پایان برساند صادر کرد. خانم پارلی روز  ۱۰شارل دوگل را 

آوریل، برای اولین بار از سوی نیروی  ۷روز »فرانسه گفت:  آوریل، قبل از حضور در برابر کمیسیون دفاع پارلمان ۱۷  جمعه

خانم پارلی با تأیید گزارش   .«مورد ۳۶ابتال به ویروس کرونا در ناو شارل دوگل آگاه شدم؛ دقیقاً  دریایی از حضور چندین مورد 

خاطرات سالمتی، بر ادامه مأموریت روزنامه لوموند مبنی بر اینكه، تا آن موقع ستاد نیروهای مسلح فرانسه، با کوچک شمردن م

نویسد که این تصمیم فوری لوموند می«. من تصمیمات فوری و بنیادی گرفتم»ناو شارل دوگل تأکید کرده است، تصریح کرد: 

مشورت  وزیر نیروهای مسلح، بدون شک توصیه خوب و بجایی بوده است؛ از جمله افرادی که به خانم پارلی در این زمینه 

 .، دریاساالر پیر واندیر، رئیس دفتر وزیر است که خود او پیشتر فرمانده ناو شارل دوگل بوده استاندداده

شود که فرمانده ناو هواپیمابر "شارل دوگل"، در زمان پهلوگرفتن ناو در "بِِرست" )بندر فلورانس پارلی تأکید کرد: گفته می

ین یک شایعه دروغین است. فرمانده ناو هم تأیید کرده که این طور نبوده فرانسوی(، خواستار پایان مأموریت این ناو شده بود؛ ا

 .است

کنم، هنوز مشخص نیست که آیا ویروس کرونا پیش وزیر نیروهای مسلح فرانسه همچنین گفت: هم اکنون که من با شما صحبت می

شناسی باید به این سؤال پاسخ بدهد و چگونگی میمارس در این شناور وجود داشته یا نه؟ تحقیقات در زمینه اپید۱۳از توقف ناو در 

 .گسترش ویروس کرونا در این مجموعه بسیار ویژه را مشخص کند

خدمه و کشتی های  ۱۹۰۰بندری "تولون" فرانسه پهلو گرفت. حدود  ناوهواپیمابر اتمی شارل دوگل، روز یکشنبه گذشته در شهر 

دند. اعالم بازگشت ناوهواپیمابر فرانسوی در روز چهارشنبه بعد از بروز عالئم هفته قرنطینه ش ۲کمکی آن، در تولون برای مدت 

 .مشکوک در میان خدمه صورت گرفت

گیر شده است؛ ناوهواپیمابر ناو هواپیمابر "شارل دوگل" اولین ناو هواپیمابری نیست که بخاطر ابتالی پرسنل خود به کرونا زمین

مورد هجوم ویروس کرونا قرارگرفت و پس از ماجرای برکناری فرمانده آن، هم اکنون در تر پیش  "تئودور روزولت" آمریکا نیز

تن از خدمه ناوهواپیمابر "تئودور  ۶۵۵بندر "گوآم" پهلو گرفته و عملیاتی نیست. نیروی دریایی آمریکا، دیروز اعالم کرد که 

 .اندروزولت" آمریکا، به ویروس کرونا مبتال شده

سرنشین خود در  ۴۰۵۹ریایی آمریکا همچنین آمده است: ناو هواپیمابر روزولت در پی شیوع گسترده بیماری با در بیانیه نیروی د

تن از ملوانان بر اثر ابتال به  ۲اند. تاکنون درصد از سرنشینان این کشتی غربالگری شده ۹۴بندر جزیره "گوام" لنگر انداخت. 

 .اندآنان نیز در بیمارستان جزیره گوآم بستری شده تن از ۶اند و کرونا جان خود را ازدست داده

خدمه در گوآم پهلو گرفته است، پیشتر از  ۴۰۰۰شویم که برت کروزیر، فرمانده ناو هواپیمابر روزولت آمریکا که با یاد آور می

گیری به سرعت در هملوان، بیم آن را دارد که هم ۱۰۰واشنگتن درخواست کمک کرده و گفته بود پس از مثبت شدن تست حدود 

 .پیکر نظامی گسترده شوداین کشتی غول

*********** 

 

 مطلق فرو برده است  یها را در خاموشجهان که کرونا آن یستیتور یهاجاذبه

. اکثر اماکن و گرفتندیبه دهان م رتیخود انگشت ح یکنون تیدر جهان اگر جان داشتند، مطمئا از وضع یگردشگرد یهاجاذبه

 بهترند. ییدر ا نتظار روزها صبرانهیاند و بمطلق فرو رفته یدر جهان با توجه به بحران کرونا در خاموش یدنید یجاها

 20/4/2020صدای آلمان 
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************ 

  میستیکرونا ن روسیووهان؛ منشا و یشناسروسیموسسه و ریمد

 بیموسسه را تکذ نیا شگاهیکرونا در آزما روسیو دیووهان اتهامات مربوط به تول یشناسروسیمؤسسه و ریمد نگ،یمیژ وآنی

 کرونا شدند.  روسیدرباره منشا و ینیمقامات چ یو آلمان خواستار اطالع رسان ایتانیفرانسه، بر کا،یکرد. آمر

 

 شهر ووهان یشناسروسیو موسسه

 پاسخیکشنده ب روسیو نیره منشا ادربا یاریبس یهاکرد. پرسش دایپ وعیش نیبار در شهر ووهان چ نینخست یکرونا برا روسیو

 شهر ووهان است. یشناسروسیموسسه و شگاهینقش آزما یماریب نیا وعیدرباره ش زیبرانگاز موارد پرسش یکیاند. مانده

کرونا به صورت شفاف  روسیخواستند که درباره منشا و نیاز چ یغرب یاز کشورها گرید یو برخ ایتانیفرانسه، بر کا،یآمر

 کند. یسانراطالع

 یدولت ونیزی( در مصاحبه با تلونیفرورد ۳۱) لیآور ۱۹ کشنبهیشهر ووهان روز  یشناسروسیموسسه و ریمد نگ،یمیژ وانی

 . ستیووهان ن شگاهیکرونا آزما روسیرا رد کرد و گفت منشا و کایاتهامات آمر نیچ

 دیدنبال کن نستاگرامیرا در ا یوله فارس چهیدو

آگاه است  یبرخورد کنند و او به خوب شودیم قیتحق شگاهیکه در آزما ییهاروسیچگونه با نمونه و دانندیا مکرد آنه دیتاک نگیمیژ

 اند.کرونا آلوده نشده دیجد روسیموسسه به و نیاز کارکنان ا کی چیکه ه

مردم را گمراه  هایبرخ افتهی عویکرونا در شهر ووهان ش روسیو نکهیا لیکرد که به دل دیووهان تاک یشناس روسیموسسه و ریمد

استوارند که  یاتیها بر اساس فرضگونه گزارش نیا نگیمی. به گفته ژکنندیم یشهر معرف نیا شگاهیو منشا کرونا را آزما کنندیم

 اند.قرار نگرفته دیتائ دبا اسناد و مدارک مور

 اند. ا رد کردهر شگاهیدر آزما روسیو نیچن دیخاطرنشان کرد که متخصصان تول او

  ایآس روسیو یبانک اطالعات نیووهان بزرگتر شگاهیآزما

 نیموسسه بزرگتر نی. اشودیاداره م نیعلوم دولت چ یاست که توسط آکادم یقاتیمرکز تحق کیووهان،  یشناسروسیو موسسه

مختلف  یهاگونه و شاخه ۱۵۰۰درباره  موسسه نیا یتارنما یهااست و طبق داده ایدر قاره آس روسیمربوط به و یبانک اطالعات

 کرده است. قیو تحق یآوراطالعات جمع زایماریب یهاروسیو

شده  رهیابوال ذخ روسیخطرناک از جمله و یهاروسیاز و یاریآن  بس یهاشگاهیافتتاح شد. در آزما ۲۰۱۸موسسه در سال  نیا

 است.

 کرونا در ووهان  روسیدر باره منشا و یزنگمانه

 ریدر باره تداب کایبه وزارت خارجه آمر شیدر پکن، دو سال پ کایگزارش داد که سفارت آمر رای"واشنگتن پست" اخ روزنامه

 شگاهیآزما نیفرد در ا نیروزنامه احتماال نخست نیدر ووهان اطالع داده است. به نوشته ا یقاتیتحق شگاهیآزما کیدر  یناکاف یمنیا

 را گسترش داده است. نآمبتال شده و بعد  روسیبه و
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 یرساناطالع ریکرونا د روسیو وعیرا متهم کرده که درباره ش نیهم تابحال بارها کشور چ کایآمر یجمهور سیترامپ، رئ دونالد

 کرده است. 

 دیوندیدر تلگرام بپ یوله فارس چهیکانال دو به

*********** 

 

 شد قیخواهان تحق ای؛ استرالدر مقابله با کرونا یانتقاد از نقش سازمان بهداشت جهان

 19/4/2020صدای فارسی آلمان 

در  قیخواستار تحق ایدر مقابله با کرونا انتقاد کرده است. استرال یبه شدت از عملکرد سازمان بهداشت جهان ایخارجه استرال ریوز

 انتقاد کرده بود. ترامپ از عملکرد سازمان مزبور  نیاز ا شیمورد چندوچون عملکرد سازمان بهداشت شده است. پ

 کرونا در سراسر جهان شده است. یریگبرخورد با همه یمستقل در مورد چگونگ قاتیخواستار انجام تحق ایاسترال دولت

به طور مشخص خواستار  نی" همچنیسیبی"ا یوگو با شبکه خبردر گفت ایخارجه استرال ریوز ن،یپ سیمار گل،یگزارش اشپ به

 رابطه شده است.  نیدر ا یاشت جهانعملکرد سازمان بهد یبررس

انجام  یقاتیتحق ۱۹ دیکوو روسیگسترش و یدر ابتدا نیبحران توسط دولت چ تیریاو خواسته است که در مورد مد نیبر ا افزون

 . ردیگ

 یریگهمه) یپاندم نیبرخورد با ا یچگونگ روس،یموارد است: منشاء و نیدر ا یشتریبه جزئیات ب یخواهان دسترس ایاسترال دولت

 در ارائه اطالعات مربوط به آن.  تیشفاف زانی( و میجهان

 دیوندیدر تلگرام بپ یوله فارس چهیکانال دو به

با بحران کرونا متهم کرد  ییاروی" در روتیریرا به "سوء مد یسازمان بهداشت جهان یتازگبه کایآمر جمهورسیترامپ، رئ دونالد

 ان قطع خواهد شد.سازم نیبه ا کایآمر یو گفت، کمک مال

قادر به انجام  ی" که سازمان بهداشت جهانستی"مطمئن ن لیدل نیدارد و به هم ییهاینگران ایگفت، استرال ایخارجه استرال ریوز

 باشد.  یقاتیتحق نیچن

" کرده یکار"پنهان روسیو نیبه ا یگسترش آلودگ یبحران در ابتدا یمتهم کرد که در مورد ابعاد واقع زیرا ن نیدولت چ ترامپ

وجود  نیدر چ روسیو نیاز نشر ا یریگفت که جلوگ دیدر کاخ سف یکنفرانس خبر کی( در لیآور ۱۸است. او شامگاه شنبه )

 در رنج است." ایخاطر امروز تمام دن نیانجام نشد و به هم یامر نیداشته، "اما چن

 یسازمان بهداشت جهان یاز رهنمودها ایاسترال یچیسرپ

بود که به طور  نیا ردیرا بگ روسیو وعیموفق شد جلو ش ایکه استرال نیا لیگفته است، دل ایبهداشت استرال ریهانت، وز گرگ

 نکرد.  یرویپ یکامل از دستورات سازمان بهداشت جهان

 اعمال کرد.  نیرا در مورد مسافران چ یمسافرت یهاتیکرونا ممنوع وعیبود که بعد از ش ییکشورها نیاز نخست ایاسترال

 کرونا مقصر است؟ یریگبهداشت تا چه اندازه در همه یجهان سازمان

کرد. او  یادیکمک ز ایمواجه شد اما به استرال ی" سازمان بهداشت جهاندیهرچند با انتقاد "شد ایاسترال کردیگفته هانت، رو به

حال گفت، عملکرد  نیکرد، اما در ع فیرا خوب توص ایفلج اطفال، سرخک و ماالر یهایماریسازمان در مبارزه با ب نیعملکرد ا

 نکرد." یکرونا "به جهان کمک یبا پاندم ههدر مواج یسازمان بهداشت جهان

 یسازمان بهداشت جهان پاسخ

اعالم  ۲۰گروه  یبهداشت کشورها یوزرا کشنبهیروز  ییدئویکه قرار است در نشست و یدر مواضع یبهداشت جهان سازمان

 کرونا" متهم کرده است.  یاز پاندم یریشگیدر پ دیجهان را به "اهمال شد یهاا دولتانتقاده نیشود در پاسخ به ا

 دیتأک یعفون یهایماریخود در مبارزه با ب کنندهیشده و بر نقش رهبر نهیزم نیدر ا ترشیب یگذارهیسازمان خواستار سرما نیا

 کرده است.
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جهان به  یاکثر کشورها دهیرسانه رس نیاز آن به دست ا یاکه نسخهسازمان  نیا یاصفحه۱۶در اعالم موضع  د،یگویم گلیاشپ

 اند.متهم شده یدمیاپ نی"بد تا متوسط" در مواجهه با ا یآمادگ

 یو به آن واکنش نشان دهند و حت صیرا تشخ یشروع آلودگ توانندیاز کشورها م سومکیتنها  د،یگویم یبهداشت جهان سازمان

با  ریفق یکشورها نیاند. همچننشان داده یاساس یهاییکارا نهیزم نیمحدود" در ا یهاتیبا "ظرف زین یبهداشت شرفتهیپ یهاستمیس

 خواهند بود.   ریپذبیشدت" در برابر کرونا آس"به دخو یبهداشت فیضع یهاستمیس

 دیدنبال کن نستاگرامیرا در ا یوله فارس چهیدو

اروپا، دولت  هیمورد انتقاد قرار گرفته است. اتحاد یاریبس یاز سو یداشت جهانبه سازمان به یکمک مال قیترامپ به تعل میتصم

 اند. انتقاد کرده دایاقدام شد نیاز ا نیو چ هیآلمان، روس

ها" سالمت انسان یبرا یفراتر برداشت و ترامپ را "خطر یآلمان گام دموکراتالیحزب سوس استمداریس ش،یموتسن رولف

 کرد. فیتوص

************* 

 

 18/4/2020/ جهان  یوله فارس چهیدو

 جهان

 موساد در مبارزه با کرونا زیانگشگفت تیمامور

اقدام  نی. اپردازدیم زین یپزشک زاتیخود به شکار ماسک و تجه یتاکنون فیعالوه بر وظا لیاسرائ یاطالعات خارج سازمان

 ساز است. ور هم وجههکش نیا ریوزنخست یبلکه برا ستین لیتنها به نفع شهروندان اسرائ

 

 روسیمبارزه با و ی)موساد( فعاالنه برا لیاسرائ یسازمان اطالعات خارج گلیاشپ ینامه آلمانهفته تیاساس گزارش وبسا بر

 ( وارد عمل شده است. ۲-کرونا )سارس کوو

اعالم کرده بود  اهویشده است. نتانمارس آغاز  ۱۹در روز  لیاسرائ ریوزنخست اهو،ینتان نیامیبن یمطبوعات هیانیگزارش با ب نیا

مورد  لیبه وسا یابیدست یبرا یو امکان قیدولت از هر طر لیدل نیبه هم ست،ین یمبارزه با کرونا کاف یکشورش برا زاتیکه تجه

 . کندیاقدام م یتنفس یهاگاهاز جمله ماسک و دست از،ین

 اند. )موساد( هم به تالش افتاده لیاسرائ یخارج سازمان اطالعات یراستا وزارت امور خارجه، ارتش و حت نیا در

در خارج بخرد  شیآزما تیهزار ک ۱۰۰را منتشر کردند: موساد توانست  تیموفق نیگزارش نخست لیاسرائ یهاروز بعد رسانه چند

 منتقل کند. لیو به اسرائ

 . دیرس گوناگون یو داروها یتنفس یهادستگاه ،یاز آن نوبت به واردات پوشاک حفاظت پس

 ای پردازدیخارج از کشور م یهاستیموساد معموالً به شکار ترور رایاست، ز رمعمولیغ یروش نیا»: سدینویم نیآنال گلیاشپ

 «.نکرده بود یاقدام یپزشک زاتیتجه نهیسازمان تاکنون در زم نی. اکندی( را رصد ملیدشمن )اسرائ یهامیرژ تیفعال

 "تعجب ندارد"

 ست،یآور نمبارزه با کرونا تعجب یگفته است که تالش موساد برا نیآنال گلیوگو با اشپموساد در گفت نیشیپ سیرئ اتوم،ی یدن

 انجام داده است.  یمشابه اتیخود عمل اتیسازمان در طول ح نیا رایز

 «." استژهیو اتیو عمل ییموساد "موسسه شناسا یترجمه لغو»: دیگویم اتومی

 هم باشد.  یو اجتماع یرنظامیغ نهیدر زم تواندیم ژهیو اتیکه عمل کندیم دیتاک او

سازمان  نیا سیکوهن، رئ یوسیدر مالقات  ییکرونا اتیموساد در عمل تیفعال زهی" انگمزیتا ورکیویگزارش روزنامه "ن به

 شده است.  جادیا لیاسرائ مارستانیب نیبزرگتر سیرئ س،یکرا تشاکیبا  یاطالعات
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كرونا اشاره کرده و باعث شده  دیمبارزه با تهد یبرا لیاسرائ یبه تنگناها سیصورت گرفته است، کرا هیرفو لیکه اوا یمالقات در

 مورد نظر را صادر کند.  زاتیتجه افتنیكاركنان خود در سراسر جهان دستور  یاست که کوهن برا

 شده است.  لیرد اسرائوا شیآزما تیماسک و هزاران ک هاونیلیم ،یها دستگاه تنفسآن زمان تاکنون ده از

 دیوندیدر تلگرام بپ یوله فارس چهیکانال دو به

 شوند؟یم نیاز کجا تام زاتیتجه

و عربستان  یبه امارت متحده عرب ابندییانتقال م لیکه به اسرائ یزاتیمبدا تجه یدر رابطه با کشورها نیآنال گلیاشپ گزارش

 اشاره کرده است.  یسعود

آمده است که آنها  شیو پ پردازندیم لیگوناگون به شکار وسا یاند که ماموران موساد در کشورهاهگزارش داد گرید یهارسانه

 . انددهیشده بوده، خر هیته یگریکشور د یرا که برا یامحموله

 رفتهدر نظر گ گریکشور د کی یکه برا ییزدن" کاالهاو "قاپ یو حفاظت یپزشک زاتیتجه دیخر یروزها رقابت برا نیا البته

 است.  جیرا یاند، امرشده

را  یمورد تالش کرده است که اقالم کینوشته است که موساد در  مزیتا ورکیویبه نقل از رونن برگمن، همکار ن نیآنال گلیاشپ

 اند. آن را گرفته یبه موقع متوجه شده و جلو یمنتقل کند اما مقامات مسئول آلمان لیاز آلمان به اسرائ

 انو مخالف موافقان

ملمن، خبرنگار روزنامه  یوسیاست.  ختهیبرانگ لیرا در داخل اسرائ ییموساد در خارج از کشور انتقادها یرعادیغ اتیعمل

 وجود دارد.  یکارکنان موساد هم منتقدان انیدر م یکه حت دیگویهاآرتص م یلیاسرائ

 «.ستیما ن فیبا کرونا جزو وظامبارزه  ند،یگویدر موساد م هایلیخ»: سدینویبه نقل از ملمن م گلیاشپ

 دارد.  یغاتیموساد در مبارزه با کرونا جنبه تبل یهامعتقد است که تالش ملمن

 ریوز. نخستکندیبهبود وجهه خودش استفاده م یاز بحران کرونا برا اهوینتان نیامیهم معتقدند که بن یاسیاز ناظران س یاریبس

بحران کرونا به  لیآغاز شود اما به دل یقرار بود که دادگاه او اواسط مارس سال جار مواجه است و یاسرائیل با اتهام فساد مال

 ماه مه منتقل شد.  ۲۴

را  تیموفق نیا هایلیاز اسرائ یاریکه در مبارزه با کرونا موفق عمل کرده است. بس رودیشمار مبه ییاز کشورها یکی لیاسرائ

 . گذارندیم اهویبه حساب نتان

در  یسازمان اطالعات نیا تیموساد در مبارزه با کروناست. به اعتقاد او، فعال تیموساد از موافقان فعال نیشیپ سیرئ اتوم،ی یدن

 . دهدیم یدلگرم لیبه شهروندان اسرائ یدوران بحران

دست به  م،یردا ازیبه آنچه که ن یابیدست یخاطر ما برا نیمطرح است. به هم یبحث مرگ و زندگ نجایا»: کندیم حیتصر اتومی

 .«میزنیم یهر کار

 دیدنبال کن نستاگرامیرا در ا یوله فارس چهیدو

 دیفرد مبتال به کوو ۱۰۷هزار و  ۱۳( لیآور ۱۸) نیفرورد ۳۰تا ظهر شنبه،  لیدر اسرائ نز،یاساس گزارش دانشگاه جانز هاپک بر

 اند.جان سپرده یماریب نینفر بر اثر ابتال به ا ۱۵۸از کرونا( ثبت شده است.  یناش یماری)ب ۱۹

********* 

 

 قصر داراالمان در اختیار زورمندان ارگ

عامه جمهوری به وزارت صحتهای دولتی وجود دارد، ریاستهای زورمندان و مقاماولویت دهی آزمایش زورمندان و خانواده

   ه شوداش آزمایش بیماری کرونا گرفتاست که از فضل الهادی مسلمیار و خانوادهدستور داده

  پرینت  منبع:  163097کد خبر:  ۱۳۹۹/۲/۱    ۰۷:۳۸   تاریخ انتشار:
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عامه در مراسم گشایش کاخ داراالمان ( فیروزالدین فیروز، وزیر صحتafghanpaperبه گزارش شبکه اطالع رسانی افغانستان )

است و روز بروز این رو به افزایش افغانستان رسیده بحران جهانی کرونا دامنه و آتشش در»برای استفاده مبتالیان به کرونا گفت: 

  «شود.ها در آن اختالل میدانند بحران یا فاجعه وضعیتی است که سیستماست و طوری که همه می

 

 های دولتی وجود دارد، منابعهای زورمندان و نیز مقامکه انتقادهایی در اولویت دهی آزمایش زورمندان و خانوادههمزمان با این

اش است که از فضل الهادی مسلمیار و خانوادهعامه دستور دادهجمهوری به وزارت صحتنیوز تأیید کردند که ریاستبه طلوع

  آزمایش بیماری کرونا گرفته شود.

 

ایش گران با اعمال فشار به کارمندان این وزارت، آزمپذیرد که شماری از والیان، فرماندهان و سیاستعامه نیز میوزیر صحت

تواند که تحمیل کند. قومندان، قومندان است؛ در یک والیت بدون شک! زورمند، زورمند است... والی، والی است، می»شوند: می

اش مجبور است که برود های تشخیصهام را بگیرید. داکتر چپن سفید من، با کیتگوید که تست من و خانوادهکند و میمراجعه می

  «از او تست بگیرد.

های است که اگر بیشتر امکانات بهداشتی در اختیار مقاممیان آوردهای ویروس کرونا در کشور، این نگرانی را بههای سلیقهایشآزم

  ها خواهند شد.دولت و زورمندان قرار داده شوند، شهروندان کشور قربانی این سلیقه

المان آیا شهروندان عادی نیز نگهداری خواهند شد و یا ویژۀ با این همه دیده شود که در تجریدگاۀ بیماران کرونا در کاخ دارا

  های دولتی و زورمندان خواهد بود.مقام

 

ها، به ویژه فاریاب و غور، به علت نبود بیماران کرونا در شماری از والیت های گرفته شده ازدر حال حاضر، سرنوشت نمونه

 اند.ها پس از مرگ بیمار، نتیجه آزمایش آن به والیت مربوط رسیدهحالت اند و حتی در برخی ازها، ناروشن ماندهآزمایشگاه

گوید در حالی که در این والیت امکانات برای آزمایش بیماران کرونا وجود ندارد اما در کابل و نقیب هللا فایق، والی فاریاب می

های تشخصیه ما خبر داریم که کیت»کنند: آزمایش میها و زورمندان به شکل احتیاطی خود شان را های دیگر مقامشماری از والیت

های توانند منبعد کرونا را تشخیص بکند. ما نمونههای شمال نمیاست و والیتکرونا بسیار کم است و در مزارشریف هم تمام شده

ها گفتند که کیت نداریم و اینبه مزار فرستادیم که متأسفانه  –های بیماری کووید نوزده را دارندکه نشانهکسانی–بیماران وصفی 

که مأمورین بلندپایه رسد که در کابل و جاهای دیگر یک تعداد کسانیکه خبرها برای ما میتوانیم آزمایش بکنیم. در حالیرا نمی

  «دهند.های هوسانه انجام میها آزمایشحکومت هستند و یا واسطه دار هستند این

 

روزه شاهد آن ها هستیم، نتیجه کار و تالش متخصصان آمریکایی و انگلیسی با هماهنگی هرکدام از قانون شکنی هایی که هر 

پاکستانی ها است تا مردم کشور ما همچنان درگیر خود باشند و از غارتگری های آمریکایی ها و پیشروی های پاکستانی ها بدور 

 بمانند.

 

اقتصادی و مشغولیت های ذهنی مردم ما، انتحار و انفجار و دیگر همگان متوجه شده اند که در زمان درگیری های سیاسی و 

کشتارهای دستجمعی تقلیل می یابد ولی به محض اینکه مردم از جنجال های درونی و بازی های سیاسی آرام می شوند، موجی از 

  انتحار و انفجار بیشتر نقاط کشور بخصوص پایتخت را فرا می گیرد.

مشغولیت های ذهنی جوامع تحت ستم نوشته شده است و قرار بر این است تا زمانی که بتوانند  قانون تجاوزگری آمریکایی ها با

  در کشوری به غارتگری های شان ادامه بدهند، خبری از آرامش و رفاه در آن کشور نباید باشد.

 

کرده اند، مورد تفقد آمریکایی  در همین راستا همیشه کسانیکه به نحوی با تجاوزگری آمریکایی ها در کشورهای تحت ستم همکاری

بصورت موقت قرار می گیرند و تمامی نقاط منفی شان نادیده گرفته شده و به مرور زمان همه نقاط سیاه آنان سفید می گردد بگونه 

 ای که انگار این نوکران آمریکا تازه از مادر متولد شده و هیچ قصوری در پرونده های شان وجود نداشته است.

 

قصر داراالمان که با پول خون ملت بازسازی شده است، در اختیار زورمندان و ارگ نشینان به بهانه کرونا قرار می حاال هم 

 گیرد و یقین بدانید هیچ فرد محرومی از مبتالیان به ویروس کرونا در کشور به آن قصر راه نخواهد یافت.

********* 

 

 جنسیتی روبرو اند ملل متحد: در جریان قرنطین، زنان با خطر خشونت 

  ۱۳۹۹, ۰۱ثور 
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گوید در حالی کروناویروس در سراسر جهان جوامع را متاثر ساخته و باعث کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می

  .شود، زنان و دختران بیجاشده و بی وطن در معرض خطر شدید خشونت جنسیتی قرار دارندها میمرگ انسان

اپریل )اول ثور( گفت در حالیکه قرنطین باعث مشکالت و مسدودیت  ۲۰یار این اداره در امور محافظت امروز گیلیان تریگس دست

های شان به سکس یا ازدواج اجباری خدمات شده است؛ در همچو موارد دختران و زنان ممکن برای نجات زندگی از سوی خانواده

  .مجبور ساخته شوند

ری کروناویروس باید توجه فوری به حفاظت از دختران و زنان مهاجر، بیجاشده و بی وطن صورت گیاو افزود: "در این زمان همه

 ".گیرد

ها نجات یافته اند از هیچ ها و سواستفادهجویان باید فرصت داده نشود و با زنانی که از خشونتخانم تریگس گفت که به استفاده

  .گونه کمک دریغ صورت نگیرد

ها خواسته است تا افزایش خطرات خشونت برای زنان مهاجر را در اولویت پالن کاری شان د از حکومتاداره مهاجرت ملل متح

  .برای مبارزه با کرونایروس شامل کنند

یافته از خشونت و زنانی که با خطر خشونت در عین حال، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای حمایت از زنان نجات

 .های نقدی را در نظر گرفته استمواجه اند، کمک

*********** 

 

 نفر جان باخته اند  ۴۰۰۰کروناویروس؛ در امریکا بیش از 

  ۱۳۹۹, ۰۱ثور 
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  .نفر رسید ۴۰۶۶۱در ایاالت متحده به  ۱۹شمار قربانیان بیماری کووید

 در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد مورد ابتال ۷۵۹۷۸۶بر اساس معلومات پوهنتون جانس هاپکنس ایاالت متحده، امریکا با 

 .که کروناویروس در آن گسترش یافته است

 .را در ایاالت متحدۀ امریکا دارد ۱۹مورد مرگ و میر بلندترین آمار تلفات ناشی از کووید ۱۴۵۰۰نیویارک با بیش از 

  .ب شده اندیاهزار نفر دیگر پس از ابتال به کروناویروس، صحت ۸۰این در حالی است که تا اکنون 

خواهد برخی از میبا آنکه شمار واقعات ابتال و مرگ در امریکا در حال افزایش است، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایاالت متحده 

  .کار و بارها دوباره به فعالیت شان آغاز کنند و قیودات کاهش یابد

ها تظاهرات کوچکی از سوی طرفداران دونالد ایالتها و مکاتب هنوز هم مسدود است. در برخی از در ایاالت متحده، تجارت

 .ترمپ، رییس جمهور ایاالت متحده، علیه والیان به دلیل وضع قیودات راه اندازی شد

 

رییس جمهور ایاالت متحده دیروز گفت که برخی از والیان در قبال قیودات شان احساساتی شده اند و مردم حق دارند اعتراض 

 .کنند

  .که قیودات در این کشور به زودی رفع خواهد شد با آنهم او گفت

 

 .میالدی در شهر ووهان ایالت هوب چین شیوع یافت ۲۰۱۹کروناویروس برای نخستین بار در ماه دسمبر 

 ۲۰کشور و قلمرو جهان تا صبح دوشنبه  ۱۸۵بر اساس معلومات پوهنتون جانس هاپکنس ایاالت متحده امریکا، این ویروس در 

 .هزار نفر دیگر به آن مبتال شده اند ۴۱۷هزار نفر را گرفته و بیش از دومیلیون  ۱۶۶ثور( جان بیش از  اپریل )اول

********** 

 

 مبتال شده اند  ۱۹-کارمند صحی در افغانستان به بیماری کووید ۱۱۰

  ۱۳۹۹, ۰۱ثور 

 

 ۱۰۲۶ساعت گذشته، آمار مبتالیان به  ۲۴ر واقعه مثبت کروناویروس د ۳۰گوید که با تثبیت وزارت صحت عامه افغانستان می

 .تن کارمندان صحی اند ۱۱۰رسیده و در میان این افراد 

اپریل )اول ثور( به خبرنگاران گفت که کارمندان صحی در  ۲۰وحیدهللا مایار، مشاور و سخنگوی وزارت صحت امروز دوشنبه 

 .خط نخست مقابله با کروناویروس قرار دارند

  .زن، شامل داکترها و کارمندان اداری و خدماتی اند ۲۰مرد و  ۹۰نفر،  ۱۱۰او افزود که 
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نفر در قندهار و متباقی در سایر والیات به بیماری  ۲۳کارمند صحی در هرات،  ۵۱دهد که آمار وزارت صحت افغانستان نشان می

 .مصاب شده اند ۱۹-کووید

 

 .را در افغانستان گرفته است این در حالی است که تا اکنون کروناویروس جان سه داکتر

 .یاب شده اندنفر دیگر صحت۱۳۵نفر رسیده و  ۳۶آقای مایار گفت که آمار مرگ و میر ناشی از کروناویروس در افغانستان 

 .در والیات هرات، کابل و قندهار ثبت شده است ۱۹-بیشترین آمار بیماران کووید

*********** 

 

  صفر دالر شد کاینفت آمر

  23:09 - 1399اردیبهشت  1دوشنبه  

 

( در معامالت WTIکرونا، نفت سبک تگزاس ) وعیاز ش یناش یبحران اقتصاد لینفت به دل یجهان یتقاضا دیکاهش شد یپ در

 . دیبه صفر رس یقیدقا یکم برادست ورکیوین یامروز بورس کاال

 

  کای_ آمر العالم

کرونا، نفت سبک تگزاس  وعیاز ش یناش یبحران اقتصاد لینفت به دل ینجها یتقاضا دینقل از بلومبرگ، به دنبال کاهش شد به

(WTIدر معامالت امروز بورس کاال )دیبه صفر رس یقیدقا یکم برادست ورکیوین ی. 

 نیکه ا دهدیقبل کاهش نشان م یروز معامالت یانیپا متیدرصد نسبت به ق 100خبر  مینفت خام سبک تگزاس در لحظه تنظ متیق

 .شودیصنعت نفت جهان محسوب م خینفت در تار متیافت روزانه ق نیشتریاقع برقم در و



532 
 

 ینفت در بازارها متیدالر بود اما در ادامه روند ق 60از  شیهر بشکه نفت خام سبک تگزاس ب متیق یالدیم یسال جار لیاوا در

 نیمهار ا یبرا دیشد یهاتیع محدودبه اتفاق جهان و وض بیقر تیکرونا در اکثر روسیو وعیشد و پس از ش ینزول یجهان

 متیهفته گذشته ق انیکه در پا یطوربه افت،یادامه  سابقهمک ینفت با شدت متیق یروند نزول روس،یو

 .دیدالر در هر بشکه رس 20به کمتر از  ریسال اخ 18بار در  نیاول یتگزاس برا نفت

روزانه  دیتول یابشکه ونیلیم 10کاهش  یبرا راً یاخ -دکنندگانیتول ریاوپک و سا یاعم از اعضا-نفت  دکنندهیتول یکشورها اگرچه

 یبوده است که حت یمحصول به حد نیبزرگ واردکننده ا یدر کشورها ژهیواما افت واردات نفت به دند،ینفت خود به توافق رس

 کند. یریاست از مازاد نفت در بازار جلوگ وانستهنت زین دیتول ریکاهش چشمگ نیا

 میتسن

*********** 

 

 شکسته شد! « آب ینفت رو»بشکه.. رکورد  ونیلیم ۱۶۰

  03:09 - 1399اردیبهشت  2سه شنبه  

بشکه نفت خام در  ونیلیم ۱۶۰سال گذشته نوشت: هم اکنون  ۲۵نفت خام در  یتقاضا سابقهیبا اشاره به کاهش ب نیگارد روزنامه

 شده است.  رهیذخ اهایدر یرو ینفت یتانکرها

 

 کایآمر - العالم

کرونا، هم اکنون  روسیو وعیش لیتقاضا در بازار نفت خام به دل دیبه دنبال کاهش شد ن،یگزارش روز دوشنبه روزنامه گارد به

 رهیذخ کایآمر جیجهان از جمله خل یرانیبنادر کشت نیدر خارج از بزرگتر کریغول پ ینفت یبشکه نفت در تانکرها ونیلیم ۱۶۰

 شده است. 

 بود.  دهیبشکه رس ونیلیم ۱۰۰به  ایدر ینفت خام انباشته شده بر رو ریحجم ذخا ۲۰۰۹سال بار در  نیآخر

 دیروز آخر است که تول رایز کندیم یسقوط را ط بیش یشمال یکایآمر ینفت ینفت خام در بازارها متیسقوط ق ن،ینوشته گارد به

 شده بود معامله کنند.  یزیبرنامه ر هندیدر ماه آ لیتحو یرا که برا ییهابشکه توانندیکنندگان نفت م

 ندهیماه آ یبرا د،یبه صفر دالر در هر بشکه رس یقیدقا یدر معامالت روز دوشنبه برا بیعج یکه در اتفاق کاینفت آمر متیق

 شود.  ینفت فراموش نشدن یبرا اهیس لیخورد تا آور متیدالر ق ۵. ۱۲ یمنف یالدیم

 بپردازند.  دارانیبه خر زین ینفت مبلغ یهاحاضرند عالوه بر بشکه ینفت حت دکنندگانیبدان معنا است که تول نیا

 . دهدینفت را نم شتریب دیها اجازه خرنفتکش یو حت یسازرهیحال پر شدن مخازن ذخ نیا با

امله دالر در هر بشکه مع ۲۰ یدرصد ارزش خود را از دست داد که نفت برنت همچنان باال ۱۰۰ یدرحال کاینفت امر متیق

 . شودیم

 اند.باره اظهار نظر نکرده نیدر ا کایکدام از مقامات آمر چینفت، هنوز ه متیسقوط آزاد ق نیوجود ا با

********** 

 

 کارشناسان درمورد احتمال وجود منشاء مصنوعی کرونا ویروس نظر دادند

 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه00:39 2021.04.20

https://af.sputniknews.com/world/
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 .کارشناسان آسترالیایی درمورد احتمال وجود منشاء مصنوعی کرونا ویروس ابراز نظر نمودند

ایمونولوژیست آسترالیایی گفته است که ساختن  –میالن، کارشناس ، نایجل ماکScimexبه گزارش اسپوتنیک به نقل از پرتال 

 ت.طور مصنوعی ممکن نیسکرونا ویروس جدید به

 باشد.فایده است، زیرا پیش از پیش دانستن نتیجه چنین تجربه ناممکن میبه گفته این کارشناس، کار متمرکز بر رشد عفونت بی

از ویروس خفاش پیدا شده است، رد کرده  SARS-CoV-2ادوارد هولمز، کارشناس دانشگاه سیدنی آسترالیا نیز فرضیه اینکه گویا 

 ها بسیار از هم تفاوت دارند.ژنوم این ویروس است. وی خاطر نشان ساخت که

ها پیدا جانهای جدید شان را در میان زندهکنند و قربانیها معموال در طبیعت وحشی زندگی میوی گفت: "چنین کرونا ویروس

 تواند".بوده می SARS-CoV-2کنند. این توضیح احتمالی پیدا شدن می

ن ساخته هیچ شواهدی مبنی بر اینکه کرونا ویروس جدید به شکل مصنوعی ساخته شده حسن ولی، اپیدمیولوژیست نیز خاطر نشا

 است، وجود ندارد.

********** 

 

 20.04.2020 17:15اخرین تجدید 20.04.2020

  .کنند با کمک ماری جوانا و حشیش بیماران مبتال به ویروس کرونا را درمان کنندمی پزشکان در اسرائیل سعی

در یکی از مراکز پزشکی تل آویو در  COVID-19بیماران مبتال به  The Times of Israelتنیک، به نقل از به گزارش اسپو

 و ماری جوانا تحت درمان قرار خواهند گرفت. پزشکی  حشیشاسرائیل با مقادیری از 

شود بیمارانی که وضعیت شان قناعت بخش ثابت شده در این آزمایش شرکت خواهند داشت.پزشکان در براساس گزارش، گفته می

کاهش سرعت پیشرفت ویروس در بدن استفاده این آزمایش می خواهند از خواص ضد ویروسی ماده فعال کانابیس "حشیش" برای 

 کنند.

************ 

 

 شرط پایان همه گیری کروناویروس مشخص شد

 جهان

 دریافت لینک کوتاه00:27 21.04.2020

 

https://af.sputniknews.com/world/201708141599100-%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/
https://af.sputniknews.com/world/201708141599100-%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/
https://ir.sputniknews.com/world/
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 .اعالم کردویروس شناس آکادمی علوم روسیه زمانی که همه گیری کرونا پایان می یابد را 

فلیکس یرشوف، ویروس شناس آکادمی علوم روسیه درباره اینکه همه گیری کروناویروس چه زمانی پایان   به گزارش اسپوتنیک،

 درصد از جمعیت به این ویروس آلوده شوند پایان خواهد یافت. 80-70خواهد یاد گفت: همه گیری کرونا پس از اینکه در حدود 

وی   س از ابتال به کرونا بهبود یافته اند در حال حاضر به عنوان یک واکسن طبیعی برای جامعه می باشند.به گفته وی، افرادی که پ

 افزود: از این طریق آنها در ایجاد مصونیت جمعی در جامعه نقش دارند.

ا از طرف این متخصص ویروس شناس توضیح داد: از یک طرف این گونه ایمنی برای جامعه به نظر می رسد خوب باشد، ام

دیگر بسیار خطرناک است زیرا این ویروس هم می تواند به افراد پیر و بیماران مزمن منتقل شود و آنها را مبتال کند ولی متاسفانه 

 بسیاری از این افراد نمی توانند در برابر چنین بار ویروسی مقاومت کنند.

ویروس مبتال نشوند، در یک سناریوی نامطلوب ممکن است موج دوم همه گیری آغاز  کرونایرشوف گفت: اگر اکثر جمعیت به 

 شود.

پیش از این، یرشوف در مورد ناقلین بدون عالمت کروناویروس صحبت کرده بود. به گفته وی، با گسترش بیماری، چنین افرادی 

درصد برسد، رشد  70ند واکسن در جامعه ایفا می کنند. یک واکسیناسیون جمعی وجود دارد. وقتی به شمار مبتالیان به نقشی همان

 بیماری به پایان می رسد. این یک روند شناخته شده در بین عفونت های ویروسی است.

*********** 

 

 می کنندسیاستبازان بداخالق آمریکا قربانیان کرونا را ابزار سیاسی تلقی 

GMT+08:00 || 2020-04-20 

21:28:09        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

نشست خبری کاخ سفید مکرراً چین را متهم کرد که شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا را رئیس جمهور آمریکا چندی پیش در 

کشور را مقایسه و تاکید کرد، شاخص  10دستکم گرفته است. وی حتی در جدولی میزان مرگ و میر در هر صد هزار نفر در 

در صد هزار نفر و ان  0.33است؛ وی شاخص چین را  درصد است که در مقایسه با اسپانیا، فرانسه و ایتالیا کمتر 11.24آمریکا 

  «.تعداد فوتیهای چین از آمریکا بسیار باالتر است»را غیر ممکن دانست. او پیشتر در توئیتی به دروغ گفت که 

 

ان امریکا انسان فقط یک بار زندگی می کند و مرگ هر فرد از این بیماری حادثه ای تأسفبار و غم انگیز است. زمانیکه سیاستباز

بر احترام به زندگی و دفاع از جان مردم چشم می پوشند و جان انسانها را تنها اعدادی صرف و بیروح و ابزاری سیاسی تلقی می 

کنند، این رفتار عبور از خط پایان اخالق و انسانیت به شمار می رود. از همین رو اتهامهای بی پایه رهبر آمریکا مورد انتقاد 

  «.این مسابقه مرگ و میر نیست؛ آدمها جان می دهند»ور قرار گرفته و می گویند: کاربران این کش

سیاستبازان آمریکا، فوتیهای بیماری همه گیر را ابزاری سیاسی تلقی کرده و دروغهایی مانند باال بودن تعداد فوتیهای چین نسبت 

خلی و در کار مقصر شمردن دیگران دچار جنون شده اند. به آمریکا جعل می کنند که نشان می دهد در برابر افزایش فشارهای دا

http://ir.sputniknews.com/world/20200420/6268264.html
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همانطور که روزنامه نیویورک تایمز نوشت: جمهوریخواهان بیش از پیش معتقد می شوند که معرفی چین به عنوان مجرم اصلی 

  .شیوع ویروس ممکن است بهترین شیوه برای پیروزی در یک انتخابات سخت باشد

آوریل آمار  17میشه اولین معیار بود. بر اساس احترام و ارزش زندگی انسانها بود که وو هان برای چین نجات جان انسانها ه

به  1290نفر اصالح و  4632مورد به  2579موارد قطعی ابتال به ویروس کرونا و فوتیهای آن را اصالح کرد و تعداد فوتیها از 

  .رقم قبلی اضافه شد

طر نشان کرد، اصالح داده های بیماری واگیر یک روال عادی بین المللی است. در همانطور که سخنگوی وزارت خارجه چین خا

اوایل همه گیری به دلیل کمبود توانایی پذیرش و درمان، ضعف در اطالع رسانی اندک نهادهای پزشکی به نظام اطالعات مهار 

است، اما به هیچ وجه پنهانکاری عمدی نیست.  بیماری و عوامل دیگر، وجود پدیده هایی مانند گزارش دیر یا اشتباه امری عینی

  .این پدیده تائید همه اعضاء جامعه جهانی را دارد

سیاستبازانی که دست از سر چین بر نمی دارند، باید بیشتر به وضعیت شیوع ویروس در کشورهای متبوعشان توجه کنند. طبق 

هزار و فوتیها  750به وقت پکن موارد قطعی ابتال در مریکا از اردیبهشت  1دوشنبه  6داده های دانشگاه جان هاپکینز تا ساعت 

هزار فراتر رفته است. در روزهای اخیر ناکارآمدی دولت آمریکا بارها مورد انتقاد و سرزنش رسانه های این کشور قرار  40از 

فروردین  31بالزیو شهردار نیویورک  گرفته، فرمانداران ایالتها و شهرداران نیز یکی پس از دیگری شکایت و گله کرده اند. بیل د

اصال » گفت که بارها از دولت فدرال کمک خواسته، اما جوابی از رییس جمهور و معاونش دریافت نکرده است. وی گفت

 باورکردنی نیست، مگر رییس جمهور به اظهارنظر در هر امری عالقه نداشت؟ چرا حاال هیچ حرفی نمی زند؟ 

جان مردم سکوت کرده و بی تفاوت نشسته اند، اما با تمام نیرو به اتهام افکنی و مقصر شمردن دیگران در مسائل کلیدی مربوط به 

می پردازند؛ شاید علت اصلی ناکامی آمریکا در مقابله با ویروس کرونا همین باشد. اگر همچنان شیوع بیماری را سیاسی کنند و 

  .نند، بزرگترین تراژدی برای مردم آمریکا رقم خواهد خوردحتی شمار و آمار فوتیها را به ابراز سیاسی تبدیل ک

سیاستبازان آمریکا قصد دارند با دروغگویی از بحران بگذرند، در حالیکه این کار آنها را در نهایت درگیر بحران بزرگتری خواهد 

  .کرد

*********** 

 

 SARS-CoV-2 تجزیه و تحلیل شبکه فیلوژنتیک ژنوم

GMT+08:00 || 2020-04-20 

14:16:03        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

،  (SARS-Cov-2) 2تنفسی حاد انسانی ، ژنوم کروناویروس  ژنوم کامل سندرم 160در یک تجزیه و تحلیل شبکه فیلوژنتیک از 

نامگذاری کرده ایم از یکدیگر متمایز می شوند.  C و B ،A ما سه نوع مرکزی را می یابیم که با تغییر اسیدهای آمینه ، که ما آنها را

سبت قابل توجهی در خارج از آسیای به ن C و A همان نوع اجدادی از گروه کروناویروس منشا گرفته از خفاش است. انواع Aنوع

متداولترین نوع در آسیای شرقی است و به نظر می  B شرقی یافت می شود ، یعنی در اروپایی ها و آمریکایی ها. در مقابل ، نوع

و این امر به اثرات  B رسد ژنوم اجدادی آن در خارج از آسیای شرقی گسترش نیافته مگر در صورت تبدیل به مشتقات نوع

یانگذار یا مقاومت ایمنی یا محیطی در برابر این نوع در خارج از آسیا اشاره دارد. این شبکه به درستی مسیرهای عفونت را بن

ردیابی می کند و نشان می دهد که شبکه های فیلوژنتیک نیز به طور  (COVID-19) 2019برای موارد بیماری کرونا ویروس 

ثبت نشده ، که می توانند منجر به شیوع مکرر بیماری استفاده  COVID-19 نابع عفونتمشابه می توانند برای کمک به ردیابی م

  .شوند ، مورد استفاده قرار بگیرند

جهانی میتوکندری انسانی گامی به جلو برداشته  DNA در ابتدا به نظر می رسید که جستجوی ریشه های انسانی ، با انتشار درخت

شد که روش درختی، تفسیر داده های مبهم را تسهیل نمی کند. این انگیزه منجر به توسعه روش باشد. با این حال به زودی معلوم 

شد. این رویکرد شبکه ، براساس  ۱۹۹۰های شبکه فیلوژنتیک که قادر به تجسم تعداد زیادی از درختان بهینه هستند، در اوایل دهه 

جنبش های جمعیت ماقبل تاریخ که این سیاره را شکل داد بازسازی ، به ما اجازه می دهد  Y داده های میتوکندریایی کروموزومی

به بعد کاربردی در بازسازی زبان ماقبل تاریخ یافت. اکنون زمان آن فرا رسیده که  2003کنیم. رویکرد شبکه فیلوژنتیک از سال 

  .اویروس کمک کنداز روش شبکه فیلوژنتیک در تحلیل داده های ویرولوژی استفاده شود تا به درک تکامل کرون
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 coronavirus ژنوم کامل و ناقص سندرم حاد تنفسی حاد 253مجموعه ای حاوی  GISAID ، پایگاه داده 2020در اوایل مارس 

شروع به ذخیره سازی شده بود، گردآوری کرد. برای  2019که با کمک پزشکان و محققان از سراسر جهان از دسامبر سال  2

نسان و کمک به ردیابی مسیرهای عفونت و طراحی استراتژی های پیشگیری ، ما در اینجا یک درک تکامل این ویروس در ا

  .را ارائه می دهیم SARS-Cov-2 ژنوم کامل 160شبکه فیلوژنتیک از 

س ٪ به ویروس انسانی کرونا دارد. ما از این ویرو96.2ژو و همكاران به تازگی گزارش داده اند كروناویروس خفاش تشابه توالی 

 خفاش به عنوان یک گروه خروجی استفاده می کنیم ، در نتیجه ریشه شبکه در یک خوشه از دودمان قرار می گیرد که ما آن را

A  لقب داده ایم. به طور کلی ، شبکه ، همانطور که در یک شیوع مداوم انتظار می رود ، ژنوم ویروسی اجدادی موجود در کنار

  .را نشان می دهدژنوم دختر تازه جهش یافته آنها 

آلل ، چهار فرد چینی )از استان  T متمایز می شوند. در زیر شاخه T29095C وجود دارد که با جهش مترادف A دو زیر گروه

ساحلی جنوبی گوانگدونگ( ژنوم اجدادی را در بدنشان حمل می کنند ، در حالی که سه بیمار ژاپنی و دو بیمار آمریکایی با تعدادی 

تفاوت دارند. گزارش شده است كه این بیماران آمریكایی در نزدیکی منبع احتمالی شیوع بیماری در ووهان سابقه جهش با آنها 

، دارای شاخه های جهشی نسبتاً طویلی است و شامل پنج فرد از ووهان است که دو نفر از آنها در C اسکان داشتند.زیر شاخه الل

از چین و کشورهای مجاور حضور دارند. قابل توجه است که تقریبا نیمی از گره اجدادی و هشت نفراهل آسیای شرقی یعنی 

  .( انواع موجود در این کالنشهر ، در خارج از آسیای شرقی ، عمدتاً در ایاالت متحده و استرالیا یافت می شود15/33)

از این گره ها قابل توجه است. ما این  دو گره شبکه مشتق شده از نظر تعداد افراد موجود در نوع گره و در شاخه های جهش یافته

  .نامیده ایم C و B خوشه های فیلوژنتیکی را

نفر( و به طور  31نفر( و در سایر مناطق شرق چین ) 22در ووهان ) B ژنوم نوع ۹۳مورد از  19، همه به جز  B برای نوع

در ژنوم ویروسی از ایاالت  B نوع 10یای شرقی ، نفر( نمونه برداری شد. در خارج از آس 21پراکنده در کشورهای مجاور آسیا )

با دو جهش از  B متحده و کانادا ، یکی در مکزیک ، چهار در فرانسه ، دو در آلمان و دیگری در ایتالیا و استرالیا یافت شد. گره

A حاصل می شود: جهش مترادف T8782C و جهش ناشناس C28144T وشهکه یک لوسین را به سرین تغییر می دهد. خ B  با

( تکثیر می 26/26توسط انحصار آسیای شرقی)ژنوم  B توجه به طول شاخه های جهش قابل توجه است: در حالی که نوع اجدادی

در خارج از آسیا جهش یافته است. به نظر نمی رسد که این پدیده به دلیل تاخیر یک ماهه و میزان  B (19/19)شود ، هر ژنوم نوع

یک سناریوی  .(2، جدول تکمیلی  Dataset S1) ویروسی قبل از گسترش در خارج از چین باشدجهش همزمان بر روی ژنوم 

 بنیانگذار پیچیده یکی از احتماالت است ، و توضیح دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که ویروس اجدادی نوع ووهان

B زگار است و ممکن است برای غلبه بر مقاومت در از نظر سیستم ایمنی یا محیطی با بخش بزرگی از جمعیت شرق آسیا سا

  .خارج از شرق آسیا نیاز به جهش داشته باشد

متفاوت است که یک گلیسین را به یک والین تغییر می دهد. در مجموعه  G26144T خود با جهش ناشناس B با نوع والد C نوع

ابهی در فرانسه ، ایتالیا ، سوئد و انگلیس و در کالیفرنیا و ( ، با نمونه های مش11داده ، این نوع اصلی اروپایی است )تعداد = 

نفر( و همچنین در هنگ کنگ ، تایوان  5برزیل. این نمونه در سرزمین اصلی چین وجود ندارد ، اما در سنگاپور مشهود است )

  .و کره جنوبی یافت می شود

های ناشناخته هستند که برای سالمت عمومی مخاطه یکی از کاربردهای شبکه فیلوژنتیک ، بازسازی مسیرهای عفونت در جا

 25در  .(SI ضمیمه) آمیزند. موارد زیر که در آنها رد عفونت به خوبی ثبت شده ممکن است به عنوان مدرک مصور کارا باشد

که این مساله را با ، نخستین بیمار برزیلی گزارش شد که به دنبال بازدید از ایتالیا آلوده شده بود ، و الگوریتم شب 2020فوریه 

در یک  .(S1 ضمیمه ، شکل SI) منعکس می کند C پیوند جهش یافته بین یک ژنوم ایتالیایی و ژنوم ویروسی برزیلی وی در خوشه

مورد دیگر ، مردی از اونتاریو از ووهان در مرکز چین به گوانگدونگ در جنوب چین سفر کرده بود و سپس به کانادا بازگشته 

تشخیص  (COVID-19) 2019با بیماری کرونا ویروس  2020ژانویه سال  27وی بیمار شد و به طور قطعی در  بود ، جایی که

، بازسازی ژنوم ویروس وی از یک گره اجدادی و در ترکیب انواع ویروس  (S2 ضمیمه ، شکل SI) داده شد. شبکه فیلوژنتیک

طابق با تاریخ سفر بیمار مذکور بود. ژنوم ویروس وی در حال مشتق شده در فوشان و شنژن )هر دو در استان گوانگدونگ( ، م

حاضر با سایر موارد آمریکای شمالی آلوده )یکی کانادایی و دو کالیفرنیایی(مقایسه شده که واضح است یک تبارشناسی مشترک 

در  2020فوریه  28ویروسی مشترک وجود دارد. پرونده ژنوم ویروسی تک مکزیکی در شبکه یک عفونت مستند است که در 

ضمیمه  SI) یک مسافر مکزیکی به ایتالیا تشخیص داده شده است. این شبکه نه تنها منشاء ایتالیایی ویروس مکزیکی را تأیید می کند

 2020ژانویه سال  27، بلکه همچنین داللت بر این دارد که این ویروس ایتالیایی از اولین ویروس مستند آلمانی در  (S3 ، شکل

در شهر مونیخ کار می کرد ناشی شده است. این بیمار آلمانی به نوبه خود ، ویروس  Webasto یک کارمند که در شرکتدر بدن 

را از یک همکار چینی در شانگهای که قبال با والدین ووهانی خود مالقات کرده گرفته بود. این سفر ویروسی از ووهان به مکزیک 

  .در شبکه فیلوژنتیک ثبت شده استجهش داشته که  10که یک ماه طول کشید، 
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این شبکه ویروسی ، تصویری از مراحل اولیه یک بیماری همه گیر قبل از اینکه فیلوژنی با مهاجرت و جهش بعدی پنهان شود ، 

وسی است. ممکن است پرسیده شود که آیا با استفاده از قدیمی ترین ژنوم نمونه موجود به عنوان ریشه ، می توان ریشه تکامل ویر

 24نشان می دهد ، با این حال ، اولین ژنوم ویروس که در  S4 ضمیمه ، شکل SI را در این مرحله بدست آورد. همانطور که

نمونه برداری شد ، از نظر ریشه با ریشه گروه خفاشی فاصله دارد. جهش های اصلی توصیف شده توسط  2019دسامبر سال 

توالی تأیید شده است و قابل اعتماد می باشد. الگوهای فیلوگرافی در شبکه به طور  انواع آزمایشگاه های مشترک و سیستم عامل

بالقوه تحت تأثیر تاریخ مهاجرت متمایز ، رویدادهای بنیانگذار و اندازه نمونه قرار می گیرد. با این وجود محتاطانه باید این احتمال 

ینی و شیوع بیماری را تغییر دهند. طبقه بندی فیلوژنتیک ارائه شده را در نظر بگیریم که انواع جهش یافته ممکن است تظاهر بال

، و در هنگام  SARS-CoV-2 در اینجا ممکن است مورد استفاده قرار گیرد تا هنگام ارزیابی نتایج بالینی و اپیدمیولوژیک عفونت

  .طراحی درمان و درنهایت واکسن ، اینگونه اثرات را رد یا تأیید کند

تأسیس شد ، و از سال  2006در سال  (GISAID) در مورد به اشتراک گذاری داده های بیماری آنفلوانزای مرغی ابتکار جهانی

همچنین از دسامبر سال  GISAID .تحت میزبانی وزارت غذا ، کشاورزی و حمایت از مصرف کننده فدرال آلمان بوده است 2010

، نقطه برش برای تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک ما ،  2020مارس  4یخ تبدیل شده است. از تار coronavirus به یک مخزن 2019

انسان ، نه پنگولین چینی ، و یک  244ژنوم کرونا ویروس را جمع آوری کرده است : جدا شده از  ۲۵۴پایگاه داده این سازمان 

 Dataset ایشگاه ذکر شده درآزم 82توالی ها توسط  .(از استان یوننان ، چین BatCoVRaTG13) Rhinolophus affinis خفاش

S1 جدول تکمیلی آورده شده است. اگرچه ، SARS-CoV-2 یک ویروس RNA  دار است ، توالی های رسوب کرده به روش معمولی

با توجه به  pangolin coronavirus هستند. تراز اولیه ما گزارش قبلی ژو و همكاران را تأیید كرد که توالی DNA در قالب

٪ منتشر شده توسط 96.2انسانی ضعیف محافظت می شود ، در حالی که کرونا ویروس خفاش مثل عدد  SARS-CoV-2 ویروس

٪ به همراه داشت. ما توالی های جزئی را دور انداختیم و فقط کامل ترین ژنومها را 96.2ژو و همکاران ، مشابهت دنباله ای از 

نوکلئوتید است. سرانجام ، برای اطمینان  29903فاده کردیم که شامل که توسط وو و همکاران به ژنوم مرجع کامل تراز شده است

، با قرار دادن شماره نوکلئوتید مطابق توالی مرجع ووهان  29،797تا  56از مقایسه ، ما پله های همه دنباله ها را به دامنه اجماع 

 Dataset S1  ،Table در Coronavirus دنباله حاصل و توالي هاي تاج 160کوتاه کردیم. كد هاي آزمایشگاهي  1

Supplement (برچسب هاي جدا شده Coronavirus) ذکر شده است.  

نوع مختلف را شامل می شود. ما برای تعیین ریشه درون فیلوژنی به داده های آنتی  100توالی کروناویروس انسانی دقیقاً  160

 5011CSیم. تجزیه و تحلیل شبکه فیلوژنتیک با بسته شبکه ، آن یک گروه کروناویرس خفاشی را اضافه کردcoronavirus بادی

انجام شد ، که شامل الگوریتم شبکه پیوستن به میانه و یک الگوریتم درخت اشتاینر برای شناسایی درختان خیلی ساده در شبکه 

م )این حذف ها نادر است ، های پیچیده است. ما شکافهای نوکلئوتیدهای مجاور را به عنوان رویدادهای حذف تنها کدگذاری کردی

تنظیم شده بر روی صفر  epsilon نوکلئوتید طوالنی است و بیشتر در قاب خواندن اسید آمینه( و داده ها را با پارامتر 24حداکثر 

کم  انجام دادیم. هر دو تنظیمات دارای شبکه پیچیدگی ۱۰قرار دادیم و یک آزمایش اکتشافی با برابر قرار دادن اپسیلون با عدد 

هستند. سپس الگوریتم درخت اشتاینر در هر دو شبکه اجرا شد و نتیجه یکسانی را ارائه داد که درختان پرکارترین درون شبکه 

 یک مستطیل اضافی را بین خوشه های epsilon =10 جهش بودند. ساختار هر دو شبکه بسیار مشابه بود ، با تنظیم 229از طول 

A و B با استفاده از گزینه رسم می کرد. خروجی شبکه Network Publisher  برای نشان دادن مناطق جغرافیایی ، زمان جمع

  .آوری نمونه ها و نامگذاری خوشه ها حاشیه نویسی شد

 GISAID مورد استفاده در این تجزیه و تحلیل ، پس از ثبت نام رایگان ، از پایگاه داده SARS-CoV-2 توالی نوکلئوتیدی ژنومهای

در  coronavirus و پرونده های شبکه Network5011 در دسترس است. بسته نرم افزاری (/https://www.gisaid.org) یا

  .در دسترس هستند https://www.fluxus-engineering.com) وب سایت فناوری فالکسوس

اسطه جهش ژنتیکی از چین و را همچون "انفجار ستاره ای پرجرم" ترسیم میکند که به و COVID19 نحوه فراگیری این پژوهش

کند منابع ها کمک میآسیا تا استرالیا، اروپا و آمریکای شمالی گسترش پیدا کرده است. پژوهشگران عقیده دارند که متدهای آن

یکی، ی ژنتهای شبکهسرایت ثبت نشده این اتفاق شناسایی شوند. محققان دانشگاه کمبریج در انگلستان و آلمان با استفاده از تکنیک

کند انسانی را در حالی که این بیماری عفونی از ووهان تا اروپا و آمریکا شیوع پیدا می 19-مسیرهای تکاملی اولیه کووید

  .اندسازی کردهدوباره

د ژنوم کامل ویروسی که از بیمار انسان گرفته شد و به ترتیب پشت سر هم قرار گرفت، دانشمندان توانستن 160پس از آنالیز اولین 

  .های آن ترسیم کرده و به اجداد ویروسی متفاوتی دست پیدا کنندمنشا سرایت ویروس کورونای جدید را از طریق جهش

 های سریع بسیار زیادی برای ردیابی منظم یک درخت خانوادگیجهش»شناس دانشگاه کمبریج می گوید: پیتر فراستر پزشک ژن
COVID-19 های محتمل استفاده کردیمریاضی برای تجسم همزمان تمام درخت کهوجود دارد. ما از یک الگوریتم شب.»  
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 ,"A", "B" را نشان داد كه شامل خوشه هایي با دودمان نزدیك به هم هستند و آنها را COVID-19 نوع "متفاوت" از ۳این تحقیق 

"C" نام گذاری کردند . فورستر و همكارانش فهمیدند كه نزدیكترین نوع COVID-19  نوع-نوع كشف شده در خفاشهابه"A" ،" ژنوم

  .در ووهان وجود داشته است ، اما در كمال تعجب و ناباوري نوع ویروس غالب شهر نبوده است-اصلي ویروس انسان"

در افراد چیني دیده شده است.نسخه هاي جهش  "A" آمریكایي هایي كه در ووهان زندگي مي كردند گزارش دادند كه نسخه هایي از

  .در بیماران ایاالت متحده و استرالیا نیز یافت شده است "A" یافته

ویروس ) ویروس اصلی درگیر کننده شهر ووهان( در سراسر شرق آسیا شیوع پیدا کرده است. با این وجود محققان می  B نوع

در ووهان یا مقاومت در گویند ، این نوع بدون جهش دیگری در منطقه گسترش یافته است که نشانگر وقوع یک رویداد بنیادین 

  .در خارج از آسیای شرقی دارد B COVID-19, برابر نوع

نوع عمده اروپایی است که در بیماران ابتدایی کشور های فرانسه ، ایتالیا ، سوئد و انگلیس یافت می شود. این نمونه  "C" نوع

  . ، هنگ کنگ و کره جنوبی دیده می شود درنمونه هایی که در سرزمین اصلی چین بوده وجود ندارد ، اما در سنگاپور

تجزیه و تحلیل جدید همچنین حاکی از آن است که یکی از اولین دالیل ورود ویروس به ایتالیا از طریق اولین مورد آلوده آلمان که 

  . بوده است ژانویه ثبت شده بود، انجام شد و یک مسیر دیگر درگیری ایتالیا مربوط به یک "خوشه سنگاپوری " 27در تاریخ 

نکته مهم این است که محققان می گویند که تکنیک های شبکه ژنتیکی آنها به طور دقیق مسیرهای شیوع ایجاد شده را ردیابی کرده 

 : جهش ها و سلسله های ویروسی موجود در این شبکه مثل نقطه چین به یکدیگر وصل شدند و کمک به حصول این نقشه کردند
.  

ن بر این باورند كه روش هاى فیلوژنیك )تبارزایشى( میتواند در آخرین ژنوم ویروس كرونا به كار برد تا به هم چنین؛ دانشمندا

  . پیش بینى کانون آینده انتقال ویروس در جهان شناسایی شود

ریج اضافه عضو موسسه تحقیقات باستانی مکدونالدز و همین طور عضو انجمن آموزش مستمر دانشگاه کمب دکتر پیتر فارستر ،

  : کرد

کمک شود ، با قرنطینه  COVID19 این پتانسیل وجود دارد که بآنالیز شبکه های فیلوژنتیک یه شناسایی منابع ثبت نشده شیوع"

  " . کردن این منابع میتوان از شیوع جهانی بیشتر جلوگیری کرد

منتشر شده است . نرم افزاری که  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) دستیافته ها امروز در

 ژنوم ویروس کرونا استفاده شده و هنوز هم استفاده می شود به صورت رایگان در وبسایت ۱۰۰۰برای این پژوش و آنالیز بالغ بر 
www.fluxus-technology.com. در دسترس است .  

 B هت دارد ، که بعنوان ریشه ی شیوع معرفی کرده اند . نوعرا که بیشتر به نوع موجود در خفاش و پنگولین شبا A محققان نوع

  . است B دختر نوع C مشتق شده است . و همچنین نوع A با دو جهش از نوع

  . در شرق آسیا میتواند ناشی از اثر "بنیان گذار " باشد B محققان میگویند بومی شدن نوع

یروس ها وقتی رخ میدهد که یک نوع جدید از یک گروه کوچک آلوده و نوعی تنگنای ژنتیکی که در مورد و اثر بنیان گذار :*

  . ایزوله شده بوجود بیاید

Forster معتقد است که توضیح دیگری برای این پدیده وجود دارد که قابل توجه است : "نوع B  ویروس که در ووهان موجود

ای شرقی وفق پیدا کرده است . ویروس برای غلبه بر است ممکن است بلحاظ ایمینی شناسی و محیطی به جمعیت زیادی از آسی

مقاومت موجود در خارج از آسیای شرقی نیاز به جهش ژنتیکی پیدا کند. به نظر میرسد که در این مرحله اولیه،ما نرخ جهش کند 

  ".تری در شرق آسیا را شاهد هستیم

 ر سریع از مراحل ابتدایی اپیدمی ست . قبل از آنکهوی افزود : شبکه مسریی که ما به صورت جزیی در آورده ایم ،یک تصوی
COVID19 توسط جهش های مکرر پیچیده شود . درست مانند گرفتن یک ابرنواختر در حال پخش.  

زنوم ویروسی گسترش  ۱۰۰۱درزمان چاپ این مقاله انجام شده است ، تیم تحقیقاتی تحلیل خود را به  PNAS از آنجا که مطالعه

ها بین دهد که اولین عفونت در بین انسانگوید آخرین تالش ها نشان میآیند هنوز در حال بررسی است، فورستر میدادند. این فر

  .استاواسط ماه سپتامبر و اوایل دسامبر رخ داده

را در متد شبکه ی فیلوژنتیک که توسط محققان استفاده شده است و به آن ها امکان ساخت تجسم بصری با صد ها درخت تکاملی 

توسط ریاضیدانان آلمانی گسترش پیدا کرد .  ۹۰در نیوزیلند آغاز شد و سپس در دهه ی  ۱۹۷۹یک گراف داده است ، در سال 
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جلب کرد .رنفرو یکی  ۱۹۹۸را در سال  PNAS نویسنده مقاله جدید –کالین رنفرو  –این روش ها توجه پروفسور باستان شناس 

  . شناسی دنیا را در دانشگاه کمبریج پایه گذاری کرده است از اولین گروه های پژوهشی باستان

********* 

 

 تشکر دبیر کل سازمان بهداشت جهانی از حمایت گروه بیست

GMT+08:00 || 2020-04-20 

14:34:40        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

آوریل( در نشست ویدیویی وزیران بهداشت  19فروردین ) 31تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی روز یک شنبه 

م نقش سازمان بهداشت جهانی در هماهنگی کارهای گروه بیست از رهبران گروه بیست تشکر کرد که وعده داده اند به طور مداو

  .میلیون دالر عربستان سعودی تشکر کرد 500مبارزه بین المللی با کروناویروس را تقویت کنند. وی نیز از کمک 

آدهانوم خاطر نشان کرد، تمام مردم با بحران بی سابقه بهداشت جهانی رو به رو هستند. همه کشورهای عضو گروه بیست تحت 

تاثیر کروناویروس قرار گرفته اند. کروناویروس در برخی از کشورها به سرعت در حال سرایت است، ولی این کشورها فاقد 

توان کشورهای عضو گروه بیست در مقابله با کروناویروس هستند و به حمایت فوری دیگر کشورها برای مقابله با کروناویروس 

  .دو تامین خدمات بهداشتی اساسی نیاز دارن

وی افزود: اکنون هزاران نفر از دانشمندان و متخصصان در سراسر جهان رهنمود مشخصی برای مقابله با کروناویروس تنظیم 

کرده اند و سازمان بهداشت جهانی نیز کیت تشخیص و تجهیزات محافظتی در اختیار کشورها و مناطق مورد نیاز قرار داده است 

داشت را تحت آموزش قرار داده است. سازمان بهداشت نیز آزمایشگاهی واحد راه اندازی کرده میلیون نفر از کارمندان به 1.5و 

میلیون دالر بودجه دریافت کرده  900است که در حال بررسی ایمنی و اثر بخشی چهار نوع دارو است و اولین برنامه راهبردی، 

  .است

رح کرد که شامل مبارزه قطعی کشورها با کروناویروس تحت دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در این نشست سه در خواست مط

هدایت علمی و شواهد و اطالعات، حمایت مداوم کشورهای گروه بیست از مقابله جهان با کروناویروس و انتشار دومین برنامه 

پرسنل و بیماران را در راهبردی و در پایان، افزایش تولید و توزیع برابر فراورده های الزم و از بین بردن موانع تجاری که 

  .خطر انداخته است

*********** 

 

  دینفر رس 1092در افغانستان به  19 دیبه کو انیتعداد مبتال

  14:58 - 1399اردیبهشت  2سه شنبه  

 کشور خبر داد.  نیساعت گذشته در ا 24 یکرونا ط روسیبه و گرینفر د 66 یبهداشت افغانستان از ابتال وزارت
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 ن اسالمجها - العالم

 است.  دهیکشور به ثبت رس نیکرونا در ا روسیمورد مثبت و 66ساعت گذشته  24بهداشت افغانستان اعالم کرد در  وزارت

نفر در  52گفت که  ینشست خبر کی( در بهشتیارد 2وزارت بهداشت افغانستان امروز )سه شنبه،  یسخنگو ،«اریما دهللایوح»

 اند.کرونا مبتال شده روسیبه و یبه تازگ اینفر در پکت 1و نفر ننگرهار  4نفر لغمان،  5کابل، 

ساعت گذشته  24 یط ار،یاست. به گفته ما افتهی شینفر افزا 1092به کرونا در افغانستان به  انیتعداد مبتال دیارقام جد نیثبت ا با

 اند.هجان خود را از دست داد زینفر ن 3و متاسفانه  اندافتهیبهبود  یماریب نینفر از ا 15

مختلف  یهزار نفر در کشورها 170از  شینفر در سراسر جهان تاکنون به کرونا مبتال شده و ب ونیلیم 2.4است که  یدر حال نیا

 اند.جان باخته یماریب نیبر اثر ا زین

 فارس

******** 

 

 به کرونا مبتال شدند  تیدر کو کایآمر ینظام ۲۰از  شیب

  14:49 - 1399اردیبهشت  2سه شنبه  

 

 خبر دادند.  تیدر کو یکرونا در اردوگاه روسیبه و کایآمر ینظام ۲۰از  شیب یاز ابتال تیمنابع آگاه در کو یبرخ

 

 کایآمر - العالم

طرف قرارداد با  ییهاو کارگران شرکت فجانیدر اردوگاه عر کایارتش آمر ینظام ۲۰از  شیمنابع آگاه گزارش دادند که ب یبرخ

 اند.کرونا مبتال شده وسریاردوگاه به و نیا

نظارت بر  ژهیو یهااز شرکت یکیافراد تماس با مسئول  نیا یمطلب نوشت که علت ابتال نیالقبس با اعالم ا یتیکو روزنامه

 سکونت کارگران در داخل اردوگاه ارتش بوده است.

 هامارستانیاز ب یکیاند به او تماس داشته که با یبوده و به همراه کسان ینیپیلیزن ف کیگزارش، مسئول شرکت مذکور  نیا بنابر

 اند.انتقال داده شده نهیجهت قرنط

اند گرفته میکرونا تصم وعیمقابله با ش یبرا یاطیاقدامات احت یاجرا یدر راستا هاگاهیپا گریمنابع، اداره اردوگاه و د نیگفته ا به

 از ورود و خروج کارگران ممانعت کنند.

 فارس
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******** 

 

  میبا کرونا عادت کن یبه زندگ دیکرونا کامالً محتمل است!/ تا کشف دارو و واکسن با وعیم و سوم شدو کیپ

  12:39 - 1399اردیبهشت  2سه شنبه  

 

دوم، سوم و چندم  کیپاک هستند، پ رسدینظر مکه به ییکشورها یحت ایدر کل دن یوزارت بهداشت گفت: تا اطالع ثانو کلمعاون

 ت! کامالً محتمل اس

 

 رانیا - العالم

ها برداشته استان نیتردد ب تیبابل اظهار کرد: از امروز ممنوع یدانشگاه علوم پزشک سینشست با رئ هیدر حاش یرچیحر رجیا

 .می" کامالً وفادار بمانمیبه شعار "در خانه بمان دیوکارها بود و همچنان باکسب یو برا یترددها با هدف اقتصاد ییبازگشا نیشد و ا

دوم، سوم و چندم کامالً محتمل  کیپاک هستند، پ رسدینظر مکه به ییکشورها یحت ا،یدر کل دن یادامه داد: تا اطالع ثانو یو

بسته شده باشد! در استان  یماریب نیو اآلن افت کرده، پرونده ا میداشت دیشد وعیش النیکه اگر در قم و گ ستین گونهنیاست؛ ا

راحت شده  المانیخ دیاما نبا میاوارد شده یماریب تیریوجود داشت به مرحله مد یماریب کیپ ،ینابرهه زم کیمازندران که در 

 باشد.

 میبا کرونا عادت کن یبه زندگ دیکشف دارو و واکسن با تا

 ،یشت فردبهدا رانه،یشگیو پ یمسائل بهداشت تیبا کرونا، رعا یبه زندگ یتا اطالع ثانو دیوزارت بهداشت اضافه کرد: با کلمعاون

 .میساخته نشده، عادت کن یماریب نیا یکه واکسن و دارو یتا حد مقدور و تا زمان یاجتماع یگذارفاصله

 شیبا ب یدر مرحله اول غربالگر دهد؛یرا انجام م یافزود: در حال حاضر وزارت بهداشت مرحله دوم غربالگر یرچیحر دکتر

درصد افراد تماس گرفته شده  80از  شیتاکنون با ب یما در مرحله دوم غربالگرا میدرصد از افراد در استانها تماس گرفت 99از 

 است.

اشخاص  یبرا ینینمونه از حلق و ب یبا تست مولکول یکه در حال انجام است، غربالگر یاز اقدامات بزرگ یکیکرد:  حیتصر یو

در سطح  یماریانتشار ب یاند. عامل اصلبوده کی، در تماس نزد19دیکوو انیاست که با مبتال یو افراد عالمتیعالمت و بکم

 .شوندیم یو بستر زولهیا زیدارند ن یماریکه عالئم ب ی. افرادهستند عالمتیعالمت و بجامعه، اشخاص کم

 19دیافراد مبتال به کوو ییانجام شده، شناسا فیشر یکه با دانشگاه صنعت یگریشد: اقدام بزرگ د ادآوریوزارت بهداشت  کلمعاون

افزار، مناطق حضور نرم قیاز طر توانندیاساس، مردم م نیافزار تلفن همراه است و بر اوآمد آنها با استفاده از نرمو محل رفت

 کنند. ییافراد مبتال را شناسا

 میروز کنرا بِ  کهایهوشمندانه عمل کرده، تاکت دیبا زیما ن کند،یهوشمندانه عمل م روسیو نیطور که ااظهار کرد: همان یرچیحر

 ریفقرا را درگ شتریدر سطح جهان ب روسیو نیا م؛یشو روزیپ یماریب نیبر ا میتا بتوان میده رییالزم تغ زانیمرا به یدفاع شیو آرا

و  دپوستانیو فقرا دو برابر سف پوستاناهیمرگ س زانیم کایدارند؛ در آمر یشتریعوارض ب شوند،یم ریکه درگ ییو فقرا کندیم

 است. یبخش خصوص نیمتمرکز بر فقرا، افراد روزمزد و شاغل شتریب ،یماریب نیا یاست البته عوارض اقتصادثروتمندان 

 و هوشمند یاجتماع یگذارفاصله تیمردم به نظام سالمت با رعا کمک

و  میکرونا شد ریماه درگ نشست گفت: از اواخر بهمن نیا هیدر حاش زیبابل ن یدانشگاه علوم پزشک سیرئ ؛یفرزاد جالل دیس دکتر

بابل، نوسان  یدر مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یماریب نیبه ا انیخوشبختانه آمار مبتال ریروز اخ 10هفته تا  کیدر 

 .میالزم را دار یآمادگ ،یاحتمال مارانیب رشیپذ یمشاغل و اصناف، برا ییبه بازگشا وجهنداشته است البته با ت یادیز

 یروند کاهش 19دیابتال به کوو یآمارها ندهیروز آ 10هفته تا  کیکه در  میدواریکرد: ام حیبابل تصر یزشکدانشگاه علوم پ سیرئ

 یاجتماع یگذارمردم به فاصله یو توجه جد یمسائل بهداشت تیاما رعا میعبور کن یماریب نینخست ا کیاز پ میداشته باشد تا بتوان

 کند. یادیسالمت، کمک ز ظامبه ن تواندیو هوشمند م

********* 
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 دبیر کل سازمان بهداشت جهانی: عدم همبستگی شیوع کرونا را تشدید می کند

GMT+08:00 || 2020-04-21 

10:35:40        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

دبیر کل سازمان بهداشت جهانی هشدار داد، عدم همبستگی شیوع کرونا در جهان را تشدید می کند و اگر همبستگی شکل نگیرد، 

  .فرا خواهد رسید« بدترین زمان»

اک است و می تواند از اختالفات میان افراد، کروناویروس بسیار خطرن»اردیبهشت/ثور( گفت:  1آوریل ) 20تدروس آدهانوم 

این ویروس را فرصتی برای مقابله با حریف سیاسی یا کسب امتیازات سیاسی »او هشدار داد: «. احزاب و کشورها استفاده کند

  .«ندانید. این کار مثل بازی با آتش خطرناک است

ان به زودی فرا خواهد رسید. بگذارید باهم از وقوع چنین فاجعه باور کنید که بدون همبستگی میان کشورها، بدترین زم»او گفت: 

  «.جلوگیری کنیم

هزار مورد  157میلیون مورد و  2.3براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، تا همین روز، تعداد موارد ابتال به کرونای جهان از 

 .مرگ و میر ناشی از آن فراتر رفته است

********* 

 

 ن به کرونا در پنتاگونافزایش شدید مبتالیا

 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه15:50 21.04.2020

 .تن رسیده است 300هزار و  5وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد شمار مبتالیان به ویروس کرونا در این وزارتخانه به بیش از 

ای اعالم کرد شمار مبتالیان به ویروس کرونا در این با صدور بیانیه وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون(به گزارش اسپوتنیک، 

 تن رسیده است. 335هزار و  5وزارتخانه به بیش از 

تن مربوط به پرسنل نظامی بوده است. تنها در نیروی دریایی  437هزار و  3بر این اساس، در این بیانیه آمده است: از این آمار، 

 تن به این ویروس آلوده شده اند. 240بیش از یک هزار و 

تن به  261مبتال شده اند. از این میان، تاکنون  19به کووید  تن 819افزاید: در ارتش آمریکا )نیروی زمینی( نیز این بیانیه می

 بیمار نیز جان خود را از دست داده اند. 22دلیل وخامت حالشان در بیمارستان بستری شده اند و 

ه هزار نفر در آمریکا ب 790آمار مرگ دارای بیشترین قربانی ویروس کرونا در جهان است. تاکنون  201هزار و  42آمریکا با 

 ویروس کرونا مبتال شده اند.

javascript:copy2clip();
javascript:window.print()
javascript:window.print()
javascript:mailsome1()
javascript:mailsome1()
https://af.sputniknews.com/world/
https://af.sputniknews.com/world/202003204870578-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/
https://af.sputniknews.com/world/202003204870578-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/
javascript:setsize(2)
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در سراسر جهان به «  COVID-19» بر اساس جدیدترین آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، تعداد قربانیان ویروس جدید کرونا 

 اند.تن نیز به این بیماری مبتال شده 46هزار و  471میلیون و  2نفر رسید. تاکنون  96هزار و  170

های اروپایی کاهش گیرد، رشد آمار قربانیان در برخی کشوریکا همچنان بیشترین تعداد قربانی را میدر حالی که کرونا در آمر

 یافته

کشور  210ا شیوع در در شهر ووهان چین ظاهر و طی مدت کوتاهی ب 2019نخستین بار در دسامبر  کروناگفتنی است ویروس 

 شد.« گیری جهانیهمه»تبدیل به بیماری 

در جهان « المللیاضطرار سالمت عمومی بین»سازمان بهداشت جهانی در اوایل فبروری با اشاره به انتشار این بیماری حالت 

 اعالم کرد.

********** 

 

 چین آزمایش ارز دیجیتالی خود را آغاز کرد

Golden Bitcoin, padlock and flag /  Marco Verch Professional Photographer and Speaker/  CC BY 2.0© 

of China 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه13:53 21.04.2020

 

  .در چین آزمایش ارز دیجیتال دولتی آغاز شده است که می بایست جایگزین پول نقد گردد

بانک خلق چین، این پروژه آزمایشی در چهار منطقه: شنژن،  امه ژنمین باو چین، بنا به اعالمبه گزارش اسپوتنیک به نقل از روزن

 سوژو، چنگدو و زون یانگ انجام می شود و ارز آزمایش شده هنوز به طور کامل به سیستم پول ملی فعلی متصل نشده است.

الی بانک مرکزی به حجم زیادی برای گردش عمومی آمده است: در آینده نزدیک، ارز دیجیت WeChatدر بیانیه بانک خلق در 

 صادر نمی شود، این امر به گردش مالی پولی فعلی تأثیر نمی گذارد و نمی تواند منجر به تورم شود.

بانک خلق چین تنها صادر کننده پول دیجیتال خواهد بود و سپس این نوع پول بین بانک های تجاری و سایر اپراتورها توزیع می 

 شود.

عیت قادر به انتقال پول در حساب های خود به صورت نسخه دیجیتالی و واریز پول دیجیتال در کیف پول های الکترونیکی جم

 خواهد بود.

 برای جلوگیری از تورم، بانکهای تجاری موظفند مبلغ مربوطه را به صورت واقعی صفر کنند.

ک خلق، معامالت پول دیجیتالی را می توان با آوردن دو گوشی به گفته مو چانگ چو رئیس موسسه تحقیقات ارزهای دیجیتال بان

هوشمند با کیف پول های الکترونیکی به یکدیگر بدون تماس انجام داد. عالوه بر این، بر خالف سایر سیستم های پرداختی، حتی 

 داشتن اینترنت برای تکمیل عملیات بانکی الزامی نیست.

******** 

 

 های تهاجمی کروناویروسره گونههشدار پژوهشگران چین در با

 جهان

 دریافت لینک کوتاه11:51 21.04.2020

 .وابسته به نوع ویروس می تواند متفاوت باشد« 19-کووید »پاتوژن بیماری 

https://af.sputniknews.com/world/202003114830083-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
https://af.sputniknews.com/world/202003114830083-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/48278048096
https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/48278048096
https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://ir.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/world/
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وابسته « 19-کووید »که پاتوژن بیماری  ، پژوهشگران چینی مشخص کردند«MedRxiv»به گزارش اسپوتنیک به نقل از وبگاه

 به نوع ویروس محرک آن، می تواند متفاوت باشد.

کردند   از خانجو را بررسی« 19-کووید »مورد ابتال به  11های تغییر یافته کروناویروس از های خود، گونهمحققان در پژوهش

 کند.وذ کرده و آن را نابود میهای مختلف ویروس در سلول انسان نفتا ببینند تا چه حد سریع گونه

تر شبیه ها غیرفعالترین گونه در بیماران چینی مشابه گونه های گسترش یافته در ایتالیا و اسپانیاست و گونهمشخص شد که مهاجم

 هایی است که در آمریکا و به ویژه در ایالت واشنگتن شیوع پیدا کرده است.گونه

نکته را به اثبات رساندند که تغییر کروناویروس می تواند به تغییر پاتوژن بیماری فراروید. پژوهشگران چینی قبل از دیگران این 

 تر ویروس، مرگ و میر کمتری به همراه خواهد داشت.این بدان معنا نیست که گونه ضعیف

زار نفر عبور کرده و تعداد ه ۴۸۰شنبه( از مرز دو میلیون و ماه آوریل )سه 21تعداد مبتالیان به این ویروس در جهان، تا صبح 

هزار نفر بیشتر شده است. در بین کشورهای جهان از نظر تعداد مبتالیان، آمریکا در رده اول  ۱۷۰قربانیان این ویروس نیز از 

رده هشتم های دوم و سوم هستند و ایران که دیروز در رده نهم قرار گرفته بود، امروز باالتر از چین، در و اسپانیا و ایتالیا در رده

 این فهرست قرار دارد.

هزار نفر و فرانسه بیش  181و ایتالیا با تعداد بیش از   هزار 200نفر، اسپانیا با تعداد بیش از  300هزار و 787در آمریکا تعداد 

ناویروس هزار نفر در صدر فهرست کشورهای مبتال به کرو 126هزار نفر و بریتانیا با نزدیک به  147هزار نفر، آلمان  156از 

 قرار دارند.

********* 

 

کند و در تمام جهان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، تازی میدر سراسر جهان یکه  به گزارش اسپوتنیک، کروناویروس همچنان

 اجتماعی و فرهنگی تاثیر زیادی داشته است که حتی در دوران پساکرونا نیز حفظ خواهد شد.

 

********** 

 یای پسا کرونا: آیا ممکن است چین آمریکا را پشت سر بگذارد؟نظم نوین جهانی در دن

 نگار و تحلیلگر شهیر شهید ثالث روزنامه

 21  1399اردیبهشت  02 - 2020آوریل 

 

 

ا نسبت به چین در مورد کوتاهی سهوی و احتماال با انگیزه اولیه عمدی در بروز و شیوع ویروس کرونا موضع تهاجمی آمریک

: گفتآوریل(  ۱۸فروردین ) ۳۰دهی روزانه خود در گیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در گزارشهر روز باالتر می

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-trump-china/trump-warns-china-could-face-consequences-for-virus-outbreak-idUSKBN2200XZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-trump-china/trump-warns-china-could-face-consequences-for-virus-outbreak-idUSKBN2200XZ
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کشد. توانست قبل از اینکه آغاز شود در چین جلوی آن گرفته شود ]اینک[ همه دنیا دارد از آن عذاب می"این )بیماری کرونا( می

 لم و اطالع آنان بوده، بله، قطعا تبعاتی ]برای آن کشور[ خواهد داشت." اگر اشتباه بوده که هیچ، اما اگر با ع

های آمریکا به سازمان بهداشت جهانی را به دلیل تمجید سازمان آقای ترامپ در اقدامی که حیرت بسیاری را برانگیخت کمک

 "چین مداری" متهم کرد. هایش در مبارزه با کرونا قطع کرد. وی سازمان مزبور را به مزبور از چین برای تالش

یک نظریه این است که حمالت بدون وقفه آقای ترامپ به چین به عنوان مسبب شیوع کرونا به دلیل شکست فاحش آمریکا در 

آوریل( حداقل  ۱۹فروردین ) ۳۱. تا امروز، شکسته استمبارزه با بیماری بوده است. آمریکا تمام رکوردهای مربوط به کرونا را 

که با توجه به اینکه چند  معتقدندمورد فوت گزارش شده است. طرفداران نظریه فوق  ۴۰۰۰۰مورد ابتالء و بیش از  ۷۵۵۰۰۰

کند و هم برای ماه تا انتخابات فرصت هست با مقصر جلوه دادن چین، ترامپ هم خود را از زیر ضرب منتقدینش خارج می

هی برای پیش بردن کارزار انتخاباتی اوست. چرا منتقدین ترامپ او را متهم کند، که این راهوادارانش درگیری با چین را عمده می

: "ما قاطعا آن را گفتای دانند. او اواخر ماه ژانویه در مصاحبهانگاری کرده و وی را مسئول وضعیت فعلی آمریکا میبه سهل

دهی بیمار کرونائی داشت ترامپ در اولین جلسه گزارش ۱۵]یعنی کرونا را[ تحت کنترل داریم". یک ماه بعد زمانی که آمریکا تنها 

 ایم". : "ما از نظر ]شیوع[ بیماری در سطح بسیار پائینی هستیم ... ما خیلی خیلی برای این ]بیماری[ آمادهگفتخود 

  های آمریکائیسناتورامپ نیست. اما واقعیت این است که حمالت شدیدی که نسبت به چین آغاز شده تنها از سوی تر 

، که حتی الیحه گرفتن غرامت از چین را آماده کرده است، و تعداد دیگری جاش هاولیاز جمله تد کروز و تام کاتن و 

ور خارجه کنند. در اواخر ماه مارس مایک پومپئو، وزیر اماز سیاستمداران آمریکا نیز در همین مسیر حرکت می

که نام بیماری کرونا به کرد اصرار میکه با ویدئو کنفرانس برگزار شد  G۷آمریکا، در جلسه هفت کشور صنعتی 

 از شد( تغییر پیدا کند. "ویروس ووهان" )اشاره به شهری در چین که بیماری از آنجا آغ

 ر تحقیقیدشود. اندیشکده دست راستی انستیتوی آمریکن اینترپرایز گیری از سوی اندیشمندان آمریکائی هم پیگیری میاین موضع

 میلیون نفر بوده است.  ۳کند که تعداد واقعی مبتالیان در چین استدالل می

 

 چرا یک مرتبه چنین موضع تهاجمی نسبت به چین اتخاذ شده است؟ 

این احتمال که چین در شیوع این بیماری اهمال کرده و به موقع دنیا را در جریان قرار نداده و یا ویروس از آزمایشگاه 

تواند یک نگرانی و یولوژی ووهان به بیرون درز کرده وجود دارد. اما یک دلیل این تهاجم شدید و همه جانبه به چین میمیکروب

احساس خطری باشد که در وجدان عمومی کسانی که نسبت به از دست رفتن جایگاه آمریکا به عنوان قدرت برتر در جهان حساس 

احتمال بیرون آمدن چین به عنوان پیروز رقابت بین دو قدرت بزرگ اقتصادی در دنیای هستند، شکل گرفته باشد. مقاالت در مورد 

 شود. دیده می فارن افرزپسا کرونا در نشریات معتبر از جمله 

: "اپیدمی ]کرونا[ تاکیدی است بر اینکه آمریکا گویدمیای دن، عضو ارشد شورای روابط خارجی ]آمریکا[ در مصاحبهادوارد آل

ها در گذشته به آمریکا با نگاهی آمیخته به خوف و احترام ش یک سیستم بسیار کارآمد و پیشرفته را ندارد. اروپائیدیگر آن نق

بخشد که آمریکا چیزی برای آموختن به بقیه دنیا ندارد. نگریستند. ... ]اما[ اوضاعی که ایجاد شده این تصور را استحکام میمی

که با آمریکا سازنده تجهیزات ارتباطی در جهان  بزرگتریندی مانند شرکت چینی هواوی ]... این باعث خواهد شد که در موار

شود که استانداردها و استراتژی کشور های دیگر از خواست آمریکا تبعیت نکنند. این باعث افزایش قابلیت چین می [درگیر است

 ... خود را پیگیری کند". 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-19-20-intl/index.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-19-20-intl/index.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-trump-china/trump-warns-china-could-face-consequences-for-virus-outbreak-idUSKBN2200XZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-trump-china/trump-warns-china-could-face-consequences-for-virus-outbreak-idUSKBN2200XZ
https://www.cnbc.com/video/2020/01/22/president-trump-on-the-coronavirus-we-have-it-totally-under-control.html
https://www.cnbc.com/video/2020/01/22/president-trump-on-the-coronavirus-we-have-it-totally-under-control.html
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-vice-president-pence-members-coronavirus-task-force-press-conference/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-vice-president-pence-members-coronavirus-task-force-press-conference/
https://ca.finance.yahoo.com/news/coronavirus-response-how-ted-cruz-wants-to-fundamentally-change-our-relationship-with-china-172049865.html
https://www.nationalreview.com/news/hawley-stefanik-introduce-bill-to-investigate-china-for-coronavirus-coverup/
https://www.nationalreview.com/news/hawley-stefanik-introduce-bill-to-investigate-china-for-coronavirus-coverup/
https://www.politico.com/news/2020/03/25/mike-pompeo-g7-coronavirus-149425
https://saraacarter.com/aei-analysis-china-failed-to-report-nearly-3-million-people-infected-with-coronavirus/
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order
https://www.marketwatch.com/story/china-will-emerge-from-the-coronavirus-crisis-stronger-than-the-us-experts-warn-2020-03-24
https://foreignpolicy.com/2019/04/03/the-improbable-rise-of-huawei-5g-global-network-china/
https://foreignpolicy.com/2019/04/03/the-improbable-rise-of-huawei-5g-global-network-china/
https://www.bbc.com/persian/world-50668776
https://www.bbc.com/persian/world-50668776
https://www.bbc.com/persian/world-50668776


546 
 

 

های آمریکا تشدید این روند بعد از خاتمه یافتن داستان تا اینجا چین جنگ تجاری را از آمریکا برده است و از قضا یکی از نگرانی

 درصد.  ۱۱.۵درصد از کل تجارت جهانی را در اختیار داشته و در مقابل آمریکا  ۱۲.۴چین  ۲۰۱۸طبق آمار سال ست. کرونا

 ۶.۸کشور ثبت شده از طرفی، هر چند که تولید ناخالص داخلی چین برای اولین بار از تاریخی که اطالعات مربوط به اقتصاد 

میلیون نفر  ۲۲اما در آمریکا به دلیل ادامه یافتن اپیدمی، وضعیت بحرانی است. تنها ظرف یک ماه گذشته  درصد کاهش پیدا کرده

 که انقباض اقتصاد آمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است.  اقتصاددانان معتقدنداند. ست حقوق بیکاری کردهدرخوا

دارد. نرم آمریکا هم چنان آن کشور را به عنوان قدرت برتر نگاه میکنند که قدرت بعضی از متفکرین روابط بین الملل مطرح می

قدرت نرم )در مقابل قدرت سخت که شامل قدرت نظامی و اقتصادی است( در واقع جوامع دیگر را جذب جاذبه های فرهنگی و 

اصر قدرت نرم است که شود. بطور مثال، زبان یکی از مهمترین عنکند و باعث نفوذ آن میارزش های سیاسی یک کشور می

تواند جوامع دیگر را بدون اعمال فشار به کشوری که صاحب قدرت نرم است جذب و زمینه نفوذ آن را فراهم آورد. اما آیا می

ممکن نیست کشوری قدرت نرم باال داشته باشد اما قدرت جهانی خود را از دست بدهد؟ بریتانیا نمونه بارز چنین کشوری است که 

م باالئی برخوردار است اما موقعیت خود را به عنوان یک ابرقدرت از دست داده است در حالی که تا قرن بیستم یک از قدرت نر

 رفت. ابر قدرت به شمار می

 

های میلیون نسخه پرفروشترین در تاریخ، برنامه ۵۰۰های هری پاتر با فروش بریتانیا زبانش، زبان مسلط دنیاست. سری کتاب

Got Talent کشور دنیا و محبوبترین لیگ ورزشی جهان به بریتانیا تعلق دارند.  ۶۸های تلویزیونی در ی از محبوبترین برنامهیک

هایشان )در مقابل لهجه های آمریکائی از گرفتن لهجه انگلیسی بچههای انگلیسی به حدی است که والدین بچهمحبوبیت کارتون

که شاید معتبرترین در این زمینه است، دانشگاه  توسط تایمزهای جهان بندی دانشگاهدر آخرین رتبه شکایت دارند.آمریکائی( 

های آمریکا در مقام نخست قرار گرفت. بنابراین قدرت نرم آمریکا با وجود چشمگیر بودن تضمینی آکسفورد جلوتر از بهترین

 بریتانیا با وجود قدرت نرم باال از آن جایگاه افتاد.نیست که کشور، از اریکه ابرقدرتی نیفتد هم چنان که 

https://chinapower.csis.org/trade-partner/
https://www.cnbc.com/2020/04/17/china-economy-beijing-contracted-in-q1-2020-gdp-amid-coronavirus.html
https://www.cnbc.com/2020/04/17/china-economy-beijing-contracted-in-q1-2020-gdp-amid-coronavirus.html
https://www.cnbc.com/2020/04/17/china-economy-beijing-contracted-in-q1-2020-gdp-amid-coronavirus.html
https://finance.yahoo.com/news/u-weekly-jobless-claims-seen-040436558.html
https://finance.yahoo.com/news/u-weekly-jobless-claims-seen-040436558.html
https://www.businessinsider.com/american-parents-children-british-accents-peppa-pig-2019-2?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/american-parents-children-british-accents-peppa-pig-2019-2?r=US&IR=T
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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اش تحلیل هر چند که بر اثر تحوالت مربوط به کرونا ممکن است آن تصویر قدر قدرتی آمریکا مخدوش شود و قدرت اقتصادی

ذخایر ارزی کشورهای جهان به  درصد ۶۲حدود برود اما هنوز دالر آمریکا با فاصله زیاد از رقبایش پول مسلط جهان است. 

که هیچ حکومتی حتی  دالر است. قدرت نظامی آمریکا به خصوص نیروی دریائی آن در چهارگوشه جهان حضور دارد چیزی

شاهد بودیم به  ۲۰۰۸نزدیک به این موقعیت نیست. اقتصاد آمریکا ممکن است تضعیف شود اما هم چنانکه در بحران شدید سال 

های آوری پیشرفته و اطالعات، تعداد اختراعات و پیشرفتتواند دوباره قدرت خود را باز یابد. آمریکا از نظر فناحتمال قوی می

دانشگاه برتر در دنیا،  ۱۰کند با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. از غزهائی که از کشورهای دیگر دنیا جذب میعلمی، و م

شود، به دلیل اعتبار کردن چین میها در آمریکا و تالشی که برای بی. با همه این اوصاف نگرانیه آمریکا تعلق دارددانشگاه ب ۷

 رقابت با چین و ترس از افول در دنیای پساکرونا و واگذار کردن موقعیت برتر در صحنه جهانی به چین، قابل درک است. 

*********** 

 

 به اقتصاد جهان  نیو نفت؛ دو ضربه سهمگ کرونا

  22:30 - 1399اردیبهشت  2سه شنبه 

 

 

 

 یبزرگ و رکود اقتصاد یفاجعه اقتصاد کیکرد و از وقوع  دیاقتصاد جهان را تهد یکه به صورت ناگهان یدیکرونا شبح جد شبح

 دهد.  یقرن گذشته خبر م 30دهه  یبزرگتر از رکود اقتصاد اریبس

 

https://www.reuters.com/article/us-forex-reserves/us-dollar-share-of-global-currency-reserves-fell-in-the-fourth-quarter-of-2018-idUSKCN1RA1WH
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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 کشکول العالمـ  العالم

است،  ینفت جهان متیکه همان کاهش ق یگرید نیاست، با ضربه سهمگ انیکرونا که اثر آن همچنان در جهان نما دیشد ضربه

 اریو بس نیبا دو ضربه سنگ نکیرسد که جهان ا یپول بپردازند و به نظر م یجذب مشتر یبرا دیهمزمان شد. فروشندگان با

 دردناک روبرو شده است.

همچنان قدرتمند با  رانیا چند،یپ یکه از ضربات هولناک کرونا به خود م ییتمام کشورها انیرسد از م یبه نظر م انیم نیا در

پشت  یاریبس یفرهنگ یو حت یو نظام یاقتصاد یکشور جنگها نیکه ا یکند. در حال یمقابله م یچالشها و تحوالت جهان نیتمام ا

 جنگها سربلند خارج شود. نیخسارت ها از ا نیخود با کمتر یریپذ افسرگذاشته است و توانست با انعط

آن  یریچالشها و انعطاف پذ نیدر مقابله با ا رانیا یباال یدر مقابله با کرونا اتخاذ کرد، توانمند رانیکه ا یریتداب جیتوجه به نتا با

 شود. یم دهیبه وضوح د

 یها یعالوه بر توسعه توانمند نیطر آن را از کشورش دفع کند و اکرونا را کنترل کند و خ وعیش یادیتوانست تا حد ز تهران

 یو مال یمحاصره اقتصاد نیبا بزرگتر رانیاست که ا یدر حال نیکرونا است. ا روسیو کشف و یریشگیپ یابزارها دیخود در تول

 در جهان روبروست.

 روسیحال در مقابله با و نیدانند با ا یان ماقتصاد در جه نیاست که خود را صاحب بزرگتر ییکشورها یمحاصره از سو نیا

 یاجتماع یکشورها را با خطر فروپاش نیشد؛ کرونا جوامع ا انینما روسیو نیآنها در مبارزه با ا یکرونا عاجز ماندند و ناتوان

 روبرو کرد.

 42از  شینا مبتال شدند و بهزار نفر به کرو 800از  شیاست. تاکنون ب یکرونا در حال فروپاش روسیدر برابر ضربات و کایآمر

 تکان دهنده است. اریداند، بس یم افتهیکه خود را متمدن و توسعه  یکشور یآمار برا نیهزار نفر جان خود را از دست دادند. ا

اداره بهداشت در  تیریکشنده و سوء مد روسیو نیبه سبب ا زیندارند؛ آنها ن کایبهتر از آمر یطیشرا زیاروپا و غرب ن هیاتحاد

 هستند. یآستانه فروپاش

 

جهان را با خطر  یرسد آنها نظام اقتصاد یکنند؛ اما به نظر م ییپترودالر خودنما قیتالش کردند تا از طر زیمنطقه ن یکشورها

. دیدالر رس 37 یبه منف کایبشکه نفت خام امر کی متیخود به ثبت رساند و ق خیرا در تار متیق نینفت کمتر نکیمواجه کردند و ا

است که اقتصاد و واردات آنها تحت  یعیکنند، طب یم هیتک ینفت یمنطقه که به صورت گسترده به درآمدها یکشورها نیا یابر

 .رندیکاهش نفت قرار گ نیا ریتاث

 یبودجه و بده یاز کسر یگذار هیشرکت سرما کی نکیخارج شده است، ا هینفت با روس متیاز جنگ ق یکه به تازگ عربستان

 لایر اردیلیم 422بودجه عربستان بالغ بر  یشرکت، کسر نیا یها ینیب شیخبر داد. طبق پ یان در سال جارعربست یعموم

 ..افتیخواهد  شیافزا لایر اردیلیم 854به  رکشو یعموم یبده زانیم نیخواهد بود. همچن یسعود

 ییکایکه به خود و متحد آمر ید به گونه اخود با مسکو در محاسبات خود اشتباه کر ریاخ یدر جنگ نفت اضیرسد که ر ینظر م به

 دیرا تحت فشار قرار دهد تا تول اضیخواهد ر یم نکهینفت عربستان اشاره کرد و ا دیبه عدم خر کایاش ضربه زد. چنانکه امر

اعالم است که تهران  یدر حال نیاوپک پالس مطرح شد، کاهش دهد. ا ریکه در توافق اخ نچهاز آ شیب یادیز زانینفت را به م

 کند. یم هیتک ینفت یدرصد بر درآمدها 10 زانیکرد که فقط به م

 رانیکرد ا دیکه تاک میآور ادیرا به  2019کل حزب هللا لبنان در آغاز سال  ریحسن نصرهللا دب دیسخنان س ستیبا یم نجایا در

 .دیان و منطقه از هم خواهد پاشدر جه ینفت یاز کشورها یاریکه بس یخواهد ماند در حال یو ثابت قدم باق یهمچنان قو

بر  ینشانه ا اهیس یطال متیسابقه ق یکاهش ب ایشده است و آ کیکشورها و اقتصادها در جهان نزد یبرخ یفروپاش ایآ نیبنابرا

 است؟ یفروپاش نیا

 

 العالم -شربو  می* ابراه

************ 
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 جوسازی پوچ آمریکا درباره پژوهشگاه ویروس وو هان

GMT+08:00 || 2020-04-21 

21:10:02        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

شد که ویروس کرونا در پژوهشگاه ویروس ووهان وابسته به فرهنگستان  آوریل در گزارشی مدعی 19شبکه فاکس نیوز آمریکا 

  .علوم چین تولید شده و آمریکا باید در این مورد تحقیقات گسترده و همه جانبه بکند

مردم شاهدند که از زمان شیوع ویروس کرونا، پژوهشگاه ویروس وو هان هدف اتهامات مکرر سیاستبازان و رسانه های آمریکا 

  :گرفته و دالیلشان عمدتاً از این قرار بوده است قرار

اول اینکه فاصله بین این پژوهشگاه و بازار محصوالت آبی هوا نان که موارد قطعی ابتال به این ویروس در آنجا قبل از اماکن 

ین در این پژوهشگاه ( خاک اصلی چ4دیگر شناسایی شد، نسبتا نزدیک است؛ همچنین اولین آزمایشگاه بیولوژیک سطح چهار ) پی 

وجو دارد. بنا به گمانه زنی آنان این پژوهشگاه نقص مدیریت ایمنی و امنیتی داشته و در نهایت منجر به فرار و شیوع ویروس 

  .شده است

دوم اینکه آنان به دروغ مدعیند که این پژوهشگاه مشغول تحقیق و تولید سالحهای بیوشیمیایی است و می گویند حتی اگر این 

یروس یکی از سالحهای بیوشیمیایی چین که عامدانه به کار گرفته نباشد، باز هم نشانگر پیشی گرفتن چین از آمریکا در زمینه و

  .تحقیقات ویروس است

معلوم است که چنین اتهامات پر از حدس و گمانی و استنتاجات آنها پوچ و بی معنی و کامالً بی پایه است و همگی از بافته های 

  .ستخیال ا

 4نخست این که پژوهشگاه ویروس وو هان با محافل علمی آمریکا و فرانسه همکاری نزدیک دارد، در میان آنها آزمایشگاه پی 

یکی از پروژه های مهم علمی و فنی دولتهای چین و فرانسه است و سطح تخصصی آن قابل شک و تردید نیست. چندی پیش یوان 

از مسؤول آزمایشگاه ملی گالِوستون آمریکا یکی از پژوهشگاههای برتر بین المللی در  جی مینگ محقق این پژوهشگاه به نقل

زمینه تحقیق بیماریهای واگیر اظهار کرد که آزمایشگاه پژوهشگاه ویروس وو هان همانند آزمایشگاههای کشورهای اروپا و آمریکا 

  .مدیریت سختگیرانه ای دارد

اگر آزمایشگاه ویروس کشوری در پروژه های بین المللی شرکت کند، باید با درجه بی بی سی چندی پیش در گزارشی نوشت: 

امنیت بیولوژیک بین المللی منطبق باشد، تست ویروسها هم باید با استانداردهای جهانی همخوانی داشته باشد. می توان گفت اینها 

  .گاه ویروس وو هان را نمایندگی می کنداعتماد و تائید محافل علوم بین المللی به مدیریت علمی و امنیت پژوهش

در حقیقت پس از شیوع ویروس کرونا، پژوهشگاه ویروس وو هان به کارهای تحقیقاتی خود ادامه داده است. به عنوان یکی از 

سه نهاد ویژه و کارشناسی چین توالی ژنی کروناویروس را به اطالع سازمان بهداشت جهانی رسانده و برای تشخیص روشهای 

  .تست و تحقیق و تهیه واکسن را در اولین فرصت بنا کرده است

ثانیا، باالخره ویروس کرونا یک مولود طبیعی است یا محصولی مصنوعی؟ جریان اصلی محافل علمی جهان در این باره قضاوت 

چ مدرکی دال بر آن واضحی دارند. سازمان بهداشت جهانی و دانشمندان و متخصصان معروف بهداشت عمومی عموما معتقدند هی

فوریه در مجله النست با انتشار  18دانشمند درجه یک جهان  27نیست که ویروس کرونای جدید از آزمایشگاه منشاء گرفته باشد. 
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درباره منشاء گرفتن کرونا از آزمایشگاه را اعالم کردند. پیتر داساک رییس « نظریه توطئه»بیانیه مشترکی مخالفت خود را با 

المت بیولوژیک آمریکا و بیماری شناس صریحا خاطر نشان کرد که اتهام به اصطالح منشاء گرفتن کروناویروس از اتحادیه س

  .آزمایشگاه کامالً پوچ و بی اساس است

آوریل هشدار داد، وحشتناکترین زمان به زودی فرا می رسد، وی از طرفها  20تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداش جهانی 

ویروس را وسیله تقابل و فرصت جویی سیاسی تلقی نکنند. در واقع شیوع ویروس کرونا بدبختی مشترک پیش روی دعوت کرد 

  .انسان است، همبستگی و همکاری قویترین سالح برای غلبه بر آن است و دشمن آمریکا ویروس است نه چین

*********** 

 

 ن بهداشت جهانیو چین در مورد پشتیبانی از سازما ۷۷بیانیه مشترک گروه 

GMT+08:00 || 2020-04-21 

20:59:44        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

با منتشر بیانیه از نقش رهبری سازمان بهداشت جهانی را در مبارزه با ویروس کرونا ستودند. گنگ و چین چندی پیش  ۷۷گروه 

آوریل در پکن اظهار گفت: این نشانگر موضع و خواست مشترک  ۲۱اردیبهشت/ ثور،  2شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین 

  .بیشتر کشورهای در حال توسعه است

 ازوکار هماهنگ سازی بین المللی مهم برای اتحاد بسیاری از کشورهای در حال توسعهو چین س ۷۷گنگ شوانگ گفت: گروه 

و چین با انتشار بیانیه ویژه ای نقش رهبری سازمان بهداشت جهانی در مبارزه با  ۷۷است. در هنگام شیوع ویروس کرونا، گروه 

ردند و از جامعه جهانی می خواهند که حمایت از ویروس کرونا را تحت رهبری مدیر کل تدروس ادهانوم تایید و پشتیبانی ک

کشورهای در حال توسعه را تقویت کند. این بیانیه نشانگر موضع و درخواست مشترک بسیاری از کشورهای در حال توسعه 

ت و و پیشبرد مقابله مشترک کشورهای مختلف با شیوع ویروس کرونا دارای معنی مثب است. این برای تعمیق همکاری چندجانبه

  .اهمیت باالیی بین همه طرفهاست

و چین، اخیرا کشورهای دیگری مثل فرانسه، آلمان، انگلستان، کانادا و ژاپن و سازمانها و  ۷۷گنگ شوانگ گفت: نه تنها گروه 

هانی نهادهای بین المللی مختلف از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به طور مشخص از نقش مهمی که سازمان بهداشت ج

  .در مقابله با شیوع ویروس کرونا و تقویت سازوکار بهداشت عمومی در سراسر جهان ایفا کرده است، پشتیبانی کردند

گنگ شوانگ در واکنش به اقدام امریکا در محکوم کردن سازمان بهداشت جهانی و حمله به آن گفت: آمریکا به عنوان بزرگترین 

تقد است که باید آن را تحت کنترل خود قرار دهد. این یک ذهنیت عادی سلطه جویانه سرمایه گذار سازمان بهداشت جهانی مع

است. سازمان بهداشت جهانی با پایبندی به عدالت عینی، به این درخواست امریکا پاسخ نمی دهد و امریکا هم کمک مالی خود را 

ریکا به سازمان بهداشت جهانی هیچ مبنای واقعی متوقف می کند که این هم یک روال عادی تهدید و باج خواهی است. حمله آم

 .ندارد و وارد کردن فشار و تهدید این کشور غیرقابل قبول ست

********* 

 

 چین: برای ارائه کمکهای الزم به آمریکا آماده ایم

GMT+08:00 || 2020-04-21 

20:19:14        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

آوریل با مسؤوالن شهر لس آنجلس آمریکا درباره بازگشایی  21اردیبهشت/ ثور،  2مسؤوالن شهر وو هان چین امروز سه شنبه 

کار و تولید در شرایط مهار مؤثر شیوع بیماری نشست ویدیویی برگزار کرد. گنگ شوانگ  شهر، از سرگیری روال عادی

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: چین مایل است اطالعات و تجربیات خود را بدون قید و شرط با آمریکا به اشتراک بگذارد و 

  .برای ارائه کمکهای الزم آماده است
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دو ساعته مسؤوالن این دو شهر در این نشست به نتایج ثمربخشی رسیده است. در عین حال،  طبق اخبار رسیده، بحث و تبادل نظر

رییس دانشگاه وو هان هم با رییس دانشگاه ایالت اوهایو درباره مدیریت دانشگاه در جریان مبارزه با کرونا به تبادل نظر و مشورت 

  .پرداخت

ت که نهادهای پزشکی مختلف و استانها و شهرهای چین از جمله شهر سخنگوی وزارت خارجه چین خاطر نشان کرد: مدتها اس

وو هان، بنا به دعوت شهرها و نهادهای آمریکایی، از طریق نشستهای ویدیویی تجربیات خود در مهار شیوع بیماری و طرحهای 

لف آمریکا، تسلیهات الزم درمانی به اشتراک می گذارند و از سوی دیگر، ضمن ارسال مواد کمکی به نهادها و شرکتهای مخت

برای خرید مواد مقابله با بیماری همه گیر از چین را در اختیار آمریکا گذاشته اند. وی افزود، چین مایل است همچون گذشته بدون 

احیاء قید و شرط اطالعات و تجربیات خود را با آمریکا به اشتراک بگذارد و با ارائه کمکهای الزم برای مقابله با کروناویروس و 

هر چه زودتر نظم عادی تولید و زندگی به آمریکا کمک کند تا هر دو کشور بر این بیماری همه گیر غلبه و برای شکوفایی دوباره 

 .اقتصاد جهان سهم خود را اداء کنند

*********** 

 

 .دستکاری آزمایشگاهی آن را رد کرد

 جهان

 دریافت لینک کوتاه20:32 21.04.2020

  :موضوع

 )1132 (ویروس کرونا در جهان 

 

سخنگوی سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که همۀ شواهد موجود حاکی از منشاء حیوانی کرونا دارد و این ویروس در 

 .ه یا جای دیگری تولید نشده استآزمایشگا

فدیال چائب، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در جریان یک نشست خبری در ژنو گفت:  به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا،

اگرچه  منشاء حیوانی دارد و در آزمایشگاه یا جای دیگری تولید نشده است. کروناهمۀ شواهد موجود حاکی از آن است که ویروس 

در این میان یک حیوان به عنوان « مطمئنا»هنوز روشن نیست که چگونه این ویروس توانسته است بر انسان تاثیر بگذارد اما 

 میزبان و واسطه ایفای نقش کرده است.

روس به احتمال زیاد در خفاش است اما اینکه چگونه این ویروس از خفاش به انسان چائب گفت: مخزن زیست محیطی این وی

 منتقل شده، هنوز باید بررسی و کشف شود.

هزار  500میلیون و  2میالدی در شهر ووهان چین پدیدار شد، تا کنون بیش از  2019ویروس کرونا که اولین بار در دسامبر سال 

 هزار نفر شده است. 171جر به کشته شدن بیش از نفر را در جهان مبتال کرده و من

********** 

 

  وقتی کرونا جای انسان ها و حیوانات را عوض می کند

 ویدیو کلوب

 دریافت لینک کوتاه00:40 22.04.2020

  .به خیابان ها آمده اند پنگوئن ها در شهر کیپ تاون که در قرنطینه به سر می برد

به گزارش اسپوتنیک در زمان قرنطینه کرونا ویروس مردم در داخل خانه می مانند، اما این بدان معنا نیست که خیابانها متروک 

 .هستند. همیشه شخصی وجود دارد که نیاز به پیاده روی داشته باشد، این بار این شانس نصیب پنگوئن ها شده است
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ا" در سواحل آفریقای جنوبی دیده می شوند، اما در طول این قرنطینه آنها تصمیم گرفتند که به شهر بزرگ سفر پنگوئن ها غالب

آنها در این ویدئو مانند گروهی از گردشگران در کیپ تاون قدم می زنند! متأسفانه، این پرندگان هیچ دوربین برای گرفتن  –کنند 

 .زیرا ساکنان این شهر عکس های بسیاری از پنگوئن ها در شهر منتشر نموده اندعکس یا سلفی ندارند ، اما نگران نباشید 

*********** 

 

 مقاوم ترین جانوری که می توانند در مقابل کرونا مقاومت کند مشخص شد

 جهان

 دریافت لینک کوتاه20:01 21.04.2020

سان بین المللی طی تحقیقاتی که درباره تاثیر كرونا ویروس روی پستانداران انجام دادند توانستند مشخص گروهی از زیست شنا

 .کنند ضعیف ترین و قوی ترین جاندار در مقابل این ویروس چه حیوانی است

بر روی جانوران انجام دادند و دریافتند  کروناگروهی از زیست شناسان بین المللی تحقیقی را درباره تاثیر  به گزارش اسپوتنیک،

كه كرونا ویروس تقریباً برای همه پستانداران خطرناک است. کمترین مقاومت در برابر کرونا در خرگوش ها و باالترین میزان 

 مقاومت در موش ها مشاهده شد.

را در  ACE2باره نتایج این تحقیق گفتند: "در زمان تحقیق برای یافتن میزبان میانی بالقوه برای کرونا، فعالیت گیرنده محققان در

در چندین گونه می تواند از بدن جاندار در مقابل نفوذ ویروس های عفونی  ACE2گونه پستانداران بررسی کردیم و دریافتیم که  14

 خرگوش حساس ترین به ویروس بودند." و حمایت کند. موش ها مقاوم ترین

*********** 

 

 شودروز معلق می ۶۰دونالد ترامپ: صدور کارت سبز برای 

 22  1399اردیبهشت  03 - 2020آوریل 

 
 آقای ترامپ به "دشمن نامرئی" اشاره کرد 

روز معلق  ۶۰اند برای ر شدهرئیس جمهور آمریکا گفته است که مهاجرت به آمریکا را به منظور حفاظت از کسانی که بیکا

 .کندمی

 .روز برای "تمدید یا اصالح" براساس "شرایط وقت اقتصادی" ارزیابی خواهد شد ۶۰گوید که این تصمیم بعد از او می

آقای ترامپ گفت که این سیاست فقط در مورد کسانی که متقاضی "اقامت دایم" هستند اعمال خواهد شد نه "کسانی که به طور 

 ".شوندارد آمریکا میموقت و

او در کنفرانس روزانه خبری عصر سه شنبه درباره اپیدمی ویروس کرونا گفت که کشور "باید اول به کارگران آمریکایی رسیدگی 

 ."کند

https://ir.sputniknews.com/world/
http://ir.sputniknews.com/iran/20200421/6270064.html
http://ir.sputniknews.com/iran/20200421/6270064.html


553 
 

ها آمریکایی برای مبارزه با این ویروس و نجات جان هم وطنان خود کارشان را از او گفت: "همانطور که همه می دانید، میلیون

 ".اندست دادهد

 .ها اطمینان حاصل کندرئیس جمهور آمریکا گفت این "وظیفه جدی" دولت است که از اشتغال مجدد آمریکایی

اند موقعیت کاری خود هایی که کار خود را به دلیل شیوع ویروس از دست دادهاو گفت: "غیرمنصفانه و غلط است اگر آمریکایی

 ".بدهند اندرا به مهاجرانی که از خارج آمده

خواهیم از نیروی کار خود محافظت کنیم و من فکر می کنم هرچه جلوتر برویم بیشتر و بیشتر از آنها او اضافه کرد: "اما می

 ".محافظت خواهیم کرد

یک مقام وزارت دادگستری آمریکا به رادیو "ان پی آر" گفت که دفتر شورای حقوقی این وزارتخانه هم اکنون در حال مرور این 

 .ستور پیش از امضای آن است. آقای ترامپ گفته احتماال چهارشنبه آن را امضا خواهد کردد

یک منبع آگاه در دولت ترامپ به این رادیو گفت که دولت مطمئن است اختیارات قانونی الزم برای تعلیق مهاجرت با دستور رئیس 

 .جمهور را دارد

  .اندترامپ واکنش نشان داده های مدافع مهاجرت به سرعت به اعالمیه آقایگروه

های بهداشتی درصد کارمندان بخش مراقبت ۱۷علی نورانی، از مجمع ملی مهاجرت، در توییتر نوشت که "مهاجرت تامین کننده 

 ".های مستقیم استدرصد بخش مراقبت ۲۴و 

قه انداختن میان ما در مورد این شورای مهاجرت آمریکا" در توییتی نوشت که "اقدامات ترامپ با هدف انحراف توجه و تفر"

 ".گیرد که آمریکا اکنون باالترین آمار ابتال و مرگ در اثر ویروس کرونا را داردواقعیت صورت می

 کنمترامپ: مهاجرت به آمریکا را موقتا متوقف می  +

 

 ".آیدهای مدنی آمریکا هم نوشت: "بیگانه هراسی یک واکنش بهداشت عمومی به حساب نمیدیآندرآ فلورز از انجمن آزا

آقای ترامپ دوشنبه شب اعالم کرده بود که با امضای یک فرمان اجرایی هرگونه مهاجرت به آمریکا را به دلیل اپیدمی ویروس 

 .کرونا معلق خواهد کرد

 .و نیاز به حفاظت از اشتغال در آمریکا اشاره کرده بود -ویروس کرونا  -امرئی" او در توییتی در این باره به "حمله دشمن ن

 .منتقدان می گویند که دولت او از این اپیدمی برای اعمال سیاستهای ضدمهاجرتی استفاده می کند

ه او به عنوان و در میان موضوع های مورد عالق ۲۰۱۶کنترل مهاجرت از شعارهای آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی سال 

 .رئیس جمهور بوده است

ستاد مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ روز سه شنبه در بیانیه ای گفت که این اقدام با دو هدف صورت می گیرد: جلوگیری از رقابت 

 .برای مشاغل و جلوگیری از ورود افراد مبتال

https://www.bbc.com/persian/world-52364035
https://www.bbc.com/persian/world-52364035
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ای مهاجران را به دلیل شیوع ویروس کرونا معلق کرده دولت آمریکا ماه پیش عمال پردازش هرگونه درخواست ویزا از جمله بر

 .بود

 .آمریکا همچنین اخیرا با کانادا و مکزیک بر سر محدود کردن سفرهای غیرضروری تا حداقل اواسط ماه مه به توافق رسید

ی دارندگان ویزای سفر از کشورهای اروپایی و چین به آمریکا هم در جریان اپیدمی به شدت کاهش یافته است، هرچند سفر برا

 .موقت کار، دانشجویان و برای تجارت مستثنی بوده است

دولت آمریکا در هفته های اخیر از اختیارات اضطراری خود برای اخراج هزاران مهاجر بدون مدرک در مرز جنوبی آمریکا 

یده بگیرند و فرآیند اخراج را تسریع استفاده کرده است. تدابیر بهداشت عمومی به مقام ها اجازه می دهد قوانین مهاجرت را ناد

 .کنند

به گفته وزارت امنیت ملی آمریکا سال پیش کمی بیش از یک میلیون نفر کارت اقامت دایم آمریکا را دریافت کردند. این گروه 

 .عمدتا از مکزیک، چین، هند، جمهوری دومینیک، فیلیپین و کوبا می آمدند

هزار نفر  ۴۵۹ه از قبل در آمریکا حضور داشتند و تنها موقعیت حقوقی آنها تغییر کرد و بیش از نیمی از این گروه کسانی بود ک

  .هم از خارج وارد شدند

هزار پناهنده وارد آمریکا شدند که اغلب اهل کنگو، میانمار، اوکراین، اریتره، افغانستان و  ۳۰همچنین حدود  ۲۰۱۹در سال 

 .سوریه بودند

 

 صف تست کرونا در نیویورک

 واکنش ها

سناتور کماال هریس از کالیفرنیا با انتقاد از طرح معلق کردن مهاجرت گفت که رئیس جمهور از اپیدمی جاری برای پیش بردن 

 .مواضع ضدمهاجرتی خود استفاده می کند

ایش به عنوان او در توییتر نوشت: "ترامپ از روز اول این بحران )کرونا( را جدی نگرفت. شانه خالی کردن او از مسئولیت ه

رئیس جمهور به قیمت جان مردم تمام شده. و حاال با بی شرمی از این اپیدمی بهره برداری سیاسی می کند تا دستور کار 

 ".ضدمهاجرتی اش را جلو ببرد. رئیس جمهور بس است. آمریکایی ها دل زده اند

 .ست جمهوری بود هم این تصمیم را محکوم کرددیگر سناتور دمکرات ایمی کلوباشر که او هم زمانی نامزد انتخابات ریا

او در توییتر نوشت: "درحالی که کشور با اپیدمی می جنگد، درحالی که کارگران جانشان را کف دست گذاشته اند، رئیس جمهور 

 ".به مهاجران حمله می کند و دیگران را مسئول ناکامی خود می داند

ست جمهوری آمریکا در توییتر نوشت که رئیس جمهور "باید کارش را انجام دهد" جو بایدن نامزد حزب دمکرات در انتخابات ریا

 .نه اینکه دنبال راهی برای مقصر شناختن دیگران بگردد

 .چاک شومر رهبر دمکرات ها در سنا هم تصمیم آقای ترامپ را "انحرافی دیگر" توصیف کرد
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  .قبال کردنداما هم حزبی های جمهوری خواه آقای ترامپ از تصمیم او است

پال گوسار نماینده کنگره از آریزونا در توییتی نوشت: "رئیس جمهور ترامپ متشکریم! کلیه مهاجرت ها به آمریکا باید تا زمانی 

 ".که تک تک آمریکایی های جویای کار مشغول به کار نشده اند معلق شود

 نکاتی درباره گرین کارت و ویزای کار

یک میلیون گرین کارت در آمریکا صادر می شود که به مهاجران اجازه اقامت دایم و کار می دهد.  ساالنه به طور معمول تقریبا

 .به عالوه این افراد بعدا می توانند شهروند شوند

به کسانی تعلق می  -درصد  ۷۰حدود  -منتشر کرد اکثریت گرین کارت ها  ۲۰۱۸براساس گزارشی که سنای آمریکا در سال 

  .خانواده خود در آمریکا درخواست اقامت کرده اندگیرد که از طریق 

درصد به کسانی تعلق می گیرد که از قبل در آمریکا بوده  ۸۰برای گرین کارت هایی که براساس اشتغال صادر می شود، حدود 

 .اند، به طوری که موقعیت آنها از ویزای موقت به اقامت دایمی تغییر می کند

برنامه مختلف به متقاضیان کار ویزا می دهد. این روادید طیف وسیعی از مشاغل و مهارت  ۲۰آمریکا همچنین از طریق حدودا 

 ۷۵۰حدود  ۲۰۱۶ها از جمله در بخش فنی و مهندسی و همچنین کارهای فصلی در بخش کشاورزی را در بر می گیرد. در سال 

 .هزار ویزای کار صادر شد

********* 

 

 شدند  نیچ یوبجن یایوارد در کایآمر یدو ناو جنگ

 15:17 - 1399اردیبهشت  3چهارشنبه 

 

 

 

 یجنوب یایمورد مناقشه در در یهاخود را وارد آب یدو ناو جنگ کایآمر ن،یمتحده و چ االتیا انیم کیاستراتژ یهاتنش دیتشد با

 کرد.  نیچ

 

 کایآمر - العالم

 بیدست به تعق ریچند روز اخ یط ینیچ یهایشدند که کشت نیچ یجنوب یایپس از آن وارد در ییکایدو ناو آمر ترز،ینقل از رو به

 داشته است. تیمنطقه فعال نیدر ا یمتعلق به دولت مالز یزدند. کشت یمالز یاکتشاف نفت دولت یکشت کی

و بحران کرونا  یجهان تیقصد دارد با استفاده از وضع نیشده اند چ یمدع مزیتا ورکیویآگاه در گفتگو با روزنامه ن منابع

 .دیفزایب گانشیبه فشار بر همسا هیقض نیمتحده با ا االتیا یهایریدرگ
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در  یمالز یساحل یهاوارد آب «لیبانکر ه»و  «کایآمر اسواسی» یهابه نام یدو ناو جنگ کا،یآمر ییایدر یرویبر اعالم ن بنا

 است. وستهیبه آنها پ زین« پاراماتا»به نام  ییایاسترال یناوچه جنگ کیاند و شده نیچ یجنوب یایدر

 زین نیاکتشاف نفت چ یکشت کی یتازگدارند به تیمالک یبر آن ادعا زین تنامیو و یمالز ن،یکه عالوه بر چ ییایمنطقه در نیا در

 داشته است. تیفعال

********** 

 

 بودن نفت را ثابت کرد  تیاهمینفت/ کرونا ب یکنون تیواشنگتن پست از وضع لیتحل

  15:01 - 1399دیبهشت ار 3چهارشنبه  

 

داشت، به جهان نشان داد  یدرپ تیمز کیصنعت نفت نوشت: کرونا با همه مشکالتش  تیدرباره وضع یلیپست در تحل واشنگتن

 است.  ریدپذیتجد یهایآوردن به انرژ یاز اعراب ندارد؛ زمان رو یمحل تالیجینفت در عصر د

 

 کایـ آمر العالم

 بیسال عج قتایحق یالدیم۲۰۲۰: سال دیافزا یواشنگتن پست م سینو دگاهیو د یاسیمفسر س تورو" وسکیبه قلم "فرانس لیتحل نیا

 نفت". یمنف متیآورتر است، "ق جهیاز همه سرگ یکی  ب،یو غر بیعج یماجراها نیاست؛ اما از تمام ا ییو پرماجرا بیو غر

فت رخ داد. در بازار، نفت آنقدر به وفور در بازار عرضه شد که ن یبود که روز دوشنبه در بازار جهان ینوظهور اتفاق دهیپد نیا

شود  یبپردازد تا راض یدالر به هر مشتر ۳۰ دار،یکردن آن به خر لیبه زور تحم یارزش ماند و فروشنده مجبور شد برا یب

 ید با او چه بکند و کجا نگهداردان یدستش مانده و نم یکه رو ینفت نهمهیفروشنده از شر ا بیرتت نیو ببرد. بد ردینفت او را بگ

 شود. یاش کند، خالص م

 ست؟یچ یروند نیچن یمعنا

از  میپس در بازار نفت کارکرد ندارد. ما دار نیاز ا ج،یرا یکه فرمول ها و استعاره ها دیتوان فهم یم ینظر اجمال کی در

 کی متیکند و ق یمحابا باز م ینفتش را ب یارهیرا کم کند، ش هیروس یآنکه به اصطالح رو یکه برا میکن یصحبت م یعربستان

 بندد. ینفتش را م یرهایش متیق شیافزا یکه برا میکن ی" صحبت مکاز "اوپ میدار ایکند  یدفعه سقوط م

آن را باز کرد و بست. اما در  ریتوان ش یاشاره دست م کینفت، آنقدر آسان شده است که با  دینفت و قطع تول دیعمل تول ایگو

 .ستین نطوریا واقع امر

که  ستیکار سهل و ساده ن کیهمچون گذشته استخراج نفت  گریدهه قبل فرق کرده است. امروز د نیجهان با چند طیشرا امروز

 شرفتهیفوق العاده پ یتکنولوژ کیاست که  دهیچیتجارت پ کینفت را باز کرد و بست. امروز استخراج نفت  ریبتوان ش یبه راحت

 قیتزر لهیچاه بدقت و بوس یتوان از چاه استخراج کرد که دما و فشار داخل یم یصورت رنفت را تنها د طلبد. امروز یرا هم م

 بخار به داخل آن کنترل شود.

ضرر و  یخصر و ب ی. استخراج نفت، حتما" بستیآب ن رینفت از چاه همچون باز کردن ش دنیکش رونیکه ب مینیب یم نیبنابرا

آنگاه ناگهان  د،یایب نییخنک شوند و فشارشان پا میهستند که اگر به آنها اجازه بده یاهها طوراز چ ی. بعضستین داریپا انیز

شود  یم دهی" نامی"رسوب آسفالت ندیفرآ نیشوند. ا یم لیبه آسفالت سخت شده تبد نیزم ریز یها هیموجود در ال یها دروکربنیه

 د.ببر نیرا از ب نیزم یها دروکربنیتواند بطور مداوم ه یو م

 .ستین نیکار استخراج نفت تنها در ا یدشوار

 یها تیسلسله فعال کیکردن آن هم مستلزم  رهیچقدر هم کار استخراج نفت سخت و مالآلور است و ضمن آن انبار و ذخ مینیب یم

 یمخازن کاف کهیدهند در حال یخود ادامه م ازیبه پمپاژ نفت مورد ن وستهیحال بازهم کشورها پ نیاما با ا وحشتناک تر است، 

 فروش آن ندارند. یبرا یکه مشتر مآن ندارند و حاال ه رهیذخ یبرا

 تواند ادامه داشته باشد؟ یم یروند تا چه زمان نیا

 است. یمنف یها دهیو البته پد بیو غر بیعج ییسال رخدادها قتایحق ۲۰۲۰
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رسد  یبماند. آنچه که به نظر م داریپا ادیمدت زمان ز یرسد برا یبه نظر م دیبع "یمنف متی"ق تیوضع نیدر مورد نفت، ا البته

کرونا در جهان  روسیو وعیاز ش یمثبت نفت" است که آن هم ناش متی"ق یبه عبارت دیشا اینفت و  نییپا متیق دوام خواهد داشت، 

 است. هاست که سبب کاهش تقاضا شد

 نفت" نییپا متیمصرف کننده و آن؛ "ق یو هم برا دکنندهیلتو یدر بازار نفت وجود دارد، هم برا تیواقع کیآنکه فقط  خالصه

مجدد ثروت  عیمصرف کننده. اول آنکه؛ سبب توز یو هم برا دکنندهیتول یعمده دارد هم برا تینفت دو مز نییپا متیق نیاست. ا

 دارد. یم یو مصرف کننده ارزان دکنندهیبه تول کیتیلژئوپو گاهیشود، دوم آنکه؛ جا یم

 دارند؟ دیاصرار بر تول دکنندگانیچرا تول پس

 یم یاندوز هیکند را نه تنها در بانک ها سرما یکه از آن کسب م یکند اما درآمد یم نهیپمپاژ نفت هز یبرا یپول کی دکنندهیتول

 کند. یفراوان اعم از صواب و ناصواب خرج م یکند، بلکه در راه مقاصد

 کنند. یخرج م کایآمر لیکردن در صنعت ش یراه البآن را در  دکنندگانیتول یعنوان نمونه، بعض به

 کند. یمصرف م هی" و سورمهیدر "کر ینظام یها یی" آن را در راه ماجراجونیپوت ریمی"والد

 کند. یقاره جهان خرج م نیدر چند یتکاریجنا ی"محمد بن سلمان آن را در راه اشباع کردن اشتها

 کند. یاعدامش در ونزوئال پرداخت م یوخه هامادورو" آن را به عنوان حقوق به ج کوالسی"ن

 کند. یم نهیهز ییآن را در راه توسعه مدارس ابتدا اسکاتلند

 کند. یپرستارانش م تیبه وضع یدگیهم آن را صرف رس کانادا

 است که نفت ندارند. ییبُرد با کشورها انیم نیدر ا مینیب یم پس

پول  نیکنند و در عوض ا یرا هم صرف پمپاژ و خارج کردن آن نم یول هنگفتپ نیسنگاپور، و ژاپن نفت ندارند بنابرا فرانسه،

 کنند. یرا در داخل صرف توسعه کشور م

. آنها هم پول استخراج نفت را در مبابوهیمجارستان و ز ن،یاز جمله چ ستندین یقاعده مستثن نیهم از ا یاستبداد یها حکومت

 کنند. یگذارند و پس انداز م یم بشانیج

زده است و  خی نیزم یداخل یها هیشان درون ال یسال مواد آل ونهایلیوجود دارد که در عرض م نیکره زم یبر رو ییها مکان

مناطق  نیخوب حاال ا مییو بگو مینگاه کن نینقشه کره زم یکه رو ستین نطوریبه نفت خام شده است. ابدا ا لیدر اثر انجماد تبد

 آدم بدها. زیخ رنفتیغ ناطقداستان و م یآدم خوب ها زینفت خ

 مسئله خواهد بود. نیدر بلندمدت هم ایدن یشک؛ دغدغه اصل بدون

کوتاه مدت  یرا برا ریپذ دیتجد یها یانرژ تیاهم گریبار د کینفت آمد و سقوطش را مسّجل کرد،  متیکه بر سر ق ییبال نیا

 برجسته کرد.

از  ستندیقادر به شکستن هم ن یرا که حت یلیسوخت فس دکنندگانیاز تول یتعداد نایقیدوران رخوت نفت تداوم داشته باشد،  نیا اگر

گذار عقلش را  هی. مگر سرماردیگ یکالن را در صنعت نفت م یها یگذار هیسرما یجلو نایقیدوران رکود،  نیخواهد برد. ا نیب

. ولو به فرض آنکه اوردیز آن پول دربتواند ا یکه نم اندازدیبه گردش ب یاش را در عرصه ا هیماو سر دیایاز دست داده است ب

شده  یاحساس خطر در مورد کار کردن در حوزه نفت دائم نیمجددا باال برود، بازهم ا متیمدت سطح تقاضا و سطح ق انیدر م

 است.

جانسوز کروناست.  یها بیآس نیتر نانهیخوش ب نیکروناست و صد البته که ا روسیبه گردن و ریاز تقص یمسلما بخش البته

 یخواهد کرد و امکان دارد بزود شرفتیقابل رقابت با نفت بوده است و همچون گذشته پ شهیهم ریدپذیتجد یها یانرژ یتکنولوژ

 و او را پشت سرش جا بگذارد. ردیسبقت بگ یلیاز سوخت فس یو به آسان

در بلندمدت آنقدر سقوط کند که تواند  یصنعت چگونه م کیثابت کرد  نکهیدارد و آن ا تیمز کی ش،یها بتیبا همه مص کرونا

 بشود. یتلق تیاهم یکامال ب تال؛یجیامروز در عصر معاصر و عصر د

 یگذار هیسرما یعنیکردن در صنعت نفت،  یگذار هیو جنجال کرونا فرو نشست، آن موقع؛ دوباره سرما دیغبارها خواب یوقت

 نوار کاِست. دیتول یکردن برا

 امروز تمام شده است. یایدن یرفش برامص خیهم همچون نوار کاست تار نفت
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********** 

 

 در بحران کرونا کایآمر اهپوستانیس ینژاد ضیاز تبع یناش ریاز مرگ و م نیگزارش گارد

  13:55 - 1399اردیبهشت  3چهارشنبه  

 

 کایکرونا در آمر یامدهایبا اشاره به پ یدر مطلب نیگارد. ستیانسان ن کیکه در شان  رندیمیم یطیدر شرا اهپوستانیاز س یاریبس

گرفته است، خاطرنشان  اهپوستانیخود را به سمت جامعه س کانیگذاشته و نوک پ یبرجا یاریبس انیقربان روسیو نیکه ا نیو ا

 است.  نبوده ریتاثیب پوستاناهیس یپرچمداران حقوق مدن هیکرونا عل یریگدر هدف ینژاد یهایکرد، در واقع نابرابر

 

 کایرـ آم العالم

 اهپوستیس یهاییکایکرونا چگونه نسل آمر روسیدوره؛ و کیپرچمداران  نیآخر» تریبا ت یدر نوشتار نیگارد ییایتانیبر روزنامه

هزار کشته برجا گذاشته است که  ۴۵از  شیفقط از هفته گذشته تا به امروز ب کایکرونا در آمر روسیافزود: و ،«کندیم دیرا تهد

 د مسن هستند.درصد از آنها افرا ۹۱

 

از ابتال به  یخود در معرض خطر مرگ ناش دپوستیسف انیاز همتا شیب اهپوستیافراد مسن س ر،یپذبیآس تیجمع نیا انیم در

 قرار دارند. ۱۹-دیکوو

ق در مبارزات حقو یاوجود دارند که نقش برجسته زین یاندرکاران سرشناسو دست انیمجر ها،شیپوستان، کش نیرنگ نیا انیم در

 اند. کرده فایجوامع خود ا یبرا یو فرهنگ یمدن

 

: دیگویم واورلئانیدر ن ریدر دانشگاه زاو ییقایآفر –ییکایمطالعات جوامع پراکنده آمر ریو مد یروانشناس اریاستاد« ترنر انیبرا»

 «بودند. یچمداران مبارزات مدنپر نیاند، آخرجان خود را از دست داده ۱۹-دیکه در اثر ابتال به کوو یاهپوستانیاز س یاریبس»

 را به خطر افکند.  کایجامعه آمر یفرهنگ یهاکرونا، ستون روسیاز گسترش و یناش یجمع یهابیآس کند،یخاطرنشان م یو

 

کرونا  روسیدر معرض ابتال به و دپوستانیاز سف شیب تبارییقایآفر یِ هاییکایچرا آمر نکهیآمده است: ا نیادامه گزارش گارد در

 کایاز آمر یدر مناطق نیاست. عالوه بر ا یاساس عیها در صناو اشتغال آن یها در مناطق شهرتمرکز جوامع آن لیستند به دله

که سبب  یموضوع م؛یهست یدر محل کار و زندگ ینژاد یهایکشور، همچنان شاهد نابرابر یقو شمال شر انهیهمچون غرب م

 است.  شده کایدر آمر تیاقل نیا رترشدنیپذبیآس

 

( انایزییلو التیواقع در ا ی)دانشگاه نیدر دانشگاه تول یریو طب گرمس یبخش بهداشت عموم سیرئ «ستیتوماس لوا دکتر»

نامناسب سبب باالتر بودن آمار افراد  یبهداشت یهاکه فقر و مراقبت ییروبروست؛ جا یماریب دی: جنوب کشور با موج شددیگویم

 . بردیرا باال م ۱۹-دیکه احتمال ابتال به کوو یانهیزم یهایماریشده است؛ ب یقلب یهایماریو ب فشار خون باال ابت،ید یدارا

 

از  یاریباور است که بس نیبر ا زین ایجورج التیمورهاوس ا یبهداشت در دانشکده پزشک استیاستاد حقوق و س« دوز لیدن»

از  یاریبس»ها شده است. آن انیدر م ریومنرخ مرگ شینجر به افزاکه م کنندیوپنجه نرم مدست ییهایبا نابرابر اهپوستانیس

 «.ستیانسان ن کیشان  رکه د رندیمیم یطیدر شرا یها حتآن

که بر کل  ،ییکایجوامع آمر یامر نه فقط رو نیاند و ااعتماد خود را به ما از دست داده کایآمر اهپوستانیس تیافزود: اقل دوز

 . گذاردیم ریکشور تاث
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 ریاند به اختصار آورده و از تاثدرگذشته ۱۹-دیرا که در اثر ابتال به کوو اهپوستیس ییکایداستان پنج آمر ط،یشرا نیدر ا نیگارد

 شان نوشته است:خانواده و جامعه یها روفوت آن

 

 ایساله ساکن واشنگتن منطقه کلمب ۹۲ «یتئودور گافن_ »۱

. کردینقش م یفایمبارزات ا نیبود که پشت صحنه ا یفرد شهیاست؛ هرچند او هم ریانکارناپذ یدر جنبش حقوق مدن یگافن حضور

 بوده است. کایدر آمر ینژاد ضیتبع هیمبارزات عل یخیدوران تار نگرعیعکاس وقا یدر واقع گافن

و  دیدر داخل کاخ سف تبارییقایآفر-ییکایعکاسان آمر نیاز نخست یکیاند، به بوده یجنوب ینایکه اجدادش از بردگان کارول او

 شد. لیپست تبدواشنگتن

 طعم آن را بچشند.  توانستندیم تبارییقایآفر یِ هاییکایبود که فقط آمر یتجارب دنیکش ریاو به تصو کار

 یهااقدام به مسافرت ،ینژاد ضیمبارزه با تبع یبرا ۱۹۶۱که در سال  ی)فعاالن حقوق مدن یمستندساز مشهور مسافران آزاد یگافن

)نام « کوکلوس کالن»نشان دهند. اما پس از حمله  ینژاد ضیکردند( در جنوب کشور شدند تا اعتراض خود را به تبع یآزاد

 نییبا آ تیضد ،یینژادگرا ،یزیهودستی د،ینژاد سف یبرتر بانیگذشته و امروز که پشت خیتار رد کایدر آمر یاهمبسته یهاسازمان

 یعکس گافن نیدر آالباما بودند، ا یکه سوار اتوبوس یبه فعاالن دپوستیاست( و اوباش سف یو نفرت نژاد ییگرایبوم ک،یکاتول

 شد.  ینژادضیتبع هیعل یور فعاالن در آتش بود که مسبب خروش ملاز اتوبوس شعله

ابتال به کرونا در واشنگتن بر اثر  یسالگ ۹۲پاک امسال، در سن  دیع کشنبهیعکاس سرشناس در روز  نیا ،یگفته همسر گافن به

 درگذشت. 

 

 انایزیلوئ التیا واورلئانیساله از ن ۶۸ سی_ رونالد لوئ۲

 خواهدیبار گفته بود م کی سیاست. رونالد لوئ دهیرا پرچمدار فرهنگ نام سیلوئ واورلئان،یاز ن« کانترل ایال تو»شهر  شهردار

آن،  قیرا بنا نهاد و تالش داشت از طر یکز فرهنگمر کی ۲۰۰۳در سال  سیفرهنگ باشکوه خود را به جهان نشان دهد. لوئ

 کند.  یرفتبار را مع ییقایآفر ِیهاییکایآمر

مختلف در  یهاشد. هرچند باز هم او از طوفان یبازساز نا،یدر اثر طوفان کاتر یرانیبود که پس از و یمنازل نیاو جز نخست خانه

 نشانه گرفت. بار کرونا نه خانه که جان او را  نیامان نماند اما ا

 

  ورکیویساله از منهتن ن ۸۷ کیفن الی. ل۳

 شود؛یشناخته م ۱۹۵۶دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در سال  اهپوستیآموخته زن سدانش نیبه عنوان نخست شتریب کیفن الیل

 خود را آغاز کند.  التیتحص کایآمر یدادگاه عال یقاض «نزبورگیروث گ»از آنکه  شیسال پ کی

 ینژاد ،یتیجنس ضیخود را صرف مبارزه با تبع یاز زندگ یبخش بزرگ کیشود. فن لیوک دیکه با دانستیم ی: از کودکفتگیم او

 هنگام انتقال دفتر سازمان ملل به ژنو، بازنشسته شد. ۱۹۷۴در سال  نکهیدر سازمان ملل گذراند تا ا یو مذهب

 اش در منهتن درگذشت.ر ابتال به کرونا در خانهدر اث یسالگ ۸۷( در سن نیفرورد ۱۶) لیدر چهارم آور یو

را وقف دفاع از حقوق بشر همه مردم در سراسر  تشیکرد که فعال ادی یاخارق العاده یرهبر»به عنوان  کیهاروارد از فن دانشگاه

 «جهان کرده است.

 

 ورکیوین التیا نزییساله از کو ۸۴ یلیب لی_ گ۴

بخش الهام بیترت نیکرد و بد یاندازخود را راه ییویشبکه راد شود،یشنخته م «بیکارائ ویدپدرخوانده را»که با عنوان  یلیب لیگ

 شد.  ورکیویاز مهاجران جوان ن یاریبس
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 بدل شد. بیکارائ ویشناخته شده در راد ییزود به صدا یلیمتحده آمد اما خ االتیبه ا ۱۹۶۰متولد شد و در دهه  کایدر جامائ یلیب

داشتند  ویامواج راد انینفر را در م کی کایما، جامعه جامائ خیگفت: در تار یلیدر مورد ب تبارییکاییجاما شهینرپه« ساترلند نیناد»

 بود. ریمس نیپرچمدار ا یلیو ب میبرس نجایتا به ا میاکرده یط کایدر آمر یما راه طوالن شکیبود. ب یلینفر ب کیو آن 

 زیچ نیمهمتر نیبود. ا کایفرهنگ ما در سراسر آمر دارراثیکه م میاا از دست دادهر یانگذاریما بن»گفت:  نیبه گارد ساترلند

 «. است

 

 گانیشیم التیا تیترویساله از د ۷۱ منی_ برندا پر۵

که  کاستیآمر اهپوستانیس یاسیو س ی)سازمان حقوق مدن NAACPپوستان  نیرنگ شرفتیپ یانجمن مل نهیریعضو د من،یپر برندا

بودجه  نهیدر زم یونیزیتلو یزگردهایم یبرگزار یبود و از بستر برنامه خود برا تیتروینهاده شد( د انیبن یالدیم ۱۹۰۹در سال 

 . کردیمزنان استفاده  یهنر و توانمندساز

درگذشت. او به  ۱۹-دیاز ابتال به کوو یعوارض ناش لی( به دل۹۸اسفند  ۱۵معلم، شاعر و فعال بازنشسته در پنجم مارس ) نیا

 کرده بود.  افتیدر یاریوان مدافع حقوق بشر، جوامع بسعن

برابر  ۷ کایدر آمر یفوت اهپوستانی، تعداد س۱۹-دیاز کوو یبا توجه به آمار ارائه شده از شمار درگذشتگان ناش رنا،یگزارش ا به

 ۷۰. حال آنکه دهندیم لیتشک اهپوستانیرا س تیدرصد جمع ۲۹حدود  انایزیلوئ التیا وارلئانیاست و فقط در شهر ن دپوستانیسف

 است. اهپوستانیدرصد جانباختگان از قشر س

*********** 

 

  رانیو ا نیچ ه،یبه روس کایوزارت خارجه آمر یاتهام زن

  13:32 - 1399اردیبهشت  3چهارشنبه  

 

-دیکوو»درباره منشأ  یجعلگسترش اطالعات  نیکمپ شبردیرا به پ هیو روس نیچ ران،یا ،یبا انتشار گزارش کایخارجه آمر وزارت

 متهم کرد.  کایو نسبت دادن آن به آمر« 19

 

 کایآمر - العالم

 ریگهمه یماریدر ارتباط با ب هیو روس نیو چ رانیسه کشور ا هیرا عل یاتهامات ،یبا انتشار گزارش کایامور خارجه آمر وزارت

 مطرح کرد. «روسیکروناو»

کرونا در جهان،  روسیو وعیش یشده است که در پ یقرار گرفته است، مدع «کویپالت» یلیتحل گاهیپا اریگزارش که در اخت نیا

به راه  کایآمر هیعل یمشابه، کارزار گسترش اطالعات اشتباه و جعل تیروا کیبا استفاده از  ران،یو ا نیچ ه،یسه کشور روس

 اند. انداخته

 یخود مدع ییکایضدآمر نیر فوق را متهم کرد که در کمپگزارش سه کشو نیدر ا کایوزارت خارجه آمر یمشارکت جهان مرکز

است که  کایمتحده آمر االتیا یکیولوژیسالح ب قتیدر حق روسیو نیاست و ا« 19-دیکوو» روسیمنشأ و کایاند که ارتش آمرشده

 است. تهمورد استفاده قرار گرف یاسیاهداف س یبرا

کشورها در  نیاند که اشده یمدع کایخود به آمر یغاتیکه در حمالت تبلپکن، تهران و مسکو را متهم کرده  نیگزارش همچن نیا

 اند.عمل کرده کایکرونا بهتر از آمر روسیو تیریمد

 یاند که آمار و ارقام رسمدروغ گفته روسیکروناو تیریمد نهیدر زم هیو روس رانیو ا نیاست که چ یمدع یدر حال واشنگتن

هزار و  ۱۷۷اند و آلوده شده روسینفر از مردم جهان به کروناو ۵۴۰هزار  ۵۶۵ ونیلیو مد کهیدر حال دهدیمنتشر شده نشان م

 یمورد فوت ۳۴۳هزار و  ۴۵مورد ابتال و  ۱۷۵هزار و  ۸۱۹همچنان با  کایآمر اند،هجان خود را از دست داد زینفر ن ۷۸۰
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بود اما  روسیکروناو وعیآنکه در ابتدا مرکز ش رغمیلع نیدر جهان را دارد و چ روسیکروناو یهایو فوت انیآمار مبتال نیشتریب

 را تحت کنترل درآورده است. یماریب نیا یمورد فوت ۶۳۲مورد ابتال و چهار هزار و  ۸۰۲هزار و  ۸۲اکنون با هم

 ۲۹۷و آلوده شده و پنج هزار  روسیبه کروناو رانینفر در ا ۸۰۲هزار و  ۸۴تا روز گذشته،  رانیاعالم وزارت بهداشت ا طبق

 روسیو نیا انیمورد و مجموع قربان ۹۹۹هزار و  ۵۷ هیبه کرونا در روس انیاند و تعداد مبتالجان خود را از دست داده زینفر ن

 است. دهینفر رس ۵۱۳به 

 اتیروا زین نیو چ هیروس ران،یسه کشور ا یدولت یو وزرا یدولت یهادر گزارش خود آورده است رسانه کایخارجه آمر وزارت

 .کنندیکرونا را منعکس م روسیو وعیدر ش کایدرباره نقش آمر نیو دروغ یلجع

آنچه که با آغاز تحت کنترل قرار »گفت:  کویبه پالت کایوزارت خارجه آمر یهماهنگ کننده مرکز مشارکت جهان «لیگابر لئا»

 کی قتیدر حق نیچ ستیحزب کمون بود که نیا م،یشاهد آن بود نی( در چروسیکروناو وعیگرفتن بحران بهداشت و درمان )ش

از دادن مجوز انتشار  نیچ ستیوع کرونا( آغاز کرد. اطالعات نادرست حزب کمونی)ش تیشکل روا رییتغ یتالش هماهنگ را برا

)کرونا( بوده است  روسیو نیمنشأ ا کایآغاز شد که در آن گفته شد که آمر نیچ یاجتماع یهادر رسانه هیروس نیاطالعات دروغ

خصوص  نیدر ا یاطالعات نادرست یسؤال بردند و حت ریرا ز روسی( ووعیمنشأ )ش ،یدولت یهارفت که رسانه شیپ ییجاو تا

 «.بوده، پخش کردند روسیو نیمنشأ ا کایکه آمر

ه کرد دیبهداشت تأک یبرخالف آنکه سازمان جهان نیاز ا شیکه پ را مطرح کرده یاتهامات نیچن یدر حال کایخارجه آمر وزارت
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 رزمایش ناوهای آمریکایی و استرالیایی در دریای چین جنوبی

 جهان

 دریافت لینک کوتاه12:48 22.04.2020

 

خبرگزاری رویترز از حضور یک ناو استرالیایی و سه ناو آمریکایی در نزدیکی منطقه نفت خیز دریای چین جنوبی برای 

 .برگزاری رزمایش خبر داد

هستند، آمریکا و همپیمانان این  ویروس کرونابه گزارش اسپوتنیک به نقل از العالم، در حالیکه کشورهای جهان درگیر مبارزه با 

 کشور در حال افزایش تنشها در دریای چین جنوبی هستند.

ه آمریکایی متشکل از سه کشتی جنگی در خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه گزارش داد که یک ناوشکن استرالیایی به ناوگرو

 دریای چین جنوبی ملحق شده و در حال گشت زنی در نزدیکی منطقه نفت خیز مورد ادعای چین و مالزی است.

هاییانگ دیژی »اند که کشتی تحقیقاتی ای رفتهگویند که این ناوها هفته جاری میالدی به نزدیکی منطقهای میمنابع امنیتی منطقه

ای قرار دارد که شرکت نفت دولتی پتروناس مالزی لق به چین مشغول انجام عملیات است و همچنین در نزدیکی منطقهمتع« 8

 مشغول عملیات حفاری و استخراج نفت است.

در دریای « یو اس اس بانکر هیل»و ناوشکن « یو اس اس آمریکا»نیروی دریایی آمریکا روزسه شنبه اعالم کرد که ناو تهاجمی 

 جنوبی مشغول عملیات هستند. چین

آمریکا به عنوان « یو اس اس باری»و ناو جنگی « اچ ام ای اس پاراماتا»وزارت دفاع استرالیا نیز اعالم کرده است که ناوشکن 

 اند.بخشی از یک رزمایش به این دو نا ملحق شده

قل، عملیاتهای هوابرد و تاکتیکهای ارتباطی را در این رزمایش ناوهای دو طرف قرار است عملیات انتقال بین ناوها، حمل و ن

 تمرین کنند.

https://ir.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/videoclub/202004226271617-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF--%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-/
https://ir.sputniknews.com/videoclub/202004226271617-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF--%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-/
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کیلومتری سواحل مالزی و در  325خبرگزاری رویترز به نقل از وبسایت ترافیک دریایی گزارش داد که ناو هاییانگ چین در 

 منطقه انحصاری اقتصادی مالزی قرار دارد.

 ن و مالزی است.مناطق نزدیک به آن مورد ادعای ارضی سه کشور ویتنام، چی

حضور ناوهای آمریکایی و استرالیایی در حالی است که سخنگوی ارتش چین روز دوشنبه در زمینه هرگونه دخالت آمریکا در 

 امور کشورهای منطقه و اتهام زنی های بی اساس برای توجیه حضور نظامی هشدار داد.

ریای چین جنوبی را بی اساس و اتهام زنی جهت رواج تفرقه سخنگوی ارتش چین بیانیه پنتاگون درباره حضور در د« وو گوان»

 و اختالف بین کشورها در منطقه دریای چین جنوبی و توجیهی برای حضور نظامی آمریکا خواند.

*********** 

 

   -DW farsi ستیز طیدانش و مح

 کنند؟یچه م یکیولوژیب قاتیفوق حساس تحق یهاشگاهیآزما در

21.04.2020  

 هاشگاهیآزما نیدرباره ا یادیز یهافوق حساس ووهان، پرسش شگاهیکرونا از آزما دیجد روسیاحتمال نشت و فتن بحثباالگر با

 و آلمان هستند.  کایدر آمر یکیولوژیب یمنیسطح ا نیالبراتوراها با باالتر نیشتریمطرح شده. ب شانیمنیو سطح ا

 

 ۴ یمنیو ا یمؤسسه با سطح حفاظت نیا شگاهیاروبرت کخ آلمان در آزم تویاز متخصصان انست یکی

ها سال گذشته، بلند است؛ در ده هایماریب نیا یپرندگان و ... فهرست اسام یآنفوالنزا ،یخوک یمرس، سارس، آنفوالنزا دز،یا

در انسان شده  یسخت یهایماریب وعیمجموعه افزوده شده که باعث ش نی)پاتوژن( به ا دیجد یزایماریعامل ب کیهرساله  بایتقر

 است.

)زئونوز:  شوندیبه انسان منتقل م وانیکه از ح ییهایماریو ناشناس، و ب دیجد یهاروسیو نیبهداشت معتقد است ا یجهان سازمان

 انسان شوند. یسالمت یبرا یجهان یدیبه تهد لیتبد توانندیمشترک انسان و دام(، م یماریب

واکسن، به  دیو درمان تا تول صیتشخ یهابه روش دنیو رس زایماریئن عوامل بو مطم عیسر ییشناسا یبرا ل،یدل نیهم به

تحت  زاها،یماریو مطمئن ب عیسر صیتشخ رود،یم یکیولوژیظن حمله بهم که  یاست. در موارد ازین یاژهیو یهاشگاهیآزما

 است. یکامال ضرور یتیامن دیشد ریتداب

 ه خطرچهار گرو یبرا یکیولوژیب یمنیسطح ا چهار

 فیمشخص تعر یکیولوژیب یمحافظت ای یمنیسطح ا کیهر گروه  ی. براکنندیم میزا را به چهار گروه خطر تقس یماریب عوامل

و روش کار در برخورد  ازیمورد ن یو فضا زاتییاز نظر تجه یکه چه الزامات کندیم نییتع یشده حفاظت فیشده است. سطح تعر

 . ردیبگ رجه قرامورد تو دیبا زایماریبا عامل ب
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)مثال  یمؤثر یریشگیآنها هنوز درمان و پ یکه برا ییهایماریکنند، ب یجد یهایماریکه قادرند انسان را دچار ب یکیولوژیب مواد

 نیدر ا م،یشناسیکه تاکنون م ییزایماریها عامل ب. دهرندیگیقرار م ۴گروه  یعنیگروه خطر،  نیواکسن( وجود ندارد در باالتر

 .پاین روسیهندرا و و روسینمونه و یابر رند؛یگیجا م گروه

 نیتر( و تازهMERS-CoVمرس ) روسی(، کرونا وSARS-COV-1) یسندروم حاد تنفس روسیکرونا، مانند کرونا و یهاروسیو

. رندیگیجا مخطر  ۳( در حال حاضر تنها در گروه SARS-COV-2) ۲ یسندروم حاد تنفس روسیکرونا و یعنیخانواده  نیا یدهیپد

با سطح  ییهم معموال در البورها هاروسیو نیا یها بر رومعناست که پژوهش نیاگروه، به  نیدر ا هاروسیو نیقراردادن ا

گروه  یباالست اما به پا اریگروه سه هم هرچند بس یهاشگاهیدر آزما یحفاظت یتیامن ری. تدابردیگیصورت م ۳ کیولوژیحفاظت ب

 .رسدیخطر نم ۴

 

 نیرابرت کخ آلمان در برل تویمتعلق به انست ۴گروه  شگاهیآزما کیاز  یریتصو

 شگاهیپرخطر تنها در چند آزما یجهان قاتیتحق

سطح  یعنی یحفاظت یاستانداردها نیکه باالتر ییهاشگاهیکه ذکر شد، در سراسر جهان شمار آزما یتیو امن یالزامات حفاظت لیدل به

 نیدر دست ساخت، در باالتر ایشده  لیالبراتوار تکم ۴۰از وجود  تیحکا ا،یپدیکیدر و یی. جستجوستین ادیرا داشته باشند، ز ۴

 جهان دارد.  اسردر سر یحفاظت یبندطبقه

به شدت حفاظت شده  یالبراتوارها نیشتریکشورها، صاحب ب گریبا د ادی، با فاصله ز۴ یمؤسسه در رده/شگاهیآزما ۱۱با  کایآمر

و هند هر کدام با  سیی. سوشگاهیآزما ۴نام آلمان آمده است با  کایآمر یاست. در پ کیولوژیب یمنیو ا یتیامن دیشد ریتداب یو دارا

در رتبه چهارم  یحفاظت ریتداب نیدتریهرکدام با دو البور با شد هیو روس ای. استرالاندستادهیرده در رتبه سوم ا نیالبراتوار در ا ۳

 نیبالروس و چ ا،یتانیمجارستان، بر وان،یچک، تا یجنوب، جمهور یقاین، کانادا، ژاپن، سوئد، آفرفهرست هستند. فرانسه، گابو

 دارند. یحفاظت ریتداب نیدتریو شد نیبا باالتر شگاهیآزما کیهستند که هر کدام  ییهم کشورها

بر  ۲ دیسارس کو روسیو یاحتمالدر ووهان است که به عنوان محل انتشار  نیعلوم چ یآکادم یشناسروسیمؤسسه و نیا نیچ در

 ها افتاده است.سر زبان

 دیوله را در تلگرام دنبال کن چهیدو

 اعتماد کرد؟ توانیم ۴ یو حفاظت یمنیبا سطح ا یشگاهیچه اندازه به آزما تا

که کادر  یابه گونهباشد اما  ایانسان مه یخطرناک برا اریبس یزایماریعوامل ب یبر رو قیامکان تحق دیبا هاشگاهیآزما نیا در

 .فتدیبه خطر ن یشگاهیآزما

 نی. معموال اشوندیاطرافشان جدا م یهااز ساختمان ،یو سازمان یباال از نظر ساختمان یمنیبا ا هاشگاهیآزما نیا لیدل نیهم به

ها منوع است. ورود و خروجبه محوطه آنها هم م یحت رمجازیافراد غ یکینزد ایکه ورود  رندیگیقرار م یادر محوطه هاشگاهیآزما

 .شودیکنترل م یتیامن ریتداب گریو د هانیشان با دوربها و محوطهساختمان نیبه ا

و  یاضطرار یژنراتورها یمخصوص به خودشان را دارند و دارا یآب و برق و هوا نی، منابع تأم۴سطح  یهاشگاهیآزما

 قیاز طر شگاهیآزما یو خروج یورود ی. هوااندیدر موارد ضرور شانیهاتیادامه بدون مشکل فعال یبرا یدکی یهایباتر

نشت  رقابلیمطمئن و غ هاشگاهیآزما نیفاضالب ا ستمیو س شودیم کروبیاز م یهپا، بر لتریموسوم به ف هیچندال لتریف یهاستمیس

 و نفوذ است.



564 
 

اند. شده دهیقابل شستشو هستند، پوش یو به راحت ددهنیکه آب را گذر نم یبا مواد ۴سطح  شگاهیآزما نیو سقف و زم وارهاید همه

 یبر رو کنندهیاز مواد ضدعفون یبه راحت توانیو م اندها مقاومو حالل ییایقل ،یدیفضا در برابر مواد اس نیسطوح در ا یهمگ

 آنها استفاده کرد.

وجود  طیامکان خروج از مح زا،یماریب عامل کیکه در صورت نشت  یاوجود دارد به گونه یفشار منف هاشگاهیآزما نیا در

شده که هوا به  میتنظ یااست که باز و بسته شدن آنها به گونه ریفضا مس نیالبورها با گذر از چند نیندارد. ورود و خروج به ا

 باشد. انیدر جر شگاهیآزما یبه سو رههنگام باز و بسته شدن درها هموا

 

 هاشگاهیآزما نیا یرو مایهواپ کیاگر  یاند که حتساخته شده یاها به گونهساختمان نی، اروبرت کخ آلمان تویبه اطالعات انست بنا

هستند در صورت  که به شدت به گرما حساس ییهاروسیچرا که و کندینم دیتهد یخطر چیبمب منفجر شود، ه کی ایسقوط کند 

 .دشونیم رفعالیکامال غ دشدهیحرارت تول ادر اثر تماس ب یرخداد نیچن

 هاستیموجودند و ترور عتیدر طب ن،یاز زم یدر مناطق مشخص یهمگ زایماریمؤسسه، عوامل ب نیبه گفته ا نیبر ا افزون

 کنند. دایپ عتیتر در طبآنها را راحت توانندیم

 

را دارد و خاص خودش  یقرار دارد برق و آب و هوا هاشهیش نیکه در پس ا ییروبرت کخ: فضا تویانست یمنیا ۴سطح  البور

 کندیدرز نم رونیآن به ب یهوا

 کنند؟یالبراتوارها کار م نیدر ا یکسان چه

 نیاست. ورود ا یحفاظت دیشد طیو شرا ریمحدود و تحت تداب اریبس شوندیراه داده م هاشگاهیآزما نیکه به ا یمتخصصان شمار

است.  ریپذمخصوص هر فرد امکان ژنیکپسول اکسمخصوص و با  یهاچکمه ،یمحافظ باد یهافضاها با لباس نیاشخاص به ا

 نیمحکم و بدون محفظه به آست ،ییو دستکش رو شودیم دهیهم پوش یبر رو کشها دو تا سه جفت دستحفاظت از دست یبرا

 لباس محافظ وصل شده است.

 نیا یاست، زمان کار نیسنگ اریبس یروح طورنیو هم یو متعلقات آن از نظر جسم ییلویک ۱۰ بایآنجا که کار با روپوش تقر از

 ساعت در روز است. ۳ بایمتخصصان تقر

 یکارها یکم، که واقعا برا اریو آن هم به مقدار بس شوندیم ینگهدار ییزایماریالبورها تنها عوامل ب نیخاص، در ا ییمجوزها با

 . ازندیمورد ن یقاتیتحق

و محققان  شودیانجام م یاشهیمخصوص ش یهامحفظه یاز رو هاشگاهیماآز نیها در ابافت ایخون آلوده  یهانمونه یبر رو کار

 اند.ها در تماسها با نمونهمحفظه نیشده در ا هیتعب یهادستکش قیاز طر

 دیدنبال کن نستاگرامیوله را در ا چهیدو

از آنها  هاشیکه در طول آزما یلیوسا یو تمام شوندیم یباال نگهدار یمنیبا ا ییهاها دوباره در محفظهکار، نمونه انیاز پا پس

" رفعالیبه اصطالح "غ یشگاهیآزما ی. پسماندهاشوندیم یباال، ضدعفون اریبس یبا فشار و گرما ییهااستفاده شده، در دستگاه

 .شوندیبرده م نیاز ب هاروسیباشند، و روسیو یاگر حاو یعنی شوند،یم
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 ای شدهقیرق اریبس دیاس کیمحافظ را به تن دارند با پراست یهاکه هنوز لباس یحال در شگاه،یاز خروج از آزما شیپ دیبا کارکنان

از ترک  شیها را از تن درآورده و پکنند. سپس لباس یها را ضدعفونلباس نیا بیترت نیو به ا رندیمشابه، دوش بگ یمواد

 .رندیگیساختمان، دوباره دوش م

 یبررس یوجود ندارد، معموال کارکنان، دو به دو، برا هاروسیبه و یآلودگ صیتشخ یراب یریگاندازه یالهیوس چیآنجا که ه از

 قهیدق ۳۰تا  ۱۵مرحله او  نی. اکنندیکمک م گریها به همدلباس نیو کندن ا دنیدر لباس محافظ و پوش یاحتمال یهاصدمه/هایخراب

 .کشدیطول م

********** 

 

 درخصوص کرونا و تحوالت افغانستان  کایسران پاکستان و آمر یتلفن یزنیرا

  23:09 - 1399اردیبهشت  3چهارشنبه  

 

کرونا و  روسیو وعیاز ش یحاکم ناش تیدرخصوص وضع یتماس تلفن کیدر  کایآمر یجمهور سییپاکستان و ر ریوز نخست

 تحوالت در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.  نیآخر

 

  ایآس -العالم

نسبت  کایآمر یجمهور سییوگو با "دونالد ترامپ" رگفت یخان" طتان چهارشنبه شب اعالم کرد: "عمرانپاکس یرینخست وز دفتر

 کرونا ابراز تاسف کرد. وعیکشور بر اثر ابتال به ش نیبه جان باختن هزاران نفر از شهروندان ا

 نیب ،یاتحوالت منطقه نیوص آخردرخص نیقراد دادند و همچن یرا مورد بررس یجهان شتیکرونا بر مع وعیاثرات ش نیطرف

 تبادل نظر کردند. ۱۹دیکوو ریگهمه روسیمقابله با و یهاو راه یالملل

 کرونا توافق کردند. وعیش تیریمد یدو کشور برا یبر ادامه همکار کایآمر یجمهور سییپاکستان و ر ریوز نخست

ها در جهت استقرار صلح و ثبات در از تالش تیادامه حما یبراآباد صلح افغانستان و تعهد اسالم ندیبا اشاره به فرآ خانعمران

 انیم ریفراگ یوگوهاآغاز گفت یعنی یحل شود و مرحله بعد یاسیس وهیبا ش دیکرد: بحران افغانستان با دیتاک ه،یکشور همسا

 است. تیحائز اهم اریسافغانستان ب یداخل یهاگروه

 تیحما کایو افزود که آمر دیاز پاکستان در مبارزه کرونا تاک کایآمر تیبر حما پاکستان اعالم کرد: ترامپ یرینخست وز دفتر

 .دهدیبه پاکستان را در دستور کار قرار م یتنفس مصنوع یهاو ارسال دستگاه یمال

 نیردفرو امیکشور کمک کرده بود؛ س نیدالر به ا ونیلیم کیکرونا در پاکستان،  روسیبه منظور مهار و شیکه ماه پ کایآمر

 دالر شد. ونیلیم ۸.۴خود به  یمساعدت مال شیافزا یگذشته مدع
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کرونا و همزمان نجات  ریگهمه روسیمقابله با و یکشور برا نیا یپاکستان اواخر ماه گذشته با اشاره به درماندگ ریوز نخست

 ریپاکستان و سا یاریخواست تا به  یمال یالمللنیب ینهادها ریاز سازمان ملل متحد و سا ،یشتیو مشکالت مع یمردم از گرسنگ

 در حال توسعه بشتابند. یکشورها

 رنایا

********** 

 

 در صد است 94نسبت درمان یافته های بیماران مبتال به کروناویروس در چین بیش از 

GMT+08:00 || 2020-04-22 

10:38:38        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

اردیبهشت /  2براساس اخبار از کنفرانس مطبوعاتی که توسط مکانیسم پیشگیری و کنترل مشترک شورای دولتی چین در روز 

لی پیشگیری و کنترل بیماری همه گیر در چین به طور کلی خوب است و تعداد زیادی از آوریل برگزار شد، وضعیت فع 21

 .بیماران از بیمارستان مرخص می شوند

درصد است، این در حالیست که اوضاع همه گیری در  94نسبت درمان یافته های بیماران مبتال به کروناویروس در چین بیش از  

روسای ادارات مربوط کمیسیون ملی بهداشت و درمان گفته اند که توانایی شهرهای بندری کشورهای خارجی همچنان شدید است و 

برای مقابله با ورودی های بیماری کروناویروس را افزایش خواهند داد . خانم گوا یان هونگ کارشناس نظارت بر دفتر مدیریت 

کرد که تعداد بیشتری از بیماران در حال مرخصی پزشکی و امور پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان چین در همین روز عنوان 

 .هستند

درصد است. " با طول  94هزار بیمار درمان شده از بیمارستان ها مرخص شده اند که درصد درمانی آن ها بیش از  77بیش از  

ن با بسیاری از کیلومتر است و مرز زمینی چین، طوالنی ترین در جهان است و بنابرای 800هزار و  22کلی مرز زمینی چین 

 .کشورها همسایه است

از آن جا که اوضاع اپیدمی در خارج از چین همچنان شدید است، فشار جلوگیری از ورودی خارجی در برخی از مناطق چین  

همچنان رو به افزایش است. کارشناس نظارت بر دفتر مدیریت پزشکی و امور پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان چین گفت که 

 .و کنترل بیماری همه گیر در مناطق بندری در حال حاضر یک کار مورد توجه بسیار استپیشگیری 

************ 

 

 لست کشورهای عاری از کرونا ویروس نشر شد

 دریافت لینک کوتاه23:36 22.04.2020
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 .هایی که در قلمرو آنها کرونا ویروس وجود ندارد، اعالم شده استکشور و سرزمین ۲۰های بیش از نام

های عاری از کرونا ویروس را اپریل( لست کشورها و سرزمین ۲۲به گزارش اسپوتنیک، روزنامه دیلی میل امروز )چهارشنبه، 

 نشر کرده است.

 سرزمین هیچ مورد مثبت کرونا ویروس ثبت نشده است. ۱۱کشور و  ۱۵براساس آخرین آمار، در قلمرو 

باتی، لسوتو، جزایر مارشال، ایاالت فدرال میکرونزی، جمهوری نائورو، های امن جزایر قمر، جمهوری کیریدر لست دولت

 جمهوری پاالئو، جزایر سلیمان، تاجیکستان، تونگا، ترکمنستان، تووالو، جمهوری وانواتو و کوریای شمالی، قرار گرفته اند.

کرن، جزایر عبارت اند از: جزایر پیت هایی که در آنها تا هنوز هیچ مورد مثبت کرونا ویروس ثبت نشده است،در میان سرزمین

سنت هلنا، اسنشن و تریستان دا کونا )بریتانیا(، جزیره ساموآی امریکا، جزایر والیس و فوتونا )فرانسه(، جزیره سوالبار )ناروی(، 

 جزایر کوکوس )آسترالیا(، نیووی، توکالئو، جزایر کوکا )نیو زیالند(. جزایر کریسمس و نورفک،

 ها موقعیت دور شان باعث شده است تا کرونا ویروس به آنجا نرسد.ز این کشورها و سرزمینبرای بعضی ا

طور مثال، تونگا به بعضی دیگر آنها به موقع اقدامات سریع و قاطع روی دست گرفتند تا از شیوع این ویروس جلوگیری کنند. به

 اسرع وقت سرحداتش را بست و وضعیت اضطراری اعالم کرد.

خصوص کشورهایی ها درمورد ابتالی باشندگان شان به کرونا ویروس گزارش ندهند، بهمکن است که بعضی از دولتهمچنان م

 که در همسایگی شان این بیماری شیوع کرده است.

 مبتال نیست، در حالی که در کوریای جنوبی که ۱۹ –طور مثال کوریای شمالی ادعا دارد که هیچ باشنده این کشور به کووید به

 هزار مورد مثبت کرونا ویروس ثبت شده است. ۱۰در همسایگی این کشور قرار دارد، بیش از 

 سرحد است.همچنان تاجیکستان با چین که مرکز آغاز شیوع کرونا ویروس در جهان بود، هم

 بست. قابل ذکر است که تاجیکستان در آغاز ماه اپریل جهت جلوگیری از شیوع کرونا ویروس تمام سرحدات خود را

************* 

 

 اسیا و افریقا؛ لزوم توسل به روحیه باندونگ در زمان شیوع کرونا شیوع کرونا

GMT+08:00 || 2020-04-22 
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هزار نفر در جهان شده و به اقتصاد، سیاست و جامعه جهانی لطمه سنگینی وارد کرده است. همزمان،  170تا کنون باعث مرگ 

دان اندونزی به این مناسبت آفریقا( نیز وارد شصت و پنجمین سال خود شده است. برخی اندیشمن -کنفرانس باندونگ )کنفرانس آسیا 

  .گفتند که در زمان شیوع کرونا توسل به روحیه باندونگ مبنی بر همبستگی، دوستی و همکاری امری ضروری به شمار می آید

آفریقا در اندونزی سخنرانی و اظهار کرد کشورها  -در کنفرانس آسیا  2015آوریل سال  22شی جین پینگ رئیس جمهور چین در 

برد ایجاد کرده و کشورهای آسیا و آفریقا نیز باید با تقویت همکاری -ی جدید روابط بین المللی را با محوریت همکاری بردباید الگو

  .خود، جامعه بشری با سرنوشت مشترک ایجاد کنند

و پنجمین  عرفان علمی خبرنگار خبرگزاری آنتارای اندونزی در پکن در این باره می گوید گر چه به دلیل شیوع کرونا شصت

آفریقا برگزار نشد اما روحیه این کنفرانس متکی بر همبستگی کشورهای آسیا و آفریقا برای مقابله با کرونا از  -کنفرانس آسیا 

اهمیت زیادی برخوردار است. عمران رشدی حمید که برای کسب دکترا در رشته روابط بین المللی در دانشگاه جی لین چین 

میالدی برگزار شد بر شکلگیری  20آفریقا که در اواسط سده  -مقاالت خود نوشت: کنفرانس آسیا  تحصیل می کند در یکی از

 .تاثیرات زیادی گذاشته است 21الگوی بین المللی جدید در سده 

او معتقد است شی جین پینگ رئیس جمهور چین اصول پنجگانه همزیستی صلح آمیز را که در آن زمان در کنفرانس توسط چین 

 .ارتقاء داده است« جامعه بشری با سرنوشت مشترک»شد، به سطح باالتر  مطرح

ُکنّی رهاُکندینی بکری محقق فرهنگستان مطالعات دریایی اندونزی نیز در مقاله ای نوشت: کرونا بحرانهای بهداشتی، مالی و  

کامل شهر وو هان، شناسایی مبتالیان با  خود از جمله قرنطینه« دردناک اما موثر»اقتصادی در پی داشته اما چین با سیاستهای 
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استفاده از کالن داده ها و درمان رایگان مبتالیان، شیوع کرونا را مهار کرد. او تجربیات موفق چین را برای جهان قابل استفاده 

کنند تا جامعه خواند و توصیه کرد کشورها طبق روحیه کنفرانس باندونگ، برای مقابله با کرونا دست به دست هم دهند و تالش 

 بشری با سرنوشت مشترک در کشورهای آسیا و آفریقا یا حتی جهان ایجاد شود

********** 

 

 تخریب و تحریک عمدی، روابط چین و آفریقا را متزلزل نخواهد کرد

GMT+08:00 || 2020-04-22 
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منتشر کرده اند. « تبعیض علیه آفریقاییها در گوانگ جوئو»اخیراً برخی اشخاص در آمریکا شایعاتی درباره به اصطالح 

یز با سوءاستفاده از این شایعات، آن را به مسایل سیاسی ربط داده و گفته است که سرکنسولگری آمریکا در گوانگ جوئو ن

آمریکاییان آفریقایی تبار در گوانگ جوئو با تبعیض مواجه شده اند. هدف آنها از این اقدامات بدیهیست و آنها فقط می خواهند بین 

بزنند و حمله ای دیگر برای سیاهنمایی « تبعیض نژادی»رچسب ب« چیِن ضد تبعیض نژادی»چین و آفریقا اختالف آفرینی کنند و به 

  .چین بکنند

کسانی که چنین ترفندهایی را در پیش گرفته اند، حتما ناامید خواهند شد. در روزهای اخیر موسا فاکی معاون کمیسیون اتحادیه 

وضوح گفت برخی افراد قصد دارند با  آفریقا در گفتگوی تلفنی با وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین به

  .سوءاستفاده از شیوع کروناویروس به دوستی آفریقا و چین آسیب وارد کنند، ولی ما اجازه نخواهیم داد این توطئه موفق شود

مخالفت  پس از شیوع کروناویروس، برخی سیاستمداران و رسانه های آمریکایی در جامعه بین المللی مدام در پی ایجاد نارضایتی و

و ایجاد شبهه در نیت چین در « ویروس وو هان»و « ویروس چینی»علیه چین هستند و با استفاده عمدی اصطالحاتی مانند 

کمکهای پزشکیش به سایر کشورها و اقدامات چین در مقابله با کرونا را به تبعیض نژادی و سیاسی کاری متهم کردند. از این 

که تحریک و تخریب به روش مهم سیاهنمایی و حمالت آمریکا علیه چین تبدیل شده و همچنین کارها و اقدامات می توان فهمید 

  .آمریکا را به یکی از عوامل مخرب وحدت و همکاری جهان در مبارزه با بیماری همه گیر تبدیل کرده است

وبی و مصر همدردی و پشتیبانی چین را رهبر چین در گفتگوهای تلفنی با رهبران بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند آفریقای جن

، خواستار افزایش کمک به آفریقا شده است. چین در حالی که خود  20از این کشورها ابراز کرده و در نشست ویژه سران گروه 

ع در حال مبارزه با همه گیری بیماری در داخل خاک خود است، از پرسنل آفریقایی در چین به خوبی مراقبت می کند و به موق

محموله های کمکی زیادی برای مقابله با کرونا به اتحادیه آفریقا و کشورهای آفریقایی ارائه داده است؛ چین ضمن به اشتراک 

گذاشتن تجربیات خود و اعزام گروههای پزشکی و متخصصان به آفریقا، همکاریهای چین و آفریقا در ابعاد بهداشت عمومی را 

  .تقویت کرده است

چین نه تنها پاداش حمایت و کمک کشورهای آفریقایی در دوره دشوار شیوع کروناویروس در چین، بلکه نشان دهنده  این فعالیتهای

مسؤولیت شناسی چین در حفظ امنیت بهداشت عمومی جهانی است. کمکهای متقابل چین و آفریقا در مبارزه با کرونا نشان داده 

کدیگر هستند و روابط چین و آفریقا می تواند از بوته آزمایش تاریخ و زمان است که دو طرف برادران، دوستان و شرکای خوب ی

  .بیرون آید

********** 

 

 بیولوژیکی خارجی باید کنترول شو روسیه: فعالیت البراتوارهای

 دریافت لینک کوتاه02:04 23.04.2020

جمله در کشورهای همسایه را مناسب و سخنگوی وزارت خارجه روسیه کنترول فعالیت البراتوارهای بیولوژیکی خارجی من

 .دانددرست می

به گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد که در زمینه وضعیت اپیدمی کنونی، 

 باید به مسئله البراتوارهای بیولوژیکی که در نزدیکی روسیه قرار دارند، برگردیم.
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کند، برای آنکه اگر همه ناگهان به این نتیجه روسیه گفت: "این چیزی است که واقعا ما را نگران می سخنگوی وزارت خارجه

ساخته دست بشر است، آنوقت این مسئله یعنی قرارگرفته البراتوارهای بیولوژیکی  کرونا ویروس ها یعنیرسیدند که یکی از گزینه

 الث توجه بیشتری اختصاص داده شود".یک کشور در کشور دیگر و در فاصله نزدیک از کشور ث

به عقیده وی باید فعالیت این البراتوارها شفاف سازی شود. زخاروا افزود: "به نظر من این درخواست منطقی است. اینکه آنها چه 

لتی که در محدوده کند و نه فقط دوکنند تا بتوان آنرا تحت کنترول گرفت و نه فقط آن دولتی که البراتوار بیولوژیکی باز میکار می

 اش این البراتوار وجود دارد بلکه دولتی که در نزدیکی این البراتوارهای بیولوژیکی واقع است".

******** 

 

 احترام نظامی فرمانده ارشد ارتش ایران به پرستار

 ایران

 دریافت لینک کوتاه (4.202023.0 03:15به روز شده 01:21 23.04.2020)

111 0 

عکسی از احترام نظامی فرمانده ارشد نیروی زمینی ارتش به یکی از پرستاران بخش بیماران کرونایی بیمارستانی در ایران 

  .مورد توجه مخاطبان قرار گرفت

 این عکس در شبکه های مجازی مورد تحسین و تمجید کاربران قرار گرفت.به گزارش اسپوتنیک، 

 مقابله می کند، عکس و فیلم های زیادی هم در شبکه های مجازی منتشر می گردد . کرونا در روزهایی که ایران با بیماری

 

https://ir.sputniknews.com/iran/
https://ir.sputniknews.com/iran/202004236276030-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1/#comments
https://ir.sputniknews.com/world/202004226275135-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/
https://twitter.com/gomnam__zahra18/status/1253020071028555777/photo/1
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ان کرونایی بیمارستان تربت حیدریه در بین عکس احترام نظامی فرمانده ارشد نیروی زمینی ارتش به یک پرستار در بخش بیمار

 این عکس ها جالب توجه است.

******* 

 

 در بحران کرونا هاتیاقل هیعل یپراکنهشدار سازمان ملل درمورد نفرت

DW farsi 

 ینید یهاتیو حمله به اقل یاسیو س یمنافع اقتصاد شبردیپ یبحران کرونا برا طیملل متحد نسبت به سوء استفاده از شرا سازمان

 شد.  یماریب نیها در مبارزه با امردم و دولت یدر جوامع گوناگون هشدار داد و خواستار همبستگ یو قوم

 

 روسیاز خطر ابتال به و ی، نگران۱۹دیکوو یماریگسترش ب یاز  چگونگ یگفته کارشناسان سازمان ملل متحد عدم اطالعات کاف به

در  یو مذهب یقوم یهاتیبه اقل یپراکنو نفرت یزیستگانهیب شیبحران سبب افزا نیز اا یناش یهاکرونا و سوءاستفاده از ترس

 جوامع گوناگون شده است.  

( در ژنو گفت: لیآور ۲۲) بهشتیو مذاهب روز چهارشنبه سوم ارد انیاد یآزاد نهیسازمان ملل در زم ژهیگزارشگر و د،یشه احمد

« اقدام کنند. یزیستگانهیو ب یپراکننفرت هیکه عل خواهمیها و عموم مردم م، رسانه یجامعه مدن ان،یمن از دولتها ، رهبران اد»

 .شوندیواقع م یحمالت نیچن یدشوار قربان طیشرا نیشد که در ا یبا کسان یهمبستگ وخواستار کمک  نیاو همچن

 دیدنبال کن نستاگرامیرا در ا یوله فارس چهیدو

نسبت به  زیآمخشونت یرفتارها دیباعث تشد ریگهمه یماریب نیاز کشورها، ا یارید که در بسش ادآوریکارشناس سازمان ملل  نیا

مسلمانان را "عامل پخش کرونا"  ای انیهودی،  انیحیکه مس نیجوامع به ا یدر برخ التیتما شیاز افزا دیشده است. احمد شه هاتیاقل

 .کندیصدق م زین انیرد مهاجران، پناهندگان و پناهجودر مو یزیچ نیکرد. او گفت چن یانکنند، ابراز نگر یمعرف

براساس مذهب  یتیهو یهایاعمال خشونت بر اساس مرزبند جیدر مورد ترو یکیدولتها موظفند از هرگونه تحر دیشه یگفته آقا به

 کنند. یریقوم، جلوگ ای

 یبهداشت یهااز مراقبت تیبه مرگ و محروم دیتهد ،یو جسم یکرونا در معرض حمالت کالم روسیافزود که افراد مبتال به و او

 یارتباط یمبارزه با اطالعات نادرست، مهم است كه كشورها راهكارها و كانالها یبرا»کارشناس گفت:  نیقرار دارند. ا یاتیح

 «.ردیمردم قرار گ اریو موثق در اخت قیقكنند تا اطالعات د نییمؤثر را تع

 دیوندیم بپدر تلگرا یوله فارس چهیکانال دو به

برخوردار نبوده است.  تیمانند امروز از اهم یگریزمان د چیامر ه نیمردم در مبارزه با ا انیم یکرد که همبستگ دیتأک دیشه یآقا

از امکانات و اطالعات مشابه در  یکنون ینامناسب و بحران طیگوناگون در شرا انیاد روانیسازمان ملل گفت كه پ ژهیگزارشگر و

 فهیوظ  نیا دیبا یمذهب یهاو هم سازمان یندارند. او گفت که هم جامعه مدن یکرونا دسترس روسیو هاز ابتال ب یریگشیمورد پ

 .رندیرا بر عهده گ

********* 
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 به او وارد است؟ ییو چه انتقادها ستیبهداشت ک یسازمان جهان سیرئ

DW farsi- 22/4/2020 

. اما انتقادها از او در مقام ندیستایم یوپیاو را در ات یهاتیموفق یاریکرد. بسرا اصالح  یوپیات یدرمان ستمیآدهانوم س تدروس

 ابوال و حاال کرونا. وعیدر ش یتا کوتاه نیبه چ اشیکیاست؛ از نزد ادیبهداشت ز یسازمان جهان رکلیدب

 

 ۷که تنها  یکه او هنگام داندیاال مبهداشت را دنبال کرده باشد، احتم یسازمان جهان سیتدروس ادهانوم، رئ یهاکه مصاحبه یکس

 یاتفاق نیکارآمد داشت چن یدرمان ستمیبوده است که اگر کشورش س یماریخود در اثر ب ساله ۵سال داشته، شاهد مرگ برادر 

 .افتادینم

 وجود نداشت. یامکان نیاما در آن زمان چن یوپیکشور او، ات در

 خواستی: "نمکندیم انیب گونهنیا وستهیو بهبود آنها پ یدرمان یازهاین نیتأم یراو تعهد خود را ب تیفعال لیادهانوم دل تدروس

 است جان خود را از دست بدهد." ریفق نکهیا لیتنها به دل یکه کس ردیبپذ

ات به امکان یعدم دسترس لیبودند. مرگ برادر کوچک به دل ریبهداشت در آن روزگاران فق یسازمان جهان یکنون رکلیدب خانواده

 حوزه است. نیدر ا تیفعال یاو برا زهیتا امروز انگ ،یدرمان

 یوپیبهداشت و درمان در ات ستمیس اصالح

قطور است. از در  یاخود به عنوان کارشناس در حوزه بهداشت و درمان کارنامه یاحرفه تیساله در فعال ۵۵تدروس  کارنامه

 نیدکترا گرفت. ب یکرد و در رشته بهداشت عموم لیدر دانشگاه تحص یفونع یهایماریب نهیدر زم ایتانیدر بر یالدینود م دهه

کشورش را به دست  یدرمان ستمیفرصت اصالح و گسترش س یوپیبهداشت و درمان ات ریدر مقام وز ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۵ یهاسال

 آورد.

کار در مناطق  یبرا یکادر درمانها هزار برپا شد و ده یوپیدر ات دیجد یبود، هزاران مرکز درمان ریکه او وز یسال ۷ در

 یکرد و شمار مدارس عال یاندازراه یوپیبار در ات نینخست یرا برا یدرمان مهیو دورافتاده کشور استخدام شدند، ب ییروستا

رشد  یزمان یبازه کی. شمار پزشکان در زمان وزارت او در دیمورد رس ۳۳مورد به  سهکشور در زمان او از  نیدر ا یپزشک

 داشت. یریدت چشمگبه ش

 ینهی.  در زمافتیدرصد کاهش  ۹۰زمان تا  نیهم در ا دزیو ا ایچون سل، ماالر ییهایماریدر اثر ابتال به ب ریمرگ و م نرخ

 کرد.  فایا یاکنندهنییبهبود سالمت مادر و فرزند هم نقش تع

 بهداشت یجهان سازمان یرکلیدب یبه انتخاب تدروس برا دیدر تبع یوپیشهروندان ات اعتراض

 کرد. تیفعال یوپیامورخارجه ات ریبه عنوان وز ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۲از سال  ن،یبهداشت، افزون بر ا یسازمان جهان یکل کنون ریدب

 وبا و انتخاب او یو سرزنش برا انتقاد

روز تدروس با انتقادها و تا به ام هایدمیبرخورد با اپ ی. در بحث چگونگنندیبیهمه هموطنان او کارنامه تدروس را مثبت نم اما

را کمرنگ جلوه داده  ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۶ یهاسال نیوبا در ب وعیمورد ش نیکه او چند شودیروبروست. گفته م یادیز یهاسرزنش

 انداخته است.  ریرا به تأخ یدمیاپ نیمقابله با ا یااقدامات الزم بر جه،یو در نت
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 ادیاست، آن روزها را به  کردهیحوزه را دنبال م نیا یتدروس خبرها وله که در دوران وزارت چهیاز خبرنگاران دو یکی

" نام برده یاز عبارت "اسهال آبک شهیدر زمان وزارت او هم یوپیبهداشت و درمان ات یهاها با سازماندر مصاحبه»: آوردیم

 «ظر وباست.موردن یماریوجود داشت که ب یکاف لیدال ،یکینیلک یهاافتهیهرچند با توجه به  شد،یم

را از  بیآس نیشتریکه در زمان وزارت تدروس ب یوپیاقوام ات نیمردمان اقوام "امهارا" و "اورومو"، دو قوم از بزرگتر ژهیو به

ها اعتراض نیشتریبهداشت نام برده شد، ب یسازمان جهان سیبه عنوان رئ ۲۰۱۷که از او در سال  یوبا متحمل شدند  و هنگام وعیش

. دهدیم لیرا تشک یوپیات تیدرصد از جمع ۶است و تنها  تیکه در اقل ی"هاست، قومییگرایخود از "ت اوخاب کردند. انت نیرا به ا

 تسلط دارد. یوپیات استیاست بر س یدیمد یهااما مدت تیقوم در اقل نیا

 شیهایکردند، از نگران بهداشت انتخاب یسازمان جهان سیکه تدروس را به عنوان رئ یزمان ،یوپیفعال حقوق بشر در ات کی

 نهیاو در زم یهایپنهانکار لیجان خود را به دل هایلیبود، خ یوپیبهداشت ات ریکه او وز ی"هنگام نکهیگفت و ا نشیگز نیا یبرا

 وبا از دست دادند". وعیش

 یاشتباهات نیمقام که چن نیا یبرا یشخص دنیوله گفته بود که "از نگاه او برگز چهیدر مصاحبه با دو نیهمچن یفعال حقوق بشر نیا

تصاحب  یاو برا یهانیکمپ انیاز تدروس در جر زیحقوق بشر ن باندهید سازمان است". زیدر کارنامه خود دارد، سئوال برانگ

 انتقاد کرد. کند،یو خبرنگاران را سرکوب م یاسیکه مخالفان س کندیم تیمستبد فعال یحکومت یاو برا نکهیو ا دیپست جد

 تدروس یاصالحات یهابرنامه

عضو  ییقایکشور آفر ۵۵متشکل از  یئتیگسترده ه تیحما ونیپست مد نیا یبهداشت انتخاب خود را برا یسازمان جهان سیرئ

 کیبار  نینخست یبرا نکهیمثبت از ا یهاها و واکنشانتخاب، بازتاب نیهم در زمان ا یاجتماع یهاسازمان ملل است. در شبکه

 بود. ادیشده، ز دهیبهداشت برگز ینن سرپرست سازمان جهابه عنوا ییقایآفر

 دیدنبال کن نستاگرامیوله را در ا چهیدو

 یکارشناسان سازمان جهان نیا ی. به گفتهکنندیم دییاو تأ یمهم اصالح یهاتدروس را در برنامه یهاتیموفق یبرخ کارشناسان،

 یدمیبرخالف آنچه که در زمان اپ دهد،یبهداشت و درمان واکنش نشان م حوزه یهاتر به بحرانو گسترده ترعیبهداشت اکنون سر

 داد. یرو قایدر غرب آفر ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳ یهاابوال در سال

 روبرو شد.  یفراوان یسازمان با انتقادها نیا نیشیپ رکلیابوال( بود که دب یدمی)اپ لیدل نیبه هم درست

  کایبا آمر کشمکش

 رکلیانتقاد را متوجه دب نیا یاریبس یبا توجه به بحران کنون شود،یکه به کارنامه تدروس نسبت داده م یبه رغم تمام نکات مثبت اما

مقابله با  یبا قدرت برا یبه اندازه کاف ن،یمالحظه با دولت چ یکرونا از رو وعیکه در آغاز ش دانندیبهداشت م یسازمان جهان

 است. دهعمل نکر یماریب نیا

 بهداشت را متوقف کرده است.  یکشور به سازمان جهان نیا یهاپرداخت یاستدالل حت نیبا ا کایجمهور آمر سیترامپ، رئ دونالد

 بهداشت داشت یسازمان جهان یرکلیدر انتخاب تدروس در مقام دب یاکنندهنییهم نقش تع ییقایآفر یگسترده کشورها تیحما
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 یهاامور خارجه از سال ریدر مقام وز ژهیدر قدرت بود، به و یوپیدر اتکه  یانکار است که تدروس در زمان رقابلیموضوع غ نیا

به شمار  نیچ کینزد کیاستراتژ کیتا به امروز هم شر یوپیبرقرار کرد و ات نیبا رهبران چ ی، ارتباط تنگاتنگ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۲

 .رودیم

 دیوله را در تلگرام دنبال کن چهیدو

از  شیها پمدت ۲۰۱۷است. در سال  تریو طوالن شودیبه موضوع کرونا خالصه نم هم رکلیبا دب کایجمهور آمر سیرئ کشمکش

 .دهدیبهداشت را کاهش م یخود به سازمان جهان یمال یهاکرده بود که کمک دیکرونا، ترامپ تهد دیجد روسیو یدمیشروع اپ

 کنندگاننیرده بود، گفت، قصد آن دارد که تأمآنچه دونالد ترامپ اعالم ک هیبرپا د،یخود در پست جد تیهم با شروع فعال تدروس

اگر همه کشورها مشارکت ». تدروس در آن زمان گفته بود: ردیرا بگ یمال یهاشوک یسازمان را گسترش دهد تا جلو نیا یمال

 «.کندیبه ما کمک م نیچه قدر باشد، ا ستیمهم ن د،کمک کنن یکم االمکانیکنند و حت

************ 

 

 ستیز طیدانش و مح

 کرونا  انیقربان یو آلمان از کالبدشکاف سییسو دیجد یهاافتهی

DW farsi- 22/4/2020 

زود  یلیخ سیی. سودانندیم مارانیدرمان ب یهابهبود روش یها از جمله براراه نیاز مهمتر یکیرا  یکالبدشکاف شناسانبیآس

 ست؟یچ ایتالیا جیبود. نتا شگامیراه پ نیدر اکرونا زد. در آلمان هم هامبورگ  انیقربان یدست به کالبدشکاف

 

  

ها خود و پژوهش ناتیمعا نیاستدالل که ا نیرا با ا ۱۹ دیکو انیقربان یروبرت کخ آلمان موضوع کالبدشکاف تویانست شیپ یچند تا

 .کردیدچار شوند، رد م یماریو ممکن است آنها هم به ب اندازدیپزشکان را هم به خطر م

آغاز شده است. به اعتقاد الکساندر تسانکوف، سرپرست  انیقربان یکالبدشکاف شیپ یاما از چند سییمانند سو گرید یکشورها در

مرگ"  یولوژیزیبا دقت به علل "ف توانیاست که م یدانشگاه بازل )بال( معتقد است، تنها با کالبدشکاف مارستانیب یبخش کالبدشکاف

حاد به کرونا هم مهم است. دانشگاه بازل تاکنون  انیدر درمان مبتال قاتیتحق نگونهیا ن،یا افزون بر شکپز نیبرد. به اعتقاد ا یپ

 کرده است.  یرا کالبدشکاف ۱۹ دیکو یقربان ۲۰ یجنازه

 مشترک بوده است؟ انیدر قربان یموارد چه

 است: مشترک بوده یقربان ۲۰ یدرهمگ ریکه موارد ز هددینشان م هایکالبدشکاف نیدر ا هاافتهیالکساندر تسانکوف،  یگفته به

 اند؛خون باال داشته فشار
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 ۶۰به  یعدد در برخ نیبوده است که ا ۳۰از  شتری( بBMIآنها ) یبدن یاند و شاخص تودهاز آنها اضافه وزن داشته یادیز شمار

 ده؛یرسیهم م

 اند؛دچار بوده ابتید یماریبه ب انیسوم قربان کی

 شده است. دهی( دی)تاج یکرونر یهامشکالت سرخرگ هنیشیدرصد آنها پ ۷۰ و

 مختلف  یهااندام دی( شدتیها )واسکولرگ التهاب

و  داندیم یشناسدر بخش بافت قاتیرا حاصل تحق هایکالبدشکاف نیا انیدر جر افتهی نیتر( جالبشناسبی)آس ستیپاتولوژ نیا

 ریشده باشد، بلکه آنچه ز یویکه دچار عفونت ر افتی توانیرا م یایربانکمتر ق شده،یکالبدشکاف انیقربان نیدر ب»: دیگویم

 « است. هی( رMicrocirculation" )انیزجری"ر دیشد لاختال م،یادهید کروسکوپیم

صورت هر قدر هم  نیدر ا»تسانکوف:  ی. به گفتهکندیعمل نم گرید ژنیمعناست که روند تبادل اکس نی" به اانیزجری"ر اختالل

با  ژهیو یهامتخصصان بخش مراقبت نکهیا شناس،بیآس نیبه نظر ا« .شودیمنتقل نم ژنیاکس نیا د،یبرسان ژنیاکس ماریبه ب که

 .گرددیمسئله برم نیحاد روبرو هستند هم به ا مارانیببه  یدر تنفس کمک یادیز یدشوار

بر  قاتیپس از تحق د،ی"لنست" به چاپ رس یپزشک ینامههکه در هفت یاهم هفته گذشته در مقاله خیدانشگاه زور یهاستیپاتولوژ

حمله  هیکرونا تنها به ر روسینکته اشاره کرده بودند که و نیاست، به ا افتهیکه بهبود یمارانیاز ب یکیکرونا و  یدو قربان یرو

 .نجامدیگوناگون هم ب یهاها در اندامرگ دیبه التهاب شد تواندیکرونا م دیجد روسین متخصصان، ابتال به ویا ی. به گفتهکندینم

 دیوله را در تلگرام دنبال کن چهیدو

 

جان خود  شوند،یم یبستر ژهیو یهاکه در بخش مراقبت ۱۹ دیمبتال به کو مارانیب یدرصد از تمام ۳۰آلمان در حال حاضر  در

 .دهندیرا از دست م

 یمهم تنها با کالبدشکاف اطالعات

 یاز کالبدشکاف هامارستانیمربوط به برحذر داشتن پزشکان و ب ییهاهیروبرت کخ آلمان توص تویانست تیسابر وب شیدو هفته پ تا

را  هاهیتوص نیکشور خواست که ا نی" ایشناسبیآلمان" از "انجمن آس هیر یها"مرکز پژوهش ها،هیتوص نیا ی. در پشدیم دهید

 نیترمؤسسه در تازه نیا ریحذف کرد و الرس شاده، معاون مد تشیسابرا از و هاهیکخ، توص رتروب توی" کند. انستحی"تصح

 یاست، مهم است که تا حد امکان کالبدشکاف هیدر مراحل اول یماریکه ب یدرست در فاز»( گفت: لیآور ۲۱) یکنفرانس مطبوعات

 «.ردیصورت بگ یادیز

مورد به دست آورد که  نیمثال در ا یبرا یشتریطالعات ببود که ا دواریام توانیموارد م نیا یالرس با کالبدشناس یگفته به

 ریها را درگاندام تواندیآمده بود، م نیمنتشرشده توسط چ یهاگزارش نیاز آنچه در نخست شتریب یلیخ روسیو نیچگونه است که ا

 کند. 

آن،  شرفتیدر بدن و روند پ روسیعملکرد و ،یماریب شتریشناخت ب یبرا یکالبدشکاف تیاهم لیمباحث و به دل نیتوجه به ا با

 یرا کالبدشکاف ۱۹ دیکو انیقربان کریکرد پ هیکشور توص نیا شناسانبیآس یآلمان هفته گذشته به تمام شناسانبیفدرال آس هیاتحاد

 ت.کرده اس دیتأک مارانیدرمان ب یهادر بهبود روش یکالبدشکاف تیبر اهم هیاتحاد نیا اره،ب نیدر ا یاکنند. در نوشته

 دیرس هاافتهی نیعمل نکرد و به ا هاهیبه توص هامبورگ

از  یاز هامبورگ به نام کالوس پوشل بود. هفته گذشته گزارش ینماند، پزشک قانون دیجد یهاهیکه منتظر توص یاز کسان یکی

 مبورگ قرار گرفت. مسئوالن بهداشت و درمان ها اریدر اخت یپزشک قانون نیا یکرونا توسط مؤسسه انیقربان یکالبدشکاف

در  انیقربان نیاند. اشده یکالبدشکاف ۱۹ دیکو یقربان ۶۵ ل،یآور ۱۱مارس و  ۲۲ خیتار نیگزارش، در هامبورگ ب نیا هیپا بر

 ۶۱جان خود را از دست داده بودند. به هنگام فوت، در  هاشگاهیآسا گرید ایسالمندان  یهادر خانه ایهامبورگ  یهامارستانیب

جان  روسیمورد نوشته شده که در اثر و ۴بوده و در  دهیکرونا به عنوان علت مرگ در پرونده به ثبت رس روسیتال به ومورد، اب

 اند.هم مبتال بوده روسیو نی( به اگرید یهااند، بلکه در هنگام مرگ )به علتخود را از دست نداده

اند هم دچار بوده گرید یهایماریدسته دوم به ب انیاگر قربان یحت دیوگیو م داندیرا اشتباه م یبند میتقس نیا یسییسو ستیپاتولوژ

 « سال. کی دیهفته، شا کی دیروز، شا کی دیشا ماندند؛یزنده م شتریب ۱۹ دیکو روسیبدون و مارانیب نیمسلم است که ا»اما: 

 دیدنبال کن نستاگرامیوله را در ا چهیدو
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 یحیتوض ستین لیاما ما کندیم دییبهداشت و درمان هامبورگ را تأ یود به نهادهاخ یویپوشل که ارسال گزارش از انست پرفسور

به دست آمده از  جیاست و همانند نتا دهیمورد رس ۱۰۰در هامبورگ اکنون به  یموارد کالبدشکاف د،یگویبدهد، تنها م نبارهیدر ا

 اند.را داشته گرید یهایماریب نهیشیپ انیهم مشخص شده که همه قربان هایکالبدشکاف نیدر ا س،ییسو

 کرونا در هامبورگ  یقربان ۶۱ یاز کالبدشکاف هاافتهی

اند؛ داشته یعروق -یقلب یهایماریب انیمورد، قربان ۶۱تن از  ۵۵مربوط به هامبورگ آمده است که  یهایگزارش کالبدشکاف در

 . یبقل گریمشکل د کی ایها( )سختاک سرخرگ نییفشار خون، سکته، تصلب شرا

 ای روزیس ه،یکل ییچون نارسا یگرینفر مشکالت د ۶۱تن از  ۲۸اند و داشته یویر یهایماریب نهیشینفر پ ۴۶نفر،  ۶۱ انیم در

 اند. اعضا داشته وندیپ نهیشیپ

 اند.بوده است و ده مورد هم سابقه سرطان داشته ادیاضافه وزن ز ای ابتیمبتال به د یده تن از موارد، قربان در

 اند.( بودهیدمانس )خردسودگ یماریدچار ب ،یقربان ۶۱مورد از  ۱۶

 ست؟یچ ایتالیا انیاز اطالعات به دست آمده از قربان هاافتهی

 دارد.  یمنتشر شد، همخوان ایتالیا یبهداشت ینهادها یاو سو لیآور ۱۶که در روز  ی)در هامبورگ( با گزارش هاافتهی نیا

 

 یگرید یماریب یسابقه انیدرصد از قربان ۹۶از  شیکه ب دهدیرگ در اثر ابتال به کرونا نشان ممورد م ۱۷۳۸ یبررس ایتالیا در

( درصد و مشکالت ۳۲) ابتیدرصد( و د ۷۰آمار مربوط است به فشار خون باال ) نیشتریب ها،یماریب نیا انیاند. در مهم داشته

 ماریاست که ب یکه با استناد به اطالعات یکالبدشکاف قیه نه از طرآمد ایتالیکه در گزارش ا یارددرصد(. مو ۲۸) یو عروق یقلب

سال بوده  ۸۰سال و در هامبورگ  ۷۹ انیسن قربان نیانگیم ایتالیاند. در ابهداشت و درمان قرارداده ینهادها اریبستگانش در اخت ای

 است.

معتقدند  ک،ینزد ندهیآن در آ اتییهامبورگ و جز یاهیگزارش کالبدشکاف افتیآلمان با استقبال از در یهاستیاز پاتولوژ یبرخ

 است. ازین یکالبدشکاف یهاگزارش جینتا یبندبه جمع دنیتا رس یماه ۶که 

 کرونا در جهان انیقربان یکالبدشکاف تیمحدود

 یتیمسئله مسایل امن نیا لیاند. دلکرده قیتحق ۱۹ دیبه کو انیمبتال یرو هاستیاز پاتولوژ یدر سراسر جهان تنها شمار کم تاکنون

تازه اجازه  یکشور وجود نداشت. بعدتر بر اساس مقررات نیکرونا در ا وعیش هیدر مراحل اول یاجازه کالبدشکاف نیاست. در چ

بودند و به  قاتیتحق نگونهیا یالزم برا یمنیا طیشرا یدر ووهان دارا هاشگاهیاز آزما یتنها شمار کم اهم صادر شد ام یکالبدشکاف

 کرونا بسنده کردند. انینمونه قربان یهابافت یبه بررس ینیمحققان چ لیدل نیهم

********* 

 

 ستیز طیدانش و مح

 کند؟یبا بدن چکار م مدتیدر طوالن ۱۹ دیکوو

DW farsi- 22/4/2020 

راه مهار عوارض  نیترورزش منظم، به کند؟یبا بدن چکار م مدتیدر طوالن ۱۹ دی: کوودیخوانیهفته م نیا یپزشک یهاتازه در

 .شودیمنتقل نم ییغذا یهابسته قیکرونا از طر کنند؟یرا از شما دور م ینینشخانه ی. کدام غذاها افسردگ۱۹ دیکوو

 

 شود. مدتیطوالن یهابیممکن است باعث آس ،یبعد از بهبود یحت ۱۹ دیکوو یماریگفته کارشناسان ب به

شاهد ضعف عملکرد کبد و  افته،یبهبود مارانیب یکیولوژیب ینشانگرها یز آنکه با بررسپست؛ محققان بعد ا نگتونیگزارش هاف به

از  یناش ی، مشکالت بهداشت۱۹ دیرفتن عفونت کوو نیاز آنها بودند، اعالم کردند که با از ب یبرخ یویو ر یقلب دیشد یهابیآس

 .ابدیینم انیپا یماریب نیا
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 دیبال کندن نستاگرامیرا در ا یوله فارس چهیدو

 روسیبدن با و یمنیا ستمیاز مبارزه س یناش دیشد اریدچار التهاب بس رد،یگیقرار م ۱۹ دیکه بدن در معرض عفونت کوو یهنگام

 یدیاسترس شد نیهمچن ۱۹ دی. کووشودیم یویر بروزیاست که منجر به ف دیافراد آنقدر شد یدر برخ یالتهاب یها. واکنششودیم

کرونا باعث ضعف عملکرد قلب و  روسیشده توسط و جادیالتهاب ا ندیگوی. متخصصان دانشگاه هاروارد مکندیم لیبر قلب تحم

 .شودیخطر لخته شدن خون م شیافزا

 دیکوو دیدوره شد کیاز افراد که با  یبرخ«: دیگویم ورکیویدر ن لیلنوکس ه مارستانیب یمتخصص داخل تز،یلن هوروو دکتر

 یهابیآس نی)التهاب عضله قلب( و همچن تیوکاردیقلب و م یاحتقان یینارسا ،یقلب یتمین است به آراند، ممکمبارزه کرده ۱۹

 »و ... مبتال شوند. جهیسردرد، سرگ ،یاریمانند اختالل هوش یعصب

 رندهینوع گ کیبا اتصال به  روسیو نی. مطالعات نشان داده اکندیحمله م هاهیبه کل میکرونا به طور مستق روسیو ن،یبر ا عالوه

 .شودیم افتی زیها ن هیبلکه در کل ه،یقلب و ر یهانه تنها در سلول رندهیگ نی. اکندیبه بدن نفوذ م ACE2ها به نام سلول یبر رو

 لیبدن داشته باشد و منجر به تحل یبرا یعواقب جد تواندیکه استراحت در بستر م کنندیم دیتاک زین نزیدانشگاه جان هاپک محققان

 ها شود.ت و ضعف استخوانعضال

 نیا تیکه ماه نیا لیاما به دل ابند،ییبهبود م ۱۹ دیمبتال به کوو مارانیاز ب یاریگفته کارشناسان حوزه بهداشت، اگرچه بس به

به آن  وقتچیه رانه،یشگیگرفتن نکات پ یدرک نشده، بهتر است که با جد یآن هنوز به درست مدتیو عوارض طوالن یماریب

 .مینشو مبتال

 ۱۹ دیراه مهار عوارض کشنده کوو نیمنظم، بهتر ورزش

نشان  دیجد قاتیاست. اما تحق COVID-19مبتال به  مارانیدر ب ریمرگ و م یعامل اصل ARDS ایحاد  یتنفس سترسید سندرم

 .دهدیعارضه کشنده را کاهش م نیخاص در بدن، خطر ابتال به ا دانیاکسیآنت کی کیورزش با تحر دهدیم

شما  ا،ینیرجیدانشگاه و یمتخصص قلب و عروق و محقق دانشکده پزشک ان،یو به گفته پروفسور ژان  درینسایا نسیزیگزارش ب به

 ،یفاصله اجتماع تیمداوم دستها و رعا یماندن در خانه، شستشو لیاز قب ،یریگمحتاطانه در دوران همه یدر کنار تمام رفتارها دیبا

 منظم. یبدن تی: ورزش و فعالدیداشته باش ادی را به یگرید یدیرفتار کل

 ای «یلسلو رجخا زیسموتاد كسيداسوپر»به نام  یدانیاکسیآنت دیتول شیثابت کرده که ورزش باعث افزا یبه تازگ انی پروفسور

EcSOD درصد  ۴۵ سندرم در نیکند. ا جادیعوارض محافظت ا ریحاد و سا یتنفس سترسیدر برابر سندرم د تواندیکه م شودیم

 .دهدیقرار م ریرا تحت تاث ژهیو یهادر بخش مراقبت یبستر مارانیدرصد ب ۸۵موارد، کشنده است و 

. ورزش شودیو باعث کاهش التهاب حاد در بدن م کندیمحافظت م ویداتیها در برابر استرس اکس، از بافتEcSOD دانیاکسیآنت

 .دیمحافظت نما یماریب ریدرگ یهابافت ریبدن کمک کند و از سادر  دانیاکسیآنت نیبه گردش ا تواندیم نیهمچن

فراموش  دینبا زیبا وزنه ن نیاست، تمر EcSOD دیتول شیراه افزا نیبهتر یهواز یهانیکه تمر یدر حال ان،یگفته پروفسور  به

که  یافراد نیکرد. همچن هیصاند، تومبتال نشده روسیکه به و یکسان یدر روز را برا قهیدق ۳۰ یحداقل ورزش برا یشود. و

 تواندیمدت م یاستراحت طوالن رایداشته باشند، ز یبدن تیکنند در حد متوسط فعال یسع دیدارند، با یفیآلوده هستند و عالئم خف

 به دنبال داشته باشد. یگریعوارض درازمدت د

  

 کنند؟یرا از شما دور م ینینشخانه یغذاها افسردگ کدام

بر سالمت جسم شما اشاره دارد  ییغذا یهانه تنها به نقش انتخاب یسیالمثل انگلضرب نی." ادیخوریکه م دیهست یزی"شما آن چ

 .کندیم دیتاک زیشما ن یو خلق و خو هیغذا بر روح ریبلکه بر تاث

 یاز افسردگ یریشگیپ بهبود عملکرد مغز و یانتخاب برا نیوجود دارند که بهتر ییغذا یهانهیاز گز یبرخ ؛یلیدکالیگزارش مد به

 هستند.

 دهایاس نی. اشوندیم افتیچرب  یهایعمدتا در ماه ۳چرب امگا  یدهایاست. اس هانهیگز نیاز ا یکی ۳از امگا  یغن یغذاها

)هورمون مرتبط  نیسطح سروتون شیدر بهبود عملکرد مغز، کاهش التهاب در بدن، افزا DHA ای کیدكوزهگزاوائ دیبخصوص اس

 نقش دارند. یبه افسردگ بتالکاهش خطر ا تی(، و در نهایادبا احساس ش
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از  یکیکه فوالت  شودیسرشار از فوالت هستند. گفته م زیو  ... ن یرنگ مانند کلم بروکسل، اسفناج، کلم بروکل رهیت جاتیسبز

بلکه باعث  دهدینم شیرا افزا یاست. فقر فوالت فقط خطر ابتال به افسردگ نیسروتون یانتقال دهنده عصب دیمنابع تول نیمهمتر

 .شودیو ضعف حافظه م یخستگ شیافزا

و ... موجود است، نه تنها باعث  ریکف ،یمچیمانند ماست، ک ییکه در مواد غذا ییهاکیوتی. پروبدیرا فراموش نکن هاکیوتیپروب

 .دهدیکاهش م زیرا ن یبلکه خطر ابتال به افسردگ شود،یبهبود عملکرد دستگاه گوارش م

از  یریگروه ب هستند و مصرف آنها به جلوگ یهانیتامیو و بریف یدار داراو نان گندم سبوس یاکامل مانند جو، برنج قهوه غالت

باعث  زیحبوبات، گردو( همراه با غالت کامل ن ،ی)مانند مرغ، ماه نیپروتئ یحاو ی. مصرف غذاهاکندیکمک م ینوسانات خلق

 .شودید خلق و خو مو بهبو نینفریآزاد شدن نوراپ

 یهایدر ماه شود،یم افتیکه به طور عمده در نور آفتاب  D نیتامیبا بهبود سالمت روان مرتبط است. و زین D نیتامیو مصرف

 وجود دارد. زیشده ن یغن یهایدنیمرغ و غذاها و نوشچرب، تخم

است که  ییهادانیاکسیشکالت تلخ سرشار از آنت خلق و خو شود. شیباعث افزا تواندیم زیشکالت تلخ در حد اعتدال ن مصرف

 .شودیم یباعث بهبود عالئم افسردگ

  

 !شودیمنتقل نم ییغذا یهابسته قیکرونا از طر روسیو

 قیکرونا از طر روسیبر خطر انتقال و یمبن یمدرک چیدر حال حاضر ه ،ییمواد غذا یبندبسته یاحتمال یترس از آلودگ رغمیعل

 .ندیگویم کایمتحده آمر االتیا یرا کارشناسان سازمان غذا و دارو نیوجود ندارد و ا ییغذا یهابسته

 روسیداده که و نانیکنندگان اطمبه مصرف یسازمان به تازگ نی(؛ اFDA) کایآمر یسازمان غذا و دارو یخبر گاهیگزارش پا به

دستگاه گوارش مانند نورو  یهاروسیرا دارد؛ بر خالف و انسان به انسان قیانتقال از طر تیعطسه و سرفه، قابل قیکرونا از طر

 .کنندیم ماریآلوده ب یغذا قیافراد را از طر موالکه مع A تیهپات روسیو و روسیو

چند  دیهنگام خر ،ییغذا یهابسته یاز آلودگ یکاهش استرس و ترس ناش یبرا کنندیم دیسازمان تاک نیحال کارشناسان ا نیا با

 :دیداشته باش نکته را در نظر

 .دیاز دستکش و ماسک استفاده کن د،یفروشگاه و هنگام خر در

قابل استفاده مجدد استفاده  دیخر یهاسهی. اگر از کدیرا پاک کن دیو سبد خر دیالکل به همراه داشته باش یمرطوب حاو دستمال

 .دیکن زیقبل از هر بار استفاده آنها را تم د،یکنیم

 .دیفاصله داشته باش گرانیمتر از د ۲و حداقل  تیرا رعا یماعفاصله اجت د،یخر نیح در

 .دییبازگشت به خانه دستان خود را با آب گرم و صابون بشو هنگام

 یبسته بند دیتوانیم لیحال، در صورت تما نیوجود ندارد، با ا ییغذا یهابسته قیبر خطر انتقال از طر یمبن یمدرک چیه اگرچه

 در مجاورت هوا خشک شود. دیاجازه ده یاضاف اطیاحت کیعنوان محصول را پاک کرده و به 

*********** 

 

  دینفر رس 1226به  انیافغانستان؛ تعداد مبتال تیوال 32کرونا در  وعیش

  15:48 - 1399اردیبهشت  4شنبه پنج 

 

شمار  ده،یمختلف به ثبت رس اتیمثبت کرونا در وال دیمورد جد 50ساعت گذشته  24 یط نکهیبهداشت افغانستان با اعالم ا وزارت

 نفر خواند.  1226را  19 دیبه کو انیمبتال

 

 ایآس - العالم
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هرات، قندوز، کابل، لوگر،  اتیکرونا در وال روسیمورد مثبت و 50ساعت گذشته  24بهداشت افغانستان اعالم کرد در  وزارت

 است. دهیتخار و جوزجان به ثبت رس ر،یپنجش

نفر در هرات،  21گفت که  ینشست خبر کی( در بهشتیارد 4وزارت بهداشت افغانستان امروز پنجشنبه ) یسخنگو ار،یما دهللایوح

جوزجان  تیدر وال گرینفر د کینفر در تخار و  کی ر،ینفر در قندوز، شش نفر در کابل، چهار نفر در لوگر، دو نفر در پنجش 15

 .اندشدهکرونا مبتال  روسیبه و یبه تازگ

 اند.مبتال شده روسیو نینفر به ا 226و  هزارکیو  افتهیافغانستان گسترش  تیوال 32کرونا در  روسیو ،بیترت نیا به

ننگرهار، سرپل، بدخشان،  مروز،ین ،یقندهار، غزن س،یبادغ ،یکندیبلخ، زابل، دا سا،یکابل، سمنگان، فراه، لوگر، کاپ هرات،

 ریپروان، کنر، ارزگان لغمان، جوزجان و پنجش وردک،دانیم ان،یهلمند، بام تخار، اب،یقندوز، غور، فار ا،یپکت کا،یبغالن، پکت

 است. دهیکرونا در آن به ثبت رس روسیمثبت و یدادهایهستند که رو ییهاتیاز وال

 کرونا را دارند. روسیافراد مبتال به و نیشترینفر ب 130نفر و قندهار با  358نفر، هرات با  419با  کابل

 است. افتهی شینفر افزا 177به  افتگانیوزارت بهداشت افغانستان افزود که تعداد بهبود یسخنگو نیهمچن

 نفر است. 40هنوز هم  یو آمار فوت دهیاز کرونا به ثبت نرس یناش یمورد فوت چیساعت گذشته ه وچهارستیگفته او، در ب به

 فارس

*********** 

 

  دینفر رس ۶۵۰۰به  کیشد؛ تلفات بلژ یدوباره صعود ایکرونا در اروپا؛ ابتال در اسپان

  14:57 - 1399اردیبهشت  4شنبه پنج 

 

مجدداً  زین ایدر اسپان روسیو نیروزانه ا یهزار نفر، نمودار آمارها ۱۱۰کرونا در قاره اروپا از  روسیبا عبور تلفات و همزمان

 شد.  یصعود

 

 اروپا  - العالم

روزانه بعد  یشد که شمار ابتال شتریهزار نفر ب ۲۲امروز )پنجشنبه( از  یدر حال ایدر اسپان« ۱۹دیکوو» روسیو انیقربان شمار

 گذاشته است. شیمجددا رو به افزا ر،یکاهش چشمگ کیاز 

 یاعالم کرد که ط یاهیانیدر ب -کرونا در جهان است  روسیآلوده به و یکه در رتبه دوم کشورها - ایبهداشت اسپان وزارت

 کشور ثبت شده است. نیکرونا در ا روسیبه و دیجد یمورد ابتال ۴۶۳۵ ساعت گذشته وچهارستیب

شنبه کشور روز سه نیروزانه در ا انیاست که شمار مبتال یبا روز گذشته در حال سهیآمار در مقا نیا ینفر ۲۴۰حدود  شیافزا

 نفر اعالم شده بود. ۴۰۰۰کمتر از  ریبار در چند هفته اخ نیاول یبرا

نفر بر اثر ابتال به  ۴۴۰از روز گذشته تا کنون  نی، همچن«کارلس سوم یمؤسسه درمان»وبگاه  یر گرفته رواساس آمار قرا بر

 است. یجزئ شیشاهد افزا روزیاند که نسبت به دجان خود را از دست داده یماریب نیا

تن  ۲۲۱۵۷به  زیآن ن انیداد قرباننفر و تع ۲۱۳۰۲۴به  ایکرونا در اسپان روسیبه و انیتعداد کل مبتال د،یاحتساب آمار جد با

 .افتی شیافزا

 

 روسیبه و دیجد یمورد ابتال ۹۰۸ساعت گذشته،  وچهارستیب یگزارش داد ط زین کیبلژ« فدرال یسالمت عموم سیسرو»

 .کرده است دایهزار نفر کاهش پ ریرقم به ز نیا ریهفته اخ کیدر  یروز متوال نیدوم یکشور ثبت شده و برا نیکرونا در ا
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جان خود  کیدر بلژ یماریب نینفر بر اثر ابتال به ا ۲۲۸از روز گذشته تا کنون  نیهمچن ،«مزیتابراسل»نوشته وبگاه روزنامه  به

 داشته است. شیاند که نسبت به روز گذشته افزارا از دست داده

 .افتی شینفر افزا ۶۴۹۰به  زیآن ن ناینفر و شمار قربان ۴۲۷۹۷به  کیکرونا در بلژ روسیو انیتعداد کل مبتال ب،یترت نیبد

 است. دهینفر رس ۲۸۱۱۷کشور به رقم  نیدر ا انیگزارش داد شمار مبتال زین سیسوئ یفدرال بهداشت عموم اداره

اند به جان خود را از دست داده سیدر سوئ روسیو نیکه بر اثر ابتال به ا یمارانیتعداد کل ب« دو ژنو بونیتر»نوشته وبگاه  به

 کرده است. دایپ شیفر افزان ۱۵۱۴

نفر گذشته که  ونیلیم میاند از دو و نمبتال شده یماریب نیکه در جهان به ا یتعداد کسان دهدینشان م« ُورلداُمتر»وبگاه  یبرآوردها

 در جهان است. انیاز تعداد کل مبتال یمیحدود ن یعنینفر  ونیلیم ۱از  شیب ان،یم نیسهم قاره اروپا از ا

هزار مورد  ۱۱۰ ،ییاروپا یکرده از کشورها یآورفرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که بر اساس آمار جمع یگزارخبر نیهمچن

 کرونا در قاره اروپا رخ داده است. روسیبر اثر ابتال به و هایاز فوت

 فارس

********** 

 

 تهدید جنگی؛ ترفند جدید ترامپ برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت کرونا
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اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

به جنگ با ایران داد. او چهارشنبه در توییتر نوشت به نیروی دریایی آمریکا دستور  ترامپ در دوره کلیدی مقابله با کرونا هشدار

  .های سپاه پاسداران ایران پاسخ دهند و به آنها شلیک کنندقایق« مزاحمت»داده است به 

 11« مزاحمت»ورد ها متعقدند ترامپ به دو دلیل این هشدار جنگی را داده است: یک، ادعای نیروی دریایی آمریکا در مرسانه

قایق تندروی سپاه پاسداران ایران برای یک ناوگان آمریکایی در هفته گذشته و دو، پرتاب نخستین ماهواره نظامی ایران در روز 

  .اردیبهشت 3

خالی  هها و ترفندهای گوناگون برای شاندولت آمریکا با توجه به انفجار کرونا در کشور و ناتوانی از مهار آن، پیوسته از حیله

کند تقصیرها را به گردن عواملی نظیر چین، سازمان بهداشت جهانی، حزب کردن از زیر بار مسئولیت استفاده کرده و تالش می

  .دموکرات، اوباما، رسانه ها و فرمانداران ایاالت بیاندازد

برای منحرف کردن افکار عمومی از ایران هدف جدید ترامپ برای مسوولیت گریزی است. برخی تحلیلگران بر آنند بهترین راه 

های اجتماعی اکنون ترامپ بیش از هر زمان دیگری به مشکالت داخلی آغاز یک جنگ است. به عقیده برخی از کاربران شبکه

  .تواند باشد به جز ایرانیک جنگ نیاز دارد و بهترین گزینه آغاز جنگ برای او نیز هیچ کشوری نمی

بال آغاز یک جنگ است؟ خیر. او تاجر است و جنگ به خاطر هزینه و تلفات جانی تجارت خوبی برای اما آیا ترامپ واقعا به دن

  .او نیست

های ایرانی شلیک کنند، ایران حتما واکنش نشان اما دستور ترامپ نیروی دریایی آمریکا را سرگردان کرده است. اگر آنها به قایق

ها را به ه نکردن نیز به معنای رد دستور رئیس جمهور است که تمسخر ایرانیخواهد که ممکن است منجر به جنگ شود اما حمل

  .دنبال خواهد داشت

اند که ترامپ به ایران هشدار داده است اما به دنبال تغییر شرایط فعلی نیروی دریایی آمریکا این گونه دستور ترامپ را تعبیر کرده

  .کندهور فقط هشدار داده است و نیروی دریایی کار خودش را میبرای آغاز یک جنگ نیست. به عبارت دیگر، رئیس جم

در سوی دیگر ایران نیز این فرمان ترامپ را جدی نگرفته است. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری 

او «.از کرونا نجات دهند ها خیلی هنر و عرضه دارند نیروهای خود را در منطقه غرب آسیااگر آمریکایی»گوید: اسالمی، می

اند به مانند بسیجیان و نیروهای مسلح ایران که امروز به کمک مردم خود شتافته»گفته که ایاالت متحده نیروهای نظامی خود را 

  .«شان را از از بحران عظیمی که برای این کشور ایجاد شده نجات دهندآمریکا ببرد تا مردم
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ای به فرمان او نشان داده دام پهن شده از سوی ترامپ شود و واکنش خویشتندارانه و مسووالنه معلوم است ایران قصد ندارد وارد

 .است

********* 

 

 استاد دانشگاه کلمبیا: هیچ مدرکی مبنی بر دخالت انسان در ایجاد ویروس کرونا و یا نشت آن از آزمایشگاه وجود ندارد
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رچی ویروس" مشهور است در مصاحبه آوریل، والتر یان لیپکین استاد دانشگاه کلمبیا که به "شکا 21اردیبهشت/  2شنبه روز سه

دهد که امکان ساخته شدن آن در آزمایشگاه شناختی ویروس کرونای جدید نشان میهای زیستبا سی ان ان گفت: نتایج بررسی

  ."صفر" است. هیچ مدرکی برای اثبات نشت این ویروس از آزمایشگاه وجود ندارد

  .از آن زمان تا کنون در خانه خود را قرنطینه کرده استلیپکین پایان ماه مارس به کرونا مبتال شده و 

********* 

 

 چگونه رویکرد خوداستثناءانگاری آمریکا بحران کرونا را در جهان تشدید کرد؟

GMT+08:00 || 2020-04-23 
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 قلم

 

های خوداستثناء انگاشتن آمریکا و سیاستمداران این کشور ای با انتقاد از سیاستبه گزارش تسنیم، یک محقق آمریکایی در مقاله

  .انه متعاقب آن بحران کرونا را در دنیا شدیدتر کرده استکارهای تجاوزنوشت که این رویکرد و سیاست

سی نیز بوده دی، محقق بنیاد گروه اورآسیا که پیشتر عضوی از تیم سیاستی پروژه امنیت ملی ترومن در واشنگتن«کارولین گری»

« ریسپانسیبل استیتکرافت»لترناتیو سایت آای انتقادی از خودجداانگاری آمریکا و نظام حاکم بر این کشور که در وباست در مقاله

ای در واکنش به کارزار ها دیپلمات و مقام ارشد در حوزه امنیت ملی آمریکا و اروپا بیانیهنوشت: اوایل امسال، ده منتشر شد،

  .گذاردترامپ علیه ایران صادر کردند و نوشتند: شیوع یک بیماری هرجا که باشد بر مردم دیگر نقاط اثر می« فشار حداکثری»

، نیازمند یک واکنش جهانی واقعی است اما نقش تهاجمی و تجاوزکارانه آمریکا در 19ــای مانند کوویداین محقق نوشت: پاندمی

های اقتصادی علیه ایران و تشدید حضور نظامی آمریکا در نیمکره جهان مانع این واکنش جهانی است، چرا که با حفظ تحریم

به سازمان بهداشت جهانی، دولت ترامپ همکاری جهانی و توانایی ما برای ممانعت از گسترش  غربی و همچنین قطع کمک

  .بیماری را تضعیف کرده است

کند، آمریکا باالترین بنا بر این مقاله، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در موفقیت خود در برابر کرونا مبالغه می

کند، بزرگترین عملیات نظامی سه دهه درحالی که آمریکا بودجه سازمان بهداشت جهانی را قطع میومیر را دارد. میزان مرگ
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تواند بر این بحران چیره تنهایی میکند که بهاخیر را در آمریکای جنوبی اجرا کرده است و در حالی که دولت ترامپ گمان می

  .د استشود اما بدون همکاری دیگر کشورها، احتمال شکست بسیار زیا

ها است که تالش داشته که از طریق چنین، چیز جدیدی نیستند. آمریکا دهههایی ایندر ادامه این گزارش آمده است: البته سیاست

گرایانه دنیا را اداره کند. این نوع رهبری جهانی تا حدود زیادی ریشه در این تصور دارد که آمریکا یک سیاست خارجی نظامی

ها و سیستم سیاسی و تاریخی منحصر به فردی دارد که برای الگوسازی جهانی مناسب است. اما تهدیدی شاستثناء است و ارز

  .دهدمانند پاندمی بهداشت جهانی به تصورات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر برتری ملی این کشور اهمیتی نمی

پایان، های بیها، جنگهایی مانند تغییر نظامکننده سیاستهها ایده استثنائی بودن آمریکا توجیکند: برای دههاین محقق تصریح می

های نظامی بوده و همه اینها اغلب نتیجه عکس برای منافع آمریکا و ارتقای دموکراسی از طریق نیروی نظامی و ارایه کمک

  .پیمانانش داشته استهم

خصوص در طول های مبتنی بر این مبانی بهپ با سیاستشناسد و دولت ترامدر این مقاله آمده است: ویروس کرونا استثناء نمی

المللی را برای آمریکا از بین برده است و در نتیجه مانع واکنش جهانی کارآمد شده مدت پاندمی کرونا، دورنمای همکاری بین

  .ارددهای تهاجمی آمریکا گامی در جهت منافع ما برنمیسیاست است. از خاورمیانه گرفته تا نیمکره غربی،

های ترامپ نوشت که گذشته از تأثیرات مخرب انسانی های مخرب بودن سیاستعنوان یکی از نمونهاین مقاله با ذکر مثال ایران به

کشور  135طوری که در سوم آوریل، ائتالفی از المللی را تقویت کند، بهها نتوانسته همکاری بینهای ضدایران، این تحریمتحریم

جای به« اقدامات یکجانبه و قهری تأثیرات منفی بر ظرفیت کشورها برای واکنش مؤثر»ای نوشتند: بیانیه در حال توسعه در

  .همه ما در خطر خواهیم بود گذارد و اگر یک کشور در خطر )شیوع ویروس( باشد،می

ونزوئال را محکوم کرد و خواستار  از سویی دیگر با افزایش شمار مبتالیان در آمریکای التین، آمریکا در اقدامی رئیس جمهوری

سابقه نداشته  1980قدری تحرکات نظامی آمریکا در این بخش از دنیا زیاد شده است که از دهه که بهدستگیری وی شد، ضمن این

  .است

همکاری  کند: اکنون زمان تغییر نظام و افزایش اعزام نیروهای نظامی نیست. ویروس کرونا درک متقابل واین محقق تأکید می

  .شناسد، پیروز شدکه هیچ مرزی نمی طلبد تا بتوان بر این پاندمیفوری می

عوض پیاده کردن نسخه خوداستثناء انگاشتن آمریکایی و تکیه بر قدرت و نیروی در انتهای این مقاله آمده است: دولت آمریکا به

نشان داده شده است، باید به دنیا نشان دهد  19ــماری کوویدهایی که تاکنون به بینظامی و تحریک احساسات مردمی به نوع واکنش

ای مانع از شیوع این بیماری شود، در این راه باید آمریکا را طور مؤثر و مسئوالنهتواند بهکه چگونه دموکراسی آمریکایی می

 .کرد برای مقابله با پاندمی مجهز کرد و کنار دیگر کشورها برای مهار این بحران جهانی اقدام

********* 

 

 امریکا هیچ گونه شواهدی از منشا مصنوعی ویروس کرونا پیدا نکرد 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه14:26 23.04.2020

 

https://af.sputniknews.com/world/


582 
 

دست بشر( پیدا نکرده  وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا هیچ گونه شواهدی در مورد منشاء مصنوعی ویروس کرونا )ساخته

 .است

در جریان یک کنفرانس ویدیویی که توسط  امریکاکارتی، رئیس دفتر و معاون وزیر امور خارجه به گزارش اسپوتنیک، آلن مک

رده دفتر اطالعات و تحقیقات وزارت امور خارجه کشور هیچ گونه سازمان اطالعات و امنیت ملی سازماندهی شد، اعالم ک

 ندارد. 19 -شواهدی مبنی بر منشاء مصنوعی کووید

را مورد مطالعه قرار داده اند... هیچ مدرکی  19 -او گفت: این دیدگاه ما است، دانشمندان در سراسر جهان توالی ژنتیکی کووید

 شده است، وجود ندارد.مبنی بر طراحی و یا به هر طریقی ایجاد 

ها در خصوص تولید ویروس کرونا در پیش از این، جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا در واکنش به گزارش

توان در س کرونا احتماالً منشا طبیعی داشته است، اما با اطمینان نمیدهد که ویروگفته بود که منابع اطالعاتی نشان می آزمایشگاه

 باره ابراز نظر کرد.این

گیر به سطح جهان تبدیل شده است. مارچ اعالم کرد که ویروس کرونا به یک بیماری همه 11سازمان جهانی صحت در تاریخ 

هزار نفر را در سراسر  169مبتال شده و کرونا جان بیش از  هزار نفر به کرونا 470میلیون  2ها، بیش از براساس آخرین داده

 جهان گرفته است

********** 

 

 نقش برتر آمریکا در رشته انرژی جهان در معرض خطر قرار دارد

© AP Photo / LM Otero 

 اقتصادی

 دریافت لینک کوتاه16:42 23.04.2020

 

ممکن است سقوط تاریخی قیمت نفت که شرکتهای آمریکایی را وادار می کند برای حفاری چاه های جدید را متوقف کرده و چاه 

  .درصد کاهش داده و هزاران کارگر صنعت نفت را بیکار کند 20های قدیمی را ببندند، می تواند تولید نفت در ایاالت متحده را 

 IHSخبرگزاری بلومبرگ ، با استناد به اطالعات منتشره از سوی شرکت تحقیقاتی  به گزارش اسپوتنیک، این مطلب را

Markit  .اعالم کرده است 

میلیون بشکه در روز  1.75صنعت شیل آمریکایی با بحران روبرو است. ممکن است در آینده نزدیک کاهش استخراج به حدود 

هزار کارگر را اخراج  51ی های حفاری را از کار انداخته ، حدود برسد. اپراتورها چاه ها را نعطیل می کنند ، یک سوم سکو

است. همه گیر  نفتکرده ، دستمزدها را پایین آورده و اعالم ورشکستگی می کنند و این تنها شش هفته پس از شروع سقوط قیمت 

را به شدت کاهش داده و تنها چند هفته تا زمان پر شدن کامل انبارهای نفت  شدن شیوع ویروس کرونا تقاضا برای برای نفت خام

 باقی مانده است. همه این عوامل شرکت های آمریکایی را مجبور به کاهش تولید می کند.

حشن بلومبرگ بحران فعلی را علیرغم اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد "تسلط آمریکا بربازار انرژی " ، پایان سریع و 

میلیارد دالر رسیده و در کمتر از  190انقالب شیل در ایاالت متحده توصیف می کند. بدهی ها در بخش انرژی ایاالت متحده به 

آوریل پنج مقام اول در بین ده شرکت  21میلیارد دالر افزایش یافته است. شرکت های نفتی از  11یک هفته به میزان بیش از 

پیش بینی می کنند که تا پایان ژوئن ، شرکت های  Evercore ISIز آن خود کردند. تحلیلگران دارای بیشترین بدهی ها را ا

 درصد کاهش دهند. 40آمریکایی تولید روزانه خود را به میزان حدود پنج میلیون بشکه یا حدود 

ن دلیل حفر چاه های جدید درصد کاهش می یابد و به ای 60 موجود نفت در چاه های شیل در سال اول بهره برداری به میزان 

پیش بینی می کند.  2020میلیون بشکه در روز تا پایان سال  10.1 افت تولید آمریکا را به میزان  IHS Markitبسیار مهم است. 

میلیون بشکه در  8.5معتقد است که سقوط حتی شدید تر و به میزان تا  Janus Henderson نوآ بارتا ، تحلیلگر انرژی شرکت 

 خواهد بود 2022و  2021 ین سال های دوره ب
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برای اولین بار در طول تاریخ به دلیل عرضه بیش از حد و نبود امکانات  WTIآوریل ، قیمت نفت مارک آمریکایی  20در تاریخ 

 ذخیره سازی ، به قیمت های منفی سقوط کرد.

درصد  5.6رنت با تاریخ تحویل در ماه ژوئن با در معامالت افزایش یافت. قیمت نفت ب WTIآوریل ، قیمت نفت خام برنت و  22

این افزایش ناگهانی  دالر معامله شد.  14.61 % افزایش به قیمت 20.8با  WTIدالررسید و نفت  20.49افزایش به بشکه ای 

ر حمله به هر قیمتها در رابطه با بیانیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا بود كه در توییتر خود نوشت به نیروی دریایی دستو

 در صورت ایجاد مزاحمت برای ناوهای نیروی دریایی آمریکا را داده است. کشتی ایرانی 

********** 

 

 برنامه جهانی غذا: خطر گرسنگی همه گیر بشر را تهدید می کند

 17:15 - 22/04/2020روزآمد شده در  :17:15 - 22/04/2020منتشر شده در  

 

سازمان ملل متحد، امروز با انتشار گزارشی در مورد احتمال افزایش گسترده شمار گرسنگان در  برنامه جهانی غذا، وابسته به

  REUTERS - Lucas Landau   .هشدار داد ۱۹سراسر جهان در پی شیوع بیماری همه گیر کویدـ

 خجسته ابراهیمی  : متن توسط

هزار نفر را در سراسر جهان گرفته  ۱۷۸ان نزدیک به ج اردیبهشت ۳آوریل/ ۲۲در حالیکه ویروس کرونا تا امروز چهارشنبه 

هزار تن دیگر را نیز آلوده کرده است، برنامه جهانی غذا با انتشار گزارشی زنگ خطر را نسبت  ۵۷۲و بیش از دو میلیون و 

   .به احتمال همه گیر شدن گرسنگی در پی شیوع این ویروس به صدا درآورد

 تبلیغ بازرگانی

ا، وابسته به سازمان ملل متحد، امروز با انتشار گزارشی در مورد احتمال افزایش گسترده شمار گرسنگان در برنامه جهانی غذ

   .هشدار داد ۱۹سراسر جهان در پی شیوع بیماری همه گیر کویدـ

کرونا تأکید این گزارش که در پی بیانیه روز گذشته برنامه جهانی غذا منتشر شده است، بر پیامد های اقتصادی شیوع ویروس 

  .دارد

دیوید بسلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفته است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی برای کمک به افرادی که به مواد 

  .میلیون نفر خواهد گذشت ۲۶۵از مرز ( ۲۰۲۰غذایی نیازمند هستند، شمار این افراد دوبرابر شده و تا پایان سال جاری )

من در صحبت هایی که طی چند ماه اخیر با سران کشورهای »ه ویروس کرونا مبتال شده بود، افزوده است: وی که خود نیز ب

به یک بحران سراسری تبدیل شود، به آنها در مورد پیامد های شیوع این بیماری  ۱۹جهان داشتم، حتی پیش از آن که بیماری کویدـ

به دالیل زیادی، بدترین بحران های بشری را پس از جنگ جهانی دوم  ۲۰۲۰هشدار داده بودم. من همچنین تأکید داشتم که سال 

دیوید بسلی، به جنگ در برخی از کشورها از جمله سوریه و یمن، بحران اقتصادی در لبنان، ازدحام ملخ «. در بر خواهد داشت

  .ه استها در آفریقا، خشکسالی، فجایع طبیعی در نقاط دیگر جهان... به عنوان مثال اشاره کرد

 پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید-با خبردریافت رایگان خبرنامه

 آبونه شوید 

د ما در آینده عالوه بر ویروس کرونا، خطر گرسنگی همه گیر نیز بشر را تهدید می کند و احتمال دار»وی همچنین گفته است: 

نزدیک با یک فاجعه انسانی روبه رو شویم. خطر گرسنگی و قحطی، میلیون ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در کشورهای 

   «.جنگ زده و کشورهایی که با مشکالت جدی اقتصادی مواجه هستند، را به صورت جدی تهدید می کند

ه شیوع ویروس کرونا، اقتصاد اغلب کشورهای جهان را با بحران جدی مواجه در گزارش امروز سازمان جهانی غذا آمده است ک

ساخته است. نتایج و تبعات این بحران بیش از همه، گریبان گیر اقشار ضعیف جوامع جهان شده و شمار زیادی از آن ها را با 

  .خطر گرسنگی مواجه کرده است

میلیون نفر نیازمند به  ۳۰سراسر جهان کمک می کند. از این میان،  میلیون نفر در ۱۰۰در حال حاضر برنامه جهانی غذا به 

کمک های شامل مایحتاج اولیه زندگی هستند. دیوید بسلی گفته است که اگر این سازمان نتواند به کسانی که نیاز به این کمک ها 

https://emailing.rfi.fr/fa/subscribe
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هند داد. مدیر اجرایی برنامه جهانی هزار نفر جان خود را از دست خوا ۳۰۰دارند رسیدگی کند، در یک دوره سه ماهه حد اقل 

  .غذا گفته است که برای جلوگیری از این فاجعه انسانی باید فوراً دست به کار شد

، خاورمیانه و آفریقا ۱۹بر اساس گزارش امروز سازمان جهانی غذا، پیامدهای اقتصادی و بهداشتی ناشی از شیوع بیماری کویدـ

  .ید قرار می دهدرا بیش از دیگر نقاط جهان مورد تهد

************* 

 

 سازمان بهداشت جهانی: ویروس کرونا ساختۀ دست بشر نیست

 17:52 - 21/04/2020روزآمد شده در  :17:52 - 21/04/2020منتشر شده در  :

 

ود اردیبهشت، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در یک نشست خبری تأیید کرد که "همۀ مدارک موج ۲آوریل/ ۲۱شنبه روز سه

  REUTERS - Denis Balibouse ."دهد که ویروس کرونا حاصل دستکاری یا ابداع در آزمایشگاه نیستنشان می

 ار.اف.ای  : متن توسط

ساز" بودن ویروس کرونا منتشر شده، سرانجام سازمان بهداشت جهانی ناچار به در پی شایعات فراوانی که پیرامون "دست

  .ها و تحقیقات موجود حاکی از آنست که این ویروس منشأ حیوانی داردکه همۀ نشانه گیری صریح شد و اعالم کردموضع

 تبلیغ بازرگانی

اردیبهشت، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در یک نشست خبری تأیید کرد که "همۀ مدارک موجود  ۲آوریل/ ۲۱شنبه روز سه

 ."شگاه نیستدهد که ویروس کرونا حاصل دستکاری یا ابداع در آزماینشان می

او گفت که منشأ حیوانی ویروس کرونا کامالً محتمل است. اما نحوۀ سرایت ویروس به انسان هنوز معلوم نیست. به گفتۀ نمایندۀ 

سازمان بهداشت جهانی "روند عبور کردن ویروس از موانع طبیعی که در میان انواع )میان انسان و حیوان( وجود دارد هنوز 

 .ال او تأکید کرد که بدون تردید یک نوع حیوان به عنوان ناقل و واسطه میان ویروس و انسان وجود داردروشن نیست". با اینح

شناسی در شهر ووهان چین منشأ ویروس کرونا های آمریکایی نوشتند که احتمال دارد یک البراتوار ویروسهفتۀ گذشته رسانه

گویند که ویروس کرونا در این آزمایشگاه اختراع شده است. : برخی میباشد. اما با قبول این فرض، دو شایعۀ مختلف شکل گرفت

دهند که ویروس حیوانی )طبیعی( برای انجام تحقیقات در این البراتوار وجود داشته و سهواً از این اما برخی دیگر احتمال می

ارکنان آزمایشگاه چینی به ویروس مبتال اند که یکی از کمحیط به خارج نفوذ کرده است. برخی متخصصان آمریکایی احتمال داده

 .شده و ناخواسته آن را به بیرون منتقل کرده باشد

سه روز قبل، دونالد ترامپ گفت که دولت آمریکا مشغول تحقیق در بارۀ منشأ ویروس است و هشدار داد که اگر چین آگاهانه در 

 ."شیوع اپیدمی نقشی داشته باشد، "پیامدهای این کار را خواهد دید

************ 

24/4/2020 

Bbc farsi 

با صدور فرمانی صدور گرین کارد را برای دو ماه متوقف کرد. او هدف این اقدام را حفظ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 

زمان بازار کار و امکانات بهداشتی برای شهروندان آمریکایی اعالم کرد و گفت این مدت قابل تمدید است. همزمان دبیر کل سا

ملل از دولتها خواسته که بحران کرونا را دستاویزی برای نقض حقوق بشر نکنند. از طرف دیگر، سران دولتهای اتحادیه اروپا 

در نشستی غیرحضوری برای کمکی جمعی به مبلغ بیش از پانصد میلیارد یورو به کسانی که کسب و کارشان به خاطر قرنطینه 

 .گیرندآسیب دیده تصمیم می

********* 
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 امریکا به چین: بازار فروش حیوانات وحشی را تعطیل کنید 

  ۱۳۹۹, ۰۴ثور 

 

 

مایک پمپیو، وزیر خارجه ایاالت متحده گفته است که امریکا از چین خواسته است تا بازارهای فروش حیوانات وحشی را تعطیل 

 .کنند

هایی با منشای این حیوانات در چین، گفت یوانات وحشی و بیماریبه گزارش رویترز، مایک پمپیو، با اشاره به ارتباط بین بازار ح

 .که امریکا از این کشور خواسته است تا بازارهای فروش حیوانات وحشی را برای همیشه تعطیل کند

ین سازمان ها قوانموقع شیوع کروناویروس را به جهان اطالع نداده است و افزود: "آنوزیر خارجه امریکا یادآور شد که بیجینگ به

که این بیماری در تمام والیت انسان این ویروس را گزارش ندادند تا اینبهجهانی صحت را نقض کرده و تا یک ماه انتقال انسان

 ." های این کشور گسترش یافت

ها را با ه و آنهای موجود را از بین بردهای جدید ویروس را متوقف کرده است. همچنین نمونهپمپیو افزود: "چین انجام آزمایش

 ." کشورهای جهان به اشتراک نگذاشت تا پیگیری پیشرفت این بیماری غیرممکن شود

پیش از این نیز مایک پمپیو، وزیر خارجه ایاالت متحده، در گفتگو با مسوول سیاست خارجی حزب کمونیست چین خواستار 

 .شده بود ۱۹-شفافیت کامل آن کشور در مورد مقابله با بیماری کووید

همچنین خبرگزاری اسوشیتدپرس در گزارشی اعالم کرده که براساس اسنادی که به دست آورده و تخمین متخصصین، بیش از 

 .بودند نفر در چین طی تقریبا یک هفته سکوت دولت این کشور، به کروناویروس مبتال شده ۳۰۰۰

ت گفته بود که این سازمان اطالعات چین در مورد شیوع دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا نیز با انتقاد از سازمان جهانی صح

 .کروناویروس را بررسی نکرده و حتا ممنوعیتی برای سفر به چین اعالم نکرد

های استخباراتی امریکا در گزارشی محرمانه به رییس جمهور ترمپ گفته پیش از این بلومبرگ در گزارشی اعالم کرد که سازمان

مبتالیان و مرگ ومیر ناشی از کروناویروس جعل کاری کرده و اطالعات غیرواقعی را منتشر کرده  اند که چین در اعالم آمار

 .است

******** 

 

 کرونا را به موقع گزارش نداد  وعیش نیپامپئو: چ

  03:46 - 1399اردیبهشت  5جمعه  

 

بهداشت گزارش  یرا به سازمان جهان دیجد یکرونا روسیو وعیبه موقع ش نیشد که چ یروز پنجشنبه مدع کایخارجه آمر ریوز

 نداد. 



586 
 

 

 کایآمر-العالم

 کرونا پرداخت. روسیو وعیدرباره ش نیچ هیعل یزنبه اتهام گریروز پنجشنبه بار د کایامور خارجه آمر ریوز« پامپئو کیما»

 «گزارش نداده است. بهداشت یرا به موقع به سازمان جهان دیجد یکرونا روسیو وعیش نیکه چ میما به شدت معتقد»گفت:  یو

 یاطالعات یکرونا را اطالع داد، تمام روسیو وعیبهداشت ش یبه سازمان جهان نیچ نکهیپس از ا یحت»در ادامه اضافه کرد:  پامپئو

 «داشت به اشتراک نگذاشت. اریرا که در اخت

 وعیش نهیدر زم ن،یچ ستیحزب کمون»شد:  یمدع یکردن پکن به پنهانکار با متهم راً یاخ زین کایدفاع آمر ریوز« اسپر مارک»

 «.را گمراه کرده است کایکرونا شفاف عمل نکرده و آمر

اطالعات  ایگمراه شده است و  کایاگر آمر»گفت:  ییکایآمر یهامقام یدر واکنش به ادعاها زین نیوزارت خارجه چ یسخنگو

از  یریشگی، مراکز کنترل و پ۱۹-دیکوو روسیو وعیش لیدر همان اوا لینکرده، پس به چه دل افتیدر نهیزم نیدر ا یکاف

 هیژانو ۲۵ خیدر تار کایآمر لی( در خصوص کرونا هشدار داد و به چه دل۹۸ ید ۲۵) هیژانو ۱۵ خیدر تار کایآمر یهایماریب

 «.و کارکنان خود را خارج کرد کندیم لیخود را در ووهان تعط یکرد که کنسولگر حی)پنجم بهمن ماه( تصر

 فارس

********** 

 

 های طبی چین به افغانستان؛ به طور زنده از اسپوتنیک افغانستانجریان توزیع کمک

 افغانستان

 دریافت لینک کوتاه (23.04.2020 10:38اخرین تجدید 10:03 23.04.2020)

 

 .شودلحظات بعد به گونه زنده از اسپوتنیک افغانستان نشر می های طبی کشور چین به افغانستانجریان توزیع کمک

المللی حامد کرزی منتشر های طبی کشور چین به افغانستان لحظات بعد به گونه زنده از میدان هوایی بینجریان توزیع کمک

 شود.می

********** 

 

 رانگیختتوصیه ترامپ به تزریق مواد ضدعفونی برای درمان کرونا، خشم پزشکان را ب

Bbc farsi- 24/4/2020 

 

https://af.sputniknews.com/afghan/
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بهترین کارها برای مبارزه با کرونا به پیشنهاد کاخ سفید: استفاده از نور آفتاب و فعالیت خارج از خانه و همچنین استفاده از مواد 

ب و فعالیت خارج بهترین کارها برای مبارزه با کرونا به پیشنهاد کاخ سفید: استفاده از نور آفتا :Image captionضدعفونی کننده

 از خانه و همچنین استفاده از مواد ضدعفونی کننده

توان مواد ضدعفونی کننده به بدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در یک جلسه رسمی گفت که برای درمان کرونا می

 .تزریق شود تا ویروس نابود شود

 

ان رو به رو شد. پزشکان هشدار دادند که این توصیه خطرناک این سخنان واکنش های بسیاری داشت و با خشم و نگرانی پزشک

 .است و میتواند پیامدهای مرگباری داشته باشد

 .های دتول )مارک تولید کننده مواد ضدعفونی( و ماده توالت شور )توالت داک( به ترند های روز توییتر تبدیل شدندهمچنین واژه

تواند باعث مرگ شود و حتی در صورت تماس با پوست یا چشم آسیب زیادی  ضدعفونی کننده ها مواد خطرناکی هستند که می

 .میرساند

سی گفت که ایده تزریق یا مصرف هرگونه مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده، بیدکتر وین گوپاتا متخصص قلب و عروق به بی

 ".اقدامی غیر مسئوالنه و خطرناک است

 .کنندبرای خودکشی استفاده می او گفت که حتی برخی افراد از این طریق

********* 
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 هزار نفر گذشت ۵۰شیوع کرونا در آمریکا؛ آمار مرگ از 

  Getty Imagesحق نشر عکس 

هزار نفر گذشته و تعداد مبتالیان به این ویروس هم در این کشور به  ۵۰باختگان ویروس جدید کرونا در آمریکا از شمار جان

های کننده و یافتهشود. همزمان اظهارات جنجالی دونالد ترامپ درباره تزریق مواد ضدعفونیهزار نفر نزدیک می ۹۰۰مرز 

  .سفید را افزایش داده استدر آمریکا، انتقادها را از عملکرد کاخ ۱۹جدید از تاریخ ابتالی نخستین بیماران کووید

آوریل، ضمن اعالم عبور آمار قربانیان کرونا در آمریکا از مرز  ۲۴روز جمعه،  شمار دانشگاه جانز هاپکینز آمریکاوبسایت داده

هزار و  ۱۹۱هزار اعالم کرد که از میان آنها  ۷۴۵هزار نفر، تعداد کل مبتالیان به این ویروس در کل جهان را دو میلیون و  ۵۰

 .اندنفر جان خود را از دست داده ۴۰۰

نفر اعالم کرد و آمار  ۳۰۰۰ساعت گذشته را بیش از  ۲۴اد جان باختگان کرونا در آمریکا طی دانشگاه جانز هاپکینز همچنین تعد

 .هزار تست گزارش کرده است ۶۰۰میلیون و  ۴های انجام شده در آمریکا را تا روز جمعه بیش از کل تست

************ 
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 در لبه پرتگاه قرار داد  یسعود یشرکت آرامکو

  09:11 - 1399اردیبهشت  5جمعه  

 

کرونا،  یپدمیاز ا یناش یاقتصاد یهانفت و بحران یکاهش بها لیاعالم کرد که به دل یسعود یآرامکو کریپغول ینفت شرکت

 خواهد کرد.  لینفت را تعط دیتول یهاستگاهیاز ا یتعداد

 

 با خبرنگاران -العالم

است که "محمد  یاوعده نیخواهد داد؛ ا رییت جهان را تغصادر کننده نف نیتربزرگ وجهه بزرگ یهاشکوفا و پروژه یاندهیآ

 ایقرار داده که گو یشاهزاده، او را مانند کس نیا یهااستیو س ماتیتصم یداده است. ول هایبه سعود یسعود عهدیسلمان" ولبن

که  د،یام نینفت است به ا یدر بازارها متیور کردن جنگ قشعله ،یو انهیپروایب میتصم نیرکرده است. آخ کیخود شل یبه پا

 بازارها حفظ شود. نیدر ا یکشور پادشاه نیبکشد و سهم ا ریرا به ز هیتزار روس

در  یجهان یکاهش تقاضا جهینفت در نت یکرده است؛ چرا که بعد از آنکه بها تیخود و کشورش جنا هیعل یسعود عهدیول یول

 کنندینم داینفت پ دیخر یبرا یمشتر چیسرگردان هستند و ه اهایدر در یسعود یکرونا سقوط کرد شناورها روسیو وعیش هیسا

 از خطوط لوله نفت را ببندد. یاریبس شودیم ریناگز اضیر رو،نیو از ا

ممکن است  یاز مسئوالن شرکت آرامکو، اعالم کرد که عربستان سعود یکیبه نقل از  کایژورنال" امر تی"وال استر روزنامه

حال ابراز ترس کرد که ممکن  نیدر ع یمسئول سعود نینفت را ببندد. ا دیخطوط تول یبرخ ،یمشتر نبود لیمجبور شود به دل

جنگ، دچار  نیراه انداختن اهنگام به یسعود عهدیول رسدیبه نظر م یافتصاد یشارهاف شیبا افزا یشود. ول رید یلیاست زمان خ

 شده است. یاشتباه محاسبات

و  یبه شهروندان و اتباع خارج ادیز اتیاست از جمله، اعمال مال یسعود میرژ یفرارو یادهیعد یهانهیگفته کارشناسان، گز به

 .یاخراج کارگران خارج زیو ن یسازیخصوص ،یعموم یهانهیها و هزپروژه یهانهیکاهش هز زین

" و پروژه "نئوم" 2030انداز گرفته است که درباره طرح "چشم میسلمان محرمانه تصمبن نده،یبودن فاجعه در آ یحتم هیسا در

 ایگرد و عقب یثباتیب نیکند. با توجه به ا لیانداز را متوقف و تعطچشم نیها پروژه مرتبط با اده ردیبگ میو تصم دینگو یسخن

د و قرار خواهد کر دیدر معرض تهد شتریب زیاو ن یاسیس ندهیتر خواهد شد و آسلمان شکنندهبن مدمح تیاقتصاد، وضع یفروپاش

 خواهد شد. تریقو یو یامر، موضع رقبا نیبه تبع ا

کرده  دهیسلمان ابراز عقبا بن دارشید یط یدر عربستان سعود کایسابق آمر ری"جوزف وستفال" سف ،یالدیم یسال جار لیاوا در

 .کندیم دیرا تهد یکشور پادشاه نیبزرگ ا یرانیفاجعه و و کیبود که 

********* 
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 دوستانه چین برای کمک به مقابله افغانستان با کرونا وارد کابل شدهای انسانکمک دومین محموله

GMT+08:00 || 2020-04-24 

09:29:35        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

آوریل( به  23اردیبهشت ) 4دوستانه چین برای کمک به مقابله افغانستان با کرونا روز پنجشنبه های انسانکمک دومین محموله

"، ماسک پزشکی، لباس 95بسته کاال و تجهیزات پزشکی شامل تست تشخیص، ماسک "اِن  727وقت محلی وارد کابل شد. 

 .المللی کابل به دولت افغانستان تحویل شدسنج مادون قرمز در فرودگاه بینافظ، عینک پزشکی و تبمح

********** 

 

 ویروس کرونا در امریکا پیشتر از شروع اپیدمی آورده شده است

 جهان

 دریافت لینک کوتاه15:24 24.04.2020

 

 .بوده است 2020وجود دارد که نشان دهنده شروع ویروس کرونا در ایاالت متحده از آغاز سال  شواهدی

هنگامی منتقل شده است  2020دهد که ویروس کرونا در آغاز سال به گزارش اسپوتنیک، اسنادهای تائید شده در امریکا نشان می

 گاس برگزار شد.در الس و Consumer Electronics (CES)که نمایشگاه الکترونیکی 

 

بود. وی در  «Engie» ، نخستین تأییدی مایکل ووببر امریکایی، کارمند ارشد شرکت فرانسویArmreports براساس اطالعات

کرد، و اخیراً پزشک وی تأیید کرد که در آزمایش خون وی آنتی بادی به زمان وظیفه، بین تگزاس و فرانسه پرواز زیادی می

برگشته بود، او  CES آخرین باریکه او مریض شد در اوسط ماه جنوری سال جاری هنگامی که از  دارد. SARS-CoV-2 ویروس

و همکارانش و همچنین ده ها تن دیگر از عالئم سرماخوردگی را احساس می کردند. در آن زمان هیچ موردی به ثبت نرسیده بود 

  .و فقط چند تن آزمایش شده بودند.و کسی از کرونا ترسی نداشت

رکز صحی امریکا نیز اعالم کرده است که ویروس در این کشور پیش از تاریخ اعالم شده بوده است.مشخص نیست که از این م

اطالعات چه نتیجه گیری می توان کرد، اما این گمانه زنی صورت می گیرد که نمایشگاه فناوری ها و وسایل الکترونیکی در الس 

هزار نفر از جمله در حدود صد مهمان از ووهان  150ماری کرونا بوده است. بیش از وگاس یکی از مراکزهای اصلی انتشار بی

 .این نمایشگاه شرکت داشتند و این درزمانی بود که شیوع این بیماری همه گیر در این شهر چین شدت پیدا کرده بود

از موارد بیماری یا حتی مرگ مردم در  داکتران اداره صحی شهر سانتا کالرا خاطرنشان می کنند که با تجزیه و تحلیل بسیاری

ابتدای سال به صورت غیرمستقیم یا بالینی، ابتال به کرونا را تشخیص می دهند. تاکنون هیچ مدرکی برای این امر وجود ندارد و 

چشمگیری هنوز آزمایش های مجدد و بیشتری الزم است اما ممکن است بزودی آمار مربوطه حداقل برای ایالت کالیفرنیا به طرز 

تغییر کند. واقعیت این است که در ابتدا )جنوری و فبروری( فقط گروه محدودی از بیماران از جمله کسانی که از خارج از کشور 
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آمده بودند عالئم خاصی را نشان می دادند، تست کرونا می دادند اما حاال که کرونا در امریکا همه گیر شده، معلوم می شود که 

 .زم بود که تست های گسترده ای انجام شودحتی در آن زمان ال

براساس آخرین آمار تا کنون در سراسر  پیدا کرد.  کرونا ویروس در اواخر دسمبر سال گذشته میالدی در شهر ووهان چین شیوع

 750تعداد  هزار نفر جان باخته اند و به 191میلیون نفر به این ویروس آلوده شده اند که از آنجمله بیش از  2.7جهان بیش از 

 هزار نفر نیز درمان شدند.

********** 

 

 پنجشنبه, ۴اردیبهشت  ۱۳۹۹

 کرونا، خنجری در قلب نظام سرمایه داری فرو کرد 

 از اسالوی ژیژک« جهان را تکان داد ۱۹-پاندمی؛ کووید»نگاهی به کتاب 

 نشر شده در ایندیندینت فارس -از قلم خالد خسرو

 

 همه سوسیالیست هستیم.اسالوی ژیژک: از تب کرونا 

داغ است. اسالوی ژیژک، فیلسوف  ۱۹-ها در مورد اوضاع جهان پس از پایان شیوع ویروس کوویدبازار پیشبینی

سرشناس، هم از قافله پس نمانده است. او در این دو سه ماه مشغول نوشتن کتابی کوچک در مورد این بیماری عالمگیر 

ر نشر فرستاده است. اما، کتاب وی حرف زیادی برای گفتن ندارد و نظریاتش کم و تازگی به بازابوده است و آن را به

پردازان و نویسندگان دیگر بازتاب یافته است. تنها وجه متمایز این کتاب، همان ادعاهای بزرگ بیش در اظهارات نظریه

کننده خالف عادت و سرگرمهای رود. او به حرفآمیزی است که همیشه از ژیژک انتظار میو برخی اوقات اغراق

 معروف است.

داری است... ما راه ای کشنده بر قلب سیستم سرمایهاپیدمی کرونا ضربه»کند که ژیژک به راحتی در این کتاب ادعا می

 «ون به تغییر رادیکال نیازمندیم.توانیم ادامه دهیم. چفعلی را نمی

گوید که منتقدان چپ و راست، وی در کتاب خود به کرات میشود. اما او ناراحت است که این حرفش جدی گرفته نمی

تر از گذشته و با شتابی داری قویسرمایه»اند، زیرا معتقدند که وی را به خاطر این پیشبینی مالمت و تمسخر کرده

 «بیشتر برخواهد گشت.

تغییرات بنیادین مورد نظرش، گیری مالمت کرد. ژیژک برای توضیح وقوع لبته، منتقدان را نباید به خاطر این خرده

داری پردازان چپ، پس از هر بحران جهانی، پایان نظام سرمایهنظریهکند. او به سیاق بسیاری از تالش فکری جدی نمی

ً به تغییرات رادیکال منتهی نمیکند. اما بسیاری از این بحرانرا پیش بینی می شوند. جالب است که ژیژک ها الزاما

به خبرنگار مجله  ۱۳۹۴نظر متفاوتی داشت. او در سال  ۲۰۰۸در باره بحران مالی و اقتصادی  برخالف این بار،

 جهان، توقع انقالبی جدید ندارد. آلمانی اشپیگل گفت که به رغم وضعیت بحرانی مالی
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اد او در این انگارانه و گیج کننده ژیژک با مفاهیم نیز دارد. مثال، مربخشی از این انتقادات، ریشه در برخورد سهل

گیری یک نهاد ها و ابزار تولید به دست دولت، بلکه همبستگی جهانی و شکل، نه کنترل شرکت«کمونیسم»کتاب از 

و تخصیص موثر منابع  ۱۹-گیری کوویدقدرتمند فراکشوری مانند سازمان بهداشت جهانی، برای مبارزه هماهنگ با همه

ای فراتر از ما را به فکر جامعه جایگزین اندازد، جامعه»تواند گیری میهمهالمللی است. به گفته او، این در سطح بین

  «همبستگی و همکاری جهانی باشد. ای که نمود اشکال مختلفها، جامعهملت-دولت

های بازار آزاد در مواجهه با این نکته را هم نباید نادیده گرفت که انتقادات ژیژک در این کتاب، به درستی به محدودیت

های کشنده گیری کرونا نه تنها محدودیت بازار جهانی، بلکه کمبودهمه»گستر اشاره دارد. به گفته وی، این بیماری جهان

 «ولت تاکید دارد، نیز آشکار کرد.گرا را که همواره روی حاکمیت مطلق دپوپولیسم ملی

ها فراهم سازند پزشکی را برای بیمارستانها مجبور شدند که با دخالت و وضع مقررات، منابع و تجهیزات الزم دولت

و برای کارگران و کارمندان بیکار، حقوق ماهانه در نظر گیرند. به گفته او، اتخاذ تدابیر و اقدامات مذکور که از سوی 

در »شد، قبل از این بحران غیرقابل تصور بود. ولی واقعیت این است که ها مطرح میبرنی سندرز و دیگر سوسیالیست

ون ای چهای قدرتمند نیاز است تا با یک انضباط نظامی، تدابیر پیشگیرانهگستر، به دولتهای جهانن شیوع ویروسزما

 «قرنطینه را به اجرا درآورند.

ها میلیون سکنه اعمال به همین خاطر، او ستایشگر دولت چین است که توانست سیاست قرنطینه را بر شهرهایی با ده

انگاری چین در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و سرکوب پزشکان و انتقادی نسبت به سهل کند. وی در اینجا هیچ

داند. از نظر اشکال میکند و حتا این شیوه را بیگیری هشدار دادند، مطرح نمیشهروندان فعالی که نسبت به این همه

راه حل »درک است. به هر حال،  های شهروندان برای حفظ جان دیگران از شر این ویروس، قابلاو، سلب آزادی

  «وجود ندارد.« مخرب»از شایعات  «خوب»آسانی برای تشخیص آزادی بیان 

، انتقادات مردم چین از ضعف دولت در برخورد با «شایعات مخرب»ژیژک در اینجا متوجه نیست که بخشی از این 

کند. چنانچه، کره ورهای دیگر توجهی نمیانگاری، به تجارب کشها بود. او با سهلگیری و وضعیت بیمارستانهمه

گیری کرونا را مهار کند. موفقیت جنوبی بدون سلب آزادی شهروندان یااعمال قرنطینه سختگیرانه، توانست همه

های گیر، در شفافیت، اعتماد به شهروندان و نظامکشورهایی مانند کره جنوبی و آلمان در مبارزه با این بیماری همه

 شتی توانمند ریشه دارد.هداسیاسی و ب

گیری کرونا بدبین است. به گفته او، انسان متوجه پس از پایان همه« عادی»ژیژک نسبت به بازگشت وضعیت 

کارها وها، از جمله چین و ایاالت متحده، بر بازگشت مردم و کسبپذیری خود در برابر طبیعت شده است. اما، دولتآسیب

انگارانه، نکته مهم پذیرش این واقعیت به رغم این خوشبینی ساده»لی از نظر او، به وضعیت عادی اصرار دارند. و

است که با وجود سرکوب ویروس، بیماری به شکلی از اشکال برخواهد گشت... برخی از بیماران مبتال به کرونا که 

 «اند.د، دوباره به آن مبتال شدهمداوا شده بودن

دهد. برخی از دولتمردان و مدافعان سرسخت بازار، نظام بهداشتی نیز هشدار می ها واو همچنین نسبت به بربریت دولت

کنند که چرخ اقتصاد باید به هر قیمتی دوباره به راه افتد؛ حتا اگر این کار به معنای قربانی شدن بخشی از تصور می

با »است که « مانی و بشردوستانهای به ظاهر رحبربریتی با چهره»شهروندان، به ویژه سالمندان باشد. ترس ژیژک از 

 «شود.ان برای حفظ بقا، توجیه میای فارغ از افسوس و همدردی، و با تکیه بر نظرات کارشناستوسل به تدابیر بیرحمانه

های ایتالیا است که بر اساس بخشنامه رسمی، در صورت کمبود وسایل پزشکی مانند اشاره ژیژک به تصمیم بیمارستان

سی، پزشک حق دارد که میان بیماران سالخورده )با احتمال نسبتا قطعی نجات نیافتن( و جوانتر، دست دستگاه کمک تنف

سالمندان حاظرند »اند که گویا کار، از جمله گفتهبه انتخاب بزند. در آمریکا نیز برخی از مقامات وابسته به حزب محافظه

ما باید اصل بنیادین »ژک، پیام این نگرش روشن است: از نظر ژی« برای نجات اقتصاد کشور، از خودگذشتگی کنند.

 «پذیر.از افراد سالخورده و آسیباخالق اجتماعی را نادیده بگیریم: مراقبت 

ها و رفتارهای دولت بود که اقتصاد را بر سالمت گوید که باید مراقب توصیهآمیزی میاز این رو، وی با لحن هشدار

ما باید از این گفته امانوئل کانت در پیوند »دهد. در عوض، خاص، ترجیح میخصوص یک گروه سنی شهروندان، به

 «با قوانین دولت پیروی کنیم: فرمان بپذیر، اما بیندیش، نیروی آزاد تعقلت را حفظ کن!

 مشخصات کتاب:
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 ۲۰۲۰جهان را تکان داد/ انتشارات اور بوکس/  ۱۹-اسالوی ژیژک/ پاندمی؛ کووید

********** 

 

 -1399bbcاردیبهشت  5 - 2020آوریل  24 139923:03اردیبهشت  5 - 2020آوریل  24 23:03ه در به روزشد

 نفر در بریتانیا به دلیل ابتال به کرونا درگذشتند ۶۸۴کرونا؛ در شبانه روز گذشته 

روس کرونا جان خود را از نفر در این کشور به دلیل ابتال به وی ۶۸۴وزارت بهداشت بریتانیا تایید کرده که در شبانه روز گذشته 

  .نفر رسیده است ۵۰۶هزار و  ۱۹تاکنون شمار مرگ و میر ناشی از ابتال به این بیماری به  .دست داده اند

 نفر گزارش شده است ۶۴۶هزار و  ۱۴۳در همین حال شمار مبتالیان به این ویروس 

*********** 

 

 اند هزار نفر جان باخته ۵۰کروناویروس؛ در امریکا بیش از 

 -VOA dari ۱۳۹۹, ۰۵ثور 

 

 

 .نفر رسید ۵۰۰۳۱در ایاالت متحده به  ۱۹شمار قربانیان بیماری کووید

هزار نفر جان  ۵۰اپریل )پنجم ثور( اضافه تر از  ۲۴بر اساس معلومات پوهنتون جانز هاپکنس، در ایاالت متحده تا روز جمعه 

 .به کروناویروس مبتال شده اند ۸۷۰۴۶۸باخته و 

 .را در ایاالت متحدۀ امریکا دارد ۱۹مورد مرگ و میر بلندترین آمار تلفات ناشی از کووید ۲۰۰۰۰ارک با بیش از نیوی

 .یاب شده اندهزار نفر دیگر پس از ابتال به کروناویروس، صحت ۸۰این در حالی است که تا اکنون 

 .میلیون مورد آزمایش کروناویروس صورت گرفته است ۴.۶تاحال در امریکا

از دو ماه به اینطرف باعث بسته شدن تجارت ها، مکاتب، پوهنتون ها، و پرواز ها شده و به مردم گفته شده که  ۱۹بیماری کووید 

 .در خانه هایشان بمانند

خواهد برخی از میبا آنکه شمار واقعات ابتال و مرگ در امریکا در حال افزایش است، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایاالت متحده 

کار و بارها دوباره به فعالیت شان آغاز کنند و قیودات کاهش یابد. ولی داکتران تاکید می کنند که قبل از باز کردن کاروبار باید 

 .ای تحت کنترول استمطمین شویم که کروناویروس تا اندازه

 .وع یافتمیالدی در شهر ووهان ایالت هوب چین شی ۲۰۱۹کروناویروس برای نخستین بار در ماه دسمبر 

 ۲۴کشور و قلمرو جهان تا روز جمعه  ۱۸۵بر اساس معلومات پوهنتون جانس هاپکنس ایاالت متحده امریکا، این ویروس در 

 .هزار نفر دیگر به آن مبتال شده اند ۷۳۶هزار نفر را گرفته و بیش از دومیلیون  ۱۹۲اپریل )پنجم ثور( جان بیش از 

********** 

 

نوع  نیگونه از ا ۴. شودیدر انسان م یماریب جادیاست که باعث ا« کرونا»شناخته شده  روسینوع و ۷از  یکی دیجد یکرونا

که در  شوندیم یحاد تنفس یهایماریب جادیباعث ا گریو سه گونه د کنندیم جادیا فیخف یسرماخوردگ هیشب یعالئم هاروسیو

 .شودیبه مرگ منجر م یموارد

*********** 
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 کرونا به بازار در اواخر تابستان  ینین چاحتمال ورود واکس

  23:57 - 1399اردیبهشت  5جمعه  

 

احتماالً تا  است، ینیبال یهاشیکشور ساخته شده و در حال گذراندن آزما نیکرونا که در ا دیاعالم کرد واکسن جد ینیمقام چ کی

استفاده عموم مردم وارد  یبرا یالدیم یسال جار لیاوا( و در یخاص )ازجمله کادر درمان یهااستفاده گروه یاواخر تابستان برا

 بازار خواهد شد. 

 

 ایآس-العالم

کرونا به  دیاز احتمال ورود واکسن جد نیچ ونیزیدر مصاحبه با تلو نیچ یهایماریاز ب یریشگیمرکز کنترل و پ سیرئ« فو گائو

 ( خبر داد.ی)از جمله کادر درمان خاص یهااستفاده گروه یبازار تا ماه سپتامبر )اواخر تابستان( برا

ما در خط مقدم توسعه واکسن »واکسن کرونا گفت:  دیتول یبرا ینیمحققان چ یشده از سودر خصوص اقدامات انجام ینیمقام چ نیا

تحت  که هنوز دیجد یهاواکسن نیداشت. ا میخواه یاستفاده اضطرار یواکسن را برا کیو احتماالً تا ماه سپتامبر  میکرونا هست

آماده  ،یاز افراد، مثالً کادر درمان یخاص یهااستفاده گروه یهستند، احتماالً تا آن زمان برا ینیبال یهاشیآزما 3و  2مراحل 

 استفاده خواهند بود.

 یدالیم ندهیسال آ لیدر اوا دیاحتمال دارد واکسن جد نکهیبا اعالم ا نیهمچن نیچ یهایماریاز ب یریشگیمرکز کنترل و پ سیرئ

 دانست. یآت یهاشرفتیرا منوط به پ ینیبشیپ نیتحقق ا رد،ی( در دسترس عموم قرار گ1399)زمستان 

 میتسن

********* 

 رسدتریلیون دالر می  4کنگره آمریکا: کسری بودجه دولت ترامپ به حدود 

 جهان

 نک کوتاهدریافت لی00:25 25.04.2020

 

تریلیون دالر  3.7سابقه بینی کرد که در سال مالی جاری کسری بودجه دولت این کشور به رقم بیدفتر بودجه کنگره آمریکا پیش

  .خواهد رسید

در  دولت ترامپبینی کرد که کسری بودجه ( روز جمعه در گزارشی پیشCBOبه گزارش اسپوتنیک، دفتر بودجه کنگره آمریکا )

 سابقه است.تریلیون دالر خواهد رسید که این میزان کسری بودجه در تاریخ آمریکا بی 3.7سال مالی جاری به 

آوری که کاخ سفید از شیوع ویروس کرونا در آمریکا و مبالغ سرسام بر اساس گزارش دفتر بودجه آمریکا، رکود اقتصادی ناشی

دیده از این بحران وکارهای آسیبگیر و اثرات اقتصادی آن بر خانوارها و کسببا تصویب کنگره برای مقابله با این ویروس همه

 سابقه برای دولت آمریکا خواهد شد.در نظر گرفته است، منجر به یک کسری بودجه بی

https://af.sputniknews.com/world/
https://af.sputniknews.com/world/202004215025652-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85/
https://af.sputniknews.com/world/202004215025652-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85/
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( 2009جمهوری باراک اوباما )سال ورد بیشترین کسری بودجه دولت آمریکا در یک سال مالی مربوط به اولین سال ریاسترک

های مالی انبساطی است که در آن زمان دولت آمریکا برای نجات اقتصاد این کشور که گرفتار رکود شدید بود، اقدام به اتخاذ سیاست

 تریلیون دالری برای دولت وقت آمریکا شد. 1.4ر به کسری بودجه ها منجکرد و در نهایت این سیاست

شود که با توجه به شرایط موجود کامالً محتمل است، بینی کنگره درباره کسری بودجه دولت آمریکا در سال جاری محقق اگر پیش

   د خواهد کرد.دولت ترامپ با اختالف بسیار زیادی رکود بیشترین کسری بودجه در یک سال مالی را از آن خو

********** 

 

 شکایت سیاستبازان آمریکا فریاد آهای دزد یک دزد است

GMT+08:00 || 2020-04-24 

20:45:35        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

در آمریکا، بعضیها در آمریکا اقدام به شکایت از چین برای درخواست جبران  2019به دنبال تشدید اوضاع شیوع کروناویروس 

وریل گفت آ 22خسارت کرده اند. پس از اریک اشمیت دادستان ایالت میسوری، لین فیچ دادستان ایالت میسی سیپی روز چهارشنبه 

که این ایالت برای درخواست جبران خسارت علیه دولت چین شکایت خواهد کرد. این دادخواهیهای بدخواهانه فاقد پایه قانونی و 

  .بی اساس است و نمایش پوچ فریاد آهای دزد از یک دزد است

افیت حق حاکمیت دیپلماتیک، دولت و اوال، شکایت این سیاستبازان آمریکا فاقد پایه حقوقی و قضایی است. بر اساس اصول مع

اموال یک کشور تحت مدیریت و اجرای قضایی دادگاه کشوری دیگر قرار نمی گیرد. دادگاههای داخلی آمریکا درباره این پرونده 

ال دسامبر س 27حق مدیریت قضایی ندارند. حتی اگر به دادگاه بین المللی دادخواهی کنند، چین به وظایفش عمل کرده است. از 

دسامبر که به  31که بیمارستانی در استان هو بی چین نخستین بار سه مورد ابتالء به کرونای ناشناس را اعالم کرد، تا  2019

ژانویه  7که تشریفات گزارش رسمی را انجام داد، از  2020ژانویه سال  3اطالع دفتر سازمان جهانی بهداشت در چین رساند، و 

ژانویه که توالی ژنی ویروس را با سازمان جهانی بهداشت به اشتراک گذاشت،  12اسایی کرد تا ویروس که کرونای جدید را شن

تا انتشار آخرین آمار و به اشتراک گذاری اطالعات مربوط با کشورها، چین کلیه وظایف قید شده در مقررات جهانی بهداشت را 

اعالم کرد که چین در زمینه اجرای وظایف بین المللی به الگویی اجرا کرده است. سازمان جهانی بهداشت با ارزیابی اقدامات چین 

  .جدید برای سراسر جهان تبدیل شده است

به عالوه، بین چین و آمریکا پیمان یا توافقنامه دوجانبه درباره بهداشت عمومی و حوادث ناگهانی وجود ندارد. بدین سبب هیچ 

د. تام گینزبورگ پرفسور حقوق بین المللی دانشگاه شیکاگو گفت که توجه بسیاری مغایرتی با وظایف پیمان دو جانبه نیز وجود ندار

  .سیاستبازان به اصطالح مساله چین فقط برای پنهان کردن اشتباهات دولت آمریکا است

ه است که دوم، شکایت این سیاستبازان آمریکا بی اساس است. دادستان ایالت میسوری در کتاب دادخواهی به دو بهانه اشاره کرد

یکی از آنها تهمت دروغگویی به چین در اعالم آمار شیوع ویروس در چین و دیگری متهم کردن چین به احتکار ماسک و 

  .تجهیزات محافظت شخصی دیگر است. این دادخواهی اصال غیرقابل بررسی است
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باز، شفاف و مسؤوالنه دارد. راه کسب همواره برخورد  2019همانطور که اشاره کرده ایم، چین در مقابل شیوع کروناویروس 

اطالعات از چین از سوی آمریکا روان است. همکاری فنی دو کشور نیز روان است. روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک 

آن  تایمز طی روزهای اخیر با انتشار مقاله هایی روند مقابله آمریکا با ویروس را مرور کردند و گفتند که رهبران آمریکا و گروه

  .اشتباهی تاریخی کرده اند

متهم کردن چین به احتکار لوازم و تجهیزات پزشکی نیز دروغگویی همراه با نادیده گرفتن حسن نیت چین است. بر اساس آمار 

میلیون  29میلیون ماسک پزشکی و دیگر و  258ماسک،  864میلیارد و  1آوریل، چین  17ناکامل گمرک چین، از یکم مارس تا 

دستگاه تنفس غیراجباری  4254دستگاه تنفس اجباری و  156هزار عینک محافظ  130میلیون و  3هزار لباس محافظ و  190و 

در اختیار آمریکا گذاشته است. کمک رسانی محافل مختلف چین به جامعه آمریکا مورد تقدیر محافل مختلف آمریکا قرار گرفته 

  .است

یر با عدالت بین المللی است. در شیوع ویروس همه انسانها آسیب دیده اند. جامعه سوم، شکایت بعضی سیاستبازان آمریکا مغا

جهانی هرگز سابقه درخواست جبران خسارات از یک کشور و ملت به خاطر بروز حوادث بهداشت عمومی نداشته است. زیرا 

 .خواهد شد چنین کاری به طور اجتناب ناپذیر در سراسر جهان باعث دشمنی و ایجاد تراژدی ساختگی

*********** 

 

 وزارت خارجه چین تهدید وزیر خارجه آمریکا به تغییر مدیرکل سازمان بهداشت جهانی را سلطه جویانه دانست

GMT+08:00 || 2020-04-24 

20:35:30        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

آوریل در پکن گفت که اتهام افکنی و سیاهنمایی  24اردیبهشت/ ثور،  5گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه 

ها مورد مخالفت بیشتر طرفها قرار گرفته است. آمریکا آمریکا علیه سازمان بهداشت جهانی دالیل حقیقی نداشته و فشارها و اجبار

به عنوان بزرگترین کمک کننده به سازمان بهداشت جهانی، بر آن است که این سازمان را باید تحت فرماندهی خود قرار دهد که 

  .این سلطه جویانه است

هانی به اصالحات ساختاری نیاز دارد. آمریکا آوریل اعالم کرد سازمان بهداشت ج 22یادآوری می کنیم که وزیر خارجه آمریکا 

شاید خواهان تغییر مسؤول سازمان بهداشت جهانی شود و حتی دیگر کمکی به تأمین بودجه این سازمان نکند. گنگ شوانگ در 

  :واکنش به این مورد گفت

رها و اجبارها مورد مخالفت طرفهای اتهام افکنی و سیاهنمایی آمریکا علیه سازمان بهداشت جهانی دالیل حقیقی نداشته و فشا»

مختلف قرار گرفته است. بعد از شیوع کروناویروس جدید، سازمان بهداشت جهانی تحت رهبری مدیر کل این سازمان، فعاالنه 

 وظایف خود را انجام داده، با برخورد عینی، عادالنه و علمی در کمک به کشورهای مختلف در مقابله با کرونا و پیشبرد همکاری

گرایی و حفاظت از بین المللی در این زمینه نقش مهمی ایفا کرده است. حمایت از سازمان بهداشت جهانی با دفاع از چندجانبه

  «.جایگاه و اعتبار سازمان ملل برابر است

این وظیفه  پرداخت حق الزحمه به سازمان بهداشت جهانی برای آمریکا به عنوان عضو» این سخنگو در این مورد تاکید کرد که 

است. توقف کمک مالی آمریکا به سازمان به شدت به همکاری جهانی در مقابله با کرونا آسیب می زند و باعث نتایج وخیمی 

 «.خواهد شد

*********** 

 

 کرونا مطلع شده بود  یریگسال گذشته از همه سیدولت انگل/نیگارد یاسناد محرمانه در باره کرونا از سو یافشا

  15:02 - 1399دیبهشت ار 6شنبه  
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 یریگدرباره همه سیدولت انگل یبه اعضا شیسال پ کیاز  دهدیرا افشا کرده که در آن نشان م یااسناد محرمانه نیگارد روزنامه

 آن هشدار داده است.  یو اقتصاد یبار اجتماعفاجعه یامدهایو پ روسیو کی

 

 ـ اروپا العالم

به  یدولت یعلم یواالنس مشاور عال کیکه توسط پاتر یالدیم۲۰۱۹سال  «یمل تیامن دیتهد یابیارز» یاصفحه ۶۰۰سند  در

 .شودیم سیها هزار نفر در انگلده ریمنجر به مرگ و م روسیو نیا فیخف یریگهمه یشده که حت ینیبشیپ ده،یامضاء رس

کند،  لیرا تکم یکادر درمان یلزومات محافظتو م یپزشک زاتیانبار تجه نکهیشده از جمله ا ییهاهیاساس به دولت توص نیهم بر

 یزیربرنامه ریآمار مرگ و م یناگهان شیو افزا یماریب وعیگرفتار خارج از کشور در مدت ش یسیبازگرداندن اتباع انگل یبرا

 کند.

 بیشدت آسبه یارتج یوکارهامبتال شده، کسب روسیو نیدرصد افراد جامعه به ا ۵۰شده که حدود  ینیبشیپ نیسند همچن نیا در

 .کشدیسر به فلک م یاجتماع یهاو مراقبت یو سطح تقاضا از خدمات درمان دهید

و اوج هر موج در  دهیهفته طول کش ۱۵کرده که هر موج  ینیبشیرا پ دیجد روسیو یبرا یریگسه موج همه نیهمچن ادشدهی سند

واکسن موثر  عیو توز دیتول یماه زمان برا ۶تا  ۴ نیسند، ب نیا صورت گرفته در یهاینیب شی. بر اساس پدهدیرخ م ۷تا  ۶هفته 

( خسارت یناخالص داخل دیدرصد تول ۱۳۱پوند )معاد  ونیلیتر ۲.۳۵ سیمدت اقتصاد انگل نیا رزمان الزم است و د دیجد روسیو

 .ندیبیم

 یهارساختیز میو ترم یعاد طیبازگشت به شرا روس،یو یریگپس از عبور از همه یاند که حتکرده ینیبشیسند پ نیا کنندگانهیته

 ها زمان ببرد.ها بلکه ممکن است سالکشور ماه

کرونا  روسیو یریگفته است: پاسخ ما به همه گ نیسخنگو به روزنامه گارد کیسند را رد نکرده، بلکه  نیصحت ا سیانگل دولت

برخوردار بوده و از افراد  مارانیدرمان ب یالزم برا یهاتیاز تمام حما یسازمان بهداشت مل میحاصل کن نانیبوده که اطم نیا

 .میکن تیحما یتجار یهاشاغل و شرکت

 زاتیتجه نیدر تام ژهیبه و روس،یو نیا یریگدر نحوه مواجهه با همه فیعملکرد ضع لیبه دل سیدولت انگل رنا،یگزارش ا به

است که  یتحت فشار قرار دارد. گزارش ها حاک یر عمومافکا یشدت از سوبه ،یکادر درمان یمحافظت یهاو لباس یپزشک

در حال انفجار  هامارستانیب تیکمبود ظرف نیهمچن ماران،یو وخامت حال ب شیافزا عتکشور به لحاظ تعداد، سر نیا یهامارستانیب

 .دیر خواهند کشنشود دست از کا نیها تامآن یهشدار دادند که اگر ملزومات بهداشت شیچند پ سیهستند. پزشکان انگل

کشور جان  نیهزار نفر در ا ۱۹از  شیو تاکنون ب کندیم یکرونا را سپر روسیو یری( همه گکیاکنون دوره اوج )پ سیانگل

 اند.باخته

********** 
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  ستیکردن ن یشوخ یبرا یموضوع کایبه ترامپ: سالمت مردم آمر دنیبا

  09:40 - 1399اردیبهشت  6شنبه  

 

 یمواد ضد عفون قیکشور درباره تزر نیا جمهورسیبا انتقاد از اظهارات رئ کایآمر یجمهور استیانتخابات ردموکرات  نامزد

 نخورند.  کنندهیمقابله با کرونا، از مردم خواست مواد ضد عفون یکننده برا

 

 کای_ آمر العالم

کشور  نیا ۲۰۲۰ یجمهور استیات انتخابات رو نامزد دموکر« باراک اوباما»در دولت  کایآمر جمهورسیمعاون رئ «دنیبا جو»

 کرونا واکنش نشان داد. روسیکننده به منظور مقابله با و یدونالد ترامپ درباره استفاده از مواد ضد عفون ریاخ یبه سخنان جنجال

باور  توانمینم»کشور نوشت:  نیخطاب به مردم ا یتریتوئ یامیدر پ کایآمر یجمهور استینامزد دموکرات انتخابات ر دنیبا جو

 .«دیننوش دکنندهیکه لطفا مواد سف میرا بگو نیا دیکنم با

کشور درباره  نیا جمهورسیرئ ریبه سخنان اخ یاوباما واکنش یجمهور استیدر هشت سال ر کایاظهارنظر نفر دوم دولت آمر نیا

 مقابله با کرونا است. یکننده به بدن برا یمواد ضد عفون قیتزر

 روسیو قهیدق کیظرف  کنندهیمواد ضدعفون»عصر پنجشنبه گفته بود:  یدر کنفرانس خبر کایجمهور آمر سیئر« ترامپ دونالد»

 م؟ی[ را شستشو دههاهیبا آن ]ر ای میکن قیآن را به داخل بدن تزر میهست که بتوان ی! راهقهیدق کی. ظرف کندیکرونا را ناکار م

 «.چک کردن آن جالب خواهد بود

طرح کمک به  یدر مراسم امضا دیکاخ سف ی( در سخنرانروزیاظهارنظر ترامپ، او روز جمعه )د نیها درباره ادنبال جنجال به

 کرد، سخنانش را اصالح کند. یکرونا سع روسیو وعیش لیبه دل دهید بیکوچک آس یوکارهاکسب

 «.بود یبه بدن شوخ یمواد ضدعفون قیدرباره تزر میهاحرف»گفت:  یکنفرانس خبر نیدر ا کایآمر جمهورسیرئ

 یموضوع کا،ی! سالمت مردم آمرجمهورسیرئ یآقا»نوشت:  تریاظهارنظر ترامپ خطاب به او در توئ نیدر واکنش به ا دنیبا جو

 .«ستیکردن ن یشوخ یبرا

و به همچنان ر کایکرونا در آمر روسیبه و انیو مبتال هایخطاب به ترامپ در حال مطرح شده که شمار فوت دنیبا اظهارات

 گسترش است.

 روسیو انیمجموع قربان ،ینفر کهزاریحدود  شیساعت گذشته با افزا ۲۴ یط «نزیجانز هاپک»آمار دانشگاه  نیدتریجد طبق

 است. افتهی شینفر افزا ۵۲۵هزار و  ۸۹۰به  انینفر و شمار مبتال ۱۷هزار و  ۵۱به  کایکرونا در آمر

 فارس

********* 
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 و اتهام به چین؛ سیاستی که در میان امریکاییان هم خریدار نداردفرافکنی دولتمردان امریکا 
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اندازه    ونیکیپست الکتر   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

امسال سال انتخابات عمومی آمریکاست؛ وقتی انتخابات آمریکا با شیوع کروناویروس در جهان مصادف شده، اندیشکده رقابتهای 

انتخاباتی جمهوریخواهان به نامزد حزب پیشنهاد می دهد که از طریق اتهام افکنی علیه چین، خطرات موجود و محتمل را فرافکنی 

  .کند

درصد  43درصد در مقابل  48.9نظرسنجی جدیدی نشان میدهد، جو بایدن نامزد دمکراتها در نظرسنجی سراسری ماه گذشته با 

دونالد ترامپ از وی پیشی گرفت. مهمتر این که نتیجه نظرسنجی نشان داد بایدن در شش ایالت کلیدی نوسانی در انتخابات، از 

  .پ پیشی گرفته استجمله میشیگان و پنسیلوانیا از ترام

طبیعیست که ترامپ و تیمش از این وضعیت بسیار آشفته شده اند و از دید آنها رقابت انتخاباتی از مقابله با کرونا مهمتر است. 

آوریل گزارش داد، شورای ملی جمهوریخواهان مجلس سنا  24اردیبهشت/ ثور،  5پایگاه خبری پولیتیکوی آمریکا روز جمعه 

فحه ای به نهاد رقابت انتخاباتی ارسال و به نامزد این حزب پیشنهاد کرده از طریق اتهام افکنی فعال علیه چین با ص 57یادداشتی 

  .بحران کرونا مقابله کند

طبق گزارش این پایگاه خبری، یادداشت مزبور را یک رایزن باسابقه جمهوریخواه نوشته و در آن بر حمله به چین از سه زاویه 

ت: این که پنهانکاری چین بوده که منجر به سرایت ویروس شده؛ بر سستی دوکراتها در مقابل چین تأکید شود؛ و تاکید شده اس

جمهوریخواهان برای وضع تحریم علیه چین تالش کنند. اگر در جامعه و بین مردم امریکا این پرسش مطرح شد که آیا شیوع 

  .تخابات پیشنهاد شده است که با اتهام افکنی علیه چین پاسخ دهدکروناویروس جدید تقصیر ترامپ است؟ به این نامزد ان

با دروغ شاید بتوان مدتی ذهن مردم را منحرف کرد، اما در نهایت افشاء می شود. اظهارات جدید اندرو کومو فرماندار ایالت 

اویروس جدید از اروپا وارد شده نیویورک سیلی محکمی به دروغگویان زده است. او گفته است که در مورد ایالت نیویورک کرون

  .است نه از چین. دلیل وضعیت وخیم و جدی شیوع کروناویروس در آمریکا، ناکارآمدی دولت فدرال در دو ماه گذشته است

 

در حال حاضر آمریکا وخیمترین وضعیت را در میان کشورهای کرونازده جهان دارد. ایالت نیویورک از لحاظ شمار مبتالیان 

کرونا از همه کشورهای جهان غیر از خود آمریکا جلوتر است. می توان گفت نیویورک مصیبت دیده ترین منطقه از قعطی به 
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کروناویروس است که در دام سیاست انحراف افکار و ناکارآمدی سیاستبازان آمریکا افتاده است. به همین دلیل هم بود که اندرو 

  .یلی کمی انجام داده و نمی تواند کیت تشخیص را برای ایالتهای مختلف تأمین کندکومو چندی پیش گله کرد که دولت فدرال کار خ

در هنگامه شیوع کروناویروس در آمریکا، پزشکان و پرستاران در خط مقدم بر اثر کمبود شدید لوازم محافظ شخصی با خطرات 

پزشکی سانتا مونیکای لس آنجلس ایالت کالیفرنیا باالیی مواجهند. در روزهای اخیر پزشکان و پرستاران زیادی در مقابل مراکز 

  .سر داده اند« لوازم محافظ شخصی نیاز داریم»تجمع اعتراضی برگزار کرده اند و شعارهایی مانند 

دولت آمریکا به خواست عادالنه آنها جوابی نداده است و حتی برای کاهش فشارها رشته نمایشهایی برای شانه خالی کردن از بار 

ت به اجرا گذاشته و تقصیر ناکارآمدیها در مبارزه با کرونا را به گردن چین، سازمان بهداشت جهانی، حزب دمکرات، مسؤولی

  .رسانه های گروهی و ایران انداخته اند

رهبر آمریکا در هیئت یک ستاره پرطرفدار و درجه یک رسانه های اجتماعی پیوسته در سرخط خبرهای جهانی قرار دارد. او 

علیه ایران منتشر و روز پنجشنبه پیشنهاد جنجالی مبنی بر تزریق ضد « فرمان جنگی»هارشنبه درحساب توییتر خود روز چ

  .عفونی کننده برای درمان کرونا را مطرح کرد

اور پیشنهاد ترامپ ما را یاد افرادی می اندازد که شایعات درباره مفید بودن مصرف الکل برای از بین بردن ویروس کرونا را ب

کردند و همین شایعه شمار زیادی از مردم را به کام مرگ فرستاد، به طوری که تا کنون صدها شهروند ایرانی بر اثر مسمومیت 

ناشی از نوشیدن الکل تقلبی و صنعتی جان خود را از دست دادند. اظهارات ترامپ انتقاد شدید پزشکان را به دنبال داشته است. 

تغییر دادن سخنانش گفت که هدفش فقط شوخی بوده است. در حالیکه اموری مانند جان انسانها شوخی  وی روز جمعه مثل همیشه با

 بردار نیست. اگر کسی به هر دلیل باور کند، نتیجه چه خواهد شد؟ 

کت او رکیت بنکیسر، مالک شرکتهای لیسول و دتول، با انتشار بیانیه ای فوری به مشتریان هشدار داد که محصوالت این دو شر

  .نباید به بدن انسان تزریق یا وارد دستگاه گوارش انسان شود. شرکت کلورکس نیز پیام مشابهی صادر کرد« تحت هیچ شرایطی»

خبرگزاری بلومبرگ در تحلیلی مدعی شد، رییس جمهور ترامپ مصمم است در زمان بحران شیوع ویروس کرونا به شیوه خودش 

ر وی در کنفرانسهای روزانه خبری باعث زحمت و دردسر در زمینه بهداشت عمومی و سیاست اظهار نظر کند، اما اشتباهات مکر

  .برای کاخ سفید می شود

********* 

 

 فرماندار ایالت نیویورک آمریکا: کروناویروس جدید از اروپا به امریکا منتقل شده نه از چین
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 قلم

 

ی اعالم کرد که طبق آوریل در نشست خبری هفتگ 24اردیبهشت/ ثو،  5اندرو کومو، فرماندار ایالت نیویورک آمریکا روز جمعه 

  .نتایج بررسی و تحقیقات، فقط درباره ایالت نیویورک می توان گفت که کروناویروس جدید از اروپا به اینجا منتقل شده نه از چین

کومو گفت: پس از شیوع کروناویروس جدید در چین، امریکا ممنوعیت سفر به چین را اعالم کرد، اما دروازه اش به اروپا باز 

در جلو بسته شد، اما در »تنها در اواسط ماه مارس ممنوعیت سفر به اروپا و از آنجا اعالم شد. این به معنی آن است که بود و 

  «.عقب برای ورود کروناویروس جدید باز گذاشته شد
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ریباً مدت دو ماه هیچ فرماندار ایالت نیویورک همچنین اشاره کرد واکنش آمریکا در مقابله با شیوع کروناویروس جدید کند بود و تق

اقدامی در این راستا صورت نگرفت. ما دو ماه پس از شیوع کروناویروس جدید در چین دست به کار شدیم. حاال که به گذشته 

نگاه می کنیم می بینیم گویا کسانی احساس می کردند که این ویروس همیشه در چین خواهد ماند و ما در نهایت ناچار به حرکت 

 زم بود دو ماه منتظر و دست روی دست بنشینیم؟ شدیم. آیا ال

********* 

 

 پیشنهاد اندیشکده جمهواریخواهان آمریکا درباره فرافکنی و اتهام به چین
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 قلم

آوریل گزارش داد، شورای ملی جمهوریخواهان مجلس سنا  24اردیبهشت/ ثور،  5پایگاه خبری پولیتیکوی آمریکا روز جمعه 

حزب پیشنهاد کرده از طریق اتهام افکنی فعال علیه چین با  صفحه ای به نهاد رقابت انتخاباتی ارسال و به نامزد این 57یادداشتی 

  .بحران کرونا مقابله کند

طبق گزارش این پایگاه خبری، یادداشت مزبور را یک رایزن باسابقه جمهوریخواه نوشته و در آن بر حمله به چین از سه زاویه 

شده؛ بر سستی دوکراتها در مقابل چین تأکید شود؛ و  تاکید شده است: این که پنهانکاری چین بوده که منجر به سرایت ویروس

جمهوریخواهان برای وضع تحریم علیه چین تالش کنند. اگر در جامعه و بین مردم امریکا این پرسش مطرح شد که آیا شیوع 

 .اسخ دهدکروناویروس جدید تقصیر ترامپ است؟ به این نامزد انتخابات پیشنهاد شده است که با اتهام افکنی علیه چین پ

********** 

 

 بیمار کرونایی در یک شبانه روز در روسیه 5966شناسایی 

 جهان

 دریافت لینک کوتاه15:30 25.04.2020

 

ه روز گذشته خبر بیمار کرونایی دیگر در جریان یک شبان 5966ستاد عملیاتی مبارزه با ویروس کرونای روسیه از شناسایی 

 .داد

 5966به گزارش اسپوتنیک، ستاد عملیاتی مبارزه با ویروس کرونای روسیه اعالم کرد، که در جریان بیست و چهار ساعت گذشته 

ن و از درمانگاه ها مرخص شده بیمار کرونایی دیگر درما 682بیمار کرونایی جان باخته و  66جدید شناسایی،  بیمار کرونایی

 اند.

 681نفر رسیده و شمار جان باختگان به  74557این ستاد افزوده است، که شمار کل آلوده شدگان به ویروس کرونا در روسیه به 

 نفر رسیده است. 6250نفر و شمار کل درمان شدگان به 

( نفر بدون نشانه بالینی 2915این، نزدیک به نیمی از آنها ) منطقه روسیه شناسایی شده و عالوه بر 83بیماران تازه کرونایی در 

هزار نفر  39.5نفر است. اما به طور کلی، در پایتخت، شمار بیماران کرونایی از  2612هستند. بیشتر موارد جدید در مسکو 

 در سن پترزبورگ ثبت شده است. -مورد  215مورد جدید دیگر در حومه مسکو،  605فراتر رفته است. 

نفر در اثر این بیماری  60آلوده به ویروس کرونا شناسایی شده بود و همچنین  5849یادآوری می کنیم، که روز گذشته در روسیه 

 جان باخته بودند.

در بیشتر منطقه های روسیه رژیم جداسازی عمومی وجود دارد و مسئوالن از مردم می خواهند که بدون حالت های اضطراری 

 ند و قوانین بهداشت را رعایت و حداقل یک متر از سایر افراد در خیابان دور بمانند.از خانه بیرون نشو

********** 
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 سیاست های ترامپ مسبب شروع روند جدایی طلبی برخی ایالت ها از آمریکا

 گزارش و تحلیل

 دریافت لینک کوتاه16:00 25.04.2020

 عماد آبشناستهیه شده توسط 

  :موضوع

 )1182 (ویروس کرونا در جهان 

ارایه خدمات فدرال یکسان به کل ایالت ها برخی جنبش ها در  با اوج گرفتن ویروس کرونا و ناتوانی دولت مرکزی آمریکا در

 .ایالت های مختلف افزایش یافته است

طی یک ماه اخیر و با اوج گرفتن ویروس کرونا و ناتوانی دولت مرکزی در ارایه خدمات فدرال یکسان به کل ایالت  -اسپوتنیک 

تگزاس و جیورجیا و هاوایی و آالسکا و کارولینای جنوبی و ورمونت ها برخی جنبش ها در ایالت های مختلف مانند کالیفرنیا و 

 ... افزایش یافته است.

 ایالت هایی مانند تگزاس و یا کالیفرنیا به دلیل ثروتمند بودن نه فقط می توانند روی پای خود بایستند بلکه می توانند به عنوان رقبای

 ان تامین هزینه های خود را ندارند به حساب آیند.بالقوه برای برخی ایالت های دیگر در آمریکا که تو

ماجرا چیزی شبیه زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق شده، برخی ایالت ها توان اقتصادی زیادی نداشتند و برخی ایالت 

ناتوان بر عهده ایالت  های دیگر امکانات اقتصادی بالقوه بسیار زیادی داشتند و هزینه نگهداری وحدت کشور و اتحاد با ایالت های

 های توانمند بود.

امروزه در ایاالت متحده برخی ایالت ها مانند کالیفرنیا و یا تکزاس به نسبت چندین برابر بیش از ایالت های دیگر مالیات می 

 پردازند اما مشاهده می کنیم رییس جمهوری این کشور بر خالف منافع آنها تصمیم می گیرد.

مهاجر پذیر هستند و به کارگران ارزان مکزیکی نیاز دارند در حالی که رئیس جمهوری این کشور شدیدا نژاد هر دو این ایالت ها 

 پرست و ضد مهاجر است.

از سوی دیگر مشاهده می کنیم مثال چون در انتخابات مردم کالیفرنیا به آقای ترامپ رای ندادند وی در تصمیم گیری هایش رفتاری 

شان می دهد و به نحوی رفتار می کند که انگار با کشور دشمن خود رفتار می کند و حاضر نیست بپذیرد خصمانه با این ایالت ن

 که وی باید پس از پایان انتخابات به سمت و سوی هدایت یک کشور واحد پیش برود.

در آمد شان از تولید نفت  تصمیمات اخیر نفتی آقای ترامپ مزید بر علت شده چرا که برخی ایالت ها مانند تکزاس که منبع اصلی

 است با مشکالت عدیده و ورشکستگی شدید مواجه هستند.

حتی در مورد تصمیمات سیاسی داخلی چون برخی فرمانداران این ایالت ها با شخص ترامپ مخالف هستند مشاهده می کنیم که 

ر فرماندارانی قرار دهد که با دولت مرکزی دولت مرکزی در زمان بحران کرونا ترجیح می دهد امکانات دولت فدرال را در اختیا

همسو هستند و ایالت هایی را که با دولت مرکزی همسو نیستند، علیرغم اینکه مانند کالیفرنیا جزو باالترین مالیات دهندگان هستند، 

 اما در تحریم کمک های دولت فدرال قرار دهد.

نظر می آید که امکانات پزشکی و درمانی از برخی ایالت ها  بسیار برای مردم آمریکا مخصوصا ایالت های مختلف عجیب به

 سلب شود و به برخی ایالت ها که به ترامپ رای داده اند و یا طرفدار ترامپ هستند عطا گردد.

 حتی در زمینه سیاست های خارجی هم این ایالت ها با دولت مرکزی زاویه دارند.

ه سمت و سوی رویارویی با دیگر کشورها از جمله ایران پیش می رود عموما در حالی که دولت مرکزی با هدایت آقای ترامپ ب

 اهالی ایالت کالیفرنیا مخالف این سیاست ها هستند و طرفدار ایجاد روابط دوستی و صمیمی با ایران می باشند.

در حالی که بسیاری از همچنین مثال دولت مرکزی با هدایت آقای ترامپ از کشورهایی مانند عربستان سعودی حمایت می کند 

ایالت های آمریکا مخالف حمایت آمریکا از عربستان سعودی می باشند و چه بسا حتی برخی از آنها مانند تگزاس عربستان را 

 رقیب اقتصادی خود در جهان می دانند.

ا چین و یا روسیه متقاضی مضاف بر این باید توجه داشت که برخی ایالت های آمریکا به دلیل روابط اقتصادی بسیار خوب خود ب

 روابط سیاسی و اقتصادی بهتر با این کشورها می باشند در حالی که دولت مرکزی بر عکس عمل می کند.

https://ir.sputniknews.com/opinion/
https://ir.sputniknews.com/authors/emad_abshenas/
https://ir.sputniknews.com/authors/emad_abshenas/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/
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به نظر می آید با ادامه این شرایط هیچ بعید نیست به زودی شاهد پا گیری جنبش های جدایی طلبی بیشتر در ایاالت متحده باشیم و 

پ این کشور را اداره می کند شاید به زودی شاهد فروپاشی این کشور و تجزیه شدن اش به کشورهای با رویکردی که آقای ترام

کوچکتر باشیم، مخصوصا که در صورتی که مردم ایالت های مختلف بخواهند دست به انقالب بزنند همه مسلح می باشند و رد 

 به جنگ داخلی در این کشور گردد.تقاضاهای جدایی طلبی آنها توسط دادگاه عالی می تواند حتی منجر 

بی دلیل نیست که با شروع جریان کرونا میلیون ها آمریکایی در مقابل فروشگاه های اسلحه صف کشیدند و به جای خرید آذوقه و 

 دارو و خوراکی اسلحه و مهمات خریدند.

********** 

 

. آینده کرونا از طریق امواج موبایل پخش خواهد شد که فردی ادعا می کرد که در شش ماه ش کرونا از طریق امواج موبایلپخ

 در این جا من چند عکس را در آین رابطه گرد آورده ام:

 

 

************ 

 

 توان زنجیره شیوع را ردیابی کرد؟کرونا؛ آیا با اپلیکیشن واقعا می

 لئو کلیون سردبیر فناوری

 24  1399اردیبهشت  05 - 2020آوریل 
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تواند به آنچه های ردیاب تماس کدام است و آیا این فناوری میکرد در طراحی اپلیکیشناختالف نظرها بر سر اینکه بهترین روی

 دهد عمل کند باال گرفته است.وعده می

این نوع نرم افزارهای تلفن هوشمند اکنون در دست ساخت هستند و به کاربران درباره اشخاصی که اخیرا با آنها در تماس و آلوده 

افزارهایی دهد. موسسه "آدا الولیس" عقیده دارد شواهد کافی در دست نیست که ثابت کند چنین نرمر میاند، هشدابه ویروس بوده

 ها پشتیبانی کرد.افزارها را باید با لشکری از بازبینگویند این نرمکاربردی، دقیق و دارای قابلیت فنی هستند. دیگران می

ای را کنند تفرقه افتاده است. صدها دانشمند و محقق بیانیهی همکاری میاز آن سو بین متخصصانی که برای یک راه حل اروپای

 سابقه بر جامعه در مقیاس کالن" خواهد شد. اند که این "انحراف مسیر" در نهایت باعث "نظارت بیامضا کرده و هشدار داده

 

اند. از تلفن ادی است که با او در تماس بودههدف از ردیابی تماس، شناسایی فرد آلوده به ویروس کرونا و هشدار دادن به افر 

 اند استفاده کردتوان برای ردیابی خودکار و سریع کسانی که با فرد آلوده در تماس بودههای هوشمند می

 

 هایی وجود دارند؟چه نگرانی

 ماس نزدیک بوده ثبت کنند. کنند هر فردی را که صاحب تلفن با او از حد مشخصی بیشتر در تهای ردیابی تماس سعی میاپلیکیشن

شود. از های هشدار برای دیگران فرستاده میاگر شخصی از آلوده شدن خود به ویروس مطلع شود و آن را ثبت کند، سیلی از پیام

 افرادی که خطر بیماری برایشان زیاد است خواسته می شود که در خانه بمانند. 

شود، از جمله ذخیره اطالعات موقعیت جغرافیایی کاربران با "سامانه ه میهای متعددی استفادها از روشدر این اپلیکیشن

 (. QR( و درخواست از آنها برای اسکن رمز پاسخ سریع )GPSیاب جهانی" )موقعیت

های بزرگ آمریکایی های مدنی آمریکا" گفت: "ما با مهندسان و مدیران تعدادی از شرکتولی اوایل این ماه، "اتحادیه آزادی

اند ها را در اختیار دارند. آنها به ما گفتهها اطالعات مربوط به موقعیت جغرافیایی رفت و آمد آمریکاییایم. این شرکتبت کردهصح

 اطالعاتشان برای تشخیص تماس افراد با یکدیگر از نظر کرونا مناسب نیست. "

توان تماس نزدیک را ثبت کرد بلوتوث. در این روش می سیمهای بیاند، سیگنالبسیاری از کشورها به فناوری دیگری روی آورده

 ولی تشخیص محل تماس مقدور نیست. 
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 شوداس برای ردیابی تماس ترجیح داده میپیبلوتوث بتدریج به جی

تند و گیری فاصله نیسدهند ولی قادر به اندازهمتری تشخیص می ۳۰ها را تا حدود ها، این سیگنالگویند بعضی گوشیمنتقدان می

تواند مانع شود دو گوشی که دو متر با هم فاصله دارند همدیگر ها هم میتوان به آنها اعتماد کرد. تداخل سیگنالبه همین دلیل نمی

 را پیدا کنند.

 ها ثبت نشوند یا به اشتباه ثبت شوند:گوید ممکن است بسیاری از تماستحقیق "آدا الولیس" می

ارزیابی تمام متغیرها مانند تهویه، جهت باد یا محیط را ندارد در حالی که اینها اساس کار ردیابی  "ردیاب دیجیتال تماس توانایی

انسانی هستند. ردیاب دیجیتال در برابر کالهبرداری و سو استفاده آسیب پذیر است؛ مثال افرادی که از چند گوشی موبایل استفاده 

 های متخاصم."بل حمالت 'دسترسی مقدور نیست' از جناحدهند یا در مقاکنند، کسانی که گزارش غلط میمی

با این وجود، محققان دانشگاه آکسفورد اخیرا گفته بودند حتی اگر هشدار غلط یا موارد ثبت نشده زیاد باشند، باز هم شیوع ویروس 

 مانند. کند و مردم کمتر در قرنطینه میکاهش پیدا می

 ردیابی انسانی:

کند ولی صد در صد قابل اعتماد نیست و همه استفاده موثر سریعتر و دقیقتر از حافظه انسان عمل مییک اپلیکیشن خودکار و 

 نخواهند کرد. به همین دلیل متخصصان می گویند ردیاب دستی هنوز هم ارجحیت استفاده دارد. 

گر از من بپرسید آیا سیستم ردیاب ( سنگاپور در وبالگ خود نوشت: "اtracetogetherجیسن بی، مدیر اپلیکیشن "تریس توگتر" )

تواند جایگزین ردیاب تماس دستی شود، جواب مِن بدون تماس بلوتوث که در دنیا به کار گرفته شده یا در دست طراحی است می

 بینی حتی با در نظر گرفتن توانمندی هوش مصنوعی."صالحیت، منفی است. نه حاال نه در آینده قابل پیش

سی گفت: "آنها باید تا به حال از بیبه افراد زیادی دارد. پرفسور دوری سریدهار از دانشگاه ادینبرو به بی ردیابی انسانی نیاز

خواهند داوطلب شوند درخواست دانشجویان پزشکی و دامپزشکی یا از افرادی که شغلشان را از دست داده اند و کسانی که می

های ده بزرگی ساخت ... شروع به آموزش افراد در ردیابی تماس و اتصال به سیستمتوان پایگاه داکمک کرده باشند. با این کار می

 دولت کرد."

 

 ردیابی غیر دیجیتال نیاز به استخدام افراد زیادی دارد
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 نگرانی از حفظ حریم خصوصی

مانند ولی در نا محدود میگیری کرودهند کاربران ناشناس و گردآوری و استفاده از اطالعات به مقابله با همهها قول میدولت

 کنند.بسیاری از موارد، هیچکس توضیح نداده چطور این کار را می

گوید: "به نظر من جزییات خیلی پرفسور ونسا تیگ از دانشگاه ملبورن درباره اپلیکیشینی که در استرالیا در دست ساخت است می

نزدیک افراد از  است که به تصادف یا عمد، اطالعات تماسدانیم. یک خطر مشخص این مهمند و ما هیچ چیز از جزییات نمی

 گوشی تلفنشان استخراج شده و برای اهداف نامرتبط به بیماری استفاده شوند."

های پرفسور تیگ یکی از بیش از سیصد محققی است که هشدارنامه "انحراف مسیر" را امضا کردند. آنها همچنین از نوآوری شرکت

تر کرده ولی اطالعاتی را که آسان IOSهای عامل اندروید و اند. این نوآوری، ردیابی تماس را در سیستمکردهگوگل و اپل استقبال 

اند توانند از گوشی بیرون بکشد بشدت محدود کرده است. البته آنها هشدار دادند که این دو شرکت زیر فشار قرار گرفتهمقامات می

(" که مسئول تولید این اپلیکیشن در NHSXاکس )اساچستخراج اطالعات بیشتر را بدهند. انتا سیستم خود را بازتر کنند و امکان ا

 های اپل و گوگل است ولی هنوز توافقی نشده است. بریتانیاست در حال مذاکره با شرکت

دیگر، محققان  اکس گفت: "حفظ حریم خصوصی کاربران بسیار مهم است و به همین دلیل ما با کشورهایاساچیک سخنگوی ان

های علمی و بالینی طراحی و با حفظ حریم کنیم تا مطمئن شویم این اپلیکیشن با بهترین توصیهمختلف و صنایع همکاری می

 شود."خصوصی کاربران باعث کاهش انتقال ویروس می

 چرا طرفداران حفظ حریم خصوصی اختالف نظر دارند؟

آوری دیگر برای ایجاد مبانی فنی یک سیستم ردیاب تماس در جریان بود و های اپل و گوگل، یک نوقبل از نوآوری شرکت

کشورهای دیگر را داشته باشد. اما در  هایشان همخوانی و قابلیت اتصال به سیستمکردند تا سیستمکشورهای مختلف با هم کار می

افتاده و بسیاری به دلیل نگرانی از روزهای گذشته در "پروژه اروپایی ردیابی تماس نزدیک با حفظ حریم خصوصی" شکاف 

 مسائل متعدد در زمینه حفظ حریم خصوصی استعفا دادند. 

سی گفت: "تقریبا تمام موسسات معتبری بیدکتر مایکل ویلف از "ردیابی غیرمتمرکز تماس نزدیک با حفظ حریم خصوصی" به بی

اند. عدم مدیریت و شفافیت وجود داشت وقتی که بیش از هر هکه این پروژه را به سراسر اروپا تسری داده بودند آن را ترک کرد

 چیز نیاز بودند."

شد بهتر مدیریت کرد: "ما برای نحوه ارتباط پذیرد که پروژه را میشرکت وودافون که همچنان در این پروژه مشارکت دارد می

 های پیشنهادیش در حال گفتکو است.حلاره راهایم." این شرکت گفت با بیش از چهل کشور دربدو پروژه مورد بحث پوزش خواسته

 

شود آلوده به ویروس کند. وقتی الف متوجه میکنند، اپلیکیشن موبایل آنها یک کد را مبادله میوقتی الف و ب با هم مالقات می 

می را در موبایل دریافت دهد این موضوع با دیگران در میان گذاشته شود. ب پیاکند و اجازه میشده آن را در اپلیکیشن ثبت می

 کند که با فرد آلوده در تماس نزدیک بوده است می
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 های ناهمخوانتلفن

 ۲۵ها نخواهند بود. بر اساس گزارش "کانترپوینت ریسرچ"، در دنیا همه دارندگان تلفن هوشمند قادر به استفاده از این اپلیکیشن

درصد است ۱۲ژی برای نوآوری گوگل و اپل هستند. این آمار در بریتانیا میلیارد تلفن هوشمند فاقد بلوتوث کم انر ۳.۴درصد از 

های آندروید یا های مجازی برای اپلیکیشنولی مدل گوشی موبایل بسیاری از افراد ممکن است بسیار قدیمی باشد و به فروشگاه

IOS  .دسترسی نداشته باشد 

برای کاربران زیادی وجود دارد. ممکن است آنها سالمند باشند و نتوانند گوید: "این شکاف دیجیتال نیل شاه تحلیلگر ارتباطات می

از تلفن هوشمند استفاده کنند یا برایشان سخت باشد یا از مدل های قدیمی موبایل استفاده کنند. ممکن است این کاربران جزء افراد 

 درآمد جامعه باشند و نتوانند گوشی مدل باال بخرند."کم

م هست که آنها که بیشتر در معرض خطر کرونا هستند اگر این هشدارها را دریافت نکنند ممکن است جان خود اما این نگرانی ه

 را از دست بدهند. 

گوید: "من نگران کسانی هستم که تلفن همساز ندارند و در نقطه کور این پروژه هستند یا پردازی میکتی اونیل دانشمند علوم داده

ها ی از بیماری را ندارند چون محتاج درآمد مشاغل پرخطر خود هستند. این یعنی استفاده از این اپلیکیشنافرادی که استطاعت نگران

 گسترده نخواهند بود. اطالعات بسیار مهمی حذف خواهند شد و نتیجه احساس موفقیت کاذب خواهد بود."

ها آنها را سالح مفیدی در "زرادخانه کنترل ن اپلیکیشننقصی هستند. طرفداران ایهای بیها راه حلکند اپلیکیشنهیچ کس فکر نمی

توان موج دوم شیوع بیماری را مهار کرد و جان افراد زیادی را بینند که اگر افراد کافی از آنها استفاده کنند، میگیری" میهمه

 نجات داد.

************ 

 

 لیگران تح -بحران کروناویروس مسیر انتخابات امریکا را تغییر داده است 

  ۱۳۹۹, ۰۶ثور 

 

 

هزار واقعه افزایش یافته است، برخی از  ٥۲باوجود آنکه میزان تلفات ناشی از کروناویروس در ایاالت متحده امروز به حدود 

 .ایالت های عمدتاً جمهوریخواه، بخش های از دفاتر و کسب و کار را بازگشایی کرده اند

میلیارد دالری،  ۴۸۴اپریل( حین امضای بستۀ کمک  ۲۴ن کشور عصر دیروز )جمعه در عین حال، دونالدترمپ، رئیس جمهور ای

 .بار دیگر تاکید کرد که ادارۀ فدرال این کشور برای مهار افزایش مرگ و میر افراد، کار بسیاری انجام داده است

افزود که اکنون این امیدواری وجود  به گفتۀ رئیس جمهور ترمپ،انتظار میرفت که حداقل شمار تلفات به صد هزار نفر برسد، ولی

دارد که بسا کمتر از آن رقم باشد و این کار را نتیجۀ کارکرد و تالش کارمندان حکومت فدرال، داکتران، نرس ها و کارمندان 

 .صحی خواند

 .داده است بحران کروناویروس در ایاالت متحده، کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور را نیز تحت شعاع قرار
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به باور شماری از تحلیلگران امریکایی، به نظر میرسد که اکنون این انتخابات یک همه پرسی روی نحوۀ کارکرد رئیس جمهور 

 .باشد ۱۹ترمپ در مورد بحران اقتصاد و صحت عامه در جریان بیماری همه گیر کووید 

به خاطر شیوع ویروس کرونا، دونالدترمپ، مسیر کمپاین هزار نفر و بیکار شدن میلیون ها امریکایی،  ٥۰با مرگ بیش از 

 .انتخاباتی خود را از عصر رفاه به قیادت احیای صحت مردم کشور تغیر داده است

 .میزان محبوبیت رئیس جمهور ترمپ در این روز ها به خاطر کارکرد هایش سیر نزولی را اختیار کرده است

دید دموکرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا، باوجود کاهش سطح پوشش خبری و در عین حال، میزان محبوبیت جو بایدن، کان

 .برگزاری مبارزات اتنخاباتی اش، بلند بوده است

تحلیلگران میگویند که تجربۀ سال ها کار در دولت و مدیریت شیوع ایبوال در دورۀ زمامداری بارک اوباما، رئیس جمهور پیشین 

 .قای بایدن شده استامریکا، باعث تقویت جایگاه آ

 .اما کارشناسان چون مت گروسمن میگویند که کارزارهای انتخاباتی تا حال پایان نیافته و ممکن وضعیت تغییر کند

*********** 

 

 مرگبارتر است« تروریسم سیاه»از « تروریسم سفید»اندیشکده|کرونا نشان داد 

GMT+08:00 || 2020-04-25 

19:26:31        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

های یشتر از گروههای راست افراطی بیک رسانه آمریکایی نوشته شیوع ویروس کرونا در آمریکا نشان داده چگونه گروه

  .روندها تهدید به شمار میتروریستی مانند داعش برای آمریکایی

 

-کووید»بگزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین به نقل از خبرگزاری تسنیم ، یک رسانه آمریکایی در تحلیلی نوشته شیوع بیماری 

های تروریستی از تری نسبت به گروهه خطر بزرگگراهای افراطی چگون( نشان داده راست2019)بیماری کروناویروس « 19

  .روندجمله داعش به شمار می

این تحلیل را با اشاره به دستور گروه تروریستی داعش به اعضای خود برای خودداری از سفر به « آلترنت»تحلیلی -پایگاه خبری

های تروریستی در سراسر جهان است. زمانداعش جزو شرورترین سا»اروپا در بحبوحه شیوع داعش آغاز کرده و نوشته است: 

  «.اندهایشان وادار کردهای خشن هستند که حتی القاعده و طالبان را هم به انتقاد از روشآنها به اندازه

اما داعش آنقدر از عقل سلیم و دانش علمی برخوردار است که بداند کروناویروس تهدیدی عمده »در ادامه این مطلب آمده است: 

گرای افراطی ویروس کرونا را جدی نگرفتند و با افزایش شمار های راسترود؛ اما در آمریکا گروهعضایش به شمار میبرای ا

دهند تا داعش و سایر ها را به کشتن میگراهای افراطی بیشتر آمریکاییمرگ و میرها به طرز دردناکی آشکار شده که راست

  «.های تروریستیگروه
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های تروریستی مانند داعش یعنی سوءاستفاده های سفید در آمریکا و گروهیک نکته مشترک در میان تروریست آلترنت در ادامه به

گذاری انتحاری را تشویق های تروریستی مانند داعش و القاعده بمبگروه»های مذهبی اشاره کرده و نوشته است: آنها از ایده

رود زیرا کتاب مقدس قرآن بسیار های ضدتروریسم توهین به اسالم به شمار مینکنند که طبق گفته شمار بسیار زیادی از مسلمامی

  «.با خودکشی مخالف است. مسیحیت هم با خودکشی مخالف است

گرا و انجیلی دونالد ترامپ های "راست مسیحی" و بسیاری از حامیان راستبا وجود این، گروه»در ادامه این تحلیل آمده است: 

های منکر های سفیدپوست و گروههای راست افراطی، ناسیونالیستکنند. وقتی انجیلیبه انجام خودکشی ترغیب میطرفدارانشان را 

کنند در واقع گذاری اجتماعی عمل کرده و هوادارانشان را به برگزاری اجتماعات بزرگ ترغیب میکرونا بر خالف قوانین فاصله

  «.ر این خصوص وجود داردهای زیادی دکنند. مثالخودکشی را ترویج می

گذاری اجتماعی گرای افراطی به هواداران خود برای نفی قوانین فاصلههای راستآلترنت به چند نمونه از دستورات رهبران گروه

در فلوریدا اواسط ماه مارس خطاب « تمپا»ها در شهر رهبر یکی از این گروه« براون-هوارد»اشاره کرده است. به عنوان مثال، 

  .او دو هفته بعد دستگیر شد« ای برایتان دارم: این کلیسا هیچ وقت تعطیل نخواهد شد.العادهخبر فوق»جمعیت گفت:  به

را بر عهده دارد در اواخر ماه مارس « لوئیزیانا»، یکی دیگر از بنیادگرایانی که مسئولیت یکی از کلیساها در ایالت «تونی اسپل»

  .نفر دستگیر شد 1000باالی به دلیل ادامه برگزاری تجمعات 

آلترنت تأکید کرده افراطیونی مانند هوارد براون و تونی اسپل نماینده کلیت مسیحیت محسوب نمی شوند چرا که کلیساهای کاتولیک 

های حضوری خودشان را متوقف کرده و به جای آن مراسم آییگیری ویروس کرونا گردهمو پروتستان زیادی در واکنش به همه

را به شکل آنالین برگزار کردند، اما راست مسیحی تجسم شکل خطرناکی از مسیحیت است که با کمال تاسف باید گفت علم  خود

  .ستیز است و ایدئولوژی آن دست در دست ناسیونالیسم سفیدپوستان و جنبش کرونا ناباوران قرار دارد

اند و مثالً برای موجود درباره شیوع ویروس کرونا امتناع ورزیده هایاین گروه از بنیادگراها، مطابق این تحلیل از باور روایت

اند تا از اخبار به راه انداخته« هایتان فیلم بگیریداز بیمارستان»اینکه بگویند خطری درباره کرونا وجود ندارد هشتگی با عنوان 

  .مربوط به شیوع این بیماری اعتبارزدایی کنند

ستیزند و گرا نداشته است. آنها به طرز دردناکی علمهای راستهای ناسیونالیستقت جایی در ایدهعلم هیچ و»آلترنت نوشته است: 

  «.دهد تنفر دارندگیر جهانی قرار میبه همین دلیل است که تا این حد از هر کسی که اطالعات دقیق درباره این بیماری همه

های افراطی به قواعد علمی احترام داعش هم بیشتر از ناسیونالیست هایرسانه آمریکایی در پایان یادآوری کرده حتی تروریست

کنند این واقعیت دردناک آشکارتر گذاری اجتماعی شورش میاند. هر چه اعضای این جریان بیشتر علیه قوانین فاصلهگذاشته

  .اندیش نیستندهای سفیدپوست چیزی بیشتر از یک فرقه مرگشود که ناسیونالیستمی

********** 

 

 کارشناس سنگاپور: شواهدی دال بر ساخت کروناویرس در آزمایشگاه وجود ندارد
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لیونگ هو نام کارشناس بیماری های همه گیر سنگاپور چندی پیش در واکنش به بیانیه آمریکا مبنی بر این که منشاء کروناویروس 

رار اگر شما می خواهید کروناویرس جدید را مورد تحقیق عمیق ق»جدید، پژوهشگاه ویروس ووهان است، خاطر نشان ساخت: 

وی همچنین آن ها را به همکاری فراخواند و گفت: اکنون زمان همبستگی و همکاری « دهید، باید پژوهش خفاش را انتخاب کنید.

 ".است، باید با یک زبان واحد یعنی زبان حقیقت و دانش سخن بگوییم

********* 

 

 کرونا در جهان اسالم به روایت تصویر

 26/4/2020 –منبع: اسپوتنیک دری 

 

 خانۀ خدا پس از شیوع کرونا

 

 خانۀ خدا، پس از شیوع کرونا
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 پیش از شیوع کرونا

 

 پس از شیوع کرونا

************* 

 

SBS 6:30 Australia 

کس تعداد واقعی را  هزار نفر؛ آنانی که به طور رسمی در بیمارستها و آسایشگاه ها ثبت شده اند. 54تعداد کشتگان در امریکا 

 نمی داند.

************ 
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   مبتال شده اند ۱۹صدها کارمند صحی در پاکستان به کووید

26/4/2020 

 

 

  .مبتال شده اند ۱۹کارمند بخش صحی در این کشور به کووید ۳۴۵شمول داکتران  گوید که بهادارٔه مرکزی صحت پاکستان می

  .کارمند صحی به کروناویروس مبتال اند ۱۲ار و داکتر، سه پرست ۱۳تنها در اسالم آباد  بر اساس معلومات این اداره،

کارمند صحی به این بیماری مصاب  ۲۲پرستار و  ۱۶داکتر،  ۵۵در ایالت پنجاب که محراق کرونایروس در پاکستان است، تا حال 

  .شده اند

  .زدند اپریل )ششم ثور( از نبود وسایل طبی دست به اعتصاب غذایی ۲۵کارمندان بخش صحت این ایالت دیروز 

کارمند صحی به  ۲۷پرستار و  ۱۷داکتر،  ۲۸کارمند صحی و در ایالت سند  ۳۱داکتر، شش پرستار و  ۳۴در ایالت پختونخوا، 

  .این ویروس مبتال شده اند

کارمند صحی به کروناویروس مبتال شده  ۲۰داکتر، سه پرستار و  ۳۲در ایالت بلوچستان نیز به دلیل نبود وسایل محافظتی صحی 

  .اند

گویند که داکتران از ماه مارچ به اینسو در پاکستان از عدم موجودیت تجهیزات محافظتی صحی در شفاخانه ها شکایت دارند و می

  .مبتال شده اند ۱۹به همین دلیل کارمندان صحی به کووید

  .جان باخته اند ۲۶۹مبتال شده که از آن میان  ۱۹نفر به کووید ۱۲۷۲۳در پاکستان تا حال 

********** 

 

  معلق کرد کستانیکرونا مسابقات فوتبال را در تاج

  13:11 - 1399اردیبهشت  7یکشنبه  

 

 ای_ آس العالم

( بهشتیارد ۲۱مه ) ۱۰کشور تا  نیاعالم کرد مسابقات فوتبال در ا کشنبهیروز  کستانیتاج ترز،یگزارش العالم به نقل از رو به

 یارانهیگشیاقدامات پ خ،یاعالم کرد قصد دارد تا آن تار کستانیس از آن اتخاذ شد که دولت تاجپ میتصم نیخواهد افتاد. ا قیبه تعو

 را در دستور کار خود قرار دهد.

از روز دوشنبه )فردا( به اجرا گذاشته خواهد شد و مسابقات امروز همچنان  میتصم نیا کستان،یفوتبال تاج ونیبر اعالم فدراس بنا

 .شودیم بدون تماشاگر برگزار
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 داشت. انیها جراست که مسابقات فوتبال در آن ییاز معدود کشورها یکی کستانیتاج

 

 کرونا را گزارش نکرده است. روسیاز ابتال به و یمورد چیتا کنون ه --مرز است هم نیکه با چ -- کستانیتاج

 خبر داده بود. یاز محصوالت کشاورز یبرخ واردات تیهفته و ممنوع ۲مدارس به مدت  یلیروز شنبه از تعط کستانیتاج دولت

********** 

 

 ومیر ناشی از آن در افغانستان ُکند است؟و مرگ ۱۹-چرا روند ابتال به کووید

 وحید پیمان

 ۱۳۹۹, ۶ثور 

 

نفر بر هزار  ۸۰۰ی زیادی دارد. ویروسی که به دو میلیون و های ناشناختهخواهیم درباره ویروسی صحبت کنیم که هنوز جنبهمی

هزار نفر را گرفته است. اما این  ۲۰۰کشور و منطقه جهان سرایت کرده و جان نزدیک به  ۲۱۰اساس آمار رسمی تا اکنون در 

تن را مبتال  ۳۳۰یک هزار و  ویروس در افغانستان تا این لحظه بر اساس آمار رسمی و با گذشت دو ماه از ثبت نخستین واقعات،

درصد  ۷۴.۵دهد که تا کنون گرفته است. گزارش رسمی وزارت صحت عامه افغانستان نشان میتن را نیز  ۴۳کرده و جان 

 درصد مبتالیان به این ویروس زنان هستند. ۲۵.۵مبتالیان به ویروس کرونا مردان و 
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 ثور ۵در افغانستان و جهان تا روز جمعه  ۱۹-آمار مبتالیان به بیماری کووید

در افغانستان ُکند است؟ یا نه مشکالت تجهیزاتی و باورهای  ۱۹-دانیم که آیا روند ابتال به بیماری کوویدخواهیم بدر این مقاله ما می

خواهیم بدانیم که اگر افغانستان در روند تشخیص با مشکالتی آفرین شده است؟ در این مقاله همچنان میاجتماعی مردم، مشکل

خواهیم بدانیم که چنان میدر تناسب با کشورهای دیگر بسیار پایین است. هم ومیر در این کشوررو است، پس چرا آمار مرگروبه

شود؟ آیا به سمت کاهش موارد در حرکتیم یا افزایش؟ بینی میوضعیت این پاندمی در روزهای پیش رو در افغانستان چگونه پیش

 ومیر چطور؟ آیا کاهش خواهد یافت یا افزایش؟مرگ

است، یک  گان این بیماری در تناسب با دیگر کشورهای درگیر پایینو درگذشته ۱۹-یان به کوویداین سوال که چرا آمار مبتال

ای را گی رویارویی با چنین بیماریهای صحت عامه در افغانستان هرگز آمادهکه زیرساختسوال جدی است. به ویژه این

ین مقاله با داکتر خواجه میر اسالم سعید مسوول کمیته نداشتند/ندارد. برای رسیدن به چند فرضیه اصلی و اساسی در نوشتن ا

ساینس و اپیدمیولوژی و تحقیقات مبارزه با کرونا در وزارت صحت عامه، داکتر وحیدهللا مایار مسوول بخش مطبوعات وزارت 

ندن و متخصص صحت عامه افغانستان، داکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات، داکتر محمد نوروز حقمل استاد کالج ل

شماره یک هرات و  ۱۹-های انتانی و مسوول شفاخانه کوویدداکتر میر ابراهیم بسیم متخصص بیماریسیستم صحی در بریتانیا، 

 داکتر عبدالقدیر تیموری مشوره و تبادل نظر شده است.

 در افغانستان ۱۹-سیر کووید

به کرونا مشهور است، پس از درگیر ساختن چین و برخی از  ، ناشی از کروناویروس جدید که در میان مردم۱۹-بیماری کووید

کشورهای دیگر، زمانی برای افغانستان به تهدیدی باالقوه بدل شد که در ایران و در پشت مرزهای افغانستان جا خوش کرد. نخستین 

م شد. با افزایش شمار مبتالیان در شهر قم آن کشور رسماً اعال ۱۳۹۸دلو سال  ۳۰مورد این بیماری در ایران به تاریخ چهارشنبه 

در ایران، موج بازگشت مهاجران افغان از آن کشور به افغانستان آغاز شد. تنها در دو هفته نخست بر اساس  ۱۹-و قربانیان کووید

یران نفر از مهاجران افغان از ا ۴۱۰هزار و  ۱۱۵گی سازمان ملل متحد در افغانستان اعالن تونی بلنزر معاون دفتر نماینده

 برگشتند.
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 .در ایران، هزاران مهاجر افغان دوباره به کشور خود برگشتند ۱۹-با افزایش آمار مبتالیان به کووید

 ۵در افغانستان، روز  ۱۹-هفته بعد از کشف نخستین مورد رسمی ابتال به کووید، کمتر از یک۱۹-نخستین مورد ابتال به کووید

نفر نیز بر  ۴۳اند و تن در افغانستان به این ویروس مبتال شده ۳۳۰هزار و جمعه، یکحوت، در شهر هرات کشف شد. تا دیروز 

 اند.اثر ابتال به این بیماری جان باخته

چه تفاوتی میان مردم افغانستان با سایر کشورهای درگیر وجود دارد؟ چه تدابیری در افغانستان گرفته شده که در ایاالت متحده، 

های پیش توانیم ادعا کنیم که همه چیز در افغانستان عالی است و در هفتهان و یا ترکیه گرفته نشده است؟ آیا میاسپانیا، ایتالیا، ایر

 تواند روی دست گرفت؟رو نیز عالی باقی خواهد ماند؟ آیا با این وصف، برداشتن و یا کاهش قرنطین را می

 

 گراف آمار روزانه ابتال به کروناویروس در افغانستان

 مل کم بودن شمار مبتالیان:عوا

 عامل قطعی: نبود تست کافی، آمار مبتالیان دقیق نیست
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در  ۱۹-ی دیگری باید به آن پاسخی پیدا کرد، این است که آیا آمار مبتالیان به کوویدنخستین سوالی که پیش از بیان هر فرضیه

انستان، مشترک است. به این معنا که همه و بدون افغانستان دقیق است؟ سوالی که پاسخ آن از سوی همه مراجع صحی در افغ

در افغانستان دقیق نیست. بحث دقیق نبودن آمار رسمی ظاهراً یک مشکل جهانی است  ۱۹-استثنا باور دارند آمار مبتالیان به کووید

هزار  ۱۰۰دود نزدیک به بیلیون جمعیت در ح ۱.۳ی مثال در هندوستان با باشد. به گونهو محدود به کشورهای جهان سوم نیز نمی

برداری صورت گیرد، آخرین برداری تا اکنون انجام شده و اگر قرار باشد از همه شهروندان این کشور با همین سرعت نمونهنمونه

« بیماران بدون عالئم»و موجودیت « های البراتواریکمبود کیت»سال در لیست انتظار بماند. دو دلیل،  ۳۷نفر مورد آزمایش باید 

 رفته نیز دشوار ساخته است.مارگیری دقیق را برای کشورهای پیشآ

 

 .در افغانستان را ُکند ساخته است ۱۹-گان به کوویدشدهکه کمبود روند تشخیص مصاب RNA ابزار استخراج

دانند که آمار همه میتوانند آمار تخمینی از شمار مبتالیان در این کشور را بیان کنند اما یک از مختصصان در افغانستان نمیهیچ

در افغانستان با وصف  ۱۹-که بدانیم روند ابتال به کوویدتر از چیزی است که کشف شده است، اما برای اینمبتالیان به مراتب بیش

اش در این کشور به مرحله بحران نرسیده، نیازی نیست که متخصص صحت باشیم. کافی است که آمار و ارقام روزه ۶۱حضور 

گی، نژاد، رفتارهای با کشورهای دیگری چون ایران و ترکیه را با هم مقایسه کنیم. این دو کشور به لحاظ سبک زنده افغانستان

چنان همه متخصصان به این باورند که حدود باالتر از هایی با افغانستان دارند. هممذهبی و برخوردهای اجتماعی شباهت-دینی 

 شوند.اند و یا اعراض خفیف و متوسط دارند که مورد توجه قرار نگرفته و تست نمیراضبدون اع ۱۹-درصد مبتالیان به کوید ۸۰

 ایران:

شده است. هر چند باور بر این است  ۱۹-ویکمین روز کشف نخستین مورد ابتال به بیماری کوویدافغانستان، امروز وارد شصت

این کشور شده بود اما بر اساس اعالم رسمی، در این کشور  که در ایران، کروناویروس چند هفته پیش از اعالم آمار رسمی وارد

 نفر نیز درگذشتند. ۹۹۳تن مبتال شدند و سه هزار و  ۵۹۸هزار و  ۶۴حمل،  ۲۰ویکم، یعنی تا روز شصت

 ترکیه:

گذشته حوت سال  ۲۰روز بعد از ثبت نخستین مورد در افغانستان و به تاریخ  ۱۵در ترکیه، نخستین مورد کشف کروناویروس، 

هزار و  ۱۰۱روز، ابتالی  ۴۴روز نرسیده اما تا دیروز جمعه و با گذشت  ۶۱کشف شد. این کشور هنوز مانند افغانستان به آمار 

نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری درگذشتند. آمار کشف شده  ۴۹۱نفر به این بیماری در آن کشور تثبیت شده و دو هزار و  ۷۹۰

 ومیر اعالم شده در افغانستان نیست.و کشور، هرگز قابل مقایسه با مرگومیر در این دو مرگ

ومیر رابطه مستقیم دارد. نبود تشخیص دقیق افراد آلوده به ویروس کرونا و ثبت رسمی آن، در ارزیابی میزان ابتال و مرگ

. بسیاری از این بیماران به قرنطین و کیت کافی، صدها نفر را از گرفتن تست بازداشته است RNA Extractionتجهیزاتی مانند 

ها ممکن است وگذار کردند. برخی از آنها هرگز به بیماری خود پی نبردند و در اجتماع گشتخودخوانده رفتند. شماری از آن

اما در افغانستان  شوندترکیه و امریکا روزانه صدها هزار نفر تست می اسپانیا،دوباره بهبود یافته باشند. در کشورهای مانند ایتالیا،

مورد رسیده است. به همین دلیل در برخی از روزها آمار در  ۵۰۰هزار و های انجام شده تا دیروز جمعه به هفتمجموع تست

مورد و در مواردی چون دیروز در  ۱۰هایی چون بلخ، قندهار، هرات و ننگرهار صفر است و روزی دیگر باالتر از والیت

 رد.مو ۵۰قندهار باالتر از 
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 باوری مردمعامل احتمالی دوم: بی

باوری به حکومت باوری به سیستم صحی، بیاما در افغانستان عالوه بر کمبود تجهیزات البراتواری، باورهای اجتماعی متعدد، بی

ان نیز عادت یابی به آمار نسبی را مشکل ساخته است. بخشی از مردم در افغانستمداران، مشکل دستو نگاه منفی مردم به سیاست

شان بسیار حاد نشود به شفاخانه نروند. خبر فرار بیماران از چندین شفاخانه در افغانستان نیز به لحاظ روانی اند، تا که بیماریکرده

 ای بر تصمیم مردم گذاشته است و بیماران مشکوک حاضر به مراجعه به مراکز صحی نیستند.تاثیر منفی

خش کالنی از مردم حاضر به مراجعه به مراکز پزشکی نشوند. همچنان باورهای نادرستی در شود که باین موضوعات باعث می

افغانستان و در پی شیوع کروناویروس شایع شده است. مثال در افغانستان شایع شده که بیماران مبتال به کروناویروس توسط 

اند و بخشی از مردم الهی برای مسلمانان عنوان کرده شوند. شماری از روحانیون دینی، کرونا را رحمتپزشکان از بین برده می

ای برای جذب منابع کرونا را برنامهنیز به همین دلیل حاضر به رفتن به مراکز پزشکی نیستند. در عین حال بخشی از جامعه، 

د. در برخی از شهرهای کنند و به شیوع آن در افغانستان باورمندی چندانی ندارنمالی از کشورهای دیگر توسط دولت عنوان می

شان در هر شب، چنین افغانی به اقارب ۱۰۰۰افغانستان شایع شده که اصالً چیزی به نام کرونا وجود ندارد و داکتران برای دادن 

سازند. این باورها که ساخته و پرداخته اذهان مردم است به مراجعه نکردن بیماران مشکوک به مراکز صحی شایعاتی را منتشر می

 کرده و روند رسیدن به یک آمار نسبی را نیز دشوار ساخته است. کمک

 عامل احتمالی سوم: ما زود اهتمامات گرفتیم

 

 

 .میلیون نفر در افغانستان مبتال شوند ۱۶وزیر صحت عامه افغانستان در یک نشست خبری: ممکن است 

عامه افغانستان برای مردم واضح است. در سیاست ایجاد رعب و ترس از کروناویروس در افغانستان توسط وزارت صحت 

در افغانستان، وزیر صحت کشور در یک نشست خبری گفت که بر اساس محاسبات تخمینی  ۱۹-نخستین روزهای شیوع کویید

درصد مردم جهان مبتال به ویروس کرونا خواهند شد که این میزان در افغانستان بیش  ۸۰سازمان جهانی صحت، بیش از

گیری ر می شود. سیاست ایجاد رعب در بسیاری از کشورها تطبیق شده است. هدف این بوده که مردم فاصلهمیلیون نف۱۶از

ها نکات آموزشی را به وفور به مردم بیان کردند. در سطح روستاها نیز موارد اجتماعی، قیود و قرنطین را رعایت کنند. رسانه

کنند. برخی نیز گیری اجتماعی را رعایت میدهند و فاصلههم دست نمی وبیش شروع شد. در شهرها برخی از مردم باآموزشی کم

در  WHOاند. حتا پیش از کشف نخستین مورد در افغانستان، ها خودشان را محبوس ساختهو در خانه قرنطین را جدی گرفته

به این هشدارها توجه کردند، هر چند دهی را آغاز کرد. بخشی از مردم افغانستان ها آموزشی آموزش در برخی از ولسوالیزمینه

 تر متمرکز بر شهرها و به ویژه شهرهای کالن بوده است.بیش این توجه،

ها و اماکن تجارتی ها، بازارهای شلوغ، رستورانتها، حمامها، مکاتب، ورزشگاهچنان در افغانستان اماکن شلوغی چون، دانشگاههم

آرام در سطح همه شهرهای افغانستان انکشاف یافت. اما با گذشت چند هفته و د و آرامبسته شد. قیود روزگردی از هرات شروع ش

با نبود آمار و ارقام دقیق از شمار مبتالیان و کاهش توانایی اقتصادی مردم از قیود به صورت خودانگیخته و با وصف مخالفت 

 است که سرعت شیوع را در افغانستان ُکند بسازد. نهادهای دولتی کاسته شد. بر اساس این فرضیه، این موارد نیز توانسته
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 بازاری در کندهار در روزهای وضع قیود روزگردی در پی شیوع کروناویروس

گیری در در بسیاری از کشورهای دیگر مانند ایران، زمانی مردم از شیوع کرونا باخبر و مجبور به گرفتن تدابیر شدند که همه 

بود. اما در افغانستان پیش از ورود بیماری، رعب و ترس ایجاد شد و بسیاری از اماکن عمومی بسته این کشورها پیشتر آغاز شده 

 شد.

 گیعامل احتمالی چهارم: تفاوت سبک زنده

ها در دیگر کشورها، که ها و بسحد و حصر بازارها و فروشگاهنشینی، استفاده از مترو، سینما، شلوغی بیعواملی چون آپارتمان

توانند در کند بودن انتشار کروناویروس اثرگذار باشند. مردم در افغانستان ای میتر وجود دارند، به طور باالقوهنستان کمدر افغا

ها عامالن مکاتب، و دانشگاه ها،گی دارند. اما عروسیکنند و جمعیت کالنی نیز در روستاها زندهگی میتر زندههای کالندر خانه

های شان در افغانستان تعطیل شدند. در دیگر کشورها، بازارهای بورس، ورزشگاهمحسوب شوند که اکثریت توانندای میبالقوه

گی و تعامل را نسبت به افغانستان ی پر از جمعیت و موارد فراوان مشابهی، سبک زندهمملو از جمعیت، بازارهای سرپوشیده

ها در سبک ه یکی از عوامل شیوع کند ویروس در افغانستان، این تفاوتتوان برداشت کرد کمتفاوت ساخته است؛ به همین دلیل می

دهند. زنان در افغانستان معموالً در تواند باشد. از یک سو نیز بخش کالنی از جمعیت افغانستان را زنان تشکیل میگی میزنده

ها نشان های علمی از سایر ویروستهها حضور دارند، جنسیت یکی از پارامترهای اصلی در مورد این ویروس است. یافخانه

های انتانی شوند و یا حتا تر مصاب به بیماریشود که آنان کمدهد که ساختار بیولوژیکی و تغییرات هورمونی زنان باعث میمی

 در صورت مصاب، بدون عالیم دوره بیماری را سپری کنند.

 ومیر و خطر افزایش در روزهای آیندهبودن مرگعوامل کم
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 ومیر بر اثر ابتال به کروناویروس در افغانستانگراف مرگ

ها شمار واقعات، ممکن است ده»اند. میان این ادعا که نفر بر اثر ابتال به کروناویروس درگذشته ۴۳تا اکنون در افغانستان تنها 

، مگر عواملی که باید تحقیق شوند. ومیر فعلی در افغانستان هیچ سنخیتی وجود نداردو آمار مرگ« های رسمی باشدبرابر گزارش

 در این میان چند عامل احتمالی مطرح شده است.

 عامل احتمالی اول: جمعیت جوان افغانستان

 

  .باشددرصد می ۳ها رشد جمعیت در افغانستان حدود تفکیک سنی در افغانستان/ افغانستان کشور جوانی هست و طبق گزارش

ومیر در گی در افغانستان بسیار پایین است. میانگین مرگشوری به شدت جوان است. امید زندهشناسی کافغانستان از نظر جمعیت

سال سن دارند و به  ۶۰درصد از مردم افغانستان باالی  ۴.۳سال است. تنها  ۶۵افغانستان بر اساس آمار نهادهای تحقیقی جهانی، 

گی سال زنده ۶۵و یا  ۶۰شمار افرادی که در افغانستان باالی  ترین کشورهای دنیا است واین ترتیب افغانستان یکی از جوان

نیز رابطه مستقیم با سن افراد دارد، هر چقدر سن باالتر باشد، میزان خطر  ۱۹-کنند، کم است. میزان شدت بیماری کوویدمی

اند، وس را در چند ماه گذشته داشتهترین درگیری با کروناویرتر است. از میان کشورهایی که بیشومیر بر اثر این بیماری بیشمرگ

درصد افراد  ۲۰مند را در جهان دارد. آلمان با درصد، دومین کشوری است که بعد از جاپان آمار بلند افراد سال ۲۳ایتالیا با 

 درصد جمعیت اسپانیا ۱۹درصد جمعیت فرانسه و  ۲۰خورده، چهارمین کشور با جمعیت پیر جهان است. به همین ترتیب، سال

 اند.خوردهپیر و سال

 

ترشان جوان بودند. کسانی که از ایران وارد افغانستان شدند، تقریباً جمعیت کارگری که از ایران به افغانستان سرازیر شدند بیش

درصد سیر مریضی، بدون اعراض و عالئم در جوانان مشخص شده است.  ۸۰سال و  ۳۵الی  ۲۰همه جوانانی بودند بین سنین 

ی متخصصان، حتا شماری از جوانانی که از ایران برگشتند و ن با سیستم معافیتی فعال و بدون اعراض بودند که به گفتهاین جوانا

ها تجرید شده بودند، نیز نیاز به انتی بیوتیک نیز نداشتند. جوانان معموالً آثار و عالیم شدیدی ندارند و به همین دلیل در شفاخانه

توانند بیان کنند این است که تا اکنون شمار چه متخصصان صحی در افغانستان قطعاً میکم بوده است. آن واقعات شدید در افغانستان

ی قابل نگرانی واقعات شدید در این کشور بسیار کم بوده است و این موضوع رابطه مستقیم با سن و سال افراد داشته است. اما نکته

اند، افزایش ه این سو، شمار کسانی که با سن و سال باالتر به کروناویروس مبتال شدهجا است که از یک هفته ببرای افغانستان این

ومیر را در افغانستان باال ببرد. در حال حاضر برخی تواند در روزهای آینده خطر افزایش آمار مرگیافته است. این موضوع می
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اند و در تعداد بدون عالیم، ویروس را پشت سر گذراندهمتخصصان به این باور هستند که شماری از مردم با عالیم خفیف و یک 

تر گرفتار شوند و به لحاظ های مسندر افغانستان تغییر یابد و انسان ۱۹-روزهای آینده ممکن است که گروه سنی مبتالیان به کووید

 ومیر احتماالً افغانستان روزهای دشوارتری را پیش رو خواهد داشت.مرگ

 مقاومت در مقابل کروناویروس را باال برده است BCGاکسین عامل احتمالی دوم: و

 

 .شودالمللی در افغانستان تطبیق میهای بینهاست که با حمایت سازماندهه BCG واکسن

شود. بر شهروندان آن تطبیق می BCGها به این سو، واکسین المللی از دههافغانستان از کشورهایی است که با حمایت نهادهای بین

کم کشورهایی مانند ایران، روند تطبیق اند و یا دستا مردم در بسیاری از کشورهای جهان، در مقابل بیماری سل واکسین نشدهام

تر از افغانستان آغاز کردند. به این ترتیب، بحث افزایش مقاومت وجود کسانی که قبالً در مقابل ناوقت این واکسین را چند دهه

–Bacillus Calmetteدر مقابل کروناویروس به یک بحث جهانی بدل شده است. باسیل کالِمت گوئِرین  اندبیماری سل واکسین شده

Guérin اختصار، یا بهBCGآید.شده بیماری سل گاوی به دست می.، تنها واکسین ضد بیماری سل است که از باسیل ضعیف 

پوش باسیل  هایی با کروناویروس دارد. به گونه مثال،شباهت باشدباسیل کخ یا مایکوبکتریوم تبرکلوزیس که عامل بیماری سل می

 تطبیق شده، BCGسازد که در کشورهایی که واکسین کخ و کرونا هر دو لیپوپروتئین است. همین بحث، این فرضیه را تقویت می

 تر است.مقاومت مردم در مقابل کروناویروس بیش

اند از را زده BCGنیز مشخص شده است. طبق تحقیقات، کودکانی که واکسین روی سایر امراض نیز در گذشته  BCGتاثیرگذاری 

ها مانند سرطان مثانه نیز استفاده برند. از این واکسین برای معالجه برخی از انواع سرطانتری رنج میهای تنفسی کمبیماری

یک نیز محافظت کند. فرضیه حال حاضر برخی از های خودایمنی مانند دیابت نوع تواند از آسم و بیماریشود. این واکسین میمی

کند تواند اثر مشابهی مقابل ویروس کرونا داشته باشد، یعنی به کاهش خطر ابتال کمک میمتخصصان این است که واکسین سل می

ختالف جدی میان دهد. در اروپا نیز در این مورد، تحقیقاتی جریان دارد. این فرضیه و او یا شدت عالئم فرد مبتال را کاهش می

احتماالً تزریق اجباری »های اسپانیایی را به این نتیجه رسانده که در اسپانیا و پرتگال، شماری از رسانه ۱۹-شمار قربانیان کووید

اما با این حال «. ومیر در این دو کشور استگیر مرگواکسین سل در پرتگال و نبود چنین اجباری در اسپانیا، عامل تفاوت چشم

چنان در تایید اثر محافظتی واکسین سل، محتاط هستند. به گونه مثال، در ترکیه، کشوری که از نوزادی ان در تمامی دنیا هممحقق

ومیر در این کشور در شمار مبتالیان نسبتا باال است، هر چند میزان مرگشود، بر افراد تطبیق می BCGروند تطبیق واکسین 

 ایین است.تناسب به آمار مبتالیان بسیار پ

شماری از کشورها نیز روند تطبیق این واکسین را بر کادر درمانی و کسانی در خط نخست مبارزه با کروناویروس قرار دارند 

 اند.آغاز کرده

 هاعامل احتمالی سوم: مقاومت مردم در کشورهای جهان سوم در برابر مکروب

بهداشتی، از   های کافیها و نبود آموزشبد بهداشتی ناشی از جنگدر افغانستان، شماری از مردم به دالیل اجتماعی، وضعیت 

بدو تولد و تا مرگ با مکروب و ویروس دست به گریبان هستند. موضوع مقاومت احتمالی وجود مردم در کشورهایی که دارای 

دی از ابتال به کروناویروس هایی را خلق کرده است. زیرا این کشورها آمار چندان بلنوضعیت بهداشتی نامناسب هستند، فرضیه

آموزد که چگونه اش مواجه بوده، میگیها در طول زندهندارند. به این ترتیب باور بر این است که وجود شخصی که به مکروب

ها مقاوم شود. توانایی ساختن انتی بادی، مقاومت بدن انسان را در مقابل تمامی به سرعت آنتی بادی بسازد و در مقابل ویروس

شوند اما عالیم مبتال می ۱۹-تواند منجر به ازدیاد آمار کسانی شود که به کوویدبَرد. این دلیل میراض انتانی و ویروسی باال میام

 تواند مانند یک چتر در مقابل سایر امراض عمل کند.دهند. در حقیقت، این موضوع میبروز نمی
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 .گردددرست رعایت نمی در افغانستان بهداشت عمومی و بهداشت فردی به گونه

  

 هاداشتن درگذشتعامل احتمالی چهارم: وفیات مشکوک و مخفی نگه

گان بر اثر ابتال به این تن بر اثر ابتال به کرونا ویروس در افغانستان تثبیت شده اما ممکن است شمار درگذشنه ۴۳تا اکنون مرگ 

ومیر افراد نیز از آنان تست گرفته روزها حتا پس مرگز کشورها، اینبیماری در افغانستان بیشتر از این بوده باشد. در برخی ا

هم در صورتی که فرد فوت شده، دارای عالئم شود در حالی که در افغانستان در صورت درگذشت یک فرد، تنها در کابل و آنمی

ی از شهروندان در افغانستان بر اثر شود. به این ترتیب، احتمال این که شمارواضح و جدی بوده باشد، از میت، تست گرفته می

های کشور بدون که در برخی از والیتها گرفته نشده باشد، وجود دارد. چنانابتال به کرونا درگذشته باشند اما هرگز تستی از آن

ای تمامات ویژهآن که اطمینانی در مورد مثبت یا منفی بودن ابتالی میت وجود داشته باشد به دلیل خطرات، دفن برخی افراد با اه

 شود، صورت گرفته است.در نظر گرفته می ۱۹-که برای دفن مبتالیان به کووید

کنند. در شهرهایی چون کابل و ها به دید شک نگاه میهای اخیر مردم به تمام فوتیجا است که در خفتهالبته مشکل اساسی این

دهد. اما مردم گمان  نیز چنین واقعاتی رخ میافتاد. فعالً ان اتفاق میخانممورد وفات معتادین بی ۳۰تا  ۲۰هرات همیشه ماهانه بین 

های عادی دیگری که بر اثر کهولت سن یا اند. کرونا مرگ ناگهانی ندارد، حتا مرگکنند که این افراد بر اثر کرونا فوت کردهمی

 شوند نیز از دید مردم مشکوک هستند.های دیگر نیز فوت میبیماری

مرگی است که فرد، عالیم تنفسی، تب و سایر عالیم کروناویروس را داشته و پیش  ۱۹-حت؛ مرگ مشکوک به کوویداز زوایه ص

از تست فوت کرده باشد. در هرات و کابل مواردی از این دست دیده شده و با اهتمامات تدفین شده است. اما ممکن است آماری 

 کنند.ه است. به خصوص کسانی که در سنین باالتر فوت میخبر ماندموجود باشد که اداره صحت عامه از آن بی
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 .گرددمعموال و به صورت ُعرفی مراسم تدفین در افغانستان با حضور گسترده آشنایان خانواده عزادار برگزار می

زمینه وجود کنند. هر چند آماری در این چنان بخشی از جامعه، مرگ بر اثر کروناویروس را عار و ننگ اجتماعی تصور میهم

رسد که در مناطق دوردست در افغانستان، بدون در میان گذاشتن مراجع صحی بیمارانی که با عالیم ابتال به ندارد اما به نظر می

مذهبی افعانستان دوست ندارند که مراسم  –کروناویروس درگذشته باشند، بدون اهتمامات ویژه دفن شده باشند. مردم و جامعه سنتی 

 شان بدون حضور مردم، اقارب و آشنایان برگزار گردد.ز اقاربتدفین یکی ا

 بین بود؟ی افغانستان در مقابله با کروناویروس خوشتوان به آیندهآیا می

شناسی اجتماعی در جایگاه ساله و مشکالت اقتصادی، از نگاه روان ۴۰های گی، جنگهای زندهمردم افغانستان بنا بر دشواری

ند و همین قضیه سبب کاهش استرس شده است. از دید طبی در صورت کاهش استرس، سیستم ایمنی بدن بهتر بلندتری قرار دار

 کرد بهتری دارد.ها عملکند و بدن در مقابل بیماریفعالیت می

س شود، صرف یک احتمال است و به هیچ عنوان یک نظریه قطعی نیست. بر اساچه در پاسخ به این سوال نیز مطرح میاما آن

دو سال آینده پیدا نشود، احتمال دارد که  –و یا دارویی که اثرات آن را کاهش دهد طی یکی  ۱۹-این نظریه اگر واکسین کویید

درصد مردم در افغانستان را در نهایت مصاب سازد. ولی روند مصاب شدن به دالیلی که در باال ذکر شد، ممکن  ۸۰نزدیک به 

شود و در نهایت نظام صحی تر میاش این است که فشار روی سیستم صحی کمحالتی، فایده است طوالنی و کند باشد. در چنین

گی در دهند در روزهای آینده میزان آلودهگی کند. متخصصان در افغانستان احتمال میتواند به بیماران رسیدهافغانستان بهتر می

زایش مبتالیان در سطح شهرهای مختلف افغانستان، این احتمال چنان با افها و روستاهای کشور افزایش یابد. همسطح ولسوالی

 وجود دارد که روند ابتال به کروناویروس در روزهای آینده افزایش یابد.

 نکته آخر:

ی افغانستان متصور است، سایر خوردهدرصد از جمعیت پیر و سال ۴.۳با این وصف و با توجه به این که خطر ابتالی بیماری به 

ای های زمینهچنان بیمارانی که دارای بیماریخورده را باال ببرند. همالقاً و اصوالً اجازه ندارند که تهدید علیه افراد سالها اخطیف

اش را هستند نیز زیر تهدید جدی قرار دارند. عالوه بر آن، این ویروس در برخی مواقع، به افراد جوان و سالم نیز اثرات منفی

 اند.چهار داکتر جوان بر اثر ابتال به این بیماری در افغانستان جان باختهکم که دستدارد. چنان

پذیر را بیش از های آسیبسازد و طیفتر میروز تهدید را بیشگیری اجتماعی، روزبهرعایت نکردن قیود، قرنطین و فاصله

اندازند. پذیر را به خطر میهای آسیبحیات طیف گیرندنمی گرداند. کسانی که به هر دلیلی، این بیماری را جدیدیگران متضرر می

ی احتماالتی که ذکر شده، به دلیل کند بودن روند سرایت، افغانستان هنوز به متخصصان در افغانستان باور دارند که با وصف همه

ی حکومت و جامعهمرحله پیک نرسیده است و ممکن است مرحله پیک در روزها و هفته آینده دردسرهای زیادی را برای مردم، 

 صحی خلق کند.

********** 

 

  'هزار نفر را خواهد گرفت ۷۶۰مالریا امسال جان بیش از 

 صدای دری امریکا – ۱۳۹۹, ۰۶ثور 

 

 

سازمانی جهانی صحت هشدار می دهد که مبارزه با بیماری مالریا در کشورهای جنوب افریقا، که ساالنه جان صدها هزار نفر 

سال به عقب افتد، زیرا کشورها انرژی و منابع خود را بر مهار  ۲۰ه دلیل مبارزه با کروناویروسرا می گیرد، ممکن ب

 .کروناویروس متمرکز کرده اند

اپریل )ششم ثور( روز جهانی مبارزه با مالریا است و پیش بینی های جدید نشان می دهد که بنابر اخالل کمپاین  ۲۵امروز شنبه 

نفر از اثر ابتال به مالریا در کشورهای  ۷۶۹۰۰۰لیل شیوع کروناویروس، ممکن سال جاری تا حدود های مبارزه با مالریا به د

  .صحرای اعظم افریقا جان دهند

هزار نفر از اثر ابتال به مالریا جان  ۳۶۰این آمار بیش از دو برابر آمار مرگ ومیر دو سال پیش است، هنگامی که بیش از 

 .باختند
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س ساحوی سازمان جهانی صحت برای افریقا گفت: " کمپاین های مالریا و دسترسی به ادویه مالریا در متشیدیسو مویتی، ریی

خواهم که تمرکز شانرا از آنچه که تا حال بدست آورده اند، بخاطر مهار من از تمام کشور ها می… افریقا شدیداً مختل شده است

 ".یک تهدید نو از دست ندهند

 

 پشهٔ مالریا

 

در صد مرگ و میر ناشی از مالریا  ۹۴در صد واقعات مالریا در جهان و  ۹۳مار سازمان جهانی صحت، جنوب افریقا براساس آ

 .داشته است. تلف شدگان عمدتاً کودکان زیر سن پنج سال بودند ۲۰۱۸را در سال 

یشتر از تلفات ایبوال بود. نباید آن اشتباه آقای مویتی افزود: "در هنگام شیوع ایبوال در غرب افریقا، تعداد تلفات ناشی از مالریا ب

 ".دوباره تکرارکنیم ۱۹را با کووید 

 .مالریا هنوز هم یک عامل عمده مرگ ومیر در کشورهای کم درآمد است

 ۱۳۰۰تا حال در افریقا ثبت شده و  ۱۹هزار واقعه بیماری کووید ۲۷براساس آمار مرکز وقایه و کنترول امراض افریقا، بیش از 

  .پس از ابتال به آن جان باخته اندنفر 

********** 

 

 است  یالحاق کرانه باختر یفرصت برا نی: کرونا بهتریستیونیصه شکدهیاند

  15:49 - 1399اردیبهشت  8دوشنبه  
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 وعیاز فرصت ش میرژ نیدولتمردان ا دیکرد که با دیتأک یبا انتشار گزارش یستیونیصه میرژ یمل تیمطالعات امن مرکز

 را داشته باشند.  یبرداربهره نیبهتر یطرح الحاق کرانه باختر یاجرا ینا، براکرو

 

  یاشغال نیفلسط - العالم

 وعیکرد که با توجه به ش دیمنتشر و تأک ی)روز گذشته( گزارش کشنبهی یستیونیصه میرژ یمل تیمطالعات امن مرکز

 .ردیصورت گ ن،یفلسط یاشغال یاراض به یاقدامات مربوط به الحاق کرانه باختر دیکرونا، با روسیو

 یامدهایمشغول مبارزه و پ انهیشده که جهان و منطقه خاورم دیاست و در آن تأک «تیبرآورد وضع»گزارش،  نیا عنوان

 قابل تکرار است. ریدست داد که غ یفرصت جهیکرونا هستند و در نت روسیو وعیش

 یبرا یتکرار نشدن یکرونا را فرصت وعیش یستیونیصه میژکرد که ر دیگزارش، تأک نیضمن نقل ا« صفا» یخبرگزار

 .داندیم یالحاق کرانه باختر یو اقدام برا طیاز شرا یبرداربهره

با آن روبرو هستند، عالوه بر مبارزه  یدر برهه کنون یستیونیصه میکه سران رژ یگزارش آمده است، مشکالت نیا در

 از کروناست. یتیامن-یاسیس یبرداربهره یتالش برا م،یرژ نیبا کرونا و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد ا

معاصر به عنوان  خیمشتاق است که نام خود را در تار اریبس کایجمهور آمر سیرئ« دونالد ترامپ»گزارش،  نیبر ا بنا

 استیر انتخابات رایداشته است؛ ز ینقش اساس یاشغال یبه اراض یثبت کند که در الحاق کرانه باختر یاز کسان یکی

 نیترامپ در دوم یروزیپ»دارد و  یرو، ترامپ فرصت کم نیبرگزار خواهد شد. از هم گریتا چند ماه د کایجمهور آمر

 .«ردیصورت گ یاقدام مهم نیوجود دارد تا چن یقابل تکرار ریفرصت غ ل،یدل نیو به هم ستین یدور انتخابات قطع

 یباختردر الحاق کرانه  هاستیونیصه یرو شیپ یهانهیگز

شده  دیتأک ریگزارش، موارد ز نیدر ا ،یالحاق کرانه باختر یبرا یستیونیصه میرژ یرو شیپ یهانهیخصوص گز در

 است:

% از 10شهرکها که  یطرح ساختار ای یکه فقط چهار درصد از مساحت کرانه باختر نینشالحاق مناطق شهرک-1

 .دهدیم لیرا تشک یکرانه باختر

آن، در غرب  شتریبرخوردار است و ب «لیجامعه اسرائ»در  یاکه از اجماع گسترده نینشالحاق مناطق شهرک -2

 .رسدیم ی% از کرانه باختر10منطقه به حدود  نیحائل قرار دارد. مساحت ا وارید

 % از مساحت کرانه است.17الحاق دره اردن که حدود  -3

% از مساحت کرانه 60منطقه،  نیقرار دارد. مساحت ا« c»که بر حسب توافق اسلو در منطقه  یمناطق یالحاق تمام -4

 است.

 ی% شهرکها3% دره اردن، 17) ی% از مساحت کرانه باختر30مناطق که در طرح دونالد ترامپ  نیا یالحاق تمام -5

مانده  یباق یستیونیصه می. در مقابل رژدهدیم لی( را تشکنینشستیونیصه ی% مجموعه شهرکها10دور افتاده و 

خواهد داد تا آن را به نوار غزه متصل  لیتحو دگردانخو التیرا به تشک« النقب»و در منطقه  لی، جنوب الخل«c»طقهمن

 کنند.

به سه  یبه دست آمد، کرانه باختر یستیونیصه میو رژ نیفلسط نیب ۱۹۹۵و  ۱۹۹۳ یکه در سال ها یاساس توافق بر

خودگردان  التیتشک یتیو امن یتحت کنترل ادار Aمنطقه  هایبندمیتقس نیشده است. در ا میتقس Cو  A ،Bمنطقه 

کامال تحت کنترل  یو ادار یتیاز نظر امن C قهبه صورت مشترک تحت کنترل هر دو طرف و منط Bمنطقه  ن،یفلسط

 است. یستیونیصه میرژ

 نیدر ا ن،ینشستیونیصه یهابه شهرک یطرح الحاق کرانه باختر یدر صورت اجرا یاحتمال یوهایسنار درباره

 «فیضع اریبس»اقدام،  نینسبت به ا یعرب یو کشورها نیواکنش فلسط نکهیذکر شده است: نخست ا ویگزارش، دو سنار

 رخ داد. تفاقا نیبه قدس ا کایخواهد بود. همان گونه پس از انتقال سفارت آمر



624 
 

 المللنیو جامعه ب یعرب یکشورها ن،یملت و رهبران فلسط یامکان واکنش خطرناک از سو رامونیدوم اما پ ویسنار

 یتیامن یهماهنگ رد،یصورت گ ینیتوسط رزمندگان فلسط یدیشد یاتهایشده که عمل ینیبشیپ و،یسنار نیاست. در ا

وارد  یاریبس بیآس ،یستیونیصه میو اردن با رژ صربرود، به توافق صلح م نیخودگردان از ب التیبا تشک ویآوتل

 کند. میرا تحر میرژ نیا المللنیفارس، قطع شود و جامعه ب جیخل هیحاش یشورهابا ک یعلن ریشود، روابط غ

 رندیخودگردان را از سر بگ التیشده است که مذاکره با تشک هیتوص یستیونیصه میگزارش به سران رژ نیا انیپا در

 طیاز شرا یبرداربهرهشهرکها و  یجیبه الحاق تدر دیشود، و در صورت شکست، با ییو تالش کنند معامله قرن اجرا

 مسئله توجه داشته باشد. نیا یبرا یکنون

 یگانتز برا یو بن اهویپس از انتخابات مارس و توافق نتان یاشغال ینهایبه سرزم یاز کرانه باختر ییالحاق بخشها مساله

 شده است.  تریجد یائتالف نهیکاب لیتشک

 نهیکاب لیبر سر تشک رایاخ دیو سف یائتالف آب سیرئ« گانتز یبن»و  یستیونیصه میرژ ریوزنخست «اهوینتان نیامیبن»

در  یستیونیصه یهاتوافق کردند و از جمله موارد مورد توافق آنها آغاز الحاق دره اردن )غور اردن( و شهرک ریفراگ

 است. هیاز ماه ژوئ یکرانه باختر

 شبردیپ یبرا ویبه تل آو ندهیدو ماه آ یتن طکرد که واشنگ دی)روز گذشته( تاک کشنبهی یستیونیصه میرژ ریوز نخست

 چراغ سبز خواهد داد. یاشغال یاز کرانه باختر ییطرح الحاق بخشها

 فارس

*********** 

 

ً یرا تلو ایاسترال نیچ ریسف  کرد  میبه اعمال تحر دیتهد حا

  15:07 - 1399اردیبهشت  8دوشنبه  

 

 

کرونا،  روسیو وعیپکن درخصوص گزارش نحوه ش تیشفاف نهیدر زم یافکنهخاطر شبهکشور را به نیا ایدر استرال نیچ ریسف

ً یتلو  کرد.  میبه اعمال تحر دیتهد حا

 

 اروپا - العالم

 ییهامیبه تحر تواندیکرونا م روسیو وعیدرباره ش قیتحق یبرا ایدر کانبرا هشدار داد درخواست استرال نیچ ریسف «هینگیج چنگ»

 کشور منجر شود. نیا هیعل نیمردم چ یاز سو
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 قاتیکرونا و انجام تحق روسیدر مقابله با و نیسوال بردن تالش چ ریروز دوشنبه گفت ز هینگی، ج«فرانسه یخبرگزار»نوشته  به

 است.« خطرناک» یاقدام یماریب نیا وعیمستقل درباره منشاء ش

به  دیچرا با»که  ندازدیفکر ب نیرا به ا نیمردم چممکن است  ایاسترال یاز سو یااقدام خصمانه نیهشدار داد چن پلماتید نیا

 نیو محصوالت ا میبفرست یکشور نیبه چن لیتحص یفرزندان خود را برا دیدوستانه دارد. چرا با ریکه رفتار غ میسفر کن یکشور

 .«میکن یداریکشور را خر

خاطر مشکالتشان را به نیچ کنندیتالش م یبرخ»متهم کرد و گفت:  هاییکایآمر یادعاها دیرا به تقل ایدولت استرال نیهمچن او

در واشنگتن  یاست که برخ ییاز ادعاها یروکار دنباله نیخود[ منحرف کنند. ا یهایمقصر نشان دهند و توجهات را ]از کوتاه

 «.اندمطرح کرده

درقبال اطالعات  نیچ تیدارند و شفافمستقل  ینیبه بازب ازیکرونا ن روسیو رامونیاعالم کرده بود مسائل پ ترشیپ ایاسترال دولت

 سوال برده بود. ریرا ز یماریب نیا وعیمنتشر شده درباره ش

مستقل  قاتیبا تحق دیبهداشت با یعضو سازمان جهان یباره گفت، تمام کشورها نیدر ا ایاسترال رینخست وز «سونیمور اسکات»

 کنند. یکرونا همکار روسیو وعیش یدرخصوص بررس

 اند.کرده فینامناسب توص یکرونا را اقدام روسیو وعیبحران ش انهیدر م یقاتیتحق نیآلمان و فرانسه انجام چن یهالتحال دو نیا با

********** 

 

 است  یپمپئو دشمن صلح جهان /کایخارجه آمر ریوز حانهیبه اتهامات وق نیچ یواکنش روزنامه دولت

  14:49 - 1399اردیبهشت  8دوشنبه  

کرونا  وعیپمپئو را که بارها پکن را به خاطر ش کیما کا،یخارجه آمر ریخواندن اتهامات وز حانهیبا وق نیچ یروزنامه دولت کی

 خطاب کرد.  «یدشمن صلح جهان»متهم کرده است به عنوان  یدر اطالع رسان یو سهل انگار

 

 ایـ آس العالم

 نیحمله به چ یبرا یفرصت چینوشت: او از ه کایخارجه آمر ریوز ریاظهارات اخ حیبا تقب یروز دوشنبه در گزارش مزیتا گلوبال

 نکرده است. غیدر «یالملل نیکشور در جامعه ب نیمخدوش کردن چهره ا»و 

 کایرا مسئول خسارات آمر نیچ ،یالدیم یدر ماه جار وزیبا فاکس ن یکند پمپئو در مصاحبه مطبوعات یگزارش خاطر نشان م نیا

 آن را پرداخت خواهد کرد. یبها نیگفت: چ کرونا دانست و وعیش انیدر جر

درباره آن شفاف عمل نکرده  یکرونا و اطالع رسان وعیدر مقابله با ش نیچ کا،یخارجه آمر ریوز دگاهیاست از د یگزارش حاک نیا

 است. 

 ینتقاد و به نظام حکومتا نیچ ستیاست که از حزب حاکم کمون کایمقام دولت آمر نیتر هیکرد که پمپئو بلند پا دیتاک مزیتا گلوبال

 دو کشور است. انیرقابت م دیکند و بشدت در حال تشد یکشور حمله م نیا
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 استیدر انتخابات ر یروزیو پ یبا هدف منحرف کردن افکار عموم خواهیو حزب جمهور دیکاخ سف مز،یگزارش گلوبال تا بنابر

 یم نیتنش ها را تام نیهم سوخت ا کایخارجه آمر ریند و وزخود قرار داده ا دیرا هدف حمالت شد نیدر ماه نوامبر، چ یجمهور

 کند.

قدرت  نیدهد که با حمالت خود در حال دامن زدن به اختالفات ب یهشدار م کایخارجه آمر ریبه وز هینشر نیا رنا،یگزارش ا به

 است. یصلح جهان بیو تخر گریکدیو رو در رو کردن آنها با  ستمیبزرگ در قرن ب یها

 یطیشده است در شرا لیتبد یبه دشمن صلح جهان یالملل نیافزودن بر درک ب یبجا کایخارجه آمر رینوشت که وز ینیچ روزنامه

و اظهار انزجار  کایآمر یپلماسیدرحال مسموم کردن د یشیاند سهیو دس زیکرونا است پمپئو با افکار توطئه آم ریدرگ ایکه دن

 است. نیچ یاسیخود از نظام س یشخص

********** 

 

 از سوی پومپئو« ویروس سیاسی»پخش 

GMT+08:00 || 2020-04-27 

19:43:18        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

با انتقاد از مایک پومپئو وزیر خارجه آن کشور نوشت: پومپئو نه تنها هیچ نشانی  «Politico» ندی پیش سایت خبری آمریکاییچ

کند که باعث کاهش به رقبای آمریکا به ویژه چین و ایران حمله می 19از یک رهبر ندارد بلکه با سوءاستفاده از ویروس کووید 

  .مقابله با کرونا شده استقابل توجه همکاری جهانی برای 

ای وی را چندی پیش با انتشار مقاله« واشنگتن پست»چنین انتقاداتی در آمریکا بسیار زیاد دیده می شود؛ برای مثال، روزنامه 

  .بدترین وزیر خارجه آمریکا در تاریخ این کشور خواند

  :کنیم بر اقدامات اوشود بیاید مروری برای اینکه ببینیم چرا پومپئو این چنین محکوم می

پس از شیوع کروناویروس جدید، پمپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا در زمینه پیشگیری و مهار ویروس مثل یک مرد نامرئی 

انجام داده « تکلیف روزانه»هیچ کاری انجام نداد و بر عکس ، همواره در حال سیاهنمایی علیه چین بوده و آن را به عنوان یک 

را "ویروس وو هان" نامید و ادعا کرد که چین به موقع درباره شیوع ویروس  19ها به طور علنی ویروس کووید است. او بار

  .کرونا گزارش نداد و حتی خواستار دریافت خسارات از چین شد

ی کند. او به به عالوه، پمپئو همچنین گفت که آمریکا احتماال برای همیشه کمک هزینه خود به سازمان جهانی بهداشت را قطع م

طور علنی در مقابل منافع بهداشت عمومی جهانی ایستاده و چهره زشت استیالجویی خود را نشان داده که مورد محکومیت شدید 

  .کشورهای مختلف از جمله همپیمانان آمریکا قرار گرفته است

نقدر ضد عقل و ضد انسانی است که مردم پومپئو برای رسیدن به اهداف خود شایعه پراکنی را به اوج رسانده و این شایعات ای

  !گمان می کنند که آیا پمپئو دیوانه شده است؟

کارشناس برجسته بهداشت عمومی جهان با  27مساله یافتن منشا ویروس یک مساله علمی است و نه سیاسی. اواسط ماه فوریه، 

کرونای جدید را رد کردند و گفتند که چنین  ادعای غیرطبیعی بودن منشا ویروس« لنس»انتشار بیانیه ای در مجله پزشکی 

ادعاهایی به غیر از ایجاد ترس، شایعه، تبعیض و ضرر رساندن به روند پیشگیری و مهار ویروس هیچ فایده ای دیگر ندارد. 

یی علیه نماهای نژادپرستانه و سیاهدهد و هدف او سوءاستفاده از روشپومپئو با بدخواهی ویروس را به شهر ووهان ربط می

  .تالشهای چین برای پیشگیری و مهار کرونا در راستای انحراف افکار عمومی و فرافکنی است

کاری در مورد ویروس کرونای جدید بی اساس است. در پی شیوع ویروس از سوی دیگر، اتهامات پومپئو به چین برای پنهان

داشت رساند و به سرعت اطالعت مربوط به توالی ژنوم این کرونای جدید، چین فوراً شیوع آن را به اطالع سازمان جهانی به

ویروس را با کشورهای به اشتراک گذاشت و همکاری با جامعه جهانی برای پیشگیری و مهار ویروس را آغاز کرد. چین همچنین 

ما پومپئو با بارها بر اساس یک جدول زمانی مشخصاطالعات مربوط به ویروس و همکاری بین المللی را منتشر کرده است ا

  .زندو متهم کردن دیگران می« سازیشایعه»بدخواهی همه این حقایق را نادیده گرفته و دست به 
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شناسد. اما در آخر باید گفت که درخواست دریافت خسارات از چین یک ادعای غیر منطقی است. ویروس هیچ مرز و نژادی را نمی

روس آسیب دیده است و اگر کسی باید پاسخگو باشد، این شخص خود پومپئو چین نیز در کنار سایر کشورهای جهان از این وی

است. او به عنوان وزیر خارجه آمریکا، در مقابل بحران به هیچ وجه حرفه ای عمل نکرده بلکه پیوسته در حال انتشار ویروس 

شود و در برای مقابله با ویروس می سیاسی بود و با تفرقه افکنی و زیر پا گذاشتن اخالق، مانع از همکاری و همبستگی جهان

  .واقع به کمک کرونا شتافته است

اگر پومپئو همچنان با خودخواهی، منافع سیاسی و شخصی خود را باالتر از منافع عمومی قرار دهد، حتما توسط مردم آمریکا 

 .طرد خواهد شد و بدنامی ابدی را برای خود در تاریخ آمریکا باقی خواهد گذاشت

********** 

 

 سر گذارد؟تواند آمریکا را در جهان پساکرونا پشتمیتحلیلگر آمریکایی: چگونه چین 
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سر بگذارد، اگر بتواند یک تحلیلگر سیاسی آمریکایی بر این باور است که چین قادر خواهد بود در جهان پساکرونا آمریکا را پشت

  .از نظر اقتصادی به رونق و رشد دست پیدا کند

تواند در جهان احبه با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که آیا چین میبیو گراسکاپ" استاد دانشگاه ایالت کالیفرنیا در مص"

سر بگذارد، گفت: اگر چین بتواند از نظر اقتصادی به رونق دست یابد و آمریکا شرایط پساکرونا مسلط شده و آمریکا را پشت

اکنش فدرال مخالفت کرده، چنین چیزی احتماالً خصوص با توجه به آنکه ترامپ با اتخاذ و اجرای یک وتری را تجربه کند، بهسخت

  .اتفاق خواهد افتاد

  :فرماییددر ادامه متن کامل این مصاحبه را مشاهده می

 

 

های تسنیم: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفته است که به نیروی دریایی ایاالت متحده دستور داده تا قایق

های آمریکایی هستند، هدف قرار دهند و منهدم کنند، نظر شما درباره که در حال آزار و اذیت کشتی مسلح و تندروی ایرانی را

 های ترامپ چیست؟ توئیت

توان به دو روش تفسیر و تعبیر کرد، هر دو هم مطابق و هماهنگ گراسکاپ: اظهارات ترامپ درباره شلیک و منهدم کردن را می

کند که کشور دیگر متجاوز است ایران؛ اوالً، ترامپ با این فرضیه مرسوم و رایج بازی می با شیطنت مداوم دولت ترامپ علیه

ً همان کاری است که متجاوزان انجام )بنابراین ایران باید کشتی های آمریکایی را مورد آزار و اذیت قرار دهد زیرا این دقیقا

دهد. از سوی دیگر، سخنان واقعی او مبنی بر اینکه "اگر ن میعنوان یک قدرت خیرخواه، فقط واکنش نشادهند( و آمریکا بهمی

های ما را آزار دهند، ما دیگر به این روش پاسخ نخواهیم داد، ما درگیری و منازعه را تشدید خواهیم کرد و آنها را نابود آنها کشتی
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ی را پشت سیاست یکطرفه واکنش دنبال آن است تا احساسات عمومخواهیم کرد."، در هر صورت، با هر دو روش ترامپ به

  .پذیرش برای تغییر رژیم ایران جلب کند. از نظر آمریکا، این تنها راه برای تسلیم ایران است

تسنیم: این تهدید پس از آن مطرح شده است که سپاه پاسداران روز چهارشنبه با موفقیت نخستین ماهواره نظامی خود را در مدار 

خواهد این رویداد را تحت تأثیر قرار دهد و تضعیف کند؟ دیدگاه شما درباره پرتاب کنید ترامپ میقرار داده است. آیا فکر می

 ماهواره چیست؟ 

سازی فضا است. آمریکا اصطالح جنگ فضایی یا نظامیآمیز ماهواره نظامی، نخستین شلیک ایران در بهگراسکاپ: پرتاب موفقیت

های آمریکا است. بدیهی است که آمریکا د، بنابراین ایران یک تهدید برای طرح و برنامهامیدوار است که این روند را انحصاری کن

  .خواهد این پیشرفت را متوقف کند، نه از طریق مذاکره بلکه با دلیل دیگری برای تغییر رژیممی

کرونا منحرف کند، نظر شما کند تا توجهات را از عملکرد ضعیف خود در مدیریت بحران رسد ترامپ سعی مینظر میتسنیم: به

 چیست؟ 

خصوص داند و قصد دارد به جهانیان و بهگراسکاپ: ترامپ عملکرد خودش در مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا را ضعیف نمی

 های دیگرافکار عمومی آمریکا ثابت کند که دیگران مقصر این فاجعه هستند. یک بُعد از این کار نشان دادن رهبری در زمینه

تواند دیدگاه افکار عمومی را درباره اند که موفقیت در سیاست خارجی میاست. رؤسای جمهور پیشین آمریکا همواره درک کرده

ها در سال برگزاری انتخابات مطرح شده است. ویژه زمانی که اتهاماتی درباره عدم موفقیت آنها در سایر زمینهآنها تغییر دهد به

شدت نسبت به انتقاد حساس است بنابراین هرگونه انحراف درباره ویروس کرونا در تفکر د، ولی او بهبرای ترامپ هم فرقی ندار

  .ای داردوی جایگاه اساسی و ویژه

سر تواند در دوران پساکرونا بر جهان تسلط پیدا کند و آمریکا را پشتهایی وجود دارد که چین میها و نگرانیتسنیم: گزارش

 افتد؟ اتفاق می بگذارد، چگونه این

خصوص با توجه به تری را تجربه کند، بهگراسکاپ: اگر چین بتواند از نظر اقتصادی به رونق دست یابد و آمریکا شرایط سخت

مدت آنکه ترامپ با اتخاذ و اجرای یک واکنش فدرال مخالفت کرده، چنین چیزی احتماالً اتفاق خواهد افتاد، با این حال در کوتاه

تواند برای جلوگیری ین از نظر اقتصادی عملکرد خوبی داشته باشد، آمریکا هنوز از مزیت نظامی برخوردار است و میحتی اگر چ

از ظهور و قدرت گرفتن چین، از این مزیت با نتایج ویرانگر استفاده کند. در پایان این امکان وجود دارد که آینده ترکیبی از شیوع 

 .ها باشدویروس و جنگ ابرقدرت

*********** 

 

 فیلمنامه ای کوتاه از جمهوریخواهان امریکا« هر چه پرسیدند، چین را بزن!»

GMT+08:00 || 2020-04-27 

16:15:27        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

 

javascript:copy2clip();
javascript:window.print()
javascript:window.print()
javascript:mailsome1()
javascript:mailsome1()
javascript:setsize(2)
javascript:setsize(-2)


629 
 

شبکه اخبار سیاسی آمریکا به نام پلیتیکو یادداشتی از کمیته ملی مجلس « هر وقت از کروناویروس پرسیدند، به چین حمله کن!»

آمریکایی را در برابر نمایندگان حزب جمهوریخواه آمریکا به نهادهای انتخاباتی را فاش کرد که با این جمله بار دیگر یک طنز 

  .چشم جهانیان قرار می دهد

 

صفحه ای، راهنمایی کاملی برای واکنش به پرسشهای رای دهندگان درباره کرونا مطرح شده که کلیت آن را  57در این یادداشت 

انتقاد گسترده مردم  جمعبندی کرد. در واقع، انفعال دولت آمریکا در مقابله با کرونا« فرافکنی روی چین»می توان تحت عنوان 

این کشور را به دنبال آورده و در عین حال، جمهوریخواهان هم که هرگز دست از فرافکنی کوتاهیهای خود روی چین برنداشته 

بار دیگر تمسخر کاربران اینترنت را برانگیخته که اگر در مبارزه با کرونا هم به همین « فیلمنامه بسیار پیچیده»اند. طراحی همین 

زه تالش می کردید، وضعیت حاالی آمریکا به این وخیمی نمی شد. این پدیده بار دیگر این واقعیت دلسردکننده را به نمایش می اندا

  .گذارد که برای سیاستبازان آمریکا، منافع سیاسی همیشه از جان مردم ارزشمندتر بوده است

 

بکه پلیتیکو، یکی از استراتژیستهای باسابقه جمهوریخواه سه برنامه بیایید نگاهی به مضمون این فیلمنامه بیندازیم. طبق گزارش ش

ضعیف نشان دادن حزب »، دوم «پنهانکاری درباره وضعیت شیوع کروناویروس»برای حمله به چین طراحی کرده است. نخست 

جالبتر این که در همین . «تهدید به اعمال تحریم علیه چین به خاطر شیوع بیماری همه گیر»و سوم « دمکرات در مقابل چینیها

فیلمنامه به نامزد جمهوریخواهان پیشنهاد شده در صورتی که پرسیده شد آیا رهبران آمریکا باید مسؤولیت شیوع بیماری در کشور 

ریکاییها را بر عهده بگیرند یا نه، نباید مستقیما از آنها دفاع کرد، بلکه باید مستقیما چین را متهم ساخت. هراس و وجدان گناهکار آم

به این حد رسیده است، زیرا اصال نمی توانند دلیل و توضیحی برای دست روی دست گذاشتن در هفتاد روز اول مقابله با کرونا 

  .پیدا کنند
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از طریق این فیلمنامه به آسانی می توان با توطئه پردازیهای جمهوریخواهان آشنا شد. نخست فرافکنی نارضایتی جامعه آمریکا از 

کار نشستن دولت در مقابله با کرونا، دوم ضربه زدن به حزب دمکرات و درست کردن یک چهره سختگیرانه علیه چین برای بی 

  .کسب آراء انتخاباتی، و سوم ادامه مانع تراشی در روند توسعه چین

ی کاری، از نگاه جهانیان غیر اما بازیگران هر چه تالش کنند، بازی آنها بر اساس یک فیلمنامه بی اساس و پر از دروغ و سیاس

  .از یک مضحکه امریکایی در نخواهد آمد

کارهای چین در مبارزه با کروناویروس، چه با توجه به جدول کاری و چه با توجه به نتایج بازدید میدانی کارشناسان خارجی، 

ایان نمی یابد، اتهام و قصور بی کار نشستن تغییری در ارزیابی عادالنه ایجاد نخواهد کرد. هر چند سیاهنمایی آمریکا علیه چین پ

 .شان در چاره جویی برای مبارزه با کرونا هرگز از گردنشن ساقط نخواهد شد

********** 

 

 دریافت لینک کوتاه27.04.2020 14:36

  .میلیون نفر خبر داد 3گیر کرونا از مرز منابع خبری از عبور آمار جهانی مبتالیان به ویروس همه

دهد که شمار افراد مبتال به رش اسپوتنیک، آمارهای رسمی منتشرشده از سوی نهادهای دولتی کشورهای مختلف نشان میبه گزا  

 ( در جهان اکنون به بیش از سه میلیون نفر رسیده است.COVID-19ویروس کرونا )

 3ویروس کرونا در سراسر جهان از مرز  با اعالم آخرین آمار مبتالیان و جان باختگان در روسیه، چین و برزیل، آمار مبتالیان

 میلیون نفر گذشت.

هزار و  882نفررا در جهان مبتال کرده است که از این تعداد  385هزار و 3میلیون و  3بر این اساس، ویروس کرونا تاکنون 

هزار نفر از  882از  تاکنون بیش تن نیز جان باخته اند. 94هزار و  207تن بهبود یافته اند. بر اثر شیوع این ویروس  552

 .اندمبتالیان به کرونا در سراسر جهان سالمتی خود را بازیافته

******** 

 

 .ها نیویورکی را روانه بیمارستان کرد توصیه عجیب ترامپ که ده

© REUTERS / Yuri Gripas 

 خارج از خبرها

 افت لینک کوتاهدری03:40 27.04.2020

 

کننده روی آوردند و شهروندان نیویورکی به پیشنهاد دونالد ترامپ برای از بین بردن ویروس کرونا به استعمال مواد ضدعفونی

  .دچار مسمومیت شدند

کننده برای از بین بردن عفونت و پیشنهاد نوشیدن مواد ضدعفونی دونالد ترامپبه گزارش اسپوتنیک، پس از اظهار نظر عجیب 

مت این ایالت تماس گرفتند و اعالم کردند های درمان و سالتعداد بسیار زیادی از مردم نیویورک با بخش کروناناشی از ویروس 

اند. سخنگوی مرکز کنترل سموم وزارت بهداشت آمریکا در نیویورک اعالم های خود را نوشیدهکننده در خانهکه مواد ضدعفونی

های کنندهمصرف پاک کننده به بیمارستان منتقل شدند. این افراد که در اثرها نفر به خاطر مسمومیت با مواد ضدعفونیکرد: تاکنون ده

اند نیازی به بستری شدن نداشتند و هیچ موردی که منجر به مرگ شده باشد نیز کننده دچار مسمومیت شدهقوی سطوح و مواد سفید

 .مشاهده نشد

 

 ضمن اینکه این پیشنهاد توسط پزشکان رد شد، واکنش شدید جامعه پزشکی و کاربران را به دنبال داشت. کاربران با نظرات

کنند را احمق دهند. جمعی ترامپ و افرادی که از او پیروی میمتفاوت در صفحات اجتماعی مختلف به این اتفاق واکنش نشان می

https://ir.sputniknews.com/misc/
https://ir.sputniknews.com/world/202004266288561-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%AF/
https://ir.sputniknews.com/world/202004266288561-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%AF/
https://ir.sputniknews.com/politics/202004266290919-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-/
https://ir.sputniknews.com/politics/202004266290919-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-/
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اند متعحب نیستند. این کاربران معتقدند از کننده استعمال کردهونیضدعفخوانند اما از اینکه این افراد به توصیه ترامپ مواد می

 .کسانی که حامی ترامپ هستند هر کار احمقانه و دور از انتظاری ممکن است

ست که بسیاری از کنند این همان کاریکنند و عنوان میباره اظهار نظر میرخی از کاربران نیز با جمالت آمیخته با طنز در این

اند و با نوشیدن الکل قصد داشتند از خود در برابر ویروس کرونا محافظت کنند. کاربران معتقدند در همه جای یان انجام دادهایران

کنند بسیارند و متاسفانه این افراد نه تنها خودشان بلکه دیگران را نیز به زحمت دنیا افرادی که کمتر از قدرت فکرشان استفاده می

 .اندازندمی

کنند که بهتر است با رعایت مسائل بهداشتی و اجتناب از کارهای پرخطر همچون گر از کاربران به این موضوع اشاره میبرخی دی

کننده، الکل صنعتی و مصرف تریاک به جامعه پزشکی در مهار کرونا کمک کنیم نه اینکه زحمت دیگری نوشیدن مواد ضدعفونی

 .اد کنیمدر شرایط سخت مقابله با کرونا برایشان ایج

*********** 

 

 "ارزدای دونالد ترامپ: "به وقت و زحمتش نمیکننده" و قهر رسانهماجرای "تزریق مواد ضدعفونی

 15:44 - 26/04/2020روزآمد شده در  :15:44 - 26/04/2020منتشر شده در  :

 صدای فارسی فرانسه

ً هر روزه به پرسشدونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در ارتباط با مدیریت بحرا های خبرنگاران پاسخ ن کرونا تقریبا

ها را به دروغگویی کننده" بپا شد، بار دیگر رسانهگوید، بعد از جنجالی که بر سر سخنانش در مورد "تزریق مواد ضدعفونیمی

  REUTERS - JONATHAN ERNST ۲۰۲۰آوریل  ۲۵اردیبهشت/  ۶متهم کرد. شنبه 

 ار.اف.ای : متن توسط

های الد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در ارتباط با مدیریت بحران کرونا سخت در فشار است و تقریباً هر روزه به پرسشدون

کننده" به پا شد، تصمیم گرفت گوید، بعد از جنجالی که بر سر سخنانش در مورد "تزریق مواد ضدعفونیخبرنگاران پاسخ می

  .ها را به دروغگویی متهم کرد. او بار دیگر رسانهکه دیگر کنفرانس مطبوعاتی برگزار نکند

اردیبهشت، دونالد ترامپ در توئیتر نوشت: "نشست خبری )کنفرانس مطبوعاتی( در کاخ سفید به چه درد  ۶آوریل/  ۲۵روز شنبه 

و واقعیات به طور  کنند و بعد هم از انعکاس حقیقتآمیز را مطرح میهای خصومتدار فقط سؤالهای جهتخورد وقتی رسانهمی

 "زنند؟دقیق سر باز می

کند... به افزایند اما ملت آمریکا تنها خبرهای دروغ دریافت میها( فقط به میزان مخاطبان خود میترامپ افزود: "اینها )رسانه

 ."ارزدوقت و زحمتش نمی

جمهوری از سؤاالت در بارۀ نحوۀ مدیریت گویند رئیسهای آمریکایی است که میاین واکنش ترامپ تأییدکنندۀ خبرهای رسانه

یام های خبری کاخ سفید را تعطیل کند. این جلسات که در اسخت عصبانی شده و تصمیم گرفته است که نشست ۱۹اپیدمی کووید

 .شودهای تلویزیونی پخش میکشد و معموالً از طریق شبکهکرونا تقریباً روزانه شد، گاه تا دوساعت طول می

 آمیز بودنم طعنهترامپ: سخنا

هایی در ترامپ در پاسخ به پرسش :ها به دنبال نشست خبری روز پنجشنبۀ گذشته به اوج رسیدعصبانیت ترامپ و حیرت رسانه

به گفتۀ وی"مواد ضدعفونی  .کننده را به فرد بیمار تزریق کنندبارۀ مقابله با ویروس کرونا پیشنهاد کرده بود که مواد ضدعفونی

به داخل بدن تزریق کند، فقط یک دقیقه؛ آیا راهی هست که بتوانیم این ویروس را کننده ظرف یک دقیقه ویروس کرونا را نابود می

 "وشو؟کنیم یا کاری شبیه پاکسازی و شست

Publicité 

 پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید-با خبردریافت رایگان خبرنامه

 آبونه شوید 

ها، دونالد ترامپ کنفرانس خبری بعدی شمار و گاه تمسخرآمیز رسانههای بیکنشیک روز بعد از این نشست جنجالی و در پی وا

کننده را "به اطمینان داد که مطالب مربوط به تزریق مواد ضدعفونی -روز جمعه  -را به سرعت خاتمه داد. او در این نشست 

https://ir.sputniknews.com/us/202004266290407-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF/
https://ir.sputniknews.com/us/202004266290407-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B4%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF/
http://www.rfi.fr/fa/جهان/20200424-واکنش-به-سخنان-جنجال-برانگیز-دونالد-ترامپ-درباره-تزریق-موادضدعفونی-کننده-به-انسان-این-اظهارات-خطرناک-است
http://www.rfi.fr/fa/جهان/20200424-واکنش-به-سخنان-جنجال-برانگیز-دونالد-ترامپ-درباره-تزریق-موادضدعفونی-کننده-به-انسان-این-اظهارات-خطرناک-است
http://www.rfi.fr/fa/جهان/20200424-واکنش-به-سخنان-جنجال-برانگیز-دونالد-ترامپ-درباره-تزریق-موادضدعفونی-کننده-به-انسان-این-اظهارات-خطرناک-است
http://www.rfi.fr/fa/جهان/20200424-واکنش-به-سخنان-جنجال-برانگیز-دونالد-ترامپ-درباره-تزریق-موادضدعفونی-کننده-به-انسان-این-اظهارات-خطرناک-است
http://www.rfi.fr/fa/جهان/20200424-واکنش-به-سخنان-جنجال-برانگیز-دونالد-ترامپ-درباره-تزریق-موادضدعفونی-کننده-به-انسان-این-اظهارات-خطرناک-است
https://emailing.rfi.fr/fa/subscribe
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ز بیست دقیقه و بدون پاسخ گفتن به سؤاالت طعنه و طنز" به زبان آورده است. دونالد ترامپ نشست خبری روز جمعه را بعد ا

 .پایان داد

نشست خبری  ۵۰هیچ نشست خبری در کاخ سفید برگزار نشد. این در حالی است که طی دو ماه اخیر، ترامپ  –شنبه  –روز بعد 

 .کنفرانس مطبوعاتی در هفته( ۵برگزار کرده بود )یعنی بیش از 

 آسامحلول معجزه

به دونالد ترامپ  (Genesis) "دهد که هفتۀ گذشته، یک فرقۀ مسیحی موسوم به "کلیسای تکوینخبر می روزنامۀ انگلیسی گاردین

توصیه کرده است. فروش این محلول که  ۱۹آسا"ی خود را برای درمان بیماری کووید نامه نوشته و از این طریق "محلول معجزه

 .معلوم نیست که دونالد ترامپ این نامه را خوانده یا خیر  .ترکیبی از آب ژاول است، در ایالت فلوریدا ممنوع شده است

های سخن گفته بود، اما اکثر رسانه (Disinfectant) "کنندهبا اینکه دونالد ترامپ در اظهارات روز پنجشنبه از ماده "ضدعفونی

کنندۀ عادی آمریکایی، "ماده اند؛ شاید به این دلیل که در ذهن مصرفزبان و فرانسوی به آب ژاول اشاره کردهانگلیسی

 .کندکننده" بالفاصله آب ژاول را تداعی میضدعفونی

********** 

 

 19مخالفت چین با سیاسی کردن مساله جستجوی منشاء کووید 

GMT+08:00 || 2020-04-27 

19:33:04        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

اردیبهشت در پکن اعالم کرد: سیاسی کردن مساله جستجوی منشاء کووید  8آوریل  27سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه 

  .مبارزه مشترک جهان با کرونا مفید نیست با هدف اصلی تحقیقات علمی مغایر بوده و برای 19

هنوز معلوم نشده و نتیجه گیری قطعی درباره منشاء  19وی گفت: با انجام تحقیقات اولیه بین المللی، مسیر نخستین سرایت کووید 

  .ویروس با مبانی علمی و روحیه پژوهش همخوانی ندارد

کنند که با محیط کل مبارزه مشترک جامعه جهانی ایی تحقیقات جوسازی میوی افزود که در شرایط کنونی، برخی افراد درباره برپ

  .با کرونا سازگار نبوده و قصد سیاسی کردن مساله را دارند

سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد: در شرایط شیوع کنونی کرونا در سراسر جهان، کشورها باید به پیشگیری و مهار 

کرده و سیاسی کردن مساله جستجوی منشاء ویروس مانع همکاری بین المللی و اعتماد متقابل ویروس و درمان مبتالیان تمرکز 

 .بین کشورها خواهد شد

********** 

 

  شودیدر قبال کرونا انجام م نیدرباره عملکرد چ یجد قاتیترامپ: تحق

  03:59 - 1399اردیبهشت  9سه شنبه  
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به خاطر  دیبا نیگفت: چ کرد،یم فیتوص زیآمتیت خود را در مقابله کرونا موفقاقدامات دول کهیدر حال کایآمر یجمهور سیرئ

 . میهست نهیزم نیدر ا یجد قاتیکرونا پاسخگو نگه داشته شود و ما در حال انجام تحق وعیش

 کایآمر-العالم

 یبرا یرتخصصیظهارات غروزانه خود که پس از ا یخبر نشست یروز وقفه در برگزار ۲ترامپ عصر دوشنبه و پس از  دونالد

 مطلب را مطرح کرد. نیدر درون بدن رخ داد، ا روسیبردن و نیاز ب یاستفاده از نور و گرما برا ایکردن داخل بدن  یضدعفون

. میرا پاسخگو نگهدار نیوجود دارند تا چ یادیز یهاداشت، افزود: راه دیرا پاسخگو نگه خواه نیچگونه چ نکهیدر پاسخ به ا یو

 میچرا که معتقد میستیخوشحال ن نهای. ما نسبت به همه امیستیخوشحال ن نی. ما نسبت به چمیهست یجد قیتحق کیال انجام ما در ح

 .ابدیمناطق جهان گسترش ن گریآن را متوقف کنند تا به د عیسر اریبس روس،یو نیمنبع ا نتوانستند به عنوا یآنها م

داد اما ما  میپاسخگو باشند. ما در زمان مناسب به شما اطالع خواه دیکه آنها با میکنیادامه داد: ما فکر م کایآمر یجمهور سیرئ

 .میهست یجد اریبس قاتیدر حال انجام تحق

 میدهیکشور انجام م یجیو بازگرداندن تدر مارانیبهبود ب یبرا میکه بتوان یهم گفت: هرکار کایاقتصاد آمر ییدرباره بازگشا ترامپ

 به کار خود برخواهند گشت. یبه سر کار برگردند و به زود خواهندیرشان بازگردند. آنها متا مردم دوباره به کا

 یما برا یتهاجم یمهم است. واضح است که استراتژ اریاز سالمت ملت ما بس نانیاطم یسالمت اقتصاد ما برا نیافزود: تضم یو

که مبتال هستند، ما اقدامات  یکسان یشده است. برا یارشمیب یهاداشته است و موجب نجات جان ییکارا ،یریگهمه نیکاهش ا

 .میجهان انجام داده ا رینسبت به سا بتسطح مراق نیدر باالتر یا سابقهیب

شده در  شیدو برابر تعداد آزما بایکرونا تقر شیآزما ونیلیم ۵.۴از  شیمتحده ب االتیادامه داد: اکنون ا کایآمر یجمهور سیرئ

 اده است.انجام د گرید یکشورها

گفت: من هرگز  د،یهست یجمهور استیانتخابات ر قیگفته است، به دنبال تعو دنیجو با نکهیبر ا یمبن یدر پاسخ به سوال ترامپ

 است. یآبان(. عدد خوب ۱۳کار را انجام دهم؟ سوم نوامبر) نی. چرا اابدی رییانتخابات تغ خیام تا تارفکرش را هم نکرده یحت

 نیکه ا یاز کسان یایتعداد ز یاو بلکه از سو یپروپاگاندا است. نه از سو کیتنها  نیتظر انتخابات هستم. اافزود: نه، من من یو

 نی. او اشودیآلود" ساخته م"جو خواب دن،یطرفداران جو با یاز سو هاهیانیب نیکه ا نمیبی. همواره مسندینویاندک را م یهاهیانیب

مساله فکر  نیبداند که من هرگز به ا دیاو گفته است. بگذار ندیگویم دهندیکار را انجام م نیکه ا یناما کسا کندینم هیهرا ت هاهیانیب

 ام.نکرده

را منتشر کرده  یگزارش یبه صورت دو حزب کایآمر یاطالعات سنا تهیکم»سوال که  نیدر پاسخ به ا کایآمر یجمهور سیرئ

گزارش  نیهم گفت:من ا «د؟یموافق یجمع بند نیبا ا ایدخالت کرده است. آ ۲۰۱۶در انتخابات  هیروس کندیم یریگجهیاست که نت

 .امدهیرا ند

 نینخست ینیبشیاما اگر به پ میاز مردم را از دست داد یادیهم گفت: ما تعداد ز ۱۹-دیاز کوو یباختگان ناشدرباره تعداد جان ترامپ

کمتر از رقم  اریبس یبه روشن نی. امیهزار نفر برس ۷۰تا  ۶۰ نیب یرقم به دینفر بود. ما شا ونیلیم ۲.۲معادل  یرقم د،ینگاه کن

 است. هیاول

بود که از  یورود کسان تیممنوع ایبستن مرزها  میتصم نی. بزرگترمیااتخاذ کرده یواقعا خوب ماتیتصم کنمیافزود: فکر م یو

 و آنها به کشور آمدند. دیرتان بازنگردگفت که به کشو هاییکایبه آمر شدی. هرچند نمآمدندیم کایبه آمر نیچ

 ییشناسا کایدر آمر ۱۹-دیکوو انیهزار و هشت نفر از مبتال ۹۸۰ساعت تعداد  نیمنتشر شده، تا ا یهاگزارش نیاساس آخر بر

 اند.جان باخته یماریب نینفر هم در اثر ا ۶۳۷هزار و  ۵۵اند و تعداد شده

به نامه ماه مارستان پاسخ داده است، هم  یجونگ اون رهبر کره شمال میک ایکه آ سوال نیدر پاسخ به ا کایآمر یجمهور سیرئ

جونگ اون  میبا ک یخوب یلیاو دارم. من رابطه خ یبرا یسالمت ی. من فقط آرزومیبگو یزیچ قایدق بارهنیدر ا توانمیگفت: نم

 ام.داشته

 شدم،ینم یجمهور سی. اگر من رئدیبودیدر جنگ م یشمال شما اکنون با کره بودم،ینم یجمهور سیافزود: اگر من رئ ترامپ

 که حال او خوب باشد. دوارمیبود که او انتظارش را داشت. ام یزیچ نیا

 رنایا

************ 
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 کن' کردیمنیوزیلند: فعال شیوع کرونا را 'ریشه

 28/4/2020 

 

گیری کرونا در این کشور به سوی یک فاجعه د، همهشگیرانه در این کشور اعمال نمیخانم آردرن گفته اگر قرنطینه سخت 

 رفت می

گوید انتقال فرد به فرد و گسترش اجتماعی ویروس جدید کرونا در کشورش در حال وزیر نیوزیلند میجسیندا آردرن، نخست

های ناشی و محدودیتترین کشورها در مقابله با کرونا بوده و اکنون در حال لغحاضر متوقف شده است. نیوزیلند یکی از موفق

 .از این همه گیری است

نفر اعالم کرده و حتی روز یکشنبه گذشته تنها یک مورد جدید  ۱۰نیوزیلند که برای چند روز است تعداد تازه مبتالیان را زیر 

 .کرده است« در حال حاضر ریشه کن»ابتال به این ویروس را گزارش کرده، به گفته خانم آردرن کرونا را 

گیرنده شود چرا که ممکن اند که چنین موفقیتی نباید موجب اهمال و نادیده گرفتن مالحظات پیشها هشدار دادهاین، مقام با وجود

 .است هنوز موارد جدید ابتال شناسایی و یا از طریق مسافرت روی دهد

 

اند، این ن جهان در مقابله با کرونا خواندهترین رهبرااین سخنان را خانم آردرن که طی دو هفته گذشته بسیاری او را یکی از موفق

ها را به اجرا گذاشته بود ترین قرنطینهگیرانهها ایراد کرد. نیوزیلند یکی از سختاظهارات را تنها ساعاتی پیش از لغو محدودیت

 .رودرسد اکنون به استقبال نتایج مثبت آن میو به نظر می

 

  .وکارهای غیرضروری و خدمات آموزشی و بهداشتی بازگشایی خواهند شد آوریل، برخی از کسب ۲۸شنبه، از روز سه

 .با وجود این، هنوز از بخش بزرگی از مردم این کشور خواسته شده که در خانه بمانند و تعامالت اجتماعی خود را از سر نگیرند

ه بازگشایی می دهیم اما زندگی اجتماعی ما اکنون به فعالیت های اقتصادی اجاز»آوریل، گفت:  ۲۷جسیندا آردرن روز دوشنبه، 

 «.ما همچنان محدود خواهد ماند

و مشکوک به این بیماری که ناشی از ابتال به  ۱۹مرگ ناشی از کووید ۱۵۰۰گیری کرونا کمتر از نیوزیلند از زمان آغاز همه

 .ویروس جدید کرونا است گزارش کرده است
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 ها را به اجرا گذاشته بودترین قرنطینهنیوزیلند یکی از سختگیرانه

 دولت استرالیا اپلیکیشن ردیابی کرونا را راه انداخت

های هوشمند برای کنترل های دنیای اینترنت و تلفنها استفاده از فناوریهمزمان در همسایه بزرگ نیوزیلند یعنی استرالیا، مقام

 .اندکرونا را آغاز کرده

لفن هوشمند دارند خواسته اپلیکیشن ردیابی و کنترل شیوع کرونا را نصب کنند. دولت قول ها شهروند که تدولت استرالیا از میلیون

  .داده است که در استفاده از این اپلیکیشن حریم خصوصی شهروندان رعایت شود

 .اندنصب کرده های عرضه این اپلیکیشن بیش از یک میلیون استرالیایی آن را در تلفن خودگوید در نخستین ساعتدولت استرالیا می

شوند، یک سیگنال بلوتوث بینشان رد وقتی دو نفر به اندازه یک متر و نیم به هم نزدیک می (COVIDSafe) اپلیکیشن کوویدسیف

 ."کند به نشانه "دست دادن دیجیتالو بدل می

 .کندن با پیامی او را مطلع میدقیقه در تماس نزدیک با فردی بوده که آزمایش کرونایش مثبت شده، اپلیکیش ۱۵اگر کسی بیش از 

 

 

 اپلیکیشن مشابهی پیش ار این در سنگاپور تولید و به کار گرفته شده بود

کریگ هانت، وزیر بهداشت و سالمت استرالیا در توئیتر از مردم خواست با نصب و استفاده از این اپلیکیشن، "جان خود، خانواده 

 ".ان را حفظ کنندو دیگران و از همه باالتر پرستاران و پزشک

های اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا نیز گفت اگر تعداد کسانی که از این اپلیکیشن استفاده کنند، به حد کافی برسد، محدودیت

برداری از این اپلیکیشن باید حداقل چهل درصد مردم آن را نصب شوند. به گفته دولت استرالیا برای حداکثر بهرهاجتماعی کمتر می

 .و استفاده کنند
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از نقض حریم خصوصی و اینکه چه کسانی به اطالعات ذخیره شده دسترسی خواهند داشت، دولت استرالیا  در واکنش به نگرانی

 .اطمینان داده که فقط مقامات بهداشت و درمان حق استفاده و دسترسی به آنها را دارند

*********** 

 

 پول به سازمان جهانی صحت  فشار کانگرس بر حکومت ترمپ به خاطر قطع

  ۱۳۹۹, ۰۸ثور 

 

 

یک کمیتۀ مجلس نمایندگان کانگرس ایاالت متحدۀ امریکا از وزارت خارجۀ آن کشور خواسته است تا در مورد تصمیم رییس 

 .جمهور دونالد ترمپ، مبنی بر قطع کمک پولی امریکا به سازمان جهانی صحت، اسناد و توضیحات ارایه کند

اپریل )هشتم ثور( از وزارت خارجۀ آن کشور خواسته است تا  ۲۷خارجی مجلس نمایندگان امریکا روز دوشنبه کمیتۀ امور 

هایی را که از ماه دسمبر به اینسو در مورد کاهش کمک ایاالت متحده به سازمان جهانی صحت برگزار شده فهرست تمام مالقات

 .این سازمان شده است، به کانگرس بسپارد هایی را که منجر به تصمیم قطع پول بهو نیزارزیابی

ای به مایک پمپیو، وزیر خارجۀ امریکا الیوت انگل، نمایندۀ دموکرات و رییس کمیتۀ امور خارجی مجلس نمایندگان با ارسال نامه

ه را مجبوربه تواند وزارت خارجهشدار داده است که اگر تا عصر روز دوشنبه چهارم می این اسناد را ارایه نکند، کانگرس می

 .فراهم آوری این مدارک کند

گیری کروناویروس بسیار ناوقت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایاالت متحده گفته است که سازمان جهانی صحت در خصوص همه

 .دست به کار شده وچین محور عمل کرده است

ده، اما نقش این نهاد را "با ارزش" خوانده آقای انگل همچنان تایید کرده است که سازمان جهانی صحت اشتباهاتی را مرتکب ش

 .اندازداست. او رییس جمهور ترمپ را متهم کرده است که بار ناکامی خود را در مهار کردن کروناویروس به دوش دیگران می

به سازمان  آقای انگل در این نامه ضمن تقاضا برای ارایۀ توجیه قانونی اقدام رییس جمهور ترمپ نوشته است: "یقینا، قطع پول

 ."کند، پاسخ نیستمقابله می ۱۹جهانی صحت، در حالیکه جهان با تراژیدی کووید

 .های سازمان جهانی صحت داردمیلیون دالر در سال، بزرگترین سهم را در تمویل فعالیت ۴۰۰ایاالت متحده با پرداخت بیش از 

ار به موقع، بلندترین هشدار را در مورد کروناویروس همزمان با این، رییس سازمان جهانی صحت گفته است که آن نهاد بسی

 .صادر کرد، اما به گفتۀ وی شمار زیاد کشورها سفارشات سازمان جهانی صحت را به دقت جدی نگرفتند

جنوری زمانیکه  ۳۰اپریل در یک کنفرانس ویدیویی گفت: "سازمان جهانی صحت در  ۲۷تدروس ادهانوم گیبریسوس روز دوشنبه 

اعالم  در بیرون از چین ثبت شده بود، وضعیت اضطراری صحت عامه را نگرانی بین المللی ۱۹رد ابتال به کوویدمو ۸۲فقط 

 ."دادکرد...جهان باید آن وقت محتاطانه به سازمان جهانی صحت گوش می

کشور جهان  ۱۸۵ن به گیری کروناویروس در دسمبر سال گذشته از شهر ووهان، مرکز والیت هوبی چین منشا گرفت و تا کنوهمه

 .گسترش یافته است

اپریل به بیش از سه میلیون نفر و  ۲۷در جهان تا عصر دوشنبه  ۱۹بر اساس آمار پوهنتون جانس هاپکینز، شمار مبتالیان کووید

 .هزار نفر رسیده است ۲۱۰مرگ و میر ناشی از آن به حدود 

در صدر کشورهای متضرر از این  ۱۹مورد مرگ ناشی از کووید ۵۵۵۰۰هزار مورد ابتال و بیش از  ۹۸۰امریکا با نزدیک به 

 .گیری قرار داردهمه

*********** 
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 شد؟آیا آمریکا برای جنگ سوم جهانی آماده می

 جهان

 دریافت لینک کوتاه13:58 27.04.2020

 

 .گی های ایاالت متحده برای جنگ جهانی سوم با اتحاد جماهیر شوروی سخن گفتای از آمادنشریه آمریکایی در مقاله

  

از نخستین بازدید هیئت اتحاد جماهیر شوروی به سرپرستی  ای در مقاله The Driveنشریه آمریکایی   به گزارش اسپوتنیک،

جایی که می توانست به « دور روزولتتئو»که بعدا خودکشی کرد، از کشتی هواپیمابر  1988 مارشال سرگئی آخروف در سال 

           طور مستقیم توانایی های هواپیماهای حامل آمریکایی را مشاهده کند، یادآوری نموده است.

 یک ماه بعد ، رونالد ریگان چهلمین رئیس جمهور آمریکا درباره این واقعه اظهار نظر کرد.

، مشاهده کرد که هواپیماهای آمریکا عملکرد عالی داشتند. به طور کلی، آخرومف»رهبر وقت ایاالت متحده آمریکا ابراز داشت: 

او یک روز را در یکی از شگفتی های تکنولوژیکی جهان؛ میدان هوایی شناور که هیچ چیز با نیروی دریایی آن قابل مقایسه 

 «.نیست؛ گذراند

 

و خلبانان معمولی آمریکایی کارهایی را در تئودور روزولت به گفته ریگان ، آخرومف نتوانست این واقعیت را بپذیرد که ملوانان  

 انجام می دادند که در اتحاد جماهیر شوروی صرفاً به افسران عالی رتبه اعتماد می شد. او"شاید به همین دلیل خودکشی کرد".

ملحق شد و شناوری خود  به گروه ضربتی« تئودور روزولت» ماه آگست همان سال کشتی هواپیما 25به نوشته نشریه نامبرده،  

بیش از همه یادآور آن بود که آمریکا در صورت بروز جنگ »بسوی آتالنتیک شمالی را آغاز کرد و در مانوری شرکت کرد که 

 «.با اتحاد شوروی چکار خواهد کرد

. نیمی از افراد مبتال به نیز از گزند این ویروس درامان نماند« روزولت» شایان ذکر است که در بحران کرونا ، کشتی هواپیمابر 

 آشکاری نداشتند.  اعالم شدند که عالیم  سال 30مردان و زنان زیر « 19-کووید » 

ای اعالم کرد: شمار نظامیانی که در ناو هواپیمابر تئودور روزولت به ویروس بر این اساس، نیروی دریایی آمریکا با صدور بیانیه

 یافته است.تن افزایش  700کرونا مبتال شده اند به 

ای که در آن نسبت این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( پیشتر برت کروزیر، فرمانده این ناو را به دلیل انتشار نامه

 به ابتالی خدمه به ویروس کرونا هشدار داده بود، از سمت خود برکنار کرد.

********** 

 

https://af.sputniknews.com/world/
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 کرونا؛ پزشک ارشد آمریکایی خودکشی کرد

 28/4/2020 

Bbc farsi 

 

کرده که چگونه بیماران مبتال به کرونا حتی پیش از آنکه از آمبوالنس وگو، دخترش توصیف میگوید در آخرین گفتپدرش می

 دادند خارج شوند جان خود را از دست می

 .پزشک ارشد آمریکایی که در خط مقدم مبارزه با کرونا در نیویورک مشغول به کار بود خودکشی کرد

 .رنا برین، مدیر پزشکی بخش اورژانس در بیمارستانی در منهتن نیویورک بودلو

 .گوید او روز یکشنبه بر اثر جراحات ناشی از خودزنی درگذشته استپلیس می

 ."ساله به نیویورک تایمز گفته "او سعی کرد کارش را انجام دهد و این او را کشت ۴۸دکتر فلیپ برین، پدر این زن 

نفر از این آمار مربوط به ایالت  ۵۰۰هزار و  ۱۷اند. ار آمریکایی جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست دادههز ۵۶تا کنون 

 .نیویورک است

 .به گفته خانواده این پزشک، او سابقه بیماری روانی نداشته است

و نیم به کار بازگشت. اما  د از یک هفتهگوید لورنا برین در این دوران، خود نیز به عفونت کرونا مبتال شد اما بعپدرش می

 .بیمارستان مجددا او را به خانه فرستاد

 

ای این پلیس شارلوتزویل در ویرجینا، شهر محل زندگی خانواده لورنا برین و جایی که او به زندگی خود پایان داده، در بیانیه

 پزشک را "قهرمان" خواند 
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کرده که چگونه بیماران مبتال به کرونا حتی پیش از آنکه از آمبوالنس توصیف میوگو، دخترش گوید در آخرین گفتپدرش می

 .دادندخارج شوند جان خود را از دست می

 ."پدر لورنا برین گفته "او حقیقا در سنگر خط مقدم حضور داشت

 .خوابی محل کار او جان خود را از دست داده بودندتخت ۲۰۰ها نفر در بیمارستان ده

 .رقصیدای نزدیک داشت و سالسا میاش رابطهگزارش روزنامه نیویورک تایمز، او یک مسیحی معتقد بود و با خانوادهبر اساس 

ای او را پلیس شارلوتزویل در ویرجینا، شهر محل زندگی خانواده لورنا برین و جایی که او به زندگی خود پایان داده، در بیانیه

 ."قهرمان" خوانده است

 .ای از او به عنوان یک "قهرمان" یاد کرده استل کار این پزشک در نیویورک نیز در بیانیهبیمارستان مح

 .سوم از موارد ابتال به کرونا در آمریکا متعلق به نیویورک استتقریبا یک

نیویورک به دهد تقریبا یک چهارم شهر های تصادفی آنتی بادی نشان میگوید تستاندرو کوئومو، فرماندار ایالت نیویورک می

  .ویروس کرونا مبتال شده بودند

 .آیدترین شهر آمریکا به شمار میهزار نفر پر جمعیت ۳۰۰نیویورک با هشت میلیون و 

*********** 

 

 کرونا و بحران نفت؛ قیمت باز هم کاهش یافت

 28/4/2020 

 

بازارهای جهانی روندی کند خواهد داشت باعث  بینی که افزایش تقاضای نفت دراز لبریز شدن ظرفیت مخازن و این پیش نگرانی

 .سقوط بیشتر قیمت نفت شد

ها در صدد بازگشایی کسب و کار و بازگرداندان شهروندان به زندگی و تعطیلی با اینکه بعضی از کشورها با کاهش محدودیت

 .تر قیمت شده استخورد و این باعث افت بیشعادی هستند، اطمینانی به سرعت گرفتن رشد تقاضا به چشم نمی

اردیبهشت( قیمت هر بشکه نفت غرب تگزاس آمریکا برای معامالت آتی )ماه ژوئن(  ۹آوریل/  ۲۸شنبه در معامالت امروز )سه

 .درصد( کاهش داشت ۱۸تا پیش از ظهر به زیر ده و نیم دالر رسید که در مقایسه با دیروز نزدیک به دو و نیم دالر )

  .دالر رسید که کمتر از یک دالر کاهش داشت ۱۹ه نفت برنت هم تا پیش از ظهر امروز به زیر قیمت معامالت آتی هر بشک

 ۳۰بهای نفت برنت نیز دیروز نزدیک به هفت درصد افت کرد؛ مهلت خرید و فروش این نفت برای ماه ژوئن دو روز دیگر )

 .شودآوریل( منقضی می
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 قیمت نفت غرب تگزاس آمریکا

 ه ژوئنقراردادهای آتی ما

OILPRICE.COM 

بیشتر از یک هفته پیش اتفاقی تاریخی در بازار نفت رقم خورد؛ قیمت نفت غرب تگزاس آمریکا )که معموال معیار تعیین قیمت 

های هوایی و نفت آمریکا است(، برای قراردادهای ماه آینده یعنی مه منفی شد. به عبارتی ساده تر چون خریدارانی مثل شرکت

خرند، فروشندگان اگر بخواهند نفت خود را بفروشند و از بازار خارج شوند باید پولی به خریدار بپردازند تا ا نفت نمیهپاالیشگاه

 .از خود نفت و هزینه انبارداری آن نجات پیدا کنند

بستان برای کند؛ کاهش تقاضا و افت قیمت باعث شده حتی توافق روسیه و عربازار نفت این روزها دوران سختی را سپری می

  .میلیون بشکه کاهش تولید در روز از ماه مه، تاثیر قابل توجهی بر قیمت نداشته باشد ۱۰نزدیک به 

رود که اند؛ فقط در بریتانیا بیم آن میهای نفتی تولید را متوقف کرده یا کاهش دادهبا فراگیری کرونا در جهان، بسیاری از شرکت

 .گاز در دریای شمال از دست برودهزار شغل مرتبط با نفت و  ۳۰حدود 

 

پی از کاهش چشمگیر سود در سه ماهه اول سال جاری میالدی خبر داده است؛ درآمد خالص این شرکت در سه ماهه شرکت بی

 ۶۶میلیون دالر رسیده؛ کاهشی معادل  ۸۰۰میلیارد دالر اعالم شده بود اما در سه ماهه اول امسال به  ۲/۴اول سال پبش حدود 

 .ددرص

گیری کرونا فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی را نیز محدود یا متوقف کرده، بسته شدن مرزها و توقف سفرهای هوایی هم همه

 .بر تقاضای نفت تاثیرگذار بوده است

ایسه میلیون بشکه در روز در مق ۱۰دهد که واردات نفت چین در ماه مارس با نزدیک به در همین حال آمار گمرک چین نشان می

درصد رشد  ۳۱درصد افزایش داشته است. واردات چین از روسیه در این مدت بیش از  ۴/۵با همین ماه در سال گذشته مجموعا 

 .داشته اما واردات نفت از عربستان سعودی کاهش یافته است

********* 

 

 کرد  میتقد دیشه ۱۰۰ یو پرستار یدر مبارزه با کرونا/ جامعه پزشک رانینقطه قوت ا

  13:35 - 1399اردیبهشت  9سه شنبه  
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در مبارزه و  یو پرستار ینقطقه قوت کشور در مبارزه با کرونا گفت: جامعه پزشک ۶کرونا با اشاره به  یستاد مل یهماهنگ ریمد

 کرد.  میتقد دیشه ۱۰۰نجات و سالمت مردم  یآمد و برا رونیمقابله همه جانبه با کرونا سربلند ب

 

 یـ علم نرایـ ا العالم

 ۶کنفرانس از وزارت بهداشت برگزار شد، افزود:  دئویکه به صورت و یروز سه شنبه در نشست خبر انینصرهللا فتح سردار

داشتن نظام  ر،یهوشمند و قانون پذ یخردمند و شجاع و جامع، داشتن مردم یکه شامل داشتن رهبر مینقطقه قوت در کشور دار

مسلح  یروهایو ن مایقدرتمند، صدا و س جیه بهداشت، درمان، امداد و آموزش و پژوهش و بسدر حوز کپارچهیسالمت قدرتمند و 

 ارائه کردند. یآمدند و خدمات بزرگ دانیبه مردم به م یقاتیو تحف یمردم و خدمات علم یآگاه یکه تمام قد برا

مسلح  یروهایآمدند، ن دانیکنند به م یبانیو پشت تیمقابله با کرونا حما یکه الزم بود برا یگفت: از روز اول همه دستگاهها انیفتح

هر کدام نقش کم  یجهاد یروهایمردم نهاد و ن یکردند. سازمانها فایرا ا یدادند و نقش بزرگ لیقرارگاه امام رضا )ع( را تشک

 از ابعاد آشکار آن است. شیخطرناک است که هنوز ابعاد پنهان آن ب اریبس یماریب نیکردند. ا فایا یمارین بیدر مقابله با ا یرینظ

 یبارزه کردند. جامعه پزشک نیدر ا یهزار پرستار در کشور کار بزرگ ۱۰۰از  شیو ب یهزار کادر پزشک۲۰از  شیافزود: ب یو

 ینجات و سربلند یکردند و برا ریمس نیا میتقد دیشه ۱۰۰از  شیشد و با تمام توان در خدمت مردم بودند. ب دیرو سف گریبار د کی

 تیریخدمات را مد نیا یدانشگاه علوم پزشک ۶۴کار بزرگ را در  نیا یبهداشت یروین زاره ۱۵۰از  شیو در مجموع ب نرایا

 کردند.

واکسن و  دیتول یبرا ایدر دن یادیز یقاتیوجود ندارد. مراکز تحق یماریب نیا یبرا یقطع یدارو چیگفت: هنوز ه انیفتح سردار

که در کشور  یروز ۶۹ نیتالش ها در حال انجام است. در ا نیهستند. در کشور ما هم ا مشغول کار ۱۹-دیکوو یماریب یدارو

 فهیو مبارزه در تالش بودند و به وظ جیبس نیو محققان در ا یدرمان -یهمه کادر بهداشت م،یهست روسیو نیما در حال مبارزه با ا

 خود عمل کردند.

 نیدر ا رانینشانه رفته است و مردم ا یو اقتصاد یروانشناخت ،یتیامن ،یاسیارکان جهان را از نظر س یماریب نیافزود: ا یو

کردند که  یاز مردم هم بودند که نافرمان ی. البته عده امیاحترام کن یادا دیبه همه مردم در کشور با دیمدت خوب عمل کردند و با

 یعلت توانستم نیشده و به هم یزیر هیه پاسال گذشت ۴۰ یاست که ط یما نظام سالمت قدرتمند تتعدادشان کم بود، نقطه قو

فشار  نیرا از جدا کردند و به هم انیو مبتال ارانیو بم مینفر اجرا کرد ونیلیم ۷۰از  شیب یرا برا یگسترده ا یبرنامه غربالگر

 کم شد. مارستانهایاز ب

مام قد حاضر بود. مردم همزمان با کرونا مبارزه ت نیاست که در ا ینسخه شفابخش زین جیکرونا گفت: بس یستاد مل یهماهنگ ریمد

خود عمل کرد.  فهیهم به وط مایمبارزه در خط مقدم است. صدا و س دانیم نیهم در ا جیکنند و بس یمقابله م دهایها و تحد میبا تحر

 .میاصالح کن دیکه با میهم دار ینقاط ضعف استممکن  یالبته در هر کار

 نیریخ یاردیلیم ۵۰۰ کمک

 یمهر یآمد که البته مورد ب دانیالزم و مشاوره به مردم به م زاتیماسک و تجه نیفرمان امام)ره( در تام ییتاد اجراافزود: س یو

کمک به  یبرا ریتومان مردم خ اردیلیم ۵۰۰حدود  دند،یهم خوش درخش نیرینبود. هالل احمر و خ ستهیهم قرار گرفتند که شا
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 نیاست که در ا یستودن هیروح نیکردند. ا نهیهز وی یس یآ زاتیو تجه یحافظتو م یپزشک زاتیتجه دیخر یبرا مارستانهایب

بحران به  نیدر ا یو مردم یدولت یمستضعفان و همه سازمانها ادیبن ،یستیبهز ،یدادند. شهردار تیبه سالمت مردم اولو طیشرا

 آمدند. دانیم

داوطلب آماده  یرویپرستار و ن یرویمکان با امکانات و ن ۳۰۰از  شیدر ب یهزار تخت نقاهتگاه ۲۷از  شیگفت: ب انیفتح سردار

 مراکز آماده باش هستند. نیدواطلبانه در ا یاز سه هزار پرستار و دو هزار مددکار اجتماع شیاست و ب

 بودن کرونا کیولوژیاحتمال حمله ب یبررس

را مقام معظم  ینیب شیپ نیبار ا نیشود. اول یم ینیب شیمساله به عنوان احتمال پ نیبودن کرونا گفت: ا کیولوژیدرباره حمله ب یو

دهد که مساله  ینشان م نیها را متهم کردند. ا ینیها هم چ ییکایآمر رایها بودند و اخ ییکایمتهم آمر نیاعالم کردند. اول یرهبر

 .میه اعالم کنک میا دهینرس یهنوز به نشانه و شاخص اصل یهستند ول یما هم در حال بررس مدانوجود دارد. دانش یا

 یبود، هماهنگ یمقابله با کرونا خلوت ساز یاز راهها یکیمعابر گفت:  یبهداشت درباره علت اجرا نشدن خلوت ساز ریوز مشاور

کردند و  یاز تصور همراه شیکردند و ب تیکه خود مردم رعا ییانجام شد اما از آنجا نهیزم نیکرونا در ا یالزم در ستاد مل

 .ردیمد نظر قرار نگ یکه خلوت ساز دیرس جهینت نیکرونا به ا یملکردند ستاد  نیتمک

  یکره ا یها تیو ک ابیکرونا  یرادار دستگاه

 ییمسلح و ستاد اجرا یروهایتوسط ن تیو واردات ک ابیکرونا  یدرباره استفاده از دستگاه رادار رنایدر پاسخ به ا انیفتح سردار

 دستگاه استفاده شود. نیآنچه اعالم شده محقق شود و از ا میدواریو ام میندار یاه اطالعدستگ نیفرمان امام )ره( گفت: در مورد ا

به  یهستند و حت دیو جهاد در حال تول انیدانش بن یاکنون در داخل کشور مجموعه شرکت ها زیها ن تیادامه داد: درباره ک یو

کنند که  یم دیوارد شود چون هم متخصصان مدام تاک تیده کگستر شیآزما ی. البته قرار بود از کره برامیا دهیتوان صادرات رس

نظام  اریدر اخت تیک یادیکننده است و الزم است که تعداد ز نییتع یماریب نیا تیریاد در مدیانجام شود چون تست ز ادیتست ز

 .ردیسالمت کشور قرار گ

قرار دهد. اما  رانینظام سالمت ا اریها در اخت تیداشت که ک یکرونا گفت: کشور کره آمادگ یستاد مل یبخش نیب یهماهنگ ریمد

لحظه به علت  نیشوند اما تا ا هیته متیق نیتر نییها با پا تیک نیحداکثر تالش شده بود که ا متیشد. از نظر ق طنتیش یقدر

 .میدار ازیها ن تیک نیبه ا یاست و در مرحله دوم غربالگر ازیانجام نشد اما همچنان مورد ن دیخر نیکه انجام گرفت ا یطنتیش

شهرها از جمله تهران گفت: من از اختالف  یکرونا با برخ یدرباره اختالف نظر مسئوالن ستاد مل یدر پاسخ به پرسش انیفتح

 کنند. یعمل م یخود به درست فهینظر خبر ندارم و همه به وظ

 میکرونا در پادگانها ندار یدمیاپ

مسلح طرح توسعه  یروهایگفت: در ن زیابتال به کرونا در پادگانها و زندانها ن دفاع مقدس درباره یرزم یمؤسسه بهدار سیرئ

شوند. ارتش،  یم شیپا یمراکز از نظر بهداشت نیبه نام طرح امام رضا )ع( در همه پادگانها اجرا شده است و همواره ا یبهداشت

و  یکرونا در مراکز نظام یدمیعلت تاکنون با اپ نیدهند به هم یرا انجام م یبهداشت اقدامات یبه خوب یانتظام یرویسپاه و ن

 دائم به پادگانها نظارت دارند. یو ناظران بهداشت میمواجه نبوده ا یانتظام

رفتند. در مورد  یبه مرخص انیاز زندان یادیزندانها اجرا شد و تعداد ز یخلوت ساز شیپ یادامه داد: مورد زندانها هم از مدت یو

در زندانها از نظر کرونا گزارش  یآنها قرار گرفت و انتقال عمده ا اریدر اخت یبهداشت لیوسا زیماندند ن که در زندان یانیزندان

 نشده است.

دارند ماسک  یکاف زاتیتجه یاست. اکنون کادر درمان یاقدام در جامعه حفاظت فرد نیکرونا گفت: مهمتر یستاد مل یهماهنگ ریمد

N۹۵ یدر بخش ها یشده است همه کادر درمان دهیتدارک د زیمناسب ن یهست. لباس حفاظت یدر مراکز درمان یبه اندازه کاف 

کار حفاظت  نیبهتر میندار یادیاطالعات ز یماریب نیکنند. چون در مورد ا یها استفاده م سلبا نیاز ا زولهیو ا یاورژانس، عفون

 است که در حال انجام است. یبهداشت

 معتادان مشکوک به کرونا تیوضع

 نیگرفته شده است. مسئوالن ا یماتیدر ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار و تصم یجلسات زیافزود: درباره معتادان متجاهر ن یو

شود. سازمان  جادیا ینقاهتگاه یمعتادان مشکوک که تست مثبت داشتند فضا یکرونا درخواست داشتند که برا یستاد در ستاد مل

 شود. جادیافراد ا نیا یدرمان و نگهدار یبرا ییانجام داده اشت و قرار شد فضاها انیزندان نیا یبرا یامور زندانها هم خدمات
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مردم وسعت نظر و نجابت خودشان را  گرید کباری. در حادثه کرونا میدار ایکشور را در دن نیگفت: امروز امن تر انیفتح سردار

آنها مشاهده شد، در کشور مشاهده  یفروشگاهها ای مارستانهایدر بکشورها  یرا که در برخ ینگران کننده ا طینشان دادند. ما شرا

 .مینشد یکشورها دچار مشکالت اجتماع یلیعلت مثل خ نیاست به هم یو کمتر خودخواه یدگرخواه رانیمردم ا یژگی. ومینکرد

را  گریهزار تخت د۷ردند.ک جادیمسلح ا یروهایهزار تخت را ن ۲۰ ،یهزار تخت نقاهتگاه ۲۷درباره نقاهتگاهها گفت: از  یو

 کردند. جادیمردم نهاد ا یهالل احمر و سازمانها زین

داشتند  یشتریب یبه فضا ازین کیکه اگر در پ ردیگ یقرار م بمارستانهای اریاست که در اخت یدکیافزود: نقاهتگاهها امکانات  یو

نقاهتگاه  ۵۰از  شیحال ب نی. با امینداشت یادیز مارین بنشد چو جادیمراکز ا نیبه ا یازیکشور ن یجا چیاستفاده کنند. البته در ه

 مراکز نبود. نیاستفاده از ا یبرا یاجبار چیمراکز استفده کردند. البته ه نیو حدود دو هزار نفر از ا رفتمورد استفاده قرار گ

 شد دییوزارت دفاع تا یها تیک

 یعیوس یدفاع اعالم کرد که کارها ریوز یماریب نیجهه با اموا یروزها نیهم در اول تیبهداشت گفت: در مورد ک ریوز مشاور

دارند به طور انبوه  ییاست. حاال نواقض هم رفع شده است و توانا دهیپاستور هم رس تویانست دییانجام شده است که به تا دیتول یبرا

 کنند. تیک

معابر استفاده کنند.در مورد  یضدعفون یده براو گستر یخود به خوب یمسلح از توانمند یروهایمعابر ن یافزود: در ضد عفون یو

 یبهداشت یروهایبود که در کنار ن یهزار نفر بودند کمک بزرگ ۲۰۰که حدود  یجیبس میهزار ت ۶۲از  شیهم حضور ب یغربالگر

 شد. یدر مبارزه با کرونا محقق نم لقرار گرفتند و اگر نبودند سرعت عم

از هزار پزشک،  شیکردند. ب جادیمرکز را ا ۵۰۰ جیبس یروهاین زین ییته سرپاساع۱۶گفت: در مورد مراکز  انیفتح سردار

 اریدرصد در اخت ۷۰مسلح،  یروهاین یمارستانیهزار تخت ب ۷مراکز به کار گرفته شدند. از  نیدر ا یبهداشت یرویپرستار و ن

کرونا در تهران بود که مطابق ضوابط  مارانیمرکز درمان ب نیهللا تهران بزرگتر هیقب مارستانیکرونا قرار گرفت و ب مارانیب

 کند. یم تیوزارت بهداشت فعال

 دیو با میفراهم کن یکاف یفضاها دیبا نیمساله وجود دارد بنابرا نیهم ا رانیناشناخته است در ا ایهنوز در دن یماریب نیافزود: ا یو

متصل شدند و قرار شد اگر  مارستانهایراستا به ب نیهمدر  یهزار تخت نقافتگاه ۲۷. حدود میده شیرا افزا یمارستانیب یتخت ها

را در کنار  یهزار تخت نقاهتگاه ۱۰۰ میمردم نهاد بتوان یمسلح و سازمانها یروهایبا استفاده از توان ن میددوم را شاهد بو کیپ

 .میداشته باش مارستانهایب

تخت را  ۳۰۰تا  ۱۰۰توا ند  یم مارستانی. هر بمیدار مسلح در کشور یروین مارستانیب ۶۰کرونا گفت: یستاد مل یهماهنگ ریمد

 یرانیا یها تیک ی. برخمیکرده ا دایپ یخوب یشرفتهایپ زین یصیتشخ یها تیک دیستاد کرونا قرار دهد. در مورد تول اریدر اخت

 کرده اند. دایصادرات پ تیقابل

هم به  یو پرستار یپزشک زولهیلباس ا دی. در تولمیصادر کن میتوان یکه م دهیرس یماسک هم به حد دیتول تیافزود: ظرف یو

موج دوم آماده  یو برا میا دهیرس یخوب دیهم به تول ی. در مورد مواد ضدعفونمیصادر کن میتوان یم یو حت میا دهیرس ییخودکفا

 .میا

  یمساجد و اماکن مذهب یلیتعط ادامه

و حرم  ینشده است. مساجد واماکن مذهب ییبازگشا یمکان عمومگفت: تاکنون دو  یاماکن عموم ییدرباره بازگشا انیفتح سردار

و شاه  میچهارگانه شامل حرم امام رضا)ع(، حضرت معصوبه، شاه عبدالعظ یحرم ها تیاز تول دیاست. با لیها که همچنان تعط

 م.یهستند تشکر کن لیچراغ که همچنان تعط

 میزرد و قرمز تقس د،یقرار شد شهرها به سه گروه سف یجمهور سیرئ ریکرونا بر اساس تدب یستاد مل کشنبهیافزود: در جلسه  یو

اعالم نشد ه است و قرار  دیسف یشهر چیلحظه ه نیپروتکل ها باز شوند که البته تا ا تیمساجد با رعا دیسف یشود و در شهرها

 اماکن باز نشود. نیاز ا کی چیماه مبارک رمضان ه مهیشده تا ن

ها هم به شدت رو به  یرو به کاهش است. روند فوت یماریکه روند ب میدان یلحظه م نیونا گفت: تا اکر یستاد مل یهماهنگ ریمد

 یشتریب یمردم نبود فاجعه ها یو همراه نیخدا و معصوم تیرا سرافراز کرده است. اگر لطف و عنا رانیکاهش است که ملت ا

 داد. یرخ م

را هم  یاقتصاد یکشورماست که تنگناها یبرا یظلم مضاعف نیو ا میان دارها را همچن میکرونا و تحر یماریافزود: مشکل ب یو

فقط  میگرفتار هست یموضوعات مختلف نیمشکل دارند ما در ب شتریکه از کار و درآمد روزانه دارند، ب ی. به خصوص افرادمیدار



644 
 

کمک به  یبرا نیریهمچنان خ میدواریگرفته است و ام ریهم تحت تاث تیو امن یروانشناس ،یمسائل اقتصاد ستیمسائل سالمت ن

 باشند. دانیدر م ازمندیمردم ن

 هیسور ایبه عراق  ییکرونا کمک

خبر  نهیزم نیرا را در ا تیوضع نیکرونا گفت: آخر نهیعراق در زم ای هیدرمان کمک به سور یدر پاسخ به پرسش انیفتح سردار

 ینیو د یانسان فهینه اما وط ایدارند  تیدر مبارزه با کرونا فعال گرید یکشورها ایعراق  ه،یمسلح در سور یروهایکه ن میندار

 .میکن ینم غیکشورها از جمله عراق در نیبه ا میبه بتوان یمورد هم از هر کمک نیو در ا میکمک کن میماست که اگر بتوان

 ایمه یمراکز درمان دیبود که با نیا یدمیاپ نیعامل در مقابله با کرونا گفت: عمده اقدامات در آغاز ا ریدرباره اقدامات پدافند غ یو

 افتی یشهدا مارستانیمثل ب مارستانهایب یالبته برخ میمواجه نشد یآنها با مشکل عمده ا یکار انجام شد و با آمادگ نیشدند که ا یم

هم  یاکز نقاهتگاهدچار مشکل شدند مر یدرتهران در مقاطع یدانشور حیمس ایقم  یمارستانهایب ایرشت  یراز مارستانیآباد ب

 وجود ندارد. مارانیب رشیدر پذ یشد اما اکنون مشکل جادیا مارستانهایب نیکمک به ا یبرا

 مارستانهایدر ب یجهاد یرویهزار ن ۳۶ تیفعال

کمک به  ینفره هستند. برا ۳۶ یها میدر کشور که ت یجهاد یرویاز ن میاز هزار ت شیکرونا افزود: ب یستاد مل یهماهنگ ریمد

 یآرام کردند در حوزه بهداشت هم در حد یها را تا حدود مارستانیآمدند و ب مارستانهایبه ب مارستانهایب سیرئ یبا هماهنگ ارانمیب

 کمک کردند. یدر مراکز بهداشت یجهاد یروهایشدند و داوطلبان و ن زیتجه شگاههایکه امکان داشت آزما

********* 
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اردیبهشت با حسن روحانی رئیس جمهور ایران تلفنی گفتگو و همدردی  8مهوری خلق چین شامگاه دوشنبه شی جین پینگ، رئیس ج

صمیمانه و پشتیبانی محکم چین را از مقابله دولت و ملت ایران با شیوع کروناویروس جدید اعالم کرد. رهبران دو کشور بار 

نشان می دهد روابط راهبردی و مشارکتی جامع چین و ایران از  دیگر در خصوص مبارزه با کرونا از یکدیگر حمایت کردند که

  .بوته آزمون شیوع ویروس کرونا بیرون آمده و به سطح جدیدی رسیده است

دهه دوم فوریه زمانی که مردم چین با تمام نیرو شروع به مقابله با ویروس کرونا کردند، رییس جمهور ایران در نشستی خبری 

و دولت چین را اینگونه ستایش کرد که با اطالع رسانی به موقع، تا حد توان و امکان برای مبارزه با کرونا آشکارا از چین حمایت 

تالش می کند. از ماه مارس نیز که ایران خود گرفتار ویروس کرونا شد، رییس جمهور چین تلگرام همدردی به همتای ایرانی 

خود با ایران را در مقابله با کرونا تقویت بخشد و تا حد امکان به ایران  خود مخابره و اظهار کرد که چین تمایل دارد همکاری

  .کمک کند

بیش از یک ماه از آن گذشته و پس از سختکوشی دول و مردم چین و ایران، دو کشور در مقابله با کرونا به نتایج مرحله ای مهمی 

وو هان به ثبت رسید: در این روز تعداد مبتالیان کروناویرس  آوریل به عنوان روزی تاریخی در نبرد دفاع از 26دست یافته اند. 

جدید بستری در بیمارستان به صفر رسید. در همین روز شمار مبتالیان قطعی در ایران به ارقام سه رقمی سقوط کرد و کار و 

  .تولید نیز به طور منظم در حال ازسرگیری است

 ی دو کشور حامل چه پیامیست؟ در این زمان کلیدی ، گفتگوی تلفنی روسای جمهور

نخست این که رهبران دو کشور بر تعمیق دوستی دو کشور در جریان مبارزه با کرونا تاکید کردند. شی جین پینگ اشاره کرد در 

ا نبرد مقابله با شیوع کروناویروس جدید، دو کشور چین و ایران دست به دست و با پشتیبانی همدیگر، دوستی عمیق و دیرینه دولته

و ملتهای دو کشور را به طور کامل نشان دادند. حسن روحانی گفت هنگام رویارویی با شیوع کروناویروس جدید، دو کشور ایران 

  .و چین از همدیگر حمایت کردند و دوستی مردم دو کشور نیز تعمیق پیدا کرد

دنی به ثبت رسید. مردم چین همیشه به خاطر در جریان مقابله مشترک با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از اولینهای فراموش نش

سپردند که پس از شیوع این بیماری در کشور ،چین اولین پیام همدردی را از ایران دریافت کرد؛ محمد جواد ظریف در اولین 

تحریم  فرصت در رسانه های اجتماعی به زبان چینی حمایت ایران را از چین بیان کرد؛ ایران که خود گرفتار مشکالت ناشی از
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آمریکاست، به چین مواد پزشکی مانند ماسک ارسال کرد. مردم ایران نیز فراموش نمی کنند که اولین کشور خارجی که تیم 

متخصصان پزشکی خود را به ایران فرستاد، چین بود که البته و اصوالً نخستین تیم امدادرسانی چین به خارج از کشور نیز بود. 

را از چین دریافت کرده است. این نخستینهای ویژه به ماجراهای دوستی دو کشور تبدیل شده و  ایران بیشترین کمکهای خارجی

  .روحیه مسافران یک قایق و حمایت متقابل دو کشور را ترسیم کرده است

از طریق  ثانیا رهبران دو کشور بر تقویت همکاری و مخالفت با تحریم تاکید کردند. شی جین پینگ گفت: جامعه بین المللی تنها

تقویت هماهنگی و همکاری می تواند نیروی متحدی برای شکست دادن و توقف شیوع کروناویروس جدید تشکیل دهد. تحریم یک 

جانبه در راه تالشهای ایران و جامعه بین المللی در راستای مقابله با شیوع کروناویروس جدید مانع ایجاد کرده است. روحانی 

اوضاع کنونی، باید تحریمهای غیرقانونی یک جانبه علیه ایران بیدرنگ لغو شود. ایران تمایل دارد خاطر نشان کرد با توجه به 

 همراه با همه کشورها از چندجانبه گرایی حمایت کند و از برابری و عدالت بین المللی و همچنین حقوق مشروع ایران دفاع کند 

سالمت و امنیت جان مردم کشورهای مختلف را به خطر انداخته  در حال حاضر ویروس کرونا به عنوان دشمن مشترک کل بشر،

است. مقابله مشترک چین و ایران با کروناویروس جدید به طور زنده اندیشه جامعه بشری با سرنوشت مشترک را شرح داده است. 

استیالجویانه و استکباری برعکس، نمایشهای زشت سیاستبازان آمریکا در این نبرد بار دیگر چهره نفرت انگیزش را با روحیه 

  . خود، ضد حقوق بشر عمل می کند، آشکار شده است

سیاستبازان آمریکا که همیشه خود را در اندیشه جنگ سرد غرق کرده اند، قصد دارند با اتهام افکنی چین و ایران و سازمان 

نتخابات قرار دهد؛ آنان با نادیده گرفتن مخالفت بهداشت جهانی ، از بار مسؤولیت خود در کرونا شانه خالی کند و آن را دستاویز ا

میلیارد دالری صندوق بین المللی پول  5عمومی جامعه جهانی ، حلقه تحریمهای ایران را سست نمی کنند و از اعطای تسهیالت 

خطوط قرمز اخالقی و به ایران جلوگیری کردند. آنها بارها مدعی شده اند که در کنار مردم ایران ایستاده اند، اما به هیچ وجه 

  .روحیه انسانی را رعایت نمی کنند

حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با همتای چینی خود گفت: من از مهار موفقیت آمیز شیوع کروناویروس جدید در چین احساس 

ران در چین شادی و خوشحالی می کنم و تجربیات چین قابل آموختن و بهره برداری همه کشورها است. همانطور که سفارت ای

در رسانه های اجتماعی نوشت، خروج مردم ووهان از بحران شیوع کرونا تشویق بزرگی برای جهانیان است که هنوز سرسختانه 

درگیر مبارزه با کرونا هستند. شیوع کرونا اتفاق خطرناکیست، اما مغلوب نشدنی هم نیست. در حال حاضر وضعیت ایران نیز در 

  .نا بهبود یافته؛ امیدواریم ایران هم مانند چین هر چه زودتر به پیشواز بهار و شکوفه هایش برودپیشگیری و مهار شیوع کرو

********** 
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آوریل، تحت تاثیر  27اردیبهشت/  8براساس یک نظرسنجی منتشر شده توسط انجمن ملی اقتصاد و بازرگانی آمریکا در روز 

ناشی از شیوع کروناویروس، بیشتر اقتصاددانان، شدیدترین انقباض اقتصاد آمریکا را پیش بینی  "تعطیلی" گسترده اقتصاد آمریکا

 .کرده اند

درصد از پاسخ دهندگان پیش بینی می کنند که تولید ناخالص داخلی در حال کاهش  86نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 

فروش شرکت ها و هم هزینه های سرمایه در سه ماهه نخست امسال باشد. در عین حال، پاسخ دهندگان عنوان کردند، هم سهم 

هر دو کاهش یابد و شرایط عملکرد آن ها به بدترین وضعیت در یک دهه سقوط کند. به طور خاص، یک سوم از پاسخ دهندگان 

خ دهندگان این گونه در صد از پاس 52گفتند، عملکرد شرکت ها "به طور جدی تحت تاثیر بیماری همه گیر قرار گرفته است". 

 .تصور کردند که "تحت تاثیر متوسط" قرار گرفته است

درصد از شرکت ها برای مقابله با چالش های عملیاتی ناشی از بیماری همه گیر، استخدام را منجمد کرده  63از نظر اشتغال،  

درصد افزایش یابد. با  9.9تا  6بین  2021 اند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان بر این باورند که نرخ بیکاری آمریکا در آوریل

نگاه به جلو، تقریباً سه چهارم پاسخ دهندگان معتقدند که چشم انداز سرمایه گذاری شرکت ها در سه ماه آینده از پیش بینی یک 

  .ماه پیش بدتر خواهد بود

********** 
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دهد که بر اساس آن آمریکا در برخورد با لب را نشان میهای مؤسسه ارتباطات آب و هوایی یِیل یک الگوی جانتایج بررسی

ای انکار رسد راهکار پنج مرحلهویروس کرونا از همان راهکارهای مقابله با تغییرات آب و هوایی استفاده کرده است. به نظر می

  .علم روشی است که امتحان خود را به خوبی پس داده است

 مرحله اول: انکار وجود بحران 

« حقه بازی»که نخستین مورد مبتال به ویروس کرونا در آمریکا شناسایی شد، رئیس جمهور این کشور گفت که این ویروس زمانی 

  .است

قبالً این حرف را جایی نشنیدید؟ این عبارت تقریباً درست همان چیزی است که سه سال پیش توسط رئیس جمهور آمریکا دربارۀ 

  .تغییرات اقلیمی گفته شد

نخستین پاسخ او در برابر هر گونه تهدیدی است. وانمود کردن اینکه مشکلی وجود « حقه بازی»رسد استفاده از عبارت میبه نظر 

گیر کشنده حقیقت را برمال کند. پس باید به سراغ مرحله ندارد واقعیت را تغییر نخواهد داد، به ویژه زمانی که یک بیماری همه

  .دوم رفت

 

 ئولیت مرحله دوم: انکار مس

کند تقصیرها را به گردن دیگران بیاندازد. تا کنون جان هزاران نفر را گرفته است، دولت آمریکا سعی می 19-در حالی که کووید

ترین اهداف برای این کار هستند. مسئوالن ارشد دولت آمریکا بارها چین را به دست در این بین چین و سازمان جهانی بهداشت َدمِ 

  .اندگیر شدن این ویروس متهم کردهعالم« همه وجوه»بودن و سازمان جهانی بهداشت را به اشتباه کردن درباره ویروس « منشاء»

چین، »شود چین است. ببینید پاسخ آمریکا به تغییرات اقلیمی چه بوده است. از نظر آنان، مقصر تمام تهدیداتی که متوجه آمریکا می

ر هوای خوبی ندارند، آب خوبی از نظر میزان آلودگی و تمیزی ندارند. آنها به وظایف هند، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگ

  .اینها سخنانی است که دونالد ترامپ پس از پذیرفتن اینکه گرمایش زمین یک مساله جدی است بر زبان آورده« کنند.خود عمل نمی

  .کند و به همین خاطر باید به سراغ مرحله سوم رفتنمیمهارت داشتن در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت بحران را حل 

 مرحله سوم: کوچک نشان دادن تهدید 
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کرد که خوشبین به شکلی خطرناک در حال شیوع در سراسر آمریکا بود، ترامپ همچنان تالش می 19-همزمان با آنکه کووید

  «.رودروز مثل معجزه از بین میاین بیماری به زودی از بین خواهد رفت. یک »گفت: باشد و به مردم می

  .توان دیداین خوشبینی را در رویکرد آمریکا نسبت به تغییرات اقلیمی نیز می

کنند به مردم این کشور بقبوالنند که تغییرات اقلیمی هاست که تالش میکار آمریکایی نیز سالهای محافظهعالوه بر ترامپ، رسانه

دن اوضاع و آشکار شدن واقعیت، سیاستمداران آمریکایی ناچار باید به سراغ مرحله چهارم تر شموضوع مهمی نیست اما با وخیم

  .بروند

 

 مرحله چهارم: حمله به راه حل 

گذاری اجتماعی در حل بحران کرونا مؤثر بوده است اما نخبگان سیاسی آمریکا در بسیاری از کشورها ثابت شده است که فاصله

چرا که این رویکرد بسیار پرهزینه است. درست همانگونه که تمام راه حل « ود را از دست بدهندتوانند سراسر کشور خنمی»

های بزرگ برای تغییرات اقلیمی هزینه بسیار داشتند. سیاستمداران آمریکایی با همین دلیل تقریباً تمام این راه حل ها را رد کردند. 

عدم لمس کردن صورت برای مبتال نشدن به ویروس کرونا و کاشتن درخت آنان به جای راه حل های کامل، راه هایی ناقص مثل 

  .دهندبرای حل مشکل تغییرات اقلیمی را ترجیح می

  .شود و زمان است که به سراغ مرحله پنجم رفتتر میبدون اقدامات جدی، بحران گسترده

 مرحله پنجم: دیگر خیلی دیر شده 

هر کاری دیگر خیلی دیر شده. با وجود موج مرگ و میری که در کشور به راه افتاده  منطق این مرحله کامالً مشخص است: برای

رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته آمریکا و اقتصاد آن را بازگشایی کند. آنها بار دیگر به سراغ رویکرد انتظار برای ایمنی 

  .اندعمومی رفته

هاست که به جای تالش برای حفظ با کرونا هستند، رهبران آمریکا ماه در حالی که کشورهای دیگر با تمام توان در حال مبارزه

  .اندای قدیمی خود برای تغییرات اقلیمی را در پیش گرفتهجان مردم این کشور، همان راهکار پنج مرحله

********** 

 

 در روسیه ۱۹ارزیابی دانشگاه هاپکینز از میزان مرگ و میر ناشی از کووید 

© Sputnik / Maksim Blinov 

 روسیه

 دریافت لینک کوتاه15:23 28.04.2020
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کشور جهان است که بیشترین مبتالیان به  ۱۰میران مرگ و میر بر اثر کروناویروس در روسیه کمترین میزان در بین 

  .کروناویروس را دارند

 عملیاتی مقابله با کروناویروس در روسیه و دانشگاه جان هاپکینز گویای آن است.به گزارش اسپوتنیک آمار ستاد 

فوت کرده  کرونا ویروسفرد مبتال به  ۹۳۵۵۸نفر از  ۸۶۷آوریل در روسیه  ۲۸روز سه شنبه این ستاد اطالع داد که تا تاریخ 

 اند. این کمترین ارتباط در مقایسه با آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ترکیه ، ایران و چین است.

نفر( ثبت شده است. در عین حال  ۵۶۲۵۳بر اساس اطالعات دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا ) ۱۹بیشترین مرگ بر اثر کووید 

حداقل تعداد مبتالیان در ده کشور اول در چین است که در تاریخ   نفر(. ۹۸۸۴۶۹ن افراد مبتال نیز در این کشور هستند) بیشتری

 نفر ثبت شد. روسیه بر اساس تعداد مبتالیان در جایگاه هشتم قرار دارد. ۸۳۹۱۸آوریل  ۲۸

یماری همه گیر نامید. بر اساس آخرین آمار سازمان سازمان بهداشت جهانی یازدهم ماه مارس شیوع کروناویروس جدید را یک ب

 هزار نفر جانشان را از دست داده اند. ۱۹۸میلیون فرد مبتال ثبت شده و بیش از  ۲.۸بهداشت جهانی در جهان بیش از 

********* 

 

 بینی بیل گیتس در باره پایان کروناجدیدترین پیش

 جهان

 دریافت لینک کوتاه12:16 28.04.2020

  :موضوع

 )1213 (ویروس کرونا در جهان 

 

 .گیتس: ما می توانیم از مرحله اول عبور کنیم

میکروسافت اعالم کرد که جهانیان می توانند طی یک تا دوسال گذار ، بیل گیتس بنیان«فیگارو»به گزارش اسپوتنیک به نقل از 

 به روند عادی زندگی برگردند.

و سیستمی را طراحی کنیم که بتواند بدون ریسک بازگشت به پیشرفت   توانیم از مرحله اول عبور کنیمما می»وی در اینباره گفت:

واند بسرعت نقاط ابتال را تعیین و آن را کنترل کند. اما مردم فار نمایی اپیدمی عمل کند. سیستم تست و رهگیری کشورها می ت

نمی توانند به زندگی عادی برگردند، زیرا آنها به دلیل احتمال ابتال نگران خواهند بود و این امر باعث تغییر شدید سبک زندگی 

 خواهد شد.

این وضع تا زمانی ادامه خواهد داشت که بتوان ثابت  ها بکند.حتی تصمیمات دولتی نمی تواند آنها را وادار به رفتن به ورزشگاه

 تواند مانع از مرگ بر اثر ابتال به این ویروس شود.کرد درمان و یا واکسیناسیون می 

https://ir.sputniknews.com/russia/202004286299415-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://ir.sputniknews.com/russia/202004286299415-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://ir.sputniknews.com/world/
https://ir.sputniknews.com/trend/coronavirus-world-news/


649 
 

تر از واکسیناسیون باشد زیرا ضرورت تست آن در چنین مقیاس ها بمراتب سادههای درمانی ابداع شوند که کاربرد آنباید روش

العده موثر درمان و یا واکسن ضروری های فوقواهد داشت. اما برای بازگشت جهان به زندگی نرمال، وجود روشبزرگی وجود نخ

 «.توانیم به زندگی عادی برگردیماست. واکسن اهمیت زیادی دارد، زیرا همانا با زدن واکسن، می

میلیون نفر افزایش یافته است. از این تعداد  3ش از مطابق با آخرین آمار، تعداد مبتالیان به کروناویروس در سراسر جهان به بی

 درگذشتند.« 19-کووید» نفر بر اثر ابتال به  207090اند و نفر بهبود یافته 882552

، مقامات چینی از شیوع ذات الریه پنومونی ناشناخته در شهر ووهان در بخش مرکزی این کشور )استان 2019دسامبر سال  31در 

هداشت جهانی اطالع دادند. کارشناسان عامل ایجاد کننده بیماری را شناسایی کرده اند، این یک ویروس جدید هوبی( به سازمان ب

 است.

شود که ممکن است این بیماری از تواند از طریق قطرات تنفسی از انسان به انسان هم منتقل شود.حدس زده میاین ویروس می

 ل شود، ولی هنوز نتیجه نهایی در این زمینه حاصل نشده است.طریق تماس با این آبزیان یا خوردن آنها منتق

روز است و عالئم بیماری پس از گذشت این بازه زمانی در بدن فرد مبتال ظاهر  7دوره نهفتگی این بیماری به طور متوسط حدود 

خی دچار عالئم گوارشی شود. عالئم شامل تب، بدن درد، گلو درد، سرفه، درد عضالت، آب ریزش بینی، سر درد است. برمی

 شود این است که فرد دچار ذات الریه شود.شوند. آنچه باعث نگرانی میمثل تهوع و اسهال می

 COVID-19سازمان بهداشت جهانی شیوع این بیماری را فوریتی با اهمیت بین المللی تشخیص داد و نام رسمی آن را بیماری 

 گذاشت.

********* 

 

 هفت میلیون بارداری ناخواسته در شش ماه پیامد دیگر کروناویروس؛ 

 -VOA Dari ۱۳۹۹, ۱۰ثور 

 

 

 

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته است که ادامۀ قرنطین به خاطر جلوگیری از گسترش کروناویروس، سبب کاهش دسترسی 

 .د شدها بارداری ناخواسته خواهزنان به دوا، وسایل و امکانات برنامۀ تنظیم خانواده و میلیون

کشور فقیر و دارای سطح درآمد  ۱۱۴میلیون زن در  ۴۷این ادارۀ ملل متحد گزارش داده است که در چند ماه آینده دسترسی 

متوسط در سرتاسر جهان، به امکانات جلوگیری از بارداری قطع خواهد شد که هفت میلیون آنان به گونۀ ناخواسته باردار خواهند 

 .شد

میلیون مورد  ۱۵اپریل )نهم ثور( نشر شد، ادامۀ قرنطین برای یکسال سبب کم و بیش  ۲۸وز سه شنبه بر اساس این گزارش که ر

 .باروری ناخواسته در سرتاسر جهان خواهد شد
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صندوق جمعیت ملل متحد گفته است که گسترش کروناویروس هم بار سنگینی را بر دوش کارمندان و تاسیسات طبی اعمال کرده 

که برخی تاسیسات صحی مسدود شده یا خدمات خود را به زنان و دختران محدود کنند و در نهایت برخی و هم سبب شده است 

 .زنان و دختران از بیم کروناویروس، از انجام بعضی آزمایشات مهم طبی صرف نظر کنند

 خشونت علیه زنان

های آینده های جنسیتی نیز در ماهطین، خشونتافزون بر این، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گزارش داده است که با ادامۀ قرن

 .افزایش خواهد یافت

توان انتظار داشت و میلیون مورد خشونت جنسیتی را می ۳۱بر اساس گزارش این نهاد، اگر قرنطین برای شش ماه ادامه یابد، 

 .میلیون مورد دیگر خشونت رخ خواهد داد ۱۵در صورت ادامۀ قرنطین، در هر سه ماه 

سبب خواهد شد تا  ۱۹گیری کوویددر این گزارش از افزایش ختنۀ دختران هشدار داده شده است و گفته شده است که همههمچنین 

شد از آن جلوگیری گیری میدر یک دهۀ آینده، دو میلیون مورد خنتۀ دختران صورت گیرد که در صورت عدم وقوع این همه

 .کرد

بر اساس گزارش صندوق جمعیت ملل متحد، افزایش ازدواج کودکان عنوان شده است. گیری کروناویروس، پیامد ناگوار دیگر همه

میلیون مورد دیگر به ازدواج کودکان در سرتاسر جهان افزوده  ۱۳حدود  ۲۰۳۰تا  ۲۰۲۰های بر اساس این گزارش بین سال

 .گیری ممکن بود از آن جلوگیری شودخواهد شد، حاالنکه در نبود این همه

بار" خوانده و گفته است: "این نیم، رییس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تاثیرات کروناویروس را بر زنان "فاجعهناتالیا کا

ها زن و دختر را با خطر محرومیت از برنامۀ تنظیم خانواده و حفاظت از بدن و تر کرده و میلیونگیری نابرابری را عمیقهمه

 ."سالمتی شان معروض کرده است

 .یم گفته است که به هر قیمتی که شود از صحت باروری زنان باید محافظت شود و ارایۀ خدمات به آنان ادامه یابدداکتر کان

********** 

 

 قرار داد ریما را تحت تاث یکرونا سبک زندگ روسیو

  17:53 - 1399اردیبهشت  9سه شنبه 

 

شدن مردم  کینزد یبه نسل ها برا یاد و هر چه از کودکقرار د ریما را تحت تاث یکرونا سبک زندگ روسیجمهور گفت: و سیرئ

 عکس آن را انجام دهند.  دیو دست دادن با هم گفته شده بود حاال با گریکدیبه 

 

 یاسی/ س رانیا - العالم

 یوبر ضرورت ارتباط ق دیبا تاک ،یبا روانشناسان، جامعه شناسان و فعاالن حوزه اجتماع یعصر سه شنبه در نشست یروحان حسن

کرد اما دلهره  یاطیاحت یب دیبه عنوان مراجع قابل اعتماد مردم در مبارزه با کرونا، اظهارداشت: نبا یعلم یتر مراکز و انجمن ها

 مردم را در هم بشکند. یتواند زندگ یاست و م روسیو نیروس کرونا بدتر از خود ایاز حد از و شیو اضطراب ب

 زیما در مبارزه با کرونا به تخصص و متخصصان خود اعتماد کرد و علما و بزرگان ما نجامعه  نکهیجمهور با اشاره به ا سیرئ

مهم  یلیخ نیما در مبارزه با کرونا، خوب به صحنه آمدند و موفق عمل کردند و ا یو علم یبه کمک آمدند، گفت: بخش اقتصاد

مبارزه، قدرت  نیدر ا ازیمورد ن یبهداشت یفراورده ها در بخش میکن یبا کرونا اعالم م بارزهاست که بعد از چند هفته از آغاز م

 .میصادرات دار

 تیانجمن جمع ت،یشفاف یوگوانجمن گفت ،یانجمن رفاه اجتماع ،یانجمن جامعه شناس ،یاسیانجمن علوم س یجلسه روسا نیا در

انجمن  ،یدمولوژیاپ یانجمن علم و ارتباطات، یانجمن مطالعات فرهنگ ،یاجتماع یانجمن مددکار ،یشناسانجمن انسان ،یشناس

با  یو فرهنگ یخود را در موضوعات اجتماع شنهاداتیو پ هادگاهید یاو انجمن روانپزشکان در سخنان جداگانه یاجتماع یپزشک

 آثار و تبعات کرونا مطرح کردند. تیمحور
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 یهااز رسانه تیمردم، حما یجلب همراهو  یاعتماد عموم تیتقو ،یمدن یو نهادها یعلم یهایها و کرسائتالف انجمن لیتشک

از  تیحما ،یردولتیغ یهاها و سازمانانجمن تیاز ظرف یریگاز خانواده بازماندگان، بهره یو اجتماع یروان یهاتیمستقل، حما

 تیامن ادجیا ،یعلم یهاارتباط دائم با انجمن یبرا یمردم، سامانده یسواد اجتماع شیو فرودست جامعه، افزا نییپنج دهک پا

 یو بازساز یمل یهمبستگ تیتقو ت،یجمع یراهبرد یمل تهیکم لیتشک ،یبه ازدواج و فرزندآور قیتشو یبرا یو روح یاقتصاد

توجه به سالمت  ،یسنت هیریخ یدر کنار نهادها یمدن یدهانها تیو تقو ایاح ن،ینشهیاقشار حاش شتیتوجه به مع ،یاجتماع هیسرما

بود  یشنهاداتیو پ یاصل یاز جمله محورها یدر بازگشت به روال عاد یبندتیو اولو یناع افکار عمومجامعه، تعامل و اق یروان

 مسوول ارائه دادند. یهاانجمن یکه روسا

********* 

 

 مثبت بوده است  هایورکیویدرصد از ن 31 یتست کرونا

  23:19 - 1399اردیبهشت  9سه شنبه  

 

مثبت  ورکیویدرصد از شهروندان شهر ن 31 یدو هفته گذشته تست ابتال به کرونا ید که طاعالم کر ورکیوین التیا فرماندار

 بوده است. 

 

 کایآمر - العالم

که تست ابتال به کرونا  ورکیویدرصد از ساکنان شهر ن 30از  شیشنبه گفت بروز سه ورکیوین التیفرماندار ا« کوومو آندرو»

 ت.جواب تست آنها مثبت بوده اس اند،داده

اند، مشخص که تست کرونا داده ورکیویدرصد از ساکنان شهر ن 31روز گذشته  14 یط نیانگیبه طور م»در ادامه گفت:  یو

 «اند.مبتال شده روسیو نیشد که به ا

 درصد 17هودسون" و  دیدرصد از ساکنان منطقه "م 28"، لندیدرصد از ساکنان منطقه "النگ آ 31»در ادامه اضافه کرد:  کوومو

 «آنها به کرونا مثبت بوده است. یاند، جواب تست ابتالکه تست داده یغرب ورکیویاز ساکنان ن

 کرونا را داراست. روسیاز نظر ابتال به و تیوضع نیبدتر ورکیوین التیا کا،یآمر یهاالتیتمام ا انیم در

 زین االتیا نیکرونا در ا نانیو قربا دهیهزار نفر رس 300از  شیبه ب التیا نیبه کرونا در ا انیآمار، تعداد مبتال نیاساس آخر بر

 است. دهینفر رس 866هزار و 22از  شیبه ب

 ونیلیم کیاز  شینفر عبور کرد، امروز به ب ونیلیم کیپس از آنکه روز گذشته از مرز  زین کایبه کرونا در آمر انیمبتال تعداد

 است. دهینفر رس 800هزار و  57 یبه باال زین کایدر آمر کرونا انیتعداد قربان نیاست. همچن دهیهزار نفر رس 22و 

 فارس
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********** 

 

 پومپئو و خروج از حیطۀ انسانیت با چهار خطای نابخشودنی

GMT+08:00 || 2020-04-28 

21:14:25        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

توان یافت، وی به روال سابق کارش در سازمان سیا، از ای بدتر از مایک پومپئو نمیدر تاریخ آمریکا هیچ وزیرخارجه

ده است. پس از شیوع کرونا پومپئو به شکلی دیوانه دروغگویی، فریبکاری و دزدی در امور دیپلماتیت باعث بدنامی آمریکا ش

  .وارتر و با ارتکاب به چهار اشتباه به آخر خط انسانیت رسیده است

نخستین اشتباه نابخشودنی وی این بود که باعث قطع کمک مالی آمریکا به سازمان بهداشت جهانی شد. این اقدام برای مقابله 

توسعه نیافته و اقشار ضعیف بسیار مضر بوده است. مجله پزشکی معتبر النست  جهان با کرونا و به خصوص در کشورهای

آوریل نوشت، قطع کمک مالی آمریکا به سازمان بهداشت جهانی در شرایط فعلی جنایت ضد انسانی به شمار  25روز شنبه 

  .رودمی

ت آمریکا در مقابله با کرونا پیوسته به فرافکنی دومین خطای نابخشودنی پومپئو این بود که به منظور پنهان کردن ناکارآمدی دول

های بین المللی برای پیشگیری و مهار شیوع کرونا را تخریب کند. پراکنی کوشید تا تالشعلیه چین پرداخت و از طریق نفرت

سخنان او از چندی پیش سوزان رایس مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا در یک برنامه تلویزیونی ضمن انتقاد شدید از پومپئو، 

مقام مهمی مثل وزیر خارجه نباید چنین » جمله استفاده از عبارت ویروس ووهان را ننگی بزرگ برای آمریکا خواند و گفت که 

  ".رفتار کند

های یکجانبه آمریکا بود. در حالی که شیوع ویروس کرونا جان همه سومین اشتباه نابخشودنی پومپئو پافشاری بر اعمال تحریم

ها را به خطر انداخته است، دولت آمریکا با رهبری افرادی نظیر پومپئو همچنان فشار حداکثری علیه کشورهایی مانند انسان

  .دهد که ممکن است منجر به یک فاجعه انسانی شودایران و کوبا را ادامه می

خارجه اسبق آمریکا و هارلم بروندلند  تن از مقامات سیاسی پیشین اروپا و آمریکا از جمله مادلین آلبرایت وزیر 24چندی پیش 

مدیر کل اسبق سازمان بهداشت جهانی در یک بیانیه مشترک خاطر نشان کردند، فشار حداکثری آمریکا علیه ایران بر مقابله 

نظام پزشکی و درمانی این کشور با ویروس کرونا تاثیر گذاشته است. روزنامه واشنگتن پست نیز در تفسیری صریحاً نوشت، 

اند، سیاستبازانی مانند مایک پومپئو فراخوان های پزشکی دچار مشکل شدهمیلیون ایرانی برای دریافت کمک 80ر شرایطی که د

گیرند و حتی شیوع کرونا را به عنوان ابزاری برای اعمال ها نادیده میکشورهای غربی مانند انگلستان را برای کاهش تحریم

  .ن اقدام ممکن است منجر به جان باختن تعداد زیادی از مردم بی گناه شودفشار حداکثری تلقی می کنند که ای

چهارمین خطای نابخشودنی پومپئو این بود که بدون اهمیت دادن به جان آمریکایی ها در برابر تهدیدی مثل شیوع کرونا تنها به 

پومپئو در مسئله ویروس کرونا تبدیل به  دنبال منافع سیاسی شخصی خود بود. همان گونه که واشنگتن پست اشاره کرده است،

یک مرد نامرئی شده و یکی از ضعیف ترین وزرای خارجه در تاریخ آمریکا محسوب می شود. وقتی که آمریکا با کمبود لوازم 

شکی پزشکی مواجه است، مردم آمریکا تقریباً هیچ گونه تالشی از سوی پومئو برای هماهنگی با جامعه جهانی و تامین لوازم پز

  .کنندبرای آنان مشاهده نمی

اقدامات پومپئو باعث شده اطمینان مردم آمریکا از او سلب شود و اعتبار دیپلماتیک آمریکا تا جایی از بین برود که امروز تبدیل 

ند و باید تواند از زیر بار مسئولیت این جرائم شانه خالی کبه یک لکه ننگ و رسوایی برای این کشور تبدیل شود. پومپئو نمی

  .توسط مردم آمریکا و جامعه جهانی محاکمه شود

********* 

 

 کندالمللی برای مبارزه با ویروس کرونا اهداف ژئوپلیتیکی را دنبال نمیهای بینوانگ یی: چین از توسعه همکاری

GMT+08:00 || 2020-04-28 

21:41:02        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   صیه کنیدتو

 قلم
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وانگ یی ، عضور شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین در نشست ویژه وزرای امور خارجه بریکس در مورد وضعیت شیوع 

اردیبهشت( در پکن برگزار شد، اظهار داشت که قصد اصلی چین برای انجام فعاالنه همکاری  ۹ریل ) آو ۲۸ویروس کرونا که 

های بین المللی در مبارزه با ویروس کرونا این است که با اشتراک تجربه خود از شیوع این بیماری، با مشکالت کنونی مردم 

کشورهای دیگر کمک می کند و هرگز ایدئولوژی خاصی را  کشورهای مختلف همدردی کند. چین بر پایه روحیه بشردوستی به

  .گیرد و هرگز به دنبال منافع ژئوپلیتیک خود نبوده استدر نظر نمی

وانگ یی خاطرنشان کرد: چین معتقد است که باید به پیشگیری و کنترل شیوع کرونا بر اساس وضعیت هر کشور احترام بگذاریم 

افکنی از توان ه کنیم. جامعه بین المللی نباید اجازه دهد که تالش برخی کشورها برای تفرقهو از تجربیات مفید یکدیگر استفاد

همکاری در مبارزه با شیوع ویروس کرونا در جهان بکاهد و رفتارهای سیاسی زشت باعث ایجاد اختالفات جدید میان کشورها 

 .شود

********* 

 

 انگاری در شمارش، یک پدیدۀ جهانی استو سهلآیا آمار قربانیان کرونا قابل اعتماد است؟ خطا 

 15:47 - 28/04/2020روزآمد شده در  :15:47 - 28/04/2020منتشر شده در  :

 صدای فرانسه فارسی

 ار.اف.ای  : متن توسط

ما شود، ابا اینکه در همۀ کشورها آمار جانباختگان و مبتالیان به ویروس کرونا و شمار بهبودیافتگان روزانه اعالم می

دانند که هیچیک از این آمارها، مگر در موارد نادر، دقیق نیست. روش آمارگیری در هر همۀ مراجع به خوبی می

کشور متفاوت است و هر یک خطاهای خود را دارد. عالوه بر این، معلوم نیست که مقامات مسئول تا چه حد حقیقت 

  .گذارندرا با مردم در میان می

 تبلیغ بازرگانی

توان احتمال داد که آمارها نسبتاً کشورهایی با جمعیت کم و امکانات بسیار باال )مثل کشورهای شمال اروپا( می تنها در

 .درست باشد

آورند که در ابتالیشان به اما به عنوان مثال اسپانیا، لوکزامبورگ یا کرۀ جنوبی فقط درگذشتگانی را به حساب می

های سالمندان متحمل ها، که بیشترین تلفات خود را در خانهست. ولی بلژیکیویروس کرونا هیچ تردیدی وجود نداشته ا

 .آورنداند، درگذشتگان "مشکوک" را نیز به شمار میشده

اند. در این شوند که در بیمارستان فوت کردهدر کشورهایی مثل چین یا ایران، فقط جانباختگانی در آمار منظور می

اند. در ایران اگر ابتالی یک جان باخته ۱۹های مردم چند نفر به بیماری کووید خانهداند که در کشورها، هیچکس نمی

بیمار به ویروس کرونا قطعی باشد، اما علت مرگ، بیماری دیگری تشخیص داده شود )مثالً بیماری قلبی(، این فرد در 

یماری دیگری جان دهد، باز هم به حساب آمار منظور نخواهد شد. در مقابل در آلمان، فرد مبتال به کرونا حتی اگر به ب

 .آیدمی

 های گوناگون شمارشخطاها و روش

ای یک بار ناپذیر است. در بریتانیا، ارقام نسبتاً دقیق، فقط هفتهحاشیۀ خطا و تقریب در آمار به دالیل مختلف اجتناب

کند. گذشته از این، تلفات منظور نمی شود، اما این ارقام هم تحوالت ده روز اخیر راتوسط دفتر ملی آمار ارائه می

 .شوداسکاتلند و ایرلند شمالی نیز در این آمار ثبت نمی

شود ها فقط در مواردی شمرده میهای سالمندان بسیار زیاد بوده، اما این فوتدر ایتالیا، با اینکه مرگ و میر در خانه

تست ابتال در آن انجام شده باشد. وگرنه مطمئناً بسیاری که یک خانۀ سالمندان به عنوان کانون آلودگی شناخته شده، و 

اند به حساب های سالمندان درگذشتهاز کسانی که به علت ابتال به کرونا، اینجا و آنجا، به طور پراکنده در برخی خانه

 .اندنیامده
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کند. ه ایالت دیگر فرق میتر است زیرا روش آمارگیری از ایالتی بدر ایاالت متحد آمریکا اوضاع از این هم پیچیده

اند. همچنین در موارد زیاد، گزارش شده که یک های سالمندان را منظور نکردهبرخی ایاالت اصالً شمار مرگ در خانه

الریه( درگذشته است. اما چون قبل از مرگ آزمایش کرونا انجام نگرفته، این نوع پهلو )ذاتعضو خانواده به علت سینه

های فوت نوشته شده: "علت مرگ: احتماالً ها، در گواهیشود. همچنین در برخی از ایالتمنظور نمی موارد نیز در آمار

 .ویروس کرونا"... درست معلوم نیست که این موارد در آمار ضبط شده یا خیر

 ارائۀ آمار دقیق نیاز به وقت و راستگویی دارد

ها، شناسی" تذکر داده بودند که به طور کلی در اپیدمیعیتحدود یک ماه قبل در فرانسه، متخصصان "انجمن مطالعات جم

ترین حاالت، به چند روز وقت نیاز دارد. به گفتۀ آنان شمارش آوری و سامان دادن به اطالعات، حتی در سریعروند جمع

 .دقیق و ارائۀ آمار قابل اطمینان چند هفته و حتی چند ماه زمان الزم دارد

ها نیز یک ، میزان صداقت مقامات مسئول و راستگویی دولتو خطاهای فراوان در شمارشاما گذشته از کمبود وقت 

ها را بسنجد. در ایران، گویی دولتقادر نیست که میزان حقیقت -حداقل فعالً  -معمای بزرگ است. هیچ مرجعی 

اطالعات رسمی دولت ارائه  و اطالعاتی مغایر با نمایندگان مجلس یا مقامات محلی بارها بر خالف دولت سخن گفته

 .اندکرده

آوریل( ناگهان در آمار  ۱۷دولت چین که به خاطر فقدان شفافیت مورد انتقادهای شدید قرار گرفته، حدود ده روز قبل )

درصد افزایش داد. مقامات چینی این تجدید نظر را چنین ۴۰مرگ و میر تجدید نظر کرد و ارقام موجود را نزدیک به 

 ."اندکه "برخی بیماران به بیمارستان رجوع نکرده و بدون اطالع مسئوالن، در خانۀ خود از دنیا رفته توجیه کردند

************ 

 

 آمریکا در پی گرفتن میلیاردها دالر غرامت از چین برای جبران خسارات شیوع ویروس کرونا

 17:32 - 28/04/2020روزآمد شده در  :17:32 - 28/04/2020منتشر شده در  :

 صدای فرانسه فارسی

با گسترش شتابان اپیدمی در آمریکا، منطقه منهتن در نیویورک نیز مانند دیگر مناطق این کشور بصورت تعطیل درآمده 

  REUTERS - Lucas Jackson .است

  RFI : متن توسط

ران خسارات ناشی آوریل ، درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت در زمینه جب ۲۸اردیبهشت/  ۹شنبه چین روز سه

های دروغ»از شیوع ویروس کرونا را رد کرد و اظهارات دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در این زمینه را 

  .خواند« آورشرم

 تبلیغ بازرگانی

جنگ شوانگ، سخنگوی وزارت امورخارجه چین در یک نشست خبری مقابل خبرنگاران، درباره اظهارات روز گذشته 

او « دهند.آور را ترجیح میهای شرماند و دروغپوشی کردههای سیاسی آمریکا بارها از حقیقت چشمقامم»ترامپ گفت: 

آنها فقط یک هدف دارند: فرار از هرگونه مسئولیت در زمینه مدیریت خودشان درباره شیوع ویروس کرونا »ادامه داد: 

 «.و انحراف افکار عمومی

آوریل، در نشست خبری روزانه خود احتمال درخواست از پکن برای  ۲۷شت/ اردیبه ۸دونالد ترامپ، روز دوشنبه 

پرداخت میلیاردها دالر به عنوان غرامت شیوع ویروس کرونا را مطرح کرد. ویروس کرونا اولین بار در اواخر سال 

 .ایع شددر شهر ووهان چین پدیدار گشت و پس از مدت کوتاهی این ویروس در خارج از مرزهای چین نیز ش ۲۰۱۹

توانست ما از چین ناراضی هستیم. این ویروس می»رییس جمهوری آمریکا در نشست خبری خود در کاخ سفید گفت: 

بسیار »ترامپ تأکید کرد که میزان غرامت احتمالی « در محل پیدایش خود متوقف شود و به سراسر جهان گسترش نیابد.
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میلیون نفر را  ۳که شیوع ویروس کرونا در جهان تاکنون بیش از  خواهد بود. این اظهارات ترامپ در حالی است« باال

 .هزار نفر را گرفته است۵۶آلوده کرده و فقط در آمریکا جان بیش از 

کند که بیماران دهد، ادامه داد که واشنگتن تالش میترامپ با تأکید بر این که جهان تاوان مدیریت نادرست چین را می

 .الت خود بازگرداندرا درمان و اقتصاد را به ح

نام برده و از همان ابتدای شیوع کرونا در جهان، « ویروس چینی»رییس جمهوری آمریکا بارها از کرونا به عنوان 

کاری در زمینه ارائه اطالعات اولیه درباره شیوع ویروس کرونا متهم کرد. عالوه بر آمریکا، دیگر چین را به کم

ان و به ویزه استرالیا از چین برای مدیریت نادرست شیوع ویروس کرونا انتقاد کردهکشورها نظیر فرانسه و کانادا نیز 

 .المللی مستقل در این باره شده استخواستار تحقیقات بین

جمهوری آمریکا، از سازمان بهداشت جهانی نیز انتقاد کرده و دستور تعلیق کمک مالی آمریکا به این همچنین رییس

میلیون دالر در اختیار سازمان جهانی  ۵۰۰تا  ۴۰۰ت. این در حالی است که آمریکا، ساالنه سازمان را صادر کرده اس

 .دهدبهداشت قرار می

سرپوش »ترامپ ضمن انتقاد از عدم شفافیت در عملکرد سازمان جهانی بهداشت و متهم کردن این نهاد جهانی به 

باشد. به گفته « پاسخگو»د: این سازمان باید بر شیوع ویروس کرونا پس از ظهور در چین، تأکید کر« گذاردن

به جهان اطالعات نادرست درباره میزان قدرت انتقال و مرگبار بودن )ویروس کرونا( داده »جمهوری آمریکا، رییس

متهم کرد. او حتی در یک نشست خبری مقابل « چین محوری»همچنین ترامپ سازمان جهانی بهداشت را به « شد.

آیا واقعاً کسی آمار ایران و چین را »هانی جانباختگان بر اثر کرونا، از خبرنگاران حاضر پرسید: نموداری از آمار ج

 «کند؟باور می

سازمان جهانی »اما آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن ابراز تأسف از تصمیم دونالد ترامپ، تأکید کرد: 

اسر جهان، برای مهار شیوع ویروس جدید کرونا تالش کرده با همکاری هزاران عضو و کارشناس در سر بهداشت،

بایست از همان اواخر همچنین تدروس آدهانوم، رئیس این سازمان از عملکرد آن دفاع کرد. او گفت که جهان می« است.

 .کردها عمل میژانویه که این سازمان هشدارها را در این زمینه داده بود، به توصیه

تواند دیگر کشورها آوریل تأکید کرد که این سازمان نمی ۲۷اردیبهشت/  ۸جهانی، روز دوشنبه  دبیرکل سازمان بهداشت

نفر در چین به این ویروس آلوده  ۸۲های خود ملزم کند. آدهانوم ادامه داد، زمانی که هنوز فقط را به اجرای توصیه

 .بودشده بودند و مرگ هیچکس نیز اعالم نشده بود، این سازمان هشدار داده 

********** 

 

 ها را کشف کردند های مشترک کشنده در کرونا ویروسدانشمندان ویژگی

 جهان

 دریافت لینک کوتاه01:01 29.04.2020

 

  .اد تنفسی متمایز هستنددانشمندان ویژگیهای مشترکی در کروناویروس های کشنده مشاهده کرده اند که از عالیم عفونت ح

یازده  SARS-CoV-2و  SARS ،MERSبه گزارش اسپوتنیک در این تحقیقات دانشمندان مشخص کردند که ویروس های مانند 

 باشند.توالی ژنومی مشترک را شناسایی شده که آنها مسئول بیماری زایی باال در کروناویروس ها می

بتوانند نسبت به سایر ویروس ها به هسته سلولی نفوذ کنند و همچنین ویژگی های خاص آنها باعث می شوند تا ویروس های کشنده، 

پروتئینی ویروس امکان سازگاری با میزبان بعدی را نیز بدست می دهد. محققان روسی می گویند این مطالعه برای جلوگیری از 

 )کرونا( بسیار مهم است.19-همه گیری های بعدی و همچنین ایجاد داروهای مؤثر به ویژه برای کووید

https://af.sputniknews.com/world/
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در این تحقیق چهار پاتوژن مشخص شد که زیاد خطرناک نیستند و باعث عالئم خفیف در بیمار می شوند، سارس)ویروسی در  

)ویروسی  19-نشانگان تنفسی خاورمیانه را ایجاد کرد( و کووید 2013شیوع پیدا کرد(، مرس)ویروسی که در سال  2002سال 

 ع پیدا کرد( برای مردم کشنده هستند.شیو 2019که در سال 

********** 

 

 29/4/2020 –بی بی سی فارسی 

کند، شمار مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا به یک هاپکینز آمریکا گردآوری میطبق آماری که وبسایت دانشگاه جانز

  .نفر رسیده است ۲۴۹۸میلیون و 

هزار نفر گذشت. آمریکا تایید شده مرگ در  ۵۷در آمریکا از  ۱۹-بیماری کوویددر این روز همچنین آمار مرگ در اثر ابتال به 

 .نفر بود ۲۲۰۷ساعت گذشته در آمریکا  ۲۴

*********** 

  

 صدای دری امریکا

ایاالت متحده به عنوان کشوری که بیشترین شمار مبتالیان و مرگ و میر ناشی از کروناویروس را در جهان دارد، تا صبح 

گزارش  ۱۹هزار نفر در اثر ابتال به کووید ۵۸۳۵۵نفر و مرگ  ۱۲۶۰۰اپریل )دهم ثور( از ابتالی یک میلیون و  ۲۹چهارشنبه 

 .داده است

 

************ 

 آمار کشته های ویروس کرونا در امریکا از مرز تلفات انسانی جنگ ویتنام گذشت

 اسپوتنیک - 29.04.2020 15:41به روز شده 29.04.2020 15:40

هزار نفر در حال حاضر به علت ابتال به کرونا در ایاالت متحده جان خود را از دست داده اند که این بیش از کل  58.3از  بیش

  .خسارات جانی آمریکا در جنگ ویتنام است

در  کروناهزار نفر در حال حاضر به علت ابتال به  58.3به گزارش اسپوتنیک بر اساس داده های دانشگاه جان هاپکینز بیش از 

  .ایاالت متحده جان خود را از دست داده اند که این بیش از کل خسارات جانی آمریکا در جنگ ویتنام است

کالیفرنیا درگذشت. در کمتر از سه ماه،  در 19ساله از کویید  57فوریه رخ داد، هنگامی که یک زن  6نخستین مرگ در تاریخ 

سال جنگ آمریکا با ویتنام جان باختند. خاطر نشان می شود که تعداد قربانیان این بیماری همه  9تعداد بیشتری از مردم در طول 

 .ستهزار نفر( فراتر رفته ا 53.4هزار آمریکایی( و در جنگ جهانی اول ) 36.5گیر در حال حاضر از تلفات جنگ کره )

میلیون مورد ابتال به کروناویروس  1ایاالت متحده آمریکا رکورددار جهانی در خصوص تعداد بیمار و درگذشتگان است: بیش از 

آوریل ، رئیس جمهور دونالد ترامپ پیش بینی را اعالم کرد که در طول اپیدمی ، تعداد  18در آمریکا کشف شده است. در تاریخ 

 .نفر خواهد رسیدهزار  65تا  60کشته ها به 

 

*********** 

 

 ویروس کرونا؛ هشدار پزشکان در باره یک بیماری نادر و خطرناک در کودکان

 سی بیمیشل رابرتس دبیر بخش بهداشتی بی

 29/4/2020 

https://ir.sputniknews.com/world/202004296302540-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-/
https://ir.sputniknews.com/world/202004296302540-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-/


657 
 

 در بریتانیا به پزشکان در رابطه با یک بیماری نادر و خطرناک در کودکان هشدار داده شده که ممکن است با ویروس کرونا

  .مرتبط باشد

طبق هشداری فوری که برای کادر پزشکی نظام خدمات درمانی بریتانیا فرستاده شده، در لندن و سایر مناطق بریتانیا کودکانی به 

 .اندهای ویژه بستری شدهشدت بیمار با عالئمی غیرطبیعی در بخش مراقبت

 .هایی است که در این بیماران دیده شدهاز جمله نشانه داخلی و عالئمی شبیه به سرماخوردگی، التهاب در چندین اندام

  .نتیجه تست کرونای برخی از این کودکان هم مثبت بوده است

  .ها کم خواهد بودرسد تعداد آناند اما این طور که به نظر میهنوز مشخص نیست چند کودک این عالئم را داشته

********** 

 

 ت و هزینه در سه ماه نخست امسال در چینمیلیارد یوانی مالیا 742کاهش بیش از 

GMT+08:00 || 2020-04-29 

20:16:06        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

میلیون یوان مالیات و هزینه را کاهش  800میلیارد و  742به گزارش اداره کل مالیات چین، در سه ماه اول امسال، چین جمعاً 

  .داد

 2020آوریل در نشست خبری سه ماه اول سال  29اردیبهشت  10چای زی لی یکی از مسئوالن اداره کل مالیات چین امروز 

ین، کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی چین به ترتیب با ارائه تسهیالت مالیاتی، گفت، پس از شیوع کروناویروس در چ

از کارهای کنترل و مهار بیماری همه گیر پشتیبانی کرده و به کاهش بیمه تامین اجتماعی موسسات، حمایت از توسعه موسسات 

  .رداختندها و افزایش تقاضای داخلی و تثبیت تجارت خارجی پکوچک و خرده فروشی

بر اساس اجرای سیاست های کاهش مالیات و هزینه و کاهش منابع مالیاتی به خاطر شیوع کرونا، در سه ماه اول امسال، درآمد 

میلیون یوان رسید که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته  600میلیارد و  482تریلیون و  3مالیاتی در سه ماه اول امسال به 

  .ه استدرصد کاهش یافت16.4

با توجه به اجرای مؤثر مجموعه ای از سیاست های کنترلی کالن از سوی حزب و دولت و احیای مرحله ای نظم عادی کار و 

  .تولید، میزان کاهش درآمد مالیاتی در سه ماه دوم امسال در مقایسه با سه ماه اول به طور چشمگیری کمتر خواهد بود

************ 

 

 یافته از شوروی سابق توسط آمریکاین نسبت به ایجاد آزمایشگاه بیولوژیک در کشورهای استقاللواکنش وزارت خارجه چ

GMT+08:00 || 2020-04-29 

20:13:53        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

یافته از شوروی سابق توسط آمریکا خبر ها اخیراً از ایجاد چند آزمایشگاه بیولوژیک در تعدادی از کشورهای استقاللبعضی رسانه

سی به نگرانی جامعه آوریل ابراز امیدواری کرد آمریکا با مسئولیت شنا 29دادند. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین 

  .جهانی و امنیت جانی و تندرستی مردم این کشورها اهمیت دهد و با اتخاذ تدابیر الزم، شک و تردید جامعه جهانی را رفع کند

چندی پیش، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نسبت به ایجاد آزمایشگاه های بیولوژیک در کشورهای شوروی سابق توسط آمریکا 

ها در حقیقت تحت رهبری آمریکا قرار می های خارجی گزارش دادند که این آزمایشگاهه بود. بعضی رسانهابراز نگرانی کرد

گیرد و طبق فرمان واحدهای وابسته به وزارت دفاع آمریکا، پروژه های مربوط به بیماری های خطرناک که در خاک آمریکا صد 

  :چین در این مورد گفت درصد ممنوع است را مطالعه می کند. سخنگوی وزارت خارجه

آمریکا چند آزمایشگاه بیولوژیک در کشورهای شوروی سابق ساخته است اما هیچ اطالعی مربوط به نقش و درجه امنیت این 

دهد. مردم این کشورها و کشورهای همسایه از این وضعیت نگران هستند. آنها شدیداً خواهان بسته شدن آزمایشگاه به جهان نمی
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ها هستند. ما امیدواریم آمریکا با مسئولیت شناسی به نگرانی جامعه جهانی و امنیت جانی و تندرستی مردم این هاین آزمایشگا

  .کشورها اهمیت دهد و با اتخاذ تدابیر واقعی، شک و تردید جامعه جهانی را رفع کند

********** 

 

 وپا و آمریکا استژاپن: موج فعلی کرونا در ژاپن احتماالً ناشی از موارد ورودی از ار

GMT+08:00 || 2020-04-29 

15:17:07        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

بیماریهای واگیر ژاپن نشان می دهد با توجه به بررسی جهش گونه های ویروس کرونای جدید، موج فعلی تحقیقات انستیتوی ملی 

  .شیوع کرونا در ژاپن به احتمال زیاد ناشی از موارد ورودی از اروپا و آمریکا است

وس که به کشتی دیاموند پرنسس به گزارش خبرگزاری ِجی ان ان ژاپن، تحقیقات این انستیتو نشان می دهد در ژاپن فعال گونه ویر

نسبت داده می شود، شناسایی نشده و موج دوم شیوع کرونا که از اواخر مارس در ژاپن شروع شد، به احتمال زیاد ناشی از موارد 

  .ورودی از اروپا و آمریکا بوده است

گردشگران و ژاپنیهای مقیم خارج بود که  تحقیقات این انستیتو نشان می دهد این موارد ورودی از اروپا و آمریکا احتماال شامل

 .پس از ورود ژاپن ظرف چندین هفته باعث ایجاد موج دوم شیوع کرونا در سراسر ژاپن شدند

*********** 

 

 میلیارد انسان 1.6های شیوع کرونا بر زندگی و امرار معاش پیامد

 دریافت لینک کوتاه16:58 29.04.2020

 

میلیون نفر شغل خود را از دست  300کار، به دلیل اقدامات قرنطینه در سراسر جهان، بیش از  المللیطبق برآورد سازمان بین

 .شودمیلیارد انسان نیز می 1.6دهند و اختالل ایجاد شده توسط بیماری کرونا باعث از دست دادن امرار معاش می

روز شده از وضعیت نیروی کار جهان را در جریان  های بهالمللی کار روز چهارشنبه ارزیابیبه گزارش اسپوتنیک، سازمان بین

درصد در  6.7گیر منتشر کرد. طبق برآورد این سازمان، پیش بینی شده است که اقدامات قرنطین منجر به کاهش بیماری همه

 دهند.میلیون کارگر تمام وقت شغل خود را از دست می 195شود. این بدان معناست که ساعت کار در جهانی می

میلیون کاگر تمام وقت شغل خود را از دست خواهند داد. با  305دهند که تا ماه جوالی سال روان، های این سازمان نشان میداده

توانند به دلیل اقدامات قرنطینه که های غیررسمی اقتصاد جهان مصروف کار استند، میمیلیارد کارگری که در بخش 1.6این حال 

 اند، تمام وقت شغل خود را از دست بدهند.ه تاکنون بودهدیدها آسیبآنها بیشترین بخش

میلیون شرکت در سراسر جهان با خطرات جدی با اختالل در کار روبرو هستند.  436المللی کار، بیش از طبق برآورد سازمان بین

 ها بیشترین آسیب دیدگان هستند.این شرکت

ها، مشاغل و کند: حمایت از شرکته، با محوریت چهار محور تأکید میهای گسترده و یکپارچاین مطالعه بر لزوم اتخاذ سیاست

های شغلی، حمایت از کارگران در محیط کار و انجام گفتگوی اجتماعی بین دولت، درآمدها، تحریک انگیزشی اقتصاد و فرصت

 کارگران و کارفرمایان برای یافتن راه حل.

به سطح جهان تبدیل  گیربیماری همهان اعالم کرد که ویروس کرونا به یک ماه مارچ سال رو 11سازمان جهانی صحت در تاریخ 

 202میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتال شده اند و کرونا جان بیش از  2.9ها، بیش از شده است. براساس آخرین داده

 هزار نفر را گرفته است.

*********** 
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 دانشمندان چین و آمریکا برای جست و جوی منشاء ویروس کرونا دست به دست هم دادند

GMT+08:00 || 2020-04-30 

11:46:48        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

همزمان با تالش دولت ترامپ برای آزمایشگاهی و سیاسی کردن ویروس کرونا، دانشمندان آن کشور برای جست و جوی منشاء 

  .سرچشمه ویروس کرونا همکاری هایشان را با همتایان چینی خود آغاز کرده اند

ایان لیپکین، مدیر مرکز عفونت و ایمنی دانشکده بهداشت عمومی میلمن وابسته به دانشگاه کلمبیا با تیمی از پژوهشگران چینی به 

همکاری می کند. این گروه برای انجام تحقیقاتی به « جونگ شان»رهبری لوجیاهای استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه 

در دیگر شهرهای چین کشف شده بود یا  2019پیش از ظاهر شدن در ووهان در دسامبر  منظور تشخیص این که ویروس کرونا

  .خیر، تشکیل شده است

 

دنیا می گوید، این پژوهش های آن ها به کمک های مرکز کنترل و پیشگیری « جویندگان برتر ویروس»لیپکین معروف به یکی از 

  .بیماری های چین تکیه دارد

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های چین به آشنایی با منشاء این نوع ویروس بسیار عالقه مند است. »این ویروس شناس گفت: 

  «.ما نیز دانش خود را با کل جامعه علمی به اشتراک می گذاریم

« پژوهشگران از مناطق و بخش های مختلف برای جست و جو و یافت منشاء ویروس مشغول کار هستند.»استاد لو نیز گفت: 

  .ی خبر داد، این فعالیت های پژوهشی در ماه فوریه آغاز شده و تا اواخر سال جاری میالدی نتیجه خواهد دادو

استاد لو خبر داد، به منظور دسترسی پژوهشگران به نمونه های خون در بانک خون ملی که ماه دسامبر یا زودتر از آن از بیماران 

کز کنترل و پیشگیری بیماری های چین هماهنگی های الزم با بیمارستان ها و شعبه مبتال به ذات الریه جمع آوری شده است، مر

  .های خود در سراسر کشور را انجام داده است
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وی گفت: این اقدام بخش بسیار مهمی از پژوهش های آن ها است که بدین وسیله می توانند این نکته را تشخیص دهند که آیا ویروس 

  .ووهان، جمعیت را آلوده کرده بود یا خیرکرونا پیش از شیوع آن در 

آمریکایی نمونه های خون انواع حیوان وحشی که منشاء محتمل  -این پژوهشگر همچنین خبر داد، محققان این تیم مشترک چینی

  .ویروس کرونا می دانند را مورد مطالعه قرار داده اند

در توسعه راه  2003اره سارس و مرس شرکت کرده و در سال در دو برنامه پژوهشی درب 2012و  2003ایان لیپکین در سال 

  .تست سریع ویروس سارس به چین کمک کرده بود

امسال او نیز برای انجام مطالعات مشترک با همتایان چینی خود درباره علوم اساسی و تدوین راهبرد کاهش موارد کرونا و موارد 

 .مرگ ومیر ناشی از آن، به چین سفر کرد

*********** 

 

 شودگیری ویروس تا دو روز دیگر تمام میهرات در سرازیری کاهش کرونا: اوج همه

 خواهمحمدحسین نیک

 ۱۳۹۹, ۱۰ثور 

 

گیری کرونا، پس از ماه روان میالدی، یعنی تا دو روز دیگر، ختم و پس دهد، اوج همهارزیابی مسووالن صحی هرات نشان می

 یابد.آهسته کاهش میکند و شمار مبتالیان آهستهمیی بیماری عبور از آن، هرات از قُله

گیری اجتماعی، پروایی مردم در برابر کرونا و رعایت نکردن فاصلهدهد، بیزمان با این، ریاست صحت عامه هرات هشدار میهم

 گیری دوباره بیماری خواهد شد و ممکن است عواقب خطرناکی داشته باشد.سبب اوج

گیری دوباره ویروس شوند. های مزدحم، مانع همهخواهند با استفاده از ماسک و نرفتن به مکانمردم میهای بهداشتی از مقام

 هنوز وجود دارد. ۱۹-سال و مبتالشدن این قشر به بیماری کوییدومیر افراد کهننگرانی از افزایش مرگ

سوی شهروندان، تا سه ماه دیگر شمار مبتالیان گیری اجتماعی از شود در صورت رعایت موارد بهداشتی و فاصلهبینی میپیش

 تر شود.گان نیز بیشگیر پیدا کند و تعداد بهبودیافتهکرونا در هرات کاهش چشم

های عمومی و سایر اماکن تجمع مردم، تا سه ماه دیگر نباید فعالیت داشته ها، حمامشاپبر این اساس، تاالرهای عروسی، کافی

 ماند. فعالیت مشاغل ضروری هم باید با حفظ موارد بهداشتی ادامه یابد.چنان بسته میباشند و هم

وجود  ۱۹-های کوییدپذیرد که مشکل پرداخت نشدن معاش برخی کارمندان و پزشکان در شفاخانهرییس صحت عامه هرات می

 های بانکی آنان، این مشکل برطرف گردد.شود با پرداخت معاش به حسابدارد، اما تالش می
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 گیری ویروسور از اوج همهعب

دهند. ی ابتال به ویروس کرونا، خبر میگیری و عبور از قُلهمسووالن صحی هرات از نزدیکی این والیت به پایان اوج همه

شنبه، نهم ثور، با حضور در نشستی خبری، از مردم خواست موارد بهداشتی عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات، روز سه

 ند.را جدی بگیر

شود و سپس شمار مبتالیان، گیری کرونا در هرات تمام میی او، تا پایان ماه جاری میالدی، یعنی تا دو روز دیگر، اوج همهبه گفته

 کند.پروایی بیش از حد مردم نسبت به ویروس، ابراز نگرانی میباوری و بیزمان از بیکند، اما وی همروند نزولی پیدا می

اند، اما درصد افرادی که زیر تهدید کرونا بودند به این بیماری مبتال شده ۵۰دهد، عامه هرات نشان می ارزیابی ریاست صحت

دچار هستند. آگاهان امور پزشکی باور دارند، شمار زیادی از  ۱۹-درصد دیگر از ساکنان هرات، با خطر ابتال به کویید ۵۰هنوز 

 ی زیاد در شهر پخش شده است.ستند و ویروس، به پیمانهدر هرات، افراد بدون عالمت ه ۱۹-بیماران کویید

ی پزشکی، اگر های شهر، از نظر جامعهرییس صحت عامه هرات تأکید دارد، که باوجود برداشته شدن موانع و بازگشایی خیابان

 یابد.احتیاطی کنند، شمار قربانیان و بیماران شدید کرونا، افزایش میمردم بی

گیری اجتماعی از سوی مردم، دهد که نشیب کاهش شمار مبتالیان کرونا، با رعایت موارد بهداشتی و فاصلهآقای تمنا توضیح می

افتد. بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی وزارت صحت عامه، شمار قربانیان باره اتفاق نمیشود و یکآهسته طی میآهسته

 تن گذشته است. ۴۴۰م از تن رسیده و شمار مبتالیان ه ۱۰کرونا در هرات به 

 گیری اجتماعیآغاز فاصله

گیری اجتماعی را به صورت جدی خواهد در جریان سه ماه آینده موارد بهداشتی و فاصلهرییس صحت عامه هرات، از مردم می

ن را اجرایی گیری اجتماعی از سوی پزشکان نهایی شده و حکومت باید آکند که طرح اجرای فاصلهرعایت کنند. او پافشاری می

 کند.

ها، خودداری ونیم متر میان افراد در جامعه، شستن مرتب دستی یکاز نظر این مقام صحی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله

 درصد از ابتالی افراد به کرونا، جلوگیری کند. ۹۰تواند های مزدحم و رعایت دیگر موارد بهداشتی، میاز حضور در مکان

ی ریاست صحت عامه نبود و تغییراتی که در تردد به میان آمد، به معنای ن قرنطین در هرات، خواستهی او، شکستبه گفته

 های سربسته نیست.ها و دیگر مکانها، حمامبازگشایی تاالرها، ورزشگاه

الیان کرونا شود، ی کاهش مبتبینی صورت گرفته، پس از ختم ماه روان میالدی، هرات وارد مرحلهافزاید، اگر مطابق پیشوی می

 کشد.کم سه ماه به درازا میشود و دستروند کاهش، تدریجی انجام می

دانند. مهدی حدید، کننده میگیری کرونا در افغانستان را نگرانهمه از سویی هم، آگاهان امور پزشکی، طوالنی شدن عبور از اوج

های آزمایش، ممکن است بیماری لیل نبود امکانات پزشکی و کیتعضو شورای والیتی هرات و آگاه امور پزشکی، باور دارد، به د

 چندین ماه در افغانستان بماند. ۱۹-کویید

از دید او، ُکندی روند بهبودی بیماران کرونا در افغانستان، معضل بزرگی است و بهترین راه برای مقابله با این ویروس ُکشنده، 

 به آن است. رعایت موارد بهداشتی و جلوگیری از مبتال شدن

 نگرانی داکتران از شایعات

ای که برخی در هرات به آن ترین شایعهاز زمان ثبت موارد مثبت کرونا در هرات، شایعات گوناگونی در میان مردم نشر شد. مهم

 ی دروغ بودن کرونا و نبود چنین بیماری است.باور پیدا کردند، آوازه

ای که گویا کند. او با اشاره به شایعهون در پیوند به این بیماری ابراز نگرانی میرییس صحت عامه هرات، از نشر شایعات گوناگ

کند، از شهروندان خواست به نیست و حکومت افرادی را با پرداخت پول به شفاخانه بستری می ۱۹-در هرات اصالً بیماری کویید

 بنیاد اعتنا نکنند.این شایعات بی

افغانی پول نقد، فراهم  ۸۰۰تا  ۳۰۰چرخد که حکومت با پرداخت روزانه دهان میبهدهاندر روزهای پسین شایعاتی در هرات 

 کند.ها بستری میکردن انترنت رایگان و سه وعده غذا، افراد سالم را به نام بیمار کرونا، در شفاخانه

اند، به عنوان با مرگ طبیعی از دنیا رفته گان و استفاده از اجساد افرادی کهتری که بین مردم پخش شد، خرید ُمردهی عجیبشایعه

خواهند، به جای تمرکز بر شایعات، اساس دانسته و از مردم میهای بهداشتی تمامی این شایعات را بیباشد. مقامفوتی کرونا می

 موارد بهداشتی را رعایت کنند.
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خواهد، برای جلوگیری دارد و از عالمان دین میدهد که برای ویروس کافر و مسلمان تفاوتی نرییس صحت عامه هرات، هشدار می

 افزاید، عالمان دین باید مردم را به استفاده از اسباب جلوگیری از ابتال به کرونا تشویق کنند.از گسترش بیماری توجه کنند. وی می

تر تشخیص شده، بیش شان مثبتپذیرند که شمار مبتالیان نسبت به افرادی که آزمایشمسووالن ریاست صحت عامه هرات، می

های عالمت نیز، یکی دیگر از نگرانیعالمت و کماست و این ویروس به صورت گسترده پخش شده است. وجود هزاران بیمار بی

 مهم پزشکان است.

فاده وآمدهای خودسر استدهد که اگر نیاز باشد، از نیروهای ارتش ملی برای جلوگیری از رفتبا این وجود، والی هرات هشدار می

 وگذار داشته باشند.کند و شهروندان نباید بدون دلیل در شهر گشتمی

************ 

 

 / جهان  یوله فارس چهیدو

30/4/2020 

 کرد ریرا غافلگ ایتانیکرونا مردم بر انیقربان یآمار واقع انتشار

کرونا جان خود را از دست  یماریبه بکشور در اثر ابتال  نیهزار نفر در ا ۲۶از  شیب ا،یتانیدولت بر دیاساس آمار جد بر

 .شودیم ایتانیمربوط به بر ایتالیکرونا در اروپا پس از ا انیقربان زانیم نیشتریب ب،یترت نیاند. به اداده

********** 

 

 شده است فیدر سراسر جهان تضع یدموکراس

   یوله فارس چهیدو

30/4/2020 

 

از  یدر سراسر جهان رو به پسرفت دارد. فقر و نابرابر یراه و رسم دموکراس ،یاسیمعتبر مطالعات س ادیبن کیبه پژوهش  بنا

 کند. تیروند ناسالم را تقو نیا تواندیکرونا م یکه پاندم شودیاست و گفته م یکتاتوریعوامل د

 ندیبرآ نیت. اروبرو شده اس یدر سراسر جهان با مخاطرات جد یاسیس یهایآزاد تیو رعا یقانون تیهمراه با مشروع یحکمران

 در آلمان. یو اجتماع یاسیمطالعات س یادهایبن نیتراز مؤسسه برتلسمان، از مهم ستیاگزارش تازه

هند و مجارستان  ل،یاز جمله در برز ی( منتشر شد، دموکراسلیآو ر ۲۹معتبر که روز چهارشنبه ) ادیبن نیبه پژوهش تازه ا بنا

 . رودیرو مبه محاق ف یساالرشده است و مردم فیتضع

 یعنیدرصد است،  ۵۴در سطح جهان حدود  یکشور جهان صورت گرفته، امروزه نرخ دموکراس ۱۳۷که در  یمطالعات طبق

 .۲۰۱۰از سال  ترنییحدود سه درصد پا

اداره  یکتاتورید وهیکشور به ش ۶۳و  کیهم رفته به شکل دموکرات یکشور رو ۷۴برتلسمان  یمطالعات ادیبن یارهایمع طبق

 .شوندیم

 اند.رنگ شدهکم شیدهه پ کیبه نسبت  یمدن یهایدارند، آزاد یسازوکار محکم یدموکراس نییکشور که آ ۶۰ در

 یعدالتیو ب ینابرابر دیاستوار هستند و به نوبت خود باعث تشد تیبر فقر و محروم یکتاتورید یهانظام قایو آفر ایدر آس ژهیو به

 .شوندیم

 سرکوب و اختناق رشد

 شده است. تیاز کشورها تقو یاریسرکوب و اختناق در بس یگزارش، ساختارها سندگانینظر نو هب
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از  یمیشده است. در ن فیتجمع و تشکل تضع یهایکشور آزاد ۵۸و در  افتهی شیکشور خشونت افزا ۶۰دهه گذشته در  در

 .محدود شده است انینشر و ب یاند، آزادقرار گرفته یکه مورد بررس ییکشورها

 کیدموکرات یهایآزاد زیکه وسط اروپا هستند، مانند مجارستان و لهستان ن ییبلکه در کشورها افته،ینتوسعه یتنها در کشورها نه

 اند.در مخاطره قرار گرفته

و  یو هم به نابرابر کنندیم فیرا تضع یدموکراس یادهای"، هم بنیمل تیو "امن سمیونالیناس زیطلب با دستاوقدرت یهاحکومت

 .زنندیدر جامعه دامن م یشکاف اقتصاد

نمونه:  یاند، براکرده تیرا تقو یکتاتورید یاز کشورها ساختارها یاریدر بس یو مذهب یمل یهاشیگزارش، گرا نیبه ا بنا

 تیعضو اروپا هیکه در اتحاد یدر مجارستان، کشور یو رشد قهر دولت لیراستگرا در برز سمیهندو در هند، پوپول سمیونالیناس

 دارد.

 شیمستقل و نقض حقوق شهروندان پ یجمع یهاانتقاد شده است که در فشار به رسانه زین هیترک یگزارش از دولت کنون در

 .تازدیم

 تواندیکرونا م یدمیبه علت گسترش اپ یاجتماع یهاتیامروز اعمال محدود طیکه در شرا دهندیگزارش هشدار م سندگانینو

 تر کند.مستبدانه گستاخ یا به اعمال رفتارهاخودکامه ر یهامیرژ

 ادیمردم خود را محدود کنند. به نظر کارشناسان بن یو حقوق مدن کیدموکرات یساختارها کنندیم یها سعاز حکومت یبرخ

گسترش مقابله با  زیکشور با دستاو نیآمده است. در ا شیمانند مجارستان پ ییدر کشورها یتیوضع نیبرتلسمان، چن یمطالعات

 شروع شده است. یمدن یهایآزاد یمحدودساز هب شیخطرناک با گرا یروند ۱۹دیکوو روسیو

اشاره شده است.  زیاز کشورها ن یدر برخ یجامعه مدن شرفتیو پ یمثبت در رشد دموکراس یاز روندها یگزارش به برخ در

 کرده است. تیرا تقو کیدموکرات یبه ساختارها دیان امو سود ریو الجزا یوپیمانند ات ییاعتراضات گسترده توده مردم در کشورها

کشور جهان  ۱۳۷در  یدموکراس یارهایو مع نیتاکنون بر چندوچون مواز ۲۰۰۴برتلسمان از سال  یمطالعات ادیبن کارشناسان

 .کنندیباره منتشر م نیدر ا ینظارت دارند و هر دو سال گزارش

*********** 

 

 ها باز هم بیشتر خواهد شدبعد از کرونا، نابرابرییک متفکر آمریکایی: در جهان 

 17:29 - 29/04/2020روزآمد شده در  :17:29 - 29/04/2020منتشر شده در  :

 

گیرد که "اینست دنیایی که در پیش داریم. البته مدتی از فضایل همبستگی و غرور ملی )ناسیونالیستی( فیلیپ میرووسکی نتیجه می

 ."های بیشتر، تداوم خواهد داددر حقیقت، بحران کرونا همان نظام حاکم قبلی را، شاید با نابرابری سخن گفته خواهد شد، اما

REUTERS - POOL Old  

 فرید وهابی   :متن توسط

های فیلیپ بینیگرا(: این چکیدۀ پیشهای پوپولیستی )عوامبازار، اقتدار فزایندۀ صنایع داروسازی و تشدید گرایش چیرگی بیشتر

اش با روزنامۀ فرانسوی لیبراسیون خطوط کلی دنیای بعد از کرونا میرووسکی، فیلسوف و مورخ آمریکایی است که در مصاحبه

  .کندرا تصور می

 تبلیغ بازرگانی

های گوناگون در زنیها، آرزوها و گمانهۀ لیبراسیون در حالی که ویروس کرونا هنوز در میان ما حضور دارد، توصیهبه نوشت

گویند که دنیا باید مسیری متفاوت پیش گیرد، از شود. از یک سو طرفداران محیط زیست میمورد جهان بعد از کرونا شنیده می

تر شود و صنایع از آلوده کردن محیط دست بردارند. در مقابل، صاحبان صنایع النهطبیعت بهتر محافظت شود، مصرف کمتر وعاق

کنند تا برای جبران مافات و تأخیر چند ماهه میزان کار و تولید را افزایش دهند. آنها از هم اکنون به بزرگ خود را آماده می

 .شان کندآورند که برای "بازگشایی" کمکها فشار میدولت

http://www.rfi.fr/fa/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://www.rfi.fr/fa/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C


664 
 

 ۳۰۸میلیون نفر را بیکار کرد، مجموع ثروت میلیاردرهای کشور  ۲۶ای که بحران کرونا متحد آمریکا، طی چهار هفتهدر ایاالت 

گذارد: بعد از بحران بینی باقی نمیمیلیارد دالر بیشتر شد. به عقیدۀ خبرنگار لیبراسیون، نگاهی سریع به گذشته چندان جای خوش

 .جویی نصیب مردمهای بزرگ شد و صرفهها و شرکتعظیم دولت نصیب بانکهای ، کمک۲۰۰۸مالی و اقتصادی سال 

 کندنئولیبرالیسم هر بحرانی را به فرصت تبدیل می

، مورخ و فیلسوف آمریکایی که هیچگاه دشمنی خود را با نئولیبرالیسم پنهان نکرده اطمینان (Philip Mirowski) فیلیپ میرووسکی

 ."ها هستندتر از چپتر و آمادهشود زیرا آنها "با انضباط ها تمام میا باز هم به نفع نئولیبرالدارد که بحران کرونا در آمریک

ها )در گوید: "این افزایش موقتی همبستگیکند، میفیلیپ میرووسکی که در دانشگاه ایالتی ایندیانا "اندیشۀ اقتصادی" تدریس می

کند. مدت میها را مشغول مسائل اضطراری و کوتاهیدۀ او هر بحرانی ذهن و فکر آدمدوران اپیدمی( نباید شما را گول بزند". به عق

دهد تا برای آینده نقشه بکشند و فرصت می –های آمریکایی از جمله نئولیبرال –های قدرتمند ها و هستهاین وضعیت به گروه

های ها خواهان یک بازار آزادتر و بدون محدودیتئولیبرالگوید: نالگوهای مطابق میل خود را در جامعه پیاده کنند. میرووسکی می

 ."قانونی هستند. از نظر آنان "بازار یک نهاد کامالً مستقل است

ورزی با اینحال به عقیدۀ خبرنگار لیبراسیون، بحران اپیدمی جهانی باعث شد که انتقادهای زیادی علیه الگوهای اجتماعی حاکم، طمع

ها کند که اوضاع بعد از کرونا مطلقاً برای اندیشهها مطرح شود. ولی فیلیپ میرووسکی تأکید میی دولتعرضگداران و بیسرمایه

 .های چپ فریب خوردندنیز همۀ گرایش ۲۰۰۸کند که در بحران سال و الگوهای چپ مساعد نخواهد بود. او یادآوری می

ها، قدرت و اختیارات باز هم بیشتری به دست خواهد از آدممیرووسکی مطمئن است که در دوران بعد از کرونا، گروه کوچکی 

گوید حتی همین اآلن و در طول بحران کرونا هم ادارۀ بسیاری امور در دست سودجویانی است که جز افزایش ثروت آورد. او می

 .مشغولی دیگری ندارندو قدرت دل

 کندچپ خیالبافی می

گوید "وظیفۀ زند و میآمریکا را مثال می (Exchange Stabilization Fund) "فیلیپ میرووسکی وضعیت "صندوق تثبیت ارز

میلیارد دالر ذخیره است، کمک به اقتصاد کشور در شرایط اضطراری است. اما این صندوق در  ۵۰۰این صندوق که دارای 

ها هستند که هد: "خب، اینجور آدمدداری"... میرووسکی ادامه میدست کیست؟ مسلماً در دست آقای استیون منوچین، وزیر خزانه

کنند". از نظر میرووسکی، دانند، برای ساماندهی اقتصاد کشور خرج میها را به دلخواه خودشان و آنطور که صالح میاین پول

ثروت از مدیران بانک گلدمن ساکس بود، نماد همان نئولیبرالیسمی است که فقط به تولید  ۲۰۰۸استیون منوچین که در بحران سال 

 .دهداهمیت می

های پوپولیستی و ناسیونالیستی به باور میرووسکی، رهبران سیاسی نیز قادر به تغییر اوضاع نیستند. بخصوص که اینک گرایش

تر ها را به یکدیگر نزدیکتوانند قصه ببافند و به خود بگویند که بحران کرونا انسانها میگوید: "چپشدت گرفته. میرووسکی می

آید. همین اتفاقی است فهمند که از همسایۀ خود بدشان میها تازه میا همبستگی را افزایش داده، اما واقعیت چنین نیست. آدمکرده ی

 ."که در آمریکا و اروپا افتاده: اتحادیۀ اروپا هیچ کمکی به ایتالیا نکرد، در حالی که کار بسیار آسانی بود

 هاپیروزی نئولیبرال

بحران را به فرصت تبدیل کنند. به ها خوب بلدند که هر گوید که در آمریکا، نئولیبرالروزنامۀ لیبراسیون میفیلیپ میرووسکی به 

ها همیشه طرفدار بیمه و گوید نئولیبرالزند و میعقیدۀ او آنها از هم اکنون برندۀ بحران کرونا هستند. میرووسکی دو مثال می

گویند که دارو و درمان باید در دسترس کسی باشد که قدرت خریدش را دارد. در شرایط اند. آنها صریحاً میدرمان خصوصی بوده

کند ها را تأیید میکنند و این وضعیت بار دیگر اصل بنیادین نئولیبرالکنونی صاحبان صنایع داروسازی هر کار دلشان بخواهد می

 ."که "بازار یک نهاد کامالً مستقل است

نشینی اند. اینک با خانهها همیشه با آموزش رایگان برای همه مخالف بودهاست. به گفتۀ او نئولیبرالمثال دوم میرووسکی آموزش 

آموزان و دانشجویانی که به لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسب هستند و امکانات الزم را اجباری و آموزش از راه دور، فقط دانش

 .دارند موفق خواهند شد

پرسد: پس آیا هیچ فرصتی برای بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش ن از فیلیپ میرووسکی میخبرنگار لیبراسیون در پایا

ها تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین را گوید: نباید تصور کرد که نئولیبرالها وجود ندارد؟ میرووسکی در پاسخ میآلودگی

افتد و البته تصاحب ه در حوزۀ حفظ محیط زیست به کار میهایی است کبینند. اما آنچه برای آنها مهم است تسلط بر سرمایهنمی

ها صنایع جدیدی که آلودگی کمتری دارد... تا زمانی که حفظ محیط زیست به بخش خصوصی محول شود و سودآور باشد، نئولیبرال

 .گیرنداز آن بهره می
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زند که این ارزانی بیش از ت است. او حدس میکننده در حال حاضر سقوط قیمت نفاما به عقیدۀ فیلیپ میرووسکی موضوع نگران

 ...حد، در گرماگرم دوران بعد از کرونا باعث افزایش مصرف نفت خواهد شد

گیرد که "اینست دنیایی که در پیش داریم. البته مدتی از فضایل همبستگی و غرور ملی )ناسیونالیستی( فیلیپ میرووسکی نتیجه می

 ."های بیشتر، تداوم خواهد دادت، بحران کرونا همان نظام حاکم قبلی را، شاید با نابرابریسخن گفته خواهد شد، اما در حقیق

 *********** 

 

 پومپئو علیه جهان

GMT+08:00 || 2020-04-30 

21:56:57        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

آوریل، مایک پومپئو ، وزیر امور خارجه آمریكا بار دیگر سازمان جهانی بهداشت را در برابر پیشگیری و كنترل همه  29روز 

زمان به خوبی از پول مالیات دهندگان آمریكایی استفاده گیری کرونا "شکست خورده" خواند و تهدید كرد كه به دلیل آنکه این سا

نکرده است، آمریکا درباره آن تحقیق و بررسی می کند. با توجه به شرایط جدی کنونی که تعداد مبتالیان آمریکایی به کرونا از 

چنان در حال تکرار ادعاهای یک میلیون نفر فراتر رفته است ، پومپئو به جای تمرکز بر نجات فوری جان شهروندان آمریکایی هم

  .بی شرمانه خود است و با شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت گستاخانه در برابر جهان ایستاده است

حقیقت نشان داده است که سیاستمداران بی شرم و خونسردی مانند پمپئو پول مالیات دهندگان آمریکایی را هدر داده اند. وی هدف 

ن ها و نهاد بین المللی چون سازمان بهداشت جهانی كه برای مبارزه بین المللی علیه بیماری همه گیر تالش حمله خود متوجه سازما

می کند ، قرار داده است. هدف اقدامات آنها جلب توجه در میان افکار عمومی مردم آمریکا و منحرف کردن آن در مسیر اشتباه 

را به گردن دیگران بیاندازند. تداوم تحقیر سازمانها و قوانین بین المللی از  است تا تقصیر شکست دولت خود در مقابله با کرونا

  .سوی آنان به خوبی ماهیت سلطه جو و یکجانبه گرایی آنها را نشان داده است

سازمان بهداشت جهانی به عنوان مهمترین نهاد چند جانبه در زمینه بهداشت عمومی جهان ، مسئولیت های خود را بطور حرفه 

ی از زمان آغاز شیوع کرونا اجرا کرده و نقشی غیرقابل جایگزین ایفاء کرده که مورد تحسین جامعه جهانی قرار گرفته است که ا

  :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله این وظایف می

ع یک ویروس جدید ژانویه ، پس از دو روز از دریافت گزارش رسمی چین، سازمان بهداشت جهانی زنگ خطر شیو 3در تاریخ 

ژانویه در فواصل زمانی مشخص از طریق نشست تلفنی تازه ترین پیشرفت شیوع این  7را در جهان به صدا در آورد و از روز 

بیماری همه گیر را به مقامات بهداشت عمومی کشورهای مختلف اطالع داد. در ماه فوریه ، سازمان بهداشت جهانی یک گروه از 

  .شامل دو متخصص آمریکایی را برای بازدید به چین اعزام کردمتخصصان بین المللی 

شایان ذکر است کمیته اضطراری سازمان بهداشت جهانی نقش مهمی در انجام این بازدید ایفا کرد. این کمیته متشکل از کارشناسان 

ه است که مارتین سترون ، مدیر مستقل بسیاری از کشورها از جمله کارشناسان آمریکایی بود. واشنگتن پست اخیراً گزارش داد

بخش مهاجرت و قرنطینه جهانی مرکز کنترل بیماری آمریکا ، نظر و پیشنهاد را برای تصمیم سازمان جهانی بهداشت درباره 

  .اعالم بیماری کرونای جدید به عنوان "رویداد اضطراری بهداشت عمومی در سطح جهانی" ارائه داده است

javascript:copy2clip();
javascript:window.print()
javascript:window.print()
javascript:mailsome1()
javascript:mailsome1()
javascript:setsize(2)
javascript:setsize(-2)


666 
 

ماجراهای شیوع این بیماری همه گیر، کلید مقابله با کرونا بوده است. برای این منظور ، چین تمام  از دیدگاه علمی ، قطع راه

های مسکونی را قرنطینه کرد. این اقدامات پیشگیرانه و های ورود و خروج به ووهان را از پایان ماه ژانویه بست و مجتمعراه

اال برای حفظ سالمتی مردم چین و مردم جهان بود. در همین راستا ، مدیر کنترلی قاطع و قدرتمند منعکس کننده مسئولیت پذیری ب

کل سازمان بهداشت جهانی اظهار داشت: "ما دیدیم كه چین اقدامات محكمی را در پیشگیری و كنترل انجام داده و شیوع این بیماری 

ا دو هدف دارد. یکی این است که این را كاهش داده است." وی همچنین تأكید كرد كه ستایش عمومی برای برخی از كشوره

کشورها برای ادامه اقدامات صحیح خود تشویق شوند و دوم این است که به کشور های دیگر به سمت استفاده از این تجربیات و 

  .شیوه ها سوق داده شوند

ر غریزی با اتهام "دفاع از چین" با این حال ، پومپئو با تفکر ضد چینی خود ، نمی خواست به رویکرد چین توجه کند ، اما به طو

به سازمان بهداشت جهانی حمله کرد. عواقب این امر آن بود که پیشگیری و کنترل همه گیری کرونا بهترین فرصت را از دست 

  .بدهد

این دقیقاً  روست؟چرا آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان با بیشترین تعداد موارد تایید شده و فوت ناشی از ویروس کرونا روبه

نتیجه اقدامات سیاستمدارانی مانند پومپئو است که به طور جدی مانع استفاده صحیح از منابع مادی و توانایی های علمی و فناوری 

های بی گناه، آیا افرادی مثل آمریکا شدند و سرانجام این فاجعه به دست آنان رخ داد. با توجه به مرگ و میر بسیاری از آمریکایی

 کنند؟و احساس گناه نمیپومپئ

************ 

 

 نخست وزیر روسیه به کرونا مبتال شد

 دریافت لینک کوتاه (30.04.2020 23:35اخرین تجدید 21:44 30.04.2020)

 

به گزارش اسپوتنیک، میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه در تماس ویدیویی با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، گفت: 

 لوم شد، نتیجه آزمایشاتی که برای کروناویروس دادم، مثبت است"."تازه مع

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به نخست وزیر گفت: "اتفاقی که برای شما افتاد، برای همه می تواند رخ دهد!، برای شما 

 آرزوی صحتمندی دارم".

به خاطر زحمات وی سپاسگزاری کرد و ابراز والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از میشوستین نخست وزیر روسیه 

 امیدواری نمود که نخست وزیر بتواند به بهترین شکل در اجرای اقدامات ضد کروناویروس در کشور شرکت کند.

ستاد عملیاتی مقابله با ویروس کرونا در روسیه امروز پنجشنبه اعالم کرد که تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در این کشور به 

 نفر رسید. 498هزار و  106

 نفر تاکنون بر اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده اند. 1073در مجموع 

نفر در همین مدت اخیر بهبود یافته و از مراکز درمانی ترخیص شده اند. بدین ترتیب،  1333ستاد عملیاتی همچنین افزود که 

 رسیده است. نفر 619هزار و  11شمار کلی بهبود یافتگان به 
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 793مورد، حومه مسكو با  93هزار و  3ساعت گذشته به ترتیب در مسکو با  24به گزارش این ستاد، بیشترین موارد ابتال طی 

 مورد شناسایی شده است. 336و سنت پترزبورگ با 

ی مجلس نمایندگان روسیه میخائیل میشوستین با استعفای دیمیتری مدودف در ماه جنوری سال روان، از سو ست کهقابل یادآوری

 رای اعتماد گرفت و نخست وزیر این کشور شد.

********** 

 

 کرونا؛ انقباض اقتصادی بی سابقه منطقه یورو

 1/5/2020 

 Bbc farsi 

  .بیشتر از هر زمان دیگری کاهش داشته است ۲۰۲۰رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه نخست سال 

ولید داخلی در منطقه یورو نشان می دهد اقتصاد این منطقه در ماه های ژانویه تا مارس برآوردهای اولیه از رشد ناخالص ت

 .درصد کاهش داشته است ۳.۸امسال 

 ۱۲تا  ۵بین  ۲۰۲۰به گفته کریستین الگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، رشد اقتصادی منطقه یورو ممکن است تا پایان سال 

  .درصد کاهش داشته باشد

مچنین با اشاره به کاهش شدید فعالیت های اقتصادی در منطقه یورو در ماه آوریل، بر این باور است که تبعات خانم الگارد ه

 .اقتصادی همه گیری ویروس کرونا در سه ماهه دوم سال جاری میالدی شدیدتر از سه ماهه نخست خواهد بود

 

 .به عنوان پول مشترک استفاده می کنند عضو اتحادیه اروپاست که از یورو ۲۷کشور از  ۱۹منطقه یورو شامل 

آمار منتشر شده بیانگر کاهش شدید فعالیت های اقتصادی در فرانسه و اسپانیا و افزایش تعداد بی کاران در آلمان در این دوره 

 .است

 .گذشته استدرصد کاهش داشته که کمترین رقم در هفتاد و یک سال  ۵.۸بر این اساس، رشد ناخالص تولید داخلی در فرانسه 

 .درصد اعالم شده است ۴.۷درصد و  ۵.۱این کاهش برای اسپانیا و ایتالیا نیز به طور جداگانه 

آلمان هنوز آمار مربوط به کاهش رشد ناخالص تولید داخلی خود را منتشر نکرده است ولی گزارش های اولیه بیانگر افزایش 

 .است هزار نفر تا ماه گذشته ۳۷۳تعداد بی کاران به میزان 

*********** 

 

 « ووهان» یهاشگاهیکرونا و آزما نیارتباط ب افتنیجهت  ییکایبه جاسوسان آمر دیفشار کاخ سف

  17:30 - 1399اردیبهشت  11شنبه پنج 
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 دایپ نیچ یهاشگاهیکرونا و آزما روسیمنشاء و انیم یدر تالش هستند ارتباط ییکایبا فشار بر جاسوسان آمر دیکاخ سف مقامات

 نند. ک

 

 کای_ آمر العالم

 

 

کرونا و  روسیو انیم یاند تا ارتباطکشور را تحت فشار گذاشته نیا یجاسوس یهااز آژانس کایارشد دولت آمر مقامات

 کنند. دایپ نیچ« ووهان»شهر  یهاشگاهیآزما

مطرح شده  هیاثبات فرض یلت برانگران هستند که فشار دو کایآمر یاطالعات گرانلیتحل ،«مزیتا ورکیوین»نوشته روزنامه  به

 تواندیساخته شده است، م نیچ یهاشگاهیکرونا در آزما روسیو کهنیبر ا یمبن کایجمهور آمر سیرئ« دونالد ترامپ» یاز سو

 خطرناک باشد. یاقدام

عنوان کشانده و از آن به را به انحراف روسیو نیمربوط به خاستگاه ا یهایابیارز تواندیم یتالش نیچن ندیگویم گرانلیتحل نیا

 استفاده شود. نیتنش با چ شیجهت افزا یاسیس یسالح

کرونا وجود داشته باشد  روسیو یشگاهیمنشاء آزما یبرا ییخصوص که شواهد قابل اتکا نیدر ا کایآمر یاطالعات ینهادها اغلب

 نیا ادیبه احتمال ز ندیگویاند ملعه قرار دادهرا مورد مطا روسیو نیا یکیکه ماده ژنت یدانشمندان گرید یدارند. از سو دیترد

 دارد. یوانیخاستگاه ح یماریب

( یاِ یآی)س کایاطالعات آمر یسابق سازمان مرکز سیرئ« پامپئو کیما» د،یو سابق کاخ سف یمقامات فعل یحال به گفته برخ نیا با

 .بردیم شیرا پ یشواهد نیچن افتنی یابر یاطالعات یاعمال فشار به نهادها کا،یآمر یامور خارجه کنون ریو وز

( تحت فشار قرار داده تا ی)د هیرا از ماه ژانو یاطالعات یهاآژانس کایآمر یمل تیمعاون مشاور امن «نجریپات ویمت» نیهمچن

 کند. دییکرونا را تأ روسیبودن و یشگاهیآزما هیکه فرض ابندیب یشواهد

 ییدئویو یدر کنفرانس کایآمر یمل تیامن یدر شورا یکشتار جمع یهاسالح یابیرددفتر  ریمد «رویراگ یآنتون» ه،یماه ژانو در

 را اثبات کند. ییهاهیفرض نیچن ستیقادر ن یاِ یآیاذعان کرد س

مرکز  نیترکشور به بزرگ نیا لیهزار نفر و تبد ۶۰از مرز  کایکرونا در آمر روسیو انیحال حاضر با عبور آمار قربان در

 نیا تیریکه به نحوه مد یبار انتقادات ریدولت ترامپ تمام تالش خود را به کار گرفته در آستانه انتخابات از ز ،یرمایب نیا وعیش

 فاجعه نشان دهد. نیرا مقصر ا نیکرده و چ یشانه خال ردیگیبحران توسط او صورت م

کشور را رد کرده و  نیا یهاشگاهیآزماکرونا در  روسیبارها هرگونه احتمال ساخته شدن و نیاست که دولت چ یدر حال نیا

 کرده است. فیتوص رسازندهیرا غ نهیزم نیمطرح شده در ا یادعاها

از مقامات دفتر  یکیکردند اما  یخوددار نهیزم نیدر ا مزیتا ورکیویوگو با ناز گفت دیکاخ سف یامور خارجه و سخنگو وزارت

 انددهیبه توافق نرس روسیو نیا یبرسر منشاء احتمال یاطالعات یهانون آژانسروزنامه گفت، تا ک نیبه ا کایآمر یاطالعات مل ریمد

 هستند. دیاز اطالعات جد گذاراناستیو مطلع کردن س نهیزم نیدر ا قیاما در حال تحق

 فارس
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********** 

 

 خواهد بابت کرونا از چین طلب خسارت کند پست: آمریکا میواشنگتن

هایی برای طلب منابع آگاه در کاخ سفید گزارش داد که دولت آمریکا در حال بررسی طرح یک رسانه آمریکایی به نقل از

  .است« گیر کرونانحوه مدیریت کردن ویروس همه»خسارت از چین بابت 

 ۱۱  ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۹اردیبهشت  

 

 

منبع آگاه در کاخ سفید  4ه به نقل از شنبپست روز پنج، روزنامه آمریکایی واشنگتنخبرگزاری تسنیمالملل به گزارش گروه بین

هایی برای تنبیه چین یا تقاضای دریافت غرامت از یان گزارش داد که مقامات ارشد آمریکایی تا ساعاتی دیگر کار بررسی طرح

 .کنندرا آغاز می« گیر کرونانحوه مدیریت کردن ویروس همه»کشور بابت 

اند، مقامات بلندپایه چندین آژانس دولتی پست مصاحبه کردهدن نامشان با واشنگتنبه گفته این منابع آگاه که به شرط منتشر نش

ای خواهند داشت تا کار تدوین یک راهبرد تا ساعاتی دیگر با یکدیگر جلسه -های اطالعاتیاز جمله مقامات سرویس-آمریکا 

 .جویانه علیه چین را آغاز کنندبرای انجام اقدامات تالفی

از مقامات ارشد سابق دولت ترامپ که اکنون در یک پرونده علیه چین فعال است، به واشنگتن پشت گفته است « جورج سولایر»

اند؛ اتفاقی که اگر رخ صورت پنهانی درباره سلب یا محدودسازی مصونیت دولتی چین گفتگو کردهکه ترامپ و دستیارانش به

 .توانند چین را تحت پیگرد قرار داده و از این کشور طلب غرامت کننددهد، دولت آمریکا یا قربانیان کرونا در این کشور می

گویند کار دولت ترامپ برای محدود کردن مصونیت دولتی چین بسیار دشوار است و ممکن است کاخ کارشناسان حقوقی می

 .سفید برای انجام چینن کاری نیاز به مصوبه کنگره داشته باشد

گیر کرونا را زیر سؤال های چین برای مقابله با ویروس همهو در رأس آنها آمریکا، تالشهای اخیر کشورهای غربی در هفته

کاری زده و با اند که چین در ابتدای شیوع این بیماری در شهر ووهان دست به پنهانبرده و حتی مقامات آمریکایی مدعی شده

 .هان شده استاین کار باعث از دست رفتن زمان برای مقابله با گسترش کرونا در ج

آمریکا از لحاظ آمار مبتالیان و قربانیان ویروس کرونا با اختالفی چشمگیر نسبت به سایر کشورها در رتبه نخست جهان قرار 

شدت تحت فشار است جمهور این کشور به واکنش ُکند به شیوع این بیماری در آمریکا بهدارد و به همین دلیل دونالد ترامپ رئیس

زنی به چین، قدری از شدت این فشارها بکاهد تا شاید از این طریق یک شانس حداقلی را تا با فرافکنی و اتهامکند و تالش می

 .برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر )آبان( امسال برگزار می شود، برای خود حفظ کند

اند که از این تعداد، بیش از یون آمریکایی به ویروس کرونا مبتال شدهبر اساس آخرین آمارهای رسمی، تاکنون بیش از یک میل

 .اندهزار نفر جان باخته 62

********** 

 

mailto:?subject=واشنگتنپست:%20آمریکا%20میخواهد%20بابت%20کرونا%20از%20چین%20طلب%20خسارت%20کند-%20اخبار%20بین%20الملل%20-%20اخبار%20تسنیم%20-%20Tasnim&body=https://tn.ai/2254584
mailto:?subject=واشنگتنپست:%20آمریکا%20میخواهد%20بابت%20کرونا%20از%20چین%20طلب%20خسارت%20کند-%20اخبار%20بین%20الملل%20-%20اخبار%20تسنیم%20-%20Tasnim&body=https://tn.ai/2254584
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https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/11/2254584/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 نهادهای اطالعاتی آمریکا؛ ویروس جدید کرونا ساخته دست بشر نیست و اصالح ژنتیکی هم نشده

1/5/2020 

Bbc farsi 

 

م کرده اند که نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد سرمنشاء شیوع ویروس جدید نهادهای اطالعاتی آمریکا با انتشار بیانیه ای اعال

 .کرونا چین است اما این ویروس محصول دست بشر نیست و در آزمایشگاه هم دستکاری ژنتیکی نشده است

پاسخی باشد به رواج در اختیار رسانه ها قرار گرفته می تواند  ٬آوریل ۳۰ ٬بیانیه نهادهای اطالعاتی آمریکا که روز پنجشنبه

تئوری های توطئه که در چند هفته گذشته در رسانه های اغلب راست گرا و محافظه کار آمریکا منتشر شده است و به نقش دولت 

 .چین و یا آزمایشگاه ویروس شناسی این کشور در شهر ووهان شاخ و برگ می دهد

*********** 

 

 ساخته شده است! « هانوو» شگاهیترامپ: کرونا در آزما یتکرار ادعا

  03:12 - 1399اردیبهشت  12جمعه  

 

ووهان  شگاهیکرونا در آزما روسیشد و یمدع گریکشور بار د نیا یجامعه اطالعات هیانیبرخالف مفاد ب کایآمر جمهورسیرئ

 ساخته شده است. 

 

 کایآمر - العالم

 یمدع کایآمر یمخالف با جامعه اطالعات یباز هم در نظر بامداد جمعه )به وقت تهران( کایآمر جمهورسی، رئ«ترامپ دونالد»

 ساخته شده است. « ووهان» شگاهیکرونا در آزما روسیشده و

 کندیفکر م نکهیبر ا یخودش مبن نانیاطم لیدل تواندیشد که نم یمدع بیعج یدر اظهارات ،یکنفرانس خبر کیدر  ترامپ

 کند! انیدر ووهان ساخته شده را ب یشگاهیکرونا در آزما

 . کندیم یکشور در بحران کرونا را بررس نینقش ا لیبه دل نیچ هیعل مهیگفت: اعمال جر کایآمر جمهورسیرئ

 حیکرد توض دایعامدانه درز پ نکهیا ایرخ داد  یاشتباه ایآ افت،یچطور انتشار  روسیو نیا نکهیدرباره ا دیبا نیچ»گفت:  او

 «دهد.

 یاطالعات مل ریقرار داده است. دفتر مد کایآمر یجامعه اطالعات یهایابیودش را در برابر ارزخ گریادعاها بار د نیبا ا ترامپ

در اطالعات  ایکرونا توسط انسان ساخته نشده و  روسیو دهدیکرد شواهد موجود نشان م دیتأک گریروز پنجشنبه بار د کایآمر

 . استنشده  جادیا رییآن تغ یکیژنت

 یهاتیمستمراً اقدام به ارائه حما یکل جامعه اطالعات»آمده است: « ۱۹-دیدرباره منشأ کوو کایآمر یجامعه اطالعات هیانیب» در

 «کرده است. روسیو نیدر مبارزه با ا لیو افراد دخ ییکایآمر سازاناستیاز س یاتیح

ساخته دست بشر  ۱۹-دیکوو سرویبحاظ که و نیاز ا یبا جامعه علم نیهمچن یجامعه اطالعات»آمده است:  هیانیب نیادامه ا در

 «نظر است.صورت نگرفته هم یکیژنت رییدر آن تغ ای ستین

جامعه »را ادامه خواهد داد:  یماریب نیا وعینحوه ش نییتع یاطالعات را برا یابیکرده ارز حیتصر کایآمر یاطالعات جامعه

 نکهیا ایشده  جادیآلوده ا واناتیتماس با ح قیاز طر یماریب نیا وعیش نکهیا نییتع یموشکافانه خود را برا یهایبررس یاطالعات

 «ووهان بوده ادامه خواهد داد. در شگاهیآزما کیحاصل تصادف در 

*********** 
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 توصیه سخنگوی وزارت خارجه چین به سیاستبازان آمریکایی برای پایان دادن به فرافکنی علیه چین

GMT+08:00 || 2020-04-30 

21:34:05        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

خ به ادعای مایک آوریل در نشست خبری هفتگی خود در پاس 30گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنج شنبه 

پومپئو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اجازه ندادن چین برای بازرسی بین المللی از پژوهشگاه ویروس شناسی وو هان، 

  .سیاستبازان آمریکایی را به خاتمه فرافکنی علیه چین دعوت کرد

یروس شناسی وو هان برای بازرسی آوریل گفت: چین همچنان از ورود جامعه جهانی به پژوهشگاه و 28وزیر خارجه آمریکا 

کند. وی ابراز امیدواری کرد که شرکای آمریکا همچنان چین را برای پاسخ درباره منشا احتمال ویروس کرونا جلوگیری می

  .دادن به سئوال مربوط به منشا ویروس تحت فشار قرار دهند

گاه ویروس شناسی وو هان و رییس پژوهشگاه گنگ شوانگ در این باره گفت: چندی پیش یوان جی مینگ پژوهشگر پژوهش

ملی ایمنی زیستی این شهر درباره برخی شایعات علیه پژوهشگاه ویروس شناسی وو هان گفت که این اتهامات کامال بی پایه و 

بر خالف همه مدارک علمی موجود است. آزمایشگاه ویروس شناسی وو هان قصد ساخت و یا توان ساخت چنین ویروسی را 

  .د و در ژنوم ویروس کرونای جدید نیز هیچ اثری از دستکاری کردن دیده نمی شودندار

گنگ شوانگ گفت که می خواهم بار دیگر بگویم که یافتن منشا ویروس یک مساله پیچیده علمی است و باید از سوی دانشمندان و 

علیه چین و انحراف افکار عمومی و اختصاص متخصصان حرفه ای انجام شود. ما سیاستبازان آمریکایی را به خاتمه فرافکنی 

  .وقت و انرژی خود به کنترل شیوع کرونا در کشور خود دعوت می کنیم

********** 

 

  دار برای حفظ اجساد در نیویورکهای یخچالکرونا؛ استفاده از کامیون

1/5/2020 

Bbc farsi 

ها و روی هم قرار داده شده بودند. کامیون و در داخل کامیون یکی از ساکنان ساختمان مجاور به نیویورک تایمز گفته: "جسدها

 ".ها پر از جسد بودندکامیونت

 

اریک آدامز، مقام اجرایی ناحیه بروکلین که همزمان با اعزام پلیس به محل از آنجا بازدید کرده به دیلی نیوز چاپ نیویورک گفته: 

های پر از جسد یان است اما ما نباید با چنین وضعی روبرو شویم که کامیون"اگر چه هنوز تحقیقات دریاره علت این واقعه در جر

 ."ها صف بکشنددر خیابان
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  .ها و بوی تعفن شدنداین مقام محلی گفته عابرانی که از این محل گذر می کردند متوجه چکه کردن مایعات از کامیون

اجساد را پیش از دفن یا سوزاندن در اماکنی امن و بهداشتی قرار دهند  های کفن و دفن موظفندبنابر قوانین، مالکان و مدیران بنگاه

  .که ضمن رعایت شئونات درگذشتگان، از احتمال سرایت عفونت به بیرون جلوگیری شود

 

 ماموران پس از دریافت شکایت درباره بوی تعفن به محل اعزام شدند

********** 

 

 ووهان وجود ندارد  شگاهیدر آزماشدن کرونا از ساخته یمدرک چی: هایاسترال

  14:23 - 1399اردیبهشت  12جمعه  

 

 باره شد.  نیمستقل در ا قاتیکرونا، خواستار انجام تحق دیجد روسیبودن و یشگاهیآزما یبا رد ادعا ایاسترال ریوزنخست

 

  ایآس - العالم

در « ۱۹دیکوو» روسیو نکهیاز ا یمدرک چی( گفت هنرایبامداد امروز )جمعه به وقت ا ایاسترال ریوزنخست «سونیمور اسکات»

 ساخته شده، وجود ندارد. نیواقع در چ« ووهان»در شهر  یشگاهیآزما

کرونا  روسیبودن و یشگاهیآزما دهیکه از ا یاطالعات چیه ایاسترال نکهیا انیبا ب سونیمور ،«ترزیرو» ینوشته خبرگزار به

 یالمللنیمستقل ب قاتیتحق یباره، خواستار اجرا نیها در ابرطرف کردن شک یکه برا داد حیندارد، توض اریکند در اخت یبانیپشت

 آن در جهان شده است. عیسر تیو سرا روسیو نیا انیدرباره علت طغ
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 اریکه در اخت یزیچ»باره، اظهار داشت:  نیدر ا کایآمر جمهورسیدرباره اظهارات رئ یدر پاسخ به سوال ینشست خبر یط یو

[ منبع آن شگاهیکه نشان دهد ]آزما می[ نداری]اطالعات چی[ است. هروسیو وعی]ش ی[ منبع احتمالشگاهیکه ]آزما دهدیشان نمن م،یدار

 .«دی[ را رد کنی]احتمال چیه دیتوانینم عاوضا نیاست، البته شما در ا

که از ووهان شروع  میدانیآغاز شد، م نیز چ[ ایماریب نیا وعیکه ]ش میدانیم»افزود:  نیهمچن ایاسترال ریوزاساس، نخست نیا بر

طور به دیاست که با یموضوع نیزنده است اما ا ییفروش مواد غذا یکه مطرح شده مربوط به بازارها ویسنار نیترشد، محتمل

 .«ردیقرار گ یکامل مورد بررس

با اصرار بر خواسته  یاما و ده،یگرو یرگیه تب قاتیانجام تحق یبرا سونیبعد از درخواست مور ایبا استرال نیکه روابط چ یحال در

بود از وقوع فاجعه  میقادر خواه گریبار د میافتاده است، تا مطمئن شو یچه اتفاق میبفهم دیاست که با لیدل نیبه هم»خود، گفت: 

 .«میکن یریجلوگ ینیچننیا یجهان

کرونا در  کندیفکر م نکهیبر ا یخودش مبن نانیاطم لیدل تواندیبامداد امروز گفته بود نم کایآمر جمهورسی، رئ«ترامپ دونالد»

 کند. انیدر ووهان ساخته شده را ب یشگاهیآزما

 فارس

************* 

 

 "کنیمها را تنبیه میها بیرون آمده: "چینیدونالد ترامپ باور دارد که ویروس کرونا از آزمایشگاه چینی

 12:58 - 01/05/2020ه در روزآمد شد :12:58 - 01/05/2020منتشر شده در 

 صدای فرانسه فارسی

 

ها در شهر ووهان شناسی چینیدونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان معتقد است که ویروس کرونا از آزمایشگاه ویروس

  REUTERS - CARLOS BARRIA .بیرون آمده است

 ار.اف.ای  : متن توسط

ها در شهر ووهان شناسی چینیتقد است که ویروس کرونا از آزمایشگاه ویروسدونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان مع

های گمرکی علیه چین را بیرون آمده است. او هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده اما گفته است که مجازات

  .ها در مورد "منشأ حیوانی ویروس" سهیم شوددر اینحال، سازمان بهداشت جهانی تقاضا کرد که در تحقیقات چینی .کندبررسی می

 تبلیغ بازرگانی

اید که برای شما این فرض اردیبهشت، خبرنگاری از دونالد ترامپ پرسید: "آیا شما تاکنون چیزی دیده ۱۱آوریل/ ۳۰روز پنجشنبه 

ترامپ پاسخ داد: "آری". او  شناسی شهر ووهان بوده؟"...را به طور جدی مطرح کند که منشأ ویروس کرونا در مؤسسۀ ویروس

کنم امکان نگاه داشتن آن خیلی آسان بوده"... ترامپ شده در همان مکان اولیه نگاهش داشت. من فکر میافزود: "چیزی بوده که می

 ."توانم در این باره با شما حرف بزنم. مجاز نیستمسپس به خبرنگاران گفت: "نمی

تواند "عوارض گمرکی تنبیهی" برای چین وضع اکتفا کرد، در ادامه گفت که آمریکا می دونالد ترامپ که به همین توضیحات مبهم

های خود سر باز زند؟ ترامپ کند. خبرنگاران از وی پرسیدند که آیا امکان دارد که آمریکا برای مجازات چین، از پرداخت بدهی

 ."رض گمرکی وضع کنمتوانم همین کار را به نحو دیگری انجام دهم و عواپاسخ داد: "من می

در همین روز پنجشنبه، مایک پمپئو وزیر امور خارجۀ آمریکا گفت که دقیقاً اطالع ندارد که اپیدمی جهانی از کجا شروع شده. 

شناسی ووهان آمده یا از بازار )ووهان( یا از جای دیگر... ما پاسخی نداریم. به دانیم که آیا از مرکز ویروسپمپئو افزود: "ما نمی

 ."ها را بیابیمهمین دلیل پرزیدنت ترامپ به روشنی گفته که ما باید پاسخ

کنند. اما این نوع اظهارات این نخستین بار نیست که مقامات آمریکایی صریحاً یا غیرمستقیم چین را به شیوع ویروس کرونا متهم می

تواند به خاطر لطمات ویروس کرونا از چین ترامپ اخیراً گفته بود که آمریکا می .بوده است همیشه گنگ و بدون ارائۀ مدرک

 .کننداهای مقامات آمریکایی را تکذیب میها تمامی فرضیات و ادعدر مقابل، چینی .میلیاردها دالر خسارت طلب کند

************* 

http://www.rfi.fr/fa/جهان/20200428-آمریکا-در-پی-گرفتن-میلیاردها-دلار-غرامت-از-چین-برای-جبران-خسارات-شیوع-ویروس-کرونا
http://www.rfi.fr/fa/جهان/20200428-آمریکا-در-پی-گرفتن-میلیاردها-دلار-غرامت-از-چین-برای-جبران-خسارات-شیوع-ویروس-کرونا
http://www.rfi.fr/fa/جهان/20200428-آمریکا-در-پی-گرفتن-میلیاردها-دلار-غرامت-از-چین-برای-جبران-خسارات-شیوع-ویروس-کرونا
http://www.rfi.fr/fa/جهان/20200428-آمریکا-در-پی-گرفتن-میلیاردها-دلار-غرامت-از-چین-برای-جبران-خسارات-شیوع-ویروس-کرونا


674 
 

 

 انستیتو پاستور فرانسه: ویروس کرونا در شمال فرانسه به مدت طوالنی وجود داشته است

GMT+08:00 || 2020-05-01 

15:18:55        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

آوریل نتیجه یک تحقیق خود را منتشر کرد که نشان می دهد ویروس کرونا در شمال فرانسه به مدت  28انستیتو پاستور فرانسه 

  .طوالنی وجود داشته است

زمینه پژوهش های بیولوژی، میکروبیولوژی، بیماری و واکسن در جایگاه مهمی در جهان قرار دارد. انستیتو پاستور فرانسه در 

این انستیتو و انستیتوهای بیماری های مجاری تنفسی پیش تر به طور مشترک نظارت بر پیشرفت شیوع کروناویروس را آغاز 

  .کرده اند

 

نمونه  97مارس، پژوهشگران برحسب  24را گزارش کرد و از آن روز تا  ژانویه نخستین مورد ابتال به کرونا خود 24فرانسه 

  .ویروس کرونا، توالی یابی ژنوم ویروس و مقایسه توالی ژنوم ویروس را انجام دادند

اروپا این اقدام را به منظور تشخیص  (PreciMed)دکتر جیو لی یا ایمونولوژیست و دانشمند ارشد انجمن صنفی پزشکی پرسیمد

  .که آیا رابطه مستقیمی میان نمونه های ویروس وجود دارد یا خیر، عنوان کرداین 

 
 کتر جیو لی یا
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مناطق گرانت است، نورماندی و ایل دو فرانس واقع در شمال فرانسه بیشترین آسیب ناشی از کرونا را دیده اند. انستیتو پاستور 

دقیقا برآورد کرد اما به گفته دکتر جیو لی یا، این تحقیقات نشان می بر آن است، هنوز نمی توان منشاء و زمان ورود کرونا را 

به  «silencieux» دهد، کرونا به مدت طوالنی در شمال فرانسه وجود داشته است. او توضیح داد: در گزارش پژوهشی از کلمه

ته اند و مدت نهفتگی ویروس طوالنی استفاده شده است. به عبارت دیگر، مبتالیان نشانه های آشکار زیادی نداش« پنهان»معنای 

  «.بوده است

ساعت  24مورد رسیده و تعداد مورد افزایش یافته در  129،581آوریل، آمار مبتالیان کرونا در فرانسه به  30عصر  14تا ساعت 

 .مورد بوده است 1139منتهی به آن زمان، 

************* 

 

 ادا به جای چین آمریکا بوده استهای کانادایی: منشاء شیوع کانادا در کانرسانه

GMT+08:00 || 2020-05-01 

19:01:52        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

دهد که منشا شیوع ویروس کرونا در این کشور های اصلی کانادا نشان میه کانادایی اعالم کرد: آمارهای مربوط به استانیک رسان

  .به جای چین آمریکا بوده است

آوریل نوشت: آمارهای چهار استان اصلی کانادا، یعنی اونتاریو، کبک، بریتیش کلمبیا و آلبرتا  30کانادا « نشنال پست»روزنامه 

دهد که گردشگران آمریکایی این ویروس را به کانادا آوردند. این چهار استان همچنین شاهد بیشترین موارد ابتال به کرونا نشان می

 .در سراسر کانادا هستند

************ 

 

 شودیم یروز رسانآمار به نیابتال به کرونا در جهان، ا تیوضع نیآخر

 ۱۳۹۹ بهشتیارد ۱۲

آن را به عنوان  ی( در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهان۱۹ دیکرونا ) کوو روسیو وعیش تیوضع نیرآخ - رنایا -لندن 

 یهادر خارج از کشور و گروه رنایدفاتر ا یهامعتبر و گزارش یهاو اعالم کرد به نقل از رسانه ییشناسا «ریهمه گ» یادهیپد

 .شودیم یها به روز رسانگزارش نیآخر افتیآمار با در نیا رنا،یمناطق ا یخبر

 

 مبتالیان
 

 شدگانفوت
 

 بهبودیافتگان
 

۳٬۳۰۸٬۲۳۳  ۲۳۴٬۱۰۵ ۱٬۰۴۲٬۸۱۹ 
 

   

  کشورهای دارای باالترین آمار کرونا 

 آمریکا

 فوت ابتال

۱٬۰۹۵٬۲۱۰ ۶۳٬۸۶۱ 
 

 بهبودیافتگان

۱۵۵٬۷۳۷ 
 

 

 اسپانیا

 فوت ابتال

۲۳۹٬۶۳۹ ۲۴٬۵۴۳ 
 

 بهبود یافتگان

۱۳۷٬۹۸۴ 
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 ایتالیا

 فوت ابتال

۲۰۵٬۴۶۳ ۲۷٬۹۶۷ 
 

 بهبودیافتگان

۷۵٬۹۴۵ 
 

 

 فرانسه

 فوت ابتال

۱۶۷٬۱۷۸ ۲۴٬۳۷۶ 
 

 بهبودیافتگان

۴۹٬۴۷۶ 
 

 

 آلمان

 فوت ابتال

۱۶۳٬۰۰۹ ۶٬۶۲۳ 
 

 بهبود یافتگان

۱۲۳٬۵۰۰ 
 

 

 انگلستان

 فوت ابتال

۱۷۱٬۲۵۳ ۲۶٬۷۷۱ 
 

 بهبود یافتگان

- 
 

 

 ترکیه

 فوت ابتال

۱۲۰٬۲۰۴ ۳٬۱۷۴ 

 بهبود یافتگان

۴۸٬۸۸۶ 
 

 

 روسیه

 فوت ابتال

۱۰۶٬۴۹۸ ۱٬۰۷۳ 

 تگانبهبود یاف

۱۱٬۶۱۹ 
 

 

 ایران

 فوت ابتال

۹۴،۶۴۰ ۶۰۲۸ 
 

 بهبود یافتگان

۷۵،۱۰۳ 
 

 

 چین

 فوت ابتال

۸۲٬۸۷۴ ۴٬۶۳۳ 
 

 بهبود یافتگان

۷۷٬۶۴۲ 
 

 

 

  اروپا و آمریــکا 

 بهبود یافتگان فوت شدگان ابتال نام کشور

 ۳۵٬۹۳۵ ۶٬۰۰۶ ۸۷٬۱۸۷ برزیل

 ۲۱٬۱۸۷ ۳٬۱۸۰ ۵۳٬۰۱۳ کانادا

 ۱۱٬۵۷۶ ۷٬۵۹۴ ۴۸٬۵۱۹ لژیکب

 - ۴٬۷۹۵ ۳۹٬۳۱۶ هلند

 ۲۳٬۱۰۰ ۱٬۷۳۷ ۲۹٬۵۸۶ سوئیس

 ۱۰٬۴۰۵ ۱٬۰۵۱ ۳۶٬۹۷۶ پرو
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 ۱٬۵۱۹ ۹۸۹ ۲۵٬۰۴۵ پرتغال

 ۱٬۵۵۸ ۹۰۰ ۲۴٬۹۳۴ اکوادور

 ۱۳٬۳۸۶ ۱٬۲۳۲ ۲۰٬۶۱۲ ایرلند

 ۱٬۰۰۵ ۲٬۵۸۶ ۲۱٬۰۹۲ سوئد

 ۱۲٬۹۰۷ ۵۸۴ ۱۵٬۴۵۲ اتریش

 ۱۱٬۴۲۳ ۱٬۷۳۲ ۱۷٬۷۹۹ مکزیک

 ۸٬۵۸۰ ۲۲۷ ۱۶٬۰۲۳ یلیش

 ۴٬۰۱۷ ۷۰۵ ۱۲٬۲۴۰ رومانی

 ۳٬۲۳۶ ۶۴۴ ۱۲٬۸۷۷ لهستان

 ۱٬۲۳۸ ۲۶۱ ۱۰٬۴۰۶ اوکراین

 ۶٬۵۴۶ ۴۵۲ ۹٬۱۵۸ دانمارک

 ۳۲ ۲۱۰ ۷٬۷۳۸ نروژ

 ۳٬۲۸۱ ۲۳۵ ۷٬۶۴۲ چکجمهوری

 ۳٬۰۰۰ ۲۱۱ ۴٬۹۹۵ فنالند

 ۱٬۲۵۶ ۲۱۶ ۴٬۲۸۵ آژانتین

 ۳٬۲۱۳ ۹۰ ۳٬۷۸۴ لوکزامبورگ

 ۱٬۳۷۴ ۱۴۰ ۲٬۵۹۱ یونان

 ۶۸۱ ۶۱ ۱٬۵۰۱ کوبا

 ۴۷۰ ۳۱ ۷۷۳ آلبانی

 ۲۹ ۷ ۳۹۶ جامائیکا

 ۱۴۲ ۱۰ ۳۳۱ ونزوئال

   

  خاورمیانه و آفریقا  

 بهبود یافتگان فوت شدگان ابتال نام کشور

 ۳٬۱۶۳ ۱۶۲ ۲۲٬۷۵۳ عربستان سعودی

 ۸٬۵۶۱ ۲۲۲ ۱۵٬۹۴۶ فلسطین اشغالی

 ۱٬۳۷۲ ۱۰ ۱۳٬۴۰۹ قطر

 ۲٬۴۲۹ ۱۰۵ ۱۲٬۴۸۱ امارات

 ۱٬۳۸۱ ۳۹۲ ۵٬۵۳۷ مصر

 ۲٬۰۷۳ ۱۰۳ ۵٬۶۴۷ آفریقای جنوبی
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 ۹۸۴ ۱۷۰ ۴٬۴۲۳ مغرب

 ۱٬۷۷۹ ۴۵۰ ۴٬۰۰۶ الجزایر

 ۱٬۵۳۹ ۲۶ ۴٬۰۲۴ کویت

 ۱٬۵۰۰ ۸ ۳٬۰۴۰ بحرین

 ۴۹۵ ۱۱ ۲٬۳۴۸ عمان

 ۱٬۳۷۵ ۹۳ ۲٬۰۸۵ عراق

 ۳۰۷ ۵۱ ۱٬۷۲۸ نیجریه

 ۵۷۴ ۱۴ ۱٬۲۷۵ عاجساحل

 ۱۵۰ ۲۴ ۷۲۵ لبنان

 ۷۱ ۲ ۳۴۴ طینفلس

 ۳۶۲ ۸ ۴۵۳ اردن

 ۳۹ ۳۱ ۴۴۲ سودان

 ۱۸ ۳ ۶۱ لیبی

 ۲۱ ۳ ۴۳ سوریه

 ۱ ۲ ۶ یمن

   

  آسیا و اقیانوسیه 

 بهبود یافتگان فوت شدگان ابتال نام کشور

 ۹٬۰۶۸ ۱٬۱۵۴ ۳۴٬۸۶۲ هند

 ۱٬۲۴۴ ۱۵ ۱۶٬۱۶۹ سنگاپور

 ۴٬۱۰۵ ۳۶۱ ۱۶٬۴۷۳ پاکستان

 ۲٬۳۶۸ ۴۲۵ ۱۳٬۹۶۵ ژاپن

 ۹٬۰۵۹ ۲۴۷ ۱۰٬۷۶۵ جنوبیکروه

 ۱٬۵۲۲ ۷۹۲ ۱۰٬۱۱۸ اندونزی

 ۱٬۰۴۳ ۵۶۸ ۸٬۴۸۸ فیلیپین

 ۵٬۷۱۵ ۹۱ ۶۷۵۳ استرالیا

 ۱۶۰ ۱۶۸ ۷٬۶۶۷ بنگالدش

 ۴۱۷۱ ۱۰۲ ۶٬۰۰۲ مالزی

 ۲٬۶۸۴ ۵۴ ۲٬۹۵۴ تایلند

 ۸۶۶ ۲۵ ۳٬۴۰۲ قزاقستان
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 ۱٬۳۲۵ ۲۴ ۱٬۸۰۴ آذربایجان

 ۱٬۲۴۱ ۱۹ ۱٬۴۷۶ زالندنو

 ۲۶۰ ۶۴ ۲٬۱۷۱ افغانستان

 ۱۵۴ ۷ ۶۶۳ سریالنکا

 ۳۲۲ ۶ ۴۲۹ تایوان

 ۲۱۹ ۰ ۲۷۰ ویتنام

 ۱۷ ۱ ۳۹۶ مالدیو

 ۱۲۴ ۱ ۱۳۸ برونئی

 ۱۶ ۰ ۵۷ نپال

 ۱۰ ۰ ۳۸ مغولستان

 ۵ ۰ ۷ بوتان

                        

************ 
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و پذیرش  19اردیبهشت درباره نظریه توطئه منشاء کووید  12مه/  1روز جمعه « النست»ریچارد هورتون سردبیر مجله پزشکی 

  .مسئولیت شیوع کرونا با رادیو و تلویزیون مرکزی چین یک مصاحبه اختصاصی انجام داد

 بسیاری از تجربیات چین برای جهان قابل استفاده است 

مبارزه با کرونا از جمله ایجاد بیمارستان صحرایی ریچارد هورتون در اشاره به قابل استفاده بودن بسیاری از تجربیات چین در 

موقت گفت: بسیاری از بیماران خفیف می توانند در بیمارستان صحرایی مورد درمان و مراقبت قرار گیرند و درصورت حادتر 

ی و ظرفیت آن شدن وضعیت آنها، به بیمارستان های دیگر منتقل می شوند. این یک ایده بسیار خوب است که هم منابع بیمارستان

  .شودبرای درمان مبتالیان و هم قرنطینه مؤثر مبتالیان تضمین می
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با بیان آنکه چین به یک کشور قدرتمند از نظر علمی در جهان تبدیل شده است و یکی از کشورهای پیشرو « النست»سردبیر مجله 

سال گذشته  20ش و سرمایه گذاری دولت چین در است گفت: این امر مدیون تال« النست»در زمینه انتشار مقاله های علمی در 

است و عامل مهمی درباره موفقیت چین در مبارزه با کرونا به شمار می رود. با این حال، تأسف آور این است که چین به عنوان 

مات چین در شود. امیدوارم پس از کرونا، کشورهای بیشتری از خدیک کشور قدرتمند در زمینه علم پزشکی و درمانی تلقی نمی

  .های همه گیر مطلع شوند و کارشناسان و پژوهشگران چینی بیشتری در سطح جهانی مشغول فعالیت کنندمبارزه با بیماری

 تأثیرات منفی ناشی از انتشار اطالعات نادرست و شیوع ویروس برابر است 

" گفت: بسیاری از این شایعات مضحک و خنده ریچارد هورتون در اشاره به شایعاتی مانند "نظریه توطئه درباره منشا ویروس

تأثیر منفی بگذارد. ما باید منشاء ویروس را  19تواند بر روند مبارزه با کووید شود که میدار است و تنها از آن جهت مهم می

یجاد کند. وی در اشاره شناسایی کنیم و با برخورد علمی دربارۀ آن تحقیق کنیم، نباید بگذاریم نظریه توطئه در اندیشۀ ما اختالل ا

به تأثیرات منفی ناشی از نظریه توطئه گفت: همان طور که مدیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: در در حال مبارزه در جبهه 

ادامه دارد، یکی با شیوع ویروس و دیگری با انتشار اطالعات نادرست. تأثیرات منفی انتشار اطالعات نادرست در بسیاری از 

  .کندع ویروس برابر است و آسیب جدی به مردم وارد میموارد با شیو

 یافتن "نخستین بیمار" ارزش چندانی ندارد، آنچه مهم است یافتن منشاء ویروس است 

ریچارد هورتون در راستای بی اهمیت بودن جستجوی بیمار صفر )نفر اولی که ویروس مبتال شده( از تالش برای یافتن بیمار 

تواند به مسائلی چون بدنامی و تبعیض قرن گذشته سخن به میان آورد و گفت: این اقدام می 80ایدز در دهه  صفر مبتال به بیماری

دامن بزند و ارزش چندانی ندارد. از سوی دیگر، ما باید منشاء ویروس را بشناسیم و بدانیم که از کجا آمده و از چه مسیری سرایت 

  .هیممی کند تا خطر آلوده شدن انسان را کاهش د

 سخنان برخی سیاستمدارن آمریکایی ناامید کننده است 

در بخش دیگری از سخنان خود با ستایش سطح توسعه علمی و به ویژه پزشکی آمریکا گفت: بسیاری از دکتران « النست»سردبیر 

یس موسسه مقابله با آلرژی خوب عمل کردند که از جمله آنها می توان به آنتونی فائوچی ری 19و پژوهشگران در مبارزه با کووید 

های عفونی آمریکا و دکتر دبورا برکس مسئول کارگروه مقابله با کرونا در کاخ سفید اشاره کرد اما ناامیدکننده آن است و بیماری

مستقیم که برخی سیاستمداران آمریکایی با انتشار نظریه توطئه از برخی طرح های درمانی تأیید نشده پشتیبانی کردند و به انتقاد 

های بین المللی پرداختند که چنین اقداماتی هیچ کمکی به هیچکس نمی کند. آنچه باید انجام شود، تقویت از دیگر کشورها و سازمان

توان به طور مؤثر با تهدید همکاری در زمینه مقابله با چالش شیوع ویروس است. با ایجاد تفرقه بین کشورها و ملت ها نمی

  .ر مقابله کردمشترک پیِش روی بش

 میزان مرگ ده ها هزار نفر در کشورها اجنتاب پذیر بود 

را یک رویداد اضطراری برای بهداشت جهان  19ژانویه، شیوع کوود  30ریچارد هورتون گفت: سازمان جهانی بهداشت از 

ت نیز درباره آمادگی کشورها عنوان کرد که یک هشدار به سراسر جهان بود. دکتر تدروس آدهانوم مدیرکل سازمان جهانی بهداش

برای جلوگیری از شیوع این ویروس هشدار داده بود اما جای تأسف است که بسیاری از کشورها به این هشدارها اهمیتی ندادند و 

  .شد از آن جلوگیری کردباعث جان باختن ده ها هزار نفر شدند که می

 تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟  19کووید 

هفته توانست شیوع بیماری را  10ژانویه تا آغاز آوریل و ظرف حدود  23گفت: با توجه به وضعیت وو هان که از  این کارشناس

هفته پایان  10توان دریافت که با تدابیر جدی از جمله قرنطینه، موج اول شیوع بیماری ظرف حدود به طور کامل مهار کند می

ه از جمله فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت فردی بسیار مهم است. در چنین می یابد. با این حال، انجام تدابیر پیشگیران

ماه آینده، به احتمال زیادی واکسنی برای آن تولید خواهد شد و  12تا  6شرایطی از شیوع مجدد ویروس پیشگیری خواهد شد. بین 

 .م در برابر ویروس ایمن شوندتوان از این واکسن استفاده کرد تا مردسال آینده در مدت زمانی مشابه می

*********** 

 

 آشوبگری استیو بانون؛ آمریکایی تندرو و مخالف سرسخت چین
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استیو بانون راستگرای افراطی آمریکایی چندی پیش هنگام مصاحبه با رسانه ها به طرح اتهاماتی درباره مدل مقابله چین با کرونا 

این مخالف تندروی چین حقایق و قانون پرداخت و مدعی شد چین باید مسئولیت اقتصادی همه گیری این بیماری را برعهده بگیرد. 

  .را نادیده گرفته و با حرفهای تند و بدون توجه به اخالقیات قصد دارد به فرافکنی در مورد چین بپردازد و جهان را آشیفته کند

ازی و تقابل استیو بانون به عنوان مشاور ارشد سابق رییس جمهور آمریکا نظریات سیاسی بسیار افراطی دارد، وی همیشه به جوس

وی همچنان  2017عالقه داشته و اندیشه نژادپرستی و بیگانه هراسی را تبلیغ کرده است. پس از اخراج از کاخ سفید در اوت سال 

اندیشه جنگ سرد را در پیش گرفته و در همه جا تئوری چین هراسی را تبلیغ کرده و قصد دارد با بیانات حیرت انگیز بار دیگر 

  .ی بگذاردپا بر صحنه سیاس

به دنبال شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، گویا بانون شیوه جدیدی برای پخش ویروس سیاسی پیدا کرده است، او اکنون با 

بیانات بسیار تند به یکی از شرورترین حمله کنندگان آمریکایی به چین تبدیل شده است. وی در مصاحبه اخیر خود حزب حاکم 

دارد شیوع ویروس در چین را کاهش دهد اما به انتقال آن در سایر مناطق جهان توجه نمی کند. او می چین را متهم کرد که قصد 

  .ای برای باج خواهی از چین دست و پا کندخواهد با قرار دادن چین و جامعه جهانی در برابر یکدیگر، بهانه

ین المللی منطبق نیست و هیچ استدالل قانونی هم ندارد. در حقیقت هر بهانه ای که بانون برای دروغگویی خود بتراشد، با اصول ب

در آمریکا شیوع یافت و به 2009که سال  H1N1 سخنگوی وزارت خارجه چین پیشتر خاطر نشان کرده بود چه آنفوالنزای

لی که سال در آمریکا شناسایی شد، یا بحران ما 1980کشور و منطقه سرایت کرد و چه بیماری ایدز که پیش از آن در دهه 214

در آمریکا رخ داد و سراسر جهان گرفتار آن شد هیچ کدام باعث نشد جامعه جهانی از آمریکا غرامت بخواهد اما افرادی 2008

 خواهند از چین غرامت بگیرند؟ مانند بانون به چه دلیل می

جهان از این ویروس آسیب دیده اند؛  در حال حاضر دانشمندان هنوز در حال تحقیق درباره مسئله منشاء ویروس هستند، همه مردم

  .دشمن آمریکا این ویروس است نه چین

خنده دار این است که بانون معلم پیشین کاخ سفید خواستار گروگانگیری جامعه جهانی برای محاکمه چین شد،ه است. این جاه 

مین مجمع عمومی سازمان ملل در همین ترین جوک دنیا به شمار می رود. تیجانی محمد بنده، رییس هفتاد و چهارطلبی، مضحک

رابطه گفت که رهبری و شفافیت چین در جریان پیشگیری و مهار شیوع کرونا یک الگو محسوب می شود، کلیفورد ِلین، کارشناس 

ست و های همه گیر در آمریکا گفت، تجربیات و اقدامات چین در زمینه پیشگیری و مهار این بیماری، خالقانه و آموزنده ابیماری

تواند به کشورهای دیگر کمک کند. کوبوس فان اشتادن، کارشناس پژوهشگاه امور بین المللی آفریقای جنوبی اظهار داشت می

  ....بحران شیوع کرونا موجب شده است همکاری آفریقا با چین نسبت به گذشته نزدیک تر شود

های جهان در پیشگیری و مهار ویروس کرونا بوده است. همه این حقایق ثابت کرده است که چین همراه و شریک سایری کشور

هیاهوی بانون درباره مقصر شناختن و غرامت گرفتن از چین ، یک بازی سیاسی بیش نیست که تنها هدف آن نیز ایجاد آشوب در 

  .جهان است
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آنهاست. مردم آمریکا باید  در برابر ویروس، چین و آمریکا هر دو سرنشین یک قایق هستند و همکاری تنها گزینۀ صحیح برای

به خوبی بدانند که اگر از تندروهایی مانند بانون پیروی کنند، وضعیت شیوع ویروس کرونا در آمریکا ممکن است بیش از پیش 

  .از کنترل خارج شود و آینده آمریکا را با بحرانی بزرگ مواجه کند

************ 

 

 هانکشور ج 16متخصص پزشکی از چین به  149اعزام 

GMT+08:00 || 2020-05-03 

16:18:30        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

اردیبهشت اعالم کرد: بر اساس گزارش سازمان جهانی  13مه/  2از ظهر روز شنبه  کمیته ملی بهداشت و سالمت چین بعد

 60کشور و منطقه جهان شیوع یافته و موارد مبتالی روزانه در یک ماه اخیر به بیش از  213در  19بهداشت، تا کنون کووید 

کشور جهان  16گروه به  15در قالب نفر از متخصصان پزشکی خود را  149هزار نفر رسیده است. در چنین شرایطی، چین 

  .فرستاده است

این کمیته با اعالم خبر اعطای نشان افتخار وزارت دفاع صربستان به گروه متخصصان چین تأکید کرد: ما همچنان برای تداوم 

 .المللی و مبارزه مشترک با کرونا تالش خواهیم کردهای بینهمکاری

************ 

 

 از آزمایشگاه نیست 19: منشاء کوود ویروس شناسان آمریکایی

GMT+08:00 || 2020-05-03 

19:24:53        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

های واگیردار از دانشگاه کالیفرنیای اردیبهشت )دوم مه( به نقل از جونا مازت متخصص بیماری 13انگلیسی "بیزنیز اینسایدر" مجله

ها به کار آموزش کارکنان پژوهشگاه ویروس شناسی شهر وو هان مشغول بوده نوشت که امکان ندارد کرونا منشا آمریکا که مدت

  :اثبات حرف خود این دالیل را مطرح کردآزمایشگاهی داشته باشد. او در 
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  19های آزمایشگاهی با کووید اول: مطابق نبودن نمونه

لی محقق به نوشته این گزارش بعد از مشخص شدن توالی ژنوم ویروس کرونای جدید از سوی گروه جونا مازت، شی جین

های آزمایشگاهی موجود به این رسی این توالی با یافتهپژوهشگاه ویروس شناسی وو هان که با مازت سابقه همکاری دارد، با بر

  .های کرونای کشف شده در بدن خفاش مطابقت نداردهای ژنتیکی ویروسبا هیچ یک داده 19نتیجه رسید که کووید 

  .نشده استمازت تأکید کرد که تا پیش از شناسایی این نوع جدید از ویروس کرونا، هیچ ویروس مشابه دیگری در ووهان شناسایی 

 های ایمنی جدی در آزمایشگاه دوم: اجرای برنامه

مازت با اشاره به تردیدهای مطرح شده درباره اجرای مقررات ایمنی در پژوهشگاه ویروس شناسی وو هان گفت، پژوهشگران 

کنند محافظ کامل کار می کنند. آنها با پوششهای پژوهشگاه همه مقررات با دقت کامل رعایت میچینی در آزمایشگاه و سایر بخش

  .گیردهای غیر مسری و غیر فعال مورد استفاده قرار میبرداری تنها نمونهو برای آزمایش و نمونه

 جدیدترین نوع ویروس مشترک میان انسان و حیوان است  19سوم: کووید 

یشگاه نبوده بلکه دلیلش آن است که این در این گزارش آمده است، به نظر کارشناسان، شیوع کرونا به خاطر نشت ویروس از آزما

هایی است که از حیوان به انسان سرایت کرده است. این ویروس شناس آمریکایی توضیح داد ویروس جدیدترین نوع از ویروس

ن از تواهای دیگر میهفتمین ویروسی است که از قرن گذشته تا کنون از حیوانات به انسان سرایت کرده و از نمونه 19که کووید 

  .های ابوال و سارس نام بردویروس

به اعتماد میان پژوهشگران و  19-وی همچنین تأکید کرد که پخش شایعات و ادعاهای نادرست در مورد منشا آزمایشگاهی کووید

  .همکاری علمی چین و آمریکا خدشه وارد کرده است

************ 

 

 مبتالیان به کروناویروس

 ینک کوتاهدریافت ل13:15 03.05.2020

  .مورد جدید کروناویروس ثبت شد ۱۰۶۳۳در روسیه طی شبانه روز گذشته 

 اطالع داد که این رشد رکورد طی کل دوره پاندمی در روسیه است. کروناویروس به گزارش اسپوتنیک، ستاد کل مقابله با

 شایان ذکر است که نیمی از بیماران بدون عالئم هستند.

https://ir.sputniknews.com/world/202005026309995-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-/
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نفر ثبت شده اند. طی شبانه روز  ۲۹۵رگ نفر و در سنت پترزبو ۸۳۳است. در استان مسکو  ۵۹۴۸بیشتر مبتالیان در مسکو 

 نفر نیز بهبود یافته اند. ۱۶۲۶نفر فوت کرده و  ۵۸گذشته 

 نفر رسیده است. ۱۳۴۶۸۷در کل در روسیه تعداد مبتالیان به 

تعداد  بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در جهان بیش از سه میلیون نفر به این ویروس مبتال شده اند. ایاالت متحده بر اساس

مبتالیان و مرگ و میر در مکان اول قرار دارد. پس از آن کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا هستند. روسیه پس 

 از چین، ایران و ترکیه در مکان هفتم قرار دارد.

************ 

 

 پومپئو می گوید آزمایشگاه های چین منشا ویروس کرونای جدید هستند

4/5/2020 

 وزیر خارجه آمریکا قبال هم چین را به انتشار اطالعات گمراه کننده درباره همه گیری ویروس کرونا متهم کرده بود

مایک پومپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده گفته های دونالد ترامپ درباره نشات گرفتن ویروس کرونای جدید از آزمایشگاه 

 .های چین را تکرار کرده است

 .قای پومپئو، کارشناسان بر این باورند که این ویروس ساخته دست بشر استبه گفته آ

آقای پومپئو یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ای بی سی گفت: "شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد این ویروس 

 ".از آزمایشگاهی در ووهان آمده است

 

 .س کرونا بودشهر ووهان در چین کانون اولیه شیوع ویرو

مایک پومپئو گفت: "تا به اینجا بهترین کارشناسان بر این باورند که این ویروس ساخته بشر است. دلیلی ندارم که این گفته را باور 

 ".نداشته باشم

ی انتقاد دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا نیز پنجشنبه گذشته با مطرح کردن این اتهام، از رویکرد چین نسبت به این همه گیر

 .کرده بود

سخنان آقای ترامپ در حالی مطرح شد که چند ساعت قبل از او دفتر مدیر اطالعات ملی آمریکا در گزارشی، دست ساز بودن 

 .ویروس کرونای جدید را رد کرده بود

  .هفده سازمان اطالعاتی نظامی و غیرنظامی آمریکا زیر نظر این دفتر فعالیت می کنند

اسخ به سوال شبکه ای بی سی درباره گزارش مدیر اطالعات ملی آمریکا گفت: "من گزارش جامعه اطالعاتی را آقای پومپئو در پ

 ".دیده ام و دلیلی وجود ندارد که بگویم آنها اشتباه می کنند

مت اوضاع خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع اطالعاتی در آمریکا گزارش کرده است چین به عمد سعی کرد وخا همزمان،

  .در ووهان را مخفی کند تا بتواند از فرصت ایجاد شده برای انبار کردن تجهیزات پزشکی و بهداشتی بهره ببرد
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دولت چین با انتقاد از دولت آمریکا، این اتهام ها را سیاسی توصیف کرده و کارنامه خود در مقابله با همه گیری ویروس کرونا 

 .زیابی کرده استرا موفق تر از عملکرد آمریکا ار

در سراسر جهان شناسایی  ۱۹-به گزارش دانشگاه جانز هاپکینز در آمریکا، تاکنون حدود سه و نیم میلیون بیمار مبتال به کووید

 .هزار نفر نیز قربانی این همه گیری شده اند ۲۴۶شده اند و حدود 

  .ن تعداد بیمار را داردبیشتری ۱۹-هزار مبتال به کووید ۱۵۵آمریکا با نزدیک به یک میلیون و 

  .هزار نفر در آمریکا قربانی این بیماری شده اند ۶۷بیشتر از 

************* 

 

 کرونا پاسخ دهد  روسیو وعیدرباره ش یبه سواالت دیبا نیلندن: چ

  14:12 - 1399اردیبهشت  15دوشنبه  

 

 

 نیدرباره ا یبه سواالت دیکرونا، گفت پکن با روسیو عویدر موضوع ش نیبا گرفتن انگشت اتهام به سمت چ سیدفاع انگل ریوز

 پاسخ دهد.  یماریب

 

 اروپا - العالم

وجود « ۱۹دیکوو» روسیو وعیش یدرباره چگونگ یشد سواالت متعدد یامروز )دوشنبه( مدع سیدفاع انگل ریوز« واالس بن»

 انجام شود. یریگهمه نیرباره نقش پکن در اد یقیالزم است تحق زین ندهیآنها باشد و در آ یپاسخگو دیبا نیدارد که چ

درباره سرعت  دیبا نیچ ایآ نکهیبر ا یمبن یدر پاسخ به سوال ییویراد یوگوگفت کیواالس در  ،«ترزیرو» ینوشته خبرگزار به

 «.است نطوریبله هم»کرونا جواب پس دهد، گفت:  روسیو وعیخبر دادن به جهان درباره ش

[ را تحت کنترل یریگ]همه نیپس از آن است که همه ما ا ز،یموضوع ن نیپس از واقعه درباره ا یزمان بررس»داد:  حیتوض یو

 «.بازگشته است یعاد تیبه وضع زین مانیدرآورده، از آن عبور کرده و اقتصادها

 نین و همچنآ یکرونا[ آموخته، کمبودها وعیکه ]از ش ییزهایدرباره چ نیالزم است چ»افزود:  نیهمچن یسیمقام انگل نیا

 «.شفاف و رو راست باشد شیهاتیموفق

کرونا،  روسیمنشأ و دهدیوجود دارد که نشان م یمتعدد لیشد که دال یروز قبل مدع کایامور خارجه آمر ریوز« پامپئو کیما»

 بوده است. نیدر ووهان چ یشگاهیآزما

 روسیشده و یمدع کایآمر یمخالف با جامعه اطالعات یبامداد جمعه باز هم در نظر زین کایآمر جمهورسی، رئ«ترامپ دونالد»

 ساخته شده است. « ووهان» شگاهیکرونا در آزما
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 یشگاهیآزما یبا رد ادعا ایاسترال ریوزنخست «سونیاسکات مور»است که  یدر حال نیبه چ یسیو انگل ییکایمقامات آمر یزناتهام

 ندارند. اریکند در اخت یبانیکرونا پشت روسیبودن و یشگاهیآزما دهیکه از ا یاطالعات چیکرونا گفته ه دیجد روسیبودن و

هزار نفر  ۲۴۹اند، هزار نفر در جهان به کرونا مبتال شده ۵۶۶و  ونیلیحدود سه م دهدینشان م« ُورلداُمتر» گاهیو یبرآوردها

 .اندافتهیهزار نفر بهبود  ۱۵۵و  ونیلیم کیاند و فوت کرده

 فارس

************ 

 

 آماده کرده بود یاضطرار دوران بعد از مرگم برنامه ین: دولت براجانسو

 یتا پا مارستانیدر ب د،یگویجان سالم به در برده م" ۱۹ـ  دی"کوو یماریاز ب یتازگکه به ایتانیبر ریوزجانسون، نخست سیبور

 جا رها شود. از آن گریبار د تواندیچگونه م ده،یپرسیجان رفته و از خود م

 

 لیبا روزنامه "سان" به تفص ییوگورا پشت سر گذاشته در گفت" ۱۹ـ  دی"کوو یماریکه دوران سخت ابتال به ب ایتانیبر ریوزتنخس

 خود پرداخته است. یماریبه شرح دوران  ب

آن »: هددیجان رفته است. او شرح م یشده و تا پا میحالش به شدت وخ یماریب نیاز ا یاجانسون گفته است، در مرحله سیبور

 «آن را انکار کنم. خواهمیلحظه دشوار بود. من اصال نم

 دیوندیدر تلگرام بپ یوله فارس چهیکانال دو به

آماده کرده بود تا در صورت مرگ او به  یاضطرار یابرنامه ایتانیدولت بر د،یگوی" منی"مرگ استال لمیف یادآوریبا  جانسون

 بد شود فراهم کرده بودند. یلیکه حالش خ یزمان یرا برا داتیه تمهپزشکان هم د،یافزای. او مدیایاجرا در ب

شد تا زنده  قیتزر ژنیاکس تریبود به او چند ل ژهیو یهاکه در بخش مراقبت یدر سه روز ،دیگویم ایتانیساله بر ۵۵ ریوزنخست

 بماند.

پزشکان  «م؟یایب رونیدوباره ب جانیاز ا توانمیطور مچ»: دیپرسیاما تنها از خود م ردیبم دیهرگز باور نکرد که حاال با جانسون

 فکر بودند که او را به دستگاه تنفس وصل کنند. نیدر ا

 به دفتر کار بازگشت

 " بازگشته است.تیاستر نگیداون" ۱۰جانسون دوشنبه گذشته به محل اقامت و کارش در شماره  سیبور

به سر  نهیروز اول را در دفتر کار خود در حالت قرنط ۱۰د. جانسون جانسون مثبت اعالم ش یاز آن تست کرونا شیماه پ کی

جا  بود و در آن یبستر مارستانیب ژهیو یهاشد. او سه شب را در بخش مراقبت ی"سنت توماس" بستر مارستانیبرد اما بعد در ب

دو  یادآوری یه نامش را براپسر شد ک کینامزدش صاحب  موندز،یس یگذشته جانسون از کر چهارشنبه کرد. افتیدر ژنیاکس

 گذاشتند. کالسین یلور لفردیاز پزشکان معالج جانسون و یپدربزرگش و قدردان

************ 
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 پمپئو شیطانی که درباره دانش نیز شایعه پراکنی می کند

GMT+08:00 || 2020-05-04 

17:28:08        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

در مواجهه با توافق نظر محافل علمی جهانی درباره طبیعی بودن کروناویروس، سیاستبازان آمریکایی دیگر نمی توانند بهانه ای 

ن پیدا کنند و بار دیگر عجوالنه اقدام به شایعه سازی کرده و اعالم کرده اند که کروناویروس از آزمایشگاه برای سیاه نمایی چی

  .خارج شده و ساخته دست بشر است

پمپئو روز یک شنبه در مصاحبه ای با تکرار دروغ خود گفت، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد منشاء کروناویروس آزمایشگاه 

هبر آمریکا چندی پیش در نشست خبری کاخ سفید نیز گفت که شواهد دال بر این است که کروناویروس از آزمایشگاه ووهان است. ر

 چین خارج شده است. ولی شواهد به اصطالح سیاستبازان آمریکایی چیست؟ آیا می توانند شواهد خود را نشان دهند؟ 

هد تاکید کرد، دفتر رییس اجرایی اطالعات آمریکا با انتشار بیانیه ای جالب این جاست که پیش تر، زمانی که رهبر آمریکا بر شوا

  .اعالم کرد، کروناویروس ساختگی نیست و نیز از طریق اصالح ژنتیکی تولید نشده است

هنگامی که خبرنگار از رهبر آمریکا پرسید، چرا بار دیگر آزمایشگاه ویروس ووهان را زیر سوال می برد، رهبر آمریکا پاسخ 

  !داد، من نمی توانم به شما پاسخ دهم. اجازه ندارم به شما حرفی بزنم

پمپئو در مصاحبه با تلویزیون نیز اظهارات منتاقض مطرح کرد. وی در پاسخ به سواالت مجری درباره این که با نتایج بررسی 

ه ویروس توسط انسان ساخته شده، باور های آژانس اطالعاتی موافق است یا خیر؟ گفت، موافقم. ولی هنگام پاسخ به این سوال ک

دارد یا خیر، وی گفت، حکومت چین می توانست جلوی آن را بگیرد. برخی از مخاطبان آمریکایی او را مورد تمسخر قرار داده 

  .و گفته اند که پمپئو خودش هم نمی داند چه می گوید. او واقعا بدترین وزیر امور خارجه در تاریخ آمریکا است

ت توطئه ساخته شدن ویروس در آزمایشگاه در ابتدا توسط جامعه علمی بین المللی و جامعه بهداشت عمومی رد شده است. در حقیق

شیوع کروناویروس بالیی طبیعی است و این نیز مورد تایید جامعه بین المللی قرار گرفته است. اکنون سیاستبازان آمریکایی بازهم 

  .ن نشان می دهد که آنان چاره ای جز تکرار دروغ های خود ندارنداین توطئه را تکرار کرده اند و ای

رییس امور اضطراری سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد، تعداد زیادی از پژوهشگران و دانشمندان به طبیعی بودن منشاء ویروس 

  .اندکرونا اطمینان پیدا کرده

مان بهداشت جهانی در ژنو در پاسخ به تردیدهای مطرح شده اردیبهشت در نشست خبری ساز 12مه / 1مایکل رایان در روز 

نسبت به منشاء ویروس کرونا گفت: تعداد زیادی از پژوهشگران و دانشمندان توالی ژنوم ویروس کرونا را مورد بررسی قرار 

  .انداند و نسبت به طبیعی بودن منشاء این ویروس اطمینان پیدا کردهداده

  .ن حیوان میزبان ویروس و آشنایی با چگونگی انتقال ویروس میان انسان و حیوان عنوان کردوی اولویت کنونی را تعیی

ای در پایگاه اینترنتی دانشگاه کیودو شایعات مربوط با انتشار بیانیه 2018پروفسور هونجو تاسوکو برنده جایزه نوبل پزشکی سال 

  .رداز سوی خود را تکذیب ک 19به ادعای "طبیعی نبودن" کووید 

ای را به مردم جهان تحمیل کرد. اخیرا سابقهخسارات اقتصادی بی 19گیر شدن کووید عالم»در بیانیه پروفسور تاسوکو آمده است: 

وی « نام من و دانشگاه کیودو در راستای شایعه پردازی و انتشار اخبار نادرست مورد استفاده قرار گرفته که از آن بسیار متحیرم.

همه ما و به ویژه کسانی که در خط مقدم پژوهش علمی هستند باید تمام توان خود را برای مبارزه با این دشمن اکنون »افزود: 

مشترک بشر به کار بندیم. تمام تالش ما باید بر معالجه و درمان بیماری متمرکز شود تا بتوانیم از گسترش بیشتر غم و اندوه در 

مضحک  19نیز گفت، نظریه توطئه درباره منشاء کووید « النست»سردبیر «ده شویم.جهان جلوگیری کنیم و برای عصری جدید آما

  .است و باید با روش علمی منشاء ویروس را بررسی کنیم

شایان ذکر است که پژوهشگاه ویروس ووهان که هدف حمله سیاستبازان آمریکایی قرار گرفته، از زمان تاسیس خود از دانشمندان 

ز جمله آمریکا استقبال کرده است. یوان جی مینگ محقق این پژوهشگاه در مصاحبه ای گفت: آزمایشگاه کشورهای مختلف جهان ا

ویروس ووهان توان طراحی یا ساخت این ویروس را ندارد و هیچ اثری که نشانگر دست کاری شدن ژنوم ویروس کرونای جدید 

  «.باشد نیز وجود ندارد

لوژیک در شهر ووهان در این مصاحبه با تاکید بر عدم نتیجه قطعی درباره منشاء ویروس، مدیر آزمایشگاه ملی امنیت بیو« یوان»

با استناد به یک رسانه مشترک پژوهشگران انگلیس و آلمان گفت: گونه ویروس کرونا در آمریکا ابتدایی تر از گونه ویروس در 

  .ریکا وجود داشته استچین است و این نشان می دهد ویروس کرونای جدید احتماال ابتدا در آم
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هزار نفر رسید که این رقم باالتر از کشته ها  66روز دوشنبه، تعداد کل فوتی ها بر اثر کروناویروس در آمریکا به  5تا ساعت 

  .در جنگ آمریکا با ویتنام است

چین به عنوان مجرم اصلی همان طور که روزنامه نیویورک تایمز نوشت: جمهوری خواهان بیش از پیش بر این باورند که معرفی 

  .شیوع ویروس ممکن است بهترین شیوه برای پیروزی در یک انتخابات سخت باشد

در مسایل کلیدی مربوط به جان مردم سکوت کرده و بی تفاوت نشسته اند، اما با تمام نیرو به اتهام افکنی و مقصر شمردن دیگران 

بله با ویروس کرونا همین باشد. اگر همچنان شیوع بیماری را سیاسی کنند و می پردازند؛ شاید علت اصلی ناکامی آمریکا در مقا

حتی شمار و آمار فوتی ها را به ابراز سیاسی تبدیل کنند، بزرگ ترین تراژدی برای مردم آمریکا رقم خواهد خورد. سیاستبازان 

ها را در نهایت درگیر بحران بزرگ تری خواهد آمریکا قصد دارند با دروغ گویی از بحران عبور کنند در حالی که این کار، آن 

  .کرد

اقدام غیر اخالقی منجر به خوکشی می شود. چه اشتباه در تصمیم گیری و چه با ایجاد ویروس سیاسی برای تخریب همکاری بین 

ثبت خواهد شد. اگر المللی در مقابله مشترک جهان با ویروس، اقدامات سیاستبازان آمریکایی به عنوان زشت ترین بخش در تاریخ 

 .چنین دروغ گویی سیاست بازان آمریکایی از جمله پمپئو ادامه یابد، عظمت داشتن دوباره آمریکا یک شوخی خواهد بود

************* 

 

 واکنش متخصصان جهان به شایعات درباره کروناویروس جدید

GMT+08:00 || 2020-05-04 

17:01:10        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

مدرکی در طی روزهای اخیر فشارهای برخی سیاستبازان آمریکایی به نهادهای اطالعاتی آمریکا که هرگز نتوانسته اند شاهد و 

نظریه توطئه منشاء »پشتیبانی از نظریه آنان در منشاء شیوع کروناویروس جدید پیدا کنند، باعث تاسف عمیق طرفداران 

آوریل به وقت محلی، دفتر مدیر کل اطالعات ملی آمریکا در پایگاه  30اردیبهشت/ ثور،  11شده است. « کروناویروس جدید

یه ای، موافقت این نهاد را با تفاهم گسترده در محافل علمی اعالم کرد؛ به این معنی که پذیرفت اینترنتی رسمی خود با انتشار بیان

  .کروناویروس جدید ساخت انسان نیست و اصالح ژنتیکی نشده است

شگاه اما شامگاه همین روز وقتی خبرنگاری از دونالد ترامپ پرسید آیا شواهدی مبنی بر اینکه منشاء کروناویروس جدید، آزمای

اجازه »ولی وقتی دوباره پرسیدند چه مدرکی؟ ترامپ جواب داد: « هست؛ مدرک دارم.»وو هان باشد، او همچنان اصرار کرد که 

  «.ندارم بگویم

خب، بفرمایید ببینیم که اظهارات آشکار متخصصان، نهادهای معتبر و مجله های علمی مربوطه درباره شایعات منشاء کروناویروس 

  :ستجدید چطور ا

فضیله شعیب، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت چندی پیش اعالم کرد که برخی مغالطه ها و نظریات توطئه درباره منشاء 

کروناویروس جدید که در رسانه های اجتماعی رواج پیدا کرده، درست نیست و بر اساس تمام شواهد موجود، منبع کروناویروس 

  .ش بوده( و محصول دخالت انسانی و یا ساخت انسان در آزمایشگاه نیستجدید در حیوانات )و به احتمال زیاد خفا

نظرات چندین نهاد تحقیقات پزشکی با سازمان جهانی بهداشت همخوانی دارد. یکی از گروههای تحقیقاتی از پژوهشکده اسکریپتس 

ر پایه بدنه اصلی یک ویروس موجود طراحی با انتشار مقاله ای تشریح کرد: برای اینکه ویروسی در آزمایشگاه ساخته شود، باید ب

  .و ساخته شود؛ اما طبق نتایج تحقیقات، ساختار بدنه اصلی کروناویروس جدید با تمام ویروسهای شناسایی شده کنونی تفاوت دارد

ژنوم چند  مارس فرانسیس کالینز رئیس پژوهشکده ملی بهداشت آمریکا در مقاله ای داده های مقایسه 26فروردین/ حمل،  7در 

کروناویروس از سوی تیم بین المللی تحقیقاتی با پشتیبانی این پژوهشکده را نقل و همچنین از نتایج این تیم تحقیقاتی پشتیبانی کرد 

  .که طبق آن کروناویروس جدید در طبیعت به وجود آمده است

توئیت کرد که تاسوکو هونجو، برنده جایزه نوبل آوریل به وقت محلی، یک کاربر اینترنتی در آمریکا  25اردیبهشت/ ثور،  6در 

است و در این « ساخت چین»ندارد، بلکه « ساختار طبیعی»پزشکی، استاد علوم پزشکی ژاپن گفته است که کروناویروس جدید 

  .توئیت خود افزود که استاد تاسوکو هونجو در گذشته در آزمایشگاه وو هان کار کرده است
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از آن با انتشار بیانیه ای این توئیت را غلط و جعلی و به منظور تشدید گمراهی افکار عمومی توصیف استاد تاسوکو هونجو پس 

برخی شایعه پردازان با سوء استفاده از عنوان و آبروی من، اطالعات اتهام آمیز و گمراه کننده ای پخش »و آنرا تکذیب کرد: 

و اندوه می کنم. ما باید تا حد امکان بر پیشگیری و مهار شیوع کروناویروس کرده اند؛ من از این اقدام بسیار احساس عصبانیت، غم 

جدید تمرکز کنیم. پخش نظریات توطئه درباره منشاء کروناویروس جدید در چنین موقعیتی، برای پراکندن توجه عموم مردم، رفتار 

  «.بسیار نامناسبی است

  .و هونجو در آزمایشگاه وو هان کار کرده نیز کامال بی پایه و اساس استاز طرفی این ادعا در توئیتهای مذکور که استاد تاسوک

آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماریهای عفونی آمریکا و رئیس پژوهشکده ملی حساسیت و بیماریهای عفونی متعلق به پژهشگاه 

از حیوان به انسان منتقل شده و اصالح ملی بهداشت آمریکا نیز خاطر نشان کرد ژن کروناویروس جدید نیز نشان داده است که 

  .شده در آزمایشگاه نیست

تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در اسرع وقت هشدار داد که بهره گیری از شیوع کروناویروس جدید برای کسب 

د نیستید، باید دست از سیاسی اگر خواهان دیدن کیسه های بیشتر حمل جس»امتیازهای سیاسی، مانند بازی با آتش است. او گفت: 

در این موقعیت باید به جای صرف زمان برای پراکند نظریات توطئه درباره منشاء کروناویروس « کردن شیوع بیماری بردارید.

جدید، به مقابله با شیوع آن پرداخت و بهتر است دست در دست هم به کار پیشگیری و مهار شیوع بپردازیم تا جانهای بیشتری 

 .یابندنجات 

************ 

 

 ویروس به نفع خود داردکرونا

 دریافت لینک کوتاه17:56 04.05.2020

 

ویروس، سعی دارد از این وضعیت به نفع خود استفاده مارک اسپر روسیه را متهم کرد که با انتشار اخبار نادرست پیرامون کرونا

 .کند

اظهار داشت كه روسیه و چین در  La Stampaمصاحبه با روزنامه به گزارش اسپوتنیک، وزیر دفاع آمریکا، مارک اسپر در 

  ویروس به نفع خود استفاده كنند.تالش هستند كه از همه گیر كرونا

رئیس پنتاگون به عنوان نمونه از مساعدت های مسكو به ایتالیا در مبارزه با کرونا استناد كرد كه در نهایت می تواند روابط روم 

 كند.ربا متحدانش را بدت

 وضعیت جهان را بی نظیر خواند. COVID-19استر به دلیل بیماری همه گیر 

-SARS-CoVویروس روسیه، چین و ایران را به پخش اخبار نادرست در مورد بیماری همه گیر کرونا  پیش از این ایاالت متحده،

رای بی اعتبار ساختن اقدامات دولتها و کشورهای مایک پمپئو، اطالعات نادرست ب  متهم کرده بود. به گفته وزیر امور خارجه، 2

 مختلف توزیع می شود. مسکو این ادعای پمپئو را تکذیب کرد.

************* 
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 میلیارد دالری تازه دولت ترامپ ۳۰۰۰کرونا در آمریکا؛ بدهی 

 5/5/2020 

 

 ها نفر در آمریکا به خاطر شیوع ویروس کرونا بیکار شده اندمیلیون

های اضطراری مرتبط با شیوع کرونا در سه ماهه دوم سال داری آمریکا اعالم کرده است که برای تامین هزینههوزارت خزان

 .میالدی حدود سه هزار میلیارد دالر )سه تریلیون( قرض خواهد گرفت ۲۰۲۰

ها و های اشخاص و شرکتتمه( طی بیانیه ای اعالم کرد که تعویق چند ماهه در دریافت مالیا ۴خانه روز دوشنبه )این وزارت

میلیارد دالر نیاز  ۲۹۹۹های کالن مرتبط با اپیدمی کرونا باعث شده است که تا ماه ژوئن امسال به قرض نیز تحمیل ناگهانی هزینه

  .داشته باشد

 .این مبلغ از طریق صدور اوراق قرضه تامین خواهد شد

میلیارد دالر دیگر مجبور شوند. رقم  ۶۷۷م سال جاری به استقراض داری همچنین انتظار دارند در سه ماهه سومقامات خزانه

 .میلیارد دالر بود ۴۷۷میالدی حدود  ۲۰۲۰مذکور در سه ماهه اول سال 

  .کنگره آمریکا ظرف دو ماه گذشته برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا حدود سه هزار میلیارد دالر اختصاص داده است

تریلیون رسیده است. دولت  ۲۵ا کنون، بدهی ملی ایاالت متحده با یک و نیم تریلیون دالر افزایش، به حدود از ابتدای ماه مارس ت

 .میلیار دالری رو به روست ۷۷۴فدرال همچنین در حال حاضر با یک کسری بودجه کم سابقه 

ر ظرف سه ماهه اول سال میالدی دولت آمریکا هفته گذشته اعالم کرد که اقتصاد این کشور به خاطر شیوع ویروس کرونا د

 .درصدی شده است ۴/۸جاری، دچار یک انقباض حداقل 

سابقه بوده است. اقتصاد آمریکا همچنین میالدی تا به حال بی ۲۰۰۸این میزان کاهش تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده از سال 

 .در ظرف شش سال اخیر دچار هیچ گونه انقباضی نشده بود

 ۲۶ها، شمار بیکاران در آمریکا به تا به حال به خاطر اعمال تدابیر محدودکننده یا قرنطینه در بیشتر ایالت ۲۰۲۰از ماه مارس 

 .رود همچنان افزایش یابدمیلیون نفر رسیده است که انتظار می

*************** 

 

 اختصاص میلیاردها دالر از سوی رهبران جهان برای مقابله با ویروس کرونا

5/5/2020 
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 هستند ۱۹-ده ها آزمایشگاه در سراسر جهان در حال تحقیق برای ساختن واکسن کووید

کمیسیون اروپا یک طرح بین المللی را برای تامین هزینه های تحقیقاتی تولید واکسن و دارو برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 

 .آغاز کرده است

ی یک جلسه مجازی با حضور رهبران سی کشور جهان، خواستار جمع اورزوال فن در الین، رییس کمیسیون اروپا با برگزار

 .میلیون دالر برای تامین بودجه تحقیقات در این باره شده است ۳۰۰آوری هشت میلیارد و 

  .عالوه بر کمیسیون اروپا، بریتانیا، کانادا، نروژ، آلمان، فرانسه، ژاپن و عربستان سعودی دیگر حامیان این طرح هستند

ن اروپا قرار است یک میلیارد دالر از مبلغ درخواستی را پرداخت کند و نروژ نیز اعالم کرده به همین اندازه به طرح کمیسیو

  .کمیسیون اروپا سرمایه گذاری خواهد کرد

  .اند به این صندوق اختصاص داده میلیون دالر( ۵۵۰فرانسه، عربستان سعودی و آلمان نیز هر کدام نیم میلیارد یورو )تقریبا 

 .میلیون دالر به این طرح اختصاص داده است ۴۸۰بریتانیا نیز 

 .آمریکا، روسیه و چین در این طرح شرکت نمی کنند

 .خانم فن در الین در سخنرانی افتتاحیه خود از همه کشورها خواست تا با حمایت مالی به تالش جهانی بپیوندند

 ".این ویروس شکست "شرکا بسیارند ولی هدف یکی است: او گفت:

جوسپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه و آنگال مرکل، صدراعظم آلمان نیز با انتشار یک نامه 

در روزنامه های اروپایی خواهان همکاری جهانی بین محققان، دولت ها، سازمان های بین المللی، بنیادها و صنایع برای مقابله با 

  .ویروس کرونا شدندهمه گیری 

 .آنها همچنین در نامه خود از سازمان بهداشت جهانی حمایت کردند

دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا از رویکرد این سازمان به همه گیری ویروس کرونا انتقاد دارد و سهم آمریکا در تامین 

 .بودجه آن را قطع کرده است

واکسن ویروس کرونا در دست اجراست که هفت مورد آن به مرحله آزمایش بر در حال حاضر ده ها طرح تحقیقی برای ساخت 

 .روی انسان رسیده است

 .مقدور نخواهد بود ۲۰۲۱ماه وقت نیاز دارد و تا نیمه سال  ۱۸تا  ۱۲کارشناسان می گویند تولید گسترده این واکسن به 

کشف نشود، زندگی به حالت عادی برنخواهد  ۱۹-ی کوویدسازمان ملل متحد اعالم کرده است تا زمانی که واکسنی برای بیمار

 .گشت

************* 

 

 با کرونا یمقابله جهان یدالر برا اردیلیم ۸اختصاص 
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اختصاص دهند.  ۱۹ -دیکوو یماریواکسن و مقابله با ب دیتول یدالر برا اردیلیم ۸تعهد کردند  یالمللنیها کشور و نهاد بده سران

 .افتیحضور ن کایآمر ندهیمنظور برگزار شد نما نیاروپا و به ا هیکه به دعوت اتحاد ییدئویکنفرانس و کیدر 

 

 

 ۲۰۲۰چهارم مه  ،یو گرداننده کنفرانس اهداکنندگان کمک مال زبانیاروپا، م هیاتحاد ونیسیکم سیرئ ن،یفون در ال اورزوال

 یکنفرانس مجاز یمه( و پس از برگزار ۴) بهشتیارد ۱۵اروپا غروب دوشنبه  هیاتحاد ونیسیکم سیرئ ن،یفون در ال اورزوال

 پارچهکیکرونا متحد و  روسیمقابله با و یجهان برا»کرونا گفت:  وعیمقابله با ش یبرا یاهداکننده کمک مال یسران کشورها

 «خواهد شد. روزیاست و پ

کننده در آن متعهد شرکت یالمللنیب یادهایها و بنسازمان ندگانیو سران کشورها و نما دیکنفرانس حدود سه ساعت طول کش نیا

 گریدارو و واکسن و د دیتول یبرا قیتحق ،یریشگیپ یدالر( برا اردیلی)معادل حدود هشت م وروی ونیلیم ۴۰۰و  اردیلیشدند هفت م

 اهدا کنند. وناکر وعیملزومات مقابله با ش

مقابله  یکرونا هستند تا شانس آنها برا وعیش ریکه درگ ردیقرار گ ییهمه کشورها اریشده در اخت یآورجمع یهااست کمک قرار

 .ابدی شیبحران افزا نیموثر با ا

فرانسه،  جمهورسیآنگال مرکل، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئ ،یکنفرانس اهداکنندگان کمک مال یاز برگزار شیروز پ کی

" نهیکه در روزنامه "فرانکفورتر آلگما یمشترک ادداشتیروژ در ن ریوزو ارنا سولبرگ، نخست ایتالیا ریوزجوزپه کونته، نخست

 کردند. فی" توصهمتایب یجهان یکار"هم کیاقدام را  نیمنتشر شد ا

 کایو آمر نیچ ابی" در غهمتایب یجهان ی"همکار

موارد ابتال و مرگ  نیشتریمتحده که ب االتیو ا شودیکرونا شناخته م وعیکه کانون ش یبه عنوان کشور ن،یهمه سران چ نیا با

 بودند. بیدر آن ثبت شده در کنفرانس روز دوشنبه غا ۱۹ -دیکوو یماریبر اثر ب

کشورها مانند  یشرکت کردند و برخ یدر کنفرانس اهداکنندگان کمک مال یالمللنیب ادیکشور و سازمان و بن ۴۰حدود  ندگانینما

 کرونا اختصاص دهند. وعیابله با شمق یبرا وروی اردیلیم میاند حدود نآلمان متعهد شده

 نی. اابدییواکسن اختصاص م دیپژوهش و تول نهیمعتبر در زم یالمللنیشده به چند سازمان و نهاد ب یآورجمع یهااز کمک یبخش

 شود. ۱۹ -دیکوو یماریب صیقرار است صرف توسعه و بهبود امکانات تشخ نیها همچنکمک

شکوهمند  یرا شروع یقیو اشخاص حق یالمللنیب یهاسازمان ندگانیسران کشورها، نما یراروپا همکا هیاتحاد ونیسیکم سیرئ

 کرد. فیتوص ی"مارتن" طوالن کی یبرا

 شده یآورجمع یهابه پنج برابر کمک ازین

که در  یپول کم به پنج برابرکرونا دست وعیبا ش یجهان زیآمتیمقابله موفق یبرا دیگویسازمان ملل م رکلیگوترش، دب ویآنتون

 ردیهمه مردم جهان قرار گ اریدر اخت دیاز ابتال به کرونا با یریشگیکه واکسن پ نیا انیاست. او با ب ازیکنفرانس دوشنبه گرد آمده ن

 در امان نخواهد بود. چکسیکرد اگر همه در امان نباشند ه دیتاک

همواره آن گونه که انتظار  یالمللنیب یهایگرچه همکار کرد حیاست تصر کایآمر بیکه ظاهرا متوجه غ یاهیمرکل با کنا آنگال

 ۵۲۵ نی. او وعده داد که برلکندیم یبانیکرونا پشت وعیمقابله با ش یآلمان با تمام توان از تالش مشترک برا رودینم شیپ رودیم

 اختصاص دهد. منظور نیا یبرا وروی ونیلیم
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کار خبر داد و گرد هم آوردن  نیا یفرانسه برا ییوروی اردیلیم میز کمک نا زیآلمان، امانوئل مکرون ن یگزارش خبرگزار به

 " خواند.یخی"ابتکار تار کیزمان ممکن را حاصل  نیتردر کوتاه یالمللنیب یهاتیها کشور و شخصسران ده

 ندهینما زه،یاند. پتر اردهاروپا اکتفا ک هیپکن در اتحاد ریسف قیاز طر یامیکه در کنفرانس شرکت نکردند به ارسال پ نیچ سران

بر عهده  یبزرگ تیآن مسئول یجهان یریگکرونا و همه روسیو وعیکشور در ش نیا دیگویم نیچ بتیپارلمان اروپا با انتقاد از غ

 دارد.

پارلمان اروپا  هندینما نیاز "زبان قدرت" هم استفاده کرد. ا توانیوگو شد اما در صورت لزوم مابتدا با پکن وارد گفت دیگفته با او

 .ستیقابل تحمل ن نیچ یبرا ییاروپا یمعتقد است از دست دادن بازار کشورها

و نادرست امکان  رشفافیغ یهاو ارائه گزارش یکاررا متهم کرده که با پنهان نیبارها چ کایآمر یجمهور سیترامپ، رئ دونالد

 ها سلب کرده است.کشور گریکرونا را از د روسیو وعیمقابله به موقع و موثر با ش

اساس  نیپکن متهم کرده و بر هم دیمورد تائ یهاو ارائه گزارش نیبا چ یکیرا به نزد یسازمان بهداشت جهان نیهمچن ترامپ

 درآورد. قیسازمان را به حال تعل نیاز بودجه ا کایپرداخت سهم آمر شیپ یمدت

 واکسن و دارو دیبا تول تیاولو

 گریواکسن، دارو و د دیو تول قیتحق یتعهد شده برا یهااز کمک وروی اردیلیم ۵ا قرار است حدود اروپ هیاتحاد ونیسیگفته کم به

 یسازمان بهداشت جهان اریدر اخت رتریپذبیاس یکمک به کشورها یبرا وروی اردیلیم کیو  ابدیدرمان کرونا اختصاص  زاتیتجه

 .ردیقرار گ

در نظر گرفته شده  یدر مراکز درمان یحفاظت ازیو لوازم مورد ن صیتشخ یهاتیک هیته یاز جمله برا ز،یها ناز کمک یبخش

 است.

 بهشتیارد ۱۶شنبه، تا صبح سه کندیآمار مختلف کشورها منتشر م هیبر پا نزیجانز هاپک ییکایکه دانشگاه آمر یفهرست مطابق

نفر بر اثر  ۶۰۰هزار و  ۲۵۱ده و حدود ش ییکشور شناسا ۱۸۷کرونا در  روسیهزار مبتال به و ۶۰۰و  ونیلیبه سه م کینزد

 اند.جان باخته ۱۹ -دیکوو یماریب

کشور  نیرتریدرگ یهزار قربان ۶۹به  کیهزار مبتال و نزد ۱۸۰و  ونیلیم کیاز   شیبا ب کایمتحده آمر االتیحال حاضر ا در

 .رودیجهان با بحران کرونا به شمار م

********** 
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توانیم کنار بنشینیم ژانگ مینگ در این نشست که به صورت ویدیویی برگزار شد گفت که در مقابل همه گیری هیچ یک از مان نمی

  .دهندای با سرنوشت مشترک را تشکیل مینظاره کنیم و همه کشورهای جهان در برابر این بیماری جامعه و

المللی است و تا حد توان برای کمک به کشورهای پذیر جامعه بینژانگ مینگ خاطرنشان کرد: چین یکی از اعضای مسئولیت

  .بهداشت جهانی ادامه خواهد دادنیازمند کمک خواهد کرد و همچنان به پشتیبانی از سازمان 

به منظور حمایت و پاسخگویی به پیشهناد سازمان بهداشت جهانی و افزایش توان تشخیص، درمان و تولید واکسن کرونا، اتحادیه 

اروپا و شمار دیگری از کشورهای درگیر به طور مشترک این نشست را برگزار کردند. در مجموع رهبران و نمایندگان ارشد 

 .شور و دبیر کل سازمان ملل و مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در این نشست حضور داشتندک 42

 

*********** 

 

  میآماده باش کایبا آمر ینظام یریدرگ یبرا دی: بانیچ

  00:04 - 1399اردیبهشت  16سه شنبه  

 

 یعنی ویسنار نیوقوع بدتر یبرا دیکرونا با روسیو وعیش لیکشور به دل نیهشدار داده دولت ا نیچ ینهاد رسم کی گزارش

 باشد.  کایبا آمر یاحتمال یریدرگ

 

 ایآس - العالم

 نیکرونا ممکن است رابطه ا وعیش لیپکن به دل هیخصمانه عل یهایلفاظ ندهیهشدار داده که موج فزا نیچ ینهاد دولت کی گزارش

 سوق دهد.  ینظام یریمتحده را به سمت درگ االتیکشور با ا

 لیکرده و آن را اوا نیتدو نیکشور چ تیگزارش را وزارت امن نیاند اشده یمدع ترزیرو یوگو با خبرگزارع در گفتمطل افراد

 اند. ارائه کرده نیچ جمهورسیرئ ،«نگیپنیج یش»کشور از جمله  نیبه رهبران ا یالدیماه گذشته م

 ۱۹۸۹در سال  آمنانیت دانیسطح بعد از حادثه م نیباالتردر  ایدر دن زانهیستنیآمده احساسات چ نیچ تیگزارش وزارت امن در

 قرار گرفته است. 

کرونا با موج  وعیبعد از ش نیاند چبه نام آنها نکرده گفته یااشاره ترزیرو یگزارش که خبرگزار نیا یآشنا به محتوا افراد

 نیشده چ حیتصر یگزارش رسم نیفته است. در اآن را بر عهده گر تیمتحده هدا االتیروبرو است که ا یازانهیستنیاحساسات چ

 آماده باشد. یدو قدرت جهان نیا انیمسلحانه م یریگدر یبرا دیبا ویسنار نیدر بدتر

 کیگزارش را منتشر کرده است.  نیهم ا( «یالمللنیموسسه روابط معاصر ب)» نیکشور چ تیوابسته به وزارت امن شکدهیاند کی

 «مورد ندارم. نیدر ا یاطالع»گفت:  ترزیرو یبرگزاربه خ نیوزارت خارجه چ یسخنگو

 ییهاکرونا تالش روسیو وعیبعد از ش« پامپئو کیما»دولت او از جمله  یهااز مقام یو برخ کایآمر جمهورسی، رئ«ترامپ دونالد»

 اند. آغاز کرده نیمقصر جلوه نشان دادن چ یرا برا

و اطالعات  ستیساز بشر نکرونا دست روسیکرد که و حیروز پنجشنبه تصر یاهیانیدر ب کایآمر یحال جامعه اطالعات نیا با

 نشده است.  یآن دستکار یکیژنت

کرونا از  روسیو وعیش نکهیبر ا یمبن کایخارجه آمر ری، وز«پامپئو کیما»امروز دوشنبه سخنان  نیچ یدولت ونیزیتلو

 خواند و آن را محکوم کرد.  «زانهیگرتیو مسئول واروانهید»بوده را  نیدر چ یشگاهیآزما

در  یشگاهیکرونا، آزما روسیمنشأ و دهدیوجود دارد که نشان م یمتعدد لیشد که دال یمدع گریبار د کشنبهیپامپئو روز  کیما

ووهان  شگاهیبه آزما یاجازه ورود کارشناسان سازمان بهداشت جهان نیگفت که چ شیدر ادامه ادعاها یبوده است. و نیووهان چ

 نداده است.را 
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 نیکند. ا یمعرف یجهان ریگهمه یماریب نیا وعیرا مسئول ش نیدر تالش است چ« دونالد ترامپ» استیمتحده به ر االتیا دولت

 رد شده است.  کایاز دولت خود آمر ییهابخش یو حت یبهداشت، جامعه علم یسازمان جهان یاز سو هیفرض نیاست که ا یدر حال

 یعیاند کرونا منشأ طبکه گفته یبهداشت و متخصصان مسائل علم یکل سازمان جهان ریاستناد به سخنان مدبا  نیچ یدولت ونیزیتلو

 «و انتشار دروغ است. یپراکنپامپئو شرور در حال سم»دارد گفت: 

 یشتریو ب رشتیافراد ب یبرا ییکایآمر استمدارانیس یو نادرست از سو یرعقالنیسخنان غ نیا»آمده است:  لیتحل نیادامه ا در

 «ادعا وجود ندارد. نیا دییدر تأ یکه شاهد کندیآشکار م

درز کرد دروغ محض است.  رونیدر ووهان به ب یشگاهیاز آزما روسیو نیا نکهیگفتن ا»گفت:  نیهمچن نیچ یدولت ونیزیتلو

 یبرا یکرده دنبال راه جادیا یگرفتار یماریب نیاز ا یریجلوگ یخودشان برا یهاکه تالش لیدل نیبه ا ییکایآمر استمدارانیس

 «هستند. گرانیمقصر کردن د

 روسیاعالم کرد که و یاهیانیهم روز پنجشنبه در ب کایآمر یمطرح شده که جامعه اطالعات یدر حال ییکایآمر یهامقام یادعاها

 از دخالت بشر در ساخت آن وجود ندارد. یشده و شواهد جادیا یعیکرونا به صورت طب

از  یاتیح یهاتیمستمراً اقدام به ارائه حما یکل جامعه اطالعات»کرد:  دیروز پنجشنبه تأک کایآمر یالعات ملاط ریمد دفتر

 «کرده است. روسیو نیدر مبارزه با ا لیو افراد دخ ییکایآمر سازاناستیس

ساخته دست بشر  ۱۹-دیکوو روسیبحاظ که و نیاز ا یبا جامعه علم نیهمچن یجامعه اطالعات»آمده است:  هیانیب نیادامه ا در

 «نظر است.صورت نگرفته هم یکیژنت رییدر آن تغ ای ستین

 

 فارس

************ 

 

 دهیم ترمپ: در مورد منشای کروناویروس گزارش می

 -5/5.2020 ۱۳۹۹, ۱۶ثور 

 

 

کروناویروس با شفافیت عمل دونالد ترمپ، رییس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا بار دیگر چین را ترغیب کرد تا در مورد منشای 

 .کند

گیری کروناویروس گزارش ثور( گفت که ایاالت متحده به زودی در مورد منشای همه ۱۶آقای ترمپ روز سه شنبه پنجم می )

 .خواهد داد، اما زمان نشر این گزارش را مشخص نکرد

ز البراتواری در شهر ووهان، مرکز والیت هوبی اند که کروناویروس ارییس جمهور و وزیر خارجۀ ایاالت متحده چندین بار گفته

 .است چین به بیرون نشات کرده

مایک پمپیو، وزیر خارجۀ ایاالت متحده روز یکشنبه به شبکۀ تلویزیونی ای بی سی گفت که "مقادیر قابل مالحظۀ" مدارک وجود 

 .دارد که کروناویروس از البراتوار چین به بیرون نشات کرده است
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 .های امریکایی را رد کرده استولتی ویروس شناسی شهر ووهان چین این ادعای مقامانستیتیوت د

سازمان جهانی صحت نیز گفته است که کروناویروس به شکل طبیعی سرایت کرده و ساختۀ دست بشر نیست. این سازمان از 

 .اختیار سازمان جهانی صحت قرار دهندهای امریکایی خواسته است تا اگر مدارکی در مورد ادعای شان دارند، آن را در مقام

کارشناسان صحی نیز به این باور اند که کروناویروس نخست در یک بازار فروش گوشت و محصوالت حیوانات وحشی در شهر 

 .ووهان چین، از حیوانات به انسان انتقال کرده است

این بیماری به سرعت در سرتاسر جهان گسترش پس از ثبت نخستین واقعات بیماری ناشی از کروناویروس در شهر ووهان چین، 

 .گیری مرگباری مبدل شدیافته و به همه

هزار نفر را در سرتاسر  ۶۲۰بر اساس آمار پوهنتون جانس هاپکینز ایاالت متحده، تا چاشت سه شنبه پنجم می حدود سه میلیون و 

 .بیماران جان باخته اند هزار نفر از ۲۵۴مبتال شده که از آن میان نزدیک به  ۱۹جهان به کووید

ایاالت متحدۀ امریکا بیشترین آمار مبتالیان و تلفات ناشی از کروناویروس را در جهان دارد. شمار مبتالیان کروناویروس در 

 .هزار نفر رسیده است ۶۹هزار نفر و مرگ و میر ناشی از آن به بیش از  ۱۸۲ایاالت متحده تا چاشت سه شنبه به یک میلیون و 

************ 

 

 ؛ کانون مبهم اپیدمی کرونا«آزمایشگاه های مرموز بیولوژیکی آمریکا»

GMT+08:00 || 2020-05-05 

18:46:58        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

وزیر خارجه ایاالت متحده نماینده آنهاست، وخامت اپیدمی کرونا در داخل این « مایک پومپئو»برخی از سیاستبازان آمریکایی که 

گاهی در کشور را نادیده گرفته اند و پیوسته در حال شایعه پراکنی هستند؛ از جمله می گویند که منشا ویروس کرونا، آزمایش

  .چین است؛ این سیاستبازان آمریکایی در حال جنجال آفرینی درباره تحقیقات بین المللی آزمایشگاه ووهان هستند« ووهان»

افکار عمومی جهان از جمله رسانه های اصلی آمریکا عموما بر این باورند که ابهامات زیادی درباره اقدامات کاخ سفید در زمینه 

جود دارد و آمریکا باید زودتر از سایر کشورها تحقیقات بین المللی در زمینه اپیدمی ویروس کرونا را اپیدمی ویروس کرونا و

  .بپذیرد

 

تعداد جان باختگان ناشی از کرونا در آمریکا در بازه زمانی هشت هفته، از تعداد کل کشته شدگان در دوران جنگ هشت ساله 

هترین امکانات پزشکی جهان را داراست اما، تعداد موارد قطعی مرگ و میر ناشی از ویتنام فراتر رفته است. درحالیکه آمریکا ب

  .کرونا در این کشور، رکورد جهانی زده است

آمریکا در حالی به صادر کننده و منبع اصلی این ویروس در جهان تبدیل شده است که در عین حال به سایر کشورهای جهان در 

و مهار این ویروس فشار زیادی می آورد. چنین رویکردی از سوی آمریکا در حد غیر قابل  زمینه انجام اقدامات پیشگیرانه

  .تصوری، عجیب است
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به چه دلیل اپیدمی کرونا در آمریکا به وضعیت غیر قابل »مجموعه سواالتی که در این بین مطرح می شوند عبارتند از اینکه: 

سیاستبازان آمریکایی »؛ «ال شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان چیست؟مسئولیت آمریکا در قب»؛ «باور کنونی رسیده است؟

  .«درصدد هستند که با فرافکنی های غیرمنطقی خود، چه چیزی را پنهان کنند؟

  .اینها تنها چند مورد از سواالتی است که جامعه جهانی باید مورد تحقیق و بررسی قرار دهد

سفید باید به نهادهایی مانند سازمان بهداشت جهانی اجازه دسترسی به آزمایشگاه  در وهله اول طبق خواسته های مردمی، کاخ

  .به منظور انجام تحقیقات میدانی را بدهد« فورت دیتریک»بیولوژیکی 

قرن بیستم، مبهم ترین و مرموز ترین مرکز آزمایشگاهی دولت آمریکا به حساب  60و  50این آزمایشگاه بیولوژیکی در دهه های 

سال ها از این آزمایشگاه به عنوان پایگاهی برای انجام آزمایش های شیمیایی و کنترل ذهن انسان استفاده « سیا»مد. سازمان می آ

  .کرده است

در حالیکه این آزمایشگاه در حال حاضر فعالیت همه جانبه خود را از سر گرفته است اما علت واقعی تعطیلی آن در گذشته، باید 

  .ازی شودبرای مردم شفاف س

نکته بعدی این است که آمریکا باید با نهادهای بین المللی همکاری کند تا مشخص شود آیا این کشور حقیقتی را در رابطه با 

  .و به عبارتی اپیدمی کرونا ویروس ، مخفی کرده است یا خیر« آنفوالنزای بزرگ»

د تا زمان دقیق اولین مورد ابتال به کرونا ویروس این کشور کاخ سفید باید در گام بعدی با پژوهش های بین المللی هماهنگ شو

  .مشخص شود

 

برخی از سیاستبازان آمریکایی در شرایطی بدون داشتن هیچ دلیل موجهی، در حال اتهام زنی به چین هستند که در قبال شک و 

  .ندتردیدهای معقول جامعه جهانی نسبت به عملکرد خودشان، خود را به کری و کوری زده ا

این رویکرد آمریکا، شیوه مناسبی برای آشکار کردن منشاء اصلی کرونا نیست و در حقیقت نوعی بازی است که در آن خود دزد 

  .سر می دهد« آی دزد، آی دزد»)آمریکا(، فریاد 

ه هیچ وجه قابل بازرسی جهانیان بیش از پیش بر این باورند که اپیدمی کرونا در آمریکا دارای جنبه های مشکوک فراوانی است و ب

بین المللی نیست و تنها راهکار کاخ سفید برای فرار از این موضوع، مطرح کردن اتهامات دروغین علیه دیگران و از آب گل 

  .آلود ماهی گرفتن است

با سیاسی پکن در قبال پژوهش های بین المللی در زمینه کرونا، رویکرد روشن و صادقانه در پیش گرفته است و در عین حال 

  .کردن پژوهش های بین المللی و متهم کردن و بدنام ساختن کشورش مخالف است

طبق مقررات بین المللی، بازرسی جهانی درمورد اپیدمی کرونا باید از سوی سازمان ملل متحد ساماندهی شود و نه از سوی 

  .آمریکا که رویکردی یکجانبه دارد

ی در چندین منطقه جهان شیوع یافته است و منشاء آن مشخص نیست، پژوهش های بین المللی عالوه براین، از آنجایی که این بیمار

باید به طور برابر و عادالنه در همه کشورهای مربوطه صورت گیرد تا از این طریق احتمال کشف منشاء اصلی این ویروس باال 

  .رود و پاسخی مسئوالنه به کل بشریت داده شود
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افتی رسانه ها، آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا در داخل و خارج این کشور، در وضعیت بسیار براساس گزارش های دری

  .خطرناکی هستند و باید مورد بازرسی علمی جامعه جهانی قرار گیرند و پاسخگوی مردم آمریکا و جهان باشند

************ 

 

 در آمریکا باالتر از گزارشهاست 2019وس تازه ترین تحقیقات دانشگاه استنفورد: تعداد مبتالیان کروناویر

GMT+08:00 || 2020-05-05 

12:23:34        cri 
اندازه    پست الکترونیکی   چاپ   توصیه کنید

 قلم

 

بهات تاچاریا استاد دانشگاه استنفورد در مصاحبه با سی جی تی ان چین گفت: پس از انجام آزمایش پادتن در شهر سانتا کالرای 

برابر آمار اعالم شده است. احتماال از هفته  60تا  50کالیفرنیا متوجه شدیم که شمار مبتالیان به کروناویروس جدید در این محل 

 .افراد مبتالء به کروناویروس جدید در آمریکا وجود داشته اند یکم و دوم ماه ژانویه

************* 

 

 ادعای مخفی کاری چین در مورد کرونا منشأی آمریکایی دارد؟

 دریافت لینک کوتاه (05.05.2020 10:08اخرین تجدید 10:07 05.05.2020)

 

 

گویا چین در مورد نشر اطالعات به موقع در مورد شیوع کرونا سازمان اطالعات استرالیا گزارشی را که در آن ادعا شده بود که 

 .مخفی کاری نموده رد کرد و منشاء این گزارش را آمریکایی خواند
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با استناد به منابع اطالعاتی استرالیا می نویسد: اطالعات در خصوص پنهان  Guardianبه گزارش اسپوتنیک، روزنامه انگلیسی 

ت مربوط به ویروس کرونا، که قبالً در یک روزنامه استرالیایی منتشر شده بود، احتماالً برای کردن چین در مورد نشر اطالعا

 فشار بر پکن توسط ایاالت متحده تهیه شده است.

روایت کرد که  آمریکا ای به دست آمده از وزارت امنیت داخلیپیش ازاین روزنامه دیلی تلگراف با استناد از مدارکی ده صفحه

 ها و تدارکات، شدت و سختی ویروس کرونا را پنهان کرده بود.ر انباشت نیازمندیچین به منظو

گزارش اطالعاتی را که وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده تهیه کرده بود در آن اظهار شده که دولت چین اوایل ماه جنوری، عمدا 

 شدت شیوع ویروس کرونا را پنهان کرد.

های تجاری خود را به تأخیر های صادراتی را انکار کرده و دادهمحدودیت»این اقدامات  بنا بر این گزارش، چین در راستای

 «.انداخته و یا در اطالعات سردرگمی ایجاد کرده است

به گفته گاردین؛ سازمان اطالعاتی استرالیا معتقد است که اطالعات دیلی تلگراف در مورد "مخفی کاری چین" "در اصل از ایاالت 

 کا منشاء گرفته است.متحده آمری

نماینده سازمان اطالعات استرالیا گفت: "احساس درونی من به می گوید كه این راهی برای ایجاد تبلیغ علیه چین و فشار آوردن به 

 این کشور بوده است".

و نحوه شیوع جمهوری این کشور علیه اقدامات چین های ارشد آمریکا، از جمله رئیسطی روزهای گذشته بر حمالت لفظی مقام

دهد موسسه است. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا گفته است، شواهد فراوانی هست که نشان می ویروس افزوده شده

 شناسی ووهان منشأ کرونا بوده است.ویروس

میلیون  3به  شنبه(بر اساس جدیدترین آمار سازمان جهانی بهداشت، شمار مبتالیان به ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز )سه

نفر بهبود  708هزار و  197نفر جان باخته و یک میلیون و  407هزار و  252نفر رسید. از این تعداد تاکنون  99هزار و  646و 

 اند.پیدا کرده

************ 

 

 آمریکا منشأ اخبار جعلی علیه چین

 دریافت لینک کوتاه10:13 05.05.2020

 

 .خبار کرونایی توسط چین از سوی آمریکا منتشر شده استاطالعات مربوط به گویا مخفی کردن ا

اطالعات مربوط به اینکه گویا چین اخبار مرتبط با کروناویروس را مخفی کرده است « گاردین»به گزارش اسپوتنیک به نقل از 

 بر چین فشار آورند.که این اخبار قبال در روزنامه استرالیایی منتشر شده بودند به احتمال قوی منشأ آمریکایی دارند تا 

)آمریکا، استرالیا، « چشم پنجم»ای شورای اطالعاتی صفحه 15استرالیا با استناد به گزارش « دیلی تلگراف» مدتی قبل، نشریه 

کروناویروس را مخفی و یا نابود کرده   نوشته بود که چین گویا عمدا اطالعات مربوط به شیوع  نیوزیلند، کانادا و بریتانیا(

ها را از بین برده است و از دادن مواد بیومتریک ر این سند تأکید شده بود که چین ثبوت وجود کروناویروس در آزمایگشاهد  است.

 به دانشمندان برای ساخت واکسن خودداری کرده است.

موضع مسئوالنه در  مقامات چین بارها اعالم کرده اند که از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا اخبار مربوطه را منتشر کرده و از

رابطه با انتشار اخبار در باره اپیدمی برخورد کردند. مطابق با اطالعات نشریه نامبرده، در سازمان اطالعات استرالیا معتقدند که 

 «.از ابتدا از آمریکا سرچشمه گرفتند»، «دیلی تلگراف» اطالعات منتشره در 

به من می گوید که این نشر خبری یک نوع اقدام ضد تبلیغاتی و برای وارد حسی »نماینده سازمان اطالعات استرالیا اعالم کرد:

 «.کردن فشار بر چین صورت گرفته است

دهد منشأ ویروس کرونا وجود دارد که نشان می« مدارک مهمی»پیشتر، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود، 

جامعه  گیریئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در اظهارات متناقض خود، نتیجهر آزمایشگاهی در شهر ووهان چین است. با این حال،

 اطالعاتی کشورش را مبنی بر این که این ویروس ساخته دست بشر نیست، رد نکرده بود.
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ور محهای پزشکی سازمان بهداشت جهانی بهداشت گفته بود که این سازمان به عنوان یک سازمان مدرکمدیر اجرایی برنامه فوریت

مشتاق است که هر گونه اطالعاتی را درباره منشأ ویروس کرونا دریافت کند زیرا این اطالعات در راستای کنترل بیماری از 

 اهمیت خاصی برخوردار است.

از این رو چنانچه داده و مدرکی در دسترس باشد، دولت آمریکا باید تصمیم بگیرد که آن را به اشتراک بگذارد و چه زمانی این 

های آنها نشان گویند بررسیاند، میهایی که به سازمان بهداشت جهانی ارائه دادهر را انجام دهد. دانشمندان و محققان در مشاورهکا

 دهد که ویروس کرونا دارای منشأ طبیعی است.می

 «.دانش، و نه سیاست باید در رأس مراودات با دانشمندان چینی در مورد کرونا باشد

************* 

 

 خبر داد 19-اولین موارد پدیداری کووید بهداشت جهانی از زمان

© REUTERS / Denis Balibouse 

 دریافت لینک کوتاه16:28 05.05.2020

 

ممکن است که افراد آلوده از ووهان به کشورهای دیگر سفر کرده باشند و همچنین ممکن  :سخنگوی سازمان بهداشت جهانی

 .وارد آزمایشی کشورها تشخیص داده شده باشداست که موارد اولیه به عنوان م

به گزارش اسپوتنیک، کریستین لیند مایر سخنگوی سازمان بهداشت جهانی، در یک جلسه توجیهی گفت: سازمان بهداشت جهانی 

 می توانسته برگردد. 2019کرونا ویروس به دسامبر سال   این احتمال را رد نمی کند، که اولین عفونت های مربوط به

 اظهار نظر کرد. 2019این ترتیب، وی در مورد گزارش یک مورد از ویروس جدید کرونا در فرانسه در دسامبر  به

کمک می کند و این تعجب آور نیست. زیرا اولین  19-وی گفت: این یک کشف جالب است و به درک بهتر توزیع احتمالی کووید

 ابتال به ویروس در اوایل دسامبر گزارش شده است.

این ممکن است که افراد آلوده از ووهان به کشورهای دیگر سفر کرده باشند، همچنین ممکن است که موارد اولیه به عنوان بنابر

 موارد آزمایشی کشورها تشخیص داده شود.

************* 

 

 شهردار بلویل ایالت نیوجرسی: در ماه نوامبر به ویروس کرونا مبتال شده ام

GMT+08:00 || 2020-05-05 
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ه نوامبر به این ویروس مبتال شده است، نتیجه تست آنتی مایکل ملهام، شهردار بلویل ایالت نیوجرسی چندی پیش گفت وی در ما

بادی وی نشان می دهد که وی قبال به کروناویروس جدید مبتال شده و در برابر این ویروس مصونیت دارد و پیش تر، اولین مورد 

  .شناخته شده از کروناویروس در ایاالت متحده در ماه ژانویه بوده است

ماه نوامبر به طور ناگهانی احساس ضعف و  21اه نوامبر در شهر آتالنتیک در کنفرانسی شرکت کرد، به گفته آقای ملهام، وی م

بیماری کرد، بعد از بازگشت به خانه دچار لرز ، تهوع و "تب شدید" شد. وی عالیم بیماری خود را به اطالع پزشکش رساند، 

راحت و نوشیدن مایعات بهتر می شود. بدون هیچ تست وی گفته پزشک پزشک به ملهام گفت که به آنفوالنزا مبتال شده و بعد از است

  .را پذیرفت

ملهام گفت كه بعدا مشكوک شده است كه وی در ماه نوامبر به ویروس کرونای جدید مبتال شده، اما این عقیده را رد كرد زیرا 

النزا مبتال شده، اما عالیم آنقدر حاد نبوده است. ملهام اولین مورد در آمریکا تا ژانویه گزارش نشده بود. وی افزود قبال هم به آنفو

از پزشک خود آزمایش خون خواست. او چهارشنبه نتیجه تست را به دست آورد، نتیجه تست نشان داد که بدن وی دارای آنتی 

 .بادی ویروس است

************* 

 

Sputnik 5/52020 

هزار  19مورد ابتال به کروناویروس شناسایی شده است که از این تعداد هزار  155براساس آخرین داده ها، در روسیه بیش از 

 .نفر درگذشتند 451نفر بهبود یافته و هزار و 

************ 

 

 آمار درگذشتگان در اثر ویروس کرونا در بریتانیا از ایتالیا بیشتر شد

Bbc farsi- 6/5/2020 

اکنون بیشترین آمار درگذشتگان در اثر ابتال به ویروس کرونا در اروپا را  براساس تازه ترین ارقام رسمی در بریتانیا این کشور

 .دارد

 .رقمی که دومینیک راب وزیر خارجه "یک تراژدی عظیم" خواند -نفر در بریتانیا ثبت شده است  ۴۲۷هزار و  ۲۹تاکنون مرگ 

 .نفر است ۳۱۵هزار و  ۲۹اکنون آمار رسمی مرگ در ایتالیا، که تا پیش از این باالترین رقم در اروپا بود، 

 .با این حال کارشناسان می گویند ماه ها طول می کشد تا امکان مقایسه کامل کشورهای مختلف جهان ممکن شود

************** 

 

 شود  نیبا چ یمانع از همکار دیلندن با واشنگتن نبا «ژهیروابط و»: سیسابق انگل ریوزنخست

  14:56 - 1399اردیبهشت  17چهارشنبه  

 

 اروپا  -العالم

 هایمانع از ادامه همکار دیلندن و واشنگتن نبا انیم ژهیداشت، روابط و انیروز چهارشنبه ب سیسابق انگل ریوزنخست «یم ترزا»

 شود. نیبا چ

 ین همکارنوشت، فقدا «مزیتا»در روزنامه  ش،یخود از زمان استعفا ادداشتی نیدر اول یترزا م ،«کویتیپول» هینوشته نشر به

کشورها  انیتفرقه م شیکرده و موجب افزا دیرا تشد ییو عوام گرا ییگرایکرونا، مل روسیو وعیجهت مبارزه با ش یالمللنیب

 .شودیم
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بدون توجه به اظهارات دولت  دیبا یغرب ینوشت، کشورها شیاز زمان استعفا ادداشتی نیدر اول سیسابق انگل ریوز نخست

 کنند.  یهمکار نیکرونا با چ روسیبا وجهت مقابله  کا،یآمر

ها در متحد شدن کشورشان جهت محافظت از شهروندان قابل درک است اما رهبران آن یها در بستن مرزهاافزود، اقدام دولت یو

 اند.بحران ناکام بوده نیا هیعل

 سیرئ« دونالد ترامپ» یهایزنتهاما رغمیدرخواست کرد، عل یغرب یکشورها گریو د ایتانیاز بر ادداشتی نیدر ا یم ترزا

 کنند. یکرونا همکار روسیو وعیکشور جهت مقابله با بحران ش نیبا ا ن،یچ هیعل کایجمهور آمر

مانع از داشتن  دیروابط هرگز نبا نیخواهد داشت. اما ا کایبا آمر یاژهیهمواره روابط و ایتانیبر»نوشت:  سیسابق انگل ریوزنخست

 «.کشورها شود گریبا د یتجارو  کیپلماتیروابط د

کردن  اعتباریب یبرا یابهانه دیکرونا نبا روسیبهداشت در مواجه با و یکار افزود، ضعف سازمان جهانمحافظه مداراستیس نیا

 نهاد را اصالح کنند. یهانقص نیدهد تا ا زهیها انگبه آن دیکشورها شود بلکه با نیب یسنت همکار

 ،یماریب نیا وعیمنشاء ش ن،یبا چ یدستکرونا و هم روسیبهداشت در مقابله با و یسازمان جهان یکارنه کمترامپ به بها شیپ یچند

 سازمان را قطع کرد. نیاز بودجه ا کایسهم آمر

 نیا لیتبد یدولت ترامپ عامل اصل فیو ضع رهنگامیاقدام د ،ییکایآمر مداراناستیاست که به گفته کارشناسان و س یدر حال نیا

 کرونا در جهان است. روسیو وعیمرکز ش نیترشور به بزرگک

 ۲۹۴۲۷کشور با فوت  نیموجب شده ا نه،یقرنط یکرونا و تعلل در اجرا روسیو وعیدولت به ش رهنگامیپاسخ د زین سیانگل در

 در اروپا را تجربه کند. ۱۹-دیکوو وعیش نیمرگبارتر ،یماریب نینفر در اثر ا

 فارس

************ 

 

 ساخته دست بشر بودن کرونا وجود ندارد  یبرا ی: شواهدسیبهداشت انگل ریوز

  15:08 - 1399اردیبهشت  17چهارشنبه  

 

 اروپا -العالم

 کرونا را رد کرد. روسیساخته دست بشر بودن و هیفرض سیبهداشت انگل ریوز« هنکاک مت»

توسط انسان  روسیو نیوجود ندارد که نشان دهد ا یشواهد چیهنکاک روز چهارشنبه گفت، ه ،«کیاسپوتن» ینوشته خبرگزار به

 ساخته شده است. یشگاهیآزما طیو در شرا

کرونا در  روسیو دیتول یامور خارجه دولتش بارها ادعا ریوز« پامپئو کیما»و  کایجمهور آمر سیرئ« دونالد ترامپ» راً یاخ

 اند.را تکرار کرده نیشهر ووهان چ یهاشگاهیآزما
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 کرونا توسط بشر ساخته شده است. روسیوجود ندارد که نشان دهد و یشواهد چیگفت، ه سینگلبهداشت ا ریوز

 اند.را رد کرده ییادعا نیچن زین نیو دولت چ کایبهداشت، مقامات وزارت بهداشت آمر یمقامات سازمان جهان س،یبر انگل عالوه

جهت مهار  رهنگامیو اقدام د یکاررا از کم یارد اذهان عمومقصد د نیبه چ یزنبا اتهام کایناظران، دولت آمر ینظر برخ بنابر

 کشور منحرف کند. نیکرونا در ا روسیو

 یماریب نیا وعیمرکز ش نیترکرونا، به بزرگ روسیهزار فرد مبتال به و ستیو دو ونیلیم کیاز  شیبا ب کایحال حاضر آمر در

 شده است. لیدر جهان تبد

 فارس

************* 

 

 یارد دالر کمک بین المللی برای تحقیق و تولید واکسن کرونا در غیبت آمریکامیل 8تعهد 

GMT+08:00 || 2020-05-06 
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مه به ابتکار اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر  4در نشست ویدیویی کمک مالی بین المللی برای مقابله با کرونا که روز دوشنبه 

ی جمع و درمان این بیمار 2019دالر از کشورهای مختلف جهان برای تحقیق و تولید واکسن کروناویروس  میلیارد 8برگزار شد، 

  .شد. رییس کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرد: این همبستگی سراسر جهان برای منافع مشترک را نشان می دهد
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نمایندگان بسیاری کشورها از جمله چین، فرانسه، انگلستان و سازمانهای بین المللی در این نشست شرکت کردند، آمریکا که پیش 

  .جهانی بهداشت اعالم کرده، در آن غایب بود از این توقف حمایت مالیش را از سازمان

آمریکا در حال رهبری جهان در مبارزه با »به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دو مقام عالیرتبه آمریکایی ادعا کردند: 

 .اما از پاسخگویی به غیبت آمریکا در این نشست خودداری کردند« کروناست.

************ 

 

 خواهد بود  هاینیبشیت کرونا بدتر از پ: تلفاورکیویفرماندار ن

  22:40 - 1399اردیبهشت  17چهارشنبه  

 

کرونا احتماالً از آنچه قبالً گزارش  روسیاز و یتلفات ناش شودیمعلوم م دیگفته با انتشار اطالعات جد ورکیوین التیا فرماندار

 خواهد بود.  شتریشده ب

 

  کایآمر - العالم

کرونا ممکن  روسیاز و یتلفات ناش د،یروز چهارشنبه گفته همزمان با انتشار اطالعات جد ورکیویار ن، فرماند«کومو آندرو»

 باشد.« بدتر»است از آنچه قبالً گزارش شده 

احتماالً  یماریب نیشدگان امربوط به فوت یروزانه مربوط به کرونا از جمله آمارها یکومو گفت آمارها «یسیبانیس»نوشته  به

 خواهد بود که قبالً گزارش شده است. یزیاز آن چباالتر 

که  کنمیفکر م»اند به صورت کامل ثبت نشده است. او گفت: جان باخته ۱۹-دیکه در منزل بر اثر کوو یانیگفت مرگ مبتال یو

 « بدتر خواهد بود. ت،یواقع

اند اند کسان بودهشده یبستر ۱۹-دیتال به کوواب لیبه دل ورکیوین التیکه در ا یاز سخنانش گفت اکثر کسان یگریدر بخش د کومو

 کرد. فیتوص« آورشوک»مسئله را  نیاند. او اکه در خانه مانده و از منزل خارج نشده

و حدود  ورکیویدر ن مارستانیب ۱۰۰خصوص از  نیدر ا یمقدمات یهاروزانه گفت داده یدر کنفرانس خبر ورکیوین فرماندار

 ت.به دست آمده اس ماریب ۱۰۰۰

آمار  نیبوده که در خانه مانده بودند. او گفت باالتر یمربوط به افراد هامارستانیدر ب رشیدرصد از موارد پذ ۶۶گفته کومو،  به

 .شودیرا شامل م انیدرصد مبتال ۱۸سالمندان بوده که  یهامربوط به خانه یبعد

استفاده  یحمل و نقل عموم لیآنها از وسا میکردی. ما فکر ماندها داخل منزل بودهآدم نیآور است. اکثر اتعجب نیا»گفت:  او

 «نبود چون آنها در منزل بودند. نطوریاند، اما در واقع اکرده

زودتر  ،یالدیم ۲۰۱۹کرونا در اواخر سال  روسیو شیدایها درباره پاز سخنانش به گزارش یگریدر بخش د ورکیوین فرماندار

 اره کرد. هم اش شدهیاز آنچه قبالً تصور م
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ممکن است اواخر سال  روسیو نیو مارس ظاهر نشده باشد. ا هیفور یهاممکن است در ماه روسیکه و ندیگویاالن م»گفت:  او

 « گذشته ظاهر شده باشد.

، کرونا در فرانسه ثبت شده روسیمورد ابتال به و نیاول( ۱۳۹۸بهمن ) ۲۰۲۰ هیگفته شد در ماه ژانو نیاز ا شیکه تا پ یحال در

دسامبر  ۲۷مورد ابتال به کرونا در  نیاول خیخبر داد، تار سیدر پار «هیژان ورد»و  «سنیآو» یهامارستانیب یایبخش اح ریمد

 بوده است. ( ۱۳۹۸ماه  یششم د) ۲۰۱۹

 یهادر گفتگو با رسانه سیدر حومه پار «هیژان ورد»و  «سنیآو» یهامارستانیدر ب ایبخش اح ریمد« کوهن وسیا» دکتر

داده شد،  صیتشخ هیالراو ذات یماریماه سال گذشته ب یششم د خیکه در تار یفرد یبر رو شاتیادعا کرد، با انجام آزما یفرانسو

 روس کرونا( بوده است.یو) ۱۹-دیاو کوو یماریمشخص شد که ب

دسامبر  یهادر حد فاصل ماهکه  یماریب ۲۴ یها( خبر داد، متخصصان نمونهBFMاف ام فرانسه ) یکوهن در مصاحبه با شبکه ب

 قرار دادند. شیاعالم شده بود را دوباره مورد آزما یآنها به انفلوانزا منف یابتال ۲۰۲۰ هیژانو ۲۴تا  ۲۰۱۹

 فارس

*********** 

 

 نتیجه بررسیها: نخستین مورد ابتالء به کروناویروس در آمریکا و فرانسه به شش ماه دوم سال گذشته می رسد
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 525میلیون و  3نون تعداد ابتال به کروناویروس در سراسر جهان به بر اساس تازه ترین آمار از سازمان جهانی بهداشت، تا ک

هزار  440میلیون و  3نفر بر اثر آن جان خود را از دست داده اند و بیش از  540هزار و  243مورد رسیده که  116هزار و 

ی موارد اولیه ابتال به مورد در خارج از چین شناسایی شده اند. اخیرا، بر اساس نتایج تحقیقات مختلف، زمان شناسای

کروناویروس در کشورهای مختلف بار دیگر پیش افتاده شد و بر این اساس، سازمان جهانی بهداشت خواستار آغاز بازرسی 

  .موارد اولیه از سوی کشورهای جهان شد

  .تحقیقات جدید نشان می دهد که کروناویروس در پایان سال گذشته شیوع پیدا کرده است

 7600ان آمریکا پنجم مه گزارش داد که محققان انگلستان بعد از تحلیل و بررسی توالی ژنتیکی کروناویروس در شبکه سی ان 

مبتالی جهان به این نتیجه رسیدند که این ویروس در پایان سال گذشته بعد از آلودگی اولین مورد به سرعت در جهان سرایت 

  .یافته است

 

از دانشگاه کالج لندن به شبکه سی ان ان گفت، کروناویروس در حال جهش هست ولی این به فرانسوا بالو محقق مؤسسه ژنتیکی 

نوشت: نتیجه تحقیقاتی ما « هم گیری، ژنتیک و تکامل»معنی وخیمتر شدن آن نیست. تیم بالو در گزارش تحقیقات خود در مجله 

جد مشترک دارند و ثابت می شود که کروناویروس  2019با پیشبینیهای قبلی منطبق است یعنی همه توالیهای ژنی تا اواخل سال 

در همین دوره به انسان سرایت یافته است. بالو گفت: مطمئنیم کروناویروس در اواخر سال گذشته ]میالدی[ وارد بدن انسانها شده 

  .است

هد جدید نشان می دهد که یک از سوی دیگر، شبکه سی ان ان گزارش داد که بنا به خبر پزشک یکی از بیمارستانهای پاریس شوا

بیمار در دسامبر سال گذشته به کروناویروس مبتال شده بود. اگر این ثابت شود، کروناویروس در پایان دسامبر در فرانسه شایع 

  .ژانویه دانسته می شد، یک ماه جلوتر می برد 24شده که شناسایی نخستین مورد ابتالء را که قبالً 
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در فرانسه شایع شده و از  2019ر این دستاورد جدید گزارشی داد، کروناویروس در دهه سوم دسامبر سال با انتشا« پادتن»مجله 

زمان اعالم رسمی اولین موارد ابتالء یک ماه جلوتر بوده است. تیم پزشکی دکتر ایو کوهن با تحلیل نمونه های مبتالیان انفلوآنزای 

ساله متولد  42شد نتیجه آزمایش کروناویروس یکی از آنها مثبت است. این بیمار  ژانویه متوجه 16بستری شده از دوم دسامبر تا 

  .الجزایر و سالهاست مقیم فرانسه است. تازه ترین مقصد سفر او الجزایر بوده و به چین سفر نکرده است

وضعیت »درباره فرانسه  با توجه به این سخنگوی سازمان جهانی بهداشت پنجم مه در نشست مطبوعاتی در ژنو گفت این گزارش

وی گفت، دستاوردهای جدید به شناسایی توان کروناویروس در سرایت کمک می کند و اگر «. کلی کروناویروس را تغییر داد

بررسی مجدد نمونه های ویروس ادامه پیدا کند، شاید موارد ابتالء زودتری هم پیدا شود. وی از کشورهای جهان درخواست کرد 

ریوی ناشناس در پایان سال گذشته را بررسی کنند تا اطالعات کاملتر و جدیدتری از کروناویروس جدید به دست بار دیگر موارد 

 .آید

************ 

 

 درصد افزایش یافت 8.2صادرات چین در آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
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آوریل پس از کاهش دو رقمی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، صادرات تجارت کاالهای چین در ماه 

آوریل، صادرات چین در ماه آوریل  7اردیبهشت /  18با رشد روبرو شد. بر اساس داده های منتشر شده از اداره کل گمرک در 

  .درصد افزایش یافت 8.2نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

وان بود که نسبت به مدت میلیارد ی 2500آمارها نشان می دهد که در ماه آوریل ، ارزش واردات و صادرات تجارت خارجی چین 

 1090درصد افزایش و واردات  8.2میلیارد یوان با  1410درصد کاهش داشت. از این میان صادرات  0.7مشابه سال گذشته 

  .برابر افزایش بود 2.6میلیون یوان با  150میلیارد و  318درصد کاهش بود. مازاد تجاری  10.2میلیارد یوان با 

 4ادیه کشورهای آسیای شرقی همچنان جایگاه بزرگترین شریک تجاری چین را حفظ کرده اند . در از نظر شرکای تجاری، اتح

درصد از کل  14.9درصد افزایش داشته و  5.7میلیارد یوان بود که  1350ماه نخست ، ارزش کل تجارت بین چین و آسه آن 

درصد  6.5میلیارد یوان بود که  1230حادیه اروپا ارزش تجارت خارجی چین را شامل می شده است. ارزش کل تجارت چین با ات

میلیون  460میلیارد و  958درصد از کل تجارت خارجی چین را شامل شد. ارزش كل تجارت چین و آمریكا  13.6پایین آمد و 

  .درصد از كل ارزش تجارت خارجي چین را به خود اختصاص داد 10.6درصد كاهش  12.8یوان بود كه با 

اون پژوهشکده اقتصاد بین الملل دانشگاه تجارت و اقتصاد خارجی چین معتقد است که رشد مجدد صادرات در ماه جوان جویی مع

آوریل یک نشانه مثبت و نشانگر نیروی زیاد اقتصاد چین در مقابل تالطم و تقاضای شدید بازار خارج به تولیدات چین است. اما 

ر یک گرایش طوالنی مدت باشد. کاهش شدید واردات در ماه آوریل نگران کننده رشد مجدد یک ماهه در صادرات نمی تواند نشانگ
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است. در کل ، توسعه تجارت خارجی چین هنوز با وضعیت پیچیده و جدی روبرو است و کار تثبیت تجارت خارجی باید همچنان 

  .تقویت شود

************* 

 

 دود یک سال پیش در این کشور شیوع یافته استرسانه های آمریکا: بیماری کشنده ناشناس دستگاه تنفس ح
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 لمق

طی روزهای اخیر نتیجه تحقیقات، زمان پیدا شدن مبتالیان به کروناویروس جدید را جلوتر برده و سازمان جهانی بهداشت از همه 

  .کشورها خواسته است اولین موارد ابتال به کروناویروس جدید را شناسایی کنند

تگاه تنفس در ایالت ویرجینیای آمریکا شیوع یافته بود؛ نوعی بیماری کشنده ناشناس دس 2019مردم می دانستند که در ژوییه سال 

  .که این اتفاق بار دیگر توجه مردم را به خود جلب کرده است

آمده است: نوعی بیماری کشنده ناشناس دستگاه تنفس در یکی  2019در خبر شرکت رادیویی آمریکا )اِی بی سی( در ژوییه سال 

  .نفر به آن مبتال شده اند 54ت ویرجینیا شیوع یافته که از ناحیه های مسکنونی بازنشستگان ایال

 

 

  .عالیم این بیماری ناشناس بسیار شبیه عالئم کروناویروس جدید است

 54واقع در اسپرینگفیلد ایالت ویرجینیای آمریکا، « بهار سبز»طبق گزارشها، در آن زمان، در ناحیه مسکونی بازنشستگان به نام 

سرفه تا ذات الریه داشتند و دو تن از آنان جان خود را از دست دادند. عالیم مبتالیان به این بیماری ناشناس  نفر عالیم تنفسی از

  .شامل تب، سرفه، درد تمام بدن، تنگی نفس، گرفتگی صدا و خستگی کل بدن بود
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ن بیماریهایی مبتالء می شوند، کم نیست مقامات بهداشتی محلی گفتند که بیماری تنفسی در میان توده سالمندان که به آسانی به چنی

اما معموال در فصل زمستان و فصل شیوع آنفلوانزا است که حدود پنج تا ده بار اتفاق می افتد. اما شیوع بیماری تنفسی ناشناس در 

ای اساسی بوده اند که ایالت ویرجینیا با گذشته فرق دارد که در ماه ژوییه بروز یافته است. دو قربانی از سالمندان دارای بیماریه

  .به علت ذات الریه در بیمارستان بستری شدند. علل دقیق بروز شیوع این بیماری ناشناس هنوز مشخص نیست

این ناحیه مسکونی بازنشستگان با اعمال اقدامالت مناسب خطر احتمال ابتالء را کاهش داد که تعطیل مرکز بازنشستگان و لغو 

  .کنان دارای عالیم ابتالء در اطاقها و تقویت امور بهداشتی را شامل می شدفعالیتهای جمعی، قرنطینه سا

 

  .این ناحیه مسکونی با آزمایشگاه بیولوژیک فورت دیتریک یک ساعت با خودرو فاصله دارد

  .آغاز شد 2019ژوئن سال  30طبق گزارش ای بی سی، شیوع بیماری ناشناس در ناحیه مسکونی بازنشستگان آمریکا از 

این ناحیه مسکونی با آزمایشگاه بیولوژیک فورت دیتریک که سال گذشته به طور مرموزی بسته شد و در سال جاری دوباره به 

  .سرعت باز شده است، تنها یک ساعت با خودرو فاصله دارد
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کروناویروس جدید است؛ آمریکا همان « بهار سبز»به گمان برخی این بیماری ناشناس شایع شده در ناحیه مسکونی بازنشستگان 

اما خبرنگاری که نخستین بار این خبر را گزارش کرد، این را رد کرد و گفت نتیجه آزمایش بخش محلی بهداشت نشان می دهد 

آنفولوانزا شایع شده بود. به هر حال، تعداد زیادی از کاربران اینترنت پیشنهاد می کنند که  (Haemophilus) که ویروس هموفیل

  .آن ناحیه مسکونی آزمایش به عمل آید تا ببینند پادتن کروناویروس جدید دارند یا خیر از ساکنان

 

، مرکز پیشگیری و مهار بیماریهای آمریکا ناگهان دستور داد که پژوهشکده پزشکی بیماریهای عفونی نیروی 2019اوت سال 

  .زمینی آمریکا واقع در فورت دیتریک به طور موقت تعطیل شود

، تحقیقات این پژوهشکده تعطیل شده با برخی عوامل ثالث نیز مرتبط است که دولت «نیویورک تایمز»گزارش روزنامه  بر اساس

تلقی می کند. مرکز پیشگیری « تهدیدات شدید به سالمت عموم مردم، حیوانات و گیاهان یا محصوالت حیوانی و گیاهی»آنها را 

  .، درخواست برای انتشار اطالعات دقیق درباره این تصمیم را رد کرد«امنیت ملیدالیل »و مهار بیماریهای آمریکا به بهانه 

، افرادی از طریق پایگاه اینترنتی ثبت درخواست از کاخ سفید، از دولت آمریکا خواستند علل واقعی تعطیل 2020مارس سال  10

تا مساله احتمال نشت ویروس در این آزمایشگاه را اعالم کند  2019شدن آزمایشگاه بیولوژیکی فورت دیتریک در ماه اوت سال 

  .روشن شود

************* 

 

 سازمان بهداشت جهانی: گزارش مثبت بودن نخسیتن مورد ذات الریه کروناویروس در فرانسه باید بیشتر بررسی شود
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مه در واکنش به گزارشی مبنی بر  6اردیبهشت/ ثور،  17ماریا وان کرکهوه مدیر فنی برنامه اضطراری سازمان بهداشت جهانی 

دسامبر سال گذشته اولین نتیجه مثبت آزمایش پی ار سی یعنی ذات الریه از کروناویروس را داشته است، گفت  27ه در اینکه فرانس

که نویسنده این مقاله تأکید کرده است که شاید این نتیجه مثبت کاذب باشد، اما اگر مثبت کاذب نباشد ، امکان زیادی هست که این 

دتر از اولین مورد تایید شده ابتالء به کروناویوس در فرانسه باشد. ماریا وان کرکهوه خاطر مورد کروناویروس باشد و یک ماه زو

javascript:copy2clip();
javascript:window.print()
javascript:window.print()
javascript:mailsome1()
javascript:mailsome1()
javascript:setsize(2)
javascript:setsize(-2)


710 
 

نشان کرد که برای تعیین تجربیات گذشته در این مورد اطالعات بیشتری مورد نیاز است. ممکن است فرانسه در ماه دسامبر سال 

  .ت مربوطه مهم استگذشته موارد تأیید شده ای داشته باشد و مطالعه بیشتر اطالعا

کشور و منطقه دارای نظام نظارتی آنفوالنزا هستند . اگر آزمایش کروناویرس نسبت به  100ماریا وان کرکهوه گفت که بیش از 

نمونه های ماه ژانویه یا حتی دسامبر سال گذشته انجام شود ، ممکن است نمونه های مثبتی پیدا شود ، اما الزم است معلوم شود 

  . افراد آزمایش شده اند و نحوه آزمایش چگونه بوده استچرا این 

مایکل رایان رئیس برنامه اضطراری سازمان بهداشت جهانی گفت که انتظار می رود محققان دیگر در سراسر جهان تحقیقات 

شها در گزارش بررسیهای بیشتری انجام دهند و ممکن است وضعیت مشابهی پیدا شود .او همچنین انتظار دارد که بتوانند نتیجه آزمای

 .محققان را ببیند و در مورد نتایج آنها بحث کنند

************** 

 

 کارشناس انگلستان: توالی ژنی نشان می دهد کروناویروس طبیعیست
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ریدینگ انگلستان به صراحت و قاطعیت اعالم کرد که امکان ندارد کروناویروس از آزمایشگاه ایان جونز ویروس شناس دانشگاه 

ی نشان می دهد که این یک ویروس جانوریست و هیچ عالمتی از مصنوعی بودن آن وو هان خارج شده باشد. وی گفت: توالی ژن

وجود ندارد. عالوه بر این، ویروسهای مشابه در گذشته بارها شیوع یافته و به این ترتیب، این ویروس به هیچ وجه نتیجه کار 

  .آزمایشگاهی انسان نیست

************** 

 

 یشگاهی ویروس کرونا وجود نداردهیچ گواه علمی مبنی بر منشاء آزما

8/5/2020-Bbc farsi 

در سفید و پکن بر سر منشاء پیدایش ویروس جدید کرونا شکل گرفته، نشریه نشنال جغرافی ای که میان کاخدرست در میان مناقشه

با دکتر آنتونی فاوچی، از نقل این باالترین مقام پزشکی و متخصص عفونی دولت آمریکا تیتر زده که "هیچ  ای اختصاصیمصاحبه

 ."گواه علمی مبنی بر منشاء آزمایشگاهی ویروس کرونا وجود ندارد

ریزد که در دو هفته گذشته بارها گرانی میمداران و تحلیلبه صراحت آب پاکی را روی دست سیاست دکتر فاوچی در این گفتگو

اند؛ از جمله دونالد گیری کرونا سخن گفتهشناسی ووهان در آغاز همهحساس ویروساز وجود شواهد برای نقش آزمایشگاه فوق

های خبری روزانه درباره کند و گاه این دو کنفرانسسفید دیدار میکاخترامپ که هر روز با دکتر فاوچی در ستاد مقابله با کرونا 

 .کننداقدامات دولت فدرال را در کنار هم برگزار می آخرین

ها توجه و همچنین به شواهد و مدارک موجود نگاه کنید، او به نشنال جغرافی گفته: "اگر به نحوه تکامل این ویروس در خفاش

چیز قویا موید این است که این ویروس در طبیعت سیر تکاملی خود را طی کرده نه این که ساخته دست شوید که همه متوجه می

 ".کاری شده باشدبشر باشد و یا عامدانه دست

هایی که در طبیعت زندگی گوید ویروس جدید کرونا ساخته دست بشر نیست اما از خفاشاو همچنین برای نظریه آلترناتیوی که می

 .آزمایشگاه )ووهان( و از آنجا تصادفا به بیرون سرایت کرده، اعتباری قایل نیست کنند بهمی

ها موضعی کامال این نخستین بار نیست که از زمان باال گرفتن شیوع ویروس کرونا در آمریکا، دکتر فاوچی در گفتگو با رسانه

ا حتی وقتی دونالد ترامپ پشت تریبون است، کادرشان را هکند. شاید به همین دلیل است که دوربینمغایر دونالد ترامپ اتخاذ می

  .جمهوری آمریکا از دست ندهندهای رئیسها و زبان بدن دکتر فاوچی را به هنگام پاسخالعملکنند که عکسطوری تنظیم می

گذشته بارها  به علت همین صراحت لهجه و اصرار دکتر فاوچی بر پشتوانه علمی داشتن برای هر نظری است که در یک ماه

اند که او و دونالد ترامپ را برابر هم قرار اند و در مواردی هم تالش کردههای آمریکایی تاریخچه زندگی او را منتشر کردهرسانه

  .دهند
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 چرا تئوری آغاز کرونا از آزمایشگاهی در چین باال گرفته؟ 

 

 دکتر فاوچی در میانه اظهارات دونالد ترامپ سرش را به پایین انداخته

************** 

 

 شاروال مسکو: مبتالیان کروناویروس در مسکو سه چند ارقام رسمی است 

صدای دری امریکا – ۱۳۹۹, ۱۸ثور 

 

 

 در مسکو ۱۹مرکز درمان بیماران کووید

 

 ۳۰۰وسیه، گفته است که شمار واقعی مبتالیان کروناویروس در این شهر حدود سرگی سوبیانین، شاروال شهر مسکو پایتخت ر

 .هزار نفر، یعنی بیش از سه برابر آمار ارایه شده است

ثور( در صحبت با خبرگزاری تاس روسیه این مطلب  ۱۸به نقل از خبرگزاری رویترز، آقای سوبیانین روز پنجشنبه هفتم می )

 .را بیان داشته است

 .نفر اعالم کرده اند ۶۷۶هزار و  ۹۲را در شهر مسکو  ۱۹روسیه آمار مبتالیان به کووید هایمقام

https://www.bbc.com/persian/world-52319442
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 .باوجودیکه مسکو از دو ماه به اینسو در قرنطین قرار دارد، آمار مبتالیان کروناویروس در آن شهر به سرعت رو به افزایش است

ها، یروس در آن کشور خبر دادند و بر اساس برخی گزارشواقعه جدید کروناو ۱۱۲۳۱می از ثبت  ۷مقامات روسی روز پنجشنبه 

 .های شهر مسکو بیش از این ظرفیت پذیرش بیماران جدید را نداردشفاخانه

 ۱۷۷بر اساس آمار پوهنتون جانس هاپکینز ایاالت متحده تعداد مبتالیان کروناویروس در رورسیه تا چاشت پنجشنبه هفتم می به 

 .نفر رسیده است ۱۶۲۵یر ناشی از آن به نفر و مرگ و م ۱۶۰هزار و 

 .در آن کشور است ۱۹میخایل میشوستین، صدراعظم روسیه نیز یکی از مبتالیان کووید

تواند معتبر و نهایی آمار رسمی برخی کشورها مانند روسیه، ایران و چین قابل تایید کارشناسان مستقل نیست و از این رو نمی

واقعی کروناویروس و مرگ و میر ناشی از آن در این کشورها به مراتب بیشتر از آماری است  رود که آمارتلقی شود. گمان می

 .شودها ارایه میکه از سوی حکومت

************** 

 

 هزار نفر فراتر رفت  ۷۵از  کایکرونا در آمر انیآمار قربان

  04:17 - 1399اردیبهشت  19جمعه  

 است.  دهینفر رس ۷۰۰هزار و  ۷۶کشور به  نیکرونا در ا انیت که قرباناز آن اس یحاک کایآمارها از آمر نیآخر

 

 کایآمر - العالم

 هزار نفر فراتر رفته است. ۲۸۷و  ونیلیم کیاز  کایکرونا در آمر روسیبه و انیتعداد مبتال نیهمچن

در « هاربر پارل»ز حمله به ا کایکرونا در آمر روسیو وعیاز ش یشد تبعات ناش یشامگاه پنجشنبه مدع کایآمر جمهورسیرئ

 بدتر بوده است. ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱حمالت  ایدوم  یجنگ جهان

کشورمان انجام شده مواجه  هیکه عل یاحمله نیما با بدتر»کرونا گفت:  روسیو وعیدرباره ش د،یدر جمع خبرنگاران کاخ سف ترامپ

)حمله به  یپرل هاربر بدتر است. از ]حادثه[ مرکز تجارت جهانما شده است. از  هیاست که عل یاحمله نیواقعاً بدتر نی. امیشد

 «هم بدتر است.( ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱ روزدر  یجهان یدوقلو یهابرج

 یرا وارد معرکه جنگ جهان کایآمر یالدیم ۱۹۴۱دسامبر  ۷هاربر در روز  در منطقه پرل کایآمر ییایدر گاهیژاپن به پا حمله

 دوم کرد.

 ۳۰۰۰ربوده شده بودند حدود  شودیکه ادعا م ییماهایبا هواپ یتجارت جهان یدوقلو یهابه برج ۲۰۰۱ر سپتامب ۱۱حمالت  در

 حادثه به افغانستان و عراق حمله کرد. نیبه بهانه ا کاینفر جان باختند. آمر

************* 
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 دانشمندان و متخصصان در مورد ویروس کرونا چه می گویند؟ 

 1398, 18اسفند  هاتف کوزه چی

 مجلۀ پزشکی درمانکده

 

 

 پروفسور پل هانتر 

 پروفسور پل هانتر .1

 استاد حفاظت از سالمت، دانشگاه شرق آنگلیا

 2020فوریه  23

برای کنترل همه گیری فعلی صحبت کرده است. به نظر می رسد نقطه اخیرا از کوچک شدن پنجره فرصت  WHO مدیر کل“

ساعت گذشته بسیار بسته  24بعد از  -که پس از آن توانایی ما برای جلوگیری از بروز همه گیری جهانی پایان می یابد –بازگشت 

 ”.تر می شود

بسیار جدی در مورد تحوالت در جاهای “موارد هانتر گفت: در حالی که موارد در چین رو به کاهش بود، آخر هفته شاهد برخی 

شناسایی گروه بزرگی از “جنوبی تاکنون در اپیدمی بی سابقه نبوده است، افزود: وی با بیان اینکه افزایش موارد کره” دیگر بودیم

چند روز آینده وجود   تریموارد ابتال در ایتالیا برای اروپا نگرانی بزرگی است و ما انتظار داریم که در آنجا موارد ابتالی بیش

 .داشته باشد

 

 

https://www.darmankade.com/blog/author/hkouzechi/
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 پرفسور بنهور لی 

 پرفسور بنهور لی .2

 (ISMMS) پزشک و استاد میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی ایکان در کوه سینا

 2020فوریه  21

-SARS-CoV بهساعت گذشته نشان دهنده شباهت به احتمال ابتالی انسان به انسان  36تعداد گزارشات از چندین کشور مختلف در 

 .است و ترس از اینکه ویروس در راه ایجاد بیماری همه گیر است، را تأیید می کند 2

هنگامی که ویروس یک جایگاه بومی در جمعیت انسان ایجاد کرد؛ ریشه کن کردن آن اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است. “

می کنند و باعث شیوع فصلی بیماری های تنفسی، البته با شدت کمتر  که انسان را آلوده ( CoV بتا) مانند سایر بتا کرونا ویروس ها

 ”.می شوند

 

 

 دکتر مایکل رایان 

 دکتر مایکل رایان .3

 WHO مدیر اجرایی برنامه فوریت های بهداشتی

 2020فوریه  17

 .ضوع باشیمهمه پیش بینی ها مهم هستند. بیشتر پیش بینی ها اشتباه هستند و فکر می کنم باید مراقب این مو

  [.از جمعیت جهان را مبتال کند می تواند  Covid-19 در مورد پیش بینی سؤال شد كه]

“WHO  با بسیاری از مردم در سراسر جهان همکاری می کند، و مردم می توانند نظرات خود را در مورد سناریوهای احتمالی

 .د شده است، دیده ایدرا که پیشنها R0 ابراز کنند؛ و بسیاری از شما دامنه های مختلف

همه این موارد در تولید فرضیه های مربوط به سناریوهای احتمالی در آینده بسیار مهم است، اما ما قبالً به این موضوع پرداخته 

 ” […] .ایم، زیرا ما هفته گذشته برخی از پیش بینی های مشابه را از طرف دانشمندان دیگر داشتیم

ست که آیا ما شاهد شیوع عمومی موثر در خارج از چین هستیم و در حال حاضر، ما مراقب آن مسئله واقعی در اینجا این ا“

بنابراین من فکر می کنم باید خیلی خیلی مراقب باشیم، در حال حاضر ترس را در جهان تحریک نکرده و در استفاده …[ نیستیم؟]

خطر در چین بسیار زیاد است، از نظر منطقه ای بسیار باالست و از کلماتی که استفاده کرده اید بسیار محتاط باشید.ما گفتیم که 

، و من فکر می کنم از نظر میزان، این ”خطر ابتال به بیماری همه گیر است” در سراسر جهان زیاد است. به این مفهوم نیست که 

 ” ..درست است
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 پروفسور مارک لیپسچ 

 پروفسور مارک لیپسچ .4

 Ctr. Dynamics Disease Disease ه بهداشت عمومی هاروارد، رئیس هاروارداستاد اپیدمیولوژی، دانشکد

 2020فوریه  14

درصد از افراد  70تا  40من فکر می کنم به احتمال زیاد ما شاهد همه گیری جهانی خواهیم بود. در صورت بروز همه گیری، 

 .ن عالمت است؟ نمی توانم عدد خوبی بدهمدر سراسر جهان احتماالً در سال آینده آلوده خواهند شد. چه نسبتی بدو

چرا فکر می کنم بیماری همه گیر احتمال دارد؟ این سرایت در بسیاری از مناطق چین و بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد 

ارد اولیه است )جایی که ایاالت متحده مو SARS که تعداد قابل توجهی انتقال ثانویه دارند. برای مثال مقیاس، بسیار بزرگتر از

 زیادی داشت و سرایت آتی مشخص نیست(

در محدوده  R0 درصد آلوده شده اند؟ مدلهای ریاضی ساده با فرضیات بسیار زیاد با توجه به تخمین های 70-40چرا فکر می کنم 

ط، شاید با کمک ٪( بسیار بیشتر از پیش بینی قبلی، پیش بینی می کنند. فرضیه های واقع بینانه تر در مورد اختال80-90) 2-3

 .فصلی بودن، تعداد را پایین بیاورد

 .٪30 1918٪ از جمعیت را تحت تأثیر قرار دهد، و در سال 40تخمین زده می شد که  1968آنفوالنزای همه گیر در سال 

 .داشتند COVID-19 کمتر از R0 آنها احتماال

 1968آمار آنفوالنزای سال 

 اق نیفتد؟چه چیزی باعث می شود این سناریو اتف
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  شرایط در ووهان می تواند به شکلی اساسی از جاهای دیگر متفاوت باشد . اشتباه می کنیم که در انتظار میزان شیوع

بیشتر در مکان های دیگر، زمینه های مشترک وجود دارند.. هیچ دلیلی نمی بینم که اینگونه فکر کنم اما این یک امکان 

 .محتمل است

 گسترده تر از آن داشته باشد می تواند درجه همه گیری (انتشار در R0)  که می تواند بدین معنی باشد که مناطق زیادی

 .و از سرایت عمده فرار کنند” خوش شانس باشند“خارج از ووهان می توانند 

https://hopkinsidd.github.io/nCoV-Sandbox/DispersionExploration.html 

ارد که از همه گیری جلوگیری شود، اما با توجه به تعداد کشورهای آلوده و احتماالً )افراد به نظر می رسد که این احتمال وجود د

 .آلوده( وارداتی ناشناخته در بسیاری از آنها، به نظر می رسد شرایط امیدوار کننده نیست

 د. شاید در تعداد معدودی اقدامات كنترلی می تواند در مناطقی كه زمان کافی برای آماده سازی داشته اند، بسیار مؤثر باش

ممکن باشد، اما بعید به نظر می رسد که در همه موارد به خصوص کشورهایی که دارای سیستم های بروکراسی بزرگ 

 .ادارات بهداشت هستند، اتفاق بیفتد

 نیمکره  عوامل فصلی می توانند در کاهش انتقال بسیار قدرتمندتر از آنچه در حال حاضر انتظار داریم باشند. این به

و  MauSantillanaپذیرفته شده برای چاپ از طرف) . جنوبی کمک نمی کند، و با رفتار در چین سازگار نیست

 (همکاران

این استدالل من است. در حد توانم آن را مقید کنم و تالشی برای استفاده از علمی است که در اختیار داریم تا بتوانیم بهترین تخمین 

اشته باشیم. پیش بینی ها می توانند اشتباه باشند و من بسیار امیدوارم که اینگونه باشد، اما بهتر است آماده خود را درباره آینده د

 ” .شویم

 

 

 دکتر رابرت ردفیلد 

 دکتر رابرت ردفیلد .4

 (مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایاالت متحده) CDC مدیر

 2020فوریه  13

الً فراتر از این فصل، فراتر از این سال، با ما باشد و فکر می کنم سرانجام ویروس جایگاهی من فکر می کنم این ویروس احتما

پیدا کند و انتقال مبتنی بر اجتماع را بدست آوریم و شما می توانید مانند آنفوالنزای فصلی در مورد آن فکر کنید. تنها تفاوت این 

 .است که ما این ویروس را درک نمی کنیم

ر حال حاضر هیچ مدرکی برای من وجود ندارد که نشان دهد این شیوع تحت کنترل است. این بیماری قطعاً کنترل ]در چین[ د“

 ”.نشده است
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 پروفسور مارک لیپسچ 

 پروفسور مارک لیپسچ .5

 Ctr. Dynamics Disease Disease استاد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت عمومی هاروارد، رئیس هاروارد 

 2020ه فوری 11

 SARS این واقعاً یک مشکل جهانی است که طی یک یا دو هفته از بین نمی رود. چیزی که ممکن است کنترل این یکی را از

سخت تر کند، این است که انتقال قبل از بیمار شدن در این بیماری ممکن است. من فکر می کنم ما باید برای معادل یک فصل 

 .ترین شرایط آنفوالنزا در دوران مدرن آماده شویمآنفوالنزا بسیار بد و یا شاید بد

روشن است که احتماالً موارد بسیاری در کشورهایی وجود دارد که ما هنوز آنها را پیدا نکرده ایم. این واقعاً یک مشکل جهانی “

دارد. نسبت به رشد است که طی یک یا دو هفته از بین نمی رود به نظر می رسد که میزان افزایش موارد جدید در چین وجود 

نمایی که قبالً دیدیم کاهش یافته است . برخی از افراد با احتیاط امیدوار هستند که این امر به دلیل موفقیت اقدامات کنترل به جای 

  […] ناتوانی در شمارش به دلیل بسیار زیاد بودن موارد باشد

. باشد. اما چیزی که 2نفوالنزای همه گیر است، که می تواند حدود بود و باالتر از آ3، که حدود SARS انتقال ]احتماالً[ کمتر از

  […] .کنترل این بیماری را از سارس سخت تر می کند، این است که شما ممکن است ناقل باشید قبل از اینکه بیمار شوید

 می میرند و به اندازه مورد آلوده 1000می زنیم که از آنفوالنزای فصلی بدتر است، که حدود یک در  تخمیناز نظر شدت، 

SARS  درصد از موارد آلوده جان باختند 9یا  8بد نیست، که. […]  

  […] من فکر می کنم ما باید برای معادل یک فصل آنفوالنزا بسیار بد، یا شاید بدترین شرایط آنفوالنزا در دوران مدرن آماده باشیم

نشان می دهد که کورونا ویروس ها در هوای گرم کارایی کمتری  –یم و ما در تالشیم تا آن را تعیین کن –شواهدی وجود دارد 

دارند. بنابراین ممکن است که ما از این امر کمک بگیریم، اما من فکر نمی کنم این موضوع مشکل را حل کند، با توجه به وجود 

 .واگیری در سنگاپور روی خط استوا، که عکسش را نشان می دهد

 

 

 استاد نانشان ژونگ 
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 استاد نانشان ژونگ .6

 SARS اپیدمیولوژیست پیشرو، اولین توصیف کننده کرونا ویروس

 2020فوریه  11

 ”.امیدوارم که احتماال این شیوع مانند مورد آوریل به پایان برسد“

 .ژونگ خوش بین بود که شیوع جدید به زودی کند خواهد شد، و تعداد موارد جدید در حال حاضر در حال کاهش است

واگیر باید در اواسط یا اواخر فوریه باشد و به دنبال آن کاهشی بر اساس آن پیش بینی مدل سازی ریاضی، وقایع اخیر و اوج 

 .اقدامات دولت، اتفاق بیفتد

 ”.ما نمی دانیم که چرا این بیماری اینقدر مسری است، بنابراین، این یک مشکل بزرگ است“

گ جنوبی که در آن مستقر است و همچنین در ژجیانگ و جاهای دیگر کاهش یافته وی گفت که موارد جدید در استان گوانگدون

 ”.پس این یک خبر خوب برای ما است“است. 

را به عنوان پاتوژن اصلی توصیف کرد.  SARS کرونا ویروس 2003پروفسور دکتر نانشان ژونگ اولین کسی بود که در سال 

 .یس سابق انجمن پزشکی چین بودوی استاد پزشکی کالج پزشکی گوانگژو است و رئ

 

 

 استاد گابریل لئونگ 

 استاد گابریل لئونگ .۷

 متخصص بیماری های اپیدمی کوراو ویروس، رئیس پزشکی عمومی، دانشگاه هنگ کنگ

 2020فوریه  11

 ”٪ از جمعیت جهانی را آلوده کند60در صورت عدم بررسی، می تواند “

 ”زیادی است شصت درصد از جمعیت جهان تعداد بسیار“

 .سوال مهم این است که اندازه و شکل کوه یخ را بفهمید

٪ 80-60” نرخ حمله“نفر دیگر انتقال می دهد. این  2.5اکثر کارشناسان تصور می کردند که هر فرد آلوده به ویروس به حدود 

 .بود

به محض در نظر گرفتن موارد خفیف تر،  حتی اگر میزان تلفات عمومی به اندازه یک درصد پایین باشد، که لئونگ فکر می کند.

 .ممکن است آمار تلفات عظیم باشد
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پروفسور گابریل لئونگ یکی از متخصصان جهان در زمینه بیماری های اپیدمی کرونا ویروس است، که در شیوع سارس در 

و دانشگاه آکسفورد همکاری نزدیک  نقش عمده ای داشته و با سایر دانشمندان برجسته در کالج امپلایر لندن 2003تا  2002سالهای 

 .دارد

 :در یک مطالعه پروفسور گابریل لئونگ با همکاری مشترک، موارد زیر بیان شد

در همه جا رام و در طول زمان مشابه باشد، استنباط می کنیم که همه  (COVID-19 نام قبلی) nCoV-2019اگر قابلیت انتقال 

هفته پس از شیوع ووهان، رشد  2-1شهرهای بزرگ چین با مدت زمان تاخیر حدود گیری ها در حال حاضر به صورت نمایی در 

 .می کنند

در ووهان، سایر شهرهای بزرگ چین احتماالً شیوع محلی دارند. شهرهای بزرگ در خارج از کشور  nCoV-2019با پایان واگیر 

یل شوند، مگر اینکه مداخالت اساسی در زمینه بهداشت با پیوندهای حمل و نقل نزدیک با چین نیز می توانند به مراکز بحران تبد

عمومی در سطح جمعیت و سطح شخصی فورا انجام شود. شیوع مستقل در شهرهای بزرگ در سطح جهان می تواند به دلیل 

های  صادرات باالی موارد بدون عالمت و در غیاب مداخالت بهداشت عمومی در مقیاس بزرگ، اجتناب ناپذیر شود. باید برنامه

 .آمادگی و مداخالت برای کاهش سریع در سطح جهانی گسترش یابد

 

 

 پروفسور دبلیو یان لیپکین 

 پروفسور دبلیو یان لیپکین .۸

 مدیر اپیدمیولوژی، دانشگاه کلمبیا

 2020فوریه  10

اطمینان حاصل کنیم که به  این ویروس جدید است. ما چیزهای زیادی در مورد آن نمی دانیم، و بنابراین همه ما نگران هستیم که

 .چیزی بدتر رشد نمی کند

 .تعداد کشته ها توجه شود وقتی به ” آنقدر برای ما به اندازه آنفلوانزا چالش برانگیز نیست“ویروس   کورونا

ً نمی دا ً آزمایشات تشخیصی دقیقی نداریم. و ما واقعا نیم که شیوع ما در مورد قابلیت انتقال آن چیز زیادی نمی دانیم. ما لزوما

 ” .بیماری به کجا می رود

 ”.تنها چیزی که در حال حاضر داریم، وقتی واکسن یا دارویی وجود ندارد، مهار است“

” حدس و گمان“درصد خواهد بود. اما این رقم  1لیپکین گفت که وی تخمین می زند که میزان مرگ و میر کرونا ویروس کمتر از 

در اینصورت می توان فهمید چه کسی ممکن است آلوده شده ” برای آنتی بادی انجام شود  است زیرا باید آزمایش های بیشتری

 ”.باشد اما عالئم بیماری نداشته است
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 استاد نیل فرگوسن 

 استاد نیل فرگوسن .۹

 مدیر، انستیتوی بیماریها و آنالیزهای اضطراری، کالج امپلایر لندن

 2020فوریه  6

احتماالً در مدت زمان حدود یک ماه در ]…[ سرایت جدید در روز در چین رخ می دهد.  50،000ما تخمین می زنیم که حدود 

مرکز آن، ووهان به اوج خواهد رسید. شاید یک یا دو ماه بعد در کل چین باشد. پس از آن، سایر نقاط جهان در همه زمان ها شاهد 

 .همه گیری ها خواهند بود

از تمام سرایت ها در چین مشاهده می شود. ]..[ در خارج از کشور ]..[ ممکن است ما  ٪ یا کمتر10احتماالً در حال حاضر 

روز یکبار سرایت دو برابر می شود. میزان مرگ و  5از تمام سرایت ها را تشخیص دهیم. ما تخمین می زنیم که هر       حدود

 .میر هنوز ناشناخته است

 

 دکتر پیتر پیوت 

 دکتر پیتر پیوت .۱۰

 دانشکده بهداشت و بهداشت گرمسیری لندنمدیر، 

 2020فوریه  2

 .و من به طور فزاینده ای نگران می شوم ، SARS تا است  H1N1 این به مراتب بیشتر شبیه شیوع

 ”.مرگ در هر میلیون نفر است 10،000درصد مرگ و میر به معنای  1حتی “

 . همکاری کردپروفسور پیوت در کشف بیماری ابوال و وجود ایدز در آفریقا 

 ” .بسیار بیشتری دارد به دلیل نحوه انتقال، این یک تهدید بزرگتر از ابوال است. زیرا پتانسیل گسترش بسیار 
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 ”.اگر تعداد افرادی که به این ویروس آلوده هستند بسیار زیاد است، پس آن بیماری، تعداد زیادی از مردم را خواهد کشت“

 

 

 رابرت وبستر 

 ررابرت وبست .۱۱

 متخصص عفونی و آنفوالنزای مرغی در بیمارستان تحقیقات کودکان سنت جود

 2020فوریه  2

ممکن است این ویروس هنوز می آموزد چه کاری می تواند انجام دهد، ما …[ به نظر می رسد ویروس بسیار قابل سرایت باشد]

 .هنوز تمام پتانسیل آن را نمی دانیم

 

 

 دکتر توماس آر. فریدن 

 تر توماس آر. فریدندک .۱۲

 CDC مدیر سابق

 2020فوریه  2

 .به طور کلی بعید است شیوع ویروس محدود شود

بنابر این احتمال دارد که شیوع یابد، همانطور که آنفوالنزا و ارگانیسم های دیگر انجام می دهند، اما ما هنوز نمی دانیم که تا  ”

 ”.چه حد، گسترده یا کشنده خواهد بود

آنها در مورد آخر الزمان در مکزیک صحبت می کردند، اما به )معلوم “، 2009بتدایی همه گیری آنفوالنزای در روزهای ا

 ”.نیست که خیلی شدید باشد(، تغییر یافت
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 دکتر آنتونی س. فاوسی 

 دکتر آنتونی س. فاوسی .۱۳

 مدیر، ملی، آلرژی و بیماری عفونی

 2020فوریه  2

 .باً حتماً همه گیر خواهد شد. اما آیا این فاجعه بار خواهد بود؟ من نمی دانمبسیار شیوع پذیر است، و تقری

 

 

 دکتر مایک رایان 

 دکتر مایک رایان .۱۴

 WHO رئیس برنامه اضطراری

 2020فوریه  1

 تا زمانی که ]مهار[ غیرممکن باشد، باید تالش کنیم

جلوتر نرود یا از سایر کشورهایی که آن را شامل می شوند جلو  این به معنای آن نیست که این بیماری از مقامات چینی کامالً “

 ”.نرود، اما شواهد کافی وجود دارد که نشان می دهد این ویروس هنوز هم می تواند مهار شود

بنابراین نشانه های واضحی وجود دارد که نشان می دهد تعداد موارد بیماری در حال رشد است. اما همچنین شواهد متناقضی “

 ” .های تخمین زده شده مطابقت ندارد R0 وجود دارد که کامالً با انواع نیز
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 دکتر آلیسون مک گر 

 دکتر آلیسون مک گر .۱۵

 مدیر کنترل عفونت، بیمارستان کوه سینا

 2020ژانویه سال  26

 .نترل نشودهرچه بیشتر در مورد آن یاد می گیریم، احتمال بیشتری دارد که شیوع، با کنترل اقدامات عمومی، ک

 ”ما با ویروس جدید انسانی زندگی می کنیم، و می خواهیم دریابیم که آیا در سراسر جهان گسترش می یابد؟“اگر اینگونه باشد، 

مک گر هشدار داد که چون شدت واقعی شیوع آن هنوز مشخص نیست، نمی توان پیش بینی کرد که این شیوع چه تاثیری خواهد 

 .کرد که این امر احتماالً چالش های مهمی را برای مراکز درمانی ایجاد می کند داشت، هرچند وی خاطرنشان

************* 

 

 

 ویروِس کرونا و فالسفه

 

 

  فروردین 03

 ای است از:این متن ترجمه

philosophers-and-sychoanalysis.eu/coronavirusp-https://www.journal 

 

 یادداشت مترجم

« دلیلوضعیت استثنایِی برآمده از اضطراری بی»ی سال جاری میالدی، جورجو آگامبن متنی با عنوان در بیست و ششم فوریه

به انگلیسی ترجمه « ابداع یک اپیدمی»که سپس در برخی نشریات اینترنتی دیگر با عنوان  [۱]منتشر کرد« مانفیست»ی در نشریه

لوک نانسی، روبرتو اسپوزیتو و برخی دیگر دست به قلم نظیر ژانی معاصری در واکنش به این متن، اندیشمندان و فالسفه[۲]شد.

https://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/
http://dialecticalspace.com/coronavirus-and-philosophers/#_ftn1
http://dialecticalspace.com/coronavirus-and-philosophers/#_ftn2
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ی های حاصل از آن، در نشریهرا درخصوص ویروس کرونا و بحث« سازیشفاف»و « شیوع»شدند. آگامبن سپس دو متن دیگِر 

Quodlibet .ها، از جمله متِن ی انگلیسی این مجموعه یادداشتاخیراً ترجمه« ی اروپایِی روانکاوینشریه» [۳]منتشر کرد

 ی فارسی بر اساس همین منبع اخیر صورت پذیرفته است.جا منتشر کرده است. این ترجمهآگامبن را یک« سازیشفاف»

*** 

 [۴]مراقبت و تنبیه؛ میشل فوکو

 بایست تدبیرهای زیر اتخاذ شود.ی هفدهم، در زمان شیوع طاعون میای در پایان سدهنامهبر اساس آیین

ها و یا قصبه ی اطراف، ممنوع بودن خروج از شهر«هاقصبه»بندی دقیق و سفت و سخِت مکان: بستن شهر و نخست، شبکه

هایی مجزا که ی حیوانات ولگرد؛ و تقسیم شهر به محلهگذاشتند، کشتن همهمجازات اعدام برای کسانی که این قاعده را زیر پا می

کرد و اگر آنجا شد. هر کوی و برزن زیر نظر یک گزمه بود که از آنجا مراقبت میی هر محله گمارده مییک داروغه برای اداره

های خود بمانند: خروج از خانه ممنوع شد که در روزی معین همه در خانهشد. فرمان داده میکرد به مرگ محکوم میرا ترک می

ی محل تحویل برد و به داروغهکرد و کلید آن را با خود میشد. خود گزمه دِر هر خانه را از بیرون قفل میبود و متخلف اعدام می

کرد؛ اما برای ی خود را از پیش تهیه میداشت. هر خانواده آذوقهیان قرنطینه نزد خود نگه میداد؛ داروغه هم کلید را تا پامی

آنکه میان فروشنده ی هر فرد به دست او برسد بیشد تا جیرهشراب و نان، مجراهای چوبی کوچکی از کوچه تا داخل خانه تعبیه می

شد. اگر زمانی خروج از و سبزی نیز از قرقره و زنبیل استفاده میو ساکنان خانه ارتباطی برقرار شود، برای گوشت و ماهی 

ها و ها و گزمهگونه برخوردی صورت نگیرد. فقط داروغهگرفت تا هیچیافت، این کار به نوبت انجام میخانه ضرورت می

های آلوده و مهم نبود به خانهشان که مرگ« هاکالغ»سربازان نگهبان حق رفت و آمد در شهر را داشتند. افرادی نیز موسوم به 

کردند، نظافت ها را دفن میکردند، مردهکه بیماران را حمل می»بودند « تشخصپایه و بیافراد دون»ها زدند: کالغجسدها سر می

مد بود حرکت و منجبندی شده، بیزده[ مکانی بخش]شهر طاعون« دادند.کردند و بسیاری از کارهای پست و حقیر را انجام میمی

شد، حال یا با سرایت بیماری یا با اش تمام میکرد به قیمت زندگیکه در آن هر فرد جای ثابتی داشت و اگر از آن حرکت می

 شدن.مجازات و تنبیه

 ای از نظامیان تحت فرماندهی افسران ماهرشمار قابل مالحظه»شد. نگاْه همه جا مراقب و هشیار بود: وقفه انجام میبازرسی بی

تر ها حضور داشتند تا اطاعت هر چه سریعی محلهها و شهرداری و در همهو گروهی از نگهبانان جلوی دروازه« و افراد شایسته

ها جلوی دروازه« نظمی و دزدی و چپاول باشند.در عین حال، مراقب هر گونه بی»مردم و قدرِت مطلِق کالنتران را میسر کنند و 

ی تحت مراقبت خود بازدید ها حضور داشتند. داروغه هر روز از محلهبانسر هر کوی و برزن دیده ها مستقر بودند ونگهبانی

مراقب »ها دهند یا نه و آیا مردم از آنها شکایتی دارند یا نه؛ داروغهشان را انجام میهایها وظیفهشد که آیا گزمهکرد و جویا میمی

ایستادند ها میتک خانهزدند، در برابر تکشان گشت میز هر روز در کوی تحت مسئولیتها نیگزمه« ها[ بودند.کردار آنان ]گزمه

ای رو به کوچه کردند پنجرهخواندند )به کسانی که مشرف بر حیاط زندگی میو تمامی ساکنان خانه را به جلوی پنجره فرا می

زدند؛ حال یک به یک را جویا ر فرد را با نام صدا میتوانستند جلوی آن ظاهر شوند(؛ هشد تا فقط آنان میاختصاص داده می

؛ اگر کسی جلوی «شدندحقیقت را بگویند وگرنه اعدام می»ها بودند در پاسخ به این پرسش« ساکنان خانه مجبور»و  -شدندمی

یا بیماری را پنهان یابد که آیا مرده بدین ترتیب به سادگی در می»بایست علت را جویا شود و شد گزمه میپنجره حاضر نمی

داد و هنگامی که از او گرفت، به نامش پاسخ میی خود قرار میهر کس در قفس خود محبوس بود، جلوی پنجره« اند یا نه.کرده

 ها بود.ها و مردهداد و این همه بازدیِد عظیمی از زندهخواستند خود را نشان میمی

ها به عضو انجمن بلدیه های داروغهها به داروغه، و گزارشهای گزمهبود: گزارشی نظام ثبت دائمی استوار این مراقبت بر پایه

« نام و سن و جنسیت فرد بدون استثنا»شد و ، نقش یک به یک ساکنان حاضر در شهر تعیین می«قرنطینه»یا شهردار. در آغاز 

شد تا او بتواند ک نسخه هم به گزمه داده میی محله، یک نسخه به دفتر شهرداری و یشد: یک نسخه از آن به داروغهثبت می

 -هانظمیها، بیها، شکایتها، بیماریمرگ -شدحضور و غیاب روزانه را انجام دهد. هر آنچه در جریان بازدیدها مشاهده می

داشتند و پزشک ها و کالنترها بر درمان پزشکی نظارت کامل شد. داروغهها و کالنترها ابالغ میشد و به داروغهیادداشت می

ی کتبی او هیچ پزشک دیگری حق درمان کردن را نداشت، هیچ داروسازی حق آماده کردن کردند؛ بدون اجازهمسئول را تعیین می

تا از پنهان کردن و درمان کردِن بیماران واگیردار »ی مالقات بیمار را نداشت گیری نیز اجازهدارو نداشت و هیچ کشیش اعتراف

ی گرفت. رابطهبایست پیوسته و بطور متمرکز انجام میشناختی ]پاتولوژیک[ میثبِت آسیب« نترها جلوگیری شود.بدون اطالع کال

های الزم را کردند و تصمیمشد و این مراجع آن را ثبت میهر فرد با بیماری و مرگش در میان مراجع قدرت دست به دست می

 گرفتند.در مورد آن می

کردند؛ ی اهل خانه را از خانه خارج میگرفت. همهها انجام میآغاز قرنطینه، پاکسازی تک تک خانهپنج یا شش روز پس از 

بستند ها را به دقت میکردند؛ درها و پنجرهکردند؛ اتاق را عطرافشانی میی هر اتاق را کمی بلند یا آویزان می«اثاثیه»اسباب و 

سوزاندند. و سرانجام در تمام مدت سوختن عطر، خانه را کامالً سپس عطر را میکردند و و حتی سوراخ کلیدها را با موم پر می

تا مطمئن شوند که آنان به »کردند تفتیش می« در حضور ساکنان خانه»ها را هم به هنگام ورود و هم خروج بستند؛ عطرافشانمی

http://dialecticalspace.com/coronavirus-and-philosophers/#_ftn3
http://dialecticalspace.com/coronavirus-and-philosophers/#_ftn4
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توانستند به چهار ساعت بعد ساکنان خانه می« ند.اند با خود همراه ندارهنگام خروج چیزی غیر از آنچه به هنگام ورود داشته

 شان بازگردند.خانه

گرفتند، ی آن تحت مراقبت بود مکانی بود که در آن فردها در جایی ثابت قرار میشده که نقطه به نقطهبندیاین مکان بسته و بخش

ی نوشتْن مرکز را به پیرامون وصل وقفهاِر بیشد، آنجا که کشد، آنجا تمامی رویدادها ثبت میآنجا کوچکترین حرکت کنترل می

شد، شد، آنجا که هر فرد پیوسته از نو شناسایی میای پیوسته اعمال میی پایگانبندیکرد، آنجا که قدرت بطور کامل و برپایهمی

فشرده از ساز و کارها  و این همه الگویی -گرفتهای زندگان و بیماران و مردگان جا میشد و در میان یکی از گروهمعاینه می

آمیختگی بیماری همها را از هم باز کند: درآمیختگیهمانضباطی بود. نظم پاسخی بود به طاعون؛ کارکرد نظم آن بود که تمامی در

 ها بر اثر ترس و مرگآمیختگی شرارت که با محو شدن ممنوعیتیافت؛ و درهمها با یکدیگر انتقال میآمیختن بدنهمکه با در

کرد و این کار را از یافت. نظْم جای هر فرد، بدن هر فرد، بیماری هر فرد و مرگش، و صالح هر فرد را تعیین میتکثیر می

وقفه خود را تقسیم مند و بیای قاعدهکرد، قدرتی که به شیوهی قدرتی همه جا حاضر و همه چیزدان عمل میرهگذر اثر و نتیجه

دهد تعینی نهایی بخشد. نمای اوست و آنچه به او تعلق دارد و آنچه برایش روی میو به آنچه سرشتکرد تا بدانجا که به فرد می

پردازی انداخت. نوعی خیالآمیختگی است، قدرت خود را که قدرتی جداکننده است به کار میانضباط علیه طاعون که یک درهم

شد، زماِن در حال ها برداشته میشد، ممنوعیتنین معلق میای حول و حوش طاعون وجود داشت: قواادبی با سرشتی جشنواره

شان را رها داشتند و هویت قانونیآمیختند، و فردها نقاب از چهره بر میها بدون مالحظه درهم میگرفت، بدنگذر تب و تاب می

کردند. اما کامالً متفاوت را آشکار میگذاشتند و بدین ترتیب حقیقتی شدند کنار میکردند و سیمایی را که با آن بازشناخته میمی

هایی دقیق و بندیپردازی[ بود: نه جشن جمعی بلکه تقسیمی آن ]خیالرویایی سیاسی نیز از طاعون وجود داشت که درست وارونه

بندی انشده بلکه رسوخ مقررات تا خردترین جزئیات زندگی، آن هم از رهگذر پایگهایی زیر پا گذاشتهسفت و سخت؛ نه قانون

، «حقیقی»شدند بلکه تعیین نام هایی که گذاشته و برداشته میکرد؛ نه نقابکاملی که عملکرد بسیار ضعیِف قدرت را تضمین می

نظمی، انضباط را به ی شکل واقعی و نیز تخیلِی بیطاعون به منزله  هر فرد.« حقیقی»و بیماری « حقیقی»، بدن «حقیقی»جای 

ها، ، طاعون، شورش«هاسرایت»ی شوم و مکرر کی و سیاسی خود داشت. در پس تدابیر انضباطی، خاطرهی پزشی همبستهمنزله

مردند، دیده کردند و مینظمی زندگی میشدند و در بیی مردمی که ظاهر و ناپدید میها، ولگردی، فرار از سربازی و خاطرهجرم

 شد.می

هایی که تا حدودی الگوی حبس بزرگ و شکل عمومی آن را ارائه ب شد، آیینهای طرد را موجاگر درست باشد که جذاْم آیین

بندی جمعی و دوتایی یک گروه و گروه دیگر، های انضباطی را موجب شد. طاعون به جای تقسیمدادند، طاعون نیز طرح

کرد. بندی قدرت را ایجاب میو شاخهها و تشدید ها و کنترلساز و سازماندهی عمقی مراقبتهای فردیهای بسیار و توزیعجداسازی

کردند تا در میان جماعتی که فرد جذامی در چنگال روش طرد و تبعید به یک مکاِن محصور گرفتار بود؛ او را در آنجا رها می

ای بندیهبندی تاکتیکی دقیقی گرفتار بودند، شبکها در چنگال شبکهشان چندان مهم نبود گم و گور شود؛ اما طاعونیگذاریتفاوت

شد. ها تقسیم میشد و به زیربخشبندی مییافت و مفصلی قدرتی بود که تکثیر میهای فردی اثر و نتیجهگذاریکه در آن تفاوت

خورده و هایش. یکی داغبندیاش، طاعون و تقسیمدر یک سو حبس بزرگ و در سوی دیگر تربیت درست. جذام و جداسازی

شده. تبعید فرد جذامی و بازداشت فرد طاعونی بیانگر رویای سیاسی یکسانی نیست. اولی شده و توزیعلنشاندار و دیگر جدا و تحلی

ها، کنترل ی ]متفاوت[ اعمال قدرت بر انسانای منضبط. دو شیوهای پاک و خالص است و دیگری رویای جامعهرویای جامعه

بندی، مراقبت، نگاه و نوشتار سرتاسر آن زده که پایگانهر طاعونشان. شهای خطرناکآمیختگیهایشان و جدا کردن درهمرابطه

های فردی وارد ی بدنای متمایز بر همهای که به شیوهحرکت و منجمد شده در عملکرد قدرت گستردهنوردد، این شهر بیرا درمی

ای بود که طی آن، آزمایش و تجربه کم بصورت یک احتمال(آید، اتوپیای شهر کامالً زیرسلطه و حاکمیت است. طاعون )دستمی

ی دانان برای آنکه بتوانند عملکرد حقوق و قوانین را از دیدگاه نظریهشد. حقوقپذیر میتبیین آرمانِی اعماِل قدرِت انضباطی امکان

های انضباطی، های طرحکردند. در بنیانزده را تصور میکردند، وضعیت طاعونناب ببینند، خود را در وضعیت طبیعی تصور می

گونه که تصویر جذام، یعنی تصویر تماسی که باید ها است؛ درست هماننظمیها و بیآمیختگیتصویر طاعون معرِف تمامِی درهم

 های طرد قرار دارد.قطع شود در بنیان طرح

*** 

 ابداع یک اپیدمی؛ جورجو آگامبن

اپیدمی ویروس کرونا در دستور  –به اصطالح  –اساسی که علیه  بیدر مواجهه با اقدامات اضطرارِی سراسیمه، نامعقول و کامالً 

گوید نه ( صادر کرده است. این اعالمیه میCNRای شروع کنیم که شورای تحقیقات ملی )کار قرار گرفته است، باید از اعالمیه

شناختی که تا امروز در های اپیدمیا دادهمطابق ب»، بلکه «در ایتالیا وجود ندارد SARS-CoV2گیرِی گونه شیوع و همههیچ»تنها 

درصد موارد منجر به عالیم مالیم و خفیف )مثل نوعی  ۹۰-۸۰ها هزار مورد، این عفونت در دست است، و نیز بر اساس ده

ر درصد موارد هم ممکن است نوعی عفونت ریوی )پنومونی( رخ دهد، اما این عفونت ریوی د ۱۵ الی ۱۰ شود. درآنفوالنزا( می

درصد از بیماران نیازمند درمان جدی  ۴ شود که فقطبسیاری از موارد، نتایج مهلک و خطرناکی نخواهد داشت. تخمین زده می

 باشند.
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کنند، و ها و مراجعِ قانونی تمام هّم خود را مصروف گسترِش فضای ترس و وحشت میاگر این وضعیِت واقعی است، چرا رسانه

های جدی بر رفت و آمدها و نوعی تعلیق و تعطیل کردِن تثنایِی واقعِی توأم با ]اِعمال[ محدودیتبه تبع آن، به یک وضعیت اس

 شوند؟زندگی روزمره در کل مناطق متشبث می

کننده باشد: عامل اول و مهمتر: چیزی که بار دیگر تواند کمکدر توضیح این واکنش که هیچ تناسبی با واقعیت ندارد دو عامل می

ای که حکومت گرایش به استفاده از وضعیت استثنایی به عنوان پارادایمی عادی برای حکومت است. فرمان قانونیعیان است 

ها و مناطقی است بخش»سازِی قانونِی واقع ایجاِد نوعی نظامیتصویب کرد، به« بنابر دالیل بهداشتی و امنیتی عمومی»بالفاصله 

ها و مناطقی ]بیماری[ وجود دارد و منبع انتقال آن بیماری به او نامعلوم است، یا بخش کم یک نفر با تسِت مثبتکه در آنها دست

ای بازگشته است که توان ابتالیش را به شخصی نسبت داد که اخیراً از منطقهکم یک مورد وجود دارد که نمیکه در آنها دست

ی م و نامشخصی امکان بسِط سریع وضعیت استثنایی به همهچنین تعریِف مبه« پیشتر ویروس در آنجا شیوع پیدا کرده بوده است.

ای را های اساسیسازد، چرا که رخ ندادن موارد مشابه دیگر در سایر جاها محال است. اجازه دهید محدودیتمناطق را میسر می

 که این فرمان بر آزادی ]رفت و آمدها[ اعمال کرده مرور کنیم:

 ی آلوده؛بخش یا منطقه ی افراد ازالف( ممنوعیت خروج همه

 ها یا مناطق آلوده به این مناطق؛ب( ممنوعیت دسترسِی افراِد خارج از بخش

ج( تعطیلی هر نوع رویداد یا فعالیتی و نیز هر نوع تجمعی در اماکن عمومی یا خصوصی، اعم از تجمعات فرهنگی، تفریحی، 

 از باشند؛های محصوری که به روی عموم بورزشی و مذهبی، حتی در مکان

های آموزشی ی مقاطع، و نیز منع حضور در مدارس، فعالیتها، خدماِت مراقبت از کودکان و مدارس در کلیهد( تعطیلی مهدکودک

 ای، به استثنای آموزش از راه دور؛های تخصصی و حرفهو دوره

قانون منظر و میراث فرهنگی  ۱۰۱ در بندای که ها به روی عموم و تعطیلی سایر اماکن و نهادهای فرهنگیذ( بسته شدن موزه

ی ضوابط مربوط به دسترسی آزاد به اماکن و کلیه. ۴۲ی شماره ۲۰۰۴ یژانویه ۲۲ اند، پیرِو حکم قانونی مورخفهرست شده

 گردند؛نهادهای مزبور نیز تعلیق می

 ی سفرهای آموزشی هم در درون ایتالیا و هم به خارج از آن؛ر( تعطیلِی کلیه

آنکه در تأمین خدمات رفاهی ضروری و عمومی های ادارات دولتی، بیی فعالیتهای آزموِن عمومی و کلیهتعطیلی تمام برنامهز( 

 ای وارد گردد[؛تغییری ایجاد شود ]و به آنها لطمه

 اند.س نزدیک داشتهک( اجرای اقداماِت مربوط به قرنطینه و نظارت فعال بر افرادی که با موارد قطعِی ابتال به بیماری تما

ای که هر (، تفاوت چشمگیری با آنفوالنزاهای معمولیCNRاین واکنش نامتناسب به چیزی که، به استناِد شورای تحقیقات ملی )

شویم ندارد، کامالً آشکار و رسوا است. گویا دیگر با به اتمام رسیدن تاریخ مصرِف تروریسم به عنوان سال به آنها دچار می

ها[ داد تا آن اقداماِت استثنایی را ورای ی ایدئالی به دست ]دولتگیر بهانهای اقداماِت استثنایی، ابداعِ یک بیماری همهمستمسکی بر

 هر محدودیتی بسط دهند.

افراد  کننده است وضعیِت ترس و وحشتی است که در سالهای اخیر به وضوح در میان آگاهیعامل دیگری که همان قدر نگران

گیرِی بیماری شود، که باز هم همهمی خورده[ پایه و اساسی ضروری برای وضعیت ترس جمعیه است. این آگاهی ]ترسرواج یافت

های اعمال شده بر آزادی ]های افراد[، در یک دور باطل، توسط کند. به این اعتبار، محدودیتبرای آن مستمسک ایدئالی فراهم می

هایی است که اینک برای ی همان حکومتشود، امنیتی که خودش محصول و برساختهیحکومت به نام خواسِت امنیت پذیرفته م

 اند.گریاش در حال مداخلهمحقق ساختن

*** 

 لوک نانسیاستثناء ویروسی؛ ژان

ه گوید که ویروس کرونا چندان تفاوتی با یک آنفوالنزای معمولی ندارد. او فراموش کرده کام، جورجو آگامبن، میدوست قدیمی

اش ثابت شده است. و تازه حتی همان واکسن هم باید هر ساله مطابق واکسنی وجود دارد که مؤثر بودن« معمولی»برای آنفوالنزای 

گیرد، حاال ها را میها گذشته، همین آنفوالنزای معمولی ]هم[ همیشه جان خیلیهای ویروسْی دوباره دستکاری شود. از اینبا جهش

تر باشد. تفاوت ]ویروس کرونا با تواند به مراتب کشندهالشمس است که میچ واکسنی ندارد، اظهر منویروس کرونایی که هی

تر از بار کشنده ۳۰ است ]یعنی کرونا ۳۰ به ۱ کند( حدودآنفوالنزای معمولی[ )طبِق همان منابعی که آگامبن ازشان استفاده می

 یزی نیست.آنفوالنزای معمولی است[: این به نظر من تفاوت ناچ
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کند که های استثنایی ایجاد کنند. اما توجه نمیگیرند برای اینکه مدام وضعیتای بهره میها از هر بهانهگوید حکومتجورجو می

های تکنیکی )جابجایی، همه نوع نقل و انتقاالت، نفوذ و گسترش مواد و غیره( دارد به پیوستگیهمدر دنیایی که انواع و اقساِم به

کند، در واقع استثنا در حال تبدیل شدن به قاعده رسد که سرعت رشدش با نرخ رشد جمعیت برابری میای میسابقهدِت بیچنان ش

است. حتی در کشورهای ثروتمند هم این افزایش جمعیت به معنای افزایِش امید به زندگی است و این یعنی افزایِش تعداد افراد مسن 

 و کالً افراِد در معرض خطر.

جور استثنای ویروسی ید مراقب باشیم که هدِف اشتباه را نزنیم ]به بیراهه نرویم[: تردیدی نیست که مسألْه کِل تمدن است. یکبا

ها چیزی بیش از مجریان عبوس و ناخوش نیستند، گیر است. حکومتعلمی، فرهنگی( وجود دارد که همه-)بیولوژیکی، کامپیوتری

جور مانور انحرافی ]=منحرف کردن توجهات از واقعیات[ است و نه کردن بیشتر شبیه به یکابو دق و دلِی خود را سر آنها خر

 تأملی سیاسی.

کنم، اما با اشاره به ی شخصی را مطرح میخواهم بابت اینکه یک خاطرهام است. و عذر میاشاره کردم که جورجو دوست قدیمی

شود[. تقریباً سی سال پیش پزشکان گفتند که من باید عمل ام شخصی نمی]و بحثکنم این خاطره قلمرو تفکر عام و کلی را رها نمی

ی او عمل شان گوش ندهم. اگر به توصیهپیوند قلب انجام دهم. جورجو یکی از معدود افرادی بود که به من توصیه کرد به حرف

ا کند، اما به هر حال، جورجو چنان روح ظریف و کرده بودم احتماالً خیلی زودتر از اینها مرده بودم. البته آدم ممکن است خط

 ای( استثنایی دانست.توان او را )بدون هیچ کنایهمهربانی دارد که می

*** 

 شفایافته تا پایان تلخ؛ روبرتو اسپوزیتو

عی سخاوِت الخصوص نوعلی -بینماند میی او بودههایی را که همیشه وجه ممیزهها و خصلتی ویژگیدر این متِن نانسی همه

ی اجتماع. چیزی ام بویژه در کارم دربارهی نانسی الهاِم بسیار گرفتهام. من از اندیشهفکری که قبالً شخصاً از آن اثر و بهره گرفته

[ بود. او biopoliticsسیاست ]که در یک جا باعث قطع شدِن گفتگوی ما شد، مخالفِت شدید و تند و تیِز نانسی با پارادایم زیست

سیاست های تکنولوژیکی را در تقابل با پارادایم زیستی آپاراتوسشه، و ایضاً در همین متِن ]اخیرش در پاسخ به آگامبن[، رابطههمی

ً با هم -گذاشتمی که « ویروسی»در تضادند. این درحالیست که در واقع حتی خوِد اصطالح  جوری که انگار این دو تا لزوما

ای که توسط یک ای و تکنولوژیکی(های مختلف )سیاسی، اجتماعی، رسانهسیاسی میان زبانزیستاشاره دارد به نوعی آلودگی 

ی وفور از مقولهاست. گرچه دریدا خودش به کمونیتاساند، حاکی از تقابل معنایی با واژگان سندروم ایمنِی واحْد وحدت یافته

سیاست احتماالً محصول جبهه داشتن در برابر فوکو با پارادایم زیستزدِن نانسی از مواجهه کرد، این تنسازی استفاده میایمنی

 کنیم.ی معاصر صحبت میی سه تا از مهمترین فالسفهباشد که از دریدا به ارث برده است. باری، در اینجا داریم درباره

سیاست را انکار کند. از دخالِت تواند بکارگیرِی مداوم زیستاین یک واقعیت است که هر کسی که چشِم دیدن داشته باشد نمی

شدند )مثل تولد و مرگ( گرفته تا بیوتروریسم، و مدیریِت هایی طبیعی قلمداد میهایی که قبالً منحصراً حوزهبیوتکنولوژی در حوزه

اما این  ی میان سیاست و حیاِت بیولوژیکی در کانوِن تماِم تعارضاِت سیاسی است.ها، امروز رابطهمهاجرت و کمابیش اپیدمی

اند از سیاسی را که به نحو تاریخی تمایزیافتههای زیستاشاره به فوکو به خودی خود باید ما را به این سمت ببرد که سرشِت پدیده

کرد، آن است که طی دو سده و نیم گذشته، سیاست و بیولوژی تدریجاً بیش از هر دیده به دور نداریم. یک ادعا، که فوکو هم می

کردِن وقایع ها و بعضاً نتایجی تراژیک. ادعای دیگر عبارتست از ادغام و یکیاند، توأم با معضلبه هم گره خوردهزمان دیگری 

های پو ای در دشتی دو هفتههای فوق امنیتی با یک قرنطینهو تجربیاِت غیرقابل قیاس. من شخصاً از هر گونه قیاسی میان زندان

(Poاجتناب می )کار ر حقوقی، صدرو حکم اضطراری که حتی از خیلی وقت پیش برای مواردی شبیه به این بهکنم. البته از منظ

ای های استثناییهای اضطراری برایشان لزومی نداشت(، سیاست را به سوی رویهرفت )مواردی که به هیچ وجه صدور فرمانمی

کردن از خطرات هم زند. اما صحبترایی ]حاکمیت[ بری اجدهد که ممکن است در درازمدت توازِن قوا را به نفعِ شاخهسوق می

آمیز است. به نظرم باید سعی کنیم سطوح را از هم جدا کنیم کم قدری اغراقپیِش روی دموکراسی در این مورد به نظر من دست

کم به مدت دست و میان فرایندهای درازمدت و اتفاقات اخیر فرق قائل شویم. در خصوص فرایندهای درازمدت، سیاست و پزشکی

اند. از یک سو، این اند که نهایتاً هر دوی آنها ]با هم[ دچار تغییر و تحول شدهسه قرن است که متقابالً چنان به هم گره خورده

کردِن سیاست شده است که ظاهراً هر محدودیت ایدئولوژیکی را فرونشانده است، و خود را هر چه تافتگی منجر به پزشکیدرهم

دهد. از کند نشان میشهروندانش در برابر مخاطراتی که اغلب بر آنها تأکید می« مداوای»کردِن خود برای قالِب وقف بیشتر در

شدن پزشکی هستیم؛ به پزشکی اختیارات و وظایفی در خصوص کنترل اجتماعی داده شده است سوی دیگر، شاهِد قسمی سیاسی

شناسان از سرشت و جدیِت ویروس کرونا را توضیح ی به شدت ناهمگوِن ویروسهاو همین امر ارزیابی -که به آن تعلق ندارد

کند. و عالوه بر آن به این سبب که اهداف آن اش، دفرمه میدهد. هر دوی این گرایشات، سیاست را، در قیاس با شکل سنتیمی

بر اساس سالمتی، سن، جنسیت، یا حتی  هایی از جمعیت است کهاش بخشدیگر درِک افراد یا اقشار اجتماعی نیست، بلکه هدف

 قومیت با هم تفاوت دارند.
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مان را از دست دهیم. به نظر من اتفاقی ی تشخیص و داوریهای کامالً مشروع و برحق، نباید قوهاما بار دیگر، با توجه به دغدغه

ای، بیشتر خصلت غریِب اختیارات ملی و منطقهپوشانِی آشفته و نسبتاً عجیب و با هم دادن است، که امروز در ایتالیا در حال رخ

 جور کنترِل چشمگیِر توتالیتر.پاشِی مقامات دولتی را دارد تا یکنوعی فروریزی و از هم

*** 

 پاسخ کوتاه نانسی به اسپوزیتو

به برعکس  هیچ کدام دیگر امروز اصطالحاِت معین و مشخصی نیستند. من در واقع قائل« سیاست»و « بیولوژی»رابرت عزیز، 

 بینم.تنیدگی[ آنها نمیبندی ]یا درهمای در ]قول به[ سرهمآن ]ادعای تو[ هستم. به همین دلیل است که هیچ هوده

 لوکها، ژانبا آرزوی بهترین

*** 

 به کنج عزلت خوش آمدید؛ سرجیو بنِونوتو 

رغم اینکه سنم از م ترس چندانی از کرونا ندارم، علیاام که بابت سالمتیشناس، اما متوجه شدهشناسم و نه اپیدمیمن نه ویروس

شوم: هواپیما ممکن است پذیرترین افراد هستم. قضیه برای من مثل وقتی است که سوار هواپیما میهفتاد بیشتر است و جزِو آسیب

اند. و این رقم عمالً ن باختهنفر در جهان از ویروس کرونا جا ۳۰۰۰ سقوط کند، اما خیلی احتمالش کم است. در واقع، تا کنون فقط

اند چیزی نیست. تعداد افرادی که بر اثر ابتال به آنفوالنزا جان خود را از دست داده ۲۰۱۹ نفری که در سال ۸۰۰۰۰ در قیاس با

ت. خالصه من ای و مرگ و میر کارگران اسشدگان تصادفات جادهاند احتماالً کمتر از تعداد کشتهدر ایتالیا بر اثر اپیدمی کشته شده

در افول مداوم  ۱۹۹۰ یهای اقتصادی برای کشوری مثل ایتالیا هستم که از دهههراسی از شیوع ویروس ندارم، اما نگران تکان

 گیرد.است. آخر نهایتاً فقر هم قربانی می

دنی قابل سرزنش است: اگر توجهی من، ولو اینکه پایه و اساس عقالنی هم داشته باشد، از نظر مدانم که بیاما در عین حال می

گیرد )تعطیلی مدارس، کردم. چون هر اقدامی که در ایتالیا صورت میزده رفتار میبودم باید مثل یک وحشتشهروند خوبی می

 کند.گیرانه دارد، و فقط سرعت شیوع ویروس را کند میهای تئاتر و غیره( صرفاً کارکرد پیشها، سالنها، موزهاستادیوم

زنند( اساساً یک ی چیزی غیر از این حرف نمیایتالیا بدان دچار شده است )البته نه فقط ایتالیا، کل مردم دنیا درباره هراسی که

اش کرد. چون سیاسی( بود که اول از همه سازمان بهداشت جهانی طرحانتخاب سیاسی )یا به قول اسپوزیتو یک انتخاب زیست

های فراملی بزرگ های عجیب و غریب هستند، این سازماندر حال تولیِد رهبری های بزرگامروز، در عصری که دموکراسی

گیرد، و تا حدی گرایشات های واقعی را میها( است که )خوشبختانه( تصمیمنظیر سازمان جهانی بهداشت )در کنار سایر سازمان

یوپیایی سازمان بهداشت جهانی، به تصریح از کند. تدروس آدهانوم، دبیر کل اتهای معاصر را تعدیل مینوفاشیستی دموکراسی

تر از آنفوالنزای آورد و احتماالً چندان وخیماالن فاجعه به بار نمی ۱۹-داند که کویدگیری صحبت کرده است: او میلزوم پیش

النزای دچار شود: آنفو ۱۹۱۸ در« اسپانیایی»آنفلونزای  –به اصطالح  –خطرناک نیست. اما ممکن هم هست به سرنوشِت 

میلیون قربانی گرفت، یعنی بیشتر از کل تلفات  ۵۰ الی ۲۰ ی زمین را مبتال کرد و چیزی حدودسوم از جمعیت کرهاسپانیایی یک

ی ویروس دانیم نیست، بلکه چیزی است که دربارهجنگ جهانی اول. به عبارت دیگر، چیزی که براستی ترسناک است آنچه ما می

شناسیم و همین شناخت تدریجی آید. ما هر روز به تدریج آن را میمان بر نمیص کار خاصی هم از دستدانیم، و در این خصونمی

 شود.وجه غیرمعقول نیست( از امر ناشناخته میو کند باعث ایجاِد نگرانی )که به هیچ

ل کرد: اپیدمی را پنهان کردند، چون ، قدرت سیاسی دقیقاً خالف اقداماِت امروز عم«اسپانیایی»توجه کنید که در مورد آنفوالنزای 

که در آن زمان ویروس « اسپانیایی»اغلب کشورهای درگیر با آن، در جنگ بودند. به این دلیل ساده اسمش را گذاشتند آنفوالنزای 

متحده آمده بود(. کردند )البته ظاهراً آنفوالنزا از ایاالت اش صحبت میها دربارهفقط در اسپانیایی بود که در جنگ نبود، و رسانه

کنم بیشتر فراملی است حتی در اقتصاد هم( استراتژِی ترس و وحشت را برگزیده است قدرت سیاسی امروز )که باز هم تأکید می

ها، همچنان بهترین استراتژی ی مبتالیان، پس از قرنتا مردم را وادارد که ویروس را ایزوله و قرنطینه کنند. در واقع، قرنطینه

ها، تا گوید( دقیقاً از طریق قرنطینه کردِن جذامیهای العالج است. جذام در اروپا )همانطور که فوکو هم میوب اپیدمیبرای سرک

 ای نظیر مولوکای در هاوایی تبعید کردند.حد ممکن، مهار شد، و اغلب آنها را به جزایر دورافتاده

د طوفان ایرنه با آن برخورد کند و قبلش هم جزایر آنتیل را ویران من در نیویورک بودم، همان موقع که قرار بو ۲۰۱۱ در آگوست

های کنده پیامها خیلی رک و پوستمداران در رسانهی کارشناسان و سیاستدهنده و غریب بود که همهکرده بود. برایم خیلی تکان

« اند.توجه و خودخواها که اهالی نیویورک بیعیار خواهد بود چری تماماین طوفان یک فاجعه»دادند: بار به شهروندان میفاجعه

ها پیروی کردند )حتی من هم باغم را مطابق با دستورات ها و توصیهی دستورالعملاما در واقعیت مردم نیویورک مو به مو از همه

کردند یا ل اشتباه میمداران بالکی کارشناسان و سیاستتخلیه کردم(. طوفان آمد و هیچ خسارتی هم بر جا نگذاشت. خب آیا همه
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تواند خواستند با ترساندِن مردم نیویورک تفریح کنند؟ نه، از فاجعه جلوگیری شد. گاهی مواقع گسترش ترس و وحشت میمی

 امور باشد.« فلسفی»تر از بررسی عاقالنه

دادند و تصمیم ا در دستور کار قرار میر« اسپانیایی»ها گرفته تا مقامات دولتی( استراتژی بیایید تصور کنیم کل ایتالیا )از رسانه

مثل یک آنفوالنزای معمولی در سرتاسر کشور شیوع پیدا کند. تمام کشورها،  ۱۹-گرفتند که هیچ هشداری ندهند و بگذارند کویدمی

نگریستند: ال میی شر و بکردند و کل کشور را به عنوان سرچشمهاز جمله سایر کشورهای اروپایی، بالفاصله ایتالیا را بایکوت می

شود. تری شود نسبت به خسارتی که االن ایتالیا دارد متحمل میتوانست باعث خسارات اقتصادِی به مراتب فاحشچیزی که می

 اند ما هم بهتر است بترسیم. گاهی ترسان بودن نوعی عمل تهورآمیز است.وقتی بقیه هم ترسیده

ها را بپذیریم میلیون ایتالیایی به آن مبتال شوند: اگر تخمین 20ماری شیوع پیدا کند و گذاشتند بیبیایید تصور کنیم که به اختیار می

شدند. نفر و عمدتاً سالمندان کشته می 400000کشد، در این صورت حدود دو درصد از مبتالیان را به کام مرگ می ۱۹-که کوید

ود سیستم بازنشستگِی فرتوِت ما نفسی بکشد. آنها بدون آنکه بیان شدانند، چرا که باعث میها این فرضیه را تماماً منفی نمیخیلی

کنم که کنند: چرا در کشوری که به سرعت در حال پیر شدن است، افراد مسن را کاهش ندهیم؟ اما من فکر نمیکنند چنین فکر می

شود و سالویتی رهبر دم ساقط میخیزد، دولت با حمایت مرمرگ را بپذیرد. اپوزسیون به پا می 400000افکار عمومی بتواند 

ای که انجام شده است، گیرانهشود. خالصه، شِر اقدامات پیشدرصد آراء مردمی پیروز انتخابات می ۶۰ راسِت راست با حداقل

 هرچقدر هم که دردناک باشد، کمتر است.

کند، محصوِل ی من جورجو آگامبن ادعا میعالقهبنابراین اقداماتی که در ایتالیا انجام شده است، آنطور که یکی از فیلسوفان مورد 

ی کره دارند( نیست. اینکه فکر کنیم اقداماتی که چین،« وضعیِت استثنایی»ی طبقات حاکم )که دروناً شهوِت ی خودکامهغریزه

ی چیزی است که فالسفه دهند برآمِد یک توطئه یا دسیسه است، به معنای فروغلتیدن در آنجنوبی، ایتالیا و سایر کشورها انجام می

ها آدمی که باور نامم، مثل میلیوننامندش. من آنها را تفسیرهای پارانوییک از تاریخ میمی« ای تاریخهای توطئهتئوری»دیگر 

ست، «هاعرب»ی النفس است، معتقد است اپیدمی برنامهبوده است. خدمتکاِر خانگی من، که زنی سلیم CIAسپتامبر کار  ۱۱ دارند

ی کوچک خودمان باشیم چه متأثر از کارل ها، مسلمانان ]سنی[ است. ما چه تحت تأثیر همان محلهه البته مقصودش از عربک

کنندگاِن بیماری خاص خودمان را ی[ پخشمان همچنان باید ]قصهسواد و ناآگاه باشیم یا بسیار دانا و باسواد، بسیاریاشمیت، چه بی

 بسازیم.

ها در بار باید به بسیاری از فالسفه )به قول هملت( یادآور شد که: بسی سیاستشوم که هر چند وقت یکمیزده معموالً شگفت

 بیند.ی تو خوابشان هم نمیها و زمین هست که فلسفهآسمان

و خب ممکن  کنم،بینانه صحبت میی اقتصادی به بار خواهد آورد تا پزشکی، خوشگویم معتقدم این اپیدمی بیشتر فاجعهوقتی می

 است روزهای آینده حرفم نادرست از آب درآید.

کنم )گرچه با قدری خنده( شهروند خوبی باشم. از ]حضور[ در برخی اماکن عمومی پرهیز خواهم کرد، من هم از فردا تالش می

گویم م داشت و به آنها هم میکنم و با دوستانم در شمال دیدار نخواهشان دست نخواهم داد. در ُرم زندگی میبینمبا کسانی که می

 نیایند مرا ببینند.

*** 

 شدگان: پاسخی به آگامبن و نانسی: دیویا دیِودی و شاج موهاناجتماع ترک

معنا آن را بی« بسطِ »یا « وضعیت استثنایی»های طوالنی مملوء از مردم استثنایی بوده است، و این امر مفهوم هند برای مدت

کند و افراد هایی را هدایت کنند که نظم اجتماعی را کنترل میتوانند آیینتنهایی میاند که بهدلیل استثنایی ها به اینکند. برهمنمی

ها )مردمان های باالتر هم به دالیتتوانند به آنها دست بزنند، به دلیل ترس از آلودگی آیینی. کاستتر هم نمیهای پایینکاست

ها با طرِد بینیم استثنای برهمنشوند. چنانکه میترین محسوب میت بزنند. چرا که آنها نجستوانند دستر( نمیهای پایینکاست

تبدیل شد که واقعیت رنج آنها را « پارادایم»توسط آرنت به یک « پریا»های دالیت به اسم ها شباهت ندارد. یکی از کاستدالیت

های استعمارگر بریتانیا سعی کرد با استفاده از قانون بیماری ، وقتی طاعون گاوی به بمبئی رسید، دولت۱۸۹۶روشن کرد. در 

خواستند های باالتر میها، از جمله اینکه کاستبه مبارزه با شیوع بیماری برود. اما، موانعِ کاست ۱۸۹۷ اپیدمیک سال

های پزشکی تر بودند کمکایینهای پهای جدا داشته باشند یا اینکه از آن دسته از پرسنل درمان که متعلق به کاستبیمارستان

 میلیون نفر در هند شد. ۱۰ پذیرفتند، باعث مرگ بیش ازنمی

ی کند که ما امروز دربارهنفر را مبتال کرده است، روشن می ۱۰۰۰۰۰ ی مقامات رسمی بیش ازشیوع ویروس کرونا، که به گفته

های یافتن داریم، و به چه قیمتی؟ از یک طرف تئوری نجات چه چیزی از خودمان شک و تردید و پرسش داریم: آیا ما ارزش

داری وجود های مسألهو طرح جهانی برای ممانعت از مهاجرت. از سوی دیگر بدفهمی« های زیستیسالح»را داریم شامل  توطئه

ها ی چینیای که دربارههای نژادپرستانهمنتشر شده است، و نیز حرف« آبجوی کرونا»از طریق  ۱۹-دارد، مثل این اعتقاد که کوید

« ارزش»تر آن است که در عصر مرگ خدا و تولد خدای مکانیکی، ما در بحرانی در خصوص ی مهمشود. اما دغدغهزده می
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های تکنولوژیکی و ویروس کرونا مشاهده رویهای آب و هوا، زیادهها به بحرانتوان در واکنشایم. آن را میانسان قرار گرفته

های توان تصور کرد که خالق و مخلوق تعینگرفت. مثالً، میهای متعدد میتکنولوژی-اش را از خالل تئوانسان ارزشکرد. پیشتر 

شد به خدا به عنوان ای میبندیکه در آن خالْق نامتناهی و مخلوْق متناهی بود. در چنین تقسیم«( هستی»امری مقدم بودند )مثالً 

دادند. امروز، سان به عنوان خدای متناهی. خدایاِن متناهْی به نام انساِن نامتناهْی غایات را به خود میانسان نامتناهی اندیشید و به ان

 تئولوژی نامید.-توان قلمرو آن را تکنولوژیایم و به این ترتیب میاما ما تعییِن غایات را به ماشین سپرده

گوید جورجو آگامبن را مورد توجه قرار داد، اینکه می در چنین وضعیت و دوران عجیب و غریبی است که باید مطلب اخیر

ی قوای دولتی برای اعماِل العادهگیرد تا بسِط فوقیی مورد استفاده قرار می«استثنا»به عنوان  ۱۹-گیرانه علیه کویداقداماِت پیش

ا )البته با تأخیری قابل مالحظه( در ههای ما را ممکن سازد. یعنی، اقداماتی که اغلب دولتالعاده بر آزادیهای فوقمحدودیت

تواند کم یک درصد از جمعیت بشر را به کام مرگ بکشد( میتواند دستاند )تا از شیوع ویروسی که بالقوه میدستور کار قرار داده

اب بزنیم در حالیکه مند دست به انتخو امر قاعده« امر استثنایی»خواهد میان را اجرا کند. آگامبن از ما می« استثنا»سطحِ بعدِی 

لوک نانسی به این ادعای آگامبن پاسخ داده کردن[ استثنا. پس از آن ژانمندسازی ]یا قانونیی وی معطوف است به قاعدهدغدغه

کردیم شان میکند که امروز فقط استثناها وجود دارند، و این یعنی، تمام چیزهایی را که ما روزی قاعده تلقیاست و اشاره می

« یک زندگی»و استثنا همچون  های قاعدهی بازیکند که در پایان همهاش به آن چیزی اشاره میاند. دلوز در آخرین متنختهفروری

شود که در چنگاِل مرگ است. ای مواجه میآید آنگاه که با زندگی فردیخواند، یعنی، فرد به تسخیِر مسئولیت درمیما را فرامی

 .رندمرگ و مسئولیت مالزم یکدیگ

ها بستری ، زنان بارداری که در بیمارستان۱۸۰۰ی به این ترتیب اجازه دهید به غیراستثنایی بودِن استثناها توجه کنیم. تا اواخر دهه

کردند. روزی پزشکی اتریشی های پس از زایمان، بطور گسترده فوت میشدند پس از وضع حمل بخاطر تب زایمان یا عفونتمی

ها را از یک کالبدشکافی وایز پی برد که این مرگ و میر بخاطر دست کارکنان پزشکی است که با خود پاتوژنلبه نام ایگناز ِزمِ 

انجامد. راه حل شود که به مرگ میهایی میکند، و منجر به عفونتبه بیماِر بعدی، یا از رحم یک زن به رحم زنی دیگر منتقل می

ی هر تماس بود. بخاطر همین توصیه با او به عنوان یک استثنا برخورد شد و از جامعه ها بعد ازوایز شستن دستپیشنهادِی ِزِمل

پزشکی طرد شد. او در اثر عفونت خونی در یک بیمارستان روانی جان باخت، عفونتی که احتماالً ناشی از ضرب و شتِم نگهبانان 

ی مبارزه با عفونت استثنا بود. ارسطو در سیاست ، نفِس شیوهوایزپایانی دارند. در مورد ِزِملبود. در واقع استثناها معانی بی

ها، اش در میان آدمسرایان بهتر آواز بخواند، کسی که بخاطر خدا بودنهم تواند از کند که میی مرِد استثنایی صحبت میدرباره

 شود.طرد می

بی با دیگری فرق دارد. مثال، ]باکترِی[ استافیلوکوک در بنابراین هیچ پارادایِم استثنایی در کار نیست. مسیر یک پاتولوژی میکرو

شوند. باشد، آنها سبب عفونت می« مفرط»هاست بدون اینکه هیچ مشکلی ایجاد کند، گرچه وقتی واکنش سیستم ایمنی ما بدن انسان

زیستِی قدیمی های ما ]حاکی از[ همبدن ها در سلولهای گیاهی و میتوكندرىها در سلولدر اوج روابط غیرپاتولوژیکی، كلروپالست

میزبان خود را بکشند، « خواهندنمی»ها ها و باکتریهای متفاوت است. فراتر از این، ویروسمیان گونه شدهبستوو خوْب چفت

 زمان ها سالِ مانند. در درازمدت )میلیونآنها همیشه آن نیست که آن چیزی را بکشند که از طریقش زنده می« گرایش»چرا که 

های طوالنی با هم به توازن برسند. این فهِم بیولوژیست کم در دورهگیرند که با یکدیگر زندگی کنند، یا دستچیز یاد میطبیعت( همه

 مندِی طبیعت است.از زمان

اند و قرار گرفته کردند کنار همهایی که جدا زندگی میارگانیسم-های زراعت، میکروهای اخیر، تا حدی با توجه به تکنیکدر سال

پرند ]حمله ها میها به انسانوقتی این ارگانیسم . RNAو  DNAهایی از ی مواد ژنتیکی کردند، بعضاً فقط بخششروع به مبادله

شود و در نتیجه از منابع خود می واردها شوکهشود. سیستم دفاعی ما از حضور این تازهکنند[، گاهی برای ما فجایعی آغاز میمی

-شود و هم آن میکروهایی که اغلب هم منجر به مرِگ خودمان میها و تبکند، و از طریق التهابی بیش از حد میاستفاده

به َسم پیوند خورده است. به این معنا سم است که زمانی که « ویروس»شناختی، کند. از نظر ریشهها با آنها برخورد میارگانیسم

ایم. یعنی اگر ما زمان طبیعت را در نظر بگیریم به هاست که مردهی به توافق برسد ما دیگر مدتویروس جدید با حیواناِت انسان

)هم سم و هم درمان( اندیشید. باری، تمایز میان دارو و سم عمدتاً مربوط به زمان « فارماکون»توان بر اساس مدل هرچیزی می

گیرد، و بنابراین در برابر فرض زمانمندی طبیعت موضع می« تسیاسزیست»هاست، این حیوان غریب و ناجور. اصطالح انسان

فاجعه است، یعنی در خطر بودن « یک زندگی»ی ما به )و مسئولیِت ما برای( توجه است به آنچه از منظر گرایش یا عالقهبی

 های همه از مردِن ناشی از ابتالی به ویروس.زندگی

مان را، از طریق ساختِن استثناهایی در طبیعت های ایمنیهای[ سیستم]یا گرایش «عالیق»ایم اصل مطلب همین است: ما توانسته

( در epochsای )ی حیوانی ما دوران بیولوژیکیوایز، تعیین کنیم. گونهشستِن ِزِملاز جمله از طریق روِش واکسیناسیون و دست

شویم ها و خطاهای کدگذاری در طبیعت میدچار موتاسیوندست ندارد که هر مداخله را تکمیل کند. بنابراین، ما هم مثل طبیعت، 

دهیم. چنانکه نانسی خاطر نشان کرده، از آغاز هم توانیم واکنش نشان میو به هر یک )و هر اضطراری( به بهترین شکلی که می

دی غریب است( توسط ی استثنای تکنیکی[ )که برای خودش هم موجوساز ]یا سازنده-تکنیکی-به انسان به عنوان این استثنای

را دارند که باید به  این لحظهی ها، به خالف زمان طبیعت، دغدغهسوفوکل در سرودش برای انسان فکر شده بود. بنابراین، انسان

آنکه ابزاری شان بپرسند بیهستی« چرای»اند به اینکه از : کسانی که محکومایمما ترک شدهی بعد بینجامد با این حس که لحظه
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« شدگیترک»قدرِت این « شده توسط هیچ.ترک»کند ی شخصی قید میپرسیدِن آن داشته باشند. یا چنانکه نانسی در یک مکاتبه برای

شدگی، چنانکه در دلوز ی غیاب چیزهای خاص در نسبت با دیگری است. این ترکهایی ندارد که برساختهشباهتی با وانهادگی

ای به عنوان امری ارزشمند توجه کنیم، ضمن اینکه در عین حال بدانیم در اجتماعات زندگیبینیم، مستلزم آن است که به هر می

ی توانیم به آن توجه کنیم، تجربه کنیم. ما در جای دیگر، تجربهتوانیم صدای زندگِی فردِی ترک شده را، که تنها ما میشده میترک

 ایم.ز متافیزیک و هایپوفیزیک، را آناستاسیس ]رستاخیز[ نامیدهشدگان، و سربر آوردِن ممکِن اجتماعِ آن ااین ندای ترک

*** 

 سازی: جورجو آگامبنشفاف  

اش، تمام هّم خود را مصروف تخطئه و تحریِف مطالبی های حرفهنگار ایتالیایی، پیرِو استانداردها و بهترین تکنیکیک روزنامه

اپیدمی در کشور، و اینکه در این شرایط دیگر حتی مردگان عزت و  ناشی از نموده که من درباب آسیمگی و آشفتگی اخالقی

های آشکارش هم اهمیتی ندارد. کسانی که ام. همانطور که ذکر نام او مهم نیست، اصالحِ تحریفاحترامی ندارند، اظهار داشته

بخوانند. به عوض  Quodiblbetت ( را در وبسایcontagionتوانند متن من با نام شیوع )خواهند موضوع را پیگیر شوند میمی

 شان، احتماالً باز هم تحریف و تخطئه شوند.رغم بداهتدهم چند تأمل دیگر را طرح کنم که علیترجیح می

بینیم، ببینیم. اولین چیزی که موج کردیم نمیکند که چیزهای بسیاری را که وانمود میترس مشاور بدی است، اما وادارمان می

چیز جز حیات برهنه اعتقاد ی ما دیگر به هیچروشنی عیان ساخت آن است که جامعهل کشور را فلج کرده بهترس و وحشتی که ک

ها و باورهای چیز را )شرایط عادی زندگی، روابط اجتماعی، کار، حتی دوستیها حاضرند عمالً همهندارد. روشن است که ایتالیایی

شدن آن، عامل نزدیک دادنِ دستشدن مصون مانند. این حیات برهنه و هراس از ازرمذهبی یا سیاسی( قربانی کنند تا از خطر بیما

ی مردم، مثل افراد درگیر در طاعون چنانکه کند. بقیهمردان و زنان به یکدیگر نیست، بلکه چیزی است که آنها را کور و جدا می

کم ی دستباید به هر قیمتی شده از آنها دوری جست یا اقالً فاصلهشوند که ای تلقی میمانزونی توصیف کرده، االن فقط ناقالِن بالقوه

اند و معلوم نیست بر سر جسِد عزیزان ما بهرهیک متری را باهاشان حفظ کرد. مردگان )مردگاِن ما( از حق مراسم عزاداری بی

اند. در کشوری که خاموش مانده اند و عجیب است که کلیساها در این خصوصها محو شدهی انسانقرار است چه بیاید. بقیه

ای که برایش جز بقا هیچ ارزشی آید؟ و جامعهکردن به این نحو )برای مدت نامعلوم( عادت شود چه بر سر روابط انسانی میزندگی

نی نشان کننده است، آن است که اپیدمی به روشی اول نگرانی نکتهی بعدی که به اندازهای است؟ نکتهوجود ندارد چگونه جامعه

ها پیش برآن شدند ما را بدان عادت دهند، براستی یک وضعیت عادی شده است. ها سالای که حکومتدهد که وضعیت استثناییمی

کرد، کس هرگز اعالم وضع اضطراری مثل امروز به فکرش خطور نمیتری هم پیشتر وجود داشته است اما هیچهای جدیاپیدمی

اند و دارد. افراد به زیستن در شرایط اضطرار و بحراِن مداوْم بسیار خو گرفتهو آمد هم باز می وضعیتی که حتی ما را از رفت

هایشان به حالِت بیولوژیکی محض فروکاسته شده است، حالتی که نه تنها عاری از رسد که متوجه شده باشند که زندگیبه نظر نمی

ای که در وضعیت آمیزش هم از دست رفته است. جامعهیجانی و شفقتی هتمام ابعاد سیاسی و اجتماعی شده، بلکه حتی سویه

به اصطالح -کنیم که آزادی را برای ای زندگی میای آزاد باشد. ما عمالً در جامعهتواند جامعهبرد نمیاضطراری دائمی به سر می

رس و ناامنِی همیشگی نموده است. جای قربانی کرده است و در نتیجه خود را محکوم به زیستن در وضعیت ت« دالیل امنیتی» –

زنیم. تمهیدات و مقررات اضطراری ما را عمالً وادار به زیستن ی ویروس حرف میهیچ تعجب ندارد که مثل یک جنگ درباره

تریِن تواند در وجود هر کسی النه کند، مضحکاند. اما جنگ با دشمنی نامرئی که میدر شرایط و مقررات حکومت نظامی کرده

کم فقط امروز کننده چنداْن امروز نیست، یا دستهاست. دشمن جایی بیرون نیست، بلکه درون ماست. موضوعِ نگرانی جنگهمه

های شوم بوده است، ی کاملی از تکنولوژیها بر دوران صلح ]بعدش[ مجموعهنیست، بلکه بعدش است. همانطور که آثاِر جنگ

هایی باشیم )حتی پس از اتمام شرایط ای، اکنون هم بسیار محتمل است که شاهد تالشهسته های خاردار گرفته تا تأسیساتاز سیم

ها و اند: شاید دانشگاهها ]پیشتر[ قادر به اجرایش نبوده بسیاری از تجربیاتی که حکومت ِی پیگیریاضطراری پزشکی( برای ادامه

و اینترنتی برگزار شود، شاید برای همیشه ُمهر پایانی بر مالقات  ها و دروس بصورت آنالینمدارس همچنان بسته بمانند و کالس

های دیجیتال با هم رد و بدل کنیم و ی مسائل سیاسی و فرهنگی زده شود، شاید ما فقط پیامو تجمعات حضوری برای بحث درباره

 د.ها شونها جایگزین هر تماسی )هر سرایتی( میان انسانشاید هر جا که ممکن باشد، ماشین

.…………… 

 هاپانویس

  

[۱]. 

-unemergenza-da-provocato-deccezione-stato-www.ilmanifesto.it/lo

immotivata/?fbclid=IwAR17ciygOzmIpolNxACx8WMoRzrPpePxJMN0Tns7ni69ZfwO_QzmHYeYXVk%5

C 

http://dialecticalspace.com/coronavirus-and-philosophers/#_ftnref1
http://ilmanifesto.it/lo-stato-deccezione-provocato-da-unemergenza-immotivata/?fbclid=IwAR17ciygOzmIpolNxACx8WMoRzrPpePxJMN0Tns7ni69ZfwO_QzmHYeYXVk%5C
http://ilmanifesto.it/lo-stato-deccezione-provocato-da-unemergenza-immotivata/?fbclid=IwAR17ciygOzmIpolNxACx8WMoRzrPpePxJMN0Tns7ni69ZfwO_QzmHYeYXVk%5C
http://ilmanifesto.it/lo-stato-deccezione-provocato-da-unemergenza-immotivata/?fbclid=IwAR17ciygOzmIpolNxACx8WMoRzrPpePxJMN0Tns7ni69ZfwO_QzmHYeYXVk%5C
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[۲]. 

epidemia-un-di-invenzione-l-agamben-https://www.quodlibet.it/giorgio 

 . بنگرید به:[۳]

chiarimenti-agamben-https://www.quodlibet.it/giorgio 

contagio-agamben-https://www.quodlibet.it/giorgio 

dialecticalspace.com/coronavirus-and-philosophers 

 کنیم:ی فارسی قابل اتکایی از این کتاب در دست است، این قسمت را از متن فارسی نقل می. از آنجایی که ترجمه[۴]

 .۲۴۳-۲۴۷، صص. ۱۳۹۱ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، ، ترجمهت و تنبیه، تولد زندانمراقبفوکو، میشل، 

************* 

 

 هابرماس: ویروس کرونا آگاهی انسان را نسبت به نادانی خود افزود

 14:59 - 12/04/2020روزآمد شده در  :14:59 - 12/04/2020منتشر شده در  :

 

چنین است: آیا ما حاضریم که به خاطر رونق ماّدی و اجتناب از فجایع اجتماعی ناشی از بحران  پرسش اصلی از نظر هابرماس

  AFP ©اقتصادی، شمار مرگ و میر بیشتری را بپذیریم؟ 

 ار.اف.ای  : متن توسط

 

مروز محسوب ترین فیلسوفان در قید حیات دنیای اسالگی عبور کرده، یکی از مهم ۹۰یورگن هابرماس آلمانی که اینک از 

شود. او که به تازگی در آلمان "تاریخ فلسفه"ی بزرگ خود را در دو جلد منتشر کرده، در گفتگویی با روزنامۀ فرانسوی می

  .کندشکافد و قبل از هر چیز بر "نادانی" انسان تأکید میرا می ۱۹لوموند، نتایج اخالقی و فکری اپیدمی جهانی کووید 

پرسد: این بحران بیماری جهانی از نظر اخالقی، فلسفی و سیاسی چه به ما ن سؤال از هابرماس میروزنامۀ لوموند در نخستی

بینیم که این اپیدمی جهانی، اندیشیدن را نزد همه تقویت کرده. نوع تفکری دهد: "از نظر فلسفی، میآموزد؟ هابرماس پاسخ میمی

دی بیشتر شده: هر کس باید تصمیم بگیرد و دست به عمل بزند، آنهم با که تاکنون منحصر به کارشناسان بود، حاال نزد مردم عا

 ..."آگاهی از ندانستن

ها کامالً آگاهند که متخصصان دانند. دولتها و یا کارشناسان همه چیز را در مورد ویروس کرونا نمیکند که دولتهابرماس تأکید می

گیری های محدود تصمیمحدودی دارند و بنابراین باید با اتکاء به همین دانستههای مدهند دانستهشناس که به آنها مشاوره میویروس

گیری سیاسی در شک بینند. هیچوقت مردم به این روشنی ندیده بودند که تصمیمکنند. شهروندان نیز این وضعیت را به خوبی می

 ."ابقه تأثیری بر آگاهی عمومی داشته باشدسشود. به باور هابرماس "شاید این تجربۀ کمو تردید و "ندانستن" انجام می

 های اخالقی اپیدمیچالش

http://dialecticalspace.com/coronavirus-and-philosophers/#_ftnref2
https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia
http://dialecticalspace.com/coronavirus-and-philosophers/#_ftnref3
https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-chiarimenti
https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-contagio
http://dialecticalspace.com/coronavirus-and-philosophers/#_ftnref4
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کند که به طور کلی "حق هر انسان برای زیستن و برخوردار بودن از سالمتی هابرماس در ادامۀ گفتگو با لوموند، گوشزد می

نونی، گاه شبیه به وضعیت جنگی جسمی" یک اصل بنیادین است که مثالً در قانون اساسی آلمان هم ذکر شده است. اما شرایط ک

شوند که گزینشی عمل کنند و اصل "برابری درمانی و بهداشتی" را زیر پا بگذارند. مثالً مجبور است: پزشکان گاه ناچار می

ود افزاید: "ولی حتی در مواردی که بیمار سالخورده داوطلبانه از حق ختر الویت بدهند. هابر ماس میشوند که به بیمار جوانمی

گذاری تواند زندگی یک انسان را ارزشباز هم باید پرسید: یک پزشک چگونه می –آمیز است که این رفتاری تحسین –گذرد می

 "کند؟

گذاری نباید واقعیت را از چشم پزشک، که گوید که در این نوع داوری یا ارزشهابرماس بدون اینکه پزشکان را محکوم کند، می

بار"، پزشک چارۀ دیگری ندارد و باید تا جایی کند که در "شرایط فاجعههابرماس در عین حال تأیید میاز سوی بیمار نگریست. 

 .ای و علمی تصمیم بگیردکه ممکن است فقط با اتکاء به معیارهای حرفه

 بازگشت به وضعیت عادی: چالشی دیگر

بیند. تصمیم به خروج از شرایط اخالقی و سیاسی بزرگی می اندیشد و در اینجا نیز چالشهابرماس به دوران پایانی اپیدمی نیز می

ها ناگهان به حد اشباع راه انداختن چرخ اقتصاد، الزاماً خطرهایی در پی دارد: از جمله بعید نیست که بیمارستاناضطراری و به

کنند های اقتصادی و اجتماعی فکر میگوید: "مسئوالن سیاسی وقتی از یکسو به زیانبرسند و شمار تلفات افزایش یابد. هابرماس می

 ."گرا )اوتیلیتاریستی( بپرهیزندتواند قابل جلوگیری باشد، باید از وسوسۀ تفکر ابزاری و فایدهو از سوی دیگر به تعداد تلفاتی که می

ی ناشی از بحران پرسش اصلی از نظر هابرماس چنین است: آیا ما حاضریم که به خاطر رونق ماّدی و اجتناب از فجایع اجتماع

 اقتصادی، شمار مرگ و میر بیشتری را بپذیریم؟

 اتحادیۀ اروپا و اصل همبستگی

حل عملی، یورگن هابرماس که سخت طرفدار اتحادیۀ اروپاست و تاکنون مطالب زیادی در این باره نوشته، معتقد است که تنها راه

های بیشتر دارند، بتوانند تر و یا بدهیرهایی که اقتصاد شکنندهایجاد یک "صندوق مشترک کرونا" در سطح اروپایی است تا کشو

کند و به وزیر های دولت آلمان با این صندوق انتقاد میهای کمرشکن مقابله با اپیدمی برآیند. او به شدت از مخالفتاز پس هزینه

 .کند که مبادا نظریات آلمانی را بپذیرداقتصاد فرانسه توصیه می

اند. و یارانش )گروهی از روشنفکران( آنگال مرکل و وزیر اقتصاد آلمان را در این مورد مؤاخذه کرده  د که ویگویهابرماس می

ها گرایانۀ دولت آلمان مانع همبستگی بیشتر اروپاییهای ملیهای ناسیونالیستی و خودخواهیخورد که نگرشهابرماس تأسف می

در روابط با آلمان تنها یک خطا کرده باشد، همانا نادیده گرفتن میزان ناسیونالیسم آنگال گوید: "اگر امانوئل ماکرون شود. او میمی

 ."مرکل است

ورزد که تنها راه منطقی برای اروپا، تأکید بر دموکراسی و اتحاد هابرماس درپایان گفتگو با روزنامۀ لوموند بار دیگر اصرار می

 ."بست پسادموکراسی برهاندرا از این بن تواند مااست و تنها "چنین شهامتی است که می

*********** 
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 سراسر جهانکشورها در  19-کوویدآمار 

 8/5/2020مطابق به  1399/02/19

 

 کشور
مجموع 

 مبتالیان
مبتالیان 

 جدید
مجموع 

 جانباختگان
جانباختگان 

 جدید
مجموع 

 وضعیت بحرانی بهبودیافتگان

World 3,917,681 +4,037 270,730 +304 1,344,242 48,982 

USA 1,292,623 0 76,928 0 217,250 16,995 

Spain 256,855 0 26,070 0 163,919 2,075 

Italy 215,858 0 29,958 0 96,276 1,311 

UK 206,715 0 30,615 0 0 1,559 

Russia 177,160 0 1,625 0 23,803 2,300 

France 174,791 0 25,987 0 55,027 2,961 

Germany 169,430 0 7,392 0 141,700 1,823 

Brazil 135,773 +80 9,190 +2 55,350 8,318 

Turkey 133,721 0 3,641 0 82,984 1,260 

Iran 103,135 0 6,486 0 82,744 2,728 

China 82,886 +1 4,633 0 77,993 18 

Canada 64,922 0 4,408 0 28,972 502 

Peru 58,526 0 1,627 0 18,388 722 

India 56,409 +58 1,890 +1 16,790 0 

Belgium 51,420 0 8,415 0 12,980 538 



735 
 

 کشور
مجموع 

 مبتالیان
مبتالیان 

 جدید
مجموع 

 جانباختگان
جانباختگان 

 جدید
مجموع 

 وضعیت بحرانی بهبودیافتگان

Netherlands 41,774 0 5,288 0 0 584 

Saudi Arabia 33,731 0 219 0 7,798 145 

Ecuador 30,298 0 1,654 0 3,433 156 

Switzerland 30,126 0 1,810 0 25,900 121 

Mexico 29,616 +1,982 2,961 +257 17,781 378 

Portugal 26,715 0 1,105 0 2,258 135 

Pakistan 25,837 +1,193 594 +9 7,530 111 

Sweden 24,623 0 3,040 0 4,971 425 

Chile 24,581 0 285 0 11,664 493 

Ireland 22,385 0 1,403 0 17,110 93 

Singapore 20,939 0 20 0 1,712 19 

Belarus 20,168 0 116 0 5,067 92 

Qatar 18,890 0 12 0 2,286 72 

Israel 16,381 0 240 0 10,873 83 

UAE 16,240 0 165 0 3,572 1 

Austria 15,752 0 609 0 13,698 92 

Japan 15,477 0 577 0 4,918 308 

Poland 15,047 0 755 0 4,862 160 
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 کشور
مجموع 

 مبتالیان
مبتالیان 

 جدید
مجموع 

 جانباختگان
جانباختگان 

 جدید
مجموع 

 وضعیت بحرانی بهبودیافتگان

Romania 14,499 0 888 0 6,144 234 

Ukraine 13,691 0 340 0 2,396 178 

Indonesia 12,776 0 930 0 2,381 0 

Bangladesh 12,425 0 199 0 1,910 1 

S. Korea 10,822 +12 256 0 9,484 55 

Philippines 10,343 0 685 0 1,618 31 

Denmark 10,083 0 514 0 7,711 43 

Serbia 9,848 0 206 0 2,160 46 

Colombia 9,456 0 407 0 2,300 129 

Dominican 

Republic 

9,095 0 373 0 2,064 133 

South Africa 8,232 0 161 0 3,153 36 

Norway 8,034 0 217 0 32 27 

Czechia 8,031 0 270 0 4,371 52 

Egypt 7,981 0 482 0 1,887 41 

Panama 7,868 +137 225 +7 886 85 

Australia 6,913 +17 97 0 6,074 20 

Kuwait 6,567 0 44 0 2,381 91 

Malaysia 6,467 0 107 0 4,776 19 
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 کشور
مجموع 

 مبتالیان
مبتالیان 

 جدید
مجموع 

 جانباختگان
جانباختگان 

 جدید
مجموع 

 وضعیت بحرانی بهبودیافتگان

Finland 5,673 0 255 0 3,500 44 

Morocco 5,548 0 183 0 2,179 1 

Argentina 5,371 0 282 0 1,601 148 

Algeria 5,182 0 483 0 2,323 22 

Moldova 4,605 0 145 0 1,747 237 

Kazakhstan 4,578 0 30 0 1,518 31 

Bahrain 4,199 0 8 0 2,000 4 

Luxembourg 3,859 0 100 0 3,505 21 

Afghanistan 3,563 0 106 0 468 7 

Nigeria 3,526 0 107 0 601 4 

Hungary 3,178 +28 392 +9 865 74 

Ghana 3,091 0 18 0 303 4 

Thailand 3,000 +8 55 0 2,784 61 

Oman 2,958 0 15 0 980 17 

Armenia 2,884 0 42 0 1,185 10 

Greece 2,678 0 148 0 1,374 33 

Iraq 2,543 0 102 0 1,626 0 

Uzbekistan 2,298 0 10 0 1,656 8 
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 جدید
مجموع 
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Cameroon 2,267 0 108 0 1,002 12 

Azerbaijan 2,204 0 28 0 1,551 18 

Croatia 2,125 0 86 0 1,641 14 

Bolivia 2,081 +195 102 +11 219 3 

Bosnia and 

Herzegovina 

2,027 0 90 0 954 4 

Guinea 1,927 0 11 0 629 0 

Bulgaria 1,829 0 84 0 384 43 

Iceland 1,801 0 10 0 1,755 0 

Cuba 1,729 0 73 0 1,031 8 

Estonia 1,720 0 56 0 273 4 

Honduras 1,685 +224 105 +6 154 10 

North 

Macedonia 

1,572 0 89 0 1,079 21 

Ivory Coast 1,571 0 20 0 742 0 

Senegal 1,492 0 13 0 562 6 

New Zealand 1,490 +1 21 0 1,347 3 

Slovenia 1,449 0 99 0 247 13 

Slovakia 1,445 0 26 0 806 4 
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Lithuania 1,433 0 49 0 739 17 

Djibouti 1,133 0 3 0 799 0 

Hong Kong 1,045 0 4 0 944 1 

Tunisia 1,026 0 44 0 600 22 

Sudan 930 0 52 0 92 0 

Somalia 928 0 44 0 106 2 

Latvia 909 0 18 0 464 3 

Kyrgyzstan 906 +11 12 0 650 13 

DRC 897 +34 36 0 119 0 

Cyprus 889 0 15 0 400 15 

Mayotte 854 0 10 0 352 7 

Albania 842 0 31 0 605 7 

Guatemala 832 +34 23 +2 90 5 

Sri Lanka 824 +1 9 0 232 1 

Lebanon 784 0 25 0 220 43 

Niger 781 0 42 0 586 0 

Costa Rica 765 0 6 0 445 6 

Andorra 752 0 47 0 526 14 
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Burkina Faso 736 0 48 0 562 0 

El Salvador 695 0 15 0 252 4 

Uruguay 684 0 17 0 492 9 

Mali 650 0 32 0 271 0 

Maldives 648 0 3 0 20 2 

San Marino 622 0 41 0 106 4 

Georgia 615 0 9 0 275 6 

Kenya 607 0 29 0 197 1 

Guinea-

Bissau 

564 0 2 0 25 0 

Channel 

Islands 

545 0 40 0 430 0 

Gabon 504 0 8 0 110 1 

Jordan 494 0 9 0 381 5 

Jamaica 488 +10 9 0 58 0 

Malta 486 0 5 0 413 0 

Tanzania 480 0 16 0 167 7 

Paraguay 462 0 10 0 148 9 

Tajikistan 461 0 12 0 0 0 
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Taiwan 440 0 6 0 347 0 

Equatorial 

Guinea 

439 0 4 0 13 0 

Réunion 427 0 0 0 354 3 

Venezuela 381 0 10 0 185 1 

Palestine 375 0 2 0 176 0 

Mauritius 332 0 10 0 320 3 

Isle of Man 329 0 23 0 271 19 

Montenegro 324 0 8 0 265 2 

Vietnam 288 0 0 0 233 8 

Congo 274 +10 10 0 33 0 

Rwanda 271 0 0 0 133 0 

Chad 253 0 27 0 50 0 

Sierra Leone 231 0 16 0 54 0 

Cabo Verde 218 0 2 0 38 0 

Madagascar 193 0 0 0 101 1 

Ethiopia 191 0 4 0 93 1 

Liberia 189 0 20 0 79 0 
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Faeroe 

Islands 

187 0 0 0 185 0 

Sao Tome 

and Principe 

187 0 4 0 4 0 

Martinique 183 0 14 0 83 3 

Myanmar 176 0 6 0 62 0 

Guadeloupe 153 0 13 0 104 4 

Zambia 153 0 4 0 103 1 

Eswatini 153 0 2 0 12 0 

Gibraltar 144 0 0 0 141 0 

Brunei 141 0 1 0 131 2 

Benin 140 0 2 0 53 0 

French 

Guiana 

138 0 1 0 112 0 

Togo 135 0 9 0 85 0 

Haiti 129 0 12 0 16 0 

Cambodia 122 0 0 0 120 1 

Bermuda 118 0 7 0 61 4 

Trinidad and 

Tobago 

116 0 8 0 103 0 
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Aruba 101 0 3 0 89 4 

Nepal 101 0 0 0 22 0 

Uganda 101 0 0 0 55 0 

Monaco 95 0 4 0 82 1 

CAR 94 0 0 0 10 0 

Guyana 93 0 10 0 27 3 

Bahamas 92 0 11 0 26 1 

Liechtenstein 82 0 1 0 55 0 

Barbados 82 0 7 0 53 4 

Mozambique 81 0 0 0 24 0 

Cayman 

Islands 

80 0 1 0 35 3 

Sint Maarten 76 0 14 0 44 7 

South Sudan 74 0 0 0 0 0 

Libya 64 0 3 0 24 0 

French 

Polynesia 

60 0 0 0 56 1 

Syria 45 0 3 0 27 0 

Macao 45 0 0 0 40 1 
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Malawi 43 0 3 0 14 1 

Mongolia 42 +1 0 0 13 0 

Eritrea 39 0 0 0 30 0 

Saint Martin 38 0 3 0 30 1 

Angola 36 0 2 0 11 0 

Zimbabwe 34 0 4 0 5 0 

Yemen 25 0 5 0 1 0 

Antigua and 

Barbuda 

25 0 3 0 16 1 

Timor-Leste 24 0 0 0 21 0 

Botswana 23 0 1 0 9 0 

Grenada 21 0 0 0 13 4 

Laos 19 0 0 0 9 0 

New 

Caledonia 

18 0 0 0 18 0 

Saint Lucia 18 0 0 0 17 0 

Fiji 18 0 0 0 14 0 

Belize 18 0 2 0 16 0 

Gambia 18 0 1 0 9 0 
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St. Vincent 

Grenadines 

17 0 0 0 9 0 

Namibia 16 0 0 0 9 0 

Nicaragua 16 0 5 0 7 0 

Dominica 16 0 0 0 14 0 

Curaçao 16 0 1 0 14 0 

Saint Kitts 

and Nevis 

15 0 0 0 12 0 

Burundi 15 0 1 0 7 0 

Falkland 

Islands 

13 0 0 0 13 0 

Turks and 

Caicos 

12 0 1 0 6 0 

Vatican City 12 0 0 0 2 0 

Greenland 11 0 0 0 11 0 

Seychelles 11 0 0 0 8 0 

Montserrat 11 0 1 0 7 1 

Suriname 10 0 1 0 9 0 

Mauritania 8 0 1 0 6 0 

Papua New 

Guinea 

8 0 0 0 8 0 
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Comoros 8 0 1 0 0 0 

British Virgin 

Islands 

7 0 1 0 3 0 

Bhutan 7 0 0 0 5 0 

Caribbean 

Netherlands 

6 0 0 0 0 0 

St. Barth 6 0 0 0 6 0 

Western 

Sahara 

6 0 0 0 5 0 

 

 

 


