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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

دشمنان ،ما را دست کم نگیرند

ما سالی را پشت سر می گذاریم که هم نعمت
داشــتیم و هم زحمت .باران های سیل آسا و به
موقــع نعمت بودند و ســیل و زلزله و تحریم و
کرونا زحمت .زحمت ها گاه آسیب زننده اند ،گاه
مصونیت بخشــند و گاه هر دو را با هم دارند .ما
از گدارهای سخت و سرباالیی های مرتفع بارها
عبور کرده ایم .با توشــه و بی توشه .در ترسالی
و خشکســالی با کم و زیاد .ما نسل برزخیم هم
در آستانه جهنم بوده ایم و هم در آستانه بهشت
تاریخ به ما مقاومت و دفاع را به خوبی آموخته و
از دروغ و ریا بیزارمان کرده است.
ســال  98را با تمامی ســختی ها و غم ها و
عزاداری هایش پشت ســر گذاشتیم عزیزانی
چون سردار دلها سپهبد شــهید سلیمانی را از
دســت دادیم اما دوباره روح بالنده و قلب تپنده
او را به دست آوردیم و بار دیگر با شهادت او به
وحدت کم نظیر رسیدیم.
تحریم های ســخت و جانفرسای اقتصادی و
جوســازی ها و تهدیدهای نظامی را پشت سر
گذاشتیم و به دشــمنان آموختیم که کار ما تمام
نشده و کماکان تیری به چشم آنانیم و استخوانی
در گلویشان.
مــا روزگاری را با دفاع از ســرزمین و جان و
مال و ناموس هموطنان مقابل نوچه آمریکا صدام
با افتخار ســپری کردیم و در شرایطی که دیگر
توان ادامه جنگ نداشــتیم بعد از گذشت چند
سال چنان تجدیدقوا کردیم که شدیم ابرقدرت
منطقه و جلوی ترک تازی های آمریکا ایستادیم.
ما بــرای دفاع از ســتمدیدگان امپریالیســم
خونخوار در عراق ،یمن ،سوریه ،لبنان ،فلسطین،
افغانســتان ،بحرین ،عربستان ،نیجریه ،ونزوئال
و ...پرچم انقالب اســامی را به اهتزاز درآوردیم
و به زعم نتانیاهو مزدور صهیونیســت ها شدیم
یــک امپراطوری و به زعم بی بی ســی با هالل
شیعه در نیمکره شــمالی شب مسلمانان تحت
ســتم را روشــن کردیم .ما اقتصاد بدون نفت
و تحریم هــای همــه جانبه جهانی را پشــت
ســر گذاشــتیم و توطئه های پرهزینه آمریکا و
متحدان غربی اش را در سرتاسر نوارهای مرزی
خنثی کردیم.
ما غده های ســرطانی اختالس و آقازادگی را
از پیکره تن بیمار کشــور بیرون آوردیم و هم-
اکنون در تالشــیم بازمانده های ســلول های
سرطانی را تخلیه کنیم .ما ،یعنی ایران توانستیم
در زمین و هوا و دریا قدرتی از شــجاعت و ایثار
نشان دهیم که تمامی پایگاه های نظامی آمریکا
در کشــورهای همسایه را پیوســته در خوف و
اضطراب بداریم و همیشه ترامپ رئیس جمهور
آمریکا را در دوراهی جنگ یا صلح به چانه زنی وا
داریم .ما توانستیم در جبهه دوگانه سیل و زلزله
نیروهای امدادرســانمان را به گونه ای باورمند
کنیم که در عمق گِل آلود سیالب ها از زلزله های
مخوف نهراسند.
ما توانســتیم در شرایط ســخت تحریم که
دشمنان تمامی راه های عبور را بر رویمان بستند
به کشورهای همســایه مواد غذایی ،بهداشتی،
پوشاکی ،ســیمان و مصالح ســاختمانی صادر
کنیم ،همان دشمنانی که  8سال به طمع تصرف
خرمشــهر و اهواز با ما جنگیدند و در پایان حتی
یک وجب از خاک میهن عزیزمان را نتوانســتند
تسخیر کنند.
ما نقش تأثیرگذار خود را در معادالت جهانی
به غرب و شــرق جهان تحمیل کردیم و نه تنها
در انزوا نماندیم که بعضی کشورها را به انزوای
سیاسی کشاندیم تا در یمن نتوانند جنگی را که
به مردم مظلــوم آن دیار تحمیل کردند به پایان
برند و برنده شــوند علیرغم میلیاردها دالری که
صرف خرید اسلحه و سالح های مدرن و پیشرفته
کردند ،کاری از آنها برنیامد ،آری ســال  98را با
تمامی سختی هایش پشت ســر گذاشته ایم و
اینک تمامی مردم ما در جنگی ناخواســته مقابل
بیمــاری همه گیری چون کرونا مقاومت می کنند
و پزشــکان و پرستاران و دستیاران آنان در این
جنگ سخت شــبانه روز برای بهبودی بیماران
جانفشــانی می کنند و دیــری نخواهد پائید که
بــا پیروزی از این جنــگ بیولوژیک هم خالص
خواهیم شــد و پزشکان پرتالش و متخصص ما
پرچم افتخاری دیگر را به اهتزاز درخواهند آورد.
دشــمنان ما را دســت کم نگیرنــد .ما مار
گزیده ایم و به ســموم افعی ها مصونیت داریم.
کرونا باشــد یا هر بــای دیگــری مقابل آن
می ایســتیم حتی اگر باعث شود درهای ورودی
مراکز معنوی ،فرهنگی و آموزشی ما برای مدتی
بسته شوند ،درهای قلبمان بازند و باورهایمان به
ما قوت قلب می دهند .ما را دست کم نگیرید.
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روحانی در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

دولت در تعطیالت عید تعطیل نیست

رئیس جمهــور در تماس تلفنی با رئیس
دانشــگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه
دولــت و ملت قــدردان زحمات پزشــکان،
پرستاران و کادر درمان هستند ،اظهارداشت:
فداکاریهای امروز کادر درمانی کشــور در
تاریخ و ذهن مردم باقی خواهد ماند.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام
والمســلمین حســن روحانی در این تماس
تلفنی ضمن دریافت آخرین وضعیت شــیوع
ویــروس کرونــا و همچنین رونــد درمان
بیمــاران مبتال به کرونا در اســتان گیالن ،
گفت :هر آنچه برای درمان بیماران و مقابله
با شــیوع ویروس کرونا مورد نیاز باشــد با
تولید در داخل و یــا از طریق واردات تامین
خواهد شد.
روحانی در پاســخ به ابراز نگرانی رئیس
دانشگاه علوم پزشــکی گیالن در خصوص
احتمال افزایش مبتالیان با انجام ســفرهای
نوروزی گفــت :قطعا همه باید در پویش"در
خانه می    مانیم" شرکت فعال داشته باشند و
امیدوارم ملت فهیم و شــریف ما که همواره

از روز دوشــنبه تا ظهر دیروز  ۱۱۷۸مورد
جدید قطعی کووید ۱۹در کشور شناسایی شد.
به گزارش ایســنا ،دکتر کیانوش جهانپور
 ســخنگوی وزارت بهداشــت در توضیــحجدیدترین وضعیت بیماری کروناویروس جدید
گفت :بر اساس یافته  های آزمایشگاهی از ظهر
روز دوشــنبه تا ظهر دیروز ۱۱۷۸ ،مورد جدید
و قطعی کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و به
این ترتیب مجموع مبتالیان به این بیماری در
کشور به  ۱۶۱۶۹رسید.
وی گفت :خوشبختانه  ۵۳۸۹نفر از بیماران
کووید ۱۹در کشور بهبود یافته و ترخیص شده
اند و این آمار روز به روز در حال افزایش است.
به گفتــه جهانپور ،متاســفانه  ۱۳۵نفر از
بیمــاران جان خود را از دســت دادند و تعداد
درگذشــتگان بیماری کووید ۱۹در کشــور به
 ۹۸۸مورد رسید.
وی موارد جدید بیماران کووید ۱۹در کشور
به تفکیک استانها را به شرح زیر اعالم کرد:

در کنار یکدیگر برای رفع مشــکالت تالش
کرده اند  ،این بــار نیز در این پویش بزرگ
برای تامین سالمت خود و سایر شهروندان
از ســفرهای نوروزی اجتنــاب کنند و صرفا
اگر ناگزیر به سفر یا جابجایی بودند با حفظ
اصول بهداشتی نسبت به این کار اقدام کنند.
رئیــس جمهــور بــا بیــان توانمندی و
تخصــص کادر درمانــی ایــران در منطقه

و جهان ،اجــرای طرح غربالگــری وزارت
بهداشــت در اســتانهای مختلف کشور را
بسیار مهم خواند .
روحانی در این مکالمه تلفنی در خصوص
تمهیدات دستگاه  های بهداشتی برای تامین
ســامت و رفــع مشــکالت احتمالی کادر
ســامت در زندگی شــخصی خود در این
استان تاکید کرد و گفت :من دیروز هم اعالم

کردم دولت در تعطیالت عید تعطیل نیست
و همه مســووالن به خدمت رسانی مشغول
می    باشــند و از این فرصت استفاده کرده و
تاکیــد می    کنم چنانچــه در خدمت درمانی
به مردم و تامین نیازهــای کادر درمانی در
این ایام به مانع و یا مشــکلی برخورد کردید
سریعا مسووالن و بویژه مسووالن ستاد ملی
مدیریت بیماری کرونا را مطلع کنید تا برای
رفع این موانع در اسرع وقت اقدام شود.
در این گفتوگوی تلفنی ،دکتر ســاالری
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن نیز
گــزارش کاملی از وضعیــت این بیماری در
استان خود و همچنین تالشهای انجام شده
برای کنترل شیوع ویروس کرونا ارائه کرد.
ســاالری با بیان اینکه بــا اجرای طرح
غربالگری کرونا از ســوی وزارت بهداشت
شاهد کاهش مراجعات مردم به بیمارستانها
بودهایم نســبت به احتمال افزایش مبتالیان
با انجام ســفرها در ایام تعطیالت نوروز ابراز
نگرانــی کرده و بر لزوم خودداری هموطنان
از سفر و ماندن در خانه تاکید کرد.
قزوین۲۶ :
آذربایجان شرقی۷۸ :
یزد۴۹ :
خوزستان۲۵ :
گلستان۳۰ :
فارس۳۱ :
آذربایجان غربی۳۴ :
اردبیل۱۹ :
کردستان۲ :
خراسان شمالی۳ :
کرمانشاه۹ :
هرمزگان۶ :
خراسان جنوبی۱۲ :
همدان۱۱ :
کرمان۱۹ :
ایالم۷ :
زنجان۲۵ :
سیستان و بلوچستان۱۱ :
چهارمحال و بختیاری۲ :
بوشهر۴ :
خراسان رضوی۶۳ :
لرستان۳۵ :

شناسایی ۱۱۷۸مورد جدید کرونا در کشور
 ۱۳۵تن جان باختند

تهران۲۷۳ :
مازندران۵۹ :
اصفهان۷۵ :
قم۲۹ :

گیالن۴۵ :
البرز۱۱۶ :
مرکزی۴۷ :
سمنان۳۳ :

تاکید نخستوزیر پاکستان بر لزوم رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران
نخســت وزیر پاکستان با تاکید بر لزوم لغو
تحریم  هــای آمریکا علیه ایران برای مقابله با
شیوع کرونا خواستار اقدام جامعه بین الملل در
این زمینه شد.
به گزارش ایســنا ،عمران خان نخســت
وزیــر پاکســتان در گفت وگو بــا خبرگزاری
آسوشیتدپرس خواستار لغو تحریم  های آمریکا
علیه جمهوری اسالمی    ایران شد تا این کشور
بتواند به درســتی به شــیوع کرونــا ویروس
مقابله کند.
عمران خــان تصریح کرد :اکنون زمان آن
است که تحریم  های آمریکا علیه ایران که این
ویروس در آن شــیوع زیادی پیدا کرده است،
پایان یابد .جامعه بین الملل باید در این زمینه
دست به اقدام بزند.
وی در ادامــه تاکید کرد کــه ایران دلیل
تحریم  های شــدید دولت ترامپ (برای مقابله

با کرونا) با مشکالتی مواجه شده است.
نخســت وزیر پاکســتان همچنین اظهار
داشت :ایران یک نمونه برجسته از جایی است
که در آن ،ضرورت  های انسانی برای مقابله با

شــیوع این بیماری بر دشمنی  های سیاسی یا
تعصبات اقتصادی اولویت دارد.
عمــران خــان در بخش دیگــری از این
مصاحبه نســبت به تاثیر شیوع کرونا ویروس

بر اقتصاد کشــورهای در حال پیشــرفته ابراز
نگرانی کرد و گفت :مســئله فقط پاکســتان
نیســت .من تصــور وضعیتی مشــابه را در
شــبه قاره هند و کشــورهای آفریقایی دارم.
اگر این ویروس (در این کشــورها) شیوع پیدا
کند همگی ما با زیربنای بهداشــتی به مشکل
برمی    خوریم .ما چنین ظرفیتی نداریم .ما منابع
در اختیار نداریم.
به گزارش ایســنا ،محمدجواد ظریف وزیر
امورخارجه کشــورمان به تازگــی در نامه ای
خطــاب بــه دبیرکل ســازمان ملــل ضمن
اشــاره به تالش  هــا و دانش پزشــکی ایران
بــرای مقابله با کرونا ویــروس تاکید کرد که
تحریم  هــای یک جانبــه و غیرقانونی آمریکا
مانع از دستیابی ایران به تجهیزات و داورهای
الزم برای مبــارزه با این بیماری در کشــور
شده است.

عراق از آمریکا در شورای امنیت شکایت کرد
وزارت خارجه عراق با ارسال دو نامه جداگانه
به سازمان ملل و شــورای امنیت از حمله اخیر
آمریکا به نیروهای عراقی شکایت کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از ســایت شبکه
المیادیــن ،احمد الصحاف ،ســخنگوی وزارت
خارجه عراق در بیانیهای اعالم کرد که کشورش
از آمریکا در شورای امنیت شکایت کرده است.
وی گفت ،این وزارتخانــه در نامههای خود
به سازمان ملل و شورای امنیت حمله آمریکا به
نیروهای عراقــی را اقدامی    تجاوزکارانه و نقض
آشــکار توافق حضور نیروهای آمریکایی در این
کشور دانست.

وزارت خارجه عراق اعالم کرد ،شکایت نامه
ارسالی به سازمان ملل بر این امر تاکید دارد که
هرگونه حمالت یا تحرکاتی بدون موافقت دولت
بغداد "اقدامی    تحریک آمیز" است
فرماندهی عملیات مشــترک عــراق بامداد
جمعــه از حملــه هوایی آمریکا بــه پنج پایگاه
وابسته به حشد شعبی ،نیروهای ارتش و پلیس
اســتان کربال و همچنین فــرودگاه بین المللی
در حــال احداث کربال خبــر داد .این حمله به
کشته شدن  3نظامی     ،دو پلیس و یک غیر نظامی    
منجر شد.
به دنبال این حمــات ،وزارت خارجه عراق

سفرای آمریکا و انگلیس در بغداد را احضار کرد.
اخیرا ارتــش آمریکا حمــات هوایی را به
پایگاههای وابســته به نیروهای حشــد شعبی،
پلیس و ارتش عراق انجام داد.
در این راســتا الصحاف ،ســخنگوی وزارت
خارجه عراق به المیادین گفت :شــکایت نامه ما
به سازمان ملل ،حمالت آمریکایی را تجاوزاتی
خوانده کــه حاکمیت عــراق را نقض میکنند.
ادعاهــای آمریکاییهــا مبنی بــر اینکه حمله
برای دفاع از خود بوده ،نوعی گریز از مسئولیت
بینالمللی است.
وی گفت :ما شورای امنیت را به مسئولیت پذیری

برای بازداشــتن واشــنگتن از ارتــکاب چنین
اقدامات غیرقانونی فراخواندیم.
الصحاف با بیــان اینکه پارلمــان عراق در
راســتای اقدامات اجرایی خروج نیروهای بیگانه
را تصویــب کــرد ،گفــت ،وزارت خارجه عراق
مطابق بــا اصول دیپلماتیک اقدام و با همکاری
دوستان خود برای حمایت از این رویکرد تالش
خواهد کرد.
ســخنگوی وزارت خارجه عــراق همچنین
عنوان کــرد ،آمریکا تأسیســات غیرنظامی    در
فرودگاه در حال احداث کربال را هدف گرفته که
این اقدام نقض حاکمیت عراق است.

ظریف:

به تماشا نشستن تحریمهای آمریکا غیر اخالقی است

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در
پیامی    توییتــری بر تاثیر منفــی تحریمهای

آمریکا بــر روند مبارزه ایران با کرونا ویروس
اشاره کرده و سکوت کشورهای دیگر در قبال
این تحریمها را غیر اخالقی خواند.
به گــزارش ایســنا ،محمدجــواد ظریف
وزیر امور خارجه کشــورمان در پی شــیوع
کروناویــروس در ایــران و تاثیــر منفــی
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تحریمهــای آمریــکا بر روند مبــارزه با آن
در صفحــه توییترش نوشــت :تحریمهای
غیرقانونــی آمریــکا موجب کاهــش منابع
اقتصــادی ایران شــد کــه توان مبــارزه با
کووید[ 19-کرونا ویروس] را کاهش میدهد.
آنها واقعا افراد بیگناه را میکشند.

به تماشا نشستن این تحریمها غیراخالقی
اســت؛ این کار هیچ وقت کســی را از خشم
آمریکا در آینده در امان نگاه نداشته است.
بــه کارزار جهانــی و رو بــه گســترش
عدم رعایت تحریمهــای آمریکا علیه ایران
ملحق شوید.

پاسخ رهبرانقالب به استفتاء در باره سفر
در زمان شیوع کرونا

برای جلوگیری از گسترش بیماری،
ِ
مسافرت غیرضروری
رفتن به
جایز نیست

ایرنا :مقام معظم رهبری در پاسخ به یک استفتاء در باره سفر
اساس تدابیر ستاد
در ایام شیوع کرونا تاکید کردند :چنانچه بر
ِ
ملی و وزارت بهداشــت ،برای جلوگیری از گسترش بیماری،
رفتن به مسافرتِ غیر ضروری ممنوع باشد ،اجرای این تدبیر
بر همه الزم اســت و رفتن به چنین مســافرتی جایز نیست.
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری روز سه شنبه استفتاء
جدیدی پیرامون ســفر در ایام شیوع کرونا منتشر کرده است.
ســوال :در حالی که مســئوالن محترم ،در شرایط فعلی و
شیوع ویروس کرونا ،مردم را از سفر نهی میکنند ،آیا مسافرت
کردن ،سفر معصیت خواهد بود و در چنین سفرهایی ،نماز را
باید تمام خواند؟
اســاس تدابیر ســتاد ملــی و وزارت
بر
چنانچه
جــواب:
ِ
بهداشــت ،برای جلوگیری از گســترش بیمــاری ،رفتن به
مسافرتِ غیر ضروری ،ممنوع باشد ،اجرای این تدبیر بر همه
الزم است و رفتن به چنین مســافرتی ،جایز نبوده و نماز در
این گونه سفرها تمام است.

به مناسبت اعیاد رجبیه،عید نوروز و مبعث
پیامبر اعظم(ص) انجام شد؛

رهبر معظم انقالب با شرایط و ضوابط
عفو یا تخفیف مجازات محکومان
موافقت کردند

ایرنا :رهبر معظم انقالب اســامی در پاسخ به نامه رییس
قوه قضاییه که به مناســبت اعیاد رجبیه ،عید باستانی نوروز و
بویژه مبعث پیامبر گرامی اســام (ص) و با توجه به ضرورت
کاهش جمعیت زندانیان ،شــرایط و ضوابــط عفو یا تخفیف
مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ  ۲۸اســفند
 ۱۳۹۸قطعیــت یافته باشــد ،به تفصیل ارائه و درخواســت
تصویب آن را مطرح کرده بود ،موافقت کردند.

استرالیا به درمان احتمالی
کروناویروس رسید

محققان اســترالیایی میگویند موفق شــدهاند با یک روش
درمانــی ،حال برخی از بیماران آلوده به کروناویروس را بســیار
بهبود ببخشند.
بــه گزارش ایســنا و به نقــل از آیای ،گروهی از محققان
اســترالیایی ادعا میکنند که درمانی بــرای کروناویروس جدید
و کشــنده پیدا کردهاند و امیدوارند کــه آن را در یک آزمایش
سراسری روی بیماران آزمایش کنند.
پروفســور "دیوید پترســون" مدیر مرکــز تحقیقات بالینی
دانشــگاه کوئینزلند گفت که محققان از دو دارو استفاده کردهاند
که در درمان عوارض ناشی از کروناویروس در آزمایشات نتایج
خوبی به جا گذاشته است.
بــه گفته وی ،یکــی از این داروها که به تعــدادی از اولین
کســانی در استرالیا که تست ابتال به کووید ۱۹-آنها مثبت بود،
داده شــده است ،باعث ناپدید شــدن ویروس از بدن آنها و به
دنبال آن بهبودی کامل بیمار از عفونت شده است.
"پترســون" همچنین پزشک متخصص بیماریهای عفونی
در بیمارســتان رویال بریزبن و بیمارســتان زنان اســت و ادعا
میکند که استفاده از این داروها نباید به عنوان درمان ذکر شود،
بلکه فعال یک درمان بالقوه است.
وی گفت :این داروها یک درمان به طور بالقوه موثر اســت.
بیماران پــس از پایان درمان ،دیگر به هیچ وجه شــاهد وجود
کروناویروس در بدن خود نیستند.
گفتنی است که هر دو دارو قب ً
ال در استرالیا ثبت شده ،مجوز
گرفته و در دسترس هستند.
"پترســون" افزود :آنچه ما در حال حاضر میخواهیم انجام
دهیم ،یک کارآزمایی بالینی بزرگ در سراســر استرالیا است تا
 ۵۰بیمارســتان را بررسی کنیم و آنچه را که میخواهیم مقایسه
کنیم ،یک دارو در مقابل یک داروی دیگر و همچنین در مقابل
ترکیبی از این دو دارو است.
پزشــکان با توجه به تاریخچه استفاده از این داروها ،تجربه
طوالنی مدتی از ســازگاری آنها با سیســتم ایمنی بدن انسان
دارند .به ایــن معنی که با این درمان ،هیــچ عارضه جانبی در
انتظار بیمار نخواهد بود.
استرالیا احتماال درمان کروناویروس را به جهان
عرضه میکند
"پترســون" با اســتناد به درمانهای به کار گرفته شده در
کشــورهایی نظیر ســنگاپور و چین گفت :تجربیات مثبتی در
مبارزه با کروناویروس خارج از مرزهای اســترالیا نیز ثبت شده
است .گروه تحقیقاتی من اطمینان دارند که میتوانند این داروها
را به بیماران دیگر کشورها منتقل کنند.
وی افزود :ما میخواهیم بهترین درمان را برای استرالیاییها
به ارمغان بیاوریم و نه حدسهای شخصی یا تجربیات چند نفر.
محققان ما امیدوارند تا پایــان ماه مارس به یک درمان قطعی
دست یافته و آن را روی بیماران آغاز کنند.

آذریجهرمی خبر داد

اختصاص  ۲۰گیگابایت اینترنت رایگان
به معلمان

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از اختصاص
 ۲۰گیگابایت اینترنت رایگان به معلمان خبر داد.
به گزارش ایســنا ،محمدجواد آذری جهرمی در توئیتی
نوشــت« :یک هدیه ناقابل  ۲۰GBاینترنت رایگان برای
معلمیــن عزیز آماده کردیم تا از زحمات آنها در تدریس به
دانشآموزان در روزهای تعطیلی تشکر کنیم .با مراجعه به
 http://ICTGifts.Irبرای دریافت آن اقدام بفرمایید.
مهلت ثبتنام تا  ۵فروردین۱۳۹۹

