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 !آزمون انسانیت            روز    حرف ▼ 

بیمـاري سـخت و واگیـرداري اسـت کـه اگـر عالمانـه،         ،کرونا

تـوان از شـر آن    هوشمندانه و مسئوالنه با آن مقابله شـود، مـی  

گیـري آن مصـون    راحت شد و فضاي عمومی جامعه را از همـه 

اما براي مقابله بـا ویـروس کرونـا بـه چیـزي بـیش از       . ساخت

که این روزهـا   هاي بهداشتی و درمانی شکی و فعالیتوسایل پز

نیازمند هستیم و  با مجاهدت کادر درمانی در حال انجام است،

  . مجال دادن به ظهور و بروز انسانیت ماست  آن،

هـا در بــین موجـودات از بیشــترین ضـریب همیــاري و     انسـان 

اما گاهی برخی از مـا انسـان هـا در    . پرستی برخوردارند نوع هم

ها امتحان خوبی  ها و آزمون اجهه عملی با مشکالت و چالشمو

دهیم و برخی هم صحنه را بـه شـیطان و نفسـمان واگـذار      می

هاي دینی هر ابتال و بیماري مضاف بر  مطابق با آموزه. کنیم می

درگیرسازي بهداشتی و جسمی فـرد و جامعـه، آزمـونی بـراي     

و ایـن   !هـا هـم هسـت    سنجش عیار بندگی و انسانیت مـا آدم 

  سازد و هم ممتنع و سخت؛ دشواري تحمل آن را هم سهل می

هـا هنـوز مـورد توجـه و در      سهل از این نظر که پس ما انسـان 

مسیر وزش رحمت الهی هستیم و اساساً آزمـون فرصـت بهتـر    

پس باید بیشتر از او خواست در این . شدن رابطه ما با خداست

 .بگیردآمیز دستان نیازمند ما را  شرایط مخاطره

اما ممتنع و سخت است از این منظر کـه گـاهی بخشـی از مـا     

رود عـالم محضـر    یادمـان مـی  کنـیم و   گویا فراموش میها  آدم

هـا و ابتالئـات    خداست و ما هر لحظه در معرض آزمون آمـوزه 

ها از هـم غربـال شـوند و پـیش از      ها و زیبایی هستیم تا زشتی

نباید برخی از ما   همه خودمان به وضعیت خویشتن آگاه شویم؛

در اثر غفلت از این حقیقت، فکـر کنـیم ایـن روزهـاي سـخت      

شود کاخ آرزوهاي دنیـایی   ماندگار است و فرصتی است که می

    !هاي مردم ساخت خود را بر گرفتاري

وري بهداشـتی و مـواد گنـدزدا و    این که برخـی مایحتـاج ضـر   

ذیـه و  خـوراك و تغ   کننـد،  کننده مردم را احتکار می عفونیضد

باید بداننـد شـاید   ... فروشند و میوه شب عید مردم را گران می

رود سـرمایه انسـانیت    سودي هم بکنند ولی آنچه از دست مـی 

البته در این میان، باید غبطه خـورد بـه   . ناپذیر است که جبران

حال خوش کسـانی کـه از ایـن آزمـون نردبـانی بـراي صـعود        

دهند تـا آالم   د انجام میآی اند و هر کاري از دستشان می ساخته

پیروز میدان احسان   مردم را کاهش دهند و در مصاف با کرونا،

کسانی که امروز بیش از رسالتشان خـود    و انسانیت نیز باشند؛

  . اند را وقف سالمت مردم کرده

  

  

 

 

  حمله بیولوژیکی کرونا چقدر واقعیت دارد؟         روز گزارش ▼

از  یانقالب و فرمانده کل قوا در بخش معظم رهبر ،يا خامنه یالعظم اهللا تیحضرت آ :تحلیل

خدمات به مردم به شکل  یکرونا در قالب سازمانده روسیمقابله با و نهیدر زم راًیکه اخ یفرمان

 نیا«: اند مسلح ابالغ کردند، آورده يروهایستاد کل ن سیبه رئ ،یو درمان یقرارگاه بهداشت کی

را مطرح کرده،  دادیرو نیبودن ا »یکیولوژیب  حمله«ه احتمال ک یاقدام با توجه به قرائن

  .»دیفزایب یداشته و بر اقتدار و توان مل زین کیولوژیدفاع ب شیرزما  جنبه تواند یم

در مورد حمله  بیولوژیکی کرونا استنادات متعددي از سوي مجامع متعدد بیان شده : استنادات

به  ـ )Pirbright( تیربرایسه پؤسم شیسال پ پنج ـ1 :شود است که به برخی از آنها اشاره می

در  سیدولت انگل کیوتکنولوژیو ب کیولوژیمطالعات ب يشورا یتخصص یقاتیتحق يعنوان بازو

 یعنی اش ییکایبا طرف آمر بیپروژه عج کیوارد  ـ یدام يها يماریب يها مطالعه عفونت نهیزم

ظهور  يساز هیشب يویسنار یدام به طراحاق و شد نزیسالمت دانشکده جان هاپک تیمرکز امن

شد  ینیب شیآن پ یکردند که ط وركیویاز خانواده کرونا از شهر ن ریشدت واگه ب روسیو کی

 یعیوس ياقتصاد ـ یو آثار مخرب اجتماع رندیم ینفر م ونیلیم 65آن  یجهان یدمیاپ جهیدر نت

 نیتر از مهم یکیو  هیروس رالبیرهبر حزب ل ،ینوفسکیریژ ریمیوالد ـ2 .بر جا خواهد گذاشت

مختلف به  يها در رسانه يا هفته کی يدر تور يبه جا مانده از دوران شورو استمدارانیس

 ياز سو) کیولوژیب(یستیحمله ز کیکرونا پرداخت و آن را  روسیو وعیدرباره ابعاد ش يافشاگر

 دینوچی، مانیلو توسط اي الهمق در نیز »مانیفستو ایل« ایتالیایی روزنامه ـ3 .دانست ها ییکایآمر

 بر عالوه کرونا بحران که کرد اشاره نکته این به اش راهبردي و نظامی امور سرشناس کارشناس

 چوزا مایکل پروفسور ـ4 .هاست ملت به وحشت و ترس القاي روانی جنگ زیستی، حمله یک

 هاي یافته ساسا بر  سازي جهانی تحقیقات کانادایی مرکز ریسرچ، گلوبال مدیر دووسکی،

 ویروس یک قطعاً» 19کوویدـ« بیماري عامل ویروس کرد اعالم مرکز این متخصصان

 بزرگ هاي قدرت از یکی توسط زیستی جنگ چارچوب در که است بشر ساخت آزمایشگاهی

  .است شده منتشر

دولت  نکهینشان دادن ا يشواهد برا نیاز ا يریگ جهینت يدر هر صورت هنوز برا :بندي جمع

 قاتیاند، زود است و تحق دست داشته روسیو نیانتشار ا ای دیکشور در تول نیا انینظام ایپ ترام

  .است انیباره در جر  نیدر سراسر جهان در ا یمتنوع

  !سی از کرونا در ایران بی ابراز خوشحالی بی            ویژه خبر ▼

اند،  ان شکست خوردهسال است در جنگ علیه ملت ایر 40هاي اپوزیسیون که بیش از  رسانه

! ها ایرانی به این ویروس را مطرح کردند این بار سراغ کرونا رفته و آرزوي ابتالي میلیون

اي با اشاره به شیوع ویروس  سی فارسی، رسانه رسمی دولت انگلستان، در مقاله بی سایت بی

لحاظ تأثیرات آیا کرونا به «: کتمان کند و نوشت راکرونا در ایران، نتوانست خوشحالی خود 

تواند به منحصر به فردترین بحران در طول تاریخ  اجتماعی که به دنبال خواهد داشت می

حیات جمهوري اسالمی بدل شود و پایان یا دگردیسی کامل این نظام سیاسی را به دنبال 

این رسانه » داشته باشد یا جمهوري اسالمی این بحران را هم پشت سر خواهد گذاشت؟

در «: ها نفر در ایران به این ویروس افزود راز امیدواري براي مبتال شدن میلیونلندنی با اب

هاي مختلف  ها نفر به آن، بخش صورت فراگیري غیر قابل انتظار این ویروس و ابتالي میلیون

با این اوصاف جمهوري اسالمی، اینبار تحت تأثیر و . و گاهاً حساس نظام فلج خواهد شد

 ».تاریخ نام بگیرد» ویروس برانداز«شاید  مغلوب ویروسی شود که

 



  
  اخبار ▼

  آیند ها ناخواسته پدید نمی فتنه

الملل خود عالقه فراوانی به  سالنامه نوروزي روزنامه شرق، در عمده مطالب سیاسی، اجتماعی و بین

د، خوانی آنچه که در ادامه می. اعتمادي نشان داده است مطالبی با مضامین انقالب، خیزش، بی

تولد حادثه از خاکستر حادثه، جاي خالی اعتماد و «: دستچینی از تیترهاي مطالب شرق است

طلبی، زوال سرمایه اجتماعی، نقشه راه عبور از چالش اعتراضات، چرا این همه جنگ و  مشارکت

هاي دور از انتظار و  نفرت؟ اعتراض رادیکال آبان از چه منشأیی سرچشمه گرفت، سال شوك

ها، شمشیري که از رو بسته شد، معترضان  از دست رفته، ساعت صفر، خیزش توده هاي فرصت

دیگر اعتقادي به جایگاه حکمرانان ندارند، همه علیه همه، شورش جهانی علیه نولیبرالیسم، به 

خواه تیترهاي مذکور و  محتواي آنارشیک و خیزش» هانی علیه نولیبرالیسم خوش آمدیدشورش ج

وقوع اغتشاشات دي ماه . سته در پنهان آنها چیزي نیست که قابل انکار باشدعملیات روانی برنش

که هر دو با عملگري فرماندهان فتنه اقتصادي راهبري شده است؛ حکایت از آن  98و آبان  96

 .سازي تئوریک و سپس اغتشاش خیابانی آیند؛ اول زمینه ها هم ناخواسته پدید نمی دارد که فتنه

  »مقابله با ویروس کرونا«فقه 

فقه «االسالم والمسلمین احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبري در یادداشتی پیرامون  حجت

بر موضوع » حرمت همکاري بر پلیدي و تعدي«با تطبیق قاعده : خاطرنشان کرد» مقابله با کرونا

ج از چارچوب اصول بهداشتی هاي نسنجیده و خار کسانی که با رفتار: رسیم کرونا به این نتیجه می

بخشند،  روند اجتماعی گسترش بیماري کرونا را شکل یا عمق می) همچون حضور در اجتماعات(

. آید به حساب می» عدوان«و » اثم«چنانچه آگاه از کار خود باشند، رفتارشان مصداق تعاون بر 

طبق (شخص  یک: رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس در ادامه این یادداشت تصریح کرد

شود یا اینکه براي  حتی اگر اطمینان داشته باشد که ویروس در بدن او فعال نمی) دیدگاه اجتماعی

آورد، با این وصف، حضور او در جلسات شرعاً ممنوع است؛ چون که او در  او مشکلی به وجود نمی

د اجتماعی بیند در یک نگاه فرآین همان حال که از ویروس فعالً به صورت شخصی آسیبی نمی

ممکن است حامل و عامل انتقال ویروس به دیگران و داراي سهم در اشاعه آن باشد؛ بنابراین از 

  .شود اي از شرایط غیر مباح می این جهت حضور در اجتماعات براي شخص، در پاره

  سه مسئله مهم این روزهاي خوزستان

این : وزستان اظهار کرداستاندار خوزستان در جلسه مدیریت بحران خ» غالمرضا شریعتی«

ابتدا شیوع ویروس . روزها استان با سه مسئله مواجه است، که هر کدام در حال کنترل هستند

ها عالوه بارش باران  در خصوص موضوع بارش: شریعتی گفت استه بارشکرونا و بعد موضوع 

که طی دو طوري  هاي خوبی را خواهیم داشت به در مناطق باالدست، در استان هم شاهد بارش

به : وي ادامه داد. هفته آینده سه نوبت بارندگی با میزان نسبتاً خوبی در پیش خواهیم داشت

ها داشته باشند، همچنین  تمامی فرمانداران ابالغ شده که آمادگی کامل را در مواجه با بارندگی

ندار استا. اي رخ ندهد بینی نشده مرتباً وضعیت آب و هوا رصد خواهد شد تا اتفاق پیش

هایی که انجام شد  ها به مزارع کشاورزي با سم پاشی هجوم ملخ: خوزستان تصریح کرد

 . خوشبختانه کنترل شد و مشکل خاصی ایجاد نکردند

 اي داري حرفه ارائه طرح نظام اجاره

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازي از ارسال طرح نظام  »محمود محمودزاده«

هاي دولتی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و به برخی دستگاهاي  داري حرفه اجاره

هاي حمایتی ارسال  این طرح براي اینکه به عنوان یک شغل محسوب شود، به دستگاه: گفت

هاي حمایتی  در این طرح تالش شده است تا با استفاده نهادها و دستگاه: وي تأکید کرد. شد

م، یعنی آنها با آوردن زمین و ساخت مسکن اقدام به ساخت آنها را وارد بحث اجاره مسکن کنی

هاي خصوصی هم وارد میدان شده و ما به آنها  همچنین برخی شرکت. مسکن استیجاري کنند

طرح دیگر براي مستأجران وام ودیعه مسکن . زمین بدهیم تا اقدام به ساخت مسکن کنند

ردن یک روش و یک راهکار مناسب است که هنوز این طرح در سیستم بانکی در حال پیدا ک

 .براي پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن است

  

 

  کوتاه اخبار ▼

اي به مدیران  پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه ◄

دریافت وام از سوي اشخاص : اجرایی و استانی اعالم کرد

حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و 

) 1(بر اساس تبصره. ها شد ی از سوي بانکارائه صورت مال

هاي مستقیم بازنگري شده، اعطاي  قانون مالیات) 186(ماده

ها و مؤسسات  هرگونه تسهیالت ارزي یا ریالی، توسط بانک

اعتباري به کلیه اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و 

باالتر و اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و باالتر را 

  .  شود امل میش

عیسی کالنتري رئیس سازمان محیط زیست مهمان برنامه ◄ 

سیدحسین حسینی، . سالم صبح بخیر شبکه سوم سیما بود

عیسی کالنتري معاون «: مجري برنامه در توئیتی نوشت 

جمهور در پشت صحنه برنامه گفت یکی از افرادي که  رئیس

د و براي ابتالیش به کرونا خیلی هم پر سر و صدا بو خبر 

در واقع بعضی ! ها حاشیه داشت اصالً کرونا نگرفته خبرنگار

خب این ! کنند که کرونا نگیرند خودشان را قرنطینه می حضرات 

   »!بد نیست ولی مگه مجبوري ابتکار اینطوري بزنی؟

اي اعالم  شیرازي در اطالعیه اهللا العظمی مکارم دفتر آیت◄ 

تقلید شیعیان در برخی  استفتائی به نقل از این مرجع: کرد

ها و به تبع آن در فضاي مجازي منتشر شده  ها و سایت روزنامه

که موضوع آن کشف و تولید داروي بیماري کرونا توسط رژیم 

در ادامه این . باشد اشغالگر قدس و حکم خریداري آن می

رساند این مطلب دروغ محض  به اطالع می: اطالعیه آمده است

  .و جوابی در این زمینه مطرح نشده استبوده و هیچگاه سؤال 

هاي مجلس با اشاره به اینکه نرخ تورم سال  مرکز پژوهش◄ 

باید : شود، اعالم کرد بینی می درصد پیش 25تا  20بین  99

توجه داشت در صورتی که دولت تدبیر الزم را براي تأمین 

کسري بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی 

تواند منجر به  می 99پولی شدن کسري بودجه سال نیندیشد، 

  .افزایش مجدد نرخ تورم در سال آینده شود

دو شرکت خودروساز : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست◄ 

سایپا و ایران خودرو به ما نامه زده و خواسته بودند که با توجه 

 ها به یورو ارتقاي استاندارد... ها و شیوع بیماري کرونا و به تحریم

ما نیز پاسخ دادیم که سالمت . را همچنان به تاخیر بیندازند 5

تر است و از سال آینده موظف هستید که  مردم از پول شما مهم

 .تولید کنید 5هایی با استاندارد یورو  خودرو

اهللا  رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت پایگاه اطالع◄ 

و  ترین اي از مخاطبان خود خواسته است مهم خامنه

 1398اي در سال  اهللا خامنه حضرت آیت  ترین جمله یادماندنی به

توانند با مراجعه به پایگاه  مخاطبان محترم می. را انتخاب کنند

KHAMENEI.IR  نظرات خود را از طریق این صفحه ارسال

 .پیامک کنید 20110  یا آن را به شماره
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