
اخبار كشور

کالم رکیک و دیوانه بازی های  ترامپ 
پشت صحنه سخنرانی تلویزیونی

 CNN شبکه Daily Showدر تصاویر نادری که در برنامه دیلی شو
از قبل و بعد از سخنرانی هشدارآمیز دونالد  ترامپ درباره ویروس و بیماری 
کرونا پخش گردید، آن روی سکه این رئیس جمهوری آمریکا نیز به طور 
رســمی  نمایش داده شد. به قول » ترور نوآ« مجری برنامه دیلی شو، این 
تصاویری که می گوید هرگز پیش از آن نظیرش را ندیده بوده، نشان دهنده 
چهره واقعی رئیس جمهوری آمریکاســت و نه آن چهره و کالم شیک و 

متین که در مقابل دوربین ها به خود می گیرد!
این برای نخستین بار در تاریخ رسانه های آمریکا بود که چنین 

تصاویری را از رئیس جمهوری این کشور پخش می کرد.
در این تصاویر که بخشــی از آن، قبل از گفتن دســتور شروع 
توسط کارگردان تلویزیونی،  ترامپ را نشان می داد، او انواع و اقسام 
حرکات سبکسرانه را از خود بروز داد؛ از جمله خود را با دست باد 
زد و با کالم رکیک از گرمی  هوا گفت. شیشه نوشیدنی را با صدای 
ناجوری باز کرده و خورد. سپس پوشه ای که در مقابلش قرار داشت 
و گویا از روی آن بایستی مستندات و یا آماری ارائه می کرد را کنار 
زد و بازهم با کالم ناشایست، آن را برروی میز اضافی می خواند ولی 
پس از چند ثانیه، پوشه یاد شده را مجدداً مقابل خودش کشیده و 
گفت به هر حال بودنش بهتر او را نشــان می دهد! بعد از آن گویی 
متوجه شد که کراواتش گیره ندارد و با کالم رکیک دیگری، فریاد 
زد که آیا کســی یک خودکار یا وســیله سفیدی دارد که آن را به 

کراواتش بزند؟!
پس از پایان سخنرانی هم که کارگردان، کات داد، بازهم دوربین 
روشــن ماند و حرکات  ترامپ را پس از پایان حرف ها نشان داد که 
زمانی طوالنی نفســش را حبس کرد و یــک دفعه با گفتن کلمه 
»ok« آن را رها ســاخت که گویی از مخمصه بزرگی خالص شده 
است! » ترور نوآ«، مجری برنامه »دیلی شو« که این تصاویر را تفسیر 
می کرد، در اینجا گفت این کلمه ای نیست که یک رئیس جمهوری 

در پایان یک سخنرانی جدی بیان کند. 
روزنامه جوان:

اگر مهناز افشار ایران بود 
االن مجری یک برنامه تلویزیونی بود

روزنامه جوان نوشت: »تهیه کننده های سیما فکر می کنند صرف 
شهرت داشتن افراد می تواند ضامنی برای موفقیت یک برنامه باشد، 
اما واقعیت این است که اجرا و بازیگری دو مقوله متفاوت هستند. 
تلویزیون در این سال ها با وجود شعارهای بسیار، در ساختارسازی 

و تولید نیروی انسانی موفق عمل نکرده است.
از ایــن رو می توان گفت که مدیریت تلویزیون از حدود یکی دو 
ســال پیش، در روندی افزایشی، به نوعی دوپینگ با بهره گیری از 
سلبریتی های عرصه بازیگری روی آورده است تا ضعف های خودش 

را بپوشاند.
اما آیا این سرپوش موقتی می تواند راهی برای حفظ مخاطبان 
در درازمدت و جلب رضایت آنها و سرپوش گذاشتن بر نقطه ضعف 

 تربیت مجری های متخصص و محبوب تلویزیونی باشد؟ 
شاید اگر مهناز افشار هم به خارج از کشور نرفته بود و داور یک 
شوی تلویزیونی آن ور آبی نشده بود، االن یکی از گزینه های در ذهن 

یا بالفعل مدیران تلویزیون خودمان بود.«
دو  هالیوودی دیگر مبتال شدند

ادریس البا هنرپیشه  هالیوودی و اولگا کوریلنکو هنرپیشه فیلم 
جیمز باند به ویروس کرونا مبتال شدند.

گزارش تسنیم به نقل از ورایتی، پس از اعالم ابتالی تام هنکس 
و همسرش ریتا ویلسون در هفته گذشته حاال دو چهره  هالیوودی 

دیگر نیز تست ویروس کرونایشان مثبت اعالم شده است.
ادریس البا هنرپیشه  هالیوودی و اولگا کوریلنکو هنرپیشه فیلم 

جیمز باند به ویروس کرونا مبتال شدند.
ادریس البا هنرپیشــه فیلــم »انتقام جویــان« و دارنده جایزه 
گلدن گلوب دیروز اعالم کرد کــه صبح آزمایش کووید 19 داده و 

تستش مثبت بوده و تصمیم گرفته خودش را قرنطینه کند.
البا پس از آنکه تســت کرونای یکی از نزدیکانش مثبت شــد، 

تصمیم گرفت تست بدهد.
اولگا کوریلنکو هنرپیشــه فیلم جیمز باند نیز دیروز اعالم کرد 
تست کرونایش مثبت بوده و به بیماری کووید 19 مبتال شده و در 

قرنطینه به سر می برد.
واکنش یک شاعر

 به هتک حرمت حرم حضرت معصومه)س(
احمد بابایی از شاعران شناخته شده کشورمان سروده ای را خطاب 

به برخی هنجارشکنان این روزها سروده است.
به گزارش فارس، احمد بابایی سروده است:

عبدالحمارهــا شکســتن  قــرق  ز  ا آه 
یعنــی خداســت دشــمن عبدالحمارهــا

تردیــد چیســت؟ کوچه صــوت الحمیرها
عبدالحمارهــا بــرزن  چیســت؟  انــکار 

ریگــی اگــر به نعــل نــداری گــواه باش
لحمارهــا عبدا دامــن  اســت  آلــوده 

تنهــا حــالل زاده شــهادت دهد به عشــق
خبــث منی ســت مــن مــن عبدالحمارها

باورکنیــد دســت خــدا در دل جحیــم
عبدالحمارهــا تــن  از  بســازد  هیــزم 

بــاور کنیــد فتنــه بــه آب دهــان مرگ
نــخ می کنــد بــه ســوزن عبدالحمارهــا

تیــز می کننــد را  تیــغ معرکــه  دارنــد 
پس خــون ماســت گــردن عبدالحمارها

بــا گرگ ها تصور همدل شــدن خطاســت
مــرگ اســت توبــه کــردن عبدالحمارها

»قادر آشنا« مدیرکل هنرهای 
نمایشی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی »قادر آشنا« را به عنوان 
مدیرکل هنرهای نمایشی منصوب کرد.

 در حکم ســیدعباس صالحی خطاب به قادر آشــنا آمده است: 
»... هنرهای نمایشی به عنوان هنر بنیادین نقش بی بدیلی در بالندگی 
ســایر رشته های هنری دارد و انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق و 
تعامل سازنده با هنرمندان تئاتر نسبت به توسعه کمی  و کیفی آن 
و همچنین کمک به فعال سازی مراکز کشف و پرورش استعدادهای 

درخشان نمایش کشور گام های موثری بردارید.«
شهرام کرمی  مدیرکل هنرهای نمایشی بود که چند روز پیش 

استعفا داد.

ریابکوف: 
كمک های روسیه به ایران برای 

مقابله با كرونا ادامه می یابد
معاون وزیر خارجه روسیه در گفت وگوی تلفنی با سفیر ایران 
اعالم کرد که کمک های این کشــور به ایران برای مقابله با کرونا 

ادامه خواهد یافت.
ســرگئی ریابکوف، معــاون وزیر امــور خارجه روســیه در تماس 
تلفنی با کاظم جاللی، ســفیر جمهوری اســالمی ایران در فدراســیون 
روســیه به وی اطمینان داد که کمک های روســیه به ایران برای مقابله 
بــا بیماری کرونا ادامه خواهــد یافت و مقامات روســیه بعد از دریافت 
 نامه حســن روحانی در حال بررســی نحوه اقدام در این زمینه هستند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود: مسکو اقداماتی را برای لغو تحریم های 
آمریکا علیه ایران انجام داده و تالش خواهد کرد از راه های مختلف از جمله 

مشارکت در اینستکس همکاری خود با ایران را گسترش دهد.
به گزارش فارس، جاللی نیز ضمن قدردانی از کمک های فدراسیون 
روســیه به جمهوری اسالمی ایران در مقابله با کرونا، بر تداوم کمک های 
 دوجانبــه و جهانی در شــرایط فراگیــری جهانی این بیمــاری تأکید 

کرد. 
وی در ادامه از موضع گیری منطقی روسیه در قبال تحریم های یکجانبه 
و غیرقانونی آمریکا علیه ایران تقدیر کرد. جاللی بر همکاری همه کشورها 

برای مقابله با این ویروس تأکید کرد.
گفتنی اســت معاون وزیر خارجه روسیه ۲۰ اسفندماه نیز در تماس 
تلفنی ســفیر ایران بر غیرقانونی بودن تحریم های اعمال شده علیه ایران 
تأکیــد کرد و گفت که موضوع آژانس بایــد به دور از هرگونه مالحظات 

سیاسی و کامال فنی حل شود.
الزم به ذکر است روسیه پیش از این ۵۰ هزار کیت تشخیص ویروس 

کرونا به ایران ارسال کرده است.

رهبر معظم انقالب: نوروز، روز اول ســال هجری شمسی 
است، روز نو، روز اول بهار، اول رویش و جوشش طبیعت و 
اول شــروع زیبایی ها در عالم است، این را برای خودتان هم 

اول بالندگی و جوشش قرار دهید.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

نعمت ها و نقمت های انسان 
به نوع تفکرات و عملکرد های او برمی گردد

»اما انســان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش، 

اکرام می کند و نعمت می بخشد )مغرور می شود و( می گوید: 

پروردگارم مرا گرامی داشته است!«

»و امــا هنگامی که برای امتحــان، روزیش را بر او تنگ 

می گیرد )مایوس می شــود و( می گوید: پروردگارم مرا خوار 

کرده است!«

»چنان نیست )که شما می پندارید( شما یتیمان را گرامی 

نمی دارید«

»و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید«

»و میراث )مال و ثروت( را )از راه مشروع و نامشروع( 

جمع کرده و می خورید«

»و مال و ثروت را بســیار دوســت دارید )و به خاطر آن 

گناهان زیادی مرتکب می شوید(«
الفجر - آیات 15 تا 20

اخبار ادبی و هنری
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رئیس جمهور در مراســم افتتاح آزادراه 
از تالش  شهید همت- کرج، ضمن قدردانی 
همه مهندسان و کســانی که در راه آبادانی، 
رفاه و ســالمت مردم تالش می کنند، تأکید 
کرد: قطعات ٢ و ٣ آزادراه شهید همت - کرج 

از پس فردا به روی مردم باز خواهد شد.
قطعات ۲ و ٣ آزادراه شــهید همت - کرج  روز 
گذشته )سه شــنبه( با حضور حجت االسالم حسن 

روحانی رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
روحانی در آئین افتتاح این آزادراه بیان داشت: 
این پروژه در ابتدای دولت یازدهم ٣ درصد رشــد 
داشــته و 9۷ درصد آن در این دولت ساخته شده 

است.
وی گفت: این اتوبان اهمیت ویژه دارد. سال ها 
بود که مردم از آزادراه اتوبان همت عبور می کردند 
و یــک مرتبه با تابلویی به نــام پایان اتوبان مواجه 
می شدند و  ناچار بودند به سمت چپ گردش کنند. 
قطعات ۲ و ٣ آزادراه شهید همت - کرج از پس فردا 
به روی مردم باز خواهد شــد و آن تابلو قرمز پایان 
اتوبان برداشته  و موجب خوشحالی مردم تهران و 

کرج می شود.
رئیس جمهور گفت: در این ماه های اخیر ســه 
پروژه مهم را افتتاح کردیم که بسیار اهمیت داشت. 
یکی مترو هشتگرد برای استان تهران و البرز افتتاح 
شد. دومین پروژه آزادراه شمال بود که افتتاح شد و 

بسیار اهمیت داشت.
روحانی اضافه کرد: آزادراه تهران - شمال صنعت 
جاده سازی و قدرت ایران را در ایجاد تونل و پل به 
نمایش می گــذارد. آن ٣۲ کیلومتری که جای آن 
9۰ کیلومتر را گرفته است سراسر پل یا تونل است 
و این قدرت مهندســین ایران را نشان می دهد که 
بسیار حایز اهمیت است. سومین پروژه هم در آستانه 
سال جدید افتتاح شد قطعه ۲ و ٣ آزاده راه شهید 

همت - کرج بود به بهره برداری رسید.

وی گفت: تقریبا ســه سال است که ما هر سال 
به آقای نوبخت می گوییم که آیا این اتوبان افتتاح 
می شود؟ و ایشان هم همیشه به ما قول می دهد که 
تالش می کنیم تا عید افتتاح شــود خدا را شکر با 

کمی تاخیر به افتتاح رسیدیم. 
روحانی بیان داشت: سال 99 مردم از این جاده 
استفاده می کنند. این کار انجام خواهد گرفت. بقیه 
طرح ها و پروژه های دیگر هم در ســال 99 افتتاح 
خواهد شد. 1۰ هزار میلیاردتومان برای این آزادراه ها 
اعتبار هزینه شده است که ارزش فعلی این آزادراه ها 
۲۵ هزار میلیارد تومان است. بنابراین سرمایه خوبی 

برای مردم است.
رئیس جمهــور با تأکید بر اینکــه این روزهای 
ســخت خواهد گذشت و شفا دست خداوند است،  
اظهار داشت: توجه ما باید به خداوند باشد و امسال 
جسم مان از اماکن متبرکه فاصله دارد اما روحمان 
از همیشــه به آنان نزدیک تر است. با کمک مردم و 
همت پزشکان از این روزهای سخت عبور می کنیم. 

شفا دست خدا است، آینده و عظمت کشور دست 
خدا است و توجه ما باید کاماًل به خداوند باشد.  

وی در ادامه گفت: من به پزشــکان، پرستاران 
و کادر درمانی و بهداشــتی که شبانه روز مشغول 
هســتند و تالش می کنند و جان بسیاری از مردم 
را نجات دادنــد و االن هم در حال درمان بیماران 
بستری در بیمارستان ها هستند، خداقوت می گوییم 
و در برابر آنها تعظیم می کنیم و برای همه مریض ها 
آرزوی سالمت و شفا می کنیم.  گفتنی است  قطعه 
۲ این آزادراه از گرمدره تا شهرک جهان نما به طول 
1/۵ کیلومتر و قطعه ٣ از شهرک جهان نما تا جاده 
چالوس به طول ۵/۴ کیلومتر است. با بهره برداری 
از ایــن قطعات ٣۵ درصد از بار  ترافیکی جاده های 
مواصالتی استان تهران و البرز به این آزادراه منتقل 

خواهد شد.
باید با کمک مردم هرچه زودتر 
روند شیوع کرونا را کنترل کنیم

رئیس جمهــور همچنین در تمــاس تلفنی با 

استاندار خراسان رضوی، بر ضرورت تالش مسئوالن 
اســتان در همه بخش ها و استفاده از ظرفیت های 
استان از جمله نیروهای مسلح و سازمان های مردم 
نهاد در راستای ارائه خدمات به مردم و جلوگیری 

از شیوع گسترده کرونا تأکید کرد.
دکتر روحانی در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی قم نیز در جریان آخرین وضعیت شیوع 
ویروس کرونا و همچنین روند درمان بیماران مبتال 
به کرونا در این استان قرار گرفت. وی با بیان اینکه 
این روزهای سخت دیر یا زود به پایان خواهد رسید، 
افزود: مردم امروز احساس می کنند که بیمارستان ها 
و پزشکان و پرســتاران پناهی برای آنها هستند و 
این بسیار ارزشمند است. روحانی با  اشاره به اینکه 
خوشبختانه کادر درمانی باتجربه و متخصص ما در 
منطقه و ســطح جهان از جایگاه خوبی برخوردار 
است، خاطرنشان کرد: دولت با همه توان و امکانات 
در این موضوع وارد شده و  برای رساندن تجهیزات 
و امکانات الزم بیمارستان ها و حفاظت از جان کادر 
درمانی در مقابله با ویروس کرونا همه تالش خود 

را انجام خواهد داد.
همه باید در پویش »در خانه می مانیم« 

شرکت فعال داشته باشند
رئیس جمهور همچنین در تماس تلفنی با رئیس 
دانشــگاه  علوم پزشــکی گیالن و در پاسخ به ابراز 
نگرانی وی درخصــوص احتمال افزایش مبتالیان 
با انجام ســفرهای نوروزی گفت: قطعا همه باید در 
پویش »در خانه می مانیم« شــرکت فعال داشــته 
باشند و  امیدوارم ملت فهیم و شریف ما که همواره 
در کنار یکدیگر برای رفع مشکالت تالش کرده اند، 
این بار نیز در این پویش بزرگ برای تامین سالمت 
خود و سایر شهروندان از سفرهای نوروزی اجتناب 
کنند و صرفا اگر ناگزیر به سفر یا جابه جایی بودند 
 با حفظ اصول بهداشــتی نســبت به این کار اقدام 

کنند.

قطعات آزادراه شهید همت- کرج 
با حضور رئیس جمهور افتتاح شد 

نمی شــود و هنوز چند روزی از آغاز پخش این 
ویژه برنامه ها نگذشــته که گاف های متعدد و 
بعضــا مکرری در مغایرت با اهداف و آرمان ها و 
ارزش های انقالب و مردم در آنها مشاهده شده 
که بعضا از فرط تکرار، قابل چشم پوشی نیستند. 
برنامه هــای زنده ای که در واقع بایســتی برای 
ســرگرم کردن مردم در چنین روزهایی پخش 
شوند و نه عقده گشایی عده ای معدود. فی المثل:

مهمان ویژه برنامه شبکه اول سیما از تاخیر 
در اطالع رسانی بیماری کرونا در مملکت گفته 
و با ایجاد نوعی بی اعتمادی نسبت به رسانه های 
رسمی  )که در این روزهای خاص، پروپاگاندای 
دشمنان کشور، سعی در بی اعتبار ساختن آن 
دارد( در بوقی که رسانه های بیگانه ساخته اند، 
می دمد، خواننده ای در همان برنامه نه تنها به 
جای شاد کردن مردم،  ترانه ای غم انگیز و یأس آور 
می خواند که شعری از شاعر درباری احمد شاملو 
را )کــه خواننده ای در روزگار شاهنشــاهی آن 
را خوانده بــود( زمزمه می کند، همان میهمان 
ویژه به جای حرف های امیدوار کننده و سرگرم 
کــردن مردم در این روزهای خانه نشــینی، از 
فیلترینگ تلگرام می نالد کــه به رغم ضرورت 
عقلی اش هیچ گاه اراده ای برای انجام درست آن 
و جایگزینی و حمایت ازپیام رســان های بومی 
شــکل نگرفت و در نتیجه خسارت سازی های 
آن از ناامنی آفرینی های ســال های 96 و 98 و 
برهم زدن معیشت مردم و دود کردن سرمایه های 
کشــور تا فجایعــی مثل تحمیق شــماری به 
بزرگی صدها نفر که همیــن روزها با خوردن 
الکل کشــته شــدند و انبوه شایعه سازی های 
دیگــر ادامه یافت. در همه این رویداد های تلخ 
کسانی که از فیلترینگ صحیح و کامل تلگرام 
ممانعت کردند باید پاســخگو باشند، چه رسد 
به اینکه آنتن رســانه ملــی در خدمت نظرات 
فاجعه آفرین آنان قــرار گیرد. فقدان نظارت بر 
برنامه های سیما به این موارد محدود نشده است. 
میهمان دیگری در برنامه دیگر، خود را شاگرد 
 خواننده هتاک به اسالم و انقالب معرفی کرده 

و... .
آیــا از نظر مدیران رســانه ملی، این تعداد 
ناهمگونی و ناهمخوانی هــای برنامه های زنده 

تلویزیون رسمی  جمهوری اسالمی با ارزش های 
ملی و دینی و حتی افق رسانه ای خودشان، آن 
هم در ابتدای مســیری که حدود ۲۰ روز دیگر 
ادامه دارد، نگران کننده نیســت؟ آیا نمی توان 
این گونه برداشــت کرد که ایــن هنوز از نتایج 
سحر اســت؟! آیا فقط بخش ناچیزی از چنین 
گاف هایی به دلیل پروپاگاندای رسانه های بیگانه 
و عوامل و کارگزاران داخلی شــان باعث نشــد 
در یک مورد بســیار نامشخص، مدیر کاردان و 
متعهد شبکه ۴ برکنار شود یا در موردی دیگر 
یک مجری مجرب و کاربلد به دلیل پاسخی در 
مقابل لجن پراکنی های برخی شبه سلبریتی ها، 
آن چنان هدف هجمه های مختلف قرار گرفت 
که علی رغم تجربه چندین و چند ســاله برای 
مدتــی برنامــه و حضــورش در تلویزیون زیر 
عالمت ســؤال رفت، یا در مورد جزیی دیگری 
که مهمان برنامه، خناســان داخلی را نســبت 
به حضور داعش در سرزمین شــان هشدار داده 
 بود، اساســاً بســیاری از برنامه هــای زنده لغو 

شد؟ 
چرا همواره این یک بام و دو هوا در رسانه های 
ما به خصوص رسانه ملی وجود داشته و به جای 
نااهالن و نامحرمان با انقالب و مردم، نیروهای 
انقــالب و حزب اللهی که رســانه ملی در واقع 
بایستی مأمن آنها باشد، تحت فشار قرار داشته 
و با کمترین اشتباهی به سرعت حذف می شوند 
امــا درمورد شــایعه پراکنی ها و تکرار اتهامات 
بیگانگان توســط گروهی از همین نااهالن که 
متأســفانه در رسانه ملی نفوذ جدی دارند، اگر 
خیلی مورد اعتراض مردم و نیروهای انقالبی قرار 
 بگیرند در نهایت به یک عذرخواهی ساده اکتفا 

می شود؟!
مدیران رســانه ملی حتما می دانند و توجه 
دارند امانتی که از بیت المال و انقالب در اختیار 
آنهــا قرار گرفته بر اســاس رهنمــود ماندگار 
بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی، نبایستی در 
اختیار نااهالن و نامحرمان گذاشته شود و آنها 
به راحتی از این  تریبون برای القائات رسانه های 
بیگانه اســتفاده کرده و زمینه توطئه های آنها 
 علیه ملت ایران را از کیســه همین ملت تامین 

کنند.

برنامه زنده برای ارتباط بهتریا عقده گشایی؟
شــرایط ویژه فعلی جامعه که در اثر 
شیوع ویروس و بیماری کرونا ایجاد شده 
و همچنین نزدیکی سال جدید و تعطیالت 
مناسبتی آن باعث شــده تا شبکه های 
مختلف صداوســیما، برنامه های نوروزی 
خود را نسبت به سال های گذشته یک هفته 
زودتر آغــاز کنند و به دلیل جذابیت های 
خاص، بخــش مهمی از ایــن برنامه ها و 
تولیدات مختلفی که مورد نیاز شبکه های 

سراسری و تخصصی رسانه ملی است به 
اغلب  که  دارد  اختصاص  زنده  برنامه های 
شامل برنامه های  ترکیبی مجری/ گفت و گو/ 

موسیقی/ گزارش می شود. 
طبیعی است که این برنامه ها به دلیل ویژگی 
زنــده بودن، نیاز به نظارت و مراقبت دقیق تر و 
حرفه ای تر داشــته و ناظران پخش مجرب تری 
را می طلبند، اما متأسفانه گویی آنچنانکه باید 
و الزم اســت چنین نظارت و مراقبتی مشاهده 

وزارت خارجه روسیه با  اشاره به تبعات 
شــیوع ویروس »کرونای جدید« در ایران 
سیاست آمریکا در قبال ایران را مایه تأسف 

و نگرانی توصیف کرده است. 
بــه گزارش فــارس، وزارت خارجه روســیه 
از آمریکا خواســت در بحبوحه شــیوع بیماری 
»کووید-19« که بــر اثر ورود ویروس »کرونای 
جدیــد« به بدن ایجاد می شــود، تحریم ها علیه 

ایران را رفع کند. 
به نوشته اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه در 
بیانیه ای گفته سیاست آمریکا در قبال ایران که 
به شدت از شیوع »کرونای جدید« آسیب دیده 

باعث تأسف و نگرانی است.
کرونای جدید یکی از ۷ نوع ویروس شناخته 
شده »کرونا« اســت که باعث ایجاد بیماری در 
انســان می شــود. ۴ گونه از این نوع ویروس ها 
عالئمی شبیه سرماخوردگی خفیف ایجاد می کنند 
و ســه گونه دیگر باعث ایجاد بیماری های حاد 
تنفسی می شــوند که در مواردی به مرگ منجر 

می شود. 

سازمان جهانی بهداشت بعد از ابتالی بیش 
از 1۲1 هزار نفر در سراسر جهان به این بیماری 

آن را »همه گیر جهانی« اعالم کرد. 
دولت چین پیش از این رســماً آمریکا را به 
احتمال جنگ بیولوژیک با ویروس کرونای جدید 

متهم کرده است. 
دولت چین پنج شنبه )۲۲ اسفند( از آمریکا 
خواســته بود در مورد ســابقه ابتــال به بیماری 
»کووید-19« بر اثر ویــروس کرونای جدید در 
آمریکا و احتمال انتقال این ویروس به چین توسط 

ارتش آمریکا، شفاف سازی کند. 
ژائو لیجیان، ســخنگوی وزارت خارجه چین 
در این مورد در توییتر نوشــت: »شروع [ابتالی[ 
بیمار صفــر )اولین مورد ابتال( در ایاالت متحده 
چه زمان بوده است؟ چه تعداد مبتال شده اند؟ نام 

بیمارستان ها چیست؟«.
وی افزود: »شاید این ارتش ایاالت متحده بوده 
که این همه گیری را به »ووهان« برده است. شفاف 
باشید! داده های خود را علنی کنید! ایاالت متحده 

به ما یک توضیح بدهکار است«.

روسیه:

تحریم های آمریکا علیه ایران 
مایه تأسف و نگرانی است


