ﺟﻤﻬــﻮری اﺳﻼﻣــ ﻣﺘﻬــﻢ ردﯾــﻒ اول ﺷﯿــﻮع و
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ!
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻧﺎﭼﺎری ﻧﺎﺷ از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮاﯾﺪ‐ 19و ﻧﺒﻮد
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪهی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ از ﺳﻮی ﺣﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﻋﻼم ﻧﺎرﺿﺎﯾ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد از دﺳﺘﺎن ﻫﯿﻮﻻی ﺑﯿﻤﺎری
واﮔﯿﺮدار وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﮔﺬر از ﺑﺤﺮان اﯾﻦ

ﺟﻨ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣﺘﻬﻢ ردﯾﻒ اول ﺷﯿﻮع و ﮔﺴﺘﺮش
ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ!

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣﺘﻬﻢ ردﯾﻒ اول ﺷﯿﻮع و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ!

ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﻨﺸﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ذره ای از ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮدم ﻧﻤﮐﺎﻫﺪ!
ﻫﻤﻪ اﺧﺒﺎر و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﺒﺮی از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮدﻣ ﺣﺎﮐ از آﻧﺴﺖ
ﮐﻪ روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان
ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺎﻫﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮگ ﺳﯿﺎه دﯾﺮی از دروغ و ﻓﺮﯾﺐ و ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری
ﻫﺎی ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧ ﺳﺮﮐﺶ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺪل ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ  ۲۳اﺳﻔﻨﺪ  ۵۱۴ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .او ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻫﺰار و  ۳۰۰ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  ۱۱ﻫﺰار
و  ۳۴۶ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ آﻣﺎر

ﻗﻄﻌ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺛﺮ آن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ  ۱۱ﻫﺰار و  ۳۶۴ﻣﻮرد
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺷﺪه و  ۵۱۴ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻃ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮاﯾﺪ‐
 19ﺟﺎن ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ  ۸۵ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﺎ  ۳۰۳ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺗﻬﺮان و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﺎ  ۲ﻣﻮرد در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول در  18اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻻی اﭘﯿﺪﻣ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮ داده
ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ،آﻣﺎر رﺳﻤ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮف ﯾ روز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎﻫ ۷۴۳ ،ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎر ﮐﻞ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ  ۶۵۶۶ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ ،ﮔﯿﻼن ،اﺻﻔﻬﺎن ،اﻟﺒﺮز و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻮارد آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮیﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ای ﺑﺮای ﻋﺪم
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻗﻄﺮه ﭼﺎﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻮاﯾﺪ‐  19ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﺷﺪ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ
ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺎﺳﺘﺎه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﺮان ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﻮد؛ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺘ از ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺮم
زﯾﺎرﺗ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎوال ﺧﺮاﻓﺎت در اﯾﻦ زﯾﺎرﺗﺎه و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻨﯿﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ ﺑﻪ
ﺷﻞ ﻟﯿﺴﯿﺪن ﺿﺮﯾﺢ آراﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﯾﺐ و ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری درآورد.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯿﻮع و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺟﻨ ﻗﺪرت داﻣﻨﻪی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺎج
روﺣﺎﻧ از ﺗﺮس ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻧﻊ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و رﻫﺒﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻗﻄﻌ

“ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ” ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ و ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ درﺳﺘ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺎ اﭘﯿﺪﻣ در ﻣﯿﺰان ﺟﻬﺎﻧ
اش ،دﻧﯿﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﺟﺎری اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از ﺳﻮﯾ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ
اﻋﻢ از ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰﻫﺎی اﻋﻼم ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﺣﺘ درک ﻣﻨﻄﻖ اراده ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮاﯾﺪ‐ 19درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐـﻪ ﻣـ ﺗـﻮان ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺗﺌـﻮری ﺗـﻮﻃﺌﻪ ﺑـﺮای ﻣﺼـﺮف داﺧﻠـ و ﺧﻠـﻊ ﺳﻼح دوﻟـﺖ رو ﺑـﻪ اﺣﺘﻀـﺎر
روﺣﺎﻧ؛ ﻗﺪرت را از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح ﮐﻮدﺗﺎﯾ ﮐﺮوﻧﺎﯾ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺘ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ و از ﺳﻮی دﯾﺮ آﻧﭽﻪ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻞ وام ﮐﻼن از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻘﻮط ﻧﺎﺷ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ؛ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﻬﺎن
ﺳﺎزی ورﺷﺴﺘ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻣﺎن ﻣﺎﻧﻮر ﻫﺎﯾ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﻮﺿﻮع “ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ” ﻣﺼﺮﻓ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﭘﯿﺪا ﮐﺮد:
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ وﺣﺸﺖ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺳﭙﺎه و

رﻫﺒﺮی آن ﭘﻨﺎه ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﮐﺮوﻧﺎﯾ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮهی ﻣﻮﺟﻪ؛ آرام و ﺑ ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﺳﻮی دوﻟﺘﯿﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد
دوم آﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرزار و ﺟﻨ زرﮔﺮی ﭘﺲ از اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ )ﺑﯿﻮ ﺗﺮورﯾﺴﻢ( اﯾﻦ اﯾﺪه را در ذﻫﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻣﺮﯾﺎ و دﯾﺮان ،ﺑﺎﻧ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﺻﺮار آﻧﺎن در اداﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ در ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ راﺳﺖ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ را از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﺮدارد.
اﯾﻦ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه آﺷﺎر ﺑﺪون ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰِ ﻣﺬاﮐﺮه و در ﻧﻬﺎﯾﺖِ ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻃ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻧﺎﭼﺎری ﻧﺎﺷ از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮاﯾﺪ‐ 19و ﻧﺒﻮد
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪهی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ از ﺳﻮی ﺣﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﻋﻼم ﻧﺎرﺿﺎﯾ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد از دﺳﺘﺎن ﻫﯿﻮﻻی ﺑﯿﻤﺎری
واﮔﯿﺮدار وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﮔﺬر از ﺑﺤﺮان اﯾﻦ
ﺟﻨ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣﺘﻬﻢ ردﯾﻒ اول ﺷﯿﻮع و ﮔﺴﺘﺮش
ﮐﺮوﻧـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ اﺳـﺖ! ﺣﺘـ اﮔـﺮ ﺑﯿـﻮ ﺗﺮورﯾﺴـﻢ ﻣﻨﺸـﺎ ﺷﯿـﻮع ﮐﺮوﻧـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ذره ای از ﻣﺴـﻮوﻟﯿﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺳﺘﻤ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯿﺮود ،ﻧﻤﮐﺎﻫﺪ!

