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 چکيده
 ها مرگ گونه این. مردند می ناشناخته گاه عواملی، و ها بیماری سبب به ها انسان برخی بشر، حیات از ها سال گذشت با

 رغی و ناخواسته فراگیر های مرگ این غالباً. برد می فرو مرگ کام به را ای منطقه یا جمعیت و شد می فراگیر مواردی در

. شد استفاده سوء نظامی و سیاسی های رقابت و ها جنگ در ابزار این از بعد، قرون و ها سال در اما داد؛ می رخ ارادی

 سم با را خود دشمنان مزارع و ها چاه آشوریان که وقتی. است میالد از پیش ششم قرن دربارۀ ها گزارش اولین از یکی

 نامش ما دورۀ در ها بیماری این از استفاده سوء.کردند مسموم بود، شده تولید( چاودار) سیاه گندم روی بر هک ارگوت

 را او تا ودش می منتقل جمعیتی یا فرد به … و باکتری ویروس، جنس از زا بیماری عاملی بیوتروریسم شددر بیوتروریسم

 مواد از استفاده علت. شوند پخش محیط در غذا و آب هوا، راه زا توانند می بیولوژیکی عوامل این. کنند ضعیف یا حذف

 یا اعتس چند است ممکن و بوده مشکل بسیار عوامل گونه این تشخیص که است این تروریستی حمالت در بیولوژیکی

 کنندۀ توصیف روایات.نماید بروز است، شده ایجاد مواد این وسیلة به که بیماری آن آثار تا باشد الزم وقت روز چند

 تصور هک است حالی در این. نیست بیوتروریسم به شباهت بی که دهند می خبر اتفاقاتی از عمومی ابتالئات و مشکالت

مواد بیولوژیک را به سه دستة  .است گذشته وبا و طاعون مانند اپیدمی، و فراگیر های بیماری دورۀ که است این بر عمومی

دستة اول است که می تواند کشنده و فاجعه ساز شوند. این مواد دارای  تنها عمده تقسیم می کنند که در میان آنها،

مردم را تحت تأثیر قرار می  زیادی در انتشار و پخش شدن در محیط می باشند و در نتیجه به سرعت، سالمتی توانایی

ل بین انسان و حیوان کشنده است و جزو بیماری های قابل انتقا دهند؛ به طور مثال عامل بیماری سیاه زخم بسیار

م. منجر به 1979 در سال« اتحاد جماهیر شوروی»اتفاقی در تأسیسات تولید سالح های بیولوژیک در  .محسوب می شود

کیلومتر با محل نشت  1۰۰حیوان انجامید که دورترین آنها  نفر و تعدادی ۶۶آزادسازی باکتری سیاه زخم شد که به مرگ 

 .باکتری فاصله داشت

 .ترور، بیولوژی، کرونا، آمریکا، رسانه :يديلک واژگان

 

بررسی کرونا در فضاي مجازي پيرامون تاثيرات اجتماعی و فرهنگی و سياسی 

  19کووید  ویروس

 

 2، فاطمه سادات واثق*1سيد امير حسين حسينی
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 تعریف کرونا
به معنی تاج یا هاله گرفته شده است . این واژه به مشخصه ظاهری ویریون « corona»از کلمه التین « کرونا ویروس» واژه

 ای از سطح بزرگ و پیاز دار داشتهها )شکل عفونی ویروس (که در زیر میکروسکوپ الکترونی دیده می شود ، اشاره داردکه حاشیه 

                                                                                                                                                                                    (1)نیز می نامند.« ویروس تاج دار »و یادآور تصویری از یک تاج سلطنتی یا تاج خورشیدی است . از این رو کرونا ویروس را 

کرونا ویروس ها خانواده ای از ویروس ها هستند که می توانند طیف وسیعی از بیماری های سرماخوردگی تا نشانگان حاد شدید 

  (2)( ایجاد نمایند.SARSتنفسی )

خانواده بزرگی از ویروس ها و زیر مجموعه ی کرونا ویریده هستند که از  (coronaviruses:کورونا ویروس ها )نام علمی

 ، را شامل می شود .19، کووید ، مرسیدتری همچون سارسی شدویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری ها

این ویروس ها به طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می کند ، با این حال تا کنون هفت کرونا ویروس انسانی 

 (3)ا کرد .در شهر ووهان چین با همه گیری در انسان شیوع پید 2۰19. آخرین نوع آنها ، در دسامبر کشف شده است

افرادی که هم زمان دارای بیماری دیگری باشند و کودکان مبتال به بیماری های قلبی بیشتر در معرض خطر ابتال به کرونا 

ویروس ها  هستند. معموال شدت سرما خوردگی  که کرونا ویروس عامل آن باشد بیشتر است  . کرونا ویروس ها که پس از راینو 

 . ابتال به سرما خوردگی هستند ، بیشتر در زمستان و بهار باعث سرماخوردگی می شوندویروس ها بزرگترین عامل 

، چرا که برهخالف راینو ویروس ها به سختی در تشخیص اینکه علت بیماری کرونا ویروس باشد یا خیر کمی مشکل است

 .  آزمایشگاه رشد و نمو می کنند

؛ هسته ی این ویروس ها را مواد ژنتیکی و الیه بیرونی آن تاج های ستساختار این ویروس ها از دو الیه تشکیل شده ا

 پروتئینی تشکیل داده اند .

 

 تاریخچه کرونا
 (1)ادامه داشت .  198۰کشف شدند و مطالعه بر روی آن ها به طور مداوم تا اواسطه دهه  19۶5کرونا ویروس ها در سال 

بیماری شدید و کشنده تنفسی ناشی از کوروناویروسی جدید در کشور چین شناخته شد میالدی  2۰۰2در ماه نوامبر سال 

نفر در اثر نشانگان حاد تنفسی از آن فوت شدند و این سندرم کشنده تنفسی را          744نفر بیمار و  8۰98و در طی یک سال 

(SARS: Server Acute Respiratory  Syndorme.نامیدند ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1)wikipedia.org نام شناسی ،کرونا ویروس ، 

 1392،  2۰12-ی واگیردار( ،کورونا ویروس جدید، مرکز مدیریت بیماریهامعاونت بهداشتوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) (2)

 (3)wikipedia.org  کرونا ویروس، 
(1) wikipedia.org کرونا ویروس، 
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میالدی گزارش از موارد آلودگی انسانی این ویروس توسط سازمان بهداشت جهانی گزارش نشده است  2۰۰3 بعد از ماه ژوئن

. 

میالدی، یک بیمار اهل قطر درچار بیماری شدید  تنفسی شد  بررسی های میکروبشناسی  نشان داد  2۰12در ماه نوامبر 

 (نامیده شد.                                           SARS-likevirus« ) شبه سارس  »که عامل بیماری ویروس جدیدی است از خانواده ی  کورنا ویروس

مردی با ملیت امارات  2۰13، عالئم بیماری خود را نشان داد و در سال  2۰12اولین بیمار )اهل اردن ( در اوایل آوریل سال  

در شهر ووهان چین با همه گیری در  2۰19آنها ،در دسامبر آخرین نوع  (2)به این بیماری دچار شد .  2۰13مارس 8بود که در 

 (3)انسان شیوع پیدا کرد .

 انواع  کرونا :
 

عالئم ویروس کرونا در ریه ، معموال در سرماخوردگی های معمول و نوعی سرماخوردگی ترشح آور به نام بنمونیا ظاهر می 

ه است در این دسته چهار کرونا ویروس کشف شده است،که این چهار شود که معموال در بیشتر افراد با سرماخوردگی مالیمی همرا

نوع کرونا ویروس، به صورت مرتب در جمعیت انسانی ایجاد بیماری می کنند و باعث عفونت سیستم تنفسی در کودکان وبزرگساالن 

 . 19نند سارس،مرس و کووید می شوند.اما انواع دیگر از این ویروس ها هستند که با عالئمی شدید تر همراه می شوند ؛ ما

 عالئم کرونا : 

کرونا با عالئمی شبیه سرماخوردگی مانند آبریزش بینی ، سرفه ، عطسه ، لرزش دستان ، گلودرد ، معموال سردر و تب باعث 

 ایجاد عفونت و مشکالت خفیف تا متوسط در دستگاه تنفسی فوقانی می شود . 

ی که دارای سیستم ایمنی ضعیفی هستند بیشتر در معرض ابتال به این ویروس سال و بطور کل کسان ۶۰افراد مسن باالی 

 قرار میگیرند . وزارت بهداشت جهانی انتقال ویروس کرونا را از انسان به انسان تایید کرده است .

ذاهای د یا سایر غویروس کرونا می تواند از طریق دست دادن با افراد مبتال به این ویروس مواد غذایی خیابانی مانند فست فو

دیگر منتقل شود .بیماران مبتال به این ویروس تا یک هفته سرفه های خفیف و تنگی نفس را تجربه می کنند و سپس با عالئم 

 (4)بدتری رو به رو می شوند .

 (: 19کرونا ی جدید )کووید 

این نوع کرونا ویروس  2۰19سال  و« بیماری » ، « ویروس»، « کرونا »( که اشاره دارد به به COVID -19) 19کووید 

 2قبل از این همه گیری در انسان دیده نشده بود ، برآورده های نخستین نشان می دهد که درصد مرگ و میر این ویروس  بین 

، یکی از شهر « ووهان » در  2۰19این نوع  کرونا برای نخستین بار  در اواخر دسامبر سال  (1)درصد مبتال شدگان است . 3تا 

ای بزرگ چین به وجود آمده و با سرعت زیادی در حال شیوع است . مسافران یا ساکنان کشور چین باعث انتقال این ویروس به ه

اولین (2)افراد می شوند و در همین آغاز شروع تعداد زیادی به علت مبتال شدن به این بیماری جان خود را از دست داده اند . 

ر بازار خوراک دریایی کار می کردند یا در انجا حضور داشتند ؛ ولی با توجه به گسترش بیماری مبتالیان این بیماری در ووهان د

                                             (3)در افرادی که با حیوانات در تماس نبودند سازمان  بهداشت جهانی انتقال انسان به را نیز مد نظر قرار داده است . 

 سوئیس در خبری نشست یک در( اسفند 21) 2۰2۰مارس  11 چهارشنبه روز جهانی، بهداشت سازمان دبیرکل ادهانوم، تدروس

 اکیدت ادامه در حال این با ادهانوم آقای.است یافته تغییر «گیرهمه» وضعیت به اکنون جهان در کرونا ویروس شیوع که کرد اعالم

 این برای کارشناسان که خطری میزان در تغییر معنای به 19-کووید بیماری توصیف در «گیرهمه» کلمه از استفاده که کرد

 رگیرد را جهان کشور ده و یکصد از بیش اکنون که کرونا، بیماری شیوع گستردگی میزان اما. نیست کنند، می برآورد ویروس

                                                           
 1392 ، 2012-بر گرفته از:وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) معاونت بهداشت ، مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار( ،کورونا ویروس جدید (2) 

 (3)wikipedia.org کرونا ویروس،  
(4)  www.yjc.ir ، : 11/11/1398، 7228448عالئم ابتال به ویروس کرونا چیست ؟ ، کدخبر 

(4) 
 (1)wikipedia.org  کرونا ویروس ، کرونای جدید، 

 1392،  2012-های واگیردار( ،کورونا ویروس جدیدوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) معاونت بهداشت ، مرکز مدیریت بیماریبر گرفته از:(2) 

 (3)wikipedia.org کرونا ویروس ، کرونای جدید، 
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 یا گیر همه آید؟واژه می کجا از و معناست چه به واژه این که آورد پیش ها ذهن در را سوال این است ممکن است، کرده خودش

 جهانی، بهداشت سازمان اجرایی رئیس رایان، مایکل .آید می «همگان» معنی به( Pandemos) پاندموس یونانی واژه از پاندمیک

 هانج جمعیت کل باشیم داشته اعتقاد که شود می استفاده وقتی پاندموس مفهوم: »است گفته واژه این از استفاده علت مورد در

 در گیری همه تعریف.«شد خواهند دچار بیماری این به بالقوه طور به آنان از بخشی و دارند قرار عفونت یک معرض در االاحتم

 زا زیادی بخش خاص طوری به و شود می ظاهر گسترده جغرافیایی منطقه یک در که بیماری یک از است عبارت نیز نامه لغت

 رد که شود می اطالق وضعیتی به و است شیوع از فراتر مراتب به گیری همه اقعو در.دهد می قرار تاثیر تحت را حاضر جمعیت

 یدگو می ادهانوم آقای.است کرده سرایت نیز دیگر هایبخش به و نیست زمین کره از خاصی نواحی به محدود دیگر بیماری آن

 فادهاست جا به اگر که است ایکلمه این»: کرد استفاده انگاری سهل و گیری سبک با را آن بتوان که نیست ایواژه گیری همه

 سبب یجهنت در و شده مغلوبه جنگ که آورد پدید را تسلیم از حاکی غلط تصور این یا شود، باعث را موردبی ترسی تواند می نشود

 نفر هزار 125 حدود کنون تا یافت گسترش چین از بار نخستین برای که کرونا ویروس.«شود بیشتر غیرضروری مرگ و رنج ایجاد

 (4).است گرفته را تن 45۰۰ دستکم جان و است کرده مبتال جهان در را

 

 

 در ایران:19کووید 

بهمن اولین موارد از کرونای جدید در شهر قم از طریق روابط عمومی وزارت بهداشت گزارش شد.رییس مرکز 3۰در تاریخ 

زمایش اولیه دو مورد از موارد مشکوک را از نظر ابتال به کرونا اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرد که نتایج آ

ویروس مثبت گزارش شده است .بیمارستان کامکار قم نیز به عنوان محل قرنطینه و مراجعه ی بیماران و موارد مشکوک به کرونا 

اهد گسترش بیماریهای تنفسی مشخص شد.در همین روز ، رییس دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد : که در چهار روز گذشته ش

در قم بودیم و طی این مدت دو نفر در یکی از بیمارستانهای قم بر اثر بیماری تنفسی فوت کردند که امروز تست اولیه این دو فرد 

 به نفر هم درحال حاضر به دلیل ابتال ۶بهمن ادعا کرد که 3۰در مورد بیمار ی کرونا مثبت اعالم شد، به نقل از منابع آگاه در 

اسفند  با اعالم رسمی فوت شدن  2ویروس کرونا بستری هستند که خانواده و نزدیکان این افراد در قرنطینه به سر ماع ای برند.در 

 نفر ایران پس از چین بیشترین تلفات ناشی از کرونا ویرو س را داشته است . 4

ویت ، افغانستان ، عراق عمان ، پاکستان ، گرجستان ، چین،  کشور : کانادا ، لبنان ، امارا ت ، بحرین ، ک 1۶اسفند  9تا روز 

استونی، نیوزلند ، بالروس ، برتانیا و آذربایجان اعالم کردند که افرادی مبتال به کرونا ویروس را شناسایی کردند که از مبدا ایران 

 آمدند .

 (1)رگانی بود که سفرهایی به چین داشته است.اسفند ، وزیر بهداشت اعالم کرد که یکی از فوتی ها در قم باز 4در تاریخ 

 

 کرونا و ترور بيولوژیک :
 

فیلمی چند دقیقه ای منتشر شد که در آن برخی از سلبریتی های ایرانی و  برخی افراد مشهور مردم را به  1393سال 

 فرستادن و  پست کردن بزاق دهان خود برای بانک جهانی ژنتیک در فرانسه دعوت می کنند .

در حالی است که به گفته ی کارشناسان ، این موضوع در واقع یک ترفند برای به دست آوردن انواع ژنوم انسانی کشورهای  این

 مختلف از جمله ایران است که با توجه به خطر بیوتروریسم می تواند در آینده علیه امنیت کشورها مورد استفاده قرار گیرد .

ولوژی ایران هشدار داد : تبلیغ برای ارسال نمونه های ژنوم انسانی از طریق خون یا رییس انجمن بیوتکن1393در همان سال 

بزاق دهان به خارج از کشور که به تازگی از طرف برخی شبکه های ماهواره ای ضد انقالب و اینترنتی آغاز شده ، بسیار نگران 

                                                           
 (4)farsi.euronews.com www. 11/3/2020،،شیوع ویروس کرونا)بیماری همه گیر ( به چه معناست؟ 

(5) 

 (1)wikipedia.org کرونا ویروس ، کرونای جدید، 
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                                                                                                        (2)کننده است و باید با آگاه سازی مردم از این روند جلوگیری کرد .

این کار از نظر کشور ما و کشور های دیگر قانونی نیست و حتما باید از طریق بانک های زیستی باشد که این بانک ها اجازه      می 

ه ای گرفتند و یا برای چه تحقیقاتی و بدست کدوم محقق یا مرکزی خواهد رفت .         گیرند و دقیق مشخص می کنند چه نمون

بانک برای  نمونه  13۰عدد از انها در انگلیس و در آمریکا  2۶بانک زیستی فقط برای نمونه ها ی انسانی هست و که  81در اروپا 

 (3)ید توانسته است از یکی از این بانک ها نمونه گرفته باشد .های انسانی است .در حالیکه هیچ محقق ایرانی وجود ندارد که بگو

                                                           
 (2)www.irna.ir29/10/1393یوتکنولوژی در مورد خروج هدفمند ژنوم انسانی به خارج از کشور ، انجمن ب ، هشدار 

(3)www.masaf.ir  ، :گفتگو ی باشگاه خبرنگاران جوان با دکتر فاضلی : رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برگرفته از 

(6) 
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ذخایر زیستی و ژنتیکی یعنی تمام چرخه ی حیات . بدون آنها امنیت سالمت و امنیت غذایی بطور کامل به خطر خواهد 

ه جود دارد که با دسترسی بافتاد . کشورما در مقایسه با دیگر کشور ها تنوع زیستی باالیی دارد .در کشور ما نژادهای مختلفی و

این نژاد ها و ژنتیک ها و مقایسه آنها با دیگر نژاد ها تفاوت آنها آشکار خواهد شد،و توسط آن می توان هر کاری انجام داد که  این 

گر قرار ا نژاد به آن حساس شود و یا بالعکس .انتشار این فیلم به بهانه کمک به بیماران سرطانی بی توجه به این مسئله بوده که

باشد  تحقیقاتی روی بیمار انجام شود باید نمونه از خون ، بزاق ، بافت و یا خود بیمار سرطانی گرفته شود .باید این سوال پرسیده 

 شود که با این روش چه چیزی از  جمعیت نرمال می خواهند ؟

اده اند ،.یعنی آمریکا و صهیونیست دکترین دفاع ملی و سیاست خارجی این مسائل را به کاهش رشد جمعیت جهان ربط د

می خواهند تعداد جمعیت خودشان باالتر باشد منتهی انجام این امر  برای انها سخت است لذا به کاهش جمعیت های ما  توسط 

أمریکا  CDCمی اورند . عالوه برآنکه آنها معتقدند دو سوم جمعیت جهان اضافی است و باید کم بشود . برهمین مبنا مرکز 

ن خاص اثر می گذارد ، و چون میخواستند بیماریهایی درست کنند که مختص به ژن ژماری تولید می کنند  که  برروی یک بی

ایرانی باشد توسط این فیلم از ایرانیان خواستند تا بزاق دهان خود را توسط گوش پاک کن به مرکزی به عنوان مبارزه با سرطان 

فقط برای شناسایی بانک ژنتیکی مردم ایران بوده است و ابعاد امنیتی در پساپرده ی این طرح در فرانسه بفرستند ، در حالیکه این 

است تا در آینده بیماریها ی خاصی برای ایران ساخته شود و همچنین نباید فراموش کرد که فرانسه کشوری است که بیماری ایدز 

 را عامدانه وارد ایران کرد .

ار به اسم نفلونزا و ... که وجود داشت سرگرمی بود تا ذهن مردم جهان را آماده کنند و برای در واقع این یماریها ی واگیر د

  (1)بیماری که روی آن نقشه چیده بودند و سخت تر از تمام این بیماری هاست .

  بروس وبا شیوع کرونا ویروس این سومین باری است که سارس در دنیا ظاهر می شود . باتوجه به ساختار عجیب کرونا و

درصد بیان شده در مقایسه با  میزان  3الی  2شنیده ها از میزان مرگ آوری این ویروس که ادعا شده کمتر از آنفوالنزاست و حدود 

درگذشتگان ناشی از این  بیماری در کشور ما مقدار ی عجیب است . باتوجه به باال بودن  قربانیان این بیماری در ایتالیا که کشوری 

 ست و آنالیز ژنتیک انها می توان دلیل را شباهت زیاد ژن مردم ایتالیا با ژن مردم ایران دانست . اروپایی ا

در واقع ما داریم از ویروسی صحبت می کنیم که که به عنوان  سالح های نژادی  ، یالح های بیولوژیکی که می تواند روی 

از لحاظ بیولوژی مولکولی چیز عجیبی نیست . اکنون رسپتوری  یک نژاد خاص مرگ آوری اش بیشتر از نژاد های دیگر باشد این

که کورونا ویروس به آن می چسبد در بدن شناسایی شده است حال سوال این است که آیا این ویروس دستکار ی شده است ؟ 

تر پیدمی بیشآیا ژنوم این ویروس  طوری ساخته شده است که به رسپتور های یک ژنتیک خاص بیشتر می چسبد و در انجا ا

 (2)شایع می شود ؟ 
 

اسفند( احتمال می رفت که این بیماری یک ترور بیولوژیکی است . اما با دستور مؤکد مقام معظم  22شاید چند روز پیش)

رهبری و قرمانده کل قوا به رییس ستاد کل نیروهای مسلح  جهت تشکیل قرار گاه بهداشتی و درمانی برای سازماندهی خدمات 

برای پیشگیری از شیوع بیشتر  این بیماری خاطر «قرارگاه بهداشتی و درمانی » در زمینه مقابله با کرونا در قالب یکبه مردم 

بودن  این رویداد را مطرح کرده می تواند جنبه ی « حمله ی بیولوژیکی » نشان کردند : این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال 

این احتمال تقریبا از بین رفته و به یقین  (1)ته باشد و به اقتدار و توان ملی ایران بیافزاید .رزمایش دفاع بیولوژیک را نیز داش

 پیوسته است .

که  (2)و یا حتی قبل از آن می توان به  می توان به ادعا های مقامات رزیم صهیونیستی از جمله )) اورلی لوی ابکاسیس ((

است . واین بیماری منتقل شده از حیوان به انسان نیست بلکه این ویروس « ولوژیک ترور بی» گفته بود : ویروس کرونا یک جریان 

                                                           
 (1)www.masaf.ir  :ا دکتر فاضلی : رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفتگو ی باشگاه خبرنگاران جوان ب، برگرفته از 

 20/12/1398برنامه عصر ، شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ، گفتگوی نادر طالب زاده با دکترعلی کرمی استاد دانشگاه علوم پزشکی ، (2) 

(7) 
(1) www.khamenei.ir،23/12/1398 

 و گزینه وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی عضو کنست رژیم صهیونیستی (2) 
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تی مقام پیشین اطالعاتی رژیم صهیوینس« دنی شوهام » یک سالح بیولوژیکی است که در آزمایشگاه ساخته شده است  .و همچنین 

 (3). نیز کرونا را طراحی شده در ازمایشگاه ها و انتشار آن را عمدی دانسته بود

در کنوانسیون خلع سالح بیولوژیک بیان  شده است که تحقیق و توسعه و تولید سالح های بیولوژیک ممنوع است . این 

کشور از جمله جمهوری اسالمی ایران  روی آن کار مردند و آن را توسعه دادند . این پروتکل 9۰سال  1۰همان پروتکلی است که 

امات اجرایی انجام دهند که برای سالح های بیولوژیک در دنیا ، اما در هنگام تثبیت این پروتکل این بود که این کشورها بتوانند اقد

، آمریکا در لحظه اخر آن را به شکست کامل کشاند .و اکنون چیزی به نام پروتکل الحاقی  به کنوانسیون 2۰۰1در ژنو در سال 

ته ای بازرس ها بتوانند آزمایشگاه های آمریکا را بررسی کنند خلع سالح بیولوژیکی نداریم تا مثل کنوانسیون سالح های هس

 (4)کشور آن را پذیرفته اند و حال آمریکا کشور مارا متهم به ساخت سالح های کشتار جمعی می کند . 19۰درحالیکه 

 5)(جدیدا آمریکا پکن را به شیوع این ویروس  متهم کرده است .  19و در این ماجرا ی اخیر ویروس کووید 

آمریکایی  2پزشک ایرانی به همراه   3( که  iranian Genome projectدر دانشگاه استنفورد پروژه ای اجرا شد به نام ) 

) توسط فیلم  دالری که از یک بنیاد بهایی هدیه گرفته بودند ژنوم های ایرانی هارا بطور کامل در اختیار گرفته است 2۰۰۰که با 

ه .با این وجود ، یک دانشمند ایرانی به نام علی کرمی ب ای ارسال بزاق دهان مردم به بانک ژنتیک (تبلیغاتی توسط یلبریتی ها بر

رهبر این پروژه ایمیل می زند  که برای کمک به ملتم این       را در اختیار من قرار دهید و پاسخ این مجموعه این بود که باید با 

سال هنوز این دیتا را به ما ندادند .  5ه ی این دانشمند تا به حال بعد از بخش حقوقیمان هماهنگ کنیم در حالیکه طبق گفت

ژنوم ما در دست آمریکایی ها و صهیونیستی ها  25۰۰۰اکنون ژنوم ما بدست آمریکاییها و صهیونیستی هاست . در اختیار داشتن 

دارو بسازند و ویروس های اختصاصی با رسپتور  یه این معناست که تمام پروتوئین های ما در دست آنهاست و با اینها می توانند

های خاص بسازند .زمایشگاه های پیشرفته ی آمریکا بخصوص ارتش آمریکا اجازه ورود خبرنگار ها را نمی دهند وکنوانسیون نمی 

 (6)تواند برود بازرسی کند در حالیکه ایرانی ها هرسال باید گزارش و فرمی را تحویل دهند.

                                                           
(3) www.tasnimnews.com  ، 1398/ 21/12، کرونا یک سالح بیولوژیکی است  

 20/12/1398برنامه عصر ، شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ، گفتگوی نادر طالب زاده با دکترعلی کرمی استاد دانشگاه علوم پزشکی ، (4) 

 (5)www.farsnews.ir،22/12/1398  

 20/12/1398برنامه عصر ، شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ، گفتگوی نادر طالب زاده با دکترعلی کرمی استاد دانشگاه علوم پزشکی ، برگرفته از  (6)

(8) 
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روز است  کشور ما دچار این بیماری شده است و به قرنطینه خانگی رو آورده ایم واز طرفی  2۰ه قریب به با توجه به اینک

چون  این ویروس ساختار عجیبی دارد و با مرس و سارس تفاوت دارد . با مطالعه بر برخی بیمار ها برخی ها تا لحظه اخر هیچ 

ر سی تی اسکن  می بینم اما آزمایشگاه به من جواب منفی می دهد. انهایی عالئمی ندارند و پزشک می گوید من عالئم کرونا را د

 که در رژیم صهیونیستی کار میکنند و عوامل بیو تروریستی می سازند که فقط یک نژاد ، فلسطینی ها را بطور خاص الوده کنند .

در خانواده ای شخصی کرونا می این درحالیت که رسپتور های یک فرد در بعضی عرصه های مختلف متفاوت است پس چرا 

گیرد اما کسانی دیگر نمیگیرند این یکی از نشانه هایی است بر صدق این مطلب که می توان رسپتور هایی طراحی کرد که ویروس 

  (1)فقط به آن می چشبد و همچنین اینکه ژنوم ما در اختیار و عراق است. 

 شد : 19چرا چين منشاء شيوع کووید 

 

یزی شده از سوی ایاالت متحده امریکا علیه چین به منظور ایجاد وقفه در روند رو به شده اقتصادی این  کشور روند برنامه ر

است .تمام آنچه درباره ی منشاء این بیماری گفته می شود بیشتر به گمانه زنی شبیه است هیچ یافته ی علمی درباره ی منشاء 

ین ویروس به ساختگی بودن آن بازمی گردد حال باید به این پرسش پاسخ داد که کرونا وجود ندارد و اصلی ترین فرض درباره ی ا

چرا آمریکا به ساخت و توزیع این ویروس کرده است پاسخ به این خیلی سخت نیست چرا که حداقل در سه ماهه گذشته آمریکا 

برد امریکا برای مهار چین بود این و چین غیر از جنگ نظامی هرشکل جنگ را تجربه کرده اند  .جنگ تجاری هم بعد دیگر ن

برساند در هم تنیدگی اقتصاد چین  % ۶/۶بود به حدود  %1۰دهه  3سیاست تا حدی توانست رشد اقتصادی چین را که نزدیک به 

با اقتصاد جهانی ضرباتی هم به اقتصاد جهان وارد کرد و ترامپ در نهایت با چین به  یک آتش بس کوتاه مدت تجاری دست پیدا 

کرد اما بنظر می رسد در همان زمانی که ترامپ مشغول امضای ی این توافق بود در آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا در منطقه 

محققان آمریکا در حال ساخت ویروسی خطرناک برای هدف قرار دادن اقتصاد چین بودند . این مسئله زمانی ابعاد جدی تری 

شورای اسالمی در امور بین الملل جنگ بیولوژیک کاخ سفید را علیه چین و روسیه را بخود گرفت که دستیار ویژه رییس مجلس 

توسط  ویروس کرونا را محتمل دانست . دکتر حسین امیر عبداللهیان چند هفته ی پیش در در صفحه شخص خود در صفحه 

رگ ولوژیک کاخ سفید علیه رقبای بزشخصی خود در توییتر نوشت: شاید سالها بعد روشن و افشا شود که کرونا ویروس جنگ بی

 (2)جهانی آمریکا یعنی چین و روسیه بوده است .

پس  باید توجه به اینکه اولین با ر کرونا در چین کشف شده دلیل بر این نمی شود که محل انتشار هم چین باشد ،چینی ها 

ثبت و ضبط شود  تعداد زیادی از مردم امریکا به دالیل هم دارند که محل انتشار این ویروس آمریکاست و قبل از اینکه کورونا 

علت همین بیماری درگذشتند ولی آنها را قربانیان آنفوالنزا عنوان دادند .و اکنون هم اوضاع آمریکا وخیم است اما بیان نمی کنند 

مثل منافقین و مجاهدین خلق ، این . اما اگر طبق تحقیقات اخیر آمریکا را کانون انتشار بدانیم آیا از انها  باوجود پیاده نظامانی 

 (3)اعمال بعید است ؟

اکنون کاالی چینی معادل کاالیی عفونی و ویروسی در ذهن هاست  و سالها طول می کشد تا این ذهنیت پاک شود .                    

 و در اینصورت همانگونه بقول بحث های رسانه ای ایجاد ادراکی بودن صورت می گیرد .

 فردی از بین کاالهای تولید شده در کشورهای مختلف از جمله چین انتخاباش جنس چینی تخواهد بود . اکنون هر

سال پیش هم در دانشگاه عالمه در  1۰دکتر علی اکبر رائفی پور در یکی از سخنرانی اخیر خود بیان می کند : که بنده 

وی ویروس هایی برای آمریکا چین ،  چرا که  آنها قدرت آمریکا در حال کار کردن بررCDCسخنرانی ام گفتم ّکه در موسسه 

ساخته شده است می بینیم که اشاره به ژاپن  1991اقتصادی بر تر شده اند .همچنان که در انیمیشن سیمپسون ها که در سال 

گذار هم بوده . پس این دارد که محصوالتی عفونی  و ویروسی دارند و گقته شده که در میزان خرید کاالهای ژاپنی در آن زمان اثر

 (1)عمل بعید نیست.

                                                           
 20/12/1398زاده با دکترعلی کرمی استاد دانشگاه علوم پزشکی ،  برگرفته از برنامه عصر ، شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ، گفتگوی نادر طالب(1) 

 برنامه عصر ، شبکه افق صدا وسیما ی جمهوری اسالمی ایران(2) 

 (3) www.masaf.ir  
(9) 

(1)www.masaf.ir 
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 قم هراسی :

قم کانون پخش کرونا در کشور بوده تا به امروز،  از دو روز مانده به انتخابات مجلس که از نگاه بسیاری از مسئوالن و مردم،

بار این است که  و تاسف مورد کم سابقه ترین هجمه ها و هتاکی ها در فضای مجازی قرار گرفته این شهر و حوزه و روحانیت آن

 نمایندگان مجلس و مسئوالن وزارت بهداشت، برخی از اساتید ظاهرالصالح گذشته از برخی به ظاهر هنرمندان و طنزنویسان و ایضاً

عجیبی به مردم و شهر قم نموده و گویا این روند  دانشگاهی نیز دست به قلم شده و به نگارش ابیاتی به ظاهر طنز، توهین های

شدن وجود این ویروس منحوس، نام قم بیش از پیش بر سر زبان ها افتاده  واقعیت آن است که از ابتدای علنی.نان ادامه داردهمچ

کرونا اعالم کردند و در این بین، گمانه زنی های  ای که رسانه های نوین را نیز در اختیار داشته اند بدون درنگ، قم را کانون و عده

بوده اند را  طالب چینی جامعه المصطفی العالمیه، عامل انتشار این ویروس در قم و سپس کشور ن کهمضحکانه ای مبنی بر ای

زمانی، دبیر ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه در  مطرح نموده اند و حال آن که حجت االسالم و المسلمین محمد حسن

هیچ طلبه چینی در طول ماه های  انجام دادیم، معلوم شد که اوالً  با بررسی هایی که"صراحت بیان داشته است:  گفتگویی اخیراً به

اند  است و ثانیًا هم این که طالب چینی هیچ کدام تاکنون مبتال به این ویروس نشده اخیر اساساً وارد ایران و به تبع آن قم نشده

متاسفانه برخی  رت دشمنان نظام و انقالب وبه هر صو" .و این مساله نشان می دهد که این دروغ ها با چه اهدافی منتشر می شود

می خواهند که چهره قم را در نزد ایرانیان نامناسب  -ندانم کاری یا از سر غرض ورزی و یا از روی جهالت و –از عناصر داخلی 

جزو پیش  زلزله و دیگر مشکالت، حال آن که قم و ساکنان این دیار مقدس در همه بالیای طبیعی اعم از سیل و جلوه دهند و

نمی  هموطنان بوده و هیچ گاه خود را تافته ای جدا بافته از ایران عزیز ندانسته و قراوالن سردادن ندای همدلی و کمک رسانی به

به بهانه شیوع ویروس کرونا در حالی است که قم نخستین جایی بوده که کرونا  شدت هجمه ها در فضای مجازی علیه قم.دانند

دارای فرودگاهی نیست که فی المثل بگوییم یک  ه نه این که عامل انتشار کرونا باشد، چرا که قم اصالً آن تشخیص داده شد در

از سوی دیگر، کسانی که .کشورها وارد آن شده و به این وسیله ناقل این ویروس بوده است تبعه چینی یا یک مسافر از دیگر

قمی ها هستند خوب است به این حدیث  شایعات و مطالب دروغ علیه قم وو غیرمنصفانه تنها به دنبال تولید و پخش  ناجوانمردانه

بال از قم دور  ها در همه جا فراگیر شد، به قم وحوالی آن بروید زیرازمانی که فتنه"فرمود:  از امام صادق)ع( توجه کنند که حضرت

 (2)."  است

که بر اساس کالم گهربار حضرات معصومین)س(  است که آیا سزاوار است شهری از این منظر جای طرح این سوال مطرح 

برخی گمانه زنی های کودکانه و اخبار نادرست،  مومنین و مؤمنات در دوران پرفتنه آخرالزمان توصیف شده، این چنین برپایه ملجأ

آتش بیار این  ستهمیان برخی اساتید دانشگاهی و حتی مسئوالن وزارت بهداشت، خواسته یا ناخوا مورد هجمه قرار گیرد و در این

ی ب                                                                                                                                                                               (1).معرکه شوند

را اولین شهر در ایران دانست که وجود کرونا در ان تایید شده و بیان کرد فوریه  صفحه اینستاگرام خود قم  22بی سی فارسی در

 امروزه                                                                                                                       ،ولی ورود آن را نامشخص اعالم کرده است.

عزیزمان را ناراحت و رنجور کرده است و این امر  ری رخدادها و رویدادهای تلخی است که مردمانجامعه ایران شاهد شکل گی

احاد مردم بدور باشند،اما متاسفانه  هرگونه نگاه سیاسی در خدمت به نسبت به این حوادث می طلبد و از مسئولین را اهتمام ویژه 

یا  ایرانی هستیم و با انعکاس اخبار هدفمند توسط بعضی از افرادستیزی در جامعه  شاهد شکل گیری فرایند قم هراسی و دین

و در نگاه اول ابتدا تمامی اجتماعات دینی مورد توجه  قم نموده اند  دوستان در انتشار بیماری کرونا تمامی نگاه ها را منعطف به

روند در ادارات ، بازارها و  نظرباشد باید ایناز این که اگر مالک سرایت ویروس درمساجد و اماکن مذهبی مد  قرار گرفته اما دریغ

از تعطیلی مناسبات مذهبی اعم از نمازهای جمعه و جماعات چه سودی می  انظار عمومی هم رخ خواهد داد، بماند که عده ای

انتشار ویروس کرونا  های قم و گیالن در فرایند ادامه الزم میدانم توجه داشته باشیم بر این که چرا با توجه به اعالم نقشه برند در

دانند، و در این  استان تهران منتشر نمی شود و همه عوامل انتشار ویروس را منعطف به قم می نقشه انتشار ویروس کرونا توسط

مشاغل و رکود اقتصادی شدید و مبنی بر هرگونه تجمع همچنان  متاسفانه علیرغم تعطیلی بعضی از.زمینه پنهان کاری می شود

                                                           
 (2)www.hawzahnews.com  : 889469،15/12/1398،قم هراسی ؛آبی که به آسیاب دشمن ریخته می شود،کدخبر 

(10) 
 (1)www.hawzahnews.com : 889469،15/12/1398،قم هراسی ؛آبی که به آسیاب دشمن ریخته می شود،کدخبر 
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چین احتمال آلوده بودن به ویروس  چین دایر بوده ولو به گفته مسئولین این پروازها باری باشد آیا کارگران صنعت انپروازهای ایر

میر پایگاه اطالعات جمعیت  های مرگ ویک نکته، بر پایه داده.درگیر خود کرده است کرونا را ندارند؟؟؟ سوالی که ذهن مردم را

 ها وروند.رتبه بعدی به سرطانهای قلبی و عروقی از دنیا میبه دلیل بیماری هر چیز دیگر ، ایرانیان بیش از139۶کشور در سال 

کشندگی اختصاص دارد به حوادث غیرعمدی  های بعدیهای دستگاه تنفسی اختصاص دارد. رتبهتومورها و پس از آن بیماری

ویروس کرونا سواالت ...ضاوت این بند را به مخاطب بسپارمعفونی و انگلی لذا الزم میدانم ق های)نظیر سوانح رانندگی( و بیماری

خارجی و داخلی همسو با انان شدت  ادمی متبادر می کند اعم از این که چرا قم هراسی در سر تیتر رسانه های متعددی به ذهن

 ز مسموم سازی فضایطلبه چینی در خبرگزاری های مغرض کار شد و بعد ا 7۰۰ گرفته ؟ همانطور که مصاحبه ای مبنی بر ورود

پزشکی مشهد کار شد و همچنین افرادی که به  رسانه و ملتهب کردن جو جامعه تکذیبه آن بعد از گذشت یک روز از طرف علوم

می کنند بقولی نوش  تکذیبیه آن را کار  در ادامه  را به عنوان مبتال به ویروس کرونا می نامند و علت های متعدد از دنیا رفته اند

گیرد که در بعضی از نقاط کشور اتوبوس های مبدا قم را تعلیق  د از مرگ سهراب، قم هراسی طوری در جامعه سرعت میدارو بع

هیچ عکس العملی نشان داده نمی  مبتال به کرونا در تهران نسبت به تردد اتوبوس های تهران  وجود آمارافزایشی ولی با توجه به

خود را  ه علوم پزشکی گیالن خود را کانون کرونا معرفی میکند بازهم رسانه ها توجهک در فضای مجازی خبری مبنی بر این.شود

صداقت رفتاری اولین تشخیص کرونا را مطرح کردن و این در  مسئولین پزشکی قم بخاطر  به قم دارند؟ آیا به غیر از این است که

خواهان هجمه ی رسانه ها  بودند ولی هیچ یک از آنهادر گیر   استان های کشور و پایتخت با این بیماری حالی است که بیشتر

  (2).نشدند

  

                                                           
 (2)www.hawzahnews.com،17/12/1398، 889550، قم هراسی سر تیتر رسانه ها 

(11) 
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 کرونا و شبهات دینی :
 

 در ماجرای  شیوع ویروس کرونا یک سری شبهات هم در بین مردم منتشر شد که برخی از آنها را مطرح میکنیم . 

ه های رسانه ای آنها در داخل هجمه های با شیوع ویروس کرونا در ایران اینبار رسانه های  خارجی فارسی زبان و برخی حنر

سازمان یافته ای علیه اماکن مذهبی به راه انداختند تا ازاین رهگذر طعنه ای بر باورهای مذهبی مردم ایران بزنند .  هجمه هایی 

بهه ر خالف مطالب و شکه نه تنها مبنا و اصو ل درستی نداشته بلکه با باورهای مردم ایران مطابقت ندارد ، زبرا اصول باور شیعه ب

                                                                                                                                                (1)هایی است که در این چند روز بیان شد.

 ،کنندمی نرم پنجه و دست کرونا ویروس بیماری با ایران اسالمی میهن هایشهر سایر و قم متدین و شریف مردم که هاروز این

 حدیثی روایات، آن از یکی.پردازندمی مومن مردم اذهان در شبهه ایجاد به احادیث به استناد با گاهی و ناخواسته یا خواسته ایعده

 دْفُوع  مَ الْبَلَاءَ فَإِنَّ نَوَاحِیهَا وَ حَوَالَیْهَا وَ  بِقُمَّ  فَعَلَیْکُمْ لْفِتَنُا الْبُلْدَانَ عَمَّتِ إِذا: »فرمودند که است شده نقل( ع) صادق ازامام که است

( ع) صادق امام که روایت این یا و«.است دور قم از بال زیرا بروید، آن حوالی و قم به شد، فراگیر جا همه در هافتنه که زمانی عَنْهَا؛

 شما بر د،رس شما به رنجی و بال چون الْمُؤْمِنِینَ؛ مُسْتَرَاحُ وَ  الْفَاطِمِیِّینَ  َمأْوَی فَِإنَّهُ بِقُمَّ  فََعلَیْکُمْ  عَنَاء   وَ  بَلِیَّة  أَصَابَتْکُمْ  إذَا: »فرمودند

 امن محل و پناهگاه عنوان به قم اگر که است این سوال«...است مؤمنان آسایشگاه و فاطمهبنی جایگاه که روید قم به که است

 کنیم،می نبیا اساسی نکته چند قالب در را شبهه این است؟پاسخ گردیده کرونا ویروس بیماری گرفتار اکنون چگونه شده، معرفی

 .شود عمومی افکار تنویر موجب اهلل شاء ان

 مذهب این ند،انتوانسته هرگز که کسانی و دارد طوالنی بسیار سابقه مذهبی مقدسه اماکن و تشیع به نسبت افکنیشبهه -1

 روحیه د،انشده گرفتار آن به مردم که غمی و رنج بر عالوه بتوانند تا اندپرداخته عمومی اذهان تشویش به بهانه هر با نمایند باور را

 ستنده شیطانی دسیسه این متوجه مومنین جامعه تردید بدون و کنند مضطرب خناسانه هایوسوسه و تلقینات با را جامعه دینی

                                                      .گذاشت خواهند سر پشت را سخت هایروز این و اندکرده توکل متعال خداوند به همیشه از هوشیارتر و

 یک مردمان که اندازه هر به و هستند ساکن شهر آن در که است افرادی منزلت و ارزش به مکانی و شهر هر ارزش میزان -2

 ناولی از قم مقدس شهر. دهندمی شهر آن به بیشتری اعتبار و ارزش باشند، برخوردار باالتری یانتد و ایمان درجات از سرزمین

 و بود مطرح اسالم جهان در شیعه پایگاه تاکنون اول قرن همان از و پذیرفت باز آغوش با را اسالم که بوده ایران هایشهر

 و هجوم مورد هابار و داشت قرار تزویر و زور حاکمان خشم مورد سبب بدین و داشتند عزیمت قم به عالم سراسر از اندیشمندان

      (2).گرفت قرار آسیب

 

 و است الهی حکمت براساس هم هامصیبت و ابتالئات. است حکیم خداوند و شده آفریده حکمت پایه بر هستی جهان -3

 کمال جوهر تردید بدون. نیست اراده و اختیار زا برآمده تکامل برای مناسب مکانی هاامتحان و مشکالت ها،سختی بدون جهان

 سلب و عطا نقمت، نعمت، چنانکه است، احسن نظام الزمه هاسختی و مصائب. شودمی شکوفا هاسختی و هابال مسیر در انسان

                                                                          است.                                                                انسانی تکامل و رشد مقدمه نیز نعمت

. ستا شده بیان متعدد درآیات کهچنان آید؛می پیش هاانسان همه برای که است ابتالئات از یکی رفاه و فقر بیماری، سالمتی،

 راقف در یعقوب حضرت غم ایوب، حضرت بیماری و فقر .نیستند مستثنا الهی سنت و قاعده از الهی اولیای و امامان انبیاء، حتی

 پیامبر رحلت از سال 25 درطول( ع) مومنان امیر که فراوانی رنج سال، 23 درطول( ص) اکرم پیامبر ابتالئات یوسف، حضرت

 این بزرگی در که شد وارد او یاران و بیتاهل و( ع) برسیدالشهداء که کربال حماسه کاهجان مصیبت و شد متحمل( ص)اعظم

 تشیع و الماس تاریخ و( ع) بیتاهل السالم(.تاریخ )علیه یااباعبداهلل کیومک الیوم: »فرمودند( ع) مجتبی امام که بس همین مصیبت

 هایختیس و هامصیبت الهی اولیای و خردمند هایانسان نگاه از البته. است گوناگون ابتالئات این گویای که است هاییبرگ از پر

 انسان شکیبایی و صبر گوهر ها،مصیبت این درسایه.دارد همراه به سازنده هایپیام اما است، آزاردهنده و آوررنج ظاهر هب اگرچه

                                                           
 و باور های مردم  ، ویروی کرونا دستاویزی برای عقده گشایی علیه دینموسسه رسانه ملی نوین )استان قدس رضوی( (1) 

 (2)www.yjc.ir ، 13/12/1398،چرا قم برخالف روایات در گیر کرونا شد ؟،موسسه فرهنگی هنری دارالعرفان 

 

(12) 
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 کهچنان ودش نائل است، فراتر انسان حسابگری از که عظیم پاداش به بتواند تا رساندمی صابران مقام به را انسان و رسدمی کمال به

 حساب بدون و کامل را خویش پاداش صابران، فقط( 1۰زمر،) حِسابٍ؛ بِغَیْرِ أَجْرَهُمْ الصَّابِرُونَ یُوَفَّى إِنَّما:فرمایدمی پروردگار که

 گزهر مضمون این به دیگر روایات نیز و باشد شده نقل( ع) صادق امام از روایت این که برفرض بنابراین،« کرد خواهند دریافت

 اندازه ره مومن(: ع) کاظم امام از حدیثی پایه بر بلکه اند،بیماری و رنج و گرفتاری و بال هر از مصون قم مردم که نیست معنا بدین

                                               شود .                                                                                                             می بیشتر ابتالیش و گرفتاری. باشد بیشتر ایمانش که

 بُعد به ناظر شود، بحث باید خود جای در که سند صحت فرض بر است شده بیان قم عظمت و مدح در که احادیث از آنچه -4

 از و تاس وفانط و زلزله و سیل مثل طبیعی بالیای معرض در بالد سایر مانند نیز قم لذا آن؛ مادی جنبه نه است شهر این معنوی

 ایمان به که است هاییفتنه از ماندن محفوظ برای آن اطراف و قم شهر در سکونت یا و توجه به( ع) معصومین سفارش رو این

                                                                                                                                                                            .زندمی آسیب انسان

 و یلس مثل شدید ابتالئات دچار هابار است، شده معرفی قرآن در الهی امن خانه عنوان به که مسجدالحرام حتی اینکه توجه قابل

                                                                                                                                   (2)مثل سیل نهشل.   (1)است، گردیده...  و سوزی آتش و ویرانی

                             (3)جسمی.  و مادی امنیت نه است معنوی امنیت از عبارت بیتاهل حرم و الحرام مسجد بودن امن از مقصود بنابراین؛

ی ، امیر المومنین علی )ع( می فرمایند :خداوند متعال امور و حوادث را آنگونه که مقتضی آنهاست جار یمی در روایت دیگر -5

کند نه آنگونه که شما دوست دارید . با توجه به این روایت اقتضای ویروس بیماریی زایی است . کجا و درحق چه کسی فرقی نمی 

 (4)رایی اش باشیم . کند حال اگر به مقتضای خود نرسید باید دنبال چ

                                                           
 (1)www.yjc.ir  ، 13/12/1398،چرا قم برخالف روایات در گیر کرونا شد ؟،موسسه فرهنگی هنری دارالعرفان 

 ، ویروی کرونا دستاویزی برای عقده گشایی علیه دین و باور های مردم)استان قدس رضوی(موسسه رسانه ملی نوین  برگرفته از : (2) 

 (3)www.yjc.ir ، 13/12/1398،چرا قم برخالف روایات در گیر کرونا شد ؟،موسسه فرهنگی هنری دارالعرفان 

 عقده گشایی علیه دین و باور های مردم  ، ویروی کرونا دستاویزی برایرسانه ملی نوین )استان قدس رضوی( موسسهبرگرفته از :(4) 

(13) 
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حال اگر در این بین رحمت الهی هم اقتضا کند شفا هم حاصل می شود ، اینکه ما انتظار داشته باشیم چون این شهر ، شهر 

                      مقدسی است پس نباید اتفاق بدی در ان بیافتد و ویروس در آن کارگر نباشد امری خالف عقل است .                                      

شخصیت هایی که این حرم هاو اماکن مقدس مثل : نجف و کربال و مشهد و قم  به آن منصوب اندخود انسانهایی هستند که  -۶

مکرراً توصیه هایی جهت سالمت افراد و پیشگیری می دادند  ، تاکید بر استحباب مسواک و ... از این دسته است.از این بزرگواران 

ات بسیاری در درمان بیماری ها ی مختلف وارد شده  بحدی که در کتابهای مفصلی چون طب النبی، طب الرضا و طب حتی روای

الصادق جمع آوری گردیده است .آنها چه بسا برای اینکه به دیگران نشان دهند که همه چیز  باید در این عالم بر مقتضای طبیعی 

ر اینچنین نبود امام حسن )ع( بر بالین امیرالمومنین طبیب حاضر نمی کردند خود پیش برود به طبیب روی می آوردند که اگ

                                   طبق فرمایش امام صادق ) ع( : خداوند متعال بنا ندارد حوادث این عالم را جاری مگر به وسیله اسباب انها .                          

                                             طبیب و درمان هم بخشی از این فرایند است .                                                                                      بله شفا دهنده اصلی خداست و

-7شید                                                    پس دنیا ی مادی ما قواعد و سنت های خود را دارد ،از آن چیزی غیر از این انتظار نداشته با

نکته ی دیگری که حائز اهمیت است آنکه؛ کدام شیعه ای تاکنون از در و دیوار حرم و پنجره های مشبک بنامضریح حاجت خواسته 

خداوند و که انها را حجت  و شفا طلبیده است . اگر طلب حاجت و شفای بیماری العالجی هم بوده از وجود معصومین بوده چرا

آبرومند بارگاه الهی می دانیم .حرم و ضریح اگر برای ما الهام بخش و مایه آرامش است بخاطر آن وجود با عظمتی است که این 

من خود می داند ودر عین حال در زمان ظهور بیماری هشدار های أمکا به او منصوب است .در انتها بایدبیان کرد شیعه حرم را م

باء را جدی گرفته و به مبارزه با عوامل بیماری زا برمی خیزد ، نه اینکه به نام عشق تحول کرده رفتار ی خالف عقالنیت  به اط

 (1)نمایش بگذارد که اگر چنین کرد یا در خلوص نیتش باید شک کرد یا در عقلش .

                                                                                                                                                                        :تعطيلی نماز

فهمند که نادان هستند و هم مغرض و هم دشمن، لذا آنقدر نمی هم

باشد. نماز تجمعات، به معنای تعطیل کردن نماز نمی تعطیل کردن

شود. حتی اگر کسی هی تعطیل نمیوج همیشه واجب است و به هیچ

بیهوش یا حبس باشد[ نیز  دیگر اختیاری از خود نداشته باشد ]بیمار،

 .(2)شودشود، بلکه نمازش قضا مینماز برایش تعطیل نمی

                                                           
 ، ویروی کرونا دستاویزی برای عقده گشایی علیه دین و باور های مردمرسانه ملی نوین )استان قدس رضوی( موسسهبرگرفته از :(1) 

 (2)shobhe.com-www.x ،... 19/12/1398، پاسخ به شبهات ، اگر زنده ماندیم 

(14) 



 12 -37صفحات  | 1399 تابستان|   13شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

 دعا برای دفع کرونا ممنوع !: 

های مسئوالن و متخصصان برای دستورالعمل ها وانقالب در مراسم روز درختکاری ضمن توصیه همگان به عمل به توصیه رهبر

به توسل و  ها را مصداق عمل حسنه دانستند. همچنین ایشان در ادامه مردم رااین توصیه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، انجام

ا دعا: یَ  ی سجّادیّه را که در مفاتیح هم هست اینمن توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه» :توجه به پروردگار فراخواندند و گفتند

به معنا این  مضمونی است، با توجّهحَدُّ الشَّدَائِد؛ این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش عُقَدُ الْمَکَارِِه وَ َیا مَنْ ُیفثَأُ بِهِ تُحَلُّ بِهِ مَن

                                                                                                           (1)«.   دعا را بخوانند و با این الفاظ زیبا از خدای متعال بخواهند

ها و دستوراتی را که مسئوالن بهداشت و درمان کشور برای اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفت: مردم باید توصیهآیت

ن ای.دهند و از حضور در امکان عمومی بپرهیزنددهند را با دقت رعایت کنند و انجام جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا ارائه می

مرجع تقلید در یک فایل ویدئویی که روز شنبه منتشر شد، در این خصوص افزود: برای مقابله با این بیماری باید بر اعصاب خود 

ست در تمام خوب ارد: اهلل مکارم شیرازی با تاکید بر توکل بر خداوند، تاکید کآیت مسلط باشیم و از ترس و استرس پرهیز نماییم

وی با تاکید بر رعایت .دهد و آثار گرانبهایی داردها زیارت عاشورا و حدیث کسا خوانده شود، زیرا این دو به همه روحیه میخانه

وی تصریح کرد: از جمله  ها و حضور در مراکز عمومی صحیح نیستمسائل بهداشتی، ادامه داد: در این مقطع زمانی معاشرت

ه بر هر انسانی واجب است، حفظ جان و سالمت است و اگر انسان در این زمینه کوتاهی کند، در پیشگاه خداوند مسئولیت مسائلی ک

درستی عمل نمایند، ان شااهلل مشکلی نخواهد بود و ما این مرجع تقلید بیان کرد: اگر مردم به وظایف خود از نظر بهداشتی به دار

در                                                                                                                     ر واقع شودکنیم و امیدواریم موثهم دعا می

های علمیه قم روز پنجشنبه و شنبه جاری ها و مراکز حوزهپی فوت چهار بیمار مشکوک به ابتال به کرونا در قم، مدارس، دانشگاه

ترین خبر، تمام مراکز علمی این استان تا یک هفته و مراکز حوزوی نیز روز یکشنبه هفته جاری م شد؛ همچنین در تازهتعطیل اعال

زشکی های پتعطیل شدندهمزمان آیت اهلل جعفر سبحانی از دیگر مراجع تقلید نیز با تاکید ضرورت توجه به هشدار ها و توصیه

توصیه پزشکان و مسئوالن بهداشتی و درمانی کشور برای مقابله با کرونا از جمله عدم حضور   برای مقابله با ویروس کرونا گفته بود

 (2).در اجتماعات برای ما حجت است

 خداوند مثال عنوان به دارد وجود قرآن در متعددی آیات رابطه این طبیعی در حوادث و بالیا رفع در دعا نقش به اشاره با

 هدربار تو از من بندگان هرگاه ؛...دَعَان إِذَا الدَّاعِ دَعْوَۀَ أُجِیبُ قَرِیب  فَإِنِّی عَنِّی عِبَادِی سَأَلَک إِذَا» فرماید می آیات از یکی در متعال

 ندگانب که آیات این مثل و «کنم می اجابت بخواند مرا که گاه آن را دعاکننده دعای و نزدیکم، آنان به من که بدانند بپرسند، من

 و                                                                                                 .است کرده حق حضرت درگاه به تضرع و انابه عا،د به دعوت را خدا

...« یلَهالْوَسِ إِلَیْهِ وَابْتَغُوا هَاللَّ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا» آیه عمفسران)بیت اهل به توسل درباره قرآن از ای آیه همچنین با اشاره به 

 یزن شیعه مذهب نظر از و هستند دعا استجابت برای شفیع و وسیله( ع)اطهار ائمه و( ص)اعظم پیامبر که اند کرده معنا طور این

 تعددیم آیات و دباش ایمان اهل و متقی باید کننده دعا فرد که است شده شرط دعا استجابت و تحقق در. است بوده چنین بحال تا

 (3).باشد داشته وجود فرد در نباید دعا استجابت موانع یعنی دارد مطلب همین به اشاره

 یران،ا در کرونا ویروس کنی ریشه در توسل و دعا کارکرد عدم به نسبت وهابیت های شبکه اخیر افکنی شبهه به اشاره با

 یدتای مورد که عقل و قرآن خالف بر واقع در و است اساس و پایه بی ند،ندار قبول را تضرعات و توسالت که وهابیون ادعای: افزود

 توجه با: افزود مذهبی، تجمعات دیگر و جمعه نمازهای تعطیلی به اشاره با وی.کنند می افکنی شبهه به اقدام است، اسالم علمای

 بادت،ع به اقدام فرادی صورت به و کنند زپرهی دینی تجمعات در حضور از مؤمنین کند می ایجاب ضرورت جامعه کنونی شرایط به

در کنار دعا و توسل باید به توصیه های پس  بیماران بسیار شایسته است .دعاهای مؤمنان در این ایام برایکنند نیایش و دعا

 (1).واقع شدن دعاها و توسالت با تمکین به معالجات پزشکی محقق می شود پزشکی نیز توجه کرد. زیرا موثر

                                                           
 (1)  ei.irfarsi.khamenwww. ، 13/12/1398،دعایی که رهبر انقالب خواندن آن را در دوران شیوع بیماری توصیه کردند 

(2) eqtesad.com-e-www. donya ،  24/12/1398، توصیه آیت اهلل مکارم در باره ی ویروس کرونا 

 (3)www.hawzahnews.com  ، ، 17/12/1398توسل مکمل یکدیگرند ،توصیه ها ی پزشکی و دعا وگفتگو با آیت اهلل مجتهد شبستری 

(15) 
 17/12/1398،  گفتگو با آیت اهلل مجتهد شبستری ،توصیه ها ی پزشکی و دعا وتوسل مکمل یکدیگرند ،  www.hawzahnews.com: برگرفته از (1)
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 انقالبضد و خارجی هایشبکه کروناست، ویروس با مبارزه درگیر جهان نقاط سایر مانند نیز ایران عزیزمان کشور که اروزه این

 ار بیماری این کنیریشه برای السالمعلیهم بیت اهل و خداوند از جستن تمسک و دعا تمسخر و مردم مذهبی اعتقادات به حمله

 .کنندنمی فروگذار تالشی هیچ از هدف این به رسیدن برای و اندداده قرار خود کار دستور در

 

 قابلهم ستاد جلسه از تصویری دارند، ایران علیه پردازیدروغ و سازیدوگانه در سعی بیگانه هایرسانه که شرایطی چنین در

 استری به ستاد این اعضای آن در که تصویری است؛ مجازی فضای در شدن دست به دست حال در سفید کاخ در کرونا ویروس با

 روزها این که مدعی هایرسانه همه اما. هستند آمریکا سر از کرونا بالی دفع برای کردن دعا حال در ترامپ معاون "پنس مایک"

اند رداشتهب تمسخر و تخریب  از دست و کرده سکوت تصویر زیرمقابل در اندگرفته سخره به را ایرانیان ویژهبه مردم مذهبی اعتقادات

می بینید که معاون ترامپ و رییس ستاد مقابله با از کاخ سفید  آمریکا در مقابله با کرونا متوسل به دعا شد ، در تصویر زیر (2).

 (3)کرونا به همراه اعضای این ستاد در حال دعا کردن در دفتر ریاست جمهور آمریکا هستند.

 

 

 

 

 

 

مارس را  15نوشت : افتخار بزرگی برای من است که یک شنبه  مارس ترامپ در توییت خود 14و در آخرین اخبار در روز 

روز ملی دعا اعالم کنم ما کشوری هستیم که در طول تاریخ در  زمان هایی مانند االن )شیوع کرونا ( برای محافظت به قدرت 

 (4)خداوند روی می آوریم .
 

 در  ایران:19انفجار بمب خبر رسانه های غربی در باره ی کووید 

اجرای انتشار این ویروس این هجمه ی خبر ی در دنیا، شبکه بی بی س  با توجه به اینکه در کشور ماسک در کشور در م

مدام در شبانه روز خبر می  ایران کم اومده 

که کمبود ماسک در ایران و  گذاشت در باره 

ماسک در ایران وجود ندارد ، و  اینکه چرا 

اسک برای پیشگیری از کرونا م مردم یا==باید 

آنکه این ویروس در کشور  بزنند اما بعد از 

منتشر شده  خبر هایی مبنی  خودشان هم 

افراد مبتال نیاز به ماسک دارند  بر اینکه) فقط 

شود .با وجود آنکه بیشترین  ( منتشر می 

ویروس کرونا پس از چین ، از  شمار مبتالیان 

عنوان کشور در گیر کرونا در بی بی سی فارسی تکرار می شود . کشور ایتالیا و کره جنوبی گزارش می شود ، مرتبا نام ایران به 

چین بیشترین تعداد مبتالیان به بیماری کرونا را دارد ، اما )بی بی سی چینی( در یک ماه گذشته تنها پنج خبر در این رابطه 

این وجود )بی بی سی فارسی(از مجموع  منتشر کرده و) بی بی سی عربی (هم تنها چهار خبر پیرامون کرونا منتشر کرده است . با

 (1)پست را به اخبار کرونا اختصاص داده است . 293پست خود را طی دوهفته گذشته ،  418

                                                           
(2)www.yjc.ir،! 13/12/1398،دعا برای دفع کرونا ؛اینجا قم نیست کاخ سفید است 

 asaf.irwww.mبرگرفته از (3) 
(4)www.farsnews.ir 

(16) 
(1)www.masaf.ir 

(17) 
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از مطالب در  % ۶5مطلب در صفحه اینستاگرام بی بی سی فارسی بارگذاری شده که حدود  33بهمن تاکنون ، روزانه 3۰از  

اسفند اعالم کرد  8بط به آن بوده !این پیر رسانه ای با استفاده از برخی شگردهای قدیمی خود از خصوص بیماری کرونا اخبار مرت

نفر بر اثر ابتال به این ویروس در ایران کشته شده اند .همچنین تالش کرد تا با خبر سازی، ایران را منشاء ورود ویروس به  21۰، 

بین به این نحوه خبرسازی اعتراض کردند و این اخبار را دروغ خواندند.هیچ برخ از کشورهای دیگر معرفی کند . بسیاری از مخاط

خبری هم از میزان بهبود یافتگان درایران و از تالش پرستاران و پزشکان ایثارگر و دلسوز در این صفحه مجازی به چشم نمی 

کند نهایت ترس را به مخاطبین ایرانی خود القا خورد.با نشان دادن فیلم هایی از غسالخانه و قبرستان و کمبود امکانات  تالش می 

کند .آنها می خواهند به ایرانی ها بقبوالنند تنها آن ها درگیر این بحران اند ؛ نشان دهند فقط ایران هست که با مشکل کمبود 

اد وابسته تگی افرماسک و ژل ضدعفونی کننده و لوازم پزشکی دست و پنجه نرم می کنند .این بنگاه خبر پراکنی فیلم های ساخ

                 یا فریب خورده دستگاه رسانه ای غرب ! را سیله ای برای حمله به عقاید دینی مردم قرار می دهد .                                    

داده شده  مطلب به موضوع کرونا اختصاص 9یعنی  فقط  % 4پست آخر خود تنها 22۰اما بی بی سی انگلیسی از تعداد حدود 

است !این شبکه سعی می کند با جاذبه طنز و خنده از ترس مردمشان بکاهد و دانش مخاطبش را برای پیشیری از بیماری افزایش 

           نفر مبتال شده اند.                                                         1۶4میلیونی انگلیس 5۰دهد در حالیکه طبق آخرین آمار ، در کشور 

چرا بی بی سی فارسی روزانه ویژه برنامه هایی برای بیماری کرونا پخش می کند و درقالب اموزش و بهداشت سعی در جذب 

                                                                       (1)مخاطب دارد ، اما چنین تالشی در نسخه انگلیسی این خبر گزاری دیده نمی شود ؟!

این روزها با یک جنگ تمام عیار رسانه ای علیه ایران مواجه هستیم . این جریان دقیقاً هم راستا با بیماری کرونا درصدد کشتن 

ایرانی هاست ! اما نسخه ی انگلیسی اش ، هرگز چیزی به نام ترس و نگرانی تولید نمی کند .هجمه ی عظیمی که در ایران وجود 

ایران عامل » ایران خطر ساز ، »، «ایران محصور »، « ایران قرنطینه» ت که باید یکه نگاهی ازایران به عنوان دارد بخاطر این اس

به بیرون داده شود .این میزان انتشار و نحوه ی انتشار از قم طبیعی نیست ،اصال شروع انتشار از قم ، « انتشار ویروس عفونی 

از طریق فرودگاه امام خمینی وارد شدند که اغلب به سمت تهران می آیند . پس چرا  طبیعی نیست اگر چینی ها وارد ایران شدند

منشاء شیوع این بیماری در کشور قم اعالم شده ؟و نکته ی دیگر آنکه شب انتخابات مجلس اعالم شود که دو نفر درگذشتند ، 

وه بر آنکه این فوتی ها از آن دو درصدی هستند خب در اینصورت سوال پیش می آید که اینها کی مبتال شدند که درگذشتند؟ ،عال

 (2)که قربانی این بیماری هستند ، و یا اینکه چند نفر مبتال هستند که این ویرس منتشر شده ؟

 

 

 

 

 فرهنگ ایرانی، اسالمی قربانی کرونا :

این ویروس فرهنگ مارا هم بیمار  ظاهرا کرونا تنها سالمتی و اقتصاد و اعتقا ات مارا هدف نگرفته است، بلکه انگار قرار است

 کند.

 خطرناک: ویروسی انتشار و مانکن ساسی دکتر آهنگ

 حال در کرونا همین مانند ویروسی اما شود،می تمام باالخره که دانیممی و است انتشار حال در کرونا ویروس روز چند این 

 ینا خواندن با ساسی.ایران موسیقی در محتوا بردن ینب از و تخریب جز ندارد هدفی.مبتذل موسیقی نام به ویروسی است، رشد

 از دکتر آهنگ این واقعا اما بدهد، گوش خواست دلش موسیقی هر که است مختار هرکسی.است داده انجام مجرمانه عمل ترانه

 جای همه چه؟ یعنی دوشات؟ خواب از قبل رل؟ نفر2۰ با کتاب؟ بعد اینستا اول دارد؟ گفتن برای حرفی چه مانکن ساسی آقای

 او جلوی تواندمی کسی چه است؟ کاری چه حال در مانکن ساسی اما است جرم الکلی مشروبات به سال18 زیر افراد تشویق دنیا

 .بگیرد را

                                                           
 مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع((1) 

(2) www.masaf.ir 
(18) 



 12 -37صفحات  | 1399 تابستان|   13شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

نظر احبص که با برخی افراد  صحبتی  به توجه با گفت : باید نیز موسیقی نوع درباره که دارد شاد ریتم گویندمی بعضی

 یزیچ نه است ساده تنظیم و موسیقی یک یعنی هااین همه و شاد و تند ریتم با هارمونی بدون آهنگ یک ام شده،دراین حوزه انج

 .تغییرات کمی با است جنتلمن آهنگ همان کنیم دقت اگر و بیشتر

 وسیقاییم سلیقه هم باز تا گرفته نشانه را کودکان ساسی هم باز حاال گذشته، سال در جنتلمن مبتذل آهنگ آن انتشار از بعد

 دهش باعث و است درآورده نیز را انجلسیلس هایخواننده صدای و سر حتی موضوع این.برساند ممکن حد کمترین به را افراد این

 قائل ارزش خودمان هایگوش برای.دهند نشان شدیدی هایواکنش خواننده این هایترانه محتوای به هاخواننده این از ایعده که

 ینا                                                                                                                  .ندهیم گوش موسیقی عنوان به را چیزیهر و باشیم

 .اندخطرناک ویروس مانند هم افراد این کنیم، مقاوم افراد این دربرابر را خود و نکنیم منتشر را خطرناک ویروس

 رضع محل و نیست بعید هااتفاق این معروف هایخواننده سوادیبی و ایران موسیقی وانفسای این در گفت توانمی البته

 (1).است افراد این اندام

کرد. این بار برای تخریب فرهنگ جامعهِ  با بررسی و ورود به متن آهنگ های اخیر ساسی مانکن به راحتی می توان درک

آسانی نیست  نوجوانان قرار داده است اما درک این اهداف مخروب برای کودکان و نوجوانان به ود را کودکان وایرانی جامعه هدف خ

این زمینه موفق بوده است ولی جای بسی شکر دارد که درصد  و با عدم کنترل مربیان آموزشی و برخی خانواده های تا حدودی در

لم یزرع هستند و واکنش های قابل  وم با خبر شده و درصد مقابله با این خوانندهروشنفکران جامعه از این اهداف ش قابل توجهی از

قطره »از جمله پویا پور جلیل خواننده ای که بیشتر او را با آهنگ .ها خواهیم پرداخت فکری ارائه دادند که در ادامه نیز به آن

ساسی مانکن داشت، توجیه پوریا از این انتقاد « دکتر«گمی شناسیم، در اینستاگرام خود واکنش تندی در مخالفت با آهن« بارانم

  (2).در تربیت کودکان است بد آموزی و تاثیر منفی

 

 

 روش به بار 5 حداقل که کنید می مشاهده جالب اتفاقی در کنید مراجعه اینستاگرام سرچ قسمت در اگر اخیر روز چند در

 درک وضوح به مختلف وقایع در را روش این شود می داده نمایش اشم برای مختلف های روش به ساسی دکتر آهنگ مختلف های

 نمایش مجازی شبکه این کاربران همه برای پست این بار 5 حداقل شک بی برآید پستی حمایت درصدد اینستاگرام اگر که کردیم

 تمامی خردمندانه بی اقدامی در اینستاگرام العقل، ناقص خواننده این شوم اهداف از پرده پشت هی حمایت وجود با. شود می داده

 ویاپ اینستاگرامی پست حذف به توان می حذفیات این ترین مهم از.است نموده حذف کردند انتقاد آهنگ این از که هایی پست

حرف از تهاجم (1).است گذاشته اشتراک به عنوان این به دیگری پست خواننده این حذف این جواب در که کرد اشاره پورخلیل

ها، از جمله ویروس آهنگیِ مبتذل، کودک و نوجوانمان را مورد هدف کنیم که با انواع آفتشبیخون فرهنگی صحبت می نیست، از

 نهایتا و شد داده دکتر عنوان با خواننده این جدید موزیک انتشار خبر آهنگی، سکوت ماه 1۰ از پس و 98 ماه دی.دهدقرار می

 تصحب.کرد آغاز را مبتذلش هنر خودنمایی دکتر، با ساسی جنتلمن،# انتشار از بعد وزر 1 و سال 1 از پس درست یعنی اسفند، 1۶

 ذهن در ار سواالتی نکته همین و است سال یک درست دکتر و جنتلمن انتشار بین فاصله!شودمی شروع اینجا از تازه شما، با من

 با بار این کرد،می عرضه رپ موسیقی بازار به جدیدی یمحتوا بار،یک ماه چند هر معموال که ایخواننده چرا.آوردمی وجود به

 سال، یک این در چرا چیست؟ جنتلمن و دکتر میان انتشار طوالنی فاصله دلیل ؟...پرداخت دکتر انتشار به ساله یک یفاصله

 محدود کنسرت زاریبرگ در را فعالیتش سال یک مدت به خواننده این چرا ؟...نشد منتشر رپ خواننده این توسط دیگری موسیقی

 .کند پا به طوفان میخواست مانکن ساسی! است واضح سواالت تمام جواب!شد؟ گیر گوشه( ظاهر به) موسیقی نظر از و کرد

 در را خود موسیقی مخاطب او. کند یکسان خاک با را ایرانی آموزان دانش برای شده تولید محتوای تمام دکتر، سیلِ با خواستمی

 دکتر هدف جامعه.شد مشغول شعر ساخت و موزیک ساخت به آنها، شناختی هایویژگی به توجه با و کرد ییشناسا روز 3۶۶ این

 به مشغول کنکوری هایساله 17 تا دست، به تبلت دبستانیِ پیش هایساله ۶ از". دانست آموز دانش قشر باید یقین طور به را

                                                           
 (1)golvani.ir www. ،، 16/12/1398کن و انتشار ویروسی خطرناک تر ،آهنگ دکتر ساسی مانکریمی ، میثم 

(2)www. rokhjahannama.ir 18/12/1398، 175442،، کدخبر : ،ویروس ساسی در کمین کودکان 

(19) 

 (1)www. rokhjahannama.ir  ، : 18/12/1398، 175442ویروس ساسی در کمین کودکان ،، کدخبر 
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                        :کنممی آهنگ این تربیتی هاینکته از تعدادی به ایهاشار. دارد زیادی تربیتی هاینکته دکتر، موزیک"! درس؟

                                                                                                                                              !خانواده: اول نکته

 تاثیر این. تاس اطفال بر معلمان و والدین تاثیر تربیت، و تعلیم: گویدمی تربیتی امور محقق و فرانسوی شناس جامعه دورکیم امیل

      .دارد "پایان بی و پیوسته هم به ناخودآگاه، جریانی" تربیت و تعلیم پس. باشدمی عام امری و اجتماعی هاینهاد همه یخاصه

 گارد و اریک محافظه با یا نروند سمی هایمحتوا این سمت به یا فرزندان که باشد شکلی به باید تربیتی سازی زمینه ها،خانواده در

                                 .کنند نقد هایشان سال و سن هم دیگر و خود برای را هاآن و بپردازند هامحتوا این بررسی به مناسب ذهنی

 "ها یبآس این وجود به توجه با" و محیط همین در باید ما تربیت تحت هایبچه که است این کنیم، توجه آن به باید که اینکته

 پیش قطعم کودکان هایویژگی از یکی...!کنیم تربیت ایشیشه خالء یک در را فرزندمان توانیمنمی وجه هیچ به ما!شوند واکسینه

 این از ربدت حتی و هاآسیب چنین با مواجهه عرصه در بچه، باشیم داشته توجه باید و آنهاست بودن کنجکاو دبستان، و دبستانی

 (2).دارد قرار هاآسیب

 هستند البته. کنند تربیت را هاآن اصولی روش به و باشند هایشان بچه مواظب که هاخانواده به است تلنگری مانکن 

 هاآن که. .کنندمی تشویق هاییموسیقی چنین شنیدن به را هاآن حتی و اند توجه بی فرزندشان تربیت به کامالً که هاییخانواده

 نیست قرار هاحاال حاال و کرده خوش جا است وقت خیلی گوششان یپنبه چون! است بهتر بگذاریم خودشان حال به همان را

 و کنند صحبت فرزندشان با صادقانه و نیت صدق با خانواده اگر و است پاکی فطرت ها، بچه طرتt!فرزند: دوم نکته...!بیاید بیرون

 .شودمی سالم خود به خود هابچه ذهن محتوای بزنند، هاآن با هاییتلنگر

 کردن چک از پس را درس و کتاب و بنوشند مشروب خواب از قبل میشود توصیه کودکان به آهنگ، این شعر در

 پشتکار و طالعهم با موفق افراد بگوییم او به و بیاوریم نمونه موفق افراد از و بزنیم تلنگری فرزند به ما اگر!بخوانند اینستاگرامشان

 رد خانواده همراهی البته. میگیرد شکل سالم صورت به خود به خود او ذهن محتوای خوردن، مشروب با نه اند، رسیده موفقیت به

 !میکنم ایاشاره هم دبستانی پیش مقطع کودکان عاطفی-شناختی هایویژگی به!است واجب بسیار مورد این

 شپی مقطع کودکان. است محدود دقتشان حال عین در و دارند عالقه منظم یادگیری به هستند، جستجوگر و کاوکنج هاآن

 .پذیرندمی را میبینند که هاییچیز از خیلی و شوندمی نزدیک( practical intellgence) عملی هوش مرحله به دبستانی،

 (1)؟...رسیدمی اینتیجه چه به. بگذارید ریکدیگ کنار دکتر آهنگ محتوای با را هاویژگی این حاال

 

 چالش رقص :

فضای مجازی منتشر کرد که با حواشی بسیاری  امین زندگانی بازیگر سینما و تلویزیون همزمان با روز مرد، ویدئویی را در

رقص به راه انداخت  م چالشتبریک این روز به تمام پزشکان و پرستاران مرد و زن! چالشی را با نا همراه شد. او در این فیلم ضمن

 .بپیوندند و از ورزشکاران و همکاران خود دعوت کرد تا به این پویش

 :روزنامه جوان در واکنش به چالش رقص امین زندگانی چنین نوشت

ل چالشی که ویروس کرونا به جامعه تحمی شناختیم در وسطیک بازیگر تقریبًا مطرح که همه او را به وقار و شخصیت می اینکه

 بیندازد را دیگر کجای دلمان بگذاریم؟ دعوت به رقص بازیگر معروف سینما حکایت کرده به ذهنش خطور کند چالش رقص راه

کند که شک می آدم کنند وکردن محروم می های ما بعضی مواقع خودشان را حتی از نعمت فکراز این دارد که برخی سلبریتی

 !زند یا ماجرا چیز دیگری استیی به سرشان میاین عزیزان در حالت عادی چنین رفتارها

ها بدون اینکه از خودش یکی شب آید به داد مردم برسند،کنند هر جور که از دستشان برمیها سعی میدر این وضعیتی که خیلی

در  امعه پرستارانکنند، تنی چند از جای کمک مالی میکند، عدهرا ضدعفونی می هافیلم بگیرد و منتشر کند خودپردازهای بانک

اند و برای یاری نحوی جان خود را کف دست گرفته به های مختلف جامعهاند و بخشاثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده

                                                           
(2)www khabarban.com  ،23/12/1398،به نقل از خبرگزاری دانشجو ،شبیخون فرهنگی  با ویروس فرهنگی 

(20) 

  (1)www khabarban.com ،23/12/1398ری دانشجو ،شبیخون فرهنگی  با ویروس فرهنگی، به نقل از خبرگزا 
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 (2)شما کاری بهتر از دعوت به چالش رقص به ذهنتان نرسید؟ هموطنان وسط میدان هستند،

 

این یک موضوع بدیهی است، اما  .ا به روحیه گرفتن و شاد بودن نیاز داردبله این را همه قبول داریم که جامعه این روزه

هم از سوی کسی که تا حاال او را به عنوان بازیگری  آن تواند منطق داشته باشد؟چالش رقص راه انداختن در این وضعیت چقدر می

شاید اگر این وسط یک  .است ون ایران بازی کردهتنه نقش چند پیامبر و امامزاده را در سینما و تلویزی شناختیم و یکباوقار می

 شدیم، اما آقای امین زندگانیکرد زیاد غافلگیر نمیچنین چالش رقصی دعوت می آمد و دیگران را بهوسط می 3کمدین درجه 

شنهادی ارائه داده از راه رسیده و برای رفع تنگنا چنین پی شما دیگر چرا؟آیا در این روزها بیکاری به شما هم فشار آورده و کسی

 .تلویزیون ایران کمی فکر کنید مثل بروسلی روی هوا قاپ زدید بدون اینکه به شأن و جایگاه خودتان در سینما و و شما نیز آن را

کند که چه کسی به شما مشاوره داده و گفته که کمدین خوبی هستید یا در این ژانر هم کنجکاوی آدم را درگیر می واقعًا این

مختار نسوخت؟ پیش از  به حال نقش سلیمان نبی در فیلم ملک سلیمان یا نقش مسلم بن عقیل در سریال دلتان دارید؟ استعداد

نکردید در این اوضاع خیلی بهتر است مثل همیشه خیلی شیک و سنگین  تکان دادن خودتان جلوی لنز دوربین با خودتان فکر

ای که نکردید که ممکن است عده معه پرستاری کشور بدهید؟ با خودتان فکربایستید و پیامی قدرشناسانه به جا جلوی دوربین

 جامعه در حال دست و پنجه نرم کردن با ویروس کروناست به دنبال ماهی گرفتن ترند در این وضعیتی کهاحتماالً از شما باهوش

ای در عالم بازیگری بودید دچار حاشیه کنند و حاشیهبی بینند یکی مثل شما را که تا به حال آدمآلود باشند و بد نمیاز آب گل

باصالبتی که تا پیش از بیرون  آیا دلتان برای چهره موجه و شخصیت مردم وزانت خود را از دست بدهید؟ موجب شوند در چشم

 .(1)نسوخت؟ آقای زندگانی واقعاً بدجور غافلگیرمان کردید دادن ویدئوی کذایی از شما در ذهن مردم بود،

نی در با انتشار متدیگر از واکنش های جنجالی به این چالش  واکنش بازیگری دیگر به نام  ،هانیه توسلی بود ، که و یکی 

 …(2)صفحه اینستاگرام خود نسبت به چالش رقص امین زندگانی واکنش نشان داد و نوشت: مسخره بازی دیگه کافیه

 رامیاینستاگ مجازی صفحه در او اخیرا.کردند تقبیح را وی کار کاربران از برخی و داشت دنبال به را هارسانه جنجال او کار این

 در شادی و نشاط ایجاد راستای در را اقدامش این زندگانی داد؛ نشان واکنش حواشی این به نسبت و منتشر خود از ویدیویی اش

 در هک راهکارهایی به کرد بارگذاری هک ویدیویی در سینما بازیگر این.کرد معرفی سازی روحیه برای پزشکان و پرستاران بین

 رفیمع جنگ نوعی در قرارگیری را کنونی شرایط و اشاره میشد انجام رزمندگان توسط مقدس دفاع دوران در سازی روحیه راستای

 انکرو با مبارزه برای کشور درمانی کادر و پرستاران پزشکان، اساسی ملزومات از یکی را شرایط این در کردن شادی او. کرد

 هاوءتفاهمس برای مردم از بود، معترض او قبلی اقدام به نسبت که توسلی هانیه به ایکنایه بیان با پایان در زندگانی امین.دانست

 (3).کرد عذرخواهی

 در پایتخت فتا پلیس رئیس کاظمی تورج سرهنگ و همچنین باید ذکر کرد ؛ که پلیس فتا هم در این قضیه ورود کرد 

 افت پلیس: داشت اظهار است، جریان حال در ها سلبریتی از برخی توسط مجازی فضای در روزها این که رقص به دعوت خصوص

 (4).است کرده اعالم قضایی مرجع به مستندات همراه به گزارش تنظیم با را موضوع این ، مذکور موارد و مجازی فضای رصد از بعد

                                                           
 (2)www.seemorgh.com20/12/1398، ، آقای امین زندگانی کاری بهتر از دعوت چالش رقص به ذهنتان نمی رسد ؟ 

(21) 

 (1)www.seemorgh.com20/12/1398، ، آقای امین زندگانی کاری بهتر از دعوت چالش رقص به ذهنتان نمی رسد ؟ 

 (2)fararu.com www. : 19/12/1398، 432367، ماجرای چالش رقص امین زندگانی و واکنش تند هانیه توسلی ، کد خبر  

 (3)www.khabaronline.ir 20/12/1398،،واکنش امین زندگانی به حواشی چالش رقص 
  21/12/1398، 555044هشدار پلیس به چالش رقص سلبریتی ها ،کد خبر : ،  net www.rokna.برگرفته (4)

(22) 
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: گفت وی.یردگمی صورت قانونی اقدام دهد تشخیص جرم را ضایی موضوعق دستگاه اگر: کرد تصریح پایتخت فتا پلیس رئیس

                                                       (1) .شد خواهد انجام فتا پلیس توسط قانونی برخورد قضایی، مقام سوی از مقتضی دستور محض به

زیگر به این چالش تعدادی فیلم از رقص پرستاران و برخی دکترها و همچنین بایدیاد آور شد که چندی پیش قبل از دعوت این با

در بیمارستان ها در ایام شیوع کرونا در کشور  در فضای مجازی منتشر شد که رسانه های خارجی از جمله شبکه الجزیره دریکی 

با کرونا را نشان می دهد ،که  با  فعالیت می کند رقص کادر درمانی را برای مبارزه (+AJ)از صفحات اینستاگرام خود که با نام 

کنار هم گذاشتن این تصاویر  از کادر پزشکی ایران  در این ایام و همچنین این خبر که )ایران بعد از چین باالترین میزان مرگ و 

  میر از کرونا را داراست ( کمی فکر ها را به سمت حقیقت می کشاند .

 

 

 

 

 

 

 

کرونا  و آخرالزمان:

با  جست و جو در

آخرالزمان ، می  روایات 

مواردی را مشاهده  توان 

قاعدتاً باید ناشی از  کرد که 

بیولوژیک باشد .  حمالت 

حجم اثر گذاری این اپیدمی ها چنان گسترده است که در برخی روایات گفته شده  تا یک سوم ساکنان زمین را نابود می کند . 

قائم ، مرگ سرخ و سفید و هجوم ملخ ها ، وقت و بی وقت به رنگ خون  پیشاپیش آمدن:» برای نمونه ، امام علی )ع( فرمودند 

در برخی نسخه ها آمده است که .« رخ خواهند داد . مرگ قرمز با شمشیر )و جنگ( به وجود می آید و مرگ سفید طاعون است 

 پنج هفتم و در برخی روایات دیگر دو سوم مردم به این سبب از بین خواهند رفت !

روایت از امام صادق )ع( را در منابع معتبر و مهم مهدویت می توان دید که میزان تلفات صرفا جنگ ها و طاعون مشابه این 

اخر الزمان را پنج هفتم ذکر کرده اند. این روایت مورد توجه منابع متعددی قرار گرفته است ؛ به نحوی که نمی توان از آن غفلت 

 (2)کرد و باید این تهدید را جدی گرفت .

 

به تعبیر دیگر ،هرچند این رخداد در میانه نشانه های حتمی ظهور بیان نشده است ، اما با توجه به نحوه ی پرداختن منابع 

مهم و معتبر به مهدویت به این موضوع ،باید برای کاهش آسیب های ناشی از ان بطور جدی برنامه ریزی کرد .در کنار این روایات 

 یات را نیز مد نظر داشت : باید دو دسته ی دیگر از روا

 اول :قحطی و گرسنگی فراگیر پیش از ظهور 

روایات متعددی به موضوع خوف، گرسنگی و هراس، به عنوان راه ابتالی قطعی مردم بخصوص شیعیان  در اخرالزمان اشاره 

له امام صادق )ع( خطاب به محمد بن مطرح می شوند ؛ ازجم« سوره بقره  155آیه » کرده اند .این روایات غالبًا ذیل یا به همراه 

همانا پیش از قیام قائم )ع( نشانه هایی خواهد بود ؛ از جمله : آزمایش )به گرفتاری ( از انب خدای تعالی برای :» مسلم فرمودند 

 .«بندگان با ایمان 

                                                           
  21/12/1398، 550445هشدار پلیس به چالش رقص سلبریتی ها ،کد خبر : ،  net www.rokna.برگرفته (1) 

 (2)www.porseman.com  ، 14/2/1395، مرگ های بیوتروریستی در اخرالزمان 

(23) 
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که بعید است بتوان آنها را  را مشاهده کرد با دسته بندی روایات نشانه های ظهور، می توان انواع بیماری ها و اتفاقاتی

نمود. با در نظر  موضوع بیوتروریسم، به نحو متحیّر کننده ای می توان این روایات را مطالعه غیربیولوژیک دانست و با احاطه به

در اهمّ آنچه را می توان ناشی از بیوتروریسم و حمالت بیولوژیک  گرفتن احتمالی بودن تطبیق محتوای روایات با بیوتروریسم،

  :آخرالزمان مشاهده کرد، از این قرارند روایات

  مرگ سفید: طاعون

ابیض )سفید( است که ائمه )ع( از آن با تعبیر طاعون  مشهورترین بیماری مسری بیان شده در روایات، ابتالی عمومی مردم به موت

نیز باشد. عالوه بر  … انند آبله، سیاه زخم وطاعون کنایه از دیگر بیماری های بیولوژیک دستة اول، م یاد کرده اند. بعید نیست

پرداخته اند، گاه آن را عمومی و گاه دربارۀ برخی اقوام یا سپاهیان خاص  آن، روایانی که به موضوع طاعون در حوادث آخرالزمان

از  ای ظهوری کهنقل شده است که امام علی)ع( در خطبه ای، ضمن بیان نشانه ه روایات عمومی دربارۀ طاعون :کرده اند مطرح

که تنها یک سوم از مردم، پس از آن حادثه نجات پیدا  اشاره دارند رسول خدا)ص( شنیده اند، به شیوع طاعونی فراگیر و بزرگ

  .نشانه ها دارند نیز اشاره ای به این طاعون ضمن بیان دیگر و امام صادق)ع( باقر)ع( امام محمد می کنند

  روایات دربارۀ طاعون های خاص

  :از دو طاعون خاص در آخرالزمان صحبت کرده اند که از این قرار است« فتن ابن جمّاد»نابع و به طور مشخص م

  الف. طاعون در میان سپاه ترک ها

بیان شده است. با در نظر گرفتن این نکته با مراجعه  ها نوشتة استاد علی کورانی منظور از ترک ها، روس« عصر ظهور»در کتاب 

  :می بینیم که آمده است« ابن جمّاد فتن»ب به متن کتا

کنند. خداوند آنان را چنان دچار طاعون می کند  ترک ها وارد منطقة جزیره می شوند و مرکب هایشان را از فرات سیراب می»

  (1)«مانند. که احدی از آنها زنده نمی

            

  ب. طاعونی که با اهل یمن از اهل شام برطرف می شود

  :ابن جماد در جای دیگری از کتاب فتن خود به نقل از کعب الحبار می آورد همچنین

دو سپاه هفتاد و هشتاد هزار نفری از یمنی ها که غالف  خداوند متعال شامیان را در جنگ آخرالزمانی آنان با رومیان )غربیان( با

و با دشمنان خدا مجنگیم تا  اً بنده های خداییمیاری می کند. آنان )یمنی ها( می گویند ما حقیقت است شمشیرهاشان از مسد

  «بیماری ها و غصه ها خبری نباشد. شام را پاکیزه ترین منطقه کنیم و از طاعون و

البته ضعف شخصیت و روایات کعب االحبار و فراوانی احادیث جعلی در میان آنچه را که از او نقل شده است، باید در نظر داشته 

  .باشیم

  رجذام و بواسی

امام زمانی می توان آن را نشانه های ظهور و از ویژگی  این دو بیماری را هر چند در دوره های مختلف تاریخ می توان مشاهده کرد،

دست ساز بودن آن و به  رخ دهد یا اختیاری و[ 23که یا فراگیر و عمومی شود یا اشکال خاصی از آن ] های آخرالزمان دانست

توجه کند. همچنین همانند آنچه دربارۀ طاعون گفتیم، دربارۀ به خصوص  بیوتروریسم مطرح باشد و جلب عبارتی استفاده از آن در

آخرالزمانی، کنایه از بیماری های مشابه آن و  احتمال را می توان قائل شد که ممکن است بیان این بیماری در روایات جذام این

  :مبر )ص( می فرمایندکاظم)ع( از قول پیا نه الزماً خود جذام باشد. امام

  [24«]پیدایش مرگ های ناگهانی، جذام و بواسیر، از نشانه های نزدیک شدن قیامت و رستاخیز است.»

  هجوم نامتعارف حشرات: ملخ سرخ

غالباً هر گاه رخ می داده است، در فصل برداشت محصول  افت ناشی از هجوم ملخ ها به مزارع کشاورزی، پدیدۀ جدیدی نیست، اما

آخرالزمانی و از جمله در ابتدای  سال، خبری از هجوم ملخ ها به میان نمی آمده است. بنا بر آنچه در روایات وده و در دیگر ایامب

                                                           
 (1)www.porseman.com  ، 14/2/1395، مرگ های بیوتروریستی در اخرالزمان 

(24) 
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ها هم از حیث شدت خیلی شاخص شده و جلب توجه می کند؛ هم تعداد دفعاتش  نوشتار حاضر دیدیم، درآخرالزمان هجوم ملخ

یا تعدد حمالت بیولوژیک از این جنس. گفتیم  ست این دو ناشی از دستکاری ژنتیکی ملخ ها باشندبار فراتر می رود. بعید نی از یک

  :امیرالمؤمنین )ع( فرمودند

پیشاپیش قیام قائم)ع( ظاهر خواهد شد، ملخ سرخ به رنگ خون در دو وقت از سال، یکی در موقع ظهور ملخ و یکی در غیر وقت »

 .«آن

با منشأ حیوانی دانست. عالوه بر آن، هجوم حشرات به  تروریسم، این مورد را می توان از جمله موارددر میان دسته بندی های بیو

بی ارتباط با قحطی  علل ظهور و بروز قحطی و گرسنگی به شمار می آمده و بعید نیست این هجوم حشرات مزارع، همیشه از جمله

  .(1)و گرسنگی که در سطرهای قبل بیان کردیم، نباشد

 

  

یکی از ابعاد جنگ های بیولوژیک را می توان در  ظهور آفات نباتی: میوه سوزیف فساد و خرابی فراگیر میوه بر روی درختان

چقدر این هجوم قوی  جست و جو کرد؛ آفانی که سبب از بین رفتن درختان با محصوالت آنها شود. هر هجوم به درختان و گیاهان

تر خواهد بود. امروز، متخصصان به دنبال عوامل بیولوژیک سوختن  و ریشه آن ناشناخته تر و دقیق تر انجام شده باشد، منشأ

  .های زاگرس هستند درخت های جنگل

  :در روایات، مواردی بیان شده است که می توان آنها را با قید احتمالی بودن از این جنس دانست

گیاهان )احتَرَقَت خُضرُهُم(سخن به میان آمده  ختن سبزی ها ودر روایات بیان کنندۀ قحطی های آخرالزمان از تعبیر عجیب سو

  :موضوع مورد مطالعه ما در این مقاله نیست. همچنین حضرت صادق )ع( فرمودند که بی تناسب با است

  (1)«پیشاپیش قائم)ع( خرما بر درخت فاسد می شود، پس شک نکنید در آن.»

اقات و ظلم ها بیشتر می شود یعنی امروز کثیف ترین اخبار را در هر حوزه ای ما هرچه در آخرالزمان پیش می برویم این اتف

 می شنویم و دنیا به این نتیجه خواهد  و هر کس این پرسش را دارد  که : آیا کسی هست مرا نجات دهد ؟

م و مستکبرین بسپاریو همه ی اینها به این علت است که ما بفهمیم دنیا مدیر و ندبر نداردو هرچه دنیا را به صهیونیست 

 (2)اوضاع همینگونه خواهد ماند و جز بدی و ظلم نخواهیم دید .

خطور می کند که آیا در عرصة فردی و اجتماعی، برای  با بررسی مجموعه روایانی که در مقالة حاضر دیدیم، این سؤال به ذهن ما

 (3)آماده شده ایم؟ این فتنة عظیم آخرالزمان

 فواید ویروس کرونا :

 هم ریمقدا ویروس این که باشیم داشته توجه ببینیم نیست بد اما کنند می صحبت کرونا مخاطر و معایب از همه روزها نای

 ما تا ندک کاری و کند تقویت را ما های حافظه تا آمده ویروس این شاید.باشد ما همه برای تلنگری نوعی به شاید و داشته ویژگی

 درق چه ها انسان که شدند متوجه بسیاری ویروس این انتشار با.دارند حضور ما جامعه در فرادیا چه باشد حواسمان و آوریم یاد به

 در شدستک و تنفسی های ماسک و کننده عفونی ضد مواد داشتن اختیار در علیرغم تا باشند خواه خود و رذل ذات، بد توانند می

 زیاد االهاک این برای تقاضا و بمیرند ویروس این اثر بر افراد بیشتری ادتعد تا دهند ارائه بازار به را آن نباشند حاضر خود انبارهای

 ونخ در احتکار که دادند نشان هستند داروساز یا و پزشکی امور متخصص برخی که اینها.کنند کالن های سود بتوانند و شود

 ها انسان جان از برایشان پول ولی کنند فعالیت مردم سالمتی برای تا اند خورده قسم برخی اینکه علیرغم و است نهفته بسیاری

 (4).است تر ارزش با

                                                           
 (1)www.porseman.com  ، 14/2/1395، مرگ های بیوتروریستی در اخرالزمان 

(25) 

 

 (1)www.porseman.com  ، 14/2/1395، مرگ های بیوتروریستی در اخرالزمان 

  www.masaf.irبر گرفته از (2) 

  (3)www.porseman.com  ، 14/2/1395، مرگ های بیوتروریستی در اخرالزمان 

 (4)tniknews.com ir.spu www.،، 6/3/2020 ، ویزگی ها کرونا درتقویت حافظه ابشناسان ، عماد 
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کم شده و بسیاری از مردم و جوانان در  خیابان ها خلوت شده و در شهرهای بزرگ آلودگی پایین آمده چون تردد ماشین ها

اصال همین (1). خانواده باشندمی کنند کمتر در خیابان ها تردد کنند و بیشتر در خانه با  این روزها به دلیل انتشار ویروس تالش

بحث خانه نشینی  ها که گاهی سخت می شو باعث شده است که وقت بیشتری را  با خانواده صرف کنیم . خانواده ای که بعضًاتا 

                                                                  پیش از این صبح تا شب آن ها را نمی دیدیم.                                                                            

           این چند روز به اجبار هم که شده دوباره طعم شیرین لذت وقت صرف کردن با خانواده را چشیدیم .                                      

، و ...                                                                                                  حتی باعث شد که وقت بیشتری را کتاب بخوانیم ،فیلم ببینیم

حاال دیگر مدتی است که سبک زندگی ما خواه ناخواه تغییر کرده است .حاال وقتی دوستان و اشنایانمان را می بینیم دیگر از ماچ 

                                                                                                                                                         .و بوسه های طوالنی خبر نیست

 دحاال روزی چندبار دست های خودمان را می شوییم .این شستن دست ها شاید خیلی ساده و بدیهی به نظر بیاید ، اما چند درص

اصال               از افراد پیش از ان ،این موضوع ساده را رعایت می کردند ؟                                                                       

ا هجدا از بهداشت فردی این موضوع باعث شد که بهداشت جمعی هم مورد توجه قرار بگیرد .شاید حاال تنها زمانی است که کافه 

حتی آن زیر زمینی ها که قانون را دور می زدند و بهداشت را جدی نمی گرفتند ان را تعطیل کرده اند . حاال مصرف کنندگان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (2)قلیان هم متوجه انتقال ویروس ها از طریق قطرات تنفسی شده اند و برای اولین بار ضرورت مسئله را درک کرده اند .

                                                                       .هم به جمع تولید کنندگان پیوستندبر خی ها می توان گفت یکی از مزایای کرونا هم این است که 

سفر کنند و در شرایط  دلیل انتشار کرونا بسیاری از ایرانی ها دیگر نمی توانند به خارج از کشور کنیم که به همچنین مشاهده می

مهم                                                                                                     .شود تحریمی مقدار زیادی ارز کشور دیگر از کشور خارج نمی

یکی تقصیر برخی مسئولین  ایرانی ها فهمیده اند که اگر این ویروس در کشورشان به این شکل منتشر شده تر از همه امروزه همه

ویروس  ایران است و حال جالب تر از این اینکه اگر این تحریم ها ادامه یابد و امر است اما مهم تر مساله تحریم های آمریکا بر علیه

به این دلیل برخی کشورها به جنب و جوش افتاده  دیگر کشورها هم از انتشار این ویروس متضرر می شوند و بیشتر منتشر شود

برخی                                                             .علیه ایران برداشته شود چون خطر همه را تهدید می کند اند تا تحریم های آمریکا بر

کما اینکه  مبالغی را رصد کرده اند که احتماال بخش بزرگی از آن به ایران اختصاص یابد کرونا م برای مبارزه باکشورهای اروپایی ه

هیزات الزم برای مقابله با کرونا را به ایران آمریکا تج مشاهده می کنیم برخی کشورها شروع کردند بدون توجه به تحریم های

 شود و به یاد داشته باشیم که این ماجرا هم می گذرد اما عملکرد برخی نمی مهم این است که حافظه مان تقویت .ارسال کنند

ی، دوست ویا مسلمان و غیر مسلمان، شرقی یا غرب گذرد، کرونا بزرگ و کوچک، غنی وفقیر، مسئول و غیر مسئول، زن و یا مرد،

ر اگ                                                                                                                                                (3).دشمن و ... را نمی شناسد

 (4)نگی و اطالع رسانی وسیع بوده است .نخواهیم کم لطفی بکنیم کرونا تمام مشکالت و استرس هایش باعث یک تحول فره

 در نتیجه :

بیمار ی هایی که تولید می شود بر افراد ضعیف و ناتوان بیشتر تاثیر می گذارد و قطعا وظیفه ی ما پیشگیر ی و عمل به 

ین بیماری مردم جهان بخوص ایرانیان به ا %4۰توصیه ها ی وزارت بهداشت است و حواشی که در فضای مجازی از جمله اینکه 

                                                                     مبتال می شوند را کنار بگذاریم.                                                                                               

رد و هرچه که از این حواشی به دور باشیم باعث می شود که سیستم این حواشی ها باعث می شود که استرس برای ما بوجود بیاو

س پ                                                     ایمنی بدن ما ضعیف شود                                                                                                        

واشی فضای مجازی را کنار بگذاریم تا سیستم ایمنی بدن ما قوی  تر شود تا با پیشگیری بتوانیم با این بیماری در نهایت باید ح
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)کرونا ( مقابله کنیم .و مهم تر آنکه این بیماری در فضای مجازی اعتقادات مارا هم آلوده می کند . امروزه در سراسر دنیا درحال 

  (1)ست دهند . پس بهتر است تا ماهم دعا کنیم وامیدمان را به خدا از دست ندهیم . دعا کردن هستند تا این بیماری را شک

                                                           
 سید امیر حسین حسینی  ، نویسنده و پژوهشگر رسانه (1) 
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