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راوی نهضت تبلیغات اسالمی

پیش از خاطره: ب��رای من که عالقه مند به تاریخ 
معاصر - به طور خاص نهضت انقالب اس��المی- 
هستم، مطالعه  زندگی و بررسی آثار و آرای رهبران 
نهضت و شخصیت های تاثیرگذار آن، از جذابیت 
زیادی برخوردار است. در این میان، بعضی مفاهیم 
هم هس��ت که ب��ه طور مجزا ب��رای من جذابیت 
دارد و ب��ه آنها جدای از اینکه چه کس��ی و از چه 
نحله و تفکری درباره آن س��خن گفته اس��ت، به 
اعتب��ار موضوعی که دارد توجه می کن��م و آن را 
جزو موضوعات مورد مطالعه و پیگیری خودم قرار 
می ده��م. موضوعاتی مثل وحدت، تمدن س��ازی، 
عدالت، مبارزه با اس��تکبار، استقالل، آزاداندیشی، 
عقالنی��ت دینی، آرمانگرایی و ... که خب! با توجه 
به عالقه مندی اولم )همان مطالعه زندگی و بررسی 
آرای رهبران و شخصیت های تاثیرگذار اسالمی( 
خودبه خود شخصیت هایی مثل امام خمینی، امام 
موس��ی صدر، عالمه طباطبایی، سیدجمال الدین 
اس��دآبادی، سید قطب، دکتر ش��ریعتی، شهید 
مطه��ری و... برایم خیلی اهمی��ت پیدا می کند و 
شخصیت های آنها برایم خیلی ارزشمند می شود، 
چون این مفاهی��م، جزو اصلی تری��ن محورهای 
مبارزاتی و سیره نظری و عملی آنها بوده است. به 
همین جهت، هرجا کتاب و مقاله و محتوایی مرتبط 
به این اشخاص دیده ام برایم رغبت برانگیز بوده که آن 
را مطالعه کنم یا حتی مورد بررسی بیشتر قرار بدهم. 
در این میان، نام یک اندیشمند و پژوهشگر، 
بیش از هر نویسنده و مترجم و محقق دیگری، 
برایم آشنا و مورد اعتبار است. استاد سیدهادی 
خسروشاهی، که خود نیز شاگرد عالمه طباطبایی 
و امام خمینی بوده و به خاطر هم بحثی و هم سفری 
و مؤانس��ت بسیارش با افرادی چون امام موسی 
صدر، ش��هید چمران، دکتر ش��ریعتی و شهید 
مطه��ری، نوع نگاه و س��یره زندگی اش بس��یار 
ش��بیه به آنان ش��ده و مثل آنان فکر می کند و 
رفت��ار می کند. برای من، که به دلیل س��ن کم، 
هیچ کدام از آن شخصیت ها را از نزدیک ندیده ام 
و درک نکرده ام، او تمام ویژگی های جذاب شان 
را یکجا داشت و می توانست از همان حکمت ها و 
معارف شان، به نسل تازه وارد ما بچشاند که زیاد از 
نسل های قبلی مان فاصله نگیریم و همان حالوت 
و شیرینی ای که آنها درک کرده اند را درک کنیم.
خاط�ره: اوایل دوران فعالیتم در کانون اندیش��ه 
جوان، قرار شد پس از وقفه کوتاهی که در برگزاری 
سلس��له همایش های »آنان که می اندیش��ند« 
به وجود آمده ب��ود، مجددا همایش جدیدی با 
پرداختن به یکی دیگر از شخصیت های نظریه پرداز 
و تاثیرگذار برگزار کنیم. پس از بررسی نام های 
گوناگون، به س��ید قطب رس��یدیم که یکی از 

مهم ترین رهبران انقالبی در جهان اسالم است.
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همدست 
آلمانی ترامپ

حجت االسالم سیدهادی خسروشاهی، از چهره های 
برجسته حوزه و دانشگاه دار فانی را وداع گفت

بامداد جمعه در پی حمله هوایی به مناطق شمالی 
سوریه در استان ادلب 33  نظامی ارتش ترکیه  که 

در بین تروریست ها بودند، کشته شدند 

 وداع با مرد 
و فرهنگ یخ  تار

 ضرب شست
 اسد به اردوغان

تردید و امید

 گزارش »وطن امروز« از علل کاهش مشارکت
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 

و پیام هایی که رأی مردم به جریان انقالبی داشت

شکایت حزب چپ مجلس فدرال آلمان از آنگال مرکل 
به  خاطر مشارکت این کشور در ترور سردار سلیمانی

تیترهای امروز
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با نظام مالی   FATF ج از خار
دنیا ارتباط برقرار کرده ایم

قدردانی رهبر انقالب از 
ی پرستار جامعه پزشکی و 

با انتشار پیام ویدئویی و به خاطر مبارزه با ویروس کرونا صورت گرفترئیس کل بانک مرکزی:
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  بررسی تهدیدها و فرصت های دوم اسفند 
اضطرار سیاسی و لزوم عبور از انقباض اجتماعی

  دکتر محمدرضا سنگری  در گفت و گو با 
»وطن امروز«: استاد خسروشاهی، تاریخ سیار 

فرهنگ ایران زمین بود

 حضور مسافران  در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور حاکی از آن است که 
برخی مردم توصیه ها مبنی بر پرهیز از ترددهای غیرضرور  را  جدی نگرفته اند

 صفحه  4

ثمانه اکوان: سردرگمی عجیب 
دولت در ماج��رای برخورد با 
ش��یوع ویروس کرونا در ایران در روزهای ابتدایی ورود 
آن به کش��ورمان، نداشتن اس��تراتژی رسانه ای خاص 
برای آرام کردن فضای سیاس��ی و اجتماعی کش��ور و 
اقناع افکار عمومی درباره اقدامات انجام شده و در نهایت 
ت��الش بی نتیجه برای عادی نش��ان دادن ش��رایط در 
وضعیت بحرانی بی سابقه، کشور را در وضعیت عجیبی 
گرفت��ار کرده اس��ت. از یک طرف می ت��وان به وضوح 
موج فداکاری ها، روحیه ایثار و از خودگذش��تگی کادر 
درمانی بیمارس��تان های مختلف کشور و تالش مردم 
ب��رای همکاری با یکدیگر را برای عب��ور از این بحران 
به تماشا نشست و شاهد صحنه های بی نظیری از یک 
ملت همیشه آماده برای انواع بحران ها و ایثار و فداکاری 
بود و از سوی دیگر برخی اهمال ها در برخورد صحیح 
با مردم و گفت وگو با آنها از سوی دولت، زمینه را برای 
سوءاستفاده رس��انه های بیگانه و دشمنان همیشه در 
صحنه فراهم کرده است. از زمانی که اخبار و شایعات 
مربوط به ویروس کرونا همپای این ویروس و در بسیاری 
از موارد با سرعتی به مراتب بیشتر از شیوع این ویروس 
شروع به انتشار و گسترش پیدا کرد، رسانه های خبری 
وابس��ته به کشورهای عرب منطقه و همچنین آمریکا 
نهایت ت��الش خود را کردند ت��ا کاری را که آمریکا با 
تحریم های خود نتوانس��ته بود انجام ده��د، این بار با 
ش��ایعات مربوط به ویروس کرونا انجام دهند؛ نمایش 
 دادن ایران به عنوان هاب و مرکز اصلی شیوع بیماری 
»کووید� 19« در منطقه و تالش برای اقناع کشورهای 
منطقه برای بستن مرزهای خود با ایران و قطع هرگونه 

ارتباط تجاری با ایران.
رسانه های عرب منطقه از جمله العربیه و رسانه های 
پارس��ی زبان وابس��ته به عربستان س��عودی از جمله 
ایندیپندنت فارسی، شبکه ماهواره ای ایران اینترنشنال و 
برخی روزنامه های انگلیسی زبان که ارتباطاتی با عربستان 
دارند مانند گاردین اولین روزنامه ها و شبکه های خبری 
بودند که ایران را عامل اصلی شیوع بیماری در منطقه 
غرب آسیا دانسته و سرایت ویروس کرونا به کشورهای 
عراق، افغانستان، پاکستان، عمان، بحرین، کویت، لبنان و 
حتی امارات و همین طور کانادا را که پیش از این نیز خود 
درگیر این موضوع بودند، ایران یا شهروندان ایرانی معرفی 
کردند. این مسأله در حالی بود که درباره کشورهای عرب 
منطقه به دلیل س��اختار سیاسی بسته شان و نداشتن 
رسانه های مس��تقل اصوالً نمی توان ارزیابی درستی از 
میزان آمار مبتالیان به این ویروس داش��ت و در عین 
حال هیچ سازمان مستقلی نیز نمی تواند تحقیقاتی درباره 
صحت و سقم ادعاهای آنها درباره میزان افراد درگیر این 

بیماری در این کشورها انجام دهد.
بعد از کش��ورهای عرب منطقه، نوبت به رسانه های 
آمریکایی رس��ید که همین س��رخط را دنبال کنند و 
مایک پمپئو و دونالد ترامپ و برایان هوک نیز با تمام 
توان خط خبری ارائه شده را با اظهارات مداخله جویانه 

خود پررنگ تر از قبل کردند.

خط خبری دنبال شده توسط جبهه عربی – غربی به 
دنبال رسیدن به چند هدف عمده بود که به نظر می رسد 
مانند تمام اقدامات بعدی نمی تواند از طریق این ویروس 

به اهداف خود برسد.
1- آمریکا بشدت به دنبال این مسأله است که نشان دهد 
ایران در رسیدگی به مردمش در داخل کشور و ممانعت 
از شیوع ویروس اهمال و پنهانکاری می کند. این مسأله 
غیر از اینکه در گزارش روزنامه نیویورک تایمز  و شبکه 
خبری  CNBC آمد، در نهایت در صحبت های برایان 
هوک نمودار شد که بیان کرد ایران بهتر است به جای 
ارسال سالح به کشورهای منطقه، سیستم بهداشتی خود 
را تقویت کند! این در حالی اس��ت که تاکنون ایران در 
زمینه تهیه دارو و سیستم درمانی برای معالجه بیماران 
مبتال به این بیماری عنوان نکرده است که دچار کمبودی 
است یا نیازی به کمک های بین المللی دارد. تهیه کیت 
آزمایشگاهی برای شناسایی بیماران توسط وزارت دفاع 
یا تالش دانش��مندان ایرانی برای ساخت واکسن این 
بیماری نشان می دهد ایران هیچ کمبودی در این زمینه 
ندارد. از طرفی اگرچه مانند بسیاری از کشورهای دنیا با 
شیوع این بیماری، سوءاستفاده کنندگان از این شرایط 
و محتکران دس��ت به احتکار وس��ایل بهداشتی مانند 
ماس��ک یا دس��تکش زده اند اما تولید انبوه این وسایل 
در کارخانه های وزارت دفاع و توزیع آنها در ش��هرهای 
مختلفی که محل اصلی این ویروس هس��تند نش��ان 
می دهد راه مقابله با سودجویان نیز وجود دارد و درباره 
آن راهکارهای مختلف در نظر گرفته شده است. این در 
حالی است که مسأله احتکار و گرانفروشی در تمام دنیا 
در شرایط بحرانی مساله ای طبیعی است. در ایتالیا، مردم 
با شنیدن خبر گسترش ویروس به خریدهای شدید از 
س��وپرمارکت ها روی آورده و دچار کمبود مواد غذایی 
شده اند. در آمریکا آمارها نشان می دهد قیمت ماسک 
و مواد بهداشتی در سایت آمازون دچار نوسان شدیدی 
ش��ده است و البته اگر قرار به امکانات بهداشتی باشد، 
این آمریکاست که باید توضیح دهد چرا اینقدر در کل 
دنیا خرج اقدامات تروریستی و جنگ افروزی می کند، در 
حالی که مردمش برای دریافت انسولین باید به مرز کانادا 
بروند و آمپول انسولین را با قیمتی 80 برابر ارزان تر از 

داخل مرزهای شان خریداری کنند!
2- این تالش��ی اس��ت برای اجرای فاز نهایی کمپین 
فش��ار حداکثری که ترامپ آغازگ��ر آن بود، چرا که با 
انتشار اخبار مربوط به شیوع ویروس توسط اتباع ایرانی، 
میزان مبادالت تجاری ایران – به قول »مارک دبوویتز« 
رئیس بنیاد صهیونیستی دفاع از دموکراسی ها، همان قدر 
از معام��الت تجاری غیرنفتی که باق��ی مانده بود – با 
کشورهای همسایه کاهش چشمگیر پیدا کرده و به این 
ترتیب این کمپین می توانست موفقیت های بیشتری 
در تحت فش��ار قرار دادن ای��ران از نظر اقتصادی پیدا 
کند. با این حال عدم وابستگی ایران به اقتصاد جهانی 
و تحریم ه��ا در اینجا نیز می تواند تا حد زیادی به نفع 

کشورمان تمام شود.
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ش�روین طاه�ری: هفته نامه 
نیویورک��ر، دونالد ترامپ را به 
کوری درباره ش��یوع وحش��تناک ویروس کووید-19 
در ایاالت متح��ده مته��م کرده و برنی س��ندرز، نامزد 
پیش��تاز دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری 
2020  رقیب جمهوری خواه خود در کاخ س��فید را به 
دروغگویی درباره تحت کنترل بودن کرونا در آمریکا و 
گماردن یک فرد بی کفایت- یعنی معاون رئیس جمهور، 
مایک پنس به عنوان مسؤول پیگیری بیماری کرونا در 
این کشور- متهم کرده است. دست آخر چاک شومر، 
رئیس دموکرات ها در س��نا ب��ا کنایه در این باره گفته 
ترامپ »پشت فرمان )قوه مجریه( خوابش برده است«. 
یانکی ترین رئیس جمهور یانکی ها که 50 روز گذشته را در 
تقالی پنهان کردن آمار چند صد نفری تلفات نیروهایش 
در پایگاه عین االسد عراق یا جا زدن بخشی از مجروحان 
تحت عنوان »آسیب دیدگان مغزی« سپری کرده بود، 
ابلهانه تصور می کرد حمل��ه ویروس کرونا به تمام 50 
ایالت و 7 منطقه آمریکا و 700 پایگاه نظامی پنتاگون 
در سراسر کره خاکی نیز همانند حمله موشکی ایران 
به یک نقطه، با دستورالعمل های ویژه امنیتی و سانسور 
مطلق رسانه ها و حتی پست های حساب های شخصی 
در ش��بکه های اجتماعی قابل پرده پوشی است اما این 
ویروس سرخ مرموز خیلی کوچک تر از آن بود که هیمنه 
نظامی آمریکا بتواند جلوی  نفوذش را بگیرد و تبعات آن 
خیلی بزرگ تر از آن است که بتوان پنهانش کرد.  ترامپ 
مدعی بزرگ ساختن مجدد امپراتوری آمریکا، نمرودی 
اس��ت که با موجودی به مراتب کوچک تر از یک پشه 
به زانو درمی آید. آمریکایی ها که تقریبا 2 ماه به لطف 
سلطه رسانه ای و تبلیغاتی شان از غائله وحشت و واگیر 
کرونا، ظاهرا در حاش��یه امن نشس��ته بودند و با دامن 
زدن به اخبار جهت دار درباره ش��یوع آن در کشورهای 
رقیب بویژه علیه چین و ایران، جنگی رس��انه ای به راه 
انداخته بودند، ناگهان متوجه شدند که وضع خودشان 
اصال بهتر نیست.  نشانه های متعدد موید آن است که 
برخالف تبلیغات رسانه های شرکتی غرب و نوکران شان 
در لندن چون بی بی س��ی فارسی، ایران اینترنشنال و 
من و تو، ایاالت متحده بر اساس الگوی نقش اصلی تبادل 
جمعیتی در واگیری ویروس کووید-19، یکی از 3 کشور 
کانون اصلی این بیماری در جهان پس از چین محسوب 
می شود و تنها کاری که دولت ترامپ و حاکمیت سایه 
واشنگتن تا این لحظه برای مواجهه با این خطر بزرگ 
کرده اند، سانسور اخبار خودی و بزرگنمایی اخبار دیگران 

بوده است.
اواسط هفته گذشته اما هشدار بی پرده کارشناسان 
سازمان بهداشت جهانی که در میان بلبشوی وحشت 
جامعه بش��ری از فیلتر دستگاه پروپاگاندای واشنگتن 
عبور کرد، تیر خالصی بود به ذهنیت متفرعن یانکی ها. 
طبق فرمول آیرا لونجینی، زیست شناس و متخصص 
بیماری های واگیر و مشاور سازمان جهانی بهداشت که هر 
فرد مبتال می تواند 2 یا 3 نفر را مبتال کند، احتمال مبتال 
شدن جمعیت زیادی به ویروس جدید شبه آنفلوآنزایی 

وجود دارد. گابریل لنگ از دانش��گاه ملی هنگ کنگ و 
نیل فرگوسن از امپریال کالج لندن نیز این نظریه را تایید 
کرده اند. این هشدار و ظهور نخستین نشانه های جدی 
قربانی گرفتن وسیع کرونا در گوشه و کنار ایاالت متحده، 
نخبه های آمریکایی را به وحشت انداخت و واکنش های 
مشت نمونه خروار که در ابتدا آمد، به منزله اعالم خطر 
آنها برای متوقف کردن ویروس��ی بزرگ تر از کرونا بود: 

دروغ های احمقانه ترامپ!
از اوایل ماه جاری میالدی )فوریه( که اخبار ش��یوع 
گسترده میهمان ناخوانده چینی از این کشور به دیگر 
کش��ورها وحش��ت جامعه جهانی را برانگیخت تا روز 
چهارشنبه که 48 دولت، رسما ثبت افراد مبتال به کرونا 
در قلمرو خودش��ان را اعالم کرده اند، دولت ترامپ تنها 
ب��ه ثبت 60 مورد ابتال به این ویروس اعتراف کرده بود 
ک��ه تازه انتش��ار این آمار همراه با اکراه ب��ود. اما در 24 
ساعت ناگهان موج وحشت و البته انگیزه های سیاسی 
دموکرات ها علیه جمهوری خواهان، سد سانسور حکومتی 
واشنگتن را شکست. با این وجود در هفته های گذشته 
آثار یکی از بزرگ ترین سانس��ورهای خبری در بخش 

اعظم اینترنت که تحت حاکمیت پروتکل های آیکان در 
کالیفرنیا یا شبکه های اجتماعی سیلیکون ولی است، کامال 
قابل مش��اهده بود. تعداد زیادی از سایت ها و همچنین 
حساب های ش��بکه های اجتماعی که توسط نهادهای 
رس��می کنترل کننده محتوای غیرمجاز فیلتر شده اند 
مش��خص هستند. تصویری که در این صفحه مشاهده 
می کنید مشتی از خروار است. دو هفته پیش پالم بیچ نیوز، 
یک تارنمای محلی ایالت فلوریدا تنها به اطالعیه دولت 
فدرال مبنی بر محرمانه بودن آمار ش��یوع کرونا در این 
ایالت اشاره می کند که با بالک کد 16 مواجه می شود. 
بالک کننده ها در آمریکا اگرچه مثل خود شرکت های 
فیس ب��وک و توئیتر ی��ا در این مورد ش��رکت کنترل 
محتوای مجازی به نام ایمپرویا، ظاهرا خصوصی هستند 
اما همان طور که بارها در رس��انه ها مطرح شده فرمان 
آنها کامال در دس��ت سازمان »سیا« است. ایمپرویا نیز 
شرکتی است که مدیر و سهامدار اصلی آن یک اسرائیلی 
مشهور در زمینه جاسوسی و حمله سایبری است به نام 
»شلومو کرامر«. کسی که واحد 8200 )سایبری( ارتش 
رژیم صهیونیستی را متحول کرده چه نسبتی می تواند با 
سانسور اخبار شیوع کرونا در ایاالت متحده داشته باشد؟ 
شبکه های آمریکایی حتی روز چهارشنبه گذشته خبر 
آلوده شدن یک سرباز در حال خدمت خود در کره جنوبی 

را با تاخیر اعالم کردند، در حالی که لغو رزمایش آمریکا 
در شبه جزیره کره نشان می دهد اوضاع بسیار جدی تر 
از این حرف هاس��ت.  واش��نگتن و لندن طی 2 ماه اول 
س��ال 2020 یک��ی از عظیم ترین عملیات های کنترل 
میدانی و رسانه ای آثار بیماری جدید را اجرا کرده اند و 
ذهنیت جوامع خود را با تصاویر کارتونی و سینمایی از 
کرونا همانند آن پیشگویی سیمپسون ها در دهه 1990 
یا فیلم »شیوع« محصول 2013 هالیوود مشغول نگاه 
داشته اند، در حالی که در تمام این مدت و حتی پیش 
از آن، وی��روس چینی در حال ج��والن دادن در ایاالت 
متحده و بریتانیا و قلمروهای فرامرزی شان بوده است.  
آنگلوساکسون ها برای زمان خریدن در این مدت جز مانور 
دادن روی خطر ایران حتی متحدان آسیایی و  اروپایی 
خود مثل کره جنوبی، ژاپن و ایتالیا را قربانی کرده اند و 
پوش��ش خبری گسترده ای درباره احتمال لغو المپیک 
2020 ژاپن، اعالم بروز فاجعه ملی در کره جنوبی و تهدید 
توریسم ایتالیا به خاطر شیوع کرونا در این کشورها انجام 
می شود اما مثل همیشه در این زمینه هم اخبار رسانه های 
شرکتی تحت کنترل غرب فاقد فکت های حیاتی است. 
مثال هیچ اشاره ای به این واقعیت نشده که آمریکا در کنار 
ویتنام و کره جنوبی یکی از 3 کشوری است که از 3 ماه 
پیش، یعنی از اول دس��امبر 2019 - زمان  آغاز شیوع 
پنهان ویروس »کووید-19« از بازار ماهی ش��هر ووهان 
چین به سایر نقاط این کشور � بیشترین تبادل جمعیتی 
را با سرزمین اژدهای زرد داشته که حاال در حال تبدیل 
به اژدهای سرخ کروناست. با آنکه 3 خط هوایی بزرگ 
آمریکای��ی در یک ماه اخی��ر پرواز های خود را به چین 
متوقف کرده اند اما روز شنبه هفته پیش انتشار یک خبر 
در توئیت رس��انه های اصلی و باز انتشار آن در تارنمای 
یو اس ای تودی، رس��وایی بزرگی به بار آورد. بر اس��اس 
این خبر هنوز دست کم 20 پرواز روزانه وجود دارد که 
مسافران را از خاک ایاالت متحده به چین برسانند. دولت 
ترامپ هنوز هم این خبر را تکذیب نکرده چون اظهر من 
الشمس است که ده ها میلیون آمریکایی و چینی درگیر 
منافع ارتباط اقتصادی عظیم بین 2 کشور به استعداد 
حداقل یک تریلیارد دالر در سال هستند.  متاسفانه در 
راستای همان سیاست سانسور، تارنمای دولتی اطالعات 
س��فر ایاالت متحده  Travel.gov، اطالعات قبلی در 
این باره را از دس��ترس خارج کرده اس��ت اما از آنجایی 
که این پرواز ها از چین خالی به آمریکا بازنمی گردند، با 
محاسبه ای حداقلی و فقط بر اساس پروازهای موجود، به  
رقم 8 هزار نفر تبادل جمعیتی روزانه بین آمریکا و چین 
می رسیم. اگر این نرخ را پیش از ماه فوریه یعنی طی 2 
ماه نخست شیوع اولیه کرونا در چین که خطوط هوایی 
اصلی آمریکایی، چینی و بین المللی با ظرفیت حداکثری 
مسافران را بین پرجمعیت ترین شهرهای 2 کشور جابه جا 
می کردند، تنها 2 برابر حال حاضر در نظر بگیریم به  رقم 
یک میلیون تبادل جمعیتی بین چین و آمریکا  - تنها 
به وسیله پروازهای تجاری - در 2 ماه نخست واگیر کرونا 

از ووهان می رسیم. 
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گزارشیادداشت

 وزارت بهداشت اعالم کرد ماندن در منزل
 بهترین راه پیشگیری از ابتال به کروناست

خانه امن
 وزیر بهداشت: هفته سختی را برای مقابله با کرونا در پیش خواهیم داشت

چرا که پیک اصلی این بیماری در این هفته است

مدارس کل کشور تا روز دوشنبه تعطیل است
تعداد مبتالیان قطعی کرونا در ایران به 388 و تعداد جانباختگان  به 34 نفر رسید

احتمال صدور حکم اعدام برای محتکران  ماسک و لوازم بهداشتی

انجام عملیات ضدعفونی خیابان های قم توسط سپاه
انستیتوپاستور  کیت تشخیص ویروس کرونا ساخت ایران  را تأیید کرد

گزارش »وطن امروز« از اشتباهات محاسباتی آمریکا  در متهم کردن ایران به شیوع ویروس کرونا

زمستان می رود و روسیاهی...
رفت و آمد یک میلیون و چهارصد هزار نفر میان آمریکا و چین طی 3 ماه اخیر ایاالت متحده را جزو کانون های اصلی بیماری کرونا قرار داده است

آمریکا خانه دوم کرونا


