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خبر سیاسی

دیپلماسی

توصیه و تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان:  

 در  عزاداری های محرم 
تابع ستاد کرونا باشید

   رهبر معظم انقالب: بنده هر چه ستاد ملی مبارزه با کرونا الزم بدانند، مراعات خواهم کرد، چرا که اگر همین 
مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود، فاجعه ای بزرگ پدید خواهد آمد

   عالج قطعی تحریم با تکیه بر توان داخل نه عقب نشینی در برابر آمریکا
  افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضر است

] ادامه از صفحه اول[ حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشاره به سخنان مداوم مقام های آمریکایی و تبلیغات 
گسترده رسانه های وابسته به آنها برای واژگون نشان 
دادن واقعیات ایران افزودند: »هدف دشمن، گرفتن 
نشاط و امید از ملت به ویژه جوانان است تا این گونه 
القا کنند که کشور به بن بست رسیده و امکان حل 

مشکالت وجود ندارد.«
تبلیغاتی  ثابت  خط  را  واقعیات  تحریف  ایشان 
رسانه های غربی در طول چهل و یک  سال گذشته 
خواندند و خاطرنشان کردند: »در این خط تبلیغاتی، 
سکوت  آن  مورد  در  یا  انکار  کلی  به طور  قوت  نقاط 
می شود اما اگر نقطه ضعفی باشد، ده ها و حتی صدها 
برابر بزرگنمایی می شود.«رهبر معظم انقالب اسالمی 
درباره آدرس غلط دادن برای رفع تحریم ها نیز گفتند: 
»در این خط تبلیغاتی گفته می شود اگر می خواهید 
ایستادگی  و  بیایید  کوتاه  شود،  برطرف  تحریم ها 
نکنید و متأسفانه برخی در داخل هم این آدرس 
غلط را تکرار می کنند اما این خط بر روی اکثریت ملت 
ایران با شناختی که از دشمن و غرض ورزی او دارند، 
تأکید  با  خامنه ای  آیت اهلل  نیست.«حضرت  موثر 
بر اینکه جریان تحریف واقعیات به مقاصد خود 
نرسیده است، خاطرنشان کردند: »اگر جریان تحریف 
 جریان تحریم هم شکست 

ً
شکست بخورد، قطعا

جنگ  میدان  کنونی،  عرصه  زیرا  خورد،  خواهد 
اراده هاست و اگر اراده ملت ایران مستحکم باقی 
بماند، بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد.« نکته دیگری 
که رهبر معظم انقالب اسالمی به آن اشاره کردند، 
استفاده ملت زیرک ایران از تحریم برای شکوفایی 
علمی کشور بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: »با 
اینکه تحریم یک جنایت بزرگ است اما مردم به ویژه 
جوانان، مسئوالن، دانشمندان و فعاالن سیاسی از 
این موضوع برای افزایش اتکاء به نفس ملی استفاده 
کردند.«رهبر معظم انقالب اسالمی در همین زمینه 
افزودند: »تولید جت آموزشی و قطعات حساس 
راه اندازی چند هزار شرکت دانش بنیان،  و ظریف، 
ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به دست 
طرح های  جنوبی،  پارس  در  بزرگ  اقدامات  سپاه، 
وزارت نیرو در زمینه آب و برق، طرح های وزارت راه و 
تولیدات شگفت انگیز دفاعی، همه در دوران تحریم 

انجام شده است.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از آثار دوران 
تحریم را تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت 
برشمردند و گفتند: »به علت آنکه نفت کشور کمتر 
فروش می رود، جداسازی اقتصاد از نفت خام به طور 
طبیعی در حال روی دادن است که این موضوع باید 
با پیگیری دولت و مجلس به سرانجام برسد.«رهبر 
معظم انقالب اسالمی در پاسخ به این سوال مهم 
که »آیا تحریم ها قابل عالج است؟« گفتند: »تحریم ها 
 قابل عالج است اما عالج آن، عقب نشینی و 

ً
قطعا

کوتاه آمدن در مقابل آمریکا نیست، زیرا عقب نشینی 
موجب پیشروی متجاوز می شود.«ایشان افزودند: 
»خواسته امروز آمریکا از ایران، کنار گذاشتن  کامل 
صنعت هسته ای، کاهش بسیار شدید توان دفاعی 
پذیرفتن  اما  است،  منطقه ای  اقتدار  کردن  رها  و 
 موجب عقب نشینی آمریکا 

ً
این خواسته ها قطعا

نخواهد شد و هیچ عقلی نیز حکم نمی کند که برای 
توقف متجاوز، خواسته های او را اجابت کنیم.«

رهبر معظم انقالب اسالمی با اظهار تأسف از  تکرار 
حرف های دشمن مبنی بر فایده نداشتن صنعت 
هسته ای از زبان عده ای در داخل گفتند: »صنعت 
هسته ای نیاز قطعی فردای کشور برای تولید برق 
باشیم.«حضرت  فردا  فکر  به  باید  امروز  و  است 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه با وجود خسارات 
فراوان برجام، اصل صنعت هسته ای حفظ شده 
مذاکره  برای  آمریکایی ها  ادعای  درباره  است، 
مذاکره  علت  »من  کردند:  خاطرنشان  ایران  با 
یا  اما برخی  بارها گفته ام،  را  آمریکایی ها  با  نکردن 
متوجه  که  می کنند  وانمود  یا  نمی شوند  متوجه 
اصلی  »هدف  کردند:  تأکید  نشده اند.«ایشان 
توانایی های  گرفتن  مذاکره،  ادعای  از  آمریکایی ها 
حیاتی ملت ایران است. البته رئیس جمهوری فعلی 
آمریکا هم به دنبال برخی منافع شخصی و انتخاباتی 
است، همچون استفاده تبلیغاتی از مذاکره با کره 
شمالی.«ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
آمریکا و رژیم جعلی  ایران با همه کشورها به جز 
»عالج  افزودند:    می کند،  مذاکره  صهیونیستی 
تحریم ها، عقب نشینی و مذاکره با دشمن نیست 
ملی،  توانایی های  بر  تکیه  آن،  واقعی  عالج  بلکه 
وارد کردن جوانان به میدان و احیای ظرفیت های 
فراوان کشور و در یک کالم عمل به ارکان اقتصاد 
مقاومتی  یعنی درون زایی و برون گرایی است.«رهبر 
معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: »ما امکانات و 
توانایی های داخلی و ظرفیت های بین المللی فراوان 
داریم که باید با مدیریت جهادی و تدبیر واقعی به 
فعلیت دربیایند.«حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
بر اینکه جمهوری اسالمی ایران دوستان موثری در 
دنیا دارد اما تکیه واقعی نظام اسالمی به خدا و مردم 
است، گفتند: »تکیه بر امکانات و استقالل داخلی، 
هم دشمنان خارجی و هم بدخواهان داخلی دارد. 
آن کسی که برای منافع خودش حاضر است کاالیی را 
که در داخل تولید می شود، از خارج وارد کند، درواقع 
خیانت می کند و با وجود تأکیدهای مکرری که شده 
است اما همچنان واردات کاالهایی که در داخل 
تولید می شوند، ادامه دارد.«آخرین نکته ای که رهبر 
معظم انقالب اسالمی درباره تحریم ها گفتند »دل 

نبستن به وعده های توخالِی دیگران« بود.
»در  سال  گفتند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام، متأسفانه کشور 
و  ماند  باقی  اروپایی ها  وعده های  معطل  ماه ها 
اقتصاد کشور شرطی شد، درحالی  که معطل کردن 
اقتصاد به وعده های دیگران، بسیار مضر است.« 
ایشان افزودند:   »اروپایی ها هیچ کاری برای مقابله با 
تحریم های آمریکا نکردند و آنچه به نام اینستکس 
نیز مطرح کردند، بازیچه ای بود که محقق نشد«.

این  جمع بندی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
بخش از سخنان خود تأکید کردند: »عالج تحریم ها 
فعال کردن ظرفیت های داخلی است که نیازمند 
در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  است.«  مجاهدت 
بخش دیگری از سخنان شان با اشاره به گرانی ها و 
مشکالت جدی خانوارها در تأمین معیشت گفتند: 

»کارهای الزم را برای رفع این مشکالت در جلسات 
خصوصی با مسئوالن ازجمله آقای رئیس جمهوری 
مطرح کرده ایم و باز هم به دستگاه های مسئول 
تأکید می کنیم.« رهبر معظم انقالب اسالمی مسأله 
فوری در بخش اقتصاد را »مهار نوسان قیمت ها، 
ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پول ملی« دانستند و 
افزودند: »این حالِت هر روز یک قیمت برای اجناس 
و افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضر است و 
افراد آشنا به مدیریت های اجرایی معتقدند که این 
مسأله با برخورد دستگاه های اجرایی و در مواردی 
دستگاه قضائی قابل مهار است.«ایشان افزودند: 
»در قضیه ارز، بانک مرکزی تالش های زیادی انجام 
البته  شد،  خواهد  موفق  ان شاءاهلل  که  می دهد 
گزارش های مطمئنی وجود دارد که دالیل سیاسی، 
امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی 
موثر است که در این صورت باید با کسانی که به 
 مقابله شود.«حضرت 

ً
این آتش دامن می زنند، جدا

به  نقدینگی  »هدایت  مسأله  خامنه ای  آیت اهلل 
سمت تولید« و همچنین »رفع موانع جهش تولید« 
را از دیگر اولویت های اقتصاد کشور خواندند و گفتند: 
از کارشناسان پیشنهاد کرده اند رؤسای  »عده ای 
سه قوه کارگروهی برای شناسایی و رفع موانع تولید 

تعیین کنند.«
رهبر معظم انقالب اسالمی اصالحات اساسی در 
اقتصاد کشور را »اصالح ساختار بودجه«، »اصالح 
و  اشتغال«  و  سرمایه گذاری  »ارتقاء  بانکی«،  نظام 
»بهبود محیط کسب و کار« برشمردند و گفتند: »این 
موارد دو  سال قبل و همزمان با تشکیل جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران قوا ابالغ 
شد که البته با وجود تالش ها، پیشرفت قابل توجهی 
نداشته است، البته مهم این است که ما می دانیم چه 
می خواهیم و به دنبال چه برنامه ای هستیم.« ایشان 
»صبر« و »ثبات« را دو نیاز اساسی برای آینده کشور 
دانستند و با تأکید بر اینکه بر اثر ایمان مذهبی و 
است،  خوب  ملت  ثبات  نظام،  به  مردم  اعتماد 
افزودند: »مسئولین هم باید با کار جهادی، صبر و 
ثبات خود را نشان دهند و از تردید و نگرانی های مضر 
اجتناب کنند.«حضرت آیت اهلل خامنه ای مشکالت 
دشمن اصلی یعنی آمریکا را بسیار بزرگ و غیرقابل 
مقایسه با مشکالت ایران خواندند و با برشمردن 
فاصله  مثل  آمریکا  امروز  مشکالت  از  مصادیقی 
طبقاتی عجیب، تبعیض نژادی، مشکالت اقتصادی 
و بیکاری های گسترده، مشکالت مدیریتی در قضیه 
به  منجر  که  ضعیف  اجتماعی  مدیریت  و  کرونا 
بی رحمی  و قتل و شکنجه به دست پلیس آمریکا 
می شود، گفتند: »امروز آمریکا در سطح دنیا منفور و 
منزوی است.« ایشان تأکید کردند: »حوادث جاری 
آمریکا آتش زیر خاکستری است که شعله ور شده و 
اگرچه آن را سرکوب کنند اما دوباره شعله ور می شود و 
نظام کنونی آمریکا را از بین می برد چرا که فلسفه 
سیاسی و اقتصادی این نظام غلط و محکوم به 
نابودی است.«رهبر معظم انقالب اسالمی سخنان 
مکرر مقام های آمریکایی علیه ایران را نشان دهنده 
سردرگمی آنها دانستند و افزودند: »مدیریت آمریکا 
دچار سرگیجه و آشفتگی است. آمریکایی ها به دنبال 
پیدا کردن دشمن هستند، بنابراین گاهی از ایران 
اسم می برند و گاهی از روسیه و چین، اما امروز رژیم 
آمریکا دشمنی بزرگ تر از ملت خود ندارد و همین 
آورد.«حضرت  درخواهد  زانو  به  را  رژیم  آن  دشمن 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید مجدد بر صبر، ثبات و کار 
جهادی افزودند: »دولت در اواخر دوران مسئولیت 
خود قرار دارد البته در طول این هفت سال هر چه 
توانستند تالش کردند و در برخی بخش های دولت 
 کارهای خوبی انجام گرفت. پس از این دولت 

ً
نیز واقعا

هم دولت تازه نفسی خواهد آمد که کارها را با جدیت 
بیشتر دنبال کند.«رهبر معظم انقالب اسالمی در 
پایان سخنان شان به مسأله عزاداری در محرم اشاره و 
تأکید کردند: »در عزاداری ها معیار آن چیزی است که 
ستاد ملی کرونا اعالم می کند. بنده هر چه آنها الزم 
بدانند مراعات خواهم کرد. توصیه و تأکید من به همه 
عزاداران، هیئات، منبری ها و مداحان نیز این است که 
ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت شود، چرا که اگر 
همین مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود، 

فاجعه ای بزرگ پدید خواهد آمد.« 

روحانی در تماس تلفنی امیر قطر:  
امنیت و ثبات منطقه تنها در چارچوب 
همکاری های منطقه ای قابل دسترس 

است
رئیس جمهوری روابط ایران و قطر را دوستانه 
و برادرانه دانست و بر ضرورت تالش در راستای 
همکاری های  و  مناسبات  تحکیم  و  توسعه 

همه جانبه تهران- دوحه تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، حسن روحانی روز پنجشنبه در 
تماس تلفنی »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر 
با او، با تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت قطر 
ابراز امیدواری کرد که این عید برای همه مسلمانان 
جهان مبارک باشد و همگان بتوانند از برکات این 

عید بزرگ استفاده کنند.
رئیس جمهوری روابط ایران و قطر را به عنوان 
گفت:  و  کرد  ارزیابی  مثبت  قدیمی  همسایه  دو 
»جمهوری اسالمی ایران هیچ مانع و محدودیتی 
برای توسعه روابط و همکاری  با قطر به عنوان کشور 
دوست و برادر ندارد.« روحانی اظهار امیدواری کرد تا 
با تالش مسئوالن دو کشور در کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و قطر، شاهد توسعه و تحرک در 
همکاری ها و مناسبات اقتصادی فی مابین باشیم 
و در آینده نزدیک با بهبود شرایط، اجالس حضوری 

مسئوالن دو کشور برگزار شود.
رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت توسعه روابط 
منطقه  حساس  شرایط  به  توجه  با  قطر  و  ایران 
در  تنها  منطقه  ثبات  و  »امنیت  کرد:  خاطرنشان 
چارچوب همکاری های منطقه ای قابل دسترس 
است و مطمئنا با گسترش همکاری ها می توانیم 
شرایط بهتری برای منطقه به ارمغان بیاوریم.« شیخ 
تمیم بن حمد آل ثانی نیز در این گفت وگوی تلفنی با 
تبریک متقابل عید سعید قربان به دولت و ملت 
برای ملت های  این عید  کرد  امیدواری  ابراز  ایران 
مسلمان جهان همراه با خیر و برکت باشد. امیر قطر 
با اشاره به ضرورت توسعه روابط و همکاری های 
اقتصادی ایران و قطر تصریح کرد: »توسعه مناسبات 
و همکاری ها با ایران همواره برای قطر اهمیت دارد و 
امیدوارم با عبور از سختی ها و مشکالت در راستای 
توسعه بیش از پیش و همه جانبه روابط دو کشور 

گام های بلندی برداشته شود.« 

آمریکا تحریم های ِاعمالی علیه ایران را 
گسترش داد

بیانیه ای  صدور  با  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
فهرست فلزات تحت تحریم ایران را گسترش داد. به 
گزارش ایسنا، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور 
برنامه هسته ای،  که  ادعا  این  طرح  با  بیانیه ای 
موشک های بالستیک و برنامه های نظامی ایران 
تهدیدی برای صلح و ثبات خاورمیانه است، اقدام به 
گسترش تحریم های فلزات علیه ایران کرد. طبق این 
 ،۱۱۰۰ آلومینیوم   ،۳۱۹ آلومینیوم  فلز   ۲۲ بیانیه 
آلومینیوم ۶۰۶۳،  آلومینیوم ۶۰۶۱،  آلومینیوم ۲۲۵، 
آلومینیوم ۶۰۸۲، آلومینیوم ۷۰۷۵، آلیاژ برنز آلومینیوم 
UNS C۶۳۶۰۰، اکسید آلومینیوم، فوالد ۳۰۲، فوالد 
۴۱۳۰، فوالد ضدزنگ ۳۲۱، فوالد ضدزنگ ۳۱۶، فوالد 
فوالد   ،۵۲۱۰۰-۱۰۰Cr۶ فوالد   ،A۲۲۸ فوالد   ،A۸۷۷
ماراجینگ ۳۵۰، فوالد ماراجینگ ۳۰۰، مس بریلیم، 
CuZn۳۸Pb۱ -UNS C۳۷۰۰۰، مس تنگستن و پودر 
آلومینیوم با خلوص باالی ۹۸ درصد در فهرست 

جدید تحریم های آمریکا قرار گرفته اند. 

ذوالنوری:  
احتمال حمله پهپادی و موشکی به پایگاه 

نطنز منتفی است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی احتمال حمله پهپادی و 
موشکی و پرتاب بمب یا راکت را به نیروگاه هسته ای 
نطنز تکذیب کرد و گفت: »انفجار صرفا منشأ داخلی 

داشته که جزئیات آن را فعال نمی توانیم بگوییم.« 
ماجرای  مورد  در  ذوالنوری  ایسنا،  گزارش  به 
نیروگاه نطنز افزود: »با بررسی هایی که انجام شده 
و بازدید میدانی که از محل حادثه داشتیم و طی 
اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  با  ارتباطات مان 
اتمی،  انرژی  سازمان  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد 
سازمان پدافندی ارتش، وزارت اطالعات و وزارت 
امور خارجه و همچنین هوا و فضای سپاه پاسداران، 
موضوع روشن شده اما برای اعالم کردن محذور 
هستیم.«رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت:  »آنچه مسلم است اینکه 
احتمال حمله پهپادی، موشکی و پرتاب بمب یا 
راکت از دید ما منتفی است و صرفا منشأ انفجار از 
طریق عناصری در داخل وجود دارد که چون موضوع 
در حال بررسی است، جزئیات آن را بیان نمی کنم، 
برای ما روشن شده است.«  ابعاد موضوع  البته 
پیش از این هم روز چهارشنبه یکم مرداد ۱۳۹۹، جواد 
کریمی قدوسی گفته بود: »گزینه رخنه در مسائل 
حراستی و حفاظتی جمع بندی قطعی ماست.« او 
»برخورد یک شیء از خارج به این مجموعه« را رد کرد و 
گفت: »اگر از بیرون شیئی با این نقطه برخورد می کرد، 
می بایست قطعاتی از آن مشاهده شود که طبق 
بررسی ها مطلقا چیزی یافت نشده است.« حادثه 
نطنز پنجشنبه ۱۲ تیرماه در تأسیسات هسته ای 

نطنز رخ داد. 

نوروزی:   
عزاداری برای امام حسین)ع( تعطیلی بردار 

نیست
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ضمن تأکید بر 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری در 
مراسم عزاداری ماه محرم گفت: »مراسم عزاداری امام 
حجت االسالم  نیست.«  تعطیلی بردار  حسین)ع( 
حسن نوروزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به در پیش 
بودن ماه محرم و شرایط کرونایی اظهار داشت: »باید 
مراسم عزاداری امام حسین)ع( در ماه محرم صددرصد 
البته با رعایت پروتکل ها و اصول بهداشتی برگزار شود. 
این عزاداری هم باید در فضای مجازی هم در فضای 
موضوعاتی  »باید  افزود:  شود.«او  اقامه  حقیقی 
همچون اطعام  ندادن، رعایت فاصله گذاری ، کنترل 
دمای بدن عزاداران و اقدامات این چنینی مورد توجه 
قرار گیرد.« نوروزی در پایان عنوان کرد: »مراسم عزاداری 
امام حسین)ع( تعطیلی بردار نیست. این مراسم  باید 
و  بهداشتی  تعیین شده  پروتکل های  رعایت  با 
فاصله گذاری برگزار شود. امسال اطعام دهی نداریم، 

ولی عزاداری را برگزار خواهیم کرد.« 

ادامه گالیه  نمایندگان از هیات رئیسه 
مجلس

می گوید:  مجلس  در  تبریز  مردم  نماینده 
آئین نامه جدید می گوید نمایندگان برای حضور در 
کمیسیون ها باید امتیازبندی شوند و شاخص هایی 
همچون تحصیالت، سوابق اجرایی، حضور در سایر 
مدیریت های کشور بسیار مهم و دارای امتیاز است. 
به گزارش خبرآنالین، محمدرضا میرتاج الدینی 
نماینده مردم تبریز در مجلس دهم درباره انتقاداتی 
که این روزها از سوی نمایندگان به هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی وارد می شود و اینکه برخی از 
کمیسیون های  برای  افراد  گزینش  نحوه  از  آنها 
تخصصی شکایت دارند، گفت: قضاوت و ازریابی 
درباره عملکرد هیات رئیسه مجلس در حال حاضر 
زود است، نمی شود به این سرعت درباره عملکرد 
آنان تصمیم گیری کرد.نایب رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه یادآور شد: تجربه من در دوره های مختلف 
مجلس  می گوید هیأت رئیسه بیش از یکسال باید 
کار کند تا بتوان درباره عملکردشان صحبت کرد که 
چقدر موفق و چقدر ناموفق بوده است.وی ادامه 
داد: به بعضی از همکاران که اظهاراتی در خصوص 
کمیسیون ها دارند حق می دهم؛ آن هم از این جهت 
که شیوه انتخاب اعضای کمیسیون به این صورت 
انتقاد داشتند که این هم برای اولین بار بود. نماینده 
تبریز در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: آئین نامه جدید می گوید نمایندگان 
برای حضور در کمیسیون ها باید امتیازبندی شوند و 
شاخص هایی همچون تحصیالت، سوابق اجرایی، 
حضور در سایر مدیریت های کشور بسیار مهم و 

دارای امتیاز است. 
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رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پایان سخنان شان به 
مسأله عزاداری در محرم 
اشاره و تأکید کردند: »در 
عزاداری ها معیار آن چیزی 
است که ستاد ملی کرونا 
اعالم می کند. بنده هر چه 
آنها الزم بدانند مراعات 
خواهم کرد. توصیه و 
تأکید من به همه عزاداران، 
هیئات، منبری ها و مداحان 
نیز این است که ضوابط 
ستاد ملی کرونا باید رعایت 
شود، چرا که اگر همین 
مقدار مراقبت و کنترل هم 
سست شود، فاجعه ای 
بزرگ پدید خواهد آمد.«
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