ًْـتَ کطین پْپل
هْضخ ۹هبضچ ۲۰۲۰

ویروس کرونا یا سالح تبلیغاتی

همسهَ :کطًّب ًبم ذبًْازٍ ّیطّؼِبی اؼت کَ خساض ثیطًّی آى ثفکل ثطخؽتَ ثْزٍ اـکبل تبخساض ضا
ؼبذتَ اؼت اظ ایٌطّ ثٌبم ّیطّغ تبخساض هفِْض اؼتّ .یطّغ کطًّب زض ؼبل  ۱۹۶۵کفف گطزیس.
الی ؼبل  ۱۹۸۰هطبلؼَ ثبالی ثطْض هساّم ازاهَ زاـت .ایي ّیطّغ ثَ غْض غجیؼی زض پؽتبًساضاى
هبًٌس ـتط ـجپطک چطهی  ،هْضچَ ذْاضک ّ پفک ّحفی ّ پطًسگبى ـیْع پیسا هی ـْز ،ثب ایي حبل
تبکٌْى ُفت کطًّبّیطّغ اًؽبًی کفف ـسٍاؼت کَ زض ؼبلِبی هرتلف ّ زض هٌبغك هرتلف تلفبت
اًؽبًی زاـتَ اؼت  .آذطیي ًْع آى کَ ثٌبم کْیس  ۱۹یب  nCoV-2019زض زض ـِط ُّّبى چیي پیسا
ـس کَ ػبلن گیط ـسٍ اؼت .کطًّب هؼوْالً خِبظ تٌفؽی ضا هْضز حولَ لطاض زازٍ حدطات آًطا ترطیت
هی ًوبیسکَ ثبػث اظثیي ضفتي حدطٍ هی گطززّ .لی اًْاع کطًّب اؼت کَ گطزٍ خگط ّ ضّزٍ ضا هْضز
حولَ لطاض هی زٌُسّ .یطّغ کطًّب زض ُط پٌح لبضٍ خِبى ثفکل غجیؼی ّخْز زاضز ّ اًؽبى ّ حیْاى
ضا هجتال ًوْزٍ ثؼس اظ ؼَ ضّظ یب زّ ُفتَ صحت یبة هی ـْزّ .لی ًْع کّْیس ًْ ۱۹ع پفطفتَ تط اظ
زیگطکطًِّب اؼت.

کرونا وسیله تبلیغاتی بمقصد تضیف اقتصاد چین
کفْضُبی غطثی کَ التصبز خِبى ضا ثسؼت زاضًس .ایٌجبض کفْض ضا هْضز حولَ لطاض زازًسکَ تْلیس
کٌٌسٍ هْاز ذبم ّ پرتَ خِبى هیجبـس .چیي کفْض اؼت کَ اضظاى تطیي هْاز پرتَ ضا زض خِبى ػطظَ
زاـتَ ثَ ُعاضاى فبثطیکَ کفْضُبی غطثی ضا تحت تبثیط ذْز لطاض زازٍ اؼت  .اظهست چٌس ؼبلی اؼت
کَ ثَ غْض ًبگِبًی ثیوبضی ذبصی زض ًمطَ ای اظ خِبى ـطّع گطزیسٍ ّثؼسا ً ثَ ثیوبضی ػبم تجسیل ّ
زض خبُبی هرتلف خِبى هٌتفط ّ ثَ ذططی خِبًی تجسیل هی ـْز ،هثل ّیطّغ ؼبضغ ،آًفلًْعای
ذْکی ،آًفلًْعای هطغی ،خٌْى گبّی ّ … ،اهب ثَ ًظط هی ضؼس ایي ثبض ـیْع ّیطّغ کطًّب ؼط ّ
صسای هرصْصی زض ضؼبًَ ُب زاـتَ ّ ثَ گًَْ ای پْـؿ زازٍ هی ـْز کَ گْیی لصس ّ غطظی زض
پفت آى اؼت ،چیٌی ُب هی گْیٌس کَ ّیطّغ کطًّب هثل ُط ّیطّغ زیگطی اؼت ،چطا ایي لسض ثبیس
ثطایؿ خٌدبل ضؼبًَ ای ـْز ّ افکبض ػوْهی خِبى ػلیَ آى تحطیک ـْز .آًِب احؽبغ هی کٌٌس

کؽبًی ُؽتٌس کَ هی ذْاٌُس ًبکبهی ُبی ؼیبؼی ّ التصبزی ذْز ضا زض ضلبثت ثب چیي ثَ ّؼیلَ ایي
ّیطّغ خجطاى کٌٌس« .هحممبى اًؽتیتْت تکٌْلْژی ٌُس ؼبذتوبى خٌتیکی ّیطّغ ضا تدعیَ کطزًس ّ
زض آى چِبض  Amino Acidsیب تیعاة ُبی پطّتئیٌی ضا یبفتٌس کَ هفبثِت ثب ّیطّغ ایسظ AIDS
زاضز ّ هؼلْم هیـْز کَ اهکبى آى هیطّز کَ لصسا زاذل خیي ّیطّغ کطًّب خبثدب (ُبیجطایس) ـسٍ
اؼتً .ظط ثَ ایي ضاپْض ّیطّغ کطًّب یک پسیسٍ غیط غجیؼی اؼت ّ صطف ثب زؼتکبضی اًؽبى زض
الثطاتْاض صْضت گطفتَ اؼت تب ظطض ضؼبًسى ّیطّغ ضا ـست ثسٌُس» .
تب حبل زض چیي ّیطّغ کطًّب حسّز ً ۱۷۰۰فط ضا کفتَ اؼتّ .لی  ۵۷هیلیْى اًؽبى ُوَ ؼبلَ ثَ
زالیل هرتلف زیگط ػوط ذْزضا اظ زؼت هی زٌُس  .کطًّب یک ّیطّغ ػبزی ثْزٍ اصالً هبیَ تفْیؿ
ًیؽت .ذطط ّیطّغ کطًّب آًمسض ًیؽت کَ زض ضؼبًَ ُب گفتَ هی ـْز .ذطط هحسّز ثطای اـربق کَ
هجتال ثَ ثیوبضی ُبی للجی ،گطزٍ ّ ـؿ اؼت زاضًس .زض خِبى ػبزی تطیي اهطاض هْخت کفتَ ـسى
ُعاضاى ًفط هیفْز .هثآل ضیعؾ ّ آًفلْآًعا ؼبالًَ ثَ هطاتت ثیفتط اًؽبى ُب ضا اظ ثیي هیثطز ،ؼبالًَ
ثیؿ اظ ً ۶۵۰۰۰۰فط زض خِبى اظ هطض ؼطهب ذْضزگی ّ آًفلْآًع ا «  »Orthomyxoviridaeاظ
ثیي هی ضّز ّ تمطیجب  ۵تب  ۱۰هیلیْى اًؽبى ثَ آى هجتال هی ـْز کَ ایي ضلن ذیلی ذیلی ثیفتط
اظّیطّغ کطًّب اؼت.
اهبض ًفبى زازٍ ـسٍ اؼت کَ اًؽبى ثَ ًؽجت ُبی شیل هی هیطًس
 .۱اهطاض
 .۲لتل
 .۳تصبزم هْتط  ،ػْاضض ترٌیکی غیبضٍ  ،کفتی ذػ ضیل ّغیطٍ
 .۴غطق زض آة ـسى ّ ـٌبّضی
 .۵افتبزى ثَ ظهیي اظ ًمبغ ثبال
 .۶زضگیط هبًسى ّ تصبزم ثب هبـیي ّ اثعاض کبض
ُْ .۷ای ؼطز ّ گطم
 .۸خٌگ  ،خٌگِبی ًظبهی تطّضیؽتی ثبًسُب گطٍّ ُب
.۹ؼیالة ّ آفبت غجیؼی
......۱۰
آهبض ًفبى زازٍ ـسٍ اؼت کَ هیلًِْب اًؽبى خبى ذْزضا ثَ زالیل شیل اظ زؼت هی زٌُس کَ کَ هطض
کطًّب ًعز آًِب ُیچ چیعی ًیؽت.
۹ۻ ۵۶هیلیْى هطگ ّ هیط زض ؼطاؼط خِبى زض ؼبل  ۲۰۱۶ثْزٍاؼت؛ کَ اظیي خولَ ( ۺ )۵۴آى ثَ
 ۱۰زلیل شیل خبى ذْزضا اظ زؼت زازٍاًس.
 .۱اهطاض ایؽکویک للت ّ ؼکتَ هغعی ثعضگتطیي لبتالى خِبى اؼت کَ ۲ۻ ۱۵هیلیْى هطگ زض
ؼبل  ۲۰۱۶ضا تفکیل هیزُس.
.۲اهطاض اًؽسازی هعهي ـؿ زض ؼبل  ۲۰۱۶ثتؼساز  ۳٬۰هیلیْى ًفطخبى ذْزضا اظ زؼت زازى.
 .۳ؼطغبى ـؿ (ُوطاٍ ثب ؼطغبى گلْ ّ ـؿ) ثبػث هطگ ۷ۻ ۱هیلیْى ًفط ـسٍ اؼت.
 .۴زیبثت زض ؼبل  ۲۰۱۶ثتؼساز ۶ۻ ۱هیلیْى ًفط ضا کفتَاؼت کَ زض ؼبل  ۲۰۰۰کوتط اظ یک هیلیْى
ًفط ثْزٍاؼت.
 .۵هطگ ّ هیط ًبـی اظ ظّال ػمل (زهبًػ) :کَ هؼوْالً کِي ؼبالى ضا زض ثط هیگیطز .اظؼبل ۲۰۰۰
تب  ۲۰۱۶ایي هطض زّثطاثط ـسٍاؼت .ایي هطض اظ خولَ پٌدویي زلیل اصلی هطگ خِبًی هیثبـس.

 .۶اهطاض زؼتگبٍ تٌفؽی کفٌسٍ تطیي اهطاض لبثل اًتمبل ثبلی هبًسٍاؼت ّ زض ؼبل  ۲۰۱۶ثَ تؼساز
۰ۻ ۳هیلیْى ًفط زض ؼطاؼط خِبى فْت کطزًس.
 .۷هیعاى هطگ ّ هیط ًبـی اظ ثیوبضیِبی اؼِبلی ثیي ؼبلِبی  ۲۰۰۰تب  ۲۰۱۶تمطیجب ً  ۱هیلیْى کبُؿ
یبفتَاؼت .اهب ٌُْظ ُن زض ؼبل  ۲۰۱۶هٌدط ثَ هطگ ۴ۻ ۱هیلیْى ًفط ـسٍاؼت.
 .۸ؼبیط اهطاض زض هیبى  ۱۰ػلت اصلی خبى ۳ۻ ۱هیلیْى ًفطضا گطفتَاؼت
 .۹ایسغ ّ ؼبیط اهطاض ّیطّؼی زض ؼبل  ۲۰۱۶خبى ۰ۻ ۱هیلیْى ًفط ضا گطفتَاؼت.
 .۱۰تصبزم ّؼبیل تطافیکی زض ؼبل  ۲۰۱۶ثَ تؼساز ۴ۻ ۱هیلیْى ًفط ضا ثَ لتل ضؼبًس کَ حسّز ؼَ
چِبضم یؼٌی (ۺ )۷۴آًِب هطز ّ پؽط ثْزًس.
تؼساز هطگ هیط اًؽبًِب ثَ زالیل شیل

کرونا
کطًّب ًبم ػلوی ) : Coronavirusesذبًْازٍ ثعضگی اظ ّیطّؼِب ّ ظیط ًبم کطًّب ُؽتٌس کَ اظ
ّیطّغ ؼطهب ذْضزگی هؼوْلی تب ػبهل اهطاض ـسیستطی ُوچْى ؼبضغ هطغ ّ کْیس  ۱۹ضا
ـبهل هیـْز .ایي ّیطّغ ثبػث ؼطهب ذْضزگی زض حیْاًبت هیفًْس ّلی اظ توبغ ثب حیْاى ثبػث
ؼطهب ذْضزگی زض اًؽبى هیفًْس ّ.یطّغ کطًّب اظ ایٌکَ ثفکل تبخساض زیسٍ ـسٍ ثٌبم کطًّب هفِْض
اؼتّ .یطّغ کطًّب زض ؼبل  ۱۹۶۵کفف گطزیس .ایي ّیطّغ ثَ غْض غجیؼی زض پؽتبًساضاى هبًٌس
ـتط ـجپطک چطهی  ،هْضچَ ذْاضک ّ پفک ّحفی ّ پطًسگبى ـیْع پیسا هی ـْز ،ثب ایي حبل
ی -2019 )۱۹
تبکٌْى ُفت کطًّبّیطّغ اًؽبًی کفف ـسٍاؼت  .آذطیي ًْع آى کَ ثٌبم (کّْ ز
 nCoVزض زض ـِط ُّّبى چیي پیسا ـس کَ ػبلن گیط ـسٍ اؼت.
ایي کطًّب ثبالی زؼتگبٍ تٌفؽی حولَ ًوْزٍ ثَ هطض ؼیٌَ ثغل ـسیس تجسیل هی ـْز .گبُی ثبالی ضّزٍ
ّ هؼسٍ حولَ هی کٌس .کٌِؽبالى ّ اغفبل کَ تکلیف للجی زاضزًس ظّز تط اظ زیگطاى هجتال ثَ ایي هطض
هیفًْس.

ساختار داخلی
کطًّب زاضای یک خیي آض اى ای ثْزٍ ّ اظ زّ غجمَ تفکیل ـسٍ اؼت؛ ُؽتَ ایي ّیطّغ ضا
هْازخٌتیکی ّ غجمَ ثیطًّی آى ضا تبج ُبی پْـبًیسٍ اؼت کَ اظ چِبض ًْع اهیٌی اؼیس تفکیل زازٍ
اؼت.
انواع ویروس کرونا
چِبض ًْع کطًّب ثبالی خِبظ تٌفؽی حولَ هی ًوبیٌس کَ ػجبضتٌس اظ
HcoV-229E
HcoV-OC43
 ،HcoV-NL63کفف ـسٍ زض ؼبل ۲۰۰۴
 ،HcoV-HKU1کفف ـسٍ زض ؼبل  ۲۰۰۵زض ٌُگ کٌگ
ایي چِبض ًْع کطًّبّیطّغ هوْالً ثبالی خِبظ تٌفؽی اًؽبًِب حولَ ًوْزٍ ثبػث هطیعی هیفًْس  .کَ
زضخَ اّل ثبػت هطیعی ؼیؽتن تٌفؽی زض کْزکبى ّ ثعضگؽبالى هیـْ ز.اهب اًْاع زیگطی اظ ایي
ّیطّغ ُؽتٌس کَ ثب ػث ػالئن ـسیستطهطیط هی ـًْس هبًٌس هطض ؼبضغ هطغ ّ کّْیس  ۱۹هی
ثبـٌس.

 .۱سارس نام علمیSARS-CoV
ایي ّیطّغ کَ تصْض هیـْز اظ ـجپطک چطهی زض چیي ًبـی ـسٍ ثبـس زض ؼبل  ۲۰۰۲ایي هطض
هْخت ـس کَ خبى حسّز ً ۸۰۰فط گیطز .هْخت ًفبًَ حبز ّ ـسیس تٌفؽی زض هیبى هجتالیبى ـس .

.۲مرس MERS-COV
ًْع خسیستط اظ ایي ّیطّغ زض ؼپتبهجط  ۲۰۱۲زض هطزی  ۶۰ؼبلَ زض ؼؼْزی ػطة کفف ـس کَ ثَ
هطگ آى اًدبهیس .ایي هطز چٌس ضّظ لجل اظ آى ثَ زثی ؼفط کطزٍ ثْز ّ زّهیي هْضز زض هطزی ۴۹
ؼبلَ زض لطط کَ اّ ًیع خبى ذْزضا اظ ؼت زاز  .کفف ثیوبضی اّلیي ثبض زض آظهبیفگبٍ لٌسى تبیس ـس.
ثَ ًبم اذتالل ًبضؼبیی تٌفؽی ـطق هیبًَ ـٌبذتَ ـسٍاؼت .کَ هْخت هطگ ً ۸۵۸فطگطزیس.
کرونای جدید (کووید -NCOV2019 )۱۹
ایي هطض زض زؼبهجط ً ۲۰۱۹یع ،ثطای اّلیي ثبض زض ـِط ُّّبى چیي ،پػ اظ ایٌکَ هطزم ثسّى ػلت
هفرصی زچبض ؼیٌَ ثغل ـسًس ّ ُن ّاکؽیي هْثط ًجْز کفف ـس .اهطّظایي ّیطّغ خِبًی گطزیس.
هجتالیبى ایي هطض ثطای اّلیي ثبض زض یک ثبظاض ػوسٍ فطّـی غصا ثحطی کَ زض آى حیْاًبت ظًسٍ
ی اضتجبغ هی گیطز  .الی هبٍ فجطّضی ّیطّغ کطًّب خسیس خبى ثیؿ اظ ۲۷۰۹
ًیع ثَ فطّؾ هیضغز
ًفط ضا گطفتَ ّ ثیؿ اظ ً ۷۳٬۳۳۲فط ثَ ایي ّیطّغ زض  ۸۰کفْض هجتال هیجبـس.

ّاکؽي
ی ّاکؽي ایى ّیضّغ اًدبم ـسٍاؼت ،اهب ٌُْظ ّاکؽي ای زاضّی
اگطچَ تالؾُبی ثػیاض ی ثطای تْلز
هرصْق ظ ِصس ّیضّغی ثطای ضیـَکي کطزى؛ زضهبى لطغی ،خلْگیضی ای همبثلَ ثب ػفًْتُبی ًبؾی
ِص
اظ کطًّبّیضّغ ثَغْض ػبم ّخْز ًساضز .ثٌبثطایى تٌِب ضاٍ خلْگیضی اظ ؼطایت آى تفدیق
ی ثَ زًجبل افطازی گفت کَ ثب ةیهبضاى ایى
ظّزٌُگبم ّ زضهبى ةیهبض زض هحل لطًطیي ـسٍ اؼت .ثب ز
ی هحسّزیتُبی هؽبفطتی ایخبز
ّیضّغ زض توبغ ثْزٍاًس ّ آًِب ضا ظیض ًظط گطفت .زض لسم ثؼسی ثب ز
کطز ّ اظ گطزُوبییُبی ػوْم ی خلْگیضی کطز .ثطای خلْگیطی اظ ؼطایت هطض اظ هبؼک اؼتفبزٍ
ًوْز .ثب حیْاًبت ّحفی ّ فبضم ُبی حیْاًبت ًعزیک ًفْیسٌُ .گبم ؼطفَ یب ػطؽَ فطزی کَ هجتال ثَ
اًفلًْعا اؼت زُي ذْزضا ثب ثب هبؼک یب زؼتوبل ثجٌسیس .اظ گْـت ّترن هطؽ ذبم ثپطُیعیس.
پبیبى

