تسهیلسازی قوانین قرنطینه در انگلیس
(ترجمه)
خرب:
دولت انگلیس در قوانین قرنطینه ،گشودن دروازههای رستورانتها ،مراکز خرید ،آرایشگاهها و سایر مراکز فروش را به روی مردم
تسهیل کرد .و این وضعیت قرنطینه درحالی صورت گرفت که ویروس کرونا در انگلیس رشوع به گسرتش منود.
تبرصه:
دولت انگلیس در زمانیکه ویروس کرونا در این کشور رشوع به گسرتش کرد ،به خاطر حفظ جان مردم و خاموش کردن وحشت
ایجاد شده ،قوانین قرنطینه را وضع منود .و این کشور قوانینی را طرح منود که متام افراد و رشکتها به پیروی از آن مکلف شدند.
بنابر این ،واضح بود كه اظهارات دولت و قوانین قرنطینه آنچه را كه در سطح زمین باید رخ میداد ،نقض میكرد؛ گویی دولت واقعا ً
میخواهد شیوع ویروس را با مسدود کردن راههای حمل و نقل عمومی ،فروشگاههای موادغذایی و پارکها كنرتل كند .با این حال
نه او از نظر صحی م شکل ویروس را معالجه كرد و نه هم توانست مسئله شیوع آن را سازماندهی کند.
در نتیجه با وجود تطبیق قوانین قرنطینه ،این ویروس به شکل غیر قابل کنرتولی در انگلیس گسرتش یافته تا اینکه میزان مرگ و
میر ناشی از آن به چهلوچهارهزار نفر رسید.
از آغاز این بحران دولت ادعا منود که واکنش آن و قوانین قرنطینه ای که تصویب شده همه مبتنی بر علم است و به همین دلیل
ادعا کرده است که در حال انجام مشاوره با سازمان اورژانس علمی ( )SAGEاست؛ زیرا این سازمان به دولت توصیه میکند که
چگونه با ویروس و قوانینی که برای محدود کردن شیوع آن باید رعایت شود ،اقدام کند .اما طولی نکشید که دولت وقتی خواستار
تسهیل قوانین قرنطینه شد ،با مخالف ت این نهاد مواجه شد و در نتیجه این امر یک نهاد علمی جدید تشکیل داد تا با وی در مورد
نحوه برخورد با ویروس کرونا مشاوره کند.
بنابر این ،به نظر میرسد که دولت انگلیس غیر از آن برنامۀ دیگری دارد که به مردم نشان میدهد که چگونه با ویروس مقابله کنند.
شاید بارزترین قسمت این باشد که اگر ویروس گسرتش یابد مهم نیست.
ما از الله سبحانه وتعالی میخواهیم تا ما را از رشارتها و مکارگیهای غرب کافر نجات داده و چشمهای مان را با آمدن دولت
اسالمی که امور مارا طوری تنظیم میکند که مورد رضایت او سبحانه وتعالی و موافق فطرت انسانی باشد ،روشن سازد! اللهم آمین!
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