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   اينها مرّوج اسالم امريكايي اند و دشمن رسول اهلل)ص( 

عبداهلل گنجي مدير مسئول روزنامه »جوان« در كانال 
تلگرامي خود نوشت: 

ش��خصيت بزرگي از خيابان عبور مي ك��رد. يك نفر 
خيلي فش��ار و اصرار داشت دس��ت اين شخصيت را 
ببوسد. محافظ اون ش��خصيت گفت ول كن بابا دستش را شكستي. 
طرف پاسخ داد جهنم بشكند بگذار ببوسمش. حاال حكايت شكستن 

در حرم به بهانه ارادت است. 
 امام راحل در اين زمينه چه هشدارهايي مي دادند: 

 امروز عده اي با ژست مآبي چنان تيشه به ريشه دين و انقالب و نظام 
مي زنند كه گويي وظيفه اي غي��ر از اين ندارند. خطر تحجرگرايان و 
مقدس نمايان احمق در حوزه هاي علميه كم نيس��ت.   طالب عزيز 
لحظه اي از فكر اين مارهاي خوش خط و خال كوتاهي نكنند، اينها 
مرّوج اسالم امريكايي اند و دشمن رسول اهلل)ص(.    استكبار وقتي كه 
از نابودي مطلق روحانيت و حوزه ها مأيوس ش��د، دو راه براي ضربه 
زدن انتخاب نمود؛ يكي راه ارعاب و زور و ديگري راه خدعه و نفوذ در 
قرن معاصر. وقتي حربه ارعاب و تهديد چندان كارگر نشد، راه هاي 

نفوذ تقويت گرديد. 
........................................................................................................................

   جوكر شماييد، بقيه اداي شما را درمي آورند 

»محمد ايماني« تحليلگر مسائل سياس��ي و فعال رسانه اي در كانال 
تلگرامي خود نوشت: 

روزنامه سازندگي ارگان حزب اشرافي كارگزاران، به قلم قوچاني 
)مش��اور روحاني( درباره س��ر كار آمدن يك پوپوليست و جوكر 
در۱۴۰۰ هش��دار داد! اين در حالي اس��ت كه حس��ين دهباشي 
كارگردان فيلم تبليغاتي روحاني، چند سال قبل از نوعي نمايش 
و بازي در تبليغات انتخاباتي آقاي روحان��ي خبر داده و گفته بود: 
»متن هاي س��خنراني روحاني را در س��ال ۹۲ من نوش��تم. ۲۷، 
۲۸جمله طراحي ش��ده بود كه قرار بود او بگويد. مثاًل »هم چرخ 
سانتريفيوژها بايد بچرخد، هم چرخ زندگي مردم.« ... روزبه روز با 
سيطره رسانه ها، آدم هايي انتخاب مي شوند كه به شومن و بازيگر 

نزديك ترند تا سياستمدار.« 
........................................................................................................................

    واكنش منتخب مردم تهران 
به هتك حرمت حرم اهل بيت)ع(

سيدنظام الدين موسوي منتخب مردم تهران در صفحه 
شخصي خود در توئيتر به هتك حرمت حرم هاي امام 
رضا)ع( و حضرت معصومه)س( واكنش نشان داد. وي 
نوشت: امروز عده اي با ژس��ت تقدس مآبي چنان تيشه به ريشه دين و 
انقالب مي زنند كه گويي وظيفه اي غير از اين ندارند. خون دلي كه پدر 
پيرتان از اين دسته متحجر خورده است هرگز از فشار ها و سختي هاي 

ديگران نخورده است. 
........................................................................................................................

   گفت وگوي جالب رهبر انقالب با امام خميني)ره( 
درباره معاويه!

روزهاي آخر ماه رجب بنا به روايات مختلف زمان 
معاويه گرگ است، به همين منظور صفحه رسمي 
اينستاگرامي منتس��ب به دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر انقالب اسالمي، مباحثه اي از گفت وگوهاي 
امام خميني)ره( با رهبر انقالب اس��المي درباره معاويه را منتشر 

كرده است. 
صفحه رسمي اينس��تاگرامي رهبر انقالب نوش��ته است: »سالمرگ 
معاويه ابن ابي س��فيان، موس��س س��لطنت اموي در ماه رجب واقع 
شده اس��ت،  به همين مناس��بت خاطره زير را از رهبر انقالب درباره 
گفت وگويي با امام خميني)ره( درباره معاويه بخوانيد: امام يك وقت 
در اوايل انقالب در سخنراني هايشان از معاويه به صورت طعن آميزي 

اسم مي آورند. 
ش��ما مي دانيد كه من مدت��ي را در بلوچس��تان بودم و ب��ا خيلي از 
علماي آنجا دوست نزديك هستم. مردم و علماي سني آن منطقه، 
معاويه را مق��دس مي دانند. به امام عرض كردم كه در طرف ش��رق 
كش��ورمان، چند صد ميليون نفر معاويه را محترم مي شمارند و او را 
خال المؤمنين مي دانند- البته بحق يا بناحق آن، مربوط به جلس��ه 
بحث است- يعني مسلمانان هند، پاكستان، بنگالدش و افغانستان 
اغلب سني حنفي اند، اينها معاويه را محترم مي شمارند. امام گفتند 

عجب، من نمي دانستم! 
من بعد از آن در طول اين ۱۱-۱۰سال يك جمله طعن آميز از امام 

راجع به معاويه نشنيدم. 
........................................................................................................................
   پيام اينستاگرامي كدخدايي در كشاكش مبارزه با »كرونا«

عباسعلي كدخدايي در اينستاگرام نوشت: 
اين روزها و در كش��اكش مبارزه با ويروس منح��وس كرونا برگزاري 
كالس هاي درس در دانش��گاه ها نيز تعطيل شده اس��ت. با اين حال 
فضاي مجازي به كمك آمده تا بخش��ي از اين تعطيلي دانش پژوهي 
را جبران كند و دانش��گاه ها با فراهم كردن زيرساخت ارتباط مجازي 
اساتيد با دانشجويان تا حدي اين نقيصه را جبران نموده اند. در روزهاي 
گذشته كالس ارشد و نيز كالس دكترا را از طريق سامانه هاي فضاي 

مجازي برگزار كردم. 
اگرچه س��امانه هاي دانش��گاه به خوب��ي عمل نمي كرد ليكن س��اير 
سامانه هاي موجود در اينترنت به كمك آمدند و اين كار صورت گرفت، 
البته به شوخي به دوستان گفتم اگر تعطيلي كالس ها همينطور جلو 
رود من هر هفته حتي در ايام تعطيالت نوروز نيز كالس برگزار خواهم 
كرد! به هر حال از موارد استفاده بهينه از فضاي مجازي يكي نيز همين 
برگزاري كالس از راه دور اس��ت كه با گسترش آن مي توان به سرعت 
در انتشار علم كمك كرد؛ ابزاري كه دورها را نزديك مي كند و برخي 
ناممكن ها را ممكن! راهي كه برگش��ت ناپذير اس��ت و ناگزير! فضاي 
مجازي همانند فضاي حقيقي خوب و بد دارد،  بكوش��يم تا از بدي ها 

دور افتيم و از خوبي ها بهره بريم.«

دوشنبه شب فيلم هايي در فضاي مجازي دست به دست 
ش�د كه نش�ان از اعتراض تعدادي افراد به بسته شدن 
در ح�رم حض�رت معصومه)س( ب�ه دليل ش�يوع كرونا 
داش�ت. در اين فيلم ه�اي كوتاه ك�ه همگي با گوش�ي 
موبايل ضبط ش�ده بود، اعت�راض و ورود هجمه مانند به 
حياط حرم و فرياد و در كمال تأس�ف، تش�ويق به آتش 
زدن در بس�ته ش�ده حرم هويدا بود؛ اعتراضاتي كه در 
نهايت به شكس�ته ش�دن يك�ي از دره�اي چوبي حرم 
منجر شد و نش�ان داد ماجرا فقط اعتراض نيست؛ جهل 
و افراطي گري از يك س�و و بي تدبيري از س�ويي ديگر، 
منجر به هت�ك حرم بانوي قم ش�د. همزم�ان عده اي با 
فحاش�ي و فرياد به يكي از گيت ه�اي ورودي حرم امام 
رضا)ع( حمله كرده و ب�ر غم تعطيل�ي ناگزير حرم هاي 
اهل بي�ت)ع( غم هتاك�ي و جه�ل را نيز اضاف�ه كردند. 
س�اعاتي پس از اي�ن اتفاق، خبر رس�يد كه ش�وراي تأمين 
اس�تان قم در داخل حرم تش�كيل جلس�ه داده اس�ت اما 
به نظر رس�يد نوش�داروهاي پس از مرگ س�هراب هستند 
كه اگر ب�ه فك�ر تدبي�ر بودن�د، اكن�ون در شكس�ته حرم 
مقابل م�ا نب�ود و فيل�م بي قانون�ي و فرياد تحج�ر عده اي 
دست به دست نمي چرخيد و همه شيعيان را بدنام نمي كرد. 
از آغازين روزهاي شيوع كرونا در قم و كل كشور بحث بستن حرم 
حضرت معصومه)س( مطرح شد؛ عده اي كه خود از مذهبيون 
و مومنين بودند، درخواس��ت بستن حرم را داش��تند، چه آنكه 
حفاظت از س��المتي و جان زائران حرم و چه بس��ا كل مردم به 
دليل مسري بودن ويروس كرونا، وظيفه مسئوالن حرم است، از 
سويي برخي به ابراز مخالفت با اين تصميم پرداختند. اين ميان، 
رسانه هايي در داخل و خارج، مخالفت با بستن حرم را به مومنين 

و علما و مراجع نسبت دادند كه خبري دروغ و مغرضانه بود. 
در ميانه اين مباحث انتشار ويدئوهايي از داخل حرم باعث شد 
هجمه ها عليه مومنين بيشتر ش��ود. فردي ويدئويي از سخنان 
خود در كنار ضريح حضرت معصومه)س( منتشر كرد كه به بيان 
مخالفت با بستن حرم مي پردازد. نكته جالب توجه ويدئوي يك 
دقيقه اي آن بود كه فيلمبرداري در كنار ضريح ممنوع اس��ت و 

در حالت عادي با تذكر خادمان روبه رو مي شود. انتشار ويدئوي 
ديگري از ليسيدن ضريح باعث ورود دستگاه قضايي به موضوع 
و دستگيري فرد مورد نظر شد. معاون استاندار قم در اين زمينه 
گفت: »موضوع قم هراس��ي به  صورت جدي مورد بررس��ي قرار 
گرفت و به دبيرخانه شوراي امنيت كشور و ستاد ملي مكاتبه شد 
كه پاداش تدين و انقالبي بودن مردم قم اين نبايد باشد كه خط 
دشمن دنبال شود.« فرمانده سپاه قم نيز عليه اين اقدام خالف 
ش��أن اهل بيت)ع( و زائران ايش��ان موضع گرفت و پيش بيني 
مي ش��د ديگر مش��كلي براي بس��تن حرم مطابق توصيه هاي 

بهداشتي مسئوالن نباشد، اما نشد!
در ادامه، انتش��ار بياني��ه اي موس��وم به توليت ح��رم حضرت 
معصومه)س( در مخالفت با بس��تن حرم، باز جنجالي مجازي 
آفريد اما دفتر آيت اهلل سعيدي، ساعتي بعد و پس از اعتراضات به 
متن بيانيه مذكور، انتساب آن بيانيه به او را تكذيب كرد و بيانيه 
مزبور از سايت حرم حذف شد، با اين حال حرم همچنان باز ماند. 

روشن هم نشد چه كسي يا كساني بي اطالع آيت اهلل سعيدي، به 
نام او بيانيه منتشر كردند. 

اما دوشنبه عصر، ۲6 اسفند ۹۸ تصميم بر بستن حرم گرفته 
شد؛ آيا شوراي تأمين اس��تان توان پيش بيني اعتراضات اين 
اقليت تندرو را نداش��ت؟ حتي اگر اتفاقات پي��ش از اين، اين 
را نمي گفت كه احتم��ال اعتراض افراطيون وج��ود دارد، آيا 
نهادهاي اطالعاتي قم از تحركات مجازي براي تجمع اعتراضي 
مقابل حرم هم بي اطالع بودند؟ اگر از طيف ش��يعيان افراطي 
لندني هم بگذريم كه البته قابل گذش��ت نيس��ت، رد طيفي 
ديگر ه��م در اعتراضات مقابل حرم كه به شكس��تن در منجر 

شد، ديده مي شود. 
گزارش قم نيوز در اين زمينه جالب توجه اس��ت. ۲۴اسفند۹۸ 
فراخواني براي تجمعي با عنوان »جاماندگان از مدافعان حرم« 
در يكي از كانال هاي شناخته شده در پيام رسان بومي ايتا منتشر 
شد و حجت االسالم دشتي، مدير اين كانال نوشت: »جاماندگان 

از مدافعان حرم، حرم حضرت معصومه)س( را دريابيد. با توجه 
به اينكه شنيده شده وزارت كش��ور دستور تعطيلي كامل حرم 
حضرت معصوم��ه )س( از صبح فردا را به اس��تانداري قم داده، 
بسياري از امت حزب اهلل امشب را در حرم مي مانند تا مانع اين 
اقدام ش��وم گردند... لطفا تا قبل از اذان صبح به جمع مدافعان 
حرم بي بي بپيونديد ت��ا نماز جماعت صب��ح را باهم بخوانيم و 
با اين اقدام آيت اهلل س��عيدي را در اين مقاوم��ت ياري نماييد. 

آجركم اهلل.« 
مديران اين كانال از مخالفان طيف موسوم به شيعيان انگليسي 

هستند. 
قم نيوز مي نويس��د: »از طرف ديگر فراخوان ه��اي ديگري نيز 
براي مقابله با تعطيل��ي موقت حرم حض��رت معصومه)س(  از 
س��وي مقلدان يكي از مراجع تقليد كه مقلدان وي سال هاست 
با نام شيعه انگليسي از س��وي طالب و علم و تريبون هاي نماز 
جمعه م��ورد خطاب ق��رار مي گيرند، در فض��اي مجازي اعالم 
ش��د؛ فراخوان هايي كه رصد آنها توسط چشم غيرمسلح يعني 
خبرنگاران و اصحاب رس��انه نيز ممكن ش��د اما دس��تگاه هاي 
نظارتي و امنيتي همچنان آنها را ناديده گرفتند يا اگر اش��رافي 
بر آنها داش��تند، آنها را جدي تلقي نكردند. افرادي شنبه شب و 
يك شنبه ش��ب در حرم حضرت معصومه)س( جمع شدند كه 
منتظر حركت خدام براي تعطيلي حرم بودند و جمع ش��دن و 
حضور اين اف��راد از دوربين هاي حرم كاماًل قاب��ل رؤيت بود اما 
مشخص نيس��ت چرا گزارش��ات رصد اين تجمعات غيررسمي 

مدنظر قرار نگرفته است.«
يك نكته ديگر هم اعتراضات مجازي را توسط مومنين مخالف 
هتك ح��رم و مخال��ف افراطيون ب��ه دنبال داش��ت؛ تعطيلي 
حرم هاي اهل بيت)ع( در كنار باز بودن پاس��اژها و مراكز خريد 
و خواهش از مردم براي خريد نك��ردن! حماقت فقط اعتراض 
افراطيون به بس��تن حرم اهل بيت)س( نيست، روي ديگر اين 
جهل، باز بودن پاساژها و مغازه هايي ا ست كه مايحتاج ضروري 
عرضه نمي كنند و خواهش از مردم كه خريد نرويد! اولي جهل 
خصوصي ا ست و دومي جهل دولتي؛ اولي اقليتي انگشت شمار 

است و دومي حاكم!

»جنجال بستن در حرم«  با جهل اقلیتی

رئيس جمهور ب�ا بيان اينكه مردم در س�ال۹۹ 
مشكالتي را كه در س�ال۹۸ با آن مواجه شدند 
جبران مي كنن�د، گفت: ملت م�ا در اين روزها 
بيش از هميش�ه بايد همديگر را ي�اري كنند. 
به گزارش مهر حجت االس��الم حسن روحاني 
صبح روز گذشته در آيين بهره برداري از قطعات 
۲ و ۳ آزادراه همت- كرج با اش��اره به نزديكي 
به بعثت رسول اهلل )ص( و آس��تانه سال جديد 
اظهار داش��ت: در آس��تانه نوروز و سال جديد 
ان شاءاهلل آزاد راه همت- كرج را افتتاح مي كنيم. 
مي خواهم از همه آنهايي ك��ه براي اجراي اين 
آزادراه تالش كردند تش��كر كن��م. از آغاز اين 
دولت قطعه ۲ و ۳ كه امروز افتتاح شد، ۳درصد 
اجرايي و عملياتي بود و ۹۷درصد در اين شش 
سال تأمين اعتبار و اجرا ش��ده است و امروز به 
۱۰۰درصد رسيديم. وي عنوان كرد: اين اتوبان 
اهميت ويژه اي دارد. س��ال ها ب��ود كه مردم از 
اتوبان همت عبور مي كردند و يك مرتبه با يك 
تابلويي مواجه مي شدند كه اعالم مي كرد اتوبان 
به پايان رس��يده اس��ت و ناچار بودند به سمت 
چپ گردش و مس��ير را عوض كنند. ان شاءاهلل 
از پنج شنبه مس��ير و راه به روي مردم باز و آن 
تابلوي قرمز برداش��ته مي ش��ود و ديگ��ر با آن 
تابلوي قرمز مواجه نخواهند شد. رئيس جمهور 
تأكيد ك��رد: بايد به مردم اس��تان البرز تبريك 
بگويم. درماه هاي اخير س��ه پروژه بسيار مهم 
متروي هشتگرد، آزادراه ش��مال و اين پروژه را 
افتتاح كرديم. پروژه متروي ك��رج براي مردم 
تهران و البرز بسيار مهم بود. آزادراه شمال هم 
صنعت جاده س��ازي و قدرت ايران را در ايجاد 
تونل و پل ب��ه نمايش مي گذارد و سراس��ر اين 
جاده يا پل است يا تونل و اين قدرت مهندسي 
مهندسان عزيز كش��ور ما را نشان مي دهد كه 

بسيار براي ما داراي اهميت است. 
روحاني افزود: سومين پروژه هم در همين ماه هاي 
اخير پروژه اي است كه در آستانه سال جديد افتتاح 
شد. تقريباً سه س��ال است كه هر س��ال به دكتر 

نوبخت مي گوييم آيا اين اتوبان افتتاح مي شود يا 
نه؟ ايشان هم هر بار مي گويد من تالش مي كنم تا 
عيد افتتاح شود. يعني از نوروز دو سال پيش تقريباً 
به ما قول دادند و الحمدهلل با كمي تأخير به افتتاح 
رسيد. سال۹۹ مردم به خوبي از اين جاده استفاده 

و بهره برداري مي كنند. 
وي تصريح كرد: بقيه طرح ها و هفت پروژه مهمي 
كه توضيح دادند در س��ال۹۹ افتتاح خواهد شد. 
اعالم ش��د بيش از ۹هزار ميليارد و حدود ۱۰هزار 
ميليارد تومان براي اين آزادراه ه��ا، اعتبار هزينه 

ش��ده اس��ت كه گفتند ارزش فعلي اين آزادراه ها 
۲۵هزار ميليارد تومان است، بنابراين سرمايه بسيار 

خوبي براي مردم عزيز ماست. 
    با كمك مردم و همت پزشكان 

از اين روزهاي سخت عبور خواهيم كرد
رئيس جمهور ادامه داد: بايد از هر فرصتي استفاده 
كنم و از پزشكان عزيز و كادر درماني كه شبانه روز 
مش��غول هس��تند و جان هموطنان م��ا را نجات 
مي دهن��د و اكنون ه��م در حال درم��ان بيماران 
بستري شده هستند، تش��كر و براي همه بيماران 

آرزوي شفا كنم. در برابر همه پزشكان و پرستاران 
تعظي��م مي كنيم. اي��ن روزها خواهد گذش��ت و 
اين غم به پايان خواهد رس��يد. ان شاءاهلل با كمك 
مردم و همت پزشكان از اين روزهاي سخت عبور 

خواهيم كرد. 
روحاني خاطرنشان كرد: خدا به ما توفيق مي دهد. 
شفا دست خداست. آينده كشور دست خداست و 
توجه ما بايد به خداوند عظيم باشد. امسال جسم 
ما به داليل بهداشتي از اماكن متبركه فاصله دارد 
و نمي توانيم مشرف شويم اما روح ما از هر سال به 

آنها نزديك تر است. روز اول فروردين ماه متبرك 
به نام حضرت موسي بن جعفر)ع( است. ان شاءاهلل 
خير و بركت براي م��ردم و دل هاي ما متوجه حق 

خواهد بود. 
    مشكالت كسب و كار را در سال۹۹ جبران 

مي كنيم
وي اظهار داشت: ملت ما هميشه روزهاي سخت 
را گذرانده اس��ت و ان ش��اءاهلل اين ايام هم از اين 
روزهاي س��خت عبور مي كند. ملت ما در سال۹۹ 
مشكالتي كه در پايان۹۸ به خاطر اين بيماري در 
كسب و كارشان ايجاد شده است، جبران خواهد 
كرد. مردم هميشه يار هم بوده اند و اين روزها بيش 
از هميشه بايد همديگر را ياري كنند. رئيس جمهور 
در ادامه از وزير راه، از اس��تانداري كرج و تهران و 
شهرداري ها تش��كر كرد و گفت: اعالم كردند كه 
اين آزادراه تا جاده ك��رج- قزوين ادامه پيدا كرده 
و با س��اخت ۱۷كيلومتر ديگر، اين پروژه تكميل 
مي شود و ان شاءاهلل همه كمك كنند اين جاده را 

هم تكميل كنيم. 

روحاني در مراسم بهره برداري آزادراه همت- كرج: 

مردم بيش از هميشه يكديگر را ياري كنند

دفتر مع�اون اول رئيس جمه�ور در حالي ۱۹اس�فندماه اعالم 
مي كن�د جهانگي�ري در دفت�ر كارش حض�ور دارد كه ش�ش 
روز بع�د از آن مدع�ي مي ش�ود وي از ۱۰اس�فندماه در منزل 
بوده و تح�ت درمان ق�رار مي گي�رد. همين تناق�ض در مورد 
اطالع رساني پيرامون ابتالي وزير صنعت به كرونا هم اتفاق افتاد. 
به گزارش مهر، از زمان فراگير شدن ابتال به بيماري كرونا در كشور، 
اخباري پيرامون مثبت اعالم شدن تست كرونا يا كوويد۱۹ برخي از 
مسئوالن كشور بر اساس تأييد خود يا وابستگانشان منتشر مي شد 
و در اين ميان بعضاً مواردي به چش��م مي خورد كه تس��ت كروناي 
فالن مسئول مثبت اعالم شده و دقايق، ساعات و روزها بعد اين خبر 
تكذيب مي شد. در ميان مس��ئوالن دولتي خبر ابتالي علي ربيعي 
سخنگوي دولت پس از نشست خبري مشتركش با حريرچي معاون 
وزير بهداشت مطرح و بالفاصله از سوي دفتر وي تكذيب شد. مشابه 
اين خبر در روزهاي اخير و هفته هاي گذش��ته در رابطه با اسحاق 
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور نيز بر سر زبان ها افتاد. هر روز 
خبري از سوي يك رسانه منتشر مي شد مبني بر اينكه تست كروناي 
اسحاق جهانگيري مثبت است و معاون اول رئيس جمهور هم كرونايي 
شد و از سوي ديگر با پيگيري رسانه اي ديگر تكذيب اين خبر روي 

خروجي رسانه ها قرار مي گرفت، براي مثال روز دوشنبه ۱۹اسفند 
ماه سليماني، مدير روابط عمومي دفتر معاون اول رئيس جمهور در 
گفت وگو با رسانه ها در پاسخ به سؤالي درباره ابتالي جهانگيري به 

كرونا صحت اين خبر را تكذيب و مطرح مي كند: »آقاي جهانگيري 
در دفتر كارشان حاضر هستند و با استانداران سراسر كشور در مورد 

ويروس كرونا تلفني گفت وگو كرده اند و مشكلي وجود ندارد.«
اين تأييد و تكذيب ها تا جايي ادامه پيدا كرد كه روز يك ش��نبه 
۲۵اسفند ماه دفتر معاون اول رئيس جمهور در اطالعيه اي اعالم 
كرد: »اس��حاق جهانگيري« امروز پس از دو هفته با انجام تست 
كرونا و منفي شدن آن با بهبودي كامل به محل كار برگشت و كار 
خود را از سر گرفت. در بخش ديگري از اين اطالعيه آمده است: 
»دكتر جهانگيري، از روز شنبه مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۸با مشاهده 
آثار سرماخوردگي و با معاينه پزشك به اس��تراحت و درمان در 

منزل توصيه شدند.«
نكته متناقضي كه در اين دو مرجع اشاره ش��ده قابل توجه است 
اينكه اگر زمان اعالم شده در اطالعيه مذكور صحيح باشد معاون 
اول رئيس جمهور از تاريخ ۱۰اس��فندماه در من��زل خود حضور 

داشته در حالي كه خبر تكذيب ابتالي جهانگيري به ويروس كرونا 
و تأكيد بر حضور وي در دفترش در تاريخ ۱۹اسفند ماه في نفسه 
صحت اين خبر را زير سؤال مي برد. اين در حالي است كه به نوعي 
مرجع اطالع رس��اني در مورد تكذيب ابتالي وي به ويروس كرونا 
دفتر و مسئول دفتر وي هستند. از سوي ديگر با توجه به قرنطينه 
دو هفته اي معاون اول رئيس جمهور اين احتمال را تقويت مي كند 

كه اسحاق جهانگيري نيز به كرونا مبتال شده است. 
در اين اختالف زماني مشهود، موضوع قابل توجه اين است كه يك 
جاي كاِر صداقت و شفافيت دولت مدعي و مصر به شفاف سازي 
آن هم در اين روزها كه مدام از سوي رئيس دولت تكرار مي شود، 
مي لنگد. در مورد ابتالي وزير صنعت به كرونا هم همين تناقض 
ديده شد. با پخش شايعه ابتالي رضا رحماني به كرونا، دفتر او اين 
خبر را تكذيب كرد. چندي بعد هم اعالم شد كه رحماني بهبود پيدا 
كرده و از بيمارستان مرخص شد. رئيس جمهور در مواضع مختلف 
با متهم كردن سايرين به پنهان كاري بر لزوم شفافيت در خصوص 
همه موارد به خصوص بيماري كرونا تأكيد مي كند و از سوي ديگر 
وابستگان دولتي وي رويكردي متناقض نس��بت به اين ادعاها و 

درخواست ها اعمال مي كنند.

آيا جهانگيري و رحماني »كرونا« داشتند؟

تناقض گويي دولت در اطالع رساني

خبر

بايد از هر فرصتي استفاده 
كنم و از پزش�كان عزيز و 
كادر درماني كه شبانه روز 
مش�غول هس�تند و جان 
هموطن�ان م�ا را نج�ات 
مي دهن�د و اكن�ون ه�م 
در ح�ال درم�ان بيماران 
بس�تري ش�ده هس�تند، 
تشكر و براي همه بيماران 
آرزوي ش�فا كنم. در برابر 
همه پزشكان و پرستاران 
تعظيم مي كنيم. اين روزها 
خواهد گذش�ت و اين غم 
ب�ه پاي�ان خواهد رس�يد

   گزارش  یک

كبري آسوپار
   گزارش 2


