
کرونا و بی اخالقی 
تسویه حسابهای سیاسی

ادامه از صفحه اول 
و اگر هم انتقادی نس��بت به عملکردها وجود دارد، 
انتقادی س��ازنده و راهگش��ا باش��د نه از ره کین و 
انتق��ام گیری، اکنون زمان مناس��بی ب��رای انتقاد 

انتقامی نیست.
ب��ه اندازه کاف��ی و حتی بیش از اندازه رس��انههای 
خارجی معاند مش��غول منفی بافی علیه جمهوری 
اسالمی ایران هس��تند، با رفتارهای منفی خود در 
مسیر آن رس��انهها قرار نگیریم. رسانههای فارسی 
زب��ان ضد انقالب از زمان ش��یوع ویروس کرونا در 
ایران، یک بمباران خبری تبلیغاتی شدیدی را علیه 
جمهوری اسالمی ایران آغاز کردهاند، در حالی که 
روند برنامه ریزیها و اتخاذ تصمیماتی که از س��وی 
مسئولین گرفته میشود، نش��ان از راهبرد درستی 
است که میرود تا به شکست ویروس کرونا بینجامد. 
هر چند ضعفهایی دیده میشود، اما شاکله اقدامات 
انجام ش��ده نشان از فائق آمدن بر این بحران است. 
کافی اس��ت وضعی��ت ایران را با دیگر کش��ورهای 
درگیر مقایس��ه کنیم آنگاه پی خواهیم برد که در 

چه شرایطی قرار داریم.
اروپا اکنون کانون بحران ویروس کرونا است، اخبار 
و گزارش��هایی که از این قاره منتشر میشود نشان 
دهنده بحرانی اس��ت که ت��وان مقابله با آن در این 
قاره دیده نمیش��ود. اروپاییها به ش��دت س��ردرگم 
ش��دهاند، نمیتوانند تصمیماتی بیگرند که بتواند از 

گسترش ویروس جلوگیری کند.
تصمیمات دیر هنگام مسئولین کشورهای اروپایی، 
از تعطیل نکردن مدارس، دانش��گاهها، مس��ابقات 
ورزش��ی به ویژه فوتب��ال، تا لغو نک��ردن انتخابات 
در فرانس��ه، همه نشان از ضعف مدیریتی است که 
اروپا دچار آن اس��ت. آمریکا نیز ب��ه چنین دردی 
دچار اس��ت. همه این رفتارها در اروپا و آمریکا در 
حالی دیده میشود که ایران با تصمیماتی که گرفت 
توانست، از سرعت هجوم ویروس کرونا بکاهد.>ت 

هم در شرایط تحریمی.
بگذارید جلس��ات ستاد مدیریت کرونا در کاخ سعد 
آباد یا نیاوران یا هر کاخ دیگری برگزار ش��ود. مهم 
نیست. مهم آن است که مردم، مسئولین، نهادها و 
ارگانهای کش��ور پای کار آمدهاند و بر اساس آنچه 
ک��ه رهبر معظم انقالب اس��المی تأکی��د کردهاند 
اجرای دستورات و تصمیمات ستاد مدیریت بحران 
کرونا الزم و واجب اس��ت. رسانههای کشور در این 
مقطع یک نقش اساس��ی و حس��اس دارند، منفی 
بافی، انتقادات غیر س��ازنده و مخرب، ایجاد فضای 
دوگانگی و چند گانگی، تس��ویه حسابهای سیاسی 
در این ش��رایط جایی ندارد. اکنون، هم باید به فکر 
حال حاضر باشیم و هم به فکر پسا کرونا که یادآور 

دوران پس از جنگ است.

استفتاء جدیدی از دفتر مقام معظم رهبری؛
سفر رفتن در ایام شیوع ویروس کرونا 

جایز است؟
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتاء 
جدیدی پیرامون س��فر در ایام ش��یوع کرونا منتشر 
کرده اس��ت. پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری استفتاء جدیدی پیرامون سفر در ایام شیوع 
کرونا منتشر کرده اس��ت که در ادامه می آید: سوال: 
در حالی که مس��ئوالن محترم، در ش��رایط فعلی و 
شیوع ویروس کرونا، مردم را از سفر نهی می کنند، آیا 
مسافرت کردن، سفر معصیت خواهد بود و در چنین 
س��فرهایی، نماز را باید تمام خواند؟ جواب: چنانچه 
بر اس��اِس تدابیر س��تاد ملی و وزارت بهداشت، برای 
جلوگیری از گسترش بیماری، رفتن به مسافرِت غیر 
ضروری، ممنوع باشد، اجرای این تدبیر بر همه الزم 
اس��ت و رفتن به چنین مسافرتی، جایز نبوده و نماز 

در این گونه سفرها، تمام است.

 سردار اخوان به وزارت بهداشت مأمور شد
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انق��الب اس��المی از موافق��ت فرمانده کل س��پاه با 
درخواس��ت وزیر بهداشت خبر داد. سردار علی اکبر 
پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از موافقت سرلشکر 
سالمی فرمانده کل سپاه با درخواست وزیر بهداشت 
خبر داد. وی افزود: فرمانده کل سپاه با مأمور شدن 
سردار اخوان معاون امداد و بهداشت نیروی زمینی 
س��پاه به وزارت بهداش��ت برای کمک به مقابله با 

بیماری کرونا موافقت کرده است. تسنیم

اخبار

سرمقاله

مردم در خانه بمانند تا کرونا از بین برود
عضو کمیسیون بهداشت ضمن تاکید بر جدی گرفتن تهدید ویروس کرونا، 
گف��ت: مردم ج��دا از ترددهای غیرضروری خوداری کنند. بش��یر خالقی با 
اشاره به ش��یوع ویروس کرونا در کشور، اظهار داشت: مردم تهدید ویروس 
کرونا را جدی بگیرند و به توصیه های بهداش��تی و درخواس��ت مس��ئوالن 

ذیربط مبنی بر عدم تردد و سفرهای غیر ضروری، عمل کنند.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر لزوم قرنطینه خانگی، ادامه داد: با ماندن 
در خانه می توان از انتقال بیماری از طریق افراد بیمار و بیمار شدن افرادی که هنوز 
به این ویروس مبتال نش��ده اند جلوگیری کرد. خالقی تصریح کرد: در صورتی مردم 
با ماندن در خانه زنجیره شیوع این ویروس را قطع کنند، مسئولین و کادر درمانی 

و پزشکان می توانند بیماران فعلی را شناسایی و درمان کنند. تسنیم

با اهانت کنندگان به اماکن مقدس قاطعانه برخورد شود
مشاور رئیس مجلس گفت: باید با کسانی که در مقابل حرم های امام رضا )ع( 
و حض��رت معصومه )س( تجم��ع کردند و به درب های این دو حرم آس��یب 
رساندند، برخورد شود. منصور حقیقت پور افزود: کسانی که در برابر درب های 
حرم حضرت معصومه )س( و امام رضا )ع( تجمع کردند و به این حرم ها آسیب 
رس��اندند در واقع همان تفکر خوارج را دارند و از طرف انگلیسی ها خط  دهی و 
حمایت می شوند. وی افزود: باید با این افراد همان برخوردی صورت پذیرد که حضرت 
علی )ع( در جنگ نهروان با خوارج کرد. مش��اور رئیس مجلس اظهار داشت: کسی که 
فیلمش منتش��ر شده که با تلفن همراه می گوید بیایید بروید فالن درب حرم را آتش 
بزنی��م باید در مقاب��ل درب حرم حضرت معصومه )س( با وی برخورد ش��ود تا درس 
عبرتی برای اینگونه افراد باشد. وی گفت: قوه قضائیه باید با جدیت به این موضوع ورود 

کند و برخورد قاطع و الزم را با این افراد داشته باشد. فارس

تعیین معین استان های کشور برای مقابله با کرونا 
معاون اول رئیس جمهور به منظور افزایش توان استان ها در مقابله با کرونا 
طی احکام جداگانه ای اعضای دولت را به عنوان معین در اس��تان های اعالم 
ش��ده به آن ها تعیین کرد. در احکامی که از س��وی اس��حاق جهانگیری به 
اعضای دولت ابالغ ش��د، آمده است: با توجه به تاکید رئیس جمهور محترم 
و به موجب این حکم به عنوان معین در استان های اعالم شده در امر مقابله 
با کرونا تعیین می ش��وید. جهانگیری در این احکام، تصریح کرده است: با همکاری 
تمامی دستگاه های ملی و استانی تا زمان مهار این اپیدمی و اعالم وضعیت عادی از 
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا با استاندار و سایر مدیران ارشد استان به طور مؤثر و 
منظم در ارتباط بوده و مشکالت اساسی هر استان را به ستاد ملی یاد شده منعکس 

و در جهت رفع آنها به طور جدی پیگیری و اقدام نمائید. پایگاه اطالع رسانی دولت

شبه رس��انه های ضدایرانی عمدتا مس��تقر در لندن، ترجیح 
می دهند، چش��مان خود را به واقعیت های اسف بار سیستم 
بهداشتی و درمانی و اجتماعی کشور های غربی متبوع خود 
ببندند و در مقابل، موضوع کرونا در ایران را برجسته کنند. 
بحران کرونا حدود ۲۰۰ کشور دنیا را درگیر کرده است؛ در 
این میان عمق بحران در کشور های پیشرفته بیشتر نمایان 
اس��ت؛ از آمریکا و کانادا تا انگلیس و ایتالیا؛ در برخی از این 
کشور های پیشرفته، کرونا سیستم اجتماعی و اقتصادی آن ها 
را فلج کرده اس��ت. با این وجود، شبه رس��انه های ضدایرانی 
عمدتا مستقر در لندن، ترجیح می دهند، چشمان خود را به 
واقعیت های اسف بار سیستم بهداشتی و درمانی و اجتماعی 
کش��ور های غربی متبوع خود ببندن��د و در مقابل، موضوع 
کرونا در ایران را برجس��ته کنند. در ابتدای شیوع کرونا که 
مسئوالن کشورمان برخالف دّول غربی، با شفافیت موضوع 
را با افکار عمومی در میان گذاش��تند، همین شبه رسانه های 
ضدایرانی نظیر »بی بی سی فارس��ی«، »ایران اینترنشنال« و 
»رادیو فردا« تخریب کشورمان با دستاویز کرونا را در دستور 
کار داش��تند و در برنامه ها و خبرس��ازی های خود به دروغ 
چنی��ن القاء می کردن��د که ایران نمی تواند بح��ران کرونا را 

مدیریت کند.
 بیشتر بخوانید:

تناقض عجیب کرونایی در بی بی سی فارسی/ رسانه ملکه 
انگلیس یک موضوع، دو موضع گیری!

ای��ن شبه رس��انه های ضدایران��ی، کرونای��ی ش��دن »ایرج 
حریرچی« معاون وزارت بهداشت را نیز دستمایه تخریب ها 
و تمسخر های خود قرار داده بودند. روز ششم اسفند ۹۸ بود 
که حریرچی با انتش��ار فیلمی در فض��ای مجازی از ابتالی 
خود به ویروس کرونا و قرنطینه ش��دنش خبر داد. بالفاصله 
بعد از انتشار این خبر، پروپاگاندای تخریبی بی بی سی فارسی 
و ایران اینترنشنال و چند شبه رسانه ضدایرانی دیگر روشن 
ش��د و آن ها در تحلیل هایی مضحکانه و تمسخرآمیز، کرونا 
گرفتن معاون وزارت بهداشت ایران را نمونه ای از عمق فاجعه 
کرونا در ایران دانس��تند! بی بی سی فارس��ی در همین زمینه 
نوشت: »مبتال شدن معاون وزیر بهداشت جمهوری اسالمی 
به ویروس کرونا طنز تلخی اس��ت که عمق فاجعه مدیریت 
کالن در جمهوری اسالمی را هویدا می کند. فردی که خود 

پزشک است و در جایگاهی قرار گرفته که باید کشوری را از 
ابتال نجات دهد نمی تواند از خودش مراقبت کند«. حریرچی 
معاون وزارت بهداشت کشور ما کرونا را شکست داد و اکنون 
در خط مقدم مقابله با این ویروس است، اما باز هم بی آبرویی 
نصیب رسانه ملکه شد که با وقاحت تمام، مبتال شدن معاون 
وزیر بهداش��ت م��ا را عمق فاجعه کرونا در ای��ران نامید! اما 
چش��مان خود را به روی کرونایی ش��دن »نادین دوریس«، 

وزیر بهداشت انگلیس بست.
  بیشتر بخوانید:

کارمندان رسانه ملکه باز هم به کاهدان زدند/ وقتی روی 
یک ویدئوی جعلی مانور می دهند

دوریس وزیر بهداشت انگلیس نیز صریحا اعالم کرده مبتال به 
کروناست و این ویروس را به مادرش نیز منتقل کرده است؛ 
این وزیر کابینه انگلیس طی هفته گذش��ته به مراکز دولتی 
و مجلس عوام رفت و آمد داشته، با صد ها نفر دیدار کرده و 
پی��ش از آن که به ابتالی خود به ویروس کرونا پی ببرد نیز 
به همراه »بوریس جانس��ون«، نخست وزیر محافظه کار این 
کشور، در یک مراس��م استقبال حضور یافته است؛ بنابراین 
با معیار بی بی سی فارسی که ابتالی مسئوالن بهداشتی یک 
کش��ور به کرونا را بیانگر عمق فاجعه در آن کشور می داند، 
می توانی��م با صراحت اعالم کنیم که کرونا، کش��ور به ظاهر 
قدرتمندی نظیر انگلیس را در اعماق فاجعه فروبرده اس��ت، 
هر چند از منظر دس��ت اندرکاران بی بی سی فارس��ی ابتالی 

وزیر بهداشت انگلیس به کرونا چندان ارزش خبری ندارد.
 بیشتر بخوانید:

طنز تلخی برای بی بی س�ی/ وزیر بهداش�ت انگلیس هم 
کرونایی شد

البته برای فهمیدن فرورفتن کشور به ظاهر قدرتمندی، چون 
انگلیس در بحران و فاجعه کرونا الزم نیس��ت به معیار های 
معیوب بی بی س��ی طور تش��بث کنیم، کافی اس��ت بدانیم 
س��ازمان »خدمات بهداش��ت ملی« موس��وم به »ان اچ اس« 
در این وانفس��ای کرونایی با مشکالت مالی و بحران کمبود 

نیروی انسانی نیز مواجه است.
در اواخر س��ال ۲۰۱۹، انجمن بیماران انگلیس گزارش داد 
که در س��ه س��ال گذشته دس��ت کم پنج هزار و ۵۰۰ بیمار 
به دلیل کمبود امکانات پزشکی در بیمارستان های انگلیس 

جان باخته اند. حاال با این وضعیت آش��فته سیس��تم درمانی 
انگلیس، کرونا هر روز بیشتر در این کشور پیشروی می کند. 
شبکه چهار انگلیس نیز بنابر اسناد وزارت بهداشت این کشور 
به کمبود امکانات آزمایشگاهی برای سنجش کرونا و ابتالی 
۸۰ درصد جمعیت انگلیس به این ویروس مرموز طی ۱۲ ماه 

آینده به سبب ضعف سیستم درمانی، خبر داده است.
 بیشتر بخوانید:

کرون�ا و رویاروی�ی در چن�د جبه�ه/ س�ال ۹۸ از لحاظ 
پیچیدگی درگیری ها و تهدیدات استثنایی بود

ضعف نظام بهداشت و درمان عمومی انگلیس به قدری آشکار 
است و آسیب پذیری آن در برابر کرونا به حدی مشهود است 
که مردم انگلیس امید خود را به اقدامات دولتی برای مقابله 
با کرونا از دست داده اند؛ نظرسنجی اخیر موسسه »اوپینیوم« 
که در هفته نامه »آبزرور« منتش��ر شده، نشان می دهد فقط 
ح��دود ۳۰ درص��د مردم انگلی��س به »بوریس جانس��ون« 

نخست وزیر کشورشان برای مقابله با کرونا اعتماد دارند.
این بی اعتمادی ریش��ه دار میان م��ردم و دولت در انگلیس و 
این فقدان س��رمایه اجتماعی در س��رزمین ملکه که از قضا 
تعمدا از چش��مان شبه رس��انه هایی نظیر بی بی سی فارسی و 
مدعیان روش��نفکری داخلی دور می ماند، تا آنجایی رس��وخ 
کرده که وقتی خبر ش��یوع رو به گسترش کرونا در انگلیس 
منتشر می شود، قفس��ه فروشگاه های لندن و سایر شهر های 
این کشور، به سبب هجوم مردم و ترس آن ها از بروز قحطی 
و ناتوان��ی دولت در تامین مایحتاج عمومی، خالی می ش��ود. 
»ایران اینترنش��نال« نی��ز که همچون بی بی سی فارس��ی در 
ابتدای ش��یوع کرونا در ایران، خبرس��ازی های مضحکی را با 
هدف ترساندن مردم ایران و ایجاد هراس اجتماعی در جامعه 
ما، انجام می داد و اقدامات ضدکرونایی مس��ئوالن کشورمان 
را تخطئ��ه می کرد و به کرونا مبتال ش��دن برخی مس��والن 
کش��ورمان را تمس��خر می کرد، حاال بواسطه کرونایی شدن 
اعضای تحریریه اش، در آس��تانه تعطیلی قرار گرفته است و 

کرکره بخش الیو خود را پایین کشیده است.
 بیشتر بخوانید:

»منوت�و«؛  و  »بی بی سی فارسی«،»ایران اینترنش�نال« 
ویروس هایی که کثیف تر از کرونا هستند

»ایران اینترنش��نال« که در لندن مس��تقر اس��ت و با بودجه 

هنگفت بن س��لمانی در حال جذب مخاطب و مشتری برای 
اجناس بنجل رس��انه ای اش اس��ت، حاال که بحران کرونا در 
جوامع غربی س��ر به فلک کش��یده و س��ردمداران سعودی 
بواس��طه پنهانکاری در رابطه با ش��یوع کرون��ا زیر ضربات 
انتقادات جهان��ی قرار دارند، ترجی��ح داده حجم دروغ های 
کرونای��ی اش علیه ایران را ظاهرا بصورت موقت کاهش دهد 
و دیگر پیرامون تعداد مبتالیان به کرونا در ایران آمارسازی 
نکند. البته ظاهرا در یک تقس��یم کار، این آمارس��ازی های 
دروغ پیرامون تعداد مبتالیان به کرونا از سوی »اینترنشنال« 
به »رادیوفردا« تفویض ش��ده است؛ شبه رسانه ای که مقرش 
در پ��راگ پایتخت چک اس��ت، ام��ا بودج��ه اش از آمریکا 
می رسد؛ لذا طبیعی است که این شبه رسانه، اوضاع اسف بار 
آمریکا در مواجهه ب��ا کرونا را نبیند و در عوض در رقابت با 
»بی بی سی فارسی« و »اینترنش��نال«، به ارائه آمار دروغ در 
مورد تعداد مبتالیان و فوتی های کرونا در ایران بپردازد. اگر 
نگاهی گذرا به س��ایت »رادیوف��ردا« بیندازید، در آن انواع و 
اقس��ام اخبار کرونایی پیرامون ایران را مشاهده می کنید، اما 
در عوض در این سایت، اخبار کرونایی در مورد آمریکا بسیار 
کمیاب اس��ت؛ کرونایی که به تدریج در حال تبدیل ش��دن 
ب��ه بحران امنیت ملی در آمریکاس��ت؛ از ایالت های مختلف 
آمریکا به ویژه مناطقی که شمار افراد مبتال به کرونا در آن ها 
بیشتر است گزارش شده که فروش سالح گرم در آن ایالت ها 
به سبب ترس از غارت ها و هراس از حمله گروه های افراطی 

به افراد مبتال، افزایش یافته است.
 بیشتر بخوانید:

ارتباط خائنین با رسانه های ضدانقالب
از س��ویی دیگر، تصاویر مخاب��ره از فرودگاه های آمریکا گواه 
آن اس��ت که آمریکایی های بازگشته از سفر به سبب کمبود 
امکانات و تجهیزات مرتبط با تس��ت س��المت، ساعت ها در 
فرودگاه های آمریکا بدون تدابیر بهداشتی با فاصله نزدیک در 
کنار یکدیگر در صف های طوالنی ایستاده اند؛ امری که به نوبه 
خود عاملی برای شیوع بیشتر کرونا در میان آمریکایی هاست. 
با این هم��ه، صف های طویل تشکیل ش��ده در فرودگاه های 
آمریکا که ناش��ی از کمبود امکانات مرتبط با تست سالمت 
در به ظاهر ثروتمندترین کش��ور دنیاس��ت، چندان از سوی 

رادیوفردا پوشش خبری داده نشد. 

قطع��ه ۲ و ۳ آزادراه همت-کرج به ط��ول ۹.6 کیلومتر با 
حضور رئیس جمهور افتتاح شد. این قطعات شامل گرمدره 
تا شهرک جهان نما ۱/۵ و قطعه سوم از شهرک جهان نما 

تا کرج ۵/4 کیلومتر خواهد بود.
طول کل این آزادراه ۱4.۵ کیلومتر اس��ت و بهره برداری از 
آن تاثیر بس��یاری در کاهش ترافیک فعلی تهران و استان 
البرز می گذارد. پیش از این قطعه اول این طرح از تهران تا 

گرمدره ۵ کیلومتر افتتاح شده بود.
رئی��س جمهور در آیی��ن افتتاح این پروژه طی س��خنانی 
اظهار داش��ت: قطعه ۲ و ۳ اتوبان همت که افتتاح ش��د در 
آغاز  این دولت تنها س��ه درصد عملیاتی بود و ۹7 درصد 

مابقی در این دولت تامین اعتبار و اجرا شد.
وی افزود: سالها بود که مردم از این آزادراه عبور می کردند 
اما با تابلویی قرمزی  مواجه می ش��دند که اتوبان تمام شد 
و انش��ا اهلل از پنجش��نبه مردم می می توانند از این آزادراه 
استفاده کنند. ولی انشااهلل از دو روز دیگر این تابلوی قرمز 
برداشته می شود و مسیر و راه به روی مردم باز می شود و 

موجب خوشحالی مردم تهران و کرج خواهد شد.
روحانی با تشکر دوباره از کادر درمانی کشور به دلیل تالش 
های ای��ن روزهای آنها برای مقابله با ویروس کرونا تصریح 
ک��رد: من از ای��ن فرصت نیز بار دیگر اس��تفاده می کنم و 
از پزش��کان و پرس��تاران عزیز و و از هم��ه کادر درمانی و 
بهداشتی که شبانه روز تالش می کنند و  جان بسیاری از 
هم وطن��ان را نجات  می دهن��د و امروز نیز در حال درمان 
بیماران درگیر با ویروس کرونا هس��تند تشکر و خدا قوت 
می گویم  و برای همه بیماران آرزوی ش��فا می کنیم و در 
برابر همه پزشکان و پرس��تاران تعظیم می کنیم.  انشااهلل 
ما از این روزهای س��خت با همت مردم و تالش پزشکان و 
پرستاران  نیز عبور خواهیم کرد. شفا و عزت ما دست خدا 
است و توجه ما باید کامال به خداوند عظیم و بزرگ باشد.

رئیس جمهور با اش��اره به بس��ته ش��دن درهای حرم امام 
رضا و حرم حضرت معصومه به منظور پیش��گیری از شیوع 
بیشتر بیماری کرونا گفت: امسال جسم ما از اماکن متبرکه 
به دالیل بهداش��تی کمی فاصله دارد و ما امکان تش��کر به 

ای��ن اماکن مقدس را نداریم اما روح ما از هر س��ال به آنها 
نزدیک تر است. مخصوصا امسال و روز اول فروردین که به 
نام امام موسی کاظم )ع( است و بقاع مقدس فرزندان عزیز 

و بزرگوار آن حضرت در کشور ما قرار دارد. 
وی گف��ت: ملت ما همیش��ه روزهای س��خت را گذرانده و 
انش��ااهلل از این روزهای س��خت نیز عبور خواهد کرد و در 
سال ۹۹ ملت بزرگوار ما تمامی مشکالتی که در پایان سال 
جاری در کسب و کار برخی از مردم  ایجاد شد جبران می 
کنند و مردم همیش��ه یار همدیگر بودند و این روزها باید 

بیش از همیشه یکدیگر را یاری کنند.

روحان��ی گفت: ج��اده ای که افتتاح می ش��ود زمین های 
اط��راف خود را به لحاظ قیمت��ی چند برابر می کند و پول 
س��اخت این اتوبان را می تواند همین زمین ها تامین کند. 
ح��اال این زمین ها یا برای دس��تگاه ه��ا و نهادهای دولتی 
اس��ت یا برای یک نهاد عمومی و یا برای نیروهای مس��لح 
اس��ت، تفاوتی نمی کند. اگر یک پادگانی در مسیر افتتاح 
این آزادراه اس��ت آن نهاد محترم و نظام��ی ما با توجه به 
اینک��ه زمین های او ۱۰ برابر ارزش پیدا کرده باید پول آن 
را بدهد و اگر پول ها پرداخت شود پول بسیاری از آزادراه 

های دیگر کشور تامین می شود. تسنیم
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گزارش

روحانی در مراسم بهره برداری از آزاد راه همت – کرج:

مردم این روزها باید بیش از همیشه 
یکدیگر را یاری کنند

کرونا و استانداردهای دوگانه رسانه های ضدانقالب

 حیله گری های »بی بی سی فارسی«، »ایران اینترنشنال« و »رادیو فردا«

تولیت های آستان قدس رضوی ، حرم حضرت معصومه )س( 
و حرم حضرت عبدالعظیم حس��نی )ع( درباره بس��ته شدن 
درب های حرم های مطهر بیانیه مشترکی صادر کردند. متن 
بیانیه به این ش��رح است:  ملت مؤمن و شریف ایران اسالمی 
که شیفتگی و ش��یدایی خاندان عصمت و طهارت)ع( را در 
اعم��اق جان داش��ته و دارید، اینک ک��ه در آخرین روزهای 
زمستان س��ال ۹۸، جهان و ایران با ابتالی سنگینی مواجه 
شده است که بدون تردید با توکل بر خداوند تبارک و تعالی 
هم��راه با همت، ش��کیبایی و همدلی می ت��وان از این بالی 
سخت گذر کرد و دوباره با بهار سالمت و نعمت، زنگار ماتم 

زدود و نغمه شادمانی سرود.

شعله عشق و محبت نسل های متوالی آن بود که در سایه سار 
دوس��تی و محبت اهل بیت)ع( در روزهای مبارک ماه های 
رجب و شعبان و نیز در ایام حلول عید نوروز، سر بر آستان 
عتبات مقدس می ساییدند و از آن انوار مطهر، گرمای وجود 
می یافتن��د. آس��تان مقدس حضرت ثام��ن الحجج علی بن 
موس��ی الرضا)ع( و آستانه مقدسه کریمه اهل بیت حضرت 
معصومه)س( و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( امسال 
چونان سالیان گذش��ته، با برنامه ریزی های متنوع و متعدد 
معنوی، فرهنگی، رس��انه ای، تبلیغی و هنری، حجم انبوهی 
از مراس��م را تدارک دیده بودند تا در ماه های متبرک و نیز 
ایام تحویل سال نو، پاسخگوی شور و اشتیاق مشتاقان اهل 

بیت)ع( باش��ند. با ورود و شیوع بیماری کرونا و توصیه های 
مقامات بهداشتی در مخاطرات جدی تجمعات، مدتی است 
که کلیه  اجتماعات و برنامه های گروهی عتبات مقدس��ه به 
حال تعلیق درآمد و اکنون با گسترش و مخاطرات جدی تر 
کرونا در سطح کشور و جهان، با قلبی شکسته و دلی پردرد، 

تصمیم سخت ایجاد محدودیت موقت انجام گرفت.
و لذا با حزن و اندوه فراوان عذرخواهی خود را به پیشگاه اهل 
بیت)ع( در عدم امکان ارائه خدمات به زائران عزیز حرم های 
مطهر ابراز می داریم. ان شاءاهلل با همکاری سازمان صداوسیما 
و مجموعه های رسانه ای و فضای مجازی، امکان زیارت از راه 
دور و ارتباط تصویری با مضجع منور حضرت ثامن الحجج)ع( 

و مراقد حضرت معصومه)س( و حضرت عبدالعظیم)ع( برای 
دل��دادگان آن بزرگ��واران فراهم گردیده اس��ت. در پایان با 
تض��ّرع و التجاء به درگاه ربوبیت و توس��ل ب��ه انوار هدایت، 
خاضعانه رف��ع بال و برای همه بیماران این بیماری در ایران 
اسالمی و سراس��ر جهان، طلب عافیت و برای درگذشتگان 
خصوصاً ش��هدای خدمت طلب رحمت و مغفرت الهی و به 
خانواده های داغدار آنها تسلیت عرض نموده و توفیق بیشتر 
مدافعان س��المت را مس��ئلت می نمایی��م. امیدواریم زمینه 
هرچه س��ریع تر بهره مندی از فی��ض کامل حضور در اماکن 
مقدس��ه فراهم گردد که به فرموده امام س��جاد)ع(: »َذلَّْت 

َبْت بُِلْطِفک الَأْْسَباُب« َعاُب، َو تََسَبّ لُِقْدَرتِک الِصّ

 بیانیه تولیت های آستان قدس، حرم حضرت معصومه )س( و  عبدالعظیم حسنی )ع( 
درباره بستن درب  حرم های مطهر 


