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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دست بر قضا، مقامات و مسئوالن 
در این چند ماهه اخیر چندین پرونده 
تناقض گویــی برای خود دســت و پا 
کرده اند که به عدم اعتمــاد مردم در 
ماجرای کرونا نیز دامن می زند؛ از اعداد 
و ارقام متفاوت درباره کشته شــدگان 
آبان گرفته تــا تناقض گویی ها درباره 

هدف گیری هواپیمای اوکراینی. 
حال آشفتگی آماری درباره کرونا 
نیز به این ســوابق اضافه شــده است. 
باالخره آمار دقیق مبتالیان و قربانیان 
کرونا چقدر است؟ آمار رسمی یک چیز 
می گوید، آمار محلی یک چیز و منابع 

غیررسمی و خارجی یک چیز دیگر. 
تفاوت آمارهای به هم ریخته درباره 
کرونا نســبت بــه تناقض گویی های 
گذشته، این است که این بار صداهایی 
از داخل خود دســتگاه های حکومتی 
آمارهای رســمی را نفی می کنند که 
اولین آنها مربوط به امیرآبادی، نماینده 
قم است که در روزهای ابتدایی اعالم 

ورود کرونا به کشور، در مجلس فریاد 
زد که 50 نفر در قم بــر اثر کرونا جان 
باخته اند. ایــن در حالی بود که وزارت 
بهداشــت این تلفات را زیــر 10 نفر 
اعالم می کرد.  جنجالی که امیرآبادی 
در مجلس برپــا کــرد، بزرگنمایی و 
سیاسی کاری قلمداد شد اما انکار آمار 
رسمی، رفته رفته به سایر نمایندگان 
نیز ســرایت کرد؛ به ویژه نمایندگان 
استان های شمالی. غالمعلی جعفرزاده 
ایمن آبادی، نماینده رشت نیز گفت که 
»آمار رسمی فوت شدگان بر اثر کرونا 

شبیه شوخی است.«
انکار آمار دولت به عوامل دولت 

هم رسید
انکار آمارهای رسمی از نمایندگان 
مجلس به داخل خود دولت نیز کشیده 
شد. روز دوشنبه )19 اسفند( علی اکبر 
مرتضایــی، فرماندار کاشــان، خبر 
داد که از ابتدای اســفند امســال در 
شهرستان های کاشان و آران وبیدگل، 
۸۸ نفر به علت ابتالی به بیماری کووید 

19 فوت کرده اند.

ایــن در حالی اســت کــه وزارت 
بهداشــت آمار کل فوتی های کرونا را 
تا روز 19 اسفند، 237 نفر اعالم کرده 
بود. ســخنگوی وزارت بهداشت آمار 
اعالم شده توســط فرماندار کاشان را 
تکذیب و همچنین از ورود بخش های 
غیرتخصصی به موضــوع اعالم آمار 

انتقاد کرد.
رکورد ساعتی 45 مبتال

اما مسئله این بود که نه شواعد عینی 
و نه اظهارات سایر مقامات در مجلس و 
دولت، آمار تخصصی وزارت بهداشت را 
تایید نمی کرد. هرچه آمار مبتالیان و 
فوتی ها بیشتر می شود نیز بی اعتمادی 
به آمارهای رســمی افزایش می یابد. 
سایت عصرایران دیروز با اشاره به آمار 
ابتال به کرونا، نوشت: »ساعتی ۴5 نفر؛ 
یعنی حدودا هــر 2 دقیقه، یک نفر به 
کرونا مبتال می شــود. این عدد بیانگر 
رشد سریع این ویروس در ایران بوده 
که در تاریخ 17 اسفند به ثبت رسیده  
و تعداد مبتالیان به ویروس را به بیش 
از 1000 نفر در یک روز رسانده است. 

عددی که نشــان می دهــد دولت 
نتوانسته به خوبی از عهده شیوع این 

بیماری برآید.«
هرچنــد که شــاید 

دولت در انتشــار آمار 
مربــوط بــه کرونا، 
پیشگیری از ایجاد 
رعب و وحشــت 

افســارگیخته در جامعه را نیز در نظر 
می گیرد، اما سابقه بی اعتمادی بین 
مردم و حاکمیت باعث شده که جامعه 
آمارهای غیررسمی را بیش از آمارهای 

رسمی بپذیرد. 
از یک بازداشت تا یک 

اتمام حجت فراگیر قضایی 
در فضــای مجازی نیــز تصاویر و 
فیلم هایی منتشــر می شود که به این 
آشفتگی آماری دامن می زند. در همان 
روزهای ابتدایی، ویدئویی منتشر شد 
که با نشــان دادن اجســاد بسیار در 
غسالخانه بهشت معصومه قم، مدعی 

آمار باالی فوتی ها در این شهر بود. 
اندکی بعــد حمــزه زارع، معاون 
دادســتان عمومی و انقــالب قم از 
بازداشت عامل انتشــار این فیلم در 
فضای مجــازی، خبــر داد.  اما حال 
که انکار آمارهای رســمی، فراگیری 
بیشتری پیدا کرده و تکثر و تنوع آمارها 
نیز افزایش یافته، دادستان کل کشور 
مجبور به یک اخطار همگانی شــده 
است.  حجت االســالم محمدجعفر 
منتظری، دادســتان کل کشور، روز 
گذشته اطالعیه ای در همین ارتباط 
منتشر کرد که حاوی هشداری درباره 

آمارهای غیررسمی بود. 
در ایــن اطالعیه آمده اســت: »با 
توجه به برخی اظهارات و نقل قول های 
غیرمســئوالنه و بعضا مغایر واقعیت 
روزهای اخیر توسط تعدادی از مدیران 
و مسئولین و سایر اشخاص حقیقی و 
حقوقی در بخش های دولتی و عمومی، 
در محافل و نشست های 
مختلف رسمی و اداری 
و نیز انتشــار اینگونه 
مطالب در رسانه های 

عمومی و سایر رســانه های مکتوب، 
دیداری، شــنیداری و شــبکه های 
اجتماعی در فضای مجازی نســبت 
به آمــار مرتبط با بیمــاری کوید 19 
)کرونــا( که موجب تشــویش اذهان 
عمومی، برهــم زدن امنیــت روانی 
جامعــه، تزلزل آفرینــی در اعتماد و 
انســجام اجتماعی و اخالل در فرآیند 
ارائه خدمت در نظام ســالمت و سایر 
عرصه های مدیریتی کشور شود، عالوه 
بر اینکه بموجب مواد 2۸۶، ۶9۸ و 7۴۶ 
قانون مجازات اســالمی )تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده( عملی مجرمانه 
و مستوجب تعقیب قضایی و مجازات 
است، تبعات نگران کننده ای را بدنبال 

دارد.«
این اطالعیه می افزایــد: »نظر به 
اینکه به موجب مصوبات الزم االجرای 
ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا، 
اطالع رســانی در این خصوص، صرفا 
باید از طریق آن ستاد انجام شود و هر 
اظهارنظری خارج از روال مقرر، اقدامی 
خالف مصالح و امنیت ملی کشور تلقی 
و با مرتکب بر اســاس قوانین مربوط 

برخورد خواهد شد.«
آنچه درباره این هشدار یا به عبارت 
دیگــر تهدید مورد توجه اســت، این 
است که برخورد سلبی و چکشی با این 
موضوع، اعتماد عمومــی به آمارهای 

رسمی را جلب نخواهد کرد. 

دادستان کل کشور اتمام حجت کرد؛

چوب قضایی بر سرآمارهای غیررسمی کرونایی

خبر

نماینده مردم تهران در خانه ملت با تاکید بر 
این مسئله که باید بررســی شود که چه عاملی 
مانع از قرنطینه قم در همــان روز اول آلودگی 
شده است، گفت: باید مشخص شود چه کسانی 
و با چه انگیزه ای مانع قرنطینه اولیه قم شــدند. 
آیا وزارت بهداشــت در این باره کوتاهی کرده 
یا مقاومت هایی بر اســاس عقاید عوام فریبانه و 

خرافی در شهر قم وجود داشته است؟
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، 

درباره ضرورت قرنطینه کردن کانون های آلوده 
به ویروس کرونا گفــت: طبق نظر متخصصان و 
تجربه ای که در چین رقم خورد، قرنطینه شهر ها و 
کانون های آلوده در حال حاضر هم می تواند مفید 
باشد، ولی کار درست این بود که همان زمان که 
ویروس کرونا در قم پیدا شد، قرنطینه این استان 
را شروع می کردند تا آلودگی به سایر نقاط کشور 

سرایت نکند.
وی ادامه داد: در صورت وجود مقاومت هایی 

برای قرنطینه قم، باید معلوم شود عوامل مخالف 
چه کسانی بوده اند؛ مثالً آیا تولیت آستان حضرت 
معصومه در این قضیه دخیل بوده است یا نه. این 
موارد باید بررسی شــوند و اگر کوتاهی صورت 
گرفته است، مسئولیت جان مردم با آنهاست و 
حتماً باید پیگرد قضایی انجام شود که چرا عده ای 

در یک کار تخصصی پزشکی دخالت کرده اند.
مطهری با تاکیــد دوباره دربــاره ضرورت 
قرنطینه شهر های آلوده به ویروس کرونا، گفت: 

جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت است. االن 
هم قرنطینه شــهر های آلوده الزم است. البته 

همکاری مردم در اولویت است.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس دهم در 
پایان گفت: درباره قرنطینه شهر ها متخصصان 
و پزشــکان باید نظر بدهند. بر اساس نظر آنها، 
معتقدم کاری که قباًل می توانستند با قرنطینه 
قم انجام دهنــد و انجام ندادنــد، وضعیت را به 
اینجا رسانده اســت؛ بنابراین برای مهار آن باید 

هزینه بیشــتر و تالش چندبرابری صرف شود و 
خوشبختانه پزشکان و پرستاران ما از جان شان 
مایه گذاشــته اند و به فضل خدا از این بال عبور 

خواهیم کرد.

علی مطهری: 

باید مشخص شود چه کسانی و با چه انگیزه ای مانع قرنطینه قم شدند
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نماینده وزیر بهداشت در استان عنوان کرد؛
مخالفت شورای امنیت ملی با 

قرنطینه گیالن
محمدحســین قربانی، نماینــده تام االختیار 
وزیر بهداشــت در گیالن به خبرنگاران گفت: طبق 
درخواســت های مکرر افراد از بنده جهت قرنطینه 
کامل استان گیالن، صحبت های مختلفی با مسئوالن 
کشوری داشتم، اما صحبت ها و دالیل شورای امنیت 
ملی ما را قانع کرد که از این خواسته منصرف شویم. 
وی همچنین از فوت 33 نفر در استان گیالن به علت 
بیماری کرونا خبر داد و افزود: از بین 200 نفری که در 
این مدت در گیالن فوت کردند تنها آزمایش 33 نفر 
آن ها مثبت اعالم شد و جواب تست برخی نیز هنوز 
مشخص نیســت لذا نمی توان با قاطعیت گفت که  

تمامی این افراد به  دلیل کرونا درگذشتند.
    

درخواست ساداتی نژاد از روحانی؛
کاشان را تعطیل کنید

سیدجواد ساداتی نژاد، نماینده کاشان و آران و 
بیدگل در مجلس شورای اسالمی به فارس گفت: 
با توجه به شــرایط بحرانی کرونا در کاشان و آران 
و بیدگل با ارســال نامه ای به رئیس جمهور برای 
درخواست تعطیلی  کاشان و اران و بیدگل را مطرح 
کردم. وی در خصوص جزئیات این نامه عنوان کرد: 
در این نامه آمده که با توجه به شرایط بحرانی شیوع 
کرونا در منطقه و مشورت با متخصصان و پزشکان 
تنها راه متوقف کردن روند روبه رشد ابتال تعطیلی 
دو شهرستان است که درخواست می شود در  این 

خصوص اقدام عاجل صورت پذیرد.
    

دو نماینده دیگر مجلس به کرونا 
مبتال شدند 

به گزارش خبرآنالین، تعداد نمایندگان مبتال 
شده به کرونا در حال افزایش اســت، بنا به روایت 
مســعود پزشــکیان، نایب رئیس مجلس از 100 
نماینده ای که تست داده اند، تست 22 نفر مثبت 
بوده اســت. در همین راســتا ایلنا گزارش داد که 
صبح دیروز شهاب نادری نماینده مردم منطقه ای 
اورامانات و سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر و 
کلیایی به علت داشتن عالم بیماری کووید 19 در 
دو بیمارستان مخصوص بیماران کرونایی استان 

کرمانشاه بستری شدند .
    

تصمیم تازه کانادا؛
ارجاع موضوع هواپیمای اوکراینی 
به سازمان بین المللی هواپیمایی 

کانادا در حال پیگیری عدم تحویل جعبه سیاه 
توسط ایران اســت. به گزارش »د اســتار«، بعد از 
گذشت دو ماه از سقوط هواپیمای اوکراینی، کانادا 
در حال پیگیری این موضوع برای اجرای تحقیقات 
بیشتر در این راستا است. این گزارش می افزاید که 
کانادا برای پیگیری بیشتر می خواهد موضوع را به 
سازمان هواپیمایی بین المللی ارجاع دهد و ایران 

را بابت تاخیر در تحویل جعبه سیاه مواخذه کند.
    

بررسی گزارش آژانس درباره 
ایران در شورای حکام

به گزارش ایلنا، شورای حکام بررسی گزارش ها 
در مورد کره شمالی، سوریه و ایران را آغاز کرده است. 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی مســتقر در وین، روز گذشته در توییتر 
خود نوشت: »شــورای حکام آژانس اتمی دقایقی 
قبل بررسی گزارش راستی آزمایی درباره ایران را 

تکمیل کرد.«
    

کدخدایی خبر داد؛
اعالم نظر مجمع مشورتی 

شورای نگهبان درباره بودجه
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
روز گذشته خبر داد: در یک هفته اخیر مجمع مشورتی 
شــورای نگهبان در قم الیحه بودجه 99 را بررسی و 
نظراتش را به ما اعالم کرده اســت. وی افزود: با توجه 
به اینکه فرصت برای رفت و برگشت الیحه بودجه 99 
به منظور رفع ایرادات و ابهامات، بین مجلس و شورای 
نگهبان تقریبا محدود اســت و دولت از ابتدای سال 
آینده می بایست قانون بودجه سال آینده را اجرا کند، 
تمهیداتی در نظر گرفته شده که نمایندگان مجلس به 
این منظور در جلسات شورای نگهبان برای بررسی 

الیحه بودجه 99 حضور داشته باشند.
    

برای سومین هفته متوالی؛
 لغو برگزاری نماز جمعه 

در مراکز استان ها 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه روز گذشته 
نیز برای سومین هفته متوالی در اطالعیه ای  اعالم 
کرد که این هفته نیز نماز جمعه به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا، در مراکز استان ها برگزار نخواهد شد.

اطالعیه دادستان کل 
کشور درباره آمار مبتالیان 

و فوتی های کرونا: 
»اطالع رسانی در این 

خصوص، صرفا باید از طریق 
ستاد ملی مبارزه با کرونا 

انجام شود و هر اظهارنظری 
خارج از روال مقرر، اقدامی 
خالف مصالح و امنیت ملی 

کشور تلقی و با مرتکب 
بر اساس قوانین مربوط 

برخورد خواهد شد«

هرچند که احتماال دولت 
در انتشار آمار مربوط 
به کرونا، پیشگیری از 
ایجاد رعب و وحشت 

افسارگیخته در جامعه را نیز 
در نظر می گیرد، اما سابقه 

بی اعتمادی بین مردم و 
حاکمیت باعث شده که 

جامعه آمارهای غیررسمی 
را بیش از آمارهای رسمی 

بپذیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه صبح روز چهارشنبه در 
نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اعالم کرد: ایران آماده 
همکاری و همراهی صد درصدی با کشورهایی است که 

قصد دارند اتباع خودشان را از ایران بازگردانند.
به گزارش ایســنا، سید  عباس موســوی در نشست 
خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی اتباع 
آذربایجانی که در ایران هســتند در پی  شروع ویروس 
کرونا اعالم کردند که قصد بازگشت به کشورشان را دارند 
و آیا ایران  در زمینه صدور مجوز پــرواز به هواپیماهای 
آذربایجان برای بازگشــت اتباع آذربایجانی  اقداماتی را 
انجام داده است، اظهار کرد: همانطور که ما انتظار داریم 
مجوز پروازها از سوی کشــورها به ما داده شود تا اتباع 
ایرانی به کشــور بازگردانده شوند، همان اندازه آمادگی 
داریم تا اتباعی که از کشورهای همسایه و غیر همسایه 
در ایران هستند و مایل به بازگشت به کشورشان هستند 
را به صورت فوری و آنی مجوز دهیم  تا این اتباع به کشور 

خود بازگردند .

رایزنی با روسیه و ترکیه درباره سوریه ادامه دارد
این دیپلمات کشورمان همچنین در پاسخ به سوالی 
مبنی بر رفت و آمدها بین ترکیه و روسیه در مورد موضوع 
ادلب و این که به نظر می رسد این دو کشور فرآیند آستانه 
را کنار گذاشــته اند و به صورت دوجانبه مشغول رایزنی 
در ارتباط با موضوع ادلب هســتند و نظر ایران در مورد 
این که فرآیند نشســت آســتانه به اتمام رسیده است، 
گفت: ما قطعا چنین برداشتی نداریم تماس های نزدیکی 

بین ایران و مقامات روســیه و ترکیه وجود دارد و در این 
تماس ها بر اهمیت اجرای روند آستانه تاکید داشته ایم و 
معتقدیم که روند آستانه هنوز بهترین، موفق ترین و در 

دسترس ترین راهکار برای حل و فصل اختالفات است.
موســوی خاطرنشــان کرد: در ســطوح مختلف از 
جمله ســفرا و نمایندگان ویژه سه کشور در امور سوریه 
رایزنی هایی بین ایران و ترکیه و روســیه در حال انجام 
اســت و امیدواریم هرچه زودتر زمینه بــرای برگزاری 

نشست سران آستانه فراهم شود.
ایران فنی ترین همکاری ها را با آژانس دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در این نشست خبری در 
پاسخ به سوالی در مورد ادعای آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مبنی بر خودداری ایران از اجازه دسترســی این 
سازمان به دو مکان در ایران که این آژانس مدعی است 
تهران در آن فعالیت هسته ای اعالم نشده داشته است، 
تصریح کرد: این یک بحث فنی و حقوقی اســت ادعایی 

که کردند سایت نبوده سایت تعریف خاص خود را دارد.
وی با بیان اینکــه ایران فنی تریــن همکاری ها را با 

آژانس بین المللــی انرژی اتمــی دارد، تصریح کرد: بنا 
نیست هر ادعا و سوال بی مبنا و پایه توسط آژانس مطرح 
و ایران به آن پاسخ دهد. آژانس باید وجهه و اعتبار خود 
را مدنظر قرار دهد و هر ادعای پوچی که هر رژیم و فردی 
مطرح می کند نباید مبنای سوال آژانس باشد. ما مبنای 
این اقدام آژانس را درســت نمی دانیــم این امر حقوقی 
نیست و ادعاهایی که مطرح می شود باید پایه و اساسی 
داشته باشد، بنابراین آژانس نباید بر اساس سیاسی کاری 

برخی رژیم ها ادعاهایی را مطرح کند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه پاسخ به این 
سوال به تماس تلفنی چند روز پیش وزیر امور خارجه با 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: 
در این تماس گزارش اخیر آژانس و همکاری های ایران 
با آژانس مطرح شــد و ما از هر فرصتی که به دست بیاید 

برای تبیین نظرات خود استفاده می کنیم.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه همچنین در مورد 
بیانیه شب گذشته اتحادیه اروپا، اظهار کرد: این بیانیه را 
نیز در راستای بیانیه های قبلی اتحادیه اروپا و یا به نوعی 
بیانیه درمانــی می دانیم اگر اروپایی هــا آمادگی دارند 
بسم اهلل، آنها باید به تعهدات شان در برجام عمل کنند به 
نحوی که منافع اقتصادی ایران از این توافق بین المللی 

تامین شوند.

موسوی تشریح کرد؛

آمادگی صد درصدی برای خروج اتباع سایر کشورها از ایران


