
 

 

 1 

  رانیکرونا در ا روسیو ؛ یارسانه یرصد روزانه فضا ژهیگزارش و



 

 

جمع كز  مر
شكار ي آ

آور
 

 مرکز تحقیقات راهبردی رسانه     
      

 گزارش ویِژه رصد روزانه  فضای رسانهای) شماره17(؛
 

 ویروس کرونا در ایران
 

 

1398/ماه اسفند /25 تاریخ انتشار:  

25/12/1398 -24/12/1398دوره بررسی :   



 

 

 2 
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 مقدهم ؛ 

و بنا به  یدر کشور ما هم به شکل رسم که کرده است تیسرا در جهان 9کشور 935از  شی( تا کنون به ب91 دیکرونا)کوو روسیو

آمار  یپس از اعالم رسمو خصوص  نیدر هم .گردیده استثبت ( 951۱بهمن  5۳)مقامات وزارت بهداشت از چهارشنبهاظهارات 

داخل  یا رسانه یدر فضامطالب فراوانی پیرامون این موضوع  ،کشور و انتشار اخبار مرتبط با آندر  روسیو نیبه ا انیتعداد مبتال

و واکنش های زیادی را هم از سوی مسئولین وزارت بهداشت و هم از سوی برخی از چهره های مختلف  دیکشور مطرح گرد

 وعیش یآثار اجمال یگزارش حاضر درصدد است تا به بررس یرو نی. از هماشتسیاسی اعم از وزرا و نمایندگان مجلس به همراه د

  بپردازد.  و کارشناسان نیمسئول یدغدغه هابرنامه ها و  نیکشور و همچندر کرونا  روسیو

ت وزار یسخنگوجهانپور  انوشیدکتر ک  در کشور، آقای کروناویروس آخرین آمار مبتالیان و جان باختگان همچنین در خصوص 

نفر و مجموع فوتی  94741 به مجموعا ویروس کرونا مبتالیان شمار(42/94/951۱) شنبه 95ساعت تا ":اظهار داشتند بهداشت،

."رسید تن 2551و بهبودیافتگان نیز به  199ها به 
4  

 نیو همچن یمنبع خارج 85و  یمنبع داخل 08از  شیب یرصد و بررسشایان ذکر است گزارش حاضر که با  

به بررسی جامع این ، فوق تهیه شده استموضوع  رامونیصفحه گزارش پ 5888از  شیب یکاوداده 

های اجتماعی و شبکه های ماهواره ای فارسی  و نیز شبکهو معاند  یمختلف داخلموضوع در سایت های 

      .زبان اختصاص دارد
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 مصادیق ادعا/القاء/تحریک که و تاریخنام شب

 (سایتزیتون )
43/94/951۱ 

القای وجود اختالف میان سران 

 نظام در مواجهه با ویروس کرونا

 یدمیدر مقابل بحران اپ یحسن روحان[دکتر] نیشیمواضع پ یبا بررس :یمحمدرضا سردار

اختالف  رسد یمسلح؛ به نظر م یروهایل نبه ستاد ک یخامنه ا[آیت اهلل]فرمان  نیکرونا و همچن
 نیا دروجود دارد. رانیدر ا یجمهور سیرهبر و رئ انیبحران م تیریروش مد انیم یقینظر عم

 ست؟یچ یا خامنه اهلل تیدر مقابل دستور تازه آ یحسن روحان[دکتر]موضع  ستیروشن ن طیشرا
خامنه [آیت اهلل]را به خود  تیمسئول ایکرده و گو اریسکوت اخت یمیتصم نیعمال در مقابل چن یو
 یروحان [دکتر]وجود ایباشد. گو یو یاستعفا یبه معن تواند یم یامر نیواگذار کرده است. چن یا

 میدر تصم یعمال نقش ینظام است و و یحفظ آبرو یصرفا برا یجمهور استیر گاهیدر جا
اصالح طلبش  انیبلکه حام ش؛ینه تنها مخالفان اصولگرا یو ماتیندارد. به حرف و تصم ها یریگ
 نیبر ا یبه دوش ارتش خود نشانه ا کیولوژیگذاشتن بار دفاع ب یبه باور برخ .کنند یاعتنا نم  زین

باشد. بر خالف عملکرد  یاسیس یمیتواند تصم ینم یاسالم یوررهبر جمه میامر است که تصم
بحران همچون  نینقش ارتش در ا  ،یمانیو کشته شدن قاسم سل نیبنز یسپاه در دو بحران گران

 یافکار عموم دیاست که همواره با استقبال و تمج یعیطب یایبال قوعدر و ینهاد نظام نینقش ا
است  شرفتهیمنظم و پ یکیو لجست یروبرو شده است. ارتش بر خالف سپاه از نظر امکانات پدافند

در  یشتریتحرک ب شیخو یتخصص فیو پرداختن به وظا یاسیعدم دخالت در امور س لیو به دل

 انیپا یبرا یا نهیبتواند زم دیمعتقدند بحران کرونا شا زین یبرخ.امداد و نجات دارد اتیعمل
را در ساختار  انیکشور باشد هر چند نقش نظام تیریدر مد یثبات یو ب یریگ میتصم یکندگپرا
 .ابدیکشور گسترش  تیریمد

 (سایت) روزنه
42/94/951۱ 

 بازگشت تبعه های افغان از ایران

به  ابتالاز هراس  به کشورشان

 کرونا

اعالم کرده که در دو روز گذشته از طریق مرز وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان 
هزار افغان از ایران به گونه داوطلبانه بازگشت کرده اند و  91والیت هرات بیش از « اسالم قلعه»

اما سازمان بین المللی .تا کنون شش مهاجر افغان در اثر ویروس کرونا در ایران جان باخته اند
هزار افغان از  91کرونا، در یک هفته اخیر بیش از مهاجرت اعالم کرده است به دلیل ویروس 

فیروزالدین  هزار افغان از ایران بازگشت کرده اند. ۱5ایران بازگشته و در سه ماه اخیر بیش از 
به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران و برگشت  گوید فیروز، وزیر بهداشت افغانستان می

 شورش در سطح بلند خطر قرار بگیرد.هزاران افغان از آن کشور باعث شده که ک

 (سایت) گوناز 
42/94/951۱ 

آزادی موقت زندانیان درخواست 

 آقای اسماعیل منصفاز سوی 

 نویسنده و کارگران

من هم خواهان آزادی »حه اینستاگرامی خود نوشت: آقای اسماعیل منصف با انتشار متنی در صف

اسماعیل منصف این متن را «.موقت برای زندانیان سیاسی و فعالین مدنی در بند آذربایجان هستم
به خاطر سرایت ویروس »وی در ادامه نوشته است: .به زبان تورکی آذربایجانی نیز درج کرده است

نگاران، شعرا، نویسندگان، محققین و  تن از روزنامه 91۳از های ایران، بیش  کرونا به داخل زندان
فعالین مدنی آذربایجان در نامه ای به رییس قوه قضائیه خواستار آزادی موقت برای زندانیان 

 سیاسی و فعالین مدنی در بند آذربایجان شدند.
 

 (سایت) آفتابکاران
42/94/951۱ 

شماری از افراد بدلیل  بازداشت

رساني درباره آمار قرانیان و  اطالع

انتقاد از نحوه مدیریت مقابله با 

 رونا ک

رسانی درباره آمار قرانیان و انتقاد از نحوه مدیریت مقابله با کرونا  شماری از افراد بدلیل اطالع
یک روز پس از هشدار محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، مبنی بر برخورد . بازداشت شدند

ال مقرر، مهدی حاجتی، عضو سابق شورای شهر شیراز و محمد با هر اظهارنظر خارج از رو
های شخصی  مختاری، کاپیتان تیم فوتبال داماش گیالن، بدلیل انتشار پیام انتقادی در صفحه

 خود در فضای مجازی، بازداشت شدند.
 

 (سایت) ایران اینترنشنال
42/94/951۱ 

تعدادی از نیروهای سپاه ابتالی 

پاسداران و زائرین ایراني در 

 سوریه به ویروس کرونا

وگو با شبکه تلویزیونی  بان حقوق بشر سوریه، در گفت رامی عبدالرحمان، مدیر سازمان دیده

او همچنین .اند که شماری از نیروهای سپاه پاسداران در سوریه به کرونا مبتال شدهالحدث گفت 
بان حقوق بشر سوریه افزود که شماری از زائران ایرانی هم در دمشق به این  به نقل از منابع دیده

 ویروس مبتال هستند.
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 (سایت) کلمه
42/94/951۱ 

اعطای مرخصي به تبعیض در 

 برخي از زندانیان

زیستی،  به رغم مرخصی صدها زندانی بابت پیشگیری از کرونا، همچنان هفت فعال محیط

به گفته سخنگوی قوه .دراویش گنابادی و تعداد قابل توجهی از زندانیان بند نسوان، در زندانند
با این حال همچنان نرگس .اند یط کشور، به مرخصی آمدهدنبال شرا هزار زندانی به 32قضاییه 

محمدی، محمد حبیبی، محمد شریفی مقدم، کسری نوری، مجید آذرپی، نسرین ستوده، سپیده 
فرهان، مریم اکبری منفرد، مرجان داووی، ریحانه فرهان، آتنا دائمی، افشین حسین پناهی، 

یلوفر بیانی، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیرساالر داوودی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، ن
 با هنوز و برند می سر به بازداشت در که هستند زندانیانی جمله از …امیرحسین خالقی، طاهباز و 

 .است نشده موافقت آنان به مرخصی اعطای

 (سایت) کیهان لندن
42/94/951۱ 

رداخت اقساط پ تنفستبعیض در 

 بانکي در شرایط کُرونا

دولت از هفته گذشته اعالم کرد که با توجه به آسیب درآمدی خانوارها به دلیل رکود ناشی از 
شود. این اقدام با عدم هماهنگی  داده می« تنفس»ها  شیوع کُرونا در ایران، به پرداخت اقساط وام

. در نهایت هم معلوم شد که میان اعضای کابینه روبرو شد و مردم را سرگردان کرد
جدا از  کنندگان وام ازدواج و وام مسکن همچنان باید اقساط خود را پرداخت کنند. دریافت

گویی مقامات دولتی درباره مشموالن تعلیق پرداخت اقساط،  گیری و تناقض نظمی در تصمیم بی
پرداخت اقساط آن اکثر افرادی که وام مسکن، ازدواج یا خرید مسکن دریافت کرده و در حال 

  هستند، کارگران و کارمندان و قشرهای متوسط هستند که اکنون با شیوع کُرونا درآمد ماهیانه
هایی بابت تهیه اقالم بهداشتی برای پیشگیری از کُرونا  آنها نیز کاهش یافته یا قطع شده و هزینه

 های معیشت آنها افزوده شده است. به هزینه

 (سایت) کلمه
42/94/951۱ 

بازار، ادارات  يلیتعطدرخواست 

از  و مراکز دولتي و خصوصي

آقای دکتر روحاني از سوی 

نفر از اهالي  055نزدیک به 

 فرهنگ، هنر و رسانه

جمهوری  ای به حسن روحانی، رییس نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، در نامه 3۳۳نزدیک به 
ایران خواستار تعطیلی بازار، ادارات و مراکز دولتی و خصوصی تا ایجاد شرایط عادی جهت 

 …در این شرایط “در بخشی از این نامه آمده است: .جلوگیری از شیوع بیش از پیش کرونا شدند
بر حضور کارکنان دولت و فعاالن اصناف در محل کار، جز افزودن بر تعداد مبتالیان به  اصرار

های سربار به دولت جمهوری  های مردم شریف ایران و افزایش هزینه کرونا و داغدار شدن خانواده
که البته بر -اسالمی ایران، دستاورد دیگری ندارد و با کم کردن ساعت کار و اتفاقاتی اینچنین 

از میزان رشد روزافزون مبتالیان به  -انجام آن بین نهادهای ذی ربط دولتی اختالف است سر
 کرونا کاسته نخواهد شد.

 (سایت) لمهک
42/94/951۱ 

و علم بواسطه  نتضعیف دی

های اخیر بر سر درمان  تقابل

 ویروس کرونا

علم که بر آزمون و خطا استوار است با ایجاد توهم چیرگی بر طبیعت آسایش  :مرتضی چراغی

را برای انسان به ارمغان آورد اما به قیمت ستاندن آرامش و این ریشه در غرور ذاتی آن بخصوص 
در سده های اخیر دارد. کانت فیلسوف مشهور آلمانی با شناساندن دامنه علم به بشر موجبات 

در واقعه اخیر، این ویروس به عالمان علم فهماند بشر تا .تی را پدیدآوردحیرت او از عظمت هس
همچنین دین و .چه اندازه ناتوان است و در مبحث چیرگی بر طبیعت هنوز راه درازی در پیش دارد

متولیان آن باید بر این امر که اخالق و امور اخروی تنها حوزه مرتبط با آنهاست واقف باشند. و 
اال هرچه بیشتر پرهیز از ورود به حیطه پزشکی را که اساسا مرتبط با عقل است این بخصوص ح

هرجا بتوان با عقل مشکلی را گشود ورود دین جایز نیست.این دو هرکدام .مشخص میکند
میبایست دامنه توانایی خویش را ترسیم کنند. عقل ودین از موهبات الهی بر انسانند و ستیز این 

 شان خواهد شد.دو تنها باعث تضعیف 

 (سایت) ایران پرس نیوز
42/94/951۱ 

 بلومبرگ یيکایآمر گاهیپاتالش 

به  در جلوگیری از ارسال پول نقد

این در پاسخ درخواست  ایران

 پول يالملل نیصندوق باز  کشور

 یپول برا یالملل نیاز صندوق ب یاسالم یبلومبرگ با اشاره به درخواست جمهور ییکایآمر گاهیپا
کرد  هیتوص یالملل نینهاد ب نیکرونا، به ا روسیو وعیش لیبه دل یدالر اردیلیم 3کمک  افتیدر

به کمک  ازین رانینوشت: مسلما مردم ا یادداشتی یبلومبرگ ط تهران پول نقد ندهند. میکه به رژ
 یشگیرا عامل هم یماریب نیا وعی. آنها مقصر شستین یکشور اعتماد نیبه حاکمان ا یدارند ول

کشورها سفر به  یاریبس یکه وقت ستیدر حال نی. اکایآمر یاقتصاد یها میتحر یعنیدانند،  یم
اجازه  یلیبه دال نطوریهمچنان بر قرار بود و هم نیو چ رانیان ایرا لغو کرده بودند، پروازها م نیچ

 کرونا ندادند. وعیشدن شهر قم را در آغاز ش نهیقرنط

 (سایت) ایران افشاگر
42/94/951۱ 

تالش سرکرده منافقین در سیاسي 

جلوه دادن تصمیمات سران 

 کشور در مقابله با ویروس کرونا

خلق مقابله  امیبا آتشفشان خشم و ق یبا حکومت نظام خواهد یچون شاه م هم خیش:یمسعود رجو
 یو سکون و خاموش سکوت،شوند ینم میتسل تیوال یبه کرونا رانیا فرزندان،کند اما اثر ندارد

بدانند  میرژ عوامل،دیبگذار نیو برزن کم یمأموران و مزدوران دشمن در هر کو یبرا.رندیپذ ینم
 است. شیدر پ یحسابرس
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 (سایت) ندای آزادی
42/94/951۱ 

شرکت  ترغیبتالش در جهت 

به متوقف کردن های داروسازی 

یک از سوی  تجارت با ایران

گروه فشار با روابط نزدیک با 

 دولت ترامپ

به رغم بحران سالمتی مرتبط با شیوع ویروس کرونا، یک گروه فشار با روابط نزدیک با دولت 
ترامپ، شرکت های داروسازی را به متوقف کردن تجارت با ایران ترغیب می کند و تمرکزش هم 

مجوزهای  9f2۳است که برای تجارت با ایران تحت عنوان اقالم بشردوستانه،  بر شرکت هایی
( United Against Nuclear Iran« )متحد علیه ایران هسته ای»گروه فشار  ویژه دارند.

به رغم کانال های مالی ویژه دولت ترامپ برای رساندن اقالم بشردوستانه و دارو به ایران، 
 جارت با این کشور ادامه می دهد.همچنان به کمپین خود علیه ت

 (سایت) پیک ایران
42/94/951۱ 

های توسعه  تمام فعالیتتعطیلي 

فاز دوم پاالیشگاه آبادان با سه 

گسترش شیوع درپي  هزار کارگر

 ویروس کرونا

های مختلف ایران به ویژه دو استان خوزستان و بوشهر،  با گسترش شیوع ویروس کرونا به استان
ز و پتروشیمی ایران آشکار شد و تمام نخستین پیامدهای این ویروس برای صنعت نفت، گا

های توسعه فاز دوم پاالیشگاه آبادان با سه هزار کارگر تعطیل شد و مدیر منطقه ویژه  فعالیت
الورود شدن و تعطیلی یک ماهه نزدیک به بیست هزار تن از  اقتصادی انرژی پارس نیز از ممنوع

 پایتخت گاز ایران، خبر داد. کارگران و کارکنان پروژهای مختلف به منطه ویژه پارس،

 نترنشنالیاشبکه 
42/94/951۱ 

 نهیشبه قرنط اتیانجام عمل یادعا

 در کشور

توطئه و حمله  هینقد فرض

جمهوری  هیعل کایآمر کیولوژیب

 کرونا روسیو یاسالمي در ماجرا

اقدامات سپاه پاسداران  بیتخر

 کرونا روسیدر مقابله با و

به  ینظام یرویوارد شدن ن (:یاسیس لیمسا گر لینگار و تحل محمد رهبر )روزنامه

دارد و  تیآنها مسوول یچون برا روند، ینم هیبار قرنطن ریاست، ز نهیشبه قرنط یمساله کرونا نوع
خودشان  یاز حرف قبل خواهند یاست، چون نم یباز نوع لج کیو  رندیپذ یرا نم نهیقرنط تیمسوول

 کنند. ینینش خواندند عقب یقرون وسط ینه را برایکه قرنط

سال گذشته هر وقت  2۳در  (:یاسیس گر لینگار و تحل )روزنامه آزاد یمهدو یمهد

[ اهلل تیاالن هم ]حضرت آ روند، یتوطئه م یبه سمت تئور ها نیا دیآ یم شیپ یبحران بزرگ
کرونا  کی. پباشد یم کایآمر کیولوژیکرونا حمله ب وعیگفتند ش یای و هم سردار سالم خامنه

نظام،  یروند صدها هزار نفر کشته شوند، مشکل ذات نیبا ا رود یم الاست و احتم بهشتیارد
 دارد. یدر ساختار نظام یصیدر ساختار، نقا یصی. حکومت عالوه بر نقاباشد یساختار ناکارآمدش م

 یبرا یاز زمان جنگ هم از هر فرصت یسپاه انیآقا (:یاسیس گر لیحسن سازگارا )تحلم

 کنند، یم یغاتیتبل یو فقط سروصدا اند یاوقات طبل توخال یلیخودشان استفاده کردند و خ غیتبل
و ببند و  ریبگ یعنیبکند  خواهد یکه م ی. حضور سپاه و حداکثر کاردهند یانجام نم یکار واقع

 را هم ببندند.    نیفرصت دهن منتقد نیدر ا ندخواه یم
 

 فردا ویرادشبکه 
42/94/951۱ 

 يکیولوژیرد هرگونه حمله ب

 رانیبه ا کایآمر

هجمه نسبت به دستور مقام معظم 

 یبرا یبه سرلشگر باقر یرهبر

 قرارگاه مبارزه با کرونا لیتشک

 انیزندان تیاز وضع يابراز نگران

 کرونا وعیش يدر پ يتیامن

و  کیولوژیصحبت از جنگ ب گرا(: یمل یاسی)دندان پزشک و فعال س یازیکامران ا

 یرا در جمهور زیچ است که همه کیدئولوژیا دگاهید کیدست، برآمده از  نیاز ا ییها صحبت
 میبهمن و انتخابات دوم اسفند برگرد 44 ییمایبه راهپ ی. وقتداند یم یمواجهه جنگ ،یاسالم

را  هیابعاد قض نیبا ا یا فاجعه نیبوده است و به چن یتیبا کرونا، امن واجههدر م دگاهید مینیب یم
 رسانده است.

 

به  یبا حکم ]مقام معظم[ رهبر :(یاسیس لگرینگار و تحل روزنامه)آزاد یمهدو یمهد

نجات  یموقت برا ینظام  حکومت کیو  یبهداشت یکودتا کیمسلح،  یروهایستاد کل ن سیرئ
 یبه معنا یزیها وجود دارد، پس چ مسووالن و دستگاه انیم یهماهنگمحتوم، نا یکشور از بحران

کنند و با  یبا ضرب و زور و دستور و تحکم، شهرها را خال دیشا شود، یمعوض ن یو منطق یعلم
 یبرا یکنترل کنند. با حکم ]مقام معظم[ رهبر یرا تا حد تیسرا ینظام ریضرب و زور و شمش

مسلح دارند. اگر  یروهایرفته است و دست باال را ن هیدولت به حاش ان،یبه صحنه آمدن نظام
و دولت متهم خواهد شد، در محافل  ختیوارد ماجرا نشوند، مملکت به هم خواهد ر انینظام

 مطرح شده است. یبه صورت جد یدرمان ستمیس یاحتمال یبحث فروپاش یتخصص
 

 نیبند چهار زندان او تیوضع (:یتیامن یزندان ،ی)همسر انوشه آشور یزدیا یشر

مثل قتل را وارد  نیسنگ میجرا انیوجود ندارد و زندان یضد عفون لهینوع وس چیاسفناک است و ه
 لیدر حال تردد هستند و به همه وسا انیهمه زندان انیکردند. نگهبانان در م یتیامن انیبند زندان
 .دهد یم شیکرونا را افزا شیکه خطر افزا شود یجا م بندها جابه نیب لیو تمام وسا زنند یدست م
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  رانیکرونا در ا روسیو ؛ یارسانه یرصد روزانه فضا ژهیگزارش و

 یس یب یبشبکه 
42/94/951۱ 

 

 یانفعال مجلس شورا یادعا

 در بحران کرونا ياسالم

از  کردیرو رییاز احتمال تغ ينگران

سمت به  يدرمان -يبهداشت

 یگر ينظام

 میکن یما االن واقعاً فکر م(: یآموزش و سالمت یجهان یتویانست ری)مد ییآرش عال

وزارت بهداشت را  که نیا کیاست؛  ازیکه در آن کشور مجلس وجود ندارد. از دو نظر به مجلس ن
 ی گذار برسد. دوم از لحاظ قانون خواهد یکه دارد به کجا م یمدت کوتاه یها پاسخگو کند که برنامه

از مجلس  ییصدا چیاالن ما ه جا نیا یبه دولت و وزارت بهداشت کمک کند، ول جهو بود
 ریمرگ و م شیو افزا انیتعداد مبتال شیهم با افزا ندهیچند هفته آ یدر ط که نیا یبرا م،ینیب ینم
 داشت. میخواه یشتریفاجعه ب کی

در بدنه ارتش،  مینیب یما م (:یآموزش و سالمت یجهان یتویانست ری)مد ییآرش عال

عنوان  به یو سپاه کادر مجرب پرستار و پزشک است، خود پرسنل نظام یانتظام ،ینظام یروهاین
 دیشود. تفکر با ینظام دیاست که تفکر نبا نیا ینگران یکمک کند، ول دیبا یانسان یروین کی

که  ید. نگرانکه ساختار دارند، کمک گرفته شو ییها ارگان ریاز سا یشود، ول یدرمان -یبهداشت
 ینقطه قوت پردازند؟ یموضوع م نیمسلح به ا یروهاینقطه قوت است که ن کی نیا ایهست آ
 نرود.   هیآنجا است که تفکر به سمت قوه قهر دشیو تهد ینگران یاست، ول

 من و توشبکه 
42/94/951۱ 

و  ينید یها ارزش هیحمله عل

 به بهانه کرونا يمذهب

مسووالن کشور با  هیهجمه عل

در مقابله با  یریتدب يب یادعا

 بحران کرونا

 متیبه ق یارتیباز گذاشتن مراکز ز (:یاسیمسائل س گر لی)تحل زاده یقاض نیحس یعل

ها  که در طول دهه یو خرافات دیعقا که نیا یبرا شود یم نیتام رانیاز مردم ا یجان بخش بزرگ
 افتد؛ یدو اتفاق خوب م رانیا یبحران کرونا برا نیکردند در جامعه نابود نشود. در پس ا قیتزر

 تواند یکه تداوم حکومت تا چه اندازه م رسند یم جهینت نیطرفداران حکومت به ا یحت که نیاول ا
تسلط  رانیها بر مردم ا دهه نیکه در لباس د یا خرافه میبه ضرر مردم باشد و دوم حجم عظ

 .شود یپرتاب م سمیداشت مورد نقد قرار گرفت و جامعه به سمت سکوالر

 یریگ میکه در رده تصم یکسان (:یاسیمسائل س گر لی)تحل زاده یقاض نیحس یعل

سرعت  نیبه ظاهر کم خطر با ا یماریب نیا دندینفهم اند، دهیهستند ابعاد فاجعه کرونا را نفهم
مرگبار جلو رفته است و ساختار  رانیبسازد. سرعت کرونا در ا تواند یم یا انتشارش چه فاجعه

پول عمق  یکمک از صندوق جهان اردیلیم 3 یکند و فاسد است. تقاضا اریبس ها یریگ میتصم
 کشور به گل نشسته است. کی یتقاضا نیا دهد، یفاجعه را نشان م

 نگام

با پمپاژ اخبار  انینظام کیتحر

 یدر خصوص پادگان ها يمنف

 ينظام

و بهداشت سربازان به گوش  یو مراکز نظام ینظام یها از پادگان یا کننده ناراحت اریبس یخبرها
در مقابل کرونا ندارند و  یتیامن هیحاش چیسربازان ه ،ی. برخالف اعالن مسئوالن نظامرسد یم

 .ستیبه فکر آنها ن یکس

مبارزه با  یمل نیگروه کمپ
 کرونا روسیو

 دیبا کل يافکار عموم کیتحر

 نه،یقرنط ،يلیتعط یواژه ها

کودتا، آشوب و  ،يحکومت نظام

... 

بعد  کنند ینکردن و نم نهیشناخته شده، هنوز قم رو قرنط انهیتو خاورم روسیقم عامل انتشار و
و عراق  نیبه چ ییضد کرونا یفرستادنه ماسک و داروها ریکنند! فعال درگ نهیتهران رو قرنط

 گرید ییاهدا یها و داروها مورد شامل پول نیکردن تهران وقت ندارن، ا نهیقرنط یهستن برا
 .شهیهم م رانیبه ا هاکشور

ابر گروه جامعه سکوالر 
 دموکرات

ببندم، وحشت دارم  دی. گفت باکرد یکار م داد، یفحش م ی. صاحبش هرگاهیامروز رفته بودم تعم
خودم  شیداغون بود. رفتم تو فکر پ یلیخ ارمیامو از کجا ب خرج زنو بچه دونمینم رم،یکرونا نگ
 .میباش ابانیهمه کف خ یبزود دوارمیام رونیب زنیریم انیبه تنگ م نایگفتم هم

ابرگروه همگام با شاهزاده 
 یرضا پهلو

انجام بدن.  ییکارها هیکرونا  نیبعد شرکت نکردن مردم در انتخابات به فکر افتادن تا پشت ا
 انجام بدن. یریتغ ایکودتا  میهست یتا ما در حبس خانگ خوان یم دیشا
 

)خبرنگار یشاهد علو
 (کایآمر یصدا

و با فراهم کردن امکانات  یعیکرونا، بر طبق روال طب یدولت و نه ستاد نظام یاگر ستاد کرونا
سال  2۳کم پس از سرکوب کردستان، در  و از ارتش هم که دست کرد یم نهیاعالم قرنط نه،یقرنط

 دیتوانست بگو یم یکس گرفت یآن کمک م تیرعا یسابقه سرکوب مردم را ندارد برا ریاخ
 کودتا.

 

گروه همگام با شاهزاده 
 یرضا پهلو

 ایرو فروشگاها رو خلوت کنه  ابونایوارد عمل بشه احتماال خ خوادیونا سپاه مکر روسیبه بهانه و
 بو دارد. هیدولت قض هیکودتا کنه عل
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  رانیکرونا در ا روسیو ؛ یارسانه یرصد روزانه فضا ژهیگزارش و

 االهه بقراط
 (لندن هانیک ری)سردب

 تیالقاء ضعف دولت و حاکم

در مقابله با  ياسالم یجمهور

 کرونا روسیو

 رانیحاکم بر سرنوشت مردم، در ا تیاقل یو پنهانکار ییدروغگو ،یناتوان ،ینادان لیکرونا به دل
و  یرا با اقتصاد مقاومت ی49جامعه قرن  کی تواند یم کند یکه فکر م یتی. اقلافتیگسترش 

 اداره کند. یجهاد تیریمد

ابرگروه همگام با شاهزاده 
 یرضا پهلو

. شما اصال فکر کن کنه ینم یما فرق یکه برا نیچ ای کاستیکرونا، ساخت امر روسیو نکهیا
 نهایکشوره. ا نیا نیمسئول تیریبلکه از مد ستیما از کشور سازنده ن یمثال ژاپن ساخته. نگران

. مردم رو به حال خودشون رها کردن چون دنیمردم و به قول خودشون امت، مرز کش نیب
 .ادیازشون بر نم یدارن که کار نانیاطم

شرق  یگر گروه مطالبه
 طبرستان

 دیبود. شا لیتعط یهست و دوهفته همه جا و همه چ رانیاگر از همون اول گفتن کرونا تو ا
 یکارمند جانشون و از دست دادن. مملکت ب نهمهینکردن ا لی. چرا بانکها رو تعطشدیدرست م

 کردن همه رو چارهیکرونا که اختالس نبود اول از مردم پنهان کردن بعد ب .گهیسرو ته داشتنه د

 نگام
در  تیالقاء دست داشتن حاکم

 کرونا روسیورود و انتشار و

 وعیش دیاست. شک نکن نیو مسئول مردم یبگذارد در حال پاکساز ییردپا نکهیکرونا بدون ا
است که در انتخابات شرکت نکردند و  یاز مردم یا [ خامنهیت اهللآمخرب کرونا در کشور انتقام ]

 گفتند. یو ینه بزرگ به رهبر کی

 

  بوقت تهران 21ساعت  25/12/1931در روز  انیزندان یآزاد یتریتوئراه اندازی کمپین 

 بازتاب فوت شانزده تن از معلمین بر اثر ابتال به ویروس کرونا 

 شیب تند ابتال به ویروس کرونا در استان های یزد و خوزستان 

 کرونا روسیسران نظام در مواجهه با و انیوجود اختالف م یالقا 

  زاده، معاون وزیر بهداشت ایران رضا ملکاز سوی  جنگ بیولوژیکبازتاب مردود دانستن 

  از سوی مقام  مسلح یروهایستاد کل ن سیرئبه خدمات  یسازمانده یبرا یو درمان یقرارگاه بهداشتفرمان تشکیل بازتاب صدور

 معظم رهبری

  از سوی  مشدگان کرونا در بهشت معصومه ق خندق بزرگ برای دفن فوت حفرمبنی بر  پست روزنامه واشنگتنتکذیب گزارش

 این شهر های مدیرعامل سازمان آرامستان الدین موسوی نیارکی، سیف

 عیض در اعطای مرخصی به برخی از زندانیاندامن زدن به ادعای وجود تب 

  خبرهای ضد و نقیض از قرنطینه شدن استان تهرانبازتاب 

  السالم وشو و تنظیف روضه منوره حضرت رضا علیه شست»دلیل   به امام رضا  حرماعالم خبر بسته شدن موقت بازتاب  

  کرونا لیبه دل کایآمر یها میشکستن تحر یاز سران کشورها برا یروحانآقای دکتردرخواست بازتاب 

 

  

 از سوی نظام  قرار ندادن سالمت مردم تیو الو یتعلل، ناکارآمدمبنی بر  سازمان راه کارگر درباره بحران کرونا  2شماره  هیاعالم

 24/12/1931 - (تی)ساگزارشگران -می در مواجهه با ویروس کروناجمهوری اسال

 ه سرکردیکی ازی)در توئیت مریم رجو همبستگی ملی برای جلوگیری از گسترش بیماری و حفاظت از جان هموطنان فراخوان به

 24/12/1931 - (تی)سامنافقینسازمان  – (منافقین ایه
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  رانیکرونا در ا روسیو ؛ یارسانه یرصد روزانه فضا ژهیگزارش و

 بازار، ادارات و مراکز پیرامون لزوم تعطیلی  حسن روحانیآقای دکتربه نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه،  555نزدیک به   نامه

 24/12/1931 - (تی)ساکلمه –دولتی و خصوصی تا ایجاد شرایط عادی جهت جلوگیری از شیوع بیش از پیش کرونا

 در هنگام شیوع ویروس  احضار بکتاش آبتین، رضا خندان )مهابادی( و کیوان باژن برای اجرای حکم زندان در محکومیت ای  بیانیه

 کانون نویسندگان ایراناز سوی   کرونا

 

 

 مسئولین مبتال به کرونا مسئولین فوت شده ردیف

حجت االسالم محمدرضا تقوی مقدم، رئیس عقیدتی سیاسی ناجای  9
 خراسان رضوی

 43/94/951۱بصیرت)سایت( 

  موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندراندکتر آقای 

 42/94/951۱( خبرگزاری)صدا و سیما

 علوم پزشکیدکتر اسماعیل یزدی، عضو فرهنگستان  4

 42/94/951۱شهرآرا نیوز)سایت( 

 عضو مجلس خبرگان آیت اهلل بطحائی گلپایگانی،

42/94/951۱( خبرگزاری)ایسنا  

 جمشید محدثی، رئیس اداره بهداشت و درمان رامسر 5
 42/94/951۱بااقتصاد)سایت( 

 مرکز تحقیقات ایدز ایراندکتر مینو محرز، رئیس 

 42/94/951۱سیمرغ)سایت( 

 مسعود مرسلپور، فرماندار اسالمشهر  2

 42/94/951۱)سایت( 42حادثه
 

 

 تهران شدن نهیقرنط عهیشا بیتکذ (9

 کرونا تیریمد وهیاز ش نمایندگان مجلسانتقاد  (4

 نیبه چ یرانیا یها نیرالیراه از پرواز ا ریدفاع وز (5

 مقابله با کرونا یادارات برا یلیها به تعط مرکز پژوهش هیتوص (2

 کرونا روسیبودن و یکیولوژیب  درباره سالح ییرضاآقای دکتر یزن گمانه (3

 کرونا وعیش لیبه دل کیطرح تراف یها هیاعتبار سهم دیتمد (1

 مقابله با کرونا ماتیتصم یاز کند یانتقاد فعاالن اقتصاد (7

 مختلف ایران در شهرهای معلم بر اثر کرونا 93از  شیدرگذشت ب (۱

 بسیج تمامی دستگاه هها  برای جلوگیری از شیوع بیشتر کروناپیرامون  و اصفهان فارس، مرکزیمجلس به استانداران  سیرئ دیتاک (1

 ها میسازمان ملل درباره ضرورت لغو تحر رکلیبه دب فیظرآقای دکتر نامه  (9۳

 دولت بیتخر یبرا« ها جان انسان یرو یسوار موج»از  یروحانآقای دکتر انتقاد  (99

 کرونا روسیبحران و تیریبه خاطر انتقاد از مد یو اجتماع یا بازداشت فعاالن رسانه (94

 کرونا وعیش یضد کرونا در مترو تا استقبال از عدم ارائه خدمات در پ یاز فروش دارو (95
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  رانیکرونا در ا روسیو ؛ یارسانه یرصد روزانه فضا ژهیگزارش و

 محدودتر آنها تیفعال ایادارات و  یلیضرورت تعطتاکید فاطمه ذوالقدر نماینده تهران بر  (92

  کرونا یماریجمهور در موضوع ب سیجامعه به حضور رئواکنش سخنگوی دولت نسبت به انتقادات  (93

 مسلح یها روین یو درمان یصدور فرمان فعال شدن قرارگاه بهداشت یبرا یاز مقام معظم رهبر یروحان آقای دکتر تشکر (91

 
 

کنند  تیمردم نهاد را تقو یها و سازمان یمدن یها است که نهاد نیحکومت ا یکرونا برا گریدرس بزرگ د :مقصود فراستخواه/جامعه شناس .9
کرونا،  یماریدر مهار ب شماریب تیبا آن جمع نیچ تیاز عوامل موفق یکیکنند.  تیرا تقو یاجتماع یو به آنان فرصت دهند سازمانده

ها را بازتر و  فضا یلبانه اجتماعداوط یها تیحداقل در فعال زی. الزم است کشور ما نودداوطلبانه مردم ب یها تیو فعال یهمبستگ ،یهمکار
NGOگذشته در  یها نظرات کارشناسان است؛ در طول سال تیضرورت تقو نیمسئول یکرونا برا گرید درس کند. تیمستقل را ترب یها

 یامروز ضرور شد، یاداره م یو حکومت یمحدود دولت یها شهیو کل ها یدئولوژیبا ا لیکرد و مسا دایغلبه پ یبر کارشناس استیکشورمان س
مستقل  جیکنند و کشور براساس نتا انیباشد تا کارشناسان بتوانند نظر خود را ب شتهندا یو اجتماع یبر نظام کارشناس یا غلبه است،یاست س

 42/94/951۱ – فرارو کارشناسانه اداره شود. یها دگاهیو د یدانش تخصص

 یها بیکه بابت مهار آس ییها یریگ میبا اشاره به کند و ناقص بودن تصم ییدر گفتگووی : مجمع واردات سینائب رئیی/ربابایپ امکیس .4
 یو تاکنون منحن کند یعمل م یا کرونا لحظه نکهیرغم ا یعل متاسفانه اظهار داشت: شود، یکرونا گرفته م روسیو وعیش یاقتصاد

و  ستیدر مقابله با آن، اصال مناسب ن یمسئوالن اقتصاد یها یریگ میسرعت تصم یبوده ول یکه به کشور وارد کرده، صعود ییها بیآس
 42/94/951۱ -( خبرگزاری) صنایع شود. یشناس بیآس دیاست که با یدردناک تیواقع نیا

 ر،یهفته اخ5بحران کرونا در  تیریمد یدر انتقاد از سبک و چگونگ جمهور سیاش به رئ نامه نیر سوموی د :تهران ندهینما ،یمحمدرضا نجف .5
سؤال برده  ریرا ز یستاد مقابله با کرونا و مراجع رسم یرسان سبک اطالع م،یشو یم کیبحران نزد یبه مرحله کنترل ساعت نکهیبر ا دیبا تاک
 ایکنند؟ آ ایسخت مه یروزها یکه خود را برا دییگو ینم حایچرا به مردم صر ست؟یچ ریاخ عهما در فاج یتیریمد کردیرو»است:  دهیو پرس
 نیهمچن دیام ونیعضو فراکس نیا« هاست. آمار تست مثبت دیآ یم رونیکه ب یآمار د؟یاعتماد دار ردیگ یعموم قرار م اریکه در اخت یبه آمار
و  جیبس ها، یاریمانند هالل احمر، شورا یبزرگ داوطلب یها داده است که سازمان شنهادیبحران کرونا پ تیریانتقاداتش به مد یدر لوا

پرخطر )سالمندان و  یرانیا ونیلیم9۳از  شی( را جهت انجام حفاظت از بیو لشکر یازنشستگان حوزه سالمت )کشورسازمان ب
صورت  نامه که به نی. او در ادیکن یو محروم، سازمانده ریپذ بیدر اقشار آس ژهیو در منزل، به نهیقرنط مارانی( و مراقبت از بیا نهیزم مارانیب

از  یریشگیدر پ یکردیرو نیکرده است: با چن دیبهداشت ارسال کرده، تأک ریوز ،ینمک دیمجلس و سع سیرئ ،یجانیالر یعل یمشترک برا
چنانچه  دهم، یمردم هشدار م ندهیعنوان نما به وناکن . همشود یم تر دهیتر و خم هر روز خسته رانیبحران، نظام سالمت ا تیریابتال و مد

به  د،ینپرداز یمردم ینهادها ژهیو به گریاری یها آن به سازمان یرذاتیغ فینظام سالمت و انتقال وظا تیستاد بحران، تقو یعاجال به بهساز
آن در  یبار نظام سالمت و بقا و کارآمد دنکر تنها با سبک جمهور، سیرئ یهشدار داده که آقا ی. نجفمیشو یم کینزد ریناپذ نقطه برگشت

 42/94/951۱-همشهری  .میکن از فاجعه گذر میتوان یم ندهیسخت آ یروزها

 وعیبا اشاره به ش جمهور سیخطاب به رئ یا در نامه وی ی:و ابوموس ریبندر خم آباد، یمردم بندرعباس، قشم، حاج ندهینما ،یاحمد مراد .2
کرده است که مردم  دیاش تأک شد. او در نامه امیا نیاز ورود مسافران و گردشگران به استان هرمزگان در ا یریکرونا خواستار جلوگ روسیو

مانند قم، تهران، مازندران،  ییها استان یمسافران تحت هر عنوان گرفته نشود به بال یشدت نگران هستند که اگر جلو استان هرمزگان به
 ریتا د شود یموضوع اعالم م تیبه اهم تی. لذا باعنامندند هیاندرکاران گال و دست نیاز مسئول لیدل نیو به هم شوند یو... گرفتار  م النیگ

موجود از ورود هرگونه خودرو  یها تیظرف یاستان با استفاده از تمام نیتام یشورا سیعنوان رئ د استاندار هرمزگان بهیینشده دستور فرما
 42/94/951۱- یهمشهرکند. یریتحت عنوان مسافر و گردشگر به استان هرمزگان جلوگ

کنترل بحران، دولت را هدف  یبرا زیدست به قلم شد و او ن روزیاست که د یا ندهینما گرید زین وی :تهران ندهیابوالفضل سروش، نما .3
  دیاست. با  یو کالن جد کرونا در سطح خرد  یاقتصاد و   یاجتماع  یامدهایپ»نوشته است:  ترییدر تو اش یگرفت. سروش در حساب کاربر

 42/94/951۱- یهمشهر«دارند. یاتینقش ح یارتباط جمع یها و رسانه ونیزیکرد. تلو یفکر اساس یجتماعا بهبود روابط  یبرا

 یها تیاست و افراد از قوم ریمنطقه مهاجر پذ کیمتوجه باشند که شمال کشور  دیبا نیمسئول نماینده مردم تنکابن: نژاد، عتیاهلل شر شمس .1
 یبرا توانند ینباشند. آنها م الیخیمنطقه هراس داشته و ب نیبودن ا ریاز مهاجرپذ دی. در واقع مسئوالن باندیآ یمختلف به شمال کشور م

 نهیمثال در زم کند یم دیرا ما را تهد یادیخطرات ز ستین یما عاد طی. شراداز ارتش استفاده کنن یضرور ریغ یاز ترددها یریجلوگ
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چند برابر شده  یداخل دیکه تول دیگو یطرف به ما م کی. اخبار از شود یاحساس م یادیکمبود ز ها، مارستانیمربوط به ب زاتیتجه زات،یتجه
 42/94/951۱ –خبرآنالین  اقالم دارند. نیها و مردم مشکل تام داروخانه گریاز طرف د میندار یمشکل یاقالم بهداشت نهیو در زم

مانع سفر  یو چه حکومت نظام نهیکرونا چه با قرنط وعیاز ش یریشده به منظور جلوگ یالزم است به هر نحو محمد قمی، نماینده پاکدشت: .7
 42/94/951۱ – نیخبرآنال.میمردم شو

 یروز شبانه یها روزها به خاطر تالش نیبهداشت در ا ریهرچقدر که وزی: انقالب اسالم ثارگرانیا تیجمع یمرکز یعضو شورا، روستاآزاد .۱
 سی. رئهاست یرانیهمه ما ا یتأسف برا هیمسئله ما نیجمهور و معاون اول شاد و پرنشاط هستند! ا سیخسته شده است، در مقابل رئ

 رینام او نوشته نشود، وز ستاد مقابله با کرونا به یعملکرد مثبت و منف نکهیا یو برا ستیسخت ن یمرد روزها داند یم یجمهور به خوب
بار در جلسات ستاد مقابله با کرونا شرکت دارد و اگر  کی یا هفته کند، یهور اعالم مجم سیرئ نکهیکرده است. ا دانیم روانهبهداشت را 

که در مقابله  ییقبول است. در اغلب کشورها رقابلیو غ یرمنطقیکامالً موضع غ افت،یخودش هم شرکت نکند، معاون اولش حضور خواهد 
جمهور  سیداشتند؛ لذا رئ اریاوضاع را در اخت میآن کشور کنترل و اداره مستق ییمقام اجرا نیباالتر ایدولت  سیبا کرونا موفق ظاهر شدند، رئ

 43/94/951۱-آنا ستاد را برعهده داشته باشد. یفرمانده ماًیمستق دیبا

 
 

 کرونا ارتش  وعیش شیو پا یریشگیپ شیآغاز رزما .1

 قم یها مارستانیطلبه در ب 955 فتهیسه ش تیفعال .2

  رازیکرونا در ش صیتشخ تیک ییو رونما دیتول .9

 از کرونا در تهران یریشگیپ ینانوا برا 4255 آموزش .4

 یبه خراسان رضو یورود یدر مباد دیشد تیمحدود اعمال .5

 توسط وزارت دفاع ها مارستانیب یخاص برا یها لباس دیتول .6

  راحمدیو بو هیلویکهگ یمسافربر یعموم یها انهیشدن پا لیتعط .7

 مبارزه با کرونا  یبرا یبابل کوکارانین یتومان اردیلیم کی کمک .1

 کرونا در استان تهران یعلم تهیکرونا توسط کم یچند دارو رو یبررس .3

 کتاب به وزارت بهداشت یاهدا یموسسه خانه کتاب برا یآمادگ اعالم .15

 ونیروحان یروز شبانه یها بهداشت از تالش ریوز ژهیو ندهینما ریتقد .11

 یبهداشت یماسک ها دیدر تول یطالب خواهر نهاوند یجهاد حضور .12

 ییکرونا افتگانینقاهتگاه بهبود نیاستفاده از امکانات مرقد امام )ره( جهت تأم .19

 احمد  ریو بو هیلویبه مسافران در کهگ یشخص یها اجاره خانه  تیممنوع .14

 ها در استان سمنان ییدرمان کرونا یبرا یمارستانیتخت ب 1555 اکردنیمه .15

 کرونا یو غربالگر یریشگیاراک در پ یپزشک مناسب علوم اریعملکرد بس .16

 یزباله تهران توسط شهردار کیتفک یدر گود و گاراژها یبسته بهداشت1555 عیتوز .17

 کرونا  یماریاز ب یریشگیپ یخانوار مددجو برا 7555به حساب  یبهداشت نهیکمک هز زیوار .11

 کشور یها مارستانیب زیجهت تجه یپزشک زاتیکادر و تجه ییو جابجا یبانیپشت یسپاه برا یهوافضا یروین یآمادگ اعالم .13
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 محورها  نامه/بیانیه منبع و تاریخ  ردیف

1 

 انصاف نیوز
 و دانشگاهیان از جمعی دوم نامه 43/94/951۱

 مردم به خطاب روشنفکران

 

 در دولت های مسئولیت تذکر و حاکمیت از گری مطالبه -
 طبقات به رسیدگی و بهداشتی امکانات کردن فراهم زمینه

  فرودست

  اجتماعی پذیری و مسئولیت مردم مسئوالنه رفتار ضرورت -

2 

 خبرگزاری برنا
43/94/951۱ 

 به خطاب ایران مدنی جامعه بیانیه

 متحد ملل سازمان دبیرکل

 

به خصوص  ایران مردم علیه ها تحریم رفع درخواست -
 باالخص اقالم بهداشتی 

3 

 حوزهخبرگزاری رسمی 
42/94/951۱ 

 و طالب اساتید، بسیج سازمان بیانیه

 ویروس با مبارزه پیرامون روحانیون

 کرونا

 

 و بهداشت های عرصه در حضور برای آمادگیاعالم  -
 های عرصه در خدمت و معنوی روحیه ارتقای و سالمت
 های بسته تقسیم و ضدعفونی بیمارستانی، قبیل از مختلف

  بهداشتی

4 

 آفتابپایگاه خبری 
 و هنر فرهنگ، اهالی از نفر 588 نامه 42/94/951۱

 با مقابله برای جمهور رییس رسانه به

 کرونا

 تا خصوصی و دولتی مراکز و ادارات تعطیلیدرخواست  -
  پیش از بیش شیوع از جلوگیری جهت عادی شرایط ایجاد

وارد  درخواست اتخاذ تدابیری برای جبران خسارات مالی -
 با شیوع کرونا خصوصی بخش فعاالن و اصناف بهشده 

 
  (42/94/951۱-)آی تی رسان بابا یموسس علتوسط  کایکرونا به آمر روسیتست و تیهزار ک 3۳۳اهدا 

 (42/94/951۱ -فارس یکرونا )خبرگزار روسیو وعیبه آنکارا درباره ش اضیر یزن ادامه اتهام 

 (42/94/951۱ -اقتصاد یایکرونا  )دن روسیاز ابتال به و ها یشدن نشست اردوغان، مرکل و مکرون به خاطر نگران یکنفرانس دئویو 

 (42/94/951۱ -سنایحضور در روز عبادت )ا یرهبر صدر عراق به دعوت ترامپ برا واکنش 

 (42/94/951۱-نکیکرونا )وطن ل روسیاز ابتال به و یمورد مرگ ناش نیثبت نخست یسعد عراق در پ خیشدن شهر ش نهیقرنط 

 (42/94/951۱-رنایمجدد ترامپ در انتخابات به سالمت مردم )ا یروزیدادن پ حیبر ترج نترستینشنال ا هینشر یادعا 

 (42/94/951۱ -سنایمهار کرونا )ا یبرا رانهیسختگ داتیتمه انیو ژاپن در پا یکره جنوب ن،یچ یموزه ها ییبازگشا 

 (42/94/951۱ -کرونا در آلمان )فارس وعیش شیتازه مرکل پس از افزا اظهارات 

 (42/94/951۱ -می)تسن روسیکرونا و وعیش یالعاده در پ ها همزمان با اعالم حالت فوق به فروشگاه کایمردم آمر هجوم 

 (42/94/951۱ -نی) خبرآنال پندنتیندیا هیبه نقل از نشر وریاروپا تا شهر گیقهرمانان و ل گیل یها یباز قیتعل احتمال 

 (42/94/951۱ -رنای)ا کایکرونا در آمر روسیو یریبا همه گ« دونالد ترامپ»آلمان از طرز مواجهه  ییدارا ریوز دیشد انتقاد 

 (42/94/951۱ -کرونا )شفقنا یماریمبارزه با ب یبرا یجمع یو تالش ها یبه واشنگتن به لزوم همکار هیسفارت روس هیانیب 

 (42/94/951۱-نی)خبرآنال سیاز کرونا در انگل یناش ریشدن آمار مرگ و م برابر دو 

 (42/94/951۱-میمقابله با کرونا )تسن یبه دعا شدن ترامپ برا دست 

 (42/94/951۱ -کننده با ترامپ به کرونا )شفقنا دارید یلیبرز اتینفر از ه 2 یابتال دییتا 

 (42/94/951۱-)روز پالس« ماسک» نیتام یاز هند برا اهویکمک نتان یتقاضا 

 (42/94/951۱ -سنایدر ژاپن )ا نزویآبه ش یاز سو یاضطرار تیدانستن اعالم وضع یمنتف 

 (43/94/951۱-ترامپ )باشگاه خبرنگاران جوان یشدن تست کرونا یمنف 

 (43/94/951۱ -وزیتن )آفتاب ن 973روز /جان باختن  کیظرف  ییایتالیا 53۳۳شدن  ییکرونا 

 (42/94/951۱-رانی)عصر ا رلندیو اسیاز انگل کایآمر یپروازها توقف 

 (42/94/951۱ -رنایکرونا )ا روسیو وعیاز ش یریجلوگ یکن فرانسه برا لمیجشنواره ف لغو 

 (42/94/951۱-کرونا )مهر روسیبر کشف پادتن و یمبن یمحققان هلند یادعا 
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  رانیکرونا در ا روسیو ؛ یارسانه یرصد روزانه فضا ژهیگزارش و

 (42/94/951۱-نی)اقتصاد آنال کایبه کرونا در آمر انیتعداد مبتال شیافزا 

 (42/94/951۱-نیفرانسه )اعتماد آنال یکرونا بر صنعت گردشگر ییوروی اردیلیم 9۳ انیز 

 (43/94/951۱-)ایرنامقابله با کرونا یبرا نیالت یکایآمر رانهیسختگ ریتداب 

  (43/94/951۱-)خبرآنالینکرونا روسیدر جهان عرب به و ریوز نیاولابتالی 

 (43/94/951۱-)خبرگزاری فارسکروناترس از شیوع بیماری  لیبه دل اهویجلسه محاکمه نتان قیاحتمال تعو 

 

اهي شبکه اهي اجتماعیمحورمهمترین   
واکنش ها نسبت به شیوع ویروس کرونا در کشور تداوم  

 برگزاری جلسه ستاد مقابله با کرونا با حضور دکتر روحانی از طریق ویدئو کنفرانس/انتقاد به دولت پیرامون موضوع مدیریت بحران

 یکی  کرد؛ تبیین زیر های عبارت با را دولت علیه افراطی جریان کرونایی سیاست خود امروز سخنان در روحانی]دکتر[(: ایرنا خبرنگار)مرتجی حجت

 تا است دولت از حمایت مدعی های رسانه نوبت اکنون جامعه؛ روانی آرامش زدن هم بر دوم و دولت تخریب برای ها انسان جان روی سواری موج

.کنند تبیین و تحلیل را افراطیون کرونایی رویکرد  

 اقشار و نظامی درمانی، کادرهای و کرده کار محل و ها اداره در حضور به مستلزم را کارمندان روحانی]دکتر[ دولت که  حالی در: پیشرونیوز کانال

 و خیر پر و نازنین وجود تا است گر نظاره دور راه از کنفرانس ویدیو با و دفترش در روحانی حسن]دکتر[ هستند، کرونا با مبارزه مشغول مردم داوطلب

!بماند مصون کرونا# گزند از مردم برای برکتش  

 و سفیدنمائی ژل تزریق امید، پمپاژ هم خروجی! قوچانی عباد، واعظی، الدین، حسام با کرونا، با مقابله پشتیبانی  جلسه[ عکس(: ]فتنه حامی)رزاق  حسین

بالتکلیفی و تنبلی ویروس این از شدیم تباه! میگفتند دروغ همه نبود شیخ اگر که بیارن هجوم آسا برق که بزنگاهی برای باش آماده  

 با ستاد این جلسه کرونا، با مقابله ستاد جلسات در روحانی]دکتر[ ضعیف حضور از انتقادات افزایش از پس(: وایر ایران تحریریه عضو)نژاد حقیقت رضا

.شده برگزار روحانی]دکتر[ تصویری حضور  

 و ها وزارتخانه همه زمانیکه کند نمی قطبی دو را کشور کرونا#! جمهور رئیس جناب(: فلسفه و حکمت پژوهشی مؤسسه رئیس)خسروپناه عبدالحسین

 همه اعتراف به اما بشتابد مسلح نیروهای و مردمی های مجموعه و بهداشت وزارت کمک به دارند، بزرگی اجرایی ظرفیت که دولتی های مجموعه

شود. نمی مشاهده دولت# در جهادی حرکت این هنوز فرهنگی و سیاسی  و فکری های جریان  

 جلو طور این رو مملکت شه نمی که است قرنطینه اگر رحمانی. بگذار صمت وزارت برای سرپرست روحانی آقای(: طلب اصالح نگار روزنامه)آذرپیک صبا

 و کنند تهیه دستکش و ماسک تونند نمی ها بیمارستان چی یعنی. شده فلج  توزیع  سیستم. بدتر دیگه کرده، مخفی رو خودش و نیست قرنطینه اگر ببری

میدن؟ انجام رو تو دولت وظیفه دارند سیاه بازار تو خیرین  

 انفعال با منتهی باشد، آبرو بازگرداندن برای طالیی فرصت یک دولت برای توانست می کرونا# بحران مدیریت(: سوئد ساکن طلب اصالح)توماج فرشاد

 نبود، تصمیم بهترین بگیرند بدست را بحران مدیریت باید نظامی نیروهای اینکه... جامعه با ارتباط قطع شفافیت، عدم ؛ داد دستش از کاری محافظه و

.باخت را بازی که است ]دولت[ مقصرش منتهی  

 وسط کاری روز ۵ حداقل هست، اش فایده از بیشتر خسارتش ادارات بودن باز دولت آقای(: اطالعات فناوری حوزه و اقتصادی خبرنگار)صمدی بهنام

!بنشینند خانه در آسوده خیال با مردم تا کنید تعطیل هم رسما پس هستند تعطیل ادارات عمال عید روزهای در سنتی صورت به کنید، تعطیل رو عید  

 توییت های انتقادی

 که بگیم مردم به باید اتفاقاً! میشه تضعیف نظام میشن، ناامید و نگران مردم بحرانیه، اوضاع بگید نیست مصلحت(: وی تی آوانت سردبیر)گودرزی میالد

 بقیه درمورد. درسته دومی و غلط اول ی جمله چقدر رسانه و حکومت برای که داد نشون کرونا#. کنیم حل رو بحران بتونیم هم کمک با تا بشن نگران

.فساد# ویروس مثل همینطوره؛ هم ها ویروس  

 میزان نکند تغییر جامعه اگر گویند می مدام نکردن قرنطینه و تعطیل رغم علی اگرچه بهداشت وزارت مسئولین(: نژاد احمدی حامی)هِرُوآبادی وحید

.است کشور شرایط و مسئولین تصمیمات از تابعی جامعه رفتار نداند که کیست اما کند، می پیدا ادامه همچنان بیماری شیوع و ابتال  

 موضوع جنگ بیولوژیک
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  رانیکرونا در ا روسیو ؛ یارسانه یرصد روزانه فضا ژهیگزارش و

اهي شبکه اهي اجتماعیمحورمهمترین   
 وعیاست که بعد از ش یسوال نیا م؟یموضوع دار نیا یبرا یشواهد ایاست؟ آ کیولوژیجنگ ب کی روسیکرونا و ای)مستندساز(: آیدزفول یدمهدیس

وجود ندارد. یادیز یلیباره شواهد خ نیدر ا کنم یداغ شده است. اما شخصا فکر م نیکرونا در چ  

کرونا در قلب  یریتا فراگ کایو بحران در آمر یاقتصاد ی. از افت شاخص هامیکن یرا بررس یغرب یچند روز در کشورها نیاتفاقات االزم است که  -

 میتوان ینم ط،یشرا یمردم آلمان! با بررس انیدر م روسیدرصد کرونا و 06تا  06 نیب یریبر امکان فراگ یو فرانسه و آمار آلمان مبن ایتالیاروپا در ا

رخ داده است یکیولوژیکه جنگ ب میبگوئ  

 یأس آفرینی و سیاه نمایی برخی فعاالن رسانه ای

 بحث -۳. رود می حاشیه به بیولوژیک جنگ ادعای -۲. شد تعطیل قم خالف بر مشهد حرم -۱: نشانه چند(: وایر ایران تحریریه عضو)نژاد حقیقت رضا

 دیر را هوایی مرز کردند اعتراف -۵. شده بیشتر فوت آمار اعالم میانگین-۴. شود می طرح االن شد، تکذیب سریع قبال که ٪06 تا ابتالی احتمال

.است دراز راه شفافیت تا. کردند اعالم و دادند تشخیص دیر بستند،  

. پذیرند می یکی یکی رفتند، نمی بارش زیر پیش های هفته در که را کارهایی ی همه دارند(: الملل بین سیاست و اجتماعی تاریخ پژوهشگر)طهماسبی توس

 بوده برقرار سوز خانمان و مهلک بازی این سال چهل این در همیشه چرا... و شهرها عملی کردن قرنطینه مذهبی، اماکن تمام و حرم کامل تعطیلی

 است؟

 رانیطبق آمار وزارت بهداشت، کرونا در ا یول شوند یکرونا اضافه م# انیدرصد مبتال ۲6 یروز نه،یقرنط# ریدر ز ایتالیا#: على حسین قاضى زاده

.ی ]بهم ریخته[محاسبات سازمان بهداشت جهان]...[تنه  کیج.ا.  درصد در روز رشد نداشته. ۱۲از  شتریهفته است که ب کیمهار شده و   

: منبعیتیامن یها رویمحافظ و ن یبا کل شیک نتیسور#در هتل  یاسالم یجمهور هیپا بلند ونیاز روحان یگروه ژهیو نهیقرنط]ویدئو[: بهنام قلی پور

ی السادات صدر  

 واکنش به اظهارات معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه های علمیه خواهران

 یها یماریکرونا گفت: ب یماریب وعیدر رابطه با ش یخواهران با انتقاد از موج قم هراس هیعلم یها حوزه یغیو تبل یمعاون فرهنگ یریظه معصومه

پزشکان قم بودند  نیمساله کشور را حساس کرد و ا نیدادن به ا تیاهم لیبار به دل نینخست یم براقم است، ق ونیمد رانیاست و ا یمسر یروسیو

/ایرنارا به صدا درآوردند. ۱۱ دیخطر کوو نسورکه س  

دادن به  تیاهم لیبار به دل نینخست یقم است، قم برا ونیمد رانیخواهران: ا هیعلم یها حوزه یغیو تبل یمعاون فرهنگ ،یریظه معصومه: ایاحمدن یعل

را به صدا درآوردند. ۱۱ دیپزشکان قم بودند که سنسور خطر کوو نیمساله کشور را حساس کرد و ا نیا  

 بار کشور را نسبت به کرونا حساس کرد. نیشهر نخست نیقم است چرا که ا ونیمد رانی: اهیعلم یمعاون حوزه ها یریمعصومه ظه: رضا مراد ویسی

شیوع کرونا در دیگر کشورها و خالی شدن فروشگاه ها .دیهم د یطور نیکرونا را ا#شود  ینگاه حوزه م از  

 واکنش به خالی شدن فروشگاه ها در دیگر کشور ها/واکنش به شیوع کرونا در امریکا

 و اروپایی کشورهای در بیمه و درمان بهداشت، رفاه، سطح از تبلیغ با ها سال که را حبابی ویروس؛ کرونا برکات از(: طلب اصالح)وحیدی محمد

 ذهن در انسانیت و اخالق نظافت، مداری، قانون تمدن، از که عنکبوتی خانه. است برداشتن  ترک حال در بودند، ساخته ما مردم برای شمالی آمریکای

.است ویرانی حال در بود، گرفته شکل ها غربی از ایرانی  

 یو در مشارکت اجتماع کنندیماده مآ نهیقرنط یمردم خود را برا#را دارد که  امیپ نیمختلف ا یشدن فروشگاهها در کشورها یخال: یورشوچ نایم

رو, کمتر  شیپ یها یریگ میدر تصم تیو نبود شفاف تیحاکم یخانواده ها , پنهان کار یاقتصاد هیبن لیبه دال رانیموضوع در ا نیا .کنندیشرکت م

کرونا#خبرند. یو مردم ب شودیم دهید  

 بحران در نهادها بقیه و دولت بین هماهنگی عدم و ایران حکمرانی در داخلی تضادهای اینکه(: فارسی سی بی بی از بریده و سابق همکار)علیزاده علی

 را ترامپ خبری کنفرانس باید. ایم دیده همه را بگویند متضاد چیزی یک هر جمهور رییس و وزیر و مجلس نماینده شد باعث و کرد خودنمایی کرونا

.شده برابر ها ده آشوبی دچار آمریکا نظام بفهمید تا ببینید  

 و بغرنج وضعیت و آمریکا در کرونا وضعیت از دادن آمار دنبال به اند افتاده اصولگرا های خبرگزاری(: تایمز ایران تلگرامی کانال مدیر)یزدی حسین

.کشور این ستم تحت و فقیر مردم دردآور  



 

 

 15 

  رانیکرونا در ا روسیو ؛ یارسانه یرصد روزانه فضا ژهیگزارش و

اهي شبکه اهي اجتماعیمحورمهمترین   
 از شوق و  ذوق با هم ها همان آمریکاست، ساخته کرونا# دارد اصرار که گروهی همان دقیقا که است عجیب(: نژاد احمدی حامی)هِرُوآبادی وحید

.گویند می سخن آمریکا در کرونا_بحران#  

 اعالم روز 62 اسفند)51 مارس( به عنوان روز ملی دعا و نیایش در امریکا توسط ترامپ

کورکورانه  مدام  یدعوت کنه خرافاتِ و غربزده ها با هجمه ها هیسجاد فهیصح یآقا اگه مردم را به خواندن دعا حضرت)فعال سایبری(: یرضا غفار

 یاز کس ییکرد اما صدا نییدعا تع یمل زده و همه رو به دعا دعوت و فردا رو به عنوان روز تییمردم هستند ، حاال ترامپ تو هیروح فیدر حال تضع

!ادیدر نم  

 بازخورد جامعه کند می اعالم کرونا با مبارزه برای دعا روز را یکشنبه وقتی ترامپ آمریکا، جمهور رئیس چطور(: نژاد احمدی حامی)هِرُوآبادی وحید

 برای دین از ترامپ چون: دارد دلیل بود؟ سیاه روزگارش کرد، می را کار این روحانی]دکتر[ مثال و افتاد می اتفاق این ایران در اگر اما دهد نمی منفی

.کند نمی استفاده ها آمریکایی علیه اقتدار  

 واکنش به احتمال #قرنطینه شدن شهر تهران

 جادیافراد بخواهند نظرات مختلف دهند سوء تفاهم ا نکهیا یمثبت باشد ول تختیپا یبرا دیشا نهیبه نظرم در حد درجه کم قرنط :یمحسن هاشم

من  وشود  فیمردم تعر یبرا دیبا نهی.نام قرنطمیده یو نظر م کنند یما را در جلسات دعوت م یگاه یول ستمیبنده عضو ستاد مبارزه با کرونا ن کند یم

تا مردم بفهمند  میانجام ده دیبا یو اسناد دارد؟ چه کار نامه نیضوع آئمو نیا ایکنند آ فیرا تعر نهیوالن دارم که ابتدا قرنطئدرخواست را از مس نیا

آن دارد./رجا یاجرا یو چه اثر ستیچ نهیقرنط  

...در صورت نگرانی شما امروز در تهران. دیخر با انتشار تصویر بسته های دستمال کاغذی نوشت[ نگلیس:]سفیر اراب مکییر  

 نیتو ا یقحط هی رنگیو ن لهیشما با ح پدران شیصد سال پ آخه میترس یها م یسیاز کرونا از شما انگل شتریب ما ریسف یآقا)فعال سایبری(: تانیکاپ

ر؟یسف یهست آقا ادتانیرو قتل عام کردند  یرانیا ونیلینه م ومملکت راه انداختند   

شده،  ابیاروپا نا#کرونا در #روزها از ترس  نیکه ا یدستمال کاغذ یتهران ، از وجود کاف#در  دیهنگام خر سیانگل# ریسف)تحلیلگر(: ابراهیم شکورى

ملت با  نیتحریم ا#در  کایآمر#نخست  کیما شر سهیبنو دهیخجالت کش البته کرده. تیلندن توئ یدل نگران ها یرا برا لیمشعوف شده و عکس ذ

میده یم_شکست_را_کرونا_ما#.میفرهنگ هست  

 و غذایی مواد های فروشگاه ها، بنزین پمپ تعطیلی از خبری کرونا با مقابله ملی ستاد جلسه مصوبات در(: بهداشت وزیر مشاور)زاده وهاب علیرضا

 افزایش را بیماری به ابتال احتمال و شده بدن ایمنی سطح کاهش باعث نگرانی و استرس. است کذب اخبار این تمام شد مشخص و نبود تهران قرنطینه

.میدهد  

 به برسیم تا بدیم کشش یه بشه؟ خلوت ها خیابان ساعت ۲۴ ظرف تصمیماتی گرفتن با نبود قرار مگه(: اقتصادى مطالعات کارشناس)قاسمى سیامک

کرونا#. است مشاهده قابل مسئولین رفتار در خاصی بشه تعطیل چی همه اتوماتیک تا عید تعطیالت  

 اعالم قرنطینه، امکانات کردن فراهم با و طبیعی روال طبق بر کرونا، نظامی ستاد نه و دولت کرونای ستاد اگر(: آمریکا صدای خبرنگار)علوی شاهد

 گرفت می کمک نآ رعایت برای ندارد را مردم سرکوب سابقه اخیر سال ۴6 در کردستان، سرکوب از پس کم دست که هم ارتش از و کرد می قرنطینه

.کودتا بگوید توانست می کسی  

 همکاری عدم صورت در کرد، می قرنطینه اعالم متناسب خدمات و شرایط کردن فراهم از پس ایران دولت اگر طبعا نظامی؟ حکومت یا قرنطینه-

 در ]...[، سپاه، سوی از کودتا_تست# است دادن رخ حال در االن چه آن اما. بگیرد کمک منظور این برای هم ارتش متناسب کمک از توانست می مردم

.است ایران  

 ادعای برقراری حکومت نظامی در تهران

کودتا خواهد کرد. یشیساعت بصورت آزما ۲۴ ی(:فردا سپاه پاسداران برانترنشنالی)ابیغر مانینر  

.دیکش یکار به حکومت نظام چینشد که ه یشود. روال که عاد یعاد زیمعاند(:قرار بود از روز شنبه روال همه چ لگری)تحلحسین قاضى زاده على  

 می]...[ تسل یبه کرونا رانیخلق مقابله کنند اما اثر ندارد فرزندان ا امیباآتشفشان خشم وق یخواهند با حکومت نظام ی:]...[همچون شاه میمسعودرجو

ش یدر پ یبدانند حسابرس میعوامل رژ دیبگذار نیو برزن کم یمأموران ]...[ درهر کو یبرا رندیپذ ینم یشوند سکوت و سکون و خاموش ینم
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(نی)منافقنیمجاهد ویاست./راد  

 ارتباطی چه پیشینه سو استعالم و افراد ملی کد به امنیتی و انتظامی های یگان دسترسی! است انجام درحال نظامی حکومت:  شاهزاده بازگشت کمپین

 به نسبت ایران مردم خشم انفجار از شدید ترس دلیل به وحشت فضای ایجاد. ندارد بیماریابی به ربطی هیچ امنیتی پیشینه استعالم ؟!دارد کرونا به

.است قم قرنطینه از جلوگیری  

از روز  رانیدر ا یخبر از اعالم حکومت نظام نستاگرام،یدر ا دئویو نیبا انتشار ا یاریشهر محمود ؟یسابق(: از فردا حکومت نظام ی)مجریاریشهر

کرده و از  یرسان اطالع رانیکرونا در ا وعیبود که در مورد ش یافراد نیاز نخست ونیزیسابق تلو یمجر نیا کردن تهران داده است نهیو قرنط ]یکشنبه[

هم کرده است، که  ییها ییگو شیماه پ بهشتیاز سخنانش در مورد ارد یدر قسمت یاریشهر یآقا البته توسط حکومت خبر داده بود تیکتمان واقع

روزها  نیکنترل تردد شهروندان، شواهد و اخبار ا یبرا ینظام یروهایکردن تهران و استفاده از ن نهیقرنط اما استوار است ییبر چه مبنا ستیمشخص ن

قابل انتظار است یشده است، امر هی( تهها ستمیس لی)استاد برجسته علم تحل یخیمشا ینقیکه از وخامت اوضاع توسط دکتر عل یگزارش زیو ن  

 یتیکفا یبحران به چنان ب تیریبرقصد و بخنداند اشکال آنجاست که مد زهایدور م ها یدر عروس یندارد که کس یاشکال)روزنامه نگار(: رانمهریسهند ا

هم  جهی. نت«دیکن هیرا ته کماهتانیآذوقه  عیسر  و دیبرو یملت قبل حکومت نظام:»بدهندکه  یرا پر کنند و خط مش ءخال ]شهریاری[برسد که امثال 

انتهر یفروشگاها روزید تیوضع  

 #قرنطینه

اصناف به  هیکل یاسفند( در سراسر خوزستان تا اطالع ثانو ۲۵خوزستان: از امروز ) استاندار شد نهیقرنط خوزستان: روزنامه صبح نو

 هیکل .شود یبامتخلفان برخوردم تیخواهند بودو در صورت مشاهده عدم رعا لیاصناف تعط گریو سوپرمارکتها، د یفروش وهی،میی،نانوایجزقصاب

هستند. لیتعط زیو راه آهن ن یمسافربر یها نالیترم  

حاال  نیچه؟ هم زنندیرا دور م نهیمختلف قرنط یکه با ترفندها ی. جماعتکردندیم نهیقم را همان روز اول قرنط میکن فکر)تحلیلگر(: یانصار میعبدالرح

کرونا# !میستیالسالم ن هیعل یلیکم کار هستند قبول! خودمان هم خ نیولئبه خانه فرستاد. مس شودیرا با چماق نم هایبعض میکه در بحران هست  

اصفهان#  

. است کرده خود آن از را دوم جایگاه جدید ابتالی مورد ۱۵۵ با اصفهان استان گذشته ساعت ۲۴ در(: تایمز ایران خبری کانال مدیر)یزدی  حسین

 موجود هایش بیمارستان در دیگر خالی تخت نه و کنند یاری طلب و زنند فریاد مردمش برای که دارد نمایندگانی قم و گیالن مانند نه مظلوم اصفهان

.است شده کرونا قتلگاه گودال اصفهان. است  

قم#  

 رو قم حرم تعطیلی دستور تونستن االن تازه و گذره می ایران در کرونا# شیوع رسمی اعالم از داره روز ۲6 از بیش(: نژاد احمدی حامی)اصغری محمد

 برای کمی شد؟ بحران اول روزهای در حرم تعطیلی از مانع ای اراده چه بود؟ چی واسه مسامحه همه این راستی نشه؛ تکذیب باز اگه البته کنن، صادر

!نیست؟ دیر اکراه سر از های تصمیم این  

قم: وزارت کشور  یاسفند، استاندار ۲۴. میکن ینم لیتعط: حرم معصومه دارالشفا است، یدیاالسالم سع اسفند، حجت 0 دارالشفا؟ انیپا :نژاد رضا حقیقت

.شود یم لیتعط یزود حرم معصومه را ابالغ کرده، به یلیتعط  

مشهد#  

 و حادتر مشهد در اوضاع امروز: گفت شهر این در کرونا# به مبتالیان آمار افزایش به اشاره با مشهد# شهردار کالئی محمدرضا: اینترنشنال ایران

افتد. می اتفاق دارد بودیم، کرده بینی پیش که بدی چیزهای از خیلی متاسفانه و شده کننده نگران  

 سر که بالیی همان. بگیرد اجازه تهران از باید کند قرنطینه را مشهد# مردم جان نجات برای بخواهد اگر استاندار(: سایبری فعال)فیروزی  آروین

.مان زندگی و مرگ حتی است، مرکزنشینان اجازه با چیزمان همه. است مشهد انتظار در آمد شمالی های استان  

 واکنش به اظهارات بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس

...ما دیدهیرا از دست م زانتانیعز ندهیاز شما چندماه آ یلیباشم. خ حیصر دی. بگذارستین ریمهارپذ گری: کرونا دیروحان حسن]دکتر[: زادهیعل یعل

واکنش  دیکنیم فکر .میکنینم لیتجمعات و مدارس را هم فعال تعط ،یکرد. مسابقات ورزش مینخواه نهیقرنط BBC را  نهایا چه خواهد بود؟ یفارس
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.جانسون است سیجمالت بور نینگفته. ع یروحان]دکتر[  

به  شیهفته پ ۳پور  میرح رعنا: زادهیعل یعل Radio جدال  لیقم به دل نهیعدم قرنط رانیکرونا در ا وعیعلت ش»گفت  یسیانگل ونیلیم 0۱، رو به ۴

و مرگ  نهیمطلق جانسون، عدم قرنط یعمل یبه ب یپور اعتراض میرح ایآ «دخالت کند. رانیدر ا دیاست. جهان با ینید ییادگرایو بن نیعلم و د

ندارد؟ یسیدهها هزار انگل الوقوع بیقر  

 واکنش به منفی بودن تست کرونای محمود صادقی

گفت در مجلس تست داده اما بعد از  سنایاعالم کرده بود به کرونا مبتال شده روز شنبه به ا شتریتهران که پ ندهینما ،یصادق محمود: نترنشنالیا رانیا

کرونا داده و اعالم  شیآزما مارستانیروز دوباره در ب ۱6تست بدهد و بعد از گذشت  دیو دوباره با ستین صیهفته اعالم کردند که قابل تشخ کی

است یمنف ششیجواب آزما هک کردند  

شد تست  یمدع یتیاسفند در توئ 0مجلس،  ندهینما نیکه ا ستیدرحال نی: انوشت یپ سنای/ا"بود. یمن منف یتست کرونا": یمحمود صادق:علی قلهکی

!میساده، همه سرکار بود انیب به خود خبر داده بود. یاز بهبود گرید تیاسفند در توئ ۱مثبت شده و در روز  یو یکرونا  

ترین بُرهان ردِ صالحیت محمود صادقی مهم_ دروغگویی# !  

 دیگر واکنش ها

 باید ما چرا گویند می کارمندان و کارگران زیرا نیست کشور نفع به کرونایی اوضاع در مجلس تعطیلی ام گفته بارها(: مجلس نماینده)کواکبیان مصطفى

 خون مگر باشد ها حل راه دیگر طریق از مجلس کار مانع نباید کرونا با مبارزه ملی ستاد دستور باشد؟ تعطیل اسفندماه در علنی جلسات اما کنیم کار

است؟ سالمت مدافعان و مردم ازخون تر رنگین نمایندگان  

 و هم تمام تقصیرها، و قصورها به پرداختن جای به است؛ جهانی و ملی سطح در  جانبه همه عزم نیازمند کرونا با مبارزه(: مجلس نماینده)صادقی محمود

.کنیم گیری همه این زیانبار پیامدهای کاهش و مهار صرف را خود غم  

 و رفت خواهد باالخره که چینی یکی کند، می تهدید را بختیاری چهارمحال و خوزستان کس بی مردم کرونا نوع دو(: مجلس نماینده)خادمی اهلل هدایت

 هم مسؤلین و استان دو این مردم و اند غارت و کار درحال اکنون هم و میکند نابود کارون آب غارت با را استان دو این که اصفهانی کرونای یکی

.نگیریم اصفهانی ولی بگیریم چینی کرونای ما کاش بیخیال،  

 موسوی آقایان اند بسته توپ به رضاخانی روش به را الریجانی آقای و دهم مجلس و یازدهم مجلس منتخبین از بعضی: آبادی ایمن جعفرزاده غالمعلی

 انیجالری آقای و داشتند را جمهور رییس به کرونا ستاد ریاست ابالغ درخواست رهبری]مقام معظم[ از ملی امنیت عالی شورای بدانند خضریان و

!هستیم هایتان وعده و شعارها تحقق انتظار در! نداشته دخالتی  

اگر  د،یرا از شنبه الزم د یستاد مورد نیاگر ا ییهرکجا» گفت؟ چه قایدق ۱۹/۱۲/0کرونا مورخ  یدر جلسه اول ستاد مل جمهور سیرئ :آشنا نیالد حسام

ها به صورت  از روز شنبه همه روال نیبنابرا کند، یداد خودش اعالم م صیمورد خاص را اگر تشخ ،یمحل اجتماع ،یدانشگاه ،یرستانیدب ،یا مدرسه

 که نیکردند به ا  لیشده را تبد سخن حساب نیا «کند یآنها را اعالم م یکه خود ستاد مل ژهیو طیدر کشور خواهد بود مگر مورد خاص با شرا یعاد

و  ینظام ادار یشفروپا یاعالم کرد تا جلو یر را عاداداره کشو یعموم یها که او روال ی. در حالشود یم یعاد زیجمهور گفته از شنبه همه چ سیرئ

.ردیهرج و مرج را بگ  

 دیبا ستین یالزم است اما اگر امکان حکومت نظام طیشرا نیدر ا یحکومت نظام تی: اعالم وضعیاسالم یمجلس شورا سییر بینا ،انیمسعود پزشک

نترنشنالیا رانیاست/ا گرانیترور د یافراد در سطح جامعه به معنا یشوند، آزاد نهیسر و کار دارند قرنط مارانیکه با ب یافراد  

 مرز انسان نجات مسئله. نکنیم سیاسی را چیز همه کنم می عرض دولتمردان به:[ قم علمیه حوزه مدرسین عضو-میبدی فاضل محمدتقی: ]نیوز سحام

 ها تحریم رفع مقدمه و شود باز گفتگویی باب توانست می داد؟ رد جواب ایران چرا داد، کمک پیشنهاد کرونا بحران در ایران به آمریکا شناسد، نمی

.کرونا و اقتصادی. داریم بزرگ بحران دو. شود فراهم  

 فعالیت های اعتراضی و تخریبی

 گرا داخلی پادوهای به گیرد، می فرمان آمریکا جاسوسی های سازمان از مستقیما که زم# جایگزین ای رسانه مزدور جوانمردی علی: خواص خیانت کانال

!کنند منتقل ها حوزه به را کرونا[ بیماران] و[ نشوند بستری آنجا در کرونایی بیماران تا] بزنند آتش را ها ورزشگاه داد  

https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C?src=hashtag_click

