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ارزیابی صدر الحسینی از احتمال جنگ ویروسی آمریکا

کرونا ؛ ناتوانیآمریکا وآزمون سربلندی ملت ایران
صفحه ۵

نقشه خوانی عملیات
روانی رادیو فرانسه
علیه ایران در ماجرای
کرونا

سرمقاله

کوبیدن بر طبل توخالی

چرا اعمال محدودیت برای
تردد شهروندان قانونی است؟

صفحه 2

صفحه 1

آمریکا اقالم بهداشتی خریداری شده
توسط سایر کشورها را سرقت میکند

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

دولتمردان آمریکا در حوزه سیاســت خارجی هر
روز ابعاد گسترده تری از جوسازی و دروغ پراکنی
علیه جمهوری اســامی ایــران را اجرا میکنند
چنانکه که تقریبا ترامــپ و پومپئو هر روز علیه
ایران موضع گیری کرده که محور آن را نیز تاکید
بر استمرار و تشدید تحریم ها و نمایش چهره ای
ناتوان از ایران در مقابله با ویروس کرونا و نیز متهم
سازی ایران به دخالت در معادالت منطقه و تهدید
بودن ایران برای امنیت و منافع آمریکا تشــکیل
میدهد .کار به جایی رســیده کــه ترامپ ادعای
اقدام نظامی علیه ایران در عراق را مطرح میسازد.
حال این ســوال مطرح است که چرا در شرایطی
که بسیاری از کشــورها ،سازمانهای بینالمللی،
اندیشمندان و شخصیتهای برتر جهانی و حتی
نماینــدگان و افرادی از درون ســاختار کنگره و
نهادهای مردم نهاد آمریکا خواستار لغو تحریمهای
ایران برای تقویت توان ایران برای مقابله با ویروس
کرونا هســتند این رفتارهای ضد ایرانی از سوی
مقامات آمریکایی صورت می گیرد؟
نخست آنکه بخشی از این رفتار ضد ایرانی افرادی
همچــون ترامپ ،پومپئو و هــوک را میتوان در
پــازل کالن تر تحرکات ضد ایرانی آمریکا ارزیابی
کرد .پازلی ضد ایرانی که از درون کاخ ســفید تا
شبکههای رسانهای آمریکایی و غربی همچون وی
او ای  ،بی بی ســی و رسانههای سعودی همچون
ایران اینترنشنال و رسانههای صهیونیستی و البته
با تحرکات جریان تروریســتی منافقین در آلبانی
چینش شده اســت .مجموعهای که هدف اصلی
آن پنهان ســازی دســتاوردهای عظیم ایران در
حوزههای بهداشت و درمان ،اقتصادی ،اجتماعی
و مدیریتی در مقابله با ویروس کروناســت .جهان
اذعــان دارد که ایران از موفق ترین کشــورها در
مقابلــه با کرونا ویروس بــوده و حتی میتواند به
یک الگــوی موفق برای ســایر کشــورها مبدل
شــود .هدفگذاری پــازل مذکور آن اســت که با
جوسازیهای حاشیهای با محوریت اتهام زنیها و
دروغ پردازیهای کاخ سفید و نیز جنگ رسانهای
و روانی عملکرد موفق ایران را حاشیه ساخته و به
زعم خود از یک سو ایجاد فضای یاس و ناامیدی
در میان مردم ایران و بیاعتماد ســازی مردم به
نظام را پیگیری نمایند که کلید واژه پنهان کاری
و غیر طبیعی جلوه دادن عملکرد ایران در مقابله
با کرونا محور آن را تشــکیل میدهد و از ســوی
دیگر به دنبال نمایش چهرهای شکست خورده از
ایران در مقابله با کرونا در پیشــگاه افکار عمومی
جهان هســتند .آنها ســعی دارند تا از الگو شدن
ایران و آگاهی جهانی از توان باالی ایران در حوزه
بهداشــت و درمان و مدیریت شرایط بحرانی آن
هم در شــرایط شــدیدترین تحریمها جلوگیری
نمایند .در اصل رفتار آمریکا برگرفته از عصبانیت
آنها از وحدت ملی ایران و توان جمهوری اسالمی
در مقابله با کروناســت که پیامی دیگر از انسجام
ملی و ظرفیتهای ارزشــمند نظام اسالمی را به
جهانیان مخابره میکند.
دوم آنکه طــی هفته های اخیــر موجی جهانی
برای شکســتن تحریمهای ظالمانه و ضد انسانی
آمریکا علیه ملت ایران ایجاد شده است بگونهای
که بســیاری از کشورها و ملتها بر لزوم حمایت
از ایــران در مقابله با کرونا ویروس با شکســتن
تحریمهای آمریکا تاکید کــرده اند .آمریکاییها
این رویکرد جهانی را نشــانهای بر جایگاه جهانی
ایران و اعتماد بینالمللی به جمهوری اســامی
میدانند کــه میتواند تمام طراحیهای تحریمی
آنها را فروپاشــد .بر این اســاس آنها با جوسازی
ضد ایرانی سعی در ایجاد فضای وحشت در میان
بانکها و شرکتهای بزرگ و حتی دولتها دارند
تا از رویکرد آنها بــه اجرای مطالبه افکار عمومی
جهان مبنی بر شکســتن تحریمهای ضد ایرانی
جلوگیری کنند چنانکه ســران آمریکا بارها اعالم
کرده اند بسیاری از شــرکت و کشورها به دنبال
همکاریهای دارویی و بانکی با ایران هســتند اما
از ترس تحریم شــدن توســط آمریکا از این کار
خودداری میکنند.
ادامه صفحه 2

راهزنی محمولههای
پزشکی به سبک
غرب وحشی
صفحه ۶

معاون کل وزارت بهداشت خبر داد

نگرانی از وضعیت
شیوع کرونا در
تهران

صفحه 4

صفحه 1

گزارش

ن اســت که در
ســوال این روزهای برخی از کارشناســان ای 
شرایطی که مجلس تعطیل بوده ،دولت چگونه میتواند مجوز
اجرای محدودیت تردد شهروندان را دریافت کند؟
شعار اصلی انقالب اسالمی ایران ،استقالل ،آزادی ،جمهوری
اســامی بوده است .قانون اساســی به همه انواع آزادیهای
مشروع احترام گذاشته و آنها را پاس داشته است .به همین
دلیــل  ۱۷بار کلمه آزادی در اصــول مختلف آن به کار برده
شده است .از جمله در اصل نهم قانون اساسی آمده است« :در
ت
ت و تمامی 
ل و وحد 
ی و استقال 
ن آزاد 
ی ایرا 
ی اسالم 
جمهور 
ک ناپذیرند و حفظ آنها وظیف ه
ی کشــور از یکدیگر تفکی 
اراض 
ق
یح 
چ فرد یا گــرو ه یا مقام 
ت اســت .هی 
ت و آحاد مل 
دولــ 
ل سیاسی ،فرهنگی،
ندارد ب ه نا م استفاد ه از آزادی ،ب ه استقال 
ی
ن خدشــ ه ا 
ن کمتری 
ی ایرا 
ت ارض 
ی و تمامی 
اقتصادی ،نظام 
لو
ق ندارد ب ه نا م حفظ اســتقال 
یح 
چ مقام 
وارد کنــد و هی 
ی مشرو ع را ،هر چند با وضع
ی کشــور آزادیها 
ت ارض 
تمامی 
ب کند ».آزادی شقوق مختلفی دارد که
ن و مقررات ،سل 
قوانی 
یکی از آنها آزادی تردد و فعالیتهای اجتماعی است.
دولت و مواجهه با ویروسی خطرناک

در شــرایط عادی رفت و آمد در داخل کشور اصوالً آزاد است
و به تبع آن اســتفاده از راههــا و معابر برای همه آزاد ،برابر و

چرا اعمال محدودیت برای تردد شهروندان قانونی است؟
رایگان است .آزاد یعنی اینکه راهها به روی هم ه افراد گشوده
اســت و برای حرکت در آنها اجاز ه ویژهای نیاز نیســت .لذا
مقامات دولتی حق ندارنــد موانعی که عبور و مرور را مختل
کند بــرای افراد ایجاد کنند؛ مگــر در مواردی که مقتضیات
امینت و نظم عمومی محدودیتهایی را ایجاب نماید.
نقش قانون اساسی در تصمیمات کابینه

قانون اساســی در اصل هفتاد و نهم به این موضوع اشــاره و
ی
از آن دفاع کرده اســت .در این اصل آمده اســت« :برقرار 
گ و شــرایط
ت جن 
ی ممنو ع اســت .در حال 
ت نظام 
حکومــ 
ی
س شورا 
ب مجل 
ق دارد با تصوی 
تح 
ی نظیر آن ،دول 
اضطرار 
ت
ی مد 
ی را برقرار نماید ،ول 
ی ضرور 
ی موقتآ محدودیتها 
اسالم 
ی
ی روز باشد و در صورت 
ی تواند بیش از ســ 
ل نم 
ن ب ه هر حا 
آ
ت مجددآ از
ف اس 
ت موظ 
ی باشد دول 
ن باق 
ت همچنا 
ک ه ضرور 
ب مجوز کند».
س کس 
مجل 
هرچند مفاد اصل هفتاد و نهــم صراحتا به ممنوعیت برقرار
حکومت نظامی اشــاره دارد اما باید دیــد که تفاوت ماهوی
حکومت نظامــی بــا «محدودیتهای ضروری» چیســت؟
موضوعی که مورد ســوال برخــی از اعضای مجلس خبرگان
قانون اساسی نیز بوده است.
دهخدا در مورد حق آزادی چه میگوید؟

بــا مراجعه به لغتنامــه دهخدا و جســتجوی معنای عبارت
حکومت نظامی به چنین تعریفی برمیخوریم« :معلق ماندن
قوانین مدنی موقتاً و نائب مناب شــدن قوانین لشــکری آنرا
برای مصلحتــی عام» .با ایــن تعریف بنظر میرســد وضع
محدودیتهــای ضــروری میتواند به نوعــی اعالم حکومت
نظامی باشد ،هرچند با ادبیاتی نرمتر.
امــا به هرحال ،اصل  ۷۹قانون اساســی تاکید دارد که حتی
بــرای وضع محدودیتهای ضروری و موقت نیز دولت باید از
مجلس مصوبه بگیرد .با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا
اغلب کشورها مقرراتی برای منع آمد و شد وضع کردهاند .در
کشــور ما نیز اخیرا دولت مقررات مشابهی را به اجرا گذاشته
است .که مورد حمایت پزشکان و اپیدمیولوژیستها واقع شده
است .حال سوال این است که در شرایطی که مجلس تعطیل
اســت ،دولت چگونه میتواند مجــوز اجرای چنین طرحی را
دریافت کند؟
شــاید جالب باشــد که حتی همین موضوع نیز در مذاکرات
خبرگان قانون اساسی مورد اشاره واقع شده است و خبرگان
راهحل را در تشــکیل جلسه فوقالعاده و تصویب الیحه دولت
دانستهاند .که البته این اتفاق نیفتاد و دولت از مسیر دیگری
ایراد قانونی این طرح را حل کرد.

تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به منزله مصوبات شورای
عالی امنیت ملی

در ایــن مورد باید به مصاحبه رئیس جمهور در اواخر اســفند
اشاره کرد که طی آن بیان کرد ،براساس تصمیم شورای عالی
امنیت ملی ،مصوبات ســتاد مقابله با کرونا به منزله مصوبات
شورای عالی امنیت ملی است و این تصمیم به تایید مقام معظم
رهبری نیز رســیده اســت .لذا با توجه به اصول  ۱۷۶و ۱۱۰
قانون اساسی میتوان به این نتیجه رسید که طرح فاصلهگذاری
اجتماعی ناقض قانون اساسی نیست.
اما در مورد مجلس باید دقت کرد که مشکالتی نظیر بیماریهای
مســری نباید کشور را از داشتن مجلس محروم کند ،چه آنکه
پیشبینی میشود این ویروس تا مدتی کشور را درگیر خواهد
کرد .متاسفانه مجلس تا پیش از این پیشبینی چنین شرایطی
را در آییننامه خود نداشته تا بتواند جلسات را به صورت مجازی
برگزار کرده و دولت را از بیقانونی و کار خالف قانون اساســی
نجات دهد .باتوجه به پیشــبینی تداوم این شرایط در چند ماه
آینده به نظر میرســد تشکیل یک جلسه فوقالعاده به منظور
اصالحاتــی در قانون آییننامه داخلی مجلس ضروری باشــد.
اصالحات آییننامه داخلی میتواند شامل به رسمیت شناختن
برگزاری جلسات مجازی و مصوبات آن باشد .فارس

یادداشت

چه کسی دچار سندرم
توهم توطئه است؟
بیژن مقدم

بســیار پیش آمده است که دشــمنان این ملت و ابزار های
رسانه ای آنها مواردی را علیه نظام جمهوری اسالمی مطرح
کرده و بعد از مدتی خودشــان گرفتار همان موضوع شده و
مانــده اند که حاال چگونــه آن را تحلیل کنند  .اگر با همان
منطق قبلی به ســراغ موضوع بروند که قطعا خودشــان هم
محکوم اند  .البته گاهی هم فراموشــی کار دست آنها داده
اســت.در ماجرای شــیوع ویروس کرونا همین اتفاق افتاد و
رســانه هــای خارجی به ویژه شــبکه های فارســی زبان ،
ایــران را متهم به پنهان کاری  ،عدم رســیدگی به بیماران
 ،پرهیزعمدی از اقدامات پیشــگیرانه و بی مباالتی در سطح
مسئوالن کردند .تا آنجا که گفتند چرا فالن نماینده مجلس
 ،معاون وزیر بهداشــت و یا کادر درمانی مبتال به کرونا شده
اند ؟! و این نشــان دهنده ســهلگیری و عدم آگاهی و ....
است  .و حتی ترامپ در نمایشی ساختگی تالش می کرد با
دست دادن با حاضرین به دنیا بگوید ببینید اینجا همه چیز
در امن و امان است و ما نگرانی نداریم !
چرخ روزگار چرخید و بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس
مبتال به کرونا شــد .خاندان سلطنتی بریتانیا مبتال شدند .
اعضای کنگره و نظامیان آمریــکا به عالوه کادر درمانی نیز

مســتثنی نبودند .ترامپ تا به خــودش آمد دید  ،با بیش از
 ۲۵۰هزار نفــر مبتال و بیش از  ۶هــزار جانباخته در صدر
جدول جهانی گرفتاران به این ویروس قرار گرفته است .
آمریکا برای آنکه ژســت بگیرد و با چند جعبه کمک ارسالی
اش عکس یادگاری بگیرد  ،اعالم کرد اگر ایران « درخواست
» کند  ،حاضر اســت کمک کند .ایــن دروغ بزرگ درحالی
مطرح میشــد که نیویورک تایمــز در مقاله ای به تاریخ 1
آوریــل  2020اعالم کرده  «:ایــاالت متحده تحریم هایش
را در هفتــه های اخیر افزایش داده و این تحریم ها خرید و
فروش هرگونه کاال از جمله تجهیزات پزشکی را غیر ممکن
کرده است».
د ر همین مقاله عدم پذیرش کمک های آمریکایی از ســوی
ایران به لحاظ سیاسی غیر قابل دفاع بیان شده است.
نیویورک تایمز اعتراف میکند ،ترامپ فرصت طلبانه بهدنبال
سواستفاده از ویروس کرونا برای اعمال فشار بیشتر و مجبور
کردن ایران به پذیرش شروط خود است .
وقتی رهبر انقالب اعالم کرد «آمریکاییها خودشــان متهم
به تولید این ویروس هستند البته نمیدانیم این اتهام چقدر
صحت دارد اما با وجود این اتهام ،کدام انسان عاقلی ،کمک
از این کشــور را قبول می کند ، ».کلی ســروصدا و جنجال
راه انداختند که چرا باید دســت رد به ســینه خیرخواهان
زده شــود  .و کلی در ستایش ترامپ و تقبیح ایران نوشتند
و گفتنــد .این اتفاق بار دیگر وقتی ایران اعالم کرد نیازی به
تیم  9نفره پزشکان بدون مرز ندارد افتاد و فضایی علیه نظام
تصمیم گیری در کشور راه افتاد.
هرچنــد بهانه این جو ســازی را ناهماهنگی دســتگاههای

اجرایی خودمان ( وزارت خارجه و وزارت بهداشــت ) فراهم
کردند .حرفشــان این بود که مســئوالن ایرانی دچار توهم
توطئه اند و هر دســت خیری را بــه عنوان اینکه توطئه ای
پشــت آن پنهان است تلقی میکنند.غافل از اینکه بار دیگر
در چاه تحلیل های دوگانه خواهند افتاد.
فارن پالیسی به عنوان یک نشریه معتبر آمریکایی که توسط
ساموئل هانتینگتون بنیانگذاری شد  ،در شماره  30مارس
 2020در مقالــه ای به قلم “ الیزابت برا “ با انتخاب ترکیب
بندی جالب با عنــوان “خیرخواهان بد” اعالم کرد  «:نگران
خیر خواهان بد باشــید !! چین و روســیه در حال ارســال
کمکهای امدادپزشــکی به ایتالیا و سایر کشور های کرونا
زده هستند اما انگیزه های آنها چندان خیرخواهانه نیست».
آنها به خودشــان حق میدهند کمکهای چین و روســیه
را پوششــی برای اقدامات توطئه آمیز قلمــداد کنند اما به
ما حق نمیدهند دســت رد به ســینه گرگی خشن و دولتی
تروریست چون آمریکا بزنیم .آیا اینها همان کسانی نیستند
که ایران را به خاطر نپذیرفتن کمکهای آمریکا و پزشــکان
بدون مرز ( که حتی یک پزشک متخصص هم در میان آنها
نبود ) متهم به توهم توطئه میکردند و میگفتند رفتار ایران
غیرقابل فهم است و حاال خود نیکوکاران را به نیکوکاران بد
و خوب تقسیم میکنند؟!
برخــی مخالفان ورود پزشــکان بدون مرز بــه ایران اعالم
کردند :اعتمادی به این پزشــکان نداریم و ممکن است آنها
در پی جمع آوری اطالعاتی برای کشــور های خاص باشند
ضمن آنکه تیم اعزامی فاقــد توانایی های مورد انتظار بوده
و درحالی که در مدت کوتاهی دهها هزار تخت بیمارســتانی

توســط ارتش برپا شــده اســت  ،این تیم با  48تخت! وارد
ایران شــده اند و رسانه های غربی و فارسی زبان وابسته این
اظهارات را به تمسخر گرفتند و آن را به وجود سندرم توهم
توطئه در مقامات ایرانی تفسیر کردند .
اما همانها در تفســیری دوگانه ارســال تجهیزات پزشکی از
ســوی چین به ایتالیا را کمک قطره ای در دریا دانسته و آن
را فاقد ارزش اعالم کردند و نوشتند  «:اگر چینی ها دوستان
واقعی ایتالیــا بودند  ،دهها هزار دســتگاه تنفس مصنوعی
میفرستادند نه  70دستگاه  .و نتیجه گیری میکنند که «:
پکن از این مســأله برای تبلیغات در عرصه عمومی استفاده
میکنــد ».در خصوص ترکیب تیم های پزشــکی اعزامی از
روســیه به ایتالیا  ،فارن پالیســی به نقل از استامپا روزنامه
ایتالیایی مینویسد  «:بســیاری از تجهیزات ارسالی روسیه
غیرقابل اســتفاده بوده و کارشناســان اعزامی (پزشــکان)
افســران امور بیولوژیک  ،شــیمیایی و هسته ای بودند و به
ندرت کادر پزشکی در میان آنها دیده میشد».
بــا این وصــف آیا ایرانی هــا دچار توهم توطئه هســتند و
اقدامات خیرخواهانه را بی منطق رد میکنند و دنبال منافع
مردم خود نیستند ؟ خیر.
اینهــا واقعیتهای جهان پیرامون ماســت  .هــر مقدار در
دشــمن شناسی دقیق تر باشیم و هوشــمندانه عمل کنیم
بیشــتر میتوانیم از منافع مرد م خودمــان حتی در بحرانی
تریــن شــرایط دفاع کنیم  .به شــرطی کــه از تهمت ها و
انگهای کهنه و سوخته آنها نهراسیم.
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