قدردانی وزیر بهداشت از کمک بسیجیان در مبارزه با کرونا
ســعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی طی نامهای به سردار
غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین از همراهیهای بیدریغ،
تالشها و زحمات جهادی بســیجیان در اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با
ویروس کرونا تقدیر کرد .وی با اشاره به توصیه رهبر انقالب درباره ضرورت
عدم کاهش شدت فعالیتها در مبارزه با ویروس کرونا ،نوشت :گرچه تا مهار
کامل بیماری ناشــی از کویید 19همگان باید راه نسبتاً دشواری بپیماییم ،ولی
آنچه تا امروز حاصل شده جز با همدلی ،وفاق و همراهی عزیزانی همچون حضرتعالی
و همکاران گرانقدرتان بهدست نمیآمد .نمکی نوشت :ایران در شرایط سخت تحریم و
در مقایسه با کشورهایی که از تنعم اقتصادی برخوردار هستند نتایج افتخارآمیزی کسب
کرده است .وی خطاب به رئیس سازمان بسیج افزود :ضمن تقدیر از همراهی بیدریغتان
امیدوارم تا آخر این راه پرفراز و نشیب در کنارمان بمانید .وزارت بهداشت

کرونا جنگ بیولوژیک آمریکا علیه برخی کشورها است
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است ویروس کرونا
جنگ بیولوژیکی آمریکا علیه برخی کشورها است .محمد مهدی زاهدی
بــا بیان اینکه جهان امروز بر پایه علم و دانش در حال حرکت اســت و
هر کشــوری که در این عرصه پیشــرفت کند میتواند برای خود ارزش
افزوده ایجاد کند ،گفت :باید در ســال جاری که به نام سال جهش تولید
نامگذاری شــده در عرصه علم و جهش در این حوزه سرمایه گذاری بیشتری
داشته باشیم .وی با بیان اینکه اگر به همین بیماری کرونا نگاه کنید و اگر کشوری
بتواند واکســن این بیماری را کشــف کند به چه میزان می تواند برای خود ارزش
افزوده ایجاد کند ،ادامه داد :البته به اعتقاد بنده شــیوع ویروس کرونا همانطور که
چینیها اعالم کردند جنگ بیولوژیکی بود که آمریکایی ها علیه برخی کشــورها به
راه انداختند که امروز گریبانگیر خودشان شده است .تسنیم

رویداد
اخبار
آرزوی سالمتی برای رئیس مجلس از
سوی رهبر انقالب

در پی ابتالی رئیس مجلس شورای اسالمی به کرونا،
حجتاالســام محمدی گلپایگانــی از طرف رهبر
انقالب ضمن جویا شدن آخرین وضعیت درمان علی
الریجانــی ،برای وی دعا و آرزوی ســامتی و بهبود
کرد .در پی ابتالی رئیس مجلس شــورای اســامی
به بیماری ناشــی از ویروس کرونا ،حجتاالســام
والمسلمین محمدی گلپایگانی از طرف رهبر معظم
انقالب اسالمی ضمن جویا شــدن آخرین وضعیت
درمان آقای دکتر الریجانــی ،برای وی دعا و آرزوی
سالمتی و بهبود کرد.
روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ساعاتی پایانی
روز پنجشــنبه در اطالعیه ای اعــام کرد که علی
الریجانی ،رییس مجلس به کرونا مبتال شده است.

بهرهبرداری از نقاهتگاه بیماران کرونایی
ارتش

نقاهتگاه  ۱۲۰تختخوابی پیشبینی شده برای بستری
بیماران کرونایی بــه همت قرارگاه منطقهای جنوب
شــرق ارتش جمهوری اسالمی ایران در شهر کرمان
افتتاح شد .نقاهتگاه  ۱۲۰تختخوابی پیشبینی شده
برای بستری بیماران کرونایی با حضور حجتاالسالم
ی سلیمانی نماینده ولی
والمسلمین حســن علیدا د 
فقیه در استان و امام جمعه کرمان ،محمدجواد فدائی
استاندار کرمان و جمعی از مسئوالن استان در شهر
کرمان افتتاح شد.
امیر سرتیپ معمارباشی فرمانده قرارگاه جنوب شرق
ارتش در کرمــان گفت :ارتش در کرمــان از همان
لحظات ابتدایی شــیوع ویروس کرونا در کشور پای
کار آمــده و رزمایش بزرگ لبیک یــا امام خامنهای
را از  ۲۵اســفندماه سال گذشــته آغاز کرد و بیش
از  ۴۶۵تخت اســتراحتگاهی در دو استان کرمان و
سیستان و بلوچستان برای شرایط خاص تجهیز شده
تا در صورت نیاز بتوان از آن استفاده کرد .وی افزود:
ضدعفونی سطوح ،امکان عمومی ،شیرخوارگاه کرمان،
مرکز توانبخشــی امام علی (ع) و آسایشگاه جانبازان
نیز بخشی از اقدامات قرارگاه منطقهای جنوبشرق
ارتش جمهوری اسالمی ایران برای پیشگیری از شیوع
بیماری کرونا در کرمان بوده اســت .فرمانده قرارگاه
جنوب شرق ارتش در کرمان ادامه داد :همچنین ۲۸
ایستگاه ثابت و سیار پایش و پیشگیری از شیوع بیشتر
ویروس منحوس کرونا در استان کرمان و سیستان و
بلوچستان به همت ارتش راهاندازی شده که تاکنون
بیــش از  ۱۲هزار نفر از هموطنان بــه این پایگاهها
مراجعه داشته و سالمت آنها نسبت به ویروس کرونا
پایش شده است .روابط عمومی ارتش

سرمقاله
کوبیدن بر طبل توخالی
ادامه از صفحه اول

نکته مهم آنکه آمریکا آگاهی جهانی از توان بهداشتی
و درمانــی ایــران را مولفهای برای تقویت توریســم
درمانی در ایــران می داند که مولفهای قابل توجه در
ناکام سازی تحریمهای آمریکاست لذا با هوچیگری
و فضای منفی رسانهای به دنبال مقابله با این ظرفیت
ضد تحریمی ،برای ایران اســت و آن را بعدی از ابعاد
سیاست تحریم و فشار می داند.
ســوم آنکه آمریکا امروز با رســوایی بزرگ ناتوانی در
مقابله با کرونا مواجه شــده چنانکه مقامات بهداشتی
این کشور رســما از وضعیت بحرانی در روند مقابله با
کرونا ســخن گفته و تلفاتی بالغ بــا  200هزار نفر را
مطرح کردهاند .این مسئله برای آمریکایی که خود را
محور نظام تک قطبی میداند یک رســوایی گسترده
قلمداد میشود که تاثیرات سنگینی بر جایگاه جهانی
آمریکا خواهد داشت .بر این اساس میتوان گفت که
آمریکا با جوســازی ضد ایرانــی و مباحثی همچون
اتهام زنی به چین و حتــی تحرکات نظامی در عراق
و ســوریه به دنبال انحراف افــکار عمومی از وضعیت
بحرانی داخل آمریکا و ناتوانی دولتمردان این کشــور
در مقابله با کرونا است تا شاید این رسوایی بزرگ آن
هم در اســتانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور
را پنهــان ســازد .با توجه به مولفههای ذکر شــده

میتوان گفت که تشــدید جوســازیهای آمریکا
علیه ایران در طی هفتههای اخیر کوبیدن بر طبل
توخالیست که نه از روی توان بلکه ناشی از ناتوانی
و تزلزل شــدید آمریکا درعرصه داخلی و جهانی و
بویژه هراس آنان از آگاهی جهانی از انســجام ملی
ایرانیان و ظرفیتهای همه جانبه نظام اسالمی در
عرصه بهداشــت و درمان مدیریت بحرانی همچون
بحران جهانی کروناســت که نــام ایران را حتی از
کشــورهای تراز اول اروپایــی و حتی آمریکا باالتر
قرار داده است..

نشست هیئت رئیسه مجلس برای بررسی شعار سال
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس گفت :امروز یکشنبه جلسهای در هیئت
رئیسه برای بررسی شعار سال  ۹۹و راهکارهای تحقق آن با حضور روسای
کمیســیونها برگزار میشــود .اسداهلل عباســی درباره برنامههای مجلس
شورای اســامی برای تحقق شــعار ســال ،گفت :مجلس جلسات ویژه و
فوقالعادهای برای عمل به شعار سال یعنی جهش تولید خواهد داشت.
وی افزود :در همین زمینه قرار اســت امروز در هیئت رئیســه مجلس جلسهای با
حضور روســای کمیسیونهای تخصصی برگزار شود و راهکارهای تحقق شعار سال
مورد ارزیابی قرار گیرد سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی متذکر شد:
البته کمیسیون ویژه حمایت از تولید جلساتی را در این زمینه برگزار کرده است اما
با وجود این روز یکشــنبه هیئت رئیسه مجلس هم این موضوع را با حضور روسای
مهر
کمیسیونهای مجلس مورد بررسی قرار خواهد داد.
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یادداشت
کشورها در جهان پساکرونا درپی الگوی
جدیدی از نظام سیاسی می روند
محمد باقر قالیباف

«در جهان دگرگونشدۀ آینده نقشی مؤثر خواهیم داشت یا
صرفاً نظارهگر خواهیم بود؟
شیوع ویروس کرونا در مدت زمان کوتاهی جهان را درگیر
خــود کرده اســت و در صورتی که طوالنی شــود تأثیری
ماندگار بر همۀ ارکان نظم آیندۀ جهانی خواهد گذاشــت.
برای تحلیل ژئوپلتیکی ایــن پدیدۀ مهم میتوان به نکات
ذیل اشاره کرد؛
 -۱شیوع ویروس کووید  ۱۹-نشان داد برخالف آنچه برخی
پژوهشگران در مورد کاهش نقش دولتها و جایگزینی آن
با ســایر بازیگران فراملی و فروملی بحــث کردهاند ،هنوز
هــم دولتها بازیگر اصلی جوامع هســتند و این نقش در
بحرانها تشدید میشود .در جهان پساکرونا دولت قویتر
و مداخلهگرتر خواهد شــد و مسئولیتهای پیشین خود را
بازیابی خواهد کرد.
 -۲گســترش این ویروس از یک فــرد در یک بازار محلی
در یک اســتان در کشــور چین به سطح و مقیاس جهانی

نشــان داد که چگونه در شــرایط جهانی شده یک محیط
جغرافیایــی محلی میتواند در ســطوح مختلف تأثیرگذار
باشــد .این پدیده را با عبارت جهانمحلیشدن شدن هم
میتوان توصیف کرد که نشــان میدهد روندهای از پایین
به باال هم میتوانند به اندازۀ روندهای از باال به پایین مهم
باشــند .باید به اهمیت محیطهای جغرافیایی محلی برای
تعامل یا تقابل با فرآیند جهانی شدن تاکید کرد.
 -۳شیوع این ویروس به احیای معنا و مفهوم سنتی مرزهای
ملی در نظام جهانی منجر شد و بر این واقعیت تاکید کرد
کــه همچنان کارویژه اصلی مرزها همــان فاصلهگذاری با
دیگران اســت و دولتها در تالش برای پس گرفتن قدرت
کنترل خود هستند .شــیوع این ویروس باعث شد دولت-
ملتهــا بیش از قبل به هویتهای ملی خود اهمیت دهند
و نظامهای فراملی چون اتحادیۀ اروپا میتوانند در معرض
تحوالت جدی قرار گیرند و هیچ بعید نیست که این ویروس
خالف قواعد پیشین ،کشورها را برای تأمین نیازهای خود
به تولید در داخل کشور سوق دهد.
 -۴دخالت مؤثر دولت چین در کنترل شیوع ویروس در آن
کشــور جلوههای دیگری از دخالتهای مثبت و حداکثری
دولتها برای افزایش کارآمدی را نشان داد .کرونا به روشنی
ضعفهای لیبرال دموکراســی و دولت ناظر غیرمداخلهگر

را نشــان داد .کشورهای دارای نظام لیبرال دموکراسی نیز
ســاختار قبلی خود را کنار گذاشتند و دولت حداکثری را
به کار گرفتند .این شواهد میتوانند مبنای تحوالت نظری
مهمــی در فهم جهانی از مفهوم دولــت و نظام حکمرانی
شوند.
 -۵بحران کروناویروس ،ضعف شــدید ادعای رفاه ،خدمات
اجتماعی و بهداشــت عمومی و روانی کشــورهای لیبرال
دموکراتیــک غرب را عیان کرد ونشــان داد تصاویر زیبای
ساخته شده از این کشورها واقعی نیست .کشورهایی دارای
این حجم از اشکاالت ساختاری گسترده نمیتوانند الگوی
ایدهآلی برای ســایر کشورها باشــند .در جهان پسا کرونا
کشــورها به دنبال الگوی جدیدی ازنظام سیاسی خواهند
رفت.
 -۶این بحران بنابر مدت زمانی که جهان را درگیر خواهد
کرد بر ســاختار نظام ســرمایهداری تأثیر بنیادی خواهد
گذاشــت .ســاختار تجارت جهانی ،الگوی شــرکتهای
چندملیتی ،ساختار پیمانهای اقتصادی و رقابت اقتصادی
چین و آمریکا در معرض تغییر و تحوالتی جدی قرار دارند».
همچنین در بخش دیگری از این یادداشت میخوانیم:
«در ســطح جهانی به نظر میرســد که مولفۀ ســامت و
بهداشت عمومی در تبیین قدرت مغفول ماندهاند و امروزه

بایــد در کنار ژئو اکونومی ،ژئوکالچــر و غیره از ژئوهلث یا
ژئوپلتیک بهداشــت عمومی نیز بحث کرد .چین به خوبی
نشــان داد که چگونه توانمندی در عرصۀ بهداشت عمومی
میتوانــد مؤلفهای برای قدرتمندی یک محیط جغرافیایی
باشد.
جامعه و نظام سیاســی ایران در نتیجۀ ویژگیهای خاص
فرهنگی ،سیاســی و تاریخی و فشــارهای چند ده ســالۀ
خارجی در برابر بحرانهای اینچنینی تابآوری نسبی قابل
توجهی دارد که در کنار ظرفیت بسیار مهم گروههای فعال
مردمی ،منجر به توفیقاتی قابل توجه در ســطح اجتماعی
شــد .اما ضعف در برنامهریزی قبل از بحران و سردرگمی
استراتژیک در مدیریت حین بحران از چالشهای حکمرانی
دولتهای ما از گذشــته تا حال بوده است .توانایی مدیریت
هــر بحرانی به عملکــرد دولتها قبل از وقــوع آن بحران
برمیگــردد .برای مدیریــت بحرانهای بــزرگ ،نیازمند
تصمیمهای بزرگ با قاطعیت و عزم راســخ هستیم .بستن
مرزها به روی کشــورهای درگیر با سرعت عمل و قاطعیت
میتوانســت از این مقدار هزینه جلوگیری کند و یا اجرای
بهنگام قرنطینۀ شــدید و سراسری و تاکید بر واقعیتهای
میدانی با وجود تأخیر در اعمال آن میتواند از ظرفیتهای
سازماندهی سیاسی فضا در مدیریت بحران استفاده کند».

گزارش
روحانی:

نقشه خوانی عملیات روانی رادیو فرانسه
علیه ایران در ماجرای کرونا

طرح فاصله گذاری اجتماعی با تبدیل به
«فاصلهگذاری هوشمند» ادامه خواهد یافت

رئیــس جمهور گفت :طرح فاصله گــذاری اجتماعی با
تبدیل به فاصلهگذاری هوشمند ادامه خواهد یافت.
حســن روحانی رئیس جمهور در جلســهای با رؤسای
کمیتههــای اجتماعــی ،امنیتــی ،آموزشــی ،اداری،
بهداشــتی ،آموزش عالی ،پشتیبانی ،اصناف و اقتصادی
ستاد ملی مقابله با کرونا ،میزان تاثیر اجرای مرحله دوم
طرح فاصله گذاری اجتماعی را برای اجرای مرحله سوم
این طرح با عنوان "فاصله گذاری هوشــمند اجتماعی"
مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.
روحانــی در این جلســه با تاکیــد بر اینکه رؤســای
کمیتههای گوناگون ســتاد ملی مبارزه با کرونا موظفند
ارزیابی دقیقی از میزان تاثیر تشدید برنامه فاصلهگذاری
اجتماعی انجام بدهند ،گفت :باید برای دوره بازگشایی
پــس از اطمینان از ایجــاد وضعیت تثبیت شــده در
مدیریــت مقابله با کرونــا پروتکلهای متنوع و مختلف
با دقت نظــر در تمامی حوزهها طراحی و متناســب با
هر کســب و کار اجرا شود .رئیس جمهور با بیان اینکه
طرح فاصلــه گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصلهگذاری
هوشــمند ادامه خواهد یافت ،افزود :مــا مرحله اول و
دوم آن را اجرا کرده ایم و موفقیت های خوبی داشــته
ایم و االن در مرحله ســوم آن که اجرای فاصله گذاری
هوشمند اجتماعی است ،قرار داریم و مختصات آن باید
مشخص و مدون باشد.
وی ادامــه داد :پروتکلهای بهداشــتی باید به گونهای
طراحی شود که همه مردم اعم از ارباب رجوع ،کارمند،
کارگر و کاســب بدانند و مطمئن باشند در محیط کار و
بیــرون از خانه با رعایت این پروتکلها میتوانند درصد

باالیی اطمینان خاطر داشــته باشــند که از ســامتی
برخــوردار خواهنــد بــود .رئیس جمهور خاطرنشــان
کــرد :بایــد اطمینان حاصــل کنیم که از چــه زمانی
دانشآموزان و دانشــجویان میتوانند با ســامت کامل
به مراکز آموزشــی مراجعه کنند؛ لذا رؤسای کمیتهها
باید بــا روشهای دقیق ،مطالعات و ارزیابیهای الزم را
انجام بدهند تا بر اســاس آن ســتاد ملی مقابله با کرونا
تصمیمات الزم را اتخاذ کند .روحانی با بیان اینکه باید
در نظر داشته باشیم که اگر کرونا برای مدتی باقی بماند
بایــد آن را به گونهای مدیریت کنیم که زندگی مردم با
مشکل توأم نباشد ،گفت :نباید بدون مطالعه و دقت نظر
تصمیــم گرفت؛ مردم باید بدانند هــر تصمیمی که در
دولت گرفته میشــود مبتنی بر مطالعات دقیق علمی و
با مشــورت همه متخصصین است .وی با تاکید بر اینکه
ســامت مردم اولویت اول است ،گفت :در کنار اولویت
ســامت زندگی ،معیشت ،کســب و کارهای کوچک و
طبقه ضعیف و آینده فرزندانمان نیز اهمیت دارد از این
نظر باید بدانیم در روز پایان تشکیل محدودیتها مردم
نباید نگرانی از سالمت خود و فرزندانشان داشته باشند
و ما باید نگرانی آنها را تا اندازه زیادی کاهش بدهیم.
روحانی اظهارداشت :باید بدانیم صدمات اصلی اقتصادی
کرونا متوجه اقشار ضعیف جامعه است و مردم از دولت
انتظار دارند که اجازه ندهیم کرونا ســامت و معیشت
آنــان را نابــود کند و این بدان معنا اســت که هم باید
ســامت مردم را حفظ کنیم و هم معیشت و وضعیت
اقتصادی آنان را تامین کنیم.
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

ذوالقدر:

تعیین دستمزد کارگران با وجود آغاز سال
 ۹۹همچنان بالتکلیف است
عضو شــورای مرکزی فراکسیون امید مجلس گفت :با وجود تعیین تکلیف حقوق
شــاغالن و بازنشستگان کشوری و لشــکری در بودجه  99و با وجود ورود به سال
جدید ،اما هنوز هیچ اقدامی برای تعیین حقوق و دســتمزد کارگران انجام نشــده
است.ســیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت:
در بودجه سال  99موضوع حقوق بازنشستگان و شاغالن کشوری و لشکری تعیین

رادیو فرانســه به طرز مرموزی به تخریب هویت مذهبی و
ملی ایرانیان به بهانه کرونا پرداخت و البته از حفظ وجهه
غرب در ذهن مخاطب خود نیز غافل نبود و تالش داشت
چهرهای مثبت و مقتدر از اروپا به ویژه آلمان و فرانسه در
ذهن مخاطب حک کند .رسانه های بیگانه در جریان شیوع
ویروس کرونا در ایران خط خبری خاصی پیش گرفته اند
که بررسی دقیق آن بیانگر نوع نگاه آن ها به تحوالت ایران
است .بر همین اساس ،بررسی تحلیلی عناوین خبری رادیو
فرانسه( )rfiدر بازه زمانی ۱۱بهمن تا  ۲۹اسفند  ،۹۸نشان
می دهد که کشــف سناریوی عملیات روانی رسانه مزبور،
چندان دشــوار نیست .با توجه به آمار ،روشهای عملیات
روانی به کار رفته و پردازش موضوعی اخبار منتشر شده در
رادیو فرانسه ،سناریوی سیاسی این رسانه در دو بعد داخلی
و خارجی و چند الیه پیچیده ،طراحی شده است:
 .۱بعد داخلی

دویچهوله در بعد داخلی سناریوی مشخص خود را در چهار
سطح دنبال کرد:
 .۱.۱شخصیتهای نظام:

رادیو فرانســه در الیه «شخصیتهای نظام» تالش کرد با
انتشــار اخبار تحریفشده و به کار بردن ادبیات ناشایست
به تخریب چهره مقام معظم رهبــری بپردازد و مخاطب
را نسبت به ایشــان بیاعتماد کند .از آنجا که این رسانه
زیرمجموعه دولت فرانســه محســوب میشود پیگیری
حقوقی علیه این اقدام توســط مقامات مســئول ضروری
است .البته رادیو فرانسه نسبت به برخی مسئولین ردهباالی
اجرایی که همسو با غرب تلقی میشوند جانب احتیاط را
رعایت کرد و اخبار منفی محسوسی علیه آنان منتشر نکرد.
 .۱.۲بازوهای اجرایی غرب:

کشــورهای غربی برای پیاده کردن اهــداف خود در ایران
نیروهای تربیتشدهای را به کشور گسیل داشتند که بخشی
از آنان با هوشیاری نهادهای امنیتی و قضایی به دام افتادند
و دوران محکومت خود را ســپری میکنند .طبیعی است
این مهرهها برای نظام اســتکبار ارزشمندند و برای ایجاد
بحرانهای آتی یا تثبیت بحران فعلی به آنان نیاز دارند.
 .۱.۳عموم مردم:

رادیو فرانسه با انتشار اخبار تحریفآمیز و پمپاژ اخبار منفی
تالش کرد یأس و ناامیدی را به قلب مخاطب ایرانی منتقل
کنــد و ویروس بیاعتمادی به نظام را به آنان منتقل کند.
هدف رادیو فرانسه از ایجاد بیاعتمادی مردم به مسئولین
بهداشتی-اجرایی کشور در کوتاهمدت؛ بیتوجهی آنان به
توصیه مسئولین و تثبیت و تشدید بحران بود .همچنین

تکلیف شــده و افزایش حقوق آنها مشخص شــده است ،اما این در حالی است که
بــا وجود ورود به ســال  ۹۹هنوز هیچ اقدام عملی خاصی برای تعیین دســتمزد
کارگران صورت نگرفته است .وی افزود :در شرایط فعلی که به دنبال کرونا بسیاری
از واحدهای تولیدی تعطیل شدهاند و کارگران شرایط سختتری را سپری میکنند،
بایــد حمایتهای ویژهای از آنها به عمل آید ،نه اینکه با گذشــت بیش از نیمی از
اولین ماه از ســال جدید ،هنوز حقوق و دستمزدشان مشخص نشود .عضو شورای
مرکزی فراکســیون امید مجلس با اشاره به نامگذاری سال  ۹۹به نام جهش تولید
از سوی رهبر معظم انقالب اظهار داشت :تحقق شعار امسال نیازمند یک عزم ملی
اســت و اینگونه نیست که یک دســتگاه یا دو دستگاه بخواهند این شعار را عملی
کنند ،در حالی که تمام قوا باید دست در دست یکدیگر دهند تا این شعار عملیاتی
شود .ذوالقدر خاطرنشان کرد :الزمه تحقق شعار جهش تولید ،بهبود فضای کسب

این رســانه به طرز مخفیانه و مرموزی به تخریب هویت
مذهبــی و ملی ایرانیان به بهانــه کرونا پرداخت و البته از
حفــظ وجهه غرب در ذهن مخاطب خود نیز غافل نبود و
تالش داشت چهرهای مثبت و مقتدر از اروپا به ویژه آلمان
و فرانسه در ذهن مخاطب حک کند.
 .۱.۴نظام اسالمی:

نظام اســامی در عمق اعتقادی خود بر دو پایه «مذهب»
و «مردمســاالری دینی» بنا نهاده شده و رادیو فرانسه با
تخریــب مذهــب و نمادهای مذهبــی و همچنین اتهام
دیکتاتوری به جمهوری اســامی سعی کرد این ارکان را
سست کند و نظام را به مرور دچار بحران ایدئولوژیک کند.
 .۲بعد بینالمللی:
رادیو فرانسه ســناریوی خارجی خود علیه ایران را در سه
سطح پیش برد:
 .۲.۱مجامع بینالمللی:

رادیو فرانســه همگام با سایر رســانههای بیگانه با انتشار
اخبار غیرمســتند ایران را محور شیوع کرونا در منطقه و
جهان جلوه داد و با اتهامزنی؛ جمهوری اسالمی را در این
مسئله مقصر نشان داد .شکی نیست که این پروندهسازی
و اتهامزنیها در صورت عدم دریافت پاســخ مناســب از
نهادهای مسئول سیاست خارجی زمینهساز دعاوی حقوقی
علیه کشور خواهد شد .به عالوه این پروپاگاندا به انحراف
اذهان از احتمال دســت داشــتن غربیها در ساخت این
ویروس جدید خواهد انجامید.

 .۲.۲دیپلماسی سنتی:

مذاکره و به ســازش کشــاندن هرچه بیشتر جمهوری
اسالمی یکی از اهداف ثابت سیاستهای اجرایی و رسانهای
غرب است .شــیوع کرونا نیز رادیو فرانسه را از این هدف
غافل نکرد و خبرنویسان این رســانه کرونا را به تحریم و
 FATFگره زدند و با نشانی غلط راه برونرفت مشکالت را
سازش مطلق در برابر غرب نشان دادند.
 .۲.۳دیپلماسی عمومی:

جایگاه قدرت نرم در عرصه روابط بینالملل امروز بر کسی
پوشیده نیســت .حفظ وجهه مثبت از یک کشور در میان
ملتها و مردم دیگر کشورها از اهمیت فوقالعادهای برخوردار
اســت به ویژه اگر مردم آن کشور ،همسایه نیز باشند .در
عصر انقالب اسالمی به برکت شعارها و شاخصههای مکتب
امام خمینی قدس سره الشریف جمهوری اسالمی ظرفیت
باالیی در حوزه قدرت نرم دارد .این شعارها و اهداف همگانی
است و قلب هر شخص منصفی را به خود جلب میکند.
سایت روزنهای به فردا

و کار و حمایتهــای همهجانبه از تولیدکنندگان در بخشهای مختلف اســت ،به
عنوان مثال؛در حوزه مالیات به ویژه در شرایط خاص کنونی باید معافیتهای مالی
موقتی برای تولیدکنندگان درنظر گرفته شــود .وی افزود :باید سیستم مالیاتی در
کشور به گونهای باشد که مالیات از ثروت اخذ شود نه از کاالی تولیدی و به سمتی
پیش برویم که هر کســی که مالیات ثروتی که دارد را پرداخت کند و حمایتها و
معافیتهایی در این زمینه نیز برای تولیدکنندگان درنظر گرفته شود .عضو شورای
مرکزی فراکسیون امید مجلس اظهار داشت:موضوع دیگر بحث حمایت از صادرات
است .ما زمانی میتوانیم توفیقاتی در حوزه تولید داشته باشیم و شعار جهش تولید
ت کنیم و مشوقهای
را محقق کنیم که از صادرات کاالهای تولیدی در داخل حمای 
الزم برای این موضوع باید از سوی دولت درنظر گرفته شود .فارس

