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اثرات منفی 
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ادامه قلدری آمریکا دیر یا 
زود گریبان دیگر کشورها 

را خواهد گرفت

جزءنگری در مبانی
 تحلیل نظام!؟

موافقت رهبر انقالب با برداشت 
یک میلیارد یورو از صندوق 

توسعه ملی
رئیس جمهور با قدردانــی از موافقت رهبر معظم انقالب 
اسالمی با درخواست برداشــت مبلغ یک میلیارد یورو از 
منابع صندوق توســعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا در کشور، دستورات الزم را 

برای تامین نیازهای ضروری در این عرصه، صادر کرد.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور با قدردانی از 
موافقت رهبر معظم انقالب اسالمی با درخواست برداشت 
مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توســعه ملی برای 
مقابله و مدیریت عوارض ناشــی از شیوع ویروس کرونا در 
کشور، دســتورات الزم را برای تامین نیازهای ضروری در 
ایــن عرصه، صادر کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه 
ای بــه محمد باقر نوبخت معــاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور پی نوشت رئیس جمهور 
بــه نامه دفتر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( را به وی 
ابالغ کرد. روحانی پی نوشــت کرده اســت که » نیازهای 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از این منبع 
تامین و حتی االمکان از تولیدات داخلی و با اســتفاده از 
شــرکتهای دانش بینیان اقدام شود. همچنین کمک های 
الزم بــه صندوق بیمه بیکاری ظــرف هفته آینده انجام و 

جزئیات طرح در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود«.

یعنــی واقعیت دارد، تشــت غرب با همــه ادعاهای پوچش 
اینگونه از آســمان به زمین بیفتد که صدای آن گوش تمام 
جهان را کر کند و یکی از اهالی آن  که تنها یکســال اســت 
در اینجا زندگی می کند به رســانه ها بگوید: در دوران بحران 
کرونا که سراسر جهان را فراگرفته است، ترجیح می دهم در 
ایران بمانم تا به کشور خود یعنی آمریکا برگردم! چرا که در 
اینجا آرامش بیشتری برقرار اســت. جنیفر گرین، نویسنده 
آمریکایی در گزارش خود که ســایت مدیوم آن را منتشــر 
کرده ادامه می دهد: پس  از آنکه دو بار بلیطم برای برگشــت 
لغو شــد ابتدا احســاس نگرانی می کردم اما پس از خواندن 
اخبار رســانه های غربی مبنی بر حمله مردم به فروشــگاه ها 
از روی ترس و وحشــت و خالی کــردن یکباره آن ها از مواد 
ضد عفونی  کننده، ماســک و حتی ماکارونی، فکر کردم بهتر 

است به جای برگشــتن به آمریکا در ایران بمانم! زیرا اگرچه 
این روزها میادین تره بار و فروشگاه ها در اینجا مقداری شلوغ 
اســت اما من هیچ کمبودی را حــس نمی کنم و مردم برای 
خرید همدیگر را هل نمی دهند و دعوا نمی کنند و به  صورت 
یکدیگر چنگ نمی زننــد! البته در اینجا هم مثل همه جای 
دنیا برخی دنبال سودجویی هستند که نمونه آن در اقالمی 
مانند زنجبیل، الکل و ســیر دیده می شــود اما حرکت های 
زیبای بســیاری هــم وجــود دارد؛ برخی افــراد داوطلبانه 
دســتگاه های خودپرداز را ضدعفونــی می کنند، برای مردم 
ضعیف دستکش تهیه می شود، صاحبخانه ها دو یا سه ماه از 
مســتأجران خود کرایه نمی گیرند، در برخی مناطق به درب 
منــازل می روند و رایگان دســتکش و مواد ضدعفونی کننده 
به مــردم می دهند، گروهی کارگاه تولید ماســک راه اندازی 
کرده اند، کمپینی برای حمایت از کسب وکارهای آسیب پذیر 
به راه افتاده اســت که او از مخاطبان خــود می خواهد این 
چیزها را با سایر نقاط دنیا مقایسه کنند و ببینند زندگی در 

ایران چقدر متفاوت است. 
من آرزو می کنــم بقیه مردم دنیا در مواجهه با کرونا، از این 
ملت یاد بگیرند. این ها در حالی اســت که مردم ایران تحت 
تحریم هســتند. با این وضعیت، به نظــرم من اگر در ایران 

باشــم آرامش بیشتری دارم تا اینکه به آمریکا برگردم. چون 
در اینجا الزم نیســت عالوه بر ویروس وحشــتناک کرونا، با 

ویروس وحشتناک رفتار اطرافیانم هم روبرو باشم. 
آنچــه این نویســنده آمریکایی در ســایت مدیوم منتشــر 
نموده بر اســاس مشــاهدات خود و ویدیوهای موجود است 
که ناشــر آن  یــک ایرانی در غرب می باشــد و به او التماس 
می کند تا برایش ملزومات بهداشــتی بفرســتد! در یکی از 
ایــن ویدئوها، فردی از ایرانیان مقیــم ایاالت  متحده آمریکا 
با نشــان  دادن صف طوالنی شــهروندان آمریکایی در مقابل 
یکی از فروشــگاه های این کشور، گوشــه ای از واقعیات این 
روزهای کرونایی را در آمریکا نشان می دهد. این خانم ایرانی 
مقیم آمریکا به مخاطبان خود می گوید: »45 دقیقه اســت 
که در صف ایســتاده ام اما هنوز بــه ورودی این مرکز خرید 
نرســیده ام.« در حالی  که تأکید دارد و التماس می کند »از 
ایران برایمان بفرستید و به داد ما برسید. خیلی گناه داریم! 
شما همه چیز دارید. اینجا دستمال، غذا، نان و برنج گیرمان 

نمی آید«. 
حاال بشــنویم از ســفیر انگلیس در تهران یعنی »راب مک 
ایر« که ضمن انتشار تصویری از قفسه های پر فروشگاه های 
کشــورمان در حســاب توییتری خود، از رفتار ایرانی ها در 

هجوم نیاوردن به قفســه دســتمال توالــت تعجب می کند، 
این در حالی اســت که هموطنان وی پس از رســمی شدن 
شــیوع کرونا در انگلیس در عرض یکســاعت به فروشگاه ها 
و مراکز خرید حمله ور شــده و قفسه ها را خالی می کنند تا 
حتــی رویترز هم نتواند این واقعیــات را انکار کند و چیزی 
نگوید زیرا در گزارشــی می نویســد: »تصاویر منتشر شده از 
فروشگاه های سرتاســر آمریکا در چند روز گذشته حاکی از 
هجــوم دیوانه وار مردم برای خرید آذوقه و لوازم بهداشــتی 
است و حاال دغدغه اصلی فروشگاه ها و شرکت های توزیع در 
آمریکا پُر کردن این قفسه ها شده است که وضعیت دستمال 
توالــت از همه وخیم تر اســت و حتی شــرکت آمازون که 
بزرگترین فروشــنده آنالین در جهان می باشد اعالم می کند 
برای تأمین دستمال توالت متقاضیان خود کم آورده است«. 
از سویی فعاالن خرده فروشی در سطح آمریکا می گویند اگر 
وضعیت به همین منوال پیش برود، بسیاری از فروشگاه های 
آمریکا بســته خواهد شــد چرا که توان تأمیــن کاال و اداره 
وضعیت موجود را نخواهند داشــت و مردم از قحطی درآمده 
فرصت نمی دهند چیزی روی قفســه فروشگاه ها باقی بماند 
که همین ماجرا است که مدیریت کرونا را برای آمریکایی ها 

سخت تر کرده است.

آیت هللا رییسی در جلسه شورای عالی
 قوه قضاییه:

حفظ جان مردم اولویت تعارض بین 
سالمت و گشایش کسب و کارها 

باشد
 

رئیس قوه قضاییه گفت: در میان انواع سالمت، سالمت جسم 
و جان مــردم اولویت دارد و در تزاحم بین انواع ســالمت ها، 
باید تدبیر و مدیریت ما مبتنی بر تأمین ســالمت جانی مردم 
باشد. آیت  اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه با تبریک والدت منجی عالم بشریت حضرت، ولی عصر 
)عج(، وظیفه بشر امروز را قرار داشتن در جایگاه و کسوت یک 
منتظر دانست و اظهار داشت: انتظار به معنای پویایی و فعال و 
اثربخش بودن و صبر و مقاومت در برابر مصائب، کاستی  ها و 
دشمنان است. رئیس قوه قضاییه افزود: انسان مومن و منتظر 
حضور منجی موعود، ظلم ســتیز و در برابر ترک معروفات و 
انجام منکرات نیز حســاس است و در جایگاه یک منتظر، هم 
خود قائل به انجام معروفات و ترک منکرات است و هم نسبت 

به رعایت آن در جامعه خود را مسئول می  داند.
رئیسی با اشاره به ایثارگری و فداکاری جامعه پزشکی در دفاع 
از سالمت مردم در برابر بیماری کرونا، گفت: جلوه  هایی که به 
عشق والیت و جانشین امام زمان )عج( در عرصه های مختلف 
از دوران دفاع مقدس تا دفاع از حریم و حرم و دفاع از سالمت 

مردم شاهد هستیم، نشانگر دلدادگی مردم به ارزش های الهی 
و نظام و کشــور اســت. رئیس قوه قضاییه با اشاره به سالروز 
شهادت ســیدمرتضی آوینی و روز هنر متعهد، به هنرمندان 
توصیه کرد اگر می  خواهند در تولید آثار ســینمایی به افسانه  
ها و اسطوره  ها بپردازند، جلوه های زیبای گذشت و ایثار کادر 
درمانی کشــورمان و تالش جوانانی را به تصویر بکشــند که 
مجاهدانــه و داوطلبانه برای خدمت بــه ملت وارد عرصه وارد 
شــدند تا آیندگان بدانند مردم ایران چگونه با همدلی مقابل 
یک بحران ایســتادند. وی در ادامه سخنانش، حق سالمت را 
از حقوق مسلّم مردم دانست و تأکید کرد: نظام و دستگاه های 
اداری باید از سالمت مردم در همه زمینه  ها، از سالمت جسم 
و جان تا ســالمت روح و ســالمت اقتصاد و کسب وکار آن  ها 
صیانــت کنند. رئیس قوه قضاییه با بیــان این  که امروز جان 
مردم در خطر تهدیــد ابتال به ویروس کرونا قرار دارد، متذکر 
شد: در میان انواع سالمت، سالمت جسم و جان مردم اولویت 
دارد و در تزاحم بین انواع سالمت  ها، باید تدبیر و مدیریت ما 
مبتنی بر تأمین سالمت جانی مردم باشد. رئیسی خاطرنشان 
کرد: همه بخش  ها باید برای پیشگیری از شیوع هرچه  بیشتر 
کرونا و تأمین بهداشت و درمان آحاد مردم بسیج شوند و تمام 
تدابیر و اقدامات باید در جهت کاهش آســیب ها و خســارات 
جانی باشــد. وی در ادامه این نکته را هم متذکر شد که اقالم 
پزشکی کشف و ضبط شده از محتکران، برای توزیع بین مردم 
تحویل شــبکه بهداشت کشور شده و در این خصوص دستور 
اکید داده شــد که شبکه مستقلی برای توزیع این اقالم ایجاد 
نشود. دکتر جهانگیر رئیس سازمان زندان  ها نیز در این جلسه 

با اشاره به تأثیر تعیین کننده اعطای مرخصی به زندانیان در 
تأمین سالمت زندان ها در ایام شیوع ویروس کرونا، به تشریح 
اقدامات سازمان متبوعش در حفظ بهداشت و سالمت زندانیان 
پرداخت. وی از خدمات کارکنان ســازمان زندان ها به صورت 
ویژه تقدیــر کرده و افزود: همکاران ما در ســازمان زندان  ها 
به صورت جهادی و شبانه روزی در تالش هستند تا این بیماری 
وارد زندان ها نشــود که این تالش  ها به بهای به خطر افتادن 

سالمتی بسیاری از آن  ها بوده است.
رئیس ســازمان زندان ها همچنین از تدوین دســتورالعملی 
برای نحوه بازگشت زندانیان از مرخصی خبر داد که بر اساس 
آن با همکاری وزارت بهداشــت، زندانیان ابتدا در محل  های 
پیش بینی شــده برای قرنطینه مســتقر می  شــوند و پس از 

دریافت گواهی سالمت وارد زندان خواهند شد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش تأکید کرد که الزم 
است آن  دسته از همکاران دستگاه قضا که به خاطر حضورشان 
در محل کار سالمت شان در خطر افتاده است، به صورت ویژه 
مورد توجه قرار گیرند. رئیسی همچنین با اشاره به بیانیه ستاد 
حقوق بشر قوه قضاییه درباره حفظ »حق سالمتی زندانیان« 
گفت: امروز کاری که در ایران برای حفظ این حق از زندانیان 
انجام شد، در سطح دنیا نمونه و مایه  افتخار است؛ در حالی که 
این بحران نشان داد کشور هایی که همواره خود را مدعی حفظ 
حقوق بشــر می  دانند، اهمیت چندانی برای این موضوع قائل 
نشدند، اما جمهوری اسالمی نشان داد حفظ حقوق و کرامت و 
سالمت انسان در هر شرایطی حتی اگر یک فرد زندانی باشد، 

مهم است.  مرکز رسانه قوه قضاییه

صفحه 7

صفحه 5

موسوی در پاسخ به سیاست روز: 

»چالش قانون« گزارشهای 
پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان 

را معرفی، نقد و بررسی )4( میکند:

سیاست روز تبعات شیوع کرونا بر 
شاخص اصلی اقتصاد را بررسی میکند؛  

صفحه 8

سرلشکر باقری:
الزامات مبارزه با کرونا تا غلبه کامل 

بر این ویروس رعایت شود
2

جهان امروز با بحرانی به نام کرونا ویروس مواجه 
است بگونه ای که کمتر کشوری را می توان یافت 
کــه با چالش مقابله با این بحران مواجه نباشــد. 
هر چند که کرونا بحران مشــکالت بسیاری را به 
همراه داشــته اما درسهای بسیاری داشته که می 
تواند تاثیر بســیاری سیاست های آینده کشورها 
در عرصه داخلی و خارجی داشته باشد. جمهوری 
اسالمی و ملت ایران نیز در کنار درسهای مهمی 
چون همبســتگی ملی و لزوم اســتمرار و شتاب 
دادن به جهــش تولید در عرصــه های مختلف 
در حوزه سیاســت خارجی نیز درسهای مهمی از 
شــرایط کرونایی کسب کرده اند که در چند بعد 
قابل توجه است. نخست آنکه رفتارهای آمریکا در 
قبال کرونا در عرصه داخلی و خارجی نشان داده 
است که دولتمردان این کشور همچون کدخداها 
و مالکان بزرگ رفتار می کنند که جز منافع خود 
هیچ ارزشی برای انسان ها و بشریت قائل نیستند. 
گزارش ها و آمارها نشان می دهد که اکنون یک 
چهارم مبتالیان به کرونــا در جهان را آمریکایی 
ها تشــکیل می دهند در حالی که ساختار حاکم 
بر این کشــور همچنان بــرای منافع کارتل های 
اقتصــادی حاضر بــه رفع نیازهای بهداشــتی و 
درمانی مردم نمی باشد چنانکه ترامپ در واکنش 
به اعتراض های مردمی و جامعه پزشــکی به واژه 
منتظر مرگ های گسترده ای باشید، بسنده کرده 
اســت. بعد دیگر رفتارهای کدخدامنشانه سران 
آمریکا را در عملکردشــان نســبت به سایر نقاط 
جهان می توان مشــاهده کرد چنانکه از یک سو 
با نقض تمام قوانین بشــر دوستانه و بین المللی 
نه تنها از لغو تحریم ها علیه ســایر کشــورها در 
شــرایط کرونایی خودداری کــرده بلکه بر میزان 
تحریم ها افــزده و کرونا را عاملی بــرای به زانو 
در آوردن ســایر کشــورها عنوان می کند. جالب 
توجه آنکه آمریکای کدخدا به متحدانش نیز رحم 
نکرده و محموله های بهداشــتی از جمله ماسک 
سایر کشــورها از جمله فرانسه، آلمان و کانادا را 
سرقت کرده است. رفتارهای آمریکا در قبال کرونا 
در داخــل و خارج بار دیگــر غیر قابل اعتماد بود 

ساختار حاکم بر آمریکا را آشکار ساخت. 
دوم آنکه نوع واکنش کشورهای اروپایی به بحران 
کرونا نکته ای قابل توجه است. اروپا همواره خود 
را مجموعه ای منســجم و ناجی ســایر کشورها 
معرفی کرده و ادعا دارد کشــورها برای توســعه 
و پیشــرفت گزینــه ای جز روابــط و همراهی با 
خواســته ها و سیاست های اروپا را ندارند. تلفات 
سنگین انســانی قربانیان کرونا در این کشورها از 
یک ســو و نیز عدم اراده کشــورعای اروپایی در 
اقدام بشردوستانه در همراهی با سایر با کشورهای 
دیگر برای مقابله با کرونا، واهی بودن ادعای ناجی 
بودن این کشورها را بیش از پیش آشکار ساخت. 
اروپایی ها بعد از آمریکا دومین بازنده بحران کرونا 
شده اند چنانکه آنها نشان دادند که نه تنها ناجی 
نیستند بلکه نیازمند کمک و ترحم سایر کشورها 
هستند. ســوم آنکه ســازمان های بین المللی و 
نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول و سازمان 
ملل متحد بر اســاس منشور و قوانینشان موظف 
به کمک و همکاری با اعضایشان بویژه در شرایط 
بحرانی هســتند حال آنکه عملکــرد این نهادها 
عمال مغایر با تکالیفشــان بوده اســت. به عنوان 
مثال صندوق بین المللی پــول در اقدامی کامال 
سیاسی و بدون پشــتوانه عقلی و منطقی از قرار 
دادن نام ایران در لیست دریافت کنندگان کمک 
های ضد کرونایی خودداری کرده اســت. اقدامی 
که به اذعان جهانیان مغایــر با مقررات و قوانین 
آن بوده و صرفا در چارچوب اجرای خواسته های 
ضد بشری آمریکا صورت گرفته است. رفتاری که 
این ســوال اساسی را در ذهن افکار عمومی ایجاد 
می کند که با این شــرایط پیوســتن به نهادهای 
بین المللی چه دستاوردی دارد وقتی این نهادها 
در بحرانی ترین شرایط بشری نیز حاضر به انجام 
تعهــدات و تکالیف خود نیســتند. ؟ چه ضمانتی 
وجود دارد که ایران به معاهداتی چون اف ای تی 
اف، پارلرمو و ســی اف تی و مشــابه آنها بپیوندد
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