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صب��ور بودن و یا واکنش س��ریع داش��تن در قبال 
مس��ائل از مباحث مط��رح در زندگ��ی روزمره هر 
انس��انی اس��ت. این رویه اما در عرصه سیاست به 
عن��وان سیاس��تگذاری  بعضا تغییر می ش��ود که 
براس��اس آن برخی اقدامات از سوی دولتمردان در 
چارچوبی بلندمدت طراحی می شود و گاه در کوتاه 

مدت و البته با تمرکز و اقدام سریع.
نگاه��ی بر رون��د تحوالت هفته های اخیر کش��ور 
نش��ان می دهد که تدوین چنین سیاستی الزام آور 
اس��ت و همت تمام ارکان نظام از جمله سران سه 
ق��وه را بیش از بیش می طلبد. در همین چارچوب 
دو محور اساس��ی در حوزه مسائل کشور مشاهده 
می ش��ود. نخس��ت وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور 
اس��ت که تمام آمارها و ش��واهد از عدم مطلوبیت 
آن حکای��ت دارد و هر روز ابعاد جدیدی از چالش 
اقتص��ادی پیش روی جامعه قرار می گیرد؛ به ویژه 
اینک��ه بح��ران کرونا نیز به این ش��رایط دامن زده 
اس��ت که از پیامده��ای آن را می توان عدم اجرای 
خود قرنطینگی از س��وی مردم به دلیل مشکالت 

اقتصادی و معیشتی دانست.
دوم آنک��ه آمریکایی ه��ا زنجی��ره ای از تح��رکات 
ضدایران��ی را به پا کرده ان��د. از تمدید تحریم ها از 
جمله تحریم های تسلیحاتی گرفته تا حکم دادگاه 
برای برداش��ت از پولهای بلوکه شدن ایران به بهانه 
غرامت حمالت تروریس��تی، از گ��زارش ضدایرانی 
آژانس انرژی اتمی گرفته ت��ا گزارش ادعایی دبیر 
کل س��ازمان ملل درباره نقش ایران در حلمه یمن 
به آرامکو، از گزارش ضدایرانی ش��ورای حقوق بشر 
گرفته تا هوچی گری رسانه ای علیه توافق راهبری 
ای��ران و چی��ن و در نهایت دهها ط��رح ضدایرانی 
ک��ه آمریکایی ها در کنگره کاخ س��فید علیه ایران 
اعم��ال کرده اند. البته جنگ رس��انه ای آمریکایی 
� صهیونیس��تی که تالش دارد تا مسائلی همچون 
انفجار گاز در شرق تهران و یا انفجار در سوله درحال 
س��اخت نطنز را به قدرت آمریکا و صهیونیست ها 
نسبت دهند را نیز باید به این موارد افزود. در باب 
این دو مساله یعنی وضعیت افسار گسیخته اقتصاد 
در کش��ور و دیگ��ر اقدامات ضدایران��ی آمریکا اگر 
نخواهیم به صراحت بگوییم که ارتباطی وجود دارد 
اما اس��تمرار این روند می توان��د به نتیجه ای ختم 
شود که خواست آمریکایی ها باشد که پیش از آن با 

عنوان تابستان داغ از آن یاد می کردند.
رفتار آمریکا نشان می دهد که دولتمردان این کشور 
ب��ا محوریت ترامپ در حالی ب��رای انتخابات آماده 
می شود که محور انتخابات به چالشهای اقتصادی و 
بحران نژادپرستی در این کشور معطوف شده است 
ک��ه آراء ترامپ را می تواند متزلزل تر س��ازد. رفتار 
آمریکایی ه��ا اکنون بر اصل ایج��اد بحران امنیتی 
بیرون��ی برای انح��راف افکار عموم��ی از داخل به 
خارج و حتی نمایش وضعیت جنگی اس��توار است 
تا ش��اید بتوانند آراء را در س��بد ترامپ قرار دهند. 
تش��دید اتهام زنی های امنیتی به چین و روسیه و 
ادعای آمادگی برای مذاکره با کره شمالی را در این 

چارچوب می توان دانست.
اما نگاه آمریکا به جمهوری اسالمی ترکیبی بر هر 
دو اصل تهدید نظامی بودن ایران و مذاکره استوار 
اس��ت و هر ک��دام از آنها که روی ده��د برای آنان 
خوش��ایند قلمداد می ش��ود. آمریکایی ها به دنبال 
گرفتارس��ازی ای��ران در یک اش��تباه محاس��باتی 
هس��تند که یک س��وی آن را تن دادن به مذاکره 
تشکیل می دهد و سوی دیگر آن اقدام نظامی علیه 

آنچه منافع آمریکا در منطقه نامیده می شوند.
جنگ رس��انه ای برای برجسته سازی نقش آمریکا 
و صهیونیستها در حوادثی همچون پارچین و نطنز 
و حتی آتش س��وزی در جنگهای ایران را می تواند 
در چارچوب عصبانی س��ازی و وادارسازی ایران به 
واکنش نظامی به آمریکا دانس��ت. این سیاست در 
حالی از س��وی آمریکا اجرا می شود که پیاده نظام 
آن در داخل کشور و در حالت خوش بینانه دالالن 
و سودجویان از شرایط اقتصادی و کرونایی با ایجاد 
یا دامن زدن به چالش��های اقتصادی کشور در بازار 
ارز و س��که و طال گرفته تا بازار خودرو و سایر ابعاد 
اقتص��ادی، در کنار منفعت اقتصادی، کش��ور را به 
س��متی س��وق می دهند که عملکردهای نظام در

صبر و بی صبری  استراتژیک
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حساسیت نهاد ها و مردم نسبت به کرونا
 کاهش پیدا نکند

فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت: تولید و توزیع ماسک برای مردم و پاسداران 
همچنان در دس��تور کار باشد و کمک های مؤمنانه مجدداً شروع شود. سردار سرلشکر حسین 
س��المی در نشست قرارگاه بهداشتی، درمانی و زیس��تی دفاعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
که به صورت ویدئوکنفرانس با همه فرماندهان سپاه استانی برگزار شد، ابراز کرد: ویروس کرونا 
سس��ت نش��ده و همچنان در حال فعالیت است و هر روز جغرافیای جدیدی را تحت تأثیر قرار 
می دهد و ما هم نباید سست شویم. فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: براساس تجارب چند 
ماه گذش��ته این بیماری فقط از طریق همکاری و رعایت ش��یوه نامه های بهداش��تی و اقدامات 
پیش��گیرانه قابل گذر اس��ت و از آنجایی که هنوز درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، 
نوع رفتار های ما در کاهش این بیماری تعیین کننده اس��ت. سرلشکر سالمی تأکید کرد: کلید 
موفقیت کشور در مواجهه منطقی و موفق با شیوع بیماری کرونا این است که درجه حساسیت 
دستگاه ها، نهاد ها و مردم کاهش پیدا نکند. وی از همه فرماندهان سپاه استانی خواست به ویژه 
در اس��تان هایی که اوضاع ش��یوع کرونا نامناسب است، با همکاری مناسب با دانشگاه های علوم 
پزش��کی همه مس��اعدت های الزم را که در موج اول بیماری به عمل آوردند، مجدداً در بخش 
درمان، غربالگری، ضدعفونی کردن، نقاهتگاه ها و حتی در بخش غس��ل و کفن متوفیان ادامه 
دهند. فرمانده کل س��پاه گفت: وظیفه ما این اس��ت که براس��اس دس��تور ولی امرمان با همه 
امکانات و توان در این مسئله حضور داشته باشیم. سرلشکر سالمی افزود: تولید و توزیع ماسک 

برای مردم و پاسداران همچنان در دستور کار باشد و کمک های مؤمنانه مجدداً شروع شود.
وی گفت: در جلس��ه ای که یکش��نبه آینده با مسئوالن دستگاه های حمایتی و انقالبی خواهیم 
داشت، موج دیگری از کمک ها را برنامه ریزی خواهیم کرد و آن هایی که به سبب بیماری کرونا 

دچار مشکالت معیشتی شده اند، مساعدت می شوند.  سپاه نیوز
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پیام سفر سرلشکر باقری به سوریه

سیاست روز دالیل نوسان نرخ دالر را بررسی می کند؛


