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فردای کرونا نظام اداری چه شکلی است؟

سردار سالمی :رسالت سپاه در طول زمان
تغییر نکرده است

اروپایی ها درباره لغو تحریمها با امریکا گفت و گو کردهاند اما ناکام ماندهاند
مریم ساالری
خبرنگار

تحریمهــای امریکایــی و کمپین فشــار
حداکثری این کشــور در بحبوحه شیوع
ویــروس فراگیــر کرونا همچنــان ادامه
دارد .در ایــن میان درخواســت جامعه
جهانــی درحمایــت از ایــران و تأکید بر
ضــرورت ایجــاد حلقــه همکاریهــای
چندجانبه برای مقابله با کرونا از سوی
امریکا نادیده گرفته میشود .در پاسخ
بــه درخواســتها از داخــل و خــارج از
امریــکا ،دولت ترامپ نــه تنها قائل به
تعلیــق تحریمها نیســت ،بلکــه حتی
تخفیــف یا کاهــش تحریمهــا را نیز رد
کرده اســت .این امر نشــان میدهد که
دولــت امریکا تصمیم دارد تا از شــیوع
کرونا نیز به نفع سیاست فشارحداکثری
خــود بهره بــرداری کرده و گره فشــارها
را بیشــتر و بیشــتر کند .دربــاره تحوالت
در ایــن زمینه با ســیدعباس موســوی،
ســخنگوی وزارت خارجــه گفــت وگــو
کردیم که میخوانید.
ëëادعــای مقام هــای امریکایی پیرامون
پیشنهاد کمک به ایران در جهت مبارزه
با بیمــاری کرونا بــر چه اساســی مطرح
شده اســت؟ آیا این کشــور پیشنهادات
مشــخصی از طریق کشــور ثالثی مطرح
کرده اســت؟ امریــکا به رغــم ادعا برای
کمــک چــه کارشــکنیهایی در مســیر
تحریمها علیه ایران انجام داده است؟
در ابتــدا الزم اســت بهــار نوآییــن را
خدمت همــه هموطنــان عزیز تبریک
و شــادباش عــرض کنــم .امیــدوارم به
همت همه مسئوالن امر ،کادر درمانی
مجرب و فداکار کشــور و همکاری همه
هموطنــان عزیــز در روزهــای آغازیــن
ســال جدیــد ،دیو کرونــا به بنــد درآید.
جهــان پیش از گرفتار شــدن در چرخه
هولنــاک کرونــا ،بــه پاندومــی جهانــی
خطرناک دیگری هم مبتال شده است
و آن یکجانبه گرایی در سیاست خارجی
امریکاســت .ایــن بیمــاری بدخیــم
متأسفانه تبعات منفی زیادی در همه
ســاحتهای انســانی نظام بینالملل
بــه جــا گذاشــته اســت .غافلگیــری از
پیشبینــی ناپذیــری و سیاســتهای
غیرعــادی دولــت کنونــی امریــکا نــه
حدیثی بر زبان منتقــدان امریکا ،بلکه
بــه داســتانی تکــراری حتــی در میــان
دوستان امریکا تبدیل شده است .رفتار
و گفتار غیرعادی و کاهش توانایی درک
واقعیت آن مرحله به مرحله پیشرفت
میکنــد و بویژه در این روزها به مرحله
حاد رســیده است و آنان حتی در پیش
چشــمهای ناظر و بهت زده از کرونا ،از
تروریســم ســامت و پزشــکی ایران در
شــرایط کرونا ســخن میگوینــد و برای
توجیــه و فرافکنــی البتــه بــه ادعاهــای
واهــی و بــدون مــا بــه ازای کمــک بــه
ایــران چنــگ میزننــد .بــه رغــم قصه
پرغصــه کرونــا در ایران ،ایــن تهدیدها
بــه فرصتــی بــرای رونمایــی جهانی از
سیاستهای ضد حقوق بشری امریکا
تبدیل شــده است .اگر چه این سیاست
از مدتها پیش شروع شده بود و برای
مــا تازگــی نداشــت؛ چرا کــه به بــاور ما
همــه هنجارهــای بینالمللــی بازیچه
هیــأت حاکمــه ایــن کشــور قــرار گرفته
و تقریبــاً هیــچ ســاحتی از نظــام بیــن

الملــل نمانده کــه از آســیب رفتارهای
یکجانبــه دولــت امریکا مصــون مانده
باشــد .بروز رفتارهای هنجارشکنانه در
سپهر بینالملل آنچنان از نرم قوانین
محترم و شناخته شده نظام بینالملل
تخطی کرده است که حتی گاه به مذاق
دوســتان امریکا هم خوشــایند نیست.
سیاســت خصمانه امریــکا علیه مردم
ایران روز به روز پیش روی و متأســفانه
امــروز بــه تروریســم پزشــکی و تهدیــد
بهداشت و سالمت مردم رسیده است.
در ایــن شــرایط دیگــر نیــازی بــه تولید
کیــت صداقــت ســنجی امریــکا وجود
نــدارد .تروریســم پزشــکی کــه نقــض
فاحش حقوق بشــر اســت ،در روزهای
اخیــر حتــی صــدای مقامــات برخی از
کشــورها و فعــاالن حقــوق بشــر را نیــز
درآورد .حتــی اگر آنچنــان که محققان
میگویند کرونــا نه محصول البراتوارها
بلکــه محصول جهش طبیعی باشــد،
بر همگان مســجل شــده هیــأت حاکم
امریکا از کرونا به عنوان سالحی جدید
علیــه شــهروندان ایرانی و کشــورهایی
کــه مخالف رویکرد ظالمانه این کشــور
هستند ،استفاده می کند .بنابراین عدم
اعتماد به امریکا طبیعی است.
ëëایــران فــارغ از موضــع گیریهایی که
در قالب بیانیه سیاســی مطرح کرده ،از
طریق کانال مشــخصی به امریــکا پیام
داده است؟
بــا دیــده تردیــد نگریســتن بــه
پیشنهادهای امریکا که با هدف کاهش
فشار افکار عمومی برای رفع تحریمها
عنــوان میشــود ،بیانگــر هوشــمندی
ایــران اســت .امروز شــهروندان و نظام
جمهوری اسالمی درباره نحوه مواجهه
با دولت امریکا همســو و حتی همدل و
همنظر هســتند و اجماع داخلی عدم
اعتمــاد به هیــأت حاکمه امریکاســت.
تجربه کرونا نشــان دهنــده ناکارآمدی
دولــت امریــکا در مواجهــه بــا بحــران
کروناســت و لــذا دلیلی نــدارد به وعده
دروغیــن کمکهــای آن خوشــبین
باشــیم .البتــه شــاید ادعــای کمــک به
ایران ،روشی برای پوشاندن انتقادهای
رســانههای ایــن کشــور دربــاره ضعف
و ناکارآمــدی دولــت امریــکا در مقابله
بــا بحران کرونــا و نیز انتقــادات حقوق
بشــری علیــه آنها مبنــی بر اســتفاده از
حربــه تحریم علیــه یک ملــت گرفتار
مبارزه با شیوع بیماری ،باشد .از طرف
دیگــر بایــد توجه داشــت بنا بــر برخی
آمارهــا میلیونهــا نفر از مــردم امریکا
پول مراجعه به دکتر را ندارند .بنابراین
شهروندان امریکایی برای دریافت این
کمکها اولیتر هستند.
ëëمقام هــای وزارت خارجــه در روزهای
اخیــر از جامعه بینالملل درخواســت
لغو موقــت تحریم ها را بــرای مبارزه با
کرونا داشتهاند .آیا این رایزنی ها تاکنون
به نتیجه مشخصی رسیده و باعث شده
کشــورهای دیگــر در ایــن رابطــه رایزنی
ویژهای با امریکاییها داشته باشند؟
جمهــوری اســامی ایــران کلیــت
تحریمهــای یکجانبــه امریــکا علیــه
ایران را نامشــروع ،غیرقانونی و خالف
تعهــدات بینالمللــی تلقــی میکنــد.
درخواســت ایــران برای لغــو تحریمها
معطــوف بــه بازگشــت امریــکا بــه
تعهــدات خود بوده اســت کــه قبالً نیز

ویروس کرونا در خدمت ویروس تحریم

از جهــان اصــرار ،از دولــت امریــکا
لجاجت و انکار .درحالی که صداهای
بــــرش
بســیاری از درون و بیــرون امریــکا ،از
مقام های کشورهای جهان تا سناتورهای امریکا ،خواستار
تخفیف یا تعلیق تحریم های ایران دست کم زمان شیوع
ویروس کرونا شدند ،امریکا پیچ تحریم ها را سفت تر کرد.
بــه این ترتیــب دولت ترامپ ویروس کرونــا را در خدمت
سیاســت های فشــارحداکثری خود قــرار داد تــا به همراه
ویــروس تحریــم ،شــاید بتواند ملــت و دولت ایــران را به
عقب نشینی از مواضع اصولی خود وادار کند.
اینکــه امریــکا اپیدمــی جهانــی کرونــا را به عنــوان یار
کمکی خود برای تشــدید فشــارها بر ملت ایــران تعریف
کرد ،آخرین برگ سیاست های خصمانه این کشور یا اوج
فشار دولت امریکا علیه ملت ایران نبود .اخبار غیررسمی
حاکی از آن است که دولت ترامپ حتی امکان آزادسازی
بخشــی از دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر
را نیز رد کرده است ،دارایی هایی که انتقال آنان به داخل
می تواند جان انسان های بیشتری را نجات دهد.
همــه اینها درحالی اســت که تــا پیش از ایــن ترامپ و
وزیــر خارجــه اش مایک پمپئــو ،ادعا می کردنــد هدف از
تحریمهــا و فشــارحداکثری ایــن کشــور علیه ملــت ایران
کمک به ملت ایران اســت .اما اکنون ویروس کرونا نشــان
داد که سیاســت ها و فشــارحداکثری دولت امریکا چیزی
فراتر از تروریسم و جنگ اقتصادی است و عمالً به تسهیل
کننده مرگ ایرانیان تبدیل شــده است .این تنها والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهور روسیه نبود که در کنفرانس ویدیویی
گــروه «جی  »20خواســتار لغو تحریمهای ضــد ایرانی در
شــرایط شــیوع ویروس کرونــا و پایــان دادن به جنگهای
اقتصادی شــد .پس از او ،تومــاس اوپرمان معاون رئیس
پارلمــان آلمان نیز بر لزوم لغو تحریــم های امریکا علیه
ایــران بــه منظور هموار ســاختن راه مقابله بــا همه گیری
کرونا در این کشور تأکید کرد و گفت :لغو تحریم ها دست
کــم باید تا زمانی که ایران از نظر اقتصادی قادر باشــد که
بر وضعیت بحرانی موجود فائق آید ،ادامه داشته باشد.
همزمان  11ســناتور امریکایی نیــز در نامهای به دولت
این کشور خواســتار لغو موقت تحریمهای اعمالشده بر
ایــران و ونزوئال برای تســهیل مبارزه این کشــورها با کرونا
مطرح و اکنون در شــرایط مبارزه ایران
با کرونا تالش کشــورمان برای توســعه
بهداشــت جهانی مجــدداً تکرار شــده
اســت .البته کشــورهای چین و روسیه و
برخی دیگر از کشورهایی نظیر پاکستان
و برخی مقامات بینالمللی با اشاره به
شرایط کنونی درخواست لغو تحریمها
را مطــرح کردهاند .با ایــن وجود وزارت
امورخارجــه ایــران هیــچ درخواســتی
برای لغو موقت نداشــته اســت چرا که
کلیت تحریمها را نامشــروع میدانیم

شــدند .بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از روزنامــه هافینگتون
پســت ،این ســناتورهای دموکــرات از ترامپ درخواســت
کردنــد ایــن کشــور بــه طــور موقــت تحریمهایــی را که بر
مقامــات و اقتصــاد ایــران و ونزوئــا اعمــال کــرده اســت
بــه تعلیــق در آورد و در راســتای کمــک بــه این دو کشــور
در مواجهــه با شــیوع ویــروس کرونا ،از کمکرســانیهای
بشردوســتانه به این کشــورها حمایت کند .این ســناتورها
در نام ه خود به رهبری کریس مورفی ،سناتور عضو کمیته
روابــط خارجی امریکا از مایک پمپئــو ،وزیر امور خارجه و
اســتیون منوچین ،وزیر خزانهداری این کشــور خواستند تا
بــه طور موقت و به مدت  90روز تحریمهایی را که ممکن
اســت از انتقال کمکهای بشردوســتانه به ایران و ونزوئال
ممانعت کند ،به تعلق در بیاورند.
در واکنــش به همــه این تالش های بیــن المللی و نیز
تــاش ها در داخــل امریکا ،مورگان اورتگاس ،ســخنگوی
وزارت خارجه امریکا ،جمعه گذشــته به روزنامه سعودی
«الشرق االوسط» گفت که فشارهای حداکثری علیه ایران
تــداوم دارد و هیــچ تغییــر و یــا تخفیفــی در تحریــم های
ایران انجام نشــده است .شاهد این ادعای اورتگاس ،این
واقعیت است که وزارت خزانهداری امریکا جمعه گذشته
بــا مطرح کردن ادعاهایــی علیه ایران 20 ،فرد ،شــرکت و
کســبوکار ایرانی و عراقی را تحریم کرد .پافشاری و تأکید
دولتمردان امریکا بر تداوم فشــارهای حداکثری درحالی
اســت که آنان ،از جملــه منوچین وزیر دارایی این کشــور،
همچنــان ادعا می کننــد که«امریکا اســتثناها و اختیارات
گستردهای را برای کمکرسانیهای بشردوستانه از جمله
محصوالت کشاورزی ،غذا و تجهیزات پزشکی برای کمک
به مردم ایران در مبارزه با ویروس کرونا قائل است».
ایــن درحالی اســت که یــک مقام وزارت امــور خارجه
امریکا درگفت و گو با پایگاه اینترنتی «میدل ایســت آی»
احتمــال اعمــال معافیــت بــرای برخــی کشــورها جهت
آزادســازی داراییهــای بلوکه شــده ایــران برای مبــارزه با
شیوع کرونا را رد کرد .پاسخ به این اعاها هم از سوی بهرام
قاســمی ،سفیر ایران در فرانســه ،اینطور بیان شد :کسانی
در شــرایط کنونی هنوز ســخن ازتحریم،فشارحداکثری و
افزایش تحریم ها می کنند ،باید مســئولیت مرگ هزاران
انسان بیگناه را پذیرا باشند.

و خواست ما برچیدن همه تحریمهای
ظالمانه و غیرقانونی است .آقای دکتر
ظریــف  ۲۲اســفند ســال قبــل نیــز در
نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل
متحــد کــه رونوشــت آن برای رؤســای
ســازمانهای بینالمللــی و وزرای
امور خارجه همه کشــورها ارســال شد،
بــر ضــرورت رفــع تمامــیتحریمهای
یکجانبــه و غیــر قانونــی امریــکا علیــه
ایــران بــرای مقابلــه بــا کرونــا تأکیــد
کردنــد .جنــاب آقای دکتــر روحانی نیز

در این خصوص پیامهایــی را برخی از
همتایان خود در جهان ارسال کردهاند.
 ëëاروپاییها و مشخصاً اتحادیه اروپا در
شــرایط کنونی شــیوع ویروس کرونا چه
کمکی به ایران داشتهاند؟
در شــرایط شــیوع کرونا تعــدادی از
کشورهای اروپایی کمکهای بهداشتی
به کشــورمان صــورت دادهاند .اتحادیه
اروپــا هم گفته اســت کمکهــای مالی
بــرای مبــارزه ایــران بــا کرونــا در نظــر
گرفتــه اســت .امــا نکتــه مهــم در ایــن

میــان ایــن اســت کــه اروپــا بایــد نقش
آفرینــی قاطعتــری در تحوالت جهانی
داشــته باشــند .نقــض برجــام نــه تنها
پــرده بــرداری از رویههــای نادرســت
سیاســت خارجــی امریــکا بــود ،بلکــه
نیــات پنهــان امریــکا را نیز تــا حدودی
برمــا کــرد .اروپاییها در خفا و آشــکار
بــا امریــکا گفت و گــو کردهاند ،اما ســیر
اتفاقات نشــان دهنــده ناکارآمدی این
روش اســت .امیدواریم با شــیوع کرونا
و ضرورت همکاریهــای جهانی برای
برچیــدن ایــن خطــر جهانــی ،اروپــا به
اجرای تعهدات خود در برجام پایبند و
برای اجرای تعهدات امریکا نیز به این
کشــور فشار وارد بیاورد تا ایران از منابع
خــود بــرای توســعه بهداشــت جهانی
استفاده کند.
ëëآیــا درخواســت آقــای ظریــف از
صندوق بینالمللی پول برای دریافت
وام بــا پاســخ مشــخصی رو به رو شــده
است؟
البته درخواست ایران است نه وزیر
امور خارجــه و بانک مرکــزی پیگیر آن
اســت و وزارت امــور خارجــه هــم همه
ابــزار دیپلماتیک خــود را بــکار خواهد
گرفت .مبارزه با کرونا نیازمند همکاری
بینالمللــی بیشــتر بــوده و کشــورهای
آســیب دیــده از کرونــا نیازمنــد توجــه
ســریع و جهانشــمول اســت .صنــدوق
بینالمللــی پول از طریق «ابزار ســریع
مالی» برای کمک به کشورها در زمینه
مقابلــه بــا کرونــا اعــام آمادگــی کرده
اســت و طبق این اعــام آمادگی بانک
مرکزی خواستار دسترسی فوری به این
امکان شــده اســت .در این زمینه بانک
مرکــزی بــا توجه بــه اینکــه نمایندهای
تاماالختیــار در صنــدوق بینالمللــی
پــول دارد درخواســت ایــران را پیگیری
می کند .تــا جایی که بنــده اطالع دارم
درخواست مذکور در دست بررسی قرار
دارد و حتــی اتحادیــه اروپــا از دریافــت
ایــن وام توســط ایــران حمایــت کــرده
اســت .ما امیدواریم همانطور که آقای
دکتر ظریف تأکیــد کردند این صندوق
در طرف درســت بایستد و مسئوالنه به
وظایف خود عمل کند.
ëëکــدام کشــورها در شــرایط کنونــی
بیشــترین تبــادل همــکاری بــا ایــران را
داشت هاند؟
ریشــه کــن کــردن کرونــا نیازمنــد
همبستگی جهانی و همکاری و تعامل
همه کشــورها اســت .مــا از همــکاری و
کمکهــا بطور کلی اســتفاده میکنیم،
امــا در عیــن حــال امیدواریــم و انتظار
داریم این کمکها بدون حاشیه و بهره
برداریهــای سیاســی صــورت بگیــرد.
تاکنون  ۳۰کشــور و سازمان بینالمللی
به ایران برای مبارزه با کرونا کمکهایی
را در ابعــاد و اشــکال مختلــف ارســال
کردهاند یا اعالم آمادگی کردهاند که ما
از همــه آنها قدردانی مــی کنیم .بویژه
از دولــت و مــردم چیــن که تا بــه امروز
 ۲۱فروند هواپیما کمک ارســال کردند.
هــر چند امریــکا به زعم خویــش برای
اثربخشــی فشــار حداکثــری ،حتــی در
ارســال این کمکهــا کارشــکنی کرده و
حتی کار را تا بدانجا پیش برده که ایران
و ارســال کنندگان کمکهای پزشکی را
تهدید و به نقض تحریمهای یکجانبه
متهم کرده است.

روایت واعظی از سیاسی کاری مخالفان دولت در مهار کرونا

آنها که می گفتند اعالم و شناسایی کرونا برای عدم مشارکت در انتخابات است ،نمی توانند مدعی دولت باشند

ســه روز پــس از اعــام سیاســت دولت
مبنی بر فاصله گــذاری اجتماعی برای
مقابله با کرونا ،محمود واعظی ،رئیس
دفتر رئیس جمهوری درباره این برنامه
توضیحات بیشــتری ارائه کرد .اما آنچه
در سخنان دیروز او در گفت وگو با پایگاه
اطــاع رســانی دولت بیشــتر به چشــم
میآمــد ،گالیــه و انتقــادش از کســانی
اســت که اوایل اسفندماه تأکید داشتند
اعالم ورود کرونا به ایران برنامه سیاسی
دولــت بــوده و این موضــوع چیز جدی
نیســت .امــا حاال بعــد از گذشــت کمتر
از یــک مــاه و نیــم از آن موعد انگشــت
اتهــام ضعف های موجــود در مبارزه با
کرونــا را به ســمت همان دولت نشــانه
رفتهاند .چیزی کــه محمود واعظی آن
را «سیاسی کاری» می داند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با دفاع
از برنامــه گســترده دولت بــرای مقابله
با بیمــاری کرونــا ،تأکید کــرد که رئیس
جمهــور و دولت در حفظ و حراســت از

جان و ســامت مــردم ،از هیچ تالشــی
دریــغ نخواهنــد کــرد .وی در پاســخ بــه
این پرســش که برخی سیاســیون انتقاد
کــرده اند چرا دولــت از ابتدا ،سیاســت
محدودســازی را اجــرا نکــرده اســت،
گفــت :در ایــن موضــوع ،دو ســه نکتــه
بایــد لحاظ شــود .نکتــه اول این اســت
کــه در مهــار ویــروس کرونــا ،الگوهــای
محدودســازی ،چندیــن نــوع بــوده کــه
قرنطینــه یکــی از آنهاســت و هنــوز هم
هیــچ کــس به طــور قطعی نمــی تواند
تأییــد کند کــه قرنطینه ســنتی ،راه حل
قطعی و دقیق این ماجرا است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشــاره
بــه عــدم موفقیــت سیاســت قرنطینه
ســازی در برخــی کشــورهای اروپایــی از
جمله ایتالیا  ،فرانسه و انگلستان افزود:
به جــای اســتفاده از قوه قهریــه ،بحث
فاصله گذاری اجتماعی مبتنی بر رفتار
مدنــی راه مطمئــن تــری از قرنطینــه و
اســتفاده از قــوه قهریــه اســت .واعظی
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امســال روز پاسدار درحالی فرارســید که پاسداران انقالب
اســامی همچــون ســایر بخشهــای کشــور درگیر نبــرد با
خبــــر
ویــروس کرونا هســتند .ســردار سرلشــکر پاســدار حســین
سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،در سخنانی به مناسبت
فرارســیدن روز پاســدار ،روح ســپاه را همواره با فداکاری ،وفاداری ،اخالقی،
ایثــار و ازجانگذشــتگی و حضــور در قلب خطر توصیف کرد و بــا بیان اینکه
رســالت ســپاه در طول زمان تغییر نکرده اســت ،گفت :امروز ســپاه از قلب
این ســرزمین تا هــزاران کیلومتر دورتر از مرزهای آن ،بــرای دفاع از هویت،
شــخصیت ،اعتبــار ،منزلــت ،عــزت ،امنیت ،شــرف و کرامت امت اســامی
در این جغرافیای وســیع دفــاع میکند و این فقط دفــاع امنیتی ،نظامی ،یا
اطالعاتی نیست بلکه یک دفاع فرهنگی و هویتی است.
به گزارش تســنیم ،او با بیان اینکه ســپاه در برابر فقر ،حوادث ،بالیا و هر
چیــزی کــه بخواهد به ملت ایران آســیب بزند ،موظف اســت کــه در میدان
مرکــزی این حوادث و در خطوط مقدم و لحظههــای ابتدایی حادثه حضور
یابد اضافه کرد :از روز نخســت آغاز شــیوع بیماری کرونا ،همه ظرفیتهای
ســپاه و بسیج را به صحنه آوردیم .از همان ابتدا همه بیمارستانهای ثابت
و ســیار برای درمان بیماران کرونایی بســیج شــد .بیمارستانهای سیار سپاه
همــه تجهیــزات درمانی و تشــخیصی و نیروی انســانی درمانــی را در اختیار
دارد و بسرعت قابل انتقال به نقطه دیگری است.
فرمانــدهکل ســپاه پاســداران اظهارکــرد :نخســتین کاری کــه مــا در ایــن
صحنــه انجــام دادیــم این بود کــه مثل یک جنــگ که همواره یک کشــور در
آن بــا مــوج شــوک اولیه مواجــه میشــود و نیــاز دارد که نیرویــی در خطوط
مقــدم آن عملیــات تأخیری انجام دهد ،یعنی در قلــب ماجرا قرار گیرد ،تا
همه سیســتم خود را با شــرایط جدید تطبیق دهد و بتواند در مقابل ماجرا
ایســتادگی کند ،ســپاه هم عملیات تأخیری انجام داد .سازماندهی سپاه در
مقابله با این موضوع از ابتدا بر همین اساس بود.
وی گفــت :تــا این لحظه هیچ بیمار رها شــدهای در کشــور وجود نداشــته
اســت یعنــی در کشــور ایــران همــواره پذیــرش بیمــاران کرونایــی از حجــم
مراجعهکنندههــا و بستریشــدهها بیشــتر بــوده اســت .فرمانــدهکل ســپاه
پاســداران اضافــه کــرد :شــاید در آن روزهــای اول از نظــر تأمیــن تجهیزات
مراقبتــی و بهداشــتی ،التهابــی بهوجــود آمده اســت ،اما بســرعت در تمام
ملت ،هم در ســطح وزارت بهداشت و بیمارستانهای کشور و هم در مراکز
تولیــدی و هم بســیج ،بعثتی اتفاق افتاد و بســرعت ایــن کمبودها را جبران
کردند.
فرمانــدهکل ســپاه پاســداران انقالب اســامی اظهارکــرد :در حال حاضر
بسیج ،روزی  3میلیون ماسک بهداشتی تولید میکند .این میزان ماسک را
روزانه بسیج در کارگاههای خانگی و غیرخانگی تولید میکند.

سیدعباس موسوی ،سخنگوی وزارت خارجه در گفت گو با «ایران»:

عکس :وزارت خارجه

بحرانهــای بــزرگ گاه اســمی بهتــر از یــک مصیبت پیدا
میکننــد بــه نــام «برهههــای سرنوشتســاز»! ایــن اســم
یادداشت
پرابهــت شــاهکار دو اقتصــاددان تاریخــی اســت بــه نــام
عجم اوغلو و رابینسون که در کتاب «چرا ملتها شکست
میخورنــد» بر روی مصیبت بزرگ قرن  ۱۴میالدی یعنی
گسترش طاعون خیارکی گذاشتند!
وقتی طاعون در اروپای پیش از رنسانس گسترش پیدا
امیر ناظمی
کرد ،دنیایی را تحویل گرفت با ویژگیهایی مانند استیالی
پژوهشگر حوزه
کلیســا ،نظــام فئودالــی گســترده و البتــه نظام ســروداری
سیاستگذاری
فناوری
یــا بــردهداری خــاص همــان زمــاناش و روابــط سیاســی
مشخص بینالمللی؛ اما دنیایی که با رفتنش تحویل داد،
دنیایــی متفــاوت بود که در آن گذار به نظامهای حکمرانی مدنی و شــکلگیری
طبقه بورژوا همراه شده بود .هرچند همه جا چنین آثاری نگذاشته بود!
در روزهــای آغازین طاعون وقتی انگلســتان درگیر این مصیبت شــد ،ادوارد
ســوم از اســقف اعظم کانتربری خواست با برگزاری مراسمهای نیایش از مردم
محافظــت کند؛ اما طاعون حمله کرد و نیمی از مــردم را با خود برد! اما فردای
طاعــون بســیاری از نهادهــای اجتماعــی تغییر یافته بــود ،و آنچــه از خود باقی
گذاشت ،رنسانس بود!
طاعــون با کاهش نیروی کار ،عمالً نظام فئودالی را غیرقابل تداوم ســاخت،
نظــام بــازار تقویت شــد و در عمل طبقه بوروژوا به مرور شــکل گرفــت .اما تأثیر
طاعون در تمامی کشــورها یکســان نبود .در همان کتاب مثالهایی از فرانســه و
اسپانیا ذکر میشود که منجر به تغییراتی کامالً متفاوت از انگلستان شد.
بــه این ترتیــب تفاوتهای کوچــک نهادی در کشــورهای مختلــف منجر به
تغییرات متنوعی شــد؛ هرچند برخی از این تغییرات در تمامی کشورها یکسان
بــود .بــه این ترتیــب گاه یک مصیبت چنــان تغییراتی در جهان پیــش و پس از
خود ایجاد میکند که چارهای نداریم آن را با نام پرطمطراقی مانند «برهههای
سرنوشتساز» بنامیم؛ همانجایی که تاریخ به نقطه عطف خود میرسد.
اگــر کرونــا یکــی از همــان برهههای سرنوشتســاز باشــد ،دنیایی کــه فردای
رفتنش به ما تحویل خواهد داد چه دنیایی خواهد بود؟
هرچنــد پاســخ بــه این پرســش برآمــده از امیــد رهایی و گــذار موفــق از این
مصیبــت نیز خواهد بود! اما در این یادداشــت به  ۲تغییر اصلی در نظام اداری
آینده خواهم پرداخت؛ که یکی اداری-سیاسی و دیگری فناورانه است:
ëëتغییربازیگران
در هــر برهه سرنوشتســاز بازیگران نخســتین تغییرکنندگان هســتند .فهم
متــداول امنیتــی در کشــور بــه صورت تاریخــی مبتنی بــر فهمی نظامی اســت،
کرونا شــاید نخستین مسأله امنیتی اســت که مشابه چالشهای نظامی یا حتی
اقتصــادی و از نوع براندازانهاش نیســت .یکی از بزرگتریــن چالشهای کرونا در
نظام تصمیمگیری ناشی از همین تفاوت بود؛ وقتی نمیدانست چه کسی باید
مدیر بحران باشد و با چه حدی از اختیارات! در روزهای نخست گفتمان برخورد
با کرونا برآمده از همان گفتمان نظامی و جنگی بود.
بازیگران متخصص و تکنوکرات در مدیریت این بحران نیاز بود ،همان چیزی
کــه در نظــام اداری و سیاســی ایران به پایینتریــن رده تنزل یافتــه بودند .وقتی
سالها تصمیمات کالن در گفتمانی سیاسی گرفته میشد ،حاال نه تکنوکراتی (از
جنس مدیران حوزه سالمت) با چنین توانمندیهایی وجود داشت که بحران را
مدیریت کند و نه اساســاً ســازوکارهایی برای آن وجود داشت! در روزهای پس از
ش شده بود.
کرونا اما باید منتظر نگاه مجدد به این بازیگران قدیمی ،اما فرامو 
همانطور که جامعه پزشــکی که ســالها زیر تیغ نگاه اجتماعی بود ،این روزها
برایش فرصت بازگشت به حلقه اعتماد عمومی ایجاد شد.
ëëارتقای جایگاه فناوری اطالعات
مهمتریــن تغییــر بیبازگشــت را میتــوان در اســتفاده از فنــاوری اطالعات
دانســت .بســیاری از رویهها که پیشتر هم امکانپذیر بود ،اما به دلیل مقاومت
ذهنی و اجتماعی مورد اســتفاده قرار نمیگرفت ،به زور بزرگ ویروسی کوچک
امکانپذیر شــد .ویدئوکنفرانسها که قبلتر میشــد ،در این بحران تجربه شــد؛
همانطور که دورکاری و همانطور که دیدن فیلم از پلتفرمهای بهاشتراکگذاری
ویدئــو! مصرف اینترنت در ایران بر اســاس بررســیهای  KASPRتغییراتاش
بیش از هر کشور دیگر دنیا بوده است .حدوداً میزان مصرف ایرانیان در روزهای
کرونا دو برابر بیش از بیشترین رکورد مصرف تاریخی آنان است!
بعــد از کرونا احتماالً این حجم مصرف کاهــش مییابد ،ولی قطعاً بیش از
مصرف دوران پیش از کرونا خواهد بود .احتماالً بسیاری از ابزارها مانند دورکاری
و اتوماسیون اداری و  ...جدیتر خواهد شد.
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خاطرنشان کرد :دولت برای جلوگیری
از شــیوع ویروس کرونا ،بسیار سریعتر و
گســترده تر از کشورهای دیگر ،مدارس،
دانشــگاه هــا ،اجتماعــات مختلــف و
مراکــز عمومی غیرضــروری را تعطیل
کــرد وکارکنــان حاضــر در ادارات را بــه
یک ســوم تقلیل داد و سیاســت حضور
گردشــی کارمنــدان در ادارات را اجــرا

کرد .وی با بیــان اینکه دولت همچنین
بــه کارمندانــی کــه دارای بیمــاری های
زمینــه ای و یا ســن باالتر بودنــد امکان
داد کــه ســر کار نیاینــد ،گفــت :تمامــی
اقدامــات گســترده ای کــه دولــت برای
مهار و ریشه کنی بیماری کرونا در کشور
انجام داده اســت در چارچوب مشــاوره
با متخصصان و صاحبنظران این حوزه

بوده و هر زمانی هم که آنان به نتیجه و
جمع بندی قطعی رسیده و نظراتشان
را به ستاد ارائه کرده اند ،این ستاد مورد
نظــر قرار داده اســت .در عیــن حال هر
زمانی هم که ســتاد احساس کرده باید
محدودیت ها اضافه تر شود ،در اجرای
آن تردیــد نکــرده که نمونــه آن همین
ابــاغ طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعی
است.
رئیس دفتــر رئیس جمهور تصریح
کــرد :اظهــارات برخــی از کســانی کــه
امــروزه به سیاســت های دولــت انتقاد
مــی کننــد کامــاً اعجــاب آور و تعجب
برانگیز است به نحوی که شائبه سیاسی
کاری بر آن وارد می شود .واعظی افزود:
علیرغــم تأکیــد رهبــر معظــم انقالب
مبنــی بر اینکه همه باید برای مهار این
ویــروس تالش و به یکدیگر کمک کنند
اما متأسفانه شاهدیم اینها نه تنها هیچ
کمکی نمی کنند بلکه دائماً انتقاد کرده
و فقــط به دنبــال اهداف سیاســی خود

هســتند .وی اظهارداشــت :هنــوز زمان
زیادی از مواضع این حضرات نگذشته
و مردم کامالً در خاطرشــان هســت که
وقتــی دولت با شــفافیت و صداقت هر
چــه تمامتر موضوع شناســایی ویروس
کرونــا را در قــم اعــام کــرد ،همیــن
حضــرات با عصبیــت تحلیل داشــتند
که ایــن رفتار دولت یک پروژه سیاســی
است! و این اقدام صادقانه دولت را در
روز چهارشــنبه پیــش از انتخابات ،یک
حرکــت مغرضانه از ســوی دولت برای
عــدم مشــارکت در انتخابــات قلمــداد
کردند! واعظی گفت :بی تردید کســانی
که ایــن نظــرات را در همین حــدود دو
هفتــه اخیر مطرح کرده انــد ،االن نمی
توانند منتقد و مدعی دولت باشــند که
چــرا قرنطینه نکــرده اســت و مهمتر از
همه اینکه در حال حاضر نیز متأسفانه
شــاهد عــدم رعایــت محدودیــت ها از
ســوی برخی دوستان این حضرات هم
هستیم.

