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جان بولتون  /مشاورامنیت ملی سابق ترامپ  /مترجمان :مسعود میرزایی و بهجت عباسی

کاخ هرج و مرج

چه اتفاقی در سطوح باالی سیاست آمریکا رخ داده است
که یک سیاستمدار راست محافظه کار دست به چنین
افشاگری های جنجالی دربارۀ ترامپ ،آنهم تنها چند ماه
پیش از انتخابات ریاست جمهوری آتی میزند؟

بارکد را
اسکنکنید
وگزارش
ویدئویی را
ببینید

در حالــی کــه بســیاری معتقدنــد
اصالحات در ســاختار پلیس امریکا
باید آغاز شــود ،رهبران سیاهپوستان
تأکیــد دارند زمان مذاکره و گفتوگو
و مصالحــه بــه پایــان رســیده و باید
راهــی دیگــر بــرای تغییــر وضعیت
موجود اندیشــید و با انحالل پلیس،
پیریزی جدیدی برای آن داشت.

شــمار مبتالیان به کرونــا در حالی در
جهان از مرز  10میلیون نفر عبور کرده
است که تحقیقات دانشمندان نشان
میدهــد ،شــماری از کشــورها مثــل
امریــکا مقابل بیماری آســیبپذیرتر
شدهاند و میانگین سنی مبتالیان نیز
از قشر ســالمند به رده سنی  29تا 50
سال کاهش یافتهاست.

اقتصــاد اســامی میتوانــد جایگزین
مناســبی بــرای سیســتم اقتصــادی
کنونی باشــد .زیرا سیســتم اسالمی با
ســامتی که دارد ،میتوانــد ،معایب
سیستم اقتصادی جهانی را که اکنون
در همــه جا رایج اســت ،برطرف کند
و جامعــه را از بحرانهــای اقتصادی
کنونی عبور دهد.

روسیه جدید« ،آری» یا «نه»

نتایج جالب یک نظرسنجی

پوتین با اصالح قانون اساسی روسیه به دنبال چیست؟

زهرهصفاری/فردا آخرین فرصت مردم
روســیه بعد از یک هفتــه برپایی آنالین
رفراندوم قانون اساســی ،برای «آری» یا
«نه» گفتن به این اصالحات پیشنهادی
«والدیمیــر پوتین» اســت .تغییراتی که
نه تنها برای آینده سرزمین تزارها که در
سرنوشت سیاسی مرد آهنین روسیه نیز
نقش بســزایی دارد .به گزارش «ایندین
اکســپرس» ،اوایل ســال جــاری میالدی
بود کــه «والدیمیر پوتیــن» پیشنویس
اصالحــات پرتعــداد قانــون اساســی
کشــورش را کــه مهمتریــن آنهــا ابقــای
جایــگاه رئیــس جمهــوری بــرای مدت
نامحدود بود ،به مجلس دوما ارائه کرد
و پــس از دو مــاه انتظــار در مــاه مارس،
برای انجــام اقدامات بعدی رأی مثبت
گرفت .یک روز بعد دادگاه قانون اساسی
روســیه نیــز آن را تأیید کرد امــا پوتین با
وجــودی کــه میتوانســت حتــی بــدون
رفراندوم و کســب نظر مردم ،تغییرات
جدیــد را اعمال کند ،با تعیین تاریخ 22
آوریــل بــرای رفراندوم سراســری ،طرح
اصالحات پیشنهادی را به محک مردم
کشــورش گذاشــت .زمــان پیشــنهادی
«پوتین» برای رفرانــدوم به خاطر کرونا
تا اول جوالی (فردا) یعنی درســت یک
هفته پس از برگزاری جشــن روز پیروزی
روســیه و آغــاز همهپرســی آنالیــن بــه
تعویــق افتاد .ایده همهپرســی آنالین با
توجه به پیشبینی تجمعات گسترده در
پایگاههای رأیگیری ،به توصیهمشاوران
دولتی شکل گرفته بود.
ëëتغییراتچههستند؟
طرح پیشــنهادی «والدیمیر پوتین»

بــرای تغییــر در قانــون اساســی شــامل
بندهای بســیاری بود اما مهمترین آنها
عبارتند از :عزل و نصب رؤسای مجامع
قانونی روسیه با نظر رئیس جمهوری و
با مشورت مجلس اعالی مجمع فدرال
این کشــور ،حــق تصمیمگیری مجلس
اعالی پارلمان روسیه در برکناری قضات
فــدرال ،حــق رأی مجمع فدرال روســیه
بــرای برکنــاری قضــات دادگاه قانــون
اساســی و دادگاه عالــی در مــوارد خاص
با استناد به پیشــنهاد رئیس جمهوری،
ممنوعیــت ازدواج همجنســگرایان و
مهمتر از همه ابقــای جایگاه پوتین 67
ســاله به عنوان مهمترین مقام کشور تا
دستکم سال  .2036همچنین مواردی
شــامل مطابقت قانون اساسی روسیه با
قوانیــن بینالمللی و ممنوعیــت موارد
قانونی بینالمللی که با قوانین روســیه
همخوانی ندارند ،ممنوعیت شهروندی
یا اقامت مقامات دولتی مانند قضات و
 ...در کشورهای خارجی و اینکه کاندیدای
ریاســت جمهوری باید دست کم در 25
سال گذشته در روسیه ساکن بوده و هیچ
اقامــت و شــهروندی از خــارج نداشــته
باشــد .از سوی دیگر تغییرات اقتصادی
نیز شــامل تعیین پایه حقوق براســاس
هزینــه حداقلــی نیازهــای اساســی و
برقراری توازن سقف حقوق بازنشستگی
براساس تورم میشــود .براساس اعالم
دولت روســیه عالوه بر روسها ،هر یک
از ســاکنان شــرق اوکرایــن کــه صاحــب
شــهروندی روســیه هســتند نیــز مجــوز
حضور در رفراندوم را دارند.
ëëپوتینازرفراندومچهمیخواهد

reuters

جنجالی «جان بولتون» چیست ؟
ماجرای کتاب
ِ

لس آنجلس تایمز (امریکا):

گاردین (بریتانیا):

دیلی صباح (ترکیه):

بــه بــاور ناظــران ،گرچــه اعمــال
اصالحات قانون اساسی بدون رفراندوم
نیــز امکانپذیر بــود اما پوتین بــا اعطای
حــق رأی بــه مــردم کشــورش بــا یــک
تیــر دو نشــان زد تــا هم بــرای تغییرات
پیشنهادیاش مشروعیت الزم را کسب
کنــد و هــم دســت مخالفانــش را بــرای
انتقــادات آتــی خالی کند .ضمــن آنکه
برگــزاری رفرانــدوم همزمــان بــا کرونا،
برای رئیس جمهوری روسیه ،نمادی از
قدرتنمایی و پیروزی مقابل این ویروس
به شمار میرود.
ëëموضعمخالفانوموافقان
در داخــل روســیه ،از لیبرالها گرفته
تا کمونیســتها ،هــدف از برگــزاری این
رفراندوم را محدود به مشروعیت ابقای
پوتینمیدانند.اماعجیباینکهباوجود
ایندیدگاه،مخالفانتالشیبرایمقابله
بــا آن نداشــتند« .ویتالی شــکلیاروف»،
اســتادیار دانشــگا ه هاروارد به «بانکوک
پســت» گفتهاســت« :مخالفان در طول
این سالها فرصت داشتند خود را اثبات
کنند اما نتوانستند« ».تاتیانا استرانوویا»
مؤســس مرکز «آر.پلتیک» روســیه هم

شکست مکرون و دموکراسی در انتخابات محلی فرانسه

ندا آکیش – دور دوم انتخابات شوراهای
شهر و روستای فرانسه روز یکشنبه و پس
از ســه ماه تأخیر به خاطر کرونا در حالی
برگزار شد که دو بازنده بزرگ بهنامهای
«امانوئــل مکــرون» ،رئیــس جمهوری
فرانســه و «دموکراســی» داشــت .در
این انتخابات مشــارکت مردمی بســیار
پایین و حــدود  40درصد بود؛ اتفاقی که
در تاریخ انتخاباتهای فرانســه ســابقه
نداشت .حزب مکرون هم در شهرهای
بزرگ نتوانست نتیجه مطلوب را کسب
کند و ناکام ماند و در عوض احزاب سبز
و سوسیالیســت خوش درخشــیدند .به
گزارش بلومبرگ ،در دور دوم انتخابات
شوراهای شهر و روستای فرانسه ،حزب
سبز دوستدار محیط زیست بهنام «اروپا،
اکولــوژی ،ســبزها» توانســت در چندین
شــهر بــزرگ از جمله لیــون و بــوردو به
پیــروزی برســد .پیــروزی ســبزها در این
انتخاباتآنقدرچشمگیربودکهبسیاری

ازناظرانازآنباتعبیر«سونامیسبزها»
یاد کردند .حزب سوسیالیســت فرانسه
هم موفق شد حاکمیت خود بر پاریس،
پایتخــت فرانســه را حفــظ کنــد و «آن
ایدالگو» ،شــهردار سوسیالیست پاریس
یــک دوره دیگر به کار خود ادامه خواهد
داد .همچنین در لیل ،یکی از شــهرهای
شــمالی فرانســه «مارتیــن اوبــری»
سوسیالیســت که حدود دو دهه شهردار
بود ،بار دیگر پیروز شد و به کار خود ادامه
میدهد .اما حزب «جمهوری به پیش»
مکــرون ،نتوانســت نتایــج مطلوبــی در
شــهرهای بزرگ کســب کند .کاندیدای
این حزب برای شهرداری پاریس در ماه
فوریه ،پس از آنکه ویدئویی غیراخالقی
از او در شبکههای اجتماعی پخش شد،
ناچار به کنارهگیری از رقابتها شــد .اما
جایگزیــن او قدرتمند نبود و رأی نیاورد.
تنها ادوارد فلیپ ،نخســتوزیر فرانسه
کــه محبوبیتش از مکــرون فراتــر رفته و

حمله خونین به تاالر بورس پاکستان

گــروه جهــان /حملــه مســلحانه به تــاالر بورس پاکســتان بــا مداخلــه پلیس و
نیروهای امنیتی با کشته شدن  4مهاجم ناکام ماند.
بهگزارش «داون» ،مهاجمان که مسلسل ،نارنجک و مواد منفجره بههمراه
داشــتند در درگیری با پلیس کراچی و نیروهای امنیتی ،یک افسر ارشد پلیس،
یک غیرنظامی و  4مأمور امنیتی را کشــتند و با مجروح کردن چند نفر دیگر با
شــلیک پلیس به هالکت رســیدند .براســاس گزارش رســانهها ،این ساختمان
محل اســتقرار بســیاری از رؤســای بانکهای خصوصی بوده و از امنیت بسیار
باالیی برخوردار اســت« .گوالم نابی ممون» ،رئیس پلیس کراچی به «رویترز»
گفت« :شــرایط همچنان پیچیده و پر ابهام اســت اما بــا ورود نیروهای امنیتی
توانستیم وضعیت را تحت کنترل درآوریم ».تا عصر دیروز هیچ گروه یا فردی
مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته بود.

بیروت در آتش درگیری

شــهرهای مختلف لبنان شــامگاه یکشــنبه شــاهد تظاهــرات مردمی علیــه اوضاع
نابسامان اقتصادی بود و منابع خبری از درگیری نیروهای امنیتی لبنان با معترضان
این کشور و زخمی شدن شماری از معترضان در این درگیریها خبر دادند.
بهگزارش ایســنا ،به نوشــته روزنامه رأی الیوم ،معترضان لبنانی در بیروت
قصد مســدود کردن اتوبان «انطلیاس» را داشتند که با مقابله نیروهای ارتش
مواجــه شــدند و درپی درگیری ایــن نیروها و معترضان حــدود  ۱۰نفر مجروح
شــدند .خبرنــگار آناتولــی هم در ایــن باره گــزارش داد ،نیروهــای ارتش لبنان
ســه عکاس وابســته به رســانههای داخلی لبنان را هنگام عکاسی از تظاهرات
مورد ضرب و شتم قرار دادند .در طرابلس نیز راهپیماییهایی در محکومیت
کاهش ارزش لیره لبنان در مقابل دالر برگزار شد.
این در حالی اســت که دیروز دوروتی شــیا ،سفیر امریکا در بیروت به خاطر
اظهارات مداخله گرانه اش به وزارت خارجه لبنان احضار شد.

ادامه از صفحه اول

مــن از حمایتهــای قابــل توجــه امریکاییهــای طرفــدار اســرائیل (اعــم از
یهودیــان و مســیحیان اونجلیــکال) از خــودم بســیار سپاســگزارم .همچنین
از حامیــان متمــم دوم قانــون اساســی امریــکا (آزادی حمــل اســلحه)،
امریکاییهــای کوبایــی تبار ،ونزوئالیی تبــار و تایوانی تبــار و بهطور کلی همه
محافظه کاران تشــکر میکنم .بســیاری از افراد در حمایت از من با ترامپ و
مشــاورانش رایزنی کرده بودند که جزئی از فرآیند البی گری در دوره انتقالی
بود و من از همه آنها ممنونم .بینظمی و هرج و مرج حاکم بر فرآیند انتقال
قدرت که روزبهروز بیشتر آشکار میشد ،نه تنها ناکامی ساختاری و سازمانی
را به نمایش گذاشــت بلکه شــیوه ذاتــی ترامپ را در روند تصمیمســازیها
نشــان داد« .چارلز کراتامر» ســتون نویس و تحلیلگر محافظــه کار امریکایی
که از منتقدان جدی ترامپ اســت ،به من گفت که وقتی در گذشــته رفتارها
و شــخصیت ترامپ را به رفتارهای یک کودک  11ســاله تشــبیه کرده ،سخت
دچار اشتباه شده است .وی گفت 10« :سال کم میکنم ،ترامپ مثل کودکی
یــک ســاله اســت .او بــه هرچیــزی از دریچــهای نــگاه میکنــد که فقــط برای
خودش منفعت داشته باشد ».مطمئناً فرآیند انتخاب افراد برای پستهای
دولتــی توســط ترامپ ،از نــگاه افراد بیرونــی چنین بهنظر میرســید .یکی از
استراتژیستهای حزب جمهوریخواه به من گفت که بهترین راه برای اینکه
وزیر خارجه بشوی این است که «سعی کنی آخرین نفر باشی».
«مایــک پنس» معــاون رئیس جمهــوری منتخــب روز  29نوامبر به من
تلفــن کــرد و قرار مالقاتــی را برای روز بعــد تعیین کرد .من پنــس را از زمان
حضورش در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان میشــناختم؛ او یکی از
حامیان سرسخت طراحی و اجرای یک سیاست قدرتمندانه در حوزه امنیت
ملــی بود .ما خیلــی خودمانی درباره طیفی از موضوعــات مختلف در حوزه
سیاســت خارجی و سیاســت دفاعی گپ زدیم اما او جملهای درباره تعیین
وزیر خارجه گفت که بســیار متعجب شدم؛ «فکر نمیکنم تصمیمگیری در
ایــن زمینه خیلی زود اتفاق بیفتد ».با توجــه به اینکه در آن ایام گزارشهای
رســانهای متعددی منتشــر میشد که نشــان میداد جولیانی از رقابت برای
این پســت کنار کشــیده اســت ،بنابراین کل فرآیند انتخاب مســئول سیاست
خارجــی امریکا باید مجدداً از اول شــروع میشــد و صد البتــه که این تحولی
غیرمنتظره برای دوره انتقال قدرت بود.
وقتــی مــن روز  30نوامبــر وارد ســاختمانی شــدم کــه دفاتــر اداری دوره
انتقالی در آنجا مستقر بودند« ،جب هنسارلینگ» عضو مجلس نمایندگان
در حــال خــروج از دفتر مایک پنس بود .گفته میشــد که هنســارلینگ برای
کســب ریاســت خزانهداری کامالً مطمئن است به گونهای که به کارمندانش
هم گفته آماده باشــند و کار برنامهریزی را شــروع کنند .اما در نهایت اســم او
بهعنوان وزیر خزانهداری درنیامد ،همان گونه که «کتی مک موریس راجرز»
که اســمش برای تصدی وزارت داخله و ســناتور ســابق «اســکات براون» که
برای وزارت کهنه سربازان مطرح شده بودند ،هیچ کدام گزینه نهایی ترامپ
توگوی
نبودنــد .الگــوی رفتــاری ترامپ کامالً آشــکار شــده بــود .مــن در گف 
نیم ســاعته خود با پنس که کامالً دوســتانه پیش رفت ،ســخن مشهور «دین
اَچســون» وزیر خارجه ترومن را بازگو کــردم ،همان گونه که قبالً هم چند بار
برای ترامپ نقل کرده بودم .وقتی از اچســون پرســیده بودند که شما چگونه
چنین روابط کاری درجه یکی با رئیس جمهور ترومن دارید ،پاسخ داده بود:
«من هرگز فراموش نمیکنم که چه کســی رئیس جمهوری و چه کســی وزیر
خارجه است و آقای ترومن هم دقیقاً چنین رویکردی دارد».
ترامپ در روز اول دســامبر «جیمز متیس» را بهعنوان وزیر دفاع معرفی
کــرد ولــی بیثباتــی در وزارت خارجــه همچنان ادامه داشــت .مــن روز دوم
دســامبر برای مصاحبه (بهعنوان نامزد وزارت خارجــه) وارد برج ترامپ در
نیویورک شــدم و در البی تشــکیالت ترامپ برای شــروع جلسه منتظر بودم
کــه متوجه شــدم یکی از دادســتانهای ایالتی و یکی از اعضای مجلس ســنا
هم منتظر هســتند .ترامپ معموالً همیشــه از برنامــه زمانبندیاش عقب
بود و ما منتظر نشســته بودیم که در کمال تعجــب «باب گیتس» وزیر دفاع
سابق از اتاق رئیس جمهوری منتخب خارج شد .من بعدها متوجه شدم که
گیتس برای البی کردن به نفع «رکس تیلرسون» جهت تصدی وزارت انرژی
یا وزارت خارجه به دیدن ترامپ آمده بود .با گیتس خوش و بش مختصری
کردم و البته خود او چیزی در مورد تیلرسون بروز نداد .باالخره نوبت من شد
و وارد اتاق شــدم .دیدارم با ترامپ که با حضور «رینس پریباس» و «اســتیو
بنن» انجام شــد ،کمی بیش از یک ســاعت طول کشــید (پریباس خیلی زود
بهعنوان رئیس کارکنان کاخ ســفید و بنن بهعنوان استراتژیست ارشد دولت
منصــوب شــدند) .مــن و ترامــپ درباره نقــاط بحرانــی جهــان ،تهدیدهای
راهبردی گستردهتر نظیر تهدیدات روسیه و چین ،تروریسم و موضوع اشاعه
توگو کردیم .من باز با روایت ســخنان دین اچسون
تســلیحات هســتهای گف 
شــروع کردم و برعکس دیدارهای قبلیام با ترامپ ،این من بودم که بیشــتر
حرف میزدم و ســؤاالت حاضران در جلســه را جواب میدادم .فکر میکنم
ترامپ بدقت به حرفهایم گوش میداد ،در طول جلسه هیچ تلفنی نزد و
به هیچ تلفنی هم پاســخ نداد تا اینکه باالخره دختــرش «ایوانکا» وارد اتاق
شد و مطالبی را در مورد مسائل تجاری خانواده ترامپ مطرح کرد ،شاید هم
قصد داشت اتمام زمان جلسه را یادآوری کند تا ترامپ بیش از این از برنامه
زمانبندی شده عقب نیفتد.
من در این جلسه توضیح دادم که چرا وزارت خارجه امریکا به یک انقالب
فرهنگــی نیاز دارد تا به ابزاری کارآمد برای اجرای سیاســتهای واشــنگتن در
جهان تبدیل شود .صحبتها پیرامون این موضوعات در جریان بود که ترامپ
گفت« :ما در این جلســه پست وزیر خارجه را بررسی میکنیم ،اما میخواهم
بدانم نظرت در مورد قائم مقامی وزارت خارجه چیست؟» من پاسخ دادم که
اصالً این پست مدنظر من نیست و چرایی آن را توضیح دادم؛ «من نمیتوانم
در جایگاه قائم مقام وزیر خارجه این وزارتخانه را به نحوه مطلوبی اداره کنم.
عــاوه بر این من راحت نیســتم با کســی کار کنم که میداند مــن قبالً برای به
دست آوردن جایگاه او رقابت کردهام .وزیر خارجه بعدی اگر من معاونتش را
بپذیرم احتماالً همواره ذهنش مشغول این خواهد بود که یک نفر برای به زیر
کشیدن وی تالش میکند ».در پایان جلسه ترامپ با هر دو دستش دست مرا
گرفت و گفت« :من مطمئنم که ما با هم کار خواهیم کرد».
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میتوانــد برای آینــده سیاســی وی یک
تهدیــد درون حزبی باشــد ،توانســت در
شــهر لوآور پیروز شود .به نوشته فرانس
 ،24بــه همیــن دلیــل بــا اینکــه مطابق
قانون اساسی فرانسه احراز همزمان دو
پســت اجرایی منع قانونــی ندارد ،بعید
است مکرون به همکاری با فیلیپ ادامه
دهــد .در کل ایــن انتخابــات نشــان داد
در انتخابــات ریاســت جمهــوری 2022
فرانســه مکــرون دیگــر چهــره محبوبی
کــه  90درصد آرای ســاکنان پاریــس را از
آن خود کــرد ،نخواهد بود .زیرا فرانســه
بهخاطــر خطاهــای ایدئولوژیــک و
اقتصادی دولت دوقطبی شــده اســت.
درخشــش ســبزها در ایــن انتخابات نیز
نشــان داد ،مســائل زیســت محیطی در
ســالهای اخیر جزو اولویتهای اصلی
فرانســویها شــده اســت و در  120شــهر
بزرگ این کشــور رأی دهندگان مســائل
زیست محیطی را پس از مسائل امنیت

معتقــد اســت« :در ایــن شــرایط بحث
دربــاره اصالحــات دشــوار اســت چــون
مخالفــان گوشــه رینــگ افتادهانــد».
امــا حــزب لیبــرال ،هوادارانشــان را از
«رأیگیــری غیرقانونــی ،نامشــروع و
جعلی» برحذر داشتند و رهبران حزب
کمونیســت کــه از همپیمانــان کرملین
نیــز بودهانــد ،بــا این ادعــا که تأییــد این
رفرانــدوم ،پذیــرش اســتمرار سیســتم
تک حزبی است ،خواستار انداختن رأی
منفی در صندوقها شدند .در سایه این
مخالفتهــا ،برخــی رســانههای غربی
مانند «گاردین» از تخصیص جوایزی از
سوی سازمانهای وابسته به دولت برای
ترغیب شرکت کنندگان برای حضور در
این رأیگیری خبر دادهاند.
 ëëآیندهروابطومداخالتخارجی
بــه بــاور تحلیلگــران «وال اســتریت
ژورنــال» ،اگــر همــه چیــز طبــق برنامه
پیش برود و رفراندوم از مردم چراغ سبز
بگیرد ،جایگاه پوتین تثبیت شده و دایره
قدرتش در سوریه و شمالگان باال میرود
و حضــورش در لیبی ،ونزوئــا و اوکراین
افزایشمییابد.

ملــی در جایــگاه دوم اولویت خــود قرار
دادهانــد .در یــک نظرســنجی کــه اوایل
مــاه جــاری میــادی انجــام شــده 56
درصد فرانســویها گفته بودند ،مایلند
کشورشــان یک مدل اقتصادی با حفظ
منابع طبیعی داشته باشد.
ایــن در حالــی اســت کــه دیــروز مکرون
اعــام کــرد ،نیــاز بــه بودجــهای 15
میلیــارد یورویــی بــرای ســبزتر کــردن
اقتصــاد کشــورش دارد .بــه ایــن ترتیب
در انتخابــات  2022فرانســه باید منتظر
ســورپرایزهای بیشــتر بود هرچند که اگر
قرار باشد مکرون در مقابل مارین لوپن،
رهبر حزب راســت افراطی بایســتد ،باز
هم شــانس مکرون ولو با فاصله بســیار
کمتــر از آنچــه در ســال  2017رخ داد،
بیشتر خواهد بود .در انتخابات شوراهای
شــهر و روســتا حــزب لوپن توانســت در
شهر باالی  100هزار نفری «پرپینیان» در
جنوب غربی فرانسه پیروز شود.

توزیع فراوانی پاسخگویان براساس پیشبینی مدت زمان ادامه درگیری با کرونا
(افراد ساکن در شهرها)
درصد فراوانی فروردین 1399
درصد فراوانی خرداد 1399
مدت زمان
2/7
2/6
دو هفته
11/0
3/3
یک ماه
14/1
3/7
دو ماه
18/3
8/5
سه ماه
14/1
10/9
شش ماه
14/7
18/0
یک سال
11/1
40/9
بیشتر از یک سال
14/1
12/0
بیپاسخ
100/0
100/0
جمع کل

نتایــج بســیار واضــح اســت .مــردم بــه طــور بســیار معنــاداری در خــرداد مــاه نســبت بــه
فروردیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه کرونــا ماندنــی اســت .اکنــون حــدود  60درصــد
گمــان میکننــد کــه حداقــل یــک ســال و چــه بســا بیشــتر بــا کرونــا درگیــر هســتیم ،ولــی در
فروردیــن ایــن رقــم حــدود  25درصــد بــود .بنابرایــن مــردم پذیرفتهانــد کــه کرونــا رفتنــی
نیســت ،حداقــل در کوتاهمــدت همچنــان بایــد میزبــان کرونــا باشــند و خــود را با الزامــات آن
هماهنــگ کننــد .بــه نظــرم ایــن نــگاه نســبت بــه پایــداری طوالنــی مــدت کرونا موجب شــده
اســت کــه مــردم نســبت بــه ادامــه اقدامــات پیشــگیرانه و بهداشــتی و احتیاطــی ســختگیری
نکنند.
نظر پاسخگویان در خصوص اقدامات و برنامههای پیشنهادی
برای ادامه روند کنترل کرونا (افراد ساکن در شهرها(
درصد موافقت در خرداد درصد موافقت در فروردین
اقدامات و برنامههای پیشنهادی
1399
1399
مدارس و دانشگاهها تا کنترل کامل
81/7
66/1
کرونابستهباشد
82/2
50/0
کافهها و رستورانها بسته باشند
اماکن دینی مثل حرم و امامزادهها
18/8
28/6
بازگشایی شوند
15/9
25/1
نمازهای جمعه برگزار شوند
خانهنشینی را ادامه دهیم تا کرونا
91/3
61/2
بهصورت کامل کنترل شود

ایــن نگــرش نــه فقــط محصــول عــادی شــدن کرونــا بــرای مــردم اســت ،بلکــه خطــر ابتال به
کرونــا را در خــرداد مــاه نســبت بــه فروردیــن کمتــر ارزیابــی میکنند.
نظر پاسخگویان براساس احساس نگرانی از مبتال شدن خود یا اعضای خانواده
(افراد ساکن در شهرها)
درصد فراوانی فروردین 1399
درصد فراوانی خرداد 1399
میزان نگرانی
37/6
29/7
خیلی زیاد
23/7
20/3
زیاد
18/1
20/8
تا حدی
10/2
10/6
کم
9/5
18/0
خیلی کم
1/0
0/6
بیپاسخ
100/0
100/0
جمع کل

بهنظــر میرســد کــه افزایــش مبتالیــان و شــلوغ شــدن بیمارســتانها در برخــی اســتانها
از جملــه تهــران ناشــی از آســانگیری اســت کــه در فهــم عمومــی نســبت بــه خطــرات ایــن
بیمــاری بــه وجــود آمــده اســت .بایــد پذیرفــت کــه قــدری حساســیتزدایی نســبت بــه ایــن
ویــروس طبیعــی اســت .چــون مــردم را نمیتــوان بــرای همیشــه بــا رفتــار ویــژهای کــه بــا
آن درگیــر هســتند ،عــادت داد .عــوارض اجــرای محدودیتهــا نیــز ســنگین اســت .بــرای
نمونــه ،بــه جــدول زیــر نــگاه کنیــد.
توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مسائل و مشکالت پیشآمده در روزهای کرونایی
درصد فراوانی
فراوانی
مسائل و مشکالت
58/1
1227
ترس و نگرانی از بیماری
56/9
1201
کاهش درآمد
42/1
889
مشکل در پرداخت قسط
40/5
855
وسواسی شدن
24/0
508
از دست دادن شغل
25/2
533
افسردگی
27/1
572
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کافــی اســت کــه گفتــه شــود ،تعــداد مســتأجران کشــور در ســال  ،1395حــدود  31درصــد
بــوده کــه  27درصــد مــردم نگــران پرداخــت اجــاره هســتند ،یعنــی حــدود  90درصــد
مســتأجران چنیــن نگرانــی را دارنــد .از ای ـنرو بایــد فکــری بــه حــال تأمیــن آن کننــد و
ایــن ممکــن نیســت ،مگــر کار و حضــور بیشــتر در جامعــه .بــه نظــر میرســد هــر گونــه
برنامهریــزی بــرای مقابلــه بــا کرونــا بایــد بــه نحــوی در چارچــوب نــگاه مــردم یــا معطــوف
بــه اصــاح ایــن نــگاه صــورت گیــرد.

