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مســأله دورکاری اجباری کنونی تبدیل
بــه یکــی از طرحهــای آتــی شــرکتها
شــده اســت .برخــی مثــل وودافــون
آلمان که  95درصد کارکنان آن دورکار
شــدهاند ،قصــد دارنــد بــرای همیشــه
نیمــی ازکارکنــان را دورکار کننــد ،امــا
برخــی هــم معتقدنــد بــرای حفــظ
تعامــل اجتماعی ،کارکنــان میتوانند
به طور محدود دورکار شوند.

چیــن اولیــن پــرواز موفقیتآمیــز
هواپیمای ای جی  600که قابلیت
نشســتن روی آب دریــا را هــم
دارد ،انجــام داد .ایــن هواپیمــا که
بــا اهــداف نظامی ســاخته شــده،
میتواند در مواقع آتشســوزی در
 20ثانیــه  12تن آب را از دریا جمع
کــرده و آتشســوزی در مســاحتی
 4هزار متر مربعی مهار کند.

در اقتصــاد نئولیبرال ،اصل بر بازار
آزاد و منفعت ســرمایهداران نهاده
شده است .اما زمانی که در این نوع
اقتصــاد بــه کیفیــت توجه نشــود و
تنها به منفعت توجه شود ،شکاف
اقتصــادی که برای این نوع اقتصاد
عــادی اســت ،تبدیــل بــه امــری
فاجعهبار میشود که خود آنارشی
اقتصادی را در پی دارد.

مانور «پوتین» با فرمانروای دریاها

رئیس جمهوری روسیه از تسلیحات فوق پیشرفته دریایی جدید کشورش خبر داد
زهــره صفــاری« /والدیمیــر پوتیــن»
بزرگتریــن مانور دریایی ســالهای اخیر
روســیه را دیروز برگزار کرد؛ البته پشــت
تریبــون ســخنرانی روز نــاوگان دریایی و
با رونمایی از آخرین تســلیحات دریایی
فــوق پیشــرفته کــه بــه ادعــای وی در
نبردهای دریایی دســت برتــر را نصیب
کرملین خواهد کرد.
بــه بــاور تحلیلگــران ،اعــان قدرت
مرد آهنین روســیه آن هم تنها ساعاتی
پیــش از آغــاز مذاکرات روســیه و امریکا
در ویــن ،بــا محور تبییــن قوانین امنیت
ماهــوارهای در فضــا ،ایــن پیــام را بــه
قدرتهــای جهانــی مخابــره کــرد کــه
روســیه پوتین نــه در زمیــن و فضا بلکه
در دریــا نیــز به قدرتــی بیش از گذشــته
رسیده است .به گزارش «هیل» ،رئیس
جمهوری روســیه کــه بارها اعــام کرده
بــود هرگــز درصــدد رقابت تســلیحاتی
بــا جهان نیســت ،حــاال با این دســتاورد
جدید آنطور که خودش میگوید قدرتی
بیبدیل را در دســت خواهد داشــت .او
در جریــان مراســم روز نیــروی دریایــی
روسیه در «سن پترزبورگ»  -یادوارهای
که از شــوروی ســابق بــه یــادگار مانده و
حــدود  17ســال پیــش توســط «پوتین»
زنده شــد  -رو به یگانهــای دریاییاش
گفــت« :ایــن دســتاورد دریایــی کــه بــا
تکنولوژی پیشــرفته و دیجیتال ســاخته
شــده و در جهان بینظیر است سیستم
پرتــاب مافــوق صــوت و زیردریاییهای
فوق پیشــرفته را شــامل میشــود که نه

تنهــا تکنولــوژی خــاص و منحصــر بــه
فــردی را بــه نــاوگان دریایــی میافزاید
کــه قابلیتهای مقابلهای روســیه را نیز
افزایــش خواهد داد .قرار اســت امســال
 40کشتی جدید به ناوگان دریایی ارتش
اضافه شــود و تا ســال آتی موشــکهای
فوق ســریع را نیز روی کشتیهایمان به
صحنه میآوریم».
تســلیحاتی کــه پوتین به آنها اشــاره
کرده موشکهایی مافوق صوت هستند
که برخی از آنها هنوز در مرحله توســعه
هســتند .یکــی از آنهــا پهپــاد هســتهای
پوســیدون (خــدای دریاهــا در یونــان
باســتان) اســت کــه توســط زیردریایــی
حمــل میشــود .موشــکهای کــروز
مافــوق صــوت «زیرکــن» نیــز بــر روی
ی مســتقر خواهد شــد .بدون شک
کشــت 
ایــن موشــک مافــوق صــوت کــه از نظر
قــدرت مانوردهــی ،ســرعت ( 5برابــر
ســرعت صــوت) و ارتفــاع منحصــر بــه
فــرد و غیرقابــل ردگیــری و تخریــب
هســتند ،در مقابله باهر دشمنی دست
برتر را خواهد داشــت ،اما به واقع آنچه
کارشناســان غربی را سردرگم کرده ،ساز
و کار این تســلیحات هراســناک روسیه و
حتی ابهامی اســت که «پوتیــن» درباره
زمان دقیــق بهرهگیری از این دســتاورد
در نــاوگان دریاییاش ایجاد کرد .در این
میان بیانیه «سرگئی شویگو» ،وزیر دفاع
روســیه گرچه حــاوی اطالعات جدیدی
بود اما نتوانســت از هــراس رقبا بکاهد.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت« :آزمایــش

Reuters

«بلگورود» ،نخســتین زیردریایی کشــور
با قابلیت حمل موشــکهای هســتهای
با موفقیت به پایان رســید و بدون شک
این زیردریایی سیستم مدرن تسلیحاتی
را به نیروی دریایی اضافه خواهد کرد».
ëëترس غرب از آرزوهای پوتین
«پوتین» همزمان با تشــریح قدرتی
کــه در پــس پــرده زرادخانههــای فــوق
پیشرفتهاش دارد ،از خواستهای گفت که
در صورت تحقق آن روسیه را به قدرتی
شکســتناپذیر بدل خواهد کرد .به باور
تحلیلگران «ایندیپندنت» ،مرد آهنین
روسهــا کــه بــا پیــروزی در رفراندومی
تاریخــی بــرای دو دوره دیگر نیز کرســی
ریاســت جمهوری را به نام خــود کرده،

حتــی آزمایــش موفــق موشــکهای
مافــوق صــوت و زیردریاییهــای حامل
سالح هســتهای نیز راضیاش نمیکند
و تــا تحقــق رؤیــای دســتیابی بــه نســل
جدیــد ســاحهای هســتهای بــا قــدرت
هدفزنــی هــر نقطــه از زمین دســت از
تالش برنخواهد داشت .اما فاش شدن
فهرست رؤیاهای «پوتین» ،کارشناسان
غربی را ســردرگمتر میکند چراکه تنها
تصویــر کلــی یــک تهدیــد را میبینند و
چیزی از جزئیات آن نمیدانند.
«پوتیــن» ســال گذشــته امریــکا را
تهدیــد کرده بود اگر ســاحهای ســطح
متوســط هســتهای خــود را بــه ســمت
اروپا گســیل کند ،با موشــکهای مافوق

صــوت روی کشــتیها و زیردریاییهــای
پیشــرفته در خارج از آبهای منطقهای
امریــکا به مقابله برمیخیزد .اما حاال با
وجودی که واشنگتن تهدیدش را عملی
نکرده اما مســکو با احتمــال این اتفاق،
تهدیــدش را عملــی کــرد تــا همانطور
که در ســخنرانی اخیرش اشــاره داشت،
روسیه را به سمت ساخت ارتش دریایی
مســتحکم بــرای دفــاع از منافــع خــود
هدایت کند.
ëëقانون مشت اول «پوتین»
آنچــه «پوتیــن»  67ســاله را بــه باور
تحلیلگــران «بیبیســی» بــه رهبــری
قدرتمنــد تبدیــل کرده ،این اســت که او
هرگز هدفش برای احیای قدرت ســابق

درگیری در مرز لبنان و اراضی اشغالی
منطقــه مرزی میــان لبنــان و اســرائیل دیروز
صحنــه تبــادل آتش بــود بهطوری کــه ارتش
صهیونیســتی از وقــوع حادثــهای امنیتی خبر
داد.
بــه گــزارش «ایســنا» ،ســایت «النشــره»
مرکــز این انفجارهــا و تیراندازیهــا را منطقه
مــزارع «شــبعا» در مرزهــای جنوبــی لبنان و
در مجــاورت ســوریه و اســرائیل اعــام کــرد.
همچنیــن به گفته شــاهدان در پی این وقایع،
جنگندههــای رژیــم صهیونیســتی بــر فــراز
آســمان مزارع «شــبعا» ظاهر شدند ،ضمن
اینکــه چندیــن گلولــه تــوپ نیــز در اطــراف
شــهرک «کفرشــوبا» و مرکز نیروهای یونیفل
در منطقه مزارع «شــبعا» سقوط کرده است.

خبرنــگار خبرگــزاری ملــی لبنان نیــز گزارش
داد یکی از گلولههای توپخانه اسرائیل به یک
منزل مســکونی در یکی از روســتاهای منطقه
العرقوب در جنوب لبنان اصابت کرده است.
ارتش رژیم صهیونیســتی ضمن آمادهباش،
با اعالم وقوع حادثه امنیتی از ساکنان منطقه
مرزی بــا لبنان و شــهرک نشــینان در منطقه
«جبل روس» خواســت در منازلشان بمانند.
بنــا بر اعالم رســانههای اســرائیلی« ،بنیامین
نتانیاهــو» ،نخســتوزیر دولــت ائتالفی رژیم
صهیونیســتی نیــز در جریان جلســه با حزب
لیکود از این تیراندازیها در مرزهای شــمالی
با لبنان مطلع و با مســئول خواندن حزباهلل
در این تبادل آتش ،خواســتار برگزاری جلســه

فوقالعــاده بــرای بررســی ایــن حادثــه شــد.
وی گفــت« :آنچــه رخ داده یک حادثه ســاده
امنیتینیست».بنیگانتس،وزیرجنگدولت
ائتالفی نیز بالفاصله با ترک جلســه حزبش،
از طــرح فوقالعاده پیرامــون «حادثه امنیتی
غیرعادی» در شــمال خبر داد و عــازم وزارت
جنگ شــد«.ایرنا» به نقل از «المیادین» این
تبادل آتــش را در واکنش نیروهای اســرائیلی
بــرای ممانعــت از ورود نیروهــای حــزباهلل
به فلســطین اشــغالی اعالم کرد .ســخنگوی
ســازمان ملــل در تمــاس بــا طرفین بررســی
موضوع را آغاز کرده است.
منطقــه مــرزی اســرائیل و لبنــان بعــد از
شــهادت «علــی کامــل محســن» در حملــه

هوایی  ۲۰ژوئیه رژیم صهیونیستی در نزدیکی
فرودگاه دمشق ،پرتنش شده است .بهطوری
که«امیربرعام»،فرماندهمنطقهشمالیگفته
است ،ارزیابی وضعیت توسط ارتش حکایت
از آن دارد کــه حــزباهلل در حال آمادهســازی
برایعملیاتانتقامجویانهاست.
حزباهلل لبنان در بیانیهای درباره حوادث
امنیتــی دیــروز گفــت :پاســخ مــا به شــهادت
علــی کامــل محســن حتمــاً رخ خواهــد داد و
صهیونیستها باید در انتظار مجازات باشند.
به گزارش ســایت شــبکه المنار ،حملهای که
دیروز در روســتای الهباریه رخ داد و منزل یک
شهروند لبنانی را هدف گرفت هرگز بیپاسخ
نخواهدماند.

دفاع از معیشت و سالمت جامعه
ادامه از صفحه اول

من از صحبتهای سدویل متوجه شدم که نظر احتمالی بریتانیا بر این است
کــه اطمینان حاصل کنیم این بار اســتفاده از نیروی نظامی علیه ســوریه هم
از نظر نظامی و هم از نظر سیاســی کامالً مؤثر باشــد و تواناییهای تسلیحات
شیمیایی اسد را نابود و توان بازدارندگی ما را احیا کند .به نظر دیدگاه درستی
میرسید .در این مکالمه من فرصت یافتم تا حتی در بحبوحه بحران سوریه،
گریزی به موضوع توافق هستهای سال  2015ایران (برجام) بزنم و تأکید کنم
توگوهایی که شخصاً با ترامپ داشتم ،به این نتیجه رسیدهام
که بر اساس گف 
کــه امریــکا واقعاً بهدنبال خروج از این توافق اســت .با وجــود این تأکید کردم
کــه ترامــپ هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته ولی الزم اســت ما نحوه
کنترل ایران را بعد از خروج امریکا از برجام و همچنین چگونگی حفظ وحدت
و یکپارچگی فرا آتالنتیکی (بین اروپا و امریکا) از هماکنون مدنظر قرار دهیم.
ســدویل بدون تردید از شــنیدن این حرفها متعجب شــده بود .نه بریتانیا و
نــه هیــچ یک از کشــورهای اروپایی تا پیــش از ورود من به تیــم امنیتی دولت
ترامپ ،چنین چیزی را از مقامات واشنگتن نشنیده بودند .مشاوران ترامپ تا
قبل از این تقریباً بهطور یکپارچه در مقابل سیاست خروج از برجام مقاومت
میکردند .مشاور امنیت ملی دولت بریتانیا بدون اینکه واکنش خاصی نشان
دهــد ،نکتــه مهم را گرفت و گفت که ما باید در آینده و پس از حل این بحران
فوری (سوریه) ،درباره موضوع توافق هستهای ایران بیشتر صحبت کنیم.
ســاعت  10صبح من عازم «اتاق وضعیت» که در ســاختمان دیگری قرار
دارد ،شــدم تا در جلسه برنامهریزی شــده کمیته مدیران ارشد شورای امنیت
ملی شــرکت کنم .این جلســه همســطح جلســه کابینه اســت .برای اولین بار
بود که بعد از ســال  2006این اتاق را دوباره میدیدم .کامالً بازســازی و تجهیز
شــده بود (البته من بعداً به دالیل امنیتی و همچنین به منظور ارتقای کارایی
«اتاق وضعیت» که محلی برای برگزاری جلســات مهم محسوب میشد ،در
سپتامبر  2019برخی کارهای مهم را در زمینه بازسازی و نوسازی آن کلید زدم).
جلسات کمیته مدیران ارشد شورای امنیت ملی را معموالً خود من بهعنوان
مشــاور رئیس جمهوری مدیریت میکردم ولی در روز دوشــنبه معاون رئیس
جمهوری (پنس) تصمیم گرفت شخصاًریاست جلسه را برعهده بگیرد ،شاید
گمان میکرد که این کار به من که تازه روز نخست کاریام بود ،کمک میکند.
بههر حال همانگونه که مرسوم بود بعدها اکثر بحثها را در جلسات شورای
امنیــت ملی مــن هدایت کــردم و موضوع ریاســت معاون رئیــس جمهوری
دیگر مطرح نشــد .جلســه روز دوشــنبه که نشســت مقدماتی ما درباره سوریه
بود ،حدود یک ســاعت به طول انجامید و دســتگاهها و ســازمانهای مختلف
فرصت یافتند تا دیدگاههای خود را درباره ادامه کار ارائه دهند .من تأکید کردم
که هدف اصلی ما باید این باشــد که اســد را وادار کنیم تاوان سنگینی به خاطر
اســتفاده از ســاحهای شــیمیایی بپردازد و همچنین تالش کنیم ساختاری را
برای بازدارندگی او به وجود بیاوریم که دوباره چنین اتفاقاتی نیفتد .ما در کنار
حمله نظامی باید گامهای اقتصادی و سیاسی نیز برمیداشتیم تا نشان دهیم
کــه رویکردی جامع و فراگیر را اتخاذ کردهایــم و ما بهطور بالقوه در حال ایجاد
ائتالفی با حضور بریتانیا و فرانســه بودیم (طراحان نظامی بریتانیا ،فرانســه و
امریکا نیز رایزنیهای مشترک خود را آغاز کرده بودند) .ما نه تنها باید واکنشی
ســریع را عملیاتــی میکردیم بلکه باید اقدامات بعدی را که ســوریه ،روســیه
و ایــران ممکــن بود انجام دهند ،مدنظر قرار میدادیم .ما در مورد دانســتهها
و ندانســتههای خود درباره حمله شــیمیایی ســوریه و اینکه چگونه میتوانیم
دانســتههای خــود را در مورد اتفاقــی که افتاده افزایش دهیــم به طور مفصل
بحث کردیم .بویژه تأکید کردیم که باید روشــن شــود آیا از گاز اعصاب سارین
نیز در این حمله استفاده شده یا فقط گاز کلر ماده اصلی مهمات استفاده شده
نعل بالنعل
بوده اســت .در این جا بود که متیس ســخنان قبلی خود را تقریباً ِ
تکرار کرد و از جمله گفت که پنتاگون گزینههای سبک ،متوسط و سنگین را برای
واکنش نظامی علیه سوریه آماده خواهد کرد.
در ادامــه کارهــای بیشــتری در مورد ســوریه انجام شــد از جملــه پر کردن
فرمهــای دولتــی و کارهای بروکراتیک کــه همچنان در چرخش بــود تا اینکه
ســاعت یــک بعدازظهر به دفتر رئیس جمهــوری در اتاق بیضــی فراخوانده
شدم .نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل که از طریق ویدئو کنفرانس
ایمن در جلسه صبح کمیته مدیران شورای امنیت ملی هم شرکت کرده بود،
تلفن زد تا درباره اینکه در جلســه عصر شــورای امنیت سازمان ملل چه باید
بگوید ،ســؤال کند .ظاهراً این شــیوه معمول وی بوده تا یاد بگیرد در شــورای
امنیت سازمان ملل چه کار باید بکند ،شیوهای که کامالً خارج از چارچوبهای
شــورای امنیــت ملی بــود و من واقعــاً از این کار شــگفت زده شــدم .بهعنوان
نماینده ســابق امریکا در ســازمان ملل همیشــه از عملکرد شلخته و ولنگ و
واز خانم هیلی در ســازمان ملل طی یک سال گذشته متعجب بودم و اکنون
متوجــه شــدم که روند کاری وی چگونه بوده اســت .مطمئن بــودم که پس از
تأیید نامزدی مایک پمپئو برای تصدی مسئولیت وزارت خارجه در سنا ،باید
درباره این موضوع با وی صحبت کنم.
دیــدار بــا ترامــپ در اتــاق بیضــی شــروع شــد و وی در ابتدا دربــاره رکس
تیلرســون وزیرخارجه پیشــین صحبت کرد و اینکه چرا او قبــل از ترک وزارت
خارجــه یک کمک اقتصــادی  500میلیــون دالری را برای آفریقــا تأیید کرده
است .بهگمانم این مبلغی بود که توسط کنگره و پس از طی کردن فرآیندهای
مناســب ،تصویب شــده بود ولی با این حال گفتم موضوع را بررسی میکنم.
ترامپ همچنین از من خواست نگاهی به یک گزارش خبری که درباره خرید
موشــکهای دفاع هوایی «اس  »400روســی توســط هند بود بیندازم ،چرا که
هندیهــا گفته بودند ســامانههای دفاعــی اس  400از ســامانههای امریکایی
«پاتریوت» بهتر هســتند .پــس از طرح این مباحث مقدماتــی ،ما وارد بحث
ســوریه شــدیم و ترامپ گفت هیلی باید در واقع (در جلســه شــورای امنیت)
بگوید؛ «شــما ســخنان رئیس جمهوری امریکا را (که از طریق توئیتر منتشــر
شــده) شــنیده اید و باید به این سخنان توجه کنید ».پیشــنهاد من این بود که
پس از جلســه شــورای امنیت ،هیلی به همراه ســفیران بریتانیا و فرانســه در
بیرون شورا در جمع خبرنگاران حاضر شوند تا یک جبهه واحد را به نمایش
بگذارند .من بهعنوان سفیر امریکا بارها این کار را کرده بودم ولی هیلی تمایلی
نداشت و ترجیح میداد که تصویر وی به تنهایی و در هنگام ارائه بیانیه امریکا
در شورای امنیت دیده شود .اتخاذ چنین رویکردی نکاتی را در خود داشت.
بعدازظهــر همان روز مــن مجدداً با کارکنان شــورای امنیت ملی جلســه
توگو کنیم .در این
تشــکیل دادم تا این بار درباره موضوع هســتهای ایران گف 
جلسه از کارمندانم خواستم تا ظرف یک ماه برای خروج از توافقنامه هستهای
سال  2015آماده شوند .من اصرار داشتم که پرونده خروج از برجام باید کامالً
بــرای ارائه به رئیس جمهوری آماده شــود تا هر وقــت که او تصمیم نهایی را
گرفت ،دســت خالی نباشیم .هیچ امکانی نبود که مذاکرات جاری با بریتانیا،
فرانســه و آلمان بتوانــد این توافقنامــه را اصالح کند؛ ما بایــد از برجام خارج
شویم و در پی آن یک راهبرد مؤثر را برای ممانعت از تحقق آمال و آرزوهای
ایران در زمینه تســلیحات هســتهای طراحی و به اجرا بگذاریم .چیزی که من
گفتم نمیتوانســت عجیب و شــگفت انگیز باشــد چرا که من این حرفها را
قبالً هم به طور علنی گفته بودم اما میتوانســتم کامالً فضای توأم با تعجب
حاکم بر کارکنان شورای امنیت ملی را حس کنم ،آنها تا آن موقع با هیجان و
جانبدارانه در مورد توافق هستهای ایران کار میکردند تا به هر قیمت ممکن
آن را حفظ کنند.
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خصلــت معطــوف بــه ســود و انباشــت
ســرمایه ،نــه تنهــا بــه کاالیــی شــدن همــه
ســاحتهای زیســت اجتماعــی انســان
امــروزی تبدیــل شــده اســت ،بلکــه
نئولیبرالیســم حتــی تابآوری جهــان را در
برابر مخاطــرات و تهدیدات بســیار کاهش
داده اســت و وضعیــت جهــان امــروز در
مواجهــه با پدیــده «کرونا» شــاهدی بر این
ادعاست.
از دهــه  1980کــه ریــگان و تاچر در دو ســوی
اقیانوس اطلس ،سیاســتهای نئولیبرال را
پیشــه کردنــد و بهنام اصالحــات اقتصادی،
به محدودسازی نقش دولت و اتحادیههای
کارگــری ،مقرراتزدایــی از مبــادالت و
تعامــات اقتصــادی ،آزادســازی گــردش
ســرمایه و کاهــش هزینههــای عمومــی
پرداختنــد ،نــه تنهــا نابرابریهــا در جوامــع
انســانی فزونی یافت بلکه به دلیل ســیطره
نــگاه بازاری و معطوف به ســود  ،همدلی در
زیست جهان امروزین تضعیف شده است؛
گویی آنچنان که تاچر میگفت« :جامعهای
وجود ندارد ».و این فرد فر ِد انسانها هستند
که وجود دارند.
«کرونــا» شــاهدی اســت بــر پیامدهــای
نامطلــوب و منفــی تفکــر لیبرالیســتی و
نئولیبرالیســتی حاکــم بــر اقتصــاد جهانــی؛
این اعترافی اســت که سرشناسترین مجله
راســتگرا یعنی فایننشــال تایمز تلویحاَ برآن
صحه گذاشت.

پدیده «کرونا» نشــان داد کــه چگونه چنین
تفکراتــی ،جامعه انســانی را بیــش از پیش
اتمیــزه و دچــار واگرایــی کــرده و پیامدهای
«جامعه ریسک» را سنگینتر نموده است.
اینــک بــه نظر میرســد آنچنان کــه اولریش
بــک میگفــت ،تغییــر در شــکل سیاســت
و سیاســتگذاری ضرورتــی اســت برآمــده
از تغییــر در منشــأ و شــکل مخاطــرات و
تهدیدات .نمیتــوان اقتصاد بازار را به حال
خود رها کرد و جامعه را نادیده انگاشت .به
نظر میرســد «کرونــا» یک درس بــزرگ به
جامعه جهانی داده اســت و آن اینکه باید از
جامعه دفاع کرد و اقتصاد نباید سیاســت را
به گوشــه رینگ ببرد و البته «سیاســت» هم
باید از جامعه دفاع کند.
در پرتــو چنیــن نگاهــی اســت کــه میتــوان
همدلــی و همزبانــی را بــه جامعه انســانی
برگردانــد و نیــاز فــوری و ضــروری جامعــه
جهانــی که همدلی و حس مشــترک تعلق
به یکدیگر و همــکاری در مقابله با ویروس
کروناست را عمق بخشید.
بدیهی اســت توجه به شاخصهای زندگی
مطلــوب در زمینههای آموزش ،بهداشــت
و درمان از ســوی دولتها ضروری اســت و
بایــد با تقویــت زیرســاختهای نرمافزاری
و ســختافزاری در این حوزهها ،پیامدهای
مخاطــرات ملــی ،منطقــهای و جهانــی،
همچون بیماریهای اپیدمیک و پاندمیک
را به حداقل رساند.

در کشــور مــا نیــز پــس از انقــاب اســامی
شــاهد تحوالت فــراوان و غیرقابل مقایســه
بــا رژیــم پهلــوی در شــهرها و روســتاها و
مناطق دورافتــاده در این حوزهها بودهایم،
امــا تردیدی نیســت که به اقتضای شــرایط
روز بایــد همچنان در این زمینه بکوشــیم و
خدمات بهداشــتی و درمانی را برای مردم
تســهیل و تســریع نماییــم و ســهم دولت و
بیمههــا را در تأمیــن هزینههــای درمانــی
مردم روز به روز افزایش بدهیم.
از طــرف دیگــر هــم در مواجهــه و مدیریت
پدیــده کرونــا و هــم دوران پســاکرونا (کــه
بــه طــور طبیعــی تأثیراتــی در افزایــش
آســیبهای اجتماعی خواهد داشــت) باید
اقشــار آســیبپذیر جامعه را مورد حمایت
قــرار داد تــا خــدای نکــرده نابرابریهــای
اقتصــادی و اجتماعــی ،ســامت و زندگــی
آنان را به مخاطره نیندازد.
در جامعــه مــا کــه اهــداف و سیاســتهای
کالن آن همــان گونــه کــه امــام راحــل تأکید
میفرمــود ،متأثــر از رویکــردی دینــی و
اخالقمدارانــه اســت ،سیاســتگذاریها و
برنامهریزیها باید مرز مشــخص و روشــنی
با دیدگاههای نئولیبرالیســتی که اســاس آن
بر محور سود و منفعت فردگرایانه و غفلت
از اقشار ضعیف و ناتوان است ،داشته باشد.
جامعــه را نبایــد بــه حــال خــود رهــا کــرد
و همــان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری
فرمودهانــد نگاه سیاســتگذاران و کارگزاران

بــه تک تک افراد جامعه باید به مثابه نگاه
به خانواده خودشان باشد.
بــا چنیــن رویکــردی میتــوان اعتمــاد و
ســرمایه اجتماعــی میــان جامعــه و نظــام
را بیــش از پیــش تقویــت نمــود و در چنین
شــرایطی قطعاً همکاری و مشارکت مردم
در مدیریــت بحرانهایی چون کرونا فزونی
خواهد یافت.
در جهــان پرمخاطــره امــروز نــه میتــوان
اقتصاد را تعطیل کرد و معیشــت را نادیده
گرفــت و نــه میتــوان از ســامت مــردم
غفلت نمود .ما باید به نوعی از سازگاری با
مخاطرات پیش رو برســیم ،البته ســازگاری
نــه بــه معنــای پذیــرش و تمکیــن در برابر
شرایط ،بلکه به معنای تغییر و رخنه در آن
با حفظ توأمان معیشت و سالمت.
بــا فشــارهای ظالمانــهای کــه دشــمنان
ایــران اســامی در پیش گرفتهاند و شــرایط
و دشــواریهایی کــه کرونــا بــر مــا تحمیــل
کــرده اســت ،دفــاع و صیانــت از جامعــه و
غفلــت نکــردن از الیههــای زیریــن آن ،بــا
افزایش سرمایه اجتماعی مترادف شمرده
میشــود و ایــن نیــاز ضــروری و مهــم ما در
دوران پســاکرونا نیــز خواهــد بــود ،چراکه با
اهمیتتریــن حلقــه از زنجیــره مدیریــت و
غلبه بر کرونا و شــرایط پســاکرونا ،مشارکت
و همراهــی مردم و همدلی اقشــار مختلف
و مســئوالن و متولیــان امــور در ردههــای
مختلف است.

روســیه که ســالها با جوالن کشــورهایی
مانند امریکا و همپیمانانش دســتکم
گرفته شده ،پنهان نکرده است .به واقع
او از همــان کودکــیاش آرزوهای بزرگ
داشــت و دنبال قدرت بود ،بهطوری که
به نوشته سایت کرملین؛ رؤیای کودکی
پوتیــن نــه آرزوهای کوچــک کودکانه که
عضویت در ســازمان اطالعات و امنیت
شــوروی بــوده اســت .از ســوی دیگــر به
نظر میرســد رهبر روســیه حاال نیز پس
از حــدود  20ســال ســلطه بــر ســرزمین
تزارهــا برای عقب نشــاندن رقبایش به
آموختههای  50ســال قبلــش رو آورده:
« 50ســال قبل در خیابانهای لنینگراد
این قانــون را یــاد گرفتم؛ اگــر مجبور به
مبارزه شدی مشت اول را تو بزن».
او در این سالها همین رویه را پیش
گرفتــه و به اعتقاد ناظران با رعایت این
قانــون ،در این راه بــه روز کردن ارتش را
اولویــت کارهایــش قــرار داده و حتــی از
دست دادن شــرکایی استراتژیک مانند
اروپا نیز او را در این مسیر متوقف نکرده
است .چند روز پیش انگلیس و امریکا در
حالی از آزمایش ســاح ضد ماهوارهای
و شــلیک پرتابــه موشــکی روســیه ابــراز
نگرانــی کردنــد کــه به بــاور کارشناســان
غربــی ،آزمایــش ایــن ســاح گــردان،
آن هــم در نزدیکــی تجهیــزات فضایی
امریــکا خطــر بزرگی بــرای واشــنگتن و
همپیمانانــش در فضــا ایجــاد میکند.
بهطوری که تداوم این روند روســیه را در
فضا غیرقابل شکست خواهد کرد.

دور تند جنگ دیپلماتیک
پکن و واشنگتن

نــدا آکیش – با طلــوع آفتاب روز دوشــنبه در جنوب
غربی چین در چنگدو ،مرکز استان سیچوان ،مقابل
دیــدگان جمعیتــی از چینیهــای مشــتاق و بــرای
نخســتین بار پــس از  35ســال پرچمهــای امریکا از
فــراز ســاختمان کنســولگری ایــاالت متحــده پایین
کشیده شد تا با تعطیلی این ساختمان دیپلماتیک
روابط دو ابرقدرت به پایینترین ســطح خود برسد.
به گــزارش گاردین ،ایــن اتفاقهــا را جمعیت قابل
توجهــی کــه مقابل کنســولگری جمع شــده بودند و
رســانههای داخلــی و بینالمللــی کــه در چین دفتر
نمایندگــی دارنــد ،به تصویر کشــیدند تــا این لحظه
تاریخی به ثبت برســد .در شبکههای اجتماعی هم
پــر شــده بــود از تصاویــر و کامنتهایی کــه چینیها
منتشر کرده و از تعطیلی کنسولگری امریکا در استان
ســیچوان ابراز خرســندی کرده بودند .در یکی از این
کامنتها آمده بود« :نیروهایتان را بردارید و از اینجا
بروید یانکیها ».ســخنگوی وزارت خارجه چین هم
در ایــن بــاره گفــت :اقدامی که توســط پکــن صورت
گرفت پاسخی مشروع و ضروری به اقدام ناعادالنه
ایاالت متحده بود.
تنشهــای چیــن و امریــکا بــر ســر تجــارت و
همهگیــری ویــروس کرونا هفته گذشــته پــس از آن
وارد مرحله جدیدی شــد که امریکا روز پنجشــنبه به
چیــن  72ســاعت فرصــت داد ،کنســولگریاش در
هیوســتون تگــزاس را ببنــدد و پس از آنکــه کارکنان
ایــن کنســولگری در موعــد مقــرر ایــن ســاختمان
دیپلماتیــک را ترک کردند ،مقامــات امنیتی امریکا
وارد ســاختمان شــده و اســناد موجود در ساختمان
را بــا خود بردنــد .این اقدامــات تحریکآمیز امریکا
که در رســانههای جهانی منعکس شــد ،احساسات
ملیگرایانــه چینیهــا را بــه شــدت جریحــهدار کرد
و باعــث شــد ،مراســم دیــروز دوشــنبه تعطیلــی
کنســولگری امریکا در ســیچوان شــبیه به یک جشن
ملی برگزار شــود و چینیهای مشــتاق با خوشحالی
لحظــه پاییــن آمدن پرچــم امریــکا را بــا تلفنهای
همــراه خود ثبت کنند و با فریاد زدن نام کشورشــان
شــادی خود را نشــان دهنــد .ملیگراهــای چینی در
روزهای گذشــته از دولت پکن خواسته بودند ،پاسخ
تالفیجویانــه تندتری به امریکا بدهد و کنســولگری
امریکا در هنگکنگ را تعطیل کند که اگر این اتفاق
رخ مــیداد ،تنشهای دو کشــور بســیار فراتر از حال
حاضر میشــد .با ایــن حال دیروز دوشــنبه در میان
جمعیــت حاضــر کســانی هــم بودنــد که از تشــدید
تنشهای دو ابرقدرت ابراز تأسف میکردند .یکی از
ایــن افراد به خبرنگاران گفــت :امریکا و چین باید با
هم دوست باشند.

