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ايران و چين پساکرونا آیا متفاوت از ایران و چین پسابرجام میشوند
دولت روحانی چقدر از تغییرات استراتژیک جهان کرونایی درک درست خواهد داشت

بح�ث كرون�ا و
گزارش
همكاري ايران با
مهدی پورصفا
چي�ن را ش�ايد
بتوان يكي از مهمترين اتفاقات در طول تاريخ
سياست خارجي نظام جمهوري اسالمي ايران
ذكر كرد .اتفاقي كه سبب شده است نهتنها در
دنيا ،بلكه در ايران نيز پيشفرضهاي جديدي
براي سياست خارجي كش�ورمان فراهم شود.

پيش از اين تصور بر اين ب��ود كه ايران و چين نقطه
مش��ترک همکاری اندکی دارند ،اما موضوع كرونا
نش��ان داد كه ميتوان منتظر يك اتفاق جديد بين
ايران و چين بود؛ اتفاقي كه ميتواند زمينهساز يك
همكاري گستردهتر بين دو كشور باشد ،همانگونه
كه حضور ايران و روس��يه در سوریه توانست زمين ه
همكاري جديد بين دو كشور را فراهم كند.
شايد اولين سؤال اين باشد كه واقعاً ايجاد يك قطب
جديد در دنيا جدي است؟ آيا واقعاً ميتوان انتظار
داشت كه به زودي شاهد ايجاد يك ابر قدرت جديد
در دنيا باشيم؟ نگاهي به مهمترين منابع و اسناد
بينالمللي نشان ميدهد كه انتظار چنين اتفاقي
بههيچ عنوان دور از ذهن نيست و پيشبينيهاي
جدي نيز دراينباره به عمل آمده است.
امروزه اغلب سياستمداران ،قرن  ۲۱را قرن چين
ميدانند .قرني كه احتم��االً در آن چين بهعنوان
يك قدرت آسيايي از امريكاي ليبرال پيشي خواهد
گرفت و ب��ه اولين قدرت نظام��ي و اقتصادي دنيا
تبديل خواهد ش��د .بهرغم نظري��ات مختلفي كه
براي تشريح مسير قدرت چين در عرصه بينالمللي
بيان شده ،اما نفس اين اتفاق رويدادي مهم در نظام
بينالملل است .اين اتفاق با وجود تمام فرصتهايي
كه ميتواند براي چين داش��ته باش��د با واكنش
هژمون مسلط در دنيا روبهرو خواهد شد .ازاينرو
مهمترين چالش و فرصتي كه در مقابل چين وجود
دارد ،تنظيم روابط اين كشور با امريكاست .قدرتي
كه از هماكنون به سمت رويارويي با اژدهاي شرق
آسيا حركت كرده است.
چينيها نيز به خوب��ي ميدانند كه باي��د در ابتدا
تفوق اقتصادي امريكاييها را تضعيف كنند .روند
روبهرشد تس��لط چينيها در اقتصاد امريكا كار را
به آنجا رسانده اس��ت كه فروشگاههاي زنجيرهاي
«والم��ارت» در امريكا به بزرگترين فروش��نده
كاالهاي چيني تبدیل شدهاند .تنها در سالجاري
كس��ري تجاري امري��كا در مقابل چي��ن به بيش
از ۳۰۰ميليارد دالر رس��يده و نزدي��ك به  ۳هزار
ميليارد دالر از اوراق قرضه وزارت خزانهداري امريكا
از طريق مؤسس��ات مالي مس��تقر در هنگكنگ
خريداري شده است .رشد اقتصادي چين در سال
 ۲۰۱۷ميالدي  6/8درصد است ،درحاليكه رشد

اقتصادي اياالت متحده در همين سال 1/6درصد
در سال بوده و با اين شرايط ظرف كمتر از  10سال
آينده چين به راحتي اقتصاد اياالت متحده را كنار
خواهد زد .طبق آمار مجله فوربز سال گذشته تعداد
ميلياردرهاي چيني  ۵۶۸نفر بوده است ،درحاليكه
تعداد ميلياردرهاي امريكايي  ۵۳۵نفر است .تمام
اين شواهد نشان ميدهد كه ضعف امريكا در مقابل
چين يك حقيقت جدي است.
نگاه به شرق از دوران قاجار
تا جمهوري اسالمي
اي��ران در مقاط��ع گوناگون و پس از فروپاش��ي
اتحاد جماهير ش��وروي و مطرح ش��دن امريكا
بهعنوان اصليترين قدرت برتر جهان از نظر مالي
و سياسي به دنبال ايجاد نوعي توازن بين شرق و
غرب براي رهايي از فشارهاي امريكا بوده است،
البته سياست نگاه شرق و عدم تمركز بر رابطه با
كشورهاي غربي تنها محدود به دوره فعلي نبوده
است .تقريباً از دوره قاجار ايران به دنبال اين بوده
اس��ت كه بين قدرتهاي ش��رقي و غربي نوعي
توازن ايجاد كند.
با توجه به اينكه انگلس��تان و روس��يه اصليترين
قدرتهاي تأثيرگذار ب��ر ايران بودند ،دولت قاجار

تالش ميكرد با دادن امتيازات متقابل بتواند آنان
را متوقف كند .با اين حال اين سياس��ت به دليل
ماهيت وابسته نتوانس��ت به موفقيتي دست پيدا
كند و حتي منجر به اعطاي امتيازات بيشتر به دو
طرف ماجرا نيز ميشد.
اين مسئله تا به آنجا رس��يد كه در نهايت ايران بر
اساس قرارداد  1907بين دو كشور تقسيم شد .در
دوران مصدق وي تالش كرد با ايجاد سياست موازنه
منفي از رقابت ابرقدرتها در آن زمان استفاده كند.
اين سياس��ت مبتني بر نوعي اختالفافكني بين
انگلس��تان و امريكا براي جلوگيري از خرد شدن
كش��ور در ش��رايط تحريمي بود .با اين حال اين
سياست هم به دليل اعتماد بيش از اندازه به امريكا
به كودتاي  28مردادماه ختم شد.
پس از پيروزي انقالب اس�لامي ايران سياست
نهش��رقي و نهغربي را در پيش گرفت و عم ً
ال از
كشورهاي بلوك غرب خارج ش��د .با اين حال
يك��ي از مهمتري��ن بحثهايي ك��ه در محافل
داخلي ايران مطرح ميش��ود ،اين نكته اس��ت
كه واقع��اً قطب مب��ادالت مالي اي��ران و غرب
بايد بر كدامين سو متمركز باشد .در اين ميان
فشارهاي غرب بر ايران سبب ش��د تا ارتباط با

عضو كميسيون امنيت ملي:

تأخير اروپا براي اينستكس تداوم آن را با ابهام مواجه ميكند
در يك س�ال و س�ه ماه گذش�ته اروپاييها ب�راي تضمين
مناف�ع برجام�ي اي�ران در قال�ب اينس�تكس تنه�ا وعده
دادند ،حت�ي س�فير س�وئيس در ته�ران در يك ش�وآف
زنن�ده در ح�ال ب�از ك�ردن جعبهه�اي داروي�ي بيماران
پيون�د عضو اس�ت ،ام�ا باز ه�م اتف�اق عمل�ي رخ ن�داد.

سيدحسين نقوي حسيني ،عضو كميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به اظهارات وزير
امور خارجه آلمان درباره نخستين فعاليت كانال اينستكس گفت:
هفته گذشته وزيرخارجه آلمان با انتشار بيانيهاي مدعي شد كه
آلمان ،فرانسه و انگليس نخستين معامله تجاري با ايران براساس
اينستكس را براي تسهيل ارس��ال تجهيزات پزشكي از اروپا به
ايران انجام دادهاند.
وي افزود :اين در حالي است كه در اوايل بهمن  ۹۷اروپا مدعي

راهاندازي اين كانال شده بود و اينك بعد از گذشت ۱۵ماه فروش
تجهيزات پزشكي به ايران در قالب اينستكس مطرح شده است.
اين اتفاق در ش��رايطي انجام ش��د كه از جزئيات پيراموني اين
معامله و اين تراكنش مالي خبر چنداني در دست نيست و با توجه
به تأخير قبلي اروپا و سابقه بدعهدي بعيد است بتوانيم به تداوم
فعاليت اين كانال خوشبين باشيم.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با انتقاد
از رفتارها و تبليغات توخالي اروپا درباره اينستكس گفت :در يك
سال و سه ماه گذشته اروپاييها براي تضمين منافع برجامي ايران
در قالب اينستكس تنها وعده دادند ،حتي در بهمن سال گذشته
ويديويي منتشر شد كه نش��ان ميداد ،سفير سوئيس در تهران
در يك شوآف زننده در حال باز كردن جعبههاي دارويي بيماران
پيوند عضو است ،اما باز هم اتفاق عملي رخ نداد.

کوتاه

شرق به صورت جدي مطرح شود.
چرا ايران بايد سراغ شرق برود
در مورد اين مس��ئله ميتوان دالي��ل فراواني را
مطرح كرد ،از جمله اينكه مجموع جمعيت اروپا
و امريكا چيزي قريب به  1/3ميليارد نفر اس��ت.
قارهآس��يا بهتنهايي با بي��ش از  4/5ميليارد نفر
جمعي��ت ۶۰ ،درصد جمعيت جه��ان را در خود
جاي داده اس��ت كه اي��ن نمايانگر ي��ك ظرفيت
بزرگ در حوز ه كشورهاي آسيايي نسبت به حوزه
غرب از حيث بازارهاي متنوع براي اقتصاد ايران
اس��ت .همچنين گره خوردن بس��ياري از منافع
سياسي ،اقتصادي و امنيتي كشورهاي آسيايي با
كشورمان بهدليل مواردي از قبيل همسايه بودن
و نزديك بودن فرهنگها ،ك��م بودن هزينههاي
مبادالتي و مواردي از اين دس��ت ،زمينه تجارت
ايران را با كش��ورهاي آس��يايي افزاي��ش داده و
ميتواند رقمزننده مناس��بات اقتص��ادي بهتري
نسبت به غرب باشد .تشكيل و تقويت پيمانها و
مجموعههايي مانند  Aseanو شانگهاي و ايجاد
قدرتهاي منطقهاي جديد ،ميتواند ضمن كاهش
هزينهها و رونق اقتصادي ،به گرهزدن بيش از پيش
منافع كشورها كمك كند و كاهش آسيبپذيري

ايران را از تحريمها به ارمغان بياورد.
در كنار اين ،كشورهاي حوزهش��رق در  ۳۰سال
اخير رشد چشمگيري در حوزهتكنولوژي داشته
و به س��طوح قابلقبولي از فناوري دست يافتهاند.
كش��ورهايي از قبيل چين ،هند ،روس��يه ،ژاپن،
كرهجنوب��ي و اندونزي از كش��ورهاي پيش��رو در
اين حوزه هس��تند و هر يك در حال تبديل شدن
به غولهاي تكنولوژي هس��تند ،لذا ب��ا توجه به
نزديك بودن روابط سياس��ي و فرهنگ��ي ايران با
كشورهاي آس��يايي ،تعامالت گسترده با شرق به
جاي غرب ميتواند مس��ير هموارتري را در جهت
انتق��ال تكنولوژيهاي روز به كش��ور ،پيشروي
كشورمان قرار دهد.
همچني��ن از آنجا ك��ه عمدهكان��ال اثرگذاري
تحريمهاي موجود بر اقتصاد ايران دالر است و از
سويي ديگر كشورهاي اروپايي هم عمدتاً داراي
پول واحد يورو هستند كه هم در اثر وابستگي به
امريكا و هم بهدليل يگانه بودن واحد پولي امكان
تحريم مجدد وجود دارد ،لذا تعامل با كشورهاي
ش��رقي ك��ه داراي پولهاي متنوعي هس��تند،
براي تعامالت دو ي��ا چندجانبهپول��ي ،يكي از
راهكارهاي كاه��ش و از بين بردن فش��ارهاي
اقتصادي دشمن است.
عالقهمن�دي دوطرف�ه براي گس�ترش
روابط
استفاده از تمام اين مزيتها تنها در گرو اين مسئله
اس��ت كه ايران بتواند از اين فرص��ت به نفع خود
استفاده كند .بدون شك براي اين كار بايد ذهنيت
داخلي مردم نسبت به غرب و امريكا نيز تغيير كند
و كرونا فرصتي است كه اين انتخاب را فراهم كرده
اس��ت .هماكنون مردم ايران به خوبي شاهد اين
هس��تند كه چگونه امريكا در مقاب��ل اين ويروس
به زانو درآمده و چين توانس��ته اس��ت به خوبي با
س��اختارهاي داخلي خود اين بحران را مديريت
كند .به اين ترتيب نگاه به ش��رق نيز يك سياست
عقالني براي مردم خواهد بود.
از س��وي ديگر فرص��ت موجود براي گس��ترش
روابط ايران ب��ا چين نيز از س��وي دول��ت بايد با
واكنش مناسب شناخته ش��ود .در موضوع برجام
متأس��فانه واكنش خوبي از س��وي دول��ت ديده
نش��ده و كدورتهايي بين دو كش��ور ايجادشده
اس��ت .حاال موضوع كرونا ميتواند اين ش��كاف را
از بين ب��رده و زمينه ايجاد يك اتحاد مناس��ب را
فراهم كند .چينيه��ا هم با ابزار عالقه و ارس��ال
كمكهاي گس��ترده عالقهمندي خود را به ايجاد
چنين رابطهاي نش��ان دادهاند به خصوص آن كه
به احتمال زياد در دوران پساكرونا تنشهاي بين
چين و امريكا نيز تشديد خواهد شد.

نماينده مجلس:

تراكنش اندك اينستكس دردي از مردم دوا نميكند
اولي�ن تراكنش مالي اينس�تكس اندك بوده و در راس�تاي
كاه�ش فش�ار اف�كار عموم�ي دني�ا انجام ش�ده اس�ت.

جليل رحيمي جهانآب��ادي ،نماين��ده اصالحطلب مجلس در
گفتوگو با خبرنگار خانه ملت ،با اش��اره به اولين تراكنش مالي
ميان ايران و اروپا در چارچوب اينستكس به ارزش تقريبي 500
هزار يورو گفت :حج��م گردش مالي رخ داده اص� ً
لا قابلتأمل و
توجه نيست .در واقع تناسبي بين توافق صورت گرفته از سوي
كشورهاي اروپايي و تهران براي شكلگيري كانال مستقل مالي
موسوم به اينستكس وجود ندارد.
وي با اش��اره به اينكه تحريمهاي اعمال ش��ده عليه جمهوري
اسالمي ايران فراتر از چارچوب اينستكس است ،ادامه داد :در واقع
امريكاييها با خروج يكجانبه از برجام و افزايش فشار سياسي به
اروپا تالش ميكنند زمينه تشديد تحريمها را فراهم كنند و اين

در حالي است كه كانال مالي مستقل با اروپا بايد اين تحريمها را
لغو و خنثي ميكرد.
اين نماينده م��ردم در مجلس دهم با بيان اينكه امروزه ش��اهد
شكلگيري فشار افكار عمومي در راستاي لغو تحريمهاي دارويي
اياالت متحده عليه كشورها از جمله ايران هستيم ،تصريح كرد:
بنابراين ميتوان گفت اين اقدام براي كاهش فشار افكار عمومي
اس��ت تا اروپاييها اعالم كنند كمكهاي بشردوستانه را انجام
ميدهند.
عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اس�لامي با اشاره به اينكه
ايران از هر اقدام مثبتي در راستاي لغو تحريمها استقبال ميكند،
خاطر نشان كرد :اين مهم در حالي است كه ظلم صورت گرفته از
سوي غربيها در حافظه تاريخي مردم ايران باقي خواهد ماند ،زيرا
تراكنش مالي اندك رخ داده دردي را دوا نخواهد كرد.

تحلیل | كبري آسوپار

بحران كرون��ا به لحاظ همهگي��ري و نيز تق��دم و تأخر درگير
كردن كشورها بهگونهاي رقم خورد كه امكان مقايسه مواضع
اف��راد ،دولتها و رس��انههاي مختل��ف را پيرام��ون كرونا در
كش��ورهاي مختلف فراهم آورد .مواضعي كه نش��ان داد تا چه
حد سياستزدگي در اعالمنظر پيرامون يك پديده غيرسياسي
دخيل شده اس��ت .يكي از رس��انههايي كه درگيري كرونا به
رس��وايي سياس��تزدگي و دروغپراكني آن بسيار كمك كرد،
بيبيسي فارسي بود .كرونا اول در ايران اعالم شد و بعد در اروپا
و امريكا؛ چرخش مواضع بيبيس��ي فارسي و خبرنگارانش در
اين مدت ،مورد اش��اره و اعتراض كاربران مجازي و رسانههاي
ايراني قرار گرفت.
 6اسفند  ،98زماني كه حسين باستاني تيتر «چرا اين تعداد از
مسئوالن حكومت ايران كرونا گرفتهاند؟» را براي مطلب خود
در مورد ابتالي معاون وزير و نماينده مجل��س ايران به كرونا،
انتخاب و آن را براي همكارانش در بيبيس��ي فرستاد ،تصور
نميكرد يك ماه بعد ،خبر ابتالي باالترين مقام دولت انگليس
به كرونا تيتر رسانههاي جهان شود و وزير بهداشت انگليس هم
كرونا بگيرد و به مادرش هم منتقل كند .روشن بود كه حسين
باس��تاني نميتواند همان نتيجهاي را كه براي ابتالي مقامات
مياني ايران نوشته است ،براي ابتالي مقامات عاليرتبه انگليسي
هم بنويسد .چه آنكه بيبيسي فارسي گرچه در عنوان و زبان
و خط «فارس��ي» است ،اما به لحاظ سياس��تگذاريها ،مركز
استقرار و منبع مالي يك رسانه انگليس��ي محسوب ميشود.

كرونا چگونه به جان ادعاهاي بيبيسي افتاد
رسانهاي انگليسي كه از سر دلسوزي! دولت بريتانيا براي مردم
ايران ،بخش فارسي پر و پيماني دارد.
ماجراي بيبيس��ي اما به همين گزارش مغرضانه ختم نش��د.
بيبيس��ي فارس��ي طبق روال همه اتفاقات ناگوار در ايران ،به
ش��دت بر حجم اخبار خود افزود ،مردم را نس��بت به آمارهاي
رسمي و اطالعاتي كه از جانب دولت دريافت ميكنند ،بياعتماد
كرد و در نتيجه بخشي از ايرانيان كه اخبار خود را از بيبيسي
ميگيرند ،عم ً
ال توصيههاي مقامات ايران براي مصون ماندن از
كرونا را اجرايي نكردند .از سويي ديگر ،اعالم اولين مورد كرونا از
شهر مذهبي قم ،اين فرصت را در اختيار بيبيسي قرار داد كه هر
خبري در مورد شيوع كرونا در ايران را با تصويري از حرم حضرت
معصومه (س) كار كند و اينگونه اسالمستيزي را قدمبهقدم و در
خالل اطالعرساني پيرامون يك موضوع بيربط دنبال كند.
ايرانستيزي ،بياعتماد كردن مردم به مسئوالن ،اسالمهراسي؛
بيبيسي اهداف ديگري را هم با سانسور هوشمندانه پيگيري
كرد .يك روزنامهنگار افغان مينويس��د« :بيبيس��ي فارس��ي
تاكنون هيچ گزارش قابلتوج��ه و مهمي از كمكهاي بالوقفه
و گسترده چين به كشورهاي ديگر را نشر نكرده است .چين از
معدود كشورهايي است كه مث ً
ال براي مقابله با كرونا به افغانستان
امكانات طبي فرستاد ،اما بيبيسي گزارشي در اين مورد نشر
نكرد .كمكهاي چين به ايران ،پاكس��تان ،هند ،كش��ورهاي
آس��يايي ،اروپايي ،امريكا ،كانادا و حتي انگليس را بيبيس��ي
پوشش خبري نداده است و نميدهد .چرا؟»

بيبيسي تالش كرد اخبار تصاحب (دزدي) محمولههاي مبارزه
با كرونا توسط دولتهاي اروپايي برجسته نشود .جمهوري چك
محموله ماس��كهايي را كه چين براي ايتاليا فرستاد ،تصاحب
كرد؛ ايتالياييها محموله موادضدعفوني را كه در مسير تونس
بود ،براي خود دزديدند؛ آلمانيها همين اقدام را با محمولههاي
س��وئيس و اتريش انجام دادند و امريكا محموله دولت آلمان را
دزديد .دزدي دولتي پديدهاي بود كه دولتهاي غربي در جريان
كرونا از آن رونمايي كردند!
انتش��ار يك ويدئو با توضيح��ات دروغين از غس��الخانه قم در
بيبيسي بخش ديگري از اعتراضات را متوجه اين رسانه كرد.
رضا نصري ،كارشناس مس��ائل بينالملل در واكنش به ادعاي
بيبيسي فارسي در مورد غس��الخانه قبرستان قم ،در حساب
توئيتري خود نوشت« :رفتار غيرحرفهاي و غيراصولي بيبيسي
فارس��ي در بحرانكرونا در تاريخ روزنامهن��گاري ثبت خواهد
شد .يك نفر ناش��ناس ،از يك مكان نامعلوم يك ويدئو منتشر
و ادعاهاي بياساسي پيرامون آن مطرح كرده است .بيبيسي
وظيفه خود ديده ادعاي او را «ش��واهد» بخواند و به ميليونها
مخاطب انتقال دهد!»
يكي ديگر از اقدامات بيبيسي مقصر جلوه دادن ايران در شيوع
ويروس كرونا ب��ه جهان بود! در حالي كه آمارهاي كش��ورهاي
ديگر از ايران باالتر و حتي شناس��ايي اولين مورد كرونا هم در
آن كشورها زودتر از ايران بود ،بيبيسي مدام نام ايران را تكرار
ميكرد .يك آمار كه در  14اسفند  98منتشر شد ،نشان داد كه

كشور چين بيش��ترين تعداد مبتاليان به بيماري كرونا را دارد،
اما «بيبيسي چيني» در يك ماه گذشته تنها پنج خبر در اين
رابطه و «بيبيس��ي عربي» هم تنها چهار خبر پيرامون كرونا
منتشر كردهاند .با اين وجود «بيبيسي فارسي» از مجموع ۴۱۸
پست خود طي دو هفته گذشته ۲۹۳ ،پس��ت را به اخبار كرونا
اختصاص داده است .بيبيسي مشخصاً هم خبرهايي را پوشش
ميداد كه ايران را باعث انتقال ويروس به كش��ورهاي مختلف
ميدانست .درحاليكه آنها ايران را كشوري منزوي ميدانستند
و روشن نيست اگر ايران منزوي بود ،چگونه توانست ويروس را
به همه جا منتقل كند!
از مواضع ديگر بيبيسي ،مانور روي قرنطينه نشدن شهرهاي
اي��ران بهعنوان يك تصميم اش��تباه ب��ود ،اما ن��اگاه دو دقيقه
سخنراني نخستوزير خودش��ان يعني بوريس جانسون همه
مواضع بيبيسي را بر باد داد .او گفت كه قرنطينهاي در انگليس
در كار نيست و طبيعتاً تعدادي از مردم ميميرند .ناگاه ورق در
بيبيسي برگشت و ديگر موافق قرنطينه نبودند.
پيش از اينها و در مواردي كه فراتر از تفاوت نظرات ،براي همه
ايرانيان مهم و حياتي بود ،بيبيسي فارسي كوس رسوايي خود
را به ص��دا درآورده و نمونههايي از جنگ رس��انهاي عليه مردم
ايران را رقم زده بود كه ش��ديدا ً مورد اعتراض فعاالن مجازي و
رسانهاي ايران قرار گرفت .تروريست ندانستن عامالن حمله به
مردم ايران در بهارس��تان و حرم امام و نيز رژه اهواز يكي از اين
موارد بسيار جنجالي بود.

نظم بیبدیل امام که غرب را به زانو درآورد
صفحه اینستاگرام منتسب به س��خنان بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران پستی را در مورد نظم امام
خمینی (ره) منتشر کرد .خانم مرضیه حدیدچی
(دباغ) خاطرهای از امام تعریف کردند که ایش��ان
نظم خاصی داشتند و برنامهریزی ایشان به گونهای بود که همه افراد
از برنامه زندگی و کاری امام خبر داشتند و نظم از اولویتهای اصلی
ایشان بود .خانم مرضیه حدیدچی (دباغ) نقل میکند :حضرت امام
در عین پ��رکاری و ت�لاش مداوم بس��یار منظ��م بودن��د ،یکی از
اساسیترین رموز موفقیت امام در زندگی ،نظم بود .اهل منزل امام
زندگی ایش��ان را به صورت یک س��اعت اتوماتیک و خودکار درک
کردهاند؛ ل��ذا دس��تورالعمل کارش��ان را از روی کار ام��ام تنظيم
میکردند ،دقیقاً میدانستند که امام چه س��اعتی میخوابند ،چه
ساعتی بیدار میشوند ،کی چایی میخورند ،چه زمانی برای مالقات
بیرون میآیند.
........................................................................................................................
جمهوری اسالمی حرم است
محسن مهدیان نوشت :باورتان میشد روزی حرم شود
خیاطخانه؟ باطن زیارت همین است .احساس محبت و
نزدیکی .تولید ماسک در حرم ،خدمت به خلق و دفاع از
انقالب و رضایت موال و جلب محبت و عین زیارت است .این عکس نماد است
و بسیار پرمعنا .امروز نمازجماعت و نمازجمعه و هیئت و زیارت ظاهرا ًتعطیل
است اما فوران معنویت و زیارت مقابل چشمان ماست .از ظواهر عبور دادن
و به حقیقت رساندن تنها اثر ضرب شست خمینی است .اشاره آن بزرگی که
فرمود «جمهوری اسالمی حرم است» نیز اینجاست.
........................................................................................................................
دزدی دزدان از یکدیگر
دانیال معمار یکی دیگ��ر از فعاالن عرصه فضای مجازی با اش��اره به
موضعگیری مقام آلمان��ی که امریکاییه��ا را بهدلیل ضبط محموله
م نشستند و روی کاغذ،
ماسک دزد مدرن خوانده است ،نوشت :دور ه 
ایران را به جرم پولشویی ،تروریسم ،تولید سالح هستهای و هزار اتهام
واهی دیگر ،تحریم کردند.
حاال که بحران آمده همان یاران دیروز در روز روشن از یکدیگر دزدی
میکنند و ابایی هم ندارند که همدیگر را دزد بنامند .کرونا میرود اما
این خبرها از حافظهمان نمیرود.
........................................................................................................................
رفتار مشکوک امریکاییها
علیرضا گرایی نیز نوشت:قربانیان کرونا تو امریکا از ۶هزار نفر گذشت
و دچار بحران کمبود تجهیزات ش��دن .یه کش��ور اگه تو این شرایط
قرار بگیره تمام هم و غمش میش��ه تالش برای خ��روج از بحران ولی
سردمداران امریکا تو این اوضاع دنبال ماجراجویی تو خاورمیانه هستند.
به این رفتار امریکا شک نمیکنید؟!
........................................................................................................................
استقالل سیاسی ایران
مریمس��ادات ایرانپور یکی دیگر از فعاالن فضای مجازی نیز نوشته
اس��ت :نماینده پارلمان لبنان گفته« :سفیر امریکا بدون هیچ تعارفی
کاندیدای واش��نگتن برای تصدی معاونت رئیس بانک مرکزی لبنان
را اعالم میکند» .لبنان درگیر جنگ ارزی با امریکاست و تصور کنید
اصلی ستاد جنگ شما را دشمنتان انتخاب کند! هیچ کشوری
فرمانده ِ
#مثل_ایران استقالل صددرصدیِ سیاسی ندارد».
........................................................................................................................
ارتباط ناگسستنی دو ملت
کاربری به ن��ام علی قلیزاده نیز در صفحه ش��خصی خود نوش��ت :در
ابتدای شیوع #کرونا ایران س��ه محموله کمک به چین ارسال و ملت
و دولت ایران از مبارزه مس��ئوالنه چین با کرونا حمایت کردن .پس از
شیوع  19 COVID#در ایران ملت و دولت چین تاکنون ۳۰محموله
کمک به ایران ارسال و با ما همدلی کردن .اینها برادری بین دو ملت را
ناگسستنی و روابط راهبردی را ممکن کرده.
........................................................................................................................
امریکا در پسا کرونا
رضا سراج کارش��ناس مسائل سیاس��ی در کانال
تلگرامی خود نوشت :سنگینترین رکود اقتصادی
امریکا در  75سال اخیر ،چگونه گسلهای سیاسی-
اجتماعی را در ایاالت متحده فعال خواهد کرد؟ این
مهم ش��اید کالیفرنیا را به اولین کانون بحران ناشی از فعال شدن
اجتماعی منبعث از رکود اقتصادی تبدیل کند.
گسلهای سیاسی-
ِ
مردم کالیفرنیا همواره خ��ود را قربانی مالی��ات دادن به نفع دیگر
ایالتها میدانند.
بر همین اس��اس نرخ بیکاری در این ایالت ۲۰درصد بیشتر از نرخ
متوسط در ایاالت متحده است .احساس تبعیض از یک سو و ادراک
تمایز ارزشها نسبت به سایر ایالتها از سوی دیگر ،استقاللطلبی
در کالیفرنیا را به یک جنبش تبدیل کرده است .جنبشی که از آن
به کالگزیت « »Calexitبه معنای درخواست برای خروج کالیفرنیا
از ایاالت متحده یاد میشود .با این شرایط و از آنجایی که کالیفرنیا
یکی از ایالتهایی است که بیش��ترین ابتالی به کرونا در امریکا را
دارد و مردمش نیز به شدت از عملکرد دولت ترامپ ناراضی هستند،
از هماکنون میتوان تش��دید روند اعتراضات و ناآرامی اجتماعی
در پس��اکرونا را در کالیفرنیا پیشبینی ک��رد .روندی که میتواند
اس��تقاللطلبی را در این ایالت پُرش��تاب س��ازد .استقاللطلبی
فروملی در پساکرونا ،منحصر به کالیفرنیا نخواهد شد چراکه ایالت
تگزاس نیز پیش��تر س��مفونی جدایی از ایاالت متحده را نواخته
است .اکنون طراحان و کارگزاران فروپاشی شوروی و بلوک شرق
و همچنین تجزیه و بالکانیزه کردن غرب آس��یا ،باید در پساکرونا
نگران سرنوش��ت س��تارههای پرچم ایاالت متحده باشند .برخی
ناظران ،پساکرونا را آغاز پس��اامریکا میدانند و ترامپ را کاتالیزور
(تسریعکننده) آن.

روابط عمومی وزارت کشور:

منتشرکنندگان اخبار کذب تقسیمات کشوری
تحت پیگرد قرار میگیرند

وزارت کش�ور ضمن رد ادعای تشکیل یک اس�تان جدید شامل
برخی مناطق از دو اس�تان در جنوب و جنوبغرب کشور از تحت
پیگرد قرار گرفت�ن منتش�رکنندگان این اخبار ک�ذب خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از وزارت کش��ور ،در پی پخش یک شایعه و
برخی مطالب خالف واقع پیرامون آن مبنی بر «اعالم خبر پیگیری
مراحل قانونی تشکیل یک استان جدید ش��امل برخی مناطق از
دو استان در جنوب و جنوبغرب کش��ور» ،روابط عمومی وزارت
کشور ،ضمن تکذیب قاطع این ادعای کذب هشدار داد :با توجه به
اهمیت و ضرورت حفظ آرامش عمومی در کشور ،منتشرکنندگان
اخبار کذب در زمینه تقسیمات کشوری ،تحت پیگرد قانونی قرار
میگیرند .روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت کشور تصریح کرد:
اساساً تشکیل هیچ اس��تان جدیدی در دستور کار دولت و وزارت
کشور قرار ندارد.

