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تازههای مطبوعات
••شرق  -این دومین سال است که روحانی عید
را با بحران شروع میکند .یک سال سیل و یک
سال کرونا؛ اما بحران امسال آنقدر جدی است
که برعکس سال قبل که تعطیالت برقرار بود،
امسال روحانی مجبور شد از خیر تعطیالتش
بگذرد.حسن روحانی در این دو هفته ،چهار بار
در جلسات «هیئت دولت» ،چهار بار در جلسات
«ستاد ملی مبارزه با کــرونــا» ،دو بــار در جلسه
«ستاد اقتصادی دولت» شرکت و چندین بار با
استانداران از طریق ویدئوکنفرانس صحبت کرد.
••کیهان – حسین شریعتمداری حمله احتمالی
آمریکا به عراق را حماقتی دانست که منجر به
پیروزی جبهه مقاومت می شود و تصریح کرد:
باید دعا کرد و عاجزانه از خدا خواست که ترامپ
به ویروس کرونا مبتال نشود و به حماقت های خود
ادامه بدهد.وی با اشاره به تحرکات روزهای اخیر
آمریکایی ها در عراق گفت :این روزها ،آمریکا بعد
از ناکامی در تحمیل مهره خود به عنوان نخست
وزیر عراق ،دست به تحرکات نظامی تازه ای زده
است که با توجه به شرایط سختی که با آن روبه
روست ،بسیار بعید به نظر می رسد این تحرکات
نظامی و جا به جایی نیروها،اهمیتی بیشتر از یک
عملیات روانی داشته باشد.
••اعتماد -عباس عبدی در این روزنامه نوشت:
ویژگی سال  1398این بود که نشان داد جامعه
ایران اگر چه در برخی از زمینهها قدرتمند است،
ولی به عللی ناتوان از آیندهنگری است...سال
 1398با سیل آغاز شد .هنوز پاسخ به این پرسش
ساده داده نشده است که چرا این سیل پیشبینی
نشد؟ ...اقدام بعدی افزایش قیمت بنزین بود؛...
چرا تمهیدات آیندهنگرانه پیشبینی نشد؟ در
قضیه هواپیما نیز عینا همین مسئله را میبینیم،
چه در اصابت آن و چه در اعالم علت سقوط آن...
کرونا ضعف مذکور را خیلی آشکارتر کــرد .در
حقیقت با شیوع کرونا در چین باید در ایــران
مطالعهای آیندهنگرانه انجام میشد.
••آرمــان ملی -محمد محمودی آخرین مشاور
فضایمجازیمرحومآیتا...هاشمیرفسنجانی
و دبیر سایت شخصی وی ،در پاسخ به این سوال
که «اگر آیتا ...هاشمی زنده بود ،باز هم دلنوشته
نوروزی منتشر میکردند؟» گفت :باید بگویم با
این شرایط اگر آیتا ...هاشمی زنده بود بهجای
دلنوشته نـــوروزی ،رنجنامه مینوشت! (رنج
نامه ای دربــاره) مسائلی از قبیل تــداوم هزینه
کــردنهــای نــاصــواب از مقام معظم رهبری،
شبیخون به امید مردم و اضافه شدن استرس و
رنج کرونا بر دردهای قبلی ،پافشاریها بر لج ملی
بهجای وحدت ملی و. ...

انعکاس
••تابناک نوشت  :بــه تــازگــی فایل صوتی در
فضای مــجــازی منتشر شــده اســت کــه نشان
میدهد سپهبد شهید قاسم سلیمانی حتی
برای یک ماموریتش هم پول نگرفته بود .در
بخشی از این فایل صوتی منتشر شده ،راوی
میگوید«:حاج قاسم مشکل مالی پیدا کرده
بــود .پور جعفری از یک طریقی این مسئله را
متوجه شد .بی سر و صدا و دور از چشم حاج
قاسم موضوع را به سردار قاآنی گفت .سردار
قاآنی هم به معاون مالی اداری دستور داد یکی
از ماموریتهای حاجی را حساب کنند و پولش
را به حساب او بریزد .تا حاج قاسم این را فهمید
اول پول را برگرداند و بعد هر سه را توبیخ کرد
و با تشر گفت :شما اشتباه میکنید در زندگی
شخصی من دخالت میکنید به شما ارتباطی
ندارد که من مشکل مالی دارم یا نه».
••نامه نیوز نوشت :ناصر ایمانی تحلیل گر
اصولگرا کنار هگیری علی الریجانی از حضور
در مجلس را یک تصمیم درست و هوشمندانه
م ـیدانــد و معتقد اســت کــه میتواند مقدمه
حضور او در جایگاه ریاست جمهوری باشد.وی
می گوید تصور نمیکنم که نه شخصا تمایلی به
بازنشستگی و کنار کشیدن از سیاست داشته
باشد و نه بزرگان بخواهند که علی الریجانی از
صحنه سیاست به دور بماند .اگر به شکلی در
 ۱۴۰۰افراد صاحب نام از جریان های سیاسی
امکان رای آوری نداشته باشند ،آقای الریجانی
میتواند رئیس جمهور هم شود.
••رجــا نیوز نوشت  :نتانیاهو نخست وزیــر
رژیــم صهیونیستی ویدئویی از مینی سریال
"هالمارک" در سال  2007به اشتراک گذاشت
و ادعا کرد که این شواهدی است مبنی بر این
که ایران در حال مخفی کردن تعداد قربانیان
کرونای خــود اســت! پایگاه خبری «بیزینس
اینسایدر» نوشت :نتانیاهو حتی در تماس
تلفنی با وزیران کابینه خود این ویدئو را مورد
بحث و گفت وگو قرار داد و ادعا کرد این ویدئو
نشان میدهد که سربازان ایرانی در حال دفن
اجساد به صورت دسته جمعی هستند!
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پشتپرده
لفاظیهای
ترامپعلیه
ایراندرعراق
درحالی که کشورهای مختلف درگیر جنگ
طاقت فرسایی با ویروس کرونا هستند و تقریبا
همه توان خود را پای مقابله با این ویروس آورده
اند ،رئیس جمهور آمریکا در توئیتی ایران را به
جنگ نظامی تهدید کرده است! موضوعی که
البته به صراحت با مخالفت یک ژنرال ارتش
آمریکا و فرمانده نیروهای این کشور در عراق
مواجه شده است .این درحالی است که روزانه
رسانه های آمریکایی گزارش های متعدد از
میزان باالی مرگ و میر در این کشور براثر کرونا
و نیز کمبود شدید لوازم بهداشتی و پزشکی
منتشر می کنند .با این حال براساس گزارش
ها ،حلقه مشاوران نزدیک به «دونالد ترامپ»
به او پیشنهاد داده اند که برای انحراف افکار
عمومی از این بحران ،دست به ماجراجویی
جدید در عراق بزند به نحوی که ایران را درگیر
یک جنگ و درگیری نظامی کند .ترامپ در
توئیت چند روز پیش خود مدعی شده بود:
«بر اساس اطالعات و باور ،ایران یا گروههای
وابسته به آن در حال برنامهریزی حملهای
غافلگیرکننده علیه نیروها یا تاسیسات آمریکا
در عراق است .اگر چنین اتفاقی بیفتد ،ایران
هزینه بسیار سنگینی خواهد پرداخت ».این
جمالت دقیقا مشابه کلماتی است که او پس
از دستور بــرای تــرور ســردار سلیمانی به کار
برد و بعدا با انتقاد شدید سناتورها و رسانه
های مطرح آمریکا مواجه شد .با این حال در
مقابل این تالش های جنگ طلبانه ،یک ژنرال
آمریکایی که فرمانده حدود  6هزار نیروی این
کشور در عراق است ،بالفاصله در یادداشتی
بــرای نیویورک تایمز دربــاره هرگونه جنگ
افروزی علیه ایران به کاخ سفید هشدار داد.
صراحت «رابرت پی وایت» تاآن جا بود که برخی
رسانه های آمریکایی او را «شجاع» توصیف و
پیش بینی کردند که او سمتش را در عراق از
دست بدهد .او در یادداشت خود نوشته بود که
«چنین اقدامی میتواند تقابل خونین و مخرب
در منطقه و همچنین جنگ احتمالی با ایران را
در پی داشته باشد ».با توجه به اتفاقات اخیر
منطقه و لفاظی های ترامپ علیه ایران ،رسانه
ها،تحلیلگرانواندیشکدههایغربیواروپابه
ارزیابیوبررسیدالیلاینتهدیدهاولفاظیها
پرداخته اند که خالصه این تحلیل هارا درپنج
بخش زیر می خوانید.
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تحلیل

ما و جهان پساکرونا

پشت پرده پیشنهاد جنگ
افروزی در منطقه چه
کسانی هستند؟
براساس گــزارش رسانه های غربی مایکل
پمپئو وزیــر خارجه آمریکا ،رابــرت اوبراین ،
مشاور امنیت ملی این کشور ،برخی چهره
هــای رژیــم صهیونیستی از جمله بنیامین
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و عناصری از
البی اوپک ،بن سلمان ولیعهد سعودی.

اهداف آمریکا از لفاظی
های اخیر چیست؟
 منحرف کـــردن افــکــار عمومیآمریکا از نــاتــوانــی دولــت ایــن کشور بــرای
مدیریت بحران ویــروس کرونا و موج مرگ و
میرها و کمبودها در ایاالت متحده.
 افزایش فشار اقتصادی بر ایران. فاصله گرفتن عراق از ایران. مدتی است که عراق برای کاستن از فشارتحریم ها به ایران کمک می کند تاجایی که
یک مقام رسمی ارشد اروپایی می گوید ،این
تدابیر ،عراق را به ریه اقتصادی ایران تبدیل
کرده است.

چرا آمریکا برای مقابله با
ایران روی عراق دست
گذاشته است؟
 عراق باوجود تالش برای تنوع بخشیدن بهمنابع تامین کننده انرژی ،به واردات گاز و برق
ایرانوابستهاستوهماکنوننیزدارایمعافیت
ازتحریمهاستومیتواندباایرانمراودهکند.
 عــراق در زمــان اوج مصرف بــرق خــود درتابستان؛ نیاز خود را از ایران چاره می کند .
 ساالنه حدود  3میلیون عراقی برای زیارتو گردشگری ،معالجه پزشکی ،داد و ستد ،و
دیگر اهداف به ایران سفر می کنند و ارزهایی
همچون دالر آمریکا را هزینه می کنند.
 پس از ترور سرلشکر حاج قاسم سلیمانی وابومهدی المهندس توسط ارتش تروریست
آمریکا در بغداد ،بحث فزاینده ای در عراق بر
سر حضور نیروهای آمریکایی در گرفته است

* محمد جــواد ظریف :دوبـــاره از سوی
جنگطلبان همیشگی گمراه نشو .ایران
دوستانی دارد؛ امــا هیچ کس نمی تواند
میلیونها نیروی 'نیابتی' داشته باشد.
برخالف آمریکا که به طور مخفیانه دروغ
گفته ،تقلب کرده و ترور میکند ،ایران فقط،
آشکارا ،اقداماتی دفاعی دارد .ایران هیچ
جنگیراآغازنمیکند،امابهآنهاکهاینکار
رامیکنند،درسهاییمیدهد.
* مهدی محمدی :تبادل سیگنال این
روزهــا میان ایــران و آمریکا را باید بسیار
دقیق فهمید .آمریکا می خواهد با تهدید
ایـــران ،از آسیب پــذیــری خــود در مقابل
مقاومت عراق بکاهد .اما ایــران به خوبی

می دانــد جنگ خط قرمز ترامپ است،
بنابراین ایــن تهدیدها فقط نقطه ضعف
آمریکا را عیان تر می کند.
* دولت ترامپ در عراق دارد دست به قمار
بزرگمیزند.آنهاتواننظامیوتجهیزاتی
گروههای عراقی را دست کم گرفتند؛آن
ها مجبور به جنگ نامتقارن با این نیروها در
سرزمینخودشانخواهندشد.
* تــرامــپ یــک ســال مــانــده بــه انتخابات
وارد جنگبلندمدتدرمنطقهنخواهدشد.
استارت مبادالت اینستکس هم نشان می
دهد که اقدام جنگی کالسیکی در دستور
کــار نیست .تنها منطق عمده ای که می
تواند داشته باشد این است که با ترقه بازی
موضعی،شوک قیمتیبه نفتواردکنند.

و با حمایت میلیونی که مردم عراق از این تصمیم نشان دادند ،به نظر می رسد که عراقی ها قصد
دارند تا آخر سال جاری میالدی به این هدف برسند.

لفاظی های ترامپ چه پیامدهایی خواهد داشت؟

افزایشجنگداخلیدرعراقواحتمالبروزنبردهایخونینوحتیبروزکودتاورویکارآمدنفردیمشابهصدام.
 با توجه به شکنندگی حاکمیت عراق هرگونه ماجرا جویی به قدرت گرفتن مجدد داعشمنجرمیشود.
دامنهدارشدندرگیریها تاسرزمینهایاشغالیوهدفقرارگرفتنتلآویو.هدفقرارگرفتنپایگاههاینظامیآمریکادرکشورهایمنطقه.-برهمخوردنامنیتمنطقهخلیجفارس،هشدارامنیتیواقتصادیبرایپایتختهایاروپاییاست.

تحلیلگرانخطاببهکاخسفیدچهتوصیههاییدارند؟

 نشنال اینترست( :جنگ با ایران شبیه شوخی است) ایران بزرگ ترین و متنوع ترینزرادخانه موشکی در خاورمیانه را دارد که از هزاران موشک بالستیک و کروز با برد کوتاه و
متوسطتشکیلشدهکهمیتوانندتااسرائیلوجنوبشرقیاروپابرسند.
میچمککانل،سناتورجنگطلبجمهوریخواه:ترامپنمیتواندبهیکبارهرویدوچیزمتمرکزشود.واشنگتنبایدایرانرابرایچندماهفراموشکندومنحصر ًارویویروسکروناتمرکزکند.
نشریه ویک :باید به خاطر داشته باشیم که رئیس جمهور ترامپ یک دروغگوی مزمن است .ما هرگز
نبایدحرفاورابهعنوانیکحقیقتباورکنیم.ترامپقبالدربارهترورژنرالسلیمانینیزگفتهبودکه
اوقصدحملهبهسربازانآمریکاییراداشته،موضوعیکهبعدامشخصشدواقعیتندارد...هیچدلیلی
برایاعتمادبهاینرئیسجمهوروجودندارد.زندگیصدهامیلیونآمریکاییبهتصمیماتترامپبرای
محافظتازآنهادربرابربیماریکرونابستگیدارندودرحالیکهاینیکلحظهوحشتناکدرتاریخ
ماستدلیلنداردکهبهجنگباایرانبرویم.
استفانمایلز،مدیراجراییموسسهپیروزیبدونجنگ(بااشارهبهدروغهایسریالیترامپدرباره
ایران) :یک چیز واضح است« ،ما نباید این جا باشیم ».رئیس جمهور تصمیم گرفت ما را در این مسیر
قراردهدواوهمچنانبهتبعاتاقداماتخودادامهمیدهد.
منابع:نشنالاینترست،اندیشکدهشورایروابطخارجیآمریکا،نشریهموندوویس،نیویورکتایمز،اینترسپت.

آمریکا
همدست کرونا!
تحریم های ظالمانه آمریکا در حالی بر سر
مردم ایران سایه افکنده که رئیس جمهور
آمریکا کماکان در خیال های خود منتظر
تماس ایرانی هاست و لغو تحریم های دارویی
و پزشکی ایران در شرایط سخت کرونایی
کشور را منوط به درخواست مقامات ایرانی
از او دانسته است« :تنها چیزی که باید انجام
شود یک تماس است ».درخواست ترامپ
برای تماس از سوی مقامات ایران برای توقف
تحریم ها ،درحالی است که پیش از این وزیر
خارجهآمریکامدعیشدهبودکهاساساتحریم
دارویی علیه ایران وجود ندارد« :مسیر کمک
هایداروییوپزشکیبهایرانبازاستوتحریم
نشده».طییکماهاخیرعالوهبرایران،روسیه
و چین ،برخی کشورهای اروپایی و آمریکای
التین ،برخی سناتورهای آمریکا و حتی دبیر
کل سازمان ملل نیز بارها خواستار توقف
تحریمهایایراندراینشرایطشدهاند.بااین
حال مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در ششم
فروردین گفته بود« :کارزار فشار حداکثری ما
همچنانادامهخواهدداشتتاایرانهمچون
یککشورعادیرفتارکند».
اگرچه ممکن است به ظاهر مسیر کمک های
بشردوستانهوداروییبهایرانبازباشد،امااین
مسیر چنان پیچیده و نا فرجام است که عمال
راهکمکهایبشردوستانهبهایرانرامسدود
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تحریم و حقوق بشر آمریکایی

کردهاست.بهتازگییکیازکارشناسانبیبی
سیدراینبارهگفتهاست«:نمیتوانحتییک
بسته ّ
مسکن خرید و آن را به ایران پست کرد،
وقتی به سایت خزانه داری آمریکا مراجعه می
کنید می بینید چه شرایط پیچیده ای برای
کمک های ابتدایی مثل دارو و غذا حتی در
قالب کمک های خیریه وجود دارد که عمال
ارسال کمک ها به ایران را منتفی می کند».
تحریم سرسختانه آمریکا برای خود آمریکایی
ها هم عیان است ،پیشتر برنی سندرز سناتور
آمریکایی و "ایلهان عمر" نماینده دموکرات
کنگرهآمریکاخواستارلغوتحریمهایپزشکی
ایرانشدهوبهتازگی 32نمایندهکنگرهآمریکا
طینامهایازترامپخواستندکههرچهسریع
تربهاینتحریمهاپایاندهد.شایدهمینفشار
رسانه ای و افکار عمومی باعث شد که پمپئو
که پیشتر گفته بود کارزار فشار حداکثری بر
ایران ادامه خواهد یافت ،در آخرین اظهار نظر
خود از موضع تند قبلی اش مبنی بر تداوم

تحریم ها ظاهرا کوتاه بیاید و در بیانی مبهم از
بررسی وضعیت تحریم ایران سخن به میان
آورد .موضعی تکراری که تاکنون هیچ نتیجه
اینداشتهاست.
همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه
کشورمان دریادداشتی که در روزنامه
کامرسانت روسیه به چاپ رسید به تبیین
وضعیت کرونایی ایرن در شرایط تحریم
پرداخته و نوشت« :جمهوری اسالمی ایران با
وجود توانمندی در نظام سالمت و درمان که
موردتاییدسازمانجهانیبهداشتقرارگرفته
وتالشبیامانمسئوالنآنبرایمبارزه ومهار
اینبیماری،بهخاطرانسدادغیرقانونیمنابع
مالی و ایجاد مانع در دسترسی به منابع مالی
ایران در خارج از کشور متاثر از تحریم های
شدید دولت آمریکا از یک طرف و عدم امکان
دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی به علت
مانع تراشی این کشور از طرف دیگر با بروز
فاجعهانسانیمواجهشدهاست».

کشورهایدیگردنیادرحالیبهمبارزهبافراگیرترین
ویروس جهانی می پردازند که به لحاظ منابع مالی
داخلی و خارجی مشکلی ندارند .می توانند بدون
محدودیت اقدام به تامین نیازهای بهداشتی خود
کنند و حداقل درآمدهای خود را مدیریت کنند
اما جمهوری اسالمی حدود دو سال است که با
شدیدترین تحریم های مالی تاریخ سروکله می
زند و به نوعی درگیر ویروسی سخت تر و کشنده تر
است .ویروسی که سازنده آن کامال مشخص بوده و
خود را مدعی دفاع از حقوق بشر و حقوق ملت ایران
هم می نامد! اما رفتار خبیثانه ترامپ و دوستانش
در آمریکا بار دیگر نشان داد که این دولت نه تنها
بویی از حقوق بشر نبرده بلکه به شدت در شعارهای
خود مبنی بر دوستی با مردم ایران دروغ می گوید.
البته مردم بزرگ ایران و مسئوالن آب دیده شده در
کوران تحریم های اخیر ،این بحران را نیز پشت سر
خواهند گذاشت و وضعیت کنونی بیماری در دنیا
نیز نشان می دهد که کشورمان نسبت به بسیاری از
دولت های پیشرفته وضعیت مناسب تر و پایدارتری
پیدا کرده اما این ننگ برای همیشه خواهد ماند که
در سخت ترین شرایط این مردم ،ترامپ همدست
کروناشد تاثابتکندحقوقبشرموردحمایتآمریکا
سراب و دروغی بیش نیست.

محمد باقر قالیباف در مقاله با عنوان «ما و جهان
پساکرونا» از منظر ژئوپلیتیکی به تبیین ابعاد
مختلف تاثیرات ویروس کرونا بر جهان پرداخت.
براساس گزارش فارس در خالصه این مقاله آمده
است :برای تحلیل ژئوپلیتیکی این پدیدۀ مهم
میتوان به نکات ذیل اشاره کرد؛
 -1شیوع ویروس کووید ۱۹-نشان داد هنوز
هم دولتها بازیگر اصلی جوامع هستند و این
نقش در بحرانها تشدید میشود .در جهان
پساکرونا دولت قویتر و مداخلهگرتر خواهد شد و
مسئولیتهایپیشینخودرابازیابیخواهدکرد.
 -2گسترش این ویروس از یک فرد در یک بازار
محلی در یک استان در کشور چین به سطح و
مقیاس جهانی نشان میدهد روندهای از پایین
به باال هم میتوانند به اندازۀ روندهای از باال به
پایین مهم باشند.
 -3شیوع این ویــروس به احیای معنا و مفهوم
سنتی مرزهای ملی در نظام جهانی منجر شد.
شیوع این ویروس باعث شد دولت-ملتها بیش
از قبل به هویتهای ملی خود اهمیت دهند و
نظامهای فراملی چون اتحادیۀ اروپا میتوانند
در معرض تحوالت جدی قرار گیرند و هیچ بعید
نیست که این ویــروس ،کشورها را برای تأمین
نیازهای خود به تولید در داخل کشور سوق دهد.
 -4پس از دخالت موثر دولــت چین در کنترل
شیوع ویــروس کشورهای دارای نظام لیبرال
دموکراسینیزساختارقبلیخودراکنارگذاشتند
و دولت حداکثری را به کار گرفتند.
 -5بحران کروناویروس ،ضعف شدید ادعای رفاه،
خدمات اجتماعی و بهداشت عمومی و روانــی
کشورهای لیبرال دموکراتیک غرب را عیان کرد
ونشاندادتصاویرزیبایساختهشدهازاینکشورها
واقعی نیست .در جهان پسا کرونا کشورها به دنبال
الگوی جدیدی ازنظام سیاسی خواهند رفت.
 -6ایــن بحران بر ساختار نظام سرمایهداری
تاثیر بنیادی خواهد گذاشت .ساختار تجارت
جهانی ،الگوی شرکتهای چندملیتی ،ساختار
پیمانهای اقتصادی و رقابت اقتصادی چین و
آمریکادرمعرضتغییروتحوالتیجدیقراردارند.
چه باید کرد؟
 به نظر میرسد که مولفۀ سالمت و بهداشتعمومی در تبیین قدرت مغفول ماندهاند و امروزه
بایددرکنارژئواکونومی،ژئوکالچروغیرهاز ِ
ژئوهلث
یاژئوپلتیکبهداشتعمومینیزبحثکرد.
 جــامــعــه و نــظــام ســیــاســی ایــــران در نتیجۀویژگیهای خاص فرهنگی ،سیاسی و تاریخی
و فــشــارهــای چند ده ســالــۀ خــارجــی در برابر
بحرانهای اینچنینی تــابآوری نسبی قابل
توجهی دارد که در کنار ظرفیت بسیار مهم
گروههای فعال مردمی ،منجر به توفیقاتی قابل
توجه در سطح اجتماعی شد.
اماضعفدربرنامهریزیقبلازبحرانوسردرگمیاستراتژیک در مدیریت حین بحران از چالشهای
حکمرانیدولتهایماازگذشتهتاحالبودهاست.
توانایی مدیریت هر بحرانی به عملکرد دولتها
قبل از وقوع آن بحران برمیگردد .برای مدیریت
بحرانهای بــزرگ ،نیازمند تصمیمهای بزرگ
با قاطعیت و عزم راســخ هستیم .بستن مرزها به
روی کشورهای درگیر با سرعت عمل و قاطعیت
میتوانست از این مقدار هزینه جلوگیری کند و یا
اجرای بهنگام قرنطینۀ شدید و سراسری و تاکید
بر واقعیتهای میدانی با وجود تأخیر در اعمال آن
میتواند از ظرفیتهای سازماندهی سیاسی فضا
در مدیریت بحران استفاده کند.
 بحران کرونا نشان داد که الگوی حکمرانینیمهمتمرکز میتواند راهبردی کلیدی برای
الگویحکمرانیماباشد.ناتوانینظامحکمرانی
ما در بهرهگیری از ظرفیتهای محلی کشور و
تاثیر این ناتوانی بر کاهش توانایی دولت در حل
مسائل ملی و بــروز ناکارآمدیهای فــراوان در
بحرانکرونابهطورعیانمشخصشد.شهروندان
از پیوندهای محلی خود جدا شدهاند و دولت در
شناسایی این ظرفیتها و همافزا کردن آنها
توانمند و آماده نیست در حالی که دولت باید در
امور حاکمیتی تولیگری کند و در امور خدماتی و
رفاهی توانمندیهای محلی را به کار گیرد.
* مشخص است کشورهایی که بتوانند با مدیریت
حسا بشده کرونا را پشت سر بگذارند ،نقش
مــوثــری در نظم آیندۀ جهانی تعریف خواهند
کـــرد .ایــن فــرصــتــی بـــرای جــمــهــوری اسالمی
ایــران است تا برای نقشآفرینی خود در جهان
پساکرونا برنامهریزی کند .نظم موجود جهانی در
حقیقت بسیار ضعیف و شکننده است .نظمهای
جهانی مختلفی در طول تاریخ ظهور کرده و نابود
شــد هانــد .عــدم اطمینان در نظم فعلی جهانی
به باالترین سطح خود رسیده اســت .آیا توزیع
فضایی قــدرت جدیدی بــرای ادارۀ بهتر جهان
در راه اســت و آیــا ما در آن نقشی مؤثر خواهیم
داشت یا صرف ًا نظار هگر اتفاقات خواهیم بود؟

