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ماسک بر چهرۀ فساد اقتصادی
دکتر کامبیز نوروزی

    نامــۀ آقــای وزیــر بهداشــت بــه آقــای رئیــس جمهــور ، حســی از 
فاجعــه و انــدوه مــی آورد.

ــانه  ــا و رس ــزاری ه ــه در خبرگ ــود ک ــه خ ــت در نام ــر بهداش وزی
هــا منتشــر شــد،  از یــک شــبکۀ پنهــان قاچــاق ماســک در روزهــای 
شــیوع کروناویــروس مــی گویــد کــه دســت کســی هــم بــه آنهــا نمــی 

رســد.
    این نامه خبر از وضعیتی شگفت آور می آورد.

ــه  ــا ک ــن روزه ــه در ای ــت ک ــن اس ــی ای ــر نمک ــه دکت ــۀ نام     خالص
ــردم  ــرای م ــروس اســتفاده از ماســک ب ــا وی ــل شــیوع کرون ــه دلی ب
ضــروری اســت، یــک شــبکه بــه شــکل پنهانــی بــر موجــودی ماســک 
کشــور چنــگ انداختــه اســت و در ایــن روزهــای ســخت غارتگــری 
ــه ورود  ــد ک ــی کن ــه م ــه اش اضاف ــر در نام ــای وزی ــد. آق ــی کنن م
ــاپیش  ــرده و پیش ــی ک ــش بین ــوع پی ــۀ متب ــا را در وزارتخان کرون
دســتور ممنوعیــت صــدور ماســک و نیــز بــرای روز مبــادا دســتور 
خریــد گســترده ماســک داده بــود. امــا حــاال توانســته انــد فقــط یــک 
میلیــون عــدد ماســک از بازارســیاه  تهیــه کننــد. بــا ایــن همــه ، شــبکه 
ــد  ــک را می توان ــون ماس ــه ۲۰۰میلی ــد ک ــالم می کن ــه اع ــت ک ای هس

۲۴ســاعته بــا فــالن قیمــت در فــالن جــا عرضــه کنــد.
ــیده  ــت رس ــد جنای ــه ح ــور ب ــادی کش ــاد اقتص ــه فس ــی ک ــن یعن     ای
ــک و  ــروس ، ماس ــا وی ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــن روزه ــت. ای اس
ضدعفونــی کننــده هــا اهمیــت حیاتــی دارنــد. بــدون ایــن دو وســیله 
ــی  ــان جمعیت ــر و ج ــه گی ــترش هم ــرعت و گس ــروس س ــال وی انتق

ــد. ــه خطــر افت ــم ب عظی
    ایــن چــه فســاد افســار گســیخته و چــه ســاختار ناکارآمــدی اســت 
کــه در آن فاســدترین قدرتهــای اقتصــادی بــه بدتریــن شــکل ســازمان 
ــک  ــران ی ــان بح ــه را در جری ــک جامع ــات ی ــتقیمًا حی ــه و مس گرفت

بیمــاری بــزرگ همــه گیــر نشــانه مــی رونــد.  
ــران در خطــر اســت. آنطــور  در حــال حاضــر، ســالمت جمعیــت ای
ــه بیشــترین ســرعت  ــد ب ــی توان ــا م ــد کرون ــی گوین کــه پزشــکان م
ــل قیاســی  ــه شــکل غیرقاب ــر شــود. وســائل پیشــگیری ، ب همــه گی
حیاتــی انــد. آن وقــت ماســک  مــی شــود ابــزاری بــرای کســب 

ــان. ــر ج ــول در براب ــه ! پ ــروع مجرمان ــودهای نامش س
 آب هم از آب تکان نمی خورد.

ــخ  ــت پاس ــر بهداش ــای وزی ــۀ آق ــه نام ــور ! ب ــس جمه ــای رئی     آق
کــه  را  شــبکه  آن  مشــخصات   ! بهداشــت  وزیــر  آقــای  دهیــد. 
گفته انــد ۲۰۰ میلیــون ماســک بــه فــالن قیمــت در فــالن جــا تحویــل 
میدهنــد را بطــور مســتند افشــا کنیــد و بــه دســتگاه قضــا بدهیــد تــا 

ــد. ــرار بگیرن ــب ق ــت تعقی تح
ــوان  ــه عن ــر را ب ــای وزی ــۀ آق ــه ! نام ــوۀ قضائی ــس ق ــای رئی     آق
ــتان کل  ــای دادس ــه آق ــه نام ــه ب ــا توج ــرده و ب ــی ک ــرم تلق ــالم ج اع
ــف  ــرای کش ــده ای ب ــوراً پرون ــد ف ــتور دهی ــت دس ــر بهداش ــه وزی ب
ــکیل داده و  ــک  تش ــون ماس ــوع  ۲۰۰ میلی ــا موض ــار ب ــادی جنایتب فس

ــد. ــاز کنن ــات را آغ تحقیق
آیــا بازهــم ایــن فســاد اقتصــادی ســلطان تــازه ای زائیــده اســت ؟ ایــن 

بــار ســلطان ماســک ؟

یادداشت
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ابوالفضل فاتح  .....................................................
کوه یخ کرونا به تدریج عمق و وسعت خود را نمایان 
می سازد. در کنار تمرکز همه جانبه بر عبور کم هزینه 
تر و موفق تر از شرایط فعلی، به تدریج این دیدگاه نیز 
مطرح می شود که دولت ها و ملت ها باید استراتژی 
های کوتاه مدت و بلنــد مدت خود را با توجه به این 
رخداد جدید جهانی دوباره طراحی کنند. به نظر می 
رســد اوال دوران کرونا طوالنی تر از پیش بینی های 
اولیه اســت و ثانیا با فروکش کردن شیوع بیماری، 
به تدریج آثار و عواقب آن روشن تر خواهد شد. هم 
اکنون زمزمه هایی در میان دانشمندان علوم اجتماعی 
و اقتصادی شکل گرفته و دیدگاه هایی نیز مطرح شده 

است.
اندیشیدن به دوران کرونا )هر چند ماه یا بیشتر که 
طول بیانجامد( و دورنگاهی به عصر پساکرونا از هم 
اکنون آغاز می شود. از برنامه های کوتاه مدت برای 
بســیج همه امکانات و فراهم آوردن حداکثر خدمات 
بهداشتی و درمانی. هر چه بتوانیم در بسیج کردن این 
امکانات موفق تر باشیم، عملکرد بهتری در مهار کرونا 
خواهیم داشت و اعتماد بیشتری را برای معالجه تبعات 
این پاندمــی نیز جلب خواهیم کرد. برای موفقیت در 
دشواری های عصر پساکرونا به اعتماد گسترده مردم 
نیاز داریم و ایجاد این اعتماد در عملکرد کنونی نهفته 
است.عالوه بر بحث پیشگیری و درمان امکانات خود 
را برای مقابله با بدترین سناریو آماده کنیم تا بهترین 
نتیجه را بدســت آوریم، همچنین باید به فکر تامین 
حداقل های زندگی که انکار ناپذیر هســتند نیز بود. 
اقشار بسیاری از مردم متضرر می شوند و اگر ببینند 
دولت و اقشــار توانمند در کنار آنها در این لحظات 
حساس ایســتاده اند، و حداقل به فکر آنها هستند ، 
در وفاق اجتماعی  و اعتماد عمومی در عصر پساکرونا 
نیز بسیار موثر خواهد بود. مردم نیز بیاموزند که هر چه 
کمتر و دیرتر مبتال شوند، و در نتیجه فرصت ببیشتری 

به همنوعان مبتال برای بهره گیری از خدمات بدهند.
ایــن تصور وجود دارد، کرونا بســیاری از نهادها، 
دستگاه ها و صنایع کشور را دچار شرایط جدیدی می 
کند. به طور مثال بعید است سیستم آموزشی کشور 
در کوتاه مدت بتواند تا تابســتان آموزش حضوری 
داشته باشد. یا سالمندان بتوانند در سه ماه آینده یا 
بیشــتر به زندگی معمولی خارج از خانه برگردند یا 
بسیاری از مشاغل ضروری و غیر ضروری و صنایعی 
مانند توریســم، تفریحات میدانی و جمعی، ورزش 
های همگانی و تیمی،  مبلمان و تبلیغات، حتی صنایع 
خانگی به زودی بــه فرم طبیعی برگردند. چرا که در 

این ماه ها و ماه های آتی و شاید برای مدتها مسئله 
اول مردم و حکومت ضروریات حیاتی است. تمرکز بر 
ضروریات گرچه الزامی است، اما اقتصاد کشور را هم 
گرفتار می کند و زندگی های بسیاری را تحت تاثیر 

قرار می  دهد.
در همه رخدادهای فوق، که به شــکل خالصه به 
آن اشاره شــد،  به نظر می رسد چه در میان مدت و 
چه در بلند مــدت، دوران کرونایی تاثیر عمده ای بر 
شــیوه ی زندگی فردی و اجتماعی و روابط دولت – 
ملت و شیوه حکمرانی خواهد داشت. به نظر می رسد 
روابط فردی و اجتماعی، آیین ها و مناسبات مذهبی و 
فرهنگی، بهداشــت و خدمات درمانی، اقتصاد خرد و 
کالن، نیازمندی های زندگی آینده، آموزش و نهادهای 
دانشگاهی و تحقیقاتی و حوزه سیاسی و روابط بین 
الملل و حتی مناقشات و جنگ ها راهبردهای تازه ی 

خواهند یافت.
بر این أســاس به نظر می رســد همه نهادهای 
فرهنگی، آموزشی سطوح متوسط تا عالی، اقتصادی 
و سیاسی و نظامی  و …. اعم از مدنی و حکومتی خود 
را برای ورود به دنیــای جدید با الزامات جدید آماده 
سازند. احتمال بسیار زیاد هم دوران مبارزه با کرونای 
حاد طوالنی تر از پیشــبینی هاســت  و هم تاثیرات 
بلنــد مدت آن بر همه ابعاد زندگی ما.  در این بین بار 
سنگینی بر استراتژیست ها، دانشمندان علوم مختلف، 
سیاست سازان، مسوالن کشور، مدیران و مسئوالن 
نهادهای مدیریتی، اقتصادی و مالی و تولیدی وجود 
دارد. آنها امروز باید همپای پزشکان و پرستاران در 
جبهه ی دیگری از این مبارزه مشارکت کنند و از یک 
سو شرایط را مثل شرایط دوران دفاع مقدس ببینند و 
از سوی دیگر  از اکنون نیز به فکر تبعات آتی دوران 
کرونا و پس از آن بر جامعه ایرانی و تحوالت جهانی 

نیز باشند.
لذا عالوه بر تمرکز بر شرایط بغرنج فعلی، عقالنیت 
حکــم می کند و الزم اســت با تشــکیل تیم های 
کارشناســی آینده پژوهی، به آینده طوالنی همراه با 
کرونا و بعد از کرونا فکر کنیم و ســواالتی برای این 

فرضیه طرح کنیم و پاسخ دهیم:
ویژگی های دنیای کرونایی چیست؟

تاثیر کرونا بر سبک زندکی آینده چیست؟
تاثیر کرونا بر آینده مشاغل چیست؟
چه صنایع و مشاغلی توسعه میابند؟

تقاضا برای کدام صنایع و مشاغل کاهش می یابد؟
مناسبات اجتماعی در این شرایط چگونه خواهند بود؟

کرونــا چه تاثیــری بر ابعاد مختلــف خانواده  یم
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خواهد داشت؟
ترکیب جمعیتی در کشورها چگونه خواهد بود؟

کرونا چه تاثیری بر جریان مهاجرت خواهد داشت؟
اقتصاد خرد و کالن به چه ســمت و ســویی 

خواهد رفت؟
آموزش و ارتباطات علمی در همه ابعادش به ویژه 

با مجازی تر شدن چه شمایل جدیدی خواهد یافت؟
روش های سیاست ورزی و عمل سیاسی از جمله 
انتخابات یا مجالس سیاسی تصمیم سازی و تصمیم 

گیری و شیوه های راهبری چگونه باید باشد؟
مدل های حاکمیتی و مدیریتی موثرتر چیست؟

روابط منطقــه ای و بین الملل چه تحوالتی خواهد 
یافت؟

ســنت ها و آیین های قومی، ملــی  و مذهبی چه 
تاثیراتی خواهند پذیرفت و راهبرد تازه برای تداوم آن 

چگونه است؟
نگاه به جهان و خلقت و معنویت چگونه خواهد بود؟

صنعت ورزش وسرگرمی دچار چه تحوالتی خواهند 
شد؟

بــا توجه به نیاز مضاعف به رســانه هــا به ویژه 
تلویزیون و رســانه های اینترنتی، تمرکز آنها باید بر 

تولید چه محتوایی باشد.
جهان مجازی شمولیت زائدالوصفی خواهد یافت. 
نقش بیش از پیــش و حتی محوری اینترنت، دنیای 
مجــازی و همه آنچه بر اینترنت قــرار می گیرد، بر 

زندگی و مشاغل آینده چه خواهد بود؟
و چه سیاست و برنامه هایی می توان برای زندگی 

های آسیب دیده از کرونا مدنظر قرار دارد؟
و پرسش های فراوان دیگر …

والبته همه این ســئواالت در شــرایطی است که 
می دانیم کشــور با تحریم های گسترده روبرو است 
. و پیش بینی می شــود که قیمت نفت بر اثر کاهش 
ســرعت اقتصادی در جهان بــرای مدت ها کاهش 

چشمگیری خواهد یافت.
سیستم ها و نظام ها و آنان که بهتر بتوانند خود را با 
شرایط جدید تطبیق دهند، دوام بهتری خواهند یافت.

سال 1399 بسیار با سال 1398 متفاوت خواهد بود. 
عید را تعطیل نپنداریم و در فرصت عید، از هم اکنون هر 
کس به فراخور خود از مردم تا حکومت  به راهبرد میان 
مدت و بلند مدت سال آینده  فکر کنیم. اگر همه فرضیات 
باال صرفا در حد فرضیه بماند و حتی غلط هم باشد، باز با 
اندیشیدن چیزی را از دست نداده ایم. ان شاء اهلل نسل 
هوشمند و امیدوار  و تمدن ساز ایرانی از دل این آزمون 

بزرگ، راه های بهتری نیز برای آینده خواهد یافت.
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۱: قبول دارم که االن توصیه های پزشــکی مهمترین هســتند. ولی همین 
پزشــکان عزیز و زحمت کش گفته اند آرامش روحی و روانی به حفظ و ارتقای 
ایمنی بدن کمک شــایانی می کند و برعکس، اضطراب و افســردگی و تنش، 
مقاومتش را شــدیداً در مقابل ویــروس و بیماری ضعیف می کند. پس همه ما 
به توصیه های دیگری غیر از پزشــکی هم نیاز داریم. به ویژه االن که بیشتر در 
خانه ایم، بیشتر رسانه مصرف می کنیم، بیشتر در معرض بی حوصلگی هستیم، 

بیشتر در معرض اخبار بد هستیم و... .
۲: یادمان باشــد که ما در منزل انواع رســانه ها را در اختیار داریم. وقتتان را 
بین همه آنها توزیع کنید و به یکی-دو تا بســنده نکنید. مثاًل همه اش سرتان 
در تلفن همراه نباشــد. تلویزیون، رادیو، کتاب، لوح های فشرده فیلم سینمایی، 
تلویزیون های تعاملی، موســیقی، ویدئوهای درخواســتی اینترنتی، بازی های 
ویدئویی، ….البته نمی گویم مساوی، ولی می گویم متنوع مصرف کنید. راستی! 

به کتاب های دست نخورده اما مورد عالقه تان هم سری بزنید در این روزها.
۳: دقت کنید هریک از اعضای خانواده، در طول شــبانه روز به اوقاتی برای 

خلوت فردی نیاز دارند. در چنین اوقاتی اجازه دهید سر در کار خود داشته باشند و 
مزاحم نشوید! بسته به سن و سال و یا جنسیت و یا سطح تحصیلی، مدت نیاز به 
این خلوت ها متفاوت است. البته نسل دیجیتال، خلوت و تنهایی را مثل نسل قبل 
به درستی نیاموخته اند یا با آنها متفاوت اند. ولی به هرحال تا زمانی که این اوقات 

تنهایی به صورت غیرمتعارف زیاد نشده، امری طبیعی و حتی مثبت اند.
۴: یک وقت هایی هم فقط و فقط برای هم باشیم. بدون هیچ رسانه ای و هیچ 
تلفن همراه روشنی! مثاًل ما خودمان دیشب در منزل دور هم نشستیم و حافظ 
خواندیم. برای هر یک از افراد خانه هم جداگانه تفألی زدیم و خواندیم. ما ایرانی ها 

هم که اهل حالیم با حافظ و دلدادگی هایش!
۵: این روزها برخی مؤسسات توزیع اینترنتی فیلم و سریال و انیمیشن و… 
تخفیف های بسیار خوبی ارائه کرده اند تا خانواده های خانه نشین، با خیال آسوده از 
آنها استفاده کنند. خوب است. دستشان درد نکند. فقط مراقب باشید در مصرف 
آنها افراط نکنید تا ذائقه رســانه ای اعضای خانواده به خصوص فرزندان به آنها 
عادت نکند. باالخره فضای محتواهای این قبیل رسانه ها متفاوت و بازتر است و 

قدرت انتخاب هم باال. در ضمن قرار نیست همیشه رایگان باشند.
۶: ارتباط تلفنی با بستگان و دوستان و آشنایان و احوالپرسی از آنها فراموش 
نشود. روزی به یک یا دو تا از آنها تماس بگیرید. حتی با برخی که نزدیک تراند 
و بزرگ تر مکالمه تصویری هم داشته باشید. توجه: آنانکه آشناها و اقوام کمتری 

دارند را بیشتر دریابید.
۷: اکثر ما عضو چندین گروه یا کانال در پیام رسان های اجتماعی هستیم. ولی 
برخی از اینها به شکل رگباری خبر منفی می فرستند و اساساً عالقه ای به دیدن 
خبرهای خوب و مثبت ندارند. شاید هم فکر می کنند که مشغول آگاهی بخشی 
اند. اما واقعیت این است که این نوع کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی 
که فقط بر اخبار بد و منفی متمرکز می شوند – خصوصاً وقتی که راست و دروغ 
را قاطی هم می کنند- بمب اضطراب و آشفتگی روحی اند. پیشنهاد می دهم از 
عضویت در آنها خارج شوید. ما باید هم خبرهای منفی و هم خبرهای مثبت را 

با هم دریافت کنیم.
۸: حتماً برگه ای روی یخچال یا جایی در آشپزخانه بگذارید و به محض آنکه 

به کاالیی نیاز پیدا شد یا رو به اتمام بود اسم آن را بنویسید. این کار ساده باعث 
می شود دفعات مراجعه شما به بیروِن خانه برای خرید کمتر شود. ضمن آنکه از 
برخی بگو مگوها هم پیشــگیری می کند. خصوصاً مردان خانه را کمتر ولی با 

بهره وری بیشتر برای خرید به بیرون بفرستید!
۹: هنگام اســتفاده از تلویزیون یا پخش موســیقی یــا رادیو یا … مراقب 
همسایه ها باشید. یعنی صدا را کنترل کنید. حتماً دقت کرده اید که ساعات خواب 
و بیداری اکثر خانواده ها به هم ریخته. معلوم نیســت اوقاتی که شــما بیدارید 

دیگران هم بیدار باشند یا برعکس!
۱۰: می دانم برخی از ما و شما ممکن است گله هایی به صداوسیمای خودمان 
داشته باشید. مثاًل گاهی حس می کنید یک طرفه است یا حرفه ای عمل نمی کند 
یا هرچه؛ قبول! باالخره رسانه رسمی خودمان است و حق داریم انتظارمان هم از 
آن باال باشد. او هم باید خودش را مدام اصالح کند و ارتقا دهد. اینها را می فهمم. 
ولی به یک نکته دیگر هم دقت کنیم. من بعید می دانم شما قبول داشته باشید که 
مثاًل رسانه های انگلیس و عربستان دلسوز ما هستند و خیلی خیرخواه ما باشند. نه 

۱۵ نکته کاربردی ارتباطی_رسانه ای برای ایام خانه نشینی کرونایی

در معرض رگباری اخبار بد قرار نگیریم
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االن، که هرچه تاریخ چند صدساله اخیر را می بینیم، می فهمیم چنین نبوده. دست 
کم مدیریت شناخت و ادراک خودتان را به اینها واگذار نکنید. تجربه بیست ساله 

رسانه ای من که این طور می گوید. شما را نمی دانم.
۱۱: به ایجاد تنوع ها و تغییرات کوچک در خانه فکر کنید. مثاًل اگر می توانید 
جای ســفره را عوض کنید. جای تلویزیون را، جای مبل ها را، جای گلدان را ... 
. یا غذاهای جدیدتری تســت کنید. همین تغییرات و تنوعات و جابجایی های 
کوچک را اگر با مشارکت اعضای خانواده انجام دهید که خیلی هم بهتر است. به 

امتحانش می ارزد. تنوع بصری محیط نزدیکمان هم عالمی دارد برای خودش.
۱۲: ما به حکمت ها و سنت های الهی معتقدیم و به آن اطمینان داریم. ما به 
پیامبر )ص( و ائمه )ع( و واسطه فیض بودن آنان معتقدیم. به هر شیوه و با هر 
ذکر و دعا و نیایشــی که بیشتر با آن حال می کنید، این اعتقاد را به محضرش 
اعالم کنید و در خودتان اعتماد و آرامش و اعتقاد را دوچندان کنید. اذکار و ادعیه 

خاص این جور ایام را هم البته اعالم کرده اند. شما پناهگاه بهتری می شناسید؟
۱۳: قدیمی ترها، آلبوم عکس داشــتند. ما نسل جدیدتر، عالوه بر آن، خروار 
خروار عکس های دیجیتال از گذشته مان داریم که مدت ها و سال هاست سراغشان 
نرفته ایم. از دوران دانشجویی یا سربازی مان. از جشن های تولد یا فضای کاری یا 
سفرهایمان. پیشنهاد می کنم هر از چندگاهی، خصوصاً دسته جمعی آنها را ببینیم. 

قدرت حس نوستالژیک در تغییر حال و هوایتان را دست کم نگیرید!
۱۴: تعدادی از ما کم و بیش در این تعطیلی ها، آسیب های مالی و اقتصادی 
دیده ایم. خصوصاً کسب و کارهای خرد یا رستوران ها یا فروشگاه هایی که روی 
خرید عید مردم حســاب باز کرده بودند و ... . نمی گویم در خانه چیزی نگویید. 
شما هم حق دارید گه گاه درد دل کنید. حتی می توانید از خانواده بخواهید در این 
شرایط قناعت و همراهی بیشتری بکنند. ولی تکرار بیش از حد این مشکالت 
هم هیچ کمکی به حل آنها نمی کند. شاید مشکل جدیدی هم ایجاد کند. ببینید 
راه های جایگزینی مثاًل با استفاده از فضای مجازی- می توانید برای کسب و کار 

خود فراهم کنید.
اگر هم شما جز آن دسته نیستید و وضع بهتری دارید به کمک دیگران بیایید. 
مثاًل آیا می توان پولی را پیش پیش به برخی صاحبان آشنا و مطمئن کسب و کار 

محله تان بدهید تا بعد از این روزهای خاص آن کاال یا خدمت را دریافت کنید؟
۱۵: بازی های آپارتمانی برای خانواده هایی که در منزل کودک دارند فراموش 
نشود. خوشبختانه ویدئوهای زیادی در اینترنت و شبکه های اجتماعی هست که 
انواع این بازی ها را معرفی کرده. هم جذاب و سرگرم کننده، هم بی هزینه یا ارزان 
و هم مناسب با زندگی ها و خانه های جدید خصوصاً آپارتمان نشینی. ما بزرگترها 

هم گاهی به بازی نیاز داریم. مراقب کودک درونتان باشید!
در نوروز، کرونا را به مهمانی نبرید

دید و بازدیدهای نورورزی از رسم های همه ساله ایرانیان در روزهای ابتدایی 
ســال است. اما اکنون با بروز بیماری کرونا بی تردید نمی توان به رسم هر ساله 

این سنت را به جای آورد... 
بهتر است سعی کنید تا حد امکان از رفتن به مهمانی و شرکت در تجمع های 
گروهی اجتناب نمایید و ســعی کنید که مراســم ها و برنامه های دید و بازدید 
خانوادگــی که از قبل برنامه ریزی شــده را با رعایت اصول اخالقی و تاکید بر 
اپیدمی بیماری کروناویروس، به زمان دیگری که خطری شــما و اقوام تان را 

تهدید نمی کند، موکول کنید.
این روزها با گســترش وسایل ارتباط جمعی و امکان برقراری تماس تلفنی 
تصویری و... می توانید به جای مراجعات حضوری جهت گفتگوهای خانوادگی و 

تبریک آغاز سال نو از بستر شبکه های اجتماعی استفاده کنید.
در صورت ضرورت جهت حضور در منزل نزدیکان مانند پدر و مادر سعی کنید 
مواردی را رعایت کنید؛ اول آنکه از ســالمت عمومی خود و اعضای خانواده و 
سایر مهمانان احتمالی اطمینان حاصل کنید تا حداقل با عالئمی مشابه انفلوآنزا 

به دیدن سالمندان نیامده باشند.
به صورت کامال محترمانه و با تاکید بر اهمیت اپیدمی کرونا در مورد رعایت 

اصول بهداشت فردی توسط اعضای خانواده میزبان و یا مهمان و نیز گندزدایی 
مکرر محیط خانه مطمئن شوید.

همچنین از مهمانان بخواهید که بالفاصله بعد از ورود به منزل قبل از تماس 
محیطی، بین فردی و نشستن؛ دست هایشان را با آب و صابون بشویند.

در صورت مشاهده عدم رعایت اصول بهداشت فردی و بهداشت پخت و پز 
توســط میزبان قبل از هر گونه خوردن و آشامیدن، با آوردن عذر و بهانه فردی، 

مجلس یا منزل میزبان را ترک کنید.
اگر با میزبان راحت نیســتید سعی کنید از مصرف مواد غذایی خام و نیم پز 
خودداری کرده و از خوردن مواد غذایی که نیازمند تهیه مستقیم با دست و بدون 

نیاز به پخت با حرارت اجاق گاز است مانند ساالد یا انار دانه شده پرهیز کنید.
بنابر اعالم انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران، بهتر است 
مواد غذایی مانند سوپ و آش که هنگام آوردن به میز غذا داغ و پرحرارت هستند 
و امکان تماس دســت با آن نیســت را مصرف کنید. همچنین سعی نمایید از 

نان های بسته بندی نشده که احتمال تماس دستی وجود دارد، استفاده نکنید.
دید و بازدید نوروزی با میهمانان مجازی 

نوروز به عنوان یک فرهنگ اصیل ایرانی و تمدنی در حقیقت نشــان دهنده 
اندیشــه ناب، خردمندانه و ذوق ســلیم نیاکان ما بــوده که با تحول طبیعت و 
شکوفایی همراه شده لذا جشن سال نو با روز تولد دوباره طبیعت همزمان است.

در حالی که میهمان ناخوانده، پشت در همه خانه ها، کوچه ها و گذر ها کمین 
کرده، اما هنوز عده ای از مردم بی توجه به هشــدار های جدی وزارت بهداشت، 
پزشکان و کارشناسان در تکاپوی خرید های عید هستند که این خود عامل مهمی 

در انتشار ویروس محسوب می شود.

از طرفی خطر شــیوع بیشتر ویروس در نوروز با موضوع دید و بازدید ها تبلور 
یافته و اگر باز هم مردم جدی نگیرند کنترل آن سخت تر خواهد شد.

تعطیالت نوروز در نگاه خوشبینانه می تواند فرصت بسیار خوبی برای با هم 
بودن و پیروزی در برابر ویروس کرونا باشــد، البته اگر مردم از ســفر و دید و 
بازدید هــای نوروزی پرهیز کنند و جدی تر از قبل به پویش ملی در خانه بمانیم 
بپیوندند، اما اگر این موضوع به خوبی مدیریت نشود؛ نوروز می تواند فرصتی برای 
شیوع بیشتر ویروس باشد که این کار قطعا کنترل بیماری و کار مدافعان سالمت 

را هم دشوارتر خواهد کرد.
کرونا شهر به شهر و حتی روستا به روستا پیش رفته و با گسترده شدن پهنه 
جغرافیایی کرونا در ایران، زمان ریشه کن شدن این ویروس طوالنی تر می شود، 
طوری که بعضی از مسووالن می گویند این وضعیت ممکن است تا خرداد هم 

ادامه داشته باشد.
نسخه واحد برای شکســت کرونا در سراسر دنیا قطع کردن زنجیره انتقال 
این ویروس اســت و در این بین نوروز تهدیدی برای اتصال دوباره این زنجیره 
محسوب می شود که باید مراقب بود تالش های صورت گرفته در راستای کنترل 

بیماری در کشور بی اثر نشود.
پرهیز جدی از تردد های غیرضروری در قطع زنجیره انتقال بیماری بســیار 
حایز اهمیت بوده و وقتی متخصصان به صورت مداوم هشدار می دهند که سفر 
نروید و در خانه بمانید، باید آن را جدی گرفت چه بسا که حتی سفر های درون 
شهر هم در انتقال ویروس سهم به سزایی داشته و ممکن است جامعه روستایی، 
عشایری و نقاطی که کمترین امکانات بهداشتی را دارند درگیر این ویروس کند.

عیــد را می توان به صورت مجــازی تبریک گفت پــس راه های ارتباطی 
دیگری غیر از تماس حضوری در این شــرایط توصیه شده و می   تواند مد نظر 
شهروندان باشــد.همچنین نوروز امسال می تواند فرصت خوبی برای خانواده ها 
باشد تا به دل مشغولی های فرهنگی، بازی های محلی و ادبیات بیشتر توجه کنند 
و سریال های جدید تلویزیون و تولیدات شبکه خانگی را ببینند. فرصت برای سفر 
و دید و بازدید زیاد است، اما برای حفظ سالمتی شاید همیشه نباشد. امید می رود 

با همدلی و همزبانی ایرانیان به زودی عید را با شکست کرونا جشن بگیریم.

اشارۀ اول : بحران کرونا و مقابله با آن با بقیۀ بحرانهای طبیعی 
فرق دارد

    در جریان بحران کرنا ، بی برنامگی و آشفتگی و بی سامانی دولت و سایر 
دستگاههای کشوری  مشهود  است . از چندگانگی در تعیین ساعت کار ادارات و 
تعطیلی مدارس ، تا قرنطینه شهرها و و جلوگیری از رفت و آمد مسافران تا اطالع 
رســانی بسیار متناقض و دیرهنگام و.... . کیفیت مدیریت بحران کرونا  چیزی 

است که به اندازۀ خود کرونا نگران کننده است . 
کرونا ، به عنوان پدیده ای ذاتاً غیر سیاســی ، که طول عمر و آثاری بســیار 
گسترده تر و عمیق تر از بحرانهایی مثل زلزله و سیل و آتش سوزی دارد  بخش 
های فراوانی از امور سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است 
.بجران کرونا ویژگی هایی دارد کاماًل متفاوت از تمام بحرانهایی که تاکنون ایران 
تجربه کرده است . این تفاوتهای مهم به وضوح ناکارآمدی ساخت مدیریتی را به 
نمایش گذاشته است . همچنین به نظر می رسد شیوع کرونا در کشور ، می تواند 

بحران نظم را بسیار تشدید کند. 
    مقایســه خصوصیات شــیوع کرونا در 
ایران با بحرانهای طبیعی ، نشــان می دهد 
که این بحران پیش رونده اســت ؛ در طول 
زمان توسعه می یابد و بیشتر می شود؛ در یک 
نقطۀ جغرافیایی محدود نمی ماند ؛ جمعیتی 
غیر قابل پیش بینی را تحت پوشش قرار می 
دهد ؛ نقاط حملــۀ آن غیرقابل پیش بینی و 

برآورد است ؛ هدف مستقیم آن فقط انسان است نه اموال . نظم عادی اجتماعی 
را به شکل سراسری مختل می کند . عملیات پیشگیری و پاسخ و مقابله با آن 
همزمان و متداخل اند و به همین دلیل برنامه ریزی نحوۀ مواجهه با آن بســیار 
پیچیده تر دقیق تر و حساس تر است و نیازمند سازماندهی فوق العاده دقیق و 

کارآمد باشد .
    این خصوصیات در هیچ یک از بحرانهای طبیعی دیگر وجود ندارند . مثال 
زلزله هرقدر هم که وسیع و سخت باشد ، یک بار برای چند ثانیه در منطقه ای 
محدود رخ می دهد و تمام می شود و بالفاصله پس از آن عملیات مقابله و پاسخ 
شروع می شود . وقایعی مانند سیل و زلزله نیز کم و بیش همین طوراند . تمام 
کشور همزمان قربانی سیل و زلزله نمی شوند و نظم اجتماعی و سیاسی در تمام 
کشــور تحت تأثیر این نوع وقایع قرار نمی گیرند . بنابراین سازمانهای کشوری 
می توانند در هرحال به کمک آسیب های ناشی از سیل و زلزله و حریق بیایند . 
ناکارآمدی دستگاهها در این وقایع زیاد خودنمایی نمی کند. در واقع دستگاههای 
مفابله با بحران می توانند درچارچوب همان نظم کالسیک و تعریف شدۀ خود 

اقداماتی را انجام دهند که تجربه اش را هم دارند.
    اما بحران کرونا ابعاد گسترده تر از بک بیماری فراگیر دارد . به همین دلیل 
می توان آن را در ردیف یک بحران اجتماعی-سیاسی با بحرانهای اجتماعی نیز 

مقایسه کرد.
اشــارۀ دوم :مقابله با بحران کرونا به شــیوۀ مقابله با سایر 

بحرانهای اجتماعی-سیاسی ناممکن است
     بحران کرونا ابعاد گسترده تر از بک بیماری فراگیر دارد . به همین دلیل 
می توان آن را با بحرانهای اجتماعی-سیاسی نیز مقایسه کرد. فایدۀ این مقایسه 
این است که معلوم می شود شیوه هایی که برای مقابله با بحرانهای اینچنینی 

عادت شده است ، در بحران کرنا مطلقاً کاربرد ندارند. 
     یک خصوصیت منجصر بفرد بحران کرونا این است که الگوهای مرسوم 
و مألــوف مقابله با بحرانهای اجتماعی در ایران را نمــی توان علیه آن به کار 
بــرد. آمارها و مصاحبه های خوش آب و رنــگ مدیران ، برخوردهای قهری ، 
لشگرکشی خیابانی موافق و مخالف ،  کوفتن 
مشت در دهان بدخواهان ، رجزخوانی مانند 

اینها علیه کرونا به کار نمی آیند . 
    خصوصیــت دیگر بجــران کرونا این 
اســت که تولید رانت نمی کند . کسی نمی 
تواند از نمد این بحران کالهی برای خودش 
بسازد.هرچه بحران اجتماعی در ایران داشته 
ایم ، نوعی رانت سیاســی یا اقتصادی برای 
صاحبان قدرت تولید می کرده اند . شوق طلب رانت و منافع ناشی از زور ، خیلی 
ها را به حضور در میدان بحران می کشــاند تا در بهم ریختگی بحران منافعی 
برای خود پارو کنند. اما کرونا هیچ رانتی نمی سازد . به همین دلیل است که همۀ 
کسانی که در بحرانهای دیگر ، به فریاد و هیاهو وارد می شدند و با بگیر و ببند 
و جنجال های زیاد بر سر رقیب می کوفتند تا به مزایا و رانتهای متعدد برسند ، 
حاال ســر در الک خود فرو برده اند و زبان باز نمی کنند . چون بحران کرونا نه 

کرسی قدرت می آورد و نه منافع میلیاردی . 
    دیگــر خصوصیت بحران کرونا بیرون بودن آن از همۀ گروهبندی های 
سیاسی است . بحران کرونا را نمی توان به هیچ بلوک سیاسی نسبت داد . اگرچه 
ناکارآمدی مشهود در مقابله با کرونا کاماًل ناشی از شیوه های رفتار سیاسی همۀ 
این سالهاســت که توانایی های عمومی را به شدت کاهش داده است اما کرونا 
همه گیر اســت . به عبارت کاماًل دقیق ، بحران کرونا مصداق بارز یک بحران 
ملًی است . مواجهه و مقابله با یک بحران ملی ، مستلزم یک نگاه ملی است . 
بی هنجاری منفعت طلبانۀ رانتی در توسعه طلبی های زورندان در ایران ، عماًل  

کرونا مهمتر از کرونا – اشارات کرونایی 
    کرونا مهمتر از کرونا-اشارات کرونایی عنوان اصلی برای چند یادداشت مختصر است به قلم دکتر کامبیز نوروزی حقوقدان که 

نگاهی متفاوت به جنبه های اجتماعی و حقوقی و مدیریتی کرونا دارند و با عناوین فرعی مختلف ، به تدریح همینجا تقدیم خوانندگان 
محترم  می شود. 

عنوان های فرعی این مجموعه یادداشت مختصر عبارتند از :
   اشارۀ اول : بحران کرونا و مقابله با آن با بقیۀ بحرانهای طبیعی فرق دارد

   اشارۀ دوم :مقابله با بحران کرونا به شیوۀ مقابله با سایر بحرانهای اجتماعی-سیاسی ناممکن است
   اشارۀ سوم : ضعف ساخت اداری در درک و حل بحران کرونا

اشارۀ چهارم : الزامات سازماندهی مقابله با کرونا  به درستی رعایت نمی شوند
اشارۀ پنجم :  در مقابله با کرونا چرا قانون مدیریت بحران اجرا نمی شود ) هنر اختراع چرخ( 

    مقایسه خصوصیات شیوع 
کرونا در ایران با بحرانهای 
طبیعی ، نشان می دهد که 

این بحران پیش رونده 
است ؛ در طول زمان توسعه 
می یابد و بیشتر می شود؛ 

بحران کرونا ابعاد گسترده 
تر از بک بیماری فراگیر 
دارد . به همین دلیل می 
توان آن را با بحرانهای 
اجتماعی-سیاسی نیز 

مقایسه کرد
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نگاه ملی را به شدت تضعیف کرده است . 
    خصوصیت بعدی این است که بحران کرونا را نمی توان نادیده گرفت و 
برآن ســرپوش گذاشت . می شود مثاًل بر بحرانهایی مثل آسیبهای اجتماعی ، 
بیکاری ، تورم باال ، فراوانی بزه ، نابسامانی اقتصادی ، قاچاق کاال ، نقض قوانین 
و مانند آنها سرپوش گذاشت و با تبلیغات یا بی اعتنایی یا روش های دیگر آنها 
را نادیده گرفت یا به گردن رقیب سیاسی داخلی یا حریف خارجی انداخت یااصال 
مدعی شد که بحران حل شده است . اما کرونا آشکارتر و ملموس تر از آن است 

که بشود پنهانش کرد و ادعا کرد که مثال حل شده است .
    این فهرست می تواند طوالنی تر از این شود . اما همین مقدار کافی است 
تا متوجه شویم چرا شــیوه های عادتی و رایج مقابله با بحران در ایران ، برای 
جلوگیری از توسعه و مقابله با این بحران اصاًل منتفی است  . یک بار هم که دو 
ســه مقام نظامی  شیوع این بیماری را به اقدامات ایاالت متحدۀ آمریکا نسبت 
دادند و خواستند رنگ سیاسی به این بحران بدهند ، اظهاراتشان حتی در میان 
همفکران خودشان پژواکی نیافت .    طبیعتاً ایزارهای مرسومی مانند  زور ، سلطه 
، قوۀ قهری و بگیر و ببند و پروپاگاندا ، که عادت جاری برای مقابله با بحرانهایند 

،نمی توانند بر این بحران فائق آید .
اشارۀ سوم : ضعف ساخت اداری در درک و حل بحران کرونا

ســاخت اداری کشــوری قادر به پذیرش همۀ الزامات الزم برای اقدام علیه 
توسعۀ کرونا و آثار تبعی آن در اقتصاد و روابط اجتماعی نیست .

این الزامات را در جلوگیری از توسعۀ کرونا و سازماندهی درمان بیماران می 
توان شامل چند دسته دانست که عبارتند از : قدرت تشخیص کارشناسی . توانایی 
پیش بینی و پیشــگیری آثار اقتصادی و اجتماعی و روانی درگیری چندماهه با 
کروان ، قدرت تصمیم گیری هماهنگ و قاطع . سرعت عمل در تصمیم و اقدام 
. خالقیت در تصمیم و اقدام . هماهنگی و فاطعیت در اجرای تصمیمات . حفظ 
اســتقالل برنامه های پیشگیری و پاسخ از مداخله ها و آسیب های سیاست و 

گروه های ذیتفوذ .
     ایــن ســاختار عظیم : بــه دلیل پیچدگی غیرعقالنی انبــوه مقررات و 

دستورالعملها فاقد سرعت عمل است ؛ 
    به دلیل فراوانی تعداد نظارتهای مختلف ، که تحت تأثیر رقابتهای سیاسی 
اند و گاه به عنوان ابزاری برای مقابله با رقیب سیاســی به کار می روند ، فاقد 

جسارت درعمل است ؛ 
    به دلیل نظامهای گزینشی غیراصولی و سیاسی اگرهم تهی از افراد شایسته 

نباشد ، حداقل آن است که معدل شایستگی آن پائین است ؛ 
    به دلیل حفظ موقعیت های رانتی و منفعت طلبانه به شدت پنهانکار است ؛ 

    به دلیل وجود قدرتهای سایه ، پر از تناقض و تعارض است ؛ 
    به دلیل نقائص و ایرادات زیاد در قوانین متورم ، ناهماهنگ است . 

    به دلیل عدم درک مفهوم و کارکرد رسانه و نگاه دستوری به رسانه،قادر به 
برقراری ارتباط مؤثر با افکاری و جلب اعتماد عمومی نیست.

    در چنین شرایطی ، میزان کارآمدی این ساختار برای مقابله با بحران مدت 
دار و گسترده ای که مستقیماً و در کوتاهترین زمان ممکن جان  آدمها را نشانه 
رفته و بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور اثرات مهم و عمیق می گذارد پایین 
است .     حفظ سالمت عمومی در وضعیت بیماری فراگیر و اپیدمیک ، از اعمال 
حاکمیت است . اجرای عمل حاکمیت مستلزم اقتداری است که به نظر می رسد 

در دولت وجود ندارد.

اشارۀ چهارم : الزامات سازماندهی مقابله با کرونا  به درستی 
رعایت نمی شوند

با مالحظۀ خصوصیات منحصر بفرد کرونا . ناکارآمدی های موجود تکلیف 
جامعه و جان و خانمان ما با کرونا چه می شود ؟ 

نیروی انسانی بزرگی ، که شامل عمدتاً پزشکان و پرستاران و مراکز درمانی 

است شبانه روز برای پاسخ به افراد مبتال به کرونا در تالشی سخت و جانفرسایند 
. نسبت شاغالن مشاغل پزشکی و پیراپزشکی که براثر ابتال به کرونا فوت شده 

اند به کل فوت شدگان کرونا ، بسیار بیش از شاغالن سایر مشاغل است . 
    این زحمات بجای خود . اما توسعۀ اقدامات پیشگیرانه ، مسیری دیگر دارد 
که ربطی به جامعۀ پزشکی ندارد . کار جامعۀ پزشکی ، درمان است . پیشگیری 
اگرچه مبتنی بر توصیه های تخصصی پزشکی است اما یک امر اجتماعی است 

که در دو سطح خد و کالن باید آن را نگاه کرد. 
    پیشگیری در سطح خرد کار افراد است و یعنی رعایت بهداشت فردی در 

باالترین حد ممکن.
     اما در ســطح کالن وظیفۀ دولت و دستگاههای حاکمیتی است که باید 
براساس نظرات حرفه ای کارشناسان در یک نظام مدیریتی قاطع و نظام اجرایی 
کارآمد و به شکلی هماهنگ انجام شود. تأمین مواد بهداشتی مناسب ، کاهش 
میزان تجمعــات در هر نقطه و هرجا . کاهش میــزان رفت و آمدها خصوصًا 

مسافرتهای بین شهری و ...
    باید واقع بین بود . در حال حاضر نمی توان انتظار زیادی داشت که یک 
روزه آن همه موانع که در ویژگی های ساخت اداری گفته شد برطرف شوند . اما 
می توان با حداقلی از درایت ها و هوشمندی ها کارهایی انجام داد که تا اندازه 

ای به میزان کارآمدی ها افزوده شود. 
    اولین نکته سازمان دهی مقابله با کروناست . دولت در شیوه ای شتابزده و 
نامنسجم مبادرت به تشکیل ستاد بی هویتی به نام مقابله با کرونا کرده است . 

    اسناد باالدستی ستاد مقابله با کرونا معلوم نیست که چیست ؟
     مقررات داخلی این ســتاد مبهم اســت یا به عبارت دیگر اصال وجود 
ندارد . معلوم نیست در این ســتاد رابطۀ میان دستگاههای مختلف چگونه 

تعریف و تبیین می شــود . اگرچه اسامی دستگاهها و افراد عضو ستاد معلوم 
نیست ولی از برخی عکس های منتشر شده از اطز جلسات ستاد پیداست که 
از قوۀ قضائیه ، صدا و ســیما ، چند وزارتخانه ، ستاد کل نیروهای مسلح در 
جلسات این ستاد شرکت می کنند . با اینحال مقرراتی وجود ندارد که نظام 
ارتباطی این اعضا را با یکدیگر و با ســایر دستگاهها تبیین کند . نابسامانی 
در تعیین تکلیف ســاعت کار ادارت ، وضعیت قرنطینه شهرها ، برنامه های 
صدا و سیما ، واردات یا تولید لوازم بهداشتی مرتبط با کرونا ، اطالع رسانی 
ناکارآمد و شــدیداً متناقض ، اختالف نظرهای مهم میان مسئوالن امر و... 
حکایت از نبود نظم سیســتماتیک و تعریف شده در این ستاد دارد . اگرچه 
بخشــی از این بی نظمی ناشی از همان اختاللهای گفته شدۀ قبلی است ، 
اما بخشــی از آن را باید در تصمیم نادرست دولت در تشکیل ستاد مقابله با 

کرونا جست . 
در واقع نه فقط دولت ، بلکه دســتگاههای دیگری که در این ستاد عضویت 
دارند ، توجهی به این نکته  ندارند که یکی از شرطهای کارآمدی مقابله با این 
بحران دامنگیر و چندوجهی ، وجود نظم سیستماتیک و دقیق در نظام مقابله با 
بحران و رابطه اش با دیگر دستگاههای کشور است . ابداع ستاد مقابله با کرونا ، 

کاری ناپخته و ناسنجیده و فاقد این نظم سیستماتیک است .

اشــارۀ پنجم : هنر اختراع چرخ -در مقابله با کرونا چرا قانون 
مدیریت بحران اجرا نمی شود 

    چرا دولت دوســت دارد چرخ را از اول اختراع کند ؟ در ایران قانونی وجود 
دارد به نام   قانون مدیریت بحران  . اولین بار این قانون در سال ۱۳۸۷ تصویب 
شد . سپس در سال ۱۳۹۸ قانون دیگری جانشین آن قانون گردید که هنوز ائین 

نامه های اجرایی ان تصویب نشده و در دست تدوین اند.
    قانون مدیریت بحران اگرچه مصون از انتقاد نیست ولی به هرحال وجود 
دارد و در آن نحوۀ ســازماندهی دستگاههای مختلف کشوری و سلسله مراتب 
ســازمانی برای پیشگیری از بحران و پاسخ به بحران تعیین شده است . در این 
قانون معلوم است که هر سازمان چه نقش و مسئولیتی در پیشگیری و پاسخ دارد 

و حدود اختیارات هرکدام چیست . 
    رکن اساســی این قانون ، شورای عالی مدیریت بحران است که ریاست 
آن با رئیس جمهور اســت . نمایندگان ۱۶ دستگاه کشوری ، در باالترین سطح 
در آن عضویت دارند. تصمیمات شورای عالی برای همۀ دستگاههای کشوری و 
لشگری الزم االتباع است . دبیرخانه اش معلوم است و وظایف دبیرخانه ای آن 
هم روشن است . طبق این قانون ، سازمان مدیریت بحران وجود دارد که وظایف 
و اختیارات آن مشخص اســت. بگذریم که این سازمان تاکنون چندان کارآمد 
نبوده اســت ولی به هرحال اگر شورای عالی درست عمل کند ، این ناکارآمدی 

قابل رفع است . 
    شیوه مشارکت داوطلبان و نهادهای مدنی در این قانون پیش بینی شده 
اســت . این قانون اصاًل برای مواقعی مشابه همین وضعیتی که در آن هستیم 

تصویب شده است . 
    بطور خالصه در نظام حقوقی کشور ، مقررات مقابله با بحران و پیشگیری 
از آن ، وجود دارد . اما دولت و دستگاههای دیگر می خواهند چرخ اختراع کنند 
. این شــیوه و این طرز فکر و عمل خودش موجب نابسامانی است . همۀ این 
مقررات و سازمانها را گذاشته اند و جایی را درست کرده اند ستاد مقابله با کرونا 
که در آن چیزی از پیش معلوم نیست و کار بر مدار بی نظمی می چرخد و زمان 

و منابع انسانی و مادی مختصر را هم اتالف می کند .



0 0 0 شماره شانزدهم شماره شانزدهم12 0 13

کاربران شــبکه اجتماعی توئیتر ضمن به اشتراک گذاشتن 
تصاویری از تالش هــای گروه های اجتماعی مختلف از معلمان، 
روانشناســان، هنرمندان، ورزشــکاران، طالب و ... برای ادای 
سهمشــان در مبارزه ای ملی با بیمــاری کرونا، از این تالش ها 

قدردانی کردند. 
بررسی شبکه  اجتماعی توئیتر نشان می دهد که در طی این چند 

هفته، بسیاری از کاربران به پویش های مختلفی که 
برای مقابله با بیماری کرونا ایجاد شده پیوسته اند 
و در حال تالشند تا نقشی موثر در مقابله با این 

بیماری ایفا کنند.
معلمان و روانشناسان در تالش برای مبارزه 

با بیماری کرونا
با تعطیلی طوالنی مدت مدارس، بسیاری از 
معلمان تالش کردند تا با اســتفاده از امکانات 

شبکه های اجتماعی به روند آموزش دانش آموزان خود ادامه دهند؛ 
کاری که ممکن است سخت و دشوار باشد. انتشار تصاویری از 
یک معلم دلســوز که به دلیل نبود تخته مناسب از بدنه یخچال 
خود برای تدریس آنالین استفاده کرده بود، با تشویق و ستایش 
کاربران شبکه اجتماعی توئیتر روبرو شد. کاربری در همین ارتباط 
از مسووالن خواســت تا قدر معلم های فداکار را بدانند و برخی 

کاربران از تالش های این معلم دلسوز تشکر کردند.
انتشار تصاویر معلمی هم که به دلیل بیماری کرونا در بیمارستان 
بستری اســت، اما همچنان مشغول آموزش از راه دور به دانش 
آموزان است نیز از سوی برخی کاربران مورد تقدیر قرار گرفت. 
برخی معلمان نیز با حضور در شبکه های اجتماعی از دانش آموزان 
و خانواده های آنان خواســتند تا در این شرایط بحرانی از خانه 

خارج نشوند و به توصیه های بهداشتی گوش فرادهند.
در حالی که بسیاری از شهروندان به دلیل بحران کرونا نیازمند 
حمایت های روانشناسانه اند، برخی روانشناسان نیز با پیوستن به 
پویش های مختلف در تالشند تا به سایر شهروندان کمک کنند. 
گروهی از روانشناسان با انتشار شماره های تماس خود در شبکه ی 
اجتماعــی توئیتر اعالم کرده اند که خدمــات خود را به صورت 
رایگان ارائه خواهند دارد و از شهروندان خواسته اند تا اگر دچار 
ی  س ها ســتر ا

شــدید 
شــده اند با آنان تماس بگیرند. کاربری ضمن اشــاره 

به این شــرایط نوشــت: چقدر در این شرایط پراسترس جای 
روانپزشکان، روانشــناس ها ،آسیب شناس ها، مشاوران و خیلی 

تخصص های مشابه خالی است.
موجران و مالکان هم سهمی دارند

در حالی که برخی از شــهروندان به دلیل توقف کســب و 
کارشان نگران هزینه های زندگی اند، برخی از صاحبخانه ها و 
مالکان اماکن تجاری تالش کرده اند تا با بخشــش بخشی از 
اجاره بهای ماهیانه خود، باری را از دوش مستاجران بردارند. 
کاربری در همین زمینه توئیت کرد: کرونا باعث شد یک سری 
زیبایی ها هم رو بشــوند مثل آن آقایی که تعداد زیادی مغازه 

دارد و گفته تا وقتی بیماری هســت، اجــاره نمی گیرند. امثال 
ایشــان زیادند که این روزا در پویش ها شرکت کردند تا کور 
بشود چشمی که طاقت دیدن عزت و غرور ایرانی ها را ندارد.

کاربــر دیگــری نیز توئیت کــرد: کرایــه را واریز کردم. 
صاحبخانه زنــگ زده، عذرخواهی می کنــد و می گوید که من 
خودم مستاجرم. اگربه خاطر به این روزها درآمدتان کم شده، 
نیازی به واریز کرایه این ماه نیست، عودتش می دهم. تشکر 
می کنم از لطف و فهمش و می گویــم همین فهمتان برای ما 
کافیســت. ایران هنوز پُر اســت از این انسان های اخالقی. 
نیز در  کاربر دیگری 

توئیتی چنین می نویســد: کسی چه می داند شاید 
کرونا امتحان ما باشد برای سنجش درجه معرفت و مراممان! 
کارخانه دار در اخــراج کارگر صبر کند، صاحبخانه از دریافت 
اجاره بگــذرد، صاحب چک وصول آن را بــه تاخیر اندازد، و 

اینگونه شاید خدا هم به ما رحم آورد.
کاربری هم ضمن اشــاره به کسادی برخی کسب و کارها بر اثر 
گسترش کرونا و تالش مالکان برای کاهش اجاره ها، توئیت کرد: 
این روزا باب شده می گویم صاحب خانه ها اجاره نگیرند، خیلی هم 
خوب است، اما کاش دولت یک فکری به حال اون هایی که تنها راه 

درآمدشان همین اجاره  است بکند. کاربر دیگری نیز از رئیس جمهوری 
و مسووالن خواست تا در حالی که برخی مالکان در حال کاهش اجاره 
یا بخشش آن هستند، دست کم با تاخیر پرداخت مالیات یا بدهی های 
بانکی، از فشار مالی بر دوش این افراد نیز کاسته شوند تا آن ها نیز 

بتوانند با دستی بازتر اقدامات خود را صورت دهند.
همیاری برای مقابله با کرونا

در حالی که گروه های مختلف اجتماعی در تالش اند تا با کمک و 
یاری یکدیگر به مقابله با این بیماری بروند، مساعی برخی طالب در 
فعالیت های مختلف برای مقابله با بیماری کرونا نیز توجهات بسیاری 
را در شبکه اجتماعی توئیتر جلب کرد. برخی کاربران تصاویری از 
فعالیت این قشر در بیمارستان ها و همچنین مراکز 
خدمات شهری منتشر کردند و کاربری هم نوشت 
که طالب هم مثل سایر افراد به پویش های گروهی 
پیوسته اند تا در شکست کرونا سهیم باشند. آن ها نه 
زحمات خود را جار می زنند و نه از کسی توقعی دارند.

بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران نیز از طریق 
حساب های کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر 
از مردم خواســته اند تا با مانــدن در خانه و قطع 
زنجیره ی ویــروس، به مهار آن کمک کننــد. این هنرمندان و 
ورزشکاران با ایجاد پویش های مختلف با سایر شهروندان همراه 
شــده اند.تالش برخی جوانان در شهرهای مختلف کشور برای 
پاکســازی معابر و ضدعفونی کردن تجهیزات شهری نیز مورد 
توجــه کاربران قرار گرفت. این جوانان به صورت خودجوش در 
شهرهای مختلف کشور اقدام به ضدعفونی سازی وسایلی چون 
دستگاه های عابر بانک و صندلی های شهری پرداختند و تالش 

کردند تا از بار کاری بر دوش کارکنان شهرداری بکاهند.

فرهنگ و معیشت فرهنگ و معیشت

بررسی تالش های کاربران برای مقابله با بیماری کرونا در شبکه اجتماعی توئیتر

ما همه در این مبارزه سهم داریم
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مقاومت ناشران کاغذی؛ کرونا فایده کتاب الکترونیک را نشان داد

فرهنگ مطالعهفرهنگ مطالعه

به گفته دبیر انجمن ناشــران الکترونیک، مجلس، وزارت فرهنگ و ارشــاد 
و شــورای فضای مجازی باید کمک کنند تا قوانین کپی رایت اصالح شــود و 
تضامینی در راه اجرای قانون کپی رایت انجام شود تا بتوان به صورت گسترده در 

حوزه ترویج کتاب الکترونیک فعالیت کرد. 
روزهایی است که شهر امنیت گذشته را ندارد. نمی توان از شلوغی میدان ها 
لذت برد و حتی نمی توان از بازار یک لقمه فالفل خرید و ســرکوچه مروی با 
پرندگان قسمت کرد. باید در خانه بنشینیم و صبور باشیم تا بتوانیم بیماری کرونا 
را از شهر و کشور خود بیرون کنیم. در این روزها، دسترسی به کتاب مانند دیگر 
کاالهای مصرفی دشــوار شده اســت. پس یکی از راه های دسترسی به کتاب، 

استفاده از کتاب الکترونیک است؛ روشی که نیاز به خروج از خانه ندارد.  
مردم تا به امروز چندان نتوانســته اند با کتاب الکترونیک ارتباط خوبی برقرار 
کنند و اکثراً می گویند که با کتاب کاغذی راحت تر هستند. حسن احمدی، دبیر 
انجمن ناشــران الکترونیک درباره اینکه چگونه می توان کاری کرد تا مردم از 
کتاب های الکترونیک بیش از پیش استفاده کنند، به خبرنگار ایرناپالس توضیح 
داد: عوامل مختلفی در این مسئله دخیل است و مهم ترین آنها، عامل فرهنگی 
است. زیرساخت فنی و تولید کننده کتاب الکترونیک، به تنهایی نمی تواند موجب 
استفاده از کتاب الکترونیک شود. اینها همه آزمایش هایی برای ماست و نشان 
دهنده این است که در آینده ممکن است اتفاق هایی برای ما بیفتد که نیازمان به 

استفاده از کتاب الکترونیک بیشتر شود.
نظام آموزش و پرورش باید قبل تر فکر امروز را می کرد

احمدی با اشاره به نقش مهم صداوسیما در معرفی و تشویق مردم به استفاده از 
کتاب الکترونیک، ادامه داد: در حوزه قوانین و مقررات کتاب الکترونیک نواقصی داریم. 
بسیاری از ناشران سنتی به دلیل نقص قوانین به سمت تولید کتاب الکترونیک نمی آیند 
و اجازه نمی دهند از محتوایشان استفاده شود. مجلس، مجموعه های مرتبط مانند وزارت 
فرهنگ و ارشاد و شورای فضای مجازی باید کمک کنند تا قوانین کپی رایت اصالح 
شود و تضامینی در راه اجرای قانون کپی رایت انجام شود، تا بتوان به صورت گسترده در 

حوزه ترویج کتاب الکترونیک فعالیت کرد.  
به گفته دبیر انجمن ناشــران الکترونیک، ناشران برای جلوگیری از تولید کتاب 
الکترونیک اقدام می کنند. در صورتی که ناشران باید بدانند نشر الکترونیک مکمل نشر 
سنتی است و زمانی می توانند به کار خود توسعه دهند که هر دو را داشته باشند. او افزود: 
در فضای امروز جامعه که مردم نمی توانند از خانه بیرون بیایند، چراکه ممکن است دچار 
بیماری کرونا شوند، به خصوص در حوزه آموزش و پرورش در این روزها با مشکالتی 
مواجه شده ایم. منظور ما از کتاب الکترونیک الزاماً رمان، قصه و داستان نیست، حتی 
کتاب درسی می تواند الکترونیک باشد. اگر نظام آموزش و پرورش قبل تر فکر امروز را 
می کرد، شاید امروز به راحتی می توانستیم دانش آموزان را در خانه نگه داریم و با نظام 

الکترونیک به آنها آموزش دهیم.
باید به کتاب الکترونیک توجه بیشتری شود

احمدی با بیان این نکته که اشاعه بیماری کرونا در جامعه و خانه نشین شدن 
تعداد زیادی از مردم، باعث شــد تا به برخی از مســائل بیشتر توجه شود، ادامه 
داد: مســئوالن به یاد آوردند که باید در مجموعه های آموزشی، تغییرات اساسی 
ایجاد شــود. فکر می کنم که بخشی از جامعه حتی مردم به این نقطه مشترک 
رســیده اند که باید به کتاب الکترونیک توجه بیشتری شود. شاید مجلس جدید 
بتواند تصمیمات اساسی تری درباره تضمین قوانین کپی رایت بگیرد. این مسیر در 
کشور ما ایجاد شد و مسئوالن می توانند کارهای جدی تری در این حوزه انجام 

کمتر از ۱۲ سال را مورد توجه قرار داده است. علی محمدپور، مدیر شبکه کتاب 
الکترونیک کودکان با اشاره به تأثیر شیوع بیماری کرونا بر استفاده بیشتر مردم 
از پلتفرم هــا –ابزارهای تحت وبی که به کاربــران خدماتی ارائه می دهند- به 
خبرنگار ایرناپالس گفت: پیش از این، استفاده از برخی از پلتفرم ها خیلی جا افتاده 
بود، مانند استفاده از تاکسی های اینترنتی و خرید به صورت آنالین، مردم تجربه 

می کنند که خیلی راحت تر و ارزان تر می توانند آنالین خرید کنند. 
به گفته محمدپور مردم پیش از این می توانســتند انتخاب کنند که فقط از 
کتاب های کاغذی استفاده کنند، اما ممکن است شرایط مانند آنچه امروز اتفاق 
افتاده اســت، تغییر کند. او ادامه داد: یکی از حوزه هایی که باید روند استفاده از 
آن تغییر کند، کتاب و دیگری حوزه آموزش اســت، زیرا حداقل یک ماه آینده 
کودکان باید در خانه بمانند. متأسفانه با اینکه این قابلیت در کشور ما وجود داشته 
است، هیچ وقت به حوزه های الکترونیک اقبالی نشان نداده اند و نخواستند شرایط 
ســنتی تغییر کند؛ اما در این شرایط خاص نمی توانیم با روند قبلی به کودکان 
خود آموزش دهیم. االن با ســرعت تمام سعی می شود شرایط را تغییر دهند و 
این عادت ذهنی ما را هم تغییر می دهد، تا اگر روزی روزگاری شرایط خاصی به 

وجود آمد، از روند آموزش خارج نشویم. 
یکی از دغدغه های خانواده ها، دسترســی کودکان زیر ۹ ســال به اینترنت 
نامحدود اســت. به همین دلیل شبکه های اینترنتی مخصوص کودکان ساخته 
می شود. محمدپور دراین باره توضیح داد: کتاب الکترونیکی کمتر در شبکه های 
اینترنتی شناخته شده است و در فضای اینترنت تنوع چندانی ندارد. شاید بتوان 
گفت حدود ۴۰۰۰ عنوان کتاب الکترونیک در دسترس کودکان است. این عدد 
کمی نیســت، اما تنوع باالیی ندارد. همچنیــن مردم با پلتفرم های تهیه کتاب 

کودکان آشنایی ندارند.
تلویزیون همه نیازهای مردم را رفع نمی کند

به گفته محمدپور یکی از راه های آگاهی رســانی درباره چگونگی استفاده و 
دسترسی به کتاب های الکترونیک، صداوسیماست، او افزود: مسئوالن باید متوجه 
شــوند که مردم همه نیازهای خــود را نمی توانند از طریق تلویزیون رفع کنند. 
صداوســیما برنامه های مشخصی پخش می کند که در نتیجه آن بخش زیادی 
از نیاز مردم بی پاسخ می ماند. شرکت های خصوصی دسترسی گسترده و سرمایه 
کافی برای اطالع رسانی همگانی به مردم را ندارند. این نوع دسترسی حاکمیتی 
و ملی اســت و باید با همکاری صداوســیما و نهادی مانند آموزش و پرورش 

اطالع رسانی انجام شود.
از طرفی این روزها پلتفرم های کتاب الکترونیک تخفیف های زیادی را برای 
کتاب های خود در نظر گرفته اند برای اینکه مردم بتوانند از این ســبک کتاب ها 
اســتفاده کنند. گفته می شود این روش راهی است برای اینکه مردم تا حدودی 
با این کتاب های الکترونیک آشنا شــوند. به گفته محمدپور این روزها کسانی 
که انواع ســاده مواد ضدعفونی کننده می فروشند، قیمت کاالی خود را چندین 
برابر کرده اند اما کسانی که کتاب می فروشند برای کاالی خود تخفیف در نظر 
گرفته اند. او توضیــح داد: در حوزه کتاب الکترونیک این ظرفیت وجود دارد که 
بتوانیم برای اســتفاده مردم، قیمت را پایین بیاوریم. اقتصاد پلتفرمی که شورای 
عالی فضای مجازی روی آن تأکید می کند این روزها بیشتر اهمیت خود را نشان 
می دهد. حاکمیت ها به سادگی می توانند از طریق پلتفرم ها نیازها و شرایط خاص 
را مدیریت کنند. به نظرم االن وقتش اســت که نهادهای دولتی به این نتیجه 

برسند که ماندن مردم در خانه را قابل تحمل کنند.

دهند. امیدوارم این مسئله فراموش نشود.
تصمیم برای خانه نشســتن و تعطیلی مدارس، با گسترش شیوع کرونا در 
جامعــه در روزهایی اتفاق افتاد که معمواًل مردم برای خرید ســال نو به بازار و 
خیابان های شهر می رفتند؛ تغییری که با سرعت زیاد زندگی مردم را زیرورو کرد. 
به گفته احمدی باید این تهدید را به فرصت تبدیل کرد. او گفت: در این شرایط 
می توان خیلی از مسائل را به مردم آموزش داد. برای مثال، توجه مردم به نظافت 
بیش از گذشته شده است. در حوزه کتاب هم نیازمند همت ملی هستیم و مردم 
هم از آن استقبال خواهند کرد. نکته این است که چه کسانی همت ملی را ایجاد 

می کنند؟ بخشی بر عهده مردم  و بخشی هم بر عهده مسئوالن است.
دبیر انجمن ناشران الکترونیک با اشــاره به اینکه توجه به نشر الکترونیک 
باید با گرانی کاغذ جدی تر می شــد، بیان کرد: اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 
نباید در برابر نشر الکترونیک مقاومت نشان دهند، بلکه باید از فرصت استفاده 
کنند و به صورت جدی وارد میدان شوند و کار را به دست بگیرند. اما اتحادیه به 
اهمیت نشر الکترونیک باور ندارد. فکر می کند ممکن است فضای الکترونیک 
نشر سنتی را از بین ببرد؛ در صورتی که این طور نیست. فضای کتاب الکترونیک 

امروز، جمعیت خود را دارد و هیچ کس هم نمی خواهد لذت کتاب خواندن با کاغذ 
را فراموش کند.

اگر ناشــرانی که محتوا دارند، آنها را تبدیل به کتاب الکترونیک کرده بودند، 
امروز افراد بدون نیاز به رعایت مسائل بهداشتی می توانستند به محتوای بسیاری 
دســت پیدا کنند. احمدی افزود: این روند منابع درآمدی بسیار زیادی هم دارد. 
از کســب و کارهای خوبی است که برای ناشران درآمد خواهد داشت. متأسفانه 
ناشران این کار را انجام نمی دهند و وقتی گروه های دیگر، کتاب الکترونیک تولید 
می کنند، شاکی می شــوند که چرا دیگران چنین کاری انجام داده اند؟ اگر روند 
الکترونیک کردن کتاب ها اتفاق بیفتد، با دسترس بودن کتاب در منازل، سرانه 
مطالعه افزایش پیدا می کند؛ چراکه زنان خانه دار، افراد شاغل و کودکان بدون نیاز 

به صرف وقت، می توانند به کتاب دسترسی داشته باشند.
مردم از پلتفرم ها بیش از پیش استفاده می کنند

شــبکه کتاب الکترونیک کودکان ایران با هدف دسترسی ساده تر به کتاب 
طراحی شده است. این شبکه با برخی ناشران کودک کشور قرارداد بسته است 
تا کتاب هایشان را در دسترس کودکان قرار بدهد. از منظر مخاطب نیز کودکان 
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مصطفي آب روشن  ................................................................
بدیهی اســت که انســان موجودی دارای تفکر و تعقل بــوده و این قدرت 
اندیشــه ورزی یکي از مولفه هایي است که او را از سایر موجودات متمایز ساخته 
است اما اگر بنیان اندیشه افراد جامعه بر اساس الگوهاي شناختي درست  پی ریزی 
نگردد نه تنها اندیشــه ورزی به نفع او نخواهد بود بلکه در سطحي گسترده، به 
زیان جامعه بشری تمام می شود. یکی از الگوهای شناختي که جوامع را به بیماری 
می کشاند تفکرات قالبی است این شیوه از تفکر ما را وا می دارد که ویژگی های 
خاص و مثبتی را به گروهی که عضو آن هستیم سنجاق کنیم و بر این مبنا همه 
افراد گروه های غیرخودی را به عنوان غریبه تلقی کرده و شایستگی هایشان را 
کم رنگ و یا نفی کنیم به عبارتی افکار کلیشــه ای به جای نقد عملکرد یک 
فرد و یا گروه، کلیه افراد گروه غیر خودی را تخطئه و با برچسب های یکسان و 
غیرمنطقی مورد طرد قرار می دهد. گفتنی است که خصوصیت های اجتماعی یک 
گروه اکتسابی بوده و ذاتی آن گروه نمی باشد و زمانی که خصوصیتی اکتسابی 
است ما نمی توانیم با همه اعضای آن گروه به یک میزان و با یک کیفیت برخورد 

کنیم.
افکار قالبي ترکیبي از نگرش ها و پیش داوري هاي تعمیم یافته و اغراق گونه 
درباره گروه غیر خودي است  بعبارتي  شخص فکر مي کند که همه ي ان گروه 
از یک ویژگي معیني برخوردارند بطور مثال: اصالح طلب ها ریشه هاي انقالبي 

ندارند و یا اصول گراها سنت گرا و ضد مدرنیته هستند و ...
وجود افکار قالبي در میان گروه هاي نخبه و روشــنفکران سیاســي  باعث 
گردیده که نتوانند گفتگویي ســازنده داشــته باشند و حذف  یک گروه و طیف 
فکري که با ما هم عقیده نیستند بخصوص در مبارزات انتخاباتي نمونه بارز افکار 
قالبي حاکم بر مناسبات سیاسي است به راستی چه عواملی باعث می شوند که 
این افکار بیمارگونه در جامعه شکل بگیرد؟ چه مولفه هایي باعث گسترش افکار 
قالبي در جامعه مي شود  و چگونه می شود با اینگونه پیش داوری ها مبارزه کرد؟ 
خدمتتان عرض کنم که  احساس تعلق به گروه و نامهربانی و یا بی تفاوتی علیه 
کسانی که به گروه ما تعلق ندارند از سنین کودکی در ما آغاز می گردد. با توجه 
به پژوهش های به عمل آمده کودکان به بچه هایی تمایل عاطفي نشان می دهند 
که سلیقه هایشان در انتخاب اسباب بازی و یا نوع غذا با آنان یکی است و حتی 
دوســت دارند شاهد تنبیه و مجازات کودکانی باشند که با او هم عقیده نیستند 
، کودک با یک مرزبندی ذهنی، دیگر کودکان را غریبه محســوب می کند زیرا 

بیرون از گروهی است که کودک خود را عضو آن گروه تلقی می کند.
آنچه که در ترجیح شــباهت ها در کودکان شــاهدش هستیم یک موضوع 
سطحی و گذرا نیست بلکه واقعیتی است که در ساختار روانی کودک وجود دارد 
و او را ســوق می دهد که چگونه راجع به افراد مختلف فکر کند، چگونه با آنان 
رفتار کند و در دنیای اجتماعی از آنان چه انتظاراتی داشــته باشد یعنی ما هم با 
همان قالب فکری دنیا را می بینیم، مسائل را حالجی می کنیم، رفتار دیگران را 
معنا می کنیم و به اتفاقاتی که پیرامون ما رخ می دهد، بار معنایی می دهیم. ذهن 
ما طوری طراحی شده است که درک متقابلی نسبت به افرادی که به ما نزدیک 
تر هستند و یا در گروه ما قرار دارند داریم و تمایل بیشتری به آنها نشان می دهیم. 
ذهن انسان با توجه به تفاوت های ساده ای از جمله هم زبان بودن ، تشابه در رنگ 
پوست ، جنسیت و یا بطورکلي مطلوبیت هاي مشترک، مرزبندی های اجتماعی 
درســت می کند بطوریکه بر اســاس همین مرزبندي، تاکتیــک هاي رفتاري 
مشــخصي در ذهن طراحي و بر این مبنا نســبت به دیگران موضع خاصي  را 
در پیش مي گیریم که این واقعیت اگر در روند آموزش و جامعه پذیری اصالح 
نگردد عواقب هولناکی را در حوزه ي اجتماعي بهمراه خواهد داشت. گفتنی است 

که اکثر جنایت های تاریخی زمانی به وقوع پیوسته که گروهی از انسان ها، همه 
گروه غیر خودی را دشمن فرض کرده و یا انسانیت شان را مورد تردید قرار داده 
است وقتی برخي از افراد ویژگی های شان را برتر از گروه هاي دیگر تلقی می کنند 
تا جایی که این طرز تلقی باعث می شــود دیگران را موجوداتی پست تر خطاب 
کنند خواهیم دید که هر جنایتی بر علیه گروه غیر خودی مجاز و تطهیر می گردد.

بیاییم به فرزندانمان بیاموزیم که  به جای اینکه انسانها را بر مبنای مرزبندی های 
ذهنی ارزش گذاری کنند آنها را اعضای یک گروه بدانند به عبارتی برای صلح و 
امنیتی پایدار بایستی این تصور در میان اعضاي جدید جامعه دروني گردد که در 
دهکده ای جهانی زندگی می کنیم و همه انسانها اعضای قبیله ما و دوست داشتنی 
هستند. نسل کشي گسترده اي که در آلمان نازی اتفاق افتاد  و یا اندیشه های 
فاشیستي داعش که مسئله امروزی قرن ماست انعکاس همان پیش داوری های 
کودکانه ای است که در روند جامعه پذیری تقویت و باز تولید شده است، لذا مبارزه 
اصلی با تفکرات قالبي زمانی صورت می گیرد که به جای حذف فیزیکی گروه 
هایی که محصول اینگونه تفکرات هســتند ؛ با تئوریزه شدن این افکار مقابله 
کنیم. بیاییم با حفظ احترام به افرادی که حتی هیچ نقطه اشتراکی جز انسانیت 
با ما ندارند به ایجاد جامعه ای به دور از هرگونه خشــونت و ناامنی کمک کنیم 
بیاییم به جای نگاه سیاه و سفید و قضاوت های ارزشی نسبت به گروه های دیگر، 
با عینکی بدون هرگونه رنگ، دنیا را نظاره کنیم تا زیبایِی رنگین کمانِی افکار و 

فرهنگ ها به خوبی احساس شود.
در واقع، این شــیوه تفکر افراد را به یک خــود پنداره اصالح یافته رهنمون 
و آنهــا را در درک عمیــق تر تفاوت ها یاري مي رســاند با  حذف افکار قالبي، 
تفاوت های فرهنگ بشری، سرچشمه دانش، هنر و فرزانگی خواهند بود با مثبت 
نگري، تفاوت ها منبع تخاصم نبوده، بلکه سرچشمه جاذبه، تنوع، جوشش و تپش 
زندگی خواهند بود.با پذیرش  تمایزهــا و تفاوت ها همچون امتیاز و فضیلت، 
شاهد  بارورکردن توان انســانی در مسئله گشایی ها و کنش گری های انسان 
خواهیم بود.بیاییم، بر مفاهیمی همچون: خوبی ها، حقیقت و ستایِش زندگی و یا 
به طور کلی بر ارزش های مشترک انسانی تاکید کنیم .بیاییم، به نسل هاي آینده 
این آگاهي را هدیه بدهیم که به تفاوت ها احترام بگذارند و این مولفه ها را مبنای 

تعارض و دشمنی با یکدیگر قرار ندهند.

افکار قالبي چیست؟ 

ایــران همچنان در روزهــای پر التهاب کرونایی به ســر می برد و به گفته 
مســئوالن هنوز تا بازه زمانی کاهش میزان شیوع بیماری هنوز فاصله داریم؛ 
فاصله ای که می تواند با اقدامات مؤثری که تک تک افراد جامعه انجام می دهند، 

کاهش یابد و سیر صعودی بیماری را به سیر نزولی تبدیل کند. 
روزنامه ایران در گزارشــی آورده اســت: برای عبور از این بحران و غلبه بر 
بیماری کرونا برخی فکر می کنند که فقط باید دولت و دســتگاه های دولتی با 
این بیماری بحران زا مبارزه کنند این در حالی اســت که ویروس کرونا تفکیک 
نمی کند بلکه همه را هدف قرار داده اســت بنابراین با توجه به شرایط سخت و 
دشواری که ناشی از بیماری کرونا ایجاد شده است، تمام  افراد جامعه وظیفه دارند 
تا جایی که امکان دارد با رعایت توصیه های بهداشتی همچون ماندن در خانه، 
پرهیز از سفر، شست وشوی مکرر و مرتب دست ها وعمل به توصیه های ایمنی 

تالش کنند. این روزها آنچه بیش از همه در جامعه احســاس می شود، همدلی 
و مشــارکت همگانی برای غلبه بر بحران کرونا است و این مهم تنها در سایه 

مسئولیت شناسی تک تک شهروندان محقق می شود.

*اجرای توصیه های بهداشتی و اجتماعی
خانم بیرامی کارمند یکی از فروشگاه های زنجیره ای است که از مردم خواهش 
می کند: برای خرید اقالم مصرفی به فروشگاه ها هجوم نیاورند. او می گوید: در 
روزهای اخیر مشاهده می شود که مردم در خرید لوازم شوینده یا حتی برخی اقالم 
غذایی زیاده روی می کنند. گویی برای مصرف چند ماه خرید می کنند این در حالی 
است که می توان برای مصرف یک هفته تا ۱۰ روز خریدها را انجام داد. تجمع 
در فروشگاه ها و تشکیل صف های طوالنی خود باعث انتقال بیماری خواهد شد. 

سهم من در بحران 

کرونا
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ممکن است بسیاری از ما ناقل بیماری باشیم اما خودمان ندانیم و عالمتی نداشته 
باشیم. آقای آزادی هم کارمند یکی از بانک هاست. او نیز از حضور بی دلیل افراد 
در بانک گالیه دارد و می گوید: گویی مردم برای سالمت خود ارزش قائل نیستند 
و خیلی از 

مراجعات بی دلیل است.چون بسیاری از امور مالی از خانه قابل 
انجام اســت. او ادامه می دهد: برخی هم که مجبورند به بانک مراجعه کنند از 
دستکش اســتفاده نمی کنند. آنها همچنین خودکار شخصی همراه نمی آورند. 
فاصله توصیه شــده را در صف ها رعایت نمی کنند. این در حالی اســت که ما 

می توانیم با رعایت نکات ساده سالمتی خود و خانواده مان را تضمین کنیم.
*کارهای مرتبط با مراکز عمومی را تعطیل کردم

احمد کاظمی مهندس برق در این باره می گوید: شیوع بیماری کرونا روزبه روز 
بیشتر شده واگر مردم به توصیه های بهداشتی توجه نکنند با تلفات بیشتری مواجه 
خواهیم شد. خیلی ها هنوز مسأله را جدی نگرفتند و در خیابان ها تردد می کنند و 
نمی دانند که می توانند ناقل این بیماری باشند. وی می افزاید: به مردم گفته شده 
که در جاهای شلوغ و پر ازدحام مثل ادارات، شهرداری ها و بانک ها و... نروند اما 
هر روز عده زیادی برای نقل و انتقال پول به بانک می آیند. این در حالی است 
که می توانند از طریق خدمات غیرحضوری کارهایشان را انجام دهند و از شیوع 
بیشتر ویروس کرونا در جامعه پیشگیری کنند. کاظمی با انتقاد از سهل انگاری 
برخی از مشتریان بانک در عدم رعایت توصیه های بهداشتی می گوید: متأسفانه 
سرعت انتقال این بیماری خیلی باالست و کارکنان بانک ها هم به دلیل ارتباط 
نزدیک با مشتریان در معرض آلودگی به این ویروس هستند. هرچند خودشان 
بهداشــت را رعایت می کنند اما ازدحام و شلوغی به راحتی باعث شده تا تعداد 
زیادی از آنها مریض شــوند و حتی چند نفر از آنها به دلیل بیماری کرونا فوت 
کرده اند. چه کســی مسئول این اتفاق اســت. هرکدام از ما می توانیم به سهم 
خودمان در کاهش بیماری نقش بسزایی داشته باشیم. حتی می توانیم با اجرای 
توصیه های بهداشــتی و اجتماعی از نگرانی و اضطراب خود و دیگر هموطنان 
بکاهیم. البته به شرطی که مسئولیت پذیر باشیم وبرای سالمت دیگران ارزش 
قائل شویم. من به سهم خودم تمام کارهایی  را که با مراکز عمومی مرتبط است 
 تعطیل کــرده ام و برای دو ماه خود و خانواده را ملزم به ماندن در خانه کرده ام.

محمدرضــا نیک نژاد، معلم در این باره می گویــد:  جوانان بویژه دانش آموزان 
نیروهای اثربخش جامعه هستند این البته به معنای آن نیست که سالمندان را 

نادیده بگیریم. در این بیماری جوانان نشان دادند که نگران سالمتی پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هایشانند. این حرف من نیست بلکه دانش آموزانم بر این باورند که 
همه هست و نیست شان را  پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشان تشکیل می دهد. 
این موضوع را از آن جهت مطرح کردم که در اخبار مداوم مطرح می شــود این 

بیماری برای سالمندان خطرناک است. 
او تأکیــد می کند: به عنوان معلم باید 
دربــاره برخی از مفاهیم و ســنت ها 
با دانش آموزانــم صحبت کنم. فکر 
می کنم درباره این بیماری هم رسالت 
کاری معلمان برای دانش آموزانشان 
بیشــتر از دیگر افراد مشاغل جامعه 

اســت. همه معلمان در شهرها و روستاها با 
دانش آموزانشان در ارتباط هستند، آنها باید درباره برخی از مفاهیم و آموزش های 
ابتدایی و بویژه فرهنگ و سنت ایرانی توضیحاتی به دانش آموزانشان بدهند و این 
توضیحات و آموزش ها در زمان های بحرانی بیشتر احساس می شود. هم اکنون ما 
از طریق شبکه های اجتماعی یا فیلم های ضبط شده با دانش آموزان در ارتباطیم. 
نیک نژاد معتقد است: ابتدای تدریس ۵ دقیقه درباره پیشگیری از این بیماری و 
همچنین شادی و نشاط در بین جوانان و نوجوانان صحبت می کنم و فکر می کنم 
دانش آموزان هنوز به معلمانشــان اعتماد دارند و معلمان هنوز مرجع اجتماعی 
جامعه هســتند. ما باید به نوجوان مان تاریخ ایــران را در بحران های مختلف 
آموزش دهیم، باید بگویم که ملت ایران همیشه گرفتاری هایی داشته و برایش 

بحران هایی هم پیش آمده و همیشه از این بحران ها سربلند بیرون رفته است.

*مردم با جان شان بازی نکنند
دکتر ایرج فاضل رئیس انجمن جامعه جراحان ایران

بحران کرونا در ایران پیامدهای زیادی در پی داشته است از مرگ بیماران و 
کادر درمان گرفته تا بستری شدن هزاران بیمار مبتال به ویروس کرونا در مراکز 
درمانی. از این رو مسئوالن وزارت بهداشت و دستگاه های مختلف کشور، مدام به 
مردم هشدار می دهند که در خانه های شان بمانند، سفر نکنند و در هنگام ضرورت 
و بروز عالئم جدی بیماری به مراکز درمان مراجعه کنند تا مبادا آلوده به ویروس 

شوند یا ویروس کرونا را به افراد دیگر انتقال دهند. همه این هشدارها تنها یک 
پیام دارد و آن مدیریت فردی بحران کرونا است. چرا که ویروس کرونا از جمله 
ویروس های مهاجمی اســت که در وهلــه اول هر فردی صرف نظر از جایگاه 
شخصی اش بایستی مراقب مســائل بهداشتی باشد و به دقت به توصیه های 
معمول وزارت بهداشت و کارشناســان حوزه بهداشت و بیماری های واگیر در 
این زمینه عمل کند. در مرحله دوم هر کس وظیفه دارد پیام های بهداشتی را به 
نزدیکان خود آموزش دهد. در واقع هر فردی مسئول است اگر کسی توصیه های 
ایمنی پیشــگیری از ابتال به ویروس کرونا را جدی نمی گیرد این توصیه ها را 
تک به تک به اعضای خانواده، همکارانش در محل کار و... تذکر دهد. ملت ایران 
باید بدانند و آگاه باشــند که با مسأله ای وخیم و جدی روبه رو هستیم.  معتقدم 
اوضاع بحرانی و نگران کننده اســت و نکات بهداشتی و توصیه های مسئوالن 
وزارت بهداشت را رعایت کنند. سهل انگاری و بی توجهی به بحران کرونا بدترین 
نوع رخدادی اســت که در ســطح یک جامعه اتفاق می افتد. 

رســانه ها باید به مردم بگویند که کرونا یک مســأله وخیم وحاد است و فرقی 
نمی کند زن خانه دار باشید یا کارگر نانوایی، استاد دانشگاه باشید یا کارمند اداره 
و... همه باید همکاری کنند تا این موج از سر ملت ایران بگذرد. باید توجه کنیم 

که کرونا فقط مسأله کادر درمان نیست وبه مردم این پیام را برسانیم که اگر سفر 
می روند یا در خانه نمی مانند و بهداشت دست های شان را رعایت نمی کنند و... با 
جان شان بازی می کنند. مردم بدانند مرگ کرونا، مرگ دردناکی است و چنانچه 

رعایت نکنند ویروس کرونا قابل کنترل نخواهد بود.
به اعتقاد بنده کرونا امری بخشــی و مملکتی است و خوشبختانه در دو روز 
گذشته به دستور رهبر معظم انقالب مقرر شد همه نیروهای کشور وارد میدان 
شــوند و با بسیج تمام امکانات با این اپیدمی خطرناک مقابله کنیم. الزم است، 
قوه قهریه نیز باید در این مســأله دخالت کند چرا که موضوع اصلی حفظ جان 

مردم است.

*بالی کرونا و مسئولیت های  جامعه شناختی
حسین ایمانی جاجرمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

این روزها که جهان درگیر شــیوع ویروس کرونا شده و بهترین راه حل های 
پزشکی مدرن در قرن بیست و یکم و سال ۲۰۲۰ که قرار بود عصر ماشین های 
پرنده و سکونت در کرات دیگر باشد، در حد ماندن در خانه و دست شستن است، 
شاید وقتش باشد که کمی بیشــتر به دانش های انسانی چون جامعه شناسی، 
فلسفه و تاریخ بپردازیم. واقعیت آن است که این علوم از مدت ها پیش زنگ خطر 
طمع ورزی ، تخریب محیط زیست و غارت منابع کره زمین را به صدا درآورده 
بودند و در این زمینه هشدار می دادند اما در جهانی تکنیک زده و چشم دوخته بر 
ارقام رشد اقتصادی، این ها اصوات مزاحمی بودند که باید ساکت می شدند. جای 
تعجب نداشت وقتی که رئیس جمهوری راستگرای جدید برزیل به قدرت رسید 
اولین اقدامش قطع بودجه های علوم انسانی در دانشگاه های این کشور بود و پس 
از آن صدور فرمان بهره برداری از منابع جنگل های استوایی. حال بخش کوچکی 
از پیامدهای صدماتی که به کره زمین وارد آورده ایم آشکار شده و بشریت را به 
زانو درآورده است. جای آن دارد که از این پس هزینه های محیط زیستی، انسانی 
و اجتماعی اقدامات خودمان را جدی بگیریم و فقط به صرفه های اقتصادی فکر 
نکنیم. اما در این شرایط چه کارهای مفیدی را می توان به عنوان مسئولیت های 

یک عالم علوم 
اجتماعی انجام داد؟ نخســتین کار به نظرم نجات ذهن و روان جامعه از دست 
اخبار جعلی است. با آنکه شبکه های اجتماعی مزایای زیادی چون تسهیل روابط 
اجتماعــی را به همراه آورده اند اما جنبه های منفی را نیز به همراه خود دارند که 
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بخشی از آن اطالعات نادرست و خبرهای کذب است که در شرایط بحرانی مانند 
این روزها سبب ترس و آشفتگی بی دلیل جامعه می شود و ممکن است عواقبی 
چون هجوم به فروشــگاه ها، مراکز خرید و داروخانه ها را به همراه داشته باشد. 
باید خبرگان رسانه ای به مردم سواد رسانه ای را آموزش دهند، اینکه هر خبری 
را باور نکنند و اخبار را از منابع اصلی و درست آن پیگیری کنند و هر چیزی را 
در شبکه ها برای دوستان و آشنایان ارسال نکنند. دومین کار مهم این است که 
به بازنگری سیاست ها و برنامه های مختلف بپردازیم و ببینیم که در مواجهه با 

شــرایط جدید و بحرانی که در پیش داریم چه باید کرد؟ مثاًل بحث هایی جدی 
شروع شده درباره تغییر شکل شهرها و سیاست های شهرسازی تا بتوان تاب آوری 
جامعه را افزایش داد. نکته ســوم هم اهمیت مشــارکت مردم در سیاست ها و 
برنامه های مختلف از جمله مدیریت بحران است. باید به سیاستمداران آموخت 
و هشدار داد که بدون همکاری و همراهی مردم، اجرای بسیاری از برنامه ها در 
دنیای پیچیده امروز غیرممکن اســت و مردم زمانی مشــارکت می کنند که در 

مسئولیت ها و منابع قدرت شریک باشند.

*سهم من و سهم ما
دکتر مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور

زمانی که بزرگ ترین حق طبیعی و خدادادی انسان که حق زندگی است در 
معرض مخاطره واقع شود، آن هم مخاطره ای در ابعاد ملی و جهانی، باید تمامی 
توان حکومت ها و ملت ها به حالت آماده باش فوری درآید. بنابراین در مدیریت 
این گونه بحران ها و فاجعه های زیستی هر کارگزار حکومت و هر شهروند سهم 
و وظیفه ای دارد که ضروری اســت به طور هماهنگ و تنگاتنگ و با سرعت آن 

را به عمل درآورد. این فرآیند حیاتی و حیاتبخش وقتی می تواند در سطح مطلوب 
پیش رود که در کشــوری چون ایران که یکی از ۱۰ کشور حاثه خیز دنیا است، 
این آمادگی از قبل با پیش بینی خطرات احتمالی و توسعه زیرساخت های علمی، 
بهداشتی، اطالعاتی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، پشتیبانی و تأمین منابع 
مالی و بویژه آموزش نیروهای تخصصی مورد نیاز، انجام گرفته باشد. خوشبختانه 
در کشور ما با توجه به رتبه برتر توسعه انسانی بویژه در زمینه علوم پزشکی، این 
آمادگی در برخورد با بحران کرونا خود را در حضور ســریع کادرهای بهداشتی-

درمانی در خط اول دفاع جانانه از ســالمت جامعه بخوبی نشان داد. هرچند از 
نظر مدیریت ملی و راهبردی بحران، همکاری های بین بخشی، تأمین امکانات 
و تجهیزات ایمنی و حمایتی بهداشتی - درمانی ضعف داشته ایم و رویکردهای 
خرافــی و متحجرانه و دخالت های غیرعلمی نیز مزید بر علت شــده و موجب 
گردیده فرصت های طالیی تشخیص و ارزیابی بموقع دامنه خطر آلودگی، موارد 
ناقل ویروس یا مبتال، جداسازی و قرنطینه بیماران و شهرها را از دست بدهیم. 
متأسفانه تاوان چنین ضعف های ساختاری و ناهماهنگی ها و سیل بستری شدن 

بیماران در بیمارســتان ها و بخش های مراقبت ویژه را پزشــکان و پرستاران و 
سایر کادرهای پزشکی با بذل سالمتی، زندگی و جان خود داده اند که هنوز هم 
ادامه دارد! این ســهم، سهم عادالنه و عالمانه و مدبرانه ای برای جامعه پزشکی 
نبود! واقعیت این است که لطمات اصلی این خسارت انسانی در سطح زبده ترین 
استادان و نیروهای تخصصی پزشکی برای مردم به عنوان قربانیان اصلی خواهد 
بود. حق این است که نه فقط متخصصان، درمانگران و حافظان سالمت جامعه، 
بلکه ســایر بخش ها، گروه های اجتماعی و نیز مدیران کشور هم سهم خود را 

متناسب با سطح مسئولیت شان بپذیرند و پاسخگو باشند. سیاستگذاران و برنامه 
ریزان کالن، اعضای دولت و دســتگاه های اجرایی، قانونگذاران و مســئوالن 
قضایی نیز همگی خود را در خط مقدم رفع بحران بدانند و سهم خدمت خود را به 
مردم ادا کنند. سهم نخبگان علمی، متفکران، نویسندگان، هنرمندان، رسانه ها و 
سایر نهادهای مدنی... همچنین افراد متمکن و ثروتمندان هم در آموزش و دادن 
آگاهی و امید به توده جامعه، حمایت مالی از خانواده های آسیب دیده و در معرض 

آسیب، اقشار محروم و در تنگنای معیشت هم به جای خود محفوظ است!

*خالف عادت رفتار کنیم
سید محمد بهشتی چهره فرهنگی

معمــواًل در طــول زندگــی بیشــتر کارهــا را از روی عــادت انجــام 
می دهیــم. خاصیتــی که عادت برای ما دارد این اســت که تکرار آن ســبب 
می شــود عماًل بســیاری از لطایف از چشــم ما پنهان بمانــد و تأللو معانی 
 کدر شــود. ایــن خاصیتی اســت که نظیــر آن در زبــان هم وجــود دارد.

خیلی از عبارات در اثر استعمال روزمره و به اعتبار عادت، از معنا خالی می شود؛ 
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مثــاًل واژه آب به دلیل عادت و تکــرار از محتوای گوارایی، صفا و لطافت خالی 
شده است.

البته عادت پیدا کردن یک دلیل موجه دارد و به این اعتبار هم شکستن عادت 
بسیار سخت است. کسانی که سیگاری بودند و آن را کنار گذاشته اند، بخوبی متوجه 
منظورم می شــوند.  در این روزگار، شیوع ویروس کرونا باعث شده ما مجبور به 
 کنار گذاشتن برخی عادت ها شویم. مثاًل شب عید در خانه بمانیم. معاشرت نکنیم.

کار را تعطیل کنیم. مســافرت نرویم و.... این حس مسئولیت پذیری که البته با 
ریاضت و دشــواری فراوان همراه اســت اما برای خود یک توفیق اجباری هم 
محســوب می شــود. این فرصت را به ما می دهد که از خیلی عادت ها آشنایی 

زدایی کنیم؛ موضوعاتی که زیر ســایه عادت، تاریک و کدر شده اند را غبارروبی 
و کدورت زدایــی کنیم.این فرصت مصداق یک بیت حضرت حافظ اســت که 
می فرمایــد: از خالف آمد عادت بطلب کام که من کســب جمعیت از آن زلف 

پریشان کردم

*دستگیری محرومان در بحران  کرونا
لیلی ارشد مددکار اجتماعی

خوشــبختی و رفاه جمعی حق طبیعی تک تک افراد جامعه است. اگر ما به 
این موضوع اعتقاد داریم باید هم اکنون برای رسیدن به آن گام برداریم. با شیوع 
بیماری کرونا شرایط زندگی برای بسیاری از گروه های جامعه سخت شده است. 

گروهی در شــرایط دشوار و خطرناک شغلی قرار دارند و گروهی دیگر به دلیل 
محدودیت های اقتصادی در معرض خطر ابتال به بیماری هستند. به خوبی واقفید 
که اگر گروهی از جامعه در شــرایط خطر و اضطرار قرار گیرد ســایر گروه های 
جامعه نیز در امان نخواهند بود و سالمت روانی و جسمی آنها به خطر می افتد. 
چرا که مشــکالت هرگز در یک منطقه باقی نمی مانند و گســترش می یابند. 
پزشکان و پرستاران سرمایه های ارزشمند درمان کشور هستند که جان بسیاری 
از آنها هم اکنون در معرض خطر است. این در حالی است که می توانیم با رعایت 
برخی نکات کلیدی مانند عــدم مراجعه بی دلیل به مراکز درمانی، تالش برای 
پیشگیری و همچنین فراهم کردن امکاناتی همچون ماسک و وسایل بهداشتی 

آنها را یاری دهیم. زنان سرپرست خانوار نیز گروه دیگری هستند که مانند خیلی 
از گروه های صنفی برای رفع نیازهای معیشتی خود دچار مشکل شده اند آنها نه 
تنها در تهیه نیازهای روزمره با مشکل مواجه اند بلکه در تهیه اقالم بهداشتی و 
مواد ضد عفونی هم دچار مسائل عدیده ای هستند. پس باید نگاهمان به سوی 
هموطنان ما باشــد و اگر امکاناتی در اختیار داریم برای رفع مشکالت آنها گام 
برداریم. نهادهای مدنی و مراکز مردم نهاد این روزها برای دستگیری و کمک به 
این افراد وارد میدان شده اند و اقدامات مؤثری انجام داده اند. آنها ضمن یادآوری 
و مطالبه گری حقوق مردم با داشتن اطالعات در خصوص اقشار آسیب پذیر در 
مسیر یاری رسانی هرچه بهتر به آنها گام برمی دارند و تالش می کنند کمک ها به 
دست نیازمندان واقعی برسد. حقیقت این است که مردم همیشه همراه هستند و 

همواره برای کمک به اقشار ضعیف جامعه اعالم آمادگی می کنند.

* مردم پیام ها و آمارهای  وزارت بهداشت را دنبال کنند
سعید معیدفر جامعه شناس

چرا با وجود خطر جدی و قدرت انتشــار ویروس کرونا که همگان را به 
یــک اندازه تهدید می کند در جامعه ما عزم ملــی برای مقابله با آن چندان 
دیده نمی شــود؟ دو روز قبل برای خرید کوچکی به خیابان سر زدم وقتی از 
نانوا خواستم که نان را روی پیشخوان نگذارد با تعجب با من برخورد کرد. یا 
برخی از مشتریان به دلیل داشتن ماسک و دستکش برخورد عجیبی را نشان 

دادنــد. بعضی از مردم می گویند این موضوع را خارجی ها مهم کردند. برخی 
از مــردم هم اصاًل این قضیه را جدی نمی گیرند. متأســفانه جامعه ما با دو 
پیام متناقض در زمینه کرونا روبه رو است و باعث می شود تکلیف شهروندان 
نسبت به کرونا مشــخص نشود. متأسفانه در رسانه ملی کرونا جدی گرفته 
نمی شود، دست اندرکاران این رسانه این ذهنیت را دارند که منتشرکنندگان 
ویروس می خواهند ما را غافل کنند. مثاًل مصاحبه با یک پزشــک امریکایی 
را پخش می کنند که آن پزشــک می گوید این ویروس توطئه و بیوتروریسم 
اســت و امریکا ویروسی را ســاخته اســت که با ژنوم ایرانی ها می خواند. 
وقتــی بحث تلفــات و درگیری باالی ایتالیا را پیش می کشــیم می گویند 
ژنوم ایتالیایی ها هم به ما ایرانی ها نزدیک اســت. برخی از مسئوالن هم با 

وجود اینکه خطر را احســاس کرده و خطر بیخ گوش خودشان است باز هم 
نمی خواهند با مردم رو راست باشند. آنها فکر می کنند اگر با مردم رو راست 
باشــند ناکارآمد شناخته می شوند و مورد سرزنش قرار می گیرند. این شکاف 
میان بخش هایی از حاکمیت و مردم باعث چنین پیام متناقضی در موضوع 

کرونا شده است.
وزارت بهداشــت همه وقایع را می داند و با خبر است که در هفته های آینده 
با سونامی کرونا روبه رو می شویم و این سیستم نمی تواند پاسخگوی ماجرا باشد 

برای همین وزارت بهداشت دارد پیام واقعی می فرستد.
متأســفانه بیشتر مخاطبان رسانه ملی جوامع آسیب پذیر هستند، یعنی قشر 

متوســط و رو به پایین. آنها هنوز صداوسیما را باور دارند و همین باعث می شود 
که کرونا را جدی نگیرند. اما تا زمانی که حقایق به مردم گفته نشود و دستگاه ها 
با وزارت بهداشت هماهنگی پیدا نکنند نمی توان انتظار یک رفتار واحد را از مردم 
داشــت.در نهایت باید به مردم توصیه کرد که تنها آمارهای وزارت بهداشت را 
دنبال کنند اگر ما می بینیم کشورهایی موفق شدند که ویروس کرونا را کنترل 
کنند به خاطر هماهنگی ارتباطی و عدم شــکاف عمیق میان مردم ومسئوالن 
آن کشورهاســت. باید به مردم گفت که خودشان به فکر خودشان باشند. اگر 
می خواهند از ویروس کرونا نجات پیدا کنند به اخبار متناقض توجه نکنند چون 
جان خودشــان و خانواده شان در خطر اســت. وزارت بهداشت در حال حاضر 

بیشترین صداقت را با مردم دارد.
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مراقبتی
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ویروس کرونا امروز خــود را نه فقط به ریه افراد 
مبتال که به ساحت زندگی خصوصی و اجتماعی همه 
آحاد جامعه و نیز به مناســبات میان حاکمیت و مردم 
و حتی رابطه میان کشورها و ملت ها رسانده و آنها را 

تحت تأثیر قرار داده است. 
در یادداشتی به قلم محمد جواد حق شناس فعال 
سیاسی و عضو شورای شهر تهران آورده شده است: 
کرونا موضوعی نیست که بتوان درباره آن صرفًا از یک 
منظر و مرعا ســخن گفت یا توقع داشت که تأثیرات 
آن در ابعاد مختلف مدیریتی، روان شناسی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی بزودی مرتفع گردد. کرونا پدیده 
نوظهوری است. هرچند ما معمواًل سعی می کنیم آن 
را با موارد مشابه تاریخی همچون همه گیری طاعون 
در قرون ۱۳ و ۱۷ میالدی یا شــیوع گسترده وبا در 
ایــران همزمان با جنگ جهانی اول و حضور متفقین 
در ایران مقایسه کنیم. با این حال مختصات زندگی 
کنونی ما به آن ابعاد متفاوتی داده است. چنانکه برای 
بســیاری از ما اینکه به دلیل شیوع کرونا در روز پدر 
نتوانسته ایم با پدران مان دیدار تازه کنیم و به تماس 
تلفنی اکتفا کرده ایم امری ناگوار و مختل کننده نظم 
و جریان زندگی به نظر می رســد. با این حال پذیرش 
شــرایط موجود و الزامات آن امری ناگزیر و ضروری 
است. زیرا در شرایطی که نسبت میان عرضه و تقاضا 
در نظام سالمت ما به چالش جدی تبدیل شده است، 
خود مراقبتی حتمًا بزرگترین همکاری و خدمتی است 
 که شهروندان به خود، جامعه و دولت انجام می دهند.

تجربه مواجهه با کرونا در کشــورهای مختلف البته 
در وهله نخســت به نوع ســاختار سیاســی و رابطه 
میان حاکمیت و مردم وابســته اســت. این از معدود 
مواردی اســت که کشــورها با بحران کاماًل مشابه 
مواجهند و البته راهکارهای متفاوتی را برای حل آن 
پیش رو می گذارند و ناکارآمدی های احتمالی خود را 
بروز می دهند. در چین مدیریت منســجم و نهادمند 
حاکمیــت و روحیه نظــم پذیر خاص مردم شــرق 
آســیا که تصمیمات حاکمیتی را با مقاومت کمتری 
می پذیرنــد و در مجموع قدرت اقتصــادی، فناوری 
و ســرمایه اجتماعی سبب شــد که این کشور بتواند 
علی رغم گستردگی فوق العاده بحران بر آن غلبه پیدا 
کند. راهی که کره جنوبی نیز با وجود ساختار سیاسی 
لیبرال و کاماًل متفاوت اش توانسته به یاری مدیریت 
کارآمد تا حــدود زیادی بپیماید و خودش را به نقطه 
مناسب برساند. در ایتالیا اما با توجه به بافت فرهنگی 
خاص این کشور که شاید یکی از شبیه ترین کشورها 

به ایران است، دولت و ساختار مرکزی به عنوان یک 
کشور عضو اتحادیه اروپا نتوانست چندان مشابه دیگر 
کشــورهای این اتحادیه عمل کند و به همین دلیل 
بحران تا به آنجا پیش رفت که نخســت وزیر ایتالیا 
تصمیم بگیرد همه شــهرها را قرنطینه کند. بنابراین 
می بینیم که مقابله با یک بحران مشترک بسته به نوع 
فرهنگ ها، کنش و واکنش ها و روابط میان حاکمیت 
و مردم متفاوت است. همچنان که نمی توان از اثرات 
نوع مدیریت و کارآمدی نظام سیاسی بر آن غافل بود. 
کشور ایران در شرایطی کرونا را تجربه کرد که طی 
نزدیک به شش ماه گذشــته با چالش های متعددی 
مواجه شــده و هر یک از این چالش ها زخم هایی از 
جنــس کاهش اقتدار دولت و اعتمــاد مردم بر جای 
گذاشته بود. این زخم ها در ماجرای کرونا یکبار دیگر 
به نحوی دیگر سرباز کردند. تأخیر در اطالع رسانی از 
سوی حاکمیت به هر دلیل و در مقابل رجوع مردم به 
رسانه های غیررسمی، بی اعتمادی به اطالعات ارائه 
شده از رسانه ملی در شرایطی بود و هست که وزارت 
بهداشــت باید بتواند با اطالع رسانی و سیاستگذاری 
بموقع و سریع از سالمت مردم دفاع کند.   در چنین 
شــرایطی یقینًا جایگاه حداقلی رسانه ملی در اذهان 

جامعه نمی تواند کمک کننده باشد.
تضعیف جایگاه نهادهای مدنی از رسانه ها تا احزاب 
و نیز منکوب شــدن برخی چهره ها و هنرمندانی که 
امروز می توانســتند و باید مرجع هدایت و پیام رسانی 
به اقشــار مختلف جامعه و هواداران خود می شدند از 
دیگر مشــکالتی بود که اثرات خود را بروز داد. ما با 
چنین مقدماتی با شیوع کرونا در کشور مواجه شدیم.

مسائلی که طبیعتًا کنترل بحران را سخت تر کرده 
است. نیاز امروز ما مرهم گذاشتن براین زخم ها است. 
ایران عزیز و سالمت مردمانش چیزهایی نیستند که 
اختالفات سیاســی و غیرسیاســی خودمان را در آن 
دخیــل کنیم. پس باید در افزایش همبســتگی ملی 
بکوشــیم و همه دســت هایی را که از گوشه و کنار 
جامعه برای کمک و آگاهی بخشی پیش می آیند به 
گرمی بفشاریم. ممکن است ما مقدمات پیروی نعل 
به نعل از راهبرد چین یا کره جنوبی در مقابل کرونا را 
نداشته باشیم اما در گونه ای متفاوت می توانیم همدلی 
و انســجام اجتماعی را رقم بزنیم که در گذشته های 
نه چنــدان دور این ســرزمین امتحانش را پس داده 
اســت و امروز می تواند مبنای پیمان جمعی ما برای 
خود مراقبتی و صرفنظر کردن موقت از انجام برخی 

رسوم، معاشرت ها، سفرها و حتی امور روزمره باشد.
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به طور خالصه، ستارگان رسانه های اجتماعْی سلبریتی های نسل جوان اند، این 
جایگاه را در سال ۱۹۶۹ فضانوردان داشتند 

در یک تحقیق جدید از بچه ها پرسیدند در آینده می خواهند چه کاره شوند؟ 
محبوب ترین شــغل در میان بچه های آمریکایــی و بریتانیایی، این بود که در 
یوتیوب ستاره شوند. این نتایج خیلی ها را ناراحت کرد چون گویا بچه ها دیگر حتی 
آرزو ندارند به کاشفانی بزرگ یا دانشمندانی دوران ساز تبدیل شوند. مصرف گرایی 
افسارگسیخته و زندگی زیباپرستانۀ مجازی چشم و گوش آن ها را هم پر کرده 
اســت. اما شاید بچه های امروز هم دقیقاً دارند همان کاری را می کنند که همۀ 

بچه ها در طول تاریخ کرده اند.
کریس استوکل-واکر  در  اف.اف.دبیلو.دی  نوشت: همۀ بچه ها در دوره ای از 
زندگی شان دوست دارند فضانورد شوند. زندگی شان را میان اجرام کیهانی سپری 
کنند، بســتنی فضانوردی بخورند، کرۀ زمین را ببینند که مثِل مرمر سبز و آبی 
به آرامی زیر کپسول فضایی شان می چرخد. اما، بر اساس داده های جدید، دیگر 

این طور نیست.
پژوهشی، که به مناسبت پنجاهمین سالگرد فرود آپولو ۱۱ روی ماه انجام شد، 
نشان می دهد که در بریتانیا و آمریکا تعداد کودکانی که می خواهند ستارۀ یوتیوب 

شوند بسیار بیشتر از کودکانی است که می خواهند فضانورد شوند.
در این دو کشور، حدود ســه کودک از هر ده کودک گفتند که وقتی بزرگ 
شــدند می خواهند یوتیوبر شوند، در مقابل، فقط یک کودک از هر ده کودک در 

رؤیای ستاره ها بود.
وقتی بزرگ شوید می خواهید چه کاره شوید؟ پاسخ این پرسش منوط به این 

است که اهل کجایید.
در چین، اوضاع برعکس است. پنجاه وشش درصد کودکان می گویند که وقتی 
بزرگ شدند می خواهند فضانورد شوند، در حالی که هجده درصدشان می گویند 
که می خواهند والگر۱ شــوند )یوتیوب رسماً در چین ممنوع است، با وجود این، 
استفادۀ زیرکانه از شبکه های شخصی مجازی -وی .پی .ان ها- یوتیوب را در میان 
ده سایت محبوب چین قرار می دهد. وب سایت های اختصاصِی به اشتراک گذاری 

ویدئو، در جای خود، وجود دارند و سایت های بزرگی هم هستند.) 
برخی با این مســئله مثل ســند محکومیت جامعه برخورد کرده اند، سندی 

تکان دهنده که نشان می دهد کودکانی که در قرن بیست ویکم پرورش یافته اند 
ماجراجویی و رؤیاهایشان را از دست داده اند، چیزهایی که کودکان نسل انفجار 

جمعیت در دهۀ ۱۹۶۰ داشتند.
اما، در واقعیت، این مسئله نشان می دهد که کودکان احمق نیستند. و درست 

مثل کسانی که می خواهند فضانورد شوند فکرهای بزرگی در سر می پرورانند.
طبــق گفتۀ ادارۀ مدیریت کارکنــان ایاالت متحدۀ آمریــکا، پردرآمدترین 

فضانوردان ممکن است حدود ۱۲۰هزار دالر در سال درآمد داشته باشد.
سال گذشته پردرآمدترین یوتیوبر ۲۲.۵میلیون دالر به حساب بانکی اش واریز 

کرد.
و برخالف فضانوردان، که باید ســال ها تمرین ســخت را از سر بگذرانند، 
یوتیوبری که در پول غلت می زند هم سن وسال این کودکان است. نامش رایان 

است و ستارۀ کانال رایان تویز ریویو.
وقتی الگویی تغییر می کند، ممکن است سازگارشدن با این تغییر دشوار باشد. 
تقریباً هم زمان با باز آلدرین و همراهانش، که برای اولین بار قدم بر ماه گذاشتند، 
افراد عجیب وغریبی که موهای بلند، رویکردی آزادانه در روابط جنسی و عالقۀ 
وافر به ماریجوانا داشتند، خانواده های هسته اِی۲ اتوکشیدۀ سراسر آمریکا را متحیر 

کرده بودند.

اما ما باید بیشتر از رؤیاهایی که کودکان در سر می پرورانند، از واقعیت هایی 
آگاه باشیم که آن ها هنگام فکرکردن به شغل های آینده شان در نظر می گیرند. 
کودکان ســاعت ها وقت صرف رســانه هایی می کنند کــه یوتیوبرهای مورد 
عالقه شــان در آن ها نقش اصلی را ایفا می کنند، یوتیوبرهایی که ماشین های 

سریع می رانند و در خانه های مجلل زندگی می کنند.
زویی گلت، محقق دورۀ دکتری در مدرســۀ اقتصاد لندن، می گوید: به طور 
خالصه، ستارگان رسانه های اجتماعْی سلبریتی های نسل جوان اند، این جایگاه 
را در ســال ۱۹۶۹ فضانوردان داشتند. فقط همین هم نیست، بلکه آن ها امروزه 
دســترس پذیرند، دسترسی  پذیری ای که اَشکال پیشین سلبریتی ها نداشتند. در 
موردشان این تلقی هست که  هر کسی تلفن همراه هوشمند داشته باشد می تواند 
در این صنعِت در حال رشد ’موفق شود‘. با در نظر گرفتن همۀ این موارد، جای 
شگفتی نیست که امروزه جوانان بسیاری می خواهند این مسیر شغلی را دنبال 

کنند.
تعجبی ندارد که جوانان می خواهند شیوۀ زندگی شان مشابه زندگی یوتیوبرها 
باشد. مسئلۀ تعجب برانگیز این است که کودکان چینی، بیش از کودکان دیگر 
کشــورها، این رؤیا را در ســر نمی پرورانند که وقتی بزرگ شــدند اینفلوئنسر 

رسانه های اجتماعی شوند.

چرا که بازار چین بسیار پیشرفته تر و جاافتاده تر از بازار غرب است و از آمریکا و 
اروپا فرصت های بیشتری برای درآمدزایی دارد. درآمد بسیاری از رهبران کلیدی 
عقاید )ِکی.اُ.ال۳ معادلی که چینی ها برای یوتیوبر یا اینفلوئنسر به کار می برند( از 
تجارت الکترونیک است، چرا که پلتفرم هایی که از آن ها استفاده می کنند بیشتر 

به شکل عمودی ادغام شده اند۴ تا شامل بخش خرید هم بشود.
تا حدودی علت تأسیس سایت اف.اف.دابلیو.دی۵ همین بود. احتمااًل در آینده 
واکنش هایی در روزنامه های سراسر آمریکا و بریتانیا خواهید دید که تا حدودی 
از سر حیرت اند. آن ها حیرت زده اند از اینکه کودکان می خواهند درآمدهایی بسیار 
زیاد کسب کنند.البته احتمالش بسیار کم است که این کودکان بتوانند از طریق 
کسب شهرت با ویدئوهای آنالین ثروتمند شوند، هرچند کسانی مثل رایان موفق 
شــده اند این کار را بکنند. گلت می گوید: تعــداد اندکی از تولیدکنندگان محتوا 
توانسته اند واقعاً از این راه امرار معاش کنند، در حالی که بقیه زندگی را با زحمت 

سر می کنند و اغلب خسته و سرخورده می شوند.
پــس وقتی این روایت ها را می خوانید، مســئله را طور دیگری مطرح کنید. 
موفق تریِن این افراد می توانند برای توده ها سرگرمی تولید کنند و در این راه درآمد 
بسیار زیادی کسب می کنند. آنان می توانند ماشین های پرسرعت بخرند و دور دنیا 

سفر کنند. می توانند خوش بگذرانند.
آخرین مأموریت فضایی ای که در آن سفینه ای فضایی و دارای سرنشین  روی 
جرمی خارج از سطح زمین فرود آمد، زمانی رخ داد که مادربزرگ ها و پدربزرگ ها 
هم ســن بچه های امروزی بودند. در چنین دنیایی، چرا بچه های امروز نخواهند 

یوتیوبر شوند؟
پی نوشت ها:

• این مطلب را کریس استوکل-واکر نوشته است و در تاریخ 
 More Kids Want to Be 1۷ جــوالی ۲۰19 بــا عنــوان
 YouTubers than Astronauts Because Obviously
در وب سایت اف.اف.دبیلو.دی وابسته به پلت فرم مدیوم منتشر 
شده است. وب سایت ترجمان آن را در تاریخ 1۴ اسفند 1398 با 
عنوان بیشتِر کودکان امروز می خواهند یوتیوبر شوند، نه فضانورد. 

چرا نخواهند؟ و ترجمۀ الهام آقاباباگلی منتشر کرده است.

بیشتِر کودکان امروزی می خواهند یوتیوبر شوند، نه فضانورد. چرا نخواهند؟ 
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جامعه ارتباطی 
وکاهش تنش کرونا

یارب این ملت دل سوخته را یاری کن 

بارش رحمت خود را به وطن جاری کن 

این که ویروس کرونا چقدر خطرناک و کشنده است، امری فنی است که 
باید توسط متخصصان ویروس شناسی و حوزه های مرتبط مورد اظهار نظر 
قرار گیرد، اما در این نوشته کوتاه، سخنی صمیمانه با تمام کسانی است که 
هندســه افکار عمومی متاثر از کنشگری و حضور آنان است، اصحاب رسانه 
و مجموعه روابط عمومی ها؛ بی مناســبت نیست، نخست نگاه کوتاهی به 
جامعه ارتباطی و نقش آن در تولید و انتشــار اخبار در حوزه های اجتماعی و 

اقتصادی داشته داشته باشیم.
اگر نگاه کوتاهی به تاریخ داشــته باشیم، این گونه درمی یابیم که یکی از 
اولین افرادی که مفهوم جامعه اطالعاتی را بسط داد اقتصاددان نامی فریتز 
ماچالپ بود. وی در ســال ۱۹۳۱ تحقیقات خود را در این زمینه شروع کرد. 
کار او در سال ۱۹۶۲ با انتشار کتاب »تولید و توزیع دانش در ایاالت متحده« 
به اوج رســید. این کتاب به سرعت به ژاپنی و روسی ترجمه شد و ژاپنی ها 

تأثیر بسیاری از آن پذیرفتند.
مســاله فن آوری ها و نقش آن ها در جوامع معاصر در ادبیات علمی تحت 
عناویــن مختلفی مورد بحث قرار گرفته اســت. ایده هــای دانش یا اقتصاد 
اطالعات، جامعه پســاصنعتی، جامعه پست مدرن، جامعه شبکه ای، انقالب 
اطالعات، سرمایه داری اطالعاتی، ســرمایه داری شبکه ای و مواردی این 

چنینی طی دهه های اخیر به تفصیل مورد بررسی واقع شده است.
ماچــالپ مفهوم صنعت دانش را در ســال ۱۹۶۲ معرفــی کرد. او پنج 
بخش دانش را تفکیک کرد:آموزش، تحقیقات و توسعه، رسانه های جمعی، 
فناوری های اطالعات و خدمات اطالعاتی. بر اســاس این تقســیم بندی او 
محاســبه کرد که ۲۹ درصد تولید ناخالص ملی آمریکا در ســال ۱۹۵۹ در 

صنایع دانشی تولید شده است.
پیتــر دراکر این بحث را آغاز کرد که  گذاری از اقتصاد مبتنی بر کاالهای 
مادی به اقتصاد مبتنی بر دانش در حال جریان اســت. برای دنیل بل تعداد 
کارمندانی که در بخش تولید و خدمات اطالعاتی شاغل هستند یک فاکتور 

برای تشخیص یک جامعه اطالعاتی است.
 ژان فرانســوا لیوتارد گفت که اطالعات نیروی اصلی تولید در دهه های 
اخیر شده اســت و دانش به شکل یک کاال درآمده است. او افزود که جوامع 
پساصنعتی دانش را در دسترس عوام قرار می دهند زیرا اطالعات و فناوری ها 
در جامعه گسترش می یابد و روایت بزرگ ساختارها و گروه های تمرکزیافته 
را می شکند. او این شاخصه را ویژگی جامعه پست مدرن می دانست. ردوان 
ریچــا معتقد بود که جامعه به یک تمــدن علمی بر پایه خدمات، آموزش و 

فعالیت های خالقانه در حال تغییر شکل است.
 این دگردیســی حاصل پیشــرفت و نفــوذ فناوری های نویــن به ویژه 

 * امســال نوروز با همۀ نوروزها و عیدهای دیگری که در زندگی داشته ایم 
متفاوت است. امسال مهم ترین و پررنگ ترین آداب نوروزی مان را که صدها 
ســال در این مرز و بوم جاری بوده است به جا نمی آوریم . هنگام تحویل سال 
یکدیگر را در آغوش نمی گیریم و نمی بوســیم. در میان برگ های مبارک  و 
معطرقرآن کریم اسکناس های نو و دست نخورده را نگه داری نمی کنیم و به 

کوچک ترها عیدی نمی دهیم. 
امسال نه در هنگام تحویل سال و نه در روزهای آغاز بهار پدرها و مادرها و 
فرزندان و عزیز ترین هایمان را نمی بینیم . در آغوش شان نمی گیریم و دست 
هایشان را به گرمی نمی فشاریم . روایت بهار و نوروز امسال ما در حافظۀ تاریخی 
ملت ایران ثبت خواهد شــد و تا سالیان متمادی از آن به عنوان عجیب ترین و 

غیرمنتظره ترین بهار زندگی مان یاد خواهیم کرد.  
چرا که امسال مهمان ناخوانده ای به جمع ما اضافه شده و دورهمی های پر 
شوق و شور و بساط گل و سبزه و شاخۀ بید مشک مان را از هم پاشیده است.  
تا یک ماه پیش حتی به خواب هم نمی دیدیم که ناگهان یک ویروس از راه 
برســد و فقیر و غنی،  وزیر و وکیل،  رئیس و کارمندو کارگر، پزشک و پرستار، 

مسئول و غیر مسئول  را از هم نشناسد و به یک باره به همه بتازد. 
بعضی گفتند پس خدا کجاســت ؟ چرا به دادمان نمی رسد و عده ای پاسخ 
دادند بگویید انسان کجاســت و چه می کند؟  این بالیی بود که بر کرۀ زمین 
نازل شد تا بشریت به خود آید ، از تبعیض و ستم بر همنوع دست بردارد، ضعف 
و ناتوانی خود را به یاد بیاورد و انسانیت فراموش شده این کرۀ خاکی احیا شود. 

بعضی دیگر از توطئۀ قدرت های بزرگ جهانی و ترور بیولوژیک سخن گفتند 
و همۀ ماجرا را به نقشه ای از قبل طراحی شده نسبت دادند.  

شــاید حاال برای قضاوت در بارۀ پدیده ای چنین عالمگیر و مخرب بســیار 
زود باشــد. تاریخ و گذر زمان پاسخ ابهامات و سواالت انسان ها را در این ماجرا 

خواهد داد. 

فناوری های رایانه ای است.
در ســال های اخیر مفهوم جامعه شــبکه ای اهمیت ویــژه ای در نظریه 
جامعه اطالعاتی پیدا کرده اســت. منطق شبکه ای در کنار اطالعات، توسعه، 
انعطاف پذیری و یک پارچگی یکی از ســتون های اصلــی پارادایم فناوری 
اطالعات اســت. بخش های مختلف یک جامعه در عصر اطالعات در بستر 
شبکه به یکدیگر متصل می شوند. به عبارت دیگر شبکه های همچون شبکه 

عصبی پیکره جامعه اطالعاتی می باشند.
انتقاد اصلی که از سوی فرهیختگان بر مفهوم جامعه اطالعاتی وارد شده  
است این است که این گونه تعاریف این تصور را می تواند در پی داشته باشد 
که ما کاًل وارد نوع جدیدی از جامعه شــده ایم. فرانک وبســتر می گوید اگر 
تنها ما با اطالعات بیشتری طرف هستیم چرا باید کسی بگوید که جامعه ای 

داریم که تا پیش از این در تاریخ بی سابقه بوده است.
پس از این مقدمه کوتاه، رسانه و مجموعه روابط عمومی ها در جو ملتهب 
این روزها در پی چرخش شــایعات رنگارنگ و گوناگون کرونا، چه کارهایی 

می توانند انجام دهند:
۱-آگاهی و مطالعه اخبار موثق و درســت از منابــع معتبر و مورد وثوق 

دارای صالحیت قانونی و علمی
۲-مطالعه شــایعات و آگاهی از بازچرخش اطالعات نادرست، به منظور 
آگاهی از نقاط ضعف عمومی که موجب نشر آن ها در فضای سایبر می شود

۳-کمک به ایجاد و تحکیم ســرمایه اجتماعی، آن چه روشن است این 
است که سرمایه اجتماعی مخدوش موجب می شود منابع رسمی تولید خبر، 
مورد تشکیک بوده دارای اعتبارنبوده و مورد استناد مردم قرار نگیرند و این 

خود بزرگ ترین مشکل رادر مواقع خاص یابحرانی ایجاد می کند
۴-دریافت اخبار صحیح ودقیق  از منابع معتبر وبازنشرآن در برد مخاطبان

۵-حفظ صداقت وراســتگویی)به عنوان مهــم ترین خط قرمز در روابط 
عمومی و رسانه(

۶-سرعت در انتشار اخبار صحیح،براساس اصل اولویت در خبر می تواند 
در بی اثر سازی شایعات موثر باشد.

۷-حضور مستمر در فضای ســایبرودعوت به هم نوع دوستی وتاکید بر 
نقاط مشترک عاطفی وانسانی می تواند در کنترل سرایت بیماری مفید باشد

در پایان از همه رســانه ها و خبرنگاران، مدیران، کارشناسان و کارکنان 
روابط عمومی ها دعوت می  شــود به طور خالصه در دومحور به یاری ایران 
بشــتابند، نخســت همکاری درآموزش بهداشــت و پیش گیری، همچون 
آموزه های وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی و دیگری، نشر اخبار 

درست و موثق و کاهش التهاب در جامعه.

 اما اینک ما هســتیم و بهار ، ما هســتیم و نوروز ، ما هستیم و در زیباترین 
روزهای سرسبزی طبیعت در پیلۀ خانه ماندن و ما هستیم و ترس از ابتالی خود 

و عزیزان مان به ویروس و بیماری که می تواند زندگی را از ما بگیرد. 
اما یادمان نمی رود که ما ملتی هستیم که روزهای سخت جنگ تحمیلی را 
سپری کردیم و هم اینک عالوه بر ویروس کرونا به گرفتاری های تحریم های 
غیرانسانی جهانی نیز مبتالییم. ما ملتی هستیم که می توانیم در میان هر تاریکی 
، هریک فانوسی از امید به دست گرفته و از گذرگاه های طوفان زده عبور کنیم. 
ما ملتی هستیم که نوروز امسال در خانه می مانیم و خانه هایمان را گلستان 
می کنیم ، در گلدان دل هایمان بذر دعا می کاریم و با امید به آینده و روزهای 
خوش سالمتی ، همۀ توصیه های دانشــمندان و پزشکان و پرستاران از جان 

گذشته مان را به جان می خریم. 
امســال بهار را به خانه می آوریم چون بیش از ســال های پیش یکدیگر را 
دوســت می داریم وقدر یکدیگر را می دانیم.  امسال بهار را به خانه می آوریم 
چون همۀ بهانه های سادۀ خوشبختی را پاس می داریم و چشم های مان را می 
شوییم و زندگی را طور دیگری می بینیم . امسال بهار را به خانه می آوریم چون 
دست هایمان بیش از هرزمان دیگری رو به خداست و چشم به رحمت و قدرت 

او داریم و چراغ نیایش دل هایمان را روشن می کند. 
امســال نوروز را در خانه می مانیم و آغاز بهار را در خانه جشن می گیریم و 
روزهای درخشان و به یاد ماندنی دیگری در تاریخ ملی مان به ثبت می رسانیم . 
روزهایی که نیایش و  فرهنگ دیرینه، غنی و پویای ایرانی پاسدار و نگهبان ملت 

ایران خواهد بود.  نوروز امسال و سالهای آینده بر همۀ ایرانیان مبارک.  
یارب این ملت دل سوخته را یاری کن 

بارش رحمت خود را به وطن جاری کن 
اختیار همه با توست از این جبر چه بیم 

ضعفا را تو ولی بیمۀ اجباری کن




