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رأی به مجلس جدید
نتایج انتخابات و میزان مشــارکت مردم درپای صندوقهای رأی
امروز اعالم می شود

از سوی کار گروه ویژه اقدام مالی
صورت گرفت
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گزارش خبرنگار«ایران»
از دو بیمارستان تهران

بدون ترس
همه باهم با کرونا مبارزه کنیم
درصورت ابتال به ویروس کرونا چه کار کنیم؟

فعالیتهای خارج از خانه را محدود کنید.

از اشتراک وسایلیمانند ظروف،حوله و مالفه خودداری کنید

از وسایل حملونقل عمومی
استفاده نکنید.
خود را از دیگر افراد خانه جدا کنید
درصورت امکان از یک حمام جداگانه استفاده کنید
در یک اتاق متفاوت با افراد دیگر درخانه بمانید

  از دست زدن به چشم ،بینی و دهانتان
با دستهای شستهنشده بپرهیزید
  عالئم بیماری بویژه تبتان را
کنترل کنید
اگر بیماری روبه وخامت است،
سریع به مراکز درمانی مراجعه کنید

هنگام سرفه و عطسه
دستمال جلوی دهانتان بگیرید
با یک ماسک
همواره صورتتان را بپوشانید.

همراه یادداشت هایی از  :فرشاد نجفی پور ،سعید بهزادی فرد
و مسعود مردانی
 6 ، 5و 17

انتخابات انجام شــد و مرحله اول آن به پایان
رســید .طبعــاً مجلــس آینــده بــا نماینــدگان
جدیــدی شــکل خواهــد گرفــت .دورههــای
انتخاباتــی همــواره محلــی بــوده اســت بــرای مجادلــه و دعواهای
سیاسی .برخی از افراد سادهنگر این مجادالت را برای جامعه مفید
نمیدانند و خود را در مقام مصلح کل و خدمتگزار واقعی معرفی
میکننــد و حتی میکوشــند که امر سیاســت را به مجــادالت بیثمر
و بیپایــان تقلیــل دهنــد و آن را تخطئــه کنند .در حالــی که جامعه
مــدرن کــه با حضــور همه مــردم در میدان سیاســت همراه اســت،
معنــای سیاســت همین تقابلهــا و تعارضهــا البتــه در چارچوب
قانون است .هیچ کس هم نمیتواند خود را منزه جلوه دهد و فراتر
از این اختالفات ســکنی گزیند .سیاست ،عینیترین و ملموسترین
محل حضور شــهروند جدید برای تعیین سرنوشت و تأمین منافع
مشــروع خویش اســت ،محل تالقــی منافع ،سیاســتها و برنامهها
است.
بنابرایــن و به ناچار محلی اســت برای مجادله ،کــه گاهگاه از حدود
عرفی و مورد انتظار نیز فراتر میرود.
ولــی انتخابــات در جوامع امــروزی یک ویژگی مهم باید داشــته
باشــد .یعنــی فصلالخطاب بودن انتخابات وجه ممیزه آن اســت.
مثل یک دادگاه که دو نفر شــکایت خود را به آن میبرند ،هر کدام
وکیــل میگیرنــد ،تبلیغــات میکنند ،ســند ارائــه میکننــد و ...ولی
در نهایــت هنگامــی کــه حکم نهایی صادر میشــود ماجــرا فیصله
پیــدا میکنــد ،زیــرا حکــم دادگاه بایــد فصلالخطــاب مجــادالت و
اعتراضات باشــد .از ایــنرو باید دید که آیا با انتخابات روز گذشــته،
جامعــه ایران تعادل موجــود در بطن اجتماع را در مجلس بازتاب
میدهــد تــا بــه آرامش و تفاهم نســبی منجــر گردد یــا آنکه ممکن
اســت اختالفات و حذف کردنها نیز ادامــه یابد و کارکرد مورد نظر
محقق نشــود؟ برای رسیدن به این هدف باید منتظر بود ولی پیش
از مشــاهده نتیجه ،میتوان گفت نیروهای سیاســی قادر هستند که
فرآینــد تفاهــم و وحدت را تشــدید یــا تضعیف کنند و بــه جای آن
فرآیند تقابل را قرار دهند.
نکتــه مهــم دیگری کــه در ایــن انتخابات برجســته شــد ،فقدان
راهبــرد ملی و کالن برای مواجهه با مســائل عمومــی و اقتصادی و
سیاســی کشــور از ســوی نامزدهای انتخاباتی بویژه احزاب و گروهها
اســت .احــزاب و لیســتها بیــش از آنکــه بــر برنامههــای داشــته و
نداشــته خــود تأکیــد کنند بــر تواناییهای فــردی برخــی از نامزدها
انگشــت گذاشــتند .گویــی کــه مشــکالت کشــور را میتــوان از طریق
مجلــس و با اتــکای به تواناییهای احتمالی ایــن و آن نماینده حل
کرد .مسائل کشور باید در ذیل برنامههایی حل شود که متأثر از یک
تفاهم جمعی و حزبی باشد.
مگر ممکن اســت که یک نفر نماینده ،در نقش ســوپرمن ظاهر
شــود و بخواهــد مســائل را حل کنــد؟ بنابراین به هر دلیلــی که این
نقیصــه به وجود آمده باشــد ،اکنون الزم اســت تا ســه مــاه دیگر که
مجلــس بعدی آغاز به کار خواهد کرد ،حداقل از این نظر ،ایدهها و
برنامههای روشنی برای حل مسائل اقتصادی و سیاست خارجی و
نیز مســائل و آســیبهای اجتماعی ارائه کنند و اال روزی که مجلس
جدید آغاز به کار خواهد کرد ،حداقل تا پایان تابستان طول خواهد
کشید که آنان همدیگر را بشناسند و با توجه به ناآشنا بودن بسیاری
از نماینــدگان بــا ســازوکار مجلس ،احتمــال میرود کــه نمایندگان
جدید تا پاییز سال آینده نیز ناتوان از انجام کار جدیدی شوند و این
وضعیت اگر در شــرایط عادی بود ،مشــکلی ایجاد نمیکرد ،ولی از
آنجا که کشــور بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامهریزی و اتخاذ
تصمیمات مهم و راهبردی است ،معطل ماندن مجلس برای این
مدت طوالنی موجب زیانهای فراوان خواهد بود.

کرونا؛ مسأله مشترک ما

شــیوع بیماری کرونــا در ایران از چند جهت حائز اهمیت اســت .کرونا
امروز فقط یک بیماری در حوزه نظام بهداشت و سالمت نیست بلکه
دولتنامه
مسألهای جهانی است .سالها پیش که بهتازگی مباحث جهانی شدن
در محافــل آکادمیک مورد بحث قرار گرفته بود ،جیمــز روزنا در کتاب
«جهان آشوبزده» به مسأله بیماریهای جهانی توجه کرد .بیماریها
با گســترش ارتباطات انسانی ،مرزها را درنوردیده و به سرعت همهگیر
شده و با گسترش ارتباطات به مسألهای جهانی تبدیل میشوند.
کرونا همچنین در داخل کشــور بههمان اندازه که مسأله بهداشتی
علی ربیعی
دستیار
باشد ،مســألهای اجتماعی-سیاسی اســت .کرونا ،ویروس کوری است
ارتباطات اجتماعی
که مرزهای طبیعی و اجتماعی را به رسمیت نمیشناسد؛ بین دولتی
رئیسجمهوری و
سخنگوی دولت
و مردمــی ،نظامی و غیرنظامی ،اصالحطلب و اصولگرا ،باالشــهری و
پایینشهری ،زن و مرد ،این قوم یا آن قوم و ...تمایز قائل نمیشود .این ویروس کور از هرخطی
عبور میکند و به هیچ دروازهای محدود نمیشود .مقابله با این بیماری پروژه مشترک مردم
و حاکمیت سیاسی است .مردم همه با هم که باشند و با مشارکت در یک برنامه مشترک و با
اعتماد به نظام سالمت ،اطالعرسانی دلسوزانه و ایجاد شفافیت و عمل به توصیههای وزارت
بهداشت میتوانیم دروازههای شیوع ویروس را ببندیم و با مشارکت همگانی برای مقابله با
ویروس کور متحد شویم.هیچ کس در امان نیست و تنها در سایه اعتماد ،مراعات و مراقبت،
میتــوان دیــواری برای دفــاع در برابر این ویروس ایجاد کرد .مشــارکت ملی توأم با اعتماد به
یکدیگر است که مقابله با این بیماری ممکن میشود .وقتی موفق خواهیم شد که همه فکر
کننــد «کرونا مســأله همه ماســت».دولت از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا در چیــن موضوع را
در دســتور کار خود قرار داد .وزارت بهداشــت حساســیت الزم را در مراکز درمانی ایجاد کرد و
کمیتههای ذیربط در آن وزارتخانه شکل گرفتند .در جلسه دولت تصمیم گرفته شد که همه
دستگاههای ذیربط باید در کنار وزارت بهداشت قرار گیرند .در تاریخ  11بهمن  1398در دفتر
آقای جهانگیری در جلســ ه بررسی راهکارهای پیشــگیری از ورود ویروس کرونا و مقابله با آن
مقرر شــد ،پروازهای مســافری به چین ممنوع شــود و صرفاً پروازهایی که در آسمان بودند یا
چنــد پــرواز برای بازگرداندن ایرانیها برقــرار بود و فقط تا چند روز بعــد از آن پروازها با وجود
رعایت حداکثری مســائل بهداشتی ،تعطیل شــد .چند پرواز فقط برای حملونقل بار تحت
نظر وزارت بهداشت با رعایت اصول ایزوالسیون کامل اجازه تردد بین ایران و چین داشتهاند.
مرزها کنترل شدند و اسکنر در فرودگاهها نصب شد .وزارت بهداشت در  ۲۳پایانه حضور پیدا
کرد .شماره تلفنی هم برای پاسخگویی به سؤاالت شهروندان اعالم شد.
بنابرایــن اولیــن و مهمتریــن تصمیــم در دولت ،شــفافیت در برخــورد با موضــوع و بیان
هرآنچه رخ داده و خواهد داد به مردم با کمال صداقت بود .اعضای دولت که در جلسه درباره
این مســأله صحبت کردند بر ایجاد اعتماد و شــفافیت و مراقبت از مردم تأکید داشــتند .روز
چهارشنبه سی بهمن با مثبت اعالم شدن نتایج ویروس کرونا در قم بالفاصله اطالعرسانی
شد و بهرغم اینکه عدهای متأسفانه حتی دولت را متهم کردند برای بیرونق کردن انتخابات
«کروناهراسی» ایجاد کرده (در این نحوه تالش برای کسب قدرت که برای جان انسانها ارزشی
قائل نیســت بعداً ســخن خواهم گفت) است ،پنجشنبه صبح با احساس نیاز به بسیج ملی
و اقدامات احتمالی سختگیرانه ،که خارج از وظایف وزارت بهداشت است ،ستاد پیشگیری و
مقابله با بحران کرونا با دستور رئیسجمهور تشکیل شد .دستورالعملها به همه استانها و
اختیارات به اســتانداران صادر شــد .اقدامات الزم برای مراقبت از مردم در اســتانی که کانون
اولیه شناسایی شد صورت گرفت.تصمیم گرفته شد که روز شنبه سوم اسفند جلسهای با همه
رسانهها در وزارت ارشاد برگزار کنیم .اتاق رسانه در وزارت بهداشت تشکیل خواهد شد و وزارت
صمت دیروز جمعه با همه کارخانههای تولید ماسک مذاکره کرد تا در صورت نیاز ،تولید در
سه شیفت صورت گیرد .خوشبختانه با اقداماتی که از سالهای گذشته انجام شده ،ما از نظر
تکنولوژی تولید ماسک در شمار چند کشور بادانش هستیم و کمبودی از این جهت نخواهیم
داشــت .مردم نباید نگران وجود ماســک در کشور باشــند و توصیه میکنم که ماسک اضافی
خریداری نکنند .متأسفانه پنجشنبه شــاهد بودم یک داروخانه در تهران ماسک را مانند یک
کاالی قاچاق بیش از  ۱۵هزار تومان به فروش رســاند که رفتاری غیرمدنی و سوداگرانه است،
گرچهدستگاههاینظارتیوتعزیراتدر اینزمینه فعالهستند.اطالعرسانیغیرمسئوالنهای
که از سوی برخی صورت میگیرد به مردم و اقدام مشترک همگی ما و حل مسأله هیچ کمکی
نمیکند .ما به مشارکت ملی نیاز داریم و به یاد داشته باشیم که با ویروسی بیتفاوت نسبت
به هر تفاوت اجتماعی و انسانی روبهرو هستیم .کاستیهای خود را میشناسیم ،اما نقاط قوت
بسیاری هم برای مقابله با ویروس کرونا داریم .معتقدم و از نزدیک شاهدم وزارت بهداشت
بــا صداقت و شــفافیت کامــل در مواجهه با این ویــروس عمل میکند .آنها کــه بیاعتمادی
میپراکنند،رفتاریغیرسازندهوغیرخیرخواهانهانجاممیدهند.
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کارگروه ویژه اقدام مالــی( )FATFاز قرار
گرفتــن ایران در لیســت ســیاه خبــر داد.
بهگــزارش ایســنا بهنقــل از خبرگــزاری
رویتــرز ،دیدهبــان کارگــروه ویــژه اقــدام
مالــی روز جمعــه از قــرار گرفتــن ایــران
در لیســت ســیاه ایــن گــروه در پــی عدم
تصویــب کنوانســیون مقابلــه بــا تأمیــن
مالی تروریسم در این کشور خبر داد .این
تصمیم پساز سه سال هشدارهای پیاپی
کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تصویب
الیحه مقابله با تأمین مالی تروریسم در
ایران اتخاذ شده اســت.گروه اقدام مالی
پیــش از این در جلســه مهر مــاه خود که
در پاریــس برگــزار شــد ،ضمــن بررســی
آخرین وضعیت کشــورمان ،بــا توجه به
عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو
و تأمین مالی تروریســم ،دو دســته اقدام
جدید مقابلهای علیه ایران وضع کرد که
با توجه بــه تصویب یک اقدام مقابلهای
دیگر در خرداد ماه گذشته ،مجموعاً سه
اقدام علیه کشورمان وضع شد.
صفحه   7را بخوانید

فقدان سواد رسانه ای انتقادی در حوزه سالمت
کرونا ویروســی اســت که تمام حوزههای عمومی جهان
را درگیــر خــود کرده اســت .در این حوزه عمومــی ،کرونا
یادداشت
همچــون عامــل فعــال بــه نوعــی گفتوگــوی جمعــی
جهانــی درباره ســامت و بیماری را میان بشــر به وجود
آورده اســت .در ایــن گفتوگــوی جهانــی همــه ملتها
ناگزیــر شــدهاند مفهــوم ســامت و بیمــاری را مــورد
تجدیــد نظر و باز اندیشــی قرار دهند .در این بررســی ما
نعمت فاضلی
ناگزیر شــدهایم به آگاهی تازهای درباره سالمت بیماری
انسان شناس
توگوی جهانی را که
برســیم .در اینجا محورهای این گف 
همــه ملتها کما بیش در آن مشــارکت دارند و به نوعــی زمینه را برای تحول
مدیریت سالمت هم در حیطه جهانی و هم در حیطه ملی ضروری میسازد؛
بررسی میکنم.
 -1ویــروس کرونا بر اســاس دادههای تجربی که تا این لحظه ثبت شــده در
مقایسه با ویروسهای دیگر کمترین مرگ آفرینی را داشته است .دادهها نشان
میدهــد که کرونا تنها  3درصد احتمال کشــندگی دارد اگر چه ضریب واگیری
آن قوی اســت اما با وجود توان پایین کشــندگی آن کم و بیش تمام رســانهها،
توگو درباره این ویروس جهانی
مطبوعات و شــبکههای اجتماعی در حال گف 
هســتند .اگرچه این وضعیــت اولین تجربه جهانی درباره یک ویروس نیســت
و در چنــد دهــه اخیــر بارها حوزه عمومــی جهانی درگیر گفتوگــوی جمعی و
جهانی درباره بیماری شده است.
اکنــون ویــروس کرونــا میتوانــد بــا ســرعت فوقالعــاده خــود را بــه تمــام
گوشهــا ،چشــمها و احســاسهای شــهروندان جهانی برســاند .این وضعیت
بیانگــر این اســت که بعــد از این ویروسها و بیماریها صرفاً جســم آدمیان را
در معرض خطر قرار نمیدهند بلکه همه ابعاد وجودی انســان متأثر از همه
ویروسهایــی اســت که در کــره زمین پراکنده اســت .نتیجه ایــن وضعیت این
اســت کــه شــهروندان ایرانی بایــد از این لحظه بــه بعد دانشهــا ،مهارت ها و
بینشهای ضروری برای مواجهه بیماریها را در چشــمانداز جهانی بهدســت
آورند .از اینرو مدیریت ســامت کشــور باید خود را آماده ســازد تا از رشتهها و
دانشهای بســیار متنوع و ضروری برخوردار شــود که فراتر از دانش پزشــکی و
علوم کاربردی و طبیعی است.
در ایــن چنــد روز متوجــه شــدیم کــه ویــروس کرونا فقــط از طریــق تماس
فیزیکــی منتقــل نمیشــود بلکــه از طریــق شــبکههای اجتماعــی میتوانــد بر
ذهنهــا و ضمیــر ما جای گیرد .از این رو الزم اســت نظام ســامت و مدیریت
بهداشت خود را در چارچوب نظم نوین رسانهای باز تعریف کند.
 -2ویــروس هــا در دنیای امــروز و فردا کامــاً ماهیت نشــانهای دارند .این
ماهیــت نشــانهای بیماری هــا بیانگر این اســت که ما برای مدیریت ســامت
کشور نیازمند گفتمان سالمت هستیم که در آن بیماری را نه صرفاً با مفاهیم
میکــروب و آلودگــی بلکــه بیماری ها را همچــون عکسها ،فیلمهــا و کلمات
فهــم پذیــر کنیم .معنای این ســخن این اســت اگر نظام ســامت در کشــور از
شایســتگیهای علــوم ارتباطــی و رســانهای برخوردار نباشــد یا صرفــاً خود را
در چارچوب مفاهیم ســنتی آموزش پزشــکی یا آموزش ســنتی محدود ســازد
ســامت شــهروندان ایرانــی آســیب پذیــر خواهد شــد و هزینههــای مدیریت
سالمت به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.
مقولــه بیماری و ســامت مقوله پیچیدهای اســت که با تمام ســاختارهای

فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی همراه و در هم تنیده است .از اینرو
ســامت کشــور همچــون شــهروندان و نظــام آموزشــی ،پژوهشــی ،ارتباطی و
رســانهای باید خود را آماده ســازد که مقوله بیماری و ســامت را در چارچوب
گفتمان جدید که در ایران شــکل گرفته اســت شناســایی و جنبههای گوناگون
آن را بازبینی و نقد کنند.
 -3ویــروس کرونــا خطــری اســت کــه امــروز جامعــه را تهدیــد میکنــد اما
میتوانــد فرصتــی باشــد بــرای گفتوگــوی جــدی دربــاره معنــای بیمــاری و
ســامت .در چند دهه گذشــته محققان در رشــتههای انســان شناســی ،تاریخ،
فلســفه ،اقتصــاد و علــوم فرهنگــی نشــان دادند ســامت و بیماری برســاخته
اجتماعی و فرهنگی اســت .معنایش این اســت که بیماری و ســامت صرفاً از
طریــق میکروب و ویروس شــکل نمیگیرد مهمتــر از آن اینکه برای مواجهه با
بیماری نمیتوان جنبههای فرهنگی و اجتماعی مانند ارزشها ،باورها ،آداب
و رســوم ،هنجارهــا و ایدئولوژیها و دیگر ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگی را
دست کم گرفت.
متأســفانه در ایــران بهدلیل پزشــک محور بــودن نظام ســامت ما حداقل
توانایی اجتماعی و فرهنگی برای مواجهه با بیماری را داریم .امروز که ویروس
کرونا این گفتوگوی جمعی را ایجاد کرده باید به این آگاهی انتقادی برســیم
که پزشــک و پزشکی صرفاً یکی از این عوامل تأثیرگذار و تعیینکننده در نظام
سالمت میتواند باشد.
در جهــان امــروز متخصصــان پزشــکی؛ انســان شناســی پزشــکی ،جامعــه
شناسی پزشکی ،اقتصاد پزشکی ،ارتباطات پزشکی و دیگر قلمروهای معرفتی
به همان اندازه دانش پزشکی نقش تعیینکننده دارند .در شرایطی که حادثه
و بحرانی مانند کرونا شــکل میگیرد ضعف و ناتوانی نظام مدیریت ســامت
کشــور خود را آشکار میکند .در چنین شــرایطی روزنامه نگاران ،دانشگاهیان و
شــهروندان حوزه عمومی تالش میکنند تا نظام ســامت کشور را از موقعیت
گفتمانی جدید آگاه و حساس کنند.
-4ویــروس کرونــا و گفتوگــوی جمعــی که حــول وحوش آن شــکل گرفته
اســت بهدلیل فقر ســواد انتقادی رســانهای میتواند نوعی هراس فرهنگی در
جامعــه ایران ایجاد کند .باید بگویم که این پزشــکان و بیمارســتانها نیســتند
کــه توانایــی الزم را بــرای مدیریــت بحــران دارند بســیاری از پزشــکان از ســواد
رســانهای انتقــادی برخوردار نیســتند .ضــرورت کنونی جامعه نشــان میدهد
تمامــی دســتگاهها و ســازمانها و نیروهــای مســئول در زمینه ســامت کشــور
بیش از هر چیزی باید به مقوله ســواد رســانهای انتقادی بیندیشــند و در زمینه
توانمندســازی شــهروندان فعالیــت کننــد .بیمارســتانها ،مراکــز بهداشــتی و
نهادها و ســازمانهای تصمیم گیر و تصمیم ســاز در حوزه ســامت کشور باید
برنامه جامع و مؤثر در زمینه سواد و دانش رسانهای انتقادی داشته باشند.
توگوی جمعــی که اکنــون در مقولــه گســترش کرونا در
بــه گمــان مــن گف 
جامعه ایران ایجاد شــده اســت میتواند فرصت ایجاد تحول بنیادی در زمینه
شیوههای مدیریت نظام سالمت ایجاد کند مشروط به اینکه تصمیم گیرندگان
آن پزشکان ،مهندسان و متخصصان علوم طبیعی نباشند.جامعه ایران بیش
از هر زمان دیگری محتاج متخصصان علوم اجتماعی و انســانی است .در این
موقعیت جدید انسان شناس ها ،محققان علوم ارتباطات ،جامعه شناس ها
و اقتصاددانان باید به جایگاه واقعیشــان یعنــی مدیریت جامعه بازگردانده
شوند.
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