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جانباختن162نفر طی يكروز

انگار «ز توفان حوادث ،ما را شکوهای نیست» و چنین ویروس بدقلقی با رنج
چند برابری که بر جانمان نشانده ،اهمیت و قابلیت خود را در تهی کردن
قالبمان از دست داده ،حال آنکه هر گریزی از هولنا ک بودن این پدیده،
به مرگ منتهی میشود .همین دیروز با فوت  ۱۶۲نفر ،تعداد جانباختگان
به  ۱۰هزار و  ۶۷۰نفر رسید که این رقم در نوع خود حیرتآور است .هرچند
پیش از اعالم موجودیت کرونا ،ما در تصادفات جادهای و سیل و زلزله،
مدال سوگواری را بر گردن آویخته بودیم و اتفاقا در شمار قربانیان حوادث
طبیعی و غیرطبیعی نامآور بودیم اما باید بر باورهای پیشین خط بطالنی

| گروه اجتماعی|

کشید ،چون مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران در پژوهشی ،میزان
کشندگی زلزله و کووید  ۱۹را مقایسه کرده و دریافته ،این ویروس بدسرشت
و نکوهیده ،حتی از زلزله هم کشندهتر است و گوی سبقت را از سایر رقبایش
در ستاندن جان آدمی ربوده ،مطابق شواهد آماری که خبرگزاری مهر به آن
استناد کرده ،در فاصله سالهای  ۸۱تا  ۹۹به طور میانگین دو هزار و ۳۰۰
نفر ساالنه و قریب به  ۹۴۴نفر در هر بازه  ۵ماهه در اثر زلزله در ایران کشته
شدند و تا کنون بالغ بر  10هزار نفر جان خود را در اثر ابتال به کرونا در زمانی
کمتر از  5ماه از دست دادهاند!

کرونابیشترازحوادثطبیعیوتصادفاتجادهایقربانیمیگیرد؛

عاقبتناپرهیزیعمومی

 2از مرگساالنه17هزارنفردرسوانحجادهایتامرگبالغبر10هزارنفریکرونا
این رقمهای نحس و دوست نداشتنی ،فقط مشتی حساب و کتاب ریاضیوار نیستند ،بلکه افشا گر حقیقتی تلخ و ویرانگرند .توجه کنید که از این رقمها بوی مرگ به مشام
میرسد ،مرگی که فقط برای همسایه نیست و میتواند با غفلت و تساهل ،همان «شتر ضربالمثلها» باشد که دیر یا زود در خانههایمان میخوابد .این ویروس تکتک
قیمت جان تمام شود و چه بهایی از این گزافتر؟ تصور کنید که  640نفر در زمین لرزه 7.3
آدمهای این جامعه را هدف گرفته و سادهانگاری صورتمسئله ،میتواند به
ِ
ریشتری سرپل ذهاب جانباختهاند .در رودبار و منجیل حداقل  40هزار نفر و زلزله بم ۲۶/۲۷۱ ،کشته ۳۰ ،هزار مجروح و بیش از  10هزار نفر بیخانمان به جای گذاشته اما
کرونایی که به سیل و زلزله و سوانح جادهای بیشباهت است ،حتی بیشتر از این رخدادها و با بیرحمی قساوت بارتری نام خیلیها را در فهرست اسامی قبرستان جای
ی کشاند .براساس آماری
ی کرد و هر  10دقیقه ،یک نفر را به کام مرگ م 
داده ،این ویروس در روزهایی که هنوز از گرد راه نرسیده بود ،در هر ساعت  ۵۰نفر را به خودش مبتال م 
که وزارت بهداشت منتشر کرده ،ا گر زمان ورود کرونا به کشور را نخستین روز اسفندماه بدانیم تا انتهای فروردین یا نیمه اردیبهشت 5 ،هزار و  209نفر جان خود را براثر این
ی که تصادفات جادهای در این دو ماه تنها جان  697نفر را گرفته اما سوای این آمارهای کوتاهمدت ،باید به قربانیان ساالنه سوانح جاده ای
بیماری ازدستدادهاند درحال 
گریزی زد که  ۱۷هزار نفرند ،رقمی بسیار تکان دهنده و به قدر کافی؛ گویا و صریح که از حقیقتی تلخ و زهرآ گین پرده برمی دارد.
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وقتیآمارجانباختگانآلودگیهوااز ویروسسمجکممیآورد

البتهسوانحفقطبهزلزلهوتصادفاتجادهایختمنمیشودودررخدادیمثلسقوطهواپیما،از
ابتدایانقالبتاسال1393نزدیکبه1168نفردرجریانسوانحهوایی کهمربوطبههواپیماهای
مسافریاست،روانهمسلخمرگشدهاندوبازبانگاهیبهفهرستسایرمصائببهآمارهایمشابهی
برمیخوریم کهدر قیاسبا کروناینوظهور،تلفات کمتریرااز آنخود کردهاند،در نظرداشته
باشید که این ویروس طول عمر کمتری نسبت به سایر پیشامدها دارد ،بنابراین آمار  10هزار
کشته بسیار زیاد است .ساالنه  4تا  ۵هزار شهروند تهرانی جان خود را در مواجهه مستقیم با
ذرات معلق هوای پایتخت از دست میدهند و قریب به  30هزار نفر در هوایی
که بس ناجوانمردانه آلوده است ،در کل کشور از دنیا می روند .حتی
ساالنه  56هزار نفر بر اثر ابتال به سرطان فوت میکنند ،آن
وقت یک ویروس آنقدر موذی و جانگیر است که مثل آب
خوردنمیتواندشانهبهشانهسایررخدادهاوحوادثو
حتی بیشتر ،از هستی ساقطمان کند و این چیز کمی
نیست .در همین چند ماهی که از آمدن کرونای
ی گذرد ،شمار قربانیانش از مرز  ۱۰هزار نفر
سمج م 
گذشته و هر روز صد و چند نفر جان به جان آفرین
ی کنند.همینچندروز پیشبود کهایرج
تسلیمم 
حریرچی ،معاون وزیر بهداشت گفت که هر 33
ثانیه یک نفر در کشور به بیماری کووید ۱۹-مبتال
میشود و هر  ۱۳دقیقه یک نفر جان خود را از دست
میدهد.شاید درستتر آن است که پس از شنیدن
این آمارها کمی به خود بیاییم و این ویروس نادیده و
درست نشناخته را باور کنیم ،باور کنیم که همه جهان با
همه توان یک طرف و ویروس مرموز کرونا در طرف دیگر است.
باور کنیم که هست و همین دور و برهاست .چه خوب است که در
این مورد مشخص به عقب بازگردیم و مثل روزهای اول ،دستهایمان را با
وسواس بشوییم و ماسک بزنیم و دوباره به فاصل ه گیری فیزیکی ایمان بیاوریم تا حداقل از

گوشه و کنار این سرزمین خبر نرسد که در آذربایجان شرقی پس از برگزاری هر مراسم ترحیم
یا عروسی ،به طور متوسط  ۵۰مبتال به کرونا شناسایی شدهاند یا در یاسوج که همین تعداد
یعنی  50نفر ،براثر حضور در مراسم عروسی به جمع کرونایی ها پیوستهاند و  40نفر دیگر با
حضور در جشن عروسی یکی از شهرهای استان مرکزی به بیماری کووید  ۱۹مبتال شدهاند،
ی گزد؟ مگر نمیدانیم این ویروس نامرد از
اینها عددهای کمی نیست ،پس چرا ککمان نم 
سقوط هواپیما ،تصادفات جادهای ،آلودگی هوا و حتی سرطان هم مرگبارتر است ،میدانیم
ی کند .مگر میشود دنیا را آب
و بازهم برایمان تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نم 
ببرد و ما را خواب؟
گوییسرمنشأاینرفتارهانوعیبیخیالیافراطیوبهتعبیر«جبار
رحمانی» ،استادیار انسانشناسی فرهنگی در پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی «ما از نظر فرهنگی برای
مواقع بحرانی آمادگی نداریم و نیاموختهایم که اتفاقا
ادب نه برای خودمان که به خاطر دیگران و حفظ
جانشانمستلزمحفظحریموپرهیزازبرخیرفتارهای
روزمره عادی است ،رفتارهایی که در حالت عادی
نشانهاحتراموادبهستندودرحالتبحرانی،خطر
سالمتیوگاهخطرجانیرابرایعزیزاندر پیدارند.
همین فقدان مهارتهای اجتماعی برای زندگی
در شرایط بحرانی مهمترین عاملی است که پذیرش
قرنطینه و رعایت نکات بهداشتی پیشگیرانه را برای
ی کند .بنابراین گاهی از سر بیتوجهی و
مردم سخت م 
بیخیالی ،گاه از سر بیاعتمادی به منابع اطالعرسانی و
گاه نیز از سر ضرورت معیشت است که باید نانی برای خانواده
درآورند .اما به نظر میرسد باید نگاهی به شرایط زندگی خودمان و
مهمتر از همه الگوهای رفتاری ما در موقعیت بحرانی داشته باشیم ،در این
صورت بهتر میتوان فهمید مردم چرا این بیماری را جدی نمیگیرند».

شناسایی۱۰برابریبیماراندرخارجازبیمارستانها

کرونا به قوت خود باقیاست!
| گروه اجتماعی|
بازگشتمحدودیتهادرشهرهایدارایوضعیتقرمزواستفادهاجباریازماسک
دستکم به مدت دو هفته ،تازهترین تصمیمات ستادملی مقابله با کروناست ،اما این
تصمیماتدیرهنگامدر شرایطیاخذمیشود کهصاحبنظراننسبتبهوخامتاوضاع
هشدار میدهند ،ب ه گونهای که از نظ ر گاه آنها وضعیت میتواند چنان بعد گستردهای
به خود گیرد که حتی از توان خدماترسانی مرا کز درمانی نیز خارج باشد.
براین اساس ،رئیسجمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از اعمال محدودیتهای
الزم برای استانهای دارای وضعیت قرمز ،با پیشنهاد ستاد استانی به وزیر کشور و وزیر
بهداشت سخن گفت .قرار است این محدودیتها به مدت یک هفته و در صورت لزوم،
تمدید شود .روحانی تأ کید کرد که از  ۱۵تیرماه ماسک زدن در مکانهایی که تجمع
وجود دارد و یا سرپوشیده است ،الزامی شده و چنانچه الزم باشد ،مصوبه ماسک زدن
تا مردادماه هم تمدید میشود.
ایرجحریرچی،معاون کلوزیربهداشتایرانهمروز شنبهاز آغاز کمپین«#من_ماسک_
میزنم» خبر داد .به گفته حریرچی هر  ۳۳ثانیه یک نفر در کشور به بیماری کووید۱۹-
مبتال میشود و هر  ۱۳دقیقه یک نفر جان خود را از دست میدهد .اما از این آمارها
ن کنندهتر،سخنانمحمدمهدی گویا ،رئیسمرکزمدیریتبیماریهایوا گیروزارت
نگرا 
بهداشت است که اعالم کرده ،شمار بیماران شناساییشده در خارج از بیمارستانها
 ۱۰برابر آمار بیمارستانی آن است.
او روز یکشنبه هشتم تیرماه گفت که ما در موج سنگین بیماری به سر میبریم و باید
طوری مدیریت کنیم که مردم کمتر به بیمارستانها و بخشهای مراقبت ویژه بروند و
تعداد فوتیها کاهش پیدا کند.
در هفتههای اخیر شیوع کرونا در شماری از استانها شدت گرفته و بر آمار مبتالیان و
درگذشتگان افزودهشده است .بر اساس آخرین آمار رسمی تا کنون ابتالی  ۲۲۲هزار

نقطهنظر

و  ۶۶۹نفر به این بیماری تأيید شده و شمار درگذشتگان هم  ۱۰هزار و  508نفر گزارش
شده است.
مقامهای وزارت بهداشت نسبت به وضعیت برخی استانها از نظر شیوع کرونا هشدار
دادهاند که مطابق آخرین خبرها ،استانهای خوزستان ،کردستان ،آذربایجان غربی،
هرمزگانو کرمانشاهدروضعیتقرمزواستانهایبوشهر،ایالم،آذربایجانشرقیوخراسان
رضویدر وضعیتهشدار قرار دارند.تداومافزایشآمار مبتالیانبه کرونادر خوزستان ،کار
را به جایی رسانده که  ۸۵درصد از ظرفیت تختهای بیمارستانی در این استان تکمیل
شده و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اهواز باال رفتن آمار مبتالیان به ویروس کرونا در
خوزستان را ناشی از رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی توسط اصناف ،مردم و ادارات
و همچنین افزایش بیماریابی عنوان کردهاند.
ایرجحریرچی،معاونوزیربهداشتهمبااشارهبهشیوع کرونادرآذربایجانغربی گفتهاست:
ازاردیبهشتوخردادماهباتوجهبهبازگشاییهای کشوریوعادیانگاریوعادیپنداری
که در کل کشور حاصل شد رفتار مردم تغییر و با عدم رعایت نکات بهداشت فردی و
فاصل ه گذاری اجتماعی و فیزیکی در این استان شاهد افزایش قابلتوجهی از موارد بروز
بیماری در استان آذربایجان غربی بودیم.
دیروز ،فرزین رضاعی ،رئیس دانشگاه علو م پزشکی کردستان هم از شناسایی  ۱۲۴بیمار
جدید مبتال به کرونا طی  ۲۴ساعت گذشته در این استان خبر داد .او تأ کید کرد ،باید
همچنانروندفاصل ه گذاریاجتماعی،استفادهازماسک،شستوشویمرتبدستهابا
آبوصابون،اجرایاصولبهداشتیوقرنطینگیتاقطعزنجیرهاینویروسمهلکرعایت
شوددر غیراینصورتافزایشتعدادمبتالیانومرگبراثر کرونادر استانراشاهدخواهیم
بود .به گفته حمیدرضا رحیمی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال حاضر ۳۵۰
بیمار مبتال به کرونا در بیمارستانهای این شهر بستری هستند و روزانه حدود  ۴۰۰بیمار
ی کنند.
مبتال به کووید  ۱۹به اورژانس بیمارستانهای مشهد مراجعه م 

از فسادهای علمی تا بدنه نحیف آموزش عالی در بودجه

| سیدجواد میری -پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی|
تولیدرسالههاوپایاننامههایفاقدمحتواو کیفیتالزمبهتداوم
سطح کیفیتآموزشعالیدر کشور ربطداردواینپدیده گستردهبوده
وبهصورتآشکار،دانشجویانواساتیدودستگاههاونهادهایآموزش
عالی درگیر اقتصاد پنهانی هستند که در آن پایاننامهها خریدوفروش
شده و مقاالتی در نشریات داخل و نشریات مربوط به «  »ISIمنتشر
میشود .عجیبتر آنکه در آموزش عالی برای اینکه اساتید بتوانند
ارتقا پیدا كنند و دانشجویان قادر باشند از پایاننامه خود دفاع کنند،
مصوبات و چارتهایی تعریف شده و این چارتها ب ه گونهای تعبیه
شده که با آن اقتصاد مافیایی و زیرزمینی مرتبط بوده و در این قالب،
افراد ملزم هستند چه در دانشگاهها و چه پژوهشگاهها این مصوبات
را درونی و نهادینه کنند و بعد جالب است که در هر دانشگاه و پژوهشگاه ،هیئتامنایی
وجود دارد که میدانند ،این مصوبات فسادزاست ،بااینحال بهصورت یک قانون
نانوشته آن را میپذیرند و برای اینکه اساتید بتوانند از سطح استادیاری به دانشیاری و
از دانشیاری به استادی ارتقا یابند ،مصوبات جدیدی در همین یک سال اخیر توسط
آموزش عالی تصویب شده که بر این اساس ا گر اساتیدی بخواهند ارتقا پیدا کنند باید
سه طرح بیرونی داشته باشند ،به این معنا که با یک نهاد و شرکتی قرارداد ببندند و بعد
که پروژه انجام شد 15 ،تا  20درصد را به پژوهشگاه یا دانشگاه مقصد خودشان بدهند تا
ارتقا پیدا کننداماپرسشی کهدر اینجاوجوددارد،ایناست:چراچنینمصوبهایوجود
دارد؟ منطقش چیست؟باید به طرح این موضوع بپردازیم که خریدوفروش تکالیف
دانشگاهی و مقاالت و رسالهها ،فقط مختص ساختار آ کادمیک کشور ماست یا اینکه
بحثی جهانی است؟ در این زمینه یکی از دوستانم که استاد دانشگاه بریستول است،
ی کند که چه عواملی باعث شده ،در
مقالهای نوشته و اتفاقا به همین موضوع اشاره م 
انگلستان طی یک دهه اخیر این پدیده بیشتر شود ،ا گر با وضع قوانین ،براین مسئله
برچسب جرم بزنیم و مجرمان را مجازات کنیم ،این نوع جرائم در سطح آ کادمیک

کاهش مییابد؟ پاسخ استاد دانشگاه بریستول این است که چنین
اقدامی مؤثر نیست و باید دید این جرائم در چه بستر اجتماعی رخ
ی کند -1 :کم بودن فرصتهای
میدهد و سپس به دو علت اشاره م 
شغلی در فضاهای آ کادمیک که این مسئله منجر بهنوعی اضطراب
و رقابت میشود و این رقابتها بر سر دستیابی به پستهایی است
که به نسبت متقاضیانش بسیار کم است ،یعنی کمبود شغلهای
آ کادمیک و بعد رقابت بسیار باالست اما علیرغم رقابت ،مسئله رانت
ی کند .بهعنوان مثال ممکن
و امکانات و رابطه ساالری هم نقش ایفا م 
است برای جذب نیرو ،کل وزارت علوم و هیئت دولت و بسیاری از
دستاندرکاران آ کادمی برای اینکه بخواهند ،یک نفر را وارد دانشگاه
و پژوهشگاهی کنند ،کل فرآیند جذب را دور زده و سیستم را معطل
کنند تا آن کس را که تمایل دارند ،وارد پست موردنظر کنند .اما برای فهم این مسئله
نیاز داریم ،بستر جامعهشناختی و جامعهشناسی را بفهمیم که در این زمینه ،استاد
ی گوید ،ما نیازمند ،یک رفرم رادیکال در نسبت با نظام اجتماعی
دانشگاه بریستول م 
و یا ساختار اجتماعی در ارتباط با اشتغال و تحصیل هستیم .در اینجا میتوانیم این
راهم اضافه کنیم که جدا از مسئله ساختارهای اجتماعی ،انگارههای ذهنیای هم در
بین ایرانیان وجود دارد ،مبنی بر اینکه تحصیل و رفتن به دانشگاه میتواند ثروت آفرین
ی که تمامی مطالعات
باشد و ا گر فرد دانشگاه نرود ،نمیتواند ،ثروتمند شود .درحال 
نشان میدهد ،کسانی که دانشگاه میروند ،اتفاقا نمیتوانند ثروتمند شوند ،حتی ا گر
به ساختار بودجه کشور نگاه کنیم ،قسمت نحیف آن به آموزش عالی و آموزشوپرورش
ی گیرد و در این ساختار اساسا امکان ثروتمند شدن وجود ندارد ولی میتوان
تعلق م 
از طریق راههای ناصواب و رابطههای غیرآ کادمیک ثروتاندوزی کرد ،حال باید دید
چه راهکاری درست است؟ اینکه چنین پدیدهای یعنی رسالهها و پایاننامههای فاقد
محتوا و کپی پیست را جرم انگاری کرده یا یک رفرم رادیکال در ساختارهای آ کادمیک
خودمان در نسبت با فرصتها شغلی و درآمدها داشته باشیم.

 4دولت بهجایعادیسازیبایدهشدار بدهدوقواعدسفتوسختوضعکند
«اباذر اشتری» ،جامعهشناس و عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی،
در تبیین مرگبار بودن این ویروس در قیاس با سایر سوانح و سهلانگاری جامعه ،کرونا را پدیده
بیولوژیک میداند که در کنار یک مسئله جامعهشناختی قرار گرفته و در گفتوگو با «رسالت» بر
همان حرفهای همیشگی تکیه و تأ کید دارد ،اینکه بشر تا کنون با چنین بحران جهانی روبهرو
نبوده و تا به امروز هیچ پدیده بیولوژیک یا جامعهشناختی با این فرا گیری ،گستردگی و پیامدهای
کوتاهمدت و بلندمدت ،ملتها و دولتها را به چالش نکشیده ،پدیدهای آنقدر وسیع که همه
کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته و فقیر و غنی و سیاهوسفید را در بر بگیرد .از همه مهمتر آنکه،
ویروسجانگیر کروناتاقبلاز ورودبهقارهآمریکا،میزانتلفاتشدر جهانآنقدرهاچشمگیرنبوده،
حتی شمار قربانیانش از یک جنگ منطقهای کمتر بوده است .اما به مرور این پدیده جان گرفته
و ریشه دوانده و از اطراف و ا کناف میشنویم تا مدتهای مدیدی ما مهمان این ویروس خواهیم
بود نه اینکه او مهمان ما باشد.
اینجامعهشناسبهسهعاملاجتماعیاشارهمیکند کهبرمبنایآنمیتواننتیجه گرفت،سهم
هر بخش در نادیده انگاری این ویروس چقدر است .سپس از شاخصی به نام سرمایه اجتماعی
ی کند ،که این سرمایه هم میتواند برای شخصیتهای حقیقی
به عنوان نخستین عامل یاد م 
یعنی انسانها وهم شخصیتهای حقوقی مثل سازمانها و دولتها وجود داشته باشد .اشتری
معتقد است :مؤلفهها و زیرشاخههای این شاخص ،چه در بین مردم و چه در حوزه حا کمیتی
کشور وضعیت مناسبی ندارد و الزمه مقابله با ابربحرانی نظیر کرونا ،مشارکت و همدلی و اطمینان
به دولت است که فقدان آن در شرایط فعلی احساس میشود و دیگر اینکه ،آن شبکه و پیوندهای
پیشین میان افراد جامعه تضعیف شده و کاهش مشارکت مردم در هزینههای دولتی و میزان
باالی جرايم رانندگی و فرار مالیاتی به وضوح نشان میدهد که سرمایه اجتماعی مردم به دلیل
مشکالت اقتصادی و سایر مسائل ،نسبت به دولت تنزل یافته است .مورد بعدی که میخواهم بر
آن تأ کید کنم ،باز به زمینههای اقتصادی و شکاف طبقاتی مربوط است و ضریب جینی که هرچه
به یک نزدیک شود ،نشان دهنده وضعیت نامناسب خانوارهای ماست .این ضریب در حال
حاضر نزدیک به نیم است ،یعنی  50درصد از مجموع درآمدهای مردم صرف هزینههای اولیه و
خوردوخورا ک میشود .ا گر هرم نیازهای مازلو را در نظر بگیریم ،اغلب مردم در قاعده این هرم قرار
گرفتهاند و نیازهای اولیه مثل خورا ک و پوشا ک و مسکن درست تأمین نشده و ازاینرو به نیازهای

بعدی خود که توجه به جسم است ،بیاعتنا شدند .در واقع مسئله آنان دیگر جسم و جان نیست.
وقتی در جامعه کسانی هستند که نمیتوانند شکم خود را سیر کنند ،دیگر برایشان چه فرقی دارد
که از گرسنگی بمیرند یا از کرونا!
عضوهیئتعلمیپژوهشکدهمطالعاتاجتماعیوفرهنگیدرادامه گفتههایشبهطرحاینموضوع
هم میپردازد که افراد جامعه هیچ برآیندی از آینده خود ندارند به همین علت اسیر روزمرگی شده و
به حوادثی مثل کرونا و مقایسه آن با سایر رویدادها و تعداد کشتهها ،چندان اهمیتی نمیدهند.
شاید تصور کنیم که مردم در مواجهه با این ویروس ،تصمیمات غیرعقالنی اتخاذ کردهاند اما
تصمیمات مردم برمبنای شرایطی است که در آن به سر میبرند و بر همین اساس کمتر هم در
ی کنند ،وقتی موعد اجارهبهای فرد سر بیاید و نتواند به
رعایت پروتکلهای بهداشتی مشارکت م 
ی کند جز کرونا و خطراتش.
دلیل فقر درآمدی ،سقفی برای خود مهیا کند ،دیگر به هر چیزی فکر م 
دولتاز تأمینمالیعاجزاستوپوششتأمیناجتماعیمردمهمبهصورترسمیوفرا گیرنیست
و این مسائل باعث نافرمانی مردم در رعایت مسائل بهداشتی میشود اما قطعا این نافرمانیها را
نمیتوانیم به حساب ناآ گاهی بگذاریم چون نافرمانی اجتماعی است.
اوبابیاناینکهخصلتدورانمدرن،نوظهور بودنپدیدههاست،یکیاز ویژگیهایانسانراقدرت
سازگاریاش با شرایط مختلف توصیف میکند و دراینباره توضیح میدهد :انسانها هزاران سال
در جنگها و مصائب متعدد توانستهاند زنده بمانند ،چون قدرت سازگاری با اتفاقات گونا گون را
داشتهاند ،منتها مسئله اصلی در همان مواردی است که اشاره کردم ،وقتی افرادی در این جامعه
ی کنند،دولتمثلپدر دلسوزی
از پرداختاجارهبهایخانهناتواناندودر نقطهمقابلاحساسم 
ی گیرندباهمانشیوهقبلاز ورودویروسرفتار کنند.
نیست کههوایشانراداشتهباشد،تصمیمم 
دولتی کهسیاستگذاریهایشبرایمواجههبا کرونادرستنبودهوازیکجاییبهبعددچارانحراف
دربرنامهریزیوتصمیمگیریشده،دولتی کهنتوانستهاینواقعیترابهدرستیبهمردم گوشزد کند
که کرونا بیش از همه حوادث طبیعی و غیرطبیعی تلفات دارد .دولتی که باید به جای عادیسازی
همچنان به هشدار دادن بپردازد و قواعد سفت و سختی وضع کند و به فکر راه چارهای برای تولید
ی کننده کافیبرایماههایپیشروباشد،دولتی کهبایدبهفکرجیبهای
ماسکوموادضدعفون 
ن کننده تورم و غیره باشد که ا گر بساط کرونا هم
خالی مردم و بازار آشفته مسکن و وضعیت نگرا 
برچیده شود ،با این وضعیت ،مردم توان تأمین نیازهای اولیه خود را نخواهند داشت.
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تنهایی مجازی یا واقعی ،مسئله این است
| گروه اجتماعی|
احساس تنهایی در دنیای امروزی بسیار رایج است .گاهی اوقات در میان
تعدادی زیادی از آدمها هم این حس دست از سر بشر برنمیدارد .اما علت
احساس تنهایی چیست؟ در دنیایی که وسایل ارتباطی بیش از هر زمان دیگری
رایج هستند و تقریبا تمام افراد یک وسیله هوشمند برای برقراری تماس با تمام
نقاط دنیا در اختیار دارند ،عجیب است که احساس تنهایی افزایش پیدا کرده و
فرا گیر شده است .اینطور نیست؟ در زندگی سریع و پرتالطم امروز که هر کجا پا
می گذارید ،مملو از آدمهاست ،تنها ماندن بیش از همه خود را نشان میدهد.
عجیب نیست؟
«نیره قویدل» بهعنوان روانشناس اجتماعی در گفتوگو با «رسالت» به علل این
تنهایی یا بهتر است بگویم ،حس تنهایی اشاره دارد .او معتقد است« :هرچند که
فناوریهایریزودرشتیدر دنیاوجودداردوبهماامکانبرقراریارتباطبادوستان
را می دهد اما درنهایت ،احساس و ارتباطی که در تماس از نزدیک شکل می گیرد
کامال متفاوت است .حتی ا گر هر روز هم با دوستتان از طریق شبکههای مجازی
در ارتباط باشید باز هم نمیتوانید انرژی الزم برای دوستی را که از طریق مکالمه
رودررو به دست میآورید برای خود به وجود بیاورید .فناوری یکی از عمدهترین
انواع علت احساس تنهایی است .فناوری باعث شده که آدمها در عین نزدیکی
به هم از یکدیگر دور شوند .به شکلکها یا همان ایموجیها دقت کردهاید؟ این
عناصر گرافیکی مجازی ،جای لبخند ،اشک ،شوق ،عشق و تمام احساسات
انسانی را گرفتهاند .شکلکهایی که حتی نمیدانیم ،حس واقعی پشت آنها
چیست .شاید شما شکلک صورتکی خندان را برای فردی دیگر ارسال کنید،
درحالی که قلبتان ماالمال از غم است و خنده از لبانتان رخت بربسته است.
چنین ارتباطی نمیتواند توأم با صداقت و حقیقت باشد و ازاینرو بهتنهایی
آدمهای قرن  ۲۱دامن میزند ،آنهم در شرایطی که بررسیها نشان میدهد،
 30درصد افراد دچار حس تنهاییاند».این روانشناس اجتماعی تأ کید می کند:
«روزگار ما ،بسیاری از افراد را در خانههایشان حبس کرده تا بهجای دیدن واقعی
آدمها ،از میان داالنهای دنیای مجازی برای همدیگر شکلک بفرستند و خوش

باشند .ما در فضای مجازی بسیار جمالت محبتآمیز می گوییم اما آیا این کمی از
حس محبت خواهی انسانی را جبران می کند؟ نوجوانان و جوانان؛ گمشدهها و
کمبودهای عاطفی خود را در بازیهای پرهیجان و بیمحتوای رایانهای و فضای
پرخطر مجازی جستوجو می کنند؛ آنها در یک گمان واهی بر این باورند که
بستر مجازی ،دروازه ورودشان به دنیای اطراف است .روزی جامعه شناسان و
روانشناسان نگران پیامدها و آسیبهای حاصل از پیامکها بودند اما این روزها
زندگی شخصی افراد در الیههای درونیتر مجازی نسبت به زندگی اجتماعی
حقیقی آنها خزیده است .این زندگی انفرادی را فیس بوک و اینستا گرام و تلگرام
و واتساپ به انحصار خود درآوردهاند .اما ضرورت ایجاب می کند که فضای الزمی
برای گذراندن اوقات فراغت جایگزین فضای مجازی فراهم کنیم ،شادی و نشاط
را در جامعه افزایش دهیم ،افراد آسیبپذیر را بیشتر دریابیم ،چتر مهربانیهایمان
را گستردهتر ،شکافها را با اطرافیان و نزدیکانمان کمتر و برای استحکام بیشتر
روابط خانواده تالش کنیم .اصال خودمان به خودمان کمک کنیم .گاهی نباید
منتظر باشیم که کسی بیاید و ما را از تنهایی دربیاورد ،خودمان باید با دل کندن
از فضای مجازی به فضای حقیقی برویم و آدمهای مدل خودمان را پیدا کنیم و
دوستی معقوالنه و فار غ از انتظارات عجیب و غریب داشته باشیم».او در ادامه
گفتههایش به این نکته هم اشاره دارد که گاهی علت احساس تنهایی را میتوان
در تفاوت جست .بله ،گاهی فرد با جمعی که با آن در ارتباط است فرق دارد .این
تفاوت موجب میشود تا نتواند با جمع آمیخته شود و با آنها ارتباطی مؤثر برقرار
کند .متمایز بودن خواستهها ،سالیق و نیازها باعث میشود تا برخی افراد کمی
گوشه گیر شده و احساس تنهایی کنند .در این مواقع ،ا گرچه سخت می گذرد اما
راهکاری وجود دارد و آن پیدا کردن دوستهای تازهای است که در دایره سالیق
و عالیق ،اشترا ک و اتفاقنظر دارند بنابراین بهترین توصیهای که میتوانم داشته
باشم ،این است که هیچ کس تنها نماند و همه سعی کنند در مکانهایی حاضر
شوند که افراد شبیه به خودشان در آن وجود داردو خود را از تنهایی بیرون بیاورند.
ا گرچه تنها بودن در بعضی از مواقع ضروری است اما تداوم این حس چندان جالب
نخواهد بود و مشکالت زیادی در زندگیتان به وجود میآورد».

سریال آتشسوزی جنگلها عمدی است
| گروه اجتماعی /امین محبی -کارشناس محیط زیست|
ی کهروندتخریبجنگلها
كارشناسانبرآورد کردهانددرصورت 
به شكل فعلی ادامه یابد ،تا  50سال دیگر ،نقطه سبزی در ایران
ی گویند باید عزمی ملی برای حفاظت از این
نخواهد ماند .آنها م 
منابع خدادادی در مسئوالن و مردم به وجود آید تا فردا فرزندان
این سرزمین ،فقط جنگلها را در عکسهای یادگاری نبینند.
بیتردیدباافزایشدمایهوا،بحرانخشکسالیو کاهشچشمگیر
بارندگیها بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری تلف میشوند،
امابخشعمدهایاز آتشسوزیهایمراتعوجنگلهایبهصورت
«عمدی» ر خداده و قاطعانه میتوان بر این نکته تأ کید کرد که
در حریق جنگلهای زا گرس ،دستهایی در کار بوده و هست تا
ثروت سبز این سرزمین را نابود شود .اینکه هرروز  12فقره آتشسوزی در جنگلها و
مراتع کشور رخ بدهد ،اصال عادی نیست .به شهادت آمارها در  6ماه سال گذشته
 330مورد حریق اتفاق افتاده و در سه ماه اول امسال  1100مورد آتشسوزی به وقوع
پیوسته که میتواند فرضیه عمدی بودن این مسئله را تأيید کند .حتی ا گر عمدی
هم در کار نبود ،باز جای انتقاد داشت که چرا مسئوالن بیخیالاند و تدبیر الزم را
ندارند .برنامه مهار آتش كه سالها پیش به نام «طرح جامع پیشگیری و اطفای
حریق جنگلها» به وزارت كشور ارسال شد ،نیاز به تجهیزاتی همچون بالگرد،
ماشینآالتسبكوسنگینوتجهیزاتانفرادیو گروهیوهمچنیننیرویانسانی

نقطهنظر

داشته و دارد و مطابق آمارهای سال  90حداقل باید  800میلیارد
تومان اعتبار به این امر اختصاص مییافت که نیافت! همچنان
وضعیت همین است که هست و بدتر از عدم اختصاص اعتبارات
الزم ،نگاه سهلانگارانه مسئوالن است .بهعنوانمثال وجود دام
در جنگلهای كشور باعث شده جوانههای درختان چون از لحاظ
چرای حیوانات مطبوع است ،مورد تغذیه دام قرار گیرد و از چرخه
جنگلسازی خارج شود و وجود انسان در داخل جنگلها باعث
شدهبرداشتپایدارازمنابعوعرصههایجنگلی كشورصورتنگیرد
وتخریبمحیطزیستافزایشیابدوباچنینوضعیتی،هیچاقدامی
از سوی مسئوالن مربوطه انجام نگرفته است.
البته عوامل طبیعی نیز همیشه بهعنوان پای ثابت آتشسوزی
جنگلهای ایران شمرده میشود .برگهای انباشته شده در كف جنگلها و
علفهایخشكدچارتخمیرمیشوندوحرارتتولیدشدهبراثرتخمیربههمراهوزش
بادهای گرمباعثمشتعلشدنسطحجنگلمیشودونهایتامنجربه«برگسوزی»
درختانخواهدشد .گفتهمیشودحرارتحاصلازاینآتشسوزیهادر كفجنگل
میماند و بادهایی با سرعت پایین این آتش را بهراحتی منتشر میكند و از این نقطه
به آن نقطه میبرد .جمعبندی سادهای از همه این موارد نشان میدهد از ابتدای
امسال ،کوره عظیمی در جنگلهای ایران روشن شده که همچنان درختان را در
کام خود میبلعد.

