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امیرحسین حاتمی زاده
انتخابــات مجلــس اســت  :پولــدار هــا بــرای رســیدن بــه کرســی خــرج میکننــد .یــا
خــراج شــان را از طبقــه بــورژوا پیــدا میکنند.کاندیــد طبقــه پولــدار بــه دلیــل تبلیغــات
ســنگین انتخاباتــی رای مــی آورد .حــاال نوبــت واضــع قانــون یــا همــان نماینــده مجلــس
اســت کــه جــواب پــول را بــا پــول بدهد.بــرای بقــای طبقــه ســرمایه دار  ،قوانینــی
تصویــب میشــوند کــه موقعیــت طبقــه بــورژوا را تثبیــت مــی کنــد .اصالحــش را
بخواهــی پــول  ،پــول مــی آورد تبدیــل شــده بــه پــول ،اعتبــار مــی آورد....پــول ،
قانــون مــی آورد.....پــول هــر چــه کــه بخواهــی مــی آورد.طبقــه قانــون گــذار بــرای
بقــای خویــش در نظامــات دموکراتیــک خــرج میکنــد تــا نماینــده هایــش در مجلــس را
از دســت ندهــد  ،تــا بقایــش تضمیــن شــود  .ســال هــا گذشــته و ایــن طبقــه پولــدار
و نماینــده هایشــان در مجلــس قانــون گــذاری تبدیــل شــده انــد بــه موتــور محــرک
مولــد طبقــه «الیگارشیســم» .

مــردم و طبقــه کارگــر از وضــع موجــودی کــه بقایشــان را بــه خطــر انداختــه،
دســت بــه شــورش میزننــد .حــاال جوکــر هــا کــف خیابــان آمــده انــد  .قانونــی کــه
ضــد طبقــه کارگــری و مســتضعفین اســت را نمــی خواهنــد .صــدا و ســیمای نظــام
دموکرانیــک آنهــا را شــورش گــر  ،فتنــه طلــب  ،اراذل میخواهنــد .آنهــا هــرج و
مــرج نمیخواهنــد امــا نظــام تولیــد علمــی کشــور دموکراتیــک جامعــه شناســانش
را بــه خــط میکنــد کــه درشــت تیتــر کننــد بازگشــت جوکــر هــا بــه کشــور
 ،آنارشیسم ها به کف خیابان می آیند.

اینجــا جوکــر پــر بیننــده تریــن فیلــم ســال شــده اســت  .هــزاران میلیــارد پــول خــرج
شــده تــا بــه طبقــه کارگــر و مســتضعف القــا شــود  ،شــما جوکــر هایــی هســتید کــه
چــون توانایــی پــول در آوردن نداریــد و احیانــا کمبــود هایــی هــم داریــد  ،میتوانیــد
خشــمتان را بــا ســطل آشــغال آنــش زدن خالــی کنیــد و از فــردا بازگردیــد ســر پســت
اصلیتــان تــا زیــر چــرخ دنــده هــای اقتصــاد خــرد شــوید..
راه حــل را امــام خمینــی و کارل مارکــس پیشــنهاد میدهنــد  :از طبقــه کارگــر و مســتضعف
افــرادی بــر ســر کار آینــد کــه طعــم فقــر را چشــیده باشــند .ســال هــا بعــد ایــن راه حــل
هــم بــه بــن بســت میرســد  ،چــرا کــه مارکسیســم فرومیپاشــد و انقالبیــان دیــروز در
دادگاه هــای امــروز ســرمایه دار تریــن قشــر جامعــه شــده انــد.
حــاال ســوال اصلــی ایــن اســت  :ضامــن اصلــی بــرای اینکــه مســتضعفین بــه رده هــای
بــاالی حکومتــی برســند و رنــگ نبازنــد چیســت؟
شهید بهشتی جوابش را خوب بلد است « .احزاب».
وکال و قانــون گــذاران جدیــدی پیــدا میشــوند کــه قانــون را کافــی نمیداننــد و زندگــی بــر
پایــه «اخــاق» را از قانــون هــم مهمتــر قلمــداد میکننــد.
هــر دو پیــش شــرط فــوق یعنــی «اخــاق» و «احــزاب» مهمتریــن بال هــای قانــون مداری
اســت کــه نبــود هــر یــک باعــث میشــود یــک شــبه قانونــی چــون بنزیــن 3000تومنــی
تصویــب شــود و مــردم هــم بــا همــان قوانیــن ســرکوب شــوند و آب از آب تــکان نخــورد.
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کشور های دنیا در مواجه با کرونا چگونه عمل کردند؟
بــرای اولیــن بــار در شــهر ووهــان اســتان

هوبئــی چیــن ،بعــداز اینکــه مــردم بــدون
علــت مشــخصی دچــار ســینه پهلــو شــدند
و واکســن هــا و درمــان هــای موجــود مؤثــر
نبودنــد ،نــوع جدیــدی از کرونــا ویــروس
شناســایی شــد کــه ابتــدا بــه آن عنــوان
انــکاو۲۰۱۹-داده شــد .بــا عبــور تعــداد
قربانیــان ویــروس کرونــا از مــرز  ۱۰۰۰نفــر،
ســازمان جهانــی بهداشــت بــرای بیمــاری

هند

ناشــی از آن ،نــام رســمی COVID-19
انتخــاب کرد.ایــن ویــروس در اوایــل مــاه
دســامبر ســال  ۲۰۱۹میالــدی رســما در
کشــور چیــن ،شــهر ووهــان شــیوع پیــدا
کــرد.
اولیــن مــرگ تأییــد شــده در اثــر عفونــت
کروناویــروس در  ۹ژانویــه رخ داده اســت.
در  ۳۰ژانویــه ســال، ۲۰۲۰ســازمان جهانــی
بهداشــت بــا انتشــار بیانیــه ای ،شــیوع

کروناویــروس جدیــد را یــک وضعیــت

اضطــراری بهداشــت
عمومــی اعالــم کــرد کــه تهدیــدی نــه
تنهــا بــرای چیــن بلکــه بــرای تمــام جهــان
بهشــمار میــرود.
در  ۱۱مــارس ،ســازمان جهانــی بهداشــت
شــیوع بیمــاری را دنیاگیــری اعالــم کــرد.
(زهرا بیات  ،نرگس ملک پور)

چالش ها و مســائل مرتبط با
کرونا در هند

هنــد از خطــر شــیوع ویــروس کرونــا در امــان نمانــد و اولیــن مــورد تاییــد شــده ابتــا بــه ایــن
ویــروس در تاریــخ  ۳۰ژانویــه ســال  ۲۰۱۹مشــاهده شــد.
در هنــد اولیــن مــورد  ۳۰ژانویــه تاییــد شــد و آمــار مبتالیــان آن تــا روز ۱۲شــهریور ۲ ،ســپتامبر
بــه شــرح زیــر اســت:
مجموع مبتالیان۳۸۴۸۹۶۸:
_ موارد جدید ابتال۸۲۸۶۰:
_ مجموع موارد فوتی۶۷۴۸۶:
_ موارد فوتی جدید۱۰۲۶:
_ مجموع بهبودیافتگان۲۹۶۷۳۹۶:
_ بهبودیافتگان جدید۶۷۸۷۵:
_ موارد فعال ابتال۸۱۴۰۸۶:
_ موارد حاد۸۹۴۴:
هنــد نیــز هماننــد ســایر کشــورهای درگیــر بــا ویــروس کرونــا ،بــا چالــش هــا و معضــل هایــی
روبــرو شــده اســت کــه نیازمنــد برنامــه ریــزی مناســب جهــت بــرون رفــت از ایــن وضعیــت و
حرکــت بــه ســمت بهبــود اســت.
ســه عامــل موثــر در ایجــاد چالــش بــرای دولــت مرکــزی هنــد در کنتــرل و مبــارزه بــا بیمــاری
کرونامــی تــوان بــه فقــر و زیــر ســاختهای بهداشــتی و تفــاوت و پراکندگــی زیــاد در ادیــان
فرهنگهــای هنــد اشــاره نمــود.
کشــور هنــد برخالــف داشــتن منابــع سرشــار طبیعــی ،بــا چالــش بزرگــی بــه نــام فقــر دســت و
پنجــه نــرم مــی کنــد .فقــر در هنــد موجــب شــده اســت تــا مدیریــت و مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا
در همــان ســطوح اولیــه مبــارزه ،بــا مشــکالتی رو بــه رو شــود.
بــه نقــل از نخســت وزیــر دولــت هنــد عــدم وجــود زیرســاخت هــای مناســب بهداشــتی در ایــن
کشــور باعــث شــده تــا در مواجهــه باکرونــا بــا مشــکالت جــدی روبــرو شــود.
هنــد بــه کشــور هفتــاد و دو ملــت مشــهور اســت؛ یعنــی در آن از ادیــان ،اقــوام و فرهنــگ هــای
مختلــف وجــود دارد کــه هــر کــدام از ایــن ادیــان و فرهنــگ هــا دارای ارزش هــا ،اعتقــادات و
ســنت هــای خاصــی هســتند؛ بنابرایــن بــه هنــگام مواجهــه کشــور بــا بحــران و معضــات مختلــف،
دولــت آن کشــور در مــورد سیاســت گــذاری هــای کالن و اجــرای آن هــا بــا مشــکالت متعــددی
روبــرو خواهدشــد.
خیز هند برای تولید واکسن کرونا
شــرکتها و موسســات مختلــف هنــدی بــرای تولیــد واکســن کرونــا تحقیقــات خــود را آغــاز کــرده
انــد .وزارت بهداشــت هنــد پــس از دریافــت نتایــج مثبــت اولیــه آزمایــش ایــن واکســن ،بــا ارائــه
مجــوز بــه شــرکت ”باهــارات بیوتــک“ بــرای آغــاز مرحلــه یــک و دو آزمایــش بالینــی آن بــر روی
انسان موافقت کرده است.
دکتــر کریشــنااال رییــس شــرکت باهــارات بیوتــک گفــت :کــه واکســین اولیــن واکســن ســاخت
هنــد بــرای درمــان بیمــاری کوویــد ۱۹-اســتنتایج اولیــه ایــن واکســن امیــدوار کننــده بــوده
اســت و امنیــت بــاال و همچنیــن واکنــش موثــر سیســتم ایمنــی بــدن را از خودنشــان داده اســت.
آخرین اقدامات دولت و بخش خصوصی هند برای مقابله با کرونا:
در پــی افزایــش مــوارد ابتــا بــه عفونــت کرونــا ،دولــت دهلــی نــو اعــام کــرد که پنــج بیمارســتان
را بــرای معالجه بیمــاران COVID-
( )The Indian Council of Medical Research-ICMRهنــد پزشــکی تحقیقــات شــورای.
اســت داده اختصــاص 19اولیــن دســتگاه آزمایــش ویــروس کرونــای بومــی را ســاخت و ســازمان
تحقیــق و توســعه دفاعــی هنــد آن را تاییــد کــرد ۲۸ .بیمارســتان نیروهــای زمینــی ،هوایــی و
دریایــی هنــد بــا بیــش از  ۹هــزار تخــت خــواب بیمارســتانی بــه همــراه  ۸هــزار و  ۵۰۰پزشــک و
پرســتار در سراســر ایــن کشــور بــه عنــوان بخشــی از کمــک نیروهــای مســلح هنــد بــه مقامــات
غیرنظامــی ایــن کشــور در مهــار شــیوع ایــن ویــروس در هنــد اختصــاص یافتــه انــد.
شــرکت  ، Technologies Weather Cleanواقــع در شــهر پونــا در جنــوب هنــد ،فنــاوری نوینــی را
بــرای ضدعفونــی فضاهــای داخلــی و اتــاق هــا ابــداع کــرده اســت کــه بــار ویــروس را بــه میــزان
 ۷.۹۹درصــد در عــرض یــک ســاعت بــا توجــه بــه حجــم اتــاق کــم مــی کنــد و میتــوان از آن
در ضدعفونــی نمــودن فضاهــای مــورد اســتفاده بیمــاران مبتــا بــه کرونــا بــرای تضمیــن عــدم
آلودگــی پزشــکان  ،پرســتاران و دیگــر کارکنــان قرنطینــه بــه ایــن ویــروس اســتفاده کــرد.
موسســه فنــاوری هنــد ((IITنیــز مشــغول طراحــی و ســاخت ربــات هایــی بــرای تحویــل غــذا
و دارو بــه بیمــاران ویــروس کرونــا در بخــش هــای قرنطینــه و جمــع آوری زبالــه هــای مســری
اســت.یکی از اقدامــات قابــل توجــه دولــت هنــد در مبــارزه بــا کرونــا ،اســتفاده از تلــه مدیســن
بــود .در مقالــه ای بــا عنــوان» » COVID the During Telemedicine Using-19 Pandemic
دولــت هنــد بــه صــورت فعاالنــه ای اقدامــات چندگانــه ای را بــرای کاهــش پیشــرفت بیمــاری
انجــام داد؛ تبدیــل تعــدادی از بیمارســتان هــا بــه بیمارســتان اختصاصــی کرونــا و کاهــش خدمــات
معمــول بیمارســتانی از جملــه ایــن اقدامــات بــود .اگرچــه خدمــات ضــروری ادامــه داشــتند.

استرالیا
نظــام ســامت ترکیبــی اســترالیا ،مخلوطــی از بیمــه ســامت
همگانــی و بیمــه هــای خصوصــی ،بــه ایــن کشــور اجــازه میدهــد
تــا بــه خوبــی بــا ایــن قبیــل مشــکالت برخــورد کنــد .دکتــر
الکــس پولیاکــف ،اســتاد دانشــگاه ملبــورن ،میگویــد «تصمیــم
دولــت مرکــزی و دولتهــای ایالتــی ایــن بــود کــه همــه عمــل هــای
غیرضــروری بــه تعویــق بیافتنــد .بــه ایــن ترتیــب بیمارســتان
هــای خصوصــی توانســتند در حالــت آمــاده بــاش قــرار بگیرنــد».
ایــن کار ،بــه همــراه وعــده دولــت مبنــی بــر پرداخــت هزینــه
هــای بیمارســتانهای خصوصــی ،بــه دو برابــر شــدن ظرفیــت نظــام
درمانــی دولتــی منجــر شــد.
اگــر رونــد فعلــی ادامــه پیــدا کنــد ،بــه نظــر میرســد کــه اســترالیا
مشــکلی بــا مدیریــت ایــن همــه گیــری نخواهــد داشــت .آقــای
پولیاکــف میگویــد « اضافــه شــدن ظرفیــت بیمارســتانهای
خصوصــی بــه ایــن معنــی اســت کــه هــر بیمــاری کــه نیازمنــد
بســتری شــدن در بیمارســتان باشــد میتوانــد بــدون معطلــی
تحــت درمــان قــرار بگیــرد اســترالیا از نخســتین کشــورهایی بــود
کــه تســهیالت «درایــو تــرو» بــرای انجــام تســت کرونــا را در ایالــت
اســترالیای جنوبــی ایجــاد کــرد .بــه طــوری کــه شــهروندان بــدون
اینکــه کمتریــن تماســی بــا دیگــران داشــته باشــند ،میتواننــد

بــا خــودروی خــود وارد ایســتگاههای تســت کرونــا شــوند .ایــن
ایســتگاه هــا هــر 20دقیقــه یــک تســت کرونــا انجــام میدهنــد.
آنچــه کــه بیــش از هرچیــز در نحــوه مدیریــت بحــران در اســترالیا
جلــب توجــه میکنــد ،انســجام همــه بخشــها و نهادهــای مســئول و
هماهنگــی آنهــا بــرای عملکــردی بــا کیفیــت و موثــر و همچنیــن
اطــاع رســانی بســیار شــفاف و لحظــه هــای اســت .بیــن دولــت
و مــردم اعتمــاد برقــرار اســت و دولتمــردان حفــظ ســامتی و
امنیــت شــهروندان را وظیفــه خــود میداننــد.
اولیــن بیمارســتان مجــازی ،از جملــه بــرای بیمــاران مبتــا بــه
نــوع جدیــد ویــروس کرونــا ،در ایالــت نیوســاوت ولــز اســترالیا
مــورد آزمایــش قــرار گرفــت.
براســاس ایــن گــزارش ،بیمارانــی کــه بــا عالئــم بیمــاری متوســط
و ضعیــف وارد بخــش اورژانــس بیمارســتان «آرمیدیــل -
 »Armidaleمــی شــوند ،بــه جــای بســتری شــدن ،مــی تواننــد
وســیلۀ پیشــرفته ای را بــا خــود بــه خانــه بــرده کــه قــادر اســت
عالئــم اساســی بیمــاران را رصــد کنــد.
چــون پزشــکان بــا پشــتیبانی هــوش مصنوعــی مــی تواننــد بــا
اطالعــات آن وســیله پیشــرفته شــاخصهای بیمــاری کوویــد 19-را
بصــورت آنالیــن بررســی کننــد و در صــورت وخامــت حــال بیمــار،
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ســازمان خدمــات ملــی در کشــور انگلســتان کــه بــه عنــوان  system health Nationalکــه
بــا نــام ســازمان ارائــه دهنــده خدمــات درمانــی در انگلســتان شــناخته مــی شــود .ایــن ســازمان
بــه عنــوان یکــی از بحــث برانگیــز تریــن ســازمان هــا در بخــش ســامت شــناخته مــی شــود و در
بســیاری از کشــور هــا هــم بــه صــورت الگــو از آن اســتفاده مــی شــود.
 NHSکــه بزرگتریــن ســازمان تامیــن کننــده خدمــات درمانــی در انگلســتان و یکــی از
بزرگتریــن سیســتم هــای درمانــی یکپارچــه در سراســر جهــان مــی باشــد کــه ســال تاســیس
آن نیــز 1984مــی باشــد .از همــان ســال یکــی از موضوعــات مطــرح در ایــن کشــور خدمــات
بهداشــت و درمــان در آن بــوده اســت.افراد مقیــم در کشــور انگلســتان مــی تواننــد از خدمــات
بهداشــت و درمــان رایــگان کــه از طــرف پزشکشــان تجویــز شــده باشــد بهــره منــد گردنــد .اگــر
مــورد اورژانســی بــرای شــخص پیــش بیایــد صــرف نظــر از شــرایط اقامتــی او فــرد بــه صــورت
رایــگان تحــت معالجــه قــرار مــی گیــرد.
راهــکار انگلیــس بــرای کاهــش ابتــال بــه کرونــا ،تســت و رصــد بــود کــه ایــن
فعالیــت از طریــق سیســتم  NHSانجــام شــد.
بــه ایــن صــورت کــه از  28مــاه مــی از بریتانیایــی هــا خواســته شــده و در ســرویس تســت و رصــد
 NHSثبــت نــام کننــد .همانطــور کــه وزیــر بهداشــت بریتانیــا هنــگام اعــام طرحهــای جدیــد
دولــت بــرای تســت و رصــد مــوارد جدیــد کروناویــروس گفــت پایــان منــع تــردد کشــوری چــه
بســا چنــدان دور از دســترس نباشــد.
‘تســت و رصــ ِد {‘ NHSســرویس ســامت همگانــی بریتانیــا}  28مــاه مــی در انگلســتان راه
انــدازی شــد .ایــن ســرویس  25هــزار رصدکننــده و قابلیــت رصــد 10هــزار تمــاس در روز را دارد.
حال این سوال پیش می اید این استراتژی چگونه کار می کند؟
.1خودجداسازی و تست
وزیــر بهداشــت گفــت‘‘ :ظرفیــت تســتگیری افزایــش خواهــد یافــت .پــس از راه انــدازی ایــن
پرتــال آنالیــن بــرای کارگــران بخشــهای ضــروری در مــاه آوریــل تمــام ظرفیــت تســتگیریمان
( 5000تســت) ظــرف دو دقیقــه رزرو شــد’’.
آقــای هنکــوک قبــأ گفتــه بــود هــدف دولــت انجــام  100هــزار تســت در روز اســت ولــی ایــن
رقــم حــاال بــه  200هــزار تســت در روز افزایــش خواهــد یافــت .بــه گفتــۀ دولــت افزایــش در
ظرفیــت تســتگیری شــامل  50ایســتگاه تســتگیریـ ازدرون خــودرو و  100واحــد تســت گیــری
ســیار خواهــد بود.تســتگیری از کــودکان زیــر پنــج ســال هــم در دســترس خواهــد بــود تــا
مــدارس بتواننــد اول ژوئــن کارشــان را از ســر بگیرنــد.
 .2رصد تماسهای مبتالیان
ایمیــل هشــداری از طــرف
وقتــی تســت شــما مثبــت شــود ظــرف  24ســاعت پیامــک یــا
ِ
 NHSدریافــت خواهیــد کــرد .ایــن پیــام حــاوی دســتورالعملهایی بــرای چگونگــی بــه اشــتراک
گذاشــتن جزییــات اطالعــاتِ افــرادی کــه اخیــرا ً بــا آنهــا تمــاس نزدیــک داشــته ایــد خواهــد بــود.
ایــن اطالعــات شــامل خانوادهــی شــما یــا ســایر افــرادی کــه بــا آنهــا زندگــی کــرده ایــد و نیــز
تمــام کســانی میشــود کــه بــا آن هــا در تمــاس نزدیــک بــوده ایــد ،یــا کســانی کــه بــرای بیــش
از15دقیقــه در فاصلــۀ کمتــر از دومتــریِ شــما بــوده انــد.
اطالعــاتِ بــه اشــتراک گذاشــته شــده بایــد شــامل اطالعــاتِ جاهایــی کــه اخیــرا ً در آنجــا بــوده
ایــد هــم باشــد.این اطالعــات از طریــق یــک وبســایت امــن منتقــل میشــود .توســط یکــی از آن
 25هــزار رصدکننــده هــم بــا کســانی کــه دسترســی بــه اینترنــت ندارنــد ،تمــاس گرفتــه میشــود.
تیــم رص ـ ِد تماســهای مبتالیــان از اطالعــات فراهــم آمــده ،همــراه بــا ســرویس هــای آنالیــن و
متخصصــان محلــی ســامت همگانــی ،بــرای شناســایی افــرادی کــه در تمــاس نزدیــک بــا شــما
بــوده انــد اســتفاده میکننــد و بــه آنهایــی کــه بیــش از همــه در معــرض ابتــا بــه ویــروس انــد
هشــدار میدهنــد کــه بایــد خودشــان را ایزولــه کننــد.
از اپلیکیشــن  NHSX Covid19-هــم بــرای کمــک بــه فراینــد رصــد تماســهای مبتالیــان
اســتفاده خواهــد شــد .ایــن اپلیکیشــن کــه تــا کنــون توســط 52هــزار نفــر در جزیــرۀ
 isle of wightدانلــود شــده ،بــه ‘تمــاس نزدیــک’ بــا فــردی بــوده انــد کــه تســت کرونایــش
مثبــت شــده اســت.
ایــن اپلیکیشــن بــا اســتفاده از ســیگنال هــای بلوتوثــی از نزدیــک شــدن دو گوشــی بــه هــم
مطلــع میشــود.هر کســی کــه احســاس ناخوشــی میکنــد و عالئــم کروناویــروس دارد میتوانــد بــه
ایــن اپلیکشــین اطــاع دهــد و اپلیکیشــن هــم کاربــران دیگــر را خبــر میکنــد.

درخواست بستری شدن در بیمارستان را می دهند.
دکتــر «راد مــک کلیــور» رئیــس و هیــات علمــی دانشــگاه نیــو
انگلســتان اســترالیا در ایــن خصــوص ایــن وســیله ســاده ای کــه
روی مــچ دســت بیمــاران نصــب مــی شــود شــاخص هــای اصلــی
گفــت« :عملکــرد قلــب و ریــه هــا را بــه بخش مجــازی بیمارســتان
ارســال مــی کنــد و در ایــن صــورت اســت کــه امــکان نظــارت بــر
زمــان واقعــی توســط پزشــکان میســر مــی شــود».
براســاس ایــن گــزارش ،از آنجایــی کــه ظرفیــت بیمارســتان
هــای اســترالیا در شــرایط شــیوع بیمــاری مهلــک کرونــا اشــباع
شــده اســت ،انجــام آزمایشــات تخصصــی کرونــا در ایــن قبیــل
بیمارســتان تخصصــی مجــازی بــه راحتــی صــورت مــی گیــرد،
بنابرایــن بهــره بــرداری موفقیــت آمیــز و آزمایشــی ایــن قبیــل
بیمارســتان هــا موجــب مــی شــود کــه دولــت اســترالیا از ایــن
پــس بتوانــد بــر تعــداد آنهــا رد ســطح کشــور بیافزایــد .
از جملــه تجهیــزات مــورد اســتفاده در دوران کرونایــی
_اســترالیا اپ جدیــد دولــت اســترالیا بــرای مقابلــه بــا شــیوع
بیمــاری کروناویــروس دولــت اســترالیا بــرای مقابلــه بــا شــیوع
بیمــاری کروناویــروس یــک اپ جدیــد بــا عنــوانAustralia
 Coronavirusطراحــی کــرده اســت کــه از طریــق Store

 Appشــرکت اپــل و همچنیــن  Play Googleدر دســترس
کاربــران قــرار گرفتــه اســت .دولــت اســترالیا همچنیــن در
واتســاپ قابلیــت جدیــدی را بــرای اطــاع رســانی در مــورد
ایــن بیمــاری ایجــاد کــرده اســت .کــروزر ( ) Cruzrنــام رباتــی
اســت کــه ممکــن اســت بــه همیــن منظــور در بیمارســتان هــای
اســترالیا بــه کار گرفتــه شــود.
_اهــدای دســتگاه تنفــس مصنوعــی توســط دامپزشــکان اســترالیا
بــرای مبــارزه بــا ویــروس کرونــا
_ ربات های مقابله با ویروس کرونا
از جمله اقدامات موثر برای عدم انتشار ویروس
_نخســت وزیــر اســترالیا اعالــم کــرد بــرای مبــارزه بــا شــیوع
کرونــا تمامــی کســانی کــه بــه تازگــی وارد کشــور شــده انــد
14روز در قرنطینــه خانگــی بــه ســرخواهند بــرد.
_ ممنوعیــت  ۳1روزه پهلوگیــری کشــتیهای تفریحــی در بنــادر
اســترالیا
منــع گردهمایــی هــای بــاالی  500نفــر  ،ترغیــب شــهروندان بــهحفــظ فاصلــه از یکدیگــر و پرهیــز از دســتدادن

 .3تامین تجهیزات چالش کرونا
دولــت انگلیــس در فــاز اول بــا شــرکت اســپایر کــه 39بیمارســتان خصوصــی را تحــت پوشــش
دارد قــرارداد بســته اســت .وزیــر بهداشــت انگلیــس در کنفرانــس خبــری دولــت از ایجــاد
بیمارســتان اضطــراری در شــرق لنــدن بــا ظرفیــت 4هــزار بیمــار خبــر داد.
مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا یــا دیگــر بیمارانــی کــه بــه امــراض ســخت و جــدی دچارنــد ،ممکــن
اســت در بیمارســتان هــا پذیــرش نشــده و بســتری نشــوند ،چــرا کــه اولویــت بــه کســانی داده
میشــود کــه بیشــترین احتمــال بهبــودی را دارنــد .
رئیــس جمهــور گفــت کــه برنامــه ریــزی بیمارســتان تحــت مدیریــت خــودش ،از جملــه شــامل
لغــو برخــی عمــل هــای جراحــی بــرای مــواردی ماننــد مشــکالت لگــن و زانــو میشــود .او
همچنیــن گفــت کــه ســالن هــای نمایــش و اســتراحت ،بــرای بســتری شــدن بیمــاران تنفســی
تغییــر کاربــری دادهانــد تــا میــزان کارکنــان بیمارســتانها در کمتریــن حــد بمانــد.
.4تامین نیروی انسانی در دوران کرونا
دولــت انگلیــس دســتور داده اســت هــزاران دانشــجوی رشــته پزشــکی قبــل از موعــد فــارغ
التحصیــل شــوند و بــه آنهــا بــه عنــوان انتــرن اجــازه فعالیــت در مراکــز درمانــی داده شــود.
عالــوه برایــن ،کادر پزشــکی از متخصصانــی کــه در ســه ســال گذشــته بازنشســته شــده انــد
خواســته اســت تــا در صــورت تمایــل بــا حقــوق اضافــی بــه خدمــت در بیمارســتان هــا بازگردنــد.
متخصصــان در بیمارســتان هــا نیــز ممکــن اســت بــه طــور موقــت فعالیــت در تخصــص خــود را
تغییــر دهنــد و بــه عنــوان پزشــکهای عمومــی در بیمارســتانها بــه مراقبــت از بیمــاران مبتالیــان
بــه کوویــد  19-مشــغول شــوند.
دولــت از کارکنــان مراکــز بهداشــتی نیــز خواســته اســت پــس از گذرانــدن یــک دوره آموزشــی
فــوری بــه کادر پزشــکی در بیمارســتانها ملحــق شــوند تــا مــردم بــا کمبــود نیــروی انســانی در
بخــش خدمــات پزشــکی مواجــه نباشــند.
.5تمام مدارس انگلستان تا اطالع ثانوی تعطیل می شوند
.6تعطیلی مراکز تفریحی و عمومی در انگلستان
.7مقررات ویژه آمد و شد و تعطیلی فروشگاهها در انگلستان
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میکائیل دیانی
«خورشــید» تازهتریــن اثــر ســینمایی مجیــد مجیــدی در همــه چیــز
بــه انــدازه و اســتاندارد اســت .یــک قصــه خیلــی خــوب کــه از همــان
دقیقــه اول مخاطــب را دچــار اســترس میکنــد! حادثــه محــرک در همــان
۱۰دقیقــه اول شــکل میگیــرد و فیلمنامــه براســاس ســاخت شــاهپیرنگ
بــه خوبــی جلــو مـیرود .از همــان دقایــق ابتدایــی فیلــم ،بــا گره و مســاله
داســتان آشــنا میشــویم و در دل شــاه پیرنــگ قصــه جلــو میرویــم
و کشــف و شــهود و شــاخ و برگهایــی را در دل آن میبینیــم .فیلــم
در نقاطــی ،مخاطبــش را غافلگیــر میکنــد .نشــانهگذاریها درســت
تعبیــه شــده و هــر نشــانه در ادامــه بــه کمــک داســتان میآیــد .نیمــا
جاویــدی بــا نــگارش ایــن فیلمنامــه نشــان داد کــه ســاخت فیلــم مهــم
«سرخپوســت» هــم یــک اتفــاق نبــوده و واجــد مهارتــی ویــژه در نــگارش
فیلمنامــه اســت .اتفاقاتــی کــه در طــول فیلــم میافتــد هــم بــه قصــه
اصلــی کمــک میکنــد .کودکــی کــه دنبــال گنجــی در ســرداب مدرســه
اســت و ایــن کــودک چنــد همــراه دارد و قصــه همراهــی ایــن کــودکان در
دل داســتان اصلــی میگنجنــد .اتفاقاتــی هــم کــه بــرای آنهــا میافتــد در
مســیر قصــه اصلــی فیلــم ،تعلیــق دارد.
دوربیــن کامــا بــه انــدازه و بهجــا حرکــت میکنــد و هومــن بهمنــش در
ایــن فیلــم ،دوبــاره تواناییهــای خلــق تصویــر را بــه رخ میکشــد و در
ایــن میــان دکوپــاژ مجیــدی دیدنــی اســت .برخــاف برخــی فیلمهــای
امســال جشــنواره کــه مشــکل جــدی قــاب تصویــر داشــتند؛ ایــن فیلم نه
کلــوزآپ اضافــه دارد و نــه النگشــات بیهــدف! بــا یــک کالس کارگردانــی
طــرف هســتید کــه همــه قابهــا و دکوپاژهــا براســاس منطــق ســینمایی
طراحــی شــده اســت .تصاویــر بهگونــهای کنــار هــم چیــده شــدند کــه
مخاطــب دچــار ســرگیجه نشــود .ســردرگمی تصویــری چیــزی اســت کــه
در اکثــر فیلمهــای ایــن دوره از جشــنواره ،دیــده میشــد و مخاطــب را
هــم اذیــت میکــرد ،امــا بهمنــش بــرای فیلمبــرداری ایــن کار ،دوربیــن
روی دســت معقولــی دارد کــه بــا چشــمان مخاطــب همراهــی میکنــد
و اینگونــه نیســت کــه بخواهــد چشــم را اذیــت کنــد .اینهــا را اضافــه
کنیــد بــه اینکــه در فیلــم مــا صحنههــای خیلــی ســخت و لوکیش ـنهای
محــدود میبینیــم امــا دوربیــن کاربــرد درســت خــودش را دارد.
کارگردانــی خیلــی خــوب مجیــد مجیــدی و بــازی گرفتــن از کــودکان
نابازیگــر اینجــا نیــز رخنمایــی میکنــد .او چنــد بازیگــر جدیــد بــه
ســینمای ایــران معرفــی کــرد و نقــش اولــی کــه حتمــا بایــد جــزء
نامزدهــای ســیمرغ باشــد .مهمتریــن ویژگــی ســینمای مجیــدی ،بــازی
گرفتــن از نابازیگــران اســت و چیــزی کــه ســینمای او را از فیلمســازان
دیگــر متمایــز میکنــد ،همیــن اســت کــه میتوانــد از نابازیگــران
کــودک و نوجــوان بــه بهتریــن نحــو بــازی بگیــرد .او در فیلمهایــش
حســی را بــه مخاطــب منتقــل میکنــد کــه ایــن حــس نــاب را نمیتــوان
بــا ســلبریتیها بــه جــان مخاطــب تزریــق کــرد.
«خورشــید» نویدبخــش یــک بازگشــت موفقیتآمیــز بــرای کارگردانــی
اســت کــه چنــد ســالی بــود بــا دنیــای نابازیگــران فاصلــه گرفتــه بــود.
فیلــم ســینمایی «محمــد رســولاهلل(ص)» ایــن ویژگــی را نداشــت و «آن
ســوی ابرهــا» فیلمــی کــه در هندوســتان ســاخته بــود هــم اصــا ایــن
حــس نــاب نزدیــک بــه ســوژه را منتقــل نمیکــرد؛ امــا فیلــم خورشــید
ایــن نویــد را میدهــد کــه مــا قــرار اســت همــان مجیــدی خالــق «آواز
گنجشــکها» و «رنــگ خــدا» را بینیــم کــه بــه خوبــی میتوانــد از
نابازیگــر کــودک بــازی بگیــرد و بتوانــد بــا چنــد کــودک ،داســتانی را
خلــق کنــد کــه مخاطــب ،آن داســتان را لمــس کنــد و از دیدنــش لــذت
ببــرد .فیلــم نشــانهگذاریهای خوبــی هــم دارد .از تصویــر بــاال رفتــن
بچههــای کار از دیــوار مدرســهای کــه بــه زور میخواهنــد از آنهــا
بگیرنــد؛ تــا کفشبــاران شــاکی معلــم مدرس ـهای کــه بــرای آنهــا نقــش
مأمــن و پنــاه را دارد و حتــی صحنــه پایانــی زمانــی کــه علــی قهرمــان
قصــه بعــد از ناکامــی خــودش را در آب قنــات تطهیــر میکنــد!
پیونــد عمیــق ایرانــی و افغانســتانی از نقطههــای خــوب فیلــم اســت
و مجیــدی تنهــا جایــی کــه بــار احساســی باالیــی را بــرای مخاطــب
ایجــاد میکنــد جایــی اســت کــه بیننــده بــا تمــام وجــود بــرای بازیگــر
افغانســتانی فیلــم دلســوزی میکنــد و بــه گریــه میافتــد! مجیــدی در
فیلــم المانهــای خــودش را نیــز حفــظ کــرده اســت؛ کــودک ،حــوض و
آب و بــاران و ســنجاق ســر؛ فقــط بــه جــای ماهــی از کبوتــر اســتفاده
کــرده اســت! خورشــید قطعــا جــزء ســه فیلــم برتــر جشــنواره امســال
اســت.
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سمانه دهقانی

سـرانجام انتخابـات ریاسـت جمهوری آمریکا به ایسـتگاه آخر رسـید.
کاندیـد حـزب جمهـوری خواهـان بالطبـع رئیـس جمهـور کنونـی
دونالـد ترامـپ ،از سـویی دموکراتهـا نیـز جـو بایـدن را بـه عنـوان
کاندیـد نهایـی معرفـی گردید.
تـا چنـد ماه پیش کارشناسـان و تحلیلگـران با بررسـی عملکرد چهار
سـاله ترامـپ بـر این بـاور بودنـد که بـا توجه بـه عملکرد خـوب وی
در شـاخصهای اقتصـادی همچـون باالتریـن نـرخ رشـد اقتصـادی،
ایجـاد اشـتغال و کاهـش نـرخ بیـکاری در پاییـن تریـن حـد خود در
 ۱۷سـال گذشـته شکسـت سـنگینی را در انتخابـات  ۲۰۲۰بـرای
حـزب دموکـرات در مقابـل ترامـپ پیشبینـی میکردند.تـا آنکـه
اپیدمـی کرونـا بـه ایالـت متحده رسـید و باعث ابتال و مرگ بسـیاری
از مـردم جهـان از جملـه مرگ بیـش از  ۲۲۵هزار آمریکایی شـد که
ایـن تعـداد مـرگ در ایـاالت متحده بی سـابقه بـوده و چنـد ده هزار
نفـر از کشـته شـدگان آمریکایـی در جنگ های مختلف بیشـتر اسـت.
همیـن ویـروس نیـز باعـث افزایش نـرخ بیـکاری در آمریکا شـد و تا
حـدودی زحمـات چهارسـاله و بـرگ برنـده ترامـپ در اقتصـاد را بـر
بـاد داد .بخـش زیـادی از مـردم آمریـکا از سیاسـت هـای ترامـپ در
قبـال بحـران کرونـا از شـروع و نحـوه مواجهـه دولـت بـا ایـن بحران
ناراضـی اند.
و بـه زعـم آنهـا چنانچـه دولـت و شـخص ترامـپ بـه جـای انـکار و
بـی مـورد دانسـتن نگرانـی در مـورد ایـن بیمـاری بـه موقـع عمـل
مـی کردنـد قربانیـان و خسـارات اقتصـادی بسـیار کمتر بود  .شـاید
تیـر خلاص کرونـا بـرای ترامـپ مثبـت بـودن تسـت او در گرماگرم
کارزار انتخاباتـی و قرنطینـه شـدن و مـداوای چنـد روزه ی او بـود
تـا بـه مـردم آمریـکا ثابـت شـود سـادهانگاری کرونـا اشـتباه محـض
ترامـپ بوده اسـت!
نکتـه مهـم دیگـری کـه در ایـن انتخابـات قابـل توجـه و ذکر اسـت
مناظـره ی انتخاباتـی ترامـپ و بایـدن بـود.
کـه بـه زعـم کارشناسـان خـود آمریـکا ایـن مناظـره را فاجعـه بار و
رفتارهـای ترامـپ را درسـطح بچـه هـای مهـد کودکـی دانسـته و
بعضـی از آن هـا حتـی آرزو کردنـد کاش مـردم دنیـا ایـن مناظره را
ندیـده باشـند .نکتـه جالـب آنجاسـت که چـرا در آمریکایـی که خود
را مهـد دموکراسـی مـی داند مناظـره دو کاندید ریاسـت جمهوری تا
ایـن حـد سـخیف و بـی محتوا میشـود؟!
چـرا در آمریکایـی کـه در نـگاه غـرب دوسـتان کاندیدهـا از سـخت
تریـن فیلترهـا و رقابـت هـای حزبی عبور کـرده و کاندیـد یک حزب
معرفـی میشـوند تـا ایـن حـد در یـک مناظـره انتخاباتـی در جلوی
چشـم میلیونهـا بیننده داخلـی و خارجـی قواعد و مقـررات مناظره
را زیـر پـا گذاشـته و حتـی بـه یکدیگـر توهیـن میکنند؟!
دلیـل آن را بایسـتی در نفـس سیاسـت و اندیشـه های تومـاس هابز
در مـورد قـدرت و مفاهیـم « انسـان ،گـرگ انسـان اسـت» جسـتجو
نمـود یعنـی غلبـه بـر حریـف ،روش را توجیه مـی کند.
حـال بـا توجـه بـه اعلام نتایـج و پیـروزی جـو بایـدن کاندیدهـای
حـزب دموکـرات تاثیـر انتخـاب وی بـه عنـوان رئیـس جمهـور را در
عرصههـای سیاسـی و اقتصـادی کشـورمان بررسـی خواهیـم کـرد
الف) بعد سیاسی
بـا توجـه بـه شـعارهای انتخاباتـی بایـدن مبنـی بـر بازگشـت آمریکا
بـه برجـام ،در صـورت عمـل بـه ایـن وعـده مـی توانـد سـایه شـوم
تحریمهـای هسـتهای را از سـر کشـور برهانـد.
دولـت روحانـی در سـال پایانی خود با انتخـاب بایدن دوبـاره همانند
 ۷سـال گذشـته نـگاه به بیـرون از مرزها و اقدامـات کدخدا دارد.
اینکـه تـا چـه حـد دولـت بایـدن راه همـکاری بـا شـیخ اعتـدال را
در پیـش خواهـد گرفـت بـه زودی مشـخص خواهـد شـد ولـی اقدام
مجلـس در الـزام دولـت بـه افزایـش ظرفیـت غنـی سـازی اگـر در
راسـتای فشـار بـه طـرف غربـی جهـت لغـو سـریع تـر تحریـم هـا و
اعطـای امتیـازات بیشـتر باشـد بسـیار اقدام بـه جا و مناسـبی جهت
چانهزنـی دولـت میباشـد ولـی اگـر مقاصد داخلـی و با هدف بسـتن
دسـت و پـای دولـت در مذاکره با طـرف غربی باشـد در جهت منافع
ملـی کشـور نخواهـد بود.
پـر واضح اسـت که دولـت از رهگذر انتخـاب بایدن خواهد کوشـید تا
زمینـه را در فرصـت کـم باقیمانـده تـا انتخابـات  ۱۴۰۰جهت حضور
کاندیـد مـورد نظر خود آماده سـازد.
ب) بعد اقتصادی
هرچـه خبرهای پیشـی گرفتـن بایدن از ترامپ منتشـر میشـد دالر
نیز در مسـیر سـقوط قرار مـی گرفت.
ایـن خود نشـان دهنده آن اسـت که بـازار به اسـتقبال انتخاب بایدن
رفتـه و تقویـت ارزش ریـال حکایـت از روزهـای نسـبتاً بهتـری برای
اقتصـاد ایران دارد.
هرچنـد کارشناسـان معتقدنـد کاهـش چشـمگیر قیمـت دالر پس از
انتخـاب بایـدن بسـیار کـم اسـت امـا قیمـت دالر در کانـال  ۲۰۲۰و
بـا آزاد شـدن منابـع ارزی خارجـی ایـران میتواند تا  ۱۵هـزار تومان
نیـز کاهش داشـته باشـد .البته این کاهـش نرخ و ارز تاثیـری بر بازار
سـرمایه و بـورس ایـران نخواهـد داشـت زیـرا نـرخ ارز برای شـرکت
هایـی کـه بـا دالر خرید و فـروش انجـام دادهاند بین  ۱۸تـا  ۱۹هزار
تومـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت و ایـن بـازار میتوانـد بـه سـمت
بهبـود اوضاع پیـش برود.
پـس از کاهـش نـرخ ارز ،نرخ دیگـر بازارها همچون خودرو و مسـکن
نیـز کـه بعضـاً بـا انتظـارات دالر  ۵۰هـزار تومانـی یـا بیشـتر معامله
شـدهاند بایسـتی کاهـش قیمتی مناسـبی را تجربـه کنند.
امیدواریـم حـال که بـا انتخاب بایدن در عرصه سیاسـت خارجی امید
گشـایش هایـی وجـود دارد مسـئولین دوبـاره چشـم از ظرفیتهـای
خارجـی بـر ندارنـد زیرا تنهـا با تقویت بنیـه اقتصادی از داخل اسـت
کـه می تـوان بـه آینده امیـدوار بود.
و امـا در مـورد ترامـپ و فرضیـه هایی که در مورد دسـت سـاز بودن
ویـروس کرونا توسـط چیـن جهت ضربـه زدن و تـک دوره ای کردن
دولـت ترامـپ مطرح هسـت اما نظر شـخصی نویسـنده آن اسـت که
ایـن هـا از ترکـش هـای غیبـی انتقـام خـون بـه ناحـق ریخته شـده
سـردار عزیـز مـا حـاج قاسـم سـلیمانی سـت کـه گریبـان ترامـپ را
گرفـت و در اوج غـرور و سرمسـتی سـرنگونش کرد.

سیاست
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حاکمیت و کرونا

محمد حسین معصوم زاده
کرونـا قریـب به یکسـال اسـت کـه در جهـان شـیوعیافته
و از اسـفند  98نیـز ایـران را درگیـر خـود نموده .بیش از  200کشـور
جهـان مشـغول مبـارزه بـا ایـن ویروسانـد و تـا لحظهی نـگارش این
متـن ،بیـش از  46میلیـون نفـر در جهـان بـه این ویروس مبتال شـده
و بیـش از یکمیلیـون نفـر جـان خـود را از دسـت دادهانـد .تقریباً در
قاطبـه کشـورهای جهـان محدودیتهـای متعـددی دربـاره مـراودات
اجتماعـی در نظر گرفته شـده و برخی کشـورها نیـز گزینهی قرنطینه
کامـل را انتخـاب کردهانـد ،کسـبوکارهای تجـاری بـه طـور کامـل
تحـت تاثیـر قرار گرفته و اقتصـاد جهان یکی از بدتریـن دوران خود را
پـس از بحـران  1933-1929میگذراند .کمبود بیـش از  30درصدی
تقاضـا بـرای نفت ،بهعنوان یک شـاخص برای بسـامان بودن بسـیاری
از سـازوکارهای اقتصـادی در کشـورها ،قیمـت ایـن طلا سـیاه را بـه
وضعیـت اسـفباری رسـانده اسـت .همـهی اینهـا گویـای آن اسـت
کـه اتفـاق بزرگـی در دنیا رخ دادهاسـت کـه کمتر هماننـدی برای آن
میتـوان یافـت.
در کنـار ایـن اتفاقـات قابل رویت در حوزه های سلامت ،اقتصاد و،...
در بیـن اصحـاب علـوم انسـانی ،گمانهزنیهـای گوناگونـی نیـز درباره
تأثیـرات فـرا بهداشـتی و فرااقتصـادی کرونـا در سـطح جهانـی مطرح
شـده اسـت؛ اصطالحی مثل «پسـاکرونا» در همهجا اعم از رسـانهها
و مقـاالت و تحلیلهـا متـداول شـده و صاحبنظـران و افـراد مختلف
از اقشـار گوناگـون دربـاره وضعیـت معرفت ،سیاسـت ،فرهنـگ ،روابط
بینالملـل ،بهطـور کلـی اوضـاع انسـان و جهـان و رابطـهی آنهـا در
پسـاکرونا و حتـی حـال سـخن میگوینـد .برخـی معتقدند کـه کرونا
نظـم جدیـد و کام ً
ال متفاوتـی را پایهگـذاری خواهد کـرد .برخی دیگر
امـا با وجـود قبول تغییـر ،معتقدند جهان پسـاکرونا تفـاوت معناداری
بـا جهان پیشـاکرونا نخواهدداشـت و تغییـرات جزئـی باقیخواهدماند.
وقایـع بـزرگ جهانـی اعـم از ارادی مثـل جنگهـا و طبیعـی مثـل
شـیوع بیماریهـای فراگیـر در معرفـت بشـر و نظـام اندیشـهای او و
در سـبک و صورتبنـدی زندگـی اجتماعـی سیاسـی او باعـث ایجـاد
تحـول بودهانـد.
مجمـوع تحلیلهـا و اظهـار نظراتـی کـه تاکنـون در ارتبـاط با جهان
پسـاکرونا مطـرح شـده ،همانطـور کـه در باالتـر اشـاره شـد ،شـامل
دو نـوع تحلیـل میشـود کـه ایـن تحلیلهـا عمدتـاً دربـاره دامنـه
اثرگـذاری مسـئله کرونـا و صورتبندیهایـی اسـت کـه ممکن اسـت
پـس از کرونـا در زندگـی بشـر ایجـاد شـود.
دیـدگاه اول ،یـک دیـدگاه حداکثرگرا اسـت .این دیـدگاه میگوید
کـه جهـان پسـاکرونا ،جهانـی بـا تغییـرات و جابجاییهایی بـزرگ در
عرصـه معرفت ،اندیشـه ،سـبکزندگی و سـاختارهایاجتماعی اسـت.
بهشـکلی کـه جهـان پسـاکرونا و پیشـاکرونا حتـی در اندیشـه نیـز
متفـاوت و دچـار تغییـرات بنیادی میشـود .آنـان در تحلیلهای خود
از تعابیـری همچـون «مـا در حـال عبـور از یک تمـدن مادی به
یـک تمدن معنـوی هسـتیم» سـخن میگویند!
ویژگـی دیگـر ایـن نوع نگرش این اسـت که دامنه تغییـرات بنیادی
را محـدود بـه دوران کرونـا نمیدانـد .همچنیـن از عالئـم و مؤلفههای
ایـن دیـدگاه تأکیـد روی برخـی کلمـات اسـت .بهطـور مثـال تأکیـد
روی پایـان و ادبیـات فروپاشـی یا سـقوط اسـت که تحـوالت بنیادین
را شـامل میشـود.
دیـدگاه دوم دیـدگاه نسـبتاً محافظهکارانـهای بهشـمار مـیرود.
ایـن دیـدگاه نیـز معتقد به تغییـرات در بسـتر کرونا اسـت؛ ولی دامنه
ایـن تحـوالت را در حـد جابهجاییهـای بـزرگ و بهطورکلـی تحوالت

پیشاوپسـاکرونا نمیدانـد .از سـوی دیگـر معتقـد اسـت کـه دامنه این
تغییـرات محـدود بـه بحـران کرونـا اسـت و وقتـی ایـن بحـران تمـام
شـود ،ایـن تغییـرات نیـز از دایـره زندگـی بشـر خارج خواهد شـد.
صاحبـان نگـرش دوم تغییـرات کرونایـی را در حـد جابهجاییهـا
و تحـوالت بنیـادی در انسـانها نمیبیننـد .اینـان بهجـای اسـتفاده از
کلمـات حداکثرگـرا ،از تعابیـری چـون اختلال اسـتفاده میکننـد و
معتقدنـد کرونـا تنهـا اختاللـی در روندهـای زندگی بشـر ایجـاد کرده
و انسـان را بهسـمت گزینههـای آلترناتیو موجـود برده اسـت .بنابراین
در واقـع از برخـی نقدهـا سـخن میگویند نـه اینکه مثـل نگرش قبل
بـه نفـی برخی سـاختارها و مناسـبات موجـود معتقد باشـند.
ایـن دو دیـدگاه وجـود دارد؛ دیدگاهی که بیشـتر درباره آن صحبت
میشـود ،دیـدگاه اول اسـت و دیـدگاه دوم نماینـدگان کمتـری دارد.
دیـدگاه اول جذابتـر اسـت چـون از پایـان و آغـاز در آن
ً
مثلا پایـان
صحبـت میشـود و در کل رادیکالتـر اسـت؛
دولتهـا .برخـی اعتقـاد دارنـد این بحـران پایـان دولتهای
دموکراتیـک اسـت چـون دولتهـای اقتدارگـرا در برابـر
ایـن بحـران بهتـر عمـل کردهانـد ،لـذا ایـن پایانگوییهـا
میگویـد که یـک جهان جدیـد خواهیـم داشـت .در دیدگاه
دوم بهعنوانمثـال میگوینـد ممکـن اسـت تغییراتـی در
مدلهـای دموکراسـی اتفـاق بیفتـد.
اگـر بخواهیـم در مـورد دیـدگاه اول و اینکـه چرا از تحـول بنیادین
صحبـت میکننـد و میگوینـد نظـم اجتماعـی موجـود در حـال
فروپاشـی اسـت و یـک نظـم جدیـدی در حـال شـکل گرفتـن اسـت،
سـخن بگوییـم ،بایـد در ابتـدا توجـه کنیم کـه کرونا سـه ویژگی دارد
کـه چنیـن اظهـار نظرهایـی را توجیـه میکنـد:
-1کرونـا از گسـتردگی عمومـی برخـوردار اسـت و کل جهـان را
دربرگرفتـه و بـه یـک مسـئله در حـوزه تفکـر بیـن برخـی از نخبگان
محـدود نشـده اسـت ،بلکـه آنهـا را در معـرض خطـر قـرار داده اسـت.
-2شـدت و عمـق آن باالسـت و مسـتقیماً بـا جـان انسـانها سـروکار
دارد.
-3یـک پدیـده نوظهـور اسـت و هنـوز هـم یـک آگاهـی کامـل درباره
آن وجـود ندارد.
در برابـر ایـن نـگاه ،نـگاه دوم معتقـد اسـت که بهغیر از ایـن عناصر،
عناصـر دیگری هـم وجود دارد:
-1یکـی از ایـن عناصر مسـئله پایـداری اسـت .یعنی بحـران کرونا که
یـک بحـران عمومـی اسـت از نظـر واحد زمـان چقدر طوالنـی خواهد
بـود .اگـر بـه هـر دلیلـی طـول عمـرش کوتـاه شـود بهکلـی تحلیـل
حداکثـری مخدوش خواهدشـد.
-2بحث تابآوری جامعه ،نظامهای سیاسی و مردم است.
-3مسـئله امکانپذیـری اسـت .فـرض کنیـد اآلن در جهـان بگوینـد
دیگـر نمیخواهیـم بـه ایـن شـکل مـادی کـه زندگـی میکردیـم،
زندگـی کنیـم و از آن زندگـی دسـت کشـیدهایم ،آن زندگـی جدیـد
و آلترناتیوهایـی کـه سـاز و کارهـای مدنـی ،اجتماعـی و سیاسـی
مشـخص ،پذیرفتـه شـده و قابـل تحقـق داشـته باشـد ،کجا هسـتند؟
مثلا دربـاره پسـتمدرنها و چپگراهـا و نقدهایـی کـه آنهـا بـه
لیبرالیسـم و مدرنیتـه دارنـد بایـد گفـت کـه نقدهـای دقیقـی دارند؛
امـا دعـوا بـر سـر این اسـت کـه در مقـام ایجـاب ،بـه لکنـت میافتند.
نگارنـدهی ایـن سـطور خـود دیـدگاه دوم را واقعگراتـر میبینـد و
معتقد اسـت کـه جهان پسـاکرونا با جهان پیشـاکرونا تفـاوت چندانی
نخواهـد داشـت .چـون دیـدگاه اول یـک بحث مبهم اسـت و مـا را در

فهمیـدن شـرایط دچـار خطـا میکنـد؛ امـا تجربـه نشـان میدهد که
حتـی در دوره بحـران کرونـا هـم خیلی با یـک جهان متفـاوت روبهرو
نیستیم .
ایـن نکتـه درسـت کـه کرونا تغییراتـی ایجاد کرده ولـی تغییرات در
حـد جابهجاییهـای بـزرگ در نظـام اندیشـه و سـاختارهای اجتماعی
نیسـت .دربـاره تغییـرات بایـد از کلماتـی ماننـد اختلال ،تردیـد،
اصلاح و تصحیـح برداشـتها اسـتفاده شـود کـه واقعیتـر اسـت ،یـا
از چیزهایـی کـه قابـل قبـول اسـت ایـن اسـت کـه کرونـا در دو چیز
نسـبت غـرب بـا غیرغرب اصلاح ایجـاد کرد :یکـی در توانایـی و یکی
در مواجهـه اخالقـی با مسـائل.
در واقـع در جامعـه همـواره دربـاره توانایـی و زیسـت اخالقـی غرب
افسـانهپردازیهایی وجـود داشـت امـا در بحـران کرونـا کـه شـرایطی
عـادی نبـود ،مشـخص شـد کـه کارایی چقـدر اسـت و بحـران ،متر و
ً
مثلا
معیـار بهتـری بـرای پایبندیهـای اخالقـی و کارآمدیهاسـت.
اتفاقاتـی کـه در اروپـا و بهخصوص آمریـکا رخ داد در مورد خارجکردن
افـراد مسـن از اولویـت درمان ،تشـکیل صفهـای طوالنی بـرای خرید
اسـلحه بهمنظـور تأمیـن امنیـت و راهزنیهـای رسـمی دولتهـای
غـرب بهلحاظ بهداشـتی ،زیسـت اخالقی غـرب را بهخوبی نشـان داد.
در آمریـکا و در برخـی کشـورهای اروپایـی ماننـد ایتالیـا کـه تعـداد
کشتهشـدهها و مـوارد ابتلا باالسـت ،این بحـران فراگیرتر اسـت ،این
مـوارد در دیـدگاه دوم نیـز مطرح اسـت.
در اینکـه از ایـن موضوعـات آنطـور که بعضاً گفته میشـود میتوان
اسـتنتاج کـرد کـه تمـدن بـه شـرق منتقـل خواهـد شـد ،بـا توجه به
کارکـرد بهتری که برخی کشـورهای شـرق داشـتند ،اسـتداللها مهم
اسـت .برای برخی گزارهها اسـتدالل و شـواهدی در دسـترس نیسـت.
اینکـه از تمـدن مـادی بـه تمـدن معنـوی میرویـم .اینهـا غیرقابـل
داوری اسـت و اگـر چنیـن چیـزی هـم ممکـن باشـد اتفـاق بیفتـد،
شـواهدی بـرای آن وجودندارد.
برخـی تحلیلهـا ،تجربـی هسـتند و برخـی تحلیلهـا فلسـفی و
برخـی تحلیلهـا ماوراءالطبیعـه! کـه نه دارای شـواهد تجربی هسـتند
ً
اصلا اتفاق
و نـه فلسـفی .ممکـن اسـت اتفـاق بیفتنـد و ممکن اسـت
نیفتند .
در مجمـوع دیـدگاه دوم بـه درسـتی نزدیکتـر اسـت .بنابرایـن
جهـان بهکلـی متفـاوت نخواهیـم داشـت ولـی درمـورد
در پسـاکرونا
ِ
افسانهسـرایی برخـی دربـاره اخالقی بـودن و کارآمدی غـرب و اینکه
جهـان مـادی میتوانـد تمـام لـوازم زندگـی و سـعادت را دربرگیـرد،
تردیدهـای جدی ایجاد شـد .همچنیـن اختاللهایی در زندگی شـکل
گرفتـه ولـی اینهـا در حـد اختلال اسـت .برخـی باورهـا قویتر شـده
اسـت امـا اینکـه تحولـی بنیـادی شـکل گرفتـه باشـد و در معرفت و
سـازمان زندگـی مـردم تحـول بنیادینـی صـورت گرفته باشـد ،وجود
ندارد.
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پازل آشفته

رضا پیوندی
مستشــاری بــه آنهــا بــرای حراســت از ایــن منطقــه پرداخــت امــا بــا عــدم لمــس اراده

خــود بــرای صلــح ،نقشــی مؤثــر را بــا هــدف کاســتن از التهابــات منطقــه و جلوگیــری از

قــره بــاغ ،نامــی نســبتا گمنــام در دل ســالیانی نــه چنــدان دور اســت کــه زخمــی از جنــس

ایرانــی ،از ایــن درگیــری هــا خــود را بــه ناچــار کنــار کشــید و سیاســت هــای باکــو در

بــه دلیــل تمایــل بیشــتر پاشــینیان بــه ارتبــاط بــا کشــورهای غربــی بــه جــای روســیه بــه

حتــی نــام قــره بــاغ بــرای بعضــی هــا یــادآور روزهایــی تلــخ اســت! بــرای همــان

کــردن فــرش قرمــز بــرای پایــگاه هــای نظامــی آمریــکا و اســرائیل در داخــل خــاک خــود

حماقــت و چــه بســا خیانــت ســران داخلــی کشــور خــود ،خانــه و کاشــانه را رهــا کــرده و

بــا توجــه بــه مناســبات سیاســی نزدیــک بیــن باکــو و آمریــکا و اســرائیل و اســتقبال

بــه نظــر مــی رســد مفــاد توافــق بــرای آتــش بــس بیــن آذربایجــان ،ارمنســتان و روســیه،

چنــد صباحــی اســت کــه ایــن زخــم کهنــه جهــان اســام ســر بــاز کــرده اســت و

جدیــد درگیــری هــا در منطقــه قــره بــاغ ،بــه نظــر مــی رســید ایــران علیرغــم تأکیــد بــر

تنهــا بــه نیروهــای ارمنــی اجــازه حضــور در وســعتی بــه مراتــب کمتــر از طــرف آذربایجانی

آذربایجــان و ارمنســتان بــه گــوش مــی رســد .هرچنــد هیــچ کــدام از طرفیــن ،شــروع دور

گفــت و گــو بــرای حــل ایــن مناقشــه پرداخــت و بیشــتر تمایــل بــه رصــد ابعــاد مختلــف

کشــتار مســلمانان خوجالــی را بــا خــود بــه دوش می کشــد!

آذربایجانــی هــای آن ســوی رود ارس کــه بــه اجبــار ناشــی از شــرارت دشــمنان خارجــی و

بــه پنــاه آوردن بــه برخــی کشــورهای همجــوار از جملــه ایــران روی آوردنــد.

خبرهایــی از درگیــری هــا در منطقــه قــره بــاغ در بیــن نیروهــای نظامــی تحــت هدایــت

جدیــد درگیــری هــا در ایــن منطقــه را بــر عهــده نگرفتــه انــد امــا جمهــوری آذربایجــان
هــدف خــود از ادامــه ی ایــن درگیــری هــا را بازپــس گیــری اراضــی اشــغال شــده خــود
از ارمنســتان اعــام کــرد و بــا توجــه بــه قطعنامــه هــای بیــن المللــی ،بــه نظــر مــی رســد

ایــن ادعــا بــه دور از حقیقــت نمــی باشــد.

ای جــدی از ســوی مقامــات بلندپایــه جمهــوری آذربایجــان بــرای پذیرفتــن طــرح هــای

ســالیان اخیــر ،بــه جــای اســتفاده از ظرفیــت ایــران و محــور مقاومــت ،بــه ســمت پهــن

تغییــر کــرد.

ارمنســتان از برقــراری ارتبــاط تجــاری بــا ایــران در ســالیان اخیــر ،در اوایــل شــروع دور

حــق آذربایجــان در آزادســازی اراضــی اشــغال شــده خــود ،صرفــا بــه دعــوت طرفیــن بــه
ایــن ماجــرا قبــل از هرگونــه موضــع گیــری جــدی از ســوی خــود را داشــت .از ســوی

دیگــر خبرهایــی نگــران کننــده از انتقــال تکفیــری هــای تحــت حمایــت ترکیــه از ســوریه

و عــراق بــه منطقــه قفقــاز و قــره بــاغ بــه گــوش مــی رســید! هرچنــد ایــن اخبــار از
طریــق مقامــات آذربایجانــی تکذیــب مــی شــد امــا بــا توجــه بــه نقــش پررنــگ و صحنــه

بســیار ســاده اندیشــی اســت اگــر درگیــری هــای اخیــر در منطقــه قــره بــاغ را صرفــا

گردانــی اردوغــان در اوایــل درگیــری هــای جدیــد در قــره بــاغ ،حضــور ایــن نیروهــای

بــر وضعیــت ســایر کشــورهای منطقــه قفقــاز را انــکار کنیــم .بــا برقــراری آتــش بــس بــا

نظــر نمــی رســید .خبــر حضــور تکفیــری هــا در منطقــه قــره بــاغ بــه بهانــه آزادســازی

مرتبــط بــا دو کشــور ارمنســتان و آذربایجــان بدانیــم و تأثیــر نتیجــه ایــن درگیــری هــا

میانجــی گــری روســیه (و چــه بســا در پشــت صحنــه ایــران) در بیــن دو کشــور درگیــر،

شــاید تحلیــل ابعــاد پیچیــده ایــن ماجــرا اندکــی ســاده تــر باشــد.

مــزدور بــا هــدف احتمالــی تأمیــن اهــداف ســلطه جویانــه ترکیــه ،آنچنــان هــم بعیــد بــه

اراضــی اشــغالی ،بالشــک مســئله ای مبهــم و خطرنــاک در معادلــه ی بحــران قــره بــاغ بــود
و حضــور نیروهایــی بــا کینــه ای اعتقــادی نســبت بــه ایــران و ایرانــی ،بیشــتر از قبــل ایــن

ترکیــه بــا محوریــت شــخص اردوغــان کــه در توهــم احیــای امپراطــوری بــزرگ عثمانــی

کشــور را ملــزم مــی کــرد تــا مواضعــی کامــا پختــه نســبت بــه ایــن بحــران پیچیــده و

اقتصــادی قابــل توجــه در بــازار ارمنســتان ،بــا زیرکــی خاصــی گــوی مدیریــت رســانه ای

داخــل خــاک ایــران یــا هیجانــات ایجــاد شــده توســط رســانه هــای قومگــرای داخلــی و

بــه ســر مــی بــرد؛ علیرغــم عــدم حضــور مؤثــر در اوایــل اشــغال قــره بــاغ و داشــتن نقــش
درگیــری هــای جدیــد را حتــی از خــود رســانه هــای آذربایجانــی نیــز ربــود و بــا گزارشــات

کــف میدانــی ،بــه صــورت غیرمســتقیم خــود را بــه عنــوان نقــش اول ماجــرای قــره بــاغ
در منطقــه معرفــی کــرد! بــا افزایــش گمانــه زنــی هــا مبنــی بــر انتقــال تکفیــری هــا بــه
منطقــه قــره بــاغ توســط ترکیــه ،بــه نظــر مــی رســد آذربایجــان بــر اســاس فشــار سیاســی
موجــود از طــرف روســیه و یــا بــرای عــدم تقابــل احتمالــی بــا ســایر قــدرت هــای منطقــه

ای نظیــر روســیه و ایــران ،در مســیر نمایــش خــود بــه عنــوان بازیگــر اصلــی ماجــرا و

کاهــش نقــش آفرینــی تدریجــی ترکیــه در ایــن موضــوع حرکــت کــرده و حتــی در توافــق
آتــش بــس بیــن خــود و ارمنســتان بــا میانجــی گــری روســیه ،نقشــی بســیار انــدک را

بــرای نیروهــای حافــظ صلــح ترکیــه ای بــرای اســتقرار در قــره بــاغ اعــام کــرد کــه حتــی

همیــن نقــش محــدود نیــز توســط روســیه تکذیــب گردیــد!

جمهــوری اســامی ایــران در ســالیان نــه چنــدان دور آغــاز جنــگ قــره بــاغ ،مدتــی

را دوشــادوش نیروهــای آذربایجانــی بــه ایفــای نقشــی ســازنده و ارائــه کمــک هــای

چنــد وجهــی داشــته باشــند و تحــت تأثیــر شــیطنتی از جنــس پرتــاب چنــد خمپــاره بــه
خارجــی قــرار نگرفتــه و تحریــک نشــود.

ایجــاد ســوریه ای جدیــد در چنــد کیلومتــری مــرز شــمالغرب خــود ایفــاء کــرد.

عنــوان تنهــا حامــی منطقــه ای ،روســیه نیــز از ارمنســتان رو برگردانــده و حتــی تمــاس
تلفنــی پاشــینیان بــا پوتیــن بــرای جلــب حمایــت او نیــز چنــدان تأثیــری بــر تغییــر نقــش

نســبتا بــی طــرف روســیه در درگیــری هــای موجــود در قــره بــاغ نداشــت!

بــا آزادســازی قســمت اعظمــی از مناطــق اشــغال شــده توســط ارمنســتان همــراه اســت و
را مــی دهــد .انتقــادات مطــرح شــده از طــرف مــردم ارمنســتان نســبت بــه توافــق صــورت

گرفتــه توســط پاشــینیان نیــز گویــای دســت برتــر آذربایجــان در ایــن توافــق اســت.

بــا حضــور نیروهــای حافــظ صلــح روســیه در منطقــه قــره بــاغ و کنــار زدن ترکیــه از

حضــور نظامــی در آذربایجــان ،اردوغــان در رســیدن بــه هــدف خــود مبنــی بــر بــه کار
گیــری تروریســت هــای اجــاره ای بــرای نقــش آفرینــی بــه عنــوان یــک قــدرت منطقــه ای
در قفقــاز نــاکام مانــده اســت و تنهــا محصــول ظهــور و بــروز در درگیــری هــای قــره بــاغ

بــرای او ،قهرمــان ســازی پوشــالی و بــدون نمــود عملــی در رســانه هــای ترکیــه و شــاید
چنــد رســانه آذربایجانــی اســت.

ممکــن اســت بــه دلیــل توافــق مبنــی بــر ایجــاد مســیر ترانزیــت جدیــد بیــن جمهــوری

آذربایجــان و نخجــوان از داخــل خــاک ارمنســتان ،مســیر ترانزیــت ایــران بــه نخجــوان

دچــار کاهــش رونــق تجــاری نســبی گــردد امــا در آن ســوی ماجــرا ،حضــور نیروهــای
نظامــی حافــظ صلــح روســیه در منطقــه مــورد مناقشــه قــره بــاغ ،بــا توجــه منافع مشــترک

ایــران و روســیه در مبــارزه بــا حضــور تکفیــری هــا در منطقــه و تجربــه موفــق همــکاری

ایــن دو کشــور در مبــارزه بــا تروریســت هــای تکفیــری در عــراق و ســوریه ،مــی توانــد
در جلوگیــری از پــرورش تکفیــری هــا در چنــد کیلومتــری مرزهــای شــمالغرب ایــران بــه

بــه نظــر مــی رســد ایــران بعــد از بررســی ابعــاد متفــاوت ماجــرا ،در کنــار تقویــت بیــش از

شــدت مؤثــر باشــد و ایــن خطــر احتمالــی را بــرای ایــران بــه حداقــل برســاند.

هــای قبلــی بــا جمهــوری آذربایجــان را کنــار گذاشــته و بــه ویــژه بعــد از حملــه موشــکی

ایــن بــاور هســتند کــه بخــش اعظــم توافــق برقــرار شــده بیــن آذربایجــان ،ارمنســتان

پیــش حضــور نظامــی در مرزهــای شــمالغرب بــرای دفــع خطــر احتمالــی ،تمــام دلخــوری

و نظامــی ارمنســتان بــه برخــی از شــهر هــا و مــردم عــادی آذربایجــان ،از حــق مســلم
ایــن کشــور در بازپــس گیــری اراضــی اشــغالی خــود بــه صــورت علنــی و واضــح تــر از
قبــل حمایــت کــرد .ایــن مواضــع شــفاف سیاســی جمهــوری اســامی ایــران کــه علیرغــم
شــیطنت هــای رســانه هــای وابســته بــه ترکیــه ،بــا اســتقبال جمهــوری آذربایجــان نیــز رو

بــه رو شــد و راه تخریــب ایــران توســط رســانه هــای قومگــرا را بســت.

تعــداد قابــل توجهــی از تحلیلگــران و کارشناســان داخلــی و خارجــی مســائل قفقــاز بــر

و روســیه ،کــم و بیــش مرتبــط بــا طــرح صلــح پیشــنهادی ایــران بــه ایــن ســه کشــور
مــی باشــد و بــا کنــار هــم گذاشــتن قطعــات پــازل آشــفته قــره بــاغ ،بــه نظــر مــی
رســد علــی رغــم پیچیــده بــودن ایــن بحــران از لحــاظ تحــرکات نظامــی مشــکوک موجــود

در منطقــه و فعالیــت برخــی رســانه هــای قومگــرای جدایــی طلــب بــا هــدف تحریــک

کوکورانــه احساســات و پیوندهــای عاطفــی و فرهنگــی بیــن دو ملــت ایــران و آذربایجــان،

ایــران در کنــار ایــن مواضــع دیپلماتیــک ،در راســتای رایزنــی و ارائــه یــک طــرح جامــع

جمهــوری اســامی ایــران و در رأس آن مقــام معظــم رهبــری ،توانســتند موضعــی منطقــی،

بــا ارســال نماینــده خــود بــه آذربایجــان ،ارمنســتان و روســیه و تشــریح طــرح پیشــنهادی

بــرای هرگونــه شــیطنت دشــمنان ایــران در مرزهــای شــمالغرب کشــور محــدود کننــد.

بــرای آتــش بــس و توافــق بیــن طرفیــن درگیــر در ماجــرای قــره بــاغ نیــز گام برداشــته و

منصفانــه و بــه دور از هیجــان را نســبت بــه ایــن بحــران بــه نمایــش بگذارنــد و عرصــه را
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امیر رضا
شرافت
کرونا
ویروس ها خانواده ای از ویروس
های  RNAدار هستند که در پستانداران و
پرندگان ایجاد بیماری می کنند .این ویروس ها در انسان،
مجاری تنفسی را درگیر کرده و باعث تنگی نفس از شدت های
پایین تا بسیار کشنده می شوند .در شرایط بیماری خفیف ،عالئم
سرماخوردگی عادی در افراد مبتال مشاهده می شود؛ در حالی که در موارد
شدیدتر ،عالئم خاص ویروس های  Mers، SARSو  19-COVIDقابل مشاهده
است .عالئم بیماری در گونه های جانوری دیگر متفاوت است؛ مثال در مرغ ،نواحی
باالیی مجاری تنفسی درگیر شده و در گاو باعث اسهال شدید می گردد .در حال حاضر
هنوز واکسن یا دارویی برای پیشگیری یا درمان قطعی این ویروس ها در انسان کشف
نشده است .سندروم حاد تنفسی کرونا ویروس )2-SARS-CoV( ۲نوعی سندروم حاد
تنفسی جدید است که برای اولین بار از سه بیماری که عالئمی شبیه به ذات الریه داشتند،
در شهر ووهان چین ،استخراج شد .تمام ویژگی های  2-SARS-CoVدر دیگر ویروس های
خانواده کرونا ویروس ها که در طبیعت حضور دارند ،مشاهده شده است.
روش های تشخیصی ویروس کرونا:
این ویروس پس از ورود به بدن ،به چند طریق می تواند شناسایی شود:
-۱ردیابی ژنوم  RNAویروس در مجاری تنفسی و نمونه های مدفوع به وسیله تکنیک
RT-PCR
-۲نمونه برداری از سرم با استفاده از آزمایش االیزا ()ELISA
واکنش زنجیره ای پلیمراز رونویسی معکوس یا  RT-PCRیک تکنیک آزمایشگاهی مورد
استفاده در زیست شناسی مولکولی است که در آن از روی یک  ،RNAبا روش رونویسی
معکوس یک  DNAساخته می شود .به دلیل این که این تکنیک یکی از مشتقات تکنیک
 PCRاست بنابراین تعداد بسیار زیادی نسخه  cDNAساخته می شود .اندازه گیری میزان
 RNAاولیه از روی  cDNAبه وسیله ترکیب تکنیک  RT-PCRبا  qPCRو با اندازه گیری
شدت واکنش به وسیله خاصیت فلوئورسانس انجام می گیرد .ترکیب این دو تکنیک ،در
آزمایشات آنالیز بیان ژن و تشخیص میزان کمی  RNAهای ویروسی استفاده می شود .از
آن جا که ویروس کرونا یک ویروس RNAدار است پس این تکنیک می تواند در تشخیص
آن موثر باشد .ویژگی منفی این تست ،گران بودن آن است.
تست االیزا که سرنام  Enzyme-linked immunosorbentروشی عمومی در بیوشیمی
غربالگری است .این تست ،یک آزمایش استاندارد برای تشخیص ویروس در خون است.
در الیزا خود ویروس جستجو نمیشود بلکه اندازه پادتن که در بدن شخص آلوده به
یک ویروس تولید شده ٬اندازه گرفته میشود .تست الیزا یک آزمایش ارزان و نسبتاً
دقیق است و در آن یک نمونه خونی گرفته شده و در دور باال سانتریفوژ میشود .پس
از جداسازی سرم خون از ذرات ٬یک ماده معرف(بسته به ویروس مورد ردیابی) به سرم
خون اضافه میشود که محلول را رنگی میکند و وجود پادتنهای ضد ویروس موردنظر
را مشخص میسازد .غالباً برای جلوگیری از نتایج مثبت کاذب در الیزا ٬پس از مثبت
شدن الیزا از تست وسترن بالت برای تأیید استفاده میشود.
عالئم ابتال به ویروس و روش های پیش گیری:
تا به حال برای این بیماری ،عالئم مختلفی را اعالم کرده اند که شایع ترین آن ها
عبارتنداز :تب ،خستگی و سرفه خشک است اما عالئم خفیف دیگر هم می تواند
نشانه وجود ویروس کرونا در بدن باشد؛ از جمله این عوامل می توان به گلو درد،
اسهال ،عدم احساس بو و مزه ها و  ...اشاره کرد.
باتوجه به شرایط غیرعادی ناشی از ویروس کرونا ،باید تا آن جا که می توان از
حضور در اجتماع خودداری کرد .مهم ترین نکته درباره یک بیماری واگیر مثل
 19-COVIDقطع زنجیره انتقال است ولی باتوجه به این که افراد شاغل ،باید
در محل کار حاضر شوند ،بهترین روش برای قطع این زنجیره عدم هرگونه
ارتباط فیزیکی و پوشیدن ماسک و دستکش است .نکته بسیار مهم دیگر
عدم خروج از خانه در ساعات غیرکاری است .توصیه اکید دیگر شستن
مداوم دست ها با آب و صابون ،خصوصاً برای افرادی است که حضور
زیادی در اجتماع دارند.
بیماری پیدا نشده
از آن جا که هنوز درمانی برای این
اجتماعی برای
است ،تنها راه مقابله با آن وجود وحدت
جامعه و
فرهنگ سازی ،باال بردن سطح بهداشت
قطع زنجیره انتقال است.
نتیجه گیری:
ویروس های خانواده کرونا ،ویروس
هایی  RNAدار هستند .این خانواده در سال
های گذشته نیز به وسیله  SARSو  Mersباعث بروز
بیماری های تنفسی در انسان شده بود اما نوع جدید آن
که  2-SARS-CoVکه نوعی سندروم حاد تنفسی است از ابتدای
سال  ۲۰۲۰میالدی جهان را درگیر خود کرده است .تالش های
زیادی جهت درمان این بیماری انجام شده اما هنوز منجر به کشف یک
درمان قطعی نشده است .روش های تشخیصی این بیماری ،تست های
 RT-PCRو االیزا هستند .با توجه به عدم وجود درمان قطعی بهترین راه برای
جلوگیری از شیوع بیماری ،قطع زنجیره انتقال و تبعیت از دستورالعمل های
بهداشتی نهادهای رسمی داخلی و بین المللی و پرهیز از درمان های غیرعلمی
است.
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بــه نانی گرفتند شمشــیر ما را

دلبرم!

سالم

روزگار عجیبی شده ،همین که باید مرتب ًا نامه بزنم خود گویای حال و حس این

روز های ماست !

شاید اگر روزگارمان اینقدر نیستانی نبود ،امروز و در این برگه ،از برگشتنت می
گفتم .اما حاال که رفته ای ،

دیگر به برگشتن فکر نکن،

چیز بدرد بخوری اینجا نمانده،

ما هستیم و دیوار خاکستری و پرتقال های نرسیده،

ما هستم و نانی که ما حصل فروش شمشیر است!
نانی کپک زده با طعم نا خوشایند محافظه کاری،
ما هستیم و بیماری عجیبی به نام «سر شدگی»

یک سر شدگی مزمن که هر گونه تفاوت نسبت به قضایا را سریعا در ما می کشد.

انگار چند سرنگ بی حسی پشت هم بهمان زده باشند!

ما هستیم و شرافتی که خشکیده و غروری که لگد مال شده ،

و غیرتی که دیگر چیزی از آن نمانده تا برای مراقبت از غرور و شرافت یاری مان
کند.

صف اول ایستاده اند ،آری ،منکر نیستم

ما مانده ایم و فقط از گذشته ها یاد می کنیم ،از روزگار های خوش قدیم و زمانی

اما در جبهه ای دیگر

خنده دار است که مورخان از  2500سال ،گذشته مان می گوید و ما یک روز هم

هعییی ،دلبر روزگار عجیبی است!

اینجا تنها نا امیدی را حراج می کنند و اینقدر بازتولید شده که نرخ تورمی هم

باالخره چیز دیگری نمی بینند و داستان دیگری نمی شنوند.

همه به رایگان میخرندش...

حسی...

که غیرت و شرافت مان هنوز به تاراج نرفته بود.
آینده نداریم.
ندارد!

هر چند نا امیدی شریف ترین حالتی است که میتوان نسبت به این اوضاع داشت.

جایی که تیر ها هوایی و به سمت دشمن فرضی است
البته ،شاید تقصیر از آن ها نباشد

از رسانه تا سلبریتی های حزب اهلل و استاید بزرگوار همه شده اند آمپول بی
امروز دوران رسانه های خبر خوب است

برای جرج فلوید در آن سوی اقیانوس ها یقیه چاک می دهیم و نان در خونش می

دوران سردبیری آقایان و حکمرانی شیوخ مجیزگو

ما مانده ایم و ترس از قطع شدن نان!

حقیقتی تلخ برای شنیدن باشد،

زنیم و سفره رنگ می کنیم .

حتی اگر چیزی هم در جایی که تحت سلطه حاکمیت نیست ،منتشر شود و

گاهی هم چنان خفته و خاموش می شویم و انگار الل های مادر زادیم...

شبانگاه به وقت  ،20:30آمنه سادات برایشان «و اما واقعیت ماجرا »...پخش می

دلبرم شاید از گفتن اینها بعدا پشیمان شوم ،لکن مگر چند بار دیگر قرار است

و چه کسی از شیرینی بدش می آید؟!

نامه بزنیم و وصف حال کنیم.

بگذار یکبار هم شده ،خودمان را لعنت کنیم!

کند و صادقانه های تلخ به شیرینی های نفاق مبدل می شود .

حتی وحید جلیلی معروف به عدالتخواه نیز ،این روز ها به کاروان مقاومت و
مواسات پیوسته

مایی که فکر می کنیم از همه فرشته تریم و یکبار هم شده لعنتی به خود

امروز انگار ،مهدیاناستایل ،مد روز است و جامانده های از مد ،امل هایی بی

لعنت به این همه حقارتمان

دلبرم !

لعنت به این اعتقادمان که با گشنگی شکم همه از یاد می روند!

همین خود پر حرفم

محافظه کاران همرنگ جماعت

کو آن شوری که برای تجمع گرفتن داشتم؟!

بفرستیم!

لعنت به این بزدلی
ما خدایگان تقیه

مصرف!

اصال چرا راه دوری برویم!

کو آن سر و صدا های قبلی؟!

و پیروان زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

پست های غیزانیه و استوری های رادیکال کجا رفت

ما را چه کار به حسین(ع) و چه به آزاد مردی ؟!

تا قبول کرد عضوی از گروه ها باشد ،مصلحت اندیشی ها کم کم پر رنگ شدند

را چه کار به هیهات مناالذله؟

دین مان شده بود پیراهن عثمان بر سره نیزه
که همان را هم باد برد !

حیف از حسین (ع) آن ستاره فروزان تاریخ  ،آن یگانه مبارز با ظلم

که امثال ما ،بردگان قسط و استخدام و سگ دو زنان برای رسیدن به گندم ری،

نامش را ببریم.

بردگانی چون ما که مرد این حرف ها نیست!

تا اندکی بوی استخدام آمد

آری ،اینچنین اتفاق می افتد.

اینچنین کم کم شرف محو نان می شود و زبان الل از اعتراض.

و آنهایی که ده ونک را رقم زدند،

آبان را نیز به رنگ آمیزی پرداختند و چون صدایی نشنیدند!

غیزانیه هم ساچمه باران شد و چون دیدند ماله هایی بس بزرگ ،مجدانه در حال

کارند ،آسیه پناهی را هم خانه خراب و چون ممبری هایشان بیشتر شد و نامردی

در بین حسین حسین گفتن ها و سینه زدن هایمان ،بنشینند و ساعت ها هم

رخ نمود

صدایی جز لعنت به شمر و یزید  1400سال پیش نخواهی شنید ،تازه آنهم در

داستان همچنان ادامه خواهد داشت و این چرخ خواهد چرخید.

وگرنه عادت کرده ایم که گوینده ظلم را هم به زیبایی تمام تکفیر و از هیئت مان

چون امثال من وقتی برای این مسائل ندارد ،باید مراقب ممبر فالن صفحه اش

شاید نشنیدن و خود را به کوچه چپ زدن برای آنهایی که قطره ای غیرت

این ترسو! باید تعدادی از پست های صفحه اش را پاک کند تا مبادا ،رییس

برایمان از ظلم ظالمان بگویند و استغاثه کنند.

بهترین حالت.
به در کنیم!

درونشان مانده راه بهتری باشد  ،عذاب وجدان که برایشان شوخی است ،لکن

برای اینکه خاطرشان مکدر نشوند هم سعی می کنند نشنوند.
آری دلبرم!

روزگار عجیبی است!

اینجا بسیجیانی که روزگاری برای دفاع از آرمان هایی به صف شده بودند

فکر می کنند موظفند مطلقا از همه چیز در قالب وضعیت فعلی دفاع کنند
از اشتباهات خرد گرفته تا خطا های سیستمی

اینجا دیگر حزب اللهی هایش مردان صف اول مبارزه نیستند!

روستای ابوالفضل را در تاسوعا غارت و بر صورت بچه های فاطمه(س) سیلی زدند

بر همین منوال

باشد و فیش حقوقی و نان کپک زده سر ماه
خوشش نیاید و فیش حقوق کمرنگ شود

من و امثال من ،خفه شده اند و بی غیرتی و سر شدگی و شرف بر باده رفته
شان است که موجب خودمختاری و احساس امنیت بیش از حد برای

تفنگداران و ساچمه ریزان و دارندگان شوکر و اسپری فلفل بدست ها شده

است.

اگر جان و کرامت انسان ،امروز در این ملک از یونجه بی ارزش تر است

حاصل کار چون منی است که به نانی شمشیرشان را گرفته اند!
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