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رسانههايمنحصربهفرد

ش��اید با اطمینان نس��بی بتوان گفت که شکاف 
رسانه ای یکی از عوامل تهدیدکننده ثبات اجتماعی 
در ایران است. منظور از شکاف رسانه ای، دو قطبی تر 
شدن رسانه های مورد استفاده مردم است که درنهایت 
دو فرهن��گ و دو ن��وع ارزش و دو نوع قض��اوت را نزد 
مخاطبانشان شکل می دهد. در یک ضلع، رسانه های 
رسمی ازجمله صداوس��یما و رسانه های همسو با آن 
است. در ضلع دیگر، انواع رسانه های رسمی منتقد و 
طبعا اصالح طلب هستند و باالخره در ضلع سوم نیز 
طیف گسترده ای از رس��انه هایی هستند که خارج از 
کنترل رسمی قرار دارند، مثل اینترنت و شبکه های 
ارتباطی و ماهواره. شکاف میان ضلع اول و سوم و نیز 
با ضلع دوم هر لحظه درحال افزایش اس��ت و برخی 
اتفاقات مثل اسیدپاشی اخیر نیز این شکاف را بیشتر 
می کند و مردم را برای اس��تفاده از اضالع دوم و سوم 
راغب تر می کند و این وضع مطلوبی نیست زیرا انعکاس 
آثار آن برای جامعه ناخوشایند خواهد بود. ولی راه حل 
و چاره آن، اعمال محدودیت در استفاده از رسانه های 
دیگر نیست، چون اجرای این شیوه نه مفید است و نه 
امکان پذیر، و چیزی در حد آب در  هاون کوبیدن است. 
تنها راه، تغییر خط مش��ی حاکم بر سیاست خبری و 
تحلیلی این رسانه ها است. برای این منظور بد نیست 
چند مورد از سیاست های اخیر این رسانه مهم را با هم 
مرور کنیم. طي ماه گذشته با پدیده اي رسانه اي مواجه 
شدیم که براي هر ناظري می تواند تعجب برانگیز باشد. 
از یک سو، برنامه هایي درباره جنگ، به ویژه آن چه که 
در سال هاي پایاني جنگ گذشت، از سیماي جمهوري 
اسالمي پخش شد که به نوبه خود براي بیننده جالب 
بود. ای��ن برنامه به علل پایان جنگ و شکس��ت هاي 
پیاپی س��ال هاي پایاني و نیز اختالفات میان نیروها 
اشاره داشت. ولي براي کسي که پاي تلویزیون نشسته 
بود این پرسش را مطرح مي کرد که این حقایق )اگر 
شامل همه حقایق باش��ند که طبعاً نیست( چرا پس 
از 27 سال در اختیار افکارعمومي قرار مي گیرد؟ شاید 
بتوان گفت که در مقطع جنگ، طرح همه این موارد 
درست نبود ولي مي توان پرسید که چرا پس از جنگ 
این مباحث مطرح نشدند تا از آنها درس آموزي الزم 
صورت بگیرد؟ چه کساني از انتشار این حقایق ضرر 
مي کردند؟ آیا همان سیاست هاي منجر به آن وضع، 
بعد از جنگ نیز ادامه نیافت؟ االن چه نتیجه خاص و 
عملیاتي اي مي توان از این اطالعات به دست آورد؛ آیا 
جز آه و افس��وس؟ آیا این نحوه اطالع رساني به مردم 
به معناي آن نیست که در خبرهاي این رسانه درباره 
مسائل جاري کش��ور نیز تا همین حد دچار ممیزي 
مي شوند و باید سال ها منتظر بود تا بلکه بخش هایي 
از واقعیت ماجرا عرضه و منتشر شود؟ چنین برداشتي 
از اخبار و تحلیل هاي رسانه ملي، چه جایي براي جلب 

اعتماد خواهد گذاشت؟ 
اتفاق دیگري ک��ه در کنار این رویداد دیده ش��ده، 
تحریف کامل س��خنان رئیس جمهوري آرژانتین در 

سازمان ملل بود. این تحریف که در برخی از رسانه های 
ضلع اول که در جهت گیری کلی با صداوسیما همسو 
هستند انجام ش��د چنان بود که کمتر کسي گمان 
مي کرد در عصر اینترنت و دسترسي آزاد و مستقیم به 
این گونه اخبار، رسانه ای جرأت کند تا این حد، اخبار را 
با تحریف مخابره کند. هدف از این تحریف چه بود؟ هر 
هدفي که در پي این تحریف آشکار بوده، بي اعتباري 
رسانه منتشر کننده خبر، درحد سقوط اخالقي نتیجه 
آشکار آن بود. نه تنها بي اعتباري محصول بالواسطه 
آن بود، بلکه این تحریف نش��انه اي از ضعف سیاسي 
نیز تلقي مي ش��ود، زیرا گروه و رسانه اي که به رفتار و 
سیاست خود اعتماد دارد هیچ گاه اقدام به تحریف و 
تغییر س��خنان دیگران نمي کند. این کار نشانه اي از 
بالهت را نیز همراه داشت. اگر این کار در کره شمالي 
رخ مي داد چندان عجیب نبود، زی��را با جلوگیري از 
دسترسي مردم آن جا به سایر رسانه ها، کسي از اصل 
ماجرا خبردار نمي ش��د. ولي چگونه ممکن است که 
در ایران چنین تحریف آش��کاري را انجام داد و کسي 
متوجه آن نش��ود؟ در حالي که هر کس که بخواهد 

مي تواند به انواع اخبار دسترسي داشته باشد. 
اگر این تحریف ب��راي فریب دادن دیگ��ران انجام 
شده باشد، نه تنها به هدف نرسیده بلکه نتیجه عکس 
داده و بی��ش و پی��ش از هرکس دیگری، دوس��تان 
تحریف کنن��دگان را فریب داده اس��ت، چ��ون این 
خبر را باور کردند و قصد رفتن به س��فارت آرژانتین و 
تبریک گویي را داشتند!! البته شفاف سازي منتقدین به 
داد رسید تا مرتکب یک خبط سیاسي نشوند. بنابراین 
تحریفي که با هدف گمراه کردن دیگران انجام شده 

بود، منجر به گمراهي خودشان شد.
مورد دیگر نیز نح��وه انعکاس اخبار اسیدپاش��ی 
اخیر به ویژه در رس��انه صداوسیما است. مردم از خود 
می پرسند چطور برای انعکاس کوچکترین اخبار در 
یک ایالت درجه سه یک کش��ور غربی خبرنگارشان 
اخبار مکرر ارسال می کند ولی برای یک اتفاق مهم و 
ریشه یابی آن در شهری چون اصفهان سکوت کامل 
خبری را پیشه می کنند؟ درحالی که می دانند به حق 
یا به ناحق مردم نسبت به این خبر حساسیت دارند و 

پیگیر ماجرا هستند.
اگر در جامعه اي بودیم که نهاد رسانه اي آن مستقل 
و کارآمد بود، مجموعه اي که چنین خبر تحریف شده 
و دروغیني را منتشر کرده یا خبر مهمی را بر نشر نداده 
است مجبور می شد که براي همیشه با کار رسانه اي 
خداحافظي کند و رس��انه اي هم که این خبر دروغ را 
پخش کرده یا خبر مهم را پخش نکرده بود تا مدت ها 
هزینه این کار خ��ود را مي پرداخت ولي چه مي توان 
گفت که در این جا هستیم و رسانه هاي مذکور در برابر 
تحریف و دروغ و واقعیت حساسیت ندارند و از آن بدتر 
این که کسي هم نسبت به این تحریف ها حساسیت 
موثري از خودش نشان نمي دهد، گویي که اینها همه 

عادي شده است.

داستان های داوطلبانه

یادداشت

حماقتوقتیجمعیشد،ناپدیدمیشود!

دیریازود؟

مطلبی را می خواندم در مورد چرایی هم آوایی شدید 
ما ایرانی ها با جوک های قومی � محلی. این س��وال را به 
ذهنم متب��ادر کرد که جوک ه��ا و نقل قول هایی از این 
دست با ما و جامعه ما چه می کنند؟ آیا جوکی که درباره 
ش��یرازی، یزدی، کرمانی، قزوینی و ت��رک و لر و عرب 
تعریف می شود و با توجه به کارآیی شبکه های اجتماعی 
در فضای مجازی به سرعت انتقال می یابد و بسیاری از 
ما به طور ناخودآگاه و داوطلبان��ه با آن همنوایی کرده و 
در تکثیر آن می کوشیم، بی خطر است؟ آیا دست های 
پنهانی در کار اس��ت؟ تمام اینها حس��اب شده است یا 
مانند خسی است رها شده در جامعه ای وانهاده و اسیر 

طوفان؟ 
الوین تافلر، در کتاب »ثروت انقالبی«، واقعیتی را در 
چگونگی درک حقیقت در یک اجتماع مطرح می کند 
و مثالی می زند از رفت��ار موش های قطبی. این موش ها 
به شکل گروهی حرکت می کنند و در زمان هایی که به 
یک پرتگاه می رس��ند و پیشروان آنها سقوط می کنند، 
موش های دیگ��ر حرکت خود را متوق��ف نمی کنند و 
به روند حرکت خود ادامه می دهند و آنها هم س��قوط 
می کنند. تافلر از این مثال و متافور برای همانندسازی 
چنین رفتاری در جوامع اس��تفاده می کند. ما به خاطر 
یک لبخند، راحت تر هستیم که گفت وگوهای جمعی 
را باور کنیم و در دام و مرداب آن اس��یر و غوطه ور شویم 
و فرو رویم. بدون تفکر، هر جوک و نقل قولی را شفاهی 

یا ایمیلی یا وایبری انعکاس می دهیم و برای آن استیکر 
گل و لبخند و الیک حواله می کنیم. ما همرنگ جماعت 

می شویم.
واقعیت این اس��ت که جوک های محل��ی و قومی و 
نژادی، انگ و اس��تریوتایپ و ذات می س��ازند و درواقع 
خصوصی��ات واقعی اف��راد یک منطق��ه جغرافیایی یا 
قومیت یا مذهب و نژاد را پنهان می کنند. جوک ها کاری 
می کنند که ما فقط یک ی��ا چند تصورِ محدوِد معموال 
منفی از بخشی از جامعه داشته باشیم که مانع از وحدت 
و همدلی همگانی و آرمانی در کشور می شود. به روایت 
صریح تر، ما مدام از طرف انگ های خودساخته فرهنگ 
مسلط تهدید می شویم و راه منطقی آن است که اگر با 
آن مقابله نمی کنیم ب��ا آن هم آوایی هم نکنیم. این امر 
هم می تواند بخشی از فرهنگ داوطلبی باشد. داوطلبانه 
وظیفه خ��ود بدانیم ک��ه به رغم این که خ��ود را نهی از 
شنیدن و بیان این گونه جمالت می کنیم، به دیگران این 

امر را نیزگوشزد کنیم.
فراموش نکنیم حماقت وقتی جمعی ش��د، ناپدید 
می ش��ود! و اگر این رون��د تخریبی ادامه پی��دا کند و با 
عکس العملی از س��وی تک تک ما مواجه نش��ود، این 
حماقت ما مانع قضاوت و شناخت منطقی افراد نسبت به 
دیگران و وضع موجود شده و ویژگی های تقلبی و خاصی 
را به بخشی از جامعه نسبت می دهد و موجب ناکارآمدی 
آن بخش در چرخه مشارکتی جامعه می شود. پس از آن 
ما بر پایه اطالعاتی اشتباه و تصورهای کلیشه ای خود که 
غالباً برگرفته رسانه ها و فضای مجازی است، بدون آن که 
ش��ناخت کافی از دیگران و توانایی های بالقوه و بالفعل 
آنان داشته  باشیم، به قضاوت می پردازیم. این کلیشه ها 

احترام یا مشروعیت را از اشخاص به دلیل تعلّقشان به 
آن گروه می گیرند و یا برعکس، کلیشه مثبت احترام، 
ارزش و محبوبیتی غیرواقعی و برپایه ای غیرمنطقی برای 

عده ای بدون دلیل خاصی به وجود می آورد. 
به طورکلی انگ ها را به دو ن��وع می توان طبقه بندی 
کرد؛ نوع اول که بیش��تر در ش��بکه های اجتماعی این 
روزها انتق��ال داده می ش��ود، »انگ ه��ای اجتماعی« 
)Public stigma( اس��ت، یعنی برچسب هایی که از 
سوی اجتماع به فرد نسبت داده می شود و عناصر مهم 
آن تفکر کلیشه ای، پیش داوری و تبعیض در تفکر رایج 
 Self( »اجتماعی اس��ت. نوع دوم، یعنی »انگ به ف��رد
Stigma( یا ذهنیت منفی فرد نس��بت به خود است. 
در نوع دوم تفکر کلیشه ای در درون فرد همراه با پاسخ 
غلط و گاه خشم آلود به پیشداوری ها از طریق طفره رفتن 
از زیر بار انجام مس��ئولیت های روزمره و شخصی دیده 
می شود. به دلیل درونی و نهان بودن انگیزه این پاسخ ها 
از یک طرف و فراوانی و سهولت دستیابی به افکارعمومی 
از طرف دیگر، معموال کفه تحقیقات انجام گرفته درباره 
انگ های اجتماعی، سنگین تر از انگ به خود است. امروزه 
با بررسی گروه هایی که بیشتر در معرض انگ اجتماعی 
قرار دارند، مثل اقلیت های نژادی، جنسی، مبتالیان به 
ایدز و ناتوان��ان حرکتی و... دریافته ان��د که عزت نفس 
این اف��راد به طور قطع و صورت ه��ای مختلف در طول 

زندگیشان جریحه دار می شود. 
ما چه انگ زنی های رایج ای��ن روزها را در قالب جوک 
و نقل قول و... ناخودآگاه بدانیم و چه حس��اب شده، چه 
آن را توطئه دشمنی خارجی بدانیم یا وسوسه ای داخلی، 

می توانیم داوطلبانه در مقابل آن بایستیم.

لحظه ای بي احتیاطی و بعد سوزشی که همه وجودم 
را فراگرفت. جای سوختگی درجه دو روی دست راستم 
سندی از حواس پرتی همیشگی ام شد. محل سوختگی 
خیلی بزرگ نبود اما همان هم باعث ش��د دو ماهی، سه 
روز در هفته س��نگفرش های خیابان ولیعص��ر را برای 

رسیدن به بیمارستان سوانح و سوختگی گز کنم. 
داخ��ل بیمارس��تان جهانی ب��ود متف��اوت از خارج. 
داستان هایی که هرکس از علت سوختگی اش می گفت 
باور نکردن��ی بود. لحظه ای غفلت و بع��د زخم هایی که 
تا آخر عمر بیم��ار را همراهی می کند. اما در تمام مدتی 
که در بیمارستان سوانح س��وختگی رفت و آمد کردم، 
داستانی شبیه به این نشنیدم: دختری به نام ندا لحظه ای 
خودرویش را متوقف می کند تا با تلفن همراه با مادرش 
صحبت کند، دو نفر سوار بر یک موتور از کنار ماشین او 
عبور می کنند و روی او اس��ید می پاشند. در عرض چند 

ثانیه زندگی این دختر دگرگون می شود. 
داستان های دیگری که شنیدم، هیچ کدام با این مورد 
و س��ه مورد مش��ابه آن که در هفته های اخیر روی داد 
 برابری نمی کند. در عرض چن��د روز، زندگی چهار زن

 زیر و رو شد. اما نه به علت بي احتیاطی خودشان! 
ندا مانند زنان دیگر صبح که از خواب بیدار شده گمان 
برده آن روز هم روزی اس��ت مانند روزهای دیگر. هنگام 
لباس پوش��یدن به چیزی جز کارهایی که در طول روز 
باید انجام م��ی داده فکر نکرده. مری��م قربانی دیگر این 
»وقایع« شوم هم لحظه ای که تمام صورتش سوخته، به 
تولد فرزندش فکر می کرده و احتماال دو قربانی دیگر در 

کابوس هایشان همچنین چیزی را نمی دیدند.
اما از ف��ردای روزی که اخبار مرب��وط به چهار قربانی 
اسیدپاشی در شهر اصفهان رسانه ای شد، و در شبکه های 
اجتماعی دست به دست گردید، زنان ایرانی روز خود را 
به گونه ای دیگر آغاز کردند. از فردای آن روز، گوش های 
زنان به صدای موتورس��یکلت ها حس��اس شد، شیشه 
ماشین ها باال کشیده شد و حس ناامنی وجود زنان را فرا 
گرفت. پاشیدن اس��ید بر روی صورت زنان و دختران از 

آن رو بسیار وحشتناک است که بنا بر یک باور عمومی، 
به درس��ت یا به غلط، زن نماد زیبایی است. خود من که 
چند ماه، هر شب با دقت و وسواس پمادهای تجویز شده 
را روی دستم می مالیدم به امید این که دیگر اثری از زخم 
روی دستم باقی نماند، با خواندن این جمله ندا خشکم 
زد: »فقط همین سی درصد بینایی ام را مراقبت کنید از 

دست نرود، زیبایی ام مهم نیست.« 
و حاال ترس من از روزی اس��ت ک��ه عمق این فجایع 
فراموش شود. چشم ها این روزها به دیدن خشونت خو 
گرفته است. در جهانی که روبه روی دوربین سر می برند، 
البد ریختن اس��ید بر روی صورت شهروندان هم امری 

طبیعی است و باید ساده از کنار آن گذشت!
اما درواقع ای��ن اتفاق نیفتاد و افکارعمومی نس��بت 
به این مس��أله بس��یار حساس شد. حساس��یتی که به 
درستی بر روی این مسأله ایجاد ش��د باعث می شود تا 
دستگیری عامالن، مردم نظاره گر کوچکترین سخن و 
عمل مسئوالن باش��ند تا دیگر شاهد تباه شدن زندگی 

انسان های بي گناه نباشیم. 
دیر یا زود، شیشه اتومبیل ها دوباره پایین خواهد آمد.

خبر

تسلیترئیسسازمان
امدادونجاتبهمناسبت

ارتحالآیتاهللمهدویکنی
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر در 
پیامی از سوی خانواده بزرگ امدادگران و نجاتگران 
جمعی��ت هالل احم��ر، رحل��ت حض��رت آیت اهلل 
محمدرض��ا مهدوی کنی رئیس مجل��س خبرگان 
رهبری را به رهبر معظم انقالب اس��المی، مجلس 
خبرگان رهبری، حوزه ه��ای علمیه و خاندان مکرم 
آن مرحوم تسلیت گفت. پیرحسین کولیوند گفت: 
» اعالم خبر تأس��ف بار ضایعه جبران ناپذیر ارتحال 
جانس��وز آیت اهلل مهدوی کنی رئیس فقید مجلس 
خبرگان رهبری، ملت ای��ران و به ویژه خدمتگزاران 
مردم و نظام اس��المی را در خانواده بزرگ جمعیت 
هالل احمر جمهوری اس��المی ای��ران داغدار کرد.« 
رئیس س��ازمان امداد و نجات جمعی��ت هالل احمر 
ادامه داد: »اینجانب رحلت این عالم عظیم الش��أن و 
مجاهد که عمری را در جهت اعتالی اسالم، همراهی 
با حضرت امام)س( و رهبر معظ��م انقالب و تربیت 
فضالء و طالب همراه با طهارت و تقوی طی کرد و در 
راه اسالم و انقالب چهره محبوب و مورد احترام مردم 
بود، به پیشگاه بقیه اهلل االعظم ارواحنا له الفدا، مقام 
معظم رهبری مدظله العالی، مراجع عظام، حوزه های 
علمیه و ملت ش��ریف ای��ران تس��لیت می گویم.« 
وی اضافه ک��رد: »زندگی افتخارآمی��ز و هدایتگر و 
وحدت آفرین ایش��ان بر ملت بزرگوار ایران پوشیده 
نیس��ت.« کولیوند افزود: »خداوند روح ملکوتی آن 
فقیه مجاهد را ش��اد و در بهش��ت برین سایه نشین 
حضرت صدیقه طاهره)س( ق��رار داده و به خانواده 

معززشان صبر و شکیبایی عنایت فرماید.«

سعید اصغرزاده

|  آرمیتا رمضاني   |  |  مصطفی عابدی   |   روزنامهنگار|

 سامانه  پیام  کوتاه

3000097 

پیام هاي خود را 
به سامانه پیام 
کوتاه »شهروند« 
فرستاده و ما را از 
نظرات، انتقادات 
و پیشنهادات 
خودتان 
آگاه کنید.
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معاون وزیر بهداشت: 

  5 نفر مبتال به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند

»کرونا« به ایران رسید

 صفحه  2
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از سوی مقام معظم رهبری درباره اداره کشور بر مبنای ذخایر زیرزمینی مطرح شد

    نجات کشور در گروی تقویت بنیه علمی و اقتصاد دانش بنیان است
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جامعه
 دبیر ستاد کشوری طرح تحول

 نظام سالمت در گفت وگو با »شهروند«:

دیگربیمارانزیر
خطفقرنمیروند

هالل

 صفحه 15

 از سوی خیرین گلستان صورت گرفت

اهدایزمین
برایمرکزپیشگیری

ازسرطان

 گروه اجتماعی| امسال پنج مورد بیمار مبتال به کرونا 
ویروس در کشور شناسایی شده است. این خبری است که 
دیروز حسن  هاشمی قاضی زاده، وزیر بهداشت اعالم کرده. 
او البته گفته که نس��بت به مهار این بیماری اقدام شده و 
اکنون هیچ گونه نگران��ی درمورد این بیم��اری و ابوال در 
کشور وجود ندارد. به گزارش »ایرنا«، وزیر بهداشت دیروز 
در دیدار عمومی خود با مردم شهرستان ابهر، با بیان این که 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در این حوزه 
برنامه های متعددی دارد، گفت: »پنج مورد بیمار مبتال به 
کرونا ویروس از افراد به هنگام بازگشت از سفر خانه خدا در 
پایگاه های بهداشتی فرودگاه های کشور شناسایی و نسبت 
به درمان آنها اقدام شده است. هم اکنون هیچ گونه نگرانی 
در مورد بیماری کرونا ویروس و ابوال در کشور وجود ندارد 
و تمهیدات الزم در این خصوص اندیش��یده شده است.« 
وزیر بهداشت، ادامه داد: »امس��ال برای اولین بار و پس از 
سال های متمادی موردی از ابتال به بیماری وبا در کشور 
گزارش نشده و این، دستاوردی مهم در حوزه بهداشت و 
درمان به شمار می رود.«  او بعد از آن از شناسایی پنج مورد 

بیمار مبتال به کرونا ویروس خب��ر داده که تا دو روز پیش 
وزارت بهداشت، هر گونه گزارشی مبنی بر ابتالی حجاج 
ایرانی به یکی از ای��ن ویروس ها را رد می ک��رد، تا این که 
سه شنبه گذشته یکی از کارشناس��ان فنی بیماری های 
واگیر همین وزارتخانه، از ابت��الی ٥٠ حاجی به بیماری 
تنفسی شدید خبر داد و در کنار آن، احتمال ابتالی آنها 
به ویروس کرونا را داد و گفت: »تا عید قربان وضع تنفسی 
حجاج مناس��ب بود اما در هفته پایانی مراس��م ٥٠ نفر از 
حاجیان به بیماری تنفسی ش��دید مبتال شده اند و بعید 
نیست گرفتار بیماری کرونا شده باشند.« رشید رضایی در 
توضیح بیشتر گفت: »تاکنون تنها ٦ مورد انسانی در ایران 
شناسایی شده، این بیماری ٤ برابر سارس مرگ ومیر در 
2 سال گذشته داشته است، این ویروس از تابستان 2٠١2 
از عربس��تان و در تماس با شتر ایجاد ش��د و اگر اقدامات 
درستی برنامه ریزی نشود ش��اید به یک اپیدمی تبدیل 
شود.« به گفته او، ویروس کرونا معموال میانگین سنی ٤٠ 
تا ٥٠ سال و بیشتر مردان را گرفتار می کند که یک بیماری 

نوپدید است و در شترها و خفاش ها دیده شده است .

منکریباالترازفقر
وبیکارینیست

رئیس جمهوری در جمع مردم زنجان:
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چرا بازار فالگیری و  رمالی   در ایران سکه است؟


