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مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت از ارسال پیش نویس طرح »خدمات مراقبت پرســتاری در منزل« به شورایعالی 
بیمه طی دو هفته آینده خبر داد. به گزارش »ایلنا«، طاهر موهبتی درباره  دستورالعمل های سازمان بیمه سالمت در 
رابطه با »طرح خدمات پرستاری در منزل« گفت: »هم اکنون برخی از خدمات مراقبت های پرستاری در منزل از طرف 
سازمان بیمه سالمت  تعرفه دارند، ولی داشتن تعرفه برای خدمت رسانی به بیماران کفایت نمی کند. این تعرفه  ها باید به 

شورایعالی بیمه ارجاع داده شوند تا استانداردهای خدمت در آن شورا تصویب شوند.« 

 پیش نویس طرح
  »خدمات مراقبت پرستاری در منزل«
 به شورایعالی بیمه می رود

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30
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17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر بـار تمریـن پناهگیری، 
در محل هـای امـن پناهگیری 
کنیـد تـا انجـام این عمـل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز بـه 

صـرف وقت نداشـته باشـد.

  

آیا غذایی که می خوریم صرفا یک انتخاب 
شخصی است؟ آیا تبلیغ برای غذا تنها یک 
تبلیغ تجاری برای سلیقه و طعمی خاص 
است؟ آیا اثرگذاری کســانی که برای غذا 
 یا محصوالت غذایی خاصی تبلیغ می کنند و در این حوزه به تولیــد محتوا می پردازند، فقط یک انتخاب

 و کنش فردی است؟ 
غذاخوردن یکی از بخش های اصلی زندگی هر انسانی است. مردمان مختلف در گوشه و کنار دنیا رژیم 
غذایی متفاوتی دارند. عوامل بســیاری در تنوع غذایی مردمان جهان تاثیرگذار بوده است که از مهمترین 
آنها می توان به موقعیت محل زندگی، فرهنگ و جهان بینی اشــاره کرد. با روند جهانی شدن و ازبین رفتن 
فاصله ها شاهد ازبین رفتن محدودیت های جغرافیایی در انتخاب مواد اولیه غذا هستیم. همچنین همین روند 
جهانی شدن سبب آشنایی فرهنگ ها و تمدن ها با یکدیگر شده است. امروزه در بیشتر شهرهای بزرگ دنیا 

می توان غذای چینی، هندی را درکنار پیتزاهای ایتالیایی، فست فودهای آمریکایی و قهوه برزیلی میل کرد.
در جهان امروز محصوالت تولیدشده توسط صنعت کشاورزی و دامپروری نقش اساسی در غذای انسان 
دارند. افزایش جمعیت، هجوم تفکرات سرمایه داری و مصرف گرایی سبب وابستگی بشر به صنعت کشاورزی 
و دامپروری شده است. توسعه افسارگسیخته صنعت دامپروری آن را به یکی از بزرگترین معضالت جهان 
امروز تبدیل کرده است. صنعت دامپروری متهم اصلی پاکتراشی جنگل های جهان است. متان تولیدشده 
توسط چهارپایان بخش قابل توجهی از گازهای گلخانه ای جهان را تشکیل می دهد. سهم آب مجازی برای 
تولید غذای گوشتی حدودا 10برابر غذای گیاهی است. دامپروری صنعتی به سبب نابودی زیستگاه ها از 
عوامل اثرگذار در انقراض گونه های جانوری است. کودهای شیمیایی مصرف شده برای کشاورزی صنعتی 
باعث آلودگی شدید خاک و دریاها می شوند. محصوالت تراریخته کشاورزی به کابوسی برای سالمت بشر 
تبدیل شده اند و ده ها و صدها مثال فاجعه بار نظیر آن چه که گفته شد، حاصل آن چیزی است که مردمان 

زمین می خورند!
آن چه که امروز می خوریم، فقط یک وعده غذا نیســت. شــاید بتوان گفت در آســتانه دوره ای از تاریخ 
هستیم که انتخاب غذا بیش از هر زمانی تابع جهان بینی هر فرد اســت. از روی رژیم غذایی افرادی که در 
شرایط اقتصادی برابری اند، به راحتی می توان میزان توجه هر فرد نسبت به سالمتی، حفظ محیط زیست و 
مصرف گرایی را تشخیص داد. در چنین شرایطی تبلیغ برای غذا یا غذاهای خاص بیش از آن که تبلیغ یک 

طعم باشد، تبلیغ اندیشه ای خاص است. 
پیش از این به اثرات دامپروری صنعتی اشاراتی داشتم. در سال های اخیر سازمان ملل در کنار سازمان های 
بزرگ محیط زیستی بارها تأکید داشته اند برای نجات زمین گوشتخواری را ترک کنید. برای نجات زمین 
زمزمه های لزوم اخذ مالیات از محصوالت گوشتی شنیده می شود. اینک زمان آن رسیده همان طور که مک 
دونالد و کوکاکوال را نمادی از رژیم غذایی آمریکایی می دانیم، استفاده زیاد از محصوالت گوشتی را نمادی از 

بی توجهی به محیط زیست  و زمین بنامیم.
درچنین شرایطی تبلیغ مدام و پرتکرار برای استفاده از محصوالت گوشتی را نمی توان صرفا یک انتخاب 
غذایی نامید بلکه نمادی است از بی توجهی به زمین. نشانه ای  است از تجاوز به حقوق حیوانات و تبلیغی برای 
مصرف گرایی. همه ما در یک زمین زیست می کنیم، زمینی که انتخاب غذای هرکس می تواند بر آینده آن 
اثرگذار باشد. بنابراین انتخاب غذا و تبلیغ آن صرفا یک انتخاب شخصی است، کنشی است که بر سرنوشت 

همه ما اثر خواهد گذاشت.

در این اتفاق دو موضوع نهفته است؛ 
اول این که چگونه می شود جامعه به 
این گونه اشــخاص رو می آورد و دوم 
این که چطور بی  فکــر از آنها تبعیت 
می کنند، البته هر دوی اینها چه روی آوری، چه پیروی کورکورانه نشــان از وجوه بیمارگونی 
از فرهنگ برخی افراد درجامعه ما هســتند و باید مورد توجه قرار بگیرند، چون نوعی اختالل 
فرهنگی اســت. در واکاوی این مســأله چند موضوع وجود دارد؛ بعضی از این اشــخاص در 
صفحات شان موضوعاتی را ترویج می کنند که به نوعی می تواند آرزومند دنبال کنندگان شان 
باشد. به عنوان مثال کسی که به رستوران ها ســر می زند و در هتل های خوب اقامت می کند، 
افراد از او پیروی می کنند، چون آن فرد به شــکل نیابتی لذت هایی را که از آن محروم  است یا 
به آن شکل نمی تواند داشــته باشد، در زندگی او می بیند. مورد بعدی که باید به آن توجه کرد 
این است که این اشــخاص چهر ه تحریف شــده ای از زندگی را به نمایش می گذارند. زندگی 
انســان تنها لذت جویی و غریزه را که ندارد؛ زندگی مجموعه ای از لذت جویی، غریزه، قانون، 
اخالق، وجدان و موارد دیگر اســت؛ اگرچه آدمی در طول تاریخ نشــان داده بیشــتر میل به 
 لذت جویی دارد اما جامعه پذیری ســبب می شود انســان تن به قوانین، اخالق و... بدهد و از

 لذت جویی اش بکاهد.
روی دیگر غریزه و لذت جویی، خشونت ورزی انسان هاست. فردی که بی پروا در صفحه اش 
نشــان می دهد که به راحتی می تواند خشــونت  ورزی کند و مرزهای اخالق را زیرپا بگذارد 
و بی پروا حریم های اخالق و ادب را پشت ســر بگذارد، وجه دیگری از شــخصیت انسان ها را 
در میل به زیرپاگذاشــتن قوانین و مقررات، چهارچوب ها و مرزها نشان می دهد. در واقع این 
اشــخاص با این رویه پیروانی پیدا و از آنها تبعیت می کنند. امــا این که افراد چطور فکرکردن 
را زیرپا می گذارند و از این افراد پیروی می کنند هــم، اهمیت باالیی دارد؛ چون این مورد هم 
به نوبه خود نشــان دهنده نوعی اختالل فرهنگی- اجتماعی است. متاسفانه زمانی که برخی 
اعضای جامعه احساس ناکامی می کنند، احســاس می کنند کاری نمی توانند انجام دهند و 
تمایل زیادی به رفتارهای توده ای و کورکورانه پیدا می شــود، به همان میزان گروه گرایی هم 
می تواند مبتذل شود و یک فرد بی هویت و بی ریشــه بتواند به عنوان رهبر عده ای را به  دنبال 
خود بکشاند. واقعیت امر این اســت که جامعه با این رفتارها نشان از این دارد که تا چه حد از 
هویت تهی شده اســت. یکی از نکات مثبت و درعین حال منفی فضای مجازی این است که 
افراد به راحتی در آن هویتی را که می خواهند بــه نمایش می گزارند. مثل زمانی که یک پیام 
فضای مجازی می تواند پرده از فســادی بردارد و می تواند به عنصر ضدفســاد تبدیل شود، به 
همان میزان هم این افراد می توانند به راحتی خودشان را در این فضا مطرح کنند. درحقیقت 
این افراد، غول خفته در هرکدام از ما را می توانند بیــدار کنند و برای خود جایگاهی در میان 

دنبال کنندگان شان پیدا کنند.    

در شــبکه های اجتماعــی دو اتفاق رخ 
می دهد؛ یکی این که فرد به آن هویتی که 
در گذشته نتوانسته بود، دست یابد، دست 
پیدا می کند؛ همان هویت گمشــده اش  و 
بدین ترتیب در فضای مجازی خودش را هویت دار می بیند. دوم این که فرد در جامعه دافعه ای و در فضای 
مجازی جاذبه ای را احساس می کند. زمانی که ما در جامعه یک دافعه ای داشته باشیم، ناخودآگاه به سمت 
جاذبه فضای مجازی و گروه بندی فضای مجازی کشیده می شویم. این دافعه و جاذبه به شرایط اجتماعی ما 
برمی گردد؛ زمانی که افراد نمی توانند هویت گروهی و صنفی خود را در جامعه پیدا کنند، به سمت فضای 
مجازی کشیده می شوند و آن جا برای خودشان هویت کاذبی را درست می کنند. یکی دنبال هویت اجتماعی 
است، یکی هویت قومی، آن یکی هویت سنی، دیگری دانشجویی و.... وقتی هر هویتی امکان این را نداشته 
باشد که در جامعه خودش شکل بگیرد، طبیعی است که به سمت سنگر کوچکی به نام فضای مجازی برود. 
البته درفضای مجازی هیچ وقت تعاملی شکل نمی گیرد؛ تعامل یعنی یک ارتباط دو سویه، اما آن چیزی 
که در این فضا شاهدش هســتیم، تنها ارتباط های یک سویه است. اساسا در فضای مجازی همه ارتباطات 
یک سویه است و فضای مناسبی برای ارتباطات دوطرفه وجود ندارد. فضای مجازی یک فضای تنگ و محدود 
است و دیالوگ خاصی در آن شکل نمی گیرد، افراد یکه تازی می کنند، چون تصور می کنند که هویت شان 
را به دست آورده اند. آنها در این فضا می توانند عرض اندام کنند؛ چون احساس می کنند که گروه شان را پیدا 
کرده اند. هر چند در فضای مجازی گروه به معنای واقعی شکل نمی گیرد و ما نمی توانیم بگوییم که فضای 
مجازی گروه هایی دارد؛ آن جا افراد به صورت یک جماعت دور هم هســتند. گروه معنای مشخصی دارد، 
یک هدف دارد، چارچوب های مخصوص به خودش را دارد، الگوها، کنش ها و واکنش ها، مقصد و مســیر 
مشخصی دارد اما در فضای مجازی مثل اینســتاگرام چنین اتفاقی نمی افتد. آنها دور هم یک جماعتی را 
تشکیل می دهند؛ مثال یک جماعت 200 هزار نفری یا حتی یک میلیون نفری. این جماعت ماهیت گروه 
را ندارند، ارتباط شان یک سویه است؛ یعنی رفت و برگشتی ندارد. آنها در همین فضا رشد می کنند و فکر و 
اندیشه و رفتارشان اصالح هم نمی شود. در فضای مجازی ایرانی افراد به شکل افراطی فعالیت می کنند؛ دلیل 
آن هم دافعه ای است که در جامعه نسبت به روند هویت یابی شان ایجاد شده است. در این شرایط هم طبیعی 
است که افرادی مریدانی برای خودشان پیدا کنند و از آنجا که رابطه یک سویه است، در آن خبری از عقالنیت 
نیست و هیجانش هم بسیار باالست. وقتی یک نفر مثال مدیر صفحه ای در اینستاگرام می شود و تعدادی 
هم دنبال کننده پیدا می کند، هر چقدر تعداد این دنبال کننده ها بیشتر شوند، او احساس قدرت می کند و 
دنبال کننده ها برایش حکم لشکری را پیدا می کنند. اینها به همان اندازه که هیجانی رفتار می کنند، به همان 
شدت هم سطحی اند. به  طور کلی در جامعه ما هیجانات وزنه سنگینی دارند و متاسفانه نقش مهمی را هم 
ایفا می کنند. این موضوع بسیار نگران کننده است؛ چون این رفتارها می تواند منجر به تغییر و تحول شود، هر 

چند که موج های ایجادشده، دامنه شان کم و کوتاه است. 
البته به  هر حال شبکه های مجازی کارکردهای مثبت و منفی خودشان را دارند. اگر جنبه های مثبت را 
در نظر بگیریم، می توان گفت که یک نوع سرمایه اجتماعی در فضای مجازی شکل گرفته است؛ سرمایه ای 
که تعریف سابق را ندارد و شاید بتوان گفت جدید و متناسب با شرایط فعلی است. به  هر حال این همه فعل 
و انفعاالت در شبکه های مجازی شکل می گیرد، خیلی وقت ها اتفاقات مثبت رخ داده و جریانی را در جامعه 
ایجاد کرده و تاثیرات خودش را داشــته است، اینها هم سرمایه هستند. در گذشته که شبکه های مجازی 

فعالیتی نداشتند، شرایط فرق می کرد، ما می توانیم بگوییم که اینها سرمایه اجتماعی مجازی اند. 

 دنباله روی بی چون و چرای مجازیآن چه که می خورید، هستید!
 نوعی اختالل اجتماعی-فرهنگی

مریدان مجازی و مرادان فرمانده

شهروند|همه به خط. آماده؟ حمله. 
شبکه های مجازی تبدیل به مقر فرماندهی  شده اند؛ آنها حرف می زنند، خط 
می دهند، تبلیغ می کنند، پیشنهاد می دهند، محروم می کنند، تنبیه می کنند 
و دستور می دهند! لشــکری دارند که گوش به فرمان شــان است، آدم هایی 
که منتظر دســتورات  اند. از کجا چه بخرند، چه فعالیتی کنند، به کجا کمک 
مالی کنند، چه لوازم آرایشــی و از کدام برند بخرند، بچه های شــان را چطور 
 تربیت کنند؟ رســتوران و کافه کجا بروند؟ چه کنند؟ چطور زندگی کنند؟ 

چطور ازدواج کنند و....
شبکه های اجتماعی در ایران پر است از بالگرهای معروف که خط زندگی 
مردم را تعیین و هدایت شــان می کنند و در آخر از آنها می خواهند در مسیر 
اهداف شــان حرکت کنند؛ بخشــی از این فعالیت های مجازی، حرکت در 
مسیر فعالیت های انساندوستانه، خیرخواهانه، کمک به بیماران و فعالیت های 
محیط زیستی اســت و به نظر می آید برای افزایش آگاهی و اطالعات مردم و 
رشد شخصیت اجتماعی و فرهنگی شان انجام می شود اما بخشی دیگر مربوط 
است به فعالیت هایی به عنوان مدیران یکی از کانال ها یا صفحه های مجازی 
که دنبال کننده های شان را جهت دار به سمت فعالیت های سودجویانه  سوق 
می دهند و در این زمان است که ماجرای دیگری پیش می آید. مستر تیستر 
با 708 هــزار دنبال کننده یکی از همین فرماندهان مجازی اســت که تعداد 
دنبال  کننده هایش به او قدرت مجازی داده است. ماجرا از انتشار عکس های 
یادگاری اش با یک شتر زنده و بعد با سر بریده شده آن شتر شروع شد که ظاهرا 
تبدیل به یک وعده غذایی شده بود. بعد از آن یک کاریکاتوریست گیاهخوار 

که صفحه اینســتاگرامی اش پر از طرح هایی در حمایــت از حقوق حیوانات 
اســت، کاریکاتور مستر را کشید: سر بریده  مســتر روی بشقاب و بشقاب در 
دست شتر. این آغاز ماجرایی خشن بود؛ با انتشار این کاریکاتور،  مستر تیستر 
معترض شد، به کاریکاتوریست که از قضا زن هم بود، پیام شخصی داد و کار به 
فحاشی، استفاده از الفاظ رکیک و توهین و تهدید رسید. یک روز بعد، درگیری 
فراتر از اینها رفت و از برخورد با آن کاریکاتوریست به فعاالن محیط  زیست و 
حیوانات و درنهایت فعاالن حوزه زنان کشیده شد؛ آنها حاال به این معترضند 
که چرا مستر در برخورد با زن کاریکاتوریست از توهین های جنسیتی استفاده 
کرده و شنیده های مجازی نشــان می دهد، عده ای در حال تنظیم شکایت از 
او هستند. مستر تیستر حاال معترضان را با 700 هزار دنبال کننده اش تهدید 
می کند، کسانی که او به آنها اگر دستور دهد، سراغ شان می آیند و صفحه شان را 
به اصطالح »ریپورت« می کنند. تعدادی از دنبال کننده های او هم در چند روز 

گذشته، به دستور اش، سر تعظیم فرود آورده اند.
»تتلو« یا همان »امیرحسین مقصودلو«، خواننده پرحاشیه ایرانی، نمونه 
دیگری است؛ صفحه او که چندی پیش با چهار میلیون دنبال کننده، به دلیل 
فحاشی و اســتفاده از الفاظ رکیک علیه زنان، از سوی اینستاگرام از دسترس 
خارج شــد و حاال در صفحه جدیدی با یک میلیون و 800 هزار دنبال کننده، 
فعالیت می کند، دو روز پیش، انتشار آهنگ جدید ش را مشروط به جمع شدن 
هفت میلیــون کامنت کرد. هــواداران تا روز بعد، 9میلیــون کامنت برایش 
گذاشتند)اتفاقی که به نظر می رســد رکورد تعداد کامنت در اینستاگرام را 
شکسته است( اما چون در مدت تعیین شده این اتفاق نیفتاده بود، تتلو آنها را 

جریمه کرد و گفت که باید تعداد کامنت ها را به 13 میلیون برسانند و آنها هم 
پیروی کردند! مرد جوانی که برای دنبال کننده هایش شرط گذاشت که اگر 
به تعداد خاصی در »الیو« اینســتاگرامی او شرکت کنند، با همسرش آشتی 

می کند، یکی دیگر از نمونه هاست. 
کم نیســتند بالگرهای پرطرفداری که این روزها به ویژه در اینســتاگرام 
یکه تازی می کنند؛ آنها ارتش شان را به بخش های مختلفی سوق می دهند، 
از آنها می خواهند تــا در فالن صفحــه از آنها حمایت کننــد، الیک و نظر 
 بدهند، محصوالت معرفی شــده را بخرند و درنهایت بازتاب هــا را با افتخار 

منتشر می کنند. 
حاال آنها کــه به جامعه شناســی عالقه مندند و به فضای مجــازی، وقت 
حرف  زدن درباره آن چه این روزها در شبکه های اجتماعی در ایران می گذرد، 
می گویند وقت بررسی جدی رفتار ایرانی ها در فضای مجازی به طور جدی از راه 
رسیده است. کسانی مانند »احمد بخارایی« جامعه شناس از مریدان و مرادان 
مجازی می گویند و نیروی دافعه در دنیای واقعــی و جاذبه ویرانگر در دنیای 
مجازی. روانشناسانی مانند »امیرحسین جاللی« دنباله روی بی چون و چرای 
مجازی را نوعی اختالل اجتماعی –فرهنگی می دانند که به دنبال گشتن برای 
هویتی تازه در بین ایرانی ها ایجاد شده است و بعضی فعاالن حقوق حیوانات 
مثل »سپهر سلیمی« در واکنش به ماجرای اخیر »مستر تیستر« می گویند 
غذایی که می خوریم صرفا یک انتخاب شخصی نیست و نمی توان تبلیغ برای 
غذا توسط بالگرها را تنها یک تبلیغ تجاری برای سلیقه و طعمی خاص دانست. 
به اعتقاد تعدادی از فعاالن محیط  زیست و حقوق حیوانات، اثرگذاری کسانی 

که برای غذا یا محصوالت غذایی خاصی تبلیغ می کنند و در این حوزه به تولید 
محتوا می پردازند فقط یک انتخاب و کنش فردی نیست.

 گزارش »شهروند« از پدیده لشکرکشی های مجازی تعدادی از کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی
به بهانه ماجرای درگیری لفظی »مستر تیستر« با منتقدانش

یکه  تازی ژنرال های مجازی

 سپهر سلیمی
فعال حقوق حیوانات

امیرحسین جاللی ندوشن
روانپزشک

احمد بخارایی
جامعه شناس

ماجراازانتشارعکسهاییادگاریمسترتیستربا
یکشترزندهوبعدباسربریدهشدهآنشترشروع
شدکهظاهراتبدیلبهیکوعدهغذاییشدهبود.
بعدازآنیککاریکاتوریستگیاهخوارکهصفحه
اینستاگرامیاشپرازطرحهاییدرحمایتاز
حقوقحیواناتاست،کاریکاتورمسترراکشید
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