
گزارش

به سبک ایرانی ها سالم کنید
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه در توصیه ای برای جلوگیری از 

شیوع کرونا گفت: به سبک ایرانی ها سالم کنید.
»آن  ژنوته« رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران - فرانسه با انتشار ویدیویی 
در صفحه توییتر خود  سه نوع سالم کردن به روش ایرانی، ژاپنی و تایلندی 

را  برای جلوگیری از شیوع کروناویروس توصیه کرد .
وی در این ویدئو گفت : سالم کردن فرانسوی ها توام با تماس دست و زدن مشت ها 
به هم و یا ماچ و بوس��ه اس��ت. بهتر  است با رعایت فاصله یک متری مثل ایرانی ها 

)قرار دادن دست روی سینه(، تایلندی ها و یا ژاپنی ها به هم سالم کنیم.
این سبک س��الم کردن نیز بارها از سوی وزیر امور خارجه کشورمان در مواجهه با 

بانوان سیاسی کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفته است .  ایسنا 

تکذیب ابتالی قالیباف به کرونا
ش��ایعه بستری شدن محمدباقر قالیباف در بیمارستان فیروزگر براثر ابتال به 
کرونا تکذیب شد. پیرو انتشار برخی شایعات در خصوص بستری شدن محمد 
باقر قالیباف در بیمارس��تان فیروزگر، نماینده منتخب مردم تهران در هیچ 
بیمارس��تانی بس��تری نبوده و هیچ عالئمی از بیماری کرونا در وی مشاهده 

نشده است. هرگونه اخبار منتشره در این خصوص، تکذیب می شود.
این درحالی اس��ت که همچنان در ش��بکه های مجازی و برخی از رسانه ها شاهد 
اخباری در خصوص ش��ایعه ابتالی مسئوالن به کرونا و حتی استعفای آنها به دلیل 
ابتال به این بیماری  هس��تیم تا آنجا که لطفیه های در شبکه های مجازی در این 
باره منشتر شده و بسیاری از کاربران در واکنش به این اخبار می گویند خوشبختانه 

در مورد کرونا مسئولین در کنار مردم قرار دارند . تسنیم 

کمک سپاه به دولت برای مقابله با کرونا
 فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در خصوص اقدامات سپاه برای مقابله با بیماری 
کرونا گفت : مجموعه های مختلف س��پاه هر جا نیاز باشد، کنار دولت هستند 
و کمک می کنند. سردار سرتیپ پاس��دارامیرعلی حاجی زاده  فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه در حاشیه بازدید از نمایشگاه "رونق تولید" که در مصالی تهران 

برپا ش��ده اس��ت، در جمع خبرنگاران گفت: بخش بهداشت و درمان کشور هر 
کمکی نیاز داشته باشد کمک خواهیم کرد و در کنار آن ها خواهیم بود؛ مجموعه های 
مختلف سپاه همان گونه که فرمانده کل سپاه هم اعالم آمادگی کرده هر جا مشکلی 
باش��د و نیاز باشد، کنار دولت هس��تند و کمک می کنند. وی همچنین در باره ادعای 
امریکایی ها مبنی بر تقویت حوزه موشکی یمن از سوی ایران افزود : آمریکایی ها سعی 
دارن��د با فرافکنی ، افکار عمومی را از جنایات خود منحرف کنند ؛ لذا این ادعای آنها 

ارزش پاسخگویی ندارد. فارس 

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( خبرداد

تولید بیش از صدهزار محلول و ۳۵ 
هزار ژل ضدعفونی کننده در هر 
شیفت برای مقابله با ویروس کرونا

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( گفت: 
در حال حاضر در هر ش��یفت ۱۰۰ هزار محلول و 
۳۵ هزار ژل در حال تولید است و تا رفع نیاز مردم 

تولید ادامه خواهد داشت.
به گزارش سیاست روز ، محمد مخبر رئیس ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( در مراس��م راه اندازی کال 
سنتر با ۲۰۰۰ خط همزمان برای مشاوره در رابطه 
با ویروس کرونا، واردات ۵۰ میلیون ماسک، تغییر 
خط تولیدات دارویی ش��رکت های تحت مدیریت 
س��تاد به تولید م��واد ضد عفونی کنن��ده و اعزام 
تیمهای کاروان س��المت به اس��تان قم و گیالن(، 
اظهار کرد: انش��اءاهلل به زودی این مرحله نیز دفع 
بال خواهد شد چرا که کشور ما با توجه به توانمندی 
هایی که دارد شکست نخواهد خورد. مخبر با بیان 
اینک��ه یکی از اقداماتی که انجام ش��د این بود که 
خط تولید هر س��ه کارخانه تولی��ددارو، البرز دارو 
و س��بحان دارو را عوض کردیم، اف��زود:  در حال 
حاضر در هر شیفت ۱۰۰ هزار محلول و ۳۵ هزار 
ژل در حال تولید اس��ت و  تا رفع نیاز مردم تولید 
ادامه خواهد داش��ت. رئیس س��تاد اجرایی فرمان 
امام گفت: در ۴۸ س��اعت گذشته به توصیه وزیر 
بهداشت قرارداد تولید ۵۰ میلیون ماسک را منعقد 
کردیم که محمول��ه اول آن فردا در تهران خواهد 
ب��ود. او با بیان اینکه ق��رارداد تولید  ۳.۵ میلیون 
ماسک N9۵ که مخصوص پزشکان است را منعقد 
کردیم،  گفت: ظ��رف چند روز آینده کمبود بین 

تولید و نیاز مردم مرتفع خواهد شد.
مخبر ادامه داد: س��تاد اجرایی دخالتی در توزیع و 
ارزش��گذاری ندارد و تنها مسئولیت واردات آن را 
دارد که در نهایت تحویل وزارت بهداش��ت خواهد 
ش��د. رئیس ستاد اجرایی گفت: قرارداد تولید یک 
میلیون دست لباس پزشکان نیز منعقد شده است 
که ظ��رف ۳ الی ۴ روز آینده این لباس��ها نیز در 

تهران تحویل وزارت بهداشت خواهد شد.
مخب��ر با بیان اینکه ۶ کاروان س��المت به قم و ۴ 
کاروان سالمت به گیالن با تمام تجهیزات مقابله با 
کرونا اعزام ش��دند، گفت:  ۸۰ پزشک این کاروانها 

را پشتیبانی می کنند.

خ����ب����ر

آن ط��ور که پیش بینی می ش��د س��رانجام  
ویروس کرونا وارد ایران ش��د. ویروسی که 
گرچ��ه بیش از ۳۰ کش��ور جهان را درگیر 
خود کرده اما به نظر می رسد طی روزهای 
اخی��ر امیدواری ها برای مه��ار آن افزایش 

یافته است. 
اما از این منظر که بگذاریم ورود ویروس کرونا عاملی برای 
بهره برداری های سیاس��ی در داخل و خارج کش��ور علیه 
ایران ش��د و عده ای مثل همیش��ه تالش ک��ردن تا از این 

واقعه غیر سیاسی فریب سیاسی بسازند . 
سیاسی کاری رسانه ای 

از همان روزهای نخس��ت ش��یوع این بیم��اری در چین و 
برخی کشورهای جهان ، شایعاتی از سوی رسانه های معاند 
و ض��د انق��الب مبنی بر وج��ود این وی��روس در ایران هم 
منتشر شد که برخی از افراد نیز این شایعات را بدون توجه 
از خطرها و پیامدهای روانی آن برای مردم، در شبکه های 
اجتماعی منتشر کردند ، بنابراین  این تفکر در میان مردم 
جان گرفت که مسئوالن در این زمینه پنهان کاری کرده و 

حتی اتهاماتی را نیز به مسئوالن وارد کردند. 
البته از رسانه های معاند و ضد انقالب  انتظاری جز دشمنی 
نیست چرا که آنان تالش کردند با ایجاد جو رعب و وحشت 
و القای ناامنی در داخل کش��ور به نفع خود، جریان و فضا 

سازی کنند. 
خط خبری این رس��انه ها با تمرکز به موضوع کرونا شرایط 
ای��ران را به گونه ای نش��ان داده که ان��گار لحظه به لحظه 
ب��ر آمار مبتالیان و جان باخت��گان اضافه. همچنین ، هنوز 
چند ساعتی از خبر رسمی ابتالی ۲شهروند ایرانی به کرونا 
نگذشته بود که این رسانه ها از کمبود ماسک در داروخانه ها 
خبر دادند. از سوی دیگر آنها به مردم هشدار دادند که اگر 
در راهپیمای��ی ۲۲ بهمن ش��رکت کنند یا اگر در انتخابات 
دوم اسفند حضور یابند احتمال سرایت ویروس کرونا وجود 

دارد تا آنها را از رفتن به راهپیمایی منصرف سازند. 

 بهره برداری ها 
در ای��ن میان برخی با اس��تفاده از این ویروس دس��ت به 
تس��ویه حساب های سیاسی و معاوضه آن با سالمت مردم 
زدن��د. همچنین عده ای از س��لبریتی ها نی��ز وارد میدان 
ش��ده و اظهار نظرهای غیر علمی خود را در فضای مجازی 

منتشر کردند. 
جالب آنجاس��ت که مقامات امریکایی از جمله وزیر خارجه 

این کش��ور هم به خود اجازه دادند تا نسبت به انتشار آمار 
کرون��ا ابرازنگرانی کنند و ای��ن درحالی بود که بنا به گفته 
دریاب��ان علی ش��مخانی دبیر ش��ورای عال��ی امنیت، ملی 
کاخ س��فید هنوز آمارهای دقیق مربوط به حمله موش��کی 
ایران به عین االس��د، سرنگونی هواپیمای جاسوسی سیا در 
افغانس��تان، آمار قربانیان آنفلوانزا در آمریکا و ... را منتشر 

نکرده است.

 نقش اول 
باید در نظر داشت که شیوع اخبار وحشت، هراس عمومی، 
وجود اغتش��اش خبری، اطالعات نادرس��ت و اخبار جعلی 
از ش��گردهای جریان رسانه ای دش��منان است. اگر اخبار 
مرتبط به انتش��ار این وی��روس را مطالع��ه کنیم خواهیم 
دانس��ت که کرونا محدود به ایران نبوده و وارد کشورهای 
دیگ��ری چون فرانس��ه، ایتالی��ا، آمریکا و ... هم ش��ده و از 

محدوده چین عبور کرده است.
در این میان باید در نظر داش��ت ک��ه عواملی چون فقدان 

مرجعیت خبر در کشور و بی اعتمادی رسانه ای مردم بیش 
از پیش در این مسئله خودنمایی کرد، اما در وهله اول باید 
گفت که نگاه نادرس��ت مس��ئوالن به توان و پتانسیل های 
رسانه ای یکی از مهمترین دالیل این امر به شمار می رود. 
این نکته ای بود که اکبر نصراللهی، رئیس دانش��کده علوم 
ارتباطات و مطالعات رس��انه نیز به آن اشاره کرد و در این 
باره به تسنیم گفت : »آقای رئیس جمهور یک مصاحبه ای 
انجام داد و اعالم کرد که از ش��نبه ادارات و دانش��گاه ها و 
م��دارس به حالت عادی فعالیت خود برگردند و این توطئه 
دش��منان است که می خواهند کشور را تعطیل کنند. نباید 
این ماجرا ها و تولید اخبار وحشت و تعطیلی  ها را بی ارتباط 
با مسائل پشت پرده بدانیم. اما سئوال این است که پیوست 
رسانه ای اظهارات اخیر کجاست؟ همین برخورد های صفر و 
صدی هم باعث بی اعتمادی مردم می شود. برای هر تصمیم 
کالن نیاز به پیوس��ت های رس��انه ای و بسترسازی عمومی 
وجود دارد. متأس��فانه تصمیمات دس��توری و کالن کشور 
بدون این پیش فرض ها اتفاق می افتد. مردم دسترسی های 

مختلفی به اطالعات دارند و دیگر به یک مرجع رس��انه ای 
مراجعه نمی کنند، وقتی اعتمادشان به رسانه ها آسیب دیده 
و به واسطه آسیبی که پیش از این از اطالع رسانی نادرست 
و غل��ط دیده ان��د رس��انه ها نمی توانند به راحتی با ش��یوع 
اخبار وحش��ت مقابله کنند. وقتی مردم توس��ط مسئوالن 
نامحرم دانسته می شوند نباید انتظار اعتماد از مردم را هم 
داشته باشند.« وی در این باره افزود: »رئیس جمهور اعالم 
می کند که اخبار را تنها از صدا و س��یما پیگیری کنید، اما 
هیچ اش��اره ای به خبرگزاری ها یا منابع خبری مورد تأیید 
دیگ��ر نکرد، در صورتی که برخی م��ردم اخبار را از فضای 
مجازی دنبال می کنند. چرا باید فضای مجازی را در انتشار 

اخبار کنار بگذاریم و این ظرفیت را در نظر نگیریم؟ 
همین ترس کاذبی که در جامعه ایجاد شده خود نشانه ای 
از قدرت رس��انه و تأثیرگذاری آن بر افکار عمومی اس��ت. 
پس می توان از همین قدرت رس��انه ها در حوزه های دیگر 
هم استفاده کرد و به صورت مثبت روی قدرت آنها حساب 
کرد. اما در این میان باید در نظر داشت که مدیریت بحران 
یک روند اس��ت و نمی شود با نگاه رویدادی مدیریت بحران 
کرد. آیا مس��ئوالن در کش��ور باید منتظر بحران باشند تا 
برای آن تدبیری بیاندیش��ند؟ این درحالی است که اگرچه 
در کش��ور تشکیالت و نهادهای س��اختاری  برای مدیریت 
بحران در نظر گرفته شده اما به نظر می رسد که خود این 
نهادها  هم با بحران مدیریتی مواجه اند. ازس��وی دیگر الزم 
اس��ت در این شرایط مردم س��خنان علمی، درست و قابل 
باور از مس��ئوالن بشنوند تا بخشی از اعتماد از دست رفته 
آنها جبران شود. در این میان باید توجه داشت که آموزش 
مردم ب��رای مقابله با بح��ران نیز از اهمیت بس��یار باالیی 
برخوردار است. مردم باید بدانند در شرایط بحرانی چگونه 
رفتار کنند. این هم خود نوعی س��واد اس��ت. اینکه در این 
شرایط شاهد طرد شدن بیماران از جامعه، گران فروشی و 
احتکار برخی از دالالن  و برخورد های نادرس��ت در برخی 
ش��هرها یا هجوم مردم به نقطه ای از کشور برای تفریح در 
تعطیالت ناگهانی هستیم نشان می دهد که مردم نیازمند  

آموزش و برخوردهای فرهنگی هستند . 
در نهایت باید توجه داش��ت که به هن��گام وقوع بحران ها 
رسانه های خارجی امید مردم را هدف گرفته  و از این اخبار 
در راس��تای گرفتن همراهی  مردم با مس��ئوالن بهره می 
برند. از این رو دولتم��ردان باید فضای همدلی کامل برای 
مب��ارزه ب��ا کرونا را ایجاد کرده و از نگاه سیاس��ی و صفر و 

صدی به  موضوع کرونا پرهیز کنند.   

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی
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نگاهی به بهره برداری های سیاسی از انتشار ویروس کرونا در ايران 

معاوضه سالمت با سیاست


