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همدلــی| عضــو کمیته علمی کشــوری
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تهران چهارمین شهر آلوده جهان شد

مجید انصاری :مجلس اول عصاره فضایل ملت بود
نمایندگان متفاوت؛ از بازرگان تا مطهری
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یادداشت

جهش اومیکرون ،امیدی بر پایان کرونا؟!
محمدرضا محبوب فر

کارشناس حوزه سالمت

بر اســاس آخرین بهروزرســانی اپلیکیشــن ماســک ،خروج تمامی
شــهرهای ایران از وضعیت قرمز کرونا برای نخســتین بار پس از ۲۸۹
روز اتفاق افتاده اســت؛ اما خروج کشور از وضعیت قرمز کرونا به معنای
رفع خطر بیماری نیست .باید توجه داشت که عادی انگاری و بیتوجهی
به رعایت پروتکلهای بهداشــتی میتواند عواقب جبرانناپذیری برای
ســامت عمومی به بار آورد و در حقیقت ،فرش قرمز برای پیک ششم
کرونا باشد .آخرین بار در  ۲۴بهمن  ۹۹و در آستانه شروع خیز چهارم،
هیچ شهری در ایران قرمز نبود ،اما عادی انگاریها و بازگشاییها ،کشور
را به پیک مرگبار پنجم کشاند.
پویش مردمی علیه کرونا با هشــدار نســبت به بازگشایی مدارس در
کشور هشدار داده است که آلمان با جمعیتی مشابه ایران ،به  ۶۸درصد
کل جمعیت خود دو نوبت واکســن تزریــق کرده ،چیزی که هماکنون
در ایران  ۵۴درصد اســت .از اوایل مهرماه ،مسئوالن آلمان با مشاهده
کاهــش آمار مبتالیــان ،محدودیتهای اجتماعــی را بهتدریج کاهش
دادند .این در صورتی اســت که آلمان با بدتریــن موج کرونا از ابتدای
شروع بیماری مواجه شده است.
بهرغم پوشــش باالی واکسیناســیون ،اقتصاد قوی و جدیت باال در
اعمــال قوانین ،آمار ابتالی روزانه این کشــور بین  75تا  100هزار نفر
و مرگ روزانه به باالی  400نفر رســیده اســت .در ایران نیز این خطر
قطعی وجود دارد که بازگشــایی مدارس و دانشــگاهها ،عادی انگاری
در بین مســئوالن و مردم ،کاهش ســطح مراقبتها و محدودیتهای
بهداشتی ،کشور را با موج ششم مواجه کند.
به نظر میرســد ماجرای کرونایی اروپا در کشور ایران هم تکرار شود
چراکه به اســم واکسیناسیون و رتبه اول سرعت واکسیناسیون در دنیا،
دولت عادی انگاری کرده است تا حدی که دورکاریها لغو و دانشگاهها
و مدارس بازگشــایی شــدهاند .وضعیت حملونقل عمومی در مترو و
اتوبوسهای درونشــهری هم به جهت تراکــم جمعیت و عدم تهویه و
فقدان فضای کافی بــرای فاصلهگذاری اجتماعی بــر نگرانیها افزوده
است .مقامات سالمت کشور مدعی هستند تسریع واکسیناسیون ،خطر
خیز ششــم و مرگبار کرونا را از سطح نقشه جغرافیایی ایران رفع کرده
اســت و کاهش ابتال و تلفات طی هفتــه اخیر را میتوان گواهی بر این
امر دانست ،اما باید توجه داشت که عادی انگاری و بیتوجهی به رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،موج ششم کرونا را محتمل میسازد.
بررسی رفتارشناســی ویروسهای آلفا و بتا و دلتا نشان میدهد که
عادی انگاری دولتی و کاهش رعایت شــیوهنامههای بهداشــتی توسط
مردم ،وضعیت پیکها و موجهای کرونا را مخوفتر و خطرناکتر کرده
اســت؛ بنابراین نمیتوان به گمان از بین رفتــن ویروس کرونا و پایان
بیماری ،فضاهای عمومی بهویژه مدارس و دانشــگاهها را بازگشایی کرد
و بــه ممنوعیتها و محدودیتها پایــان داد و زندگی را به روال عادی
بازگرداند .در گذشته ،کشور چنین تجربهای را آنگاهکه به ناگهان پیک
دوم در خــرداد ســال  ۹۹مردم را محاصره کــرد و دوباره موارد ابتال و
بستری دوچندان شد ،از سر گذرانده است.
در این دوران وقتی همچنان میزان فوتیها دورقمی بود ،زنگ هشدار
مسئوالن به صدا درآمد که اگر مراقبت نکرد با ورود به فصل سرما پیک
ســوم خطرناکتر بروز و ظهور میکند .با همه هشدارها ،پیک سوم در
آبان  ۹۹با ســرعت سرایت باال بازگشت و آمار فوتیها را سهرقمی کرد.

این پیک موجب شدت یافتن رعایت شیوهنامههای بهداشتی و تعطیلی
دوهفتهای شهرها و اماکن عمومی شد و اندکاندک کشور در حال عبور
از آن بود که پیک چهارم با ویروس انگلیسی از فروردینماه وارد کشور
شــد .این بار کشور تحت تأثیر ویروس انگلیسی قرار گرفت که برخالف
گذشته ،قدرت ســرایت و انتشاری بهمراتب بســیار باالتر از پیکهای
قبلی داشــت و همین خصوصیت ویروس باعث شــد که بار دیگر آمار
فوتیها ســهرقمی و مبتالیان از نوع خانوادگی افزایش پیدا کند و رنگ
شهرها قرمز شــود .ویروس انگلیسی با تمام شدت و حدت خودش در
کشــور ایران همچنان کشتار میکرد تا اینکه پیک چهارم فرونشست و
نــوع دلتای کرونا با پیک پنجم از ابتدای تیرماه  ۱۴۰۰از جنوب آغاز و
در کشور شیوع پیدا کرد.
این پیک نسبت به دورههای قبلی وحشتناکتر بود و در این دوران،
آمار بســتریها و فوتیها بهقدری افزایش پیدا کرد که آمارهای رسمی
میــزان مرگومیر را تا  1000نفر در روز نشــان مــیداد .پیک پنجم
کرونا رکورددار بیشــترین آمار ابتال و فوتیهای روزانه براثر کرونا لقب
گرفت .همین کشــتار وسیع این ســویه کرونا ،واکسیناسیون را شدت
بخشید .امروز کشــور تقریباً در شرایط پایدار بیماری به سر میبرد اما
وضعیت موجود با پیدایش جهشهای جدیدتر ویروس ،شکننده ارزیابی
میشود ،چراکه اکنون نوع جدیدی از ویروس کرونا در سطح کشورهای
عضو اتحادیه اروپا و همچنین کشــورهای خاورمیانه و همســایه ایران
مشاهدهشــده است .اعالم شرایط اضطرار ملی در آلمان بهگونهای است
که علیرغم واکسیناســیون گسترده ،بدترین خیز کرونا از ابتدا تاکنون
در این کشــور در حال وقوع است .دلیل این موضوع ،شیوع سویه دلتا
از نوع  21Jدر این کشــور است .عالوه بر ویروس اخیر ،ویروس دیگری
تحت نام اومیکرون ،نام ســویه جدید کرونا است که سروصدای زیادی
به راه انداخته اســت .ســازمان جهانی بهداشت ســویه جدید کرونا را
که در جنوب آفریقا ظهور کرده اســت ازنظر انتقال و ســرایتپذیری،
خطرناکتر از نوع دلتا نامیده اســت و این سازمان ،سویه جدید کرونا را
نگرانکننده طبقهبندی کرده و بیان داشته است که این سویه پنجمین
نوع جهشیافته کرونا از زمان ظهور این ویروس اســت .کشورهای عضو
اتحادیــه اروپا از شناســایی موارد ابتال به این ســویه جدید کرونا خبر
دادهاند .در ایاالتمتحده آمریکا و کانادا و اســترالیا هم وضعیت هشدار
قرمز صادرشــده اســت .در ایران نیز درپی ظهور سویه جدید ویروس
کرونا ،پایش قرنطینهای در مرزهای کشــور برقرارشــده است .با اینکه
سویه جدید کرونا دارای تعداد باورنکردنی جهش است و خطرناکتر از
نوع دلتا ازنظر سرایت و انتقال توصیف میشود ،دکتر آنجلیک کوتزی،
پزشک و رئیس انجمن پزشــکی آفریقای جنوبی که از اولین پزشکانی
است که سویه جدید اومیکرون را گزارش کرده است ،میگوید« :با توجه
به خفیف بودن عالئم ،دلیلی برای وحشــت وجــود ندارد ،زیرا بیماران
شدیدا ً بیمار در این کشور مشاهده نمیشوند و هیاهویی که در رسانهها
و در سراسر جهان ایجادشده است با تصویر بالینی بیماری کرونا از نوع
اومیکرون مرتبط نیســت ».وی اظهار داشــته است که «بیماران مبتال
عالئم بســیار خفیفی داشتند و حتی نیاز به بســتری نداشتهاند؛ هیچ
کاهشــی در سطح اکسیژن آنها وجود نداشته و حس بویایی و چشایی
را از دست نمیدهند و شــایعترین عالمت آنها فقط خستگی است».
بنابرایــن با توجه به تظاهرات بالینی جهش اخیر ویروس ،بســیاری از
دانشمندان امیدوارند واریانت و سویه جدید اومیکرون یک موهبت الهی
جهت پایان پاندمی کرونا در جهان اســت ،چون با انتشار سریع و عالئم
بســیار خفیف بهزودی و سریعاً جای واریانت دلتا را میگیرد و اینگونه
خطر کرونا از نسل بشر دور خواهد شد.

اصالحطلبان باید بت خود را بشکنند
محمدرضا تاجیک گفت« :آنانی که زلف زیبای
اصالحطلبی را به زلــف زمخت قدرت گره زدند،
امروز جریــان اصالحطلبی را به حاشــیه بردند.
جریــان اصالحطلبی قــرار بود که یــک جریان
گفتمانی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی باشــد
اما عدهای آن را محبوس در قفس آهنین قدرت
کردند و رنگ قدرت را بر تمامی پیکر او پاشیدند
و حیات آن را به قدرت گره زدند که در ســاحت
قدرت باشند».
ایــن شــخصیت تئوریک جریــان اصالحات در
گفتوگو با پایگاه خبری جماران با اشــاره به این
موضــوع گفت« :جریان اصالحطلبی در یک مقطع
گشت و بازگشت تاریخی و در شرایط «آستانهای»
قرارگرفته است که باید تصمیم بزرگ بگیرد و تن
به تدبیر بزرگی بدهد .باید فلک را سخت بشکافد و
طرحی نو دراندازد .زیر این سقف اصالحطلبی ابری
نخواهد بارید ،زیر این ســقف آفتابی نخواهد تابید،
گلی نخواهد رویید ،به قول اخوان ثالث ما فقط زیر
این سقف یک نوع باغ بیبرگی خواهیم داشت».
وی افزود« :جریان اصالحطلبی بیش از همیشه
نیازمند نوعی نقد و به زیر کشــیدن تمثال خود
اســت .نیازمند شکســتن بت و بتخانهی خود
است .این جریان تا وقتی از این بتهای ذهنی (به
تعبیر کانت) رهایــی پیدا نکند نمیتواند بهمثابه
سوژهی جمعی تاریخ اکنونش نقشآفرینی کند.
اقتضائات تاریخی ،نیازها و پرســشها متفاوت و
متحول شــده اســت ،اما جریان اصالحطلبی در
مقطع خاص تاریخــی قفل ،مومیایی و منجمد و
گفتمانش تبدیل به یک جریان فراتاریخی شــده
اســت .ما نیازمند یک جریــان و گفتمان درون
ماندگاریم؛ به این معنا کــه جریان اصالحطلبی
بایــد بتواند در هر شــرایط و مقطــع تاریخی با
شــرایط خودش رابطه تعاملی داشته باشد .نوعی
دیالــوگ ،رابطه تأثیرگذار و تأثیرپذیری داشــته
باشد و بر اساس این شرایط خود را بیافریند».
این چهره تئوریک اصالحات ادامه داد« :جریان
شدن مداوم باشد»،
اصالحطلبی باید «یک رفتن و
ِ
نــه یک «بودن»؛ در بودن میمیــرد و تبدیل به
مرداب میشــود ،اما طبیعت جریان اصالحطلبی
یک رود خروشان اســت و اساساً «چون میرود،
هســت» .به قول اقبال «ما زنده به آنیم که آرام
نگیریم/موجیم که آرامش ما در عدم ماست».
وی ادامه داد« :کســی منتظــر مهلت خمیازه
شــب خود
اصالحطلبــان نیســت ،باید زودتر از
ِ
بیرون بیایند و پنجرهها را بگشــایند تا نســیمی
وارد فضــای آنان شــود؛ شــبنم روی برگهای
درختان سیب را ببینند تا لطافت روح ،گفتمانی
و رفتــاری پیدا کنند .در این صورت ما میتوانیم
به آینده جریان اصالحطلبی امیدوار باشیم».
تاجیک در ادامه با انتقاد از کسانی که «حیات

اصالحطلبی را به قدرت گرهزدهاند» گفت« :ازنظر
اینان ،اصالحطلبی تا در قدرت و با قدرت اســت،
زنده اســت ،در غیــر این صورت مــرده یا رو به
احتضار اســت؛ و برای اینکه بتواند در ســاحت
قدرت باشــد ،اندکاندک هدف وسیله را توجیه
کرد و به نام عقالنیت سیاســی امکان با هرکسی
یار غار شــدن ،زیر هر چتری قــرار گرفتن و زیر
لحاف هر جریانی خســبیدن توجیه شد و بدین
ترتیب ،اعتبــار و حیثیت جریــان اصالحطلبی
خدشهدار شــد .لذا من اساساً امیدی به اینگونه
افراد ندارم».
وی در ادامه با اشــاره به وجــود اصالحطلبان
واقعی گفت« :امیدوارم کســانی که هنوز وفادار
بــه جریان اصالحطلبی هســتند بتوانند هرم آن
را دوباره بهقاعده نشــانده و ســتونهای آن در
ریزبدنههــای جامعه نصب کننــد و عمارتهای
خــود را در عرصه اجتماعــی و فرهنگی جامعه
بسازند .در این صورت شــاید در آینده با جریان
اصالحطلبــی متفاوتــی مواجه باشــیم ولی این
جریان مرسوم اصالحطلبی به پایان رسیده است
و بــه بیان عامیانه «با این ریــش دیگر نمیتوان
رفت تجریش».
تاجیــک در بخــش دیگری از ایــن گفتوگو
بــه «راهبرد جریــان اصالحطلبــی» پرداخت و
گفت« :اســتراتژی جریــان اصالحطلبی همان
اســتراتژی نقد مســتمر ،یا بــه تعبیــر فوکو،
هنــر کمتر حکومتشــدن ،اســت .نقــد با هنر
کمتــر حکومتشــدن مترادف اســت .منظور از
حکومتشدن صرفاً حکومتشدن سیاسی نیست؛
بلکه شامل این واقعیت هم میشود که ما توسط
خودمان چنان حکومت بشویم که نتوانیم صدای
متفاوتی داشــته باشــیم ،نتوانیم به برون از این
حصارهای تنــگ و تاریک گفتمانی خود بنگریم،
بیندیشــیم و خود ،خــود را نظــارت و کنترل
میکنیــم؛ بنابراین ،مــا باید به این اســتراتژی
برگردیم .اســتراتژی نقد مستمر قدرت ضرورت
و الزمهاش نقد مســتمر خود اســت؛ نمیتوانی
هاله قدســی به دور خود بکشــی و از خود بتی
بســازی و فقط نقدت بر دیگران جاری شود .ما
باید از اصالحات مستمر صحبت کنیم؛ استراتژی
اصالحات مســتمر ،یعنی هرلحظه در درون خود
به امر اصالح مشــغولبودن ،یعنی هرلحظه نگاه
خــود را شســتن و جور دیگر دیــدن و از منظر
جدید ،مناســبات جامعه سیاسی ،قدرت و روابط
نامتقارن نیروها را موردنقد قرار دادن .به یک بیان
سقراطی ،ما امروز به اصالحطلبانی نیازمندیم که
یک پارسیا باشند؛ یعنی آنچه را میگویند بزیند،
خود نماد و نمود آن چیزی باشــند که میگویند
خود اصالح و نقد را بر خود بربتابند؛ خود ســوژه
خالق و همواره در حال صیرورت باشند».

عکس:خانه ملت

« 8رابرت بالی» پیامرسان حافظ و مولوی
درگذشت
 8اعتراض اصفهان و روایتهای متفاوت
 8بیژن الهی؛ از شعر تا ترجمه و عرفان
 8حق طالق زن در صورت اعتیاد شوهر
 8کهکشانی با سه چهره متفاوت
ک خان جنگلی
 8روزی که میرزا کوچ 
جان بر سر آرمانش گذاشت
 7علتحذفسکانسهاشمیرفسنجانی
از فیلم «منصور»

بررسی عملکرد پارلمانی جمهوری
اسالمی به مناسبت روز مجلس؛

چه در قانون اساســی مشروطه و چه بعد از انقالب
اسالمی به جهت تأثیرپذیری این قوانین از قانون اساسی
کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه ،سه قوه تعریف و بر
تفکیک آنها از همدیگر بهعنوان میراث اندیشــهای
«شارل منتسکیو» تأکید شده است .بااینوجود اما در
ســالهای اخیر این تفکیک جای خود را به تداخل و
تزاحم داده اســت و دیگر نمیتوان از استقالل در دو
قوه مجریه و مقننه ســخن گفت .تداخلی که سبب
قدرتبخشــی به یکی از این قوا نشــده و تنها تمرکز
را در قوه مجریه به وجود آورده اســت و قوه مقننه را
عم ً
ال به سمت انفعال بیشتر هل داده است .این موضوع
ســبب شده تا بارها تأکید شــود که مجلس برخالف
تأکید صریح بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران دیگر
در رأس امــور نیســت و تنها گاهــی صداهای درهم
«دو دو» اعتراضــی نمایندگان در صحن مجلس برای
موضوعات معمولی و روزمره به گوش برســد .کارکرد
مجلس قانونگذاری است و دراینبین رأی مردم مطابق
قانون نمیتواند اجــازه کار اجرایی و دخالت در اجرا را
بدهد که بهطور مثال اگر این رأی مالک باشــد پس
منتخبان شــورای شهر نیز میتوانند چنین ادعاهایی
را مطرح کننــد .چنین فاصلهگیری از قانونگذاری و
نظارت بر کار سایر قوا و دستگاهها و همچنین تداخل
کاری بــا قوه اجراییه در مجلــس یازدهم به اوج خود
رسیده است .محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس یازدهم
در همان ابتدای شروع به کار مجلس در دیدار با اعضای
شــورای نگهبان در یک گزاره کوتاه برای چهار ســال
آینده مجلس تعیین تکلیف کرد و گفت« :مصممیم
اولویت مجلس را از تقنیــن به نظارت تغییر دهیم».
این مجلس در سال اول فعالیت خود بهواسطه برخی
تذکرات در رابطه با عملکرد دولت دوازدهم عم ً
ال نقش
یک تماشاگر را داشت و تنها به حمالت لفظی به ظریف
و روحانی اکتفا کرد .کمتجربگی و عجول بودن در کار
مجلس و هیات رئیســه در مدیریت آن و عدم تعامل
دولت با مجلس و همچنین اظهارات و برخی اتفاقات
ازجمله بیتوجهی به تمام اصول تشــریفات در سفر
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس به روسیه بر ضعف
و ایرادات افزود .مجلس اما همهچیز را به دولت انقالبی
آینده حوالــه میکرد که با آمدنش کار واقعی مجلس
نیز کلیــد زده خواهد شــد 220 .نماینده مجلس در
یک اقدام کمسابقه و شاید هم بیسابقه در تاریخ نهاد
مجلس به حجتاالسالم رئیسی نامه نوشتند و از وی
دعوت کردند که در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری
نامزد شود .در ایام انتخابات نیز اکثر نمایندگان در نقش
روسا و اعضای ستاد انتخاباتی رئیسی حاضر شدند .با
آمــدن دولت جدید اما همان انــدک نقش انتقادی و
اعتراضی مجلس نیز کام ً
ال به حاشیه رفت .نمایندگان
زیادی برای رفتن از مجلس و حضور در دولت شروع به
البی ،فشار و فضاسازی کردند و چند تن از نمایندگان
قید نمایندگی مردم را زده و به دولت پیوستند؛ این در
حالی بود که این جابجایی در خردادماه از سوی رهبری
صریحاً نهی شده بود .اوج این درهم تنیدگی مجلس و
دولت جدید در جلسات بررسی رأی اعتماد مجلس به
وزرا خود را نشــان داد .در این جلسات مخالفان وزرا از
موافقان موافقتر صحبت کردند .در برخی محافل گفته
شد مجلســیها و بهویژه رئیس مجلس در معرفی و
حذف برخی از گزینهها برای وزارتخانهها نقش و دخالت
مستقیم داشتند .به همین خاطر باید مجلس را بخشی
از دولت دانســت که همانند سایر بخشهای موازی با
دولت خود را در موفقیت سهیم و گاهی صاحب میداند
اما مسئولیت هیچ بحران و شکستی را در ادامه بر عهده
نخواهد گرفــت و این احتمال وجود دارد که همچون
گذشته در بحرانها ژست اپوزیسیون و طلبکار دولت
به خود گیرد .زمانی مجلســیهای امروز ،رســانهها و
طرفدارانشان مجلس دهمیها را ضعیفترین مجلس
تاریخ میخواندند اما در همان زمان مشخص بود که
آن به تعبیر اصولگرایــان ضعیفترین مجلس برآیند
مســیری بود که آن خروجی را در پی داشــت و حاال
بعد از مجلس دهم بسیاری با حسرت از حداقل کارکرد
همان مجلس دهم یاد میکنند و همچون همیشــه
«یادش به خیر»ی بر زبان جاری میکنند که حداقل
تکچهرههای مستقل و منتقدی در درون خود داشت.
در تاریخ معاصر دورههای فترت مجلس بارها تکرار شده
اســت ،اما میل به تشکیل و داشتن یک مجلس قوی
از مشــروطه تاکنون از خواستهای مردم بوده است و
برای آن تالش کردهاند .در چند مجلس قبل به جهت
نزدیکی برخی نمایندگان مجلس به دولتهای مستقر
کلمه «وکیل الدوله» در سطح رسانهها و افکار عمومی
مصطلح شده بود ولی به نظر میرسد این کلمه دیگر
از حیز انتفاع خارجشده است و باید در پی یک عبارت
جدیــد بود .ضعف مجلس و نزدیکــی آن به دولت در
شکل دست کشیدن از کارکردها و وظایف را نمیتوان
با قطعیت نوعی همدلی و همگرایی مثبت و مؤثر تلقی
کرد که اتفاقاً میتواند به بیدولتی و انحالل یکی از این
دو منجر شود .در یک نظام سیاسی برخوردار از دولت
و مجلس تقابالت سیاسی و نزاع دموکراتیک با رعایت
حریم قوا راهحل بهتری در جهت امر سیاسی است.

