کرد .سه دوره انتخابات در زمان
رهبری امام خمینی (ره) انجام
پذیرفت و تاکنون نیز هشت انتخابات
مجلس در زمان رهبری آیت اهلل

بیست
نشریهای با نمره 20
مدیرمسئول و سردبیر :
رضا طاهری نیک
هیئت تحریریه :
رضا طاهری نیک
محمد امین صباحی
شماره  :اول سال 1399:
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مشارکت کم شد ،اما چرا ؟
انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران،
انتخاباتی است که برای تعیین
نمایندگان مجلس شورای اسالمی
است .در نخستین مجلس شورای ملی
پس از انقالب اسالمی ،نام این مجلس

خامنهای رهبر معظم انقالب برگزار
شده است.
بنا به اعالم وزیر کشور ،مشارکت
در انتخابات اخیر  42.5درصد
بودهاست.
بنا به اعالم وزیر کشور مشارکت در
انتخابات اخیر  42.5درصد بوده است .
این رقم با توجه به اهمیت مشارکت
در جمهوری اسالمی ایران و تأکید
مسئوالن بر حضور پرشور مردم پای
صندوقهای رأی ،ممکن بود این شائبه
را در برخی اذهان ایجاد میکرد که
دولت با توجه به این حساسیتها ،رقم
واقعی مشارکت را اعالم نکند .پیش از
این نظرسنجیها هم حکایت از نرخ
مشارکت در همین حد و حدود و حول
 49تا  50درصد بود .با وجود چنین
شائبههای احتمالی و بخصوص
فضاسازیهای رسانههای ضد ایرانی،
اقدام دولت در اعالم صحیح نرخ
مشارکت هم قابل تأمل است .کمتر
شدن نرخ مشارکت از نگاه فعاالن
سیاسی دالیل مختلفی داشته است.
برخی اصولگرایان عملکرد دولت و
مجلس را عامل افت مشارکت دانسته
و سهم پر رنگی در این زمینه را برای
شورای نگهبان و موضوع رد

ناصر ایمانی فعالسیاسی بیان میکند:
پس از انقالب همه دولتها از جمله
این دولت در برگزاری انتخابات و ارائه
آمار آن همواره صداقت را رعایت
کردند و هیچگاه تالش نداشتند که
خدای ناکرده بخواهند به نوعی در
آمارها دست ببرند ،آن را جابجا کنند
یا بیش از اندازه اعالم کنند .این کار را
هیچ دولتی نکرده است و اساساً با
توجه به سیستمهای نظارتی که وجود
دارد امکان چنین اقداماتی وجود
ندارد .شاهد تأیید این مدعا نیز شیوه
اعالم آمار انتخابات اخیر است که بر
خالف شائبه انگیزیهای انجام شده،
کاهش درصد مشارکت تعداد رأی
دهندگان ،تأثیری در صداقت آمار
نگذاشت .بنابر این طرح بحثهایی از
این دست که وزارت کشور دولت
دوازدهم آراء را درست اعالم کرد یا
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به مجلس شورای اسالمی تغییر پیدا

صالحیتها قائل نشدهاند .در سوی
مقابل اصالحطلبان اگر چه انتقادها به
دولت و فراکسیون امید در مجلس
دهم را نادیده نمیگیرند و منکر
نمیشوند ،اما سهم عمده را به عملکرد
شورای نگهبان میدهند که امکان
رقابتی شدن انتخابات را گرفت.

در هیچ مقطع تاریخی انتخابات ما
شاهد توالی وقوع حوادث مهم و
تأثیرگذار در افکار عمومی مانند
حوادثی که در چند ماه اخیر در
کشور رخ داده است نبوده ایم؛
افزایش قیمت ناگهانی بنزین،
حوادث پیرو آن در آبان ماه،
شهادت سردار سلیمانی ،سقوط
هواپیمای اوکراینی و بعد شیوع
کرونا در ایران.
ترکیب همه این عوامل سبب میشود
که بگوییم کاهش  20درصدی ،درصد
مشارکت چندان امر غیرمعمولی به
نظر نمیرسد .زیرا طبیعتاً مردم در
چنین فشاری امیدشان به آینده
کاهش پیدا میکند و میزان
اعتمادشان به مجموعه دولتمردان اعم
از قوه مجریه و مقننه به کمترین سطح
خودش میرسد و طبیعتاً میزان
مشارکت کم میشود .بعضی دوستان
مسأله رد صالحیتها و کاهش کیفیت
رقابتی را در این کاهش مؤثر میدانند
طبیعتاً یکی از دالیل باال رفتن
مشارکت مسأله رقابت است .اما به
شخصه برای این عامل تأثیرگذاری
مستقیم و سهم قابل توجهی قائل
نیستم .زیرا مراجعه به سوابق تاریخی
نشان میدهد که در گذشته سابقه
داشته انتخابات با رقابت حتی کمتری

هر آنچه باید در رابطه با کرونا
بدانید :
برای نخستین مرتبه ،گزارشی از بروز
یک بیماری شبیه ذاتالریه در شهر
ووهان ،توسط مقامات چینی به
سازمان بهداشتی جهانی ارسال شد.
افرادی که به این بیماری مبتال شده
بودند ،به خاطر عجیب و متفاوت به
نظر رسیدن آن ،در قرنطینه نگه داشته
شده و خیلی سریع تحقیقات برای
یافتن منشا بیمار آغاز شد .بر اساس
بررسیهای اولیه مرکز پیشگیری و
کنترل بیماری ایاالت متحده ،این
بیماری شبیه ذاتالریه از یک بازار
محلی ماهیفروشان در ووهان ریشه
گرفته است .یک روز بعد از اعالم این
موضوع ،بازار نام برده تعطیل شد.
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نکرد تنها از ذهن کسانی تراوش
میکند که میخواهند تقلب در
انتخاباتها را به عنوان تقلب
سیستماتیک و عامدانه به نظام
جمهوری اسالمی ایران نسبت بدهند.
اما فارغ از چنین مسائلی آنچه
همچنان روی میز است مسأله کاهش
درصد مشارکت و دالیل احتمالی آن
است .در هیچ کدام از انتخاباتهای
برگزار شده طی  4دهه گذشته نمی-
توان انتخاباتی را پیدا کرد که شرایط
کشور مانند شرایط اکنون باشد .ایران
امروز تحت شدیدترین تحریمهای بی-
سابقه تاریخی از سوی قدرتهای
غربی و در رأسشان ایاالت متحده قرار
دارد .فروش نفت به پایینترین حد
نسبت به  40سال گذشته رسیده
است .تورم بی سابقه در بیش از یک
سال گذشته ،بیکاری و کاهش قدرت
خرید مردم در هیچ دوره همزمان با
انتخاباتی مانند حاال نبوده است.
سومین نکته این است که در هیچ
مقطع تاریخی انتخابات ما شاهد توالی
وقوع حوادث مهم و تأثیرگذار در افکار
عمومی مانند حوادثی که در چند ماه
اخیر در کشور رخ داده است نبوده ایم؛
افزایش قیمت ناگهانی بنزین ،حوادث
پیرو آن در آبان ماه ،شهادت سردار
سلیمانی ،سقوط هواپیمای اوکراینی و
بعد شیوع کرونا در ایران .مجموع این
حوادث در فاصله کمی از انتخابات در
هیچ دوره انتخاباتی گذشته سابقه
نداشته است و شرایط کشور در

انتخاباتهای گذشته تقریباً باثبات
بوده است.

برگزار شده اما میزان مشارکت قابل
قبول بوده است.

در روز  23دی ماه ،اولین فرد مبتال به
بیماری ناشی از کرونا ویروس در خارج
از کشور چین ،در کشور تایلند ،رویت
شد .این زن عالئم خفیفی از بیماری
ذاتالریه داشت و چند روز قبل ،از
شهر ووهان به تایلند بازگشته بود .سه
روز بعد دیده شدن فرد گرفتاری به
ویروس کرونا در ژاپن خبرساز شد .او
نیز پیشتر ،سفری به شهر ووهان چین
داشت.
شش روز بعد از اولین قربانی ،دومین
نفر نیز در روز  27دی ماه در شهر
ووهان به خاطر کرونا درگذشت .او یک
پیرمرد  70ساله بود.
در روز  30دی ماه ،سومین فرد به
خاطر ابتال به بیماری مرموز جانش را
از دست داد .در این زمان تعداد افراد
گرفتار شده به بیماری نزدیک 100
نفر اعالم شده بود .در ادامه نوبت به
رویت فردی گرفتار به ویروس کرونا در

منشا بیماری کرونا ویروس جدید
تا چند روز پیش ،احتمال انتقال
بیماری از انسان به انسان در هالهای از
ابهام قرار داشت ،اما موضوع اکنون
تایید شده است .اما ویروس کرونا از
کجا نشات پیدا کرده و این مرتبه سر
و کلهاش از کجا پیدا شده است؟
دو مظنون اصلی ،سوپها و
خوراکیهای تهیه شده از مارها و
خفاشها هستند.
دو مظنون اصلی ،سوپها و
خوراکیهای تهیه شده از مارها و
خفاشها هستند که با وجود
چندشآور به نظر رسیدن از دید ما،
جزو خوشمزهترین غذاهای چینیها
محسوب میشوند! البته هنوز به
صورت دقیق در این رابطه ریشهیابی
نشده است ،اما مارهای کریت و کبرای
چینی دو گزینه احتمالی به شمار
میروند.

از ویروس کرونا جدید نترسید ،اما
کامال هشیار باشید!

طبق گفتههای رئیس اداره
بیماریهای وزارت بهداشت ،نزدیک به
 70درصد افراد مبتال به نوع ویروس
جدید ،بین پنج الی هفت روز بعد رو
به بهبودی رفتهاند .در  30درصد بقیه
ممکن است عالئم شدیدی در سیستم
تنفس فوقانی و تحتانی ظاهر شود.
تعداد کمی از بین این  30درصد ،با
وخامت اوضاع رو به رو شده و نیازمند
بستری شدن در قسمت مراقبتهای
ویژه خواهند بود .از بین افرادی که
کارشان به بخش مراقبتهای ویژه
کشیده میشود ،نزدیک به  70درصد
بهبود پیدا کرده و مرخص میشوند.
ولی  30درصد بقیه به خاطر شدت
بیماری به کام مرگ کشیده خواهند
شد .این گفتههای رئیس اداره
بیماریهای وزارت بهداشت نیز به
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 9روز بعد از تاریخ گزارش اولیه
مقامات چینی به سازمان بعداشتی
جهانی مشخص شد نوع جدیدی از
ویروس کرونا مسبب این بیماری شده
است .گفتنی است کرونا در اصل نام
خانوادهای از ویروسها است ،به طوری
که از بیماری سرماخوردگی عادی تا
بیماری بسیار خطرناک سارس را در بر
میگیرد .دو روز بعد و در روز  21دی
ماه ،اولین قربانی به خاطر ویروس
کرونا گزارش شد.

کره جنوبی رسید .وی فردی چینی و
ساکن شهر ووهان بود.

برای ابوال که گفته میشود دارای
مکانیزم مشابهی با نسل جدید ویروس
کرونا است ،نرخ مرگ و میر  10درصد
اعالم شد .به عبارتی  10درصد افرادی
که دچار این بیمار میشدند ،جانشان
را از دست میدادند .این نرخ برای
بیماری جدید  2درصد است.
گفتههای رئیس اداره بیماریهای
وزارت بهداشت تاییدی بر کمخطر
بودن کرونا در مقایسه با بیماریهای
ویروسی مشابهی است که طی چند
سال اخیر بروز کرده و در نهایت از بین
رفتهاند.

آقای عرفانی میزان بیماریزایی و
کشنده بودن کرونای نسل جدید را در
مقایسه با آنفوالنزای  H1N1کمتر
میداند .جالب است بدانید یکی از
اصلیترین دالیل گسترش زیاد
کرونای ووهان در سرتاسر چین و
مخصوصا شهر ووهان ،ترسناک نبودن
عالئم اولیه آن است ،به همین دلیل
بسیاری بیماری خود را جدی نگرفته
و آن را یک سرماخوردگی عادی تلقی
میکنند .در ابتدا ،عالئم نخستین،
سرفههای خشک ،سردرد و تب خفیف
است که همیشه در زمان ابتال به
آنفلونزا نیز رخ میدهد .در موارد حاد،
بیمار به نفس تنگی دچار خواهد شد.

طبق آمارها ،قربانیان کرونای سال
 2020سابقه بیماری حاد داشتهاند .به
همین دلیل نرخ مرگ و میر ناشی از
از ابتال به ووهان کمتر از بیماریهای
ویروسی مشابه از قبیل سارس و ابوال
است .دانشمندان معتقدند در
مکانهای باز ،احتمال انتقال بیماری از
فردی به فرد دیگر پایین است ،اما در
محیطهای بسته ،که فردی گرفتار به
ویروس کرونا به همراه فردی سالم در
آن قرار دارند ،به شدت افزایش پیدا
میکند.

در مقایسه با عالئمی که ابتال به سارس
و ابوال در بدن بیمار به وجود میآورد،
این موارد خفیف به نظر میرسند .فرد
مبتال به این دو بیماری با عفونت ریه
مواجه شده و دردهای شدید
ماهیچهای امانش را میبرد .اختالل
شدید در تنفس ،اسهال و استفراغ و
در مواردی خونریزی داخلی ،جان فرد
گرفتار به سارس و ابوال را میگرفت.
اما در مبتالیان به ویروس کرونا ووهان
چنین اتفاقاتی رخ نمیدهد .اغلب
قربانیان باالی  40سال سن داشته و
در پرونده پزشکی آنها سابقه
بیماریهای حاد عفونی ،قلبی و ریوی
دیده میشود .این سابقه به طور واضح

از  5نفر مبتال به کرونا  4نفر عالئم
عادی دارند
ویروس کرونا جدید چند روز پیش
اسم پیدا کرد و اکنون با نامCovid-
19شناخته میشود .متاسفانه طی
این چند روز و بعد از انتشار اخبار
مربوط به مشاهده افرادی مبتال به
ویروس کرونا در ایران ،موجی از ترس
و وحشت بین مردم راه افتاده و همه
نگران هستند .البته ترس تا حدی
مشخص میتواند خوب باشد ،چرا که
حتی بیخیالترین افراد را نیز ملزم به

بر اساس گزارشی که دو روز پیش وب
سایت گاردین آمریکا منتشر کرد،
ویروس Covid-19به اندازه سارس
کشنده نیست ،به طوری که از  5نفر
مبتال به آن 4 ،نفر دارای عالئم عادی
هستند .همانطور که در باال نیز به آن
اشاره کردیم ،اصلیترین دلیل
گسترش شدید بیماری نیز همین
است .از آن جایی که عالئمی همچون
تنگی نفس ،سرفههای طاقتفرسا و
تب باال به سراغ عده کمی میآید،
آنها بیماری خود را جدی نمیگیرند.
اگرچه افراد جوانتر بعد از مدعی خوب
خواهند شد ،اما همچنان ناقل ویروس
کرونا هستند .در صورت انتقال بیماری
از آنها به افراد ضعیفتر و مخصوصا
دارای سن باال ،جان این افراد در
معرض خطر قرار خواهد گرفت .یکی
دیگر از یافتههای مهم درباره
Covid-19این است که به شکلی
متفاوت (بسیار ضعیفتر) کودکان را
درگیر میکند.
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همان نرخ  2درصدی کشنده بوده
ویروس کرونا جدید اشاره میکنند.

از ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن این
دسته افراد خبر میدهد.

رعایت بهداشت خواهد کرد که در
پیشگیری از گسترش کروناویروس
جدید ضروری است .اما تا چه اندازه
باید از این بیماری وحشت کرد؟

