
گزارش

رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی به میدان مبارزه با کرونا بیایند
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: رئیس جمهور، شورای عالی امنیت 
ملی، قوای مسلح و همه آحاد مردم باید به کمک کسانی بیایند که در میدان مبارزه 
با کرونا هستند. عبدالحسین روح االمینی منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت: هرچه مقام باالتر مدیریت مبارزه با کرونا را 

برعهده بگیرد، معلوم نیست که بتواند کار را درست انجام دهد؛ اما کسانی که اکنون 
به عنوان مدافعان سالمت در میدان هستند در یک جبهه  اند و باید همه با امداد، تعاون، 
کمک و همکاری وارد این عرصه شوند. وی با بیان اینکه تمامی ارگان های دولتی و غیر 
دولتی اعم از استانداری ها، شهرداری ها، وزارت کشور، فرمانداری ها، سرای محله، مساجد و 
هیات ها باید وارد این جنگ تمام عیار شوند، اظهار داشت: برای جلوگیری و پیشگیری از 
شروع بیشتر ویروس کرونا و برای آموزش و پیشگیری و تعاون و امداد سالمندان و گروه 

های در معرض خطر، همه باید بیایند و همت کنند.  فارس  

آماده انتقال تجربیات به عراق در زمینه مبارزه با کرونا هستیم
دییر شورای عالی امنیت ملی گفت: ایران آماده انتقال تجربیات به عراق در زمینه 
مبارزه با کرونا اس��ت. دریابان علی ش��مخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در 
دیدار  »جعفر عالوی« وزیر بهداشت عراق درباره همکاری دو کشور برای مقابله 

با بیماری کرونا مذاکره کرد.
 در این دیدار که در محل اقامت شمخانی برگزار شد، دبیر شورای عالی امنیت ملی 

با اشاره به تجربیات و دانش جمهوری اسالمی ایران در مبارزه و ریشه کنی بیماری های 
واگیر، آمادگی کشورمان  برای کمک به مردم و دولت عراق در مبارزه با بیماری کرونا را 
اعالم کرد. از سوی دیگر »فالح فیاض« مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق نیز در دیدار 
با شمخانی ضمن تاکید بر ضرورت ارتقاء همکاری های دو کشور در زمینه های امنیتی و 
اقتصادی از ایجاد کارگروه مشترک برای پیگیری اقدامات پیشگیرانه و درمانی در زمینه 

مبارزه با بیماری کرونا استقبال کرد.  مهر 

توصیه  معنوی رهبر معظم انقالب پیرامون تعطیلی اعتکاف امسال
رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به نامه رئیس ستاد مرکزی اعتکاف درباره 
لغو این مراسم معنوی اعالم کردند که " کسانی که از عمل با فضیلت اعتکاف 
محروم مانده اند، بهتر است در هر یک از این سه روز نماز حضرت جعفر طیار 
علیه الس��الم بخوانند. رهبر  انقالب همواره با اشاره به برگزاری مراسم معنوی 

اعت��کاف در ایام البیض )13-15( ماه رجب آن را یک فرصت با ارزش برای صفا 
دادن به دل، توبه و خودس��ازی دانس��ته اند.  اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
توصیه ها و دس��تورالعمل های مجموعه های مس��ئول برای پرهیز از اجتماع به منظور 
جلوگیری از ابتال به این بیماری، قرار شد مراسم معنوی اعتکاف در سراسر کشور برگزار 
نشود. رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با ارسال نامه ای از رهبر انقالب درخواست کرد برای 

کسانی که قصد شرکت در مراسم معنوی اعتکاف را داشتند توصیه ای داشته باشند.
 پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت  آیت اهلل العظمی خامنه ای

از  ۲۹ بهمن ماه که ۲ بیمار با عوارض تنفس��ی در بیمارس��تان کامکار قم، 
ف��وت کردند، حضور کرونا ویروس در کش��ور تایید ش��د و گویا این مهمان 

ناخوانده همچنان قصدی برای رفتن ندارد . 
در این زمینه روز ش��نبه 17 اس��فند ماه  کیانوش جهانپور، سخنگوی ستاد 
مبارزه با ویروس کرونا درباره آخرین آمار مبتالیان و قربانیان در ایران گفت: 
تا ظهر شنبه 145 ایرانی بر اثر این ویروس جان خود را از دست داده اند و 

آزمایش 5.8۲3 نفر مثبت اعالم شده است.
این درحالی اس��ت که بر اساس اخبار منتشره، تهران با 153۹ نفر بیشترین 
تع��داد مبتالیان را در ایران دارد. قم با 668 نف��ر و مازندران با 606 نفر در 

رده های بعدی جای دارند.
پیش از این دکتر مینو محرز، عضو کمیته پیش��گیری بیماری های واگیردار 
وزارت بهداش��ت ایران اظهار داش��ته بود که  حداقل 40 درصد جامعه دچار 

کرونا خواهند شد.
 وی با یادآوری اینکه بیماری اکنون در مرحله اپیدمی قرار دارد، گفته است: 
این جزو ذات اپیدمی اس��ت که حداقل 40 درصد جامعه دچار این ویروس 

می شود تا بعد بیماری فروکش کند.
اما در این میان س��والی که مطرح می ش��ود، این اس��ت که با توجه به این 
اطالعات، عملکرد دولت، دستگاه های ذیربط و مردم تاکنون چگونه بوده و 

هر کدام تا چه میزان به این امر نگاهی مسئوالنه داشتند. 

 عملکرد دولت 
بر اس��اس گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، دولت ب��رای ممانعت از همه 

گیری ویروس کرونا اقدامات متعددی انجام داده است . 
ای��ن پایگاه با اش��اره به توقف پروازهای رفت و برگش��ت ای��ران به چین و  
قرنطینه  57 نفر دانشجوی ایرانی مقیم ووهان نوشت:  دولت بدون کم نمایی 
و بزرگ نمایی اقدام به اطالع رس��انی در این زمینه کرد و با تشکیل چندین 
نشست س��تاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، تصمیمات مهمی در این 

زمینه اتخاذ کرده است.
به گفته این س��ایت تعداد بیمارستان هایی که بیماران را پذیرش می کنند 
افزای��ش یافته و کیت های تش��خیصی این بیماری به کش��ور وارد ش��ده و 

آزمایش کرونا برای افراد مشکوک بدون تاخیر انجام می شود.
همچنین آموزش های الزم در خصوص پیشگیری و کنترل »ویروس کرونا« 
به 6000 سوپروایزر در سراسر کشور داده شد و دستورالعمل مقابله با کرونا 

به مدارس نیز ابالغ شد. 
به گفته این س��ایت تش��کیل س��تاد مدیریت مقابله با کرونا به ریاست وزیر 
بهداشت ، لغو کنسرت ها و تعطیلی سینماها تا آخر هفته، لغو همه مسابقات 
ورزش��ی تا اطالع ثانوی، تعطیلی موزه ها و تعطیلی مدارس و دانشگاه های 
اکث��ر اس��تانها و توزیع رایگان ماس��ک نیز از جمله اقدام��ات دولت در این 

زمینه بود . 
همچنین دس��تگاه های اجرایی دولت ، نیز مرتباً گزارش عملکرد خود را به 
هیات دولت در این باره ارائه می دادند. به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن 
و تجارت،  اعالم کر د که مواد ش��وینده مورد نیاز در کش��ور تأمین ش��ده و 
در زمینه مواد ضد عفونی، ماس��ک و س��ایر تجهیزات پزش��کی کمبودهایی 
که بر اثر احتکار یا افزایش مصرف غیر عادی ایجاد ش��ده، به زودی برطرف 

خواهد شد

 دستگاه های ذی ربط 
از س��وی دیگر تشکیل ستاد پیش��گیری و مقابله با کرونا از اقداماتی بود که 
برای جلوگیری از ش��یوع این بیماری در کش��ور انجام شد. در این ستاد که 
وزارت بهداش��ت تشکیل ش��ده،  تمام مدیران ارشد حوزه بهداشت، درمان، 
آموزش و همچنین از س��ازمان نظام پزش��کی و برخی دستگاه های مرتبط 

اجرایی، حضور دارند. 
این س��تاد مسایل کل کش��ور را ارزیابی کرده و نظارت ها، دستورالعمل ها و 
بخش��نامه ها را در این خصوص تنظیم، مطرح و ابالغ می کند. در کنار این 
س��تاد، س��تادی با عنوان س��تاد اجرایی مقابله با کرونا نیز وجود دارد که با 

دستور رییس جمهور تشکیل شده است.
سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز مسئولیت ستاد اجرایی مقابله با کرونا را دارد 
. وی در م��ورد اقدامات خود گفته تالش م��ی کنیم تا  بیماران را در مراکز 
ریفرال متمرکز کنیم و از پراکندگی آنها جلوگیری کنیم. مراکز بهداشتی و 

درمانی نیز در کل کشور آماده باش هستند. 
همچنین در کنار این مراکز آمبوالنس های ویژه ای قرار گرفته تا اگر قرار بود 

بیماران را منتقل کنند، این اقدام را انجام دهند.
وزیر بهداشت با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با شهردار و تیم شهرداری 
از ضدعفون��ی کردن اتوبوس ها و ایس��تگاه های مترو خب��ر داد و در این باره 
گفت : مردم می توانند در ورودی متروها از مواد ضدعفونی کننده اس��تفاده 

کرده و ماسک رایگان به مردم ارائه می شود. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در 36 مبادی ورودی کش��ور نیرو ه��ای دیده بانی 
حضور دارند اظهار داش��ت:  در حال حاضر خوشبختانه امکانات آزمایشگاهی 

ما کامل است. 

 تشکر سازمان بهداشت جهانی 
در همین حال نماینده سازمان بهداشت جهانی از تالش های شبکه بهداشت 

کشورمان تقدیر کرد.
کریس��توف هلمن که به صورت ارتباط تصویری از تهران با تلویزیون دولتی 
کانادا مصاحبه می کرد با اش��اره به احتمال وجود موارد تشخیص داده نشده 
بیماری گفت: ما ش��اهد توسعه وسیع، سریع و خوب ظرفیت ها در چند روز 
اخی��ر نه فقط از جهت ظرفیت آزمای��ش و درمان بلکه همراهی داوطلبان و 

گروه های مردم هستیم.

وی با توجه به بازدید خود به همراه متخصصانی از چین از بیمارس��تان های 
متعددی در اس��تان های مختلف ایران افزود: متخصصان چینی بسیار تحت 

تاثیر خدمات ارائه شده قرار گرفتند.
هلمن افزود: این مس��اله مهم اس��ت که ایران مراکز خدمات اولیه بهداشتی 
خیلی قوی دارد که این مورد هم هیات بازدید کننده را بس��یار تحت تاثیر 

قرار داد.
نماینده س��ازمان بهداش��ت جهانی با توجه به ظرفیت ایجاد شده در کشور 
اب��راز امیدواری کرد که تصویر کاملت��ری از تعداد بیماران و فراگیری آن در 

ایران در چند روز آینده قابل مشاهده باشد. 
وی تصری��ح ک��رد: خیلی از م��ردم نمی دانند، ولی ایران یک��ی از قوی ترین 
سیس��تم های خدمات بهداش��تی را در منطقه مدیتران��ه دارد برای مثال در 
موضوع بیمه فراگیر، ایران یکی از کش��ور های با حداکثر فراگیری و پوشش 

مالی در این منطقه است.
هلم��ن تعلیق برگزاری نماز جمعه را یکی از برنامه های غیرمنتظره در ایران 
خوان��د و خطاب ب��ه مجری اخبار گف��ت: این سیاس��ت در مخالفت با نظر 

شماست که گفتید ایرانی ها مانع اجتماعات نمی شوند.
نماین��ده س��ازمان بهداش��ت جهان��ی تاکید ک��رد: آن ها حت��ی برنامه های 
پیشگیرانه ای در مورد برخی اماکن زیارتی مهم اتخاذ کرده اند، این ها نشانه 
آن است که دولت ایران موضوع را بسیار جدی تلقی کرده و شایسته حمایت 

ماست.

 انتقادات کجاست ؟
این درحالی اس��ت ک��ه علیرغم این گ��زارش ها انتقادات بس��یار زیادی به 

عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط و دولت در این باره وجود دارد . 
از جمله نماینده مردم قم در مجلس عملکرد دولت در کنترل ویروس کرونا 

را ناموفق خواند و 
ضم��ن انتقاد از عملکرد غیرمس��ئوالنه مقامات دولتی تصریح کرد: درس��ت 
است که باید آرامش را حفظ کنیم، اما نباید ابعاد بحران را به گونه ای تحت 

نظر قرار دهیم که گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است.
همچنین اردش��یر مطهری منتخب م��ردم گرمس��ار و آرادان و ایوانکی در 
مجل��س یازدهم، طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوش��ت :  متاس��فانه 
مردم شاهدند که در یک روز چند بار درباره یک موضوع مهم تصمیم گیری 
می شود؛ از تغییر ساعت کار ادارات تا تعطیلی ها و در نهایت هم بی نظمی و 
بی برنامگی اساسی در ماجرای ممنوعیت سفرها که واقعاً یک اشتباه فاحش 

مدیریتی بود.
وی اف��زود :  در آغاز برخی اس��تان ها با تصمیم اس��تانداران اعالم کردند که 
س��فر به آن استان ها ممنوع اس��ت، بعد وزارت کشور اعالم کرد این موضوع 
در محدوده اختیارات اس��تان ها نیست، بعد ورودی مازندران باز شد و ماجرا 
منجر به اعتراض مردم به ورود مس��افران شد و بعد شاهد وضعیتی هستیم 
که به وجود آمده اس��ت. انگار هیچ مرکز واحدی برای تصمیم گیری قاطع و 

نهایی وجود ندارد و همه چیز به حال خود رها شده است!
این منتخب گرمسار افزود : اگر قرار باشد ستاد مقابله با کرونا فقط به مردم 
توصیه کند و نتواند س��ازمان ها و نهادها را برای تصمیماتش هماهنگ کند 

که اسمش مدیریت و فرماندهی نیست. 
گروهی نیز بر این عقیده هس��تند که علیرغ��م ادعای دولت مبنی بر عادی 
ش��دن شرایط هیچ چیز عادی نیست. خوابگاه های دانشجویی تعطیل شدند 
و دانشجوها بدون اینکه از آنها حداقل یک تست کنترل افزایش حرارت بدن 

بگیرند، راهی شهر خود شدند . 
در همین حال عده ای دیگر نیز از اینکه بخش زیادی از این مردم دسترسی 
جدی به آزمایش تس��ت کرونا ندارند و س��رگردان در مراکز پزش��کی قرار 
گرفته ان��د انتقاد داش��تند و این در حالی بود که برخ��ی از خواص آزمایش 
میداند و با تفاخر و تبختر هم در صفحات مجازی خود ویدیویی از اینکه من 
هم کرونایی ش��دم پخش می کنند. گویی می خواس��تند عنوان کنند که در 

صحنه مقابله با کرونا حضوری جدی دارند!
بس��یاری هم از اینکه علیرغم ادعای دول��ت پروازهای متعدد به چین ادامه 
داش��ته در این باره گفتند: ش��هروندان ایرانی سرگردان در فرودگاه ها چشم 

انتظار یک پرواز برای ورود به کشور هستند. 
پیدا نش��دن ماس��ک و مواد ضد عفونی ، پرشدن انبارهای احتکار این اقالم، 
جلوگیری از توزیع ماسک و مایعات پایه الکل در داروخانه ها به بهانه توزیع 

دولتی از دیگر مواردی بود که مردم نسبت به آن انتقاد دارند . 
این درحالی اس��ت ک��ه علیرغم این اظهارات دولت معتقد اس��ت که برخی 
کاس��بان کرونا برای سودجویی، ماس��ک را احتکار و پنهان و برخی دیگر با 
پنهان ش��دن پش��ت ماسک دلس��وزی، جامعه را با دروغ پراکنی های خود، 

نگران و ملتهب می کنند. 

 نگاهی به عملکرد مردم 
در ای��ن میان پزش��کان و پرس��تاران در خ��ط مقدم مبارزه ب��ا این بیماری  
فداکاری بس��یار بزرگی از خود نشان داده اند که شایسته سپاسگزاری مردم 

از آنهاست. 

ب��ه میدان آمدن افراد مختلف برای تولید و توزیع ماس��ک و عملکرد ارتش، 
بس��یج وس��پاه برای مقابله با این بیماری آن هم بدون توقع و ادعا و به طور 

مداوم موضوعی است که از دید مردم پنهان نمی ماند. 
هم��کاری مردم با یکدیگر، پرهیز از حضور در مکانهای عمومی و اس��تفاده 
حداقل��ی از وس��ایل نقلیه عمومی از نکاتی بود که نش��ان م��ی داد مردم به 

حساسیت و اهمیت این امر پی برده اند. 
از سوی دیگر تالشهای رسانه ای و خبرنگاران، ایجاد کمپین ها و گروههای 
مختل��ف برای مبارزه با بیماری وارد عرصه ش��دند و از س��وی دیگر حضور 
کارمندان بانک و برخی از دستگاه های دولتی علیرغم خطر بیماری و برای 
انجام وظیفه و اقدامات کادر آموزش علیرغم تعطیلی مدارس از دیگر نکاتی 

بود که نشان می داد مردم کشورمان همچنان پشت یکدیگر قرار دارند.
اما از س��وی دیگر ش��اهد بودیم برخی از افراد در  فضای مجازی با انتش��ار 
نگرانی، اظهارات غیر کارشناسانه و حتی تبلیغ داروهای گیاهی، اخبار دروغ 
را در جامعه شایع می کردند که این امر نشان می دهد که این افراد نه تنها 

به جیب مردم بلکه به روح و روان آنها هم رحم نکردند. 
از س��وی دیگر جدی نگرفتن راهکارهای پیشگیرانه و سفرهای غیر ضروری  
برخی از  مردم، با وجود تاکیدات وزارت بهداشت موضوعی بود که گله همه 

مسئولین و حتی وزیر بهداشت را به دنبال داشت . 

سخن آخر 
همه می دانیم که دولت وظیفه دارد نگهبان سالمت،  کسب و کار ، معیشت 
و زندگی مردم باش��د و ه��ر کوتاهی در این زمان می توان��د، اثرات جبران 

ناپذیری در جامعه داشته باشد. 
در ای��ن میان اگرچه دولت برای رفع نگرانی مردم و مهار این بیماری تالش 
خود را می کند، انتقاداتی نیز از س��وی مردم و کارشناسان به نحوه عملکرد 
دولت وارد اس��ت. اما  علیرغم این انتقادات باید در نظر داش��ته باش��یم که 
سالمت، امنیت روحی و روانی جامعه در این زمینه از اهمیت بسیار خاصی 
برخوردار اس��ت و الزم اس��ت که همه در جامعه با یکدیگر برای عبور از این 
مش��کل کمک کنند . عدم عرضه کاالهای بهداش��تی  با فکر فروش آنها  در 
آینده با قیمت باالتر، کاسبی با جان مردم و اقداماتی از این قبیل واقعاً شرم 
آور اس��ت و هیچ گونه دلیلی را نمی توان برای آن متصور شد، اما می توان 
گف��ت که برخی از کم کاری ها در مقابله ب��ا متخلفین چنین توهمی را در 
این عده ایجاد کرده که آنها فکر می کنند در هر شرایطی می توانند از آب 
گل آل��ود ماهی بگیرند .  از س��وی دیگر دیدن صحن��ه هایی چون انداختن 
دس��تکش و ماس��ک آلوده در خیابانها ، یا درست کردن کلیپ های وحشت 
انگی��ز از اقدام برخی از افراد مبتال برای ش��یوع دیگران به این بیماری همه  
جای س��وال دارد که گاهی هم مردم بد نیست از خود انتقادی کنند و همه 
مشکالت به دولت بر نمی گردد . به قولی یک سوزن به خود و یک جوالدوز 
به دیگران بزنیم .  از س��وی دیگر دس��تگاه های خب��ری، خبرنگاران، بویژه 

صداوسیما وظیفه دارند  واقعیت ها را برای مردم توضیح دهند.
تنها با همکاری و همدلی می توان از این بحران عبور کرد.

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی
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نگاهی به عملکرد دولت ، مسئولین و مردم در مقابله با کرونا 

یک سوزن به خود یک جوالدوز به دولت


