
احتمال برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس در شهریور
رئیس س��تاد انتخابات کش��ور از احتمال برگزاری دومی��ن مرحله انتخابات 

مجلس یازدهم در ۱۱ حوزه انتخابیه در شهریور ماه خبر داد.
جمال عرف با اش��اره احتمال برگزاری دومی��ن مرحله انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس، به دلیل ش��یوع کرونا در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به جای ۲۹ 
فروردین، اظهار داش��ت: در رابطه با تغییر زمان انتخابات با ش��ورای نگهبان 
رایزنی صورت نگرفته است و این امر مستلزم این است که در یک ماه آینده از سوی 

مرجعیت تشخیص یعنی وزارت بهداشت وضعیت به ما اعالم شود.
وی افزود: اگر ش��رایط به سمت عادی سازی باشد، انتخابات در همان زمان اعالمی 
یعنی ۲۹ فروردین سال آینده و در ۱۱ حوزه انتخابیه برگزار می شود، اما اگر وزارت 
بهداش��ت به ما بگوید که به صالح نیس��ت، ما در یک ماه آینده با ش��ورای نگهبان 

مکاتبه خواهیم کرد و روی زمان برگزاری توافق می کنیم. مهر

مجلس یازدهم »مدیریت جهادی« را در دستور کار قرار دهد
دبی��ر کل حزب موتلفه اس��المی گفت: رفع مش��کالت اقتص��ادی و ایجاد 
اقتصاد ارزش محور اس��المی به دور از آلودگی های سرمایه داری، اشرافیت، 
چپ گرایی، تن��دروی و محافظه کاری، جایگزینی جامعه عاری از فس��اد و 
سرش��ار از اخ��الق، عدالت، محبت و صمیمیت از جمل��ه موارد مورد انتظار 
مردم از نمایندگان مجلس یازدهم است. اسداهلل بادامچیان با اشاره به اهمیت 
خالص کردن نیت های نمایندگان دوره یازدهم برای خدمت به مردم اظهارداش��ت: 
عمل خالصانه با تدبیر و بهره گیری از ظرفیت های موجود نیز از دیگر مواردی است 
که نمایندگان باید مدنظر قرار دهند. دبیر کل حزب موتلفه اس��المی خاطرنش��ان 
کرد: تبدیل واقعیت ها به باید های آرمانی، مدیریت جهادی، به اوج رساندن مشارکت 
عمومی، بکار گیری همه نیرو های مردمی در امور نیز از جمله مولفه هایی است که 

رعایت آنها از سوی نمایندگان دوره یازدهم الزم به نظر می رسد. میزان 

برای مقابله با کرونا در خانه بمانیم
دبیرکل کانون دانش��گاهیان از مردم خواس��ت ضمن پیوستن به پویش"هر 

خانه یک کتابخانه"، برای ریشه کن کردن ویروس کرونا در خانه بمانند.
سید محمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی و وزیر اسبق 

ارشاد از مردم خواست برای ریشه کن کردن ویروس کرونا در خانه بمانند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در توئیتی نوشت: فعال آنتی کرونا فقط 

این است که در خانه بمانیم. با عمل به این نسخه کرونا را شکست می دهیم.
حس��ینی اخیرا هم با انتش��ار کلیپی از مردم خواسته بود که به جای سفر کردن به 

پویش "هر خانه یک کتابخانه" بپیوندند.
این استاد دانشگاه در این باره تاکید کرده است: حال که کرونا بسیاری را خانه نشین 
ک��رده یه مطالعه کتابهای��ی بپردازیم که قبال فرصت مطالعه آنها را نداش��تیم و از 

دیدنشان حسرت می خوردیم. فارس

حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب با پیش��نهاد 
دکتر نمکی وزیر بهداشت مبنی بر شهید خدمت محسوب 
ش��دن کادر پزشکی، پرستاری،  بهداشتی و خدماتی که در 
جبهه خدمت رسانی به بیماران مبتال به کرونا جان خود را 

از دست دادند موافقت کردند.
مت��ن نامه قدردانی وزیر بهداش��ت از مق��ام معظم رهبری 

برای موافقت با این پیشنهاد به شرح زیر است:
»چند روز قبل با داغی که در  از دست دادن عزیزان پزشک ، 
پرس��تار ، کادر بهداش��تی و خدماتی ک��ه در مراکز درمان 
بیماران مبتال به ویروس کرونا ) COVID-۱۹( جانشا ن 
را نث��ار خدمت به بیماران کرده بودند در س��ینه داش��تم، 
عریض��ه  ای تقدیم مقام معظم رهبری نم��ودم که موافقت 
فرمایند ای��ن برباد رفتگان در یاد مانده به عنوان ش��هدای 
خدمت محس��وب شوند گرچه س��وز جانگداز شهادت این 

عزیزان همواره مغز استخوانم را خواهد گداخت، مع الوصف 
موافقت محبت آمیز ایش��ان که مدافعان سالمت همچون 
مدافعان حریم مرزهایمان در دفاع مقدس و مدافعان حرم 
ستارگان تابناک آسمان و شهادت می  مانند و می  درخشند ، 
افتخاری اس��ت برای جامعه بهداش��ت و درمان کشور که 
ش��بانه روز در دفاع از حریم س��المت مردم سرزمینش��ان 

جانفشانی می  کنند.
امید اس��ت روح بلند این عزیزان همنشین ساالر شهیدان 

حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( باشد.
ای��ن ابراز لط��ف و قدرشناس��ی محبت آمیز رهب��ر فرزانه 
انقالب، خدمتگزاران صدیق نظام س��المت را بیش از پیش 
و دلس��وزانه در عرصه خدمت نگاه خواهد داشت . برای این 
عزیزان علو درجات و برای همکاران ارجمندم در سراس��ر 

کشور تندرستی و بهروزی مسئلت دارم.«

ب��ا ش��دت گرفتن رون��د ابتال ب��ه کرونا در ای��ران موضوع 
قرنطین��ه ش��هرهای آلوده بار دیگر موض��وع بحث و اظهار 
نظر قرار گرفته اس��ت. اگر چه وزارت بهداشت این روش را 
غیرعلمی و قدیمی نامیده بود اما همزمان در چین و ایتالیا 

چنین سیاستی در پیش گرفته شد.
با شیوع کرونا در استان های مختلف کشور، تصمیم هایی 
جه��ت کنترل این ویروس و جلوگی��ری از ابتالی مردم به 

بیماری اتخاذ و اجرایی شد. 
از جمل��ه ای��ن تصمیمات باید به تعطیل ش��دن مدارس و 
دانشگاه ها، کاهش ساعات اداری، ضدعفونی کردن فضاهای 

عمومی مانند بازارها و خیابان های اصلی اشاره کرد. 
وزارت بهداش��ت نی��ز اعالم کرد ۳00 ه��زار اکیپ را برای 
شناسایی مبتالیان به کرونا و کنترل بیماری در کل کشور 
به کار خواهد گرفت.  همچنین تالش شد برخالف روزهای 
اول که ماس��ک، دستکش، ژل ضدعفونی کننده، الکل و ... 
در دس��ترس مردم قرار نداش��ت تهمیدات برای دسترسی 
بیشتر مردم به این مواد فراهم شود. البته هنوز هم با وجود 
گذش��ت حدود س��ه هفته از رسانه ای ش��دن کرونا برخی 
اخبار نشانگر این اس��ت که در این باره توزیع مناسبی نیز 

تاکنون انجام نشده است.
ام��ا یکی از موضوعاتی که از هم��ان روز اول بحث و جدل 
های فراوانی پیرامون آن بوجود آمد قرنطینه شدن شهرها 
بوده است. اجماع در بین پزشکان وجود دارد که تردد افراد 
در و بین شهرها با توجه با قدرت باالی انتقال ویروس می 

تواند دامنه افراد ابتال را به شدت افزایش دهد.
بحث قرنطینه ابتدا درباره اس��تان هایی مانند قم و گیالن 
مطرح بود که با واکنش منفی مس��ئوالن وزارت بهداش��ت 
مواجه ش��د. ای��رج حریرچی، معاون وزیر بهداش��ت درباره 
قرنطینه شهرها گفته بود: ما به هیچ وجه با قرنطینه موافق 
نیستیم. قرنطینه برای قبل از جنگ جهانی اول است برای 
طاع��ون و وبا. چینی ها هم از قرنطین��ه ای که انجام دادند 

راضی نیستند.

س��عید نمکی وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی نیز 
۹ اس��فند در حاشیه جلسه س��تاد ملی مدیریت و مقابله با 
وی��روس کرونا گفت: به چیزی به عنوان قرنطینه ش��هرها 

اعتقاد نداریم و این روش را علمی نمی دانیم.
وزیر بهداش��ت عن��وان کرده بود: به دنب��ال کنترل ایاب و 
ذهاب افراد هس��تیم. خواهش من این است که ترددها به 
حداقل برسد، مگر موارد بسیار ضروری و با اطمینان کافی 

از اینکه مورد مشکوکی بین مسافران نیست.
با وجود تاکید بر قرنطینه خانگی، با تعطیلی شدن دانشگاه 
ها و مدارس و روانه شدن مردم به سمت شمال دوباره این 
بحث داغ شده است. در واقع به نظر می رسد اکثریت مردم 
برخالف تاکیدات مس��ئوالن که دائماً از قرنطینه سخن می 
گوین��د چندان ای��ن موضوع را جدی نگرفت��ه و نه تنها به 
قرنطینه خانگی نرفته بلکه به س��مت شهرهای شمالی نیز 

روانه شده اند. 
درباره این که چرا مردم آن چنان که باید و شاید قرنطینه 
خانگ��ی را ج��دی نگرفته اند دالیل متفاوتی مطرح ش��ده 
اس��ت. برخی مش��کالت و موضوعات اقتصادی مردم، عدم 

تعطیل شدن کامل ادارات و ... عنوان کرده اند.
حمیدرضا جالیی پور، جامعه ش��ناس بر این اعتقاد است: 
خود حکمرانان در ادبیات و رفتارشان آن چنان که ضروری 
است نشان نمی دهند که بحران را جدی گرفته اند. ماسک 
نزدن در جلس��ات مدیری��ت بحران )مثال ب��ر خالف همه 
اعضای کابینه های کره جنوبی و چین(، صحبت از »عادی 
ش��دن روال امور« توس��ط رئیس جمهور )ب��ر خالف مثال 
رئیس دولت های چین، کره جنوبی و ژاپن که از »ش��رایط 
اضط��راری« س��خن می گوین��د( و موارد پرش��مار ابتال در 
می��ان خود مس��ئوالن و مدیران، از نش��انه های این به حد 
کافی جدی نگرفتن ابعاد بحران اس��ت و طبیعی است که 
پیام ش��ان به جامع��ه هم عمال در حد کاف��ی جدی گرفته 
نش��ود. مثال اگر رئیس جمهور خودش رئیس س��تاد ملی 
مبارزه با کرونا می ش��د و در پیام های صریح تر از جدیت و 
اضطرار موضوع سخن می گفت و در ستاد مدیریت بحران، 
عالوه بر پزش��ک ها، از متخصصان بهداشت محیط، رسانه، 
بس��یج اجتماعی و حکمرانِی بحران بیشتر استفاده می شد، 
شهروندان پیام صریح تری از دولت می گرفتند و متناسب با 

آن رفتارشان را جدی تر تغییر می دادند.

بر اس��اس طرحی که کیانوش جهانپور، رییس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رس��انی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی در توییتر منتشر کرده بود نشان می داد مسافرت 
هایی که از مرکز کشور صورت گرفته بود موجب گسترش 

ویروس به سراسر کشور شده بود.
مس��ئوالن وزارت بهداش��ت در حال��ی از غیرعلم��ی بودن 
قرنطینه س��خن می گویند که اخی��راً ایتالیا و چین از این 

راهکار برای مقابله با ویروس کرونا بهره گرفته بودند. 
روز ۱8 اسفند ماه دولت ایتالیا برای مقابله با شیوع ویروس 
کرون��ا بخش های زیادی از کش��ور را قرنطینه کرد. بر این 
اساس منطقه لومباردی با حداقل ۱6 میلیون نفر جمعیت و 
۱4 استان از چهار منطقه دیگر از جمله شهرهای ونیز، مودنا 
و پارما در قرنطینه اجباری قرار گرفتند. مطابق این تصمیم 
هرگون��ه تردد از مبدأ یا ب��ه مقصد مناطقی که در قرنطینه 

قرار گرفته اند، جز در موارد اضطراری ممنوع است.
قباًل نیز قرنطینه ووهان و چند ش��هر دیگر در استان هوبی 
چین موجب شده بود که نرخ موارد ابتال به کرونا به شدت 
کاهش یابد. اخیراً س��ازمان بهداشت جهانی از اقدام چینی 
ها در قرنطینه ووه��ان و کنترل بیماری تقدیر کرده بود و 
آن را اقدامی مناس��ب جهت جلوگیری از گسترش ویروس 

توصیف و ارزیابی کرده بود.
میزان س��فر شهروندان اگر زیاد باشد عامل اصلی گسترش 
مکانی، عدم قطع زنجیره و عدم توانایی برای کنترل کرونا 

خواهد بود. 
به دلیل همین مس��ئله بود که برخ��ی از مردم در ورودی 
شهرهای ش��مالی زنجیره انسانی تش��کیل داده بودند و از 
ورود خودروه��ای غیربومی ممانعت ب��ه عمل می آوردند. 
البته ورود مس��تقیم مردم به مس��ئله می تواند پیامدهای 
دیگری را نیز به همراه داشته باشد. در واقع این مسئله می 
تواند حتی به یک بحران جدی تبدیل شود و مردم را روبه 
روی ه��م قرار دهد. از این زاویه وظیفه حاکمیت اس��ت به 

نوعی این مسئله را مدیریت نماید.
اما درباره قرنطینه ش��هرها، چگونگ��ی انجام آن و ... از روز 

اول دالیل مختلفی بیان شده است. 
موافق��ان قرنطینه بر پیش��گیری س��ریع از عفونت، تمرکز 
منابع و ارائه خدمات، کمک به سیس��تم درمان، جلوگیری 
از گس��ترش بیش از حد بیماری و ... تاکید دارند. موافقان 

معتقدن��د ع��دم قرنطینه موجب گس��ترش بی��ش از حد 
بیماری می ش��ود و باعث درگیر ش��دن کس��ر بیشتری از 

مردم خواهد شد.
در مقابل عده ای بر این اعتقادند عملیاتی ش��دن قرنطینه 
یک یا چند ش��هر موجب اختالل اقتصادی،تعطیلی کسب 
و کار مردم، تلف ش��دن منابع مالی بدون آورده مناسب، از 
بین رفتن گردش��گری و ... خواهد شد. همچنین قرنطینه 
تبع��ات سیاس��ی، امنیتی و روانی برای م��ردم و جامعه به 

همراه داشته باشد. 
از دید برخی کارشناسان موفقیت قرنطینه، مستلزم وجود 
یک سیس��تم قوی اطالع رسانی، دانش به روز، ساختار قوی 
مدیریتی و حمای��ت و هماهنگی کامل بخش های مختلف 
جامع��ه به خصوص در س��طح حاکمیت��ی، بودجه، نیروی 
انسانی، تجهیزات و زیرساخت های ارائه خدمات مختلف از 
راه دور اس��ت. بنا به همین دالیل است که سازمان جهانی 
بهداشت قرنطینه کامل شهرها را منوط به عملی بودن آن 

در هر کشور و در نظر گرفتن همه ابعاد این امر می داند.
ب��ه دالیل��ی که در باال به آنها اش��اره ش��د برخ��ی بر این 
اعتقادن��د در حال حاضر قرنطینه کامل یک یا چند ش��هر 
بخصوص ش��هرهای کانونی کرونا ممکن نیست اما باید می 
باید کنترل ش��دید رفت و آمد برقرار شود تا زنجیره انتقال 
ویروس شکس��ته ش��ود تا بتوان بیم��اری را کنترل و روند 

صعودی ابتالیان به آن را کاهشی کرد.
نش��ریه اکونومیس��ت در گزارش��ی که اخیراً درباره شیوه 
مدیریت بیماری کرونا منتش��ر کرده در این باره عنوان می 
کند: حتی اگر بس��یاری از کش��ورها نتوانند دقیقا از چین 
کپی برداری کنند یا به این نتیجه برس��ند که نباید چنین 
کنن��د، تجربه ای که چین از س��ر گذرانده س��ه درس مهم 
برای ما داش��ته اس��ت: اول اینکه با مردم حرف بزنیم، دوم 
اینکه از س��رعت انتقال بیماری بکاهیم و سوم اینکه نظام 
س��المت را برای اوج گرفتن تقاضای تجهیزات بهداشتی و 

خدمات درمانی آماده کنیم.
با توجه به توضیحاتی که داده شد اگر مدیریت هوشمندی 
برای کنترل ش��یوع ویروس کرونا نباشد، با مردم صادقانه 
رفتار نکرد و منابع به طور صحیح تخصیص داده نش��ود نه 
تنها کنترل بیماری س��خت می ش��ود بلکه امکان شیوع و 

گسترش آن نیز بیش از پیش فراهم می شود.  الف 

رئی��س س��تاد کل نیروه��ای مس��لح گفت: 
هم اکن��ون بیمارس��تان های ثاب��ت و س��یار، 
نقاهتگاه ه��ا و مراک��ز بهداش��تی و درمان��ی 
نیروهای مس��لح در سراسر کشور در آمادگی 
کامل و عملیاتی برای مقابله با کرونا هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلش��کر محمد 
باقری رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح در 
پیام��ی از م��ردم و مجاهدان عرصه س��المت 
کش��ور در مقابله ب��ا ویروس کرون��ا تقدیر و 

تشکر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در ش��رایط و روزهای��ی ک��ه مردم ش��ریف و 
فهی��م ایران اس��المی و بیش از ۱00 کش��ور 
در اقص��ی نق��اط دنی��ا در مع��رض ویروس 
جهانی کرونا و این پدیده زیس��تی هستند و 
مدافعان عرصه س��المت در میه��ن عزیزمان 
در زم��ره مجاهدان فی س��بیل اهلل، صبورانه، 
فداکارانه و ایثارگرانه در مصاف با این بیماری، 
صحنه های ش��گفت انگیز و ماندگاری را خلق 

کرده ان��د، بر یکایک آنان درود می فرس��تم و 
حماس��ه های امیدآفرین و افتخار آمیزشان را 

پاس می دارم.
این عزم، هم��ت و درایت و جهاد عظیم که 
پزشکان، پرس��تاران، کارکنان بیمارستان ها 
و مراکز درمانی، بسیجیان و آحاد داوطلبان 
و هموطن��ان عزیز، رزمن��دگان و مجاهدان 
س��نگر نش��ین آن هس��تند به توفیق الهی 
ب��ر چالش های ناش��ی از این بیم��اری فائق 
می آی��د و ب��ا شکس��ت کرون��ا و بازگش��ت 
وضعی��ت عادی به کش��ور، ب��رگ زرینی از 
ش��کر و ثنای ملت ایران ب��ه درگاه حضرت 
باری تعالی در تاریخ مردمان این س��رزمین 

به ثبت خواهد رس��ید.
ای��ران اس��تحضار دارند،  ملت عظیم الش��أن 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم از 

ارتش فداکار، سپاه سلحشور، نیروی انتظامی 
دالور و وزارت دفاع توانمند، از همان لحظات و 
روزهای آغازین شروع کرونا ویروس در کشور 
در تعامل و هماهنگی با دس��تگاه ها و مراجع 
مس��ئول حوزه بهداش��ت و س��المت، با صفا، 
صداقت و ش��فافیت به گونه جهادی و مقتدر 
پای به صحنه امداد و خدمت رسانی به مردم 
و مقابله با این بیماری گذارده اند و با بسیج و 
گسیل ظرفیت ها و توانمندی های آزموده شده 
خود، گام های بزرگی برداشته اند و هم اکنون 
بیمارس��تان های ثابت و س��یار، نقاهتگاه ها و 
مراکز بهداش��تی و درمانی نیروهای مسلح در 
سراس��ر کش��ور در آمادگی کامل و عملیاتی، 
مش��تاقانه و ایثارگرانه مشغول خدمت رسانی 
به هموطنان عزیز هس��تند و در کنار س��ایر 
نیروهای درمانی و بهداش��تی جلوه های زیبا، 

دلنش��ین و آموزنده ای از مسئولیت شناسی و 
نوع دوستی را رقم زده اند.

در ای��ن ش��رایط، موج س��واری دش��من در 
برجسته س��ازی اخبار جعلی برای تش��ویش 
افکار عمومی و زایل س��ازی اعتماد بین مردم 
و مسولین و ناتوان جلوه دادن نظام مدیریتی 
کش��ور برای مقابله با این بیماری که فراتر از 
ای��ران به چالش��ی بین الملل��ی از جمله برای 
سردمداران دش��منی با ایران و ایرانی تبدیل 
شده است، معنادار و بیانگر عمق کینه ورزی 
و عصبانیت آنان از عظمت و شرافت این ملت 
قوی، بیدار و مومن است که به یاری خداوند، 
برای ش��یاطین فرجامی جز رسوایی نخواهد 

داشت.
اینجان��ب ب��ا قدردان��ی و تش��کر صادقانه و 
متواضعانه از آحاد مجاهدان عرصه س��المت 

ب��ه ویژه مراکز و نیروهای ش��ریف و مجاهد 
ح��وزه امداد، بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی نیروهای مس��لح و تاکید بر تداوم 
نقش آفرینی ه��ای فداکارانه و ش��بانه روزی 
آنه��ا و درخواس��ت از اقش��ار مختلف مردم 
عزی��ز در تمکین توصیه ه��ای مراجع معتبر 
ب��رای ج��دال ب��ا ای��ن بیم��اری و پرهیز از 
هرگون��ه هراس و اضطراب، توجه به دریافت 
اخبار صحیح و روایت های درس��ت از رسانه 
ملی و نیز اهتمام به هوشمندی و هوشیاری 
و هم��کاری در راس��تای ارتق��ای اقدام��ات 
و تس��هیل مدیری��ت مب��ارزه با ای��ن پدیده 
و مصون س��ازی کش��ور در براب��ر تهدیدات 
زیس��تی؛ با تضرع، دع��ا و مناجات به درگاه 
خدای س��بحان و تمس��ک به قرآن و توسل 
به اه��ل بیت عصمت و طه��ارت )ع(، یاری 
بخش��ی برای رفع بیم��اری و عبور موفق از 
ای��ن آزمون و ابتالی ب��زرگ و تبدیل بال به 
نعم��ت را از آس��تان کری��م و نعیمش طلب 

می کنیم.  س�تاد کل نیروهای مس�لح

کمی همراهی بیشتر
ادامه از صفحه اول

قطعاً توئیت تازه دونالد ترامپ را خوانده اید که گفته 
است؛ »سال گذش��ته ۳7 هزار آمریکایی بر اثر ابتال 
به آنفلوآنزای عادی مردند. میانگین آن س��االنه بین 
۲7 ت��ا 70 هزار نفر اس��ت. هیچ چیز ]بر اثر ش��یوع 
آنفلوآنزا[ تعطیل نمیش��ود و جریان زندگی و اقتصاد 
ادامه مییابد. تا این لحظه 546 مورد ابتال به ویروس 
کرون��ا در آمریکا تأیید ش��ده اس��ت و ۲۲ نفر جان 

باختهاند، در این مورد فکر کنید.«
توجی��ه او برای بی تفاوتی نس��بت ب��ه کرونا مرگ 
۳7 هزار نفر آمریکایی اس��ت که سال گذشته بر اثر 
آنفلوآنزا جان باخته اند. اینگوه س��خن گفتن نش��ان 
از بی توجهی و ب��ی اهمیت بودن جان مردم آمریکا 
اس��ت. مردم وحشت زده آمریکا با بی توجهی دولت 
خود روبرو می شوند، در حالی که این ویروس شاید 
به کش��ندگی آنفلوآن��زا در آمریکا نباش��د اما قدرت 
س��رایت آن بسیار بیشتر و سریع تر از آنفلوآنزا است 
که در صورت ش��یوع گس��ترده آن و مقابله و مبارزه 
نکردن با ویروس، قطعاً تلفات بیش��تری نس��بت به 

آنفلوآنزا خواهد داشت.
در اروپا نیز اوضاع به هم ریخته اس��ت، کش��ورهای 
بسیاری در اروپا درگیر این ویروس شده اند و اکنون 
ایتالیا سرخط اخبار کرونا در جهان قرار گرفته است. 
نخست وزیر ایتالیا به خاطر وخامت اوضاع، همه این 
کش��ور را در شرایط قرنطینه قرار داده و تنها رفت و 

آمدهای بسیار ضروری در شهرها امکان دارد.
م��ردم از کمبود م��واد غذایی در فروش��گاه ها، نبود 
اق��الم بهداش��تی برای پیش��گیری انتق��ال ویروس 
همچون دس��تکش، ماسک و مواد شوینده بهداشتی 
گالیه دارند و میلیون ها ایتالیایی از داشتن این اقالم 

محروم هستند.
در دیگر کش��ورهای اروپایی همچون آلمان، انگلیس 
و فرانس��ه تجمعات ممنوع شده اس��ت و می رود تا 

ویروس کرونا همه اروپا را درگیر خود کند.
این در حالی است که کش��ورهای اروپایی، به ظاهر 
از سازمان بهداش��ت و درمانی خوبی برخوردارند اما 
در چنین مواقعی کارکرد آنها خود را نشان می دهد. 
تاکنون 450 نف��ر از مردم ایتالیا ب��ه خاطر بیماری 
ویروس کرونا جان باخته اند و تعداد کشته شدگان و 

مبتالیان روند صعودی با سرعت باال دارد.
در زندان های ایتالیا زندانیان دس��ت به شورش زده 
ان��د چرا که به وضعیت آنها رس��یدگی نمی ش��ود و 
حت��ی تصمیم به دادن مرخصی ب��ه زندانیان گرفته 
نشده اس��ت. قوه قضاییه در جمهوری اسالمی ایران 
پس از گس��ترش ویروس کرونا ب��ه بیش از 70 هزار 
زندانی مرخصی داد تا از فضای زندان به دور باش��ند. 
تصمیماتی که برای این منظور گرفته ش��ده اس��ت 
نش��ان دهنده برنامه و اندیش��ه ای است که در این 

تصمیم دیده می شود.
با وجودی که مس��ئولین و دولت از مردم خواسته و 
تأکید کرده اند که از سفرهای غیر ضروری بپرهزیند 
و به س��فرهای تفریحی نروند، بس��یاری از مردم این 
توصی��ه ه��ا را رعایت کرده و اندک اف��راد و خانواده 
هایی بی توجه به این بحران، به س��فرهای تفریحی 
رفت��ه اند که البته باید با این قش��ر براب��ر قانون در 

شرایط کنونی برخورد شود.
مردم ایران اکنون یک دل و همصدا در بس��یج ملی 
مبارزه با کرونا وارد ش��ده ان��د و هر کدام که توانایی 

یاری در این زمینه را دارند، به میدان آمده اند.
اقش��ار مردم، از دانشجویان گرفته تا طالب و کسبه و 
ش��هروندان، در کنار دیگر نهادها و سازمان ها حضور 
دارند و این حضور یادآور زمانی است که رژیم صدام به 
ایران حمله نظامی کرده بود. شباهتهای زیادی میان 
ش��رایط کنونی با دوران دفاع مقدس دیده میش��ود. 
همه اتفاقاتی که در ایران در پی شیوع ویروس کرونا 
افتاده است، نشانه هایی از معنویتی است که در میان 
ایرانیان دیده می شود و همین معنویت که ریشه در 
عشق به ائمه اطهار )ع( دارد، پشتوانه روحی و معنوی 
محکمی برای پشت سر گذاشتن بحرانی است که می 
رود همه جهان را درگیر خود س��ازد. اوضاع کرونایی 
ایران از بس��یاری کش��ورهای دنیا بهتر است و نباید 
وجود تحریم های اقتصادی که به تحریم های دارویی 
و لوازم بیمارستانی نیز کشیده شده است، در شرایط 
کرونایی نادیده گرفت. همه اتفاقات خوبی که در پهنه 
مب��ارزه با ویروس کرونا در ایران دیده می ش��ود، زیر 
س��ایه تحریم های شدید اقتصادی و پزشکی است با 
این وجود س��ازمان جهانی بهداش��ت از اقدامات ضد 

کرونایی ایران تقدیر و تشکر کرده است.
نمایندگان س��ازمان جهانی بهداشت از نحوه درمان 
بیماران در اس��تراحتگاههای بیمارس��تانی سازمان 
بسیج جامعه پزشکی بازدید و تاکید کردند: ایران به 
منظور پیش��گیری از ویروس کرونا در آمادگی کامل 
قرار دارد و اطمینان کامل داریم این ویروس کنترل 
میشود. با کمی همراهی بیشتر مردم و مدیریت بهتر 
دس��ت اندرکاران، ایران میتوان��د الگویی برای دیگر 

کشورهای در راه مبارزه با ویروس کرونا باشد.
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