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احتمال برگزاری جلسات علنی مجلس با فناوری دیجیتالی دوسویه 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس از موافقت هیات رئیسه با استفاده از فناوری 
دیجیتالی دوسویه برای برگزاری جلسات علنی در صورت تداوم بحران کرونا 
خبر داد.  اس��داهلل عباس��ی در مورد احتمال اس��تفاده از فناوری دیجیتالی 
دوسویه برای برگزاری جلس��ات صحن در صورت ادامه بحران کرونا، گفت: 

امروز این موضوع در هیات رئیسه بررسی  و در نهایت مقرر شد که اگر بحران 
کرونا ادامه داش��ته باشد و  س��تاد مبارزه با کرونا همچنان برگزاری جلسات صحن 
را منع کند، از امکان فناوری دیجیتالی و دوس��ویه به عنوان یک راه حل اس��تفاده 
شود.  وی  افزود: علیرغم منع صریح ستاد مبارزه با کرونا از تشکیل جلسات علنی و 
غیرعلنی مجلس، نشست هایی توسط کمیسیون های تلفیق الیحه بودجه، بهداشت 
و همچنین هیات رئیس��ه با رعایت نکات بهداش��تی برگ��زار و تصمیم گیری هایی 

انجام شد.  ایسنا 

پیشنهاد اعمال محدودیت سوخت گیری برای پالک های غیربومی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای جلوگیری از سفرهای غیرضرور 
در ش��رایط خاص کنونی جایگاه های س��وخت به پالک های شهرس��تان ها و 
استان های دیگر بنزین ندهند. عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان گفت: در 
شرایط فعلی که کل کشور درگیری بیماری کرونا شده و همواره تاکید می شود 

مردم از سفرهای غیرضرور و حضور در اجتماعات بپرهیزند بعضی ها این توصیه 
را نادیده می گیرند. وی اظهار داشت: در شرایط فعلی که استانداران استان های مختلف 
و همچنین وزیر میراث فرهنگی و ... تاکید می کنند مردم در خانه هایشان بمانند و در 
اماکن عمومی حضور پیدا نکنند انجام س��فرهای غیرضرور چه توجیهی دارد. عزیزی 
خاطرنشان کرد: در نتیجه پیشنهاد می کنم جایگاه های سوخت استان های مختلف به 
پالک های دیگر شهرستان ها و استان ها بنزین ندهند تاکسانی که توصیه های پزشکی 

را نادیده می گیرند ناچار شوند در خانه هایشان بمانند. فارس

نانوایی ها، فروشگاه ها و سوپرمارکت ها دایر است
معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار تهران با اشاره به دایر بودن نانوایی ها، 
فروشگاه های زنجیره ای و س��وپرمارکت ها گفت: مشکلی بابت تامین کاالهای 
اساسی وجود ندارد. محّمد امامی با اشاره به انتشار برخی اخبار و نگرانی مردم 
بابت تامین مایحتاج عمومی و کاالهای اساسی  ضمن تکذیب کمبود برخی اقالم 

اساسی در فروشگاه ها و مراکز خرید عنوان کرد: خوشبختانه مایحتاج عمومی و 
کاالهای اساسی مردم تامین شده و نگرانی بابت این امر وجود ندارد.  معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به ضرورت رعایت نکات بهداشتی جهت مقابله با 
کرونا ویروس تاکید کرد: تمام کاالهای مورد نیاز مردم تامین شده و مردم ضمن پرهیز 
از ترددهای غیرضروری با رعایت نکات بهداشتی جهت تهیه اقالم مورد نیاز اقدام کنند.  
امامی امین گفت: ظرفیت واحدهای تولیدی استان تهران برای تهیه اقالم بهداشتی اعم 

از ماسک، دستکش، مواد شوینده و غیره به کار گرفته می شود. استانداری تهران

زمانی بود که موضوع فیلمهای هالیودی از ش��یوع بیماری های همه گیر 
در کشورهای مختلف و یا سرایت همگانی و عکس العمل های مردمی به 
آن بود ، دراین میان همواره قهرمانی در میان مردم پیدا می شد که آنها 
را به س��مت نجات هدایت می کرد. حاال به ش��کل واقعی این قهرمان در 
کشورمان خودنمایی می کند و آن چیزی جزنیروی معنویت و همبستگی 

ملی نیست . 
اخیراً س��ازمان بهداش��ت جهانی خبر از آن داده است که شیوع ویروس 
کرونای نوظهور به "سطح همه گیری جهانی" یا همان " پاندمی " رسیده 
اس��ت. تدروس آدهانوم مدیرکل سازمان بهداش��ت جهانی طی نشستی 
خبری با اعالم این خبر گفت: تعداد کشورهای تحت تاثیر 3 برابر افزایش 
داش��ته و سازمان بهداش��ت جهانی در مدت 24 ساعت  بررسی وضعیت 
همه گیری سطح شیوع و شدت ویروس به این نتیجه رسیده است که می 

توان از وضعیت به عنوان پاندمی نام برد.
در چنین شرایطی عملکرد مردم در سراسر جهان نشان می دهد که مردم 
کش��ورمان توانس��ته اند روحیه خود را همچنان حفظ کنند و همبستگی 

ملی را هر روز بیش از پیش افزایش دهند. 
اگرچه ابتدای ش��یوع این بیماری، برخی از سودجویان و نابخردان تالش 
کردن��د از این ش��رایط به نفع خود اس��تفاده کنند و با احت��کار، تقلب و 
گرانفروش��ی لوازم بهداشتی مورد نیاز برای مقابله با این بیماری در کوتاه 
م��دت پولی به جیب بزنند، اما اکثر مردم با اتکای به فرهنگ غنی ایرانی 
اسالمی کشورمان مانند همه شرایط سخت دست در دست یکدیگر دادند 

تا به مقابله با این بیماری بپردازد و تنها روسیاهی به سودجویان ماند. 

 گاهی به عملکرد مردم در کشورهای اروپایی و امریکایی  
ش��اید هنگامی که صحبت از برخ��ی از رفتارهای غلط اجتماعی به میان 
می آید برخی از شیفتگان فرهنگ غربی بالفاصله عنوان می کنند " ایرانی 
بازی درآوردند " و یا اینکه اگر در امریکا یا اروپا بود مردم چنین و چنان 

رفتار می کردند اما مردم ما به نحو دیگری رفتار می کنند. 
البت��ه تالش نداریم که مردم خود را بدون اش��کال و ای��راد عنوان کنیم، 
اما می خواهیم بگوییم که ش��یوع این بیماری همگانی در ایران و بعد از 
آن در کش��ورهای اروپایی و امریکایی نش��ان داد که آس��مان در همه جا 
یک رنگ اس��ت و آنچه که در این میان موجب تفاوت می ش��ود فرهنگ 

و عقیده است. 
پس از ش��یوع این ویروس در کش��ور های اروپایی، مشکالت بسیاری را در 
این کشور ها به وجود آورد و هجوم مردم به فروشگاه ها برای خرید اجناس 
و به خصوص مواد ضدعفونی کننده و ماس��ک به بحرانی در این کش��ور 

تبدیل شد و حتی کار به نایابی دستمال توالت رسید. 
افزایش ترس عمومی از گس��ترش ویروس کرونا در جوامع اروپایی، سبب 
ش��د تا دولت انگلیس اتاق جنگ تشکیل داده و در فرانسه و ایتالیا هجوم 
م��ردم برای خرید ماس��ک و ژل ضدعفونی، باعث نایاب ش��دن این اقالم 

پزشکی شود. 
مجله نیوزویک هم با اش��اره به کمبود ماسک ، ضد عفونی کننده دست، 
آب بس��ته بندی شده، دس��تمال توالت و دارو در فروشگاه های بزرگ و 
محلی در سراس��ر آمریکا گ��زارش کرد: خریداران با ارس��ال تصاویری از 
قفس��ه های خالی در رس��انه های اجتماعی هس��تند و مصرف کنندگان 
از کمبودها در کالیفرنیا، واش��نگتن ، مینس��وتا ، هاوایی و نیویورک خبر 
داده اند. ش��بکه های خبری س��ی ان ان، یو.اس.ای تودی، واشنگتن پست 
و نیویورک تایمز هم از کمبود ماس��ک و لوازم ش��وینده و بهداشتی خبر 

دادند.
از س��وی دیگر رفتارهای نژاد پرس��تانه و ناشایس��ت با مهاجرین در این 
کشورها، حکایت از آن دارد که آنگونه که می گویند نیست و کرونا بهانه 
ای بود تا قله کوه یخ نژادپرس��تی از زیر اقیانوس فرهنگی این کش��ورها 

نمایان شود. 
کار به اینجا رس��ید که هش��تک "من ویروس نیستم" هشتکی  در توییتر 
توس��ط آسیایی ها ترند ش��ده تا مقاومت آن ها به برخوردهای خصمانه با 

شهروندان آسیا بعد از شیوع آلودگی به ویروس کرونا را نشان دهد.

 عملکرد به شیوه ایرانی 
در این میان مردم کش��ورمان نش��ان دادند که علیرغ��م همه تهدیدات، 
تحریم های اقتصادی و دش��منی ها و بس��تن راه ورود ملزومات دارویی و 
بهداشتی به کشورمان، مثل همیشه در کنار یکدیگر ایستاده اند و اگرچه 
در بسیاری از موارد از عملکرد دولتمردان گله مند هستند، اما همبستگی 
خود را حفظ کرده و بر اس��اس باور "اول همس��ایه بعد خانه" ، هموطنان 

خود را فراموش نمی کنند. 

شاهد بودیم که در پی شیوع ویروس کرونا فداکاری جامعه پزشکی آنقدر 
باال گرفت که به خاطر حس��اس بودن کار آن ها و جانفش��انی برای حفظ 
س��المت مردم و جامعه "مدافعان س��المت " نام گرفتن��د و رهبر معظم 
انقالب ایثارگری در این مس��یر را به اندازه ای دانس��تند که مقام  شهید 
را شایس��ته آن گروه از مدافعان س��المت که در این راه جان خود را فدا 

کردند، عنوان کردند. 
ای��ن درحالی بود که علیرغ��م خطر ابتال به این بیماری، حجم باالی کارو 
خس��تگی و دوری از خانواده ، جامعه پزشکی کشورمان برخوردی روحیه 

بخش و محترمانه با بیماران مبتال و خانواده های آنها داشت. 
در همی��ن حال بس��یاری از بخش ه��ای تولیدی کش��ورمان بدون هیچ 
دستورالعملی و برای جبران کمبودها، به تولید ماسک و ... روی آوردند و 
در بس��یاری از موارد شاهد هستیم خانواده بسیاری خرج مراسم مختلف 
، ترحیم ، عروس��ی و ... را برای کمک به مقابله با بیماری کرونا اختصاص 

داده و حتی بسیاری از افراد برای کودکان کار ماسک خانگی ساختند. 
علیرغ��م تمهیدات آموزش��ی، آموزش و پروش، معلمان کش��ورمان نیز با 
فداکاری و به ش��کلی خود جوش اقدام به راه اندازی کالس��های مجازی 
کرده و تالش کردند تا وقفه ای در آموزش ایجاد نش��ود و حتی پرس��ش 
و پاس��خ و حضور و غیاب دانش آموزان در این کالس��ها به همان س��بک 

مدرسه انجام می می گیرد. 
همچنین بس��یاری در فضای مجازی اقدام به ساخت کلیپ های آموزشی 
و هش��دار پرداختند و این درحالی بود که در این کلیپ بر امید به آینده، 
ایمان به قدرت خداوند و همبس��تگی برای شکست کرونا تاکید می شود. 
ن��ذر صلوات و خواندن آیات قرآن کریم در بس��یاری از گروههای مجازی 
مذهبی مردمی و آرزو برای شفای مبتالیان به این بیماری از دیگر اقداماتی 
اس��ت که  توس��ط مردم صورت می گیرد. این درحالی بود که همزمان در 
این فضا عده ای دست به کار شدند و با آموزش ساخت ماسک و استفاده 
درس��ت از مواد ضدعفونی کننده و حتی س��اخت دستکش پالستیکی از 

کیسه فریزر تالش کردند تا نشان دهند که ما همه با هم هستیم . 
 در اغلب اس��تان های کشور، گروه های جهادی و نیروهای مقاومت بسیج 
پا به  پای مس��ئوالن، نیروهای پزشکی و پرس��تاری و نیروهای نظامی به 

صورت خودجوش وارد میدان شدند تا با ویروس کرونا مقابله کنند.
در بسیاری از شهرها گندزدایی معابر شهری،  پاکسازی، ضدعفونی اماکن 
عمومی، مس��اجد، کیوس��ک ها، دکمه های عابربانک ها ب��ا همکاری خود 

جوش مردم صورت می گیرد .  
حرکت مختلف گروههای جهادی دانشجویی ، طالب ، اصناف نیز از دیگر 
اقداماتی اس��ت که در این مدت زمان ش��اهد آن هس��تیم . از جمله آنکه 
بس��یاری از دانشجویان پزش��کی علیرغم تعطیلی دانشگاه ها برای کمک 

رسانی به کادر بیمارستانی اعالم آمادگی کرده و وارد میدان شدند. 
از س��وی دیگر علیرغم فش��ارهای اقتصادی و بی رونقی بازار بس��یاری از 
اصن��اف ضمن توزیع اقالم پزش��کی و بهداش��تی به ی��اری خانواده های 
مس��تمند، س��اکنان مناط��ق محروم ، کودکان کار و حاش��یه نش��ین ها 

شتافتند. 
شاهد بودیم که هر دفعه خبری از مالکان منازل و مغازه ها می رسید که 

از گرفتن اجاره خود در این شرایط صرف نظر کرده اند. 
حضور فعال سازمانهای مردم نهاد برای مقابله با کرونا نیز موضوعی جالب 
توجه اس��ت . این س��ازمانها پیامهایی آموزشی و بهداشتی را که از طریق 
مسئوالن بهداش��تی کش��ورمان دریافت کرده اند به مردم  محالت حوزه 

خود ارسال می کنند . 
حتی مردم برخی از ش��هرها نیز داوطلبانه در ورودی شهرها حضور یافته 
و مانع از س��فر هموطنان به ش��هرهای دیگر و ش��یوع ویروس کرونا می 

شوند. 
 وظیفه دولت 

علیرغم این تصویر زیبا از عملکرد و همبس��تگی مردم کشورمان، باید در 
نظر داشت که  نباید عالئم بیماری ناهماهنگی، باز هم در میان مسئوالن 
کش��ورمان دیده ش��ود. دولت باید درادامه این حرک��ت زیبای مردمی با 
اع��الم به موقع اخبار و رویدادهای مربوط به مقابله با این ویروس مانع از 
ایجاد هراس درباره شیوع ویروس کرونا شود. هرچند که کرونا تاثیری در 
اراده مردم ایران ندارد و جنگ روانی س��ودجویان و دش��منان نمی تواند 
اثری در روحیه قوی و ایمان مردم کش��ورمان داشته باشد، اما دولت باید 
در نظر داش��ته باش��د که اگر نتواند همکاری مردم را حفظ کند کاری را 

از پیش نخواهد برد. 
دول��ت عالوه بر مدیریت این بحران بایس��تی تبع��ات آن را برای مردم به 
حداقل برس��اند و راهکارهایی برای جبران خسارات اقتصادی و اجتماعی 

وارد آمده به مردم در ابتدای سال نو ارائه دهد.  

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی
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علیرغم تحریم ها ، کرونا تاثیر بر ایمان و اراده مردم ندارد 

حرکت زیبای مردم


