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   مافیای لیمو ترش وآزمون با اسب 300هزار دالری!




محمدی«-طاقتبیارووهان!»؛ایناولینشعاریبودکهبرایروحیهدادنبهاهالیشهرووهانچینبعدازشیوعکروناویروستوسطمردمکشورماندرشبکههایاجتماعیمنتشرشد.ویدئوهایی
ازآدمهاییکهازپشتپنجرهخانههایشاندرقرنطین هبافریادیکدیگررابهچالشزندگیدعوتمیکردندامادیرینپاییدکهاینویروسنهتنهادرکشورمانکهدرسراسرکرهزمینمنتشرشد
وترسیجهانیرادردلمردمانداختاماکرونافقطمرگ،هراسوانزوانیست.دراینکابوسبارقههایینیزبهچشممیآیدکهامیدمیبخشدوشادیمیآفریند.روشنترینآنهاشایداحساس
وحدتی باشد که تحت شرایط قرنطینه و فاصلهگذاری اجتماعی بر جهانیان مستولی شده است .شاید کرونا یکی از نادرترین اتفاقاتی باشد که جهان به خود می بیند .ویروسی که برایش فقیر و
غنی فرقی ندارد و همه را آلوده خود می کند و باعث شده همه مردم جهان یک هدف واحد داشته باشند و آن هم نابودی کروناست .امروز سعی کرده ایم نگاهی بیندازیم به تصاویری از همدلی،
همراهی،مهربانیو...کهدرروزهاینبردباکرونادرقابدوربینهاثبتشدهاست.

3.1 M views

فاصله گذاری میلی متری هوشمند!
طی روزهــای گذشته و با به پایان رسیدن تعطیالت
نوروزی تصاویری از وسایل حملونقل عمومی از جمله
اتوبوسهای بیآرتی و واگنهای مترو در فضای مجازی
منتشر شده است که نشان میدهد تراکم جمعیت در
وسایلحملونقلعمومیبههیچعنوانباتوصیههایستاد
ملی کرونا مبنی بر فاصلهگذاری اجتماعی مطابقت ندارد.
چند روز پیش  BRTتجریش – راه آهن و حاال این تصویر
که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .کاربری
نوشت« :قطعا چند عکس نمیتونه واقعیت کلی وضعیت
اتوبو سهای پایتخت رو نشون بده ولی وجود همین
یک نمونه هم توی این وضعیت خطرناکه» .کاربر دیگری
نوشت« :یکی باید از مسئوالن شهرداری بپرسه چرا به
جایاینکهناوگانحملونقلشهریروبرایرعایتفاصله
گذاری اجتماعی زیاد کنه به بهانه کرونا تعداد اتوبوس ها و
واگن های مترو رو کم کرده؟!»

اشکهاولبخندهادرنربدکروانیی

2.8 M views

جهادگران عرصه سالمت
در کنار تالش شبانه روزی
برای حفظ جان مردم در
لباس مقدس پرستاری از
بندگی خداوند هم غافل
نشده اند و امیدوارند
به رحمت الهی برای
شکست کرونا

   خودکشی نافرجام و عجیب یک راننده تاکسی
ویدئویی از یک راننده تاکسی در یکی از کشورهای غربی
که با هدف خودکشی ،با سرعت باال در الین مخالف جاده
حرکت می کردو در نهایت با یک کامیون به طرز وحشتناکی
تصادف کرد ،بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت.
خوشبختانه این مرد بعد از این اتفاق وحشتناک زنده ماند
وعلتخودکشیخودرانبودمسافرووضعیتبدمالیاش
اعالم کرد .کاربران هم به این خودکشی نافرجام واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :کرونا بالیی سر مردم کره
زمین آورده که هیچ بشری فکرش رو هم نمی کرد».
کاربر دیگری نوشت« :باید افراد یا سازمان های امین
شماره حساب اعالم کنن تا بتونیم پول بریزیم و افرادی
رو که در این چند ماه کسب و کارشون دچار آسیب شده
فعال ًتامین کنیم تا بتونن در خونه هاشون بمونن و نگران
مخارج زندگی شون هم نباشن».





2.9 M views

3.4 M views

دزدی که به کودکان کار زد!

مافیای لیموترش

ویدئویی از دزدی ناجوانمردانه از مدرسه کودکان
کار در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که
در آن مدیر این مدرسه خطاب به سارق یا سارقان
اموال مدرسه می گوید« :آقای دزد اگر فیلم من را
می بینی التماست می کنم هر چه می توانی برگردان،
این امــوال متعلق به کودکان بد سرپرست و بی
سرپرستیه که می خوان درس بخونن» .ماجرا از این
قرار است که در تعطیالت سال نو و کرونا سارقانی به
مدرسه کودکان کار جالل آل احمد دستبرد می زنند.
طبق ادعای مدیر مدرسه نیروی انتظامی هم به دالیلی
همچون نداشتن نیرو و امکانات اقدام به بازبینی
صحنه و انگشت نگاری نکرده است .کاربران به این
ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :کاش
دزده این ویدئو رو ببینه ،شاید لوازم رو برگردونه
و بچه های کار بتونن بعد از بازگشایی مدارس به
تحصیلشون ادامه بدن» .کاربر دیگری نوشت« :یعنی
چی پلیس گفته نیرو نداریم؟!»

از ابتدای شیوع کرونا یکی از شایعاتی که بهسرعت بر
بازار اثر گذاشت شایعه مفید بودن موادغذایی مانند
زنجبیل ،لیموترش و لیموشیرین برای پیشگیری از ابتال
به کرونا بود .موضوعی که باعث شد این مواد غذایی به
قیمتهای سرسامآوری برسند .حاال ویدئویی از مصاحبه
رئیس اتحادیه بارفروشان میوه در فضای مجازی منتشر
شده که او اعالم میکند ،متوجه شدهاند که لیموترش و
شیرین به شکل عمده انبار شده است و کل این انبارها
هم متعلق به پنج نفر است .این افراد با این کارشان باعث
شدند قیمت این محصوالت  7-6برابر و فشار مضاعف
بر متقاضیان وارد شود .کاربری نوشت« :این البته از
بیکفایتی مسئوالن میاد که نظارت درستی ندارن و شرایط
طوریه که هر کس با داللی و مافیاگری میتونه این جوری
سودجویی کنه ،بعد هم مسئوالن بهراحتی این موضوع رو
گردن خود مردم می اندازن».

درشرایطشیوعویروسکروناوقرنطینهایکهبسیاریراکالفه
کرده،هستندافرادیکهبرشرایطغلبهمیکنندوخیریهمبه
دیگرانمیرسانند.یکیازنمونههایعینیچنینافرادی،معلم
شریفاهلحمیدیهبودکهبهدلیلدراختیارنداشتنوایتبرداز
دیواریخچالخانهاشبهعنوانتختهاستفادهکرد

در حالی که شرایط مالی همه مردم از جمله مغازه دارهای محترم با مشکل
مواجه شده ،خیلی از مالکان اجاره هاشون رو بخشیدن یکیش مالک یکی از
پاساژهای شیراز که اجاره اسفند رو بخشید

پرستار
مهربانی که
بیمار کرونایی
رو برای دیدن
غروب آفتاب
آورده بیرون
و صحنه غم
انگیز و دوست
داشتنی رو رقم
زده





2.1 M views
2.4 M views

مبارزه خستگیناپذیر کادر درمان
«ماخیلیخیلیمدیوناینآدمهاینازنینوخستگیناپذیر
هستیم» .در این روزهای سخت کرونایی که اخبار بدی از
همه جای جهان میرسد ،کادر پزشکی کشورها افرادی
هستند که بیشترین زحمت را در عرصه مقابله با ویروس
میکشند .ویدئویی از یک روستای صعبالعبور در
لرستان منتشر شده که یک پزشک و بهورز برای حضور
در یک روستا و ویزیت بیماران ،دشواریهای زیادی را
به جان میخرند .این پزشک و پرستار برای رسیدن به
روستا مجبور هستند از مسیر صعبالعبور رودخانه با
سختی بگذرند تا بتوانند مردم این روستا را درمان کنند یا
آموزشبدهند.کاربرینوشت«:باهیچزبونیاینمهربونی
و وظیفهشناسی رو نمیشه توصیف کرد» .کاربر دیگری هم
نوشت« :این ویروس باعث شد بیشتر به داشتن چنین
آدمهایی که گاهی فراموششون میکنیم ،افتخار کنیم».

اسب نیم میلیون دالری آزمون
سردار آزمون که در این چند سال در فوتبال درخشیده
است ،به عنوان یک پسر گنبدی در عرصه اسب دوانی هم
حضور فعالی دارد .بهتازگی در فضای مجازی خبری منتشر
شده که نشان میدهد او در خرید گرانترین اسب مسابقه
یک رکوردشکنی کرده است .سردار ،اسبی در استرالیا
خریده تا بتواند در مسابقات اسب دوانی آنجا این اسب
را در مالکیت خودش داشته باشد .گفته میشود این
اسب را آزمون به قیمت  500هزار دالر استرالیا معادل
 309هزار دالر آمریکا خریده است که به نظر میرسد این
بیشترین قیمتی است که یک ایرانی برای خرید یک اسب
تروبرد پرداخت کرده است .کاربری نوشت« :ان شاءا...
که این جوون خوبمون هم در عرصه فوتبال و هم اسب
دوانی بیش از پیش بدرخشه .البته سردار نشون داده که
در همبستگی و به داد مردم خودش رسیدن هم همیشه
حاضره .امید که بیشتر هم بشه».

از مرگ سیاه تا کرونا
هزارانسالاستکهبیماریهایعالمگیردرجهانوجوددارندو
بشرازهمانسالهاینخستینحیاتاجتماعیخودباآنهاروبه
روبودهاست.نخستیناشارههایمنابعتاریخیبهبیماریهای
همهگیرراشایدبتوانبهشیوعچنینبیماریدرسال ۴۳۰قبل
ازمیالدمسیحودرطول«جنگهایپلوپونزی»(جنگهاییکه
بینمتحداندولتشهرآتنومتحداناسپارتدریونانرخداد)
نسبت داد .خبرگزاری الجزیره ،طی گزارشی به بررسی ۱۰
بیماری همه گیر پرداخته است که باعث تحوالت چشمگیر در
جامعهبشریشدهاند.
▪طاعون ژوستینین و افول امپراتوری روم| ()۷۵۰-۵۴۱

«طاعون ژوستینین» ،یک همهگیری جهانی بود که امپراتوری
بیزانس و به ویژه پایتخت آن کنستانتینوپول (= قسطنطنیه-
استانبول) و همچنین پادشاهی ساسانی (ایــران) و بندرهای
سراسر حاشیه دریای مدیترانه را درگیر خود کرد .این طاعون
یکی از کشندهترین طاعونهای تاریخ بود که در حدود دو قرن
شیوع خود  ۲۵تا  ۵۰میلیون نفر ( ۱۳تا  ۲۶درصد جمعیت
جهان در زمان آغاز آن) را طعمه مرگ کرد .تخمین زده میشود
که طاعون ژوستینین جمعیت قاره اروپا را ظرف تنها  ۱۲ماه به
نصف کاهش داد و در زمان اوج شیوع خود روزانه جان پنج هزار

شاید این
عکس تلخ
باشه اما کمبود
ماسک باعث
خالقیت کودک
بلوچ شده تا
با امکاناتی که
در کنارش داره
برای خودش
ماسک درست
کنه

قطع ًاسدنخستمقابلهباکروناویروس،نیروهایدرمانیهستندوحافظه
تاریخیپرافتخارکشورقطع ًااینهمنوعدوستیوازجانگذشتگی
فرزندانشجاعشرابهدرستیوباتواضعدرخودماندگارمیکند
کشاورزان)ازمیانرفتهبودند.

10اپیدمیکه تاریخ بشر را تغییرداد
نفررامیگرفت.
«پروکوپیوس» ،یکی از مورخان یونانی آن عصر ،این همهگیری
را جهانی توصیف میکند .این طاعون نام خود را از ژوستینین
یکم گرفته است که در زمان شیوع آن ،امپراتور روم شرقی بود.
ژوستینینخودبهاینطاعونمبتالشدولیجانسالمبهدربرد.
بهگفتهمنابعتاریخی،گسترشاینبیماریهمهگیربهمتوقف
کردن فعالیتهای تجاری و تضعیف امپراتوری روم منجر شد.
این امپراتوری بسیاری از متصرفات خود در شمال آفریقا ،شرق
اروپاوغرباینقارهراازدستداد.
▪مرگ سیاه و زوال فئودالیسم در اروپا| ()۱۳۵۱-۱۳۴۷

«مرگسیاه»یکاپیدمیطاعوناستکهکلاروپارادرسالهای
 ۱۳۴۷تا  ۱۳۵۱میالدی دربرگرفت .این اولین همهگیری
بزرگ اروپا نیست ولی اولین اپیدمی بود که بهطور دقیق توسط
مورخان توصیف شد .تعداد مرگومیر ناشی از این بیماری
کام ً
المشخصنیست،امابرآوردآنحدودیکچهارمتایکسوم
جمعیتاروپا یا ۲۵میلیوننفرطیاینسهسالاست.درهمان
دوره ،تقریب ًا همین تعداد کشته در آسیا برآورد میشود .یکی از
مهمترینپیامدهایاینبیماریهمهگیر،آغاززوالشیوهزندگی
فئودالی در اروپا بود چرا که بسیاری از نیروهای کار (دهقانان و

معلم که باشی همه فکر و ذکرت می شود یاد دادن علم به دانش آموزان.
یکی از این نمونه ها هم معلمی در آمریکاست که بخاطر کرونا در فضای
مجازی درس می دهد و وقتی شاگردی از او در ایمیل سوالی می کند و
جواب معلمش را متوجه نمی شود تخته وایت برد را بر می دارد و با فاصله
مطمئن سوال شاگردش را پاسخ می دهد

▪آبلهواستعمارقارهآمریکا|(سدههای ۱۵و)۱۷

اروپاییها هنگام ورود به قاره آمریکا در سال  ۱۴۹۲تعدادی
از بیماریهای همه گیر جدید را نیز به وجود آوردنــد .یکی از
این بیماریها آبله مرغان ،نوعی بیماری عفونی بود که حدود
۳۰درصــد از مبتالیان را به کام مرگ کشاند .بر اساس برخی
گــزارش ها ،در این دوره ،آبله تقریبا  ۲۰میلیون نفر یا حدود
۹۰درصدازجمعیتقارهآمریکاراکشت.ایناپیدمیبهاروپاییها
کمککردتااستعماروتوسعهمناطقتخلیهشدهراتغییردهند.
▪وبا و توزیع ناعادالنه ثروت| ( ۱۸۲۳– ۱۸۱۷میالدی)

این بیماری همه گیر ،پیش از آن که یک پزشک انگلیسی به
نام «جان اسنو» بتواند اطالعاتی درباره راههای محدود کردن
شیوع آن به دست آورد ،جان میلیونها نفر را در شبه قاره هند و
اطراف آن گرفت .سازمان بهداشت جهانی بیماری وبا را  -که
ساالنهبین 1.3تا ۴میلیوننفررادرسراسرجهانمبتالمیکند
 به عنوان یک بیماری همه گیر «فراموش شده» ،توصیف کردهاست.ازآنجاییکهعفونتوبابهدلیلخوردنغذایاآبآلودهبه
میکروبهایخاصایجادمیشود،اینبیماریتوانستهاستدر
کشورهاییکهازتوزیعناعادالنهثروتونبودتوسعهاجتماعیرنج
میبرند،بهتعدادبیشماریآسیببرساند.
▪آنفلوآنزایاسپانیاییوتالشهایجهانی|()۱۹۱۹- ۱۹۱۸

آنفلوآنزایاسپانیاییدرآسیا،اروپا،آمریکایشمالیوحتیقطب

شمالوبرخیجزایردورافتادهاقیانوسآرامفراگیرشد.بیشاز
نیممیلیاردنفربهآنفلوآنزایاسپانیاییمبتالشدندکهازاینتعداد
بین ۲۰تا ۵۰میلیوننفرجانخودراازدستدادند.
این میزان تلفات جهان را به این مسیر سوق داد که تالش خود
رابرایمبارزهباچنینبیماریهایعالمگیری،افزایشدهند.
▪آنفلوآنزایهنگکنگواهمیتواکسن|()۱۹۷۰- ۱۹۶۸

«آنفلوآنزایآسیایی»درسال ۱۹۵۷شیوعیافتوبهآنفلوآنزای
«هنگ کنگ» معروف شــد .اعتقاد بر ایــن بــود که ویــروس
آنفلوآنزای هنگ کنگ ،جهش یافته ویروسی است که مسئول
بیماری «آنفلوآنزای آسیایی» بود که پس از  ۱۰سال دوباره
ظاهر شده بــود .تخمین زده میشود که این ویــروس حدود
یک میلیون نفر را که  0.1آنها در ایاالت متحده بودند ،به کام
مرگ کشاند.
به طور کلی ،این بیماری همه گیر به جامعه بهداشت جهانی
کمککردتانقشحیاتیعملیاتواکسیناسیونرادرپیشگیری
ازشیوعبیماریهایبعدیدرککنند.
▪سندرومحادتنفسیوکاراییقرنطینه|()۲۰۰۳-۲۰۰۲

سندروم حاد تنفسی (ســارس) در سال  ۲۰۰۳و در استان
«گوانگدونگ» چین شیوع پیدا کرد .با این حال ،عواقب شیوع
سندرومحادتنفسی ۲۰۰۳بهدلیلواکنششدیدبهبهداشت
عمومیتوسطمقاماتجهانی،ازجملهجداسازیمناطقآسیب
دیده و افراد آلوده یا به عبارت بهتر اعمال قرنطینه ،تا حد زیادی
محدودبود.

▪آنفلوآنزایخوکیویکهشدارجدید|()۲۰۱۰-۲۰۰۹

اینبیمارینوعجدیدیازویروسآنفلوآنزابودکهدرسال۲۰۰۹
ظاهرشد.درزماناوجشیوعاینآنفلوآنزا،بیشاز ۶۰میلیوننفر
در ایاالت متحده آلوده شدند و تعداد کشته شدگان جهانی ،بنا
بر برخی آمارها از ۱۵۱تا ۵۷۵هزار نفر نیز ذکر شده است .این
بیماری ویژگی عجیبی داشت چرا که بیش از ۸۰درصد مرگ و
میرناشیازآنمربوطبهگروههایسنیزیر ۶۵سالبود.
▪ابوالوهزینههایهنگفتمالی|()۲۰۱۶- ۲۰۱۴

اینویروسبرایاولینباردرسال ۲۰۱۴دریکدهکدهکوچک
در کشور آفریقایی «گینه» ظاهر شد و در ادامه به تعداد کمی از
کشورهای همسایه در غرب آفریقا نیز شیوع یافت .این ویروس
از  ۲۹۶هزار آلوده در کشورهای گینه ،لیبریا و سیرالئون بیش
از ۱۱هزار نفر را کشته است .همچنین تخمین زده میشود که
ویروس ابوال ،بیش از چهار میلیارد دالر هزینه به این کشورها
تحمیلکردهباشد.
▪کووید( |۱۹دسامبر)۲۰۱۹

در اواخـــر ســال گذشته مــیــادی بــود کــه گــون ـهای جدید از
کروناویروسها که بعدها  COVID-19نام گــذاری شد ،در
منطقه ووهان استان هوبی چین کشف شد .در این مدت زمان
اندک این ویروس توانسته بیش از یک میلیون و  300هزار نفر
رادربیشاز 200کشورجهانآلودهکندوجانبیشاز 70هزار
نفر را بگیرد .با این حال هنوز پیامدهای ناشی از این ویروس به
پایاننرسیدهاست.

