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کرونا ،جان ،نان و مردم
شاعر طناز رضا احسان پور سال های قبل در
ابتدای یکی از شعرهایش اینگونه سروده است:
به نام خداوند نان آفرین
و دندان و نان توامان آفرین...
اگرچه ادامــه ابیات این ســروده ،به غایت نگاه
طنازانه در خود دارد اما بیت آغازینش با نام
خداوندی است که جان و نان را توأمان آفریده
اســت؛ یعنی هم جان و هم نان هــردو در مسیر
زیست آدمیانی است که مخلوق با شرف حضرت
پروردگاراند .نمی توان یکی را بر دیگری رجحان
داد چنانچه نمی توان زیست فردی و اجتماعی
یکایک افراد را بدون آن دیگری متصور شد .شاید
این روزها که «کرونا» بالی جان و روان مردم و
دولت های جهان شده است ،این پرسش که جان
اولویت دارد یا نان بیش از هر زمان دیگری مطرح
باشد .اما ظاهر امر چنین است که هم اینک این
شرایط و توانمندی کشورهاست که اولویت را
تعیین می کند .برخی کشورها به دلیل تمکن
اقتصادی شاید بیشتر توانسته اند در برابر تبعات
کرونا دوام آورند و بر تداوم محدودیت ها اهتمام
ورزند اما بسیاری از کشورها نیز تالش کرده اند،
دو مسئله بهداشت کرونا و معیشت را توأمان
به پیش ببرند ،اگرچه مــدل زیست و عــادات
دیرین اجتماعی گاهی با موضوعی همچون
«فاصله گذاری اجتماعی» کامال غریبه می شود.
ما کجاییم؟ چه می کنیم؟
اما کرونا و ماجرای جان و نان در کشور ما در یک
نگاه کلی می تواند دارای دو بخش عمده باشد:
یک :این که مبنای این سخن آقای رئیس جمهور
باشد که« :در دوره مبارزه با کرونا نگذاشتیم در
کشور ما برخالف بسیاری از کشورها ازجمله

آمریکا اولویت نان یا جان به راه بیفتد و خیلی
حــســا بشــده هــم حفظ ســامــت مـــردم و هم
توجه ویژه به نان و اقتصاد مردم در اولویت قرار
گرفتند».
دو :این که به کف جامعه نظر بیفکنیم و رفتار
مردم در برابر کرونا را بررسی کنیم .برای نمونه
میزان حساسیت آن ها نسبت به کرونا اکنون در
چه وضعیتی است؟ تحلیل آمار روزانه مبتالیان
جدید چه می گوید؟ و پرسش های دیگری از
این دست که ناظر بر رفتار مردم باشد.به نظر
میرسد ،اگر از سخن آقــای رئیس جمهور که
شاید نگاهی ایده آل گرایانه است ،گذر کنیم و
برای شناخت وضعیت کنونی کشور بر بخش دوم
بیشتر تمرکز کنیم ،قطعا به نتایج بهتری خواهیم
رسید .برای رسیدن به این پاسخ که ما اکنون در
چه وضعیتی هستیم ،بررسی آمار روزانه وزارت
بهداشت می تواند ما را در معرض نمایی کلی از
«ایران و کرونا» قرار دهد -1:بین تاریخ های 4
تا  20فروردین ،کشور تلخ ترین روزهای پس از
شیوع کرونا را تجربه کرد .آمار روزانه از 1200
تا بیش از سه هزار مبتالی جدید حکایت داشت
و جان باختگان نیز از مرز صد نفر فراتر رفت.
 -2آمار مبتالیان و جان باختگان جدید پس از
 20فروردین تا نیمه اردیبهشت رو به کاهش
گذاشتو از بیش از  2200مبتال و  136جان
باخته در  20فروردین به  96قربانی و کمتر از
هزار مبتال در دهم اردیبهشت رسید ،از سویی
دیگر خستگی مردم از این شرایط و برداشتن
بخشی از محدودیت ها همه دست به دست هم
داد تا رفتار مردم در برابر کرونا ناخودآگاه به
سمت و سوی «عادی سازی» سوق یابد -3.دوره
کاهش مبتالیان جدید طوالنی نبود و آمار روزانه
از نیمه اردیبهشت به بعد حتی تا همین امروز
رو به فزونی گذاشته اســت ،کما ایــن که آمار
مبتالیان جدید در برخی روزهای اخیر به بیش از
 2800نفر نیز رسید .در واقع در دوره پس از نیمه
اردیبهشت تا امروز سیکل مبتالیان جدید تقریبا
در حوالی رقم دو هزار نفر بدون تفاوت معنادار در
حرکت است که این چندان نمیتواند خوشایند
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باشد .در عین حال نرخ مرگ و میر بر اثر کرونا به
دالیل مختلفی همچون تجربه بیشتر کادر درمان
برای مواجهه با بیماری ،ضعیف شدن احتمالی
ویروس و تاحدی خودکنترلی بیشتر مردم باعث
شد تا آمار مرگ و میر در پایان اردیبهشت به 56
جانباخته در دهم خرداد رسید .هرچند تعداد
مبتالیان دوباره رو به افزایش گذاشته است.
 -4با این وضعیت تقریبا ناخوشایند ،مبتالیان
جدید در پی سفرهای تعطیالت عید فطر و نیمه
خرداد را هم تصور کنید که آثارش در دو هفته
آینده گریبان مراکزدرمانی را خواهد گرفت.
جان و نان با هم اما سفر چرا؟
امروز کرونا در جهان تبدیل به یک واقعیت شده
است و با تمام بی رحمی اش هر لحظه تالش
میکند به ما ثابت کند که باید به من عادت کنید؛
آن چه مسئوالن وزارت بهداشت هم بارها تاکید
کرده اند« :مردم باید به زندگی با کرونا عادت
کنند ».بنابراین دولت ها در تمام دنیا اگر برای
پابرجا ماندن اقتصاد ،ناچار به کاهش محدودیت
ها هستند ،آیا مردم خود نمی توانند به ضوابط
بهداشتی ویــژه کرونا از جمله فاصله گــذاری
اجتماعی پایبند باشند؟ قطعا با تمهیداتی که
کم و بیش اندیشیده شده است ،می توان هم
در محل کار خود حاضر شد ،به بازار رفت ،خرید
کرد ،از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کرد و
در عین حال به اصول بهداشتی و تا حدود زیادی
به رعایت فاصله گــذاری اجتماعی هم پایبند
بود .اگرچه در این میان و بازی های اجتماعی
همیشه افرادی هستند که عالقه ای به رعایت
حقوق دیگران ندارند و برخی هم که اساسا به
«حق الناس» معتقد نیستند .حاال در این شرایط
در ترافیک جاده های شمال پیدا کن پرتقال
فروش را!نه تنها ما ایرانی ها بلکه کرونا توسعه
یافته ترین کشورها را هم دچار گرفتاری های
جدی کرده است ،پس در برابرش صبوری کنیم،
توأمان دنبال جان و نان باشیم اما فراموش نکنیم
که ایــن ویــروس تا زمانی که (حــداقــل 15مــاه
آینده) واکسن نداشته باشد همچنان کنارمان
قدم می زند...

نخستین آمار درباره تعداد جان باختگان اتفاقات آبان 98
وزیــر کشور با بیان ایــن که  ۴۰تا  ۴۵نفر یعنی
حــدود  ۲۰درصــد از کشتهشدگان آبــان با سالح
غیرسازمانی شهید شده اند ،اظهار کرد «:همین
روزها تعداد کشتههای آبان اعالم میشود» .این
نخستین بار است که آمار رسمی درباره تعداد جان
باختگان حوادث آبان 98اعالم می شود .بنابر آمار

تعداد شهدای این اتفاقات که وزیر کشور آن را 40
تا  45نفر اعالم کرده و  20درصد تعداد کل کشته
شده ها هستند ،تعداد کل جان باختگان بین200
تا  225نفر تخمین زده می شود .به گزارش ایسنا،
عبدالرضا رحمانی فضلی شنبه شب در برنامه نگاه
یک با اشاره به تحریمها ،شهادت سردار سلیمانی و
مشکالت اقتصادی پیش از انتخابات و اعتراضات
آبان ،گفت :در آبان  ۹۸تمام رسانههای آمریکا و
مخالف ایــران از جمله سلطنتطلبان ،منافقین
و داعش آمــوزش مسلحانه میدادند .میگویند

رحمانی اینترنت را در اعتراضها قطع کرد .وقتی
از طریق اینترنت آمــوزش نظامی میدهند ،باید
اینترنتقطعشود.ویهمچنینگفت  :االنترامپ
با سگ شکاری به مقابله با معترضان میرود ولی
میگویند چون رحمانی دستور قطع اینترنت را
داده است ،تحریم میشود! وزیر کشور افزود :آن ها
میخواستند در ایران جنگ داخلی راه بیندازند .از
چندماهقبلآبان،آموزشنظامیراآغازکردهبودند
و حتی ورود سالح قاچاق در مرزها بیشتر شده
بود ولی ما این اقدامات را رصد کرده بودیم .گران
شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب در ایران شد.
اگر بنزین دلیل ناآرامیها بود ،سطح نا آرامیها
خیلی گستردهتر میشد .وزیر کشور ادامــه داد:
در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانهای با مردم
نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه میشد
و اسناد آن هم موجود است ولی وقتی به پاسگاه
حمله میکنند ،باید با آن ها مقابله شود زیرا اگر
نیروی انتظامی دفاع نکند ،مردم قربانی میشوند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• پارسال یک طبقه در پایین شهر اجاره کردم
که یکسره بوی فاضالب می داد و بعد از یک
مــاه آن جا را تخلیه کــردم .آن موقع همان
خانه بدبو و خراب را پنج میلیون رهن کردم.
امسال همان خانه را  15میلیون رهن و 400
هزارتومان اجاره می دهند! آقایان! ارزش
پول ملی را به کجا کشاندید؟
••ماکارونی 9هزار تومان شده! قبال هرچیزی
گران می شد ،می گفتیم مهم نیست .به جای
آن ،چیز دیگری می خریم و می خوریم .االن
همه چیز گران است .مردم باید چه کار کنند؟
کسی به فکر هست؟
••شن و ماسه مگر با دالر حساب می شود که
در عرض یک هفته صدهزارتومان گران شده
است؟! سازمان تعزیرات کجاست؟ چرا کسی
نظارت نمیکند؟
•• متاسفم بـــرای آن هــایــی کــه بــه حقوق
فرهنگیان حسادت دارند .دوستان! ما باید
پشت سر هم باشیم و هــوای هم را داشته
باشیم نه این که با هم بجنگیم و پشت سر هم
بدگویی کنیم.
•• لطفا از گــران شــدن بــی حــد و مــرز برنج
من
پاکستانی گزارشی تهیه کنید که دیگر ِ
کارگر و امثال من با حقوق یک میلیون،
توان سیرکردن شکم خانواده را نداریم .اگر
قرارشد که ارزان شود طوری باشد که به معنی
واقعی ارزان شود نه این که  10هزار تومان و
 20هزار تومان بلکه بیش از این ها باشد حتی
به قیمت سال قبل .خواهشمندم پیگیری
کنید ودغدغه شما هم این باشد.
••رومیناچراکشته شد؟ آیا مسئوالن به فکر
آینده جــوانــان بــرای جلوگیری ازانــحــراف
هستند؟ دلیل این که ازدواج ها متوقف شده
چیست؟ تا مسئوالن دیدشان خزانه دولت
و تامین امکانات خواص باشد ،شرایط مان
بهتر از این نمی شود .رونق دالالن بهتر است
یارونق زندگی جوانان؟
•• حقوق بازنشستگان کشوری را چندین
درصــد اضــافــه مــی کنند و از همان مــاه به
حساب شان می ریزند .برای ازدواج هرکدام

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

از فــرزنــدان بازنشستگان وام می دهند و
کلی موارد دیگر .اما ما بازنشستگان تامین
اجتماعی انگار زندگی نداریم .ما همین که
اکسیژن مصرف می کنیم یعنی زنده ایم.
زندگی می خواهیم چه کار!
•• حــداقــل کــاری کــه در انتشار پیامک ها
میتونید انجام بدید اینه که اخبار دروغ و
شایعات رو منتشر نکنید.
•• تپسی واسنپ به راننده ها اعالم کردند،
استفاده از کولر در هنگام خدمات دهی
تــاثــیــرمــحــســوس درمـــیـــزان ســوخــت سه
هزارتومانی شما ندارد .آخر ای زیبا! دروغ
گو دشمن خداست .تا کی دروغ و اجحاف؟
جناب عالی همین یک سوم پول سوختی
را که مثل صدقه قراره بدهی چراوقفه های
دوسه ماهه به وجود می آوری .اول اگه راست
مــی گویی بـــرادری ات راثــابــت کــن وگرنه
ازجیب ما راننده های بیچاره حاتم طایی
شدن کاری ندارد.
•• این قدر می گویند که مردم اجاره خانه ها
را ببخشند و ...چرا ازجیب خودشان خرج
نمی کنند؟
•• یک زمانی برای برنده شدن خــودرو توی
قرعه کشی شرکت می کردیم ،حاال باید برای
خرید خودرو توی قرعه کشی شرکت کنیم!
خدایا شکرت!
•• چیزی که از آمار دیدم و خودم هم دارم در
جامعه می بینم از هر 10نفر ،هشت نفر مردم،
مشکل روحی دارند و عصبی هستند که به
شکل های مختلف اون رو بــروز می دهند!
بحث ناموس هم هیچ ربطی به روستایی
بــودن ،بی سواد بودن و ...نــدارد ،صفحات
حوادث کم نیست از قاتل هایی که اتفاقا هم
تحصیالت دارند ،هم ساکن شهر و ثروتمند
هستند!
••معلوم نیست بعضی ها با خودشون چند
چند هستند .بله کار پدر رومینا اشتباه بود
ولی این تفکر که دوست شدن دختر  13ساله
با یک پسر  30ساله ،اشتباه نیست و فرار از
خونه هم اشکالی نداره ،تهوع آور است!

نمابر05137009129 :

•• دوســت عزیز کــارگــر! ابتدا به شما عزیز
زحمت کش و دیگر همکاران شما خداقوت
می گویم اما یکی از دوستان به اضافه شدن
حقوق کارمندان به میزان  ۵۰درصد اشاره
وگالیه کــرده بــود .من خــودم کارمندم اما
وقتی می گویند 50درصــد واقعا این گونه
نیست که اگرحقوقم مثال سه میلیون بوده
حاال شده چهار میلیون و  500هزارتومان.
کال زیر  800تومان به حقوق ما کارمندان
اضافه شده است.
•• بیشتر مردم حاشیه شهر سوادی ندارند.
مــردم خیر هستند که با کمک دولــت حتی
شده رایگان آن ها را با سواد و به آن ها کمک
می کنند تا از هنر خــود بــرای امــور زندگی
بهره ببرند.
•• مسئوالن باید صحبت هــای فــرزاد فرخ
خواننده جــوان را کــه درکـــودک شــو بــرای
مردم بازگو می کرد روی بنر چاپ کنند و در
تمامی محالت شهرها مخصوصا حاشیه شهر
درمعرض دید جوانان خالفکار قرار دهند تا
خجالت بکشند.
••چرا پیام های اعتراضی و نقد دولت را چاپ
می کنید اما پیام های مربوط به سازمان های
کوچک تر مثال نیروی انتظامی یا استانداری
را چاپ نمی کنید؟
••باالخره آمدند .آقایان همیشه منتقد حاال
همه شــان سرکار هستند و پشت یک میز
ریاستی نشسته اند .می خواهیم ببینیم چه
تاجی بر سر مردم می گذارند.
•• افزایش حقوق  50درصدی ،واریز به موقع،
کالس رایگان اوقات فراغت فرزندان ،جایزه
به فرزندان و ...همه متعلق به کارمندان دولته
و کارگران اصال مهم نیستند .وای بر ما.
••چرا با توجه به آتش سوزی های قبلی هیچ
اقدامی برای خرید هواپیما یا بالگرد آتش
نشان به منظور مقابله با آتش سوزی جنگل
ها و مراتع نشده است؟ یا حداقل االن که با
روسیه روابط دیپلماتیک خوبی داریم از آن ها
کمک نمی خواهیم؟ آیا صدها هکتار جنگل،
ارزش پیگیری را ندارد؟

شبیخون برخی بانک ها به وام های قرض الحسنه ای مردم
گزارش های مردمی از پایبند نبودن برخی
بانک ها به ابالغیه بانک مرکزی برای تعویق
اقساط اسفند تا اردیبهشت وام های قرض
الحسنه خبر می دهند.
در شرایطی که مطابق ابالغیه بانک مرکزی،
قــرار بــود زمــان پرداخت اقساط تسهیالت
قــرض الحسنه در مــاه هــای اسفند  98تا
اردیبهشت  ،99به پایان مهلت پرداخت
ایــن تسهیالت منتقل شــود ،خبرها حاکی

از این است که برخی بانک ها این اقساط را
جزو بدهی بانکی افراد قرارداده اند و بدین
ترتیب گرفتن وام جدید و ضامن شدن این
افراد بدون پرداخت این اقساط غیر ممکن
شده اســت .برخی دیگر از بانک ها نیز این
اقساط را به همراه قسط خرداد ماه ،یک جا
از حساب مشتریان برداشت کرده اند.البته
ایــن همه ماجرا نیست .گــزارش ها از بروز
مشکالت دیگر برای مردم نیز حکایت دارد

به طوری که برخی بانک ها ،باوجود پرداخت
اقــســاط تسهیالت قر ضالحسنه از سوی
مشتری به آ نها در پیامکی اعالم کرد هاند
که «مشتری گرامی :وضعیت قرارداد ....به
دلیل عدم پرداخت بدهی به سررسید گذشته
تبدیل شد» .همچنین برخی دیگر برخالف
بخشنامه بانک مرکزی ،برای مشتریانی که
حتی اقساط وام را هم پرداخت کــرده اند،
جریمه دیرکرد لحاظ کرده اند.

