ﮐﺮوﻧـﺎ از رگ ﮔـﺮدن ﻫـﻢ ﻧﺰدﯾـﮏﺗﺮ
اﺳﺖ

ﯾﻠﺪا را در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﺑﻬﺮوز ﺳﻮرن
ﺑﺴﯿﺎری در اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ آﻧﺮا ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ آﻧﺮا ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ!
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ آﻧﺮا دروغ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﯿﺎﭘﯽ از اﺟﺮای ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ و داده ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﯾﺎ ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را
ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد .ﻧﻪ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
را از ﺧﻮدﺷﺎن در ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﻟﺘﺮ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺗﻮان از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ و اﺣﯿﺎﻧﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻤﺎر و ﻣﯿﺰان رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪن آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﻋﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﺎﻟﺐ دول ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد از اﯾﻦ

دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮد ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری در
ﻣﺠﻤﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ.اﻣﺮوزه در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎران
ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺎرج ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻣﺪاوا را ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﻪ ﭘﺸﺖ درب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻨﺪ .در ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺻﺤﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
ﺟﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻬﺪاری ﻫﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ درﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﻣﻀﺎﻋﻒ را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺎداش اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺧﻂ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﺧﺴﺘﻪ و
ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎل ﺧﻮاب را از ﭼﺸﻢ ﺑﺸﺮﯾﺖ رﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ از دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺎده ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
ﮔﺰارش ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺒﺘﻼ و ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻪ درﻣﺎن آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .از ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ.اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری دﯾﺪار داﺷﺘﻢ ﭘﺲ از ﺷﺒﮑﺎری اش در ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ .ﭼﻬﺮه اش ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪن آن ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ اﻣﺎ ﻧﺸﺎن
از ﺧﻮرد و ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪن اش در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ را داﺷﺖ.ﺧﻄﻮت ﺳﺮخ ﺷﺪه
روی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ .اﯾﻦ ﺧﻄﻮط رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﺧﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد و ﺣﺘﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺳﮏ را ﻫﻢ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ در ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس را
ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﺪاوا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺎ ﻣﺮگ.
از ﺣﺎﻟﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪم؟
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﮔﻔﺖ:
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ و اﻻن ﻣﯿﺮم ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ دوش داغ ﻣﯿﮕﯿﺮم ﺗﺎ اﮔﺮ
وﯾﺮوﺳﯽ از ﻻی ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی وﯾﮋه ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺷﺴﺘﻪ و دور ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و دوﺑﺎره اﻣﺸﺐ ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ام را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.

ﮐﻨﺠﮑﺎوﺗﺮ ﺷﺪم و ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ در آن ﺑﺨﺶ؟
ﮔﻔﺖ :اوﺿﺎع وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻓﺠﯿﻊ اﺳﺖ .ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎران و اﻏﻠﺐ ﭘﯿﺮﺗﺮ ﻫﺎ
را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد ﺻﺎﻋﻘﻪ وار ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﺳﻮرﭘﺮﯾﺰ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص آﻧﻬﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن
ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻓﺮادی دارد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده
ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎی
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻧﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ!

ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﺧﺮﻃﻮﻣﯽ!
و ﻧﻪ از

آﻧﻬﺎ را
دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﻬﺎ و ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم ﻣﺰﻣﻦ و ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ روزاﻧﻪ در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.در ﻃﻮل ﻣﺪت
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس آدﻣﺨﻮار ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﻦ
ﻃﯿﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺨﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎده ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﻌﯽ در
اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎذب داﺷﺘﻨﺪ در روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻧﯿﺰ
رﮐﻮرد زدﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع روز رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺿﺮوری را اﺗﺨﺎذ و ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺑﺎﯾﺴـﺘﻨﺪ .آﻧﻬـﺎ از اﯾﻨﮕـﻮﻧﻪ وﻗـﺎﯾﻊ ﺑـﺮای ﭘـﺮ ﮐـﺮدن ﺟﯿـﺐ ﺧـﻮد و
واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﻪ در ﻗﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺠﻬﺰﺗﺮ ,ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﻃﻼع دادن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻊ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺧﻔﯿﻒ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﻧﺎﻗﻞ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .از ﺳﻮﯾﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و وﺣﺸﺖ از ﺑﯿﮑﺎری آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ
ﺳﮑﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ و از ﺟﻬﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻤﺎس راﻫﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری رﻓﺘﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﮕﺬارد.
ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ .ﯾﻠﺪا
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﺎن و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺎ
ﯾﺎد ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ
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