
اكنون حدود 6 ماه از روزی كه جهان با ویروس جدیدی آشنا 
شد، می گذرد. دو ماه اول همه توجه به چین بود؛ گویی اتفاقاتی 
كه در آنجا رخ می دهد، خاِص چین است و قرار نیست دیگران 
را درگیر خود كند یا اگر هم چنین شود، بسیار محدود است. 
تجربه ویروس های مشابه قبلی چنین می گفت كه خطری 
نیست. جهان مقهور ابعاد اقدامات چین شده بود كه كم كم 
كشورهای دیگر چون كره و ایران نیز با این پدیده مواجه شدند. 
ولی از نظر غربی ها، گویی علت ویژه ای برای موج دوم این 
بیماری وجود داشت كه شامل آنها نمی شد. هنگامی كه موج 
سوم در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا آغاز شد، اروپای قاره ای بیدار 
شد، ولی همچنان بوریس جانسون و ترامپ بی خیال كرونا 
بودند تا آنكه موج چهارم این دو كشور و سپس سایر كشورها 
را درنوردید و پیش از هر چیزی، بوریس جانسون را مبتال كرد 
و به قول خودش از او قطع امید كردند و درصدد اعالم شرایط 

ویژه بودند! اكنون در چه وضعی هستیم؟ 
آمریكا اول است، شعار ترامپ محقق شده است. بریتانیا 
از حیث تعداد فوتی ها دوم است. ایتالیا، فرانسه و اسپانیا در 
رتبه های بعدی قرار دارند. كووید-19 زمینه ای شد برای مقایسه 
آلمان گوی  كارایی رهبران و ساختارهای سیاسی. در اروپا، 
رقابت را از سایرین ربود. در جهان، كره  جنوبی تا این مرحله 
همچنان الگویی موفق است. طبعا بدترین ها ایاالت متحده، 
بریتانیا و اخیرا نیز برزیل هستند؛ سه كشوری كه رهبرانش از 

الگوی مشابه فكری و رفتاری تبعیت می كنند.
در این میان ایران چه جایگاهی دارد؟ از ابتدا تصور می شد 
ایران به علت تحریم های بسیار شدید و دسترسی نداشتن به 
منابع مالی و نیز محدودیت های مبادالت بازرگانی با بدترین 
شرایط مواجه شود. ولی اكنون روشن شده با وجود همه این 
محدودیت ها و تحریم ها، از حیث نحوه مواجهه با كرونا، ایران 

بیش از انتظار عمل كرده است. اگر بخواهیم نقش سه ضلع 
مثلت مرتبط با این مسأله، یعنی نظام بهداشت و درمان، 
دولت و مردم را در این وضعیت تحلیل كنیم، بی تردید باید 
نقطه قوت ایران را نظام بهداشت و درمان آن معرفی كرد؛ 
نظامی كه لحظه ای پا پس نگذاشت و در برابر تمامی فشارها و 
فاصله  در  به ویژه  فوتی ها  و  بیماران  تعداد  روزافزون  رشد 
پانزدهم اسفند تا پانزدهم فروردین مقاومت و بیش از یكصد 
تن از كادر درمان خود را تقدیم حفظ سالمت مردم كرد، ولی در 
نهایت و با وجود فقدان امكانات اولیه حفاظتی، توانست از 
این مبارزه سربلند بیرون آید و نشان دهد كه چرا باید به این 
نظام درمانی افتخار و آن را تقویت كرد. ضلع دوم این مثلت 
مردم بودند كه در مجموع عملكرد و رفتار مطلوبی داشتند. اگر 
ساختار شغلی در جامعه ایران تشكل یافته تر بود، خیلی زودتر 
می توانستند با قرنطینه یا جدایی گزینی همراهی كنند، ولی 
آرامش عمومی مردم و همراهی خوب آنها در اواخر اسفند تا 
بیستم فروردین نقش كلیدی در فروكش كردن ابعاد این 
بحران داشت.  ضلع سوم یعنی حكومت نیز با تجربه جدیدی 
مواجه شد و برخی گمان می كردند نتواند از پس این بحران 
برآید. ولی تجربه بحران های قبلی به ویژه دوران جنگ به یاری 
و  امكانات  با تجهیز همه  و  آمد  ایران  اداری و دولتی  نظام 
نیروهای خود توانست فراتر از انتظارات عمل كند. اگرچه ایران 
در اطالع از وجود این ویروس به نسبت تأخیر داشت ولی 
دسترسی نداشتن به كیت های آزمایش و هم زمان شدن این 
بیماری با دوران اوج آنفلوآنزا موجب این تأخیر شد. با این حال، 
قبول  قابل  نیز  سوم  ضلع  نمره  كه  شد  مدعی  می توان 
بوده است. هر چند در نهایت نمی توانیم سه ضلع را از یكدیگر 
تفكیك كنیم، ولی فراموش نكنیم كه كرونا از میان نرفته است 

و شاید در آغاز راه باشیم، نه پایان آن. 
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آغاز راه یا پایان راه؟ 
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:  رئیس جمعیت هالل احمر

 گزارشی از وضعیت پایگاه های اقماری
به رئیس جمهوری ارائه می شود

خبر

]شهروند[ رئیس جمعیت هالل احمر بیست وهشتم اردیبهشت ماه از 
پایگاه اقماری حسن آباد یادمان امام خمینی)ره( در آزادراه تهران-  قم بازدید 
كرد.   همتی ضمن بازدید از وضع آمادگی پایگاه اقماری و انبارهای امدادی این 
مجموعه دستور تخصیص اعتبار برای تكمیل ظرفیت و تجهیز انبارهای این 
پایگاه را صادر كرد. رئیس جمعیت هالل احمر در جمع امدادگران با اشاره به 
گفت:  با حوادث و سوانح  برای مقابله  نیروهای هالل احمر  آمادگی خوب 
»تمام تالش ما این است كه مشكالتی را  كه داخل محوطه پایگاه های اقماری 
وجود دارد، برطرف كنیم و امكانات مورد نیاز را در اختیار نیروها برای مقابله با 
حوادث قرار دهیم، البته تقویت تجهیزات ایمنی هم اولویت ویژه ای دارد.« او 
درباره نیاز به شارژ و تقویت انبارهای امدادی افزود: »با توجه به تنگناهای 
ویژه  نیاز  دولت  مساعدت های  و  كمک ها  به  زمینه  این  در  موجود  مالی 
انبارها به  علت وقوع حوادث  با تأكید بر كاهش موجودی  داریم.« همتی 
پی درپی اضافه كرد: »نیاز جدی به شارژ انبارهای امدادی برای پاسخگویی به 
حوادث و سوانح احتمالی وجود دارد.« رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به 
برنامه بازدید از 6 پایگاه اقماری استان تهران و البرز و تهیه گزارشی جامع برای 
ارایه به رئیس جمهوری تأكید كرد: »در هفته آتی برنامه بازدید از وضع 6پایگاه 
و انبار امدادی موجود در استان های تهران و البرز را در دستور كار داریم تا پس 
از بررسی وضع انبارها، گزارش جامعی در این زمینه در اختیار روحانی ارایه 
دهیم.« به گفته او با توجه به حوادث پی درپی كه در كشور به وقوع می پیوندد، 
قطعا همكاران ما حتی با كمبود امكانات و منابع آمادگی خود را حفظ می كنند 
و تاكنون هیچ عاملی باعث نشده است تا ما عقب تر از حوادث حركت كنیم، 
از  خوبی  حمایت های  داریم  استدعا  دولت  از  شرایط  تداوم  علت  به  اما 
سوانح  و  حوادث  در  خوشنام  جمعیت  این  تا  شود  هالل احمر  جمعیت 

آمادگی بیشتری داشته باشد. 

 سه ماه از ورود ویروس به ایران گذشت

  گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می دهد که سازمان هواپیمایی کشوری
و شرکت آسمان، مقصران اصلی سقوط هواپیمای مسیر تهران- یاسوج بوده اند 

  پیش از انتشار گزارش کمیسیون اصل نود هم سه کارشناس دادگستری در گزارشی سازمان هواپیمایی 
کشوری و شرکت هواپیمایی آسمان را به دلیل انجام ندادن بازرسی های فنی مقصر شناخته بودند

روایت هایی از روزهای پرالتهاب مبارزه با  کرونا 


