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حاشیهنشینان کویر قدر آب را بیشتر میدانند

بازدهی آب کشاورزی در قم و یزد باالتر از میانگین کشوری

گزارش «ایران» از وضعیت معیشتی رانندگان تاکسی در بحبوحه کرونا و افزایش ترس ابتال به بیماری در میان آنان:

دخل و خرج رانندگان در روزهای کرونایی
حمیده امینی فرد
خبرنگار

را افزایــش نــداده ،میگویــد« :ســمندم را بــرای فروش
گذاشــتهام .حــدوداً  50 -40میلیون دســتم را میگیرد.
چــارهای نــدارم یــا بایــد در خیابــان بخوابم یا فعــاً کار
نداشــته باشــم یــا روی ماشــین دیگــری کار کنــم .حــق
انتخاب زیادی ندارم .ماشــینم فرســوده است و با اینکه
پــاک آزاد اســت و تنهــا آرم آژانــس دارد ،امــا همیــن
حدودهــا قیمتگــذاری شــده اســت ».زاهــدی نه بیمه
دارد و نــه شــغل دیگــری ،تنها عایــدیاش از همین کار
آژانــس اســت .حاال آنقدر مســافر کم شــده کــه برایش
ماهــی حــدوداً یــک و نیــم میلیــون خالــص میمانــد،
قبلترهــا ماهیانه تا 4میلیون تومان هم درآمد داشــته:
«هزینه خرید ماســک و مواد ضدعفونی هم کمرمان را
شکســته .صبحها از مترو چند بســته ماسک میخرم تا
یک ماه هم استفاده میکنم ،میدانم بهداشتی نیست
امــا چــارهای نــدارم ،اتحادیه حتی یکبار هم بــه ما مواد
شوینده یا ماسک نداده است».
آقــای مهدوی هم راننده دیگری اســت کــه از هزینه
باالی لوازم تاکســی گالیــه دارد .او میگویــد« :کرونا هم
تمام شــود ،زندگی ما عوض نمیشــود .صفحه کالچ 2
میلیون تومان شــده اســت ،یک شــانه تخم مرغ را باید
 20هــزار تومــان بخــری! من راننده تاکســی مگــر چقدر
درآمــد دارم؟ مســافر ترجیــح میدهد ایــن روزها کمتر
تاکســی شخصی سوار شود ،سوار هم شــوند ،دوتا سرفه
کنــد ،تــن و بدنمــان میلــرزد .کــم همکارانمــان فــوت
نکردهاند 15 .ســال اســت رانندهام ،تا به حال وضعیتی
شبیه کرونا ندیده بودم .یک زمانی نمیدانستیم چطور
مسافر را از خیابانها جمع کنیم .همسرم بیماری قلبی

قدم به قدم در مسیر شناخت تدریجی کووید19
نویسنده :ریکاردو هاؤسمن
مترجمان :دامون افضلی -نیما فاتح

مــا هنــوز تصویــر دقیــق و کاملــی از موفقیتهــای
متنوع کشورها در کنترل پاندمی نداریم ،چیزی که برای
طراحی اســتراتژیهای ســامت و بهداشــت عمومی
حیاتی است؛ استراتژیهایی که بالقوه تبعات عظیمی
دارنــد .البته دانش صرفاً بــا صورتبندی فرضیههای
محتمــل [روایتهــای موفقیتهــای کشــورها]
پیشــرفت نمیکند .قطعیت مثل رنگینکمان اســت:
شــگفتانگیز ولی نســبتاً نادر .بیشــتر مواقع میدانیم
که نمیدانیم .احتمــال دارد این [ناآگاهی] را از طریق
حرفزدن با کسانی جبران کنیم که ممکن است آنچه
را میخواهیــم بدانیم میداننــد .ولی چطور میدانیم
کــه آنهــا میداننــد؟ اگر نمیتوانیــم پیببریــم آیا آنها
واقعــاً میداننــد یــا نه ،چــارهای جــز اعتمادکــردن به
آنها نخواهیم داشــت .بهلحاظ تاریخی ما اعتمادمان
را بــر پای ه علــم ،تجربه یا الهام الهی بنــا کردهایم .ولی
اگر دانشــی که در طلب آنهستیم وجود نداشته باشد
چــه؟ و حتی [بدتر]اگر علم بداند فاقد دانشــی اســت
کــه از آن طلــب میکنیم چه؟ این موقعیتی اســت که
هماکنون کووید 19و ( 2-SARS-CoVویروس ب هوجود
آورندهاش) ما را در آن قرار داده است .دانش ما درباره
این کروناویروس جدید بسرعت در حال افزایش است
ولــی اصالً کافی نیســت .هنــوز چیزهای زیــادی درباره
درمــان مبتالیان به این بیماری مانــده که یاد بگیریم؛
معلوم است که چیزهای خیلی کمتری دربار ه ساختن
یک واکســن مؤثر میدانیم .ما حتی نمیدانیم چطور
ایــن پاندمی را بهشــکل مطمئــن از طریــق تمهیدات
مبتنــی بــر فاصلهگــذاری اجتماعــی مهار کنیــم .البته
قربانیان
بعضی کشــورها در کاهش شــمار مبتالیــان و
ِ
قالعاده موفق بود هاند.
پیکهای هولناک کوویدـ 19فو 
چهار کشــوری که تاکنون بیشــترین شمار مرگومیر در
هر  1میلیون نفر طی یک هفته را ثبت کردهاند بلژیک،
اســپانیا ،فرانسه و ایرلند هستند .حاال موارد جدید ابتال
خاص هر کشــور
در این کشــورها نســبت بــه پیکهای ِ
تــا بیــش از  95.5درصد کاهش یافته اســت (در ایرلند
تــا  99.1درصــد)؛ این نشــان میدهــد محدودیتهای
برقرارشــده در این کشورها واقعاً مؤثر واقع شده است.
بــا ایــن همــه ،کشــورهایی کــه در منــع ترددهــاقانــون
ســختگیران ه ای وضع کرده بودند (مدرســ ه بالواتنیک
دانشــگاه آکســفورد میــزان شــدت محدودیتهای هر
کشــور را میســنجد) و رفــت و آمدهــا را بیشــتر کاهش
داده بودند (آنطور که گوگل اندازهگیری کرده است) و
بدین طریق از پیکهای مرگبار اولیه بیماری جلوگیری
کردنــد[ ،حاال] شــاهد تــداوم افزایش تصاعــدی موارد
ابتــا هســتند .ایــن کشــورها عبارتنــد از :هنــد ،شــیلی،
پــرو ،کلمبیــا ،الســالوادور ،کویــت ،آفریقــای جنوبــی و
عربســتان ســعودی .گــروه دیگــر کشــورهایی هســتند
نظیــر آلبانــی پــس از آنکــه دولتهــا محدودیتهای
ترددی موفقیتآمیزشان را برچیدند ،حاال شاهد رشد
انفجاری [موارد جدید ابتال] هســتند .بزودی انبوهی از
فرضیهها (از فرضیههای پیشپاافتاده گرفته تا پرخطر
و پیچیــده) در توضیــح این تفاوتها ارائه خواهد شــد.

تردیدی نیست که شناسایی بهترین روشها و تبیینها
از درجــات مختلــف موفقیــت کشــورها در مهــار ایــن
پاندمی کاری اســت کــه ارزش فوقالعــادهاش هنگام
طراحی اســتراتژیهای ســامت و بهداشــت همگانی
آشــکار میشــود .اســتراتژیهایی کــه بالقــوه تبعــات
عظیمــی دارند .مثــاً ،خانوارهای بزرگ ممکن اســت
ن خانــوادهای ویــروس را تســهیل کنند؛ یا
انتقــال میــا 
نبود یخچال در برخی کشــورها احتماالً مردم را مجبور
میکنــد کــه اغلــب اوقات بــرای خرید بــه بــازار بروند.
عدمدسترسی به آب جاری چه بسا مانع شستن مکرر
دستها شــود .آمادگی عموم مردم برای ماسکزدن
ممکن اســت متفاوت باشد .بزرگی اقتصاد غیررسمی
یــک کشــور ،تــوان مالــی خانوارهــا بــرای وفادارماندن
بــه محدودیتهــای تــرددی و وفــور نقلمکانهــای
اجتماعــی همگــی عواملی هســتند که در این مســأله
دخالــت دارنــد  .جدیــت در اجــرای محدودیتهــای
ترددی ،ســطح اعتماد به حکومــت و حتی جنبههایی
از منش ملی هر کشــور بهنظرمیرســد به همان اندازه
مطرح باشــد .ولی دانش صرفاً بــا صورتبندی کردن
فرضیههــای محتمــل پیشــرفت نمیکنــد .مــا بایــد
دریابیم کدا م معتبرند .میتوانیم از طریق بهکاربستن
َمَثــل دانشــمند بریتانیایــی قــرن نوزدهمــی ،توماس
هاکســلی ،این فهرســت [عوامل دخیل] را کوتاه کنیم:
«چه بســیار بارها که واقعیتی زشــت نظریهای زیبا را از
بین برده است».
بــرای انجــام این کار بایــد فقط دادههای بیشــتری
جمــعآوری کنیــم و آنهــا را در دســترس تحلیلگــران
قــرار دهیــم .در ایــاالت متحــده ،مثــاً ،حــدود  40درصد
مرگومیرهــای ناشــی از کوویــدـ 19تــا این تاریخ آشــکارا به
آسایشــگاههای ســالمندان مربــوط اســت .عــاوه بــر این،
طبق مطالعهای که برخی پژوهشــگران اخیراً درباره بیش
از  30کشــور اروپایی انجــام دادهاند ،رابطــهای بین قابلیت
موجود آسایشــگاههای ســالمندان و مرگومیرهای ناشی
از کووید 19وجود دارد .این تحلیلها از جنس علم ســاخت
موشــک نیســتند .بواقــع ،در هــر صــورت ،ایــن تحلیلهــا
بینهایت خاماند ،چون در آنها عوض اطالعات ریز(واحد
خانواده) از دادههای کالن اســتفاده میشود .از این گذشته،
این مطالعات صرفــاً پس از آن ســربرآوردند که دهها هزار
نفــر قربانــی کووید 19شــدند .بنابرایــن ،چنیــن یافتههایی
پیــروزی علمــی محســوب نمیشــود بلکه نشــان میدهد
سیاســتگذاریهای ســامت و بهداشــت عمومــی چقــدر
بــرای مبارزه بــا این ویــروس غیرعلمی بــوده اســت .اگر از
آغاز پاندمی فرض میگرفتیم «میدانیم که نمیدانیم»،
آنوقت حلقههای «بازخورد ســریعی» ایجاد کرده بودیم

دارد .نمیتوانــم در روز زیاد کار کنــم .از آن طرف قانون
گذاشــتهاند ،صندلی عقب تاکســی  2نفر بنشــیند.خب
تــا کجا من راننــده باید از جیب بدهــم؟ باالخره یکجا
مجبورم از جان مســافرانم بزنم .کرایه هم هرچقدر باال
برود باور کنید با این نرخ تورم چیزی برای ما نمیماند،
کافی اســت بخواهی دو حلقه الســتیک جدید بیندازی،
دادت هوا میرود».
ëëترس از هزینه های بیماری
آقای چگینی ،راننده  34ســاله یک تاکســی اینترنتی
اســت .کرج زندگــی میکند و با صراحــت میگوید که از
اســفند ماه به بعد درآمدش  50درصد کاهش داشــته:
«ماهی برایم خیلی بماند  2و نیم میلیون تومان بیشتر
نیســت .از تــرس بچههایــم زیــاد نمیتوانــم کار کنــم.
میترسم مبتال شوم ،بیمه هم که ندارم .فقط برای یک
تســت باید همانقدر بدهی .کارت به بیمارســتان و دوا
و دارو بکشــد که بیچارهای .همــکارم حدوداً  30میلیون
تومــان پــول بیمارســتان داد آخــر هــم فــوت کــرد .این
حرفها اآلن ترس ما را زیاد کرده ،مخصوصاً اینکه آمار
فوتیهــا هم پایین نمیآید .قبل از عید کار ســاختمانی
هــم میکــردم ،امــا اآلن تعطیــل شــده ،چند جــا برای
لکهگیری میروم وگرنه از پس اجاره خانه بر نمیآیم».
ëëماسکها را از ترس بازرسها میزنند!
خانــم کرم نــژادی هم در یــک تاکســی اینترنتی کار
میکنــد .از گالیه مســافران بــرای افزایــش کرایهها خبر
دارد ،اما میگوید که حدوداً 15درصد نرخها تغییر کرده
که پول کمیسیون هم در همین حدودهاست و چیزی از
این افزایش نرخ ته جیبشان نمیماند« :حتی یک ریال

تا هر چه ســریعتر ازتجربیاتمــان درس بیاموزیم .ما باید
بــر جمــعآوری دادههــای ســاد ه هر فــرد مبتال بــه کووید19
تمرکــز میکردیــم :تاریــخ تأییــد ابتــا بــه بیمــاری ،ســن،
جنسیت ،نشانی منزل و محل کار بیمار ،وسایل حملونقل
استفادهشده توسط او و تماسهایش با سایر افراد و سپس
کاملکردنایناطالعاتبادادههایمربوطبهبستریشدن
فــرد مبتــا در بیمارســتان و نتایجــی که همپای پیشــرفت
بیماری به دســت آمده بود .این دادهها چه بسا در بسیاری
موارد از قبل موجود باشد ،ولی برخی وزرای بهداشت آنها
را از جامعــه و اغلــب اوقات از مقامات پنهان کرده باشــند.
ایــن دادهها همچنین در دســترس بســیاری از تحلیلگران
آموزشدیدهایکهمیتواننددرسیاستگذاریمشارکتکنند
نیســت .همانطور که ( OECDسازمان همکاری و توسعه
اقتصادی)پیشنهادکردهاستدولتهاهمچنینمیتوانند
رویکردهایــی را برگزیننــد که در آنهــا از دادههای تلفنهای
توجوهای اینترنتــی و پیمایشهــای تلفنی
همــراه ،جســ 
ســریع اســتفاده میشــود در عین درنظرگرفتن مالحظات
مربــوط بــه حریــم شــخصی افــراد .بــه عقیــد ه بســیاری از
حکومتها استفاده از این نوع استراتژیهای دادهمحور در
پرداختن به این پاندمی ورای توان آنهاست ،در نتیجه آنها
مصمماند از درسهایی که ســایر کشورها با اتخاذ بهترین
اقداماتگرفتهاند استفادهکنند .این رویکرد غطلی است.
تأثیر پاندمی بر کشــورها به شیوههای متفاوتی تحقق
مییابــد کــه در حال حاضــر درباره شــان نمیدانیم و
باید آنها را کشــف کنیم نه الزم اســت .چیزهایی مثل
ایــن پرســش کــه آیــا احتمــال ابتــای پروییهایی که
در خانوادههایــی زندگــی میکننــد که یخچــال ندارند
واقعاً بیشتر اســت؟ عالوه بر این ،رژیمهای منع تردد
و فاصهگــذاری اجتماعــی با هم فرق دارنــد و هر یک
ی عملی اســت کــه در طراحی آنها
بازتــاب درج ه آزاد 
بــه کار رفته اســت .پیبردن به آنچه در ســطح زندگی
روزمره مؤثر است و آنچه مؤثر نیست هماکنون بسیار
ت بویژه از آن رو که در تالشیم راههایی برای
حیاتی اس 
بازگشــایی اقتصادهایمان ،در عین پاییننگهداشــتن
میزان ابتال ،پیدا کنیم.
هنــوز در مراحــل آغازیــن مبــارزه علیــه کوویــد19
هســتیم و هنوز برای شــروع این اقدامات دیر نیســت.
از همــه اینهــا گذشــته ،زمانــی ســقراط گفــت اینکــه
«میدانی چیزی نمیدانی» ضدونقیضگویی اســت.
بنابراین بیایید دانشمان از بیاطالعیمان درباره این
ویــروس و درباره تواناییمان در غلبه بر آن را به منبع
قدرتمان بدل کنیم .بیایید خودمان را برای یادگیری
مهیا کنیم.
* ریکاردو هاوسمن وزیر سابق برنامهریزی ونزوئال
و اقتصاددان ارشد سابق بانک Inter-American
 ،Developmentپروفسور مدرس ه عالی Government
 and Director of the Harvard Growth Labجان.
اف .کندی است.
* https://www.project-syndicate.org/
requires--commentary/combating-covid19
rapid-data-gathering-and-analysis-by06-2020-ricardo-hausmann

هم کمک معیشتی نگرفتهام .ماسک و مواد ضد عفونی
را هــم شــخصاً میخریــم که همین بــار هزینههــا را باال
برده؛ مخصوصاً وقتی میدانید کرونا حاال حاال هســت،
خــب بــا وجود ایــن همــه اتحادیه و ســازمان چــرا برای
ایــن روزهــای ما فکری نمیشــود؟ رانندهای داشــتهایم
که کرونا داشــته فکر کرده عالئم ســرماخوردگی اســت،
پــول آزمایش نداشــته و همین مســأله چندین مســافر
را درگیــر کرده اســت .اصــاً خیلیها از تــرس هزینهها،
مریــض هــم که میشــوند میگوینــد ســرما خوردهایم،
زود خوب میشــویم ،اما خانواده خودشان را هم درگیر
میکنند .ماســکها که اآلن نمایشی شده ،از ترس تذکر
بازرسها میزنند ،به خاطر گرامی هوا و عرق کردن هی
میاندازند روی داشبورد و دوباره میزنند».
ëëسهمیه بنزین فقط برای سه روز است
آقای نامنی  17سال است که راننده آژانسی در مرکز
شهر است .از اوایل اسفند دخل و خرجش حسابی بههم
ریخته ،میگوید به زور خودش را تا اینجای سال رسانده
اســت .از ساعت  8صبح تا  10شب سرپاست ،اما نهایتاً
 5ســرویس برایــش میماند که میشــود حــدوداً روزی
ی که قبــل از عید ،روزی
 100تــا  120هــزار تومــان! درحال 
 250هزار به باال کار میکرده اســت 45 .هزار تومان پول
کمیســیون میدهد و هزینه بنزین را هم سرشکن کنیم
برایش  50-40هزار تومان بیشتر نمیماند .میگوید دو
داماد و سه نوه دارد و خجالت میکشد که  5-4ماه است
روی گوشت را ندیده و حتی نتوانسته جلوی بچههایش
آبروداری کند« :شرمنده خانوادهام هستم ،با پول کمک
معیشتی و یارانه هم اجاره خانهام را میدهم .شکر خدا
صاحبخانــهام پول اجــاره را زیاد نکــرده ،اما همه فکرم
این است که اگر فردا کرونا بگیرم و خانهنشین شوم چه
کســی میخواهــد خرج خانــه را درآورد؟ پــس مجبورم
ســرکار بــروم .مردم نفسشــان از جــای گرم بــاال میآید
میگوینــد چرا همه جا را باز کردیــد خب امثال من چه
میشــوند؟ نه بیمه هســتیم و نه از جای دیگری حقوق
ثابــت میگیریــم .در نهایــت اگر مریض شــوم مجبورم
همین پرایدم را بفروشم مثل خیلی از همکاران دیگرم
کــه مجبور شــدند و اآلن بیکارند! ســهمیه بنزین هم که
نهایتاً  3روز ما را جواب میدهد».
راننــدگان تاکســی ایــن روزهــا دل پــر دردی دارند با
مسافران هم که صحبت میکنید از نرخ کرایهها و کمبود
تاکسیها گالیه میکنند ،اما هر دو در یک ترس مشترک
هســتند و آن ابتال به کروناســت! ماســک همچنان تنها
راهکار کمهزینه و در دسترس توصیه میشود.

یادداشت

آمــار فوتیهای روزانه کرونا همچنان ســه رقمی اســت،
خیلیهــا مثل رانندههای تاکســی که تا چند هفته پیش
تنها نگرانیشــان دخل و خرج و هزینههای زندگیشان
بــود و از نبــود مســافر گالیــه داشــتند ،حاال عمــده هم و
غمشــان ابتال به کرونا شــده اســت ،ترســی که وادارشان
کرده ساعت کاری اغلبشان کمتر شود ،چرا که هم دیده
و هــم شــنیدهاند رانندهای کــه تنها ســرمایهاش را برای
زنــده مانــدن هزینه کــرده امــا در نهایت راهی بهشــت
زهرا شــده اســت .برخیها هم البته همچنان لجبازند و
مشــکالت اقتصادی را بهانهای کردهاند تا بدون ماسک
در خیابانهــا رانندگــی کننــد! در چنــد ماه اخیــر برخی
رانندههــا بــه علت بیرونقی و کســادی بازار مســافر ،به
فــروش تاکســی خــود روی آوردهانــد ،چــرا کــه به علت
افزایــش هزینههای زندگــی و بویــژه اجارهخانهها چاره
دیگــری نداشــتهاند ،امــا نگرانــی اغلب آنها حــاال موج
ترســناک فوتیهای کرونایی اســت ،بویژه آنکه آنها در
ســاعات طوالنــی روز با مســافران در ارتباطنــد و همین
ریســک ابتــا را افزایــش داده اســت؛ هرچنــد بــا وجود
الزام به اســتفاده از ماســک برخی رانندهها و مســافران
همچنان این قانون را جدی نمیگیرند.
آقــای زاهــدی  68ســاله 20 ،ســال اســت کــه راننده
آژانسی در شرق تهران است .گالیهاش این است که چرا
درباره همه رانندهها حرف زده میشود ،اما به آژانسها
بعــد از کرونا توجه نشــده .خودش میگویــد که با وجود
افزایش کرایههای حمل و نقل ،اما نرخ آژانسها از سال
گذشــته تا کنــون ثابت مانده و هیــچ افزایش نرخی هم
صــورت نگرفته اســت« .تا بــه اآلن به جز همان ســه بار
واریزی یکبار  175هزار و دوبار هم  210هزارتومان ،هیچ
مبلغی به عنوان کمک هزینه بنزین به حســاب ما واریز
نشــده اســت .اما شــما در نظر بگیرید ،من اگر مسافری
را از شــرق تهران به فــرودگاه مهرآباد ببــرم ،حدوداً 70
هــزار تومــان کرایــه میگیرم کــه فقــط  15تــا  20درصد
آن را بــه آژانــس کمیســیون میدهــم ،حــدوداً  12لیتــر
هم میســوزانم که میشــود در حدود  36هــزار تومان،
وقتی هم بر میگردم ،راه طوالنی اســت و آنقدر خســته
میشوم که مجبورم استراحت کنم و مسافر برگشت هم
که نمیتوانم بزنم .خب در نهایت برای من چقدر باقی
میماند؟»
او بــا بیــان اینکه صاحبخانــهاش  40میلیــون تومان
پــول پیش خانه را باال برده اســت و لطف کرده که اجاره

ویروس تاجدار ،قدرتطلب و مدیریتپذیر

ویــروس کرونــا معــروف بــه ویــروس تاجــدار از جمله ســنگینترین
ویروسهای گروه خود ،گرد و اندازه آن وقتی قابل درک است که یک
میلیمتر را به یک میلیون قســمت تقسیم کنیم .آن وقت یکی از این
قسمتها شاید به اندازه یک ویروس کرونا شود .پس در این اندازه:
دکتر حسین کرمانپور • با چشم دیده نمیشود
رئیس مرکز
• از هر منفذی رفت و آمد میکند
روابط عمومی
•  جابهجایی آن در فضا چندان مشکل نیست.
سازمان نظام پزشکی
ذرات معلــق در هوا موســوم به گــرد و خاک ،میلیونهــا برابر بزرگتر
از ویــروس کرونا هســتند اما بــه همان اندازه ســبک و قابل جابهجایی! مثل تفــاوت تکهای غبار و
تکهای به همان اندازه شــن .غبار در هوا معلق میماند اما شــن پس از میزانی از شــناوری جایی
مینشــیند تــا با جارویی رفته شــود! ویــروس کرونا هرچند بســیار کوچک اســت اما پــس از مدت
زمانــی کوتاه گوشــهای آرام میگیرد و دیگــر در هوا غلطان نمیماند اگر چه این اســتعداد را دارد
که با عطســه و کوران هوا از جایی به جای دیگر منتقل شــود .این ویروس شــدیداً به لخت شدن و
برداشته شدن پوشش پروتئینی خود حساس و نابودشونده است .به محض آنکه لباس پروتئینی
ویروس توســط مواد شــوینده از جمله وایتکس یا الکل و حتی آب و صابون برداشــته شــود ،کرونا
پادشــاهی بیتاج و قدرت میشــود که دیگر حتی ســربازش هم فرمانی از او نمیپذیرد .ویروس
اما زمانی که تاج و تخت و لباس خود را حفظ کرده اســت بشــدت قدرتطلب ،هجومی و تشــنه
حکومت بر بدن موجود زنده بویژه اشــرف مخلوقات اســت .ویروس به خودی خود زنده نیســت
اما مادامی که با قدرت لباس پروتئینی خود به داخل سلول زنده راه یابد فرماندهی برج و باروی
سلول را به دست گرفته تکثیر میشود و فرزندان خود را به همه جای بدن میفرستد و هر فرزند
هزاران و میلیونها فرزند چون خود ،ناخلف و غارتگر تولید میکند.
داســتان ویروس تاجدار یا کرونا به همین ســادگی اســت .اگر خودمان دســتکاری نکنیم به آرامی
گوشــهای ســقوط میکنــد و رفته رفته لباســش منــدرس و نابود میشــود اما ما انســانها کارهایی
میکنیــم کــه او را بــرای حکومت بــه وجد میآورد .مــن اینجا در ایــن مختصر دو بخش ســاده را
توضیــح میدهــم تا همــه نیک دریابیم چه کردیم که ویروســی که اواســط خــرداد میرفت تا در
محاصره کادر درمان درآید در تابســتان ســر از جمعهای خانوادگی درآورد و نه یک نفر و دو نفر
کــه امــروز خانوادههــا و دورهمیها را هدف قرار داده و مرگ و میری بیــش از روزانه  200نفر را به
کام بیرحمی خود میکشاند.
ویــروس کرونــا با تعطیلی نوروز ،نشــاط بهاری و همدلی ســال نــو از الی دســتها ،روی لباسها
و پرســه زدن در هــوا به زمین نشســت اما در تابســتان به یاری تجمعات فــراوان ،رفت و آمدهای
بیجهــت و البتــه گرمــی هــوا ،برداشــتن ماســکها و دور شــدن از فضــای ضدعفونــی مرســوم و
توشــوی دســت ،دوباره فرصت را غنیمت شــمرد و بدن ایرانیان را زیســتگاه مناســبتتری
شس 
دیــد .این ویروس بشــدت قدرتطلب و هجومی اســت .کافی اســت خودش را بــه داخل مجرای
تنفسی یا خون برساند.
از دیگــر ســو به بهترین وجه هم مدیریت میشــود .کافی اســت تجمعات را قطــع ،دورهمیها را
حذف ،لمس ســطوح مشــکوک را محدود ،شستوشــوی دســت هــا با آب و صابون یــا الکل را در
اولویت و از پراکنده شدن ذرات تنفسی به بیرون با زدن سادهترین ماسکها جلوگیری کنیم .این
کارها چرخه قدرتطلبی تاجدار بیرحم را منقطع و راه را برای مبارزه مناســبتر با آن دســته که
برخی از افراد را گرفتار کردهاند هموار میکند .ویروس دیگر جزئی از طبیعت شــده اســت .وقتی
تجمعات  ،فراوان و بدون کنترل و رعایت بهداشت شود ،ویروس فرصت را مغتنم شمرده خیال
حکومــت یــک لحظــه آراماش نمیگذارد تا ریه ،خون ،قلــب ،کلیهها و یا هرجایــی را که بتواند تا
ورود به سیستم عصبی و مغر را در تسخیر خود درآورد.
داســتان کرونا به همین ســادگی اســت! میبینید که اگر دســت به دســت هم بدهیم راحت خلع
ســاح شــده تسلیم میشــود و اگر غافل شــویم از ریزترین منفذ غفلت ما اســتفاده کرده و زمانی
درمییابیم گرفتار شدیم که بسیاری از قلل سالمت کشور را تسخیر کرده است.

