
اپیدمی كرونا این ویژگی مهم را دارد كه همه را درگیر می كند. 
نه سیل و زلزله است كه عده ای را در منطقه محدودی شامل 
شود، نه فقر و ناداری است كه در سراسر كشور باشد ولی در 
نهایت بخشی از مردم را شامل شود و نه حتی سرطان است كه 
برخی از همه اقشار را در مدت زمان طوالنی شامل شود. كرونا 
همه را در زمان كم در خطر قرار می دهد. این ویژگی ممكن است 
موجب شود كه گروه های آسیب پذیر جامعه به كلی فراموش 

شوند. 
هنگامی كه كرونا تعداد زیادی نماینده و مقام كشور را دچار 
كرده و برخی نیز فوت كرده اند، چه جای توجهی به معتادان یا 
خیابان خواب ها یا كودكان كار و... باقی می ماند؟ و عجیب اینكه 
به علت شیوع این بیماری حتی نهادهای مدنی و خیریه و افراد 
به  و  می زنند  سر  گروه ها  این  به  بحرانی  مواقع  در  كه  نیكوكار 
آنان خدمت رسانی می كنند؛ در بحران كرونا مجبورند كه خود را 
قرنطینه كنند تا مبادا خودشان نیز مبتال شوند، به ویژه اینكه این 
گروه ها به عللی در خطر ابتالی بیشتری به این بیماری هستند.
این وضعیت برای همه خطرناك خواهد بود. نه تنها باید به 

علل انسانی به این گروه های آسیب پذیر و دچار مشكل شده 
كمك كرد، بلكه در این مورد خاص اگر به آنان رسیدگی نشود، 
می توانند منشأ توزیع مجدد ویروس كرونا باشند و كل جامعه را 
از این نظر تهدید كنند. به ویژه آنكه شرایط آنان برای رعایت امور 
و مالحظات بهداشتی اصال مساعد نیست و هركدام از این افراد 

می توانند مثل یك مخزن انتشار عمل كنند.
كرونا با زبان رسای خود فریاد می زند كه بشریت قابل تمایز 
نیست. همه در یك كشتی هستند. نمی توان كودك كار یا معتاد 
را نادیده گرفت. روزی می رسد كه عوارض آنان از رگ گردن به ما 
نزدیك تر خواهد بود. همچنان كه امروز نیز ترامپ باید فهمیده 
باشد، نمی توان یك كشور را با بدترین تحریم ها مواجه كرد ولی از 
خود  عادی  امكانات  از  كشور  یك  اگر  بود.  مصون  آن  تبعات 
به طور  نتواند  كه  می كند  تقویت  را  احتمال  این  شود،  محروم 
آورد.   عمل  به  پیشگیرانه  اقدامات  ویروس  برابر  در  شایسته 
شكلی  بدترین  به  ایران  علیه  متحده  ایاالت  سیاست 
توجیه كننده وضعیت خاصی است كه این كشور را درگیر كرونا 
كرده است. چه بسا ترامپ مجبور شود كه كاخ سفید را به دلیل 
این رفتار غیرمنطقی خود از دست بدهد و جز بی آبرویی برای 
كرونا  اگر  باشد.  نداشته  دیگری  نتیجه  حامیانش  و  خودش 
را به مردم ما و جهان داده باشد كه نمی توانیم  همین درس 
یكدیگر را نادیده بگیریم، باید گفت كه كرونا گرچه ُكشنده است، 

ولی آموزنده نیز است. 

ین  اعتماد مردمی بزرگ تر
سرمایه هالل احمر است

بازگشت اجباری
 تحصیل 
در روزهای  خانه نشینی

 فهم جهانی شدن
 از خالل همه گیری کرونا

با شیوع کرونا در ایران، 380 کودک کار مهاجر   
به کشورهایشان بازگردانده می شوند 

  تبیین ابعاد مخلتف کرونا 
در گفت وگو با مهدی  یوسفی 
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 بیانیه جامعه مدنی ایران خطاب ُکشنده یا آموزنده؟
به دبیرکل سازمان ملل متحد

خبر

سازمان های مردم نهاد با امضای بیانیه ای خطاب به دبیركل سازمان ملل 
خواستار رفع تحریم ها علیه مردم ایران شدند و از سازمان های دیگرخواستند به 

این پویش بپیوندند. متن كامل نامه در زیر می آید:
جناب آقای آنتونیو گوترش 

دبیركل محترم سازمان ملل متحد 
با احترام 

بنیادین  حقوق  از  یكی  عمومی  سالمت  و  بهداشت  از  برخورداری  حق 
گوناگون  اسناد  در  كه  است  بشر  حقوق  بین المللی  نظام  در  شناخته شده 

بین المللی جایگاهی استوار دارد.
اعالمیه جهانی حقوق بشر، سالمتی را به عنوان بخشی از استاندارد مناسب 
زندگی تلقی كرده و در بند 1 ماده 25 خود، »مراقبت های بهداشتی« را در كنار خوراک، 
پوشاک، مسكن و خدمات اجتماعی ضروری، جزو شرایط حداقلی اقتصادی و 
اجتماعی برای استاندارد مناسب زندگی و رفاه و سالمتی هر فرد دانسته است. 
همچنین ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1966( به موضوع 
حق بر سالمتی می پردازد و اشعار می دارد: كشورهای عضو این میثاق حق هر فرد را 
به بهره مندی از عالی ترین سطح قابل حصول سالمتی جسمی و روانی به رسمیت 
می شناسند و پیشگیری و معالجه و كنترل بیماری های همه گیر و همچنین ایجاد 
شرایطی جهت تأمین تمام خدمات و مراقبت های پزشكی در مواقع بیماری را از 

وظایف دولت های عضو این پیمان می داند. 
ادامه در صفحه 2

 اروپا به کانون
ع کرونا تبدیل شد  شیو
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بار مالی بیش از 700 میلیارد تومانی   
کرونا بر صندوق های بازنشستگی

5مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد
حه
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جان  بالی  كنار  در  »كووید19«  بیماری  اینكه  ]شهروند[ 
ایرانیان شدن سایه شومش بر تمامیت اقتصاد كشورمان 
از  انداخته  امری محرز است و بسیاری  نیز به شدت سایه 
كارشناسان اقتصادی این روزها در كنار آن كه ابعاد مختلف 
این بال را در اقتصاد رنجور ایران دنبال می كنند،  در تالش اند 
از  حاصل  بیماری  اقتصادی  بار  جزئیات  از  واضحی  تصویر 
در  بدهند.  كشور  اقتصاد  مختلف  وجوه  بر  چینی  كرونای 
اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مركز  همین  راستا، 
كارشناسان  و  می گذارد  سر  پشت  را  پركاری  روز های  نیز 

همكار این مركز در روزهای  گذشته گزارش هایی را در این 
ارتباط در دستور كار خود داشته اند كه در آخرین ارایه از این 
دست روز گذشته مركز پژوهش ها پارلمان  گزارشی با عنوان 
»بررسی بار مالی ناشی از شیوع ویروس كرونا بر صندوق های 
بازنشستگی« منتشر كرد.  دفتر مطالعات اجتماعی این مركز 
روز شنبه در گزارش خود كه ذیل عنوان كلی »درباره مقابله 
با شیوع ویروس كرونا« و در سلسله  گزارش هایی كه پیش 
از این دو مورد از آنها منتشر شده بار مالی ناشی از شیوع 
ویروس كرونا بر صندوق های بازنشستگی را بررسی كرد  و در 

این ارتباط سناریوهای محتمل در دو بخش »بار مالی ناشی از 
فوتی های ناشی از بیماری كرونا بر صندوق های بازنشستگی« 
بر  كرونا  بیماری  از  ناشی  بیكاری های  از  ناشی  بار  مالی   « و 
صندوق های بازنشستگی« را به صورت مجزا مورد برآورد قرار 
داده است.  این مركز در ابتدای گزارش خود آورده است كه 
»بالیای طبیعی همواره با خود هزینه هایی بر دولت ها تحمیل 
می كند، حال اگر تبعات  این بالیا شامل آسیب یا تلفات جانی 
 هزینه های پایداری بر بخش سالمت، نهادهای 

ً
باشد، قطعا

حمایتی، صندوق های بازنشستگی و ... وارد  خواهد شد .  « 

حمایــت روحانی 
اعمال  از 
تردد  محدودیت 
در 11 استان

روزنامهنگار
عباس عبدی

  ترامپ وضــع اضطرار ملی اعالم کرد
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