
روزنامهنگار
زهرا مشتاق

، روستاییان مناطق دوردست و  در این روزهای نفسگیر
محروم چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ مقایسه شکل مقابله 
خانواده ای  با  شیوع یافته،  بیماری  با  شهری  خانواده ای 
به  فقیرنشین،  و  دوردست  مناطق  در  به ویژه  روستایی 

هیچ وجه الگوی یکسان و حتی مشابهی نیست.
در مناطق شهری، حتی در نبود هیچ امکاناتی مثل ماسک، 
دستکش و الکل با باز کردن شیر آب خانگی و استفاده از 
صابون جامد و مایع، الیه ای محافظ برای آن خانواده ایجاد 
، دوردست و  می شود، اما در روستاهای مناطق صعب العبور
محرومی که اغلب در استان هایی چون هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان و جنوب و شرق کرمان پراکندگی و وسعت دارند، 
اولیه ترین نیاز برای محافظت از خود در برابر کرونا وجود ندارد؛ 
در  هیچ وجه  به  شهری  خانواده های  از  بسیاری  که  آبی  آب، 
مصرف درست و بهینه آن اهتمام نمی ورزند؛ داشتن آن برای 
خانواده های روستایی یک رویا است. تقریبا تمام روستاها و 
خانه های کپری انباشته از ظرف های آب کوچک و بزرگی است 
که قطرات نازنین و اندک آب را برای آنها محفوظ نگاه می دارد. در 
بطری یا ظرف های کج و کوله ای از روی های کهنه. خانواده های 
ج می دهند. تا زیاد  روستایی در استفاده از آب ِخّست به خر
اندک  چون  نمی روند،  خود  آب  گنج  سراغ  نباشند،  تشنه 
روزها  آن  آوردن  دست  به  برای  اغلب  چون  ُپربها،  و  است 
انتظار کشیده اند و اغلب برای آن پول پرداخت کرده اند. یا در 
خوشبینانه ترین شکل اگر به هوتک ها دسترسی داشته اند، 

چند کیلومتری راه رفته اند، تا از هوتک آب بردارند؛ آبی برای 
نوشیدن، درست کردن غذا یا شستن ظرف ها و لباس ها. 
حاال تصور کنید ورود کرونا به جامعه روستایی در این نبود آب 
چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؛ خانواده هایی که نبود یا 
محدودیت منابع آبی سر و صورت پاکیزه را از زندگی آنها ربوده 

است و حاال ورود یک ویروس کشنده!
خانواده ای روستایی در مناطق فقیرنشین که  سال تا  سال 
رنگ و طعم میوه را نه می بینند و نه می چشند و غذایشان 
اعضای  همه  تقریبا  و  است  پخته  و  ساده  حبوبات  اغلب 
خانواده دچار کم خونی یا سوءتغذیه هستند، با کدام بضاعت، 
امکان تهیه حتی شوینده های معمولی را خواهند داشت؟ 
حتی اگر هم بتوانند، که نمی توانند، چگونه می توانند خود را به 
این سرعت به شهرها برسانند و مایحتاج خود را تهیه کنند؟ با 

استفاده از کدام راه، کدام جاده، با کدام پول؟
برای  می رسیم؛  حاشیه نشین ها  به  می آییم.  جلوتر 
مثال چادران در بندر کنارک، میرآباد در چابهار، شوربازار در 
زمین های  زاهدان،  در  شیرآباد  پیشین،  مرزی  شهرستان 
قشمی در بم و محله های وسیع حاشیه نشین در کرمان چون 
اهلل آباد، شرف آباد، شهرک صنعتی، شهرک سیدی و محله تور 

و طناب.
آیا هرگز به این حاشیه نشین ها رفته اید؛ فقر هولناک آنها را 
از نزدیک دیده اید؛ آیا خانواده ای که تمام وعده های غذایی اش 
در یک وعده خالصه می شود، حتی اگر درک درستی از این 
بیماری فراگیر و کشنده به او منتقل شود، توانی برای تهیه 
یا چه نهادهایی  اقالم محافظتی خواهد داشت؟ چه کسی 
مسئولیت اطالع رسانی و کمک به این خانواده ها را به عهده 

خواهند داشت؟ 
ادامه در صفحه 5

 شاید ویروس کرونا عشق را
به جهانیان بیاموزد

مردم: واردکنندگان کرونا هم 
بازداشت بشن لطفا!

 همدلی و همکاری
برای اصالح امور و جبران مافات

 سازندگان
کلیپ بارش بادمجان بازداشت شدند

 بیانیه نماینده مقام معظم رهبری
در جمعیت هالل احمر به مناسبت سال نو

گفت وگو با لوریس چکناواریان 
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در روزگار کرونایی برای مردمان کم برخوردار چه کنیم؟

آب هنوز الفبای نجات در حاشیه های دور از دسترس است
ایران یکی از عاشقانش را از دست داد

یادداشت یادداشت

اقتصاددان
موسی غنی نژاد

درگذشت غم انگیز دکتر فریبرز رئیس  دانا بی نهایت مرا متأسف کرده است. 
درست است که من و ایشان خط فکری و گرایش اقتصادی مان کامال از یکدیگر 
متفاوت بود، اما باید بگویم که فریبرز رئیس دانا انسانی به تمام معنا به شمار 
می آمد که با راهی متفاوت، به دنبال تحقق آرمان های واالی انسانی اش بود. در 

حقیقت من تفاوت فکری بین خودم و ایشان را با این نگاه می دیدم.
 بیشترین ارتباط و رفت وآمد من و دکتر رئیس دانا مربوط به دهه 70 است. 
ایشان از دوستان من بودند و باید بگویم با وجود اختالف نظرهایی که داشتیم، 
او را انسانی بزرگ و فرهیخته  می دانستم و به همین دلیل اختالف نظر باعث 
نمی شد از احترام من به شخصیت ایشان کم شود. او شیفته کتاب و مطالعه بود 
و به همین دلیل رقیبی قدرتمند در مباحثه به شمار می آمد. با این حال، به نظر من 
مهم ترین وجه شخصیتی این اقتصاددان فرهیخته، آرمان های بزرگ و انسانی او 
بود؛ آرمان هایی که برآمده از تمام وجود و اعماق روح و قلبش بود و آن را می شود 
در چند کلمه خالصه کرد: »عشق به انسان«. درواقع بهتر است او را این گونه وصف 
کنم که رئیس دانا شیفته انسانیت و آرمان های واالی انسانی بود. اگر بخواهم 
مصداقی تئوری برای توصیف ایشان پیدا کنم باید بگویم او یک اومانیست واقعی 
بود. کسی که به همنوعانش عشق می ورزید و برای رسیدن به آرمان های بلند 
انسانی، حاضر بود هزینه بدهد؛ این یعنی رئیس دانا شعارزده و اهل تریبون نبود 

و اعتقادات او را می توانستید در رفتارش احساس کنید.
آرزوی بزرگ او توسعه ایران و رفاه  رئیس دانا قلبش برای ایران می تپید و 
ایرانی ها بود. من رئیس دانا را از نظر شخصیت، بسیار کاریزماتیک می دانم. کسی 
که به راحتی می توانست دیگران را تحت تأثیر شخصیت برجسته خود قرار دهد و 

دوست بسیار وفادار و بااخالقی بود. 
خبر درگذشت دوست عزیزم بر اثر بیماری کرونا مرا بی نهایت غمگین کرده 

است و باید بگویم که ایران یکی از عاشقان خود را از دست داد. 

 اکباتانی ها از پشت پنجره ها
»ای ایران« خواندند

 آواز همدلــی
در قرنطینــه
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سرگردانی برای خرید 
داروی تامی فلو

 گزارش »شهروند« از صف های طوالنی
در مقابل داروخانه ها

 رئیس جمهوری
 در ستاد ملی مقابله

ح کرد: با کرونا مطر

 روند
مبارزه با کرونا 

امیدوارکننده 
است
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نــوروز 1399 بــه آرامــی از راه می رســد و مــردم دل خســته از پســتی ها و بلندی هــای 
ــران  ــه عاب ــهر ب ــاری در ش ــای به ــد. گل ه ــتقبالش می رون ــه اس ــران ب ــی نگ ــا دل های 98 ب
پیــاده چشــمک می زننــد تــا بــا آنهــا ســلفی بگیرنــد. امــا کرونــا چنــان بــر زندگــی ایرانیــان 
ســایه انداختــه کــه آدم هــا دیگــر نمی تواننــد تنگاتنــگ هــم بایســتند. بیشــتر آدم هــای 
ــن از  ــه ای مطمئ ــک و فاصل ــتکش و ماس ــد؛ دس ــراه دارن ــانه ای هم ــا نش ــوی عکس ه ت

یکدیگــر بــرای آن کــه بخشــی از تاریــخ اجتماعــی ایــران را ثبــت کننــد.   

داســـتــان جـلـــــد

فرا رسیدن نوروز پیشاپیش مبارک باد

یبرز رئیس دانا   فر
درگذشت


