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رو سر  ایدن یکرونا مشکوکم !   احتماال همه  یماجرا نیمن به کل  ا گفتی، م کردمیصحبت م یبا دوست

که  یمه مردمه نی، چطور با وجود ا گنیخطر ناکه  که م نقدریا یماریب نیکار گذاشتن  !  آخه  اگر ا

، هنوز  نریو اتوبوس و مترو  راه م ابانیخ یراست راست تو   یمالحظه و مراعات بهداشت چیبدون ه

 ؟!    هستیم اغلب افراد دور و بر ما سالم  من و تو و رخ نداده و  یفاجعه ا

 

هیچ اطالعات  زانیم   دلیل اول به  امر  نی.  اما ا کنندیم ایموضوع فکر کرده  نیها به ا یلیاحتماال خ 

  گذردیم مارانیب یخانه  ایو   ی،مراکز درمان مارستانهایو  آنچه در ب  یما از مسائل  پزشک و یا اندک 

نگاهمان به   زینخود و  تیموقع لیاز ما  به دل کیاست   که هر   یتصور   لی، و دوم هم  به دل باشدیم

 .    میاز  مفهوم فاجعه دار ،  گرانید

درصد دارد ، البته مشروط به امکانات  5تا  2 یاگرچه   خطر مرگ  یماریب نیکه   ا شودیگفته  م 

 انیمبتال  تیدرصد جمع 80که    شودیگفته م زیدارد  و ن ییباال   اری،   اما  سرعت انتشار بس یمارستانیب

 یعنی.    کنندیآن عبور  م زا یمعمول یسرما خوردگ کیبا   ایو  شوندیشان نم یماریاصال متوجه ب ایهم 

.  پس اگر من و شما  و آن دوست  ابانیسالم  دور و بر ما  در کوچه و خ یآدمها یادیز یهمان عده 

فعال  فاجعه   ی، دست کم  از نظر  پزشک  میدرصد افراد  خوش شانس باش 80 نیمن هم جزو هم زیعز

و اگر جزو کسانی  هم نباشیم که بخواهیم و بتوانیم که از این مصیبت عمومی    میکنیرا احساس نم یا

تومانی دو ماه  500کرده و ماسک به عنوان یک فرصت طالیی  برای کسب ثروت های نجومی استفاده 

  بفروشیم !  هزار تومان  200هزار تومانی را  20و جعبه ی  دستکش صدتایی   تومان 5000پیش را 

خواهیم خانواده  و جامعه مان  ایخود  یگران بر زندگیمشکل د ریحداکثر نگران  تاث ، ت از این مصیب

 شوندیم ماریب یجد  یبه  صورت یماریب نیبه ا انیدرصد  مبتال 20که حدود   شودیم نیز  . اما  گفته بود 

 پر کشور  کیکه   در  دهندیدرصد جانشان را از دست  م 5تا  2عده هم متاسفانه  حدود   نیو از ا

 یزمان یفاصله  کیدر  مارانیب میعظ لیس یبشود  . از طرف  یادیز اریبس یشامل عده  تواندیم تیجمع

 نیخواهد شد و در ا  یدر هر کشور هر اندازه  قدرتمند یپزشک یها ستمیکوتاه باعث از کار افتادن  س

با خطر مرگ   توانندیم  یزشکپ جیاز  خدمات را تیهم  با محروم  ییکرونا ریغ مارانیب ریسا  انیم

نداشته  یتیاهم مانیامر هم برا نیا  نیو بنابرا میروبرو شوند  که باز هم ممکن است ما جزو آنها نباش

 زاتیتجه  دیمفرط کادر درمان  که شا  یبا  خستگ یو بزود  ستیفاجعه ن یهنوز همه  نیباشد !  اما ا
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 یرویکه ن   هاا ز آن یمرگ عده ا  ینداشته باشند    و حت اریحفاظت خود را  هم در اخت یالزم برا یدفاع

)  ازیمورد ن یبا  تمام شدن امکانات و ابزار و دارو ها نیو همچن ، وجود ندارد شانیهم برا  ینیگزیجا

  ( 1) شود لیتکم میتواند   یفاجعه در بعد پزشک  ( ،هم وجود ندارد  ییکرونا هنوز دارو یکه البته برا

 یآثار ناش لیاست  چرا که  به دل یاقتصاد یدر راه است و آن هم  فاجعه اما   هنوز فاجعه  بزرگتر    

که   اگر  شودیجامعه  هم  آغاز م  یساختار اقتصاد  ی، فرو پاش   یپزشک یاز  ابعاد مختلف فاجعه 

،  کمتر هم  نخواهد بود  .   ذکر شده نباشد یاز مسائل  پزشک شتریخطرات ، خسارات و تلفاتش   ب

محلی و حتی جهانی میتواند از کمترین نتایج  حتی جنگ و خونریزی  نا امنی و  سپس فقر و  ،بیکاری 

 قاتیتحق ایو  یاقدامات  درمان  یکه  حت میتوجه داشته باش .   فرو پاشی های اقتصادی در جهان باشد 

 باشدینم یعمل و صلح و آرامش  بدون   اقتصاد   زین یماریب نیمبارزه با ا یالزم برا یو پزشک یعلم

.  ) 

، اگر  عتیطب یو چه حاصل روند عاد میرا ساخت  دست بشر  بدان روسیو نیاست که چه ا لیدال نیبه ا

درصد افراد خوش شانس جامعه  80داشته باشد ،  چه اکنون ما جزو  قتیحق ندیگویآنچه در باره اش م

و مغرورانه و با پوزخنده به   میکنیم ایاز آن عبور  کرده  یجزئ یبا حالت اینشده  و  ماریکه  ب   میباش

  یدرصد 15از     ای، و  میرویم راست راست هم در خیابان راه   !آنان که پوزه بندی بر صورت دارند 

   یدرمانمان وجود دارد  ، ساده انگار یبرا یفعال  شانس و امکانات  میهم بشو ماریکه اگر ب میباش

، و به  (2) دانستندیخود نم یبرا یکه  تله موش را خطر یمزرعه ا واناتیما  درست مانند ح یاجتماع

، همه  شود  یبرا اریتمام ع  یبتهایو مص عیفجا سیلی عظیم  از  منجر به تواندیشد ، م انیکه ب یلیدال

که  حتی آنانی که فعال از قبل فروش دهها برابر قیمت تجهیزات ضروری  خرسند و شادمان  به پایکوبی 

شده در  یبستر مارانیکه  فعال فقط  ب ییها بتیمص  .(3و رقص  مشغولند را هم با خود خواهد برد  ) 

    .  کنندیرا احساس مبخشی از آثارش  و خانواده هایشان ،  یو کادر درمان مارستانهایب

 یکه توجه میبکش یو نفس میما هم  زنده بمان دیعوامل کادر درمان  که بگذار یهمه   یبه التماسها 

که  چه  بپرسیم شده باشد   یبستر وی یس یدر آ یکه چند شب میشناسیرا م  ی! اما اگر  کسان  میکنینم

از  یلیامدند   خ یتهران م یصدام به سو یموشکها یجنگ  و وقت بر آنها  گذشته است .     در زمان

 کیبمب  را در  نزد  کیانفجار  یصدا یحت  یپشت بام تماشا  !   اما آنها که تجربه  یرو  میرفتیما  م

،  اگرچه  مورد تمسخر   دندیلرزیم دیپناه گرفته و مثل ب  کردندیم دایکه پ یخود را داشتند ، در  هر سوراخ

که  خانواده  ییانفجار بمبها و موشکها  یصدا  دنیکه پس از شن گرفتندیقرار م   ییپشت بام رو ها 

بود ، خوشحال و شاکر ! به رختخواب خود  دهیدور  را به خاک و خون کش یو در فاصله ا گرید ییها

 .  گشتندیباز م

جز  اقدامات   یراه،   بروز و ظهور فجایعی که بیان شد و در نهایت به نظر من  برای جلو گیری از 

آن   و جامعه شناسی ، یاقتصاد ،  یپزشک یبر تخصص ها یمبتن و مقتدرانه ی  هوشمندانه  ،همزمان 

وجود  یعموم یدر جهت کسب اعتماد  و همکار  یاطالع رسان تی،  صداقت و شفاف یهم در کمال مهربان

جهان تنها آلمان  موفق به انجام آن شده  یکشورها یهمه  انیبتوان گفت در م دیکه  شا ی.  راه ندارد

 یدارد  از همان ابتدا به نظر متخصصان بهداشت و پزشک کیزیف یاست .  ) صدر اعظم آلمان  که دکترا

. چرا که  اگر حقایق علمی ، اقتصادی  (  یداد که به نظر کارشناسان اقتصاد تیکشورش   همانقدر اهم

، و اجتماعی الزم در جهت مقابله با هر مشکل و حتی فاجعه ای ، با صداقت ، شفافیت و  مهربانی  با 



) هر جامعه ای  که قبال آمادگی های علمی ، اقتصادی و  فرهنگی الزم  در آنها ایجاد شده باشد مردم  

،  مطرح گردد ، مردم برای  ی جوامع ازآن برخوردار نیستند ( شرطی الزم و ضروری  که متاسفانه همه

و  حتی  به جبر قدرت قهریه ، باید در جهت جلو  حکم عقل و علم و زیر نظر متخصصاناعمالی که به 

بر  میتوان  گیری از آن فاجعه یا مصیبت  انجام دهند ، توجیه  شده و بدان عمل کرده و لذا  به سادگی

  هر مشکلی  چیره شد  . 

به  استفاده از یک ماسک مطمئن و نیز فراهم آوردن و  الزام   مردم  توجیه در مورد  مشکل کرونا  

مواد  قرار دادن به همراه  در اختیار  بسیار ساده ی بهداشتی نکات رعایت  همراه توجیه و الزام به 

در کنار  اقدامات  مقتدرانه ی  منطقی و مورد نظر متخصصان پزشکی  ،بسیار ساده و ارزان بهداشتی  

همه ی جوامع در گیر را از   ،  به سادگی میتوانست و هنوز هم  میتواند  و جامعه شناس   اقتصادی ،

برای انسان کنونی گردد که  برای ادامه  مصیبت این بیماری نجات داده  و ضمنا موجب  درسی بزرگ 

نداشته و باید با  چاره ای جز احترام به طبیعت آن  و همه ساکنانش ی زندگی بر روی این سیاره ی زی

 .   که در بسیاری از باورها و شیوه های زندگی فردی و اجتماعی اش تجدید نظری جدی بکند

باید ببینیم که ما  با چه  ،ر بازگشت به پرسش مطرح شده در آغاز توسط آن دوست عزیز بنابراین دو    

و  در کجا ایستاده ایم و به چه چیزی و از چه زالویه ای نگاه میکنیم  . در این موقعیت و دیدگاهی 

 (  3. )  خواهد شد صورت است که مفهوم فاجعه و نیز نوع رفتار و عکس العمل ما مشخص 

 

  1399مظفر شریعتی    اردیبهشت 

www.shariaty.com           

   https://t.me/mozaffarshariaty  

   

اک  مشاهده ی مرگ گذشته از فشار  روانی  دردن که میتوجه داشته باش  یدر مورد کادر پزشک  - 1

 یماریب نیدر خطر ا که  خود و خانواده شان هم ستندیبرخوردار ن ینه تنها   از استراحت کاف    ،بیماران 

به کاهش   دتوانیکه در صورت ادامه  م یامر .  از آن قرار دارند خرد کننده ی ناشی  یو اضطراب ها

این  . کند  رشتیو  ابعاد فاجعه را باز هم ب شدهمنجر  یو مراکز درمان مارستانهایمتخصص در ب یروین

سانی تهیه سربازان هم به آ،   نکته را در نظر داشته باشیمکه در جنگهای کالسیک با توپ و تفنگ 

برخوردار  وتربیت میشوند و هم با داشتن تجهیزات الزم ، از فرصت کافی برای استراحت در پشت جبه

جاد خطر برای  هستند  . و از همه مهمتر وقتی به خانه و خانواده ی خود بر میگردند  در اضطراب   ای

خصص و و بهیار  آسان به این درجه از تخود و عزیزانشان هم نیستند . اما یک پزشک و پرستار 

شان  مهارت نرسیده است و جایگزین کردن برخی نیروهای متخصص غیر ممکن بوده  و از دست دادن

 خود یک فاجعه تلقی میشود  . 

در جریان  قحطی بزرگی که در قرن گذشته در آفریقا رخ داد ،  پزشکان اعزامی برای کمک ، در انتخابی  

ت  با گذاشتن عالمت ضربدری بر پیشانی آنها که  اگر آب و غذایی دریافت میکردند ، دردناک  میبایس

https://t.me/mozaffarshariaty


ممکن بود زنده بمانند ، عده ای را  برای دریافت آب و غذا  و شاید زنده ماندن  انتخاب کنند .  بسیاری 

یط بسار تلخ از این پزشکان  خیر که برای کمک به آفریقا رفته بودند  به دلیل در گیر شدن در این شرا

 شده و حتی برخی خودکشی میکردند (   بسیار سخت دچار  افسردگی های  ،و دشوار 

ی مبارزه با که انواع حیوانات در آن زندگی میکردند . روزی صاحب مزرعه برا بود  مزرعه ای  - 2

یوانات حموشها  تله موشی میخرد .  موشی که از این امر مطلع میشود با وحشت  خبر را به سایر 

ضمن وسفند ها از جمله مرغ ها ، گاوها  و گ حیوانات مزرعه   سایر مزرعه میدهد و کمک میطلبد  اما 

نند که تله موش  دادن به  او و موشهای دیگر و امید نجات برای آنها   به موشها  یاد آوری میک دلداری

ه دار برای آنها خطری محسوب نمیشود .  یک  شب صدایی از انبار مزرعه بگوش میرسد و زن مزرع

بان به انبار تاشبه تصور افتادن موشی در تله به انبار میرود اما ناگهان  فریادی میزند . مزرعه دار 

یش زده است .  میرود و متوجه میشود دم  ماری  در تله موش  افتاده بوده و آن مارنیز  پای زنش را ن

یرود .  مزرعه دار زن را به بیمارستان میبرد  و اقدامات اولیه انجام میشود  اما حال زن رو به وخامت م

ت  رفت به همسرش میدهد . در این مدبرای تقویت جسمی همسرش  چند تا از مرغ هایش را میکشد و 

ند  گاو و گوسفند و آمد همسایه ها هم  برای مالقات با او زیاد میشود و لذا  مزرعه دار ناچار میشود چ

عه دار برای خود را هم برای پذیرایی از مهمانها به قصابی بفرستند .معالجات  طوالنی میشود و مزر

را به  ای  جدید  ناچار به تدریج  همه حیوانات مزرعهتامین هزینه درمان همسرش و رفت و آمده

م میمیرد و هکشتارگاه  محل میفروشد .  اما سرانجام همسرش را از دست میدهد . و مدتی بعد خود او 

میکنند .  در کنار همسرش دفن میشود .  از آن روز به بعد  موش ها به آسودگی درآن  مزرعه زندگی

 دیده نمیشود!  تی که تصور میکردند تله موش برای آنها خطری ندارد در آنمزرعه ای که اثری از حیوانا

 گذراندهیر زاهدان مداش را  یقبل از انقالب طرح نظام پزشک یکه   چند سال  کردیم فیتعر یدوست - 3

توحش شده و به  ناگهان راننده م ی. روز بردهیمجاور م یداشته که او را به روستاها یاست .  راننده ا

  دیگویاننده مر.  میدیبا تعجب از راننده علت را پرس  دیگویدوست م نی. ا رودیبلند م یتپه  کی یباال

کوچک ابر  یلکه  کی نیبا خنده به راننده گفتم ،  ا دیگوی.  دوستم م دیآ یم لی، االن س نیابر را بب نیا

گوش  ی با تجربه  ؟!  اما راننده ین وقت سال و  در وسط این بیابان کجا ؟!   آن هم ا لیمسخره کجا و س

و  شودیروع مکه باران ش گذردینم یا قهی.  چند دق شودیمتوقف م ای  تپه یدر باال با سختی و کندینم

 .داده بود  انیآنها پا یراننده نبود  به زندگ یاریکه اگر هوش یلیسبعد هم   قهیچند دق

 


