
گزارش میدانی

حال و هوای مردم در اتوبوس و مترو: کرونازدگی

سهراب رضایی

تصور کنید کشوری که طبق گفته یک مقام رسمی از هر چهار نفر جمعیت اش یک نفر دچار بیماری روانی است و

درصد بیماری های روانی در جامعه شامل یا همراه با افسردگی و اضطراب است ناگهان به دومین کانون آلودگی۶۷

اوضاع در چنین جامعه ای به چه شکلی در خواهد آمد؟. و انتشار ویروس کرونا در جهان تبدیل شود

.تهیه شده است این گزارش با گشتن در شبکه حمل و نقل عمومی شهر تهران و دقت بر رفتار و گفتار مردم 

.گزارش ها از سایر شهرهای ایران نیز نشان می دهد وضعیت در بیشتر نقاط ایران به همین شکل است

اختالل های روانی در سایه نظام والیی

اختالل نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور» نایب رئیس انجمن روانشناسان ایران اعالم کرد که ۱۳۹۳در سال 

بیماری های روانی بعد از بیماری قلب: »دکتر مجید صادقی در گفت و گو با ایسنا اعالم کرد.« دارند روان پزشکی

.«و عروق و تصادفات رانندگی جاده ای؛ بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهد

این از آن آمارهایی است که در نظام جمهوری اسالمی فقط یکبار منتشر می شود و اعالم کننده آن باید خیلی شانس

داشته باشد که متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت کشور یا خوراک دهی به

چه معنی دارد در یک جامعه اسالمی که حاکمان آن خود را نمایندگان خدا روی زمین. رسانه های معاند نظام نشود

می دانند، یک چهارم ملت مسلمان دچار اختالل روانی باشند؟ آقای دکتر مجید صادقی به اندازه آقای سعید نمکی،

وزیر بهداشت فعلی ایران که این روزها در اخبار مربوط به کرونا گاهی خبر استعفا و گاهی خبر تکذیب استعفایش

منتشر می شود به آداب سخن گفتن در نظام مقدس جمهوری اسالمی مسلط نبود برای همین دیگر در رسانه ها آفتابی

.نشد

 نسبت شیوع افسردگی و مشکالت و اختالالت روانی۱۳۹۶سعید نمکی چند روز قبل از دومین سالگرد قیام دی ماه 

انتقاد« دلمردگی، یاس و ناامیدی»او از دامن زدن به . خواند« زنگ خطری بزرگ»در ایران هشدار داده و آن را 

در منطق نظام اسالمی، افسردگی و یاس. توصیف کرد« خیانت ملی به کشور»کرد و هر قدمی در این مسیر را 

ناشی از گرانی، تورم، اخبار اختالس های چند هزار میلیارد تومانی، کشتار آبان، شلیک به هواپیمای مسافربری،
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خطر جنگ، تحریم های موشکی و هسته ای، شیوع کرونا و فساد مسئوالن نظام مصداق خیانت و یک مسئله امنیتی

برای نظام جمهوری اسالمی افسردگی و یاس مردم ایران از این جهت بد است که ممکن است برای بقای نظام. است

مشکالت اجتماعی، فرهنگی و پزشکی در جامعه ایران تا زمانی که خطری برای نظام نداشته باشند. خطرناک باشد

دکتر مجید صادقی به این مسئله توجه نکرده بود که دغدغه های امنیتی نظام از مسائل صنف محترمی. اهمیتی ندارند

.که ایشان به آن تعلق دارد مهمتر است

به هر حال آمار از دست حکومتی که دانستن را حق شهروندان نمی داند در رفته و حاال ما می دانیم که بر اساس

.تحقیقات کارشناسان، اضطراب و افسردگی تقریباً دو سوم بیماری های روانی در ایران را به خود اختصاص داده اند

بیماری های روانی: »نایب رئیس انجمن روانشناسان ایران در یک مصاحبه رسمی که تکذیب نشده است گفته

جزو شایع ترین بیماری روانی است که در زنان به دلیل اضطراب و افسردگی خاموش و بی سر و صدا هستند و

تفاوت های فیزیولوژیک و نقش اجتماعی زنان در جامعه یک و نیم تا دو برابر بیشتر از مردان بروز می کند و

تصور کنید کشوری که از هر چهار نفر جمعیت اش یک نفر.« ممکن است تا پایان عمر بیمار به آن مبتال باشند

درصد بیماری های روانی در جامعه شامل یا همراه با افسردگی و اضطراب است۶۷دچار بیماری روانی است و 

اوضاع در چنین جامعه ای به چه شکلی. ناگهان به دومین کانون آلودگی و انتشار ویروس کرونا در جهان تبدیل شود

در خواهد آمد؟

افزایش اعتماد به حکومت یا افزایش بی اعتمادی به آن

وقتی فاجعه بزرگی در کشوری رخ دهد عملکرد حکومت آن کشور در مقابله با فاجعه است که ممکن است به تقویت

اگر جامعه ببیند که حکومت با تمام قدرت. اعتماد مردم به آن حکومت یا روگردانی بیشتر مردم از آن حاکمیت گردد

درگیر رفع مشکل شده است اکثریت مردم آن جامعه حداقل در مسائلی که مربوط به آن مشکل خاص است به

به طور مثال. حکومت خود اعتماد خواهند کرد و در مبارزه با آن مشکل فراگیر با حکومت همکاری خواهند داشت

حکومت چین با وجود سیاست هایی که علیه آزادی های سیاسی اعمال می کند و با وجود اینکه در روزهای ابتدایی از

علنی شدن شیوع ویروس کرونا خودداری کرده است، اکنون به این دلیل که پنهانکاری را کنار گذاشته و سیاست

تهاجمی و قدرتمندانه ای علیه ویروس کرونا در پیش گرفته است تا حدود زیادی توانسته است مرجعیت مبارزه با این

،«تدروس ادهانوم گبریسوس»چندر روز پیش . مشکل را در جامعه چین و جامعه پزشکی جهانی در اختیار بگیرد

.مقامات چینی را در مقابله با ویروس کرونا ستود« اقدامات شگفت انگیز»مدیرکل سازمان بهداشت جهانی 

از طرف دیگر اگر مردم کشوری ببینند که حکومتی با وجود افشا شدن دروغ های مداوم همچنان دست از

دروغگویی بر نداشته و حاضر نیست مسئولیت حفاظت از شهروندان را در مقابل یک ویروس مرگبار بپذیرد این

این وضعیت. خطر وجود دارد که شهروندان و حکومت وارد کشمکش ها و سیاست های متضادی علیه یکدیگر شوند

در مورد حکومت. مقابله با یک مشکل جمعی مانند انتشار یک ویروس مسری در جامعه را به شدت دشوار می کند

ویروس کرونا وارد ایران شده اما حکومت یک ماه. جمهوری اسالمی این وضعیت در حادترین شکل خود قرار داد

.بهمن و انتخابات مجلس شرکت کنند۲۲در مورد آن پنهانکاری کرده است تا مردم بی خبر از اوضاع در مراسم 

پلیس. دولت به جای قرنطینه  قم، فروش ماسک و مواد ضد عفونی را در داروخانه های ایران ممنوع کرده است
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نیروی ضد ایران به جای تشکیل تیم های شناسایی و جمع آوری افراد در معرض ویروس کرونا، به شهر قم

به جای آنکه مسئوالن وزارت بهداشت به فکر حفاظت از پزشکان و. و ابزار سرکوب اعزام کرده است شورش

آنها را تحت فشار قرار داده و نیروهای امنیتی در حراست بیمارستان ها پرستاران در بیمارستان های ایران باشند

بعضی بیمارستان ها موبایل پرسنل بیمارستان ها را در هنگام کار توقیف می کنند تا اخبار بیماری به رسانه ها درز

صدا و سیما جمهوری اسالمی به جای پخش برنامه های بهداشتی و پزشکی مشغول پخش برنامه های مربوط به. نکند

انتخابات مجلس، تبلیغاتی درباره فعالیت هسته ای و غنی سازی اورانیوم و اعالم خبر مرگ و میر آنفوالنزا در آمریکا

مردم ایران که به تازگی در. این وضعیت به شدت مردم ایران را مقابل حکومت و دولت قرار داده است. است

اعتراضات آبان هزار و پانصد کشته داده اند فعالً در شبکه  های اجتماعی دروغ های حکومت درباره کرونا را افشا

کسانی که درباره ویروس کرونا خبر منتشر کرده اند رصد شبکه های اجتماعی پلیس فتا بیکار ننشسته و با. می کنند

.را به بهانه شایعه پراکنی بازداشت می کند

ایجاد وحشت ژرف بیشتر از اینکه کرونا عامل ترس و وحشت مردم ایران شده باشد این بی پناهی مردم است که

در ایران حکومت نه تنها خود را از همه وظایف جمعی در برابر مردم کنار کشیده، آشکارا علیه معیشت،. کرده

.سالمت و امنیت روانی مردم تصمیم گیری می کند

در چنین وضعیتی طبیعی است که مردم از ترس دچار جنون شوند و به دلیل فقدان اطالع رسانی صحیح و کافی

.دست به رفتارهای نادرست از نظر پزشکی بزنند

این روزها در جامعه ایران رفتارهای عجیب و غریبی دیده می شود که مقصر اصلی آن دروغگویی حکومت و

تبدیل به کاالی زنجبیل چه کسی فکرش را می کرد زمانی در ایران. امنیتی است-عقل گریزی در یک نظامی والیی

قاچاق شود؟

سوءظن، ترس و قیمت های کرونایی

.تهیه شده است این گزارش با گشتن در شبکه حمل و نقل عمومی شهر تهران و دقت بر رفتار و گفتار مردم 

.گزارش ها از سایر شهرهای ایران نیز نشان می دهد وضعیت در بیشتر نقاط ایران به همین شکل است

این روزها اگر در مترو یا اتوبوس های درون شهری سوار شوید حتماً متوجه نگاه های غیرعادی دیگر مسافران 

افرادی که صورت خود را با ماسک پوشانده اند. نگاه هایی که هم ترسناک هستند و هم تا حدودی خنده دار. خواهید شد

کافی است کسی کوچکتری کار مشکوکی انجام. با نگاه هایی شبیه به ماموران پلیس به دیگر مسافران نگاه می کنند

تا پیش از اعالم رسمی شیوع کرونا در ایران، وقتی مترو یا. دهد تا چند مسافر با وحشت جای خود را عوض کنند

اتوبوس وارد ایستگاه جدیدی می شد مسافران هجوم می آوردند تا جای نشستن پیدا کنند اما چند روزی است که

مسافران تازه  وارد ابتدا نگاهی به دیگر مسافران می اندازند و اگر آنها را مشکوک به کرونا. وضعیت تغییر کرده

مردم بی اختیار به چیزهای دست می زنند و. رفتارها پر از تردید شده است. تشخیص دهند روی صندلی نمی نشینند

بعد با پشیمانی به دست های خود که گمان می کنند آلوده به ویروس کرونا شده است نگاه می کنند و نمی دانند با آن چه

چند دقیقه ای دست خود را طوری نگه می دارند که با بدن یا وسایل خودشان تماس نداشته باشد اما بعد یادشان. کنند

.می رود و دست ها را پائین می آورند
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با ظهور کرونا در ایران، فاصله  بین درهای مترو و فضای خالی بین قسمت زنانه و مردانه اتوبوس های شرکت

برخی مسافران کنار درها و پنجره ها می ایستند و به جمعیت پشت می کنند تا. واحد مشتری های زیادی پیدا کرده اند

بعد از افزایش افرادی که ماسک بر صورت دارند حاال بر تعداد کسانی که دستکش یکبار مصرف. کرونا نگیرند

.استفاده می کنند افزوده شده است

این دستکش ها قرار است از تماس دست با میکروب ها و ویروس ها جلوگیری کنند اما بیشتر آنهایی که دستکش به

هنوز دستکش بیشتر از آنکه استفاده بهداشتی. دست دارند با همان دستکش ها ابرو یا صورت خود را می خارانند

.داشته باشد استفاده روانی دارد

آنها مجبور هستند برای امرار معاش وارد اتوبوس ها. دست فروش های درون مترو و اتوبوس موقعیت دردناکی دارند

.و قطارهایی شوند که مسافران آن اگر مجبور نبودند برای امرار معاش از آنها استفاده کنند وارد آنها نمی شدند

ترس از. بعضی مسافران به دست فروشان به عنوان عامل پخش کرونا نگاه می کنند و زیر لب به آنها فحش می دهند

کرونا و نگاه نفرت انگیز مسافران ترسیده از کرونا چنان به دست فروشان فشار آورده است که روحیه طنز پیدا

.کرده اند

خانم ها و آقایان محترم این ویفرها ساخت ایران است و: »یک فروشنده بیسکوئیت ویفر با صدایی لرزان می گوید

کرونا وارد ایران شد ولی. از ویروس کرونا نترسید و خرید کنید. هیچ ربطی به کشور خاک بر سری چین ندارد

اگر. از شنبه کرونا تعطیل است. خجالت زده شد و رفت کشورهای دیگر. رئیس جمهور دستور داد او راه ندهند

می ترسی از همین االن ویفر بخر؛ شنبه که کرونا به دستور آقای روحانی از ایران رفت ویرفرها را باز کن و

شنبه که کرونا از ایران برود همین ها. خانم ها و آقایان به خاطر کرونا تخفیف دادیم دوتا پنج هزار تومن. بخور

.«دانه ای پنج هزار تومان گیرتان نمی آید

واگن های جدید مترو در ایران به هم متصل هستند اما واگن های قدیمی فضای بسته ای دارند و نمی توان بین آنها تردد

کسی جرات ندارد. واگن ها مترو این روزها به دلیل ترس از ویروس کرونا خلوت تر و ساکت تر از گذشته است. کرد

در یکی از واگن های. دهان خود را باز کند زیرا مردم می ترسند که ویروس کرونا از راه هوا وارد دهان شوند

خانم ها و: »قدیمی یک مرد بلندقد با کیسه بزرگ و مشکی وارد شد و به رسم دست فروشان با صدای بلند فریاد کشید

قبل از اینکه فرصت کند کمربندهای خود را برای فروش از کیسه مشکی خارج کند چند نفری با وحشت از«! آقایان

مرد حسابی این چه وضع دست فروشی است؟ مگر نمی بینی همه»یک مسافر اعتراض کرد که . جای خود بلند شدند

.«پس چکار کنم حاجی؟ پانتومیم بازی کنم؟ مجبورم حرف بزنم: »فروشنده پاسخ داد« ترسیدند؛ چرا داد می زنی؟ 

؛ دستفروش صدایش را شبیه پیجرهای فرودگاه کرد و در حالی که«حرف بزن ولی داد نزن: »مسافر معترض گفت

.براتون کمربند آوردم. کرونا نیست، منم. مسافرین محترم نترسید: »مثل گربه راه می رفت به آرامی تکرار می کرد

کمربند با دالر. کمرتون را محکم ببندید که خدای ناکرده کرونا از اون پشت ها وارد نشه. ماسک خالی فایده نداره

.«جنس بهتر هم دارم بیست هزار. دولتی فقط دونه ای ده هزار تومان



استریل کردن ماسک با بخار کتری

بین شصت تا هفتاد درصد مسافران ماسک. در ایستگاه مترو دروازه دولت دو کارگر میانسال وارد مترو شدند

شانش که نداریم، کرونا. فقط ما ماسک نزدیم؛ نگاه کن همه ماسک دارند: »یکی از آنها به دیگری گفت. بودند

وقتی مجبوری. شانس مال وقتی است که پول داشته باشی با اسنپ بروی سر کار: »همراه او پاسخ داد.« می گیریم

.«حاال ان شاءهللا که خفیف باشد و رد کند. سوار مترو بشوی دیگر کرونا را گرفتی

در ایستگاه مترو صادقیه یک خانواده شامل یک پیرمرد، یک پیرزن، یک خانم جوان، دو کودک و یک مرد جوان

پیرمردی که. همه آنها به جز مرد جوان ماسک روی صورت خود دارند. یک ردیف کامل صندلی را اشغال کرده اند

از ماسک و دستکش یکبار پوشیده بود به مرد جوان تذکر داد که او هم باید رعایت کند تا زحمات خانواده اش برای

این ماسک ها را دانه ای بیست و پنج هزار تومان: »مرد جوان پاسخ داد. پیشگیری از کرونا نقش بر آب نشود

خانمم شب ها این ماسک ها را با. همین ها باید هر روز عوض شود ولی ماسک نیست. به اندازه گیرم نیامد. خریدم

حاال یکی از بچه های شرکت هست که آشنا دارد و قرار شده چندتا: »او اضافه می کند.« بخار آب داغ استریل می کند

نه: »پیرمرد که به او تذکر بهداشتی داده بود گفت.« تا آن موقع خدا حواسش به ما هست. ماسک برای ما بیاورد

.خدا دیگر وقت نمی کند روی زمین را رسیدگی کند چه برسد به ما که زیر زمین هستیم. اینجا زیر زمین است. پسرم

اگر ماشین شخصی داشتیم شاید کاری برای ما می کرد ولی این پائین. خدا با مسافر مترو و اتوبوس کاری ندارد

.«خودمان باید مراقب خودمان باشیم

سرفه خشک یعنی کرونا و عطسه یک گناه کبیره است

تا چند روز پیش در ایران کیت تشخیص کرونا وجود نداشت و اکنون نیز از کیت های موجود فقط برای آزمایش

صدا و سیما اطالعات کافی به مردم ایران. نمایندگان مجلس، اعضای دولت و مقام های حکومت استفاده می شود

! «سرفه خشک به احتمال زیاد یعنی کرونا: »نمی دهد و مردم فقط این را می دانند که

اگر جان خود را»افراد بسیاری با سرفه خشک به بیمارستان ها مراجعه می کنند اما در بیمارستان ها به آنها می گویند 

پرستاران و مسئوالن اورژانس به مراجعین.« دوست دارید فرار کنید و فقط وقتی داشتید می مردید به اورژانس بیائید

این.« پا توی بیمارستان نمی گذاشتند»با عالئم کرونا می گویند اگر مجبور نبودند خود آنها هم فرار می کردند و 

وضعیت باعث شده سرفه خشک ترسناک ترین عالمت بیماری کرونا از نگاه مردم ایران باشد چون چیز بیشتری به

.آنها آموزش داده نشده و آزمایش کرونا برای افراد عادی و شهروندان ایران فعالً در دسترس نیست

این روزها به قدری مردم دهان خود را بسته نگاه می دارند و به سرفه خشک فکر می کنند که گاهی از روی تلقین

در اتوبوس شرکت واحد یک شهروند حدوداً چهل یا چهل و پنج ساله که با شال گردن جلوی. دچار سرفه می شوند

او در حالی که به. همه برگشتند تا سرفه کننده را شناسایی کنند. دهان و بینی خود را پوشانده بود چند سرفه ریز کرد

:دلیل نگه داشتن نفس خود کبود شده بود عاقبت دهان خود را باز کرد و بعد از چند سرفه خطاب به جمعیت گفت

.«مریض نیستم به خدا. اینقدر دهانم را بسته نگه داشتم خشک شده. به خدا من سالمم»

این روزها اگر کسی در سیستم حمل و نقل عمومی یکبار عطسه کند و در هنگام عطسه کردن جلوی دهان و بینی

خود را بگیرد ممکن است با اغماض از گناه کبیره او چشم پوشی شود اما اگر تعداد عطسه ها بیشتر از یکی باشد آن



فرد یا باید از اتوبوس یا مترو پیاده شود و سوار قطار یا اتوبوس بعدی شود و یا اینکه محل ایستادن خود را عوض

.کند

در این میان کسانی نیز پیدا. مرز بین بی رحمی و دقت در بین مردمی که از کرونا ترسیده اند مخدوش شده است

۱۸۰ هزار تومانی ماسک را ۳۵ای  کسانی هستند که جعبه . می شوند که از ترس مردم از کرونا سوءاستفاده می کنند

برخی از مسافران در ایستگاه های مترو و اتوبوس نزدیک به مراکز تجاری، ویروس کرونا. هزار تومان می فروشند

تیپ های بازاری که ماسک زده اند و دستکش پوشیده اند؛ آنقدر. را به راهکاری برای یافتن جای نشستن تبدیل کرده اند

از لحظه ای که. باالی سر مسافرانی که نشسته اند سرفه  می کنند تا آنها از ترس بلند شوند و اینها بتوانند بنشینند

این رفتار زشت در کمتر از یک درصد مسافران مترو دیده می شود اما در. می نشینند سرفه های آنها بند می آید

.های مترو ملت، بهارستان، فردوسی، دروازه  دولت، خیام، هفت تیر و امام خمینی بیشتر دیده می شود  ایستگاه 

خنده های کوچک و غم  های بزرگ

ماسک های. این روزها ترس از کرونا باعث مشاهده اتفاقات خنده داری در سیستم حمل و نقل عمومی شده است

عجیب و غریب، فرار مردم با شنیدن صدای عطسه، جمالت طنز دست فروشان، راننده اتبوس هایی که در سرمای

زمستان شیشه را پائین نگه می  دارند تا باد داخل اتوبوس شود و ویروس کرونا سمت آنها نیاید، چند زنان چادری که

روی ماسک های خود یا زهرا نوشته اند، پسران جوانی که ماسک های عجیبی با مارک نایک روی صورت دارند،

استفاده از پوشش های مخصوص کوهنوردی برای مقابله با ویروس کرونا، عینک های مخصوص اسکی که یواش

یواش دارد برای مقابله با کرونا مورد استفاده قرار می گیرد و فاصله گرفتن مردم از کارتن خوابها، افزاد ژولیده و

این صحنه ها گاهی تبدیل به کمدی می شوند اما خنده های ناشی از آن بسیار کوچکتر از. کسانی که تیپ هنری دارند

.این هستند که ترس ها و غم های بزرگ را بپوشانند

.به ندرت دیده می شود که آنها ماسک بر صورت داشته باشند. کارگران افغان پولی برای خرید ماسک ندارند

افغان های نوجوان سعی می کنند با دستمال های رنگی که دور گردن خود می پیچند جلوی دهان و بینی خود را نیز

انگار ویروس کرونا برای آنها. بپوشانند اما افغان هایی که سن و سال بیشتر دارند فقط سر خود را پائین می اندازند

که سال ها کشور خود را در آتش جنگ دیده  اند به اندازه ترکش بمب های روسیه، آمریکا، طالبان و القاعده ترسناک

.نیست

«وطن برای اغنیا و وطن پرستی برای فقرا است»این دیوار نوشته عربی که . کارگران ایران بسیار شبیه آنان هستند

.را می شود در چفیه ها، پارچه ها و دستمال هایی که کارگران یا پیرمرد ها به دور دهان و گردن خود پیچیده اند دید

تعدادی کمی از آنها ماسک به صورت دارند اما ماسک هایشان به قدری چرک هستند که معلوم است آنها از محیط

اگر کارگری در ایران آنقدر خوش شانس باشد که ماهی دو میلیون. کار با خود و از روی ناچاری به صورت زده  اند

Nو پانصد هزار تومان حقوق بگیرد با همه حقوق یک ماه خود فقط می تواند هفتاد عدد ماسک  . خریداری کند۹۵

در شهرهایی مانند قم، رشت، اراک، بابل، آمل و الهیجان با این پول فقط می توان پنجاه عدد ماسک خرید و این به

از. در ایران کرونازده ماسک تبدیل به یک وسیله الکچری شده است. شرطی است که کسی بتواند ماسک پیدا کند

نوع ماسکی که مردم به صورت خود زنده اند، و نو بودن یا کهنگی آن می توان کمی درباره وضع طبقاتی آنها حدس



درست مثل روزهای اعتراضات آبان، آخوندها غیب. کسانی هم هستند که این روزها نمی توان آنها دید. و گمان کرد

آخوندها و پولدارها در سطح. دیگر خبری از آنها در خیابان ها، مترو ها و اتوبوس های شرکت واحد نیست. شده  اند

دیگر از تجمع و ترافیک ماشین های گرانقمیت جلوی رستوران های. شهرها تردد نمی کنند؛ معلوم نیست کجا رفته اند

.و مراکز تفریحی گرانقیمت خبری نیست

برخی افراد در شبکه  های اجتماعی از بی خیالی مردم ایران شکایت دارند و این مسئله را که هنوز نیمی از مردم

ایران از ماسک و دستکش یکبار مصرف استفاده نمی کنند دلیل ناآگاهی و بی فرهنگی آنها می دانند اما این اتهام دروغ

با کمی دقت می توان دید که در محیط های عمومی. این یک مشکل اقتصادی است و ربطی به فرهنگ ندارد. است

اگر داشتیم ما هم»به زبان می آوردند که . آنها که ماسک ندارند با حسرت به آنها که ماسک دارند نگاه می کنند

ماسک از کجا گیر آورده اید؟: »و گاهی از دیگرانی که رخت و لباس آنها هم سطح خودشان است می پرسند« می زدیم

»

اگر کسی معتقد است ماسک نزدن مردم دالیل فرهنگی دارد سوار وسایل حمل و نقل عمومی شود و به نگاه زنان و

به نگاه نگران کارگران افغان، به نگاه زیرچشمی کارگران ایرانی،. مردان سالخورده ای که ماسک ندارند دقت کند

به نگاه از سر عجز و استیصال سالمندان به ماسک های روی صورت دیگران دقت کنید تا متوجه شوید بخش زیادی

اتفاقات. از آنها که ماسک به صورت ندارند اگر توانایی خرید این وسایل را داشتند حتماً از آنها استفاده می کردند

خنده دار درون قطارهای مترو و اتوبوس های شرکت واحد نمی تواند غم بررگ این نگاه ها و ناتوانی فرودستان ایران

در کشوری که چرخه غنی سازی اورانیوم و خط تولید موشک بالستیک وجود. از خرید چند عدد ماسک را بپوشاند

Nدارد نه تنها ماسک   که ماسک های یکبار مصرفی که تا ده روز پیش دویست تومان قیمت داشتند کمیاب و۹۵

.گران شده است

دارندگان. احتکار رواج یافته است. این روزها قیمت اجناس بهداشتی کامالً از قواعد بازار آزاد طبعیت می کند

ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی و الکل دوست ندارند اجناس خود را بفروشند و به جز دو یا سه مورد کوچک،

الکل طبی در تهران شیشه ای شصت هزار تومان فروخته. دولت و قوه قضائیه دخالتی در کار محتکران نکرده است

شیرینی پزی ها دستکش های مخصوص کار قنادی که جنسی شبیه. می شود و در دیگر شهرهای ایران نایاب شده است

داروخانه ها بعد از مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت فروش. به کیسه فریز دارد را جفتی سه هزار تومان می فروشند

ماسک و مواد ضد عفونی، اجناس خود را به سیگارفروشی ها و بقالی های نزدیک خود داده   اند تا با قیمت باالتر

در این اوضاع به مادری که از یک دستفروش مترو یک ماسک غیر استاندارد و غیر استریل را پنج هزار. بفروشند

یک. تومان می خرد و آنرا روی صورت بچه خود می گذارد نمی توان خندید و نمی توان او را متهم به بی فرهنگی کرد

ماسک غیربهداشتی پنج هزار تومانی آخرین کاری است که از دست بعضی مردم ایران برای مراقبت از

.فرزندانشان ساخته است
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