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نذر پرشور و شعور مادران 
ايراني براي محرم امسال

محمدنيكضمير
يك: با دو دخترش س��وار ماشين ش��ده است. زن 
جواني كه دخترانش يكي حدوداً سه ساله و ديگري 

پنج ساله اند.
 زن هم خود ماسكي پارچه اي و دست دوز بر صورت 
دارد و هم دخترانش ماسك هاي كوچك دست دوز 
مادر را بر چهره دارند. بچه ها را كه مي بينم از پشت 
همان ماس��ك لبخند مي زنم و آنها لبخندم را نه از 
روي لباني كه پشت ماسك پنهان است بلكه احتماالً 
از چش��مانم مي خوانند. همان گونه ك��ه من لبخند 

دخترك پنج ساله را از چشمانش مي خوانم.
مادر اما تمام حواسش به بچه هاست كه دستشان را 
به جايي نزنند و ماسك هاي دست دوزشان را از روي 
صورت برندارند. مراقبت هاي اين مادر از فرزندانش 
و تالش��ش براي رعايت پروتكل هاي بهداش��تي به 
همين جا ختم نمي ش��ود و او با درآوردن اس��پري 
ضدعفوني كننده از كيفش، به دست بچه ها اسپري 
مي زند و تشويقشان مي كند تا به خوبي تمام دستشان 

را به مواد ضد عفوني كننده آغشته كنند.
دو:آماره��اي س��ازمان جهاني بهداش��ت مي گويد 
قربانيان كرونا بيش��تر مردان هس��تند و زنان كمتر 

كرونا مي گيرند!
مينو محرز فوق تخصص بيماري هاي عفوني و عضو 
س��تاد ملي مقابله با كرونا می گويد:  ريش��ه هاي اين 
ماجرا به جنس��يت اف��راد ربطي ن��دارد و به عبارت 
دقيق تر كرونا بيماري مربط به جنس��يت نيس��ت و 
از منظر علمي زن��ان و مردان به يك نس��بت به اين 
بيماري مبتال مي ش��وند. از ن��گاه وي آنچه موجب 
مي شود تا از لحاظ آماري نسبت مردان مبتال به كرونا 
از زنان بيشتر باشد حضور اجتماعي بيشتر مردان و از 
همه مهم تر التزام بيشتر زنان به رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي است.
زنان اما نه فقط خودش��ان بيش��تر اصول بهداشتي 
را رعاي��ت مي كنن��د بلكه ب��ه تعبير سيماس��ادات 
الري س��خنگوي وزارت بهداش��ت به واسطه نقش 
محوري ش��ان مي توانن��د در ترغيب ديگ��ر اعضاي 
خانواده به رعايت مس��ائل بهداش��تي و ماسك زدن 

نقشي مؤثر داشته باشند.
سه:ماسك هايي كه در مترو و داروخانه و در بساط 
دستفروشان هست خوب است اما براي خيلي از اقشار 
جامعه گران تمام مي شود. كارگر زحمتكشي كه در 
شرايط اقتصادي كنوني به سختی از پس اجاره خانه 
و سير كردن شكم اهل و عيالش برمي آيد ديگر توان 

خريد روزانه ماسك را ندارد.
اينجاست كه زنان خانه مثل هميشه قهرمانانه وارد 
مي ش��وند و تكه پارچه اي از بساط خياطي شان پيدا 
مي كنند و دست به كار دوخت ماسك هاي پارچه اي 
مي شوند؛ ماسك هايي كه معاون كل وزارت بهداشت 
كارايي شان را تأييد مي كند و در برنامه اي تلويزيوني 
به صراح��ت مي گويد: »من خجالت نمي كش��م كه 
بگويم ماسك من تكه اي از يك شلوار پيژامه است.«

چه�ار: هن��ر زن��ان خان��ه دار و م��ادران ايران��ي و 
خالقيت ش��ان آن قدر زياد اس��ت كه طبع��اً دوخت 
يك ماسك پارچه اي برايشان كار سختي نيست. اما 
هستند كساني كه به هر دليلي حتي به ماسك هاي 
پارچه اي هم دسترسي نداشته باشند و هنوز فرهنگ 
ماسك زدن و اهميت ماس��ك زدن در جلوگيري از 

انتشار ويروس كرونا برايشان جا نيفتاده است.
اينجاس��ت كه پويش هاي��ي همچون نذر ماس��ك 
مي تواند هم در عرصه فرهنگ س��ازي براي ماسك 
زدن كارآيي اش را به نمايش بگذارد و هم براي افرادي 

كه از تهيه ماسك ناتوانند كمك حال باشد.
پنج:كافي است تا كمي گوش هايمان را تيز كنيم تا 
صداي چرخش چرخ خياطي هاي زنان و مادران مان 

را بشنويم.
زنان��ي كه ي��ك روز به تناس��ب نياز مملك��ت براي 
رزمن��دگان دوران دفاع مقدس لب��اس مي دوختند 
و اقالم خوراكي آم��اده مي كردند و ح��اال در نبرد با 
ويروسي سخت جان و حمايت از آنهايي كه دستشان 
حتي به تهيه ماسك نمي رسد، دس��ت به كار توليد 
ماسك شده اند.  در اين ميان يكي پاي چرخ خياطي 
مد روزش نشس��ته و روزي چندين ماس��ك نذري 
مي دوزد و پخش مي كند و ديگري مادر پيري است 
كه چرخ خياطي دستي اش را از گوشه انباري بيرون 
كشيده و از بقچه اش پارچه هاي به درد بخور را جدا 
مي كند تا امس��ال به جاي روضه امام حس��ين)ع( و 
ريختن چاي نذري، ماس��ك نذري بدوزد و به عشق 

اباعبداهلل در ميان مردم توزيع كند.
ش�ش: نذري هاي امسال با هميش��ه فرق مي كند 
همان گونه ك��ه حال و ه��واي روزه��اي منتهي به 
محرم امسال فرق مي كند.  كرونا اگرچه مانع برپايي 
تجمعات و هيئات مذهبي شده اما انگار بهانه اي شده 
تا شور حس��يني با ش��عور بيش از پيش گره بخورد. 
امس��ال همه مردم بنا دارند تا در كن��ار تالش براي 
سالمتي خودشان نه فقط براي سالمتي ديگران دعا 
كنند بلكه براي سالمتي شان نذر كنند و با نذر ماسك 
و مواد ضدعفوني كننده كمك حال كساني باشند كه 

تهيه اين اقالم برايشان ساده نيست. 

يادداشت

1400 جهيزيه 20 ميليون توماني، 76 هزار بسته معيشتي 
و حضور فعاالنه در پويش نذر ماس��ك؛ گزي��ده فعاليت 
خواهران بسيجي در مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه 
و در روزهاي منتهي به ماه عزاداري سيد و ساالر شهيدان 

است.
مينا بياباني رئيس س��ازمان بس��يج جامعه زن��ان درباره 
برنامه هاي بسيج خواهران براي مرحله دوم رزمايش كمك 
مؤمنانه با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در عيد 
قربان و تأكيد ايشان بر حركت هاي ايثارگرانه و نوعدوستي 
مردم ايران و اينكه اين حركت ها در م��ردم ايران از همه 
جا پررنگ تر اس��ت، مي گويد: »از آنجا كه بسيج خودش 
را ملزم مي دان��د اوامر رهبر معظم انقالب را در راس��تاي 
اين موضوعات پيگيري و محقق كند، در مرحله نخس��ت 
رزمايش كمك مؤمنانه، خواهران و برادران بس��يجي در 
كنار هم موفق شدند 7 ميليون و 150 هزار بسته معيشتي 
را تهيه كرده و آن را بين 3 ميلي��ون و 350 خانوار توزيع 

كنند. مرحله دوم اين رزمايش هم كه بناست در سه مقطع 
زماني؛ مقطع نخس��ت از عيد قربان تا غدير، مرحله دوم 
از دهه اول محرم و مقطع س��وم از اربعين تا شهادت امام 
رضا)ع( برگزار شود و خواهران بسيجي در مرحله دوم اين 
رزمايش هم اقدام به جمع آوري كمك هاي مردمي و توزيع 

آن بين نيازمندان مي كنند.«
1400جهيزيه20ميليونتومانيو76هزاربسته

معيشتي
به گفته بيابان��ي تفاوتي كه بين اين مرحل��ه از رزمايش 
كمك مؤمنانه و ديگر مراحل وجود دارد اين است كه تنوع 
بيش��تري به اقالم داده شده اس��ت و عالوه بر كمك هاي 
معيشتي پوشاك، لوازم تحرير و كفش و جهيزيه هم جزو 
اقالمي اس��ت كه در مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه 
توزيع مي شود. رئيس سازمان بسيج جامعه زنان با اشاره 
به دختران و پسران جواني كه به دليل مهيا نبودن مقدمات 
و به دليل اينكه نتوانستند اقالم اوليه زندگي را تهيه كنند 

ازدواجشان عقب افتاده، تصريح مي كند: »براي كمك به 
اين عزيزان و ترويج ازدواج آس��ان كه از دستورات اسالم 
است، بسيج جامعه زنان موظف شده تعدادي جهيزيه را از 
محل كمك هاي مردمي تهيه كرده و در اختيار زوج هاي 
جوان قرار دهد تا اين زوج ه��ا بتوانند با اين اقالم حداقلي 

زندگي شان را آغاز كنند.«
به گفته وي حوزه هاي مقاومت بس��يج خواهران در اين 

مرحله بنا دارد از محل كمك هاي مردمي 1400 جهيزيه 
ب��ه ارزش 20 ميليون تومان را تهيه ك��رده و به زوج هاي 
جوان اهدا نماي��د. همچنين پايگاه  هاي مقاومت بس��يج 
خواهران در سراسر كشور موظف شده اند تا 76 هزار بسته 
معيشتي يا سبد كاال يا پوش��اك و لوازم تحرير به ارزش 
ريالي 300 هزار تومان را تهيه كنند. اين بسته ها با اولويت 

زنان سرپرست خانوار توزيع خواهد شد.
توليدوتوزيعماسكنذريبراينيازمندان

بياباني همچنين با اش��اره به فعاليت هاي بسيج در حوزه 
تأمين كاالها و تجهيزات م��ورد نياز براي مقابله با كرونا و 
راه اندازي و فعاليت در پويش هايي همچون پويش »نذر 
ماسك« تصريح مي كند: »از ابتداي شيوع كرونا، خواهران 
و برادران بس��يجي فعاليت ه��اي مقابله با اي��ن ويروس 
منحوس را با توليد ماسك، گان، مواد ضدعفوني كننده و 
توزيع آنها بين مردم شروع كردند اگرچه با فروكش ويروس 
اين فعاليت ها مقداري كمرنگ شد اما هيچ گاه فعاليت هاي 

بس��يج در اين زمينه تعطيل نش��د. حاال هم با اوج گيري 
مجدد كرونا در كش��ور فعاليت هاي خواهران بسيجي با 
قدرت بيشتری ادامه دارد و با توجه به تأثير گذاري ماسك 
زدن در كاهش انتقال ويروس و ني��از افراد نيازمندي كه 
قدرت تهيه ماسك را ندارند، بسيج خواهران در پايگاه هاي 
خود در سراس��ر كشور پويش »نذر ماس��ك« را با قدرت 

بيشتري دنبال مي كند.«
وي با تأكيد بر اينكه كارگاه هاي توليد ماس��ك، ش��يلد و 
گان و همچنين كارگاه هاي توليد مواد ضدعفوني كننده 
همچنان به كار خود ادامه مي دهند و تا زمان ريشه كني 
كرونا اين فعاليت ها هيچ گاه متوقف نخواهد شد مي افزايد: 
»خواهران بسيجي ما تا ريشه كني كامل اين بيماري در 
كارگاه ها و پايگاه هايي كه براي تولي��د تجهيزات مقابله 
با كرونا اختصاص يافته فعاليت هايش��ان را ادامه خواهند 
داد و اميدواري��م اين بيماري به لطف خ��دا هر چه زودتر 

ريشه كن شود.«
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برپاكردهاند

اصاًل انگار مديريت رواني و اقتصادي خانواده در خون 
مادران و زنان ايراني است. اين است كه در هر بحراني 
چه اقتصادي و چ��ه اجتماعي و حاال ه��م در بحران 
چندوجهي كرونا زنان و مادران ايراني به بهترين نحو 
ممكن توانسته اند مديريت خانه و خانواده را در دست 
بگيرند و با هنر زنانه خويش خان��واده را چه به لحاظ 
س��المت و الزام به رعايت نكات بهداش��تي و استفاده 
از ماس��ك تش��ويق كنند و چه به لحاظ اقتصادي در 
ش��رايط بحران اقتصادي ناش��ي از بحران همه گيري 
ويروس كرونا ب��ا هنرمندي تمام مديري��ت خانواده و 
مديريت دخل و خرج خانه را به دس��ت بگيرند. حاال 
اما در روزهاي منتهي به ماه محرم و عزاداري حضرت 
اباعبداهلل الحسين)ع( درست در شرايطي كه همه ساله 
در چنين روزهايي هيئات و تكيه هاي حس��يني برپا 
مي شد و شهر در عزاي سيد و ساالر شهيدان سياه پوش 
مي ش��د مادران ايراني هنرش��ان را ب��ه كار گرفته اند 
تا اين ب��ار اگرچه امكان تجمعات حض��وري و برپايي 
عزاداري و هيئات حضوري وجود ندارد به جاي برپايي 
خيمه هاي عزاداري امام حس��ين با تمسك به مرام و 
مسلك حس��يني و زينبي در رزمايش كمك مؤمنانه 

و با نذر ماس��ك و كمك به نيازمندان آس��يب ديده از 
كرونا امسال عزاداري متفاوتي را برپا دارند و حسيني 
و زينبي بودن را به شيوه اي زيباتر از هميشه به تصوير 
بكش��ند.حضور و مديريت زنان در حوادث و بحران ها 
همواره يك��ي از موضوع��ات مورد توجه بوده اس��ت. 

زنان وقتي در نقش هاي مادري و همس��ري خود قرار 
مي گيرند مي توانند به ش��كلي درخشان خانواده را در 
بس��ياري از خيريه ها و هيئات كه حاال ب��ه كارگاهي 
براي دوخت ماس��ك و تجهيزات الزم ب��راي مقابله با 
كرونا تبديل شده اند كمك كنند و خيلي از خانم هاي 

خانه دار چ��رخ خياطي هاي خانه ش��ان را در خدمت 
دوخت ماس��ك نذري قرار داده اند و در خانه هايشان 
كارگاهي كوچك براي دوخت ماس��ك برپا كرده اند. 
به گفته ايرج حريرچي معاون وزير بهداش��ت اگر 95 
درصد مردم از ماسك استفاده كنند اين مسئله بسيار 

بيشتر از كشف احتمالي واكسن مي تواند در پيشگيري 
از ابتال به كرونا نقش داشته باشد. ايام معنوي محرم و 
روزهاي باقي مانده تا اين ماه عظيم مي تواند بهانه خوبي 
براي پيوستن به پويش نذر ماسك و التزام همه مردم 
به استفاده از ماسك براي سالمت خودشان و سالمت 

ديگران باشد و
بحران هاي پيش رو را هدايت و مديريت كنند. در بحران 
كرونا هم م��ادران توانس��تند در دوران قرنطينه خانگي 
به خوبي از پس هداي��ت و مديريت خان��واده و فرزندان 
بربيايند. حاال ه��م با اوج گرفت��ن دوباره ش��يوع كرونا و 
لزوم اس��تفاده همگاني از ماس��ك و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي، نقش آفريني زنان در عرصه حمايت و تشويق 
اعضاي خان��واده به رعايت اي��ن موارد و ماس��ك زدن و 
حتي ماسك هاي دس��ت دوزي كه خيلي وقت ها مادران 
و خواهران در خانه خودش��ان براي اعضاي خانواده تهيه 
مي كنند، اثرگذاري زنان را در پويش هاي استفاده همگاني 
از ماسك بيش از پيش به نمايش گذاشته است. از سوي 
ديگر با عنايت به طرح پويش نذر ماسك، زنان اصلي ترين 
بازيگراني هستند كه به اين پويش پيوسته اند و به اين نذر 

سالمت ورود يافته اند.

چيذري
زهرا

پرونده
ممحرم

كدرايا
ذرماس

پويشن

پويش نذر ماس��ك ح��اال افراد زي��ادي را به خود 
جلب ك��رده اس��ت. يك گ��روه از ب��ر و بچه هاي 
رس��انه اي هم آس��تين باال  زده و با راه اندازي يك 
گروه در ش��بكه هاي اجتماعي پويش نذر ماسك 
را راه اندازي كرده اند. اعضاي اين گروه رس��انه اي 
عموم��اً از خانم ه��اي خبرنگار و فعال رس��انه اي 
هستند. زكيه سعيدي يكي از اعضاي مؤسس اين 
گروه درباره فعاليت ها و بهانه راه اندازي پويس نذر 
ماسك به »جوان« مي گويد: »همكاران ما وقتي در 
مصاحبه هاي مردمي با افرادي مواجه مي شدند كه 
ماسك استفاده نمي كنند و دليل اين ماجرا را از آنها 
جويا مي ش��دند خيلي وقت ها با اين پاسخ روبه رو 

بودند كه »ما توان خريد ماسك نداريم«.« 
واقعيت هم اين اس��ت ك��ه طب��ق پروتكل هاي 

بهداش��تي افراد بايد هر دو، س��ه س��اعت يك بار 
ماس��ك هاي يك بار مصرفش��ان را عوض كنند و 
به طور متوس��ط با قيمت هر ماس��ك 1500 تا 2 
هزار تومان ممكن است خيلي از افراد توان خريد 
ماسك نداشته باشند. بر همين اساس اين همكاران 
رسانه اي تصميم مي گيرند سنگ بناي پويش نذر 
ماس��ك را با همراهي يكديگر بگذارند. س��عيدي 
با تأكيد بر اينكه ما قص��د موازي كاري با نهادهاي 
خيريه را نداش��ته و نداريم مي افزايد: »هدف ما از 
راه اندازي اين پويش اطالع رساني درباره اهميت 
اس��تفاده از ماس��ك در شكس��تن زنجيره انتقال 
ويروس كرونا بود اما ناخودآگاه براي هديه ماسك، 
پول يا  موارد نياز به ماسك مراجعه و تماس هايي 
هم داشتيم. به طور نمونه يكي از افراد جهادي كه 

هم اكنون در مرز مهران كار جهادي انجام مي دهد 
با ما تماس گرفت و گفت اينجا مردم در وضعيت 
بسيار بدي هستند و توانايي تهيه ماسك ندارند. به 
اين ترتيب با همراهي دوستان داوطلب ما توانستيم 

900 ماسك بزرگسال و 50 ماسك كودك بخريم 
و همان جايي كه ماس��ك ها را از آنها خريديم 80 
ماس��ك كودك هم به ما اهدا كردن��د تا به مهران 
بفرستيم.« اين فعال رسانه اي همچنين از قرارداد 
با يك توليدي ماسك هاي پارچه اي براي دوخت 
ماسك براي كودكان كار و معتادان خبر مي دهد. 
به گفته وي از برخي گرمخانه ها با آنها تماس گرفته 
مي شود و عنوان مي شود مشكل كمبود ماسك و 

مواد ضدعفوني كننده دارند.
سعيدي مي افزايد: »مورد داريم كه افراد داوطلب 
مي شوند تا به صورت رايگان برايمان ماسك بدوزند. 
به طور مثال يكي از همكاران رسانه اي براي دوخت 
ماسك به صورت رايگان اعالم آمادگي كرده و آقايي 
كه توليدي دارد گفته اگر پارچه در اختيارش قرار 

دهيم برايمان رايگان ماسك مي دوزد.«
وي با اش��اره به بح��ث جريمه براي اف��رادي كه از 
ماسك استفاده نمي كنند مي افزايد: »حتي وقتي 
پاي جريمه براي ماسك نزدن به ميان آمده افرادي 
كه توانايي خريد ماس��ك ندارند از جريمه ش��دن 
مستثنا شده اند و با پويش نذر ماسك مي توان به اين 
افراد كمك كرد تا ماسك بزنند.« پويش نذر ماسكي 
كه به همت اين گروه رس��انه اي راه افتاده تا استان 
البرز هم رسيده و تقاضاهايي براي ماسك نذري از 
اين استان نيز دريافت كرده اند. اين پويش بي ترديد 
يكي از ده ها يا  صدها پويشي است كه در اين ايام و 
با عنايت به حال و هواي معنوي روزهاي باقي مانده 
تا ايام عزاداري حضرت اباعبداهلل الحسين در گوشه 

و كنار كشور برقرار شده است.

ايستگاه

پويشنذرماسک،حرکتيجهاديبرايحفظسالمتخودوجامعه

شايد بتوان مبدع طرح نذر ماس��ك را وزارت بهداشت دانس��ت. سيماسادات الري 
سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به نزديكي ايام محرم و تمايل افراد به نذري دادن 
و با توجه به شرايط پيش آمده به واسطه شيوع ويروس كرونا به مردم و به عزاداراني 
كه قصد توزيع نذري دارند، توصيه كرد نذري و مواد غذايي را به صورت جيره خشك 
در اختيار نيازمندان و فقرا قرار دهند .به گفته وي يكي از پيش��نهادات امسال كه در 
راستاي سالمت جامعه مطرح شده، نذر ماسك است. بر اين اساس افراد مي توانند نذر 
خود را با در اختيار گذاشتن ماسك براي افرادي كه توانايي خريد ماسك يا تهيه ماسك 
خانگي را ندارند، ادا كنند. الري تصريح كرد: »بايد توج��ه كرد كه برخي نيازمندان 
قادر به تهيه ماسك نيس��تند و حتي امكانات الزم در منزل براي ساخت يك ماسك 

خانگي را هم ندارند. از طرفي انجام توصيه ها و تشويق به استفاده از ماسك در شرايط 
فعلي مي تواند سالمت جامعه را تضمين كند، بنابراين نذرشان را با در اختيار گذاشتن 

ماسك به نيازمندان انجام دهند.«
سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به نقش زنان در مديريت بحران ها در خانواده تصريح 
كرد: »همان طور كه زنان سرزمين ما همواره محور تاب آوري خانواده بوده اند، از زنان 
مي خواهيم با تقويت روحيه اعضاي خانواده، آنها را ملزم به استفاده از ماسك و رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي كنند تا نقش مهمي در شكست چرخه انتقال ويروس كرونا 
داشته باشند.« اين پيشنهاد وزارت بهداشت اما بهانه اي براي راه افتادن يك پويش 

جدي شد؛ نذر ماسك.
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