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 : کالمی درباب این مجموعه

دانشگاه تهران در    ینیچ  زبان و ادبیات  رشته  ید و اسات  یاندانشجو  یکه با همکار  یتجربه موفق   یروپ

  رسانی موارد بهداشتی به مردم عزیز کشوردر مسیر ترجمه مقاالت علمی و اطالع   کرونا  ی آغاز ماجرا

کشورها و بخصوص    یگرد   یاتاز تجرب  یریگمبرم کشورمان به بهره   یازبدست آمد، امروز با توجه به ن

دوباره را    رکتیافراد جامعه، ح  یو تمام  یشخو  یاجتماع  یتمسئول  یتا در راستا  یمبر آن شد   ،ینچ

و انجام    یگیریپ  خود در حد وسع    یرانا  یسازان و کادر مظلوم درمانیمرساندن به تصم  یاری  یبرا

باالیمده از بهتر  یستب  ی .  ا  یننفر  به  تا در کنار هم  آمدند    یر امر خط  یندوستان دانشجو گردهم 

  کرونا   یروس در مهار و کنترل و  ینمد چآکار  یاتتجرب   البرهه بر انتق  ینکار در ا   ی. محور اصلیمبپرداز

  ییهادر برنامه   ی مردم  یاتو تجرب   ییاجرا  یهابلکه در حوزه   ،یبار نه از ابعاد پزشک  ینا  ه است؛بود

و    یکا چه کردند که بر خالف آمر  ین در چ  ینیم ساده بب  یان و موارد مشابه. به ب  ی ومعم  ینه چون قرنط

است و تلفات کرونا هم    یاندر جر   ی عاد  یزندگ   چین  مناطق کشور   غلبامروز در ا  ، اروپا و کشورمان

زبان چینی دانشگاه    با دست اندرکاران گروه   یمنظور در هماهنگ   ینا  ی برا  متوقف شده است.  عمالً

  یا   یریتصو  ی،به صورت صوت  ییهامصاحبه  ،هاسوال   ینا  یهشد و بر پا  یین سئوال تع  ی ، تعدادتهران

گروه با هدف    ینا  یهاتالش   یجه کشور انجام گرفت که نت  ینو مردم ا  ینچ   یم با هموطنان مق  ینوشتار

های  توجه داشته باشید که تفاوت   .شودمی  یم تقد   یز عز  یرانیان مربوطه و تمام ا  ی نهادها  ی برداربهره

که از میان    موجود در پاسخ هر شخص، با توجه به محل سکونت و شرایط خاص خود ایجاد شده است

 ذکر شده است.  و شهر یا استان محل سکونت  سن ،ها جنسیتآن
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 : با کرونا چین  نکاتی در باب مبارزه

به دلیل ابتال به ویروس کرونا، بررسی روند مواجهه با  با انتشار خبر درگذشت دو هموطن در شهر قم 

هایی از آن برای ایران که اکنون با این  ترین کشور جهان و آموختن درس این ویروس در پرجمعیت 

 .رسد ویروس رویاروی شده، نه تنها الزم و مفید که ضروری به نظر می 

بدانیم که    «مدیریت»هان در امر  های جبدون شک باید دولت چین را یکی از قدرتمندترین حکومت

های مدیریتی به ویژه در حوزه اقتصادی را به رخ جهانیان کشیده؛ پرواضح  شایستگی خود در عرصه 

است که ایجاد فضای توسعه پایدار برای کشوری با بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جمعیت  

های اخیر امری است که  بیرون کشیدن چند ده میلیون نفر از زیر خط فقر طی سال   ،و فراتر از آن

 د. پوشی کر توان به راحتی از آن چشمنمی

  مدیریت »  بیانی  به  یا  بحران  حوزه  در هااما آنچه این نوشتار قصد پرداختن به آن را دارد، مدیریت چینی

البته  کش   این   مواجهه  در   آن   نمونه  جدیدترین  که   است  « بحران ور با ویروس کرونا رخ نموده است. 

نیز همچون تمام دولت برد که حاکمیت چین  یاد  از  در  نباید  و  نبوده  اشکال  از  های جهان، عاری 

هایی را به این کشور و مردم آن تحمیل کرده، اما آنچه در چارچوب  مواردی با بروز اشتباهاتی، هزینه 

یابد، شناسایی سریع عامالن اشتباه و اصالح روند یاد  ی همین بحث و موضوع مدیریت بحران اهمیت م 

شده است که در بسیاری از موارد در چین بروز و ظهور داشته و جدیدترین نمونه آن ماجرای پزشک  

 . چینی افشاگر کرونا و برخورد دولت چین با او بود

اند، رنیته قرار گرفته ای شرقی که در کوران مد از سوی دیگر به نظر می رسد چینیان به عنوان جامعه 

  های فرهنگی و اجتماعی، در برخی خصوصیات فردی و جمعی، با ایران و ایرانیان به رغم تمامی تفاوت 

 هابحران   با  مواجهه  در  کشور  این  مدیریتی   مدل   و هاد و از این رو توجه به تجربه چینی نقابل قیاس باش 

 .مان باشد موطنانه  و  ایرانی  دولتمردان برای  مهمی هایدرس   حاوی تواند می 

پس از ذکر دو مقدمه یاد شده، نکاتی از مبارزه چین با کرونا برای آگاهی ایرانیان در شرایط فعلی  

 . گیردمورد اشاره قرار می 

ای شدن ماجرای کرونا و اعالم فراگیری این ویروس چشم  آنچه بیش از هر چیز در چین پس از رسانه 

 گیر بود، تشکیل مثلثی مدیریتی با سه ضلع »درمانی، تبلیغاتی و ایمنی« بود. تشکیل بازوی درمانی  
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دهد اما در  های بهداشتی و پزشکی از مسلماتی است که در هر کشوری رخ میدر مواقع بروز بحران 

ساماندهی نیروها در این حوزه و    «سرعت» این زمینه آنچه چین را از دیگرکشورها متمایز میکند،  

  و   ووهَن   شهر  در ویژه  بیمارستان  ساخت.  است  بوده   درمانی  –سازی سریع امکانات بهداشتی  عملیاتی

  از   حادثه  مرکز   به   بهداشتی  مراکز  و   چین  سراسر  از   داوطلب  و   متخصص   نیروی  و  پزشک  صدها  اعزام

 . شد  اجرایی چین دولت  سوی  از سرعت به   که بود  اقداماتی

  شود، اطاعت بیها که از قضا در جامعه ایرانی چندان توجهی به آن نمی یکی از خصوصیات چینی 

های مختلف و انجام وظیفه محوله بدون اعمال نظر شخصی است که  چون و چرا از مافوق در حوزه

های مدیریتی این کشور در شرایط خاص یاد کرد.  ترین اهرم بتوان از آن به عنوان یکی از مهم شاید  

دقت  دستگاه به  بحران،  مرکز  در  نیروها  اولیه  ساماندهی  از  بهداشتی چین پس  امور  متصدی  های 

ای هها در بخش بندی شده و حتی جزئیاتی چون رنگ یونیفرم افراد که نمایانگر حوزه کاری آن تقسیم 

هایی ویژه  مختلف از جمله خدماتی، شناسایی، درمانی، پرستاری و غیره بود تعیین شد. همزمان گروه 

برای تعیین   ابعاد موضوع و شناسایی خصوصیات ویروس  به بررسی  در مراکز پژوهشی چین مامور 

 .راهکارهای درمانی شدند که البته هنوز تحقیقات در این حوزه به نتیجه نرسیده است

دوم مثلث یاد شده، تبلیغات و ابزار آن یعنی رسانه است. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم در مواقع  ضلع 

شود امر  هداشتی موجب بهبود اوضاع می ب  –بروز بحران، آنچه بیش از هر چیز حتی مسائل درمانی  

ه بلکه  رسانی صحیح و تبلیغات است که در اغلب موارد نه تنها موجب پیشگیری از فاجعه شد اطالع 

قابلیت مدیریت وخامت شرایط بحرانی را نیز داراست. در ماجرای رویارویی چین با ویروس کرونا، هر  

چند که دولتمردان چینی در گام نخست و در واکنش به اعالم خطر یک پزشک چند ماه پیش از  

رویه    اما با جدی شدن موضوع، ضمن اصالح   ؛فراگیری ویروس چندان عملکرد قابل قبولی نداشتند 

های جامعه چینی  رسانی دقیق و سریع را در دستور کار خود قرار دادند. یکی از ویژگی سابق، اطالع

اخبار   و  شایعات  از  اجتماعی  فضاهای  تاثیرپذیری شدید  دارد،  ما  ایران  با  توجهی  قابل  که شباهت 

با معضالتی  اساس است که با توجه به گسترش فضای مجازی در هر دو کشور مدیران بحران را  بی

 . اساسی مواجه می سازد

کند و بر این اساس به  های دیگر عمل می تر از ویروس کشنده   «شایعه»در بسیاری از موارد ویروس  

 های قدرتمند  نیازمند زیرساخت رسد توجه به اصل تبلیغات در مواقع بروز بحران که طبعاًنظر می 
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رسانی در  ها باشد. اطالع ضرورت غیرقابل انکار برای دولت که یک  بل  ،است، نه تنها یک امر بنیادین

مواقع بحران باید سریع، صحیح و صادقانه باشد. نتیجه فقدان هر یک از این سه اصل حیاتی در ضلع  

های شایعه و جایگزینی مجاری غیررسمی  تبلیغاتی مثلث یاد شده برای مدیریت بحران، تقویت شریان 

 . اساس خواهد بودپذیری جامعه از اخبار بی ضربه  رسانی و طبعاًاطالع 

افکار عمومی و اجتماعی است که اگر    «اعتماد»بدیل یک حکومت،  به باور نگارند، سرمایه اصلی و بی 

ها و خارج شدن شرایط از دست مدیران بحران فراهم  دار گردد، زمینه را برای تشدید بحران خدشه

 . گرددیغاتی و رسانه در چنین مواقعی آشکار میخواهد ساخت و اینجاست که اهمیت بازوی تبل 

ای در  مدیران بحران در چین، با انتشار گسترده خبر فراگیری کرونا، نسبت به مدیریت فضای رسانه 

های اجتماعی در چین به رغم برخی ادعاها بسیار قدرتمند، فراگیر و  این کشور اقدام کردند. شبکه 

کنند و به همان میزان که   مانند تیغی دو لبه عمل می کاربردی هستند و در چنین شرایطی عمال

رسانی سریع و صحیح نیز کاربرد دارند. چند صباحی پس انتشار یک شایعه را تسهیل نموده، در اطالع 

ن چین، تمام موتورهای جستجوی بومی و رسانه رسمی این کشور  از انتشار ویروس کرونا در شهر ووهَ

بازوی رسانه نسبت به درج پنجرهای ویژه بر اقدام نمودند؛  این ویروس  به اخبار    – ای  ای پرداختن 

  را   کشور   سراسر  در   کرونا   وضعیت  آنالین  رصد   امکان  ویژه،   افزاری نرم   طراحی  با  چین   دولت  تبلیغاتی

 .ای افراد مبتال، مشکوک، درمان شده و فوتی در دسترس عموم قرار گرفتد و آمار لحظه کر فراهم

امکان مشاهده نزدیکترین موارد ابتال روی نقشه آنالین برای افراد فراهم گشت و  در مواردی حتی  

های چینی را پر کرد. اتاق فکر  های مجازی و رسانه شبکه   ، همزمان ویدئوهای کوتاه آموزشی بسیاری

ای چین، در سریع ترین زمان ممکن نسبت به طراحی شعارهایی که موجب همدلی و افزایش  رسانه

مبارزه با کرونا مشغول به فعالیت    «خط مقدم »اعی بود اقدام نموده و از افرادی که در  روحیه اجتم

 .بودند به عنوان قهرمانان ملی یاد شد 

های محافظ آسیب تصاویر صورت دختران و پسران جوانی که به جهت استفاده متمادی از ماسک

ها منتشر شد و به طور گسترده فضای مجازی چین را با الفاظی تهییج کننده  بر خروجی رسانه   ،دیده

المللی فعال گشت و با پیگیری نوعی  اشغال نمود. دستگاه تبلیغات دولت چین همزمان در فضای بین

 ت  ها اقدام نمود. شکی نیسهای آن با کشورهای دوست، نسبت به دریافت کمک   «دیپلماسی همدالنه»
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که چین به عنوان کشوری که توانایی ساخت ده روزه یک بیمارستان مجهز را داشته و از آن به عنوان  

های محافظ  شود، توانایی پشتیبانی برای تهیه ابزار بهداشتی از جمله ماسکیاد می  «کارخانه جهان»

دلی در محیط خارجی  المللی و ایجاد فضای هماما در این شرایط ترجیح بر جلب حمایت بین   ؛ را دارد

  که   خارجی  فرصت  ایجاد  برای  داخلی  بحران  از  گیریبهره   یعنی  این  و  است هاو داخلی برای چینی 

 د. دار  توجه   و  ملأت  بسی جای  خود

در راستای حراست از اصل اعتماد اجتماعی، دولت چین نسبت به برکناری سریع مدیران اجرایی و  

بحران و جایگزینی آنان با افراد تازه نفس اقدام نمود و مقامات  بهداشتی کم کار یا متخلف در مرکز  

ارشد کشور در اولین فرصت به مرکز بحران سفر کرده و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند. همزمان  

  « جنگ»بر پیروزی قطعی کشورش در این    ،رئیس جمهور چین ضمن حضور در میان مردم عادی

 . تاکید نمود

ایمنی و اصل امنیت بوده است.    ، یریت بحران در چین در جریان مبارزه با کروناضلع سوم مثلث مد 

نظم  و  امنیتی  انتظامی،  نیروهای  حوزه  این  »پزشکی  در  بازوی  دو  یاری  به  اجتماعی    – دهندگان 

ایجاد شده برای چین    شرایط   ماهیت  که   چند   هر.  اند شتافته   تبلیغاتی«  –  ای  »رسانه  و  بهداشتی«

امنیتی نبوده اما تردیدی نیست که مدیریت فضاهای اجتماعی اعم از حقیقی و مجازی در شرایط  

عامالن    بحران، ضامن موفقیت دو بازوی دیگر خواهد بود. چند روز پس از فراگیری کرونا، برخورد با

پلیس اعالم کرد با افرادی  اساس در دستور پلیس فضای مجازی چین قرار گرفت.  انتشار شایعات بی

ها خارج شوند برخورد خواهد شد و جریمه مادی و زندان در انتظار این افراد  دلیل از قرنطینه که بی 

های جستجوی  افراد مبتال به صورت نفر به نفر در دستور کار قرار گرفت و آگهی  یخواهد بود. پیگیر

های رسمی چین را به  خروجی بسیاری از رسانه   افراد همسفر با مبتالیان در اتوبوس، قطار و هواپیما

ای نامحسوس کنترل شدند و ورود و خروج  ها و مراکز آموزشی در قرنطینه خود اختصاص داد. دانشگاه

و  از شهرک  داوطلب  نیروهای  از  همزمان  شد.  مدیریت  محدود  به صورت  و  مجوز  با  مسکونی  های 

مومی توجهی به قواعد بهداشتی نداشتند بهره گرفته  های عانتظامی برای تذکر به افرادی که در محیط 

میلیونی حرکت   و چند صد  انبوه  از حجم  و  کرده  تجربه  را  در چین  زندگی  که  افرادی  برای  شد. 

نگه   بحران و خلوت  بزرگی مدیریت  و  اهمیت  دارند،  آگاهی  بهاره  ایام عید  این کشور در  مسافران 

 .گران ملموس استداشتن اماکن عمومی در ایام جاری بیش از دی
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با کارکرد صحیح سه ضلع عملیاتی مدیریت بحران در چین، دولتمردان این کشور موفق    ، به هر تقدیر

اند. تا زمان نگارش این سطور، سیر صعودی ابتال  به مدیریت کرونا در داخل مرزهای این کشور شده 

. هم اکنون از مجموع بیش  به کرونا در چین متوقف شده و شیب قوس نزولی آن در حال افزایش است

اند و  هزار تن در استان خوبِی و مرکز انتشار بیماری بستری   ۵۰ید شده، حدود  أیهزار بیمار ت  ۷۴از  

تعداد مبتالیان تحت نظر در شهرهای مهم از جمله پکن، شانگهای و گوآنگجو از چند صد نفر تجاوز  

نفر کاهش    ۱۴۹۷روز نسبت به روز گذشته  کند. تعداد مبتالیان روزانه در کل کشور چین نیز امنمی

که در قیاس با انتشار بل  ، یافته است. این آمار یعنی چین توانسته کرونا را نه تنها در فضای داخلی

 .بیماری مشابه از آمریکا طی سالهای گذشته به خوبی مدیریت و کنترل کند 

جغرافیایی به مراتب محدودتر از چین است، در  اکنون ایران به عنوان کشوری که در ابعاد جمعیتی و  

ترین کشور دنیا توانسته با اعمال مدیریت مقیاسی بسیار کوچکتر با ویروسی مواجه شده که پرجمعیت

های اخیر، ضمن کنترل رشد آن سیر نزولی ابتال در نمودار بیماری را محقق  صحیح و دقیق در هفته 

 .سازد

مدیریت بحران و تشیکل مثلث مدیریتی یاد شده با نقطه طالیی  های  به نظر می رسد ایجاد حداقل 

ضمن ایجاد آسایش روانی برای افکار عمومی جامعه و تسهیل عبور از رخداد )کرونا    « اعتماد عمومی»

با حوادث آتی و بحران  نیافته( اخیر، شرایط کشور را برای مواجهه  ابعاد بحران  ایران هنوز  های در 

 . از قبل خواهد نمود بینی نشده مهیاترپیش

 

 نویسنده: دکتر حامد وفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
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 اولین بار خبر فراگیری کرونا از چه طریقی به شما رسید و شما چه واکنشی به آن داشتید؟ 

ها در  های متفاوتی این خبر را دریافت کردند، اما تمام آنپیگیری اخبار، در زمان  و روش  افراد مختلف بر اساس میزان

های اولیه به این موضوع نیز با  واکنش  از این موضوع باخبر شدند.   ۱۳۹۸ی بین اوایل دی ماه تا اواسط بهمن سال  بازه

 توجه به شرایط هر منطقه و هر خانواده متفاوت بوده است: 

حدودا یک هفته قبل از جشن بهاره از طریق اخبار داخلی نسبت به وجود این    :شا  چانگ- / هونان  ۲۲  /  مرد 

تمامی   پس  داشتیم،  اطمینان  بیماری  جدیت  و  اخبار  صحت  به  نسبت  ما  اکثریت  شدیم.  مطلع  بیماری 

داری توانیم ماسک خریهای اعالم شده از سوی دولت را جدی گرفتیم. ما سعی کردیم هر چقدر که میدستورالعمل

آن مقداری دشوار. البته   کنیم؛ چرا که در ابتدا به دلیل تقاضای زیاد مردم، ماسک کمیاب شده بود و پیدا کردن

کردیم که به این وخامت  ترسیدیم و فکر نمیالزم به ذکر است که در ابتدای شیوع بیماری، ما چندان از آن نمی

 باشد.  

کند صحبت از یک نوع بیماری  زندگی می  ماکائووستانم که در  یکی از د  / جیانگ ِمن: ۲۰مرد /  / هونگ مین 

اش جدید کرد که در زمان سال نو چینی گسترش یافته است و به همین دلیل او نتوانسته بود به دیدار خانواده

چت  ویرسان  ها و فضای مجازی )مانند پیامهایش توجه نکردم تا چند روز بعد که در رسانهبرود. زیاد به حرف

های کاربری افراد مشهور نیز اخباری حاکی از گسترش چنین ویروسی منتشر شد. از آن و ...( و همچنین حساب

 موقع به بعد موضوع را جدی گرفتم. 

وقتی خبر شیوع چنین بیماری در چین را شنیدیم برای تعطیالت به کشور مالزی سفر کرده  / پکن:  ۳۳زن /  

فته قبل از اینکه از سفر برگردیم، در کشور مالزی از طریق اخبار با خبر شدیم که بودیم و در چین نبودیم. یک ه

ای در چین شایع شده است. در ابتدا خیلی نگران شدیم و حتی در مورد برنگشتن گویا بیماری جدید و ناشناخته

ان هنوز ورود به  به چین هم فکر کردیم اما سرانجام تصمیم گرفتیم هر چه زودتر به چین برگردیم. در آن زم

چین ممنوع نشده بود و فقط کشورهای دیگر کم کم شروع به بستن پروازهای چین کرده بودند. از طریق هوایی  

به چین برگشتیم، در آن زمان ویروس بسیار ناشناخته بود و دیدگاه مردم نسبت به ماسک و استفاده کردن یا  

 مردم موج میزد.نکردن از آن خیلی عجیب بود و استرس و نگرانی بین 

سایت، خبر ویروس را  بود. در اوایل چند وب  ۲۰۱۹نزدیک جشن بهار سال    : / هاربین  ۲۰  /   زن  گو شین یو/ 

داده بودند اما من چندان اهمیتی ندادم. فکر کردم مثل آنفوالنزاست. اما هنگامی که دیدم اطرافیانم چقدر آن را 

 اند متوجه شدم که قضیه جدی است. جدی گرفته
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اولین بار اواسط ماه ژانویه امسال بود. آن زمان من هنوز در چانگشا کارآموز بودم؛ نزدیک به   / هونان: ۲۱زن /  

برای تعطیالت. آن زمان فکر می به خانه  بازگشت  برای  آماده شدن  نو در حال  کردم دولت بسیار  جشن سال 

ندارد. هنگام اعالم عمومی، روزی که به خانه بازگشتم  ای برای پیشگیری از ضرر وجود مسئولیت است و چارهبی

ماسک زده بودم. ماسک را از یکی از همکاران گرفته بودم و وقتی به ایستگاه رسیدم فهمیدم  اوضاع خیلی بدتر  

 کردم. از آن است که فکر می

خبر توجه کردم. ما در ابتدا    ین از ابتدا به ا  یدمرا در اخبار شن  یروسو  ینکه خبر ا  یبار  ینولا  / تایوان:   ۲۰مرد /   

بنابرایمنداشت  ی اطالع   یروس از شدت و اقدامات جد  ین،  ا  ی در آن زمان دولت    یماری ب  ینانجام نداد، و سپس 

 تر شد. یجد

حدودا اوایل دی ماه بود. در ابتدا تعجب کردم، اما هنوز هم انتظار نداشتم که به یک اپیدمی    / پکن:  ۲۵مرد /  

 ل شود.بزرگ در کل کشور تبدی

 کردم همه درگیر بشوند.آمد و فکر نمیاز طریق دوست و رسانه،  به نظرم ویروس جدی نمی / پکن:  ۲۴مرد /   

در (.  ۱۳۹۸به من رسید )دی    ۲۰۲۰خبر ویروس اولین بار حدودا در ماه ژانویه سال    دونگ:  / شَن   ۲۸مرد /   

ها و همه جا را بست، قضیه را جدی دولت تمام خیابانکردم که موضوع مهمی باشد؛ اما وقتی که ابتدا تصور نمی

 گرفتم. 

 

در خصوص فراگیری ویروس کرونا اینطور نبود که ما برای اولین بار بخواهیم این   ووهان:- بِی  / خو ۳۳مرد /   

خبر را دریافت کنیم. قبل از آن، یعنی قبل از تعطیالت سال نو چینی و تعطیالت سال نو میالدی، این خبر را 

 چشم پزشک چینی اعالم کرده بود که ممکن است یک ویروس از حیوان به انسان منتقل شود. به همین  یک
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خاطر هم این خبر جدیدی نبود که به صورت فراگیر بگویند ویروسی در ووهان منتشر شده و آثار مخربی خواهد  

ویروس در ووهان چین داشت به  ها وقتی به سمت این ویروس رفت که اولین تعداد تلفات اینداشت. اما واکنش

 پیوست. وقوع می

ها را کنترل کرد و در پی  ها و کشور ی اول رفت و آمد بین استاندولت در وهله تانگ شَن:- / خه بِی  ۲۴زن /   

های منطقه ها در منطقه شهری و بین شهری نیز لغو شد. سوپرمارکتآن بیشتر پروازها و همچنین تردد اتوبوس 

 کردند. ی دستورات را اجرا میها باز بودند و مردم تقریبا همهتعدادی از بزرگترین سوپرمارکتبسته شد و فقط 

اولین بار در فضای مجازی با بیماری کرونا مواجه شدم. برای من باورپذیر    / جیاموسی:  ۲۱جیا جون / مرد /   

 نبود و بسیار شوکه شده بودم. 

خبر را شنیدم و خیلی تعجب کردم. نه به خاطر اینکه   ۲۰۲۰من در جشن سال نوی    :/ جیانگ شی ۱۶ / مرد 

بیماری جدی بود، بلکه به این خاطر که در جشن سال نو ووهان را بستند. بستن شهرها حرکتی بود که خیلی 

 وقت بود انجام نشده بود. 

نچه دانستم دریافت کردم، آ  ۲۰۲۰اولین بار خبر گسترش ویروس کرونا را در ماه سوم سال  / پکن:  ۳۲زن /  

گیرد، این ویروس بسیار جدی  بندی متفاوتی قرار میسارس سابق کامال در رده این بود که این ویروس با ویروس

 است.

  من   بود که خبر را دریافت کردم.  ۲۰۱۹  سال  دسامبر  ماه  :جو  یانگ–سو  / جیانگ  ۲۱  /  مرد   /   چِن پین چوئَن 

  به تحصیلی  ترم برای نبود الزم  دیگر اینکه از  حتی دادم، نمی اهمیت و  نداشتم  خاصی واکنش خبر این به نسبت

 . بودم هم خوشحال بروم  دانشگاه

 احساس  ، شنیدم  را  خبر  این  وقتی   .بود  چین  بهاره  جشن  هنگام  : یین  بَی- سو  / گَن  ۲۱  /  زن  /  خو جین نَن 

 . بود رفته فروش عتسر به مناطق از بسیاری  در ماسک .ستا جدی بسیار موضوع این کردم

و پیش از عیده    ۲۰۲۰خبر فراگیری ویروس کرونا اولین بار در اوایل ماه فوریه سال    دونگ:  / شَن   31مرد /   

 احساس کردم که کشور ممکن است وارد شرایط بحرانی شود. (. همان موقع ۱۳۹۸به من رسید )بهمن  بهاره

فراگیری ویروس کرونا را در ماه ژانویه دریافت کردم.  اولین بار خبر    :چوئان این- هوی شیا  / نینگ ۲۷ / مرد 

رود و فقط یک بیماری مسری در یک  کردم این ویروس به سرعت از بین میواکنش من این بود که تصور می

 .مکان کوچک است
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بود، روز   ۲۰۲۰اولین باری که خبر ویروس کرونای جدید را شنیدم در ابتدای ژانویه    / شانگهای:   ۳۰مرد /   

فراموش را  آن  گزارش میکرده  دقیق  تلویزیون  زمان  آن  دریایی  ام.  غذاهای  بازار  در  ووهان  جنوب  در  که  داد 

مراقبتهای  به  آنفوالنزا،  موارد  مانند  فقط  و  ندادم  اهمیت  خیلی  من  است.  پیدا شده  نامعلوم  منشا  با  ویروسی 

های زیادی وجود نداشت  تر شد اما محدودیتبهداشتی پرداختم. پس از آن به تدریج اخبار مربوط به بیماری بیش

ژانویه، که مصادف بود با سال نوی چینی، شهر ووهان کامال    ۲۳و زندگی همه طبق روال سابق ادامه داشت. در  

ها یکی پس از دیگری بسته شد. سپس تمامی مناطق ووهان به مقابله با ویروس جدید پرداختند و انواع محدودیت

 اعمال شد. 
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و میزان همکاری   بود  انجام داد چه  با کرونا  اقدامی که دولت محلی در مواجهه  نخستین 

 عمومی با آن تا چه میزان بود؟  

هنگام شروع کرونا من در چین بودم. به علت اینکه این   اندرکاران کارگروه کرونا دانشگاه تهران:از دست 

شهر محل سکونتمان نبودیم. برای مسافرت به یک بیماری در تعطیالت آخر سال ظهور کرد، من و همسرم در  

روستای گردشگری رفته بودیم. هنگام شروع بیماری در روستا، ورود و خروج  به این روستا را ممنوع کردند.  

چنانچه فردی به علت بیماری شدید نیاز مراجعه به شهرهای بزرگتر مجاور را داشت، فقط با مجوز شورای روستا 

شد. برگشت به محل زندگی به معنی واقعی کلمه  فر امکان خروج از روستا به وی داده میو همراهی فقط یک ن

گذراندن هفت خوان رستم بود. بعد از اینکه ثابت کردیم ساکن روستا نیستیم و محل زندگی ما شهر دیگری 

ا در این دوره واقعا  است. اجازه خروج از روستا داده شد. چین از امکانات جابجایی بسیار خوبی برخوردار است ام

میلیون نفر جمعیت دارد.  ابتدای    ۳۰کنیم بیش از  حمل و نقل عمومی مختل بود. شهری که ما در آن زندگی می

از قرنطینه خارج شدیم، با ماشین و راننده    روز کامل قرنطینه شدیم.   ۱۴ورود به منطقه شهری   پس از اینکه 

ریبا بیش از سه ماه از اعالم کرونا گذشته بود،  از ان شهر مخصوص به سمت شهر حرکت کردیم. درحالی که تق

هیچ   آمد  و  رفت  پر  شکوفای 

خبری نبود، تقریبا تمامی اصناف  

های شب به  تعطیل بودند. ما نیمه

اقامتمان   محل  مسکونی  مجتمع 

مجتمع   ورودی  در  رسیدیم. 

امنیت  ماشین  یک  مسکونی 

هنگام   داشت.  حضور  عمومی  

ن مجتمع  ورود به مجتمع، نگهبا

چه   هر  نداد.  ما  به  ورود  اجازه 

اید به همانجا برگردید. به دنبال  گفت از هر جا آمدهتوضیح دادیم که ساکن همین جا هستیم مجاب نشد، می

کورسوی امیدی به درهای دیگر مجتمع مراجعه کردیم. از چهار در مجتمع، سه در آن با آهن جوش داده شده  

بود. باالخره دست به دامان پلیس امنیت عمومی شدیم و پلیس نیز با نگهبانی مجتمع هماهنگ کرد و ما بالخره  

ارده روز پس از شروع قرنطینه خانگی، ما اجازه یافتیم که بتوانیم در محوطه مجتمع رفت و آمد  وارد شدیم. چه

 تر آمد و شد کنیم. اما با تمام  روز از زمان خروج از روستای گردشگری، توانستیم آزادانه  ۵۰کنیم و تقریبا بعد از 
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باز هم   شرایط  را  این  زندگی  ملزمات  و  نبود  مجتمع  از  خروج  میاجازه  خریداری  طریق اینترنتی  از  و  کردیم 

گرفتیم. در نهایت با اعالم کمتر شدن کردیم و درب مجتمع تحویل میهای موجود مبلغ را پرداخت میبرنامه

ها، افراد مجاز شدند در هفته دو بار برای خرید مایحتاج یا ... از ساختمان خارج شوند. نکته قابل توجه محدویت

بانان قبلی بود. افرادی که مأمور به کنترل عبور و مرور بودند با هیچ کس آشنایی نداشتند.   دیگر تعویض تمام نگه

از کد   باالخره هشت ماه بعد از شروع کرونا، شرایط رفت و آمد به حالت عادی برگشت. اما هنوز هم استفاده 

 کز تجمع اجباری است.سالمت که روی گوشی هر فردی وجود دارد هنگام ورود و خروج به اماکن شهری و مرا

های قرنطینه اولین اقدامی که از سوی دولت محلی ما صورت گرفت ایجاد محدوده   :شا  چانگ - / هونان   ۲۲  /   مرد 

کردیم. همچنین همواره ماندیم و درصورت خروج از خانه حتما از ماسک استفاده میمی   بود. همگی باید در خانه 

ها، نکاتی  یوهای زیادی در ارتباط با نحوه شست و شوی صحیح دست های داخلی خصوصا تلوزیون، ویددر رسانه

کنم  شد. من فکر میهای بهداشتی و همچنین آخرین اطالعات درباره ویروس کرونا منتشر میبرای رعایت پروتکل

که ما در چین از همان ابتدای شروع این وضعیت نابسامان کامال متحد بودیم. دکترها و پرستارهای زیادی از 

نقاط مختلف چین به مناطقی که نیازمند کمک بودند رفتند و این خطر را به جان خریدند تا به هموطنان خود 

 کمک کنند و برخی حتی در این راه جان خود را از دست دادند. 

کس    یچه  یراشد، ز  یابیمردم خوب ارز  یسطح همکار  شهرها کرد.  بستندولت شروع به    / تایوان:   ۲۰مرد /   

 مبتال شود. یماریب ینخواست به اینم

های عمومی  یک سری قوانین اولیه مثل ماسک زدن به خصوص در مکان  / جیانگ ِمن:  ۲۰مرد /    / هونگ مین 

 کردند  های خود شرکت میآموزان به صورت آنالین در کالسو بیرون نرفتن از خانه وضع شدند. همچنین دانش
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د. هنگامی که دولت این قوانین را اجرا کرد هنوز وضعیت شهر ووهان جدی  کردنو اکثر افراد در خانه دورکاری می

نشده بود. به ما گفتند که خیلی کم از خانه خارج شوید. گرچه به ما اجازه بیرون رفتن داده شده بود؛ هرچند با  

د قوانین را نقض آمد کسی بخواهکردند و به نظر نمیها. تمام افراد از این قوانین پیروی میرعایت دستورالعمل 

 کند. 

تقریباً اولین اقدامی که انجام شد قرنطینه کردن و بستن کامل ووهان بود. به طوری که هیچ   / پکن: ۳۳زن /  

فرستاد  کس اجازه ورود و خروج نداشت، مگر تحت شرایط خاص که کشوری برای خارج کردن مردمش هواپیما می

های مسافرتی بود. چون این اتفاق تقریباً  ای داخلی و خارجی و برنامهو از این قبیل. اقدام بعدی لغو تورها و سفره

ی سفر داشتند. اکثر مردم چین همزمان با جشن سال نو چین بود و عده زیادی از مردم در سفر بودند یا برنامه

ا نسبت های شدید مردم دیگر کشورهالعملبه طور داوطلبانه برای پیشگیری از بیماری و همچنین به خاطر عکس

ی سفرهای خود را لغو کردند. باقی سفرها هم توسط دولت لغو  های موجود، برنامهها و ترس و بدگمانیبه چینی

شد و از مردم خواسته شد هر کس در هر شهری که بود همان جا بماند. میزان همکاری عمومی در چین واقعاً  

دقیق و مفیدی در اختیار مردم قرار ها نقش بسیار مهمی ایفا کردند. اخبار خیلی  خوب بود و در این باره رسانه

های  هایی در قالب داستان ها در آن زمان برنامهکردند. رسانهشد و عمده مردم هم با دقت اخبار را دنبال میداده می

کرد که واقعاً  اند منتشر میانگیز و آموزنده از زندگی افرادی که در اثر بیماری خانواده خود را از دست دادهغم

داد. تالش بر این بود که وجدان و احساسات مردم کمی در این باره بیدار شود و عمق تحت تأثیر قرار میمردم را  

ها و مبتالیان تنها به چشم یک عدد نگاه نکنند. همکاری و  واقعی این اتفاق را بهتر حس کنند و به آمار کشته

ها  کردند و این توصیه به یکدیگر یادآوری میهای بهداشتی را ی مردم توصیههمدلی مردم واقعاً خوب بود و همه

 ی مردم تبدیل شده بود. من در پکن دانشجو هستم و در خوابگاه  تقریباً به بخشی از احوالپرسی و مکالمات روزانه 

ساکنم. مدتی پس از بازگشت ما به پکن و سکونت در خوابگاه، دولت دستور داد که دانشجویانی که در تعطیالت 

ها برنگردند و در همان شهری که هستند بمانند تا بیماری کنترل شود )چه دانشجویان د به خوابگاهبرنبه سر می

ها و به طور کلی آموزش حضوری تعطیل شد و  ها، مدارس، آموزشگاهچینی و چه دانشجویان خارجی(. دانشگاه

برنامه باره  این  در  آغاز شد.  به شکل جدی  غیرحضوری  و  آنالین  فآموزش  و  و رهنگریزی  سازی خیلی خوب 

های آموزشی و کاربردی جدیدی  سریعی شکل گرفت و امکانات آموزشی خوبی مثل اینترنت پرسرعت و اپلیکیشن

 در اختیار مردم قرار گرفت و دورکاری و تحصیل غیرحضوری برای مردم تسهیل شد.

به همه گفته شد که هنگام بیرون رفتن ماسک بزنند، در فضای عمومی رفت    / هاربین:  ۲۰گو شین یو/ زن /  

 ترین ها نیز محدود شد. دکترها و پرستاران را به ووهان که وخیمو آمد نکنند و از شلوغی پرهیز کنند، تردد ماشین
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داد سفرهای  کردند و حتی هنگام جشن بهار تعاوضاع را داشت فرستادند. مردم در پوشیدن ماسک همکاری می

 غیرضروری کم بود.  

از دومین روز پس از بازگشتم به خانه، شیوع ویروس ذات الریه جدید شروع شد. انتشار هر   / هونان:  ۲۱زن /   

شد الزم است درخانه بمانیم و بیرون نرویم.  کرد. گفته میخبر جدیدی بر میزان جدی بودن ویروس تأکید می

های توریستی و حمل و نقل بین  رفتیم. روز سوم اتوبوس ید با ماسک میاگر خروج از خانه ضروری بود هم با

شهری همگی متوقف شدند. بازارها هم بسته شد. هنوز افرادی بودند که از میزان اهمیت اپیدمی آگاهی نداشتند؛  

انتشار هر روزه زدند یا به دید و بازدیدهای سال نو میها قدم میدر خیابان انست به آنها توی اخبار میرفتند. 

 رسانی، در کل دیگر کسی نبود که از خانه خارج شود.گوشزد کند که درخانه بمانند. پس از دو سه روز اطالع

اشتباه اولیه دولت محلی ووهان در سرپوش گذاشتن بر اطالعات مربوط به شیوع بیماری،    / پکن:   ۲۵مرد /   

نا شهروندان نیز اطالع درستی از وضعیت نداشتند  باعث گسترش سریع بیماری شد. در ابتدای شیوع ویروس کرو

 شد. ها در مقیاس وسیعی برگزار میو حتی مهمانی

   / بیمارستان   / پکن:  ۲۴مرد  جز  به  البته  شد؛  تعطیل  کل  به  ماه  چند  برای  شهر  سوپرمارکتکل  و  و  ها  ها 

ها )همه به صورت اینترنتی و بیرون بر(. تمام  غذاخوری 

تفریحی  اداره  ها، ها، مدرسهدانشگاه اماکن  پاساژها،  ها، 

و ... تماماً به مدت چند ماه بسته بودند. مردم هم خیلی  

رفت و همه با دولت  متحد بودند، هیچکس بیرون نمی

 کردند. میهمکاری 

آن موقع در چین سال نو بود    دونگ:  / شَن  ۲۸مرد /   

فامیل   و  خانواده  دیدار  به  زمان  این  در  معموال  ما  و 

انتشار  می از  جلوگیری  برای  دولت  ما  شهر  در  رویم. 

ها و  ویروس در حین این دید و بازدیدها، تمام خیابان

به نظر من دولت  کوچه پس کوچه  را مسدود کرد.  ها 

دولت سایر  با  مقایسه  در  اقتدار چین  با  غربی،  های 

خطر ویروس کرونا آگاه بودند و با   از طرفی هم همه از، های زیادی نداشتندبیشتری عمل کرد. مردم هم انتخاب

 کردند. های وضع شده از جانب دولت همکاری میمحدودیت
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متأسفانه در آن تاریخ من قصد عزیمت به ایران را داشتم و بلیط هم برای حرکت ووهان: - بِی / خو  ۳۳مرد /  

ها و  تمام قطارها، هواپیما  از ووهان به سمت پکن حاضر بود؛ ولی با توجه به اتفاقاتی که رخ داد، دولت چین  

های دسترسی به خارج از شهر را کامال مسدود کرد. بنابراین نخستین اقدام دولت محلی برای کنترل ویروس مسیر 

های شهر را به صورت محدوده نظامی خیلی جدی و محکم مسدود کرد. ما  این بود که تمام ورودی و خروجی

المللی دانشگاه هم  ی خروج از خوابگاه را نداشتیم. ما حتی با دفتر بینزههم از آنجایی که در خوابگاه بودیم، اجا

صحبت کردیم و گفتیم که بلیط برگشت داریم، اما گفتند که دولت محلی خروج را ممنوع کرده و هیچ تبعه  

 ی خروج از خوابگاه را نداشت. خارجی حتی اجازه

ها را کنترل کرد و در پی  ها و کشورو آمد بین استان  ی اول رفتدولت در وهلهتانگ شَن:  - / خه بِی   ۲۴زن /   

های منطقه ها در منطقه شهری و بین شهری نیز لغو شد. سوپرمارکتآن بیشتر پروازها و همچنین تردد اتوبوس 

 کردند. ی دستورات را اجرا میها باز بودند و مردم تقریبا همهبسته شد و فقط تعدادی از بزرگترین سوپرمارکت

دولت نظارت شدید بر اجرای قوانین دارد. مطالب آموزنده راجع به کرونا و  / جیاموسی:  ۲۱ون / مرد / جیا ج 

کند و قوانین وضع شده را  ها منتشر میهای مفید درمان و پیشگیری را به صورت گسترده از طریق رسانهروش

 کند. کامال جدی اجرا می

دولت اول شهر ووهان و بعد شهرهای دیگر و مسیرهای رفت و آمد را بست. همه مردم :  شی  / جیانگ  ۱۶  /  مرد 

 به دستور دولت عمل کردند. در آن زمان مردم کشور در تعطیالت سال نو بودند.  

همه جا را سفت و سخت قرنطینه کرد و هیچ حقی برای بیرون رفتن نبود. وضعیت به :  / چانگجی  ۲۴  /   مرد 

 هیچکس قوانین را زیر پا نگذارد.  شد کهشدت کنترل می

رای نزدیکانی که در ارتباط با بیماران بودند، قرنطینه و آزمایش اسید نوکلئیک انجام شد.  ب/ پکن:  ۳۲زن /  

از خانه خارج شوند، حتما   از مردم خواست که کمتر بیرون بروند، اگر نیاز بود برای خرید  دولت محلی پکن 

ها را تعویض کرده و دست و صورت را بشویند. دستگیره بازگشت به خانه سریعا لباسماسک بزنند و پس از  

 ها در تماس هستند نیز با استفاده از الکل ضدعفونی شود.درها، میزها و صطوحی که اغلب با دست

فقط در حال حفظ سطح    ینچ  یدمی، قبل از وقوع اپ :  یانگ جو–/ جیانگ سو  ۲۱  /  مرد  /  چِن پین چوئَن 

  با  بسیار  مردم  قرار گرفت.  یمعمول  یرغ   یتدر موقع  ینچ  یدمی بعد از وقوع اپ   .از بهداشت و درمان بود  یمتوسط

 . کردندمی  رعایت را شده وضع قوانین  تمام  و کردند می همکاری دولت
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 بیرون  میزان  کاهش   و  هامحدودیتنخستین اقدام دولت اعمال    :بَی یین- / گَن سو  ۲۱  /  زن  /   خو جین نَن  

 اقدام  این  با  بسیار  نیز  مردم  .رفتمنمی  بیرون  امکان  حد  تا  و  کردم  رعایت  شخصاً  من  .بود  ممکن  جای  تا  رفتن

 . کردند همکاری

دولت در تمام شهرها و روستاها رفت آمد را ممنوع کرد. اگر فردی از شهر ووهان به    دونگ:   / شَن  31مرد /   

داد. همکاری مردم با دولت بسیار خوب رفت، باید حتما وزارت امنیت ملی را در جریان قرار میمیجای دیگری  

 رفت. کس بیرون نمیکردند. همه در خانه مانده بودند و هیچبود و از تمام دستورات پیروی می

اجتماع مردم    دولت محلی تمامی مناطق را قرنطینه کرده بود و از  :این چوئان-/ نینگ شیا هوی  ۲۷  /  مرد 

داد کسی از منزل خارج شود. مردم هم تا  کرد در خانه بمانند و اجازه نمیکرد. مردم را مجبور میجلوگیری می

 کردند. ی کمی هم بودند که تبعیت نمیکردند. عدهحد زیادی ترسیده بودند، پس همکاری می

یرانه برای مردم اعمال شد که کم کم  گی زیادی به صورت سخت اقدامات محدودکننده  / شانگهای:  ۳۰مرد /   

ابتال در آن منطقه وجود داشته باشد یا نه،   اینکه آیا موارد  از  به تمامی شهرها و روستاها رسید. با صرف نظر 

ها مانع ایجاد شود تا  ها اعمال شد. دولت تدارک دید که در تمام ورودی و خروجیها برای همه آنمحدودیت

وضعیت پوشیدن ماسک، مجوز خروج از خانه )هرخانواده یک عدد(  و کد سالمت    بتوانند در آن محل ساعت،

کردند، پس از کاهش سطح شیوع اپیدمی به  افراد را بررسی کنند. موانع و بازرسانی که این موارد را بررسی می

 تدریج برداشته شدند. 
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با قوانین وضع شده دولت   کردند چه برخوردی  همکاری نمی با اشخاصی که به هر دلیلی 

 گرفت؟صورت می 

سری مجازات تعیین شده بود. افرادی که از ناقل بودن خود اطالع داشته و   یک  :چانگ شا- نا/ هون  ۲۲  /   مرد 

یا به دلیل حضور در مناطق پرخطر، مشکوک به ابتال به ویروس کرونا بودند، درصورتی که عمداً در بین سایر  

کردند و تعمداً از شدند. همچنین افرادی که از قوانین وضع شده پیروی نمیمجازات می کردند  مردم تردد می 

هایی تعیین شده بود،  شدند. من دقیقا به خاطر ندارم که چجور مجازاتکردند نیز مجازات میماسک استفاده نمی

 شوند. ولی عموماً درصورت شکستن قوانین افراد بازداشت می

دانم چنین افرادی وجود نداشتند و همه به دستورات  تا جایی که من می  یانگ ِمن:/ ج  ۲۰مرد /   /هونگ مین 

دهند و اگر این رفتار  پایبند بودند؛ با این وجود اگر شما در چین ماسک نزنید، مأموران امنیتی به شما تذکر می

 ادامه پیدا کند، باید چند روزی را در بازداشتگاه بگذرانید. 

ی تذکر و تشویق داشت و تقریباً اجباری وجود نداشت. به مردم  برخورد با متخلفان بیشتر جنبه   / پکن:   ۳۳زن /   

 کردند و کمتر کسی بود که به حرف پلیس گوش نکند. شد و مردم هم اکثراً رعایت میتذکر داده می

مقامات دولتی  شود. اگر اگر شهروندی همکاری نکند توسط پلیس دستگیر می / هاربین:   ۲۰گو شین یو/ زن /   

 تر خواهند بود.ها جدیهمکاری نکنند مجازات

های دقیق و به  من شنیدم که فرماندار شهر خوبِی اخراج شده است. همچنین ندادن گزارش   / هونان:  ۲۱زن /   

 از مقامات دولتی نیز اخراج یا بازخواست شدند. تعداد زیادی  موقع، باعث ابتالی بسیاری شد.

اپیدمی را نقض کنند جریمه و بازداشت  میمن    / پکن:   ۲۵مرد /    از  دانم قطعا کسانی که قوانین پیشگیری 

 دانم. شوند، اما جزئیات آن را درست نمیمی

شدند. برای خود  کردند اگر از اتباع خارجی بودند از کشور دیپورت میکسانی که همکاری نمی  / پکن:  ۲۴مرد /   

 .ها هم زندان و جریمه مالی در پی داشتچینی

کردند و  موارد مجازات خیلی کم بود. در اکثر موارد مأموران با متخلفان برخورد می  دونگ:   / شَن  ۲۸مرد /   

از نمایندگان شوراهای گذاشتند و میمعموال متخلفان دمشان را روی کولشان می )این مأموران معموال  رفتند 

عموال مردم برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع،  محلی شهر و روستا بودند، نه مأمور پلیس یا مأموران دولتی(. م

 دادند که کار به موارد قانونی و بازداشت نکشد.دادند و ترجیح میدر این برخوردها حق را به مأموران می

توانستیم ببینیم که چه برخوردی ی بیرون رفتن از خوابگاه را نداشتیم و نمیما اجازه  ووهان:- بِی   / خو  ۳۳مرد /   

 توانید ی خروج نداشته باشید، طرز برخورد با متخلفین را هم نمیقتی شما جایی قرنطینه باشید و اجازهکنند. ومی
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کردند و از منزل بیرون دیدیم، شاهد بودیم که اکثر مردم رعایت میببینید. ولی از طریق اخبار و رسانه که ما می

 رفتند. نمی

کنند؛ اما اگر افرادی قوانین را نقض کنند،  عموم جامعه از قوانین پیروی می / جیاموسی:  ۲۱جیا جون / مرد /   

شوند. حتی گاهی ممکن است افرادی که از مقررات کنند و جریمه میها برخورد میمأموران قانون به شدت با آن

 کنند بازداشت شوند.  سرپیچی می

های جدی  سرپیچی .بود یانتقاد به سیستم تحصیلهای کوچکی در در شهر من تخلف :/ جیانگ شی  ۱۶  /  مرد 

 شد. های چند صد یوانی منجر میبه پرداخت جریمه  قوانیناز 

 شدند. بنابراین هیچ کس جرئت نداشت قوانین را رعایت نکند. همه قطعاً دستگیر می :/ چانگجی  ۲۴  /   مرد 

 کردند. محافظت از خود اقدام میمردم همگی خیلی هوشیار بودند، خودشان فعاالنه برای  / پکن:  ۳۲زن /   

 ها  جریمه  آن،  شدت  و  شده  انجام  تخلف  به  توجه  با  :یانگ جو–سو  / جیانگ  ۲۱  /   مرد  /   چِن پین چوئَن 

 . بود  غیره و  مالی ی، جریمه جدی قرنطینه  قالب در هاجریمه اغلب ولی  د؛بو متفاوت

 احترام   شده  وضع  قوانین  به  و  کردند  همکاری  دولت  اقدامات  با  مردم  : بَی یین- / گَن سو   ۲۱  /  زن  /   خو جین نَن  

  هشدار   آنها  به  فقط  ،  نزنند   ماسک  که  باشند  خیابان  در  افرادی  اگر.  است  نشده  مجازات  کسی   تقریباً  و   گذاشتندمی

 .داد خواهند

شد.  تذکر داده میشد و به وی  شد. فرد توسط پلیس جریمه میاگر مورد تخلفی دیده می  دونگ:  / شَن   31مرد /   

 شد. در موارد شدیدتر، فرد بازداشت می

کرد و در مورد عواقب اپیدمی  ی اجباری. پلیس مداخله میقرنطینه  : این چوان-/ نینگ شیا هوی  ۲۷  /   مرد 

 داد. آموزش و هشدار می

به شدت از طرف پلیس مدیریت میشد.  ها، برخورد با متخلفان  پس از اعمال محدودیت  / شانگهای:   ۳۰مرد /   

 شدند. بر اساس نوع سرپیچی از قوانین، برخوردها شامل جریمه نقدی یا زندان می
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ها جهت مقابله با سرایت بیماری به چه اقداماتی برای کنترل مبتالیان قطعی و نزدیکان آن

 شد؟دیگران انجام می 

-درمدت قرنطینه اگر در شخصی عالئم بیماری ظهور می  اندرکاران کارگروه کرونا دانشگاه تهران:از دست  

های چند هزار یوانی آزمایش و درمان نیز بر عهده خودمان بود. البته گرفت که هزینهکرد، مورد آزمایش قرار می

با ورود به مجتمع، یک فرد از شورای مجتمع که   خوشبختانه من و همسرم در دوره قرنیطنه مشکلی نداشتیم. 

های ایران است ما را تا درب واحد همراهی کرد. پس از ورود به  معادل شعبه اداره اماکن یا پایگاه بسیج در محله

تازه وارد   این واحد  بود که ساکنان  این  تابلو  آبی رنگ روی درب واحد ما نصب شد. مضمون  تابلو  واحد، یک 

روز    ۱۴در صورت مشاهده رفت و آمد به این واحد در اولین زمان به پایگاه اطالع دهید. باید    ؛اند هشدساختمان  

شدیم. با ورود به واحد متوجه شدیم که آب واحد قطع شده است. پس از پرس نیز در منزل خودمان قرنطینه می

اند مجبور به خروج از آنها  پنهان شدهاند که افرادی که در واحدها  و جو گفتند این کار را برای این انجام داده

 شوند.

بود یا احساس ناخوشی هرکدام از ما درصورتی که دمای بدنمان رو به افزایش    چانگ شا: - / هونان  ۲۲مرد /   

کردیم تا از وضعیت خود مطلع شویم. درصورت ابتال به کردیم، باید به مناطق قرنطینه تعیین شده مراجعه می می

شدیم تا به صورت رایگان مورد درمان قرار بگیریم. البته در ابتدای شیوع مارستان فرستاده میویروس کرونا به بی

های الزم را دریافت نکردند و به همین دلیل افراد زیادی را در این  بیماری برخی از مردم در زمان مناسب درمان

 تراژدی بزرگ از دست دادیم.

مبتال باشید، شماره همراه شما در سیستم به عنوان فرد مبتال و   اگر شما / جیانگ ِمن:  ۲۰مرد /    /هونگ مین 

مورد قرمز ثبت خواهد شد. بنابراین وقتی که شما قصد ورود به هر مکان عمومی را داشته باشید، اسم و اطالعات  

تواند موبایل شما را  شود و میافزاری وجود دارد که روی گوشی نصب میدر چین نرم  شما گزارش خواهد شد. 

 های دیدنی و ... یک بارکد وجود دارد که  ها، مکانهای عمومی مثل شهربازیردیابی کند. در ورودی تمام مکان
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 باشید اجازه ورود به شما داده  افزار اسکن کنید. اگر شما مبتالشما باید قبل از ورود به آنجا، کد را توسط این نرم

 شوید.شود و به بیمارستان یا محل قرنطینه منتقل مینمی

ابتال بودند،  برای مشخص شدن خانواده/ پکن:    ۳۳زن /    هایی که فرد مبتالی قطعی داشتند یا مشکوک به 

نزل را نداشتند. پلیس  ها به هیچ وجه حق خروج از مشد و این خانوادهی زده میبرچسب زرد رنگی روی در خانه 

داد.  کرد و در اختیارشان قرار میکرد و وسایل مورد نیاز آنها را تهیه میدرب منزل به مسائل آنها رسیدگی می

شد، خانواده ملزم به پرداخت جریمه شدند و این برچسب پاره میدر صورتی که این خانواده از منزل خارج می

 شدند. فراد در اختیار دولت بود و مرتب کنترل میشدند. تعداد و مشخصات دقیق این امی

شوند و تنها دکترها و پرستارها با لباس مخصوص با در قرنطینه نگهداری می/ هاربین:    ۲۰گو شین یو/ زن /   

 آنها در ارتباط هستند. 

   / هونان:    ۲۱زن  ز/  تعداد  خوبِی  و  ووهان  مرکز  در  که  بود  صورت  بدین  قطعی  مبتالیان  با  ارتباط  یادی  در 

بیمارستان سیار برای کنترل اپیدمی تاسیس شد. در ارتباط با بستگانی که در ارتباط نزدیک با مبتالیان بودند  

روز برای آگاهی از ابتال   ۱۴اقداماتی مثل تحت نظر قرار گرفتن، انجام آزمایش نوکلئیک اسید و قرنطینه به مدت  

 یا عدم ابتالی آنها به ویروس کرونا صورت گرفت.

در خانواده من   های تخصصی برای درمان.اعالم سریع، قرنطینه سریع و احداث بیمارستان / پکن:    ۲۵د /  مر 

توانم بگویم که  ام. تنها میکسی مبتال نشد؛ ولی با کار کردن در بیمارستان روزانه با مبتالیان زیادی روبرو شده

ها اعتماد کنید و  قرنطینه شد. همچنین باید به پزشکدر صورت ابتال باید سریعاً به کادر درمانی مراجعه کرد و  

انجام وظیفه  کرد. روحیه خود را از دست ندهید، ترس از کرونا گاهی روحیه بیماران را بیش از حد تضعیف می

در کادر درمانی برای من هم افتخارآمیز و هم بسیار سخت بوده است. خستگی حضور در چند شیفت پی در  

 ام زجرآور بود. نجات دادن بعضی از هموطنانم و در ارتباط نبودن با خانواده پی، ناکام ماندن در

شناسایی می/ پکن:    ۲۴مرد /    به  همگی  و  شناسایی  نیز همگی  بودند  ارتباط  در  آنها  با  که  افرادی  و  شدند 

چند  افزار به اسم »بسته سالمت« طراحی کرد )درشدند. همینطور چین یک نرمبیمارستان مخصوص منتقل می

ماه اخیر نه از ابتدای کرونا(؛ کاربرد آن به این صورت بود که در ورودی تمام اماکن یک مأمور ایستاده است و  

شود که شما به این مکان رفتید و صفحه شما باید با گوشی یک کد را اسکن کنید. در نتیجه در سیستم ثبت می

اید وضعیت کرونا در آن وخیم بوده است حضور نداشتهدهد که شما در جایی که قبال  گوشی هم به مأمور نشان می

 در جایی که من بودم تقریبا همه جا و در تمام متروها    و اگر وارد این مکان شوید خطری برای دیگران ندارید.
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برای مشاهده حرارت بدن وجود داشت. بعضی جاها از ربات  دوربین  

توانستید وارد آن  ها نمیرباتکردند و بدون اجازه  هم استفاده می

می نظارت  مامور  توسط  چون  بشوید،  رباتمکان  این  با  شدند.  ها 

صدای خیلی بلند حرارت بدن را اعالم میکردند )طبیعی یا مشکوک(  

شد، همه افرادی که آنجا بودن  که اگر دمای بدن شما غیرعادی می

  درضمن اگر بعدها در  شدند که شما مشکوک هستید.متوجه می

دهند  کنند و به شما اطالع میاید فرد بیماری تشخیص داده شود، شما را پیدا میمکانی که شما قبال حضور داشته

  که باید خود را قرنطینه کنید و آزمایش بدهید.

گرفت  اند را به شدت جدی میدولت افراد مبتال و افرادی که با آنها تماس نزدیک داشته   دونگ:  / شَن  ۲۸مرد /   

  ۱۴یا    ۷کرد. دولت الگوی حرکت بیماران تشخیص داده شده را در  های خاصی منتقل میا را به بیمارستانهو آن

کرد. در این روند،  اند را شناسایی و قرنطینه میکرد و تمام افرادی که با آنها تماس داشته روز گذشته تعیین می 

داشته  تماس  بیماران  با  که  افرادی  بوتعداد  زیاد  به قدری  هتلاند  که دولت مجبور شد  برای  د  را  های خاصی 

شد؛  های اقامت در هتل در زمان قرنطینه توسط دولت پرداخت میی آنها در نظر بگیرد. در ابتدا هزینهقرنطینه 

ها آنقدر زیاد شد که تقبل آنها ناچارا به خود شهروندان محول شد. در عوض دولت  اما پس از مدتی این هزینه

 کرد. پرداخت می ی درمان راهزینه

اینطور نبود که هر شخصی که بخواهد بتواند آزادانه به بیمارستان مراجعه کند و    ووهان: - بِی   / خو  ۳۳مرد /   

بگوید که بیمار است. شماره تلفنی را اعالم کرده بودند و گفته بودند که هر کسی که عالئم بیماری را داشت با  

 رفتند و درصورتی که عالئم مربوطه را زل شخص مورد نظر میاین شماره تماس بگیرد. در این صورت به من
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کردند. با توجه به اعمال محدوده نظامی این امکان وجود نداشت که شما  داشت، او را به بیمارستان منتقل می

بیمارستان ها پر از  به بیمارستان مراجعه کنید؛ چون  دانشگاه رفته و به راحتی بتوانید بیرون از منزل یا بیرون از

بیمار شده بود و ممکن بود که شما حتی اگر مبتال نباشید، در بیمارستان بیمار شوید. پس قرار شده بود که همه 

 با آن شماره تماس بگیرند. 

تمام افراد بیماری که تشخیص داده شده بودند باید در اتاقی مجزا خود را به   تانگ شَن:- / خه بِی  ۲۴زن /   

ق  ۱۶مدت   بیمارستانرنطینه میروز  در  برای کسانی که  از کردند.  قرنطینه پس  روند  بودند،  قرنطینه شده  ها 

 یافت. بازگشت به خانه و با مهر و موم درب به مدت نیم ماه ادامه می

مبتالیان باید یک ماه کامل در قرنطینه باشند و افرادی که اخیرا با فرد بیمار    / جیاموسی:  ۲۱جیا جون / مرد /   

 شود. ها بررسی میشوند و سالمت آناند شناسایی میباط داشته ارت

روشی که دولت پیش گرفت این بود که بیماران را در بیمارستان و کسانی که با بیماران   :/ جیانگ شی  ۱۶  /  مرد 

 دند را در خانه قرنطینه کند. ودر ارتباط ب

برقرار شد، با فشار و اجبار باالیی به مردم تحمیل شد. هایی که در استان ما  محدودیت  :/ چانگجی  ۲۴  /   مرد 

همین باعث شد که مردم از لحاظ روحی و روانی آسیب زیادی ببینند؛ ولی در نهایت با این کار توانستند جلوی 

 پخش ویروس را بگیرند. 

ئیک اسید انجام  برای افرادی که با بیماران در ارتباط نزدیک بودند قرنطینه و آزمایش نوکل  / پکن:   ۳۲زن /   

 شدند. شدند مستقیما به قرنطینه درمانی وارد میشد، و نمونه هایی که بیماری قطعی تشخیص داده می

  درمانی   اقدامات  تحت  فوراً  باید ،شده  تأیید  هاکه ابتالی آن  بیمارانی  :بَی یین- / گَن سو  ۲۱  /  زن  /  خو جین نَن 

.  شد  خواهند  قرنطینه  NAT  نوکلئیک  اسید  آزمایش   برای اندداشته  بیمار  با   نزدیک  تماس   که  افرادی.  بگیرند  قرار

 .ندارد خطری باشند،  منفی اگر و  گیرندمی قرار درمان تحت جواب آزمایش، بودن مثبت صورت در

شد و  میانجام    خانگی  قرنطینه  خفیف  بیماری  حالت   در  :یانگ جو–/ جیانگ سو ۲۱ /  مرد  / چِن پین چوئَن  

شد و تحت درمان قرار  بستری می بیمارستان در  فرد بیمار حاد  حالت در  .گرفتهمان خانه صورت میدرمان در 

 گرفت. می

ها و ادارات مورد آزمایش قرار گرفتند. اگر مورد ابتال پیدا  تمام کارمندان در تمام بخش :شَن دونگ/    31مرد /   

اند را جویا  گرفتند و آدرس تمام دوستان و نزدیکانی که با وی تماس مستقیم داشتهشد، با فرد تماس میمی

 گرفتند و وضعیت تماس میشد. روزانه چهار مرتبه با بیمار شدند. وضعیت بیمار به صورت مداوم گزارش میمی
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را بررسی می افرادی مأمور میاو  نیازکردند. همچنین  بروند و  را شدند که به خانه فرد مبتال  های آن خانواده 

 برطرف کنند. 

ی اجباری بیماران و کسانی که با بیمار  مدیریت متمرکز و قرنطینه   :این چوان-/ نینگ شیا هوی  ۲۷  /  مرد 

 داشتند.ارتباط نزدیک 

با توجه به اینکه شرایط وقایع در هر دوره زمانی متفاوت بود، اقدامات مدیریتی نیز متفاوت  / شانگهای:    ۳۰مرد /   

شدند. بنابراین افرادی که از مکانهای پرخطر عبور کرده بودند، به  بود. ابتدا باید موارد مشکوک تشخیص داده می

روز    ۱۴ورت عدم وجود شرایط آزمایش، موارد مشکوک به مدت  عنوان موارد مشکوک تشخیص داده شدند. در ص

گرفتند. پس از روز در مکان دیگری تحت مراقبت در قرنطینه قرار می  ۱۴شدند یا به مدت  میدر خانه قرنطینه  

اینکه شرایط گرفتن آزمایش از موارد مشکوک فراهم شد و دیگر آزمایش با کمبود امکانات مواجه نبود، برای 

 موارد مشکوک آزمایش نوکلئیک اسید انجام شد. 
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قرنطینه بودید و در صورت خروج از منزل با چه ضوابطی و به  شما برای چه مدتی در منزل 

 هایی رفت و آمد داشتید؟ چه مکان

روز کامل قرنطینه شدیم.    ۱۴ابتدای ورود به منطقه شهری    اندرکاران کارگروه کرونا دانشگاه تهران:از دست 

ته تا پرداخت هزینه خوراک و های قرنطینه نیز بر عهده خودمان بود. از پرداخت هزینه اقامت گرفتمام هزینه

های خدماتی دارای صالحیت سایر موارد. در مدت قرنطینه خانگی، خرید اینترنتی داشتیم. تعدادی از سرویس

کردیم. الزم به ذکر است  مشخص شده بودند که از طریق آنها به خرید آب و خوراک و ملزومات زندگی اقدام می

 شدند و ما حق خروج از واحد را نداشتیم. میکه همه ملزومات درب واحد تحویل داده 

روز قرنطینه بودیم. درصورتی که فردی از شهری به    ۱۴همگی در ابتدا برای    چانگ شا:- / هونان  ۲۲مرد /   

گرفت. حقیقتا ما چندان با افراد دیگر مالقات  روز تحت قرنطینه خانگی قرار می  ۱۴رفت نیز باید  شهر دیگر می

صورتی که حتی در جشن بهاره هم )که رسم است همگی از اقوام خود بازدید کنند( افراد زیادی را  نداشتیم، به  

ها  شدم اطالع چندانی از ضوابط و محدودیتمالقات نکردیم. در نتیجه از آنجایی که شخصا زیاد از خانه خارج نمی

 ندارم.

توانیم ه وضعیت بهبود پیدا نکرده است نمیبه ما گفته شد که تا زمانی ک   / جیانگ ِمن:   ۲۰مرد /    / هونگ مین 

به مدرسه و دانشگاه یا سرکار برگردیم و باید تمام مدت را در خانه سپری کنیم. در این مدت از هر خانوار فقط 

ای یک بار بیرون برود تا مایحتاج  یک نفر حق داشت بعد از زدن ماسک و سنجش دمای بدن و آن هم فقط هفته

ذایی را تهیه کند. آن هم برای ساعات معینی که توسط مأمور منطقه مسکونی با استفاده از خانواده مثل مواد غ

شدند. اگر همزمان  های ورود و خروج ثبت و روی یک برگه کاغذ مهر میشد. زمانکارت شناسایی فرد چک می

  گرفت. برخورد صورت میگشت، در غیر این صورت با وی  شدند یکی از آنها باید باز میدو نفر از خانه خارج می

ها اجناس ضروری را به بیرون مغازه منتقل کرده بودند تا کسی مجبور نشود که وارد فضای  برخی سوپرمارکت

 بسته مغازه شود. 

در دوران قرنطینه هم ما در خوابگاه ساکن بودیم و در صورت سالم بودن تنها روزی سه مرتبه   / پکن:   ۳۳زن /   

ته برای غذاخوردن، هواخوری و ... با رعایت کامل اصول بهداشتی و زدن ماسک  ی یک ساع به صورت سه بازه

اجازه خروج داشتیم. موقع ورود و خروج، اطالعات هر فرد به طور کامل بررسی و کنترل و دمای بدن افراد چک 

یا نه ارائه   شد. در دوره قرنطینه هر روز باید گزارشی از وضعیت سالمتی خود و اینکه عالئم بیماری داریم می

 دادیم. هنگام ورود به هر مکانی از جمله فروشگاه، مترو، خوابگاه و ... دمای بدن افراد و داشتن ماسک چک و  می
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شد. هنوز هم با وجود مهار کامل بیماری، هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی در  به افراد خاطی تذکر داده می

 شود. فراد تذکر داده میچین در صورت نداشتن ماسک حتماً به ا

آید که تقریبا یک ماه بیرون نرفتم. در فضای عمومی ماسک اجباری  یادم می/ هاربین:    ۲۰گو شین یو/ زن /   

ی  شد. از هرخانواده یک نفر هر دو روز یک بار برای خرید خوراک اجازهبود وگرنه اجازه ورود به هیچ جا داده نمی

 بیرون رفتن داشت.

روز حتی افرادی که به مناطق پر خطر نرفته بودند و با افراد مبتال    ۱۴تقریبا نیمی از ماه. بعد  / هونان:    ۲۱زن /   

بایست با کد سالمت و رعایت اصول پیشگیری از بیماری  و حتی مشکوک به ابتال درتماس نبودند هم حتما می

توانستند از خانه   و افراد مشکوک به ابتال به کل نمیبیرون بروند؛ بهتر آن بود که در خانه بمانند. افراد مبتال 

 بیرون بروند. 

من یک ماه در قرنطینه بودم و بعد از آن برای کار در بیمارستان حاضر شدم. هنگام بیرون / پکن:    ۲۵مرد /   

در غیر  هایی از این قبیل برای خرید غذا بروید.  توانید به سوپرمارکت و محلرفتن باید ماسک بزنید. فقط می

 توان رفت.اینصورت به مکان دیگری نمی

های ضروری مثل بیمارستان ماه قرنطینه بودم. با ماسک و شیلد صورت، فقط به مکان  ۹به مدت  / پکن:    ۲۴مرد /   

 رفتم. و سفارت می

حدود یک ماه در قرنطینه بودم. پس از آن شیوع ویروس تقریباً کنترل شد و من سر  دونگ:    / شَن  ۲۸مرد /   

زدند را به خانه  زدیم. افرادی که ماسک نمیشدیم باید ماسک میکار برگشتم. ما هر زمان که از خانه خارج می

شد. محل کار ما دیگر تعطیل  رسیدیم دمای بدنمان کنترل میخود بازمیگرداندند. هنگامی که ما به محل کار می

 نشد. 

حدودا نزدیک به دو یا سه هفته در خوابگاه قرنطینه بودیم. تعطیالت سال نو چینی ووهان:  - بِی   / خو  ۳۳مرد /   

تا حدود    برای همین همها آماده بازگشت به ایران بودیم،  که هم شروع شده بود و ما قبل از اعمال محدودیت

هیه کنیم. به همین  ی خروج هم نداشتیم که مواد غذایی تچهار روز هیچ مواد غذایی در خوابگاه نداشتیم. اجازه

افتاد که مواد غذایی و بهداشتی برای ما    رالمللی دانشگاه به این فکخاطر بعد از حدود چهار پنج روز، دفتر بین

کردند. ولی باز مشکلی که  تهیه کند. برای همین هر سه وعده غذا در روز را به صورت یک بسته برای ما تهیه می

توانستیم از مرغ و گوشت استفاده کنیم.  ی به غذای اسالمی نداشتیم، نمیوجود داشت این بود که چون ما دسترس

 ی ذبح  کنند؛ اما ما به خاطر مسئلهها گفته بودند که از گوشت خوک در غذا استفاده نمیالبته به ما مسلمان
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ها بود  که در بسته مرغ یا مواد دیگری  کردیم از نان یا تخمکردیم و بیشتر سعی میاسالمی از گوشت استفاده نمی

 استفاده کنیم. باالخره شرایط خوبی نبود و مجبور بودیم که برای حفظ بقا کاری کنیم. 

توانست ماه به طول انجامید. یک نفر با رعایت اصول بهداشتی می  ۴این وضعیت    تانگ شَن:- / خه بِی  ۲۴زن /   

توانست هر دو روز یک بار به  ی خانواده میاز خانه خارج شود. همچنین برای خرید مایحتاج روزانه یکی از اعضا

 فروشگاه برود. 

طبق قوانین در خانه قرنطینه بودم و فقط برای خرید مایحتاج ضروری به    / جیاموسی:  ۲۱جیا جون / مرد /   

 کردم. همچنین اصال به بازار دریایی نرفتم. رفتم و از ماسک و شیلد استفاده میترین فروشگاه مینزدیک

نفر از کل خانواده اجازه داشت بیرون   کماه در قرنطینه بودم. فقط ی  ۴تا    ۳به مدت    :/ جیانگ شی  ۱۶  /  مرد 

کرد. اصال مشخص نشده بود که کجا اجازه داریم برویم، ولی عموم و باید با خودش برگه اجازه عبور حمل می  دبرو

  شدند.مردم فقط برای تهیه مایحتاج زندگی از خانه خارج می

 ماه در قرنطینه بودم و اصال اجازه خروج از خانه را نداشتیم. ۲من نزدیک به  :/ چانگجی  ۲۴  /   مرد 

قرنطینه را شروع کردم و تا ماه چهارم ادامه دادم.    ۲۰۲۰من حدودا از بیستم اولین ماه سال    / پکن:   ۳۲زن /   

جمع شدن ممنوع )مهم نبود در  و دور هم    قوانین بیرون رفتن نیز به این قرار بود: مهمانی، باهم غذا خوردن

. خارج از خانه ماسک زدن الزامی بود. در صورت نیاز  فضای بسته باشد یا باز و اینکه تعداد افراد کم باشد یا زیاد(

توان از دستکش یکبار مصرف استفاده کرد. با در نظر داشتن استاندارد حفظ فاصله یک متری، از حرف زدن می

های عمومی که تهویه هوای خوب داشتند  توانستیم به مکانمی  شد. ه نزدیک پرهیز میو ارتباط با افراد در فاصل

 رفتیم.ای که قابلیت تهویه نداشتند میهای بستهبرویم؛ اما نباید به مکان
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  . نبود  عالئم  بدون  افراد  برای  محدودیتی   نوع هیچ  واقع   در  :یانگ جو–/ جیانگ سو  ۲۱  /   مرد  /  چِن پین چوئَن  

  و  رفت  البته.    بزنیم   ماسک  رفتن  بیرون  هنگام  و   بدهیم  کاهش   را  رفتن  بیرون  زمان  که  شدمی  درخواست  فقط

 آموزشی،  مراکز  به  رفتن.  شود  محدود  و  کنترل  آمد  و  رفت  دفعات  تا  شدمی  ثبت  کوچک  مناطق  در  آمدها

 . نبود مجاز  هم  تفریحی اماکن سایر و بارها  ، هاکافه  ها،کاراکوئه

  بیرون   غذایی  مواد  خرید  برای  که  مادرم  جز  به  بهار  جشن  زمان  در  :بَی یین- / گَن سو ۲۱ / زن / خو جین نَن 

  کد   یک  رفتیم،می  بیرون  اگر.  رفتیمنمی  بیرون  زیاد  و  بودیم  خانه  در   اساساً  ما  ند.ماندمی  خانه  در  بقیه  رفت، می

  به.  شد می  چک   منظم  طور  به  افراد نیز  بدن  دمای   کرد.نظارت می  را  آمد   و  رفت  مسیر  که  داشت  وجود  رهیابی

 . رفتیمنمی بود زیاد  ها در آن بیماری به ابتال احتمال که  هاییمکان به ما  کلی طور

حدود دو ماه در قرنطینه بودم. پس از آن نیز همه افراد باید همیشه زمان خروج از خانه    : شَن دونگ/    31مرد /   

شد.  های عمومی و محل کار نیز دمای بدن چک میهنگام ورود به تمام مکانزدند و تجمع ممنوع بود.  ماسک می

شد و پس از بازگشتن به خانه، اولین کاری که هر کس انجام  ها فاصله بیش از یک متر رعایت میدر تمام صف

د هایی که شخص دیگری نبوها و وسایل بود. رفت و آمد در فضاهای باز و مکانداد ضدعفونی کردن دستمی

 هایی با سابقه شیوع بیماری ممنوع بود. هایی با تراکم جمعیت و مکانمحدودیت زیادی نداشت، اما رفتن به مکان

به مدت دو هفته در قرنطینه بودم. هنگام خروج از منزل حتما باید    :این چوان- / نینگ شیا هوی  ۲۷  /  مرد 

های دور از خانه  شت و اجازه رفت و آمد به مکاننزدیک به خانه امکان دا  هایزدیم. تردد فقط در مکانماسک می

 را نداشتیم.

در کل تقریبا دو ماه در قرنطینه بودم. در دوره قرنطینه )در مناطق کم خطر( مشکل این   / شانگهای:  ۳۰مرد /   

فروشگاه از  بسیاری  نمیبود که  از ماسک در مکانها  استفاده  فعالیت کنند.  عمومی  توانستند  بود.  های  الزامی 

 نام داشت. ها نیاز به ثبتاستفاده از حمل و نقل عمومی، مترو و هتل
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آیا افرادی که در ایام قرنطینه به لحاظ شغلی با مشکل مواجه می شدند مورد حمایت مالی  

 گرفتند؟های مربوطه قرار می یا معیشتی ارگان 

رم دولت هزینه سنگینی را متحمل شد تا درمان تمامی  تا جایی که من اطالع دا  چانگ شا:- / هونان  ۲۲مرد /   

بیماران بطور رایگان صورت بگیرد. رئیس جمهورمان هم تأکید کرد که دولت باید همه مردم را هرطور که شده  

 .های احتمالی از جانب دولت اطالعی ندارماز این بیماری نجات بدهد. در رابطه با سایر حمایت

کرد و به اقشار خاص دولت به کارمندان دورکار حقوقشان را پرداخت می   انگ ِمن:/ جی  ۲۰مرد /    /هونگ مین 

دادند؛ اما دولت اجاره فروشگاه  داد. مادر من یک فروشگاه دارد و به او اجازه باز کردن مغازه را نمیجامعه یارانه می

داشت و حتی بعد از آن  ها ادامه  ها تا بعد از رفع محدودیترا از ما نگرفت چون در قرنطینه بودیم. این حمایت

توانستید کوپن  شدند، شما برای خرید نیازهای روزمره میها اعمال میهم در شهرهایی که هنوز این محدودیت

کردید. حتی دولت دستور داد که همه  یوان پرداخت می  ۹۰یوانی شما    ۱۰۰تخفیف بگیرید. مثال برای یک جنس  

کردند پیش قدم شدند. البته افرادی که در زمینه پوشاک کار میجا ماسک رایگان توزیع شود و برای این کار،  

کردند. به این  های آسیب دیده کوپن ارائه میهای محلشد. فقط فروشگاهها همه چیز را شامل نمیاین حمایت

.  ای برای این کسب و کارها بودشدند و به نوعی جان دوبارهها تشویق میشکل مردم برای خرید از این فروشگاه

کند. من ماه  های درمانی افراد مبتال از جمله تست تشخیص و درمان را تأمین میهمچنین دولت تمام هزینه

مشخص شدن نتیجه تست    زمانپیش تب داشتم و به بیمارستان مراجعه کردم و از من تست رایگان گرفتند. تا  

ن را ندارید. در برخی مناطق هم دولت  شما باید در قرنطینه خانگی باشید و حق حاضر شدن سرکار یا بیرون رفت

  کرد. به مبتالیان مواد غذایی رایگان ارائه می
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ای شدند. دولت بخاطر تعطیلی مشاغل، بودجهبله. مردم در این دوره از طرف دولت حمایت می  / پکن:   ۳۳زن /   

کنند، به افرادی که به مردم اختصاص داد. صاحبان مشاغل ملزوم شدند حقوق ثابت کارمندانشان را پرداخت  

های  ها و زمینشغل خود را از دست داده بودند از طرف دولت حقوق داده شد و اجاره بهای بسیاری از شرکت

 دولتی و مالیات خیلی از مشاغل بخشیده شد و بطور کلی به مردم کمک اقتصادی شد. 

ه وجود داشت و دولت از کاهش  بله. در شهر من در طول پاندمی ضمانت رفا   / هاربین:   ۲۰گو شین یو/ زن /   

 شود. کند. اگر بدشانسی آورده و مبتال شوید، هزینه درمان دریافت نمیها حمایت میاجاره مغازه

شدند. من از اواسط ماه دوم سال شروع به کار کردم و آن زمان یارانه  البته که باید حمایت می  / هونان:  ۲۱زن /   

 وجود داشت.

ها باید توسط دولت حمایت مالی شوند اما این قانون برای افراد دانم شرکتآنجا که من میتا  / پکن:   ۲۵مرد /   

 صادق نیست.

 آوردند.  کردند و از خانه پول در میهمه دورکاری می  / پکن:  ۲۴مرد /   

مردم دریافت  شاید. اگر هم حمایتی بود من برای دریافت آن اقدام نکردم. معموال از نظر    دونگ:   / شَن  ۲۸مرد /   

کنم مبلغ آن ای است. در واقع اگر حمایتی هم بود، فکر نمیاینگونه حمایت و صدقه از طرف دولت کار ناشایسته

 گیر بوده باشد. چشم

عیشتی دریافت  م  هایکه در منزل قرنطینه بودند، از طرف دولت کمکچینی  افراد    ووهان:- ی ِ / خوب  ۳۳مرد /   

ها  شد. خانوادهار تا هزار و پانصد یوان برای هر فرد بود که به حسابشان واریز میکنم حدود هزکردند. فکر میمی

دادند. این کمک ها باعث شد که مردم از دولت هم از طریق اینترنت تمام کارها و خریدهای خود را انجام می

سالمی ایران در پکن  تا وضعیت بهتر شود. سفارت جمهوری ا  حمایت کنند و در حد توان، قرنطینه را ادامه دهند 

کرد. از این  های غذایی و بهداشتی را هم برای ما از پکن ارسال میهم جویای احوال ما بود و یک سری بسته 

 لحاظ خیلی خوب بود . 

انداز پول است. حتی اگر نتوانید کار کنید،  های زندگی چینی پسیکی از روش  تانگ شَن:- / خه بِی ۲۴زن /  

 تواند برای مدت طوالنی هزینه شود و هیچ کمبودی در پول وجود ندارد. اید میانداز کردهپولی که قبالً پس 

 دهد. بله. دولت به افرادی که واقعا نیازمد باشند یارانه می / جیاموسی:  ۲۱جیا جون / مرد /   

فقط برخی از    . گرفتندای نمیداران در اصل یارانهدر شهر من عمده کارگران و مغازه  / جیانگ شی:   ۱۶مرد /   

 گرفتند. های کوچک و متوسط یارانه میشرکت
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، دولت  ینبنابرا  از خانه بروند؛  یرونتوانستند بینم  شهروندان حتیپس از بسته شدن شهر ها،    / تایوان:   ۲۰مرد /   

 داوطلبانه  یبود و اهدا  یگانغذا را  .کردندیم  یعشهرها فرستاد و هر روز غذا توز  ینکمک به ا  یرا برا  یکادر پزشک

 بود.  نیز هااستان یرسا شهروندان

ها برداشته به هیچ وجه خبری از حمایت از سمت دولت نبود تا باالخره محدودیت :/ چانگجی  ۲۴  /   مرد 

 شدند. 

 توانستند برای دریافت آن اقدم کنند. بله. یارانه وجود داشت و متقاضیان می / پکن:  ۳۲زن /   

  برخی  و  شدندمی  برخوردار  دولتی  یارانه  از  افراد  برخی  :یانگ جو–/ جیانگ سو  ۲۱  /   مرد   /   چِن پین چوئَن  

 ودند. ب  دولتی مشمول دریافت یارانه همگی بودند  ما منطقه  در که افرادی .نه دیگر

 کردند. دریافت می . یارانهبله : بَی یین- / گَن سو   ۲۱  /  زن  /   خو جین نَن 

بهره  بها حساب میها همه نیمی مربوط به شرکتها و هزینهاجاره خانهبله.    : شَن دونگ/    31مرد /    شدند. 

 گرفت. ها برای کاالی خاصی تخفیف در نظر میهای بانکی کمتر شد و دولت در فروشگاهوام

وام  :این چوان- / نینگ شیا هوی  ۲۷  /  مرد  داد.  یارانه می  بیمار  افراد  به  بازپرداخت کارتدولت  و  های  ها 

 توانستند به تعویق بیافتند که تأثیری در اعتبار حساب نداشت.ی نیز میاعتبار

بود. شرکت  / شانگهای:  ۳۰مرد /    رایگان  تماما  و کارخانهداروهای درمان کرونا  دریافت  ها  یارانه  از دولت  ها 

زیادی  می ارزش  که  کرد،  صادر  کوپن  اقتصاد  پیشبرد  برای  دولت  این،  بر  عالوه  متقاضیان کردند.  نداشتند. 

نام و دریافت اولین خدمت، در  نام و کوپن خودرا دریافت کنند. پس از ثبتی معین ثبتتوانستند طبق برنامهمی

 ها وجود داشت.هر مکان امکان استفاده از آن
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های محلی از شما  در دوران قرنطینه در منزل چه حمایتی از جانب دولت مرکزی یا ارگان 

 گرفت؟می صورت 

کردند مثال در خوابگاه ما هر ماه حدود بیست عدد  از ابتدای دوره کرونا ماسک ما را تأمین می / پکن:  ۳۳زن /   

نیاز بودیم. این اقدام مسئولین چین باعث  گرفت و از خرید ماسک بیماسک رایگان در اختیار هر واحد قرار می

به ماسک زدن تشویق شویم. در مورد استفاده از ماسک خود   شد که ما ناخودآگاه از ماسک نزدن شرم کنیم ومی

 کردند اصول بهداشتی را رعایت کنند. دادند و تالش میمردم به هم تذکر می

مأموران خدماتی با تحویل اقالم   / هاربین:  ۲۰گو شین یو/ زن /   

کنند تا مجبور نباشید بیرون ضروری درب منزل به شما کمک می

از وجود غذای کافی برای زندگی مردم با   بروید. دولت همچنین 

 کند.   های حمل و نقل اطمینان حاصل میوجود محدودیت

   / رایگان  نمی  / هونان:  ۲۱زن  درمان  گفت.  واضح  طور  به  توان 

 گرفت. به کرونا را دولت بعهده می مبتالیان

ویژه  / پکن:  ۲۵مرد /    ووهان خدمات  از جمله فقط  ای داشت: 

افزارهای پخش  تحویل غذا در درب منزل، اشتراک رایگان در نرم

 ویدیوهای آنالین و از این قبیل. 

 ماسک مجانی؛ هر روز سه بار سنجش دمای بدن.   / پکن:  ۲۴مرد /   

 هایی وجود نداشت.ن حمایتچنی : شَن دونگ/    ۲۸مرد /   

شده توسط دولت شامل استفاده از بسترهای آنالین برای آموزش و  فراهمسهولت  / جیانگ شی:  ۱۶مرد /   

 بود. تدریس، پرداخت آنالین برای تحویل در منزل و بسترهای اینترنتی برای ثبت دمای بدن  

رای تهیه غذا و ... هیچکس حق بیرون رفتن دو ماهه ب  در همین مدت هیچ حمایتی نبود.  : / چانگجی  ۲۴  /   مرد 

  د.ن بفرستناشیبراا  رمورد نیازشان  تا وسایل    د کردنباید پول پرداخت می  . مردمگان نبودرای  چیزی هم   و   نداشت

 .رایگان نبودهم حتی ماسک 

ای وجود داشت که سرویس پیشتاز فراهم کرد. این اقدام در حین کم کردن ارتباط مردم  کمیته  / پکن:  ۳۲زن /   

 کرد. همچنین ها و خریدهای بیرون از خانه را برای همه راحت میبا یکدیگر و افراد نزدیک به آنها، تحویل بسته 
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به آسانسورهایی با قابلیت کنترل   هایی وجود داشتند که برای کاهش تماس دست با کلیدها، آسانسورها راشرکت

 از طریق صدا تغییر دادند. 

  های اقدام  سرگرمی   و   لوازم  خرید  نقل،   و   حمل  برای  : یانگ جو–/ جیانگ سو  ۲۱  /   مرد  /   چِن پین چوئَن  

 . گرفت صورت متفاوتی

 NAT نوکلئیک اسید آزمایش رایگان انجام : بَی یین- / گَن سو   ۲۱  /  زن  /   خو جین نَن 

نینگ شیا هوی   ۲۷  /  مرد  شما   :این چوان- /  منزل  درب  به  اجتماعی  خدمات  پرسنل  قرنطینه،  طول  در 

 آمدند تا به شما در خرید مواد غذایی کمک کنند. می

ی آنالین را اینترنت که ابزاری برای عمومی کردن اطالعات اپیدمی بود، سرویس معاینه  / شانگهای: ۳۰مرد /   

 راه اندازی کرد.
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زندگی و ساختمان محل  منطقه سکونت، شهرک  در شهر شما،  قرنطینه  چه نحوه  به  تان 

 شد؟ صورت بود؟ ارتباط میان افراد تا چه حد مدیریت یا محدود می

ما اجازه نداشتیم که به دیدن یکدیگر برویم و صادقانه بگویم خودمان هم چندان   چانگ شا: - / هونان  ۲۲مرد /   

 ان نداشتیم. تمایلی به مالقات با دیگر

توانست به فروشگاه برود و خرید کند.  همانطور که گفتم فقط یک نفر می  / جیانگ ِمن:   ۲۰مرد /    /هونگ مین 

 شدند. ظهر باز می  ۱۲شدند و روز بعد ساعت  شب بسته می  ۸های مسکونی ساعت  های مجتمعهمچنین تمام درب

   / و    / پکن:  ۳۳زن  قرنطینه  طوالنی  دوره  یک  از  دانشگاهبعد  مدارس،  رستوران تعطیلی  آموزشگاهها،  ها،  ها، 

ها  ها و ... قرار بر این شد که بر اساس کاهش چشمگیر آمارها و کنترل موفق بیماری، مدارس و دانشگاهآرایشگاه

ر کردند و یا اجازه تجمع بیش از سه نفبر کار میها که تا آن زمان فقط به صورت بیرون بازگشایی شوند. رستوران 

از بازگشایی بازگشایی پیدا کردند؛ اما متأسفانه یک هفته بعد  افزایش رفت.  نداشتند هم اجازه  ها آمارها رو به 

تر از قبل ادامه  ها سختها و ... را تعطیل کرد و دورکاریدولت دوباره سریعاً همه مراکز آموزشی، ادارات، رستوران 

گسترده تست بگیرد. از همه ما در خوابگاه تست کرونا گرفته  ی مردم به طور  یافت. دولت تصمیم گرفت از همه

های هر سه نفر را در یک پالستیک قرار داده و یک بار  گیری هم به این صورت بود که نمونه شد و نحوه تست

شد، هر سه نفر را جداگانه مورد آزمایش قرار  دادند و در صورتی که جواب تست مثبت میمورد آزمایش قرار می

جویی در وقت، انرژی و لوازم آزمایش دند تا فرد مبتال مشخص شود. این کار در مقیاس گسترده باعث صرفه دامی

کردند.  ها را رعایت میشد اما خود مردم هم به خوبی این محدودیتشد. ارتباط بین مردم خیلی شدید کنترل می

ها به طور کامل لغو شده  همانی و معاشرتهای مختلف ممنوع بود و مدر این دوره ورود و خروج افراد در شهرک

اینکه معاشرت و رفت و آمد همسایه با  با هم کنترل نمیبود. مثال در ساختمان ما  اما  ها  نبود،  شد و نظارتی 

های  کردند و حتی بسته هیچکس مایل به رفت و آمد با دیگران نبود. مردم به خوبی نکات پیشگیری را رعایت می

داد و می رفت  ها را پشت در خانه قرار میگرفتند. پیک بستهبه صورت رو در رو تحویل نمی  پستی و غذا و ... را

 برد. هایش را به منزل میکرد و بسته و بعد از رفتن او، صاحب خانه در را باز می

ک نفر  دادند که خروج آنها را به یمأموران امنیتی به هرخانواده مجوز تردد می  / هاربین:  ۲۰گو شین یو/ زن /   

ی ورود و خروج کرد. با اینکه بدون مجوز اجازه در هر دو روز یک بار و تنها برای خرید مایحتاج منزل محدود می

 بستند. شد، بازهم تمام درهای ورودی به جز یکی را میداده نمی

برای محل کار    گیری دمای بدن امکان پذیر بود.هر روزه خروج از خانه با زدن ماسک و اندازه / هونان:   ۲۱زن /   

 های عمومی و اختصاصی بروند؛ اما  توانستند در مکاندادیم. افراد قرنطینه شده نمیهم باید کد سالمت نشان می



 تجربه چین در مبارزه با گرونا از زبان چینیان 

38 

 

 

توانستند از خدمات اختصاصی کارکنان مخصوص دولت که از آنها بدون ارتباط مستقیم مراقبت می کردند  می

افراد بیشت ارتباطات بین  الکترونیکی انجام میاستفاده کنند. همچنین  ارتباط  ابزارهای  از طریق  از دیگر  ر  شد. 

 اقدامات، کم کردن ارتباط مستقیم و تعداد دفعات خروج از منزل تا حد ممکن بود. 

کردیم بسته شده و ورود و خروج آن تحت مراقبت شدیدی قرار اجتماعی که در آن زندگی می  / پکن:  ۲۵مرد /   

 توانستیم به خانه دیگران برویم یا با غریبه ها در تماس باشیم. گرفت. در واقع ما اصال نمیمی

موقع غذا خوردن در غذاخوری دانشگاه، هرکس به اندازه دو متر فاصله داشت و سر هر میز    / پکن:   ۲۴مرد /   

زیر  بر از توانست بنشیند. به هیچ عنوان از دورهمی و مهمانی خبری نبود. تمامی غذاهای بیرونفقط یک نفر می

  شدند. نحوه قرنطینه به طور کلی بسته شدن تمامی درها به دنیای بیرون بود.الکل رد می

در دوران قرنطینه و زمانی که وضعیت هنوز وخیم بود، هیچ کس حق خارج شدن از    : شَن دونگ/    ۲۸مرد /   

مایحتاج خانواده بیرون برود.  ای دو بار برای خریداری  توانست هفتهخانه را نداشت. از هر خانواده فقط یک نفر می

 شد. هر خانواده یک کارت ورود و خروج داشت که هر بار چک می

با توجه به شیوع و گستردگی که این ویروس داشت، اول دولت آمریکا تصمیم    ووهان:-خو بِی/    ۳۳مرد /   

م همین تصمیم را گرفت که با هواپیما اتباع خود را از ووهان خارج کند و به همین ترتیب کشورهای دیگر ه

گرفتند. اکثر افراد خارجی که در ووهان سکونت دارند دانشجو هستند؛ چون ووهان چین یک شهر دانشگاهی  

هست. وزارت بهداشت ایران هم به این فکر افتاد که ما را با هواپیما از ووهان خارج کند. بعد از حدود دو هفته  

شد به پایان رسید، قرار شد که ما از ووهان خارج شویم.  یکه کار مجوزها که باید از سوی دولت چین صادر م

از ووهان به سمت شانگ های حرکت کنیم و حدود   روز در شانگ های    ۱۴ابتدا گفتند که ما اول با اتوبوس 

 قرنطینه شویم و سپس از شانگ های با یک پرواز مستقیم به ایران برویم. این کار عمال ممکن نبود و دولت چین 
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بعد    ی این کار را ندادند. بهترین روش این بود که با یک پرواز مستقیم به تهران برگردیم.دولت محلی هم اجازهو  

های ساکن ووهان همه با هم به تهران آمدیم.  از اینکه تمام مجوزهای پرواز صادر شد، تمام دانشجویان و خانواده

ی ما تست گرفتند و خدا  ه روز قرنطینه شدیم. از همهوقتی به تهران رسیدیم، در هتلی در شهریار به مدت هجد 

 ی ما سالم بودیم و هیچ کدام مبتال نشده بودیم. را شکر همه 

قرنطینه در شهر ما نیز به طور یکسان انجام شد و تردد در خیابان ها مگر در  تانگ شَن:  - / خه بِی  ۲۴زن /   

ارتباط مجازی محدود شد و همه تا حد امکان خود را در خانه  شرایط ضروری ممنوع بود. ارتباط میان افراد به 

 قرنطینه کرده بودند. 

شدند و فقط برای کارهای ضروری خانه را ترک افراد در منزل قرنطینه می/ جیاموسی:  ۲۱جیا جون / مرد /  

مبتال به کرونا بود،    گرفت. اگر فردیها و به شکل آنالین صورت می رسانکردند. ارتباط بین مردم از طریق پیاممی

 به مدت یک ماه حق بیرون رفتن از خانه را نداشت.

های آهنی  ها توسط ورقهدر محله ما خیابان اصلی به چند بلوک تقسیم شد و بلوک  / جیانگ شی: ۱۶مرد /   

باطات  ارت  ودست گرفتند  ه  جدا شدند. از آنجایی که خبر شیوع کرونا توسط رسانه پخش شد، مردم ابتکار عمل را ب

 ردند.اعمال ک  های مختلفساختمان هایی را برای ورود و خروج از  و محدودیت  ندرا کنار گذاشت  مستقیم  بین فردی

بایست هر نوع داد ساکنان منطقه میای ارسال کرد که هشدار میمنطقه مسکونی ما اطالعیه/ پکن:    ۳۲زن /   

از ارتباط نزدیک با ساکنان خارج از منطقه مسکونی های خانوادگی را مودبانه رد کنند و  میهمانی و دورهمی

 اجتناب کنند.

  و  ثبت  را  هفته  در  آمد  و  رفت  دفعات   تعداد  بایستمی:  یانگ جو–جیانگ سو /  ۲۱  /  مرد  /  چِن پین چوئَن  

  مسائل   این  یهمه  .کند   دخالت   فردی  بین  ارتباطات   در  حد   از  بیش   تواندنمی  دولت   واقع   در.  کردیم می  کنترل

 . کرداعالم می مردم به را واقعی  وضعیت دولت اما ؛است مردم  آگاهی به وابسته

 اکنون  :بَی یین- گَن سو/    ۲۱  /  زن  /  خو جین نَن 

  مردم  اما   ؛ شودنمی  کنترل  قبل   شدت   به  ما   زندگی   محل

 . ندارند را اتتجمع حضور در اجازه هنوز
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شد. افراد هر منطقه  منطقه توسط چندین فرد متخصص محافظت می  : این چوان- / نینگ شیا هوی   ۲۷  /   مرد 

دادند و رفت  توانستند با آنها وارد منطقه شوند. مردم را از ارتباط با هم پرهیز میای داشتند و میهای ویژهکارت

 شد.و آمدهای خانگی ممنوع بود و به صورت جدی کنترل می

برای خروج از منطقه مسکونی نیاز به مجوز عبور بود که شامل بررسی کد سالمت افراد    گهای: / شان ۳۰مرد /  

خواستند  شدند از مردم میها و ادارات دولتی که با تمام توان پخش میو اندازه گیری دمای بدن بود. اخبار رسانه 

شد. درب منزل افرادی که در   ها و اماکن تفریحی بستهکه رفت و آمدها را کاهش دهند. بخش اعظم فروشگاه

قرنطینه می موم میخانه  و  مهر  مکانشدند  در  باید  که  افرادی  و  قرنطینه میشد  توسط  های مشخص  شدند، 

 شدند. های مخصوص برده میبازرسان تعیین شده به محل
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ورت گرفته  های ایجاد شده از جانب مردم صآیا در محل زندگی شما اعتراضی به محدودیت 

 است؟ 

طور که های مختلف صورت نگرفت. البته هماناعتراضات وسیعی از جانب گروه   چانگ شا: - / هونان ۲۲مرد /  

دانید همیشه افرادی هستند که نسبت به اجرای قوانین معترض باشند. طبیعتا در اینجا هم تعداد کمی از  می

 نسبت  به آنها معترض بودند. افراد به شکل مستقل قوانین را زیر پا گذاشته و 

دانش آموزان و کارمندان حتی خیلی خوشحال بودند که دیگر الزم نیست   / جیانگ ِمن:  ۲۰مرد /    / هونگ مین 

ها معترض شدند که چون تعدادشان  البته تعداد خیلی کمی از افراد هم به این محدودیت  به مدرسه و سر کار بروند.

 شد. میزیاد نبود به آنها اهمیتی داده ن

ی شیوع بیماری که مردم هنوز اطالعات کاملی نسبت به این بیماری نداشتند،  در ابتدای دوره  / پکن:   ۳۳زن /   

استرس و نگرانی زیادی بین مردم وجود داشت. تلویزیون چین تبلیغات زیادی از عملکرد چین در مقابله با بیماری 

ها داشت. به دلیل متزلزل بودن افکار  ر مبتالیان و کشته و ساخت بیمارستان و امکانات درمان و حتی کنترل آما

عمومی، هنوز بین مردم شک و تردید و بی اعتمادی وجود داشت و به طور قطع به آمارها اعتماد نداشتند )به 

وجود   و  آمارها  و  تبلیغات  این  به صحت  نسبت  هم  ما  زمان  آن  در  دیگر(.  های  دولت  و  ها  خارجی  خصوص 

ی  ها واقعی بوده و آمارها واقعاً نشان دهندهشدیم؛ اما بعد از مدتی به همه ثابت شد که کنترلکاری مشکوک  پنهان

کرد که در هر منطقه، هر شهرک و هر خیابان چه تعداد  عملکرد خوب دولت بود. از آنجا که چین دقیقاً اعالم می

مار اثبات شد. همچنین این کار در  کاری و شک و شبهه وجود نماند و صحت آمبتال وجود دارد، جای هیچ پنهان

کنترل بیماری بسیار موثر بود چون باعث میشد مردم هر محله با توجه به تعداد مبتالیان توجه بیشتری به اصول 

بهداشتی و قرنطینه در منزلشان داشته باشند. در مورد اعتراض مردم به این اقدامات، ما اکثراً داخل خوابگاه بودیم  

م و اعتراض چندانی را شاهد نبودیم اما در فضای مجازی چند کلیپ از رفتارهای مختلف مردم  رفتیو بیرون نمی

ای و واکنش ها نسبت به تذکر پلیس دیدیم. مطمئناً اعتراض یا تخطی وجود داشت اما اعتراض تند یا گسترده 

 صورت نگرفت.

 ترند. کنند و حتی محتاطکاری میخیر. اطرافیان من با قوانین کامال هم  / هاربین:  ۲۰گو شین یو/ زن /   

گرفت همکاری  در آنجا خیر. همه خیلی فعال با اقداماتی که برای پیشگیری و کنترل صورت می  / هونان:  ۲۱زن /   

 کردند. می

 بله، اما تعدادشان بسیار کم بود.  / پکن:   ۲۵مرد /   
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توانستند خیر.  همه با دولت همکاری کردند و اتحاد داشتند. از درون ناراحت بودند که نمی  / پکن:  ۲۴مرد /   

 مثل قبل تفریح داشته باشند ولی همه با دولت همکاری کردند.  

 خیلی کم.  : شَن دونگ/    ۲۸مرد /   

د، هیچ کدام  های مالی خوبی برای هر خانواده در نظر گرفته بوچون دولت حمایت ووهان:-خو بِی/    ۳۳مرد /  

های چینی مشکلی با این قرنطینه نداشتند. همین مدیریت صحیح باعث شد مردم با آرامش و اطمینان از خانواده

در منزل بمانند و هر خریدی که دارند از طریق اینترنت انجام دهند و منتظر بمانند تا خود دولت محدوده نظامی  

 را لغو کند. 

کردند  اگرچه دوران سختی بود اما مردم ضرروت اجرای قوانین را درک می جیاموسی:/    ۲۱جیا جون / مرد /   

 و اعتراضی وجود نداشت. 

 خیر. / پکن:  ۳۲زن /   

 در حقیقت الزم نبود اعتراضی صورت بگیرد. .اعتراضی صورت نگرفت / جیانگ شی:  ۱۶مرد /   

 میشدند. توانستند اعتراضی بکنند، وگرنه دستگیر نمی :/ چانگجی  ۲۴  /   مرد 

 خیر. :یانگ جو–/ جیانگ سو  ۲۱  / مرد  /   چِن پین چوئَن 

 خیر. : بَی یین- / گَن سو   ۲۱  /  زن  /   خو جین نَن 

خواستند از خانه خارج شوند تا سرکار بروند و کسب  بله. مردم می  :این چوان-/ نینگ شیا هوی  ۲۷  /  مرد 

اینکه اعتراض کنند. بیشتر اعتراض به  درآمد کنند، نه  های تردد بود که مانع کار کردن و کسب  محدودیتها 

 شد. درآمد می

 خیر.  / شانگهای:  ۳۰مرد /   
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 دانید؟ ترین کلیدواژه در کنترل کرونا در چین را چه میمهم

کنم که اتحاد و پیوند میان مردم و دولت بزرگترین رمز موفقیت  من فکر می  چانگ شا: - / هونان  ۲۲مرد /   

 ماست. 

به نظرم قدرت اجرایی دولت و همکاری گسترده مردم باعث این موفقیت   / جیانگ ِمن:  ۲۰مرد /    / مینهونگ   

شد. من سه عامل را در کنترل این بیماری مهم میدانم. یکی اینکه باید منشأ ویروس کنترل شود؛ یعنی افراد  

اجرای    مسئلهاست. سومین    مبتال و شهرهای خطرناک مثل ووهان چین. دومین عامل، برخورد با افراد خاطی 

های  های عبور و مرور شهری، فراهم کردن زیرساختها و مراقبت از افراد سالم است. مثل بستن جادهدستورالعمل 

ها. در یک ماه اخیر ها و کالسهای آموزشی و آموزش نکات بهداشتی در رسانهفضای مجازی برای برگزاری کالس

همین خاطر دولت برای جلوگیری از شیوع دوباره، نهایت توان خودش را به به ندرت مورد مثبتی ثبت شده و به 

برد. دولت نقش مهمی در کنترل ویروس ایفا کرد و تمامی مردم با اعتماد به اقدامات دولت و اجرای کامل  کار می

 آنها توانستند ویروس را مهار کنند.

سازی و  ولت با تعطیلی کامل، قرنطینه، فرهنگترین نکته بود. دهمکاری دولت و مردم مهم  : / پکن  ۳۳  /  زن 

ها و اختصاص بودجه برای مردم، زمینه را برای همکاری و همدلی مردم فراهم کرد و مردم  تشویق مردم در رسانه

 با درک درست موقعیت، جان خود و خانواده هایشان را نجات دادند.  

تالش مشترک  کنم حاصل  من فکر می  / هاربین:  ۲۰گو شین یو/ زن /   

دولت و مردم بوده است. دولت تصمیمات موثر اتخاذ کرد و برای ساخت 

یک بیمارستان بزرگ فقط در چند روز پول و منابع کافی در نظر گرفت.  

برای بهبود شرایط  مردم با دولت همکاری کردند، مردم با هم بودند. 

ت ترین اوضاع را داشت از هر جایی در سرزمین مشارک شهری که وخیم 

صورت گرفت. پزشکان و پرستاران به خط مقدم شتافتند، در حالی که 

آنها  سخت  زمستان  آن  در  ما  نظر  به  بود.  آنها  منتظر  شرایط  ترین 

 ترین افراد بودند. ترین و شجاعداشتنیدوست

   / سریع.  / هونان:  ۲۱زن  پیشگیری  واکنش  تحقیقات،  موقع،  به  قرنطینه  و  و  کنترل  هنگام  زود  کاهش  های 

های کادر پزشکان، عملکرد خوب کشور و همکاری ادارات ها و ارتباطات بسیار مهم بود. همچنین تالشتماس

 دولتی نیز نقش مهمی داشتند.
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، احتماالً  یدصحبت کن  یدمیو مهم در طول دوره اپ   یدیدر مورد کلمات کل  یدخواه  یاگر م  :/ تایوان ۲۰ / مرد 

  یدنکه با شن  ساله مسن  ۸۰پزشک    یک  باشد.   (Zhong Nan shan)  نَن شَنکلیدواژه نام آقای جونگ    ینا

 شد.  نشان افتخار ملی اعطاقهرمان  ینا به  به منطقه فاجعه بار رفت. ،یدمی اپ  با خطر یماریب خبر

اپیدمی  در مقایسه با اروپا و ایاالت متحده، اقدامات پیشگیری و کنترل چین در مراحل آخر  / پکن:   ۲۵مرد /   

 سخت تر اجرا شد )نه در مراحل اولیه(. مردم بیشتر رعایت کردند و مفاهیم ارتقا بهداشت نیز بهتر بود. 

 اتحاد  / پکن:  ۲۴مرد /   

شود،  راه مؤثر دیگری وجود ندارد. وقتی که یک مورد بیمار تشخیص داده می  قرنطینه.   :شَن دونگ/    ۲۸  /  مرد 

 اند باید قرنطینه شوند.بودهاو و تمام افرادی که با او در تماس 

های مالی و  های مالی و مدیریت صحیح. اگر چنین سیستمی، چنین کمککمک  : ووهان- خو بِی/    ۳۳  /   مرد 

پذیر حمایت کند، ما هم  چنین مدیریت صحیحی باشد )البته نه صرفا تعطیالت( و دولت از مردم و قشر آسیب 

 امیدوارم که زودتر شر این ویروس منحوس از سرمان کم شود.توانیم بر این ویروس غلبه کنیم. می

شود. از آنجایی که هیچ داروی مشخصی وجود  پیشگیری از خود ما آغاز می  : تانگ شَن- / خه بِی  ۲۴  /  زن 

 ندارد، در این مورد برای همه مهم است که به طور فعال برای پیشگیری از اپیدمی همکاری کنند. 

سرعت باالی دولت مرکزی در اجرای قوانین و الگوبرداری دقیق و کامل    اموسی:/ جی  ۲۱جیا جون / مرد /   

 اولویت قرار دادن منافع و سالمتی مردم.  در های محلی از آن. همچنیندولت

   .بت آنالین دمای بدن و حفظ ثبات قیمتثقرنطینه خانگی،  :/ جیانگ شی  ۱۶  /   مرد 

 زور و اجبار :/ چانگجی  ۲۴  /   مرد 
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کنم نکته مهم این است که مردم چین اعتماد زیادی به دولت دارند. دولت ما نیز  من فکر می پکن:  /  ۳۲زن /   

توانند به گیرد. بنابراین دولت در کنار مردم میها در نظر میمردم را به عنوان هسته اصلی برای گسترش آگاهی

 اتحاد برسند. 

 ایجاد   کشور،  بر  دولت  کنترل  قدرت  کارآمد،   اداری  سیستم  :یانگ جو–/ جیانگ سو  ۲۱  /   مرد  /   چِن پین چوئَن 

 . اپیدمی به نسبت سریع واکنش با خودمختار کنترل و پیشگیری  و  مردم در آگاهی 

 . مردم همکاری  و شفاف  و موثر دولتی  اقدامات : بَی یین- /گَن سو  ۲۱  /  زن  /   خو جین نَن 

برای های قاطع و بزرگ دولت باعث میحمایت  :این چوان-/ نینگ شیا هوی  ۲۷  /  مرد  شد مردم خود را 

سازماندهی و فرستادن تعداد زیادی از کادر درمان به مناطق   ؛جلوگیری از انتشار بیماری سازماندهی و بسیج کنند 

 سازماندهی قدرت تمام کشور برای توزیع وسایل مختلف پزشکی و مایحتاج روزمره.  ؛درگیر با بیماری

گرایانه با ویروس کرونا برخورد کردند. انتشار همگانی اخبار، سازماندهی  دولت و مردم واقع  / شانگهای:  ۳۰مرد /   

 قدامات و قرار دادن اقدامات پیشگیرانه علمی در دستور کار دولت نقش بسیار مهمی داشتند. سریع ا
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 سخن پایانی:

  اتخاذی توسط   بندی، برای پرهیز از طوالنی شدن مطلب، فقط تفاوت های تصمیماتدر مقام جمع 

بوده ذکر    تررنگکم   کشور ماو مواردی که در    شدهپرداخت  دو کشوری مسئول مهار کرونا در  هانهاد

البته که نگارنده نیز معترف  می نکات مثبت بیشمار در مبارزه ستودنی ایران عزیز است و  به  شود. 

مبسوط به آن پرداخته    صورت ه  ب هنگام حصول به موفقیت نسبی در مهار کرونا باید      معتقد است 

 شود.

که در مطبوعات    چهآن چین، نه    اولدست های فوق دانشجویان سعی کردند تجربیات  در سری مصاحبه 

، ارائه شاهد مثالی به مردم  هامصاحبه را ارائه کنند. هدف ابتدایی از این    شودآن کشور منعکس می

ایجاد محدودیت   محدودیت هایبودن    مؤثرکشورمان برای   ای هاتخاذی ستاد ملی کرونا در جهت 

 کرونایی بود. 

مصاحبه  میاز  دریافت،  ها  از  توان  مرگ  پس  از  چین  مردم  همگانی  و  شدید  ون  نارضایتی  لی 

  ، )همان پزشکی که برای اولین بار شیوع بیماری را  علنی کرد و مورد بازخواست قرار گرفت(لیانگ

مورد استقبال    ۱۹د  آمیز مهار کوویبا طلوع نتایج موفقیت   حزب کمونیست و دولت این کشورهای  تالش 

ای منسجم، آن نارضایتی اولیه تبدیل به حس موفقیت  و با انجام کار رسانه  گرفته  قرار ملت این کشور  

 و غروری ملی برای چین شد.

های حکومت چین در اجرای اصول ابالغی  گیری همه ارگان سخت   ،شده  انجام های  در تمامی مصاحبه 

بیت    شاههمانطور که در اکثر صاحبه ها مشخص است،  .  واضح و مشخص است کامالً  ، کنترل بیماری

رویکرد  فعاالنه در شناسایی ، جداسازی و در نتیجه شروع زودتر روند درمان بیماران  ،  شده  اتخاذ اصول  

با اولویت مطلق به اصل جلوگیری از گسترش شیوع بیماری در حیطه عملیاتی    باید   هاارگان . تمامی  بود

کردند. به عبارتی مسئله مهار کنترل سریع بیماری باالتر از تمام  مربوطه را اتخاذ می خود، تصمیمات 

مقررات و اثربخشی آن  و اجرا و یا تخلف از  بود و مسئولیت تنظیم    گرفته  قرار   چین  مسائل کشور 

های گاه توان به ایجاد نقاهت. به عنوان مثال می داشته است  قرار اقدامات بر عهده نهادهای زیرمجموعه  

، قرنطینه کامل تمام افراد مرتبط با بیماران در منزل با نظارت  برای جداسازی بیماران قطعی   بزرگ

شود، قرنطینه تمام مسافران  های گسترده در مناطقی که بیمار مشاهده می شدید، انجام تهاجمی تست

نوز در کشور ما اجرایی  )که هو .... اشاره کرد.  با هزینه متقاضی ورود به کشور  کشور به مدت دو هفته

 نشده و مبدا ورود این بیماری نیز همین سهل انگاری بوده است( 
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 شدهانجام های  های محلی، میزان حمایتهای اتخاذی توسط دولت، سیاستنحوه اجرای قرنطینه در  

های استانی  شود. دولتای مشاهده میهای عمدهاز طرف دولت و .... میان مناطق مختلف چین تفاوت 

می  اجرا  را  ابالغی  اصول  موجود  شرایط  به  توجه  با  محلی  استانداریو  فرمانداریکردند.    ها، ها، 

  هر ها بودند که البته در صورت  ها همگی بازوهای اجرایی این سیاستها و حتی دهداری بخشداری

در مناطق برخوردار میزان    مثال   عنوان   به شدند.  مجازات می   شدت  به کاری، مسئوالن امر  اهمال   گونه 

حتی  حمایت مناطق  از  اندکی  تعداد  در  و  بود  صفر  تقریباً  قرنطینه  دوره  در  مردم  از  دولتی  های 

ای علیه  بدون اغماض چنان فضای رسانه مواجهه با تخلفات،است. در   شده انجام های مالی نیز کمکی

ز مقررات را به ذهن خود راه  شد که هیچ کس جرئت سرپیچی امقام یا شهروند متخلف ایجاد می

 داد. نمی

ای  چهره پزشک ریه )پولمونولوژی( به عنوان  دانشمند  جونگ نان شن  گیر دیگر ذکر نام  نکته چشم 

سیاسی  شوندگان و حتی یک تبعه تایوانی بود.  توسط بسیاری از مصاحبه بخش مبارزه با کرونا  الهام

.  از ویژگیهای مهمی است که برای این چره تعریف شده بود  موثر وی در مهار سارس نبودن، و نقش  

درگیر تماس با بیماران در خط مقدم    با شیوع بیماری در وو هَن وی به خط مقدم بیماری رفت اما

خود    های علمی تمام زوایای بیماری را بررسی کرده و یافته   ، دقت بهنظر وی  گروه تحت    درمان نشد. 

  کامالً های این چهره علمی  توصیه   ،بستند و ... بکار می  بهداشت جهانی  های سازمانجلوتر از توصیه  را 

کشورمان  شیوع کرونا در  امواج پی در پی    این در حالی است که به علت  گرفت.مردم قرار می   قبول  مورد 

و عمال چنین چهره سازی در کشور ما شکل   چهره های علمی به شدت درگیر درمان بیماران بودند 

 نگرفت.

چین نیز وجود    دراز تعطیالت گسترده    شود، نارضایتیکه در چندین مصاحبه فوق دیده می   طورهمان

کمتر به خارج از    ،خلیهای داچون و چرای حزب کمونیست بر رسانهبا توجه به سلطه بی  ه اما  داشت

با توجه به وسعت و جمعیت این کشور، مشکالت ناشی از تعطیالت    بدیهی است  کشور منعکس شد.

  وجود   با گسترده، تعطیلی چرخ تولیدات صنعتی و ... شرایطی بسیار وخیم را بر چین تحمیل کرد، اما  

و    گونه تصمیمی نشد تخاذ هیچتمام این مشکالت اولویت اصلی آن کشور، یعنی مهار کرونا، مانع از ا

 کاری اولیه از یاد تمام مردم پاک شد. های ناشی از پنهان، کاستیآمدهدستبه در سایه موفقیت  نهایتا  

در پایان امیدوارم کشور عزیزمان با در اولویت قراردادن مهار کرونا بتواند هر چه سریعتر بر این بیماری  

 را بتوانند به راحتی جشن بگیرند.   ۱۴۰۰غلبه کند و مردمان ایران عزیز بهار 

 ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهراننویسنده: دکتر امین بذرافشان


