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بشر زمانی که پا بهعرصه وجود میگذارد همواره
بهدنبال گمشــدهای میگردد که نامش محبت
اســت ،لذا میکوشــد تا در پی آن باشــد و در
ســایه امن محبت به آسایش جان و خاطر رسد.
انسانها در حقیقت نیازمند مهربانی یکدیگرند و
این مهربانی زمانی بــه آفرینشهای زیبا تبدیل
میشــود که ما آیینی بهنام انسانیت را در وجود
خود حکمفرما کنیم و در اندیشه مهر ورزیدن در
خدمت هم کوشا باشــیم؛ لذا اگر فطرتمان را با
حقیقت وجود الهی و انسانشناســی پیوند زنیم
از پســتیها گذر کرده و بــه بلندیهای معرفت
و زیباشناســی میرســیم ،چرا که محبت واژه
ژرفیست که اگر خوب در آن بنگریم ما را سوار
مرکب انســانیت میکند و به دروازههای عشق
و دوســتی میرســاند ،محبت آیینه تمام نمای
معرفت اســت ،محبت مقصد عشق و وفاداری را
به انسان نشان میدهد .محبت راه انسان بودن و
انسانیت را به آدمی میآموزد.
در حقیقــت جامعه مــا و تمام جوامع بشــری
نیازمند همدلی و مهربانی هســتند تا در سایه
این همدلی در ســازندگی جامعهای زیبا سهیم
باشیم .
گاهی بیتفاوتی برخی انســانها نســبت به هم
حال خــوب را از آدم میگیــرد و بیتوجهی به
اطرافیان و محیطــی که در آن زندگی میکنند
و عدم احســاس همدلی و عاطفه در آنان بسیار
ناراحت کننده و باعث تأســف است ،چراکه همه
ما که از یک مجموعه تشکیل شدهایم و در یک
جامعه زندگی میکنیم به یکدیگر متصل هستیم
و ارتباط همزیســتی و اجتماعی باهم داریم پس
بایســتی در این جامعه خود را در کنار یکدیگر
وفق دهیم و در اندیشــه مهر ورزیدن و همیاری
هم کوشا باشیم .
تا زمانی در مدار مهر و اندیشه سالم قرار نگیریم
نمیتوانیم معیــاری برای انســانیتمان تعیین
کنیم ،چرا که بزرگترین معیار برای انســانیت
عقل خداخواه و انصاف جوست ،عقلی که متصل
بــه قلب باشــد و پیامهای باطنــی و قلبی را با
عدالت و عشق دریافت کند و سپس تحلیل کند
و به تمام نقاط بدن و ســلولهای انسان و حتی
به خارج از وجود و کالبد انســان یعنی اطرافیان
و جامعــه منتقــل کند و این میســر میشــود
به زمانی کــه همه ما از عدالــت و عقل انصاف
جــو برخوردار باشــیم و با قلبی مهربان عشــق
ورزیدن را در جامعه و جوامع بشــری حکمفرما
کنیم؛ انسانها بایســتی برای تعامل و ارتباط با
یکدیگر همزیستی کنند و در این همزیستی در
جستوجوی صلح و مهربانی باشند .باید پردهها
را کنــار زد و از تعصبات قومی نژادی و مذهبی
و هرگونه اندیشــه و مکتبی کــه باعث اختالف
در جوامع میشــود فاصله گیرند و تنها در آیین
انســانیت فرو رفته و در آن تعمق و تأمل کنند.
هیچ دین و آیینی ارزشمندتر از آیین انسانیت و
انسان بودن نیســت ،بیاییم تا دیر نشده به خود
آییم و از خودمحوریها و تعصبات بیجا دســت
+برداریم کــه هیچگاه غــرور و خودمحوری در
جامعــه جواب نداده ،بلکــه زندگی و روح آدمی
را تباه میکنــد ،بیاییم به ارزشهای اخالقی در
جامعه انسانی بیندیشیم تا معرفت در فطرتمان
گل کند و زیباترین تجســم عشــق و عاطفه و
مهربانــی را در وجود خود و دیگران و جامعه به
نمایش حقیقی در آوریم.
معرفت زمانی گل میکند که ما ریشــه درخت
وجود خود را با عشق و ترنم نسیم دوست آبیاری
کنیم و با حقیقت ذات یزدان عشــق پیوند زنیم.
درخت جــان زمانی پر بار میشــود و محصول
میدهد کــه ما به خاک بیریایــی و نیازمندی
معنوی افتاده و تواضع پیشه کنیم و هیچگاه به
دیگــران از باال نگاه نکنیم ،بــه تمام ارزشها و
آیینها احترام گذاریم و حقوق تمام انســانها و
حتی حیوانات را به رســمیت شماریم  .بیاییم
بهجای آنکه ارزشهــا و اعتقادات یکدیگر را در
جامعه ســرکوب کنیم ،نفسمان را مورد عتاب و
ســرزنش قرار دهیم ،چرا که این نفس است که
به جای عقل دســتور میدهد و راه قلب را بسته
اســت ،نفس بهدنبال برتریجوییست و با نفس
خودخواه نمیتوان مســیر سالمت را پیش برد و
در اندیشــه محبت بود؛ باید در ابتدا خودمان را
اصالح کنیم و کتاب انسانشناســی را در وجود
خود مطالعه کنیم تا بهواقعیت انسانیت و محبت
بهخلق دســت یابیم .جامعــهای که دچار مرگ
احساســات و عواطف اســت ،هیچگاه نمیتواند
پیشــرفت کند .جامعهای که افراد آن بیتفاوت
از کنار مشکالت و گرفتاریهای هم رد میشوند
هیچگاه امکان پیشرفت ندارد؛ متاسفانه با مدرن
شــدن جوامع طبیعتا کمی از احساســات افراد
کاهش یافته و باعث شده که آدمها مقدار زیادی
از هم فاصله گیرند که این مســئله پیامد خوبی
را در جامعه نخواهد داشت ،باید جامعهای مدرن
با اخالقی پیشرفته داشته باشیم تا رفتار انسانی
همراه با نوین شــدن جامعه رشد کند .امید که
شــاهد زیباترینها در کردار ،گفتار و پندار نیک
باشیم.
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تغییر رویکرد سارقان ،از سرقت نرده پلهای هوایی تا دریچه فاضالب

افزایش «دلهدزدی» از اموال عمومی

همدلی| سرقت از اموال عمومی بیشتر شده
است .گزارشها از شــهرهای مختلف نشان
میدهد دریچههای فاضــاب در خیابانها،
مبلمان شــهری ،شــیرآالت ســرویسهای
بهداشتی در پارکها ،نردههای پلهای هوایی
ی و رانندگی طعمه
و حتی تابلوهای راهنمای 
سارقان شــدهاند ،طوریکه در برخی موارد
خســارتهای میلیاردی به شــهر وارد شده
است.
مدتــی قبل بود که انتشــار تصاویری از یک
پل هوایی عابر پیاده نزدیک ایســتگاه مترو
اتمسفر در اطراف کرج ،نشان داد که بخشی
از نردههای پل بریده شــده و بهسرقت رفته
است .یا انتشار یک فیلم از نردههای بهسرقت
رفتــه یک پل عابر پیاده دیگر حوالی بزرگراه
آزادگان در تهران نمونهای از ســرقت اموال
عمومی بود .همچنین اواخــر بهمنماه ایرنا
بهنقل از شــهرداری خرمشــهر نوشــت که
«سارقان و افراد ســودجو در تاریکی شب و
خاموشــی بلوارهای ساحلی بخشی از حفاظ
و نردههای آهنی ســاحل رودخانه کارون را
سرقت کردند».
اما این تالش سارقان فقط به پلهای عابر پیاده
ختم نمیشود ،حتی بهنظر میرسد روشهای
ســادهتری هم وجود داشــته باشد ،سرقت
دریچههای فاضالب در خیابانها یکی از آنها
است .نیمه بهمن ماه بود که خبرگزاری صدا
و ســیما بهنقل از مدیر روابط عمومی آب و
فاضالب شهرستان باوی در استان خوزستان
نوشت که «دریچههای فاضالب در چند وقت
اخیر در شــهرهای مالثانی ،ویس ،شیبان
و ســایت مسکن مهر به ســرقت رفته است.
سرقت این دریچههای چدنی منهول فاضالب
موجب ایجــاد مشــکالت در روند خدمت
رسانی به شهروندان شده است».
همچنیــن چنــد روز قبل فرمانــده نیروی
انتظامی در شهرســتان مراغه از دستگیری
فردی با 8فقره ســرقت دریچههای فاضالب
خبر داد .اما همیشه تعداد این سرقتها تک
رقمی نیست .آنطورکه سرهنگ ضرغام آذین،
سرکالنتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ،
بیستم بهمنماه به ایرنا گفته« :یک متهم پس
از دستگیری به کالنتری ستارخان منتقل و
به بیش از ۸۰فقره سرقت دریچههای فاضالب
شــهری اعتراف کرده است .تیمی از ماموران
کالنتری ســتارخان با هماهنگیهای قضایی
بهمخفیگاه متهم اعزام و موفق شــدند بیش
از ۲تُن انواع دریچههای فاضالب مســروقه از
آن مکان کشــف کنند ».در یک مورد دیگر
هم فردی در نهاوند بهجرم سرقت 30دریچه
فاضالب دستگیر شــد .یا در الرستان استان
فارس ،گزارشهای پلیس از دســتگیری باند
ســرقت اموال عمومی خبر داد .در یک اتفاق
عجیبتر اوایــل بهمن ،دیوار ضلع شــرقی

محدوده منطقه آزاد اروند آبادان به ســرقت
رفت .سارقان در این منطقه دیوار را تخریب
و میلگر د بهکار رفته درون آن را به ســرقت
بردند .آنطورکه موعود شمخانی ،معاون فنی
و امورزیربنایی ســازمان منطقه آزاد اروند به
تســنیم گفته خسارت این اقدام سارقان بالغ
بر 4میلیارد ریال برآورد شــده است .چیزی
نزدیک بههمین مبلغ در کرمانشاه تجهیزات
برقی بهســرقت رفتــه و امیدعلــی مراتی،
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان
کرمانشاه به ایرنا گفته «از ابتدای سال جاری
تا پایان آذر و طبق جمعبندیهای انجام شده
۶۰میلیارد ریال انواع سیم و تجهیزات برقی به
سرقت رفته است ».البته تجهیزات راهداری و
کشاورزی این استان هم مورد گزند سارقان
قــرار گرفته و هرکــدام  6و 7میلیارد از اول
سال تا االن خســارت دیدهاند .در بین موارد
ســرقت از اموال عمومی میشــود ســرقت
تابلوهای راهنمایی و رانندگی را به این لیست
اضافه کرد ،همچنین سرقت مبلمان شهری
و شیرآالت پارکها نمونههای دیگر است که
سبب شده خسارتهای زیادی به شهرداریها
و ساکنان شهرها بهعنوان صاحبان اصلی شهر
وارد شود که برای جبران آنها گاهی باید تا
میلیاردها تومان هزینه شــود .ضمن اینکه
ســرقت دریچههای فاضالب سبب افزایش
خطر سقوط به چاه فاضالب شده یا که سرقت
تابلوهای راهنمایی میتواند حوادث رانندگی
را افزایش دهد .اما تکراری شــدن این قبیل
دزدیهای خرد از اموال عمومی در شهرهای
مختلف ،درکنار خســارتهای مالی که دارد
حتما مورد توجه جامعهشناســان هم است.

طوریکه اماناهلل قراییمقدم در گفتوگویی
بــا روزنامه همدلی در تحلیل مــوارد عنوان
شده بیان میکند« :ما در کشور سارق تولید
کردیم».
او ادامه میدهد« :وقتی برای افراد یک جامعه
هدفی بهوجود آمده است اما وسیله رسیدن به
هدف وجود ندارد ،یعنی شکاف عمیقی میان
اهداف و وســیله رسیدن به آنها ایجاد شده
اســت ،ورود آدمها به آسیبهای اجتماعی
افزایش پیدا میکند .این آســیبها میتواند
اعتیاد ،خودکشی یا ســرقت باشد .امروز در
کشور ما اهداف متعددی برای جوانان ایجاد
شده اســت ،آنها میبینند که فردی هم سن
و سال خودشــان دارای امکاناتی هست که
خودشان از آن امکانات برخوردار نیستند .در
نتیجه تحت تاثیر دیدنها و مقایسه کردنها
و البته تالش برای کوتاه کردن مسیر رسیدن
به اهداف ،گرفتار این قبیل آسیبها میشوند،
عدم پیشبینی از آینده ســبب شده افراد به
دام چنین رفتارهایی بیفتند».
این جامعهشــناس درباره افزایش سرقت از
اموال عمومی بیان میکند« :بهتعبیر پیتیریم
سوروکین ،جامعهشناس معروف ،قرن  17به
بعد ،شروع دوران حاکمیت مادیات است .من
خودم نام چنین وضعیتی را شــیء سروری
گذاشتهام ،یعنی همه فکر و ذهن افراد درباره
نوع موبایل و ماشین و موارد این چنینی است،
در چنین دورانی افراد مصلحتگرا میشوند و
تنها بهنفع فردی خودشــان فکر میکنند ،یا
بهتعبیری دیگر افراد خودمدار میشوند .این
وضعیت در شهرها بیشــتر خودش را نشان
میدهد ،چنین حالتی سبب شده خالفکارها

در شــهر میان انبوه انسانها گم شوند و پناه
بگیرند ،چون ترس از شــناخته شدن ندارند
بنابرایــن خودکنترلــی و نظــارت فردی و
شخصی ضعیف میشود».
قراییمقدم با اشاره به نقش تاثیرگذار محیط
عنوان میکند« :در این بین محیط بســیار
تعیین کننده اســت ،وقتی محیط مســاعد
میشــود و همه امکانها در اختیار افراد قرار
میگیرد ،یعنی نیروهای تولید یک جرم مانند
فقر ،اعتیاد و بیکاری در محیط دائم بازتولید
میشود ،و همانطور که گفتیم خودکنترلی
کاهش پیــدا کرده اســت ،در نتیجه میزان
جــرم و در این مورد خاص ســرقت افزایش
پیدا میکند .وقتی نیروهــای بازتولید جرم
در جامعه زیاد شــود ،شما شاهد هستید که
نیروهــای کنترلی مانند پلیــس و دادگاه و
زندان برای کنترل یک جرمی مانند ســرقت
در جامعه جوابگو نیستند ،بنابراین باید گفت
جرم زاییده نابهسامانی جامعه است».
این جامعهشــناس در پایان تأکید میکند:
«کاری که میشــود انجام داد این است که
شــرایط محیطی را کنترل کــرد .در جهانی
که مادیات مشــخصه اصلی آن است ،وقتی
شرایط محیطی مناسب نباشد بروز آسیبها
و جرائمــی مانند ســرقت اتفــاق میافتد.
آسیبهای اجتماعی در جامعه ما افزایش پیدا
کرده و بیکاری حتی در میان فارغالتحصیالن
دانشگاه باال رفته است ،اما متاسفانه مسئولین
نتوانستند شــغل تولید کنند ،بنابراین فقر و
شــکاف طبقاتی زیاده شــده و بهدنبال همه
اینها ،ســرقت باال مــیرود ،تاجاییکه باید
گفت ما سارق تولید کردیم».

همدلی یکی از جرائم فرصتطلبانه در مرزهای ایران را بررسی میکند
همدلی| در چند روز اخیر استان خوزستان
با شیوع گســترده ویروس کرونا مواجه بود،
بهنحــوی که آمــار مبتالیان روزانــه آن از
۱۰۰۰نفر در روز عبور کرد و آمار بســتری
بیماران مبتال به کرونا در این اســتان نیز به
۵برابر رسید.
بســیاری خیــز کرونــا در خوزســتان را
بهمســافران عراقی گره زدند و گفتند اتباع
عراقی در ســفر بهخوزســتان باعث شیوع
گسترده ویروس کرونا در این استان شدهاند.
اما از آنجا که مقرر شده است همه مسافرانی
که از خارج از کشــور وارد میشــوند ،باید
تست پیسیآر منفی داشته باشند .برخی از
این مســافران برای دور زدن محدودیتهای
تردد اقدام به خرید تســت منفی پیسیآر
در مبادی ورودی کشــور کرده تا این تست
نیز به لیســت اقالم تقلبــی مرتبط با کرونا
مانند ماسک ،مایع ضد عفونی کننده و دیگر
محصوالت پزشکی تقلبی اضافه شود.
دور زدن محدودیت تردد با تســت
تقلبی کرونا
خبر استفاده عراقیها از تست پیسیآر منفی
تقلبی را رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اهواز
اعالم کرد .فرهاد ابول نژادیان شــنبه هفته
جاری در یک نشست خبری گفت« :براساس
مبادالت بینالمللی ،مقرر بود هر کســی از
کشور خارج میشود یک تست  PCRمنفی
که در ۷۲ساعت گذشته انجام شده ،در دست
داشته باشد اما در ۱۰روز گذشته گزارشاتی
بهدســت ما رسیده است که آن طرف مرزها
برخی تستها بهصورت کاغذ ،خرید و فروش
میشــد و تا حدود یک میلیون و نیم کاغذ
جواب منفی تســت بدون انجام آزمایش به
این افراد تحویل داده شــد که در این زمینه،
صداقت رعایت نشــد و اعتماد را خدشهدار
کردند .بنابراین فعال مرزها بســته شــدند و
باید شرایط برای انجام تست در مرزها فراهم

خرید و فروش جواب منفی تست کرونا

شود».
ابولنژادیــان افزود«:بهبخش خصوصی اعالم
کردیم در آن طرف مرز آزمایشــگاه را فعال
کند که آزمایشــگاهها حاضر بهانجام این کار
نیســتند بنابراین در نقطه صفر مرزی باید
آزمایشگاهی ایجاد شــود .از طرف دیگر در
مرز ،محلی برای قرنطینه نیز وجود ندارد که
این مسئله ،یکی از نقاط آسیب است».
البته این اولین بار نیســت خرید و فروش
تست پیســیآر تقلبی مطرح میشود .چند
وقت پیــش زمزمههای از خریــد و فروش
تقلبی این تســت در ترددهای هوایی کشور
نیز بهگوش میرســید ،امــا این موضوع در
زمان مطرح شــدن آن برد رسانهای نداشت
و چندان به آن پرداخته نشد و فقط در حد
یک پچپچ باقی ماند.
تقلب در تست کرونا مشکلی جهانی
فروش تست تقلبی پیسیآر فقط در مبادی
ورودی کشــور یا در مرزهــای ایران و عراق
صورت نمیگیرد و تنها مختص به کشور ما
نیســت .گویا فروش تست منفی پیسیآر
به تجارت پر ســودی بــرای کالهبرداران و

سودجویان تبدیل شده است و حتی خرید و
فروش تقلبی این تست از کشورهای اروپایی
که قوانین ســفت و سختتری دارند نیز سر
درآورده اســت .چند وقت پیش اداره پلیس
اتحادیه اروپا (یوروپل) هشدار داد مجوزهای
تقلبی تســت منفــی کرونــا در فرودگاهها،
ایستگاههای قطار و بهصورت آنالین فروخته
میشــوند تا محدودیتهای تــردد در این
قــاره را دور بزنند .یوروپل قبال درباره فروش
واکسنهای کرونای تقلبی از سوی باندهای
جنایتکار و سرقت واکسنهای واقعی و وارد
کردن ماسک ،مایع ضد عفونی کننده و دیگر
محصوالت پزشکی تقلبی به بازار هشدار داده
بود .روزنامه گاردین نیــز بهتازگی بهنقل از
مسئوالن ســازمان اجرای قوانین در اتحادیه
اروپا نوشــت :کالهبرداران مجوزهای جعلی
تست کرونای منفی را تولید و در فرودگاهها،
ایســتگاههای قطار و در فضــای مجازی در
سراسر اروپا بهفروش میرسانند.
آژانــس همکاری و هماهنگی پلیس اتحادیه
اروپا نیز هشدار داد تا زمانی که ممنوعیتهای
تردد بهدلیل وضعیت کووید ۱۹-پابرجاست،

بهاحتمال زیاد تولید و فروش مدارک جعلی
آزمایش منفی کرونــا همچنان رواج خواهد
داشــت .بنابراین با توجه به ابزارهای فناوری
گستردهای که در شکل پرینترهایی با کیفیت
بــاال و نر مافزارهــای متفاوت در دســترس
هســتند ،افراد کالهبردار میتوانند اسناد و
مجوزهای تقلبی و جعلی با کیفیت باال تولید
کنند.
مواردی از خرید و فروش تست تقلبی
کرونا در دنیا
تست منفی کرونا اکنون برای اجازه سفر در
بیشــتر کشورها ضروری است .موارد تقلب و
جعل در کشــورهایی مانند هلند ،فرانســه،
اســپانیا و انگلیس گزارش شده است .همین
چند وقت پیش بود کــه در فرودگاه لوتون
لندن فردی که مشکوک بهفروش نتایج تست
کرونای منفی بود ،بازداشت شد.
در نوامبر گذشــته نیز هفت نفر در ردههای
ســنی بین  ۲۹تا  ۵۲سال در فرودگاه شارل
دوگل فرانســه بهاتهام جعل و اســتفاده از
مدارک تقلبی و همدستی در جعل و فروش
مدارک جعلی بهمسافران بهارزش بین ۱۵۰
تا ۳۰۰یورو دستگیر شدند .در اسپانیا ،پلیس
ملی این کشور ماه گذشته اعالم کرد که زنی
را بهاتهام پیشنهاد مجوزهای تقلبی بهصورت
آنالین دستگیر کرده است .وی مدارک را از
طریق ایمیل ظرف ۲۴ساعت بهخریدار ارسال
و بــه آنها وعده میداد کــه میتوانند بدون
هیچ مشکلی در شرایط مختلف و مقصدهای
متفاوت از آنها استفاده کنند.
روزنامــه «آگلمن داگبالد» هلند نیز گزارش
داد که در این کشــور حسابهایی در اسنپ
چت و واتساپ با نامهای «دکتر فرودگاه» و
«دکتر دیجیتــال» وجود دارد که مجوزهای
تقلبی تست کرونا را با استفاده ازجعل امضای
پزشکان بین  ۵۰تا ۶۰یورو میفروشند .قیمت
رسمی این تستها در اروپا ۱۵۰یورو است.

گزارش
برخی واکنشها به عقب ماندگی در تهیه واکسن؛

راهی به جز واکسینه کردن عمومی
جامعه نیست

همدلی| «خوب بود نقــادان منصف پیگیرعلل
و عوامل اصلی این عقب ماندگی در تهیه واکســن
کوویــد بودند» این بخشــی از پیــام رئیسکل
ســازمان نظام پزشــکی بود که روز گذشــته در
حســاب توئیتری خودش منتشــر کرد .درســت
درحالیکــه برخی از کشــورهای منطقــه مانند
امارات متحــده عربی 5.55میلیون دز واکســن
تزریــق کردهانــد ،یعنی حــدود 56.15درصد از
شــهروندان خودش را واکسینه کرده است(منبع:
 ،)ourworldindata.orgیاکه کشور ترکیه در
همسایگی ایران توانسته 6.53میلیون دز واکسن
تزریق کنــد ،همچنین بنــگالدش 2.08میلیون
و اندونزی 1.96میلیون دز واکســن کرونا تزریق
کردهاند اما ایران باتوجه بهاین که در مقایســه با
برخی کشورها بیشتر گرفتار کرونا شده ،طوریکه
روز گذشــته 74فوتی و 7931مورد جدید ابتال به
کرونا شناسایی شده است ،اما همچنان به اعداد و
ارقام مناسبی در تزریق واکسن دست نیافته است.
شــاید همین مسئله در کنار حواشی مربوط به نامه
عضو روابط عمومی سازمان نظام پزشکی درخصوص
اولویت تزریق واکسن کرونا به هنرمندان سبب شد
که روز گذشــته محمدرضا ظفرقنــدی ،رئیسکل
ســازمان نظام پزشکی کشــور در حساب توئیتری
خودش بهشــرایط موجود واکنش نشــان دهد .او
در این پیام نوشــت« :اولویت تعلق واکسن به کادر
شریف درمان و اقشار آســیبپذیر؛ غیرقابل تردید
است .تا امروز 20هزار واکسن روسی برای جمعیت
80میلیونی ایران تهیه و توزیع شــده اســت .خوب
بود نقادان منصف پیگیر علل و عوامل اصلی عقب
ماندگی در تهیه واکسن کووید بودند».
این درحالیســت که دیگر عضو ایــن مجموعه در
ک بار
گفتوگویی که روز گذشــته با ایلنا داشت ،ی 
دیگر بر اهمیت تامین هرچه سریعتر واکسن کرونا
تاکید کــرد .عباس آقــازاده ،رئیس مجمع عمومی
ســازمان نظام پزشکی با اشــاره به جهش ویروس
کرونا ،و بروز نشــانههایی از آن در ایران تاکید کرد:
«این جهشها تاثیر واکسن را کاهش نمیدهد ،بلکه
ضرورت ایجاد واکسیناسیون را بیشتر میکند ،توجه
داشته باشــید که بهطور مثال کرونای جهش یافته
بریتانیایی کامال متفاوت از کرونای اولیه نیست ،اما
در واقع نوع وحشی ویروس قبلی است که بهسرعت
منتشر میشود و راه مقابله با آن همانی است که در
انگلســتان در حال انجام است و واکسیناسیون را به
سرعت انجام میدهند».
وی ادامه داد« :االن باید بیشتر از گذشته حواسمان
جمع باشــد و باید به همین دلیل برای ارائه واکسن
در سطح میلیونی تالش بیشــتری شود ،ما مدافع
تالشهای ملی و داخلی کشــور برای تولید واکسن
هســتیم ،ولی تا آنها در بهار  ۱۴۰۰به ثمر برسد ،از
مسئوالن محترم خواهش میکنیم که برای واردات
واکسن معتبر هر تالشی که میتوانند ،انجام دهند و
این مهمترین جنب ه اداره کشور در حال حاضر است.
عددی که برای مهار اپیدمی الزم اســت۷۰ ،درصد
واکسینه شدن جامعه خواهد بود ،اما تا آن موقع ما
اگر بتوانیم  ۱۵تا ۲۰میلیون نفر را واکســینه کنیم،
در مهــار کرونا خیلی موفــق خواهیم بود که تا بعد
از آن واکسنهای خودمان برسد و واکسیناسیون را
ادامه دهیم .طبق بررســی که وزارت بهداشت انجام
داده ،حدود  ۳و نیم میلیون نیاز مبرم به تزریق اقشار
پرخطر داریم تا وقتی که به ۲۰میلیون نفر برسد و ما
یک نفس راحت بکشیم».
همچنیــن دکتــر مهدی فارســی ،مجــری طرح
واکسیناسیون کرونا در استان اصفهان ،در یادداشتی
که روز گذشته ایسنا آن را منتشر کرد ضمن تاکید
به لزوم انجام واکسیناســیون در بخشی از یادداشت
خود نوشته اســت« :با خوشبینی تاکنون ۲۰درصد
جامعه به بیماری کووید  ۱۹مبتال و ایمن شدهاند .با
جهشهای زیادی که در ویروس اتفاق میافتد ،اگر
منتظر باشیم همه ۷۵درصد مبتال شوند ،هم سالها
طول خواهد کشــید و هم مرگ و میر ناشــی از آن
وحشــتناک خواهد بود .پس یک راه میماند ،و آن
واکسینه کردن عمومی جامعه هست .واکسن از هر
نوعی که باشد ،به برون رفت از این مخمصه ،کمک
شایانی میکند».
در ادامه یادداشــت آمده که «اگر واکسنهای فایزر
و مدرنا را بهدلیل جدید بودن روش تولید (ژنتیکی
بودن) و دالیل دیگر که بــرای رهبر معظم انقالب
شــفاف و یقینا در آینده برای ما هم شفاف خواهد
شــد ،کنار بگذاریم ،بقیه واکسنهای تولید شده در
جهان که از شــرکتهای معتبر تولید واکســن در
کشورهای مختلف از جمله ایران ،روسیه ،سوئد ،کره
جنوبی ،چین ،هند و  ...بوده و مرحله ســوم ارزیابی
بالینــی را با موفقیت طی کردهاند ،میتوانند به دنیا
برای برون رفــت از این مخمصه کمک کنند .ایران
در حال ساخت واکســن کرونا با تکنولوژی ویروس
غیرفعال شده است که با یاری خدا تا تابستان سال
آینده آماده میشود ،این افتخاری است برای کشور
ما .هر چند انستیتوپاستور و موسسه واکسن سازی
رازی سالهاســت در ساخت واکســن ،ید طوالیی
دارند .تا زمان رسیدن واکسن ایرانی ،وزارت بهداشت
با هماهنگی سازمان غذا و دارو ،واکسنهایی را برای
تزریق در کشور بررسی و تایید کردهاند که همگی،
ضمن داشتن تکنولوژی تولید مشخص و گذر موفق
از مرحله ســوم کارآزمایی بالینی ،در کشــورهای
متعــددی ،تزریق آن شــروع و عارضــه ی خاصی
نداشتهاند».

