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بازی واکسن نزن ها
با روان خسته جامعه!
در میان خبرهای خوش و اتفاقات امیدوارکننده
این روزهای واکسیناسیون در کشور که سرعت
قابل توجهی به خــود گرفته اســت ،همچنان
افــرادی هستند که بر خالف مصالح و حقوق
عمومی بر طبل مخالفت با واکسن می کوبند و
جای تاسف نیز این است که «واکسن نزدن» را
با حرف و حدیث های عامیانه و سطحی تبلیغ
میکنند و باز جای هــزاران تاسف بیشتر این
است که این افــراد باعث و بانی واکسن نزدن
اطرافیان خود می شوند؛ اطرافیانی که به ویژه
در پیک اخیر کرونا بیشترین آمار قربانیان را به
خود اختصاص دادند.
به این آمارسخنگوی ستاد ملی کرونا توجه کنید:
« ۱۲درصد افراد باالی  ۶۵سال هنوز واکسن
دریافت نکردند و  ۷۴درصد مرگ ومیر فعلی
کرونا در افراد  ۶۵سال به باال از همین ۱۲درصد
است که واکسن نزدند» .حتما بسیاری از شما به
ویژه در التهاب هفته های اخیر دیدید کسانی
را که حداقل با تزریق یک دوز واکسن راحت تر
توانستند از خطر کووید رهایی یابند اما در مقابل
واکسن نزن هایی هم بودندکه در گرداب کرونا
غرق شدند .اگر شما ندیدید ،من اما از این دو
گروه موارد متعددی دیدم .مادری70ساله با
بیماری زمینه ای تحت تاثیر حرف های واهی
دختر خود از دریافت واکسن امتناع ورزید و پس
ازابتالیی سخت و جانکاه ،متاسفانه عمرش در
این جهان به سر رسید اما آن سو ،همسر 85
ساله این فرد با دریافت یک دوز و با وجود ابتال،
اکنون در حال زندگی عادی خود است اما در غم
همسر .همه می دانیم که «عمر» و حیات انسان

وزیر کشور :منع تردد شبانه
فعال ادامه خواهد داشت

چهارشنبه  24شهریور ۱۴۰۰
 8صفر .1443شماره 20754

در دســت آن پــروردگــار قــادر متعال اســت ولی
همان پروردگار حکیم و علیم ،به مخلوقاتش
نعمت عقل و تدبر نیز عطا فرموده تا در زیست
«این جهانی» از آن بهره بجویند.
واکسن نزن ها ،مسببان طوالنی شدن شیوع
کرونا
کــوویــد 19در 20مــاه گذشته در جهان ،اوج
بیرحمی اش را با گونه «دلتا» طی همین هفتهها
در جهان رو کرد و تا آن جا که توانست ،سیلی
زد و درید .در عین حال با توجه به روند جهانی
واکسیناسیون بعید به نظر می رسد این ویروس
در ادامه مسیر خود ،بتواند همچون گذشته بتازد
و وحشی گری اش را به رخ بکشاند مگر در یک
صورت که «واکسن نزن ها» همچنان یار غار و
رفیق گرمابه و گلستانش باشند.
مثل روز روشن است
چنان که در سطرهای پیشین از آمارهای رسمی
داخلی نوشتیم که آسیب پذیربودن واکسن نزن
ها در برابر ویروس قطعی و مسجل است ،جهان
نیز امروز در سطحی وسیع این موضوع را لحظه
به لحظه رصد کرده و دیگر جای هیچ شک و شبهه
ای از موثر بودن واکسن ها در برابر کووید19
باقی نگذاشته است .جمعه گذشته نشریه وال
استریت ژورنــال بر اساس داده های باالترین
مرجع پیشگیری و کنترل بیماری در ایــاالت
متحده چنین گزارش داد« :نتایج نشان می دهد
که در آمریکایی های واکسینه نشده  4.6برابر
احتمال ابتال 10 ،برابر احتمال بستری شدن و
11برابر احتمال مرگ بر اثر کووید 19نسبت به
افراد واکسینه شده وجود دارد».
حتی تفاوت جدی در میزان ابتال میان افرادی
که یک دوز تزریق کردند با افــرادی که هر دو
دوز را دریــافــت کــردنــد ،مشاهده شــده است.
سی ان ان 2سپتامبر(11شهریور) می نویسد:
نتایج داده های پژوهشگران در چند موسسه
تحقیقاتی در ایاالت متحده و بریتانیا مشخص
کرد که «1.2میلیون بزرگ سال که اولین دوز
واکسن را دریافت کرده بودند در میان آن ها
 0.5درصــد یا شش هـــزارو 30نفر به ویــروس

کووید 19مبتال شدند و در میان  1.2میلیون
نفر دیگر که دوز دوم را تزریق کردند تنها 0.2
یا دوهزارو370نفر به کرونا آلوده شده بودند».
نه تنها این داده ها ،بلکه ده ها پژوهش و بررسی
دیگر توسط موسسات معتبر نیز این موضوع را
به اثبات رسانده است که دریافت واکسن ،فرد
را ده ها برابر بیشتر نسبت به خطرات کووید به
ویژه از مرگ و میر مصون می دارد ،ضمن این که
در بخش دیگری از همین پژوهش به نکته جالبی
اشاره شده است« :واکسن ها نه تنها خطر ابتالی
شدید و بستری شدن در بیمارستان را کاهش
می دهند بلکه می توانند شانس ابتال به عالیم
طوالنی مدت کووید 19را نیز کاهش دهند».
حرکت بــه سمت و ســوی واکسیناسیون
اجباری
در کنار تالش هایی که به منظور پیشگیری از این
بیماری با واکسیناسیون و اعمال محدودیت ها
انجام می شود اما بر اساس تجربه آماری از تعداد
فــراوان افــراد بستری شده در بیمارستان ها و
همچنین مرگ ومیرها از میان واکسن نزن ها،
دولت ها به این باور رسیده اند که چاره ای جز
خط ونشان کشیدن برای واکسن نزن ها ندارند.
این خط و نشان ها البته پس از ماه ها خواهش و
تمنا از این افراد اکنون به مرحله اجرا رسیده و
وضع قوانین رسمی شامل اجبار واکسن برای
کارکنان بخش های دولتی ،پرستاران و پرسنل
درمانی ،کارکنان بخش های خدمات رسان
عمومی و ...را در پی داشته است.
این روند الزاما ویژه ممالک پیشرفته نیست و
در کشورهای ضعیف آفریقا هم مصادیق متعدد
دارد .چنان که نشریه بلومبرگ(7سپتامبر
16 /شهریور) از کشور زیمبابوه می نویسد
کــه دولـــت بــه کــارمــنــدان دولـــت کــه مــایــل به
واکسیناسیون نیستند دستور داد استعفا کنند
تا خطر انتقال ویروس به دیگران کاهش یابد؛
یا در آفریقای جنوبی «گواهی نامه واکسن»
تصویب شده است ضمن این که موارد ابتدایی
تــر همچون اســتــفــاده از مــاســک نیز در این
کشور اجباری اســت؛ یا در ایــاالت متحده که

واکــســن نــزن هــا بــه شــدت حوصله ســران این
کشور را سر بــرده انــد ،رسانه هــای آمریکایی
12ســپــتــامــبــر(21شــهــریــور) از قــانــون جدید
دولــت خبر دادنــد که سطح وسیعی از طبقات
اجتماعی شامل میلیون ها کارگر و کارمند
مانند کارکنان دولتی ،پیمانکاران و نیروهای
بخش های بهداشتی ،کارگران آژانــس های
بهداشت خانگی و ...را مشمول واکسیناسیون
اجباری می کند .در این میان نیز اخبار متعددی
در رسانههای بین المللی این روزهــا در حال
انتشار است که بسیاری از کارکنان ادارات و
بخش هایی که تحت الزام واکسن قرار گرفته اند
و حاضر به دریافت آن نیستند ،مجبورند از شغل
خود استعفا کنند.
و اما ما...
در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها،
درصدی از افراد تمایل به واکسینه شدن ندارند
و از عــوارض احتمالی سخن می گویند که در
هیچ مرکز و نهاد علمی قابل اعتنایی تا کنون
به اثبات نرسیده است  و لذا قطعا عقل و عرف
و شرع نمی پسندد که منافع جمعی و ایمنی
عمومی ،قربانی لجبازی واکسن نزن ها شود.
کشور به قدر کافی در 20ماه گذشته قربانی این
اپیدمی شده است و دیگر توان ادامه بحران های
اقتصادی و معیشتی ناشی از شرایط موجود
را نــدارد بنابراین همان طــور که وزیــر جدید
بهداشت نیز روزهای قبل از طراحی برنامه های
محدودیت زا ویژه واکسن نزن ها سخن به میان
آورد ،انتظار می رود تمامی بخش های اجتماعی
خیلی محکم در برابر موج کوچک اما ویرانگر
واکسن نزن ها قد علم کنند و برایشان تدبیری
بیندیشند .امید می رود و انتظار بی جایی نیست
اگر عموم مــردم بخواهند همچون بسیاری از
کشورها که تدابیری از جمله محدودیت در ارائه
خدمات اجتماعی بــرای واکسن نزن ها پیش
بینی کردهاند ،ما نیز در این راستا به برنامه ها و
راهکارهای جدی تری بیندیشیم و اجازه ندهیم
این افراد با سالمت جامعه و روان خسته مردم
بیش از این بازی کنند.

وزیر کشور درباره وضعیت منع تردد شبانه گفت:
در این زمینه ابهام وجــود داشــت؛ منع تــردد که
مصوبه ستاد کروناست همچنان برقرار است و
برای دو شبی که ممکن است برخی دچار ابهام
بــوده باشند ،جریمه اعمال نخواهد شد و برای
کسانی که به منظور تزریق واکسن هم مراجعه

میکنند ،قرار شد با همکاری ناجا ،جریمه نشوند
که جزئیات آن به اطالع مردم خواهد رسید .باید
به شرایط بهتری برسیم و هنوز عــدد و شرایط
بیماری قابل توجه است و منع تردد ادامه خواهد
داشت .وی افزود :بسیاری از استانها پیک را رد
کردند و دو استان هنوز در پیک هستند و تذکر

داده شد بهگونهای شرایط مدیریت شود تا در آن
دو استان هم روند کاهشی شود.میزان و تعداد
خوبی واکسن وارد کشور شده و سرعت عمل در
واکسیناسیون هم قابل توجه است و امیدواریم با
هماهنگی با بسیج بتوانیم سرعت را باال ببریم و
سرعت ما در این زمینه دو-سه برابر شود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• دوران روحانی که واکسن وارد نمی شد
ربطش می دادند به ای اف تی اف و ...االن
چطور واکسن ایــن قــدر وارد می شــود آیا
برخی ها با جان مردمشان هم برای کارهای
سیاسی بازی کردند؟
•• از اول معلوم بود که مافیای خودرو قوی
تر از آن است که دولت آن را به زانو درآورد
و بتواند واردات خودرو را آزاد کند .باعث
تاسف است.
•• چه کسی باعث و بانی نرخ برنج است؟ اگر
تجار هستند که واقعا جای تاسف دارد .برنج
هندی که کسی نمی خورد کیلویی18هزار
تومان شده است .مردم دیگر نمی توانند
برنج کیسه ای بخرند .این مصیبت گرانی
ها چه وقت دست از سر مردم بر می دارد.
•• از چاپ ویژه نامه اطلس ایرانی و انتخاب
این نام بامسما و زیبا ممنونم.
•• آقایان مسئوالن که با طرح های صیانت و
گشت و  ....می خواهید از ما مراقبت کنید!
ن جا خشک
این را بدانید که ریش ه اعتقاد از آ 
میشود که بخواهند تحمیلش کنند!
•• متاسفانه چند روز اســت کــه واکسن
برکت در مشهد وجود ندارد و دوز دومی ها
سرگردانند.
•• جــوری مــی گــه واکــســن نمی زنــم چون
نمی دونم توش چیه که انگار هر ژلوفن و
استامینوفن رو که می خوره می بره انستیتو
زوریخ آزمایش می کنه چی توش ریختن!
•• گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من ،آن
چه البته به جایی نرسد فریاد است! چه شعر
زیبایی است وقتی مشکالت مردم و پاسخ
مسئوالن را می شنوم یاد این شعر می افتم.
••دربــاره  8جمله ممنوع به افــراد سوگوار
دقیقاهمونجملههاییبودکهمنمیگفتم
به افراد سوگوار!
••چرا تعرفه ساالنه پیامک واریز و برداشت
بانک ملت دو برابر بانک های دیگر است؟
آیا بانک ها نباید تابع مقررات بانک مرکزی
باشند؟
•• متاسفانه نمی دانــم ما بی بخار شدیم یا

پیامك2000999 :

برخی مسئوالن پوست کلفت شده اند که
راســت راســت دروغ می گویند و مشکالت
بر جای خــودش باقی اســت؟ هر جا هم که
م ـیرونــد یــک دوربــیــن و خبرنگار بــا خود
میبرند و از اقدامات شون گزارش می گیرند.
•• اگر در ممنوعیت ورود بازیکن و مربی
خارجی برای مسئوالن ورزشی و حتی غیر
ورزشــی منافع اقتصادی و حتی سیاسی
نهفته است اما برای باشگاه های ورزشی
چیزی جز خأل ها و کمبودهای تکنیکی و
تاکتیکی نخواهد بود.
•• اگــر شــهــرونــدان افغانستانی از حضور
آمریکا در کشورشان ناراضی بودند سعی در
مهاجرتازآنکشوربهسویکشورهایغربی
نمی کردند.
••لطفا در استفاده از برخی کلمات توی
روزنامه دقت داشته باشید.روزنامه یک
رسانه فرهنگی هست شما هم یک روزنامه
فرهنگی هستین کلمات اسکل ،رکب زدن و
 ...کلماتی هست که توی کوچه و بازار جوان
ها به هم میگن و در هیچ کتاب و فرهنگ
لغتی نیست یا حداقل به عنوان کلمه ای که
در یک رسانه به کار برده بشه نیست.
•• مگه قرارداد  ۲۵ساله با چین نبستیم؟ کو
پس؟ چرا داور چینی یه پنالتی واسه استقالل
نمی گیره؟ همش حرف ،همش دروغ!
•• مــادربــزرگــم هشتاد و خـــرده ای عمر
کــرد،ایــن آخریا هروقت می دیــد ناراحتم
،می گفت« :من تا تهشو دیدم،تهش هیچی
نیست ،بی خودی غصه نخور».
•• با وجود این که موجران با انصاف کرایه
مغازه خــود را به خاطر شرایط کرونایی
میبخشند اما اتاق اصناف فریمان عوارض
ساالنه و حتی سال های گذشته را امسال از
کسبه مطالبه می کند.
•• تنها آرزویــم در تمام کائنات فقط خانه
کوچکی برای زندگی با بچه هایم است.
••ما همان ملتی هستیم که َدم در و دروازه
چهارساعت تعارف می کنیم ،اما هنگام
رانندگی همدیگه رو جرواجر می کنیم!

