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را  جولــی«  »آنجلینــا  دوربیــن، 
وقتــی کــه دارد بــا اهالی ســارایوو 
گپ وگفــت می کند، قاب گرفته. 
خانــم جولــی حــاال ســال ها پــس 
از پایــان جنــگ، به عنوان ســفیر 
بــه  ملــل  ســازمان  حســن نیت 
ســارایوو آمده و احتماالً فقط اهالی ســارایوو، به خصوص 
آن هایــی کــه روزهــای جنگ را بــه خاطر دارنــد، می توانند 
بــه بســیار مضحــک بودن همنشــینی »حســن نیــت« و 
»ســازمان ملــل« پــی ببرند. در واقع این تاریخ اســت که 
همنشــینی ایــن دو ترکیــب را مضحــک و خنــده آور کــرده 
اســت؛ تاریخــی کــه براســاس آن، ســکوت نیروهــای بــه 
اصطالح صلحبان ســازمان ملل، در ژوئیه 1995، موجب 
قتل عــام 8هــزار بوســنیایی در سربرنیتســا شــد. این هــا 
امــا هیچ کــدام بــرای رســانه ها مهم نیســتند. خانم جولی 
چندســال بعــد بــرای جنــگ بوســنی فیلــم هــم می ســازد 
از جنگ زده هــا می گویــد و هیچ کــس  و راســت  و چــپ 
هــم از او نمی پرســد کــه مگــر عامــل قتــل شــوهران زنان 
بوســنیایی کســی جز ســازمانی اســت که تو امروز ســفیر 
حسن نیتش هستی؟ البته که این رفتار دوگانه در میان 
غربی هــا تازگی ندارد. یــک روز داعش را علیه ملت عراق 
و ســوریه تجهیز می کنند و روز دیگر سلبریتی هایشــان را 
با عنوان سفیر صلح به موصل می فرستند که با کلوزآِپ 
اشک ریختنشــان پروپاگاندا کنند. یک روز سیاه پوســتان 
را مثل موش آزمایشــگاهی در آزمایش های پزشکی برای 
درمــان ســیفلیس قربانــی می کننــد و فــردای آن روز مثل 

جنتلمن ها سری تکان می دهند و می گویند متأسفیم!
فهم شخصیت مشترکی که پشت این دو تصویرِ به ظاهر 
متفاوت قرار دارد، تنها راه نجاتی است که کشورهای در 
حال توسعه برای عبور از دام استعمارِ نو در اختیار دارند؛ 
اینکه بتوانند فصل مشــترک اشــک های آنجلینا جولی و 
عامالن قتل عام سربرنیتسا را فهم کنند. فهمی که مسلماً 
بــرای اســتعمارگران نو خطرناک اســت و بــا پروپاگاندا، به 
تحریف و تخریب آن دســت خواهند زد. نمونه ای از این 
اتفــاق را می تــوان در ماجــرای صحبت هــای اخیــر رهبــری 
دربــاره واردات واکســن کرونــا مشــاهده کــرد. 19 دی مــاه 
بــود که رهبری در صحبت هایشــان از ممنوعیــت واردات 
واکســن کرونــا از آمریــکا و انگلیس گفتند. این مخالفت 
دو مبنا داشت؛ اوالً عدم کارایی واکسن های تولیدی این 
کشورها در کشورهای خودشان و ثانیاً بی اعتمادی نسبت 
به کارنامه غیرقابل دفاع این کشورها در مواردی شبیه به 
بحران فعلی. و به جهت توجه به همین تجارب تاریخی، 
فرانسه را هم با یادآوری ماجرای واردات خون های آلوده، 
در کنــار آمریــکا و انگلیــس قرار دادند. البته ایشــان پس 
از اســتثنا کــردن این موارد تصریــح کردند که »از جاهای 
دیگر اگر بخواهند واکسن تهیه کنند - که جای مطمئنی 

باشــد - هیــچ اشــکالی نــدارد«. از همــان دقایــق ابتدایی 
پخش سخنرانی، عملیات رسانه ای تمام عیاری علیه این 
بخش از صحبت های رهبری آغاز شد که دلیل آن را باید 
در آنچه در ابتدای متن به آن اشاره کردیم، تحلیل کرد؛ 
همان چیزی که می توان اسمش را گذاشت تبیین فصل 

مشترک میان دو تصویرِ به ظاهر متفاوت.
صحبت هــای رهبــری دربــاره واردات واکســن کرونــا، در 
واقــع کنــار زدن تفاوت هــای ظاهــرِی دو تصویــر از غــرب 
بــود. تصویــر اول، تصویــر خیرخواهانی اســت که محض 
رضای خدا و برای کمک به بشر حاضرند برای ملت های 
نگون بخــت خاورمیانــه واکســن هدیــه بیاورنــد. تصویــر 
دوم امــا بــه کلــی متفــاوت اســت؛ تصویــری ترســناک و 
مشــمئزکننده از هیوالیــی کــه تاریخش بــه قربانی کردن 
انسان ها گره خورده؛ یک روز سیاه پوستان را فدای تست 
دارو کرده و یک روز خون های آلوده به بیماری را به جان 
هــزاران انســان انداخته اســت. تحلیل ایــن دو تصویر در 
کنار یکدیگر و کشــف ماهیت واحدشــان، همان اتفاقی 
است که در صحبت های رهبری رقم خورد و شاخک های 
نواســتعمارگران را تحریــک کــرد؛ چراکــه تبییــن این فهم 
مشــترک از دو تصویــر فــوق، می توانــد مســاوی باشــد بــا 
واژگون شــدن نردبان عوام فریبِی نواستعمارگران. اتفاقی 
که عمالً می توان آن را یک قیام بی سروصدا علیه استعارِ 

مبتنی بر تکثیر جهل و دروغ دانست.
در واقع، عملیات رسانه ای همه جانبه علیه صحبت های 
رهبــری در مســئله واردات واکســن کرونــا، تــالش بــرای 

خنثی ســازی تلفیــق آن دو تصویــر در افــکار 
بــرای  غربــی  رســانه های  بــود.  عمومــی 

محقــق کــردن ایــن هــدف، دو خــط 
ســخنان  بــه  ناظــر  را  سیاســتی 
رهبــری دنبــال کردنــد. نخســتین 
سیاســت، ترســیم فضــای تقابــل 
میان ایدئولوژی حاکم در جمهوری 

ردّ  بــود.  مــدرن  علــم  بــا  اســالمی 
ایــن سیاســت را می تــوان در پوشــش 

منتســب  شــخصیت های  صحبت هــای 
به فضای پزشــکی دنبــال کرد. واکنش مایکل 

رایان، یکی از مدیران ارشد سازمان جهانی بهداشت، به 
صحبت های رهبری یکی از اخباری بود که در رسانه های 
معاند پوشش گسترده ای داشت. آقای رایان توصیه کرده 
بــود: »واکســن و کرونــا را سیاســی نکنید« کــه به نوعی 
اشــاره به ســایه انداختن ایدئولوژی حاکمیت بر پزشــکی 
بــه مثابــه یک علم، دارد. از ســوی دیگر این رســانه ها به 
پوشش وسیع صحبت های مینو محرز، عضو ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، پرداختند. صحبت هایی که یک جمله آن 
بــه تیتــر خیلی از این رســانه ها بدل شــد: »هر کشــوری، 
هر نوع واکسن تأیید شده ای که دارد، مؤثر است و باید 
تزریــق کــرد«. عفو بین الملل هم صحبت هــای رهبری را 
»بــازی بــا جــان میلیون ها انســان« و »نادیده انگاشــتن 

حــق حیــات و ســالمت مــردم« دانســت. همان طــور کــه 
پیداســت محوریــت ایــن خــط رســانه ای القای ایــن گزاره 
اســت که حاکمیت، سیاست و ایدئولوژی را بر انسانیت 
و علم مدرن ترجیح می دهد. بررسی مبنای کالم رهبری 
در ســخنرانی 19 دی امــا دقیقــاً خــالف ایــن مضمــون را 
می رســاند. رهبری علت مخالفت خود با واردات واکسن 
از آن ســه کشــور را تجربه هایی معرفی می کند که اتفاقاً 
در آن تجربه ها جان انســان ها مســتقیماً به خطر افتاده 
است. در واقع از قضا مبنای مخالفت رهبری نه سیاسی 
بلکه انســانی و عقالنی اســت. مخاطب حقیقِی توصیه 
»سیاســی نکردن واکســن و کرونا« هم کسانی هستند 
که بارها در تاریخ، پزشــکی را به خدمت اهداف سیاســی 
خود درآورده اند که در این متن تنها به دو نمونه آن یعنی 
ماجــرای تســت داروی ســیفلیس و ماجــرای وارد کــردن 
خــون آلــوده به ایــران، اشــاره کردیــم. بنابراین منــع ورود 
واکســن های آمریکایی، انگلیســی و فرانســوی عین وزن 

دادن به انسانیت در برابر سیاست است.
خــط دوم رســانه ای علیــه صحبت هــای رهبــری، ترســیم 
فضای تقابل میان مردم ایران و حاکمیت بود. محور این 
خط رسانه ای را می توان در یک جمله خالصه کرد: »رهبر 
ایران ملت ایران را از واکسن کرونا محروم کرد«. مکمل 
ایــن خط رســانه ای، ترســیم خشــم عمومی مــردم از این 
تصمیم بود. این خط رسانه ای هم که مبتنی بر تکنیک 
تعمیم بود، با واقعیت فاصله بسیاری داشت. رهبری نه 
تنها مردم را از واکسن محروم نکردند، حتی منع مطلقی 
هم برای واردات واکســن قــرار ندادند. فاکتور 
گرفتــن ســه کشــور از میان کشــورهایی 
که در حال ســاخت واکســن هستند 
جــان  از  حراســت  بــرای  هــم  آن 
انسان ها، کجایش معنای محروم 
واکســن  از  ملــت  یــک  ســاختن 
رســانه های  بنابرایــن  دارد؟  را 
معانــد، بــر محــور این دو سیاســت 
خنثی ســازی  عملیــات  فوق الذکــر، 
کنــش ضداســتعماری رهبــری را دنبــال 
کردند که باوجود فضاســازی شدید رسانه ای، 
از قضا یک فایده بســیار مهم برای ما داشــت و آن عیان 
شدن تناقض عمله های داخلِی نواستعمارگران بود. این 
افــراد غالبــاً تجربه گرایــی را محــور شــناخت خــود از عالم 
معرفی می کردند و در تحلیل های فانتزی شان، از دنیای 
بــدون حکومت هــای اقتدارگــرا می گفتنــد؛ دو اصلــی که 
برای همراهی با حمله نواستعمارگران به سخنان رهبری، 
مجبــور شــدند هــر دو آن هــا را نقــض کننــد. از یــک ســو 
تصمیم بر مبنای تجربه های تاریخی را زیر سؤال بردند و 
تیشه به ریشه اصالت تجربه زدند و از سوی دیگر دنیایی 
بــا 200 کشــور را بــه جهان ســه ابرقــدرت تقلیــل دادند و 
ارتجــاِع نهفتــه در شــعارهای متجددمآبانه شــان را عیــان 

ساختند.

جنتلمنهایخونآشام
تحلیل عملیات رسانه های غربی علیه سخنان رهبر انقالب 

درباره واردات واکسن کرونا

رهبر انقالب علت مخالفت 
خود با واردات واکسن از سه 

کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه را 
تجربه هایی معرفی می کنند که از 
قضا در آن تجربه ها جان انسان ها 

 به طور مستقیم به خطر
 افتاده است

  علی آبکار                                                                       
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نفــوذ شــرکت های داروســازی در 
  CDC، FDA همه جــا از جملــه در
و WHO به چشــم می خورد. این 
شــرکت ها یدطوالیی در عملکرد 
بی رحمانــه و غیرشــفاف دارنــد. 
تردید من پس از 15 سال تحقیق 
و بررسی روی این موضوع حاصل شده است. من شاهد 
بــوده ام کــه درگیری هــای تجــاری و نفــع شــخصی نهادهــا 
موجــب شــده بخش هــای کلیدی ســاختارهای بهداشــت 
عمومــی عمــالً بــه بخشــی از آن دســته از شــرکت های 
داروسازی بدل شود که کنگره به آن ها دستور داده در این 

حوزه قانون نویسی کنند.  
چندیــن تحقیــق صورت گرفته به وســیله کنگــره و بازرس 
عمومــی وزارت بهداشــت ایاالت متحــده همــواره بــه ایــن 
نتیجه منجر شده که اکثریت قریب به اتفاق مقامات اداره 
غــذا و دارو FDA کــه مســتقیماً در تأیید مجوز واکســن ها 
مسئول هستند و مقامات CDC که شدیداً این واکسن ها 
را برای کودکان تجویز می کنند، دستشان با تولیدکنندگان 
واکســن در یــک کاســه اســت. ایــن خدمات دهنــدگان 
عمومی اغلب خود سهامدار شرکت های سازنده واکسن 
هستند، به آن ها مجوز می دهند و از آن ها بابت مشاوره 
پــول می گیرنــد و حتی گاه خودشــان صاحب حــق اختراع 
همان واکســن هایی هســتند که تأییدشــان کرده اند. این 
تداخل منافع موجب شده روز به روز مردم را به استفاده 
از واکسن هایی تشویق کنند که شواهد علمی چندانی در 

ارزیابی صحت آن ها وجود ندارد. 
صنعــت داروســازی هــم از طریــق بودجه هــای ســازمانی، 
درصــد  دارو 45  و  غــذا  اداره  می کنــد.  سیاســت گذاری 
بودجه ساالنه خود را از صنعت دریافت می کند. سازمان 
بهداشــت جهانــی تقریباً نیمــی از بودجه خــود را از منابع 
بنیادهــای  و  خصوصــی شــامل شــرکت های داروســازی 
وابسته به آن ها جلب می کند. CDC هم عمالً یک شرکت 
واکسن سازی است که حق اختراع 56 واکسن را داراست 
و ســاالنه نیــز 4/6میلیــارد دالر در قالــب برنامــه واکســن 

کودکان، خرج خرید و توزیع واکسن می کند.
یک مجله پزشــکی بریتانیایــی به واکاوی واقعیــات روابط 
CDC بــا شــرکت های داروســازی پرداختــه و بــه ســخنان 
جــروم هافمــن )Jerome R. Hoffman( اســتاد پزشــکی 
دانشــگاه UCLA اشــاره می کند که می گوید: »بیشــتر ما 
شــوکه شــدیم وقتی دریافتیم که CDC از صنعت، تأمین 

مالــی می شــود... متأســفانه ظاهــراً اگــر CDC تحقیقــی 
انجام دهد که سود صنایع را کاهش دهد، صنعت اجازه 
دارد آن را تنبیــه کنــد!«وزارت بهداشــت ایاالت متحــده با 
واکسن ســازها در تولیــد، تأیید، تجویــز و دادن مجوز برای 
تولیــد محصــوالت جدیــد همــکاری می کنــد و ســپس در 
ســود فروش واکســن با آن ها شــریک می شود. کارمندان 
این نهاد می توانند شــخصاً ســاالنه بیش از 150هزار دالر 
از طریــق اعطــای مجــوز بــه محصوالتــی کــه روی آن کار 
می کننــد، درآمد کســب کنند. بــرای مثال مقامات اصلی 
ایــن وزارتخانــه از هــر بار فروش واکســن جنجالی شــرکت 
مِرک )Merck( برای سرطان دهانه رحم یا همانHPV که 
گارداســیل)Gardasil( نــام دارد، درآمد کســب می کنند. 
ایــن غیــر از درآمد ده ها میلیون دالری ســاالنه این نهاد از 
فروش حق ثبت اختراع این واکســن اســت. عالوه بر این 
و به موجب قانون ملی پرداخت غرامت آســیب ناشــی از 
 National Vaccine Injury Compensation(واکســن
Program( کــه در ســال 1986 بــه تصویب رســید، وزارت 
موظــف  و  دارد  را  مدافــع  نقــش  دادگاه،  در  بهداشــت 
اســت در برابر هر گونه ادعایی مبنی بر آســیب ناشــی از 
واکسن بایستد. با توجه به اینکه بازیابی سالمت بیماران 
آســیب دیده دشوار اســت، وزارت بهداشت ایاالت متحده 
صدهــا میلیــون دالر ســاالنه )روی هــم رفتــه بیــش از 4 
میلیــارد دالر( بــه آمریکایی هــای آســیب دیده از واکســن، 
غرامــت پرداخــت می کند. در این صــورت اگر این نهاد به 
انتشار تحقیقاتی دست بزند که نشان می دهند واکسن، 
آسیب رســان اســت شــاکیان می تواننــد در دادگاه به این 
تحقیقات استناد کنند. ژوئن 2009 یک مقام عالی رتبه این 

نهاد به نام تام اینسل )Tom Insel( از تخصیص بودجه
 16میلیــون دالری بــه کمیته هماهنگ ســازی درون نهادی 
 Interagency Autism Coordinating( اوتیســم 
Committee( برای تحقیق درباره رابطه واکسن و اوتیسم 
جلوگیری و ادعا کرد که شاکیان می توانند با استناد به این 

تحقیق، در دادگاه علیه وزارت بهداشت اقدام کنند. 
دکتــر مایــکل کاروم)Michael Carome( کارمنــد ســابق 
وزارت بهداشــت و مدیــر کنونــی گــروه وکالــت شــهروند 
عمومــی )Public Citizen( می گویــد: »ما امروزه به جای 
یک تنظیم کننده قانونی و یک صنعت قانونمند، شــاهد 
یک شراکت هستیم. }این دخالت های اقتصادی{، وزارت 
بهداشــت را از یک نهاد متولی بهداشــت عمومی به یک 

نهاد دوستدار صنعت بدل کرده است«.
در 1986 کنگره ایاالت متحده که آلوده به پول شرکت های 
داروســازی بــود )صنعــت داروســازی هــم در کمک هــای 

سیاســی و هــم در هزینــه بــرای البــی کــردن در کنگــره در 
20 ســال گذشــته، رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت( قانونی را به تصویب رســاند که به واکسن ســازها 
در برابر شــکایات افراد آســیب دیده از واکسن، مصونیت 
می بخشــید. اگر واکســن ها آن طــور که افــراد خاندان من 
ادعا می کنند تا این حد ســالم هســتند چه نیازی هســت 
به شرکت های داروسازی در برابر شکایات حقوقی مربوط 
به آســیب های ناشــی از واکســن، مصونیت اعطا شــود؟ 
متعاقب این مســئله، شــرکت های داروســازی در اقدامی 
دیگر برای کسب سود، تعداد موارد تزریق واکسن را از 12 
بار برای پنج واکســن در 1986 به 54 بار برای 13 واکســن 
در حال حاضر رساندند. سود صنعت واکسن سازی نیز در 
حاشــیه این مســئله از یک میلیارد دالر به 50میلیارد دالر 

رسید. 
از آنجــا کــه واکســن از پیگرد قانونی مصون اســت و برای 
بازار بسته 76میلیون نفری کودکان، تقریباً اجباری است؛ 
شــرکت ها چنــدان ضرورتــی نمی بیننــد کــه این کــودکان 
را واقعــاً ایمن ســازی کننــد. جامعــه در حالی باید به تعهد 
اخالقی شرکت هایی نظیر مرک، گالکسواسمیت کالین، 
ســانوفی )Sanofi( و فایــزِر)Pfizer( اعتمــاد کنــد کــه این 
شــرکت ها ســابقه ای طوالنــی در عملکــرد بی رحمانــه و 
غیرشفاف در مورد محصوالتشان دارند. این مسئله حتی 
در مــورد محصوالتــی کــه بایــد بــه عمــوم مردم بفروشــند 
و در صــورت آسیب رســانی می تواننــد موجــب تعقیــب 
قضایی این شــرکت ها شــوند نیز صادق اســت. این چهار 
شــرکت که تقریباً همه واکســن های تجویز شــده را تولید 
می کننــد، همگــی شــرکت های خاطــی محکــوم شــده در 
دادگاه محسوب می شوند که از سال 2009 روی هم رفته 
35میلیارد دالر جریمه پرداخت کرده اند. دالیل محکومیت 
آن هــا نیــز عبــارت اســت از: فریــب دادن قانون گــذاران، 
دروغگویی به پزشــکان و مقامات دولتی و پرداخت رشــوه 
به آن ها، تحریف دانش و در نهایت بر جا گذاشتن انبوهی 
از کشــته ها و افراد آسیب دیده در اثر مصرف محصوالتی 
که این شرکت ها از خطرشان آگاه بوده اند، ولی در لفافه 

ایمنی و اثربخشی، آن ها را به فروش رسانده اند.  

صنعتیاسالمت؟
پشت پرده منافع مشترک وزارت بهداشت آمریکا و شرکت های بزرگ داروسازی

).Robert F. Kennedy Jr( رابرت اف کندی جونیور 
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آقــای دکتــر! مخالفت ها با واکســن هایی مانند فایزر 
در حالــی اســت کــه مــا می بینیــم به طــور مثــال در 
ســرزمین های اشــغالی بــه صــورت گســترده در حــال 

استفاده است. منطق این مخالفت ها چیست؟
ببینید نتانیاهو رفت پیش رئیس فایزر - که یهودی است و 
بسیار به اسرائیل ارادت دارد - او گفت من در هر شرایطی 
این بســته را از فایزر می خواهم و رئیس فایزر هم در پاســخ 
اصطالحاً گفت: اگر به هر کسی این واکسن را ندهم اما به 
تو خواهم داد. شما می دانید االن بیشترین واکسیناسیون 
در دنیــا در اســرائیل انجــام شــده؛ یعنــی 20درصد جمعیت 
خود را تا همین چند روز پیش واکسینه کرده است. تقریباً 
تمــام افــراد 60 ســال به باال در اســرائیل واکسیناسیونشــان 
تمام شده است. نتانیاهو این کار را انجام داده ولی او از یک 
نفر که عشــق و عالقه و امید و همه چیزش اســرائیل بوده، 
واکســن را گرفته اســت؛ حاال ما هم بخواهیم برویم از فایزر 

واکسن بگیریم چنین حالتی را برای او داریم؟!
آیــا در داخــل و یــا خــارج یــا از میــان ایــن آقایانــی کــه نامــه 
داده انــد، کســی هســت بدانــد این ویــال واکســن )vvm( را 
که به شما دادند بتوانید تشخیص دهید MRN دیگری در 
آن هســت یا نه؟ افرادی هســتند که هیچ اطالعاتی ندارند 
ولی می آیند از احساســات مردم سوءاســتفاده می کنند که 
بله االن همه واکســن می زنند و اگر ما واکســن نزنیم کادر 
درمانمان می میرند، مردم می میرند و بچه ها می میرند! حاال 
شما بروید و به آن ها بگویید من یک واکسن آوردم و شما 
فقــط بــه من بگوییــد ادجوانت هــای )ترکیبات شــیمیایی یا 
بیولوژیک که سبب تحریک غیراختصاصی سیستم ایمنی 
می شــوند( این واکســن چیســت؟ و یــا آن RNA یــا DNA را 
به من بگویید sequence چه چیزی است؟ آیا این آقایان 
می تواننــد جواب و تشــخیص دهند و آیا اصــالً اطالعاتی از 
ایــن موضوعــات دارنــد؟ آیا ما امکاناتی در کشــور داریم که 
این را آزمایش کنیم؟ شــما که نامه می نویســید، اگر چنین 
امکانی را داریم دست کم آدمی که می تواند این کار را انجام 

دهد به من نشان دهید.

این ها شــرکت های جهانی و شناخته شــده هســتند؛ 
می توانیم با توجه به اعتبار و شــناخته شدنشــان به 

آن ها اعتماد کنیم. 
شــرکت مدرنا در ســال 2010 تأسیس شده، بقیه شرکت ها 
شــرکت های جانســون،  و   )Merck( مــرک  فایــزر،   مثــل 
80-70 ساله هستند و سابقه های طوالنی دارند. آیا می دانید 

شرکت مدرنا بخشی از وزرات دفاع آمریکاست؟ ظاهرشان 
شــرکت خصوصی اســت ولی این شــرکت برای وزارت دفاع 
اســت. مــن از 10 ســال پیــش ایــن موضوعــات را می گویــم؛ 
خســته شــدم از بــس گفتم ما باید در ایــن موضوعات ورود 
کنیــم و جنــگ بعــدی مــا جنــگ تانــک و اســلحه و موشــک 
نیست؛ جنگ این است که اگر یک بیماری در کشور منتشر 
کنند، نه حالت آفندی داریم و نه پدافندی؛ هیچ کدام را بلد 
نیســتیم. وزارت دفاع ما بیش از همه مقصر اســت، وزارت 
دفاع ما باید جلوتر از همه در تشخیص این موضوع باشد. 
کرونــا تمــام می شــود ولــی مــن همیــن االن بــه شــما اطالع 
می دهــم چهــار ســال دیگــر مثــل همیــن بیمــاری و خیلــی 
پیچیده تــر می آیــد و کشــورهایی کــه آمــاده هســتند همــان 
اول می تواننــد جلــو آن را بگیرنــد و کشــورهایی مثــل مــا که 

آینده نگــری ندارنــد، دوبــاره به شــدت بــا آن بیمــاری درگیــر 
می شوند.

ایــن یــک مســئله تخصصــی و علمی اســت کــه باید 
جامعه پزشــکی و علمی به نتیجه برسد. چرا عده ای 
به دنبال فضاسازی و تشویش علیه منع ورود واکسن 
از دو کشــور خاص هســتند؟ به نظرتان مــا باید وارد 
یــک فضای مطالبه گری و روشــنگری در این موضوع 

شویم؟
مــن 12 ســال در اروپــا و آمریــکا درس خوانــدم و این هــا را از 
خودشــان یاد گرفتم. این رســالت شما در ایجاد یک فضای 
مطالبه رسالت بسیار بزرگی است. رهبر انقالب این مسئله 
را ابتدا در سطح نخبگانی مطرح کردند و به دولت گفتند، 

گفت وگو با عضو فرهنگستان علوم پزشکی

هیچکسدادههایفایزرراندیدهاست

در صفحه گزارش تحقیقات وب ســایت»مرکز کنترل 
بیماری هــای آمریــکا« بــا اشــاره بــه مراحــل ســاخت 
واکســن فایزر، تاریخ پایان فازهای ســه گانه آزمایش 
ایــن واکســن در مــاه اکتبــر ســال 2022 تخمیــن زده 
شده است؛ یعنی تا دو سال دیگر این واکسن هنوز 
در مرحلــه تحقیقاتــی اســت. این داده هــا حکایت از 
آن دارد که دریافت کنندگاِن واکسن فایزر بخشی از 

مراحل آزمایش این واکسن هستند. 
از طرفی دیگر به دلیل کامل نبودن مراحل تحقیقاتِی 
واکســن فایــزر، »ســازمان غــذا و داروی آمریــکا« آن 
نمی کنــد  تأییــد  را 
و تنهــا مجــوز بــرای 
اضطــراری  اســتفاده 

از آن بــه عنــوان یــک محصول »تأییدنشــده« صادر 
شــده؛ مجــوزی کــه با فشــار دولت ترامپ نیــز همراه 
بــوده اســت. به نظر می رســد در حالی کــه مجوزها و 
اطمینان های علمی الزم برای معرفی یک واکسن به 
عنوان پیوست اعتمادساز وجود ندارد؛ در این زمان 
پشــتوانه های رسانه ای و دولتی به کمک شرکت های 

بزرگ داروسازی برای جبران این چالش آمده اند. 
در ایــن میــان رســانه هایی ماننــد بی.بی.ســی بــرای 
واکســن های  کامــل  تأثیرگــذاری  و  ایمنــی  تلقیــِن 
خبــر  و  می آینــد  کار  پــای  انگلیســی  و  آمریکایــی 
اســتناد چنــد  بــه  تــا 95درصــدی  ایمن ســازی 90  از 

ایــن  می دهنــد.  مقدماتــی  تحقیــق 
اطمینان ســازی در صورتــی اســت که 
خوانــش گزارش هــای موجود حکایت 

از آن دارد کــه ایــن تنها یــک تحقیِق موقت و محدود 
است که حتی در بخشی از همین گزارش به نامعلوم 
بــودن تأثیــرات واکســن روی کــودکان، زناِن بــاردار یا 
نبود شواهد برای عدم عفونی شدن توسط ویروس و 

عدم »نجات جان« اشاره شده است. 
واکســن های  همــه  تولیــد  و  تحقیــق  حقیقــت،  در 
کوویــد19 نســبتاً عجوالنــه صــورت گرفته اســت. این 
واکســن ها بایــد پیش از عرضه کامل بــه بازار، تحت 
قــرار  بیشــتری  بالینــی  راســتی آزمایی  و  آزمایش هــا 
بگیرنــد، امــا انتظارات ورود واکســن در جهان منتظر 
ایــن موضوع نمی ماند و واکســن ها با ســرعت خیلی 
وارد  معمــول  روال  از  بیشــتری 

بازار شده اند.
هفتــه گذشــته پایــگاه خبــری 

در میانه هیاهوهای سیاسی و رسانه ای که به دور از فضای علمی 
و پزشکی در ماجرای واردات واکسن کرونا از برخی کشورها به راه 
افتاد، می خواستیم به سراغ فردی برویم که نسبت به این موضوع 
اطالع کامل و دقیقی داشته باشد و بر اساس گزاره های علمی از 
حقایق ماجرا بگوید. مدرک پســا دکترای بیولوژی از یک دانشــگاه 
معتبر خارجی، عضویت در هیئت علمی دانشــگاه  و فرهنگســتان 
علوم پزشــکی و ســخنرانی و ارائه علمی در چند جلسه تخصصی 
مرتبط با موضوع کرونا، دالیلی بود که نشان می داد فرد مورد نظر 
خودمــان را پیــدا کرده ایــم. با هماهنگی های انجام شــده، هرچند 
گفت وگوی مفصلی با او انجام شد و پرسش های ما را با خوشرویی 
پاســخ داد، اما در پایان اجازه انتشــار نام خود را نداد. او می گفت 
دوســتان دیگر متخصص در فضای روشــنگری و رسانه ای موضوع 
را تبییــن می کننــد و مــن می خواهــم بــه تبییــن در فضــای نخبگان 
بپردازم. هرچند گفتن نام او می توانست به انتشار این گفت وگو 
کمک کند اما اصول اخالقی و حرفه ای اجازه انتشار نام او را به ما 
نــداد؛ حــال باید دید چه فضایی پیرامون این موضوع ایجاد شــده 
اســت کــه برخی بــا وجود آنکه از پشــت پرده های خــارج از فضای 
تخصصی واکســن کرونا به خوبی خبردار هســتند، اما تمایلی به 

مطرح شدن نام خود ندارند.

تردید علمی و فشارهای رسانه ای
چگونه رسانه های غربی به میدان چالش اعتمادسازی واکسن کووید19 آمده اند؟
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ولــی گــوش نکردنــد. رهبر انقــالب دیدند اگــر در این زمینه 
مقداری دیر اقدام کنند، این ها واکسن را می آورند و شروع 
بــه تزریــق می کننــد. زمانی مثــالً دارویی بــرای یک مریضی 
در ایــران اســت کــه 2هــزار نفر یــا 5هــزار نفر این بیمــاری را 
دارنــد، حــاال ایــن دارو اگــر غلــط هم باشــد عواقــب آن برای 
همــان 5هــزار بیمار اســت کــه آن را مصــرف کرده انــد، ولی 
زمانی واکسنی است که می خواهیم بیاوریم و به تمام افراد 
تزریق کنیم؛ بنابراین اگر کوچک ترین عواقبی داشته باشد، 
خیلی ها مقصر شناخته می شوند. مطمئن باشید واردکننده 
این واکســن، آن روزی که شــما بخواهید بازخواســت کنید 
مثل خیلی ها آن طرف آب است و به ما می خندد! حاال چه 
کســانی از این مســئله حساســیت نســبت به ورود واکسن 
ناراحت شــدند؟ همان کســانی که از این موضوع منفعت 

داشــتند. آیــا شــما می دانیــد واردات این واکســن چه ســود 
تریلیاردی دارد؟ آن ها مســلماً ناراحت هســتند و یک عده 

هم بدون اطالع وارد این جریان رسانه ای شده اند.

یعنی اقداماتی مانند نامه ای که منتشر شد را نیز در 
این پازل تعریف می کنید؟

نه، من این را نمی گویم. ممکن است این ها همفکر نباشند، 
ولی هم هدف هســتند؛ یعنی واردات واکســن عده ای را در 
این کشور میلیاردر می کرده، حاال آن ها در این کار مانده اند. 
یک عده هم آن هایی هستند که با رهبری زاویه دارند و اگر 
رهبــری بگوینــد روز اســت آن ها می گویند نه شــب اســت و 
اگر بگویند االن شــب اســت، می گویند نه روز اســت. اصالً 

کاری به این ندارند که ایشان درست می گویند 
یا غلط؛ آن ها برنامه شان جداست. آن ها 

االن بــه هــر صورت در این مســئله هم 
هدف هســتند، یعنی همــه این ها در 
یک ماشــین ســوار شــده اند. در این 
میــان مافیــای دارو و به صورت کلی 
مافیای بهداشــت هم هستند؛ شما 

بدانید مافیای ســالمت در کشــور ما 
خیلی پیچیده است. 

 
شــما در ایــن موضــوع چنــد گروه را ترســیم 

کردید؛ بیشتر برایمان توضیح دهید تا مسئله روشن 
شود.

مــن می گویــم منشــأ ایــن صحبت هــا چنــد گــروه هســتند. 
یــک گــروه واردکننده هــا؛ آن ها کاری ندارند چه چیــزی وارد 
می کنند، بلکه دنبال منفعت خودشان هستند. برای آن ها 
مهم نیســت چه کســی گفته است؛ آن ها حتی اگر نتوانند 
قانونــی وارد کننــد، به صورت قاچاق وارد می کنند. ولی اگر 
بتواننــد بــه صورت قانونی وارد کنند به ســودهای بیشــتری 
می رســند. یــک گــروه هم عالم هســتند ولی علــم را ناقص 
می داننــد، بنابراین می گویند این واکســن را همــه جا دارند 
می زننــد و مــا هــم بایــد واکســن را بزنیم. چنــد روز پیش در 
جلســه ای که داشــتم دو نفر از اســتادان دانشــگاه آمدند، 
وقتی کارهای ریز و دقیق را ارائه دادم آن هاگفتند آقای دکتر 
همه چیزهایی که شــما می گویید درســت اســت ولی چون 

آمریکا این واکسن را می زند ما هم باید بزنیم! 
گروه سوم آن هایی هستند که با نظام زاویه دارند، آن ها هر 

کاری نظام انجام بدهد می گویند خوب نیست. 

یک گروه هســتند با رهبری زاویه دارند، بنابراین هر چیزی 
رهبری بگویند می گویند نه. این ها االن همه به اصطالح در 

یک تاکسی سوار هستند.

مــا اطــالع داریــم در فضای تخصصــی و نخبگانی به 
مطــرح کــردن این مباحــث می پردازید و برای روشــن 
شدن موضوع تالش دارید. بازخوردها و موضوعاتی 

که مطرح می شود چیست؟
مــن بــرای کســی که می گویــد این کاره هســتم وقتــی دلیل 
آورده ام؛ گفت بله. حدود یک ساعت صحبت کردم، در آن 
یک ساعت کار دقیقی که برای آن چهار شبانه روز بی خوابی 
کشیده بودم همه را گفتم، او هیچ زاویه ای نیز با نظام ندارد 
و تنهــا یــک محقــق اســت؛ بــه من گفــت: آقای 
دکتر این صحبت های شــما همه درســت 
را  آمریــکا واکســن  ولــی چــون  اســت 

می زند ما هم باید بزنیم. 
یــک گروهی در ایران توطئه را توهم 
توهــم  را  ســلطه  نظــام  می داننــد، 
می دانند. من می گویم اگر آن چیزی 
کــه فایــزر بــه اســرائیل می فرســتد بــا 
چیــزی که بــرای ایران می فرســتد با هم 
فرق کند شــما که استاد دانشگاه هستید 
می توانید تشــخیص بدهید در این واکســن چه 
چیزی هســت؟ او گفت: نه؛ گفتم: پس ما با چه اعتمادی 
برویم وارد کنیم؟ او در پاسخ می گوید: ببخشید آقای دکتر 
شما توهم هم دارید! این شخص بدی نیست، فکر نکنید 
شــخص بدی اســت ولی احساس می کند این توهم است. 
همین آقا و همین خانمی که این حرف ها را می گویند باید 
واکسن فایزر را بزنند و بعد دو سال کبدشان سمی شود و 

بعد باور کنند بله چنین چیزی است.
مــا خیلــی چیزهــا را نمی دانیــم. هیچ کــس داده هــای فایــزر 
را ندیــده اســت؛ ایــن چیــزی کــه بــه FDA (یــک گواهی نامه 
بین المللی است که از طریق سازمان غذای و داروی آمریکا 
بــرای تولیدکننــدگان محصــوالت غذایی، دارویی و پزشــکی 
سرتاســر جهــان صــادر می شــود( دادنــد را مــن دارم، شــاید 
تنهــا کســی در ایــران باشــم که ایــن اطالعــات را دارم، حتی 
خالصــه مذاکــرات را هم دارم که چند رأی دادند و چند رأی 
مثبت و چند رأی منفی و ممتنع داشته است. گاه بچه های 
علمی مــان آدم هــای بــدی نیســتند ولــی آن بصیــرت الزم را 

ندارند.

گفت وگو با عضو فرهنگستان علوم پزشکی

هیچکسدادههایفایزرراندیدهاست

رهبر انقالب این مسئله را ابتدا 
در سطح نخبگانی مطرح کردند و 

به دولت گفتند، ولی گوش نکردند؛ 
ایشان دیدند اگر مقداری دیر اقدام 

کنند، این ها واکسن را می آورند 
و شروع به تزریق می کنند

گلوبال تایمز در گزارشی از سکوت 
رســانه های آمریکایــی و غربی در 
قبــال مرگ و میر ناشــی از تزریق 
در  کــرد.  انتقــاد  فایــزر  واکســن 

این گزارش آمده اســت، براســاس 
بهداشــتی  ســازمان های  گــزارش 

از  پــس  کشــور  ایــن  23ســالمند  نــروژی، 
دریافت دُز اول واکســن فایزر کشــته شــده اند. گفته 
می شــود 13نفــر از آن ها ممکن اســت بــر اثر عوارض 
و واکنش های منفی ناشــی از این واکســن فوت کرده 

باشند.
ایــن روزنامــه افزود: نروژ یک کشــور کوچــک اروپایی 
اســت و فقــط 25هــزار نفــر تاکنــون بــا واکســن فایزر 
واکســینه شــده اند. مرگ 23نفر در بین این 25هزار 

نفر عدد بزرگی اســت، 
امــا بــه طــرز عجیبــی 
جریــان  رســانه های 
انگلیســی زبان  اصلی 
ســکوت  آن  دربــاره 
کــرده ؛ گویــی کــه دربــاره 

قبــالً  رســانه های آن  کرده انــد.  توافــق 
بزرگ آمریکا و انگلیس گزارش این فوتی ها را نادیده 
گرفته انــد یــا تــالش کرده انــد آن را کم اهمیــت جلــوه 

دهند.

واکســن کرونــا در ماه هــای اخیــر بــه 
عنــوان یکــی از مهم تریــن مســائل 
علمــی مطــرح بــوده اســت؛ بــا ایــن 

حــال برخــی از رســانه های اصلی آمریــکا و انگلیس 
بــرای قــرار دادن برچســب های ژئوپلتیــک )جغرافیای 
سیاســی( روی واکســن ها عمــل می کننــد. آن هــا بــا 
استفاده از تبلیغات خود برای ترویج واکسن های فایزر 
و بدنام کردن واکسن های چینی، در موضع گیری های 

سیاسی خود با نگرش 
بــه  نســبت  علمــی 
دخالــت  واکســن ها 

کرده اند.

تردید علمی و فشارهای رسانه ای
چگونه رسانه های غربی به میدان چالش اعتمادسازی واکسن کووید19 آمده اند؟
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قربانیان خاموش
مروری تاریخی بر چند فاجعه انسانی در حوزه واکسن و دارو که در نقاط مختلف جهان روی داده است

 ایالت کانو نیجریه؛ »مننژیت« و غرامت 175هزار دالری فایزر

 ایالت آالبامای آمریکا؛ »سیفلیس« و یک آزمایش غیراخالقی

والدیــن چهــار کــودک نیجریــه ای کــه بــر اثــر ابتال به 
باخته انــد جــزو نخســتین کســانی  مننژیــت جــان 
هســتند که پس از 15 ســال تالش حقوقی نفسگیر 
علیــه شــرکت فایــزر ســرانجام موفــق شــدند از ایــن 
شــرکت غرامــت دریافت کنند. شــرکت فایــزر اعالم 
کــرد 175هــزار دالر بــه هــر خانــواده پرداخــت کــرده 
اســت. پس از آنکه ایالت کانو در این کشــور بحران 
همه گیــری مننژیــت را در ســال 1996 تجربــه کــرد، 
یــک آزمایــش بالینــی روی 100 کــودک انجــام شــد و 
داروی آنتی بیوتیــک »تــروان« بــه صــورت خوراکــی 
بــه آن هــا داده شــد. 100 کــودک دیگــر نیــز داروی 
»سفتریاکســون« کــه معیار طالیی پزشــکی مدرن 
محســوب می شــود را دریافــت کردند. 11 کــودک )5 
نفر به خاطر تروان و 6 نفر به خاطر سفتریاکسون( 
در ایــن آزمایــش جــان خــود را از دســت دادنــد و 
خانواده هــای آن هــا از فایــزر شــکایت کردند. بعدها 
اعالم شــد فایزر از والدین این کودکان مجوز قطعی 

و مســتندی بــرای تجویــز این داروها به کودکانشــان 
نداشــته و همین موجب شــد اســتناد این آزمایش 

زیر سؤال برود. 
برخــی  می گویــد  صورت گرفتــه  قانونــی  شــکایت 
کــودکان دُزی کمتــر از میــزان توصیه شــده دریافــت 
کرده اند که موجب آسیب مغزی، فلج یا اختالل در 
تکلم شــده اســت. فایزر ادعا کرده مننژیت ســبب 
ایــن مشــکالت بــرای این 11 کــودک و چندین کودک 
دیگر شــده اســت. این شرکت در ســال 2009 خارج 
از روال قانونی با دولت ایالت کانو به مبلغ 75 دالر 

مصالحــه کــرد. خانواده های چهار تن از این کودکان 
نمونــه DNA خــود را تحویــل دادنــد تــا اثبــات شــود 
کــودک کشــته شــده متعلق بــه آنان بوده و ســپس 
هریــک از آن هــا یــک چــک 175هــزار دالری غرامت 

دریافت کردند.
سال گذشته ویکی لیکس پیامی محرمانه مربوط به 
وزارت خارجه آمریکا را افشــا کرد که نشــان می داد 
مدیر کشــوری فایزر در تاریخ 9 آوریل ســال 2009 با 
مقامات ایاالت متحده در سفارت آمریکا در ابوجا، 
پایتخــت نیجریه دیدار داشــته و در این دیدار گفته 
است که فایزر عده ای بازپرس را اجیر کرده تا مدرک 
فســادی از دادســتان کل نیجریه پیدا کنند و از این 
طریق او را متقاعد سازند که این پرونده را رها کند. 
 فایــزر قصــد داشــت پــس از آزمایــش داروی تــروان 
روی کــودکان آفریقایــی، آن را در اروپــا و آمریــکا بــه 
فروش برساند، اما مجوز فروش در اروپا پیدا نکرد، 

چون خطر مسمومیت کبدی وجود داشت.

در ســال 1932 وزارت بهداشت آمریکا آزمایشی را 
در منطقه تاســکیگی شــهر ماکون ایالت آالبامای 
این کشــور روی 600 مرد سیاه پوســت انجام داد تا 
رونــد بیمــاری ســیفلیس را در مردان سیاه پوســت 
بررســی کنــد. 400 نفــر گــروه اصلــی و 200 نفر نیز 
عضــو گــروه کنتــرل بودنــد. نخســتین گــزارش در 
ســال 1936 منتشــر شــد و تــا ســال 1960 بیــن هر 
 4 تــا 6مــاه یــک گــزارش منتشــر می شــد. در دهه 
50 میالدی پنی سیلین به عنوان داروی سفیلیس 
تجویــز  افــراد  ایــن  بــرای  امــا  بــود،  دســترس  در 

نمی شــد. وزارت بهداشــت آمریــکا حتــی در چنــد 
مــورد مانــع از درمان این افراد شــده بود. در ســال 
1969 کمیته ای در CDC تصمیم به ادامه آزمایش 
گرفت. ســرانجام در ســال 1972 با رسانه ای شدن 
موضــوع، وزارت بهداشــت این آزمایــش را متوقف 
کــرد. بیــش از 100 نفر به طور مســتقیم در اثر این 
آزمایــش جــان باختــه بودنــد و 74 نفــر هنــوز زنده 
بودند. در سال 1972 یک تیم تحقیق تشکیل شد 
و اعالم کرد که این آزمایش غیراخالقی بوده چون 

به افراد پنی سیلین داده نشده است.

کنگو؛ شیوع »فلج اطفال«
 و ویروس های جهش یافته

جــوالی 2018  در  ســاینس  علمــی  مجلــه 
اعــالم کــرد شــیوع فلــج اطفــال در کنگو نه 
در اثــر ویــروس وحشــی آن، بلکه به خاطر 
ویــروس جهش یافتــه اســت. ایــن ویــروس 

ضعیف شده در واکسن به کار رفته بود.

 فیلیپین؛ »فلج اطفال« 
و ویروس های واکسنی

19 ســپتامبر 2019 دولــت فیلیپیــن اعــالم 
کــرد دو مــورد ابتــال به فلج اطفــال در این 
کشــور دیده شده که هردو در اثر ابتال به 
ویروس هــای بــه کار رفتــه در واکســن این 

بیماری رخ داده اند.

 چاد؛ »مننژیت« 
و فاجعه 2012 

20 دســامبر 2012 در چاد فاجعه واکســن رخ 
داد و از بین 500 کودکی که واکسن مننژیت 
دریافت کردند، 40 نفر که بین 7 تا 18 سال 
داشــتند فلج شــدند و میزان کودکان معلول 

نیز در حال افزایش بوده است.
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قربانیانخاموش
مروری تاریخی بر چند فاجعه انسانی در حوزه واکسن و دارو که در نقاط مختلف جهان روی داده است

 ایالت کانو نیجریه؛ »مننژیت« و غرامت 175هزار دالری فایزر

 ایالت آالبامای آمریکا؛ »سیفلیس« و یک آزمایش غیراخالقی

والدیــن چهــار کــودک نیجریــه ای که بر اثــر ابتال به 
مننژیــت جــان باخته انــد جــزو نخســتین کســانی 
هستند که پس از 15 سال تالش حقوقی نفسگیر 
علیــه شــرکت فایــزر ســرانجام موفــق شــدند از این 
شــرکت غرامت دریافت کنند. شــرکت فایزر اعالم 
کــرد 175هــزار دالر بــه هــر خانــواده پرداخــت کرده 
است. پس از آنکه ایالت کانو در این کشور بحران 
همه گیــری مننژیــت را در ســال 1996 تجربــه کــرد، 
یــک آزمایــش بالینــی روی 100 کــودک انجام شــد و 
داروی آنتی بیوتیــک »تــروان« بــه صــورت خوراکی 
بــه آن هــا داده شــد. 100 کــودک دیگــر نیــز داروی 
»سفتریاکســون« که معیار طالیی پزشکی مدرن 
محســوب می شــود را دریافت کردند. 11 کودک )5 
نفر به خاطر تروان و 6 نفر به خاطر سفتریاکسون( 
در ایــن آزمایــش جــان خــود را از دســت دادنــد و 
خانواده هــای آن ها از فایزر شــکایت کردند. بعدها 
اعالم شد فایزر از والدین این کودکان مجوز قطعی 

و مســتندی برای تجویز این داروها به کودکانشــان 
نداشــته و همین موجب شــد اســتناد این آزمایش 

زیر سؤال برود. 
برخــی  می گویــد  صورت گرفتــه  قانونــی  شــکایت 
کــودکان دُزی کمتــر از میزان توصیه شــده دریافت 
کرده اند که موجب آسیب مغزی، فلج یا اختالل در 
تکلم شــده اســت. فایزر ادعا کرده مننژیت سبب 
این مشــکالت برای این 11 کودک و چندین کودک 
دیگر شــده اســت. این شرکت در سال 2009 خارج 
از روال قانونی با دولت ایالت کانو به مبلغ 75 دالر 

مصالحه کرد. خانواده های چهار تن از این کودکان 
نمونــه DNA خــود را تحویــل دادنــد تا اثبات شــود 
کودک کشــته شــده متعلق به آنان بوده و ســپس 
هریــک از آن هــا یک چــک 175هــزار دالری غرامت 

دریافت کردند.
سال گذشته ویکی لیکس پیامی محرمانه مربوط به 
وزارت خارجه آمریکا را افشــا کرد که نشــان می داد 
مدیر کشوری فایزر در تاریخ 9 آوریل سال 2009 با 
مقامات ایاالت متحده در سفارت آمریکا در ابوجا، 
پایتخت نیجریه دیدار داشــته و در این دیدار گفته 
است که فایزر عده ای بازپرس را اجیر کرده تا مدرک 
فسادی از دادستان کل نیجریه پیدا کنند و از این 
طریق او را متقاعد سازند که این پرونده را رها کند. 
 فایــزر قصــد داشــت پــس از آزمایــش داروی تروان 
روی کــودکان آفریقایــی، آن را در اروپــا و آمریــکا به 
فروش برساند، اما مجوز فروش در اروپا پیدا نکرد، 

چون خطر مسمومیت کبدی وجود داشت.

در سال 1932 وزارت بهداشت آمریکا آزمایشی را 
در منطقه تاســکیگی شهر ماکون ایالت آالبامای 
این کشور روی 600 مرد سیاه پوست انجام داد تا 
روند بیماری ســیفلیس را در مردان سیاه پوســت 
بررســی کنــد. 400 نفــر گروه اصلــی و 200 نفر نیز 
عضــو گــروه کنتــرل بودنــد. نخســتین گــزارش در 
ســال 1936 منتشــر شــد و تا ســال 1960 بین هر 
 4 تــا 6مــاه یــک گــزارش منتشــر می شــد. در دهه 
50 میالدی پنی سیلین به عنوان داروی سفیلیس 
تجویــز  افــراد  ایــن  بــرای  امــا  بــود،  در دســترس 

نمی شــد. وزارت بهداشــت آمریــکا حتــی در چند 
مورد مانع از درمان این افراد شــده بود. در ســال 
1969 کمیته ای در CDC تصمیم به ادامه آزمایش 
گرفت. ســرانجام در سال 1972 با رسانه ای شدن 
موضوع، وزارت بهداشــت این آزمایش را متوقف 
کرد. بیش از 100 نفر به طور مستقیم در اثر این 
آزمایــش جــان باختــه بودنــد و 74 نفر هنــوز زنده 
بودند. در سال 1972 یک تیم تحقیق تشکیل شد 
و اعالم کرد که این آزمایش غیراخالقی بوده چون 

به افراد پنی سیلین داده نشده است.

کنگو؛ شیوع »فلج اطفال«
 و ویروس های جهش یافته

مجلــه علمــی ســاینس در جــوالی 2018 
اعــالم کرد شــیوع فلج اطفــال در کنگو نه 
در اثــر ویروس وحشــی آن، بلکه به خاطر 
ویــروس جهش یافتــه اســت. ایــن ویروس 

ضعیف شده در واکسن به کار رفته بود.

 فیلیپین؛ »فلج اطفال« 
و ویروس های واکسنی

19 ســپتامبر 2019 دولــت فیلیپیــن اعالم 
کــرد دو مــورد ابتال بــه فلج اطفال در این 
کشور دیده شده که هردو در اثر ابتال به 
ویروس هــای بــه کار رفته در واکســن این 

بیماری رخ داده اند.

 چاد؛ »مننژیت« 
و فاجعه 2012 

20 دســامبر 2012 در چــاد فاجعــه واکســن 
رخ داد و از بیــن 500 کودکــی کــه واکســن 
مننژیت دریافت کردند، 40 نفر که بین 7 تا 
18 سال داشتند فلج شدند و میزان کودکان 

معلول نیز در حال افزایش بوده است.



در طــول تاریــخ حــوادث و رویدادهــای مختلفــی 
اتفــاق افتــاده کــه مستندســازان تــالش دارنــد بــا 
ثبــت و روایــت دوبــاره آن هــا، عبــرت تاریخــی را به 
مردمــان جامعــه و تصمیم گیــران یــادآوری کننــد. 
یکی از حوزه های مورد توجه مستندسازان، روایت 
پشت پرده کارشکنی برخی شرکت ها و دولت های 
استعمارگر در گسترش بیماری ها درمیان ملت های 
مختلف بوده است. ورود خون های آلوده از فرانسه 
بــه ایران و دســت به گریبان شــدن بــا بیماری ایدز 
بخشــی از ایــن صفحه هــای عبرت انگیــز اســت که 
»نویــد نامــور« در مســتند »چند قطــره خون« به 

روایت آن پرداخته است.
در  کــه  دارد  واقعــه ای  بــه  نگاهــی  مســتند  ایــن 
آلــوده  دوران نخســت وزیری فابیــوس، خون هــای 
بــه ویروس هــای خطرناک در فرانســه توزیع شــد و 
انســتیتو مریو فرانســه فــراورده فاکتورهــای انعقاد 
خونــی آلــوده به ویروس HIV و هپاتیت را به برخی 
از کشــورها ماننــد آلمــان غربی، ایتالیــا، آرژانتین، 
عربستان، عراق، ایران و... صادر کرد. این فاکتور 
در کمک به انعقاد خون بیماران مبتال به هموفیلی 
مصرف می شود و در نتیجه سبک سری انستیتوی 
فرانسوی، تعدادی از بیماران هموفیلی کشورهای 
دریافــت کننــده، بــه ویــروسHIV و بیمــاری ایدز و 
هپاتیــت مبتــال شــدند. هرچند بــازه زمانــی توزیع 
بــه  آلــوده در فرانســه و صــدور آن هــا  خون هــای 
کشــورهای دیگر توســط دولت فابیوس 6 ماه بود؛ 
اما مشــکالت آن برای مردم مصرف کننده سال ها 
ادامه داشــته است. سازمان های فرانسوی مربوط 
بــه بیمــاران هموفیلــی در آن زمــان اعــالم کردنــد 
در ســایه ســهل انگاری دولــت فابیــوس 8 هزار نفر 

در فرانســه بــه ویــروس ایدز آلوده شــده اند. درباره 
ویروس هپاتیت اوضاع بسیار وخیم تر بود. 400هزار 
 نفــر فرانســوی نیــز در اثــر تزریــق خون هــای آلــوده

به این ویروس مبتال شده بودند.
4هــزار نفر از کســانی که خون های آلــوده دریافت 
کــرده بودنــد؛ بیمــاران هموفیلی بودنــد. وضعیت 
بیماران مبتال به هموفیلی که باید درد و مشکالت 
دو بیمــاری خطرنــاک دیگر مانند ایدز یا هپاتیت را 
تحمل می کردند بســیار اسفناک تر از دیگران بود. 
از آنجــا کــه کشــورهای واردکننده بیشــتر به دنبال 
دریافــت فراورده هــای خونــی بــرای مصــارف خاص 
بودند؛ این مشــکل برای بیماران هموفیلی در این 
کشورها بسیار شدیدتر رخ داد و قربانیان فراوانی 

در پی داشت.
تماشــای این دســت از مســتندها می تواند ما را با 
حقایقــی آشــنا کنــد که احتمــال دارد ایــن روزها با 
هجمه های رسانه ای رو به فراموشی رود و نگاه های 
دلسوزانه فهم و درک نشود. نگاه های دلسوزانه ای 
که در گذشته نیز پیگیر حقوق سالمت مردم بوده 
اســت. نوید نامور، کارگردان مســتند »چند قطره 
خون« پیش از این در مصاحبه ای به دستور رهبر 
انقالب مبنی بر پیگیری این پرونده اشــاره کرده و 
گفتــه بود: »حدود ســال 1371 پــدر یکی از همین 
بیمــاران کــه از همــه جا ناامید اســت نامــه ای را به 
رهبر انقالب می نویســد و خواستار پیگیری ایشان 
می شــود. رهبــر انقــالب نیــز ذیل این نامه دســتور 
اکیــد پیگیــری آن را می دهنــد؛ امــا همــان طور که 
می بینید باوجود دســتور ایشــان باز هم کارشکنی 
ادامه دارد و اقدامی در جهت حمایت این بیماران 

انجام نشده است«.

مروریبرمستندچندقطرهخون
چرا برخالف دستور رهبر انقالب

 برای پیگیری حقوق آسیب دیدگان خون های آلوده اقدامی انجام نشد؟ 

خبرخوان

کالیفرنیا تزریق واکسن مدرنا را 
متوقف می کند

راشــاتودی: پــس از ثبــت موارد بســیار و غیرعــادی از 
واکنش های منفی به واکسن کرونای شرکت مدرنا، 
مقام های بهداشــت و درمان ایالت کالیفرنیا دســتور 
توقــف تزریــق ایــن واکســن را صــادر کرده انــد. اداره 
بهداشــت عمومی کالیفرنیا اعالم کــرد: تعداد موارد 
مربوط به واکنش های منفی ناشی از تزریق واکسن 
کرونای شرکت مدرنا به طور غیرعادی رو به افزایش 
بوده و تزریق این واکســن متوقف می شــود. به گفته 
مقام های بهداشــت و درمان ایالت کالیفرنیا، تعداد 
کســانی کــه پــس از تزریــق واکســن کرونای شــرکت 
مدرنا، واکنش آلرژیک نشــان داده اند به ســرعت رو 

به افزایش بوده است.

توقف تزریق واکسن فایزر در 
ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و تایوان

گاردیــن: انتشــار وســیع اخبــار مــرگ و میــر افــرادی که 
واکســن شــرکت آمریکایــی فایــزر را دریافــت کرده اند، 
آغــاز  بــرای  کشــورها  از  برخــی  اســتیصال  بــه  منجــر 
واکسیناســیون شده است. اســترالیا، نیوزیلند، تایوان 
آغــاز نمی کننــد.  ماه هــا  تــا  را  واکسیناســیون  ژاپــن  و 
نتایــج  منتظــر  نیســت،  عجلــه ای  می گوینــد  آن هــا 
تزریــق واکســن های فایــزر و مدرنــا در دیگــر کشــورها 
می مانیم!ژاپن یکی از کشــورهایی اســت که در مرحله 
ســوم تســت انسانی واکسن فایزر شرکت و در ازای آن 
میــزان زیادی واکســن دریافــت کرده امــا اکنون حاضر 
نیســت پیــش از بررســی مجــدد کارایــی آن، اقــدام بــه 

واکسیناسیون کند.

توقف تزریق واکسن فایزر با 
دستور مخفی اتحادیه اروپا

در حــال حاضــر ارســال و توزیــع واکســن آمریکایــی 
فایزر میان کشور های اروپا به دالیل نامعلوم متوقف 
شده است. کمیسیون بهداشت اتحادیه اروپا پس از 
افزایش روزانه تلفات واکســن فایزر، خواســتار انجام 
تحقیقات و بررسی های بیشتر روی این واکسن شده 
است. این دستور غیررسمی در حالی صادر شده که 
برخــی کشــور های اروپایــی در تــب و تــاب وارد کردن 
واکســن فایزر - بیون تک به کشورهایشــان بوده اند. 
بــه عنــوان مثــال، نهــاد مبــارزه بــا بیماری هــای واگیر 
ایتالیا قصد دارد از شرکت داروسازی فایزر آمریکا به 
علت تأخیر در تحویل واکسن های کووید19 سفارش 
داده شــده به کشــور های اروپایی شکایت کند. فایزر 
چند روز پیش تأیید کرد همزمان با افزایش ظرفیت 
تولید ساالنه تأسیسات بلژیک به 2 میلیون واحد، به 
صورت موقت تحویل واکسن به کشور های اروپایی و 

کانادا را کاهش می دهد.

واکسن
استعماری
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واکسن
استعماری

امیدبهپیروزی
مروری بر برخی آمار و اطالعات که ما را نسبت به ساخت واکسن کرونا در ایران مطمئن می سازد

در حــال حاضر هشــت شــرکت دانش بنیــان ایرانی و مؤسســات تخصصی 
ســاخت واکســن، در حــال آزمایش هــای نهایــی بــرای تولید واکســن کرونا 
هســتند کــه مطابق پیش بینی ها تا پایان بهار ســال آینــده مراحل آزمایش 
انســانی خود را به اتمام می رســانند. هر چند که رسانه های خارجی تالش 
زیادی برای زیر سؤال بردن تالش دانشمندان ایرانی و توانایی های کشور 
در ایــن زمینــه دارنــد، امــا تجربه ها و شــواهد تاریخی نشــان از پیشــرفت و 
توانمندسازی ایران در حوزه های درمانی و پیشگیری دارد. در اینجا مروری 
کوتاه بر برخی از داده هایی خواهیم داشت که نشان از توانایی های ایران 

در این حوزه دارد؛ توانایی هایی که امیدبخش است.

تاکنون بیش از 200شــرکت 
2هــزار  حــدود  داخلــی  داروســازی 

و600داروی ایرانــی تولیــد کرده انــد کــه جمعــاً 
تــوان ســاخت3هزارو200 نــوع دارو را دارنــد. ایــن 

میزان تولید دارو پاسخگوی نیاز کشور است. ایران از 
ســال 1330 کارخانه تولید دارو دارد و جزو 15 کشــور 
اول داروسازی در جهان است. نسبت صادرات به 

واردات دارو در ایــران هــر ســال رو به افزایش 
بــوده و جــزو دو قطــب تولیــد داروی 

منطقه به شمار می رود.
در حــال حاضر ایران دهمین 

کشــور ســازنده واکســن کرونــا )باالتــر از 
کشــورهایی ماننــد کره جنوبــی و ایتالیــا در میــزان 

پروژه هــا( موفق تا مرحله آزمایش های انســانی اســت. 
ایــن پیشــرفت به گونــه ای اتفاق افتاده اســت کــه ایران تا 
ســال 56 در رتبــه 60 پزشــکی و تنهــا دارای 5هــزار پزشــک 
متخصــص بــوده اســت. امــروز در ایــران 24هــزار پزشــک 

متخصــص و 120هزار پزشــک عمومی، دندانپزشــک و 
متخصص آزمایشــگاهی داریم و 20هزار دانشجو 

نیــز در حــال طی مراحل آمــوزش عالی در 
رشــته های پزشــکی هستند.

به اذعان یونیسف، ایران 
کشــوری اســت کــه در زمــان جنگ 

شاخص های بهداشتی در آن نه تنها افت 
نکرده، بلکه ارتقا نیز داشــته اســت و درگیر 
مرگ و میر ناشی از بیماری های واگیری نبوده 
اســت. توانمندی ای که در این مســیر ایران 

را موفق به ســاخت 11 واکسن انسانی، 
17 واکســن دامــی و 19 واکســن 

طیــور کــرده اســت.

ایران تنها کشور در دنیاست 
کــه بــا بســیج 320هــزار نیــرو و تأســیس 

16هــزار پایگاه سراســری )در ســال 74( توانســت 
فلــج اطفــال و آبلــه را در کشــورش ریشــه کن کنــد. 

ایران توانســت سرخک، ســرخجه، کزاز، جذام و ماالریا را 
ریشه کن کرده و شیوع حصبه، سل، دیفتری و سیاه سرفه 
را بــه میــزان 99درصد کنترل کند تا معیار واکسیناســیون 
موفق در جهان محسوب شود. ایران همچنین توانسته 

است 6 بیماری شایع دنیای کودکان را حذف کرده 
و یک چهارم مرگ و میرهای ناشــی از آن را 

کاهش دهد.

ایران به حدود 40 کشور 
مانند روســیه، آلمان، اوکراین و... 

صادرات دارویی دارد. در کنار آن واردات 
دارویی ایران 15درصد مصرف داخلی است 
کــه از میــان این درصــد واردات، بســیاری از 
داروها به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی، 

تولید نمی شــود؛ در حالی که توانایی 
تولید آن وجود دارد.
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