اجتماعی

دوشنبه  ۱۱مرداد ۱۴۰۰
 ۲۲ذی الحجه .۱۴۴۲شماره ۲۰۷۲۲

ننزنها؛دردجدیدجهانکرونایی
واکس 

روایترسانههایجهانازواکسننزنهاچیست:ازتوطئهانگاریتاترسازعوارض
درایرانهمحدود ۳۰درصدهنوزبرایواکسنثبتنامنکردهاند،دراینبارهبا رئيسکمیتهعلمیستادکرونا همکالمشدیم

▪ازتهدیدتاجایزه

در ایــن میان کشورها با ابــزارهــای مختلف
از جمله تشویق توسط سوپراستارها برای
واکسینه شدن ،ارائه جایزههای نقدی از زیر
 100دالر تا جوایز یکمیلیون دالری و گاهی
نیز تهدید به جریمه و محروم شدن از خدمات
عمومی تالش میکنند شهروندان خود را
هرچهزودترواکسینهکنند.
▪بیانیه 60نهاددرمانیآمریکادرباره
واکسننزنها

نیویورک تایمز در گزارشی جدید از اعتراض
 60مجموعه مرتبط پزشکی و درمانی آمریکا
به اختیاری بودن واکسیناسیون خبر داد که
به کاهش سطح ایمنی کارکنان بخشهای
درمانیوبهداشتیمنجرشدهاست .در بیانیه
این 60سازمان و نهاد پزشکی و بهداشتی
آمــده اســت :متأسفانه بسیاری از پرسنل
مراقبتهایبهداشتیومراقبتطوالنیمدت
واکسینهنشدهاند.مابرایایمنیکاملراهی
نداریم جز اینکه همه کارکنان مراقبتهای
بهداشتی برای حفظ سالمت خود واکسن
بزنندتابتوانندازهمکاران،خانوادههایخود
وبیمارانمحافظتکنند.
▪مقصرشیوعدلتاواکسننزنهاهستند

نیویورک تایمز همچنین در گزارشی دلیل
شیوع گونه کرونای دلتا در اروپــا و آمریکا را
تــعــداد زیـــاد «واکــســن نــزنهــا» برشمرده
است« :تاخیردرانجامواکسیناسیونعمومی
و فراگیر باعث شیوع و افزایش ویروس دلتا   تا
4برابر نسبت به ماه قبل شده و باعث شده
است متخصصان بهداشت عمومی خواستار
اقــدامــات سختگیرانهتر بــرای افزایش نرخ
واکسیناسیونشوند».
فوربس دیگر رسانه مطرح آمریکا هم نوشت:
مقامات بهداشتی موج جدید همهگیری را
«دورهابتالیافرادواکسینهنشده»خواندهاند
و این افراد را مقصران اصلی ادامه همهگیری
میدانند.
▪تهدیدبهاخراج

همچنین نیویورکتایمز در خبری که  6روز
قبلمنتشرکرد،بهنقلازیکیازمدیرانبخش
کارگریدرآمریکانوشت :کارکنانشرکتها
بــرای دریــافــت واکــســن  4ساعت مرخصی

برترین هایکنکور۱۴۰۰
 ۷۰به  ۳۰به نفع مراکز استانها
درکنکور 1400همدانشآموزانمراکزاستانها
نسبتبهشهرستانهاسهمبیشتریدررتبههای
برترداشتند؛یکبیعدالتیآموزشیکهشایدبا
تغییراتکنکورازسال 1402جبرانشود

این محصوالت بر مردمی که از آنها استفاده
میکنند،قائلنیستند.
*همچنینموارددیگریشاملموادشیمیایی
مورد استفاده در واکسنها ،شایعهها درباره
تاثیر واکسنها در ناباروری و اینگونه حرف
و حدیثها را مـیتــوان در شمار ادعاهای
واکسننزنهادانست.

غفوریان

در حدود بیستمین ماه ورود جهان به چالش
هولناک ویــروس کرونا ،هر روز و هر هفته،
اتفاقاتواطالعاتمتفاوتیازتحرکاتجدید
این ویروس در رسانهها منتشر میشود .از
سرعت ابتال ،ناکامی بسیاری از کشورها و
دولتها در مدیریت کرونا ،انکار این ویروس
توسط برخی ســران کشورها ،سویههای
کشندهتر تا تالش جهان برای دستیابی به
واکسنکروناهمهازمهمترینرویدادهایاین
 20ماه زندگی جهان با کرونا بوده است .در
اینمیانالبتهمواردیهمچونتبعات مخرب
اقتصادی ،ریشهیابی منشأ ویروس و اینکه
آیا کرونا ساخته دست بشر است یا نه ،برخی
دیگرازاخباررسانههایجهانبودهاست.اما
ماجرایواکسناززمانیکهبهمرحلهمصرف
انسانی رسید و اخبار مرتبط با آن ،بیشک از
مهمترین رویدادهای روزانه جهان به شمار
میآید؛اززورآزماییکشورهابرایدستیابی
بیشتر بــه واکــســن و انحصار آن تــا چالش
جدید بسیاری از کشورها دربــاره «واکسن
نزنها» .در واقع امروز بسیاری از دولتها
گرفتار بخشی از طبقات اجتماعی خود
هستندکهعالقهایبهتزریقواکسنندارند.
مــا در ایــن گـــزارش ،اخــبــار روزهـــای اخیر
رسانههایمطرحجهاندربارهواکسننزنها
رارصدومرورکردهایم.
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▪واکسن نزن ها در ایران

استحقاقیدریافتمیکنندوبهدلیلشرایط
ویژه شیوع ویروس ،کارکنان و کارگرانی که
از واکسیناسیون امتناع میورزند با مجازاتی
ازجملهاخراجاحتمالیروبهروخواهندشد.
▪اجباربرایکارکنانشهرداری

در نیویورک اما قوانین الــزامآور محلی برای
برخی مشاغل تعیین شــده اســت .فوربس
نوشته اســت :شــهــردار ،واکسن و آزمایش
هفتگی را برای 340هــزار کارگر شهرداری
الزامیکرد.همچنینفرماندارکالیفرنیا الزام
مشابهی را برای کارمندان ایالتی و کارکنان
بهداشتودرماندرنظرگرفت.
وال استریت ژورنــال نیز چنین موضوعی را
گزارشکردهبودکهبیشترمشاغلکوچکتر،
کارمندان خود را مجبور به واکسیناسیون
میکنندوجاییهمچونفیسبوککه4هزار
کارمند دارد اعالم کرده است که همچنان
در حال تشویق کارکنان خود برای واکسینه
شدناست.
▪اروپاوواکسننزنها

سختگیریها برای واکسننزنها در اروپا
نیز آغــاز شــده اســت .رویترز در گــزارش روز
چهارشنبه هفته قبل خود ،به نقل از مقامات
اتحادیه اروپا نوشت :توزیع ناهموار واکسنها
در جهان و امتناعکنندگان از واکسن،روند
بازگشت به شرایط قبل از کرونا را طوالنی
میکند .وزیر بهداشت انگلستان در همین
رابطه چنین گفت« :مــن ایــن سفر را کامال
طوالنی میبینم .فکر میکنم ما روزی را
نخواهیم دید که صبح بیدار شویم و بگوییم ما
میخواهیم با کرونا زندگی کنیم و همه چیز
خوب اســت .من فکر میکنم هنوز کارهای
زیادیبرایپایاندادنبهکروناوجوددارد».
▪روسیهواجبارکارفرماها

روسیه نیز از کشورهایی اســت که اکنون
بــا تــعــداد قــابــل تــوجــه واکــس ـننــزنهــای
خــود در چــالــش اســـت؛ بــه حــدی کــه طبق
گـــزارش راشـــاتـــودی ،دولـــت کــارفــرمــاهــا و
مــدیــران شــرکـتهــا را مــلــزم کـــرده اســت،

حــداقــل 60درصـــد از پرسنلشان به ویژه
در شرکتهایی که خدمات عمومی ارائــه
میدهندواکسینهشوندوگرنهباجریمهروبهرو
خواهندشد.فرانس 24دربارهروسیهاینطور
نوشت :شهردار مسکو اعالم کرده است فقط
افــرادی که واکسن دریافت کردهاند یا در 3
روز گذشته آزمایش منفی داشته باشند یا در
 6ماهگذشتهبهکرونامبتالشدهاند،میتوانند
وارد مراکز عمومی شوند .در روسیه مقامات
بهداشتی با جایزههایی شامل آپارتمان و
خــودرو ،مــردم را تشویق به دریافت واکسن
میکنند.بیبیسیهمالبتهدربارهروسهای
واکسننزن به نقل از یک شهروند در مسکو
نوشت« :مــردم میترسند؛ همه نوع شایعه
درباره ناخوشیهای ناشی از واکسن شنیده
م ـیشــود ».بنابر یکی از نظرسنجیها که
بیبیسی آن را منتشر کرده است ،کمتر از
40درصد شهروندان روسیه مایل به تزریق
واکسنکووید 19هستند.
▪معترضانبهگذرنامهسبزدرفرانسه

خبرگزاریرادیوفرانسههماینهفتهاعتراض
 160هــزارنــفــری فرانسویها علیه الــزام
واکسیناسیون را گزارش کرد .معترضان این
الزامرا«دیکتاتوریبهداشتی»نامیدهاند .این
خبرگزاری روز شنبه گذشته نوشت« :این
سومین شنبهای است که مخالفان واکسن
دستبهتظاهراتمیزنند.ایناعتراضهاپس
ازفراگیرشدنالزامگواهیواکسنو«گذرنامه
سبز»شدتگرفتهاست».
▪دالیلواکسننزنهاچیست؟

قبل از اینکه این علتها را بررسی کنیم ،بد
نیستآماریازتعدادواکسننزنهادرفرانسه
را مرور کنیم .خبرگزاری رادیوفرانسه دو روز
قبل نتایج نظرسنجی اخیر دو اقتصاددان
فرانسوی را منتشر کرد۴٨« :درصد ،افرادی
هستند که مایل به تزریق واکسن هستند اما
به دالیــل مختلف هنوز واکسینه نشدهاند.
۲٨درصد ،کسانی هستند که مردد ماندهاند
و باالخره ۲۳درصد ،افرادی هستند که قطع ًا
باواکسنمخالفاند».

▪امادالیلواکسننزنهاچیست؟

در یک نگاه کلی میتوان خروجی پیگیری
رســانـههــای جهان دربـــاره مــردمــانشــان را
اینطورفهرستکرد:
*خــبــرگــزاری رادیـــو فرانسه :بیشتر به
قشرهای کمدرآمد ،با سطح آموزشی پایین،
تعلقدارند.
در میان ایــن افــراد بیشتر از تــرس واکسن،
نوعی خشم و عصیان دیده میشود .آنان نه
به حکومت ،نه به رسانهها و نه به سازمانهای
بینالمللی(ازقبیلسازمانبهداشتجهانی)،
نه به کارشناسان علمی و نه به اتحادیۀ اروپا
اعتمادیندارند.
* بی بی سی :آندره کورتانف از شورای امور
بینالمللیروسیه درتوضیحعلتتردیدمردم
میگویدبخشیازروسهامحافظهکارهستند؛
نه به دولت خودشان اعتماد دارند و نه به هر
چیزیکهبهایندولتمربوطمیشود.
* اما یکی دیگر از دالیلی که اغلب رسانهها
در نوبتهای مختلف درب ــاره آن گفتوگو
میکنند ،مسئله توطئه دانستن ماجرای
کروناست.ازاینروبیاعتمادیبهشرکتهای
داروســـاز را باید از علتهای مهم مخالفت
بــا واکــســن دانــســت .ایــن گـــروه میگویند
شــرک ـتهــای داروســـــاز فقط میخواهند
تولیداتخودرابفروشندواهمیتیبرایتاثیر

آمار واکسننزنها در کشور ما هم با آمار روز
گذشته رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونای
کشورمان تا حــدودی نگرانکننده به نظر
رسید.
او گفت :دربرخی استانها 60درصد برخی
گــروههــای سنی که واکسیناسیون شامل
آنها شده ،واکسن دریافت نکرده و در کل در
گروه سنی باالی  55سال 30درصد هنوز در
سامانهبرایواکسیناسیونثبتنامنکردهاند.
در این رابطه و بررسی دالیل واکسننزنها در
کشورمانچندموضوعمطرحاست.
خـــبـــرگـــزاری فــــارس دربــــــاره بــخــشــی از
واکسننزنها نوشته است« :واکسنگریزان
که برخی از آنها «واکسنستیز» هم هستند،
عمده تئوریهای خــود را بر ایــن مبنا ارائــه
میدهند که واکسن زدن کاری بیهوده است،
نتیجهای نـــدارد و فقط باعث ســود بیشتر
شرکتهای سازنده واکسن میشود .البته
هم در ایران تمرکز بیشتر واکسنگریزان روی
مسائل مذهبی است و تئوریهایی مثل بیمار
کردن جمعیت مسلمان و شیعه از راه تزریق
واکسنهایی که از غرب وارد میشود ،گفته
میشود .بخشی از جامعه که به طب اسالمی
اعتقاد دارند در زمره دینداران و افراد مذهبی
جامعه به حساب میآیند .حاال اگر افــرادی
تحت عنوان طب اسالمی «واکسنگریزی» را
ترویج میکنند درواقع باعث میشوند افراد
مذهبیجامعه بدون هیچ سند و برهانعلمی
قوی جلوی یکی از قوانین جمهوری اسالمی
بایستند و حرکت برخالف آن را تبلیغکنند».
واکسننزنها منحصر به همین گــروه ها
نمی شوند و در میان دیگر اقشار حتی جوانان
و گروههای تحصیلکرده نیز حضور دارند ؛
چنانکه برخی از ما تاکنون با اینگونه افراد
همروبهروشد هایم.

از گروههای ضد واکسن تا عملکرد
بد رسانهها

برایبررسیبیشترموضوعواکسننزنهادرکشورخودمان بادکتر
مصطفی قانعی ،دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ،همکالم
و نظرش را جویا میشوم .او این نکته را متذکر میشود که اساسا
گروههایضدواکسندرجهانازیکصدسالقبلفعالبودهاندواگرهمینامروزهمآمار
تمام کشورها را نگاه کنیم ،درمییابیم که بین  20تا 30درصد افراد از واکسن استقبال
نکردهاندکهکشورمانیزازاینموضوعمستثنانیست.قانعیمیگوید:ازآنجاکهدریافت
واکسناجبارینیست،گروههایضدواکسنبابرخیشایعاتبارنگوبویطبسنتی،
مذهبی ،علمی و گاهی امنیتی کار خودشان را پیش میبرند .از سوی دیگر تبلیغ درباره
عوارض واکسن همچون تب و درد و ...در برخی نگرانی ایجاد میکند .قانعی دراینباره
معتقد است :هماکنون رسانهها بیش از اندازه بر عوارض واکسن متمرکز شدهاند که
همین موضوع نیز باعث ایجاد ترس از واکسن کرونا شده است.

مصطفی عبدالهی -دانشآموزان تهران و مراکز استانها
بــاز هم بیشترین رتبههای برتر کنکور را کسب کردند تا
تحلیلهای کارشناسان درباره نبود عدالت آموزشی در سراسر
کشور و بهرهمندی بیشتر دانشآموزان کالنشهرها نسبت به
شهرستانها ،در کنکور  1400هم نمود پیدا کند.
▪عوامل و معیارهای مختلف

بارهاشنیدهایمکهنتایجکنکوروبهطورخاصوضعیتپراکندگی
رتبههای برتر ،مالک ارزیابی علمی و آموزشی دانشآموزان
نیست .این را هم میدانیم که نسبت جمعیتی تهران و مراکز
استانهادرسهمرتبههایبرترموثراست.اما اینراهممیدانیم
کهکیفیتآموزشیدرتهرانوکالنشهرهابهمراتبباالتراست
وزمینهبیعدالتیآموزشیرافراهممیکند.نگاهیبهنتایج20
سال گذشته نشان میدهد که در مجموع مراکز استانها 83
درصدوشهرستانها 17درصدرتبههایبرترراکسبکردهاند.
عالوهبرآن،ارزیابیجزئیترنتایجسالگذشتهنشاندادکه67
درصد رتبههای برتر ،دانشآموزان مدارس سمپاد بودند18 ،
درصد مدارس غیرانتفاعی 10 ،درصد مدارس نمونه دولتی و
فقط 5درصددانشآموزانمدارسدولتی!
▪سهم امسال مراکز استان ها در کنکور1400

درکنکورسراسریامسالهم،از 41رتبهبرتر 5گروهآزمایشی،
 29رتبه یعنی  71درصد به تهران و مراکز استانها رسید و
 12رتبه ،یعنی 29درصد به شهرستان ها .این یعنی همچنان
استانهای محروم و شهرستانهای کم برخوردار از امکانات
آموزشی،سهمچندانیدرجدیترینرقابتعلمیکشورندارند.
یکبیعدالتیآموزشیکهشایدبتوانامیدداشتبامصوبهاخیر
شورای عالی انقالب فرهنگی و افزایش سهم سابقه تحصیلی
درکنکور تا ۶۰درصد،جبرانشود.
سهم مراکز استانها از

سهم شهرستانها از
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میانگین

 78درصد

 22درصد

سال

رتبههای برتر(درصد)

رتبههای برتر(درصد)

توضیح :با توجه به متغیر بودن تعداد رتبههای برتر طی سالهای
مختلف ،میانگین جــدول بر اســاس تعداد رتبههای ساالنه
محاسبه شده است

