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شیوع کرونا در چین برای ما هم یک هشدار است

داروهای کرونا را باید برای سویه های جدید به روز کنیم

سرنوشت کودکانی که به خاطر کرونا «پدر و مادر» خود را از دست دادند، چه شد؟

شیوع کرونا در چین، هشداری جدی برای ماست
حســین کرمانپور، پزشــک فعال در روزهای کرونا، در گفت وگو با «شرق» به تجربیات 
پیشــین کشور در اوج شیوع کرونا اشــاره می کند که حاال با وجود هشدار دوباره شیوع این 
ویروس، می توان از آن برای کنترل بهتر در حوزه سالمت استفاده کرد. او ضمن درنظرگرفتن 
هشــدار مهم افزایش ابتال در دیگر کشورها و امکان گستردگی ابتال در ایران، می گوید: اگر 
بخواهیم به تجربیات گذشــته توجه کنیم، ترس شــیوع کرونا در جهان را باید یک هشدار 
جدی برای کشــور خودمان هم بدانیم؛ چون چیزی که در حال انتشــار است، یک ویروس 
اســت و ویروس هم مرز، فرهنگ و کشــور نمی شناسد. البته کشــور ما به دالیل مختلف 
محلی برای رفت و آمد زیاد دیگر کشورها نیست  ولی در هر  حال جزء کشورهایی هستیم که 
ارتباط  مان با اروپا، منطقه، چین و آمریکا پابرجاســت. همین ارتباط باعث می شود ویروس 
هم منتقل شود. پس این شــیوع مجدد یک هشدار است. بر اساس تجربه، دوره سیاست 
اینکه صبر کنیم تا ببینیم چه می شود، گذشته است. همه ما می دانیم و دولت هم به این 
بلوغ رســیده که در این موضوعات مقاومت نکند؛ چون می دانیم که شیوع ویروس اتفاق 

می افتد و موج خودش را هم ایجاد می کند.
واکسن ها را برای سویه های جدید به روزرسانی کنیم

این پزشــک اشاره می کند: این دو ســویه جدید بی کیو وان و ایکس ای که در ایران هم پیدا 
شــده، نشــان می دهد خیلی بیش از اینها در کشــور وجود دارد؛ بنابراین عمال اگر قرار باشد 
موجی ایجاد شــود، حتما ایجاد می شود و موج هشتم را با این دو زیر شاخه خواهیم داشت. 
اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم، سه زیرمجموعه تصمیم گیری داریم؛ یکی در حوزه دولت به 
معنای کل یعنی حاکمیت، یکی در حوزه وزارت بهداشت به عنوان بازوی اصلی کنترل کننده 
و دیگری هم مردم و جامعه که هر سه بر اساس تجربیات گذشته باید از همین االن کارهای 
مجاز و ترکیبی را که به آنها مربوط اســت، انجام دهنــد. کرمانپور درباره وظایف حاکمیت و 
نظام ســالمت در این روزها می گوید: دولت بر اســاس تجربیات گذشــته به هیچ وجه نباید 
بنشیند و دیگران درخواست کنند. واکسن های ما در یک سال گذشته به روزرسانی نشده است، 
درصورتی که کشورهای پیشرفته واکســن خود را منطبق با جهش ها به روز کردند اما آخرین 
نمونه ما برای ویروس امیکرون اســت، درحالی  که باید بر روی ویروس های بعدی هم جواب 
دهد. البته همه می دانند که سویه های جدید واکسن گریز است و فعال واکسن های موجود در 
دنیا روی آن جواب نمی دهد؛ بنابراین دولتمردان باید در دو بحث به روزرسانی واکسن و دارو 

فعالیت کنند.

امیدوارم حاکمیت آمادگی خود را برای مقابله با کرونا شروع کرده باشد
این پزشک در پاسخی مبنی بر چالش های تهیه دارو در کشور اضافه می کند: دارو هم حوزه ای 
اســت که ارز بری دارد و باید برای خرید آن فرصت جدی قرار دهند. داروهای جدید را که از نظر 
علمی ثابت شده بر روی ویروس کرونا موجود مؤثر است، تهیه کنند و برای کاهش نگرانی مردم 
باید تأکید کنم که ۹۰ درصد همه ویروس های کرونا توســط امکانات و اقدامات اولیه مردم قابل 
کنترل اســت، ۱۰ درصد وارد فاز بســتری می شوند و پنج الی شــش درصد هم منجر به بستری 
در بخش های ویژه می شــود که بســتری در بخش ویژه نیاز به داروهایی دارد که االن ما فاقد آن 
هســتیم. این هم تکلیفی اســت که حاکمیت باید تالش خودش را بکند تا این دارو وارد شــود و 
مرگ و میر را کاهش دهیم؛ چون تمام این کارها را ما می کنیم تا مرگ و میر کمتری داشــته یا اصال 
نداشته باشیم. ما دوباره دوره ای برای استفاده از دستگاه اکسیژن رسان و سرم خواهیم داشت. البته 
تعداد درخور توجهی از مردم اگر همان استراحت در خانه و همراهی کارفرماها و ادارات را انجام 
دهند، برای عبور از بیماری کفایت می کند تا ویروس هم به شخص دیگر منتقل نشود. همچنین 
در رابطه با وظایف حاکمیت و وزارت بهداشــت، آن چند درصد بســتری ها وجود دارد که نیاز به 
حمایت جدی دارد تا شرایط آنها در مرگ و میر تأثیر نداشته باشد و در آخر درمان و مرخص شوند. 

وی در رابطه با اینکه با وجود خبرهایی از شیوع کرونا در جهان، ما در کشور باید به فکر تهیه دارو و 
امکانات درمانی کرونا باشیم؟ می گوید: پاسخ روشن شما این است که امیدوارم شروع به کار کرده 
باشند. اگر االن بخواهند شروع کنند فکر می کنم کمی دیر باشد. البته من هم خبر آماری و دقیقی 
از اقدامات حوزه ســالمت برای تهیه این امکانات ندارم ولی امیدوارم در حال تدارک آن باشــند و 
تا االن ذخایر دارو و ســرم را به روز کرده باشند؛ چون اگر از فردا هم برای تهیه واکسن اقدام کرده 
باشند، احتماال ۴۰ یا ۶۰ روز طول بکشد واکسن وارد شود. واکسن ها که به روز شد، ۱۴ تا ۲۸ روز زمان 
می برد تا ایمنی ایجاد کند و عمال از پیک هشتم هم گذر خواهیم کرد. ما باید قبل از پیک انبارها را 
پر کرده باشیم. این پزشک درباره تجربه کنترل کرونا در پیک هفتم می گوید: دقیقا تجربه خوبی که 
در پیک هفتم داشتیم، به دلیل همین موضوع بود؛ خرید ها در دولت قبل به خوبی انجام شده بود 
و در بعد به خوبی تزریق شد؛ یعنی حتی عملکرد هم مؤثر است و اگر عملکرد بد باشد، نتیجه ای 
حاصل نمی شــود. در وزارت کشور، هم در خرید و هم در تزریق واکسن به خوبی عمل شد که در 
پیک هفتم این موضوع متجلی شــد. همین باعث شــد مردم کمتر در غم و اندوه از دســت دادن 
عزیزانشــان قرار گرفتند. ما در حاکمیت نیســتیم و نمی دانیم  اما برای آنکه تجربه مشابه داشته 

باشیم، باید از االن برای شیوع مجدد آماده شده باشیم.

ایسنا: براســاس آمارهای وزارت تعاون ۱۴ هزار و ۶۱۳ 
کودک، سرپرســت خود را به واســطه ابتــال به کرونا 
از دســت  داده اند. در این راســتا مدیــرکل کودکان و 
نوجوانان ســازمان بهزیستی کشــور درباره کودکانی 
که هر دو سرپرســت خود (هم پدر و هم مادر) را به 
دلیل کرونا از دســت داده انــد، می گوید: هیچ کودکی 
به ســبب از دســت دادن والدین به مراکــز نگهداری 

بهزیستی وارد نشده اســت. وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی زمســتان سال گذشته (۱۴۰۰) گزارشی ارائه 
داد که با اســتفاده از داده های متوفیان ناشی از کرونا 
که از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اخذ 
و با داده های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان ترکیب  شد، 
وضعیت خانوارهای دارای کــودک و خانوارهای زن 
سرپرست آســیب دیده از کرونا را بررســی کرده بود؛ 

گزارشــی که خالصه آن نشــان می داد ۱۴ هزار و ۶۱۳ 
کودک زیر ۱۸ سال، سرپرســت خود را به واسطه ابتال 
به کرونا از دســت  داده اند. امــا یک پژوهش تطبیقی 
که از سوی هیلز و همکاران او (در سال ۲۰۲۱) انجام  
گرفته و در ســازمان جهانی بهداشــت منتشر شده، 
نشان می دهد که بر اساس برآورد داده های مرگ ومیر 
ناشی از کرونا در ۲۱ کشور مورد مطالعه، در یک سال 

شنبه
۱۰ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۵۹

ادامه از صفحه اول

جهان موسایی
بــرای همین، داوری درباره اعمال انســان ها و در ایــن جهان، فقط و 
فقط از طریق آنچه انجام می دهند، صورت می گیرد، حاال نیتشــان هرچه 
می خواهد باشد، چه نیت خیر داشــته باشند و چه نیت شر. بعد داستان 
همسفرشــدن حضرت موســی با حضرت خضر، از «آیات ۶۵ تا ۸۲ سوره 
کهف» را برایمان تعریف می کرد که خضر با موســی شــرط کرده بود که 
هرچه کرد، موســی دلیل کارهای او را نپرسد. ابتدا کشتی افراد مستمند را 
ســوراخ کرد، بعد نوجوانی را کشت و در آخر دیواری از ساختمان شهری 
کــه مردمانش به آنها بد کرده بودند تعمیر کرد و هر بار که موســی دلیل 
عمل را پرســید، خضر به او یادآور شد که شرط این بود که هیچ نپرسی و 
چون موســی خلف وعده کرده بود و بــرای هر عمل دلیل طلب می کرد، 
خضر از موسی جدا شــد و به او گفت همه کارها را به امر پروردگار کرده 
است. معلممان در اینجا اشاره می کرد که حتی خضر هم نهایتا الزم دید 
که به موسی دلیل کارهایش را بگوید، دلیلی که برای موسی پذیرفتنی بود 
و این دلیل فرمان الهی بود و این طور نیســت که با وجود شــرطی که بین 
این دو بوده، خضر خود را بی نیاز از ارائه دلیل بداند. بعد معلم ما اشــاره 
می کــرد که چون دریچه وحی با خاتم انبیا، حضرت محمد (ص) بســته 
شــد، دیگر کســی نمی تواند ادعا کند که کاری را به امر مستقیم پروردگار 
انجــام می دهد، چون اگر ما به خاتمیت پیامبر اعتقــاد داریم، پس این را 
هم قبول داریم که بعد از رحلت پیامبر، خداوند پنجره وحی را بســته و از 
آن به بعد این عقل اســت که شرط عمل است و عقل با خود پرسشگری 
را بــه همراه دارد و وقتی حتی خضر هم که بــه امر خداوند کاری انجام 
داده، در نهایت ناچار است که توضیح دهد چرا چنین کرده، قطعا انسانی 
که به وحی دسترســی ندارد، چاره ای جز پاســخ برای عمل خود نخواهد 
داشــت. در نهایت هم جنــاب معلم نتیجه می گرفت کــه جهان، جهان 
موســی است و ما خضر نیستیم که به ما وحی شود و بدانیم در آینده چه 
می شود و نمی توانیم چون نیتمان خیر است هر کاری بکنیم و از آنجا که 
فقط خداوند است که می داند نیت انسان ها چیست و اوست که می تواند 
براســاس نیت ها داوری کند، «إنما األعمال بالنیات» هم مختص اوست و 
انسان ها در این جهان فقط باید براساس اعمالشان داوری شوند، حاال نیت 
هرچه می خواهد باشد. برای همین، عمل اگر عقالنی نباشد و عقل نتواند 
بــرای آن دلیل بیاورد، چه بخواهیم و چه نخواهیم، کارمان باطل اســت. 
گذشِت این چهار دهه برای من، معنای آن حرف استاد اخالقم را عینی تر 
کرد، اینکه جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی موســایی است و نه 
جهــان خضری و اینکه آنچه انجام می دهیــم در این جهان مالک داوری 
اســت و نه نیت های ما. برای همین اســت که مثال اگر چــراغ قرمز را رد 
کنیم، دوربین ترافیکی عکس عبورمان از چراغ قرمز را می گیرد و براساس 
آن جریمه می شویم، حتی اگر این عبور از چراغ قرمز به این نیت باشد که 
مادر بیمارمان را هرچه سریع تر به بیمارستان برسانیم. دوربین ترافیکی به 
این کاری ندارد که نیت ما چیســت. اجر و پاداش نیت ما با خداوند است، 
ولی جریمه مان براساس همان عکس دوربین ترافیکی است و چون نیت، 
مالک عمل در این دنیا نیســت، هرکس باید پاســخ گوی عمل خود باشد، 
فرقی هم نمی کند مردم عادی باشیم یا حاکمان و این طور نیست که فقط 
مردم دوربین ترافیکی داشــته باشــند که قطعا بیش از آنها حاکمان باید 
دوربین ترافیکی داشــته باشــند. اگر حکومت برای مردم دوربین ترافیکی 
می گــذارد تا از چراغ قرمز عبور نکنند (که قطعا کارگذاشــتن این دوربین 
درست است)، این هم حق مردم است که برای حاکمان دوربین ترافیکی 
بگذارنــد، دوربینی که در اختیار خود مردم باشــد نه در دســت حاکمان. 
همان طورکه مهم نیســت که نیت مردم برای عبور از چراغ قرمز چیست، 
نیت حاکمان هم شــرط درست بودن و غلط بودن اعمال آنان نیست و اگر 
خضر درنهایت ناچار اســت دلیل عمل خــود را بگوید و دلیلی بیاورد که 
برای موســی قابل پذیرش باشد، حاکمیت هم گریزی از آوردن دلیل ندارد، 
دلیلی که برای مردم قابل قبول باشــد، حاال نیت هرچه می خواهد باشد. 
چه بخواهیم چه نخواهیم، جهان ما جهان موسایی است و پنجره وحی 

به روی همه بسته است.

شــرق: «کرونا»، ویروسی که در چهار ســال اخیر سیاست های جهانی 
بسیاری را تغییر داد و با وجود آنکه در یک سال گذشته شاهد فروکش 
جهانــی آن بودیم، دوباره خبرهایی از گســترش آن در چین به گوش 
می رســد؛ کشــوری که عامل اصلی شــیوع جهانی آن بوده و همین 
موجی از نگرانی را برای دیگر کشــورها همچون ایران به همراه داشته 
اســت. با وجود افزایش ســریع موارد ابتال به کووید در این کشــور، 
«مرکز کنترل و پیشــگیری چین» و مقام های اســتانی و دولت مرکزی 
هیچ گزارشــی از مرگ ومیر در ســرزمین اصلی در چند روز اخیر منتشر 
نکرده اند و کمیسیون ملی بهداشت چین نیز اعالم کرده این کشور دیگر 
آمار روزانه موارد ابتال و مرگ و میر ناشــی از کرونا را منتشر نخواهد کرد. 
همین موضوع نگرانی دیگر کشورها را بیشتر خواهد کرد. در همین زمینه 
«شرق» با یکی از پزشــکان فعال در روزهای اوج کرونا گفت وگو کرد تا 
به واسطه تجربه های این سه سال، راهکارهایی را برای آمادگی نظام 
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گذشــته، حدود یک میلیون و ۴۲ هزار کودک، 
مرگ حداقل یکــی از والدین خود را تجربه 
کرده اند. در هر هــزار کودک، ۱۰.۲ کودک در 
پــرو، ۵.۱ کــودک در آفریقــای جنوبی، ۳.۵ 
کودک در مکزیک، ۲.۴ کودک در برزیل، ۲.۳ 
کودک در کلمبیا، ۱.۵ کودک در ایاالت  متحده 
آمریکا، ۱.۱ کــودک در آرژانتین و یک کودک 
در روســیه یکــی از والدین خــود را در بازه 
زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ از دســت  داده اند. این 
نرخ برای ایــران ۱.۷ کودک به ازای هر هزار 
کودک است و براساس این کشور ما در میان 
۲۰ کشــور بررسی شده در قاره های مختلف، 
در جایگاه ششــم قرار دارد. به تعبیر دیگر، 
تعداد کودکان یتیم شده در بازه زمانی مذکور 
از تعداد افراد فوت شده پیشی گرفته است. 
از ایــن میزان، تعداد کودکانی که پدر خود را 
از دســت  داده اند، بین دو تا پنج برابر بیشتر 

از کودکانی اســت که مادر خود را ازدســت  
داده اند. در این راستا، سعید بابائی، مدیرکل 
کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، 
در پاسخ به این سؤال که آیا در دوران شیوع 
ویروس کرونا کودکانی که هر دو سرپرســت 
خود (هم پدر و هم مادر) را از دســت داده 
و به مراکز نگهداری بهزیســتی تحویل داده 
شده باشند، نیز وجود داشته است؟ به ایسنا 
می گوید: هیچ کودکی به سبب ازدست دادن 
والدیــن به مراکز بهزیســتی وارد نشــد. او 
می افزایــد: در طــول دوران کرونا کودکانی 
بوده اند که یک یا هر دو والد خود را از دست 
داده اند اما فرهنگ مردم ما به گونه ای است 
که همیشــه حمایــت از این کــودکان را در 
کانون خانواده و فامیل در دســتور کار خود 
قــرار می دهند و کمتر پیــش می آید که کار 

نگهداری آنان به بهزیستی سپرده شود. 


