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ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم اﺳﺘﺎد :ﻣﻤﻨﻮن از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ .ﺑﻠﻪ درﺳﺘﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﻌﯽ در ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻈﺎم دارد وﻟﯽ آﯾﺎ
آﻗﺎﯾﻮن داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮑﺮدن؟ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن و ﻣﻨﻊ ﺗﺮدد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؟ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ )ذﺧﯿﺮه داروﯾﯽ( ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ و دﻻّلﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد و راﻫﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد .در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن اﻣﺮوز ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻠﯽ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ذﯾﻼً ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد:ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﺤﺮﯾﻒ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ درﺑﺎره واﮐﺴﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻣﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ از
ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻬﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی و ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ

ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﻐﻮل دادن آدرس ﻏﻠﻂ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﻓﻮﺗﯽﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی و ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی  ۵۰۰ﻓﻮﺗﯽ در روز و ﺣﺪود  ۴۰ﻫﺰار ﻣﺒﺘﻼی روزاﻧﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ .درﺧﺼﻮص
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﻼش ﻋﺪهای از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﺑﺮﺧﯽ

ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در دادن
ﭼﻬﺮهﻫﺎی

آدرس ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
 .۱ﻇﻔﺮﻗﻨﺪی رﺋﯿﺲﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ» :آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺪﯾﺪ ورود واﮐﺴﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دادﻧﺪ اﻣﺮوز
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﻣﺮوز رﮐﻮرد اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﮑﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻫﺶ و
آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮارد اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ)ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ( در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﺮزﺑﻨﺪی ،ﻣﻠﺖ را واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ .آﯾﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺪﯾﺪ ورود
واﮐﺴﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دادﻧﺪ اﻣﺮوز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟«
 .۲ﻋﺒﺪاﻟﻪ رﻣﻀﺎن زاده ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت» :ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻋﺪم ورود واﮐﺴﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دادﻧﺪ،

آﯾﺎ اﻣﺮوز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﯽدﻓﺎع در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟«
 .۳ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری رﺋﯿﺲاﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺗﻬﺮان» :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ
واردات واﮐﺴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻣﺎر ﻣﺮگ ﻫﻢوﻃﻨﺎﻧﻤﺎن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊﺗﺮاﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ؛ آﯾﺎ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻓﻮت ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن اﺳﺖ؟«
 .۴ﻋﻠﯽ ﺷﮑﻮری راد دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﺻﻼحﻃﻠﺐ اﺗﺤﺎد» :ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﻛﺘﺮﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻣﺮﻧﺪى! اﮐﻨﻮن ﮐﻪ آﻣﺎر
ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ در ﭘﯿﮏ ﭘﻨﺠﻢ رﮐﻮرد زده اﺳﺖ ﺟﺎ دارد ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ
اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ۲۵۰۰ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺎد در ﻣﻮرد واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ در واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﻠﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﮑﻨﯿﺪ«.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﺪه اﻧﺘﻘﺎد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻧﻔﺮ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ،اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ »واﮐﺴﻦﻫﺎی ) mRNAﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ
اﺳﺎس روش ژﻧﺘﯿﮏ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﯾﺰر و ﻣﺪرﻧﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﮔﺎه ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪﺟﺎی
ﺑﮕﺬارد«.
اﻣﺎ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻧﻈﺮات اﻧﺘﻘﺎدی و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﻓﺮاﻓﮑﻨﺎﻧﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﺷﺎره ﺷﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
اﺛﺒﺎت ﺑﺪﻋﻬﺪیﻫﺎ و ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽاش ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان دور ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ در ﺗﺤﺮﯾﻢ،
ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮐﻨﻮن و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۴۲ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ روﺷﻦﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﯿﺴﻪﻫﺎ ،ﻧﻔﻮذﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز
ﻋﺪهای دل در ﮔﺮو اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺪﻋﻬﺪ و ﺑﺪﺧﻮاه دارﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺷﮑﺎر اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ،اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت درﺑﺎره واردات
واﮐﺴﻦ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ورود ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن اﺳﺖ .اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دردی از ﻣﺮدم دوا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ
اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان واﮐﺴﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﯾﺎ ،ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻋﻠﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ را ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ارادهای از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.
 .۱ﺗﺤﺮﯾﻢ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ

رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﻣﻮﺿﻮع واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ورود اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ واﮐﺴﻦ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدن
ورود واﮐﺴﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ارﺳﺎل
ﺧﻮنﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﺪز ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان در دﻫﻪ  ۶۰و ﺧﺒﺎﺛﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ او ﺷﺮﯾﮑﺎن
اروﭘﺎﯾﯽ اش در ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ داروﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ داروﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ
ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ درﭘﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای
ﺗﻬﯿﻪ دارو و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ دارو ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﺳﺎزی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﻧﺴﻤﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران  EBﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.
در آن زﻣﺎن ،ﻣﺠﯿﺪ ﺗﺨﺖ رواﻧﭽﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد از آوا ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮ  ۲ﺳﺎﻟﻪ اﻫﻮازی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮواﻧﻪای داﺷﺖ .وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ روزﻫﺎ در اﯾﺮان در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد
ﻓﺸﺎرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع داروﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺗﺠﻬﯿﺰات درﻣﺎﻧﯽ ﻻزم از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ! ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ
ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ  ۲ﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﻧﻢ »ﮐﻠﯽ ﮐﺮاﻓﺖ« ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
ﭘﺲ از آن اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن در واردات و ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦﻫﺎی آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا در اواﺳﻂ ﺳﺎل ۹۹
اﺷﺎره ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲاﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :واردات واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻣﻌﻀﻞ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه واﮐﺴﻦ ،ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻼت واردات واﮐﺴﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻋﻄﺎی آن را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دو
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻧﻮاع داروﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﺧﺎص را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،در دو ﻣﺎه آﺧﺮ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ۷۵ ،ﺗﻦ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﺎﻣﻪای
ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻮن ﻣﻨﻮﭼﯿﻦ ،وزﯾﺮ وﻗﺖ داراﯾﯽ و ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙﺌﻮ ،وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ
دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﮐﯿﺖﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺗﻨﻔﺴﯽ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﺸﺪ! ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪن ﻧﯿﺰ ،وزارت ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﻨﺪ ﻓﺮد و ﻧﻬﺎد اﯾﺮاﻧﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺒﺮ رﺋﯿﺲﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم و ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮﮐﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
واﮐﺴﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺗﺒﺎع و اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻧﻮاع

ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی داروﯾﯽ و ﻏﯿﺮداروﯾﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺗﻬﯿﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل
داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ واردات واﮐﺴﻦﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻔﯿﻒ ﺷﺪن دوﺑﺎره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﺰد ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻮد.
ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻏﺮب در ارﺳﺎل ﺧﻮنﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﺮان را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
 .۲ﻟﻐﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ
ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ واﮐﺴﻦ داﺧﻠﯽ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ داﺷﺖ ،ﻟﻐﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ واﮐﺴﻦ داﺧﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎره اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮد ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن آن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺪاری ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ وزارت داراﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ راه را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت و
ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ،وﻧﺰوﺋﻼ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و دو ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻗﻼﻣﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﺳﮏ،
وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر و واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ آزاد ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺮا آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از  ۱۵ﻣﺎه از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ در ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭼﻬﺎر روز ﻗﺒﻞ از ﻟﻐﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان داده ﺑﻮد .ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﮑﯽ ،در  ۲۴ﺧﺮداد ﻣﺎه
 ۱۴۰۰اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :دﯾﺮوز ﻣﺠﻮز اﺿﻄﺮاری واﮐﺴﻦ ﮐﻮواﯾﺮان ﺑﺮﮐﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪ«.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ داﺧﻠﯽ ﭼﻬﺮه از ﻧﻘﺎب آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد
اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ داروﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﺮان واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺳﺎﺧﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
داروﯾﯽ اﯾﺮان ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
 .۳ﺣﺘﯽ واﮐﺴﻦﻫﺎی »ﮐﻮواﮐﺲ« ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺮﺳﯿﺪ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ واﮐﺴﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و

ً
ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺪﻋﻬﺪی ﮐﻮواﮐﺲ )ﺳﺒﺪ ﺗﻬﯿﻪ واﮐﺴﻦ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﺷﺪ
در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ( در اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل واﮐﺴﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ،اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واﮐﺴﻦ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﻮواﮐﺲ اﻗﺪام ﮐﺮد .ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﮑﯽ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ،۹۹اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺣﺪود
 ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ُدز واﮐﺴﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮواﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ۷ﻣﺎه از اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮواﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ واﮐﺴﻦ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮش ﺟﻬﺎﻧﭙﻮر ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ» :از  ۳.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ُدز وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ  ۲.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دز ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ!« اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﻮواﮐﺲ ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ،
درﻣﺎنﻫﺎ و واﮐﺴﻦﻫﺎی ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﮔﯿﺮ ،ﺗﻮﻗﻌﯽ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم اﯾﻔﺎی
ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻨﻬﺎ داﻣﻦﮔﯿﺮ اﯾﺮان ﻧﺒﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺪﻋﻬﺪیﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی واﮐﺴﻦ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -4ﺑﺪﻋﻬﺪی ﻣﺪرﻧﺎ در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ،اﺧﯿﺮا روﯾﺘﺮز ﮔﺰارش داد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪن واﮐﺴﻦﻫﺎی
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪرﻧﺎ در ﻣﺎه ﺟﺎری و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺪرﻧﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ  ۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ُدز واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ از
ﻣﺘﺤﺪان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮاردادی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ُدز واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ از ﻣﺪرﻧﺎ دارد
اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ  ۲.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ُدز واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ!
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ و دﻟﺨﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ واﮐﺴﻦ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮدن دﭼﺎر ﺑﺪ ﻋﻬﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن روﺳﯿﻪ از اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﻪ
اﯾﺮان درﺧﺼﻮص واﮐﺴﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ دو ﻗﺮارداد دو
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دزی واﮐﺴﻦ را ﺑﺎ روﺳﯿﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۹۰۰ﻫﺰار دز واﮐﺴﻦ
اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی وارﯾﺎﻧﺖ دﻟﺘﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ واﮐﺴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﺮان ﺧﻮدداری ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺟﺮای اﺧﯿﺮ واردات واﮐﺴﻦ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر را ﻣﻌﻠﻮل
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای واﮐﺴﻦﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ داروﯾﯽ و
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از دﺷﻤﻨﯽﻫﺎی ﻏﺮب و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﯿﻎ اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﻪ ﺳﻮی داﺧﻠﯽﻫﺎ
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﻄﺒﻮع ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ در ﭘﯿﮏ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﯿﭻ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و

ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن را ﺗﺤﺪﯾﺪ واﮐﺴﻦﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ
و دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮروز ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد از ﻣﻮج ﭼﻬﺎرم ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﯾﻦ اواﺧﺮ از زدن ﺑﯿﻞ ﺑﺮ
ﮐﻤﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻣﺎﺟﺮای آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻧﻮروزی ،رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدنﻫﺎی ﺑﯽﻣﻮرد و ...ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﻃﻊ و وﯾﮋهای ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﭘﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻮﻻن وﯾﺮوس ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﻟﺘﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ.
 .۵ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺠﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺖ؟
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ واﮐﺴﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری
در ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻏﺎز
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮع
ﻧﮑﺮدن ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی و ﻋﺪم اﺑﻼغ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﮏ ﭼﻬﺎرم رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد .ﭘﺲ از
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﭘﯿﮏ ﭼﻬﺎرم و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺳﻮﯾﻪ دﻟﺘﺎ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﮔﯿﺮ
ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻏﻠﻂ  ۶روزه ﺗﻬﺮان و اﻟﺒﺮز ﺳﺒﺐ ﺷﺪت
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﻮع ﺳﻮﯾﻪ دﻟﺘﺎ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﺒﻮد واﮐﺴﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﮔﺬﺷﺘﻪ از
اﯾﻨﮑﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ درﺧﺼﻮص واردات واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺪﻗﻮﻟﯽﻫﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺗﻼش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دز واﮐﺴﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﻫﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ ژاﭘﻦ درﮐﻨﺎر ﺗﻼش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
داﺧﻠﯽ واﮐﺴﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
)دودز( و  ۱۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت ﺗﮏدز ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،ﻣﯿﺪان دادن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬاودارو ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰو ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻣﺎهﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ واﮐﺴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻫﺰار ُدز
واﮐﺴﻦ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی روﺳﯿﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﺮاﯾﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
واردات واﮐﺴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮور ﺷﻮد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوﻟﺖﻫﺎ وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮی دارد ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
 .۶اﻧﺘﻈﺎر از دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ واﮐﺴﻦ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ اﻗﺪام ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ در داﺧﻞ از اﯾﺮادات دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ،زﻫﺮا ﺷﯿﺨﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ در اواﯾﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :واﮐﺴﻦﺳﺎزان داﺧﻠﯽ در
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﺧﺖ
واﮐﺴﻦ داﺧﻠﯽ اﻋﻼم و ﺑﺮ ﺿﺮورت ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ« .وی اﻓﺰود» :ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد در ﻣﻮرد
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ واردات ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﺳﮑﺎریﻫﺎ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اداری ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻠﺲ و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را آزار ﻣﯽدﻫﺪ« .اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺪی ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
واﮐﺴﻦ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﻮال ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺮور ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
واردات واﮐﺴﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دور ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ اﻓﺮاد ،واﮐﺴﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺮوز
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺑﯿﺎن آن ﺗﺮس دارﻧﺪ ،ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﮔﺬﺷﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪادی از ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان را دارﻧﺪ ﯾﺎ اﻋﺘﺮاف اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﯾﺎر دﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖﻫﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺮوﻧﺎﻫﺮاﺳﯽ ،اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ و ﺳﻌﻮدی ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ وﺣﺸﺖاﻓﮑﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﺎﻧﺪن ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻤﻌﯽ
ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﻢ .ﮔﻤﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ...ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای
دوﻟﺖﻫﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺮگ و ﺧﻮن ﻣﺮدم اﯾﺮاﻧﯿﻢ .ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ« را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺰک آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺮای آﻣﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ.

