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داوطلبان ابتال به کووید-19
در آزمایشی جدید داوطلبان بزرگسال سالم از 18 تا 
30 سال در معرض ویروس کووید-19 قرار می گیرند!

شــهروند| آزمایش های جدید و چالش برانگیز انسانی 
بــرای نخســتین بار در دنیــا در مبــارزه جهانــی در برابــر 

کووید-19 در انگلستان آغاز می شود.
تــا 30 ســال در   داوطلبــان بزرگســال ســالم بیــن 18 
قــرار  کرونــا  کنترل شــده در معــرض ویــروس  محیطــی 
کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره  می گیرنــد؛ چــرا؟ بــرای 
کنــش بــدن آنــان بــه ویــروس، نحــوه انتقــال و میزان  وا
ویــروس مورد نیــاز بــرای ایجــاد بیمــاری. 90 نفــر در این 
آزمایــش شــرکت می کننــد. یکــی از آنــان آالســتایر فریــزر 
ایــن  بــرای  کــه بالفاصلــه  اورکوهــارت 18 ســاله اســت 

آزمایش ها ثبت نام کرد.
 او از طریق اســپری بینی یا قطره چکان در بیمارســتان 
Royal Free لندن به ویروس آلوده خواهد شــد و سپس 
حــدود 17 روز در قرنطینــه خواهد بود تا مطمئن شــوند 

که دیگران را آلوده نمی کند.
کــه در شــهر »اســتوک آن ترنــت«  فریــزر اورکوهــارت، 
»آزمایش هــای  گفــت:  می کنــد،  زندگــی  انگلســتان 
کســن های بهتر  کســن ها و وا چالشــی می توانــد تولید وا
گــر ایــن آزمایش هــا را در اوایــل بیماری  را تســریع کند.  ا
کسن  همه گیر شــروع می کردیم، احتماال تا کریسمس وا
توزیــع می کردیــم. ایــن واقعیت که شــما شــخصی مبتال 
بــه کوویــد-19 دارید کــه مایل به آزمایش اســت، بســیار 
کارســاز اســت.  البته نگرانی هایی هــم دارم. خطرهایی 
وجود دارد که دربــاره آن نمی دانیم؛ مثال آیا من به دلیل 
آلودگی به ویروس کرونا در معرض خطر افزایش سرطان 
ریه در 50 سالگی هستم؟  اما من خطرها را پذیرفته ام.«

کــه   او گفــت خانــواده ام از کارم حمایــت کرده انــد؛ چرا
درک می کنند چه کاری انجام می دهم و چرا.

 اورکوهــارت امیدوار اســت ایــن آزمایش های چالشــی 
کسن ها  میراثی ماندگار داشته باشد و باعث پیشرفت وا
در همه گیری هــای آینده شــود: »بــه احتمال زیاد ســایر 
مشــخصه  کوویــد-19  ماننــد  همه گیــر  بیماری هــای 
گر بتوانیم از این آزمایش ها در ســایر  مرگ ومیر را دارند و ا
مــوارد همه گیری اســتفاده کنیــم، این می توانــد به یک 

قاعده تبدیل شود.«
 ایــن داوطلبــان تقریبــا 4 هــزار و 500 پونــد بــه عنــوان 
پاداش دریافت خواهند کرد، پولــی که فریزر اورکوهارت 
کسن مردم« اهدا  گفت امیدوار است آن را به »اتحادیه وا
کسن ها در سراسر  کند که برای دستیابی عادالنه تر به وا
جهــان تالش می کند: »من در این مرحلــه از زندگی خود 

به پول احتیاج ندارم و واقعا آن را نمی خواهم.
کار  پــاداش  پرداخــت  می کنــم  فکــر  حــال،  هــر  بــه   
کــه فکر  خوبی اســت. اما همیشــه افــرادی وجــود دارند 
کار را بــرای پــول انجــام  می کننــد داوطلبــان فقــط ایــن 
می دهنــد و فکــر می کنــم خــوب اســت یــک نفــر در مورد 
اینکــه نمی خواهــد هزینــه داوطلب شــدنش را بگیــرد، 
 آشــکارا صحبــت کنــد.«  او قبــل از عضویــت در ســازمان
کــه  کســانی  از  کــه  ســازمانی   »1Day Sooner«
می خواهند در آزمایش های پزشــکی با تأثیر باال شــرکت 
کننــد، حمایــت می کنــد، در ســپتامر 2020 می خواســت 
در کالــج دانشــگاهی لنــدن پزشــکی در شــاخه بیمــاری 
ســرطان بخواند.  فریــزر اورکوهارت گفت بــا وجودی که 
خــود ایــن کار را انجــام داده، هرگــز از مــردم  درخواســت 

نمی کند که در آزمایش های چالشی شرکت کنند.
کامــال شــخصی اســت و  گفــت: »ایــن یــک تصمیــم   او 
مــن مــردم را تشــویق می کنم کــه به دقــت در مــورد تأثیر 
گــر می خواهید باشــید، عالی  و خطــرات آن فکــر کننــد. ا
گــر مــردم فکــر می کنند خطــرات خیلــی زیاد  اســت، امــا ا

است، مجبور نیستند داوطلب شوند.«
منبع: گاردین

کوویــد-19 در ایتالیــا  کیانــی| طلــوع  فرشــته 
طوفانی بود؛ کشوری که کهنساالنش به چشم 
می آینــد و همیــن هــم علت تلفــات بــاال در این 
کشور شناخته شــد. آخر هفته، دقیقا یک سال 
از نخســتین قرنطینــه ایتالیــا می گــذرد، اما این 
ایتالیا، همان ایتالیای قبل از کووید-19 نیست.

ایــن آخر هفتــه، دقیقا یک ســال از نخســتین 
قرنطینه موقتی ایتالیا می گذرد. تعطیالت فقط 
در مناطــق خــاص )ماننــد لومبــاردی و امیلیــا 
رومانیا( و در بخش های خاص )مانند مدارس( 
بود، اما اقدامات احتیاطی جدی و شــدید دنیا 
را شوکه کرد! این کشور فقط 152 مورد ابتال و سه 
مرگ بر اثر کووید- 19 ثبت کرده بود، بنابراین به 

کنش ها بیش از حد است! نظر می رسید وا
اما هر روز که می گذشت، تعطیالت گسترده تر 
می شد. تا چهارم مارس 2020، همه مدارس در 
ایتالیا تعطیل شد. یک هفته بعد، کل کشور در 
قرنطینه کامل قــرار گرفت. تــا دوازدهم مارس، 
یک هزار مرگ رخ داد )آن زمان به نظر می رسید 
ک اســت( و فقط چهــار روز  این تعداد وحشــتنا

بعد، از 2هزار نفر عبور کردیم. 
میهمانــی  هنــوز  دیگــر  کشــورهای  بیشــتر 
می گرفتنــد، زمانــی کــه مــا در خانه هــای خــود 
زندانی بودیم و صحنه های فیلمی آخرالزمانی را 
در اخبار تماشا می کردیم: پزشکان با لباس های 
مخصوص و محافظ، بخش های بیمارستان پر 
کســیژن و ُمرده ها در تابوت، تا  از کپســول های ا

این که ارتش فراخوانده شد!
حــاال دیگــر شــاهد مــرگ یک هــزار نفــر در روز 
کــه مــن در آن زندگــی  بودیــم! پارمــا، شــهری 
کت بود که تقریبا تنها صدا،  می کنم، آن قدر سا

آواز پرندگان و آژیر آمبوالنس ها بود!
ک،  ک و وحشــتنا ترســنا در آن هفته هــای 
مبارزه طلبــی و مقاومتی پرشــور وجود داشــت؛ 
هنگامــی که حومه شــهر بــا هــم آواز می خوانند 
و خانواده هــا از پنجره هــا و بالکن هــا بــه هــم 
می پیوستند. نوازندگان ویولن و گیتاریست ها 
بالکن های خود را به اســتیج تبدیل کردند و در 
به یادماندنی ترین حالــت، دو دختر جوان بین 
پشت  بام های خود در جنوا تنیس بازی کردند!

بــا وجود غــم و انــدوه، اتفــاق خارق العــاده ای 
کانال هــای تمیــز  در حــال رخ دادن بــود: در 
ونیــز دســته های بــزرگ ماهــی وجــود داشــت و 
خرگوش هــا و آهوهــا در پارک هــای عمومــی و 

زمین های گلف پرسه می زدند!
این دوره ای بود که نه تنهــا درک خارجی ها از 
ایتالیا، بلکه دیدگاه ایتالیایی ها به یکدیگر تغییر 
کرد. آنان اغلب رفتار کلیشــه ای و قالبــی دارند، 
فاقد نبوغ و ابتکار، با خودشان و به همان اندازه 
با خارجی ها. به عنوان ملتی که قانون یا مقررات 

را به نفع خود تفسیر می کنند یا تغییر می دهند، 
مشــتاق دور زدن منافــع عمومــی بــرای منافــع 
شــخصی اند. امــا در تمــام آن بهــار، کشــور پیرو 
قانون، منظم، رام و مطیع بود. در حالی  که سایر 
کشورها در پیروی از دستورالعمل ها بی اشتیاق 

بودند، همه ایتالیا پایبند مقررات و قوانین بود.
وقتی در پایان ماه مارس 10هزار مرگ را پشــت 
سر گذاشتیم، ســپس 20هزار در اواسط آوریل و 
30هزار در اوایل ماه می، حال و احوال هم تغییر 
کرد! سرخوشــی و شــعف عجیب و غریب از بین 
رفته بود و شــعار »همه چیز خوب خواهد شد« 
که روی ملحفه های آویزان از بسیاری از بالکن ها 
گر نگوییم نیشدار و توهین آمیز،  دیده می شد، ا

چرند می نمود!
 اقتصاد ایتالیا به زانو درآمده بود. گردشــگراِن 
اندکی برای تعطیالت خود، اینجا را نشان کرده 

بودنــد و رســتوران ها و کافه هــا با ســاعات کاری 
کاهش یافتــه و قوانیــن در حــال تغییــر دســت 
و پنجــه نــرم می کردنــد. دوســتم، لــوکا، صریحا 
گر تنها درآمد من از این رســتوران بود،  می گوید ا

من به خودم شلیک می کردم!
متاســفأنه بســیاری این کار را کردند. اواســط 
مــاه مــی حداقــل 14 تاجــر بــه دلیــل فاجعــه 
اقتصــادی جــان خــود را گرفتنــد! تــا ســپتامبر 
این رقم بــه 71 نفر رســید! پشــت آن تراژدی ها، 
مصائــب دیگــری بــود: ورشکســتگی، طــالق و 
کنــون 9 درصــد  خشــونت خانگــی. بیــکاری ا
آن  در  اســت.  درصــد  جوانــان 30  بیــکاری  و 
جنســیتی  بی تعادلــی  نگران کننــده  ارقــام 
حیرت انگیزی وجود دارد: از 444 هزار نفری که 
در سال 2020 شــغل خود را از دست دادند، 312 

هزار نفر )یا 70 درصد( زن بودند!

ایــن رنــج اقتصــادی پیامدهــای محســوس 
داشته است. همان طور که غالبا اتفاق می افتد، 
وقتــی دولــت ایتالیــا در بحرانی، بی دســت و پا و 
بی روحیه به نظر می رســد، جرم ســازمان یافته 
وارد  مافیــا  مــورد  ایــن  در  می نمایــد.  رخ 

فعالیت های سودجویانه شد.
امــا در ایــن میــان، همبســتگی و همــکاری 
حقیقــی هــم افزایــش یافتــه اســت. با توجــه به 
گاهی روزافــزون از آســیب پذیری ضعیف ترین  آ
داوطلبانــه،  انجمن هــای  جامعــه،  افــراد 
موسســات خیریــه و بانک هــای غذایــی غیــر 
رسمی برای محافظت از آنان ایجاد شده  است.

در برشــیا، یکی از شــهرهایی کــه از کووید-19 
بســیار آســیب دیــد، یــاس، یــک ایتالیایــی - 
فلســطینی  Cibo Per Tutti )غــذا بــرای همــه( 
کثــر 450 بســته  کــه هــر هفتــه حدا کــرد  ایجــاد 

غذایی توزیع می کند. 
تغییــرات لطیــف دیگــری هــم وجــود داشــته 
است. از سال 2006، 2.4 میلیون ایتالیایی، که 
بســیاری از آنــان جــوان و دارای مهــارت باالیی 
هســتند، مهاجرت کرده اند؛ به این معنی که 9 
کنون در خارج از کشور  درصد از جمعیت ایتالیا ا
زندگی می کنند. امــا در 12 ماه گذشــته روند فرار 

مغزها معکوس شده است!
در این میان شــاید بدبینی  به بهترین شــکل 
در کاهش میزان زاد و ولد منعکس شده است. 
حتــی قبــل از همه گیــری، میــزان زاد و ولــد در 
ایتالیا کم بود، اما در دسامبر ســال 2020 - 9 ماه 
پس از قرنطینــه اولیــه– والدت هــا 21.6 درصد 
تولــد  می شــود  پیش بینــی  داشــت.  کاهــش 
بــرای ســال 2020، 408 هزار باشــد کــه کمترین 
میــزان ســاالنه از زمــان اتحــاد ایتالیا )جنبشــی 
کــه طــی آن دولت هــای  سیاســی - اجتماعــی 
مختلف شبه جزیره ایتالیا با نام دولت ایتالیا در 
ســده نوزدهم گرد هــم آمدند و یکی شــدند( در 

سال 1861 است.
ایــن ارقــام چشــمگیر اســت، زیــرا ایــن کشــور 
ایــن  دارد.  ســالخورده  به شــدت  جمعیتــی 
کشــور بیــش از  کــه تقریبــا 17 درصــد  واقعیــت 
70 ســال و 7.2 درصــد بیــش از 80 ســال دارنــد، 
دلیل اصلــی میزان باالی مرگ و میــر ایتالیا بر اثر 
کنون بیش از 95  کووید-19 شناخته می شود. ا
هزار نفــر در ایتالیــا به دلیــل بیمــاری کووید-19 

جان خود را از دست داده اند. 
همچنــان  نیــز  اقتصــادی  چشــم انداز 
ک اســت: در ســال گذشــته، نســبت  وحشــتنا
بدهــی ایتالیــا به تولیــد ناخالــص داخلــی با 33 
درصــد افزایش بــه 160 درصد رســید.  امــا ایتالیا 

کنون هوشیار، مقاوم و مصمم است. ا
منبع: گاردین

گزارش3

ایتالیا مصمم و مقاوم، بعد از یک سال مرگ و تنهایی 

آواز همدلی از قرنطینه

ــا همــه ایــن احــوال، گاردیــن در گزارشــی دیگــر می گویــد گفتــه می شــود ایتالیــا ســازمان بهداشــت  ب
، کمتــر از ســه هفتــه قبــل از تاییــد  جهانــی )WHO(  را دربــاره آمادگــی بــرای مقابلــه بــا بیمــاری همه گیــر

، گمــراه کــرده اســت. اولیــن مــورد ویــروس کرونــا در ایــن کشــور
هــر ســاله، کشــورهای متعهــد بــه مقــررات بین المللــی بهداشــت )IHR( -معاهــده بین المللــی بــرای 
مقابلــه بــا شــیوع جهانــی بیمــاری- موظفنــد گــزارش ارزیابــی خــود را در مــورد وضعیــت آمادگــی خــود 

بــرای شــرایط اضطــراری بهداشــتی بــه ســازمان بهداشــت جهانــی ارایــه دهنــد.
 C8 آخریــن گــزارش خودارزیابــی خــود را در چهــارم فوریــه 2020 ارایــه داده اســت. در بخــش ایتالیــا 
گــزارش، کــه گاردیــن بــه آن دســت یافتــه اســت، جایــی کــه کشــورها بایــد آمادگــی کلــی خــود را بــرای 
پاســخگویی در وضعیــت اضطــراری بهداشــت عمومــی ارزیابــی کننــد، نویســندگان گــزارش ایتالیــا را 

در »ســطح 5« نشــانده اند کــه باالتریــن ســطح آمادگــی اســت!
ســال گذشــته مشــخص شــد کــه ایتالیــا از ســال 2006 برنامــه ملــی همه گیــری خــود را بــه روز نکــرده 
ــا در ایتالیــا شــده  اســت کــه ممکــن اســت عامــل مــرگ حداقــل ۱۰ هــزار نفــر فقــط در مــوج اول کرون

باشــد!
ــا روز دوشــنبه 95  ــه ایــن بیمــاری همه گیــر دچــار شــد، ت ــا، کــه اولیــن کشــور اروپایــی بــود کــه ب ایتالی
هــزار و 992 مــورد مــرگ بــر اثــر ویــروس کرونــا را ثبــت کــرده اســت، باالتریــن میــزان تلفــات در اروپــا 

پــس از انگلســتان.
دســامبر  مــاه  در   ۱۹- کوویــد  قربانیــان  خانواده هــای  برای دادخواســت  خودارزیابــی  اســناد  ایــن 
بــه  کرونــا  ویــروس  گســترش  بــا  مقابلــه  در  ســهل انگاری  اتهــام  بــه  ایتالیــا  سیاســتمداران  علیــه 
دادســتان های اســتان برگامــو در ناحیــه لمبــاردی ایتالیــا کــه بــه شــدت تحــت تأثیــر کرونــا قــرار گرفــت، 

ــت. ــده اس ــه ش ارای

گمراهی سازمان جهانی بهداشت!
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