
1400 22 مهــر   پنجشــنبه  |  2365 ســال نهــم | شــماره   10w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
پرونده

کسن! آنتی وا
کسیناسیون چیست و منشأ آن کجاست؟ استدالل مخالفان وا

کسیناســیون از همان ابتدای شــیوع کرونا وجود داشت. همین  حرف و حدیث درباره تهدیدات وا
گر ســری به شــبکه های اجتماعی  گفته هــا هم بود که به نگرانی هــای مردم دامن می زد. همین حاال ا
کســن«، »نه_به_میکروچیپ«، »نه_به_ بزنید، هشتگ هایی هم در اینباره ساخته شــده؛ »نه_به_وا

کسن_نمی زنم« و... اما جریان های اصلی این مخالفت ها از کجا شروع شد؟ کسن_اجباری«، »وا وا
جهان

گر ســرنخ ایــن ماجــرا را در خــارج از کشــور دنبال می کنیم، شــاید برســیم بــه اندرو  به نظر می رســد ا
ویکفیلد، پزشک بریتانیایی. ماجرای جنجالی این پزشک به دهه 90 برمی گردد؛ زمانی که برای تحقیق 
کســن های ســه گانه ســرخک، اوریون و ســرخجه، موازین اخالقی را زیر پا گذاشــت و از سوی  درباره وا
نظام پزشــکی بریتانیا اخراج شــد. پروانه پزشــکی او در واقع به این علت لغو شــد که در مراسم جشن 
تولد فرزنــدش از کودکانی که برای میهمانی آمده بودنــد، خون گرفت و آنهــا را در مقاله خود به عنوان 
نتایجی علمی در مجله لنست جا زد. قصه به جنجالی عمومی تبدیل شد و ویکفیلد کمی بعد مجبور 
گون و حتی تهیه  به ترک بریتانیا شد. او در سال های گذشته با سخنرانی های مختلف و تالیف آثار گونا
کسیناســیون در جهان بوده. ویکفیلد با تهیه فیلمی به نام »وکســد«  فیلم، یکی از مخالفان جدی وا
کسیناســیون اســت. ایــن فیلم در  )Vaxxed( یکــی از ســردمداران تولیــد محتواهای تصویری علیه وا
کسن کرونا نیز هست.  سال2016 تولید شــد و گفته می شود ویکفیلد در حال ســاخت فیلمی علیه وا
یکی دیگر از مخالفان سرســخت، کندی جونیور، برادرزاده جان اف. کندی، رئیس جمهوری سالیان 
کسیناسیون را نقطه ای علیه آزادی های مدنی می داند. سال  گذشته آمریکاست. او اجباری بودن وا
گذشــته هم در مراســمی ســخنرانی و عنوان کرد احتمال دارد آمارهای ارایه شــده مربــوط به قربانیان 
کسیناسیون تهییج شوند و پول فراوانی به  کرونا از سوی دولت آمریکا اغراق شده باشد تا مردم برای وا
کســن برود. در تمام این سخنرانی ها، یکی از هدف های اصلی هم بیل  جیب کارخانه های ساخت وا
کسن  گیتس بوده اســت. آنها مدیر عامل سابق مایکروســافت را متهم کرده اند که از طریق ساخت وا
می خواهد به سودهای هنگفت برسد. ضمن اینکه حتی احتمال کارگذاری میکروچیپ هایی را هم در 
کسن مطرح کرده اند تا تمام انسان های روی کره زمین قابل ردیابی باشند. در  بدن انسان از طریق وا
کسیناسیون بودند که از جمله آنها  کنار این گروه بعضی چهره های مشهور هالیوود هم از مخالفان وا
می توان به رابرت دنیرو اشاره کرد. در کنار اینها مالک وب سایت گلوبال سرچ، میشل چاسادوسکی که 
کسیناسیون  از اقتصاددانان و مروجان معروف نظریه توطئه در کاناداست، مطالب مختلفی علیه وا
منتشــر کرده اســت. او در این مطالب همچنان بیــل گیتس را یکــی از تهدیدهای اصلی بــرای به اجرا 

درآوردن طرح خود علیه بشریت عنوان کرده است.
ایران

کسیناســیون مطرح می شود، دقیقا ترجمان همان  اغلب مطالبی که در ایران از سوی مخالفان وا
گفته های معترضان در آمریکا و دیگر نقاط جهان است. به عنوان مثال می شود به گروهی از طرفداران 
طب سنتی در ایران اشاره کرد که مقاالت سایت گلوبال سرچ را ترجمه کرده و روی درگاه های اینترنتی 
خود قــرار می دهند. هرچنــد همچنان هیچ مدرک مســتندی درباره دست ســاز بودن ویــروس کرونا 
کسن در دست نیست، اما مخالفان به انتشار مطالب  و همچنین توطئه ای علیه بشــریت از طریق وا
مختلف اقدام می کنند. یکی از این محتواها، کتابی بود نوشته حامد رئیسی که نسخه پی دی اف آن 
در شــبکه های اجتماعی بین مردم دست به دســت شــد؛ کتابی با عنوان »کرونا، فریب قرن، کودتای 
سفید« که ســال گذشته از ســوی انتشــارات »آزاد مهر« در ایران چاپ شــده بود. این کتاب با اشارات 
مختلف بــه روایــت تاســف بار پیوندهــای طبابــت و سیاســت می پرداخــت و ســودهای هنگفتی که 
کسن از این محمل به جیب می زنند. در بخشی از کتاب آمده بود: »فریب  کارخانجات ساخت دارو و وا
قرن ابدا ســودای آن ندارد که مدعی شــود کرونا دروغ است یا شــایعه، وهم است یا افسانه. فریب قرن 
روایت مهندسی گسترده رسانه ای-بیمارستانی و بزرگ نمایی یک ویروس است که نه آنقدر کشنده 
ک بود که گفتــه بودنــد و در یک کالم هرگــز آن چیزی نبود  بــود که گمــان می رفت و نه چنان وحشــتنا
که ادعا شده بود هست. فریب قرن روایتی نیمه پزشــکی و نیمه روان شناختی از کشف یک ابزار نوین 
رهبری بر جهان است که توانست با ترفندهای فریبنده افراد را از هول بیماری مکلف به انجام اموری 
سازد که خود مسبب آن بیماری و سایر بیماری های مشــابه بودند و ماحصل این فریب چیزی نبود 
جز نســل نوینی از رهبــری و تجارت و افقی نو از ســلطه و کنترل. این طرح عظیم آغازی اســت بر پایان 
کنون می شــناختیم.« کتاب البته همچنان مســتنداتی درباره اینکه واقعا کرونــا ابزاری  انســانی که تا
برای کنترل بشر باشد، ارایه نداده بود، اما مواردی مشابه را مطرح می کرد که نشان می داد به هر حال 
می توان به طرح های توطئه اندیشید. در کنار انتشار این کتاب، ماه های بعدی همراه بود با شعاری 
کسیناســیون اجباری. خبرگزاری فارس هم بخشی از کمپین  دیگر از سوی معترضان مبنی بر منع وا
کسیناســیون اجبــاری را پوشــش داده و از دغدغه های این گــروه گفته بود:  50هزار امضا علیه منع وا
کسیناسیون اجباری یا هر الزامی برای ارایه خدمات عمومی با شرط  »بنا بر دالیل زیر خواهان منع وا
کسن های کرونا مراحل کارآزمایی بالینی استاندارد را طی نکرده اند و  کسیناسیون هستیم: 1- کلیه وا وا
فقط دارای مجوز اضطراری هستند. 2- گزارشات مختلف از ایجاد عوارض کوتاه مدت و میان مدت از 
کسن ها که حتما با عوارض دیررسی نیز همراه خواهد بود که در سال های آینده مشخص می شود.  وا
کسن که موجب محدودیت  3- وجود موارد منجر به مرگ ناشی از ترومبوز و لخته خون بعد از تزریق وا
کســن، به مثابه  کســن ها در اروپا شــده است و کشــتن حتی یک نفر با وا و ممنوعیت مصرف برخی وا
کیدات به استفاده از تجارب موفق درمان کرونا مبتنی  کشتن همه مردم خواهد بود. 4- با توجه به تا
بر تقویت سیســتم ایمنی که تا به حال موجب نجات جان بســیاری از افراد از کرونا و  عوارض آن شــده 
اســت. 5- وجود نظرات اندیشــمندان و پزشــکان متعدد در کشــورهای مختلف که با سیاست های 
کسیناسیون مخالف  سازمان جهانی بهداشت در مورد پیشگیری و درمان کرونا همراهی ندارند و با وا
هستند که آزاداندیشی، تعقل و تأمل، اقتضا می کند بدان ها نیز توجه شود.« )1400/2/15( در مجموع 
بنا به نگرانی ها و دغدغه هایی که در این پویش مطرح شــده، تالش کرده ایم در مطالب دیگر پرونده 

»شهروند« با همین موضوع، به سواالت مختلف این گروه پاسخ بدهیم.

مخالفان3

تی کــه بــا شــیوع کرونــا در  یکــی از اولیــن ســواال
ذهن خیلــی از مردم شــکل گرفت این بــود که آیا 
این ویروس دست ســاز اســت؟ جامعه پزشــکی 
اطالعات مســتندی در ایــن زمینه نمی دیــد، اما 
شک و گمان ها بین مردم همچنان برطرف نشد. 
ایــن شــک و گمان هــا ریشــه در چــه باورهایــی 
دارد؟ چــرا شــکل گرفــت؟ و چــرا همچنــان وجود 

دارد؟
انسان ســاخت بــودن یا طبیعــی بــودن ویروس 
کرونــا بیــش از آنکه یــک دغدغــه علمی و پزشــکی 
باشــد، یــک موضــوع سیاســی و مجادلــه ای بیــن 
قدرت هــای جهانی یعنــی آمریکا و چین اســت که 
مورد توجه رســانه ها و مــردم نیز قرار گرفته اســت. 
رفتــن بــه ســمت ایــن شــک و گمان هــا بیشــتر از 
ســر بی اطالعــی اســت. ویروس هایــی از خانــواده 
و  ســارس  همه گیری هــای  قبــال  کرونــا  ویــروس 
گیــر نبودند  مرس را ایجــاد کرده انــد، ولی چون فرا
و بــه پاندمــی تبدیــل نشــدند، چنیــن باورهایــی 
هــم در مــوردش شــکل نگرفــت. عــالوه بر ایــن، به 
کشــورهای  نظــر می رســد در جهــان امــروز و در 
توسعه یافته تا حدودی بی اعتمادی به نظام های 
سیاســی، سیاســتمداران و رســانه ها وجــود دارد 
و همیــن موجــب می شــود کــه گفته هــای آنهــا از 
نظــر برخــی باورپذیر نباشــد. از طرفی بــرای برخی 
اســتقالل نهاد پزشــکی به عنوان مرجــع علمی در 
امر بیماری/ســالمت، از سیاســت محرز نیســت و 
حتــی گفته هــای مراجــع علمــی را هم تحــت نفوذ 

نظام های سیاسی و سیاستمداران تلقی می کنند 
و بــاور نمی کننــد که ســازمان بهداشــت جهانی در 
مــورد کوویــد-19 درســت می گویــد. در ایــران هــم 
گروه اندکی که خود را باورمند به انقالب اســالمی و 
غرب ستیز معرفی می کنند و از طرفی پروتکل های 
پیشــگیری از کرونا را مزاحمتی برای برنامه جمعی 
خــود تلقــی می داننــد، پرچــم مخالفــت بــا وجــود 
کسیناســیون ســر  همه گیــری را بلنــد کــرده و بــا وا
دشــمنی و ناســازگاری دارند. مخالفت این دســته 
مبنای علمی ندارد و بیشــتر تالش می کنند با اتکا 
بــه انقالبی گری و توســل بــه آموزه هــای مختلف با 
کسیناســیون  برنامه هــای پیشــگیرانه از جملــه وا
مخالفت کننــد. از طرفــی اراده ای بــرای اقناع این 
گــروه وجــود نــدارد و موجب شــده که بــدون مانع 

جدی به فعالیت های خود ادامه دهند.

این گروه عمدتا باور دست ساز بودن ویروس 
ح می کردنــد. حاال همین  را همــان ابتدا هم مطر
کسیناســیون منجر  باور بــه مقابله آنهــا علیه وا
شــده. در کنار آنها، گروهی از مردم نگرانی دارند 
شــاید کلیت این جریــان، نوعی برنامــه از پیش  
تعیین  شــده مثال برای کنترل جمعیت در جهان 
باشــد. چقــدر بــه این گــروه از مــردم در داشــتن 
ایــن باورها حق می دهید؟ یا به عبــارت دیگر آیا 

نگرانی این گروه توجیه دارد؟
اینهــا تئوری هــای ســاده انگارانه و فاقــد مبنــای 
گذشــته  قرن هــای  در  شــاید  هســتند.  علمــی 
اپیدمی های طاعون و وبا می توانستند به کاهش 
جمعیــت انســانی بخش هایــی از کره زمیــن منجر 
شــوند، ولــی مرگ ومیری کــه به علــت کرونــا اتفاق 
می افتد، بین 2 تا 3درصد مبتالیان اســت که تأثیر 
معنــاداری بــر جمعیــت بیــش از 7میلیــارد نفــری 

زمین نمی گذارد.

با این حال چرا جامعه پزشکی نمی تواند چنین 
باورهایــی را در ذهــن تمــام مــردم از بیــن ببــرد؟ 
چه نقصان ها و مشــکالتی وجــود دارد که اجازه 
نمی دهــد این بــاور اصالح شــود؟ چــه نهادها و 
سازمان هایی باید در این زمینه کمک کار جامعه 

پزشکی باشد؟
پیشــتر اشــاره کــردم بــرای معتقــدان بــه تئــوری 
توطئه، نهاد پزشکی مستقل از نظام های سیاسی 
و قدرت هــای تعیین کننــده بین المللــی نیســت. 
از همیــن جهــت ســازمان های پزشــکی، از جمله 
ســازمان بهداشــت جهانی را نــه مراجــع علمی که 
کارگزاران گوش به فرمان قدرت ها می دانند و حرف 
آنها را هم باور نمی کنند. البته باید در نظر داشــت 
کسیناســیون بــا اینکــه هیاهــوی  کــه مخالفــان وا
زیــادی دارند، امــا تعدادشــان هم زیاد نیســت. در 
جامعــه ایــران مشــخصا مطالبــه و اشــتیاق بــرای 
کسن بسیار زیاد است که همین نشان می دهد  وا
تبلیغات شــان  در  چنــدان  مخالــف،  اقلیــت  آن 
موفق نبوده اند. الزم اســت کارشناسانی که دانش 
و قــدرت اقنــاع دارنــد از طــرق مختلــف، از جملــه 
رســانه های جمعــی در ایــن مــورد اطالع رســانی 
کســن در میــان  گــر ایــن افــراد مخالــف وا کننــد. ا
کانون های قدرت، حامیانی دارند، باید تمرکز روی 
اقناع آن کانون های قدرت باشد که به این جریان 
پایــان دهنــد و در صورتــی کــه دســت از حمایــت 
برندارند، به علت تهدید سالمت عمومی، باید آنها 

را موظف به پاسخگویی کنند.

باید ادعای خود را ثابت کنند
ح می کنند کسیناسیون و دالیل مختلفی که مطر گفت وگو با دکتر سیمین کاظمی، درباره مخالفان وا

یاســر نوروزی| شــیوع کرونا در ایران و جهان همراه بود با تحقیقات پزشــکی درباره ویروس، منشــأ آن، راه های جلوگیری از انتقال و هرآنچه بتواند جامعه 
کنده نیز از سوی اقشار مختلف جامعه مطرح می شد؛ از دست ساز بودن ویروس گرفته تا  بشری را از این مخاطره برهاند. هم زمان از دیگرسو، نظریاتی پرا
توطئه ای برای کنترل جمعیت جهان و... این گونه نظرات البته درست است که مستندات بنیادین و قابل استناد نداشت اما از نوعی نگرانی در جامعه خبر 
می داد؛ فقدان اعتماد به سازمان های جهانی بهداشتی، بی اعتمادی نسبت به دولت ها و ساز و کارهایی که گاهی مسائل تجاری را بر سالمت انسان ها 
گون برای هیچ کدام از این نگرانی ها مستنداتی قطعی نداشتند اما در مجموع به تدریج جریانی شکل می گرفت علیه  ترجیح می دهد. هرچند اقشــار گونا
کنده داشت و هرگز به شکل و شمایلی قدرتمند درنیامد اما حرف و حدیث هایی می ساخت که هنوز هم صدای  کسیناسیون. این جریان، سویه های پرا وا
کسیناسیون اجباری. گروهی نیز در تالش بودند تا طب  کسن گرفته تا ممانعت در مقابل وا آن گاه و بی گاه به گوش می رسد؛ از ساخت هشتگ هایی علیه وا
سنتی را در مقابل پزشــکی مدرن قرار بدهند که خود آسیب هایی جبران ناپذیر دارد؛ از جمله اینکه اعتماد اقشار مختلف جامعه نسبت به هر دو متزلزل 
می شود. طب سنتی طبیعتا از درمان بعضی بیماری ها عاجز است و زمانی که بار سنگین سالمت جامعه را بر دوشش بنهیم و از عهده آن برنیاید، آن زمان 
است که در حق دانش گذشــتگان خود نیز جفا کرده ایم. به همین جهت در گفت وگویی که در ادامه خواهید خواند تالش کردیم ماجرای تقابل گروهی از 
کسیناســیون را مطرح کنیم. خانم دکتر سیمین کاظمی، در این گفت گو به سؤاالت متعددمان پاسخ گفت و از دریچه های مختلف به بررسی  مردم علیه وا
کسیناســیون بود درباره توطئه کاهش جمعیت: »شاید در  موضوع نشســت. از جمله نکات قابل تأمل او در این گفت وگو اشــاره او به مدعای مخالفان وا
قرن های گذشته اپیدمی های طاعون و وبا می توانستند به کاهش جمعیت انسانی بخش هایی از کره زمین منجر شوند ولی مرگ و میری که به علت کرونا 
اتفاق می افتد، بین ۲ تا ۳ درصد مبتالیان است که تأثیر معناداری بر جمعیت بیش از هفت میلیارد نفری زمین نمی گذارد.« آنچه در ادامه می خوانید مشروح 

این گفت وگو است.
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باید ادعای خود را ثابت کنند
ح می کنند کسیناسیون و دالیل مختلفی که مطر گفت وگو با دکتر سیمین کاظمی، درباره مخالفان وا

در آمریکا، ترامپ از اولین کسانی 
بود که باورهای غیرعلمی اش را 

درباره ویروس کرونا و احتمال 
انسان ساخت بودن آن مطرح کرد 
و آن را توطئه چینی ها قلمداد کرد. 

گرچه او زیر فشارهای سیاسی  ا
و تذکر مراجع علمی مجبور شد 
حرف هایش را تعدیل کند، اما 

برخی طرفدارانش همچنان به آن 
حرف ها باور دارند و از رفتارهای 

کسیناسیون  پیشگیرانه از جمله وا
امتناع می کنند. 

3 پاسخ ها

نگرانی شما را درک می کنیم اما...
کسیناسیون کنش های توئیتری در پاسخ به مخالفان وا وا

کسیناســیون عمومــی در ایران، نگرانی هایی هم از ســوی  بعد از اقدامات گســترده جهت وا
کســن_اجباری« هم  اقشــار مختلف جامعه مطــرح می شــود. هشــتگ هایی نظیــر »نه_به_وا
نشــان از همین نگرانی ها داشــت. برخی از کاربران شــبکه های اجتماعی نگرانی های مختلف 
کســن، پاســخ های تند  کســن مطرح می کردنــد و در مقابل هم گروه طرفدار وا خــود را درباره وا
و گاهــی تمســخرآمیز بــه این دســته می دادند. درســت اســت که بین نوشــته های این دســته 
از کاربران البته مســتندات کافی به چشــم نمی خورد، اما مرور نگرانی هایشــان دســتکم جای 
پاسخی مناســب و در شأن شــان می طلبید. البته خبرگزاری ها و رســانه ها در این مدت تالش 
کســن بدهند، امــا به نظر می رســید  کردند پاســخ های متعــددی به گــروه جنبش هــای ضدوا

بسیاری از آنها از نگرانی های اصلی این گروه خبر نداشتند.
 در ایــن میــان، یکی از فعــاالن فضای مجــازی در حوزه دانــش، در مطلبی بســیار مفصل، هر 
کســن ها را بررســی و در مقابل شــان پاســخ  هایی مودبانه و  کــدام از نگرانی هــای جنبش ضدوا
علمــی مطرح کــرد. پوریا ناظمــی در این مطلــب تقریبا به تمامــی نگرانی های این گروه پاســخ 
کسن  گفته بود. نکته جالب توجه این مطلب، دسته بندی تمام دغدغه های گروه های ضدوا
بود. او با طبقه بندی انواع نگرانی ها در ابتدای مطلبش نوشته بود: »این مطلب برای کسانی 
است که سوال دارند. نگرانی های واقعی دارند و مایلند به سوال های آنها نه با تحقیر و نگاهی 
 از فــراز بــرج عــاج کــه محترمانــه پاســخ داده شــود...« و در ادامه به تک تــک دغدغه ها پاســخ

 گفته بود.

توطئه تغییر نسل بشر
از ابتــدای شــیوع کرونــا این نگرانــی بین عــده ای وجود داشــت که گروهــی پنهــان در جهان 
در حال توطئه علیه بشــریت هســتند. ناظمی در مطلبش در پاســخ به این نگرانــی گفته بود: 
غ از اینکه به طور طبیعی هیچ مدرک و نشــانی از این گروه ها وجود نــدارد، اما تصور کنید  »فــار
این فرض درســت باشــد. واقعا چنین گروهی وجــود دارد که پشــت صحنه همه امــور به ظاهر 
متعارض جهان را در اختیار دارد و می تواند در مقیاســی چنین بزرگ ویروس ساخته و سپس 
کســنی را تولیــد کنــد و درون آن ابــزاری فیزیکی یا  در مقابــل چشــمان جامعــه علمی جهــان وا
کســن مختلف جهان هم همــان فرمــول را رعایت کنند  ژنتیکــی قرار دهــد و همه ســازندگان وا
تــا مــردم را زیــر ســلطه درآورد. چطور چنیــن گــروه پرنفوذی کــه مدیریــت اطالعات رســانه ها، 
آژانس هــای اطالعاتی و غیــره را در اختیار دارد، نمی توانــد جلوی درز اطالعات از ســوی چهار 
گــر گروهــی نتواند حتــی هویتــش را پنهــان کنــد، می تواند  پنــج نفر فــرد ســاده را بگیــرد؟ و آیــا ا

پروژه ای به این بزرگی را در خفا انجام دهد؟«

کرونا دست ساز است
از ابتــدای همه گیــری کرونــا این ادعــا مطرح شــده بــود. در مطلب ناظمــی در پاســخ به این 
گــروه آمــده اســت: »ویروس هــای تــاج دار یــا خانــواده کرونــا ویروس هــا یکــی از خانواده هــای 
شناخته شــده ویروس هــا هســتند کــه بــه دلیــل شــکل ظاهــری خــود )همــان شــاخک های 
پروتیینی معــروف(، به این نام شــناخته می شــوند. اینها برخــی از قدیمی تریــن خانواده های 
ویروس شناخته شــده در جهان هســتند و از دوران باســتان با ما بوده اند... هیچ نشــانه ای از 
دست ســاز بودن این ویــروس وجود نــدارد و هیچ یــک از محققان شناخته شــده یــا تیم های 
تحقیقاتــی که این موضــوع را بررســی کرده اند، چنیــن نظری نداشــته اند... ممکن اســت این 
حرف کــه برخــی نهادهای تســلیحاتی دربــاره ویروس ها و امکان مســلح کــردن آنهــا اقداماتی 
انجــام می دهند هــم حرف درســتی باشــد. در این زمینــه ســابقه ای طوالنی هم وجــود دارد و 
اصوال بحث مفصلی در بیوتروریســم و تســلیحات زیســتی را به خود اختصاص می دهد. اما در 

کنون هیچ نشانی از دست ساز بودن این ویروس وجود ندارد.« این مورد تا

ماجرای بیل گیتس
بســیاری از افــراد نگران به ســخنان بیــل گیتس اشــاره کرده انــد، امــا در مطلب مــورد نظر به 
این دغدغه هم پاســخ داده شــده: »بیل گیتس گفته اســت که جمعیت جهان زیاد است و در 
همین حال چندین سال قبل در سخنرانی تد به همه گیری ویروس خانواده کرونا اشاره کرده 
کســن ها بوده، پس با این حساب می خواهد نسل  بود. همچنین او از حامیان طرح توسعه وا
ما را منقرض کرده یا کاهش دهد. این ادعا دو بخش دارد؛ یکی گزاره مهم بودن مسأله افزایش 
جمعیــت جهــان و دیگــری در پیــش بــودن و قطعــی بــودن همه گیــری. هــر دوی ایــن ادعاها 
درست هســتند و البته تنها بیل گیتس نیست که درباره آن هشــدار داده است... این موضوع 
دســتمایه فیلم هــا و داســتان های بســیاری نیز شــده اســت و در مجامع مختلــف اقتصادی و 
سیاســی درباره آن بحث می شــود. اینکــه این موضــوع وجــود دارد و در مورد آن هشــدار داده 

شده است، به معنی این نیست که هشداردهنده ها درصدد نابودی انسان باشند.«

عقیم کردن، کشتن و کنترل!
مســأله بعدی که مطرح می شــد احتمال عقیم شــدن، قتل و کنترل انســان ها بود. برخی به 
گر قرار  این ادعا اشاره داشــتند که ممکن است تراشه ای در بدن مان کار گذاشــته شود، اما: »ا
کسیناســیون کســانی را عقیم کرده، از بین ببریم یا تراشــه ای در بدن آنها کار بگذاریم،  بود با وا
کسنی تازه با همه شک هایی که  کدام مســیر ساده تر بود؟ اینکه ویروسی تازه را ایجاد کرده و وا
به آن وجود دارد را توســعه دهیم و در حالی که همه توجه ها به همه اقدامات ما است آن را به 

کسن های موجود اعمال کنیم؟!« مردم تزریق کنیم یا این روند را در وا

تغییر ژنتیک. دی ان ای
کســن ها هســتند کــه بــا فناوری  کســن های معــروف کوویــد نســل تــازه ای از وا تعــدادی از وا
کســن ها رشــته ای از  RNA بخشــی از ویــروس را وارد بــدن  mRNA فعالیــت می کننــد. ایــن وا
کســن ها  می کنند تا سیســتم دفاعی بدن نســبت به آن آشــنا شــود. همچنین برخی دیگر از وا
رشــته کامل DNA  بخشــی از ویروس را وارد بدن می کنند و هر دوی این مسائل باعث شده تا 
گروهی به این ســوال فکر کنند که آیا ممکن اســت این ماده ژنتیکی تغییری در بدن و ژن های 
کســن ها مولفه ژنتیکی پروتیین اسپایک و نه کل ویروس به بدن وارد  ما ایجاد کند: »در این وا
می شود. این رشته ژنتیکی پس از ورود به بدن وارد ســلول ها شده و خودش از بین می رود... 
کســنی تغییری در دی ان ای شــما ایجاد کند، نداشــته  بنابرایــن هیچ نگرانی از اینکه چنین وا
گر نگران هســتید که ویروس SARS-CoV-2 ردی از خود در ژن شــما و نســل  باشــید. اتفاقا ا
آینده باقی بگذارد، این اتفاق با ابتالی شما و نداشتن دفاع در برابر آن ممکن است رخ دهد و 

کسینه کنید.« به همین دلیل هم الزم است که هرچه سریع تر خود را وا

البته ماجــرا ریشــه های دیگــری هــم دارد. به هر 
حال گاهی در طول تاریخ پزشــکی با اشــتباهاتی 
مواجــه بوده ایم کــه عده ای بــه آنها اشــاره دارند. 
در واقــع ایــن اشــتباهات نشــان داده در علــوم 
تجربی با باورهای یقینی ســروکار نداریم. در واقع 
کثریت  در دوره ای از نسبی گرایی فکری نسبت به ا
علــوم زندگی می کنیــم. به نظر شــما ایــن موضوع 
هم خودش نمی تواند زمینه ســاز این نوع شــک و 
کسن شده باشد؟ چون بین  گمان ها نسبت به وا
گاهی  کسن، افراد تحصیلکرده و آ گروه مخالفان وا

هم وجود دارند.
ویژگی علم همین اســت که می تواند خطا داشته 
باشــد و ابطال پذیر باشــد، ولی این را در نظر داشــته 
کــه بشــر بــرای مقابلــه بــا بیمــاری و ســایر  باشــیم 
تهدیدات ســالمتی بر اســاس علمی که تا آن مقطع 
کســن  بــه دســت آورده، عمــل می کنــد. مخالفــان وا
شــواهد علمــی بــرای ادعاهای شــان ندارنــد و قــادر 
بــه اثبــات ادعاهای شــان نیســتند، بلکــه متکــی به 
فرضیاتی هستند که تایید نشده و بی پایه هستند و 
چنین فرضیاتی در زمره علم قرار نمی گیرد. مخالفان 
گر معتقــد به روش شناســی  کســن ا تحصیلکــرده وا
بــا  مخالفت شــان  اســت  الزم  هســتند،  علمــی 
کســن برمبنای متدولــوژی علمی باشــد و بتوانند  وا
ادعاهای شــان را اثبات کنند، در غیــر این صورت که 

اساسا ادعاهای شان قابل اعتنا نخواهد بود.

صحبتم این اســت کــه در واقع به نظر می رســد 
در بــه وجــود آمــدن چنیــن باورهایــی فقــط خود 
گــروه دخیــل نیســتند. مولفه هایــی نظیــر  ایــن 
کســن،  سیاسی شــدن کرونــا، تجــارت از طریــق وا

آمــار  ارایــه  در  دولت هــا  بعضــی  شــفاف نبودن 
اطالعــات  ارایــه  در  غلــط  مدیریــت  کشــتگان، 
پزشکی به مردم و برخی دیگر از مسائل هم دخیل 

بوده. نظر شما درباره این مولفه ها چیست؟
موضوعاتی که برشــمردید شــامل سیاسی شــدن 
کسن، فقدان شفافیت در ارایه  کرونا، تجاری شدن وا
آمار و مدیریت نادرست همه گیری، همگی انتقاداتی 
هستند که در راستای پیشگیری و کنترل همه گیری 
مطرح می شوند. این انتقادات در واقع به این علت 
مطــرح می شــوند کــه مالحظــات مختلــف موجــب 
می شــوند دولت ها نتواننــد همه گیــری را آن طور که 
جامعــه انتظــار دارد، کنتــرل کننــد. ایــن انتقــادات 

کســن داشــته  نمی توانــد ارتباطــی بــا مخالفــت با وا
باشــد. منتقــدان از دولت هــا انتظــار دارنــد ضمــن 
وضع مقررات پیشــگیرانه، بدون تعلــل و مالحظات 
کســن رایــگان را نیز به  مختلف، پوشــش همگانی وا
عنوان یک روش موثر کنترل همه گیری فراهم کنند. 

کسیناسیون. این تفاوت می کند با مخالفت با وا

کــه در  کــردم  ایــن مطــرح  بــرای  را  ایــن نکتــه 
کشورهای غیرتوسعه یافته همیشــه این مسائل 
کشــورهای  مطــرح بــوده، امــا امــروز در بعضــی 
باورهایــی  چنیــن  رواج  شــاهد  هــم  پیشــرفته 
هستیم. در این کشــورها چرا عده ای همچنان با 
گاهی  کسن مخالفند؟ چون در این جوامع که آ وا
باالیی نسبت به مسائل مختلف بین مردم وجود 

دارد!
بــه  معتقــدان  هــم  توســعه یافته  کشــورهای  در 
گاهی و  باورهای غیرعلمی و افرادی با سطح پایین آ
بی توجه به سالمت عمومی حضور دارند. در آمریکا، 
ترامپ از اولین کسانی بود که باورهای غیرعلمی اش 
را درباره ویروس کرونا و احتمال انسان ساخت بودن 
آن مطــرح کــرد و آن را توطئــه چینی ها قلمــداد کرد. 
گرچه او زیر فشارهای سیاسی و تذکر مراجع علمی  ا
مجبــور شــد حرف هایــش را تعدیــل کند، امــا برخی 
طرفدارانــش همچنان بــه آن حرف ها باور دارنــد و از 
کسیناسیون امتناع  رفتارهای پیشگیرانه از جمله وا
می کنند. همین حاال هم آمــار جانباختگان کرونا در 
آمریکا نشان  می دهد که مرگ ومیر در بین کسانی که 
کسن نزده اند، بیشتر اســت که در واقع بیانگر این  وا
کســن نه تنها سالمت عمومی،  است که مخالفان وا

بلکه جان خودشان را هم به خطر می اندازند.


