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کسیناســیون که اواخر ســال  گیر وا : با شــروع فرا ترجمــه صبا خوشــه گیر
2020 در دســترس قــرار گرفــت، تئوری گــران توطئــه دســت به کار شــدند و 
کسیناســیون تشکیل شــد و این امر به سرعت  گروه های اعتراضی ضد وا
کسن و تقویت  افزایش پیدا کرد. تالش ها برای دور نگه داشتن مردم از وا
این اطالع رســانی نادرســت شــبهاتی درمورد امن و موثربــودن آن ایجاد 
کــرد و به عمــد مردم را بــه دلیل مقاصد سیاســی یــا ایدئولوژیــک یا دالیل 
کســن ها از ابتدای تولیدشــان  دیگــر از ایــن امر منصرف و دلســرد کــرد. وا
کنون همیشــه مورد ظن و گمان و نقطــه ای برای مخالفت هــا بوده اند.  تا
کســن کووید-19 هم ریشــه عمیقــی دارد که تنها  ایــن مخالفت در برابر وا
کســن  فصــل کوچکی از این کتاب قطور اســت. محرک اولیه تردید برابر وا
در طول تاریخ نمی توان گفت که پول، خودخواهی یا لجبازی بوده است. 
مایا گلدن برگ، کارشــناس فلســفه از دانشــگاه گوئلف، اونتاریو که روی 
کسیناســیون  این پدیده تحقیق کــرده، می گوید: »تردید و مقابله علیه وا
بخش کمتری را در نفهمیدن مردم از علم و دانش و برداشت اشتباه آنها 
ایفا می کنــد، بلکه بخش اصلــی و پراهمیــت ماجرا عدم اعتمــاد مردم به 
گنس آرنولد- موسســات علمی و تحقیقاتی و دولت هاست« و در ادامه ا
، مورخ پزشــکی در دانشگاه بریستول انگلیس می گوید: »به لحاظ  فاستر
تاریخی مورد آســیب و لطمه واقع شــدن مردم توســط چنین موسســات 
کسیناســیون  و آزمایشــگاه هایی باعث پدید آمدن این مقاومت علیه وا

شده است.«
کسیناسیون  تعدادی از این شــایعات که در طول همه گیری ویروس ها و وا
پخــش می شــوند، عمومــا تکــراری هســتند و در طــول مقاطــع زمانــی دوباره 
کنــده می شــوند. ورود مــواد غیرطبیعــی بــه بــدن از  مطــرح و در جهــان پرا
کســن را ظاهری  کســن از جمله ایــن شــایعات اســت. همچنیــن وا طریــق وا
برای پوشــاندن ســاح جاسوســی دولت هــا یــا ســلب آزادی بشــر می دانند. 
دیگــر نگرانی ها با عنــوان نگرانــی والدین بر ســامتی فرزندان شــان، دخالت 
کسیناســیون و ایجاد نقص  درخواســت خداوند یا نگرانی از ناباروری بر اثر وا
و ناتوانــی یــا بیماری و عوارض ناشــناخته بیان می شــود. برای مثــال برخی از 
کســن موجب تکثیــر و نهادینه شــدن آنها  مردم بــر این باورنــد تزریق ایــن وا
در ســلول ها و موجــب ســقط جنیــن می شــود و تازه تریــن بــاور نادرســت در 
کســن کوویــد-19 این اســت کــه حــاوی میکروچیپ هایی اســت که  مــورد وا
کســن بیشــتر می کند. همچنین این  این نگرانی عموم را در مورد محتوای وا
کســن ها ابــزار کنترل و پایش انســان ها هســتند.  ادعــا را تقویــت می کند که وا
گلدنبــرگ می گویــد: »دالیلی کــه مردم نگــران و مردد هســتند نشــأت گرفته از 
فرهنــگ و محل زندگی آنهاســت.« مــردم از 1970 به بعــد بر اثر پدیــد آمدن و 
کتری هایی از این دســت در محیط زیست  رشــد ویروس های ناشــناخته و با
انســان نگــران و دلواپــس هســتند و کشــورهای درگیــر جنگ هــای داخلــی، 
کســن را بــه عنــوان ســاح بیولوژیکــی از ســوی دولت شــان بــرای کنتــرل  وا
معترضــان تلقی می کننــد. در واقع تاش هــا در طول تاریخ بــرای جلوگیری از 
کسیناســیون با شکســت مواجه شــده اســت برای آنکه بیشــتر این  هراس وا
نگرانی و آشــوب ها از قدرتی استبدادی و اجباری ریشــه می گیرد تا مردم را به 
کسیناســیون ترغیــب کند. آرنولــد فارســتر می گوید: »این افکار بســیار  ضد وا
، بی اثر و بدون نتیجه هســتند« و در عمل حتی شاید تاثیر  پوچ، خســارت بار
کــز نیز از  کسیناســیون عمومی بگذارنــد. در برخی از مرا ناچیــزی بر فرآینــد وا
پزشکان حاذق دعوت و درخواست شده که حضور داشته باشند تا مردم به 
کسینه شــدن حضور پیدا کنند و  کز برای وا اعتماد و پشــتوانه آنها در این مرا
ترغیب شــوند. اخبار دلگرم کننده ای نیز درخصوص کاهــش آمار مبتایان از 
کز رســیده که در اختیار عموم قــرار دادن آنها باعث دلگرم تر شــدن مردم  مرا

در این خصوص شده است.

قرن هجدهم
کســن آبلــه مرحلــه جدیــدی را در زندگــی بشــر بــه وجــود آورد. در همین  وا
کسیناســیون خــود باعــث تســریع این امر شــد. به  حیــن، مقابلــه در برابــر وا
، پزشــک انگلیســی دریافــت افــرادی که آبلــه گاوی  محــض آنکــه ادوارد جنــر
کسیناســیون عمومی  گرفتــه بودنــد، در برابــر آبله جدیــد مقــاوم هســتند، وا
آغــاز شــد. در 1796 جنــر بــه لحــاظ علمــی بــه ایــن نتیجــه رســید و فرآینــد 
کسن آبله  کسیناسیون عمومی با ویروس آبله گاوی آغاز شد که نام آن را وا وا
)واریوال( گذاشــت تا از گسترش آبله جلوگیری شود. می توان گفت این فرآیند 
که قدمت آن دســتکم به هزار ســال پیش در آســیا، آفریقا و دیگر نقاط جهان 
برمی گردد، شــدت ابتــا را کاهــش داد و تا حدودی ایــن بیمــاری را دفع کرد. 
این امر با وارد شــدن ویروس از راه زخم به بدن انســان سالم انجام می شد یا 
. حدود یک تــا 2 درصد مردم از جمله  از طریق تنفس در مجــاورت فرد بیمار
پســر شــاه بریتانیــای وقــت، جــورج ســوم در ســال 1783 از این فرآینــد جان 
باختند کــه البته آمار بســیار پایین تــری از 30درصــدی بود که بــه خاطر ابتا 
کسیناســیون آبله ســر باز  به این بیمــاری مردند. بنجامین فرانکلین هم از وا
زد که منجر به فوت پســرش شــد و او پشــیمان از این عمل مانــد. این فرآیند 
پــس از آن بــه ســمع رهبــر پیوریتن هــا )فرقــه ای از پروتســتان های انگلیس( 
رسید و او پذیرفت، اما رهروان این مذهب آن را دخالت در خواسته خداوند 
و وارد کردن مواد غیــر ارگانیک به بدن خواندند و با بمب های دست ســاز به 
کســن ریشــه  خانــه اش حمله کردند. بعدها این باور در ذهن افراد مخالف وا

دواند و به آن دامن زد.

قرن نوزدهم
کسیناســیون خشــم  اولیــن قوانیــن وضع شــده جهــت اجبــاری شــدن وا
مــردم را برافروخــت. ســال 1809 در ماساچوســت اولیــن قوانیــن مبتنــی بر 
کســن وضع شــد که در آن گفته می شــد تمامی مردم باید  اجباری شــدن وا
کســن آبلــه را تزریــق کننــد. مقاومت هــا بــا وضــع همیــن قوانیــن در دیگر  وا
ایــاالت نیز شــدت گرفــت. ســپس در بریتانیــا نیــز در ســال 1853 از والدین 
کسیناســیون اقدام  خواســته شــد تا برای نوزادان ســه ماهه خود جهــت وا
کنند یا مشــمول پرداخــت جریمه و حبس می شــوند. این قانــون جرقه ای 
کسن  شد برای نارضایتی و اغتشاش و تشــکیل گروه ها و تشکل های ضد وا
در لنــدن. این افــراد نیــز عموما از قشــر ضعیــف و کم توان تری بودنــد که به 
کسیناســیون اجبــاری و رایــگان مشــکوک بودنــد، چــون پیــش از  امــر وا
ایــن و در شــرایط دیگــر هیــچ کمکــی در زمینه هــای ســامتی و بهداشــت 
ایــن صــورت دریافــت نکــرده بودنــد. تشــکل های اعتراضــی اذعــان  بــه 
کسیناســیون اجبــاری بــا آزادی بشــر در تضــاد اســت و آن را  داشــتند کــه وا
به  خطــر می اندازد و بــا جماتی مثــل: »پایمال کــردن حق اختیــار والدین 
بــر ســامتی فرزندان شــان« و »مــورد تعــرض قــرار دادن آزادی انســان بــا 
کسیناســیون بهداشــتی جرم اســت« در این آتــش می دمیدند.  صورتک وا
کسن تا 1885 در سراســر اروپا به سرعت گسترده شدند  تشــکل های ضد وا
و طرفدارانــی پیدا کردنــد تا جایی که حدود 100هزار نفر از مردم شــهر لســتر 
انگلســتان خواســتار بررســی وضــع موجــود از حکومــت ســلطنتی شــدند. 
در نتیجــه ایــن بررســی، دولــت حاضــر شــد جرایــم خانواده هایــی را کــه به 
کسیناســیون فرزندان شــان اعتقــاد نداشــتند، کم یــا کا لغــو کند. در  امــر وا
کسیناســیون اجتنــاب کردند و همین امر باعث  آتانتیک نیز در آمریکا از وا
کسیناســیون و  رشــد آبله و افزایش بیماری شــد. امــا با کاهش شــیوع امر وا
اجبــار بــر روی آن کــم شــد. امــا در 1870 بــا شــیوع دوبــاره بیمــاری قوانیــن 
ســفت و ســخت یــا هم ســنگ بــا قوانیــن قبلــی دوبــاره وضــع شــدند. رهبــر 
کسیناســیون اجبــاری ویلیــام تــب بریتانیایــی در ســال  تظاهــرات علیــه وا

کسیناسیون در آمریکا  1879 وارد نیویورک شــد که در پی آن تشــکل ضد وا
کنون نیز اســتفاده می شــود:  کتیک هــای این گــروه ا نیــز پایه ریــزی شــد. تا
اســتفاده از بروشــورها، نــزاع در دادگاه هــا و اغتشــاش و شــورش در ســطح 
کسیناســیون اجبــاری در هفت  شــهرها. در نتیجــه پارلمــان رأی بــه لغــو وا

ایالت داد و رأی دادگاه ماساچوست تا حاال همچنان باقی است.

قرن بیستم
کسن ها، احساس خشــم و غضب و در برخی دیگر اطمینان  فهرســتی از وا
خاطــر و رضایــت را برانگیختــه کردنــد. آمریکا در طــول 1920 تــا 1970 به عصر 
کســن های  طایــی خــود در تولیــد و بهبــود رســید و ایــن عصــر بــا تولیــد وا
دیفتری، ســیاه سرفه، فلج اطفال، سرخک، اوریون و سرخجه آغاز شد. بعد 
از کاهش میزان عفونت ها و ابتا به بیماری ها به ویژه فلج اطفال، معترضان 
به شدت کاسته شدند. استانداران دو ایالت جورجیا و آرکانزاس به حمایت 
کسیناسیون پرداختند که به سرعت در سال 1970  و ساخت کمپین های وا
رشــد کردنــد. هــدف از ایــن کار ترغیــب والدیــن و دانش آمــوزان بــه دریافت 
کســن ها  کســن های دوره ای مربــوط بــه بیماری هــا بــود و ایــن وا تمامــی وا
مــورد تاییــد ســازمان کنتــرل بیمــاری و جلوگیــری از آن در آمریــکا بــود. امــا 
کسیناســیون«  خبرگــزاری ملی در ســال 1982 خبــری را با عنــوان »قمار با وا
منتشــر کرد و این همه چیــز را تغییر داد. خبــر در مورد والدینی بــود که ادعا 
کسن های دیفتری، کزاز و سیاه سرفه  می کردند فرزندشان پس از دریافت وا
ابتدا دچار ســرفه های شــدید و ســپس آســیب مغزی شده اســت. در ادامه 
خبــر گفت وگو بــا پزشــکان حاذق، شــک مردم بــه یقیــن تبدیل شــد و ترس 
کســن دیفتری ،  در جان شــان افتــاد. در ســال 1974 تــب و ســرفه از عایم وا
کزاز  و سیاه ســرفه اعام شــده بود و تنها طی 24 ســاعت، 36 کودک با عایم 
کســن مراجعه داشــتند. اما تحقیقات  عصب شــناختی بر اثر دریافت این وا
کســن بوده و همــه عایم به صورت  اعام کــرد این تنها عوارض موقت این وا
طوالنی مــدت و پایدار نخواهند بــود. اما همان اخبار و عایــم، اعتماد مردم 
را خدشــه دار کرد. یکی از والدین که گفته بود فرزندش دچار مشکل دائمی 
کسیناســیون راه انداخــت. گفتــه می شــود ایــن  شــده، جنبشــی را علیــه وا
کســن در طول تاریخ آمریکا بود.  نارضایتی، تشــکل بزرگ ترین تشکل ضد وا
کســن به راه افتاد.  در طول 90-1980 جنبشــی گســترده و ثابت قدم علیه وا
ســپس متخصــص بیماری هــای معــده و روده، انــدرو ویکفیلــد اظهــار کــرد 
کسن های سرخک، اوریون و  طبق بررســی های او 12 کودک بر اثر دریافت وا
سرخجه دچار بیماری اوتیسم شده اند. ویکفیلد دیتا و داده های اشتباهی 
را در اختیــار اذهــان عمــوم قــرار داده بــود و فریبــش پــس از چندیــن ســال 
کســن و ابتا به اوتیســم درپی آن پس از  مشــخص شــد. ترس در ارتباط با وا
12 سال دوباره مطرح و پس از بسته شدن ماجرا دوباره آغاز شد. بعد از این 
کسیناســیون در بریتانیا به شــدت کاهش پیدا کــرد. اما این  شــایعه، آمــار وا
شــایعه در آمریکا اثر نداشــت، بلکه در ســال های 2000 و پــس از آن در آمریکا 
کســن ها سر زبان ها  شــایعه وجود مواد نگه دارنده، تیومرســال و جیوه در وا
افتاد. بعد از آن، سازمان بهداشت ایالت متحده اعام کرد مواد نگه دارنده و 
کسن کودکان برای اطمینان خاطر بیشتر استفاده نخواهد  تیومرسال در وا
شــد. بعدتر مشــخص شــد هیچ جای نگرانی و تهدیدی برای سامتی حتی 
کسن های سرخک،  کسن های دارای این مواد وجود نداشته است. وا در وا
اوریون و ســرخجه هیــچ گاه حــاوی تیومرســال نبوده اند، اما ترس اســتفاده 
از جیــوه که باعث آســیب به مغز و ایجاد اوتیســم می شــود، آنچنــان در بین 
لت بر  مردم نهادینه شــده بود که طوفانی از خشــم و غضب ایجاد کرد که دال

کسن ها داشت. آسیب رسان بودن وا
منبع: ساینس نیوز

آقای فرانکلین، شما هم؟!
کسیناسیون در طول تاریخ مروری به مقاومت ها علیه وا


