
آینده تولید واکسن کرونا و ابهام 
در نحوه توزیع آن!

تا به امروز شاید کمتر پیرامون نقش استراتژیک مرهمی 
به نام واکسن در زندگی بشر اندیشیده ایم که این عدم 
تفکر نوعی جفا بوده و باعث بی انگیزگی در دانشمندان 
بیولوژیس��ت شده تا ویروس کووید ۱۹ بتواند به راحتی 
جامعه جهانی را زمین گیر کند! لغت واکسن یک کلمه 
فرانس��وی اس��ت که به فراورده های بیولوژیکی اطالق 
می ش��ود تا در برابر بیماری های میکربی، ایمنی فعال 

اکتسابی تولید کند.
 درواق��ع ازنظ��ر علم��ی »سوسپانس��یونی« اس��ت از 
ریزاندامگان های��ی کش��ته یا ضعیف ش��ده ویروس یا 
باکتری یا پروتئین های آنتی ژنیک تا برای پیشگیری یا 
بهبودی و یا درمان بیماری های عفونی اس��تفاده شوند. 
این واکس��ن همچون دیگر مدافعان بهداشتی به صورت 
تزریقی اس��ت. »ادوارد جنر« پزش��ک انگلیسی اولین 
کسی بود که کاربرد واقعی واکسیناسیون را کشف کرد 

و او را پدر ایمن شناسی می دانند.
 گفته می شود کشف دکتر جنر بیش از هر کس دیگری 
توانسته است جان انسان ها را نجات بخشد و ایمن کند. 
او ب��رای اولین بار پس��ربچه ای را در برابر بیماری آبله 
گاوی واکس��ینه کرد که این همانند آبله معمولی است 

اما خطر آن کمتر می باشد. 
پس ازآنک��ه دکتر جن��ر میکروب ضعیف ش��ده را به او 
تزریق نمود و واکسن ابله گاوی در وی مصونیت ایجاد 
کرد بار دیگر به آبله معمولی مبتال نش��د. دکتر ادوارد 
جنر واکس��ن فلج اطفال را نیز کش��ف و ب��ه کودکان 
جهان هدیه نمود و امید زندگی به آن ها بخشید و سال 
۱۹55 میالدی را با این اقدام انس��انی جالیی تازه داد. 
معروف ترین بیماری هایی که تا به امروز کشف واکسن 
در آن ها مؤثر واقع  ش��ده عبارتند از: آبله های سه گانه، 
دفتری، کزاز، سیاه س��رفه، فلج اطفال، س��لف سرخک، 
اوریون، س��رخجه، هپاتی��ت B، مننژیت، مننگوکوکی، 
تب زرد، تیفوس و هاری. این واکس��ن ها با اجرام زنده 

که از قدرت بیماری زایی آن ها کاس��ته شده معموالً با 
دوز واح��د می توانند ایمنی مؤثر و طوالنی نس��بت به 
واکس��ن های کشته شده ایجاد کنند و عالوه بر سیستم 
ایمنی »هومورال« مشابه آن سلول هایی را نیز تحریک 
نماین��د که تمای��ل دارند واکنش های مش��ابه ش��کل 
طبیع��ی به خص��وص در افرادی با نق��ص ایمنی را هم 

ایجاد کنند.
 چالش ویروس کووید ۱۹ برای تولید واکس��ن س��وای 
تمامی فرمول های به دس��ت آمده تا به امروز است چون 
کرونا تاجی چموش و غیرقابل تصور و پیش بینی اس��ت 
که همه دانش��مندان بیولوژیست جهان را به تعجب و 
حیرت واداش��ته زیرا به مبدأ این ویروس آگاهی ندارند 
تا بتوانند بر آن اس��اس در اندیشه تولید واکسن و سرم 
باشند بنابراین ناچارند به روش آزمون وخطا عمل کنند 
تا ش��اید در این میان گروهی قادر باشند پاشنه آشیل 

آن را پیدا نمایند.
 ام��روز هری��ک از تولیدکنندگان مطرح یا ناش��ناخته 
محصوالت بیولوژیکی در گوش��ه و کنار جهان عالوه بر 
اینکه شدیداً مشغول تحقیق و تفحص بوده اما از تبلیغ 
نیز غافل نیستند و خود را پیشروتر از دیگران می دانند 
تا ب��ا وعده های فصلی و ش��ش ماهه و یکس��اله به دل  
خوش کردن جامعه جهانی و امیدوار نمودن س��ازمان 
بهداش��ت ملل متحد بپردازند اگرچ��ه در فروردین ماه 
امس��ال نح��وه توزیع واکس��ن تولی��د نش��ده کرونا به 
تأیید کمیته نوبت بندی بهداش��ت جهانی رسیده و در 
همان زمان نیز توس��ط نماین��ده ایاالت متحده امضاء و 
تأییدش��ده اما با خروج این کش��ور قهار از عضویت در 
س��ازمان مذکور معضلی تازه ایجاد شده تا دست و پای 
سردمداران سالمتی کشورهای عضو را در پوست گردو 
بگذارد! خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی راه را 
برای تس��لط هرچه بیشتر چین در این نهاد بین المللی 
ب��از خواهد گذاش��ت درحالی که س��االنه 480 میلیون 
دالر ح��ق عضوی��ت ایاالت متحده را اینگونه از دس��ت 
می ده��د و در ای��ن مقطع از زمان اس��ت که اگر تولید 
واکس��ن برای آمریکا در اولویت سیاست جهان شمولی 
ق��رار گیرد ب��ا اعالم خ��روج و عدم تعهد در س��ازمان 
بهداشت جهانی به راحتی قادر است سهمیه بندی قبلی 
را نپذی��رد و مثل همیش��ه امضا خود را زی��ر پا گذارد 
که ای��ن وظیفه خطیری برای دیگر کش��ورهای دارای 
تجربه تولید دراین باره است تا زیر بار کیش ومات بازی 
شطرنج آمریکا نروند و به صورت یکپارچه و متحد تمام 
داش��ته های اطالعاتی خود را یک کاس��ه نموده و قبل 
از موعد مقرر برای تولید واکس��ن و س��رم پیش دستی 

نمایند.

پیچیدن 
خالف جهت 

ممنوع

آمریکا در انتظار  
پاسخ قاطع

رمزگشایی از جعبه 
سیاه فساد در طرح 

قیر رایگان
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حکایت تهدید هواپیمای مسافربری 
ایران از سوی آمریکا 

موضع وزارت نفت 180 درجه  
تغییر کرد؛

نگاهی به اتهامات اخیر میرسلیم و 
حاشیه های ناشی از آن
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امیر سیاری:

همه نیازمندی های ارتش در 
داخل کشور تولید می شود
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مرصاد ادامه دارد
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زالی مطرح کرد: 

درخواست دورکاری ۵۰ درصد 
کارکنان استان تهران
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یادداشتیادداشت

سرمقاله
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روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

شکوه به ریاست محترم قوه قضاییه 
درباره مظلومیت انقالب اسالمی

س��ال ۱۳5۷ شمس��ی، س��ال پیروزی انقالب اس��المی ایران 
ب��ود. انقالبی که رهبری آن را ابرمردی مجاهد، نس��توه، فقیه، 
فیلسوف، شاعر و انسانی وارسته از تعلقات دنیا بر عهده داشت؛ 
پشت س��ر این مرد بزرگ، تمامی ملت ایران، اعم از زن و مرد 
و پیر و جوان، چون کوه ایس��تادگی کردند و در راه آرمان های 
خ��ود، بهترین و س��رافرازترین فرزندان برومند خ��ود را، روانه 
میدان نبرد علیه بدس��گاالن و بداندیش��ان کردند؛ سراپا گوش 
به فرمان قائدش��ان، تا پای جان ایستادگی کردند و ذره ای هم 
در راه رس��یدن به اهدافشان کوتاهی نکردند؛ برخی از آن ها به 
درجه رفیع ش��هادت نائل آمدند و عده ای جانباز و عده ای هم 
گرفتار اهریمنان ددمنش ش��دند، مجاهدانه کوشیدند تا راه و 
رسم اسالم را بر جامعه مسلمان ایران رواج دهند. گروهی دیگر 
هم به تالش و کوش��ش جهت به روزی و سرافرازی این کشور 
کوش��یدند و دس��تاوردهای خوبی را هم نصیب این مرز و بوم 
کردند که با نگاهی اجمالی می توان در همه جای کشور ایران، 
آثار این پیش��رفت ها را یافت؛ اما عده ای اندک لیکن بداندیش، 
بر خالف اهداف و آرمان های مقدس انقالب، راه خباثت را پیش 
گرفتند و سوء استفاده کردند و به جای خدمت، خیانت کردند 
و با اعمال ناروایش��ان، بر پیکر انقالب اسالمی و دستاوردهای 
آن بی محابا تاختند و ضربات مهلکی را بر این درخت نوپا وارد 
آوردند؛ تا جایی که نتایج این همه فداکاری ها و جانفش��انی ها 
و نیز دس��تاوردهای مه��م را کمرنگ کردند. اف بر چنین دغل 
کارانی که در کسوت مسئول و کارگزار نظام مقدس، این همه 
جفا و س��تم به انقالب روا داشتند و برای چند روز ادامه حیات 
ننگین خود، با تیش��ه به ریش��ه این انق��الب افتادند؛ عجبا که 
بس��یاری از آنان س��ال ها بر همین منوال بردن��د و خوردند و 
چپ��اول کردند و دس��ت اندرکاران س��امانه عدالت قضایی هم 
در قبال آن ها اقدامی به س��زا انجام ندادن��د. تأثیر مخرب این 
غارتگران و مفس��دان، چه اقتصادی، چه اداری و چه اجتماعی 

در گسترش کجروی ها غیر قابل انکار است.
در هیاه��وی ای��ن غارتگری ه��ا و نابس��امانی های اقتص��ادی، 
اجتماع��ی که جامعه را تا ح��د باالیی متأث��ر و ناراحت کرده 
بود، روزنه امیدی پدید آمد و فردی بر مس��ند قاضی القضاتی 
جامعه قرار گرفت که عملکردش، حکایت از برخورد جدی اش 
با مفسدان است که امیدوارم این روش به شدت هرچه بیش تر 
ادام��ه یاب��د و بتواند اموال حرام را از آن ها مس��ترد نماید و به 
بیت المال مس��لمین بازگردان��د که موال علی علیه الس��الم در 
خص��وص غارتگران بیت المال فرمودند: »واهلل لوجدته قد تزوج 

به النساء و ملک به االماه لردته«
این��ان به انقالب اس��المی ای��ران ظلم بین روا داش��ته اند و به 
خون مطهر ده ها هزار ش��هید و خانواده های محترم ش��هیدان 

بی حرمتی کرده اند و شأن انقالب و شهیدان را برای رسیدن به 
امیال پست خود مخدوش کردند.

جناب آقای رئیسی بالصراحه و بالصداقه می گویم که این همه 
فس��اد و تبهکاری یک ش��به و یک روزه به وجود نیامده است 
بلکه طی س��ال های متمادی متحقق ش��ده اس��ت و متأسفانه 
مس��ئولین قضایی در ادوار گذشته یا نخواس��ته یا نتوانسته اند 

با آن برخورد نمایند.
من به عنوان یک شهروند و نیز یکی از وکالی دادگستری این 
کش��ور: اوالً برای جنابعالی و همکاران و قضات ش��ریفی که با 
ش��ما هم داستانند و قصد آن کرده اند که بساط این همه فساد 
و غارتگ��ری، آن ه��م در نظام جمهوری اس��المی ایران را، در 
جامعه بخش��کانند، آرزوی توفیق دارم و از خداوند قادر متعال 
می خواهم که در این راه یارو یاورتان باشد؛ ثانیاً امید آن است 
ک��ه این کار تداوم یابد و به هیچ وجه کوچک ترین اغماضی در 
حق این ستمکاران و جفاکاران به انقالب و چپاولگران به بیت 
المال نشود و مالحظه هیچ مرتکب جرمی را ننمایید و پست و 
مقام و موقعیت آن ها را به هیچ، انگارید و ضمن مجازات آن ها، 
تمامی اموال به سرقت رفته را از ایشان بازستانید که بدسگاالنی 

دیگر، جرأت انجام چنین کارهایی را نداشته باشند.
ریاس��ت محترم قوه قضائیه، همانگونه که مس��تحضر هستید، 
هزاران هزار از فرزندان این مرز و بوم، به دلیل عدم تمکن مالی 
نتوانس��ته اند تش��کیل خانواده بدهند و آیین این سنت الهی را 
بجای آورند؛ چقدر دختران بی شوی و پسران بی همسر وجود 
دارد که به دلیل فقد کفایت مالی نتوانسته اند ازدواج کنند، آن 
هم در کشوری که به لطف حضرت حق، دارای انواع نعمت های 
گوناگون و ثروت های فراوان خدادادی است، لیکن ما می بینیم 
بس��یاری از این ثروت ها که متعلق حق عمومی است، به دلیل 
س��هل انگاری و یا قصور مسئولین و چپاول غارتگران، به یغما 
رفته اس��ت. بر شماس��ت که همه آن ام��وال را از حلقوم حرام 
خ��وار این زالوصفتان برگیرید و ب��ه خزانه عمومی برگردانید و 
ایش��ان را به دست عدالت بس��پارید که »عدل الساعه خیر من 

عباده سبعین سنه«.
جناب آقای رییس��ی، بسیار بدیهی و مبرهن است، ضرباتی که 
انقالب و کش��ور از دست این نااهالن خورده است، تنها و تنها 
از ناحیه مفس��دان بر ش��مرده فوق نیس��ت، بلکه مسئولی که 
مسئولیت داشته اس��ت و نسبت به وظایف محوله قانونی خود 
بی اعتنایی کرده یا تقصیر یا قصوری داش��ته است، نیز باید به 
میز محاکمه کشیده شود و از آن ها سؤال گردد که در قبال این 
جرایم اتفاق افتاده در این مدت چند ده ساله، کجا بوده اند؟! و 
چطور با وقوع این همه جرم  و خیانت سکوت کرده اند؟! برخی 
از دستگاه های نظارتی چه می کرده اند؟ خواب بوده اند و یا خود 

را به خواب زده بودند؟!
جن��اب آقای رئیس��ی، ای��ن نابخردان، ب��ا اعمال ناصوابش��ان 
توانس��ته اند بدتری��ن هجمه ها را به انقالب مق��دس ایران وارد 
آورند، تا جایی که اعتماد عمومی را مخدوش کنند و درنتیجه 
صدم��ات غیرقاب��ل جبران��ی را به نظ��ام سیاس��ی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و حتی عقیدتی مردم وارد آوردند که تنها با 
اعمال قانون می توان این صدمات را تا حدودی التیام بخشید.

در پای��ان از خداون��د جل عظمته می خواهم که این کش��ور و 
مردمان س��رافرازش را یار و پشتیبان باشد و شما را در تحقق 

بخشیدن به احکام عادله اسالمی مدد نماید.
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صفحه 2

عزاداری امام حسین)ع( با رعایت اصول بهداشتی برگزار شود
روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

4 ت��ا 8 مرداد م��اه در تاریخ کش��ور از روزهای 
سرنوشت س��از و مان��دگار اس��ت، روزهای��ی که 
دالوردان ایران زمین در ارتش و س��پاه، حماسه 
ای بزرگ را رق��م زدند. در حالی که چند روزی 
از آتش بس و ص��دور قطعنامه 5۹8 میان ایران 
و ع��راق نگذش��ته ب��ود ک��ه در م��رداد ۱۳6۷، 
گروهک تروریس��تی منافین که ب��ه دامان رژیم 
بع��ث عراق پناه برده بود و در کش��تار و جنایت 
علیه ملت ایران با این رژیم همکاری می کرد، به 
زعم س��ردمدارانش عملیاتی را آغاز کردند. آنها 
ب��ر این تصور بودن��د که با برق��راری آتش بس، 
نیروهای مس��لح ای��ران به پادگان ها برگش��ته و 
فرصت مناسبی اس��ت تا آنها با حمایت صدام و 
کش��ورهای غربی برای آنچه تصرف دوباره ایران 
می نامیدن��د، اقدام نمایند. حرکتی که براس��اس 
س��ابقه رفتاری این گروهک با کش��تار و جنایت 
هم��راه بود و انس��ان های بی گناه بس��یاری در 
مسیر حرکت آنها به خاک و خون کشیده شدند. 
چهار مرداد نیروهای مس��لح ایران عملیات علیه 
گروهک تروریس��تی را آغ��از کردند و در نبردی 
گس��ترده، ضمن خنثی کردن توطئه ای که این 
گروهک به نیابت از رژی��م صدام و اربابان غربی 
خود در س��ر داش��تند، ضربه ای بنیادین به این 
گروهک تروریستی وارد کردند که تا به امروز نیز 
به رغم حمایت های گسترده غرب، صهیونیستها 
و برخی کش��ورهای عربی نتوانسته خود را احیا 

نمایند.
این روزها در حالی سالگرد عملیات بزرگ مرصاد 
است که چند نکته در این زمینه قابل توجه است. 
نخست آنکه پرونده گروهک تروریستی منافقین 
پیش و پس از مرصاد بیانگر یک اصل مهم است 
و آن اینکه این گروهک تروریستی تحت حمایت 
آمریکا و برخی کشورهای غربی همچون انگلیس 
و فرانسه قرار دارند. آنانی که برای اخراج منافقین 
از عراق اشک بشردوستی ریخته و برای آنان در 
آلبانی پایگاه ساختند و یا در کشورهای خود به 
آنها اجازه فعالیت داده اند، شریک تمام جنایات 
این تروریستها هستند و مقابله با آنها اصلی مهم 
برای امنیت کشور و گرفتن انتقام خون ۱۷ هزار 
ایرانی است که به دست این گروهک به شهادت 
رس��یدند. کش��ورهایی که البته با همراهی رژیم 
صهیونیس��تی و س��عودی برای زنده نشان دادن 
این گروه��ک از هیچ اقدامی فروگذار نیس��تند 
چنانک��ه حتی بزرگترین رس��انه های خود چون 
بی.بی.س��ی، ایران اینترنش��نال و ... را در اختیار 
این گروهک تروریس��تی قرار می دهند و مقامات 
رسمی خود را برای ش��رکت در مراسم های این 
گروه��ک اعزام می کنن��د تا به این تروریس��تها 
مشروعیت دهند. براین اساس می توان گفت که 
مرص��اد ادامه دارد و ف��از دوم آن مبارزه و اقدام 
همه جانبه علیه حامیان این تروریستهاس��ت که 
فتنه های بی ش��ماری را علی��ه ملت ایران و نظام 

اسالمی اجرا و یا در سر دارند.
دوم آنکه گروهک تروریس��تی منافقین با توهم 
تص��رف دو روزه تهران در حال��ی عملیات فروغ 
جاویدان را آغاز کردند که یک تصور در کش��ور 
ایجاد شده بود و آن اینکه پس از قطعنامه 5۹8 
دیگر نیازی به آمادگی نیست و وضعیت به حالت 
عادی بازگشته است. این تصور زمینه ساز توهم 
س��ران گروهک تروریس��تی و حامیانشان برای 
حماقت��ی دیگر ب��رای رق��م زدن جنایتی دیگر 
بود. عملی��ات مرصاد این حقیقت را نش��ان داد 
که آمادگی در هر ش��رایطی الزم است و در برابر 
دش��من هرگز نباید با خیالی آس��وده بود. نمود 
عینی این موضوع را می توان در برجام مش��اهده 
کرد. چنانکه پس از امضاء برجام این تصور ایجاد 
ش��د که تحریم ها لغو و دش��منی آمریکا کاهش 
یافته اس��ت چنانک��ه حتی برخ��ی از مذاکره با 
آمری��کا برای منطقه س��خن می گفتند اما دیری 
نپایی��د ک��ه آمریکایی ها ک��ه ارباب��ان گروهک 
تروریس��تی منافقی��ن هس��تند همان مس��یر را 
پیمودند چنانکه نه تنها تحریم ها لغو نش��د بلکه 

بر میزان آنها افزوده شد. 
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سرکارمحترم خانم مینا ساعتچی 
انتصاب بجا و شایسته شما رابه سمت اداره کل روابط عمومی و بین المللی بانک توسعه صادرات ایران ؛ تبریک عرض 

می نماییم. امید است در سایه تأییدات الهی، در این عرصه خطیر و اعتالی وطن عزیز اسالمی موفق و سربلند باشید.

از تیراندازی در پایگاه نظامی تا تبدیل 
شهرها به میدان جنگ

بحران و سرکوب گری در آمریکا همچنان ادامه دارد

علی جمال علی بخشی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، وکیل پایه یک 

دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکال و 
کارشناسان رسمی قوه قضائیه


