
»ويليام گالس�ر« روان ش�ناس معاصر در كتاب »نظريه انتخاب« به جاي 
روان شناسي برون  گرا، رويدادهاي دروني را منشأ بروز احساسات آدمي 

مي داند. 
او براي تبيين روان شناسي درون گرا 10 اصل مهم را مطرح مي كند: 

•  ما بر رفتار احدي جز خودمان كنترل نداريم. 
•  تنها چيزي كه مي توانيم به ديگران بدهيم، اطالعات است. 

•  تنها  مشكالت عاطفي هستند كه دائمًا با ما مي مانند. 
•   مشكالت عاطفي بخشي از زندگي كنوني ما هستند. 

•  گذشته، امروز ما را مي س�ازد. بايد نيازهاي كنوني را ارضا نموده، براي 
آينده بيشترتالش كرد. 

•  »دني�اي كيفي« تصوير م�ا از دنياي بيرون اس�ت. ارض�اي نياز ها يعني 
واقعيت بخشي به دنياي كيفي. 

•  تنها موضوع مهم رفتار ماست. 
•  حركت، فكر، احساس و فيزيولوژي چهار مؤلفه رفتار هستند. 

•  رفتار ها انتخاب مي شوند؛ ولي ما تنها  روي حركت و فكر كنترل داريم. 
•  توجه م�ا بر رفتار هايي اس�ت كه به ش�كل س�اده تري قابل تش�خيص 

هستند. 
دوستان! تا فرصت انتخاب ندهيم،   مسئوليت شكل نمي گيرد. 
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 ارسال 1۰۰ كانكس
 و هزاران بسته غذايي و بهداشتي به سي سخت

رئي�س س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام از اعط�اي وام بالع�وض ب�راي بازس�ازي 
خانه ه�اي تخريب ش�ده در زلزله اخير اس�تان كهگيلوي�ه و بويراحم�د خبر داد. 
محمد مخبر در س��فري يك روزه بعد از ورود به ياس��وج بالفاصله عازم مناطق زلزله زده 
شهرستان دنا شد و ضمن بازديد از مناطق آسيب ديده و تخريب شده، با مردم اين منطقه 

از نزديك ديدار و گفت وگو كرد. 
رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام در حاش��يه اين بازديد گفت: از نخس��تين لحظه  وقوع 
زمين لرزه هفته گذشته، تمام نيروهاي امدادي و جهادي ستاد اجرايي فرمان امام براي 
كمك به مردم بسيج ش��دند و در اولين س��اعات، قرارگاه جهادي س��تاد در سي سخت 

راه اندازي شد. 
وي افزود: چندين محموله حامل هزاران بس��ته غذاي آماده، پتو، چ��ادر، بخاري، اقالم 
بهداشتي و ضدكرونايي به اين منطقه ارسال و بين مردم توزيع كرديم، دو آشپزخانه مجهز 
براي طبخ ۳هزار غذاي گرم در هر وعده و يك كاروان سالمت براي ارائه خدمات رايگان 

پزشكي و دارويي در سي سخت مستقر و راه اندازي كرديم. 
اين مسئول ادامه داد: با توجه به برودت هوا در اين شهرستان، از ديروز بيش از ۱۰۰ كانكس 
براي اسكان موقت زلزله زده ها و ۱۰۰ س��رويس بهداشتي مجزا در سي سخت به ارزش ۲ 

ميليارد و ۲۵۰ ميليون تومان توسط ستاد اجرايي فرمان امام ارسال و مستقر شد. 
به گفته رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام، اگر احساس كنيم كه منطقه به تعداد كانكس 

بيشتري نياز دارد، باز هم خواهيم فرستاد. 
مخبر با اشاره به تخريب بخش زيادي از منازل مردم گفت: اولويت اول بازسازي خانه هايي 
است كه صد درصد تخريب شده اند و به اين منظور ستاد اجرايي فرمان امام ۱۰ ميليون 

تومان وام بالعوض به صاحبان اين منازل اعطا مي كند. 
وي افزود: بازسازي خانه هايي را كه در خانواده آنها دومعلول يا بيشتر وجود دارند، به طور 
كامل و صددرصد برعهده مي گيريم، ضمن اينكه مبلغي راهم دراختيار بنياد مس��كن و 

گروه هاي جهادي جهت بازسازي و مرمت خانه هاي مردم قرار خواهيم داد. 
مخبر خاطر نشان كرد: پس از عادي شدن شرايط زندگي مردم در اين منطقه، بسته هاي 

لوازم خانگي هم به خانواده هاي آسيب ديده اهدا مي كنيم. 
رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام در خصوص طرح هاي اشتغالزايي س��تاد در استان نيز 
گفت: اجراي هزار طرح با ظرفيت ايجاد ۳هزار شغل جديد و سرمايه گذاري ۱۳۰ميليارد 
تومان در استان كهگيلويه و بويراحمد در دستور كار ستاد قرار دارد، ضمن اينكه به زودي 
خبرهاي خوبي در زمينه راه اندازي و احياي كارخانه ه��اي نيمه تعطيل و نيمه كاره اين 

شهرستان براي مردم خواهيم داشت .

  سرپرست اتحاديه آرامستان هاي كشور در واكنش به صحبت هاي وزير بهداشت گفت: 
استفاده از عبارت هاي غير منصفانه و خارج از ش��أن در قبال خدمات تطهيركنندگان و 
غس��االن و نيروهاي جهادي در شرايط كرونا نهايت كم لطفي اس��ت. گفتني است وزير 
بهداشت دو روز پيش در اعتراض به وضعيت مديريت كرونا و با اعتراض گفته بود »به من 

نگوييد وزير بهداشت، بگوييد مرده شور ته رودخانه«!
  معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش از جذب و به كار گيري ۸هزار نيروي 

جديد تربيتي براي سال تحصيلي آينده خبر داد. 
  مدير كل بيمه گري س��ازمان تأمين اجتماعي با اش��اره به اينكه در سال جاري ۹۲۰ 
هزار راننده تحت پوش��ش قرار گرفتند، گفت: رانندگان جديد هم با تخصيص اعتبار در 

بودجه۱۴۰۰ بيمه مي شوند. 
  رئيس سازمان بهزيستي كشور درباره توزيع ۸هزار تبلت و سيمكارت بين دانش آموزان 
تحت پوشش سازمان بهزيس��تي با حفظ كرامت انس��اني گفت: با توجه به اينكه مبلغ 
تبلت قابل اس��تفاده حدود ۳ ميليون تومان بود و مبلغي كه بنياد مستضعفان براي اين 
كار اهدا كرد، ۲۴ ميليارد تومان بود، ما مي توانس��تيم براي حدود ۸هزار نفر اين اقدام را 

انجام دهيم. 

فراخوان (تجدید) مناقصه عمومى یک مرحله اى 
سرویس، نگهدارى و امور تعمیرات آسانسورهاى 

ساختمان هاى ستادى  قوه قضائیه 
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اخالق ليبراليستي هم با كوويد 19 آب رفت: 10 كشور ثروتمند 75 درصد واكسن جهان را قبضه كرده اند؛ سياهپوستان در آخر صف واكسن هستند

اعتراف تكان دهنده  فائوچی

   فاجعه تبديل پوشيدن ماسك در امريكا 
به پيامي سياسي 

آنتوني فائوچي، مدير مركز ملي حساس��يت و 
بيم��اري عفوني در امريكا م��رگ بيش از ۵۰۰ 
هزار امريكايي در اثر ابتال به كرونا را با سياست 
و بحران سياسي در اين كشور مرتبط مي داند و 
معتقد است:» بحران سياسي در اين كشور در 
تلفات باال و »حيرت برانگيز« كرونا نقش اساسي 

داشته است.«
فائوچ��ي در گف��ت و گ��و خبرگ��زاري رويترز 
گفت:» كرونا زماني در امريكا ش��يوع پيدا كرد 
كه اين كشور از شكاف و چند  دستگي سياسي 
رنج مي برد و صرف پوشيدن ماسك بيش از آنكه 
اقدامي براي بهداش��ت عمومي شود، تبديل به 

يك پيام سياسي شد.«
از نگاه وي اياالت متح��ده امريكا به عنوان يك 
كشور ثروتمند نبايد نيم ميليون مورد فوتي به 

دليل ويروس كرونا ثبت كند. 
آنتون��ي فائوچ��ي در ادام��ه تأكي��د ك��رد كه 
واكسيناسيون مي تواند به اياالت متحده امريكا 
در رسيدن به »ايمني گله اي«و حمايت در برابر 
مرگ و مير و حالت هاي بيماري ش��ديدي كه 

ويروس كرونا ايجاد مي كند، كمك كند. 
وی با بي��ان اينكه كش��ورهايي نظي��ر آلمان و 
انگليس ب��ا وجود رعايت مس��ائل بهداش��تي 
هنوز با اين ويروس دس��ت به گريبان هستند، 
گفت: »حتي در بهترين شرايط، اين يك مشكل 

بسيار جدي بود.«
اين مدير انس��تيتو ملي آل��رژي و بيماري هاي 
عفوني امريكا و مشاور ارش��د جو بايدن تأكيد 
كرد:» با اين ح��ال، اين توضي��ح نمي دهد كه 
چطور يك كش��ور ثروتمند و پيچيده مي تواند 
بيشترين درصد مرگ و مير را داشته باشد و جزو 
كشورهايي باشد كه س��نگين ترين ضربه را در 
جهان متحمل شدند. به اعتقاد من، نبايد چنين 

اتفاقي رخ مي داد.«
فائوچي با بيان اينكه چندي��ن دهه پس از اين 
مردم درباره س��ال وحش��تناك ۲۰۲۰ و شايد 
۲۰۲۱ صحبت خواهند كرد، گفت:»اين بدترين 
اتفاقي است كه در رابطه با وضعيت سالمت يك 
كشور در بيش از ۱۰۰ س��ال بر سر اين كشور 

آمده است.«
اين متخصص امريكايي با اينكه گفت نمي شود 
تقصير كل ناكامي اين كشور را به گردن دونالد 
ترامپ انداخت، تأكيد كرد:» اما فقدان مشاركت 
در سطح باالي رهبري در تالش براي انجام هر 
كاري كه مبتني بر علم باش��د، آشكارا گزندي 

عليه اين تالش بود.«
وي در رابطه با نادي��ده گرفتن توصيه هاي تيم 

كرونا از س��وي فرمانداران و شهرداران گفت:» 
براي من غي��ر قابل درك اس��ت، وقتي ش��ما 
مي توانستيد مقابل چش��مان خودتان ببينيد 
كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است، وقتي روح 
امريكا تا اين حد چند دسته بود، اين واقعاً خيلي 

مرا ناراحت كرد.«

فائوچي و بايدن گفته اند كه اياالت متحده بايد 
به چيزي شبيه زندگي عادي پيش از پاندمي تا 
نزديك كريسمس نزديك شود. وي با اشاره به 
ظهور انواع واگيردارتر ويروس كرونا در پاس��خ 
به اينكه چنين چيزي هنوز دست يافتني است 
يا خير، گف��ت:» فكر مي كنم حداق��ل در برابر 

بيمار شدن مي توانيم از ايمني گله اي استفاده 
كنيم.«

  جانباختگان كرونايي ركورد كشته هاي 
امريكا را در جنگ جهاني دوم شكست

امريكا در جنگ جهاني دوم ۴۰۵ هزار كش��ته 
داد، ام��ا جانباخت��گان بح��ران كرون��ا در اين 

كش��ور از ۵۰۰ هزار تن فراتر رفته است. تعداد 
جانباختگان كرون��ا در امريكا ب��ه تنهايي يك 

پنجم همه جانباختگان در جهان است. 
همچنين تعداد مبتاليان ب��ه كرونا در امريكا از 
زمان ش��يوع اين ويروس در اين كشور نزديك 
به ۲۸ ميليون نفر رسيده است. نيويورك تايمز 
در اين زمينه نوش��ت كه هر مورد فوتي تعداد 
نامش��خصي از تش��ييع كننده و خسارت هاي 
بزرگي در شهرها و روستاهاي مختلف به جاي 
گذاشته اس��ت. هر فوتي خلئي در جامعه هاي 
مختلف امريكا به جاي گذاشت و زندگان خود 
را در مكان��ي هايي خالي ديدند ك��ه قبل از آن 
همسران، پدران يا همسايگان يا دوستان شان پر 
كرده بودند و اينها به ۵۰۰ هزار فوتي رسيده اند. 
در همين حال، دولت جدي��د امريكا كه خود را 
وارث »سياست هاي اش��تباه« دولت سابق در 
زمينه مبارزه با ويروس كرونا مي داند وضعيت 
وخيم ناشي از بحران سالمت و نيز عبور شمار 
قربانيان بيماري كوويد۱۹ در اين كشور از مرز 

نيم ميليون نفر را» دلخراش« توصيف كرد. 
جو بايدن، رئيس جمهوري امريكا دوشنبه شب 
طي سخناني در كاخ سفيد با لحني حزن انگيز 
به آمار قربانيان ويروس كرونا در كشورش اشاره 
كرد و خواس��تار آن ش��د كه تمامي پرچم ها بر 
فراز ساختمان هاي دولتي به احترام قربانيان به 

حالت نيمه افراشته در آيد. 
جن ساكي، سخنگوي كاخ سفيد نيز اعالم كرده 
كه پرچم ها به مدت پنج روز در ادارات و اماكن 

فدرال نيمه افراشته نگه داشته مي شوند. 
ناقوس كليس��اي واش��نگتن نيز دوشنبه شب 
همزمان با س��خنراني ج��و بايدن ب��ه احترام 
جانباخت��گان كرون��ا ۵۰۰ بار به ص��دا درآمد. 
رئيس جمه��وري امري��كا كه »جي��ل بايدن« 
همسرش و »كاماال هريس« معاون اولش، او را 
همراهي مي كردند پيش از يك دقيقه سكوت به 
احترام قربانيان بيماري كوويد۱۹ در كشورش 
طي سخناني ياد كشته شدگان را گرامي داشت 
و بار ديگر از ش��هروندان كشورش خواست كه 
نس��بت به خطرات بيماري هوش��يار بمانند و 

دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت كنند. 
جو بايدن در اي��ن خصوص تأكي��د كرد: » من 
همچنين مي خواهم كه اقدام��ي انجام دهيم، 
فاصله گذاري اجتماعي را حفظ كنيم، ماسك به 

صورت داشته باشيم و واكسن بزنيم.«
بايدن و بانوي اول اياالت متحده به همراه كاماال 
هريس و همس��رش مقابل دوربين ه��ا در پاي 
بالكن كاخ سفيد كه به احترام قربانيان با ۵۰۰ 
شمع روشن تزئين شده بود ، حضور يافتند و پس 

از يك دقيقه سكوت محل را ترك كردند. 
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نزديك به 3 رقمي  شدن تعداد جانباختگان كرونايي 

آخرين گزارش��ات درباره وضعيت شيوع 
كرونا در كشورمان نش��ان مي دهد در ۲۴ 
س��اعت منتهي به روز سه شنبه ۵ اسفند 
ماه، ۸ هزار و ۳۳۰ بيم��ار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۷۸۲ 
نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۵۹۰ 
ه��زار و ۶۰۵ نفر رس��يد. در همين زمان، 
۹۱ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري 
به ۵۹ هزار و ۶۶۳ نفر رسيد. تا كنون يك 
ميليون و ۳۵۸ هزار و ۵۴۱ نفر از بيماران  
بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص 
شده اند. ۳ هزار و ۶۹۶ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 

بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 

تا كنون ۱۰ ميلي��ون و ۵۵۹ هزار و ۹۶ 
آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كشور 

انجام شده است. 
در حال حاضر ۱۱ شهرس��تان قرمز، ۵۲ 
شهرستان نارنجي، ۲۱۷ شهرستان زرد 
و ۱۶۸ شهرستان آبي هستند. شهرهاي 
آبادان، اهواز، بندر ماهش��هر، خرمشهر، 
دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، 
شوشتر، كارون و هويزه در وضعيت قرمز 

قرار دارند. 
عليرضا زال��ي، فرمانده س��تاد عمليات 
مديري��ت بيماري كرون��ا در پايتخت با 
اش��اره به بروز س��ه مورد مرگ ناش��ي 
از وي��روس جه��ش يافت��ه جدي��د در 
هفته هاي اخي��ر در تهران، ب��از توزيع 
س��ني مبتاليان تهراني را نكته مهمي 

از نظر آس��يب پذيري گروه هاي س��ني 
عنوان كرد. 

به گفته وي در استان تهران آمار مبتاليان 
و ميزان بستري گروه هاي سني زير ۱۰ 
سال از حدود ۰/۹ درصد در اسفند ۹۸ به 
۱۱ درصد در بهمن ماه ۹۹ رسيده است 
و در گروه س��ني باالي ۸۰ س��ال از ۷/۴ 
درصد به ۱۲ درصد و در گروه سني بين 
۸۰- ۷۰ س��ال ني��ز از ۱۱ درصد به ۱۴ 
درصد افزايش يافته اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه ميزان مبتاليان و بستري در 
گروه هاي سني ۵۰- ۴۰ سال و ۶۰- ۵۰ 
سال و ۷۰- ۶۰ سال نسبت به اسفندماه 
س��ال گذش��ته حدود ۱۲ تا ۱۸ درصد 

كاهش داشته است. 
زالي با اش��اره به اين تغيي��رات بازتوزيع 
س��ني مبتاليان تأكيد ك��رد:» دو گروه 
سني زير ۱۰ س��ال و باالي ۷۰ سال در 
اين تغيير بازتوزيع س��ني بيماري جزو 
گروه هاي پرخطر تلقي مي شوند و اين دو 
طيف س��ني به ويژه افراد باالي ۷۰ سال 
نيازمند رعايت پروتكل هاي بهداشتي با 

قاطعيت بيشتري هستند.«
وي با توج��ه به وجود وي��روس جهش 
يافته گفت:» گروه هاي س��ني كه قباًل 
آسيب پذير نبودند، در مواجهه با ويروس 
جهش يافته بيشتر در معرض ابتال قرار 
مي گيرن��د و گروه هاي پرخط��ر نيز در 

مخاطره بيشتري قرار دارند.«

سياهپوستان امريكا در انتهاي صف دريافت واكسن كرونا

اداي احت��رام به جانباخت��گان، يك دقيقه 
س��كوت، پرچم هاي نيمه افراشته و به صدا 
در آمدن ناقوس كليسا در حالي رخ مي دهد 
كه بيش��ترين تعداد جانباختگان كرونا در 
امري��كا سياهپوس��ت هس��تند و حاال هم 
سياهپوستان انتهاي صف دريافت واكسن 
كرونا قرار دارند. تاكنون حدود ۱۰ ميليون 
و ۶۰۰ هزار نفر در اياالت متحده واكسينه 
شده اند كه اغلب آنها سفيد پوست هستند. 
پروژه واكسيناس��يون سراس��ري كرونا در 
امريكا در حالي اجرا مي ش��ود كه تبعيض 
نژادي بر ضد رنگين پوس��تان در دسترسي 
به واكسن، به شدت مشهود است. براساس 
آخرين آمار ارائه شده توسط مركز كنترل از 
بيماري هاي عفوني امريكا، آمار بستري شدن 
بيماران كرونايي سياهپوس��تان نسبت به 

سفيد پوستان نزديك به سه برابر است و آمار 
مرگ و مير ناشی از كرونا سياهان نيز نسبت 

به سفيد پوستان تقريباً دو برابر است. 
 آنتوني فائوچي با اظه��ار نگراني در مورد 
تبعيض ن��ژادي گفت اكثر اف��رادي كه در 
امريكا واكس��ن كرونا درياف��ت كرده اند از 
سفيد پوستان هستند.  اين متخصص ارشد 
بيماري هاي عفوني در مصاحبه با ش��بكه 
ام اس ان گف��ت:» آمارها نش��ان مي دهد 
جمعيت سفيدپوس��تان امريكا نسبت به 
جوامع رنگين پوست بيشتر واكسن كرونا 
دريافت كرده اند.«  فائوچي با اظهار ش��ك 
و ترديد نس��بت به دراختيار بودن واكسن 
كرونا به جوام��ع اقلي��ت در امريكا خاطر 
نشان كرد: » دسترس��ي گسترش واكسن 
به جمعيت اقليت مهم اس��ت. ما بايد واقعاً 

سطح دسترسي در جامعه را گسترش دهيم 
تا جمعيت اقليتي كه واكسن كرونا ندارند، 

دسترسي داشته باشند.«
۱۱ درص��د جمعي��ت ايالت پنس��يلوانيا 
سياهپوس��ت هس��تند، اما سياهپوستان 
پنس��يلوانيا ۳ درصد از افرادي را تش��كيل 
مي دهند كه در اين ايال��ت در برابر ويروس 

كرونا واكسينه شدند!
۳۲ درص��د جمعي��ت ايال��ت لوئيزيان��ا 
امريكايي هاي آفريقايي تبار هستند، ولي اين 
افراد ۱۳ درصد افرادي را تشكيل مي دهند كه 

واكسن دريافت كردند!
از يك س��و بي رغبتي اقليت ها و از س��وي 
ديگر فق��دان دسترس��ي آنها ب��ه امكانات 
بهداش��تي و رفاهي موجب اين نابرابري و 
تبعيض در دريافت واكسن شده است. شبكه 
تلويزيوني ام اس ان بي سي در گزارشي در 
اين باره گفت:»افراد هن��گام ورود به مراكز 
واكسيناسيون كرونا با موانع زيادي روبه رو 
هستند كه اين موانع به طريقي نامتناسب 
و نابرابر روي رنگين پوستان تأثير مي گذارد. 
در اكثر اماكني كه افراد بايد واكسينه شوند 
الزم اس��ت كه افراد قبل از ورود به مركز، به 
صورت آنالين ثبت نام كنند. جهت ثبت نام 
براي دريافت واكس��ن افراد بايد به اينترنت 
دسترسي داشته باشند. كسي كه از فناوري 
»واي ف��اي« بهره مند نباش��د، يا گوش��ي 
هوشمند نداشته باشد بايد با دريافت واكسن 

در اين مكان ها خداحافظي كند.«

تنها 1۰ كشور جهان 
 ۷5 درصد از واكسن هاي موجود را

 در اختيار دارند
همانطور كه پيش از موفقيت محافل علمي در توليد واكسن كرونا پيش بيني 
مي شد، اكنون توزيع واكسن كرونا در كل جهان هم به يك چالش جدي تبديل 
شده است. به گفته دبير كل سازمان ملل تنها ۱۰ كش��ور جهان ۷۵ درصد از 
واكسن هاي موجود را در اختيار دارند و بيش از يكصد و ۳۰ كشور حتي از يك 
دوز واكسن برخوردار نشده اند و اين يك شكست اخالقي است.  آنتونيو گوترش، 
دبير كل سازمان ملل متحد در نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد 
از كشور هاي مختلف گفت:»جهان در توزيع واكسن كرونا براي كشور هاي فقير 
شكست خورده است.« وي در چهل و ششمين نشس��ت شوراي حقوق بشر 
سازمان ملل تصريح كرد:» درمان برابر با واكسن ها در نهايت مسئله حقوق بشر 

است. ملي گرايي واكسيناسيون اين حقوق را انكار مي كند.«

آماري كه گروه فشار ضدفقر »وان كمپين«  اخيراً منتشر كرده نشان مي دهد 
كه استراليا، ژاپن، كانادا، بريتانيا، امريكا و اتحاديه اروپا تاكنون ۳ ميليارد دوز 
واكسن كرونا سفارش داده اند كه ۲/۱ ميليارد دوز بيشتر از مقدار الزم براي 
واكسينه كردن كل جمعيت شان، به ازاي هر نفر دو دوز است.  با توجه به 
اينكه در جهان ۱۳۰ كشور هنوز هيچ گونه واكسيناسيوني عليه كرونا انجام 
نداده اند، حتي اگر برنامه »كوَوكس« سازمان بهداشت جهاني عملي شود، 

تنها براي ۲۰ درصد جمعيت هر كشور واكسن تأمين خواهد شد. 

صفحه نخست روزنامه نيويورك تايمز براي برجسته سازي فاجعه مرگ هاي 
كرونايي در اين كشور به گونه اي متفاوت بسته شده بود. مرگ هاي كرونايي 
در امريكا از 500 هزار تن عبور كرده اس�ت. تعداد جانباختگان اين بيماري 
در امريكا از تعداد كشته ش�دگان اين كش�ور در جنگ جهان�ي دوم فراتر 
رفته است. در حالي كه اياالت متحده تنها حدود 4 درصد از جمعيت جهان را 
تشكيل مي دهد، حدود ۲0 درصد از تمام مرگ و ميرهاي ناشي از كوويد19 
را به خود اختصاص داده است. نيويورك تايمز روز گذشته 500 هزار نقطه به 
رنگ سياه در صفحه نخست قرار داد تا تعداد جانباختگان ويروس كرونا را 
در امريكا پيش چشم سياستمداران اين كشور به تصوير بكشد؛ مرگ هايي 
كه بزرگ ترين متخصص بيماري هاي عفوني در امريكا، سياس�تمداران اين 

كشور را عامل آن مي داند و معتقد اس�ت:» بحران سياسي در اين كشور در 
تلفات باال و »حيرت برانگيز« كرونا نقش اساسي داشته است.« فائوچي چند 
روز قبل هم با اظهار نگراني در مورد تبعيض ن�ژادي گفت: » اكثر افرادي كه 
در امريكا واكس�ن كرونا دريافت كرده اند، از سفيد پوستان هستند.« حاال 
نحوه توزيع واكس�ن كرونا هم به يكي از چالش هاي جدي تبديل ش�ده به 
گونه اي كه به گفته دبير كل س�ازمان ملل تنها 10 كشور جهان 75 درصد از 
واكس�ن هاي موجود را در اختيار دارند و بيش از يكصد و 30 كشور حتي از 
يك دوز واكسن برخوردار نشده اند و اين يك شكست اخالقي است. تصاوير 
خشمگين طرفداران نامزدهاي دو طيف سياسي دموكرات و جمهوري خواه و 
حتي حمله طرفداران ترامپ به كنگره، به عنوان سندي زنده از بحران امروز 

امريكا با جست وجويي كوچك در موتورهاي جس�ت وجوگر اينترنت قابل 
دسترسي است؛معترضاني كه با تحريك نامزد انتخاباتي شان ماسك ها را به 
آتش كشيدند. حاال امريكا به عنوان يكي از پيشرفته ترين كشورهاي دنيا 
در صدر بحران ابتال و مرگ و ميرهاي ناشي از كرنا قرار دارد و حتي با وجود 
سپري شدن حدود يك ماه از آغاز واكسيناس�يون سراسري در اين كشور 
و به رغم واكسينه شدن بيش از 10 ميليون امريكايي، اين كشور همچنان با 
فاصله زياد از كش�ور دوم، ركورددار ابتال و مرگ وميرهاي كرونايي اس�ت. 
براساس جمع بندي خبرگزاري رويترز از آمار سالمت عمومي، امريكا بيش 
از ۲۸ ميليون مورد ابتال به كوويد 19 داشته است و تلفات ناشي از آن به 500 

هزار و 54 مورد رسيد. 


