
در حال�ي ك�ه زن�ان و ك�ودكان بزرگ ترين 
قربانيان سياست هاي امريكا و غرب هستند، 
اما غربي ها براي تحت فشار گذاشتن كشورها 
و عوامل تحريم هاي بيشتر همواره كوشيده اند 
با بهانه ق�رار دادن زنان و ك�ودكان، ابزارهاي 
حقوق بشري خود را براي فشار بيشتر و اجبار 
كشورها براي تن دادن به خواسته هايشان به 
كار بگيرند؛ سياستي كه نوعي پوشش صورتي 
و زيبا براي سياس�ت هاي اس�تعماري دنياي 
غرب است. همه اينها در حالي است كه زنان و 
كودكان بزرگ ترين قربانيان تحريم هاي غرب 
عليه كشورمان هستند و نيازي به دلسوزي هاي 
مزورانه و حمايت غربي ها ندارند. از سوي ديگر 
انقالب اسالمي ايران بزرگ ترين فرصت را براي 
رشد و ارتقاي زنان ايراني در تمامي زمينه ها 
فراهم كرده اس�ت و امروز زن ايراني قله هاي 
ورزش�ي،  فرهنگي و علمي را يكي يكي فتح 
مي كند. با وجود اين از آنجايي  كه رسانه هاي 
جريان اصلي در دست غربي هاست، بازنمايي 
رسانه اي درس�تي از زنان ايراني وجود ندارد 
و در عوض با وانم�وده اي از زن در دنياي غرب 
مواجهيم كه ب�ا واقعيت فاصله زي�ادي دارد. 

با آغاز اغتشاش��ات در ايران غربي ها و امريكا هم 
دخالت هايشان را به شكل مستقيم و غير مستقيم 
عليه كش��ورمان آغاز كردند. بهانه اين دخالت ها 
حمايت از زنان ايراني و مس��ائل حقوق بش��ري 
بود؛ ابزاري كه همواره از سوي دنياي غرب براي 
فشار به ديگر كشورها و به منظور پيشبرد اهداف 
استعماري شان مورد سوء استفاده قرار مي گيرد. آن 
هم در شرايطي كه كش��ورهاي اروپايي و امريكا 
يكي از س��ياه ترين كارنامه ها در مسئله خشونت 
عليه زنان دارند و آمارهاي منتش��ر شده از سوي 
مؤسسات رسمي خود اين كشورها عمق فاجعه 
را در اين حوزه به تصوير مي كش��د. در برابر اين، 
زنان ايراني به خصوص در سال هاي بعد از انقالب 
پله هاي رشد و ترقي را با سرعت بيشتري نسبت به 
قبل طي كرده و توانسته اند در تمامي عرصه هاي 

در سطوح ملي و بين المللي بدرخشند. 
  زنان ايراني پيشران مسير تحول و ارتقاي 

جامعه
انسيه خزعلي، معاونت رياست جمهوري در امور 
زنان و خانواده در نشست توانمندسازي زنان براي 
آين��ده اي پايدار در تاالر اجتماعات كميس��يون 
ملي يونس��كو – ايران، با ابراز اميدواري از اينكه 
اين نشست هاي تخصصي مقدمه عملكرد عيني، 
مصداقي، ملي، منطقه اي و بين المللي در زمينه 
پيش��راني زنان در سند تحول باش��د، افزود: » در 
واقع بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه زنان ديگر 
حمايت نمي خواهند بلكه بايد با پيشراني در صف 
اول مس��ير تحول و ارتقاي جامعه باشند و ما به 

زمينه سازي براي پيشراني بپردازيم.«
به گفته وي در بسياري از ش��اخصه ها در عرصه 
توانمندس��ازي، زنان ايران جلوتر هس��تند، اما 
مشكل جدي ما، مسئله رسانه است و ما بايد در 
اين بخش حركتي جدي را شروع كنيم. خزعلي 
تأكيد كرد: »بعد از جريانات اخير، حضور زن در 
جامعه ما سياه جلوه شد و مشوه شد و ما بايد آن 
را احيا كنيم، چراكه دشمن تالش مي كند از آنجا 
كه از الگو شدن زن موفق ايراني در جامعه اسالمي 
مي هراسد، اين حضور فعال را نامناسب جلوه دهد. 
ما بايد از اين جايگاه دفاع كنيم و كرامت و جايگاه 
زن را در جمهوري اسالمي به خوبي بشناسانيم.«

 هجمه استعمار در بحث حقوق زنان
علي اكبر متكان، دبير كل كميسيون ملي يونسكو- 
ايران هم در اين نشست با برشمردن همكاري هاي 
پيشين خود با بانوان توانمند جامعه و مشاركت 
باالي بانوان در اين كميس��يون، ب��ه برپايي اين 
نشست تخصصي در روز مبارزه با خشونت زنان 
از طرف يونسكو اشاره كرد و اصل بومي سازي را 
يكي از شاخصه هاي فعاليت در اين عرصه در راه 

دستيابي به توانمندسازي دانست. 
به گفته وي يكي از هجمه هاي استعمار در ايران 
ديدگاه ظالمانه در بحث زنان و حقوق زنان است. 
در واقع نقش و پيشرفت  زنان در نظام جمهوري 
اسالمي در مقايسه با گذشته و در مقايسه با منطقه 
و غرب چشمگير است، اما وقتي رسانه در دست 
آنهاست، همه چيز را واژگون جلوه مي دهند در 
حالي كه در جامعه غربي، آسيب هاي اجتماعي 
فراگير زنان زبانزد است، اين نشان مي دهد كه ما 
بايد روي توانمندسازي زنان اين سرزمين در بعد 

رسانه اي كار بيشتري انجام دهيم. 
متكان افزود: »پادش��اه فعلي انگليس س��ه دهه 
پيش وقتي در بريتانيا آس��يب هاي گسترده در 
بحث خانواده و زن به وجود آمد، اعالم كرد كه بايد 
از تعاليم اسالم براي ارتقاي اين وضعيت استفاده 
كرد، حال بايد ديد چه بايد كرد كه دنياي غرب 
با توجه به قدرت رسانه اي و تبليغات منفي، ما را 
در پرداختن به حقوق زن از افغانستان و عربستان 
بدتر نداند؟ ما نياز داريم نقش و فعاليت سيماي 
زن در جمهوري اس��المي را همانطور كه است، 
منعكس كنيم و نس��بت به مقايسه اين حضور با 
پيش از پيروزي انقالب و حضور و مش��اركت زن 
مسلمان در جامعه ايراني نس��بت به كشورهاي 
منطقه و غرب اق��دام كنيم، هم امتي��ازات اين 
حضور در جمهوري اس��المي بررسي شود و هم 

آسيب شناسي صورت گيرد.«
دبير كل كمس��يون ملي يونس��كو- اي��ران ابراز 
اميدواري كرد تا مش��اركت همه كارشناسان در 
برپايي چنين نشست هايي، به ايجاد يك سامانه 
منتج شود تا اين سامانه نه تنها به دنياي بين الملل 
ارائه شود كه از طريق ايرانيان خارج از كشور در 
اختيار نهاده��اي مردمي قرار گي��رد و بتوان در 
ترسيم درست سيماي زن در جمهوري اسالمي 

ايران اقدام كرد. 
متكان در بخش��ي ديگر از س��خنان خود در اين 
نشست تخصصي اظهار داشت: »من به يونسكو 
اعالم ك��ردم كه با يك نس��خه نمي ت��وان همه 
كشورهاي دنيا را ديد. ما هم بايد ايرادها را برطرف 
كنيم و جلسات  ما بايد خروجي داشته باشد، ما 
براي معرفي به دنيا، به س��امانه اي نياز داريم كه 
دولتي نباشد و غيردولتي عرضه شود، اما يك نكته 
مهم اين است كه يونسكو بايد هر كشور و تمدن و 
ملت را در دنيا بر اساس فرهنگ و باور همان كشور 

مورد ارزيابي قرار دهد.«
  اي�ران جل�ودار ارتق�ا  و تقوي�ت نقش و 

مشاركت اجتماعي زنان
»براساس آمارها و گزارش هاي معتبر، ايران يكي 
از موفق ترين كش��ورها در ارتقا و تقويت نقش و 
مش��اركت اجتماعي زنان در حوزه هاي مختلف 
مانند بهداش��ت، آموزش، نرخ باسوادي، اقتصاد، 
حضور در عرصه هاي ورزش��ي اس��ت. « خديجه 
كريمي، مدير كل امور بين المل��ل معاونت زنان 
و خانواده رياس��ت جمهوري با بيان اين مطلب 
افزود: » جمهوري اس��المي ايران ب��ا محو كامل 
ش��كاف جنس��يتي در امر آموزش در دو سطح 
ابتدايي و متوس��طه بي س��وادي در ميان زنان و 
دختران را كاماًل ريش��ه كن كرده اس��ت. در امر 
آموزش عالي نيز در سال جاري زنان، 56 درصد از 
دانشجويان دانشگاه هاي دولتي كشور را تشكيل 
داده اند. افزايش نس��بت زنان عضو هيئت علمي 
در دانشگاه هاي علوم پزشكي به 34 درصد و نيز 
رسيدن اين نس��بت به عدد بيش از 33/3درصد 

براي زنان عضو هيئت علمي در ساير دانشگاه هاي 
كشور از ديگر مواردي اس��ت كه بايد بدان اشاره 

كرد.«
به گفته وي ش��اخص اميد به زندگ��ي در ميان 
زنان ايراني به 78 س��ال رسيده اس��ت و با انجام 
95 درصد زايمان ها در كشور توسط متخصصان 
زنان و زايمان، ميزان مرگ و مي��ر مادران بر اثر 
عوارض ب��ارداري و زايمان كاهش چش��مگيري 
داشته و به كمتر از 20 مورد در هر 100 هزار نفر 

رسيده است. 
همچنين امروز زنان 40 درصد پزشكان متخصص 
و 30 درصد پزش��كان فوق تخص��ص را در ايران 

تشكيل مي دهند. 
كريمي با بيان اينك��ه در امور مديريت ش��هر و 
روس��تا، 3هزارو547 زن عضو شوراهاي اسالمي 
روس��تاها و با رش��د 43 درص��دي در دور اخير 
انتخابات 2هزارو393 نفر نيز دهيار زن هستند، 
افزود: » در كرسي هاي مديريت شهري نيز 482 
زن عضو شوراهاي اسالمي شهر و هشت زن هم به 
عنوان شهردار مشغول به فعاليت هستند و افزايش 
نرخ مشاركت 31/5 درصدي زنان فعال در عرصه  
فناوري  اطالعات در حالي ك��ه بانوان 23 درصد 
توسعه دهندگان برنامه هاي نرم افزاري تلفن همراه 
را تشكيل مي دهند و س��هم 50 درصدي موتور 
محركه  تحول ديجيتال يعن��ي خالقيت متعلق 
به ايشان است، از ديگر دس��تاوردهايي است كه 

جمهوري اسالمي ايران بدان مفتخر است.«
 مدير كل امور بين الملل معاونت رياست جمهوري 
در امور زنان و خانواده با اشاره به اينكه در سال هاي 
اخير نق��ش زن��ان در مديري��ت اس��تارتاپ ها، 
شتاب دهنده ها، گروه هاي تسهيلگر و نيز مالكيت 
ايشان بر 12هزار شركت  در زمينه هاي مختلف 
كشاورزي، صنايع، معماري، دارويي و نظاير آن 
همچنين عضويت فعال بانوان در اتاق بازرگاني و 
كارآفريني را بيش از پيش شاهد هستيم، تصريح 
ك��رد: »در حال حاض��ر زنان بي��ش از 32درصد 
از اعضاي ش��ركت هاي فعال در اقتص��اد و بازار 
كشور را تشكيل مي دهند؛ تأسيس 250شركت 
دانش بنيان توس��ط زنان، فعالي��ت 735زن به 
عنوان مدير عام��ل ش��ركت هاي دانش بنيان و 
2هزارو390 زن به عن��وان عضو هيئت مديره در 
اين گروه ش��ركت ها هستند، مس��تند مناسبي 
در اين خصوص است. عالوه بر آن حضور 4هزار 
زن كارآفرين در كش��ور كه 20درص��د از مراكز 

كارآفريني را مديريت مي كنند.«
   كس�ب 3 ه�زار و 300 مدال ورزش�ي از 

سوي زنان 
اين مسئول با اشاره به موفقيت هاي ورزشي زنان 
محجبه ما  يادآور شد: » در موضوع ورزش فعاليت 
16هزارو111 باشگاه ورزشي براي زنان، كسب 
3هزارو302 م��دال در رويدادهاي اخير جهاني 
توسط ورزشكاران زن، فعاليت 88هزارو366 نفر 
داور زن در مس��ابقات ملي و بين المللي، حضور 

زنان در 97 كرسي بين المللي در فدراسيون هاي 
ورزش��ي جهان، فعاليت 16هزارو111 باش��گاه 
ورزش��ي براي زنان، حضور 51 زن رئيس و نايب 
رئيس فدراسيون هاي ورزشي و نيز 70 زن رئيس 
هيئت ورزشي در سطح اس��تان ها را مايه افتخار 

جمهوري اسالمي ايران است.«
مدير كل امور بين الملل معاونت رياست جمهوري 
در امور زنان و خانواده در پايان تأكيد كرد: » زنان 
س��رزمين من عماًل در حال مبارزه ب��ا اقدامات 
قهرآميز يكجانبه اي هستند كه به  طور غيرقانوني 
عليه ملت ايران در حال اجراس��ت، با اين حال، 
در عرصه ه��اي گوناگ��ون دوش��ادوش مردان، 
نتايج و دستاوردهاي قابل مالحظه اي را به ثبت 

رسانده اند.«
وي با اشاره به نشست ويژه شوراي حقوق بشر 
در مورد ايران تأكيد كرد: » كش��ورهاي مدعي 
حقوق بشر كه امروز باني برگزاري اين نشست 
ويژه ش��ده اند با اعم��ال تحريم ه��اي ظالمانه 
عليه مردم ايران، حقوق بنيادين آنان، به ويژه 
حقوق زن��ان و دختران و ك��ودكان را در ايران 
به صورت جدي و فاحش نق��ض مي كنند و با 
اينگونه اقدامات غيرانساني، نمي توانند مدعي 
حمايت از حقوق زنان و دختران و كودكان در 

ايران باشند.«
  وضعيت نابسامان زنان در امريكا و اروپا

در برابر اين، اگر از وراي بازنمايي رس��انه اي زن 
به واقعيت وضعيت زنان در كشورهاي اروپايي و 
امريكا نگاهي بيندازيم با كارنامه سياه آنها در اين 
مسئله مواجه خواهيم شد. طبق گزارش هايي كه 
در س��ال هاي اخير و به صورت پياپي در مؤسسه 
تامسون صورت گرفته اس��ت، امريكا همواره در 
بين 10 كشور نخست ناامن براي زنان در جهان 
قرار دارد. اين آمار و داده هاي مربوط به آن، به رغم 
فاش شدن ابعاد مختلف آن براي حدود يك دهه 
بدون تغيير مانده اس��ت. در اروپا ه��م آمارهاي 
تكان دهنده اي از خشونت عليه زنان وجود دارد 
به گونه اي كه كمتر از دو ماه قبل روزنامه »تاگس 
شاو« آلمان نوش��ت: بر اس��اس گزارش شوراي 
اروپايي، كمبودهاي ج��دي در حفاظت از زنان 
در برابر خش��ونت در آلمان وجود دارد. از جمله، 
اين سازمان خواستار گس��ترش مراكز مشاوره و 
پناهگاه هاي زنان است. اين نهاد اروپايي همچنين 
خواستار مكانيزم بررسي قتل خانگي شد. بر اين 
اساس هدف اين است كه تمام قتل هاي جنسيتي 
زنان را تجزيه و تحليل كنيم تا مش��خص ش��ود 
مقامات بايد در كجا واكنش متفاوتي نشان دهند. 
عالوه بر اين، آموزش بهتر براي گروه هاي حرفه اي 
خاص كه با زنان آسيب ديده از خشونت در تماس 
هس��تند، به ش��دت مورد نياز است. متخصصان 
بايد بتوانند خطرات را بهتر ارزيابي و هم قربانيان 
و ه��م عامالن خش��ونت را شناس��ايي كنند. در 
تحقيقاتي كه از س��وي نهادهاي حقوق بش��ري 
در امريكا صورت گرفته اس��ت، از هر شش زن در 
امريكا حداقل يك نفر چه در دوران كودكي چه 
در بزرگسالي تجاوز جنسي يا خشونت به صورت 

كامل را تجربه كرده است. 
در انگليس، فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي هم 
زنان از وضعيت مناسب تري برخوردار نيستند. از 
سوي ديگر همواره زنان و كودكان قربانيان اصلي 
سياست هاي استعماري و تحريم هاي اقتصادي 
اروپا و غ��رب عليه ديگر كش��ورها بودند. اين در 
حالي اس��ت كه اغلب اين فش��ارها و تحريم ها با 
رنگ و لعاب ه��اي حقوق بش��ري رخ مي دهد و 
حتي جنگ هايي همچون حمله امريكا به عراق 
و افغانس��تان هم با بهانه هاي حقوق بش��ري رخ 
داد، در حالي كه فقط در حمل��ه امريكا به عراق 
64 هزار زن و كودك كشته شدند. اين تجربه اي 
اس��ت كه در جنگ تحميلي هشت س��اله عليه 
ايران و همچنين تحريم هاي اقتصادي غرب عليه 

كشورمان بارها شاهد آن بوديم. 

884984403سرويس اجتماعي
بازنمايي رسانه اي واژگون از پيشرفت زنان در ايران

معاون بين الملل معاونت زنان: زنان كشورمان عمالً در حال مبارزه با اقدامات قهرآميز يكجانبه اي هستند
 كه به طور غيرقانوني عليه ملت ايران در حال اجراست و در اين مسير نتايج و دستاوردهاي قابل مالحظه اي را به ثبت رسانده اند

 رئيس مركز مديري��ت بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت از جان 
باختن 160 بيمار به دليل ابتال به بيماري آنفلوآنزا خبر داد. 

 رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت درباره ادغام دو س��ازمان 
حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور اظهار 
كرد: اول آذر ماه اين موضوع در شوراي عالي اداري كشور مطرح شد. از 
جانب رئيس جمهوري دو ماه فرصت داده شده تا بر اين طرح كار شود و 

دوباره در شوراي عالي اداري كشور مطرح شود. 
 مدير عامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران با بيان اينكه در اس��تعداديابي ك��ودكان كار يكي از موضوعات 
ورزش است، گفت: مدارس ورزشي مناسب پس از استعداديابي پذيراي 
اين عزيزان خواهد بود و در ساير حوزه هاي هنري نيز پيش بيني هايي 

براي جذب اين كودكان توسط مدارس هنري انجام شده است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

»پالك ۱۴« پالك خانه اي است در جيرفت كه رهبر انقالب در 
دوره تبعيد در آنجا حضور داشتند. . . ايهامي به عدد مقدس ۱۴ 
و همچنين نام كتابي از عليرضا قزوه؛ شاعر و نويسنده معاصر!

نويسنده آرزو داش�ته كتابش پس از 500 سال توسط نواده اي 
منتشر شود، اما زمانه را چنان پرشتاب يافته كه بعد از ۱۴ سال 

آن را به دست چاپ سپرده است!
. . . و اكنون در سال ۱38۴ فرصت مناسبي كه همراه رهبر معظم 

انقالب سري به آن خانه بزند!
سفري كه در حاشيه آن به شخصيت  هايي پرداخته شده است 
كه از جملۀ آنان »همايون صنعتي« است؛ بزرگمرد خيري كه با 

سخنانش همگان را شگفت زده كرد. 
. . . سخنان جالبي كه يك نكته از آن خاطر نويسنده را مشغول 
كرده، باره�ا و بارها م�ورد تأكيد رهب�ر انقالب ق�رار گرفت: 

»مشكالت افراد، سرمايه آنهاست!«
ارمغان سفري ۱0 روزه همين يك جمله كافي نيست؟
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  بيات – تهران: از سرپرس��ت وزارت راه تقاض��ا مي كنم كه به 
وضعيت راه هاي اطراف تهران توجه  ويژه اي داشته باشند. مسيرهاي 
اطراف تهران به  دليل استفاده مردم حاشيه نشين و افرادي كه براي 
كار و كس��ب روزي به تهران مراجعه مي كنند به رسيدگي بيشتر 

نيازمند است. براي مسكن هم فكر عاجلي كنند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹۱۹0۹۶8530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: 88۴۹8۴۴8 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

داروي بيهوشي كتامين ايراني 
وارد بازار شد

مدير عام�ل ش�ركت س�رمايه گذاري تأمي�ن از بومي س�ازي 
داد.  خب�ر  ايران�ي  كتامي�ن  بيهوش�ي  داروي  تولي�د  و 
منصور نكوئي نيا، مدير عامل شركت س��رمايه گذاري تأمين در مورد 
برنامه ريزي ب��راي تأمين داروه��اي مورد ني��از داخل با اس��تفاده از 
ظرفيت هاي بومي  اظهار داش��ت: خط توليد داروي بيهوشي كتامين 
در شركت داروي اكسير بروجرد راه اندازي ش��د.  وي افزود: اين خط 
توليدي با پيگيري و تالش متخصصان داخلي راه اندازي شده اس��ت و 
در حال حاضر 20 هزار ويال از داروي توليدي در مرحله نخس��ت وارد 

بازار شده است. 
 مدير عامل شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين با بيان اينكه 20هزار 
ويال ديگ��ر از داروي كتامي��ن ايراني در ح��ال حاضر تولي��د و آماده 
روانه شدن به مراكز بيمارستاني و درماني است، ادامه داد: اين دارو براي 
نخستين بار در ايران توليد و روانه بازار شده است و دانشمندان ايراني 

اين دارو را بومي سازي كردند.  
نكوئي نيا با بيان اينكه اين ش��ركت توانايي تأمين تمام محصول مورد 
نياز كتامين را براي نياز داخل دارد، تصريح كرد: اين خط توانايي توليد 
1/5 ميليون ويال كتامين را دارد و محدوديتي در توليد اين دارو وجود 
ندارد.  وي با بيان اينكه تالش ما توليد داروهاي مورد نياز داخلي است 
و در اين راه تمام ظرفيت هاي موج��ود را به كار گرفته ايم، عنوان كرد: 
موفقيت هاي مهمي در حوزه توليد داروي مورد نياز در ش��ركت هاي 
زير مجموعه شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين به دست آمده كه به 

زودي به اطالع مردم شريف ايران اسالمي مي رسد. 
---------------------------------------------------

توزيع رايگان 
SMA داروي بيماران

رئيس س�ازمان غذا و دارو از آغاز توزيع رايگان داروهاي بيماران 
SMA خبر داد. 

سيد حيدر محمدي، رئيس سازمان غذا و دارو با اعالم آغاز توزيع رايگان 
داروي بيماران SMA اظهار داشت: واردات داروي بيماران SMA با 
دستور رئيس جمهور به منظور بررسي اثربخش��ي آنها در دستور كار 
وزارت بهداشت قرار گرفت و با پيگيري سازمان غذا و دارو در مرداد ماه 

سال جاري وارد كشور شد. 
وي تصريح كرد: باتوجه به اينكه اين داروها براي اولين بار وارد كشور 
مي شدند، بايد پروتكل هاي درماني تدوين و پس از آن دستورالعمل هاي 
الزم به  منظور بررس��ي اثربخش��ي توس��ط معاونت تحقيقات وزارت 
بهداشت اعالم مي شد، بنابراين علت تأخير در توزيع اين داروها عالوه 
بر تعيين تكليف منابع مالي و پوش��ش بيم��ه اي، تدوين پروتكل هاي 

درماني بود. 
رئيس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه ليست بيماران از سوي معاونت 
درمان اعالم و دارو با ثبت در سامانه RDA يا سامانه بيماري هاي نادر در 
اختيار بيماران قرار خواهد گرفت، افزود: داروي خوراكي رسيديپالم از 
طريق داروخانه هاي مشخص شده و داروي تزريقي اسپينرازا از طريق 
مركز درماني تعيين شده، به صورت كاماًل رايگان به بيمار ارائه و همزمان 
بررسي اثربخشي نيز انجام مي شود تا درمورد ادامه واردات اين دو دارو 

بر اساس نتايج تصميم گيري شود. 

واكسيناسيون سرخك و فلج اطفال اتباع
از دي  ماه

رئيس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن وزارت بهداشت با 
اشاره به افزايش موارد ابتال به سرخك در كشور، در عين حال از برنامه 
اين وزارتخانه براي واكسيناسيون سرخك و فلج اطفال اتباع غيرايراني 
زير ۱5 سال در ۲۷ دانشگاه علوم پزشكي و از ابتداي دي ماه خبر داد. 
سيد محسن زهرايي، رئيس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن 
وزارت بهداشت درباره آخرين وضعيت ش��يوع سرخك در كشور گفت: 
از ابتداي س��ال جاري ميالدي )اوايل دي 1400( 202 مورد تأييد شده 
آزمايشگاهي سرخك در كشور داشتيم كه حدود 53 درصد آنها را اتباع 
تشكيل مي دهند و تقريباً مي توان گفت از اين آمار 95 درصد مبتاليان، اتباع 
افغانستان بودند و چهار يا پنج مورد مبتال به سرخك پاكستاني و يك مورد 
هم عراقي داشته ايم.  وي افزود: موارد مبتاليي كه از كشورهاي همسايه 
وارد ايران مي شوند، طبيعتاً مي توانند سبب سرايت بيماري به ايرانيان هم 
شوند؛ به شكلي كه كمتر از نصف آمار كلي، مبتاليان ايراني بودند و اين 
نشان دهنده اين است كه ما در معرض خطر باالي انتشار بيماري سرخك 
هستيم؛ زيرا كشورهاي همسايه به ويژه همسايگان شرقي و افغانستان در 

زمينه واكسيناسيون سرخك وضعيت مناسبي ندارند. 
وي با اشاره به اينكه در نتيجه رايج بودن بيماري سرخك در اين كشورها 
هر از چندگاهي همه گيري هاي سنگين سرخك در آنها رخ  مي دهد، تأكيد 
كرد: در سال جاري ميالدي سنگين ترين همه گيري سرخك در 10 سال 
گذشته در افغانستان رخ داده و اين طبيعي است افرادي كه از اين كشور به 
ايران سفر مي كنند، اگر مبتال باشند، بتوانند بيماري را به ساكنان ايران هم 
انتقال دهند و همين امر سبب شد تا موارد مبتالي به سرخك ما نيز نسبت 

به سال قبل افزايش يابد. 
وي درباره آمار بروز س��رخك در ايران در س��ال گذش��ته ميالدي   اظهار 
كرد: سال گذش��ته ميالدي )س��ال 2021( تعداد 103 مورد تأييد شده 
آزمايشگاهي س��رخك در كشور داش��تيم، اما امس��ال با افزايش شدت 
همه گيري در افغانستان تعداد موارد تاكنون به 202 نفر افزايش يافته است.  
وي با تأكيد بر اينكه راه محافظت جامعه در مقابل س��رخك، پوش��ش 
واكسيناسيون كامل است،  بيان كرد: در كشور ما واكسن در دو نوبت 12 و 
18 ماهگي به اطفال تزريق مي شود. در خصوص تزريق واكسن هيچ تفاوتي 
ميان كودكان ايراني و اتباع قائل نمي شويم و اين واكسن به شكل رايگان 
براي همه كودكان مشمول در شبكه بهداشتي تزريق مي شود. مطالعات به 
ما نشان داده است كه پوشش واكسيناسيون كودكان اتباع معموالً از ايرانيان 

پايين تر بوده  و اين يك ريسك براي گسترش بيماري است. 
رئيس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن وزارت بهداشت  ادامه 
داد: از ابتداي سال تاكنون طي يك برنامه واكسيناسيون تكميلي حدود 
650 هزار تبعه غير ايراني به ويژه كساني كه جديدتر وارد كشور شده بودند، 
تحت تزريق واكسن سرخك قرار گرفتند و اكنون هم يك برنامه  ديگر در 
دست اقدام است كه از ابتداي دي ماه مجدداً در خدمت اتباع باشيم و در 
27 دانشگاه علوم پزش��كي كه جمعيت اتباع باالتري تحت پوشش خود 
دارند، برنامه واكسيناسيون سرخك و فلج اطفال گروه سني زير 15 سال 
اتباع غير ايراني را انجام دهيم. جزئيات اين برنامه طي روزهاي آتي اعالم 
خواهد شد.  وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است به دنبال بازي هاي 
جام جهاني در قطر كه از اكثر كشورها مردم در آنجا حضور دارند،  آمار ابتال 
به بيماري واگيرداري نظير سرخك افزايش يابد، به ايسنا گفت: احتمال 
افزايش موارد سرخك را نمي توان به شكل قطعي رد كرد؛ زيرا هر اجتماعي 
مي تواند باعث اين ريسك باشد، اما با توجه به اينكه ايران در مواجهه مستمر 
ورود بيماري از يك يا دو كشوري كه باالترين موارد بروز سرخك را دارند، 
 قرار دارد، مي توان گفت ما همواره در ريسك ورود سرخك به ايران هستيم 
و اين يك خطر هميشگي است، اما با توجه به اجتماعي كه شكل مي گيرد، 
به  طور علمي و تئوريك احتمال افزايش موارد سرخك پس از بازي هاي 

جام جهاني هم مي تواند وجود داشته باشد. 

همبستگی ايران را 
با شادي فوتبالي تحليل كنيد

همه چيز از همخواني بازيكنان تيم ملي فوتبال با سرود ملي شروع شد  
و آن  طرف تر روي سكوها، اشك هايي كه براي ايران ريخته مي شد؛ اين 
است غيرت و خوشحالي يك ملت. تيم فوتبال ايران در يك دقيقه اول 
همه وطن فروشان و بي غيرت ها را برد، در يكي، دو دقيقه پاياني هم بر 
مستعمره انگليس پيروز شد. حاال بيشتر و بهتر مي توان وطن فروش و 

دشمن را از هواخواه ايران و ايراني جدا كرد. 
بيش��تر از يك ماه اس��ت كه در فضاي مجازي و واقعي، همه دشمنان 
ايران و همه وطن فروشان، با همه قوا به ميدان آمدند تا ملت ايران در 
جام 2022 روي خوشحالي نبيند. شادي رذيالنه آنها را مي شد بعد از 
بازي با انگليس ديد، اما روز گذش��ته همچون كف روي آب، همه اين 
هياهوها خوابيد و يك ملت خوشحال ش��د. اين واقعيت جامعه ايراني 
است. ايراني از هر سليقه و با هر گرايشي كه باشد، به  وقت حماسه ها، 
متحد و يك دل است، از اهتزاز پرچم ايران عميقاً خوشحال مي شود و 

احساس غرور مي كند. 
بعد از بازي روز گذشته تا س��اعت ها خيابان هاي ايران غرق در شور و 
شادي بود. اين خوشحالي ملي را مي ش��د در دورافتاده ترين نقاط هم 
مشاهده كرد. حتي آنهايي هم كه تا ديروز و در شبكه هاي مجازي شان 
بر كوس تفرقه افكني زده و منتظر باخت دوم تيم ملي بودند، اگر خجالت 
نمي كشيدند، خوشحالي دروني شان را بروز مي دادند. ولي آنها اسير جو 
مسمومي شده بودند كه خودشان براي خودشان ساخته بودند. بگذريم 
از انگشت شماراني كه در وطن فروشي تا آنجا پيش رفته بودند كه ديروز 

غمگين بودند!
در چنين شرايطي است كه مي توان وابس��تگي اجتماعي يك ملت را 
به س��رزمينش تحليل كرد. اينجايي كه به رغم همه سم پاش��ي ها و با  
وجود تمام اختالف افكني هاي رس��انه هاي لندني و سعودي، بستگي 
مردم ما به كشورشان را مي توان از خوشحالي پس��افوتبالي و در كف 

خيابان ها ديد. 
مردمي كه ديروز به خيابان ها آمدند، از اطالعيه و فراخواني از پيش 
اعالم شده پيروي نكردند، آنها آمده بودند تا خوشحالي ملي شان را 
بروز دهند. به رغم همه مش��كالت سياس��ي و فضاي التهابي دو ماه 
گذش��ته، يك اتفاق جهاني مي تواند مردم ما را ح��ول محور ايران 
گرد آورد. خوش��حالي تك تك ايراني ها پس از ب��ازي با ولز حتي در 
ش��هرهايي كه تا همين دو س��ه روز پيش هم به  دليل فضاس��ازي 
آش��وب طلبان درگير اعتصاب و اغتشاش بود، نش��ان داد كه قاطبه 
ايراني ه��ا تعلقي غيرقاب��ل انفكاك به خ��اك خود دارن��د و غرور و 

يكپارچگي ملي، وجه اشتراك همه ماست. 
مشابه خوشحالي روز گذشته مردم ما، شايد هر چهار سال يك بار و به 
بهانه جام جهاني فوتبال اتفاق بيفتد، اما اگر چشم ها را از آلودگي هاي 
مجازي بش��وييم، مي ت��وان نمودها و نماده��اي متع��دد آن را هر  از  
چند گاهي در مراسمات مذهبي و ملي ديد، نظير آنچه چند وقت پيش 
در جشن خياباني غدير رخ داد، يا حتي حزني كه بعد از بازي با انگليس 

بر كل ايران سايه افكنده بود. 
جامعه ايراني، با همه مش��كالت و س��ختي ها و با همه دش��مني ها و 
وطن فروشي هايي كه هياهوي زيادي دارند، اما قليلند، پاي  كار ايران 
اس��ت. هنوز هم اتفاقاتي مانن��د جام جهاني مي تواند مح��ور اتحاد و 
همبستگي ملي باشد. حاال تپش قلب يك ايران تا لحظه سوت آغاز بازي 
ايران و امريكا بيشتر و بيشتر مي شود تا شاهد تاريخ سازي بزرگ تيم 
ملي باشد. اين هم يك نشانه است، نشانه اينكه در زمانه آشوب گستري 
بدخواهان ايران براي جلوگيري از پيشرفت ملت بزرگ ايران، شادي و 
غم مردم ما تحليل پذير است، نشانه اينكه مردم ما دشمن را از دوست 
و وطن  ف��روش را از وطن خواه تش��خيص مي دهد، نش��انه مهمي كه 

همبستگي ملي در ايران سرزنده تر از هميشه است. 

محمدصادق فقفوري

 كشورهاي مدعي حقوق بشر كه امروز 
باني برگزاري نشس�ت ش�ورا در مورد 
ايران  ش�ده اند ب�ا اعم�ال تحريم هاي 
ظالمان�ه علي�ه م�ردم اي�ران، حقوق 
بنيادي�ن آنان، ب�ه ويژه حق�وق زنان و 
دخت�ران و ك�ودكان را در اي�ران ب�ه 
صورت ج�دي و فاحش نق�ض مي كنند 
و ب�ا اينگون�ه اقدام�ات غيرانس�اني، 
نمي توانند مدعي حمايت از حقوق زنان 
و دختران و ك�ودكان در ايران باش�ند


