
مجازی  فضای  در  فیلمی  هفته گذشته،  آخر 
منتشر شد که بسیاری را در شوکه کرد. در 
که  تبریزیان  عباس  نام  به  فیلم شخصی  این 
از  ملغمه ای  روحانیت،  لباس  در  سالهاست 
دستورات بهداشتی و خرافات را با نام »طب 
اسالمی« تبلیغ می کند، کتاب هاریسون که یکی 
از کتب مرجع اصلی رشته پزشکی به خصوص 
در زمینه طب داخلی است را در برابر دوربین 
به آتش می کشد و آرزوی نابودی آنچه »طب 

را مطرح می کند. شیمیایی« می خواند 
این اقدام، موجب موضع گیری صریح بسیاری 
از مدیران و فعاالن نظام سالمت و اساتید و 
صاحب نظران حوزه و دانشگاه شد. ازجمله 
 مرکز مدیریت حوزه های علمیه که با صدور 
و  تفکرات  گونه  این  که  کرد  اعالم  بیانیه ای 
اقدامات در حوزه علمیه  جایگاهی نداشته و 

انتسابی به حوزه و روحانیت ندارد.

اقدامی ناروا و جاهالنه
متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه با امضای 
آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه، به این شرح 
علمیه  الرحیم؛ حوزه های  الرحمن  اهلل  »بسم  است: 
و  اندیشه  و  علم  بر جایگاه  تاکید  با  آن  بزرگان  و 
در  اخیر  جاهالنه  و  ناپسند  حرکت  عالمانه،  نقد 
تعرض به یکی از متون مهم علم پزشکی را که در 
و  می دانند  ناروا  است  یافته  انتشار  مجازی  فضای 
و  عالی  شورای  و  آن  بزرگان  و  علمیه  حوزه های 
مدیریت حوزه های علمیه آن را محکوم می نمایند، 
در  اقدامات  و  تفکرات  این گونه  که  است  آشکار 
به حوزه  انتسابی  و  نداشته  علمیه  جایگاهی  حوزه 

و روحانیت ندارد.
اسالم عزیز، روحانیت معظم، حوزه علمیه و بزرگان 
آن در طول تاریخ همواره پرچم دار و مشوق رشد 
و شکوفایی علمی در همه قلمرو ها و در بسیاری 
از این زمینه ها به ویژه در زمینه بهداشت و پزشکی 
پیشگام بوده اند و این سنت دیرپا همچنان ادامه دارد. 
زمینه  این  در  ربط  ذی  دستگاه های  می رود  انتظار 
اقدام الزم به عمل آوردند. امید است پیشرفت های 
که  دانشگاه ها  و  علمی  مراکز  رشد  و  ایران  علمی 
در پرتو انقالب اسالمی رشد چشمگیر داشته  است، 

استمرار و ارتقا یابد.«

اقدامی سخیف، جاهالنه و افراطی
در این بیانیه آماده است: »روز گذشته انتشار ویدئویی 
از آتش زدن کتاب طب هاریسون توسط فردی که 
سال ها از طریق بازی با باورهای عمومی به عنوان 
معجول طب اسالمی مشهور شده است، موجب بروز 
واکنش هایی از جمله از سوی سازمان بسیج جامعه 
بسیج  سازمان  راستا  همین  در  شد.  کشور  پزشکی 
جامعه پزشکی کشور در بیانیه ای ضمن اعالم انزجاز 
از چنین اقدام سخیف و جاهالنه ای، اقداماتی افراطی 
نظیر آتش زدن یک کتاب علمی را مصداق نفوذ و 
تالش بیگانگان برای مخدوش ساختن چهره اسالم 
واقعی می داند و از تمام اقشار جامعه خصوصا مراجع 
علمی، فرهنگی، دینی و قضایی خواستار است تا با 
وحدت و هماهنگی مقابل چنین فجایعی بایستند و 
مانع از تکرار چنین رفتارهای تأسف باری شوند.«

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: »اینگونه تفکرات 
و اقدامات در اسالم ناب جایگاهی نداشته و انتسابی 
به دین و احکام آن ندارد، فلذا نه تنها اعالم انزجار 
از چنین واقعه ای بلکه تالش در جهت رشد و اعتالی 
هرچه بیشتر فرهنگ اسالمی و معرفی پیشرفت های 
پزشکی کشور در پرتو انقالب اسالمی در این برهه 
از زمان به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح می شود.«

شائبه »نفوذ«  در لباس دین
انجمن علمی طب سنتی ایران هم در پی سوزاندن 
این  به  بیانیه ای  پزشکی  علمی  کتاب  یک  نمادین 

شرح صادر کرد.
بسمه تعالی؛ آقای عباس تبریزیان که خود را پدر 
طب اسالمی معرفی می کند سال هاست با راه اندازی 

و  اعتقادات  از  سوء استفاده  با  و  التقاطی  جریانی 
باورهای دینی مردم عالوه بر ایجاد انحراف در طب 
روشمند سنتی و اخالل در عملکرد نظام سالمت، 
اسباب بدبینی برخی مردم و فرهیختگان جامعه را 
نسبت به آموزه های دینی فراهم کرده است. علی رغم 
تذکر برخی مراجع عظام و تعدادی از بزرگان حوزه 
و  متعدد  تخلفات  شدن  آشکار  وجود  با  و  علمیه  
تشکیل پرونده های قضایی و محکومیت ایشان توسط 
دادگاه ویژه روحانیت، مع االسف این جریان سودجو 
و آسیب رسان به سرمایه اجتماعی، همچنان ادامه 
حیات داده است. بازخوردهای اجتماعی این اقدام 
نابخردانه و افراطی آقای تبریزیان در سوزاندن یک 
کتاب معتبر علمی نشان می دهد که هر دو نهاد حوزه 
و دانشگاه از این رفتار جاهالنه نگرانی عمیق دارند. 
اهتمام اسالم و آموزه های اصیل آن به مقوله علم و 
کتاب، امری است بدیهی و هیچ عالم دانشگاهی با 
هیچ مدلی از کتاب  سوزی و تقابل خشن با اندیشه ها 

و تجارب بشری میانه ای ندارد.
با  تقابل  بهانه  به  سوزی  کتاب  مشمئزکننده   اقدام 
سوزاندن کتاب قانون ابن سینا در غرب، در حالی 
سنتی  طب  به  اعتقادی  ایشان  که  می شود  مطرح 
ایرانی ندارد و به کرات و در اظهارنظرهای رسمی 
و صریح خود ابن سینا را فردی بی دین که درمان 
بیماری ها با حرام را تجویز می کند ، معرفی کرده و 
طب سینایی را همان طب غربی می داند! لذا انجام 
اینگونه اقدامات سخیف و ریاکارانه، شائبه »نفوذ«  
در لباس دین و استفاده ابزاری برای تخریب دین 

را به ذهن متبادر می سازد.
 انجمن علمی طب سنتی ایران به نمایندگی از جریان 
به  که  اعالم می دارد  ایرانی ،  دانشگاهی طب سنتی 
دلیل اقبال جهانی و ملی و نیاز آحاد مردم و جامعه 
به خدمات صحیح و تأیید شده طب سنتی و مکمل، 
و  روشمند  منطقی،  توسعه  به  بی توجهی  هرگونه 
این گونه  برای رشد  را  راه  یافته طب سنتی،  ادغام 
مرجعیت  از  لذا  می سازد.  هموار  افراطی گری ها 
دست  و  قضایی  دستگاه  علمیه،  حوزه  نهاد  دینی، 
ضمن  دارد  انتظار  کشور  سالمت  نظام  اندرکاران 
اقدام  انحرافی،  قبال جریان  در  مواضع خود  تبیین 
با این گونه اعمال نابخردانه و  الزم برای برخورد 

سخیف را معمول دارند.

وهن دین و ایران

رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم نسبت به آتش زدن 
یکی از کتاب های مرجع پزشکی، واکنش نشان داد 
و  دینی  علمی،  قانونی،  وظیفه  حکم  »به  افزود:  و 
ضرورت حمایت و صیانت از حقوق بیماران، ضمن 
طرح شکایت از طریق مراجع قانونی و قضایی از 
به  می خواهم  درمان  و  بهداشت  وزارت  مسئوالن 
انسانی و  این فجایع  مقابل  قانونی خود در  وظیفه 
علمی عمل کنند و از علمای بزرگوار حوزه های  دینی 
نیز می خواهم اجازه اشاعه این خرافات را بیش از 

این ندهند و به داد باورهای مردم و جوانان برسند.«
محمدرضا ظفرقندی در نامه ای با رونوشت به سعید 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی 
نوشت: »در این ایام شاهد صحنه نمایش آتش زدن 
یکی از کتب مرجع پزشکی توسط فردی با کسوت و 
لباس روحانیت بودیم.« وی اضافه کرد: »اگرچه در 
تاریخ ملل، جهل مقدس هماره قربانیان بی شماری 
را به کام مرگ و نابودی کشیده است ولی در دنیای 
از  نشانه ای  رفتاری  و  نگرش  چنین  وجود  امروز 
غلبه شعار بر شعور و موجب عواقب و خساراتی 
جبران ناپذیر برای مردم و بیماران خواهد شد، تصور 
انعکاس چنین صحنه ای در داخل و خارج از کشور 
مقارن تصور  عالمان،  و  مردم و جوانان  بین  در  و 
جهل مقدس و خانمان سوز داعشیان و کتاب سوزی 
جاهالنی است که در دنیای توهم و خرافات خویش 

غرق شده اند.« 
ظفرقندی گفت: »تاسف و رنج ما از این رفتارهای 
به خاطر آتش زدن یک کتاب  موهن در واقع فقط 
که  است  خطیری  تبعات  خاطر  به  تاسف  نیست، 
به  مردم  زندگی  و  سالمت  بر  تفکر  این  ترویج 
خاطر  به  که  است  رنجی  و  داشت  خواهد  همراه 
آتش کشیدن باورهای مردم و جوانان در دنیای علم 

کنیم.« تحمل  باید 

قاطع  لزوم موضع گیری 

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره آنچه اقدامی 
برهه  این  »در  گفت:  خواند،  جاهالنه«  و  »سخیف 
دینی،  مراجع  تمامی  به  که  می دانیم  خود  وظیفه 
دانشگاهی و قضایی هشدار داده شود که در برابر 
و  بایستند  »کتابسوزی«  جاهالنه  و  سخیف  اقدام 

واکنشی در خور از خود نشان دهند.«
علیرضا رئیسی گفت: »از داستان کتابسوزان اسکندر 
جشن های  تا  مغول  و  جاهل  اقوام  و  یونانیان  و 
واقعی و مستند کتابسوزان "نازی ها" و  عید کتاب 
سوزی "کسروی" در یکم دیماه هر سال حکایت های 
بسیار شنیده وخوانده ایم، اما اکنون و مقارن با عید 
کتابسوزان پیروان کسروی در مراسمی آئینی با فیلم 
او  پیروانش  که  "تبریزیان"  نام  به  فردی  تصویر  و 
اسالمی  عنوان طب  تحت  و  می خوانند  آیت اهلل  را 
داده  به خود جرات  است  کرده  برپا  تجارتخانه ای 
مرجع  کتب  از  هاریسون"  طب  "اصول  کتاب  و 
»آنچه  افزود:  وی  می کشد.«  آتش  به  را  پزشکی 
مایه تاسف است فقط خالی بودن دست این گروه 
جاهل و پرمدعا از نقد علمی نیست بلکه سکوت 
و عدم برخورد قاطع  مراجع علمی ،فرهنگی، دینی 
نام  نابهنجار به  و قضایی در برابر چنین رفتارهای 
اسالم و ایران است، به نظر می رسد که این اتفاق 
نادر و عجیبی نیست و در حال تبدیل شدن به رویه 
و قاعده ای است که به اشکال مختلف شاهد تکرار 
آن بوده ایم.« معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه 
داد: »از دخالت جاهالنه در درمان صدها بیمار مبتال 

به  تا توصیه  بیماری های مزمن  به سرطان و 
"کنترل  ملی  بسیج  هنگامه  در  نمک  خوردن 
فشارخون" از تریبون صدا وسیما، خط نفوذی 
برای به تاراج بردن ایمان و اعتماد آحاد ملت 
مسلمان ایران و ضربه زدن به شأن و جایگاه 
روحانیت شکل گرفته است.« رئیسی اضافه 
که  می دانیم  وظیفه خود  برهه  این  »در  کرد: 
به تمامی مراجع دینی، دانشگاهی و قضایی 
هشدار داده شود که در برابر این چنین اقدامات 
بایستند و واکنشی در  سخیف و جاهالنه ای 

خور از خود نشان دهند.«

بی خبری  نشان 
معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای 
پیامی  در  هم  تخصصی  و  پزشکی  آموزش 
ضمن محکوم کردن اقدام عده ای برای آتش 
مراجع  برخورد  لزوم  بر  پزشکی،  کتب  زدن 
تاکید کرد. با چنین عوام فریبی هایی  قانونی 

در پیام علی اکبر حقدوست آمده است:
  َ اهللهَّ َفیَُسبُّوا    ِ اهللهَّ ُدونِ   مِنْ   یَْدُعونَ   الهَِّذینَ   تَُسبُّوا  اَل  َو 

ِعْلمٍ  بَِغیِْر  َعْدواً 
)به معبود( کسانی که غیر خدا را می خوانند دشنام 
ندهید، مبادا آنها )نیز( از روی )ظلم و( جهل، خدا 

را دشنام دهند! )انعام، آیه 108(
متاسفانه مدتی است که بعضی با استفاده از ابزارهای 
گام  پزشکی  جایگاه  تخریب  جهت  در  مختلف 
فروگذار  چیز  هیچ  از  مسیر  این  در  و  برمی دارند 
نمی کنند. اقدام اخیر در آتش زدن کتاب مرجع طب 
به  اما  است.  نگاهی  چنین  راستای  در  نیز  داخلی 
است  الزم  نازیبا،  اقدام  این  اجتماعی  اثرات  دلیل 

موارد زیر روشن گردد:

آیا شما که در ظاهر کسوت یک عالم دینی خود را 
معرفی می کنید، اجازه می دهید به منابع شما اهانت 
شود؟ آیا اهانت شما به منابع سایرین نمی تواند زمینه 
ساز اهانت متقابل گردد. در این صورت پاسخگو 

چه کسی خواهد بود؟
داشتن  حق  بر  دلیل  ابداً  موضوع  یک  قبول  عدم 
شده  شناخته  مرجع  کتاب  یک  زدن  آتش  بر  شما 
بین المللی نیست. حرکت های تند از این جنس بر 
عالمانه  برخورد  بر یک  منطبق  قطعًا  پایه هیجانات 
با  دانشمندان  و  عالمان  تاریخ  طول  در  و  نیست 
نگاهی باز و روی گشاده حتی با مخالفین سرسخت 
خود مناظره علمی، اما در محیط آرام را، داشته اند.
آیا شما و کسانی که به ظاهر پیروی از شما را دارند، 
هرگز از دستورات پزشکان حاذق که با این کتاب ها 
تعلیم دیده اند پیروی نمی کنند. اگر همین امروز مبتال 
جراحی  به  شوید  آپاندیسیت  و  شکم  درد  یک  به 
پشت می کنید و صبر می کنید که به دلیل پارگی آن از 
عفونت شکم جان به جان آفرین تسلیم نمایید. اگر 
چنین کنید که قطعًا کار غیر قابل توجیه ای مرتکب 
شده اید که هیچ فردی عاقلی چنین اقدامی را تایید 
نمی کند و اگر مراجعه نمایید یعنی قبول دارید که 
هزاران  جان  که  هستند  علمی  منابع  این  محتوای 

انسان را نجات می دهند.
چنین  با  قانونی  مراجع  باید  اگرچه  کالم  جان  اما 
عوام فریبی هایی مقابله نمایند؛ اما مهمتر از این باید 
اقدامات  چنین  بروز  از  جلوگیری  که  گردد  تاکید 
سخیف جز با باال رفتن درک جامعه ممکن نیست.

عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست
اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رییس  واکنش  اما 
تویتری  متن  یه  انتشار  با  بهداشت  رسانی وزارت 
به  »جاهلی  نوشت:  اینطور  جهانپور  کیانوش  بود. 
خود،  اموی  اسالف  شیوه  به  تبریزیان  عباس  نام 
قتیبه بن سهل باهلی و امثال محمود غزنوی، قوم 
قشریون  دیگر  و  کسروی  احمد  تاتار،  و  مغول 
آتش  را  هاریسون  درس نامه  تاریخ،  داعشیان  و 
آن  با  قیاس  در  حتی  آن که  از  غافل  است.  زده 
اسطوره های »بالهت« نیز: ای مگس عرصه سیمرغ 

توست. جوالنگه  نه 

اطالعیه روابط عمومی  وزارت بهداشت
 در خصوص انتشار کروناویروس:

تاکنون هیچ مورد حتی مشکوکی از 
ابتال به کروناویروس جدید در ایران 

گزارش نشده است
روابط عمومی وزارت بهداشت با صدور اطالعیه ای درخصوص 
کشورهای  از  دیگر  برخی  و  چین  در  کرونا  ویروس  شیوع 
در  بیماری  این  به  ابتال  از  موردی  تاکنون  کرد  اعالم  جهان 

کشور مشاهده نشده است.
به گزارش سپید، در اطالعیه مرکز روبط عمومی و اطالع رسانی 

وزارت بهداشت آمده است:
در چندین کشور  تاکنون  کروناویروس جدید  به  ابتال  موارد 
مشاهده شده است، اما اکثر موارد در کشور چین بوده است. 
در هر کشوری نظام مراقبت بیماری های آن کشور در جهت 
کنترل این بیماری اقدام می کنند. اقداماتی که براساس پروتکل 
علمی برخورد با طغیان ها، اپیدمی ها و پاندمی ها انجام می شود.

در کشور ما نیز با نظارت و راهبری معاونت بهداشتی و مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر در تمام پایانه های مرزی کشور به ویژه 
فرودگاه ها و بنادر بین المللی، پایگاه های مراقبت های بهداشتی 
مرزی با حضور تیم های متشکل از کارشناسان و متخصصان 
بهداشت و مبارزه با بیماری ها فعال اند و با تجهیزات مناسب 
هرگونه مورد مشکوک ورودی به کشور را تحت غربالگری 

و مراقبت های الزم قرار می دهند.

افراد  یا  و  بیماری  به  مشکوک  هرمورد  احتمالی  شناسایی  با 
دارای عالئم، فرد مورد نظر تحت تدابیر بهداشتی خاص قرار 
می گیرد و بررسی ها و درمان های الزم صورت می گیرد. این 
اصل نه فقط برای این ویروس و این بیماری، بلکه سال های 
بیماری های  کنترل  و  پیشگیری  برای  کشور  در  است  سال 
در  چنانکه  دارد.  جریان  نوپدید  بیماری های  ویژه  به  واگیر 
ایام اربعین حسینی، ورود اتباع از مرزهای شرقی و غربی و 
در دیگر روزهای سال حسب مورد و هشدارها تحت مراقبت 

قرار می گیرند.
به  نمونه  هرگونه  فعال  صورت  به  کشور  آزمایشگاهی  نظام 
دست آمده آزمایشگاهی از طریق واحدهای بهداشتی درمانی 
برای  آن  نتایج  و  می دهند  قرار  سنجش  مورد  بالفاصله  را 
اقدامات بعدی به مراجع ذی صالح ارسال می شود. این اقدامات 
براساس پروتکل های فنی و علمی است و ساختار بیماریابی، 
کنترل و پیشگیری از بیماری های کشور در منطقه خاورمیانه 

شرایط مطلوبی دارد.
تمام این موارد به معنی آمادگی ساختار سالمت کشور برای 
پیشگیری از طغیان هرگونه بیماری است ولیکن احتیاطات الزم 
برای پیشگیری نیاز به خودمراقبتی و توجه به اصول بهداشت 
فردی و عمومی دارد. از هموطنان عزیز درخواست می شود 
اطالعات مربوط به این بیماری را تنها از طریق رسانه های رسمی 
کشور و آن هم از مراجع رسمی حوزه سالمت پیگیری کنند.
پیشگیری کروناویروس جدید همانند بسیاری از بیماری های 
ویروسی مجاری تنفسی بسیار ساده بوده و شامل شستشوی 
تماس  عدم  مناسب،  شوینده های  با  صورت  و  دست  مکرر 
نزدیک با افراد دارای عالئم شبه آنفلوآنزا، پرهیز از مصافحه 

و روبوسی و در آغوش کشیدن، است.
به  ابتال  از  مشکوکی  حتی  مورد  هیچ  تاکنون  است،  گفتنی 

کروناویروس جدید در ایران گزارش نشده است.

در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
قرار  گرفت

تعیین اعضاء هیات تحقیق و 
تفحص از جمعیت هالل احمر

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعضاء هیات تحقیق 
و تفحص از جمعیت هالل احمر را تعیین می کنند.

به گزارش سپید، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی در روز دوشنبه ۷ بهمن ماه تشکیل جلسه خواهد داد.

بر این اساس استماع گزارش مسئولین انجمن علمی روانپزشکی 
کشور و تعیین اعضاء هیات تحقیق و تفحص از جمعیت هالل 
احمر در دستور کار روز دوشنبه کمیسیون بهداشت و درمان 

مجلس دارد.

اخبــار
شماره 1584 6 بهمن 1398
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