
رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران در یادداشتی به 
مقایسه ایران با کشورهای دیگر در کنترل ویروس 
کرونا توسط برخی از افراد و صاححب نظران واکنش 
نشان داد و نوشت: »لطفا قضاوت نارس نکنیم! «

به گزارش سپید، محمد اسماعیل اکبری در یادداشتی 
که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده نوشته 
است: این روزها سخنان و اظهار نظرهایی بگوش 
می رسد که عملکرد مسؤولین در کشورمان را با سایر 
کشورهای جهان در مقابله با کرونا مقایسه می کند، 
کاری که غالبا دور از مبانی علمی صورت پذیرفته 
و ممکن است پشیمانی به بار آورده و حتی اسباب 
مضحکه خاص و عام شود؛ اقدامی که تجربه آن 
را در همین مدت کوتاه داریم و بعضا نقل محافل 

سیاسی و خبری کشورمان هم می باشد.

در ابتدای گفتار با سه دلیل روشن، عام و خاص 
را از این قضاوت نارس بر حذر می داریم:

1. به طورکلی قضاوت کار پیچیده و سختی است 
که حداقل پیش نیاز آن، دانش و علم زمینه ای در 
موضوع مورد قضاوت است. در این مقال بعضی 
از پیش زمینه های این قضاوت را مطرح می کنیم تا 
پیچیدگی موضوع خاص کرونا را در حد بضاعت 
نشان دهیم و بر این امر تاکید کنیم که پژوهش های 
جامع نگر برای ارزیابی و مقایسه صحیح نیاز است.
2. ویروس کوید-19 بسیار باهوش تر از آن است که 
به آسانی با علم امروز بشر مورد قضاوت قرار گیرد؛ 
تاکنون پیشبینی های بیولوژیک و همه گیرشناسی 
ویروس به یک حقیقت علمی منجر نشده است. 
توجه فرمایید که تمام دانش بشر و تحقیقات چند 
ماهه اخیر دنیا نتوانسته است رفتار امروز و فردای 
ویروس را تبیین نماید و هر ساعت با چهره ای 
متفاوت از ویروس مواجه شده  و می شویم. تنها 
به عنوان نمونه ای کوچک، چند ماه پیش برخی 
مسئولین ادعا می کردند که با بروز گرما، ویروس 
تضعیف می شود و از بین می رود لکن امروز از 
بین رفتن ویروس از طریق گرما تکذیب می شود! 
یا قبال جنوب ایران منجمله هرمزگان و بوشهر 
پاک محسوب می شدند لکن امروز در وضعیت 
هشدار قرار دارند و قم و گیالن از این حالت خارج 
شده اند. همینطور است وضعیت کشورهای همسایه 

و قاره های مختلف جهان.
3. به طور کلی نمی توان اخبار شنیده شده یا تهیه  شده 
از رسانه های داخلی و خارجی را مبنای قضاوت 
صحیح قرار داد. غالباً اخبار بیش از آنکه بی طرفی 
عالمانه داشته باشند در لفافه های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی و گاهی مذهبی پیچیده می شوند تا 
نیل به مقصود آسان تر شود، که البته با توفیقاتی 
هم همراه می شود اما حتما ماندگار نخواهد بود و 
قضاوت های آتی، خط بطالن بر آنها خواهد کشید. 
ضمنا حتی بعضی از توصیه ها که قبال با مبانی علمی 
هم صورت می گرفت امروز فاقد وجاهت علمی 
بوده و نفی آن پشتوانه بیشتری دارد، مثل بسیاری 

از درمان های پیشنهادی.
توصیه می شود از هم اکنون، مبانی درست علمی را  
تبیین کنیم )در اینجا سعی می کنیم بخشی از آن را 

بیان نماییم( تا اوالً، پاسخ های آماده برای دوستان 
و دشمنان داشته باشیم ثانیاً، جایگاه واقعی خود 
را بهتر و دقیق تر ارزیابی کنیم تا به نقاط قوت و 
ضعف خود برای حال و آینده پی ببریم و بتوانیم 

بهتر برنامه ریزی و حرکت کنیم.

بعضی از متغیرها که باید برای ارزیابی با دقت 
مورد توجه قرار گیرد عباتند از:

1. جمعیت کشورها: یک مولفه تاثیرگذار برای 
قضاوت در این حوزه، »کمیت جمعیت« است؛ 
بدیهی است که جمعیت 1.5 میلیونی با 150 میلیونی 
و  1.5میلیاردی متفاوت هستند و به همین جهت 
بیش از یک ماه و نیم پیش در نامه ای مهم به روسای 
محترم دانشگاه های سراسر کشور، خواهش کردیم 
شاخص های رسمی و علمی را مبنا قرار دهند تا 
امروز آسان تر بیاِن مطلب کنیم. همچنین تراکم و 
نحوه توزیع جمعیت نیز مهم است که تشریح آن 

در این مقال نمی گنجد.
دیگر، ساختار  موثر  مولفه  2.ساختار جمعیتی: 
جمعیت است که در کشورهای جهان بسیار متفاوت 
است. این ساختار مشتمل بر سه بخش اصلی است:
الف- جمعیت پایه: که جمعیت زیر 15سال است.
ب- جمعیت مولد یا در سن کار که شامل جمعیت 

15تا 65 )60( سال می شود.
ج- جمعیت سالمند که بیش از 65 )60( سال 

سن دارند.
با توجه به کشتار بیشتر کرونا در سالمندان به دالیل 
مختلف، ساختار جمعیتی تاثیر زیادی در خروجِی 
عملکرد کشورها دارد که هر گز نباید از قلم بیفتد. 
این مسئله از عوامل موثر در ایتالیا و اسپانیا بوده است.
خوشبختانه امروز ما از ساختار جمعیتی مناسبی 
در ایران برخورداریم و نسبت های فوق الذکر با 
استانداردهای مقبول علمی فاصله زیادی ندارند، اما 
متاسفانه این وضعیت پایدار نیست و در سال هایی نه 

چندان دور، همانند برخی کشورهای غربی امروز و 
شاید بسیار بدتر از آنها، توان پاسخگویی به معضالت 
اجتماعی را از دست خواهیم داد، اتفاقی که با یقین 
و بررسی کارشناسی عرض می شود که به مراتب 
فاجعه بارتر از کرونای امروز خواهد بود و متاسفانه 
با وجود پشتوانه های قوی حقوقی، عقلی و علمی و 
ذکر محدود این موضوع در مصاحبه ها و سخنرانی ها، 
هنوز هم مورد پذیرش و توجه مسئولین امر قرار 
نگرفته است. این مولفه را در بروز بیماری کرونا در 
جهان بخوبی می بینیم، منظور بهم خوردن نسبت ها 

در ساختار جمعیتی و پیر شدن جمعیت است.
3.ساختار اجتماعی حاکم بر کشورها: این موضوع 
در امر کنترل کرونا خیلی روشن تاثیر گذاشته است. 
اگر در برخی کشورهای سرمایه داری با اقتصاد مبتنی بر 
نئولیبرالیسم که تنها با مولفه های درآمد هزینه ای 
حکومت می شود، بعضا مردم برای تامین نیازهای خود 
به فروشگاه ها هجمه می کنند یا فروشندگان قیمت ها 
را به دلیل تقاضای بیشتر، بسیار باال می برند، شاید بتوان 
گفت گناهی ندارند و این ساختار اجتماعی و اقتصادی 
حاکم بر آن کشور است که آنها را وادار به این کار 
می کند. ساختار های فردگرایانه مطلق و عدم پذیرش 
مناسب مسئولیت اجتماعی به ویژه در شرایط سخت، 
حاصل چنین اندیشه ها و رفتارهایی است؛ ما این امر 
را مولفه موثر در کنترل همه گیری می شناسیم. توفیق 
کشورهایی چون چین، سنگاپور، ژاپن و کشورهای با 
رویکرد شبه سوسیالیستی شمال و شرق اروپا در مقابل 
زبونی کشورهایی چون آمریکا، فرانسه، ایتالیا و غیره 
شاهد این مدعاست. بعضی کشورهای غربی با وجود 
ثروت بیشتر، علم فزون تر و مدیران تحصیل کرده تر 
تسلیم این ساختار نابهنجار شدند و بعضا شکست را 
پذیرفتند. کشورهای موفق عالوه بر مولفه های دیگر 
از ساختار اجتماعی مناسب تری برخوردار بودند که 

حقوق اجتماعی را جامع تر پذیرفتند.
کشورمان در این شاخص مثال زدنی است، اگرچه 

در روزهای ابتدایی صدای نعره های سرمایه داری 
به گوش رسید و عده ای با احتکار و گران فروشی 
جامعه را به پرتگاه کشاندند اما به سرعت آنچه را 
که می توان فطرت ایرانیان مسلمان خواند، چهره 
نمایان کرد و فریادهای عشق آفرین خدمت، ایثار، 
بخشش و مهربانی فضای کشور را عطرآگین نمود. 
تاثیر این نگرش و عملکرد حتماً کمتر از رعایت 
مولفه های بهداشت فردی نخواهد بود و احتماالً بیشتر 
نیز هست. امروز خوشبختانه ایثار مردمانمان به یک 
فرهنگ اجتماعِی قابل ارائه تبدیل شده است. البته 
این وضعیت منحصربه کشور ما نیست و در همه 
دنیا و همان کشورهای سرمایه داری هم کم و زیاد 
وجود دارد چراکه بسیاری از این موارد از فطرت 

پاک و بعضا فراموش شده انسان نشات می گیرد.
4.ساختار سیاسی کشورها: کشورهایی که مدیریت 
منسجم و هماهنگی بین بخشی داشتند از ساختار 
سیاسی مناسب بهره برده اند و خیلی زود با فرماندهِی 
واحد در باالترین سطح توانستند پیام واحدی را به 
مردم برسانند و موفق شوند اما کشورهای حزب زده 
و قطبی شده نتوانستند به خوبی چنین کاری انجام 
دهند. آمریکا و انگلیس مصداق بارزی بر این معنی 
هستند، همانطور که جهانیان دیدند این کشورها بدلیل 
پاسخگویی به نیازهای سیاسی داخلی و خارجی 
سعی در محاق کشیدن کرونا داشتند؛ رییس جمهور 
آمریکا معتقد بود که کشورش مستثنی است و کرونا 
نخواهد دید یا مهار خواهد کرد اما دیری نپایید 
که کرونا بر اندیشه او غلبه کرد و اعالم حضور 
نمود؛ ساختار سیاسی به کمک نیامد بلکه به جبهه 
مقابل ملت تبدیل شد؛ سیاستمداران به مقابله با هم 
پرداختند و کرونا را تا حدودی از قلم انداختند. 
نخست وزیر انگلیس هم بدلیل فشارهای حزبی، 
استراتژی عملیاتی خود را عوض کرد و نتوانست 

از انسجام حزبی مناسب بهره ببرد.
ادامه در صفحه 7 

لطفا قضاوت نارس نکنیم
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