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س جمهوری از سیاست یک بام و دو هوا درباره واکسن کرونا انتقاد کرد
رئی 

هشدار به تریبونداران

بیاییم و منصفانه رفتار کنیم ،ما همه میدانیم که واکسن االن یک ضرورت است

روحانــی یــادآور شــد :برخــی بــه مــا نوشــتند کــه واکســن فــان
کشــور مــورد تأییــد ســازمان بهداشــت جهانــی نیســت و اگــر
بخریــد مــا فــان و چنــان میکنیــم.
رئیــس جمهــوری ادامــه داد :هنــوز هــم آن کشــورهایی کــه مــا
از آنهــا واکســن میخریــم را ســازمان بهداشــت جهانــی تأییــد
نکــرده اســت .پــس مــا یادمــان نــرود کــه دیــروز چــه گفتهایــم و
حــاال چــه میگوییــم! همــان آدمهایــی کــه دیــروز میگفتنــد
نخریــد حــاال امــروز آمدهانــد و میگوینــد چــرا کــم خریدیــد؟
چــرا زودتــر نخریدیــد؟ چــرا اینطــور نخریدیــد؟ چــرا از آنجــا
نخریدیــد و چــرا از اینجــا نخریدیــد؟
وی افــزود :بیاییــم و منصفانــه رفتــار کنیــم ،ما همــه میدانیم
کــه واکســن االن یــک ضــرورت اســت .واکســنی هــم کــه
بهدردبخــور اســت و بایــد بخریــم را حتمــاً وزارت بهداشــت ما
بایــد تأییــد کنــد ،مــا کــه جــای دیگــری را نداریــم ،آن واکســنی
کــه بایــد بخریــم و مجــاز اســت را وزارت بهداشــت مــا بایــد
اعــام کنــد .روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان
اینکــه وقتــی در شــرایط آرامــش قــرار میگیریــم و وضــع هــم

رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه موجهــای
کرونــا در ایــران ســنگینتر از موجهــای اروپــا
سیاست نیســت ،اظهــار کــرد :البتــه مــوج چهــارم مــوج
بلندتــر و ســختتری اســت ،ولــی بایــد از
تجربیــات گذشــته اســتفاده کنیــم چــرا کــه هفتــه جــاری هفتــه
ســختی اســت و رعایــت پروتکلهــا بایــد بــه  ۹۰درصــد برســد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام حســن روحانــی در جلســه
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا بیــان اینکــه امــروز مــا بــا
یــک شــدتی از جانــب کرونــا مواجهیــم ،اظهــار کــرد :طبــق
گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی در دو مــاه گذشــته هــر
هفتــه ســرایت ویــروس دوبرابــر شــده اســت و ایــن بهدلیــل
همهگیــری ویــروس جهشیافتــه اســت .مــن بــا برخــی از
ســران کشــورهای همســایه کــه صحبــت میکــردم همــه آنــان
گرفتــار ایــن مــوج تــازه شــدهاند.
رئیسجمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه هیــچ عاملــی بــه تنهایــی
نمیتوانــد مســأله کرونــا را حــل کنــد ،تصریــح کــرد :در
شــرایطی کــه مشــکل ایجــاد میشــود ،بایــد همــه بــه فکــر
باشــیم و دســت بــه دســت هــم
دهیــم .در تریبونهــا بایــد هــم
هشــدار باشــد و هــم آرامــش .نباید
تریبونی داشــته باشــیم کــه آرامش
را بــه هــم بریــزد .روحانــی بــا تأکید
بــر اینکــه امروز وزارت بهداشــت ما
اعــام کــرده کــه این واکســن چیزی
نیســت کــه مصونیــت دوســاله و
حتــی یکســاله ایجــاد کنــد ،یــادآور
شــد :مــا بایــد بــه فکــر تهیــه واکســن
انبــوه بــرای ماههــا و حتــی ســال
بعــد باشــیم .یادمــان نــرود ،برخی
موج چهارم ،موج بلندتر و سختتری است،
حافظهشــان ضعیف شــده اســت.
یادمــان نــرود آن روزی کــه رفتیــم
ولی باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم چرا
از روســیه و چیــن واکســن تهیــه
که هفته جاری هفته سختی است و رعایت
کنیــم ،چــه فضایــی درســت شــد.
پروتکلها باید به  ۹۰درصد برسد
در روزنامههــا ،فضــای مجــازی و
برخــی مراکــز رســمی آدمهایــی
بودنــد کــه مســئولیت داشــتند و آمدنــد پشــت تریبــون و بــا خــوب و آمــار مرگومیــر دورقمــی میشــود و بــه رقمــی
افتخــار گفتنــد  -چــون برایشــان خیلــی مهــم بــود  -کــه زیــر  ۵۰میرســد ،مســابقه شــروع میشــود ،تصریــح کــرد:
مــن ایــن واکســن را نمیزنــم! بســیار خــوب نــزن! دیگــری در آن شــرایط یکــی میگویــد مــن ایــن کار را کــردم ،دیگــری
متخصــص بــود و آمــد گفــت از روســیه اگــر بیاوریــد مــن میگویــد مــن ایــن کار را کــردم ،یکــی میگویــد ســتاد خیلــی
نمیزنــم ،آن یکــی گفــت اگــر از چیــن بیاوریــد مــن نمیزنــم .معجــزه کــرد ،دیگــری میگوید قــرارگاه ایــن کار را انجــام داد و
رئیــس جمهــوری تأکیــد کرد :شــما یادتــان هســت ،نامههایی یکــی هــم میگویــد فــان وزارتخانه معجــزه کــرد .از آن طرف
کــه بــه خــود من نوشــتند و پزشــکانی کــه آن را امضــا کردند که هــم میگوینــد محلهمحــوری معجــزه کــرد.
هنــوز نامههــا در دفتــر مــن هســت .پزشــکانی کــه امضــا کردند رئیــس جمهــوری یــادآور شــد :امــا وقتــی ایــن شــرایط بعکس
و برخی از تشــکیالت پزشــکی نامه نوشــتند که از روس و چین میشــود و مــردم متأســفانه پروتکلهــا را مراعــات نمیکننــد
واکســن نیاوریــد کــه خطرنــاک اســت و بــه درد نمیخــورد .و بــا یــک ویــروس جهشیافتــه مواجــه میشــوند ،اینجــا
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آن روزی کــه مــا میخواســتیم واکســن داســتان تغییــر میکنــد؛ هــر کســی میخواهد ایــن را بــه گردن
تهیــه کنیــم شــما آمدیــد و یــک تزلــزل ایجــاد کردیــد ،تصریح دیگــری بینــدازد .یکــی میگویــد ایــن بخــش مقصــر اســت،
کــرد :بــرای کســانی کــه دنبــال خریــد واکســن بودنــد و حتــی آن یکــی میگویــد بخــش دیگــر مقصــر اســت و بخــش دوم
میخواســتید در وزارت بهداشــت هــم همیــن کار را کنیــد تــا میگویــد مــن خــوب عمــل کــردم ایــن بخــش ســوم اســت کــه
مقصــر اســت.
آنــان را متزلــزل کنیــد البتــه مــا هــم گــوش نکردیــم.

#آبادان
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

خبــر اســتفاده تعــدادی از ســهمیه واکســن پاکبانهــای آبادان توســط
شــهرداری و شورای شــهر آبادان عصبانیت و ناراحتی کاربران ایرانی را
همراه داشت.
توضیح شهردار آبادان که گفت برای اینکه ترس پاکبانها از زدن واکسن
بریزد و به درخواست خود آنها واکسن زدهاند عصبانیتها را بیشتر کرد.
بخصوص پس از اینکه اعالم شد در علی آباد کتول هم اتفاق مشابهی
رخ داده است:
«یعنــی هرجــا واکســنی رفتــه و کســی نزده ایــن طور دربــارهاش
تصمیــم گرفتن؟ بگید که این طور نیســت و فقط در آبادان و گلســتان
اتفاق افتاده».
«شــهردار آبادان :خود پاکبانان خواستند ما واکسن بزنیم! پ.ن:
وقاحت اگر زبان داشت»...
«مهمتر ...فرایندی اســت که طی آن کســی شــهردار میشود که
میتواند اسمش را توی لیست پاکبانان بگنجاند و ماسکش را از صورت
برندارد تا توی صف واکسن شناخته نشود و حق یکی از ضعیفترین و
شریفترین اقشار جامعه را برای نفع شخصی بدزدد».
«اگر زمانی کهشــهردار اهواز با سوءاســتفاده از ســهمیهپاکبانها
خــود را واکســینه کــرد ،بالفاصله از شــهرداریاهواز برکنار میشــد و با او
برخورد قضایی میشــد ،هیچ گاه شورای شهر و شهرداریآبادان جرأت
دست درازی مجدد به خود نمیدادند».
«آدم میترســه مثل داســتان سیلی وســرباز و خط ویژه آخر سر،
پاکبانها مقصر شناخته بشن!»
«حــاال کــه شــهردار و مدیران شــهرداری و اعضای شــورای شــهر
آبادان قاطی پاکبانها رفتن واکسن کرونا زدن ،به نظرم بهترین کار اینه
که به مدت حداقل دو ســال مثل بقیه پاکبانهــا خیابونهای آبادان رو
جارو بکشن و زبالهها رو جمع کنن!.اینطوری واکسنشون حالل میشه»
«مــن منتظــر نشســتم ببینــم چه برخــوردی میکنن بــا اعضای
شورای شهر»
«داستانواکسن درشهرداری آبادان را بگذارید کنار شهیدمهدی
باکری که وقتی گفتند برگرد گفت ،بچهها را رها نمیکنم برگردم».
«آیــا اجــازه داریم بهعنــوان مطالبــه ،خواهان برکنــاری اعضای
شورای شهر و شهردار آبادان بهدلیل این راهزنی باشیم؟ پ.ن :واکسن
پاکبان اخه باال کشیدن داره؟»
«شهردار آبادان انگار فقط برای واکسن کرونا احساس مسئولیت
کــرده تــا تردید زدایی کنه ،چرا هیچ وقت تالش نکرد یک ســال حقوق
رفتگر بگیره یا یکروز کوچههای شهر رو جارو کنه تا ببینه رفتگرها چی
میکشن».
«بعد از سوءاستفاده از سهمیه واکسن پاکبانان آبادان ،حاال نوبت
به علی آباد کتول رسید»
«بهترین مجازات برای شورای شهر آبادان که برای تزریق واکسن
خودشون رو پاکبان جا زدن ،دوسال پاکبانی بدون مزده»
«کاش فقط بهخاطر واکسن خودتونو جای پاکبانها جا نمیزدین.
موقع پرداخت حقوقشونم مث اونا حقوق میگرفتین»....

