
برای دومین بار ظرف چند روز برگزار شد
تظاهرات هزاران اسراییلی در قدس و 

تل آویو با درخواست استعفای نتانیاهو
هزاران نفر از شهروندان اسراییلی با تظاهرات 
نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  منزل  مقابل 
اسراییل استعفای او از این سمت را خواستار شدند. 
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد 
این تظاهرات سه شنبه شب در قدس اشغالی و 
تل آویو برگزار شد و شرکت کنندگان در آن استعفای 
بنیامین نتانیاهو را که به فساد متهم است، خواستار 
شدند.حاضران در تظاهرات قدس اشغالی که برآورد 
شده، شمار آنها حدود ۲۰۰۰ نفر بود، پالکاردهایی در 
دست داشتند که روی آنها جمله »فساد نتانیاهو ما را 
متنفر کرده«، »نتانیاهو استعفا بده« و »اسراییل برای 
ماست نه نتانیاهو« نوشته شده بود. این تظاهرات 
در پی اتهامات فساد علیه نتانیاهو و همچنین 
شکست دولت او در مدیریت بحران کرونا برگزار 
موانع  از  تا  کردند  تالش  شد.شرکت کنندگان 
ایجادشده توسط پلیس عبور کنند که به درگیری با 
پلیس منجر شد و برخی تظاهرکنندگان با پرتاب 
غ به سمت پلیس اعتراض شان را نشان  تخم مر
با  تل آویو  در  مشابهی  تظاهرات  همزمان  دادند. 
حضور صدها نفر در پارک شارلز کلر به مناسبت 
گذشت ۱۰ سال از جنبش های اجتماعی در اراضی 
اشغالی که هدفش کاهش قیمت ها و بهبود سطح 
معیشتی بود، برگزار شد. یکی از طراحان این تحرک در  
سال ۲۰۱۱ گفت که ما در بحران بزرگی هستیم و رهبری 
قدرتمند نداریم که بتواند این بحران را حل کند. در 
میدان رابین در تل آویو نیز عده ای با سر دادن شعار 
محکوم  را  جوانان  جنبش های  بودجه  کاهش، 

کردند. 

کاخ سفید برنامه اخراج دانشجویان خارجی 
را متوقف کرد

دولت دونالد ترامپ برنامه خود برای اخراج 
دانشجویان بین المللی را متوقف کرده است. به 
رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  ایسنا،  گزارش 
آمریکا هفته پیش دستور داده بود دانشجویانی که 
به دلیل همه گیری کرونا به دوره های غیرحضوری و 
آنالین روی آورده اند، باید آمریکا را ترک کنند و دوره 
آموزشی خود را در کشورشان ادامه دهند.دانشگاه 
 هاروارد و دانشگاه تکنولوژی ماساچوست )ام.

آی.تی( هر دو به دلیل این سیاست تازه علیه دولت 
به دادگاه شکایت کرده بودند. قاضی آلیسون در 
ماساچوست گفته است دو طرف در این پرونده به 
توافق رسیده اند. هفته گذشته به دانشجویان 
همه گیری  دلیل  به  کالس هایشان  که  خارجی 
غیرحضوری شده بود، گفته شد تنها در صورتی 
می توانند در آمریکا بمانند که در ترم پاییز به دوره ای 
و  گمرک  سازمان  دهند.  رشته  تغییر  حضوری 
مهاجرت آمریکا اعالم کرد دانشجویی که از این 
کشور اخراج  این  از  تازه پیروی نکند،  سیاست 
برای  هر  سال  زیادی  دانشجویان  شد.  خواهد 
تحصیل به آمریکا می روند و شهریه  آنها منبع قابل 
دانشگاه  دانشگاه هاست.  درآمد  برای  توجهی 
 هاروارد اخیرا اعالم کرد به دلیل نگرانی از گسترش 
ویروس کرونا تمام دوره های آموزشی خود را در  
و  غیرحضوری  صورت  به  جدید  تحصیلی  سال 

آنالین برگزار خواهد کرد. 

هشدار سازمان ملل درباره سرعت شیوع 
کرونا در یمن به علت بحران سوخت

سازمان ملل نسبت به سرعت باالی شیوع 
ویروس کرونا در یمن در سایه کمبود کمک های 
انسانی و بحران سوخت که نتیجه محاصره یمن از 
سوی ائتالف متجاوز عربی است، هشدار داد. دفتر 
هماهنگی امور انسانی سازمان ملل در یمن در 
این  سریع  شیوع  ادامه  درباره  هشدار  با  گزارشی 
ویروس در یمن اعالم کرد مردم یمن به دلیل در 
دسترس نبودن مراکز درمانی در خطر هستند.در 
آمده است که بحران سوخت  ادامه این گزارش 
انجام وظایف  به غذا،  موجود در یمن دسترسی 
برای  که  را  آبی  امدادرسانی های  و  بیمارستان ها 
ممانعت از انتقال ویروس ضروری است، تهدید 
می کند. براساس این گزارش، اقدامات انسانی در 
یمن برای مقابله با کرونا همچنان با کمبود شدید 
بودجه روبه رو است و این مسأله به تشدید شیوع 
کرونا دامن زده است و پتانسیل شرکای اقدامات 
انسانی را به خطر می اندازد. تا شامگاه سه شنبه در 
یمن هزارو۵۱۶ نفر به کرونا مبتال شده و از این تعداد 
تاکنون ۴۲۹ نفر جان باخته اند. روز شنبه سازمان 
ملل در گزارش دیگری نسبت به قحطی در یمن طی 
هفته های اخیر در صورت عدم دریافت فوری بودجه 

هشدار داد. 
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اخبار  روزگزارش کوتاه

 آزمایش اولین واکسن کرونا 
و نتایج دلگرم کننده

]مجتبی پارسا[ محققان روز سه شنبه در تحقیقی که نتایج آن در مجله پزشکی 
»نیو انگلند« به چاپ رسیده است، گزارش دادند که واکسن تجربی ساخته شده 
توسط شرکت بیوتکنولوژی »مدرنا«، ایمنی امیدوارکننده ای را در مقابل ویروس 

کرونا در میان ۴۵ نفری که آن را دریافت کرده اند، ایجاد کرده است.
به گزارش نیویورک تایمز، واکسن مدرنا که با کمک محققان انستیتوی ملی 
بیماری های آلرژیک و عفونی ایجاد شده، اولین واکسن ویروس کروناست که روی 
انسان آزمایش می شود و این کمپانی روز سه شنبه اعالم کرد که فاز بزرگ سوم 
آزمایش ها روی ۳۰ هزار نفر از روز بیست وهفتم جوالی )ششم مرداد( آغاز خواهد 

شد. 
انتظار می رود که این آزمایش بزرگ کلینیکی تا اواخر ماه اکتبر کامل شود. اما 
هنوز روشن نیست که آیا می توان اثبات کرد که این واکسن ایمن و موثر است یا 
نه. این آزمایش همچنین باید نشان دهد که احتمال ابتالی افرادی که واکسینه 
شده اند، به شکل چشمگیری از کسانی که واکسن نزده اند، کمتر است. بنابراین 
بهترین و سریع ترین راه برای رسیدن به نتیجه این است که آزمایش واکسن در 

نقاط خطرناک و با احتمال شیوع باال و روی تعداد زیادی از مردم صورت بگیرد.
واکسن ها و درمان های پیشرفته تنها امید برای بازگرداندن زندگی به شرایط 
نرمال است و در این میان ده ها شرکت در تالش برای رقابت بر سر ساخت واکسن 
هستند. متخصصان معتقدند که بیش از یک نوع واکسن مورد نیاز است، چراکه 

هیچ شرکتی نمی تواند به تنهایی میلیاردها واکسن مورد نیاز را تولید کند.
دکتر آنجال راسموسن، ویروس شناس دانشگاه کلمبیا در نیویورک می گوید: 
»هیچ یک از ما بدون اینکه همه افراد ایمن شوند، ایمن نخواهیم شد. این فقط 
مربوط به ما در این کشور نیست. همه افراد دنیا باید در مقابل این بیماری ایمن 

شوند.
واکسن مدرنا با استفاده از مواد ژنتیکی ویروس به نام mRNA سیستم ایمنی 

بدن را وادار به مقابله با ویروس کرونا می کند.
را تأییدمی کند که  گزارش روز سه شنبه جزئیات یافته های کمپانی مدرنا 
هجدهم می  در مورد ساختن واکسن اطالع رسانی کرده بود؛ اقدامی که مورد انتقاد 
برخی قرار گرفت. کمپانی مدرنا در آن زمان از خود دفاع و اعالم کرد که به عنوان یک 
شرکت بازرگانی این وظیفه قانونی را دارد که نتایج کسب کرده را افشا کند، چراکه این 
کار می تواند بر قیمت سهم های این کمپانی تأثیر بگذارد و داده های دقیق و واقعی 

بعدا منتشر خواهد شد.

آزمایش دوز پایین، متوسط و زیاد واکسن  نتایج فاز اول مطالعات برای 
ایجاد ایمنی در مقابل ویروس بود.  اندازه گیری دوز مناسب و ایمن برای  و 
مشارکت کنندگان این آزمایش ۴۵ فرد سالم بالغ بودند که ۱8 تا ۵۵ سال داشتند. 

آنها با ۲8 روز فاصله، دو بار واکسن دریافت کردند.
پس از دریافت دومین واکسن در بدن همه مشارکت کننده ها »آنتی بادی های 
خنثی کننده« ایجاد شده بود که توانست در شرایط آزمایشگاهی ویروس را خنثی 
کند. میزان آنتی بادی موجود در بدن این افراد به اندازه آنتی بادی موجود در بدن 
افرادی بود که ویروس کرونا گرفته و بهبود پیدا کرده اند. این واکسن همچنین 
واکنش خوبی در مقابل سلول های T که بخش دیگری از سیستم ایمنی هستند، 

ایجاد کرد. 
دکتر کیزمکیا کوربت، ایمونولوژیست ویروسی و رهبر تیمی که واکسن را 
در موسسه بیماری های عفونی ایجاد کرد، می گوید:   »این واکسن بیش از همه 

انتظارها بود.«
این ویروس در بیش از نیمی از مشارکت کنندگان، عوارض جانبی نشان داد؛ 
اثراتی شامل خستگی، لرز، سردرد، دردهای عضالنی و درد در محل تزریق. برخی 
هم تب کردند. فقط یک نفر که دوز کمی را دریافت کرده بود، بدنش واکنش آلرژیک 
نشان داد که از مطالعه و آزمایش کنار گذاشته شد. با این حال، هیچ یک از این 

عوارض جانبی جدی نبود.
متخصصانی که در این مطالعه حضور داشتند، می گویند که نتایج این 
آزمایش ها بسیار امیدوارکننده بوده، اما هنوز برای گرفتن نتیجه قطعی زود است. 
دکتر راسموسن می گوید: »اینکه در بدن شما آنتی بادی وجود دارد، اصال نمی تواند 

به این معنا باشد که ایمنی کامل در بدن شما ایجاد شده است.«
او می گوید ممکن است که واکسن نتواند به طور کامل از گرفتن این بیماری 
جلوگیری کند، اما احتماال می تواند آن را بسیار ضعیف کند: »این یک انتخاب 
میان سرماخوردگی شدید و رفتن زیر دستگاه ونتیالتور است. من شخصا 

سرماخوردگی شدید را انتخاب می کنم.«
دکتر پاول آفیت، متخصص بیماری های واگیردار در دانشگاه پنسیلوانیا نیز 
می گوید: »وجود آنتی بادی در بدن شما نشانه خوبی است، اما هنوز نمی دانیم که 
می تواند از انسان در مقابل این ویروس محافظت کند یا نه و اینکه اگر می تواند، اثر 
آن تا چه زمانی خواهد بود.« او می گوید عوارض جانبی »هزینه بسیار اندکی« در ازای 

محافظت از یک فاجعه بالقوه بزرگ است. 

به دنبال انتشار کتاب خاطرات برادرزاده رئیس جمهوری آمریکا تحت عنوان 
»بیش از اندازه و غیرمکفی: چطور خانواده من خطرناک ترین مرد جهان را خلق 

کردند« او خواستار استعفای عمویش شد.
جریان  در  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  برادرزاده  ترامپ،  مری 
مصاحبه ای با شبکه ای بی سی نیوز در پاسخ به این سوال که اگر در مقابل عمویش 
در دفتر ریاست جمهوری قرار بگیرد، به او چه خواهد گفت، پاسخ داد: »استعفا 

دهید!«
مری ترامپ، روانشناس بالینی گفت: »عمویم به خاطر مسائل عمیقی که در 
خانواده مان وجود داشته، گمراه و منحرف شده؛ مسائل و مشکالتی که او را کامال 
ناتوان از رهبری این کشور کرده است و این مسأله که به او اجازه دهیم همین راه را 
ادامه دهد، بسیار خطرناک است.« او افزود: »من به چشم خودم دیدم آنچه را که بر 
چیزهای غلط متمرکز بود، آنچه را که باعث ارتقای افراد نادرست می شد، اموری که 
می تواند به خسارات ناخواسته منجرشود که ناشی از این است که بگذاریم افراد 
بدون اینکه محاسبه شوند، رفتار و زندگی کنند و بسیار تعجب آور است که شاهد 

ادامه این روند در مقیاسی گسترده تر باشیم.«
یک  ترامپ  دونالد  پدر  و  پدربزرگم  ترامپ،  »ِفرِد  کرد:  تصریح  ترامپ  مری 

جامعه ستیز بود که سال ها رفتار نادرست او باعث شکل گیری خلق وخوی و رفتار 
کنونی دونالد ترامپ شده است.« هنگامی که پدربزرگ مری ترامپ درگذشت، 
او و برادرش وارد یک دعوی قضائی طوالنی با دیگر اعضای خانواده ترامپ بر سر 

سهم شان از وصیت نامه پدربزرگش شدند.
مری ترامپ گفت: »ترامپ به طرز باور نکردنی طرد شده و به همین علت 
دیگر افراد ازجمله فرزندان و همسرش را به گروگان های خود تبدیل کرده است. 
غیرممکن است که بفهمیم دونالد ترامپ در اوضاعی کامال متفاوت و با والدینی 
کامال متفاوت چطور آدمی می شد. اما مشخصا او از این قضیه درس گرفته است.«  
کتاب »بیش از اندازه و غیرمکفی: چطور خانواده من خطرناک ترین مرد جهان را 
خلق کردند« تصویر شرم آور و محکوم شده ای از دونالد ترامپ را ارایه می کند و او را 

به عنوان فردی بی رحم، بی کفایت و خودشیفته به تصویر می کشد.
مری ترامپ گفت: »اگر دونالد ترامپ برای دور دوم رئیس جمهوری شود، این 
پایان دموکراسی آمریکا خواهد بود.« خانواده ترامپ برای جلوگیری از انتشار این 
و  رازداری  توافق  ترامپ  مری  که  داشتند  تأکید  و  کردند  مبارزه  بسیار  کتاب 
عدم افشاگری را که امضا کرده بود، نقض کرده است. با این حال دادگاه به نفع مری 

ترامپ رأی داد و کتاب او روز سه شنبه منتشرشد. 

انتظار می رود که این 
آزمایش بزرگ کلینیکی تا 

اواخر ماه اکتبر کامل شود. 
اما هنوز روشن نیست که 

آیا می توان اثبات کرد که 
این واکسن ایمن و موثر 
است یا نه. این آزمایش 

همچنین باید نشان دهد 
که احتمال ابتالی افرادی که 
واکسینه شده اند، به شکل 

چشمگیری از کسانی که 
واکسن نزده اند، کمتر است

آنتونی فائوچی:   
بحران کرونا به همه گیری آنفلوآنزای 

اسپانیایی نزدیک می شود
متخصص  فائوچی،  آنتونی  ]شهروند[ 
بیماری های عفونی در باالترین رده دولت آمریکا روز 
سه شنبه اعالم کرد که »ما نمی توانیم این حقیقت 
به مرحله  کووید-۱۹  که همه گیری  کنیم«  انکار  را 
آنفلوآنزای اسپانیایی نزدیک شده است. آنفلوآنزای 
اسپانیایی بین سال های ۱۹۱8 تا ۱۹۲۰ جان میلیون ها 

نفر را گرفت. 
به گزارش نیوزویک، آنفلوآنزای اسپانیایی نوعی 
آنفلوآنزای مرگبار بود که شیوع آن از شدید ترین نوع 
همه گیری در تاریخ مدرن به شمار می رود. در آن زمان 
این ویروس نزدیک به ۵۰۰ میلیون نفر را مبتال کرد که 
یک سوم جمعیت جهان را دربرمی گرفت. فائوچی 
که رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی 
است، در سمینار بهداشت جهانی دانشگاه جورج 
تاون که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: »وقتی 
به شدت همه گیری در ۱۹۱8 نگاه کنید، زمانی که ۵۰ 
تا 7۵ تا ۱۰۰ میلیون نفر در دنیا جان خود را از دست 
دادند، آن همه گیری مادر تمام پاندمی هاست که 
صادقانه اتفاقی تاریخی بود. با اینکه ساختار و احتمال 
زیادی وجود دارد، امیدوارم با کووید-۱۹ به آن مرحله 
نرسیم.« بر اساس آمار مرکز منابع دانشگاه جان 
 هاپکینز تاکنون بیش از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به 
بیماری کووید-۱۹ مبتال شده اند و بیش از ۵78هزار 
نفر جان خود را از دست داده اند. آمریکا با ۳ میلیون 
و ۴۰۰ مورد مبتال و  بیش از ۱۳۶ هزار مورد مرگ ومیر 
در میان کشورهای جهان وضع بدی دارد. تعداد 
مبتالیان در ۳7ایالت به ویژه ایالت های جنوب و 
جنوب غربی مانند کالیفرنیا، فلوریدا،  آریزونا و تگزاس 

افزایش قابل توجهی داشته است. 
به گفته روزنامه گاردین، فائوچی گفت نکته قابل 
توجه اینجاست که تعداد مبتالیان به ویژه در میان 
جوانان رکورد زده است. این متخصص بیماری های 
عفونی در این سمینار گفت که عده زیادی از جوانان 
احساس می کنند ترجیح می دهند میان جمعیت 
نوشیدنی بخورند تا اینکه شیوع ویروس را کنترل 
کنند و فکر می کنند که خود مبتال نمی شوند و به 

کسی هم انتقال نمی دهند.«
فائوچی گفت: » قابل درک است که یک جوان با 
خود بگوید »از لحاظ آماری، احتمال اینکه من مبتال 
شوم و به دردسر بیفتم، خیلی کمتر از یک فرد مسن 
است.« من این موضوع را با ترس ولرز می گویم، چون 
هیچ کس را مقصر نمی دانم و فکر می کنم مردم هم 
بی گناه هستند. آنها قصد ندارند بخشی از مشکل 

باشند، اما سهوا بخشی از مشکل هستند.« 
طبق آمار روز دوشنبه ۶۱هزار و ۴۹۲ مورد جدید 
ایالت  سه  و  شدند  شناسایی  آمریکا  در  مبتال 
تصمیم گرفتند  اورگان  و  نیومکزیکو  کالیفرنیا، 
بازگردانند  کامال  را  کرونا  محدودیت های ویروس 
یا آنها را شدیدتر کنند تا سرعت شیوع ویروس را 
کاهش دهند. حداقل ۲7 ایالت دیگر نیز همین کار 
را انجام دادند. فائوچی گفت: »شرایط ما در آمریکا 
بسیار جدی است. ما حتی هیچ روزنه ای از پایان آن 
را ندیده ایم.« فائوچی هفته گذشته با شرکت در 
یک برنامه پادکست گفت که آمریکا در مقایسه با 
کشورهای دیگر به خوبی عمل نمی کند. به گفته 
دستورالعمل های  از  سیاستمداران  از  بعضی  او 
بازگشایی پیروی نمی کنند. بعضی از شهروندان نیز 
به دستورات بهداشت عمومی توجه نمی کنند که 
می تواند دلیل افزایش تعداد مبتالیان در بسیاری از 

ایالت ها باشد.
است.  درست  دلیل  دو  »هر  گفت:  فائوچی 
کامال  عملکرد  شهرداران  و  فرمانداران  از  بعضی 
درستی داشته اند. آنها می خواستند محدودیت ها 
را بردارند، در نتیجه از دستورالعمل ها پیروی کردند. 
اما آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از شهروندان 
با خود گفتند که یا من در قرنطینه هستم یا دیگر 
خودم را اذیت نمی کنم.« فائوچی افزود: »و فقط با 
نگاه کردن به تلویزیون و روزنامه ها، تصاویر مردم را 
می بینید که در کلیساها و رستوران ها حضور دارند و 
زمانی که ماسک نداشته باشند، این مکان ها برای 
انتقال ویروس بهترین هستند. برخی از ایالت ها 
نیز بدون توجه به دستورالعمل ها و پیشنهادها 
برخالف  برداشتند.«  سرعت  به  را  محدودیت ها 
گذشته  هفته  فائوچی  همه گیری،  این  شدت 
کووید-۱۹  واکسن  به  نسبت  که  کرد  اعالم  نیز 

خوش بینی محتاطانه ای دارد. 
درحال  هم اکنون  دنیا  سراسر  دانشمندان 
بررسی ۱۶۰ واکسن هستند که ۲۰ نوع آن در انسان 
آزمایش شده است. فائوچی در یکی از نشست های 
مجازی سازمان ملل اعالم کرد که داده های اولیه به 
خوش بینی  این  آزمایش ها  این  از  آمده  دست 
محتاطانه را به همراه دارند که ما در توسعه واکسنی 
که به نسبت موثر بوده تا آخر  سال و اوایل ۲۰۲۱ موفق 

بوده ایم.« 
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 استعفا بده

AP


