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درباره ادعاهای »یاسمن اشکی« در برنامه ماه عسل 
چندین ســؤال و تناقض و ابهام جدی وجود دارد که به 

برخی از آنها اشاره می کنیم:
* نام بیماری ژنتیکی که به قول ایشــان شبه ایدز 

است، چیست؟
*بیمارســتان و پزشک معالج این فرد )اشکی( چه 

کسی بوده و پرونده سوابق ایشان کجاست؟
*علت تناقض آشکار اظهارات اخیر یاسمن اشکی با 
اظهارات این فرد در مصاحبه با »رادیو زمانه« در 13خرداد 
ســال 91 چیست؟ وی در آن مصاحبه مدعی شده بود 
به مواد شــیمیایی جنگی در حمله عراق به تهران آلوده 
شده و سیستم ایمنی او صدمه دیده!! )البته تهران هرگز 
بمباران شیمیایی نشد!(این حمله شیمیایی کی، کجا و 
چگونه بوده؟ ایشان چند ساله بوده و سوابق و مستندات 

پزشکی این بیماری کجاست؟
*پزشک اورژانسی که گفته شد بیماری را اتفاقی در 

آمریکا تشخیص داده کیست؟
*پزشک پروژه ای که در آن 146 نفر شیمی درمانی 
شدند و همه فوت کردند و فقط ایشان زنده ماند کیست 

و پرونده و مستندات آن کجاست؟!
*علت چرخــش و تناقض آشــکار ادعاهای اخیر 
یاسمن اشکی با اظهارات سال 91 این فرد در مصاحبه با 

رادیو زمانه چیست؟!!
 *آیــا بنیاد های ســه گانه »راه«، »قایم باشــک«، 

»کنترلS «مورد تایید مراجع ذی صالح است؟
*آیــا این فــرد از جای خاصی هدایت می شــود و 
یک ســناریو مانند 2030 در مهد کودک ها و مدارس و 

سازمان های ما را اجرا می کند؟
*چگونه وی و همکارانشــان همه جا نفوذ دارند و 
به راحتی وزیر را می بینند و همه جا آموزش های خاص 

مدنظر خود را می دهند؟!
 *آیا با وجود هزاران متخصص و اســتاد در کشور 
چنیــن افرادی با چنین ســوابق و روابطی باید مجری 
آموزش جنســی و مقابله با بیماری های STD مقاربتی و 

آزار جنسی باشند؟!
*چرا صدا و ســیما در دعوت مهمانان دقت الزم را 
ندارد؟ چرا یک کارشــناس متخصص در برنامه دعوت 
نشــده بود تا اینهمه تناقض و اشتباه علمی از آنتن زنده 

پخش نشود؟

*آیا مسئله واکســن در کشورمان متولی ندارد که 
در برنامه ماه عسل برای ساخت واکسن، فردی که هیچ 
تخصصــی در آن حوزه ندارد کمک مالی جمع کند؟ آیا 

این روش درستی است؟!
*وقتی ما در ســاخت واکســن های اصلی نوزادان 
مشکل داریم، باید برای واکسن اختیاری HPV از مردم 

پول جمع کنیم؟!
 *این واکســن تحت نظر پزشــکان و فقط به افراد 
با رفتارهای پر خطر باید تجویز شــود نه همه دختران و 
پسران 9 سال به باال؛ چه کسی مسئول موج ترس ایجاد 
شده به واسطه آمار دروغ ارائه شده توسط این فرد است؟! 
 *اگر آموزش جنســی ســبب کاهش آزار جنسی 
می شــود، پس چرا در غرب شــاهد باالترین میزان آزار 

جنسی هستیم؟!
به گزارش تســنیم، در نهایت باید گفت که ابهامات 
جدی در پشت اهداف این گروه وجود دارد و ضروری است 
متولیان امر به طور جدی ابعاد مختلف، سوابق ارتباطات و 

فعالیت های آنها را بررسی و اعالم عمومی کنند.
به نظر می رســد یک سناریو پشت همه این ماجرا 
نهفته است چرا که این فرد در سال 91 که موضوع مقابله 
با جنگ بوده، مدعی آلودگی شــیمیایی جنگی می شود 
یعنی اشکی آسیب دیده جنگ است! اما در پروژه جدید 
که موضوع آموزش مقابله با آســیب های جنسی بوده، 
ناگهان نوع بیماری او عوض و به بیماری ژنتیکی شــبه 

ایدز مبتال می شود!
این هماهنگ ســازی ها و ادبیات جاذب، احساســی، 
عاطفی و هنرمندانه مهمان، نشــان از یک پروژه و برنامه 
حســاب شــده و منســجم و هدفمند با آموزش دقیق و 
حساب شــده برای جذب مخاطب و اثر گــذاری و اجرای 
ماموریتی دارد که باید این موارد به طور جدی بررسی شوند.
قطعا آموزش فرهنگ سازی در همه این موارد باید 
صورت گیرد اما توسط افراد متخصص متعهد و با رعایت 

فرهنگ و سبک زندگی مردم ایران.
الزم به یادآوری است، خبرگزاری اسرائیلی هاارتص 
در تاریخ 3 ســپتامبر 2013 اعالم کرد: »واکسیناسیون 
HPV برای 52000 دختر حدود 8 ساله متوقف شده به 

دلیل خطرات ناشی از عوارض این واکسن! نیمی از زنان 
اســرائیلی می میرند در حالی که از این واکسن استفاده 

کرده بودند.«

در کنار همه حرف و حدیث های مطرح شــده 
درباره حضور یاسمن اشــکی در برنامه ماه عسل، 
نگاهی به اظهارات و ســوابق این شــخص نشان 
می دهد که بخش عمده فعالیت های وی و دوستانش 
برگزاری کالس های به اصطالح آموزش پیشگیری 
از کودک آزاری و مراقبت جنســی برای کودکان و 

نوجوانان است.
نگاهی به عکس های منتشر شده از این کالس ها 
نشان دهنده حضور مختلط کودکان و نوجوانان در 

سنین مختلف می باشد.
در این باره چند نکته حائز اهمیت اســت. اول 
اینکه مگر این نوع آموزش های مشکوک ذیل سند 
خطرناک 2030 که با هشــدار مداوم دلســوزان و 
نهیب رهبر انقالب ظاهرا کنار گذاشته شد تعریف 
نمی شــود؟ آن هم سندی که آمار باالی تعرض به 
کودکان و نوجوانان در کشورهای غربی اجرا کننده 
آن نشــان از پوشالی بودن منافعش دارد. پس این 
خانم و دوســتانش با چه معیاری اقدام به تشکیل 

برنامه ماه عسل با دعوت از یک خانم و طرح ادعاهای 
عجیب دربــاره یک بیماری ناشــناخته و رونمایی از یک 
»معجــزه«، بازی خطرناکی را با ســالمت دختران و زنان 

ایرانی آغاز کرد.
روز سه شنبه 8 خرداد، در دوازدهمین روز از ماه مبارک 
رمضان، برنامه بسیار پربیننده »ماه عسل« با اجرای احسان 
علیخانی، از فردی به نام »یاسمن  اشکی« با سابقه یک دهه 
بیماری ناشــناخته با عالئمی مشابه ایدز دعوت کرد که به 
 تازگی و بعد از کنترل بیماری بسیار نادر و ناشناخته اش )که 
کنترل آن به تعبیر پزشک آمریکایی چیزی شبیه »معجزه« 

بود( به کشور بازگشته است.
به گزارش مشرق، میهمان برنامه مدعی می شود در 1۷ 
سالگی به بیماری »ژنتیکی« مبتال شده که عالئمش شبیه 
ایدز بوده و از 146 بیمار مشابه در یک کلینیک آمریکایی، 
تنهــا او زنده مانده و به دلیل تشــابه بیمــاری اش با ایدز، 
»نذر« کرده تا زنده است »مردم ایران« را از خطرات ایدز و 

بیماری های مقاربتی آگاه کند!
او در ادامه از خطر بیماری های دستگاه تناسلی می گوید 
که بعضی از انواعش عامل ســرطان است و مدعی می شود 
یک ســونامی خطرناک طی 10 سال آینده زنان و مادران 
ایرانــی را تهدید می کند لذا باید کودکان ایرانی واکســن 
پیشگیری از ویروس این بیماری را دریافت کنند. به همین 
منظور و با همراهی برنامه ماه عسل، به عنوان یک سلبریتی 
در حوزه آســیب های اجتماعی معرفی و از مردم تقاضای 

کمک مالی می کند.
چنین »پرونده ای« در دنیای پزشــکی که از بین 146 
نفر در یک مرکز تحقیقات پزشــکی، به تنهایی زنده بیرون 
آمده و به قول خودش مشمول یک »معجزه« پزشکی شده 
است، دســت کم باید نامش در چندین نشریه و وب سایت 
محلی آمریکایی که به شــدت دنبال چنین داســتان هایی 
هســتند، انتشــار پیدا می کرد و اصوالً چنین مورد خاصی 
باید چندین مقاله را در ژورنال ها و مجالت پزشکی به خود 
اختصاص می داد. نام خانم  اشکی چه با نام کوچک »yasi« چه 
»Yasaman« و چه حتی »Jasmin« یا »Yasmin« در هیچ خبر 
و گزارش پزشکی به زبان انگلیسی نیامده و حتی مشخصات 
پروفایلــی کاملی هم از این بیمــار نادر و درمان »معجزه« 
آسای او در فضای گسترده سایبر و اینترنت موجود نیست.
نکته اینجاست که همه آنچه درباره او به زبان انگلیسی 
وجود دارد، درباره »یاسی  اشکی«، دختر جوانی است که به 
همراه دوستانش یک موسسه و وب سایت »آموزش سالمت 
جنسی« را اداره می کنند و کالمی از معجزه ای که برای او 

اتفاق افتاده صحبت نمی شود.
خود او حتی در مصاحبه ای که سال گذشته با روزنامه 
»شــرق« به تاریخ 3 خرداد 95 داشــت، هیچ  اشاره ای به 

داستان »بیماری« اش نمی کند. 
وب ســایت »pri.org« نیز در گزارشی به قلم »شیرین 
جعفری« به تاریخ 10 ژانویه 2018، هیچ اشاره ای به بیماری 

شخص او ندارد. 
مصدوم حمله شیمیایی به تهران؟!

اما نکته بســیار جالب تر این که همین خانم »یاســی 
 اشــکی« در تاریخ 13 خرداد 91 در گفت وگو با وب سایت 
»رادیو زمانه« خود را به نوعی جانباز جنگی معرفی می کند. 

به متن گزارش رادیو زمانه دقت کنید:
»مدتی اســت کــه گروهی از دانشــجویان ایرانی تبار 
کالیفرنیا در فیس بوک یک کمپین ضد جنگ به نام »چهار 
دقیقه« برای جلوگیری از جنگ علیه ایران و یا چهار دقیقه 
برای صلح راه اندازی کرده اند. هدف آنها تشویق مردم جهان 
برای نوشتن نامه به میشل اوباما، بانوی اول ایاالت  متحده 
اســت و خواهان پادرمیانی او برای دست نگه داشتن دولت 
آمریکا از جنگ با ایران شده اند...درباره این کمپین و دامنه 
گسترش آن با یاسمن  اشکی، یکی از بنیان گذاران این کمپین 
گفت وگو کرده ام. یاسمن خود یکی از آسیب دیدگان جنگ 
ایران و عراق است و درعین حال در آمریکا دوره شیمی درمانی 
خود را می گذراند. وی در گفت وگو با رادیو زمانه اظهار دشت، 
فعالیت های ضدجنگ او به تجربه های شخصی او برمی گردد 
و این کــه در کودکی هنگام حمله نیروهای هوایی عراق به 
تهران خون او آلوده به مواد شــیمیایی می شود. در اثر این 
آلودگی سیستم امینی بدن او نظم معمولی خود را از دست 
می دهد.گفته شده است که این نوع بیماری ها تنها در جوامع 
جنگ زده به چشم می خورد و درمان آن بسیار سخت و گاهی 

هم ناممکن است.«
تناقض بزرگی که در این مصاحبه گفته شد این است 
 که عراق طی جنگ 8 ســاله تحمیلی، هیــچ گاه تهران را 

یــک فوق تخصص ژنتیــک ضمن ارائــه توضیحاتــی در نادرســت بودن ادعاهای 
»یاسمن اشــکی«، عوارض واکسن HPV و ممنوعیت تزریق آن در بسیاری از کشورها را 

تشریح کرد.
ســهیال آســوده، فوق تخصص ژنتیک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به 
تســنیم گفت: این خانم مدعی شــد که به بیماری ژنتیکی مشابه ایدز مبتالست که در 
جهان ناشناخته است. همچنین مدعی شد که در بیمارستان »استنفورد« بستری و تحت 
درمان پزشکان بوده و پزشکان به دلیل عدم شناسایی بیماری وی، یک تیم تحقیقاتی برای 
وی و 144 نفر دیگر تشــکیل دادند که بیماری خانم اشکی را بررسی کنند که در نهایت 
144 نفر فوت کردند و فقط خانم  اشکی زنده ماند و به طریقی معجزه برای وی رخ داد!

دکتر آسوده افزود: برای بنده که دارای دکترای ژنتیک هستم و طی 10 سال اخیر 
در حال مطالعات گسترده در حوزه ژنتیک بوده ام، جای سوال دارد که اسم این بیماری 
چیست که این فرد در برنامه زنده تلویزیون حتی نامی از آن نمی برد و چرا تا به امروز ما 

در منابع مختلف علمی دنیا به چنین موردی برنخورده ایم!
وی تصریح کرد: چنین بیماری که خانم  اشــکی مدعی ابتال به آن اســت وجود 
خارجی ندارد و ادعای این خانم از اســاس کذب اســت. برای من سوال بود که بدانم 
خانم  اشــکی به چه بیماری مبتال است؛ به همین دلیل اسناد بیمارستان استنفورد 
آمریکا و مرکز تحقیقاتی این بیمارستان را از طریق سایت آنها بررسی کردم و تمامی 
مقاالت 15 ســال اخیر را جست وجو کردم تا متوجه شوم که تاکنون تحقیقی مبنی 
بر ادعای خانم  اشــکی وجود داشته یا خیر. پس از جست وجو در بخش ژنتیک و در 
بخش ســرطان متوجه شدم، هیچ تحقیقی در استنفورد به روی بیماری مورد ادعای 

خانم  اشکی وجود خارجی ندارد.
این فوق تخصص ژنتیک اظهار داشت: معموالً هر بیماری که گزارش و تحقیق روی 
آن انجام می شود، در سایت دانشگاه و حتی به صورت مقاله ای علمی منتشر می شود که 
به طور مثال به روی 145 نفر تحقیق شــده اما نتوانســته اند نوع بیماری را کشف کنند و 
144 نفر از این افراد فوت کرده اند؛ هیچ مقاله ای و گزارشی در دنیا وجود ندارد که عنوان 
کنــد 145 نفر به چنین بیماری ای مبتال بوده اند که 144 نفر از آنها فوت کرده اند؛ اصاًل 

چنین تحقیقی وجود ندارد و اساس این ادعای  اشکی، کذب است.
هیچ مستندی مبنی بر در پیش بودن سونامی سرطان 

دهانه رحم وجود ندارد
دکتر آسوده درباره ادعای خانم  اشکی مبنی بر در پیش بودن سونامی سرطان دهانه رحم 
نیز گفت: درباره این ادعا  این سوال مطرح می شود که خانم  اشکی به عنوان یک فرد غیر متخصص 
در این حوزه بر اساس چه مدارک و مستنداتی مدعی در پیش بودن چنین سرطانی در ایران 
شده است؟ مطلب دیگر اینکه HPV یک »پاپیلو ویروس« است که ممکن است برخی خانم ها 

را درگیر کند اما خانم  اشکی گفت که همه باید از واکسن HPV استفاده کنند!
وی افزود: با توجه به اظهارات خانم  اشــکی در اعالم هماهنگی با وزیر بهداشــت و 
انستیتو پاستور، این سوال وجود دارد که انستیتو پاستور و وزارت بهداشت با کدام مجوز و 
توجیه منطقی، یک فرد غیرعلمی و غیرپزشک را به یک برنامه زنده پرمخاطب فرستاده اند 
تا چنین فردی، خبر از در پیش بودن سونامی سرطان دهد و از مردم درخواست کمک 
نقدی برای ســاخت واکســن HPV کند. اگر قصد تولید واکسن دارند، یک فرد علمی و 
متخصص با مجوز در برنامه تلویزیونی باید به صورت رســمی آن را اعالم کند مضاف بر 
اینکه هیچ مســتندی مبنی بر در پیش بودن ســونامی سرطان دهانه رحم وجود ندارد؛ 

درست است که سرطان در ایران زیاد شده اما کشور ما نسبت به آمار جهانی حتی جزو 
20 کشور نخست دنیا در فراوانی سرطان هم نیست. واکسن وارداتی HPV نیز اکنون در 
کشور وجود دارد و سال گذشته با قیمت حدود 260 تا 290 هزار تومان فروخته می شد.

ممنوعیت واکسن HPV در برخی کشورها
این فوق تخصص ژنتیک گفت: در آمریکا، انگلیس و اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی 
استفاده از واکسن HPV به دلیل عوارض متعدد آن، ممنوع شده است و تزریق آن فقط در 
موارد خیلی خاص صورت می گیرد؛ متأسفانه پس از این برنامه و به دلیل اطالعات غلطی 
که توسط این خانم در برنامه زنده به مردم داده شد، فروش این واکسن وارداتی چندین 
برابر شده است. دوستانم در آزمایشگاه های تخصصی به بنده اطالع دادند که قبالً اگر به طور 
مثال در یک هفته، هفت نفر اقدام به تزریق این واکسن وارداتی می کردند، اکنون به قدری 
مردم ترسیده اند که در یک روز بین هفت تا 10 نفر به آزمایشگاه مراجعه و تقاضای تزریق 
این واکسن پرعارضه را کرده اند! حاال طوری شده که حتی اقوام و بستگان نیز هر روز با 

من تماس می گیرند و برای تزریق این نوع واکسن مشاوره می گیرند.
آسوده با بیان اینکه اصاًل کسی نباید بدون دلیل چنین واکسنی را تزریق کند، درباره 
عوارض تزریق این واکسن گفت: این واکسن، سیستم ایمنی بدن انسان را مختل می کند 
و با خود تب و لرز به  همراه دارد و بســته به هر فرد، عوارض متفاوتی را نشــان می دهد. 
باید این موضوع را درنظر داشته باشیم که در حال حاضر کشورهای غربی و آمریکایی در 
زمینه  »پزشکی شخصی« پیشرفت کرده اند؛ به طور مثال اگر در فصل زمستان دو نفر از 
اعضای یک خانواده دچار سرماخوردگی شوند و به پزشک مراجعه کنند، پزشک به هیچ 
عنوان برای هر دو فرد، یک داروی مشابه تجویز نمی کند و تجویزها متفاوت است چون 
می گویند سیســتم ایمنی بدن این دو نفر با اینکه هر دو از اعضای یک خانواده هستند، 
متفاوت است و باید به هر شخص، داروی متفاوتی داد و به این موضوع، پزشکی شخصی 
می گویند؛ به همین دلیل در حال حاضر بســیاری از داروها و واکســن ها مانند HPV در 

بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا ممنوع شده است.
وی ادامه داد: معموالً سرطان دهانه رحم، برخی خانم ها با رنج سنی 40 تا 45 سال 
به باال را درگیر می کند و واکسن HPV در برخی موارد خاص برای دختران بین 9 تا 13 
ســال تجویز می شــود نه اینکه به طور مثال این واکسن را برای خانمی با سن 25 تا 30 

سال تجویز کنند چرا که اساساً در این سنین، واکسن کارایی ندارد.
این فوق تخصص ژنتیک با تاکید بر اینکه در حالت طبیعی، نیازی به تزریق واکسن 
HPV نیست، گفت: تزریق این واکسن به هیچ  عنوان برای افرادی که زندگی معمولی خود 

را دارند و مشکلی ندارند، توصیه نمی شود چون بدن به طور مثال طی 20 یا 25 سال با 
یک سیستم ایمنی خودش زندگی کرده، تقسیم سلولی انجام می دهد، سیستم ایمنی در 
برابر هر عفونت، سرماخوردگی، مواد خارجی و... واکنش نشان می دهد، آن وقت اگر مواد 

غریبه بدون هیچ علت وارد بدن شود، بدن واکنش الزم را نشان می دهد.
وی اظهارداشــت: نکته حائز اهمیت این است که چرا برای حضور چنین افرادی در 
رسانه ملی، فیلترهای سخت گیرانه اعمال نمی شود و تحقیق الزم صورت نمی گیرد؛ تنها 
مطلبی که باعث شد من درباره ادعاهای خانم  اشکی تحقیق کنم این بود که مردم ایران، 
مردم بســیار دلسوز و مهربانی هســتند و حس نوع دوستی قوی ای دارند و دوست دارند 
ســریعاً کاری انجام دهند به همین دلیل در ساعت اولیه برنامه ماه  عسل پس از مطالب 
کذب این خانم، 600 میلیون تومان پول جمع آوری شــد! که باید گفت مردم نباید هر 

ادعایی را از هر فردی باور کنند.

چند روز از مطرح شدن پروژه مشکوک واکسن HPV می گذرد و هر روز با تحقیق و اظهار نظر 
کارشناسان و متخصصان بر زوایای مبهم این پروژه افزوده می شود.

به گزارش فارس، بعد از هجمه های زیادی که از ســوی مردم در فضای مجازی نسبت به تبلیغ 
واکسن HPV  صورت گرفت، وزیر بهداشت مجبور به موضع گیری شد، این فشارها بیشتر به برنامه 
ماه عســل و مهمان این برنامه بود. مردم معترض بودند که چرا یک شــخص غیرکارشناس باید در 
یک برنامه زنده تلویزیونی درباره سونامی سرطان هشدار بدهد و با ایجاد نگرانی و تشویش جامعه، 

آنها را به سمت تزریق یک واکسن خاص و پرحاشیه سوق دهد.
موج این فشارها آنچنان بر روی عوامل این برنامه تلویزیونی زیادشده بود که مجری این برنامه 
مجبور به لو دادن سناریو و پشت پرده اصلی حضور یاسی اشکی دربرنامه ماه عسل و دلیل تبلیغ وی 

برای این واکسن شد.
مجری این برنامه در آنتن زنده اعتراف کرد که از این ماجرا بی خبر بوده و پروژه تماما از طرف 

وزارت بهداشت هدایت شده و شخص وزیر بهداشت در جریان ریز مسائل مطرح شده است.
همین اعتراضات مردمی واکنش قاضی زاده هاشمی را در پی داشت و وی در 14 خرداد با منتشر 

کردن یادداشتی مسئولیت این قضیه را پذیرفت.
وی همچنین در پاسخ به واکنش های جامعه علمی کشور مبنی بر حضور یک فرد غیرکارشناس 
در یک برنامه تلویزیونی و اظهار نظرهای تخصصی پزشکی وی،گفت: »اینجانب ضمن تشکر از سازمان 
صداوسیما و برنامه ماه عسل که به سالمت مردم توجه کرده اند، تنها به این نکته بسنده می کنم که 
امروزه بیماری ناشی از ویروسHPV از جمله بیماری هایی است که عده بسیاری در سراسر جهان به 
آن مبتال هستند و واکسن پیشگیری از این بیماری نیز با کمترین عارضه در دنیا استفاده می شود.«
همچنین وزیر بهداشت طبق روال همیشگی که منتقدان )که عموما مردم و در فضای مجازی 
بودند( را متهم به سیاســی کاری کرد و مخالفت های آنها را حاصل اغراض سیاســی و شــخصی و 

جناحی دانست.
هاشــمی در قســمتی از این یادداشت آورده است:  »اینکه گروهی با در آمیختن راست و دروغ، 
بخواهند بخشــی از دولت را به اقدام نادرســتی متهم کنند، نه یک کار سیاسی است، نه برنامه ای 
اجتماعی و نه خدمتی به مردم.این قبیل اقدامات، تنها کند کردن حرکت نظام و تالشی ابتر برای 

مقاصد زودگذر است.«
نا گفته نماند که بعد از افزایش فشارهای افکار عمومی و سؤاالت مطرح شده در صفحه اینستاگرام 

وزیر بهداشت، وی قسمت درج کامنت در این صفحه را بست.
به کارهای زمین مانده سالمت برسید

این دفاع جانانه وزیر بهداشــت از یاسی اشکی و حضور وی در برنامه ماه عسل در حالی رخ داد 
که عمده کارشناسان و متخصصان با این حضور مخالف هستند. یک نمونه از این مخالفت ها مختص 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی است.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم راستا با دیگر متخصصان این حوزه نسبت به حضور یک 
فرد غیرکارشناس در برنامه زنده تلویزیونی و البته القا نادرست یک موضوع پزشکی واکنش نشان داد.
همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، در واکنش به طرح 
مباحث و اظهارات غیرکارشناسی در مورد واکسن HPV گفت: طرح اظهارات تخصصی از سوی افراد 
غیرمتخصص و غیرپزشک از تریبون های عمومی مورد تایید نیست و نباید با اظهارات غیرکارشناسی 

به نگرانی مردم دامن زد.
هاشمی از بررسی موضوع تولید و واردات واکسن »اچ پی وی« در کمیسیون متبوع خود خبر داد 
و با بیان اینکه تشخیص و برنامه ریزی برای تولید، تهیه و واردات واکسن ها بر عهده وزارت بهداشت 
به عنوان متولی حوزه سالمت است، افزود: باید براساس الگو، نیاز استراتژیکی، میزان شیوع بیماری 
و تعداد مبتالیان برنامه ریزی برای تولید واکســن انجام شــود و نمی توان بدون بررسی و مطالعات 

کارشناسی تولید و واردات واکسن ها را در دستور کار قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه کارهای بر زمین مانده زیادی در حوزه ســالمت وجود دارد و در شــرایط 
فعلی تولید واکسن HPV دراولویت قرار ندارد، گفت: تولید این واکسن در اولویت 60 تا ۷0 وزارت 
بهداشــت قرار دارد و در واقع نیاز به تولید واکســن پنوموکوک )سینه پهلو( و روتاویروس )عفونت 
کودکان( بیشتر دیده می شود، البته مخالف تولید این نوع واکسن نیز نیستیم اما در شرایط فعلی در 

اولویت قرار نداشته و نمی توان منابع تولید آن را تامین کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه امکان تولید واکسن HPV در داخل کشور وجود 
دارد، اظهارداشت: باید براساس نیازسنجی ها به سمت تولید این واکسن اقدام کرد؛ واحدهای تحقیقاتی 
و دانش بنیان و دانشمندان به دنبال تولید این واکسن هستند و به پیشرفت مناسبی دست یافته اند 

که در آینده ای نزدیک و به زودی این مهم محقق می شود.
وی با بیان اینکه ویروس HPV انواع مختلفی دارد، گفت: در زمینه های نقص ایمنی این ویروس 
می تواند خود را نشان دهد و نوعی عفونت ویروسی است؛ واکسن آن در کشور موجود است و هیچ 
جای نگرانی وجود ندارد؛ جزو بیماری های نگران کننده نیست و واکسیناسیون آن جنبه پیشگیرانه دارد 
بنابراین مردم نباید به چنین شایعاتی توجه کنند و تحت تاثیر تبلیغات رسانه ای قرار گیرند. می طلبد 

وزارت بهداشت اطالعات مناسبی را در مورد این ویروس ارائه کند تا از نگرانی مردم کاسته شود.
انتقاد رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو از اظهارات غیرتخصصی

از طرفی واکنش های مدیران و مســئوالن خود وزارت بهداشت و انتقادات آنها از موضوع مطرح 
شده در سیما نیز جای تامل دارد.

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو با انتقاد از »اظهارات غیرتخصصی« در این حوزه گفت: 
این واکسن به میزان کافی به کشور وارد می شود و افراد دارای شرایط خاص می توانند طبق تشخیص 
پزشک آن را تزریق کنند. در عین حال ما هم پیگیر ورود این واکسن به برنامه واکسیناسیون کشوری 

هستیم اما ابتدا باید واکسن هایی را وارد این برنامه کنیم که اولویت بیشتری برای کشور دارند.
علی واشــقانی با اشاره به مباحث مطرح شــده درباره تزریق واکسن HPV در برنامه ماه  عسل، 
اظهارداشت: باید توجه کرد اینکه یک فرد غیرمسئول در یک شبکه سراسری صحبت می کند، بدون 
اینکه مســئولیت یا اطالعات کافی در این حوزه داشــته باشد، مورد تایید ما نیست و ما هم در این 
زمینه اعتراض داریم؛ چراکه درباره چنین موضوعی باید افراد متخصص به گونه ای صحبت کنند تا 
برای عموم مردم که ممکن است اطالعات تخصصی در این حوزه ها نداشته باشند، نگرانی ایجاد نشود.

واشــقانی افزود: HPV نوعی عفونت ویروســی است،در عین حال بحث واکسیناسیون آن جنبه 
پیشگیرانه دارد و اینطور نیست که بخواهیم چیزی را درمان کنیم بلکه توصیه می شود که با تزریق 

این واکسن از بروز عفونت HPV پیشگیری شود.
وی با بیان اینکه باید منابع مالی این واکســن و منبع تامین آن دیده شــود، گفت: اگر واکسنی 
را وارد طرح واکسیناسیون کشوری کنیم، وزارت بهداشت باید آن را به صورت مستمر تامین کند 
بنابراین هم از جنبه منابع مالی باید تمهیدات الزم را اندیشیده باشیم و هم منبع تامین واکسن هم 
باید به گونه ای باشــد که بتوانیم به اندازه کافی آن را در دسترس داشته باشیم البته درباره واکسن 
HPV هنوز برآورد مالی انجام نشــده اســت زیرا ما موارد دارای اولویت  بیشتری داریم که باید روی 

آنها کار کنیم.
رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه واکسن HPV در مقایسه با واکسن هایی 
که الزم است به برنامه واکسیناسیون کشوری وارد شوند، اولویت کمتری دارد، افزود: به عنوان مثال 
در حال حاضر قرار است دو واکسن روتاویروس و پنوموکوک برای واکسیناسیون اطفال وارد برنامه 
واکسیناسیون کشوری شوند. باید توجه کرد که این دو واکسن اولویت بیشتری برای ما دارند و در 
تالش هســتیم که ابتدا آنها را وارد طرح واکسیناسیون کشوری کنیم و بعد به سراغ مواردی رویم 

که اولویت کمتری دارند.
واشقانی تاکید کرد: اساسا اینکه یک فرد غیرمتخصص از یک تریبون عمومی درباره چنین مسئله ای 
صحبت و اعالم نگرانی کند، مورد تایید ما نیســت. اگر قرار باشــد کسی در این موارد صحبت کند، 
حتما باید متخصص یا مسئول این حوزه باشد و اطالعات کامل را در اختیار مردم قرار دهد تا نگرانی 

ایجاد نشود زیرا پیامد این ایجاد نگرانی ها تقاضاهایی است که ممکن است، تقاضای واقعی نباشد.
وی با بیان اینکه واردات واکسن HPV به کشور بین 10 تا 15 هزار مورد در سال است تا افراد 
اولویت دار بتوانند از آن اســتفاده کنند، گفت: ما نمی خواهیم اجازه دهیم که بیش از اندازه واکسن 
وارد کشور شود و تقاضای القایی ایجاد کرده و با تبلیغات مردم را به سمت مصرف واکسن بی رویه 
ســوق دهند بنابراین خود ما خیلی موافق نیســتیم که در یک برنامه عمومی فردی که تخصصی و 

مسئولیتی ندارد، در چنین موردی صحبت و نگرانی ایجاد کند.
لزوم ورود مدعی العموم 

چند روزی از این پروژه طراحی شده می گذرد و هر روز بر ابهامات و سؤاالت آن افزوده می شود، 
کارشناســان درباره ادعاهای مطرح شده تحقیق می کنند و بیش از پیش به دروغ بودن ماهیت آن 

پی می برند. 
نقاط تاریک و مبهم این پروژه آنقدر زیاد است که نمی توان از کنار آن با بی تفاوتی گذشت و آن 
را نادیده گرفت. گردانندگان این پروژه در حال جمع آوری پول از مردم هســتند! آنهم به دلیلی که 
هنوزمشخص نیست. وزیر بهداشت از این پروژه دفاع تمام قد می کند و آن را یک برنامه ملی معرفی 
کرده! برنامه ای ملی که بودجه آن را باید مردم تامین کنند؟ آنهم پروژه ای که به گفته مجلسی ها در 
اولویت ۷0 هم قرار ندارد. از طرفی چه کسی پاسخگوی تشویش ایجاد شده در جامعه و نگرانی های 

پیش آمده از بابت اظهارات غیرکارشناسی در رسانه ملی است؟ 
حال که هر روز یکی از کارشناسان موافق و مخالف دست به افشاگری از پشت پره های این پروژه 
می زنند الزم است که قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به این پرونده ورود کند و با بررسی ادعاهای 

طرفین به روشن شدن افکار عمومی کمک کند.
از طرفی یاسی اشکی نیز در این پروژه نقش پررنگی داشته و البته تاثیر وی بر این بحران ایجاد 
شده را نیز نمی توان نادیده گرفت، مقامات محترم قضایی می توانند صحت و سقم ادعاهای این فرد 
مبنی بر بیماری و بستری در آمریکا و موضوع شیمیایی شدن وی که قبال در برخی رسانه ها منتشر 

شده است را بررسی کنند.

حواشی حضور مشکوک و پر ابهام یک میهمان در »ماه عسل«

وقتی سالمت جسمی و روانی جامعه 
بازیچه یک برنامه تلویزیونی می شود

تبلیغ برای واکسنی که 
اولویت 70 سالمت هم نیست

توضیحات یک فوق تخصص ژنتیک 
تناقض و سؤال هایی که باید درباره ادعاهای »یاسمن  اشکی«

پاسخ داده شود

بمباران شــیمیایی نکرد، بلکه تهران موشــک باران شد و 
اســتفاده از سالح شیمیایی در مناطق مسکونی، مربوط به 
مناطقی در غرب کشــور چون »سردشت« بود. در همین 
برنامه ماه  عســل،  اشکی ابتدا می گوید که دچار یک نقص 
ژنتیکی خودایمنی است. یک جست وجوی ساده اینترنتی از 
سوی دست اندرکاران برنامه به راحتی اظهارات خالف واقع و 

متناقض خانم اشکی را آشکار می ساخت.
خانم  اشکی »ادعا« می کند تا زمان افشای راز بیماری اش 
در ماه عسل، حتی پدر و مادرش هم از این بیماری سخت، 
صعب العالج با دوره های درمانی طوالنی و آثار بدنی و روانی 
که شــرح آن از زبان خود ایشان در این برنامه شنیده شد، 
خبر نداشتند! او همه این داستان های احساسی و غیرقابل 
اثبات را می گوید تا همه را به ضرورت واکسینه کردن علیه 
این بیماری و تزریق واکسن HPV )بیماری ای که از طریق 
تماس جنسی، منتقل می شود( به همه دختران نوجوان 9 

تا 11 ســال و همچنین جمع آوری کمک مالی برای پروژه 
تولید واکسن در داخل کشور، قانع سازد. این در حالی است 
 »Gardasil« »Gardasil« 9«با نام های تجاری HPV که واکسن
و »Cervarix« از زمــان اولین عرضه خود در 2006 تاکنون 
یکی از جنجالی ترین داروها بوده است، چرا که آثار جانبی 
استفاده از این واکسن، باعث شده که در بسیاری از نقاط دنیا 
این واکسن را برنامه های واکسیناسیون خود کنار بگذارند و 

یا آن را یک داروی ممنوعه اعالم کنند.
با این حال ایشــان مدعی اســت که بــه یک بیماری 
»خودایمنی« دچار بوده است که هیچ ویروس بیرونی عامل 
آن نبوده است. این که یک بیماری »خودایمنی« که ویروس 
هم عامل آن نبوده، چه ربطی به بیماری ویروسی مقاربتی به 
نام ایدز یا HPV دارد که این خانم »نذر« می کند درباره آن 
به تک تک ایرانی ها اطالع رسانی کند، سوالی است که باید 
احسان علیخانی و مسئوالن شبکه سوم سیما که این فرد را 
به رسانه ملی دعوت کرده اند، پاسخ دهند. قضیه وقتی جالب 
می شود که بدانیم که در کنار سایت فیلترشده »کنترل اس« 
که مربوط به اطالع رسانی درباره بیماری های مقاربتی است، 
وب سایت دیگر این خانم و دوستانش با عنوان »قایم باشک«، 
اصوالً بر محور آموزش جنسی به کودکان و نوجوانان با هدف 
جلوگیری از کودک آزاری است و در کالس های مختلف به 
گفته خانم  اشــکی، به کودکان و نوجوانان مسائل جنسی 
آموزش داده می شــود که مشــخص نیست در این کالس 
با ســنین مختلف از خردسال تا نوجوان و حضور همزمان 

دختران و پسران، بر چه مبنایی آموزش می بینند؟!
خانم  اشکی در این برنامه می گوید که در ایران به دنیا 
آمده، در ایران به مدرسه، راهنمایی و دبیرستان رفته است 

و طبق گزارش وب ســایت pri.org او ۷ سال پیش از ایران 
خارج شده است؛ اما لهجه خانم اشکی شبیه کسی است که 
از کودکی در یک محیط بیگانه بزرگ شــده و زبان فارسی 
را به عنوان زبان دوم یاد گرفته است. او خود در این برنامه 
می گویــد که در اوایل 20 ســالگی به همراه پدر و مادرش 
از ایران به آمریکا رفته اســت. با در نظر گرفتن آن ۷ سال، 
خانم اشکی اکنون باید چیزی در حدود 2۷-28 سال داشته 
باشــد. این که او چگونه سنش به بمباران شیمیایی دوران 
جنگ )که در برخی شهرهای غرب کشور رخ داد( در سال ها 
میانی دهه 60 قد می دهد )آن طور که در گفت وگو با رادیو 
زمانه ادعا کرده( معمای دیگری است که اشکی و میزبانش 

احسان علیخانی باید توضیح بدهند.
  ادعــای دیگــرش این بوده که از 1۷ ســالگی دچار 
عفونت های پی در پی شده و آن قدر مریض بوده که به مدت 
8 سال تب او قطع نشده بود! با این حال چون بیماری اش 

»تدریجی« بوده، هیچ کدام از نزدیکانش متوجه بیماری او 
نشده اند!؟ از سوی دیگر ادعا می کند که به واسطه تأثیرات 
بیماری ناشــناس خود، توان راه رفتــن، تکلم و حتی غذا 
خوردن را از دســت می داده تا بــدان حد که آرزو می کرد 
الاقل »ایدز« می داشت تا تکلیفش روشن می شد! باوجوداین 
عالئم، هیچ کدام از نزدیکان خانم اشــکی از این بیماری او 
خبر نداشــتند. این در حالی اســت که ایشان مدعی است 
که زمانی که به خانه پدر و مادرش در آمریکا بازگشته بود، 
روزی 20 ســاعت می خوابیده و توان بیرون آمدن از تخت 

را نداشته است.
اما گاف بزرگ این خانم وقتی است که می گوید بعد از 

آنکه پزشــکان متعددی در طی سال ها در ایران و آمریکا او 
را دیده و هیچ بیماری را در او تشخیص ندادند، یک روز یک 
پزشک اورژانس به او توصیه کرد که »شیمی درمانی« انجام 
دهد )بدون این که هیچ عالمتی از سرطان داشته باشد!( تا 
سیستم دفاعی بدن او که کار نمی کرد، »غیرتی« و »بیدار« 
شود!؟ او فراموش کرده که چند دقیقه پیش تر گفته بود که 
بیماری مادرزادی »خود ایمنی« دارد که در آن سیســتم 
دفاعی از کار نیافتاده، بلکه بســیار هم فعال است، لیکن بر 
علیه سلول های خود بدن عمل می کند. او این را هم توضیح 
نمی دهد که اگر بیماری او در همه آن سال ها تشخیص داده 
نمی شــد، چطور او فهمیده بود که بیماری اش یک بیماری 

ژنتیکی »خود ایمنی« است؟
اما نقطه اوج ادعاهای متعدد خانم  اشــکی آنجا بود که 
گفت در یک مرکزی تحت شیمی درمانی، به مدت سه سال 
و نیــم، قرار گرفت که در نوبت اول 60 نفر و در نوبت دوم 

85 نفر که تحت همان شیمی درمانی بودند، مردند و فقط 
او زنــده ماند! آنگاه این ســوال مبهم بدون جواب می ماند 
که آن »پزشــک اورژانس« چطور به 145 بیمار برای کار 
»پژوهشــی و تحقیقاتی« دسترسی داشــته که از اتفاق 
بیماری نادر و ناشناســی مثل یاســی  اشکی داشتند )کار 
پژوهشــی- درمانی با این حجم از بیمار ناشناخته و نادر، 
کار یک تیم از دانشمندان پزشکی در یک پروژه ملی است، 
نه یک پزشک اورژانس( و چه طور این پزشک، با وجود این 
ناشناختگی برای همه آنها »شیمی درمانی« لوکمیا )سرطان 
خون(، یعنی سخت ترین و سنگین ترین نوع شیمی درمانی را 
تجویز کرده بود. در شیمی درمانی، هدف اصلی از بین بردن 

یا دست کم کوچک سازی تومورهای سرطانی است و داروهای 
شیمی درمانی روی توده سرطانی اثر می گذارند. وقتی هیچ 
توده ســرطانی در فردی تشخیص داده نشده است، دقیقاً 
با چه هدفی داروهای شــیمی درمانی به او تزریق می شود؟ 
این هم ســوال دیگری است که متخصصان باید درباره آن 

بیشتر توضیح بدهند.
معجزه ای بی صدا

همان طور که در ابتدای این گزارش گفته شد، به فرض 
که اصوالً خانم یاسی اشکی به چنینی بیماری ناشناخته ای 
دچار بــود و در بین 146 نفر، تنها فرد زنده مانده بود، نام 
او به عنوان یک »معجزه« پزشــکی بایــد در رفرنس های 
علمی و پزشــکی دنیا و ایران می پیچید و او به یک چهره 
معروف تبدیل می شــد، اما دریغ از یک برگ ســند برای 

اثبات این ادعا...
او بابت بیماری عجیب  و غریب خود که »ایدز« نیست، 
»نذر« می کند که در خانه تک تک ایرانی ها را بزند و بگوید 
»تــو را به خدا از خودتــون محافظت کنید تا ایدز نگیرید، 
وگرنه به سرنوشــت من دچار می شوید.« بگذریم از این که 
هیچ عکس، فیلم، ســند، شــرح یا گزارشــی هم از دوران 
ابتالی خانم  اشکی به این بیماری »وحشتناک«، »کشنده« 
و »نادر« در برنامه ارائه نمی شود که پشتوانه ادعاهای خانم 
 اشکی باشــد؛ و قابل تامل این که که سیر »داستان« خانم 
یاسی  اشکی از ادعای ابتال به یک بیماری با عالئم ایدز آغاز 
می شود، با نذر برای آگاه سازی تک تک ایرانیان درباره »ایدز« 
ادامه می باید و به تبلیغ مشارکت مردمی در ساخت واکسن 
»HPV« ختم می شــود، در حالی که کار اصلی خانم اشکی 
در بیرون اســتودیو آموزش »سالمت جنسی« و جلوگیری 
از »کودک آزاری« است. جالب آنکه در همین مدت کوتاه 
برنامه ماه عسل با اختصاص یک شماره حساب، مبلغ 600 
میلیون تومان از مردم برای آنچه خانم اشکی ادعا کرده است، 

جمع آوری می شود. 
واکسن غیر محبوب

با همه این حرف ها شــاید جالب باشد بدانید که رژیم 
صهیونیستی در ســال 2013 به واسطه اثرات جانبی این 
واکسن، استفاده از آن را در این رژیم موردبازنگری قرارداد، 
یا دولت ژاپن در همین ســال 2018 از پروژه تولید واکسن 
HPV کنار کشید. وزارت بهداشت هند هم در ژانویه 2018، 

واکسن HPV را از برنامه ایمن سازی عمومی خود حذف کرد 
و این ها تنها چند نمونه از دولت هایی بودند که در مواجهه 
با این واکســن، موضــع مخالف گرفتنــد و جلوی اجرای 

واکسیناسیون را گرفتند.
نکته آخر این که به فرض که واکسن موردنظر واکسن 
بسیار ایمن، کارآمد و ثابت شده باشد، چرا باید یک شخص 
غیرمتخصص که )ظاهراً( رشــته او مدیریت مالی است، به 
مردم ایران لزوم زدن این واکســن را یاد بدهد و برای این 
ماجرا تبلیغ نماید و پول جمع کند؟ چرا بهترین وقت آنتن، 
دریکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیون در ساعتی که 
بخش عمده خانواده های ایرانی آماده نشســتن پای سفره 
افطار هســتند، باید صرف مطرح کردن فردی با ســوابق 
مبهم، با داســتانی قابل تشکیک و فعالیت هایی قابل بحث 
)که در صالحیت او نیست( شود و چنین فردی به یک باره، 
با یک داستان پرتناقض به یک »برند« در حوزه بهداشت و 

درمان تبدیل شود؟

یک هشدار مهم

نفوذ مروجان »2030« تا تریبون زنده تلویزیون

این کالس ها کرده اند؟ 
دوم اینکــه باید پرســید محل برگــزاری این 
کالس ها کجاست و چه سازمان یا مجموعه ای اجازه 

برگزاری چنین کالس هایی را صادر کرده است؟

آیا هر شــخصی می تواند با ادعای دلســوزی 
برای کودکان و نوجوانان اقدام به تشــکیل چنین 
کالس هایی کــه به اذعــان کارشناســان دارای 

آسیب های بسیاری است، نماید؟
در بین عکس های منتشر شده از یاسمن اشکی 
برخی نشان دهنده حضور وی در بین دانش آموزان 
و محیط مدرســه است. هرچند آموزش و پرورش 
مدعی است مجوزی برای کالس های این شخص 
با موضوع مراقبت جنسی نداده است اما کم توجهی 
این وزارت خانه که مدعی اســت سند 2030 کنار 
گذاشته شده است غیر قابل توجیه است. پیش از 
این هم در کیهان از اجرای بی ســرو صدای سند 

2030 گفته بودیم.
اگــر روزی هم قرار باشــد برخی آموزش های 
مبتنی بر فرهنــگ و ارزش های جامعه به دانش 
آموزان یا والدین آنها داده شود، قطعا باید از طریق 

ساز و کار مناسب و نه از طریق افراد مشکوک باشد.
آیا دعوت کنندگان این خانم به یک برنامه زنده 
پر بیننده قبل از دعوت از وی ســوابق مهمان خود 
را بررســی کرده اند؟ از نظر آنها چه سنخیتی بین 
یک فرد مروج سند 2030 و سازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی می تواند وجود داشته باشد؟
فرامــوش نکنیم که غفلت امــروز متولیان امر 
می تواند خطرات بی شــمار آینده را در پی داشته 
باشد و الزم است مســئوالن ناظر بر صداوسیما و 
قوه قضائیه این تحرکات مشــکوک را با جدیت و 

دقت دنبال کنند.

پروژه پر ابهام


