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 ۲۰/۱۲/۲۰۲۰              شفق همراه

 خواهندیواکسن حالل م هایکرونا: مذهب انمریضشمار  شیافزا
 یکرونا در جهان سرعت گرفته و تعداد رسم روسیو وعی، ش۱۹-دیکوو هیعل ونیناسیبا شروع روند واکس همزمان

مسلمان  یها از کشور یبرخ طیشرا نیاست. در ا دهیهزار نفر رس ۶۵۰و  ونیلیم ۷۶از  شیبه کرونا به ب انیمبتال
 .اند ارتدکس، مسئله حالل بودن واکسن کرونا را مطرح کرده یهودی یها و مقام

 کشنبهینفر گذشته بود، و امروز  ونیلیم ۷۵کرونا در جهان که دوشنبه گذشته از  روسیبه و انیمبتال یرسم شمار
 ،یرسم یها ها و نهاد . بر اساس گزارش دولتدینفر رس ۷۰۹هزار و  ۶۵۰و  ونیلیم ۷۶به  قوس ۳۰ر/دسامب ۲۰
 .اند خود را از دست داده ننفر جا ۴۶۵هزار و  ۶۹۲و  ونیلیم کیتعداد تاکنون دست کم  نیاز ا

 ۱۸به  کینفر در اروپا، نزد ونیلیم۲۱از  شیکرونا در جهان ب وعیش یشده، از ابتدا یآورجمع معلومات طبق
 یامریکاهزار نفر در ۴۰۰و  ونیلیم ۱۲و   ایهزار نفر در آس۷۰۰و  ونیلیم ۱۹ ،یشمال یامریکانفر در  ونیلیم

از  شیمورد، هند با ب ونیلیم ۱۸از  شیبا ب ،امریکامتحده  االتیا بیاند. به ترت کرونا مبتال شده روسیبه و یجنوب
 را گزارش کرده ۱۹-دیموارد ابتال به کوو نیشتریهزار مورد، ب صدو دو ونیلیم ۷با بالغ بر  لیو برز ونیلیم ۱۰

 دهیرسهزار مورد  ۹۰۰و  ونیلیم ۱به  کیبه نزد ایتالیو ا ایتانیو در بر ونیلیو فرانسه به دو م هیرقم در روس نیاند. ا
 .است

 .پانزدهم قرار دارد گاهیدر جا ۱۹-دیوومورد ابتال به ک ۷۲هزار و ۱۵۲و  ونیلیم کیبا ثبت  رانیا

 :روز گذشته یدر س ۱۹-دیمورد ابتال به کوو ونیلیم ۱۸

 رانهیشگیپ ریو تداب ها تیکرونا و اعمال محدود روسیو یجهان یریگسال از آغاز همه کیبه  کیگذشته نزد رغمبه
 روسیو نیا وعیگرفتن ش از سرعت ارقاماز نقاط جهان،  یدر برخ ونیناسیدر کشورها و همزمان با شروع واکس

رقم  نیاند. ا کرونا مبتال شده روسیهزار نفر در جهان به و ۶۵۰و  ونیلیم ۱۸روز گذشته  ی. در سدهندیخبر م
 روسیابتال به و دیمورد جد ونیلیم کیروز  ۵تنها در  زی. اروپا نشودینرخ ماهانه ابتال به کرونا محسوب م نیباالتر

 .کرونا را گزارش کرد

تاکنون  ۱۹-دیبراثر ابتال به کرونا را دارد و کوو ریرقم مرگ و م نیشتریمتحده ب االتیاز جهان ا یگرید یسو در
 متحده با مرگ االتیا ترزیرو یکشور را گرفته است. براساس گزارش خبرگزار نیا اتباعهزار نفر از  ۳۲۳جان 

درصد موارد ابتال به  ۲۳جهان،  تیدرصد از جمع ۴روست و با داشتن تنها  روبه ۱۹-دیکوو مریض ۲۵۰۰روزانه 
را با استفاده  ۱۹-دیکوو هیعل ونیناسیواکس ا،یتانیپس از بر زیکشور ن نیداده است. ا یکرونا را در خود جا روسیو

 .آغاز کرده است ها شفاخانهرا در  ونتکیب-زریاز واکسن فا

نفر فراتر رفت، اعالم کرد در  ونیلیم ۱۰کشور از  نیبه کرونا در ا انیشمار مبتال که نیاز اهم روز شنبه، پس  هند
 اریشهروندان خود است که در شش تا هشت ماه گذشته بس یبرا ۱۹-دیدوز واکسن کوو ونیلیم ۶۰۰ یساز حال آماده

 .اندبوده ریپذ بیکرونا آس وعیبرابر ش در

یم تدپرسیاسوش یخبرگزار شوند،یکرونا آماده م روسیو هیعل ونیناسیواکس یبرا یشتریب یکه کشورها همزمان
بودن واکسن کرونا « حالل»مسئله  گریبار د یمذهب یها مقام یمسلمان از جمله اندونز یاز کشورها یدر برخ دیگو

 .اند را مطرح کرده

 :حالل واکسن

شده از  گرفته نیاز ژالت یابه صورت گسترده یسازدوا یهااست که شرکت لیدل نیمسئله در واقع به ا نیا طرح
ها تالش پس از سال یسازدوا  یها از شرکت یوجود برخ نی. با اکنندیعنوان نگهدارنده واکسن استفاده مخوک به
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مدرنا و آسترازنکا  زر،یفا یها شرکت ی. سخنگوهاکنند دیتول یخوک نیبدون استفاده از ژالت ییها توانستند واکسن
 وجود نیها از محصوالت خوک استفاده نشده است. با ا آن دیند که در واکسن کوو ا( گفتهیندیسو یئایتانی)شرکت بر

نشده که بدون  دیئرا که تا یئهامسلمان واکسن یاز کشورها یاحتمال وجود دارد که برخ نیکه همچنان ا شودیگفته م
 .کنند افتیهستند، در یخوک نیژالت

ارتدوکس،  یها یهودی نیمسلمان و همچن یکرونا همچنان ادامه دارد، علما وسریو وعیکه ش یکنون طیشرا در
ها معتقدند عدم از آن ی. برخستندینظر نهم ست،یخوک نیژالت یحاو که احتماالً  یا۱۹-دیواکسن کوو افتیدرباره در

یم زین یدارد. برخ« حرام»که در خود ماده  یکسنوا افتیها خواهد زد تا دربه آن یبزرگتر بیواکسن آس افتیدر
آن  قیوجود داشته باشد، تزر یمریضدرباره  یحرام است و اگر نگران یمصرف خوک به صورت خوراک ندیگو
 .ندارد یمنع

کودکان مطرح شده بود و رهبران  ونیناسیدرمورد واکس یدر اندونز زین شتریحرام و حالل بودن واکسن پ مسئله
رابر شدن که به چند ب یکنند. فرمان نیواکس« حرام»گفته بودند اجازه ندارند کودکانشان را با واکسن  نیبه والد یمذهب

است، باال برد.  عیها شاکه سرخک در آن ییها سوم کشور هرا تا رد یو اندونز دیکشور انجام نیسرخک در ا وعیش
نتوانست  زی( نکندیم دییکشور تا نیکه حرام و حالل بودن محصوالت را در ا ی)نهاد« علما یشورا» هیمجوز ثانو

 .کودکان است ونیناسیهنوز مانع واکس یاجتماع یو تابو ردیسرخک را بگ وعیش یجلو

ز ا یکشور در قبال خوددار نیشد که دولت ا نیاز حرام بودن واکسن منجر به ا نیوالد یشدت نگران زین یمالز در
 .وجود دارد یمشابه طیشرا زیکرد. در پاکستان ن بیو زندان تصو مهیمجازات جر اطفالن کرد نیواکس

 دایجهان رواج پ یاز کشورها یاریاما در بس ۱۹-دیشک و شبهه و دادن اطالعات غلط درباره واکسن کوو جادیا
 .شودیکرده و محدود به جوامع مسلمان نم
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