
 
 

  روس كجاست؟

  ياكولوژ، ي

 يدميله مبارزه با اپين وسيرا بهتر

ا يآ .برند يمد رنج مآت رفت و 

هرچه  يبا شتاب ياسرسر ي

ك مار، همان يد هم يا خُفاش ؟ شا

را به عنوان  يوان وحشيم حست كه كدا

و  ن نهاده اندآبر  ١٩- ديكه رسما نام كو

 يها كمربند  ا در پشتينه قرار گرفته و 

ن يچناما ست،  ياتيح يرمن راز ا

 ،يماريب يريگهمه ما در مقابل 

  .ت

افته اند يات يد حيا تجديهور كرده 

در  Ebola ، ابوال )HIV يانسان ي

. دارند يوانيآن ها منشاء ح )درصد

   .ست يوانات وحشيش از دو سوم آن ها ح

 
 ٢٠٢٠ مارس: ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

روس كجاست؟يمنشاء كوروناو

يماريب يجهان يدمياپ

را بهتر يميقد يها  درمان ها ينيكم، چيست و 

ت رفت و يصدها هزار نفر از محدود .دانند يروس م

يها يريگهمه ن يچنن يم چرا ايكه بپرساست 

   ند؟يآ 

ا خُفاش ؟ شاي است )نيپانگول( پولك دار مورچه خوار ،روس

ست كه كدايمعلوم ن ؟ بش كردنديع شد و سپس تكذ

كه رسما نام كو يروسيروس خواهند شناخت، وين كوروناو

نه قرار گرفته و يا در قرنطيو  گرفتار شدهون نفر در دام آن 

ن راز ايه حل ااگرچ. سنگر گرفته اند گريد ين و كشورها

ما در مقابل  ينده يفزا يريب پذيآس ميابيدرن است كه يمانع از ا

تسيزمحل  شتابنده ينابود شه درير يعني، ار ژرف تر دارد

هور كرده ظ يدر منطقه هائ)  پاتوژن(زا  يماريكرُب بي، صدها م

يمنينقص ا(دز يروس ايمثال و. ش از آن هرگز مشاهده نشده بودند

درصد ٦٠ب به يقر( ت ياكثر .كايدر قاره امرZika كا 

ش از دو سوم آن ها حياست، اما منبع ب  يرشا پروي يخانگ 
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اپه يعل
  *Sonia Shah ا شاهيسون

  يترجمه بهروز عارف

ست و يدر قرن ب يحت

روس ميكوروناو يماريب

است ده ين نرسآزمان 

آ يهم م يپشتر ازيب

  

روسيا منشاء كوروناويآ

ع شد و سپس تكذيشا يكه زمان يطور

ن كوروناويمنشاء او يمقصر اصل

ون نفر در دام آن يليچندصد م

ن و كشورهايدر چ يبهداشت

مانع از ا  يهائ يگمانه زن

ار ژرف تر دارديبس يشه اير

  

، صدها م١٩٤٠از سال 

ش از آن هرگز مشاهده نشده بودنديكه پ

كا يا زي يباختر يقايآفر

 واناتي، حيمنشاء برخ



 
 

كه تالش دارند به كمك عكس ها جانوران 

وانات  ين حياكه م ي، نادرست است فكر كن

كرب ها ين مياز ا يدر واقع، بخش عمده ا

: ست يگريد يمسئله جا .ن ها برسانند

به  م تا يكرب ها داده اين ميبه ا

اهان يگاند جمله آن ، از )٢(كند 

لكه جان هكه از م يجانوران .است

  يهاساخت و سازكه  آورند يرو

وجود دارد كه آن ها   ينده اي

دهد تا در كالبد  يكرب ها امكان م

  .ل شوند

 يصورت گرفته، نشان م ٢٠١٧

و  يمركز يقايآفر يها منطقه ي

كنند،  يكه جنگل را نابود م ي

، ين صورتيدر چن. ما النه بگذارند

است  دهيپوش از درخت باغش، كه

در معرض  همان نا خوانده خود را 

 يكرب هايم ب است كهيترت ن

ان يبه م ابندي يآزارند، امكان م

و  ياز جمله در مالز(  Nipah پاه

ك يگذار از مرز «ده  را ين پديا. 
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كه تالش دارند به كمك عكس ها جانوران  يبه رغم انتشار مقاله هائ. ندارند ير

، نادرست است فكر كن)١(نشان دهند رانگر يو يها يدميمت اپ

در واقع، بخش عمده ا. كردن ما هستند مبتال يبرامرگبار يزا

ن ها برسانندآبه  يبين كه آسيكنند  بدون ا يم يوان ها زندگ

به ا يخته، ما امكان كافيشدن لگام گس يو صنعت ي، شهرساز

  .ده و با آن سازگار شوند

كند  يد ميتهدبه انقراض از جانوران را  يشمار نسلِ

استداشته  ه يهمواره بر آن ها تك يداروئ يها كه فهرست

رو يكوچك يهافضا به ن كهيندارند جز ا يگريبرند، چاره د

نده ايجه، احتمال فزايدر نت. است گذاشته يشان باق ست

كرب ها امكان مين تماس ها به ميداشته باشند و ا مكررك ويمرتبا با انسان تماس نزد

ل شونديبه عوامل كشنده تبدم يخوش خن جا از عوامل 

٢٠١٧كه در سال  يهائ يبررس. بوالستا يماريب ،آن بارز

يبرخروس كه منشاء آن چند نوعِ خفاش بود، در ين و

يهنگام. ده شده استيشتر ديجنگل ها بودند، ب يدنابو

ما النه بگذارند يدرختان باغچه ها و مزرعه ها يكنند كه رو ي

از درخت باغش، كه يوه ايبا خوردن م يانسان: ست يكار ساده ا ي

همان نا خوانده خود را ين ميا شكار و كُشتنِ يا با تالش برايبلعد  يخفاش، آن را م

نيبه ا.  وان خانه كرده انديح يكه در نسج ها دهد 

آزارند، امكان م ين ها بآدر بدن   يول كه در بدن خفاش ها وجود دارند

پاهيز نيتوان از ابوال و ن يمثال م يبرا. كنندرسوخ  

. نام برد) يشرق يقايمشخصا در آفر(Marburgا ماربورگ 
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ريتقص يوانات وحشيح

مت اپينقطه عزرا  يوحش

زا يماريپر از عوامل ب

وان ها زندگين حيدر كالبد ا

، شهرسازيبا جنگل زدائ

ده و با آن سازگار شونديبدن انسان رس

  

نسلِ ستيط زيمح ينابود

كه فهرست يو جانوران يطب

برند، چاره د يسالم بدر م

ستيز يبراانسان دست 

مرتبا با انسان تماس نزد

ن جا از عوامل آه و در ما وارد شد

 

بارز ياز نمونه ها يكي

ن ويش ايدايدهد كه پ

نابو يكه قربان يباختر

يخفاش ها را مجبور م

يبعد يتصور رخدادها

خفاش، آن را م ازبزاق

 يقرار م يكرب هائيم

كه در بدن خفاش ها وجود دارند يمتعدد

  يانسان  يت هايجمع

ا ماربورگ ي) بنگالدش



 
 

بدن  يكرب هاي، باز هم به م  

ابند كه عاقبت پاتوژن يتحول 

را يز صادق است، زينكنند،  يت م

كرب ها يم يدگرگون شتر باين جا ب

ز از يشه ها نيو رخشك  يبرگ ها

 يچاله ها ،شده يبرگ و آفتاب زده  جار

كشور  ١٢كه در  يپژوهش. ا مناسب است

درخت دو  يب يه هايدر ناح يپاتوژن انسان

ش يآن، افزا يجه يدهد كه نت ي

  يشمال يكايبه آمركه پرندگان مهاجر

موجب شده گر، يد يها  يخرابست و

جانوران  يهمه نوع ها يها بر رو

و   مثل داركوب) هستند ستيك محل ز

نه سرخ و كالغ يمثل س ،»يعموم

هستند، برعكس  يل غربيروس ن

  حضوربه شدت منطقه  ين پرندگان خانگ

رب را كيزند و سپس مبش يرا ن ي
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  اشدب ده هر قدر هم كمين پدياد مثل يتول. نامند 

تحول  يبه حد ،سم بدن ما سازگار شدهيتا با ارگان وان امكان خواهد داد

ت ميسراش پشه ها يق نيكه از طر يئها يمارين استدالل در مورد ب

ن جا بيدر ا البته   ).٣(ها، ارتباط وجود دارد  يدمياپ بروز

برگ ها يه هايبا قطع درختان، ال .ستيم تا از دست دادن محل ز

برگ و آفتاب زده  جار ين خاك بيا يآسان تر بر رو رسوبات

ا مناسب استيماالر حامل يد پشه هايبازتول يد كه برا

پاتوژن انسان يحامل عامل ها يكه انواع پشه ها دهد

  .دست نخورده است

  يصنعت 

يكنش نشان م انعداد انواع جانورر تيين با تغيست همچن

كه پرندگان مهاجر »يغرب لِين«روس يو: ميبزن يمثال. زاست يمار

ست ويمحل زن ن رفتيدر پنجاه سال گذشته، در اثر از ب

ها بر رو ين دگرگونيثار اآاما، ) ٤. (ابدي درصد كاهش ٢٤

ك محل زيكه خاص (» متخصص«پرندگان موسوم به 

عموم« كنند، يم يمختلف زندگ يكه در مكان ها ي

روس نيو يبرا ينامناسب ناگر پرندگان دسته نخست، ناقال

ن پرندگان خانگيروس در بين ويلذا ا. هستند يار خوب

يماريپرندهء ب يوجود دارد كه پشه ا ينده اياحتمال فزا

   )٥. (ش زدن به انسان منتقل كند
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 يم »گريبه نوع د نوع

وان امكان خواهد داديح

  .گردند) زا يماريب(

ن استدالل در مورد بيهم

بروز و ين جنگل زدائيب

م تا از دست دادن محل زيروبرو هست

رسوبات آب و. روند ين ميب

د كه براكنن يم آب درست

دهد يانجام شده، نشان م

دست نخورده است يبرابر جنگل ها

  

 يخطر دامپرور

  

ست همچنيمحل ز ينابود

ماريخطر پخش عامل ب

در پنجاه سال گذشته، در اثر از ب. منتقل كرده اند

٢٤ت پرندگان يجمع كه

پرندگان موسوم به . كسان نبوده استي

يشتر از پرندگانيب لوهي

اگر پرندگان دسته نخست، ناقال .اندده يب ديآس

ار خوبيدسته دوم، ناقالن بس

احتمال فزا ني، بنابر ادندار

ش زدن به انسان منتقل كنديبا ن

  



 
 

با  يبرنامه توسعه شهر. ن ها كَنه ها هستند

سه يجانور ك ينوع[گ يمثل سار ي

ن يكه در ا يجانوران جه يدر نت 

، ن شد كهيا جهينت. اد شديشان زد و گوزن ها زاد و ولد

توان از  يها م يمارين بين ا

ان يو در جر ده شدين بار دينخست

  ).٦(شده است  يزا كه كنه ها ناقلش هستند، شناسائ

كل شكند، بلكه  يد ميها را تشد

، خود يارضاء حرص گوشت خوار

ارسال به  يبرا[ يتا دام گوشت

ش يدر پ يرقانونيغراه تجارت  ي

ن بازارها، يدر ا. رساند يبه فروش م

كرب يو م شوند يداده م ند، در كنار هم قرار

-٢٠٠٣ع توسعه كه در سال 

sras كورونا  ءد منشايد، شايگرد

هم انباشته اند تا به  يوان را رو

كرب ها به يم يدگرگون يده آل برا

 يشكار ي، كه در بدن پرنده ها

ن يا يزن مراكيدر چن .ندمملو از مرغ كشتار كرد

شد در  يبود كه  م ينيش ب

 كه قابل انتقال به انسان است،  

ون يليد ده ها ممجبور شدن يشمال
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ن ها كَنه ها هستندآم كه ناقل ينيب يم يهائ يماريده را در مورد ب

يانجانور، يشرق-شمال يكايمرآجنگل ها در  يجيتدر

 راندند،از آن مناطق  داشت، شه ها نقت كنيم جمع

د و گوزن ها زاد و ولديپنجه سف ير موش هاينه كمتر موثر بودند، نظ

ن ايدر ب. كنند يت ميكه كنه ها ناقلش هستند، آسان تر سرا

نخست ياالت متحده برايدر ا ١٩٧٥كه در سال  نام برد

زا كه كنه ها ناقلش هستند، شناسائ يماريد بيست سال گذشته، هفت عامل جد

ها را تشد يماريكه خطر ظهور ب ستيوانات نيست ح

ارضاء حرص گوشت خوار يانسان، برا  .ر دارديده تاثين پديز در ايست ن

تا دام گوشت) ٧(كرده است  قطعكسره يقا را يبه وسعت افر

ينان، برخآان ياز م.  ه كنديپرورش داده و علوفه آن ها را ته

به فروش م) WET MARKETS(وانات زنده يح ي، آن ها را در بازارها

ند، در كنار هم قرارريگ ينم قرارگر يهمدمجاورعت يوال در طب

ع توسعه كه در سال ن نويا. دا كننديانتقال پ يگريك جانور به ديتوانند از 

srasد يشد يسندرم تنفس يدميروس مسئول اپيوع كروناو

  . است كرده را محاصره ماباشد كه امروز

وان را رويصدها هزار ح كه يصنعت يستم دامپروريوانات درون س

ده آل برايط اين شرايا: ن هاست يش از ايار بيبس  

، كه در بدن پرنده هايمرغ يانفلوآنزا يهاروس يمثال، و يبرا. است زا

مملو از مرغ كشتار كرد يدربسته  ي، در مزرعه هاند

ش بيكه چنان قابل پ يروند - كرب ها كُشنده تر و خطرناك تر شدند

 H٥N١كرب ها ين مياز انواع ا يكي. دشان كرديتول

شمال يكاي، در آمر٢٠١٤در سال . از افراد مبتال گشت
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ده را در مورد بيهمان پد

تدر يو نابود يشرويپ

م جمعي، كه در تنظرا]  دار

نه كمتر موثر بودند، نظيزم

كه كنه ها ناقلش هستند، آسان تر سرا يهائ يماريب

نام برد Lymeم يال يماريب

ست سال گذشته، هفت عامل جديب

  

ست حيمحل ز يفقط نابود

ست نين محل زيا ينيگزيجا

به وسعت افر ينيزم يجنگل ها

پرورش داده و علوفه آن ها را ته] كشتارگاه

، آن ها را در بازارهاگرفته

وال در طبمكه مع يواناتيح

توانند از  يم يها به سادگ

وع كروناويموجب ش ٢٠٠٢

باشد كه امروز يروس ناشناخته ايو

  

وانات درون سيتعداد ح

   ،كنند رگاه اعزامكشتا

زا پاتوژن مرگ عوامل

ندمنزل گرفته بود يآب

كرب ها كُشنده تر و خطرناك تر شدنديم

تولد يتجد شگاه هايآزما

از افراد مبتال گشت يميموجب مرگ ن



 
 

 ياديبن يهااخته ين يگر از انواع ا

تا  دهند يقرار م يوانيح ءمنشا يدارا

 شتر ازيار بيبس يوانيح يمانده ها

جه ان ها را در يشوند، در نت 

). E Coli يا كوليشياشر يباكتر

 ينگهدار كايدر امر ژه پرورش گوشت چرب

برعكس نزد انسان، ). ٩(مانند  يم

 يها ينارسائگردد كه ممكنست به 

ما  يو مواد غذائ يدنيدر آب آشام

  يانسان يزا يماريبه صورت  عامل ب

كه انسان  يرسد، زمان يم ينوسنگ

 يباركش يوانات را برايجاد كرده و ح

انسان ها سرخك و سل را از گاوها 

در كنگو، استعمارگران با ساختن راه 

مون ها يآهسته گستر موجود در بدن م

ار مرطوب يبس يه هايها ناح ي

 يآبز يكرب هايدر برابر م

هنوز  ،وردآد يان پدن روش استعمارگر
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گر از انواع ايد يكيشه كن كردن انتشار ير يبرا را ]يخانگ ي

  ).٨(ن ببرند ياز ب

دارا يكرب هايار ميط رشد را در اختين محيبهتر، 

مانده هاپس زان يچون م .انسان فراهم كنند يابتال يبرا

شوند، در نت يكشاورز ين هايجذب زم ن ها به صورت كود،آ

باكتر ياست برا يكه پناهگاه(كنند  ينشده تلنبار م ي

ژه پرورش گوشت چربيودربسته  يها يدر دامپرور كه يوانات

م يباقضرر يب ن هاآدر بدن  كرب اند، اما همچنان

E.vcoli، گردد كه ممكنست به  يمتب و  يخون ياسهال موجب بروز

در آب آشام يوانيح مدفوع  افتد كه يچون ، كم اتفاق نمو . منجرگردد

  .شوند يمبتال م يكائيهزار امر ٩٠

به صورت  عامل ب يوانيح يكرب هايم) ونيموتاس(  يده دگرگون

نوسنگن به دوران آظهور . ندارد يتازگ يول  است ،

جاد كرده و حيا ين كشاورزيكرد تا زم يست وحشيز يها محل

انسان ها سرخك و سل را از گاوها : دادند يمسموم يه هايهدبه ما وانات يدر مقابل، ح

  .اه سرفه را از خوك و آنفلوانزا را از اردك ها

در كنگو، استعمارگران با ساختن راه . افتين روند همچنان ادامه يان، اياروپائ يدر دوران فتوحات استعمار

آهسته گستر موجود در بدن م يروس هايو،  Lentivirus  و شهرها امكان دادند تا

يائيتانيدر بنگال، بر .بدن انسان سازگار شوندبا آن منطقه 

در برابر م ياهال يريب پذيل كردند، و موجب آسيسوندربن ها را به برنج زار تبد

ن روش استعمارگريكه ا يريهمه گ يها يماريب. شدند شور ي

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

گر پرنده هايو د[ مرغ

از ب ]سوش يسلول ها[

  

، تپاله  دام ها يكوه ها

برا يگريد يت هايموقع

آكه با مصرف  آنست

يق بنديعا يگودال ها

واناتياز ح يمياز ن شيب

كرب اند، اما همچنانين ميناقل ا شوند يم

E.vcoli يكول يكرب ايم

منجرگردد حاد يويكل

٩٠نفوذ كند، هر سال، 

  

ده دگرگونين پدياكه هرچند 

است ، يريدر حال شتاب گ

محل يشروع به نابود

در مقابل، ح.  كند ياهل

اه سرفه را از خوك و آنفلوانزا را از اردك هاي، سگرفتند

  

در دوران فتوحات استعمار

و شهرها امكان دادند تا آهن

آن منطقه  ي)ماكاك ها(

سوندربن ها را به برنج زار تبد

ين آب هايد در اوموج



 
 

سوندربن كه با  يآبز يها يباكتر

، در ن نوع ياز ا يدمين اپيتازه تر. 

ن  يكاهش خطر ظهور ا يبرا 

وانات يم تاحيحفاظت كن يست وحش

One Health ن راه تالش يدر ا

 ياريجانوران امكان بس يكرب ها

ن يم با از بيتوان ين كار را  م

به  يدميش از آن كه اپيدهند، پ 

Predict  به عهده دارند كه

ش ين پژوهشگران تا كنون بيا. كرد

 يارد شناسائم دين ارتباط مستقيانسان در كره زم

 SRAS  يها ]سوش[ **هيسه با سو

االت يدر ا. ستين ١٩-ديكند كه علت آن فقط كو

ع از هر يع معدن و استخراج و مجموعه صنا

در . ت خواهد كرديوان به انسان را تقو

، ل شوديتبد يدميبه اپ ن كهآش از 

ان يكت پايت برنامه پرِديم گرفت به فعال
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باكتر. ل شديدز تبديروس ايبه و روس ماكاك يو يالنت

. است را موجب شده ريهمه گ يدمياپ ٧افت، تا كنون 

  .رخ داده است

 ياديم، كار زين روند نشديعمل ا يب يخوشبختانه، از آن جا كه ما قربان

ست وحشيز يم  از مكان هايتوان يما م. ميم انجام ده

One Healthهمان طور كه جنبش . كروب خود را حفظ كرده و به ما منتقل نكنند

كرب هايكه م يط هائيق از محيمراقبت دق يبرا  يم اقدامات

ن كار را  ميا. ميرا دارند، انجام ده  يبه عوامل پاتوژن انسان ي

 يسم انسان را نشان ميبا ارگان يسازگار يكه آمادگ

Predictست كه پژوهشگران برنامه  ين درست كاريا. م

كرد يمن ياعتبارش را تام Usaid ين الملليتوسعه ب

انسان در كره زم يكه به  گسترش دخالت هارا د 

سه با سويروس كه قابل مقايكورونا و ياست سوش ها 

  )١١. (كه هنوز ناشناخته مانده بود

كند كه علت آن فقط كو يد ميما را تهد يديجد يدم

ع معدن و استخراج و مجموعه صنايصنادست گذاشتن دولت ترامپ در آزاد

وان به انسان را تقويكرب از حير انتقال ميناگز ست بوم مارا بد تر و

ش از يپ ،ندهيكرب آيم يشناسائ يامكانات ما را برا كا

م گرفت به فعالي، دولت ترامپ تصم٢٠١٩از جمله در اكتبر 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

النت. ز استهم مسئله رو

افت، تا كنون يشهرت  »وبا«نام 

رخ داده است يتيره هائيجز

  

خوشبختانه، از آن جا كه ما قربان

م انجام دهيتوان يكرب هاميم

كروب خود را حفظ كرده و به ما منتقل نكننديم

  )١٠. (كند يم

  

م اقداماتيتوان ين ميما همچن

ير و دگرگونييتغ يبرا

كه آمادگ يكرب هائيبردن م

مياه اندازند، انجام دهر

توسعه ب يكا برايآژانس آمر

د يروس جدياز نهصد و

 جملهآن كرده اند، از 

كه هنوز ناشناخته مانده بود است

  

دمياپ يريامروز، همه گ

دولت ترامپ در آزاد يتالش ها متحده

ست بوم مارا بد تر ويز ين نامه ايآئ

كاين حال، دولت امريع

از جمله در اكتبر . دبر ين مياز ب



 
 

به بودجه سازمان   ين دولت اعالم كرد كه قصد دارد كمك مال

] ديجد ي[كرب ها يمش يدايپ«

م بود به يخواه در امانادشده  

ر ييجانوران شده، تغ يعت و زندگ

Pandelic : Tracking Contagions. From Cholera to 

Ebola and Geyond, Sarah Crichton Books, New York,  

The next Great Migration

 Theه يمتن حاضر در نشر. منتشر شده

  ). تيصادق هدا(» د امده باشنديگر از آن پد

 يادياخته بنيا ي ياديبن يسلول ها

 .م نشده اند
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ن دولت اعالم كرد كه قصد دارد كمك مالي، ا٢٠٢٠ه يل فور

  .درصد كاهش دهد ٥٣زان يبهداشت را به م

«ان كرده، يب دمولوگياپ ،Larry Brilliant انييبر 

ادشده  ي يها يدمين، ما از اپيباوجود ا. »ها يدمينه اپ ير است، ول

عت و زندگيرا كه موجب اختالل در وضع طب ياست هائ

 Tracking Contagions. From Cholera to : يها  سنده كتاب

Ebola and Geyond, Sarah Crichton Books, New York, 

The next Great Migration : The Beauty and Terror of Life on the Move. 

Bloomsbury Publishing, Lo   منتشر شده ٢٠٢٠كه در ژوئن

 .منتشر شده است

گر از آن پديد يكرب هايست كه م يكربيه ميسو«

Cellule de souche,  )يسيبه انگل Stem cell (سلول ها يرا به فارس

م نشده انديم باال هستند كه هنوز تقسيتقس يبا توانائ يسلول هائ

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ل فوريسرانجام، در اوا. دهد

بهداشت را به م يجهان

  

 يكه الر يهمان طور

ر است، ولياجتناب ناپذ

است هائيكه با اراده س يشرط

  .ميده

 

 

سنده كتابيروزنامه نگار، نو * 

Ebola and Geyond, Sarah Crichton Books, New York, 2016

  و

The Beauty and Terror of Life on the Move. 

Bloomsbury Publishing, London 

Nation منتشر شده است

«: ا سوش يه يسو** 

Cellule de souche, 

سلول هائ .جمه كرده اندتر
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