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 تاریخی تحولات و گیرعالم هایبیماری یرابطه یدرباره که تزی حاضر بحث در

 یویژه یراتغیت بستر در عفونی هاییپاندوم 1:است صورت این به کرد خواهم ارائه

 و اقتصادی سیاسی، هایدگرگونی نآ تنهانه خود یهنوب به و اندشده ظاهر تاریخی

 .بخشندمی نوین جهت آنها به بلکه داده گسترش را یاجتماع

 مانجهان در میکروسکوپی موجودات به نگاهی نباشد بد شاید بحث آغاز از قبل

 لحاظ به چه و تعداد و حجم لحاظ به چه موجودات، این که عظیمی جایگاه و ندازیمیب

 از هگرو دو به تنها من ،صحبت این در .بشناسیم نداکرده تصرف ما جهان در شانتنوع

 (.هامیکروب) هاباکتری و هاویروس :دارم اشاره میکروسکوپی موجودات

 ندنیست قادر که است این هاویروس ویژگی کهاین نخست :مهم یادآوری چند ابتدا

 دنیا، یهزند موجودات دیگر .دارند میزبان یک به نیاز و داشته مستقل زندگی تنهاییبه

 دیمتعد یهاویروس خود با ترند،پیچیده انسان مثل که نهاییآ یا هاسلولیتک از اعم

 حتی (هاباکتری جملهاز و) دیگری موجود هر اگر که کنیم توجه اگر .کنندمی حمل

 تمام جمع با مساوی اقلحد هاویروس تنوع کنند، حمل خود با ویژه ویروس یک

 نمک ترسیم صورت این به توانممی را آنها بیولوژیک حجم .بود خواهد سلولی موجودات

 درازایی ،کنیم متصل هم به زنجیر صورت به را ما یسیاره یهاویروس تمام اگر که

 را زنجیر این سر یک تا کشید خواهد طول سال ۰۲۲ نور یاشعه یک که داشت خواهد

 .رودمی فراتر ما کهکشان از ویروسی زنجیر این یعنی، کند، طی انتهایش تا

 اهویروس همانند تنوع از هم و حجم لحاظ از هم نیز هاباکتری که،این بعد ینکته

 لکهب ستهاباکتری انواع تنهانه حامل ما تکتک بدن مثال طوربه .دارند ایویژه جایگاه

  .مانبدن هایولسل تمام مجموع با است مساوی بیش و کم آنها تعداد

 یطمح این در و ودش انسان یک بدن وارد باشد قادر باکتری یا ویروس یک اگر حال

 همزیستی انسان بدن با خواه و شود بیماری موجب خواه کند، زندگی جدید

                                                      

به  «داری جهانیکرونا و نظام سرمایه»ی کریتیک با عنوان شده در وبینار نشریهمتن سخنرانی ارائه1

 10۲۲مهرماه  ۰1تاریخ 
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 و یمیکروسکوپ موجود میان بیولوژیک یرابطه یک شاهد ما باشد، داشته آمیزمسالمت

 دیگر نانسا به انسان این از باشد قادر باکتری یا ویروس نای اکنون اگر .هستیم انسان

 یهمنطق به منطقه یک از انتقال صورت در یا شود، منجر اپیدمی یک به شود منتقل

 یطهراب یک شاهد فقطنه ما شود، تبدیل (یگیرعالم) میوپاند به و شده جهانی دیگر،

 که تاس انسان این دیگر، بیانی به .هستیم اجتماعی یرابطه یک بلکه بیولوژیک

 یبرهه یک در اجتماعی یرابطه بازتاب هایپاندوم .سازدمی یپاندوم و اپیدمی

 .کنندمی دگرگون را روابط این متقابلاً که اندتاریخی

 ود :کنیممی بررسی اختصاربه را بشر تاریخ در مهم یپاندوم پنج امروز بحث در

 یپاندوم بعد .آورد بارهب راآن وسطی قرون ایانپ و آغاز در طاعون میکروب که یپاندوم

 ،سسپ .شد باعث جهانی اول جنگ اواخر در ویروس این که است اسپانیایی آنفولانزای

 گستریجهان گسترش با همزمان و قرن پایانی هایسال در ایدز بیماری شیوع

 که (1۱-یدووک) کرونایی یپاندوم هایریشه به داریم گذرا نگاهی خاتمه در .ینولیبرال

 .دارد ادامه هم هنوز

*** 

 طاعون

 و انسان به موش کک طریق از (pestis Yesenia) طاعون (باکتری) میکروب

 شدتهب دو هر طاعون، بیماری نوع دو باعث و شده منتقل دیگر انسانی به انسان از

 .کندمی مبتلا نیز را گربه و سگ میکروب این .شودمی کشنده،
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 Justinian یانژوستین یپاندوم

 

 ژوستینیان شرقی، روم امپراتور لشکرهای .میلادی ۱01 سال به گردیمباز است لازم

Justinian، یدکوشمی ژوستینیان غرب در .جنگیدندمی خاورمیانه و آفریقا شمال در 

 .کند یکی دوباره را شرقی و غربی روم هایسرزمین

 ردهب ارث به را آشفته و ریختههمدر کشوری ساسانی انوشیروان اول وخسر ایران در

 هزار دویست سلطنتش آغاز همان در انوشیروان .است مزدکیان شورش دوران .بود

 ی،مرکز آسیای در هاکشورگشایی رشته یک طی نآ پی در .کندمی عامقتل را مزدکی

 به را ریقاآف آسیا، از بزرگی بخش او ارتش ژوستینیان، علیه و قفقاز صغیر، آسیای یمن،

 ای شد شروع رقیزستانق در طاعون آیا که این از نظرصرف .آوردمیدر خود یسلطه یرز

 سیعیو جغرافیایی یپهنه در را طاعون باکتری که بود هاارتش حرکت این آفریقا، شمال

 سراسرت و حبشه و آفریقا شمال دیگر سوی از اروپا، غرب و شمال سویک از و گستراند

 .گرفتفرا را انوشیروان قلمروی

  :که این نتیجه

 هشت طاعون وسیع کشتار اروپا در و رفت، بین از همیشه برای غربی روم غرب، در

 را فئودالیسم به انتقال و داشت پی در را کشاورزی سیستم دگرگونی و قحطی سال

 و،ج دوم سال کارند،می گندم اول سال را زمینی که گردشی کشاورزی .داشت دنبالهب

 یول زده شخم) کنندمی آیش را زمین سوم سال و کارندمی مشابه محصولی یا لوبیا

 .وابسته زمین به و شودمی سرف به تبدیل دهقان .شودمی رایج (کارندنمی محصول

 انکل دارانزمین شکستن همدر با .شودمی متمرکز ساسانی مرکزی دولت ایران در

 قبلی یطبقه سه به دند،بو پایهدون اشرافیت واقع در که دهقانان، جدید یطبقه

 ابریشم یجاده کشور شمال در .شودمی اضافه (عامیون و اشراف ،یشتتزر روحانیون)

 ایبر را راه جاده این افتادن مخاطره به و بعد هایسال هایثباتیبی .یابدمی گشایش
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 ات آسیا شرق از اسلام پرچم زیر را غرب و شرق تجارت تا کندمی باز عرب بازرگانان

  .گیرند دست به اروپا و افریقا مالش

 

 Death Black سیاه مرگ یپاندوم

 هاییدولت-شهر تجار دستبه مدیترانه دریای تجارت .است میلادی 1۴0۱ سال 

 همراه ار کشاورزی تولیدات سایر و گندم آفریقا شمال از هاکشتی .است ژنوا و ونیز چون

 عتسربه طاعون .کنندمی وارد مدیترانه شرق و اروپا بنادر هب طاعون و ککش و موش با

  .شودمی گیرهمه

 کشتار از نامورخ .کندمی سرایت شرق به مدیترانه ساحل از دانیممی آسیا در 

 شرقی ساحل و سوریه اصلی شهرهای و سو، یک از آفریقا شمال و قاهره در ایگسترده

 عونطا .است ایلخانیان یسلطه زیر زمان ان در ایران فلات .کنندمی صحبت مدیترانه

 .نیست اختیار در آماری کشتار این از اما است، همراه بالایی ومیرمرگ با نیز جاآن در

 .کندمی گیرهمه را طاعون مغول لشکر چین در

 سال ۱۲ از ترکم به جمعیت .رودمی بین از جمعیت سومیک تا چهارمیک اروپا در

 روستاها دهمیک .گرددنمی باز قبلی سطوح به 1۱ قرن اواسط تا و یابدمی تقلیل قبل

  .شوندمی متروک همیشه برای نیز

 :که این نتیجه

  .شدند تضعیف بزرگ دارانزمین یعنی ها،فئودال و آمده پایین زمین قیمت .1

 خریده را ارزان هایزمین بودند دیده خسارت ترکم که تجار از بخشی مقابل در .۰

  .پیوستند دارانزمین یجرگه به و

 رکا نیروی کمبود با و شد، آزاد کار نیروی داریسرف سیستم ریختنهمدر با .۴

 .رفت بالا موقتا   دستمزدها

 نوین و سنتی صنایع در بود شده تقویت دوره این در که تجاری یسرمایه .0

 مناطق از یکی به دوران این در که آلمان، جنوب در مثال عنوانبه .کرد گذاریسرمایه
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 ندکردمی کتان تجارت سابق در که تجاری یخانواده یک شد، تبدیل جدید صنعتی

 اندارسرمایه ترینثروتمند از یکی به سرعتبه و تندگرف دست در هم را کتان تولید

 پا نطقهم در ابریشم تولید ابریشم، واردات جایهب ایتالیا در مثلا  یا .شدند تبدیل اروپا

  .گرفت

 را ارک نیروی به نیاز که جدید اختراعات و تولید در ابتکار زدهادستم رفتن بالا .۱

 .کرد تشویق کنندمی ترکم

 مدیچی یخانواده چون کلانی دارانبانک و یافت گسترش شدتهب بانکی سیستم .۱

Medici کردند پیدا جهانی نفوذ فلورانس در.  

 این پایبهپا و شدند سهیم دولت در فئودال تاشرافی کنار در بزرگ اندارسرمایه .۷

  .رفت بالا اشیستانمالیات قدرت و شد تقویت مرکزی دولت تحولات

 درون در گذشته قرن دو یکی در که را یدارسرمایه روابط روند تحولات این .۸

 تدریجبه و داد گسترش و بخشید سرعت تصاعدی طوربه بود گذاشته نطفه فئودالیسم

 .شد تبدیل غالب نظام به غربی، یاروپا در خصوصهب ی،دارسرمایه

 

 ایژهوی نقش فئودالیسم فروپاشی در هم پیدایش در هم ،طاعون یپاندوم براینبنا

 .کرد ایفا

 

 اسپانیولی ایآنفلوانز پاندومی

 در هابلشویک روسیه در ،شده تمام جهانی اول جنگ .ستمیلادی 1۱1۸ سال

 جا مهه اجتماعی وضعیت .گرفته بردر را روپاا سرتاسر گرسنگی .اندشده پیروز انقلاب

 ایزآنفلوان ویروس خود با و آمده متفقین کمک به قبل سال امریکا ارتش .ریخته همدر

 هاآن جنگ که مردمی و گشتندمیباز خود کشورهای به که هاییارتش و آورد جدیدی

 منتقل دیگر هایقاره به آن پی در و اروپا تمام به را ویروس این ،بود کرده آواره را

 از بیش خیلی .داد تلفات میلیون 1۲۲ تا ۱۲ .شد جهانی سرعتبه یپاندوم .کردند
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 تلفات .ددا دست از اآنفلوانز اثر بر را جمعیتش درصد نیمویک تا نیم اروپا .جنگ تلفات

 اعداد، این تمام .بود جمعیت درصد ۰۲ الی ۸ ایران در و جمعیت درصد ۱ هند در

 به و دباش بوده متفاوت خیلی نباید اما واقعی رقم .است تخمینی ایران ارقام خصوصهب

  .داد رخ عظیمی کشتار کنیم نگاه که صورت هر

 سؤال این به پاسخ ؟بود کشنده اندازه این به چرا و آمد کجا از جدید ویروس این

 تنسب ااسپانی به جهت این به) اسپانیولی ایآنفلوانز ویروس .نیست روشن خیلی هنوز

 باعث که است H1N1 آنفولانزای (شد گزارش کشور این در بار اولین که شده داده

 H1N1 ویروس یگونه منشاء که رسدمی نظرهب .است شده یپاندوم و اپیدمی چندین

 به 1۱1۷ سال که بودند امریکایی سربازان گیرشد،عالم اول جهانی جنگ از بعد که

 نتهام .شد جهانی سرعتهب که آوردند خود با را اآنفلوانز ویروس و آمدند متفقین کمک

 یهمه که موسمی آنفولانزای از دلیل چند به 1۱1۸ یپاندوم در آن کشندگی قدرت

 انبیج عوارض در باید شاید را دلایل از یکی .بود بالاتر مراتببه داریم آشنایی آن با ما

 اوب و حصبه و ستیفو مانند) جنگ همراه هایبیماری و گرسنگی و قحطی چون جنگ

 به .دید جمعیت تراکم در همچنین و (داشت شیوع سربازان میان ایگسترده طوربه که

 مقایسه .کشتمی را مبتلایان درصد ۴ حدود اسپانیولی H1N1 آنفولانزای دلیل، هر

 ویروس این هایژن .موسمی آنفولانزای هزار ده در یک از ترکم ومیرمرگ با کنید

 هک است معنی نابد این .پرنده آنفولانزای و خوک آنفولانزای هایژن از است ترکیبی

 ردند،ک ژن تبادل یکدیگر با و شدند جوارهم حیوان دو این آنفولانزای گذشته در زمانی

 ویروس به ویژگی این .دادند نام recombination هاویروس نامتخصص که رویدادی

 هشدار حال عین در آنفولانزا هایژن بترکی .دهدمی ایویژه پذیریانعطاف آنفولانزا

 جدید هایگونه پیدایش شرایط مختلف موجودات نزدیکی و تراکم چگونه دهدمی

  .کنندمی ایجاد را خطرناک، ویروس ظهور امکان و نوین، یهاویروس
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 :اسپانیایی آنفلونزای گیریعالم هایمدآپی

 جنگ زا بعد بود، گرفته پیشی پاارو اقتصاد از هم جنگ از قبل که امریکا اقتصاد .1

 از ناشی ومیرمرگ تفاوت همچنین و جنگی ضربات ینتیجه در که اروپا اقتصاد از

 خالصان تولید جنگ از بعد هایسال در .گرفت پیشی بیشتر بود شده ضعیف آنفولانزا

  .کرد افت درصد 1 آمریکا در و درصد ۱ اروپا در ملی

 کارگری اعتصابات از موجی شاهد و گرفت شدت وپاار در اجتماعی هاینابرابری .۰

 جنگ مرز تا بود مانده طرفبی جنگ در که سویس حتی .شد گسترده یهاشورش و

 هایحکومت ایجاد به شورش مجارستان و آلمان در ،مثال طوربه .رفت پیش داخلی

 .شکستند همدر را آن خون با هادولت که انجامید شورایی

 هک هند در .کردند رشد امپریالیستی ضد و استعماری ضد هایجنبش آسیا در .۴

 که آمد پی در هاییشورش ،بود داده دست از اآنفلوانز خاطرهب را خود جمعیت درصد ۱

 در رفرم برای زمان نآ تا که هند ملی یکنگره بودند، شده سرکوب خونین طوربه

 .شد استقلال خواهان کردمی مبارزه استعماری سیستم

 را جمعیت از بزرگی بخش داشت دنبالهب که بزرگی قحطی و یپاندوم ایران در .0

 را اهر و زده بزرگی یلطمه رعیتی - ارباب روابط به عظیمی کشتار چنین .برد بین از

 .کرد هموار شاهی رضا نوین دولت یپروژه استقرار برای

 

 ایدز و HIV ویروس

 همزیستی هاشامپانزه در که HIV ویروس که دهندمی نشان موجود شواهد

 دوار کامرون کشور شرقی جنوب در میلادی بیستم قرن اوایل حدود در دارند آزاریبی

 ود،ب خوردن قصد به شامپانزه کشتن زیاد احتمال به انتقال این ینحوه .شدند انسان

 این .است معمولی دارند جنگل یحاشیه در نمیریوبخور زندگی که آنانی برای که

 یهنطف به مادر از یا جنسی آمیزش انسان، دو خون ریختن همرد طریق زا که ویروس

 هاخانواده میان پراکنده هایدهکده همان در هاسال شود،می منتقل او رحم درونِ



 

 
 

 محسن شهمنش 9

 شناختهنا محدود هایمحیط همان در که ردکمی ایجاد ایکشنده بیماری و گشتمی

 جهانی قرن همین آخر هایالس ویروس همین که شد چطور اما، .بود شده محصور

 است؟ داشته تلفات میلیون ۴۱ و مبتلا میلیون ۷۲ از بیش امروز به تا و شده

 یالنولیبر شدنجهانی چتر زیر که است تحولاتی تصاعدی گسترش این بستر 

 ره کار، نیروی حرکت روی ترلکن نوع هر برداشتن :خورندمی رقم جهانی یدارسرمایه

 موانع و دولتی هایکنترل برداشتن و تولید کردنخصوصی پول، حرکت روی کنترل نوع

 .معادن استخراج و تولید محابایبی گسترش قانونی

 اآفریق یبقیه به کامرون شهر از دور و پراکنده یهادهکده از ویروس این گسترش

 .کنیممی دنبال دنیا سرتاسر و

 عادنم در که بود بلژیکی مهندس یک در شد ییشناسا ویایاچ ویرس که بار اولین

 ترتیب بدین .بود مرده 1۱۱۴ سال در ایهشناخت نا بیماری از و کردمی کار کنگو

 یرودخانه در رانیکشتی .بود رسیده کنگو به کامرون از هاسال همین در HIV ویروس

 اهر سازیجاده و شده کشیده آهنِراه با همراه و بود افتاده راه که بود سالی چند کنگو

 ارهمو کنگو معادن در کار برای کامرون، جملهاز دیگر، مناطق از کارگران حرکت برای را

 خایرذ ؛بود افریقا وسیع معادن و طبیعی منابع از برداریبهره آغاز هاسال این .بود کرده

 مس، معادن :کردمی آماده هانیج یدارسرمایه چپاول برای را قاره سرتاسر که بکری

  ...و کمیاب، هایفلز آهن، الماس، طلا،

 یابیم؟می کجا را HIV ویروس بعد دهه سه تا دو

 خود یخانواده از دور هاماه جنسیتیتک هایخوابگاه در که معادن کارگران در -

 همفرا دوب کشانده فروشیتن به فقر که زنانی را شانجنسی نیازهای و کنندمی زندگی

 رد معادن کارگر میلیون نیم جنوبی آفریقای در زمان این در مثال عنوانبه .ندکمی

 که نای نتیجه .ورندبیا را خود یخانواده نداشتند اجازه و زیسته تیجنسیتک خوابگاه

 .بود مهاجر کار نیروی چهارمیک عاج ساحل در .بودند دور خانواده از هاماه و هاهفته

 خود دستمزد، روز مهاجر، کارگر ۰۲۲۲ با صنعتی مزارع از یکی مانند جاها، بعضی



 های دگرگونی تاریخیگیر در برهههای عالمبیماری 01 

 هایدریافت از سهمی طبعا   و آوردند،می مزارع به اتوبوس با را فروشتن زنان کارفرمایان

 روز دو ینا در متوسط طوربه زنان این از کدام هر .داشتندمی بر خود برای هم را آنان

 .داشتند آمیزیهم مرد ۰۱ اب

 کار نبود در و بود ریخته هم در مردان مهاجرت بخاطر شانخانواده که زنانی در -

 یدرآمد راه تنها و شده کشانده فلاکت به دولتی، ناچیز هایایمنی همان شدن نابود و

 شانبدن یعنی ،خود دارایی تنها فروش بگذارند کودکانشان یسفره روی نانی بتوانند که

   .است

 بنادر به اصلی شاهراهای طریق از را شده خراجستا مواد که ونکامی رانندگان در -

 در خود راه سر و کردندمی حمل امریکا یا آسیا اروپا، هایکشور به انتقال برای

 یکینزد اندشده فروشیتن به ناگزیر بالا دلایل به که زنانی با جاده کنار هایدهکده

 از ده این که دازهان هر که بود یطور مجاور دهات در HIV به ابتلا شیوع .کنندمی

  .شدمی ترکم HIV شیوع بود تردور جاده

 جاآن ؛شرقی آسیای در آنها نزدیک یخانواده و هایشانمشتری فروش،تن زنان در -

  .تایلند چون داشت رواج سکس توریسم که

 رد شوروی اردوگاه فروپاشی از بعد و شرقی، آسیای در مخدر مواد به معتادان در -

 گسترش را HIV ویروس ،لودهآ سرنگ از استفاده در شدن شریک با که شرقی، اروپای

  .دهندمی

 محصولات از نیز این که انسان، و مخدر مواد جهانی قاچاق از دارد جا جااین در

 دنش شناور کنار در پول شدن شناور که چرا بکنیم یادی است ینولیبرال سازیجهانی

 .است آن هایویژگی از کار نیروی

 تهگذش سال که کنیم توجه است لازم تنها شناور کار نیروی وسعت ترسیم برای

 و نقدینگی رشد طورهمین .کردندمی زندگی شانزادگاه از خارج انسان میلیون ۰۸۲

 از ادکنکیب طور به که (نشده گذاری سرمایه که پولی معنی به) شناور نقدینگی ویژهبه

 .یافت افزایش ۰۲۰۲ سال در تریلیون ۰۲۲۲ الی ۱۲۲ به ۸۲1۱ سال در دلار تریلیون ۰



 

 
 

 محسن شهمنش 00

 هاردمیلیا است حرکت در دیگر کشور به کشوری از مانعبی که پولی این لایلابه در

 .ودشمی شستشو راحتیبه شودمی حاصل انسان قاچاق یا مخدر مواد قاچاق از که پولی

 حالت در و شده قاچاق چهب و مرد و زن میلیون ۰1 ملل، سازمان گزارش به امروزه

 ۴ جهانی تجارت کل در مخدر مواد و انسان قاچاق تجارت سهم و برندمی سرهب بردگی

  .شودمی زده تخمین درصد ۱ تا

 :مدهاآپی

 ایدز HIV بیماری درمان که زمانی .کنممی جلب رویداد دو به را خواننده توجه

 طبیعی را ویروس این به لامبت فرد عمر تنهانه درمان این که شد مشخص و کشف

 زبان هب .کندمی جلوگیری هم دیگران به مبتلا فرد از ویروس انتقال از بلکه کند،می

 یعنی روس،وی اپیدمیولوژی بلکه دارد فرد سلامتی یهآیند روی مستقیم اثر تنهانه دیگر

 ارفش هب دارو یکنندهتولید هایدولت .کندمی مهار هم را آن جهانی گسترش و واگیری

 Patent امتیاز حق برداشتن و دارو تولید شدن آزاد خواهان که پایین، از کنشگران

 توسط ایدز HIV داروهای تولید با تنیجه، در .دادند تن بودند، دارویی هایشرکت از

 یقتحق زمان آن از .آمد پایین شدتهب دارو بهای جنوبی افریقای و هند چون کشورهایی

 ها،واکسن و ست،جهانی عفونتی نیز نآ که ،C هپاتیت داروی نچو مهمی داروهای روی

 .شوندیم انجام دولتی هایبنگاه یا و هادانشگاه در گذشته از بیش کووید، واکسن جملهاز

 واگذار خصوصی بخش به تولید برای موفقیت، صورت در ها،پژوهش این حاصل اما،

 هایکمپانی جیب به نآ سود و است عمومی یکیسه محل از تحقیق یعنی .شودمی

 این از که ببرید نام توانیدمی گشاییراه و نوین درمان کمتر امروزه .شودمی خصوصی

 .باشد مستثنی فرایند

 که هاعفونت گیریعالم دوران در جامعه شناسیروان تحولات به دارم ایاشاره دوم 

 جهانگیر اپیدمی یک ردرگی که هاییتوده شناسیروان .دارد ادامه بعد هایسال تا

 :شاهدیم را العملعکس این امروز هم ما .اعتمادیبی و همدردی از است ترکیبی هستند

 دوران در ما را برخورد نوع این .است مخاطره و ریسک قبول دیگر روی اعتمادیبی
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 هک چرندیاتی و کووید واکسن به جمعی اعتمادیبی در نیز اکنون هم و دیدیم ایدز

  .شاهدیم است جریان در مجازی فضای در مرهروز طوربه

 

    میکرسکوپی موجودات دیدگاه از امروز ما جهان

 انسان یاندازه به پستانداری موجود هیچ .حرکت حال در ستجهانی ما جهان

 همه به چیز همه .نداحرکت در مانجهان در انسان و تولید کالا، امروز .نیست تحرکم

 ام یکره امروزه :بیندازیم ارتباطات و نقلوحمل سایلو به نگاهی .است متصل چیز

 کشتی، هزار صدها قطار، ریل کیلومتر میلیون 1،۰ جاده، کیلومتر میلیون صد از بیش

  .دارد کردند حمل مسافر میلیون 0،۱ از بیش ۰۲1۱ سال که فرودگاه ۱۲۲۲ و

 داشته ینظر گوشت تولید به فقط اگر .است شده صنعتی وسیعی طوربه کشاورزی

 و خوک هایژن از بود ترکیبی اسپانیولی آنفولانزای ویروس که باشد یادمان و) باشیم

 در یمصرف گوشت از نیمی امروزه .یابیمدرمی را صنعت این گستردگی و عظمت (پرنده

 مثال یک با توانیممی را مزارع این در حیوانات تراکم .شودمی تولید صنعتی مزارع

 سال در که داشت خوک یمزرعه میلیون یک امریکا 1۱۱۷ سال در :کنیم ترسیم

 در .دش ترمتراکم و تربزرگ مزارع یعنی یافت، تقلیل مزرعه هزار صد از ترکم به ۰۲۲۱

 تولید جوجه و مرغ میلیارد ۰۲ و خوک میلیارد 1 گاو، میلیارد 1،۱ اکنون ما جهان

 که (،پرنده و موش چون) شیوح حیوانات و اهلی حیوانات همجواری و تراکم .شوندمی

 یرپذگریزنا هم را شانمیان میکروسکوپی موجودات تبادل امکان است، پذیرگریزنا

 .کندمی

 ماهیت در طبیعت کردنکالایی .است وحشی طبیعت به تجاوز بعدی ینکته

 .کرد نگاه سود اخذ برای کالا چون طبیعت به اول روز از نظام این و ستیدارسرمایه

 یچه .است گرفته سابقهبی ابعادی ما دوران در تعرض این گستردگی و عتسر منتها

 و اآفریق تا آمازون هایجنگل از باشد، مصون تعرض این از که نیست دنیا در ایگوشه

 ییهاویروس و انسان میان تماس امکان تهاجم این .شمال قطب یحت و شرقی آسیای



 

 
 

 محسن شهمنش 03

 شدتهب را دندار آن به نسبت ایمنی هیچ نسانا و بودند بیگانه یکدیگر با امروز به تا که

 .دهدمی افزایش

 ملل سازمان آمار طبق .است تحرک عصر ما عصر داشتم اشاره بالا در که طورهمان

 درصد 1۲ .شدند رانده خود زندگی و خانه از فرد میلیون ۴۴ به نزدیک ۰۲1۱ سال در

 زندگی کشوری در نفر میلیون ۰۸۲ .اندکرده کوچ دیگر مکان به مکانی از جهان جمعیت

  .است نبوده شانزادگاه که کنندمی

 ممداو طوربه جاآن و جااین گذشته سال صد طی که) هاجنگ فهرست باید اینجا در

 هک جهانی توریسم و واگیر، بیماری انتقال در زائرین نقش ،(داشته ادامه ایزنجیره و

 بر .ودش ترسیم متحرک انسان واقعی یچهره تا کنیم اضافه کرده پیدا ایسابقهبی ابعاد

 .شودمی جهانی 1۱-کووید که بستریست چنین

 

 ۹۱-کووید
 این که است یپاندوم گیرترینعالم و سومین، کنونی (گیریعالم) یپاندوم

 از 1۱-کووید .است کرده ایجاد میشوند، شناخته روناک نام زیر که ،هاویروس یخانواده

 از بیش کرده آلوده را انسان هامیلیون که ویروسی .است دهش منتقل انسان به خفاش

Rhinolophus  اسب نعل خفاش در که دارد ویروسی به ژنتیک شباهت درصد ۱۲

spp انسانی یجامعه وارد سومی حیوان طریق از ویروس این که این .کندمی زیست 

 سرایت خارج به انووه شهر در لابراتوار یک از مسامحه یا انگاریسهل خاطربه یا هشد

 مهم آنچه .کندنمی ایجاد تفاوتی ما بحث در که فرعی است سؤالی من نظرهب هکرد

 اولین که کنیم توجه .است اشگیریعالم سرعت یعنی 1۱-کووید هایویژگی است

 گسترش از بعد کوتاه مدتی یعنی بود، 1۴۱۸ بهمن دوم ایران در شده شناخته مورد

 قدرآن ویروس این چرا که این سؤال .سال همان ماه آبان لیاوا در ووهان، در نآ

 است؟ بوده «موفق»
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 و بالا واگیری قدرت :جست توانمی آن ویژگی دو در را 1۱-کووید موفقیت راز

 با را واگیری قدرت (اپیدمیولوژی) شناسیگیریهمه عالم در .پایین نسبتا  کشندگی

 فرد چند به را آن میکروب یا ویروس به مبتلا فرد هر یعنی – زنندمی اندازه R رقم

 1،۰  متوسط طوربه مبتلا فرد هر 1۱-کووید گیریهمه اوایل در .کندمی منتقل دیگر

 و کرده زیادی هایدگرگونی 1۱-کووید گذشته سال دو در .کردمی آلوده را نفر 1،۱ تا

 و ارند،د واگیری قدرت پیش از بیش یک هر که شدند، ظاهر آن از نوینی هایگونه

 یدلتا یگونه R رقم .شوندمی آنها جایگزین و گرفته سبقت قبلی هایگونه از سرعتبه

 نفر شش مبتلا فرد که معنی بدین است، ۱ شده گیرجهان اکنون که کرونا ویروس

 ادلت یگونه بالای شدتبه واگیری قدرت با که است مشخص .کندمی لودهآ را جدید

 تصاعدی طوربه که ندارد تعجب (کرد مقایسه سرخک یواگیر توان با شودمی که)

  .است شده گیرعالم

 که شودیم موفق ویروسی .است آن پایین نسبتا  کشندگی ویروس این دیگر ویژگی

 نکشت و کردن بیمار قدرت چه هر .شدبا داشته پایین ومیرمرگ و بالا واگیری قدرت

 .ستا تربالا ویروس آن کردن یزولها و ردنک شناسایی امکان باشد بالاتر ویروس یک

 سن هب بستگی رقم این که است درصد یک از ترکم کمی مجموع در کووید کشندگی

 1۱.۲ شصت از ترپایین سنین در و درصد ۴ رقم این ۱۲ از بالاتر سنین در) دارد بیمار

 بسیار (صد در ۲۲1.۲ = کشندگی) موسمی ایآنفلوانز با مقایسه در که (است درصد

 با را 1۱-کووید کشندگی اگر منتها .دهدمی توضیح را کنونی کشتارجهانی و است ابال

 ۰۲۲۴ سال در و است کرونا یخانواده از که) SRRS چون ییهاویروس کشندگی توان

 که Ebola ابولا یا کشت، را مبتلایان درصد 1۲ و (شد باعث را کرونا یپاندوم اولین

 گیرهمه دو این چرا شودمی روشن کنیم مقایسه شدکمی را مبتالایان درصد ۸۲ از بیش

 .کندمی جولان جهان در هنوز 1۱-کووید که حالی در شدند، مهار سرعتبه ابولا و سارز



 

 
 

 محسن شهمنش 05

 تتغییرا با سکوپیومیکر موجودات یرابطه و زیست محیط نابودی از ما جااین در

 أثیرت انسان و اناتحیو یرابطه در تغییرات و حیوانات کوچ در شکبی که زیست محیط

  .است نشده مطالعه زیادی اندازه تا و مهم مبحث خود که نداشتیم سخنی دارند

 یساخته عفونی هایگیریعالم که مباش هداد نشان امیدوارم .کنم بندیجمع

  .است ما سیاسی-اقتصادی-یعاجتما روابط یدهزا و انسان

 شریتب مقابل در» گفت امبورگ،لوکز زار بزرگ، انقلابی و متفکر تر،پیش قرن یک

 نای گاههیچ سال صد این در من دیدگاه از «.بربریت یا سوسیالیسم :دارد وجود راه دو

 وزیامر را «بربریت» این بشود اگر اما .است نبوده ترنزدیک حقیقت به گوییپیش

 :بکنیم

 شود، دیده کالا عنوانبه طبیعت که زمانی تا -

 دارد، ادامه طبیعت مهاربی شکستن درهم و طبیعت به تعرض که زمانی تا -

 م،ندهی تغییر بنیادی و رادیکال طوربه را مانجمعی زندگی نوع که زمانی تا -

 یک درون از بورگملوکزا روزا موردنظر بربریت این که کرد بینیپیش توانمی

 از بخشی پیروزی با که رفت خواهد پیش سوزجهان عفونی هایگیریعالم سلسله

 .خورد خواهد رقم انسان بر طبیعت


