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COVID-19همراهي در گذر از دوران ابهام :  

  *سميه عرب زاده

  شناسي زيست گروه پايه، علوم دانشكده طه، آل غيرانتفاعي عالي آموزش موسسه تهران، ،ايران
  s.arabzadeh@aletaha.ac.ir* مترجم مسئول، پست الكترونيكي: 

كه توسط عامل بيماريزاي ويروسي تازه  19-شيوع كوويد
به وجود آمده، اثر مخربي بر  SARS-CoV-2شناخته شده 

جامعه علمي دارد. ماه هاست كه چين در حال مبارزه با 
اين ويروس است و اين مبارزه چندين ماهه نشان دهنده 
  آسيب هايي است كه تحقيقات جهاني تجربه خواهند كرد. 

ر دنيا، امكانات آزمايشي اساسا تعطيل شدند. با در سراس
محدوديت هاي تحميل شده در مسافرت جهت جلوگيري 
از گسترش بيشتر كروناويروس، اعضاي آزمايشگاه قادر به 
ترك كشور خود نبودند. دانشجويان و دانشجويان 
پسادكتري در برخي نواحي بتدريج در حال بازگشت به 

ي است كه حداكثر پرسنل پروژه خود هستند. اين درحال
درنظر گرفته شده در يك مكان، تعداد افرادي را كه به طور 

توانند با هم كار كنند محدود شده همزمان در يك مكان مي
گردند، قبل از مي است. افرادي كه به محل كارشان باز

ورود دوباره به آزمايشگاه، بصورت اجباري به مدت دو 
شوند. اين كاهش طينه ميهفته در يك هتل كنترل شده قرن

سرعت بهره وري نه تنها بر ميزان علم بلكه بر گزارشات 
ما با وقفه اي در  Cellگذارد. در مجله علمي نيز تأثير مي

  زمانبندي ثبت و ثبت مجدد پيشنويس مقاالت روبرو شديم.
وقفه در پيشرفت علم در هركجا، نقطه پسروي علم در 

  همه جاي جهان است
چين سهم عمده اي در توليد و مباحث علمي از آنجاييكه 

دارد، اختاللي كه بسياري از محققين سخت كوش در چين 
با آن روبرو هستند، به خودي خود يك پسروي قابل توجه 
براي علم خواهد بود. اين واقعيت براي بقيه دنيا بايد دليلي 
كافي جهت مراقبت، كمك و عملكرد سريع براي 

اين ويروس باشد. با اينكه برخي جلوگيري از شيوع بيشتر 
از كشورها اقداماتي را انجام دادند ولي به وضوح كارهاي 

وقفه در توانستيم انجام دهيم. بيشتري وجود دارد كه ما مي
علم در هركجا، نقطه پسروي علم در همه جاي جهان 

. در واقع موقعيت علم در طي چند ماه گذشته بسيار هست
حقيقت كه جامعه علمي چيني ها پيچيده شده است، با اين 

با ساير محققين سراسر دنيا در حال همكاري هستند و 
دانشجويان و دانشجويان پسادكتري چيني نمايانگر بخش 
قابل توجهي از اعضاي آزمايشگاهي در سطح جهان 

  هستند. 
اكنون با گسترش اين بيماري همه گير فراتر از كشور چين، 

ان در تالش هستند گروه هاي بيشتري در سراسر جه
موتورهاي تحقيقاتي را ادامه دهند، به عنوان مثال فاصله 
گذاري فيزيكي و قرنطينه تصويب شد. مباحث كالمي و 
انتشار اطالعات علمي به صورت حضوري متوقف شده 
است، جلسات علمي در سرتاسر جهان كنسل شده و يا به 
 زمان قابل پيش بيني ديگري موكول شد، همچنين مرزها

بسته شده است. دانشمنداني كه هنوز قادر به سفر خارج از 
كشور هستند، بعد از بازگشت به كشور خودشان با قرنطينه 

شوند. نگراني هاي ديگري فراتر از روزه روبرو مي 14
زنجيره هاي عرضه تحقيقات در حال به وجود آمدن است 
و محققين در حال تامين مواردي هستند كه به صورت 

شوند، مانند دستكش و ماسك كه براي ستفاده ميمداوم ا
استفاده پزشكي به درستي بايد ذخيره شوند. در بسياري از 
مناطق تحصيل در تمامي سطوح دچار اختالل شده است، 
از آنجايي كه بيمارستان ها براي بدترين و نگران كننده 

شوند و ترين وضعيت( و اغلب آسيب پذير) آماده مي
ايي هاي باليني در خانه مانده اند، تحقيقات داوطلبان كارآزم

  باليني به زمان ديگري موكول شده است.
از نظر ما، اقدامات احتياطي در چين و ساير جاها، اگرچه 
براي محققان و موسسات بسيار دشوار است، اما اقداماتي 
ضروري جهت نجات هرچه بيشتر زندگي پير و جوان 
است. در بسياري از مناطق اين محدوديت ها زودتر 
تصويب شد تا انتشار اين ويروس و اثرات طوالني مدت 

رسانند. حتي هم اكنون، در بسياري از آن را به حداقل ب
 Sars-Cov-2كشورها مخصوصا ايالت آمريكا، نسبت تست 

به طور غير قابل قبولي پايين مانده است. پاسخ هاي رسمي 
به اين بحران تعيين خواهد كرد تا چه حد جامعه و علم از 

  آن آسيب ديده اند.
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  جامعه ما، بحران ما
فعاليت هاي ما نيز تحت  Cellو انتشارات   Cellدر مجله 

تاثير اين ويروس قرار گرفته است. مانند بسياري از شما، 
تمام سفرهاي ما متوقف شده  است. در هر زماني، به طور 
معمول ما  ويراستارهايي را در سرتاسر جهان گسترش داده 
ايم كه در كنفرانس ها و جلسات حضوري با نويسندگان و 

د. اين يك بخش حياتي كار كننكارشناسان بالقوه شركت مي
ماست، مانند شنيدن پروژه هاي اوليه و چاپ نشده كه 

شود و ارتباط بين جوامع علمي منجر به يك ايده جديد مي
دهد و موجب روبرو شدن با داوران با را گسترش مي

شود. مهمتر از همه اينكه جلسات پتانسيل هاي جديد مي
رد اينكه چگونه فرصتي است براي دريافت بازخورد، در مو

دهيم بهبود ببخشيم. توانيم خدماتي كه به جامعه ميمي
 Yungهمچنين، ما ويراستارهايي در قرنطينه داريم مثل دكتر 

Yung  سردبير چيني ما در مجله ،cell همزمان با تعطيلي .
كنند و از مدارس برخي از سردبيران ما در خانه كار مي

اين مورد هم همراه با  كنند. ما دركودكانشان مراقبت مي
  شما هستيم.

اما اين بيماري همه گير بر توانايي ما در انتشار علوم مهيج 
تأثير نمي گذارد و ما ادامه خواهيم داد و حداكثر تالش 
خود را انجام ميدهيم تا اطالعات مهم و موثق و عملياتي را 
به جامعه علمي هرچه سريعتر بدون به خطر انداختن 

آوردن استانداردهاي خودمان منتشر كنيم.  كيفيت و پايين
در عصر گزارشگري سريع، هدف ما كمك به ايجاد اعتبار 
گزارشات پژوهشي است به طوري كه علم تاييد شده 
بتواند به طور مناسب بر تصميم گيرندگان پزشكي، سياست 
هاي عمومي و افكار عمومي تاثير بگذارد. با همكاري با 

ما به سرعت در حال به اشتراك محققين و داوران خبره، 
گذاري اطالعاتي هستيم كه در مقابله با تئوري هاي 
جانبدارانه دروغين و نژادپرستي هاي بيرون آمده از دل اين 
اطالعات غلط كه در اين شرايط بيماري، موضوع مرگ و 

 گيرد. زندگي است، قرار مي

نبال در اين بالتكليفي جهاني، دنيا به منظور هدايت راه به د
دانشمندان و پرسنل پزشكي است. ضروري است كه به 
عنوان يك اجتماع براي حل مشكالت واحدي كه محققين 
در اين دوره با آنها روبرو هستند، با يكديگر همكاري كنيم. 

ما چالش هايي را كه دانشمندان با آن روبرو  Cellدر مجله 
كنيم و پشت صحنه با پشتكار با هستند، درك مي

كنيم تا راه حل ها را به صورت گان همكاري مينويسند
موردي بيابند. اكنون زمان انعطاف پذيري است و 
ويراستارهاي ما اينجا هستند تا بشنوند و كمك كنند. ما 
يك هيات تحريريه تمام وقت داريم كه در مورد تمام 

كنند كنند و تصميمات اصلي را اتخاذ ميمقاالت بحث مي
هايي براي كمك به نويسندگان و همچنين يكسري راه 

مشتاق وجود دارد. براي مقاالت تحت بازنگري، زمانبندي 
باشد. اگر درخواست هاي داوران قابل مذاكره و تمديد مي

و ويراستارها غيرمنطقي يا خارج از محدوده مجله به نظر 
شويم كه با آنها مذاكره كنيم. در مورد آمد، ما خوشحال مي

ك خواهيم كرد كه ممكن است داوران متخصص، ما در
شما براي تكميل ارزيابي هاي خود به زمان و انعطاف 
پذيري بيشتري نياز داشته باشيد. لطفا اگر شرايط شما تغيير 
كرد با ما در ارتباط باشيد و فكر نكنيد كه حتما بايد در آن 

  مهلت پيشنهادي، ويراستاري خود را تكميل كنيد. 
ه، محدوديت هاي قالب براي مقاالت جديد ارسال شد

بندي (شامل نوع و چارچوب مقاله) هرگز نبايد سدي براي 
ارسال سريع مقاله باشد و همچنين نبايد نگراني هايي چون 
اندازه مقاله و يا اينكه آيا مقاله شما شبيه فرم مشخص 

هميشه  Cellهست يا خير، وجود داشته باشد.  Cellمقاالت 
اثيرگذار در دسترس هست. براي انتشار مقاالت كوتاه و ت

مخصوصا در اين دوره كه يافته هاي جديد با سرعت 
بااليي در حال استخراج هستند، اگر پيام اصلي مقاله در 
چند شكل به صورت موثر بيان شود، ما به انتشار آن 

  Cellگوييم. نسخه هايي كه با مدل سنتي مجله خوشامد مي
يز قابل پذيرش هماهنگ نيستند، شامل مقاالت باليني، ن

به  Covid-19هستند. ما شما را به ارسال مقاالت در مورد  
توانيم كنيم. سپس ما مييك سرور پيش چاپ ترغيب مي

درخواست ها را براي مقاالت فوري تطبيق دهيم. براي 
و  Cellسرعت بيشتر در روند چاپ، مقاالت هم در مجله 

ي همزمان براي بررس Cellهم در مجله ديگري از انتشارات 
شود. اگرچه از نظر ويراستاري مستقل هستند، اما ارسال مي

كنيم و ما روابط كاري قوي را با ساير مجالت حفظ مي
بسياري از نويسندگان با بهره گيري از اين سيستم بررسي 
مجدد و سيستم انتقال داخلي ما زمان ارزشمند خود را 

  كنند. حفظ مي
  بگيريم و به جلو حركت كنيمبياييد از اين شرايط درس 

 همان طور كه دانش علمي و دنياي اطراف ما در حال تغيير
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 تاست، ما نيز مايل به ايجاد تغييراتي هستيم. ما وضعي
و  فعلي را فرصتي براي يادگيري و آمادگي براي اختالالت

ه از فاددانيم. ما در حال بهترين استبالتكليفي هاي آينده مي
 ستيم با فكر كردن در مورد راه هاياين تجربه دشوار ه

ممكن براي توسعه كارهاي موثرتر و شيوه هاي بهتر كه 
توانند زماني كه سوال فوري بعدي علم مطرح شد، مي

دوباره گسترش يابد. براي كوتاه مدت ما جلسات حضوري 
ز اويراستارها را با مكالمات ويديويي جايگزين كرديم و 

صورت مجازي ميزباني  سخنرانان سمپوزيوم سلولي به
 كرديم. برخي از اين شيوه هاي جديد حداقل در بخشي از
كارهاي عادي ما، به خصوص در كاهش تاثيري كه 

ده توانند گنجانيسفرهاي ما بر آب و هواي جهان دارد، مي
 نارشوند. ما خدمت به جامعه را با تجميع ذهن هاي برتر ك

سندگان، يكديگر براي يافتن راه حل هايي براي نوي
 هيمارتباطات علمي و براي اين بيماري همه گير ادامه خوا

 داد. اگر شما با يك چالش خاص روبرو شده ايد، صرفنظر
 از اينكه منحصر به شرايط شماست يا گسترده تر است، و
 يا اگر ايده اي در مورد چگونگي پيشرفت فرآيندهاي ما

س درا به آتوانيد مستقيمداريد، ما مايليم بدانيم. شما مي
cellms@cell.com  .ايميل ارسال كنيد  

اين بيماري وضعيت بدترين شايد بسيار محتمل است كه 
ا ما به عنوان طرفداران علم، همه گير هنوز نيامده است. ام

توانيم از اين وضعيت وخيم نهايت استفاده را همگي مي
ببريم. ممكن است ما نتوانيم جلوي ظهور پاتوژن هاي 

توانيم آگاه تر و آماده تر بگيريم اما مطمئنا مي خطرناك را

باشيم. چون جامعه مجبور به مقابله است و به دليل اهميت 
علم و تحقيقاتي كه شما با عالقه انجام داديد، ما بايد از 
تداوم و ميزان بودجه علمي و صداي قويتر علم در دولت 
حمايت كنيم. همگي ما بايد به طور علني از افرادي كه 
تالش خستگي ناپذيري براي مطالعه اين ويروس، مقابله با 
اطالعات غلط، درمان بيماري، تالش براي درمان هاي 

دهند، حمايت كنيم. همچنين جديد و واكسن ها انجام مي
ما بايد از اين جدا شدن از روش هاي معمول زندگي براي 
ايجاد مكثي در زندگيمان بهره برداري كنيم و با عزيزان 

وقت بگذرانيم، فكر كنيم و دوباره فكر كنيم. مطالعات خود 
شود و زمان دهد كه فشار موجب تكامل ميزيادي نشان مي

براي به عقب برگشتن و تامل براي خالقيت و نوآوري 
ضروري است. ممكن است شما بخشي از زمان خود را به 
بازنگري جهت يابي هاي تحقيق، نوشتن نتايج و يا تحقق 

صاص بدهيد و يا ممكن است آن را براي ايده ها اخت
بررسي پيشينه تحقيق در نظر بگيريد. اگر چنين كاري را 

  كرديد ما مايل هستيم بشنويم.
ما از پس اين شرايط سخت بر خواهيم آمد و در انتها 
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