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-Covid كه كنيم يما در حال حاضر مشاهده م - شما تحميل كند 

عرضه و بازارهاي سهام را مختل  هاي يرهزنج تواند يچگونه م 19
اين  –كند، حتي اگر به فرض به زندگي مردم هم اشاره نكنيم

  .يك معامله ارزشمند خواهد بود گذاري يهسرما
ها و صنعت بايد به اين توافق برسند كه در طي  سرانجام، دولت

 توان يرا نم ها يروسها و ضد و ، واكسنيرگ يك بيماري همه
اين مواد براي  .فروخت ها يشنهاد دهندهبه باالترين پ يسادگ به

ار نياز به آن، قر ترين يشافرادي كه در كانون شيوع بيماري و ب
تنها اين توزيع  نه .صرفه باشند بايد در دسترس و مقرون به دارند

مناسب كار درستي است همچنين استراتژي صحيحي براي 
  .آينده است هاي يريگ انتقال اتصال كوتاه و جلوگيري از همه

اين مجموعه اقداماتي است كه اكنون رهبران بايد انجام دهند و 
  .داردديگر زماني براي هدر دادن وجود ن
فوريه  28اين مقاله در تاريخ  .از بنياد بيل و مليندا گيتس، سياتل

 .منتشرشده است NEJM.org ، در2020

  :اين مقاله ترجمه اي است از
Responding to Covid-19 — A Once-in-a-Century 
Pandemic? Bill Gates; The NEW ENGLAND JOURNAL 
of MEDICINE, February 28, 2020 
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Responding to Covid-19 — A Once-in-a-Century Pandemic? 
Translated by Bahrol Olom H., Noraee S. and Aminzdeh S. 

National Institute of Genetic Engineering, and Biotechnology, Tehran, I.R. of Iran  
Abstract 

SARS-CoV-2 is a highly transmissible respiratory virus causing COVID-19, a disease that has become 
pandemic. It is the biggest public health concern of this century .The sudden emergence of the novel 
SARS-CoV-2 has rapidly evolved into a pandemic that posed a serious threat to global health and 
economy Throughout the COVID-19 pandemic, solving immediate problems and preventing problems 
are two equally important responsibilities for every leader globally. 
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  و Macfarlane Burnetهاي معتبر  ميكروبيولوژيست
David White  بيني كرده بودند كه  پيش 1972در سال

هاي عفوني اين است  درباره آينده بيماري بيني ترين پيش محتمل"
ند كه هميشه شد يادآورها  آن ".)1( كه بسيار مبهم خواهد بود

خطر ابتال به يك بيماري عفوني جديد، خطرناك و كامالً "
ه سال گذشته چنين چيزي اما در پنجا ؛غيرمنتظره وجود دارد

 ي اپيدمي مورد رسيد فقط جنبه به نظر مي. "اتفاق نيفتاده است
  .توجه مورخان بوده است

 هرپس و1970ي  هاي دهه از بيماري. زمان در حال تغيير است
و ) سارس(لژيونرها تا ايدز، ابوال، سندرم حاد تنفسي  بيماري

همچنان به تهديد هاي مسري  بيماري 2019كرونا ويروس جديد 
گير  مورخان كه هرگز به بيمارهاي همه. دنده بشريت ادامه مي

  .كرده اندارائه  آنها اند، مطالب زيادي براي عالقه نبوده بي
توانند  شود؛ مورخان مي زماني كه از اتفاقات گذشته صحبت مي

  . به سرعت صحت و اهميت آن را مشخص و تأييد كنند
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خواهيد بدانيد كه يك اتفاق چطور و چرا افتاده است بايد  اگر مي
به شرايط محلي توجه كنيد؛ اما چيزي درباره اپيدمي وجود دارد 
كه واكنشي متضاد را در مورخان برانگيخته است و آن تمايل به 

جهاني در مورد چگونگي واكنش جوامع به شناسايي حقايق 
براي مثال چارلز روزنبرگ كتاب طاعون . است بيماري مسري

گزارشي از ساختار الگوي بخش يافت و  اثر آلبرت كامو را الهام
  .)2( اصلي شيوع اين بيماري ايجاد كرد

هاي  ها در تاريخ به عنوان درام طبق گفته روزنبرگ، اپيدمي
  .شوند شناخته مياجتماعي از سه منظر 

برخورد اول نامحسوس است؛ تحت تأثير تمايل براي حفظ 
نفس مردم يا براي حفظ منافع اقتصادي، شهروندان  اعتمادبه

دهند تا زماني كه سرعت و شدت گرفتن بيماري و  ترجيح مي
ها را مجبور به پذيرش بيماري نكرده است شواهد  ومير آن مرگ

اقدام دوم . را ناديده بگيرندها  آن ،بيماري را غلط انگاشته
عملكردي  شناخت است كه در آن مردم خواهان ارائه توضيحاتي

ي خود واكنش عموم  اين توضيحات به نوبه. هستند و اخالقي
ي خود بيماري  اندازه توانند به ها خود مي انگيزد؛ اين مردم را برمي

 .شوند كه به عنوان سومين واكنش درنظر گرفته مي شودمخرب 
گير درنهايت يا با اقدامات اجتماعي يا با كم  هاي همه ماريبي

 . شوند مي) كن ريشه(شدن افراد مستعد به بيماري رفع 

گير در  هاي همه بيماري: طور كه روزنبرگ گفته است مانه
ي مشخص  زمان و اندازه تا يكو كنند  زمان شيوع پيدا مي يك

ي را طي يك طرح يا مسير افزايشي مشخص ؛يابند گسترش مي
سپس  ؛شوند به يك بحران شخصي و جمعي تبديل مي ؛كنند مي

در حال ايفاي  19-كوويددر اين نمايش اكنون . يابند خاتمه مي
در چين و سپس در ) در زمان نگارش مقاله( ييابتدا نقش

  .بسياري از كشورهاي جهان است
كنند و معتقدند  اما مورخان خود را به اين توصيفات محدود نمي

. كنند گير فشار شديدي بر جوامع درگير وارد مي هاي همه اريبيم
ها باعث نمايان شدن ساختارهاي پنهاني از جوامع  گيري همه
مشاهده  گير قابل شود كه در صورت رخ ندادن آن بيماري همه مي

براي تجزيه  يريگ ها يك شيوه نمونه گيري درنتيجه، همه .اند نبوده
دهند چه  ها نشان مي گيري همه. دهند و تحليل اجتماعي ارائه مي

چيزي واقعاً براي يك جمعيت مهم است؛ به عالوه مشخص 
  .ها ارزش قائل است كنند چه كسي واقعاً براي آن مي

ها تمايل شديد شانه خالي كردن  گيري ي دراماتيك همه يك جنبه
] به بهانه اي[ها  گيري همه هميشه در رخداد. هاست از مسئوليت

وسطا گرفته تا   از يهوديان در قرون ،گروه خاصي مقصرند
مردمي كه تمايل به خوردن گوشت حيوانات وحشي در بازار 

اين گفتمان سرزنش آميز از تقسيمات اجتماعي ؛ چين داشتند

نژاد، قوميت، طبقه يا هويت جنسيتي سوءاستفاده موجود دين، 
ها با استفاده از  دولت ،گيري خداد همهبعد از ر. كند مي

اختياراتشان اعمالي نظير قرنطينه يا اجباري كردن واكسيناسيون 
اين اعمال . دهند گيري انجام مي براي تمام مردم جهت كنترل همه

قدرت و امتياز بر افراد بدون قدرت يا صاحبان عموماً توسط 
رگيري ممكن است منجر به دگاهي د كه شو امتياز تحميل مي

  .اجتماعي شود
ها  گيري هاي تاريخي همه موضوع ديگري كه در تجزيه و تحليل

خورد اين است كه مداخالت پزشكي و بهداشت  به چشم مي
فناوري الزم براي . كنند عمومي اغلب به قول خود عمل نمي

 ؛تشريح شد 1798در سال  -واكسيناسيون  - كن كردن آبله  ريشه
در . سال زمان برد 180نزديك به  اما براي رسيدن به موفقيت

، مقامات بهداشتي در سانفرانسيسكو در تالشي براي 1900سال 
را با  )Chinatown( هاچيني مهار شيوع طاعون اطراف شهر

و ) منظور پزشكان(طنابي بستند و فقط افرادي با لباس سفيد 
ي ورود به شهر را داشتند؛ اين تصميم  ها اجازه احتماالً موش

  .ر مردم نداشتبي اصالً اثر مطلوبي اجتماع
 سفليس، يكي از معضالت بزرگ اوايل قرن بيستم، از نظر تئوري

از خوردن مشروبات  يداًتوانست به پايان برسد؛ اگر مردم اك مي
كردند؛  پرهيز مي) هاي متعدد خوابگي هم( يالكلي و چندهمسر

ل متحده در سا طور كه يكي از پزشكان ارتش اياالت اما همان
تواند غيرقانوني  ارتباط جنسي نمي": شكايت كرد و گفت 1943
ساير مردم نيز احتماالً به اين دست پرهيزها تن  ")3( باشد
كه پنيسيلين كشف شد و در دسترس قرار گرفت،  هنگامي. ندادند

تر از بين برود؛ اما برخي از پزشكان  توانست راحت سفليس مي
براي روابط  برقرار شده به علت ترس از برداشته شدن مجازات

قيد و بندي در روابط جنسي در  نتيجه بي جنسي پرخطر و در
  . تر رفتار كردند گيرانه سيلين سخت استفاده از پني

 
جا بيماران در ايناورژانس يك بيمارستان در بروكلين، ماساچوست 

  .)آرشيو ملي( ، تحت مراقبت بودند1918آنفلوانزا در همه گيري طول 
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تئوري ويروس نقص اكتسابي سيستم ايمني از لحاظ 
مهار شود؛ اما نشد و  1980ي  توانست در دهه مي (HIV)انسان

باعث كاهش  1996اگرچه ظهور درمان ضد ويروسي مؤثر در 
ومير ناشي از  ومير ناشي از ايدز شد اما ميزان مرگ چشمگير مرگ

س، دو جندر استعداد ابتال به ايدز در بين  .ايدز هرگز صفر نشد
 گيري يجههمانند نت. نژاد، طبقه اختالفات چشمگير وجود دارد

جادويي هرگز برآورده  دارويقول "معروف مورخ آلن براندت، 
  3".نشده است

اند  هاي گذشته آموخته گيري با توجه به آنچه مورخان درباره همه
در حال  يروسشايد كرونا و. درك شرايط فعلي سخت نيست

پاتوژن نوظهوري . ايم  هم آن را ديدهجديد باشد اما قبالًحاضر 
در چين پديدار شده است؟ اين عجيب نيست؛ چين قبالً هم 

مردم اين تهديد . گير بوده است باعث بسياري از بيمارهاي همه
را دير تشخيص دادند؟ اين همان چيزي است كه كامو به خوبي 

مقامات سعي كردند . كرده است در رمان طاعون به آن اشاره
ها با  دولت. رهاي اوليه را سركوب كنند؟ بله دقيقاًهشدا

ها اغلب اين كار  آن اند؟ مداخالت اقتدارگرايانه واكنش نشان داده
 .سابقه است هرچند كه مقياس مداخالت چين بي -كنند  را مي

قرنطينه قادر به مهار اين بيماري نيست؟ اين اتفاق قبالً هم رخ 
كه  CoV-2سارس نزا و داده است به خصوص در مورد آنفوال

افراد بدون عالمت ممكن است ناقل باشند؛ اما اين به اين معنا 
زماني كه در سال . معني هستند گونه مداخالت بي نيست كه اين

ي آمريكا شيوع پيدا كرد  متحده آنفوالنزا در اياالت 1918
بعضي از . هاي متفاوتي را پي گرفتند هاي مختلف روش ايالت

هايي  ايالت .اشتباهات مبتاليان اوليه درس گرفته بودندها از  آن
اي ازجمله تعطيلي مدارس، ممنوعيت  گيرانه هاي سخت كه كنترل

اند  اجتماع عمومي و ساير اشكال انزوا يا قرنطينه را انجام داده
ها  ومير كل در آن گير را كند كرده و مرگ روند اين بيماري همه

چين ممكن است گسترش واكنش تهاجمي  ).4( كاهش يافت
  .جهاني شيوع فعلي را به تأخير انداخته باشد

. ها بسيار دلسردكننده اند گيري ها به همه ي آشنا از پاسخ دو جنبه
جديدي بدنام  زاي يماريپديد آمدن هر ببه دنبال ، ينكهاول ا

دشمني ضد چيني يك موضوع . گيرد يسازي صورت م
در سانفرانسيسكو در  تكرارشونده است كه چه در زمان طاعون

 19- كوويدو چه اكنون در زمان  2003، چه سارس در 1900
شدت زندگي كادر  ها به گيري همهكه  دوم اين. شده است  مشاهده

پزشكان زيادي . كنند ي خدمات پزشكي را تهديد مي دهنده ارائه
در جريان شيوع طاعون در قرون وسطا، در طي شيوع تب زرد 

 2014، در زمان اپيدمي ابوال در سال 1793 در فيالدلفيا در سال
اگرچه چنين . اند و در حال حاضر در چين درگذشته

دهنده تمايل متخصصان بهداشت و درمان  وميرهايي نشان مرگ
مراقبت از ديگران  به منظورخطر  برابرقرار دادن خود در  براي

اند براي مقابله با  هايي كه از پزشكان خواسته اما دولت است،
ها بدون در دست داشتن امكانات كافي و فضاي  وع بيماريشي

 مناسب درماني جان خود را فدا كنند در اين مسئله متهم هستند
)5(.  

هاي گذشته برتري  گيري همه زياگرچه مورخان در مستندسا
هاي آينده  گيري بيني كردن همه ها كمتر توانايي پيش دارند اما آن

نگران باشيم؟ برخي  19-كوويدد چه مقدار بايد در مور. را دارند
دهند كه نيمي از جمعيت جهان تا پايان  از كارشناسان هشدار مي
بروز اين بيماري منجر به مرگ بيش از  .سال آلوده خواهند شد

هاي  تاريخ بشريت مشخصاً بيماري. ميليون نفر خواهد شد 100
ري گير زيادي نظير طاعون، آبله، سرخك، وبا، آنفلوانزا، بيما همه

ويروس ماربورگ و سندرم تنفسي خاورميانه را به خود ديده 
آميز كه باعث كشته شدن  هاي فاجعه گيري است؛ اما همه

اند و در هزاره  اند بسيار غيرمعمول بوده ها نفر شده ميليون
 ينكآيا ما ا. ها اتفاق افتاده است گذشته تنها تعداد معدودي از آن

رو شدن با يك عامل  ههاي نادر روب يكي از آن زمان در
با  ؟ آيا اين بيماريهستيم يها نفر ي ميليون زاي كشنده بيماري

زايي در جوامعي كه بين انسان و  حداكثر قدرت سرايت و بيماري
هاي  جمعيت شهري، مسافرت ؛حيوانات ارتباط وجود دارد

 كند جهاني و جمعيتي كه برافزايش نابرابري اجتماعي تأكيد مي
دهد  ؟ با توجه به تاريخ كه نشان ميستدر حال گسترش ا
آوري نادر بوده و كمتر رخ  گيري وحشت رخداد چنين همه

رسد؛ اما متأسفانه  چنين طوفاني بعيد به نظر مي ايجاد ،دهد مي
 دهد كه ما در تاريخ نشان مي. اين احتمالي است كه وجود دارد

اي ه آميز و اولويت واقع بسيار بيشتر در معرض خطر ترس اغراق
هاي تاريخي بسياري از وحشت در مورد  نمونه .نابجا قرار داريم

براي مثال (اند  نيافته هايي وجود دارد كه هرگز تحقق گيري همه
تعداد زيادي ). 2009، 2006، 1976در سال  H1N1 آنفوالنزاي

هاي اجتماعي در مورد تهديدهاي كوچك وجود  مثال از نگراني
ي آمريكا در  متحده ال در اياالتبراي مثال خطر شيوع ابو(دارد 
اند  تر كه از ديد پنهان موارد بسيار بزرگ كه يدرحال) 2014سال 

نفر را تا  5000تقريباً جان  CoV-2سارس  .ناديده گرفته شدند
ي  بخشي از عوارض ساالنهفقط مارس گرفته بود؛ كه اين  12

حال در  19-كوويددر حين اينكه اپيدمي . آنفوالنزاستناشي از 
نفر را به دليل بيماري  5000آشكار شدن بود چين احتماالً روزانه

داده است؛ بنابراين چرا بسياري از  قلبي از دست مي تايس
كنند؟ چرا چين اقتصاد  هاي آنفلوانزا را رد مي ها واكسن آمريكايي

 كه ياندازد درحال به خطر مي 19-كوويدخود را براي مهار 
يري از مصرف سيگار برنداشته ترين گامي براي جلوگ كوچك

ها از اهميت نسبي خطراتي كه  است؟ جوامع و شهروندان آن
دوره . كنند دچار سوءتفاهم هستند ها را تهديد مي سالمتي آن

و ممكن است تا پايان (هنوز مشخص نيست   19-كوويدآينده 
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با اين وجود، شهروندان و ). سال من از اين سخنان پشيمان شوم
هاي موجود در متن  بايد با دقت فكر كنند، ريسك ها رهبران آن

  .هايي متناسب با ميزان تهديد را دنبال كنند را بسنجند و سياست
. شود ييك سؤال آخر در مورد تاريخ و رهبري سياسي مطرح م

در بحبوحه مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري،  1976در سال 
. متحده حمله كرد به اياالت "آنفلوانزاي خوكي"ترس و وحشت 

جرالد فورد پرخاشگرانه واكنش نشان داد و ايمن شدن دست 
جمعي مردم در اثر ابتالي بيشتر مردم جامعه به بيماري را تأييد 

واكسن به بيماري مبتال زماني كه مردم بعد از دريافت . كرد
علي دادند و زماني كه  شدند و يا جان خود را از دست مي مي

هاي فورد عملي  بيماري تحقق نيافت برنامه يگير ترس همهرغم 
نشد و احتماالً اين موضوع در شكست وي در ماه نوامبر نقش 

زماني كه ايدز شيوع پيداكرده بود رونالد  1981در سال . داشت
 هي اول رياست جمهوري خود آن را ناديد م دورهريگان در تما

خوشبختانه . با اين حال وي در دور دوم هم رأي آورد. گرفت

آيا در مسيري . دولت فعلي از روش ريگان پيروي نكرده است
طي نكرد، دولت كنوني موفق خواهد  يكه فورد آن را به درست

  شد؟
م آميخته در ه متحده ياالتاوليه از پاسخ دولت ا هاي يابيارز

تواند مشاوره  ها مي گيري مجموع تاريخچه همه .است
كه مردم تاريخ را بدانند و  اعتمادي ارائه دهد، اما به شرط آن قابل
 .خرد به آن توجه كنند و در آن بنگرند با
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Abstract 

Writing in the heady days of new antibiotics and immunizations, esteemed microbiologists Macfarlane 
Burnet and David White predicted in 1972 that “the most likely forecast about the future of infectious 
diseases is that it will be very dull.” When asked to explain past events, historians are quick to assert the 
importance of context. If you want to understand how or why something happened, you must attend to 
local circumstances. But there is something about epidemics that has elicited an opposite reaction from 
historians: a desire to identify universal truths about how societies respond to contagious disease. 
Epidemics unfold as social dramas in three acts, according to Rosenberg. Disclosure forms provided by 
the author are available at NEJM.org. 

 

  


