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کارشناسان سازمان ملل: 
تخریب محیط زیست و مصرف بی رویه بشر احتمال انتقال 

ویروس ها از حیوانات به انسان را افزایش داده است
به گزارش سالمت، به نقل از یورونیوز، هیات کارشناسی سازمان ملل متحد که درباره تنوع 
زیستی تحقیق می کند هشدار داده که ۸۵۰ هزار نوع ویروس در میان حیوانات شایع است 

و ممکن است مانند ویروس جدید کرونا به انسان منتقل شود.
کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود بیماری های همه گیر را »خطری حیاتی« برای بشر 
توصیف کرده اند. به گفته آنها تخریب محیط زیست و مصرف بی رویه بشر احتمال انتقال 

ویروس ها از حیوانات به انسان را افزایش داده است.
پیتر داسزاک، رئیس هیات کارشناسی سازمان ملل درباره این گزارش گفت: »همان دسته 
از فعالیت های بشر که به تغییرات آب و هوایی و کاهش تنوع زیستی منجر شده است 

با تاثیرگذاری بر کشاورزی باعث ]افزایش[ خطر همه گیری بیماری ها هم می شود.«
در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است که همه گیری بیماری »کووید ۱۹« ششمین 
همه گیری از زمان شیوع آنفلوانزای اسپانیایی در سال ۱۹۱۸میالدی محسوب می شود. به 

گفته محققان عامل شیوع همه این بیماری های همه گیر فعالیت های بشری بوده است.
کارشناسان تاکید کرده اند که ۷۰درصد بیماری های نوظهور مانند ابوال، ایدز و زیکا در اصل 
بیماری هایی حیوانی هستند و پیش از انتقال به انسان در میان حیوانات شیوع یافته بودند.

بنا به گزارش هیات کارشناسی سازمان ملل متحد ساالنه پنج بیماری جدید در میان انسان ها 

شیوع پیدا می کند که هر کدام از 
آنها به طور بالقوه می تواند به یک 

بیماری همه گیر تبدیل شود.
هیات کارشناسان سازمان ملل 
از  بی رویه  بهره برداری  از 
محیط    زیست از طریق تخریب 
جنگل ها، گسترش کشاورزی، 
تجارت حیات وحش و مصرف 
زیاد به عنوان عاملی یاد کرده 

است که خطر انتقال بیماری های رایج در میان حیوانات به انسان را افزایش می دهد.

خبــر

چند ماه پیش که خبرهاِی پیدایش و شیوع کرونا 
پخش شد کمتر کسی آن را جّدی گرفت، حتی بیشتر 
متخصصان و دانشمندان تصّور می کردند چیزی است 
شبیه سایر ویروس های مشابه و پس از مّدتی خفیف 
شده و از میان می رود. اما دیدیم چه شد، نه تنها ماند 
که سراسر جهان را درنوردید و امروز خواب از چشم 
دارا و ندار و البته بیشتر دارا ربوده است. چون فقیران 
پیش از کرونا هم زندگی ای نداشتند و چالش امروز 
بسیاری از آن ها زنده ماندن نه از بیماری که از فقر است. درست گفته اند 
که کرونا ویروسی دمکرات است و فقیر و غنی نمی شناسد. طنز تلخ تاریخ 
بشر است که نزدیک سه هزار سال نظریه پردازی و تالش نتوانست به قدر 

یک ویروس برابری را البته از وجه منفی بر جهان حاکم کند!
کرونا مرا هم مانند میلیاردها نفر در سراسر جهان درگیر کرده است، 
البته درگیر ذهنی و هنوز جسمم درگیر این بیماری نشده است. به عنوان 
یک شهروند امروزی که ویژگی اش همه چیزدانی اما درواقع هیچ ندانی 
است به این اتفاق شوم اندیشیده ام و مانند بسیاری پرسیده ام چرا چنین 
شد. گاهی با خود فکر می کنم دوران زندگی ما دورانی است که شاهد 
سقوط و فروپاشی چیزهای به ظاهر تزلزل ناپذیر بودیم: سلطنت در ایران، 
کمونیسم در جهان و… امروز هم فروپاشی زندگی انسانی در کره زمین.
مشکل کرونا به  عنوان ویروس و بیماری ای که جهان را گرفتار خودش 
کرده می تواند ناشی از دونقطه ضعف باشد یکی علمی و پزشکی و 
دیگری اجتماعی و سیاسی. ظاهراً سال هاست که دانشمندان نسبت به 
وقوع فاجعه هایی نظیر کرونا هشدار داده اند. حتی استیون هاوکینگ 
نبود احتمال می داد که ویروسی پیدا شود که  که زیست شناس هم 
بشر توانایی کنترل آن را نداشته باشد و انسان را از میان بِبَرد. ظاهراً 
دانشمندان تا حدودی به وظیفه شان عمل کرده و هشدارهای الزم را 
داده بودند، پس می ماند مسئله مدیریت سیاسی و اجتماعی جامعه. 
اربابان  بود: »گاه آدمیان  نمایشنامه ژولیوس سزار گفته  شکسپیر در 
سرنوشت خویش اند، تقصیر بر گردن ستاره بخت ما نیست، بلکه ما 

خود مسئول فرودستی خویشیم.«
دانش و امکاناِت فنّی و مدیریتی بشر نسبت به ۴۰۰ سال پیش افزایش 
بسیاری یافته اما نقطه ضعف هایش در خصوص بیماری های همه گیر 
همچنان پابرجاست، چرا؟ آیا این به ذات بشر بازمی گردد و خصوصیات 
منفی نوِع انسان؟ پرسش ساده ای نیست و پاسخ سرراستی هم ندارد. 
اینجا می خواهم مسئله را از وجه دیگری ببینم. اگر بخواهم وضعیت 
دنیای امروز را با دنیای ۳۰، ۴۰ سال پیش مقایسه کنم، نه مقایسه علمی 
و پژوهشی و آماری و… بلکه به عنوان تجربه فردی که در این زمان ها 
زیسته، به این نتیجه می رسم که جهان به ویژه دو دهه اخیر با وجود 
پیشرفت های حیرت انگیز به ویژه در زمینه فناوری اطالعاتی و هوش 
مصنوعی و دانش های نوین دیگر، از نظر فرهنگی و اجتماعی نزول کرده 
است. این یک استنباط است و می تواند نادرست هم باشد، اما می کوشم 
به چند نشانه و شاهد درباره این نزول اشاره کنم. از این نکته هم آگاهم 
که در مسیر ُکهن سالی هستم و ُکهن ساالن هرچه را که مربوط به گذشته 
است بهتر و به سامان تر می بینند و آینده دنیا را مانند آینده خود تاریک و 

روبه مرگ می بینند، امیدوارم در این دام نیفتاده باشم.
یکی از آشکارترین ویژگی های دنیای این دو دهه اخیر گرایش به حواشی 
زندگی، زرق وبرق ها، مصرف زیاد و… است. این ها در دهه های پیش 
هم بود ولی نه به این اندازه. این که اکثریت جوانان در سراسر دنیا حتی 
کشورهای فقیر بخواهند لباس مارک دار بپوشند، سفر بروند و… استیون 
هاوکینگ گفته بود نقاطی در دنیا هست که ساکنانش به آب آشامیدنی 
دسترسی ندارند ولی تلفن همراه دارند! و کنار این ها ظهور ِسلبریتی ها که 
امروز به عنوان مرجع عمل می کنند و اغلب ستاره سینما، خواننده، مجری 
تلویزیونی و ورزشکار هستند و میلیون ها نفر در جهان حرف هایشان را 
می شنوند و به نوعی به افکار عمومی شکل می دهند. وجود سیاستمداران 
و رهبران کم اطالع و نازل هم که مدیریت جهان را در دست دارند 
یکی دیگر از عوامل ابتذال فعلی است. فقر رو به تزاید گذاشته و بخش 
عظیمی از دارایی جهان در دست اقلیت ناچیزی است. حدود ۴ میلیارد 
نفر از جمعیت جهان به توالت بهداشتی دسترسی ندارند، آن وقت در 
کشور چین شراب هایی به قیمت هر بطری بیش از صدمیلیون تومان به 
فروش می رسد. رفتارِ رهبران دو قدرت بزرگ را هم در مواجهه با کرونا 
دیدیم که رئیس جمهور چین تا مّدت ها آن را پنهان کرد و رئیس جمهور 
امریکا هم آن را درحّد سرماخوردگی دانست، دو روی سکه بالهت! 
صدای دبیرکل سازمان ملل هم درآمد که با خودخواهی رهبران جهان 

امیدی به غلبه بر کرونا نیست.
تأثیر سلبریتی ها به گونه ای شده که مثاًل یک ناشر معتبر دانشگاهِی جهان با 
ارائه خالصه ای از یک کتاب از آن ها می خواهد با خواندن آن بر کتابی که 
هیچ اطالعی از مضمون آن ندارند مقدمه بنویسند تا فروش کتاب باال برود!
اکثریت مردم حوصله خواندن، نوشتن و حتی حرف زدن ندارند و مقداری 
عالئم ردوبدل می کنند! سعدی گفته بود »آن که ناگاه کسی گشت به چیزی 
نرسید« اما ویژگی جهان امروز این است که بسیاری مشاهیر به مدد 
زمینه های پیش گفته یک شبه چیزی می شوند! و باز همین سعدی گفته بود 
»ُملک از خردمندان جمال گیرد« ولی امروز امالک از ِسلبریتی ها قوام 
می گیرد! تصور نمی کنم بتوان منکر شد که برخی مشخصه هایی که به آن ها 
اشاره شد در فاجعه کنونی کرونا بی تأثیر باشد. و از همه تأسف آورتر این که 
در چنین وضعیتی تولید ماسک های شیک و گران قیمت آغاز شده است، 
به قول مولوی »حیرتم از چشم بندی خدا« که اشرف مخلوقات در این 

فاجعه هم دست از خودفروشی و به نمایش گذاردن خود برنمی دارد. 

کرونا، مجازات انسان خودبین
یادداشت

کرونا  اوج گیری  با  همزمان 
پی درپی  رکوردزنی های  و 
و  مبتالیان  میزان  روزانه  و 
تلفات بیماری،محدودیت های 
ملی  ستاد  سوی  از  جدیدی 
مقابله با کرونا و ستادهای استانی ابالغ شده است. 
البته در روزهای گذشته با توجه به وضعیت 
تهران احتمال تعطیلی پایتخت هم قوت گرفت 
ستاد  یا  ملی  ستاد  جلسات  در  بود  قرار  و 
مقابله با کرونای استان تهران به این موضوع 
مرکز   25 نام  دیگر،  از سوی  شود.  پرداخته 
و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  سوی  از  استان 
اعالم شد  کرونا  مدیریت  ملی  ستاد  انتظامی 
که ورود و خروج پالک های غیربومی به آنها 

ممنوع اعالم شده است. 
می توان  اخیر  هفته های  روند  بر  مروری  با 
کشور  در  کرونا  بحران  وضعیت  که  فهمید 
از حالت قرمز به فوق حاد جهش پیدا کرده 
در  باید  کند  پیدا  ادامه  روند  این  با  اگر  و 
روزها و هفته های آتی شاهد فجایع بزر گ تری 

باشیم.  هم 
عضو  و  اپیدمویولوژیست  یونسیان،  مسعود 
هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم 
از  این گفته،  تأیید  ما ضمن  با  در گفت وگو 
تأثیر محدودیت های کوتاه مدت و دالیل باال 
رفتن میزان تلفات گفته و در پایان راهکاری 
برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه داده 
در  را  این گفت وگو  متن  ادامه  در  است که 

می خوانید. پاسخ  و  پرسش  بسته های 

مرگ ومیر  بودن  باال  اصلی  دلیل   :
کرونا در ایران چیست؟ 

است.  بوده  تأثیرگذار  بخش  این  در  ۳عامل 
نخست اینکه حتی با فرض کامل و بی عیب و 
بیماران  نقص بودن سرویس و خدماتی که به 
باز هم بدیهی است که هرچقدر  داده می شود 
تعداد بیماران و ورودی به بیمارستان ها باالتر 
افزایش  می کنند  فوت  که  بیمارانی  تعداد  برود 
خواهد یافت پس باال بودن تعداد مبتالیان دلیل 
در   ۱۹ کووید-  تلفات  میزان  افزایش  نخست 
رغم  به  کنید  فرض  مثال  برای  است.  کشور 
بیماران  درصد  یک  پزشکی  مراقبت های  تمام 
فوت کنند. بدیهی و منطقی است که اگر ۱۰۰ 
و  کرد  خواهد  فوت  نفر  یک  شوند،  مبتال  نفر 
فوت  آنها  از  نفر  شوند۱۰  مبتال  نفر  هزار  اگر 
شوند  مبتال  نفر  هزار   ۱۰ اگر  و  کرد  خواهند 
دست  از  را  جان خود  تعداد  این  از  نفر   ۱۰۰
خواهند داد. پس دلیل نخست و یکی از دالیل 
اصلی باال بودن تعداد موارد مرگ ومیر در ایران 
و  باالست  بسیار  مبتالیان  تعداد  که  است  این 
ما همه مبتالیان را نمی توانیم شناسایی کنیم و 
و  بیمارستان ها  به  که  را  آنها  از  درصدی  تنها 
مراکز تشخیصی مراجعه می کنند و امکان انجام 
تست از آنها را داریم شناسایی می کنیم )تازه با 
باشد  ۱۰۰درصد  اینکه حساسیت تست  فرض 

که در هیچ کجای دنیا چنین نیست(. 
دلیل دوم این است که به ظاهر نسبت بیشتری 
از افرادی که ما تشخیص می دهیم )در مقایسه 
بخواهیم  اگر  می کنند.  فوت  متوسط جهانی(  با 
دقیق تر بگوییم حدود 2.۵ درصد از کل افرادی 
آمار  کرونا شده اند، طبق  به  مبتال  در جهان  که 
فوت  بهداشت،  جهانی  سازمان  اخیر  روزهای 
این آمار در کشور ما به ظاهر بیش  کرده اند و 
درصد   ۵.6 یعنی حدود  فوق؛  مقدار  2برابر  از 
آن  ظاهری  اختالف  این  علت  مهم ترین  است. 
می رود  باال  مبتال  افراد  تعداد  وقتی  که  است 
می توانند  را  شدیدتر  موارد  فقط  بیمارستان ها 
که  هستند  همان هایی  افراد  این  و  کنند  بستری 
احتمال مرگ آنها بیشتر است. برای مثال تصور 
کنید هزار نفر به بیماری کرونا مبتال شده اند و 
بیماری 2۰۰ نفر از این افراد شدید است و 2۰ 
نفر از آنهایی که بیماری شدید دارند درنهایت 
فوت می کنند درحالی که فردی از بیماران مبتال 
به بیماری خفیف فوت نخواهد کرد. حال اگر 
هر هزار نفر بستری شوند، 2 درصد )2۰ نفر از 

هزار بیمار( فوت می کنند ولی اگر فقط 2۰۰ نفری 
که بیماری شدید دارند را بستری کنیم، 2۰ نفر 
از 2۰۰ نفر بستری شده؛ یعنی ۱۰ درصد فوت 
خواهند کرد که ناشی از عدم بستری و شمارش 
موارد خفیف خواهد بود بنابراین طبق دلیل دوم 
کشندگی بیماری در کشور ما باالتر نیست اما به 
دلیل اینکه موارد بدحال تر را تشخیص می دهیم 
و بستری می کنیم طبیعی است که درصد بیشتری 
از موارد بدحال تر فوت کنند و مرگ ومیر به طور 

کاذب باال نشان داده  شود. 
واقعی  افزایش  به  است  ممکن  که  سوم  دلیل 
کشندگی بیماری در کشور منجر شود این است 
که وقتی تعداد بیماران جدید باال می رود ممکن 
است با کمبود تجهیزات و امکانات مواجه شویم. 
درمان  کادر  کمبود  با  است  ممکن  مثال  برای 
مجرب اعم از پزشکان و پرستاران آی سی یو، 
اکسیژن یا حتی با کمبود دستگاه ونتیالتور در 
افزایش  یا  شویم  مواجه  بیمارستان ها  برخی 
تعداد بیماران به فرسودگی و خستگی کارکنان 
منجر  می تواند  عوامل  این  همه  که  شود  منجر 
درنتیجه  و  درمانی  خدمات  کیفیت  کاهش  به 
افزایش واقعی نسبت بیمارانی که فوت می کنند، 
باال  در  فوق الذکر  موارد  همه  ازاین رو،  شود. 

هستند. مؤثر  تلفات  میزان  رفتن 

در  کوتاه مدت  تعطیلی های  نقش   :
است؟  بیماری چقدر  کنترل 

کوتاه مدت  محدودیت های  و  تعطیلی ها  نقش 
باید  نیست که  تردیدی  انکار است و  غیرقابل 
به این سمت حرکت کنیم اما آنچه در این بین 

چراکه  محدودیت هاست  این  شکل  است  مهم 
اعمال محدودیت ها و تعطیلی فعالیت ها حداقل 
داشته  ادامه  ۴هفته  تا  احتماال  و  هفته  دو  باید 
باشد تا بتوان زنجیره انتقال را شکست اما طی 
است  بهتر  همگانی  تعطیلی  به جای  مدت  این 
و  تعیین شده   قبل  از  که  برویم  مشاغلی  سراغ 
ویروس  انتشار  و  انتقال  در  را  نقش  بیشترین 

دارند و آنها را محدود کنیم. 
موفقیت  تضمین  برای  که  دارد  ضرورت  البته 
این قبیل اقدامات، از صاحبان این مشاغل هم 
حمایت شود زیرا از عدالت دور است که برخی 
باشند و  داشته  فعالیت  اجازه  و  امکان  مشاغل 
برخی صرفًا و بدون اینکه خود آنها هیچ نقشی 
صرف  به  و  باشند   داشته  بیماری  انتشار  در 
متضرر  دارد،  خاصی  ویژگی  شغلشان  اینکه 
محدودیت ها  و  تعطیلی ها  نقش  بنابراین  شوند 
اهمیت و  تردیدی در  بسیار چشمگیر است و 
سمت  به  باید  و  ندارد  وجود  آنها  اثرگذاری 
این  در  حداقل  هم  آن  برویم،  پیش  آن  انجام 

انتشار ویروس و بحران.  مرحله از 
که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه   *
و  باشد  کوتاه مدت  باید  محدودیت های شدید 
به نظر می رسد نیازی به تعطیلی های بلندمدت 
و طوالنی )در حد چند ماه( وجود نداشته باشد.

: راهکار برون رفت وضعیت فعلی و 
کاهش میزان بیماری و تلفات کدام است؟ 

بستن  فوق  حالت   ۳ هر  از  برون رفت  راهکار 
است  بیماری  به  ابتال  سرمنشاء  و  سرچشمه 
 ۳ هر  جلوی  مبتالیان،  تعداد  کردن  کم  با  تا 
مشکل مذکور در باال را بگیریم. برای این کار 
هم الزم است با اعمال محدودیت های موقت 
فیزیکی  فاصله  حفظ  از  اعم  اقدامات  سایر  و 
و عدم حضور در اجتماع و  فضاهای بسته و 
عدم لمس چشم و صورت و شستن دست و 
قطع  را  انتقال  زنجیره  و...  ماسک  از  استفاده 
کرده و تعداد مواردی که طی یک تا دو هفته 
آینده قرار است مراجعه کنند را کاهش دهیم. 
است  الزم  هم  منظور  این  برای  است  بدیهی 
مدتی )بین 2 تا ۴هفته( محدودیت های شدیدتری 
ابتال  اعمال شود تا به این ترتیب تعداد موارد 
کمتر  شود و بیمارستان ها و کادر درمان بتوانند 
استراحت کنند و کارکنان خود را بازیابی کرده 
بیماران  تخت ها،  از  بخشی  شدن  خالی  با  و 
خفیف تر را هم بستری کنند. البته این بستری نه 
به دلیل نیاز این افراد به خدمات و مراقبت های 
پزشکی، بلکه به این دلیل است که بتوانیم آنها 

را از جامعه و خانواده جدا کنیم تا دیگران را 
آلوده نکنند و زنجیره انتقال ویروس در جامعه 

بین اعضای خانواده شکسته شود. و 

کامل  به صورت  محدودیت ها  چرا   :
نمی شود؟  اجرا 

همان طور که ابتدا گفته شد، این محدودیت ها 
در کوتاه مدت کفایت می کند، مشروط بر اینکه 
حمایت از مشاغلی که آسیب می بینند هم انجام  
یا  فردی  اگر  که  معنا  این  به  حمایت  گیرد. 
یا  باشگاه  یا  رستوران  یک  صاحب  گروهی 
مجموعه فرهنگی هستند و قرار است مجموعه 
که  باشیم  هم  این  فکر  باید  شود،  تعطیل  آنها 
اجاره ای  و  بگیرند  حقوق  باید  آنها  کارمندان 
باید  بنابراین  شود  تأمین  باید  هم  می دهند  که 
عمومی  منابع  تأمین  محل  از  آنها  هزینه های 
تأمین شود  توسط دولت )حاکمیت(  جامعه و 
چراکه کل جامعه از این تعطیلی سود خواهند 
این  هزینه های  تأمین  باید  دولت  بنابراین  برد. 
گروه ها را در اولویت قرار دهد و با جابجا کردن 
فعالیت ها  از  برخی  انداختن  تأخیر  به  و  منابع 
عملیات  می توان  که  عمرانی  پروژه های  مانند 
سمت  به  را  منابع  انداخت،  تأخیر  به  را  آنها 
تأمین هزینه های مشاغلی از این نوع سوق دهد. 
این  نیفتد ممکن است صاحبان  اتفاق  این  اگر 
مشاغل به دلیل اینکه چیزی برای از دست دادن 
محدودیت ها  برابر  در  کاملی  تمکین  ندارند، 
اصلی  راه  می رسد  نظر  به  پس  باشند  نداشته 
برای اینکه بخواهیم محدودیت ها را اثربخش تر 
کنیم این است که از این نوع مشاغل حمایت 
آنها  هزینه های  همه  نیست  الزم  البته  شود. 
بخشی  تأمین  با  بلکه  شود،  پرداخت  و  تأمین 
از هزینه ها و حمایت نسبی و نه به شکل وام 
بالعوض،  کمک  طریق  به  بلکه  تسهیالت،  و 
برای مدتی که فعالیت ها تعطیل می شود، احتمال 
موفقیت به شدت افزایش خواهد یافت بنابراین 
بدیهی است بعد از این حمایت نسبی اگر فردی 
محدودیت ها را رعایت نکرد می توان برخورد 

جدی با او کرد. 
علت پیشنهاد محدود کردن مشاغلی که بیشترین 
تأثیر را در انتشار بیماری دارند و حمایت کردن 
از آنها و افرادی که در این محدودیت ها و به 
است  این  نیز  می بینند  آسیب  تعطیلی ها  واسطه 
که به جای اینکه کل افراد جامعه از نظر اقتصادی 
تأمین آسیب  به  ببینند )و دولت موظف  آسیب 
اقتصادی همه آنها باشد( کافی است فقط فعالیت ها 

و مشاغل بسیار تأثیرگذار محدود شوند.

گفت وگوی سالمت با مسعود یونسیان اپیدمیولوژیست  درباره تأثیر محدودیت های کرونایی

راهکار برون رفت از وضعیت فعلی کدام است؟ 

نقش تعطیلی ها و 
محدودیت های کوتاه مدت 

غیرقابل انکار است و تردیدی 
نیست که باید به این سمت 
حرکت کنیم اما آنچه در این 

بین مهم است شکل این محدودیت هاست 
چراکه اعمال محدودیت ها و تعطیلی فعالیت ها 
حداقل باید دو هفته و احتماال تا ۴هفته ادامه 

داشته باشد تا بتوان زنجیره انتقال را شکست 
اما طی این مدت به جای تعطیلی همگانی بهتر 
است سراغ مشاغلی برویم که از قبل تعیین 
شده  و بیشترین نقش را در انتقال و انتشار 

ویروس دارند و آنها را محدود کنیم
- مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست 
عضو هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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امیرفریار


