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 ی،چاپ یاسیی ن نهیی ه]مانتلی ریویو[  0202مه  یشییماره «ماهبررسییی » ،مقاله نیا

خورد، ی امروز به چشییم میی را بر خود خواهد داشیی  که در پایان مقاله یهمان تار

« بررسیییی ماه» سیییابقه اسییی  کهدر تاریخ مانتلی ریویو بی ن0202مارس  02یعنی 

واه شود و گمنتشر  املطورکاز انتشار شماره به شیماه پ کیاز  شیبآنلاین  صیور به

ر اول ماه د نشریه تمام یوقتکه  میکنیم ینیبشیپ نشیرای  اطرراری کنونی اس  بر

 شدن به آن افزوده خواهند یجزئ یهایروزرسانشود، بهر منتش نیصور  آنلامه به

 ی مانتلی ریویوهیأ  تحریریه -

 محاسبه

 دیشیید روسیو نیدوم 0،9-کاو-ویروس کرونای سییارس از یناشیی یماری، ب91-کووید

اواخر ماه  دراس ن اعلام شده  ریگعالم رسماٌ، اکنون 0220از سال  یتنفه سندرم حاد

 اند و به دلیل موج بیماران،گرفتهپناه سرخود  یهاخانهشهرها در  ساکنین مارس، کل

 شودنبندان پزشکی روشن میراهدر  کیبهکها یچراغ بیمارستان

حال فروکش کردن اس ، اکنون  ی بیماری در آن کشیور دریهاول وعیشی که نیچ

 ژهیواروپا، بهی طورن قارههمین زیو سیینپاپور ن یجنوب یکره 9نکشییدتر نفس میراح 

زیر بار کشیییورها، در حال حاطیییر  ریسیییا ایهندیطور فزابهو نیز   ایو اسییی ان ایتالیا

ابتلا موارد  هنوز در اوایل شیوع قرار داردن کهیدرحالها کمر خم کرده اسی  ومیرمرگ

روند و برخی کشیییورها بهتر از در آمریکیای لاتین و آفریقا تازه دارند رو به افزایش می

عنوان ثروتمندترین که اگرچه حتی فق  به متحدهالا یدر ااندن سیییایرین آماده شیییده

آیدن به نظر می وتاررهیتی نزدیک آینده آید،شمار میدار بهکشور در تاریخ جهان طلایه

 کارگران اما رسدمتحده به اوج خود نمیدر ایالا  تا ماه مهطبق برنامه  یماریب وعیشی

جنپیدن با چنگ و در حال از پیش  مارسییتانیب ویزیتورهایو  یبهداشییت یهامراقب 

 0ههییتندن یزا  حفاظ  شیی  یییتجه کاهشذخایر روبهبه  یدسییترسیی بر سییر دندان

                                                      
1 SARS-CoV-2 
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ررز م وفی استفاده از به 9(DCC) هایماریپرستاران که مرکز کنترل و حفاظ  از ب

ند که اهاعلام کرد از پیشتوصییه کرده،  هاماسیک به آن عنوانبهسیربند و روسیری را 

 3ن«اس  به شکه  سیهتم محکوم»

ز ا ابتدا که را  یپزشک یاساس زا یتجه متحده همچنانایالا حال، دول   عیندر 

های منفرد هیا خودداری کرده بود، با پیشییینهاد قیم  بالاتر از چنگ دول آن دییخر

ی سلام  عمومی مداخله عنوانبهگیری مرزی را ربایدن این کشیور همچنین س  می

 وتازتاخ های نامناسیی ، ویروس به به خاطر رسیییدگی کهیدرحالاعلام کرده اسیی ، 

 4دهدنخود درون کشور ادامه می

ارزارها ک نیکرده اسییی  که بهتر ینیبیشپ الیدر کالج ام ر یولوژیمدیاپ میت کی

شییده از تجمم موارد ترسیییم یمهییرک کردن منحن-کاسییتن از وخام  اوطییاع  یبرا

 باز -سالمندان گذاری اجتماعیو فاصله شدهییکردن موارد شناسا نهیقرنربیماری، با 

ل کنفر فوتی و بارِ موارد ابتلای هشییی  برابر بیش از  ونیلیم 9.9 متحدهدر ایالا  هم

 امیدبه  یماریب سرکوب 5نگذاشی د نخواهجا بهکشیور  یویژه یهامراقب های ت  

 ی)و اعضییامبتلا  ی مواردهنیبه قرنر شییتریرا ب ی، سییلام  عموموعیدادن به شیی انیپا

تعریل  ازجملهی اجتماع، گذاری در گهترهفاصیله و ینی( به سیبک چهای آنخانواده

 یشدهبینیی پیشکردن مؤسیهیا ، خواهد کشاندن این کار باعخ خواهد شد که بازه

 متحده کاهش یابدنهزار نفر در ایالا 022ها تا حدود فوتی

اری بیمسییرکوب  برای زیآم یموفق کارزاری زند کهیم نیت م الیگروه کالج ام ر

خدما   زوالو  یانقباض اقت یییاد کهشیییود  یریپیهجده ماه پ به مد  باید حداقل

کنترل  میان الزاما  آوردن این تیم پیشییینهاد داد کهرا با خود به همراه می اجتماعی

ی اجتماع بر اساس از طریق قرم و وصل کردن قرنرینه ی،اقت یادمهیائل و  یماریب

 برقرار شودنتعادل ویژه،  هایهای مراقب سرک معینی از پر شدن ت  

با  0اندن گروهی به سییرپرسییتی نهیییم طال سییازهای دیپر ایهییتادگی کردهمدل

 پایشتماس و  یابیردشیییامل  کالج ام ریال مدلکند که اعلام می قوی سییییاهی آوازه
                                                      
1 Centers for Disease Control and Protection 
2 Nassim Taleb 
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ها در تقابل با مدل کالج ام ریال مررح که آن ایاما نکته 6شیییودنینم خیانیه به خانه

ها برای گیرد که شییییوع بیماری از آمادگی بهییییاری از حکوم می دهینادانید، کرده

شورها از ک یاریبه فراتر رفته اس ن تنها هنپامی کمربند بهداشیتیبرقراری آن نوع از 

بیماری افول خود را آغاز کرده  وعیشیییکنند که ی را مناسییی  تلقی میاقدامات نیچن

 آزمایش مؤثر و دقیق همراه شییوندنرود که این نوع اقداما  با باشییدو و البته امید می

ن اسییی  کالیراد ازحدشیبکرونا  روسیو»: گفته بود گویانبذلهاز  یکیطور که همان

 واکنش نشیییانبه آن  جیتدربه میدارد کیه بتوان ازیین تریمعتیدل روسیبیه و کیایآمر

 2ن«میده

 که ویروس را تح ی اینبیه خودداری تیم ام ریال از تفح  دربارهگروه طیالی  

کن ریشییه گونهاینن کند، اشییاره میانقراض سییود دادسییم  به  توانچه شییرایری می

کردن بیماری به معنای موارد ابتلای صیفر نیه ، بلکه به معنای انزوای کافی اس  تا 

درصییید از افراد  پنجنکنندن تنها  جادیاسیییرای   دیجد یرهایاحتمالاً زنجموارد منفردْ 

طال  طرفدار  می، تعملشیییدندن در  مبتلا نیدر چ بیماربا  ستمیا پس ازمهیییتعید 

وع را کافی سریم تا شی قدربهو با نهای  تلاش و اس  ینیچبه سبک سرکوب  یبرنامه

و  یماریکنترل ب نیشود که ب یرق  ماراتن درگیر کهنیای انقراض براند بدون سیوبه

، رپیدبار عن بهاسیی در نوسییان کار  یرویکمبود نبدون  یاقت ییادعملکرد  نیتضییم

ی برنامهرا از  آن کشیییور  یجمع، نی( چمهیییتلزم منابم)و  رانهیگسییی ی  کردیرو

 ریبه سییا الیام ر میکه ت ب شییدیم ییرها -هسییالچند یحت ای- هماهچند جداسییازی

 نکندیم هیتوصرا در آن مشارک  کشورها 

، ری حاطیینویهیندگان مقالهاز  یکی، یاتیاطیییر یهی ولوژیدمیاپ 9سوالا کیرودر

، هرچقدر که یاطررار  یشراسازی برای مدلکندن یم ردرا کاملاً  سازیمدل گونهاین

 ی نیز بهساختار لیدلاشیود که کی و کجا شروع کندن از این غافل می، دباشی طیروری

 کندیها به ما کمک مآن پرداختن بهن ههتند یاطررار شرای از  یب شی اندازههمان

همان  مجددشییروع  صییرفاًواکنش را نشییان دهیم و از  نیکه چپونه بهتر میابیتا در

                                                      
1 Rodrick Wallace 
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ن والاس فراتر رویم، ی ن ه [ خهار  به بار آورده اس ]در وهلهکه  یاقت اد]نظام[ 

 ،«نشانان داده شودبه آتش یاگر منابم کاف»: هدینویم

توان با حداقل تلفا  و ها در اکثر اوقا  را میآتش، اکثر یعیاد  یدر شیییرا

اقدامی وابهیییته به  آتش اسیییاسیییاً، مهار حالنیباا مهار کردناموال   یت ر

 های تنظیمیتلاش وقهرمانانه اس  اندازهتر رمانتیک اما به همانکم مرات به

ی موج  کاهش م اطره ی قوانینو اجرا تدوین قیطراز  پیوسته و مداوم که

نشییانی، بهداشییتی و ی منابم آتشعرطییه نیو همچن شییودمیسییاختمان 

 ننکندنمی نیتضم ازیموردناز ساختمان را برای همپان در سروح  حفاظ 

 یاسیس یو سیاختارهااهمی  دارد  ریگعالم ]مبارزه با[ سیرای  یبرا نهیزم

سیییودها را  تا دندهیاجازه م یتیچندمل یکشیییاورز هایبنپاهکه به  کنونی

 تابم دیباها خ یوصی کنند، سیازی هزینهسیازی و اجتماعیخارجیطیمن 

 قتاًیحق سییازد، اگرها را دوباره درونی میشییوند که آن هزینه «الزام قانونی»

 کینزدی جمعی در آینده ریوممرگموج   رِیگعالمقرار اسییی  از بیمیاری 

 8ناجتناب کنیم

گی برای شییییوع بیماری و واکنش به آن در ماه آمادعدم]باید توجه داشییی [ که 

از ووهان  91-که کوویدمجرد اینجهان بهدسیامبر آغاز نشید، وقتی کشورهای سراسر 

 هنپامی متحدهالا یمثال، در اعنوانبه سیرریز کرد، در واکنش ]مناس [ ناکام ماندندن

را در تیم امنی   ریگعالمهای گی برای بیماریآماد میت آغیاز نشییید کیه دونالد ترام 

 1گذاشییی ن خالیرا  9من ییی  مرکز کنترل بیماری هفت یییدملی خود منحل کرد یا 

 یازسهیشب جینتوانهیتند بر اسیاس نتا مقاما  فدرال ی شیروع نشید کهوقت نیهمچن

طور که در یا همان 92نداد کشیور آماده نیه که نشیان میعمل کنند  0292 ریگعالم

از  بلقها ماه»متحده ایالا  کهآغاز نشد یهنپامگفته شده بود،  رویترزیکی از عناوین 
                                                      
1 Centers for Disease Control (CDC) 
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گرچه از دس  ا، «کرد عزل را نیدر چمرکز کنترل بیماری ، کارشناس روسیو وعیشی

 واکنش، قرعاً آمریکایی حاطیییر در چین کارشیییناس با هیاول میدادن تماس مهیییتق

 یاه یاسییتفاده از ک ی عدمآور براتأسییف میت ییم کردن یا با فیمتحده را تضییعالا یا

در ن دشیینآغاز  ارائه کرده بودند، یسییازمان بهداشیی  جهان کهموجود  آزمایشِ از پیش

تردید مهئول بهیاری از مجموع خراها در آزمایش، بیو  هیدر اطلاعا  اول ری، تأخکل

 99هزاران نفر، خواهند بودن احتمالاً، رفتهازدس های جان

مشییترکا   وقتی، ندشییده بود یزیربرنامه شیها سیال پدهاز ها درواقم ناکامی نیا

 90قرار گرفتندن سیییازیپولیزمان مورد غفل  و همطور به یعموم همپیانی سیییلام 

موقم )تناقضی به حد اعلی( -به-ی و درس فرد یولوژیدمیاپ گرفتار رژیم که یکشیور

اسییی ، ی عادهای جراحی های بیمارسیییتانی و تجهیزا  کافی برای عملو فاقد ت  

 ن هین ینیسرکوب چ نوع یریپیپ یمنابم لازم برا یتهیهقادر به  فیتعر طبق

 یستر، لویسیاسی حاًیصراز منظر مدل  یهایاستراتژ یبارهدر طال  مینظر ت رویپ

اکولوژیهیی  بیماری، یکی دیپر از نویهییندگان مشییترم این مقاله، به  9فرناندو چاوز

دهد تا ت دیق ارجاع می یکیالکتیشناسان دهی یز 3نینتولو چاردیو ر 0نزیلو چاردیر

ان شده، پنه اتی را که پیشاپیشتمام مفروط صرفاً، «بپذار آمار سی ن بپوید»کند که 

را به  لیتحل یدامنه حاًیصیییر ،الیام ر یمرالعه همچون ییهامدل 93نگیردنادیده می

ها به آنکنندن یمحدود ممهل   ینظم اجتماع نظرانه درون چارچوبهای تنگپرسش

 وزنند دامن می وعیش بهتر بازار که گهیترده یروهاین ثب قادر به  خود یطراح خاطر

 ننیهتندمداخلا   یموجود در شالوده یاسیس ما یت م

برای همپان سلام  ها تضمین از آن مدل حاصل هایطرح، خیر ایآگاهانه طور به

پذیرترین برای هزاران نفر از آسیییی  ازجملهدهند، ی دوم اهمی  قرار میرا در مرتبه

کهیانی که اگر کشیور میان کنترل بیماری و اقت یاد در نوسیان باشد، کشته خواهند 

نها کند، تفوکویی از دولتی که بر اساس منافم خودش با جمعی  رفتار می شیدن ت ور

                                                      
1 Luis Fernando Chaves 
2 Richard Levins 
3 Richard Lewontin 
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ر واتر، در سائق مالتوسی برای م ونی  رمهیمخخوش گرچه، یروزرسانبهبازنمود یک 

 روسیوکنندو که به کار بریتانیا و اکنون هلند پیشیینهاد میاسیی  که حکوم  محافظه

 یشیییواهد اندک  94فروببردنی تباهی جمعیی  را بیدون مانم در ورطه دهیدیاجیازه م

وار، توقف شیوع را تضمین ژیک وجود دارد که م یونی  رمهوفراسیوی این امید ایدئول

 سر برآوردن  یجمع ایمنی پوشش برناز  یراحتممکن اس  به روسیوخواهد کردن 

 مداخله
به  واکنش صییحیککه در صییور   میدرم کن دی، بان هیی کرد؟  دیچه با در مقابل،

 بودن میو خرر خواه اطررار ری، ما همچنان درگیاطررار  یشرا

در واکنش به  ایاسییی ان ن کاری کههما، یعنی میکن یرا مل هامارسیییتانیب دیما با

ی اطافی برای آزمایش در حجم بالا و مانند سینپال، هزینه دیما با 95انجام دادن وعیشی

آههیییته کردن  یبرا دیما با 92نمیکن اجتماعیداروها را  دیما با 96نمجیدد اِعمال کنیم

 دیان ما بحفاظ  را از کارکنان به عمل آوریم حداکثرروند فرسودگی کارکنان پزشکی، 

 نیا تضمر یآلا  پزشکنیماش ریسا و تعمیر ونتیلاتورها )دستپاه تنفس م نوعی(حق 

هییای گونییاگون را همچون ویروسای از آنتیتولییید انبوه آمیزه دیییمییا بییا  98نمیکن

ی مکت  قدیمی )و هر داروی دیپری که اییمیالیار-طییید  0و کلروکین  9ریمیدیزیویر

ی را برای نیبال یهیاشیآزمیاعین حیال  درآیید( آغیاز کنیم و نوییدب ش بیه نظر می

 نظام نوعی  91نمیدهانجام  هیا خیارج از آزمیایشیییپیاه مؤثرند یا نه،آن اینکیه آزمودن

را مجبور به تولید ونتیلاتورها و تجهیزا  ها ( شییرک 9) اجرا شییود تا دیبا یزیربرنامه

ت  ی  به ( 0و ) کند یبهداشت یهامراقب برای کارگران  ازیموردنحفاظ  شی  ی 

 ر دهدنقرا  یرا در اولو اماکنی با بیشترین نیازها

ظور به من -تا مراقب  قا یاز تحق-کار  یروینبرای تأمین  نیروی عظیمی دیمیا با

)و هر  وسریو الزاماتی رسیدگی کند که تا به مهیتقر سازیم گیرمقابله با بیماری عالم

های شیییمار ت  ن گذاردبر دوش ما می (از راه برسیییدکه  یپریزای دعیامل بیماری

                                                      
1 Remdesivir 
2 Chloroquine 
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تا  باید با موارد مراجعه  هماهنگ باشیییدلازم  زا یتجه، پرسییینل و ژهیو یهامراقب 

، ما پریدعبار موجود را برطر  کندن به عیددی شیییکیا بتوانید بیمیاری سیییرکوب 

را  91-کووید مداوم ییهوا یاز حمله در بردنبهجان سییالم  ی صییرفاًهدیا میتوانینم

بیه ردییابی تماس و انزوای موارد بیماری برای راندن  بعیداًفق  برای اینکیه  میریب یذ

ا ت میرا اسیییت دام کن یافراد کافی آن، بازگردیمن ما باید شییییوع به زیر حد آسیییتانه

محافظ لازم  لیوسییاها را به آنو  کنند ییشییناسییا خانهبهخانه را 91-اکنون کوویدهم

حول  جامعهدهی سییازمان دیبا امتداد این راهن در میمجهز کن یکاف یهامانند ماسییک

مردم بتوانند هم از را متوقف کنیم تا  تا تحریم سایر کشورها، هاخانهصاح ید، از خلم

 ندرببرندجان به آن  علاج ازو هم  یماریب

  یجمعب ش اعظم ، کرد اجرا را یابرنامه نیچن ی که بتوان، تیا زمانحیالنیبیاا

ی سن ِ باید با روحیه دائماًدر همین حال که  شیوندن حتیبه حال خود رها می عمدتاً

های سال پیش بر حکوم  952دهی پرولتری از در سازمان رفتهازدسی تا حد زیادی 

های نوظهور یاری به گروه هرروز متمرد فشیییار آوریم، کهیییانی که قادر ههیییتند باید

ها هیادکه اتح یعموم مت    سلام کارکنان  02نوندندیب متقابل و بریپادهای محله 

ها تعلیم دهند تا مانم از انجام هیا چشیییم ب وشیییند، باید به این گروهتواننید از آنمی

 شودنمنتهی می اقداماتی از روی مهربانی شوند که به انتشار ویروس

 ،بپنجانیم یاطررارریزی را در برنامه روسیو یساختار خاستپاه کهنیبر ا اصیرار

در حفاظ  از مردم را مقدم بر سیییود  جلوروبهنهد تا هر گام کلییدی در اختیار ما می

 قرار دهیمن

این اسی  که احهییاس وحش  یا هراس  کنون جریان داردی که اکی از م اطراتی

به ما وارد آمد وقتی متوجه شییدیم را که  یشییوک دیما با .سییازی کنیمفعلی را عادی

هش  هفته  و در عرض دهمرآخود به د وحشا یح پناهپاهاز  یپرید ویروس سیارس

خ   یانهیپا کیدر  روسیو 09ن، حفظ کنیمپراکنده اس   یرا در سراسر بشر شخود

 یهاسییرای از  یارهیظاهر شیید و زنج  یوغر یعج یدر غذاها یامنرقه یعرطییه

 زا 00نبه راه انداخ  نیووهان چ شهر در پرید یدر انتها  یانهان را با موفق-به-انهان

جهید و از و قرارها  ماهایبر هواپگهترش یاف  و هم  یصور  محلبه هم وعیجا، شآن
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مراتبی از شهرهای سیلهیلهای سیاختاریافته با ارتباطا  مهیافرتی و در طریق شیبکه

 03نمنتشر شددر سراسر جهان  ترتر به شهرهای کوچکبزرگ

 ی، تلاش اندکشیناسی متعار شیرددر  یوحشی ییبازار مواد غذا فیتوصی رازیغبه

به   یوغر یعج ییچپونه ب ش مواد غذاها شییده اسیی ن ترین پرسییشصییر  بدیهی

 بازار نیتردر بزرگ تریسییینت یهاخود را در کنار دام یکه بتواند کالاها دیرسییی ییجا

فروخته  ای تنگ و تاریککوچهدر ا ی ونیدر پشییی  کام وانا یووهیان بفروشییید؟ ح

فراتر بهیار  04نبیندیشید( هاآناز  ییزداها )و مقررا شیدندن به مجوزها و پرداخ ینم

رسمی  ازپیشبیش یب شبه  در سیراسر جهان یوحشی ب ش مواد غذایی، لا یاز شی

کنند که گذاری میهر چه بیشییتر همان منابعی در آن سییرمایهو اسیی   دهتبدیل شیی

ی[ وحش مقدار خروجی ]مواد غذاییجا کچیاگرچه ه 05نپشتیبان تولید صنعتی ههتند

 تر اس ناکنون مبهم زیاما تمارسد، به پای تولید صنعتی نیز نمی

دارای هم وشیییانی، از بازار ووهان به مناطق داخلی کشیییور  یاقت یییاد یایجغراف

 ی در جوارِاتیبا عمل یو سیینت  یوغر یعججا، مواد غذایی که در آن ابدییمگهییترش 

 دیتول چنانکههم 06نشوندشیود، پرورش داده میتر میاراطیی بکری که هر آن کوچک

 دیبا یوحشیی خورام ا یعمل کند،درازی میدسیی جنپل بقایای  نیبه آخر یصیینعت

بدهند یا به آخرین  پرورشبیشییتر ]به اعماد جنپل[ نفوذ کند تا خورام لذیذ خود را 

مورد  نیدر ا ،زاعوامل بیماری نیتر ییوغر ییعج، جیهیدرنتمواطیییم یورش ببرنیدن 

 وانا یح از طریقد، چه نکنیم باز ونیخفاش، راه خود را به کام یزبانیبه م 0-سارس

ها اسییی و تیر خلاز از یک انتهای ی که مراق  آنکارنیروی  طریقاز و چه  یخوراک

 یحنهصی شهری به انتهای دیپر، پیش از رسیدن به رو به افزایش حاشیه دورپیماییِ

 02ینجهان
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 نفوذ
در طی این شییییوع به ما  جلوروبه یزیرارتباط به همان اندازه در برنامهآن  تیأمیل بر

 که چپونه بشری  خودش را در چنین دامی انداخ نکند که در درم اینکمک می

]برای مثییال[، کننییدن یظهور م دیییاز مراکز تول دقیقییاًزا عوامییل بیمییاریبرخی 

به  باره[]دراین 0لوباکتریکام و  9سیییالمونلامانند  ییحاصیییل از مواد غذا یهایباکتر

 هیسرما دیتول در خ  مقدم 91-کوویدمانند  های از آناریشوندن اما بهیذهن متبادر م

با  انهییانیزای بیماریجدید درصیید از عوامل  62، حداقل راسییتیآیندن بهبه وجود می

رینِ تاز انتشار موفق پیش) یمحل یانهان اجتماعا به  یوحش سرریز کردن از جانوران

 08ندشونیم دارینقاط جهان( پد ریساها به آن

ی برخی از بومی که بودجهی سلام  زیه نفوذ در حوزهشیماری از اشی از ذی

جدیدترین که  ییهاشییرک - 4جانهییون اند جانهییونو  3پالمولیو-کولپی  ها راآن

 شیپبه کشیییاورزی تجاری ناشیییی از ییزداجنپل های تکنولوژیک را درپیشیییرفی 

ال س از های سابقعویرا بر اساس ش یجهان ای، نقشهکنندیم نیتأمتا حدی  -رانندمی

و گهیییترش عوامل  احتمال ظهور دهداند که نشیییان میتیاکنون تولیید کرده 9142

، احتمال دتر باشیینقشییه گرم روی هرچه رنگ 01نزای جدید در کجا وجود داردبیماری

ر دتیره قرمز - میت نیا ین اما نقشهبیشیتر اسی در آنجا  دیجد یزایماریبروز عامل ب

 با مغشییوش کردن چنین -قایو آفر نیلات یکایاز آمر ییهاو ب ش ی، اندونزدهن ،نیچ

  رواب، وعیتمرکز بر مناطق شنظر دور داش ن را از  یمهم ی، نکتهیمرلق هایایجغراف

 هدید، نادندهیشییکل م هایولوژیدمیاپبه که را  یجهان یاقت ییاد کنشییپرانمشییترم 

ستفاده اتوسعه در  تغییرا  ناشی از تولید و از پشتیبانیدر  هیمنافم سیرما 32نگیردمی

دهد هایی پاداش میی جهان، به تلاشنیافتهنقاط توسیییعهدر  یماریو ظهور باز زمین 

ظاهراً  یفرهنپ اعمالو  یبوم یهاکه مهیییئولی  شییییوع بیماری را به گردن جمعی 

                                                      
1 Salmonella 
2 Campylobacter 
3 Colgate-Palmolive 
4 Johnson & Johnson 
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ان در خانه، جانوران وحشی و دفن مردگگوش   یسازآماده 39نها بیندازندآن «فیکث»

 شوندنزای جدید سرزنش میی فرهنپی ههیتند که برای ظهور عوامل بیماریدو رَویه

کنگ، منابم ناگهان نیویورم، لندن و هنگ مندْهای رابرهجغرافیاترسییییم  ،مقیابلدر 

 نکندی جهانی، را به سه مورد از بدترین نقاط حهاس جهان تبدیل میاصلی سرمایه

 یسییینت تشیییکیلا  سییییاسییییتح   یحت پرید وعْیحال، مناطق شییی نیدر هم

 یرزاز کشاو  یآس نیبدتر  یهدا - بومیزیه  تبادل نابرابرشوندن نمی یدهسیازمان

  تح همیالیام ر یواسیرهاماکن را به صیرفاً جای اینکهبه -جهان  به جنوب یصینعت

ی پهنهدر  یدیجدی پیچیده یهامجتممی سییوبه تهی سییازد،،منابم  از دول   یهدا

 ا یعمل کشیییاورزی تجاری، 30ده اسییی نحرک  کر ی م تلفو کیالیاها هیاساییمق

 یی باهانیسییرزممیان در  ییفضییا یهوسییتیناپ یهادر شییبکهرا خود  یاسییت راج

ای از سیییلهیییلییهمثییال، عنوانبییه  33کنییدنیم یکربنییدیپاز نو م تلف  هییایسایییمق

، پاراگوئه، یویدر حال حاطییر در سییراسییر بول یتیچندمل 9«یایسییو یهایجمهور»

، یگذارهیسرما ،شرک   یریدر ساختار مد را ییتغ گهترده ههتندن لیو برز نیآرژانت

فراملی، این  یو ادغام اراطییی اجاره، عرطیییه یهریزنج یهانیپزی، جایفرع پیمانکاری

که با فراروی از  «ییکالا یکشییورها» نیا 34نب شییندمیتجهییم را  دیجد یایجغراف

جای  یاسیس یمرزها ها وبومی زیهی در گهیتره پذیریی ملی به نحو انعرا مرزها

 35نکنندرا در امتداد راه تولید می یدیجد هاییولوژیدمیاپ اند،گرفته

 شدهکالایی ییاز مناطق روسیتا  یجمع یعموم جاییجابه رغمیمثال، علعنوانبه

شهر که -، شکا  روستایابدمیر سیراسیر جهان ادامه که امروزه د یشیهر هایبه زاغه

شیییده به راند، نیروی کار اعزاممی شیپبهاعظم بحیخ پیرامون ظهور بیماری را ب ش 

های ی شهر )دهکدهحاشیه 0دساکوتاهایهای روستایی به روستا و رشد سریم شهرم

و  4سیوید کیما نداردرا از نظر دور می شییهرها( میان) 3تزویشیینشییتا شییهری( یا 

                                                      
1 Soybean Republics 
2 Desakota 
3 Zwischenstadt 
4 Mike Davis 
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شیییدن یشیییهر گی در حالتازکه بهمناظر  نیکه چپونه ا اندتشییی ی  داده پرانید

 یکالاها یبرا یامنرقه یهاقری همچنین و  یمحل یبیازارهیا عنوانبیه ههیییتنید،

 یمناطق حت نیاز ا یبرخ 36نکنندمی عمل ،گذرندمی هاکه از آن یجهان یکشیییاورز

عوامل  دیرین منابم، یجنپل امراض هایییای، پوجهیدرنت 32ناندشده« یکشاورز-اپهی»

ب  با مرت هاییولوژیدمین اپندهتین کشور محدود به مناطق داخلتنها  پریزا، دبیماری

شوندن ی زمان و مکان ظاهر میاند و در پهنهدرآمده مندصور  رابرهها خودشان بهآن

ار خفاش خود، در تواند خودش را تنها چند روز پس از خروج از غسیییارس ناگهان می

 ها در شهر بزرگ بیابدنحال سرریز به انهان

تح   یتا حدود هادر آن «یوحشیی» یهاروسیو گونهاینکه  ییهاهییتمیاکوسیی

  تح ییزداجنپل به خاطر قرار داشییتند، ییاسییتوا یهاجنپل یهایدگیچیپ کنترل

در  یریمحهیی یبهداشیی  زبه دلیل نقای  در سییلام  عمومی و  و ،هیسییرما هدای 

 کهیدرحال 38نروندآب می یریطور چشمپبهی حواشیی شیهرها، توسیعه پرید یانتها

های میزبان خود ه همراه بیا گونیهجییدرنتجنپلی زای از عوامیل بیمیاری یارییبهییی

خاطر نرخ نامنظم ی ولو فق  بهروزگارهیا که ای از سیییرایی میرنید، زیرمجموعیهمی

 اکنون شدندیمخاموش در جنپل  مینهبتاً سر های میزبان عادی خودمواجهه با گونه

 های آنریپذ یههتند که آس یمهتعد انهان یها یدر سراسر جمع هترشدر حال گ

ا و مقررا  فاسد در شهره یاقت اد اطی یر یهااغل  با برنامه ابتلا به بیماریدر برابر 

حاکی از  ثر،مؤ یهابا واکهن رویارو یحتهای حاصله، ع بیماریویشیودن شیم دیتشید

بود، اکنون  یمحل هایزیسییرر زمانی آنچهی بیشییتری اسیی ن وسییع ، مد  و تکانه

 31نکندهای جهانی سفر و تجار  باز میاس  که راه خود را از خلال شبکه گیریهمه

های ماریبی -یریمحی زیه زمینهپیشدر  رییبا تغتنها – جاییجابه ریتأث نیبا ا

ند، یاباندم تحول میو ت  زرد که نهیییبتاً  ای، مالارکایابولیا، ز نظیر یمیقید متعیار 

تأثیر در ناگهان از بهها آن 42اندنشیییده ای تبدیلمنرقه همپی نیاگهیان به تهدیدهای

اندن حرک  کرده ی آلودگی هزاران نفر در شهرهای بزرگسوبه روسیتاهای دوردسی ،

طورمعمول م ازن که به زینجه  اکولوژیک دیپر، حتی حیوانا  وحشیییی در تقریباً 

 های بومی دنیایمیمون شوندنیم یطربا  س ت متحمل، ههتند یماریب مد یطولان

 مهتعد ت  زرد چندپاره شیده اس ، ییزداجنپل یوسییلهبه شیانی جمعجدید که 
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وار ها م ونی  رمهاندن آنهکه حداقل صیدسال در معرض آن بود ههیتند یوحشی نوع

 49نمیرندمی صد هزار صد هزاردهند و خود را از دس  می

 گسترش
 یندویپهمچنین و  شرانیپ نقشخود،  یتنها با گهیترش جهان یی، ولوکالا یشیاورزک

از  ، از آن طریقگونیاگونهیای از خیاسیییتپیاه زاکنید کیه عوامیل بیمییارییم را ایفیا

در   40نشیییوندیمنتقیل م یتیمراکز جمع نیتریالمللنیم یازن بیه ب نیتردسییی دور

 اجتماعا  مح یییوربه  جدیدزای که عوامل بیماری اسییی راه  امتدادو در  جیاهمین

ه هر چد و نتر باشیطولانی مربوطه عرطه یهارهیکنندن هر چه زنجینفوذ م یکشاورز

مشییترم میان انهییان و زای باشیید، عوامل بیماری شییتریمجاور ب ییزداجنپل وسییع 

خواهند ( تری غروعجی تر )و عومتن ،شیییوندیوارد م ییغذا یهریزنجبه  جانوران که

زای نوظهور و مجدد ناشیییی از مزارع و مواد غذایی که از عوامیل بیماری ن ازجملیهبود

 یت  خوک عبارتند از:، گیرند( سرچشمه میزادانهان) 9کیآنتروپوژن یسیراسیر حوزه

اشریشیا  5،ابولا رسیتون 4،سییکلوسی ورا 3، توزپوریدیومکری 0،لوباکتری، کام ییقایآفر

ت   8،نی اویروس  2،ایهیییتری، لای  یپیا و دهان، ه ات یمیاریب 2،6اچ  :952او کلی 

ازجمله های بدیم آنفلوانزا، ی از گونهو انواع 99یرسیییینیا 92،ویبریو، سیییالمونلا 1،کیو

                                                      
1 Anthropogenic 
2 Campylobacter 
3 Cryptosporidium 
4 Cyclospora 
5 Ebola Reston 
6 Escherichia coli O151:H1 
1 Listeria 
8 Nipah 
9 Q Fever 
10 Vibrio 
11 Yersinia 
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H9N9 (0221) ،H9N0v ،H3N0v،H5N9 ،H5N0 ،H5Nx ،H6N9 ،

9N2H ،3N2H ،2N2H ،1N2H  0وN1H43ن 

ه بهایی سازمان یافته اس  که حول رویه دیخ  تول تمامی ناخواسیته،  هرچند

های کش رشد  44نندب شمیزا و انتقال متعاق  آن سرع  عامل بیماری ترور واگیریِ

 - کهیییانی باًیتقر هایژنوم جانوران و گیاهان خوراکی با – یکیژنت مح یییولیتیک

 نیاز ب، ندنکیتر کند ممتنوع یها یرا که انتقال را در جمع یمنیا هتمیسی یهاسید

 ،زبانیمعمول م یمنیا هایی ژنوت حولتواننید یزا اکنون معوامیل بیمیاری 45بردنیم

أثیر ت یمنیادستپاه  واکنش پرجمعی  بر  یحال، شرا نین در همیابند ترورسرع  به

 ای،کارخانه مزارعمزرعه در  وانا یحجمعی ِ  شییتریاندازه و تراکم ب 46نگذاردمنفی می

از هر  یب شیی که بالا عملیاتی توان 42کندنیم لیرا تهییهبیشییتر مکرر  ابتلایانتقال و 

 در سروحمهیتعدان بیماری را  ی ازاافتهیدیتجد دائماًموجودی ، ی اسی صینعت دیتول

زا لپییام ریاز ترور مرگبییاریِ عوامییل بیمییاکنیید و یانبییار، مزرعییه و منرقییه فراهم م

هایی از گونهآن به حال در کنار هم،  وانا یاز ح یادیز شیییمار اسیییکان 48نداردبرمی

فیکون کنندن را کن آن جانوران زا مهییاعد اسیی  که بهتر از همه بتوانندعوامل بیماری

زایی را گزینش عوامل بیماریاحتمالاً  -هاشییش هفته در مرغ به-کاهش سیین کشییتار 

وسع   افزایش 41درببرندنهای ایمنی نیرومندتر جان به ز سییهیتمکند که قادرند امی

 شده یژنوم یهاتنوع ب ش شیزنده باعخ افزا وانا یتجار  و صیادرا  ح ییایجغراف

کنند، و نرخ کاوش عاملان زای مرتب  با آن حیوانا  با هم تبادل میعوامل بیماریکه 

 52ناس زا در امکانا  تروری خود را افزایش داده بیماری

ای تازد، اما مداخلهمی شیپها بهراه نیا تمام در زایماریعیامیل ب ترور اگرچیه

 ازحتی به درخواسیی  خود صیینع   ]برای جلوگیری از این ترور[ درکار نیهیی ، غیر 

در برابر شرای  اطرراری ناگهانی  مالیِ هر ب ش یهاهیحاشیمداخلاتی که برای حفظ 

 ترکم یهایبازرسیی در جه  روند نیاگرایش  59نناشییی از شیییوع بیماری لازم اسیی 

حکومتی و نظار   علیهت یییوی  قانون ، یرآورف هایحکومی  از مزارع و کیارخیانیه

ی گزارش در باب مشیی  ییا  های اکتیویهییتی، و قوانین حتی علیه تهیهافشییاگری

 یآلودگ هیدادگاه عل ریاخ یهایروزیپ رغمها اسیی ن علیی مرگبار در رسییانههاوعیشیی

بر سییود  تمامیبه همچنان دیتولبر  یخ ییوصیی روایی، فرمان سییموم دفم آفاخوم و 
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های زنده، مح ولا  حاصله به دام هایع بیماریویاز شی ین خهیارا  ناشیتمرکز دارد

 یبهداش  عموم یهاهتمی، سیو مل یمحل یهاحکوم کارگران، ، وحشا یحی، زراع

موطوعی دارای اولوی   عنوانبه، کشورخارج از در  کشاورزی متناوب یهاسییهیتمو 

 دهدیگزارش م مرکز کنترل بیماری، متحدهایالا در شییودن ملی به جامعه تحمیل می

و افراد آلوده در حال  تأثیرتح  الا یتعداد ا از نظر ییاز مواد غذا یناش هایعویکه شی

 50نههتندگهترش 

زا یماریعوامل برا واشکافی کنیم شاهد پشتیبانی از  هیسیرما یپانپیب یعنی اگر

 ییمواد غذا یمزرعه و کارخانه یدروازه پشیی  در یعموم منفع  کهین درحالههیتیم

زا از سیید امنی  زیهییتی که صیینع  مایل به تقبل عوامل بیماری شییود،متوقف می

د روزمره شیییودن تولیکند و به عموم مردم معرو  میهای آن اسییی ، عبور میهزینه

حلیل تفرساید و بهرا میما  یمشترکا  بهداشت ی اس  کهپرسود یاخلاق قمار بازنمود

 نبردمی

 آزادسازی
 یسرچشمه فاصله از مکرهین کبا یشیهرها در جهان  نیتراز بزرگ یکی ،ورمیویدر ن

 ی گویاییاند، کنایههایشان پناه گرفتهدر خانه91-کووید ، که اهالی آن از ترسروسیو

اند که تا همین هایی پنهان شیییدهاقامتپاهها در یورکیوینفر از ن هاونیلین موجود دارد

مهکن و  یشهر برا نیشیهردار ا نمعاو: بود 9گلن ایشییآل اواخر  زیر نظر فردی به نام

بر  ن اواس  0سابق گلدمن ساکس رانیگلن از مد 53ن0298تا سال  یاقت اد یتوسیعه

کردن این گروه ینظار  م یگذارهیشیییرک  سیییرماآن  یشیییهر یگذارهیگروه سیییرما

 کند که  سایر واحدهای آن شرک هایی تأمین میها را در انواع محلهی پروژهسیرمایه

البته گلن 54کنندنیکمک ممحلا   بیه اعمیال محیدودیی  بر پرداخی  وام بیه همان

بیشترین  هاس  ک یارتباط نماد شتریبلکه ب ه ین وعیش نیش  اً مق ر ا وجهچیهبه

شییهر، به دنبال بحران مهییکن و رکود او در سییه سییال قبل از اسییت دام  تأثیر را داردن

                                                      
1 Alicia Glen 
2 Goldman Sachs 
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کییه تیا حییدی م لود خود آن بود، کیارفرمییای پیشیییین او همراه بییا جین پین بزرگ 

 63 4مورگان اسییتنلی،و  3ولز فارگو و شییرکا 0،گروپسیییتی، بانک آمریکا 9مورگان،

گلدمن ساکس  55حاصله را به جی  زدندن فدرال یاعتبار وام اطیررار نیدرصید از تأم

به جی  زده  از بحران اموالی که یسازمتنوع سوی ، به که از نظار  خلاز شیده بود

 یو توسعه یگذارهیسرما شرک سهام  از درصد 62حرک  کردن گلدمن سیاکس  بود،

 که آسییای چینیولکشییاورزی تجاری غب ش از یعنی همان  را خریدو 5شییوانپهای

 یکنندهدیتول نیتربزرگمتحده، در ایالا  مهییتقر 6فیلدشییرک  مواد غذایی اسییمی 

شییرک  دلار،  ونیلیم 322 در ازای 56کرده بودن یداریخررا  ،در جهان گوشیی  خوم

 8و هونان، 2انیدر فوج ی راده مرغدار گلدمن سیییاکس همچنین تملک تمام و کمال

به  ،شهر آن یوحش ی واگیر خورامزهحو درون ووهان و کاملاً از ترطر استان آن کی

 در چهیبانک دو همراه با پریدلار د ونیلیم 322تا  گلدمن سیییاکس 52دسییی  آوردن

 58کردن یگذارهیها سرمادر همان استان خومپرورش 

دور کاملی زده و به  ند،که در بالا مورد کاوش قرار گرفت مندرابریه یاهیییاجغراف

های ی وجود دارد که در حال حاطییر حوزهریگعالم یمارین باندبازگشییته ی اولنقره

-وویدک کانون ترینی گلن را آپارتمان به آپارتمان در سیراسر نیویورم، بزرگانت ابیه

نمونه ممکن اسییی   نیا در که همهرقدر اما ن کندبیمیار می، متحیدهالیا ییادر  91

 نیچ یکشاورز یحد و اندازه در یهتمیسی به نهیب گلدن سیاکس  یگذارهیسیرما

 ورباطلد یسیرسیلهلهکه  میکن اذعاننکته  نیا به دیبا ،نظر برسیدبه یجزئو  کوچک

 نشد آغاز ورمیویاز ن امر بدو در یحدودتا  یماریب نیا وعیش علل

                                                      
1 JPMorgan 
2 Citigroup 
3 Wells Fargo & Co. 
4 Morgan Stanley 
5 Shuanghui Investment and Development 
6 Smithfield Foods 
1 Fujian 
8 Hunan 
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 اگرفته تترام  ی نژادپرسییتانه «ینیچ روسیو»عبار  ، از گراملی اتهام انپشیی 

 ]در بروزرا  هیدول  و سرما یتنیدهنقش هیأ  جهانی درهم، برالیل پیوستارسیراسیر 

برادران »کرد: می فیتوصییچنین ها را کارل مارکس آن 51ندارداین بیماری[ پنهان می

 یاقت ادی حوزهنبرد، در  دانیکارگران در مبه ه آمد مرگ و خهار  وارد 62ن«دشمن

ب  زنند، هم رقا  و پا میکشیدن دسنفس  یکه برا هایشان در حالیبر کاناپه اینک و

رو به کاهش مانور  یِعیمنیابم طب در مییان ن بپیان را کیه برای چنیگ انیداختن بیه

« تفرقه بینداز و حکوم  کن»ها را در ]سازوکار[ دهند، و هم وسیایل مشیترم آنمی

 دهدنینشان مها ماشین نیا یهادندهدر چرخهای بشری  گرفتار بر توده

 شود ویم یناشیی یدارهیسییرما دیتول یهویکه از شی یریگعالم یماری، بیراسیتبه

 را فراهم کند یتواند فرصتیکند، م  یریمد آن را که رودیدول  انتظار مسیو از ازیک

 دنبال نفم مادیبه قبل آنبتوانند از  پرید یاز سییو هییتمیسیی نفعانیو ذ رانیکه مد

 هیدر اواس  فور سمجل ینماینده ه یمتحده و بالا ین پنج سناتور اخودشیان باشیند

  یآس یآت ریگعالم یماریکه احتمالاً در ب یعیرا در صنا یها دلار سیهام ش  ونیلیم

وکارشان را بر اطلاعا  درونی که عموم از که  مداراناس یسی 69نفروختند ،دیدندمی

 ندگانینما یبرخ کهبود  یدرحالقضیییایا  این سیییاختندنآن آگیاه نبودنید، مبتنی می

 یدیتهد چندان اصیلاً موج  ریگعالمبیماری که نیبر ا یمبنرا  میرژ ادعاهای رسیمی

 نکردند، کماکان تکرار مینشده اس 

مند صورتی نظاممتحده بههای آشکاری، فهاد در کل ایالا زنیفراسوی چنین قاپ

 یچرخه انیپا از نشانشود، گونه به دیپران آب میها  اینگذاریهیسرما وقتی اس  و

 نداردمتحده الا یانباش  ا

 ینا کهآن ولو ،وجود دارد کنونی وطم حفظ یبرا تلاش درنهیبتاً نابهنپام  چیزی

 (طهمربو یهایولوژیدمیاپ)و  اصلی یهابومه یز  یواقعبر  هیمال]تهل [  حول وطم

، گلدمن ساکسخود  یبرا نباشد فتهایسازمانها اس ، که جریان انباشی  مبتنی بر آن

 :دهدیارائه م «رشد یبرا فضایی»، یقبل یهامانند بحرانه ریگعالماین بیماری 

و  یم تلف درمان یهاکیه تاکنون در روش یخوب شیییرفی یبر پ هییمیا بیا تک
م تلف  گرانپژوهشکارشییناسییان و  ینیبخوشدر ، صییور  گرفته هاواکهیین
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 ابکه ترس  میمعتقدما سییهیم ههییتیمن  یوتکنولوژیب یهاواکهیین در شییرک 
 دنننفروکش خواهد کر یشرفتیپ نیچن مهم ازشواهد  نیاول

معامله با هد   یبرا تلاشسییال اسییاسییاً بالاتر باشیید،  انیهد  پا وقتی
 یو برخ گیران از بازار،نوسیییان، انهگران روزمعیاملیه یبراتر، پیایین یاحتمیال
نه مناسیی  اسیی ، اما  گذاریی سیرمایهپوشییش م اطره هایصیندود رانیمد
 چیه ای به همان اندازه مهم این اسیی  کهنکتهگذاران بلندمد ن هیسییرما یبرا

 بتوانبرسد که  یترنییبه سروح پا]در آینده[  روجود ندارد که بازا ینیتضیم
 نانی، ما اطمپرید سییوین از کرداسییتفاده  فروش امروز یبرا یهیعنوان توجبه
، بازار متحدهایالا اقت یییاد  تفودقاوم  و کیه بیا توجه به م میدار یشیییتریب

 ندیسرانجام به هد  بالاتر خواهد رس

را فراهم  یفرصیییت یح فعلوکه سیییر میکنیو سیییرانجیام، ما واقعاً فکر م
 یران بکنونی بیفزایند سیییبد خررپذیریح وبه سیییر ههیییتپیآبه تاد نکنیم

  یت  قدر  ماندگاری در و  داشته اطافی که ممکن اس  پول نقد یکهیان
آغاز به افزودن تدریجی  یبرا مقتضی ، زماندارندمناسی   کیاسیتراتژ ییدارا
 60اس نفرارسیده  S&Pاستاندارد اند پروز  سهام

 63نرسییندمی تفاوتیم به نتایجمداوم،  زده از کشیتاروحشی  ،جهان سیراسیر مردم

 یکی ویواکتیراد یهازا مانند برچه که عوامل بیماری دیو تول هیسرما یهادورپیمایی

 نشودامری خلا  وجدان ت ور می ،کنندیم یگذارعلام  آنبر روی  یپریپس از د

 فیتوص فرعیو  امور صیرفاً اتفاقیرا فراتر از  ییهاهیتمیسی نیچن توانیچپونه م

ی اسییتنتاج مدلی اسیی  میانه؟ گروه ما در ، مانند کاری که ما تا اینجا انجام دادیمکرد

ی سلام  یک ارچهو  9بومیزیه در سلام   یمدرن استعمار یپزشک یهااز تلاشکه 

                                                      
1 Ecohealth 
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که منجر به ظهور را  ییزداجنپلتق ییییر همچنیان  هیااین رودن فراتر می 9جهیانی

 64ناندازند می یو محل یمالکان بوم، به گردن خردهشودیم مرگبار یهایماریب

موارد ، نیدر چ از جملهبله ، برالینول یماریظهور ب یبارهمیا در ی عمومینظرییه

 :آمیزدذیل را درهم می

 های جهانی سرمایهدورپیمایی 

 همنرقی ریمحه یز یدگیچیپ نابود کردنمذکور در  ییهسرما گهیترش ،

بدخیم  یزایماریعامل ب  یرشییید جمعاز  مانم که یعنی همان پیچیدگی

 شدومی

 وقایم یبنددر نرخ و وسع  طبقهزیهی [ ناشیی از ]ت ری  محی  شیافزا 

 ]بیماری[و زیسرر

 زایکه این عوامل بیماری ی شهرهاحاشیه ییکالا یهادورپیمایی گهیترش 

 یمناطق داخلترین تازگی سییرریز کرده در دام زنده و کارگران را از عمیقبه

 کندومناطق شهری منتقل میکشور به 

 زا را عوامل بیماری)و تجار  دام( که  یرو به رشد مهافر  جهان یهاشبکه

 وهنددیم لیتحوبه باقی جهان  به هم زدن از شهرهای مذکور چشمکیدر 

 موج  ترور مرگبارِی و  کنندتر میبهیار سریمها را شیبکه نیکه ا ییهاراه

 شوندوزا در دام و همچنین افراد میبیشترِ عوامل بیماری

 که در محل  یصیینعت یهامثل دامدیتول کمیابیها، لیتحم ریسییا انیدر م و

 درنگحفاظ  بیکه  بومزیهیی  خدما  ی ازکیعنوان بهرا  یعیطب انت اب

 بردنکند، از بین میرایپان( در برابر بیماری فراهم می باًیتقر)و 

گونه عوامل این ریو سیییا 91-کوویداسییی  که عل   نیابنیادین  یاتییفرض عمل

بلکه  ،آن ینیبال ریمهییی ای واگیردارعوامیل ی هر ییک از در ابژه فق نیهزا را بیمیاری

به  یعلل ساختار ریو سا هیکه سرما اف ی بومیزیه رواب   یحوزهدر همچنین باید 

                                                      
1 One Health 
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 یهاگونه بازنمودزا، از عوامل بیماری یاگهترده فیط 65اندنغ   کرده نفم خودشیان

، کیولوژیدمیاپ نتایجو  ینیبال یهاانتقال، دوره یهاشییییوهمنبم،  هاینزبایم تلف، م

با چشیییمان بیرون زده از حدقه در هنپام ]وقوع[ هر شییییوع  ما راتمیام علیائمی که 

ر دم تلف  نقاط و مهیرهای فرستند، نشانپردوان به سراغ موتورهای جهتجو میدوان

 نههتند و انباش  ارزش نیزمهای استفاده از امتداد انواع یکهانی از دورپیمایی

باید جریان خاز  یروسییییاز وفراتر مرات  و بهموازا  مداخله به ی عمومیبرنامه

 یابدن

آیند، گذار بزرگ بعدی ی کیه در آینیده پدید میجینتیا نیاز بیدتر اجتنیاب یبرا

ن بشر ، بازگردانداستعماری یهایدئولوژی: رها کردن اباشد زداییبیپانپیبشیری  باید 

 هیسرما فراسوی کثر ،در  فردی ما از  شمّ، و کشف مجدد نیزم نوزایی یهابه چرخه

 یعلل تنها اقت ییاد یکه همه باور نیا به معنای یی، اقت ییادگراحالنیباا 66دول ن و

ی، مار هزارسری جهان یدارهین سیرمابود ن واهد ب شآزادی یکاف یاندازهههیتند، به

آورد، درونی خویش درمی های متعدد رواب  اجتماعی را به ت یییاح اسییی  کیه لایه

های پیچیده و ای از زمینهگهیییترهدر  یاردهیسیییرمیا 62نب شیییدکنید و نظم میمی

 مکان ی،امنرقه یارزش یهانظامتحقق  انیجری نژاد، طبقه و جنهی  در دهیتندرهم

 کندنیمبه مکان، عمل 

مردود نجا   خیعنوان تارمورخ بیه 9یاحکیام آنچیه دانیا هیاراو رشیپیذبیا خرر 

 زدایی باید اینبیپانپی -«م؟یکن یموقم خنثبمی  را بیه میتوانیم اییآ»- شیییمردمی

با انباشیی  را  های م ت  به محلِ تعامل آنمرات  چندوجهی سییتم و شیییوهسیلهییله

ی سییرمایه در های گهیتردهمیان بازت ییاح از  دی، بامهییر امتداددر  68منحل سیازدن

از  یعنی 61نمیکن پیدا خود را راهتولیدی، اجتماعی و نمادین،  ی انواع ماتریالیهییمپهنه

یی را کالا زیچهمه یدارهیشییودن سییرمایخلاصییه م خواهیتمامی  جمعاً درچه آنمیان 

، لاتوریونت ری، تعمومیتیل یهادر آنجا، تالاب دنی، خوابنجایدر ا خمری کند: اکتشییا می

های فراوان بهیییار فراتر از کارخانه و مزرعه غیرهن این جایپشیی و  یداریخود پا یحت

ر د-تابم بازار ههییتند  جاهمهکس در همه باًیتقرهایی که شییوندن تمام شیییوهیاف  می

                                                      
1 Donna Haraway 
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گونه به بازار روزافزونحالتی انهییان طوربهمداران ای مانند اکنون، سیییاسیی طی دوره

 22تر باشدناز این روشنتواند ینم -ب شندمی

مانم از کشییتن شییدن یک میلیارد نفر که  آمیزیی موفق ی، مداخلهسیی ن کوتاه 

 اقت اد زای بهییاری بشیود که در سیراسر دورپیماییعوامل بیماریاز  کیهر توسی  

 و نمایندگان محلی هیسرمااند، باید از مهیر رویارویی جهانی با کشیاورزی صیف بهته

ی منفرد بورژوازی، از جمله گلن، هم که هر یک از سییربازان پیاده هرچقدرآن بپذرد، 

 نمایکارها نیاز آخر یگروه ما در برخ طور کهبرای کاهش آسیییی  تلاش کنندن همان

 سلام و  29نجنگ با سلام  عمومی اس  در حالکشیاورزی تجاری دهد، یم کیتوطی

 بازدندارد می یعموم

انیم توچنین تضییاد نهییلی پیروز شییود، می تر دراگر بشییری  گهییترده، نیاوجودبا

مت ل کنیم که گرچه در اماکن م تلف به  ایهاریسی هیمیمتابول دوباره خودمان را به

ها و اقت یییادهای ما را از نو به هم وصیییل بومزیهییی  یابد،شیییکل متفاوتی تجلی می

ار، ک نین با انجام اههییتند ییایمهییائل اتوپ از صییرفاً شیب ییهاآرمان نیچن 20نکندمی

جنپل محافظ   یدگیچیما از پرسیمن یی میهمپرابه  واسیرهبی یهاحلراه یبارهدر

 میقمهت کیشلها برای مرگبار را از ردیف کردن میزبان زایکه عوامل بیماری میکنیم

از نو را  یها و مح ییولا  زراعما تنوع دام 23نداردیجهان بازم یمهییافرت یبه شییبکه

مانم از سییازیم که نو در مقیاسییی یک ارچه می ازاری و زراع  را کنیم و دامدبرقرار می

 وانا یما به ح 24شییودنیم ییایجغراف وسییع زا در حد  و رشیید و نمو عوامل بیماری

کنندن این امر، انت اب طبیعی را از نو  دمثلیکه در محل تول میدهیاجیازه م خوراکی

 درنگبیزا را بیماری عوامل دهد تاآغیازد که به ترور سییییهیییتم ایمنی اجازه میمی

، ما دیپر طبیع  و اجتماع را که چنین سیییرشیییار از تمام آن کندن درمجموع یابیرد

ه برقی  یکدیپر برای از میدان  صییرفاًچیزی ههییتند که برای زنده ماندن نیاز داریم، 

 گیریمنهم، در نظر نمی درکردن

در  شییتریب دیشییا ای) کمی از زایش جهانی ]جدید[ نداردرف  ما دسیی برونراه 

از  یاریبه حل به -هابا بالا زدن آستین– نی(ن همچننیبه زمامتداد خروط بازگشی  

 تا پکن در اتاد ورمیوین از که از ما کدامچین هکمک خواهد کرد مشکلا  ماترین مبرم
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، کنیمایم، یا بدتر از آن، بر پدر متوفای خود سیییوگواری میافتاده ریخود گنشییییمن 

ترین بزرگ، واگیردار یهایماریبله، ب خواهیم دوباره گرفتار چنین شیوعی بشویمننمی

محهیییوب  دیبشیییر، همچنان تهد خیتیار زودرس میا در ب ش اعظم ریوممرگمنبم 

زا اکنون در حال گردش بیماری عوامل یهایی که دربارهرسالهدن اما با توجه به نشویم

تر از وتاهک اریبه یزمانسالانه، ما احتمالاً در مد  اًبیتقر سرریز اکنون نیبدتر ،ههیتند

 ایآگیر مرگبار دیپری مواجه خواهیم شییدن بیماری عالمبا  9198صییدسییاله از سییکون 

های ت یییاح  طبیع  را  به شیییکل بنیادی تعدیل کنیم تا در برابر شییییوه میتوانیم

 م؟یبس برسآتش های واگیردار بهبیماری
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