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سازمان جهانی بهداشت: منشاء کروناویروس به احتمال زیاد 
خفاش ها بوده اند، نه دستکاری آزمایشگاهی

سازمان جهانی بهداشت روز سوم اردیبهشت اعالم کرد تمام شواهد موجود نشان دهنده آن 
است که منشاء ویروس کرونایی که هم اکنون کشورها را گریبان گیر کرده، خفاش هایی در 

چین بوده  و نه ساخت ویروس یا دستکاری آن در آزمایشگاه.
فدیال چائب، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در جریان نشست خبری در ژنو گفت: 

»همه شواهد موجود حاکی از آن است که این ویروس منشاء حیوانی دارد و در آزمایشگاه 
یا جای دیگری تولید نشده است.« او افزود: »اگرچه هنوز روشن نیست چگونه این ویروس 
توانسته بر انسان تاثیر بگذارد، »مطمئنا« در این میان یک حیوان به عنوان میزبان و واسطه 
ایفای نقش کرده است. مخزن زیست محیطی این ویروس به احتمال زیاد در خفاش است اما 
اینکه چگونه این ویروس از خفاش به انسان منتقل شده، هنوز باید بررسی و کشف شود.«
ویروس کرونا که اولین بار در دسامبر سال ۲۰19 میالدی، )دی ماه 1398(، در شهر ووهان 
چین پدیدار شد، تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در جهان مبتال کرده و منجر به 

کشته شدن بیش از 1۷1 هزار نفر شده است. بیشترین تعداد مبتالیان و همچنین مرگ ومیر 
ناشی از این بیماری در ایاالت متحده آمریکا )با بیش از ۷9۲ هزار مبتال و بیش از ۴۲ هزار 

کشته( گزارش شده است.
هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد دولتش در تالش است تا مشخص 

کند آیا کووید-19 ساخته شده در آزمایشگاهی در شهر ووهان چین است یا نه؟
انستیتوی ویروس شناسی ووهان چین پیش از این شایعه ها درباره سنتز کردن این ویروس 

در آزمایشگاه یا فرار آن از محیط آزمایشگاهی را رد کرده بود

خبــر

سالمت: ایران از اولین کشورهایی بود که گرفتار 
کرونا شد. از اوایل بهمن سال 98 زمزمه هایی 
به  از چین  ناشناخته که  از وجود ویروسی 
ایران آمده، دهان به دهان می چرخید اما هیچ 
منبع رسمی ای این شایعه را نه تایید کرد و نه 
تکذیب. پزشک چینی که پیش از بهمن 98 
وجود ویروسی مشکوک و بسیار مهلک را 
به اطالع همکاران خود در سایر نقاط جهان 
رسانده بود، از سوی دولت این کشور محکوم 
به نشر اکاذیب شد، هرچند او مدتی بعد از این 
اعالم به این ویروس کرونا آلوده شد و جان 
خود را از دست داد و بعد از آن دولت چین 
رسما از او عذرخواهی کرد. ویروس از گروه 
کروناویروس ها بود که باعث ابتال به بیماری 
آنفلوانزا می شوند. هیچ کس این ویروس را 
درست نمی شناخت. گمانه زنی ها درباره این 
ویروس شروع شد. سازمان جهانی بهداشت 
خیلی زود وارد ماجرا شد و نسبت به همه گیری 
جهانی هشدار داد. حاال بیماری کووید-19 نام 
گرفته بود و در مدتی کوتاه از چین به ایران آمد 

و اولین بیماران در قم شناسایی شدند.
باال  قم  در  بهمن 98  اواسط  از  تلفات  آمار 
گرفت و همزمان با آن کابوس مراکز درمانی 
به  و  ناشناخته  فراگرفت. ویروسی  را  ایران 
شدت واگیردار و مقاوم با رفتاری متفاوت از 
ویروس های هم خانواده کرونا، به سرعت در 
جهان شایع شد. دولت همچنان با احتیاط و بدون 
صراحت به بیماری نزدیک می شد و کج دار و 
مریز مردم را تشویق به شستن دست ها و حفظ 
نظافت کلی می کرد. توصیه شد روز انتخابات 
مجلس مردم به استامپ رأی گیری انگشت 
نزنند تا اینکه باالخره بعد از انتخابات دولت 
به صراحت اعالم نوعی وضع فوق العاده کرد.
جانباختگان کادر پزشکی ار پزشک و پرستار 
تا آبدارچی های بیمارستان ها که بعدها عنوان 
شهید را گرفتند و از ابتدا پذیرای موج رو 
به فزونی مبتالیان و صف اول مبارزه با این 
ویروس بودند، تأثر شدید افکار عمومی را به 
دنبال داشت و به تدریج اعتراض به بی عملی 

دولت برابر شیوع کووید-19 افزایش یافت.
دولت اوایل اسفندماه سال قبل پیشنهاد داد هر 
نوع مراکز تجمع جمعیت مانند اماکن مذهبی 
و حرم های مقدس و نمازهای جمعه، سینماها، 
باشگاه های ورزشی تعطیل شوند. این در حالی 
بود که عده ای سخت با بسته شدن مراکز مذهبی 

مخالفت کردند. 
یکی دیگر از عوامل جریحه دار شدن افکار 
عمومی، ویدئوهایی با مضمون اعتراض به بسته 
شدن مراکز مذهبی بود که در فضای مجازی 
دست به دست می چرخید. کار به جایی رسید 
که صدا و سیما خبر را پوشش داد و درنهایت 
ورود قاطع مقام معظم رهبری و مراجع مذهبی 

و دولت باعث شد این  مراکز بسته بمانند.
 به هر حال ایران جز در ۲ روز 1۲ و 13 
فروردین در قرنطینه کامل نبود و حتی به رغم 
هشدارهای مداوم دولت و وزارت بهداشت، ما 

شاهد سفرهای نوروزی هفته اول نوروز بودیم 
تا جایی که دولت حکم به ممنوعیت ورود به 

استان ها به غیرساکنان داد.
طرح   1399 فروردین   ۲3 شنبه  روز  از 
فاصله گذاری هوشمند در ایران به اجرا درآمد. 
براساس این طرح مشاغل کم خطر آغاز به کار 
کردند. ایرنا در این روز گزارش داد: »رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت  
یادآور شده که با اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی هوشمند تدابیر اتخاذشده قبلی پایان 
نمی یابد و همه نکات بهداشت فردی و عمومی 
و محدودیت ترددها و سفرها و لغو هرگونه تردد 
غیرضروری همچنان به جای خود باقی است 
و انتظار داریم مردم موضوع را جدی بگیرند.«
کیانوش جهانپور با اعالم اینکه ثبت نام از اصناف 
و  انجام شده   salamat.gov.ir سامانه در 
مدیران و کارفرمایان و صاحبان صنایع باید 
برای ثبت نام به این سامانه مراجعه کنند، افزود: 
»از روز ۲3 فروردین فاصله گذاری هوشمند 
آغاز می شود و دستورالعمل های آن متضمن 
بازگشت به کار مشاغل کم خطر خواهد بود. 
بیش از 8۰ راهنمای گام دوم فاصله گذاری 
اجتماعی با عنوان فاصله گذاری هوشمند نیز 

تصویب و ابالغ شده است.« 
وی با تاکید بر اینکه مردم هر گونه تخطی از 
ابالغیه ها و دستورالعمل های ابالغی را می توانند 
از طریق سامانه سجام به اطالع دستگاه قضایی 
برسانند، گفت: »سالمت از حقوق عامه است و 
پیگیری این موضوع توسط دادستان ها به عنوان 

موارد تخلف انجام می شود.«
اینها مقدمه ای کوتاه بر چند و چون گسترش 
ویروس کرونا بود. از اول اردیبشت سال 99 
به تدریج محدودیت های کسب و کار برداشته 
شده  و مردم به تدریج بنا دارند سر کار خود 

برگردند، هرچند هنوز به گفته رئیس جمهور، 
ماجرای کرونا اصال نباید تمام شده تلقی شود.
حسن روحانی چهارشنبه 3 اردیبهشت در جلسه 
هیات دولت گفت: »مردم کامال مطلع هستند که 
داستان ویروس کرونا به آزمونی برای کارآمدی 
همه کشورها و نظام های جهان تبدیل شده است. 
همه کشورها کنار هم در رقابت شدید برای 
سلطه و درمان و کوتاه کردن دوران بیماری و 
مهم تر از آن پیشگیری از شیوع این بیماری هستند 
و همه ملت ها تالش می کنند؛ بعضی ها بیشتر 
موفق بودند و بعضی ها کمتر که البته پایان کار 
است که نمره ها مشخص است بنابراین باید 
به پاییز برسیم که جوجه ها را بشماریم و ببینیم 

پایان کار به کجا می رسیم.«
رئیس جمهور تاکید کرد: »آنچه راجع به ایران 
ادعا می کنیم این است که مهارت کادر درمان 
و تسلط آنها بر کار روزبه روز بیشتر شده است. 
امروز سلطه و تسلط و مهارت و آشنایی و 
توانمندی در زمینه مقابله و مبارزه با این ویروس 
بین پزشکان و پرستاران بیشتر شده که امتیاز 
بزرگی است. البته کنار کار و تالش، اخالص، 
فداکاری، وطن دوستی و ایثار در راه خداوند و 
ماه های معنوی شعبان و رجب و رمضان همه 
دست به دست هم داده که امروز پزشکان 

و پرستاران و کل کادر درمانی موفق شوند.«

با اعالم وزارت کشور بوستان ها 
که بسته بودند در روز 3 

اردیبهشت بازگشایی شدند
سوم  چهارشنبه  روز  ذوالفقاری«  »حسین 
اردیبهشت در نشست کمیته امنیتی، اجتماعی 
اظهار  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  انتظامی  و 
داشت: »براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا، محدودیت ترددها برداشته شد و پارک ها 

و بوستان ها با رعایت همان دستورالعمل های 
بهداشتی می توانند فعال شوند تا مردم بتوانند از 
این فضاها استفاده کنند و از امروز می توانیم این 
کار را انجام دهیم.« معاون وزیر کشور با ارائه 
گزارشی از اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: »در روزها و هفته های اخیر و طبق اعالم 
ستاد ملی مقابله با کرونا، طرح تعطیلی مدارس 
و دانشگاه ها، اجتماعات رسمی و غیررسمی، 
کنترل ترددهای شهری و بین شهری، کاهش 
ورود کارمندان ادارات، بسته شدن بوستان ها 
و تفرجگاه ها، نماز جمعه و حرم های مطهر با 

همکاری بزرگان دینی اجرا شد.«
وی اضافه کرد: »با همکاری شهرداری های 
درمانی،  و  بهداشتی  کادر  کشور،  سراسر 
 نیروهای مسلح و بسیج و همه کسانی که در 
حوزه غربالگری کار کردند توانستیم اوج شیوع 
روزانه 3 هزار نفر را به 1 هزار نفر کاهش دهیم.«

حمل و نقل عمومی، چالش 
فاصله گذاری هوشمند

 با بازگشایی خطوط حمل و نقل عمومی در 
تهران،  رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران، اصلی ترین نگرانی موجود 
شیوع کرونا در پایتخت را در روزهای پس 
از بازگشایی واحدهای صنفی، شکسته شدن 
طرح فاصله اجتماعی در نتیجه ازدحام شبکه 

حمل و نقل عمومی دانست.
در  اردیبهشت  روز 3  محمدی  کرمی  رضا 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری جلسه 
مجازی کارگروه های ستاد مقابله با کرونا در 
شهرداری تهران اظهارداشت: »پس از بازگشت 
شرایط عادی کسب و کار در شهر تهران، موضوع 
شیوع بیماری کرونا در شبکه حمل و نقل عمومی 
در کانون توجه قرار گرفت و نگرانی های جدی 

وجود دارد. به همین دلیل در جلسه امروز به 
این موضوع پرداخته شد و راهکارهای مقابله 
با شیوع کرونا در شبکه حمل و نقل شهری 
مورد بررسی قرار گرفت.« وی ادامه داد: »طبق 
گزارش های دریافتی، پس از بازگشایی فعالیت 
صنوف و خروج تدریجی از قرنطینه، نخستین 
خطر موجود شیوع این بیماری در شبکه های 
مترو و اتوبوس و تاکسیرانی شهر تهران است.«
کرمی محمدی با اشاره به مشاهدات دو روز 
گذشته از ازدحام در برخی خطوط مترو و 
خطوط حمل و نقل بی آر تی گفت: »در این 
جلسه تاکید شد این موضوع می تواند موضوع 
تداوم فاصله اجتماعی را به خطر بیندازد و باید 
با تمهیداتی از سوی دولت مثل شناورسازی 
ساعت کار ادارات، توزیع ساعت کاری مشاغل، 
تشکیل جلسات کمیته حمل و نقل همگانی برای 
رصد و راهکاریابی و... نسبت به پیشگیری از به 
خطر افتادن طرح فاصله اجتماعی اقدام کرد.«
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران عمده ترین نگرانی موجود را پس 
از بازگشایی واحدهای صنفی، شکسته شدن 
طرح فاصله اجتماعی در نتیجه ازدحام شبکه 
حمل و نقل عمومی برشمرد و افزود: »به هیچ 
وجه نباید اجازه داد فاصله اجتماعی با تراکم 
رو به ازدیاد در خطوط مترو و اتوبوسرانی شهر 
تهران شکسته شود. از همین رو باید کمیته 
حمل و نقل شهرداری تهران تمامی تالش 
خود را معطوف به ارائه راهکارهای عملیاتی 

برای برخورد با این موضوع کند.«
هرچند کارشناسان بسیاری با عادی کردن شرایط 
کسب و کار سخت مخالف هستند، باید منتظر 
ماند و دید  آیا فاصله گذاری هوشمندی که 
تصمیم دولت است، خواهد توانست موج دوم 

شیوع بیماری را کنترل کند یا نه؟

سازمان ملل اعالم کرده جهان به دلیل همه گیری ویروس کرونا در معرض 
خطر قحطی »در ابعاد تاریخی« قرار دارد.

به گزارش رویترز، دیوید بیزلی، رئیس برنامه غذای جهانی )دبلیو اف پی(، 
گفت: »برای پرهیز از فاجعه باید فوری دست به کار شد.«

این سازمان در گزارشی تخمین می زند تعداد کسانی که از گرسنگی رنج 
می برند ممکن است از 13۵ میلیون نفر به بیش از ۲۵۰ میلیون نفر برسد. 
همچنین جمعیت 1۰ کشوری که جنگ زده یا دچار بحران اقتصادی و 

تبعات تغییرات اقلیمی هستند بیشتر در معرض این خطر قرار دارند.
چهارمین گزارش ساالنه جهانی درباره بحران آذوقه به خصوص وضعیت 
در یمن، جمهوری دموکراتیک کنگو، افغانستان، ونزوئال، اتیوپی، سودان 

جنوبی، سودان، سوریه، نیجریه و  هائیتی را شکننده می داند.
براساس این گزارش، در سودان جنوبی ۶1 درصد جمعیت سال پیش 

دستخوش بحران غذایی بود.
حتی پیش از همه گیری جاری، بخش هایی از شرق آفریقا و جنوب آسیا 

به دلیل خشکسالی و بدترین هجوم ملخ ها در چند دهه اخیر با کمبود 
شدید مواد غذایی روبرو بودند.

 بیزلی در سخنانی از طریق تماس ویدئویی در شورای امنیت سازمان ملل 
گفت: »جهان باید عاقالنه و به سرعت وارد عمل شود.«

او افزود: »ممکن است ظرف فقط چند ماه با چند قحطی در ابعاد تاریخی 
روبرو شویم. واقعیت است که وقت با ما یار نیست. به باور من، با 
تخصص و شراکتی که داریم، می توانیم تیم ها و برنامه های الزم را بچینیم 
تا مطمئن شویم همه گیری جهانی کووید-19 به یک بحران غذایی و 

فاجعه انسانی تبدیل نشود.«
رئیس برنامه غذای جهانی که به تازگی پس از ابتال به کووید-19 بهبود 
یافته، تصریح کرد: »بشر با بحرانی که از زمان جنگ جهانی دوم سابقه 

ندارد روبرو است.«
بیزلی همچنین در گفت وگویی ابراز نگرانی کرد که اگر سازمان ملل موفق 
به تهیه بودجه و آذوقه بیشتری نشود، 3۰ میلیون نفر یا بیشتر ظرف چند ماه 

جان خود را از دست بدهند اما مشکل این است که کشورهای اهداکننده 
خود به دلیل همه گیری با تقبل هزینه های گزاف مالی روبرو هستند.

 رئیس برنامه غذای جهانی ادامه داد: »کسی به او نگفته کشورش به 
آسیب پذیرترین ها پشت خواهد کرد اما اذعان کرد کشورها ابتدا باید به 

نیازهای داخلی خود رسیدگی کنند.«
او هشدار داد: »جهان به هر نحوی این هزینه را پرداخت خواهد کرد بنابراین 

بهتر است جهانیان با تکیه بر واقعیت ها، نه ترس، با هم همکاری کنند.«
برنامه غذای جهانی به زودی کمک به بخش هایی از یمن که تحت کنترل 
شورشیان حوثی است را به دلیل بحران بودجه قطع خواهد کرد. برخی 
اهداکنندگان کمک ها را به دلیل نگرانی از سد شدن راه کمک ها از سوی 
نیروهای حوثی قطع کرده اند. برنامه غذای جهانی ماهانه به بیش از 1۲ 
میلیون یمنی غذا می رساند که 8۰ درصد آنها در نواحی تحت کنترل 

حوثی ها زندگی می کنند.
یمن در ماه جاری اولین مورد ابتال به این ویروس را گزارش کرد و 
سازمان های امدادرسانی اخطار می دهند بیماری می تواند فوری کمر نظام 

ضعیف بهداشتی این کشور را خم کند.

در حال حاضر میلیون ها نفر در جهان به کمک غذایی تکیه دارند

جهان به دلیل همه گیری کرونا با قحطی تاریخی روبرو است

رئیس جمهور: همه 
کشورها کنار هم در 
رقابت شدید برای 
سلطه و درمان و 
کوتاه کردن دوران 
بیماری و مهم تر از آن 
پیشگیری از شیوع 
این بیماری هستند. 
همه ملت ها تالش 
می کنند، بعضی ها 
بیشتر موفق بودند 
و بعضی ها کمتر که 
البته پایان کار است 
که نمره ها مشخص 
است، بنابراین باید 
به پاییز برسیم که 
جوجه ها را بشماریم 
و ببینیم پایان کار به 
کجا می رسیم

بسیاری از افراد در برابر همه گیری 
را  جهانی شدن  کروناویروس 
می کنند  ادعا  و  می دانند  مقصر 
آن  گسترش  از  پرهیز  راه  تنها 
حرکت در جهت معکوس و خروج از جهانی 
شدن است؛ اینکه هر کشوری دیواری دور خود 

بکشد و از سفرها و مبادالت جلوگیری کند. 
هرچند قرنطینه در کوتاه مدت برای توقف ویروس 
پاسخی درست است، در بلندمدت انفراد و جدایی 
شد،  خواهد  ]جهان[  اقتصادی  فروپاشی  سبب 
بی آنکه هیچ محافظتی برای بیماری های عفونی 

ایجاد کند.
نه  پادزهر حقیقی  به نظر من درست برعکس؛ 
بلکه در همکاری  از هم،  جدا شدن فرهنگ ها 

آنها با یکدیگر است.
دوران  از  پیش  را  نفر  میلیون ها  همه گیری ها 
جهانی شدن به هالکت رساندند؛ در قرن چهاردهم 
نه هواپیمایی وجود داشت، نه کشتی و نه وسایلی 
مثل اینها. با وجود این، طاعون سیاه از شرق دور 
تا اروپای غربی کمتر از 1۰ سال گسترش یافت 
و دست کم یک چهارم از جمعیت را از میان برد.
در سال 1۵3۰ میالدی در مکزیک نه قطاری وجود 
داشت، نه اتوبوسی و نه حتی االغی و با وجود 
این همه گیری آبله طی ۶ماه نزدیک به یک سوم 

جمعیت را از بین برد.
سرسخت  گونه  یک  میالدی   1918 سال  در 
در  زیادی  قربانیان  ماه  چند  در  سرماخوردگی 
دورافتاده ترین نقاط جهان به جا گذاشت. این 
و  کرد  مبتال  را  انسان ها  تمام  یک چهارم  گونه 
به  سال  یک  از  کمتر  در  را  نفر  میلیون  ده ها 

هالکت رساند.
در طول قرن بعدی انسانیت در برابر همه گیری  
باز هم شکننده تر شد و تحت تاثیر بهبود وسایل 
یک  امروز  بود.  جمعیت  رشد  و  نقل  و  حمل 
ویروس می تواند در بخش درجه1 هواپیما ۲۴ 
ساعته از یک نقطه عالم به هر نقطه دیگری برسد 
و یک شهر بزرگ را آلوده کند بنابراین باید در 
انتظار آن بایستیم که با دوزخی از بیماری های 
عفونی فروبرویم و امواج مرگبار آن یکی پس از 

دیگری از راه برسند.
منبع: روزنامه لوموند

یووال نوح هریری
پادزهر حقیقی در مقابل همه گیری، 

نه در خود پیله کردن، بلکه در 
همکاری بین المللی است

 ترجمه: 
ناصر فکوهی

هنوز بساط کرونا جمع نشده، طرح فاصله گذاری هوشمند را جدی بگیریم

در خانه بمانیم؛ کرونا را شکست خواهیم داد
یادداشت


