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، درست در بدترین لحظه، در ایالات متحده، 19ـموارد جدید ابتلا به کوویدافزایش سرعت 
دانشمندان که منتظر زمستانی  هشداری است به؛ این گیرددارد شدت میاروپا و جاهای دیگر 

ـ بس متفاوت از ا نچه ــــــباشند )فیزیکی، روانی و اقتصادی( کرونایی وکشتاراز کشتا کنده 
تواند به اوجی که می؛ اتفاقی گیری استدر حال اوج ی ابتلازانهورایم. موارد نون دیدهتاک

؛ ایم فراتر خواهد رفتهایی که در بهار و تابستان دیدهکه از تمام اوج ختم شودناپذیر اجتناب
 افزاید.بر شّدت ]پاندمی[ میهم اثرات فصل سرما 

تن  80که امضای حدود  ،اکتبر( 14) لنستی منتشرشده در مجله یی سرگشادهبنا به نامه
و سپس صدها تن )ایالات متحده و سراسر جهان  های عفونیی بیماریاز متخصصان برجسته

با افزایش  در بیشتر اروپا، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای جهان” استا ن  ( پای  دیگر
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بسیار اقدامات  قاطعانه و فورْی  ؛ لذا انجامایممواجه 19ـسریع و شتابان  موارد ابتلا به کووید
 “.حیاتی است

این واقعیت است  کندمی را بیش از هر چیز دیگری ما یوس های عفونیا نچه متخصصان بیماری
شناسی در ، استادیار اپیدمیمیکائیل مینادکتر  ی این اتفاقات پیشگیری کرد.شد از همهکه می

T.H. Chan School of Public Health  باید ویروس را مهار کرده تا حالا ”گوید: میهاروارد
 “.ایمهدر داده مدام ایمکه داشتهرا  و فرصتی زمان باریفاجعه طرزبهما  بودیم.

کنند که شود، دانشمندان تا کید میبا توجه به این که ویروس کرونا از طریق هوا منتقل می
جلوگیری کند تا از بدترشدن پاندمی کمک میگیری زدن و فاصلهاقدامات فردی نظیر ماسک

ی مناسب و با بودجه درتمندانهسرعت اقداماتی قنتوانند به هاد اگر دولتنگویمی اماها . ا نکنیم
وتار تیرهبسیار انداز  اقتصاد و بهداشت چشم، برای مهار گسترش ویروس در جامعه انجام دهند

 .خواهد بود

بازگشت  ی غیرقابلبه نقطه داریم که است که حاکی از ا نا وریم یی را مینشانه 10در اینجا 
 :شویمنزدیک می یوحشتناک

 

 مخزن عظیمی از مبتلا ]در جامعه[ وجود دارد. 1

افتد تشبیه ها میموقعیت کنونی را به مبارزه برای ]فرونشاندن[ ا تشی که به جان جنگل مینا
که ، درحالیشد گرفتندوــها تصمیم به برقراری منع ا مدبهار امسال بسیاری از ایالت کند.می

شمار دیگر. در نیویورک و چند شهر انگشتفقط ــــــــ های زیر خاکستر معدود بودشمار ا تش
تا ییدشده از  و موارد جدید   اندهای تازهی شیوعها در محاصرهکه تمام ایالتدر حالی اکنون
که در کل  ایممواجه فراوانی های زیر خاکسترا تش، با گذشته است در روزمبتلا  هزار 50مرز 

 .اندورشدنشعله یاند و همه هم ا مادهجنگل پخش شده

موارد ابتلا و  ی ازیانفجار گستردهچنان احتمالاً با ”اخیراً به گروهی از گزارشگران گفت: مینا
ایم در قیاس با خودشان ناچیز توانند ا نچه را تاکنون دیدهشویم که بالقوه میها مواجه میشیوع

 اند.سایر متخصصان هم با این حرف موافق “.جلوه دهند
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 در دانشگاه School of Medicine در ایمونولوژیست و پژوهشگر پزشکی ،مارک کمروندکتر 
Case Western Reserve  ُافزایش تدریج بهنگران زمانی هستند که ها شناساپیدمی گویدهایو میا

 ،جای هر چند هفته یکباربه مبتلایان، و شمار کند تغییر ابتلا از خطی به تصاعدیجدید موارد 
به رسیدن داد:  این همان چیزی است که در بهار و پاییز رخ برابر شود. هرچند روز یکبار دو

 .انجامید های جدیدکه به گسترش مهارناشده و اوج بازگشتیغیرقابلنقاط 

ی نقطه در این است که یکبار دیگرمن گ رنگرانی بز” گوید:می Elementalبه  کمرون
 بار سطح ابتلا بالاتر از اوج  این ؛باشیم گرفتهقرار  19ـتصاعدی  کووید بازگشت  رشد  غیرقابل

. وضع شودمقارن می بینی  فصل ا نفولانزاپیشبار با بازگشت قابلابتلا در ماه ا وریل است و این
 “.هیچ خوب نیست

 

 شروع شده است ها )پاییز و زمستان(ویروساوج . فصل 2

در زمان : رخ ندهد ممکن موارد ابتلا در این بدترین زمانر شماکاری کرد که افزایش شد می
مردم را به سردترشدن هوا که هنگام ها و بارها و بازگشایی رستوران ،مدارسی شروع دوباره

دانشمندان  تر کند.تواند خود  ویروس کرونا را مهلککشانَد و بالقوه میداخل فضاهای بسته می
کس انتظار ندارد خواهد داشت ولی هیچ دانند هوای سردتر دقیقاً چه تا ثیری بر خود  ویروسنمی

شناس دانشگاه جان هاپکینز، به نیویورک ، اپیدمیسایتلین ریورز. شود ا نکردن باعث فروکش
 “.نظرم در جای خطرناکی قرار داریمبه”تایمز گفت: 

 

 شوندیی مبتلا میسابقهبی افراد جوان به میزان  .3

 (اسبیننامت) تعداد زیادیموجب ابتلای و  درنوردیدهای سالمندان را خانه در مراحل اولیهْ پاندمی 
 شد.از سالخوردگان 

جوان هم افزایش یافته است، و حالا با ازسرگیری شمار مبتلایان  اواخر بهار به این سو ولی از
تعداد ]از  هچم نیداواقعاً نمیـــــــ شوندکودکان بیش از قبل مبتلا می های حضوری،کلاس



4 
 

 توانندمی هادانیم که ا نمی شوند[ چون اغلب فاقد علائم هستند، ولی این راکودکان مبتلا می
 .را انتقال دهند شانبیماری

میزان تر کمتر است، در بین افراد جوان 19ـبه سبب ا ن که احتمال مرگ ناشی از کووید
ومیر رگهای درمان هم در کاهش میزان مکاهش یافته است )بهبود روش ‘اازای ابتلومیر بهمرگ’

روزانه  مثلاً تنها در ا مریکا: از دید ما پنهان بمانَد یاقعیتشود ومؤثر بوده(. ولی این موجب می
ته برقرار بوده. ســـــــــ وضع ثابتی که چندین هفته است پیومیرندمی از کرونا نفر 700بیش از 

ومیر ناشی اکتبر میزان مرگ 16در و  است یافتهافزایش  شدهبیماران بستریشمار در این بین، 
 ایالت در حال افزایش بود. 23در  19ـاز کووید

 

 دانیم. موارد ابتلا خیلی بیشتر از ا ن چیزی است که می4

، شمار گویندمبتلای جدید میها هزار ده از رسمی ا مار و ارقامدر حالی که  مینای به گفته
 و با از ابتلای خود خبر ندارند است. بسیاری از مبتلایانتن صدها هزار مبتلایان جدید واقعی 
معدودی از این . چه بسا هرگز هم متوجه نشوند به فقدان علائم یا داشتن علائم خفیفتوجه 
سوپراسپریدرها ها در ا نحوادثی که ] شوند ‘سوپراسپریدی حوادث’ موجبتوانند هم میافراد 

 [شوندها میموجب ابتلای همزمان  تعداد بسیاری زیادی از افراد در گردهمایی یا اََبرناقلان
 داد. اگر مردم از اجتماعات پرهیزدر کاخ سفید رخ]اخیراً[ نظیر ا نچه  ــــــاستشده معروف 
 حوادث بیشتری از این دست ی اجتماعی را رعایت نکنند و ماسک نزنند انتظار  فاصله نکنند،

 رود.می

 

 اند. همه خسته شده5

، دلتنگیناراحتی،  دلایل ا نناشی از کرونا گسترده و فراگیر است و  فرسودگی و خستگی  
متضاد  رهبران سیاسی  یهاپیامو هشدارها های پیامم در معرض وقرارداشتن مدا ،انزوا، اضطراب

گویند همه در معرض خطر ها میشناسروان لمی قرار دارد.ع هایبا توصیه بلاست که در تقا
 مان[ هستیم. ]تدابیر حفاظتیکردن  ُشل
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گوید: می ،جان هاپکینز مدیسینشناسی در روانشناس بالینی و استادیار ، روانندا گولددکتر 
نهایت تلاش و طاقت این  فرسا بوده است وعاطفی بسیار سخت و طاقتلحاظاین وضع به”

کنند به احساس میحالا مردم  :توانند[احساسی و عاطفی  مردم است ]و بیش از این نمی
اند از پا درا مدهکارهای معینی را به روش معینی انجام دهند، مدام اند سبب ا ن که مجبور بوده

 “.دهندانجام نمیدیگر ها را ــ در نتیجه بسیاری از ا نـــــاندو فرسوده شده

شرکت ]ی ماسک نزنند یا به وسوسه بعدمنبرخی افراد شاید بیم دارند که از این دانشمندان 
دهند ویروس کرونا از ها هشدار میدهند. ا ن تن درهای بزرگ یا حتی کوچک گردهماییدر[ 

 هر لغزش ما نهایت استفاده را خواهد ُبرد.

 

 . تعطیلات بر وخامت کار خواهد افزود6

های اجتماعی ]ناشی از کرونا[ فارغ ی این جداییمطمئناً همه نیاز دارند که دمی از همه
 های خانوادگی بزرگگردهماییمسافرت برای شرکت در ی دانشمندان گفتهبهولی د. نشو
 .انجامدمی بروبرگرد به بدترشدن پاندمیبی

؛ این اندداشته ی عمدهنقشدر افزایش موارد ابتلا نیز  “های خانوادگی کوچکگردهمایی”حتی 
اکتبر در  13روز  در ،هابیماری ، مدیر مرکز ا مریکایی مهار و پیشگیریرابرت ردفیلدمطلب را 

 .گفت ی ایالتی ا مریکاتماس با فرماندارها

ی پزشکی دانشگاه استنفورد، های عفونی در مدرسه، استاد بالینی بیماریکروتیکا کوپّالّی دکتر
عجیب  اصلاً این رفتار مردم برایم  ،ودگی ناشی از کروناسباتوجه به خستگی و فر”گوید می

شویم: عید چون به فصل تعطیلات نزدیک می کندمی بیشتر نگرانهرچهمرا این  نیست.
هایی باعث گردهمایی]و ملی[ های مذهبی نوکه و سایر جشنشکرگزاری، کریسمس، حَ 

 “.انجامدشوند و کار به افزایش موارد ابتلا میکوچک بیشتری می
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خانه توانند در دهند کمتر از همه میبیش از بقیه ویروس را گسترش میاحتمالاً افرادی که . 7
 بمانند

خط مقدم قرار  در مشاغل حساس  عمدتاً ها بیش از همه تا ثیر گذاشته افرادی که پاندمی بر ا ن
و صنایع خدماتی؛ بسیاری از این افراد از امتیاز  ونقل، حملنظام سلامتدارند: نظیر کارکنان 
 اند.بهرهماندن و کمک به جلوگیری از گسترش ویروس، بیدورکاری، برای ایمن

ها و سایر با بازگشایی مجدد رستوران البته ین یکی از مشکلات در سراسر پاندمی بوده است،ا
یافته  شقرارگرفتن برای همه افزایویروسدرمعرض وکارها و از سرگیری مدارس، خطر  کسب
  .است

 

 ها تا رسیدن به یک واکسن  فراگیر فاصله داریمدستکم ماه. 8

کس انتظارش واکسن ایمن صادر شود )چیزی که هیچیک ی تولید حتی اگر همین فردا تا ییدیه
ا نتونی دکتر مردم به ا ن دسترسی پیدا کنند.  یتها طول خواهد کشید که اکثررا ندارد(، ماه

وید ]این اتفاق[ شاید در ماه گهای عفونی، میی ملی ا لرژی و بیماری، مدیر مؤسسهفائوچی
 [ رخ دهد.1400 روردینف] ا وریل

با عاقبت ا ن، چه بسا  ساخت ور  ا  واکسن و سرعت سرسام ی مسئلهشدن  ولی باتوجه به سیاسی
عملکرد شان رت[ مردم نخواهند دانست که کداموچند واکسن مواجه شویم و ]در این ص

رود چون انتظار ا شفتگی زیادی می شان ممکن است خوب عمل نکند.ـــ برخیـــــــی داردبهتر
دانشمندان و سیاستمدارها بر سر این که چه کسانی نخست واکسن را بگیرند با همدیگر 

طبق ا خرین نظرسنجی  مشکلات دیگری هم وجود دارد، مثلاً  دارند. در این بیناختلاف 
 .)!( زدن نیستندنسها مایل به واکاز ا مریکاییزیادی گالوپ شمار 

 2020خواهد بود که تا پایان سال نالعاده موفق هم قادر فوق ها، حتی یک واکسن  سوای این
. چنین مندیمما به طرحی ملی برای مهارکردن این ویروس نیاز ”کار این پاندمی را تمام کند: 

 “.چیزی ]فعلاً[ وجود ندارد
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 ایمنشدهنزدیک “ ایمنی جمعی”کجا به در هیچ. 9

یروس اند اجازه دهیم ودانشمندان و سیاستمداران پیشنهاد کرده از اوائل پاندمی، چند تن از
بدین طریق شمار  ــــــطبیعی برسیم“ ایمنی جمعی”محابا گسترش یابد تا نهایتاً به کرونا بی

های جدید شود ویروس میزبانهمین موجب می کافی از مردم مبتلا خواهند شد و احتمالاً 
 کند و از بین برود.نپیدا  چندانی

، در داخل کاخ Great Barrington Declaration ، موسوم بهی ]ایمنی جمعی[ا خرین نسخه
قدر ویروس ا ن اندمدعیشود؛ این دانشمندان شمند تبلیغ و حمایت مینسفید توسط سه دا
پذیرترین افراد حفاظت کنیم و اجازه دهیم کنند فقط از ا سیبها پیشنهاد میُکشنده نیست. ا ن
 تر و باقی مردم طی کند.را در بین افراد جوانویروس مسیرش 

این تصور ”کنند:استدلال می لنستشان در ی سرگشادههای عفونی در نامهمتخصصان بیماری
 تربین افراد جوانمهارنشده در  ی علمی ندارد. انتقالغلط و خطرناکی است که هیچ پشتوانه

همراه است. علاوه  در بین کل جمعیت]ویروس[ چشمگیر زایی  ُکشندگی و بیماری با خطر  
های خدمات نیروی کار هم تا ثیر خواهد گذاشت و توان نظامکل های انسانی، این بر بر هزینه

 معمولخدمات و های حاد و فوری[ ]برای بیماریخدمات ویژه  ا وردندرمانی را برای فراهم
 “.َبَردمی لیلتح پزشکی

جمعیت باید مبتلا شود درصد از  70تا  40حدود های عفونی ی متخصصان بیماریبه گفته
در ایالات متحده، تاکنون کمتر از مثلاً تا شاهد تا ثیر چشمگیر ایمنی جمعی طبیعی باشیم. 

ی دانشمندان رسیدن به ایمنی جمعی به گفتهاند. مبتلا شده 19ـدرصد جمعیت به کووید 10
 تمام خواهد شد.میلیون نفر  1به قیمت مرگ ا مریکا در تنها طبیعی 

 

 یابدمی اولویت سلامت. اقتصاد بر 10

 های اقتصادی دردا وری دارد.های کرونایی چه هزینهدانند که محدودیتدانشمندان خوب می
 کنند اگر مردم سلامت نباشند خبری هم از اقتصاد سالم نخواهد بود.استدلال می هااما ا ن
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. چنین چیزی ]فعلاً[ مندیمما به طرحی ملی برای مهارکردن این ویروس نیاز”گوید: می مینا
ها ُپر شود چه بسا اگر بیمارستان. “وجود ندارد. همین است که به واکنش دولت امیدی ندارم

ما ”توانیم به ا ن نقطه نرسیم: گوید میهرچند او می ،ناپذیر شودشد اجتنابـوـعیار ا مدمنع تمام
 “.کنیمکار هماهنگ  با هماگر همه  ـــــــــبرخورداریم مناسبی ییااز ابزارها، امکانات مالی و توان

ام! امروز نانطهمو”گفت: داد و چنین میاش را تغییر میلحن ترامپ تصور کنید :گویدمی مینا
مهار کنیم. خواهیم این ویروس را می کنیم،، برگ دیگری رو میکنیمرا عوض می مانروش

الامکان، ا نجا که عقل ی ما باید انجام دهیم این است: همگی ماسک بزنیم و حتیا نچه همه
ماسک بزنید و مسئولانه رفتار  رعایت کنیم. بیشترهرچه اجتماعی را یفاصله ،کندُحکم می

 “.کنید

ن رعایت ا   ، همراه بادشمیبیان  رئییس جمهوراز جانب این چند کلمه اگر ” مینای به گفته
را  برای مهار این ویروسمان ها را متحد و تواناییتفاوت ستتوانکارها توسط تمام مردم، می

 “.توانیم با خیال راحت برویم سروقت بازگشایی اقتصادسپس می افزون کند

 

 

 یی از:ترجمه

https://elemental.medium.com/10-signs-the-pandemic-is-about-to-get-much-worse-
cf261bf3885d 

 

 

  

 


