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 مقدمه 

 "در طی تقریبا یک و ماه و نیم گذشته شیوع نوع جدیدی از بیماری های ویروسی به نام کرونا و یا با نان علمی 

از افراد را در سراسر جهان آلوده کرده است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی کرونا  بسیاری " 19-کووید

-ها از سرماخوردگی گرفته تا بیماریای از بیماریها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که طیف گسترده ویروس

ها شوند با این حال ویروس جدید نوع تازه ای از ویروسرا شامل می سندروم تنفسی خاورمیانه های شدیدتر مانند

است که قبال کشف نشده بود. این ویروس ابتدا از شهر ووهان در چین شروع شد اما اکنون بسیاری از کشورهای 

کشور جهان وجود این ویروس تایید  54ها در بیش از بر اساس آخرین گزارش درگیر این بیماری هستند.جهان 

رئیس سازمان بهداشت جهانی در  تئودور آدهانوم،شده است. شدت تاثیرگذاری این بیماری به حدی بوده است که 

بگویم این ویروس در ایجاد  نشستی اعالم داشت که این ویروس یک تهدید بسیاری جدی است و اگر صادقانه

تواند عواقب  یم روسیوتحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار قدرتمند تر از هرگونه اقدام تروریستی است. 

-های بینبا این وجود علیرغم تالش کشورها و سازمان داشته باشد. یستیاقدام ترور گونهنسبت به هر یقدرتمندتر

شود و با توجه به سرعت انتشار و حجم اخباری که در مبتال به این ویروس افزوده میالمللی هر روز بر تعداد افراد 

مورد این بیماری عفونی وجود دارد در حال تبدیل شدن به یک معضل امنیتی است که مردم سراسر جهان را تهدید 

 کند. حتی بر روابط دیپلماتیک میان کشورها نیز تاثیر گذاشته است. می

ی از یک نظر اهمیت دارد و آن هم اینکه شیوع این ویروس بعدی از امنیت ملی و بین المللی را اما این بیمار 

باردیگر برجسته کرده است که تا قبل از این فراموش شده بود و آن عبارت است از امنیت سالمت بین المللی. 

 هم نیاز، مورد هایفعالیت :کندمی تعریف اینگونه را بین المللی سالمت امنیت( WHO) جهانی بهداشت سازمان
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 سالمت که عمومی بهداشت حاد حوادث برابر در پذیری آسیب رساندن حداقل به برای واکنشی، هم و پیشرو 

 زندگی المللی بین مرزهای و جغرافیایی مناطق در مردمی که جمعی سالمت همچنین و ملی، هایجمعیت جمعی

این، این موضوع در سایه تالش بازیگران دولتی و غیر دولتی برای دست اندازند. تا پیش از می خطر کنندرا بهمی

نظامی خود مورد غفلت قرار گرفته بود. اکنون جامعه جهانی با یک پدیده جدیدی ربرو  -یابی به اهداف سیاسی

مشخصی های امنیتی است و هنوز راه کار و درمان ها متفاوت از دیگر چالشاست که به لحاظ ماهیت و نوع تهدید

برای آن وجود ندارد. با بروز این ویروس باردیگر این بعد از امنیت برجسته شده است. موضوع حائز اهمیت این است 

امکان پذیر نیست، چرا که با توجه به وابستگی و درهم  المللیهای بینکه مقابله با این چالش جدید بدون همکاری

زیادی برای گسترش سریع بیماری های عفونی به وجود آمده است. های بسیار تنیدگی فزاینده جوامع کنونی فرصت

های سرایت سریع ویروس کرونا از چین به سایر کشورهای جهان نیز موید صحت این ادعا است. بنابراین تهدید

 ناشی از این ویروس یک موضوع جدی بوده و نیازمند توجه کشورها است. 

طی روزهای اخیر با این پدیده امنیتی مواجه شده است. وزرات بهداشت، ایران نیز از جمله کشورهایی است که در 

درمان و آموزش پزشکی ایران تا زمان نگارش این مطلب تعداد افرادی که به صورت قطعی به این ویروس مبتال 

براین این نفر اعالم شده است. بنا 54های ناشی از این ویروس نیز نفر اعالم کرده است.تعداد فوت 987شده اند را 

موضوع در ایران نیز جنبه امنیتی پیدا کرده و زندگی روزانه مردم را تحت تاثیر قرار داده است. به صورتی که بر 

ها، مراکز فرهنگی و ورزشی تعطیل شده است. عالوه براین با توجه اساس تصمیم نهادهای دولتی بسیاری از دانشگاه

مرز با ایران به دلیل ترس از سرایت بیماری مرزهای زمینی و در برخی  انتقال این بیماری، بسیاری از کشورهای هم

از جمله این کشورها  عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان موارد مرزهای هوایی خود را با ایران بسته اند.

توج به گستردگی آن این  دهد ولی باهستند. هر چند که ایران اقدامات جدی را برای مقابله با این بیماری انجام می

پدیده تبدیل به یک مسئله امنیت جدی شده است. حتی بسیاری از سیاستمداران و حتی نظامیان عقیده دارند که 

این موضوع باید تبدیل به یک مسئله امنیت ملی شود تا از طریق اقدامات جدی روند مبارزه با این بیماری تسهیل 

 شود. 

  شدنفرایند امنیتی 

ا ناخواسته این بیماری عفونی تبدیل به یک موضوع امنیتی شده و همه توجهات سیاسی، اقتصادی و خواسته ی

اجتماعی را به خود معطوف کرده است. اما سوال اصلی این است که چه عاملی باعث شده است یک بیماری در 

ت تروریستی و یا حتی عرض چند ماه به یک موضوع جهانی تبدیل شده و آثار پیامدهای آن همردیف با اقداما

توان استدالل کرد که یکی دالیل اهمیت یافتن این بیماری شدیدتر از آن تلقی شود؟ برای پاسخ به این سوال می

سرعت انتشار و میزان تلفات ناشی از آن است اما دلیل دیگری که حتی مهمتر از دلیل اولی است و به گسترش 

یماری دامن زده است فرایندی به نام امنیتی سازی پدیده ای به نام ترس و نگرانی جامعه جهانی از شیوع این ب

سازی، به خارج ساختن یک مسئله از حوزة سیاست عادی و واردسازی آن به قلمرو  امنیتیویروس کرونا است. 

 ساختن به دیگر، امنیتی عبارت به .مثابه تهدید وجودی اشاره دارد سیاست اضطراری از طریق بازنمایی آن به
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در  الگردد؛ درحالیکه قبای از موضوعات در چارچوب امنیت منجر میشود که به قرار گرفتن پارهفرایندی گفته می 

ساختن  امنیتی. های نظامی و غیرنظامی امکان بروز دارد این حوزه قرار نداشته است. امنیتی ساختن در تمام حوزه

اد بیناذهنی یک تهدید وجودی با برجستگی کافی برای ریزی بنی ازحد مسائل و پی ساختن بیش منزله سیاسی به

منزله  شود و بهاست. در گفتمان امنیتی یک مسأله بزرگ جلوه داده می مالحظه داشتن پیامدهای سیاسی قابل

آن مسئله به  قیاست که از طر یاسیس ندیفرا کیکردن  امنیتیبه عبارت ساده تر، . شود اولویت عرضه می باالترین

 حتی  دارد، که ینسبت به حالت عاد یشتریب یبه اقدامات اضطرار ازیشود که ن یمطرح م یوجود دیتهد کیعنوان 

 باشد.  یممکن است شامل مداخله نظام

 انجام شود: یاساس مرحلهسه  دیمسئله ، با کیموفق در  امنیتی سازی یبرا

 های مختلفکشور یو فرماندهان نظام استمدارانیحالت س نیاست. در ا یاضاف یتیکه خواستار اقدامات امن یگریباز

 شوندمی یماریب نیا وعیمقابله با ش یبرا یاضاف یاطیخواستار اقدامات احت

 تواند بیماری کرونا باشد. که در این مورد می موضوع برای امنیتی کردن، 

ها و نهیمرزها، قرنط یلیتواند شامل تعط یم یاضاف یتیاقدامات امنخود عمل امنیتی سازی، در مورد ویروس کرونا 

  باشد. ینظام یهایریدرگ یحت

 فرایند امینی سازی به صورت شکل زیراست.

 
-پذیرد که نمودار زیر آن را نشان میامنیتی شدن موضوعی است که بیش تر از طریق سیاسی شدن آن صورت می

 دهد. 



39گزارش ویژه شماره   

4 

 

 

 
 

 دهد گرفته است که نمودار زیر چگونگی آن را نشان میاین فرایند در مورد بیماری کرونا نیز صورت 

 

 
 

چنین فرایندی در بسیاری از کشورهای درگیر با ویروس کرونا از جمله ایران در حال وقوع است. و قبل از آن هم در 

امنیتی  ی عفونی دیگر نیز انجام شده است.هاهایی مانند سارس، آنفوالنزا، ایدز و بسیاری از بیماریمورد بیماری

ها کمک به تواند به تسریع اقدامات و مقابله با بحران کمک کند. در مورد بیماریسازی فرایندی است که می

از دیگر فواید امنیتی سازی است.  با این وجود دست  عمومی آگاهی ارتقاء تر به بخش سالمت،تخصیص منابع بیش

با دقت انجام شود و تنها در صورت پیاده سازی موفق آن یابی به چنین امری نیازمند این است که همه مراحل آن 

تواند نتایجی به همراه داشته باشد که نه تنها به در غیر این صورت می ؛توان به کاهش اثرات بحران امیدوار بودمی

 شود.کند بلکه باعث گسترش بحران میحل مسئله کمک نمی
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 پیامدهای امنیتی سازی ناموفق 

 توان به پیامدهای منفی زیر اشاره کرد. زی ناموفق در مورد بیماری کرونا میدر مورد امنیتی سا

شود بدین معنی است که در حال حاضر . پیچیده کردن مدیریت مقابله با ویروس: زمانی که موضوعی امنیتی می1

نابراین نیازمند قریب الوقوع ترین تهدیدی است که ماهیت وجودی کشور و یا شهروندان آن را نشانه گرفته است؛ ب

توجه همه نهادهای دولتی و غیر دولتی است. در این صورت همه نهادها باید اقدامات الزم را اتخاذ کنند. به عنوان 

مثال در مورد بیماری کرونا نهادهایی از قبیل نهاد ریاست جمهوری، وزرات بهداشت، وزارت کشور، وزرات امور 

انداری ها و صدها نهاد دیگر درگیر هستند. چون مسئله امنیتی است و خارج، وزرات کشور، استانداری های، فرم

نیازمند اقدامات اضافی است هر یک از این نهادها نیز با متولی دانستن خود در زمینه مدیرت مقابله با بحران 

و این  خواهان منابع مادی و معنوی بیشتر هستند و نظرات متفاوتی در مورد نوع و چگونگی مدیرت بحران دارند

سازد. در حالت  موضوع رسیدن به یک برنامه مشخص در زمینه برنامه جامع مبارزه با بحران پیش آمده را دشوار می

های این وزرات اقدامات متعاقب را عادی وزرات بهداشت متولی اصلی است و سایر نهادها باید از طریق راهنمایی

دانند. بنابراین نهادها نیز خود را محق در فرایند سیاستگذاری میشود سایر اتجام دهند ولی وقتی مسئله امنیتی می

تی کننده کامال باید مشخص یباید نهاد مشخصی برای امنیت سازی وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر بازیگر امن

 باشد. 

اما از طریف دیگر تواند در مقابله و پیشگری از آن مثمر ثمر باشد اگر چه میعفونی  . امنیتی کردن یک بیماری 2

کند. وقتی مسئله از حوزه سالمت خارج شده و بیشتر ناتوانی سسیستم بهداشت و سالمت کشور را برجسته می

سیاسی می شود این فرض ممکن است شکل بگیرد که سیستم سالمتی کشور از  -تبدیل به یک مسئله امنیتی

اد خود به دولت و وزرات بهداشت برای محافظت از کارایی الزم برخوردار نیست و حتی شهروندان ممکن است اعتم

سالمتی آنها را از دست بدهند. کما اینکه در طی روزهای گذشته به دلیل سوء مدیرت در تهیه و توزیع مواد 

بهداشتی از قیبل ماسک؛ مواد ضدعفونی کننده دست و امثالهم نارضایتی هایی را در داخل ایران ایجاد کرده و باعث 

های اجتماعی هم در تبدیل های برای محافظت از خود باشند. رسانهشهروندان خود به دنبال راه شده است که

 کردن این پدیده به یک موضوع حاد و افزایش نگرانی و حساسیت مردم نقش داشته اند.

ان نیز بر فقدان یک مرجع قانونی برای اطالع رسانی به روزترین وضعیت بیماری،  تعداد مبتالیان و بهبود یافتگ 

میزان نگرانی مردم افزوده است. هر گونه پنهان کاری در زمینه سالمت مردم پیامدهای جبران ناپذیری به همراه 

را که  یتعداد موارد نی، دولت چ 2003در سال  سارس وعیش نی، در حینمونه واقع کی به عنوان مثال یبرادارد. 

زیادی جدی به نظر نرسد اما بعدها که  یماریب نیرش کرد تا اکم گزا اریبس  ند راشده بود مبتالدر داخل کشور 

 وعیدر مهار ش نیچ تیجهان به ظرف یکشورها ریو هم سا ینیباعث شد که هم شهروندان چ آمار منتشر گردید

چین تا حدودی از این موضوع درس گرفته و از زمان شروع بیماری جدید اقدامات نسبتا  شک کنند. یماریب نیا

های چین هم قابل بررسی است و شاید اطالعاتی دهد. هر چند که گزارشخوبی را در زمینه اطالع رسانی انجام می
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 هنوز منتشر نشده است. 

یا ناخواسته یک پیامد روانی هم با خود دارد که در . افزایش نگرانی و تنش اجتماعی: هر پدیده امنیتی خواسته 3

بسیاری از موارد پیامدهای آن بسیار جدی تر از نتایج واقعی معضل پیش آمده است. عدم شناخت از وضعیت پیش 

کند. به عنوان مثال در بحث ویروس کرونا عدم آگاهی باعث شده است که در آمده نیز به افزایش اثر روانی کمک می

ورها از جمله ایران یک جو روانی شکل بگیرد که ویروس کرونا را فاجعه عظیم در نظر بگیرد. در پر خطر داخل کش

بودن این ویروس شکی نیست ولی امنیتی شدن آن موجب گردیده است که یک ترس عمیق بین مردم شکل بگیرد. 

در مراحل بعدی و گسترده شدن  تواند منجر به افزایش تنش اجتماعی شود. چرا کهاین ترس در صورت تداوم می

ها برای دسترسی به مواد بهداشتی، مواد غذایی بیماری و اقدام دولت به قرنطینه کردن شهرها ممکن است درگیری

یابد. گیری از تهدید نیز افزایش میو غیره افزایش یاید. زمانی که ترس وجود دارد میل به مصرف ابزارهای پیش

شود که شهروندان به جای استفاده معقول و ن امری منطقی است اما ترس باعث میتدارک وسایل پیشگری و درما

 بیشتر به دلیل ترس از نایاب شدن مواد الزم اقدام به خرید و انبار کردن بیش از حد کنند. عالوه بر این  ترس بیش 

شود اثر بخشی ذکور داده میهایی هم که برای مقابله با این بیماری از سوی نهادهای مشود آموزشاز حد باعث می

زیادی نداشته باشد چون ترس این انگاره را به وجود می آورد که این بیماری هیچ راه حلی ندارد و تالش برای 

 پیشگیری امری بیهوده است. 

. تجارب قبلی مدیرت بحران در ایران نشان داده است که هر زمانی که دولت در مواجهه با بحران ناتوان بوده 4

های مردمی و به ویژه نظامیان ورود پیدا کرده اند. ورود ارتش و نیروهای نظامی نیز امری عادی است چرا که به نیرو

عنوان حافظان امنیت مردم مسئولیت ویژه ای در این زمینه دارند. بنابراین با تبدیل شدن کرونا به یک موضوع 

شود. پیامد مثبت این مشارکت این جتناب ناپذیر میامنیتی مشارکت نیروهای نظامی در مقابله با بیماری امری ا

کند. به عنوان مثال در های نیروهای نظامی برای مقابله با بیماری استقاده میاست که دولت از توان و ظرفیت

های تواند از طریق احداث بیمارستانمناطقی که دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی محدود است ارتش می

. با این مان شهروندان را بر عهده بگیرد. یا در صورت نیاز به قرنطینه اقدامات تامینی را انجام دهدصحرایی کار در

و تبدیل شدن آن ها به بازیگران امنیتی کننده همراه با پیامدهای منفی نیز هست. اوال  حال ورود نیروهای نظامی

-نش بین شهروندان و نیروهای نظامی را افزایش میاینکه ورود نیروهای نظامی و ارتش به مسئله مقابله با بیماری ت

دهد. به عنوان مثال در بحث قرنطینه و عدم امکان از خروج محل آلوده شده احتمال این درگیری  وجود دارد. ثانیا 

های الزم را برای مقابله با این یا توجه به غیر منتظره بودن شرایط پیش آمده بسیاری از نیروهای نظامی آموزش

-یم یپرسنل نظام نیآموزش نادرست در بتوانند باعث گسترش بیماری شوند. س ندیده اند بنایراین خود میویرو

 .کنندبا افراد آلوده مبارزه این شود که  نیروهای نظامی به جای مبارزه با بیماری تواند منجر به 

باشد. بهره برداری سیاسی از ای و جهانی داشته تواند پیامدهای سیاسی منطقهسازی ناموفق می. امنیتی5 

رویدادهای پیش آمده یک امر عادی است و بازیگران دولتی و غیر دولتی بسته به منافع خودشان سعی استفاده از 

ها دارند. به عنوان مثال وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا با انتقاد از عملکرد ایران در مقابله با کرونا این فرصت

کنند که در پاسخ ران و چین در زمینه ارائه اطالعات در مورد بیماری کرونا پنهان کاری میکه ای است اظهار داشت
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 راهبرد فشار حداکثری برقرار است  اظهار داشت؛دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به این اظهارات علی شمعخانی 

 در پردازی دروغ و هوایی و زمینی مرزهای بستن برای کشورها به روانی فشار .شود کلید واژه کرونا تکمیل با ایران

عالوه بر این بسیاری از کشورهای منطقه ای نیز علیرغم گسترش این  .است جدید راه نقشه ایران پنهانکاری مورد

کنند که ایران منشا ویروس کرونا است. بنابراین با توجه به این سو استفاده های بیماری از چین به گونه ای القا می

گونه اقدامی در راستای امنیتی سازی بیماری کرونا باید با دقت صورت پذیر تا از عواقب و پیامدهای سیاسی هر 

 منفی آن جلوگیری شود. 

 ها برخی راه حل

درنهایت بیماری کرونا یک مشکل بسیاری جدی است که نیازمند اقدامات اساسی است با این وجود دولت و تصمیم 

باید در امنیتی سازی آن بسیار دقت کنند چرا که در غیر این صورت مدیرت مقابله با گیرندگان اصلی در این زمینه 

سازی شود. برای کاستن و جلوگیری از تبعات منفی امنیتیاین پدیده به دلیل موارد فوق الذکر بسیار پیچیده می

مان و آموزش پزشکی همه نهادی دولتی و غیر دولتی این است که حامی وزرات بهداشت، در ترین وظیفهاصلی

باشند. یعنی این نهاد باید به عنوان بازیگر امنیتی ساز باشد و اقدامات ضروری را انجام دهد.  هرگونه اقدامی باید از 

در هنگام شیوه یک بیماری اپیدمیک، هر  "گویدطریق وزرات بهداشت انجام بگیرد. همانگونه که دتر مارکل می

ها حق دارند تصمیم بگیرند، خطرناک است. در حال دارد و این عقیده که همه گروه ای نیاز به یک رهبر واحدجامعه

حاضر ستاد ملی مبارزه با کرونا ایجاد شده است و بنابراین باید از ایجاد نهادهای موازی اجتناب شود تا متولی اصلی 

الزم را از این طریق دریافت های مقابله با این بیماری برای مردم مشخص باشد تا شهروندان اطالعات و آموزش

ساعته از روند بیماری و یا حتی ایجاد کانال خبری  24های صداو سیما برای پوشش خبری کنند. استفاده ازظرفیت

های مردم موثر باشد. اقدام دیگری که باید صورت پذیر دسترسی رانیانتشار اخبار درست و کاستن از نگ تواند درمی

های مردم را افزایش داده است و لذا تی است. ترس کمبود از وسایل بهداشتی دامنه نگرانیآسان مردم به مواد بهداش

 نیازمند اقدام جدی است.

های امنیتی مرتبط با اما موضوع دیگری که در همین راستا حائز اهمیت است برخی تجدید نظرها در پروتکل

ی افکار عمومی در مورد آنها است. متاسفانه در سالمت عمومی و ارائه تعریف درست از برخی مفاهیم و اگاه ساز

های عفونی و همه گیر بسیاری از موراد تعریف درستی از برخی اقدامات مرتبط با پیشگیری از گسترش بیماری

ها برای کاستن از میزان شیوع ویروس بی مانند ویورس کرونا وجود ندارد و این فهم نادرست باعث شده است تالش

رییس های عفونی است. به عنوان مثال یکی از این اقدامات و مفاهیم قرنطینه در زمان گسترش بیمارینتیجه باشد. 

قرنطینه یک شهر به طور ایران در این مورد اظهار داشته است که  رسانی وزارت بهداشتمرکز روابط عمومی و اطالع

رنطینه کرد و نتایج آن هم لزوما از نظر خود نها چین ووهان رو قت های بین المللی جایی ندارد،کامل، در پروتکل

ای ندارد، قاعدتاً ما هم دنبال اختراع چینی چین چندان رضایت بخش نیست، سازمان جهانی بهداشت چنین توصیه

. ها نه ممکن است نه مطلوب، سیاست درست اعمال محدودیت استدر این موضوع نیستیم، قرنطینه کامل شهر

تماعی، مدیریتی، سیاسی و اقتصادی ما هم انطباقی با قرنطینه کامل شهری ندارد، این ساختار اج عالوه بر این

 هاشود، اولین مخالفانش همانها خیلی دست به دست میتجربه لزوما موفقی هم نیست لذا این واژه که این روز
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وزرات بهداشت نیز عنوان د. حریرچی قائم مقام و سخنگوی سابق کننخواهند بود که هم اکنون از آن صحبت می 

 با قرنطینه موافقم نیستیم، قرنطینه برای قبل از جنگ جهانی اول است داشته بود

با این وجود قرنطینه به معنای محدود کردن رفت و آمد افرادی است که در معرض بیماری مسری قرار داشته و یا 

مفاهیم دیگری مانند جداسازی و یا ایزوله کردن به  از قبل به این بیماری آلوده شده باشند، است. این واژه گاهی با

به عنوان فرد دارای بیماری عفونی بوده و عمدتا به اهیم به معنای افراد شناخته شده شود. این مفکار گرفته می

عنوان بخشی از روند درمان و معالجه پزشکی است. به هر صورت قرنطینه و یا جداسازی در شرایط گسترش 

تواند داوطلبانه و یا غیر داوطلبانه باشد. بهتر این است که ونی یکی از راه های پیشگیری است و میهای عفبیماری

در شرایط شیوع بیماری شرایط قرنطینه دواطلبانه فراهم شود. این امر نیازمند دو اقدام اساسی است، اوال فراهم 

انمندی مردم برای مقابله با بیماری بدون کردن اطالعات معتبری که مردم به آن اعتماد کنند؛ دوم افزایش تو

-های خود بمانند و به توصیهشود که در خانههای شخصی و مالی. در این نوع از قرنطینه از مردم خواسته میهزینه

 شود عمل کنند.های بهداشتی که ارائه می

های جانبی زیادی برای مقابله گوید اعتماد نکنند و هزینهبا این حال زمانی که مردم به آن چیزی که دولت می 

 دست به های بهداشتی سرپیچی کرده و قرنطینه دواطلبانه را اجرا نکنند. برایبپردازند ممکن است از رعایت توصیه

 است نشده شناخته بیماری شیوع مورد در و هست که آنچه مورد در باید بهداشت مسئوالن عمومی، اعتماد آوردن

 مردم به معتبر اطالعات دادن. دهند ارائه عفونت از جلوگیری برای را مفیدی های توصیه و باشند شفاف و صادق

 برای مردم خواستن از. است عفونی بیماری شیوع با مواجهه در مهم گام اولین دهند انجام توانند می آنچه درمورد

 آنها برای درمانی یا واکسن هیچ هنوز که مانندکرونا، عفونی بیماریهای شیوع از جلوگیری برای خود، از محافظت

 عدم اجتماعی، کناره گیری مانند هایی توصیه توانند نمی همه زیرا نیست، کافی اما. است ضروری ندارد، وجود

 از پیروی .کنند رعایت دارند، را اجتماع آن در دیگران که را هاییمکان از اجتناب و کار محل یا مدرسه به مراجعه

 تقریبا کنند نمی دریافت دستمزدی کار، محل به مراجعه عدم صورت در که افرادی برای هاییتوصیه چنین

همیچنین برای افراد دارای درآمد کم، افرادی که باید اجاره بپردازند، مواد غذایی و یا دارویی باید  .است غیرممکن

 تهیه کنند دشوار است. 

کنند.در این شرایط قرنطینه غیرداوطلبانه دواطلبانه را اجرا نمیو قرنطینه  ها عمل نکردهبنابراین آنها لزوما به توصیه

یابد. اما این به معنای زندانی کردن مردم و یا تضییع حقوق شهروندی آنها نیست بلکه اقدامات اساسی ضرورت می

این شود ولی با گیرد. در این نوع قرنطینه رفت و آمد کنترل میاست که در جهت حفظ سالمتی آنها صورت می

شرایط که نگرانی آنها در مورد مسائلی مانند درآمد، امنیت شغلی، تامین مواد غذایی، دارویی و غیر از طریق دولت و 

شود. این گونه از اقدامات هزینه بر است ولی میزان آن تقریبا به اندازه ای است که یا بخش خصوصی برطرف می

 را مردم نیاز مورد منابع دولت بتواند مات جبرانی هزینه کند. اگردولت در صورت اقدام نکردن به آن باید برای اقدا

 و تئاترها مدارس، کاری، هایمکان رفت آمد آنها به و بیماری را فراهم کند شیوع هنگام در خانه در ماندن برای

 .شد خواهد کمتر افراد در ویروس از ترسیدن احتمال جلوگیری کند، شوند، می جمع آن در افراد که مکانهایی سایر
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ویروس   شیوع  حین در. دهد می کاهش بهداشتی هایمراقبت های سیستم و هابیمارستان در را فشار این موضوع 

 قرنطینه از دیده آسیب مشاغل و افراد برای سنگاپور دولت ، کرد ظهور 2002 نوامبر در بار اولین برای که ، سارس

دولت انگلیس نیز  .کردند می دریافت روزانه مالی و مالی کمکهای افراد کنگ، هنگ در. کرد ارائه اقتصادی کمک

اخیر اعالم کرده است که افرادی که به ویروس کرونا مبتال شده اند اگر در خود را قرنطینه کنند حقوق و مزایا 

 کند. پرداخت می

به خوبی فراهم شود بنابراین برخالف تصورات ترسناکی از قرنطینه صورت گرفته است در صورتی که مقدمات آن 

های مقامات بهداشتی ایران که های موثر برای جلوگیری از گسرش ویروس باشد. برخالف گفتهتواند یکی از راهمی

دانند بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که قرنطینه مرکز تجریه چین در مورد قرنطینه شهر ووهان را ناموفق می

رهای جهان این اجازه را داد که برای مقابله با آن آماده باشند. این امر شیوع این بیماری به چین و سایر کشو

ها بتوانند های تشخیصی را انجام دهند که بیمارستانهای بهداشت عمومی اجازه داد تا آزمایشهمچنین به سازمان

ن مدیرت خطرات عفونی از آن برای شناسایی مبتالیان به کرونا ویروس جدید استفاده کنند. سیلویِ بریاند از مدیرا

 محدودیت در سازمان بهداشت جهانی نیز در مورد قرنطینه شهر ووهان اظهار داشته است که اقدامات اولیه در مورد

 انداخت و اگر تأخیر به چین از خارج هفته در چند و چین در روز سه یا دو را بیماری این شیوع انتشار رفت و آمد،

 .بگذارد تأثیر بیماری این شیوع انتشار در تواند می شود، اجرا خوبی به اقدامات این

برای مقابله با کرونا قرون "ها نیز با انتشار یادداشتی در نیویورک تایمز با عنوان دونالد مک نیل پژوهشگر اپیدمی

ا هکند که دو راه برای اپیدمیکند. وی در این یادداشت عنوان میبه این موضوع اشاره می "وسطایی عمل کنید

های قرون وسطایی، روش مدرن به معنای تسلیم در برابر قدرت عوامل بیماری زا های مدرن و روشوجود دارد روش

های های بیمارستانی و دوربینها، مراقبتو سعی در مبارزه با آن از طریق اختراعات مدرن مانند آنتی بیوتیک

-ث رسیده است خشن بوده و شامل بستنگ سیاه به اراز دوران اپیدمی مر حرارتی است، راه قرون وسطایی نیز که

ها و شهروندان در مراکز شیوع است. برای اولین بار بیش از یک قرن پیش جهان تصمیم مرزها، قرنطینه کشتی

گرفت که با یک ویروس جدید و وحشتناک به جای دستکش التکس با مشت آهنین مقابله کند، این روش حداقل 

کن است هنوز هم در خدمت یک هدف مشخص موثر باشد. به عنوان مثال چین این کار را برای مدتی کارکرد و مم

در شهر ووهان انجام داد و کاخ سفید نیز بر خالف روال تاریخ آمریکا تصمیم گرفت که با اقدامات تهاجمی، مانند 

کرد که به ها توصیه مییکاییهایی که اخیر در چین بودند با موضوع مواجه شود و به آمرمنوعیت ورود غیر آمریکایی

چین و یا کره جنوبی نروند. این همان روش قرون وسطایی است که مدتها بود در این کشوردیده نشده بود. البته 

 ها وشهرها در شرایط حاد اقدام به قرنطینه محلی کرده اند. پیش از این نیز برخی ایالت

ویروس باعث شد پزشکان باتجریه کارگروه ویروس در کاخ کند که سرعت و کشندگی این وی در ادامه اضافه می

سفید تا حدودی نگران شوند. این ویروس با سرعتی خیره کننده درحال انتشار است. گرچه داده های دقیقی درباره 

های رسمی نیز بیش از حد نگران کننده اند و برخی کارشناسان سرعت وضعیت انتشار نداریم اما به هر حال داده

 کنند. درهای گسترده ای از جهن قربانی گرفت تشبیه میر این ویروس را به آنفوالنزای اسپانیا که در بخشانتشا
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نتیجه کارشناسان بهداشت کاخ سفید تایید کردند که بهتر است ارتباطات هوایی با چین تا مدت زمانی نامشخص  

نظامی ایجاد کردند. حتی رویکرد سارمان بهداشت های ای را در پایگاههای قرنطینهقطع شود. آنها حتی ایستگاه

جهانی نیز به این موضوع تغییر کرده است. این سازمان که در روزهای اولیه شروع ویروس مخالف ایزوله کردن 

کردن کشورها بود بعد از بازدید رئیس سازمان بهداشت جهانی از چین اعالم داشت که این هفته چین یکی از 

ها را انجام داد و در قالب یکی از بلندپروازانه ترین، چابک ترین و هجومی ترین اقدامات تژیباستانی ترین استرا

های توان از این اظهار نظر گرفت این است که تیمای که میبیماری را به شکلی تاریخی مهار کرده است. تنها نتیجه

های مسافرتی گسترش ویروس را در یتالگو یابی ویروس در سازمان بهداشت جهانی نتیجه گرفته اند که محدود

 خارج از چین را طی دو سه هفته اخیر کاهش داده است. 

 تاریخی قرنطینه و سفر های محدودیت تأثیر مورد در هایی داده آوری جمع حال در هنوز به هرحال دانشمندان

شیوع بیماری را به تعویق  فقط یا دهندمی کاهش میر و مرگ موارد کل در را موارد این آیا ویژه اینکه، به هستند،

 آینده شیوع برای ای گسترده عواقب تواند می پاسخ این. دهند کاهش را احتمالی تلفات تعداد اینکه بدون اندازندمی

های بهداشتی برای مقابله با بنابراین شاید خیلی تعجب آور نباشد که این اقدام مجدد در لیست سازمان باشد، داشته

 هاپکینز جانس عمومی بهداشت دانشکده بهداشتی امنیت مرکز مدیر اینگلزبی، ی قرار بگیرد. تامهای عفونبیماری

 زیرا بفهمیم، را آنها اثربخشی تا دهیم انجام توانیم می را آنچه باید بلومبرگ در این مورد عنوان داشته است که ما

 مورد دوباره آینده هایگیر همه در و گیر همه بیماری این در است ممکن[ مسافرتی های محدودیت و ها قرنطینه]
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