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ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻓﺮﻣﺎت ﭘﯽ دی اف
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

» این بحران ما را وامیدارد که دربارهی سبک
زندگیِمان و نیازهایِ حقیقیِمان که
ازخودبیگانگیِ روزمرّگی آنها را پنهان میسازند،
از خود سؤالکنیم «

ادﮔﺎر ﻣﻮر َن
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ روﺣﯿﺎت ﻣﺎ را ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ
در ﭼﻨﮓ “ﺑﯽ درﻧﮓ” و”ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ” ﻣﺤﺼﻮرﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ .از ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮای
در ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﺋﯽ
ﺳﻮدآوری
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎرِ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮﯾﺪ 19-ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ.
ادﮔﺎر ﻣﻮرن ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1921ﻋﻀﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و
ﻓﺮارﺷﺘﻪ ای و اﻧﻈﺒﺎط ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،دارای دﮐﺘﺮای
ﻓﯿﻠﺴﻮف ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ

اﻓﺘﺨﺎری از ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﻬﻨﻪ ﮔﯿﺘﯽ ،از  17ﻣﺎرس در
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﭙُﻠﯿﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺻﺒﺎح اﺑﻮاِﺳﺎﻟﻢ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ )ﺣﺼﺮ( ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ ،در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ژان ژاک روﺳﻮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب “راه” ) (2011و “ﻣﯿﻬﻦ زﻣﯿﻦ
) (1993ﮐﻪ اﺧﯿﺮا “ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ” )اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺎﯾﺎر،
 (2019را در ﺑﯿﺶ از  700ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﮐﻪ در آن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺧﺎﻃﺮه
ی داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ و ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ “ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی” زﻧﺪﮔﯽ اش را
رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ
 ،ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ اﻋﺘـﺮاف ،ﺑﺤـﺮان ﮐﻠـﯽ ﮐـﻪ او را “ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ” ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

آیا پاندمیِ مربوط به این نوع کوروناویروس قابل
پیش بینی بود؟
ﻫﻤﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی ﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪزدن ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی زﻣﺎن ﺣﺎل
ﺑﻪ آﯾﻨﺪه  ،آﺗﯿﻪ را ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ  2025و  2050اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
از درک  2020ﻧﺎﺗﻮان اﻧﺪ .ﺗﺠﺮﯾﻪ ﻓﻮران ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮﮔﺰ در وﺟﺪان ﻫﺎ رﺳﻮخ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﺮوز
روﯾﺪادﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن.
ﻟﺬا ،اﺻﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :در اﻧﺘﻈﺎر ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺎش«
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ را ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮاﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﻨﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ،از ﺟﻤﻠﻪ در اﺛﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺮاﺑﯽ ِ زﯾﺴﺖِ
ﮐﺮه )ﺑﯿﻮﺳﻔِﺮ( و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺎﺟﻌﻪ
وﯾﺮوﺳﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ
ﭼﻮن ﺑﯿﻞ ﮔ ِﯿﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در آورﯾﻞ  ،2012از
ﺑﻼﺋﯽ ﻓﻮری ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮد.
او ﺑﺎ ﺷﯿﻮع اﭘﯿﺪﻣﯽ اﺑﻮﻻ ،ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻬﺎر ﺷﺪ ،اﻋﻼم ﺧﺒﺮ
ﺧﻄﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺷﯿﻮع ﺳﺮﯾﻊ را ﻣﯽ دﯾﺪ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﺿـﺮوری ﺑـﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿـﺮی ﻫـﺎی ﻻزم از ﺟﻤﻠـﻪ داﺷﺘـﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻫﺸﺪار ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﻪ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺖ .زﯾﺮا ،راﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل و ﻋﺎدت ،از ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﻔﺮت
دارﻧﺪ.

عدم آمادگی فرانسه را چگونه می توان توضیح داد؟

در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺻﻔﺮ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ذﺧﯿﺮه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﺳﮏ ،ﻟﻮازم
ﺗﺴﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ دﮐﺘﺮﯾﻦ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻧﮕﺎه ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ
اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.

این بحران ما را در برابر کدام امر غیرمترقبه
قرار می دهد؟
اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮاﻟﯽ از ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ آورده اﺳﺖ .ﻣﺎ از
ﻣﻨﺸﺎء وﯾﺮوس اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﯾﻢ :آﯾﺎ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ووﻫﺎن ﻣﻨﺸﺎء
آن اﺳﺖ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎور آن؟ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﭼﻪ
دﮔﺮدﯾﺴﯽ دارد و ﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﯿﻮع ﭼﻪ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ وﯾﺮوس ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و
ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ،در اﺛﺮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی
روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻠﯽ و
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺼﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺪ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ ،و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از اﯾﻦ دو :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
روﯾﻢ.

آیا این بحران بهداشتی جهانی ،بحرانی ناشی از
پیچیدگی جهان است؟
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود ،و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﺎﻟﺶ ﻏﺎﻣﻀﯽ
را ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ،آن ﻫﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯿﻢ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎی
ﺷﯿﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ از ﻫﻢ ﺟﺪاﮐﺮده و آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ اﺻﻞ ِ واﺣﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﻨﻮع ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ .در واﻗﻊ ،ﻇﻬﻮر ﺑﺮق آﺳﺎی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻪ ﺑﺎ آن
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ازﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ آﻣﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ ،زﯾﺮا ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻫﻤﻪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺮاژﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺎﻫﻨﺪه در ﺗﻤﺪن ﻣﺎ ﺣﮑﻢ
راﻧ َﺪ و ﺳﮑﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ،ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ  ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺮصِ ﺳﻮدآوری ﭘﯿﺶ ﺳﻠﻄﻪ
ﮔﺮان و رﻫﺒﺮان ﻣﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮرد
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ،ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ
در ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎ ،در ﮐﻨﺎر ﺳﻠﻄﻪ ی ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﺣﺮص ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻮرﯾﻪ
ﺑﺮای ﺳﻮدآوری،
 2020رخ داده اﺳﺖ.

ما دارای بینش یکسانی از علم بودیم .حال آن که،
هر روز بر بحث و مجادله در مورد اپیدمی و تناقضات
درمانی آن افزوده می شود .آیا دانش زیست درمانی
)بیومدیکال( یک میدان نبرد جدید شده است؟
اﯾﻦ اﻣﺮﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻋﻠﻢ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﭘﯿﺪﻣﯽ
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد .زﯾﺮا ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﻓﺴﻮر راﺋﻮل ،ﺳﭙﺲ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎدی دارﻧﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﮔﺎه درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ،
ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻻﺑﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺴﺨﺮ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ،ﮐﺎرزار ﺑﻪ راه اﻧﺪازﻧﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎدآورﯾﻢ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﯿﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻓﻀﻞ ﻓﺮوش ﻋﻠﻢ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ وﯾﺮوس  ،VIHﯾﻌﻨﯽ اﯾﺪز را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ درک
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ )ﺑﺮﺧﻼف دﯾﻦ( ،وﻟﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .در
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی آن
راس داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
از
ﺑﻪ دﮔﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ،
ﭘﺎﺳﺘﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﯿﺸﺘﻦ ،و ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی ﭼﻮن داروﯾﻦ و ﮐﺮﯾﮏ و
واﺗﺴﻮن) ﮐﺎﺷﻔﺎن ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﻣﻀﺎﻋﻒ  ،(DNAﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ
ﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺿﺮوری ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ،
ﻫﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻮآوری ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب راه دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﻗﺪر آن را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و
ﯾﺎ رد ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺎﺟﺮای درﻣﺎﻧﯽ وﯾﺮوس ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﻧﻮش دارو ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪارﯾﻢ.

ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻔﺖ و ﺑﺴﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی
داﻧﺶ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ راﺑﻂ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻢ آﺳﯿﺐ
از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز
ﻓﺮاوان رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﭘﯿﺪﻣﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ
ﺳﺎﻧﺴﻮری آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻈﻤﺖ داﻧﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.

ما در چه شرایطی می توانیم از بحران سود ببریم؟
در رﺳﺎﻟﻪ ام “درﺑﺎره ﺑﺤﺮان” )اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﻼﻣﺎرﯾﻮن( ،ﺗﻼش ﮐﺮدم ﻧﺸﺎن
دﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺺ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان در آن
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت اش ،ﺟﻠﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ )واﮐﻨﺶ
ﯾﺎ ﭘﺲ ﺧﻮرد ﻣﻨﻔﯽ ( Negative Feedbackاﯾﺴﺘﺎده ﯾﺎ آن را ﭘﺲ ﻣﯽ
راﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺞ روی ﻫﺎ )واﮐﻨﺶ ﯾﺎ ﭘﺲ ﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ( Positive Feedback
ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ در
ﺑﺤﺮان را ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﻧﻈﺎم
ﻫﺎی زﻧﺪه و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﮐﺠﺮوی ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﺲ روﻧﺪه ﯾﺎ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺤﺮان ﺑﻪ دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اوﻟﯽ ،در
ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺨﯿﻞ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد .دوﻣﯽ ،ﯾﺎ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری ﯾﺎ ﻣﺸﯿﺖ
اﻟﻬﯽ  ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺸﺎ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺮ .اﯾﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺮ
ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮ ﺑﻼ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ،
اﯾﺪه ﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار ،دوﻟﺖ رﻓﺎه ،دﻓﺎع از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺳـﺎزی ،ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﺧـﻮد ،ﺟﻬﺎﻧﯽﺳـﺎزی زداﯾـﯽ
) ،(deglobalizationﺿﺪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺿﺮورت اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ  ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺷﮑﻞ
ﻧﻮﯾﻨﯽ ازﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ :ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﺒﻮد
ﻫﺎی
ﻣﺎﺳﮏ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﺳﮏ در ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻫﺎی آزاد ،ﺗﺠﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ در ﯾﮏ
ﻣﮑـﺎن ،ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣﺠـﺎﻧﯽ ﮐـﺎﻻ در ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ،ﻫﻤﯿـﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑﯿـﻦ

ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ﭘﺨﺶ ﻏﺬای ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن و ﻧﮕﻬﺪاری از
ﮐﻮدﮐﺎن؛ ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم آزادی ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ،
ﭼﺎره ﺟﻮﺋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ )اﺗﻮ اورﮔﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن( را ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺑﺤﺮان ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﻗﺪرت اﺑﺘﮑﺎر اﻓﺮاد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

آیا شاهد خودآگاهی واقعی در سطح جهان هستیم؟
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﻣﺮﮔﺒﺎری ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،وﺟﺪان
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﯾﮏ
ﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آﮔﺎه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و
ﺗﺮاژﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ آزاد و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
داروی ﻫﺮ درد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎوری ،اﯾﻦ ﺗﺮاژدی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻨﻮن ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳـﺮﺧﻮﺷﯽ ﻓﺮااﻧﺴـﺎﻧﯽ )ﺗﺮاﻧـﺲ اوﻣﺎﻧﯿﺴـﻢ( ،اﺳـﻄﻮره ﺿـﺮورت ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ِ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﯿﺰ اﺳﻄﻮره ی ﻣﻬﺎر ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ اوج
ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی/ﺑﺎزﯾﮕﺮ ،ﺗﻮاﻧﮕﺮ/
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺮﺷﺪن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮگ
اﺳﯿﺮ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ/رﻧﺠﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻮادث ﻣﺮﮔﺒﺎر را ﮐﻪ در
آن ﺗﻦ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد
را از ﺷﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ و وﯾﺮوس ﻫﺎ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ داروﻫﺎ ،آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ،آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻫﺎ و واﮐﺴﻦ ﻫﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻼص ﮐﻨﯿﻢ.

آیا پاندمی بر انزوای خانگی و انزوای ژئوپولیتیک
سرعت نبخشیده است؟
ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ )ﮐﻪ
اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ِ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس،
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ وﺧﺎﻣﺘﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ(  ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﻔﻘﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ از ﺑﺮون ﮔﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرج،
ﺷﺪه و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻪ درون ﮔﺮاﺋﯽ در ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی ﻧﻮﻋﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
ﺑﺎری
اﻣﺎ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮد .ﺑﺪﺗﺮ از
ﺑﻮد،
آن ،اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ در واﮐﻨﺶ ،اﻧﺰوای ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﻠﯽ ودﯾﻨﯽ ای را اﯾﺠﺎد
دﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺮن ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در دو

آن ﮔﺎه ،در ﻏﯿﺎب ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﺘﯽ اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ دﺳﺖ زﻧﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی
ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را دزدﯾﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،زﻧﺠﯿﺮه ای از ﺑﺤﺮان
ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﮐﻼن ﯾﺎ اَﺑ َﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺟﻮدی )اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿِﻞ( ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺑﺤﺮان از
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮدی ﺗﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎ
را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ،ﯾﮏ وﯾﺮوس ﻓﻮق اﻟﻌﺎده رﯾﺰ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﮔﻤﻨﺎم
ﭼﯿﻦ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

حواشی این انفجار جهانی کدامست؟
ﺑﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪه ای ﻋﺎﻟﻢ ﮔﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ
را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﯿﻮاِﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺑﺸﺮﯾﺖ را ،ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﺸﺮﯾﺘﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻪ دﮔﻢ ﻫﺎی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﯾﻨﺪه ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻤﺒﻮد و
ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺴﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮاﻧﻪ و اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ را ﻓﺪای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد آوری و رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺴﺎﮐﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
وآﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎه ﻫﺎی ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺷﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﺒﺰﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ ،را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﺎن ﻗﺮار داد.
ﺑﺴﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ،ﻣﺎ را وادار ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﻤﺒﺴﮕﯽ ،و ﻣﺼﺮف
ﮔﺮاﺋﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺪﻧﻤﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ را درک ﮐﻨﯿﻢ ،و از
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﺗﻤﺪن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ) ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﺗﻤﺪن ﮐﻪ
در ﺳﺎل  1997ﺑﺎ ﺳﺎﻣﯽ ﻧﻌﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺷﺎره دارد( .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺤﺮاﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻮراخ ﺳﯿﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺎ
آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی آﺷﮑﺎر دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را از ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻣﺨﻔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺴﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ وﺟﻮدی) اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﻞ( ،ﻣﺎ را وادار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﯾﻢ ،در ﺑﺎره ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و آرزو ﻫﺎی
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎن ﮐﻪ درزﯾﺮ از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ،از
ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗﯽ از آن ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

و ﻣﺎ را را از ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮدﻣﺎن دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﻧﻮع ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﻪ از
ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺷﻨﯿﺪن ﯾﺎ دﯾﺪن ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر ،ﮐﻪ ﻣﺎ را وا ﻣﯽ دارد ﺗﺎ رودررو
ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارﯾﻢ .و ﺑﻪ وﯾﮋه ،اﯾﻦ
ﺑﺤﺮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روﺣﯿﺎت ﻣﺎ را ﮐﻪ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﻮری و ﻓﻮﺗﯽ  ،ﺛﺎﻧﻮی و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﻗﺮار داﺷﺖ  ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ :ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪن
ﻓﺮدی ﻣﺎن ،ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ »ﻣﻦ ِ« ﻣﺎ در »ﻣﺎ« ﻫﺎ ،وﯾﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺎ ذره ای از آن اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺟﺴﻤﯽ ،ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ روﺣﯿﺎت ﻣﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.

ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ و چگونه آن را می گذرانید؟
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ .ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮔﺘﻮی ورﺷﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن اﺟﺎزه ﮔﺮدش در ﮔﺘﻮ را
ﻣﯿﺪاد .ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در آن ﮔﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺮگ ﺑﻮد وﻟﯽ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ دﻓﺎع از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ را در ﺷﺮاﺋﻂ
ﻣﻤﺘﺎزی ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدم ،آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻢ ﮐﻒ ﺑﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ای ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از رﺳﯿﺪن ﺑﻬﺎر ﻟﺬت ﺑﺒﺮم ،از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮم ﺻﺒﺎح ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدم ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﻢ ،ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن وﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارم ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻢ،
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ  ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﺟﻮاب دﻫﻢ .وﻟﯽ از اول ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
دارﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺷﺨﺎص

ﺗﻨﻬﺎ

و

ﺑﺪون

ﺳﺮﭘﻨﺎه

از

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن

اﯾﻦ

اثرات یک قرنطینه طویل مدت چه می توانند باشند؟
ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در درازﻣﺪت ،ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮد .وﯾﺪﺋﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﻮد ،ﺗﺒﻠﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در دراز ﻣﺪت ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ
را ﺑﮕﯿﺮد .اﺳﮑﺎﯾﭗ و زوم ،ﺗﻤﺎس ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺮﯾﻨﮓ ﺟﺮﯾﻨﮓ ﺻﺪای
ﻟﯿﻮان ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻏﺬای ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﯿﻞ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران رﻓﺘﻦ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻨﺎﻇﺮ ،ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .وﻗﺘﯽ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﺮ آوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ،ﺗﺸﻨﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ  ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻮک ﺑﺮای آوردن ﺳﻮﻏﺎت و ﺗﻌﺮﯾﻒ از آن ﺑﺮای
دوﺳﺘﺎن را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوارم ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﺋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ
ﻣﺼﺮف ﮔﺮا و اﻃﺎﻋﺖ ازﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف،
ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮﺷﻤﺰه ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺑﺎدوام و ﻧﻪ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ ،ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ آﮔﺎﻫﯽ وﺟﺪاﻧﯽ
ﺗﺎزه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ،
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه  ،ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﯿﺮد.

آنچه را که » دنیای پس از این« ،می نامند ،به نظر
شما چه خواهد بود؟
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﻪ ازﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از آن را؟ ﻫﻤﻪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر
ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ؟ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻨـﻮن دﯾﺠﯿﺘـﺎل) دورﮐـﺎری ،ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ از راه دور ،اﺳـﮑﺎﯾﭗ ،ﺗﺸﺪﯾـﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﺮﻧﺖ( ،ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدﯾﻢ .ﺧﺮوج از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ آﻏﺎزدوران ﺧﺮوج از اَﺑ َﺮ -ﺑﺤﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن آن؟ روﻧﻖ ﯾﺎ رﮐﻮد؟ ﺑﺤﺮان ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی؟
ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ؟ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ رﻓﺘﻦ؟
آﯾﻨﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه
ﺑﯿﺶ از
ﻣﺠﺪداً ﺳﮑﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ،
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ
در ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮاﺋﯿﺪ؟ ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ،
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم روﯾﺪاد ،ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮ اداﻣﻪ و
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﺪارﺷﺪن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ؟ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ آﺧﺮ
ﺻﻔﯽ ﻫﺎ ،رﻓﺘﮕﺮان ،ﺑﺎرﺑﺮان وﮐﺎر ﮔﺮان اﻧﺒﺎرداری ،ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺎ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺻﻨﺪوﻗﺪاران ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ،ﮐﻪ
ﻫﺎﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل
ﺑﺪون آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ازﺳﺮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺑﻮرس ﭘﺎرﯾﺲ) ﺷﺎﺧﺺ (cac40
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﺑﮕﺬرﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺗﺤﺎد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
از اﭘﯿﺪﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،وﺳﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟

ﺧـﺎرج ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ،دو ﺑـﺎره ﻫﻤـﺎن دور ﮐﺮوﻧـﻮﻣﺘﺮه ،ﭘـﺮ ﺷﺘـﺎب ،
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺼﺮف ﮔﺮا را از ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﺎزه
ای در ﺟﻬﺖ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﻌﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ در آن »ﻣﻦ« در »ﻣﺎ«
ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،آﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ﭘَﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺎل اول ﺑﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﺮاﺳﻨﺎک ﺑﺎﺷﯿﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﮔﺮدی ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اول اﯾﻦ ﻗﺮن داﺷﺘﯿﻢ ،دو ﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﯿﻢ
)ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻓﺴﺎد و ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ،ﻧﻈﺎم ﻫﺎی
ﻧﻮﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ،رﺷﺪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺮاﺳﯽ و راﺳﯿﺴﻢ( .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
راه ﺟﺪﯾﺪی در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ-اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل
ﮐﻪ ﺑﺮاﺣﯿﺎء اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﯽ)اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ(
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ) ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺟﺎ زدن( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .اﯾﻦ راه ﺑﻪ رﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد واﻗﻌﯽ  ،ﻧﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ای،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺗﻤﺪن ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺻﻼﺣﺎت در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻈﺮ دارد.
اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻊ اﺿﺪاد) آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »راه« ﯾﺎد آور
ﺷﺪم( ﺑﺎﺷﺪ» :ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن«)ﺑﺮای آن ﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری دارد( و »
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ) )«(deglobalizationﺑﺮای اﯾﺠﺎد
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﺠﺎت زﻣﯿﻦ ﻫﺎ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺮ
ﺷﺪن(؛ »رﺷﺪ« )اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﯾﺪار،
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺰرﻋﻪ ای ﯾﺎ ﺑﯿﻮ( و» ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ«)اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ،
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف(؛ »ﺗﻮﺳﻌﻪ«) آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آزادی اﺳﺖ( و»ﻣﺤﺪود ﺳﺎزی« )آن ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ(

شما پرسش هائی را که کانت مطرح می کند میدانید-
چه می توانم بدانم؟ چه باید بکنم؟ به چه چیز می
پرسش های
توانم امیدوار باشم؟ ،-این ها همان
زندگی شما بوده و هستند .در مقابل امر پیش بینی
نشده چه گرایش اخلاقی)اتیک( باید اتخاذ کرد؟
دوران ﭘﺲ از اﭘﯿﺪﻣﯽ دوراﻧﯽ ﻧﺎ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮ و
ﺧﯿﺮ ،ﻫﺮدو رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﯿﺮ ﻫﻨﻮز ﺿﻌﯿﻒ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ.
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺷﺮﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﺒﺮد ﺳﺘﺮگ و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺪای ﻋﺸﻖ و

ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﻪ) اروس در اﺳﺎﻃﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ-م( و ﺧﺪای ﻣﺮگ)ﺗﺎﻧﺎﺗﻮس(  ،ﻃﺮف
ﺧﺪای ﻋﺸﻖ و ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻦ  ،ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

مادر شما  ،لونا ،خود به آنفلوآنزای اسپانیائی
مبتلا شده بود .کتاب اخیر شما که با آسیب دیدگی
پیش از تولد آغاز می شود ،می خواهد به ما نشان
دهد که چه کسی به شما نیروی زندگی  ،ظرفیت فوق
العاده مقاومت در برابر مرگ ،را بخشده است .آیا
این شور و هیجان زندگی را حتی در قلب این بحران
جهانی همچنان حس می کنید؟
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺎرﺿﻪ
او را از داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف
ﺧﻔﮕﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺮده ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.

ای در ﻗﻠﺐ ﻣﺎدرم ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن
او دوﺑﺎر ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺮد ،ﺑﺎر دوم
ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻗﺪرت
ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ در زﻫﺪان ﻣﺎدرم

ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ام ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ام زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ،
از ﻗﺎﺑﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﯿﻎ را ﺑﮑﺸﻢ ،ﺑﺎ
ﺳـﯿﻠﯽ ﻣـﺮا ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎز ﮔﺮداﻧـﺪ ،ﺳـﭙﺲ در دوران ﻣﻘـﺎوﻣﺖ ،در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن )ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ]اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺒﺪ[ و ﺳﻞ( ،ﺗﺎ ﺻﺒﺎح ،ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺴﺮم.
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ« ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ در دوران
ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﻣﺤﺮک ﻣﻦ ﺑﻮده
اﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ  ،ﻣﺤﺮک ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/19/edgar-morin-la
-crise-due-au-coronavirus-devrait-ouvrir-nos-esprits-depuislongtemps-confines-sur-l-immediat_6037066_3232.html
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن:
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،واژه ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺿﺮورت در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن در دوران ﺷﯿﻮع
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  Confinementاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ
و در ﻣﺤﻞ
آن ،از ﺟﻤﻠﻪ “ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدن”“ ،ﻣﺤﺪود” و “ﻣﺤﺼﻮر” ﺑﻮدن
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ .در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از واژه  lockdownاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ “اﻗﻤﺖ اﺟﺒﺎری اﻓﺮاد در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ” و”ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ” ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی واژه  ، Confinementﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ در

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه ،از واژه ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
اﯾﻢ.

