ﮐﺮوﻧـﺎ از رگ ﮔـﺮدن ﻫـﻢ ﻧﺰدﯾـﮏﺗﺮ
اﺳﺖ

ﯾﻠﺪا را در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﺑﻬﺮوز ﺳﻮرن
ﺑﺴﯿﺎری در اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ آﻧﺮا ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ آﻧﺮا ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ!
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ آﻧﺮا دروغ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﯿﺎﭘﯽ از اﺟﺮای ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ و داده ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﯾﺎ ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را
ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد .ﻧﻪ از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
را از ﺧﻮدﺷﺎن در ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﻟﺘﺮ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺗﻮان از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ و اﺣﯿﺎﻧﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻤﺎر و ﻣﯿﺰان رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪن آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﻋﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﺎﻟﺐ دول ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد از اﯾﻦ

دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮد ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری در
ﻣﺠﻤﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ.اﻣﺮوزه در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎران
ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺎرج ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻣﺪاوا را ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﻪ ﭘﺸﺖ درب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻨﺪ .در ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺻﺤﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
ﺟﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻬﺪاری ﻫﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ درﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﻣﻀﺎﻋﻒ را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺎداش اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺧﻂ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﺧﺴﺘﻪ و
ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎل ﺧﻮاب را از ﭼﺸﻢ ﺑﺸﺮﯾﺖ رﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ از دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺎده ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
ﮔﺰارش ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺒﺘﻼ و ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻪ درﻣﺎن آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .از ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ.اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری دﯾﺪار داﺷﺘﻢ ﭘﺲ از ﺷﺒﮑﺎری اش در ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ .ﭼﻬﺮه اش ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪن آن ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ اﻣﺎ ﻧﺸﺎن
از ﺧﻮرد و ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪن اش در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ را داﺷﺖ.ﺧﻄﻮت ﺳﺮخ ﺷﺪه
روی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ .اﯾﻦ ﺧﻄﻮط رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﺧﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد و ﺣﺘﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺳﮏ را ﻫﻢ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ در ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس را
ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﺪاوا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺎ ﻣﺮگ.
از ﺣﺎﻟﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪم؟
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﮔﻔﺖ:
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ و اﻻن ﻣﯿﺮم ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ دوش داغ ﻣﯿﮕﯿﺮم ﺗﺎ اﮔﺮ
وﯾﺮوﺳﯽ از ﻻی ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی وﯾﮋه ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺷﺴﺘﻪ و دور ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و دوﺑﺎره اﻣﺸﺐ ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ام را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.

ﮐﻨﺠﮑﺎوﺗﺮ ﺷﺪم و ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ در آن ﺑﺨﺶ؟
ﮔﻔﺖ :اوﺿﺎع وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻓﺠﯿﻊ اﺳﺖ .ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎران و اﻏﻠﺐ ﭘﯿﺮﺗﺮ ﻫﺎ
را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد ﺻﺎﻋﻘﻪ وار ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﺳﻮرﭘﺮﯾﺰ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص آﻧﻬﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن
ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻓﺮادی دارد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده
ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎی
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻧﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ!

ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﺧﺮﻃﻮﻣﯽ!
و ﻧﻪ از

آﻧﻬﺎ را
دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﻬﺎ و ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم ﻣﺰﻣﻦ و ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ روزاﻧﻪ در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.در ﻃﻮل ﻣﺪت
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس آدﻣﺨﻮار ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﻦ
ﻃﯿﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺨﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎده ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﻌﯽ در
اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎذب داﺷﺘﻨﺪ در روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻧﯿﺰ
رﮐﻮرد زدﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع روز رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺿﺮوری را اﺗﺨﺎذ و ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺑﺎﯾﺴـﺘﻨﺪ .آﻧﻬـﺎ از اﯾﻨﮕـﻮﻧﻪ وﻗـﺎﯾﻊ ﺑـﺮای ﭘـﺮ ﮐـﺮدن ﺟﯿـﺐ ﺧـﻮد و
واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﻪ در ﻗﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺠﻬﺰﺗﺮ ,ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﻃﻼع دادن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻊ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺧﻔﯿﻒ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﻧﺎﻗﻞ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .از ﺳﻮﯾﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و وﺣﺸﺖ از ﺑﯿﮑﺎری آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ
ﺳﮑﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ و از ﺟﻬﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻤﺎس راﻫﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری رﻓﺘﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﮕﺬارد.
ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ .ﯾﻠﺪا
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﺎن و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺎ
ﯾﺎد ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ

ﺑﻬﺮوز ﺳﻮرن

18.12.2020
ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ
آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﻮز
info@agahi.new

»ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪ ﺑـﺰرگِ« وﯾﺮاﻧﮕـﺮ در
ﺟﻬﺎن ﺳﻮم

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻮﯾﺪ 19-واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ

ژﯾﻠﺒﺮ آﺷﮑﺎر
اﺳﺘﺎدﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺮﻗﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ در

داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﺮوز ﻋﺎرﻓﯽ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻮﯾﺪ ،19-ﮐﺮه زﻣﯿﻦ وﺧﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اش را از
دوران ﺑﯿـﻦ دو ﺟﻨـﮓ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ،ﻣـﯽ ﮔﺬراﻧـﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ آﺛـﺎر
»ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ« ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎری ،ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﺋﯽ ،ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ … ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﺮ ﻣﯿﺰان
ﮐﻪ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ
آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ،ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ،
ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻮﯾﺪ19 -ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﯿﺮ ،رﻫﺒﺮ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ،در اﻣﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﺛﺮات ﻫﻤﻪ
ﮔﯿﺮی ،ﻣﺜﻞ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ،در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺎف ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ،ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻏﯿﺮه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﻼی دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ وﯾﺮوس ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ای ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﺮﯾﻨﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪﻫﺰار
دﻻر ﺑﺮای ﺳﻪ روز ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ) ،(1از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎی و ﻣﺮگ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻮرج اورول در ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻤﻮل ،در ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ از ﺑﺤﺮاﻧﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻮل در ﮔﺰارش ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد در آورﯾﻞ  ،2020آن را »ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ) (2اﺳﺖ .
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ای ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ وﺧﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان از زﻣﺎن
رﮐﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻟﻔﺮد ﺳﻮ ُوی در
ﺳﺎل  ،1952واژه ﺳﻪ ﺟﻬﺎن را اﺑﺪاع ﮐﺮد ،ﺳﻪ ﺟﻬﺎن ،ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ]ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ[ در ﺳﻄﺢ ﮐﺮه ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ،ﻓﻘﻂ
ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎی ﺧﺎوری ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮد را از آب ﺑﯿﺮون ﮐﺸﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﭘﯿﺮو ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای درآﻣﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دراﻣﺪ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ

دارﻧﺪ )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺑﺎﻻ( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر دارای درآﻣﺪ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آورﯾﻢ،
اﻣﺎ از ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
»ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ« در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﯿﮑﺎری ﺷﺪ.
زﯾﺮا اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻣﻨﻔﯽ آن را ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ .در ﻃﻮل ﺳﻪ دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ،2020
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻌﺎدل  332ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﺟﻬﺎن از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎدل 7/11درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل
 .2019در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﭘﯿﺮو آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر 143 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻧﺎﺑﻮدﺷﺪه ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ دارﻧﺪ )  (%-14و
 128ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای درآﻣﺪ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻ ) (%-11و 43
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (%-4/9ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) .(3و
اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن دوره ،دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ » ،ﻓﻘﻂ« ﻣﻌﺎدل  19ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺷﻐﻞ از دﺳﺖ دادﻧﺪ ) ،(%-9اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺤﺮان را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در واﻗﻊ ،در اﯾﻦ
درآﻣﺪ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻗﺮاردارد ﮐﻪ %60
ﮐﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ را
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﺟﺬب

ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ

و

ﺑﻨﺎ

ﺑﺮﺗﻌﺮﯾﻒ،

ﻓﺎﻗﺪ

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ

ﭘﻮﺷﺶ

ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده –
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﻧﮏ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  90/1دﻻر در روز اﺳﺖ –در ﺳﺎل
 2020در اﺛﺮﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﺎل  ،1998ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان
ﻣﺎﻟﯽ آﺳﯿﺎ در ﺳﺎل 1997اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (4) .آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺣﯿﺚ
اﻣﺴﺎل ،از  49ﺗﺎ 5/56
ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را دﯾﺪه اﺳﺖ:
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ِ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻣﯽ
روﻧﺪ ﯾﺎ روی آن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮا ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از 26
ﺗﺎ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره را
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای از ﺟﻬﺎن ﮐﻪ دارای ﻓﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺎد اﺳﺖ،
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﯿﺎی ﺧﺎوری ،ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﯿﻦ  6/17و  7/20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )(5؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ
در آﻣﺮﯾﮑـﺎی ﻻﺗﯿـﻦ ﺑـﻪ  8/4ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ و در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧـﺎورﻧﺰدﯾﮏ-
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ  4/3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ .روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﺳﺎل  ،2020در اﺛﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ،از  88ﺗﺎ 115

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ  9/1دﻻر رﻓﺘﻪ ﯾﺎ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ آﺷﮑﺎرﺷﻤﺎر اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2019ﺑﯿﻦ
 60ﺗﺎ  86ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  ،2013ﺷﺘﺎب دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺶ،
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﯾﻤﻦ و
ﺟﻨﻮب ﺳﻮدان ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐ ُﻨﺪﺷﺪن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد» .ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ«
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﻮﻋﺪ آن را  2030ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ  %3ﺑﻮد .در ﺳﺎل
 ،2015ﻣﯿﺰان آن  %10ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  736ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺰان آن در ﺳﺎل  2030ﺑﻪ ﺣﺪود  %7ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ ،اداره ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ  OCHAﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﻄﺮ را
ﻫﺸﺪار داد .ﻣﺎرک ﻻوﮐﻮک ،ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اﻣﻮر
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮد ،اوﺿﺎع را ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح داد» :ﺑﺮآوردﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻫﺰار ﮐﻮدک در روز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ،در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻮﯾﺪ19-
ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺨﺼﯿﺺ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮﺷﺪن
ﺷﻤﺎر ﻣﺮگ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺪز ،ﺳﻞ و ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺷﻮد .ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎ در ﻫﻤﻪ دوران زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد
داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز
ﻗﺤﻄﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﮐﻮچ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ).«(6
ﺣﺘﯽ در ﻧﺒﻮد ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ )ﻗﺤﻄﯽ( ﺑﺴﯿﺎر رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش  OCHAدر ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﻼ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی
آن را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮده و ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﯿﻮع ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎدﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪون ﮐﻤﮏ
ﺳﺮﯾﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ﺷﻤﺎر اﻓﺮادی ﮐﻪ در اوﺿﺎع
ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﺋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ  270ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔــﺮ ﺧﻮاﻫــﺪ رﺳــﯿﺪ )در ﻣﻘﺎﺑــﻞ  149ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﻧﻔــﺮ ﭘﯿــﺶ از ﻫﻤــﻪ
ﮔﯿﺮی(.درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،در
ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،از  3/10ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درﺧﻮاﺳﺘﯽ اﯾﻦ اداره ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ،
ﻓﻘﻂ  5/2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺻﻠﺢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻫﺪا ﺷﺪه ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ را رﻓﻊ
ﮐﺮد.آﯾﺎ دﻟﯿﻞ آن ﻣ ُﺴﺮی ﻧﺒﻮدن ﻗﺤﻄﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﺮﺧﻼف وﯾﺮوس ،ﻋﺪم
ﻋﺒﻮر آن ازﻣﺮزﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺳﺖ ؟  13اﮐﺘﺒﺮﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﻬﺎﻧﯽ  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﺗﺴﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮﯾﺪ19-

ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص داد.

ﮐﻮچ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻫﻨﺪی
ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻫﺮ زن وﻫﺮ ﮐﻮدک« ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  2010ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ وﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻨﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﻠﻞ
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ آن را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد
ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮﮔﺰ راه ﻣﺪرﺳﻪ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻃﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ) .(8در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آن ﻫﺎ در ﻣﺨﺎﻃﺮه ی ﻣﯿﺰان
ﺑﺎﻻﺋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ و دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎی زودرس ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ »ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﻮم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﮐﺎرزار
ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ ﺟﻨﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎل  2030اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ،
ازﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ  13ﻣﯿﻠﯿﻮن ازدواج اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ده
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻗﺎی ﻻوﮐﻮک ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻠﺖ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل و اراده اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻣﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ده دردﺻﺪ از ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات ﻫﻤﻪ
ﮔﯿﺮی و رﮐﻮد را  90ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ
 %1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ« .در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻮل،
ﺟﻤﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ  11700ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪه
در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ  12%ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ
آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ).(9
ﺑﺪﻫﯽ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از  %120ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﺎﺧﻠﺺ داﺧﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ –
ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری رخ داده ﺑﻮد
ﯾﻌﻨﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر 937 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻐﻞ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و  45ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای
دارای درآﻣﺪ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 982
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای درآﻣﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن را درﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖ
رﻗﻤﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ وﻟﯽ اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ .ﺳﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ،
ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻮل ،درﻣﻮرد اﺛﺮات درازﻣﺪت ﺑﺤﺮان ﺑﺮ روی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢ

)ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ
درآﻣﺪ ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ .آن ﻫﺎ از واژه scarring
ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺛﺮ زﺧﻢ«( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻼف داﺋﻤﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ»» .اﺳﮑﺎرﯾﻨﮓ« ﻣﯿﺮاث ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮد:
اﺧﻼﻗﯿﺎﺗﯽ ]ﻗﻮی ﺗﺮ[؛ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﺼﺮف ﭘﺲ اﻧﺪازو داراﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎر ﻣﯽ آورد -ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ
و در
ﻧﺪارﻧﺪ – و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﻼل ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺮوض ﺷﺪن ﺑﯽ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ وام ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس اﺑﻮﻻ در ﺳﺎل
 ،2013اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﯿِﺮاﻟ ِﺌﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ راه رﺷﺪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان را
ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ ).(10
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺛﺮ »ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ« اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ آن
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ،2020ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ) (%-9/23ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺟﻔﺮی ﮔ ِﺘ ِﻠﻤﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در دﻫﻠﯽ ﻧﻮ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮﺑﻪ ای ﮐﺎری ﺑﺮ »اﻣﯿﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺧﺮوج از ﻓﻘﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ« وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧﺎرِﻧﺪرا ﻣﻮدی ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ راﺳﺖ ﮔﺮای اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت رخ داده ،در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻫﺎﺋﯽ ﺟﺪی روﺑﺮو ﺷﺪ.
ﮔﺘﻠﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ،20روز  24ﻣﺎرس ،ﻣﻮدی ﭘﺲ از دادن
دﺳﺘﻮر ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺪی ﻫﺎ ،درﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺴﺖ – اداره ﻫﺎ،
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﻗﻄﺎرﻫﺎ ،ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ]درون اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻫﻨﺪ[ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ دادن ﻣﻬﻠﺘﯽ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻋﺘﻪ ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .ده ﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﻨﺪی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺷﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ،در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻨﺰل در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن
از ﺗﺮس ﻣﺮگ در اﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در آﻟﻮﻧﮏ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ
ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ،دوﭼﺮﺧﻪ ﯾﺎ اﺗﻮاِﺳﺘﻮپ ﺗﺮک ﮐﺮده و ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ واروﻧﻪ ،از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ،
ﺑﺮﺧﻼف زﻣﺎن ﻋﺎدی ،ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻈﯿﺮش را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  3/1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮی ﺷﺪ ).«(11
اﻣﺎ ﺑﺎ  6/6ﻣﯿﻠﯿﻮن »ﯾﻘﻪ ﺳﻔﯿﺪ« ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ درﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی آزاد ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ

از آﺳﯿﺐ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﻧﺪ ) .(12ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻗﺎی ﻣﻮدی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دوﺑﺎره راه اﻧﺪازی … ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﭘﺎﺳﺦ داد – ﻣﯽ ﺗﻮان آن را
ﺑﺎ  2000ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻃﺮح آﻣﺮﯾﮑﺎی ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮ در ﻣﺎه
ﻣﺎرس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﻨﺎ ﺟﻮرﺟﯿﯿِﻮا ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﻣﮑﺎن داد ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎدﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽرﻓﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات »ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
ﺑﺰرگ« ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .او اﻓﺰود ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎﻣﺪه »ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪن اﻗﺘﺼﺎدﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 12000ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎر را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ ﺳﺮ ِﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .«(13) .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،رﺋﯿﺲ ﺻﻨﺪوق
ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ » :ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻮل
دﯾﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﻻزم ﺑﻮد،
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ«.
ﺗﺸﺨﯿﺺ او ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﻧﯿﺰ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯽ ﺛﺒﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺪ .آن ﻫﺎ دارای ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﺻﺎدرات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ و ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ دوﺑﺎره وام ﮔﯿﺮﻧﺪ – اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮا از ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻗﺮض ﺧﺎرﺟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«.
درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﻧﮏ آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ِ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،BADاﻧﻘﺒﺎض ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای رﺷﺪ در
ﺳﺎل  2020ﺑﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  145ﺗﺎ  190ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 2590ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2021ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ
اﺳﺖ(14) .
ﻣﻌﺎدل  28ﺗﺎ  47ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه روﺑﺮو
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﻫﺎی »ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻘﺮوض ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﻤﮏ
ﻫﺎ« ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات

ﺟﻬﺎﻧﯽ »ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ« ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﺳﻘﻮط ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮﻟﯽ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و در وﻫﻠﻪ اول ﻗﻄﻊ ارﺳﺎل
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﺛﺮﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،در ارﺗﺒﺎط دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدش اﻓﺮاد و ﭘﻮل ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ« -از زﻣﺎن
اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ – ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺣﻮاﻟﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﻤﮏ
ﻫﺎ در ﺳﺎل  ،2019ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻗﻢ رﮐﻮرد 554
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ده ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺮﺗﺒﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ  700ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد ) .(15از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،از آﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺎری ،ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ
ﻫﻤﻮاره از ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺳﻬﺎم ﺑﻪ
ﺑﺎ
ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم و ﻧﯿﺰ از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ –
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ آﺧﺮی ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
آن در ﺳﺎل  2019ﺑﺎ  8/152ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﮐﻮرد را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ).(16

ﺑﺪﻫﯽ ای ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ،ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﮐﺎرﮔﺮان

ﻣﻬﺎﺟﺮ

در

ﺑﺴﯿﺎری

از

ﮐﺸﻮرﻫﺎی

آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ،

ﻣﺜﻞ

ﺳﻨﮕﺎل ،زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ﺑﻪ ده درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ رﺳﯿﺪه ﯾﺎ از آن
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  34درﺻﺪ ﺑﻮد؛ در
ﻣﻮرد ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﻮروی در ﻗﻔﻘﺎز و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ %30ﺑﺮای ﻗﯿﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن(،
ﺑﺮای اردن ،ﯾﻤﻦ ،ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای
ﻧﭙﺎل ) ،(%27ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ )ﻫﺮﮐﺪام ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ،(%8در آﺳﯿﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ؛ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ در آﺳﯿﺎی ﺧﺎوری و ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ،از ﺟﻤﻠﻪ ال ﺳﺎﻟﻮادور و ﻫﻨﺪوراس )ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  (%20و ﻫﺎﺋﯿﺘﯽ
) (%17ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
درﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
ﻗﺸﺮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﮑﺎری و ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا ارﺳﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  %20ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  110ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (Cnucedارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ« ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ،در ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 25
ﺗﺎ %40ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،2019ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﻌﺎدل %10

را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ) .(18ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﯿﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼل در زﻧﺠﯿﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ  30ﺗﺎ  %45و در ﻣﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺎ
 %50ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺪﻫﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد از آﻏﺎز ﻗﺮن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ) .(19ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ  3/14درآﻣﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎل
 2020ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،2010ﻣﯿﺰان آن
 7/6درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺎﺑﻮن ﺑﺎ اوﺿﺎع اﺳﻒ
ﺑﺎری روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ  %5/59درآﻣﺪ ﮐﻠﯽ دوﻟﺘﯽ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻏﻨﺎ ) ،(%2/50آﻧﮕﻮﻻ ) ،(%46ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
) (%35اﺳﺖ .ﭘﻨﺠﺎه و دو ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن  %15درآﻣﺪﺷﺎن را ﺻﺮف ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎل  %27 2017 ،%31 ،2018و
در  %22 ،2015ﺑﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اوﺿﺎع اﺿﻄﺮاری ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻟﺰوم
ﺳﺒﮏ ﮐﺮدن ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ ،داوﯾﺪ
ﻣﺎﻟﭙﺎس ،رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﻣﻦ راﯾﻨﻬﺎرت ،ﻣﺪﯾﺮاﻗﺘﺼﺎدی آن ،از
ﻟﻐﻮ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
دوﺑﺎره ﻗﺮض ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ) .(20اﻣﺎ ،واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮح زاﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن
»ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮای اﻟﻐﺎی ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺣﻖ« ) (CADTMاﻇﻬﺎر ﻣﯽ
ﻃﻮری ﮐﻪ
دارد» :ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ “20ﺑﺰرگ”  G20ﺑﺮای
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای دوره از ﻣﻪ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2020ﻣﻬﻠﺘﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ )…( از ﻣﯿﺎن  73ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ
 42ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ “ﮐﻠﻮب ﭘﺎرﯾﺲ” ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ «) .(21ﭼﺮا اﯾﻦ
ﻗﺪر ﮐﻢ؟ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ» :ﺷﺎﻧﺘﺎژ ﻃﻠﺒﮑﺎران
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر« .اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻫﺎ
»اﻇﻬﺎرداﺷﺘﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺳﻘﻮط
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد از ﺳﻮی آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ« .ﺧﻼﺻﻪ» ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮرﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.(22) «.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﺤﺮان در ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺒﮏ
ﺷﺎن را دارﻧﺪ ) .(23ﺻﺪای ﻏﺮش ﺷﻮرش ﻣﯽآﯾﺪ .در
ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﻫﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺸﻞ ﺗﺎﯾﻤﺮ ،ﮐﻦ اُﻓﻮری-آﺗﺎ ،وزﯾﺮ داراﺋﯽ
ﻏﻨﺎ از دوﻟﺖ ﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﺧﻮاﺳﺖ »ﺗﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎدی

ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ
ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ« اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ »ﻧﯿﺎزﻫﺎی
آﻓﺮﯾﻘﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﻖ ﭘﺴﺎ
ﮐﻮوﯾﺪ  19-را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻧﻄﺒﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ « ) .(24اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻟﺪ ِن ﺑِﻠﻠﻮ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ ﭼﭗ ﮔﺮا ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ از دو ﻧﻬﺎد اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ).(25
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﮑﺎت» ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ« ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺟﻬﺎن ﺳﻮم در درون ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از اﻣﯿﺪ ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ،ﺑﺪون ﮔﺴﺴﺘﻦ از ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﮐﻪ ﻋﺪم
ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ ،دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺟﻤﻬــﻮری اﺳﻼﻣــﯽ :ﻣﺴــﺌﻮل ﺟــﺎن
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آزاد ﮐﻨﯿﺪ!

ﺧﺒﺮﻫﺎی درون زﻧﺪان ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ روز ﺧﺒﺮ
اﺑﺘﻼی زﻧــﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺪﯾــﺪی ﺑــﻪ ﺑﯿﻤــﺎری
ﮐ ُﻮﯾﺪ 19-در ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل ﻫﺎی رژﯾﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﯿﺮو آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪی ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺮان،
اﻣﯿﺮﺳﺎﻻر داوودی وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻣﺠﯿﺪ آذرﭘﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢزاده دﺑﯿﺮ
ـﺪﻋﻠﯽ
ـﺒﺮی و ﻣﺤﻤـ
ـﻦ ﻗﻨـ
ـﺎرﮔﺮان ،ﻣﺤﺴـ
ـﺎدﯾﻪ آزاد ﮐـ
ـﺪﯾﺮه اﺗﺤـ
ـﺖ ﻣـ
ﻫﯿﺌـ
ﻣﺼﯿﺐزاده ،از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و .ﻓﺮﯾﺪون اﺣﻤﺪی ،ﺣﺎﻣﺪ ﺣﻤﺰه
وی ،ﻓﺮﺷﺎد ﮐﺎووﺳﯽ ،رﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎنﻣﻬﺮ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﻋﻠﯽ دﯾﻮاﻧﺪری از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎد و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان
ﻧﺠﺎت ﺟﺎن آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
اوﯾﻦ ،اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و
اﻧﺪ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ،وﮐﯿﻞ ﻣﺒﺎرز و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﯿﻪ ای دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زده اﺳﺖ:
در آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ:
» ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
و ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﯿﭻ روزﻧﻪی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﯽﺟﻮاب ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﻣﯽزﻧﻢ.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦام ،اﯾﺮان زﻣﯿﻦ .اوﯾﻦ – ﻧﺴﺮﯾﻦ

ﺳﺘﻮده 21،ﻣﺮداد «.99
أوﺿﺎع در ﻫﻤﻪ زﻧﺪان ﻫﺎ وﺧﯿﻢ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ زن ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان
ﻗﺮﭼﮏ اﻋﺰام ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
زﻧﺪان ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺎاﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد در اﯾﺮان
اﺳﺖ.
ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ،در ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ ﮐﺸﻮر از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺖ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﻮﯾﺪ 19-ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻧﺎﺗﻮان
اﺳﺖ.
رژﯾﻢ ﺑﺮای ﻫﺮاﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮدم و ﻣﺒﺎرزان ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ زده و
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ اﻋﺪام ،ﭼﻨﺪ ﺟﻮان دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ،ﻓﻮرﯾﺖ دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻼش ﻫﺎ اﻓﺰود و
از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺸﺎرﺷﺎن ﺑﺮ
ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰوده و از رژﯾﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ
در زﻧﺪان ﻫﺎ ،آزادی ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻟﻐﻮ
ﻓﻮری ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ را آزاد ﮐﻨﯿﺪ!
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﺪ!
اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در اﯾﺮان؛ ﭘﺎرﯾﺲ
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زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان

ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان را اﻓﺸﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
آﻧﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎ را ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ
 ۱۰ﻣﺮداد  ۳۱ – ۱۳۹۹ژوﺋﯿﻪ ۲۰۲۰

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ درز ﮐﺮده ،ﻣﻘﺎمﻫﺎی

ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی
ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪانﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد .ﻇﺎﻫﺮا وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻟﻨﺪن ،در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات رﺳﻤﯽ اﺻﻐﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ زﻧﺪانﻫﺎ
و ﻣﺸـﺎور ﻓﻌﻠـﯽ رﺋﯿـﺲ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ “وﺿﻌﯿـﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و
ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﻧﺪانﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮوﻧﺎ” را رد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪانﻫﺎ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری “ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ” ﺑﻮده
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ” اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﻮل و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﻮروﻧﺎ ﻧﺪارد.

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮAMNESTY،
در

آﺧﺮﯾﻦ

ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺷﺪه

ﺑﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ

۱۵

ﺗﯿﺮﻣﺎه

اﻣﺴﺎل

ﯾﮑﯽ

از

ﻣﻌﺎوﻧﺎن ‘ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻣﻮر ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ‘ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﻌﺎون وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل “ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ” در زﻧﺪان
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ “ﺟﻠﺴﻪ اﺿﻄﺮاری” ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻮاﻫﺪی “ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه” در اﺧﺘﯿﺎر دارد
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺮاﯾﻂ “ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ” در زﻧﺪانﻫﺎ اداﻣﻪ
دارد و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ “ﺑﻪ ﻋﻤﺪ” ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات و ارﻋﺎب زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ را از ﺣﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ،
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﯾﻨﺐ ﺟﻼﻟﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎی او ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده از
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا “ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ”
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ “ﺑﺮای روزﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن رﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ از ﻗﺒﻞ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ رﯾﻮی ،دﯾﺎﺑﺖ ﯾﺎ
آﺳﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ”.ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﺣﺎل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺪﺗﺮ
ﺷﺪه آنﻫﺎ را “ﺑﺪون اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪا ﯾﺎ
ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ”.
در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ

ﺧﺒﺮﺳﺎز درﺑﺎره ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪان،
اﯾﺮان اﺑﺘﻼی ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را ﺗﮑﺬﯾﺐ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در زﻧﺪان زﻧﺠﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻌﺪا در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺶ درﺑﺎره اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد و ﮔﺮوه
 ۱۲ﻧﻔﺮه ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪان زﻧﺠﺎن ﻧﻮﺷﺖ“ :ﺑﻌﺪ
از ﭼﻨﺪ روز در ﭘﯽ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام آﻧﻬﺎ ﯾﮏ
ﻣﺎﺳﮏ دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮوه  ۱۲ﻧﻔﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﻮد ﺳﻪ ﻋﺪد ژل
ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ”.
در ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم زﯾﻨﺐ ﺟﻼﻟﯿﺎن ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻼﻟﯿﺎن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﮐﺮد اﻣﺎ از
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺧﺒﺮی از او ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ “ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺳﺎزی ﻗﻬﺮی” ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ،
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در زﻧﺪان اروﻣﯿﻪ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ
ﻣﺮگ “دﺳﺖﮐﻢ  ۲۰زﻧﺪاﻧﯽ”
در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺷﺎرهای ﺑﻪ آﻣﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛
اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ درﺑﺎره ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدن زﻧﺪانﻫﺎ و ﺗﺮاﮐﻢ
زﯾﺎد زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن “ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺧﺎرج از زﻧﺪان” اﺳﺖ.
در ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۲۰زﻧﺪاﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪان اروﻣﯿﻪ
ﺑﺎ  ۸ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

در ﻫﻔﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ،۹۸ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن زﻧﺪانﻫﺎ
دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ از ﻫﻔﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﺎ ﺧﺮداد
ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ  ۱۲۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ زﻧﺪان ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﯽ دارد و ﻫﻤﭽﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺸﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن
زﻧﺪانﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎردار و ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده ،ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ،و
ـﺪز،
ـﺎد ،اﯾـ
ـﻪای اﻋﺘﯿـ
ـﺎی ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨـ
ـﺪان ﺑﯿﻤﺎریﻫـ
ـﻪ در زﻧـ
ـﺮادی ﮐـ
اﻓـ
ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪان ﺷﺎﯾﻊ ﺷﻮد“ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ،
ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ” ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﺧﺒﺎری درﺑﺎره ﺷﻮرش
زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺳﻘﺰ ﮐﺮدﺳﺘﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﮐﻤﺒﻮد
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه

ﺳﭙﺎه

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﮔﻔﺘﻪ

ﺑﻮد

زﻧﺪاﻧﯿﺎن

از

ﺗﺮس

ﮐﺮوﻧﺎ

ﻓﺮار

ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در زﻧﺪان اﻫﻮاز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و از ﺗﺮس اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﺎﻧﺎ اﻟﻄﺤﺎوی ،ﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
درﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درز ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ“ :اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ رﺳﻮاﮐﻨﻨﺪه از ﻗﺼﻮر ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر دوﻟﺖ اﯾﺮان در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﺿﺮوری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
ﺷﺨﺼﯽ و ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن ﺷﺪه ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﻪ
ﺷﺪت آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﺤﺒﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ”.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد از اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻞ ازدﺣﺎم زﻧﺪانﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ “آزادی ﻓﻮری و ﺑﯽﻗﯿﺪوﺷﺮط” ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی
را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ از ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﺑﻪ زﻧﺪه
اﻓﺘﺎدهاﻧـﺪ؛ ﺑﻪوﯾـﮋه ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ،ﺑﺎزداﺷﺖﺷـﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﻣﺤـﺎﮐﻤﻪ ،و

آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮAMNESTY،
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ،
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاد و ﻟﻮازی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ

اَﻟ َﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ :ﭘﺎﻧﺪ ِﻣﯽ ،ﻧﺎداﻧﯽ
و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ِ ﺟﻤﻌﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
دردﻫﺎی ﻣﺎ از ﺟﻔﺖﺷﺪن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ.
اﻣﮑـﺎن اﺑـﺪاع دوﺑـﺎرهی ﯾـﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘـﺮک از راه
اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯽ ،ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮان
از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
از واﻗﻌﯿﺖ ،اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺑﺨﺖ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺤﺜﯽ ﻧﻮ آﻏﺎز
ﺷﻮد ،ﭘﺎﻧﺪ ِﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ـﺪ
ـﺎر از دﯾـ
ـﺎن ﻣﺮﮔﺒـ
ـﺪ ﻫﻢزﻣـ
ـﻮده ﺑﺎﺷـ
ـﺪادی ﻧﺒـ
رﺧـ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ از ﻧﻈﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﺳﺘﺮون از
ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ـــــﻮان
»پاندِمی ،نادانی و مکانهای نوین جمعی« ،ﻋﻨـ
ﻧﻮﺷﺘــﺎری اﺳــﺖ از ﻓﯿﻠﺴــﻮف ﻣﻌﺎﺻــﺮ ﻓﺮاﻧﺴــﻮی،
اَﻟَﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ ،ﮐﻪ در  2ژوﺋﻦ  2020ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ
درآﻣﺪه و در روزﻧﺎﻣﻪ لیبراسیونِ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎر

دوﻣﯿﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪای

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .1اﮐﻨﻮن ،در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ َﺪﯾﻮ ،در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن

ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.
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روی ﺳــﺨﻦ او ،در اﯾــﻦ ﻧــﻮﺷﺘﻪی ﺟﺪﯾــﺪ ،ﻫﻢﭼﻨــﺎن ﺑﺴــﺎن ﻣﻄــﺎﻟﺐ
ﻓﻠﺴﻔﯽ – ﺳﺎﺳﯽ ِ ﭘﯿﺸﯿﻦاش ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺒﺎرزان و
ﻫﻮادارانِ ﺳﯿﺎﺳﺖِ رﻫﺎﯾﯽ )اِمانسیپاسیون( اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻧﻔﯽ ِ ﺳﻪ
ﺳﻠﻄﻪِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و دوﻟﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮد ِ ﺑ َﺪﯾﻮ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪاش ،اﺑﺪاع ﯾﮏ اﻗﺪاﻣﯽ ،فراسویِ
دموکراسیهای کاذب ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و کمونیسمهای دولتیِ ناکام از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .دو ﺑ َﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺑ ُﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و راه ﺧﺮوج از
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ.
ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ِ ﮐﻮوﯾﺪ  ،2019ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رﺧﺪاد ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻧﮕﺎه
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮه ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺟﻬﺎنِ ﻓﻠﺴﻔﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺎن داده اﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪورزان اﯾﻦ
ﭘﻬﻨﻪ را ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﺑﻐﺮﻧﺞ ،واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ در ﭘﯽ ِ روﯾﺪادی ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑ ُﻌﺪﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ
اﻓﺴﻮس ،در اﯾﻦ ﺗﺄﻣﻼت ﻧﻈﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ
دراﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪای دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺧﺪاد ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻪ ،واﮐ ُﻨﺶﻫﺎی ﺷﺘﺎﺑﺰده و ﺑﺎ ﺣ ُﮑﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻢ و
ﻣﺤﺘﻮم در ﺑﺎرهی »دﻧﯿﺎی ِ ﭘﺴﯿﻦ« روﺑﻪرو ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازیﻫﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺑﺤﺮان
ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ،در ﺑﺨﺶ ﻏﺎﻟﺐ ِﺷﺎن ،ﭼﻨﺪان ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑــﺎزﮔﻮﯾﯽ ِ ﻓﺮﻣﻮلﻫــﺎ و داوﻫــﺎی ﮔﺬﺷﺘــﻪ و از ﭘﯿــﺶ ﺳــﺎﺧﺘﻪ و
ـﻪ
ـﻨﺘﯽ – ﭼـ
ـﺎی ﺳـ
ـﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ و ﻧﺌﻮریﻫـ
ـﻪ از اﯾـ
ـﺪ ،ﮐـ
ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪهاﻧـ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ /ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﭗ /اﻧﻘﻼﺑﯽ – ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ.
ﺑﺴــﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑــﺮان اﻧﺘﻘــﺎدی از ﺟﻤﻠــﻪ در ﭘﻬﻨــﻪی ﻓﻠﺴــﻔﯽ،
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴـﺘﯽ ،زﯾﺴـﺖﺑﻮﻣﯽ و ﻏﯿـﺮه در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ِ ﻏﺮﺑﯽ ،درﺑﺎرهی درسﻫﺎی ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮده و

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ
ﭼﻮن اَﻟَﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ ،ژاک راﻧﺴﯿِﺮ ،اِﺗﯿِﻦ ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر ،ﻣﺎرﺳ ِﻞ ﮔﻮُﺷﻪ،
ﻓﺮدرﯾﮏ ﻟﻮردون )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﯾﻮرﮔ ِﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس )آﻟﻤﺎن( ،ﺟﻮرﺟﯿﻮ آﮔﺎﻣﺒﻦ
)اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ،اِﺳﻼوُی ژﯾﮋ ِک )اِﺳﻠﻮوﻧﯽ(… اﺷﺎره ﮐﺮد .3ﭘﺎرهای از آنﻫﺎ
را ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر دادهاﯾﻢ) .در ﯾﺎدداﺷﺖ ،3
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را آوردهاﯾﻢ(.
ـﺖ،
ـﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳـ
ـﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازیﻫـ
ـﯽ از اﯾـ
ـﻪ در ﺑﺨﺸـ
ـﻪ ﮐـ
ـﺎ آن ﭼـ
اﻣـ
ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮی و ﺟﺰماﻧﺪﯾﺸﯽ آنﻫﺎ در ﮐﺸﻒ رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻠﻞ ﺑﺤﺮان ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ
و اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎ ﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﯿﺖﻫﺎ ،ﻣﻄﻠﻖﮔﺮاﯾﯽ ِ ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ را آن
ﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ِ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در
ذﻫﻦ ،ﻋﻠﺖ را ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ :در
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ و زﯾﺴﺖﺑﻮم ﯾﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ؛ در
ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن و آﻣﯿﺰش ﻣﻠﺖﻫﺎ؛ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ ،ﻣﺮزﻫﺎ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ
 États-nationsو ﯾﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰد ﭼﭗﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ .در زﻣﯿﻨﻪی
راهﺣﻞﻫﺎ ،ﻣﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢِ دوﻟﺘﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ… ،ﺑﺎ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ،4دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ،
ﻫﻮﯾﺖﮔﺮاﯾﯽ و در ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺮاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢِ دوﻟﺘﯽ و اﻗﺘﺪارﮔﺮا.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺮز و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﭼﭗ و راﺳﺖ ،ﻣﯿﺎن ﭼﭗ
اﻓﺮاﻃـــﯽ و راﺳـــﺖ اﻓﺮاﻃـــﯽ ،ﺑـــﺎ ﭘﯽﮔﺮﻓﺘـــﻦ ِ راه و روﺷـــﯽ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل – ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو ،ﺑﺴﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽروﻧﺪ.
اَﻟَﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ ،در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ِ ﻋﻠﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن )رﺳﺎﻧﻪای و ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺷﺮﮐﺖ در
ﺧﯿﺎلﭘﺮدازیﻫﺎی “ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ” ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺎ در
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ِ او »درﺑﺎرهی اوضاع ناشی از اپیدمی«،
ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻗـﺮار دادهاﯾـﻢ 5.ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ او ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐﻪ
»خیالپردازیِ نا استوار و خطرناکی است اگر تصور کنیم که اوضاع
سرمایهداری معاصر… میتواند توسط آن چه که امروز با رخداد اپیدِمی
پیش آمده ،به خطر افتد« .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،از دﯾﺪ او ،اِﭘﯿﺪﻣﯽ ِ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﭘﺪﯾﺪاری »جدید و استثنایی« ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
وﯾﺮوﺳﯽ ،از ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻮادهی ﮔﺮﯾﭗ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﯾﺮﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪیﺷﺎن ،ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ،وﯾﺮوس ،ﻫﻢﭼﻮن ﺟﻨﮓ ،ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎن ﮐﻪ »ﺟﻨﮓ در هیچ یک از

قدرتهای غربی انقلاب پیروزمندی برنیانگیخته است«.6
اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﺑ َﺪﯾﻮ در اﯾﻦ ﺟﺎ و در اداﻣﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪی
ﻗﺒﻠﯽاش ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،در ﺳﻮﯾﻪ و ﺳﺮﺷﺖ اﯾﺠﺎﺑﯽ ،اﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ِ آن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ،او رﯾﺸﻪی ﺑﺤﺮان ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ِ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺤﺮان ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺮوز را در
ﭘﯽﭘﺪﯾﺪارﻫﺎﯾﯽ  épiphénomènesﭼﻮن ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ زﻣﺎمداران ،ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻏﯿﺮه… ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در »جُفت« ﺷﺪنِ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ) ( Etat, Stateرا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ اﻣﺮوز ،از دﯾﺪ او» ،ﻧﺎداﻧﯽ« و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ… رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ… و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی
اﺻﻠﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ِ اوﻗﺎت
ﻧﺎدان و ﮐﻮر اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ داﻧﺶ و
ﻋﻘﻼﻧﯿــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ،ﺑــﻪ »علوم دروغین ،معجزات پوچ ،افکار کهنه و
شارلاتانها« روی آورده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ »پیشگوییهای
پیامبرانه و بیاساس در بارهی روز بعد« ،ﮐﻪ اوﺿﺎع را ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اَﻟَﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ از اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع ﺳﺨﺖِ
زﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺮوژهی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ِ ﮐ ُﻨﮑﺮت و اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ِ او،
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ و اﻗﺪام در اﯾﺠﺎد مکانهای نوینِ جمعی ﮐﻪ
»مدرسه عملیات« 7ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ :اﻗﺪاﻣﯽ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن و در ﻫﺮ ﺟﺎ .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ
او ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻬﺪ اﻣﺮوز ،در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﻞﻫﺎ ،ﭼﻮن در ﺷﻬﺮی در ﺣﻮﻣﻪی ﭘﺎرﯾﺲ،
آزﻣﻮده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ،ﮐﻪ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮان از
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻏﯿﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ
ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در آن ﺟﺎ درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ – ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و دوﻟﺖ – ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از
واﻗﻌﯿﺖ ،ﻓﮑﺮ و اﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ،اﯾﻦ آﻣﻮزشﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻞ و
اﻗﺪام ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی و اداری اﻓﺮاد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮن ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﻌﯿﺸﺖ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻏﯿﺮه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ِ آﻣﻮزش و اﺑﺪاع ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮی و
اﺳﺘﻘﻼل از دوﻟﺖ و ﻗﺪرت ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ِ ﺑ َﺪﯾﻮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در اداﻣﻪی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﯾﮏ
»ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪارس« را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .و اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺑﺎور
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ِ ﭼﻨﺪ اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﯾﺎ

ﭼﻨﺪ »ﺧﻂ ﻗﺪرت« از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﻓﺮاﺳﻮی دو
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ :ﯾﮑﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی واﻗﻌﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی دروﻏﯿﻦ«اﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
اﻣﺮوز ﻧﺰد ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏﻫﺎی آن ،ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪ،
اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﯾﮏ ﺳﻠﻄﻪی دوﻟﺘﯽ.
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اَﻟ َﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ
ﭘﺎﻧﺪ ِﻣﯽ ،ﻧﺎداﻧﯽ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ِ
*
ﺟﻤﻌﯽ
) 2ژوﺋﻦ (2020
ﻣﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(

ﺗﻮﺿﯿﺢ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﺎﻧﺪِﻣﯿﯽ ِ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ دو ﻋﻠﺖ واﮔﺬار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد وﯾﺮوس و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﺮاﯾﺖ و دوام آن
از ﺧﻔﺎش ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و دﯾﮕﺮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺪت و ﺷﺘﺎب ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ
اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﻗﺎره اﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از ﺷﯿﻮع آن ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒِ
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﮐﺎﻣﻞ ِ ﺗﻤﺎمِ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺑﺸﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ از راه اﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ “ﺣﺼﺮ”
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
در دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﻮرژوا )اﻓﺴﻮس ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻮع دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد( ،ﭼﻪ
رخ داده اﺳﺖ؟ اﯾﻨﺎن وادار ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻖ دﻗﯿﻖ
ـﺘﻢ
ـﺪه ،ﺳﯿﺴـ
ـﻪ ﺷـ
ـﯽ ﮐـ
ـﺮ ﻗﯿﻤﺘـ
ـﻪ ﻫـ
ـﺪ ،ﺑـ
ـﺪ .ﺑﺎﯾـ
ـﺎن ﺷﺪهاﻧـ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ِﺷـ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ِﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺎقﻫﺎی ﻫﺘﻞﻫﺎ را ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪِ
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺼﺎدره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺗﺤﺮک ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ

اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺷﺘﺎﺑﺎن وﯾﺮوس اﺳﺖ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻏﯿﺮه .اﻣﺎ از
ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ،دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺪار آﯾﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص ﺗﻤﺎﻣﯽ ِ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖِ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آن ،ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮدن اﻣﺮی دﺷﻮار ﺗﺮ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻋﺎدی و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺷﻤﻦ واﻗﻌﯽ ،وﯾﺮوس ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﻣﺮوزه ﭼﻨﺎن ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
رژﯾﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ِ ﻓﺮاوان ،ﺧﻮد
را از ﺧﻄﺮ ﺑﻪ رﻫﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﻮﺑﯿﺦ اِﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﺎﮐﺮون؟ رژﯾﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﻃﺒﯿﻌﯽ ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ِ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﺮوزی اﺳﺖ ،رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،زﯾﺮ دو
ﻋﻨﻮان »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« و »ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺎ« ،ﻓﺘﯿﺶوار ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روﯾﺪادﻫﺎ روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻣﺎﮐﺮون را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد ،ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻮر ،ﺧﻮدﺷﺎن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﮐﻒزدنﻫﺎی ِ ﻧﺎراﺿﯿﺎﻧﯽ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ،از دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ،او را ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪی دردﻫﺎیﺷﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،دردﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ،از دو ﺳﺪه ﭘﯿﺶ ،ﺑﺎ
ﺟﻔﺖﺷﺪن دو ﭘﺪﯾﺪار ،ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﭘُﺮﺗَﻨِﺶ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻮده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧَﻮﯾﺪش
را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و دﯾﮕﺮی» ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﺮغ« ﺗﺮاﮐ ُﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﻪ در
ﺟﻨﺒﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهاش ،ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪنِ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی اﻧﺪک ،از
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﯽﺷﻮد.
آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ از دﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و
ﻫﻤﻪی اﺷﮑﺎل ارﺗﺠﺎع را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎت و ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎر دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی
اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم ﺣﻘﯿﻘﯿﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎدرﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻠﻮم ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ :از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
)ﺑﯿﻮﻟﻮژی( ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
در ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎ ،از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ،اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت در رواﻧﮑﺎوی
اﺧﺘﻼلﻫﺎی ذﻫﻨﯽ .ﻣﺴﺂﻟﻪی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
درﺑﺎرهی
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ )راﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺘﻪ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ِ وﻗﺖﻫﺎ ﻧﺎدان و ﮐﻮر اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دروﻏﯿﻦ ،ﻣﻌﺠﺰات ﭘﻮچ ،اﻓﮑﺎر ﮐﻬﻨﻪ و
ﺷﺎرﻻﺗﺎنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻪ و ﺑﯽاﺳﺎس درﺑﺎرهی »روز ﺑﻌﺪ« را
روﻧﻖ و رواج ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻫﻤﻪی
ادوار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺪارک و آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﺑﺒﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪی ﺑﺤﺮان ﭘﺎﻧﺪِﻣﯿﮏ ،و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪی
»ﺑﺤﺮانﻫﺎ« ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد از ﺷﺒﮑﻪی ﮔﺴﺘﺮدهای از آﻣﻮزشﮔﺎهﻫﺎ
ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻنِ ﻣﺒﺎرز و داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﻤﻞ و ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ درﺑﺎرهی ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧــﺪازه ﺿــﺮوری و ﺣﺴــﺎس اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻣــﺮوزه ﻣــﺎ ﺑــﺎ وﻓــﻮر
ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ،اﻧﺠﻤﻨﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ،ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﮐﺎذﺑﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ در
ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و
ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﺑﺸﺮﯾـﺖ واﻗﻌـﯽ ﺑﻠﮑـﻪ در ﺟﻬـﺖ ادﻏـﺎم در ﻧﻈـﻢ ﻣﻮﺟـﻮد و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهاش ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﺎص ﺧﻮدم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
) ،(École des actesﮐـــﻪ ﺑـــﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒـــﺎﻧﯽ ﺗِﺌـــﺎﺗﺮ ﮐﻤـــﻮن
) (Théâtre de la Communeدر ﺷﻬــﺮ اوُﺑِﺮوﯾﻠﯿــﻪ )(Aubervilliers
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ِ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﺳﻮی اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ]آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ[ ،اﺑﺪاع و اﺑﺘﮑﺎر .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎتﺷﺎن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از
روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎن ،ﻣﺮدان و ﺟﻮاﻧﺎنِ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ
ﺑﻪ ﮔ ِﺮد »ﻣﺠﻤﻊﻫﺎ« ) (assembléesاﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ
ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ از ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی »ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ« ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ،
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﺎ ﭘﯿﺶ از اﭘﯿﺪِﻣﯽ ،در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از آزﻣﻮنﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﻮﺑﻠﯿﮏ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺎﻧﻮن آن ﭘﺮوﻟِﺘِﺮﻫﺎی آواره )اﯾﻦ »ﻣﻬﺎﺟﺮان« ﺑ َﺪﻧﺎم( ﻗﺮار دارﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ِ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ،
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ،ﺣﺮف زدن،
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺪارﺳﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎدی و اداری ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ]در اوُﺑِﺮوﯾﻠﯿﻪ[
دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ زده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ﺑﺮای
ﺧﻮراک ﮔﺮم ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ
اﻧـﺪﯾﺸﻪﮔﺮی ِ ﮐ ُﻨﮑـﺮت ]ﻋﯿﻨـﯽ ،ﻣﺸﺨـﺺ[ در ﺑـﺎرهی ﻣﺴـﺄﻟﻪی زﯾﺴـﺘﮕﺎه،
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﭼﻪ آن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﭼﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺴﯿﺎری
ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﭙﺮدهام و ﻣﺪارس ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺧﺘﺮاع
و اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﮐﺎﻧﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ]ﻣﺪارس
ﻋﻤﻠﯿﺎت[ ﺷﮑﻠﯽ ﭼﻮن »ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ،و ﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﺎد-ﺷﺎﮔﺮدی،
ﻗﺮار دارد .در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ »ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎز ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهام .در اﯾﻦ
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ِ ﻫﻔﺘﮕﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ ،ﻧﻘﺪی ﯾﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺪﯾﺪ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﻃﺮح ﮐﻨﺪ .ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮد
ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهام ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪی
ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ دارﻧﺪ(] soninké ،زﺑﺎن اِﺗﻨﯽﻫﺎﯾﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب
ﺻﺤﺮا ﭼﻮن ﻣﺎﻟﯽ[] peul ،زﺑﺎن اِﺗﻨﯽﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮن
ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ[ و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﻮﻧﯽ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،ردﭘﺎﯾﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،و از ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪای دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮع ،درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎه ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ِ ﺑﺎز ﺑﻪ روی ﻫﻤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در
آن ﻫﺎ در ﺑﺎرهی ﺧﻮد ِ اﺻﻞ ِ ﺿﺮورت و آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و
اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن و ﺣﻔﻆ
ﺧﻮﻧﺴﺮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎی واﻫﯽ ] [utopiquesﭼﻮن ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﻫﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻪ و آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﮕﺎﻫﯽ از
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ و درسﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪی ﮐﻨﮑﺮت ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم
ﮐﻪ در ﯾﮏ آﯾﻨﺪهی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسِ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﮔﻮﻧﻪای ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ِ
ﻣﺪارس ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی ،ﺧﺮدورزاﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،ﺗﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻗﺪرت از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ،
ﻓﺮای ِ ﻫﻢ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی« دروﻏﯿﻦ ِ ﻣﺎ و ﻫﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﮐﺎم،
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺑﺨﺖ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیِ اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﺤﺜﯽ ﻧﻮ آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﭘﺎﻧﺪ ِﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﮐﻪ رﺧﺪادی ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﺮﮔﺒﺎر از دﯾﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ
از ﻧﻈﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﺳﺘﺮون از ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ.
——————————————————–

ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ
ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ در
ﭘﺎراﻧﺘﺰ ﯾﺎ ﮔﯿﻮﻣﻪ اﺳﺖ از ﻣﻦ اﺳﺖ.
 -1رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ Pandémie, ignorance et nouveaux lieux
 collectifsﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در:
https://www.liberation.fr/debats/2020/06/02/pandemie-ignorance
-et-nouveaux-lieux-collectifs_1790106
 -2اَﻟﻦ َ ﺑ َﺪﯾﻮ ،دربارهی أوضاع ناشی از اَپیدِمی .ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﺷﯿﺪان
وﺛﯿﻖ .ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
-3
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ژاک راﻧﺴﯿِﺮ :در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اِﺗ ِﯿﻦ ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر :در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اِدﮔﺎر ﻣ ُﻮر َن در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﻮرﮔ ِﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس :در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 -4درﺑﺎرهی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ،رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
جنبشهای ضد سیستمی» ،مردم« موهوم ،پوپولیسم توهم زا و سیاست
رهایی – از ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ:
در اﯾﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 -5ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ .2
 -6اَﻟ َﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ :دربارهی أوضاع ناشی از اپیدِمی .ﯾﺎدداﺷﺖ .2
 -7ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎتÉcole des actes :

ژاک راﻧﺴﯿِﺮ  :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻗﺮاﻧﻄﯿﺘﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ

در  20آورﯾــﻞ  ،2020آﻧــﺪرِآ اﯾﻨﺰ ِِرﯾﻠــﻮ ،Andrea Inzerillo
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و آﻣﻮزﮔﺎر دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در رﺷﺘﻪی ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺘﺮﺟﻢ
آﺛﺎر ژاک راﻧﺴﯿِﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریِ ﮐﻮوﯾﺪ19-
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی راﻧﺴﯿِﺮ را در زﯾﺮ ﻣﯽآورﯾﻢ.
در

ﭘﺎﯾﯿﻦ

اﯾﻦ

ﺻﻔﺤﻪ،

ﻟﯿﻨﮏ

ﺑﻪ

ﻓﺎﯾﻞ ِ

درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی

ﻣﺘﻦ

ﮐﺎﻣﻞ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ )در آﻏﺎز( و ﻓﺮاﻧﺴﻮی )در
اداﻣﻪ( اﺳﺖ ،آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎﯾﻞ در ﻓﺮﻣﺎت ﭘﯽدیاف اﺳﺖ.

» من شگفتزده میشوم وقتی میبینم که این همه از
حتا
و
تاریخی
معنای
میخواهند
همکارانِمان
هستیشناسانهی پاندمیِ ]ﮐﻮروﻧﺎوﯾﺮوس[ را برای ما
توضیح دهند ،و این در حالیاست که ما هیچ چیز در
بارهی این بیماری نمیدانیم و فراتر از محیط
بیواسطهی پیرامونِمان ،تنها از طریق صفحههای
رایانهیِمان میتوانیم شناختی به دست آوریم« .

» برای من فهم این موضوع دشوار است که این همه از
همکارانِمان به این تقاضایِ ژورنالیستی که
غیرمنتظره را با زندانی کردناش در یک زنجیرهی
سببی )عِلّی( به ابتذال میکشاند ،عجولانه پاسخ
میدهند و در نتیجه غیرمترقبه را با نگاه به گذشته
پیشبینیپذیر میکنند و فرمولهایی ارائه میدهند که
بر مبنای آنها مدیریت روز به روز اطلاعات به سطح
یک بینش تاریخ جهان ارتقآ پیدا میکند« .

» آن چه که قرنطینه بیش از هر زمانِ دیگر به
روشنی آشکار میسازد ،یک تقسیمبندیِ به خوبی
تنظیمشدهی نقشها بین حکومتیان و برخی روشنفکران
است .حکومتیان ،زمانِ سیاسیت را به فوریت
)اورژانس( و فوریت را به حرفهی هفتگی خود تبدیل
کردهاند و این روشنفکران هر شرایطی را در زمانِ
چند صد سالهی سرمایه و یا در دور انسان )در
عصرِ انسان( ) (anthropocèneقرار میدهند و تنها
یک شیوهی کارآمَدِ مداخلهگری میشناسند و آن هم
این
است.
زمان
همین
رادیکالِ
“براندازیِ”
رویارویی میتواند بینهایت به درازا کشد.
اما جریان امور هرگز تغییر نخواهد کرد مگر از راه

عملِ مردان و زنانی که زمان را به کار میگیرند؛
زنان و مردانی که هرروزه ،با پاسخهایی که هر لحظه
باید ارائه دهند ،جوامع ما را زنده نگهمیدارند؛
همچنین مردان و زنانی که ،گهگاه ،با اشغال
میادین ،خیابانها و چهارراهها ،نظم بهنجار امور و
روزها را به حال تعلیق درمیآورند و کاربُردهای
دیگری از زمان ابداع میکنند .به جز این ،بقیهِ
چیزها همهی شان شیادی )کلاهبرداری( است« .

ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
)ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(

ﭘﺴﺎ ﮐﻮوﯾﺪ : 19-ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮ؟

اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﻫﻨﻮز ﻧﺒﺮد ِ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮروﻧﺎوﯾﺮوس
ﺟﺪﯾـﺪ ،ﮐﻮوﯾـﺪ ،19-ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺮﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ ﺷﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪی اﯾﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪ در ﭘﻬﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﺎ،
ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻓﺮارﺳﯿﺪنِ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮ،
درﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
دﻧﯿﺎی ﭘﺴﺎ ﮐﻮروﻧﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اداﻣﻪ و ﺗﮑﺮار اوﺿﺎع ﻗﺒﻞ از
ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ،ﺑﺎ از ﺳﺮﮔﻔﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ روش ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ،ﺑﺎ درسﮔﯿﺮی از
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ رﻓﺖ ،ﻇﻬﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ د ِﮔﺮ؟ آﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ
ﺑﺰرگ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﯾﺎ
ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ِ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ و روﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻤﺮار ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﻣﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑ َﺪ ﺗﺮ از آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ؟ زﯾﺮا ﺑ َﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ
وﺟــﻮد دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ از ﺑﺤــﺮان ﭘﺎﻧــﺪِﻣﯿﮏ ﺑﺮونآﯾــﺪ ،ﭼــﻮن
ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن در واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ و اﻗﺘﺪارﻃﻠﺒﯽ در ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴـﺘﯽ و ﯾـﺎ ﺗﻮﺗـﺎﻟﯿﺘﺮ در ﭘﻬﻨـﻪی ﻣﻠـﯽ و ﺟﻬـﺎﻧﯽ .ﭼﻨﯿﻦاﻧـﺪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،در ﮐﻠﯿﺖ آنﻫﺎ،
از ﻧﮕﺎه رهاییخواهی )اِمانسیپاسیون( ،ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﺑﯿﻤﺎری ِ وﯾﺮوﺳﯽ ِ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ِ  2020ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ از
دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎنِ آن و ﻧﻪ از ﻧﮕﺎه ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و
داﻣﻨﻪی واﮔﯿﺮی ِ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ِ ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ
و ﮐﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺮگﺑﺎر در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺸﺮ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪهاﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ.
طاعون سیاه در ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺎ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آنﻫﺎ
ﺳﺎﮐﻦ اروﭘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .گریپ  ،1918ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ گریپ اسپانیایی ،ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ 50
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﭘَﺴﯿﻦ 100 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻤﺎری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  %2،5ﺗﺎ  %5ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ
ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  18ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ
ﺑﺎﯾـﺪ از گریپ آسیایی ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ گریپ هنگ کنگ در 1969 – 1968
ﻧﺎم ﺑ ُﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ داد .ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ 300 ،ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوسِ ﮔﺮﯾﭙﯽ از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،از آورﯾﻞ  2009ﺗﺎ اوت  ،2010ﺑﺎ گریپ  H1N1و ﻣﺮگ ﺑﯿﻦ
 150ﺗﺎ  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،از
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻧﺎم ﺑ َﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  770 ،2018ﻫﺰار اﻧﺴﺎن را

ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑ ُﺮد.
در ﻣﻮرد آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ِ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ،19-ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ  ،2020ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﻮﺑﻪ ﭼﯿﻦ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ)!( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ – ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن آﻏﺎز
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮروﻧﺎوﯾﺮوس در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ آﮔﺎﻫﯽ ِ راﺳﺖ و
درﺳﺘﯽ ﻫﻨﻮز در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ – ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  20ﻣﻪ 2020
)ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  31اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،(1399ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن325 ،
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن 5 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ،اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺰ  %93،5ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﺎﻧﺪِﻣﯿﮏ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻓﻮق و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪای و ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،
ﺳﻮ ،ﭼﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻼف ِ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن

دادهﻫﺎی
از ﻫﻤﻪ
ﭘﺎرهای
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،

ﮐﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اَﻟَﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ،1
ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ِ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﯾﮏ »استثنای فوق العاده« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآوَر َد،
ﻫﻢآواﯾﯽ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ِ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ وﯾﺮوسِ ﮔﺮﯾﭙﯽ ِ
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻧﻮع ﺳﺎرس  ،SARS-CoVو ﺑﺎ ﻧﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ،19-ﭘﺪﯾﺪهای
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺎلﻣﻨﺪان را در
ﺗﯿﺮرس ﻣﺮگﺑﺎرِ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آن
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ِ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﭗﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم واﮐﺴﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻫﻨﻮز اﺧﺘﺮاع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان درک
ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮﯾﭗ ﮐﻮروﻧﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﮔﺮﯾﭗﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ،ﺗﺮس و ﻫﺮاس در آدﻣﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را ﺑﺮای ﺳﺘﯿﺰی ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺳﺎزد.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﺧﺪاد ِ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯿﮏ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻤﺘﺎز آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ِ ﻣﺸﺎﺑﻪِ ﮔﺬﺷﺘﻪ – و
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ – در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﯾﮏ زﻣﺎن
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ِ ﺧﺎص و ﺑﺤﺮاﻧﯽ روی داده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ
و ﯾﮑﻢ و در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ،ﺟﻮاﻣﻊ
و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،از دﯾﺪ ﻣﺮاودات اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻫﻢراه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺗﻌﺎرضﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاوان و ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای

اداﻣﻪی زﯾﺴﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ رﺧﺪاد
در دوراﻧﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دادهﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ ،اﯾﻘﺎنﻫﺎ و
راﺑﻄﻪﻫﺎ در ﻫﻤﻪی ﺳﻄﻮح ،از زﯾﺴﺖﺑﻮﻣﯽ و زﯾﺴﺖﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدی –
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ – ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ رﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ اوﺿﺎع اﭘﯿﺪﻣﯿﮏ ِ
ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ِ رکود بزرگ  1929در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،اﯾﻦ ﺑﺎر ،از آزﻣﻮنِ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯿﮏ ِ ﮐﻨﻮﻧﯽ و
درسﻫﺎی ِ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از آن ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
و ﻋﻤﻠﯽ – و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮی – ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ و ﻧﻮ ،در
ﮔ ُﺴ َﺴﺖ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ…
اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ،
در  10ﻧﮑﺘﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد؟

 –1اﭘﯿﺪﻣﯽﻫﺎی اﻣﺮوزی ،در ﭘﯽ ِ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪنِ اﻣﻮر ﺑﺸﺮ ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
اﻣﺮوزه ،ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ِ وﯾﺮانﮔﺮ ،ﮐﻪ از ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ در
اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ و ﺳﺎﯾﺮ
ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای… ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،روﺑﻪرو ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺣﻮادث
ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪهِ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،وﯾﺮوﺳﯽ و ﻏﯿﺮه در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺤﺮانزده رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺰرگ ﭼﻮن ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ،ﺑﺤﺮان اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺑﺤﺮان اِﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺤﺮان در ﺷﮑﻞ ِ ﻣﺪرنِ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ِ زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺤﺮانِ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻈﺎم واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریِ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎلﻣﺎﯾﺸﺎ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ .اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮوز ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ،
ﭼﻪ از دﯾﺪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑ َﺪﯾﻞ ِ ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢِ
ﻣﻠﯽ -ﺟﻬﺎﻧﯽ ِ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.

 –2ادﻋﺎی ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ِ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ و
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮری ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ .ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش
وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آن از ﺟﺎﻧﻮر )ﺧﻔﺎش؟
ﭘﻨﮕﻮﻟﯿﻦ؟… ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ( ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ از
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯽ دﯾﮕﺮ ،در اﺳﺘﺎنِ ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ )ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال!( آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد :در ﺑﺎزارﻫﺎی آﻟﻮده و
ﺑﻪ دور از ﺑﻬﺪاﺷﺖِ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ،ﻫﻮﺑﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺟﺎﻧﻮران زﻧﺪه را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن و ﻏﯿﺮه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﭘﺮوا اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد وﯾﺮوس در ﺟﺎﻧﻮران
و ﺳﺮاﯾﺖ آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن از ﯾﮏﺳﻮ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻮن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻏﯿﺮه از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
راﺑﻄـﻪای ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .ﮐﻮروﻧـﺎوﯾﺮوسِ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪی اﺧﺘﻼل در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺟﻬﺎنِ ﻣﺎ ،در درازای ﺗﺎرﯾﺦاش ،ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
از ﮐﻮوﯾــﺪ 19-ﻣــﻮاﺟﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،در دورانﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻧــﻪ از
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺧﺒﺮی ﺑﻮد و ﻧﻪ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ .در
آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎ
ﻓﺮارﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽﻫﺎ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

 –3در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪِ ﺗﺮاﺑﺮی ِ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاودات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن از ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪای دﯾﮕﺮ در ﮔﯿﺘﯽ ،اﻣﺮی ﮐﻪ اﺑﻌﺎدی ﻏﻮلآﺳﺎ و ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺮزی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﻧﻔﻮذ و
ﺳﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر را ﺑﮕﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺘﺎﺑﺎن ،اﭘﯿﺪﻣﯽ ِ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ِ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽ ،ﻋﺪم
رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ… ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
واﮔﯿﺮی ِ وﯾﺮوﺳﯽ از ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ) (zoonosisرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﺪاولﺗﺮ ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و وﺧﯿﻢﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮاﯾﺖ آنﻫﺎ را
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺨﺸﻨﺪ .از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ .از آن
ﺟﺎ ﮐﻪ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﯾﮏ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ِ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﮐﻮروﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﻪی
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ و درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ،
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﺟﺪی ،ﺟﻤﻌﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،از ﻫﺮ
ﻟﺤﺎظ و از ﺟﻤﻠﻪ از راه اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ اﻣﺮ اﮐﻮﻟﻮژی ،ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و اِﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐاش ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻫﺴﺘﯽ ِ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺸﺮﯾﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺶ ﺗﺪارﮐﺎت و آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪوﺟﻮد آورد.
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ﻋﺪم

آﻣﺎدﮔﯽ

و

آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی

دوﻟﺖﻫﺎی

ﺟﻬﺎن

ﺑﺮای

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﺑﺎ

ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ،19-ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در
دﻧﯿﺎ – ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر اﻓﺮادی ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎنِ
ﮐﺎرآزﻣﻮده در ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮ و وﯾﺮوﺳﯽ -ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪاد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮﻟﯽ را ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد :ﻧﻪ از ﺳﻮی ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ،ﻧﻪ از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﺎ
ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻧﻪ ﺣﺘﺎ از ﺳﻮی ﻫﻮاداران دﻓﺎع از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
اِﮐﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪراﺳﺘﯽ از ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی اِﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽراﻧﻨﺪ.

 –5آزﻣﻮنِ ﭘﺎﺗﺪﻣﯽ ِ ﮐﻮروﻧﺎ آﺷﮑﺎرا و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎر د ِﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ِ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪهِ اﻣﺮوزی ،ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯽﺳﺎزی ِ ﺑﺴﯿﺎری از ارﮐﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ – ﭼﻮن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش و دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ – ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آنﻫﺎ در
زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻻ ،ﺳﻮد ،ﺑﺎزار ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ،اﯾﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ را
ﻧﺎﺗﻮان اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ِ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺎ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ِ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻮن ﻧﻮع اﺧﯿﺮ آن را ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ .ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ اﻧﺪازهای در
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢِ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﻣﺤﺘﻤﻞ داﻧﺴﺖ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻧﮕﺮﺷﯽ دﯾﮕﺮ و ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ِ ﺑﺨﺶ ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺳﺎزی ِ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ِ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ِ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﻮل و ﺣﺘﺎ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑ َﺪﯾﻮ ،در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ
ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ِ ﮐﻮروﻧﺎ ،اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ِ او ﮐﻪ ﺑﺤﺮان
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﭘﺎﻧﺪِﻣﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ » شرایط پیشرفت امر انتقال دادههای
علمی در بارهی اپیدمی را فراهم آورد و در ضمن به قدرتگیریِ
سیاسیِ اعتقاداتی نوین در زمینهی مربوط به امور پزشکی و بهداشت
عمومی ،در مورد سیاست آموزشیِ برابرانه ،مراقبت از سالمندان و
مسائلی از این دست ،کمک رساند .اینها ،در شرایط اپیدمی کنونی،
مواردی هستند که سُستیها و کاستیهای خطرناک سیاستهای سنتی

رژیمهای امروزی در جهان را نمایان میسازند 2«.ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت
ﻣﯽﺗﻮان اﻓﺰود ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﺰﯾﮑﯽ در ﺣﻮزهی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،داروﺳﺎزی و ﻏﯿﺮه را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﻮروﻧﺎوﯾﺮوس واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻏﻠﺐ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭼﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺎﺳﮏ ،دارو ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖِ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺳﺎﺳﯽ را آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر
دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ِ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎ
درسﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺟﻌﻪی ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ِ ﮐﻮروﻧﺎ ،اﻗﺪامﻫﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ
ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﻬﺖ اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ
اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺮارﺳﯿﺪنِ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮ در ﭘﺴﺎﮐﻮروﻧﺎ ،ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧَﻮﯾﺪش را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﺑﻮد.

 –6رﺧﺪادِ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ،19-در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪای
دﯾﮕﺮ و ﺗﺎزه از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ِ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪه ،از ﺻﻒﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿِﻞ ﻧﻮﺳﺎزی و
ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن ﺧﻮد را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﺻﻠﯽاش دارد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ و اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﺿﺮب و آﺳﯿﺐ ِ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎن در ﮔﺰﻧﺪِ
وﯾﺮوس ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﺳﺐﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه،
از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻤﺎن ،ﭼﻮن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻣـﺎﻟﯽ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻧﺌﻮﻟﯿـﺒﺮاﻟﯽ ِ اروﭘـﺎ ،ﮐـﻢﺗﺮ از
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﺳﯿﺐ و زﯾﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ .ژاﭘﻦ ،ﮐﺮه
ﺟﻨـﻮﺑﯽ… و اروﭘـﺎی ﺷﺮﻗـﯽ ،ﮐـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع زﯾـﺮ ﺳـﻠﻄﻪی رژﯾﻢﻫـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﯾﺎ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖِ راﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ِ ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺤﺮان ﮐﻮروﻧﺎ را از ﺳﺮ
ﺑ ُﮕﺬراﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ِ ﮐﻮوﯾﺪ،19-
ﺷﺮاﯾــﻂ ﻋﯿﻨــﯽ و ذﻫﻨــﯽ ِ ﻣﻨــﺎﺳﺒﯽ ﺑــﺮای اﻧﻘﻼب در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫــﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ِ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ در ﻧﻔﯽ ِ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ

ﭘﻨﺪار و
ﻣﺸﺨﺺ.

آرزو ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ و واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از وﺿﻌﯿﺖ

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﺸﯽ
ﺑﺎرز در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ
اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻀﺎدﻫﺎی دروﻧﯽاش ،اﻣﮑﺎن رﺷﺪ اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺟﺪا ﺷﺪن آنﻫﺎ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای
دﻓـﺎع از ﻣﻨـﺎﻓﻊ وﯾـﮋهی ﻣﻠـﯽ ِ ﺧـﻮد و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم اﻣﮑـﺎن ﺷﮑـﻞﮔﯿﺮی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺪاراﻧﻪی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﻀﻮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دورهی ﭘﯿﺸﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ،
ﭼﻨﺪان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ ﺧﯿﺰش ﻧﻮﯾﻦ از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﺎﺧﺘﺎری در درون ﺧﻮد را ﻧﺎﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

 –7دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ،در ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﭼﻮن رژﯾﻤﯽ و ﻗﺪرﺗﯽ
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﻃﻠﺐ در ﭘﻬﻨﻪی ﮔﯿﺘﯽ ،از ﺑﺤﺮان ﮐﻮروﻧﺎ ،ﺗﺎ
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و
اﻧﺪازهای ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ،ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺮوز ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ،ادﻋﺎﻫﺎ و اﻋﻼنﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢِ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺪان آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :ﭼﻪ در
ﻣﻮرد آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ﮐﻮوﯾﺪ 19-در ﻫﻮﺑﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ آن از
اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ،ﭼﻪ در ﺑﺎرهی ﻋﻠﺖ و ﺳﺮرﺷﺘﻪ ﺑﺮوز اﭘﯿﺪﻣﯽ و ﺧﻄﺮات
آن و ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺗﻠﻔﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن
در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭘﻬﻨﺎور ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺟﻬﺎر ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان در آﯾﻨﺪهی ﭘﺴﺎﮐﻮروﻧﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﺻﻌﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﻓﻮل ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎﻫﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺷﺎﻫﺪ
ﻇﻬﻮر ﯾﮏ “ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ِ” دﯾﮕﺮ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﻮد .ﭼﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ در
ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻫﺎ
ﻫﻤﻪ اوﺿﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﺟﻬﺎنِ
ﭘﺴﺎﮐﻮروﻧﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﭼﯿﻦ ،ﭼﻮن ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﺳﯿﺎدتﻃﻠﺐ ِ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و
اﻓﻮل اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ و ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺪهِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ.

 –8در اﯾﺮان ،ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪادی و
ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑ َﺮ َد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ و ادﻋﺎ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ِ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ِ ﮐﻮروﻧﺎ و ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﻣﺮگآور ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ آن،
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎرِ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻓﺰودهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع
ﭘﺴﺎﮐﻮروﻧﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای ﺟﻨﯿﺶﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدﻣﯽ )زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،زﻧﺎن و دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ
و ﺳﻠﻄﻪ( ،ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه
ﻃﺮﻓﺪار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞﮔﺸﺎی دﺷﻮاریﻫﺎ و ﺑﻐﺮﻧﺞﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﻤﺎرِ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن رادﯾﮑﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﻧﺎﺗﻮان ،ﻧﺎﻣﺘﺸﮑﻞ ،ﻧﺎﻣﺘﺤﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺎزﺳﺎززی ﺧﻮد دارﻧﺪ:
از ﺑﺮای ﺷﮑﻞدﻫﯽ ِ ﺧﻮد در ﮔﺴﺴﺖ از ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﺎﮐﺎرا .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺎ ،در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻠﯿﺴﯽ و
اﺳﺘﺒﺪاد ،در ﻧﺒﻮد ﺣﺪاﻗﻞ آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ… ﺑﺴﯽ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ِ ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ و
ﻫﻢﮐـﻮﺷﯽ ِ ﺟﺮﯾﺎنﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ِ ﺟﻤﻬﻮریﺧـﻮاﻫﯽ ِ رادﯾﮑـﺎل ،در ﭘﺮﺗـﻮ
ارزشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻻﺋﯿﮏ ،در ﻧﻔﯽ
اﻗﺘﺪار/ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ و در ﮔﺴﺴﺖ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی دوﻟﺖﮔﺮا ،ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ
ﯾﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ… ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت روﺑﻪرو ﺑﻮده و
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ِ ﯾﮏ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﮔﺬز از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در
ﺟﻬﺎن ﭘﺴﺎ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و اداﻣﻪی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺳﺘﻢ ،ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺮﮐﻮبِ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻓﺮدای ﭘﺴﺎﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﺮدﻣﺎنِ ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ

و ﻣﺼﻤﻤﯽ را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ِ ﻓﺮارﺳﯿﺪنِ “ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮ” ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ِ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،آﻣﺎده ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻮن وﻇﯿﻔﻪای ﻣﺒﺮم ،ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻻنِ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاهِ داﺧﻞ و ﺧﺎرج
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ِ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ،ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪی
ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ.

 –9ﺑﺤﺮان ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ِ ﮐﻮروﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﺷﺪ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎی ﺑﯿﮑﺎری ِ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ،ﻓﻘﺮ،
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ؛ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ِ اﻧﺒﻮﻫﯽ ِ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر؛
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ و ﻏﯿﺮه… اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪهی ﭘﺴﺎ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ
دور ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ اوﺿﺎع وﺧﯿﻢ و ﺳﺨﺖ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻔﺠﺎری و ﺣﺘﺎ
ﺷﻮرﺷﯽ ِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در آﯾﻨﺪهی ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺴﺎ ﭘﺎﻧﺪِﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ،
اﻣﮑﺎن ﺑﺮآﻣﺪنِ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﻧﺰیِ ﺑﻪ واﻗﻊ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،از ﺳﻮی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺗﺼﻮرات واﻫﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﻣﺮوز ،از دﯾﺪ ﻣﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای
ﺑﺎﻻ ر َوی ِ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ِ راﺳﺖ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا ،دوﻟﺖﮔﺮا ،واﭘﺲﮔﺮا و ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور… آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﭼﻪ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی واﻗﻌﻦ
ـﺎ
ـﺎﻟﯿﺘﺮ ﯾـ
ـﺘﺒﺪادی ،ﺗﻮﺗـ
ـﺎی اﺳـ
ـﻪ در ﮐﺸﻮرﻫـ
ـﯽ و ﭼـ
ﻏﺮﺑـ
ﻣﻮﺟـ
ـﻮد ِ
ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺧﺮی ،ﺑﻪ اوﺿﺎع اﯾﺮان در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ِ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺧﺪاد ﭘﺎﻧﺪِﻣﯿﮏ ،در ﻓﺮدای
ﭘﺎﯾﺎنِ آن ،راه ﺑﺮآﻣﺪنِ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و در ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻮآوراﻧﻪ
ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻫﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد ،از دﯾﺪ ﻣﺎ ،اﮔﺮ ﺗﻮﻫﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ِ راﻫﯽ ﺑﺲ دﺷﻮار و درازﻣﺪت اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻋﯿﻨﯽ اﻣﺮوزی ﺟﻬﺎن و ذﻫﻨﯿﺖ
)ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ(ﻫﺎی ِ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ،ﺣﺘﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﺎﯾﺪ
در آﯾﻨﺪهی ﭘﺴﺎﮐﻮروﻧﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺲرویﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از راه آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ِ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﻋﻤﻞﮐﺮدﻫﺎ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .از آن ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺖ :
– رﺷﺪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ِ ﺑﺮﺗﺮی وﻃﻦ،
دوﻟﺖ – ﻣﻠـﺖ و ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠـﯽ ،در رﻗـﺎﺑﺖ و ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ـﺮی و
ـﯽ دﯾﮕـ
ـﻮﯾﺖﮔﺮاﯾﯽ در ﻧﻔـ
ـﺘﯿﺰی و ﻫـ
ـﻢ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳـ
ـﺪ راﺳﯿﺴـ
– رﺷـ
دﮔﺮﺑﻮدی.
– رﺷﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺷﺒﻬﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﻏﯿﺮه.
– رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢﻫﺎی راﺳﺖ و ﭼﭗ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﯿﺶ “ﻣﺮدم” و ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ “ﺑﺎﻻﺋﯽﻫﺎ” و “ﻧﺨﺒﮕﺎن”… ﺳﺮ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.3
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﯽرود در آﯾﻨﺪهی ﭘﺴﺎﮐﻮروﻧﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ،
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دوران ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

 –10ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ِ واﻗﻌﯽ ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ،در
روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎی ﻧـﺎمﺑ ُﺮده در ﺑـﺎﻻ ،در اوﺿـﺎع و اﺣـﻮال
ﭘﺴﺎﮐﻮروﻧﺎ ،ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺟﻬـﺎنِ ﭘﺴﺎﮐﻮروﻧـﺎ ،ﮐـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻧـﻮ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی
ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدی و ﺧﻠﻖ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻮﯾﻦ از زﻧﺪﮔﯽ در ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﻠﻄﻪﻫﺎی ِ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ،
دوﻟﺖ… ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ رو
و ﺑﺎ دﺷﻮاری ﮔﺸﻮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻬﺮه ﺑ َﺮ َﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺪاوم و
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ارادهﮔﺮاﯾﯽ ِ ﻧﺎبِ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وﻟﻮ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
دﻧﯿﺎی ﭘﺴﺎﮐﻮروﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ
ﭼﯿﺮه ﺷﺪ.

در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻢ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﮔﺎه ﺑﺴﯽ ﻣﺘﻀﺎد ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ ِ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت »ﻫﻢارزش« اﻣﺮی ﺑﺲ دﺷﻮار ﻣﯽﮔﺮدد.
از اراﺋــﻪ آﻟﺘﺮﻧــﺎﺗﯿﻮی ﻧــﻮﯾﻦ ،اﯾﺠــﺎﺑﯽ و اﺛﺒــﺎﺗﯽ در ﺑﺮاﺑــﺮ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﺒﻬﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً
دوﻟـﺖﮔﺮا در ﺟﻬـﺖ ﺗﺤﮑﯿـﻢ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﻧﻘـﺶ و ﻗـﺪرت دوﻟﺘـﯽ و
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ،ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اداﻣﻪی
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ،از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻃﺮح ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ِ واﻗﻌﻦ ﻣﻮﺟﻮد ِ
ﮐﻨﻮﻧﯽ )در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ( ،راهﮐﺎر و ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮﯾﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
آنﻫـﺎ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﮑﻞﻫـﺎی ﻧـﻮﯾﻨﯽ از ﺗﺸﮑـﻞﭘﺬﯾﺮی ِ
ﻏﯿﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،اﻓﻘﯽ و ﺟﻨﺒﺸﯽ ،در ﮔﺴﺴﺖ از ﺗﺤﺰب
ﺳـﻨﺘﯽ ﯾﻌﻨـﯽ ﺣﺰﺑـﯽ ،آواﻧﮕـﺎردی ،ﻗـﺪرتﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑـﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ را
ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ،در ﺗﺪاوم ﺧﻮد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن،
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی
از زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،اﺳﺘﻘﻼل از دوﻟﺖ و
دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﻪ دور از ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣُﺪل ِ ﺑﺎزار ،ﮐﺎﻻ ،ﮐﺎر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﺳﺘﻘﻼل از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺪاری از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ِ ﺧﻮد ،در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ
و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ِ اﺣﺰاب ﻗﺪرتﻃﻠﺐ ،ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮه ،ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺎ ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﺑﻪ واﻗﻊ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ِ ﻣﺜﺒﺖِ ﻋﻨﺎﺻﺮی،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺟﻨﯿﻨﯽ ،از ﯾﮏ ذﻫﻨﯿﺖ و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ِ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ در راﺳﺘﺎی ارزشﻫﺎی ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺿﺪﺳﻠﻄﻪ /ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ
و ﺿﺪ دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ :در رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،دوﻟﺖ و
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و اﺣﯿﺎی ﯾﮏ ﺷﮑﻞ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ِ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ِ ﻧﻮﯾﻦ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ-
ﮐﻔﺎﯾﺖﻣﻨﺪ ،در ﻧﻔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺰدﺑ َﺮی و
ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺣﻔﻆ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ را ارج ﻧﻬﯿﻢ ،در ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
آنﻫﺎ ،در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﺟﻬﺎنِ ﭘﺴﺎﮐﻮروﻧﺎ ،ﮐﻪ «ﻧﻮ« ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ِ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﮐﺮد :از ﺑﺮای

ﻧﻮﺳﺎزیِ ﺟﻬﺎن!
——————————————-
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ
اَﻟﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ ،دربارهی اوضاع ناشی از اپیدمی .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
https://urlz.fr/cewJ :
ﻫﻤﺎنﺟﺎ.
در ﺑﺎرهی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﺮوزی ِ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻣﻦ https://urlz.fr/bt5A :
ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
ﺧﺮداد  – 1399ﻣﻪ 2020
cvassigh@wanadoo.fr
www.chidan-vassigh.com

ﺗﻼش اﯾــــﺮان از ﺣﻔــــﺎﻇﺖ از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﺮس از ﮐﻮوﯾﺪ 19-در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان
ﮔﺰارﺷﯽ از ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ
ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان

ﻓﻮرﻣﺖ ﭘﯽدیاف )ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ(

