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یت اخال�ت ن�ع ��ش و�روس کرونا و یب   بص�ی
 عرفان ثابیت 

 
ون آمد و وسط پا�رد به  ۱۶صبح « آور�ل، دک�ت برنار ر�و از مطبش ب�ی

قض�ه  آنکه بهُمردە برخورد. آن لحظه، الشه را با پا کنار زد یب مو�ش 
ن رفت. اما به خ�ابان که رس�د، این فکر از اهم�ت بدهد و از پله ها پاینی

جا عادی نبود و راِە رفته را برگشت ذهنش گذشت که حضور موش آن
د خوردە باعث شتا به �ا�دار هشدار بدهد. وا�نش آقای م�شِل سال

چه کشف کردە تا چه اندازە نامعمول است. حضور� موش� �ابد آنبه�ت در 
ُمردە به نظرش فقط غ��ب آمدە بود، حال آنکه از نظر �ا�دار 

 ومحکم � شد. شخص� اخ�ی خ�� قرصع�ار حساب �آبرور�زی تمام
حرفش ا�ستادە بود: آن ساختمان موش ندارد. هر قدر هم دک�ت ا�ار  

ن االکرد که �� به خ�ج  ای اول افتادەجان در پا�رد طبقهن یب شان همنی
آقای م�شل نرفت و کوتاە ن�امد: چون توی ساختمان موش پ�دا 

 ک� خ�ال شود، البد این را از جای د�گری آوردەن�
�
اند. حتما

 بازی داشته... مسخرە
ن شد و ادعا کرد �ک مشت  ۱۷روز بعد،  آور�ل، �ا�دار � راە دک�ت س�ب

ی موش آ�د سه الشهشان �های خر� خوشعو�ن که از شو�ن 
ند های بزرگ گرفته بودها را با تلهاند. ظاهرا� آنوسط راهرو گذاشته
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های ُمردە را از پا آلود بود. �ا�دار، که موششان خونچون تماِم تن
بود، مدیت جلو� در ا�ستادە بود تا مگر مجرمان با ن�شخند �ا  چسب�دە

. آقای ای عا�دش �شدە بود متل� گزندە خودشان را لو بدهند. اما نت�جه
م."... شون رو �آزار! باالخرە مچگفت "امان از مردمم�شل �  گ�ی

راجع  ی اهل محلوجویی کردە باشد، متوجه شد همهآنکه پرسر�و، یب 
ل. زنند. ع�ادتها حرف �به موش ن ها که به پا�ان رس�د، برگشت م�ن

تون تلگرام اومدە. ُبرَدمش باال." دک�ت اش گفت "واسهآقای م�شل به
ازش سؤال کرد آ�ا باز موش د�دە. �ا�دار گفت "نه، اصً�! چهارچش� 

 . کنند د�گه خ��ازی در��ارند.".. ها جرئت ن�کلهام و این آشغالمراقب
بر قضا، دک�ت جلو� ساختمان به �ا�دار برخورد که به دیوار� دست 

 �ی معموً� �زندەورودی تک�ه دادە بود و از ق�افه
گ

بار�د. اش خست�
، ی جد�د را که از ز�ان دک�ت شن�د، گفت "بلهی الشهم�شِل پ�ی قض�ه

ه هم های د�گتا ن�ستند. توی ساختمونخ�ب دارم. االن د�گه دوتا سه
 و نگراین در چهرەشدەپ�دا 

گ
ه حواسش آنکزد. یب اش م�ج �اند." اف�د�

اش ج��ا شد. صدالبته، مال�د. دک�ت از سالمیت باشد، گل��ش را �
 اش را بهکش�د بگ��د حالش خوب ن�ست. همه�ا�دار خجالت �

اش را باخته. رس�د روح�هگذاشت. به نظرش �خوری �حساب دل
شان که کم شود، هها آشفتی موشقض�ه ن داشت �ش اش کردە بود. �قنی

 بهبود پ�دا �
�
 کند... خودش هم حتما

کرد آور�ل...موق� که دک�ت ر�و اتوم���لش را جلو� عمارت متوقف � ۲۸
شت، داته خ�ابان چشمش به �ا�دار افتاد که به زحمت قدم بر�

ود، بها و پاها را از هم گشودە �ش به �ک سمت خم شدە بود، دست
 انداخت... بازی �شبجوری که آدم را �اد عروسک خ�مه

ها کردند که هجوم موشگرد با ف��اد اعالم �های دورەفروشروزنامه
ن ب�مارش  ]ر�و[متوقف شدە. اما وقیت  رس�د، د�د  ]�ا�دار[به بالنی

ون آمدە، �ک دستش بر شکم است و دست  نصف تنش از �س�ت ب�ی
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زند و، توی سطل آشغال زردایب و شد�د ُعق � اماند�گر بر گلو، یب 
افتادە آوَرد. �ا�دار به هزار زحمت و ازنفسمتما�ل به صوریت باال �

ه درجه و پنج ُع�ش بود، 
ُ
دو�ارە دراز کش�د. دمای بد�ش � و ن

ەها و پاها�ش متورم بودند، دو ل�ههای گردن و دستعقدە بر  ی ت�ی
فت گنال�د. �. حاال از دردی داخ� �شدند پهل��ش َپخش و َپهن �

��دە جزنه." کلمات ج��دەمصب بدجوری آت�شم �سوزونه، سگ"�
ون �های تباز لب  اش را کهدرآمدەآمدند؛ چشماِن ازحدقهآلودش ب�ی

.غروب چرخاند.. از شدت �درد به اشک افتادە بودند به سوی دک�ت �
ها را فحش جه تب موشگفت و با چهل در �ا�دار هذ�ان �

� گرەها درشتداد...عقدە�
 دارشان با انگشتتر شدە بودند، سفیت

 شد، زِن �ا�دار حسایب به هراس افتادە بود... حس �
آور�ل...ر�و...به �اغ �ا�دار رفت. صبح همان روز  ۳۰فردای آن روز، 

ن آمدە بود. ب�مار، نح�ف و ناتوان د  ر تبش تا � و هشت درجه پاینی
، مگ�س�ت آرم�دە بود و لبخند � ە، دک�ت ه زد. ز�ش گفت "حالش به�ت

روز اما تب ناغافل تا چهل درجه نه؟" "با�د منتظر موند و د�د." ن�م
ته شدە ها از � گرفگفت و استفراغبند هذ�ان �باال رفت، ب�مار �ک

 آمدند و به نظر شدند به درد �های گردن ا�ر لمس �بودند. عقدە
کوشد �ش را تا حد امکان از تنش دور نگه دارد. رس�د �ا�دار ��

�ردە ها�ش را ز�ر پتو فرو های تخت �شسته بود، دستز�ش کنار پا�ه
 داشت. بود و با مه��این پاهای ب�مار را گرفته بود. چشم از ر�و برن�

گفت "با�د از بق�ه جدا نگهش داشت، به مداوای و�ژە احت�اج دارە. 
 جا منتقلشزنم و با آمبوال�س به اونبه ب�مارستان زنگ � االن

ن مرد � کن�م." دو ساعت بعد در آمبوال�س، دک�ت و زِن نگران بر بالنی
ب�مار خم شدە بودند. از دها�ش، که انگار پوش�دە از گوشیت زا�د بود،  

ون �کلمات ج��دە ه ها!" �ا�دار، کگفت "موشآمدند. �ج��دە ب�ی
ی � اشچهرە ن ا�ش به هما�ستند، پل�ها�ش به موم �زد، لببه س�ب
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ها�ش آمد، اندامسنگیین �ب بودند، نفسش نامنظم و ضع�ف باال �
ها از هم فاصله گرفته بودند، روی برانکار جمع شدە بود بر اثر عقدە

ن  ی برآمدە از اعماق زمنی ن د �ا چ�ی پنداری بخواهد به درون خ��ش پناە ب�ب
دش، ز�ر فشار وزنه امان بهیب 

َ
 بخود بخوان

گ
ود. ای ناپ�دا دستخوش خف�

." ر�و گفت ز�ش اشک � ر�خت. "�س د�گه ام�دی ن�ست، دک�ت
 "ُمردە."

های  ای انباشته از �شانهشود گفت مرِگ �ا�دار پا�ان دورە�
 دشوار بود و �کنندە و آغاز دورەگیج

�
ن کرد که �سبتا  ای د�گر را تعینی

ت ا� د. آن، ح�ی  جا�ش را به دهشت س�پ
�
اِم نخست تدر�جا

ود شان خطور نکردە ب�افتند هرگز به ذهنمان ا�نون در�همشه��ان
ها مان مکاین خاص و برگ��دە باشد برای آن که موششا�د شهر� کوچک

جا در پرتو� آفتاب جان بدهند و �ا�دارها از امراض غ��ب تلف آن
 اشتباە بودند و افکارشان ن�از به رفته در همشوند. از این جنبه روی

ن اینتجد�دنظر داشت. ا�ر همه �د تردها یب شد، عادتجا ختم �چ�ی
 مان...نا���ر شدند به همانچ���د. اما �س�اری از همشه��انزورشان �

را� بروند که آقای م�شل پ�ش�ت پ�مودە بود. از آن هنگام بود که ترس 
وار اند، اما دشها امری رایجچه مصیبتاش تفکر آغاز شد... گر و از یپ 

 شوند. جهانتوان�م باورشان کن�م وقیت بر � خودمان نازل ��
قدر گرفتار طاعون شدە که دستخوش جنگ. با وجود این، همان

کنند...هنگام بروز گ�ی �ها مردم را �کسان غافلها و جنگطاعون
ه ز�اد تر از اونه کلهانهکشه، ابگ��ند "طول ن�جنگ، مردم معموً� �

 ابلهانه و عبث است اما این
�
ها ادامه پ�دا کنه." صدالبته، جنگ قطعا

 دهد و ا�ر شوند. بالهت هموارە �سخیت �شان �مانع دوامش ن�
» د�م. بر هموارە خودمان را مد نظر نداشت�م آسان به این نکته یپ �

عبا�، ��ش ، ترجمهطاعون(آل�ب کامو،   ). ۱۳۹۷ چشمه ی کاوە م�ی
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� جهان است. او » �ا�دار� «
ان کنوین رمان کامو �ادآور �س�اری از ره�ب

د و با کمها را ناد�دە �ی موشالشه اهم�ت شمردن این امر از گ�ی
شود و سالمت آنها را مسئول�ت خود در قبال اها� ساختمان غافل �

� ج گذرد و خود اندازد تا این که کار از کار �به خطر �
ن ق��این هل و ن�ی

 شود. غرور �
ژائ�ی بولسونارو، رئ�س جمهور برز�ل، بحران و�روس کرونا را معلول 

و   ها خواسته است که به کسبو از برز�� دا�ستهها بازی رسانهحقه
کار عادی خود ادامه دهند؛ دونالد ترامپ، رئ�س جمهور آم��کا، 

دەهفته ن جلوە داد و حیت �س از شی�ع گس�ت ی این ها این بحران را ناچ�ی
وزی ق��ب ؛ ته استگفالوق�ع بر آن سخن  ب�ماری در آم��کا بارها از پ�ی

، مون جائهدر کرە« این درست پ�ش از � به فل� کش�دن ی جنویب
ی شدە است، امری که موارد ابتال اعالم کرد که وخ�م ت��ن دورە س�پ

اضات شد�دی را در یپ داشت. در اوا�ل شی�ع ب�ماری در ژاپن هم  اع�ت
و آبه، از انظار نخست وز  ن ن »مخ�ن بود�ر کشور، شی�ن پینگ، ؛ �ش جنی

، با ��وش نهادن بر این بحران به همه ن شدن این  گ�ی رئ�س جمهور چنی
ن و عالم ، ره�ب ای؛ آ�ت هللا خامنهکمک کرد گ�ی شدن آن  ب�ماری در چنی

اهم�ت شمردن و�روس  جمهوری اسال� ایران، هم در ابتدا ضمن کم
 د کرد ر ی ابعاد بحران را قاطعانه کاری مسئوالن کشور در�ارەکرونا پنهان

 آور مبتال�ان به این و�روسو حیت بعد از مواجهه با آمار و ارقام �سام
ه ی توطئه، آم��کا را بباختگان پرشمار آن با توسل به نظ��هو جان

ثل . ا�ر از استثناهایی ممتهم کرد عل�ه ایران » تول�د و�روس کرونا«
ان جهان، دست کم در تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ بگذر�م، ا��� ره�ب

» اعونط«و��ش رفتاری همچون �ا�دار اوا�ل پ�دا�ش این بحران، کم
روزی در قبال بهی خود اعتنایی به وظ�فهدر پ�ش گرفتند و با یب 

 شهروندان به شی�ع این و�روس در �ا� جهان دامن زدند. 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/brazils-jair-bolsonaro-says-coronavirus-crisis-is-a-media-trick
https://www.politico.com/news/2020/03/17/how-trump-shifted-his-tone-on-coronavirus-134246
https://time.com/5802293/coronavirus-covid19-singapore-hong-kong-taiwan/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/china-trolling-world-and-avoiding-blame/608332
https://www.bbc.com/persian/iran-51719985
https://www.bbc.com/persian/iran-51993677


 عال� شان�پ�  ،یبوالعجب کار  ،یما و کرونا؛ صعب روز 
 

١٢ 
 

ن و  ان دن�ا، از جمله رؤسای جمهور چنی بدتر این که �س�اری از ره�ب
آم��کا، حا�ن ن�ستند برای حل بحراین که خود در آن نقش داشتند، با 

ا�ان  نظراین همچون. شگفت ن�ست که صاحبهمکاری کنند �کد�گر 
ق ، و گوردون براون، نخست وز�ر اسبتا�می نامهی هفتهبرمر، ن��سندە

و  »بحران جهاین کرونا و رکود ژئ��لیت�ک«ب��تان�ا، از پیوند م�ان 
گ��ند. سخن �» ناتواین ناسیونال�سم از غلبه بر این بحران جهاین «

 وگوی عم��ت م�انکدام گفت«کند: براون پرسش مه� را مط�ح �
ن پینگ، دونالد ترامپ و مون جائه این  باز�گران اص� جهان ــ �ش جنی

، آ ن ) و جوز�ه کونته (نخست م��کا و کرە(رؤسای جمهور چنی ی جنویب
ی های �کد�گر در�ارەوز�ر ایتال�ا) ــ انجام شدە تا از آموخته

، قرنطینهمحدود�ت ی اجتما� بهرەها و فاصلههای مسافریت  گ�ی
 »برند؟

شود و بیین تنها به س�استمداران محدود ن�اما متأسفانه این کوته
د. ج�ل ِلپور، استاد تار�ــــخ در ر�ر��س�اری از مردم عادی را هم د گ�ی

: دن��س�دا�شگاە هاروارد، در تحل�ل درخشان خود از شاهکار کامو 
ه د تا این کدهها ن��ک از اها� شهر چندان اهمییت به موش هیچ«

دارد، هر چند طاعون "آیندە را از م�ان بر� -گذرد�انجام کار از کار �
ن �سفرها را لغو � �س از آن   حیت  -برد"کند و امکان تبادل نظر را از بنی
ها موش ی کا�ن بهگذرد تنها معدودی از افراد به اندازەکه کار از کار �

پنداشتند، "خود را آزاد �هاست: کنند. این حماقِت آنتوجه �
 »آنکه تا مصیبت وجود دارد ک� آزاد ن�ست."حال 

نه  »طاعون«گ��د، مضمون واق�� همان طور که لپور به درسیت �
یت نا�ش پا�ان ��ش است، مصیبگ�ی بل�ه مصیبت یب نو� ب�ماری عالم

ن ه��اهمش»: «د�گری«اعتنایی او به درد و رنج از خودخوا� آد� و یب 
ی ابنای ��ش بودند و خودشان را در نظر ما از این جنبه مانند بق�ه

ها کما�ان ام�د داشتند ب�ماری م�ی متوقف گرفتند و �س...خ���

https://www.ft.com/content/efdec278-6d01-11ea-9bca-bf503995cd6f
https://www.aasoo.org/fa/articles/2707
https://www.aasoo.org/fa/articles/2700
https://www.newyorker.com/magazine/2020/03/30/what-our-contagion-fables-are-really-about
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شان در امان بمانند. در نت�جه، هنوز خود را شود و خود و خانوادە
دا�ستند...افراد ز�ادی هنوز دست روی ها ن�نا���ر به ترک عادت

  که طاعون مصیبیت استکنند، حال آناند و اقدا� ن�اشتهدست گذ
ش هستند و هر کس با�د به وظ�فه  .»اش عمل کندکه همه درگ�ی

ی پرداز مدرنیتهاین همان معض� است که ز�گمونت باومن، نظ��ه
س�است تنها بخ�ش از : «خواند�» ح� اخال�ت یب «س�ال، آن را 

" مبتال شفعال�ت چندوج� ��ش ن�ست که به "یب  دە ح� اخال�ت
، و نه منبع و منشأ، آفیت است. حیت � توان آن را جزیئ از تلفات جانیب
� امر� ممکن است، و بنابراین فرا��ی و همه

خوار شمرد. س�است ه�ن ن چ�ی
 خا� س�اسِت منح -هر فضای اجتما�

گ
ا فرد خود ر ��هفرهن�

� آن� این  ها را از آف��ند، و ا�جاد د�گر انواع س�است را دشوار و کارایی
کند. فضای مدرن س�ال ما هم از این قاعدە مستثنا تر �هم دشوار 

" را در اشارە به یب ن�ست. وقیت مفهوم "یب  ، عاطفح� اخال�ت
گ

�
، یب یب  ، �ا حیت آرامش و خوناعتنایی مصائب و  بت به�دی �ستفاویت

 ». ح�" معنایی استعاری دارد"یب  ب��م... مشکالت د�گران به کار �
ن دردهای شد�د مف�د است و انجام هر چند یب  ح�� موقیت برای �سکنی

ح�� دائ� نه تنها سودمند ن�ست بل�ه سازد اما یب جرا� را ممکن �
درد سال� مهم است که بدن از ط��ق آن در برابر : «استخطرنا� 

دهد  کند؛ درد به ما هشدار �تهد�دات بالقوە هولنا� از خود دفاع �
که، پ�ش از آن که خ�� دیر شود، در یپ درمان برآی�م. ا�ر درد به موقع 

 قدر هشدار ندهد که ایرادی وجود دارد و با�د مداخله کرد، ب�مار آن
ر شود ناپذیاش عالجاندازد که ممکن است ب�ماریرمان را به تع��ق �د

، که درمان(هولنا� شان �س�ار دشوار است، ت��ن اختالالت جسماین
اند که در مراحل اول�ه، �عین همان وقیت که مداواشدین و هایی ب�ماری

 ». پذیرند، دردنا� ن�ستنداحتماً� عالج

https://www.aasoo.org/fa/articles/282
https://www.aasoo.org/fa/articles/282
https://www.aasoo.org/fa/articles/282
https://www.aasoo.org/fa/articles/282
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ن امر در مورد یب  ا�ر به موقع « ز�را�ت صادق است ح� اخالهمنی
ی و دوام جامعه ی ا�ساین ع�ب و ایرادی متوجه �ش��م که اتحاد ��ش

پ�دا کردە و در یپ رفع آن برن�ای�م، اوضاع بدتر خواهد شد. به عبارت 
�م �ا کمقدر خطر را ناد�دە �د�گر، آن شمار�م که �ت �اهمگ�ی

ی سط�، ��ی، سست، و ناپا�دار � ت�جه شود، و در نتعامالت ��ش
مگاین نفس� هتوان این تعامالت را عامل بالقوە برای ص�انت د�گر ن�

 ».دا�ست
 گ��د�ی نامدار ا�ائ��، همان طور که یووال ن�ح هراری، ن��سندە

 جهاین بر و�روس کرونا غلبه نخواه�م کرد، «
گ

بدون اعتماد و همبست�
ی مواجه خواه�م شد. های همهو احتماً� در آیندە با ب�ماری .. گ�ی ب�ش�ت

، مبارزەدر این لحظه ن خود ��ش در ج��ان ی بحراین ی اص� در بنی
ها اعتمادی م�ان ا�سانگ�ی عدم اتحاد و یب اری� همهاست. ا�ر این ب�م

وزی این و�روس خواهد بود. وقیت را افزا�ش دهد، این بزرگ ت��ن پ�ی
ن شوند. بر عکس، ا�ر ایها دو برابر �کنند و�روسها بگومگو �آدم

وزی بر ب�ماری� همه گ�ی همکاری جهاین را افزا�ش دهد، این نه تنها پ�ی
وزی بر همهو�روس کرونا ب اهد زای آیندە خو ی عوامل ب�ماریل�ه پ�ی

 » بود. 
ن دف�ت آسو کوش�دە ، ا�م تا به بع�ن از وجوە س�ا�، فرهندر ششمنی

گ
�

� و�روس کرونا نگا� دقیقاقتصادی و روان
تر شناخیت بحران جهاین

دە است که نا���ر بینداز�م. اما ابعاد و دامنه ی این بحران چنان گس�ت
ل، ترد�د، ار�اب فضیب را هم به آن اختصاص خواه�م داد. دف�ت بعدی 

ن قدر که معا�ب  آسو را از نظرات خود یب  بهرە نخواهند گذاشت. همنی
کار چنان نباشد که محاسنش را پوش�دە دارد، آسو آرزوی خود را 

 .بیندبرآوردە �
 

https://www.aasoo.org/fa/articles/282
https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-humanity-leadership/
https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-humanity-leadership/
https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-humanity-leadership/
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موقیت از ب�ماری
�
چه  زن�م از گ�ی حرف �های عال

 گ���م؟سخن �
ن دابلیو. مک  ١م�لنک��ستنی
 برگردان: عرفان ثابیت 

 
� ب�ماری

مهای همهاین کتاب خوانندگان را با تار�ــــخ غین
�
گ�ی گ�ی و عال

� ما با این آشنا خواهد کرد و �شان خواهد داد که طرز مواجهه
ی کنوین

 معلول گذشته است. این حرف تازە ن�ست اما مهم ب�ماری
�
ها عمدتا

شود  رود �ا فقط وقیت دو�ارە کشف �است. ز�را اغلب تار�ــــخ از �اد �
� جد�دی رو�هگ�ی و عالمهای همهکه با ب�ماری در  ش��م، و رو �گ�ی

 .کن�مهای گذشته را تکرار �کاری �مشقنت�جه از روی ندانم
ا�ش گ�ی را افز گ�ی چ�ست؟ معموً� ب�ماری همهگ�ی و عالمهمه ب�ماری

منتظرەچش ن �مگ�ی غ�ی �ن راە دانند. بهی وق�ع ب�ماری در زماین معنی �ت
� �س�ار  گگ�ی این است که آن را نو� ب�ماری همهتع��ف ب�ماری عالم �ی

                                                
ن دابلیو. مک . ١ ی  م�لن استاد تار�ــــخ در دا�شگاە و�رجین�ا در آم��کا و ن��سندەک��ستنی

� کشف سل از سال «کتاب 
برگردان  خوان�د �چه است. آن» کنونتا   ١٩٠٠تار�ــــخ جهاین

 :ی او بر کتاب ز�ر استمقدمه
Christian W. McMillen (2016), Pandemics: A Very Short Introduction, 
Oxford University Press. 
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دە بدان�م. هر طور که �سنج�م، ابوال در سال  نو� ب�ماری  ٢٠١٤گس�ت
 ١٩١٨بود. آنفلوانزایی که در سال  -گ�ی �ا شا�د حیت عالم -گ�ی همه

ن برد نو� ب�ماری عالم گ�ی پنجاە م�لیون نفر را در گوشه و کنار دن�ا از بنی
 .بود

�ی را گگ�ی و عالمهای همههای رایج این است که ب�ماری�� از روش
کر  روند. اما ا�ر این طور فآیند و �نو� رو�داد بدان�م. این اتفاقات �

را  گ�ی بخوان�م؟ سلعالموی/ا�دز را ب�ماری آیتوان�م اچکن�م، آ�ا �
 توانند موقت �ا مزمنگ�ی �های عالمچطور؟ ماالر�ا را چطور؟ ب�ماری

ی های وس�� از کرەوی/ا�دز که بر بخشآیباشند. سل، ماالر�ا و اچ
ن تأث�ی � ند، بها نفر را �گذارند و ساالنه جاِن م�لیونزمنی های �ماریگ�ی

� مزمنعالم  .اندگ�ی
بر � تع��ف سازمان  ٢٠٠٩گ�ی سال لوانزای خو�� عالم�س از آنف

. در ای درگرفتگ�ی مناقشهبهداشت جهاین و د�گران از ب�ماری عالم
دار وا�نش به این امر، بر�ن از متخصصان ب�ماری های وا��ی

ی و ب�ماریمؤسسه« داری م� آلرژ� ی م� مؤسسه«در » های وا��ی
دە» سالمت ان به تو ئه دادند که بر اساس آن �ای را اراچارچوب گس�ت

گ�ی با�د گ�ی کمک کرد. آنها گفتند که ب�ماری عالمتع��ف ب�ماری عالم
دە ، ی جغرافبا هشت مع�ار مطابقت داشته باشد: انتشار گس�ت �ایی

جایی �ا تحرک ب�ماری، موارد فراوان حمله و وخامت، مصون�ت  جابه
دار�ودن و شدت.  بودن،ی جمع�ت، جد�د بودن، ُم�یکمینه وا��ی

ممکن است به نظر برسد که سل، ا�دز و ماالر�ا جد�د ن�ستند. اما این 
دتر و سل در �ک ناح�ه ب -شوندکنند و از نو تازە �ها تغی�ی �و�روس

شود؛ ن�ع جد�د سِل مقاوم به داروهای  ی د�گری به�ت �در ناح�ه
� خآ�د. هر زمینهگونا�ون به وجود �

ا� جد�د است. در ی تار��ن
وقیت سازمان بهداشت جهاین در یپ نابودی ماالر�ا برآمد،  ١٩٥٠ی دهه

وقیت  ١٩٨٠و  ١٩٧٠های این و�روس ه��ت جد�دی پ�دا کرد؛ در دهه



م یهایمار �از ب وقیت 
�
م؟��گ� از چه سخن � م�زنحرف � �ی گعال  
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ز ی سالمت جهاین بدل شد، بابانک جهاین به باز�گر اص� در ح�طه
ن امر در مورد اچ ادق وی/ا�دز صآیهم ه��ت ماالر�ا عوض شد. همنی

های است؛ ه��ت این و�روس در گذر زمان بارها تغی�ی کردە و این ه��ت
اند: زماین معادل حکم مرگ جد�د هر �ک وا�سته به زمان خا� بودە

ای مزمن و مهارشدین بودە، زماین ب�ماری بودە، زماین ب�ماری
 .گرا�ان بودە استگرا�ان بودە، و زماین ب�ماری دگرجنسهمجنس

ن و موض � در تار�ــــخ ب�ماریمضامنی گ�ی لمگ�ی و عاهای همهوعات مش�ت
ی انقالب آزما�شگا� اواخر ها در نت�جهتمام ب�ماری وجود دارد. ه��ت

ی تغی�ی کرد �ش ع� این انقالب به پ�دا -قرن نوزدهم به شکل چشمگ�ی
ویی چه با لب��م. آنپزش� مدرن انجام�د که ا�نون در آن به � �

�سه آغاز شد و با کار رابرت کخ در آلمان به اوج رس�د به پاستور در فرا
ع��ف های مختلف تهایی که زماین به شکلاین معین بود که ب�ماری

شدند از آن �س تع��ف واحدی داشتند. از اهم�ت پ�امدهای این �
ی عتغی�ی هر چه بگ���م کم گفته امل ا�م. وقیت فهم�دند که با��ت

وز این ی علت بر توض�حات دی��نه در�ارە هایی مثل سل است،ب�ماری
 ب�ماری

�
ن بار، دا�ش پزش� واقعا ها را کنار گذاشتند. برای نخستنی

ها را شد ب�ماریدا�ست که علت هر ب�ماری خا� چ�ست. حاال ��
ی عامل طاعون به   درمان کرد. کشف باس�ل ت��رکلوز�س و با��ت

�
واقعا

ی و د دازد. اما ها ب�پ رمان مؤثر عفونتپزش� اجازە داد تا به پ�شگ�ی
ن حال باعث شد که ب�ش از حد به قدرت  انقالب آزما�شگا� در عنی

دار اعتماد کن�م. دکین ب�ماریپزش� برای ر�شهز�ست ر های وا��ی
ا�ط اجتما�� منت� به بروز  نت�جه، ب�ش از آن که در یپ مقابله با �ش

 .خت�مها پرداب�ماری باش�م به مبارزە با م�کروب
ماری ی م�ان فقر و ب�آ�د: رابطهاینجا پای دو مضمون د�گر به م�ان �

. همهگ�ی و عالمهای همهو جغراف�ای ب�ماری که در   هایی ی ب�ماریگ�ی
توانند (به درجات گونا�ون) پردازم، هر چند �این کتاب به آنها �
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ا�ط اجتما� عین دل�� � اند. توسط پزش� مدرن مهار شوند، متأثر از �ش
وجود دارد که و�ا ب�ش از �ک قرن قبل از آم��کا رخت ب��ست اما هنوز 

توسعه وجود دارد؛ دل�� وجود دارد که در بخش ز�ادی از دن�ای درحال
وی/ا�دز به طور نامتناسیب در جنوب صحرای آف��قا شی�ع دارد؛ آیاچ

ی� طاعون سال دل�� وجود دارد که در همه � فقرا در مار  ١٧٢٠گ�ی
ا�ط اند �ش ب�ش از ثروتمندان آس�ب د�دند. بع�ن جوامع توا�سته

های م�ی را از م�ان بردارند اما د�گر جوامع منت� به شی�ع ب�ماری
 .اندموفق به این کار �شدە

� مزمن در بههای عالمامروز ا��� جوامع� درگ�ی با ب�ماری الح اصطگ�ی
ن تو جنوب جهان �ا همان کشورهای درحال سعه قرار دارند. بار� سنگنی

گ�ی از دوش بع�ن کشورها برداشته شدە و بر دوش های همهب�ماری
ر ارو�ا وم�ی دبع�ن د�گر افتادە است: سل، که زماین علت اص� مرگ

ن محو �شدە اما کانون شی�ع آن تغی�ی کردە است. بود، از روی کرە زمنی
ی�ع ی �ا درمان، شهای مؤثر پ�شگ�ی ها پ�ش از دست�ایب به روشمدت

سل در غرب کاهش �افت؛ علت این امر انجام اقدامایت در جهت حفظ 
سالمت عمو�، از جمله انزوا و جداسازی ب�ماران، و بهبود ک� ک�ف�ت 

وزی  بود. سل، حیت �س از �� از پ�ی
گ

 مدرن، پزش�� های ز�ستزند�
ن �بیوت�ک�عین کشف آنیت  ی را از بنی ب�مار را درمان  ند و بر هایی که با��ت

ی در کشورهای درحال� ته توسعه افزا�ش �افکنند، به طرز چشمگ�ی
ا�� است که به رشد ب�ماری کمک  است. علت این امر وجود �ش

ان ز�اد �ا�ت، و � ن � نابرابر به داروها، ترا�م جمع�ت، م�ی کند: دس�ت
 وی/ا�دز. سل در بخ�ش از دن�ا آیهای د�گری مثل اچوجود ب�ماری
پزش� کاهش �افت و در بخش د�گری از های ز�ستبدون مداخله

 .رغم این مداخالت افزا�ش �افتجهان به
�ک از اینها به این معین ن�ست که داروها و تحق�قات پزش� برای  هیچ

ل ب�ماری داروی ضد  اند. گ�ی الزم ن�ستند. البته که الزمهای همهکن�ت
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ای است، نقش العادەشف خارقوی، که با هر مع�اری کآیو�روس اچ
� مردم به این  �س�ار مه� در مبارزە با ا�دز داشته است. اما دس�ت
ان ابتال به این ب�ماری در بع�ن از   ن دارو �کسان نبودە است، و م�ی

به بعد درمان و�ا از  ١٩٦٠ی کشورها در حال افزا�ش است. از دهه
ول�ت ها ونت. اما م�لیها شفابخش بودە اسط��ق نوشاندن آب و ال��ت
توسعه از آب آلودە به مدف�ع ا�سان نفر از اها� کشورهای درحال

ری و ای م�ان ب�مای �س�ار سادە این است که رابطهنوشند. نکته�
ا�� که همه ا�ط اجتما� وجود دارد، �ش جا وجود ندارد و با �ش

ن ن�ز�ست  .رودپزش� از بنی
رس و وحشت است. و�ا در قرن گ�ی تهای همهی ب�ماریوجه مشخصه

ی دامن زد؛ مبتال�ان به اچ  وی/ا�دز در آینوزدهم به هراس چشمگ�ی
ن اواخرما�ه و حیت  -اندی ترس و وحشت بودەجاهایی مثل آم��کا تا همنی

ن است. این ب�ماری همچنان به شدت ما�ه ی بدنا� هنوز هم چننی
ن انجام�د. در است. طاعون در قرن چهاردهم به آزار و اذ�ت یهود�ا

ان ترس و وحشت از همه٢٠١٤سال  ن ی ابوال در آم��کا هیچ ، م�ی گ�ی
ی تواند جان عدەتناسیب با خطر واق� نداشت. اما آنفلوانزا، که �

د (همه ی آنفلوانزای سال ز�ادی را بگ�ی در مدیت کم�ت از �ک  ١٩١٨گ�ی
از بع�ن  سزند. تر ندرت به نگراین دامن �م�لیون را کشت) به ٥٠سال 

بروز  یها و عدم ترس از بع�ن د�گر را اغلب به علت �ا نحوەب�ماری
و�ا خ�� ناخوشایند است ز�را �شانگان حادی  -دهندب�ماری �سبت �

نکنندە است؛ اچ  آیدارد و، به نظر ا��� مردم، مشم�ئ
گ

های وی به پ�چ�د�
حراف ل انی ا�ساین ر�ط دارد و �س�اری از مردم آن را معلو سکسوالیته

دانند. محل پ�دا�ش ب�ماری اجتما�، از جمله ترز�ق مواد مخدر، �
تواند بر ترسنا� بودن �ا نبود�ش تأث�ی بگذارد. ا�نون ماالر�ا هم �

 نو� ب�ماری حارە
�
ه توسعه است. گا� کای در کشورهای درحالعمدتا



 عال� شان�پ�  ،یبوالعجب کار  ،یما و کرونا؛ صعب روز 
 

٢٠ 
 

با آن ود ش�افته ظاهر �ی این ب�ماری در کشورهای توسعه� و کله
  .کنندمثل مهاج� ترسنا� و ب�گانه برخورد �

 -شوداین که چه ک� و چرا به ب�ماری مبتال � -پذیریی آس�بمسئله
ند که کرد�شینان فکر �مهم است. در اوا�ل کشف آم��کا، مستعمرە

هستند. » دن�ای کهن«های ها مستعد ابتال به آبله و د�گر ب�ماریبو�
ن دهه ن تصور �هادر نخستنی های یی شد که آم��کای قرن ب�ستم، چننی

ما پذیرند اها �سبت به سل آس�بتبار و د�گر اقل�تآف��قایی 
توانند با آن مبارزە کنند. �� از عوامل واردات بردە به سف�دپوستان �

ند کرددر قرون هفدهم و هجدهم این بود که فکر �» دن�ای جد�د«
ن تعمرەها در مقا�سه با مسآف��قایی  ترند. مها �سبت به ماالر�ا مقاو �شنی

ی ، صدها سال این بحث وجود داشت  تا پ�ش از انقالب با��ت شناخیت
اند �ا بر اثر هوای آلودە و بدبوی نا�ش از ها م�یکه آ�ا ب�ماری

آیند. طاعون را اغلب ی جسد حیوانات و گ�اهان به وجود �تج��ه
 .ن توض�حات تغی�ی کردتک ایدا�ستند. تکمجازات گناە �

است.  کن �شدەها هنوز ر�شه�ک از این ب�ماریبه غ�ی از آبله هیچ
ی هند شاهد همه ١٩٩٠ی در دهه -طاعون هنوز وجود دارد گ�ی

 در مادا�اسکار شی�ع �
�
قط از  و ف -�ابدطاعون بود، طاعوین که مرتبا

 و شدت و حد�ش کاسته شدە است. احتمال دارد که 
گ

د� گس�ت
های جد�دی در آیندە ظاهر شود. بنابراین، هر چند بخش ماریب�

 در�ارەعمدە
�
 .ی تار�ــــخ ن�ستای از این کتاب تار��ن است اما �فا

ا�م و گ�ی ن�گ�ی و عالمهای همهب�ماری  تواند بدون وجود جمعییت م�ت
ها گ�ی زماین به وجود آمد که ا�سانهای عالممتحرک پد�د آ�د. ب�ماری

ی های م� ت و تجارت با �کد�گر پرداختند. بقای ب�ماریبه زراع
�ان با�د  ن �ان د�گر است؛ این م�ی ن �این به م�ی ن محتاج انتقال از م�ی

ن گرفت چو ها جاِن بوم�ان آم��کا را �پذیر باشد. آبله قرنآس�ب
�انان  � ن �اناین را ب�ابد که ا�مین نداشتند؛ وقیت تعداد این م�ی ن توا�ست م�ی
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 وستد و ن ب�ماری هم افول کرد. تا قرن چهاردهم داد کاهش �افت ای
ش �افته بود؛ طاعون از این امر به نفع خود استفادە   سفر به خویب گس�ت

ا�ط اجازە � های داد: در شهر کرد. سل فقط وقیت وخامت �افت که �ش
ا�م ارو�ای دوران صنعیت پرجمع�ت و محل شدن در قرن کارهای م�ت

ن متا�سان در گوشه و کنار کرە جایی هجدهم. ا�دز به جابه � ی زمنی
گ�ی تنها � چند ماە وقیت آنفلوانزای عالم ١٩١٨بودە است. در سال 

ش �افت تنها علتش وجود شبکه ای هدر ا��� نقاط دن�ا گس�ت
ونقل و تجارت و افزا�ش تحرک در یپ جنگ جهاین اول تأس�س حملتازە

اتجایی ا�سانبود. جابه نقش �س�ار مه� در   ها، حیوانات و ح�ش
ش ب�ماری  .گ�ی داردگ�ی و عالمهای همهگس�ت

، رمان -ها�انجام با�د گفت که ا�سان ان، ن��سان، شاعر شاهدان عیین
 

گ
، روزنامهن��سان، بوروکراتنامهزند� نگاران، مورخان، های دولیت
یشناسان، همها�سان ها و رؤسای شناسان، پادشاهان، مل�هگ�ی

، علل آنها، گ�ی و عالمهای همههاست که از ب�ماریقرن -جمهور گ�ی
ی احتما�� مقابله با آنها و طرز وا�نش مردم به آنها سخن  شیوە
اند. حاصل کار، انبو� از اسناد و مدارک ارزشمند است که تنها گفته

هایی را جمع  ها و نا�ا�خورد. ما اسناد موفق�تبه درد مورخان ن�
�ی و گهای همهتواند به پژوهشگران ب�مارین �ا�م که ا�نو کردە
  .گ�ی کمک کندعالم
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مب�ماری
�
 گ�ی های عال

 دهند؟چگونه تار�ــــخ را تغی�ی �
 ١ایزا� چوت�ن 

 برگردان: هامون ن�شابوری
 

ل، در  ی تار�ــــخ و تار�ــــخ پزش� دا�شگاە ی�فرانک اسنودن، استاد باز�شته
یهمه«جد�د خود به نام کتاب  ها و جامعه: از طاعون س�اە تا گ�ی

است دازد که شی�ع ب�ماری به س�پر هایی �به برر� شیوە» زمان حال
های نژادی و اقتصادی را ها را �کوب، و تبع�ضشکل دادە، انقالب

یتق��ت کردە است. همه ن ها جوام� را که در آن انتشار �افتهگ�ی اند ن�ی
مندان و روشنفکران، متحول ساخته اند، بر روابط خصو�، آثار ه�ن

ودن،  اند. روا�ت اسنشتههای طب�� و مصن�ع ��ش تأث�ی گذاو مح�ط
ە د، ی متعدد را در بر �ها ی عظ�� از قرون مختلف و قارەکه گس�ت گ�ی

                                                
�ه . ١  ی نیو یورکر و همکار اص� بخش� پرسش و پاسخایزا� چوت�ن از ن��سندگان ��ش

(Q&A) ه است. آن� ز�ر  ی او با عنوان اص�برگردان این نوشته خوان�د �چه در این ��ش
 :است

Isaac Chotiner, ‘How Pandemics Change History,’ The New Yorker, 3 
March 2020. 

 
 

https://yalebooks.yale.edu/book/9780300192216/epidemics-and-society
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/how-pandemics-change-history
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ن به دنبال توضیح شیوە هایی است که ساختارهای اجتما� همچننی
ش ب�ماری � گ�ی از های همهب�ماری«ن��سد: شوند. او �موجب گس�ت

دون اعالم خطر قب� هیچ دل�� و بآن دست وقایع اتفا�ت ن�ستند که یب 
ها و استعدادهای ای ضعفجوامع را مبتال کنند. برعکس، هر جامعه

ها با�د به ی آنآورد. برای مطالعهابتالی خاص خود را به وجود �
های س�ا� آن برر� ساختار جامعه، سطح مع�شت، و اول��ت

 »پرداخت. 
این که  زمی پ�ش با اسنودن تلفین صحبت کردم، �عین درست جمعه

ش کوو�د  موجب سقوط بازارهای �ا� جهان شدە بود و  ١٩گس�ت
ا�ط بدتر آمادە �حکومت ردند. کها به درجات مختلف خود را برای �ش

ی س�است اعمال محدود�ت برای مسافرت در در این گفتگو در�ارە
ی و نحوەدوران همه مندان با مرگی مواجههگ�ی وم�ی انبوە و ی ه�ن

ن نقهم ا�ساین به ب�ماری در سقوط حکومتش وا�نشچننی ها های غ�ی
 صحبت کرد�م. 

 
خواهم گفتگو را با پرس�ش مهم آغاز کنم: به طور ک�، �

یهمه  اند؟ هایی به جهان مدرن شکل دادەها به چه شیوەگ�ی
�ک راە برای پاسخ دادن به این پرسش توضیح این امر است که من 

ن نو� وقوف منچگونه به این موض�ع عالقه د شدم، که در واقع �افنت
یبود. همه ای در برابر ن�ع ها هستند که آینهای از ب�ماریها مقولهگ�ی

 ک�ستها �شان ���ش قرار دادە و به آن
�
اند. به عبارت دهند که واقعا

 م��وط �ها به رابطهد�گر، آن
گ

شوند. ی ما با فناپذیری، مرگ، و زند�
ن بازتاها همآن اند ــ مح�ط مصنو� که خلق ب روابط ما با مح�طچننی
ی دهندەها �شاندهد. آنکن�م و مح�ط طب�� که وا�نش �شان ��

ها هستند، امری که امروزە کامً� مشهود روابط اخال�ت ما با سایر ا�سان
 است. 
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 ت��ن پ�اماین �� از مهم
�
هایی است که سازمان بهداشت جهاین مرتبا

 برای مواجهه با این وقایع این است  بخش عمدە کند. مط�ح �
گ

ی آماد�
 با هم در معرض آن

گ
ها که ما به عنوان ن�ع ��ش با�د بدان�م که هم�

گذارد در واقع ای از جهان اثر �چه بر فردی در نقطهقرار دار�م، آن
 دهد. به این ترت�ب، ما به شک�جا تحت تأث�ی قرار �همه را در همه

ن نحو بیند�ش�م نذیر جزیئ از �ک گونهناپاجتناب ه ا�م و با�د به همنی
این که نژاد و قوم�ت، موقع�ت اقتصادی، و اموری از این دست را مد 

 نظر قرار ده�م. 
�س از بر�ن مطالعایت مقدمایت با خودم گفتم این موضو� است که 

� عم��ت �
، و فلس�ن ، دیین کنم � شود. فکر موجب بروز مسائل اخال�ت

یخ�ش از دل�ل این که همهب اند این است که دادە ها به تار�ــــخ شکلگ�ی
رای های مهم فکر کنند. باند به این پرسشها را مجبور کردەها ا�سانآن

خدا  ی ا�سان و ی رابطههای �س�اری در�ارەمثال، شی�ع طاعون پرسش
ن  پد�د آورد. با وجود خدایی حک�م، عل�م، و عالم مطلق چگونه چننی

ن ای �اقعهو  تواند رخ دهد؟ این ب�ماری تأث�ی عظ�� بر اقتصاد ن�ی
) ن�� از جمع�ت ارو�ا را  Bubonic plagueداشت. طاعون خ�ار� (

داری و کشت و در نت�جه تأث�ی شگر�ن در ظهور انقالب صنعیت و بردە
یبین�م، همهطور که ا�نون �داری داشت. هماننظام ِ�ف ها بر گ�ی

گذار بودند. آنثبات س�ا� ن �س�ار تأث�ی ایج جنگ را ها نت و اجتما� ن�ی
ن کردە راین، اند. بنابها بودەاند و گا� از جمله عوامل آغاز جنگتعینی

 ��ش وجود ندارد که از تأث�ی کنم هیچ عرصهتصور �
گ

ی مه� از زند�
 گ�ی بر کنار بودە باشد. های همهژرف ب�ماری

 
ی وا�نش ما به این امور اغلب خواست�د �شان ده�د که نحوەآ�ا �

های نژادی �ا قو� �ا دیین است و نه خصوص�ت ک� متأثر از د�دگاە
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، و این که این وا�نش ی ا�ساین ها به نحوی نما�شگر نقاط ضعف ��ش
ن د�گری بود؟  است؟ �ا منظورتان چ�ی

ەکنم که ز کنم دو هدف داشتم. تصور �فکر � ر دو ی علل در هنج�ی
ای اتفا�ت و نامنظم جوامع را ها به شیوەجهت در کار است. ب�ماری

ها به شک� گ��ن�ش اند ز�را م�کروبها وقا�� منظمکنند. آنمبتال ن�
شناخیت مناسیب که های بومکنند و در موقع�تانتشار و توسعه پ�دا �

های شوند. این موقع�تاند پرا�ندە �ها ا�جاد شدەبه دست ا�سان
هند  دی ک�سیت ما هستند ــ برای مثال، �شان �دهندەشناخیت �شانبوم

پذیرت��ن اقشار و که آ�ا در ع� انقالب صنعیت وضع�ت آس�ب
 اهمییت داشت �اتفاقایت که برای کارگران و فقرا روی �

�
. داد واقعا  ا خ�ی
ردە ر و نابرابری ا�جاد کدر جهان امروز و�ا و سل در امتداد گس� که فق

�م این مسئله را رسد که ما ا�ساندر ج��ان است و به نظر � ها حا�ن
ناپذیر، است کم اجتنابای درست، �ا دستبه عنوان امری که تا اندازە

ن درست است که نحوە ی ی وا�نش ما تا اندازەبپذی��م. اما این امر ن�ی
به ن�ع ��ش و نه واحدهای   ها، تعهدات، و حس تعلق ما ز�ادی به ارزش

تر، وا�سته است. هنگا� که بروس ِا�لوارد، ��رست هیئت کوچک
، در پا�ان مأمور�تش به  ن اعزا� از طرف سازمان بهداشت جهاین به چنی

دند، چه شما مط�ح کرد�د پرس�ژنو بازگشت و از او پرس�ش مشابه با آن
اتفا�ت   ت��نش�م، مهمپاسخ داد ا�ر بخواه�م ا�نون و در آیندە آمادە با

که با�د روی دهد این است که با�د طرز تفکر خود را به شک� کامً� 
بن�ادین تغی�ی ده�م. تفکر ما با�د این باشد که به عنوان ن�ع ��ش با 
�کد�گر همکاری کن�م و به شک� سازمان ب�اب�م که بتوان�م مراقب 

� آس�ب
ت��ن مردمان عام� پذیر �کد�گر باش�م، با�د در�اب�م که سالمیت

ن  ن ی ماست و ا�ر آمادەکنندە در سالمت همهتعینی ی پذیرش چننی
های تفکری نباش�م هرگز نخواه�م توا�ست برای مواجهه با این چالش

 کسب کن�م. 
گ

 و�رانگری که ن�ع ��ش با آن مواجه است آماد�
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ب، این فکر دل�دکنندە

ُ
ً� این کنم که احتماای است ز�را تصور �خ
 ی�ی طرز تفکر رواج پ�دا نخواهد کرد. تغ

ن خواهم بگ��م که در این بارە خ�� خوشخندد] ن�[� ا من ام امبنی
�ت ن�مههم موافق ن دارد و ی تار��ام که این اتفاق با�د ب�فتد. ��ش  ن�ی

ها خواه�م این بخ�ش از جذاب�ت ماجراست. دست به کدام انتخاب
 کنم کهواه�م کرد؟ فکر ن�زد؟ در مواجهه با این وضع�ت چه خ

ن شدە باشد و نما�ش اخال�ت ا�ساین عظ�� وا�نش های ما از پ�ش تعینی
 در برابر ما در حال اجراست. 

 
ن نحوە یوندی ها پی وا�نش ما به این امور و شی�ع آناین ا�دە که بنی

 فکری متأثر از کتاب مقدس است. 
�
 وجود دارد، تق��با

 در همان سطح است و جزء مه� از ام. این امر و کامً� موافق
�
اقعا

ی تار�ــــخ کنم که بخش عمدەی اخال�ت ماست. فکر �وظ�فه
ن مسئله است. های همهب�ماری  گ�ی همنی

 
آور و من�ن شود اجازە های ما خ�� حزنپ�ش از آن که صحبت
 تری مط�ح کنم. بده�د که پرسش مثبت

انم هم  ن عال��ت دارم. دخ�ت اضبله، ببخش�د که چننی  کنند. � به من اع�ت
 

یآ�ا مواردی از همه ها �سبت به است که وا�نش وجود داشته گ�ی
ن دلگرمدهندەآن �شان �ت باشد؟ ای در�ارەکنندەی چ�ی  ی ��ش

 وجود دارد. هنگا� که گفتم همه
�
یبله قطعا برابر ما  ای در ها آینهگ�ی

�تهای مندهند منظورم این نبود که تنها جنبهقرار � را منعکس  �ن ��ش
ی دهند. �ک نمونهرا هم �شان � های قهرمانانهکنند بل�ه جنبه�

در دوران بحران ابوال است. آنان آ�اهانه » پزشکان بدون مرز«خوب 
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 و آیندە
گ

ار گونه منافع �ا پادا�ش در کی خود را بدون این که هیچزند�
ت��ن و جان ضع�ف باشد به خطر انداختند ز�را متعهد بودند از سالمت

مردمان جهان دفاع کنند. پزشکان بدون مرز در �س�اری از نقاط جهان 
ن مشغول فعال�تهر روزە به این کار مشغول  اند. اند و حیت ا�نون در چنی

کنم که این وقایع صفات و خصوص�ات �س�ار ممتازی را تصور �
شود. ه �ی این وقایع رمان هم نوشتکنند. در واقع، در�ارەآشکار �

ن تحت تأث�ی قرار �آن دهند. رمان ها فرهنگ و ادب�ات ما را ن�ی
ی وجود دارد که ن��سندە» نامزد«ی طاعون به نام ای در�ارەالعادەفوق

، است. داستان در�ارەآن داستان ، الساندرو مانزوین ی ن��س ایتال�ایی
ی اسقف اعظم م�الن، کاردینال بورومئو، است که به خانه

ت��ن و زدگان �طاعون رفت و حا�ن بود که در راە مراقبت از فق�ی
 �ن اعضای کل�سا�ش جان خود را به خطر اندازد. ب�مارت� 

 
ان و رژ�مدر�ارە اتی ره�ب  هایی که وا�نش مثبیت �شان دادند �ا تغی�ی

ی روی داد چه مواردی وجود س�ا� مثبیت که به دنبال همه گ�ی
 دارد؟

 وجود دارد. �
�
ن بردەقطعا ) chattel slaveryداری (توان به پا�ان �افنت

ن علت موفق�ت ) اشارە کرد. همNew Worldدر دن�ای جد�د ( چننی
) Toussaint Louvertureو توسان لوورتیور ( شورش مردم هائییت 

 عظ�� 
گ

ی تب زرد بود. هنگا� که ناپلئون ناوگان جن� ن ب�ش از هر چ�ی
 داری به هائییت اعزام کرد، شورش بردگان بهرا برای برقراری مجدد بردە

، بر خالف ارو�ای�ان ار�شموفق�ت دست �افت ز�را بردگان آ  ف��قایی
ناپلئون، در برابر این ب�ماری ا�مین داشتند. این امر به استقالل هائییت 

، ا�ر از منظر آم��کایی به موض�ع نگاە کن�م، این امر انجام�د. هم ن چننی
ش قدرت فرا�سه در دن�ای جد�د ر سبب شد که ناپلئون پروژە ا ی گس�ت

https://www.amazon.com/Betrothed-Alessandro-Manzoni/dp/1497579961?creativeASIN=1497579961&linkCode=w50&tag=thneyo0f-20&imprToken=vlLGkoTu0GRfZbwPCr7CsA&slotNum=1
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�انا به توافرها کند و در نت�جه با تامس  ن ق جفرسون بر � خ��د لوئ�ی
 رس�د، امری که وسعت ا�االت متحدە را دو برابر کرد. 

 
ها با سوی د�گر قض�ه را ببین�م، تا به حال چند بار شی�ع این ب�ماری

 ای برای �کوب س�ا� شدە�کوب س�ا� همراە بودە �ا بهانه
 است؟
این  دە است. بهکنم که هموارە جزیئ از �کوب س�ا� بو فکر �

ام که قرن نوزدهم ع� هولنا� شورش و �کوب س�ا� نت�جه رس�دە
فرا�سه،  ١٨٤٨بودە است. برای مثال، کشتار مردم �س از انقالب 

و�ژە در پار�س، �ا �س از کمون پار�س. �ک دل�ل این که این ع� به
  بار و همراە با کشتار و خون��زی بودە است این بود که�س�ار خشونت

ل امور را در دست داشتند تصور � ت کارگر کردند طبقاکساین که کن�ت
ن خطرنا� . آنان به شکل اند نه تنها از نظر س�ا� بل�ه از نظر پزش� ن�ی

کنم که این توا�ستند جامعه را به مصیبت گرفتار کنند. فکر �بالقوە �
ن تصور ی طبقات خطرنا� بود و همامر جزیئ از این استعارە  چننی

ا�ساین سال � ، �س از �کوب کمون ١٨٧١کنم که این امر به کشتار غ�ی
 پار�س، انجام�د. 

 
ن به و�روس کرونا چه فکر �در�ارە  کن�د؟ی وا�نش چنی

ه با�د ای است کپرسش خ�� جالیب مط�ح کرد�د. به نظرم این مسئله
اند. ەهای مختل�ن دارد که �س�ار پ�چ�دها به آن فکر کرد ز�را جنبهمدت

ن به روش ن مسئله، توسِل چنی ن در های خشونتنخستنی ژان��ه  ٢٣آم�ی
 ی بهداشیت آغاز شد که عبارتی محا�ەاست، �عین زماین که حلقه

ی کامل مناطق جغراف�ایی و محالت به کمک ��ازان و بود از قرنطینه
وهای پل�س. آن ها تصم�م گرفتند که در ووهان، شهری با شش ن�ی
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، با جمع�ت تق��یب شصت م�لیون جمع�ت ، و سپس ا�الت هویب
 م�لیون نفر، منع کامل عبور و مرور برقرار کنند. 

این کار �ادآور اقدامات برای مقابله با طاعون بود، امری که بارها تکرار 
ی ابوال. مشکل حلقهشدە است، از جمله در دوران همه ی گ�ی

�ار دیر ست. �سی بهداشیت این است که ناش�انه و �سنج�دە امحا�ە
شود و به عن� اسا� بهداشت عمو�، �عین اطالعات، آغاز �

رساند. مردم هنگا� که با تهد�د منع عبور و مرور مواجه آس�ب �
کنند. در نت�جه مقامات از ج��ان شوند با مقامات مسئول همکاری ن�

ی مههگ��زند و این امر باعث انتشار مانند و مردم �اطالع �امور یب  گ�ی
ن شود. خ�� شگفت� ن در آغاز کار چننی زدە شدم که حکومت چنی

وا�ن�ش �شان داد. این کار با هنجارهای بهداشت عمو� ناسازگار است. 
ن موارد این هنجارها از دوران شی�ع طاعون تحول �افته  اند و بر �افنت

 خاص و سپس رد�ایب و جداسازی تأ��د دارند. 
ظار وقا�� بدتر را داشتم. اما رژ�م به تدر�ــــج زدە شدە بودم و انتوحشت

ات و کوشند تا اطالعها سخت �توان د�د که چیین تغی�ی رو�ه داد. �
کنند که همکاری مردم را جلب کنند، مدارک گردآوری کنند و س� �

ان کنند. فکر خواهند آس�ببه �ک معنا � های روزهای نخست را ج�ب
ش از �ک وا�نش وجود دارد. کل�ت آن نه بد کنم که در این روا�ت ب��

 و نه خوب است. 
من با این وا�نش سازمان بهداشت جهاین که این حرکت را به عنوان 
اقدا� شگرف در راستای سالمت عمو� ستود، چندان موافق ن�ستم. 

ها اندازد. آ�ا این به آن معناست که رژ�ماین وا�نش من را به وحشت �
چه در دوران شی�ع ابوال در ادی با�د مانند آنهای استبدو حکومت

آف��قا صورت گرفت ــ و کارآمد هم نبود ــ منع کامل عبور و مرور برقرار  
باشد   کنم این در�اندازد. فکر ن�کنند؟ این فکر من را به وحشت �

و احتماً�  تر استکه با�د از این وضع�ت گرفت. به نظرماوضاع پ�چ�دە
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ن اقدامات د ن چننی ن مؤثر نبود و در واقع �ش جنی پینگ، در کمال ر چنی
، اعالم کرد که اشتباهایت  تعجب و بر خالف سازمان بهداشت جهاین

 ها با�د تغی�ی کنند و با�د از این اشتباهاتصورت گرفته است و رو�ه
ن �درس گرفت. فکر �  دهد.  توا�ست انجامکنم این کاری بود که چنی

  
 گفت�د سازمان بهداشتتر �ک� پ�ش  خ�� جالب است ز�را شما 

، �ا دست خواهند به نقاط کم بر�ن از اعضای آن، از مردم �جهاین
ن ا�سان ک بنی نان گ���د که آها توجه کنند اما در همان حال �مش�ت

ا�ساین ای غکم در ابتدای کار، تا اندازەوا�ن�ش را ستودند که، دست �ی
 بود. 

رک کنم توانم آن را دوضع�ت ن�ستم اما �بله. من به دنبال توج�ه این 
ت��ن عضو سازمان بهداشت جهاین و کشوری  ز�را ناخشنود کردن بزرگ

ی این بحران استثنایئ قرار دارد، کار درسیت ن�ست. به که در بحبوحه
ن علت � ن همنی ن اتفا�ت روی داد. در عنی توانم درک کنم که چرا چننی

 ی اسناد و شواهد، ارتباط و ، ارائهحال، تأ��د فراواین بر صداقت کامل
، و اتخاذ رو�کردهای عل� و مبتین بر دادەآ�ا� ها �تها و واقعرساین

ن رعا�ت  به سالمت عمو� وجود دارد و این امور در وا�نش ابتدایی چنی
 ها توجه شد. �شدە بودند اما بعدتر به آن

 
می وا�نش ا�ر ک� در زمان به عقب برگرد�م، آ�ا در نحوە ندان ه�ن

یبه همه  توان مضامیین ک� �افت؟ها �گ�ی
هایی که در�ارەفکر � ن یی همهکنم �� از چ�ی ام این است  ها آموختهگ�ی

که هر ب�ماری، مانند �ک فرد است. هر �ک فرد�ت دارد و با د�گران 
اد�ن که منجر به مرگ �متفاوت است. آن تند. شوند، ن�سها علل م�ت
مندان به آننحوەاز نظر ماه�ت و  ها تفاوت ی وا�نش� جوامع و ه�ن

 طاقتوجود دارد. از نظر این که چند نفر را �
گ

رسا را فکشند، آ�ا مر�
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کنند، کشند، آ�ا کودکان را یت�م �زنند، آ�ا کودکان و جوانان را �رقم �
 اند متفاوت هستند. ای بو� هستند �ا از خارج آمدەآ�ا ب�ماری

منتظرە به وجود  در�ارەطاعون مسائ� ان تلفات و مرگ غ�ی ن آورد. ی م�ی
مندان، به . در  اند و�ژە در ارو�ا، به این مسائل وا�نش �شان دادەه�ن

ن دا�ستند که موقت و زودگذر بودکشورهای کاتول�ک، آن را تذکری �
 را �ادآوری �

گ
منتظرە ــ زند� کرد. توجه ز�ادی به مضمون مرگ غ�ی

ن شد که نا�هان همه را با خود ��ــ » رقص مرگ« برد. از مضامنی
، استخوان، و  اباط�ل،  باطل«شد: استفادە � پو�پ ساعت شین

ن باطل استهمه ن حس فوق.» چ�ی ای وجود داشت و العادەچننی
ن قد�سان �اریهم ای هرسان در دوران طاعون، که تص����ردازیچننی

شدند. این وضع در �ا� ارو�ا متعددی از آنان وجود دارد، ستا�ش �
منتظرە، ت��ه، و  ن مرگ غ�ی جاری بود ــ م�ج خشکه مقد�، مضامنی

 به ام
گ

ور جسماین و روحاین پ�ش از گرفتار شدن نا�هاین در رس�د�
ی ارو�ا را متحول کرد.  ن ه�ن  چنگال طاعون. طاعون مضامنی

» هر هفتممُ «حیت در قرن ب�ستم، در ف�لم عا� اینگمار برگمان به نام 
ن امر را مشاهدە کرد. در این ف�لم طاعون استعارە� است  ایتوان همنی

، �عین جنگ ات�. در این ف�لم تمام ١٩٥٧از نگراین برگمان در سال 
ی طاعون گفتم، از جمله رقص مرگ در پا�ان ف�لم، مواردی که در�ارە

 وجود دارند. 
ی سل ەتوان در�ار های د�گری برانگ�ختند. �های د�گر وا�نشب�ماری

ها به آن در دوران رمانت�ک و در قرن نوزدهم صحبت  و تفاوت وا�نش
عجییب است ز�را، از نظر من، ابتال به سل �� از کرد. �س�ار مورد 

های مرگ است. در انتهای کار فرد ت��ن شیوەت��ن و دردنا�هولنا�
� 

گ
ماناِن ی اپرا قهر بین�د که در صحنهشود، با این حال �دچار خف�

 » ی عمو تامکلبه«بخشند. �ا مثً� ای ز�با �ز�بارو به آن جلوە
�
�فا

ن هست. داری ن�ست بل�ه در�ارەی بردەدر�ارە   ی سل ن�ی

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.164870.html
https://www.wordproject.org/bibles/fa/21/1.htm
https://www.wordproject.org/bibles/fa/21/1.htm
https://www.wordproject.org/bibles/fa/21/1.htm
https://www.wordproject.org/bibles/fa/21/1.htm
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 چرا سل محبوب بود؟

ی بگ��م که ام�دوارم لبخند به لبانتان ب�اورد اما دوست � ن خواهم چ�ی
؟ تمام  اند، نهها موجودایت بامزەدارم بتوانم پاس�ن قط� بدهم. ا�سان

 توان به راحیت فهم�د اما طاعوناند را ن�کارهایی که صورت گرفته
ای بود که همه را مبتال کرد. به نظرم این مسئله �س�ار ح�ایت یب�مار 

ی است. پا�ان جهان، روز ق�امت، آخرالزمان فرا رس�دە بود. اما در�ارە
ن مردم رایج بود که درست نبود. آنان فکر �  ردند ــکسل تصوری بنی

های پزش� ابتدای قرن نوزدهم این تصور را پد�د آوردە بود ــ که آموزە
مندان، و ز�بارو�ان و فره�ختگان اختصاص  این ب�ماری به نخبگان، ه�ن

ا کند. در نت�جه صنعت ُمد کوش�د تها را �س�ار ز�باتر �دارد و ا�سان
وترک بین�د که تولوز لزنان را به موجودایت مسلول مبدل کند. مثً� �

کشد که به � ر تص��اشتهایی مر�ن را به زین شب�ه به مبتال�ان به یب 
ر برسد. پ��دە به نظزند تا مانند مسلوالن رنگصورت خود پودر برنج �

�ک ایراد  که به عنوان ن��سندە  دوستان و�کتور هوگو به او گفته بودند 
ی ندەتواند ن��سعمدە دارد و آن این که مسلول ن�ست و در نت�جه ن�

 باشد. 
گ

 بزر�
ی ەی آم��کایی که در�ار آرتور � ج�کا�سون، اند�شمند و ن��سندە

نوشت، باور داشت که آم��کا در انتهای قرن فرهنگ مطلب �
، علم، و نوزدهم، �عین زماین که سل در حال فرو  کش کردن بود، در ه�ن

فرهنگ با بحران مواجه خواهد شد ز�را د�گر نوابغ، به فراواین دوران 
 شی�ع سل، وجود نخواهند داشت. 

 
ن است. شگفت  انگ�ی

رند و �� آو من با علم ضد�ت ندارم اما علوم گا� نتایج عکس به بار �
واقع،  شود. در �زا م��وط های ب�ماریی م�کروباز این موارد به نظ��ه

https://www.telegraph.co.uk/culture/art/8584056/We-need-a-new-Toulouse-Lautrec-to-capture-this-sleazy-hedonistic-age.html
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�ماری� کردند که سل بزدن به فقرا شد. تأ��د �این نظ��ه باعث انگ
طبقات ز�با ن�ست بل�ه به طبقات زشت تعلق دارد، �عین فقرا و افراد  

آندرە  اثر ، »رذل«. به این ترت�ب، تفاس�ی تغی�ی کرد. ا�ر شما به کث�ف
ودن خود بین�د که او مسلول بژ�د در ابتدای قرن ب�ستم، توجه کن�د �

ی �را منفورت��ن و مذموم ن خ دهد. تواند برای ک� ر د که �دانت��ن چ�ی
این ا�دە که سل ب�ماری ز�بایی است برای هم�شه از م�ان رفت و سل 

 د�گر ز�با نبود. 
 

ن  جا بحث را تمام کن�م: ممکن است شاهد اجازە ده�د که همنی
مدی گ�ی باش�م که ترکییب از تراژدی و کوا�ن�ش به �ک ب�ماری همه

ی که چند روز پ�ش ن  د�د�م، �عین زماین که گرو� باشد، همانند چ�ی
از مسئوالن بهداشت و سالمت در کاخ سف�د به ستا�ش ترامپ 

ن در�ارەپرداختند و هم ی وقایع جاری صحبت کردند. آ�ا چننی
ی پادشاهان �ا ای در تار�ــــخ در�ارەکنندەهای �گرمداستان

ی وا�ن�ش نامناسب �ا ای که در برابر همهفرمانروا�ان دیوانه گ�ی
 کمدی داشتند، �اغ دار�د؟-ژ�کترا

 کنم وا�نش ناپلئون بهدانم بامزە باشد �ا نه اما فکر �بله. ن�
هایی که در حال نابود کردن حکومت او بودند تراژ�ک و مضحک ب�ماری

ــ در قالب کمدی س�اە ــ بود. او برای جان ��ازا�ش ارز�ش قا�ل نبود و 
ب زرد در هند غریب چنان ی شی�ع تتوا�ست در�ارەدر نت�جه �

 صحبت کند که گویی توهیین به شخص او بود. 
ن اموری باش�م. شا�د بتوان به  به نظرم ممکن است دو�ارە شاهد چننی

ا نگرانه به تار�ــــخ بنگ��م آن را کمدی ببین�م امآن خند�د. شا�د ا�ر �س
ی در سال پ�ش رو در ا�االت چه به سبب این همهکنم آنفکر ن�  گ�ی

ە روی خواهد داد به هیچ وجه بامزە باشد. در کاخ سف�د متحد
 شای«گ��ند منصباین وجود دارند که �صاحب

گ
ع این همان �ماخورد�

https://www.amazon.com/Immoralist-Andr%C3%A9-Gide-1996-02-13/dp/B017V8C38K?creativeASIN=B017V8C38K&linkCode=w50&tag=thneyo0f-20&imprToken=l5G1jP2-TIrT0fbyKRjQ9Q&slotNum=3


م یهایمار �ب
�
 دهند؟� ی�ی را تغ خ�ــــتار  چگونه �ی گعال

 

 
٣٥ 

 

ل ماست وان د�د تدر حا� که تا جایی که �» است، اوضاع تحت کن�ت
ل ن�ست و به کساین مسئول�ت دادەهیچ ن تحت کن�ت ه به علم اند کچ�ی

 باور ندارند. 
 

هایی هستند که ��ش ن�گ�ی همه ن ها نتواند بر آی و خودمداری چ�ی
 غلبه پ�دا کند. 

 ام. در این مورد با شما موافق
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دار ب�ماری  های وا��ی
 دارندهای جوامع پردە بر�از واقع�ت

پلبام
�
ن ا

�
 ١ا

 برگردان: هامون ن�شابوری
 

ام، جایی که بولون�ا، ایتال�ا ــ من در وسط این شهر شما� ایتال�ا �شسته
ی لومباردی با خودرو دو ساعت فاصله دارد. شدەقرنطینه با شهرهای

تا این لحظه در بولون�ا هیچ موردی از ابتال به و�روس جد�د کرونا 
و�د و مشاهدە �شدە است. �ک �ا دو نفر از افراد مبتال به این ب�ماری، ک

�ک چاند اما هیجا منتقل شدەهای این، از سایر مناطق به ب�مارستان۱۹
ا این اند. باز اطراف�ان و آشنا�ان من هنوز به این ب�ماری مبتال �شدە

ای که در آن به عنوان استاد مهمان مشغول حال، در دا�شگاە آم��کایی 
ن د�گری جز این ب�ماری صحببه کارم، به ندرت در�ارە  کن�م. � تی چ�ی

                                                
�ه . ١ اە جانز ی آ�ورا در دا�شگو همکار مؤسسه آتالنت�کی ان اپلبام از ن��سندگان ��ش

ن است. آخ��ن کتاب او  ن با اوکراین«هاپکی�ن چه رد. آننام دا» قح� �خ: جنگ استالنی
 ی او با عنوان اص� ز�ر است: برگردان این نوشته خوان�د �

Anne Applebaum, ‘Epidemics Reveal the Truth About the Societies 
They Hit’, The Atlantic, 2 March 2020. 

 
 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/italys-response-to-coronavirus/607306/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/italys-response-to-coronavirus/607306/
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مان شا�د دل�ل آن این است که هیچ تصوری از آن ندار�م: اغلب
ه ناپذیر، حیت از ن�ع ناالنتشار و درمانگاە با �ک ب�ماری ��ــــعهیچ

ا�م. آن اندازە سالمند ن�ست�م که ی آن، مواجه نبودەچندان کشندە
ه ک  آنفلوآنزای اسپان�ایی را به �اد داشته باش�م. تصور رایج این است

هم�شه وا�سن �ا دارویی که قبً� آزما�ش شدە باشد، وجود دارد. ا�نون 
تان هایگ��ند دستها ــ �به ما ــ در اعالنات قطار، در تابلوها، در ا�م�ل

اشد. در بخش برسد کا�ن �ا اطمینانرا �ش���د، اقدا� که به نظر ن�
، دا�شگاە بولون�ا، قد�� ن عط�ل شدە � ارو�ا، تت��ن نهاد دا�شگااین بنی

اند. اند. مسابقات فوتبال و سمینارها لغو شدەها �سته شدەاست. موزە
های های متعلق به قرون وسطا، که در گذشته شاهد ب�ماریخ�ابان

دار �س�اری بودە ن�� از مردم شهر ق��این  ۱۳۴۸اند ــ در سال وا��ی
عادی خا�طاعون س�اە شدند ــ به گونه به  ز�را مردم با توجهاند ای غ�ی

کنند که این اند. ن�� از همکارانم فکر �هشدارها در خانه ماندە
ات  ترسند که این اقداماند و ن�� د�گر �هایی افرا�اقدامات وا�نش

 کا�ن نباشند. 
توان د�د: آل�ب کامو در بخ�ش از مشکل در این است که خطر را ن�

ن دل�ل مردم با بال مق�ا� ا�س«ن��سد �» طاعون«  این ندارد، به همنی
ان ای است که پا�گ��ند این واق� ن�ست، خواب آشفتهخودشان �

شک، این امر توص�ف خویب از وضع�ت کنوین یب » خواهد �افت. 
ی نامریئ � ن  تواند است: برای �س�اری از مردم تصور این که چ�ی

ل در سا »طاعون«ناپذیر است. ها را تغی�ی دهد، تحملهای آننقشه
دانند،  منت�ش شد و اغلب خوانندگان آن را اثری استعاری � ۱۹۴۷

ی اشغال فرا�سه �ا وضع�ت ��ش است. اما این کتایب که در واقع در�ارە
ی وا�نش مردم به آن است ــ ی طاعون و نحوەاثر، کتاب خویب در�ارە

 ا�م. ای از رفتار ��ش که از �اد بردەمقوله
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، به تجارت«شدە � از سا�نان شهر قرنطینهدر این داستان، گرو 
، دادند. چرا با�د به طاعونر�زی برای سفر و ابراز نظر ادامه �برنامه

ی که ن�ن  ن » اند�ش�دند؟ی آیندە، سفر و بحث بود، �کنندەچ�ی
 

گ
همتا�ان مدرن آنان در شهر م�الن کارزاری بِا هشت�

#Milanononsiferma  ــ را به راە  »شودم�الن متوقف ن�«ــ
ن از آنان الگو گرفتهانداخته های اند. رسانهاند. شهرهای د�گر ن�ی

 وکاری است که حکومتها و صاحبان کسباجتما� پر از مدیران هتل
وری به باد انتقاد � �ن نرا به خاطر اقدامات احت�ا� غ�ی  د. گ�ی

ت طع�قتوان از عدمآورد و �قطع�ت به بار �اما نامریئ بودن عدم
برای دست�ایب به اهداف د�گری سؤاستفادە کرد. برای مثال، �� از 

های رمان کامو کش��ش است که از طاعون برای افزا�ش شخص�ت
که خداوند   گ��د کند: او به افراد حا�ن در کل�سا �م��دا�ش استفادە �

دار یب  درن، ران مکند. در ایتال�ای دو دینان را تنب�ه �با این ب�ماری وا��ی
ن ک� که کوش�د در راستای اهداف خود از اضطراب نا�ش از  نخستنی
، ره�ب جناح راست افرا� ایتال�ا،  د ماتئو سال��ین و�روس کرونا سود ب�ب
بود که بالفاصله �س از شی�ع این ب�ماری از حکومت خواست تا 

ها و جلسات دولیت را تعط�ل کند، و مرزهای کشور را ببندد، مالقات
 در خانه نگاە دارد. مردم را 

 بالفاصله مشخص ن�
�
ی معکوس ها�ش نت�جهشد که حرفا�ر تق��با

ی �شان �خواهد داشت، یب  تدا داد. این و�روس ابشک پافشاری ب�ش�ت
ِنتو مشاهدە شد، �عین دو ا�الیت که قوی ا�گاە ت��ن پدر لومباردی و و�

م�د  فه، هستند. هنگا� که سال��ین »ی شما�اتحاد�ه«حزب او، 
تواند در این نوا� خسارت اقتصادی بدی به بار آورد، تعط�� �

» ال�اایتال�ا و مردم ایت«استداللش را تغی�ی داد: از حکومت خواست تا از 
در برابر پناهج��ان آف��قایی محافظت کند. هیچ شاهد و مدر� وجود 

 ما اند اندارد که �شان دهد پناهج��ان آف��قایی حامل این و�روس
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ن در�ارەتصورات تعصب ن خار�ب آم�ی ماری ها، ناپا�، و ب�ی پیوند بنی
، از گرای افرا� فرا�سهقدمیت دی��نه دارد. مار�ن لو پن، ره�ب راست

حکومت فرا�سه خواست تا مرزها�ش را با ایتال�ا ببندد اما حیت این 
ن منط�ت به نظر ن� ن موارد ب�ماری در فرا�سهحرف ن�ی  رسد ز�را نخستنی

 اند. ظاهرا� اغلب از جایی د�گر آمدە
نجا� های جقرار است که چند روز د�گر به لندن بروم و با دقت رسانه

ان ه�جانگرای ب��تان�ایی را ز�ر نظر گرفتهراست ن  آنان را ز ام تا م�ی
گ

د�
 اند� بروز دادە�سبت ه�جان�سنجم. تا به حال، به

گ
آنان  ــ اند زد�

دخ�ت باردارش هستند ــ و این �سون با دوست�گرم نامزدی بور�س جا
ن  ام هنگا� که �عین این که پروازها ادامه خواهند داشت. مطمنئ

شان به و�روس جلب شود افرادی خواهان قطع هر گونه ارتباط توجه
با ایتال�ا خواهند شد و شک ندارم که حکومت ب��تان�ا، که تحت تأث�ی 

 نان گوش خواهد داد. های جنجا� است، به حرف آاین رسانه
اما همگان رفتارشان بد نخواهد بود. داستان کامو قهرماناین هم دارد، 

ها ن�ستند. قهرمانان این هر چند آنان از سنخ قهرمانان سایر رمان
ن داوطلباین که به آنداستان پزشکان کنند و ها کمک �اند و همچننی

ز ط��ق خواهد اکه �حیت �� از کارمندان دولت، به نام موسیو گراند،  
ی اتفاقات با طاعون مقابله کند: ثبت و اندازە ی طاعون و با ردگ�ی گ�ی

اهم�ت و متواضع که راهنما�ش مه��این و آرماین ظاهرا� این قهرمان کم«
مضحک است، به حق�قت اعتبار درخورش را خواهد داد و به مجم�ع 

دادی د�گر گراند، دک�ت ر�و و تع» جمع چهار را. دو و دو، حاصل
ل و مهار  � کوشند با کمک علم، شفاف�ت، و دقت این ب�ماری را کن�ت

 �ا ناام�دی شوند تا جایی که �آنکه �سل�م ه�جانکنند و یب 
گ

توانند زد�
ی مضح� به نظر برسد اما تنها شا�د ا�دە«ها را نجات دهند. ا�سان

افت است.   »راە مبارزە با طاعون، �ش
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ن  ن افرادی خواهند بود. دا�شمندان و  قهرمانان ع� ما ن�ی چننی
ی تعداد و پژوهشگران بهداشت عمو� که بالفاصله اطالعایت در�ارە

ای که به �عت کار بر های پژوه�ش موارد ب�ماری منت�ش کردند؛ ت�م
درنگ روی ساخت وا�سن را آغاز کردند؛ پزشکان و پرستاراین که یب 

دە بمانند ــ �س�اری در ایتال�ا شتصم�م گرفتند در داخل مناطق قرنطینه
ن کردند. قضاوت ن چننی آنان هموارە درست ن�ست و  و ووهاِن چنی

ات اقتصادی از �ک سو  هم�شه با �کد�گر توافق ندارند: با توجه به تأث�ی
دار از سوی د�گر، هیچ  ش ب�ماری وا��ی ن از �عت گس�ت و تما�ل به کاسنت

ن این که کدام قرنطین ا به مصلحت هها و تعط��هراە دق��ت برای تعینی
ن و�روسو کدام منط�ت هستند وجود ندارد. در ایتال�ا بنی شناساین  �ک غ�ی

ن  ان وخامت ب�ماری در آیندە دارند که تخمنی ن های متفاویت از م�ی
 منافع عمبگومگوهایی علین درگرفته است. اما دست

�
و� را کم آنان قلبا

ی ک� را در نظر داشته باش�د: های آیت این قاعدەدر نظر دارند. در هفته
ان و نحوە ن ن آنان از کساین که بهس�استمداران را بر اساس م�ی  ی تمکنی

چه به دهند، قضاوت کن�د. آنجمع چهار را �مجم�ع دو و دو، حاصل
 زدە. هر چهآن ن�از دار�م اطالعات دقیق است و نه اطالعات س�است

. �س از چهار سال شن�دن این  دقیق که، به قول �� از تر، به�ت
 ، اینک » ما�از دست متخصصان خسته شدە«س�استمداران ب��تان�ایی

ها شود. نا�هان، فکتای است که ارزش تخصص کامً� آشکار �لحظه
 کنند. اهم�ت پ�دا �

دار، مانند بال�ا، از واقع�تب�ماری های اسا� جوامع پردە های وا��ی
ساالر� شان و فرهنگ دیوانکاری نظامنها به خاطر پنهادارند. چیین بر�

اند. در مقابل، �� از دال��  مراتیب خود بهای سنگیین پرداختهسلسله
ها وحشت و هراس ز�ادی ندارند این است که آنان ــ به رغم که ایتال�ایی 

 او ــ به نظام بهداشت 
گ

دعاوی سال��ین و کارزارهای اخبار ساخت�
دە تر به خود نظام، اطمینان دارند. هزاران نفر عمو�، و در معنایی گس�ت
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و�روس کرونا  اند ــ �ستدر ایتال�ا از نظر ابتال به این و�روس برر� شدە
را�گان است ــ و این �� از دال�� است که تعداد مبتال�ان در ایتال�ا از 

ن باز سایر نقاط ب�ش�ت است. مردم این را � گو دانند و برای �کد�گر ن�ی
از اندازە  ها ب�شما ایتال�ایی («کنند اش شو�ن �و گا� در�ارە کنند �

ی مباهات است. تا کنون تنها در تعداد اما این امر ما�ه») صداقت دار�م
 انجام 

گ
د� �س�ار اند� از کشورهای ارو�ایی آزما�شکرونا به این گس�ت

ی از این امور ن�ست.   شدە است. و البته در آم��کا خ�ب
ماً� در آم��کا خواه�م د�د که نظام بهداشت عمو� و متأسفانه احت

دە» نظام« اند احساس اعتماد ا�جاد  تر� آن نتوا�ستهدر معنای گس�ت
فته درماین -ت��ن نظام بهداشیت کنند. هر چند ما از نظر فناوری پ��ش

ات را دار�م اما  ن �ن جراحان و تجه�ی جهان را دار�م، هر چند به�ت
بخش ای ا�جاد کن�م که اطمیناناشت عمو�ا�م فرهنگ بهدنتوا�سته

ت��ن سطح خود قرار دارد؛ هیچ ظرف�ت باشد. نظام ب�مارستاین در نازل
دانند. ا�ر قرار باشد که ی د�گری وجود ندارد و همه این را �اضافه

مردم برای انجام آزما�ش پول بدهند، احتماً� �س�اری از انجام آن 
باشد که مردم قرنطینه شوند، ممکن من�ف خواهند شد. ا�ر الزم 

 است فرار کنند. 
ن  بدتر این که حکومت ما به جای آن که به دنبال متوقف ساخنت

ها را ا�جاد خواهد کرد. های توطئه باشد احتماً� خودش آننظ��ه
خواند و به انواع افکار » حقه«جمهور و�روس کرونا را �ک رئ�س

نا ی و�روس کرو های خود در�ارەجادویی دامن زد. ترامپ در �� از نطق
ود خواهد شد. �ک روز ــ مثل �ک معجزە ــ نابود ناب«اعالم کرد که 

م چه ببین�«؛ »ممکن است وضع بدتر و بعد به�ت شود«؛ »خواهد شد
ا�ر مردم به » داند چطور خواهد شد. کس ن�آ�د، هیچپ�ش �

ر صداقیت و تفکهای او توجه کنند خواه�م توا�ست بهای یب حرف
ش شدگان، گساد کشتهجادویی را محاسبه کن�م و آن را بنا بر تعد �ت
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ب�ماری، تعداد کساین که قرنطینه و اقدامات احت�ا� را ناد�دە 
ند، �سنج�م. �  گ�ی

دار ن�ست اما  هرچند وضع�ت کنوین بدت��ن ن�ع� ممکن ب�ماری وا��ی
خوب است که ا�نون به این مسائل یپ ب��م ز�را ممکن است معلوم 

 تم��ین 
�
ت.  مقدمایت بودە اسشود که این و�روس کرونای جد�د �فا

ی رسند ز�را افراد ب�تر به نظر �ها ا�نون مهل�سوزی جنگلآ�ش ش�ت
 �هایی که مدام آ�ش �در نوا� نزد�ک به جنگل

گ
ند زند� کنند؛ گ�ی

دە شدن ا�سان�س�اری از ب�ماری ها در �ا�  های جد�د هم پ�امد گس�ت
ن کرە ابوال، ب�ماری د�گری است  ، مانند سارس و ۱۹اند. کوو�د ی زمنی

ها راە �افته و سپس به کمک که ظاهرا� از قلمرو حیوانات به عالم ا�سان
 قطارها، خودروها، و تجمعات ا�ساین به �عت انتقال �افته است. 

های حیواین و همه: عفونت�ر�زی«طور که دی��د کواِمن در همان
ی جهاین بعدی �ین واقع�ت دارو «ها �ادآور ن��سد این ب�ماری�» گ�ی

ت��ن واقع�ت مورد نظر او، واقعییت مشهور که مدام قد�� (غم ن انگ�ی
کن�م) است مبین بر این که ا�سان نو� حیوان است و اش �فراموش

ا�سستین با د�گر حیوانات دارد: در منشأ و تبار، در ب�ماری و پیوندی ن
 . ها فروکش کنند �ا ناپد�د شوند، حیت ا�ر این ن�ع و�روس» سالمیت

ن نخواهند رفت. ممکن است جهش ب�ابند، در د�گر   از بنی
�
ورتا �ن

 حیوانات به ح�ات خود ادامه دهند و دو�ارە ظاهر شوند. 
. او بیین کردە بود ن امر را هم پ�شدک�ت ر�و، شخص�ت رمان کامو، ای

گاە برای هم�شه نابود و ناپد�د باس�ل طاعون هیچ«دا�ست که �
ا و هی مالفهها در اسباب خانه و گنجهتواند برای سالشود، �ن�

ها، و ها، صندوقهای خواب، �دابها پنهان بماند؛ در اتاقحوله
طاعون  �د روزی برسد کههای کتابخانه منتظر فرصت بماند؛ شاقفسه

اند و بفرستد تا ها، موشبرای بدبخیت و تعل�م ا�سان ن در  ها را برانگ�ی
ند.  ممکن است این دفعه بخث با ما �ار باشد » شهری خوشبخت بم�ی

https://www.amazon.com/Spillover-Animal-Infections-Human-Pandemic/dp/0393066800
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اما با�د از این فرصت استفادە کن�م تا خود را، از نظر ذهین و پزش�، 
دار بعدی ــ و موارد بعد از   آن ــ آمادە کن�م. برای ب�ماری وا��ی
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 و�روس کرونا 
 کندهای پ��ول�سم را افشا �محدود�ت

 ١تامس را�ت
 برگردان: سپ�دە جدیری

 
بازار سهام، تجارت  ۲۰۰۸-۲۰۰۹های در هنگام بحران اقتصادی سال

 در مقا�سه با دورە
گ

های ی رکود بزرگ سالجهاین و رشد اقتصادی هم�
ی زماین مشابه شد�دتر سقوط کردند. اما این ، � بازە۱۹۳۳-۱۹۲۹

                                                
�هتامس را�ت ن��سندە . ١ بروکینگز  یو از کارکنان ارشد مؤسسه »آتالنت�ک« یی ��ش

ن ن��سندە ن از کمبود جنگ حکا�ت دارد: چال�ش برای «ی کتاب است. او همچننی همه چ�ی
ی ، برگردان این نوشتهخوان�د �چه است. آن» ی قدرت آم��کاو�کم و آیندەقرن ب�ست

 او با عنوان اص� ز�ر است: 
Thomas Wright, ‘The Coronavirus Is Exposing the Limits of Populism’, 
The Atlantic, 4 March 2020. 

 

about:blank
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تر را به کناری اهم�تها اختالفات کمدولت ۱۹۳۰ی بار بر خالف دهه
های داخ� خود اقتصاد جهاین را با هماهنگ کردن س�استنهادند تا 

نجات دهند. �س از �ک ساِل دشوار، اقتصاد به ثبات دست �افت و 
 وا�نش است که 

گ
ی شد. این چگون� ن رکود بزرگ جلوگ�ی از وق�ع دومنی

�ن اهم�ت را دارد، و نه ابعاد آن شوک اول�ه. همان دان�ل  طور کهب�ش�ت
ن Daniel Drezner( درزنر ، المل� دا�شگاە تافتس)، استاد س�است بنی

 گ��د س�ستم موفق بود. �
انجامد، شا�د �� د�گر از � ۱۹-و�روس کرونا که به ب�ماری کوو�د

آ�د. ا�ر بع�ن رخدادهایی باشد که هر قرن �ک بار پ�ش �
ن در�ارەهای غمبیین پ�ش تحقق �ابد، جهان با بدت��ن  ۱۹-ی کوو�دانگ�ی

ی صلح در دوران مدرن مواجه خواهد شد. متأسفانه این هبحران زمان
ە و تار است، شب�ه  بحران در روزگاری رخ دادە که اوضاع س�ا� ت�ی

ن رخ داد، زماین که همکاری ۳۰ی چه در اوا�ل دههآن المل� های بنی
های ها به دنبال س�است�س�ار محدود بود و �س�اری از دولت

مثل  هایی بودند، س�است» فق�ی کن ات را همسا�ه«ناسیونال�سیت 
) که این دو Smoot-Hawley Tariffهاو� (-اسموت یقانون تعرفه

شت ای که گذسناتور آم��کایی آن را ارائه کردە بودند. جهان در دهه
، ناسیونال�سم، ب�گانه ، �کهرا�شاهد رشد ب�ش�ت اقتدارگرایی

، ضد�ت با ساختار حا�م و ضد�ت با جانبه  بودە گرایی تخصصگرایی
تر کردە است. وضع�ت کنوین س�ا� و ژئ��ولیت�ک این بحران را وخ�م

 .است، نه آن که بهبود ببخشد
موقع� ابعاد این مسئله و �کوب کادر اهمال مقامات ووهان در اعالِم به

ن زمان ارزشمندی بود که �  شد ایندرماین به معنای از دست رفنت
ن در جامعهو�روس را مهار کرد. زماین  ش نفوذ چنی ی جهاین گس�ت

ها کرد اما ا�نون حضور آننهادهای چندجانبه را رخدادی مثبت تل�ت �
پ�امدی بغرنج برای سازمان بهداشت جهاین دارد، چنان که در انظار 
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ن عمو� پکن مدی��ت این سازمان را به شدت تک��م �  کند و همنی
 .دار سازدرا خدشه تواند اعتماد عمو� به این سازمانموضع �

ن تنها کشوری ن�ست که گام  های اول�ه را اشتباە برداشت. دونالد چنی
ی�ع هرا� است، به شترامپ، ک� که خود تأی�د کردە دچار م�کروب

ی خود به ر�است این ب�ماری از منظر بازار سهام و انتخاب دو�ارە
ش�ت ە و پ�ی شورای امن�ت م� را کاهش دادنگرد. او بودجهجمهوری �

ی را که شورای امن�ت م� به مبارزە با ب�ماری ن دف�ت را��ی های فن�ی
ات رسد که او به مقاماختصاص دادە بود، منحل کردە است. به نظر �

اهم�ت جلوە دهند. آورد تا خطر این و�روس را کمدولت خود فشار �
 ساند که این و�رو ترامپ و بر�ن از مقامات دولت او در واقع گفته

زا�ش اف«�ا به » فرجا� �س�ار خوب برای ما داشته باشد«تواند �
در اقتصاد آم��کا بینجامد. ترامپ در کارولینای جنویب گفت  » مشاغل

ل است و هر اعتقادی به ی حقه«جز این که این و�روس تحت کن�ت
هاست که از دست او خالص شوند. اما از دمکرات» جد�د

، تتشار و�روس و مرگگ��زی ن�ست. با انواقع�ت  های ب�ش�ت رامپ وم�ی
طور که ی خود بازگردد، همانهای اقتدارگرا�انهممکن است به گرا�ش

به طور  ۲۰۱۵قبل از دوران ر�است جمهوری هنگام شی�ع ابوال در سال 
ن �س�ار سفت و سخت شدە بود  .علین خواستار وضع قواننی

ها هم درگ�ی ماجرا هستند. ژاپن در برابر شی�ع در این م�ان د�گر دولت
��ــــع این و�روس در کشیت تف��� دا�اموند پ��نسس شکست خورد.  
د و  دام، اجازە داد که پهلو بگ�ی کامب�ج به �ک کشیت د�گر، وس�ت

کم مسافرا�ش پ�ادە شوند و به سفر خود ادامه دهند در حا� که دست
به  کم هفت مقام ارشد ایراین افران مبتال شدە بود. دست�ک نفر از مس

ر اند. و�روس ا�نون دها مردەاند که بر�ن از آناین و�روس مبتال شدە
حال انتشار در �ا� خلیج فارس است که پ�امدهای ژئ��ولیت�ک 

ی جنویب در مواجهه با انتشار این و�روس در ای دارد. کرەو�رانگر بالقوە
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ن اعضای �ک ی مرموز ابتدا مردد ظاهر شد و سپس دست به فرقه بنی
ش  اقدامایت جدی برای جدا کردن اعضای این فرقه و ممانعت از گس�ت

 و�روس زد. 
 تواند به رکود اقتصادی شد�دی مثلع�ار �گ�ی تمام�ک ب�ماری همه

ت��ن اقتصادهای جهان مستعد رکود بینجامد. بر�ن از بزرگ ۲۰۰۸سال 
ها تعط�ل و  کنند. مدرسههای خود را محدود �هستند. مردم سفر 

 ۱۳ز ی گذشته ب�ش اشوند. شاخص داو جونز هفتهها لغو �کنفرا�س
ن یب  ەدرصد سقوط کرد و همچنان ن�ی ی توز�ــــع و عرضه ثبات است. زنج�ی

 توان آن را اح�ا کرد. این بحران تق� گس�خته است و به سخیت �ازهم
�
�با

کند سازی را تق��ت �خواهانه و ضدجهاین یی به طور حتم تما�الت جدا
ن به طول بینجامد، حیت و تعمیق � بخشد. ا�ر شی�ع این ب�ماری تا پای�ی

ن فروکش کردە باشد، باز این مخاطرە صادی ی اقتا�ر در تا�ستان ن�ی
کت پذیر ها ورشکسته و کشورهای آس�بوجود دارد که بر�ن از �ش

  تر شوند. مقروض
تما� های اجا اطالعات درست و نادرسیت که در شبکههگذشته از این

وار و روی آوردن مردم به خ��د از � شود به رفتارهای گلهمنت�ش �
های صورت و زند. اقدام اشخاص در انبار کردن ماسکترس دامن �

ە ــع دارو �ا�جاد اختالل در زنج�ی ات پزش�ی توز�ــ ن  تواند به کمبود تجه�ی
ویی در �س�اری از کشورها بینجامد. اختالل در حمل های دار و فراوردە

ات و مواد ح�ایت به  ن ا�ط را برای ارسال تجه�ی و نقل ممکن است �ش
 .پذیرت��ن مناطق پ�چ�دە کندآس�ب

ن آن ورت دارد نو� وا�نش بنی المل� هم�ارانه است. چه ا�نون �ن
 به کارشناسان اعتماد کردند. برای  ۲۰۰۸ها در سال دولت

�
ال، مثعموما

)، رئ�س وقت بانک مرکزی ا�االت متحدە  Ben Bernankeبن برنان� (
ی است، رشته ۱۹۲۹که مبنای تحق�قا�ش هم سقوط بازار در سال 

امور را در آم��کا در دست گرفت با این که پ�شنهادا�ش از نظر س�ا� 
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ی این اقدامات قاطعانه و محب��ییت نداشت. اما مجموعه
ن وا�ن�ش سفانه در ماەشدە بود. متأهماهنگ های اخ�ی شاهد چننی

در ع��ستان سعودی گام کوچ�  ۲۰ا�م. اجالس اخ�ی وزرای گروە نبودە
 .بود

ن دولت ترامپ هیچ عالقه ە المل� �شان ندادای به هدا�ت اقدامات بنی
تحدە کند در حا� که ا�االت ماست بل�ه حیت بر خطر آن هم تأ��د ن�

ن االن دست به  اقدام دیپلمات�ک قدرتمندی بزند. دولت با�د با�د همنی
بپذیرد که ا�نون با �ک بحران جهاین مواجه است که پ�امدهای 

ن خطرایت برای صحت و سالمت ا�سان ها اقتصادی و امنییت و همچننی
های م� خدمات بهداشیت و درماین همکاری نزد�� با دارد. سازمان

ان جهان �شک�ل جلسه�کد�گر دارند اما ا�االت متحدە با�د با ر  دهد،  ه�ب
ن  المل� پ�دا  خواە به صورت انفرادی �ا در قالب کنفرا�س، تا راهکاری بنی

 کنند. 
ە ان جهان و خ�ب نند و بر وگو کها با�د با هم گفتت��ن مشاوران آنره�ب

ش این و�روس، آن هم نه  � مؤثرت��ن اقدامات برای ممانعت از گس�ت
ه در �ا� جهان به توافق برسند، از تنها در داخل مرزهای خود بل�

ی اعمال محدود�ت سفر و حد و حدود آن ز�را ا�ر این جمله در�ارە
 بها ب�ش از اندازە باشد �ممنوع�ت

گ
ات اقتصادی بزر� ر تواند تأث�ی

دە ن با�د تعهد دهند که تالش گس�ت رای پ�دا  ای بجای بگذارد. همچننی
ن ا طمینان دهند که این وا�سن به کردن وا�سن انجام خواهند داد و ن�ی

دە ی اند� از ای توز�ــــع خواهد شد و نه فقط م�ان عدەطور گس�ت
 افراد.  ثروتمندت��ن

ان با�د همان ی رود به شهروندان خود در�ارەطور که انتظار �ره�ب
ا�ط آمادە   اقتصاد اطمینان خاطر دهند، حیت ا�ر خود را برای بدت��ن �ش

این مکرر در�ارە کردە باشند. از این رو، ها نی اقتصاد برای اقناع آسخ�ن
وری است. آن ن حال برای محدود کردن شدت رکود �س�ار �ن ها در عنی



 عال� شان�پ�  ،یبوالعجب کار  ،یما و کرونا؛ صعب روز 
 

٥٠ 
 

گ�ی با�د دست به نوآوری اقتصادی بزنند، مثً� توأم با این ب�ماری همه
گذاری دولیت �� از عوامل محرک است تا اقتصاد جهاین پا�دار �ما�ه

ن وا�ن�ش است. اقدام بانک ترد�د، وابماند. یب  �ت منتظر چننی ل اس�ت
 .ی آغاز استمرکزی ا�االت متحدە در کاهش ن�خ بهرە نقطه

تری برای ی ضع�فکشورهای قدرتمندتر با�د به کشورهایی که بن�ه
مقابله با بحران نا�ش از این وضع�ت اضطراری دارند، �اری برسانند 

ر  ا�االت متحدە و د�گ حیت ا�ر کشورهای متخاصم باشند. در نها�ت،
ای هایی که بر کشورهتوانند به لغو موقت بر�ن تح��مکشورها �

ا این امر اند فکر کنند ز�ر پذیر مانند ایران و کرە شما� وضع کردەآس�ب
ها برای مقابله با این و�روس ح�ایت است. برای برقراری مجدد تح��م

ا�ط اضطراری فرصت �س�ا ن �ش  ر است. بعد از �شت � گذاشنت
ن بحران بزرگ �س از جنگ  ۱۹-کوو�د در حال تبد�ل شدن به سومنی

 ۲۰۰۸و سقوط ما�  ۲۰۰۱سپتام�ب  ۱۱�د در یپ حمالت ترور�سیت 
تری را به �سبت آن دو بحران تواند خسارات بزرگاست. این بحران �

ن محدود�تد�گر تحم�ل کند و تا این های پ��ول�سم به عنوان جا ن�ی
جا تخصص اهم�ت دارد. حکمراین را �شان دادە است. این ینو� شیوە

ی جهاین �عین این. این بحران پاس�ن اصول اهم�ت دارد. جامعه
طلبد، حیت ا�ر مورد �سند مردم نباشد. با�د کاری کرد که روشنگرانه �

 .س�ستم دو�ارە جواب دهد
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 افتد؟�بعد از و�روس کرونا چه اتفا�ت 
 ١�ان ل�انکه

 برگردان: فرناز س��ن 
 

 دا�شج��ان ع��ز من، 
ن جلسه وع  که درس را �ش ی آنالین کالس ما است. قبل از اینامروز اولنی

 گ��زی از بحث بزنم.  کن�م، اجازە ده�د که
ام کردم، والدینبچه که بودم، وقیت که �ک اشتباە را دو سه بار تکرار �

ارە ام اشها با�ستم، به پ�شاین د که رو�روی آنکردنمن را وادار �
 » قدر فراموشکاری؟چرا این« پرس�دند: کردند و ��

                                                
ی چند رمان و مجموعه داستان است. او پ�ش از این نامزد در�افت �ان ل�انکه ن��سندە . ١

ن » من بوکر«ی ادیب معت�ب جایزە ن طور جایزەو همنی ی برندە و » قلمانجمن «المل� ی بنی
ن نامزد در�افت جوایز ادیب مهم د�گری از » فرانتس کافکا«ی جایزە شدە است. او همچننی
ن ف�کشن«جمله  ن هر دو شدە است. تا�نو » من ای��ن«ی ادیب و جایزە» ایندیپندنت فار�
ن جایزە ــ به وی اهدا شدە » Lao She«ی و جایزە» Lu Xun«ی جایزە ــی ادیب معت�ب چنی
این او با عنوان اص�� ز�ر است:  خوان�د �چه . آناست  برگردان این سخ�ن

Yan Lianke, ‘What Happens After Coronavirus?’, Literary Hub, 11 
March 2020.  

 

https://lithub.com/yan-lianke-what-happens-after-coronavirus/
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، وقیت ن�در کالس ن ادیب را بعد از بهای ز�ان چیین ارها توا�ستم �ک منت
داد که از جا�م بلند شوم و جلوی ام دستور �خواندن از بر کنم، معلم

 » قدر فراموشکاری؟چرا این« پرس�د: ی کالس از من �همه
دن، خا� است که خاطرە  رو�ند و ها در آن �توانایی به �اد س�پ

دن، ی این خا�ها، میوەخاطرە اند. حافظه و توانایی به خاطر س�پ
ن الزمه ی رشد و تفاوت بن�ادین ا�سان است با حیوانات و گ�اهان؛ اولنی

 ما حیت از توانایی  بل�غ ماست. بارها احساس کردم که این توانایی 
مان تر است. وقیت حافظهخوردن، لباس پوش�دن و نفس کش�دن مهم

ب��م که چطور غذا بخور�م �ا مزارع را ده�م، از �اد �را از دست �
که   ا�مش��م، از �اد بردەها که از خواب ب�دار �شخم بزن�م. صبح

اتور �م که ام�پ کنمان را کجا گذاشت�م. بدون حافظه، باور �هایلباس
ی دارد تا وقیت که لباس بر تن دارد.  وقیت لخت است، � و شکل به�ت

ها حرف �چرا امروز در�ارە ن د کوو�«که زنم؟ به خاطر اینی این چ�ی
ی م� و جهاین ــ به درسیت مدی��ت �شدە است؛ هنوز ــ فاجعه »۱۹

خراش اند و ف��ادهای دلپارەها به دل�ل عواقب این ب�ماری پارەخانوادە
ن حاال �ود  ، ووهان و نقاط د�گر بلند است. با وجود این، همنی از هویب

وزی« اش به این خاطر که فقط شود. همهاز هر طرف � دادە �» پ�ی
 دهند. به آمار ارجاع �

حال، �ودهای ها �د �شدە و مردم هنوز عزادارند. با اینهنوز جنازە
اوە، چه «که جار بزنند:   اند و مردم آمادەی � دادنقهرماین آمادە

 » هوشمندانه و عا�! 
ن حاال، ن� ۱۹از روزی که ب�ماری کوو�د   ما شد تا همنی

گ
 دان�موارد زند�

 چند نفر جان خود را به دل�ل این ب�ماری از دست دادند؛ چند 
�
دق�قا

ون از ب�مارستان. هیچ نفر در ب�مارستان دند و چند نفر ب�ی ها جان س�پ
س�م. بدتفرصیت نداشت�م تا تحقیق کن�م و سؤال ر از های خود را ب�پ

د و شونها مشمول گذشت زمان �تحقیق ها و که این پرسشهمه این
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ی های آیندە ملغمهمانند. ما برای �سلتا ابد راز � به مهر با�ت �
 و مرگ را به ارث �

گ
ای از کس خاطرەگذار�م که هیچمغشو�ش از زند�

 آن ندارد. 
د، نبا�د مثل بعد از این اله خ«که شی�ع ب�ماری باالخرە آرام گ�ی

ن  شاورز که زین بود ک  شون لو خص�ت مشهور رمان باش�م (ش» ش�انگلنی
، از نظر ذهین دچار مشکل بود و �ک داستان ر  ا �کا بارها و بارهو فق�ی

دانم که من فقط �«کرد.) نبا�د مثل او دائم تکرار کن�م: �ە تکرار �
ی برای خوردن پ�دا نخواهند   جانوران وح�ش در زمستان که در کوە ن چ�ی

ن کار را کرد، در روستا پرسه خواهند زد. ن� دانم که در بهار هم همنی
نبا�د باش�م (آ کیو هم هم » آ کیو«با وجود این، مثل » خواهند کرد. 

شخص�ت داستاین معروف د�گری در رمان لو شون است که درگ�ی این 
توهم بود که �س�ار موفق و از همه به�ت و برتر است)، مدام تکرار کن�م  

وز شد�م، حیت با این ن خورد�م، تحق�ی شد�م و در که ما پ�ی که زمنی
 ی مرگ قرار گرفت�م. آستانه
نتواند به ما قدرت تغی�ی واقع�ت را بدهد  ی ما ممکن است کهحافظه

 ازد. مان پرس�ش بیندتواند هنگام مواجهه با دروغ به دلکم �اما دست
ها �� بعد از د�گری ها و مصیبتدر گذشته و امروز ما، چرا تراژدی

هم�شه بر � فرد، خانوادە، جامعه، زمانه و کشور آوار شدە است؟ و 
ها هزار نفر از مردمان عادی م�شه جان دەی فجایع تار�ــــخ هچرا ه��نه

این  پرس�م، �ا دستور دان�م، ن�شمار عوام� که ن�در م�ان یب  است؟
س�م (و مط�عانه ن� پرس�م)، �ک دل�ل مشخص است: است که ن�پ

ی جانوری، ی ما به شکل جم� و به عنوان �ک گونهها، همهآدم
 کار�م. موجودایت فراموش

هایی را به �اد های ما خاطرە ن تنظ�م، جا�گ��ن و پا� شدە است. ما چ�ی
چه را که ها را به �اد آور�م، و هر آنآور�م که د�گران به ما گفتند این�

واهند خکن�م. وقیت از ما �به ما گفتند فراموش کن�م، فراموش �

https://en.wikipedia.org/wiki/Lu_Xun
https://en.wikipedia.org/wiki/Lu_Xun
https://en.wikipedia.org/wiki/Lu_Xun
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ود � دهند � کن�م و وقیت به ما دستور �سا�ت باش�م، سکوت �
 شوند، ابزاری کهی ما �ها، ابزار زمانهخوان�م. خاطرە�ده�م، �ود 

ن  کند که چهکند، به ما د�کته ��ادهای جم� و م� ما را جعل � چ�ی
ن را به خاطر �سپار�م.  �م و چه چ�ی  را از �اد ب�ب

هنه که های کی جلد غبارآلود کتابب�ای�د این را تصور کن�م: در�ارە
ی متعلق به گذشته ن ن وقایی دو چ�ی ع رند حرف نزن�م؛ ب�ای�د فقط همنی

هایی  هایی مثل شما، بچهسال گذشته را مرور کن�م؛ وقا�� که آدم ۲۰
م�الدی متولد شدند، تج��ه کردە و به  ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های که در دهه

ها آ�ا این . ۱۹-آورند: فجایع م� مثل اپ�د� ا�دز، سارس و کوو�د�اد �
ز جنس اند ان رقم خورد �ا بال�ای طب��اند که به دست ا�سافجا��

زلزله که ا�سان در برابر آن قدریت ندارد؟ �س چرا نقش عوامل ا�ساین 
 هم�شه �کسان بودە؟

�
خصوص به در فجایع م� پ�ش از این هم تق��با

ن کوو�د ۱۷اپ�د� سارس که   ۱۹-سال پ�ش رخ داد و حاال اوج گرفنت
رگرداین  ها را کاارگردان تئاتر هر دو ایناند که انگار �ک کهم قدر شب�هآن

کردە است؟ �ک تراژدی �کسان بار د�گر جلوی چشمان ما رخ داد. به 
ا�م، این توانایی را ندار�م که گرانعنوان ا�سان که آخراالمر گل کوزە

بفهم�م کارگردان این تراژدی چه ک� است. این توانایی را هم ندار�م که 
او را بازسازی   ها و خالق�تگذرد، ا�دەگردان �چه را که در ذهن کار آن

کردە و کنار هم بچین�م. اما، حاال که �ک بار د�گر شاهد اجرای این 
س�م خاطرە»ا�منما�ش مرگ« ی ما از ، نبا�د الاقل از خودمان ب�پ

ن نما�ش اجرا شد و ما هم در م�انهدفعه ی آن بود�م ی قبل که همنی
 را پا� کرد و زدود؟  های ما چ�ست؟ چه ک� خاطرە

ه ها. گ� کاند در مزارع و جادەهای فراموشکار، در اصل، �سان ِگلآدم
شان بخواهد، پا روی آن توانند هرجور که دلش�ارهای کف کفش �

ه اند که از درخیت کهای فراموشکار، در اصل، تکه چویب بگذارند. آدم



افتد؟� کرونا چه اتفا�ت   روس�بعد از و   
 

 
٥٥ 

 

 ت�ار کامل دارند تا شان بود، ب��دە شدند. ارە و ت�ب اخی ح�اتما�ه
ند این تکه چوب در آیندە چه � و شک� داشته باشد.   تصم�م بگ�ی

ن چه معنایی دارد ا�ر ما هم خاطرات خود از خون  را رهنوشنت
گ

ا  ر�زی و زند�
 معنای تازە �کن�م؟ ما آدم

گ
ن به زند� بخش�م، هایی که با عشق به نوشنت

ن از این شخص�تآن  �های ها که با الهام گرفنت
گ

کنند، شما داستاین زند�
دا�شج��ان مقطع کارشنا� ارشد دا�شگاە که االن آنالین در این کالس 

�ل شدند �ا التحصحضور دار�د و صد البته ن��سندگاین که از دا�شگاە فارغ
ن «در مقطع کارشنا� ارشد دا�شگاە   خالق» رنمنی

گ
ن درس ن��سند�  چنی

عه به ن��سندگان احت�اج خوانند. ارزش ادب�ات کجاست؟ چرا جام�
ن یب  وقفه، تالش و آن همه کتایب که شما نوشت�د چه فر�ت با دارد؟ نوشنت

ل �شب�ک عروسک خ�مه ا�ر   شود؟بازی دارد که به دست د�گران کن�ت
ی را که شاهدش بودند گزارش نکنند و ن��سندگان در�ارەگزارش ن ی گران چ�ی

د و توانند حرف بزننایی که �هشان نن��سند، ا�ر آدمخاطرات و احساس
را  »نزا�ت س�ا�«های غالب از � بلدند حرف بزنند مدام همان حرف

ن بر تواند به ما بگ��د ز بازگو کنند، بخوانند و جار بزنند، چه ک� � �سنت
ن با گوشت و خون چه معنایی دارد؟  روی این زمنی
ی ��سندە(ن فنگ فنگب�ای�د این سنار�و را تصور کن�م: فرض کن�د 

) امروز در ووهان نبود. واقع�ت رد کهای امروز ووهان را ثبت ن�چیین
نوشت. �ا هزاران و خاطرات شخ� و احساس خود از این روزها را ن�

 های همراە خود، ف��اد کمکا�سان د�گر مثل فنگ فنگ که با تلفن
 د�د�م؟ شن�د�م؟ �پ �ها ما چه �خود را بلند کردند. بدون این

ز های ر�های خروشان زمانه، خاطرات آد� مثل حبابی س�لدر م�انه
زدا�د �ا با شود که روزگار کامل �شوند. جزر و مدی �زا�د �

کند. س�ل خروشان، چنان این خاطرات ای پرت �احت�ا� به گوشهیب 
 وقت وجود نداشتند. افسوس که با گذشتکند که انگار هیچرا خفه �

دە �هر دورە، همه ن به فرامو�ش س�پ شود. گوشت و خون، بدن و چ�ی

https://en.wikipedia.org/wiki/Fang_Fang
https://en.wikipedia.org/wiki/Fang_Fang
https://en.wikipedia.org/wiki/Fang_Fang
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ن � ن عادی �ر روح همه از بنی های ح�ایت شود و بارقهود. همه چ�ی
ن �حق�قت که � است   طوریرود. اینتواند جهان را تغی�ی دهد، از بنی

 های تخ�� و شود و قصهای از روا�ت فاتحان �که تار�ــــخ مجموعه
مهم است   نها�تاند. از این منظر است که یب پا�ه و اساس�شان که یب یب 

م و خاطرات خودمان را به �اد �سپار�م، خاطرایت  که بتوان�م به �اد آور�
که دستکاری و حذف �شدە است. ه��ار که ک� از واقع�ت را بر ز�ان 

�م. گذار ای از اطمینان و شواهد را در اخت�ار د�گران �ب�اور�م، جرعه
 خالق این نکته به

گ
خصوص برای شما دا�شج��ان کالس درس ن��سند�

 کن�م که ز کالس در این مس�ی حرکت �مهم است. ا��� ما در این  
گ

ند�
ن کن�م، به جست  وجوی حق�قت برو�م و بر �س�ت خ��ش را وقف نوشنت

 کن�م. ا�ر روزی � برسد که حیت آدمخاطرات
گ

ثل ما هایی ممان زند�
هم صحت و اعتبار و خاطرە را از دست بدهند، آ�ا هیچ سند�ت 

 د؟شخ� و تار��ن در این جهان با�ت خواهد مان
دن و خاطرات ما نتوانند هیچ کاری برای تغی�ی  حیت ا�ر توانایی به �اد س�پ

تواند به خودمان کمک کند  کم �جهان �ا واقع�ت انجام دهند، دست
لد�کته» حقایق«که وقیت با  �م، بدان�م  ش� شدە رو�رو �شدە و کن�ت

. آن ندای خف�ف درون به ما  ن که این روا�ت غلط است و دروغنی
ی که نقطهالاقل تا قبل از این» این نادرست است! «د گفت: خواه

وزی و جشن، این اوج شی�ع ب�ماری از راە برسد، در م�انه ی �ود پ�ی
ها و به و زاری افراد، خانوادە توانایی را خواه�م داشت که سوگواری

 راندگان را �شن��م و به خاطر �سپار�م. حاش�ه
دارند  غی�ی دهند، اما به ما قلیب را ارزاین �توانند دن�ا را تها ن�خاطرە

 ای. که حق��ت است و نه باسمه
را تج��ه   ۱۹-ی کوو�دی مایی که فاجعهی شما، همهام�دوارم که همه

شان ظههایی که از حافآورند؛ آدمهایی �ش��م که به �اد �ا�م، آدمکردە
 کند. خاطرە تراوش �



افتد؟� کرونا چه اتفا�ت   روس�بعد از و   
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کم توان تغی�ی واقع�ت را دهند، اما دستها نتوانند به ما شا�د خاطرە
ا� در ؤ ی سخواهند درو�ن را به ما بقبوالنند، بارقهتوانند وقیت ��

ن وجودمان شوند. ا�ر باز روزی سنگالخ عظ�م د�گری جلوی مان س�ب
ها های گذشته شوند، خاطرەشود و مردم دست به دامن شیوە

شود و اسه به آهن تبد�ل ن�توانند ما را متقاعد کنند که مکم �دست
، هر مو معادل » مو«�ک  ن م�ت م��ــع  ۶۶۷(�� از واحدهای شمارش چنی

یوزن ندارد. (کیت هم از واحدهای اندازە» کیت «است) صدهزار   گ�ی
ن است. هر کیت معادل ک� ب�ش از  کم گرم است.) دست  ۶۰۰در چنی

معجزە   است، نه �ک متعارف شعور� ی ت��ن الزمهدان�م که این بدی��
دە باش�م، ا�ر که از هوا، غذا تول�د � انقالب «از ب کند. وقیت به �اد س�پ

 
گ

ه�م تا دمان را لو ن�بار والدینکم ایند�گری رخ دهد، دست» فرهن�
ن جان دهند.   به زندان ب�فتند �ا ز�ر گیوتنی

 ی عمر را از دا�شج��ان ع��ز، ما همه شا�رد ه�ن هست�م و احتماً� همه
ط��ق ز�ان �ف �وکله زدن با واقع�ت و خاطرە خواه�م کرد. ب�ای�د 

های م� و خاطرات قو�� خود حر�ن های جم�، خاطرەخاطرە یدر�ارە
ەی �اد و خاطرەنزن�م، در�ارە ی تار�ــــخ، ی خودمان حرف بزن�م. ز�را در گس�ت

 چه را که خودمان بهشود و آنخاطرات م� و جم� هم�شه دستکاری �
 ادهد. امروز، در این لحظه که هنوز خ�� ماندە تآور�م، تغی�ی ��اد �

وزی  »۱۹-کوو�د« به خاطرە تبد�ل شود، از هر طرف که بنگ��م �ود پ�ی
ن خاطر ام�دوارم تک� ی  تک شما و هر کس که فاجعهشن��م. به همنی

هایی باش�د که به �اد خواه�د آورد؛ افرادی  را تج��ه کرد، ا�سان ۱۹-کوو�د
ون � که خاطرە را از حافظه  کشند. ب�ی

وزی خود بر و�روس  ی قابل پ�شدر آیندە بیین نزد�ک، وقیت ملت پ�ی
د، ام�دوارم ما تبد�ل به ن��سندگاین کرونا را با ساز و دهل جشن �  گ�ی

اش�م  شوند، بل�ه ا�ساین بنوای این ساز �پ�چ و توخا� �ش��م که هم
 خواه�م کرد. ی واق� که به �اد �که با آن خاطرە

گ
آور�م، زند�

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_sense
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_sense
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_sense
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وزی � رس�د، ما �� از باز�گران و ا م�دوارم وقیت نما�ش عظ�م پ�ی
ای هاند که گوشزدەها که ذوقراو�ان روی صحنه نباش�م؛ �ا �� از آن

های سا�ت و محزوین باش�م  اند. ام�دوارم ما �� از آدماز این نما�ش
وت، اند و در سکی نما�ش ا�ستادەی این صحنهکه در دورت��ن گوشه

ا نگاە بازی ر شبچشماین که اشک در آن حلقه زدە، این �ساط خ�مهبا 
قدر استعداد، شجاعت و قدرت ذهین ندار�م که کنند. ا�ر آن�

�م که هایی نباشکم �� از آنای مثل فنگ فنگ ش��م، دستن��سندە
که عد از ایننگرند. بی ترد�د �فنگ فنگ را مسخرە کردە و به او با د�دە

وزی ما را احاطه کرد، باالخرە  اوضاع آرام شد و از هر طرف �ود پ�ی
ش و�روس  ا�ر ن� س�م منشأ و علت گس�ت توان�م به صدای بلند و رسا ب�پ

ن کرونا چه بود، دست کم به آرا� ز�ر لب نجوا و غرولند کن�م، همنی
ای از وجدان و شجاعت است. شعر �ودن بعد از اردوگاە هم �شانه

 
�
تر این بود  ب����ت بود، اما کار� به مراتب وحش�انه مرگ آش��تس واقعا

 آش��تس را در کلمات
گ

مان به ، در مکالمات، در �ادهایکه به ساد�
 تر. تر و هولنا�فرامو�ش �سپار�م؛ به مراتب وحش�انه

کم آد� باش�م، دستافشا�ر  ل�انگون �توان�م مثل دک�ت ا�ر ن�
صدای  توان�م بهها گوش شنوا دارد. ا�ر ن�باش�م که برای افشا�ری
ا�ساین  توان�م نجوا کن�م،کم نجوا کن�م. ا�ر ن�بلند حرف بزن�م، دست

ش  آورد. حاال که پ�دا�ش و یورش و گس�ت باش�م که در سکوت به �اد �
ی باش�م که وقیت ا�م، بگذار�د آن افرادرا تج��ه کردە ۱۹-کوو�د

وزی � دادە، به آرا� کنارە �جماعت متحد نغمه �می پ�ی ؛ گ�ی
شان گورستاین است که خاطرات بر آن حک شدە هایی که قلبآدم

آورند و روزی این �ادها را به �سل بعدی هایی که به �اد �است؛ آدم
 منتقل خواهند کرد. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Wenliang
https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Wenliang
https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Wenliang
https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Wenliang
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 از وا�نش سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ
 توان آموخت؟به شی�ع و�روس کرونا چه � 

 ١الیین بارون
 برگردان: عرفان ثابیت 

 
 روزمرە

گ
اش از وقیت ِا�� هو از شی�ع و�روس کرونا مطلع شد روال زند�

ها�ش را کفشگردد  تر شدە است. حاال وقیت به خانه بر�اند� پ�چ�دە
ش��د، ماسک ها�ش را با آب و صابون �کند، دستضدعفوین �

 آورد. ها�ش را در�دارد و لباساش را بر�طیب 
ون �  تنها در صورت لزوم از خانه ب�ی

گ
. او پ�ادە رود این شهروند هنگ کن�

. ای �ک بار به خوار�ارفرو�ش �گردد. هفتهرود و بر��� کار � ن رود. همنی
ون شان بدخ�ت نوجوا�ش از آخر ژان��ه تا کنون فقط دو بار از آپارتمان �ی

 این وضع�ت ناراحت«گ��د رفته است. او �
�
یت کنندە است اما سالمقطعا

ی مهم ن قرار بود که تعط�الت ع�د پا� را در ب��تان�ا و  »تر است. از هر چ�ی
 دند. ایتال�ا بگذرانند اما به علت شی�ع و�روس، سفر را لغو کر 

                                                
�هالیین بارون ن��سندە . ١ ی تهخوان�د برگردان این نوشچه �است. آن» تا�م«ی ی ��ش

 او با عنوان اص�� ز�ر است: 
Laignee Barron, ‘What We Can Learn From Singapore, Taiwan and 
Hong Kong About Handling Coronavirus’, Time, 13 March 2020. 

 

https://time.com/5802293/coronavirus-covid19-singapore-hong-kong-taiwan/
https://time.com/5802293/coronavirus-covid19-singapore-hong-kong-taiwan/
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ه از کند اما در شهری کشا�د به نظر برسد که ا�� ب�ش از حد احت�اط �
ن جاهایی بود که با بحران جهاین و�روس کرونا مواجه شد، �س�اری  نخستنی

علت  کم فعً�، بهکنند. این که هنگ کنگ، دستاز مردم مثل او رفتار �
د�ل شدە باش در مبارزە با این ب�ماری به �مشق د�گر کشورها تتوانایی 

ی خواهد که از تکرار فاجعهتابانه �تصاد�ن ن�ست: هنگ کنگ یب 
ی� سال همه ی کند. در آن سال، سارس، �ا �شانگان  ۲۰۰۳گ�ی جلوگ�ی

نفر، از  ۷۷۴نفر را در دن�ا مبتال کرد و جاِن  ۸۰۰۰تنف� حاد، ب�ش از 
، را گرفت.  ۲۹۹جمله 

گ
 هنگ کن�

هرهای آس�ایی به شدت آس�ب رساند اما شهر چند سارس به �س�اری از کالن
 خود برای بحران بعدی را افزا�ش دادند. بع�ن از این شهرها 

گ
ر�� ج آماد�

ی برای دگرگوین سالمت جهاین مؤسسه«ل�م، از مدیران  ا�شگاە در د» ی ره�ب
توان سارس را نو� تم��ن دا�ست. از قضا �«گ��د: م� سنگاپور، �

ی ای بود. بعد از آن، نظامس�ار متأثرکنندەی تازە و �س�ار �تج��ه های به�ت
ن از تج��ه »ا�جاد شد.  ت گرفنت ی سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان را به علت ع�ب

ن آن درس ــ کوو�د  ها در مقابله با و�روس کرونای جد�دتلخ سارس و به کار �سنت
 اند. ی سارس است، ستودەخانوادەــ که هم ۱۹

وزی شود. اما با وجود همهتو هنوز هیچ کشوری ن� ی اند مد� پ�ی
، این سه ج��رە توا�سته ن اند تعداد مشکالت و به رغم ارتباطات خود با چنی

ن نگه دارند. شا�د دولت �کای ها در ارو�ا و آم� مبتال�ان به و�روس را پاینی
وانند ها قرار دارد، بتگ�ی بر دوش آنشما�، که بار� اص� این ب�ماری عالم

های این سه شهر تقل�د کنند و ورق را برگردانند تا از شی�ع �ن روشاز به�ت 
ی کنند.  ن مردم جهان جلوگ�ی  هر چه ب�ش�ت این عفونت در بنی

 
 اقدام ��ــــع

 توا�ستند به آساین دچار فاجعه شوند. سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ �
و�روس کرونای جد�د درست پ�ش از سال نو قمری ظاهر شد، �عین همان 



و هنگ کنگ  وانیاز وا�نش سنگاپور، تا  
آموخت؟ توانکرونا چه �  روس�و  �عیبه ش  
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ت��ن گکنند و بزر ها نفر در �ا� این منطقه سفر �وقیت که م�لیون
ن ی دن�ا را رقم �جایی ساالنهجابه ن به شدت با چنی زنند. هر سه �زمنی

اند، و پروازهای مستق�� به ووهان، کانون شی�ع این ب�ماری، مرتبط
موارد  امان این و�روس ادامه دارد تعداد اما در حا� که شی�ع یب  دارند. 

بهبود در تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ در حال تجاوز، �ا برابری، با موارد 
رمز اص� موفق�ت این سه کشور تصم�م به وا�نش شد�د از  ابتال است. 

 همان ابتدا بودە است. 
م�لیون نفری، حیت پ�ش از تأی�د انتقال این و�روس  ۲۳ای در تایوان، ج��رە

 کردند. ها از ووهان را معاینه ���ه، ورودیژان ۲۰از ا�سان به ا�سان در 
ایی را هتا اول فور�ه، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور فعاالنه محدود�ت

ن وضع کردە بودند، و در واقع تأ��د در�ارە ی مسافران بازگشیت از چنی
وری نبودن ممنوع�ت های مسافریت را سازمان بهداشت جهاین بر �ن

ی باحت�ا� ه��نهناد�دە گرفتند. این اقدامات  رای ی اقتصادی� چشمگ�ی
ن  ن بزرگاین مرا�ز بنی �ک تجاریالمل� در یپ داشت ز�را چنی و منبع  ت��ن �ش

 ها است. درآمد گردشگری آن
عالوە بر این، این سه مقصد به خویب آمادە بودند و در نت�جه توا�ستند 

 به �عت وا�نش �شان دهند. 
ل ب�ماری«ان ، تایو ۲۰۰۳در یپ شی�ع سارس در سال  های مرکز کن�ت

سازی وا�نش ژان��ه این مرکز هماهنگ ۲۰را تأس�س کرد. تا » گ�ی همه
مندرج در  یدولت به و�روس کرونا را بر عهدە گرفته بود. بر اساس مقاله

�ه«  ۱۲۴، این مرکز به �عت فهرست »ی انجمن پزش� آم��کا��ش
ن س�»اقدام الزم« ل مرزها، تعینی   های مدرسه و محلاست، از جمله کن�ت

 ا ته�ه کرد. ها، ر های ارتباطات عمو� و ارز�ایب منابع ب�مارستانکار، برنامه
ی«ج�سون وانگ، مدیر  گاە در دا�ش» مرکز س�است، پ�امدها و پ�شگ�ی

�م که مهار ا�ر فرض کن«گ��د: استنفورد و �� از ن��سندگان این مقاله، �
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م�ت باشد، برتری تایوان نا�ش از  ۱۰۰گ�ی شب�ه به دو �ک ب�ماری همه
 

گ
 »اش بود. آماد�

ن فاصله دارد،  ۸۱رفت که تایوان، که تنها به نظر او، انتظار � ما�ل از چنی
�ن موارد عفونت واردایت را داشته باشد. اما تعداد این موارد  �� از ب�ش�ت

.  ۵۰فقط   فقرە بودە است ــ کم�ت از اسلووین
ن اتحاد�ه«سالمت و مراقبت در امانوئل کاپ���انکو، مدیر  لمل� ای بنی

 برای«گ��د: � تا�م، به »های صل�ب �خ و هالل احمرانجمن
گ

 آماد�
شود. آغاز � ها پ�ش از شی�ع ب�ماریگ�ی سالهای همهمقابله با ب�ماری

اشد، ها کاهش �افته ببرای مثال، ا�ر به مرور زمان تعداد پزشکان و تخت
ان این امر در   »مدیت کوتاە �س�ار دشوار خواهد بود. ج�ب

ام�دوار�م که کشورهای دارای نظام درماین مستحکم «افزا�د: او �
، شی�ع این ب�ماری  ن از کشورهای آس�ایی ت گرفنت �انجام بتوانند، با ع�ب

ن مهار کنند. همه  »گ�ی را ن�ی
ر شو ی جنویب تضادی آشکار دارد؛ این دو ک�سیج ��ــــع تایوان با ژاپن و کرە
ن به � �  چنی

گ
ن در همسا�� فتهبرند و نظامن�ی ای دارند. های درماین پ��ش

ند بو ی آناما از این دو کشور انتقاد شدە است ز�را وا�نش اول�ه
�
د و ها ک

 در نت�جه شاهد افزا�ش چشمگ�ی موارد ابتال بود�م. 
 

 ی سفت و سخت�شخ�ص دقیق و قرنطینه
ن فراتر رفت، به نظر � وقیت در ژان��ه این و�روس از مرزهای رس�د که چنی

دە ن   شهر� کوچکای در سنگاپور انتشار �ابد. این دولتبه طور گس�ت سومنی
را گزارش داد، و تا اواسط فور�ه  ۱۹کشوری بود که موارد ابتال به کوو�د 

ن در  ۸۰ مورد ابتال به این و�روس را ثبت کردە بود که آن را بعد از چنی
 . داد ی دوم قرار �رتبه

 ۷�۵ی های دقیق در این ج��رەاما این رقم ب�ش�ت حا� از انجام آزما�ش
ن تحقیق   شنا�مرکز پ��ایی «م�لیون نفری بود. بر اساس تخمنی



و هنگ کنگ  وانیاز وا�نش سنگاپور، تا  
آموخت؟ توانکرونا چه �  روس�و  �عیبه ش  
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دا�شگاە هاروارد، نظارت دقیق بر ب�ماری و رد�ایب » های ُم�ی� ب�ماری
انهسخت ان �شخ�ص موارد ابتال به گ�ی ن ی تماس سبب شدە است تا م�ی
ن جهاین باشد.   و�روس  سه برابر م�انگنی

�
 کرونا در سنگاپور تق��با

مسئوالن امور بهداشیت و درماین سنگاپور برای شناسایی مواردی از ابتال به  
که در غ�ی این صورت ممکن بود ناشناخته بماند، از همان ابتدا   ۱۹کوو�د 

آزما�ش  را  ال��هی موارد شب�ه به آنفلوآنزا و ذاتتصم�م گرفتند که همه
 افراد های احتما�کنند. عالوە بر این، از هیچ کوش�ش برای رد�ایب تماس

اند از ساعته عبارت ۲۴اند. بع�ن از اجزای این روند مبتال در�ــــغ نکردە
مصاحبه با ب�ماران، مشورت با پل�س، باز�یین فهرست مسافران پروازها و 

 مانند. دن با�ت �هایی که حیت �س از بهبود ب�ماری در بآزما�ش پادتن
نفر در سنگاپور به این و�روس مبتال شدە بودند اما  ۱۷۸مارس،  ۱۳تا 

 هیچ ک� جا�ش را از دست ندادە بود. 
، سنگاپور  هر «به قول تدروس ادهانوم، دب�ی کل سازمان بهداشت جهاین

ی اول های دولیت در صفحهآ�� »چه در توان داشته به کار �سته است. 
 خواهد که حیت در صورتی سنگاپور از خوانندگان �روزنامهت��ن بزرگ

وجود عالئم خف�ف هم به پزشک مراجعه کنند و به مدرسه �ا محل کار 
سد. آزماای از ه��نهنروند. الزم ن�ست که هیچ سنگاپوری �ش ی درمان ب�ت

حساب ب�مارستان مبتال�ان قط� و شهروندان را�گان است، و دولت صورت
� بار قرنطینه، دول پردازد. ابتال را �مشکوک به 

ن از سنگیین ت برای کاسنت
پردازد، و کارفرما�ان هم حق ندارند که فرما�ان �دالر به خ��ش ۷۳روزانه 

 ی کارمندان بکاهند. روزهای قرنطینه را از مرخ� ساالنه
اما شا�د د�گر کشورها نتوانند مو به مو از سنگاپور تقل�د کنند. این کشور 

، به دست حزب واحد اقتدارگرایی ادارە ۱۹۶۵زمان استقالل در سال  از 
د. در بحبشدە است که به ندرت در معرض انتقاد عمو� قرار � ی وحهگ�ی

شی�ع و�روس کرونا، قرنطینه و جداسازی به شک� سفت و سخت اجرا 
شود. رواد�د �� از اتباع خار�ب که حق اقامت دائ� داشت و قرنطینه �
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  ی سفر خود دروغی تار�خچهنقض کرد، باطل شد و زو�ب که در�ارەرا 
 گفته بودند به دادگاە کشاندە شدند. 

ە چه تا حاال به ما کمک کردآن«گ��د: ل�م، از دا�شگاە م� سنگاپور، �
ە ن  »ای از تنب�ه و �ش��ق بودە است. آم�ی
د و اق«افزا�د: آم��کا او � ات مف�د را دامبا�د از وا�نش سنگاپور درس بگ�ی

 »با ج�ح و تعد�ِل الزم انجام دهد. 
گ��ند وا�نش مؤثر سنگاپور به و�روس کرونا ب�ش از آن که نا�ش بع�ن �

از اقتدارگرایی دولت باشد، متأثر از شفاف�ت، آزما�ش جامع، و قرنطینه و 
 جداسازی ��ــــع موارد مشکوک است. 

� ط�ح س�است و مدی��ت سالمت جها«مت کاوانا، مدیر 
دا�شگاە » ین

ل  ی مبتین های اقتدارگرا�انه�س�اری وا�نش«گ��د: جورج تاون، � بر کن�ت
بین�م این است که نظام چه �اند اما به نظر من آنو اجبار را ستودە

 »تر است. مستحکم سالمت عمو�� مجهز به ابزارهای مدرن مهم
 

ی اجتما� و ممنوع�ت تجمعات بزرگفاصله  گ�ی
ن قرار دارد، فاصلههنگ کنگ که  ی اجتمادرست آن سوی مرز چنی � گ�ی

اند. را به �عت اجرا کرد. مدارس تا پا�ان ع�د پا� تعط�ل شدە
ا�مخ�ابان ن�ا قرار های دت��ن محلههای معموً� شل�غ، که در بع�ن از م�ت

 خا� از رهگذرند ز�را مردم ترجیح �
�
ند. دهند که در خانه بماندارند، عمدتا

اند که اند �ا از کارمندان خواستهوکارها �ا تعط�ل شدەری از کسب�س�ا
ن  . های �سکتبال سوت و کورند دورکاری کنند. سینماها، کل�ساها و زمنی

 اند. تجمعات بزرگ لغو شدە
، که در  ن ظاهرا� این اقدامات مؤثر بودە است. استان گوانگدونگ چنی

 هنگ کنگ قرار دارد، با ثبت 
گ

ابتال به و�روس کرونا مورد  ۱۳۵۶همسا��
ن به خود اختصاص دادە است. بعد از استان هویبِ رتبه ی دوم را در چنی

 ۱۳۱خودمختار تران��ت کاال است، تنها اما در هنگ کنگ، که مرکز ن�مه
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اند. در هنگ کنگ، که از شی�ع سارس به نفر به این و�روس مبتال شدە
شویی است، شدت آس�ب د�د و هنوز گوشه و کنارش پر از دست

ن دست دو�ارە فرا��ی شدە است. وا�نش  های آشنایی مثل شسنت
، مدیر  در » های م�ی نوظهورمرکز استن� هو برای ب�ماری«دی��د هویی

حاال وقیت مردم با شی�ع هر ن�ع «گ��د: دا�شگاە چیین هنگ کنگ، �
د که گ��او �» کنند. شوند �س�ار محتاط رفتار �ای مواجه �ب�ماری

 قدر مؤثر بودە است که دورەاقدامات احت�ا� آن
گ

 ی شی�ع �ماخورد�
ی کوتاە شدە است.  ان چشمگ�ی ن  ساالنه در این شهر به م�ی

ای  یاعتماداعتمادی به دولت حاصل شدە، یب رغم یب ها بهاین موفق�ت
� خشونت ۹که �س از 

ن �شد�د شدە است. اما ماە تظاهرات خ�اباین آم�ی
�ن نظاماعتماد به نظام ب رماین های دهداشت و درمان عمو� ــ �� از به�ت

د خواهند م��ض شونگ��د مردم ن�دن�ا ــ کاهش ن�افته است. هویی �
وط های م��آ�د اما به توص�هشان ن�بنابراین هر چند از دولت خوش«

 »کنند. به سالمت عمو� عمل �
 

 ارتباط مؤثر
 م ارتباط داشته باشد تا اطمینانگ��ند دولت با�د با مردمتخصصان �

ند. به شو مانند اما دچار هول و هراس ن�زنگ �به�ابد که هش�ار و گوش
ن لونگ، نخست نظر � رسد که در این زمینه هیچ کس به پای � هسنیِ

 رسد. وز�ر سنگاپور، ن�
،  ۷�س از این که دولت در  فور�ه سطح خطر شی�ع ب�ماری را به نارن�ب

ن �عین �ک پ ها های فروشگاەها قفسهتر از قرمز، ارتقاء داد سنگاپوریله پاینی
ن از اضطراب مردم به سه ز�ان از چهار ز�ان  را خا� کردند. � برای کاسنت

این کرد. او گفت:  ا واسطه با شمخواهم یب �«رس� سنگاپور سخ�ن
این » صحبت کنم تا بگ��م چه شدە و چه خواهد شد.  ظاهرا� این سخ�ن

هوکر،  کلر   ها به �عت کوتاە شد. های س��رمارکتبود ز�را صف مؤثر 
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استاد�ار دا�شگاە س�دین که در ارتباطات م��وط به سالمت تخصص دارد، 
این «گ��د: �  » ام. خطر د�دە یهایی بود که در�ارەاین �� از ز�بات��ن سخ�ن

این  از  پر ی و�روس کرونا های تعدادی از س�استمداران در�ارەاما سخ�ن
اشتباە بود. دونالد ترامپ نظر دا�شمندان دولیت را رد کرد تا خطر را  

الوق�ع وا�سن حرف زد، و در اهم�ت جلوە دهد، از کشف ق��بکم
این روز چهارشنبه های ی خود در دف�ت ر�است جمهوری از س�استسخ�ن

، مون جائهنادرسیت سخن گفت. در کرە  این درست پ�ش از � ی جنویب
ی شکش�دن موارد ابتال اعالم کرد که وخ�م  به فل� دە ت��ن دورە س�پ

اضات شد�دی را در یپ داشت. در اوا�ل شی�ع ب�ماری  است، امری که اع�ت
و آبه، از انظار مخ�ن بود.  ن  در ژاپن هم نخست وز�ر کشور، شی�ن

ف پردە و شفابرای جلب اعتماد مردم با�د صادق و یب «گ��د: هوکر �
 خود را اثبات کن�د، و با�د به مردم حرف بزن�د. با�د 

گ
ل�اقت و شا�ست�

 برایتان مهم است. 
�
 »�شان ده�د که مسئله واقعا

 
 ی آم��کاها در�ارەنگراین 

تواند از تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ مو به مو تقل�د کند. از آم��کا ن�
، این کشورها ب�ش�ت شب�ه شهرها �ا ا�التنظر اندازە های ی جغراف�ایی

م�لیون نفری تایوان که از دو  ۲۳م��کا هستند تا کل آم��کا. جمع�ت آ
 �ی د�گر بزرگج��رە

گ
کنند. تر است، در زمیین به مساحت م��لند زند�

ل ب�ماری آسان ی این هتواند از تج��تر است. اما آم��کا �بنابراین، کن�ت
 های ارزشمندی ب�اموزد. سه کشور درس

جا ای از دن�ا که و�روس از آنهمان گوشه تأث�ی اقدامات دولیت در 
آم��کا  یشود اما وا�نش آهسته و ناش�انهکم دارد آشکار �برخاست، کم

 به نگراین دامن زدە است. 
تعارف به عنوان متخصص سالمت عمو�، یب «گ��د: ل�م، در سنگاپور، �

 نگران آم��کا هستم. این مسئله رنگ و بوی 
�
�ا� سبا�د بگ��م که عم�قا
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تواند بفهمد  به خود گرفته است و بنابراین �ک شهروند عادی به سخیت �
 »که به چه ک� با�د اعتماد کند و چه حر�ن را باور کند. 

های �شخ�� در �ا� آم��کا و تأخ�ی در آزما�ش و غ��الگری کمبود ک�ت
سبب شدە است تا متخصصان �سبت به این امر ابراز نگراین کنند که حیت 

 های بحران در کجا است. دانند ا�نون در آم��کا کانون�ن
» رد. آم��کا ظرف�ت عظ�� دا«گ��د: وانگ، استاد دا�شگاە استنفورد، �

با�د مثل تایوان به اقدا� هماهنگ «کند که این کشور اما خاطر�شان �
 گدست بزند ز�را این ب�ماری بر �س�اری از وجوە جامعه تأث�ی �

گ
 ذارد و زند�

 متأثر �
�
 »سازد. مردم را واقعا

، در هنگ کنگ، � های گ��د آم��کا با�د محدود کردن تماسدی��د هویی
دە وع کند تا از شی�ع گس�ت ظام درماین  تواند نی ب�ماری که �اجتما� را �ش

ی کند. مدرسه ها با�د تعط�ل و تجمعات کشور را از پا درآورد، جلوگ�ی
ن  وع شدە است. بزرگ با�د لغو شوند ــ چ�ی  ی که تازە االن �ش

ور، ترند، مثل سنگاپمعلوم است که جایی که مردم محتاط«افزا�د: او �
 کم�ت است. 

�
 »تایوان، ما�ائو و هنگ کنگ، تعداد موارد ابتال �سبتا

 »ی کا�ن گ��ا است. ها به اندازەواقع�ت«
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ی از ب�ماری  گ�ی های عالمچرا برای جلوگ�ی
 ؟با�د بدبیین پ�شه کرد  

 ١تویب اورد
 برگردان: پ��ا موحد 
  

د گ�ی در صبارت��ن ب�ماری عالمی مرگجهان احتماً� در مراحل اول�ه
ن تا کنون هزاران نفر جان های روەاند، گباخته سال گذشته است. در چنی

 در کرە
گ

، ایران و ایتال�ا به این ب�ماری مبتال شدەبزر� اند؛ و ی جنویب
دان�م که برند. هنوز ن�ها�ش به � �ی جهان در انتظار آس�ببق�ه

ان مرگ ن م�ی نهایی در ابعاد هزاران نفر خواهد بود �ا صدها هزار نفر. و م�ی
فترغم همهبه های ن�ع ��ش هنوز در برابر ب�ماریهای پزش�، ی پ��ش

  پندار�م. پذیرتر از آن است که �گ�ی �س�ار آس�بعالم
ن اقدامات الزم برای رفع آن، خوب  پذیریبرای فهم این آس�ب و تعینی

گ�ی های ممکن بیند�ش�م. �ک ب�ماری عالماست که به بدت��ن سنار�و 

                                                
 ان�د خو �چه . آناست» ی آیندە ��ش مؤسسه«تویب اورد ف�لسوف و پژوهشگر  . ١

 ی او با عنوان اص�� ز�ر است: برگردان این نوشته
Toby Ord, ‘Why we need worst-case thinking to prevent pandemics’, 
The Guardian, 6 March 2020. 

 

https://www.theguardian.com/science/2020/mar/06/worst-case-thinking-prevent-pandemics-coronavirus-existential-risk
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خ�� گا� با این تهای عل�تواند مخرب باشد؟ در داستانچقدر �
گ�ی چنان شد�د بودە که ش��م که �ک ب�ماری عالما�دە مواجه �

ن تهد�دی عل�ه  توا�سته به تمدن �ا حیت ن�ع ��ش پا�ان دهد. چننی
 نامند. با اطمینانی ن�ع ��ش را خطر وجودشناخیت �تمام�ت آیندە

ن خطری در بر ۱۹-توان گفت که و�روس جد�د کرونا، کوو�د� ، چننی
ن باشد؟ برای فهم ندارد. اما آ�ا ب�ماری عالم گ�ی بعدی ممکن است چننی

ی بزرگ ر، اجازە تاین موض�ع، و برای قرار دادن ب�ماری کنوین در �س�ت
  ده�د ابتدا به گذشته توجه کن�م. 

م�الدی، مرگ به �اغ ارو�ا آمد. محل ورود آن شهر   ۱۳۴۷در سال 
آن را با  ی مغولر تحت محا�ەی ک��مه بود و لشکج��رەکافا در شبه

که بدانند آن را با خود به ایتال�ا آنخود آوردند. تاجران فراری یب 
 جا به فرا�سه، اسپان�ا و انگلستان انتشار �افت. سپسبازگرداندند. از آن

ن در شمال تا نروژ و در بق�ه  های ارو�ا پرا�ندە شد و تا مسکو ی �زمنی
ن رس�د. در مدت شش سال،   تما� قارە را درنورد�د.  » مرگ س�اە«ن�ی

مختلف  هایها به شیوەها م�لیون نفر به شدت ب�مار شدند و تن آندە
زد؛ پوست  ی ران بر�ن دمل�سل�م ب�ماری شد. گردن، ز�ر بغل و کشاله

ها پوسیت س�اە شد؛ بر�ن در اثر مرگ سلولر�زی ز�ر بر�ن به علت خون
ب�ماری  هایی شکلخون باال آوردند. همه ی التهاب گلو و ر�هدر نت�جه

ناپذیری بود که از مواد دفع شدە از درد و بوی تحملشامل تب، بدن
  شد. بدن متصاعد �

جم�  قدر ز�اد بود که به ناچار گورهای بزرگ دستهها آنتعداد مردە
ها برای اجساد جا نداشتند. مرگ کندە شد و حیت با این حال گورستان

ن �ک چهارم تا ن�� از س�اە  ارو�ا را و�ران کرد. در این شش سال بنی
ارو�ای�ان مردند. خاورم�انه هم در هم کوفته شد و طاعون �ک سوم 

ها ممکن است تا ی آس�بها را کشت. دامنهها و سوریم�ی
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ن هم رس�دە باشد. به علت بخش هایی از آس�ای مرکزی، هند و چنی
هم�م که توان�م بفرن چهاردهم، هرگز ن�ی قفقدان سوابق کا�ن در�ارە

ان مرگ ن ن و م�ی �ن تخمنی  چقدر بود، اما بنا به به�ت
�
ی های مم�ی واقعا ن ا چ�ی

ن  درصد از تمام مردم جهان کشته شدند. این احتماً�  ۱۴تا  ۵بنی
  ای بودە که ��ش تا کنون با آن مواجه شدە است. ت��ن فاجعهبزرگ

�ت شناخیت نبود که بر تار�ــــخ �مرگ س�اە تنها نو� مصیبت ز�ست �ش
زخم به جا گذارد. این واقعه حیت تنها طاعون دم� بزرگ نبود. در سال 

، را مبتال کرد.  ۵۴۱ �ت اتور روم �ش بعد از م�الد، طاعون یوستین�ان، ام�پ
 جان سه درصد از مردم جهان را  

�
در طول سه سال، این ب�ماری تق��با

  گرفت. 
ی آم��کا رس�دند، دو جمع�ت، به قارە ۱۴۹۲ها در سال وقیت ارو�ایی 

های کامً� جد�دی قرار دادند. در طول �کد�گر را در معرض ب�ماری
های خود مقاومت  هزاران سال، هر جمع�ت �سبت به مجموعه ب�ماری

های جمع�ت د�گر �س�ار کسب کردە بود اما �سبت به ب�ماری
حال  ب�ماری تا به پذیر بود. مردم آم��کا شاهد بدت��ن تبادلآس�ب

هایی مانند �خک، آنفلوانزا و آبله را شامل شدە اند که ب�ماریبودە
   است. 

ی ز�ادی م�ی عدەو � صد سال بعد، ترکییب از تهاجم و ب�ماری به مرگ
[در م�ان بوم�ان آم��کا.م.] انجام�د و ابعاد آن شا�د هرگز مشخص 

 ن�
�
جود پ�ش از آن در این قارە و دان�م که جمعییت که �شود ز�را دق�قا

درصد از  ۹۰توان این فرض را رد کرد که ب�ش از داشت چقدر بود. ن�
شدند، هر چند این رقم ممکن است  جمع�ت آم��کا در این قرن کشته

�س�ار کم�ت هم بودە باشد. و �س�ار مشکل است که مشخص کن�م 
اثر  دە و نه بر م�ی در اثر جنگ و �سخ�ی اتفاق افتاو چقدر از این مرگ
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درصد از مردم  ۱۰ب�ماری. بر اساس تخمیین تق��یب احتماً� حدود 
  جهان در این دوران کشته شدند. 

 ها بعد جهان چنان درهمقرن
�
تن�دە شدە بود که وق�ع ب�ماری واقعا

ری از گپذیر بود. در اواخر جنگ جهاین اول، شکل و�رانگ�ی امکانعالم
، در شش اسپان�ایی  آنفلوانزای�ا  ۱۹۱۸لوانزای آنفوالنزا، معروف به آنف

قارە و حیت جزایر دور اق�انوس آرام شی�ع �افت. حدود �ک سوم از 
درصد مردند.  ۶تا  ۳جمع�ت جهان به این ب�ماری مبتال شدند و حدود 

  های جنگ جهاین اول ب�ش�ت بود. م�ی از کشتهو این تعداد مرگ
اند که خطری برای تر از آنها کوچکبا این حال، وقا�� مانند این

ا�م که در ی ن�ع ��ش در بلندمدت باشند. د�دەامکانات بالقوە
های دم� بزرگ حرکت تمدن در مناطق متأثر از ب�ماری کند طاعون

 ۵۰تا  ۲۵م�ی و شدە اما بعد توان خود را باز �افته است. ن�خ مرگ
. این ها نبودە استی، عام� کا�ن برای فرو�ا�ش قارەادرصدی� منطقه

اتوری روند  اند و حیت شا�د ها را تغی�ی دادەوقایع �نوشت �سیب ام�پ
ها تار�ــــخ را به شک� چشمگ�ی تغی�ی دادە باشند، اما ا�ر بتوان از آن

 ممکن کنند که تمدن ��ش ای گرفت، در ما این اعتقاد را تق��ت �نت�جه
ن ن�خ مرگاست از وقا ، م�ی جان به در برد و یع مشابه در آیندە با همنی

 حیت ا�ر این وقایع مق�ا� جهاین داشته باشند.  
رغم گ�ی آنفلوانزای اسپان�ایی از این نظر مهم بود که بهب�ماری عالم

ن به  ، تأث�ی ظاهری �س�ار ک� بر رشد جهان داشت. چننی شی�ع جهاین
ات آن بعد أرسد که تنظر �   ث�ی

گ
از جنگ جهاین اول ناپد�د شد، جن�

، تأث�ی �س�ار شد�دتری بر روند تار�ــــخ گذاشرغم کشتهکه به ته های کم�ت
  است. 

هزار سال به طول انجام�دە  ۲۰۰کم حدود کل تار�ــــخ ن�ع ��ش دست
 از این دو هزار قرن شواهد و مدارک است. هر چند در�ارە

گ
ی بخش بزر�

about:blank
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رس تواند دی ما �والین بودن گذشتهاند� در دست دار�م، اما خود ط
مه� برای ما داشته باشد. امکان انقراض ��ش بر اثر حوادث طب�� در 

دە  ب�ش�ت این مدت با�د �س�ار کم بودە باشد، وگرنه تا حاال جان به در ن�ب
بود�م. اما آ�ا ممکن است که این خطرات تغی�ی کردە باشند؟ ممکن 

  ته نادرست باشد؟خاطری نا�ش از گذشاست آسودە
ی است که در ب�ش�ت تار�ــــخ  ن جمع�ت ما ا�نون هزاران بار ب�ش از آن چ�ی

ن آغازگ��ش بودە است. بنابراین، ب�ماری ی برای �افنت ا� های جد�د ��ش
 داری ما های دامتری دارند. و شیوەبرای خود، امکانات �س�ار وسیع

ا�ط �ستعداد �س�ار ز�ادی از حیوانایت را به وجود آوردە ک �ار ه در �ش
 �ناسالم در نزد�� ا�سان

گ
 کنند. این موض�ع خطر را افزا�شها زند�

ها منتقل های اص� پ�ش از آنکه به ا�ساندهد ز�را �س�اری از ب�ماری�
 ویآیها اچهایی از این ب�ماریاند. مثالشوند در حیوانات آغاز شدە

تماً� سی��ت [نو�  ها)، سارس (احها)، ابوال (خفاش(شامپانزە
ند. ها و پرندگان) هستسان.م.] �ا خفاش) و آنفلوانزا (معموً� خوکگ��ه

از کجا آمدە است، هر چند این و�روس  ۱۹-دان�م که کوو�دهنوز ن�
ن ها و پنگهای کرونایی دارد که در خفاششباهت ز�ادی به و�روس ها ولنی

ها با �عت یشود. شواهد حا� از آن است که ب�مار �افته �
  شوند. ها منتقل �ای از حیوانات به ا�سانفزایندە

  گ�ی را آسانهای عالمهای مدرن انتشار ب�ماریممکن است که تمدن
 

گ
کنند. ترا�م باالی جمعییت که در شهرها در نزد�� �کد�گر زند�

کنند، تعداد کساین را که هر �ک از ما ممکن است مبتال کن�م افزا�ش �
ا ز دور فواص� را که عوامل ب�ماری. حمل و نقل ��ــــع و راەِ دهد �
ش �ابند شد�دا� افزا�ش �� ان جدایی م�ان هتوانند گس�ت ن ر دهد و م�ی

� دە هزار سال  دو نفر را کاهش �
دهد. به عالوە، ما د�گر مثل ب�ش�ت

 هایی جدا از هم ن�ست�م. گذشته، جمع�ت
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که احتماً� با�د انتظار داشته این عوامل در مجم�ع حا� از آن است  
تر ب�ش از پ�ش ا�جاد شوند، ��ــــع گ�ی جد�دهای عالمباش�م ب�ماری

ی از مردم جهان را مبتال کنند.   شی�ع �ابند و درصد ب�ش�ت
ن تغی�ی دادەاما ما جهان را به شیوە ی ا�م که امکان حفاظت بهایی ن�ی �ش�ت

تر و تری به وجود آوردە است. ما جمع�ت سالم ن دار�م؛ مح�ط تم�ی
ی دار�م؛ داروهای پ�ش انه و درمانبهداشت شخ� به�ت ر دار�م؛ گگ�ی

های تر، سازمانمهم ها دار�م. شا�د از همهو فه� عل� از ب�ماری
 در مقابل شی�ع 

گ
سالمت عمو� دار�م که تبادل اطالعات و هماهن�

ن نظام ی ایدەکنند. فا�های جد�د در سطح جهاین را �سه�ل �ب�ماری
های عفوین را در طول قرن گشته حفاظیت در کاهش شد�د ب�ماری

ن باش�م که ب�ماریا�م (هر چند ن�د�دە ن های عالمتوان�م مطمنئ گ�ی ن�ی
وی خواهند کرد). �انجام این ن روند پ�ی ەاز همنی ای از که ما در گس�ت

ش هیچ گونهها منت�ش شدەها و مح�طمکان تانداری ی �سا�م که گس�ت
رسد. این موض�ع نو� س�پ حفاظیت و�ژە در در گذشته به پای آن ن�

کند ز�را عامل ب�ماری با�د بتواند در  برابر عوامل انقراض ا�جاد �
ە ش �ابد و به جمع�تی �س�ار وس�� از مح�طگس�ت هایی ها گس�ت

س، محققان قطب جنوب و   وی مثل قبا�ل دور از دس�ت ن شد�دا� م�ن
 های ات� برسد.  �ردر�ایی کارکنان ز 

توان فهم�د که آ�ا ترک�ب این عوامل، خطر وجودی مشکل �
گ�ی را کاهش دادە است �ا افزا�ش. این  عدم اطمینان های عالمب�ماری

 خ�ب بدی است: ما قبً� به استدال� محکم تک�ه داشت�م که �شان 
�
نهایتا

ن ن�ست. �   داد خطر �س�ار کم است؛ و ا�نون چننی
ار مان به آغاز و انتشا�م که اعمالهای غ�ی مستق�� بودەما شاهد راە

 ی مواردی که در اینگ�ی کمک کردە است. اما در�ارەهای عالمب�ماری
مواردی   توان گفت،ا�م چه �تری داشتهفرایند دخالت �س�ار مستق�م
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ه وجود کردە، پرورش دادە  �ا ب  که در آن عمدا� عوامل ب�ماری را استفادە
 ا�م؟  آوردە

ل ب�ماری گ�ی م��وط به دوران اخ�ی است. دو�ست های عالمدرک و کن�ت
رد�م. کگ�ی را درک ن�های عالمی ب�ماریسال پ�ش حیت علت اول�ه

ها ماریی گازی ب�ی رایج در غرب این بود که نو� مادەها �� از نظ��ه
ا�م که عامل کردەآورد. تنها دو قرن است که کشف  را به وجود �

ا�م که ب�ماری ط�ف وس�� از موجودات م�کروسکویپ است و فهم�دە
 ها را در آزما�شگاە پرورش ده�م، برای آنچطور آن

گ
 �های خاکه و�ژ�

های م، ژنها را استخراج کن�داشته باشند اصالح کن�م، توا� ژنت�� آن
نوشته شدە  ها بگنجان�م و با استفادە از کدهایجد�دی را در آن

  های کامً� کارا به وجود آور�م. و�روس
فت ها به �عت ادامه دارد. در دە سال گذشته شاهد موارد این پ��ش

 ا�م، از جمله کار�رد ابزار و�را�شی ک��ن بودەهای تازەای از گامعمدە
 را در های جد�د ژنت��دهد عمً� توا�که اجازە �  ک��س�پ ها به نام  ژن

. م.] که gene drivesهای ژین [ژنوم درج کن�م، �ا استفادە از درایو 
ی طب�� را با هایی از موجودات زندەدهد جمع�تعمً� اجازە �

  اند جا�گ��ن کن�م. ها که اصالح ژنت�� شدەهایی از آن�سخه
فت قف ها متو شناخیت ظاهرا� به این زودیها در فناوری ز�ستپ��ش

شود: هیچ چال�ش در پ�ش ن�ست که از �س آن نتوان بر آمد؛ هیچ ن�
فت ب�ش�ت را سد کردە باشد. اما  قانون بن�ادیین وجود ندارد که پ��ش

ی تهی ناشناخبینانه خواهد بود ا�ر فرض کن�م که این عرصهخوش
  جد�د فقط خطرایت آشنا در بر خواهد داشت. 

وع، اجازە ده�د خ �م و تنها طر ن�تبرای �ش های پل�د را ناد�دە بگ�ی
�م. ب�ش�ت خطرات پژوهش هایی را که با ن�ت خ�ی انجام شدە در نظر بگ�ی

های عل� و دارویی خطرات �س�ار اند� خواهند داشت. اما پژوهش

about:blank
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ه از زایی را کی ب�ماریها انواع عوامل زندەبخش کوچ� از این پژوهش
ند. این شامل عوامل �م، به کار �ها آ�اە هستخطرات جهاین آن گ�ی

، آبله، سارس و اچب�ماری ، و ۱-ان-۵-زایی مثل آنفلوانزای اسپان�ایی
 ها شامل ا�جاد آنفلوانزای مر�ن است. و بخش کوچ� از این پژوهش

ب�� های طزا هستند که حیت از شکلهایی از این عوامل ب�ماریشکل
ی دارند، و کشندەترند، قابل�ت شی�ع ها هم خطرنا�آن تر �ا ب�ش�ت

  تر هستند. �سبت به وا�سن �ا درمان مقاوم
شناس هلندی، جزئ�ات �ک ، ران فوش�ه، و�روس۲۰۱۲در سال 

آنفلوانزای مر�ن را منت�ش کرد. این  ۱-ان-۵-ی اخ�ی اچآزما�ش بر �سخه
های مبتال را درصد از ا�سان ۶۰�سخه �س�ار کشندە بود و حدود 

ن حال، تر از آنفلوانزای اسپان�ایی بود. با ای�س�ار کشندە کشت، �عین �
ناتواین آن از انتقال از ا�ساین به ا�سان د�گر جلوی شی�ع جهاین آن را  

 ۱-ان-۵-خواست بداند که آ�ا (و چگونه) اچگرفته بود. فوش�ه �
توا�سته است به طور طب�� این توانایی را پ�دا کند. او ب�ماری را از بدن 

خرما عبور داد، حیواین که معموً� به عنوان ای از دە موشوعهمجم
ه و�روس به رود. زماین کها به کار �الگویی برای تأث�ی آنفلوانزا بر ا�سان

او توانایی انتقال مستق�م  ۱-ان-۵-ی اچخرمای آخر رس�د، �سخهموش
  م�ان �ستانداران را پ�دا کردە بود. 

ای از این ی شد�دی برانگ�خت. بخش عمدەاین پژوهش مناقشه
مناقشه بر اطالعایت تمرکز داشت که در اثر او مندرج شدە بود. هیئت 

ستور شناخیت دی امن�ت ز�ستهای عل� آم��کا در زمینهم� توص�ه
داد که بر�ن جزئ�ات تکن�� این پژوهش پ�ش از انتشار حذف شود تا 

ور نتواآدم گ�ی نند از آن برای شی�ع نو� ب�ماری عالمهای �ش
ن  سوءاستفادە کنند. دولت هلند ادعا کرد که این پژوهش قواننی

ی های صدور اطالعات الزم برای ساخت سالحی ارو�ا در�ارەاتحاد�ه
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ی که مرا نگران � ن ان کند امکم�کرویب را نقض کردە است. اما چ�ی
روشن از کار �ک  ایسوءاستفادە ن�ست. پژوهش فوش�ه نمونه

های مخرب �ک عامل ن�ت است که توانایی دا�شمند دارای حسن
ی جهاین ا تواند به فاجعهزا را به شک� تق��ت کردە که �ب�ماری

  بینجامد. 
ن آزما�ش شوند های امن انجام �هایی در آزما�شگاەش� ن�ست که چننی

ه . احتمال این کشود ها رعا�ت �و شد�دت��ن مع�ارهای امنییت در آن
ن عوامل ب�ماری ون رخنه  شدەزای اصالحچننی ای بتوانند به فضای ب�ی

 چقدر کم است؟ متأسفانه 
�
کنند، �س�ار کم است. اما این احتمال دق�قا

یین چنهای اینما اطالعات کا�ن ندار�م ز�را در مورد ن�خ حوادث و رخنه
د عه نتوانشود که جامشفافییت وجود ندارد. این موض�ع سبب �

ن پژوه�ش تصم�مات آ�اهانهدر�ارە ای ی سنجش خطرات و فوا�د چننی
ن باعث � د و همچننی فاقات ها نتوانند در مورد اتشود که آزما�شگاەبگ�ی

ند. رخ ت بگ�ی   دادە از �کد�گر ع�ب
 نا�ارآمد حفظ امن�ت عوامل ب�ماری

�
زای �س�ار خطرنا� تا کنون عم�قا

ر گ، ب��تان�ا از شی�ع و�ران۲۰۰۱ت. در سال بودە و همچنان نا�ا�ن اس
ها آس�ب د�د. شش م�لیون حیوان در  دهان در دام-و-نو� ب�ماری پا

ر  ش این ب�ماری کشته شدند و �ن ی از گس�ت کوشش برای جلوگ�ی
 به 

�
ب�ماری   ۲۰۰۷م�ل�ارد پوند رس�د. در سال  ۸اقتصادی مجموعا

ار رس�د که بر روی آن کد�گری شایع شد که رد آن به آزما�شگا� �
زا ت��ن عوامل ب�ماریدهان از خطرنا�-و-کرد. عامل ب�ماری پا�

ود. شناخیت بی امن�ت ز�ستشد و ن�ازمند باالت��ن درجهمحسوب �
که درست نگهداری �شدە بود،   با این حال، این و�روس از �ک لوله

قات، انجام تحق�رخنه کرد و به فاضالب این البراتوار وارد شد. بعد از 
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ی جواز این آزما�شگاە دو�ارە تمد�د شد، و در نت�جه کم�ت از دو هفته
 ی د�گری اتفاق افتاد.  بعد رخنه

دهد که برای کار روی عوامل ها �شان �به نظر من، سوابق این رخنه
�ا  گ�ی را در ابعاد آنفلوانزای اسپان�ایی ب�ماری که خطر �ک ب�ماری عالم

شناخیت ی امن�ت ز�سته دنبال دارند، حیت باالت��ن درجهبدتر از آن ب
ن کا�ن ن�ست. اینکه آخ��ن رخنه ی رس� از �ک ساختمان شدەی تأی�دن�ی

دە سال پ�ش اتی امن�ت ز�ستمجهز به باالت��ن درجه ن فاق شناخیت س�ی
علت  کنندە ن�ست. مهم ن�ست کهی کا�ن دلگرمافتادە است، به اندازە

بودە  ها  نبودن مع�ارها، بازر�، عمل�رد �ا ج��مهاین موض�ع کا�ن 
چه مهم است فقدان سوابق کا�ن در این مورد است و عوام� است. آن

د. با کنتر �ناپذیری، وضع را خرابچون عدم شفاف�ت و مسئول�ت
ناخیت  شی امن�ت ز�ستهای مجهز به باالت��ن درجهوجود آزما�شگاە

، رخنه ون در طول زمان قط� عالم ی عامل ب�ماریکنوین گ�ی به ب�ی
  خواهد بود. 

ن �� از ه�جان ت�ک شناخیت دموکراز�ست فناوریت��ن روندهای انگ�ی
ی دا�شج��ان و غ�ی شدن ��ــــع آن است، �عین �عت استفادە

فته. وقیت گام جد�دی در این متخصصان از تکن�ک های �س�ار پ��ش
ەزمینه برداشته �  که استعداد، آموزش، منابع و   ی افرادیشود، ذخ�ی

نفر از  �ابد: از چند ی بازآف��ین آن را دارند به �عت افزا�ش �حوصله
ا دارند، به ز�ست شناسان بزرگ جهان، به افرادی که در این رشته دک�ت
  شنا�. ها نفر با مدرک کارشنا� ز�ستم�لیون

تا زمان  �شنات��ن همکاری عل� در ز�ستی ژنوم ا�سان بزرگپروژە
دە ن م�لیون دالر ه��نه �ف این پروژە  ۵۰۰سال وقت و  خود بود. س�ی

ای در ژنوم ا�سان تدو�ن شود. حال که تنها انشد تا توا� کامل دی
ی کم�ت تواند با ه��نهپانزدە سال از آن زمان گذشته، توا� �ک ژنوم �
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ایند است. فر  از هزار دالر ثبت شود و این کار در �ک ساعت قابل انجام
ن �س�ار آسان تر شدە است: با استفادە از خدمات آنالین� معکوس آن ن�ی

ای منتخب خود را انتواند توا� دیای، هر ک� �انترک�ب دی
کت سازند و برای او به آدرسش ها آن را �بفرستد و سپس این �ش

 و ای هنوز گران است، ق�مت آن در دانفرستند. هر چند ترک�ب دی�
ی گذشته هزار برابر کاهش �افته است و همچنان در حال کاهش دهه

ن استفادە از ک��س�پ و درایوهای ژنت�� بزرگ ت��ن است. نخستنی
شناخیت در �ک دهه بودند. اما تنها در های فناوری ز�ستموفق�ت

و که در رقابت کت طول دو سال، دا�شج��ان پ��ش های عل� �ش
ی به کها را به شکل موفق�توریکردند، هر دوی این فنا� ن  ار بردند. آم�ی

اوان در های فر گذاریسازی به این شکل ن��دبخش �ما�هدموکرات�ک
که فناوری شناخیت است. اما با توجه به اینفناوری ز�ست

تواند به عنوان سال� کشندە مورد استفادە قرار  شناخیت �ز�ست
د، دموکرات�ک ن هست. بسازی به معنای تکث�ی وسگ�ی ا رشد یع آن ن�ی

ە � داشته باشند، امکان ی افرادی که �ذخ�ی توانند به فناوری دس�ت
  �ابد. افزا�ش � ها که ن�ت پل�دی داشته باشدوجود فردی در م�ان آن

ە ن ی تخ��ب جهان را دارند اندک خوشبختانه تعداد افرادی که انگ�ی
�ن مثال  ن اشخا� وجود دارند. شا�د به�ت است اما به هر حال چننی

ن سالفرقه �کیو در ژاپن باشد که بنی  ۱۹۹۵تا  ۱۹۸۴های ی آئوم شی�ن
فعال و خواهان نابودی ن�ع ��ش بود. این فرقه چند هزار نفر را به خود 

فتهاز جمله کساین که توانایی جذب کرد،   و ای در ش��های پ��ش
 نو� ا�دەز�ست

�
پردازی شنا� داشتند. این فرقه �شان داد که �فا

ها ضدا�ساین ن�ست و حمالت مهل� ز�ادی را به انجام رساند و در آن
و سار�ن استفادە کرد. ب�ش از ب�ست نفر در این حمالت   VXاز گاز 

زخم را به ها س� کردند که س�اە شدند. آنکشته و هزاران نفر زخ�
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ه ی افرادی کنو� سالح تبد�ل کنند اما موفق �شدند. وقیت دایرە
ش �ابد که شامل بتوانند �ک ب�ماری عالم گ�ی ا�جاد کنند چنان گس�ت

ن باشد، چه خواهد شد؟ �ا اعضای �ک اعضای این قب�ل گروە ها ن�ی
ی �ا گ�ی تواند برای باج�سازمان ترور�سیت �ا حکومیت �ا�ن که 

 نو� سالح انقراض جم� تول�د کند؟
گ

  بازدارند�
شناخیت وجودی برای که خطر ز�ست  ت��ن موارد بالقوەبنابراین، اص�

ی فناوری خواهند بود، بههای آیندە نت�جهما به همراە دارند در دهه
های کوچک. اما این ها و گروەی دولتو�ژە خطر سوءاستفادە

خ�االنه از خطرات آن ناآ�اە ماندە وضو� ن�ست که جهان خوشم
در مورد خطر انقراض نا�ش از  ۱۹۵۵باشد. برتراند راسل در سال 

ن نامه نوشت. و در سال های ز�ستسالح  ۱۹۶۹شناخیت به ان�شتنی
ا ی ن��ل  پزش� این امکان ر ی آم��کایی جایزەجاشوا ِلِدر�رگ، برندە

 نگران ادامه«مط�ح کرد: 
�
ت ی مشارکمن به عنوان �ک دا�شمند عم�قا

های ها در ساخت سالحی آم��کا و د�گر ملتا�االت متحدە
ن شناخیت هستم. این فرایند تمام آیندەز�ست  ��ش در زمنی

گ
 را در ی زند�

  ».دهدقرار �خطر جدی 
ن هشدار  ن کوششدر وا�نش به چننی ، هم اینک ن�ی طح هایی را در سهایی

ن  ا�م. اقدامایت از المل� برای حفاظت از ن�ع ��ش آغاز کردەم� و بنی
ن ط��ق سازمان المل� در حال انجام های سالمت عمو� و معاهدات بنی
کت ن شناخیت و جامعههای فناوری ز�ستاست و �ش وانیین ق ی عل� ن�ی

  ها کا�ن است؟اند. اما آ�ا اینخواسته تدو�ن کردەخود 
ن  ی سالمت عمو� تا حدی ما را از المل� در زمینهکار م� و بنی

ی کنوین هاکند و ز�رساختی ��ش حفظ �گ�ی ساختههای عالمب�ماری
 به�ت به این ب�ماریآن �

گ
د. ها مورد استفادە قتواند برای رس�د� رار گ�ی
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ا این حال، این حفاظت حیت برای خطرات کنوین نامتوازن و نا�ا�ن ب
  است. 

ی اختصاص دادە شدە به این رغم اهم�ت سالمت عمو�، بودجهبه
تر همچنان در معرض آن قرار  زمینه در جهان کم است و کشورهای فق�ی

کتدارند که در برابر شی�ع نا�هاین ب�ماری های ها درماندە شوند. �ش
سازی ی تار�ک دموکرات�ککوشند که س��هشناخیت ��ستفناوری ز 

دان ای در فقاناین زمینه را محدود کنند. برای مثال، امکان ترک�ب دی
هر ن�ع محدود�ت ممکن است سبب شود که افراد مغرض از مان� 

 بار به آساین عبور کنند. اینزای مرگبزرگ در راە ا�جاد عوامل ب�ماری
زای ای عوامل ب�ماریانها اجازە دهد که به دیامکان شا�د به آن

� به آنب�ماری ها محدود است (و ژنوم آنهایی همچون آبله که دس�ت
س است)، دست �ابند و دی حای اصال انها به صورت آنالین در دس�ت

کند. تر �زا را خطرنا�ای را به وجود آورند که این عامل ب�ماریشدە
کوشند تا ای داوطلبانه �انهای ترک�ب دیکتبنابراین، �س�اری از �ش 

امل کنند تا شهای خود نظارت �این خطر را کاهش دهند، و بر سفارش
های نظارت کامل ن�ستند و تنها های خطرنا� نباشد. اما روشتوا�

دهند. این فرایند �س�ار جای ها را پوشش �درصد از سفارش ۸۰حدود 
 برای اجباری کردن فرایند نظارت هم ا�نون بهبود دارد و استدالل کا�ن 

 وجود دارد.  
، �برای مدی��ت دقیق خطرات ز�ست ی توان�م به جامعهشناخیت

فت ن نگا� بینداز�م. �س�اری از پ��ش  های خطرنا� کهعل� ن�ی
ها استفادە کنند، توانند از آنهای کوچک �ها و گروەحکومت

ن نت�جه طر تواند خا�م که علم �و ما د�دەباز بودە است. ی علِم منت
ی عل� کوشش کردە که حوادث مه� را در بر داشته باشد. جامعه

د� کند اما در این کار موفق�ت های خطرنا� خود را سازمانپژوهش



 عال� شان�پ�  ،یبوالعجب کار  ،یما و کرونا؛ صعب روز 
 

٨٢ 
 

ز�ادی به دست ن�امدە است. دال�ل �س�اری وجود دارد که چرا این کار 
توان فهم�د خط قرمز که دشوار �قدر سخت است، از جمله ایناین

د� را کجا با�د کش�د، نهادهای مرجع� مرکزی� کا�ن برای این سازمان
ی هر ن�ع  واحد وجود ندارد، فرهنگ غالب، باز و آزاد بودن برای پ�گ�ی

ها پ��ش عالقه است و �عت باالی علم معموً� از توان حکومت
د. شا�د جامعه� مدی��یت  به کند و ها غلی عل� بتواند بر این چالشگ�ی

قوی برای خطرات جهاین ا�جاد کند اما این کار ن�ازمند عزم کا�ن برای 
ات جدی در فرهنگ و شیوە  راین در م�ان آن خواهد ی حکمقبول تغی�ی
�د شناخیت بای فناوری ز�ستبود. مثً� با موض�ع امن�ت در زمینه

وی ات� است. ی ن�ی طوری برخورد کرد که ب�ش�ت شب�ه رفتار ما در زمینه
که مصیبت به بار آ�د، این عزم را در ی عل� با�د پ�ش از آنجامعه

  خود به وجود آورد. 
 مواجهه با آن معرف دوران ماست. آف��نش 

گ
تهد�د ن�ع ��ش و چگون�

های ات� خطر واق� انقراض ن�ع ��ش را در قرن ب�ستم به وجود سالح
در این قرن ب�ش�ت خواهد بود آورد. دال�ل قوی وجود دارد که این خطر 

فت فناوری افزا�ش خواهد �افت. از آن جا که و با گذر هر قرن و پ��ش
ی خطرات طب�� ب�ش�ت است، خطر عوامل ضدا�ساین از مجم�ع همه

  ا�نون ن�ع ��ش برای بازگشت از این مهل�ه زمان محدودی دارد. 
ل� فت عناپذیر پ��ش ی اجتنابکنم که انقراض نت�جهمن ادعا ن�

کنم این چه من ادعا �ی محتمل آن است. آناست، �ا حیت نت�جه
دهد است که روندی مستحکم وجود دارد که قدرت ��ش را افزا�ش �

تواند خطری جدی برای ای رس�دە است که �و این قدرت به نقطه
ن باشد. این که �سبت به این خطر چگونه وا�نش موجود�ت خود ما ن�ی

ی خود ماست. من با فناوری هم مخالف ن�ستم. ر عهدە�شان ده�م ب
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 ن�ع ��ش �س�ار 
گ

فناوری �شان دادە که برای بهبود وضع�ت زند�
  ارزشمند است. 

 است.  مشکل ب�ش از آن
گ

که فناوری ب�ش از حد باشد فقدان فرزان�
ن ب�ان کردە است:  ایت  �س�اری از خطر «کارل سا�ان این موض�ع را چننی

ند، اما ا�ر �م در واقع از علم و فناوری �چشمه �اکه با آن مواجه  گ�ی
ا�م اما تر شدەتر نگاە کن�م، علت این موض�ع آن است که قویبن�ادی

 ما به همان �سبت رشد نکردە است. توانایی تغی�ی جهان که 
گ

فرزان�
این از دقت و آیندە ن دە ا�نون ن�ازمند م�ی بیین است  فناوری آن را به ما س�پ

  ».بً� از ما خواسته �شدە بودکه هرگز ق
توان�م بعد از انقراض دو�ارە به وضع�ت قبل بازگرد�م، از آنجا که ن�

ن خطرایت به ما آس�ب برسانند؛ ما با�د ن� توان�م ص�ب کن�م تا چننی
انه عمل کن�م. و از آنپ�ش  زمان �گ�ی

گ
مبرد، با�د هجا که کسب فرزان�

وع کن�م.    اینک �ش
که احتماً� از این دوران گذر خواه�م کرد. نه به این دل�ل  فکر � کنم  

ند بل�ه به این دل�ل که با آنکه چالش ن ها مقابله خواه�م  های ما ناچ�ی
ن واقع�ت که این خطرات از عمل�رد ��ش ر�شه � د به ما گ�ی کرد. همنی

ها را رفع کند. تصور تواند آندهد که عمل�رد ��ش ��شان �
 نشکست

گ
بیین ه واق� و نه سازندە است بل�ه تنها نو� پ�شخورد�

فکر ها با تکنندە خواهد بود. برعکس، با�د با این چالشمتحقق خود
بِت ی مثروشن و جدی مواجه ش��م، و اجازە ده�م که تصوری از آیندە

  مان باشد. مدت ما که س� در حفظ آن دار�م، راهنمایبلند 
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 آ�ا و�روس کرونا اقتصاد جهان را 
 کند؟دگرگون �
ن ر�وز، و پال سوارتز-ف�ل�پ کارلسون  ١سلزا�، مارتنی

 برگردان: فرهاد ثابتان
 

، که شی�ع و�روس کوو�د ن را تا حد  در  ۱۹-بازارهای ما� جهاین چنی
ز�ادی ناد�دە گرفته بودند، به شی�ع این ب�ماری در ارو�ا و خاور م�انه 

ی این ب�ماری در العمل �شان دادند و به هراس از همهشد�دا� عکس گ�ی
سطح جهان انجام�دند.  از آن زمان تا کنون تأث�ی خطر این ب�ماری بر 

(اوراق قرضه، سهام، های ما� های گونا�وین از دارایی گذاری ردەق�مت
طال، ارز، نفت،...) آنچنان سخت رقم خوردە که جای ش� برای ب�م 

 از  رکود فرا��ی اقتصادی در جهان به جا نگذاشته است.  
ان تجاری این پرسش کنند که آ�ا ها را مط�ح  �در این م�ان، ره�ب

فروکش بازار �شاین از رکود آیندە است، و در این صورت این رکود  

                                                
کت مشاورە . ١ ن ر�وز و پال سوارتز اقتصاددانان ارشد �ش ی ف�ل�پ کارلسون سلزا�، مارتنی

ص�� ز�ر ی آنها با عنوان ابرگردان این نوشته خوان�د �چه مدی��یت بوستون هستند. آن
 است: 

Philipp Carlsson-Szlezak, Martin Reeves and Paul Swartz, ‘What 
Coronavirus Could Mean for the Global Economy’, Harvard Business 
Review, 3 March 2020. 

https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
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ونایی چقدر عمیق خواهد بود، چه سنار�وهایی برای رشد و بهبود کر 
وجود خواهد داشت، و آ�ا بحراِن پ�ش رو تغی�ی ساختاری بلندمدیت را 

 در بر خواهد داشت؟  
ها ها پاسخگوی این پرسشها و شاخصبیین واقع�ت این است که پ�ش

قابل ا�� که مس�ی رشد این و�روس غ�ی ین است، بیپ�شن�ستند.  در �ش
ن تول�د ناخالص م�، که حیت در آرام ا�ط بهتخمنی ندرت قابل ت��ن �ش

اعتماد است، به همان اندازە با شک و ترد�د همراە خواهد بود که 
کتالعمل م�فعکس ی زین در بارەها و �ا گمانهکنندگان و �ش

�ذیری مهار ب�ماری.  حیت �ک شاخص هم وجود ندارد که به تنهایی  تأث�ی
 بیین کند.  را به نحوی معت�ب پ�ش ۱۹-اند پ�امدهای اقتصادی کوو�دبتو 

ە و تن�ع دارایی  های گونا�ون، راە د�گر اما این است که، با توجه به گس�ت
رفت از آن، و های بازار به رکود و راهکارهای برونها و اشارەعالمت

ن تار�ــــخ ب�ماری  های اقتصادی را به دقتگ�ی و شوکهای همههمچننی
 در�اب�م و از آن بینش الزم را برای آیندە کسب کن�م. 

 
 گ��ند؟     بازارها به ما چه �

ی گذشته گ��ای این ی بازارهای ما� جهاین در هفتهرحمانهفروکش یب 
رود.  ق�مت واقع�ت است که اقتصاد جهان به سوی رکود پ�ش �

دە اضا�ن س�پ شدت افزا�ش �افته به طوری که ن�خ های امن بهدارایی 
)term premiumی م�� دراز مدت در آم��کا به ) برای اوراق قرضه

گذاران تا چه حد دهد �ما�هکه �شان �  –کاهش �افته   ۱۱۶من�ن 
ند مأمین مانند اوراق قرضه های ی م� دولت آم��کا را برای دارایی حا�ن
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ای که ر�سک رکود در نت�جه الگوهای ر�ا�ن   ١خود ه��نه کنند. 
ی �بیین �اقتصادی را پ�ش  دهند.  کنند به وق�ع آن احتمال ب�ش�ت

 
 رکود نا�ش از کرونا به چه شکل خواهد بود؟

بر  و�ژە ا�ر مبتین تواند قط� باشد، بهبیین رکود اقتصادی ن�هرچند پ�ش
گذاران در بازار  باشد، احتمال �ا ر�سِک نو� رکود احساسات �ما�ه

قتصادهای بزرگ، از جمله اقتصاد آم��کا، با کاهش واق� است.  ضعف ا
شان  �عت رشد اقتصادی، افزا�ش �افته و کشورهایی که رشد اقتصادی

ش داشته، ا�نون قادر به مقابله با شوک های اقتصادی ن�ستند. در گس�ت
زاد به اقتصاد آم��کا، در موقع�ت ضع�ن که در آن واقع، �ک شوک برون

�ن   زند.  احتمال وق�ع سنار�وی رکود را رقم �قرار دارد، ب�ش�ت
 شوند: بندی �رکودهای اقتصادی معموً� به سه دسته تقس�م

ی س�ی نزو� : در اقتصاد کالس�ک این همان مرحلهرکودهای واق� •
ی اقتصادی بعد از س�ی صعودی نا�ش از افزا�ش �ما�هچرخه
�) است.  های ماگذاریهای تول�دی (در مقابل �ما�هگذاری

مانند جنگ،  –زاِد شد�د در عرضه و تقاضا های برونالبته شوک
 

گ
تواند رشد اقتصاِد واق� هم � –ها بال�ای طب��، �ا د�گر آشفت�

ن دل�ل، کوو�د ت��ن تواند بزرگ� ۱۹-را انقبا�ن کند.  به همنی
�ان [اقتصادی خود] وارد کند.  ن �ه را به م�ی  �ن

ت س�است بانک مرکزی ن�خ بهرە را �سب : هنگا� کهرکود س�ا� •
دارد، بازارهای ما� و اقتصاد �س�ار باال نگه �» متعادل«به ن�خ 

دادوستدهای اعتباری در مض�قه خواهند بود، و این س�است با 

                                                
گذاری در اوراق قرضهدهد بازدە �ما�هاین شاخص معموً� مثبت است که �شان � . ١

مدت است و این تفاوت به علت ی کوتاەدر اوراق قرضهی درازمدت ب�ش�ت از بازدە آن 
جم). گذاریر�س� است که با �ما�ه  های دراز مدت همراە است (م�ت
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ی به خفقان رشد اقتصادی منجر خواهد شد.  البته  اندک تأخ�ی
ن است  �خ �کا، نخارج از آم�  –این ر�سک در موقع�ت کنوین ناچ�ی

ن  ودە، ت��ن حدخود رس�دە و حیت من�ن ببهرە مدیت است که به پاینی
و این در حا� است که بانک مرکزی آم��کا با تعجب ن�خ را ن�م 
درصد کاهش دادە است.  با این وا�نش� س�است ما�� بانک مرکزی، 

�ه حما�ت ما� دولت از  ۷وزاری ما� کشورهای عضو گروە  ن ن�ی
 اند. ەاقتصاد متعهد شد

 بحران ما� •
گ

آرا� و در مدیت طوالین های ما� معموً� به: ناهماهن�
�عت گس�خته شدە و اول مؤسسات شوند، و سپس بهانباشته �

کنند.  این گر ما� را، و بعد از آن کل اقتصاد واق� را مختل �واسطه
اختالل در سطح جهان متفاوت است اما مشکل است که بتوان�م 

های ما� در اقتصاد مهم آم��کا را درست شناسایی کن�م.  بحرانخطر 
بع�ن مف�ان اقتصادی به وجود حباب در بازار اعتبار بازرگاین (برای 

کت ، و� با تفاوت  کنند که بههای بزرگ) اشارە ��ش این چشمگ�ی ن م�ی
ن ن�خ خ��د و فروش وام، افزا�ش �افته است.  اما  ن بنی �س�ار ناچ�ی

در رکود  ١)subprimeی ممتاز (این تفس�ی با ن�خ ز�ر بهرەی مقا�سه
کت ۲۰۰۷اقتصادی سال  �س�ار دشوار است ز�را  اعتبار بازرگاین �ش

ن �های بزرگ نه ه��نه کند (چنانکه ن�خ ز�ر ی رشد اقتصادی را تأمنی
سازی ا�جاد کرد)، و نه قرضهی ممتاز در رکود قبل برای ساختمانبهرە

ها ثبت شود.  هر دو عامل، هرچند  ی بانکترازنامهای است که در 

                                                
یای است که بانکاین ن�خ بهرە . ١ کتها به مش�ت های �س�ار های ممتاز خود (معموً� �ش

ز رکود اقتصادی سال های قبل ادهند و از ن�خ بهرە در بازار کم�ت است.  در سالبزرگ) �
ن آمد که حیت ز�ر ن�خ بهرە۲۰۰۷ شد و ی ممتاز ارائه �، ن�خ بهرە در بازار به حدی پاینی

ن باعث رونق خ��د و فروش امال� شد و ق�مت خانه های مسکوین این ن�خ �س�ار پاینی
ن بازار اعتبار، ق�مت  رو به افزا�ش گذاشت و حالت حبایب پ�دا کرد.  با در هم شکسنت

ی خانهشدت افت کرد و باعث باز�س� بهامال  جم)گ�ی  های مسکوین گرد�د.  (م�ت
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کند و� آن را ر�سک س�ستمات�ک لرزش در بازار اعتبار را محدود �
ن ن� را عام� در  ۱۹-برد. مشکل است که بتوان کوو�داز بنی

 ما� به
گ

تواند از ط��ق محدود�ت در  شمار آورد اما فشار �ناهماهن�
کتگردش نقدی، به به  ١)SMEsهای کوچک و متوسط (و�ژە در �ش

 وجود آ�د.     
اقتصاد «ی بندی، و به تار�ــــخ، خ�ب خوب در بارەبا توجه به این طبقه

فرد، اما بهاین است که، رکودهای واق�، هر چند منح�» واق�
های ما� هستند ز�را  تر از رکودهای س�ا� �ا بحرانخ�ممعموً� خوش

های گذرای تقاضا (�ا عرضه) و� اصوً� از شوکتوانند بالقوە شد�د �
توانند �س�ار شد�د نا�ش شوند.  اما، در مقابل، رکودهای س�ا� �

) احتماً� به ١٩٣٠های باشند.  در واقع، رکود بزرگ اقتصادی (سال
های ما� مهل�وجود آمد.  و بحرانت��ن اشتباە س�ا� بهعلت بزرگ

رند از�را مشکالیت ساختاری در اقتصاد ا�جاد ت��ن ن�ع رکود را در بر دا
 انجامد.  کنند که تصحیح و ترم�م آن مدت مد�دی به طول ��

 
 شود؟بهبود  اقتصادی چطور ا�جاد �

 دارد،  ۱۹-بازگشت به رشد اقتصادی بعد از کوو�د
گ

به چند عامل �ست�
ن  ز از جمله این که تا چه اندازە تقاضا به تع��ق خواهد افتاد �ا ا بنی

خواهد رفت، �ا این که آ�ا شوک واردە فقط نوساین گذرا آین است �ا 
ی بلندمدت، �ا این که خسارت های ساختاری در چه حدی تغی�ی

های هستند، و البته عوامل د�گر.  بد ن�ست سه سنار�وی ک� به شکل
V-U-L  .ترس�م کن�م 

 

                                                
1 . Small and Medium Enterprises  
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� اقتصاد واق� را �شان» کالس�ک«: این سنار�و شوک Vشکل  •

جایی (موقت) تول�د و بازگشت نهایئ به رشد.  در دهد، �عین جابه
ان (قّوت) رشد سال�انه در نها�ت شوک واردە را   ن این سنار�و، م�ی

ی کند.  هرچند که این سنار�و، در بحبوحهکامً� در خود حل �
، ک� خوش  اوضاع کنوین

گ
� رسد و� فکر �نظر �بینانه بهت�ی

 پذیر است. کن�م این امکان
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�عین  –است  Vی روی خانوادە: این سنار�و عضو زشتUشکل  •

شوک پابرجا خواهد ماند، و در حا� که رشد قبل از رکود باالخرە 
انادامه خواهد �افت، و� ز�ان ناپذیری به اقتصاد وارد های ج�ب

پذیر است؟  امکان ۱۹-خواهد آمد.  آ�ا این سنار�و با وجود کوو�د
های واق� در و� با�د قبل از آن شواهدی داّل بر ز�انصددرصد، 

های اقتصاد ببین�م و این را به عنوان مع�اری اول�ه برای مقا�سه
 شمار آور�م. بعد به
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 Uو  Vی ی خانوادە: این سنار�و فام�ل خ�� زشت و فروما�هLشکل  •
قدرت  ۱۹-است.  برای تحقق این سنار�و، با�د باور کن�م که کوو�د

های ساختاری مه� به اقتصاد وارد آوَرد، مانند از ین را دارد که ز�انا
ە ی در زنج�ی ن ن بردن چ�ی از جمله بازار کار،  –ی عرضه در اقتصاد بنی

ن  ا�جاد �ما�ه، �ا آنچه که به کارآیی اقتصاد م��وط باشد.  تصور چننی
، حیت با پ�ش  های بدبینانه، مشکل است.  فرضسنار�ویی

 
طور را به ۱۹-ی کوو�دن�ست به تار�ــــخ بنگ��م و تأث�ی بالقوە مجددا� بد 

ی تجریب شوکدامنه Vتجریب ارز�ایب کن�م.  در واقع، رکودهای� شکل 
) SARSهایی مانند سارز (های قبل را در انحصار دارد، از جمله اپ�د�
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 (آنفلوانزای هنگ
گ

، آنفلوانزای آس�ایی ۱۹۶۸) در سال H3N2کن�
)H2N2۱۹۱۸، و آنفلوانزای اسپان�ایی در سال ۱۹۵۸ال ) در س   . 
 

 جا خواهد گذاشت؟پ�امدهای ماندگاری در اقتصاد به ۱۹-آ�ا کوو�د
برای درک این مطلب با�د سازوکار انتقال این بحران بهداشیت به اقتصاد را 

 برر� کن�م. 
گ��ند که و�روس به کدام بندی رکودهای اقتصادی به ما �ا�ر طبقه

ه دهد ککند، برر� مجاری انتقال به ما �شان �اقتصاد حمله �بخش 
ل اقتصاد را به د. این �س�ار حائز دست �این و�روس چطور کن�ت گ�ی

کند. های متفاویت تج��ز �حلاهم�ت است ز�را  این برر� پ�امدها و راە
 سه مجرای احتما� انتقال (و�روس به اقتصاد) وجود دارد:  

�ه • صاد  : در اقتمستق�م به اطمینان اقتصادی (اثر ثروت)ی غ�ی �ن
زاد به اقتصاد واق� از ط��ق های برونی انتقال شوککالس�ک نحوە

ا�ط ما�) است طور ک�بازارهای ما� (با به �عین این بازارها  –تر �ش
ن بازار و انقباض ثروت شوند.  با درهمخود بخ�ش از مشکل � ر�خنت

ان � ن ن �سخانوارها، م�ی ان م�ف پاینی ن رود. انداز خانوارها باال، و م�ی
فته تواند �س�ار پرقدرت باشد، بهاین تأث�ی � و�ژە در اقتصادهای پ��ش

های شدن با خطر از دست دادن دارایی (مانند آم��کا) که امکان مواجه
خالص ز�اد است.  تأث�ی این ن�ع شوک هم با ش�ب ز�اد و هم با �ش�ب 

ب و رو به افول، و نه ە است (�عین بازاری خرسوقفه همرایب  م�ش
 بازاری که حبایب را �شکند و سپس اصالح شود). 

�ه • : هر چند ساز و کار کنندەی مستق�م به اطمینان م�ف�ن
 نزد�ک بازارهای ما� و شاخص اطمینان م�ف

گ
کنندە با هم هماهن�

تواند حیت دهد که این شاخص �های بلندمدت �شان �دارند، دادە
ا�� که بازار روند صعودی دارد کاهش �ابد. به نظر � رسد که  در �ش
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�ه ۱۹-کوو�د ان اطمینان م�ف�ن ن کنندە ی �س�ار شد�دی به م�ی
وارد کند،آنها را در خانه نگه دارد، از مصارف احت�ا� باز دارد، و آنها 

ن کند.       را �سبت به آیندە بدبنی
های وارد بر تقاضا است و� وک: دو مجرای باال ششوک عرضه •

خطر انتقال د�گری در راستای اختالل در عرضه وجود دارد. با توقف 
ە  اجزایی از زنج�ی

گ
ی عرضه، وقفه در تول�د به تول�د و از کارافتاد�

ها ها و اخراجا�ستد، و مرخ�شود، تول�د باز �معضل تبد�ل �
های تول�دی شهای فاح�ش در بخشود. هرچند تفاوتآغاز �

آ�د. اما، به گمان ما، در اقتصادی مانند وجود �اقتصاد و صنایع به
ی مؤثری بر این تواند به گونهآم��کا، فقط بحراین �س�ار طوالین �

روند تأث�ی بگذارد.  �سبت به شوک واردە به تقاضا، به نظر ما شوک 
 اهم�ت خواهد بود.                 عرضه ثان��ه و کم

ن این دو ر   ادواری هستند تا ساختاری.  اما مرز بنی
�
کودهای اقتصادی عمدتا

آنقدر روشن و شفاف ن�ست.  توضیح آنکه، بحران ما� جهاین (بحران 
وجود آورد اما با ) رو�داد ادواری �س�ار بدی در آم��کا به۲۰۰۷های سال
بایت و ثهای ساختاری همراە بود.  اقتصاد به بهبود بازگشت و� یب جلوە

 �عین  –ای بلندمدتتبد�ل شد اتکای ما� در واحد خانوار اقتصادی به پد�دە
ی بهتوانایی و تما�ل خانوارها به وام �ه خورد؛ و گونهگ�ی ای ساختاری �ن

� ساختاری این است که ا�نون برای بانک مرکزی  عوارض جانیب این تغی�ی
مدت از شدت رکود ی کوتاە�س�ار دشوارتر است که با کاهش ن�خ بهرە

 بکاهد. 
ای� ساختاری به ۱۹-آ�ا کوو�د جا خواهد گذاشت؟ به روا�ت تار�ــــخ، م�ی

 مانند کوو�د 
گ

، بعد از بحران بزر� ، به احتمال ز�اد و از ۱۹اقتصاد جهاین
 جهایت مهم، دن�ای د�گری خواهد بود.  
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رد •
ُ

اث اقتصاد خ  توانند گ�ی �های همههایی مانند ب�ماری: بحرانم�ی
های تجاری بد�� را شکوفا کنند.  اغلب شی�ع ها و روشفناوری

ن  ۲۰۰۳ب�ماری سارز در سال  را عامل موفق�ت تجارت آنالین در چنی
کت ع� دانند.  با تعط�� مدارس در ژاپن و بابا �و �عت تر�ت �ش

احتماً� در آم��کا و بازارهای د�گر، آ�ا امکان دارد که تدر�س از راە دور 
هایی که ای تبد�ل شود؟  افزون بر این، آ�ا روشسابقهوآوری یب به ن

ی از بحران کرونا از ط��ق تلفنبرای پ�ش های هوشمند در ووهان گ�ی
اند که ابزار توانا و پرقدریت برای بهداشت اتخاذ شدە عمً� �شان ندادە

 عمو� هستند؟ 
اث اقتصاد کالن • فت رسد که این و�رو نظر �: تا کنون بهم�ی س پ��ش

متمرکز� ارزش افزودەبه ەسوی �ک نظام غ�ی ای در جهان را  ی زنج�ی
شناخیت را به اصوً� این و�روس �ک ُبعد ز�ست –کند ���ــــع �

وهای س�ا� و �شک�الیت  الگوهای ارزش  ۲۰۱۶ای که  قبل از سال ن�ی
ە  کند. دادند، اضافه �پاش�دە سوق �ای را به سوی نظا� ازهمزنج�ی

اث س�ا� • های گونا�وِن : در حا� که این و�رو�س توانایی نظامم�ی
زنند، س�ا� برای محفاظت از جمع�ت کشورشان را محک �

پ�امدهای س�ا� این بحران را نبا�د از د�دگا� جهاین ناد�دە گرفت.  
تواند نهادهای شکنندە را برمال�ند و به جابجایی س�ا� این بحران �
اش، �، �سته به مدت زمان شی�ع و شدت۱۹-کوو�ددامن بزند.   

ن تحت تأث�ی قرار دهد.  در  تواند انتخابات ر�است جمهوری آم��کا را ن�ی
سطح روابط چندجانبه، شا�د بتوان این بحران را فراخواین برای 
وی برای گسست هر چه ب�ش�ت دو  ، �ا بالعکس ن�ی همکاری ب�ش�ت

 .    قدرت ژئ��ولیت�ک از �کد�گر انگاشت
        

ان، در رابطه با ر�سک اقتصادی چه با�د بکنند؟  ره�ب
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ی توأم های اقتصادهای ز�ر از بازارهای ما� و تار�ــــخ شوکتوان به شکل�
 با این بحران درس گرفت: 

گذاری در بازارهای ما� ا�نون ها وا�سته نباش�م.  �ما�هبیین به پ�ش •
رو�روست.  سنار�وهای موجود اطمیناین و شک و ترد�د �س�اری با یب 

ە کیت با�د آنها را برر� کند. ط�ف گس�ت  ای دارند و هر �ش
ی کاری که �به بازارهای ما� اجازە نده�د که قضاوت شما را در بارە •

 دار کند. کن�د خدشه
کنندە توجه کن�د، به آنچه که درون شما به عالئم اطمینان م�ف •

کت وز�د که چگونه از دادەکند اعتماد کن�د، و ب�امحکم � های �ش
خود به عنوان اهر� برای سنجش بینش خود استفادە کن�د.  

کتپ�امدهای این بحران برای همه ها �کسان ن�ست، و ی �ش
 کن�د. تصم�مات شما مختص صنعیت است که در آن کار �

�ن سنار�و برنامه • ر�زی کن�د و برای گذر این بحران از بدت��ن برای به�ت
، هم از لحاظ V آمادە باش�د.  فراموش نکن�د که بهبود به شکلمس�ی 

، سنار�ویی شدین است اما اجازە نده�د که  نظری و هم از نظر تجریب
 تفاوت کند. این د�دگاە شما را �سبت به این اوضاع یب 

اث یب  • درنگ به دوران بعد از بحران بیند�ش�د.  ببین�د که م�ی
ها چه خواهد بود؟ چه فرصت ۱۹-کوو�داقتصادکالن و اقتصاد ُخرد  

 وجود خواهد آمد؟هایی بهو چالش
ش��د.  بحران مواجه �در نظر داشته باش�د که چگونه با دن�ای �سا  •

توان�د جزو گرو� باش�د که به �عت به فناوری جد�د و آ�ا �
توان�د در مصیبیت که آورد؟  آ�ا در نها�ت �فرایندهای بدیع روی �

ی خود، و جامعهوجبه کت خود، مش�ت ود آمدە فا�دە و تفو�ت برای �ش
 ی خود ب�اب�د؟ 



٩٧ 
 

 
 
 
 

 توان با ناسیونال�سم ن�
 بر بحران جهاین و�روس کرونا غلبه کرد

 ١گوردون براون
 برگردان: عرفان ثابیت 

 
خ پزش� ها در تار�ــــت��ن هفته�شود اما �� از فجیعشد که این طور �

 دن�ا و اقتصاد جهان در حا� پا�ان �افته که کشورها �� �س از د�گری
تک و هر �ک به ها دارند تکاند. آنبه دامن ناسیونال�سم پناە بردە

 کند. ی خود با و�روس کرونا مبارزە �شیوە
� یب 

درسیت خاص خود مت� است، بهترد�د، هر کشوری بر نظام درماین
گان پزش�� خود را ارج � ماری ی متفاویت با این ب�نهد و در مرحلهخ�ب

� ژەدست در گ��بان است. اما چرا هنوز از هیچ پرو
ی پزش�� جهاین

 
گ

ی ــ شب�ه به پروژە هماهن� ی منتهن در زمان جنگ جهاین دوم ــ خ�ب

                                                
ای تار�ــــخ از دا�شگاە ادینبورو و نخست وز�ر التحص�ل دورەگوردون براون فارغ . ١  ی دک�ت

ن ب��تان�ا ( ی او با عنوان برگردان این نوشته خوان�د �چه ) است. آن۲۰۰۷-۲۰۱۰پ�شنی
 اص�� ز�ر است: 

Gordon Brown, ‘In the coronavirus crisis, our leaders are failing us’, 
The Guardian, 13 March 2020.  

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/13/coronavirus-crisis-leaders-failing-gordon-brown
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� ای که همهن�ست، پروژە
 موجود را برای کشف وا�سنی منابع جهاین

 و�روس کرونا و ���ــــع درمان �سیج کند؟
کشور را در کام خود فرو�ردە،   ۱۰۰چرا در حا� که این ب�ماری ب�ش از 

، ی ر ای نه تنها در زمینههیچ ره�افت جهاین منسجم و �کپارچه د�ایب
ی� علین از �کد�گر در مورد مزا�ایآزما�ش و سفر بل�ه در�ارە  ی �ادگ�ی

� قرنطینه و فاصله�س ی اجتما� وجود نداشته است؟ چرا بهیب رغم گ�ی
، دولت � رکود جهاین

ی های مرکزی در یپ ارائهها و بانکخطر � و حا�ن
 اند؟نو� پاسخ اقتصادی� جهاین برن�امدە

ره�ب است و همه از م�ل به در عوض، دن�ا متشتت و متفرق و یب 
ن ابتدروی رنج �تک توسل کاری ما در ووهان به پنهانب��م: دولت چنی

ی جهاین را با تأخ�ی مطلع کرد؛ سازمان بهداشت جهاین با شد و جامعه
داری  ن [فرمان�ب است؛ و حیت » جزیئ «اعالم کرد که این بحران  ]از چنی

ن «ژان��ه عذرخوا� کرد و از  ۳۰وقیت در  » �الملوضع�ت اضطراری بنی
ی رەای در�اکنندەو گیجبرهم های درهمسخن گفت، باز هم توص�ه

 سفر به کشورهای مختلف ارائه کرد. 
ت قبً� � گفتند که خاندان بور�ون هرگز از اشتباهات خود ع�ب

ند. چند صد سال بعد از آنن� ان  رسد که رهها، هنوز به نظر �گ�ی �ب
ها، از شی�ع سارس و ابوال گرفته تا سقوط بازارهای کشورها از بحران

ند و ن�ما�، درس ن� های فهمند که مشکالت جهاین به پاسخگ�ی
 مح� و م�، احت�اج دارد. 

�
، و نه �فا  جهاین

ن روزهای نخست وز�ری ، دولت کارگر ۲۰۰۷ام در سال در نخستنی
ی مجبور شد به �عت �� �س از د�گری با مشکالیت نظ�ی �ک حمله

ن  ر�ن و م المل�، س�ل، شی�ع تب برف�، آنفلوانزایترور�سیت بنی
 بان�� بحران ما�� جهاین دست و پنجه نرم کند. 

گ
ن ورشکست� نخستنی

ن � هایی فتهدهد، و ههایی هست که هیچ اتفا�ت رخ ن�دهه«گ��د لننی
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ه این مشکالت متوا� ب» اند. ی چند دهه پرحادثههست که به اندازە
شود ها خارج �من آموخت که زمام امور به �عت از دست دولت

ی موانع را از م�ان بردارند و به علت اص�� درنگ همهاین که یب  مگر 
 برند، و بعد قاطعانه و با عزم جزم اقدام کنند. مشکل یپ 
 بانک ل�َمن براِدرز، ۲۰۰۸در ا�ت�ب 

گ
، چند روز �س از ورشکست�

اندە داری را چرخهای ورشکسته، که بدون �ما�ه نظام �ما�هبانک
ن شد. معلوم است که ی آن�هبودند، م� شدند و �ما ها دو�ارە تأمنی
ا کاهش ها ر های بهرە و مال�ات حقوقتوان ن�خچه در� با�د گرفت: �

ن به عواقب بحران کرد. اما موفق�ت  وی خود را �ف پرداخنت داد و ن�ی
آ�د که بتوان این اعتماد را ا�جاد کرد که تنها در صوریت به دست �
 ین وضع�ت اضطراری جهاین دار�م. پاسخ پزش�� مشخ� برای ا

ن حال به من آموخت که عالوە بر تحل�ل اما بحران ما� جهاین در عنی
ەهای سازمانها و توص�ه ن های خ�ب و  المل� پولای مثل صندوق بنی

ان س�ا� ، در هر قارە به ره�ب ای ن�از دار�م که سازمان بهداشت جهاین
ی بل�ه شهامت همکاری  باشند.  با �کد�گر داشتهنه تنها شجاعت ره�ب

�ن راە برای انجام این کار نو� گردهمایی جهاین است که در آن  و به�ت
، این اتفاق در اجالس ۲۰۰۸ها توافق کرد ــ در سال بتوان بر �� تصم�م

ان کشورهای عضو گروە  رخ داد. در این صورت، این تصم�مات  ۲۰ره�ب
وع�ت خواهد داشت.   نفوذ و م�ش

ن دام گفتاما این بار ک وگوی عم��ت م�ان باز�گران اص� جهان ــ �ش جنی
، آم��کا و   ن پینگ، دونالد ترامپ و مون جائه این (رؤسای جمهور چنی

) و جوز�ه کونته (نخست وز�ر ایتال�ا) ــ انجام شدە تا از کرە ی جنویب
، قرنطینهی محدود�تهای �کد�گر در�ارەآموخته ها و های مسافریت
ی اجتمفاصله ا� بهرە برند؟ آزما�ش ابتال به و�روس کرونا را در گ�ی

�د: هر چند ب��تان�ا در این زمینه از آم��کا �س�ار جلوتر است  نظر بگ�ی
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ها در ب��تان�ا کم�ت از نصف ایتال�ا و ک� مارس تعداد آزما�ش ۱۰اما تا 
ی جنویب بود. ما در مورد آزما�ش ب�ماراین که به دهم کرەب�ش از �ک

، ای ن ند عمل کرد�م اما آ�ا تال�ا و کرەچنی
�
جنویب سفر نکردە بودند، ک

ن مبین بر آزما�ش حیت کمن� ت��ن موارد اهم�تتوا�ست�م از تصم�م چنی
�م؟ تأخ�ی در انجام آزما�ش �شان � دهد که چرا به طور درس بگ�ی

، رغم مهارت پزشکان با�م: بهفزایندە �سبت به ا�مین خود نگران ��تان�ایی
 رسد که دولت از و�روس کرونا عقب ماندە است. ظر �به ن

 کشورهای» مجازی«ی همکاری� جهاین ــ و برگزاری اجالس البته ا�دە
� مبتین بر شعارهای ــ با م� ۲۰عضو گروە 

، »اول آم��کا«گرایی پ��ول�سیت
ن « که دن�ای ما را دچار تفرقه  » اول روس�ه«و » اول هند«، »اول چنی

ن رن�کردە است، جور د المل� در سال آ�د. از زمان اوج همکاری بنی
اند، اند ــ دیوار ساختهتر شدەروز قویها روز�ه، ناسیونال�ست۲۰۰۹

اند. اند و تعرفه وضع کردەاند، مهاجران را �کوب کردەمرزها را �سته
چه ابتدا ناسیونال�سِم طرفدار� حما�ت از محصوالت داخ� بود به آن

ەجانبهنو� �ک ن � ست�ی  دە است. تبد�ل ش» هاما عل�ه آن«ی ج��انهگرایی
تما�ل ما به همکاری دارد �سبت معکو� با ن�ازمان به همکاری پ�دا 

� کوته� ن های ببینانه سبب شدە تا سازمانکند. این انزواجویی المل� نی
م

�
� کنوین محروم باشناز منابع کا�ن برای مبارزە با ب�ماری عال د. این گ�ی

و�ژە در مورد سازمان بهداشت جهاین صادق است که ر بهام
 ات ما�که از امکانآنها�ش ب�ش از پ�ش افزا�ش �افته یب مسئول�ت

 رغم بر�ن مند باشد. در واقع، بهها بهرەبرای انجام این مسئول�ت
های ستودین �س از ابوال ــ از جمله ا�جاد صندوق جد�دی برای نوآوری

ر�زی برای ی پزش� و برنامهی تحقیق و توسعهدر حوزەی وا�سن ــ ته�ه
ا�م. م�ل�ارد دالری مواجه ۹ای حوادث احتما� با ک�ی بودجه
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ان �ا مثل االن هول �  کنند �ا تا پ�ش از وق�ع فاجعهمتأسفانه ره�ب
 کنند. توج� و غفلت �یب 

گ��زی به مسئول�ت» هاما عل�ه آن«افزون بر این، این ناسیونال�سِم 
های تحت فشار اشتباهات خود را به گردن دامن زدە است و دولت

 با�د هر ک�«پذیرند. اما ا�دئولوژی� اندازند و مسئول�ت ن�د�گران �
� هر �ک از ما ناچار به » به فکر خود باشد

عم� ن�ست ز�را سالمیت
 دارد. سالمیت همه

گ
 ی ما �ست�
بهرە در دن�ا،  ماهنگ ن�خها ــ با کاهش هدر بحران ما�، دولت

های تجاری ــ دست های ما�، مبادالت ارزی، و رفع محدود�تمشوق
ی بعد، ناسیونال�سم فزایندە احتماً� از به دست هم دادند. �ک دهه

ی های مرکزی و رفع محدود�تهمکاری بانک های تجاری جلوگ�ی
ن  خواهد کرد. عالوە بر این، ا�نون ن�خ بهرە آن است که جای  قدر پاینی

های پو� با�ت نماندە است. حاال دارد ب�ش ز�ادی برای اتخاذ س�است
سال   ۱۰های مرکزی جهان ــ که در شود که بانکاز پ�ش معلوم �

 مهم
�
ا� چون پادشاند ــ همت��ن باز�گران دن�ا بودەگذشته تق��با

 اند. برهنه
ند.  جهاین بدهتوانند پاس�ن های جهان هنوز �ی من دولتبه عق�دە

ەتک ی  عرضه یتک کشورها با�د �سبت به رفع موانع موجود در زنج�ی
ه ها را کاهش دهند (نه این ککاال متعهد شوند؛ آمادە باشند که تعرفه

ی که تعج�ل در برگ��ت شا�د به آن بر آن ن ها ب�فزایند، همان چ�ی
مال�ات اختی دیرکرد در پردبینجامد)، اعتبارات را تمد�د کنند و اجازە

ها را صادر کنند، همان کاری که دولت ب��تان�ا به درسیت انجامش را به 
وکارها وعدە دادە است؛ و پرداخت پ�ش از موعد  صاحبان کسب

ن �های ما� به کارگراین را که خانهکمک های  شوند �ا ساعت�شنی
ن کنند. و در مواردی که بع�ن از کشورها شان کاهش �کاری �ابد تضمنی
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ن کارهایی را نداشته باشند با�د، مثل سال  ، ۲۰۰۹استطاعت انجام چننی
ن   ک کنند. ها کمالمل� پول خواست تا به آناز بانک جهاین و صندوق بنی

ەاما شوک اقتصادی ن  کنوین ــ گسست در زنج�ی ی کاال هالمل� عرضی بنی
طلبد  ا �ر  ایها نفر ــ تفکر نوآورانهو، به زودی، دورکاری� اجباری م�لیون

، به �شتوانهکه با زمانه ی ی د�جیتا� ما سازگارتر است. س�اسیت صنعیت
تواند انقالب فع�� مح�ط کار را ���ــــع کند: از اتخاذ قدرت ما�، �

ن تصم�م های تجاری از ط��ق کنفرا�س تلفین گرفته تا تمه�د و تأمنی
به  توانآموزش، بهداشت و د�گر خدمات آنالین. به این ترت�ب، �

 و امرار ها نفر اجازە داد که به کار، تحص�ل، ادارەم�لیون
گ

معاش  ی زند�
 از خانه ادامه دهند. 

ای جا�گ��ن اعالین جم� نخواهد شد، اعالین اما هیچ نوآوری فردی
 های دن�ا با همکاری �کد�گر از هیچ کوش�ش در�ــــغمبین بر این که دولت

نه  گ�ی خواهد بود و ن ب�ماری عالمنخواهند کرد. و�روس کرونا نه آخ��
ن توا�ست گرو� پروژە ۱۹۴۰ی ها. اما ا�ر در دههبدت��ن� آن ی منهنت

از مردم را برای تول�د مرگبارت��ن سالح در تار�ــــخ ��ش دور هم جمع کند، 
 و امرار معاشترد�د در قرن ب�ست و �کم �یب 

گ
 توان�م برای نجات زند�

لت  ی»ط�ح تازە«حد ش��م. در دوران ها نفر با �کد�گر متم�لیون روزو�
ی برای ترس�دن جز خوِد ترس وجود ندارد؛ شا�د امروز � ن گفتند چ�ی

نتوان این حرف را تکرار کرد اما باز�ایب اعتماد به آیندە تنها با اقدامات 
ن   ای ممکن است که امروز اعتماد ب�اف��ند. المل� شجاعانهبنی
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� جهاین 
گ

 بدون اعتماد و همبست�
 بر و�روس کرونا غلبه نخواه�م کرد

 ١یووال ن�ح هراری
 برگردان: عرفان ثابیت 

 
اندازند، شدن ��س�اری از مردم شی�ع و�روس کرونا را به گردن جهاین 

ن اتفاقایت جهاین و � ی از تکرار چننی زدایی از دن�ا گ��ند که تنها راە جلوگ�ی
است. دیوار �ساز�د، مسافرت را محدود کن�د، تجارت را کاهش ده�د. 

ی از ی کوتاەبا وجود این، هر چند قرنطینه ن ایمدت برای جلوگ�ی
گ�ی الزم است، انزوا�رایی بلندمدت به فرو�ا�ش اقتصادی ب�ماری� همه

های ُم�ی محافظت نخواهد  خواهد انجام�د و در عمل ما را از ب�ماری
 هایکرد. نت�جه کامً� برعکس خواهد شد. پادزهر واق�� ب�ماری

دار نه جدایی بل�ه همکاری است.   وا��ی

                                                
ی اورشل�م در ا�ائ�ل و ن��سندە . ١ ی  یووال ن�ح هراری استاد تار�ــــخ در دا�شگاە ع�ب

 درس برای قرن ب�ست و �کم ۲۱و  ا�سان خدا�ونه، ا�سان خردمندهای پرفروش کتاب
 ی او با عنوان اص�� ز�ر است: برگردان این نوشته خوان�د �چه است. آن

Yuval Noah Harari, ‘In the Battle Against Coronavirus, Humanity 
Lacks Leadership’, Time, 15 March 2020.  

 
 

https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-humanity-leadership/
https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-humanity-leadership/
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� جهاین ها پ�ش گ�ی مدتهای همهب�ماری
ها ونشدن م�لیاز دوران کنوین

ی از هواپ�ما و کشیت  ۱۴نفر را کشتند. در قرن  تف��� نبود اما  خ�ب
ش  �ت تا ارو�ای غریب گس�ت طاعون در ک� ب�ش از �ک دهه از آس�ای �ش

ن  �عین ب�ش از �ک چهارم از جمع�ت -م�لیون نفر ۲۰۰تا  ۷۵�افت و بنی
ن برد. در ا-ارو�ا و آس�ا درصد از مردم جان خود را  ۴۰نگلستان را از بنی

ن رفت.   از دست دادند. ن�� از جمع�ت صد هزار نفری فلورا�س از بنی
ک��ک وارد م -فرا�س�سکو دو ا�وئ�ا -�ک فرد ناقل آبله ۱۵۲۰در مارس 

شد. در آن زمان، هیچ قطار، ات��وس �ا حیت خری در آم��کای مرکزی 
 ان سال آبله در �ا� آم��کایوجود نداشت. با این همه، تا دسام�ب هم

ن  وم از ها نزد�ک به �ک سمرکزی شایع شدە بود و بنا به بع�ن تخمنی
ن برد.   جمع�ت را از بنی

العادە ُم�ی تنها در چند ماە تا نو� آنفلوانزای فوق ۱۹۱۸در سال 
ش �افت. این و�روس ن�م م�ل�ارد نفر ب�ش از  -دورت��ن نقاط دن�ا گس�ت

ن � -دن�ا �ک چهارم از جمع�ت روس زنند که این و�را مبتال کرد. تخمنی
ن برد. در ج��رە ۵ درصد و  ۱۴ی تاهییت درصد از جمع�ت هند را از بنی

درصد از مردم جان خود را از دست دادند. در مجم�ع این  ۲۰در ساموا 
نزد�ک  و شا�د  -ها م�لیونگ�ی در مدیت کم�ت از �ک سال دەب�ماری همه

ن برد. به عبارت د�گر، تعداد کساین که بر نف -م�لیون ۱۰۰به  ر را از بنی
ی ار سالهی چهاثر ابتال به آنفلوانزا جان باختند ب�ش از مقتوالن دورە

 جنگ جهاین اول بود. 
ە ۱۹۱۸قرن بعد از سال  در �ک ن ای از رشد جمع�ت و بهبود حمل آم�ی

 گ�ی همه هایو نقل سبب شد که ��ش ب�ش از پ�ش �سبت به ب�ماری
رهای شهپذیر شود. در مقا�سه با فلورا�س قرون وس�، کالنآس�ب

مدرین مثل توکیو �ا مک��کو سییت محل �س�ار مساعدتری برای عوامل 
تر از سال ی حمل و نقل کنوین �س�ار ��ــــعزا هستند، و شبکهب�ماری
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ساعت از پار�س به  ۲۴تواند در کم�ت از است. �ک و�روس � ۱۹۱۸
در  و سییت برسد. بنابراین، با�د انتظار داشته باش�م کهتوکیو و مک��ک

 کن�م، و این ب�ماریجهن� آ�ندە از ب�ماری
گ

دار زند� ها �� های وا��ی
 �س از د�گری ما را مبتال کنند. 

ان تأث�ی ب�ماری ن ان وق�ع و هم م�ی ن  هایبا وجود این، در عمل هم م�ی
ی کاهش �افته است. بههمه غم شی�ع ر گ�ی به طرز چشمگ�ی

های مهل� مثل ا�دز و ابوال، در قرن ب�ست و �کم درصد کساین  ب�ماری
دهند گ�ی جان خود را از دست �های همهکه بر اثر ابتال به ب�ماری

�س�ار کم�ت از هر زمان د�گری �س از ع� حجر است. این امر نا�ش از 
�ن سازوکار دفا� ا�سان در برابر عوامل ب�مار  زا نه یآن است که به�ت

د با عوامل  وزی ا�سان در ن�ب انزوا بل�ه اطالعات است. علت پ�ی
�ه های کورکورانه تکزا بر جهشزا این بودە که عوامل ب�ماریب�ماری

 برند.  کنند اما پزشکان از تحل�ل عل� اطالعات بهرە ��
 

وزی در جنگ عل�ه عوامل ب�ماری  زاپ�ی
دا�ستند که علتش م ن�طاعون شایع شد، مرد ۱۴وقیت در قرن 

توان با آن مقابله کرد. تا پ�ش از دوران مدرن، چ�ست و چطور �
ها را به گردن خشم خدا�ان، اه��منان �ا هوای ها معموً� ب�ماریا�سان
ی به اسم شان هم خطور ن�انداختند و به ذهنبد � ن کرد که چ�ی

ی �ا و�روس وجود داشته باشد. مردم به فرشته و  ق�دە پری ع با��ت
کردند که �ک قطرە آب ممکن است حاوی لشگری داشتند اما فکر ن�

شد، از مهاجمان خون��ز باشد. بنابراین، وقیت طاعون �ا آبله شایع �
ی که به فکر مسئوالن � ن �ن چ�ی ای رس�د این بود که مراسم دعبه�ت

ا�دە بود. فجم� برای خدا�ان �ا قد�سان برگزار کنند. اما این کار یب دسته
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ن شدند ایجم� دور هم جمع �در واقع، وقیت مردم برای دعای دسته
 انجام�د. امر اغلب به شی�ع ب�ماری �

در قرن گذشته، دا�شمندان، پزشکان و پرستاران در �ا� جهان 
کاسه کردند و با همکاری �کد�گر توا�ستند به اطالعات خود را �ک

ی د. نظ��هبرنهای مقابله با آنها یپ شگ�ی و رو های همهسازوکار ب�ماری
های جد�د چرا و چگونه به وجود داد که ب�ماریتکامل توضیح �

به  شوند. ژنت�کتر �های قد�� چرا و چطور مهل�آیند و ب�ماری�
زا � درآورند. دا�شمندان اجازە داد که از دستورالعمل عوامل ب�ماری

دند اما تنها دو ت طاعون یپ وقت به علهای قرون وس� هیچآدم ن�ب
هفته طول کش�د تا دا�شمندان و�روس کرونای جد�د را شناسایی کنند، 

د  برند و آزما�ش مطمئین برای �شخ�ص مبتال�ان ا�جابه توا� ژنومش یپ 
 کنند. 

ا آنها بردند، مبارزە بگ�ی یپ های همهوقیت دا�شمندان به علل ب�ماری
 ها، بهبود بهداشت و بیوت�کآنیت  ها،تر شد. وا�سن�س�ار آسان

لبه کند. اش غز�رساخت پزش� به ��ش اجازە دادە تا بر مهاجمان نامریئ 
کرد و دو م�لیون م�لیون نفر را مبتال � ۱۵، آبله هنوز ۱۹۶۷در سال 

ی بعد، کارزار جهاین وا�سیناسیون کشت. اما در دههنفر از آنها را �
اعالم   ۱۹۷۹ن بهداشت جهاین در سال آبله چنان موفق بود که سازما

وز و آبله کامً� نابود شدە است. در سال  ، حیت ۲۰۱۹کرد که ��ش پ�ی
 �ک نفر هم به آبله مبتال نبود. 

 
 مراقبت از مرزها
 آموزد؟گ�ی و�روس کرونا به ما چه �ی ب�ماری همهاین تار�ــــخ در�ارە

 به ما �
�
ن دائ� مرزهآموزد که ن�اول این که تل��حا ا از توان با �سنت

در  گ�ی حیت های همهخود محافظت کرد. نبا�د از �اد برد که ب�ماری
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شدن، هم به �عت ها پ�ش از دوران جهاین قرون وس�، �عین مدت
شدند. بنابراین، ا�ر ارتباطات جهاین خود را تا سطح انگلستان شایع �

کاهش ده�د باز هم کا�ن نخواهد بود. انزوا در حد قرون   ۱۳۴۸ال س
ی ع� کند. انزوا با�د به اندازەوس� به محافظت واق� کمک ن�

وی کن�د؟حجر باشد. آ�ا � ن  توان�د تا این حد خود را م�ن
ن در� که از تار�ــــخ � �م این است که محافظت واق� معلول دومنی گ�ی

 جهاین و در م�
گ

ن اطالعات عل� معت�ب است. وقیت  همبست� ان گذاشنت
شود، با�د اطالعات م��وط به شی�ع گ�ی �کشوری دچار ب�ماری همه

ان ی اقتصادی با د�گران در م�ب�ماری را صادقانه و بدون ترس از فاجعه
ن با�د بتوانند به این اطالعات اعتماد کنند و  -بگذارد د�گر کشورها ن�ی

ن   ما�ل به کمک باشند نه این که ق��این را از خود برانند. امروز، چنی
رونا ی و�روس کهای مه� در�ارەی کشورهای دن�ا درستواند به همه�

ن  المل� ب�اموزد اما این امر مستلزم سطح باالیی از اعتماد و همکاری بنی
 است. 

ن قرنطینه ن محتاج همکاری بنی نع المل� است. قرنطینه و می مؤثر ن�ی
ش ب�ماری عبور و مرور برای ی از گس�ت وری گ�ی �ن های همهجلوگ�ی

است. اما وقیت کشورها به �کد�گر اعتماد ندارند و هر کشوری احساس 
ه ها از وضع قرنطینکند که تنها به حال خود رها شدە است، دولت�

مورد ابتال به و�روس کرونا در   ۱۰۰و منع عبور و مرور ا�راە دارند. ا�ر 
درنگ کل شهرها و نوا� را قرنطینه یب کشورتان کشف کن�د آ�ا 

 دارد که از د�گر  �
گ

کن�د؟ پاسخ این پرسش تا حد ز�ادی به این �ست�
ه تواند بکشورها چه انتظاری دار�د. منع عبور و مرور در شهرها �

تان فرو�ا�ش اقتصادی بینجامد. ا�ر فکر کن�د که د�گر کشورها به کمک
ن اقدام شد�دی انجام ده�د. خواهند آمد ب�ش�ت احتمال دارد ک ه چننی

اما ا�ر فکر کن�د که د�گر کشورها شما را به حال خود رها خواهند کرد 
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کن�د که کار از کار در این صورت به احتمال ز�اد آن قدر تعلل �
 گذرد. �

ی که مردم با�د در�ارەشا�د مهم ن �ی بفهمند گهای همهی ب�ماریت��ن چ�ی
ش ب�ماری �ش را به ن�ع � کلکشوری   هر گ�ی درهمه این است که گس�ت

د. �ابنها تکامل �اندازد. علت این امر این است که و�روسخطر �
هایی مثل کرونا حیوانایت مثل خفاش است. وقیت این منشاء و�روس

�انها به ا�سان منتقل �و�روس ن  خود های ا�ساین شوند در ابتدا با م�ی
گا� جهش   گام تکث�ی در بدن ا�سانها هنسازگار ن�ستند. اما و�روس

رند. اما گا� جه�ش و�روس را م�یکنند. ا��� جهشپ�دا � تر ها یب �ن
وس و این و�ر  -کندتر ��ا در برابر دستگاە ا�مین بدن ا�سان مقاوم

ش �جهش ن جمع�ت گس�ت ن �ابد. چون ممک�افته به �عت در بنی
در حال تکث�ی مداوم وجود است در بدن هر ا�سان ت��ل�اردها و�روس 

داشته باشد، هر فرد مبتالیی ت��ل�اردها فرصت جد�د در اخت�ار و�روس 
ها سازگارتر شود. هر آدم ناق� مثل دستگاە دهد تا با ا�سانقرار �

 –دهد آزمایی به و�روس �ای است که ت��ل�اردها بل�ت بختقمار�ازی
 رندە احت�اج دارد. و و�روس برای رشد و نمو فقط به �ک بل�ت ب

بحران «این فقط حدس و گمان ن�ست. کتاب ر�چارد پرستون با عنوان 
ن سلسله اتفاقایت در شی�ع ابوال در » ی خطردر منطقه  به چننی

�
دق�قا

پردازد. این ب�ماری وقیت شایع شد که و�روس ابوال از � ۲۰۱۴سال 
کرد ر �اخفاش به ا�سان منتقل شد. این و�روس ا�سان را به شدت ب�م

ابوال را  چهاما هنوز با بدن خفاش �س�ار سازگارتر از بدن ا�سان بود. آن
 نادر به نو� ب�ماری همه

�
جهش �ک  گ�ی تبد�ل کرد از �ک ب�ماری �سبتا

 ی ما�ونا در غربژن در �ک و�روس ابوال بود که �ک نفر را در ناح�ه
-والو�روس ابآف��قا مبتال کردە بود. این جهش به این ن�ع خاص از 

ول سلولاجازە داد تا به ناقل -موسوم به ما�ونا ا�سان  هایهای کلس�ت
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ول، ابوال را به داخل سلولبچسبد. حاال این ناقل ها ها به جای کلس�ت
 د. تر بو کشاندند. این ن�ع جد�د و�روس ابوال چهار برابر م�ی�

ن در �ک ژ ا�د شا�د جهش مشاب� حاال که �گرم خواندن این مقاله
و�روس کرونا در بدن �ک فرد مبتال در تهران، م�الن �ا ووهان در حال 

 ها،وحا�ن نه تنها ایراین وق�ع باشد. در این صورت، این خطر� �
ن کند. گها را تهد�د �ی ا�سانها بل�ه همهها و چیین ایتال�ایی  ن چننی رفنت

ن، با�د از ابرایی مردم دن�ا است. بنفرصیت از و�روس کرونا به نفع همه
 ی کشورها محافظت کن�م. ها در همهتک آدمتک

راد در ی اف، ��ش توا�ست به لطف وا�سیناسیون همه۱۹۷۰ی در دهه
ی کشورها آبله را شکست دهد. ا�ر حیت �ک کشور اتباعش را همه

ا وقیت که افتاد ز�را توا�سیناسیون نکردە بود، کل ن�ع ��ش به خطر �
توا�ست �افت، هم�شه �ایی وجود داشت و تکامل �و�روس آبله در ج

 �ا�ت کند.  جاهمهدو�ارە به 
د عل�ه و�روس کرونا ��ش با�د به دقت از مرزها مراقبت کند. اما  در ن�ب

ی نه از مرزهای م�ان کشورها. بل�ه از مرز م�ان دن�ای ا�ساین و ح�طه
ن مملو از و�روس است، و و�روسها. کرەو�روس  هی زمنی

�
ای جد�د دائما

ها و�روس ی�ابند. مرزی که ح�طههای ژنت�� تکامل �به علت جهش
ها قرار دارد. تک آدمکند در داخل بدن تکرا از دن�ای ا�ساین جدا �

ن از این مرز عبور کا�ر و�روس خطرنا� بتواند در هر نقطه ند،  ای از زمنی
 افتد. کل ن�ع ا�سان به خطر �

این مرز را ب�ش از پ�ش تق��ت کرد. هدف از ا�جاد  در قرن گذشته ��ش 
های مدرِن مراقبت بهداشیت و درماین استحکام این مرزها بودە نظام

ن مرزها  اند که در ایاست، و پرستاران، پزشکان، و دا�شمندان نگهباناین 
رانند. با وجود این، کنند و مهاجمان را به عقب �زین �گشت
 از این بخش

گ
ی یب مرز به طور اسفهای بزر� ن خود  حفاظ به حالانگ�ی
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ت ت��ن خدمااست. صدها م�لیون نفر از مردم دن�ا از ابتدایی  رها شدە
ا اندازد. می ما را به خطر �اند. این امر همهبهداشیت و درماین محروم

ی ا�م که به سالمت در چارچوب م� فکر کن�م اما ارائهعادت کردە
� به�ت به ایراین  های بهداشیت و مراقبت

ه محافظت ها بها و چیین درماین
ن کمک �های همهها از ب�ماریها و آم��کایی ا�ائ�� کند. این گ�ی ن�ی

حق�قت سادە با�د برای همه بدی� باشد اما متأسفانه حیت بع�ن از 
 اند. های دن�ا هم از این واقع�ت غافلت��ن آدممهم

 
 ره�ب دن�ایی یب 

نا رو است که علتش نه تنها و�روس کرو ران حادی رو�ها�نون ��ش با بح
، مردم اعتمادی م�ان آدم�ان است. برای غلبه بر ب�ماری همهبل�ه یب  گ�ی

با�د به دا�شمندان اعتماد کنند، شهروندان با�د به مسئوالن دولیت 
اعتماد کنند، و کشورها با�د به �کد�گر اعتماد کنند. در چند سال  

مسئول�ت عمدا� اعتماد مردم به علم، ن یب گذشته، س�استمدارا
ن  ت�جه، اند. در نالمل� را تضع�ف کردەمسئوالن دولیت و همکاری بنی

ان جهاین ا�نون در حا� با این بحران مواجه ا�م، محروم ا�م که از ره�ب
این که بتوانند مشوق و سازمان ی نو� همکاری� کنندەد�ره�ب

ن کنند.  یهماهنگ جهاین باشند و بودجه  آن را تأمنی
ی ظاهر ۲۰۱۴در زمان شی�ع ابوال در سال  ن ره�ب ، آم��کا در نقش چننی

ن نقش مشاب� را  ۲۰۰۸شد. این کشور در هنگام بحران ما� سال  ن�ی
ی   بازی کرد و پ�شاپ�ش چند کشور د�گر از نابودی اقتصاد جهاین جلوگ�ی

ی دن�ا کنارەکرد. اما در سال ی کردە اسهای اخ�ی آم��کا از ره�ب ت. گ�ی
ن دولت فع� آم��کا حما�ت از سازمان المل� نظ�ی سازمان های بنی

بهداشت جهاین را کاهش دادە و به روشین به همه فهماندە است که 
 فقط منافع دارد. وقیت بحران -ای نداردآم��کا د�گر هیچ دوست واق�



 �
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ن ز پو�روس کرونا ا�جاد شد، آم��کا خود را کنار کش�د و تا کنون ا ذیرفنت
ی را  ی خودداری کردە است. حیت ا�ر در نها�ت بکوشد ره�ب نقش ره�ب
د، اعتماد به دولت فع� آم��کا آنقدر کاهش �افته که تنها  بر عهدە گ�ی
ی که شعارش  وی خواهند کرد. آ�ا شما از ره�ب اند� از کشورها از آن پ�ی

وی �» اول خودم«  کن�د؟است پ�ی
ماندە را پر نکردە است. کامً� برعکس. هیچ ک� این خالء بر جای 

بخش  یاعتمادی وجه مشخصههرا�، انزوا�رایی و یب ا�نون ب�گانه
ن عمدە  جهاین بر ای از نظام بنی

گ
المل� است. بدون اعتماد و همبست�

های و�روس کرونا غلبه نخواه�م کرد، و احتماً� در آیندە با ب�ماری
ی مواجه خواه�م شد. همه گ�ی فع� ام�دوارم که ب�ماری همهگ�ی ب�ش�ت

 برد. به ��ش کمک کند تا به خطر شد�د نا�ش از عدم اتحاد جهاین یپ 
ارو�ا باشد تا  یتواند فرصیت طالیی برای اتحاد�هگ�ی �این ب�ماری همه

های اخ�ی را دو�ارە جلب کند. ا�ر  حما�ت مرد�� از دست رفته در سال
رو�ا به �عت و با سخاوت پول، ی اتر� اتحاد�هکشورهای مرفه
ات و گروە ن سال کنند، تر ار د�دەهای پزش� را به کشورهای آس�بتجه�ی

این  ای ثابت خواهد کرد که آرمان ارو�ای واحد این امر به�ت از هر سخ�ن
چقدر ارزشمند است. اما ا�ر هر کشوری به حال خود رها شود تا به 

ون بکشد، در  گ�ی هاین صورت این ب�ماری همتنهایی گل�مش را از آب ب�ی
 تواند ناقوس مرگ این اتحاد�ه را به صدا درآورد. �

، مبارزەدر این لحظه ن خود ��ش در ج��ان ی بحراین ی اص� در بنی
ها اعتمادی م�ان ا�سانگ�ی عدم اتحاد و یب است. ا�ر این ب�ماری� همه
وزی این و�روس خواهد برا افزا�ش دهد، این بزرگ قیت ود. و ت��ن پ�ی

ن شوند. بر عکس، ا�ر ایها دو برابر �کنند و�روسها بگومگو �آدم
وزی بر ب�ماری� همه گ�ی همکاری جهاین را افزا�ش دهد، این نه تنها پ�ی
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وزی بر همه اهد زای آیندە خو ی عوامل ب�ماریو�روس کرونا بل�ه پ�ی
 بود. 
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 بحران جهاین کرونا و رکود ژئ��لیت�ک
 ١ا�ان برمر

 برگردان: عرفان ثابیت 
 

ن قاعدە ی رکود حرف نزن�د. ی رکودهای سنیت این است: در�ارەاولنی
ترد�د، این توص�ه دل�ل و منط�ت دارد؛ رکودهای اقتصادی نه تنها بر یب 

. کنندە مبتین هستند ارقام اقتصادی بل�ه بر احساس م�فآمار و 
کند و احتمال وق�ع رکود را افزا�ش حرف زدن از رکود مردم را نگران �

ا�ن از ی کدهد. اما رکود انواع د�گری هم دارد، رکودهایی که به اندازە�
 زن�م. قواعد این رکودها متفاوت است. ها حرف ن�آن

ه ی رونق بهفت هشت سال �ک بار از مرحله های اقتصادی هر چرخه
دهد  قدر مکرر و منظم رخ �شوند. این رکود آنی رکود وارد �مرحله

                                                
ِمر  . ١ ا�شگاە  د، مدرس ژئ��لیت�ک کار�ردی در »تا�م«ی نامهی هفتهن��سندەا�ان ِبر�

چه است. آن» گرایی ها: نا�ا�� جهاین ما عل�ه آن«ی کتاب کلمب�ا در نی��ورک و ن��سندە
 ی او با عنوان اص�� ز�ر است: برگردان این نوشته خوان�د �

Ian Bremmer, ‘We Are in a Geopolitical Recession. That’s a Bad Time 
for the Global Coronavirus Crisis.’, Time, 13 March 2020.  

 
 

https://time.com/5802033/geopolitical-recession-global-crisis/
https://time.com/5802033/geopolitical-recession-global-crisis/
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. ماههی سهکه تع���ن تخص� دارد: دو دورە  ی متوا�� رشد من�ن
تواند متفاوت باشد اما بازارهای ما� از الگوی مشخ� شدت رکود �

وی � ای توانند بر گذاران �ن و س�استگذاراکنند که �ما�هپ�ی
ی� خود از آن بهرە برند. عالوە بر این، مکرر و منظم بودن تصم�م گ�ی

هایی رکودهای اقتصادی به متخصصان اجازە دادە است که راە و روش
ل عواقب نامطلوب رکودها ابداع کنند.   برای کن�ت

ت ا هشها نه هفت �هایی دارد. اما این چرخهس�است جهاین هم چرخه
رای رکود ای بکشند. هیچ تع��ف تخص�سال بل�ه چند �سل طول �

دهند که قدر به ندرت رخ �ژئ��لیت�ک وجود ندارد؛ و این رکودها آن
شان در دست ن�ست. با هر ی مشخ� برای تع��فهیچ قاعدە

را ی خاص خود برخورد کرد ز�ی رکود ژئ��لیت�ک با�د به شیوەچرخه
ای متفاوت و مشکالت خاص آن است. مشک� که امروز معلول زمانه
ی آم��کا، و فقدان با آن مواجه ی ر ا�م فرو�ا�ش نظم جهاین به ره�ب ه�ب

ن این کشور شود. ما  نه در دن�ای کشورهای [جهاین است که جا�شنی
و رکود  ...  ب��مدر دن�ای گروە صفر به � � ]بل�ه ۲۰عضو گروە 

� س�است 
ژئ��لیت�ک معلول آن است. در رکود ژئ��لیت�ک، فرو�ا�ش

ها دامن نکند بل�ه به آجهاین نه تنها به رفع مخاطرات جهاین کمک ن�
 زند. �

نظران انتخاب دونالد ترامپ به ر�است جمهوری �س�اری از صاحب
دو عامل  ی ارو�ا را ها به خروج از اتحاد�هآم��کا و رأی مثبت ب��تان�ایی 

دانند. اما این رو�دادها نه ورود به این دوران جد�د س�است جهاین �
با  قبل اند. دن�ا از مدیت ی منط�ت آنعلت رکود ژئ��لیت�ک بل�ه نت�جه

شتاب در حال حرکت به سوی این دوران نابهنجار س�است جهاین بودە 
اند. در این م�ان، چهار است و عوامل گونا�وین در این امر نقش داشته

ها ترند، و دن�ا با�د برای خروج از این وضع�ت به آنعامل از بق�ه مهم
دازد.   ب�پ
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های در دموکرا�» اول کشور خودم«. ظهور س�است س�است داخ�
� توسعه

وع�ت�افتهصنعیت � داخ� از نهادهای سی دن�ا با م�ش �ا� زدایی
ی در کشورهای دموکرات�ک همراە بودە و پ�امدهای این امر عرصه

ن  علت  یهای فراواین در�ارەالمل� را هم متأثر کردە است. کتاببنی
ش ناسیونال�سم در �ا� دن�ا نوشته شدە است (من هم کتایب  ن خ�ی

ام). پاسخ کوتاە عبارت است از نابرابری ی این موض�ع نوشتهدر�ارە
دن تر است. بر�ن تقص�ی را به گر تر پ�چ�دەفزایندە؛ پاسخ مبسوط

اندازند؛ بع�ن د�گر شدن و اختالالت اقتصادی� نا�ش از آن �جهاین 
 شمارند؛ بر�ن جایی آزاد مردم را مق� �مهاجرت، پناهج��ان و جابه

ی اجتما� و جاروجنجال س�ا� همراە با آن را متهم هاد�گر شبکه
 تر، علل ــ این امر با�د گفت کهــ �ا به تعب�ی دقیق کنند. فارغ از علت�

 شد�د س�ا� در �س�اری از  
گ

این وضع�ت در نها�ت به دودست�
ی دن�ا را بر عهدە داشتند.  کشورهایی انجام�دە است که زماین ره�ب

� این کشو 
ان کنوین ال دموکرا�ره�ب  رها نه تنها آشکارا از کل الگوی لی�ب

� قانونو چندجانبه به  کنند بل�ه اغلبمند توأم با آن انتقاد �گرایی
ال دموکرا� و چندجانبهشدت �  ف کنند. گرایی را تضع�کوشند تا لی�ب

ن  فتهالمل�س�است بنی ت��ن ت��ن و از نظر اقتصادی موفق. پ��ش
 های �س�ار شد�دی در قرن ب�ستهای قرن ب�ستم با بحراندموکرا�

ن حال، کشورهایی هستند که فعاالنه و �کم دست در گ��بان اند. در همنی
ت��ن ها را ب�ش از پ�ش تضع�ف کنند ــ مهمکوشند تا این دموکرا��
ن  سال ۳۰ها روس�ه است که آن بعد از پا�ان جنگ �د در یپ �افنت
ثبات کردن غرب و بهبود موقع�ت ژئ��لیت�ک خود هایی برای یب راە

ترد�د روس�ه در چند سال اخ�ی نقش مخریب داشته است. هر چند یب 
ن به عنوان �ک قدرت واق�� اما علت اص�� یب  � دن�ا ظهور چنی

ثبایت
 اقتصادی بودە است. 
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ن به رشد و شکوفایی د ی آم��کا قانع ن�ست؛ چنی ر نظم جهاین به ره�ب
تری در ای تغی�ی دهد که جا�گاە مهمخواهد دن�ا را به گونهاین کشور �

ن برای رقابت با بانک  وع کردە است. چنی آن کسب کند، و این کار را �ش
ن  بانک «المل� پول که از حما�ت غرب برخوردارند، جهاین و صندوق بنی

ن با » ز�رساختگذاری در آس�ایی �ما�ه را تأس�س کردە است؛ چنی
ن بودجه ی امهت��ن برنبلندپروازانه» راە اب��شم جد�د«ی ط�ح تأمنی

ن  وع کردە و در یپ ا�جاد شبکهبنی دالمل�� تار�ــــخ را �ش ای از ەی گس�ت
ن کاالها و اجناس موردن�از خود پروژە های ز�رساختاری به منظور تأمنی

ن حال گرە زدن آیندە س�ا� و اقتصادی� این کشورها به رشد ی و در عنی
ن نو� دموکرا� مبتین بر بازار آزاد ن�ست؛  مستمر خود است. اما چنی
افزا�ش قدرت س�ا� و اقتصادی این کشور به بازار آزاد جهاین و 

زند که برای رفع ه�ج و م�ج ذایت در نظام ای لطمه �نهادهای س�ا�
ن  ،المل� تأس�س شدەبنی ن ش چنی ن بایت ثخواە ناخواە، به یب  اند. خ�ی

 انجامد. وضع�ت ژئ��لیت�ک دن�ا �
ن  هادهای انجامد ــ نی مرتب� �. که به مسئلهالمل�ساختار نظام بنی

 ی س�استها کمک به ادارەی کنوین جهان که هدف از آنچندجانبه
 جهاین بودە د�گر به درد ن�

گ
ادها خورند. این نهدن�ا و ا�جاد هماهن�

س از پا�ان جنگ جهاین دوم تأس�س شدند و ساختار قدرت اند� �
سال از آن زمان   ۷۵کردند. اما ا�نون وقت را به درسیت منعکس �

رای مثال، به اند. بگذشته و دن�ا تغی�ی کردە اما این نهادها تکامل ن�افته
آلمان و ژاپن، بازندگان جنگ جهاین دوم، در شورای امن�ت سازمان ملل  

ی س�ا� و ثبات کر� دائ�  ندادند؛ امروز، این دو کشور از نظر ره�ب
ی  �سیب از د�گر کشورهای دائ� عضو شورای امن�ت وضع�ت به�ت

. توا�ست �س�ار مف�د باشد ها در این شورا �دارند و عض��ت دائ� آن
هدف از تأس�س ناتو مقابله با تهد�دهای اتحاد جماه�ی شوروی بود؛ 

ای روس�ه در ر وجود ندارد، و خطر هستهاتحاد جماه�ی شوروی د�گ
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ن مقا�سه با یب  ی ناچ�ی ن و ترور�سم سای�ب ش چنی ن  ثبایت احتما� نا�ش از خ�ی
مون ی واحدی رهنها ما را به نت�جهها و �س�اری از د�گر مثالاست. این

ه با ی کا�ن برای مواجهی کنوین به اندازەشوند ــ نهادهای چندجانبه�
�کم منعطف ن�ستند. در غ�اب اصالحات  مشکالت قرن ب�ست و 

 تر خواهد شد. ساختاری و جدی، وضع�ت وخ�م
ی . �انجام، از اهم�ت تصم�م آم��کا مبین بر کنارەاعتنایی آم��کایب  گ�ی

ی دن�ا هر چه بگ���م کم گفته توان � ا�م. با نگا� به گذشتهاز ره�ب
وع شدە بود ــفهم�د که این حرکت از مدت با افزا�ش  ها پ�ش �ش

ه شکل ها بهای نافرجام، آم��کایی های س�ا� و اقتصادی� جنگه��نه
کردند که ب�ش از حد بار مسئول�ت نظا� و ای احساس �فزایندە

نظا� د�گران را بر دوش کش�دە اند. این استدالل هم�شه غ�ی
، بودە است؛ بله، آم��کا پول ز�ادی کنندە، هر چند مناقشهقانع ن آم�ی
ن  برای ن نظام بنی کند اما این نظام المل� خ�ج �� پا نگه داشنت
ن  ای طرا� شدە که به سود منافع آم��کا است و به المل� به گونهبنی

دهد. اما واقع�ت این است که آم��کا در منافع این کشور اول��ت �
ی دن�ا را آغاز کردە بود، اقدا� که دوران بارا� او�اما کنارە ی از ره�ب گ�ی

ها ــ آم��کایی  ر دوران ترامپ �عت گرفته است. اما نبا�د اشتباە کردد
توا�ستند از هدا�ت پاسخگویی به مشکالت جهاین شانه خا� کنند �

ز�را به لطف پول، استقالل غذایی و انرژی، و قدرت تکنولوژ�ک خود 
 با کانادا 

گ
ب�ش از د�گر کشورها از این مشکالت در امان بودند (همسا��

 ها بود). مک��ک و دو اق�انوس هم به نفع آنو 
کم تا پ�ش از ورود و�روس کرونا به آم��کا درست این محاسبه دست

 در امان بود، آم��کایی 
�
ها بود. تا وقیت که آم��کا از مشکالت جهاین �سبتا

ان منتخب �است چه به نفع دنتوا�ستند بگ��ند که آنشان �و ره�ب
 به نفع آم��کا ن

�
ورتا ن در وضعییت مشابه با د�ن �گر  �ست. حاال آم��کا ن�ی

� کشورها به � �
ی جهاین برد. این فرصیت برای آم��کاست تا ره�ب
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�ن دا�شمندان و  واق� را �شان دهد ز�را این کشور هنوز هم به�ت
�ن منابع را در اخت�ار دارد. متأسفانه شواهد و قرائن تا کنون حا�  ب�ش�ت

بل شدە تر از قست. و رکود ژئ��لیت�ک عمیقاز عکس این قض�ه بودە ا
 ی آن حرف بزن�م. توان�م در�ارەکم حاال �است. دست
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 قدرت م�ی ترس؛ چرا بر�ن معتقدند که
 �ک و�روس استوحشت 

گ
 زد�

 ١رابرت پکم
 برگردان: سپ�دە جدیری

 
 شدە است. اما موجب احساس وحشت ۱۹-کوو�د  شی�ع جهاین 

گ
زد�

 چ�ست؟ آ�ا م�ی است، و ا�ر هست چگونه به ما وحشت
گ

زد�
ی عط�ن وجود دارد؟ �عین قبل از آن که کند؟ آ�ا نقطه�ا�ت �

 به �کوحشت
گ

ای از اتفاقات کوچک در  بارە بروز کند، مجموعهزد�
ن به وجود �ای هراسکنار هم آستانه  .وردآانگ�ی

                                                
ی کتاب رابرت پکم استاد علوم ا�ساین پزش� در دا�شگاە هنگ کنگ و ن��سندە . ١
�ــــج) است. » گ�ی در آس�ای مدرنهای همهب�ماری« چه آن (انتشارات دا�شگاە ک�م�ب

 ی او با عنوان اص� ز�ر است: برگردان این نوشته خوان�د �
Robert Peckham, ‘The contagious power of fear: why some believe 
that panic is a virus’, New Statesman, 11 March 2020. 

 
 

about:blank
about:blank
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 به عنوان نو� حالت رعب نا�هاین تع��ف در قرن هفدهم وحشت
گ

زد�
زرگ دارد. به دنبال طاعون بشد که مردم را به رفتارهای خردگ��زانه وا�

ی عمدە از طاعون گاوی در ارو�ا که آخ��ن نمونه  ۱۷۲۰مار� در سال 
رس و ت«بود، فرا�سوا ش�کوانوی پزشک این بحث را مط�ح کرد که 

 توحش
گ

 شود. او �ک رابطهگ�ی �باعث این ب�ماری همه» زد�
�

ی ع�
ن را �شان داد که در آن ترس تعادل ذهین را به هم �  ر�زد و این امر ن�ی

 سبب طاعون �
�
 شود. متعاقبا

 زایی وحشتب�ماری«ی هر چند نظرات ش�کوانو در�ارە
گ

ر آن د» زد�
 قرن نوزدهم این اند�شهزمان توجه چنداین را به خود جلب نکرد اما در 

ات جسماین داشته باشد بار د�گر رواج �افت که ترس � و  تواند تأث�ی
ان ب�ماری همهوحشت ن ن به همان م�ی  ن�ی

گ
ش تواند ��ــــع گگ�ی �زد� س�ت

 .پ�دا کند و خطرنا� باشد
 جد�د توأم با فناوری در طول انقالب صنعیت سببشیوە

گ
ساز های زند�

ن شد. گوستاو ل��ون، � و جنونرهای آس�مههای بد�� از رفتاشکل آم�ی
متذکر شد، وقیت مردم گرد هم  ۱۸۹۰ی پزشک فرا�سوی، در دهه

شود و ��ــــع انتقال شان �س�ار م�ی �ه�جانات«کنند، ازدحام �
ن امر نا�هاین بودن وحشت�  را توضیح ��ابد که همنی

گ
 »دهد. زد�

فت ی های مهم در ل��ون با عنا�ت به پ��ش های �ماریشنا� که ببا��ت
رت قد«دا�ست، نوشت: های خاص �خاص را نا�ش از م�کروارگان�سم

ها همانند نظرات، احساسات، ه�جانات و اعتقادات در م�ان جمع
  »ها و به همان شدت م�ی است. م�کروب
 را ا�نون امری همهوحشت

گ
به  تواند دانند که �گ�ی و م�ی �زد�

ی ب�ماری به د�گران منتقل شود. د و به همان شیوە�عت شی�ع �اب
ن تصور � ای هشود که فضاهای شهر مدرن چه برای م�کروبچننی
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َبردستگاەب�ماری های زا و چه برای خوف و وحشت م�ی مثل ا�
 مانند. انک��اتور �

ش �افت و که آنفلوانزای همه  ۱۸۸۹سال  گ�ی از روس�ه به ارو�ا گس�ت
 زد ی جهان را فرا�رفت، مشخص شد که وحشتهظرف چهار ماە هم

گ
�

 ها که شی�ع اینتواند آشوب ا�جاد کند. روزنامههای ن��ین �از راە
ی گهای نفسکردند، داستانب�ماری را از ط��ق تلگراف دنبال � �ی

ین های و�ژە قرار گرفت ز�را امنت�ش کردند. نظام �سیت تحت برر�
ودە به آنفلوانزا باشند و این امر هم  ها آلترس وجود داشت که نامه
ندگان نامه را به خطر �  ا. ی �ست ر انداخت و هم کارکنان ادارەگ�ی

 در نقاط مختلف جهان به این پرسشوق�ع همزمان وحشت
گ

دامن  زد�
 امری جهانزد که آ�ا وحشت

گ
شمول است و چرا بر�ن رخدادها زد�

 �موجب وحشت
گ

برای مثال، برخالف شود و بر�ن د�گر نه. زد�
دەب�ماری جهان ای گ�ی طاعون گاوی در اواخر نوزدهم که به هراس گس�ت

های گ�ی آنفلوانزا در سالی هند دامن زد، ب�ماری جهانقارەدر شبه
 اند� در هند ا�جاد کرد، حال آنوحشت ۱۹۱۹-۱۹۱۸

گ
که برآورد زد�

نجا جان باختند. م�لیون نفر بر اثر آنفلوانزا در آ ۱۲شود ب�ش از �
ان�ا نگار، گفته است دولت استعمارگر ب��تکه دی��د آرنولد، تار�ــــخچنان

در مواجهه با این رخداد وا�نش اضا�ن و احسا� �شان نداد اما 
ی شد�د در سالمت به برعکس، بحران طاعون سوم، س�است مداخله

 مردم انجام�دوحشت
گ

 .زد�
 زد شان دادە که وحشتگ�ی قرن ب�ست و �کم �های همهب�ماری

گ
�

  ۲۰۰۳های آن باشد. در سال تواند ملهم از تار�ــــخ هر منطقه و سنت�
یی که هاکه ب�ماری سارس در هنگ کنگ شی�ع �افت، مکان ساختمان

� 
گ

کردند به صورت آنالین اعالم شد، و ق��ان�ان سارس در آن زند�
ها نانگ زدن به آها و ی شخ� آدمی حوزەها در�ارەاین امر به نگراین 
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های های م��وط به سارس �ادآور فهرستدامن زد. این فهرست
های خ��د و فروش مل� منت�ش بود که در و�سا�ت» های ارواحخانه«

های بدشگوین ها و آپارتمانی خانهشد و به خ��داران در�ارە�
داد که سا�نا�شان بر اثر تصادف مردە بودند �ا خودک�ش  �هشدار 

�ا به قتل رس�دە بودند. مسائل اقتصادی، اعتقادات و ترس از  کردە
پوشاین داشته باشد و شکل خا� از تواند با �کد�گر همابتال �
 از �ش را در هر منطقه به نما�ش بگذاردوحشت

گ
 .زد�

 نا�ش از شی�ع ابوال � سالوحشت
گ

در  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۴های زد�
 داشت  آف��قای غریب جنبه

گ
ت. در که مورد توجه قرار گرفهایی فرهن�

ن حا� که سازمان تالش  گ�ی المل� برای مهار این ب�ماری همههای بنی
ز جمله زد ااعتمادی به شا�عایت در منطقه دامن �کردند، ترس و یب �

این که مأموران بهداشت عامل شی�ع این ب�ماری هستند �ا ابوال بر اثر 
 در همان زمان وحشتسحر و جادو پد�د آمدە است. از سویی 

گ
زد�

 موروی� داورینا�ش از ابوال در ا�االت متحدە پ�ش
گ

 های نژادی و فرهن�
های داوریرا تق��ت کرد؛ �سبت دادن ب�ماری به د�گری که �ادآور پ�ش

 و وحشت ۱۹۸۰ی وی در دههآینژادی در زمان شی�ع و�روس اچ
گ

زد�
 .نا�ش از آن بود

، گذشته را زندە �وحشت
گ

وار کند و از آیندە تص��ری کابوسزد�
 در که آنفلوانزای خو� باعث وحشت  ۱۹۷۶سازد. در سال �

گ
زد�

ی ب�ماری«ا�االت متحدە شدە بود،  ل و پ�شگ�ی در ب�ان  »مرکز کن�ت
نام برد که  ۱۹۱۸گ�ی سال بدت��ن سنار�وی ممکن از آنفلوانزای عالم

ن امر باعث شتاب و عجله ا�ش �سین شد که ز�ان نای برای تول�د وا همنی
دها نفر شود صاز عوارض جانیب آن ب�ش�ت از خود و�روس بود؛ گفته �

از کساین که این وا�سن را در�افت کردند دچار اختالل عصیب 
  شدند. » بارەگ�لن«
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ن حال وحشت  �در عنی
گ

انداز مصیبیت تواند حاصل چشمزد�
ن باشد، نظ�ی اتفا�ت که در سال ق��ب رخ داد؛ آن زمان  ۲۰۰۵الوق�ع ن�ی

زای مر�ن گ�ی آنفلوانی ب�ماری عالمرس�د که جهان در آستانهبه نظر �
 قرار دارد اما این امر هرگز رخ نداد. 

، تار��ن دور و دراز و ارتبا� نزد�ک با ب�ماریوحشت
گ

گ�ی همه هایزد�
 

گ
ک و متمایز وحشتدارد. �شخ�ص و�ژ�  در زمانهای مش�ت

گ
های  زد�

وع به انبار کردن غذا گذشته د ر هنگا� که مردم �ا� جهان �ش
د تواند گام اول خویب باششوند، �کنند و از اما�ن عمو� ناپد�د ��

وهای حاصل از آن و اشکال ی ماه�ت �ا�تتا در�ارە پذیری ترس، ن�ی
  تری فکر کن�م. طور منظمی انتقال آن در جهان، بهچندگانه
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 آنفلوانزای خو� و د�گر علل وحشت
 ١ز�گمونت باومن

 برگردان: عرفان ثابیت 
 

خوان�د هنوز هم از تصور� انتقاِل دانم آ�ا وقیت این کلمات را �ن�
ی خود خانهاز مک��ک تا �شت در� » آنفلوانزای خو�«و�روس 
این  ن��سم، اطراف�انم از ا�د �ا نه؛ ا�نون که این کلمات را �زدەوحشت

دانم آ�ا شما هم اند) اما ن�ها را ترساندەاند (�ا آنزدەدورنما وحشت
ی دانم آ�ا خاطرەا�د �ا نه. حیت ن�ها از این امر هراسانی آنبه اندازە

به هر حال، �� از وظا�ِف اص��  آور�د �ا نه. این وحشت را به �اد �
های درشِت روزنامه های درشِت هفتهتی�ت ل را ی قبها این است که تی�ت

های درشت  از خاطر بزدایند ــ و به این ترت�ب، توجه مردم را به تی�ت
تر و شد�دتر باشد، ی بعد جلب کنند. هر چه وحشت هراسنا�هفته

                                                
چه ست. آنا» ی س�المدرنیته«پرداز شناس لهستاین و نظ��هز�گمونت باومن جامعه . ١

 :ی او استبرگرداِن این نوشته خوان�د �
Zygmunt Bauman (2010), ‘Swine flu and other reasons to panic’, in 
44 Letters from the Liquid Modern World, Cambridge: Polity Press, 
pp.78-82.  
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بر تن� ک� راست �ا اعصاب  افتد و د�گر مو تر از تب و تاب ���ــــع
اژ� روزنامهک� را خراب ن� ها و تعداد کند؛ بنابراین، برای افزا�ش ت�ی

های درشِت جالب و ترسناِ�  بینندگاِن تل����ون با�د به �عت تی�ت
اال که دانم حجد�دی آف��د. به این دل�ل و �س�اری از دال�ل د�گر، ن�

ی و این کلمات را � ن  زنم کها�د. حدس �زدەحشتخوان�د از چه چ�ی
ها تای که مدزنم، از پروندەکن�د از ماجرایی قد�� حرف �احساس �

ی که ارزش� وقت تلف   ن پ�ش �سته شدە ( ا�ر اصً� باز شدە باشد)، چ�ی
ا�د و در نت�جه برای کردن ندارد. شا�د حاال به علل د�گری هراسان

ن به ترس  های قد�� وقت ندار�د. پرداخنت
 صفحهن که این کلمات را �اال

�
ها ُپر از ی نخسِت روزنامهن��سم، حتما

های درشِت هشدار  ، نگرانتی�ت ن � شی�عآم�ی  کنندە و هراسنا� است. خ�ب
گاە، اهم�ت منتقل شدە، و تنها گاە و یب آنفلوانزای خو� به صفحاِت کم

شود. تازە آن وقت هم (برخالف تر، چاپ �آن هم با حروف کوچک
د روز قبل) لحین آم�خته با تعجب، ترد�د و طعنه دارد. برای نمونه، چن

ستون، مرکز پزش� تافتس در بو بارت الوز، �� از مسئوالِن پزش� در 
گ�ی گ��د که مسئوالین که �سبت به شی�ع �ک ب�ماری همهبا تأسف �
اند که د�گران از آنها انتظار فقط همان کاری را کردە«اند هشدار دادە

اند. ممکن است، اما اصً� احتمالش ز�اد ن�ست، که این و�روس داشته
به «افزا�د که درنگ �اما او یب  -»ای ا�جاد کندالعادەمشکالت خارق

ی آیندە زائل خواهد در �� دو هفته ]این وحشت[احتمال �س�ار ب�ش�ت 
ی شدە و هیچ مدر� دال بر رفتار�   س�پ

�
شد ز�را فصِل آنفلوانزا تق��با

عادی این و�روس وجود ندارد ، ». غ�ی ن ح موجز� سا�مون ِجنکی�ن �ش
تر و ، از رو�دادهای اخ�ی بدبینانهگاردین یی روزنامهن��سندە

تر است و به اصِل مطلب نزد�کطعنه ن این [جهش «شود: ر �تآم�ی
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ای داشت. اما این امر به هیچ وجه جار و کنندەوجوە نگران ]و�روس
 ». های ب��تان�ایی را توج�ه ن� کندجنجاِل مقامات و رسانه

� دان�م که تعداد کساین که در مک��ک بر اثر جهش جد�ِد و�روس 
ن� تعداِد ق��ان�ان ساالنه دند از م�انگنی ی آنفلوانزا تجاوز آنفلوانزا جان ِس�پ

 �س�ار کم�ت بود کرد، و از شمار ق��ان�ان ساالنهن�
گ

ی حوادث رانند�
نفر در �ا� جهان به علت ابتال به آنفلوانزا  ۱۲۰۰۰(هر سال حدود 

ند؛ در آم��کا، هر سال حدود � کودک بر اثر آنفلوانزا جاِن   ۱۵۰م�ی
کودک   ۷۶۷۷، ۲۰۰۳ دهند، در حا� که تنها در سالخود را از دست �

کودک د�گر به قتل   ۳۰۰۱ها کشته شدند و بر اثر تصادف در بزرگراە
رس�دند). کساین هم بودند که هنگام شناسایی این جهش� جد�د در 

بردند و �س از بازگشت به کشور� خود با سؤظن و مک��ک به � �
کردند که ناقِل این ب�ماری هراس� د�گران رو�رو شدند چون فکر �

� جهاین همه ها، تعداد کساین که دچار مسموم�ت در م�اِن آن -اندگ�ی
غذایی شدند (�� از مشکالت رایج� مسافراِن مک��ک) �س�ار ب�ش�ت از 

ن حال �آن لت دان�م که دو هایی بود که آنفلوانزا گرفتند. اما در عنی
ە شد، م�لیون ماسک سفارش داد (ماسک ۳۲ب��تان�ا  هایی که ذخ�ی

 به زودی از انبارها دور انداخته خواهد شد تا م� یب 
�
ف ماند، و حتما
 باز شود). دولت ب��تان�ا به خویب » روز� مبادا«جا برای د�گر ما�حتاج� 

وز شود، به � دا�ست که هر دولیت که بخواهد در انتخابات بعدی پ�ی
د که هیچ وجه ن� اری کار از محکم ک«تواند این ُحکم را ناد�دە بگ�ی

ن �»کندن�ع�ب  ط الزِم  دا�ست که امروزە؛ این دولت همچننی  �ش
ن� تل����وین بر م�لیون ها بقای هر دولیت این است که هزاران دور�نی

است،  »مشغول فعال�ت«تل����وین �شان دهند که با جد�ت نما�شگر� 
، تهد�دهای خزندە و خطرات نامریئ را کشف، و توطئه های پنهاین

 کند. مبارزە �ها شجاعانه با آن
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ِسلتامی��ر در  ە کردن ا� چندین م�لیون پونِد د�گر �ِف ذخ�ی
کت ها و مطبب�مارستان ِسلتامی��ر، دارویی محصول �ش ها شد؛ ا�

الروش بود که با ناِم تا� فلو به بازار عرضه -داروسازی عظ�ِم هافمن
ن َم�، دب�ی عل� روزنامه۲۰۰۹سپتام�ب  ۶شد. در � ، ندیگار ی ، رابنی

وری به منظور «خ�ب داد که  انبار کردن م�ل�اردها ُدز از داروهای �ن
 برای همه

گ
ی� آنفلوانزای خو�آماد� وندی ها م�لیون پ، سودی دە»گ�ی

کت که   اند تا در صوریت ای کردە که موظف شدەهای دارویی نص�ِب �ش
ی تول�د و توز�ــــع� دارویی کشور را تعط�ل کند، شی�ع آنفلوانزا شبکه

ن کنند. این تصم�م ذخایر پین  ن را تأمنی ، د�از�ام، و ا�سولنی ن ، ُمرفنی ن س�لنی
ا� عا� ت��ن مقاِم رتبهبه انبار کردِن داروها در حا� گرفته شدە که اخ�ی

پزش� دولت اعالم کرد که م�ج� دوِم آنفلوانزای خو� آن قدرها که ب�م 
 رفت، بد نخواهد بود. �

داخت شدە، پو� بودە که از ط��ق مال�ات ی عمو� پر این پول از خزانه
ی تهد�د به اقدامات تنبی� از هر دو گروە گرفته بودند: در سا�ه

 مقاومت  آف��ین هایی که در برابر وحشتهایی که ترس�دە بودند و آنآن
کردە بودند. همدسیت س�استمداران و تاجران؟ شا�د ــ اما س�استمداران 

ن گ��ن  در انتخاب چننی
�
ورتا ها اند. به هر حال، دولتای آزاد نبودەه�ن

دهندگاِن خود ثابت کنند که هر روز در برابر فجایع� توص�فبا�د به رأی
 و آسا�ش� آن

گ
ها ناپذیر ــ انواع گونا�وین از تهد�دات مرگبار ــ از زند�

ن علت، ِ� ل�ام دانالدسون، مشاور ارشِد محافظت � کنند. به همنی
مور پزش�، به مردم هشدار داد که هنوز برای دولت ب��تان�ا در ا

، که آنفلوانزای خو�» توان انتظار داشت�«بیین زود است و خوش
ن حال، مسئوالن در �س�اری از »عود کند«زمستاِن آیندە  ؛ در همنی

» وضع�ت اضطراری سالمیت عمو�«های آم��کا، اعالِم ا�الت
ن علت، جو با�دن، معاوِن کردە رئ�س جمهور آم��کا، از اند. به همنی
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و استفادە نکنند، هواپ�ما سوار �شوند، و به  مردم خواسته که از م�ت
�م کردە الوق�ع را ترسای ق��بت��ن شکل، فاجعهت��ن و ترسنا�تار�ک

، است. به هر حال، ا�نون وحشت ن ، به قول ِجنکی�ن ی ما�ه«آف��ین
اتوری "  های ُپررونِق ضدترور�سم و "سالمیت ح�ات ام�پ و ا�مین

های جهاین چنان در تار و ی ب�ماریاست...ا�نون هشدار� دروغ در�ارە
های پزش�/صنعیت تن�دە شدە که هیچ شخص� عاق� پوِد مجموعه

ن دهدن� ی ما از ترس�دن، در واقع، همه». تواند راست را از دروغ تم�ی
ه پروا است کترس�م. چه ک� آن قدر جسور و گستاخ، احمق و یب �

در برابر مناد�اِن ُپره�اهوی تبا� قد برافرازد، ُمشت آنها را باز و تأی�د  
ن بودە ــ و بتوان با کند که خطر، در کل، جع� �ا به شدت اغراق  آم�ی

 خ�اِل راحت او را ناد�دە گرفت؟
اض و خاموش کردن ندای عقل  تا آنجا که به فروخواباندِن صدای اع�ت

و�روس، نامریئ بود�ش است،  ی اینشود، م��ت عمدەم��وط �
تواند به ما اطمینان دهد که هوایی  ت��ن عد� هم ن�طوری که قوی

ن که در آن نفس � کش�م، عاری از این و�روس است. ما، مخاطبنی
 داهشدارها، که به ترس�دن ترغ�ب �

گ
ن آماد� ر�م  ش��م (البته خود ن�ی

س�م)، حق ندار�م که به آزما�شگاە ای که عهو توس های تحقیقکه ب�ت
� این جهش� م�ن را منت�ش کردە اند، وارد ش��م. انتخاب با ما است: خ�ب

ن و  گان«به متخصصنی ن است: » خ�ب  سؤال همنی
�
اعتماد کن�م �ا...دق�قا

 ؟ چه�ا 
ن در پا�اِن مقاله ن است کهی موجز� خود �سا�مون ِجنکی�ن  گ��د مطمنئ

 در�ارە«
�
سِت ی این شکوقیت هراس فرو �شیند و اوضاع آرام شود، قطعا

 کند که این تحقیق از اما فکر ن�». مفتضحانه تحقیق خواهد شد
ی کند. او �وق�ع� د�گر وحشت ا�د به گ��د که بهای ُپره��نه جلوگ�ی

شناس گاە به �ک و�روسقد��� ول�ت گوش ده�م و گاە و یب نص�حت 
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ن  � محض� چننی
ند...فارغ از ددمن�ش ت بگ�ی شل�ک کن�م تا بق�ه ع�ب

، گمان ن� ناساِن شکنم که عمل به آن مف�د باشد. و�روسنص�حیت
 رتبگان و دهند. این افراد د�گری ــ عا�متواضع کارشان را انجام �

ت شناسان �ا از نظراهای و�روسما را از �افته قدرتمندان ــ هستند که
ا� ترسانند. و به این ترت�ب، منفعت س�ها�شان �ی �افتهها در�ارەآن

 ندوزند... اکنند. و سود و اعتبار� فراواین برای خود ��ا تجاری کسب �
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 گونه: انتشار� و�روس
 در ز�ست ۱۹ کوو�د

گ
 بوم اخبار ساخت�

 ١پی�ت کر�کو و پات��ک س�چرل
 برگردان: هامون ن�شابوری 
 

ع پ�دا شی�  های توطئه و شا�عات اغلب به دنبال وقایع من�ن نظ��ه
ند. این ای ناشناخته باش، به و�ژە ا�ر این وقایع جد�د و تا اندازەکنند �

 همان اتفا�ت است که در رابطه با و�روس کرونا روی داد. 
�
 دق�قا

ی فراتر از سا�ت ن  و این مسئله چ�ی
گ

کل�ک تلههای انتشار اخبار ساخت�
بار های انتشار اخبود. در حا� که پل�س مجارستان با بر�ن از سا�ت

 برخورد سفت و سخیت داشت اما حکومت مجارستان، به و�ژە 
گ

ساخت�
ی، در تال�ش سخت برای ی نخست شی�ع این همهدر مرحله گ�ی

اتوری رسانهمق��ایب و فرافکین  ار ای خود برای انتشار اخب، از ام�پ
 در�ارە

گ
 کرد. ی منشأ و علل این بحران استفادە �ساخت�

 

                                                
 .هستند Political Capital Institute پی�ت کر�کو و پات��ک س�چرل پژوهشگران  . ١

 ها با عنوان اص�� ز�ر است: ی آنبرگردان این نوشته خوان�د �چه آن
Péter Krekó, Patrik Szicherle, ‘Gone viral: COVID-19 in the 
disinformation ecosystem,’ Eurozine, 17 March 2020. 

https://books.google.hu/books?id=pLJhCQAAQBAJ&pg=PT119&lpg=PT119&dq=peter+kreko+conspiracy+theories+as+collective+unexpected&source=bl&ots=EXR13GKdKR&sig=ACfU3U38sPDvlSvfq2kSgrRAi0ICFvUZQA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjglNL0wJ3oAhUSxosKHR81CysQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=peter%20kreko%20conspiracy%20theories%20as%20collective%20unexpected&f=false
https://books.google.hu/books?id=pLJhCQAAQBAJ&pg=PT119&lpg=PT119&dq=peter+kreko+conspiracy+theories+as+collective+unexpected&source=bl&ots=EXR13GKdKR&sig=ACfU3U38sPDvlSvfq2kSgrRAi0ICFvUZQA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjglNL0wJ3oAhUSxosKHR81CysQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=peter%20kreko%20conspiracy%20theories%20as%20collective%20unexpected&f=false
https://books.google.hu/books?id=pLJhCQAAQBAJ&pg=PT119&lpg=PT119&dq=peter+kreko+conspiracy+theories+as+collective+unexpected&source=bl&ots=EXR13GKdKR&sig=ACfU3U38sPDvlSvfq2kSgrRAi0ICFvUZQA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjglNL0wJ3oAhUSxosKHR81CysQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=peter%20kreko%20conspiracy%20theories%20as%20collective%20unexpected&f=false
https://books.google.hu/books?id=pLJhCQAAQBAJ&pg=PT119&lpg=PT119&dq=peter+kreko+conspiracy+theories+as+collective+unexpected&source=bl&ots=EXR13GKdKR&sig=ACfU3U38sPDvlSvfq2kSgrRAi0ICFvUZQA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjglNL0wJ3oAhUSxosKHR81CysQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=peter%20kreko%20conspiracy%20theories%20as%20collective%20unexpected&f=false
https://www.eurozine.com/gone-viral/
https://www.eurozine.com/gone-viral/
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  کرونا
گ

 ــ سلطان اخبار ساخت�
با فرا��ی شدن ترس از و�روس کرونا در جهان، کارزارهای انتشار اخبار 

 روز 
گ

که   کل�کهای تلهشوند. عالوە بر سا�تروز کارآمدتر �بهساخت�
ی این و�روس به دنبال با انتشار اطالعات نادرست و جنجا� در�ارە

ن کاند، آن دسته از باز�گران عرصهبرداریبهرە ه از ی س�است جهاین ن�ی
 مسئوالن اند. �� ازبرند وارد م�دان شدەآشوب اطالعایت سود �

ن خالصه کردە است: ما با  سازمان بهداشت جهاین  وضع�ت را چننی
 همه«

گ
ی اخبار ساخت� خود  یکم به اندازەا�م، که دستمواجه» گ�ی

 ��ــــع
گ

ر منت�ش تتر و راحتاین و�روس خطرنا� است ز�را اخبار ساخت�
 آورند. شوند و آس�ب ز�ادی به بار ��

 نه تنها موجب شکل
گ

ن باورهای نادرست �اخبار ساخت� شوند گرفنت
بل�ه ممکن است به ق�مت جان افراد تمام شدە و ناآرا� اجتما� به 

 در�ارە
گ

این  یبار آورند. دو راە خطرنا� برای انتشار اخبار ساخت�
افکین /انکار و د�گری مبالغه/هراسپاافتادە جلوە دادن پ�ش �� و�روس
ی جنویب با مورد نخست مواجه ی آن است. برای مثال، در کرەدر بارە

هزار عضو منکر وجود و�روس  ۲۰۰با  ای مخ�ن رقهف بود�م، در آنجا
 نقشهکرونا بودند و باور داشتند که این �ک دروغ

�
و  پردازی و �فا

 ی آن مرگ هزاران نفر بود. ی حکومت است، که نت�جهتوطئه
ع� ای جتوان در اوکراین �افت. نامهافکین را �ی موفق هراسنمونه

در آن اعالم شدە بود و�روس   به نام وزارت بهداشت منت�ش شد که
ی ی جع� به دست تعداد ز�ادکرونا به اوکراین رس�دە است. این نامه

اضایت کوچک و بر�ن برخوردهای  از مردم رس�د و منجر به اع�ت
ن آمدە خشونت ضان حیت به سمت ات��و� که از چنی ن شد، مع�ت آم�ی

 
گ

ا کمک ببود یورش بردند. ظین قوی وجود دارد که این اخبار ساخت�
 روس�ه انتشار �افته است. 

https://www.healthcareitnews.com/news/europe/nhs-joins-forces-tech-firms-stop-spread-covid-19-misinformation
https://www.healthcareitnews.com/news/europe/nhs-joins-forces-tech-firms-stop-spread-covid-19-misinformation
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Appeal-of-coronavirus-hit-cult-raises-tough-questions-for-South-Korea
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ن وجود دارند: منابع رو� روا�ت های متعدد موارد آشکارتری ن�ی
ی و�روس کرونا منت�ش کردند، در این نادرست و ضدونق��ن در�ارە

روا�ات هم منکر وجود آن بودند و هم ادعا داشتند این و�روس �� از 
آم��کا  یر خارجههای ز�سیت غرب است. ف�ل�پ ر�کر، معاون وز�سالح

 
گ

در امور آس�ا و اوراس�ا، روس�ه را �� از منابع انتشار اخبار ساخت�
 . خواند  ی و�روس کرونادر�ارە

ن در انتشار اینسایر رژ�م  گونه روا�تهای خودکامه ن�ی
گ

 های ساخت�
ن است، جایی که این و�روس اند. جالب�س�ار فعال بودە ت��ن نمونه چنی

ن با انتشار تعدادی اخبار  از آنجا آغاز شد. از همان ابتدا، روس�ه و چنی
 قصد داشتند آم��کا را مسئول این و�روس معرف کنند و ادعا 

گ
ساخت�

اند. شتند که آنان این و�روس را به عنوان سال� ز�سیت تول�د کردەدا
ا� مسئوالن عا� ن این روا�ت را تکرار کردەرتبهحیت اخ�ی ن ن�ی و ��  ی چنی

های چیین آم��کا را منشأ این و�روس خواندە و سخنگوی از دیپلمات
ن ادعا کردە است که ی اطالعات وزارت امور خارجهادارە ی چنی

 »گ�ی را به ووهان آوردە است. ً� ار�ش آم��کا این ب�ماری همهاحتما«
ن ــ   هدف از این دروغ آشکار آن است که به جای حزب کمون�ست چنی

انتشار جهاین این و�روس بودە است ــ   مسئول اص� که از همان ابتدا
 گروە د�گری را به عنوان مق� معر�ن کنند. 

های دهد چگونه وا�نشست که �شان �ت��ن مثا�احتماً� ایران مهم
های مورد حما�ت دولت، زین های خودکامه، انکار و اتهاممعمول رژ�م

د. بارتر منجر شو تواند به وضعییت مرگران �و ناآ�ا� از خوِد بح
ه منظور  دهندگان بدستگاە تبل�غات حکومیت برای باالبردن تعداد رأی

وع�ت برای رژ�م، در عمل وجود و�روس را انکار کرد و مد�  کسب م�ش
 مبالغه

�
ی آم��کاست تا از تعداد رأیبود این �فا ان بکاهد. دهندگی خ�ب

ها ی توطئه در برابر شهروندان و رسانههآنان بر اساس این نظ��

https://www.rferl.org/a/u-s-officials-link-covid-19-disinformation-campaign-to-russian-proxy-accounts/30448927.html
https://www.project-syndicate.org/commentary/coronavirus-disease-of-communist-party-government-by-minxin-pei-2020-01


 عال� شان�پ�  ،یبوالعجب کار  ،یما و کرونا؛ صعب روز 
 

١٣٤ 
 

هزار نفر ۱۴دانند: بنا بر آمار رس�، ابتالی ا�ستادند. نت�جه را همه �
چندین  نفر ــ آمار واق� با�د ۸۰۰به و�روس کرونا و مرگ حدود 

 ب�ش�ت باشد.  برابر
 

 ی اخبار جع� دوگانهمجارستان: عرصه
 مواجه

گ
های ا�م. در حاش�ه، سا�تدر مجارستان با دو ن�ع اخبار ساخت�

کل�ِک انتشار اخبار جع� وجود دارند که در تمام جوامع دموکرات�ک تله
 های ج��ان اص� را بهآزادی ب�ان روا�تاند و با سوءاستفادە از فعال

 کشند. اما رسانهچالش �
گ

ن در انتشار اخبار ساخت� های ج��ان اص� ن�ی
های حکومیت و طرفدار حکومت در نقش دست دارند: رسانه
از  شوند. این گروەهای رس� حکومت ظاهر �هم�ا�این برای ب�انه

 شباهت
گ

ان اخبار ساخت� اننا�ش  در  هایی با نا�ش
گ

اخبار ساخت�
 های خودکامه دارند. دولت

 
 در سا�ت

گ
 کل�کهای تلهاخبار ساخت�

 در�ارە
گ

دای کار ی و�روس کرونا در ابتمتهمان اص� انتشار اخبار ساخت�
  خواستند از این وضع�ت سود ما� کسبهای آنالیین بودند که �درگاە

ها این سا�تها تبل�غات است. اغلب در کنند. منبع اص� درآمد آن
کت ال، از توان د�د که، برای مثهای چندملییت بزرگ را �تبل�غات �ش

 شود. ها نما�ش دادە �در آن Google Ads ط��ق
 مجارستان را که در صفحه ۱۲

گ
ی ف�سبو� پرنفوذ انتشار اخبار ساخت�

کنندە داشتند، انتخاب کرد�م و با  مجم�ع ب�ش از �ک م�لیون دنبال
ها�شان را ز�ر نظر  ی انتشار پ�اممحتوا و دایرە SentiOne کمک

 گرفت�م. 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/irans-coronavirus-problem-lot-worse-it-seems/607663/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/irans-coronavirus-problem-lot-worse-it-seems/607663/


  بومست�در ز  ١٩ د �: کوو گونهروس�انتشار� و 
گ

اخبار ساخت�  

١٣٥ 
 

ی توجه ۱۲های این �ست لب ها را به خود جصفحه به شک� چشمگ�ی
 ۲۲اظهار نظر، و  ۳۷۰۰هزار تعامل،  ۲۱�ست منجر به  ۲۰۰کرد. �

ا� فور�ه) شدە بود. تعداد باالی به  ۲۷گذاری (تا هزار به اش�ت
ا� ها تشد این روا�بود ز�را احتماً� باعث � کنندەگذاری نگراناش�ت

ی از کار�ران شبکه عداد های اجتما� برسد. بر اساس تبه تعداد ب�ش�ت
های م��وط به تعامالت، دال�� کنندگان این صفحات و دادەدنبال

 احتماً� به دست دهد این روا�توجود دارد که �شان �
گ

های ساخت�
 رس�دە است. ز�ان صدها هزار کار�ر مجاری

 
 ها چه بودند؟اما این روا�ت

 در�ارە
گ

ی ک� در چهار دسته ۱۹ی شی�ع و�روس کوو�د اخبار ساخت�
ند. قرار �  گ�ی

ها شود که بنا بر آن�» ک�ش های �سلنظ��ه«گروە نخست شامل 
فردی عامدانه به دنبال انتشار این و�روس است تا به هد�ن خاص 

» هاین نخبگان ج«ت این گروە ادعا دارد که ت��ن روا�دست ب�ابد. شایع
ن  ن از جمع�ت زمنی  اند. حیت ــ از جمله، ب�ل گیتس ــ به دنبال کاسنت

ن ، از سا�تDemokrata درگاە ل  ی ب�نظ��ه«های طرفدار حکومت، ن�ی
کل�ک مط�ح های تلهرا مط�ح کرد اما این نظ��ه ب�ش�ت در سا�ت» گیتس

 دارد.  است. این نظ��ه رواییت پ��ول�سیت 
م به آن تر هاست که پ�ش» های سالح ز�سیت نظ��ه«گروە دوم شامل 

گ جن«کنند در های شایع در این گروە ادعا �اشارە کرد�م. نظ��ه
ن سالح ز�سیت به کار گرفته» جهاین سوم شدە است. برای  عل�ه چنی

کند عامل شی�ع این و�روس ها ادعا �مثال، �� از این نظ��ه
ن را به زانو درآورد. «خواهد با این کار �آم��کاست و  این  »اقتصاد چنی

ن آن   ایشدەروا�ت با روا�ت ژئ��لیت�ک شناخته که اغلب روس�ه و چنی
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  خواین دارد، بنا بر این نظ��ه آم��کا با کساین دهند کامً� همرا انتشار �
 د ها را رق�ب خود بداند رفتاری خصمانه دارد و حیت ا�ر الزم باشکه آن

ن  ن حال، نظ��هالمل� را ز�ر پا �معاهدات بنی های گذارد. در عنی
ن که ادعا �توطئه ن ای ن�ی دە و آن و این و�روس ب عامل انتشار کنند چنی

ن به عنوان سال� ز�سیت تول�د کردە  را در آزما�شگا� نظا� در چنی
ک این نظ��هاست، شایع  مش�ت

گ
ها آن است که ادعا دارند اند. و�ژ�

ی ن�ست که به صورت طب�� روی دهد بل�ه  ن و�روس کرونا چ�ی
ن گرو� از مردم است. ی نقشهنت�جه ن برای نابود ساخنت  ای معنی

 روا�تگروە سوِم 
گ

� اخبار� ساخت�
. این است» پا�ان جهان«های آخرالزماین

ا  خواهند جنجال به پزند ��مطالب با ادعاهایی که به هراس مردم دامن 
 داخ� در ج��ان است و صدها فرد کنند. ادعا �

گ
شد در ووهان جن�

و حیت  کردە» محا�ە«های خروج را های بازر� بر � راەمبتال، �ست
 تق� 

�
 اند و در نت�جه این و�روس در جهانم�لیون نفر ووهان را ترک کردە ۵�با

، در حا� که به طور رس�  انتشار �افته است. 
گ

در این ن�ع اخبار ساخت�
ی هیچ موردی از ابتال به و�روس در مجارستان تأی�د �شدە بود، در�ارە

 شد. شدگان بحث �موارد ابتال به و�روس و کشته
ین شود. ام��وط �» هادرمان«ت��ن گروە مطالب به کآخ��ن و کوچ

 متوهمانه اعالم �
گ

کردند که پادزهری برای این و�روس اخبار� ساخت�
کند، �» متوقف«پ�دا شدە است، داروهای سنیت چیین این و�روس را 

ن ث خ�الو در�ارە  کردند. پردازی �ی درمان با و�تامنی
 آ�ا� داشتند، وا�تمقامات مجارستان از ا��� این ر 

گ
های ساخت�

ان درگاەرا در�ارە تحق�قایت  هاآن طالعات های نا�ش ای تعدادی از �دب�ی
و  دەها �سته ش. این درگاەی و�روس کرونا آغاز کردند نادرست در�ارە

ان آن ن پل�س ی دعوی کردەها اقامهمقامات عل�ه �دب�ی اند. همچننی

https://communalnews.com/hu/alert-did-chinas-new-coronavirus-leak-from-their-biological-warfare-weapons-lab/
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fake-news#2
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�ک و�دئ��ال�ر را که با انتشار اخباری نادرست ادعا کردە بود در 
 بودا�ست منع آمدوشد برقرار خواهد شد، دستگ�ی کرد. 

کنندە است و ها دلگرمهوش�اری مقامات در مقابله با این سا�ت
ن موجه به نظر �گونه سا�تاقدامات محدودکنندە عل�ه این رسد ها ن�ی
ا�� � ن �ش ود. ها تمام شتواند به بهای جان ا�سانز�را هراس در چننی

های  درگاە  متعددی مشغول ��ش خ�ب
گ

های انتشار اخبار ساخت�
ن و �ش��ش کنندەگمراە ند و این اخبار به دست صدها هزار نفر برانگ�ی

 تعداد  ۱۹ی کوو�د ف��بانه در�ارەمقاالت عوامرسد. �
�
�فا

 ها را باال �بازد�دکنندگان این سا�ت
گ

 برد و به انتشار اخبار ساخت�
مؤثر کمک �» هایدرمان«ها بهداشیت و ی مراقبتدر�ارە ند. این کغ�ی
 در�ارەسا�ت

گ
کنند؛ منت�ش �» طب جا�گ��ن«ی ها اخباری ساخت�

مروج ج��ان ضد�ت با وا�سیناسیون باشند و آسییب توانند ها �آن
 رقم بزنند. 

گ
ن حال، بر�ن  ب�ش�ت از بحران اخبار ساخت� متأسفانه در عنی

 مبارزە ن�رتبهمقامات عا�
گ

کنند ی مجارستان با انتشار اخبار ساخت�
ن دست دارند. مشابه با مورد ایران، هدف  ش آن ن�ی بل�ه در تول�د و گس�ت

 مقامات است. ش د�گران و پنهان کردن عدِم اص� آنان �ز�
گ

   آماد�
 

 مورد حما�ت دولت
گ

 اخبار ساخت�
مجارستان تنها کشوری نبود که برای مقابله با و�روس کرونا اصً� 

 نداشت ــ حیت در م�ان کشورهای توسعه
گ

 آماد�
گ

ن این آماد�  �افته ن�ی
تال از اب ایفور�ه، که هنوز هیچ مورد تأی�دشدە ۲۸وجود نداشت. در 

وز�ر  به این و�روس در مجارستان وجود نداشت، و�کتور اور�ان، نخست
کشور، با اطمینان اعالم کرد که چالش اص� برای مجارستان نه 

قانوین  و�روس کرونا بل�ه است. کوچک شمردن اهم�ت  مهاجرت غ�ی
این و�روس بعد جای خود را به پرو�ا�اندایی داد که موض�ع محبوب 

http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-a-kossuth-radio-jo-reggelt-magyarorszag-cimu-musoraban-10/
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قانوین ــ را به این و�روس پیوند  حکومت مجارستان ــ �عین مهاجرت غ�ی
 داد. �

ن بار این مشاور امن�ت داخ� نخست وز�ر، گئورگ با�وندی،  نخستنی
ن و�روس کرونا و مهاجرت ه روا�ت اص� را در�ارەبود ک ی پیوند بنی

قانوین مط�ح کرد. او در اوا�ل ماە مارس اعالم کرد که  ن و�«غ�ی روس  بنی
قانوین ارتبا� وجود دارد.  او افزود که اغلب » کرونا و مهاجرت غ�ی

قانوین از افغا�ستان، پا�ستان �ا ایران � نت�جه  آیند و در مهاجران غ�ی
ها عبور  اند �ا از آنگ�ی آمدەهمه آنان �ا از �� از مرا�ز این ب�ماریاغلب 
بدنام به طور خودکار اعالم  » های ورودِ مکان«اند. در نت�جه، کردە

ن �شاکردند که تمام مهاجران از مرز جنویب را رد � ی نهکند. این نخستنی
�ی گهداد حکومت قصد دارد از این ب�ماری هممه� بود که �شان �

، نخست وز�ر ش�فته برداری کند. برای مقاصد س�ا� خود بهرە  یبعدا�
وع کرد به ترو�ــــج آن در داخل و خارج   این ط�ح و داستان شد و �ش
ن استدالل، مقامات مجارستان انگشت اتهام را  کشور. در راستای همنی

نه  های مهاجران �شابه سمت ب�ماران مبتال به و�روس کرونا در کمپ
ن  گرفتند.  ن موارد اعالم عمو� ابتال به و�روس کرونا در عنی حال، نخستنی

دا�شج��ان ایراین بودند و حکومت مجارستان، مقامات مسئول و حزب 
همکاری در  کار ف�دس به شک� زنندە آنان را به خاطر عدممحافظه

ور ــ پ�ا� که عامدانه به دنبال تحک�م تص �ز�ش کردند  دوران قرنطینه
ن و�روس کرونا و مهاجران مسلمان بود.    پیوند بنی

ن اها مضحک بودند. ایران�این که در مجارستان �ست کرونای آناین پ�ام
قانوین نبودند بل�ه دا�شج��این بودند که در  مثبت بود مهاجران غ�ی

های مورد حما�ت دولت مشغول به تحص�ل مجارستان و در برنامه
قانوین را به خاطر بودند. از این گذشته، چگونه � توان مهاجران غ�ی

ی ب�ماریهمه که مس�ی پرواز نخبگان در �ا�  �ز�ش کرد ایگ�ی

https://444.hu/2020/03/10/a-propaganda-ott-tart-mintha-a-koronavirus-nalunk-csak-a-rendetlenkedo-irani-diakok-miatt-lenne-problema
https://www.npr.org/2020/03/15/815828858/coronavirus-and-the-rich-beaubien
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وز�ر  جهان را دنبال کردە و مقامایت مانند شهردار م�ا�، هم� نخست
  جمهور برز�ل، و تام هنکس را مبتال کردە است؟کانادا، سخنگوی ر��س

کشورهای مهاجر ب�ش�ت «ه کارشناسان هوادار حکومت این پ�ام را ک
شورهای ک«ــ که معلوم ن�ست عبارت » تحت تأث�ی این بحران قرار دارند

کنند و تقص�ی را  وار تکرار �در آن چه معنایی دارد ــ طو�» مهاجر
، و البته ج�ج سوروس و نظ��ه او،  ی باز ی جامعهگردن ارو�ای غریب

 هیچ کس حکومت اندازند. در همان حال، در سطح مقامات رس��
، �عین منشأ و�روس، را مق� نخواندە است ــ احتماً� برای حفظ  ن چنی

. پیوندهای س�ا� و اقتصادی ن سخنگوی حکومت  شان با چنی
آزمایی نکردن مطالب �ز�ش مجارستان، مطبوعات را به خاطر راسیت 

  نگاران راو روزنامه
�
ه ست حکومت دست بکند و مد�تهد�د � تل��حا

 و شا�عات را متوقف کند. هر ا
گ

 قدا� خواهد زد تا س�ل اخبار ساخت�
ی پ�ش، �س از �ک دورە انکار و تأخ�ی در وا�نش، عاقبت حکومت هفته

را به اجرا درآورد تا از  متعددیی اقدامات محدودکنندە مجارستان
ست که ت��ن چال�ش �عت انتشار این و�روس بکاهد. این بحران بزرگ

وز�ری خود با آن مواجه بودە است. ی نخستساله ۱۰اور�ان در دوران 
دل�ل آن تنها افت اقتصادی و تعداد ز�اد ق��ان�ان، مسائ� که سایر  

ن با آن مواجه هستند، �ن ن�ست. این بحران ب�ش کشورهای ارو�ایی ن�ی �ت
هایی وارد آوردە است ــ �عین خدمات بهداشت و درمان لطمه را به بخش

ی ما� هاتر حکومت مجارستان با س�استو آموزش و پرورش ــ که پ�ش
ها وارد آوردە بود، آن هم به آن ی شد�دیلطمه ی خودمحدودکنندە

ی وجود داشت. در دوراین که در زمينه  های د�گر رشد چشمگ�ی
ن از پ�امدهای س�ا� این بحران به وحشت افتادە است و دولت اور�ا

، نارضاییت � ا را به سمت هخواهد با کارزار انتشار اخبار جع� و مق��ایب
ه داری عادت کردە است کد�گری هدا�ت کند. اور�ان به شک� از حکومت

https://hungarytoday.hu/coronavirus-orban-announcement-schools-facebook/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200303/europai-bizottsag-magyarorszag-kiszippantotta-a-penzt-az-oktatasbol-es-az-egeszsegugybol-417827?fbclid=IwAR0yB68BltHF5p3HHyNX7i24LxNvr1FNRpDLmf7g5m5J-zbMF9BIH2ZhUfA
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200303/europai-bizottsag-magyarorszag-kiszippantotta-a-penzt-az-oktatasbol-es-az-egeszsegugybol-417827?fbclid=IwAR0yB68BltHF5p3HHyNX7i24LxNvr1FNRpDLmf7g5m5J-zbMF9BIH2ZhUfA
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200303/europai-bizottsag-magyarorszag-kiszippantotta-a-penzt-az-oktatasbol-es-az-egeszsegugybol-417827?fbclid=IwAR0yB68BltHF5p3HHyNX7i24LxNvr1FNRpDLmf7g5m5J-zbMF9BIH2ZhUfA
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 با توسل به اطالعبا توجه به بن�ان اقتصادی قوی �
�
رساین توا�ست �فا

اتوری رسانهس�ا دە و شد�دا� ای گس� و س�است نمادین و با تک�ه بر ام�پ �ت
شد. اش بامتمرکز، دست به هر کاری بزند بدون این که نگران عواقب

ن هفته ی جهاین �شان �های مواجهه با این همهنخستنی که این   دهد گ�ی
ن ترفندی �س�ار دشوار خواهد بود.   بار استفادە از چننی
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 انتشار و�روس کرونا 
 �

 »شدنجهاین «و احتمال فرو�ا�ش
 ١استیون ارالنگر

 برگردان: پ�ام یزدانجو
 

ی ەهایی در�ار نوردد، پرسشدر حا� که و�روس کرونا ارو�ا را در �
، مخاطرات  ن  اقتصادی به چنی

گ
ات وا�ست� ، تغی�ی سفرهای هوایی

ی ن�ع تازەاقل��، و شکل رزی و ای از نژادپرسیت در س�استگ�ی
 پ��ول�سیت مط�ح شدە است. 

 و ظرافیت که در اشارە به پیوس، تعب�ی فرا��ی اما یب »شدنجهاین «
گ

ت�
 �ا�ی به �کد�گر به کار �

گ
ی ها هدف حملهب��م، پ�ش از اینوا�ست�

های تجاری، و کنشگران ها، مروجان جنگها، ترور�ستپ��ول�ست
ی �ایب بدل شدە است که عمدەاقل�� قرار گرفته، و به هدف آسان

انداز�م. و حاال با و�روس کرونا مواجه مصائب خود را به گردن آن �

                                                
�هاستیون ارالنگر سا�ن بروکسل و روزنامه . ١ در حوزە نی��ورک تا�مزی نگار� ارشد ��ش

  ی او با عنوان اص� ز�ر است: برگردان این نوشته خوان�د �چه آن ی ارو�است. 
Steven Erlanger, ‘Spread of Virus Could Hasten the Great Coming 
Apart of Globalization,’ The New York Times, 25 February 2020. 

 

https://www.nytimes.com/2020/02/25/world/europe/coronavirus-globalization-backlash.html
https://www.nytimes.com/2020/02/25/world/europe/coronavirus-globalization-backlash.html
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گ��ند که انتشار این و�روس ا�م. تحل�لگران و متخصصان �شدە
ن تواند برهه� ی های داغ بر � دامنهوجدلای در بحثکنندەی تعینی

 �ا جدانگهدرهم
گ

 داری� مناطق مختلف دن�ا باشد. تن�د�
ات اقل��،  حیت پ�ش از آن که و�روس کرونا به ارو�ا برسد، تغی�ی

اضنگراین  ، و اع�ت ها به قراردادهای تجاری نامنصفانه به های امنییت
ەها در�ارەدلوا�� ن هی سفرهای هوایی در سطح جهاین و زنج�ی ای تأمنی
ن به ی کاال در دن�ای جهاین و عرضه شدە دامن زدە بود و اتکاپذیری چنی

ن  �ک اقتصادی را ز�ر سؤال بردە بود. انتشار کرونا تا همنی عنوان �ک �ش
�ه ن د�گری به اقتصادهای در حال افول زدە، و حاال هم �ن ی سنگنی

ل شد�دتر مهها را در تکرار فراخوانپ��ول�ست جران،  اشان برای کن�ت
کت های بزرگ چندملییت جسورتر کردە است ــ گردشگران، و حیت �ش

ن برو�کردی که تا حدودی رنگ نژادپرسیت و ب�گانه ه خود گرفته هرا� ن�ی
 است. 

شدن قرار دارد، و هایی که پ�ش روی جهاین ی چالشدر م�ان همه
 ، این و�روس شا�د چالش� ها س�ا� �ا ا�دئولوژ�ک است�س�اری از آن

�وودا، از همکاران  در  »ی علوم ا�ساین مؤسسه«متفاویت باشد. ایوان و�
ی کن�م که ما در بند ارادەهم�شه فراموش �«گ��د: و�ن، �
ه روال کن�م و بگذرد، فراموش �های مصیبت که �ا�م؛ دورەطب�عت

 خود ادامه �
گ

ها ی این پرسشده�م. اما این و�روس ما را با همهزند�
 فرا��ی دن�ایی که ساختهرەدر�ا

گ
 و وا�ست�

گ
ا�م مواجه کردە ی پیوست�

ە ، زنج�ی ن و عرضهاست. سفرهای هوایی ی کاال در سطح های تأمنی
: این وودا، در ی آقای و�به گفته» اند. ها همه به هم پیوند خوردەجهاین

ود که شاین سبب �«حا� که کرونا به ارو�ا و فراسوی آن رس�دە، 
ن آس�ب  به این کشور به عنوان "کارخانهچنی

گ
ی دن�ا" پذیرتر، و وا�ست�

 »تر به نظر برسد. تر و شکنندەمشکوک
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ن نیبلت، مدیر اند�شکدە د که گ��در لندن، �» چتم هاوس«ی رابنی
ی بر دوش بار د�گر «انتشار ��ــــع این و�روس از آس�ا به د�گر نقاط دن�ا 

ی او، هبه گفت» �شکند.  تواند کمرش را شدن نهادە است که �جهاین 
ن نگراین تنش ن بر � تجارت، و همچننی ن آم��کا و چنی ها های س�ا� بنی

ات اقل��، پ�ش از این ی منط�ت ها به ط�ح سؤاالیت در�ارەدر مورد تغی�ی
ی انتقال کاالهای اول�ه از �ک کشور به کشور د�گر و بودن و ه��نه

مبادی ورودی کشورها  در مرزها و » مال�ات ک��ن«احتمال وضع کردن 
ا به ی اتکگ��د، با توجه به مخاطرەانجام�دە بود. آقای نیبلت �

ە ن و عرضهزنج�ی پذیر ای که در مقابل شی�ع کرونای بعدی آس�بی تأمنی
ن به عنوان کشوری کپذیریخواهد بود، و با توجه به آس�ب ه های چنی

د، با�د دار� وکار تجاریا�ر کسب«ب�ش از پ�ش اقتدارگرا شدە است، 
: »پ�ش از قرار دادن خود در معرض این مخاطرات به دقت فکر کن�د

ی از تح��مبه  ها و و و�ژە ا�نون، در حا� که کشورهای ب�ش�ت
گ

ا�ست�
استفادە  »به عنوان شکل جد�دی از دیپلما� فشار«متقابل اقتصادی 

 .»دزنشدن دامن �گ��زی در قبال جهاین این به مخاطرە«کنند و �
ام ولف، مدیر پژوهشکدە ل، در بروکس» بروگل«ی اقتصادی گون�ت

، و به ای ن�ستی چندان تازەها پد�دەگ��د که جهاین شدِن ب�ماری�
دە � گس�ت

ها به کند که به دنبال ورود ارو�ایی ای اشارە �تلفات ا�ساین
ن ــ که ا�نو قارە لغو  نی آم��کا رخ دادە، �ا شی�ع طاعون که کارناوال ون�ی

او  شود. شدە ــ از جهایت به عنوان مراسم �ادبود آن واقعه برگزار �
ها با وجود «گ��د: � ن تفاویت که االن وجود دارد این است که این چ�ی

ــع انتشار پ�دا کنند. هواپ�ماها � درنگ که یب   وا�ن�ش » توانند �س�ار ��ــ
، و ا�جاد موانع و مرز شکل � ن د تالش برای وا�س �شسنت ست: ها اگ�ی

ن حاال هم د�دە« ا�م که پروازهای هواپ�مایی چه کاهش تا همنی
ی داشته  »اند. چشمگ�ی



 عال� شان�پ�  ،یبوالعجب کار  ،یما و کرونا؛ صعب روز 
 

١٤٤ 
 

ات اقل�� پ�ش از این به تبلیغ کاهش  شهرونداِن حساس به تغی�ی
وری ، و ترو�ــــج فناوری �ن ال های د�جیتا� که امکان انتقپروازهای غ�ی

ه کنند، پرداخت� ها از راە دور را فراهماطالعات و مشارکت در برنامه
کند شا�د اصً� صنعت آدم فکر �«گ��د: بودند. آقای ولف �

ها اش را �شت � گذاشته باشد. خ��هواپ�مایی جهاین اوج شکوفایی 
 به این ن�ع سفرهای هوایی روزمرە به همه�

�
ی نقاط پرسند: آ�ا واقعا

 »دن�ا ن�از دار�م؟
شدن را ی جهاین پد�دە توازن در از �ک جهت، و�روس کرونا عدم

ەتر �برجسته ن و عرضهکند. زنج�ی و� ی کاال در بخش خصهای تأمنی
 اند. سفر هوایی به شکل فرا��ی درآمدە و هرگز متوقف�س�ار کارآمد شدە

ه دور وقفه در حال گردش بشود. به این ترت�ب، بخش خصو� یب ن�
ها هم اغلب دن�ا است. اما هرگونه وا�نش هماهنگ از جانب دولت

ات اقل�� و چه در قبال سست و یب  سازمان بودە ــ چه در قبال تغی�ی
ها به ها و پ��ول�ستبهداشت �ا تجارت. افزون بر این، ناسیونال�ست

برای تق��ت اقدامات همگاین در سطح جهاین حمله  هر گونه تالش
ە�» نقض حا�م�ت م�«کنند و آن را � ای هخوانند. در مورد زنج�ی

ن و عرضه داد آ�د؛ و فقط تعها بر ن�ی کاال، کار چنداین از دولتتأمنی
 ها در ارو�ا آنقدر انعطافاند� از دولت

گ
  پذیری ما� دارند که نقدین�

 کالن را به اقتصاد خود تزر�ق کنند. 
، این »مرکز مطالعات روس�ه، ارو�ا، و آس�ا«به نظر ترزا فالون، مدیر 

 تواند �شیین �وا�س
گ

ن باشد. فالون که به تاز�  متوجه چنی
�
 ا�نون عمدتا

ی جا مأموران در حال اندازەگ��د آناز م�الن در ایتال�ا برگشته، � گ�ی
احت�اط به  اند، پزشکان در مورد حضور در مطبدمای بدن مسافران

 از گردشگران چیین فاصله �خ�ج �
�
ند. او گدهند، و شهروندان علنا �ی

ن دامنهرشد «گ��د: � دار و پا�دار بودە اما االن وخامت اقتصادی چنی
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ل ی او، و�روس کرونا که مثبه گفته» اوضاع اثرش را گذاشته است. 
دهد  �شدە و استثنایئ � بر آوردە، به روشین �شان �بیین ای پ�شپد�دە

کت ن در چه وضع�ت متفاویت قرار دارد: �س�اری از �ش در «ا هکه چنی
ن بگذارند دچار ترد�د م�غتخم یاین بارە که همه ها�شان را در سبد چنی

ن شب�ه غرب شود ، به»اندشدە ا�� که ام�دها به این که چنی و�ژە در �ش
 در حال محو شدن است. 

ن شاهد مرکزگرایی ب�ش�ت و یب خانم فالون � اعتمادی، به گ��د که در چنی
ران، بحکند و به لحاظ توانایی مدی��ت لحاظ آمارهایی که ارائه �

ن در صدد اعمال نفوذ بر  ان چنی هست�م. و این در حا� است که ره�ب
وگوهای ، به تعب�ی خودشان، و اثرگذاری بر گفت»مدی��ت گفتماین «

ن  ن با نهادهای بنی اند تا دەبو » سازمان جهاین بهداشت«المل� نظ�ی چنی
تر جلوە دهند. سا�مون ت�لفورد، مدیر ابعاد اپ�د� را کوچک

، �» مجمع اقتصاد ن��ن«ی پژوهشکدە ن بحران  یگ��د دامنهدر برلنی
ن از توانایی این کشور برای دستیب  ا و�نجه کردن باعتمادی در چنی

 رود. و�روس کرونا فراتر �
گرا�ش موجود در م�ان  «اعتمادی گ��د، این یب آقای ت�لفورد �
 و کاهش مخاطرات ر گردانندگان کسب

گ
باز  ا وکارها برای کاهش وا�ست�

ن حال، به گفته» هم تق��ت خواهد کرد.  ا در ی او، انتشار کروندر همنی
ی خواهد گذاشت و احتماً� ارو�ا بر صحنه ی س�ا� هم تأث�ی چشمگ�ی

 های ضدمهاجریت به افزا�ش حما�ت از جناح راست افرا� و س�است
ن حاال هم شاهد «گ��د: شدن خواهد انجام�د. او �و ضدجهاین  تا همنی

مزا�ای جهاین  ا�م کههای پ��ول�سیت در این بارە بودە از ابراز نگراین مو�ب 
کت ، نخبگان، و ب�گانگان، و به شدن به سود �ش های بزرگ چندملییت

کت  »های داخ� است. ز�ان شهروندان و �ش
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کند، اما موضع هر چند و�روس کرونا به آساین از مرزها عبور �
ل مرزها  و محدود کردن مهاجرت ا�ار س�استمداراین که بر کن�ت

ها این استدالل آن«گ��د: کنند تق��ت خواهد شد. آقای ت�لفورد ��
خواهد بود که س�ستم کنوین نه فقط تهد�دات اقتصادی به همراە دارد 

رایت ها خطبل�ه از نظر سالمت و امن�ت هم تهد�دکنندە است، و این
ه خاطر توان�م فقط بن� کنند، و ما هستند که موجود�ت ما را تهد�د �

این » باز باش�م. ودلقدر دستوکارهای بزرگ اینآمِد کسبخوش
� از نژادپرس«دهندگاین بینجامد که تواند به جذب رأیاستدالل �

یت
ل و آس�ب ارند اما از عدم کن�ت ن اطق پذیری س�ستم در برابر منآشکار ب�ی

ن ه تأث�ی نژادی� ایهمه اتفاق نظر دارند ک» دوردست دن�ا ب�م دارند. 
 وجود دارد. 

�
 مشخص ن�ست اما واقعا

�
 و�روس� در حال انتشار علنا

� ، ، دیپلمات سابق ایتال�ایی هم�شه وقیت در «گ��د: استفانو استفانیین
 خودتان، برای آدم

گ
تد ماجرا افهایی مثل خودتان، اتفا�ت �مح�ط زند�

افتد، ب�ش�ت ال�ا اتفا�ت �کند. وقیت در دانمارک �ا اسپان�ا �ا ایتفرق �
هایی افتادە است که همان کن�د که این اتفاق برای آدماحساس �

ن خاطر ممکن است برای شما هم شیوە  شما را دارند ــ و به همنی
گ

ی زند�
ها ه غریب ی آقای ت�لفورد، و�روس کرونا بالبته، به عق�دە» اتفاق ب�فتد. 

اً� ها �شان دهند که احتمین دهد که خصومیت را �سبت به چیمجال �
گ��د: اند. او �اند اما از ابراز کرد�ش ا�راە داشتهکردەآن را احساس �

ها پ�شاپ�ش در ارو�ا و آم��کا محسوس بود ترس ز���وسیت از چیین «
لت کارزار دو » اند. ی چال�ش در برابر است�الی غربها نمایندەز�را آن

کت چیین ف ، و ی فناوری ارتبا�عال در حوزەترامپ عل�ه هواوی، �ش
ن گزارش شدە در�ارەهمچننی کوب ها برای � ی اقدامات چیین های منت�ش

فته به این هراس دامن زدە ی فناوریو سا�سور به وس�له های پ��ش
 است. 
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 �ا به غرب سفر ��س�اری از چیین 
گ

نند از کهایی که در غرب زند�
ی از آنفاصله افزا�ش ��ــــع و شد�د بدرفتاری با خود و  ا در هگ�ی

های تردد خ�ب دادەمکان اند. آقای ت�لفورد های عمو� و در مس�ی
ن احساسایت تا چه اندازە به سطح این �شان �«گ��د: � دهد که چننی

آقای استفانیین و آقای ت�لفورد هردو عق�دە دارند که » است.  آمدە
 را برسانه

گ
ه نما�ش ها هم این احساس فاصله و تفاوت فرهن�

نظرها در وزارت امور ها و اختالفگذارند. آقای استفانیین بحث�
را به  های �سل�تی ایتال�ا بر � فرستادن �ا نفرستادن پ�امخارجه

اند و خاطر دارد ــ �سته به این که چند نفر در �ک حادثه جان باخته
��د: گای قرار داشته است. آقای ت�لفورد �مکان حادثه در چه فاصله

ال�ا اتفاق �« دەحوادی� که در اس�ت د ای �افتد پوشش �س�ار گس�ت گ�ی
 توج� 

�
دە در بنگالدش تق��با اما به س�الب وسیع و تلفات گس�ت

ی او، احساس ما در مورد انتشار و�روس کرونا در به گفته» شود. ن�
ن از این قرار بودە که این پد�دە  به لحاظ جغراف�ایی و فرهن«ای چنی

گ
� 

ای از نژادپرسیت هم دارد، انگار که ما�هته«است، و احساس ما » دور
 »کن�م. ی متفاویت محاسبه �ها را به شیوەوم�ی این آدممرگ

، جامعه � فلس�ن ا�لوو د�امانیت
، نگراین ارد. آقای تری دشناس ایتال�ایی

ر ن��سد که انتشار این و�روس د� الر���ل�کای د�امانیت در روزنامه
ن «یتال�ا ا لزل کردە�قنی ن ا در های دفا� ما ر سامانه«چون » های ما را م�ت

، ا�ر نگ���م کامً� از کار انداخته، دست کمبا مواجهه با تهد�دات امنییت
ها رو کردە است. دن�ا د�گر مرزهایی ندارد که نتوان در آنمشکل رو�ه

ابل این در مقن��سد که، برای دفاع از خود آقای د�امانیت �» نفوذ کرد. 
، در خانه پنهان »آدم با�د از خود در مقابل دن�ا دفاع کند«و�روس، 

نت را خاموش کند:  بر اثر  برای این که«شود، و تل����ون و رادیو و این�ت
�م، و خودمان هم پخش ی ەکنندتماس با د�گران آلودە �ش��م و نم�ی



 عال� شان�پ�  ،یبوالعجب کار  ،یما و کرونا؛ صعب روز 
 

١٤٨ 
 

� خودماناین و�روس �ش��م، مجبور � به » �م. بم�ی  ش��م که در تنهایی
 »تر از خود و�روس کرونا است. ای وخ�ممخاطرە«ی او، این عق�دە
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