ﺑﮫ ﻧﮕﺎره درآوردِن ﮐﺎرھﺎوﮐُﻧشھﺎﯾﯽ در ﺑراﺑر ﺑﺎزﮔﺷت ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ زﻣﺎِن ﭘﯾش از ﺑﺣران 1
ﺑروﻧو ﻻﺗور
ﺷﺎﯾد اﻧدﮐﯽ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎِن ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫی ﺧودﺷﺎن در »ﺧط ﻣﻘدم
ت ﻋزﯾزانﺷﺎن
ﺟﺑﮭﮫ« ھﺳﺗﻧد و ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﻧﻔر ﮐﺎر ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدھﻧد و ﺑﺳﯾﺎری ﮐﮫ ﻋزادار درﮔذﺷ ِ
ھﺳﺗﻧد ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎک ﺑﺳﭘﺎرﻧد ،ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺳﺎﺑﺣران ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﮐﻧﯾم .و ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،درﺳت
ھماﮐﻧون اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد وارد ﮐﺎرزار ﺷوﯾم ،ﻣﺑﺎدا زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ ﺑﺣران ﺑﮕذرد ،ﺑﺎ ﺑﮭﺑودی اﻗﺗﺻﺎدی ،ھﻣﺎن رژﯾم
آبوھواﯾﯽ از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﻣﯽﮐوﺷﯾدﯾم ﺑﺎ آن ﺳﺗﯾز ﮐﻧﯾم و ﺑﯾﮭوده ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .در واﻗﻊ،
ﺑﺣران ﺗﻧدرﺳﺗﯽ در ﭼﯾزی ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده ﮐﮫ ﺑﺣران ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﮔذاراﺳت و ﻣﯽﮔذرد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﯾﮏ ﺟﮭش
زﯾﺳتﻣﺣﯾطِﯽ )اﮐوﻟوژﯾﮑﯽ( اداﻣﮫدار و ﺑﺎزﮔﺷتﻧﺎﭘذﯾر ﮐﻧﺟﺎﻧده ﺷده اﺳت .اﮔر ﺑﮫ اﻧدازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺧت ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺎر
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از اوﻟﯽ »ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾﯾم« ،ھﯾﭻ ﺑﺧﺗﯽ ﻧدارﯾم ﮐﮫ از دوﻣﯽ ھم »ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾﯾم «.اﯾن دو وﺿﻌﯾت در ﯾﮏ
ﺳطﺢ و ﻣﯾزان ﻧﯾﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن درآوردن ﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕری ،ﺑﺳﯾﺎر روﺷنﮔراﻧﮫ اﺳت .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﺟﺎی
اﻓﺳوس دارد ﮐﮫ از ﺑﺣران ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ،ﺑرای ﭘﯾداﮐردن راهوروش و دﺳتاﻓزار دﯾﮕری ﺳود ﻧﺟوﯾﯾم ﺗﺎ ﺑدون
ﭼﺷمﺑﻧد وارِد ﺟﮭش زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ ﺷوﯾم.
ﻧﺧﺳﺗﯾن درﺳﯽ ﮐﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎد داد ،ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزﺗرﯾن ھم ھﺳت :در واﻗﻊ ﺛﺎﺑت ﮐردهاﯾم ﮐﮫ ﺷدﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ،ﺳﯾﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎدی در ھﻣﮫ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ و ھمزﻣﺎن در ھوا آوﯾزان و ﻣﻌﻠق ﺷود ،ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده آھﺳﺗﮫ ﮐردن ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت آن ﻧﺎﺷدﻧﯽ اﺳت .در ﺑراﺑر ھر ﮔﻔتوﺷﻧود زﯾﺳتﻣﺣﯾطﺷﻧﺎﺳﺎن
)اﮐوﻟوژﯾﺳتھﺎ( در ﺑﺎرهی ﺗﻐﯾﯾر روشھﺎی زﻧدﮔﯽ ،ھﻣواره در ﺳﺗﯾز ﺑﺎ آن ،ﮔﻔتوﺷﻧودی در ﺑﺎرهی ﻧﯾروی
ﺑرﮔﺷتﻧﺎﭘذﯾر »ﻗطﺎر ﭘﯾﺷرﻓت« وﺟود داﺷت و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل »ﺟﮭﺎﻧﯽﺷدن« ،ھﯾﭻﭼﯾز ﻧﻣﯽﺗواﻧد آن
ﻗطﺎر را از رﯾل ﺧﺎرج ﮐﻧد .و ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل درﺳت ھﻣﯾن ﺧﺻﻠت ﺟﮭﺎﻧﯽﺷده آن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﻧﮕﯾن را
ﭼﻧﺎن ﺷﮑﻧﻧده ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺷﯾدن ﺗﻣرﻣز و ﺑﺎزاﯾﺳﺗﺎدن آن ،آﺳﯾبﭘذﯾر ﻣﯽﺷود.
در واﻗﻊ ﺗﻧﮭﺎ ﺷرﮐتھﺎی ﭼﻧدﻣﻠﯾﺗﯽ ﯾﺎ ﭘﯾﻣﺎنھﺎی ﺗﺟﺎری ﯾﺎ اﯾﻧﺗرﻧت ﯾﺎ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺗور ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﯾﺎره را
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .در اﯾن ﺳﯾﺎره ،ھر ﮐﻠﯾﺗﯽ ﺑرای آوﯾزان ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏﯾﮕر و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﻧﺎﺻری ﮐﮫ ﺟﻣﻊ را در
ﻟﺣظﮫای ﻣﻌﯾن ﻣﯽﺳﺎزد ،راهوروش ﺧود را دارد .اﯾن در ﻣورد دیاﮐﺳﯾد ﮐرﺑن  CO2ﮐﮫ در ﺣﺎل ﮔرمﮐردن
ﺳراﺳر ﮐرهی زﻣﯾن اﺳت ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه درﺳت اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﭘرﻧدﮔﺎن ﻣﮭﺎﺟری ﮐﮫ ﮔوﻧﮫھﺎی ﺗﺎزهای از
آﻧﻔوﻻﻧزا را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﺳو آن ﺳو ﻣﯽﺑرﻧد ،و ﺑﮫ ﺷﮑل دردﻧﺎﮐﯽ دارﯾم ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ وﯾروس ﮐوروﻧﺎ ھم اﯾن
ﮔﻧﺟﺎﯾش را دارد ﮐﮫ »ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣردﻣﺎن« را از راه ﺗرﺷﺢھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و در ظﺎھر ﻧﺎﻣﺗﮭﺎﺟم ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ ﺑﺎ
ع  resocializationﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﻧﻔر،
ھم ﭘﯾوﻧد ﺑزﻧد .ﺟﮭﺎﻧﯽﮐﻧﻧده ،ﺟﮭﺎﻧﯽﮐﻧﻧده و ﻧﯾم :ﭘرﺳِش ﻣﮭﻧدﺳﯽ دوﺑﺎره اﺟﺗﻣﺎ ِ
ﻣﯾﮑروبھﺎ اﻧدﮐﯽ اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻧﻧد!
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن ﮐﺷف ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ ﮐﮫ :ﭘﻧﮭﺎن از ﭼﺷم ﻣﺎ ،ﯾﮏ دﮐﻣﮫی ﻗرﻣز ھﺷداردھﻧدهای در ﺳﯾﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎدی
ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﯾره اﺳﺗﯾل وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺳران دوﻟتھﺎی ﺑﺗواﻧﻧد ھر ﯾﮏ ﺑﮫﻧوﺑﮫ ﺧود آنرا ﺑﮑﺷﻧد ﺗﺎ
ﺑﯽدرﻧﮓ »ﻗطﺎر ﭘﯾﺷرﻓت« را ﺑﺎ ﺻدای ﺗرﻣز ﮔوشﺧراﺷش ﺑﺧواﺑﺎﻧﻧد .اﮔر در ژاﻧوﯾﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﭼرﺧش
 90درﺟﮫای ﺑرای ﻓرود آﻣدن ﺑر زﻣﯾن ،ﺧوابوﺧﯾﺎﻟﯽ ﺧوش ﻣﯽﻧﻣود ،اﯾﻧﮏ ﺑﺳﯾﺎر واﻗﻊﺑﯾﻧﺎﻧﮫﺗر ﺷده :ھر
راﻧﻧدهای ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﭼرﺧﺎﻧدن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻓرﻣﺎن ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮫ ﻗﺻِد ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑﮫ در ﺑردن )ﺑدون ﺧﺎرج ﺷدن از
ﺟﺎده( ﺑﮭﺗر اﺳت ﻧﺧﺳت ﺷﺗﺎب را اﻧدﮐﯽ ﮐم ﮐﻧد...
ﮓ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧِﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽﺷدهی ﺗوﻟﯾد ،ﻓرﺻت
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﺗﻧﮭﺎ زﯾﺳتﻣﺣﯾطﺷﻧﺎﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﯾن درﻧ ِ
ﺑﯽھﻣﺗﺎﯾﯽ ﺑرای ﭘﯾشﺑردِن ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻓرود ﺑر زﻣﯾن ﺧود ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد .ﺟﮭﺎﻧﯽﮐﻧﻧدهھﺎ ھم ﮐﮫ از ﻣﯾﺎﻧﮫی ﺳدهی ﺑﯾﺳﺗم
اﻧﮕﺎرهی ﮔرﯾز از ﭘﺎﯾﺑﻧدیھﺎی ﺳﯾﺎرهای را ﻧوآوری ﮐردﻧد .ﻓرﺻت ﺑزرﮔﯽ در آن ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎزدارﻧدهھﺎی ﺑر
ﺳر راه ﮔرﯾزﺷﺎن از زﻣﯾن را ﺑﮫ ﺷﮑل ﺣﺗﯽ رﯾﺷﮫایﺗری درھمﺑﺷﮑﻧﻧد .ﭼﺷماﻧدازی ﺑﯽھﻣﺗﺎ ﺑرای آﻧﮭﺎ :ﺑﯾرون
ﮐﺷﯾدن ﺧود از ﺑﺎزﻣﺎﻧدهی دوﻟت ﺑﮫزﯾﺳﺗﯽ از ﺗوِر اﻣِن ﺑﯽﻣﺎﯾﮫﺗرﯾن )ﻓﻘﯾرﺗرﯾن( و ﺑﺎزﻣﺎﻧدهھﺎی ﻣﻘرراﺗﯽ در
ﺳﺗﯾز ﺑﺎ آﻟودﮔﯽ و ﺣﺗﯽ ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﮫﺗر از آن ﺧﻼص ﺷدن از ﺷِر ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺳﯾﺎھﯽﻟﺷﮑرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺎره را ﭘُر
ﮐردهاﻧد2.
اﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾﯾد اﯾن ﭘﻧداﺷت را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽﮐﻧﻧدهھﺎ از ﺟﮭش زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ )اﮐوﻟوژﯾﮑﯽ( آﮔﺎھﻧد و
ت آبوھواﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ
ت ﺗﻐﯾﯾرا ِ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﻼشھﺎی آﻧﮭﺎ در ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،درﺑرﮔﯾرﻧدهی ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻧﮑﺎِر اھﻣﯾ ِ
دوری ﺟﺳﺗن از ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺎروھﺎی ﺗﻘوﯾتﺷدهی اﻣﺗﯾﺎز و ﺑرﺗریای ﺑوده ﮐﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ

ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود رھﺎﺷوﻧد ،دﺳﺗرسﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن اﻧدازه ﺳﺎدهدل و ﺧوشﺧﯾﺎل ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ رؤﯾﺎی
ﻣدرﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗوزﯾﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ »ﻣﯾوهھﺎی ﭘﯾﺷرﻓت« را ﺑﺎور ﮐﻧﻧد ،ﻧﮑﺗﮫی ﺗﺎزه اﯾن اﺳت ﮐﮫ آنﻗدر ﺑﯽﭘرده ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن ﺧﯾﺎِل ﺧﺎﻣﯽ را از ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﮕذارﻧد 3.آﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھر روز در ﻓﺎﮐس ﻧﯾوز ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾﻧد و
ﺗﻣﺎﻣﯽ دوﻟتھﺎﯾﯽ را از ﻣﺳﮑو ،ﺗﺎ ﺑرازﯾﻠﯾﺎ و دھﻠﯽ ﻧو و واﺷﻧﮕﺗن از راه ﻟﻧدن اداره ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات
آبوھواﯾﯽ ﺷﮏوﺗردﯾد دارﻧد.
ﭼﯾزی ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ را ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن اﻧدازه ﺧطرﻧﺎک ﻣﯽﮐﻧد ﺗﻧﮭﺎ زﯾﺎد ﺷدن ھر روزی ﻣردﮔﺎن ﺑﺎ ﻧرﺧﯽ
ﻓزاﯾﻧده ﻧﯾﺳت ،در ھوا آوﯾزان ﺷدن ﺳﯾﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد در ﮔرﯾز از دﻧﯾﺎی
ت ﺷﮕرف را ﻣﯽدھد ﺗﺎ »ﺗﻣﺎﻣﯽ ورقھﺎﯾﺷﺎن را روی ﻣﯾز ﺑﮕذارﻧد«.
ﺳﯾﺎرهای ﺑﺳﯽ دورﺗر روﻧد ،اﯾن ﻓرﺻ ِ
ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ اﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽﮐﻧﻧدهھﺎ را ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک ﻣﯽﮐﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﺑﺎﺧﺗﮫاﻧد و
اﻧﮑﺎِر ﺟﮭش زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد و ﺑرای آﺷﺗﯽ دادن »ﺗوﺳﻌﮫ« ﺧود ﺑﺎ ﭘﺎﮐتھﺎی
ﺳﯾﺎرهای ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎﯾد از اﯾن ﯾﺎ آن راه در آﻧﮭﺎ ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷود ،ھﯾﭻ ﺑﺧﺗﯽ وﺟود ﻧدارد .اﯾن ﭼﯾزی
اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ھر ﭼﯾزی را ﺑﯾﺎزﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺑرای آﺧرﯾنﺑﺎر ھم ﮐﮫ ﺷده ،ﺷراﯾطﯽ را ﺑﺎ ﭼﻧﮓ و
دﻧدان ﻧﮕﺎه دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه دھد ﺗﺎ اﻧدﮐﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺳرﭘﻧﺎھﯽ ﺑرای ﺧود و ﻓرزﻧدانﺷﺎن داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .،اﯾن »ﺑﺎزاﯾﺳﺗﺎدن دﻧﯾﺎ« ،اﯾن ﺗرﻣز ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ،اﯾن درﻧﮓ ﻧﺎﻣﻧﺗظره اﯾن ﻓرﺻت را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺷﺗﺎﺑﯽ ﺑﮕرﯾزﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺧﯾﺎل درآورﻧد 4.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،آﻧﮭﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽاﻧد.
در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑُﺟﻧﺑﯾم .اﮔر ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ دﺳت داده ،ﺑرای ﻣﺎ ھم دﺳت داده اﺳت .اﮔر ھﻣﮫ ﭼﯾز
در ھوا آوﯾزان و ﻣﻌﻠق ﺷده ،ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ زﯾر ﺳؤال ﺑرد ،ﭘﺷتورو ﮐرد ،ﺑرﮔزﯾد ،ردهﺑﻧدی و ﺑرای
ھﻣﯾﺷﮫ َرد ﮐرد ﯾﺎ ﺑر ﻋﮑس ﺷﺗﺎب ﺑﺧﺷﯾد .اﯾﻧﮏ زﻣﺎِن ﻣوﺟودی اﻧﺑﺎر ﮔرﻓﺗِن ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ اﺳت .ﻋﻘل ﺳﻠﯾم از ﻣﺎ
ﻣﯽﺧواھد» :ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺗوﻟﯾد را از ﺳر ﺑﮕﯾرﯾم« ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد زﻧﯾم» :ﺑﮫھﯾﭻرو!« آﺧرﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑﮑﻧﯾم ﺗﮑرار ھﻣﺎن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽﮐردﯾم.
ُ
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،ﭼﻧد روز ﭘﯾش ،ﯾﮏ ﭘرورشدھﻧدهی ھﻠﻧدی ﮔل را ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﭘر از اﺷﮏ در ﺗﻠوﯾزﯾون ﻧﺷﺎن
◌نھﺎ ﮔل ﻻﻟﮫای را ﮐﮫ آﻣﺎدهی ﻓرﺳﺗﺎدن ﺑود ،دور ﺑرﯾزد .ﺑدون ﻣﺷﺗری،
ت ُ
ﻣﯽدادﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﮔزﯾر ﺷده ﺑود َ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑﮫ دور ﺟﮭﺎن ﺑﻔرﺳﺗد .ﺑﯽﺗردﯾد درﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ او ھﻣدﻟﯽ ﮐﻧﯾم و زﯾﺎﻧش
ﺟﺑران ﺷود .اﻣﺎ دورﺑﯾن ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳراغ ﻻﻟﮫھﺎﯾﯽ ﻣﯽرود ﮐﮫ او ﺑدون ﺧﺎک زﯾر ﻧور ﭼراغ رﺷد ﻣﯽداد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ
را از ﻓرودﮔﺎه ﺷﯾﻔول ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آن ﮐروﺳﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎران ﻣﯽرﯾزد ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﻔرﺳﺗد و اﯾن ﺗردﯾد
◌لھﺎ ﺑﮫراﺳﺗﯽ درﺳت
گ ُ
را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآورد ﮐﮫ »آﯾﺎ ﺑﮫ درازا ﮐﺷﺎﻧدن اﯾن روش ﺗوﻟﯾد و ﻓروش اﯾنﮔوﻧﮫ َ
اﺳت؟«
ﯾﮏ ﭼﯾز ﺑﮫ ﭼﯾز دﯾﮕر ﻣﯽرﺳد ،اﮔر ﻣﺎ ھﻣﮕﯽ ﻧزد ﺧود ﺷروع ﺑﮫ ﭘرﺳﯾدِن ﭼﻧﯾن ﭘرﺳشھﺎﯾﯽ در ﺑﺎرهی ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﺳﯾﺳﺗم ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺧود ،ﺑرھمزﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﺳﺎِز ﺟﮭﺎﻧﯽﺷدن ﻣﯽﺷوﯾم ،ﺑﮫ ھﻣﺎن
اﻧدازه ﮐﺎرﺳﺎز ﮐﮫ وﯾروس ﻧﻧﮕﯾن ﮐروﻧﺎ دارد ﺑﮫ ﺷﯾوهی ﺧود ﺟﮭﺎنﮔﯾر ﻣﯽﺷود .ﭼﯾزی ﮐﮫ وﯾروس ﻧﻧﮕﯾن
ﮐوروﻧﺎ از ﺗرﺷﺣﺎت ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺳرﻓﮫ از ﯾﮏ دھﺎن ﺑﮫ دھﺎن دﯾﮕر ﻣﯽﮔﯾرد ـ در ھوا آوﯾزان ﮐردِن اﻗﺗﺻﺎد دﻧﯾﺎ ـ
ﻣﺎ ھم ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺣرﮐتھﺎی اﺷﺎرهای ﻧﮫ ﭼﻧدان ﻣﮭم ﺧود ،ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺧﯾﺎلوﻧﮕﺎره درآورﯾم :ﯾﺎد ﮔرﻓﺗِن
در ھوا آوﯾزان ﮐردن ﺳﯾﺳﺗم ﺗوﻟﯾد .ﺑﺎ ﭘرﺳﯾدن ﭼﻧﯾن ﭘرﺳشھﺎﯾﯽ ،ﮐﺎروﺗﮑﻠﯾف ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎلوﻧﮕﺎره
درآوردِن ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎزدارﻧده اﺳت ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺳﺗﯾز ﺑﺎ وﯾروس ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺳﺗﯾز ﺑﺎ ھر ﻋﻧﺻری از ﺷﯾوهی
ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھﯾم از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدن آنرا ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﺑرای ھﻣﯾن دﯾﮕر ﻣوﺿوع ،از ﺳر ﮔرﻓﺗِن دوﺑﺎرهی
ﺳﯾﺳﺗم ﺗوﻟﯾد ﯾﺎ ﻣﮭﺎر آن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ دور ﺷدن از ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺻﻠﯽ ﺑﯽھﻣﺗﺎ در رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ دﻧﯾﺎﺳت 5.اﯾن
ﺑﯾﺷﺗر از آنﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷد ،ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﭘﯾﮑﺳل ﺑﮫ ﭘﯾﮑﺳل اﺳت .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﭘﯾِﯾر ﺷﺎرﺑوﻧﯾﮫ ﻧﺷﺎن داده :ﭘس از
ﺻد ﺳﺎل ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﺗوزﯾﻊ ﺳودھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﮐراﻧﻣﻧد ﺑوده ،ﺷﺎﯾد ﻣوﺿوع ﺑﯾﺷﺗر ﻧوآوری
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺗوﻟﯾد را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﮑﺷﺎﻧد 6.ﺑﯾداد و ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﺗوزﯾﻊ ﻣﯾوهھﺎی ﭘﯾﺷرﻓت
ﺑﺎزﻧﻣﯽﮔردد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوهای ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ زور ﺳﯾﺎره را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽﻧﺷﺎﻧد .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی از رﺷد
ب ﻧوﺷﯾدﻧﯽ زﯾﺳﺗن ﻧﯾﺳت .ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم ﺗﺎ ھر ﺑﺧش اﯾن
اﻧداﺧﺗن ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ و ﺑدون ﻋﺷق ﯾﺎ آ ِ
ﺳﯾﺳﺗِم ﺑﮫاﺻطﻼح ﺑرﮔﺷتﻧﺎﭘذﯾر را ﺑرﮔزﯾﻧﯾم ،ﯾﮏ ﻋﻼﻣت ﺳؤال در ﺑراﺑر ھر ﯾﮏ از ﭘﯾوﻧدھﺎی ﮔرﯾزﻧﺎﭘذﯾر
ﭘﻧداﺷﺗﯽ آن ﺑﮕذارﯾم و ﺳﭘس ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﻧﯽ اﺳت و ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ دﯾﮕر ﺧواﺳﺗﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﺎ
آبوﺗﺎب ﺑﯾﺷﺗری ﺑﯾﺎزﻣﺎﯾﯾم.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اھﻣﯾت ﺑﻧﯾﺎدﯾِن ﺑﮫ ﮐﺎرﺑردن اﯾن زﻣﺎِن اﻧزوای ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺑرای ﺗوﺻﯾف ،اﺑﺗدا ھر ﮐس ﺑرای ﺧودش و
ﺳﭘس ﮔروھﯽ در اﯾن ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت :ﭼﮫ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن دﻟﺑﺳﺗﮫاﯾم؛ ﭼﮫ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ آﻣﺎدهاﯾم از آن دﺳت
ﺑﮑﺷﯾم؛ زﻧﺟﯾرهھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ آﻣﺎده ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾم و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در رﻓﺗﺎر ﺧود ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺑرھمزدن آﻧﮭﺎ

دارﯾم ،ﮐداﻣﻧد؟ 7در ﺑﺎره ﺟﮭﺎﻧﯽﮐﻧﻧدهھﺎ ،ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﻧﮕﺎرهی ﺑﺳﯾﺎر روﺷﻧﯽ در ﺑﺎره ﭼﯾزی دارﻧد ﮐﮫ
ﻣﯽﺧواھﻧد زاﯾش دوﺑﺎره آنرا در ﭘﺳﺎﺑﺣران ﺑﺑﯾﻧﻧد :ھﻣﺎن ﭼﯾزھﺎ و ﺑدﺗر از آن ،ﺻﻧﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳوﺧت ﻓﺳﯾﻠﯽ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﮐﺷﺗﯽھﺎی ﻋظﯾم ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﯾدی .روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﯾﺎھﮫی ﻣوﺟودی ﻣﺗﺿﺎد ،ﺑﮫ
ﻋﮭدهی ﻣﺎﺳت .اﮔر در ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ،ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﻧﻔر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳوت» ،ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ« را
ﺑﯾﺎﻣوزﻧد ،ﺑﺎ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗری از ھم دوری ﮐﻧﻧد ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎر را از روی دوش ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ﮐم
ﮐﻧﻧد ،آنﮔﺎه ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗوان ﻧﯾرو و ﻗدرت دﮔرﮔونﮐﻧﻧدهی را ﺑﮫ ﺧﯾﺎل و ﻧﮕﺎره درآورد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎرھﺎی
ت
ﺑﺎزدارﻧده در ﺑراﺑر ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﮐﺳبوﮐﺎر ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑوده ،ﯾﺎ ﺑدﺗر در ﺑراﺑر ﮐوﺑﯾده ﺷدن ﺑﮫ دﺳ ِ
ﮐﺳﺎﻧﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد از ﺟﺎذﺑﮫی زﻣﯾﻧﯽ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮕرﯾزﻧد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ وﺳواس ﻣن ھﻣواره اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھم ھر ﮔﻔتوﺷﻧودی را ﺑﺎ ﺗﻣرﯾنھﺎی ﺑﮫدردﺑﺧور )ﻋﻣﻠﯽ(
ﭘﯾوﻧد زﻧم ،ﻣﺎﯾﻠم از ﺧواﻧﻧدﮔﺎن دﻋوت ﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﮑوﺷﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺳﯾﺎھﮫی ﮐوﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎرورﺗر اﺳت اﮔر
ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫای ﺷﺧﺻﯽ و زﻧدﮔﯽ ﺷده ﭘﯾوﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣوﺿوع ﺗﻧﮭﺎ اﺑراز ﻋﻘﯾده ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺻﯾف وﺿﻌﯾت
و ﺷﺎﯾد ﺑﮫ درازا ﮐﺷﺎﻧدن آن ﺑﺎ ﮐﻧدوﮐﺎوی ﮐوﺗﺎه .ﺗﻧﮭﺎ دﯾرﺗر ،اﮔر راھﯽ ﺑرای درآﻣﯾﺧﺗن ﭘﺎﺳﺦھﺎ ﺑرای ﺑﮫ
ﻧﮕﺎرهدرآوردن ﻣﻧظرهای ﺑﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ از ﺑرھمﭼﯾﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺷﮑﻠﯽ از اﺑراز ﺳﯾﺎﺳ ﯽ
واﻗﻌﯾتﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﻧﺳﺟم ﺑﯾﺎﺑﯾم ـ اﻣﺎ ﻧﮫ ﭘﯾش از آن.
ﺗوﺟﮫ :اﯾن ﭘرﺳشﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻧﯾﺳت .ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﺗوﺻﯾف ﺧود اﺳت7.
ﺗﮭﯾﮫ ﮐردن ﺳﯾﺎھﮫای از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﺷدهاﯾد و
ﺣسوﺣﺎل دﺳتﯾﺎﺑﯽ در ﺷراﯾط ﺟوھری ﻣوﺟودﯾتﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﺑرای ھر ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﺷﺎن دھﯾد
ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳﺎن )ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ( ،ﺑﮭﺗر از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﯾﺎ ﺑﮫﮐﻠﯽ ﺑﺎزاﯾﺳﺗد.
ﺗﻣرﯾن ﮐوﭼﮕﯽ ﺑرای اﯾنﮐﮫ ﭼﯾزھﺎ دوﺑﺎره ﭘس از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﻣﺎﻧﯽ ﻧﺷوﻧد ﮐﮫ ﭘﯾش از آن ﺑودهاﻧد.

ﺑﮫ ﭘرﺳشھﺎی زﯾر ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.
ﭘرﺳش  :١ﭼﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﮏ در ھوا آوﯾزان ﺷده و ﺷﻣﺎ اﻣﯾدوارﯾد از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷوﻧد؟
ﭘرﺳش  :٢ﺑﻧوﯾﺳﯾد )اﻟف( ﭼرا ﮔﻣﺎن ﻣﯽﺑرﯾد اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت زﯾﺎﻧﺑﺎر /زﯾﺎدی و ﺑﯾﮭوده /ﺧطرﻧﺎک /ﻧﺎھﻣﮕن اﺳت
)ب( ﭼﮫﮔوﻧﮫ ﻧﺎﭘدﯾدﺷدن  /در ھوا آوﯾزان ﺷدن  /ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ آن ﻣﯽﺗواﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دوﺳت دارﯾد
آﺳﺎنﺗر  /ھمﮔنﺗر ﮐﻧد) .ﺑرای ھر ﮐدام از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘرﺳش  ١آوردهاﯾد ﯾﮏ ﺑﻧد ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎز ﮐﻧﯾد(.
ﭘرﺳش  :٣ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽدھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران  /ﮐﺎرﻣﻧدان /ﮐﺎرﮔزاران  /ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر
ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ آن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ اداﻣﮫ دھﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻧﺎر ﻣﯽﮔذارﯾد؛ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد دوران ﮔذار ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
دﯾﮕر را ﺑﮕذراﻧﻧد؟
ﭘرﺳش  :۴اﻣﯾدوارﯾد ﮐدامﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون در ھوا آوﯾزان ﺷده ،رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑﻧد /از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ دوﺑﺎره از ﺻﻔر ﺷروع ﺷوﻧد؟
ﭘرﺳش  :۵ﺑﻧوﯾﺳﯾد )اﻟف( ﭼرا اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت از دﯾد ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد) ،ب( ﭼﮫﮔوﻧﮫ ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﻣطﻠوب ﻣﯽﭘﻧدارﯾد آﺳﺎنﺗر  /ھﻣﺎھﻧﮓﺗر  /ھﻣﮕنﺗر ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ دﺳتوﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐردن ﺑﺎ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎﻣطﻠوب ﻣﯽﭘﻧدارﯾد ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧد) .ﺑرای ھر ﮐدام از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘرﺳش  ۴ﺑرﺷﻣردﯾد؛ ﺑﻧدی ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﺑﺎز ﮐﻧﯾد(.
ﭘرﺳش  :۶ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽدھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران  /ﮐﺎرﻣﻧدان  /ﮐﺎرﮔزاران  /ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن ﯾﺎری
ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻧﺟﺎﯾشھﺎ  /راهوروشھﺎ  /درآﻣد  /دﺳتاﻓزارھﺎﯾﯽ دﺳت ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﺑرای آﻓرﯾدن و رﺷد اﯾن
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣورد ﻧظر ﻻزم اﺳت.
)ﺳﭘس راھﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺗوﺻﯾفھﺎی ﺧود ﺑﺎ دﯾﮕ ر ﺷرﮐتﮐﻧﻧدهھﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾد.

ﮔردآوری و ﺳﭘس درﮐﻧﺎرھمﮔذاری ﭘﺎﺳﺦھﺎ ﮐمﮐم ﺑﺎﯾد ﻣﻧظرهای را ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد ﮐﮫ از ﺧطھﺎی ﺗﻌﺎرض و
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری؛ ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ و ﯾﮑﯽ ﺑودن )اﺗﺣﺎد(؛ ﺑﮕووﻣﮕو و ﺳﺗﯾز ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت( .
ﺑرﮔردان ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ :رؤﯾﺎ ﻣﻧﺟم
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ﺗوﺻﯾف ﺧود از ﺳر ﮔرﻓﺗِن روﻧد دﻏدﻏﮫھﺎی ﺗﺎزهای اﺳت ﮐﮫ ﺑروﻧوﻻﺗور در ﻧوﺷﺗﮫی ﺧود ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد؟ ﭼﮫﮔوﻧﮫ
 ﮐﮫ از آن زﻣﺎن در ﮔروھﯽ از ھﻧرﻣﻧدان و2017 ، ﮐﺷف: ﭘﺎرﯾس. ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽدھد،ﺳوﯾﻣﻧدی ﺧود را در ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯾﺎﺑﯾم
.ﺟﺳتوﺟوﮔران رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت

