 :۱ﺑﺤﺮان
ﻫﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .از
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی  ۲۰۰۸در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ
ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻌ�ری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ« و ﭼﻨﺪﯾﻦ
�ﻮﻧﻪی اﺧﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق و ﴍاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽﺷﺎن ﺑﻌﺪ از داﻋﺶ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ
وﺟﻮدی دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﴐورت ﺣﻀﻮرش را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮانﻫﺎ و واﮐﻨﺶ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺑﺎب ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺰاری ﮐﻨﱰﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،دﯾﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻬﻦ،
ﻧﮋاد و...
ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﱰل ﴍاﯾﻂ ﺑﺮای دوﻟﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﺑﺤﺮان ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ آن ﺷﮑﻞ از ﮔﻔﺘ�ن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،اﻣﺮی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﴎ رﺳﯿﺪن ﺑﺤﺮانﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ادﻋﺎﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺎع از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،اﻣﻨﯿﺖ،
ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻓﺎع از آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،اﻓﺘﺨﺎرات ﺗﺎرﯾﺨﯽ و (...ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ زﺑﺎﻧﯽ و �ﺎدﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ
ﳌﺲاﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ از ﺑﺤﺮان ﺑﺸﻮد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ .دﻓﺎع ﻗﺪرتﻫﺎ از
ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﻨﺪهی دﻓﺎع از آن ﻣﺮدم را در آﯾﻨﻪی آﯾﻨﺪهای ﺳﻮدآور ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﺷﺎﻣﮕﺎه ۲۱م آﺑﺎنﻣﺎه  ۹۶زﻟﺰﻟﻪای  ۷٫۳رﯾﺸﱰی ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﻣﺮز ﻏﺮب اﯾﺮان ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را
ﻟﺮزاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺧﺴﺎرات اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﴎﭘﻞ ذﻫﺎب ،ﺛﻼث ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﺮود ﺷﺪ .ﺻﺪﻫﺎ روﺳﺘﺎی ﺣﻮاﻟﯽ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ از  %۱۰ﺗﺎ  %۱۰۰ﺗﺨﺮﯾﺐ را داﺷﺘﻪ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﮐﺮﺜا ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻣﺪرﺳﻪ در ﻫ�ن دﻗﺎﯾﻖ اول در ﴎﭘﻞ ذﻫﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ وﯾﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ ۲۵ .ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺒﻠﻐﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﴎﭘﻞ ذﻫﺎب ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﯾﻦ
ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ ﮐﻤﱰ از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﱪان ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿ�رﺳﺘﺎن ﴎﭘﻞ ذﻫﺎب ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ ،ﺧﺎﻧﻪ و داراﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ داده و آﯾﻨﺪهای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم دارﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﮐﻤﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط زﻟﺰﻟﻪزده ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻢ اﻣﺮوزه آن ﺗﻮده ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﺮوﺳﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﴫفﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﭘﺮ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از از آن ﻧﮕﺬرﯾﻢ .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﯾﺎددآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردی و ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ دری رو ﺑﻪ درک ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎز
ﮐﻨﻨﺪ.
روﯾﺪادی ﮐﻪ اﮐﺮﺜ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن از ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان روﯾﺪادی ﴏف ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪ رﯾﺸﻪای ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﭼﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ
واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ از زﻟﺰﻟﻪ رﺟﻮع ﮐﺮد.
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲۲درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺻﺪر ﺟﺪول اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎری ﻣﯽﺷﻮد
دهﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮزی اﯾﺮان را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻗﺘﺼﺎدیای ﺟﺰ رﯾﺎﺿﺖ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﻣﯿﺪن زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ،رﯾﺸﻪی ﻓﺎﺟﻌﻪ را در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .آﻧﭽﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶﺗﺮ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ روی داده اﺳﺖ.
 :۲رﺳﺎﻧﻪ
ﺟﻨﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪانِ ﻋﺎدی ،از ﺑﺎب ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ رویﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ :ﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ؛ ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽﺳﺖ.
اﺳﻼوی ژﯾﮋک
اﮔﺮ دﯾﺪﮔﺎﻫ�ن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .دﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﻘﺪ رﺳﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﺶ ﺷﻮد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﴎﺗﺎﴎ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﺪاﯾﯽ در ﻓﻀﺎ ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪزده ﯾﺎﻏﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻤﭙﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه در وﺣﻠﻪی اول ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻮد و دوﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
ﻓﺎرغ از ﭼﺮاﯾﯽِ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﮔﻔﺘ�ن ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ »ﻏﺎرﺗﮕﺮ« را ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟
اﮔﺮ واژهی ﻏﺎرﺗﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﻢ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﺑﺰرگ در ﺣﻖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﮐﺮاﻣﺖ آن ﻣﻠﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ِ
زﯾﺴﺖ ﺑﺮدهوار ﺗﻮدهﻫﺎی ﻓﺮودﺳﺖ
ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻏﺎرت در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ :آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ
ِ
زﯾﺴﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻋﺪهای ﻗﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻣﴩوﻋﯿﺘﺶ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻏﺎرﺗﮕﺮ را در ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :ﺻﺎﺣﺒﺎن ﴎﻣﺎﯾﻪ وﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎ.
اﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻮج ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ اﯾﻦ اﺑﺰار اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮدش ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪی »آزﻣﻮن اﻟﻬﯽ« ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ واﻗﻌﻪ از زﺑﺎن »ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ« ﭼﻮن ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻣﺎر
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮدهی ﻣﺮدم ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار و ﻣﻮﻟﺪش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﺎدﺛﻪ را  ۴۰۰ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ زﻟﺰﻟﻪ و
ﺧﺴﺎراﺗﺶ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﺴﱰدﮔﯽ زﻟﺰﻟﻪ را از ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ )ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺻﺪﻫﺎ روﺳﺘﺎﺳﺖ( ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺤﻠﻪ در ﺷﻬﺮ ﴎﭘﻞ ذﻫﺎب ﻓﺮوﺑﮑﺎﻫﯿﻢ :ﻣﺤﻠﻪی ﻓﻮﻻدی ﯾﺎ ﻫ�ن آﭘﺎرﻤﺗﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ آن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اﺳﺖ .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ را ﻣﯽﺷﻮد در ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﺮد :ﻤﺗﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺑﺘﺬال ﻣﺮدم رﻧﺞدﯾﺪه را ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ و از وﯾﺮوسﻫﺎی ﺗﺎزه ﺷﯿﻮعﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزد.
آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت رﺟﻮع ﮐﺮد؟
 :۳ﺳﻠﯿﱪﯾﺘﯽﻫﺎ
ﺛﺮوت ،اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪی ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ،در دﺳﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪداران ﺣﺘﯽ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
دنﮐﯿﺸﻮﺗﯽِ ﺧﯿﺮﯾّﻪ ،ﺗﯿﺮهروزی اﻧﺴﺎن را وﺳﯿﻠﻪی ﴎﮔﺮﻣﯽ و ارﺿﺎی ﺣﺐ ذات ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ
آﻧﭽﻪ ﺳﻮژهی اﻣﺮوزه در ﻋﮑﺎﺳﯽﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻮﺣﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن رﻧﺞدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﯽواﺳﻄﻪ اﺳﺖ .واﺳﻄﻪای ﮐﻪ رﻧﺞ را ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻋﮑﺲ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﴏﻓﺎ زاوﯾﻪای
ﻣﺠﺮد از »رﻧﺞ« را ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.

اﻣﺎ ﺳﻠﻔﯽ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ رﻧﺞ در ﻋﮑﺲ اﺳﺖ .ﺳﻠﻔﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﻦﺘ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻓﺮدﯾﺖ ،ﺳﻮژه و ﻋﮑﺎس،
و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص )ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ از زﻟﺰﻟﻪ( ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ »ﻓﺮﯾﺎدرس و ﻣﻈﻠﻮم« اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺧﻠﻖ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺎزار �ﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ از زاوﯾﻪی
دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش اﺳﺖ.
اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ؟ در رم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻮد .اﻣﺮوزه اﻧﺴﺎن ﺑﺪون
ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .از زاوﯾﻪی دورﺑﯿﻦﻫﺎ ،از ﺑﺎز�ﺎﯾﯽاش در رﺳﺎﻧﻪ و ﺳﻮژه
ﺷﺪﻧﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ .ﻓﺮوﺷﻨﺪهی اﯾﻦ اﺟﻨﺎس رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮراک ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎدرس از ﺧﻮدش در ﮐﻨﺎر ﻣﻈﻠﻮم ﺳﻠﻔﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﺳﻮال
ﻣﯽرود .ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﺧﺎرج از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﯾﭽﻪای ﺑﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم رﻧﺞدﯾﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ را اﺷﻐﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﻞِ ﺳﺎدﯾﺴﺘﯽ_ﺑﻮرژواﯾﯽ »دﯾﺪنِ رﻧﺞ« و »ﺗﺮﻣﯿﻢ رﻧﺞ« را ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﻮﮐﻮس ﮐﺮده و ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎدر را ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ ﴏﻓﺎ ﻓﺮدﯾﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺎرزﺗﺮ ﮐﺮده و از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻧﺠﺎت ﻣﯽاﻧﮕﺎرد .اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد و
واﻗﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎرﺳﯿﺴﯿﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻔﯽﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ.
ﻋﮑﺎس ﺳﻮژه را ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ارﺿﺎی اﻣﯿﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده و ﻫﺮ وﺟﻬﯽ از ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺑﻪ »ﻫﯿﭻ« ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎریﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﻠﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ� .ﻮﻧﻪی ﺑﺎرز ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را ﭘﺴﺖ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ،ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﺑﺎﻗﯽ
اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ .ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ارﺿﺎی اﻣﯿﺎل ﻓﺮدی و رواﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺐ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ رﺳﺎﻧﻪای
ﻣﯽﺳﻮزد ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه ﻧﮕﺎﻫﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه رﺳﺎﻧﻪای دوﻟﺖ در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ دارد .آﻧﭽﻪ ﻧﮕﺎه رﺳﺎﻧﻪای و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽﺳﺖ ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻤﺗﺎﯾﻼت ﻓﺮدی در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺟﻌﻪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﻮد را در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﯽﮔﺬارد و ﺧﻮﯾﺸﻦﺘ را در
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻧﺠﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎﯾﻨﺪ و آﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن راهﺣﻠﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺧﻮدﻧﺎﺟﯽﭘﻨﺪاری ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی
ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﻦﺘ را ﻣﺴﺌﻮل و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ را ﻧﻪ ﮐﻤﮏرﺳﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ در ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺣﺎﺻﻞ از ﻤﺗﺎﻣﯽ آن روﯾﮑﺮد ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ در ﻋﻤﻞ در ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی
در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎرﺳﯿﺴﯿﺴﻢ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ �ﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮی دارﻧﺪ.
از آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻧﺠﻠﯿﻨﺎ ﺟﻮﻟﯽ ﺗﺎ زﻟﺰﻟﻪ و ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺳﻠﯿﱪﯾﺘﯽﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری در اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ.

ﺛﺮوت ﻓﺮد ﺳﻠﱪﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺖﻫﻢاﻧﺪازی و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از رواﺑﻂ و راﻧﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﮐﻒ آﻣﺪه ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ �ﺎﯾﺶ اﯾﻦ روﺣﯿﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎده دارد:
اﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ آن ﺛﺮوت ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺛﺮوت ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻫ�ن ﻣﺮدم ﺳﺘﻢدﯾﺪه
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺰاران زن و ﻣﺮد از ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﺮان ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻤﺗﺎﻣﯽ آن ﺳﺎلﻫﺎ
زﺣﻤﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪای ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺪهی ﻗﻠﯿﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻫ�ن
ﺛﺮوت را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ »ﺑﺨﺸﯿﺪن« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪَ .ﺧﯿِﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﺳﻠﻄﻪای
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﮕﺴﱰاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﺸﺎن دارﻧﺪ.
ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎی ﻧﺎﺟﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎ آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮ رﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ .آن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از زﯾﺮ ﯾﻮغ ﺳﺘﻢ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﮐﺸﺪ و اﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ در دوران ﻣﻌﺎﴏ در ﮐﻠﻤﻪی » َﺧﯿِﺮ« ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﻔﺮح ،ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ارﺑﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻧﺠﺎت
ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ.
 :۴زﻟﺰﻟﻪی ﻃﺒﻘﻪی اول
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﮔﺸﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪزده ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻫﺰاران زن و ﻣﺮد آواره را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻮن ارواح ﺑﻪ دور ﺳﺎزهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﺰاران ﺧﺎﻧﻪی وﯾﺮان و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی اﺳﺘﻮار .ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه؟ ﻣﺮدم دور ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟ ﺟﻮاب روﺷﻦ اﺳﺖ:
دوﻟﺖ!
دوﻟﺖ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺎﻻﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﺑﻮرژواﺳﺖ .ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ
در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎرز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﯿ�رﺳﺘﺎن ﴎﭘﻞ ذﻫﺎب ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﺣﺎﻓﻆ ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﺑﯿ�رﺳﺘﺎن در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،در ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی آزﻣﻮده ﺷﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای واﻗﻌﻪی ﭘﯿﺶآﻣﺪه ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﯽ رﻧﺞدﯾﺪه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺮدم ﮔﺬﺷﺘﻪ واﻗﻒ ﺷﺪ.
ﻣﺮگ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از داراﯾﯽ ﻣﺮدم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ .زﻟﺰﻟﻪ ﻃﺒﻖ
ﻓﺮﻣﻮل ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺑﻼی ﻃﺒﯿﻌﯽای ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن ﺑﯽدﻓﺎعﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻓﺮودﺳﺖ در ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ را ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آوارﮔﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ داراﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اوﺻﺎﻓﯽ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ذﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺴﺎزﻟﺰﻟﻪ
اﺳﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ،ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ،از ﺑﯿﻦ رﻓﻦﺘ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ...ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮔﺮان ﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺰاران ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزاﻧﯽ را
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﴐﻧﺪ در ازای ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﻦﺘ ﴎﭘﻨﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﺎ
ﴍاﯾﻂ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ آرزوﻫﺎی ﺳﻮدآور ﴎﻣﺎﯾﻪداران را ﺗﺠﻠﯽ �ﯽﺑﺨﺸﺪ؟ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺪا
ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ زن و ﻣﺮد ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﱰی ﮐﻪ ﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﱰیﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ در ﻣﻌﮑﻮسﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ .آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻤﺗﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎدش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻄﺮ
ﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ،ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺶ ﻫ�نﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن در دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ.

