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 ترجمه فراز عطار

 پف اؾ کؽوياویؽوـ خهاو،

را  ایه طوفان خواهد گذشت. اما تصمیم های حال حاضز ما می تواود مسیز سودگیمان در سال های پیش رو 

 تغییز دهد.

 

بؽ ضیاباو ػکف ضمیمه نعه ػیًا اؾ قایت فایًًهیال تایمؿ  اضافه نعه اقت. ایى ػکف تىقظ وب کن ههؽف 

یتالیا، تىقظ گؽاؾیايى پايفیلی ) بؽظ،  (Graziano Panfiliهای بؽهىت نعه ی ا گؽفته که ظؼ لؽيغیًه به قؽ هی 

   .نعه اقت



 

ؽظم و گىيه ايكاو ظؼ زال زاضؽ با یک بسؽاو خهايی هىاخه اقت. نایع بؿؼگتؽیى بسؽاو گىيه ها.  تًمیماتی که ه

ًمیمات يه ظولت ها ظؼ چًع هفته آیًعه هی گیؽيع ازتماال خهاو قال های پیم ؼو ؼا نکل ضىاهع ظاظ.  ایى ت

و لاعغ  اهًع ظاظ. ها بایع به قؽػت ، نکل ضى ،ؼا يیؿهابلکه التًاظ،قیاقت و فؽهًگ  تًها قیكتن قالهت ، 

يظؽ بگیؽین. ولتی ظؼ زال ايتطاب اؾ بیى گؿیًه  ػمل کًین و همچًیى بایع پیاهع های بلًع هعت ػمل ضىظ ؼا ظؼ

های هىخىظ هكتین يه تًها بایع ایى قىال ؼا اؾ ضىظ بپؽقین که چگىيه بؽ ایى تهعیع آيی فائك آیین، بلکه همچًیى 

به ایى پؽقم پاقص ظهین که بؼع اؾ ػبىؼ اؾ ایى عىفاو ظؼ چه يىع خهايی ؾیكت ضىاهین کؽظ. بله، عىفاو ضىاهع 

 هًؿل ضىاهین کؽظ.ی ايكاو يدات ضىاهع یافت و اکثؽ ها ؾيعه ضىاهین هايع؛ اها ظؼ ظيیایی هتفاوت ىيهگػنت، گ

ىيع. ایى ظؼ عبیؼت ؾيعگی هی ن ی اؾبكیاؼی اؾ العاهات اضغؽاؼی کىتاه هعت تبعیل به بطم های خعایی ياپػیؽ

یماتی که ظؼ زالت ػاظی به قال ها غىؼ ى ها فؽایًعهای تاؼیطی ؼا تكؽیغ هی کًًع.  تًمیک اهؽ ضؽوؼی اقت. ای

های ياؼـ و زتی ضغؽياک ظؼ ػؽيه  تکًیک و بؽؼقی يیاؾ ظاؼيع ظؼ زع چًع قاػت هىؼظ پػیؽل والغ هی نىيع. 

های  آؾهایمعاظو  بیم تؽ اقت. ظؼ همیاـ کالو هیچ کاؼی ايدام ي ضغؽػمل بکاؼ گؽفته هی نىيع چؽا که 

آؾهایهگاهی هكتًع. چه اتفالی هی افتع هًگاهی که همه اؾ ضايه کاؼ  ایه ظؼ زکن هىل،کهىؼها  اختماػی ،

هعاؼـ و ظايهگاه ها به يىؼت هداؾی  یکًًع و تًها اؾ ظوؼ با هن ظؼ اؼتباط بانًع؟ چه اتفالی هی افتع ولتی تماه

آؾهایهی  بؽگؿاؼ بهىيع؟ ظؼ زالت های ػاظی ظولت ها، ههاغل و يظام آهىؾنی به هیچ وخه با اخؽای عؽذ های

 ایى چًیًی هىافمت يطىاهًع کؽظ. لیکى نؽایظ زال زاضؽ نؽایظ ػاظی يیكت.

ىظ بكیاؼ ههن هكتًع. به يىبه ضو ظؼنؽایظ بسؽايی زال زاضؽ، ها با ظو تًمین ؼوبؽو هكتین که هؽ کعام هًسًؽا 

( اقت. Citizen Empowermentتىايمًعقاؾی نهؽويعی )،( و فطفهن، ايتطاب بیى يظاؼت تىتالیتؽ )اولیى گؿیًه

 ( اقت.global solidarity( و یکپاؼچگی خهايی )Nationalist isolation، ايتطاب بیى ايؿوای هلی )ظوهیى گؿیًه

 وظارت زیرپىستی

اقت تمام خمؼیت اؾ یک ؼاهًمای وازع پیؽوی کًًع.  ظو ؼاه ايلی بؽای  ضؽوؼیبه هًظىؼ پایاو ظاظو به اپیعهی، 

یى به ظولت اقت که به يظاؼت هؽظم  بپؽظاؾظ و آيهایی ؼا که لىاي ظاؼظ. یک ؼول هطتى ه ایى هعف وخىظؼقیعو ب

همه کف ظؼ همه زال بؽ ع. اهؽوؾ بؽای اولیى باؼ ظؼ تاؼیص بهؽ تکًىلىژی اهکاو يظاؼت ؼا ؾیؽ پا هی گػاؼيع تًبیه کً

 04ساظ خماهییؽ نىؼوی ظؼ هیلیىو نهؽويع ات 045قال پیم ک.گ.ب لاظؼ به تؼمیب  05ؼا بىخىظ آوؼظه اقت. 

قاػت نبايه ؼوؾ يبىظ و همچًیى ک.گ.ب يمی تىايكت به ایى اهیع بانع که تمام اعالػات خمغ آوؼی نعه ؼا به 



هأهىؼ  يىؼت هىثؽ پؽظاؾل کًع. ک.گ.ب هتکی به هأهىؼاو و تسلیل گؽاو ايكايی ضىظ بىظ و اهکاو گماؼظاو یک

ال زاضؽ ظولت ها هی تىايًع به خای اقتفاظه اؾ خاقىـ هایی اؾ گىنت ؼا يعانت. اها ظؼ ز بؽای  یک اؾ نهؽويع

 و الگىؼیتن های لعؼتمًع اتکا کًًع. ،( ظؼ همه خا زاضؽSensorsو ضىو به گیؽيعه های )

بهؽه هی  ،ایى وقایل يظاؼتی خعیع ظولت ها اؾ اؾ ، بكیاؼیظؼ زال زاضؽ هن پیعهی کؽوياویؽوـ ،ظؼ خًگ ػلیه ا

و يیؿ گیؽيع. باؼؾتؽیى يمىيه چیى اقت. لعؼت زاکن چیى يه تًها اؾ عؽیك يظاؼت ظلیك تلفى های هىنمًِع افؽاظ، 

اظاؼ کؽظو هؽظم به بؽؼقی و گؿاؼل ظهای بعو و وضؼیت عها هیلیىو ظوؼبیى تهطیى چهؽه و و با بهؽه گیؽی اؾ ي

بلکه هی تىايع ؼفت و آهع و  ،ا ویؽوـ ؼا تهطیى ظهعپؿنکیهاو، به قؽػت هی تىايع ياللیى ههکىک به کؽوي

ؼظیابی کًع. گكتؽه ای اؾ اپلیکیهى های هىبایل عؽازی نعه اقت تا نهؽويعاو ؼا اؾ يیؿ،تماـ های افؽاظ ؼا 

يؿظیک نعو به بیماؼاو هبتال آگاه قاؾيع. ایى يىع تکًىلىژی هسعوظ به نؽق آقیا يیكت. يطكت وؾیؽ اقؽائیل 

یاهى به آژايف اهًیت اقؽاییل ایى اخاؾه ؼا تفىیض کؽظ که تکًىلىژی يظاؼتی که ظؼ زالت ػاظی بؽای بًیاهیى يتاي

اؼ بؽظ. هًگاهی که به هًظىؼ ؼظیابی بیماؼاو هبتال به ویؽوـ کؽويا بک ،ظؼ يظؽ گؽفته نعه بىظ ؼاها خًگ با تؽوؼیكت 

یاهى اؾ "اضتیاؼات لايىيی ظؼ هىالغ اضغؽاؼی" هدلف تفىیض ایى اضتیاؼات ؼا ؼظ کؽظيع، يتاي کمیته های غیؽبظ

(Emergency decree .بؽای ؼقیعو به همًىظ ضىظ اقتفاظه کؽظ ) 

هن ظولت ها و هن نؽکت ها، تکًىلىژی های ،همکى اقت اظػا کًیع ایى چیؿ خعیعی يیكت. ظؼ قال های اضیؽ 

( هىؼظ اقتفاظه لؽاؼ Manipulate People) ظقتکاؼی افکاؼ ػمىهیزتی پیهؽفته تؽی ؼا بؽای ؼظیابی، يظاؼت و 

ایى اپیعهی همکى اقت به يمغه ػغفی ظؼ تاؼیص يظاؼت بعل چًاو اگؽ ههیاؼ يبانین، هم به ایى اوياف ،ظاظيع.

نىظ. يه تًها به ظلیل ػاظی قاؾی بکاؼگیؽی اظوات يظاؼت خمؼی ظؼ کهىؼهایی که تا اهؽوؾ هايغ اؾ پػیؽل آو 

ه ایى ظلیل که يمغه ػغف یک گػاؼ ظؼاهاتیک "اؾ يظاؼت ؼو پىقتی" به قىی يظاؼت ب ،زتی بیهتؽ،بىظيع بلکه 

 "ؾیؽ پىقتی" ؼا ههطى هی قاؾظ. 

پیم اؾ ایى، هًگاهی که ايگهتتاو يفسۀ هىبایل هىنمًعتاو ؼا لمف هی کؽظ تا بؽ ؼوی یک لیًک کلیک کًع 

 ايگهت نما بؽ ؼ 
ً
وی چه چیؿی کلیک کؽظه اقت اها با ویؽوـ آيچه که ظولت هی ضىاقت بعايع آو بىظ که ظلیما

کؽويا ایى ضىاقت و تمؽکؿ تغییؽ هكیؽ ظاظه، ظؼ زال زاضؽ ظولت بعيبال ظانتى ظهای ايگهت نما و فهاؼ ضىو 

 ظؼ ؾیؽ پىقت نماقت.

  اضطراریپىدیىگ 

 ”The Emergency Pudding” 



هیچکعام  ظقت هی گػاؼین، یکی اؾ ههکالتی که با آو ؼوبؽو هكتین ایى اقت که ،هًگاهی که بؽ هىضىع يظاؼت

 يمی ظايین
ً
همکى اقت با ضىظ، چه چیؿی چگىيه هىؼظ يظاؼت لؽاؼ هی گیؽین و قالهایی پیم ؼو  اؾ ها ظلیما

آيچه تا ظه قال  ظؼ زال پیهؽفت هكتًع و باوؼ يکؽظيیظ؟ تکًىلىژی های يظاؼتی با قؽػتی بؽایماو به اؼهغاو  بیاوؼ 

 تطیلی به يظؽ هی ؼقیع اهؽوؾه اضباؼی تاؼیص گػنته بسكاب هی آیًع. به ػًىاو یک آؾهایم فکؽی -پیم ػلمی

(thought  experiment،) نهؽويعاو ضىاقته اقت که یک باؾوبًع  یکه اؾ تماه فؽضی ؼا ظؼ يظؽ بگیؽیع یظولت

به باؾو ببًعيع، يتایح به ظقت  ه قاػت 04 اؼ يظاؼت بؽ ظهای بعو و ضؽباو للب  بیىهتؽیک )ؾیكت قًدی( بؽای

خمغ آوؼی و تسلیل هی نىظ، ایى الگىؼیتن ها پیم اؾ آيکه ضىظتاو بعايیع  یآهعه بىقیله الگىؼیتن های ظولت

يی هاللات کؽظه ضىاهًع ظايكت که نما بیماؼ هكتیع و هن چًیى هی ظايًع که نما کدا ها بىظه ایع و با چه کكا

ع ایع. ؾيدیؽه های قؽایت هی تىايع به نکل هؤثؽی کىتاه نىظ و زتی اؾ هن بگكلًع. یک همچًیى يظاهی هی تىاي

 خلى اپیعهی ؼا بگیؽظ. بًظؽ ػالی هی ؼقع، يه؟ عی چًع ؼوؾ به نکلی باوؼ يکؽظيی

 وخه بع لضیه )اها
ً
زمايیت هی ،( ایًكت که ایى يظام به یک قیكتن يظاؼتی خعیع وزهتًاک down sideهغمئًا

ایى هی تىايع به نما  .بطهع. بؽای هثال اگؽ نما بعايیع که هى بؽ لیًک فاکف يیىؾ کلیک هی کًن و يه قی.او.او

ای بعو، اها اگؽ نما بتىايیع تغییؽات ظه هى و نایع زتی نطًیت هى چیؿی ؼا بؽقايع ظؼ هىؼظ يمغه يظؽ قیاقی

هی تىايیع بفهمیع که چه  یی ؼا تمانا هیکًن يظاؼت کًیع فهاؼ ضىو و ضؽباو للب هى ؼا هًگاهی که کلیپ ویعیى

 چیؿی هى ؼا هی ضًعايع، هى ؼا به گؽیه هی ايعاؾظ و چه چیؿی هى ؼا بهعت ػًبايی هیکًع.

ه های ؾیكتی هكتًع ظؼقت پعیع،ضؽوؼی اقت که به یاظ ظانته بانین که ضهن، لػت، بی زىيلگی و ػهك  

هايًع تب و قؽفه. هماو تکًىلىژی که قؽفه ؼا تهطیى هی ظهع هی تىايع ضًعه ؼا يیؿ تهطیى ظهع. اگؽ نؽکت 

ی بهتؽ اؾ ضىظهاو ها و ظولت ها نؽوع به ظؼو اعالػات ؾیكتی ها ظؼ همیاقی کالو بکًًع، آيها هی تىايًع ها ؼا زت

کًًع و  ًع بلکه آيها ؼا ظقتکاؼی پف يه تًها ازكاـ های ها ؼا پیم بیًی کً اؾ ایى بهًاقًع، و لاظؼ ضىاهًع بىظ

زؿبی ضاو. يظاؼت بیىهتؽیک )  اقتبانع چه قی چه بًىؼت کاال ،زمًه کًًعبه ها هؽ چیؿی که هی ضىاهًع 

 وؾ هع افتاظه چیؿی ا،ؼا به يظؽ  کاتکًیک های ظیتا هکیًِگ کمبؽیح آياالیتی  ( Biometric monitoringؾیكت قًدی()

تًىؼ کًیع که تمام نهؽويعاو هدبىؼيع ظقتبًعهای  05۰5خلىه هی ظهع. کؽه نمالی ؼا ظؼ قال  یػًؽ زدؽ

و ظقت بانیع قطًؽايی "لائع اػظن" ظؼ زال گىل فؽا ظاظو به به ظقت ظانته بانًع. اگؽ ه قاػتِ  04بیىهتؽیک ؼا 

 فته ایع.کًع، نما اؾ ظقت ؼ  گؿاؼلبًعتاو ػالئن ضهن ؼا ظؼ نما 

البته نما هی تىايیع ضىظ ؼا هداب کًیع که يظاؼت بیىهتؽیک )ؾیكت قًدی( یک ؼول هىلتی اقت که هًگام 

کًاؼ ،ایى ؼول هن یافت وضؼیت اوؼژايكی هىؼظ اقتفاظه لؽاؼ هی گیؽظ وهًگاهی که وضؼیت اضغؽاؼی پایاو 



ضًلت بعی ظاؼيع و آو ایى که وضؼیت های اضغؽاؼ ؼا تعاوم هی  ،گػانته ضىاهع نع. اها العام های هىلتی

 به ایى ظلیل که وضؼیت های اضغؽاؼی خعیع همىاؼه ظؼ افك ظؼ کمیى هكتًع. بؽای يمىيه 
ً
بطهًع، هطًىيا

اؾ وضؼیت اضغؽاؼی اػالم کؽظ که بؽ گكتؽه ای  8441عی خًگ های اقتمالل ،اقؽائیل  کهىؼ هاظؼی هى

تا لىاػع ضايی بؽای تهیه پىظیًگ وخهه لايىيی يهاظ. خًگ  گؽفته غًب قؽؾهیى هغبىػات و العاهات اؾ قايكىؼ

ؼا پایاو يعاظ و ظؼ هلغی  یاقتمالل هعت هعیعی اقت که پیؽوؾ نعه اقت اها اقؽائیل هؽگؿ وضؼیت اضغؽاؼ

ىظیًگ اضغؽاؼی به اتطاغ نعيع ياکام هايعه اقت. )لايىو پ 8441قاضتى بكیاؼی اؾ العاهات هىلتی که اؾ قال 

 (Emergency Puddingهًكىش نع.( ) 0588نکل ضاضؼايه ای ظؼ قال 

زتی ؾهايی که يؽش نیىع کؽويا ویؽوـ به يفؽ کاهم پیعا کًع بؼضی اؾ ظولت های زؽیِى اعالػات، ایى اظػا ؼا 

. به ایى ظلیل هغؽذ ضىاهًع کؽظ که يیاؾ اقت قیكتن يظاؼت بیىهتؽیک )ؾیكت قًدی( بؽ خای ضىظ بالی بمايع

که آيها اؾ هىج ظوم کؽويا ویؽوـ ظؼ هؽاـ هكتًع یا به ایى ظلیل که یک قىیه خعیعی اؾ ابىال ظؼ آفؽیمای هؽکؿی 

ظؼ زال  ، خًگی بؿؼگ بؽقؽ زؽین نطًی ظؼ زال تکاهل اقت و یا ... ضىظتاو زعـ بؿيیع. ظؼ قال های اضیؽ

یؿ پیکاو خًگ بانع. چؽا که ظؼ ايتطاب بیى زؽین نطًی و اقت. بسؽاو کؽويا ویؽوـ هی تىايع يىک ت ظؼگؽفتى

 قالهت؛ هؽظم غالبا قالهت ؼا ايتطاب ضىاهًع کؽظ.

 

 (Soap Policeپلیس صابىن )

 اقت، ایىههکل ظؼ زمیمت ایى که اؾ هؽظم بطىاهیع هیاو زؽین نطًی و قالهت یکی ؼاايتطاب کًًع، ؼیهه 

ظؼوغیى اقت. ها هی تىايین و بایع اؾ هؽ ظوی زؽین نطًی و قالهت بهؽه ببؽین. ها هی تىايین زفاظت اؾ  یايتطاب

قالهتماو ؼا ايتطاب کًین و ظؼ يتیده اپیعهی کؽويا ویؽوـ ؼا پایاو بعهین يه به وقیله ایداظ یک ؼژین يظاؼتی 

ضیؽ بؼضی اؾ هىفك تؽیى تالل ها بؽای قؽکىب تىتالیتؽ بلکه به وقیله تىايمًع قاؾی نهؽويعاو. ظؼ چًع هفته ا

اپیعهی کؽويا ویؽوـ تىقظ کؽه خًىبی، تایىاو و قًگاپىؼ اخؽا نعه اقت.  ایى کهىؼهاظؼ زالیکه تا زعوظی اؾ 

اپلیکیهى های ؼظیابی بهؽه بؽظيع، بیم تؽ بؽ تكت گیؽی های وقیغ، گؿاؼل ظهی ياظلايه و تمایل به همکاؼی 

 هی که به ضىبی آگاه نعه ايع تکیه کؽظيع.ظو قىیه با ػمىم هؽظ

يظاؼت هتمؽکؿ و تًبیه های نعیع تًها ؼاه هداب کؽظو هؽظم ظؼ پػیؽل  ضظ ههی های هفیع يیكت، ولتی که به 

هؽظم والؼیت های ػلمی اعالع ؼقايی بهىظ و هؽظم به هماهات ظولتی اػتماظ کًًع که  زمایك ؼا به آيها هًتمل هی 

کاؼی ؼا ايدام هی ظهًع که ظؼقت اقت. یک خمؼیت ضىظ  آلا باال قؽو يیاؾ به يظاؼت کًًع نهؽويعاو بعو



 بكیاؼ لعؼتمًع تؽ و هىثؽتؽ اؾ خمؼیت ياآگاهی ػمل ضىاهع کؽظ که هعام  به ضىبیايگیطته و 
ً
آگاه نعه هؼمىال

 پایم نىظ.

اؾ بؿؼگتؽیى پیهؽفت ها ظؼ تاؼیص بؽای هثال ظؼ يظؽ بگیؽیع ظؼ زال نكتى ظقتهایتاو با يابىو هكتیع. ایى یکی 

بهعانت ايكايی بىظه اقت.  همیى ػمل قاظه هؽ قال خاو هیلیىو ها يفؽ ؼا يدات هی ظهع. ظؼ زالی که ها آو ؼا 

یک اهؽ بعیهی ظؼ يظؽ هی گیؽین، تًها ظؼ لؽو يىؾظهن بىظ که ظايهمًعاو به کهِف اهمیت نكتى ظقت ها با 

ی پؿنکاو و پؽقتاؼاو ظؼ فايله بیى ظو ػمل خؽازی ظقت هایهاو ؼا يمی يابىو يائل نعيع! پیم اؾ ایى زت

نكتًع. اهؽوؾه هیلیاؼظها ايكاو ؼوؾايه ظقت هایهاو ؼا هی نىیًع يه به ایى ضاعؽ که اؾ پلیف يابىو تؽـ ظاؼيع، 

ل که اؾ بلکه به ایى ضاعؽ که اؾ نىاهع زمیمی آگاه هكتًع. هى ظقت هاین ؼا با يابىو هی نىین به ایى ظلی

ویؽوـ ها و باکتؽی ها آگاه هكتن. هى هی ظاين که ایى اؼگايیكن های کىچک ،بیماؼی ؾا هكتًع، و ایًکه، يابىو 

 هی تىايع آو ها ؼا اؾ بیى ببؽظ.

نما به اػتماظ يیاؾ ظاؼیع، هؽظم يیاؾ به اػتماظ به  یؽل و همکاؼی ظو خايبهاها بؽای ؼقیعو به چیى قغسی اؾ پػ

 تیهه به ؼیهه ػلن، هماهات ظ
ً
ولتی و ؼقايه ها ظاؼيع. ظؼ عىل چًع قال اضیؽ قیاقتمعاؼاو غیؽ هكئىل، تؼمعا

اػتماظ به ػلن، هماهات ظولتی و ؼقايه ها ؾظيع. زال هماو قیاقتمعاؼاو غیؽ هكئىل همکى اقت وقىقه نىيع تا 

ظم اػتماظ کؽظ که کاؼ ظؼقت ؼا ايدام ظؼ ناهؽاه التعاؼگؽایی بؽايًع، ظؼ زالی که اظػا هی کًًع که يمی تىاو به هؽ 

 ظهًع.

عبیؼی اقت اػتماظی که بؽای قال های هتماظی ضعنه ظاؼ نعه اقت یک نبه باؾقاؾی يمی نىظ اها االو ؾهاو 

ػاظی يیكت ظؼ ظوؼاو بسؽاو باوؼها هن هی تىايًع به قؽػت تغییؽ کًًع. نما هی تىايیع بؽای قال ها ظػىای 

ته بانیع، اها هًگاهی که وضؼیت اضغؽاؼی اتفاق هی افتع به ياگاه ،غضیؽه ای پًهاو اؾ هفًلی با فؽؾيعايتاو ظان

اػتماظ و قاؾل کهف هی نىظ ، نما ضىاهیع نتافت که به همعیگؽ یاؼی ؼقايیع. به خای ایداظ یک ؼژین 

یكت. ها زتما هی يظاؼتی، هًىؾ بؽای باؾقاؾی اػتماظ هؽظم به ػلن، هماهات ظولتی و ؼقايه ها آيچًاو هن ظیؽ ي

تىايین اؾ تکًىلىژی های خعیع هن اقتفاظه کًین اها ایى تکًىلىژی ها بایع ظؼ ؼاقتای تىايمًعقاؾی نهؽويعاو به 

کاؼ گؽفته نىيع. هى کاهال هىافك ایى هكتن که ظهای بعو و فهاؼ ضىو هى هىؼظ اؼؾیابی لؽاؼ گیؽظ، ولی ایى ظاظه 

به کاؼ گؽفته نىظ، بلکه ایى اعالػات بایع هى ؼا لاظؼ قاؾظ تا تًمیمات  ها يبایع بؽای ایداظ یک زاکمیت هغلك

 نطًی آگاهايه تؽی ؼا اتطاغ کًن و همچًیى زکىهت ؼا بؽای تًمیماتم هكئىل، يگه ظاؼظ.



قاػته ؼيع کًن، يه تًها ضىاهن فهمیع که آیا به تهعیعی بؽای قالهت  04اگؽ هى بتىاين وضؼیت پؿنکی ضىظ ؼا  

عیل نعه ام یا يه،  بلکه همچًیى ضىاهن فهمیع کعام ػاظات هى با قالهتی هى ظؼ اؼتباط اقت. و اگؽ قایؽیى تب

بتىاين به آهاؼ های لابل اػتماظ نیىع ویؽوـ کؽويا ظقتؽقی ظانته بانن و آو ها ؼا تسلیل کًن  آيگاه ضىاهن 

ای هباؼؾه با اپیعهی اتطاغ کؽظه تىايكت لضاوت کًن که ظولت زمیمت ؼا هی گىیع و قیاقت های يسیسی ؼا بؽ 

اقت یا يه. هؽگاه هؽظم اؾ يظاؼت يسبت هی کًًع بیاظ ظانته بانیع که هماو تکًىلىژی يظاؼتی که هؼمىال هی 

تىايع تىقظ ظولت و قایؽ اؼگاو ها بؽای يظاؼت بؽ افؽاظ هىؼظ اقتفاظه لؽاؼ گیؽظ، هن چًیى هی تىايع به وقیله افؽاظ 

 ها اقتفاظه نىظ. بؽای يظاؼت بؽ ظولت

بًابؽایى همه گیؽی کؽويا ویؽوـ یک آؾهىو بؿؼگ نهؽويعی اقت، ظؼ ؼوؾهای پیم ؼو هؽ کعام اؾ ها، وؼای تئىؼی 

های تىعئه بی اقاـ و قیاقتمعاؼو هًفؼت علب، بایع ايتطاب کًین که به ظاظه های ػلمی و به هتطًًیى 

قت نکكت بطىؼین همکى اقت ضىظهاو ؼا ظؼ زال بهعانت و ظؼهاو اػتماظ کًین. اگؽ ظؼ تًمین گیؽی ظؼ 

 اهضای واگػاؼی آؾاظی های ػؿیؿهاو بیایین، ظؼ زالی که فکؽ هی کًین ظؼ زال زفاظت اؾ قالهتماو هكتین.

 ما به بروامه جهاوی ویاز داریم

ظ اپیعهی ظوهیى تًمین ههمی که ها با آو ؼوبؽو هكتین ايتطاب بیى ايؿوای هلی و یکپاؼچگی خهايی اقت. هن ضى

و هن پیاهعهای بسؽاو التًاظی يانی اؾ آو هؽ ظو هكئله خهايی هكتًع. آيها تًها به وقیله همکاؼی خهايی هی 

 تىايًع بًىؼت کاؼ آهع زل نىيع.

اول و ههن تؽ، به خای همابله با ویؽوـ ،ها يیاؾ به انتؽاک اعالػات به نکل خهايی ظاؼین. ایى بؿؼگ تؽیى هؿیت 

به ویؽوـ ها اقت. یک کؽويا ویؽوـ ظؼ چیى با یک کؽويا ویؽوـ ظؼ آهؽیکا ظؼ ؼابغه با چگىيگی  گىيه ايكاو يكبت

بیماؼ قاؾی ظؼ ايكاو يمی تىايًع اعالػاتهاو ؼا به انتؽاک بگػاؼيع ولی چیى هیتىايع ظؼـ های اؼؾيعه ای ظؼ 

ؼوؾ ظؼ هیالو کهف هی کًع هی تىايع ؼابغه با کؽويا ویؽوـ به آهؽیکا بعهع. آيچه یک پؿنک ظؼ ایتالیا ظؼ نؽوع 

بطىبی خاو هایی ؼا ػًؽ هًگام ظؼ تهؽاو يدات بطهع. ولتی که ظولت ايگلكتاو ظؼ ايتطاب هیاو قیاقت های 

گىياگىو به نک افتاظه اقت، هی تىايع اؾ کؽه ای هایی که یک هاه پیم با هؼضل ههابه ای ظؼگیؽ بىظيع، 

 یى چیؿی تسمك یابع ها يیاؾ به اػتماظ و همکاؼی خهايی ظاؼین.ؼاهًمایی بگیؽيع. ولی بؽای ایًکه چً

کهىؼ ها بایع ضىاقتاؼ ایى بانًع که آنکاؼا اعالػاتهاو ؼا ظؼ اضتیاؼ یکعیگؽ بگػاؼيع و ضاضؼايه به ظيبال کكب 

ًع. ها ؼاهکاؼ اؾ همعیگؽ بانًع و همچًیى بایع بتىايًع به ایى ظاظه هاو بیًم هایی که کكب هی کًًع اػتماظ کً

همچًیى بؽای تىلیع و تىؾیغ تدهیؿات پؿنکی، به تالل خهايی يیاؾ ظاؼین بطًىو بؽای کیت های تكت و 



(.  بدای ایًکه هؽ کهىؼ به نکل هًغمه ای ػمل کًع و هؽ تؼعاظ تدهیؿاتی Respiratory Machineهانیًهای تًفكی )

ی هی تىايع بًىؼت چهمگیؽی تىلیع تدهیؿات که هی تىايع بعقت آوؼظ ؼا ايبانت کًع، یک تالل هماهًگ خهاي

ؼا افؿایم ظهع و هغمئى نىظ که تدهیؿات يدات بطم بًىؼت ػاظاليه تؽی تىؾیغ هی نىظ. هماو عىؼ که 

کهىؼها ظؼ ظوؼۀ خًگ يًایغ کلیعی ؼا هلی هی قاؾيع، خًگ ايكاو بؽ ػلیه کؽويا ویؽوـ همکى اقت ها ؼا به 

ای ضؽوؼی تىلیع قىق ظهع. یک کهىؼ غًی با هىاؼظ ابتالء پائیى بایع ضظ ه ”Humanize“قمت "بهؽی کؽظو" 

ؼاغب بانع که تدهیؿات با اؼؾل ؼا به کهىؼی فمیؽتؽ با هىاؼظ ابتالء باال اؼقال کًع، و اػتماظ ظانته بانع اگؽ و 

 به کمک يیاؾ ظاؼظ قایؽ کهىؼها به یاؼیم ضىاهًع آهع.
ً
 هًگاهی که آو کهىؼ هتؼالبا

ت بؽای ایداظ ائتالفی اؾ پؽقًل پؿنکی، به تالل خهايی ههابهی يیاؾ ظانته بانین. کهىؼ هایی که ها همکى اق

فؼال کمتؽ گؽفتاؼ هكتًع هی تىايًع کاظؼ پؿنکی ضىظ ؼا به هًاعمی که بیهتؽ ظؼگیؽ هكتًع اػؿام کًًع  تا ظؼ ؾهاو 

ا بعقت آوؼيع. اگؽ ظؼ آیًعه اپیعهی، تغییؽ يیاؾ به آيها کمک کًًع و همچًیى به ایى هًظىؼ که تداؼب با اؼؾل ؼ 

خهت ظهع کمک ها هی تىايًع همگام با تغییؽ هكیِؽ اپیعهی اؾ کهىؼ های کمتؽ ظؼگیؽ به کهىؼهایی که ظؼگیؽی 

 بیم تؽی ظاؼيع تغییؽخهت ظهع.

ای هًابغ، ظؼ زىؾه التًاظی يیؿ يیاؾ به همکاؼی خهايی، زیاتی اقت. يظؽ به هاهیت خهايی التًاظ و ؾيدیؽه ه

اگؽ هؽ ظولتی تًها به هكائل ضىظ بعوو ظؼ يظؽ گؽفتى قایؽیى بپؽظاؾظ، يتیده آنفتگی هسض، وبسؽايهای ػمیك تؽ 

، به آو يیاؾ ظاؼین.
ً
 ضىاهع بىظ. ها به بؽياهه خهايی بؽای ػمل يیاؾ ظاؼین و ها قؽیؼا

ی قفؽ های بیى المللی بؽای هاه ها، يیاؾ ظیگؽ ؼقیعو به تىافك خهايی بؽ قؽ هكئله هكافؽت اقت. لغى تماه 

هسؽوهیت های ؾیاظی ؼا ظؼ پی ضىاهع ظانت و ظؼ ؼويع خًگ ػلیه کؽويا ویؽوـ همايؼت ایداظ ضىاهع کؽظ. کهىؼ 

ها به هًظىؼ فؽاهن آوؼظو نؽایغی که زعاللی اؾ هكافؽاِو ضؽوؼی يظیؽ ظايهمًعاو، پؿنکاو، ضبؽيگاؼاو، 

ت لغؽه چکايی قفؽهای بیى المللیهاو اظاهه ظهًع، به همکاؼی خمؼی يیاؾ قیاقتمعاؼاو و باؾؼگاياو به يىؼ

ظاؼيع. ایى اهؽ اهکاو پػیؽ اقت ظؼ يىؼتی که به یک تىافك خمؼی بؽقین که ظؼ آو غؽبالگؽی اولیه هكافؽاو ظؼ 

ه هىاپیما ؼا کهىؼ هبعاء يىؼت گیؽظ. اگؽ نما بعايیع که تًها هكافؽايی که به ظلت غؽبال نعه ايع اخاؾه وؼوظ ب

 یافته ايع نما بیم تؽ ؼاغب ضىاهیع بىظ که آو ها ؼا ظؼ کهىؼ ضىظ بپػیؽیع.

یک ؼضىت ػمىهی گؽیباو  هتاقفايه ظؼ زال زاضؽ کهىؼها بًعؼت هیچ کعام اؾ ایى هىاؼظ ؼا ايدام هی ظهًع.

خاهؼه خهايی ؼا گؽفته اقت. بًظؽ هی ؼقع که هیچ آظم بالغی ظؼ  خمغ ؼهبؽاو خهايی زضىؼ يعاؼظ. هفته ها پیم 

ايتظاؼ یک گؽظهمایی اضغؽاؼی اؾ ؼهبؽاو خهايی هی ؼفت که ظؼ عی آو به یک بؽياهه ػملیاتی ههتؽک ظقت 



تؽتیب ظاظه نع که يتیده آو هن به  7کًفؽايف تىقظ ؼهبؽاو خی  یافته بانًع. تًها ظؼ عىل ایى هفته یک ویعیى

 چًیى بؽياهه ای هًدؽ يهع.

، ایاالت هتسعه 0584و اپیعهی ابىال ظؼ  0551ظؼ بسؽاو های خهايی پیهیى، همايًع بسؽاو التًاظی قال 

گػاؼ کؽظه اقت. او آهؽیکا ظؼ يمم ؼهبؽ خهايی ظؼيظؽ گؽفته نع. اها زکىهت فؼلی آهؽیکا وظیفه ؼهبؽی ؼا وا

 ضیلی واضر و ؼونى بیاو کؽظه که به نکىه آهؽیکا، بكیاؼ فؽاتؽ اؾ آیًعه گىيه ايكاو اهمیت هی ظهع

ایى زکىهت زتی يؿظیک تؽیى هن پیماياو ضىظ ؼا ؼها کؽظه اقت. هًگاهی که آهؽیکا تمام پؽواؾها اؾ اتساظیه اؼوپا 

م، ههعاؼی به اتساظیه اؼوپا بفؽقتع، چه بؽقع به ایًکه ظؼ هىؼظ ؼا لغى هی کؽظ زتی به ضىظ ؾزمت يعاظ که اؾ پی

ایى العام تًع و تیؿ ،با اتساظیه اؼوپا ههىؼت بکًع. زکىهت فؼلی آهؽیکا با پیهًهاظ چیؿی ظؼ زعوظ یک بیلیىو 

ه کؽظ. ،  آلماو ؼا نگفت ؾظ84-ظالؼ به یک نؽکت ظاؼوقاؾی آلمايی به هًظىؼ ضؽیع زك ايسًاؼ تىلیع واکكى کىیع

ی خعیع خهايی ؼوی آوؼظ، تؼعاظ کمی اؾ زتی اگؽ زکىهت فؼلی يهایتا ضظ ههی ضىظ ؼا تغییؽ ظهع و به یک ؼویه

ؼهبؽی پیؽوی هی کًًع که، هؽگؿ هكئىلیتی يمی پػیؽظ، هؽگؿ به انتباهاتم اػتؽاف يمی کًع و کكی که هکؽؼا 

 قؽؾيم ها ؼا به ظیگؽاو. یاػتباؼ همه چیؿ ؼا به ضىظ يكبت هی ظهع ظؼ زالی که همه

اگؽ بپػیؽین خای ضالی هايعه ی آهؽیکا، تىقظ قایؽ کهىؼ ها پؽ يهعه اقت، ایى هىضىع يه تًها هتىلف کؽظو 

اپیعهی زاضؽ ؼا بكیاؼ قطت تؽ هی کًع، بلکه هیؽاث آو هچًاو عی قال های پیم ؼو به هكمىم کؽظو ؼوابظ 

بسؽايی، همچًیى، یک فؽيت اقت. ها بایع اهیعواؼ بانین که اپیعهی  بیى الملل، اظاهه ضىاهع ظاظ. با ایى زال هؽ

 کًىيی، ظؼ ظؼک ضغؽ زاظ چًعپاؼگی خهايی، به گىيه ايكاو، کمک کًع.

گىيه ايكاو هسکىم به ايتطاب اقت. آیا ها تا ُبى ؼیهه های چًعپاؼگی ضىاهین ؼفت یا هكیِؽ به قمت یکپاؼچگی 

ها چًعپاؼگی ؼا ايتطاب کًین تًها هًدؽ به عىاليی تؽ نعو بسؽاو کًىيی خهايی ؼا ايتطاب ضىاهین کؽظ؟ اگؽ 

يطىاهع نع، بلکه به فدایؼی بكیاؼ بعتؽ ظؼ آیًعه ضىاهع ايداهیع. اگؽ یکپاؼچگی خهايی ؼا ايتطاب کًین يه تًها 

ًعه و بسؽاو هایی پیؽوؾی ای ظؼ  بؽابؽ کؽويا ویؽوـ ضىاهع بىظ، بلکه پیؽوؾی اقت ظؼ بؽابؽ تماهی اپیعهی های آی

 بتاؾظ. 08که همکى اقت بؽ گىيه ايكاو ظؼ لؽو 
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https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75 



 




