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در زيستن، براي اين حجم از  بشر از تاريخ زندگي ميكنيم. شايد يك بزنگاه تاريخي! عليرغم تجربه چند هزار ساله در مقطع حساسي
 اگرچه همه گيري يك بيماري، بخصوص در قرنهايآماده نبوديم.  مترقي از لحاظ تكنولوژيك، وراندر اين د به خصوص ،بحران

زه هاي در حوپيشرفت هاي حاصله عمت دهه هاي اخير به خصوص شايد ناز و ناست، اما  دهگذشته يك مساله متداول و عادي بو
شايد بشري  را دامن زده بود و فكر مي كرديم براي هر بحراني راه حلي داريم. نبودن ما "همه چيز دان"توهم  ،علمي و ديجيتالي

  طسه اي هراس مرگ به سراغش بيايد. از ع نزديك فردا هايدر همين  كه روزگاري بسازد فكرش را نمي كرد "تسال"كه توانسته 

 يا سهل انگاري يك پژوهشگر بيولوژيك، به عنوان يك حمله بحران كرونا، خواسته يا نا خواسته، سهوي يا عمدي، از شرق يا از غرب
و ارتباطات مان را  تعامالتديد نظر جدي در اصول حاكم بر زندگي، مان آمده تا لزوم تج به سراغدر يك آزمايشگاه در جايي از دنيا، 

چيزي كه بديهي از اين بحران دچار تغيير خواهند شد.  هاي ذهني ما بعد مپاراداي يا حداقل فراتر از آن، جهان بيني و. يادآوري كند
بل اش نخواهد داشت. شايد بتوان تاريخ معاصر را به است اين است كه دنياي ما بعد از سپري شدن اين بحران شباهت چنداني با ق

 ، اين شرايط مي تواندكرونادولت ها به بحران  شواكن بسته به و بعد از آن تقسيم كرد. COVID‐19گيري بيماري  قبل از همه
 جاناين بحران  كار دشواري خواهد بود. قدرت نيپس گرفتن ا ،كه بعد از بحران بدهدبه آنها  ديجد يه و قدرتكرد تتقوي را دولتها
  .دهديرا شدت مزمين شرق مبه  زمين غربماز  يانتقال قدرت جهان و كنديم قيتزر ييگراي به مل اي تازه

را  يجهان يرهبر يبرا نيتالش چ ،به آن نشان دادنواكنش در  كايآمر يختگير و بهم كرونا به بحران نيشده چ حساب واكنش
 جاديجهان را ا يدر رهبر كايآمر يبجا نيچ ينيگزيجا تيبحران ظرف نيكه ا ندي امدعبرخي از انديشمندان  يحت .كند مي ليتسه
  .است كرده

كه  "همه يبرا شدن يجهان يسودمند" دهيجهان به ا است ديبع اريباشد. بس شدن يآخر بر تابوت جهان خيم تواندمي كرونابحران 
كه  ييو آنها كننديكسب م ياجتماع هيكنند سرما تيريبحران را مد يبخوببتوانند كه  يرهبران بود برگردد. بيست و يكمشعار قرن 



٢ 
www.saffaran.com 

 تيتقو نيچبه  كايآمراز  را شدني جهان تيمركزفقط  .كندينم يبزرگ رييجهان تغاقتصاد  .تهمت خواهند زد گرانيدبه  ،نتوانند
  . اند اعتقاد به تجارت آزاد را از دست داده كايآمر مردمبر خالف چيني ها،  .كنديم

 عرضه ثباتبشدت تحت فشار قرار خواهد گرفت و  يعرضه جهان رهي. زنجافتيكاهش خواهد  اقتصاديبنگاههاي  يجهان سود دهي
 دياز خطوط تول يو انتقال بخش يداخل يانبارها جاديبا ا يو عرضه را خواهد گرفت. ثبات عرضه پس از دوره كوچك ديتول ييكارا يجا

  .خواهد شد شتريبه داخل كشورها ب

قدرت  ابر كي كاياگر امر ينادرست بود. حت در دنيا بزرگ يبر رقابت قدرتها ترامپ در تمركز استراتژي داد نشان كرونابحران به عالوه 
دولتها  گريدز برتر ا يقدرت يدولتها بجا گريدر تعامل با د مند بودنقدرت تيحفظ كند. درك اهم ييرا به تنها تشيامن نميتواندبماند 
  است. يضرور ،يك بيماري يريگ همه زماندر بودن، 

 و نظرات نجايدهد. در ا رييتغن شدبدتر  ايشدن بهتر به سمت ،  يريتواند جامعه را به طرز چشمگ يم اسيمق نيبحران در ا كي
  آورده شده است.اتفاق خواهد افتاد  ندهيآنچه در آ يبزرگ برا متفكر 30 بيش از هاي ينيب شيپ

سال  يبحران مال ايسپتامبر و  ازدهيحادثه  ادآوريها  ييكاياز آمر ياريبس يكرونا برا روسيبحران و اسيدر حال حاضر ، ابعاد مق
و نظارت و  تيخانه ، تا سطح امن دياز نحوه سفر و خر .داده است رييماندگار تغ يصورت كه جامعه را به يرويدادهايباشد،  يم 2008

  .ميكه اكنون به آنها عادت كرده ا يي. روشهاميكن يم تفادهكه اس يبه زبان يحت

خارج  ياي، با دندر حال حاضر روابط ما با دولت ها ،دارد يخود نگه م يما را در خانه ها ماه ها ديشا كه يو جهان ديجد روسيو كي
كنند و ممكن  دايبروز پ ندهيآ يسالها ايماهها  يمتخصصان انتظار دارند ط نيكه ا يراتييهد. تغد يم رييرا مجدداً تغ گريكدي يو حت

به تابو خواهد  ليتبد يتماس بدن ايملت ها بسته خواهند ماند؟ آ ايبوجود آوردند: آ براي ما ينگراناحساس  اي و آشنا ان ياست احساس
  شوند؟ يشد؟ رستوران ها چه م

 ي، قدردانكمتر قطبي بودن، ياز فناور ريتر و انعطاف پذ شرفتهيآورند: استفاده پ يبه وجود م زيرا ن ييبحران فرصت ها يلحظه ها اما
 جاديتلنگر به ما در ا نيبهتر نيخواهد آمد ، اما ا شيداند چه پ ينم قاًيكس دق چي. هيساده زندگ يلذت ها ريو سا عتيدوباره از طب

خواهد  رييو ... تغ ي، سبك زندگ، اقتصاديبهداشت ي، مراقبت هادولت ،ن، جامعهاست كه بر اساس آ يناشناخته ا يبا روشها ييآشنا
  كرد.
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  پيش بيني ها در سر فصل هاي زير تقسيم بندي شده اند:مطالعات و اين 

  

  شود يخطرناك م يروابط انسان   اجتماع
 يپرست هنياز م يدينوع جد  
 كاهش قطبي بودن  
 در متخصصان  مانيبازگشت به ا  
 كمتر ييفردگرا  
 متفاوت خواهد بود يپرستش مذهب  
 اصالحات ديجد يمدل ها  

  تكنولوژي
  

 سقوط خواهد كرد نيآنال يابزارها يبرا يموانع نظارت  
 سالم يتاليجيد يسبك زندگ كي  
 يمجاز تيواقع كي  

  سالمت / دانش
  

 از راه دور يظهور پزشك  
 از خانواده شتريمراقبت ب يبرا يا چهيدر  
 شود يداروخانه بزرگ م كيبه  ليدولت تبد  
 كند يعلم دوباره سلطنت م  

  برگزار شود يتواند به صورت مجاز يسرانجام جلسات كنگره م   دولت
 گردد يدولت بزرگ باز م  
 كند يم يابيمجدداً وجهه خود را باز يخدمات دولت  
 يمدن ديجد سميفدرال كي  
 شوند يهمه اعمال نم م،يكرده ا يكه با آنها زندگ ينيقوان  
 كرد اياعتماد دوباره به موسسات را اح  
 ديرا دار ياسيس اميانتظار ق  

  مبدل خواهد شد ياصل انيبه جر يكيالكترون يريگ يرا   انتخابات
 "خواهد شد "ماه انتخابات"به  ليتبد "روز انتخابات  
 شود يم ليهنجار تبد كيپست به  قيدادن از طر يرأ  

  در مصرف انبوه شتريب تيمحدود   ياقتصاد جهان
 تر يقو يداخل نيتام يها رهيزنج  
 گسترده تر خواهد شد يشكاف نابرابر  

  ريمس رييتغ يبرا اقياشت   يسبك زندگ
 شتريب يآشپز ديكمتر، اما شا يغذا خوردن جمع  
 پارك ها ياياح  
 رييتغ"در درك ما از  رييتغ"  
 شترياستبداد عادت، و نه ب  
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  اجتماع
  شود. يخطرناك م يروابط انسان

Deborah Tannen ي: داخل زبان دوستميتوانم بگو يكه م ديهست يشما تنها كس"كتاب  راًيدر جورج تاون است كه اخ ياستاد زبانشناس 
  درآورده است. ريته تحررا به رش "زنان يها

مي دوردست رخ  يها نيفقط در سرزم ميكن يكه فكر م ييها بتيها كشف كردند كه ما در برابر مص ييكاي، آمرسپتامبر 11در 
گذشته مانند  يدوره ها يها بتياز مص ميتوان يم ناما همچنكه به ما گفت  2008سال  ي. بحران مالميهست ريپذ بي، آسدهد

 يدر زندگ خواستهنا يواليه كي ،1918 يآنفوالنزاي مشابه ريهمه گ يماري. اكنون ، بميراز ركود بزرگ رنج بب يشنا يسقوط اقتصاد
  ما است.

عملكرد ما را در  ميانتظار داشته باش ميتوان يدر جهان است كه م يزندگ يبرا ديجد ي، روش يتينارضا اي ،يشيرفتن ساده اند نياز ب
تواند خطرناك باشد.  يمحصور م يو تنفس هوا در فضا گري، بودن با افراد د اءيكه لمس كردن اش ميدان يدهد. اكنون م رييجهان تغ
كرده است به طور  يسال زندگ نيكه در ا يكس يتواند برا يافراد مختلف متفاوت خواهد بود ، اما هرگز نم يبرا يآگاه نيسرعت ا
  ملموس بوده باشد. ريكامل غ

گران و يا لمس صورت خودمان مي تواند از يك رفتار اكتسابي به يك رفتار غريزي تبديل شده و به اين خودداري از دست دادن با دي
  ) نمايد چرا كه ما هرگز نخواهيم توانست دست از شستن مكرر دست هاي مان برداريم.OCDنوعي همه ما را دچار وسواس اجتماعي (

شود ، به خصوص در مورد  نيگزيجا گريافراد د ابيغ در ترشيب يممكن است با احساس راحت گرانيدر حضور د ياحساس راحت
 "وجود دارد؟ نيآنالبه صورت كار  نيانجام ا يبرا يليدل ايآ " اينكه دنيپرس يبه جا .مشنا سي ينم كيكه آنها را از نزد يافراد
اين داليل  وجودتا از زم باشد و ممكن است ال "وجود دارد؟ يكار به صورت حضور نيانجام ا يبرا كافي ليدل ايآ"، پرسيد ميخواه

دچار  شتريباند ندارند ، ب يآسان به پهنا يكه دسترس يي، آنهابه طور ناخواسته هر چندمتأسفانه ، تا انجامش دهيم.  ميمتقاعد شو
 شتريب رايزكند ،  يم جاديا زين يشتري، ارتباط بشتريمسافت ب كهنيخواهد شد: ا ايجاد "نيپارادوكس ارتباط آنال" خواهند شد. بيآس

 يشتريب تياحساس امن ، مافاصله نيبه خاطر هم چرا كه ميكن يدور و دورتر هستند ارتباط برقرار م فيزيكيكه از نظر  يبا افراد
  آنها خواهيم داشت.نسبت به 

  

  يپرست هنياز م يدينوع جد
Mark Lawrence Schrad كتاب  سندهيو نو ياسيعلوم س ارياستادSmashing Liquor Machine :از مساله  يجهان خچهيتار كي

 .تيممنوع

كه  يكسان !ديكن كيشل روسيو ديتوان يكرده است. اما شما نم "مسلح يروهاين"را مترادف با  "يوطن پرست"مدتهاست كه  كايآمر
. آنها ستندين يمنظا يروهاياستخدام ن و در يافراد رسم ايو  انيكرونا قرار دارند، سربازان، نظام روسيو هيدر خط مقدم جبهه ها عل

، كاركنان فروشگاه ها، كارگران خدمات، صاحبان يو مراقبت ي، معلمان، ارائه دهندگان خدمات درماناروسازانپزشكان، پرستاران، د
 ياز آنها ناگهان با انجام كارها ياريكه بس نيپزشكان شهر ووهان چ ايو  Wenliang يمانند آقا مشاغل كوچك و كارمندان هستند.

  نكرده بودند. "ثبت نام" طيشرا نيقرار گرفتن در ا يبرا و مرگ مواجه شدند كه هرگز يخطر آلودگ شيتحمل، همراه با افزا رقابليغ

به پزشكان و پرستاران خود  م،يبدان يواقع "يپرست هنيم"آنها را  يها يما فداكار ديگفته شد و تمام شد ، شا زيكه همه چ يهنگام
. ما ميده يكار را انجام م نيسربازان ارتش ا ي، همانطور كه اكنون برا "از خدمات شما متشكرم" مييو بگو ميسالم و احترام بگذار
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 ياز افراد ديطبقه جد نيا يكرد و برا ميرا بنا خواه ييداد و مجسمه ها ميخواهمجازات قضايي  فيو تخف يشتبهدا يايبه آنها مزا
وطن "از  يشتريدرك ب تيدر نها زيما ن ديشا ني. همچنميكن يبرگزار مرا  ييكنند، جشن ها يما م يو جان خود را فدا يكه سالمت

 هنيم" ييتمركز زدا دي. شاميبدان "وطن پرست" ن،يرياز سا شتريرا ب عهجام يو حافظان سالمت و زندگ ميبه دست آور "يپرست
 رونيناگوار ب يهمه آشفتگ نيواند از ات يباشد كه م يياياز مزا يكي "عشق به جامعه"كردن  نيگزيو جا كايآمر انياز نظام "يپرست

  .ديايب

  

  كاهش قطبي بودن
Peter T. Coleman يو يكند. كتاب بعد يمطالعه م "درمان سخت يها يناسازگار"است كه در مورد  ايدر دانشگاه كلمب ياستاد روانشناس 

  ر خواهد شد.منتش 2021، در سال  The Way Out: How To Over Over Toar Polarizationبا عنوان 

 50 يرا از الگو كايما وارد كرده است ، باعث شده است تا آمر ستميكرونا به س روسيو يريكه همه گ ي) خارق العاده ايشوك (ها
را به مان  يمل يهمبستگ ريخارج كند و به ما كمك كند تا مس م،يكه در آن به دام افتاده ا يو فرهنگ ياسيشدن س يساله قطب

ممكن  ميوجود دارد كه فكر كن ليبه نظر برسد، اما دو دل انهيآل گرا دهي. ممكن است اميده رييغت شتريلكرد بو عم يسمت همبستگ
  .فتدياست اتفاق ب

‐COVIDگذارند.  يمشترك ، اختالفات خود را كنار م يخارج ديتهد كياست كه مردم در مواجهه با  "دشمن مشترك" ويسنار نياول

خارق  يشود و ممكن است انرژ يقائل نم زيخواهان و دموكرات ها تما يجمهور نيدهد كه ب يقرار م را در برابر ما يدشمن مهم 19
 هيها عل يروز بمباران ناز 56سا ، آمان فراهم كند. در طول حمله رعد  مجدد يمجدد و سامانده ميما در تنظ يرا برا يالعاده ا

مردم نسبت به  يو سخاوتمند ي، دلسوز يو نوع دوست يمات انساناقدا يرشد صعود دنياز د ليچرچ نستونيو نهي، كاب سيانگل
  عمل، شگفت زده شد. در كالم و گريكدي

ثبات كردن  ي، اغلب پس از ب داريو پا يرابطه قو ياست. مطالعات نشان داده اند كه الگوها "ياسيموج شوك س" يويدوم، سنار ليدل
كه  يالتيا يريدرگ 850افتد ، اما با مطالعه  يمساله لزوماً بالفاصله اتفاق نم نيشوند. ا يم ريي، مستعد تغ ياصل ياز شوك ها يبرخ

ثبات كننده بزرگ به  يشوك ب كيسال با  10 يدرصد از آنها ط 75از  شيداده است ، مشخص شد كه ب رخ 1992تا  1816 نيب
بدتر كنند. اما با توجه به سطح  ايرا بهتر  تيعمل كنند و وضع يمختلف يتوانند به روش ها يم ياجتماع ي. شوك هادنديرس انيپا

ما است. زمان  ياسيو س يسازنده تر در گفتمان فرهنگ يالگوها جيترو وعدهد كه اكنون زمان شر ينشان م ويسنار ني، ا يتنش فعل
  است. دهيبه وضوح رس رييتغ

  

  در متخصصان  مانيبازگشت به ا
Tom Nichols است.» مرگ تخصص«كتاب  سندهيمتحده و نو االتيا ييايدر يروياستاد دانشگاه كالج جنگ ن  

است  "تتجمّال" نيا .ستيتخصص قائل ن يسابق را برا ياساس تياهم گريشده كه د ليتبد يبه كشور كايسال است كه آمر نيچند
كه  ييزهايرد چدر مو ستيدهد. ما الزم ن يم قدرتبه ما  ،در دسترس مصرف كننده يفناور يصلح ، رفاه و سطح باال قيكه از طر

باال رفتن نرخ  و يا اديز يكاري، كمبود نفت ، ب يجنگ هسته ا مواردي از قبيل ميفكر كن كرد،يذهن ما را به خود مشغول م يزمان
  بهره.
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ن بيابامواجهه با آن داوطلبان را در قالب ارتش خود به گوشه و كنار  يبرا ما تنزل كرده است كه دياز تهد يذهن يبه نوع "سميترور"
 كيكه  ميارتقا داد يجمهور استيرا به ر يونيزيستاره تلو كي ي. ما حتميكن يبه عنوان سربازان خط مقدم كشور اعزام م ايدن هاي

  كرده است. ليتبد هاقدامات روزمرانجام دولت را به  عملكرد شتريو تخصص است كه ب يوروكراسبه ب يستيحمله پوپول

 ليبحران مردم را مجبور كرده است كه مجددا مسا نيا اينكهدهد. اول  رييتغ قيرا از دو طر مسئله نيتواند ا يم COVID‐19بحران 
بود، و بعد از آن بود كه مردم  يتمسخر متخصصان كار ساده ا ر،يهمه گ يماريب كي دنيرس از سر شي. تا پرنديرا بپذ "يتخصص"

  بشنوند. يپزشك صانتا مطالب را از متخص تمايل دارند

برگرداند  يياز رو آورندن به تخصص گرا يديها را به سطح جد ييكايوجود داشته باشد كه مجددا آمر يدواريام نيدوم، ممكن است ا
در است. شكست قاطع دولت ترامپ  "يجد"افراد  يبرا يموضوع "دولت"كند كه مقوله  تيفكر هدا نيحداقل آنها را به سمت ا ايو 

مردم را  يممكن است به اندازه كاف هم اقتصاد آن بر ريو تاث روسيو نيا يريكردن انفجار همه گ كندها و  ييكايحفظ سالمت آمر
  داشته باشند. زين يگريمطالبات د "يعاطف تيرضا"از  ريبه غ ،مجاب كند تا از دولت

  

  كمتر ييفردگرا
Eric Klinenberg را به  "مردم يكاخ ها"كتاب  ياست. او به تازگ وركيوياه ندر دانشگ يموسسه دانش عموم ريو مد ياستاد جامعه شناس

  كمك كنند. يمدن يشدن و افول زندگ ي، قطب يتوانند به مبارزه در مقابل نابرابر يم ياجتماع يرساختهايدرآورده است: چگونه ز ريرشته تحر

 يرو اقتدار گراييبه سمت  ميتوان يحد است. ما م از شيب ييدوران عاشقانه ما با جامعه بازار و فردگرا انيكرونا پا روسيو يريهمه گ
را در نظر  يانتخابات نوامبر است. چشم انداز برخورد نظام قيتعل يجمهور دونالد ترامپ در حال تالش برا سيرئ دي. تصور كنميآور
كه مدل  ميشاهد هست رفت. اكنون ميخواه يگرياست. اما من معتقدم كه ما در جهت د يواقع "هيجاهل نهيمد" يوي. سنارديريبگ
)، نييخود محور (از ترامپ به پا يرفتار ها رايفاجعه بار است ، ز يحت ايناكام است ، و  ياجتماع يسازمان ها يبر بازار برا يمبتن يها
  كند. يبود، م ديتر از آنچه كه با رناكخط اريبس يبه بحران ليبحران را تبد نيا

به  يعموم يدر كاالها يقابل توجه ديجد يها يگذار هيداد و سرما ميخواه رييمجدداً تغخود را  استيامر ، ما س نيپس از اتمام ا
بودن ما كمتر شود. در عوض، ما قادر  يكنم سطح اجتماع ي. من فكر نمميده يانجام م يو خدمات عموم يسالمت يخصوص برا

خرم كه به صندوق داران و  يم يكه من از رستوران يتميهمبرگر ارزان ق خورد. يم ونديسرنوشت ما چگونه پ مينيبود كه بب ميخواه
 هيمشابه همسا قايدق نيدهد ، ا يقرار م يماريدر معرض ابتال به ب شتريمن را ب كند،يحقوق پرداخت م مارشيكاركنان آشپزخانه ب

مهارت  اياست به او علم ما نتوانسته  يلتمدرسه دو رايكند ز يم يخوددار يريهمه گ نياست كه از ماندن در خانه در خالل ا يا
 نكند، اقتصاد نيدهند تضم يشغل خود را از دست م ركود كيها كارگر را كه در  ونيلياگر دولت درآمد م .اموزديب يتفكر بحران يها

كمك نكند،  انيودانشج يلغو بده ايسقوط خواهند كرد. اگر دولت به كاهش  كند ياز آن كمك م تيكه به حما يو نظم اجتماع
امر ما را  نيخواهد شد. اما ا يميكرونا باعث درد و رنج عظ روسيو يرينخواهند شد. همه گ ودخ يهايجوانان موفق به عرضه توانمند

تواند به  يو در دراز مدت م مينظر كن دي، تجدميليارزش قا يزيچه چ يو برا ميهست يچه كس نكهيكند تا دوباره در مورد ا يوادار م
  .مياز خودمان را كشف كن يمك كند تا نسخه بهترما ك
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  متفاوت خواهد بود. يپرستش مذهب
Amy Sullivan است. ياستراتژ ريمد يك  

از بر ترس  يزندگ به ديام يروزيموضوع هستند و بر پ نيعالقه مند به گفتن ا انيحياز مس ياري، بس ميهست "پاك ديع"قوم  كيما 
كنند  يروز خود را مشاهده م نيكنند، مقدس تر يپاك با هم شاد ديمردم اگر نتوانند در صبح ع نيما چگونه ادارند. ا ديتأكآن 
خود را از اسارت  ييبرگزار كنند، رها "زوم"خود را در  يمراسم مذهب ديكه با انيهودي چگونهخواهند داشت ؟  يپاك را گرام ديوع

جماعت به مساجد  ينمازها ياگر نتوانند برا رنديتوانند ماه رمضان را جشن بگ يممسلمان  يخانواده ها ايجشن خواهند گرفت ؟ آ
  كنند؟ فطارجمع شوند تا روزه خود را ا شان زانيبا عز ايمراجعه كنند  يمحل

به  انيا هرگز تمام ادام ،آزار و شكنجه روبرو بوده اند ايجنگ  لياز قب ينامساعد طيبا چالش زنده نگه داشتن خود در شرا انيتمام اد
را به چالش  ينيد مياز مفاه روانشيتصورات پ نه،يدر زمان قرنط نيد نبوده اند. بانيچالش مشترك دست به گر كيطور هم زمان با 

ر از موعظه از راه دو ييآورد تا بتوانند نمونه ها يندارند به وجود م يمحل اجتماعكه  يكسان يفرصت را برا نيكشد. اما همچنان ا يم
امكان بوجود  نيا  - ديفقط شا - دي. و شاكنند دايپ تيمحبوب يزيتامل برانگ يها وهيش انيم نيرا گسترش دهند.  ممكن است در ا

به هم  يكنون تيدر وضع كنند،يم ادي "يعدالت اجتماع سربازان"آن با عنوان  بازيگران كه موعظه گران از "يجنگ فرهنگ"تا  ديآ
  .شود ليتسه ت،يبشر وستهيپ

  

  اصالحات ديجد يمدل ها
Jonathan Rauch است. نگزيو همكار ارشد در موسسه بروك كيدر موسسه آتالنت" سندهينو  

  .نهمجنس گرايارا تجربه كرده اند:  "ييتحول گرا يريهمه گ" رايها اخ ييكاياز جامعه آمر يبخش كي

 راتييتغ ،ها بتيما به همراه دارد: مص يبرا يدرس عمل كيماالً كرونا متفاوت است، اما احت روسياز هر نظر با و HIV / AIDS،  البته
 يشان،  خود برا ياجتماع يدولت در برآوردن خواسته ها يبه علت ناكام ييكايآمر نهمجنس گرايااز  يآورند. بخش يرا بوجود م

  شدند.  جيبس مورد نيازشان يو دانش فن ها، شبكه سازمان ها جاديا

را نشان داد و ما را در خصوص لزوم اصالحات  يبهداشت يمراقبت ها ستميدر س يلكمه ينقص ها نيكرونا همچن روسيو يدمياپ
كنند. آنها  يم دايدر برابر مشكالت پ گريكدياز  يبانيارتباط و پشت يبرقرار يبرا يديجد يحوزه آگاه كرد. مردم روش ها نيدر ا

 يوابستگ" مياز مفاه يدولت هستند. آنها به زود ديو شا يبهداشت يمراقبت ها ستميدر س يساسا راتييتغ جاديخواهان ا مطمئنا
 نيكنم ، اما مطمئن هستم كه سال ها ا ينيب شيرا پ راتييتغ نيا قيتوانم اثرات دق يآگاه خواهند شد. من نم "جامعه"و  "متقابل

  كرد. مياثرات را مشاهده خواه
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  تكنولوژي
  د كرد.نسقوط خواه نيآنال يابزارها يبرا يموانع نظارت

Katherine Mang مجله  ريسردب و ريمدReason  .است  

COVID‐19 ينم زيخواهد برد. البته همه چ نيشدن را از ب نيما به سمت آنال يزندگ شتريحركت ب يبرا ياز موانع مصنوع ياريبس 
ساالران، كند شده  وانيد لهيبوس ن،يما ، نفوذ و استفاده از ابزار قدرتمند آنال يزندگ ياز بخش ها ياريشود. اما در بس يتواند مجاز

 يشده برا زيتجو يداروها يا مهيپوشش ب براي) كايسالمت در آمر مهي(قانون ب HIPAAنظر در  ديتجد ،است. به عنوان مثال 
مدت بود. به عنوان  يطوالن رييتغ كياستفاده كرده اند،  يبه پزشك از خدمات پزشك يكه از راه دور و بدون مراجعه حضور يمارانيب

ما هر  هياستفاده كنند كه بق يياجازه  داد تا از همان ابزارها يپزشك خدماتبود كه به ارائه دهندگان  HIPAAنظر در  ديجدمثال ، ت
بحران  ني. اگر بخاطر ا ليميو ا Skype  ،FaceTime لياز قب يابزار ميكن يارتباط استفاده م يبرقرار يو به صورت متداول برا روز

  شدن خدمات كنار نكشند. نيروند آنال ازخود را  يساالران ممكن است سالها پا وانيو د ينظارت ينباشد ، بوروكراس
دانش آموزان،  يبرا نيدر اجازه دادن به آموزش آنال -رديپذ يصورت م استمدارانيمعلمان و س يها هيكه توسط اتحاد -مقاومت 

شدن بحران كرونا بتوان دوباره بر سر كالس درس در  يرا بعد از طدانش آموزان  است كه رممكنيغ باًيرفته است. تقر نيضرورتاً از ب
 حيرا ترج نيمشاغل آنال ايآموزش از راه دور شده اند و آنها آموزش از خانه  ياياز خانواده ها متوجه مزا ياريبس رايمدارس برگرداند، ز

 نينخواهد داشت، و تمام ا يتيدانشگاه جذاب متيان قگر يكالج ، بازگشت به اتاق خوابگاه ها انياز دانشجو ياريبس يدهند. برا يم
  خواهد كرد. ليبوده اند، تحم يبه دور از نوآور يطوالن يكه مدت ها ييها خشرا در ب يگسترده ا راتييموارد، تغ

وع هستند كه موض نيا از يريادگياز مردم در حال  ياريانجام داد، بس دور كاريبه صورت  زيتوان همه مشاغل را ن يكه نم يدر حال
 شنيكيدو اپل اي كيساعت كار را با امكان دانلود  كي يو كراوات و رفت و آمد به محل كار برا يلباس رسم دنيتفاوت اجبار به پوش

را  دور كاريبه صورت د خوكه شركت ها مراحل انجام كار  ي. هنگامندينما سهيو كار موثر در خانه مقا انش سيمجوز از رئ همراهبه 
معلوم است كه جلسات  گر،يتر خواهد بود. به عبارت د پر هزينهكارمندان دشوارتر و  يمذكور برا يها نهينكار گز، اكردندتنظيم 

به بعد  نيباشد. و از ا ليميا كيتوانست  يدرس) واقعاً م ي(و قرار مالقات ها، و مراجعه به مطب پزشكان و كالس ها ياديز اريبس
  د بود.خواه

  

  لم.سا يتاليجيد يسبك زندگ كي
Sherry Turkle دانشگاه در يعلوم و فناور ياستاد مطالعات اجتماع MIT سندهيو نو Reclaiming Conversation: The Power of 

Talk in a Digital Age است.  

 قيطراز  ميتوان يكه م يگريجوامع د جادينظر در ا ديتجد يبرا ميگذران يخود م يتاليجيد يكه با دستگاهها ياز وقت ميبتوان ديشا
خصوص  نيالهام بخش در ا هياول ي، نمونه ها كرونا روسيو يفاصله اجتماع جاديا يروزها ني. در نخستمياستفاده كن م،يكن جاديآنها ا
ارسال  ياجتماع يمورد عالقه اش، در شبكه ها ياز آهنگ ها يزنده روزانه ا يكنسرت ها Yo‐Yo Ma يقي. استاد موسميديرا د

كنند ، دعوت  دايها حضور پ شيرا كه قصد ندارند خودشان در آن نما يرستانيدب كالي، نوازندگان موزLaura Benantiكند.  يم
 Lin‐Manuelرا شخصا نگاه كند.  يارسال ياست كه تمام اجراها ادهاو ارسال كنند. او قول د يخود را برا يكند تا اجراها يم

Miranda و سرمايه گذاراني هم نانيارسال شده را داده است. كارآفر ياجراها يشاقول تما زياست و او ن وستهيپ نيكمپ نيبه ا زين 
  .اين اجرا ها خواهند گذاشتگوش دادن به  يوقت خود را برا
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رسانه سخاوتمند  كي شيزا نياست. ا يمتفاوت يزندگ نيكنند. ا يبرگزار م نيو آنال گانيخود را به صورت را يكالسها وگاي انيمرب
توانم انجام  يم يمن چه كار"كند:  يافراد در حال جستجو هستند و سؤال م ،ديرسانه جد نياست. در ا يانسان يهمدل يو دارا

خود را از  يسرشت انسان نيشترياگر با حركت به جلو ، ب "دارند؟  ازين ييزهايدارم. مردم به چه چ خيتار كي،  يزندگ كيدهم؟ من 
يك در  يبه صورت فرد"خواهد بود. نه تنها  COVID‐19قدرتمند  راثيم ني، ا ميخود اعمال كن يتاليجيد يدستگاه ها قيطر

  ."يبا هم اما به صورت فرد"، بلكه "جمع

  

  .يمجاز تيواقع كي
Elizabeth Bradley كالج  سيرئVassar است. يبهداشت جهان در حوزه و محقق  

 ييتنها اي نهي، قرنطاگر مجبور به جدا شدن يحت ميباش داشته ،دلمان مي خواهدرا كه  يتجاربتا دهد  يبه ما امكان م واقعيت مجازي
برنامه  كيخواهم  ي. من مميو در امان بمان خودمان را تطبيق دهيم ،مارييك بي يبعد و همه گيري وعيما در ش نگونهيا دي. شاشويم

كه  ديند. تصور كنهستند كمك ك قرنطينگي كه مجبور به خود يو سالمت روان افراد يريكه به جامعه پذ نميرا بب واقعيت مجازي
  .ديبياب يعموم طيمح كي ايكالس  كيدر  خود را ، و ناگهان ديبگذار نكيع

  

  سالمت / دانش
  از راه دور. يظهور پزشك

Ezekiel J. Emanuel است. ايلوانيدر دانشگاه پنس يبهداشت يها استيو س يگروه اخالق پزشك سيرئ  

 كياز راه دور به عنوان  يكه پزشك سالهاستخواهد داد.  رييتغ يما را در ارائه خدمات درمان يذهن يالگو ،ريهمه گ يماريب نيا
است كه مراجعه به مطب پزشكان به صورت  يهيبد رواج دارد. يخدمات پزشك هيدر حاش ،باال تيفيو با ك نهيكنترل هز ستميس

 خواهد شد. فيتضع ريهمه گ يماريب نيبه علت ا يسنت يمراقبت ها روالدهد چرا كه  شيخود را افزا تيتواند محبوب يم يمجاز
حمل و نقل  ستميشما را از س ،ييدئويتماس و يوجود دارد. ماندن در خانه برا زين يبازدارنده ا يايمزا يذهن يالگو رييتغ نيا يبرا

  .گردانديم ازين يدارند، ب ژهيو يبه مراقبتها ازين كه يمارانيبو از همه مهمتر، دور ماندن از نشستن در اتاق انتظار مطب پزشكان  ،يشهر

  

  از خانواده. شتريمراقبت ب يبرا يا چهيدر
Ai‐Jen Poo و مراقبت از نسل هاست. يكارگران داخل يمل هياتحاد ريمد  

ها خانواده  ونيليم راي، زاست نمايان كردهما را  يمراقبت يها رساختيكرونا، شكاف موجود در ز روسياز و يناش ريهمه گ يماريب
كه به طور  يكودكان زيو ن ماريب يزانيبحران مواجه شوند. با داشتن عز ني، با امناسب يمنيشبكه ا كيمجبور شده اند بدون  ييكايآمر

 نيب از ن،شاهايخانواده  انياز م رممكنيغ يوقت در خانه هستند، آنها مجبور به انتخاب تماماز مدرسه رفتن باز مانده اند و  يناگهان
وجود  يمحدود اريمراقبت از كودكان به صورت بس يبرا ياصول يشان هستند. بعالوه، كمكها يشان و مشكالت مال يرفتن سالمت
 يدسترس استعالجي ياز كارگران به مرخص يو تعداد كم ستا يحالت، جزئ نيمدت در بهتر يطوالن يبه مراقبت ها يدارد، دسترس

  به آنها صورت نخواهد گرفت. ياگر در محل  كار خود حاضر نشوند، پرداختكه  يمعن نيدارند، به ا
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كه همه  يصندوق فدرال عموم كيفراهم كند.  يمراقبت از خانواده در سطح جهان يرا برا ياسيگسترده س تيحما ديبحران با نيا
، از مراقبت از كودك و مراقبت از بزرگساالن  ميت كنكند تا در هنگام كار از خانواده خود مراقبو به ما كمك  ميما از آن بهره مند شو

رو به رشد كهنساالن در  تيبرآورده نشده جمع يازهايرا به ن يا ژهيكرونا توجه و روسيو. تيمعلول ياز افراد دارا تيگرفته تا حما
اقشار هستند،  نيبه ا يات رسانكه در حال خدمآنها  يبد سرپرست و مراقبان حرفه ا ينفر از خانواده ها ونيليكشور ما و ده ها م

ما هرگز به طور كامل از آن  استيحال ، س نيمشترك بوده است. با ا تيمسئول كي شهيهم بهداشتيخدمات  نشان داده است.
  آن سوق دهد. رييما را به سمت تغ دياست ، با زيلحظه ، همانطور كه هست ، چالش برانگ نينكرده است. ا يبانيپشت

  

  شود. يداروخانه بزرگ م كيبه  ليدولت تبد
Steph Sterling  يعموم تيمالك قيكردن داروها از طر كي: دموكراتيمنافع عموم يدر راستا"مقاله  سندهيقائم مقام موسسه روزولت و نو" 

  است.

ا و واكسن ها داروه ديو تول قيتوسعه، تحق يما برا يبر بازار فعل يناكارآمد و مبتن مت،يگران ق ستميس يكرونا باعث خراب روسيو
، اما منطق  ميسال گذشته مشاهده كرده ا 20 يكروناست كه ما در ط روسيو وعيش نياز چند يكي COVID‐19شده است. اگرچه 

 -در نظر گرفته شده اند  يتوسعه بخش خصوص كيتحر يدولت كه برا متيگران ق يها شوقاز م يعيوس فيط -ما  يفعل ستميس
  شده است. ينيب شيپ يماريب نيدر دسترس بودن واكسن گسترده ا يشده است كه برا ينماهه كنو 18منجر به چشم انداز 

 يبرا گريد ياقدامات متقابل ضرور اي واكسن ديحاصل نكنند، تول نانيآن اطم يكه از سودآور يتا زمان يخصوص ييدارو يبنگاهها
 كند يليخ يبهداشت ستمياختالل در س جادياز ا يريلوگج يروش برا نيقرار نخواهند داد ، و مسلما ا تيرا در اولو يبهداشت عموم

  .باشد يم

از سوء استفاده از ثبت اختراعات  يناش يبه همراه خشم عموم ،كه هم اكنون فعال هستند ييعرضه شكننده دارو يها رهيزنج تيواقع
نكته  نيا دير شده است كه مواجماع نوظهور و دو طرفه منج كيشود، به  يم ديجد يبه درمان ها يكه باعث محدود شدن دسترس

  .رديتوسعه و ساخت داروها برعهده بگ يبرا يتر ميو مستق رفعال ت اريسب تيمسئول ديبا ياست كه بخش دولت

 گذشته نيم قرنما در روش شكست خورده  نيگزيداروها،  جا نينقش پررنگ تر دولت در تامو تر  ريو انعطاف پذ كارآمدتر كرديرو نيا
  استوار بوده است. بر بازار يمبتن يها زهيانگ رب يسالمت ياساس يازهاين نيتأم يبراكه صرفا  خواهد شد

  

  كند. يعلم دوباره سلطنت م
Sonja Trauss يشركت حقوق يياجرا ريمد YIMBY .است  

‐Obiهمانطور كه  كاهش در اعتبار روبرو بوده است.نسل است كه با  كياز  شياست، ب "علم"آن كه  ندهينما مهم ترينو  "قتيحق"

Wan Kenobi  به  اريبس ميشو يكه ما به آنها وابسته م يقياز حقا ياريكه بس ديفهم ديشما خواه"به ما گفت،  2005در سال
 فيتوص يرا برا "باور به صداقت"اصطالح  Stephen Colbert، نالد ترامپقبل از دو هامدت   "خود ما وابسته هستند. دگاهيد

 اتيدهه است كه صنعت نفت و گاز، مشابه با صنعت دخان كياز  شيبه كار گرفت. ب "عدم صداقت"رو به رشد  ياسيگفتمان س
  علم انجام داده است. و قتيحق هيرا عل يجنگ

 يصرفاً باز بلكهنبودند،  يعلم كرونامربوط به  يكه گزارش ها كردندخواهان ادعا  يمنجر شد كه جمهور يطيبه شرا نيدر مجموع ، ا
 ييآشناافزايش در حال ها دوباره  ييكاي. اما به سرعت، آمرديرس يبه نظر م يها نفر منطق ونيليم يبرا نيبوده و ا بيرق ياسيس
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كه  ييآب و هوا راتييتغ اي اتياز مصرف دخان يهستند. بر خالف اثرات ناش ييو رشد نما كروبيم هيمانند نظر يعلم ميبا مفاه خود
سال  35 يكرونا را فوراً مشاهده كنند. حداقل برا روسيو راتيقادر خواهند بود تأث يشوند، شبهه افكنان علم يدر بلند مدت ظاهر م

 يحداقل تا حد ،ها يريو همه گ يبه تخصص در بهداشت عموم يمومتوان انتظار داشت كه احترام ع يكنم م ي، من فكر م ندهيآ
  شود. اياح

  

  دولت
  شود. برگزار يمجازبه صورت تواند  يكنگره مجلسات سرانجام 

Ethan Zuckerman در  يعلوم رسانه ا هنر و ارياستادMIT يچرا ما فكر م ":ديجيتال يكتاب ها سندهيو نو يمدن يمركز رسانه ها ري، مد 
  است. "نمود. يتوان آن را بازنگر يكند ، و چگونه م يكار را نم نيچرا ا كند ، يما را به هم وصل م نترنتيا ميكن

 نيشتريتواند ب يكه م ياز موسسات يكيشدن كند.  ياز موسسات را مجبور به حركت به سمت مجاز ياريتواند بس يكرونا م روسيو
بحران به كار خود ادامه دهد،  نيند در خالل  اتا كنگره بتوا ميدار ازيمتحده ببرد، كنگره است. ما ن االتيمساله در ا نيمنفعت را از ا

 نهيگز ندگانيجلسه در مجلس نما يكمتر، در حال حاضر برگزار اينفر  10به  تتجّمعامحدود كردن  يبرا ييها هياما با توجه به توص
   دو عضو كنگره مثبت بوده است. كروناي شيآزما جي. حداقل نتاستين يعاقالنه ا

را بطور  يمجاز يخود بازگردند و روند قانونگذار هيكنگره بتواند به حوزه انتخاب ندگانياست كه نما يخوب رايزمان بس نيدرعوض ، ا
قانون  بيترت نيدارد. بد زين يجانب ياياست ، بلكه مزا يضرور يحركت در حال حاضر از نظر پزشك نيدائم شروع كنند. نه تنها ا

حساس تر  ،يمسائل محل زيآنها ون يها دگاهينسبت به د اديند بود و به احتمال زتر خواه كيدهندگان به خود نزد يگذاران به رأ
 يب يهاگري  يالب ،يجلسات كنگره به صورت مجاز يبا برگزار رايسخت تر خواهد بود، ز يدر كنگره مجاز يكار يخواهند شد. الب

ا احزاب نيز ممكن است به دليل زنده شدن انطباق نمايندگان ب .داحزاب و سفارشات واصله از واشنگتن سخت تر خواهند بو انيپا
   كاهش يابد. ،حوزه هاي انتخابيه شان بهدلبستگي هاي نمايندگان 

را در عصر معاصر برطرف  ندگانياز مشكالت بزرگ مجلس نما يكيبه ما كمك كند تا  يكنگره مجاز كيدر دراز مدت ممكن است 
 كيكه  يمعن نينداشته است ، به ا يرشد قابل مالحظه ا 1920دهه  از مجلس. هيانتخاب يكوچك كردن حوزه ها اي: بزرگ ميكن
باشد. اگر  30،000 ستيبا يم نيتعداد بر اساس قوان نيكند، كه ا يرا وكالت م هيعضو انتخاب 770،000به طور متوسط  ندهينما

 ميبتوان ديبهتر انجام دهد، شا كمي و ستيقرن ب يها يتواند كار خود را با استفاده از فن آور يم يكنگره مجاز كيمشخص شود كه 
  .ميجورج واشنگتن بازگردان 1: 30،000نسبت مذكور را به 

  

  گردد. يدولت بزرگ باز م
Margaret O’Mara است. "كايآمر يو بازساز يول كونيليكد: س"كتاب  سندهيدانشگاه واشنگتن و نو خياستاد تار  

به چشم  ياز حالت عاد شتريب اريها بس ييكايآمر يبرا يو محل يالتيفدرال، ا يهانبرد با كرونا در حال حاضر باعث شده است كه دولت
 نما يو از رهبران مل م،يده ي، به فرمانداران گوش فرا م ميپرداز يم يكه ما به اخبار روزانه مسئوالن بهداشت عموم ي. هنگامنديايب

عواقب  نيكند. ما همچن يم فايما ا يو سالمت ير زندگد "دولت بزرگ"كه  ميهست ياساس ي، شاهد نقش ميواهخ يم ديكمك و ام
نه تنها به دوز  آمريكا. مينيب يرا م يعموم يو اخراج تخصص ها يعموم يها رساختيدر ز يگذار هيمهلك چهار دهه عدم سرما
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عاقل بزرگتر و  يبه دولت يرگياز هر زمان د شيب ندهيما در آ بلكهبحران خارج شود،  نيدارد تا بتواند از ا ازياز دولت بزرگ ن يميعظ
  داشت. ميخواه اجياحت رت

  

  كند. يم يابيمجددًا وجهه خود را باز يخدمات دولت
Lilliana Mason موافقتنامه  سندهي، كالج پارك ، و نو لنديدر دانشگاه مر استيدولت و س ارياستادUncivilما شد. تيهو استي: چگونه س  

كرونا ادامه نخواهد  روسيودولت ذاتاً بد است، پس از  نكهيبر ا يشده مبن رفتهيو پذ جيتصور را نياست. ا دهيرس انيبه پا گانيدوران ر
 دنياست. شن يمهم است برگرفته از شواهد جهان اريجامعه سالم بس كي يدولت كارآمد برا كيدهد  يكه نشان م داديرو ني. اافتي

است كه اكثر مردم در حال حاضر  يزيچ ني، ا قتي. در حقستياك نوحشتن "هستم نجايا كمك يو برا هستممن از دولت "سخنان 
  بود. ميخواه "دولت يكار برا"پرستانه  هنيآن هستند. ما شاهد تولد دوباره افتخار م دنيمنتظر شن دانهيبه شدت نا ام

  

  .يمدن ديجد سميفدرال كي
Archon Fung در دانشكده  ياستاد شهروندJohn F. Kennedy است. دانشگاه هاروارد  

نهاد ، بحران  انيرا بن كايآمر يمل يتر و همبستگ يدولت قو كيو اساس  هيدوم پا يجنگ جهان يها بيدرست همانطور كه آس
عدالت،  يبرا يبه مراكز يمحل يها و دولت ها التيرا بكارد كه در آن، ا ديجد يمدن سميفدرال كيكرونا ممكن است بذر  روسيو

سابقه، از شكست  يچالش ب نيها اكنون و در مواجهه با ا ييكاياز آمر ياريشوند. بس ليتبد كيدموكرات ئلو حل مسا يهمبستگ
اداره كرده اند.  نيريبهتر از سا ارياز جوامع بحران را بس يكه برخ ديد مي، خواه ميبه عقب برگرد يهستند. وقت يراضنا يمل يرهبر

ايثار  هيبا روح يو بخش خصوص يمدن ،يكه در آنها رهبران دولت تاده اسرخ د ييدر كشورها تيكه موفق ميابيدر ميتوان يم يبه خوب
  پرداخته اند. يمساع كيمنافع مشترك به تشر يبرا گري

 ريسا اي) و CDC(يمارياز ب يريشگيدر دانشگاه واشنگتن به مراتب از مراكز كنترل و پ يشناس روسيو شگاهيكه آزما ديريدر نظر بگ
 يشيوجود داشت، پ ازين زانيم نيشتريكه ب ي، در زمانCOVID‐19 يماريمهم و زود هنگام مربوط به ب يها شيمراكز در انجام آزما

 يبستن دانشگاه ها و مكان ها نه،يقرنط يبا اجرا انياز فرمانداران ، شهرداران ، مسئوالن آموزش و پرورش و كارفرما يگرفت. برخ
   استفاده كردند. هاروش نپذير تري بيآسروش به عنوان  نياز ا ،منابع يبند هيسهم زيو ن گريد

شده است كه در خانه  يها شهروند عاد ونيليم يو نوع دوست تيمسئول تياز جوامع باعث تقو يبرخ يساختار مدن گرياز طرف د
 نهيقرنط ياريمانده اند ، درآمد خود را از دست داده اند ، فرزندان خود را در داخل خانه خود نگه داشته اند، خود را به صورت اخت

به كادر  دنيبخش هيموارد را جهت روح گريو د يلوازم پزشك يكرده و حت تيحما گريكديكنند، از  يم يكنند، از احتكار خوددار يم
شهروندان با استفاده است.  تيبشر يقرن برا نيچالش ا نيكرونا مهمتر روسينموده و به اشتراك گذاشته اند.  و يدرمان، جمع آور

 آمريكا يخيتار يروبرو خواهند شد كه دوران برتر ييآب و هوا راتييتغ لياز قب يميعظ يبا چالشها ،يهمبستگ از يديحس جد از
  كنند. يم ليتبد ياقتصاد يدوره ها نيتر فياز ضع يكيرا به 
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  شوند. يهمه اعمال نم م،يكرده ا يكه با آنها زندگ ينيقوان
Astra Taylor كرد. ميبرود ، فراموشش خواه نياز ب يوجود نداشته باشد، اما وقت يموكراسممكن است د"كتاب  سندهيو نو لمسازيف كي"  

 ياسيكه مقامات س ييها استياز س ياريبس نيساده را آشكار كرده است: بنابرا يقتيحق كرونا ريهمه گ يماريبه ب آمريكاواكنش 
كه  ي، هنگام 2011در سال  بود. غير عمليو  غيرممكناست،  يو عمل ريپذ امكان كه به ما گفته بودند شيمنتخب ما از مدتها پ

در رسانه  سياست مداراناز  ياريبودند ، بس يپزشك يها يو بده ييدانشجو يوام ها يخواستار لغو بده تيفعاالن اشغال وال استر
ر مداوم به طو كنيول ميموضوع ادامه داده ا نيسال ها، ما همچنان به فشار خودمان بر ا ني. در خالل ادنديدرخواست خند نيها به ا
 ميكرده ا يكه ما تحت آن زندگ "ينيقوان"كه  ميدان يبوده است. اكنون ، ما م يواقع ريما غ يشود كه خواسته ها يم گفتهبه ما 

  كرده است. ي، و جامعه را شكننده تر و نابرابر تر مبوده يضرور ريغ

. الزم رندياسكان و پناه بگ يدولت يتوانند در ساختمان ها يخانمان ها م يقابل اجتناب بوده است. ب نيقوان نيدر كل، استفاده از ا
تواند حق همه كارگران  يم ياستعالج يقطع شود. مرخص ستنديكه قادر به پرداخت قبوض شان ن يحتما آب و برق افراد ستين

جمهور  سيهكاران كمك كرد. رئتوان به بد يو م ست؛يتوانند اقساط وام خود بپردازند، ن يكه نم يفرادا تيبه سلب مالك يازيباشد. ن
و  يپزشك يها يتمام بده ورك،يويكه فرماندار ن ي، در حالكرده است زيفدرال را فر ييدانشجو يدونالد ترامپ، باز پرداخت وام ها

غو ل اي ييدانشجو يبازپرداخت وام ها قيدر حال تعل خواهانيها و جمهور اتكرده است. دموكر زيرا فر وركيوين التيا ييدانشجو
  بزرگتر هستند. يمحرك اقتصاد ياز بسته ها يكامل آنها به عنوان بخش

 نيشود كه پس اصوال چرا آنها جزو قوان يباعث تعجب شما م نيا وشوند  ياعمال نم نيبحران، قوان كيروشن است كه در خالل 
 ني، بلكه قوان ديه طور موقت كاهش دهتا درد را ب دي) را فشار ندهPauseسابقه است كه فقط دكمه مكث ( يب يفرصت نيهستند. ا

  نباشند. ريپذ بيها نفر از مردم آنقدر آس ونيليم بيترت نيتا بد ديده رييرا به طور دائم تغ

  

  كرد. اياعتماد دوباره به موسسات را اح
Michiko Kakutani است. مزيتا وركيوين دركتاب  نيشيو منتقد پ "قتيحق مرگ "،2018سال كتاب پرفروش  نويسنده  

مورد تاخت  مكررآنها را كه دونالد ترامپ  ييبرساند كه نهادها و ارزشها تيواقع نيها را به ا ييكايكرونا، آمر يريكه همه گ دوارميام
 شناختن تيبه رسم است. يضرور يمل يآن در مقابله با بحران ها ييتوانا نيو همچن يكاركرد دموكراس يدهد، برا يو تاز قرار م

ما سپرده  يمل تيما و نظارت بر امن يهايما ، حفظ آزاد يحفاظت از سالمت فهيكه به آنها وظ يياز جمله آنها - يدولت ينهادها نكهيا
 ياستگذاريروند س كي قيخود را از طر ماتيتصم ديشوند. آنها با زي) تجهياسينه عناصر وفادار سو با متخصصان ( ديبا -شده است 

(نه بر اساس  يكيتيو ژئوپل يخيبر علم و دانش تار يمبتن ي. مدارك و شواهدنديراساس مدارك اثبات نمااتخاذ كرده و ب يمنطق
  توهم).  ايو هوس و  ي، هو يغوغا ساالر ،ياسيمصلحت س ايترامپ و  "نيگزيجا يها تيواقع"

با  يكه همكار  ميفهم برس نيو به ا ، ميبرگرد جانبهچند  يپلماسيبه د ديترامپ ، ما با ي " آمريكااول " يخارج استيس يبه جا
 يها يماريو ب ييآب و هوا راتييمانند تغ يكه با مشكالت جهان يبه خصوص وقت ،است يضرور اريبس - زيو مخالفان ن - نيمتحد
  .ميشو يها روبرو م روسياز و يناش ريهمه گ

دارد.  يبستگ "قتيحق انيب"است و اعتماد به  تيحكومت حائز اهم يبرا "ياعتماد عموم"كه  ميبخاطر بسپار ديمهمتر از همه، با
 يماريداستان آزار دهنده از ب كي 2004در سال  "بزرگ يآنفوالنزا"در كتاب خود با نام  John M. Barryهمانطور كه مورخ نامدار 

 نيا يدرس اصل د.را روايت ميكننفر در سراسر جهان شد  ونيليم 50، كه منجر به كشته شدن  1918آنفوالنزا در سال  ريهمه گ
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ظاهر  ،يقتيحق چينكردن ه فيتحر"، كار نيكه راه انجام ا "را حفظ كنند ياعتماد عموم ديافراد مسئول با"است كه  نيفاجعه ا
  "است. عياز وقا كيچينكردن ه يدستكارو  يتلخ تيواقع چيه يبرا دننكر بايز يساز

  

  .ديرا دار ياسيس اميانتظار ق
Cathy O’Neil يتميالگور يشركت حسابرس رعامليو مد انگذاريبن ORCAA بزرگ  ي: چگونه داده هاياضير بيتخر يسالح ها" سندهيو نو

	"كند. يم ديرا تهد يدهد و دموكراس يم شيرا افزا ينابرابر 	

 اريبار بس ني، اما ا)تياشغال وال استر 2شماره نسخه (است  ديجد ياسيس اميق كيكرونا احتماالً شامل  روسيو نيا يامدهايپ
افراد  يكه تا چه اندازه از اجتماعات سطح باال ديد مي، خواه يبهداشت يها تيكردن فور فروكش ترده تر و وحشتناك تر. پس ازگس

عالوه بر  كامالً نابود خواهند شد. ن،ييسطح پا ريفقكه جوامع  يدر حال رد،يگ يصورت م اقبتمر استمدارانيثروتمند ، مقامات و س
 -شوند  زيتوانند به سرعت تجه يم يدالر ارديليچند م يپروژه ها -است  ريامكان پذ ياسيكه چگونه اقدامات س ديد ميخواه ن،يا

كنند كه  يم افتيرا در اميپ نيسرانجام ا ،شده انگاشته ريحق تيجمع نيداده شوند. ا صيتشخ يضرور ،كه موارد ياما تنها در صورت
امر به  نيشود، كه ا يم يتوجه يبه آنها ب زين ياسيس ليرار خواهند گرفت، بلكه به دالق يتوجه يدائما مورد ب هاآنها نه تن يازهاين

  خواهد داشت.به دنبال  يو جد ريعواقب چشمگ ادياحتمال ز

  

  انتخابات
  مبدل خواهد شد. ياصل انيبه جر يكيالكترون يريگ يرا

Joe Brotherton دهد. يرائه مرا ا يكيالكترون يها يرا ياست كه تعرفه ها ويال يدموكراس سيرئ  

خواهد بود كه  يريگ يمراكز راحضور در دادن به  يمحدود كردن رأ يميمدل قد COVID‐19 ريهمه گ يماريب انياز قربان يكي
 يكيالكترون يريگ يكرد كه رأ بيرا تصو يكه كنگره قانون 2010در مجاورت هم جمع شوند. ما از سال  يمدت طوالن يبرا ديمردم با
كه مقامات  يمدت ، هنگام يدر طوالن. ميمدل فاصله گرفته ا نياز ا جي، به تدرمجاز دانست ين مرزو برو يدهندگان نظام را براي
 -تر  شرفتهيپ ياتخاذ فناور د،مشغول هستن ر،يهمه گ يماريب كيدر بحبوحه  منيا يريگ يامكان را يانتخابات با چگونگ يبرگزار

مدل  كيمحتمل است. در كوتاه مدت ،  -تلفن همراه ما  يدستگاه ها قي، شفاف و مقرون به صرفه از طر منيا يريگ ياز جمله را
 يمظهور  ييقضا ياز حوزه ها يدر برخ 2020در چرخه انتخابات  - يكاغذ تعرفه هايبه همراه تلفن همراه  يريگ يرأ - يبيترك

  گسترده تر شود. نهيگز نيكه ا ميداشته باش انتظار ديكند. با

 يهمراه ارائه م يتلفن ها قيرا در خانه و از طر يريگ يرا نديوجود دارند كه فرا ياثبات شده ا يها يبه طور واضح ، امروزه فناور
است كه  يتيواقع نيا ست؛ين دهيا كيصرفا  ستميس نيكنند. ا يم ديتول زيرا ن يرا يكاغذ يكه همزمان تعرفه ها يدهند ، در حال

دهندگان ارتش و معلوالن خارج از كشور ما مورد استفاده قرار گرفته است.  ياز هزار انتخابات در رأ شيدهه در ب كيدر مدت  باًيتقر
  شود. ليتبد ديو متداول جد يحالت عاد كي ديبا نيا
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  .شدخواهد  "ماه انتخابات"تبديل به  "روز انتخابات"
Lee Drutman كايچند جانبه در آمر يدموكراس يبرا ياست: پرونده ا "شكستن دو طرفه"كتاب  سندهينو.  

هر  در زمان مطلوب شهروندان و در يريگ يبا آسانتر كردن را م؟يكرونا انتخابات برگزار كن روسيو وعيدر زمان ش ميتوان يچگونه م
شود و  ينم ليتشك يطوالن يشكل نخواهد گرفت و صف ها تيخابات ازدحام جمعدر روز انت بيترت نيخواهند. به ا يكجا كه آنها م

 يتعرفه ها قياز طر يريگ ياز موعد و رأ شيپ يريگ يرا قياز طر رييتغ نينخواهد شد. ا ليتبد يمتسال يبرا يديروز به تهد نيا
 "انتخابات يماهها" ديشا ايكند ( يم ليتبد "باتماه انتخا"را به  "روز انتخابات" يو به طور موثر رديگ يصورت م يكيالكترون يرا

   انتخابات). تيانتخابات و حساس يكيبسته به نزد

شود و  يرفتار م كسانيحاصل شود كه با همه جوامع به طور  نانيدارد تا اطم يقابل توجه يزيبه تفكر و برنامه ر ازيانتقال، ن نيا
بيشتر منظور افراد مسن در معرض خطر ( متصديان راي گيريشلوغ كه  يريگ يرا بعلت حوزه هاي. اما ستيدر كار ن يتقلب نكهيا

به  انتخاباتبرگزاري كنند تا  نيرا تدو ييقرار خواهند گرفت تا برنامه ها يميها تحت فشار عظ التيوجود دارند، ا در آنها )است
 يكه شهروندان راحت يخواهد بود. هنگام يئمدا رييتغ كي ني. اابديها ادامه  تيبدون در نظر گرفتن محدود صورت غير حضوري و

 يمشاركت را شتر،يبرگردند. سهولت ب يلقب يريگ يرا ستميخواهند مجددا به س يرا تجربه كردند ، نمپست  قياز طر يريگ يرأ
 كند. يرا متحول م كايدر آمر يكند ، و به طور بالقوه رقابت حزب يم جاديرا ا يدهندگان باالتر

  

  شود. يم ليهنجار تبد كيپست به  قيدادن از طر يرأ
Kevin R. Kosar يتويدر انست قاتيمعاون تحق R Street .است 

 قيخود را به تعو يجمهور استير يانتخابات حزب يبرگزار - ويو اوها لندي، مر انايزي، لوئ ي، كنتاك ايجورج التيتا به امروز ، پنج ا
. فتديب قيتواند به طور نامحدود به تعو يانتخابات نم نيباشند. اما ا يم مشابهها ممكن است به دنبال اقدا التيا شتريانداختند. ب
 يرا انتخاب كنند. براساس برخ يجمهور استيخود را برگزار كرده و نامزد ر جلسات الزم،  زييپا ياز انتخابات عموم شيپ دياحزاب با

است  يبدان معن نيها ، ا التيا شتريبماند. در ب يتابستان باق انيپا يحت ايكرونا تا ژوئن  روسيو نيا دي، ممكن است تهدگزارش ها
  گذرد. يخواهد شد. زمان به سرعت م جاديا يرو خلل بزرگ شيپ انتخابات يبرا ياستگذاريدر خالل س

تفاده از اس يدهندگان برا يو اجازه به رأ يحفاظت از سالمت عموم نيتعادل ب يبرقرار يشده برا شيآزما لهيوس كيخوشبختانه ، 
داده  يپست را قيمستقر در خارج از كشور از طر انيدهه است كه نظام نينامه. چند قياز طر يريگ يشان وجود دارد: را يحق رأ
دهندگان  يدهند. رأ يدهند كه در خانه را ي، در حال حاضر به همه اجازه م وتايواشنگتن ، اورگان و  دها ، مانن التياز ا ياند. برخ

را  يريگ يتعرفه را ياست كه چرا برگه ها نيكنند. سئوال ا يم افتيپست در قيانتخابات را از طر يثبت نام و راهنما يقبالً كارتها
ها به  التيكه ا ميانتظار داشته باش يبه زود ديكند، با يم جاديا يحضور يريگ يكه رأ يكنند؟ با توجه به خطرات ينم افتيدر

 .نديمرتبط خود اقدام نما يها ستميس يمدرن ساز يبرا يصورت فور
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  ياقتصاد جهان
  در مصرف انبوه. شتريب تيمحدود

Sonia Shah حركت  رد يو وحشت زندگ ييبايز آينده:مهاجرت بزرگ "و  "از وبا گرفته تا ابوال و فراتر از آن ،يريهمه گ" يكتابها سندهينو
 "هستند.

در فرهنگ مصرف انبوه  ييها تيمحدود رشيجامعه را وادار به پذ ،يمسر يها يماريو ب ريهمه گ يها بيآس و،يسنار نيدر بهتر
 يم يميو حوادث اقل ندهيآ يها يماريدفاع از خود در برابر ب يبرا يمعقول نهيها به عنوان هز تيمحدود نيا رشي. پذدينما يم

تا  ميكن يرا وادار م يوحش يو گونه ها ميكن يتجاوز م عتيطب ميخود به حر يصنعت يها تيعالباشند. ده ها سال است كه ما با ف
 يوانيح يها كروبياست كه باعث شده است تا م يزيهمان چ نيبپردازند. ا يبه زندگ ستگاهياز ز يگريدر مجاورت ما و در انواع د

 يكه رد پا ميريبگ ميتصم ميتوان ي، ما مياز نظر تئور .وندش يريبه بدن انسان منتقل شوند و باعث همه گ SARS‐COV2مانند 
 يباق واناتيدر بدن ح يوانيح يها كروبي، و درعوض مميمحافظت كن زيوحش ن اتيح ستگاهيخود را كاهش داده و از ز يصنعت

ز به مرك هياز حاش ،ياستعالج يمرخص رشيو پذ هيبود. دستمزد پا ميخواه يكمتر ميمستق راتييما شاهد تغ اد،يبمانند. به احتمال ز
در  يصورت خواهد گرفت و جهش كوچك ،مانده عطلم يتقاضا شيانبوه، افزا نهيقرنط انيمنتقل خواهند شد. با پا هاياستگذاريس

مجبور به گوشه در اين مدت ه ك مان جواننسل  راي، متوقف خواهد شد، زنيآموزش آنال نرخ رشد تقاضا رخ خواهد داد. اوج گرفتن
  .انتخاب خواهند كردرا  ياجتماع يتشكر از زندگ و ريتقدفرهنگ براي مدتي ، كرده ايم نعزلت شانشيني و 

  

  تر. يقو يداخل تامين يها رهيزنج
Todd Tucker روزولت است. يتويدر انست يمطالعات دولت ريمد  

اتخاذ شد، توسط  يمل تيامن ليكه به دال يفوالد واردات ياعمال تعرفه بر رو يدولت ترامپ برا مي، تصم2018سال  يانيپا يدر روزها
، كشور دينداشته باش ياگر شما فوالد"كرد ،  تيجمهور در آن زمان توئ سينطور كه رئكارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت. هما

را بر  ياضاف يدولت ترامپ تعرفه ها ميتصم نياختالل در بازار فلز بود و ا جاديا يواقع ليدل نياكثر اقتصاددانان، چ ياما برا "!ديندار
اگر  يگذشته ، حت نيداد: از ا ياستدالل ادامه م نيبود ، ا لغير معموموضوع  نيكرد و ا يم ليتحم زيمتحده ن االتيا نيمتحد
و اروپا  يشمال يكايدر آمر كايكنندگان متحد آمر نيتأم يرو ميتوانست يباز هم م ام داد،يصنعت فوالد خود را از دست م كايآمر

 يقابل توجه يها تيمتحده در نظر دارند محدود االتيا نيهفته، متحد ني. هم2020تا سال  ديبه سرعت به جلو برو .ميحساب كن
كرونا  روسيبر انتقال و يمبن ينشانه ا چيكه ه يكردن بنادر و محدود كردن صادرات داشته باشند. در حال ليدر مرزها ، از جمله تعط

 يكيتيژئوپل يتنش ها شيبه همراه افزا قيعم يكامل را تصور كرد كه در آن ركودها يوفانتوان ط يتجارت وجود ندارد. م قياز طر
محصوالت مختلف،  يدر بازارها يداخل تيكند و عدم وجود ظرف يخود را محدود م يعرضه عاد يها رهيبه زنج كايآمر ي، دسترس

 اياست كه آ نيافراد معقول مطرح است ا يكه برا يئوالكند. س يتوسط دولت را محدود م داتيبه تهد همه جانبه يپاسخ ده ييتوانا
 ميرو انتظار دار شيپ يوجود، در سالها نيبا ا اتخاذ شده بود؟ يحيفوالد، در زمان مناسب و صح يوضع شده ترامپ برا يتعرفه ها
 يافزونگ جاديپر رنگ تر دولت در ا اريها بر نقش بس پلماتيو د انيدانشگاه خواهان،يدموكرات ها، جمهور ياز سو يشتريب ديكه تاك

 يحت ياساس يريجهت گ رييتغ كي ني. ارديپذ صورت زين نيمتحد يتجار ير برابر شوك هاد يحت ن،يتأم يها رهيدر زنج يكاف
   خواهد بود. كينزد ينسبت به گذشته ها

 رهيزنج ستميس كياستقرار  يايها و مزا نهيهز ،ييخواهد كرد تا كارا جاديشركتها ا يرا بر رو ينيكرونا فشار سنگ ريهمه گ يماريب
 يداخل نيتأم رهيزنج كيبه  ييقرار دهند. جابجا يابيمورد ارز يداخل نيتأم رهيزنج كيخود را در برابر استحكام  يبرا يجهان نيتأم
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تواند موجب شود  يم امر نيكه ا يدهد. اما در حال يكاهش م يا ندهيبه طور فزا ،يجهان نيتأم ستميس كيبه  را يوابستگ ،تر يقو
 دهد. شيافزا زيشركت ها و مصرف كنندگان را ن يها نهيممكن است هز رييتغ نيكند، لكن ا نيخود را بهتر تام ازيمورد ن يتا كاالها

 

  گسترده تر خواهد شد. يشكاف نابرابر
Theda Skocpol  در دانشگاه هاروارد است. يجامعه شناساستاد  

كه رشد  يگريصد برتر تمركز دارد. اما شكاف ددر 1و  نييدرصد پا 99 نيب ندهيغالباً بر شكاف فزا كايدر آمر يبحث در مورد نابرابر
  شود. يم ديبحران تشد نيشكاف با ا نيو ا است هيبرتر و بق درصد پنج نيكرده است ب

در سلسله مراتب درآمد  نيرينسبت به سا يشتريسود ب رياخ يدر دهه ها كايجامعه آمر يافراد در پنج درصد باال نثروتمند تري
، و دستمزد باال ايبا مزا يرانيمد اي يهستند. به عنوان افراد حرفه ا يعال التيتحص يمتاهل و دارا يافراد شتريكسب كرده اند. آنها ب

برقرار كنند، و  راه دور ارتباطآورد تا از  يآنها فراهم م يامكان را برا نيكنند كه ا يم يزندگ نترنتيبه ا تصلم ييآنها در خانه ها
 شتريبحران ، ب نيشوند. در ا يروبرو نم ياختالل ايآموزش از راه دور با مشكل و  يخودشان را دارند و برا يكه اتاق خواب ها يكودكان

  دارند. زين يدرب منازل خود ، درآمد ثابت يالزم شان در جلو يازهاين نيافراد ضمن تأم نيا

 يبا ضرر شغل ياريخواهند داشت، اما بس ياز آنها اوضاع خوب يهستند. برخ يها فاقد آن تمكن و رفاه مال ييكايآمر گريدرصد د 80
دارند  يمشاغلتك درآمد هستند.  يخانواده ها ايمجرد  نيوالد اديشوند. آنها به احتمال ز يخانواده روبرو م تيمسئولمضاعف و بار 

هستند و احتماالً در بخش  يكاردور دهند، كمتر قادر به  يقرار م كرونا روسيوبا  تماس يبرا يشتريب طركه آنها را در معرض خ
 نيوالد رايز نند،يتوانند در خانه آموزش بب ينم نفرزندان شاموارد ،  ياري. در بساشتغال دارندها به كار  شگاهيزا ايخدمات  رينظ ييها

پر سرعت كه امكان آموزش از راه دور را فراهم  نترنتيبه ا يآنها دسترس يممكن است خانواده ها اي، قادر به آموزش آنها نخواهند بود
  كند، نداشته باشند. يم

  

  يسبك زندگ
  .تغيير مسير يبرا اشتياق

Mary Frances Berry است. ايلوانيدر دانشگاه پنس قايو مطالعات آفر خي، تار ياجتماع يها شهياستاد اند  

 ،يورود يكنترل درها يبرا يصوت يمثال ، استفاده از فناور يبرا - رنديگ يم يشتريحتماًال سرعت با يجار ياز روندها يبرخ
كنند و دانشمندان  يبرگزار م شتريرا ب ريهمه گ يها يماريمربوط به ب يو موارد مشابه. در كوتاه مدت ، دانشگاه ها دوره ها تيامن
 جهينت خيكنند. اما تار يم نيرا تدو يشتريب يقاتيتحق يپروژه ها ،يماريب نيا صيدرمان و تشخ ،ينيب شيپ نديبهبود فرآ يبرا
 يها يها به دنبال سرگرم ييكاياز آمر ياري، بساول يجنگ جهان انيو پا 1918 يدهد. پس از فاجعه آنفوالنزا يرا نشان م يگريد

 يموها ،بودنددادن  يقانون، قادر به رأ هيو بر اساس اصالح يكه به تازگ يبودند. زنان جوان ويخودرو و راد لياز قب يشده ا يتازه معرف
. اقتصاد به سرعت و در دنديمكرر انجام دادند و با آهنگ چارلستون رقص يها يكردند، سخنران يم شيآرا يخود را به صورت چتر

متحده و جهان را به ركود بزرگ فرو برد.  االتيا ،يمنطق ريغ يگذار هيسرما نكهي، تا اسال دوباره رشد كرد و رونق گرفت 10حدود 
 يجستجو ن،يبه تسك ازيبرسد، انسانها با همان احساس ن انيبه پا زين يريهمه گ نيا ي، وقتگذشته ياحتماالً با توجه به رفتارها

  و تا مدتي خود را با تفريحات و نوآوري ها سرگرم مي كنند. دهند يدوران سخت پاسخ م نياز استرس و لذت، به ا يياجتماع، رها
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  .شتريب يآشپز ديكمتر، اما شا جمعي غذا خوردن
Paul Freedman در  خياستاد تارYale كرد. دايراه را پ نيو چگونه ا آمريكايي: يغذاها" سندهيو نو"  

 ديخود در خارج از خانه نسبت به خر ييغذا يوعده ها هيصرف غذا و ته يبرا يشتريب نهيها هز ييكايچند سال گذشته ، آمر يط
افراد،  يانزوا شيكه عمدتاً بسته هستند و با افزا يينون و با وجود رستوران هادر منزل صرف كرده اند. اما اك يو آشپز هيمواد اول

همه  ديشا ايشوند. و  يآنها عاشق آشپز ديخواهند گرفت. شا اديرو  شيپ يهفته ها يغذاها را در ط هياز مردم طرز ته ياريبس
دائم  دارند به طور انينشستن مشتر يبرا ييكه فضا يي. ممكن است رستوران هاندينما تيبر فعال رونيبه صورت ب ندهيرستورانها در آ

  داشت. ميخواه "يكم ارتباط" يمدت يداشت. حداقل برا هندآنها خوا يبرا يكمتر يافراد تقاضا رايشوند ز ليتعط

  

  پارك ها. ياياح
Alexandra Lange در  يمنتقد معمارCurbed .است  

 يباز يها نيزم اي اپز هفوتبال ، كباب  يها نيخاص ، مانند زم ييزهايبه چ يدسترس يبرا يصدمردم اغلب پارك ها را به عنوان مق
در  سيبرخوردار شوند. انگل يشود پارك ها از ارزش كمتر يباعث نم نياجتناب كرد. اما ا اكار كرده نياز ا دياما اكنون با نند،يب يم

دهه  كي يبزرگ ط يكه اكثر شهرها - يشهر يباز كند. پارك ها گانيرا به صورت را يشتريب يها اركتالش است باغ ها و پ
 يرا در خود جا ياديز تيبزرگ هستند كه هم جمع يبه اندازه كاف -در آن انجام داده اند  يقابل توجه يها يگذار هيگذشته سرما

  با هم داشته باشند. را  يكاف يفاصله اجتماع افراد در هنگام حضور در آنجا، حال نيدهند و هم در ع

قائل شود، نه  شهري بزرگ يفضاها نيا يبرا يشتريب تيارزش و اهم ،يماريب وعيش نيبعد از خروج از ا يممكن است جامعه حت
كنار هم بودن به  يبرا يمترقبه، بلكه به عنوان فرصت رياز خدمات در هنگام وقوع حوادث غ يبانيپشت يبرا ييتنها به عنوان فضا

  پارك ها است. ميآنچه اكنون دار .كنار هم بودن يبرا ييجا، رفتن يبرا ييجا. يكيزيصورت ف

  

  ."رييتغ"در درك ما از  رييتغ
Matthew Continetti است. يسازمان ييكايمؤسسه آمر مياز همكاران مق يكي  

 يردامواز ممكن است  كرونا روسيشدن و ري، همه گحال نياست. با ا يعبارات روزنامه نگار نكاربرد ترياز پر  يكي "ميپارادا رييتغ"
موجود  يآشنا است، كه در قالب پارامترها رييخاص از تغ ييبا الگو آمريكايي. جامعه داردعبارت در مورد آن كاربرد  نيباشد كه ا

 يبدن حمله نم يمنيا ستميكند. اما كرونا فقط به س يعمل م "افرد گرجامعه "و  "بازار عمدتا آزاد" ،"كيدموكرات براليل ينهادها"
  كند.

جامعه آزاد را نقض كند.  يها هيرا دارد كه پا ليپتانس نيدوم، ا يدوران ركود بزرگ و جنگ جهان ،يكرونا همانند جنگ داخل روسيو
وارد  يكنند. اقتصاد جهان يحركت م گريكديمتفاوت و گاه خالف جهت  يحل بحران با سرعت ها يبرا يو محل يالتيا يدولت ها

 كاياز آمر يبزرگ ي، بخش هاشدن به ركود عمده را دارد. در حال حاضر ليتبد لياست كه پتانس هشد يركود اقتصاد نيمراحل آغاز
فرد و  يسالمت ياكرونا بر روسيكه و يكرده است. اگر خطر رييما تا حد ممكن تغ يتصورات جمع و شده اند ليبه طور كامل تعط

نظر قرار  ديمورد تجد "رييتغ"شد تا برداشت خود را از  مي، ما مجبور خواه شد، ادامه داشته باكند يم جاديا يبهداشت عموم تيظرف
  خواهد كرد. رييتغ "ميپارادا". ميده
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  .شتريعادت، و نه ب استبداد
Virginia Heffernan است. "به عنوان هنر نترنتيجادو و ضرر: ا"كتاب  سندهينو  

 يبرا( يزندگ "يساز نهيبه"عادات روزانه خود ندارند. اما عبارت جالب دوران معاصر،  از دنيگز يبه دور يليمعموالً انسانها تما
. را قهرمانانه جلوه دهد مان وحشتناك يكوشد زندگ يكرده است كه م جاديرا ا يكلبه ا كي ،)ييكارآ ،يور عملكرد، بهره نيبهتر
تا با آن رفتارها، به  ندينما نهيخود نهاد يرا در زندگ يخاص يكند تا رفتارها يم بيرا ترغ نشا خوانندگان ،شمندانياز اند يبرخ

   غذا بخورد. از حد كار كنند و كمتر شيب يزيطرز شگفت انگ

كه در داستان  ديري. در عوض ، آلبرت كامو را در نظر بگستنديرهبر زمان ما ن ،يزشيدهد كه سخنرانان انگ ينشان م COVID‐19اما 
  . "انسجام"كند:  يم ديتاك زيچ كيبر  ر،يدر الجزا يشهر كيطاعون در  وعيش

  "كنند. يشود و خود را وقف پرورش عادات م يحوصله م ياست ، همه ب نيا قتيحق": سدينو يم كامو

كه مرگ، آنها را به خطر انداخته است.  رنديكشد تا آنها بپذ يطول م يالنطو اريبس يدارند. مدت ليعادت زده، كمبود تخ شهر ياهال
  .را كنار بگذارند نمايو رفتن به س نگيپول ، بول يكار كردن برا ،يابانيخ ياز تراموا در استفاده نعادات شاتا  كشديطول م يليخ

مشابه  ييها كه ما با استبداد ياست به طور تياهم حائز اريروزمره بس يگسترده تر و شجاعانه تر به زندگ كرديرو كيداشتن اكنون 
، خوردن گوشت ، مصرف برق)  لياتومب ي(از جمله موارد مورد عالقه ما: رانندگ يكيولوژيزيو ف يطيمح رانگريو و رفتارهايترامپ 

  .ميمنطبق نباش

به كند تا ما  جاديا تريقو ينيجهان ب كي يتعهد مجدد را برا كيممكن است  م،يكرونا مواجه هست وعيزمان كه ما با دردسر ش نيا
در  يشتريب يبا آرامش و معنادار دياست و با كينزد زيساعت رستاخ م،يداردر اختيار  "نيزم"در  يكه مدت كوتاه اين باور برسيم
  بودن. "بدون عادت". قدرت ميكن يكنار هم زندگ


