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 را چیز همه توانمی واقع به پس است، شده متوقف چیز همه گرا

 یا و کرد بندیطبقه نمود، انتخاب ، داد تغییر کشید، چالش به

 اکنون .خشیدب سرعت را چیز همه کس،عرب ویا ساخت، متوقف

 عقل یخواسته .است ساالنه موجودی از برداریصورت زمان

    :گویدمی که را عمومی

 :تگف پاسخ فریاد با باید ،«گیریم رساز ترسریع چه هر را تولید» 

 ،دادیممی انجام این از پیش چه آن به بازگشت «.وجه هیچ به»

  .بود خواهد گزینه آخرین

 
 هستند، «ممقد خط» در اصطالح، به درمان، کادر که شرایطی در

 ادیزی داغدار هایخانواده و دهندمی دستاز را شغلشان نفر هامیلیون

 برای ریزیبرنامه شاید ندارند، را خود مردگان خاکسپاری امکان حتی

 رد درست حال، این با نباشد. شایسته و جابه امری بحران، از پس

 بحران، از عبور از پس تا کرد مبارزه باید که است لحظه همین

 محیط رژیم بازگشت به منجر اقتصادی، هایفعالیت سرگیریاز

  .کردیممی مبارزه اشعلیه ثمربی کنونتا که نگردد سابق زیستی

 

- نیست بحران یک که ستامری در محصور سالمت بحران واقع،در

 زیست تغییرات از رتعبا بلکه، -استرگذ امری بحران که چرا

 اولی از «خروج» اقبالِ اگر است. بازگشت قابلرغی و پایدار محیطی
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 دومی از «خروج» برای بختی هیچ باشیم، هداشت را سالمت[ ]بحران

 حد یک در چهاگر وضعیت دو این نداریم. محیطی[ زیست ]تغییرات

 است. نهروشنگرا بسیار همبا آنها ساختننشینهم اما نیستند اندازه و

 برای سالمت بحران از چنانچه بود خواهد تأسف یمایه حال،هر به

 رغی به محیطی، زیست تغییرات مبحث به ورود هایراه دیگر کشف

  نبریم. بهره بحث[، این به ورود ]ی کورکورانه مسیرهای  از

 

 نیز آن درس انگیزترینشگفت کرونا ویروس یآموزه نخستین

 حال به تا که اقتصادی سیستم که است هشد اتاثب واقعرد باشد:می

 ،ندارد وجود مسیرش تغییر یا آن سرعت از کاستن امکان شدمی گفته

 همواره آید.رد تعلیق حال به همزمان طور به و جاهمه در است ممکن

 چنان که «توسعه قطار» بازگشتِ قابلغیر نیروی استدالل به استناد با

 کردنخارج به قادر چیزهیچ «شدنجهانی» «دلیل به» شدمی گفته که

 خصوص در محیطی زیست هایاستدالل تمامی با نیست، ریل از آن

 ژگیوی دقیقاً این حال، این با شد.می مخالفت زندگی هایشیوه تغییر

 و شکننده حد این تا را آن که است مشهور یتوسعه این جهانی

  شود. فقمتو ناگهان و کردهترمز که سازدمی آن مستعد

 

 تجاری، های نامهتوافق ملیتی،چند هایشرکت تنها این حقیقت، در

 کنند: می جهان را زمین که نیستند هارتو کنندگانبرگزار یا اینترنت

 دادنپیوند برای را خود خاص ی شیوه سیاره این از وجودی هر
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 تشکیل را ایمجموعه زمانی مقطع یک در که دارد دیگری عناصر

 هوا در شدنپخش با که کربناکسیددی خصوص در امر این .دهندمی

 اشکال که مهاجر پرندگان نیز و شود،می زمین جو شدنگرم باعث

 ؛است صادق دهند، می انتقال را )گریپ( سرماخوردگی از جدیدی

 نیز کرونا ویروس خصوص در دردآور نحوی به را آن درستی اما

 ظاهر به طریق از را «هاانسان یهمه» دادنپیوند توان که  یابیمدرمی

 :هازسا جهانی به خطاب .ددار بزاقی ترشحات اعانو ضررِبی

 انسان هامیلیارد یدوباره کردناجتماعی یمسئله خصوصرد

 بود! دخواهن مطرح نیز هامیکروب

 

 

 سیستم در ناگهانی توقف این که نیستند زیست محیط حامیان تنها

 هایشانبرنامه پیشبرد جهت طالیی فرصتی مثابه به را جهانی تولیدِ

   .بینندمی

 
 یک  شود:می محقق نکردنیرباو کشف این باال مطالب گرفتننظردر با

 از بزرگ خطر ترمز یدستگیره یک و تند قرمز رنگ به خطر آژیر

 وجود جهانی اقتصاد سیستم در همگان، از پنهان آبدیده، فوالد جنس

 قطار» توانستندمی خود، ی نوبه به یک هر هادولت سران که داشته

 ژانویه، ماه در چهچنان کنند.متوقف آن، کشیدن با را «پیشرفت
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 توهم یک زمین بر آمدنفرود برای درجه ۹۰ جهت تغییر درخواست

 کند:می هجلو ترواقعی بسیار امروز امر این رسید،می نظر به شیرین

 نحوی به اتوموبیل فرمان مهار برای است آگاه ایراننده هر

 سرعت از ابتدا است آن بهتر مانع، با برخورد بدون بخشنجات

  بکاهد. اتوموبیل

 

 هانیناگ توقف این که نیستند زیست محیط حامیان تنها این متأسفانه،

 ایشانه برنامه پیشبرد جهت طالیی فرصتی مثابه به را تولید سیستم در

 بیستم قرن یمیانه از که کسانی انهم سازها، جهانی پندارند.می

 فرصت نیز، کردند مطرح را جهانی هایمحدودیت از گریز ی اندیشه

 مسیر در موجود موانع باقی از وجه شدیدترین به گسستن برای را

 یابند.می ارزنده غنیمتی زمینی، هایمحدوده از خارج گریزشان

 رفاه،-دولت هایباقیمانده از تا است ارزش پر نیز ایشان برای فرصت

 مقررات از چه آن هر و اقشار فقیرترین از اجتماعی هایحمایت

 دیابن رهایی ،است ماندهباقی زیست[ ]محیط سازیآلوده از جلوگیری

 مینز در ازدحام که زایدی مردمان تمام از شرورانه، نحوی ،به یزن و

  [.۱]شوند خالص ،دانشده بموج را

 

 از سازهاجهانی که کرد رضف ینچن باید که نکنیم فراموش واقع،به

 تالششان تمام سال، پنجاه طول در و آگاهند محیطی زیست تغییرات

 با همزمان و نموده رانکا را اقلیمی تغییرات اهمیت که است هبود این
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 امتیازاتی ؛بگریزند آن عواقب از امتیازات، زا مستحکم دژهایی ایجاد

 شوند، حذف برنامه از است الزم که کسانی ی همه دسترس از باید که

 مدرنِ  شکوهِ با رؤیای که نیستند لوحساده آنقدر ایشان بماند. دور

 یتازگ که چیزی اام کنند، باور را « پیشرفت ثمرات » جهانیِ تقسیم

 واهی امید حتی آن یدرباره که ستنده صادق آنقدر که است آن دارد

 نظرات نیوز فاکس در روز هر که هستند کسانی همان اینان .ندهند هم

 تغییرات علمی اساس که هاییدولت تمام بر و کنندمی ابراز را خود

 تا نو دهلی از برازیلیا، تا مسکو از :اندحاکم کنند،می انکار را اقلیمی

  لندن. از گذار در واشینگتن

 

 شچال به توان می را چیز همه پس شده، فمتوق چیز همه اگر

  .کشید

 
 ی روزه ره افزایش تنها سازد،می رخطی چنین را فعلی شرایط چهآن

 اقتصادی سیستم یک در عمومی تعلیق بلکه نیست، مردگان تعداد

 توسط «چیز همه کشیدن چالش به» برای را استثنائی فرصتی که است

 زمینی هایمحدوده از خارج به فرارشان در خواهندمی که کسانی

 جهانی چه آن که کرد شفرامو بایدن سازد.می مهیا بروند، پیش بسیار

 تردیدبی آنها که است این سازد،می خطرناک حد این تا را هازسا

 نهایتبی تا تواندنمی اقلیمی تغییرات انکار که اند،باخته که دانندمی
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 با ایشان ی«توسعه» میان آشتی برای اقبالی هیچ دیگر که یابد، ادامه

 اقتصاد درونش نهایت در که []زمین سیاره گوناگون هایپوسته

 ، زیست[ محیط و ایشان نظر مد ی توسعه میان ]آشتی شده گنجانده

 دوام بیشتر کمی تا کندمی تالشی هر یآماده را آنها ،این ندارد. دوجو

 ترمز این ،«دنیا توقف» سازند. نمصو را فرزندانشان و خود و آورده

 که دهدمی را فرصت این هاآن به نشده،بینیپیش ایست این ناگهانی،

 را تصورش هیچگاه که دور چنان کجا هر به و ترسریع چه هر

  هستند. انقالبیون آنها حاضر، حال در [.۲بگریزند] کردند،نمی

 

 ایجاد آنها برای فرصتی اگر شویم. کار به تدس باید که جاستهمین

 است، هشد فمتوق چیز همه اگر ست.ا شده گشوده نیز ما بر شده

 نمود، انتخاب ،داد رتغیی کشید، چالش به توانمی را چیز همه پس

 سرعت را چیز همه عکسرب یا و ساخت متوقف یا کرد بندیطبقه

 است. ساالنه موجودی از برداریصورت زمان اکنون بخشید.

 سریعتر چه هر را تولید» گوید:می که را عمومی عقل یخواسته

 آن به بازگشت «.وجه هیچ به» :گفت پاسخ ریادف با باید ،«گیریمسراز

  بود. دخواه گزینه آخرین دادیمیم انجام این از پیش چه

 

 پر چشمانی با را هلندی کارگل یک تلویزیون در روزی مثال، برای

 چندین بود شدهناچار مشتری نبود علت به که دادند می نشان اشک

 هواپیما یوسیله به دنیا مختلف نقاط به صدور برای هک را الله گل  تُن
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 ماند؛ نمی یقبا دعوا طرح جز یاچاره مسلماً   اندازد. ردو بود، هآماد

 حال در دوربین سپس، اما گردد. نجبرا او خسارت که است منصفانه

 با و خاک از خارج را هاگل وی که دهدمی نشان ما به رفتن بعق

 در باری هواپیمایی با اینکه از پیش است هاندپرور مصنوعی نور

 که جاست این شوند؛ حمل سفید نفت از بارانی در اسکیپول فرودگاه

 نوع این فروش و تولید یشیوه این تداوم آیا» کند:می زبرو تردیدی

 «است؟ سودمند راستی به گل

 

   .سازییجهان در گسست مؤثر عوامل به شویممی لتبدی  ما

 
 به شروع خویش سهم به ما از یک هر چنانچه بگذریم، که این از

 تولید سیستم جوانب تمام خصوص در هاپرسش قبیل این پرسیدن

 عوامل به تبدیل مؤثر شکلی به انسان هامیلیون ما از یک هر کند،
 به کرونا ویروس که همانطور شویم،می سازیجهانی در گسست

 به ویروس چه آن بود. ارگذراث شدنجهانی در خودش خاص یشیوه

 کندمی صلحا دیگر دهان به دهانی از بزاق تذرا انتقال یواسطه

 کوچک اقدامات ی واسطه به ما - جهانی اقتصاد تعلیق - یعنی

 چنین طرح با تولید. سیستم تعلیق کنیم:می ایجاد خود واررزنجی

 نهات نه پیشگیرانه اقدامات به دست ما از هریک خود، از هاییپرسش

 تولید الگوی از جزئی هر مقابل در بلکه زنیم،می کرونا با مقابله برای

 د.شو گرفتهسرزا خواهیمنمی که
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 نیست، تولید سیستم یک مسیر اصالح یا گرفتنرساز موضوع دیگر لذا

 از بحث دنیاست. با ارتباط اصل یگانه مثابه به تولید از خروج بلکه

 که همانطور است. جزء به جزء حاللان از سخن بلکه نیست انقالب

 سوسیالیسمِ  از سال صد گذشت از پس ،دهدمی نشان شاربونیه پییر

 تا رسیده آن زمان شاید اقتصادی، مزایای توزیعزبا به محدود

 است این برد.می سؤالزیر را تولید خودِ که آوریم دپدی سوسیالیسمی

 بلکه شود نمی محدود تپیشرف ثمرات زتوزیعبا به تنها عدالتیبی که

 یا پسرفت منظور است. محاک نیز زمین از کشیبهره هایشیوه بر

 منظور بلکه نیست، قلندرانه[ ]زندگی خنک آب و عشق با زیستن

 بازگشت قابلغیر ظاهر به سیستمِ این از بخش هر گزینشِ آموختن

 آزمودن و ضروری ظاهراً  پیوندهای از یک هر کشیدن چالش به ،است

 .نیست مطلوب دیگر چه آن و است مطلوب چه آن قدمِ به قدم

 

 توصیفِ  برای تحمیلی یقرنطینه این از استفاده اساسی یتاهم لذا

 چیزهایی هستیم؛ وابسته آنها به که چیزهایی گروهیِ سپس و فردی

 نو از هستیم آماده که زنجیرهایی هستیم؛ آن از رهایی یآماده که

 کنیم، شان قطع ایمگرفته تصمیم رفتارمان، با که ییزنجیرها و بسازیم

 چه آن از دقیقی طرح هازساجهانی رسدمیرنظ به شود.می رآشکا

 همان :دارند ببینند، را شدنش هزاد نو از امور، سرگیریاز با خواهندمی

 هایکشتی یعالوه به نفتی صنایع بدتر، نحوی به اما قبلی چیزهای
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 ایشان با جایگزین فهرست  یک با که ماستبر ینا آسا. غول کروز

 یک در ماه، دو یا یک عرض در انسان میلیاردها اگر کنیم. مخالفت

 از شدندور و را «اجتماعی گذاری فاصله» توانند،می زدن همب چشم

 در تا بمانند خانه در و بیاموزند را شدن متحد بیشتر چه هر برای هم

 اقدامات این تغییر تواناییِ توانمی خوبی به نشود، ازدحام هابیمارستان

 در آن از بدتر یا پیشین شرایط به بازگشت با مقابله در را پیشگیرانه

 هم زمین یجاذبه از خواهندمی که کسانی جدید مانع مقابل

   دریافت. بروند،درقسر

 

  تشخیص به کمک برای ابزاری
 

 عملی تمرینات به وری[تئ ] استدالل یک پیوند همواره که جا آن از

 این به کنند سعی کنیم،می پیشنهاد مخاطبان به است، فایده مفید

 زیسته تجربه بر مبتنی امر این چه چنان دهند. پاسخ  هاپرسش

 به چه آن بیان صرفاً موضوع بود. دخواه مفیدتر بسیار باشد، شخصی

 به آن بسط شاید و وضعیت یک توصیف بلکه نیست رسدمی ذهن

 یافتهتجسم سیاسی بیان یک به رسیدن است. تحقیق کمی ی اسطهو

 برای را هاپاسخ ترکیب ابزار که بود خواهد آن از پس تنها مشخص، و

 به توصیفات تجمیع یواسطه به شده ایجاد دورنمایی به دادن شکل

  آن. از پیش نه و بدهید، خود
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 بلکه شد.بانمی نیز نظرسنجی و نیست پرسشنامه یک این : توجه

  است*. گریتوصیف-خود برای راهنمایی

 

 یواسطه به که است هاییفعالیت از فهرستی یتهیه از عبارت موضوع

 ]این و بینید،می محروم آنها ]انجام[ از را خود کنونی، بحران دوران

 در دهد.می را زیستتان اساسی شرایط به آسیب احساس شما به امر[

 به تمایل که کنید مشخص توانیدمی هافعالیت از یک هر خصوص

 آنها حذف اساساً یا و بهتر، نحوی به گذشته، مانند به سرگرفتنشانزا

 دهید: پاسخ زیر سؤاالت به دارید.

 

 تمایلی شما و هستند معلق حاضر حال در که هاییفعالیت : یک سؤال

  کدامند؟ ندارید، آنها شدن سرگرفتهاز به

 

 زیان شما نظر در هافعالیت این چرا ف(ال : دهید شرح : دو سؤال

 حذف/ ترتیب چه به ب(  هستند؟ ناهماهنگ خطرناک/ زاید/ آور/

 دانیدمی مرجّح که را هاییفعالیت سایر تواندمی آنها جایگزینی توقف/

 اول پرسش هایپاسخ از مورد هر برای )  نماید؟ ترمنسجم تر/آسان

 دهید.(اختصاص پاراگراف یک
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 کارمندان/ کارگران/ ترآسان انتقال برای ترتیباتی چه : هس سؤال

 ها،فعالیت سایر به کنید،می حذف که مشاغلی کارفرمایانِ عوامل/

  کنید؟می توصیه

 

 حاضر حال در که هاییفعالیت از یک کدام دارید تمایل : چهار سؤال

 برای دیگری هایفعالیت یا شوند گرفتهسراز یابند/ هتوسع ند،امعلق

 آیند؟ دوجو به آنها ساختن جایگزین

 

 است؟ مثبت شما نظر از فعالیت این چرا الف( :دهید شرح : پنج سؤال

 شما برای که را هاییفعالیت سایر فعالیت این ترتیب چه به ب(

 یک هر برای ) کرد؟ خواهد رتمنسجم تر/هماهنگ تر/آسان اند،ارجح

 صاختصا پاراگراف یک ارچه پرسش در شدهلیست هایپاسخ از

 .دهید(

 

 عوامل/ کارمندان/ کارگران/ به کمک برای ترتیباتی چه : ششم پرسش 

 به منجر که ابزاری درآمد/ وسایل/ توانایی/ تحصیلِ جهت کارفرمایان

 توصیه شود،می هافعالیت دست این ایجاد گسترش/ گرفتن/رساز

 کنید؟می

 

 سایر توصیفات با خود توصیفات مقایسه جهت راهی سپس)

 تصویری تدریج به ،هاپاسخ آوریجمع و تلفیق بیابید. کنندگانشرکت
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 ترسیم ظرن اختالف و  مناقشه اتحاد، تعارض، خطوط از مرکب

 .(ندکمی

 

 

 از: است ایترجمه متن این

/https://aoc.media/opinion۲۰۲۰/۰3/۲۹-imaginer/

-la-a-retour-le-contre-barrieres-gestes-les

crise-davant-production/ 

 
 

 

 ایاالت در گسیختهافسار گرانالبی یدرباره  یامقاله به کنید نگاه [۱]

  استولر: تم توسط شدهنوشته متحده

“The coronavirus relief bill could turn into a 
corporate coup if we aren’t careful”, The 
Guardian, 24.03.20 

[۲]  

Danowski,Deborah, de Castro, Eduardo 
Viveiros, “L’arrêt de monde”, in De l’univers 

clos au monde infini  متون جمع آوری شده و ارائه شده (
).ED. Hache, Emilie. Paris, Edition Dehors, 

۲۰۱4. ۲۲۱-33۹. 
 

https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/
https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/
https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/
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 برونو» در جدید انتقادات دفاتر روند ادامه گریتوصیف-خود [3]

 «کنیمگیریجهت سیاست درخصوص چگونه آییم؟فرود کجا التور،

  کنسرسیوم: از یافتهبسط و ۲۰۱۷ دِکووِرت، ال پاریس، گیرد.میسراز را

Où atterrir :http://www.bruno-
latour.fr/fr/node/841html 

 

 برونو» در جدید انتقادات دفاتر روند ادامه گری توصیف-خود*

 «کنیمگیریجهت سیاست درخصوص چگونه آییم؟فرود کجا التور،

 گروهی توسط یافته طبس و ۲۰۱۷ دکوِرت، ال پاریس، گیرد.میسراز را

  محققین. و هنرمندان از

 

http://www.bruno-latour.fr/fr/node/841html
http://www.bruno-latour.fr/fr/node/841html

