اﺳﺘﺮاﺗﮋی »ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ«

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﯾﺎدﻧﮕﯿﺮی اﻧﺴﺎن در ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ زودیﻫﺎ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮدارد .اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ :ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﯾﮑﺴﺎل زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد؛ راﻫﺒﺮد »ﺷﯿﻮع ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻫﻢ اﮔﺮ ﺟﻮاب دﻫﺪ ﮐﻢ ﺗﺮ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮد؛ داروی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ راه را ﺑﺮای ﺷﯿﻮع وﯾﺮوسﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪد ،در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎزه ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت وﯾﺮوس ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪی ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای آن ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
واﮔﯿﺮدار ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی »ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ« اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮارد ﯾﮏ ﺷﯿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻫﺸﺪاردﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن و اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮاﯾﺖ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط.
روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و  ...ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﮐﻼن و ﺣﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﯿﻮﻋﯽ
را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺴﺘﺮش آن ﺷﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در
ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ اﻓﺮاد ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎص ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽدﻫﺪ )در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهام( ،اﻣﺎ ﻣﺪل ﻓﺮاﮔﯿﺮ و
ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ارﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﯾﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎی آن ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺸﺪاردﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻀﻮ
ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آﻟﻮده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ،در ﻧﯿﻤﻪ اﺳﻔﻨﺪ  ۹۸ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ در وﯾﮋه
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮروزی ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺸﺪاری ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ...
در  ۲۶دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۸۳اﺳﺘﺎﻧﯿﺴﻼو ﭘﺘﺮوف ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی روی ﻣﯿﺰش ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻓﮑﺎرش
در ﺟﺎﻫﺎی دوردﺳﺘﯽ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزد .او اﻓﺴﺮ ﮐﺸﯿﮏ ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ارﺗﺶ ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺷﻠﯿﮏ ﺷﺪه از ﻃﺮف دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻮروی را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻدﺳﺘﺶ ﮔﺰارش
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺴﺘﻪای آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آن روزﻫﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در اوج اﻗﺘﺪار
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪاﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  ۹۰ﺑﺎر ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺻﺪای ﯾﮏ ﺑﻮق ﻣﻤﺘﺪ را ﺷﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺸﺪاری را روی ﺻﻔﺤﻪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ از ﺳﻮی ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻮروی ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺘﺮوف ﻧﺎﮔﻬﺎن از اﻓﮑﺎر دور و درازش ﺑﯿﺮون ﭘﺮﯾﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ اوﺿﺎع ﺷﺪ.
ﺻﺪا ﺑﻮق ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺷﻠﯿﮏ ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد او را ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺸﯿﺎر ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﺑﻌﺪی .ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی او ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻮروی را ﻫﺸﺪار ﻣﯽداد .ﺷﺶداﻧﮓ ﺣﻮاس ﭘﺘﺮوف روی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎ

ﺑﻮد .اﻣﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ رﻓﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻮﻗﺶ ﮔﺰارش ﻣﯽداد .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺟﻬﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻪای ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻓﻮﻗﺶ ،ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺮاﺑﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه را ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺮاﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .دﻗﺎﯾﻖ ﭘﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻌﺪی ﺑﺮای او ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪی ﻫﯿﭻ اﻧﻔﺠﺎری در ﺧﺎک ﺷﻮروی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ ،او ﻧﻔﺴﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﺷﻮروی ﻫﺸﺪار اﺷﺘﺒﺎه ارﺳﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ ﭘﺘﺮوف ،ﺟﻬﺎن را از ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻫﺴﺘﻪای ﻧﺠﺎت داد اﮔﺮﭼﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ او ﯾﮏ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻫﺸﺪار ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ درج ﺷﺪ.

ﻫﺸﺪاری ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ...
 ،WHOﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ در  ۹ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۰ﻫﺸﺪاری را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮاردی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻮاﻧﺰا
در ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از آن ،ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺸﺪاری داده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ در ۳۱دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ،۲۰۱۹ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ  BlueDotﺧﺒﺮ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد  .ﺑﻠﻮدات ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺳﺎﯾﺘﺶ ﻫﺸﺪار
دﻫﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺗﺮدد ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ را ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ،ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻠﻮدات ،از دادهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻓﺖ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪی وﯾﺮوس را از
ووﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻮک ،ﺳﺌﻮل ،ﺗﺎﯾﭙﻪ و ﺗﻮﮐﯿﻮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ﺧﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ از
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎرس در ﺳﺎل  ۲۰۰۳داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در آن زﻣﺎن در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻮروﻧﺘﻮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎرس از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮓ ﮔﻨﮓ و از آنﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻮوﻧﺘﻮ رﺳﯿﺪ و  ۴۴ﻧﻔﺮ را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد .او
ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﺶ از ﻓﺎﺟﻌﻪای دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻫﺸﺪار او ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺎرهﻫﺎی ﺟﻬﺎن را آﻟﻮده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻠﻮدات را ﺑﺎ ﺣﺪود  ۹.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد راه اﻧﺪازی ﮐﺮد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ۴۰
ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﻋﻢ از ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ دارد و دادهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎ
ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﯾﺎدﻧﮕﯿﺮی اﻧﺴﺎن...
از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ دارﻧﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﻟﯿﻮود ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ دارد اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻮاﻣﻊ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺮ روز ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﯿﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺠﯿﺮه ﭘﺮدازش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺎﺷﯿﻦ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺘﺮوف ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪای ﻣﻮﺷﮑﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .او ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد؟ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲۹ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺪاردﻫﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ او در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻫﺸﺪاری ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺻﻠﯽ او اﯾﻦ ﻫﺸﺪار را ﺻﺎدر ﮐﺮده
ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،در ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺸﺪار ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺑﻠﻮدات در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ  ۴۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ
آنﻫﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺰارش ﺷﯿﻮع و ﻣﺴﯿﺮ آن را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ
دوﻟﺖ ﺑﺰرگ و دوﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺰرگ و ﻣﺪﻋﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ووﻫﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن واﮐﻨﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﺮا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪای را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎن رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار ﭘﯿﻞ ﻫﻢ ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻠﻮﯾﺶ را
ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ورزﯾﺪهﺗﺮ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۴۰ﻧﻔﺮه دارﻧﺪ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن و ﺷﯿﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎریای را ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و دادهﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺰﺷﮑﯽ،

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،داروﺳﺎزی و  ...دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﺳﺎزی ﺑﺰرگ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه دوﻟﺖﻫﺎ دارﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬرم .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ
دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ ﺳﻪ ﻫﺰار اﻧﺴﺎن – ﺗﺎﮐﻨﻮن -ﺑﻪ ﮐﺎم اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮوروﻧﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﻧﺴﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﯿﻦ دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ؟

ﯾﺎد ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ...
اﮔﺮ از ﺟﺎن ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ – ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻖ
اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ  ،-اﮔﺮ از اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮕﺬرﯾﻢ -
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﯿﻞ ﻗﺒﻠﯽ  ،-ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺎدی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﺎرد دﻻر و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر زﯾﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪه ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ژاﭘﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس آﻟﻮده ﻧﺸﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن در ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی اﺳﻔﻨﺪه  ،۹۸ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس آﻟﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ
آﻟﻮده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ ﮐﯽ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﺰاران ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ
آﺳﯿﺐ زده اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭘﻮل  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺸﺪاردﻫﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻮدات را  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ – ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮآورد واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،-ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽﺗﻮان  ۵۵۵۵ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺸﺪاردﻫﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ!
آن ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻤﺎﻧﺪ.
آﯾﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ  -و
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ -ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰاران داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻮﺳﺴﻪ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ؟ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ
ﭼﻨﺪان اﻣﯿﺪوار ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ! ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﺪاﻗﻞ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ را از زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ رﺋﯿﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﺷﻤﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و دﯾﮕﺮ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎ اﺑﺰار ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را -ﺣﺘﯽ ﺷﺪه از ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮدم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ -ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺸﺪاردﻫﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻢ ﺧﻮدﺗﺎن رﺋﯿﺲ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻫﻢ ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آنﻫﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰاﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﮕﺬرﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﻮاع وﯾﺮوسﻫﺎی ﺟﻬﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﺛﺮ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ...
ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان ،ﻧﺎﮔﻬﺎن واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در اوراق ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ
ﭼﻮن ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﺎک ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ :ﮐﺎر از راه دور ،آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ،ﺗﻠﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ از راه دور و ﺑﺴﯿﺎری دورﻫﺎ و ﻣﺠﺎزیﻫﺎی دﯾﮕﺮ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی ﺑﺲ
ﮔﺰاف و ﺳﻨﮕﯿﻦ ،آﻣﺪن اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﮏ داﻧﺴﺖ .ﮐﺮوﻧﺎ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﻬﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ »اﺛﺮ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ« ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﺛﺮ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ،از راه دور و از ﻃﺮﯾﻖ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﺎزی ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ادارات ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻀﻮری ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮﻫﺰ ﮐﻨﯿﻢ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪهای...
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﻫﻤﻪ آدمﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری و دﯾﮕﺮ ﺑﻼﯾﺎ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻢ
ﺗﺮ .ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﻢﺗﺮ را ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺎﻧﮑﯽ آدمﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎم و ﻣﯿﺰﺷﺎن .ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ آنﻫﺎ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت آنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﭼﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ژاﭘﻦ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﭼﺮا از اوﻟﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ .از آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ

درﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .دﺳﺘﻪ اول ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﺛﺮوت ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮﺑﺸﺎن را ﺧﻮردﻧﺪ.
دﺳﺘﻪ دوم ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻘﻞ دوراﻧﺪﯾﺶ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل آﻟﺒﺮت ﺑﻨﺪورا ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺸﺎﻫﺪهای« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز دروازهﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻫﺠﻮم ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﮕﻪدارﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺮوﻧﺎ را در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص از ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻣﺤﺒﻮس ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻬﺎر از راه دور...
ﺑﻬﺎر از راه دور ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎی ﮐﺮوﻧﺎ؛ ﺑﺮ دروازه ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻬﺎری ﮐﻪ
اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ آﻏﺎز ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ در ﻣﺠﻠﻪ و ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ،اﻋﻢ از اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺠﻮم ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﻫﻤﺪردی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای آنﻫﺎ و دﯾﮕﺮ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎنﻣﺎن ﺳﺎﻟﯽ ،ﺧﻮب ،ﺑﺎ ﺣﺎﻟﯽ ﺧﻮب آرزو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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