
جعبه سیاه کووید 19

طرح یک مسئله

جعبه س��یاه تئ��وری CCA درباره وی��روس کووید 19 چه 
میگوید؟ یکی از سواالتی که میتوان درباره پاندومی ویروس 
کووید 19 نگاش��ت این اس��ت که چرا ویروس کووید 19 که 
یک مس��ئله زیست ش��ناختی و در حوزه علوم پزشکی بوده 
در ظرف کمتر از ش��ش م��اه به یک مس��ئله جهانی تبدیل 

شده است؟ 
 CCA Theory: the( تئ��وری مکعب مفهوم��ی ُکن��ش 
Conceptual Cube of Action( میگوی��د: وی��روس 
کووید 19 یک مسئله پیچیده چند وجهی و مرکب، ویروسی 
ناشناخته و مرموز، دارای رمزگان و پیامی جهانی است. جعبه 
س��یاه تئوری CCA مفروض میدارد که ویروس کووید 19، 
یکی از پروژه های جهانی س��ازی دارای اهدافی جهانی است. 
اکنون س��واالتی نظیر این پرس��یده میشود؛ آیا این پروژه به 
دنبال خروج از بن بس��ت بحران نظام سرمایه داری در حوزه 
اقتصادی اس��ت؟ آی��ا این پروژه به لحاظ سیاس��ی یک پیچ 
تاریخ��ی برای جابجایی قدرت از غ��رب )به طور ویژه ایاالت 

متحده آمریکا( به شرق )چین( است؟ 
آی��ا این پروژه به لحاظ فرهنگی، چرخش به س��وی فرهنگ 
واح��د جهانی و حذف تنوع های فرهنگی یا منش��اء ش��کل 
گی��ری قطبیت های نظامهای فرهنگی اس��ت؟ ی��ا اینکه به 
لحاظ معرفتشناس��ی و هستی ش��ناختی، این ویروس، نقطة 

عطف س��اخت ویروس هایی با رمزگان و کدهای متفاوت در 
علوم دیگر خواهد بود؟ مثاًل گس��ترش ویروس فکری مشابه 
افراطگرای��ی داعش و تهدیدات امنیتی آن در س��طح جهان، 

پیامد نوعی از آینده مبهم جهان است.
ساخت، پرورش و توسعه کووید 19 یکی از پروژه های جهانی 
سازی در علوم پزشکی مفروض است، چرا که در مدت کوتاه 

کمتر از شش ماه به یک مسئله جهانی تبدیل شده است. 
این پروژه مش��ابه تئوری دهکده جهانی مارشال مک لوهان 
)1968( یک��ی از اش��کال نظریه های جهانی س��ازی در علوم 

دیگر ) رسانه ( بوده است. 
یکی از دالیلی که میتوان در پروژه جهانی سازی کووید 19، 
مفروض دانس��ت، تبیین بحران نظام سرمایه داری و خروج از 
بن بس��ت این بحران در س��طح جهانی به عنوان جعبه سیاه 

مکعب مفهومی در علوم اقتصادی است.
در حوزه اقتصاد جهانی تحت س��یطره نظام س��رمایه داری، 
بحران سرمایه داری در آثار نظریه پردازان برجسته پیشبینی 
گردی��ده اس��ت. مارک��س)1867( در اث��ر خ��ود »جلد اول 
سرمایه«، بحران و فروپاش��ی نظام سرمایه داری را در سطح 

جهانی پیشبینی کرده است.
گرچه لیبرالیستهای اقتصادی وفادار به اندیشه بازار آزاد آدام 
اس��میت )1776( در اثر »تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب 
ثروت ملل«، توانس��تند بح��ران نظام س��رمایه داری )رکود، 
تورم و رک��ود تورمی(، را به تعوی��ق بیندازند. مکاتب فکری 
لیبرالیس��تهای مؤثر در تاریخ اندیشه های اقتصادی نیمه اول 
قرن بیستم نظیر طرح »نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول« 
ج��ان مینارد کین��زی )1936( برای درمان کس��ادی بزرگ 

ناش��ی از دهه ه��ای 1920 و 1930 و در نیم��ه دوم همین 
قرن، نظریه اصالت پول میلتون فریدمن )1956، 1968( در 
درم��ان رکود تورمی 1970، بحران نظام س��رمایه داری را به 
تعویق انداختند. اما در مقابل، نظریه وابس��تگی آندره گوندر 
فرانک )1967( در اثر »س��رمایه و توس��عه نیافتگی«، نظریه 
نوین جهانی امانوئل والرشتاین )1999( در اثر »پایان جهان؛ 
آنگون��ه که آن را میشناس��یم« و در ادامه نس��ل متأخر آن، 
جامعه ش��ناس پس��ت مدرن دیوید ه��اروی )2014( در اثر 
»هفده تضاد و پایان س��رمایه داری«، بحران نظام س��رمایه 
داری را در س��طح جهانی ناشی از چالشهای انباشت و اشباع 

سرمایه و تولید فضای مصنوع، اجتناب ناپذیر میدانند.
گرچه ب��رای خروج از بحران نظام س��رمایه داری، پروژه های 
مختلف جهانی س��ازی را از نو باید نگاشت. در این چارچوب، 
احتماالً گس��ترش کووید 19، در سطح جهانی کمتر از شش 
ماه، یکی از ویژگی های پروژه های جهانی سازی برای خروج 
از بن بس��ت بحران نظام سرمایه داری با پیامدهای منفی در 
اش��کال مختلف حوزه ه��ای فرهنگی، سیاس��ی، اجتماعی و 
زیس��ت محیطی خواهد بود. با این توصیف میتوان بخشی از 

کارکردهای کووید 1 را به شرح زیر نگاشت. 
احتماالً از منظر جامعه شناختی، میتوان برخی از آثار مثبت 
و منف��ی ویروس کووید 19 را در س��طح جامع��ه جهانی به 

لحاظ کارکردهای اجتماعی، در اشکال زیر تبیین کرد.
کارکرده��ای کووید 1 آث��ار مثبت آثار منف��ی، کارکردهای 
آش��کار حفظ بهداش��ت و محیط زیس��ت، توجه به سالمت 
جس��مانی، فاصل��ه گ��ذاری اجتماع��ی، افزای��ش اضطراب 
زندگ��ی، کارکردهای پنهان خروج از بن بس��ت بحران نظام 

سرمایه داری و زایش جهانی نو،از هم گسیختگی اجتماعی و 
سست کردن نظامات ارزشی.

اکنون این سوال را میتوان به شیوه دیگر طرح کرد؛
آی��ا پاندومی کووید 19، تفکر ت��ک بُعدی روحیه غالب نظام 

سرمایه داری سطح جهانی را به چالش فراخوانده است؟ 
آی��ا این پدی��ده میخواهد که جهانی ن��و و نظم نوین جهانی 
را ب��ر پایه اصل تنازع بقا داروینیس��تی بنا نه��د؟ یا به مرور 
بر بی نظمی ه��ا و آنتروپی جهانی در زندگی آینده انس��انی 

می افزاید؟
ساخت و پرورش و توسعه کووید 19 در سطح جهانی، دارای 
کد و رمزی اس��ت که همه علوم باید بتوانند در کنار یکدیگر 
مبتن��ی بر منط��ق و روش ترکیبی به کش��ف و درکی از راز 
آینده پروژه جهانی س��ازی، رمزگش��ایی نمایند. این رموز در 
علوم پزشکی و ژنتیک، فلسفه، زبانشناسی، جمعیت شناسی، 
اقتصاد، روانشناس��ی و ... چه پیامی برای انس��ان قرن 21 و 
پیامده��ای آن برای آینده جه��ان دارد؟ در نهایت در جهان 
پس از کرونا و ویروس کووید 19، جعبه سیاه مکعب مفهومی 
کووی��د 19 در علوم مختلف، از منظر ویروسشناس��ی و علم 
ژنتیک، از منظر جامعه شناس��ی، هس��تی شناسی فلسفی، 
زبانشناس��ی، عصب شناسی، رفتارشناس��ی، علوم سیاسی و 
رواب��ط بین الملل و ... چه معنا و داللته��ا و کارکردهایی در 
سطح جهانی متصور است؟ جعبه سیاه تئوری CCA چنین 
مفروض میدارد که ویروس کووید 19، تخصصی شدن علوم 
مختل��ف را در قرن 21 به چالش فراخوانده و اکنون وقت آن 
رس��یده که جامعه علمی با منطق ترکیبی و روشی آمیخته 

در علوم تخصصی به آن پاسخ دهند. 

رونمایی از ادعای بزرگ متولیان  با محاسبات بانکی
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ترامپ دستور استقرارنیروهای گارد 
مرزی آمریکا در شهرها را صادر کرد

ارزیابی ناظران سیاسی از همزمانی سفر 
الکاظمی به تهران و ظریف به مسکو: 
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روحانی:

آیین های سوگواری و کنکور با رعایت 
پروتکل ها برگزار خواهد شد
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قوانین بین الملل برای چه هدف و منظوری وضع 
ش��ده اند؟ این قوانین آی��ا دارای ضمانت اجرایی 
هس��تند؟ اتفاقی که برای هواپیمای مس��افربری 
ایران در آسمان سوریه از سوی آمریکایی ها افتاد، 
یک اقدام غیرقانونی، نق��ض قوانین بین المللی و 

یک رفتار تروریستی است.
این هواپیم��ا در کریدور بین الملل��ی از فرودگاه 
امام خمینی)ره( تهران مس��یر اصل��ی خود را به 
سوی لبنان سپری می کرد که یک فروند جنگنده 
اف15 آمریکایی در آسمان سوریه این هواپیمای 

مسافربری را تهدید کرد.
در اقدام تهدی��د آمیز آمریکا،  خلب��ان هواپیمای 
مس��افربری ایرانی برای جلوگی��ری از بروز حادثه 
و برخ��ورد با اف15 آمریکایی به س��رعت اقدام به 
کاه��ش ارتفاع کرد که در این تصمیم چند نفر از 

مسافران مجروح شدند.
فرماندهی نیروهای تروریست و اشغالگر آمریکایی 
در خاک س��وریه ادعا کرده اس��ت ک��ه اقدام آنها 
حرفه ای! و برای مش��اهده بصری برای شناسایی 
هواپیما بوده است، اما در این میان نکته ای وجود 
دارد که آمریکایی ها باید پاسخ دهند و مجامع بین 
المللی نیز باید آن را پیگیری کنند، نکته این است 
که آیا رادارهای آمریکا در منطقه توان شناس��ایی 
ی��ک هواپیمای نظامی با غیر نظامی را ندارد؟  آیا 
هواپیمای مس��افربری ایران خارج از کریدور بین 
الملل��ی پروازی خود حرکت می کرده اس��ت؟  آیا 
هواپیمای مس��افربری ایران تهدیدی ایجاد کرده 
اس��ت؟ و پرس��ش های دیگر که اگ��ر مجامع بین 
المل��ل اعتقاد به صیان��ت از جایگاه خود و قوانین 
بی��ن المللی دارند بای��د آن را پیگیری کنند.  اما 
اتفاقی که ب��رای هواپیمای مس��افربری ایران در 
آسمان سوریه از س��وی آمریکایی ها افتاد، یادآور 
جنایتی اس��ت که نیروهای آمریکایی در آس��مان 
خلیج فارس در هدف قرار دادن ایرباس مسافربری 
ایران و شهادت همه سرنشینان آن مرتکب شدند. 
آمریکایی ه��ا در آن زمان هواپیمای مس��افربری 
ایرباس ایران را هدف موش��ک ناو وینس��نس قرار 
دادند و به فرمانده ناو آن نیز مدال ش��جاعت اعطا 
کردن��د، در حالی که اقدام ناو آمریکایی یک اقدام 
تروریس��تی بود. با این حال مجامع بین المللی به 
خاطر ب��ی خاصیت بودن جایگاه خود، واکنش��ی 
ب��ه آن نش��ان ندادند. اکن��ون نیز اق��دام آمریکا 
علیه هواپیمای مس��افربری ماه��ان ایران، به نظر 
نمی رس��د که مجامع جهانی با اس��تناد به قوانین 
بین المللی به اقدام خطرناک و تروریستی آمریکا 
واکنشی نشان دهند. اما چرا ایاالت متحده دست 
ب��ه چنی��ن کاری زد؟ آیا هدف��ی در اقدام نیروی 
تروریس��تی آمریکا در منطق��ه وجود دارد؟ زمانی 
که آمریکا هواپیمای مس��افربری ایرباس ایران را 
در آس��مان خلیج فارس هدف قرار داد و سرنگون 
کرد، جمهوری اس��المی در جنگ عراق در دوران 
صدام علیه ایران ب��ه موفقیت های نظامی بزرگی 
دس��ت یافته و آمریکا ب��ا این اق��دام پیامی را به 
جمهوری اسالمی رس��اند که نشان دهنده ضعف 
ای��االت متحده در نبرد رو در رو با ایران در جنگ 

خلیج فارس و جنگ عراق علیه ایران بود.
فشارهای سیاس��ی � اقتصادی و تهدیدات نظامی 
علی��ه اه��داف غیرنظام��ی ایران، در دس��تور کار 
برنامه های آمریکا قرار داشت. در واقع آمریکایی ها 
مانع شکس��ت کامل صدام در جن��گ علیه ایران 
ش��دند و طبیعت��اً ایران به خاطر ش��رایط موجود 
آن زمان، مصلحت ندید پاس��خ نظامی به جنایت 

تروریستی ایاالت متحده بدهد.
اما اکنون ش��رایط تفاوت کرده است، آمریکایی ها 
اگر خطایی مرتکب ش��وند، قطعاً با پاسخ قاطع و 
ویرانگر جمهوری اس��المی ای��ران روبرو خواهند 
ش��د. نمونه واکنش ایران در موش��کباران پایگاه 
آمریکایی ها در عین االس��د عراق نشان داده شد 
و رهبر معظم انقالب اسالمی نیز در دیدار نخست 
وزیر عراق تاکید کردند که ضربه متقابل به آمریکا 
در خونخواهی ترور س��ردار ش��هید سلیمانی وارد 

خواهد شد.

از سرنگونی هواپیمای ایرباس 
تا تهدید هواپیمای ماهان

ادامه صفحه 2

محمودی: 

مرحله جدید رزمایش کمک 
مؤمنانه از این  هفته آغاز می شود
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مترسک پای جالیز!

 آن روزها مدیران ارش��د راه های��ی برای ادامه 
حضور خود در پس��ت هایی با امضاهای طالیی 
پی��دا کرده بودند تا ضم��ن حفظ محبوبیت در 
جامعه اما برای روزهای تنگدستی هم توشه ای 
ذخیره نماین��د. ازاین جهت معاونینی بخصوص 
با عنوان برتر و اول برای خود انتخاب می کردند 
و آموزش های الزم را ب��ه آن ها می دادند تا هر 
زمان زیر درخواس��تی امض��ا مدیر را دیدند که 
مت��ن آن مبنی بر توصیه بر انج��ام کاری بود، 
بهانه ای بتراشند و خواسته را به تأخیر بیندازند! 

این پروس��ه باعث می ش��د تا امر ب��ر متقاضی 
مشتبه گردد که ش��اه می بخشد و نخست وزیر 
انقول��ت می کن��د! س��یر زمان مس��ئله را برای 
همگان به صورتی روش��ن نمود تا دیگر مزاحم 
شاه و نخس��ت وزیر نشوند که این دو دستشان 
در یک کاسه است زیرا هر دو با چالش برادرانی 
روبرو هس��تند که هنوز نتوانسته اند راهی برای 
برون رف��ت از آن پیدا کنند چه رس��د به اینکه 
ب��اری از دوش آح��اد جامعه بردارن��د و از آن 
سوسیالیس��ت های لو رفته نیز به صورتی تغییر 
ماهیت داده که ورق برگردد و نخس��ت وزیر به 
وس��اطت نزد ش��اه برود و بخواهد تا مش��کلی 
از ک��وه معضالت را ب��ه صورتی ح��ل نماید و 
اینجاس��ت که مع��اون اول نقش مصل��ح را به 
عهده می گی��رد و بالطبع ای��ن معامله پایاپای 
یک سر باخت دارد که متعلق به رئیس جمهور 
خواهد بود درحالی که هیچ نوع گره گش��ایی از 
دو س��و صورت نگرفته و همچن��ان معاون اول 
نقش مترس��ک پ��ای جالیز را ب��ازی می کند! 
داستان غریبی اس��ت که سیاست جایگاه خود 

را در وزارت امور خارجه ازدس��ت داده تا نقش 
اتاق بازرگانی کش��ور را عهده دار شود اما همه 
ارگان ها و نهادهای زیرمجموعه به وابس��تگان 
»پلیتی��کال کارکتنس« های تبدیل ش��ده اند. 
ماجرا برمی گ��ردد به بعضی انتخاب های ناروا و 
ب��ر اس��اس وام خواهی بعضی اف��راد از نظام تا 
بدون تخص��ص و تبحر در مقام و س��متی که 
پذیرفته اند هشت سال تمام به نان قرض دادن 
و قرض گرفت��ن از یکدیگ��ر بپردازند. پذیرش 
سمت حس��اس معاون اولی یک رئیس جمهور 
ک��ه بس��یار مش��کل تر و پیچیده ت��ر از وظیفه 
ریاس��ت جمه��وری اس��ت ک��ه بیش��تر جنبه 
تشریفاتی دارد و نیازمند پیشینه ای بس گران 
و کالن ب��وده تا ش��خص زیر بار آن اس��تخوان 
ترکانده باشد درحالی که انجام وظایفی همچون 
مس��ئول جهاد س��ازندگی یک شهرس��تان در 
ادام��ه نمایندگی مجلس ش��ورای اس��المی از 
همان منطقه کوچک برای یک دوره و س��پس 
اس��تفاده از رانت حزب کارگزاران سازندگی و 
انتخ��اب به عنوان اس��تاندار اصفهان و در ادامه 

همین روند وزیر صنای��ع و معادن و باالخره با 
یک جهش ب��زرگ روی صندلی مع��اون اولی 
رئیس جمه��ور دولت یازدهم نشس��تن و دولت 
دوازده��م را نیز با همین عنوان س��پری کردن 
را به تنهایی نمی توان رزومه کامل و قابل قبولی 
به منظور اح��راز مقام دوم قوه اجراییه کش��ور 
دانست! زیرا همیشه ش��عبان نیست و رمضان 
ه��م درراه می باش��د ت��ا ق��درت و توانایی ها را 
رصد کن��د که آیا در زمان بحران های س��خت 
نیز مدیری با پیش��ینه مبل نشینی می تواند به 
س��المت از آن گذر کند؟! به عمل کار برآید به 
سخنرانی نیس��ت که این روزها کشور نیازمند 
مردانی است بس��یجی تا بتوانند به جای حرف 
زدن عم��ل کنند. ش��اید نقد اینگون��ه بر دکتر 
قالیب��اف جایز نباش��د که در س��ال های دفاع 
مقدس امتحان خود را پس داده و بعدازآن نیز 
پلک برهم نگذاش��ته تا همچنان حضور داشته 
باش��د و نیروی انتظامی را متح��ول کند و در 
کنار آن خلبانی ورزیده ش��ده و تحصیالت را تا 
کس��ب دکترا ادامه دهد و در مقطعی حساس 

شهردار ابر ش��هر پایتخت باشد و آن زمان که 
هجمه س��یل بی امان این ش��هر را به بن بست 
می کشد به اندازه ده کارگر حرفه ای شهرداری 
دهانه ورودی سیالب به مترو را مسدود نماید! 
همین چند روز پیش بود که وزیر بهداشت در 
نشس��تی هجمه نسبتاً سنگین کرونا و آنفوالنزا 
را در پاییز و زمستان امسال به استحضار معاون 
اول رئیس جمهوری رس��اند و فهرست نیازهای 
فورس م��اژور به منظور مقابله ب��ا این تنش را 
اعالم کرد اما آیا تا این لحظه اقدامی در جهت 
رفع چالش های موجود برای متولیان بهداشت 
کشور شده است تا بر اساس روش های مرسوم 
در گذشته با چند جمله و کالمی که تنها بارقه 
امید دارد نشس��ت به پایان رس��یده و هرکس 
به سوی تنهایی خود برود! این برهه زمانی است 
تا نه تنها رئیس جمهور بلکه معاون اول ایش��ان 
خودشان را به جای میرزا تقی خان ها بگذارند و 
آنگونه به دل شیر بروند که مشکالت سالمتی، 
امنیتی و معیشتی این دوران با تعامل قابل حل 

نخواهد بود.
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صفحه 7

سیاست روز دالیل مفت خری سهام عدالت را بررسی می کند؛

قلدری برای غیر نظامی ها
عواقب خطرناک تحرکات ترامپ در منطقه

صفحه 8


