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 قلب او،
 در کودکی، همواره شادان،

ی از آسمان،ادر هر برگ، هر پاره   
اندیشید. این آیندهخویش می ۀقریبه   

دانست که امروز نمی  
کند با سایِر پیمان میافْق خود را هم  

چیز رخ داده است:ها. همهتفاوتیبی  
 در ما، به دسِت تقدیر،
 ما زندانیان افسوس معصومیت خویشیم.

 
«یوروپا»یر پائولو پازولینی، پی ــ    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس از فوکوشیما:
 همارزی فاجعهها



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقدمه

ارز فجایع همۀ مان کند: همعنوان فرعی کتاب حاضر نباید گمراه
گستره، چه در میزان و شدت مخرب بودن و چه نیستند، چه از نظر 

ای که هیچ عواقبی برای تأسیسات شان. سونامیدر پیامدهای
ای است که به آن تأسیسات ای ندارد متفاوت با سونامیهسته

کند. افزون بر این، آسیب و خساراتی اساسی و جدی وارد می
وخامت دیگری را  گسترۀین تأسیسات انگاری در مدیریت اسهل

 گشاید.می
هایی که میان نوِع با عنایت به تمام تفاوت _ ایهستهۀ فاجع

ناپذیر باقی جبران ای بالقوه  فاجعه _نظامی یا غیرنظامی آن وجود دارد 
که اثرات و پیامدهایش چندین نسل را فرامیمی گیرد و در ماند 
یابد؛ این اثرات حیات تمامی گسترش میانتشار و های زمین الیه

کالنموجودات  راه  آنز مقیاِس تولید انرژی، و ا _زنده، سامان 
 دهد.الشعاع قرار میتحت مصرف  را



 

که  این امر بیانها فاجعه« ارزِی هم»در اینجا مقصود از  است 
نشان آن داغ و زین پس  مصیبتیگونه هر گسترش یا تکثیِر پیامدهای

اش نماینده ایرا بر جبین خواهد داشت که مخاطرۀ هسته پارادایمی
تنیدگی و حتی پیوستگی و درهمبا نوعی درهم پساست. از این 

ایم که ها مواجهها، تبادالت و جنبشنوعی همزیستِی تکنولوژی
که رخ  نتوانیم یک سیالب را ،برای مثال ،شوندباعث می هر کجا 

های تکنیکی، تافتگیخیل وسیعی از درهم مجزا ازدهد، می
 هایتافتگیدرهم در نظر بگیریم؛اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

آن را صرفًا به چشم یک بدشانسی یا بداقبالی گذارند که دیگر نمی
. این امر قابل کنترل استآسانی بیش بهاپیامدهایش کم بنگریم که

مراتب به 0950در  0ای شیمیایی مثل حادثۀ بوپالدر خصوص فاجعه
که آثار و پیامدهای انسانی، اقتصادی و حادثه [0]تر است،صادق ای 

 اش حتی امروز هم مشهود و عیان است.اکولوژیکی
که طرز غریبی به این واقعیت برمیدر اینجا پیچیدگی به گردد 
ها یا پیامدهای تکنولوژیکی، اقتصادی و فجایع دیگر از دربرداشته

ِر ناشی از  شان مجزاسیاسی نیستند. تصادِف صرف و ساده: اب 
چهارم از سیاره ناممکن کم در یکآتشفشان هوانوردی را دست

های روی آن لرزه فقط زمین و ساختمانواقعی: زمینۀ کند. فاجعمی
لرزاند، بلکه کل وضعیِت اجتماعی، سیاسی و اخالقی را به را نمی

که پیشآورد. مسئلهلرزه درمی  0755لیسبون در سال ۀ زلزلتر با ای 
که لرزه)زلزله اش از مراکش تا اروپای شمالی حس شد( مطرح ای 

که در آن زمان مسأل نامیده شد، این مسأله که   2«مشیت»ۀ شد 
 

 

 

1.  Bhopal 
2.  providence 
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های فیلمش کیارستمی هوشمندانه آن را از زبان یکی از شخصیت
اهلل چنین آیا »در قالب پرسش [2]0991سال  ای در ایران بهزلزلهۀ دربار

کرد، دیگر نام مسأل« ؟داردوا میچیزی را ر مشیت را یدک ۀ احیا 
را هوایی ویروهای مربوط به خاک یا عوامل آبتوانیم ن. نمیکشدنمی
ها، تکنولوژی ناپذیرتافتگی تفکیکتوانیم درهمکنیم. و نیز نمی انکار

های این نیروها نادیده بگیریم. سیاست و اقتصادها را با جنبش
المثل که فی قبول کن»خطاب به ولتر نوشت:  0750روسو در سال 

که بیست ای را با هم شش یا هفت طبقهۀ هزار خانطبیعت نبود 
کرده بود. اگر سکن تری توزیع طور متوازنهاین شهِر بزرگ بۀ مجتمع 

کمد و خانهشده بودن تر بودند، تلفات و خسارات کمتر تراکمها 
کار نمیمی توانست روسو می [7]«بود.بود یا شاید اصاًل تلفاتی در 

ریزی شده ای متفاوت برنامهگونهساخت شهری را تخیل کند که به
نقل و وشهرها، حملۀ های تخیِل ما دربارباشد. اما امروزه تمام تالش

گسترِش پیچیدگی و به گزیر یا به افزایش و  وابستگِی همانرژی نا
َبرد یا به مشکالت و تکنولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی راه می

هایی ضرورت موجود وهای ازپیشکه پیچیدگیشود میموانعی منجر 
 .  اندکنند به بار آوردهکه تحمیل می

وابسته )اکولوژیکی یا اقتصادی، همهای بهپیچیدگِی سیستم
منطقی  علمی، فرهنگی،_ایدئولوژیک، تکنولوژیک  _سیاسیاجتماعی

ها )برق، بنزین، اورانیوم، های موجوِد محدودیتو غیره( و زنجیره
)کاربردهای ها آنکارگیری هو ب _تمام مواد معدنی کمیاب و غیره(

پیوندِی به یک هم _اجتماعی و محرمانه و غیره(ظامی، نظامی و غیرن



 

که تمام این سیستمعام وابسته است: هم کار پیوندی پول  ها با آن 
گونه که هر، چراگردندکنند و، در تحلیل نهایی، به آن بازمیمی

بایست به سود بینجامد. این عملیاِت تولید، مبادله یا توزیع می
که  نمودارپیوندی هم نه توسط بازتولیِد شرایِط وجود اقتصادی است 

واسطۀ تولید و خودتولیدگرِی به انباشِت مفرِط ثروِت فرعونی بلکهیا 
شرایط، هنجارها و ۀ وقفشود، امری که تولید بیثروت هدایت می

دگردیسی یابد. های جدید زندگی از آن جریان میمحدودیت
که انباشت ثروت فرعونی به خودتولیدگری ثروت محصول چیزی ب ود 

دانیم، فراینِد میکه : یعنی، چنانخوانیممی« داریسرمایه»ما آن را 
گذاری سودآور صورت سرمایه برآمده از انباشت سرمایه که با مقصود

 گیرد و نه به قصِد تظاهر و فخرفروشی متفرعنانه.می
نامید. در اینجا بحث بر سر « ارز عامهم»مارکس پول را نوعی 

خودی  ارزی بهه نه اندیشیدن به این هماست. مسئلارزی همین هم
ارزی عام از این به خود، بلکه تأمل در باب این امر است که رژیِم هم

لطف آن و با توجه به آن، تقریبًا بعد، ورای قلمرو پولی یا مالی بلکه به
که ها و بهتمام قلمروهای وجود انسان همراه آن تمام چیزهایی را 

 بلعد.گیرد و فرومیمیوجود دارند فرا
داری و سرمایه پیوند نزدیک متضمن این فراگیری و فروبلعیدن

ارزی تر، پیوند بین هم. به بیان دقیقاستتکنولوژیکی ۀ رشد و توسع
بازیگران، پذیرِی نامحدوِد نیروها، محصوالت، عامالن یا و تبادل

 آن است. ارزیارزِش هر ارزشی هم چراکه _ها معانی یا ارزش
در پیوند با ها ۀ آنها یکسان نیست، اما همفاجعهۀ وخامت هم

که هموابستگیهمتمامّیت به سازد. ارزی عام را میهایی هستند 
های دگردیسی ها و مشخصًا تمامعالوه، باید یادمان باشد که جنگبه


