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 فناوري و كرونا :ريسردب مهمان

 زمين بر را كاالها ديگر و خوراكي آنها براي كه هواپيماهايي آرام اقيانوس هايجنگل بوميان دوم، جهاني جنگ حوالي شده نقل

 باران و بيايند "بزرگ پرندگان" تا بودند انتظار در همواره و آورندمي بركت برايشان كه پنداشتندمي فرستادگاني را ريختندمي

 گفت بتوان بسا چه و گذشته زمان آن از دهه چند آنكه با. بود آسمان از ايهديه آنها براي فناوري. شود نازل آنها سر بر نعمت

 ميانه در. است نكرده تغيير چيزي انگار باز بردمي سر به خود تاريخ دوران بهترين در زندگي مادي استانداردهاي نظر از جهان

 در حتي هاآدم بيشتر اوضاع ريزدمي زمين بر برگ مثل را مرد و زن و غني و فقير و جوان و پير كه كرونا تاز و تاخت

. دهد نجات را آنها فناوري نوعي منتظرند هم باز است نشينجنگل بوميان همان شبيه همچنان جهان اقتصادهاي ترينپيشرفته

 .كنندمي ايجاد هاآدم بلكه غيب از دستي نه را "بزرگ پرندگان" آن همچون هاييفناوري بدانند! شايد كه آنجاست اما تفاوت

 كه بيستم قرن آغازين هايسال در اسپانيايي آنفلوانزاي مصيبت از پس. هست هم فناوري و علم بحران زمانهم ،كرونا بحران

 ديرسمي نظر به. نداشتيم سراغ ديگري( پاندمي) جهانگير بيماري فرستاد مرگ كام به جهان سراسر در را نفر ميليون ده چند

 توانسته حتي كشنده، هايبيماري از بسياري كنيريشه و مهار و درمان بر عالوه پزشكي حوزه در فناوري و علمي هايپيشرفت

 گوش به دنيا از جاهايي در كشنده هايبيماري از خبر چندي از هر. كند محدود نيز را ناشناخته هايبيماري كشتار جغرافياي

 .شنيديمنمي سازند گرفتار را جهانيان همه و درنوردند را مرزها كه هاييبيماري از اما ديرسمي

 تقسيم پساكرونا و پيشا به را جهان و كنيم قضاوت مرز بدون ويروس اين بودن سازتاريخ اصطالح به درباره كه است زود هنوز

 برداشته ترك هاآدم خِرد قدرت و فناوري و علم به سخت و سفت اعتماد آن هاخيلي براي شايد كه زد حدس شودمي ولي كنيم

 هاينمونه ميان در. رسدنمي ذهن به فناوري از بهتري نوع دادن بازار به و ابداع جز ديگري راه هيچ كه اينجاست جالب اما باشد

 قرار ويروس زادگاه از نزديكي فاصله در همگي قضا از كه جنوبي كره و سنگاپور تايوان، مانند كرونا با مبارزه موفق( تاكنون)

 براي آنها رصد همچنين و افراد انبوه و فوري( تست) آزمايش براي فناوري از استفاده موفق تجربه كه آخري اين ويژه به دارند

 پيشگيري براي ايچاره تا دنياست بزرگ پزشكي و داروسازي هايشركت به هاچشم آيدمي شمار به بيماري پخش از جلوگيري

 رهبر" نقش گرفتن و مصيبت اين مهار براي كه بينيممي را جهاني هايقدرت ويژه به و هادولت. بينديشند ويروس درمان و

 و علم از شكلي جز چيزي نبرد اين در آنها اسلحه مؤثرترين است بعيد البته و هستند رقابت در هم با "كرونا با مبارزه در جهان

 .باشد بيماري درمان و مهار تشخيص، فناوري

 از فناوري و علم مقوالت واكاوي براي نظيركم فرصتي هم كرونا بحران رسدمي نظر به. هستند خالقيت زاينده همواره هابحران

. سازد ترروشن و ترامن هاآدم براي را آينده تواندمي آن از گيريبهره كه فرصتي. آوردمي فراهم آنها ترينكاربردي تا تريننظري

 .اعلم واهلل
 ين خالقيرحسيتر امكد

 پژوهشگر توسعه


