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 کارنا ٍ کرٍنا

آغاز نی شد ٍ بسیاری از نردم دنیا نشغَل برگزاری جشن  0202دقیقا شبی کٌ فرداش سال 
کشَرشَن  رديای سال نَ نیالدی بَدن، نقانات ٍزارت بًداشت چین نتَجٌ نشکلی بزرگ 

 شدن. 

بدٍن اینکٌ ؛ ددر حال افزایش بَتعدادشَن جهعیت قابل تَجًی از آدنًا کٌ بٌ سرعت يو 
از خَدشَن نشَن  عالیهی نحل سرفٌ خشک ٍ تب یا انفَالنزا داشتٌ باشن سرنا خَردى باشن 

يا خیلی  . خیلی زٍد این بیهاری نرنَز انسانًای زیادی رٍ بٌ کام نرگ کشَند. پزشکنی دادن
  یا کرٍنا ٍایرٍس 91 سریع نتًو اصلی رٍ پیدا کردن. یک ٍیرٍس بسیار کَچک بٌ اسو کٍَید

بٌ یک بازار کرد ٍ يهٌ سرنخ يا پیدا . تالش يا برای ریشٌ یابی این ٍیرٍس ادانٌ 0291
 نی رسید.  در شًر ٍٍيان چین گَشت

بزارید تَصیفی بکنو از این بازار تا بًتر نتَجٌ بشیو جایی کٌ سرچشهٌ این ٍیرٍس عالو گیر 
يزار نفر رٍ بٌ کام نرگ کشَندى، دقیقا چٌ جَر جایی  902 فرٍردین 26  یعنی بَد ٍ تا انرٍز

کَچیک پشت سر قرار  رٍبازبٌ نانند خیلی از بازاريای دنیا، تعداد زیادی غرفٌ يای يست. 
گرفتن ٍ دالَن يای تنگ ٍ تاریک ٍ شلَغی رٍ تشکیل دادن کٌ پر از نشتریٌ. نشتری يایی 

بٌ، زباد، نَرچٌ خار پنگَلین، تشی کٌ يَس گَشت کردن. گَشت نار، گَشت سگ، گَشت گر
. این بازار در ٍاقع ترکیبی يست  غازيای ٍحشی طاٍٍس،نَش، خفاش، یا يهَن خارپشت، 

گَشت، حیَانات زندى کٌ ننتظر سالخی يستن، حیَانات در حال نرگ ٍ اشق از انسان يای ع
قفس يای بسیار  البتٌ حیَانات نردى. نعهَال بٌ سنگدالنٌ ترین شکل نهکن این حیَانات در

يو نگٌ داری نیشن ٍحتی گايی نردى ٍ زندى اٍنًا در کنار يو انداختٌ  ٌتنگ ٍ رٍی سر ٍ کل
نیشن. ير غرفٌ نعهَال یک نیز قصابی دارى کٌ در اٍن بٌ سفارش نشتری نحال یک سگ زندى 
انتخاب نیشٌ، يهَنجا سالخی نیشٌ ٍ پَستش کندى نیشٌ در حالی کٌ سگ يای دیگٌ در 

بٌ عقیدى نن  رنگ. درخشان ترین قرنزرنگ تهاشا يستن. بَی خَن آشناترین بَست ٍ  حال
اٍنچٌ کٌ در این بازاريا اتفاق نی افتٌ نهَنٌ عیانی يست از نحَى رفتار نا آدم يا با طبیعت. 
نا انسان يا برای سالیان سال يهینطَر بٌ دنبال رٍیايای پَچ دٍییدیو ٍ دٍییدیو قافل از 

کٌ خَدش رٍ اشرف نخلَقات نی دٍنٌ ٍ تا نی تَنٌ  خَدخَاىل شدیو بٌ نَجَدی اینکٌ تبدی
نی کشٌ ٍ تخریب نی کنٌ ٍ ازبین نی برى ٍ حقَق گَنٌ يای دیگر نَجَد بر رٍی زنین رٍ زیر 
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رٍا ٍَن يا یظلهی کٌ در نرغداری يا ٍ گاٍداری يای صنعتی نسبت بٌ این حپا نی زارى. 
بیاید برای یک با اٍنچٌ کٌ در بازاريای گَشت چین جریان دارى. خیلی يو فرقی ندارى  نیشٌ

ير چی کٌ بار يو کٌ شدى در رفتار خَدنَن ژرف بشیو ٍ ببینیو چٌ کردیو کٌ بٌ اینجا رسیدیو. 
 کارنااین یعنی  کرد. ويهَن رٍ درٍ خَايی وبکاری

 

نقانات چینی بٌ سرعت  بَدن.نفر در این بازار  02ٌ این بیهاری بنفر از اٍلین نبتالیان  19از 
یک ٍیرٍس  0223این بازار رٍ تعطیل کردن. بٌ نظر نی رسید تاریخ دارى تکرار نیشٌ. سال 

نشابٌ در جنَب چین شرٍع  گَشتنشابٌ دیگٌ از خانَادى کرٍنا بٌ نام سارس در یک بازار 
کرٍنا ، ل بعدسا 90نفر رٍ يو بٌ کام نرگ کشَند. حاال  022کشَر سرایت کرد ٍ  01شد. بٌ 

 تا انرٍز کردى ٍ در سرتاسر دنیا نبتاليزار نفر رٍ  نًصد ٍ بیست ٍ پنجٍیرٍس یک نیلیَن ٍ 
  يزار نفر رٍ يو بٌ کشتن دادى. 902

انا این رٍزيا خیلی از نردم خصَصا اٍنًا کٌ بٌ کارنا اعتقاد دارن نحل خَد نن از خَدشَن 
پاپ فرانسیس يو اتفاقا اخیرا يهین رٍ گفت. نی پرسن کٌ آیا این ٍیرٍس انتقام طبیعتٌ؟ 

رفتار اشتباى ناست کٌ دارى بٌ نا برنی گردى. يهینجا داخل پرانتز بگو  شاید این کارنای سالًا
کٌ کارنا در لغت بٌ نعنی زیستکارى، یعنی عهلکرد یک فرد در زندگیش. اصل کارنا شرٍعش 

کٌ نتیجٌ يرآنچٌ  بٌ عبارت سادى اصل کارنا نیگٌ  . بَدئیسو ٍ يندٍئیسو برنیگردى بٌ ادیان 
بٌ قَل خَدنَن از ير دستی بدی از يهَن دستو پس  .گردد ديیو بٌ خَدنان بازنی انجام نی
 .نی گیری

نن کانال ٍاقفو کٌ خیلی از شهايا نهکنٌ بٌ کارنا نعتقد نباشین ٍ بٌ این قصٌ کٌ فاجعٌ کرٍنا 
و اصال قصدم نتقاعد کردن شاید نتیجٌ اعهال انسانٌ باٍر نداشتٌ باشین. اشکالی ندارى. نن ي

کسی نیست انا حتها يهتَن اذعان نی کنید بٌ اینکٌ اگر شها سیستهی رٍ از تعادل خارج 
کنید یک جا باالخرى اٍن سیستو عکس العهل نشَن نیدى. شها حتی اگر بٌ ناشین شخصیتَن 

لنگ  ٍبی تَجًی کنید، رٍغنش رٍ عَض نکنید، الستیکاشَ عَض نکنید باالخرى یک جا شهار
نیلیارد  ..2. نا نشٌ خدای نکردى بٌ خطر انداختن جَنتَنٍ اگر باعخ تصادف  تازى نی زارى

نتاسفانٌ يَشهندیو ٍ قدرت باٍرنکردنی ای در بًرى خَشبختانٌ یا شایدم انسان يستیو. 
يهٌ چیز رٍ بر رٍی  ،سالًاست کٌ با بی تَجًی ٍ خَدخَايی خَدنَنٍ  برداری از زنین داریو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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در این شهارى از ژرفا نی خَام از این زاٍیٌ بٌ  بٌ يو زدیو. ناییو کٌ سرننشا بحرانیو.زنین 
ناجرايای این ریزک تاجدار یعنی ٍیرٍس کرٍنا نگاى کنو ٍ اطالعاتی رٍ بٌ شها نیدم کٌ 
نطهئنو خیلی ياتَن از شنیدنش شگفت زدى خَايید شد. يهینجا يو عرض کنو کٌ نهکنٌ اگر 

ن بعضی تَصیفات این اپیزٍد براتَن سخت باشٌ. پس تَصیٌ نی کنو حساس يستین شنید
اگر حساس يستین اصال این اپیزٍد رٍ گَش ندین  ٍ حَاستَن يو بٌ بچٌ يای اطرافتَن 
باشٌ کٌ اٍنًا حتها حساس يستن ٍ بًترى نشنَن. نن علیرضا پایندى يستو. دغدغو طبیعتٌ ٍ 

بیعت خصَصا دریايا ٍ اقیانَس يا رٍ بٌ نردم در ير قسهت از ژرفا سعی نی کنو عشق بٌ ط
 عزیزم ایران يدیٌ بدم.

بگو ٍ بعد ٍارد داستان این اپیزٍد بشیو. خبر خَب سریع خَب قبل از شرٍع دٍ سٌ تا جهلٌ 
اینکٌ کار خبرنانٌ ژرفا بٌ خَبی دارى پیش نیرى. نا در اینستاگرام ژرفا دعَت بٌ يهکاری کردیو 

دغدغٌ نشترک رٍ تشکیل دادیو ٍ قرار يست کٌ ير دٍ ناى یک بار ٍ تیهی از بچٌ يای با 
خبرنانٌ ژرفا رٍ ننتشر کنیو. اگر دٍست دارین عضَ این خبرنانٌ بشین يهین االن ایهیلتَن رٍ 

َنید حتی یٌ ت. اگر ایهیل يو ندارین اشکال ندارى. نی 92226669222ارسال کنید بٌ شهارى 
. اینطَری نا شهارى یا ایهیل شهارٍ خَايیو 92226669222پیام خالی بفرستین بٌ شهارى 

م ٍداشت ٍ خبرنانٌ رٍ براتَن بٌ شهارى ياتَن یا ایهیل ياتَن ارسال خَايیو کرد. خبر خَب د
اینکٌ سایت ژرفا نَ نَار شدى. سری بزنید اٍنجا پر از نطالب جالب ٍ پیرانَنی يست. از 

 درنَعی تکهیل نی کنن نباحخ نطرح شدى عجایب دنیای زیر آب گرفتٌ تا نطالبی کٌ بٌ 
ژرفا يو با زد اچ نَشتٌ نیشٌ.   .zharfapodcast.comاپیزٍديا رٍ. ادرس سایتو يست 

ادرس سایت يهینجا در تَضیحات اپیزٍد يو يست. نی تَنید کلیک کنید ٍ برید از سایت 
 نحتَا تَلید دیدن کنید. اگر يو دٍست دارید در چًارچَب نطالب ژرفا نطلب بنَیسید یا

تا در سایت ژرفا ننتشر بشٌ نا استقبال نی کنیو. کافیٌ بٌ نن پیام بدین در اینستاگرام.  کنید
يلی تاک تا پلنر  .چالش زندگی سبز انجام نشدى. قرار بَد کٌ  ٍ خبر اخر اینکٌ ينَز قرعٌ کشی

ن اینستاگرام بٌ کسایی کٌ برای نجات اقیانَس يا قدم بر نیدارن ٍ از خَدشَن با تگ کرد
ژرفا پست یا استَری نیزارن يدیٌ دادى بشٌ. پلنر يلی تاک ينَز ننتشر نشدى بٌ خاطر کرٍنا ٍ 
تعطیلی انتشارات ٍلی بٌ نحض اینکٌ چاپ بشٌ نا قرعٌ کشی رٍ يو انجام نیدیو. پس فعال 

بریو  خَب چالش زندگی سبز ادانٌ دارى ٍ نی تَنین ينَز شرکت کنین ٍ یک پلنر برندى بشین.
 سرغ این شهارى از ژرفا
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یکی از نعرٍف ترین سیاست نداريای نحافظٌ کار انگلیسی بٌ اسو جیهز گَلداسهیز کٌ خیلی 
پیَستن انگلیس یٌ اتحادیٌ ارٍپا بَد ٍ یٌ جَرایی پایٌ گذار سرسخت نعرٍفٌ  ٍ نخالف 

تلٌ. در اٍن کتابی رٍ نَشت بٌ اسو  9111، سال يو نحسَب نیشٌجنبش برگزیت در انگلیس 
ایشَن  کتاب ایشَن بٌ صَرت جدی يشدار داد دربارى پیانديای جًانی شدن بی حد ٍ نرز.

 انَزش دادى شدىدانداريا چَن بٌ  یٌنابَددر حال يشدار داد کٌ صنعت دانداری در انگلیس 
برای کسب ننفعت بیشتر باید گاٍيایی کٌ نیهیرن رٍ چرخ کنن ٍ بدن بٌ گاٍيای دیگٌ  بَد
خَرن. دانداريا فًهیدن کٌ ٍقتی گاٍی نی نیرى نیتَنٌ پَدر بشٌ ٍ تبدیل بٌ غذای پر از تا ب

پرٍتین گاٍ دیگری بشٌ ٍ این یعنی نیتَنستن در يزینٌ غذای گاٍيا صرفٌ جَیی کنن. آقای 
جیهز گَلداسهیز يشدار داد کٌ این ننتًی بٌ یک فاجعٌ خَايد شد. نا داریو گاٍی کٌ علف 

َارى تبدیلش نی کنیو بٌ گَشت خَار ٍ ٍحشتناکتر از اٍن بٌ يو نَع خَار. گیاى خ، خَارى
 کٌ نحال بسیار درستی يو يست. برای اجبات ادعای خَدش از آدم خَاريا نحال نی زنٌایشَن 

پاپَآ  يای نحلی ساکن نیان قبیلٌ دم خَار درآنی گٌ کافیٌ نگاى کنیو بٌ سرنَشت انسان يای 
پاپَآگینٌ نَ یک جزیرى بزرگٌ پر از جنگل يای انبَى کٌ شاید بشٌ گفت دست نخَردى . گینٌ نَ

درصد جهعیت این کشَر بٌ صَرت قبیلٌ ای  02ترین بخش رٍی کرى زنینٌ. ينَز نزدیک 
زندگی نی کنن ٍ پر از قبیلٌ يایی يست کٌ ينَز کٌ ينَزى ارتباطی با عالو بیرٍن ندارن. یک 

شکار  گرچٌ در اٍاخر قرن بیستو. ا رسو رایج در این کشَر آدم خَاری بَدى
 کن شد، انا ينَز يو آجاری ازش يست ٍ جریان دارى. در پاپَآ گینٌ نَ ریشٌ خَاری آدم ٍ انسان

رسَنی کٌ در اٍن انسانًا با  این رسو در ٍاقع بخشی از رسَم گذشتٌ این جزیرى بَدى.
ادنخَاری رٍحیٌ جنگاٍری خَدشَن رٍ اجبات نی کردن ٍ نعتقد بدٍن با این کار رٍخ ٍ قدرت 

رٍ  قبایلخیلی از نبلغان دینی بٌ این جزیرى نی رن تا این دشهن رٍ از ان خَدشَن نی کنن. 
کنن. نبلغین نسیحی،  در تاریخ خَدشَن اصال با نفًَم دین آشنا نبَدن رٍ بٌ دین دعَتکٌ 

، کٌ يری داٍنسی در خلیج پاپَآ،ایر پاپَاگینٌ نَ جزاز  ییک، در ۱۰۹۱در سال نسلهان یًَدی. 
کرد کٌ يزار جهجهٌ انسان پیدا  ۱۹يای قبایل این جزیرى  یک نبلغ نسیحی بَد، در خانٌ

يای گذشتٌ شکار انسان در این ننطقٌ بَد ٍ يهَنطَر کٌ گفتو ينَز يو  ديندى آیین نشان
 يای اجتهاعی در پاپَاگینٌ نَ ٍجَد دارى. ردی از آن در برخی گرٍى

تَن گایداشک کٌ نتخصص بیهاری لبٌ نام دانیل کار نجاری-آنریکایی یک پزشک 91.1سال 
زنان در تًران بَد ٍ در انستیتَ پاستَر ایران نشغَل فعالیت ٍ اتفاقا در اٍن  يای عفَنی بَد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A2_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A2_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A2_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1_%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1_%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1_%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
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بَد، از طرف دٍلت استرالیا دعَت شد تا بٌ استرالیا برى ٍ اٍنجا فعالیت کنٌ. در دٍران فعالیتش 
پاپَآ گینٌ  يای شرقی درکَيستان fore در اٍنجا با بیهاری عجیبی آشنا شد کٌ در قبیلٌ

عالئو  یعنی رعشٌ گذاشتٌ بَدن. اٍلین کَرٍ شایع بَد ٍ بَنیان اسو این بیهاری رٍ نَ
طَر شاخص با از دست رفتن يهاينگی  شد ٍ بٌ با درد نفاصل ٍ سردرد شرٍع نی بیهاری

طَر نداٍم  ادانٌ پیدا نی کرد. بیهاری پس از شرٍع عالئو بٌ زٍال عقل عضالت، لرزش ٍ
تا ندت زیادی علت . شد کرد ٍ دٍ سال پس از شرٍع عالئو نرگ بیهار را باعخ نی پیشرفت نی

نام دانیل کارلتَن نًایتا رٍ ٍراجتی نی دٍنستن تا اینکٌ اٍن  يا این بیهاری ناشناس بَد. خیلی
افراد فَت شدى کٌ جزئی از نراسو  خَاری آدم نتَجٌ شد بیهاری بٌ علت نراسوگایداشک 

و يهٌ از جهلٌ زنان ٍ کَدکان نغز سری بَد، بین آدم يا انتقال پیدا نی کرد. تَ این نراسَگَا
خَردند ٍ عانل عفَنی ناشناس کٌ در نغز نتَفی قرار داشت ننتقل نی شد بٌ ادم  نتَفی را نی
عانل این یهاری نٌ باکتری بَد نٌ ٍیرٍس بلکٌ پریَن بَد کٌ بسیار کَچکتر از يای دیگٌ. 

این ادعا رٍ نطرح تَن لآقای دانیل کارٍیرٍس يا ٍ باکتری ياست. اٍن زنان ٍقتی اٍلین بار 
يهٌ آزنایشات کٌ نگذشت  یکرد کٌ عانل این بیهاری پریَنٌ يهٌ بًش خندیدن انا دیر 

ن نغز ادنًا تَسط ادنًای دیگٌ پریَن ننتقل نیشٌ ٍ ننجر بٌ ایجاد اجبات کرد کٌ بر اجر خَرد
یعنی خَردن نغز  آقای کارلتَن بٌ خاطر کار رٍی بیهاری کَرٍ ٍ کشف علتشبیهاری نیشٌ. 

 آدنًا برندى جایزى نَبل پزشکی شد. 

در کتاب تلٌ. يهَن سیاست ندار انگلیسی  جیهز گَلداسهیزحاال برگردیو بٌ حرفای آقای 
یشَن با اشارى بٌ این داستانًا يشدار دادن در نَرد نابَدی صنعت دام داری در بریتانیا. ٍ ا

ٍ جنَن گاٍی  يهین اتفاق يو افتاد بیهاری جنَن گاٍی صنعت گاٍداری بریتانیا رٍ نابَد کرد
باعحش چی بَد؟  تبدیل کردن گاٍيای علف خَار بٌ يو نَع خَار ٍ خَردن نغز گاٍيای دیگٌ. 

قبایل ادم خَار پاپَآ بین این بیهاری يو دقیقا يهَن پرٍینٌ کٌ باعخ بیهاری کَرٍ در عانل 
شدى بَد. جنَن گاٍی صنعت دانداری خیلی از کشَريا رٍ ٍرشکست کرد ٍ بیلیَن يا نَ گینٌ 

ا خَردن گَشت گاٍ نبتال بٌ جنَن بدالر بٌ اقتصاد این کشَريا ضرر زد. از يهٌ بدتر اینکٌ 
هاری بٌ انسان يو ننتقل نیشد. يزاران نفر بٌ این بیهاری نبتال شدن ٍ صديا گاٍی این بی

نفر يو جَنشَن رٍ از دست دادن. جالبٌ بدٍنید ينَز يو بیهاری جنَن گاٍی درنَنی ندارى ٍ 
پریَن کٌ گفتو یعنی علتشو اینٌ کٌ عانل این بیهاری بدٍن بًبَدی دريهٌ نَارد کشندى است. 

در بین ادم خَار يا يو بَد بسیار چیز عجیب غریبی يست. پریَن يا حتی  ٍعانل بیهاری کَر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A2_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A2_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A2_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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فردی دارند؛ نحال در  يای ننحصربٌ ٍ بر خالف دیگر عَانل بیهاریزا ٍیژگی کَچکترن يا ٍیرٍس از
اتهسفر( حرارت  ۱درجٌ ٍ فشار  ۱۳۱يای نکرر، )حرارت  زدن ، فرنالین، یخپرتَ فرابنفش نقابل

نتخصصین اسو این  د. ساعت نقاٍنت دارن ۸۴بٌ ندت  ،بآدرجٌ یعنی نقطٌ جَش  ۱۹۹
 بیهاری رٍ انگل يهیشٌ جاٍید گذاشتن.

ی نا ییک جَر نکانیزم دفاعی زنین يستند تا دیگٌ یک جاباالخرى نن فکر نی کنو کٌ اینًا 
ادنًا رٍ نتَقف کنن ٍ اجازى ندن ير کاری دلهَن نی خَاد انجام بدیو. االن در انریکا فقط بٌ 

رٍی کار ارزٍن بیشتر شرکت يای دارٍسازی آنریکایی در خاطر ننفعت بیشتر ٍ استفادى از نی
، گَشی يای اپل، نحصَالت اپل تهانا چین نستقر يستند، کانپیَتريای انریکایی يهینطَر

در چین تَلید نیشن. در دٍران بیل کیلینتَن ٍ جَرج بَش کٌ عاشق جًانی شدن بَدن، کل 
رٍ ننتقل کنن بٌ چین چَن اٍنجا صنعت انریکا رٍ تشَیق کردن کٌ کارخَنٌ يای خَدشَن 

کارگريا حقَق کهتری نی گرفتن ٍ در نقابل انتقاد خیلی يا در داخل انریکا کٌ نگران حکَنت 
ٍ بٌ  نی گفتن، نگران نباشین، چین دارى کو کو دنَکراتیک نیشٌبَدن غیردنَکراتیک چین 

آزاد نیشٌ انا يهین انرٍز چین یکی از بستٌ ترین ٍ کنترل گر ترین حکَنت يای دنیا رٍ  نرٍر
دارى. در خیلی از نَاقع ٍضعیت حقَق کارگريا در چین یٌ جَرایی ادم رٍ یاد دٍران بردى داری 

 در قرٍن ٍسطی نیندازى.

ای جًانی چند سال اپیدنی ي یاسٌ یا چًار تا از پندنیک شاید براتَن جالب باشٌ بدٍنید کٌ 
جایی کٌ تَضیح دادم اٍل اپیزٍد اخیر از چین شرٍع شدى. نخصَصا از این بازاريای گَشت. 

يهٌ نَع جک ٍ جَنَری نردى ٍ زندش رٍی سر ٍ کَل يو نگٌ داری نیشن. نشتری نیاد ٍ 
نیشٌ ٍ خَنش بٌ يهٌ جا پاشیدى نیشٌ،  سالخینیگٌ نحال نن اٍن نار رٍ نی خَام يهَنجا 

دش یٌ گربٌ، بعدش پنگَلین، بعدش خفاش، نَش. نکتٌ اینٌ کٌ شها دارین تهام ٍیرٍس بع
يا، تهام باکتری يا رٍ از حیَانات نختلف ترکیب نی کنین، حیَاناتی کٌ قرار نیست اصال در 
کنار يو باشن چٌ برسٌ بٌ اینکٌ خَنشَن ترکیب بشٌ ٍ بعد اٍن گَشت يا رٍ نی برن ٍ نی 

نیلیَنًا َاری يو کٌ کو رٍاج ندارى در چین. حاال با این بازاريای بزرگ ٍ خَرن. خام گَشت خ
ادم کٌ از این بازاريا خرید نی کنن اصال عجیب نیست کٌ سٌ چار تا از اپیدنی يای اخیر دنیا 

 0292سٌ سال پیش یعنی سال یا بٌ اصطالح ٍت نارکت يا شرٍع شدى.  بازاريااز يهین 
ٌ نقالٌ ننتشر کرد ٍ يشدار داد کٌ اپیدنی بعدی بٌ زٍدی از چین نجلٌ نعتبر اسهیتسَنیان ی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4
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ٍ بلٌ حاال ٍیرٍس  شش بديکار نبَدشرٍع خَايد شد. اٍن نَقع کسی گٍَ از يهین بازاريا 
  کرٍنا اندى.

يهچین بازاريایی در بین تهدن يای کًن تٌ بریو ٍ تاریخ رٍ بررسی کنیو جالبٌ نا اگر بٌ گذش
بحران غذا بحران جدی تری بَدى انا بشر دست بٌ استحهار  زنانًا قطعا اٍن کنیو. رٍ پیدا نهی

انا حاال بشر نا خَدنَن رٍ نتهدن تر از گذشتگانهَن نی دٍنیو دیگٌ حیَانات دیگٌ نزد. 
در تاریخ . صاحب این بازاريای نتعفنٌ 0202نتهدن در پر جهعیت ترین کشَر دنیا ٍ در سال 

يست. در ٍاقع از زنان شرٍع حکَنت نائَ در  یجدیدپدیدى يا خَد چینی يا يو این بازار
این بازاريا کو کو پا گرفتن. اتفاقا اٍنًایی کٌ نی گن این  ،ٍ چند ديٌ کهَنیزم افراطی چین

درجٌ  902ٌ اگر قدری نطالعٌ کنن نی فًهن کٌ دقیقا زنٍیرٍس ساختٌ دست انپریالی
کشَر بٌ خاطر سیاستًای کهَنیستی دقیقا ٍنا کر سر ٍیرٍسبر برعکس. گرفتاری انرٍزی دنیا 

حزب کهَنیست چینٌ کٌ ينَز کٌ ينَزى قدرت رٍ در چین با  نسئَلیت نستقیهش يوچینٌ ٍ 
. در زنان حکَنت نائَ برخیکٌ انرٍز دٍست ٍ برادر يست از نظر  یدر اختیار دارى. کشَر 

ٍ در نقابل دریافت کهکًای اکحر نحصَالت زراعی چین ر بنیان گذار کهَنیسو در چین، ایشَن
يای  نظانی ٍ سیاسی بٌ ارٍپای شرقی صادر کرد. اٍن يهچنین نَاد غذایی ٍ پَل بٌ نًضت

نتیجٌ این سیایت يای حزب در  .کهَنیستی در آسیا، آفریقا ٍ آنریکای التین نی فرستاد
نفر در اجر قحطی ٍ کهبَد نَاد  ۳۴٬۹۹۹٬۹۹۹سال طَل کشید حدٍد  ۸ کهَنیست در چین کٌ

نًایتا دٍلت چین برای تهَم نیلیَن نفر.  30 .غذایی در چین جان خَدشَن را از دست دادند
کردن این کابَس خَدش نقداری آزادی بٌ نردنش داد ٍ اجازى داد تا دانداری خصَصی يو 

ت يهٌ چیز داشتٌ باشن. نیدٍنید کٌ در تفکر کهَنیستی جایی برای نالکیت خصَصی نیس
انا نائَ نجبَر شد کٌ برای جبران سیاستًای اشتباى خَدش کٌ ننجر بٌ باشٌ  دٍلتی باید

اجازى نحدٍد دانداری خصَصی رٍ بدى. ٍ نردم گرسنٌ چینی يو  ،قحطی ٍ گرسنگی شدى بَد
ش رکٌ دستشَن بٌ گَشت يای نعهَل نحال گاٍ ٍ خَک نهی رسید شرٍع بٌ شکار ٍ پرٍ

دن تا خَدشَن رٍ از گرسنگی نجات بدن. دٍلت چین يو کٌ دید چٌ جالب حیَانات ٍحشی کر
کٌ نردم چی نی خَرن.  اصال نردم دارن غذای خَدشَن رٍ تانین نی کنن براش نًو نبَد

خفاش. شرٍع کرد بٌ حهایت از این صنعت ٍ تشَیق یا الکپشت نی خَرن یا نار یا نَش ٍ 
ن قانَنی رٍ تصَیب کرد ٍ رسها حیات ٍحش رٍ دٍلت چی 9100سال کردن نردم بٌ این کار. 

بٌ این نعنی بَد  این نعرفی کرد کٌ تصهیو بسیار ٍحشتناکی بَد. چَنچین جز ننابع طبیعی 
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کٌ حیات ٍحش ٍ يهٌ نَجَداتش رٍ چینی يا بدٍن نحدٍدیت نی تَنن در اختیار بگیرن 
برای غذا یا ير چیز دیگٌ. قانَن يهینطَر صراحتا نردم رٍ تشَیق نی کرد بٌ تَلید نحل ٍ 
پرٍش حیَانات ٍحشی. اینطَری بَد کٌ اصال این بازار حیَانات ٍحشی تبدیل بٌ یک صنعت 

ا در چین نحل نرغداری، خرس داری داریو. داستان یکی از این خرس بزرگ شد. نحال االن ن
در عدد خرس  9222داری يا رٍ کٌ نی خَندم طرف از سٌ تا خرس شرٍع کردى بَد ٍ االن 

. خرس يایی در قفس يایی کٌ فقط قدر يیکلشَن جا دارى. يهینَ شتداداری خَدش  سخر
ى این صنعت قانَنی حیَانات ٍحشی بس. این يا يهگی کارشَن قانَنی بَد ٍ يست. تاز

نحرک یٌ بخش غیر قانَنی يو نی شد ٍ اٍن قاچاق حیَانات در نعرض خطر انقراض از 
گدن، يهین نَرچٌ خَار نحل ببر، کر  در خطر انقراضی سرتاسر دنیا بٌ چین بَد. حیَانات

فتٌ بَد، يهٌ این خَدشو از خفاش گر ٍ پنگَلین کٌ کرٍنا از اٍن بٌ انسانًا اٍلین بار ننتقل شد
حیٍَنًا ينَز يو قاچاق نیشن بٌ چین. ٍقتی این حیَانات از سرتاسر دنیا در کنار يو قرار نی 

ٍیرٍس سارس از زباد شرٍع شد کٌ یک نَع  0223گیرن اتفاقی کٌ نباید بیفتٌ نی افتٌ. سال 
از چند ناى انا بعد  گربٌ سانٌ. دٍلت چین اٍن بازار رٍ کٌ سارس ازش شرٍع شد تعطیل کرد

 دٍبارى آزاد کرد. 

پرٍرش دادى نی شن ٍ گاٍيا رٍشی کٌ خَک يا  يو، ادنًا فرشتٌ نیستن. در يهین آنریکا
يو اندازى سگ يا بايَش ٍ با احساس ٍ گاٍيا نجرنانٌ است. االن اجبات شدى کٌ خَک يا 

برخَرد نیشٌ ٍ گاٍيا در دانداری يای صنعتی يستن. فرض کنید کٌ يهَنطَر کٌ با خَک يا 
ٌٔ انسان با حیَانات دیگر در  تا قبل از ايلیبا سگ يا يو برخَرد بشٌ.  کردن حیَانات، رابط

ٌٔ شکارچی با شکار بَد. انا حیَانات دیگٌ زندگی طبیعی خَدشَن رٍ  بدترین حالت، رابط
تَانست انسان يو باشد، شکار  داشتند اگرچٌ نهکن بَد رٍزی تَسط حیَانی شکارچی کٌ نی

ٌٔ انسان با حیَانات رٍ آغاز  کردن حیَانات ٍ پرٍرش آن شن. انا ايلیب يا، فصل جدیدی در رابط
کشی ٍ سیايی چیزی دیگٌ رٍ بٌ ارنغان  کرد، فصلی کٌ برای حیَانات ارنغانی جز بردگی، بًرى

ٍ بدٍن اینکٌ از آزادی  دنیا نیان تا بعد از ندتی کَتاى کشتٌ شَند نیاٍرد. حیَانات صنعتی بٌ
نثال جای آنکٌ حیَانات يا در نظر گرفتٌ است بًرى ای ببرن.  يایی کٌ طبیعت برای آن سایر لّذت

شَند یا چَن  ، در فضایی بسیار نحدٍد در اصطبل نگًداری نیبشنبرای چرا بیرٍن بردى 
يای بتَنی نّشبک  کردن پَشال ٍ کاى نیاز بٌ ٍقت ٍ کارگر اضافٌ دارد، حیَانات رٍی زنین عَض

 ىریز يا بٌ کانال فضَالت نی يا نستقیهًا از سَراخ شَند طَری کٌ ادرار ٍ ندفَع آن ًداری نینگ
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بیَتیک  صَرت پیشگیرانٌ بٌ حیَانات آنتی يای عفَنی بٌ جلَگیری از ابتال بٌ بیهاری جای یا بٌ
 ن. خالصٌ اگرش جدا نی شَننحض تَلد از نادر خَد حیَانات بٌ بچٌ يایشَد یا  خَراندى نی
يای صنعتی حیَانات باید در کهترین فضای نهکن زندگی کنند، در  در دانداریبخَام بگو 

ٍری نهکن از نظر  ترین يزینٌ، بٌ باالترین ٍزن یا نرخ بًرى ترین زنان نهکن ٍ با صرف کو کَتاى
 حليایی ن . برای افزایش سریع ٍزن از رٍشبشنتَلید تخو یا شیر برسند ٍ در پایان کشتٌ 

ث ژنتیکی، اصالح نژادی ٍ خَراندن نَاد يَرنَنی ٍ غذايای سنگین )نانند غالت ٍ تغییرا
ٌٔ حیَانات پرٍرشی از  سَیا( کٌ غذای طبیعی حیَانات نیستند، استفادى نی شَد. تقریبًا يه

 .اند کشند، ناراحتی قلبی دارند یا َشل درد نی شَنيا گرفتٌ تا گاٍيا تحت ٍزن خَد نرغ

کٌ خیلی خَب رشد نی کنٌ ذرتٌ. يهٌ جای انریکا شهال تا جنَب تا در آنریکا یک چیزی 
دلتَن بخَاد پر از نزارع ذرتٌ. تا چشو کار نی کنٌ. بنابراین برای انریکا خیلی سادى ٍ ارزٍنٌ کٌ 

ٍ گاٍيا رٍ نجبَر نی کنن کٌ فقط ذرت بخَرن. خدا  کاز ذرت استفادى کنن. برای يهین خَ 
نٌ اینکٌ کل عهرشَنن ذرت بخَرن. حاال این حیٍَنًای بیچارى با  گاٍيا رٍ علف خَار افریدى

خَردن فقط ذرت نریض نیشن ٍ بعد نا ادنًا برای جبران نریضیشَن بًشَن آنتی بیَتیک 
تزریق نی کنیو . تقریبا تهام گَشت يای صنعتی از حیَاناتی نیاد کٌ کلی بًشَن آنتی 

ٍاقع کهک نی کنیو بٌ نقاٍم شدن بیهاری يا در  بیَتیک تزریق شدى ٍ نا با این کار داریو در
 نقابل آنتی بیَتیک ٍ با خَردن اٍن گَشت يا خَدنَن رٍ يو داریو ضعیف نی کنیو. 

باز يو برگردیو بٌ چین. باید یادنَن باشٌ بسیاری از کارگران در چین بٌ نعنای ٍاقعی بردى 
پایهال نیشٌ ٍ ازشَن بًرى  يستند. نا نی دٍنیو کٌ نسلهَن يای زیادی اٍنجا حقَقشَن

برداری نیشٌ. دٍ نیلیَن نسلهَن در چین دستگیر شدن، بسیاری از اٍنًا در کهپ يای بسیار 
ٍحشتناک زندگی نی کنن. یک سری از اٍنًا بٌ کار گرفتٌ نی شن در شرکت يای آنریکایی 

ی کنید یادتَن نستقر در چین نحل نایکی، نحل اپل. دفعٌ بعدی کٌ از گَشی اپلتَن استفادى ن
 ٍ تَسط یک بردى ساختٌ شدى.  باشٌ باشٌ نهکنٌ این گَشی  نحصَل بردى داری ندرن

انجام دادى اشارى بکنو. سال ش حق نردندٍلت چین در بزارید بٌ یک ظلو بزرگ تاریخی کٌ 
بَد کٌ چین قانَن تک فرزندی رٍ تصَیب ٍ اجرا کرد. طبق این قانَن کسی حق  9121

نیلیَن سقط جنین در چین  122یک فرزند داشتٌ باشٌ. تخهین زدى نیشٌ  نداشت بیشتر از
 صَرت گرفتٌ کٌ برخالف نیل نادريا انجام شدى ٍ بسیاری از اٍنًا در نٌ نايگی درٍان حانلگی



https://zharfapodcast.com/ 

. گزارش يای نخَفی يست از اینکٌ پزشکان نظانی زنان حانلٌ نٌ نايٌ رٍ بٌ زٍر انجام شدى
رٍ سقط نی کردن در حالی کٌ نادر فریاد نی زدى کٌ بچش رٍ نی  بٌ اتاق عهل نی بردن ٍ بچٌ

خَاد. یا اینکٌ خَد خانَادى يا خصَصا خانَادى يای رٍستایی کٌ تنًا بچٌ ای کٌ نیتَنستن 
داشتٌ باشن ٍقتی نیفًهیدن دخترى سقطش نی کردن فقط ٍ فقط بٌ این دلیل کٌ در رٍستا 

 92گزارش يایی يست از اینکٌ اٍن تر. بدتر از داشتن تک پسر براشَن بًتر بَد تا تک دخ
نیلیَن دختر بٌ دنیا اٍندى حتی ريا شدن تَسط خانَادى يا تا بهیرن ٍ دٍلت ازشَن خبردار 

پسر باشٌ. بٌ خاطر بچشَن نشٌ ٍ اٍن خانَادى يا بتَنن دٍبارى بچٌ دار بشن کٌ شاید این بار 
ازن شدیدی بین دختريا ٍ پسريا ٍجَد يهین سیاست يای ظالهانٌ االن در چین یک عدم تَ

 نیلیَن پسر چینی االن ٍجَد دارى کٌ دختری رٍ برای ازدٍاج ندارن.  .9دارى. 

بَد کٌ بٌ نظرم علت پرداختن نن بٌ این نسایل در این شهارى از ژرفا بٌ این دلیل ٍاقعیتش 
نن فکر نی کنو کٌ ٌ . حقیقت ایننشدٍ اینطَری بٌ قضایا نگاى  نکردکسی بٌ این نسایل اشارى 

در قلب این پرٍسٌ جًانی شدن ٍ تَسعٌ نا انسانًا یک نَع تکبر ٍ خَدخَايی ای است. 
صنعتی نیست. نن اصال باياش نخالف نیستو.  بدی ابدا چیز ، صنعتی شدنجًانی شدن

اگر باعخ بشٌ جرٍت افزایش پیدا کنٌ چٌ اشکالی دارى انا حتها نحدٍدیت يایی باید  شدن
انا بٌ نظر  آزاد نحال تجارتاشی. یک سری نحدٍدیت يای اخالقی. درستٌ کٌ نی گیو داشتٌ ب

آزادی يو باید یک نحدٍدیت داشتٌ باشٌ ٍ اٍن نحدٍدیت اخالقی حتی نن ير چیزی 
آزادی بیان، آزادی عقیدى ٍ حتی آزادی دین. يهٌ اینًا يو باید یک يست. تجارت آزاد، 

شٌ کٌ یک نفر بگٌ نحال نن نی خَام یک کَدک رٍ سر نحدٍدیت اخالقی داشتٌ باشٌ. نهی
ببرم ٍسط خیابَن بٌ نام دین. آزادی عقیدى يو يهینطَر. نا دیگٌ نهی تَنیو بٌ نحال انحال 

و، عذر نی خَام آزادای عقیدى یداعش بگیو تَ يو عقیدتَ داشتٌ باش. اٍنجاست کٌ دیگٌ نیگ
 تا اٍنجا گسترش ندارى.

بریو عقب تا نگاى کلی تری داشتٌ باشیو. در طی نیلیَنًا سال نام زنین بزارید یکو در زنان 
طبیعت کرگدن سیاى غربی رٍ ننقرض کردى، دایناسَريا رٍ  گَنٌ يای نختلفی رٍ ننقرض کردى.

جالبٌ بگو نام طبیعت حتی ننقرض کردى، اسهایلدٍن یا يهَن ببر دندٍن خنجری، نانَت يا. 
ننقرض کردى. اگر فکر نی کنید کٌ نا انسانًا تافتٌ جدا بافتٌ ای  تهام گَنٌ يای دیگر انسان رٍ

بَدیو ٍ يستیو ٍ برخالف حیَانات فقط یک گَنٌ داشتیو در اشتبايید. نحل يهٌ حیَانات کٌ 
گَنٌ يای نختلف دارن، نحل سگ سانان کٌ کٌ گَنٌ يای نختلف دارن از گرگ گرفتٌ تا رٍباى ٍ 
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ل گربٌ سانان  کٌ گَنٌ يای نختلف دارن از شیر ٍ ببر ٍ شغال ٍ سگ يای ايلی نختلف، نح
پلنگ گرفتٌ تا انَاع گربٌ يای ايلی، انسان يا يو گَنٌ يای نختلفی داشتن کٌ در گذر زنان 

چند تا از گَنٌ يای نختلف انسان کٌ نتاسفانٌ ننقرض شدن رٍ نام نی برم. ننقرض شدن. 
انسان رٍدٍلفی در کنیا، انسان کارٍرز در شرق ٍ  ،انسان ناير کٌ در تانزانیا زندگی نی کردى

جنَب آفریقا، انسان گرجی در گرجستان، انسان راست قانت در آفریقا، انسان يایدلبرگی در 
  ارٍپا ٍ افریقا ٍ انسان نئاندرتال در ارٍپا. نا خَدنَن يو انسان خردنند یا انسان ندرن یا

يا کٌ ننقرض نشدیو. البتٌ اینًا با این فرضٌ يَنَ سیپین يستیو، تنًا نَعی از انسان يهَن 
در حالی کٌ انرٍز نیدٍنیو کٌ انسان تباران  کٌ نا شانپانزى يا ٍ نیهَن يا رٍ بٌ حساب نیاریو
. در بین يهٌ نَجَدات رٍی زنین تعداد شانل اٍنًا يو نیشٌ ٍ نا نیای نشترکی داشتیو

هَنن. حاال سَالی کٌ نطرحٌ زندى بنعدٍدی از نَجَدات تَنستن بیش از دٍیصت يزار سال 
اینٌ کٌ نا از کجا انقدر نطهنیو کٌ خَدنَن ننقرض نهیشیو؟ از کجا انقدر نغرٍرانٌ فکر نی 
کنیو کٌ نا يستیو تا ابد. نگٌ این يهٌ نَجَد ننقرض نشدن؟ نگٌ گَنٌ يای دیگٌ انسان 

ن؟ بزارید یکو بیشتر ننقرض نشدن؟ نگٌ نئاندرتال يا کٌ عهَزادى يای نا بَدن ننقرض نشد
از نئاندرتال يا حرف بزنو. نئادرتال يا بسیار بسیار شبیٌ بٌ انسان يای انرٍزی بَدن. اگر 
کارتَن عصر یخ بندان رٍ دیدى باشین اٍن انسانًای کٌ در اٍن کارتَن يستند در ٍاقع 

پا زندگی نی نئاندرتال يستند نٌ انسان خردنند یعنی نیاکان نا. نئاندرتال يا بیشتر در ارٍ
قایای گسترشَن تا حتی بٌ غرب ایران ٍ زاگرس يو نی رسیدى. تا بٌ حال بکردن انا بٌ نظر 

 . در زاگرس کشف شدى غار ٍزنٌ ،غار شکارچیان بیستَن ،شانیدر يا در ایران در سٌ غار نئاندرتال
نداشتن، اٍنًا يو از ابزار استفادى نی یعنی نا نئاندرتال يا يو چیزی کو انسان يای خردنند 

کردن، رٍابط اجتهاعی داشتن حتی ينر خلق نی کردن ٍ ازشَن غارى نگارى يای زیادی بٌ جا 
اقی نَندى. خیلی يا نی گن شاید نَندى. انا ننقرض شدن. دلیل انقراض اٍنًا نحل یک راز ب

عصر  ٍ پس از چندین يزار سال زندگی درعلت انقراض اٍنًا آب ٍ يَای سرد بَدى انا خَب 
تند دست کو در برخی نناطق بٌ زندگی ادانٌ ديند. یک نظریٌ نی گٌ تَانس نی باید یخبندان

نهکنٌ نئاندرتال يا تَسط انسان خردنند یعنی اجداد نا ننقرض شدى باشن کٌ اگر اینطَری 
نا انسان يای بٌ اصطالح خردنند از يَن ٍ برادر کشی باشٌ نیشٌ گفت ریشٌ خَدخَايی 

جَد دارى انا يهٌ این نظریات بٌ طریقی رد شدن نَقع شرٍع شدى. نظریٌ يای دیگٌ ای يو ٍ
شَن اینٌ کٌ علت انقراض نئاندرتال ٍرزآٍ پژٍيش يا يهچنان ادانٌ دارى ٍ دانشهنديا ٍاقعا 

يارٍ کشف کنن. انا نی دٍنید چرا انقراض نئادرتال يا انقدر نًهٌ؟ دلیلش اینٌ کٌ نا خَدنان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
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ٌٔ آن خَايیو بدانیو آیا  کنیو. درحقیقت نا با نطرح کردن این پرسش، نی يا تصَر نی را در آین
کردى ٍ  رٍزی نَبت انقراض نا يو خَايد رسید؟ آیا نَجَدی کٌ زبان داشتٌ، لباس بٌ تن نی

طَر است،  تَاناترین شکارچی زنین بَدى در زنان خَدش، ٍاقعًا چطَر ننقرض شدى؟ اگر این
يا  دربارٔى انقراض نئاندرتال در بین فرضیاتی کٌتَاند باشد؟  ین انقراض چٌ چیزی نیدلیل ا

يا  نئاندرتال بینخاص در   بیهارییک شیَع  ٍ اٍن  يو درکار بَدى ٌ دیگٌیٌ فرضی  ٍجَد داشتٌ
. پس اگر یک بار چندین گَنٌ از انسان بٌ ير دلیلی يا را بٌ سادگی از پا درآٍرد اٍنکٌ است 

 قدر خَدنَن رٍ جاٍیدان بدٍنیو ٍ بٌ خَدنَن غرى باشیو.نض شدى چرا نا باید اننقر

 نَسیقی

برای چند لحظٌ بیاین زندگیهَن رٍ بٌ عقب برگردٍنیو. یک يفتٌ یا شاید یک ناى. نی تَنید 
ببینید کٌ زندگی در عرض يهین چند رٍز ٍ يفتٌ چٌ تغییراتی کردى؟ نَسسات آنَزشی ٍ 

ل شدى. اناکن عهَنی خالی شدى، ناشین يا بٌ ندرت در خیابَن يا دیدى نراکز تفریحی تعطی
نی شن. سطح آلَدگی کايش پیدا کردى. نراکز تَریستی ٍ سَاحل خالی شدن. آب يو تهیز تر 
شدى بٌ خاطر اینکٌ اکحر نردم در خانٌ ٍ کنار خانَادى ياشَن نَندن. يهٌ گیری ٍیرٍس کرٍنا 

. حاال نا قدر چیزيای سادى  ٍ یی کٌ نا آغار کردیو شدىباعخ ریست شدن خیلی از چیزيا
ابتدایی رٍ در زندگی نی دٍنیو. ٍلی نن اینجا نی خَام رٍی یک نسالٌ نًو تهرکز کنو ٍ اٍن 
يهزیستی يستش. از ٍقتی کٌ انسان يا از ترس کرٍنا اناکن عهَنی رٍ ترک کردن طبیعت 

حل ایتالیا برگشتن. نهی دٍنو فیلو ياشَ دٍبارى جان دیگری پیدا کردى. دلفین يا بٌ سَا
دیدین یا نٌ. قَيا بٌ کانال يای شًر ٍنیز ایتالیا برگشتن، کانال يایی کٌ در نَاقع دیگٌ نهلَ 
از قایق ٍ تَریست يستند. در سنگاپَر سهَريای آبی آزادانٌ تردد نی کنن بٌ لطف خالی شدن 

یدى شدن کٌ بٌ راحتی در نبَد يَاپیهانايا با نعابر از گَنٌ ادم. غازيای نصری در فرٍدگاى يا د
جَجٌ ياشَن رٍی باند در حال حرکت دیدى شدن. بدٍن ترس ٍ بدٍن نزاحهت نَجَد دٍپا. 

دٍ تا پنگَئن ننتشر شدى کٌ  نجهَعٌ آکَاریَم سیکاگَ در نبَد ادنًا تعطیل شدى ٍ فیلهی از
آزادانٌ در این نجهَعٌ قدم نیزنن ٍ خَشحال يستند. نا سعی نی کنیو يهٌ این فیلهًا رٍ در 
اینستاگرام ژرفا ننتشر کنیو. کافیٌ در اینستاگرانَن جستجَ کنید پادکست ژرفا تا صفحٌ نا رٍ 

يا پیدا کنید. این تصاٍیر در ٍاقع یک تلنگری يستند برای نا. یاد آٍر این يستند کٌ نا انسان 
چطَر زنین رٍ بٌ کل تصاحب کردیو ٍ يیج حقی برای سایر نَجَدات قایل نشدیو. نا بٌ 

نا طبیعت رٍ نابَد کردیو. حیَانات را قلهرٍ دیگر نَجَدات زندى دست درازی کردى بَدیو. 
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چنین پش  کشتیو. ننابع زنین رٍ بیش از حد نصرف کردیو. نا نالک کرى زنین نیستیو نبَدیو
نا این جًان رٍ با نَجَدات زندى زیادی سًیو يستیو. زندگی بٌ این نعنی  حقی نداشتیو.

نیست کٌ اٍنکسی کٌ بايَشترى زندى بهَنٌ بلکٌ باید يهٌ در کنار يو يهزیستی داشتٌ باشیو. 
نا انسانًا حق نداریو جنگل يا ٍ طبیعت رٍ نابَد کنیو. اقیانَس يا رٍ آلَدى کنیو ٍ زندگی 

خطر بندازیو. کی يهچین حقی رٍ بٌ نا دادى. اٍن دلفین يا نتعلق بٌ نَجَدات دیگر رٍ بٌ 
آب يای ایتالیا يستند، قَيا يو نتعلق بٌ کانال يای آبی ٍنیز يستند. اٍنجا خَنٌ اٍنًاست. 

بدى2 يو زیستی رٍ یاد بگیریو ٍ گرنٌ یاد بٌ نا فقط يهین یک درس رٍ بزارید کٌ بحران کرٍنا 
این اپیزٍد رٍ باز پس گیری قلهرٍی خَدش در پیش خَايد گرفت.  طبیعت راى خشنی رٍ برای

تقدیو نی کنو بٌ تهام کسایی کٌ تصهیو گرفتن برای کهک بٌ طبیعت قدنی بردارن. اگر شها 
يو ينَز شرٍع نکردید بًتَن پیشنًاد نی کنو يهین االن ایهیلتَن یا کلهٌ اقیانَس رٍ 

ى گام برای نجات اقیانَس رٍ دریافت کنید. ٍ تا فایل د 92226669222بفرستین بٌ شهارى 
دست کو یکی از اٍن گام رٍ بٌ عادت يای رٍزانتَن تبدیل کنید. اینجَری ير یک نفر از نا 
تبدیل نیشٌ بٌ یک نبلغ حفاظت از طبیعت. دیگرٍن شها رٍ نیبینن ٍ از شها تقلید نی کنن. 

، اگر رعایت کنید اعضای خانَادى، اگر پدر یا نادر يستید فرزندتَن از شها الگَ نی گیرى
دٍستانتَن از شها نًربَنی با طبیعت رٍ یاد نی گیرن. بٌ انید رٍزی کٌ يهزیستی با طبیعت 

نا بٌ زنین خیلی  یادتَن نرى دینتَنَ بٌ زنین ادا کنید.دیگٌ یک ارزٍ نباشٌ. 
کستی کٌ بٌ پاد  .يو سعی نی کنٌ دین خَدش رٍ بٌ زنین ادا کنٌ پادکست ژرفا .بديکاریو

 .تَلید نیشٌ علیرضا پایندى ٍ نن نیالد پایندى ،افسانٌ قضاٍی کهک
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