
در خانه های خود نماز می خوانند و بعضًا نماز جماعت 
یعنی  می دهند؛  انجام  را  فرایضشان  و  می خوانند  هم 
نیامده  پیش  افــراد  دیــن داری  در  توقفی  نه تنها  عماًل 
نظام  حتی  شــده  موجب  فــردیــت  اســت  ممکن  بلکه 
که افراد با غیب و ملکوت و خدا  نیایش و راز و نیازهایی 

دارند تقویت شده باشد.
گــفــتــم مــمــکــن اســـت نــوعــی  کـــه  امـــا هــمــان طــور 
معنویت گرایی  از  موجی  بگیرد؛  شکل  معنویت گرایی 
که می تواند یک خوشباشی یا بی هدفی هم با خودش 
ــد. ایـــن خــوشــبــاشــی هــا مــمــکــن اســـت با  ــاش ــه ب ــت داش
نمود  و  بخورد  گــره  دیگران  و  تتلو  مانند  پدیده هایی 

کند. بیشتری پیدا 

گر درباره روندهای آینده و پیش بینی تحوالت    ا
دیـــگـــری وجــــود دارد  ــوارد  ــ مـ آیـــنـــده  در  اجــتــمــاعــی 

بفرمایید؟
کرد  اشــاره  آن  به  می توان  که  دیگری  نکته  کلهر: 
نظم  پیامد  مهم ترین  است.  دیجیتال«  »نظم  مسئله 

دیجیتال دگرگونی الگوی حکمرانی است؛ یعنی اساسًا 
در  و  محلی  محیط های  از  را  حکمرانی  کنترل های 
به  و  می کند  حــذف  ملت ها   - دولــت  به  وابسته  واقــع 
که در این حوزه سیطره  موقعیت مرکزی -مثل آمریکا 
دارد - مرتبط می کند. این پدیده از این جهت ممکن 
دچار  را  ما  اجتماعی  نظم های  از  مجموعه ای  اســت 
کند؛ یعنی عماًل اعمال حکمرانی و انجام امور از  بحران 
ج می شود و با چیزی مواجه می شویم  دسترس ما خار
بر آن نداریم. مثل اپ های اسنپ  که هیچ سیطره ای 
نیست  معلوم  کــه  اپ هــایــی  یعنی  و...  اســنــپ فــود  و 
آن  بر  قواعدی  کنترل می شوند و چه  کجا و چگونه  از 
ج  گر این ها از دسترس حکومت خار کم است و... ا حا
از  کامل  به طور  حکمرانی  سخت  هسته  عماًل  شــود، 
از طریق  ما  جامعه جدا می افتد؛ مثاًل نظام حکمرانی 
اسنپ  از  مـــردم  همه  درحــالــی کــه  اســـت،  کسیرانی  تا
نظم  کنترل  یعنی  ایــن  می کنند.  اســتــفــاده  تپسی  و 
از  اجتماعی  روابــط  نظام  کنترل  معنای  به  اجتماعی 
ج می شود و به نهاد با موقعیت دیگری  دست شما خار

- بین المللی یا متخاصم - سپرده می شود؛ بنابراین به 
بحران و مسئله تبدیل می شود.

مسئله  است.  بین الملل«  جدید  »نظم  آخر  نکته 
اما  ح مــی شــود؛  آمــریــکــا بسیار جــدی مــطــر فــروپــاشــی 
ماجرایی  چنین  ــار  ب ــر  زی از  آمــریــکــا  ــا  آی کــه  نمی دانیم 
می تواند دوباره بلند شود یا نه؟! در تاریخ آمریکا چنین 
مصیبت هایی اتفاق نیفتاده است. بزرگ ترین مصیبت 
کشته در یک مقطع  کشور جنگ ویتنام با 55 هزار  این 
کوتاه  کرونا در این مقطع  کشته های  کوتاه بود. تعداد 
گر  ا که  اســت  ایــن  ســؤال  اســت!  غیرعادی  اتفاق  یک 
فروپاشی آمریکا اتفاق بیفتد نظم جدید بین المللی چه 
نظمی خواهد بود؟ چه اتفاقی خواهد افتاد و موقعیت 
آیا در نتیجه این تحول  جدید ما چگونه خواهد بود؟ 
ما  آیــا  شــد؟  خواهد  قدرتمندانه  گهان  نا ما  موقعیت 
و تحوالت بدل خواهیم شد؟  تغییرات  به قطب مهم 
تحوالتی  بین الملل  نظم  در  می شود  بــرآورد  به هرحال 
گفته می شود ممکن است  اتفاق خواهد افتاد و حتی 
جنگ  یــک  خــود  هژمونی  حفظ  بــرای  آمریکا  و  غــرب 

کند. سخت نظامی با چین را آغاز 

و  پژوهشی  برنامه های  در  کرونا  پسا وضعیت    
چه  پژوهشکده ها  و  اندیشکده ها  مأموریت های 

کند؟ تی را می تواند ایجاد  تحوال
که اندیشکده ها می توانند  کاری  کلهر: بزرگ ترین 
که یکی از سناریوهای مختلف  انجام دهند این است 
کنند تا نظام  کمک  موجود را تقویت و با مطالعات خود 
یکسان،  وزن  بــا  احتمال هایی  بــا  تنها  تصمیم گیری 
در  را  آینده  مختلف  مسیرهای  بلکه  نباشند؛  مواجه 

کنند. موضوعات مختلف مشخص 
ــتــوان به  ب کــه شــایــد  ایـــن اســـت  دومــیــن مسئله 
امکان های  ــاره  دربـ کالنی  ح هــای  طــر یــا  گمانه زنی ها 
از  یکی  مثاًل  شد؛  نزدیک  هم  دولــت  کنش  روی  پیش 
مواسات  ایده  می کنیم  کار  آن  درباره  ما  که  ایده هایی 
با  سراسری  و  عمومی  ح  طر یک  به  تا  است  اجتماعی 
گروه های مدنی و دولتی تبدیل شود؛ یعنی  مشارکت 
رمضان  مــاه  ــژه  وی و  مقطعی  ح  طــر ایــن  آنکه  بــه جــای 
جامعه  در  حمایتی  ویــژه  کمربند  یک  عمل  در  باشد، 
کند. به این ترتیب این پروژه حمایتی در بهبود  ایجاد 
جامعه  در  که  شکاف هایی  و  اجتماعی  نابرابری های 
که این گونه  گفتنی است  وجود دارد مؤثر خواهد بود. 
مــســائــل فــقــط در انــدیــشــکــده هــا مــی تــوانــد طــراحــی و 

پیشنهاد شود.
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