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تر از ده ماه به پایان قرن چهاردهم شمسی نویسم کمستار را میاکنون که این جُ

عبور از یک قرن و  یهدر آستان انیرانیا ماقرن واحد سهمگینی است. مانده است. باقی

 در که پیداست طورزیرا این انیرانیا مانویسم میایم. ورود به قرنی دیگر قرار گرفته

ا ی شمار میلادیگاه که زمان را با تصمیم گرفته است بشر جهان بسیاری از نقاط

 میوجهان هستند که تق ممالکِو نپال تنها  یوپیات ،افغانستان ایران، بشمرد. گریگوری

 در سه قرنان را روزگارم ،و در زمان زمانهم ما واقعبه اند.نکرده یرسمرا  یلادیم

از قرن  سالستیب ؛ اینکدارند یپوشانهم گریکدیکه با  صدسال. سه یمکنیم سپری

ر از تکمو  گذشته یقمر مسال از قرن پانزده کیوچهل گذشته، یلادیم مکیوستیب

ما قرنی پرهیاهو را پشت سر  مانده است. یباق یشمس مقرن چهارده انیبه پایک سال 

 یهمان و شیوداریحکومت یهمان، شیوزندگی یهگذاریم. قرنی که در آن شیومی

ه بچیزی فکر ما را  مان با سایر کشورهای جهان از اساس دگرگون شد. از این روارتباط

 از جنس دید.دورانی ج ، چیزی از جنس پایان یک دوران و آغازکندمشغول میخود 

ستادن ای وقتِبهپیش رو داشتنِ روزگارِ تازه. گویی  پشت سر گذاشتنِ روزگارِ گذشته و

به آنچه ذهن را  ؛شودیش از همیشه عاری از معنا میحال ب زمانِ در چنین درگاهی 

راهی که در پیش  ،آینده و ایم، راهی که طی کردهکند گذشته استمشغول میخود 

ای عمیق متوقف کرده درّه یهبر لبگویی ما را تر از همیشه تر و معماگونکه مبهم داریم

 .آینده است یهافتادن در جاد شرطِیگانه  عبور از آن انگارای که درّه .است

و  کنیموپنجه نرم میگیر دستبیماری عالمای گونهبا  تا امروز 0231از اواخر پاییز 

هایمان را در خانهما  گیری کهدانیم تا چه زمان وضعیت همین است. بیماری عالمنمی

ها را خیابان ویروس جدید نداریم. روزهای آتیهیچ تصوری از و  حبس کرده است

روز نورونق کرده، بازارها را بی مزد رها کرده،بسیاری از افراد را بیکار و بی خلوت کرده،

نِ پزشکان و کادر جان و ذهن و روا ،های مذهبی را تعطیل کردهانرا از ما گرفته، مک

وس نویسم ویرای که این جُستار را میلحظه تااز همیشه به کار گرفته،  درمانی را بیش

و  دستان افزوده، بر شمار تهیرا گرفته نفر از مردم جهانهزار 311جانِ بیش از  کرونا

  است. دهجا مسلط شبر همهآور هراسی اضطراببا 

آنچه پشت سر به  ی به ما داده شده است تافرصت ناخواستهو  اینک معطلیم

گذاریم فکر وگو کنیم. اگر به قرنی که پشت سر میتخود گفبا  ایم بیندیشیم وگذاشته
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فت ر شیچرا غرب پ کنیم.میپرسش بمباران  صدهاخودمان را با  احتمال زیادبهکنیم 

ا ر مانیماندگعقب چرا (قاجار یهالسلطنبینا رزایعباس م)پرسش  م؟یو ما عقب ماند

ام صداها، به تم آیا م؟یاهموفق بود و تأسیس قانون مجلس لیدر تشک آیا ؟یمکنیانکار م

 گریکدیحضور  آیا م؟یاهگفتن دادسخن یهاجاز هاتیقوم و ها، جنسهانژادها، مذهب

 لیچقدر تبد م؟یاهنگ دامن زدجو چقدر به  هدیصلح کوش یچقدر برا م؟یاهرا تاب آورد

را به  استیچقدر س م؟یاهبه دلالان بازار آزاد؟ چقدر در جامعه حضور داشت میاهشد

 م؟یاهسر داد یو آزاد یخواهعدالت ادیفر گرانید یچقدر برا م؟یاهراه داد مانیزندگ

، از اندازه منفعل شیب ایآ م؟یاههمه بود یهمه و آموزش برا یبهداشت برا خواهانِچقدر 

رن ق نیا یهمیان و آغازهمان بود که در  داریمآنچه اکنون  ایآ م؟یاهنبود و غایباعتنا بی

 م؟یارمان را دشکست رفتنِیشجاعتِ پذ ایآ م؟یمبارزه کرد شیبرامان در هیاهوی انقلابی

 قبل بر جهان سلطهبرد و هیولاوارتر از داری بارِ دیگر از بحران سود میآیا نظام سرمایه

 ؟توفاندلِ در  یدرختانلرزانِ  یهابر شاخه ای میاها نشستهغول یهاما بر شانهیابد؟می

  م؟یستیآن با یرو میهست که بتوان یزیچ ایآ

جز روش تاریخی و  ،دانیمروشی نداریم یا نمی هااین پرسش برای یافتن پاسخِ

 لاکیه دیبا ایآ ها. اماکتابخانه یهپریدگرفته و رنگشدن در اسناد و متون خاکغرق

های گلیجن ،خواهمشروطه مبارزانِ ؟بنشینیموگو گفتبه و با آنها  میرا احضار کن یخیتار

مبارزان  ،گرایاناسلام ای،یست و کمونیست و تودهسوسیالهای چپ خواه،وریجمه

های چپِ ها، فداییهنرمندان، روشنفکران، روحانیون، مصدقی ها،فمینیست ،۷۵ انقلاب

طلبان، سلطنت، قاپو شدهتخته ایلات و عشایرهای راستِ راست، چپ، فدایی

 نیِ ویلیمساله، خفتگانِ خاوران یا اجتماعات ، شهیدان جنگِ هشتهامخملیکلاه

شان دامبا ک روزگارشان سپری شد؟خمار  و خواب وتریاکی  و یبنگ که هاییانسان

ما ثابت  آنها را داریم؟ نه. یهتوان شنیدن صداهای هم وگو نشست؟توان به گفتمی

ین اگر از ا صدایان.الخصوص صدای بیایم توان شنیدن تمام صداها را نداریم، علیکرده

و به چیزی فکر  خزیممیبه خلوت خود  راه برویم به احتمال زیاد سرگشته و خسته

 تمامیبه سپس و محتوابی یطنز سریالجز شامی لذیذ و بعد تماشای  کنیمنمی

ان را ماز این رو بهتر است پرسش .شویممی فکر درگیر معیشتِ روزمرهبی پرت وحواس
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افه به این جهان اض آیا ما چیزی در قرنی که گذشتتوان تمرکز بیابیم.  محدود کنیم تا

احدی ت دو پرسش برای ساختن و بازساختنِ جهان کاری کردیم؟ احتمالاً این آیا کردیم؟

رنی درنگ بپرسند آیا در قها بیگرا به نظر برسند و کسانی با خواندن این پرسشاخلاق

که گذشت این جهان چیزی به ما اضافه کرد؟ آیا این جهان برای ساختن و بازساختنِ 

 هر دو گروهِ تر ای کلیاز جنبهت ما کاری کرد؟ روح و روان و شخصیت و انسانیّ 

ند. گویکردن و ساختن و بازسازی میگویند. هر دو از اضافهگران از یک چیز میپرسش

توانیم در پیِ پاسخی برای هر دو گروه در وقایع قرنی که بر ما گذشت می بدین سبب

 تأمل کنیم. 

های از بیماری تصور روشنی مردمانِ این قرن ماپیش از شیوع ویروس کرونا در ایران 

و طاعون را به فراموشی سپرده بود. در طول قرن چهاردهم ما وبا  گیر نداشتیم، قرنِعالم

 یو در دوره 0231در سال شد، های گوناگون اعلام میآمارهایی از اپیدمی شمسی

گیری )همه کیآندم یهمنطق رانیا 02۱۱سال  د.ش شایع رانیوبا در ا اول یجنگ جهان

از سال مواردی از وبا در ایران گزارش شد.  02۷1تا  02۷1از سال  .شداعلام وبا  بومی(

 02۵۵ سال یدمیدر اپ. شدوبا گزارش  یماریمورد ب 011به  کیسالانه نزد 1۱تا  ۵3

انسانِ قرن  یهاینها اما مسئل یهبا هم 0.شدگزارش  رانیمورد وبا در ا هزار00حدود 

روزهای زمستان  نخستیننبود. در  در بردن از بیماری به و جان چهاردهم بیماری

 چند ماه بعد ظاهر شد، بار بر روی مانیتورهاویروسی مرگ گسترشخبرهای  0231

فرار از ما  یهاکنون مسئل .هایمان حبس شدیمآمدوشد اعلام شد و ما در خانه نعِم

 یفردا یعاجزم از نوشتن درباره یبه تمامدر حبس خانگی  است. ماندنو زنده بیماری

که آنقدر  یتیواقع رحم،یب تیغااست به یتیآنچه در چشم من زل زده واقع .بهتر

سطور  نیا یهبهتر را از نگارند یروزگار یهدربار یپردازالیملموس است که توان خ

 گرفته است.

آغاز شد و با هجوم  المللنیجنگ اول ب انیبا پا ،یقرن چهاردهم شمس

 ولِمشغدل دهدفرصت نمیجستار  نیابار رو به اتمام است. مرگ یروسیو یهرمنتظریغ

                                                      

، 0231 اسفند 3۷ انتشگار خی، تاررداریواگ یهایماریب یهخچی، تارخبرگزاری دانشگگاه آزاد اسگلامی 0 

 .0233 بهشتیارد 2 مشاهده خیتار

https://ana.ir/fa/news/113/477885/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
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ه در  ک ی، روحاستقرن  نیا تیروح و ذهن . مسئلهْمقرن بشو نیا اثرگذارِ یِخیتار عیوقا

کار برایمان آش. میاهآمد شیپرتگاه پ نیا یهشد و با آن تا لب دهیمقرن د نیا یهاانسان

مان ای واضح در گوشو زمزمه« 0شدنقدیم مرده است و جدید ناتوان از زاده»است که 

د شده نظر انداخت و بعتوان به قرنِ سپریچگونه می« زنده بمان!»گوید: تکرارکنان می

کشیده شده ی عمیق درّهای که آن سوی این برگرداند و راهی یافت به سوی جادهیرو

  است؟

 یلادیم مکیوستیقرن بورود به از  شیدو سال پ یکی ،فیلسوف فرانسوی ،ویبد آلن

ی نظر یستم میلادبو در آن به قرن  قرن نیانام به فلسفیبه نوشتن کتابی  آغاز کرد

ر ، امر واقعی از هبار آمد «اشتیاق به امرِ واقعی»ا قرن بیستم ب ویبدبه تعبیر  .داشت

دیو باشتیاق به امر واقعی همواره اشتیاق به امر نوین است.  لحاظ نه فقط در سیاست؛ و

رن ق با اشاره به فروپاشی شورویْاول آغاز شد و جهانی نویسد قرن بیستم با جنگ می

 نامد، با یادآوری جنایات کمونیسمِ استالینیستی و نازیسمْبیستم را قرنِ شوروی می

ددادن امر واقعیِ جنایت با دولت و با در نامد، با پیونشده مینفرین رنِقرن بیستم را ق

ری نامد، با نگاه به رونقِ بازاتوتالیتر می قرن بیستم را قرنِ نظر گرفتن شمار مردگانْ

نامد داری و بازار جهانی میمایهقرنِ بیستم را قرنِ سر کرانْقیدوبند و دموکراسی بیبی

قرن  هْاندیش های نامعقولِاشتیاق سازی بر مبنایبا اشاره به پیروزی سرمایه، اقتصادی و

ات تأمل مام این نککوشد به نحوی فلسفی بر تنامد، سپس میلیبرال می بیستم را قرنِ

یشینیان، های پاین است که در قرن بیستم انسان در کنار بسط اندیشه اشکند و مسئله

 شانشبدیو در پایان اثر درخ قرن بیستم چه بود؟ یهاندیشید؟ اندیش چیز به چه

رف گرایی و حیوانیتی ژگرایان به طبیعتکه انسان این قرن به دست انسان نویسدمی

بورژوازیِ غربی را به خود خرده آنچه در پایان قرن بیستم نظرِ فروکاسته شده است؛

                                                      

. دارد یتأملات کایدر آمر سمیبرالینول یخچهیتار یکه در آن درباره زریفر یاسگت از ننسگ یانام مقاله 0 

 :به دیکننگاه 
The Old Is Dying and the New Cannot Be Born From Progressive 
Neoliberalism to Trump and Beyond, Nancy Fraser, published by 

Verso 3103. 
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ه ها و چها، والکار روباه، چه ش، محیط زیست و مخالفت با شکار بودجلب کرد اکولوژی

باید اجازه دهیم طبیعت کار ای برای ما تعریف شده است که گونهاین جهان به انسان؛

، چرا که چیزها دارای جا بر حقوق طبیعی صحه گذاریمخودش را بکند و در همه

های طبیعتی هستند که بایست به آنها احترام گذاشت و مهم کشف و تحکیم توازن

وازنِ میان ت مثلاً ید توازنِ آن را بیابیم، طبیعی است. مثلاً اقتصاِد بازار طبیعی است، با

ها و تیغیشمار. عینًا همانطور که باید به توازن میان جوجهمیلیونرها و فقرای بی

 0.ها نیز بایست احترام بگذاریمها احترام بگذاریم، به سایر توازنحلزون

 یبرالنول هاینشانهشصت شمسی  یهدر این قرن نظام اقتصادی ایران از اواخر ده

 اقتصاداز  داخلی بیش اقتصاد، در روز بیشتر به بازار آزاد متعهد شدو روزبه یافت

 به دنیا آمدم، شمسی شصت یهها نفری هستم که در دهمن یکی از میلیون 3.خارجی

ام که جز تماشاکردن و تقلاکردن که زیر لوای اقتصاد و اجتماعی زیستهآنها  یکی از 

های ، تاکسیکرونا روزگاری پیش از بحران ام.سهمی در آن نداشته آوردنْبرای دوام

ای به اسم اسنپ در ایران رونق گرفت؛ شمار زیادی از ایران اینترنتی شدند و پدیده

که ی متوسط جامعه، طبقه شغلِ رفته و بیدانشگاه جوان هم نسل من، مردانِ مردانِ

 ،قرض خریده بودند( شرط و همان هم با اًاحتمال) شان یک ماشین پراید بودتمام دارایی

انِ این گروه از رانندگ بریمسر میاسنپ شدند. اکنون که در خودقرنطینگی به یهرانند

ه از اند، اما تصویری کثبات بیکار شدههای بیسایر شغلصاحبانِ نسلِ من نیز مانند هم

کارانِ جوان نیست، ثباتبیشکِل بی یهاسنپ در خاطرم مانده است تصویر این تود

پ توانست با اپلیکیشن اسنمُسنی است که چشمش ضعیف بود، نمی یهتصویر رانند

داد و پس از دقایقی اش را فشار میشدههای گوشیِ از رده خارجکار کند، دستپاچه دکمه

 ، آن مردِ پراسترس با سرافکندگی از من خواست آدرس مقصد را خودم به او نشان دهم

                                                      

 الکترونیکی. یه، تهران: نشر بیدگل، نسخ023۱باشی، فواد جراح یهآلن بدیو، این قرن، ترجم 0 

 زیپرو اب وگوگفت ت؟یواقع ای افسگگانه ران،یا در سگگمیبرالینئولزمانه،  ویرادبه:  دیمورد نگاه کن نیدر ا 3 

 در سگمیبرالینئول. اخبار روز، 0233 بهشگتیارد 1مشگاهده  خی، تار0231 ید 1انتشگار  خیتار ،صگداقت

 3 مشگگاهده خیتار، 0231 آذر 32 انتشگگار خیتار ،مالجو محمد با وگوگفت ت؟یواقع ای افسگگانه ران،یا

 .0233 بهشتیارد

https://www.radiozamaneh.com/481637
https://www.radiozamaneh.com/481637
https://www.akhbar-rooz.com/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-2/
https://www.akhbar-rooz.com/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-2/
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شدن هم خواهش کرد به پیاده وقت، تمامی عاجز بودرابر این تکنولوژی بهمحترم در ب

های ندهد. این تصویری است که از تاکسی این کار را از دست او امتیاز مثبت بدهم تا

  تصویر انسانی که ناگزیر در تقلا بود به سیستمی اقتصادی اینترنتی در ذهنم مانده است.

 .دندار وارد شود که جایی برای او

ات ثباکنون در میدان بی ی متوسططبقه کارانِثباتشکلِ بیبی یهتود باری،

حسابی درس ی از همه لحاظ متوسطی که تودهند: در بورس ایران. کتقلا می دیگری

نده در این تنگنای دلسردکناینک  و  شغلی را زندگی کردپولی و بی، حسابی بیخواند

ایران را وارد بازار بورس ان شاندکپولِ  و حبس شده هاهای اتاقدر چهاردیواری

در تمام ؛ است های بورسِ جهانِ نولیبرالبازار اصلِ بهتر از، بازاری که کپی نداکرده

و در بورس  شودیفروش مودیخر یخصوص یهافقط سهام شرکت بازارهای بورس دنیا

یا آ 0.شودفروش میهم خرید و فرادولتی و  یدولت ،یخصوص یهاسهام شرکت رانیا

 ؟ بورسِه استآوردهمانطور که دخل روح آمریکا را  دآورَروح ما را  قرار است پول دخلِ

 ،دارهزاران هزار سهاممیدانِ خرید و فروشِ  ؛تجسمِ نولیبرالیسم داخلی است ایران

 با وقایع سیاسی های سهامشبازاری که قیمت تکنولوژیک. یهپای تیمچخرده مالکانِ

های سنجیده و توییتو  هاو تصمیم هاها و توافقتهدیدها و تحریم و جهان، با ایران

ر د کارثباتشکلِ بیهای بیتوده شود.سیاستمداران بالا و پایین می یهنسنجید

ان و مالک های سیاستمدارانتصمیم و ندانشسته مانیتوربهچشم باررقتان شهایاتاق

اندکی به  شاید گشایشی حاصل شود و تا ندکندنبال میرا جهان  های مالیِسرمایه

چند نفر  جدید وضعِ نیا درکنم با خود فکر می .ان افزوده شودشهای ناچیزسرمایه

 درمانده بود از ادغام درکه  یمرد محترم ، همچوندیبازار جد نیا رقابت درعاجزند از 

 ن؟یآنلا یِرانیتاکس دیجد ستمیس

نی توازن بازار جها با شیوع ویروس جدید آغاز قرن بیستمسال پس از بیست اکنون

 حساب بازارهایتابد و بینظمی را برنمی هیچشدت به هم خورده است. ویروس کرونا به

                                                      

، 0232 خرداد 00 انتشگگار خی، تاردارد؟ ایدن یهابورس با یتفاوت چه تهران بورساقتصگگاد،  یایدن 0 

 .0233 بهشتیارد 3 مشاهده خیتار

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/805879-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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از شوخی روزگار بازارهای بورس جهان را کساد کرده و  مالی جهان را مختل کرده است.

 .صفر رساندصادرات نفت را به ویروس کرونا  بازار بورس ایران را رونق بخشیده است.

نفت  .یک دهه پیش از آغاز قرن چهاردهم شمسی نفت سر از خاک ایران به در آورد

اکنون در واپسین  .در طول این قرن در روح و هویت و تاریخ و فقر و ثروت ما اثر گذاشت

های نفتی و و قیمت سهام ه استه نشستطلای سیاه به خاکِ سیا سال قرن چهاردهم

منا ناشیِ این بازارِ مختل ناگزیر ت متوسطِ اکنون بازیگران .ه استپتروشیمی سقوط کرد

وی ر زیرا اینک بیشتر از قبل اطمینان دارند که، چیز برگردد به روال قبلهمه نددار

؛ تاسرونق این بازار حباب  آگاهند که و ندانشستهتوفان های لرزان درختی در شاخه

 شکننده، سیّال، سست.

دانیم اصلاً نمی .گیر بشر هیچ تصوری از آینده نداردعالم این بحرانِ یهدر میان اینک

نویسان، متفکران و جهانِ بعد از کرونا چه شکلی خواهد بود. بسیاری از مقاله

، نندکو می نداهمنتشر کرد هاییها و متنجهانِ پساکرونا حرف یهدربارکردگان تحصیل

 رفترین حبسا روشنقابلِ اعتناترین و چهاما گویند، می« رسدبه نظرشان می»و هر چه 

ر به نظ»بگوییم  و اگر دانیمجهان پساکرونا این است که ما هیچ چیز نمی یهدربار

آلود است و انداز مهچشم .زیرا در منظر ما هیچ چیز نیستآور است خنده« ...رسدمی

شود ای که با این سه کلمه آغاز میاز این رو هر جمله ،«رسدهیچ چیز به نظر نمی»

 و بازارهای مالی دارنددر حفظ  بزرگ جهان سعی های. قدرتعاری از معناست

را جهان در آنجا که چند ماه پیش این ویروس  ای بازگردندکوشند به همان نقطهمی

، در اندا به این ویروسو عجیب این است که برخی از این رهبران خود مبتل کرد متوقف

خودشان اندیشناکِ بازار و در تقلاِی جانِ کشند و بیش از اند، سخت نفس میقرنطینه

تصاد ققرنطینه را به صلاح ا یهرهبران کشورهای جهان ادام. اندوضع پیشین بازگرداندنِ

کنند، شمار مردگان و کاری میدانند، هر کدام زورشان برسد آمارها را دستنمی

پول  ایید وها را بگشدکانمردم »کنند که و در بلندگوها اعلام می هندکامیمبتلایان را 

ان ج شدنارزشبیداری و بازیگرانِ نظام سرمایه تنیدگیِ، درهم«را به جریان بیندازید!

شود می هاکنند، چراکه بازار دارد فدای جانرا فدای بازار می هاجان ؛است آشکار مردم

گویند از ها سخن میجان انسان . روشنفکران از ارزشِاول است یهو انتخاب آنها گزین

همه با هم برابر نیست و اگر برخی بمیرند منفعت بیشتری نصیب برخی  اینکه جانِ
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عتادان ، بگذارید مها زنده بمانندها و بچهو جوان پیرها بمیرند مثلاً بگذارید ؛شوددیگر می

ان و سوددهندگ «فرینانکارآ»کردگان و سوادان بمیرند و تحصیلسرپناهان و بیو بی

اند احتمالاً همانطور که در پیش گرفتهبا این استراتژی که رهبران جهان  زنده بمانند.

روال  ،شودبازار احیا می که «رسدبه نظر می»آور است ولی خنده تر نوشتم بیانشپیش

 و دهدداری قدرتمندتر از پیش به کار خود ادامه میگردد و نظام سرمایهگذشته برمی

 یسازد برای عبور از این درّهلی میپ مرده از ویروس کرونا از اجساد هزاران هزار انسان

ی ههای طبقانسان و ما است.ای که نولیبرالیسم جهانی کشیده ، و افتادن در جادهمخوف

 خود برای یِزبازساچه مسئولیتی داریم، اندیشیدن و  متوسط و از همه لحاظ متوسط

ده ما به این روز افتا یهروحی ت و تصمیم و سبک زندگی وجهانی که با مدیری بازسازیِ

ام مایم توان بازسازی ما را ندارد زیرا تاینطور که پیداست این جهانی که ساخته است؟

ها هم ترین دورانی اینها، بشر در تیرهبا همه شود.توانش صرف بازسازی بازار می

ن تریدر سیاه . انسانگذرکردن از آن عصر ظلمت یافته استو آوردن ای برای دوامروزنه

ای که زند؛ ستارهای در دورست نگریسته که به او چشمک میها هم به ستارهآسمان

 و . نگریستن به تاریکی، تأمل در تاریکیو دیدنش ضروری زدنش ضروری استچشمک

امکان ساختنِ  و بازساختن و  باران خواهد کرداندازمان را ستارهدر تاریکی چشم حرکت

 .را برای ما فراهم خواهد کردای به سوی دنیایی بهتر جاده

  
 


