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 :ویروس کروناترین تهدید بزرگ

 ای انسانیبربریت با چهره

 : نوید گرگینترجمه ،اسالوی ژیژک

 

 ؟(«اشدالیل»ژیژک دفاع کرد، و نه لزوماً از « موضع»ژیژک و کرونا )یا چرا باید از  ]یادداشت مترجم:

هاای ویاروس کروناا مرتکار کارده اساتا او تاا یادودن زیاادی ن ااهن           ژیژک چهارمین یادداشت متوالی خود را با موضوعِ پیامد

ی گیری این ویروس یاصل شود یفظ کرده استا به نظر تواند از نتایجِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همهاش به تغییراتی که میامیدوارانه

های جورجو آگامبن( باشد و از طرف به ویروس )به عروان نمونه یادداشتنسبت ها ی پاسخ به برخی واکرشرسد که متن ژیژک از طرفمی

های ویروس و امکانِ کمونیسام داشاته اساتا در رابطاه باا ن ادن       در رابطه با پیامدهای پیکین در یادداشتدی ر دفاع از ادعایی که پیکتر 

ی ی انت ادی مواجاه )از این نظرگاه که ژیژک از جربهشده است ( نوشته «ایرانی»کرونایِ انِ مطلبِ ژیژک پیکتر یادداشت کوتاهی )با عرو

کارده  غفلات   اهای قبلیِ طاعونِ سیاه در اروپا یا وبا در ایاران ا همچون نمونههایی محلی یا جهانی این پدیدهماتریالیسمِ تاریخی با پدیده

شود قابلِ ت دیر استا ممکن است انت ادن جورجو آگاامبن از  است(ا اما با این یال تاکید ژیژک بر ت ویتن امکانی که از امر جمعی ناشی می

ی جانباه ی اخیاِر آلان بادیو یاا دیویاد هااروی در تحلیالِ چراد        ورودن به ییاتن برهره، پاسخِ مدرنیستیِ ژان لوک نانسی، و یا یتی نوشته

ی فلسفه )و به ویژه در جرااِِ چا     ویروس هرکدام نکاتیِ عالمانه را بر ما آشکار کررد؛ ولی وظیفه و اقتصادی سیاسیاهای اجتماعیمدپیا

های رهاایی بخاشِ آنهاا و سا       ی اول چیزی نیست م ر ککفن امکاناتن ممکن و سرجشِ ظرفیتی تاریخ( به هیچ وجه در درجهفلسفه

اتن محتمل )اگر به دنبالِ شعاری امروزی ب ردیم باید گفت فلسفه از افالطون تا ژیژک خودآگاه یا ناخودآگاه همواره البته بحث بر سر خطر

ان ااری  آید یک انتخابِ شخصی یا سبکن فکری نیسات بلکاه ساهل   ای که میبوده است(ا قصور در ککفن امیدن آیرده« پژوهیآیرده»نوعی 

کار نخواهاد داشاتا در ایرجاا انت ااد از  غفلاتن آگاامبن صارفاً باه         ای جز دیالکتیکن مرفی و محافظهجهاست در ماتریالیسمِ تاریخی و نتی

های مثبت ی جربهی نوعی نظرگاهن اعتدال برای مالیظهبخشِ آیرده و استخراجِ جهانِ بدیل از آن را نباید به مثابهبردی وجوهن رهاییفرمول

ی خود تااریخ  را از تفکرِ تاریخی یذف کریم از مکاهده« آیرده»که مسئله بر سر این است که اگر و مرفی موضوعاتن تاریخی درک کرد، بل

ایم و اگر نظریه را شکلی از پیکارِ طب ااتی  را در تاریخ انکار کرده ایما با انکارِ رهایی در آیرده بخکی زیادی از مبارزاتن گذشتهاجتراب کرده

 یمال کردنِ خونِ تمامِ قربانیان و مظلومانِ تاریخ استادر نظر آوریم، این معادلِ نظری پا

ی آگامبن بر یاکمیتن ب ایِ اصلحِ در وضعیتی آخرالزمانی بر فضای یاکم که تمامِ اخالقیاتن موجود جانبهبرابراین ژیژک با ن دن نظرگاهن یک

ی دی ر کررد و تا چه ید قابل دفاع باشرد( جبرهمایردگی میدهد )جدا از ایرکه خودن این اخالقیات کدام مرافع را نرا مورد تهدید قرار می

رساد بایاد نسابت باه تفااوت مفهاومیِ       اسمِ رمز این یادثه و ماندن در خانه نیسات )باه نظار مای    « ترس»کردا موضوع را نیز نمایان می
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سات، در  در شاکلِ انفارادی   یِ کاپیتالیساتی گرایا ی تحولِ ایمانِ االهیاتی به مصرفتوجه نکان داد، اگر اولی نتیجه«  ترس»و « اضطراب»

)و یتی اگار ایان تارس از مارگ و     هم هست  «همبست یِ اجتماعی»و « ایترام»تواند شکلی جمعی به خود ب یرد( بلکه م ابل دومی می

رغم هکایاری نسابت باه    علیسازد تا اندیکی باشد چرا نباید از آن است بال کریم؟!(ا نظرگاهن دیالکتیکیِ ژیژک او را قادر میشکلی از مرگ

برد نیز توجاه کرایما   داری فراتر میهای سرمایههایی که مسئله را از سطحِ کرونی گرایشبه چالش« فردی»هایی مثلِ مسئولیتن ایدئولوژی

غیاره(ا ویکاتن    هاای شاهری و  داری و آلاودگی های مخربِ سارمایه ها را ب یرد افراد را نجات داد )با توقف بخشکرونا بیکتر از آنکه جان

فزایرده از ویروس به دلیل مرگ و میر در جهان کرونی نیست بلکه به این دلیل است که مرگ و میارِ ویاروس چرادان پایبراد باه قواعادن       

ا باه  شود )صرعتن امروز آموخته بود نف ِ کارگر چیری ردارِ کالیفرنیایی و کارگرِ چیری تفاوتی قائل نمیطب اتی امروز نیست و بینِ سرمایه

کراد؛ اماروز هام هار دو یاک هاوا را استرکااق        دارِ همان کم انی در کالیفرنیا در اتاق اکسیژن یوگا مای آنکه سرمایه شماره بیاندازد یال

ی اند(ا و البته در نهایت بدون در نظر گارفتن ایرکاه چاه نظاری دربااره     نکین شدهکررد ولی دست کم در خیلی از موارد هر دو خانهنمی

گرا دموکرات دولتهای سوسیالای اخیر اقتصادی داشته باشیم، آنها را ناشی از جریان نئولیبرالیسم بدانیم یا خیر، موافق گرایشهسیاست

های تعدیلی به ویژه در بخاش  ها از سیاستی دولتنکیریِ گستردهبیری این ویروس ع بهای غیر قابل پیشباشیم یا خیر، از جمله پیامد

ی وضعیتن قرنطیره ایتماالً باید مرتظار  ی پیش غیر قابلِ تصور بودا از طرف دی ر با تخیلِ ادامهستیم که ترها تا چرد هفتهدرمان و دارو ه

های اتوپیایی قابل تصور اساتا  اشکالی از کار داوطلبانه برای فراهم آوردن نیازهای اولیه )مثلِ الکتریسیته و غیره( باشیم که ترها در کمون

کردا به عراوان ترهاا   ای اضافه کرد که هر یک ظرفیتن متفاوتی برای پیکروی در پیکارِ طب اتی را فراهم میلیست ژیژک سیاههتوان به می

رایت اشاره کرد )در این چرد ای از محافظتن انحصارِ ک یهای دانک اهی و کتابخانهنکیری بخش زیادی از یوزهتوان به ع بیک نمونه می

اند(ا در ماورد ایاران موضاوع باه جادالِ االهیااتی در       و دانک اه دسترسی آنالین و رای ان به مرابع خود را میسر کرده ها کتابخانهروز صد

ی تااریخی و فراتااریخیِ نظاری دامان     ی دین و امر م دس با علم و امر سکوالر نیز گره خورده است که به صدها مسائله ی پیچیدهرابطه

رسد ژیژک خطن قابلِ دفااعی را در ایان   پردازان داشت ولی به نظر می ی امروز اختالفاتی با برخی نظریهکهتوان در اندیزندا به نظر میمی

 [تاموضوع اتخاذ کرده اس

***** 

جهاانی پا  از پایاان     ا اماا کادام نظام   از یرکت باز ایستاده استشراختیم ناممکن اتفاق افتاده و جهانی که میامر 

 فاجعه یا چیزی کامالً جدید؟ داریسرمایهسوسیالیسم برای ثروتمردان،  - ویروس کرونا ظاهر خواهد شد ریگعالم بیماری

 یفا یبالتکل نیا ا قیا طر نیکم از اکرونا مبتال شوم تا دست روسیکرم به ویشوم دارم آرزو میناگهان متوجه م یروزها گاه نیا

پایش مکاتاقانه    تا یادود یاک هفتاه   ا است دنیام با خواباضطرابم رابطه شیآشکار افزا یهااز نکانه یکیبه سررسدا  یکیفرسا
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بارعک    انه را فراموش کرما اکرون ت ریباا های زندگی روزترس توانستم به خواب پراه ببرم و همهککیدم: میشب را می انتظار

هاایی  )کاابوس کرراد  دار مای بیم و هراس بیا  و مرا درد آیرها به سراغم میکابوستازه که ترسم چرابه خواب رفتن میاست: از 

 واقعیتی که در انتظارم است(ا درباره

فکری او را اداماه دهاما ایان     اجازه دهید خطو کرده است،  بردیصورتکدام واقعیت؟ آلرکا زوپانچیچ این واقعیت را به خوبی 

ای اجتماعی ریکاه  غییرات، تکرونی بر بیاییم گیرهای بیماری همهپیامد خواهیم از عهدهقعاً میشرویم که اگر واروزها اغلب می

 اندارادیکال پیکاپیش رخ داده ران این شعار هستم(ا ولی تغییراتست )من شخصاً از طرفداا و رادیکال ضروری

توانستیم چیزی یتی شبیه این را که اتفاق افتااد  ان اشتیم مواجه کردا نمیممکن میویروس کرونا ما را با چیزی که غیرشیوع 

ها در یب  هساترد، بسایاری   ککور راختیم از گردش افتاده است، تمامشجهانی که می - مان تصور کریمهای روزانهدر زندگی

ندارناد   هام  یاداقلی را  هاای ایتیااطی  بیریپیشآنهایی که یتی توان اجرای این از ما در یک آپارتمان محبوس هستیم )ولی 

ایان   اقتصادی پیش روستا شویم که در آن یتی اگر بیکتر ما زنده بمانیم یک ابر بحرانمی ای نامکخص مواجهچه؟( با آیرده

جهاانی موجاود نااممکن باه نظار       در مختصاات نظام   آنچه - بایست ناممکن را عملی کردبدان معراست که واکرش ما نیز می

اممکری را مح ق کریم تا از بدترین فاجعه اجترااب  ما متوقف شده، و اکرون باید ن ناممکن اتفاق افتاده است، جهاناما  رسدامی

 چیست؟« ناممکن»کرده باشیما اما این 

ترازع ب ا همراه با آشوب و اغتکااش   تین اب و سبعیب تیبه ورطه بربر یروپ  یکرون طیدر شرا دیتهد نیترفکر نکرم بزرگ 

ساایر  ساالمت و  خدمات )اگرچه، با فروپاشی محتمل  باشد هانیا ریاثر هول و ویکت، و نظا گراه بریب یهاککتن آدم ،یعموم

 اقادامات  - انساانی بایم دارم   باا چهاره   بربریات از ن ااب  یبا  بربریات بایش از  من عمومی، این امر کامالً ممکن استا(  خدمات

 کرده استاکارشراسان مکروعیت پیدا  نظرات باشوند، اما همدردی ت ویت می ریمانه برای ب ا که با ندامت و یتیبی

 اصلح اصل ب ای -
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دادن دنبال نکاان بهها ف ط آن :صایبان قدرت هر ام خطاب به مردم شد متوجه تغییر لحنرایت  خیلیگر دقی ی ههر مکاهد

 ایان بیمااری   محتمال اسات دوره   گویراد[ ]مای  -کررد هم میهولراکی  هایگوییپیشمرتباً ، بلکه نیستردقوت قلب آرامش و 

را مبتال کراد، هماراه باا     جهان درصد از جمعیت ۷۰تا  ۶۰تدریج تواند بهمیویروس این بککد و  طول دو سال یدود  ریگعالم

یعرای  دسات بکاوییم:    ماان بریاادی اخاالق اجتمااعی     ی آنها این است که بایاد از فار   پیام ی یلب کالم،  ها ککتهامیلیون

 تار شاود، بیمااران   اگر بحران ویروس وخیماکرون پیکرهاد شده عروان مثال در ایتالیا همبه دلواپسی برای افراد مسن و ضعیفا

 ااز دنیا بروندن خدا رها شوند تا ابه امسادگی دارند به العالجصعبهای یا آنها که بیماری سال ۸۰باالی 

گویاد  که میگذارد را هم زیر پا می نظامی اصل بریادی اخالقیتی « ب ای اصلح»باید توجه کریم که چطور پذیرش این مرطق 

شان یداقل باشادا  نمانداند یتی اگر شان  زندهشده شدت زخمیاست که به با کسانی مراقبت و پرستاری پ  از نبرد اولویت

سارطانی   اراناکرون هماین کاار را باا بیما    ها همگیر نخواهد کرد: بیمارستاناین موضوع ما را غافلتر، دقیقن اهی با  ،)هرچرد

 رد(ارکمی

دادن باه  پایاان بارای  درد کرد کاه مرگای بای   تهیه باید داروهایی  - عیارمگرای تمامایرجا یک واقع برای اجتراب از بدفهمی، در

کردا اما اولویت اول ما نباید امساک بلکاه کماک نامکاروب، بادون     ص غیرضروری خال رنج تحمل را ازبیماری فراهم و بیماران 

 اجان سالم به در ببرندبتوانرد  ، به آنهایی باشد که نیازمرد کمک هسترد تاهاهزیره مالیظه

ماا   هجامع»بیرد که ای میپیش رو نکانه ام که در بحرانبا فیلسوف ایتالیایی جورجو آگامبن مخالف ،تیجه با ایترام فراواندر ن

 یاوضااع عااد   -را  یزچاند همهدر عمل آماده هایتالیاییبرهره اعت اد نداردا مثل روز روشن است که ا یاتجز ی یزیبه چ ی رد

 یمارشادن خطار ب  یقرباان  -را  یشخاو  یاسای و س یریعواطف، و معت دات د ی،دوست یرا، کار را، یت یرا، روابط اجتماع یزندگ

 یراا هاا را ناب اسات کاه آن   یازی ها را متحد سازد، چبتواند آدمکه  یستن یزیچ -دادن آن ازدست و خطر -برهره  یاتکرردا ی

 تز یازدهم(؛ صالح نجفی )ترجمه« اسازدیو متفرق م کردیم

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-millions/german-institute-two-years-for-pandemic-to-run-its-course-idUSKBN2141GT
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-millions/german-institute-two-years-for-pandemic-to-run-its-course-idUSKBN2141GT
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/coronavirus-hit-italy-warns-those-21702596
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/coronavirus-hit-italy-warns-those-21702596
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 یفاظ فاصاله   - «ساازد مای  متحاد باا هام   »هسترد: کرونا ماردم را   و دوپلهومبهم پردارد تر از آنچه آگامبن میبیک بسیارامور 

هاایم از مان دوری   پسار  ایان روزهاا  ویاروس باشاما    است چراکه ممکن است خود من ناقال ه دی ران ایترام ب جسمانی نکانه

تواناد بارای مان    برای آنها یاک بیمااری گذراسات مای    آنچه من را مبتال کررد )با علم به ایرکه مبادا که  ردکررد چون ن رانمی

 اککرده باشد(

 شخصی مسئولیت -

ها پار از  جدید پیروی کردا رسانه است و باید از قواعدشرویم که هر کدام از ما شخصاً مسئول میبارها و بارها در روزهای اخیر، 

اناد )ماردی کاه وارد مغاازه     مردمی که رفتاری نادرست داشترد و خود و دی ران را به خطار انداختاه   درباره ستا هاییداستان

اً بار  رهاا مکار  کاه رساانه  است جاایی  شراسیبوم هذا(ا در ایرجا مککل همان مسئلهعلیکرد و ق میرفه سشود و شروع به می

 کرید و مواردی از این دستا(بازیافت می راها روزنامه مسئولیت اجتماعی تاکید دارند )آیا همه

کاه   ، این سوالستا اصلی کردن سوال تارودارد و در خدمت تیره ایدئولوژی چرین تمرکزی بر مسئولیت فردی کارکردی نظیر

آن باا   یپاا کاه پاباه   میبجر  روسیبا کروناو میتوانیم یف ط در صورت غییر دهیمامان را تاجتماعی و اقتصادی چطور تمام نظام

 امیبکمار یسراسر یشراختبوم کاریاز پ یو آن را جزئ میبجر  یدئولوژیاز ا یناش یهایسردرگم

گفت، سرایت بیماری از ییاات ویاش باه    زیستی در کالج دانک اهی لردن  شراسی و تروعرئی  بومهمانطور که کیت جونز،  

 کتریو ب کتریمدام ب ستیز طیمح یهادر همه یوزه هاشمار آدم : گویدمی جونز ا«ستا اقتصادی توسعه پرهانی هزیره»انسان 

ا رناد یگیقرار ما  دیجد یهایماریدر معر  ب شیپ از شیشوند و بینخورده معمدتا بکر و دست ییهاها وارد مکانشودا آدمیم

باا   یوقتا  میخاور یجاا ما   دشاوند، و بعا  یتر مرت ال ما  ها در آنها هرچه آسانروسیکه و میاشده ییهاست اهیما مکغول خلق ز

 امیشویمواجه م دیجد ییهاروسیو

https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe
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ها فراهم کریم، بلکاه ایان   برای انسانجهانی  در م یاس بهداشتی و درمانی خدماتو اقسام انواع  صرفاً نیست که کافی برابراین

زمیرای، گرادم و   سایب  ها به گیاهانی که مربع اصلی غذای ما هساترد مثال  ویروس - دنها باید طبیعت را هم در بر ب یربرنامه

 باا تماام  ، در ذهان داشاته باشایم   باریم  آن به سر مای  جامعی از جهانی که در کرردا ما همیکه باید تصویرله میزیتون نیز یم

 ادربردارد ریتصو نیاهایی که پارادوک 

)البته اگار باه آمارهاای     نجات داد را بیکتریبسیار های جانکرونا در چین خاطر به ثال، خوب است بدانیم که قرنطیرهبرای م

ثابات شاده کاه میاان کیفیات هاوای       »گوید می محیطیزیست دان مرابعومیر اعتماد کریم(ا مارشال برک اقتصادرسمی مرگ

بیعای )اگرچاه پرسکای    ط پرساش » ا او همچرین افزود«د وجود داردهوای آلوده پیون نامطلوب و مرگ زودرس ناشی از ترف 

ناشای از شایوع   اقتصاادی   مانیانابسا دلیال  به هوا کاهش آلودگیدر پی هایی که است که آیا جان ( ایننمایدمی غریبوعجیب

فکار  هام  فرضایات  تارین  کارانهمحافظ طبقیتی  ؟کردیتجاوز نم روسیخود و انیاز شمار قرباناند نجات پیدا کرده ۱۹-کووید

کودک زیر پرج سال و هزار 4ایتماالً جان ها آالیرده گوید یداقل دو ماه کاهش سطحاو می« واضح استا کرم پاسخ یک بلهمی

 «چین نجات خواهد دادا درف ط سال را  ۷۰بالغ باالی  فردهزار ۷3

 گانه: پزشکی، اقتصادی، ذهریسه بحران -

 ،یماریب نیا جیکه قطع نظر از نتااقتصادی )بحران یر(، گهمه بیماریاین پزشکی )خود بحران ایم: گانه افتادهسه در دام بحرانی

مختصاات   -کام گرفات(   نباید آن را دست)که اصال  سالمت ذهریبحران عالوه (، بهجا خواهد گذاشتبه یریناپذلطمات جبران

تاا  گرفتاه   تعطایالت  دوران در هاا پارواز ز ، اچیز تاثیر ب ذاردهر بر تواند پاشد، و تغییر میاز هم مینفر ها میلون بریادی زندگی

راه دی اری  باه دنباال   ف اط  های سهام و سود فکر کریم و ارباز خارج از مختصاتکه باید بیاموزیم جسمانی هر روزها  ارتباطات

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8121515/Global-air-pollution-levels-plummet-amid-coronavirus-pandemic.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8121515/Global-air-pollution-levels-plummet-amid-coronavirus-pandemic.html
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ا انباار کارده   هاا ماساک ر  میلیاون  شرکتشوند که یک ن متوجه میمسئوالوقتی ا باشیمضروری  برای تولید و تخصیص مرابع

 باید مسترد گردنداف ط ها صورت ب یرد و ماسکآن شرکت ای با گونه مذاکرهگوییم نباید هیچمی

هاای  واکسان و دارو  کرراده که در تاوبیر ن تولیاد  آلمانی کورواک  شرکتکه ترام  یک میلیون دالر به ها گزارش دادند رسانه

، آلماان  وزیار بهداشات   ،ن اشا ان یکردا  مینأت «آمریکا ف ط برای ایاالت متحده»را  کرونا تا واکسن دادهست پیکرهاد ا زیستی

 ککاور یاک  ناه  خواهد ساخت، جهان  برای همه»کورواک واکسن را «: ستا مرتفی»کورواک توسط ترام   شرکت غصبگفت 

 ون تولیاد قاان » باه داماان   دسات  ناچار بودهمین ترام  بربریت و تمدن هستیما اما  پیکار میانبارز  نمونهشاهد ایرجا «ا خاص

تواناد  مای اطمیران یاصل کرد که بخش خصوصای   دهد( شود که به دولت اجازه میDefense Production Act) «دفاعی

 ضروری ارت ا دهدا دارکات پزشکیسطح تولید را به قدر ت

 باه اقادامات الزم  ا او گفات  شاود  یخصوصا  بخش خود عهده دار بخش خصوصی شودا کرد کرهادیپترام  همین هفته، اوایل 

گیر هدایت کردا او افازود  های همهدهد بخش خصوصی را در مواجهه با بیماریخواهد شد که به دولت اجازه میل سمتوفدرال 

 مدیریت کردا« ضروریموارد  در»را  داخلی تولید صرعتیدهد جمهور اجازه میرئی  شخص یکمی را امضا خواهد کرد که به

کارد خاود    کارهاد یپتراما   »استفاده کردم، من را به سخره گرفتراد، ولای اماروز    « کمونیسم» از کلمهپیش  وقتی چرد هفته

 گرجید؟کسی می در مخیله یتیتر چرینپیش  آیا یتی یک هفته -« شود یدار بخش خصوصعهده

فکاار   عالوه اگر نظام سالمت دولتی تحتمکابه بسیار بیکتری به دنبال آن خواهد آمد، به اقدامات - و این ف ط آغاز ماجراست

قرنطیراه  ف اط  ضروری خواهد بودا کاافی نیسات کاه    ها و تککیل کموناجتماعات  محلی سازماندهی-خودزیادی قرار ب یرد، 

 ، غاذا و تادارکات  بارق کراد:   عمومی اساسای بایاد کاار    ، خدماتدر امان باشردبتوانرد برخی ایرکه برای  - بمانیم شویم و زنده

توانراد  کم تا مدتی ایمن خواهرد بود، براابراین مای  و دست اندیافتهاز کسانی الزم است که بهبود فهرستی زودی وااا )به پزشکی

   کارهای عمومی ضروری جابجا شوند(ا برای

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/not-for-sale-anger-in-germany-at-report-trump-seeking-exclusive-coronavirus-vaccine-deal
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/not-for-sale-anger-in-germany-at-report-trump-seeking-exclusive-coronavirus-vaccine-deal
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/coronavirus-latest-at-a-glance-wednesday-2020
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کرادا و از باد   یما  لیا محض بر ما تحم یب ا هیاول اجاتیاست که ایت یسمیبلکه کمون یالیو خ یآرمان سمیکمون یاینه رو نیا

 انام گرفت «یجر  سمیکمون» یدر شورو ۱۹۱۸است از آنچه در سال  یانسخه نییادثه ا

 هیا درآماد پا  نیاز تضام  یدولت تراما  باه شاکل    یتی - شوندیم ستیالیشود همه سوسیم یبه قول معروف، وضع که بحران 

 باازار  قاوانین  یمله به همه ها دالر صرفتریلیون اییکایهر شهروند بالغ آمر یبه مبلغ هزار دالر برا چکی - کدیاندیم یهم ان

شاده سوسیالیسامی بارای ثروتمرادان خواهاد باود       ت ویت ن سوسیالیسماما چطور، کجا، و برای چه کسی؟ آیا ای -خواهد شد 

انادک  هاای  اناداز عاادی پا    هاا ماردم  که میلیونبیاورید، در یالیخاطر به  ۲۰۰۸ها را در سال های سر ین به بانک)ضمانت

ت لیال داد کاه    غم ین طوالنی توان به فصلی دی ر از آن داستانگیر را میدادند(؟ آیا این بیماری همهخودشان را از دست می

در  دیتر اماا شاا  یمعمول) یجهانی نویر نامد، یا نظممی« فاجعه داریسرمایه»کانادایی، نائومی کالین  و فعال اجتماعی نویسرده

 ( از پ  آن ظاهر خواهد شد؟ترازنیال متو نیع

  مربع: راشاتودی


