
 

 
 

 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 ی بدبینی آخرالزمانی در میانه

 امید رادیکال را در آغوش بگیریم

 

 وگو با هنری ژیرو گفت

 همراه با یادداشتی از او

 ی محمد محمدیترجمه 



 

 
 

 الزمانی امید رادیکال را در آغوش بگیریمی بدبینی آخردر میانه 1

 

 اشاره

گری ی آموزش گذار نظریهبنیان   ،مسترهنری ژیرو« استاد دانشگاه مک»

سپهر عمومی است. معاصر در  ، و از روشنفکران تأثیرگذار  )پداگوژی( انتقادی

زیادی  سالدر   تألیفات  و  تحقیقات  اخیر  زمینههای  در  وی  مطالعات   یاز 

بدیلفرهنگی سرمایه و  تربیت های ممکن در حوزهداری متأخر  و  ی آموزش 

 . منتشر شده است انتقادی

او کتاب  جدیدترین  وگویی با وی به مناسبت انتشار  خوانید گفتچه میآن 

بحراریگفرا  (گریآموزش)  1پداگوژی  و  استینژاد، س» زمان  در  آموزش  ن« : 

 2022مناسبت آغاز سال  که به   خوانیماو را میدر ادامه نیز یادداشتی از    و  است

 )نقد اقتصاد سیاسی( نگاشته بود.
 
 

 و قدرت   استی آموزش، س نیدر رابطه ب  ی شیبازاند

 ر یگهمهبیماری در عصر 
 مصاحبه سارا الو با هنری ژیرو

 

 کتاب برایمان بگویید. یکمی درباره

  سخت   یِپزشک  موضوع  کیعنوان  به   همواره  ریگبیماری فرا  رایکتاب را نوشتم ز  نیا

 گانهم  یِزندگ  ی دوباره  ی ریگدر شکل   ی چنان شوکدر حالی که    شد،یدر نظر گرفته م 

  یبحران پزشک  کی  تنها  نیم است. اگ  تیروا این  در    ی زیچ  کردمیکه فکر م  وجود داشت

 ی برخ  ی افشاشروع به    چراکهاست.  هم    کیدئولوژیو ا  ی اسیس  های بحرانبلکه  ؛  ستین

 

گری را برای ل آموزش معادمنظور از پداگوژی علم و هنر یاددهی و یادگیری است. داریوش آشوری   1

جا ترجیح دادیم از همان آن پیشنهاد کرده و در برخی متون به تعلیم و تعلم ترجمه شده است. در این 

 وژی استفاده کنیم. ی پداگکلمه 
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  ن یدر سطح جهان کرد که بحران را بدتر کردند و همچن  کیضد دموکرات  ی روهایاز ن

  ن، ی متحده، چ  االتیمانند ا  ییهاجاحرکت به سمت جوامع اقتدارگراتر در    ی دهنده نشان

های عظیمی را پیش از این هراس  ریگفرا  ی ماریب  نیبود. ا   لیمجارستان و برز  ه،یترک

بود به  هراسو  -  برانگیخته  سپس  ضدها  باتعصب،   سمی ونالیناس  ،ی روشنفکر  یت 

 شد.  لیتبد 2ترامپ و بولسونارو  ی هامیرژدر  ژهیبه و ،ی گری و نظام گسیختهلگام 

آن   عینی  ریتاث  ی چگونگ  ی نیز مسئلهو    «روس یو »نگران گسترش مفهوم    نیهمچن

صرفاً  روسیمن، و ی . برابودم است یس ی بدنه بر  هم و به معنای دقیق کلمه بر بدنهم 

و   یاسیس ی مقوله  کی، بلکه بکشد یا منهدم کند ها رانبود که انسان  ی عنصر عفون کی

گسترش   ی،خدمات اجتماع  ی هاهبودج  قطع  ،ی نابرابر  ر،از فق  ییهابود که آفت  یاخالق

  رانده شده و خودِ  هی ، جوامع به حاشد کریم  فیرا تعر  استیس  ی که بدنه   ی منطق بازار

 کرد. جادیرا ا یدموکراس

مورد بحث در کتاب   کیدئولوژیو ا  یاسی س  ،یمفهوم موضوعات آموزش   نیبسط ا

 پرورش  دیجد  یخیتار  ی لحظه  کی  ی را برا   ی دیکوشد زبان جدی که م  کندیرا روشن م

 کند.  بازاندیشیو قدرت  است یآموزش، س نیدر رابطه ب  نیدهد و همچن

فراگیر  ایآ راست   یهاتیحساس  یکنندهدیتشدعامل    را  بیماری  جناح 

 کردند؟ دیرا تشد  بیماری فراگیرها یدئولوژیا نیا ای د؟یدانیم

را در   ی دار هیابرسرما  می عظ  درماندگیکرد و    دیرا تشد  ریگیی، بیماری فرااقتدارگرا

 یدگ یرس  ی نشان داد. بازار برا  ی عمدهمشکالت و تحوالت اجتماعاز  نوع    نیبه ا  ی دگیرس

  ،مندنظام   ی که توسط نابرابر  یعموم  سالمت مانند بحران    یاجتماع مبرمِ  به مشکالتِ

 نشده است.  یشکل گرفته است، طراح ی فقر و نژادپرست

آنها را    شتریبهرچه    ترس محصور کرد و  فرهنگِ  کیمردم را در  این وضعیت،  

به مردم گفته شده بود که جدا   ترپیشکه    میکنی م  یزندگ  ی اکرد: ما در جامعه  ی منزو

»هر شخصی    ت یذهن  همان-است    یخوب   زیچبه شکل رادیکال    گریداز یک  شدن افراد

 را رعایت کنیم.   یاجتماع  ی گذارفاصله  شدیمو سپس ما مجبور    -ای رها شود«در جزیره
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که ناقالن    گریاز افراد د   ی اسازجدی  برا  یضرورت پزشک  کیطرف، شما    کیاز  

بالقوه و  م  روسیو  ی خطرناک  از سو  دیداشت  آمدند،یبه حساب   ک ی شما    گر،ید  ی و 

که   دیگوی سال به مردم م  50که به مدت    دیدار  یفرهنگ /یاسیو س  ی اقتصاد  ستمیس

نم  ی فرد  ، مشکالتتمامی   ما  و  مالحظات   یخصوص   ائلمس  م یتوانیهستند  به  را 

 . میکن  لیتر تبدبزرگ یاجتماع

را آشکار کرد و آنها را ناقضات  ت  نیا  . بیماری فراگیراست  چنین چیزی کشنده

 بدتر کرد.

فرا  بیماری  س  ریگاین  »جان  اعتراضات  بر  اندازه  چه  مهم    پوستان اه یتا 

 رشددر حال    یآگاه  دیکنی فکر م  ایگذاشت؟ آ  ریاست« در تابستان امسال تأث

بدون آن اتفاق   یفرهنگ  ینهادها  ریها در نظام سالمت ما و ساینسبت به نابرابر

 افتاد؟ یم

دیگر  یکبه   ما   تنیدگی هممیزان در  نشان دادنانجام داد    ریگفرا  ی ماریکه ب   ی کار

 . بود

رانده    هیبه حاش  کایکه معمواًل در جامعه آمر  ی بود که افراد  نیآنچه مشخص شد ا

بودند   ی اقتصاد ضرور  ی رانده شوند. آنها نه تنها برا  هیتوانند به حاش ینم  گریشوند، دی م

غذا  ی افراد  نهایا- که  تحو  ی هستند  را  افرادیم  لیشما  تاکس   ی دهند،  که   یهستند 

دهند برق شما کار ی که اجازه مکسانی  سازند،  یم  را  هاساختمانکسانی که  رانند،  ی م

 ها اکنون قابل مشاهده هستند. تیجمع نیابلکه   -کند

توان  یآن م قیدهد که از طریرا ارائه م ی ترجامع  دگاهید یوستگ یپهمبه نوع  نیا

فقر و   ،ی و با نابرابر  یستمیو س  ی نهاد  یرا که با نژادپرست  سیخشونت پل  مسائلی چون

 مرتبط است، درک کرد.  نی حمله به کره زم

ما    طرف دیگرکرد اما از    یما را منزو  ریگبیماری فرا  طرف  ک یاز    نیبنابرا

 تر شدیم.کیبه هم نزد

  ی اسیس  ،ی کرد، اما از نظر فکر  ی کلمه منزو  یواقع   ی ما را به معنا  بیماری فراگیر

آنها را   توانی نم  گریکه د  را برای ما گشوداز مالحظات    ی تربزرگ  ی مجموعه  ،نظری و  

که    دهیناد بود  واضح  س  یگذارهیسرما  عدمگرفت.  طور به   یعموم  سالمت  ستمیدر 
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متحده کمک کرد.   االت یا  رگسترده د  ی هاو عفونت   ریبه گسترش مرگ و م   میمستق 

و اکنون مردم را آلوده کرده   آمده باشد  رونینبود که از ب  یروسیو  تنهاراگیر  فبیماری  

 است.  یاس یو س ی اجتماع ی سئلهم  کی بلکه  -باشد

به   در  پداگوژیشما  م  ی اچهیاز  نگاه  در  -  دیکنیگسترده  آنچه  فقط  نه 

م اتفاق  همهیکالس  چگونه  بلکه  فرهنگ    یافتد،  از  درس   مان پیرامون ما 

 ست؟ یچ  فراگیر« پداگوژی». منظور شما از میآموزیم

 یآموزش  قوای   پداگوژی   ؛ منظور ازستین  تحصیل کردن  مدرسهدر  آموزش فقط  

عظیک   قدرت  که  است  هو  یمیفرهنگ  به  دادن  به   تیدر شکل  دادن  افراد، شکل 

 گریکدیارتباط آنها با    ی و نحوه   نده یاز آ  شاناتآنها، شکل دادن به احساس  ی هاارزش

 دارد. 

در مورد شما اگر  رای، زسیاست قرار دارد  کانوناست که آموزش در  نیبحث من ا

چگونه افراد    کهنیا  فهم  ی برا  ی زبان  هیچ  د،یصحبت نکنی ختم شوند  آگاه  مسائلی که به

 . دی، ندارباشند انیگراافراطباب میل  توانندمی 

از    رندیگی م  ادی باشند. مردم    ی که ناز   رندیگی م  ادیمردم    که   دیداشته باش   ادیبه  

از نوعِ   ییهااز فرقه  یو بخشپیروی کنند    رندیگی م  ادیها متنفر باشند. مردم  ییایآس

انجام   یعنی  ی آزاد  که  باور کنند  رندیگیم  ادیشوند. مردم  ،  مین یبی که ما با ترامپ مآنچه  

را به    گرانید  یاگر زندگ  یحت  ست،ی شما ن  یبه نفع شخص  ماًیکه مستق   ی ندادن کار

آموخته شده    ی رفتارها  هان یاز گذاشتن ماسک. اامتناع  به عنوان مثال،  -  ندازدی خطر ب

 هستند. 

غ  کی  نیا را  مردم  که  است  آموزش  از  ظالمانه  کند، حس ی م  یاس یرسیشکل 

 ر ی و غ فرومایهکامالً  ی هادهد به ارزشی به آنها اجازه م کند،ی را از آنها سلب م  عاملیت 

، احساسات را  کندمنقبض میرا    شاناعتقاد داشته باشند، قدرت استدالل   کیدموکرات

 یها که ارزش  دهدای شکل میرا به گونه   گرانیبا دشان  د، روابط ندهیم   حیبر عقل ترج

از  که آن  ی ابه گونه  کند،سست  را    کیدموکرات مسیر دستیابی به شهروند آگاه  ها را 

 . کندی محروم م -خود کنترل دارند یزندگ  طیبر شرا ی که تا حدود یشهروندان -شدن 

 نامم. ی مفراگیر  ی پداگوژمن آن را 
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حرف   ی انتقاد  پداگوژی   از  ی. وقتدیدارهم    پداگوژی از    ی گریشما شکل د  به عالوه

مبارزه بر سر دانش، قدرت،   ریکه در آن درگ  کنمی صحبت م  ی اوه یدر مورد ش  ،زنممی 

  ینه فقط برا  پداگوژی   های این فُرمچگونه    نکهیو ا  م،یشوی م  یروابط اجتماع  و  تیعامل

 . یابند ی م  رکزیتم ی،دموکراس  خودِ ی بلکه برا ،ی ریادگی

و    یاخالق  ی پروژه  کیبلکه    ست،یها نمورد صرفاً در مورد روش  نیدر ا  پداگوژی 

ها ها، ارزشبه دانش، مهارت   دیگراندانش آموزان و    ز یاست که هدف آن تجه  یاس یس

  شهروندانی انتقادی و متعهدسازد  یاست که آنها را قادر م  یاجتماع  تیو احساس مسئول

 . باشند

  ل یاست که در تحل  بنیادی   یو دموکراس  استیس  ی قدر برااز نظر من، آموزش آن

 ک یدر  ما  است که    نیمبارزه بر سر ا  نیاست. ا  تیبر سر عامل ای  واقعاً مبارزه  ،یینها

 یی کهروهاین  و  م،یکن   دیتول  میخواهیرا م  یجامعه چه نوع شهروندان  کی فرهنگ، در  

محدود را  م  کنند،یم  آن  گسترش  را  م  دهند،ی آن    کنندی م  فیتضع  ای  کنندی طرد 

 رد یگیم  ی را جد  عقیده  نیخود ا  ی در هسته  ی انتقاد  پداگوژیبه طور خالصه،    ند؟اکدام

 بدون شهروندان آگاه وجود ندارد. یکه دموکراس

سو   کیاز    دامنهپهن  یهایدر مورد نابرابر  شتریب  یبا آگاهدر حال حاضر،  

 یرسد که بر سر دوراهیبه نظر م  ،گرید  یاز سو  سمیپوپول  یجهان   شیو افزا

 ؟رویممی به کدام سمت جانی. از امیقرار دار

.  کند عرضه می را    دیاز ام  ای بارقه  رسدی که به نظر م  هستدر افق    ی ادیز  ی زهایچ

 نیشوند. شما ای م  جیبس  عریانکه در برابر سرکوب    دی در سراسر جهان دار   یشما جوانان

 دی داررا  ییهاحال، انواع گروه  ن یاما در ع دیداررا  شی در حال افزا ی اقتدارگرا ی نهادها

 یمبارزات جمع   ی دهنده نشانکه    کنندی ظهور م  ییهاوه یبار به ش  نیاول  ی که اکنون برا

مرزها سراسر  ب  یمل  ی در  نژاد  هیعل  ژهیوبه است،    یالمللن یو  و   یستمیس  ی خشونت 

 .ی مبو مردمان  هیعل یخشونت دولت

کنم  تری از سیاست و ضرورت آن وجود دارد، فکر می فهم جامع     کنمی من فکر م

من فکر های مورد استفاده جوانان وجود دارد،  بیشتری در آموزشِ فناوری   ی استفاده 

 .بودیم  دهینداز پیش  که   شوندی م تجهیز ییهاوه یجوانان به ش کنمی م
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  ؛ ستیکاران نمحافظهها و  برالیل  میان  گریروشن شده است که انتخاب د   اریبس

 یکایانتخاب هرگز در آمر  نیاست. ا  ییاقتدارگرا  ا، یسمیو فاش   یدموکراس  میان انتخاب  

کنم قابل مشاهده  یاز آنچه امروز فکر م   شتریب  گرید  یاز کشورها  ی و در تعداد  یشمال

 نبوده است. 

 خواهید مردم چه چیزی از کتاب شما بگیرند؟می

  ، اطمینانیبی   یدوره  کی  لد  . ما درمی هست  یخ یعطف تارنقطه   کیما واقعا در  

توانند ینم  گری. مردم دم یکنی عمل م  برانگیزدیام  در عین حالو  آور  هراس  ،کننده یوسأم

نم  هاهیدر سا و  بگیریمم  ی همه   میتوانی پنهان شوند  فردی فرض  را مشکالت  .  سائل 

  ی دموکراس  ی مبارزه برا  لوای   ریرا زمتعدد    ی مترق  ی هااست که گروه   سازسرنوشت   اریبس

بلکه آنها    م، ینکن   ی مختلف را منزو  ی اجتماع  سائل م  همزمانو    میاوریگرد هم ب   یجهان

در بب   یاسی س  منظر  کی  ی چهی در  ونرا  بامی ن یجامع  ما  بازاندیشی  دی.  به  در   نیازمان 

 دوباره نفس بکشد.  یدموکراس  بگذاریمتا   خود را به رسمیت بشناسیم ارتباطات

عمل فوق  روزمره را شکل دهد،    یزندگ  نمودهای تمام    دیکه بازار بابا اعتقاد به این 

  ن ی ا ی،  برابر  ،ی عدالت، آزاد  ،یاجتماع  ت ی، مسئولیاخالق  های گیرد. پرسش صورت نمی

ی  زهیبا انگ را    نوینی  یاس یو درک س  رندیبه خود بگ  ی ا جان تازه  دیاصطالحات اکنون با

 کنند.  جادیا احساس ضرورت نوین

 ی عنوان محوربه دهد. در مورد آموزش  ی کار ارائه م  نیانجام ا  ی برا  یکتاب زبان  نیا

  ازیکند، از ن ی صحبت م  هایش و معنا  سمیظهور فاشکند، از  ی صحبت م  استیس  ی برا

 یبه آموزش به معنا  ازیکند، از ن ی صحبت م  یخیتارفهم  و    یخیتار  ی به حافظه   دیجد

قرار    بازاندیشیاین لحظه، خودش را مورد    به معنای واقعی، درتا    زندحرف می  ی نهاد

 دهد.
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 ی بدبینی آخرالزمانیدر میانه

 سال جدید امید رادیکال را در آغوش بگیریمبیایید در 

 

ات  زمان خاطرهم   ،نوسال    آغاز  ژهیوبهو    التیتعطدر  ،  شودقدر سنم بیشتر میهر

فرحو    ]گذشته[ از  یخاطرات.  گیردمرا دربرمی  بخشحسی  و    سرشار  تازه  از  آغازهای 

آن   ؛یمیو دوستان صم  زانیعز  ارزش  کنند؛ عرضه می   بر من   دوبارههای  دست دادن

که مبارزه،    ی دیو امبه اشتراک گذاشتن ساخته شده بود؛  و    شکه در بخش  ییِ یگانهبایز

 آمیخت. ی هم مشور و عدالت را در

 یبرانیز  را    یزمانبلکه    کند،ی م  هیتک  نهیر ید  ی هاتینه تنها بر روانو  سال    دمسپیده 

در مورد   تواند، می نیهمچن  ای چنین لحظه  .دهدی مپیشنهاد   بازسازی شده  ی هانش یب

باشد فرصت یا  ،  زایش  ازت،  ااشتباه  یدنسنجیا    د،یجد  ی هاظهور  حس  شکل یا  نو 

برای مبارزهگرفته  برابر    ای  ها را که آن  ی هولناک  طیگوها، و شرا، دروغ افراد منفوردر 

 لطیف باشد   یدر مورد بوسه و لمس  تواندای میچنین لحظه  .کندی م  ی بانیو پشت  دیتول

از    یحاک   یلحظات  نی. چن دیآی متان  به سراغ  دیکه دوستشان دار  یبا کسان  سحرگاهکه  

ورطه در  بی آگاه   است،   لیم   بخشتسلی  ی افتادن  معنایش  که  آنچه  از  دفاع تر شدن 

که   قدم گذاشت  ای شده   یخصوص  ی هااز زندانشاید بتوان به بیرون  تا  کردن خود است  

 ما را در آن قرار داده است. رحم بی ی اقتصاد ستمیس کی

عمق بخشیدن به    خشونت و  سازی طبیعی   ی در دوره  ،یآخرالزمان  ی نیبدب   عصردر  

است.    مرسوم  ی گفتمان آرزوهانو چیزی بیش از یک  به سال    دنیشیاند  ،جمعیس  أی

اندیشیدنیبرعکس،     یبررس  انتقادِی جدی در جهتی  لحظهیک وقفه و یک    چنین 

زبان،   جادیو اکند  سرعت به درون فاشیسم سقوط میبههای موجودی است که  دهشت

، همدردی، عدالتی سرشار از  اندهیآ  در آغوش گرفتن  ی برا   دیجد  ی هازه یو انگ  نشیب

 . تواند داشته باشدمی   ییچه معنا برابری و دموکراسی

 باشد.   چنین دیاست و با ورزانهمقاومت عمل  کی نوبه سال  دنیشیاند

 یریگبازپس  ی به معنا   کند، اندیشیدنعرضه می   دنیشیاند  ی برا  ییفضا  نوسال  

 ی خ یتار  ی حافظه به    ی. چنین فضاییمبارزه، مقاومت و شجاعت مدن یدان  م  مثابهبه  خیتار
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کند؛ یعنی محوری کردن میاشاره  و مقاومت    ی ریادگی  گیری ی بازپسبرا  حلیعنوان مبه

استفاده امید؛ یعنی   ی آموزش در سیاست؛ یعنی  انتقادی و گفتمان  زبان  از  همزمان 

المللی در راستای مبارزه برای عدالت اجتماعی  ای با روابط بین ایجاد یک جنبش توده 

 یابد ای میضرورت تازه  ی و آزاد  ی عدالت، برابر  خروش  ،یطیشرا  نیدر چن  و اقتصادی.

کند. در چنین حالتی، زمان حال مشتاقانه و امیدوار و ی معرضه  را    ی دیکانات جدو ام

عاملیت  احساس  بازگرداندن  برای  را  جدیدی  زبان  خلق  بیداری،  از  شوری  مان، با 

  انگیزاند. نگریم در ما برمیها نمی مان که هرگز دیگر به دوردستمان و شجاعت آگاهی

  سرشت  ی گذارو نام   ن شناختباز  ی برا  یدهد و راهیممکن را گسترش م   ی فضا  ،دیام

م حال  زمان  سال  ی ناقص  وعده   ی دیجد  ی معنا  نوشود.  رنج،  یک    ی به  بدون  جهان 

زنند،  ی خطرناک جوانه م   هرزِ  ی هاعلف  همچونکه    کی ضد دموکرات  ی روها یو ن  ی نابرابر

 ی کرامت، و برابر  ،ی در زندگ  یشیبازاند  ی برا  ی فرصت  دیبا  دی. سال جدد کنی مپیشنهاد  

کند  یانسان چنان فراهم  همبه آنها    که،  و  کامل  بادر    شهیطور  آشکار   گرانید  نسبت 

 ی عنوان ادامهبه  ندهیآ  تصور داشته باشد که    ریشهیی  اهایؤردر    دیبا  دیشوند. سال جدی م

 رد کند.  را زمان حال

هجوم    م، یکن   لی تبد  های گستاخانه حاضرجوابی  ی برا  یرا به سال   2022سال    د ییایب

اند،  گسترده شده   گری د  ی متحده و جاها  االتیاسر اترا که در سر  یستیفاش  ی هاانیجر

ی هم گسیختههای ازآوردن جنبشهم بیایید آن را به زمانی برای گرد  سرکوب کنیم.

سخن   مردم  «با»بسازد که    یاسیس  یو حزب  ی اجنبش توده  کیتا    چپ تبدیل کنیم

 شان.ه ینه عل بگوید

متحده، کانادا و سراسر   االتیدر ا  ی دشواردر زمان  یسخنان   چنینکه    کنمدرک می

.  اندمحاصره   تحت  یو قرارداد اجتماع   ی. شجاعت مدنآیدبه نظر می   دوارکنندهیجهان ام

  یداره سرمایو    سمیفاش  ی در افشای رابطه میانهنرمندان و روشنفکران عموم  ان، یمرب

 شکست خورده  ی ریطرز چشمگبه   دی دولت در مقابله با بحران کوواند.  خوب عمل نکرده

شجاعت   نهکه  اندبر آن چیره های اصلی رسانه که  یماروروبه  یفرهنگ  ییدورنماو ما با 

 یدارهینام بردن از سرمارا دارد و نه شهامت    ییاقتدارگرا  ی ندهیفزا  دیبا تهدرویارویی  

 ما در  .کایآمر  استیس  ی دهنده عنوان اصول سازمانبه   دپوستانیسف  ی و برتر  برالیولن

شده    ی عاددر آن    ها(رسانهی )توسط  و جهل ساختگ  آشوبکه    میکن یم   ی زندگ  عصری 
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بینند؛  ی م  ی حق فرد  کعنوان یبه را صرفاً    ی آزاد  هاییکایاز آمر  ی اریبسهمچنین  است.  

این   آنان  عالوه  که    تیواقعبه  مادهرا  خامی  آزادی  احقاق  است  ی    تیمسئول برای 

حلقه    ی به آزاد  کاذب  میل  کی   ورد  امروزه  یمدن  ی سوادی . بگیرندنادیده می   یاجتماع

دولت رفاه    یفروپاش  هوجدان را ب  یکه نتواند فروپاش   یزمان  ی. شجاعت مدنزده است

 دهد. یخود را از دست م یاخالق ی ها، لنگرگاهدهدربط 

نفس  ،  خواهیفزونو    ی سازی قدرت، خصوص  یشناسب یکه آس  ی ادر جامعه  البته

عدالت    سر  بر  نزاعو    یتعهد اجتماع  تصوری ازاست که هر    داده  غییرت  یحد   تارا    انسان

م  ای سستایدهعنوان  به  ای  یاجتماع با آنبا    ای  شودی ظاهر  ، شودیم  برخورد  اهانت 

 درون یک به    ی تا حد  ی آزاد  . رسدیبه نظر م   دور از فهم   باًیتقربهتر    یجهان   مبارزه برای 

و از فاجعه به فاجعه    استیاز س   ی میسقوط کرده است که خط مستق  یاخالق  سم یلیه ین

 یلحظه  ی مشخصه   و ترس،   ییتنها  نان،ی ، عدم اطمآشوبکند.  ی م  جادیآخرالزمان ابه  

ناام   یاز موارد، درماندگ  ی اری. در بساست  یکنون  یخیتار به   ید یآموخته شده منجر 

و   عصبانیت خشم،    ،یو اخالق  ی اسیکه چگونه احساسات س این  شود.  ی آموخته شده م

  ،یفرهنگ مدن  ،یقرارداد اجتماع  قت،یاز حق  فکورانهدفاع    نیگزیاحساسات محض جا

  ، یزدگجانیه  ،ییگرافرهنگ مصرف ، با  دشوی م  یدموکراس  نفسو    ی فرهنگ پرسشگر

 . دشوی مبهم م یو جهل ساختگ  ،یدرنگی ب

  وجود دارد؛  جوانان  ان یدر م   یاز شجاعت مدن ی روشن و محکمی  هانمونه البته،  

زندگ معلمان،    پوستاناه یس  یجنبش  است،    ، یبهداشت   ی هامراقبت   انگرکارمهم 

و  ی اجتماع ی های عدالتی مبارزه با ب حین در دیگرانی کهو  ها،هیدهندگان اتحاد سازمان 

بخش و  عوامل الهام   کردند. فقرا مراقبت می   ومحرومان    ماران،یاز ب  مند،نظام   ینژادپرست

که به    دهندیاز زمان حال را ارائه م  احساسیو    خیتار  ،از این دست  یدموکراس  شجاعِ

م اجازه  با    تا  دهدیما  سال جدید  آ  ینشی باز  آنچه  نظر    ندهیاز  به  ،  درسمی متفاوت 

و   یشجاعت مدن  ،یاجتماع ل یتخ ،یاهد اخالقوکه برگرفته از ش بینشی استقبال کنیم. 

 . استاز دیگران مراقبت 

است  اگرچه درست  نکته  زمان  این  در  سال    یکه  که    شویممیروبرو    نوبا 

شکاف  یاجتماع  های گسیختگی  خشم،    یسونامی،  اقتصاد  ی هاو   ،فریبکاری ترس، 
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  ، کندرا تقویت می   با خشونت  ختهیآم  ی هااست یموارد س  یتوطئه و در برخ  ی های تئور

  سازی چنین رویدادهایی را رد کنیم. شجاعتی را فرابخوانیم تا عادی   اما ضروری است که

بدتر   ای  ین یبدب   یشناس  ب یآس نوعی  به    د یام  م یاجازه ده  میتوانی هرگز نم  ب، یترت  نیبه ا

 شود. لیاز آن تبد

زبان  ،پرتالطم  ییاقتدارگراقلب  در   بحرانبه که    میندار  یما  کامل  که   یطور  را 

. ما به یمبا آن روبرو هستند، درک کن یو اجتماع ی اقتصاد ،یاسیها از نظر سییکایآمر

  ربط به هم    متنوع راموضوعات    میاننقاط    ند،یتر ببرا جامع   است ی که س  میدار  ازی ن  یزبان

ام کندعرضه    ی اتوده  ی هاجنبش  خلق  ی برا  ی توانمند  ی های دهد و استراتژ   م یدواری. 

جد بدهد   دیسال  ما  به  زبانبر  ی برا  فرصتی  شرطبه   خیالی  یساختن    یبرا  یعنوان 

احتماالتاندیشی  باز است  یدر  ممکن  آ  که  نو  یزبان  د،یایب   شیپ  ندهیدر   کی  دیکه 

 دهد. یرا م داریپا یدموکراس

  یهاشهیدوباره »نفس بکشند«، ر  دیبا  ی و برابر  یهمبستگ  ،ی مانند آزاد   ییهاارزش

از  و اقدام مشترک را    یاجتماع  تیمسئول  یِو جمع  ی فرد   معنای و    بپرورانند  ی ترقیعم

  ،یمسموم از خودخواهای  اندیشهرا به    ی که آزاد   ی مفروضات مضر  دی. ما بانو احیا کنند

اد و فس  ستمگری   ،اعتنایی یب  ی برای را به محل  استیو س  مخرب  گمانیرا به بد   دیام

بگذار  کند،یم  لیتبد جدمیکنار  سال  بازپس  دیبا  دی.  به  را  کرامت،    لیفضا  ی ر گیما 

 یاپردازیؤر  بار دیگرضروری است  کند که    ی ادآور یبه ما    دیبا  ؛شفقت و عدالت سوق دهد

تا   می فکر کن  شکل دیگری و به    تصور کنیم هر آنچه را که غیرقابل تصور است  ؛می کن

 . میعمل کن ی گرید  شکلبه بتوانیم  
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