
کاهش  بـــرای  فرصتی  بلکه  طبیعت،  تنفس  و  احــیــا 
ادامـــه طراحی  ــه داری و در  نــظــام ســرمــای هــزیــنــه هــای 
طبیعت  از  آنچه  در  باشد،  تصرف  بــرای  تــازه  ایده های 

باقی مانده است.
رخدادها و جنگ های اقتصادی و سیاسی بسیاری 
گهگاه به  که نشانه هایی از آن  کرونا است  در پس پرده 
رسانه ها درز می کند؛ اما از آنجا که در عصر حاضر رسانه ها 
حقیقت  انتشار  و  نقل  رسالت  به  متعهد  آنکه  از  بیش 
باشند، تالش می کنند نشانه های آن را در میان صدها 
روایت دروغ پنهان کنند، شاید کشف راز کرونا به سهولت 
سریع  و  وسیع  شیوع  قــدرت  نباشد.  میسر  سرعت  و 
کنار قدرت رسانه در ساختن تصویری  این ویروس در 
را  جهان  عمومی  افکار  کرونا  بــودن  مرگبار  از  ک  هولنا
کرد تا از این  گسترده مهیا  برای پذیرش شرایط قرنطینه 
کارگزاران سرمایه داری با برپایی  رهگذر دولت ها به مثابه 
یک وضعیت استثنایی جهانی مردم را بیش از گذشته از 

گرفتن دوباره  حوزه عمومی بیرون رانده و امکان قدرت 
امر سیاسی را به صفر برسانند. با اینکه فضای مجازی 
کرد،  کاربران بیشتری را تجربه  در مدت قرنطینه حضور 

خ می دهد. تغییر برای مردم در جهان واقعی ر
پس از وقوع جنگ های جهانی با تیره شدن افق 
رو  راه  ادامــه  پیمودن  در  تجدد  تاریخی  نیروی  آینده، 
سیاست  صحنه  از  بــه تــدریــج  مـــردم  و  نــهــاد  ضعف  بــه 
در  مقتدر  ــت  دول کشیدند.  کنار  دولــت هــا  همراهی  و 
و  اتحاد سیاست  به مدد  تا  کرد  چنین شرایطی ظهور 
گر آینده را  ا تکنولوژی و بسط ایده و رویکرد سراسری، 
کم کم  کند.  صیانت  موجود  وضع  از  دست کم  باخته، 
کوچک تر شدن  امر سیاسی به امر اجتماعی تبدیل و با 
فروکاسته  زندگی  سبک  به  نیز  آزادی  عمومی،  حــوزه 
مجازی  جهان  به اندازه  هیچ چیز  شرایط  این  در  شد. 
دامــن  آزادی  ایــن  توهم  بــه  بی پایانش  امــکــان هــای  بــا 
واقعی  جهان  از  بیش  به مراتب  درحــالــی کــه  نمی زند؛ 

کنترل و هدایت است. تحت 
درون  بــه  انسانی  ارتــبــاطــات  قرنطینه،  انــجــام  بــا 
فضای مجازی رانده و امکان سیاست ورزی برای مردم 
اتکا  بــا  جهانی  قدرتمند  دولــت هــای  شــد.  مــحــدودتــر 
مردم  سیاسی  حضور  از  را  خود  روزبــه روز  تکنولوژی  به 
فهم  زمانی  است  چنین  چرا  اینکه  می کنند.  بی نیازتر 
که بدانیم به رغم طنین پرتکرار شعار آزادی و  می شود 
برای  دیگر  ملت های  اقناع  برای  غرب  سوی  از  برابری 
خ داده این  پذیرش نظم نوین جهانی آنچه در عمل ر
از  نیمی  به اندازه  که »2 درصد« جمعیت جهان  است 
مردم دنیا ثروت دارند و تنها »6 درصد« ثروت جهانی 
اســت. در چنین  اختیار 80 درصــد جمعیت جهان  در 
بــرای  فرصتی  را  قرنطینه  و  کــرونــا  نباید  ــا  آی شــرایــطــی 
بازطراحی آینده جهان دانست؟ فرصتی برای خاموش 
نابرابری  شرایط  چنین  در  که  مردمی  اعتراضات  کردن 
چیزی برای از دست دادن ندارند و تنها با مرگ سکوت 
که یا ویروس وظیفه انجام  کرد؛ مرگی خاموش  خواهند 
گرسنگی ناشی از قرنطینه و از  آن را بر عهده می گیرد یا 

کارهای موقت و روزمزد! بین رفتن 
گذشته آنچه وجه تمایز آشکار  در طول چهل سال 
غربی  دول  به ویژه  کشورها  دیگر  با  اسالمی  جمهوری 
بوده، دعوت مردم به حضور در صحنه و تبدیل تهدید 
که با وقوع انقالب  به فرصتی استثنایی است؛ تهدیدی 
کثری غرب برای شکست آن، یک  اسالمی و فشار حدا
وضعیت استثنایی حقیقی بود. در این شرایط بحرانی 
مدعی  ــده،  آم سرکار  بر  ــازه  ت که  دولتی  هم  آن  ــت،  دول

استقالل از غرب است، هرگز بدون همراهی مردم سرپا 
نخواهد ماند.

پیروزی در دفاع مقدس، جهاد سازندگی، پیشرفت 
مــعــادالت  تغییر  و  حــرم  از  ــاع  دفـ نــظــامــی،  صنایع  در 
به  خدمت رسانی  در  مردم  جهادگرانه  حضور  منطقه، 
امــروز  زلــزلــه زدگــان در ســال  هــای اخیر و  ســیــل زدگــان و 
که مردم  کرونا همگی مصادیق نیرویی است  مبارزه با 
صحنه  بــه  حکومت  و  جامعه  نگه داشتن  بــرپــا  بـــرای 
آورده اند. این نیرو برخاسته از ایمان به امر قدسی است 
که غرب قوام خود را مدیون فراموشی آن است. البته در 
که  گذشته  کنونی عالم این غفلت آن چنان از حد  وضع 
دیگر نه مایه شکل گیری مدرنیته و فربگی تمدنی غرب، 
بلکه زمینه شکنندگی آن را مهیا می کند. بر این اساس 
امروز در سراسر جهان شاهد توجه بیشتر مردم به دین 
کرونا  پسا که در جهان  از مسائلی است  این  و  هستیم 

گذشته خواهد شد. پررنگ تر از 
ایران  شاید نقطه ضعف جدی نحوه حضور مردم 
که به این مداخله در  در همراهی با حکومت این است 
جمهوری  هنوز  و  است  گرفته  خو  استثنایی  وضعیت 
و  اداری  ساختار  اصــالح  و  بازاندیشی  عهده  از  اسالمی 
است.  برنیامده  اساسی  نحو  به  خــود  دیــوان ســاالری 
ایران  جمله  از  و  توسعه نیافته  کشورهای  بوروکراسی 
مربوط به دوره رکود غرب است و از رو از پشتیبانی یک 
بوروکراسی  است.  بی بهره  نیرومند  و  بانشاط  فرهنگ 
که روحی ناآرام و پرشور را در خود  کالبدی است  امروز 
کالبد خویش نمی سازد و باید  جای داده است. روح با 
چاره اندیشی  امروز  تا  گردد.  برقرار  آن ها  میان  تناسبی 
ما برای حل این معضل تنها تأسیس نهادهای موازی 
فرتوت  ساختار  شبیه  به مرور  نیز  آن هــا  که  است  بــوده 
کارایی خویش را از دست می دهند.  پیشین می شوند و 
کالبد در شرایط عادی و بازه زمانی طوالنی بقای  این 
مشارکت  و  بــوده  نفت  پــول  به  تکیه  وام دار  را  خویش 
به  و  حــوادث  و  رخدادها  و  بحران ها  به  محدود  مــردم 
شکل  حکومت  رسمی  ساختارهای  از  ج  ــار خ شکلی 

گرفته است.
رسیده،  حداقل  به  کشور  نفت  فــروش  که  کنون  ا
ساختار  اصــالح  بــرای  کــالن  طرحی  زودتـــر  هرچه  باید 
و  عمومی  فرهنگ  میان  هماهنگی  ایجاد  و  حکمرانی 
نشود،  چنین  گــر  ا که  درانــداخــت  قوانین  و  ساختارها 
مردم  کجا  تا  این  از  پس  بحران های  در  نیست  معلوم 
حکومت  ــاری  ی بــه  و  آورده  تــاب  را  مضاعف  فشار  ایــن 

خواهند آمد!
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