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بپرسننیم: »بحننران خودمننان از دارد جا می گویننند، کرونننا« سننخن »بحننران از به سننادگی همگان که اکنون
بازتولید شننالوده ی که نظمی یا امننور عننادِی نظم که گفت سخن بحران از می توان زمانی چیست؟«. منطقا

شنناخص های بحننران، وقوِع تصدیق برای امروزی متعارِف معیار این حال، گردد. با مختل جمعی ست، زندگی
بعضا جهننانی، مقیاسی در اجتمنناعی حنناد تالطم هننای بننرخی بننروز مواقع اسننت: در بننورس بننازار اقتصادی

نوسننانات شنناخص ها این وقتی می یابد. درعوض، رسمیت بحران وقوع و می کنند سقوط بورس شاخص های
»اوضنناع همین درحالی که عادی سننت«؛ »اوضاع، که می شود القا تصور این نمی دهند، نشان را حادی نزولِی

فشننارهای یا جهننان مننردم از قننابل توجهی بخش بننرای شدت یافته ای رنج های با است ممکن عادِی« معین
به نسننبت تنها بحننران اقتصننادِی سنننجه ی که اینجاست باشنند. مسنناله تننوام طننبیعت روی بر فوق العاده ای

اختالل یا وقفه دچننار ثننروت انباشت به معطننوف و کالن اقتصننادِی چرخه هننای که است حسنناس شرایطی
انجام تدریجی روندی در معموال زیست محیطی تخریب های و بشری رنج های تجمیع که آنجا از می گردند. و

و شنندید افزایشی دچننار عموما خننویش جهننانِی میانگیِن جهان( در از محدودی مناطق در )جز و می گیرند
نمی کننند. در ایجنناد اقتصننادی کالن چرخه هننای در حنادی اختالل غالبا )کوتاه مدت( نمی گردنند، ناگهانی
اثر در یا خننارجی یا داخلی جنگ هننای کشنناکش در کشور چند یا یک -مثال- مردم که زمانی راستا، همین
شننناخته »بحران« به رسننمیت وقوع می کنند، تجربه را فاجعه باری و اسف انگیز شرایط زیست محیطی فجایع

متوالی سال چندین سوریه و یمن )مردم نمی کند تجریه را خاصی آشفتگِی جهانی اقتصاد چراکه نمی شود،
کرونننا« هم »بحننران »بحننران« گننردد(. بنندین ترتیب، دچننار جهان بی آنکه بردند، سر به شرایطی چنین در

1عمومی سالمت عینِی تهدید به واسطه ی اگر نشود، شمرده بحران کلمه متعارف معنای در واقعا می توانست

مممرگ آور، عوامل سایر حتی )یا دیگر بیماری های برخی از ناشی ساالنه ی مرگ ومیر تعداد که می دارند اظهار به درستی . بسیاری1

کرونا بیممماری خطممرات درخصمموص که می گیرند نتیجه آنجا از و است کرونا ویممروس از بیشتر رانندگی( به مراتب تصادفات مثل

در عممومی سممالمت تهدید یک به را کرونا ویممروس گسمترش آنچه گفت باید پاسخ است. در شده معین( اغراق اهدافی با )احیانا
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چرخه هننای لننذا و مصرف و 2تولید جهانِی روندهای جهانی«(، »شمال سپهر در )خصوصا جهانی مقیاسی در
سیاسننِی طیف هننای با هم صنندا قنندرت، صاحبان امروزه که واقعیت این نمی شد. پس، مختل اقتصادی کالِن

متعننارف معیننار که نیست آن از ناشی می کنننند، »بحرانی« توصننیف را فعلی وضعیت بورژوایی، نظم مخالف
فشننار یا بشنری رنج فوق العنناده ی تشندید بر مبتنننی سننجه های به اقتصننادی سنجه ی از بحران بازشناسِی
»همبستگی« ضرورِت از همگان که هیاهویی این دل در است. بنابراین، یافته چرخش طبیعت بر فوق العاده

همچنان اجتماعی سپهر یا بشری وضع که کنیم فراموش نباید می گویند، سخن عمومی سالمت حفظ برای
دارد.  قرار آن اولویت هاِی و اقتصادی سپهر سیطره ی تحت

بحران طبیعت، به سرمایه دارانه رویکرد با کرونا بحران نسبت مختصر وارسِی ضمن می کوشم نوشتار این در
سننرمایه داری دگردیسننِی و افننول به موازات اخیر دهه های در که دهم قرار بزرگ تری بحران متن در را فعلی
تحقننِق مننادِی امکانننات و بحننران این محتمل امتنندادهای به زد خننواهم نقبی ادامه، در و بوده ایم آن شاهد

آن.   متن در جمعی سوژه گِی

دارد؟ تاریخی ریشه ای کرونا بحران . آیا۱

بقا تکنناپوی به و سنناخته مستاصل و درگننیر را همه چنننان آن فزآینننده ی خطننرات و کرونا بحران فراگیری
مانننده حال« پوشننیده »زمان در آن برجسته ی حضور سایه ی در بحران این زمانِی سویه ی که است واداشته

شد »جهانی« پدینندار امری همچون مکانی بُعد در جغرافیایی اش، سریِع گسترش به دلیل کرونا است. بحران
ناسیونالیسننتی( اینندئولوژی های دیرین کارکردهای نفوِذ )به رغم را بشری وضعیت جهانی بودِن این طریق از و

یا بحنران این زمننانِی سنویه ی ولی موقننتی(؛ )گیریم ساخت ملموس تاحدی زمین ساکنین از بسیاری برای
انتقننادی، تحلیل وظیفه ی آن که، حال است؛ شده برجسته حیاتی  اش اهمیت از کمتر بسیار آن تاریخِی تبار

شننهر به آن پینندایش خاستگاه نسبت دادِن اما نشد؛ نازل آسمان از است. کرونا تلویحی امر تصریحی ساختِن
وحشننی( حیوانات بازار رونق به عادت ها این پیونددادِن حتی و چین مردم غذایِی عادت های )یا چین ووهان

ا سننت. در بحننران این تنناریخِی زمان/تبار به مربوط پرسِش از طفره رفتن برای مکان/جغرافیا به توسل ُجستن
را کرونا بحننران یکتننایِی و خنناص بودگی می خواهند مفسننران از بسننیاری استریم، مین گفتارهای گستره ی

بممرای شناخته  شممده راهکاری نبود و آن بینا-انسانِی( باالی و مکانی گسترش )سرعت همه گیرِی نرخ است، کرده بدل جهانی سطح

کممره ی روی بر هیچ کسی علی االصممول نممامعلوم، کمممابیش زمممانِی زبازه ی یک در است. طوری که، آن درمان یا و آن از پیش گیری

 باشد.  پاندمی این قربانی می تواند بالقوه به طور هرکسی یا نیست ایمن آن از خاکی

. مختل شدن »زنجیره های جهانِی تولید کاال« یا زنجیره های عرضه در جریان گسترش پاندمی کرونمما، بممار دیگممر اهمیت بی بممدیِل2

مقوله ی »تولید« در بازتولید نظم اقتصادی-اجتماعِی مسلط را یادآور می شود. اهمیت این مساله در آن است که طی دهه های اخیر

نحله های فکری و گفتمانِی مختلف )ازجمله در گستره ی چپ( بمما تکیممه بممر ارتقممای چشممم گیر جایگمماه سممرمایه ی مممالی و یمما کممار

دانش محور )یا حتی اطالعات( در دنیای امروز، عمال مقوله ی تولید را برای توضممیح مناسممبات کنممونی کمممابیش منسمموخ و بی ربط

(irrelevantقلمداد می کردند )
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از مقنناله ای به استناد با مثال، برای سیستمی(؛ نظم یک دل در بیرونی اختالل یک )همانند نمایند برجسته
ووهننان شهر از جدید ویروسی اپیدمی یک شیوع خطر به نسبت پیش یک سال حدود که چینی دانشمندان

بُعد . درنتیجه،3نیست جدیدی پدیده ی ابدا چین در خفاشی گونه های تنوع حال آن که بودند؛ داده خبر چین
تعیین کننننده ای و اساسی موضننوع می ماند. درحالی که باقی واکاوی نشده همچنان بحران این پیدایش زمانِی

مننرز با که ُنوینی ست بیماری هننای تهدیندآمیِز ظهننور دالیل گننردد، مساله سننازی عمننومی سپهر در باید که
که همه گننیری بیماری هننای دارننند؛ پیوند وحش حینناِت قلمننرو و انسننانی جوامع بین شکننده ی بیولوژیکِی

مشننهودی به طرز  آنها به نسبت بشر نوع و می یابند انتقال عجیبی  سرعت با یافته، افزایش آنها ظهور بسامد
»غیرطننبیعی« در جهشی تحت عنننواِن نمی تننوان ننندارد( را تازگی فی نفسه )که پدیده است. این آسیب پذیر

و منندرن جوامع تاریخِی پویش مسیر در را آن ریشه های باید بلکه داد، توضیح طبیعت معموِل سازوکارهاِی
کرد: جستجو سرمایه دارانه حیاِت امروزِی مختصات

]وحشننی[ حیوانننات این کالبد قارچ هننا[ در و ها باکتری ویروس هننا، ]شننامل میکروب ها این از عمده ای بخش
و شهرسننازی جنگل ُزدایی، اسننت: با دیگننری جای برسانند. مساله آنها به آسیبی اینکه بدون می کنند، زندگی

سننازگار آن با و رسیده انسان بدن به که داده ایم میکروب ها این به کافی امکان ما لگام گسیخته، صنعتی شدِن
از که ... جننانورانی می کند تهدید انقننراض به را جننانوران از روزافزونی شماِر نسل زیست محیِط شوند. نابودِی

دست ساخت سازهای که محدودی به فضاهای اینکه جز ندارند دیگری چاره ی می برند، به در سالم جان مهلکه
انسننان با مرتبا آنها که دارد وجننود فزآینننده ای احتمننال آورننند. درنتیجننه، روی گذاشته باقی برای شان انسان
در و شننده ما کالبد وارد تا می دهد امکننان میکروب ها به تماس ها این و باشننند داشننته مکرر و نزدیک تماس

. 4شوند تبدیل بدخیم عواملی به خوش خیم عوامل از آنجا

مننوجب طننبیعی، قلمنرو کوچک سننازی و طننبیعت قلمنرو به بشنری جوامع روزافزون دست اندازِی اگر پس،
سرمایه داری تاریخِی پویش به نیز کرونا بحران تاریخِی تبار است، بوده طبیعت اکولوژیکی تعادل در اختالل

آن از جدایی ناپننذیر بخشی درهرحننال انسننانی حیات قضا از که طبیعتی بازمی گردد؛ طبیعت با آن نسبت و
اتفنناق فی نفسه بننوده ایم آن شنناهد کرونا بحران بیولوژیکِی منشاء درخصوص اینک آنچه این حال، است. با
است: نبوده هم سرمایه داری توسعه ی تاریخِی شیوه های مختِص حتی و نیست تازه ای

درحننال انسانی بیماری زاِی عامل به صورت حیوانی )موتاسیون( میکرب هاي دگرگونِی پدیده ی این که هرچند
نننابودِی به شننروع انسننان زمانی که می رسنند، نوسنننگی دوران به آن ندارد. ظهور تازگی ولی شتاب گیری ست،

کننند. درمقابننل، اهلی بارکشی برای را حیوانات و کرده ایجاد کشاورزی زمین تا کرد وحشی زیست پهنه های
و خننوک از را سیاه سرفه گرفتند، گاوها از را سل و سرخک دادند: انسان ها مسمومی هدیه های ما به حیوانات

2002. نمونه ی کوچک تر بحران کرونا، شیوع ناگهانی و تهاجمِی بیماری ویروسی سارس )سندروم دستگاه تنفسی( از اواخر سممال 3

بود که آن هم ازقضا از یکی از ایاالت جنوب شرقی چین )استان گوانگ دونگ( آغمماز شممد. در مممورد شممیوع بیممماری سممارس نممیز

خفاش ها به عنوان خاستگاه ویروسِی بیماری شناسایی شدند و بازار فروش حیوانات وحشی به عنوان زنجیره ی انتقممال بعممدِی آن بممه

انسان معرفی گردید. 
« لومونممد دیپلماتیممک فارسممی، مممارسمنشاء کورونا-ویروس کجاست؟ علیه اپیدمی جهممانِی بیممماری. بهروز عارفی، سونیا شاه: »4

2020.
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کنگننو، یننافت. در ادامه همچنننان روند این اروپِاییننان، اسننتعمارِی فتوحننات دوران اردک هننا. در از را آنفلوانزا
میمون هننای بنندن در موجود آهسته گرِد ویروس های  تا دادند امکان شهرها و راه آهن ساختن با استعمارگران

ناحیه هنناي بریتانیایی ها بنگال، شوند. در سازگار انسان بدن ( باLentivirus )النتی ویروس  منطقه آن ماکاِک
آبزِی میکرب هاِی برابر در اهالی آسیب پذیرِی موجب و کردند، تبدیل برنج زار به را سوندربن ها مرطوب بسیار

هم هنننوز آورد، پدید اسننتعمارگران روِش این که همه گننیری شدند. بیماری های شور آب های این در موجود
»وبا« نام با که سوندربن آبزِی شد. باکتری هاِی تبدیل ایدز ویروس به ماکاک است. النتی ویروِس روز مساله ی
در نننوع، این از اپینندمی تننازه ترین که اسننت، شننده مننوجب را همه گننیر اپیدمِی هفت کنون تا یافت، شهرت

.5است داده رخ هائیتی جزیره ی

حیات از بیماری زا میکروب های انتقال اگر دیگر، به بیان دارد؟ تازگی مساله این در چه چیزی اوصاف، این با
به چیسننت؟ از ناشی کرونا پدیده ی بحران زای سویه ی پس نیست، جدیدی موضوع انسان ها کالبد به وحش

با داد: تنها کیفیت« توضننیح به کمیت »تبنندیل هگلی آمننوزه ی به اشنناره با می توان را پرسش این من، باور
بشننری تمدِن فزآینده ی دست اندازِی تبعاِت که داشت انتظار می توان بیکران طبیعِی جهاِن یک وجود فرض

متاسننفانه زمین بمانند. طبیعِت باقی مهار قابل )محلی( یا کوچک مقیاس هایی در همواره 6طبیعت قلمرو به
حرکننتی همننواره سننرمایه داری توسننعه ی طی بشننری تمنندن شتابان گسترش و ؛7دارد مشخصی کران های
رسیده ایم. کران ها این به که است چندصباحی می رسد به نظر است. اینک بوده کران ها این به سمت بی محابا

اسننتثمار سرمایه داری پیشروِی که است واقعیت این از دیگری نشانه ی خود به نوبه ی نیز کرونا بحران یعنی
با که گننرفت جدی را مستقل متخصصان هشدار باید است. )درنتیجه، رسانده بحرانی مرزهای به را طبیعت

تغیننیرات بحران امتداد در کرونا بحران نظر، این از راهند(؛ در دیگری مشابه پاندمی های وضعیت، این تداوم
وجننودش اینک قدرتمنندان، سنوی از واقعی بننودنش انکنناِر دهه ها از پس که تنناریخی پدیده ای اقلیمی ست؛

فراخوانده آن حضوِر با خویش وفق دادِن به  همگان و شده شناخته به رسمیت مزاحم همسایه ی یک همچون
بننرخی گسننترش و اخیر سال های در آن اخبار داغ شدن به رغم اقلیمی بحران اگر که تفاوت این می شوند. با
به نظر انننتزاعی انندازه به همین »دور« و بسنیار جهننان مردمنناِن از بسیاری برای هنوز اعتراضی، جنبش های

بسیار کرونا بحران تبعات می سازد(، متاثر دورست« را »سرزمین های مردمان عمدتا تبعاتش )چون می رسد
تنفس آن از که هننوایی نشسننته: در کمین به و است حی وحاضر نننزدیکی  همین در چننون اسننت؛ ملمننوس
با روزمننره که سننطوحی همه ی روی بر و همسننایه؛ و همکار دوست، خانواده، از عضوی دستان در می کنیم؛

«، لوموند دیپلماتیک فارسی.؟منشاء کورونا-ویروس کجاست . »5

. برای مثال، کتاب زیر تصویر تحلیلِی روشنی از وضممعیت و رونممد سرمایه دارانه  شممدِن تولیممد کشمماورزی )ازجملممه دامممپروری( و6

پیامدهای زیست محیطی مهیب آن ارائه می دهد: رابرت آلبریتون: »بگذار آشغال بخورند: چگونممه سممرمایه داری چمماقی و گرسممنگی

.13۹3می آفریند؟«، برگردان: کیانوش یاسایی، نشر اختران، 

.  برای مثال، مدت هاست که به لحاظ علمی و به طور کمی نشان داده شممده کممه پیشممروی سممرمایه داری طی قمرن بیسممتم، مالزم7

نابودی ساالنه ی چه شماری از گونه های زیستی بوده و چه میزانی از فقیرسازی تنوع زیستِی زمین برجای گذاشممته اسممت. بگممذریم

که دیدگاه »انسان محوِر« مسلط، این امر را بخشی ضروری و ناگزیر از »رشد« تمدن بشری قلمداد می کند. حتی تا جایی کممه صممرفا

به ملزومات اقتصادِی »رشد تمدِن بشری« بازمی گردد، دانشمندان در سال های اخیر نشان داده اند که میزان بهره بممرداری از منممابِع

طبیعی در چند ماهه ی اول هر سال )و این بازه ی زمانی هرسال کوتاه تر می شود( بیش از میزانی است که طممبیعت قممادر اسممت طی

یک ساِل کامل بازتولید کند. 
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داریم.  تماس آنها

سرمایه داری تاریخِی پویش در کرونا . خاستگاه۲

اینک که رابطه ای ؛8است طننبیعت با سرمایه داری تاریخی رابطه ی بر تمرکز کرونا بحران زمانِی وجه بر تامل
در طننبیعت که . می دانیم9است ساخته مجسم طبیعت« را »تاریخی بودِن از مارکس تعبیر زمانی هر از بیش
نننابودی میزاِن نمونه- به -محض کافی ست ؛10است باخته سرمایه داری به چیزها بسا استثماری رابطه ی این

قننرن ابتنندای از ( طننبیعتbiodiversity) زیسننتِی تنننوع فزآینننده ی فقیرشدن و زیستی گونه های روزمره ی
خواهد بننازی این نهایی برنده ی سرمایه داری گفت بتوان دشوار حال، این بیندازیم. با نگاهی تاکنون بیستم

طننبیعت بر آن فزآینننده ی تسننلط نشننانه ی آنکه از بیش طبیعت به نسبت سرمایه داری بود. تهاجمی ترشدِن
اسننتثمارپذیرِی مننادی-تنناریخِی کران هننای با متنناخر سرمایه دارِی روبرویی حاد دشواری های نشانه ی باشد،

»رشننِد« ملزومننات با سننرمایه( و )منطق سرمایه خودگسترِی درونِی گرایِش با که کران هایی است؛ طبیعت
ملزومنناتی دارای سننرمایه انباشت دیگر، به بیان ندارند همخوانی بازاری مناسبات گسترش و مداوم اقتصادی
. بننرای11نیست امکان پذیر آنها سرمایه دارانه ی بازتولید که است طبیعت/زمین، و کار قوه ی خصوصا اساسی،

مهارناپننذیرِی )سننرمایه( و ارزش خودگسننترِی ذاتِی گننرایش بین تجننانس عنندم این سننکین تومنناس مثال،
زانو به را سننرمایه داری سننرانجام که اسننتفاده« می نامنند، ارزش »مقنناومت را سننرمایه انباشت ملزومنناِت
سازوکارهای از معینی اشکال به توسل با و ملی دولت های پی گیِر مباشرِت با سرمایه داری . ولی12درمی آورد

از و می شوند محسوب غیراقتصادی اجبار بعضا که روش هایی با است بوده )امپریالیستی( قادر فراملی قدرِت

 . بنا به گفته ی کیت جونز، رئیس بوم شناسی و تنوع زیستی در کالج دانشگاهی لندن، سرایت بیماری از حیات وحش بممه انسممان8

می شود. بیشتر و بیشتر مدام زیست محیط حوزه های همه در آدم ها شمار : می گوید جونز»هزینه  پنهانِی توسعه ی اقتصادی ا ست.« 

مشممغول می گیرند. ما قرار جدید بیماری های معرض در  پیش از بیش  و می شوند دست نخورده و بکر عمدتا مکان هایی وارد آدم ها

جدید ویروس هممایی با وقممتی می خمموریم جا بعد و می شمموند، منتقل آسان تر هرچه آنها در ویروس ها که شده ایم زیستگاه هایی خلق

نوید تممرجمه ی انسممانی«، چهره ای با کرونا: بربریت ویروس تهدید ژیژک: »بزرگ ترین اسالوی مقاله ی از می شویم. }به نقل مواجه

{    یازدهم     تز گرگین،

 . برای مثال، نگاه کنید یه این گفتگو: ۹

. 13۹۹«، ترجمه ی شادی انصاری، نقد اقتصاد سیاسی، فروردین سرمایه داری آتش فشان بیماری استگفت وگو با راب واالس: »

آنهمما، نامیممدِن »بشممری« با بشر تاریخِی مشکالت عام نمایِی چون بشر«؛ به نه و است، باخته سرمایه داری به .  می گویمم »طبیعت10

اسممت. مممالکوم داشممته قرار آنها یوغ زیر تاریخا نیز بشر از بزرگی بخشم که می شود منجر سازوکارهایی پنهان سازِی به خواه ناخواه

انسانی{ عمل از ( }حاصلanthropogen»آنتروپوسین« )م اصطالح امروز من، می کند: »به نظر بیان شیوایی به را مساله این فردینان

غممربی کالسممیک دیممدگاه یک به نیست. غالبًا سیاسی کافی به اندازه که است شده تبدیل می کند باز را قفل ها همه ی که کلیدی به

گسسممتیفردینممان: » مممالکوممی نماید«. } پنهان را مردمان بر تسلط روندهای و می  داند همگن کِل یک را بشریت که می کند اشاره

{۲۰۲۰ مارس فارسی، دیپلماتیک لوموند جهانبانی، باقر ترجمه ی «،  استعماری     و     محیطی     زیست     مضاعف؛

 . کارل پوالنی - به همین دلیل- قوه ی کار و طبیعت/زمین را - در کنار پول - »کاالهای موهومی« می نامد.11

. البته ازنظر سکین )در امتدادبیشن کوزو اونو(، »مقاومت ارزش استفاده« دیرزمانی ست که سرمایه داری )درمعنای دقیق کلمممه(12

را به زانو درآورده است. نگاه کنید به این متن: 
«، برگردان: مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک، اسفندفر  وپاشی سرمایه داری: فاز گذار پساسرمایه دارانهتوماس سکین - جان بل: »

13۹8.  
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کند. آخرین تامین را سرمایه انباشت ملزوماِت دارند، فاصله سرمایه داری اقتصاد خودپویِی کالسیِک تعاریف
سننطح  در۱۹۷۰ دهه ی میننانه ی از نولیبرالی سیاست های تحمیل اقدامات، این دست کالِن تاریخِی نمونه ی
جهننانی دسننتورکاری به واقع نهننایی تحلیل در که سیاسننت هایی است؛ نولیبرالی( بوده )جهانی سازِی جهانی

آنها سننهل تر و افزون تر اسننتثمار درجهت طننبیعت، کننار( و )نننیروی انسان به گسترده تر هرچه تهاجم برای
نولینننبرالی سیاست های بیابند. ولی وسعت و شوند جابجا قدری سرمایه داری روِی پیِش کران های تا بوده اند

آن( را غننارت )و طننبیعت به دسترسی دامنه ی و درهم شکسننته اند عمنندتا را کننار نننیروی مقنناومت اینکه با
بحران هننای از سننرمایه داری گریز بننرای مطمئن مفننری نبوده اند قننادر داده اننند، بی سننابقه ای گسننترش

بازگشت همزمننان ولی انداختننند، تعویق به اننندکی را بحران ها بروز صرفا بلکه آورند؛ فراهم درون ماندگارش
مننالِی بحننران با دومی  و۱۹۹۰ دهه ی اواخر مننالی بحران در اول خطر )زنگ شده اند موجب را آنها شدیدتر
از نقنناب به واقع چالش برانگیر چنین ابعادی در کرونا بحران بروز منظر، این شد(. از  کشیده۲۰۰۷-۸ فراگیر

هم بننورژوایی مفسننران حتی اینک مثال، بود. برای بحران زده پیشاپیش که است برداشته وضعیتی چهره ی
اجتمنناعی خنندمات دولننتِی هزینه هننای کنناهش و سنناختاری تعدیل سیاست های چگونه که می کنند اذعان

پیشننرفته( منجر کشورهای در )حتی بهداشتی-درمانی زیرساخت های چشم گیر نزول به عمومی(، )کاالهای
را کرونا اپیدمی بدین طریق و ساخته اند آسیب پذیر بیماری این شیوع برابر در را جوامع جمعیِت انبوه و شده

ساختند.  بدل عمومی سالمتِی بحران یک به

که دارند ریشه واقعیت این در سرمایه داری درون ماندگاِر یا وجودی بحران های این شد، گفته که همان طور
اسننتثمارپذیرِی ظرفیت هننای عینننِی محنندودیت با دایمی، گسننترش و رشد به سرمایه داری انتزاعِی گرایش
پننویِش در )حننتی سرمایه داری اقتصاد که است بوده آن موجب تضاد است. همین ناسازگار طبیعت و انسان

می جسننت( توسل آزاد بازار احیای و کوچک دولت ایدئولوژیک آموزه ی به متناقضی به طور که آن نولیبرالِی
مننادِی شننرایط واقعی، دشننواری های این به رغم تا باشد داشننته دولت ها حمایت به مبرمی وابستگی همواره
نشننان به روشنی هم نولیبرالی اقتصاد  ساله ی۳۰-۴۰ کنند. تجربه ی تامین و تحمیل را خویش حیات تداوم

بر به واقع بلکه نننداد، کنناهش را دولت به بننازار اقتصاد وابستگِی نه فقط هدفمند پارادایِم چرخِش این که داد
متعننارف راهکننار پیشرفته ، کشورهای در طوالنی افزود. زمانی مسلط اقتصاِد از دولت پشتیبانی های دامنه ی

دولت هننای منندیریِت و هدایت با که است بوده آن »رشِد« اقتصادی حیاتِی شرایط تامین برای سرمایه دارانه
می شننود، ( تلقیexternality»بننیرونیت« ) سننرمایه دید از آنچه یا »غیراقتصادِی« سننرمایه، هزینه های ملی

. مشخصا13گننردد منتقل »الیننزاِل« طننبیعت پهنه ی به نننیز دور« و »سرزمین های ساکنان به ممکن تاجای
به پاسخ بننرای خلق شننده تاریخا سننازوکاری هرچیز از بیش امپریالیستی استعمار یا و سرمایه دارانه استعمار

در مسننتقر ملِی سننرمایه های بین رقابت هننای تشنندید از که ملزومنناتی )درکنننار بوده اند بنیننادی نیاز همین
بوده تاریخی فرآیند این نتیجه ی »مرکز-پیرامون« که شکاف تشدید  شد ه اند(. اما، ناشی پیشرفته کشورهای

.  برای بحثی انضمامی در این باره، برای مثال رجوع کنید به این مقاله: 13
.13۹7بهمن «، کارگاه دیالکتیک، بیزنسم باید بچرخد: سیاست رسمی در عصر ناسیونال دموکراسیامین حصوری: »

7

http://pdf.kaargaah.net/081_Official_Politics_in_the_Era_of_National_Democracy_HAmin.pdf


ضننروری بستری همزمان بلکه نمی دهد، بازتاب را پیرامونی انسانِی جوامع بر مرکز سرمایه دارِی تسلط صرفا
اقتصنناد سننرمایه داری، مننداوِم گسننترش حننال، اسننت. درعین بننوده نننیز طننبیعت فزآینننده ی استثمار برای

است سنناخته اعتبننار( جهننانی )به همین و یکپارچه چنان منطقه ای و ملی تفاوت های به رغم را سرمایه دارانه
سننایر با تنگنناتنگی پیوند در دسننت کم یا نیسننتند؛ بننیرونی و دور هم چننندان دور« دیگر »سرزمین های که

و طننبیعت به مسننتمر دسننت اندازی های تجمیننِع دیگننر، سننوی دارننند. از جهانی شده« قننرار »اقتصاد عناصِر
تعننادل کلِی به طننور و طننبیعت و انسننان متننابولیکی رابطه ی سننرانجام طننبیعی منابع از بی امان بهره برداری
فرضننِی سپهر که می رسد به نظر داده اند. بنابراین، قرار کیفی گسست یک آستانه ی در را طبیعت اکولوژیکی

به سننرانجام طننبیعت، بی انتهننای اقیننانوس در خننواه دور« و »سننرزمین های در خننواه سرمایه، بیرونیت های
برون فکنننی بننرای سننرمایه فرضننِی بیرونیت های این به فشاری هر پس، این است: از رسیده اشباع مرحله ی

حننتی یا نهایتا که دارد، به همننراه قننابل توجهی طننبیعِی و انسننانی هزینه هننای انباشننت، معمننوِل هزینه های
اکولننوژیکی وحنندت که می یابننند. خصوصا تجلی اقتصننادی و سیاسی گننزاف هزینه هننای قالب در مستقیما
جهننانِی شبکه ی قالِب در )ازجمله، امروز جهان فزآینده ی اقتصادِی و زیستی درهم تنیدگی کنار در طبیعت

می دهند. از هزینه ها و آسیب ها این به جهانی کاالها( مقیاسی تولید بین المللی زنجیره های یا مالی بازارهای
گنناه )و اقتصادی »طبیعی« و تمام عیار بحران های بروز آن در که نهاده اند دورانی به پا بشری جوامع این رو،
می شننود. بندل مننزمن وضنعیتی به بیشننتر هرچه بلکه گننذرا، اسننتثناهایی همچننون آنهننا( نه توامننان ظهور

بی رقیب( مینندانی )در »پننیروزی« سننرمایه داری نشانه ی آنکه از بیش سرمایه داری جهانی شدِن بدین اعتبار،
دارد. جریان ما چشم پیش روشن تری به طور اینک که زوالی است؛ هم آن ناگزیِر زوال نشانه ی باشد،

سوژه گی مساله ی و کنونی بحران محتمِل . امتدادهای۳

تنناریخِی عصر بر ننناظر صننرفا سننرمایه داری زواِل از سننخن گفتن که کنم خاطرنشننان باید چننیز هر از پیش
با می تننوان همین جا سوسیالیسننم. تا ننناگزیر طلیعه ی نه اسننت، سرمایه داری درونِی دگردیسی شتاب گرفتِن

بشننری حیننات تنناریخ در گننذرا تاریخِی مرحله ی یک سرمایه داری که بود مارکس با حق که گفت قاطعیت
که گننزاره این ننندارد. اما وجننود غایت گرایننانه ای عنصر هیچ مدعا این در رایج، تفاسیر برخی برخالف است؛
درآمیختِن از ناشی هرچننیز از اسننت« پیش سوسیالیسم ننناگزیر ظهننور به معنننای سننرمایه داری »زوال

به توسل با اوسننت. می تننوان پیچیننده ی علمِی بینش با مننارکس آرمننانِی و سیاسی امیدهای ساده انگارانه ی
تنناریخ بننودن« سننیر »باز بربریت«( به یا سوسیالیسم )»یا لوگزامبورگ رزا مشهور گفته ی در نهفته بصیرت

سننردرگم کننده( سننرنخ هایی و دوپهلو گزاره های برخی )به رغم نیز مارکس خود متون در اما داد، ارجاع بشر
مکننرر تاکینندات در دارد: خننواه وجود مارکس به منتسب تاریخِی غایت گرایِی نفی برای مستدل کافی به قدر

در متنناخر مارکس روشِن موضع گیری های در خواه و تاریخی؛ تحوالت در بشری پراکسیس نقش بر مارکس
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تزاری(.         روسیه ی در سوسیالیستی گذار مساله ی در )ازجمله تاریخ سیر  خطی انگارِی نفی

تنناریخِی انباشت از نننتیجه ای به مثننابه ی رسید: هم راه از ویژه ای تاریخیِ  بستر چنین در کرونا بحران باری،
نهننایِی تصننادم یا سننرمایه داری تنناریخِی زوال از نشانه ای به ساِن هم و سرمایه داری اکولوژیک ویرانگری های
غیرعننادی امننری نه فقط سننرمایه داری نظننام در بحننران بروز مادی-تاریخی اش. اما کران های با سرمایه داری

مکننرر بننروز با دیربنناز از را سننرمایه داری اقتصادِی و سیاسی حیات 14نظام این درونی تضادهای بلکه نیست،
یافته افزایش هردم سرمایه داری پیشروِی با آنها بسامد و دامنه که ساخته اند عجین کالن و ِخرد بحران های

بحران مدیریِت یا بحران با مقابله برای ویژه ای آمادگی سرمایه داری دولت های خاطر، به همین است. درست
تاریخا هسننتِی در خننواه و شننکل گیری اش تنناریخیِ  فرآیند در خننواه دولت ملت که داده اند. خصوصا پرورش

کانون هننای در مستقر دولت های این، بر است. عالوه داشته شکننده و تضادمند ماهیتی اساسا خویش سیاِل
به طننور گنناه شندت یافته مشننکالِت فرافکنننی بنرای خنواه و معین نیازهایی به پاسخ برای خواه سرمایه داری

راهکار می کنند. این خلق تازه ای بحران های حتی یا و می زنند دامن موجود بحران های از برخی به هدفمند
داشننته نقش این دست از مننواردی تقویت/گسترش یا ظهور در کم و بیش گذشته دهه های طی بحران زایی،
راهکننار امتداد، همین غیره. در و اسالمی بنیادگرایی تروریسم، نیابتی، جنگ های رژیم-چنج، و است: کودتا

از دولت ها »شننوک درمانی« اسننت: بهره گننیرِی شننیوه ی دارد پیوند بحننران مدیریت با که دیگری قابل توجه
بسننیار معمول شرایط در آن انجام که معین سیاست هایی پیشبرد برای بحران ها از برآمده اجتماعِی ضربه ی
ابژه هایی به را بشری فجایع است قادر تاریخی متعدد تجارب به گواهی سرمایه اینکه سرانجام است. و دشوار
تنفسی(.  ماسک تجارت سبز« تا »صنایع و بیولوژیک تغذیه ی )از کند بدل خویش سودآفرینِی برای

بحننران با مواجهه بننرای ویژه ای قابلیت های عموما سرمایه جهانِی کانون های و قدرتمند دولت های بنابراین،
حننتی )و بحران ها دستکاری در خواه و بحران؛ از بهره برداری در خواه بحران؛ مدیریت و مهار در دارند: خواه

و دولت ها که نیست آن به معنننای ابنندا گزاره معین. این راهبردِی اهداف محدود( با تصنعِی بحران های خلق
دالیل ساختاری بودِن که آنجا از به عکس، دارند؛ احاطه بحران ها ایجاد شرایط بر مسلط اقتصادِی قدرت های

بخشی آن منندیریِت و بحننران با رویننارویی بنرای آمننادگی می سننازد، اجتناب پذیر را آنها وقوع بحران ها بروز
سننرمایه داری( اساسا عصر )در منندرن دولت  اسننت. وانگهی، قنندرت کانون های و دولت ها وظایف از اساسی

بننرخی بننرخالف اسنناس، این اجتمنناعی. بر ناگزیِر تنش های و ساختاری تضادهای مدیریِت برای نهادی ست
به جا سننرمایه داری از آنچه فروپاشی به لزوما کرونا بحننران تعمیق و گسننترش خوش بینانننه، پیش گویی های

. نظیر: تضاد کار و سرمایه و در امتداِد آن، شکاف طبقاتی و تضاد فقیر و غنی؛ تضاد برابرِی حقوقِی لیبرالی با نابرابرِی واقعی در14

دسترسی به فرصت ها؛ تضاد بین گسترش سرمایه دارانه ی زیست شهری و صنعتی با ظرفیت های محیط طبیعی؛ تضاد بین گممرایشم

جهان گسترِی سرمایه و ساختار ملی گرایانه ی سیاست؛ و از دل آن، بازتولیِد دو تضاد جانبِی زیر: تضاد »شمال-جنوب« یمما مرکممز و

پیرامون؛ و تضاد منافع کانون های جهانِی سرمایه داری )قدرت های امپریالیستی(؛ تضاد بین آزادسازِی ناگزیر و نسبِی زنان )و مهممار

گزینشِی سلطه ی مردساالری( با نیروهای ضدسلطه ی آزادشده در زنان؛ تضاد بین دسممتکاری و توسممعه ی سممرمایه دارانه ی میممل و

پتانسیل های رهایی بخِش گسترش قلمرو میل؛ تضاد بین آزادِی تحرِک سرمایه و مناسممبات سممرمایه دارانه بمما محممدودیت تحممرک

انسان ها و کارکردهای بازدارنده ی مرزهای ملی.    

۹



که است آن گفت می تننوان قنناطعیت با آنچه سرمایه داری( نمی انجامنند. بلکه نهایِی فروپاشی )یا است مانده
در را امننروز، امکاننناِت و 15شننرایط با متناسب موجود، اقتصادی-سیاسِی ساختارهای دگرباره ی بازپیکربندِی

عصر ( در۱۹۲۹بننزرگ« ) »رکننود پینندایش که می دهد. همان گونه قرار جهانی نظام سکان داراِن کار دستور
۱۹۷۰ دهه ی میننانه ی اقتصننادی بحننران و انجامید سوسیال دموکراسی ظهننور به سوسیالیسننتی تحرکننات
بحننران متِن در بازپیکربنندی این ماحصننِل است گردینند. ممکن جهانی اقتصاد نولیبرالِی چرخش زمینه ساِز
نننائومی فاجعننه« )تعبننیر »سننرمایه داری به بیشننتر هرچه که باشد قبل از شکننده تر نظمی کنونی، مضاعِف
محدودی عملِی امکانات به باتوجه گردد. اما دیک( و یا »ویران گرِی خالق« )تعبیر ژوزف شومپیتر( نزکالین

فی نفسه آنننان دید از شننکنندگی این دارند، اختیار در کنونی بحراِن مدیریِت برای جهانی نظم مباشراِن که
بحران هننای با سننیال هم زیسننتِی نننوعی به متاخر سرمایه داری شد. چون نخواهد تلقی بزرگی ضعف نقطه ی
رد رویه هنننای و ارزش ها مشنننهود افنننوِل ازطریق هم زیسنننتی این خنننوِد هرچند اسنننت؛ یافته دست ُخننن

در دولت ها سلطه ی دامنه ی گسنترش و جامعه، امنیتِی کنترل و نظامی گری وزِن افزایش لیبرال دموکراسنی،
که اقتدارگرا بننزرگ دولت پینندایش خطر فعلی، وضعیت در است. درنتیجه، آمده حاصل فراملی و ملی ابعاد

دیوید به قول این بننود. و خواهنند محتملی گزینه ی دارد دسننت در را جامعه کنترل و اقتصنناد هدایت توامان
اقتصاد. قلمننرو اجتماعی سننازِی لزوما نه بود، ناسیونال سوسیالیسم« خواهد از تازه ای »شکل احیای 16هاروی

ناسیونالیستی تمامننا پاسخی اقلیمی، تغیننیرات بحرانی شنندِن بننه جهان کشورهای پاسخ که همان طور چون
دولت های - پاسننخ توده ای، بندیِل تحرکننات غینناب - در کننه آنند از حاکی موجننود فعلِی شواهد است، بوده

منافع لحاظ کردِن )با ناسیونالیستی پاسخی نیز جهانی اقتصاد رکود و عمومی سالمت بحرانی شدِن به جهان
به ویژه اختیارات اعطای به منظور جنگ دوره ی قوانین برخی بود. احیای کانونی( خواهد دولت های مشترِک

سننازوکارهای به پیشنناپیش دولت ها که می دهد نشننان نه فقط بحننران، شرایط در اقتصاد هدایت برای دولت
است آن نشننانگر همچنننین بلکه هستند، »نامتعارف« مجهز شیوه های به بحران مدیریِت برای الزم حقوقِی

را جامعه سیاسننِی صننورت بندی اسننتثنایی، وضننعیت برقننراری با می توانند شننرایطی درچنننین دولت ها که
دهند.  تغییر الزم اجتماعِی بازساختاربندِی و اقتصادی دگردیسِی با متناسب

اقتنندارگرایِی نننوعی به سننمت را تغیننیر این جهِت می توانند علی االصننول زیننادی عوامننِل حاضننر، شرایط در
پلیسننی- زیرسنناخت های و از: سننازوکارها عبارتند آنها مهم تننریِن از بننرخی که  دهننند، سننوق ناسیونالیستی

پننرورش و رشد تروریسم با اینندئولوژیک( مبننارزه پوشش )و سیاسی بافتار در سال ها این طی که امنیتی ای
آموزه هننای نفننوذ رشد ضدسننرمایه دارانه؛ و سوسیالیسننتی کننارگری، تننوده ای سننازمان های افننول یافته اننند؛

نفننوِذ گسننترِش عمننومی؛ عرصننه ی از نولیننبرالی گسننترده ی سیاسننت ُزدایِی پرتو در بننورژوایی فردگننرایِی

 هنمموز گریبممان2008 . عنصر مهمی از »شرایط امروزی« بی گمان بحران  مزمن اقتصادی ست که پس از اوج گیریِ اش در سال 15

اقتصاد جهانی را رها نکرده است. و باز در همین امتداد، باید به پیامدهای عاِم سیاسممت های نولیممبرالی اشمماره کممرد کممه نارضممایتِی

وسیع و فزآینده ی توده ها را موجب شده است و مشخصا در یکی دو سال اخممیر جنبش همما و اعتراضممات تمموده ای دامنه داری را در

بسیاری از کشورها برانگیخته است. 

. 2020«، ترجمه ی پریسا شکورزاده، نقد اقتصاد سیاسی، مارس سیاست ضد سرمایه داری در زمانه ی کرونا. دیوید هاروی: »16
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این همه ی کنننار در افننراطی. ولی راست پوپولیسننتِی جنبش های و راسیستی-ناسیونالیستی ایدئولوژی های
در که توجه اند قابل کنننونی بحننراِن با پیوند در هم ویننژه مسنناله ی دو عینی، و عام تاریخِی پیش زمینه های

 یکیالف(می بخشننند:  قننوت را سیاسی اقتنندارگرایِی به سننمت یادشننده گرایش پیش زمینه ها آن با ترکیب
در کرونا بحننران انسننانِی پیامنندهای مهننار در شننمالی آمریکننای و »دموکراتیِک« اروپایی دولت های ناتوانِی
دولت سننوی از اجراشننده پلیسننی-امنیننتِی و ضننربتی-اقتنندارآمیز شننیوه های »کارآیِی« چشم گیِر با مقایسه

کشور این در برپاشده 17کنترلی-مراقبتِی فناوری های و سازوکارها و زیرساخت ها برمبنای چین، اقتدارگرای
-در بحننران این بی سابقه ی گستره ی و عمق بیانگر که قراینی و  شواهدب( دیگری و گذشته؛ دهه های طی
اجننرای هم که وضننعیتی هسننتند؛ آن طوالنی منندِت دوام اقتصننادی- و رکود و عمومی سالمتی وجه دو هر

نسننبتا جایگنناه دولت ها به هم و می دهد قننرار دولت ها روی پیِش را سیاسننی-اقتصننادی عظیم جراحی های
جامعه(.  از بخشی نزد )دست کم می کند اعطا ویژه اقداماِت این برای مشروعی

اقداماتی و اقتصاد در اساسی تغییراتی انجاِم به سرمایه داری قدرِت کانون های اجباِر که کسانی میان، این در
تلقی سوسیال دموکراسی احیننای امکننان از حنناکی نشننانه ای اقتصاد« )؟( را »دولتی کردِن درجهِت کم سابقه
دولت نننابرابِر قننوای تننوازِن وضننعیت مشخصا و انضننمامی-تنناریخی زمینه هننای چشننم گیر تفنناوت می کنند،

لحنناظ خننویش تحلیل در را زیر تعیین کننننده ی فنناکتور دو یعنننی می گیرند؛ نادیده را جامعه )بورژوازی( با
قنندرت و اجتماعی وزن از اینک کارگری جنبش های و چپ نیروهای تاریخی، به لحاظ اینکه نمی کنند: یکی

انباشت ملزومننات تننامین بننرای سوسیال دموکراسی اگر اینکه دیگر و برخوردارننند؛ ننناچیزی بسننیار سیاسی
( بننرای۱۹۷۰ دهه ی )از میننانه ی نولیننبرالی پرهننزینه ی چننرخش به نیننازی بود، دوام پذیری الگوی سرمایه
تنناریخی بستر اینان که است آن از ناشی درواقع تحلیلی خطای این نبود. اما سوسیال دموکراسی از گسست
شنند- پیشننروی گفته که -همننان طور می انگارند. حال آن که یکنواخت و تخت بستری را سرمایه داری حرکت
خننود وجننودِی کران هننای به سمت حرکتی )همانا طبیعت و انسان کران های به سمت مداوم حرکتی سرمایه

برداشننته قبلی گام هننای با هم سننان موقعیننتی در فرآیند این گننام هیچ نظننر، این از و سرمایه داری( اسننت؛
.   18نمی شود

)که اقتصنناد نجننات بننرای گشاده دستانه اقتصادِی بسته های سراسیمه ی اعالم به موازات قدرتمند دولت های
- به روشنننی آلمننان دولت - ازجمله بعضا می گننردد(، کالن شننرکت ها نجننات صننرف آن از عمننده ای بخش

می کنننند. یعنننی تلقی دولت به جامعه آتی بدهی های »فوق العاده« را هزینه های این که کرده اند خاطرنشان
فروکش کننردِن از پس که کرده اند اعالم و سنناخته اند بدهکار پیشاپیش را جامعه فرودست اکثریت دولت ها،

جننبران مزدبگننیران درآمد از ماهانه کسننری های یا مالیننات افننزایِش به صننورت هزینه ها این جنناری، بحراِن

. 13۹۹«، ترجمه ی آراز بارسقیان، حداقل کالنشهر، فروردین ِخرد را نباید به پای ویروس بنویسیم. بیونگ چول هان: »17

 . این خطایی نظری است که از دید من کارل پوالنی هم بمما برجسته سممازی مفهمموم »جنبش ِ مضمماعف« )در کتمماب »دگرگممونی18

بزرگ«(م مرتکب می شود؛ توگویی این جنبش های دوگانه ی )ناظر بر اقتصاد بازار و حمممایت از جامعممه( در بسممتر تمماریخِی ابممدی و

یکنواختی در کشاکِش دایمی با یکدیگر قرار دارند.
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کماکننان را آنها ولی آورده بننار به سننرمایه به واقع که خسنناراتی جننبران دیگر بننار شنند. بنننابراین، خواهند
مصایب بار زیر کمرشان پیشاپیش که می شود نهاده کسانی دوش بر می کند، قلمداد اقتصاد »بیرونیت «های

سننرمایه اردوگنناه نیروهننای فشننار تحت آلمننان دولت این، اسننت. افزون بر شده خم »متعارف« سرمایه داری
که افننرادی آن، به مننوجِب که طرحی ست تصویب صدد در نرمال«، »شرایط به هرچه زودتر بازگشِت درجهت
پزشننکی پیشننرفته ی آزمایش هننای ازطریق است مقنناوم تر کرونا ویننروس برابر در آنها بنندن ایمنننِی سیستم

کننرد. جلوگیری اقتصادی رکود گسترش از کار، محیط های به آنها بازگرداندِن با بتوان تا 19گردند شناسایی
تاکید از عبارت ست که داشت توجه دیگننری فراگننیِر ترفند بازدارننندگی های به باید همچنین راستا، این در

»فاصننله گیرِی به اصننطالح و خانه نشینی قالِب در انسان ها جداسازِی ضرورِت بر دولت ها هدفمند و یک سویه
بحننراِن مختصات آن که حال سیاسی؛ تحرکات و آزادی ها محدودسازِی برای آن از سوءاستفاده اجتماعی« و

 مننا« و[ جهننانِی ]اجتمنناعی متقابننِل وابسننتگِی جدیننِد »بازشناسننِی با دارد ویننژه ای هم زمانی و تقارن حاضر
اسننت. به بیننان جامعه پننایین از بیشننتری هرچه تحرکات سازمان دهِی نیازمند که (،20باتلر جودیت )به تعبیر

سننرمایه« عاطل و »سننلطه سننازوکارهای که نمی شننود مننوجب وضننعیت، این مننا« در »درخانه ماندِن دیگر،
.  21بمانند

محتمننِل پیامنندهای توهم آمننیز( درخصننوص خوش بینی های برخی زدودِن به قصد )بیشتر هرآنچه به رغم اما
مدیریِت و مهار برای سرمایه مباشراِن و دولت ها توانایِی درخصوص نباید و نمی توان شد، گفته کرونا بحران

و فرودست مردم فاعلیت درواقع کنیم، تصور کنونی بحران مایشای فعال دولت ها کرد. اگر اغراق بحران این
دگرگون سنناِز پراکسننیِس نقش یا مسنلط( و نظم های )»دیگری« تحت ستم توده های مبارزاتی بالقوه گی های

در بحران ها با رویننارویی بننرای سرمایه و قدرت صاحبان که بالفعلی امکانات وجود کرده ایم. با انکار را بشری
است؛ کرده ایجاد مستقر نظم ساختاِر در عظیمی شکاف حاضر بحراِن که نیست تردیدی جای دارند، اختیار

گشننوده را امکانننات از پهنه ای همچنننین آورده، به بننار که مصننیبت هایی همه ی درکنار کم سابقه  شکاِف این
همننان این ندارننند. و موجننود نظم تننداوم در نفعی که کسننانی سننوژه گِی بالقوه گی هننای تحقق به روِی است

از 22دیگننری متن شوند. در متمرکز آن بر مضاعف تالش هایی با باید مترقی و چپ نیروهای که پهنه ای ست
موجود فضای از استفاده ضرورت جمعی« و »سوژگِی مقوله ی ایران( به وضعیت به نظر با )ولی زاویه همین
جمعی« »سننوژ ه گِی مننادِی پایه هننای به نظننری اشنناراتی با را فعلی نوشننتار پرداختم. مایلم آن تقویِت برای

 . موسسات پژوهشی معتبری، ازجمله انستیتو ُکخ آلمان، عهده دار پیشبرد این »پروژه ی ملی« خواهند بود. 1۹

. 13۹۹«، ترجمه ی شیرین کریمی، فروردین سرمایه داری محدودیت های خود را دارد . جودیت باتلر: »20

.  »ائتالف خاصی از نیروهای قدرت و سرمایه، تا جایی که جامعه می تواند کش بیاید، با دم ودستگاه تبلیغمماتی خممود، کممه بعضممًا21

 می کند، بدون اینکه بخواهد تغییری در روش هممایدر خانه ماندنصدایشم از دهان مردم هم به گوش می رسد، مردم را تشویق به 

 را تمامًا به دوش مردم انداخته است تمما شمماید بتوانممد به واسممطه یدر خانه ماندنحاکمیتی خود دهد. در حقیقت، دولت مسئولیت 

گذشت زمان، با تحمل کمترین تغییر، بحران را پشت سر بگذارد و خود را برای روزهای پسابحران تازه نفس نگممه دارد- روزهممایی

یممدان، فممروردینم «؟  ، سلطه و سممرمایه چطمور  در خانه می مانیم  ما که احتمااًل روزهای نزاع گونه ای خواهد بود. }مجید ابراهیم پور: »

13۹۹ .

13۹۹. فروردین 15۹«، منجنیق، فالخن کرونا: تشدید شکاف درونِی دولت-ملت در ایران و مساله ی سوژگیامین حصوری: ». 22
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مننادی بالقوه گی هننای این گرفتن درنظر بدون کرونا بحران محتمِل پیامدهای از بحث که چرا ببرم؛ به پایان
که دهیم نشننان باید بود. وانگهی خواهد نارسا منفی«( بحثی »امر دگرگون ساز باسکار: نیروی روی قول )به

ولی می شننوند، بازنمایی چنین یا می رسند به نظر آرمان گرایانه رتوریک های همچون اغلب گرچه ما امیدهای
محننورِی آمننوزه ی از روایننتی و می کنم خطر منظننور، این برخوردارننند. بننرای تنناریخی و مننادی پایه های از

مقابننِل منفی« )در »امر یا بننالقوه امر بر تاکید آن در که می نهم پیش را مارکس-انگلس تاریخِی ماتریالیسم
مثبت«( است:  »امر یا بالفعل/ایجابی واقعیِت

روابط و مناسننبات از مولننده نیروهننای رشد سننطح که دیرزمانی ست اینک هم که است آن کالم جان مایه ی
منعطف سننازِی نننو، فناوری های رشد بستر بر پسافوردیستی است. سرمایه داری گرفته پیشی تولید اجتماعِی

ارزش تولید سنننتِی قلمرو بیشتر، هرچه کارآیِی به میل و تولید از تمرکزُزدایی (،23نحیف )تولید تولید و کار
صنورت بندی های و است؛ کرده ( بدلsocial fabricاجتماعی« ) »کارخانه ی به را جامعه کل و داده بسط را

بیشننتِر )»آزادسننازی«( هرچه بندکشننیدن به با نهننایی تحلیل در نولیبرالیسم اینندئولوژیِک و قانونی-حقوقی
گننرایش کننار، کرده اننند. حاصل هموارتر هرچه را مسیر این کار، قوه ی فزآینده ی کاالیی سازِی یا کار نیروی

کنناِر بننازار در رقابت ها تشنندید بسننتر در تا است بننوده مننداوم خودارتقایِی به سمت افراد روزافزون و اجباری
متنناخر سرمایه دارِی دیگر، سوی برسانند.از به فروش مناسب قیمتی با را خویش کار قوه ی بتوانند بسط یافته

را خودآمننوزی و آموزشی و ارتباطی امکانات آنها، توده ای گسترِش سپس و دیجیتال فناوری های عرضه ی با
آگاهی هننای رشد تسننریع بننرای مننادی بسننترهایی این ها است. همه ی داده ارتقاء و بسط بی سابقه ای به طور

و انتطننارات سننطح در )دست کم زندگی استانداردهای ساخته اند. رشد فراهم را فردی توانایی های و عمومی
تلفیق به واسننطه ی فرآیننند، این است؛ داشته مشابهی تاثیرات نیز متاخر سرمایه داری ذهنی( در هنجارهای

و اطالعننات عصر فناورانه ی امکانات دوم( با جهانی جنگ از )پس بسط یافته مصرف گرایِی به عمومی گرایش 
است.  گرفته نمایانی شتاب دیجیتال ارتباطات

افننول )و سوسیالیستی چپ تاریخِی شکست پیامدهای کناِر در نولیبرالیسم عصر سیاست ُزدایی که می دانیم
ساحت در را امروز تحت ستِم آنها( توده های پشتیبان ایدئولوژی های و چپ توده ای جنبش های و سازمان ها

در را آنها درنتیجه و ساخته محروم سازمان یافته و رادیکال جمعِی کنش گری امکاناِت از بسیاری از سیاسی
و راسیسم ناسیونالیسننم، )مانند ارتجاعی پوپولیستِی ایدئولوژی های جذابیت یا دولت ها نظام منِد قدرت برابر

بنرخی  و فننردی قابلیت هننای رشد انکننار به معنی واقعیت این است. اما گذاشته مذهبی( بی دفاع بنیادگرایی
میننانگین چشننم گیر }ارتقننای نیست جوامع فرودسننِت جمعیِت از وسننیعی گسننتره ی در جمعی امکانننات

تنناثیراِت است همچنننین قابلیت هاسننت؛ این از گویننایی شنناخص مختلننف، جوامع در عمننومی تحصننیالت
متنننوع شننبکه های قننالِب در آنها درونی تعامالت و افراد پیوندیابِی امکاناِت  گسترِش در نوظهور فناوری ها ی
 کننننترلی-نظنننارتی سنننخت گیرانه ی سنننازوکارهای ِاعمننناِل به را دولت ها که بنننالقوه ای خطر اجتمننناعی؛
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(surveillanceبر ) جهننانِی و اجتمنناعی گسننترش دیگننر، اسننت{. به بیننان واداشننته ارتبنناطی حوزه های این
ننناامنِی و اسننتثمار درجه ی تشنندید درکناِر آن، نویِن زیستِی شیوه های و فناوری ها و سرمایه دارانه مناسبات
در ادغننام و جذب قابل تماما که است کرده ایجاد مزدبگیران عظیم توده ی در متعددی قابلیت های زیستی،

مننادی بننالقوه گی یک وجوِد از صحبت دارد. بنابراین، آن فراسوی مازادهایی بلکه نیست، اقتصادی مناسبات
در را آن فاجعه بنناِر پیامنندهای و نولیننبرال تنگناهننای سننرمایه داری و فشننارها که است انسان میلیاردها نزد

انتظننارات و نیازها حننداقلِی تننامین بننرای امیدبخشی چشم انداز با تاکنون بی آنکه زیسته اند، مختلفی اشکال
اقتصننادی سننازوکارهای بی محابای گسترش و نفوذ شرایطی که در و باشند؛ شده مواجه خویش برانگیخته ی

درجه ی کننار، قننوه ی بیشننتر هرچه کاالیی شنندِن تولینند«( و فزآینننده ی )»اجتماعی شنندِن جامعه قلمننرو به
اجتماعی مناسبات از مولده، نیروهای »رشد که معناست این است. در افزوده را آنها ناایمنی و آسیب پذیری

و تفاوت ها و تنوعننات همه ی )با فرودست انسننان های عظیم تننوده ی این اسننت«. اینک گرفته پیشی تولید
آنننان بر را دوگننانه ای مهیِب اضننطراب که آمده اند گرفتننار مضنناعفی بحننران برزخ در درونی اش(، تضادهای

معیشننتی چشننم انداز به نسننبت نگننرانی برهنننه( و )حیننات صرف حیات حفظ برای می کند: نگرانی تحمیل
آتی. و حاضر موقعیت در خویش

سننتم های تحت عمنندتا و طردشننده محننذوف، بیکننار، )مزدبگننیر، فرودست توده هننای این که است روشن
ندارننند(، بی واسننطه -اقتصننادی منناهیتی لزوما )که می شوند متحمل که ستم هایی و رنج ها به رغم چندگانه(،

ُخردکننننده ی وضننعیت حتی نیستند؛ ضدسرمایه دارانه انتقادِی بینش یا و مدون طبقاتِی دانش حامل اکثرا
نمی انجامنند. ولی آنان نزد بینشی چنین انکشاف به خود به خودی نیز شده تحمیل آنها بر اینک که مضاعفی

از درست و ندارننند؛ مسننلط رویه هننای و سیاست ها از هم خوشی دِل آنها اکثر که گفت می توان حد این در
در هسننتند(. بنننابراین، )و بوده اند ارتجاعی پوپولیستِی جریانات ایدئولوژی های آماج همواره که همین روست

در دولت ها محتمننِل ناکارآمنندِی و ننناتوانی بحننران، ابعاد گسترش و تعمیق به موازات کنونی، ملتهِب شرایط
فننردِی قابلیت هننای و بالقوه گی ها این تا کند ایفا را محرکی نقش می تو اند بحران پیامدهای تخفیف یا مهار

)و نبایدیابند  سوق موجود نظم بازتولیِد مخالِف جهتی انباشته شده- در نارضایتی های با پیوند -در رشدیافته
از یاد برد که تمامی شکست های پیشین ستم دیدگان در مسیر برپایی نظمی بدیل، اینک به میانجی تجمیع
دانش انتقادی و تجارب تاریخی، خطوط راهنمای آنان برای برپایِی پیکاری غنی تر و موثرتر خواهننند بننود(.

اخیر- بحننران انکشنناف فرآیننند -همانند می تواند هم ارتدادآمیز و عمننومی چننرخش این شکل گیری فرآیند
تکثیر و بنندیل کنش هننای و ایننده ها تکثننیر و الهام گیری هننا از موجی بننا که باشد داشته دومینویی خصلتی

محتمِل کاتننالیزوِر است. دراین صننورت، همراه جمعی و فردی توانمندسازِی و آموزش حامل عملِی رویه های
متن در باشند قننادر کننه بود خواهد سازمان یافته و جمعی اقدامات و تحرکات از رشته ای ظهور فرآیند، این

به طرز را عمومی بننرانگیختگِی و خشننم معینننی حوزه های در قنندرت، صاحبان ناکامی هاِی و خودمحوری ها
)در محنندودی ابعنناد در نننیز اینننک هم جنس این از تحرکنناتی که کننرد انکار دهند. نمی توان سازمان موثری
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اشننکال دیگر و کار محیط های یا محالت خودگردانی جهت در تالش هایی یا کارگری اعتصابات برخی قالب
-همچننون وضننعیت این نهننایی سمت وسننوِی می دهننند(. درنتیجننه، رخ )و داده اند جمعی( رخ همبسننتگِی

ضننربتی تغییراتی با می شوند قادر دولت ها آیا نیروهاست: اینکه توازن بازآرایِی یا تغییر نحوه ی همیشه- تابع
مهننار دیگر بننار تا کنند جلب را هراسان و ناراضی و فرودست توده های تغییراتی؟( اعتماد چه )و نامتعارف و

راست و راست پوپولیسننت  های سیاسننِی عننروج به وضعیت این تشدید آیا بگیرند؟ به دست را جامعه سیاسی
تجربه ی مشابه )کمابیش داده تطبیق آنها با را خود به سرعت سرمایه اصحاب و دولت ها تا می انجامد افراطی
فشننارهای اینکه یا بسننپارند؟  آنها به را جامعه سیاسننِی مهار از بخشی نازیسم( و و فاشیسم پیدایِش تاریخِی

و انسننجام یابی و تجمیع از و می یابد افننزایش بیشننتر هرچه ضدسیسننتم و رادیکننال نیروهننای پراکنننده ی
می شود. تنناریخ پدیدار سیاست برای بدیلی افق های توده ها رشدیافته ی سوژه گِی و خشم با آنها مفصل بندِی

است.  بشری دگرگون ساِز پراکسیس روی به گشوده ای پهنه ی هم هنوز

 جمع بندی

مننوقعیِت و طننبیعت با سننرمایه داری اسننتثماری رابطه ی تنناریخ از جنندا نمی تننوانیم را کرونا بحران پیدایش
که است واقعیت تقلیل آمننیز بازنمننایِی دیگننری، تحلیل کنننیم. هر تحلیل رابطه این کنننونِی شننکننده ی
هرچه می ورزنند. بننابراین اصرار وضعیت غیرسیاسی کردن بر که می انجامد گرایش هایی تقویت به خواه ناخواه

زمانِی-تاریخِی سویه ی اهمیت تلویحا می یابد، گسترش بیشتری شتاب با مکانی-جغرافیایی پهنه ی در کرونا
از کرونا بحران بیاوریم درنظر که می شود برجسته تر زمانی مساله این اهمیت می سازد؛ خاطرنشان را خویش

صننرفا آن وقوع لذا و می دهد سرمایه دارانه( خبر نظم )توسط طبیعت استثمارپذیرِی ظرفیِت محدودیت های
رکننود به میننانجِی که عمننومی، سالمت بحران و کرونا بیماری است. پاندمِی بعدی مشابه بحران هایسرآغاز 

رد بحران هننای امتننداد در است، یافته »بحران« رسمیت مرتبه ی تا اقتصادی که داد رخ مزمنننی کالِن و ُخنن
ظفرمننندانه  ی تنناریخِی پیشننروی که اسننت. چننرا شننده مبتال آنها به خننویش زواِل عصر در سننرمایه داری
از بننیرون که کران هننایی اسننت؛ بوده نیز آن وجودِی کران های به سمت شتابان حرکتی توامان سرمایه داری

زواِل می شننوند. اما ترسننیم طننبیعت و انسننان هستی شننناختِی محنندودیت های توسط و سننرمایه منطق
سوسیالیسم طلیعه ی ظهننور به معنای لزوما و سرمایه داری ست درونی دگردیسِی فرآیند توامان سرمایه داری،

مننزمِن حضننور به که آن( دیرزمانی ست کانونِی دولت های )به ویژه سرمایه داری مباشران که خصوصا نیست؛
در و داده  آن( پننرورش از بهره برداری حتی )و آن مدیریت برای ویژه ای سازوکارهای و کرده اند خو بحران ها

دارند. به بیان دیگر، سرمایه داری از امکاناتی برخوردار اسننت کننه به هنگننام وقننوع بحران هننا حنندی از اختیار
انعطاف پذیری بدان می بخشند و هزینه های مضاعف بحران را به جامعه منتقل می سازند. در موقعیت بحراِن

نجننات برای ضربتی راهکارهای دولتِی تحمیل که است آن محتمل  تر تاریخی، شرایط مجموع به کنونی، بنا

15



سیاسی نظم یک قننالب در جوامع بازپیکربننندِی مسننتلزم اسننت،  مانننده بنناقی سننرمایه داری اقتصاد از آنچه
یافته ویننژه ای مشننروعیت حننتی و جننذابیت اینک چین )سرمشق باشد فراگیر کنترِل بر مبتنی و اقتدارگرا

این حننال، اسننت. با سازگار نیز سرمایه داری اقتصاد ناسیونالیستِی محدودیت های با توامان که نظمی است(؛
زمین، ارمغنناِن فرودسننتاِن ننناهمگوِن انبننوه نمی زنننند. بننرای موجننود نظم مباشننراِن و دولت ها را آخر حرف

و رنج ها و ناکامی ها انباشننِت تنها اجتمنناعی« »کارخانه ی به جوامع تبدیل و سرمایه داری روزافزوِن پیشروی
کسب زیادِی جمعی امکاناِت و فردی قابلیت های دردناک فرآینِد این طی آنان بلکه است؛ نبوده نارضایتی ها

سیاسننِی سرنوشت به دسننت گرفتِن دگرگون سازِی این وضننع و برای آنان مادِی بالقوه گیِ  توامان که کرده اند
گرفته پیشی تولید اجتمنناعی مناسننبات از مولننده، نیروهننای رشد »سطح مارکس، تعبیر به است. یا خویش

تحقق بننرای مهمی تاریخی زمینه ی کرده، باز سر کنونی بحران با که عظیمی شکاف متن در است«. اینک،
که آنند از حنناکی نننیز زیننادی انضننمامِی شننواهد و اسننت؛ آمننده فراهم بالقوه سوژه گی های این همگرایِی و

اسننتفاده ی ارزش دو طننبیعت و کار قوه ی است. اگر امکان پذیر بشری رهایی بخِش و دگرگون ساز پراکسیس
دیگر بننار فلج کننده پاندمِی این قالب در طبیعت که اینک بوده اند، سرمایه دارانه مناسبات دوام برای بنیادی

طننبیعت طغیان با همبستگِی آن و انسان ها طغیان است، برداشته طغیان به اقلیمی( سر تغییرات )به موازات
طننبیعت و بشر تنناریخ در نوینننی فصل و سننپاردب تنناریخی گذشننته ی به را نیمه جننان سرمایه دارِی می تواند
بگشاید.

۱۳۹۹  فروردین۱۲ –ا. ح. 

*   *   *
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