
1 
 

 :کارگاه دیالکتیک 

 

 16 -اندیشی_کرونا#

 
 کردن بحران کرونا و چالش چپنرمالیزه 

   امین حصوری 

1 . 

اند که  هشدار داده   2داخلی  و    1جهانی در سطح    های بهداشتی و سازمان کارشناسان  های اخیر بسیاری از  در هفته 

های تواند تالش سازِی روال زندگی اجتماعی می اقتصادی و تعجیل در عادی  های بازگشایی زودهنگام فعالیت 

بار کرونا را به   پاندمیِ تری از  سهمگین   موج دومِ و    گیرِی کرونا را نقش بر آب کند همه نسبِی  شده برای مهار  انجام 

بسیار  عواقب    ، نسبت به 3«یی آنفلوانزای اسپانیا » ی پیشروی  به نحوه   ارجاع ازجمله با  . در همین راستا، آنها  بیاورد 

یکی   ، های جهان دولت یم که چگونه ا بوده  شاهد دراین مدت  ، حال با این اند. موج دوم کرونا هشدار داده  تر وخیم 

  در سپهر عمومی د.  دهن می را در دستور کار خود قرار  اقتصادی    های کار بازگشایی کسب   ، با شتاب و  پس از دیگری  

نیز بر این   مشهود های واکنش اغلب گیر نبوده است؛ چندان چشم  ها سیاست ن نسبت به ای  انتقادیِ  های واکنشِ 

  را نادیده های علمی  توصیه و  اهمیت علم    ، خاص خود (  )و بعضا ناآگاهیِ مدران با تکبر  یاست درک استوارند که س 

تر  ژرف و    تر بنیادی مراتب  به موضوع    که حال آن .  کنند توجهی می بی ترتیب به حفظ سالمت عمومی  بدین   و   گرفته 

و  - ای بنیادی مساله ها( با یک فقط دولت بشریت )نه اینک ؛ چرا که  سیاستمداران است توجهیِ بی  غفلت یا از 

ی  بر همه  ، « انتخاب اجباری از بین دو گزینه » در قالب را خود مواجه شده است که  - همین نسبت تاریخی به 

ی شواهد حاکی  همه  ،در حال حاضر ؟ اقتصاد نسبِی نجات  یا مردم حداکثرِی نجات است: جوامع تحمیل کرده 

وچراِی ساحت اقتصادی بر حیات چون با منطق عام خویش که همانا اولویِت بی ها اکثر دولت از آنند که 

 

آوریل چنین هشدار داده است: »اکثر کشورهای    22تاریخ  ای به رئیس »سازمان جهانی بهداشت«، تدروس آدهانوم، در مصاحبه . برای مثال،   1

بودند، شیوع مجددا اوج گرفته   گیری عبور کرده گیرِی ویروس کرونا هستند و در برخی از کشورها که از پیک همه جهان هنوز در آغاز همه 

برای مهار کرونا    کشورهای اروپایی را به نهایت احتیاط در برداشتِن محدودیت   « سازمان جهانی بهداشت » تر اروپایی  دفاست«. در همین رابطه،  

آوریل اعالم کرد: »ما همچنان در وضعیت بسیار پرتالطمی قرار    23تاریخ  ای به زمان، در مصاحبه ا ای این س فراخواند. هانس گلوکه رئیس منطقه 

ترین دشمن ما بدل شود. بازگشت سریع به  تواند هرلحظه به بزرگ ها ادامه خواهد یافت. ناخشنودی از این وضع می داریم و این وضع تا مدت 

 آوریل(  23)رادیو زمانه،  .  « زندگی گذشته به این زودی ممکن نیست 

نویسد: »با توجه به شرایط اپیدمولوژیک کنونِی  به حسن روحانی می   ای پزشکی، در نامه برای مثال، دکتر محمدرضا قندی، رئیس سازمان نظام  2

های  مکان   در کشور و بر اساس اصول مسلم علمی و تجربیات جهانی، هرگونه تعجیل در بازگشایی غیرضروری و غیرقابل کنترلِ   ( کرونا ) بیماری  

گذشته و    و آسیب جان و سالمت مردم و هدررفتن زحماتِ   ها و غیره موجب گسترش بیماری تجمعی از قبیل امکان مذهبی، مدارس، دانشگاه 

گیرِی مجدد بیماری کرونا  گیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز از احتمال اوج رئیس سازمان پیش   کادر درمانی کشور خواهد شد«.   فرسودگیِ 

ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران، نیز نسبت   آوریل(. علی ماهر، معاون  22)رادیو زمانه، در اثر بازگشایی اصناف و پاساژها سخن گفت. 

ها ادامه پیدا نکند،  گیری گذاری هوشمند« ابراز نگرانی کرد و گفت: »اگر سخت به پیامدهای آغاز به کار برخی مشاغل در قالب طرح » فاصله 

 آوریل(    22وله،  دچار طغیان کرونا خواهیم شد«. )دویچه 

 وقوع پیوست.  های دوم و سوم این پاندمی به ومیِر آنفلوانزای اسپانیایی، در اثر موج مرگ   حدودا پنجاه میلیونیِ   . بخش بسیار بزرگی از شمار 3



2 
 

ها نجات همزمان هر دوی این که    اند دریافته فراست  به چون  ،  اند را برگزیده «  جات اقتصاد ن » حل  راه ست،  اجتماعی 

آشکاری روند احیاِی »حیات اقتصادی«  و شتاب با سرسختِی  نیست. از همین روست که اینک  ممکن 

 (business as usual را در پیش گرفته ) .هشدارهای  آلمان( درستیِ   ازجمله در ها ) دولت این  از    بسیاری البته    اند 

و از قضا   بینند« ی دیگری نمی »چاره  شان، ایدئولوژیک بینِی« بنابر »واقع کنند، اما انکار نمی تماما را  کارشناسان 

جز نجات آنچه از اقتصاد  »بدیل دیگری وجود ندارد«،  حقیقتا    برای آنها چون  اند؛  در این موضوع کمابیش صادق 

  ان ر ی اکثریت مزدبگ   که   رسد نظر می به در این میان،  هاِی ممکِن آن.  زینه ی ه مانده است، با همه اقی  داری ب سرمایه 

هم  گرا( فعالین چپ  از جانبِ جمله )از  مدنی  و سیاسی و از طرفی در فضای ، اند ناخواه بدین مساله تن داده خواه 

باید  اند که پذیرفته طور ضمنی به ها و نظم موجود هم دولت  مخالفان مقاومت نمایانی شکل نگرفته است؛ گویی 

   .  ( « ! توان کاری کرد نمی ها  بازنده برای  » یا:  )   گشود به روی مردم  را  و زندگی روزمره  معیشت  معموِل    تِ امکانا 

مردم را  بینِی حس واقع که بناست شعاری )  سازِی بحران کرونا نهفته در راهکار نرمالیزه  محوریِ  شعار  ، بنابراین 

جامعه کنار    شدن اقلیتی از جمعیتِ چنین است: مجبوریم با قربانی با این راهکار همراه کند(  ار کرده و آنان را  د ی ب 

در عین  ای در امان بمانند. ی و گرسنگی توده الوقوع اقتصادی و بیکار بیاییم، تا اکثریت از گزند فروپاشی قریب 

توپ را به   ، ی متخصصان هشدارها  آمیز به تایید کوشند با ارجاعاِت پیشبرد این راهکار، می  ضمن  ها دولت  حال، 

کار مزدی در این وضعیت پرخطر، تدابیر   ی ضمن ادامه مزدبگیران باید  معنا که  ن دی ب  ؛ ی مردم بیاندازند زمین توده 

. در پس رویکرد فوق، این استدالل 4آنها مسئول حفظ سالمتی خود هستند اینکه    ؛ بهداشتی را هم رعایت کنند 

خو کنند  باید  هم  مزدبگیران    سان یک واقعیِت گریزناپذیر خو کرد«؛ پس جای دارد که »باید به حضور بحران به 

ایفا کنند. و روندهای بازتولید اجتماعی  ی اقتصاد  تداوم حرکت چرخه در  را  ویش  نقش خ   تحت هر شرایطی، که  

نظیر همین رویکرد را در برابر آشکارشدِن پیامدهای حاد تغییرات اقلیمی اتخاذ    ، داری های کانونِی سرمایه دولت 

  چنین می، زمانی که سازِی ابعاد خطرات تغییرات اقلیکمرنگ انگاری یا نادیده کردند: پس از چنددهه سیاسِت 

طور  به صدا از ضرورت »همزیستی« با تغییرات اقلیمی سخن گفتند.  ها یک دیگر کارساز نبود، این دولت   ی سیاست 

محیطِی )طبیعی( اقتصاد  های اجتماعی )انسانی( و زیست کلی، دانش اقتصاد بورژوایی و نخبگان دولتی، هزینه 

هایی ناگزیر، که  اند؛ هزینه های سرمایه قلمداد کرده یرونی یا »بیرونیت« ب   تبعاتِ ی  منزله داری را همواره به سرمایه 

سازِی بحران ها و دستاوردهای اقتصاد بازار نباید آنها را عمده کرد. آنچه اکنون با نرمالیزه در مقایسه با ضرورت 

ابعاد و شدت   که   گیریم   کرونا و پیامدهای انسانِی آتِی آن در حال وقوع است، در امتداد همین منطق قرار دارد، 

      نظر برسد.  آن نامتعارف و یا آزاردهنده به 

2 . 

نیروی پیشراِن عاِم  . کند ها پیش چهارنعل در همین جهت حرکت می ( ایران هم از مدت state)  ی دولتِ ارابه 

؛ همچنان که طیف وسیعی از نخبگان اقتصادی  ست ساحت اقتصادی   مطلقِ   اولویتِ   طبعا همان منطقِ ،  آن   حرکتِ 

که  برخوردار است، هم این ارابه از یک نیروی پیشران خاص  همزمان، اند. و سیاسی به کرات بر آن تاکید کرده 

 

 .گیرند که اگر مبتال شدند، کارفرما مسئولیتی ندارد در ترکیه کارفرمایان از کارگران تعهد می ی آن،  ها ر یکی از هارترین نمونه د   . 4
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. با  در فضای جامعه است آنها ی تنیده درهم ها و پیامدهای و تنش های متعدد بحران انفجارآمیز  انباشتِ  همانا 

 ساختاری دولت،   ِ با نظر به ناکارآمدی نیز با بحران مواجه بوده و  پیش های سال قتصاد ایران از که ا توجه به این 

جایی برای  ، روشن است که برای دولت  98های خیزِش اعتراضِی آبان  بودن مشروعیت سیاسِی آن و داللت نازل 

 برخی از نخبگان   را در اظهارات   خطر . طنین این زنگ ماند شدن پیامدهای اقتصادِی بحران کرونا باقی نمی اضافه 

اند؛ ازجمله  هشدار داده  پیِش رو های مختلف نسبت به خطرات بندی با صورت شنویم که می  «  نظام سوزِ »دل 

ها کسانی هستند که  که »بحران کرونا حدود چهار میلیون نفر بر تعداد بیکاراِن فعلی خواهد افزود و این این 

از همین روست که دولت ایران کامال مصمم است تحت هر شرایطی طرح  . « 5چیزی برای از دست دادن ندارند 

یافتِن بازگشایِی فضاهای چند روز پس از رسمیت  فقط هایی که وار« را پیش ببرد، فارغ از گزارش »ایمنی رمه 

 .  6اند های بیمارستانی خبر داده کسب و کار، از افزایش شمار مبتالیان کرونا و کاهش ظرفیت 

ومیر آن  های انسانی چنین رویکردی را )که برخی از کارشناسان شمار مرگ پیشاپیش هزینه ایران  واقع، دولت  به 

راهکار آنکه آن را رسما اعالم کند. درعوض،  اند( پذیرفته است، بی را رقمی بین یک تا دو میلیون نفر اعالم کرده 

ها ی داده گرانه مدیریِت سرکوب همانند گذشته  یکرد،  برای کاهِش پیامدهای سیاسِی پیشبرِد این رو دولت  اصلی  

تمامیتی  ی  مثابه به ایران  دولت  .  7استو پیامدهای انسانِی آن  تحریف و انکار ابعاد بحران  در جهت  عمومی  و افکار  

تر از حفاظت از جان شهروندان کند، وظایفی مهم خودآگاه که هستِی خود را همچون »هدفی در خود« تلقی می 

ی  پرهزینه آنها »حفاظت از خویش« است. تداوم تجهیز  ی  همه ی مشترِک  بیند که مشخصه ِش روی خود می را پی 

ترین نموِد بیرونِی  تازه که  } بخش شاخصی از این وظایف است   ، امنیتی - های نظامی زیرساخت سیاسِی(  - )اقتصادی 

 

کند و اگر زودتر این مشکالت  دار می کرونا فقر را دامنه ی تعادل: » در گفتگو با نشریه . احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 5

دادن  گیرند چیزی برای از دست بندی بیکاران فقیر یا حقوق بگیران فقیر قرار می که برخی افراد که در دسته رسیم  جمع نشود به شرایطی می 

  5، رادیو زمانه « ) دادن نداشته باشند خطرناک است دانید که رسیدن به شرایطی که برخی افراد چیزی برای از دست نداشته باشند. می 

 درصدی حجم اقتصاد ایران خبر داده است.  6المللی پول نیز از کاهش  ضمن اینکه صندوق بین   .اردیبهشت( 

  ه است تهران مجاز اعالم کرد   را در  اصناف غیرضروری ، ازسرگیری فعالیت  « له با کرونا ب ستاد ملی مقا » ی  . درحالی که حسن روحانی در جلسه 6

ی رئیس اورژانس تهران: »تعداد بیماران بدحاِل کرونایی در  گفته آوریل(، به  20های شهری( )رادیوزمانه، ها و بوستان )درکنار گشایش پارک 

های کشور آمار  خی از استان کم در برها حاکی از آن است که در روزهای اخیر دست آوریل(. گزارش   22وله،  تهران افزایش یافته است« )دویچه 

؛ پیک دوم  آمار مبتالیان در آذربایجان غربی، فارس، سیستان و بلوچستان و اهواز رو به افزایش است ابتال به کرونا سیر صعودی داشته است. 

 (.  اردیبهشت   5،  )رادیو فرانسه   کرونا شدیدتر خواهد بود 

در  بحران کرونا واقعی ابعاد  ی ارائه ها در مند دولت نظام  کاریِ از پنهان که متعددی منتشر شده است  های ی اخیر گزارش . طی چند هفته  7

شده که شمار واقعی مبتالیان و تلفات انسانِی کرونا  ی پذیرفته )ورای این مساله   دهندخبر می   های مربوطه کاری هدفمند داده و دست سطح ملی  

های  رسانه های  (. برخالف بازنمایی ست براساس نتایج مثبت تست کرونا ی بیمارستانی  شده ثبت های  از داده   ناخواه بیش خواه   - دالیل تخصصیبه - 

شان به  ها بنا بر نیاز بنیادی ی دولت چین و روسیه نیست، بلکه کمابیش همه اقتدارگرای های مختص دولت  رویکردها مین استریم، این 

ی واقعی این مهندسی،  در عمل، دامنه   مهندسی کنند. دستکاری/ آمارهای رسمی را    کهش دارند  سمت گرای بدین   ،تِر وضعیت سازِی سریع عادی 

هایی نظیر ایران روشن است، که با شواهد موجود نیز  وابسته به ضریب نفوذ سازوکارهای دموکراتیک است. در این میان، قاعدتا تکلیف دولت 

    خوانی دارد.  هم 

https://www.radiozamaneh.com/500558
http://www.rfi.fr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20200424-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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بوده    - آن   9المللِیهای سیاسِی بین پذیرش تمام هزینه   با   -   8ی نظامی در اوج بحران کرونا ماهواره یک  پرتاب  آن،  

 اند گرفته های شاخِص مذهبی این نقش مکمل را برعهده نهادها و چهره رسیدن ماه رمضان فرا اینک با . { است 

با   - نیز داراِن دولت و سکان  10قرار دهند بحرانی وضعیت هرچه بیشتِر سازِی که محمل دین را در خدمِت عادی 

 هستند.  الوقوع  برای تسلیِم قریب های تشریفاتی  درحال انجام مغازله   - طر رضایت خا 

3  .  

که دولت بازگشت به کار را رسمی و اجباری سازد، بخش ایم که حتی پیش از آن در این مدت شاهد آن بوده 

ها  خود به خیابان  ی اند برای تامین معاش روزمره مجبور بوده مزدبگیران )خصوصا روزمزدها( قابل توجهی از 

کنند؛  اند/هستند که خطر می های کارِی خویش حاضر شوند. بسیاری از آنها خود واقف بوده محیط  در بیابند یا 

ست که »اگر از  شده ا  نما سنخ  این عبارت از چندی پیش  ، ی دیگری نداشتند/ندارند. در همین ارتباط اما چاره 

ی چنین واقعیتی در  جانبه یک نمایی وی دیگر، دولت با باز کرونا نمیریم، از گرسنگی خواهیم مرد«. از س 

تِر بحران کرونا )و بازگشایِی سریع سازِی مورد نظر خویش درجهِت عادی رویکرد تا کوشیده است  ، هایش رسانه 

با این اوصاف، با وضعیتی مواجه هستیم  های مردم معرفی کند. وکار( را در امتداد نیازها و خواسته فضای کسب 

  جدی رغم تهدید این واقعیت که به  یکی طرز بارزی اهمیت دارند: به تافته هم و که در آن دو خط سیر عینی 

لزوما  کار کنند )کارهایی که  رواِل سابق  کمابیش به ، بخشی از مزدبگیران ناچارند که  سالمتی   برای   ویروس کرونا 

این واقعیت که دولت   دیگری کرونا ندارند(؛ و ی بحران های عمومِی دوره ارتباط مستقیمی به تامیِن نیازمندی 

( وضعیتی را  تر و غیرمسئوالنه  تر مراتب هارتر و خشن ها، ولی به ظاهر نظیر بسیاری از دولت کوشد )به ایران می 

 نماید.    عادی نیست، نرمالیزه هیچ رو  به که  

سمت گرایشی بدین و خواه در سطح جهانی( آلمان درمیان نیروهای چپ )خواه در ای، نه زمی بر چنین پس 

پیشروِی   ی فاز اولیه در ها دولت  یِ اقدامات حفاظت پیامدهای بر مبنای انتقاداتی که به که  خورد چشم می به 

طور ضمنی با ه و ب  تامین سالمت عمومی پا پس بکشند  ناخواسته از سیاسِت اولویتِ  اند، داشته ویروس کرونا 

 

: »تحریم، تهدید و  چنین گفته است  (دبیر شورای عالی امنیت ملی ) علی شمخانی  ، برای مثال، ی نظامی ماهواره این . در رابطه با پرتاب  8

گیری  تولید مستمر قدرت و بهره و حقوق قانونی را ُکند نماید.  منافع ملی تواند حرکت جمهوری اسالمی در مسیر تامین تطمیع سیاسی نمی 

ایران از بیمارستان تا فضا ادامه خواهد داشت«. همچنین وزیر دفاع نیز از تولید انبوه پهپادهایی با برد   امنیت و رفاه مردمبرای  از دانش روز

 کیلومتر و تحویل آنها به ارتش خبر داد.     1500پرواز  

  های مالی ، نیازمند کمک درمانیِ - خدمات بهداشتی بهتر  ی  عرضه ، ازجمله  برای رویارویی با پیامدهای بحران کرونا   با این داعیه که . دولت ایران  9

شدِن این تقاضا با کارشکنی دولت آمریکا مواجه  میلیارد دالر وام کرده است. ظاهرا برآورده   5المللی پول تقاضای  است، از صندوق بین المللی  بین 

دست دولت آمریکا داده است تا برای  ی آشکار را به این بهانه سهولت  ی نظامی به شده  است. در این بحبوحه، دولت ایران با پرتاب یک ماهواره 

اند،  خبر نبوده هایش، از امکان تخصیص نظامی چنین وامی سخن بگوید. با نظر به اینکه نخبگان دولت ایران از چنین امکانی بی توجیه کارشکنی 

 بود وضعیت شهروندانش دارد.   هایی غیر از به آید که دولت ایران اولویت ی ساده چنین برمی از این معادله 

ها و عتبات عالیات در ماه رمضان شده است. محمد  ی مشهد خواهان بازگشایی مساجد و زیارتگاه . برای مثال، احمد علم الهدی امام جمعه  10

سازی  ی کمرنگ گران جهانی برا توطئه های مذهبی را درجهت »خواست  ماندن مساجد و هیئت مهدی میرباقری عضو مجلس خبرنگان نیز بسته 

در همین راستا، تولیت آستان قدس رضوی هم    گیر کردِن دین« قلمداد کرد و خواهان آن شد که مساجد محور حیات اجتماعی باشند. و زمین 

 ها و اماکن زیارتی صادر شده است.  اعالم کرد که دستورالعمل بازگشایی حرم 
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آنکه لزوما به این همنوایی واقف نوایی کنند، بی سازی بحران کرونا هم در جهت نرمالیزه  ها دولت کنونِی رویکرد 

ای  گیری انفعالی را باید در انتقادات عمده قابل تصور برای این موضع  یلِ دال باشند یا آن را صریحا بیان کنند. 

اثرات  (1: اند عرضه شده  های تدابیر دولتی ستجو کرد که تاکنون از سوی نیروهای چپ نسبت به کاستی ج 

گذارِی »اجتماعی« )فیزیکی(  ی خانگی و  فاصله قرنطینه دولتِی  های  طرح   تاکنون ی که  ا بازدارنده و محدودکننده 

اند؛ ازجمله امکان اعتصاب و راهپیمایی  فرودستان داشته یابی و تحرکات اعتراضِی مزدبگیران و  بر امکان سازمان 

مراقبتِی  - های نظارتی سیاسِی آتِی طرح -پیامدهای اجتماعی  ( 2؛ و گردهمایِی سیاسی در شرایط حاد کنونی 

ی  رسند، ولی در آینده نظر می هایی که اینک تحت مدیریت دولتِی بحران کرونا ظاهرا موجه به ها؛ طرح دولت 

کار  تاکید بر نیاز عینِی بخشی از جامعه به  ( 3؛ هایی معمول تثبیت خواهند شد عنوان رویه به نزدیک یحتمل 

یادآوری این   ( 4سرانجام ؛ و گردند در این شرایط مشخص از امکان معیشت محروم ها نباید این اینکه روزانه و 

ای برخوردار است ن و ناعادالنه ناهمگ اجتماعِی  از توزیع    ، سازی و حفاظت از خویش امکانات قرنطینه واقعیت که  

سالمتی، نظیر  تهدید  لحاظ  بینند )خواه به های تحمیلی آسیب می برخی اقشار معین از این محدودیت مشخصا  و  

  ؛ نابرابر به امکانات آموزشِی آنالین   لحاظ دسترسیِ خواه به   ؛ های پناهجویی ساکنین کمپ وضعیت اسکاِن پرخطر  

نشینان و غیره(. البته در کنار  شدن امکانات معیشتِی تهیدستان شهری، مهاجرین، حاشیه مختل لحاظ  خواه به و  

بر خطرات بحران کرونا، به  ها دولت تاکید اینکه نظیر  ؛ شوند این دالیل، دالیل جانبی دیگری هم بیان می 

، میزان   اجباری( نشینیِ یا خانه )  وآمد های محدودیت رفت تداوم طرح و یا  ؛ زند های راسیستی دامن می گرایش 

 دهد.  خشونت خانگی را افزایش می 

  داری بنا به دانیم که سرمایه حتی می  . پیوند دارند عینی و انتقادِی درستی های دغدغه  با  ، ی این دالیل همه 

یت مشخص بحران را  سو گرایش دارد که تا جای ممکن وضع بینی خاص خود بدین ومرج درونی و نزدیک هرج 

مسلط از این قابلیت   عنوان ساختار قدرتِ دانیم که دولت به و باز می . 11ی سودجویی بدل کند نیر به پهنه 

، و  برای بسط قدرت خویش فراهم سازد  ی های طور سیال از دل شرایط بحران نیز فرصت برخوردار است که به 

،  های فوق خی از استدالل بر با تکیه بر که دیدگاهی )بگذریم از  آفرینی کند. طور هدفمند بحران حتی بعضا به 

ی اصلی  . اما مساله ( اند کرده نمایی درخصوص ابعاد تهدیدآمیز بحران کرونا بزرگ  ها که دولت  کند ادعا می 

ها با ی دولت بر نوِع مواجهه ایجابی جامع و نقدی  های انتقادی، این دغدغه توان از دل جاست که چگونه می این 

نظر  به ریق استراتژی مناسبی برای مبارزه در شرایط موجود استخراج کرد. ط پرورش داد و از آن بحراِن کنونی 

ی از نیروهای  توجه قابل   بخش   -   در کنار شرایط خاِص حاکم   - این نقدهای مجزا    اتکا به درحال حاضر،  رسد که  می 

مواجهیم که  با این تناقض هولناک  چپ را به انفعال نسبی در مواجهه با بحران کرونا سوق داده است. درنتیجه،  

این  در مدیریت    انحصاری   ی فاعلیت اند، اینک  نقش داشته بحران کرونا  ساختاری در ایجاد  طور  ، که خود به ها دولت 

  ترکیبی از گیر انفعال نیروهای چپ در این وضعیت آن است که گویا ی چشم یک مشخصه اند. یافته بحران 

 

ته  ش میلیارد آمریکایی رشد دا   34العات سیاسی )ایاالت متحده آمریکا(، از اول ژانویه تا دهم آوریل، ثروت  ی مط . بنا به گزارشی از موسسه  11

های خویش  های آمازون، تسال و مایکروسافت، حدود یک میلیارد دالر به ثروت است. در این مدت، هشت نفر از آنان، ازجمله روسای ابرشرکت 

 است.     قابل مشاهده های آلمانی نیز  شرکت برخی  صوص  مشابه همین وضعیت، درخاند.  افزوده 

https://p.dw.com/p/3b59o
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سازی وضعیت کنونی )با محوریت اقتصاد(  برای نرمالیزه  ها نمایاِن دولت رویکرد  آنها را در برابر ، فوق  انتقادات 

مشی منسجمی سازِی این وضعیت بحرانی و غیرعادی، با خط ها برای نرمالیزه ش دولت تال   ، چون کرده است.    آچمز 

ی چپ  که نیروها   دهد می   ها نشان ی این ازجانب نیروهای چپ برای ایستادگی و مقاومت مواجه نشده است. همه 

قدری که  به  زنده  عنوان یک بحران تاریخیِ بحران کرونا را به پراتیک سیاسِی خویش استراتژی و در درمجموع 

های اند )در تناقض با بسیاری از تحلیل طلبد جدی نگرفته ابعاد این بحران و پیامدهای فعلی و آتِی آن می 

عنوان یک ساخت به   ها که دولت شرایطی    در د(.  ان ی این موقعیت را برجسته ساخته سابقه »خودی« که جدیت بی 

توان خویش را برای رویارویی  تمامِی  هایی باورنکردنی  سرعت و با سیالیت و حتی با چرخش سیاسی خودآگاه به 

چپ )درمجموع( یا  ی  جبهه رسد که  نظر می ، به اند کرده دهی  با بحران )درجهت منافع خاص خویش( بازسازمان 

 ست. ماندهی واقف نبوده/نیست، و یا فاقد چنین توانی به ضرورت این بازساز 

4 . 

در ساحت چپ استراتژی مشخصی  کننده هستیم: اینکه  تعیین بار و  اسف   یِ شاهد یک غیاِب تاریخ با این اوصاف،  

ی همین وضعیت تاریخی، محرک و  که پای در مختصات بحران کرونا داشته باشد و بتواند از دل امکانات ویژه 

طور میانگین( وضعیت  که چپ )به واقعیت  خورد. ولی این چشم نمی مقاومت باشد به - راهنماِی کنِش مبارزه 

، نیافته است   12بدیل ضدقدرتی    توامندسازِی مردم درجهت پرورش   ای برآمده از بحران کرونا را فرصتی تاریخی بر 

ند  کن می را تایید  ی  ی بورژوا ی  این انگاره تلویحا  ناخواسته و  است که بسیاری از نیروهای چپ نیز  حاکی از آن  بخشا  

اشکال و   بار دیگر شدِن وضعیت هستند تا بتوانند . تو گویی آنها نیز منتظر عادی « بدیلی وجود ندارد گویا » که 

های  گفتن از فرصت کسانی که سخن . ( business as usual)  های مالوِف مبارزات خود را پی بگیرند شیوه 

اندیشِی داری را به دور از واقعیت و ناشی از توهم تاریخِی برآمده از بحران کرونا برای بسط مبارزات ضدسرمایه 

کاهند و از این  لیِت تجربی )امر بالفعل یا امر مثبت( فرومی کنند، سپهر واقعیت را به فع گرایانه قلمداد می اراداه 

؛  های مادی )امر بالقوه یا امر منفی( است گی ی واقعیت همچنین شامل بالقو ی بنیادی غافلند که گستره مساله 

 است.   بخش رهایی   سیاستِ ی باور به امکان رهایی و  ست که شالوده ی همین دومی شناسانه پذیرِش هستی   اینکه 

ها )و  سازِی بحران از سوی دولت نرمالیزه جارِی ی انفعال نسبی نیروهای چپ در برابر روند با مشاهده مشخصا 

شان و یا درکی که از تقدم  تی س ماتریالی ی  ویژه با شم  وکار اقتصادی(، شاید حتی بتوان گفت آنها  بازگشایی کسب 

ی نخست اقتصاد باید بار دیگر به  انگارند که در وهله ی ی اقتصادی دارند، این مساله را »طبیعی« م « زیربنا » 

تزئین   ی طبقاتی ی محوریت مبارزه با داعیه که اغلب ترتیب، این درک از مارکسیسم ) جریان بیافتد. بدین 

گیرد: اینکه این نظام اقتصادی  داری را نادیده می ی نقد مارکس بر سرمایه ترین سویه در عمل بنیادی  ، ( شود می 

بر فراز سر جامعه  ساز و بیگانه بیگانه  نیرویی موجِب آن اقتصاد همچون ست که به و ضدانسانی  و نامعقول ر از آن 

حالت  ترین بینانه خوش در  ی تقدم دادن به چنین تن در وضعیت کنونی، . شده استو بر آن مسلط  گرفته قرار 

هنوز جایگاه   ، شرایط مشخص«  برمبنای »تحلیل مشخص از   کارآمد معنای آن است که پرورش استراتژیِ به 

 

 .ک ی الکت ی د   کارگاه   «، ی عموم   کارزار   ک ی   تدارک   ضرورتِ   در :  کار   به   ی اجبار   بازگشت  از   امتناع : » ی حصور   ن ی ام . برای مثال، نگاه کنید به:   12

http://pdf.kaargaah.net/113_On_the_Necessity_of_a_General_Strike_in_Iran_HAmin.pdf
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  . اما مساله آن است که با انکشاف بحران کرونا مختصات واقعیتِ یافته است ن چپ    گیرِی عملیِ جهت در  ای  بایسته 

  .  سادگی همان زمین بازِی پیشین نیست طور جدی تغییر یافته است و زمین مبارزاِت سیاسی، دیگر به تاریخی به 

ست که تداوم آن با فقر و محرومیت و مرگ  طور معمول نظامی اقتصادی داری به سرمایه دانند که همه می 

مشخصا آشکار ساخته است که  کنونی  بحرانِ  . ولی بسته است ها هم ی شمار زیادی از انسان تدریجی و روزانه 

هاست. این همان وجه  نجات این نظام اقتصادی از فروپاشی نیز مستلزم مرگ شمار هرچه بیشتری از انسان 

اینکه  و ای وجود ندارد؛ حل میانه که راه است نشان داده بحران کروناست که در مقیاسی جهانی  ی افشاگرانه 

معیشت  ست که جاتراژیک ماجرا ولی این تناقض  از سر بشریت قرار دارد. راستی بر فر داری به اقتصاد سرمایه 

ی  این همان نقطه و  همین نظام اقتصادی است.  های  چرخه مستقیم بسیاری از مردم جهان نیز وابسته به حفظ  

  ا همان درعین حال کنند و بر آن تکیه می با اطمینان خاطر سازی بحران برای نرمالیزه ها کلیدی است که دولت 

    ، در مقاطع بحرانی نظیر امروز همه، این  با  آشیل چپ برای دعوت عمومی به سرنگونی این نظام است. ی پاشنه 

 ساختاریِ نی ناتوا نیز و  ، مردم  های م مستقر در تامین سالمت عمومی و نیازمندی ا نظ  ی ها ناکارآمدی 

شکار  آ درجات مختلف به تری از مردم برای طیف هرچه وسیع  ، این موضوعات داشتن ران در مقدم ا مد سیاست 

اشکال متنوعی از  پیدایش و نیز  ست عمومی هراس و ناامنی گسترش نمود بیرونی آن  ترین ساده  که  شود می 

ی  به آن پاشنه همیشگی  محکوم به انقیاد  بخش  رهایی مبارزات  درنتیجه،  .  ی مردمی های خودانگیخته ابتکارعمل 

 آشیل نیست. 

بدیل برای رویارویی با بحراِن امروز لزوما نیازی ندارد ابعاد واقعی بحران و تهدید    یک استراتژیِ اساس،    همین بر  

های دولتی و یا توزیع  با توسل به تبعات نادرست سیاست  ؛ نیازی ندارد سازد سالمت عمومی را کمرنگ یِر فراگ 

تاریخِی  ی های محافظتی، ضرورت محافظت از جان شهروندان را به حاشیه ببرد. اگر وظیفه ی فرصت ناعادالنه 

ها و مطالبات و مبارزات جاری  داری با شرایط زیسته و دغدغه ضدسرمایه  چپ پیونددادن نقد مشی سیاسِی 

باید درست با تاکید بر خطیربودِن وضعیت کرونایی، تناقضات ضدمردمِی  هاست، استراتژِی کنونِی چپ می توده 

ی  را به مرتبه و ابتکارات مردمی مطالبات عمومی  ، تا بتواند ها و راهکارهای دولتی را برجسته سازد سیاست 

را  سازی یک وضعیت غیرعادی رورت ایستادگِی عمومی در برابر نرمالیزه باید ض دهد؛ می  ارتقا تری رادیکال 

جامعه، نه نسبت به اقتصاد، را به  )تمامِی( پذیرِی دولت نسبت به برجسته سازد و از آنجا ضرورِت مسئولیت 

 نظم  بودنِ و ضدانسانی  یت عقالن نا ای که ناکارآمدی،  های رسواکننده باید از شکاف خواستی عمومی بدل کند؛ می 

ی انتقادی، رشد تخیِل سیاسِی بدیل، بهترین نحو برای بسط اندیشه اند، به ی مستقر را نمایان ساخته دارانه سرمایه 

اگر بحران کرونا خواه بنا به خاستگاه و تبعاتش و خواه  از پایین استفاده کند. یابی و سازمان و بسیج سیاسی 

نفع اقتصاد، نشان داده است که چگونه تاکنون اقتصاد )سودجویی  کردِن بحران به ها برای نرمالیزه تالش دولت 

اقتصادی( مقدم بر هر چیزی )جامعه و طبیعت( بوده است، سیاست انقالبِی چپ باید همین موقعیت را محملی  

معطوف به تداوم این    هایی اقتصاد و سیاست کشیدِن سلطه چالش به پیوند هرچه بیشتر با جامعه درجهت  برای  

گردد،  ی »اگر از کرونا نمیریم، از گرسنگی خواهیم مرد« بازمی که به گزاره راستا، تا جایی در همین   سلطه قرار دهد. 

  اند داده را در وضعیتی قرار    مزدبگیران کشید که  و چالش  ی را به نقد  و عوامل   آن شرایط   - با تمام قوا - مشخصا باید  
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ای  ؛ و حول چنین رویکردی، مبارزه بار نیز نتوانند دست از کارکردن بکشند مرگ که حتی درشرایطی آشکارا 

   . تر را سازمان داد تر و بنیادی وسیع 

اگر بناست سازد. نفع ستمدیدگان دگرگون نمی هیچ بحرانی به خودِی خود نظم امور را به که جان کالم آن 

ی داشته باشد، باید آن و جایگاه  بینِی پساکرونایی وزن های قابل پیش چپ در بحران اندیشه و آرمان سیاسِی 

به قول دوستی: »اگر این  به وضعیت کنونی کسب کند. و رزمنده سیاسی را از دل پاسخ درست - وزن اجتماعی 

 «. دادِن ما نخواهد بود ن به تکا بحران نتواند ما را تکان دهد، هیچ چیزی قادر  

ششم اردیبهشت  – ا. ح.      

 

 

*     *     * 
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