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۲۱#کروناـاندیشی 

بیداد کرونا و روزمرگی فاجعه

 نقدی بر مواجهه ی چپ با بحران کرونا

امین حصوری

ن حاضر سکون سیاسی جامعممه در برابممر بحممران کرونمما را مممورددر مت، 1در امتداد نوشتارهای پیشیندرآمد: 
بازاندیشی انتقادی قرار می دهم. آماج اصلی این نقد، نیروهای چپ و مترقی جامعه هستند، ولی دامنه ی نقد از
.2محدوده ی عمل کرد انفعالی آن ها در برابر بحران کرونا فراتر رفته و خاستگاه های آن به پرسش گرفته می شود

( نیروهای چپ. ۳( جامعه؛ و ۲( دولت؛ ۱ساختار متن شامل سه بند مرتبط زیر است: 

بی گمان روش دوراندیشانه تر و مطمئن تر برای تدوین یک تحلیل انتقادی درخصموص یممک وضممعیت تمماریخی،
انتظار برای سپری شدِن دوره ی مربوطه تا روشن ترشدن جوانب متعدد آن وضعیت است )تعبیر هگل از برآمدن
شامگاهان و پرواز جغد مینروا(؛ اما گسترش تبعات بحران کرونا چنان وضعیت خطیری ایجاد کرده اسممت کممه
اگر بناست چپ اساسًا فاعلیتی نسممبی در رونممد رویممدادهای آتِی جامعممه داشممته باشممد، بهممتر اسممت هم اینممک
خط مشی آن از درون مورد بازبینِی انتقادی قرار گیرد. بمما نظممر بممه این ضممرورت، پیشمماپیش وجممود خطاهمما و
کاستی هاِی تحلیلی این نقد را به جان می خرم و امید دارم که ِخرد جمعی  آن همما را تصممحیح کنممد و از آن همما

فراتر رود. 

پاندمی کرونا تا همین جا هم چهره ی جهان را به طور بی سابقه و تهدیدآمیزی تغییر داده است و در جغرافیممای
ام ِیور شیپ یروآبعر روطهب –سیاسی ایران نممیز در مقممام یممک بحممران انسممانی - به معنممای واقعی کالم  به طممور رعب آوری پیش روِی ممما

جاری ست. اکنون، هم مخاطرات کابوس وار این بحران و هم امکانممات معیممنی کممه بممرای کنش سیاسممِی بممدیل
می گشاید، تعهد و درایِت سیاسِی ما را محک می زنند.  

کرونا: تشدید شممکاف درونِی دولت-ملت انتشار یافته اند )به جز مقاله ی »کارگاه دیالکتیک عمدتا در وبسایت ۹۸ه ها از اواخر اسفند . این نوشت1
 این یادداشممت ها زیرمجممموعه یکانممال تلگممرامی کارگمماه منتشر گردید(. همچممنین در ی منجنیق نشریه« که در در ایران و مساله ی سوژگی

مطالبی هستند که با هشتگ »#کرونا_اندیشی« مشخص شده اند. 
. باید خاطرنشان کنم که استفاده از ترم چپ یا نیروهممای چپ در این متن صممرفًا بممرای سممهولت کالم اسممت. در عمممل، بنمما بممه تنوعممات و2

تفاوت های درونِی چشم گیر این نیروها یک کاسه کردن آن ها ذیل این ترم مساله ساز است. با این حال،  برای پیشبرد ساده تر بحِث حاضر گریزی
از این تقریب ناخوشایند نیافتم. و مهم تر آن که رویکرد همه ی نیروهای چپ در برابر بحران کرونا مصداق انفعال سیاسی نبوده است؛ بممرخی از
آنان به طور فعال و مستمر در این باره نوشتند و روشنگری کردند و برخی حتی ابتکارعمل هایی مردمی را بنا نهادند. اما درمجموع، این اقدام ها
و گرایش ها حتی در سپهر چپ نیز در حاشیه ماندند، چون از سوی میانگین نیروهای چپ اقدام کمینه ی منسجمی بممرای پروبلممماتیزه کردِن
درونی و برجسته سازی بیرونِی بحران کرونا و سیاست ورزی حول آن )که تقویت کننده  و تداوم بخش تحرکات یادشده باشد( انجممام نگممرفت. از

این رو، نقد نیروهای چپ در این متن و حول این موضوِع مشخص، نقد برآینِد تاریخی این نیروها در شرایط فعلی است.  
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. دولت۱

سرانجام دولت ایران اذعان کرد که پاندمی کرونا می تواند خطرساز و فاجعه بار باشد؛ زمانی که افممزایش دامنه ی
ابتال و شمار تلفات انسمانی کرونما دیگمر تکنیک همای دسمت کاری و مهندسمی داده هما، حاشماکردن حقیقت و
ترفندهای گوبلزی پروپاگاندا را بی اثر ساخته بود. اکنون رئیس جمهور هم در جلسمات نخبگمان قموه ی اجمرایی
ماسک به چهمره می زنممد و ُطرفمه آنکممه رهمبر معظم دولت هم در سممینار مجمازی اش بما نماینممدگان قموه ی
قانون گذاری ماسک به چهره می زند تا همه ی ما بپذیریم که دولت در ایران نسبت به خطرات کرونا و سرنوشت
جامعه نگران است. نمایش مهوعی ست در امتداد نمایش های دیرین که شکافتن آن چیز تممازه ای بممه دانش ممما
نمی افزاید. با این حال، هر چیزی که به پاندمی کرونا مربوط می شود، مهم است؛ چون کرونا همچنان میدان داِر
صحنه ی واقعیت است و به رغم مضحکه بودن نمایش حاکمان، مرگ ها واقعی اند و پرده همای تمراژدی انسمانی را
یک به یک به اجرا درمی آورند. گورسممتان ها اکنممون صممادق ترین مکان هممای حامممل حقیقت انممد و خانواده هممای
جان باختگان بهترین گواه صدق آن. عکس ها و تصماویر، از گورسمتان هایی خمبر می دهنمد کمه ورم کرده انمد از
جنازه های ورم کرده؛ تو گویی خاک دیگر پمذیرای مردگمانش نیسمت. دولت اینمک مسمئولیت رتق وفتمق اممور
مردگان را برعهده گرفته است؛ هرچه باشد این کار به مراتب ساده تر از رسیدگی به امور زندگان است. اما خممود
زندگان چه؟ آنهایی که هنوز زنده اند و از مرگی ناخواسته و تصادفی در هراس اند؟ خطر کرونمما همچنممان حی و
حاضر است )اساسا هیچ وقت نرفته بود که اینک بازگردد( و اینک با شدتی هرچه بیشتر بیداد می کند. اما گویمما
ترس از کرونا تا حد زیادی فروریخته است. نه بممه این خمماطر کمه عمموم ممردم نفس دانش علمی درخصموص
خطرات کرونا را انکار می کنند، بلکه از این نظر که زندگی با این خطر اگزیستانسیل به طور فراگیر به وضممعیتی
نرمال بدل شده است؛ همچون موقعیتی شوم ولی گریزناپذیر که بدیلی برای آن وجود ندارد. و این »ممموهبت«
را مدیون عملکرد دولت هستیم. دولت ایران بارها اعالم کرده بود که بیماری کرونا مهارشده اسممت و در مممورد
اقدامات بی نظیرش همچون شاخصی جهانی در مهار بیماری عالم گیر داد سخن داده بود؛ درحالی کممه شممواهد
متعدد خالف آن را نشان می داد. دولت با اتکا بر همین توان مقتدرانه اش در بازنمایی )تحریف( حقیقت، فرمان
بازگشایی  فضاهای عمومی و محیط های کسب کار را صادر کرد و شتابی کممه در این کممار بممه خممرج داد، حممتی
برخی از »خودی«ها را هم به شگفتی و بعضا انتقاد واداشت. اما دولت مصمم بود، چون به خوبی آگماه بمود کمه
نفع عمومی و نفع دولت در یک ظرف جمع پممذیر نیسممتند. نفممع عمممومی در آن بممود کممه دولت تمممامی منممابع
مادی اش را به گونه ای به کار گیرد که یک قرنطینه ی عمومی ممکن گردد؛ راهکاری قاطع برای تضمممین آن کممه
جمعیت کثیر مزدبگیران فرودست در بازه ای معین دغدغه ی تامین ناِن روزمره  یما همراس ازدسمت دادِن سمقف
باالی سرشان را نداشته باشممند. اممما این کممار مسممتلزم عممزم و تمموان دولت بممرای ایجمماد تغیممیراتی ضممربتی در
اولویت بندهای ساختار سیاسی-اقتصادی حاکم بود؛ یک جراحی فوری و پیچیده، که نخبگان حمماکم انگممیزه ای
برای آن نداشتند )ناکارآمدی آشکار دولت در مواجهه با بحران های مقطعِی گذشته نیز پشتوانه ای برای چممنین
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جسارتی فراهم نمی کرد(. منابع انحصاری ثروتی که دولت و نخبگان طبقه ی حاکم در اختیار دارند طی مسممیر
دشوار و طوالنِی خلع ید از فرودستان و غارت منابع عمومی و سرکوب مداوم جامعممه حاصممل شممده اند و خممود
همچنان محل رقابت و نزاع  دایمی »بزرگان« هستند. وانگهی، آن بخش از ثروت عمومی که دولت در راسممتای
سیاست گذاری های کالِن خویش هزینه می کند در وهله ی نخست باید اولویت اساسِی تضمین و تممداوم حیممات

 و طبقه ی حاکم را تامین کنند )که بسط بی محابای نظممامی گری و کنممترل امنیممتی جامعممه مهم تممرین3دولت
مولفه ی آن است(. پس، چرا باید این منابِع »حیاتی« را »هدر« داد؟ از سوی دیگر، تعلیق فرضممِی کسب وکار و

حیات اقتصادی، در غیاب اقدامات ترمیمی ازطریممق تزریممق منممابِع مممالِی کمکی )کممه عممزمی بممرای آن وجممود
نداشت(، در عمل می توانست ابعاد و ژرفای بحران اقتصادی مزمِن سال های اخیر را به مرزهای »مهارناپذیری«
برساند. تبعات سیاسی و اجتماعی چنین وضعیتی یحتمل می توانست موج جدیدی از شورش های گرسنگان و
خیزش های اعتراضی را بر سر دولت آوار کند )حال آن که بنا به اظهارات خود نخبگممان دولت، خیزش های دی

 به راهنمای تدوین اسممتراتژی خممود-حفمماظتِی دولت بممدل شممده اند(. بنممابراین، دولت راه بسممیار۹۸ و آبان ۹۶
ساده تری را )به هزینه ی ملت( اتخاذ کرد که نه فقط با اولویت ها، بلکه همچنین با قابلیت های اجرایِی ویژه ی آن
هم خوانی دارد: پاک کردن صورت مساله یا رهاکردِن جامعه به حال خویش، به موازاِت امنیتی سازِی بحران کرونا:
پس از فاز اولیه ی انکار و کوچک انگاری معضل، دولت به تحریف مستمر داده ها، کنترل امنیممتی بممر مسیرهای

شکل گیری و نشر داده ها و تقلیل آمرانه ی ابعاد بحران روی آورد، رویه ای کممه همانمما مممدیریت سممرکوب گرانه ی
گفتار عمومی درجهت سیاست ُزدایی از بحران بود. به زودی رهیافت رهاکردِن جامعه، در قالب راهکار شبه علمی
»ایمنی رمه وار« بیانی علنی و موجه نما پیدا کرد. این گونه بود که دولت عزم خود برای برچیممدن همممان اندک
تمهیدات محافظتی اسفندماه و نیمه ی اول فروردین را اعالم کرد و بازگشایی سمممریع تر همه  فضاهای ممکن را

. وقتی بممه هممراس و سردرگمِی4)به نفع چرخش اقتصاد و وضعیت »عادِی« امور( در دستور کار خویش قرار داد
عمومی جامعه در فروردین ماه بنگریم،  بازگشممایی آمممرانه ی »همه ی فضمماهای ممکن« )حممتی آنهممایی که ربط
ناچیزی به ملزومات اساسِی بازتولید حیات اقتصادی داشممتند( چممیزی نبممود جممز ایجاد  زمینه ی ذهنِی الزم در
جامعه برای بازگشت به وضعیت عادی، تا برمبنای آن احیممای سممریع تر اقتصمماِد ماضممی و تممداوم ثبات سیاسِی

شکننده ی موجود میسر گردد. پشتوانه ی این اقدامات دولت برای عادی نمایِی آمممرانه ی یممک وضممعیت بحممرانی و

( خصوصا در »جنوب جهانی« محافظت از )حیممات( خممویشstate. در متن دیگری به تفصیل بیان کرده ام که کارویژه ی اساسی نهاد دولت )3
است که پیوندی تنگاتنگ با حفظ نظم سیاسی-اقتصادی مسلط در  هر کشور و مناسبات جهانِی هم بسته با آن دارد: 

. ۱۳۹۸«، کارگاه دیالکتیک، آذر درباره ی بنیان ها و سازوبرگ های دولت در جنوب جهانی؛ با نگاهی به خیزش های توده ای فرودستانامین حصوری: »
 . رویکرد دولت ایران در این زمینه، منحصر به فرد نیست؛ بلکه جایگاه فک شده ی اقتصاد سرمایه داری از جامعه در مناسممبات و سیاسممت های4

ملی و جهانی به گونه ای ست که اکثر دولت ها تاکنون خط مشی کمابیش مشابهی را اختیار کرده اند؛ خواه آنها که رسما اتخاذ رهیافت »ایمممنی
رمه وار« را اعالم کردند و خواه آنهایی که با بازگشایی بسیار زودهنگام فضاهای عممومی و عرصمه های کسمب وکار و موجه نممایی آن، در عممل
همین مسیر را در پیش گرفتند. با این حال، همین مسیر مشترک بسته به شرایط انضمامی-تاریخِی هر کشور و کیفیت ساختار سیاسی حاکم
بر آن و نوع موازنه ی قوا بین دولت و جامعه، پیامدهایی با ابعاد و شدت های نسبتا متفاوت در سطح جهانی داشممته اسممت. هرچنممد در همه ی

جوامع، محروم ترین بخش های جامعه بیش از سایرین از این پیامدها آسیب دیدند. در این زمینه ن.ک. به این دو مطلب:
(، کارگاه دیالکتیک.  ۹۹ خرداد ۱۲ )بخش دوم(؛ ۹۹ فروردین ۱۳ )بخش اول«، نرمالیزه کردن بحران کرونا و چالش چپامین حصوری: »

4

http://pdf.kaargaah.net/119_Herd_Immunity_Corona-Pandemic_and_the_Left_part2_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/116_Herd_Immunity_against_Corona-Pandemic_and_the_Left_HAmin.pdf
https://kaargaah.net/?p=1001
http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf


غیرعادی، صرفا اطمینان خاطرش از »کارآیِی« دستگاه امنیتی و ماشین سرکوب  اش نبود، بلکه این واقعیت کممه
بخش بزرگی از جامعه )مزدبگیران فرودست و افراد روزمزد( وابستگی مفرطی به تداوم حیات معمول اقتصادی
دارند، تصمیمات و اقدامات دولت را تسهیل  و توجیممه نمممود. از این پس، و بمما وقمموف نخبگممان دولممتی بممه این
وابستگی فرودستانه ی جامعه، دولت وظایف قانونِی خویش برای حفاظت از سالمت عمومی و جممان شممهروندان
را رسما و علنا به خود مردم واگذار کرد، بی آنکه لحظه ای از سیاست مهندسی اقتممدارگرایانه ی داده همما و افکممار
عمومی و نیز هیاهو درباره ی دستاوردهای بی بدیل خویش غافل گردد. از آنجا که دولت شرایط مممادِی پممایه ای
برای رعایت موازین حداقلِی بهداشتی-محفاظتی را برای اکثریت جامعه فراهم نیاورده است، درواقع آنهمما را در
برابر خطرات گسترش ویروس به حاِل خود رها ساخته است، فارغ از آن که در سطح بازنمایی های رسانه ای چممه
داعیه ای درباره ی رویارویی با پاندمی کرونا داشته باشد. در این میان، تصاویر روزمره ی سه ماه اخممیر از حضممور
نمماگزیر انبمموه فشممرده ی جمعیت فرودسممت در قطارهممای مممترو  و اتوبوس هممای درون شممهری به تنهممایی گممواه
بسنده ای ست تا دریابیم دولت در چه شرایطی جامعه را با بحران کرونا به حال خود وانهاده اسممت. ولی عالوه بممر
این، پرده ها ی افشاگرانه ی مهم دیگری هم وجود دارند که شاید مهم تریِن آنهمما، مممواجهه ی متنمماقض دولت بمما
پرستاران و کادر درمانی ست: همان هایی که دولت در اسفندماه و فروردین ماه نقش ویژه ی آنممان در »مبممارزه ی
ملی با کرونا« را در نمایش های تبلیغاتی خویش ارج می گذاشت، ناگهممان در اردیبهشممت و ماه هممای پس از آن

۸۹بی ارج شدند: خصوصا وقتی که در چند اقدام جمعی، حقوق ابتدایی خویش )ازجمله لغو قراردادهای کاری 
روزه( را مطالبه کردند، ولی با ضرب وشتم و دستگیری توسط مجریاِن قهر انحصارِی دولت مواجه شدند. پرده ی
دیگر، اجراگری های رسانه ای چشم گیر وزیر بهداشت و مواضع ضممد و نقیض متعممدد وی طی چنممدماه گذشممته
است. نکته ی مهم درباره ی عملکرد جناب وزیر آن است که او ضمن دفاع از پیشبرد سیاست »ایمممنی رمه وار«،

. و این نمممونه ی دیگری سممت از5همزمان کوشممیده اسممت نقش یممک کارشممناس منتقممد دولت را هم ایفمما کند
سازوکاری که در دهه ی اخیر در ساحت سیاست رسمی ایران عمومیت یافته است و کارکردهای ویممژه ای دارد:
اینکه اکثر نیروهای حاضر در ساختار قدرت، توامان در ساحت رسانه ای در نقش منتقدان جممدِی سیاسممت های
دولت ظاهر می شوند. با این تمهید، از یک سو نظام سیاسی همچون ساختاری مجرد و خودپو و بممدون فمماعلیِت
انسانی بازنمایی می شود تا کسی مسئول خطاها، جنایت ها و ناکارآمدی های آن شناخته نشود؛ و از سوی دیگر،
تکرار اظهارات انتقادی سطحی و ضدونقیض در گفتار نخبگان و رسانه های دولمتی، کمه بما مبتذل سمازی نفس
انتقاد و موضوعات مورد انتقاد همراه است، تالشی ست از جانب دولت برای تصاحِب مقتدرانه یا حمذف ادغمامِی

گفتمان انتقادِی بدیل تا امکانات بسیج سیاسِی رادیکال حول این انتقادات کاهش بیابد.  

در هفته های اخیر، با علنی شدن ابعاد واقعی بحران کرونا شاید دولت کمی دستپاچه به نظممر برسممد، اممما به رغم
بروز برخی دشواری ها و آشفتگی های مدیریتِی قابل انتظار در واقع چنین نیست: چون این همان وضعیتی ست

. طی یک ماه گذشته که شواهد گسترش کرونا انکارناپذیر شده اند، وزیر بهداشت ضمن تکرار دستورات اخالقِی معمول و بی پشتوانه خطمماب5
به مردم، مدعی شده است که توصیه های کارشناسی اش از جانب مقامات باالتر جدی گرفته نشده است و اینکمه ممراجعی در سماختار قمدرت
دولتی، راهکارهای بدیل او را وتو می کنند. با این حال، راهکارهایی که او توصیه می کند مغایرت کامل با دغدغه هایی که طرح می کند دارند. 
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که کارشناسان دولتی نه فقط وقوع آن را پیش بینی می کردند، بلکه تلویحا رسیدن به این را مرحله را گامی
ضروری برای تحقق معجزات راهکار »ایمنی رمه وار« معرفی می کردند. شاید تصور کنیم آشکارگِی این موقعیت
بحرانی، اینک جایگاه سیاسی دولت را در برابر مطالبات و انتظارات مممردم تضممعیف کممرده اسممت یمما می کنممد:
متاسفانه این گونه نیست، چون دولت پیشاپیش توپ را به زمین مردم انداخته است. یعنی بنا به وقمموف اش بممه
نیازمندی اکثریت جامعه به تداوم چرخه  ی )بیمارگونه ی( اقتصاد، ما مردم موظف شدیم که خودمان مسئولیت
محافظت از سالمتی خویش و عواقب »کوتاهی «های ناگزیر را بر عهممده بگممیریم. درنتیجممه، مممردم پیشمماپیش
خلع سالح شده اند و نخبگان دولتی اینک با ژستی نگران از تشدید پاندمی، آشکارا مممردم را مالمت می کننممد و
کوتاهی های آنان را مسئول بروز این وضعیت قلمداد می کنند )ضمن اینکه بدین طرق تنش های درون جامعه را
علیه طبقات فرودست تشدید می کنند(. و مهم تر آن که در غیاب یک گفتمان انتقادی-مطالبمماتی، جنبشممی در
سطح جامعه شکل نگرفته است تا مردم را در موقعیتی بالقوه فرادست نسبت به دولت قرار دهممد. واکمماوی این

مساله، موضوع بخش های بعدی این نوشتار است. 

. جامعه۲

ب درونی است. از این نظر، کاربردجامعه ی ایران آشکارا چندپاره، تظادمند و دارای نظام امتیازات و سلسله مرات
ترم »جامعه« تجریدی ست که خطر کمرنگ سازِی این شکاف ها و سلسله مراتب را به همراه دارد. اممما ممموقعیت
بی دفاعِی محض اکثریت شهروندان در برابر تهاجمات مستمر و نظام مند دولت به پایه ای ترین حقوق اجتممماعی
و انسانی شان، تا حدی استفاده از این ترم را موجه می سازد؛ یعنی مفهوم جامعه از وضممعیت هستی شناسممانه ی

ولت اسممالمی حمماکم بممرآن در برابر نهاد کمابیش خودبنیاد )یا خودآیین شده ی( دولت قابل اشممتقاق اسممت. د
 و سممال های۱۳۵۷جغرافیای سیاسِی ایران، که بر پایه ی حمایت و مشارکت بخش هممایی از جامعممه در مقطممع 

اولیه ی پس از آن پا گرفت، به تدریج پایه های اجتماعی نوینی برای خویش مهیا ساخت؛ به بیان دیگر بی گمممان
بخشی از جامعه را در ساختار قدرت سیاسی-اقتصادِی خویش ادغام نمود. اما هنوز هم بمما اطمینممان می تمموان
گفت که اکثریت مزدبگیران فرودست و طردشدگان از نظام امتیممازات و برخورداری هممای اقتصممادی-اجتممماعی
نه فقط بخشی از دولت نیستند، بلکه بنا بر تقابل نیازها و منافع شان با پیوستار سازوکارها و سیاسممت های کالن
دولتی پیکره ای مجزا را شکل می دهند )گیریم ناهمگون، پاره پاره و نامتجانس( که هستی مستقلی داشته و بممر
بنیاد این هستی با دولت تعامل می کند. پس در بخش حاضر ترم جامعه را عجالتًا در این معنا به کممار می بممریم.
پرسش اساسی این است که بحران کرونا با جامعه ی ایران چه کرده است و مهم تر آنکه جامعممه چممه واکنشممی

داشته است و چرا؟  

پاسخ بسیار کوتاه و تمثیلِی به بخش نخست این پرسش آن است که اکثریِت مردم ایران دسممت کم از ابتممدای
گردش می کند. بخش قابل توجهی از جامعهماه اسفند در زندانی گرفتار شده اند که ویروس کرونا در آن آزادانه 

. بسممیاری تالشاست)به درجات مختلف( نسبت به خطرات این وضعیت آگاه و از تبعممات آن نگممران )بمموده( 
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کردند به  ُطرق مختلف از خود و نزدیکان شان محافظت کنند. اما مساله ای در این ابعمماد عظیم بمما رویکردهممای
فردی حل شدنی نیست و به همین دلیل اساسا ماهیتی سیاسی دارد؛ و از قضمما دولت بمما وقمموف بممه این امممر از

هممد و مازادهممایهمان آغاز با تمام قوا کوشیده است این موضوع را به ساحت بهداشت و رفتار فردی تقلیممل د
سیاسِی آن را به کمک بازوهای امنیتِی خویش قطع نماید. مشخصمما بخش بممزرگی از جامعممه بنمما بممه جایگمماه
طبقاتی و نیازهای معیشتی فاقد امکان قرنطینه سازی خویش بود و برخی حتی قممادر بممه رعممایت راهکارهممای
دم دستِی محافظتی )نظیر فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک( هم نبودند/نیستند؛ و بمماز به همین دلیممل،

ِی به موقع یمما خممدمات درمممانی کممافی محممروم ماندنممد/می ماننممد.درصورت ابتال به ویروس، از تشخیص پزشک
بدین ترتیب، چنان که انتظار می رفت توده ی فرودستان در صف اول آسیب دیدگان و جان باختگان پاندمی کرونا
قرار گرفته است. در این معنا، تأثیرات پاندمی کرونا مسلما خصلتی طبقاتی به زیان طبقممات فرودسممت داشممته

است.

یف گممری واممما )در امتممداد پرسممش قبلی(، واکنش جامعممه بممه این وضممعیت پرخطممِر کممه به ممموجِب تحر
مسئولیت گریزی و ناکارآمدی دولت به مرتبه ی بحران نخست جامعه رسید، چگونه بود؟ تا جایی که مشاهدات
فعلی نشان می دهند، پاسممخ بسممیار ممموجز این پرسممش آن اسممت کممه در سممطح کالن و صممرف نظر از بممرخی
خودانگیختگی های مردمی )در جهت هم یاری یا روشنگری انتقادی(، واکنش جامعه به لحمماظ سیاسممی، تقریبمما
هیچ بوده است. اگر عجالتا کلیت این پاسخ را )گیریم با اغماض( بپذیریم، بخش مهم تر و دشوارتر مسمماله، فهم
چرایی این واکنِش است، چرا که انفعال سیاسی در برابر فجایع عمومی، به یک رویه ی نسبتا عام در جمممامعه ی
ما بدل شده است. بنابراین، کنکاش در این مساله مستلزم  فراتررفتن از چارچوِب موضوعِی بحممران کروناسممت.

در ادامه می کوشم مدخلی مقدماتی برای این کنکاِش ضروری به دست دهم:   

می گویند تجمیع قدرت، فساد به بار می آرود. اما معموال تصور بر این است که این فساد تنهمما دامن حاکمممان و
نهاد دولت را می گیرد؛ تا زمانی که دولت سرانجام از درون یا بیرون فروبپاشد. حال آنکه به دلیل نفمموذ فراگممیر
دولت بر شرایط بازتولید جامعه، فساد دولت در درازمدت یحتمل جامعه را نیز به تبمماهی می کشمماند؛ خصوصمما
وقتی که فساد سیاسی-اقتصادِی دولت با انحصار فزآینده ی قدرت و تجمیع و فربه سازِی سازوکارهای سممرکوب
همراه گردد. در این حالت، نهاد دولت گرایش بدان سو دارد که به مدد سازوکارهای متعدد کنترل و سرکوب و
پروپاگاندا، به تدریج پویایی و توان خوداندیشی و کنش گرِی جمعی را از جامعه سلب کرده و حیات جامعه را از

های پویِش جمعی و جهت یابِی سیاسممِیدرون تهی سازد. شاخص تحقق این وضعیت آن است که جامعه ارگان 
خویش را از دست می دهد؛ هویت، خودباوری و توان جمعی خممویش را وامی نهممد و درمجممموع بممه کمیممتی از
انسان های منفرد تبدیل می شود؛ و درنتیجه در برابر تعدیات و تجاوزات دولت کمابیش بی دفاع می گردد )برای
مثال، هستی  اجتماعی طبقات فرودست، از داللت های سیاسی اش تهی می شود(. بممدین ترتیب، مسممیر تبمماهی

در این منفعل سممازی ایفمماجامعه با انفعال سیاسِی آن آغاز می شود، که دولت بی گمان نقشی فعممال و اساسممی 
می کند. حال اگر همبستگی درونی سممویه های اقتصممادی و سیاسممِی فسمماد دولت را در بافتممار عصممر سمملطه ی
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بی منازِع نولیبرالیسم قرار دهیم، با گسترش وسیع و نظام مند ناامنِی اقتصادی-معیشتی و محرومیت توده همما از
حمایت ها و خدمات اجتماعی مواجه می شویم. این رویه ی جهانی-تاریخِی مسلط، با همگانی سمماختِن اضممطراب
زیستی عمال امکان مادی یا فراغت حداقلی برای مشارکت در حیات سیاسی-اجتممماعی را به طممور چشممم گیری
کاهش داده و درنتیجه گرایش به اتمیزه شدن و سممکون سیاسممی جامعممه در بطن اختنمماق سیاسممی را شممدت

بخشیده است.

اگر اتمیزه سازی جامعه، سیاست ُزدایی از سپهر عمومی و گسترش ناامنی زیستی )و اضطرابات فردِی هم بسممته
با آن( را گرایشی مسلط در عصر فراگیری سرمایه داری نئولیبرال بدانیم، آنچه به جامعه ی ایران خصلت ویژه ای
داده یکی آن است که تجمیع سازوکارهای سرکوب عمال امکانات مقاومت مممردمی بممرای شممکل دادن بممه یممک
ضدگرایش را به سطوح بسیار نازلی فروکاسته است. سرکوب دیرین و فزآینده ی هر تالشی برای سازمان یابی و
هر شکلی از مقاومت و کنش سازمان یافته از سوی دولت ایران ناظر بر حضور قاطع همین خصلت است. وجود
همین بافتار تلفیقِی سرکوب و فساد، پیشبرد و گسترش شکل لجام گسیخته ای از مناسبات اقتصادی نولیبرالی
را تسهیل و تسریع کرده و درنتیجه ناامنی های زیستی-معیشتی برآمده از آن را به مرزهای بی سابقه ای رسانده
است. در اثممر این رونممدهای درهم تنیممده و تشممدیدکننده، سممرعت و شممدت و تمماثیرات اتمیزه شممدن جامعممه و
سیاست ُزدایی از آن در سپهر جامعه ی ایران به مراتب باالتر از بسیاری از جوامع متعممارِف معاصممر بمموده اسممت.
تاکید بر این خودویژگی ها البته نافِی وجود و شکل گیری مقاومت های فردی و اشممکالی مسممتمر یمما مقطعی از

؛ نه قدرِت نفمموذ سمماختارهای6مبارزات جمعِی پراکنده نیست )چرا که نه سوژگی آدمی تماما مهارشدنی است
سلطه و سرکوب ماهیتی مطلق دارد؛ و نه پویش های درونی جامعه و امکانات برآمده از آن در تعامل با سیالیت
تاریخِی رویدادها یک سره توقف پذیر اند(؛ بلکه خصلت های یادشده بیشتر توضیح دهنده ی آن انممد کممه چممرا این
دست تالش ها و مقاومت ها همواره گسسته از هم، منزوی از بدنه ی کلِی فرودستان، کم دوام و در نهایت ناکمممام
مانده اند و تاکنون رشد و نموی که گشاینده ی چشم انداز امیدبخشممی باشممد نداشممته اند )به رغم آن کممه در بطن
همین شرایط سرکوب، تالش های فداکارانه و ارزشمندی در جهت شکل دادن بممه تشممکل های مقمماومت جمعی

انجام گرفته و می گیرد(.

اما مساله ی تباهِی سیاسِی جامعه )اتمیزه شدن جامعه و سیاسممت ُزدایی و بی تفمماوتِی سیاسممی( فقممط نمماظر بممر
بی دفاع شدن جامعه در برابر دستگاه بیرونِی سرکوب نیست، بلکه سویه ی شاید وخیم تر آن ادغام شدن تدریجِی
جامعه در )بخشی از( آموزه ها و ارزش های فرهنگی-سیاسِی طبقه ی حاکم و درونی سازِی بممرخی از هنجارهمما و
انگاره های برساخته ی نظام مسلط است؛ جایی که سازوکارهای پیچیده تر سرکوب، درونی می شوند و جامعممه را
از درون به انقیاد می کشند. مهم تریِن نمود این ادغام شدگی، تن دادن به این آموزه است که »آلترناتیوی وجممود
ندارد«؛ که نمود عام تر آن معموال در قالب گزاره ی »سیاست عرصممه ی بممازی بزرگممان اسممت« ظمماهر می شممود؛

. »آدمی هرگز نه قدرت تغییر )چه کم و چه بیش( را از کف می دهد و نه امکان انتخاب از همه ی آنچه ممکن است را. با انتخمماب بخشممی از6
ام ِیور شیپ یروآبعر روطهب –همه ی ممکن ها، امکانات جدیدی زاده می شوند«. )لوسین فور  از بنیان گذاران مکتب تاریخ نگاری آنال. برگرفته از مقدمه ی پرویز پیران بممر

.  ۱۳۷۲ترجمه ی فارسی کتاب »سرمایه داری و حیات مادی«، فرنان برودل، ترجمه زنده یاد بهزاد باشی. نشر نی، 
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هرچند فرودستان عمدتا از مسیر توالی شکست ها و ناکامی های سیاسممِی خممویش و فقممدان تحمیلِی الگوهممای
بدیِل کنش سیاسِی جمعی )و وجوه الهام بخش و آموزشی آنها( و اغلب با حسی از ناتوانی و سرخوردگی بممدین
موضع گرایش می یابند؛ به بیان دیگر، جامعه از »رویابینی« یا تخیل سیاسی فاصله می گممیرد و بعضمما حممتی در
رفتاری واکنشی از آن روی گردان می شود )نظیر ضدیت با ایده ی انقالب(. در همین راستا باید خاطرنشان کرد
که تداوم و تشدید سرکوب و گسترش محاسممبه ناپذیِر قلمممرو آن عمال بممه درونی سممازِی تممرس و شممکل گیری

؛ بدین طریق، کارکرد ماشین سممرکوب تمما قلمممرو درونی7سازوکار خود-نظارت گری در روان افراد منجر می شود
فرد بسط می یابد و لذا کنش های بیرونی و انتخاب های سیاسی او را محدود می سازد؛ دامنه ی تأثیرات سازوکار
خود-نظارت گری حتی می تواند تا آنجا پیش بممرود کممه خودبه خممود حوزه هممایی از موضمموعاِت »مساله سمماز« از
دایره ی توجه و حساسیت فرد طرد می شوند. به طور کلی، در شرایطی که سرکوب و ناامنی و فاجعه در محیممط
اجتماعِی پیرامون به امری دایمی و روزمره بدل گردند، از آنجا که انباشت تممرس و اضممطراِب برآمممده از آن همما
تعادل روانی فرد را مورد تهدید قرار می دهد، واکنش معمول ذهن-روان به این وضممعیْت فعال سممازِی سممازوکار

 که گسترش اجتماعِی آن سهم قابل توجهی در رواج بی تفاوتِی سیاسی ایفا می کند8بی اعتنایی و فراموشی است
)بدین ترتیب، این امر متناقض نما تا حدی روشن می شود که چطور افممراد یممک جامعممه می تواننممد این حجم از
ستم را تاب بیاورند و یا نسبت به مبارزاتی که علی االصول مسممتقیمًا بممه وضممعیت خممود آنممان مربمموط اسممت،
کمابیش بی تفاوت بمانند(. مولفه ی دیگِر این فرآینممد ادغممام، درونی سممازی منِش رقممابت و هم سممتیزِی فممردی
به جای همبستگی و همراهی ست که بستر مممادی-تمماریخِی مسمماعد بممرای تحقممق آن  همانمما رشممد مناسممبات
فردگرایانه و ناامنی های مزمن اقتصادی و اجتماعِی عصر نولیبرالیسم و تکثیر بی وقفه ی آموزه های ایممدئولوژیِک
آن بوده است. و مولفه ی مهم دیگر، میل به مصرف و مصرف گرایی ست کممه بناسممت ناکامی همما و اضممطرابات و
پریشانی های زندگی واقعی و نیز خودبیگانگِی مستمر و بحران هویت را ازطریق سازوکار روانِی شباهت جویی با
الگوهممای زیسممتِی طبقممات فوقممانی تممرمیم نمایممد یمما میممل درونی بممه پویممایی و پیشممرفت فممردی را در این
هدف گذاری های »باب روز« تجسد بخشد؛ گسترش این الگوهای مصرفی در طبقات فرودسممت )کممه در عصممر
دسترس پذیرِی کاذِب جهان با ارتباطات دیجیتالی به شدت تسهیل شده است(، به نوبه ی خود بممه رانه ی فشممار
مضاعفی برای بازتکثیر و گسترش هرچه وسیع تر آن در درون همین طبقات بدل می شود. با این همه، افزایش
عمومی مصرف گرایی مسلما به معنای دسترسی همگانی به کاالهای مصرفی نیست؛ بلکه مزدبگیران فرودسمممت
از تالطم نزولِی شرایط اقتصادی سال های اخیر و محرومیت های تحمیلِی آن رنج می برنممد. اممما درک و تفسممیر
خاستگاه این رنج ها اغلب در ساحت فردی )همچون مشکالت فردی یا حتی نارسایی هایی فردی( باقی می ماند
و لذا واکنش جمعی/طبقاتی به آن میسر نمی شود. بممدین ترتیب، بمما افممول سممازوکارهای هویت یممابِی طبقمماتی،

مبارزه ی طبقاتی خودبه خود تنزل می یابد و کار دستگاه سرکوب هم تاحدی تسهیل می گردد.  
 . اینکه دولت ایران به رغم همه ی مخالفت های داخلی و خارجی و یا هزینه های دیپلماتیک در سطح جهانی هیچ گاه حرکت ماشین اعممدام را7

ُکند نکرده و در سال های اخیر حتی بر سرعت آن افزوده است، دقیقا با نیاز آگاهانه ی حاکمان به چنین کارکردی پیوند دارد. 
. مارک فیشر در کتاب »رئالیسم سرمایه« می نویسد: »در این وضعیِت بی ثباتِی هستی شناختی، فراموش کردن به یک اسممتراتژِی انطبمماق بمما8

(.    ۵۶محیط بدل می گردد«. )مارک فیشر: »رئالیسم سرمایه: آیا واقعًا آلترناتیوی در کار نیست؟«، ترجمه: مصطفی آقایی، ص. 
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پس، برای فهم واکنش انفعالی جامعه ی ایران در برابممر سممویه ی سیاسممی بحممران کرونمما، می تمموان اسممتعاره ی
»دیالکتیک تباهی« را به کار گرفت که فهم دقیق آن نیازمند وارسی شیوه ها و سممازوکارها و درجاتی سممت کممه

. اما آیا این فرآینممد تبمماهی )انسممداد و انفعممال و بی تفمماوتِی9دولت بر شرایط بازتولید جامعه نفوذ و تسلط دارد
سیاسی( یک چرخه ی بسته و غایت مدار است؟ به دالیل زیادی، نه. میممانگین کمِی )عممددی( جامعممه می توانممد
به هردلیل تاریخی-انضمامی در دوره هایی دچار سرخوردگی، ترس خوردگی و حس ناتوانی، خودبیگانگِی مفممرط
و خودفریبی گردد و درنتیجه به لحاظ سیاسی منفعل شده و کممل پیکممر جامعممه را بمما خممود فممرو بکشممد؛ اممما
خوشبختانه جامعه ناهمگون و تضادمند است و سکون، ماوای دایمِی آن نیست. به طور مشخص، دیرزمانی سممت
که انباشت فزآیند ه ی تضادها و بحران های مختلف جامعه ی ایران را آبستن انفجارهای سیاسی کرده است کممه
تاکنون در اعتراضات روزمره و خیزش های گهگاهی سر باز کرده اند. خیزش های اعتراضی تمموده ای، نممه تمممامی
جامعه را نمایندگی می کنند و نه حتی از جانب تمامی فرودستان مورد همممدلی و پشممتیبانی قممرار می گیرنممد؛
درنتیجه، این اعتراضات صرفا خیزشی علیه دولت و وضعیت تحمیلِی موجود نیستند، بلکممه همچممنین معممرف
خیزش بخشی از جامعه علیه روند سکون و تباهِی کلیِت جامعه اند. )در بزنگاه همین خیزش هممای توده ای سممت
که امید به بازیابی ِتوان بالقوه ی جامعه یا »بیداری جامعه« پیدا می شود(. نیروهای چپ و مترقی نیز به عنممموان
عناصری از بخش پویا و مترقی جامعه، علی االصول می تواننممد بممر سمت وسمموی تعارضممات و سممتیزهای درونِی
جامعه تاثیر بگذارند. وجود همین بالقوه گی ست که نقش سیاسِی آنان برای خالصی از »دیالکتیممک تبمماهی« را
برجسته می سازد )هم چنان که کنترل و سرکوب دایمی تحرکات آنان از سوی دولت را نممیز توضممیح می دهممد(.
بخش پایانی این نوشتار، تاملی ست انتقادی )گیریم فشرده( بممر کممارکرد نیروهممای چپ ایممران در متن بحممران

کرونا.

. نیروهای چپ۳

بر مبنای باور به وظایف کلی نیروهای چپ و توان بالقوه ی آنها برای اثرگذاری بر سمت وسوی مبارزات تاریخِی
جامعه، سویه ی انتقادی این متن طبعا متوجه عملکرد نیروهای چپ است، نه دولت یا جامعه. چون نهاد دولت
را علی االصول به دلیل نقش مستقیم آن در بازتولید چرخه های سلطه و ستم و استثمار دشمن و حریِف سممتیز
می انگاریم، نه طرف دیالوگ. وانگهی، عملکرد دولت در رابطه با بحممران کرونمما بنمما بممر منطممق درونی قممدرت و
مختصات خاص آن در کشور ایران به هیچ رو متناقض یا شگفتی آور نیست. در سوی دیگر، کلیت جامعه، تحت
انقیاد دیریِن فضای اختناق و سازوکارهای سرکوب، در موقعیتی نیست که - برخالف دولت- همچون فمماعلیتی

. در همین راستا، بی مناسبت نیست که به خطای نظری مهلکی اشاره کنم که در بینش »چپ آنتی امپ« )به واقع، شبه آنتی امپریالیسممت های9
چپ( و نحله های ایرانی آن )عمدتا چپ »محور مقاومت«( مشهود است: آن ها در حالی قوای امپریالیستی را خطر یمما دشمممن تمماریخِی اصمملی
تلقی می کنند و به موجب آن به مدارای تاکتیکی با دولت ایران می رسند، یا دست کم مبارزه ی انقالبی علیه نظم سیاسی حاکم بمر ایمران را تما
اطالع ثانوی ناهنگام و بالموضوع قلمداد می کنند، که هم از دیالکتیک امپریالیسم-استبداد غافل می شمموند، و هم از دیالکتیممک دولت-جامعممه.
اینکه این خطا صرفًا برآمده از یک سویگی تحلیلی-نظری است یا با درون مایه های پنهاِن ناسیونالیستی یا واکنش گری های هویت جویانه پیونممد

 بخوانیممد:اینجادارد، مساله ای ست که دیر یا زود با پیشروی جریان تاریخی روشن خواهد شد. )نقدی مقدماتی بر این رویکرد را می توانیممد در 
(.انکار خیزش دی ماه
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خودآگاه در عرصممه ی سیاسممی ظمماهر شممود؛ درنتیجممه، به رغم اینکممه تحمموالِت درونِی جامعممه همممواره ابممژه ی
دغدغه مندی و تامل و پژوهش ما باقی می ماند، انتقاد از جامعه کار مجرد و عبثی ست که همان  بهتر مشممغله  ی
اصحاب بحث های فرهنگی و کارشناسان و نخبگان دولتی بماند. با این اوصاف، این بحث انتقادی بیش از همممه
نیروهای چپ و مترقِی جامعه را خطمماب قممرار می دهممد؛ کسممانی کممه به لحمماظ تمماریخچه ی زیسممته و هسممتی
اجتماعی شان از این امکان برخوردارند که به عنمموان بخش فعممالی از جامعممه، خودآگاهانممه در فضممای سیاسممی

مداخله کنند و علی االصول رهایی جامعه از مناسبات سلطه و ستم را هدف قرار می دهند. 

محور نگاه انتقادی متن حاضر این مالحظه ی کلی است که نیروهممای چپ ایممران درمجممموع اهمیت تمماریخی
بحران کرونا را جدی نگرفته اند: نه خطرات آن و نه امکاناتش را؛ برخالف این آموزه ی معروف سممنت چپ کممه
هر بحراِن کالن توامان عرصه ی بروز مخاطرات و امکاناِت سیاسی ست. از همان آغاز قابل پیش بینی بود که چه
طوفانی به سمت ما می آید: خواه بنا بر گزارش ها و مستندات علمی درباره ی ابعاد خطرناک این پاندمی جهانی؛
و خواه بنا بر کارنممامه ی وزین ناکارآمممدی ها و مسممئولیت گریزی های دولت در مواجهممه بمما بحران هممای مقطعِی
حادث، که در سال های اخیر بارها عیان شده است. ضمن اینکه دولت ایممران از همممان آغمماز بمما پنهان کمماری و
امنیتی سازی بحران نشان داد که بنا نیست حتی در این مورد خطممیر هم )به رغم ابعمماد فوق العمماده ی خطممراِت
پیش رو( تغییری در رویه ی معمول و اولویت های خویش ایجاد کند. به زودی با اعالم رسمممی راهکممار »ایمممنی
رمه وار« از سوی دولت و زمینه سازی های گفتمانی و مصوبات قانونی برای بازگشایی زودهنگممام کسممب وکارها و
فضاهای عمومی )نرمالیزه سازِی بحران به نفع اقتصاد(، قاعدتا برای ما نمی توانست جای تردیدی باقی بماند که
چه خطراتی در انتظار جامعه و به ویژه اکثریت فرودسِت آن است. با این حال، بخش بزرگی از نیروهای چپ این
مساله را به قدر الزم جدی نگرفتند. تو گویی در آموزه های مالوف ما راهنمای مشخصممی بممرای مواجهممه بمما این
وضعیت ناهنگام و استثنایی وجود نداشت. قابل درک است که در تنگنای فعممالیت سیاسممی نیروهممای چپ در
فضای خفقان، توان محدود آنان چنان وقف پروژه هممای از قبممل اولویت بندی شممده می گممردد کممه پوشممش دادن
همزمان سایر مسایل و رویدادها و خصوصا چرخش ناگهانی اولویت ها و توان اجممرایی به سمممت یممک وضممعیت
جدید و تاحدی ناروشن دشوار می گردد. با این حال، همه می دانند که تدوین اسممتراتژی و سیاسممِت عملی چپ
امری یک بار برای همیشه نیست، بلکه بنا به اصل »تحلیممل مشممخص از شممرایط مشممخص« می بایممد مممدام در
معرض بازنگری و بازسازی قرار گیرد. بنابراین، ریشه ی اصلی این انفعال سیاسی )از جانب چپ( فراتر از فقدان
تحمیلِی پویایی عملی در جهت گیری های سیاسی ست. به باور من، فارغ از این واقعیت انکارناپذیر که چپ ایران
درمجموع )و به هر دلیل( فاقد وزن سیاسی و پایگاه اجتماعی و نیروی سازمانی قابل توجهی سممت کممه قممادر بممه

، در این مورِد مشخص بیشتر با یک تعلل تحلیلی-نظری مواجه بممودیم10انجام مانورهای سیاسی جدیدی باشد
 همه ی ما به این واقعیت تلخ واقفیم که پیکرهٔ ی از هم گسیخته ی چپ ایران به مجمع الجزایری از افراد و حلقه همما و خرده سممازمان ها تممنزل.10

یافتممه اسممت کممه اغلِب آنهمما بیشممتر وقت و انرژی شممان را صممرف دفمماع از حقممانیت خممویش و تخطئه ی دیگممران می کننممد )جممدا از انبمموه
ُخرده نمایش گری های رایج در شبکه های اجتماعِی مجازی(، بی آنکه حقیقتًا تعاملی انتقادی )نظری-سیاسی( و سازنده بین آن ها جریان داشته
باشد؛ و بی آنکه رشته ی باریکی از ضرورت های بنیادی، ائتالفی حداقلی حول کارزاری مشممترک را بین آن همما ایجمماد کنممد. بنممابراین، وقممتی از
انفعال سیاسی چپ در مواجهه با بحران کرونا سخن می گوییم، قاعدتًا این فاکتور مهم )ناتوانی در هماهنگی برای شکل دادن به یممک حممرکت
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که نیازمند واکاوی انتقادی ست. از آنجا که ابعاد عظیِم تمماثیراِت بالفعممل و آتی بحممران کرونمما آزمممون تمماریخِی
زنده ای برای ارزیابی جایگاه و عملکرد همه ی بازیگران سیاسی فراهم می آورد، واکاوی انتقادی رویکرد انفعممالِی
چپ ایران به بحران کرونا یحتمل ضعف ها و آسیب هایی را آشکار می سازد که ریشه یابی و فراروی از آنها بممرای
بهبود مسیر آتی حرکت نیروهای چپ ضروری ست؛ ضمممن این کممه کسممب وزن اجتممماعی و جایگمماه سیاسممِی
شایسته توسط نیروهای چپ نیازمند بازسازی بنیادی و آینده نگرانه ی سیاست چپ است که پیش از هر چممیز

فرآیندی )جمعی( از واکاوی های آسیب شناسانه را می طلبد.  

بخشی از مساله ی انفعال چپ در برابر بحران کرونا یحتمل به درک متعارف چپ از زمین سیاست و مخاطبممان
و بازیگران و سوژه های )بالقوه ی( آن بازمی گردد. این درک متعممارف، درحممالی سیاسممت طبقمماتی را راهنمممای
تدوین استراتژی و خط مشی مبارزاتی خویش قرار می دهد کممه عمممدتا معنممای محممدودی از طبقه ی کممارگر و
مسایل بالفعل و مطالبات بالقوه ی آن را در نظر می گیرد. و درنتیجممه، حوزه همما و اشممکاِل مبممارزه ی طبقمماتی و
عرصه های سیاست ورزی و مجارِی کسب هویت و آگاهی طبقاتی را عمدتا به کانال های اقتصادی ناب )رابطه ی
کار مزدی با سرمایه( محدود می داند. در اینجا اغلب درک تقلیل یافته ای از مناسبات سممرمایه داری سممرلوحه ی
تحلیل قرار می گممیرد کممه بمما پممویش تمماریخِی شممتابان شممکِل )حیممات( اجتممماعی تحت نظممام سممرمایه داری،
درهم تنیدگِی پیچیده ی سمماختارهای سممتم و لممذا چندبعممدی  بممودِن سمموژه گِی تغیممیر هم خمموانی نممدارد. و از
همین روست که این طیف از چپ مارکسیستی ایران عمدتا هنوز هم در تنگنای نظری تعریممف طبقه ی کممارگر
گرفتار مانده است و فی المثل هنوز تردید دارد که معلمان و پرستاران و نظممایر آنهمما را ذیممل مقمموله ی طبقه ی
کارگر جای دهد یا نه. ولی از آنجا که به موازات پویش تاریخی شتاباِن سرمایه داری اشکال و سازوکارهای سممتم
طبقاتی، مضمون اجتماعی طبقه، مسایل و دغممدغه های انسممان های تشممکیل دهنده اش، و نمودهممای حضممور و

، این نوع سیاست طبقاتی طبعا قادر نیست پیوند سیاسمممِی11حیات اجتماعی آنان دست خوش تحول می گردند
موثری با طبقه ی کارگر و مسایل عینِی پویاِی آن برقرار کند؛ درنتیجه حتی در شممرایطی )فرضممی( کممه فشممار
کمتری از جانب دستگاه سرکوب وارد آید، قابل تصور است که این نوع خط مشی چپ و حامالن انسانی اش باز
هم در حاشیه ی جامعه و سیاست واقعی قرار گیرند. شاید ذکر یک نمونه در همین راستا روشنگِر بحث باشممد:
شواهد متعددی حاکی از آن اند که چپ متکی بر درک کالسیک از مبممارزه ی طبقمماتی فاقممد تمموان سیاسممی و

 بوده اسممت. افممزون بممر۹۸ و ۹۶جایگاه اجتماعی برای حفظ و تقویت تکانه ها و مازادهای خیزش های توده ای 
این، شکل گیری این خیزش ها که عمدتا برخاسته از شدت یابِی پیامدهای ستم اقتصادی و شممکاف طبقمماتی )و
به دور از توهمات سیاسِی اصالح طلبانه( بودند، جایگاه و توان سیاسی چپ یادشده را ارتقمماء نبخشممید. به بیممان

جمعِی اثرگذار( را هم باید در نظر بگیریم. با این حال، به دلیل پیچیدگی این موضوع، بحث نوشتار حاضر تنها بمه فاکتورهمایی کمه بما رویکمرد
تحلیلی و مواضع سیاسی-عملِی این نیروها )در سطحی میانگین و برآیندی( پیوند دارند محدود شده است. 

 »رئالیسم سرمایه اقتضا می کند که توسط واقعیتی بینهایت خمیری شکل ُمنقاد شممویم. واقعیممتی کممه هممر لحظممه می توانممد خممود را از نممو11
پیکربندی کند. … کار و زندگی ]هرچه بیشتر[ غیرقابل تفکیک می شوند … تجدید ساختار تولید و توزیع، به تجدید ساختار سیستم عصبی ِ ما
نیز می انجامد … دیگر دشمِن کاماًل بیرونی نداریم« )مارک فیشر: »رئالیسم سرمایه: آیا واقعًا آلترنماتیوی در کمار نیسمت؟«، ترجممه: مصمطفی

(.۲۶ و ۵۴آقایی، صص. 
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دیگر، چپ نه تنها از این رخدادهای مهم تاریخِی عقب ماند، بلکه از مازادهایش هم طْرفی نبست. بمما این همممه،
به جای اینکه درس های این هشدار تاریخی استخراج گردد، بعضمما نمموعی »نمماب گرایِی« طبقمماتی دسممت مایه ی
تحلیل این پارادوکس قرار گرفت: این درک که فاعالِن خیزش های یادشممده به معنممای دقیممق کلمممه از طبقه ی

کارگر نبودند و لذا فاقد آگاهی و رویکرد طبقاتِی ثمربخشی بودند که بتواند چشم انداز جدیدی بگشاید.  

این نکته ما را به معضل دیرینه ی غایت گرایی در بینش سیاسِی متعارِف چپ رهنمون می شود. باید خاطرنشان
کرد که نمود غایت گرایی تنها در این معنای کالسیک خالصه نمی شود که تاریخ سمت وسوی معینی دارد کممه
همانا رهایی نهایِی ستمدیدگان است. به لحاظ سیاسِت عملی شکل ماندگارتر و مخرب تر غایت گرایی کم اهمیت
تلقی کردن مسایل جاری و روزمره در اثر مقایسه ی ضمنِی آنها با تصوری پیشممینی از یممک کنش رادیکممال یمما
اصولی است، که فاعالن ویژه ی خود را دارد و لزوما در شکل ها و مجاری معیممنی تجلی می یابممد. ماحصممل این
دیدگاه، اتخاذ رویکردی انفعالی  در برابر معضالت جاری و انتظار ضمممنی بممرای برآمممدن روز موعدی سممت کممه
شرایط الزم برای شروع مبارزه ای اصیل علیه نظم مسلط را به همراه می آورد. حال آن کممه زمین سیاسممت ورزِی
بدیل، پیش از هرچیزی پهنه ی مسایل و معضالت زندگِی روزمره ی فرودستان است کممه موضمموع دغممدغه ها و
کوشش های بی وقفه ی آنان است. اندیشه و آرمان چپ تنها تاجایی قممادر اسممت بمما فرودسممتان و سممتمدیدگان
)یعنی مخاطبان مطلوب خویش( پیوند برقرار کند که این ضرورت را بازشناسد و نقطه ی عزیمت سیاست ورزِی
خویش قرار دهد )وگرنه همان تصویر مضحک لیدرهای خودگمارده تکرار می شممود کممه نشسممته در بممرج  عمماج
خویش انتظار دارند مردم سرانجام ارج گذارانه به سوی آن ها بازگردند و از اندیشه ها و آرمان ها و حتی رهمممبرِی
سیاسی شان استقبال کنند(. با این حممال، رویکممرد چپ ایممران بممه بحممران کرونمما کمممابیش نقطه ی مقابممل این
اولویت گذاری بوده است. و تناقض تلخ ماجرا در اینجاست که با هر برآورد منطقی کاماًل قابل پیش بینی بود که
قربانیان اصلی بحران کرونا چه طبقاتی از جامعه خواهند بود. بنابراین، دشوار بتوان این رویکرد انفعممالی را بممه

یک نادیده انگاری صرف تقلیل داد.  

شاید بُعد مهم تر این انفعالِ مهلِک سیاسی در این نکته نهفته باشمد کمه نیروهمای چپ به رغم آگماهی از اینکمه
فرودستان جامعه قربانیان اصلی گسترش پاندمی کرونا خواهند بود، عماًل بدیلی متفمماوت بمما راهکممار آمممرانه ی
دولت )بازگشایی کسب وکار معموِل اقتصادی یا همان نرمالیزه سازی بحران( نداشتند، یا تصممور می کردنممد کممه
بدیل دیگری وجود ندارد؛ درنتیجه، ناخواسته در تنگنای یک وضعیت آچمز قرار گرفتند. چرا که بخش بزرگی
از طبقات فرودست وابسته به کار مزدی هستند و تداوم قرنطینه ی عمومی و تعطیلی کسب وکارها به گرسنگی
و تشدید رنج های آنان می انجامد. در اینجا مساله ی اساسی آن است کممه به رغم غیرقابممل انکمماربودن وابسممتگی
تراژیک مزدبگیران فرودست و افراد روزمزد به تمداوم همین اقتصماد بیممار، بمدیل وضمعیت یادشمده به عنموان
رویکرد سیاسی چپ تمامًا متفاوت با آن چیزی ست که دولت عرضممه کممرد. نیروهممای چپ در وهله ی نخسممت
می باید فاصله ی انتقادی خود را با دولت و راهکارهای دولتی )انکار و امنیتی سازِی بحران و سپس نادیده گرفتِن
عملِی آن( حفظ می کردند و پیش از هر چیز دولت را مسئول حفظ جممان و سممالمِت شممهروندان و پیامممدهای
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بحران معرفی می کردند. در این صورت، دشوار نبود طرح مطالباتی که هم بمما دغممدغه های زیسممتی و معیشممتی
فرودستان سازگار باشند و هم معطوف به حفظ سالمتی آنان و کاهش مؤثر نممرخ همه گممیری ویممروس باشممند.
حتی الزم نبود این مطالبات از نو اختراع شوند؛ چرا که بسیاری از نیروهای چپ در کشورهای مختلف از همان
ابتدای جهانی شدِن پاندمی، صورت بندی های متعددی از سیاست بدیِل انتقادی-مطالباتِی چپ برای مواجهه بمما
گسترش جهانی بحران کرونا عرضه کردند. در اینجا برای ارزیابِی بهتر می توان برخی از مهم ترین آن ها را مرور

کرد: 

اینکه دولت موظف است منابع ثروت ملی را پیش از هر چممیز صممرف تممأمین ملزومممات محممافظت از سممالمت
عمومی نماید؛ اینکه دولت موظف است شرایط انجام تست پزشکی رایگان و درمممان رایگممان را بممرای همگممان
)خصوصا طبقات محروم( فراهم سازد؛ اینکه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی غیرضروری بایممد هرچممه زودتممر
تعطیل گردند؛ اینکه دولت می باید از منابع عمومی کمک های مالی کافی به شاغلین این حوزه های تعطیل شده
تخصیص دهد؛ اینکه تعیین این حوزه های ضروری تداوم فعالین اقتصادی و خدمات رسانی می باید با مشممارکت
ِخرد جمعی وکارشناسان مستقل و فعالیِن صنوف و شاخه های تولیممدی-خممدماتی تعممیین گردنممد، نممه توسممط
مدیران خصوصی و دولتِی بنگاه های اقتصادی )که بر مبنای ضرورت های کسب سود یا منافع سمماختار قممدرت
تصمیم می گیرند(؛ اینکه در شاخه ها و حرفه های تولیدی-خدماتی که فعالیت آن ها ضروری شناخته می شممود،
دولت می باید با مشارکت مستقیم کارگران و کارکنان شرایط ضروری برای تضمین سالمت آنان را فراهم آورد؛
اینکه دولت می باید دسترسی رایگان تمامی اقشار کم درآمد و محروم به امکانات و اقالم بهداشتی ضروری برای
محافظت در برابر ویروس کرونا را فراهم آورد؛ اینکه دولت باید توجه ویژ ه ای به حفظ سالمت جسمممی و روانِی
کارکنان و پرستاران مراکز درمانی داشته باشد و خصوصا این افراد باید در تصمیم گیری های مربوط به نحمموه ی

؛ …. ؛ و مهم تر از همه این کممه دولت بایممد ضمممن12تنظیم فعالیت کاری خویش مشارکت مستقیم داشته باشند
اطالع رسانی شفاف در مورد وضعیت پیشروی پاندمی و اقدامات خویش، ملزومات اطالع رسانی آزاد و تبادل نظر

عمومی حول این بحران را فراهم سازد. 

ولی در ایران، ما نیروهای چپ - در عمل - تسلیم همان ایده ی آمرانه ی دولتی شممدیم کممه آلترنمماتیوی وجممود
ندارد، جز بازگشایی فضای کسب وکار و بازگشت هرچه سریع تر به وضعیت عممادی. این رویممه صممرفًا بازگشممایی
بسیار زودهنگام محیط های کسب و کار و فضاهای عمومی نبود، بلکه به واقع نرمالیزه سازِی اقتدارگرایانه ی بحران
به هزینه ی مردم بود. از همین روست که پس از این مرحله، حساسیت عمومی جامعه به بحممران کرونمما آشممکارا
فروکش کرد: مردم به زودی دریافتند که باید به حضور این بحران جدید هم عادت کنند و ماننممد همیشممه بممار
خود را به تنهایی به دوش بکشند؛ نرمالیزه سازی بحران خواه ناخواه شرایط موجود را عادی سممازی می کنممد و این

 پرسممتار در ایممران بممه ویممروس۹۰۰۰ تیرماه بیش از ۲۴. طبق گزارش های رسمی )به نقل از رئیس سازمان نظام پرستاری ایران( تا تاریخ 12
 نفر از کادر پرستاری و درمانی جان خود را از دست داده اند. این جدا از شرایط کاری اسفناک آنممان۱۴۱کرونا مبتال شدند و تاکنون دست کم 

است: کار فشرده و پرخطر و طوالنی با حداقل امکانات تخصصی و بعضا محرومیت از دیدار خانواده ها. درحالی که این شرایط کماری همچنمان
 روزه( بر آنان تحمیل می شود.  ۸۹با حقوق ماهانه ی ناچیز و عمدتا با قراردادهای کاری موقتی )
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ممکن نیست مگر با گسترش گرایش به بی اعتنایی و فراموشی در سطح جامعه. به همین خاطر بود کممه پس از
آن، تشدید موقعیت وخیم پرستاران و کادر درمانی به راحتی به حاشیه رفت. و به همین سان، ممموقعیت کسممانی
که »مجبور« بودند/هستند بخشی از جمعیت روزانه ی فشرده شده در قطارهممای مممترو و اتوبوس هممای شممهری
باشند و یا در کارگاه ها و محیط هایی فاقد کمترین ملزومممات بهداشممتی-محممافظتی کممار کننممد، بممه تصممویری
نرمالیزه شده از زندگِی روزمره ی پساکرونایی بدل گردید. درعوض، این فراموشی اجبارِی جمعی بممه نخبگممان و
رسانه های دولتی و نیز به خوش نشینان طبقات باالیی امکان داد تا مستقیمًا به سممرزنش و تخطئه ی این افممراد
بپردازند و آنان را مسئول سیر صعودی نرخ ابتال معرفی نمایند. به بیان دیگممر، اصممرار دولت ایممران بممر پیشممبرِد
راهکار ایمنی رمه وار )به خاطر اولویت ها و مقاصد و محدودیت های خویش( بی آن که با هیچ مقاومت محسوسممی
از سوی نیروهای مترقی جامعه مواجه شود، مسیر آتی بحران را رقم زد؛ به گونه ای که حممتی بممه گممواهی آمممار
رسمی و مهندسی شده ی دولت، ایران از معدود کشورهایی بود که هیچ گاه به واقع از پیک اول کرونا خارج نشد،

بلکه در همان امتداد وارد پیک بعدی شد، که البته امری کاماًل قابل انتظار بود. 

در اینجا یحتمل این انتقاد ظاهرًا »واقع بینانه« مطرح می شود که با توجه به مختصات ساختار قممدرت سیاسممی
در ایممران، مطالبات یادشده به هیچ رو دسممترس پذیر نبودنممد/نیسممتند و لممذا صممرفًا تخیالت طیفی از چپ هممای
خام انممدیش را بازتاب می دهند. در پاسخ باید گفت این تصور که یک راهکار سیاسی موجه باید نتایج فوری بممه
بار بیارود، از بنیاد نادرست است؛ چرا که اهمیت آغازکردن و ساختِن پروسه ها را نادیده می گیرد. روشن اسممت
کممه دولت ایران مطالباتی از این دست را به پشیزی نمی گرفت/نمی گیرد، خصوصمما کممه هیچ نممیروی سیاسممی
غیرخودی را به رسمیت نمی شناسد. مساله این است که طرح مطالبات ذکرشده اساسًا نه خطاب به دولت، بلکه
رو به جامعه است، تا جامعه در تالطم رنج و اضطراِب شدت یافته در اثر این بحران بتوانممد ممموقعیت خممویش را
بهممتر جهت یابی کند. یعنی مساله ی اصلی )حلقه ی مفقوده( ایجاد صدایی رسا در سطح جامعه و گفتمان سازِی
عمممومی حول این مطالبات بوده و هست، نه انتظار اخذ نتایج فوری )آن هم از جانب دولت(. بازشناسِی اهمیت
تمماریخی این بحران از سوی نیروهای چپ و فهم مسئولیت ویژه ی خویش در این شرایط می توانست/می توانممد
حممول تضادهای ساختاری ای که بحران کرونا در وسیع ترین سطح ممکن عیان و فعال ساخته اسممت فرآینممدی
سیاسممی از پایین پدید آورد که زمینه ساز ارتقای سوژگی سیاسِی فرودستاِن جامعممه گممردد. چممنین سیاسممتی
می توانسممت/می تواند ضمن توان مندسازِی جامعه برای غلبه بر حس رخمموت-نمماتوانی-سممرخوردگی -بی تفمماوتی،
رسمموخ فراگممیر داعیه همما و پیش فرض هممای بممورژوایی در جامعممه را بممه چممالش بکشممد تمما بممذر اندیشممه های
ضدکاپیتالیستی از زمین مهجور چپ فراتر رود. این آموزه که دولت نمی تواند به زیان مناسبات مسلط اقتصادی
و منمممافع طبقه ی حاکم در جانب مردم بایستد، حقیقتی ست که تنها در بطن چنین بحران هایی قادر به رسوخ
در آگمماهی عمومی ست. ایده هایی که از زمین واقعیت برخیزند و در زمان و مکان مناسب - بمما زبممانی روشممن-
طرح شوند، حامالن خود را خواهند یافت و از امکان مادیت یابی برخوردار می شمموند. در چممنین شممرایطی کممه
اکثریت جامعه دست خوش رنج مضاعف و نارضایتِی عمیق و حس استیصال است، کاربست درسممت پیکارهممای
ضدهژمونیک )روشنگری انتقادی و برجسته سممازی مطالبممات ملممموس و راهکارهممای بممدیل( قممادر بممه ایجمماد
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فرآیندهایی ست که خوْد امکانات بدیلی برای بسط مبارزه خلق می کنند. اگر چممنین فرآینممدی از همممان آغمماز
بحران کرونا آغاز می شد، حتی با آگاهی ضمنی از اینکه تغییر بی واسممطه ی محسوسممی در مشممی دولت ایجمماد
نخواهند کرد، اینک در بطن شیوع گسترده تر پاندمی کرونا، با فوج فوج جنازه هایی که هر روز به گورها سممپرده
می شوند، دست هامان چنین خالی نبود و جامعه می توانست بممه خودآگمماهی سیاسممی تممازه ای برسممد و گممامی
تهاجمی رو به  پیش بردارد؛ نه آن که دولت بتواند چنین طلب کارانه و فرافکنانه مردم را مقصممر تشممدید بحممران
معرفی کند و مسیر »مطلوِب« خود را پی بگیرد. پس، مساله ی دردناک آن است کممه ممما بممدون اینکممه تممیری

. 13بیاندازیم، شکست خوردیم

جمع بندی: 

خیلی مایلم جمع بندی این نوشتار را تمامًا به خواننده واگذار کنم. با این حال شاید بهتر باشد یک نکتممه را بممه
زبان رسا بگویم: دولت تمامیت طلب ایران بی گمان موقعیت شکننده ای دارد، اما لزومًا فرو نمی پاشد و حتی اگر
فروافتد، با توجه به مجموع شرایط موجود )داخلی و جهانی(، بعیممد اسممت کممه یممک فرآینممد سیاسممی مممترقی
جایگزین آن گردد. همه چیز بستگی به آن دارد که نیروهای چپ و مترقِی جامعه تا چه حد بتواننممد بمما جامعممه
پیوند برقرار کنند و فرآیندهایی برای بسط اجتماعِی سوژگی بدیل تدارک ببیننممد. درعین حممال، قطممار تمماریخ
هیچ گاه به عقب باز نمی گردد تا با روش های مالوف و آشنا و محک خممورده مبممارزه کممنیم؛ آینممده هم هیچ گمماه
سوژه ی ناب تغییر انقالبی و زمین مطلوب سیاست ورزی رادیکال را به ما ارزانی نخواهد کرد. بلکه از دل همین
شرایط آشوبناک و ناآشنا و متغیر است که باید بی وقفه به جستجوگرِی جمعی بممرآییم تمما در پروسممه ی عمممْل

روش های مناسب برای بسط مبارزه ی انقالبی را کشف کنیم و به سهم خود گسترش دهیم. … 

 و تبعات بهمن واِر آن )خصوصا در ایران( هنوز در راه است. پس،14در هر حال، بحران کرونا همچنان ادامه دارد
»گل اینجاست، همین جا برقص!«. 

۱۳۹۹ تیر ۲۵ا. ح. - 

*    *    *

kaargaah.net

 نمونه های چنین شکست های انفعالی و بی افتخار در تاریخ متاخر چپ ایران متأسفانه کم نیست. یکی از مهم ترین آن ها به بمماور من انفعممال.13
کلی چپ در مورد سیاست های هسته ای دولت طی دو دهه ی گذشته است که به سهم خممود نقش مهمی در تشممدید فشممارهای امپریالیسممتی
غرب )به ویژه تحریم های اقتصادی( و شکل گیری روندهای قهقرایی بعدی )از بسط بی امان نظامی گری تا سقوط آزاد به دامان امپریالیست های

شرقی( داشته است. فهم و تحلیل دالیل این انفعال سیاسی مستلزم بحث مفصل دیگری است. 
 ژوئیه( چنین گفته است: »بگذارید به صمراحت۱۳. برای مثال، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در تازه ترین مصاحبه ی مطبوعاتی خویش )14

بگویم که بسیاری از کشورها در مسیر نادرستی حرکت می کنند. کرونا همچنان دشمن شماره ی یک ماست، اما بسمیاری از کشمورها و ممردم
این خطر را جدی نمی گیرند«.  
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بیداد کرونا و روزمرگِی فاجعه

نقدی بر مواجهه ی چپ با بحران کرونا

 امین حصوری

۱۳۹۹کارگاه دیالکتیک - تیرماه 
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