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۱.

پاندمی کرونا بار دیگر نشان داده اسشت کشه نظشام سشرمایه دارْی بحران زاسشت؛ و اینکشه ششدت و دامنه ی

بحران های ناشی از آن رو به افزایش اند. تداوم مناسبات جهانی شده ی سرمایه دارانه بششا ملزومششات و اثششراتی

همراه است که ناگزیر بر بستر بحران های گذشته بحران های تازه ای می آفریننششد؛ بحران هششایی کششه هم در

حوزه های جدیدی بروز می یابند، و هم بنابر درهم تنیدگی فزآینده ی مناسبات بشری، طیف وسششیع تری از

جوامع را متأثر می سازند. از این منظر، بحران جهانی برآمده از گسترش پانششدمی کرونششا بحششران مسششتقلی

نیست، بلکه صرفًا تازه ترین ترکیب بحران های درونی سرمایه داری ست که مسلمًا با ویژگی هششای جدیششدی

همراه است. از آنجا که پیدایش این بحران ها با ساختارها و سششازوکارهای ژرف سششرمایه داری پیونششد دارد،

سرمایه داری اساسًا قادر به حل آن ها نیست. رویششدادها و مشششاهدات تششاریخی نشششان می دهنششد کششه تحت

مناسبات اقتصادی-سیاسِی حاکم حتی مدیریت نسبی این بحران ها به منظور تخفیف پیامدهای آن ها نیز

انتظاری غیرواقع بینانه است. درعوض، بحران ها بر هم انباشته می شششوند و یکششدیگر را تشششدید می کننششد و

هرچه بیشتر زمینه ی ظهور بحران های بعدی را فراهم می سازند. از همین روسششت کششه در دو دهه ی اخششیر

بسامد و شدت و گستره ی جغرافیایی بحران ها و پیامدهای انسششانی و طششبیعی آنهششا افششزایش بی سششابقه ای

 در امتداد پانششدمی های خطرنششاک ولی محششدودتِر سششال های گذشششته رخ داده۱۹یافته اند. پاندمی کووید-

است، که هر یک از آن ها به واقع هشداری بود بر وقوع پاندمی بزرگ تر بعدی. مساله امششا مخاطبششان واقعی

این هشدارهاست: تا اینجا دست کم روشن شده است که دولت ها به سان نمایندگان سیاسِی سرمایه اساسًا

در جایگاهی نیستند که گوشی برای این هشدارها داشته باشند. 
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۲.

تداوم مناسبات سرمایه دارانه مستلزم آن است که دامنه ی استثمار و انقیاد انسشان ها و دامنه ی اسشتثمار و

نابودسازی طبیعت هرچه بیشتر گسترش یابد. در دهه های اخیر تغییرات اقلیمی مهم ترین رویدادی بششود

که وجه سرمایه دارانه ی استثمار طبیعت یا نیاز بنیادی سرمایه داری به اسشتثمار و نابودسشازی طشبیعت را

برجسته ساخت. منطق درونی حیات سرمایه یا ارزش افزایِی ارزش فی نفسه هیچ مرزی نمی شناسد؛ حششال

آنکه حیات طبیعت )و انسان ها( با مرزهای معینی )نظیر متناهی بودن منابع طشبیعی یشا آسشیب پذیربودن

اکوسیستم ها و گونه های زیستی( محدود شده است. درنتیجه، تا جایی که به تداوم حیات انسان ها و سایر

گونه  های طبیعی مربشوط اسششت، منطشق سشرمایه متکی بشر انششتزاعی مهلشک اسشت. از این منظشر، تشاریخ

چندصدساله ی توسعه ی سرمایه داری نیز درواقع پهنه ی تالش سششرمایه  بششرای اسششتقرار و بسششط سششلطه ی

منطق انتزاعی اش بر زندگی انضمامی بشر و موجودات زنده، و - در سوی مقابل،- اشکال مختلف مقاومت

)از سوی بشر و طبیعت( در برابر آن بوده است. به تعبیری، سرمایه داری نظام تاریخِی خاصی سششت کششه در

آن اقتصاد از جامعه و طبیعت منفک شده و برفراز آن ها می ایستد. پیدایش پاندمی کرونا را می توان نمود

دیگری از واکنش های بازدارنده )یا »مقاومت«(ی طبیعت در برابششر تجششاوزات خودسششرانه ی سششرمایه تلقی

کرد. بسیاری از دانشمندان از سال ها پیش هشدار داده بودند که خواه با افششزایش دمششای میششانگین جششو و

خواه در اثر نابودی مستمر گونه های زنده و تخریب اکوسیستم ها و محیط های زیست طبیعِی آنها، وقششوع

پاندمی های مرگ بار اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

۳ .

بنا به شالوده های تاریخی شششکل گیری دولت مششدرن و مسششیر اسششتقرار و تثششبیت آن  به مششوازات توسششعه ی

ت اقتصششادی-سیاسششی بششه تششداوم مناسششبا۱سششرمایه داری، دولت هششای امششروزی مسششتقیم یششا غیرمسششتقیم

هشا به عنشوان پیکریشابی سیاسشی مناسشبات جهشانیسرمایه دارانه عمیقًا وابسته شده اند. و از آنجا که دولت 

سرمایه داری، تعهششدی درون مانششدگار بششه منششافع سششرمایه و طبقه ی سششرمایه دار دارنششد، نمی تواننششد پاسششخ

قابل قبولی به بحران های فراگیر سرمایه داری بدهند، چون پیشدایش این بحران هشا نشه ناشششی از خطاهششای

: به دلیل مزیت های بی واسطه ی پویش صعودی سرمایه ی ملی برای دولت در کشورهای کسانونِی سسرمایه داری وابستگی مستقیم.1

: به دلیسسل سسسطح رشسسد نسسازل تر مناسسسبات متعسسارفوابسسستگی غیرمسسستقیمدر ایجاد رفاه اجتماعی نسبی و ثبات سیاسی(؛ )ازجمله 

 »جنوب جهانی«، که برخورداری دولت و نخبگان دولتی از »مزایای« سرمایه داری را تابع تسسداومسرمایه داری در برخی کشورهای

 توضسیح آن کسه جایگساه انقیسساد و فرودسسستیرابطه ی ویژه ی این جوامع با مناسبات اقتصادی-سیاسِی حساکم بسر جهسسان می سسازد.

کشورهای »جنوب جهانی« در تقسیم کار متعارف بازار جهسسانی یسسا مناسسسبات سسسلطه ی جهسسانی-تسساریخی، در اکسسثر این جوامسسع) به 

وه های انضمامی گوناگون( با پدیده ی عام دیگری مفصل بندی می شود که همانا وجود شکاف ژرف اقتصادی-سیاسی بین دولتشی

و اکثریت جامعه است. درنتیجه، دولت )به مثابه ی کانون قدرت نخبگان اقتصادی( در موقعیت سیاسی شکننده ای قسسرار می گسسیرد

که آن را به تکیه کردن هرچه بیشتر به  دستگاه سرکوب سوق می دهد، و این رویه به نوبه ی خود بسسه تشسسدید شسسکاف و شسسکنندگی

یادشده منجر می گردد. سازوکار فوق، یکی از دالیل اصسسلی گسسرایش دولت هسسا در »جنسسوب جهسسانی« به سسسمت وابسسستگی و السستزام

هرچه بیشتر به مناسبات جهانی ست. برای شرح بیشتر در این  خصوص ن.ک. به:

1۳۹۸«، آذر   در جنوب جهانی  درباره ی بنیان ها و سازوبرگ های دولت  امین حصوری: »
۳
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. در دهه هششای۲جانبی این نظام، بلکه پیامدی بنیادی از برآوردن نیازهششای درونی و حیششاتِی سششرمایه است

اخیر نحوه ی رویارویی دولت ها با بحران اقلیمی، این ناتوانی ساختاری دولت ها را به  روشنی آشکار سششاخته

است. ازطرف دیگر، گسترش تاریخی سرمایه داری، نه تنهشا - بشرخالف انتظشارات و داعیه هشای بشورژوایی-

مرزهای ملی و سیاست های ناسیونالیستی را کمرنگ نکرده است، بلکه به  آنها شدت بخشیده اسشت. چشرا

که سرمایه به لحاظ تاریخی اساسا در چارچوب کانون های ملی سامان یافته است و سرمایه های ملی تنهششا

به میانجی دولت ها قادر بشه حفشظ و گسشترش قلمشرو نفشوذ داخلی و خشارجی خشود هسشتند. رقابت هشا و

تخاصششم های آشششتی ناپذیر بین دولت هششای قدرتمنششد در تحلیششل نهششایی بازتابی سششت از رقابت هششای بین

سرمایه های کالن ملی و تقابل نیازها و گرایش های آن ها به بسط قلمششرو نفوذشششان. از همین روسششت کششه

جهانی شدن مناسبات سرمایه دارانه -برخالف انتظار- با تقویت و گسترش ناسیونالیسم همراه بوده اسششت.

بر چنین بافتاری، اگر بپذیریم که بحران های جهانی )مانند پاندمی کرونا( راه حل هایی جهانی می طلبنششد،

روشن است که دولت  ها نمی توانند چنین راه حل هایی عرضه کنند یا بدان متعهد باشششند. چششرا کششه آن هششا

توامان در انقیاد مناسبات اقتصادی سرمایه دارانه و مناسبات سیاسی ناسیونالیستی هستند. 

۴ .

رشد پرشتاب مناسبات سرمایه دارانه از نیمه ی دوم قرن بیسششتم تششاکنون توامششان مششوجب افششزایش کمیت

سرمایه و نیز ظهور کانون های جدید سرمایه در سطح جهانی شده است؛ حال آنکه مشیزان دسترسشی بشه

منابع طبیعی و خلق وگسترش بازارهای جدید ملی و جهانی بششا ضششریب بسششیار کمششتری رشششد یافته انششد.

به بیان دیگر، رشد جهانی-تاریخِی سرمایه توامان به معنای نزدیک شدن آن به و تصادم اش با »کران «هششای

بنیادی اش بوده است؛ تصادمی که خود منبع اصلی پیدایش بحران های کنونی ست. خلع یششد نولیششبرالِی از

توده ها )خصوصا تشدید کاالیی سازی طبیعت و تجاری سازی فزآینده ی خدمات پایه اِی اجتمششاعی( کششه از

 در سطح جهانی در دستور کار دولت های سرمایه داری قشرار گشرفت، در عمشل نتوانسشت )و۱۹۸۰دهه ی 

نمی توانست( منبعی نامحدود برای گریشز از این تنگنشا، و تضشمین رششد انباششت سشرمایه فشراهم سشازد.

منعطف سازی نولیبرالی و اجبارِی کار و نیروی کششار نششیز اگرچشه مقشاومت جهششانی نشیروی کششار را به طشور

چشم گیری درهم شکست و به تضعیف جنبش های ضدسرمایه داری انجامید، ولی صرفًا فششاعلیت سیاسششی

 عرضه۳سرمایه را )تا اطالع ثانوی( افزایش داد، بی آنکه گزینه ای ایجابی برای عبور از این تنگنای بنیادین

کند. در این میان، پیدایش و رشد شتابان فناوری های نو )ازجملششه فناوری هششای اطالعششاتی و دیجیتششال و

صنعت های تک(، به رغم شتاب بخشیدن به بسشط جهشانی مناسشبات سشرمایه دارانه، نتوانسشته اسشت نشرخ

. اصرار بر چینی بودن خاستگاه ویروس کرونا یا ساخته شدن هدفمند آن در آزمایشگا های این یا آن کشور، تاییدی ست بر شدت2

و حدت رویکردهای ناسیونالیستی  به یک بحران جهانی؛ ولی همزمان تالشی ست هدفمند برای پوشسساندن خاسسستگاه واقعی بحسسران

)تخریب نظام مند طبیعت( و اتفاقی  قلمدادکردن آن.

 این تگنا یا کران بنیادین را می توان بدین صورت هم تعبیر کرد: منطق انتزاعی سرمایه با مرزهای واقعی جهاِن تساریخی برخسورد.۳

می کند. 
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بازدهی کار یا گستره ی نیازهای مصرفی جدید را به قدری ارتقا دهد که رشد مطلوب و مستمر سششرمایه -

 همه ی امیدهایی که۲۰۰۸ورای محدودیت های یادشده - تامین گردد. بدین ترتیب، با ظهور بحران سال 

نولیبرالیسم برای یک »رشد ابدِی« سرمایه دارانه برانگیخته بود، ناگهان بر باد رفت. نتیجه ی ناگزیِر رونششد

تاریخِی گسترش خودمحدودکننده ی سرمایه و تصادم هرچه بیشتر آن با کران هایش، افششزایش تقابششل بین

کانون های ملی و منطقه ای سرمایه در سطح جهانی بوده است. نمود بیرونی این امششر، از یک سششو افششزایش

ستیزها و قطب بندی های بینا-امپریالیسششتی، و از سششوی دیگششر، تشششدید شششکاف و مناسششبات سششلطه بین

کشورهای پیشرفته ی صنعتی و »جنوب جهانی« بوده اسششت. یکی از مهم تششرین پیامششدهای این وضششعیت

تاریخی آن بوده اسششت کششه بششار دیگششر زمینه ی مششادی و عیششنی بششرای باورپششذیری ذهششنِی ایششدئولوژی ها و

سیاست های ناسیونالیستی و پوپولیستی در بسیاری از جوامع فراهم شده است. به قدرت رسیدن پوپولیسم

ناسیونالیستی در ایاالت متحده آمریکا، روسیه، انگلستان، برزیششل، هنششد، مجارسششتان، لهسششتان، و غششیره و

تقویت گرایش های راست افراطی در بسیاری دیگر از کشورها در چنین بستری رخ داده اند. اینک بحششران

فراگیر برآمده ازپاندمی کرونا در جهانی نازل شده است که پیشاپیش به واسطه ی ستیزهای ناسیونالیستی

به غایْت ازهم گسیخته است. پس، با شدت یافتن پیامدهای بحران کرونا مسلمًا نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک

جریانات پوپولیستی راست گرا و قلمرو تحرکات آنان رشد و گسترش خواهند یافت. افزون بر این، افزایش

وحشت و استیصال عمومی در اثر رشد تلفات انسانی کرونا، با برانگیختن سششویه های آخرالزمششانی بحششران

کرونا، موجب بسط نفوذ گرایش  های بنیادگرایی مذهبی خواهد شد؛ گرایش هایی که عمومشا به راحشتی بشا

راست افراطی و پوپولیسم راست گرا مفصل بندی می شوند. 

۵.

 چنان که انتظار می رفت در سشطح هرچشه وسششیع تریدر سال های اخیر پیامدهای انسانی بحران اقلیمی 

پدیدار شده اند و منبع محرک تازه ای به دینامیک تنش های پیشین در سطح جهششان افزوده انششد. افششزایش

شدت و دامنه ی خشکسالی ها و آتش سوزی ها و سیالب های ویرانگششر هرسششاله بششه گرسششنگی یششا آوارگی و

نش های اجتماعی، قششومی وپیامدهای بحران اقلیمی، هم اینک تمهاجرات میلیون ها نفر می انجامد. در اثر 

سیاسی در درون بسیاری از کشورها بر سر دسترسی به سکونت گاه امن، منابع آبی، زمین های قابل کشت

و سایر منابع زیستی به طور مشهودی رشد یافته اند و باز به همین دلیل در سشطح منطقه ای نشیز تنازعشات

سیاسی و درگیری های نظامی بین کشورهای همسایه افزایش یافته انششد. در سششپهر سیاسششت جهششانی نششیز

 شکاف و تنازع بین کشورهای پیشرفته و »جنوب جهانی« را عمق بیشتری بخشیده اسششتبحران اقلیمی

و به سهم خششود زمینه ی سیاسششی مششداخالت امپریالیسششتی و نششیز پیوسششتن کشششورها بششه قطب بنششدی های

امپریالیستِی موجود را تقویت کرده است. شکست پیمان اقلیمی پاریس در واقع نشانه ی تشاریخی روششنی

از پیروزی سیاست های ناسیونالیستی بر سیاست های جهان مدار در دنیای امروز بود. در چششنین بافتششاری،

رویکرد ناسیونالیستی )و پوپولیستی( به گسترش فراگیر پاندمی کرونا نباید موجب شگفتی باشد. اینششک،
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رقابت شدید بین کشورهای قدرتمند بر سر تولیششد انحصششاری واکسششن کرونششا مسششلما تالش بیمششارگونه ی

سرمایه برای کاالیی سازی بحران را عیان می سازد؛ اما مهم تر از آن، قدرت خطرناک هم جوشی سششرمایه ی

ملی و ناسیونالیسم را نشان می دهد، که همانششا خاسششتگاه تششداوم سششازوکارهای امپریالیسششتی و مناسششبات

جهانِی سلطه  است. اینکه حتی در این شرایط خطیر تاریخی-جهششانی هم منطششق رقششابت و سششودجویی و

برتری طلبی های امپریالیستی بر ضرورت همکاری های بین المللی غلبه می یابد، نشان دهنده ی آن است که

پویش های ممکن در سطح جهانی مقید بششه مسیرهایی سششت کششه خطششوط کالن آن هششا کمششابیش از پیش

توسط مناسبات قدرت امپریالیسشتی ششکل  گرفته انشد. درنتیجشه، دولت  هشا به مثشابه ی مباششر دورانشدیش

سرمایه ی ملی، در عمل مقید به حشرکت در مسشیرهایی هسشتند که  درنهشایت همشان بیمششاری مهلشک و

درون ماندگار نزدیک بینِی سرمایه را امتداد می دهند. انقیاد توامان دولت ها به سیاست  های ناسیونالیستی و

سرمایه محور پیامد مهلِک بارزی در مواجهه ی آنها با بحشران کرونشا داششته اسشت: اینکشه ملزومشات رششد

اقتصادی خواه ناخواه مقدم بر ملزومات تأمین سالمت عمومی  قرار گرفته است. در اینجا تضششادی اساسششی

عیان می گردد، که در شرایط معمول )غیربحرانی( خصوصششا در کشششورهای پیشششرفته چنششدان قششابل رویت

نیست: تضاد بین تعهد صوری دولت به حفظ حیششات شششهروندان و تعهششد واقعی دولت بششه تششأمین منششافع

سرمایه ی ملی. 

۶.

 بنا به گفته ی بسششیاری از دانشششمندان و اپیدمولوژیسششت ها مششواجهه ی صششحیح بششا پانششدمی کرونششا بششرای

پایین نگه داشتن نرخ ابتال و شمار تلفات انسانی نیازمند کمینه سششازِی فعالیت هششای عمششومی جامعششه بشرای

مدتی معین است. اما چنین راهکششاری اگرچششه نخبگششان و کارشناسششان دولششتی هم ظششاهراً آن را تصششدیق

می کنند، در تقابل با نیازها و اولویت  های سپهر اقتصاد قرار می گیرد. چون اقتصششاد سششرمایه داری نیازمنششد

رشد بی وقفه است، حال آنکه حتی کاهش موقتی فعالیت های ظاهراً »غیرضششروری«، بششه کششاهش نششاگزیر

فعالیت  های مصرفی و تولیدی می انجامد و لذا لطمات قابل توجهی به نرخ رشد اقتصششادی وارد می کنششد. از

سوی دیگر، هرچه ضرباهنگ اقتصادی  یک کشور در اثر بحران کرونا کندتر شششود، جایگششاه آن کشششور در

سلسله مراتب جهانِی قدرت اقتصادی-سیاسْی سقوط بیشتری خواهد کششرد. از این رو، دولت هششا در عمششل

 وفششادار باشششند و ناچارنششد تششأمین منششافع سششرمایه ی ملی و4نمی توانند به داعیه های علم مششداری خششویش

مالحظات ناسیونالیستی )اقتصاد ملی( را نسبت به ملزومات حفظ جان شهروندان در اولویت قرار دهنششد.

در چنین بافتاری، تقریبًا تمامی دولت های جهان، خواه اقلیششتی از آن هششا )نظششیر ایششاالت متحششد آمریکششا و

برزیل، ایران و غیره( که علنًا راهکار ایمنی گله ای را برگزیدند و خواه اکثریت آن ها که از اولویت حفاظت

. باید توجه کرد که همه ی دولت ها در رویارویی با پاندمی کرونا شدیداً وابسته به چنین مدعایی هستند، تا همگان باور کنند کسسه4

آن ها صرفًا برطبق توصیه ها و راهکارهای علمی عمسسل می کننسسد. به همین خسساطر، عمومسسا انبسسوهی از متخصصسسان ویروس شسسناس و

اپیدمولوژیست را در ویترین نمایش سیاسی خود جای می دهند. 
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. و هر شششکلی از5از جان شهروندان سخن می گویند، در عمْل سیاست »اول اقتصاد!« را در پیش گرفته اند

. البته اجرای کامششل سیاسششت ایمششنی۶سیاست »اول اقتصاد« به ناچار با »ایمنی گله ای« خویشاوندی دارد

گله ای خواه به لحاظ سیاسی و خواه به لحاظ اقتصادی برای دولت ها بسیار پرمخاطره است، چششون تبعششات

انسانی آن غیرقابل  پیش بینی  است و ممکن است به راحتی از مهار دولت ها خارج گردد و ثبششات سیاسششی

دولت  ها و دسترس پذیری نیروی کار و درنهایت امنیت سرمایه را مختل سششازد. درنتیجششه، اکششثر دولت  هششا

ضمن حفظ چنین چشم اندازی، ترکیبی از راهکارهای مکمل را به کار می بندنششد: از یک سششو، مششردم را بششه

 )درست همان طور که در مواجهه با بحششران تغیششیرات اقلیمی چششنین7همزیستی با بحران دعوت می کنند

کردند/می کننششد(، و درهمین راسششتا وسششیعا بششه »نرمالیزه سششازِی بحششران« می پردازنششد؛ و از سششوی دیگششر،

می کوشند با مهندسی و دستکاری داده های پاندمی و پروپاگاندای رسششانه ای، افکششار عمششومی را مششدیریت

. در این  مورد - بسته به شرایط - سیاست های متعددی به کار بسته می شود: از مقصرشمردن مردم۸کنند

و نکوهش سهل انگاری های آنان بابت اوج گرفتن نرخ ابتال، تا تظاهر به انجام اقدامات ضششربتی کششه به واقششع

.۹صرفا راهکارهایی ناتمام، نارسا و متناقض اند

۷.

 کمابیش در همه ی جوامعی که تاکنون با شیوع وسیع پاندمی کرونا مواجه بوده اند، از همان ماه نخسششْت

پدیده ی مهمی قابل مشاهده بوده است و آن اینکه نحوه ی توزیع پیامدهای انسانی کرونا به وضوح خصلتی

طبقاتی دارد: تمام افراد و اقشاری که بنا به جایگاه اقتصادی آسیب پذیرشاْن وابستگی معیشششتِی مفششرطی

، قادر نبوده اند/نیستند میزان تماس های روزانه ی خود را محدود سازند و یششا۱۰به کار و درآمد روزانه دارند

 ترامپ اخیرا برای همگان این راز عمومی را صریحًا افشا کرد: »قرنطینه نمی کنیم، چون روزانه پنجاه میلیارد دالر هزینه دارد«.5

. 1۳۹۹«، آبان از ایمنی گله ای تا مبارزه برای رهایی. در این زمینه، برای مثال ن.ک. به این مطلب: امین حصوری:» 6

 چون بنا به محدودیت های ساختاری شان نه قادر به حل بحران کرونا هسسستند، و نسسه اینکسسه - درحسسال حاضسسر- کشسسف واکسسسن7

 در چشم انداز قرار دارد.1۹قابل اعتمادی برای کووید-

. برای مثال، برخی دولت های اروپای غربی طفره رفتن خویش از اجرای قرنطینه ی کامل )برای چندهفته ی متوالی( را ناشی از نیاز۸

و خواست مردم به کارکردن یا لزوم رعایت آزادی های بنیسادی مسردم و نظسایر آن جلسوه می دهنسد. شساخص گویسای دیگسر در

این خصوص، استدالل  نخبگان دولتی برای بازنگه داشتن مدرسه ها حتی با وجود اوج گیری مسسوج دوم کروناسسست. در آلمسسان، بسسرای

مثال، پس از آنکه ادعای شبه علمی مصسسون بودن کودکسسان در برابسسر کرونسسا دیگسسر کارسسساز نبسسود و - کمسسابیش از اواخسسر اکتسسبر-

پنهان داشتن آمار رشد صعودی شمار مبتالیان کرونا در مدارس دیگر امکان پذیر نبود، نخبگان دولتی در پاسخ به موج نگرانی های

عمومی مکررا به این استدالل ها متوسل می شوند: »باید به حق بنیادی کودکان برای آموزش احترام بگسسذاریم؛ بایسسد بسسه خواسسست

والدین برای حضسور فرزندان شسان در مسدارس و مهسدکودک ها احسترام بگسذاریم« و غسیره. همه ی این فریب کاری هسای آشسکار،

تالشی ست برای انکار ملزومات اقتصادی ای که دولت را وامی دارد حتی در شرایط خطیر موج دوم کرونا نیز بر »ضرورت فعالیت

عادی مدارس و کودکستان ها« پافشاری کند )نظیر فراهم ساختن امکان ادامه ی کارکردن عادی برای والسدین؛ یسا تسأثیرات مخسل

تعطیلی مدارس بر روند ایدئولوژیک نرمالیزه سازی بحران(.  به بیان دیگر، همه ی این  ها تالشی ست بسسرای مخفی داشسستن سسسیطره ی

اصل خدشه ناپذیِر »اول اقتصاد!«. 

. مثل تعطیلی نیم بندی که دولت های آلمان و فرانسه و انگلیس در مواجهه با موج دوم پانسسدمی در اواخسسر اکتسسبر اعالم کردنسسد،۹

درحالی که این تعطیلی اکثر محیط های کاری و مدرسه ها و مهدکودک ها را در برنمی گیرد. در این مزنه، برای مثال ن. ک. به این

«. از ایمنی گله ای تا مبارزه برای رهاییمتن:   امین حصوری:» 
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.۱۱خود را در خانه قرنطینه نمایند، و لذا بیش از سایرین در معرض ابتال به ویششروس قششرار داشششته اند/دارند

بخش بزرگی از آنها همچنین قادر به تامین هزینه های ملزومششات بهداشششتی حششداقلی بششرای پیش گششیری،

انجام تست پزشکی، و یا خدمات درمانی ضروری پس از ابتال به ویروس نبوده اند/نیسششتند. این اقشششار در

عین حال همان هایی هستند که به دلیل تغششذیه ی ناکششافی و نامناسششب به طششور نسششبی از سیسششتم ایمششنی

ضعیف تری برخوردارند و در محالت فقیرنشین شهری و یا در حاشیه ی شهرها در خانه هایی کوچک ولی

پرجمعیت زندگی می کنند. توزیع کنونی شمار مبتالیان برحسب محالت شهری نیز به وضوح گویششای آن

است که پاندمی در محالت فقیرنشین، که انبوه فشرده ای از انسان ها را در خششود جششای می دهنششد، اثششرات

به مراتب بیشتری برجای گذاشته است/می گذارد. حضور فشرده ی انبوه مسافران در اتوبوس ها و متروها در

مسیر محالت فقیرنشین شهری و حاشیه ی شهرهای بزرگ تصویر آشششنای روزانه  ای سششت کششه به تنهششایی

توزیع طبقاتی ریسک ابتال به ویروس کرونا را نشان می دهد. تهدیدهای مضششاعف پانششدمی )بششرای جششان و

سالمت( همچنین شامل اقشاری می شود که چون کار نمی کنند یا قششادر بششه کششارکردن نیسششتند، بنششا بششر

 و لششذا۱۲سیطره ی ارزش های سرمایه دارانه و/یا نگرش های راسیسششتی عماًل زایششد و طفیلی تلقی می شششوند

مراقبت از جان آن ها - به رغم شعارهای متداول - اولویتی ندارد: از مطرودان اجتمششاعی و همه ی کسششانی

که به حاشیه ی اجتماع رانده شده اند )خصوصا ساکنین کمپ های پناهنششدگی(، تششا سششالمندان و بیمششاران

مزمن. افزون بر این ها، اثرات روند نولیبرالی کاالیی سازی و تجاری سازی سالمت و بهداشت که با کششاهش

زیرساخت های عمومی در این حوزه )یا کاهش دسترس پذیرِی آنهششا( نقش مشششهودی در افششزایش تلفششات

پاندمی کرونا داشته، در وهله ی نخست اکثریت فرودسششت جوامششع را در برابششر خطششرات پانششدمی بی دفششاع

ساخته است/می سازد. اما سویه ی مهم دیگر طبقاتی بودن اثرات بحران کرونششا، نحششوه ی توزیششع پیامششدهای

اقتصادی و اجتماعی آن است که با افزوده شدن بر تضادها و بحران های پیشین و تشدید آن ها، مسششتقیمًا

حیات طبقه ی کارگر و فرودستان و مطرودان اجتماعی را متأثر می سازند؛ پیامششدهایی کششه هم اینششک نششیز

طلیعه ی آن ها در قالب تشدید بیکاری، استثمار، بی ثابت کاری، ناامنی اقتصادی و معیشتی، گسترش فقششر

و محرومیت از حقوق و خدمات اجتماعی و غیره آشکارا فرارسیده است. با این اوصاف، پرسش آن اسشششت

که در برابر تبعات چندسویه و فراگیر پاندمی کرونا )و تبعاتی کششه بهمن وار در راهنششد(، رویکششرد سیاسششی

بدیلی که معطوف به وضعیت و منافع اکثریت فرودستان و محرومان اجتماعی باشد چیست؟ 

 این مجموعه همچنین شامل بسیاری از کسانی هم می شود که درصورت امتناع  از حضور در محل کار، بسسا خطسسر اخسسراج یسسا از10

دست دادن کارشان روبرو بوده اند/هستند. 

 تاکنون حتی اخبار و گزارش های پراکنده نیز از شسسمار بسساال و فزآینسسده ی ابتال و تلفسسات انسسسانی در بین کسسارگران کارخانه هسسا و11

شرکت های بزرگ، رفتگران، پست چی ها، پرستاران، فروشندگان سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای و غیره خبر می دهند.

. در مورد طفیلی شمردن سالمندان، برای مثال، کافی ست به سطح بسیار نازل حقوق بازنشستگی در آلمان یا افسسزایش دایم سسسن12

 سالگی( توجه کنیم. 67بازنشستگی )بنا به آخرین مصوبه، تا 
۸



۸. 

یکی از مسایل بازدارنده ای که طی دو دهه ی گذشته رویکرد سیاسی نیروهای چپ بششه بحششران اقلیمی را

درمجموع مبهم و مردد ساخته و بخش وسیعی از آن ها را از مشارکت فعال در این عرصه )به مثابه بخشی

از استراتژی مبارزاتی شان( بازداشته است آن بوده که سوژه ی جمعِی واقعِی این مبارزه برای آنان نامعلوم

می نمود و لذا - از دید این طیف- مشارکت در این مبارزه صرفًا متکی به رانه هششای اخالقی و روشششنفکری

. به نظر می رسد این مساله در ماه های گذشته بار دیگششر در مششورد نششوع مششواجهه ی چپ بششا۱۳تصور می شد

بحران کرونا نیز پدیدار شده و در سردرگمی نیروهای چپ و مترقی نقش داشششته اسششت. حششال آنکششه این

معضل نباید دست کم در مورد بحران کرونا همچنان -به عنوان پرسشی الینحل- تکرار گردد: از آنجششا کششه

پیامدهای بحران کرونا در مقایسه با بحران گرمایش زمین، تاثیرات فردِی فوری تر و ملمششوس تر و شششمول

اجتماعی و جغرافیایی فراگیرتری دارند، و با نظر به توزیع طبقاتی این پیامدها، سوژه ی اصلی بالقوه  برای

مداخله ی سیاسی در این وضشعیْت طبقه ی کشارگر - درمعنشای وسشیع کالم - است؛ همان  اکثریت فرودسشت

و ستمدیده ی تمامِی جوامع که همواره رنج ها و هزینه های بحران های سرمایه داری را به دوش می کشششند.

پاندمی کرونا عالوه بر تهدیدات مستقیم برای جان و سالمت انسان ها، خصوصا به دلیل پیامدهای اقتصادی

و اجتماعی اْش زندگی روزمره ی فرودستان را در همه  جای جهان وسیعا تحت تأثیر قرار می دهد و از این

نظر تا همین امروز هم به یک موضوع سیاسی چالش برانگیز بدل شششده اسششت. همه ی نشششانه ها حششاکی از

 پیامدهای اقتصادی-اجتماعِی بحران کرونا همچون  کوه یخی ست که فعاًل تنها نوک آن  پدیششدارآن اند که

 قابل پیش بینی ست که بششا شششدت یافتن بحششران اقتصششادی و معیشششتی در گسششتره ایشده است. بنابراین،

وسیع تر، بحران برآمده از کرونا هرچه بیشتر به دغدغه ی اصلی عموم مردم بدل می شود. اگر در فاصششله ی

 یافت نشود یا به تولید انبششوه نرسششد، این پانششدمی۱۹زمانی نزدیْک واکسن مطمئنی برای ویروس کووید-

وضعیت فعلی حاکم بر جهان را هرچه بیشتر به سششمت یششک بحششران تمام عیششار سششوق می دهششد و به همین

نسبت، تناقضات نظششام سششرمایه داری و محششدودیت های چششارچوب سیاسششی لیبرال دموکراسششی را عیششان تر

می سازد. به این اعتبار، با رشد فزآینده ی ابعاد و تبعششات اقتصششادی-اجتمششاعِی پانششدمی کرونششا، داللت هششای

سیاسی  آن، به عنوان ملموس ترین نمود و میششانجی بحران هششای نششاگزیِر سششرمایه داری، هرچششه روشششن تر و

تعیین کننده تر می گردند. و در همین راستا، دولت ها نیز خواه با نادیده گرفتن منششافع اکششثریت، و خششواه در

مواجهه با اعتراضات ناگزیِر فرودستاْن تصویر سرراست تری از ماهیت طبقاتی و سرکوب گر خویش عرضششه

خواهند کرد. پس، پرسش مهم )در امتداد پرسش بنششد قبششل( آن اسششت کششه: سیاسششت ورزی و مبششارزه ی

 ژرف و فراگیری که هرچه نزدیک تششر می شششود بششازتعریفبحرانضدسرمایه دارانه چگونه می تواند در بطن 

گردد و با سوژه های بالقوه ی امروز خویش پیوند برقرار کند؟ 

 جدا از دیدگاه هایی که مبارزه ی مربوط به بحران اقلیمی را صرفًا مبارزه ای علیه یک خطر مبهم و انتزاعی در آینده )و لذا فاقسسد1۳

اولویت( تلقی می کردند/می کنند.
۹



۹.

نیروها و سازمان های چپ - به جز برخی استثناها - تاکنون نسبت به پاندمی کرونا و بحران جهانی ناشی

از آن درمجمشوع واکنششی انفعشالی داششته اند؛ در خوش بینشانه ترین بیشان، هماننشد بسشیاری مشوارد دیگشر در چنشد

 غافلگیر شده اند. اما در یک بششرآورد کلیهمدهه ی اخیر، در برابر سرعت و ابعاد وقوع این رویداد تاریخی 

و واقع بینانه تر می توان گفت آن ها یا عمق و گستره ی بحران کرونا را به قششدر کششافی جششدی نگرفتنششد و یششا

چنان گرفتار برنامه ها و اولویت های جاری و معمول خود بوده اند که فرصتی )یا رغبتی( برای به روزرسانی

استراتژی مبارزاتی خود نیافتند. در عوض، دولت ها این بحران را کاماًل جدی  گرفته انششد: هم خطششراتش را

برای اهداف و اولویت های اقتصادی تعیین شششده  و نششیز تهدیششداتش بششرای ثبششات سیاسششی خششویش؛ و هم

فرصت هایش را برای بسط دایره ی قدرت شان و حذف برخی موانع دست وپاگیر. انفعال نیروهششای چپ در

 بششا الف(برابر بحران کرونا البته متکی بر برخی ارزیابی های آنهاسششت کششه مهم ترین شششان از این قرارنششد:

»بزرگ نمششایی « بحششران کرونششا دسششت دولت بششرای تشششدید و تمدیششد مششوقعیت اضششطراری و تحمیششل و

 به چششالش گرفتن سیاسششت های دولت در زمینه یب(نرمالیزه سازِی سیاست های کنترلی بششازتر می شششود؛ 

بحران کرونا به طور ناخواسته به تقویت جریانات راست گرایی می انجامد که هم اینک ضمن انکار ابعششاد این

 پاندمی کرونا بحرانی گذراسششت و ابعششادج(بحران با محدودیت های پیش گیرانه ی دولتی مقابله می کنند؛ 

پیامدهای بالفعل و بالقوه ی آن نیز در مقایسه با سایر معضالت موجششود برجسششتگی ویششژه ای نششدارد و لششذا

 مواجهششه بششا ایند(تمرکز بر آن، فعالیت های بنیادی تر را به حاشیه می برد که این به نفع بورژوازی سششت؛ 

بحران - بنا به دالیل و ملزومات زیرساختی- از حد توان عملی و کارکردی نیروهای چپ خششارج اسششت و

( حششتی اگششر محدودسششازی؛ هاینکه راهکاری اساسًا متفاوت با آنچه دولت انجام می دهد قابل تصور نیست

اساسِی فعالیت های اقتصادی راهکار علمی موجهی برای مقابله با پاندمی کرونا باشد، اجششرای آن مششوجب

می شود فشار معیشتی مضاعفی بر فرودستان تحمیل گردد. پس، اتخاذ چنین سیاستی به دور از نیازهای

ًالمع پچ ،اهلالدتسا نیا زا یبیکرت اب …مردم است و نیروهای چپ را رویاروی آنان قرار می دهششد.  بششا ترکیششبی از این اسششتدالل ها، چپ عماًل

. اینششک۱4عرصه ی سیاست ورزی درخصوص بحران کرونا را به حریفان سیاسی خویش واگذار کششرده است

زمین بازی در انحصار دولت هاست و به میزان محدودتری هم در اختیار جریانششات پوپولیسششت و نیروهششای

. در این عقب نشینی توجیه ناپذیر، چپ همچنین از یکی دیگر از پرنسیپ های بنیادی خویش عدول کرده است: اینکه سنت چپ14

همواره متعهد بدان بوده که صدای بی صدایان و محذوفان و مطرودان جامعه باشد. عادی شدن شسسمار فزآینسسده ی تلفسسات انسسسانی

 و رویدادها در جهان رسانه زده(، دست کم نیروهای چپ را واکنش به از حقایقارقامکرونا در جریان اخبار روزمره )و بی معناشدن 

تکان دهنده ی پس پشت این ارقسام معساف نمی سسسازد؛ خصوصسا کسه بخش بسزرگی از این محکومسسان بسه مسرگ، از پسایین ترین و

بی دفاع ترین الیه های جامعه هستند. این واقعیت که منسسابع و رسسسانه های رسسسمی - اغلب به منظسسور »نرمالیزه سسسازِی وضسسعیت« -

بیماران و سال مندان را طیف اصلی قربانیان کرونا معرفی می کنند، صرفًا مسئولیت چپ را برای ایستادگی در برابر ارزش گسسذاری

سلسله مراتبِی )و به واقع فاشیستِی( جان انسان ها و عادی سازِی آن بیشتر می کند. اصلی که در اینجا می تواند راهنمای عمل و معیار

داوری باشد آن است که مرگ ومیری که قابل پیش بینی و علی االصول قابل اجتناب باشد، ولی با این حال در اثر اولویت بنسسدی های

متفاوت قدرت های حاکم تحقق بیابد، ماهیتًا از جنس »کشتار جمعی «ست. 
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راست افراطی )این موضوع از جمله و خصوصا در جامعه ی آلمان و ایاالت متحده آمریکششا کششاماًل مشششهود

است(.   

۱۰.

نیروهای چپ انقالبی بنا بر آموزه ها، اهداف و سنت های مبارزاتی شان علی االصول نبایششد نسششبت بششه یششک

بحران جهانی-تاریخِی جاری بی تفاوت باشند، یا تنها نظاره گر منفعششل خطششرات/تهدیششدات و فرصششت های

برآمده از آن باشند. اما به دلیل ضعف و پراکنششدگی و تردیششدهای چشششم گیری کششه مشخصششه ی مششوقعیت

تاریخی امروز آنان است، تاکنون قادر نبوده اند با سیر وقوع بحران هم زمان و هم گام شوند و خود را بششرای

رویارویی با آن مهیا سازند. با این همه، چالش تاریخی ای که همچنان پیش روی آنان قرار دارد از این قرار

است: چگونه می توان بحران کرونا را همچون یک فاکتور تششاریخی زنششده و تعیین کننششده، بششا اسششتراتژی و

اولویت های مبارزاتی جاری و آتی چپ مفصششل بندی کششرد، طوری کششه این بششازآرایی اسششتراتژیک بششا سششایر

وظایف/کارویژه های بنیادی و چشم انداز سیاسی چپ هم خششوانی داشششته باشششد؟ چگونششه می تششوان بششر این

اساس، یک دستور کار جمعی تنظیم کرد تا شمار هرچه بیشتری از نیروهای چپ و گرایش های مششترقی

حول یک برنامه ی عمل مشترک کنار هم قششرار گیرنششد؟ این اقششدام مشششترک بایششد حششاوی چششه عناصششر و

خصلت ها و متکی بر چه شیوه هایی باشد تا بتواند با فرودستان جامعه یششا مخاطبششان و حششامالن بششالقوه ی

سیاست چپ پیوند برقرار کند و توامان یک ضدگفتمان قدرتمنششد )در برابششر رویکششرد دولت-سششرمایه بششه

بحران جاری( ایجاد کند؟ یا به طورخالصه، چگونه می توان با مداخله ی سیاسی فعششال در بحششران جششاری،

چشم انداز مبششارزات ضدسششرمایه دارانه را تقششویت کششرد و مسششیرهایی بششرای توانمندسششازی و سششازمان یابی

سوژه های بالقوه ی این مبارزه تدارک دید؟ یافتن پاسخ های روشن و انضمامی بششه این پرسششش ها نیازمنششد

 - مسششتلزم بازشناسششی آنپیش از هرچیزرویارویی جمعی با واقعیت بحششران جاری سششت کششه خششود - 

 وضعیت تاریخِی حاضر است. با این همه، بنا بر آنچه گفته شد شاید بتششواناصلِیبه مثابه ی صورت مساله ی 

 این رویکرد می باید مششوقعیت و الف(برخی خطوط کلی رویکرد بدیل چپ به بحران کرونا را ترسیم کرد:

منافع اکثریت فرودست جامعه و دغدغه ها و نیازهای روزمره ی آنان را برجسته سازد و امکانات خودیاری،

همبستگی و سازمان یابی فرودستان را تقویت کند و در این فرآینششد، ضششمن بسششط اندیشششه ی انتقششادی و

آرمان های چپ در جامعه، چشم انداز سازماندهی انقالبی جامعه علیه سرمایه داری را تقویت کند. در بیانی

کالسیک تر: نوع مواجهه ی چپ با بحران کرونا باید متکی بر رویکرد طبقاتی باشد، همچنان کششه مبششارزه ی

طبقاتی واقعی در وضعیت امروز نیز فارغ از درنظرگرفتن پیامدهای پاندمی کرونا تصورپذیر نیست؛ چششون

پیامدهای این پاندمی توزیعی طبقاتی دارند و مبارزه ی طبقاتی هم الجرم با زندگی و نیازهششا و معضششالت

 دارد. بر این اساس، چپ باید بار دیگر به داخل جامعه برود، بدون ترس از اتهامششاتروزمره ی مردم پیوند

مداخله ی سیاسی بدیل در بحران کرونا نیازمند مواجهه ای فعششال وب( و دشواری ها و مخاطرات این کار. 

بنیادی با سیاست های متناقض دولت است، چون دولت به مثابه ی ارگان سرمایه داری موظف است منششافع
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سرمایه را تحت هر شرایطی تأمین و تضمین نماید و در همین راستا حششتی در مششوقعیت بحششران خطششیر

کنونی هم می کوشد به هرطریق ممکن و با هر قیمششتی، تقششدم سششاختارِی اقتصششاد بششر جامعششه )و زنششدگی

از آنجا که خاستگاه اصلی پیدایش پاندمی کرونا در تحلیل نهایی همانی ست ج(انسان ها( را حفظ نماید. 

که تغییرات اقلیمی را به بار آورده است )دست اندازی بی امان سرمایه داری به طبیعت(، چپ باید سیاسششت

خویش برای رویارویی با پاندمی کرونا را در امتداد مبارزه علیه عوامل ایجاد و تشدید بحران اقلیمی قششرار

دهششد. این رویکششرد صششرفا مبششارزه ای برآمششده از اصششول اخالقی و آرمان هششای ایششدئولوژیک نیسششت، بلکششه

. و در همین راستا، نباید فرامششوش کششرد۱5مبارزه  ای ست برای بقای انسان و بقای حیات بر روی این سیاره

که حتی با کشف احتمالی واکسن کرونششا هم این مبششارزه بششه پایششان نمی رسششد، چششون بششا تششداوم حششرکت

بیمارگونه ی سرمایه داری و تالقی و تصادم هرچه بیشتر آن با کران هایش، پاندمی های بعششدی بششا شششدت و

وسعت بیشتری در راهند، همچنان که پیامششدهای بحششران  اقلیمی نششیز هششر دم بششه مراحششل خطرنششاک تری

می رسند. پس این جنبه از مواجهه ی چپ با بحران کرونا، تنها بستر مبارزات ضروری و خطششیِر بعششدی را

هموار می کند.

۱۱. 

در نهایت، با این پرسش بنیادی مواجهیم که در این موقعیْت به طور مشخص »چه باید کرد؟«؛ پرسشششی

که همواره به طور ضمنی در پراتیششک روزمششره و پراکنششده ی چپ حضششور دارد، امششا در بزنگششاه بحران هششای

تاریخی اهمیتی حیاتی و دگرگونه می یابد. پاسخ به این پرسش، همان طور که مارکس در »تششز یششازدهم«

درباره ی فوئرباخ خاطرنشان می کند، باید در پروسه ی پراتیک مبارزه ی جمعی جسششتجو و تششدوین گششردد.

شاید هنوز هم - با اطمینانی برآمده از ادبیات چپ انقالبی- بتوان گفت: »تاریْخ دفتری گشششوده بششه روی

پراتیششک سششازنده و انقالبی سششت«؛ آری، علی االصششول چششنین اسششت. ولی تششوالی و تشششدید بحران هششای

درهم تنیده ی معاصر بی درنگ تبصره ی تکان دهنده ای به این گزاره می افزایند: »اما نشه بشرای همیششه«؛ و

بدین ترتیب، هشدار ژرف بینانه ی رزا لوگزامبورگ را یادآور می شوند: سرنوشششت تششاریخی بشششر از دو حششال

خارج نیست: »یا سوسیالیسم، و یا بربریت«.   

۱۳۹۹آبان 

*   *   *
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