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پیشگفتار

پاندمی کرونا در ایران بسیار زود به یک بحران عمومی تبییدیل شیید .دلیییل
آن ،وجییود پیشییینی انباشییتی از بحرانهییای درهمتنیییده بییود .پانییدمی بییا
سوارشدن بر فعلیت آن بحرانها ،بالقوگیهای مخربی یافت که رویییدادهای
یاجمی آنهییا را ترسیییم
یابی تهی
ِ
اسفند  1398تیا امیروز خیط سییر فعلیتیی ِ
میکنند .اما هییر بحییران کالن تییاریخی غیییر از پیامییدهای فاجعهبییارش در
تشدید رنجهییای سییتمدیدگان ،سییویهی مهم دیگییری هم دارد :بحییران بییا
ترکانداختن در جدار مستحکم ایدئولوژی مسلط و تشدید ناکارآمییدیها و
بیگانگی ماهوی نظم حاکم و دولت پاسییدار آن را
تناقضات ساختاری دولت،
ِ
یثریت سییتمدیدهی جامعییه آشییکار میسییازد؛ و
بییا زنییدگی و نیازهییای اکی ِ
تاریخی مساعدی فراهم میآورد بییرای احیییای
بدینطریق ،زمینهی عینی و
ِ
مقاومت ستمدیدگان درجهت بهچالشگرفتن نظم مستقر.
در چنین بافتاری ،بهعنوان فعالین چپ یا «نیروهای ابتکار عمل» در بافتییار
تاریخی-اجتماعی حاضر ،نیازی نیست پیامدهای تلخ بحییران کنییونی را بییه
مییردم نشییان دهیم؛ آنهییا بهملمییوسترین وجهی این پیامییدها را زنییدگی
میکنند .حتی نیازی نیست عییامالن تشییدید این بحییران و پیامییدهایش را
معرفی کنیم .مردم رنجدیده مسببان رنج خویش را کمییابیش میشناسییند.

درعوض ،باید راهکارهایی برای برونرفت از بحران نشان دهیم؛ نییه از جنس
راهکارهای کارشناسانه (حتی از نوع انتقادی) بییه دولت؛ چییرا کییه دولت بییا
مجموعهی کارشناسان خودیاش بهخوبی از ژرفا و ابعاد بحران مطلع اسییت
و اساس ًا تمام تالشاش بر آن است که راهکار مختص خویش  -کییه ضییامن
سیاسی مترقی
بقای آن است -را پیش ببرد .راهکارهایی که فعالین اجتماعی
ِ
میتوانند نشان دهند رو به سوی ستمدیدگان جامعییه دارنیید و پیش از هییر
یابی تییوان اثرگییذاری
چیز ناظرند بر ضرورت احیییای مقییاومت جمعی و بازیی ِ
مییردم بییر رونیید زندگیشییان در دل بحییران .چییالش اصییلی در این نییوع از
مداخلهگری صرف ًا طرح مطالبات بدیل برای دفاع از حق حیات برای همگان
کلی این مطالبیات کمیابیش
ِ
نیست ،چیرا کیه در وضیعیت حاضیر
خطیوط ِ
روشناند .چالش بنیادیتر ،پیریزی روشهییایی عملی و ظرفهییایی جمعی
برای ایجاد گفتمانی عمومی و نیرویی اجتماعی حول این مطالبات اسییت .و
ورزی نییزد نیروهییای چپ ایییران
یرین سیاسییت ِ
این همان پاشنهی آشیل دیی ِ
است .چون گامنهادن موثر در چنین مسیری پیشییاپیش مسییتلزم حییدی از
ای رویکردهای مزمن در سپهر سیاسییی چپ
شالودهشکنی و بازسازی ریشه ِ
است .در فرآیند این بازسازی ،نیروهای چپ میباید بر پایهی برآیند تجارب
گذشته و دیدگاههای موجود ،و در پیوند با نیازها و امکانات امروز ،گامهایی
عملی بهسمت سازمانیابی بردارند تا اساس ًا قادر باشند در سیییر رویییدادها و
رونییدهای خطیییر تییاریخی مداخلییه نماینیید .چراکییه تقییویت درجهی
مبارزات جاری در جامعییه و
ِ
سازمانیافتگی ،تداوم و همپیوندی مقاومتها و
رشیید چشییماندازهای مییترقی در دل آنهییا خییود نیازمنیید عمییل سیاسییی
هدفمند ،مستمر و منسجم و لذا نیازمند کنش جمعی سازمانیافته است.
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همینجاست که بحران کرونا عالوهبر همهی پردههایی که کنییار زده اسییت،
پرده از بحران درونی چپ ایییران 1نیییز برداشییته اسییت؛ گیییریم افشییای این
حقیقت ،امر تازهای نباشد .چرا که چپ ایران بهرغم گذشییت حییدود چهییار
دهه از مواجههاش با نظام سرکوب ضدانقالبی ،و سه دهییه پس از فروپاشییی
الگوی سوسیالیسمِ اردوگاهی ،هنوز متناسب با وضعیت تاریخی جدید توان
جمعی خویش را بازآرایی و سازماندهی نکرده است (بییا لحییاظکردن نقش
بازدارندهی دستگاه سرکوب ،که حضوری قییاطع و مسییتمر داشییته و دارد).
روشیین اسییت کییه خییواه دالیییل این کوتییاهی مهلییک و خییواه پیامییدهای
تعیینکنندهی آن فراتر از تمایزهای نسلی میروند و همهی نیروهییای چپ
سیاسی مییا را
را شامل میشوند ،در همانحال که تجارب و کنشها و آمال
ِ
حدگذاری میکننید .اینکیه بهرغم این نییاز تیاریخی سیوزان ،هنیوز هم در
سیاحت چپ اییران روزمرگیهیا و پراکنیدگیها غلبیه دارنید و گفتگوهیا و
تعامالت جدی و مستمری در خصییوص این بازسییازی بهچشییم نمیخییورد،
.1سراسراینکتاب،تالشیستبرایبرقرارینوعیدیالوگانتقادیبانیروهحایچپ.بححران
کروناصرفامحملایندیالوگاست،نهموضوعمحوریآن.موضوعاصلی،آنچیزیستکه
دربسیاریازمقاالتاینکتابآنرا«بحرانِ درونیچپ»نامیدهام؛کروناباردیگراینبحران
ِ
رابهتلخینمایانساختهاست.امامنظورماز«چپ»،نحلهوگرایشخاصومشخصینیسححت.
بهعمدمعنایآنراعاموگستردهدرنظرمیگیرم:دسحتکمدراینکتحاب،اینعنحوانقابحل
اطالقبههرفردوجریانیستکهخودرامخالفنظمسرمایهداریوخواهانایجادجححامعهای
سوسیالیستییابدیلیرهاییبخشمیداند.طبعاچنینجریاناتوگرایشهاییخودراترجیحاًبا
نامهایدیگریغیرازلفظعامو«پیشپاافتادهی»چپمینامنححد؛نامهححایمرکححبیکححهبهرغم
تفاوتهایشاناغلبباپسوند«انقالبی»یا«کارگری»وغیره(یاتلفیقیازآنهححا)همراهانححد.این
کتابقصدنداردبهداوریبنشیندکححهچححهخطمشححیمشخصححیاساسحاًقححادراسححتبهطححور
بیتناقضیپسوندانقالبی(یاکارگریو)...راباهدفپیکارضدسرمایهدارانهوجححامعهیبححدیل
پیوندبزند.ولیدرعینحال،برایچنینسنجشححیمعیارهححاییانضححمامیبححهمعیارهححایعححامو
انتزاعیموجودمیافزایدوهمگانرابهداوریفرامیخواند.
ِ
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توامان هم نشانهای از عمق این بحرانِ درونیست و هم یکی از دالیییل مهم
تداوم آن.
به بحران کرونا و سویهی دیگری از آن بازگردیم .پیشروی پانییدمی کرونییا و
آن شکاف درونی دولتملت را آشکارا تشدید کرده اسییت.
تبعات بحرانساز ْ
ملت مسییتقر در
این شکاف بنییا بییه ذات پدیییدهی دولتملت ،مختص دولت ِ
جغرافیای سیاسی ایران نیسیت؛ ولی بنیا بهخاصبودگیهیای رونید تکیوین
کشورهای «جنوب جهانی» و بنا به خودویژگیهای رژیم سیاسی مستقر در
ایران ،این شکاف و قدرت تخریبگریاش به مرزهای بیسابقهای رسیدهاند.
بر این اساس ،روشنگری سیاسی-انتقادی حول این شییکاف میباییید از نفی
مقابل ملت (یعنی دولت) فراتر رفتییه و بییر روشهییای بازیییابی قییوای
ِ
قطب
مبارزاتی ستمدیدگان  -در قطب ملت  -متمرکییز گییردد .دولت در مقییاطع
ِ
مختلفی کوشیده است و میکوشد بر این شکاف وجودی پرده بیاندازد و تییا
جای ممکن بخش بزرگتری از ملت را در پیکر ایییدئولوژی خییویش ادغییام
سازی ایدئولوژی ناسیونالیستی از دیرباز مهمترین راهکار کالسیک
کند .فربه ِ
برای ادغام ملت در دولت بوده است ،بهنحوی کییه منییافع حاکمییان بهسییان
منافع ملت جلوه نماید .در ایران نیز این راهکار بار دیگر در در هیات تازهای
یی
با جدیت در حال انجام است و مازاد بیرونی آن پییدایش یییا رشید جهشی ِ
ناسیونالیسم شیعی-آریایی بوده است .دولت ایران بر بستر تشدید تنشهای
منطقهای و جهانیاش با سایر قییدرتها ،ضییمن دامنزدن هدفمنیید بییه این
تنشها ،کوشیده است گفتمان «امیینیت ملی» را بییا ناسیونالیسییم شیییعی-
آریایی مفصلبندی کند .در همین راسییتا ،دولت ،در متن مبارزهجوییهییای
«حماسی»اش با دشییمنان فرضییی ،افییزایش قییدرت نظییامی-امنیییتیاش را
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بهعنوان قدرت ملت بازنمیایی میکنید .درحالیکیه هنیوز بخشیی از میردم
دستیابی به توان هستهای را  -همچون عاملی بازدارنده در برابر تهدیییدات
دشمنان خارجی« -حق مسلم ما» تلقی میکنند ،دولت خود بهخوبی واقف
است که «دشمن اصلی در خانه است».
بحران کرونا بار دیگر بهروشنی نشان داده است که دولت ایران آگاهانییه راه
خییود را در جداسییری از ملت و بییر روی پیکییر مجییروح و دردمنیید آن پی
میگیرد .چراکه مسئولیتگریزی و بیتفیاوتی آشیکار دولت نسیبت بیه این
حمایتی حداقلی و ممکن محروم
موقعیت بحرانی ،جامعه را از سازوکارهای
ِ
ساخت و بدینطریق نقش موثری در رشد ابعاد فاجعهبار پانییدمی کرونییا در
ایران داشته است .همهی طیفها و افرادی کیه خیواه بهواسیطهی اسیتمرار
تحقیر و ستم (داخلی و خارجی) و خواه از فرط استیصال در اثر ناکامیهای
یاعی ادغییام
مکرر در غلبه بر دستگاه دیرین استبداد ،بییه سیازوکار روانی-دفی ِ
داوطلبانه در قدرت مسلط روی آوردهاند ،باید این هشدار را جییدی بگیرنیید.
دستکم بحران کرونا باید به آنها نشان داده باشیید کییه سییازوکار «آشییتی
ملی» در پرتو راهبرد «امنیت ملی» ،رابطهی یکطرفهایسییت کییه بناسییت
صرف ًا نیازمندیهای تییاریخی دولت را مرتفییع سییازد .نیا ،همهنیا اب  … بییا اینهمییه ،این
کتاب مخاطبان دیگری را میجوید.
مقاالت این دفتر بههمراه تعدادی یادداشت و ترجمهی مرتبط ،پیشتر ذیل
هشتگ «کرونا-اندیشی» در تارنمای کارگاه دیالکتیک منتشر شییده بودنیید
(بهجز مقالهی اول ،که در نشریهی منجنیق  -فالخن  - 159انتشییار یافتییه
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بود .)2بازنشر این مجموعهمقاالت در قیالب ییک کتیاب ،بنیا بیه پیونیدهای
درونی آنهاست که خواندن آنها همچون مجمییوعهای منسییجم را موجییه و
شاید مفیدتر میسازد .با این تصور یا امییید کییه شییاید کنییارهم قرارگییرفتن
آنها در قالب یک کتاب ،سهمی برای جهتیابی در وضعیت خطیییر حاضییر
یاالت این دفییتر ،همییان تییرتیب زمییانی
داشته باشد .در تنظیم و چینش مقی ِ
نگارش و انتشار آنها را برگزیدهام .گرچییه شییاید این امییر بهییترین تییرتیب
منطقی چینش آنها نباشد ،ولی تصییور میکنم خطسیییر تییامالتی کییه بییه
تدوین هر مقاله انجامید تا حد زیادی در امتییداد هم قییرار دارنیید .مضییمون
مقاالت کمابیش همان اسییت کییه پیشتییر انتشییار یافتییه؛ جییز یییک مییورد
روزرسانی دادههای آماری (در فصل پنجم) و پارهای ویرایشهای ضروری
به
ِ
و اصالحات نگارشی.
اما توصیف کوتاهی دربارهی مقاالت این مجموعه:
در مقالهی اول جایگاه و نقش دولت ایران را بهواسیطهی نیوع عملکیرد آن
در مواجهه با پاندمی کرونییا مییورد بررسییی قییرار دادهام .این مقالییه بهنییوعی
تالشیست برای انضمامیسازی و حتی آزمودن رهیافتهییایی کییه چنییدی
پیشتر در قالب متنی تحقیقی دربارهی بنیانهای دولت در جنوب جهییانی
منتشر ساخته بودم .مقالهی دوم به وجه تاریخی پیییدایش بحییران کرونییا و
نسبت آن با رویکرد سرمایهدارانه به طبیعت میپردازد .در اینجییا همچیینین
در بحث از امتدادهای محتمل بحران ،بار دیگر به موضوع سوژگی سیاسییی
یمنجنیقسپاسگزارمکحهبحاهمحدلیازبازنشحرمقحالهینخسحتدراین
 .2ازرفقاینشریه
ْ
مجموعهاستقبالکردند.

 | ۱۱پیشگفتار

مترقی در دل این بحران میپردازم که بخش بییزرگی از فصییل نخسییت هم
معطوف به آن بود .در مقییالهی سییوم از ضییرورت فراخییوان بییرای امتنییاع از
بازگشت اجباری بیه کیار (در شیرایط پرخطیر) سیخن میرود و امکانیات و
عمومی نمادین به بحث گذاشته میشییود .در
ملزومات تدارک یک اعتصاب
ِ
مقالهی چهارم ،تالش دولتها برای نرمالیزهسازی بحران کرونا و دعیوت بیه
همزیستی با آن  -برای بازگرداندن سریعتر اقتصاد سرمایهداری به ریلهای
سابق  -مورد بررسی و نقد قرار میگیرد و در امتداد آن ،از چالشییی سییخن
میرود که این وضعیت ،یعنی تداوم سلطهی اقتصاد بر جامعه بهرغم بحران،
پیشاروی نیروهای چپ قرار میدهد .در مقالهی پنجم ،رویکرد دولتهییا بییه
بحران کرونا از منظر مقولهی کشتار جمعی موضوع واکاوی انتقییادی اسییت.
همراه با یک ارزیابی آماری از تلفات فعلی و آتی (محتمییل) بحییران کرونییا،
این مدعای بنیادی طرح میشود کییه مرگومیییری کییه قابییل پیشبییینی و
پیشگیری باشد اما بنا به اولویتهای متفاوت دولتها تحقق یابیید از جنس
کشتار جمعی است .از چنین منظری و در امتداد مقالهی قبلی ،مسییئولیت
نیروهای چپ در چنین موقعیتی برجسته میگردد .موضوع مقییالهی ششییم
بررسی انضمامیتر رویکرد دولت ،جامعه و نیروهای چپ نسییبت بییه تییداوم
روزمرهشدهی بحران کروناست .از آن میان ،ضییمن برشییمردن عییواملی کییه
امکان «دفاع از خود» را از جامعه سلب کردهاند ،عملکرد مخییرب دولت در
برابر بحران کرونا و نیز انفعال نسبی نیروهیای چپ میورد ارزییابی انتقیادی
اقتصادسیاسی سرمایهداری به
قرار میگیرد .مقالهی هفتم از منظر ملزومات
ِ
واکاوی رویکرد عمومی دولتها به راهکییار ایمیینی گلهای میپییردازد .بییرای
انضمامیتر شدن بحث ،عملکرد دولت آلمان در برابر پاندمی کرونا واکییاوی
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میگردد و خویشییاوندیهای آن بییا راهکییار ایمیینی گلهای و چییرایی آنهییا
برجسته میشود .مقالهی هشتم جمعبندی فشردهایست از پایههای نظری
تحلیلی مفروضات بهکارگرفته شده در سراسر این مقاالت؛ در عین اینکییه
و
ِ
خیییود مطلب مستقلیسیییت کیییه میتیییوان آن را تیییامالتی بیییرای فهم
ْ
ریشهمندیهای بحران کرونا و امکان جهتیابی در دل آن تقلی کییرد .3این
زایی سیرمایهداری
مقالیه (هماننید مقیالهی دوم) از سویههای اکول
یوژیکی بحیران ِ
ِ
آغاز میکنید و پیکیار میوثر در دل بحیران کنیونی را منیوط بیه گنجانیدن
مقولهی اکولوژی (و خصوصا بحران اقلیمی) در دیگر آماج و چشییماندازهای
این پیکار معرفی میکند .در بخش پیوست ،تییرجمهی دو متن کوتییاه از دو
سازمان سیاسی چپ  -بهترتیب ،در آلمیان و انگلسیتان  -آمیده اسیت کیه
حاوی مطالبات و مالحظات و راهکارهای فشردهی آنان بییرای رویییارویی بییا
بحران کروناست (هر دو مطلب در اواخر مارس  2020منتشر شدند.)۴
در پایانِ این گفتار ،ضمن سپاسگزاری از رفقایی کییه بییا بازخوردهایشییان
گیری این نوشتارها بودند ،مایلم تعارفات مرسوم را کنار بگذارم و
مشوق پی ِ
از حسی که هنگام نوشتن مقاالت این مجموعه داشتم بگویم .در ابتدا تصور
و امیدم آن بود که از این طریق با بخشی از نیروهییای فعییال جامعییه حییول
دغدغههای مشترک در این برههی حساس تاریخی وارد دیییالوگ میشییوم.
ولی با گذشت چندماه از دهشت اولیهی پاندمی و چرخش امییور بییه سیییاق
ماضی دریافتم که ازطریق این نوشتارها بیش از هر چیییز بییا خییودم سییخن
.3مقاالتچهارموهشتمبهزبانآلمانیهمانتشاریافتهاند.
.4ترجمهیفارسیایندومتندراوایلفروردیندرکانالتلگرامیکارگححاهدیالکتیححکانتشحار
یافت.

 | ۱3پیشگفتار

میگویم :نوشتن (همانطور که در ذات آن اسییت) بیش از هییر چیییز بییرایم
امکانی بود بهمنظور تأمیل و گفتگیوی درونی بیرای فهم انتقیادی واقعیت و
نفی آن؛ و محملی ناگزیر برای خالصی از خشیم و رنجی کیه از مشیاهدهی
مستمر ابعاد شوم این واقعیت برمیآید( .کمییتر کسیسییت کییه گرفتییار این
خشم و رنج نباشد یا نشده باشد ،دریغ که تا امیروز این اشیتراک وسییع در
تجربیات زیستی هولناک ،پیوندهای تازهای بین ما ایجاد نکییرده اسییت) .بییا
این حال ،هر کسی که مینویسد همییواره این امییید ضییمنی را دارد کییه بییا
«دیگری» محاوره میکند .اینکه میگوییم «برای دل خودم» یا «برای ثبت
در تاریخ» مینویسم ،پیشاپیش متضمن وجود و حضور آن «دیگری» است.
مندی آن «دیگری» ،انگارهی «ثبت در تییاریخ» داللت دیگییری
فارغ از تعین ِ
هم دارد .مییا همییه بهطُ ی رق مختلییف شییهادت میدهیم بییر آنچییه بییر مییا
گذشت/میگذرد؛ و آنچه بر ما میگذرد همواره با میانجی تاریخ رخ میدهد
و رد و نشان واقعیییات تییاریخی-اجتمییاعی را بییر خییود دارد .پس ،بییا کنش
نوشتن و نظایر آن ،حضورمان در تاریخ یا تاریخمندی این حضور را شهادت
میدهیم... .
واقعی هولنییاکاش همچنییان ادامییه
باری ،کابوس بحران کرونا با پیامدهای
ِ
دارد .از آنجا که بحرانها  -بهطور عام -نقش قییاطعی در تحییوالت تییاریخی
جوامع داشتهاند ،جایگاه برجستهای هم در سنتها و تجارب و ادبیییات چپ
انقالبی یافتهاند .رویهی متعارف این بییوده کییه نیروهییای انقالبی در فرآینیید
تالش بییرای پاسییخگویی بییه ضییرورتهای سیاسییی و انسییانی بحییران،
میکوشیدند بیا بهرهگییری از امکانیات نیامنتظر گشیوده شیده ،چشیمانداز
سیاسی رهاییبخش و ملزومات آن را در جامعه تقویت نمایند .از این منظر،
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جدیگرفتن بحران حاضر و مییداخلهگری فعییال در وضییعیت برآمییده از آن
بییدون شییک بخشییی از مسییئولیتهای بنیییادی ماسییت .امییا اهمیت این
مداخلهگری صرفا در پیامدهای محتمییل بیواسییطهاش در بهبیود مییوقعیت
مییردم رنجدییده نیسییت (چیییزی کیه بنییا بییه مییوقعیت فعلی چپ ایییران و
پیشزمینههای بازدارندهی موجود ،متأسفانه امییید چنییدانی برنمیانگیییزد)؛
فرضی پیش از هر چیز محمل یا کاتییالیزوری خواهیید
گری
بلکه این مداخله ِ
ْ
یی آن
بود برای بازسازی چپ ایران و ارتقای حضور و نفوذ اجتمییاعی-سیاسی ِ

در فضای عمییومی جامعییه .بیدینمعنا ،این بحیران ،بسیتری انضیمامی-
تاریخی فراهم ساخته است تا چپ رادیکال بتواند برای مواجههی موثر
با بحرانهای وخیمتر آتی آمادگی کسب کنیید .و این همییان سییویهی
«امکان» در دل فجایعِ فرسایندهی بحران کروناست.
 10آذر 1399
* * *

.۱
درونی دولتملت در ایران و
ِ
کرونا :تشدید شکاف
مسالهی سوژگی

۱

 ...حلبچه خواهر من بود  /تناش را سوختند /انگشتانش بههم چسبیده بود انگار /دست
نداشت کف بزند /دهان نداشت کِل بکشد/
برای دختری به آن زیبایی ،زیبنده نیست /اهواز برادرانم بودند /با همان لهجهی زمخت/
عطش جوانی ترک خورده بود /پدرم هر
ِ
کلماتی که از ته حلق میآیند /با پوستی که از
روز «بم» بود /در یک چشمبههمزدن ویران میشد  /از الی استخوانهایش صدای زی ِر
بسطامی میآید/
کرمانشاه اما مادرم بود /میلرزید ،از خودش دور میشد /باز بههم میپیوست /میلرزید ،از
خودش دور میشد /باز بههم میپیوست/
هزار چادر رنگی /هر یک درونش زنی رو به خودکشی نماز میخواند /در دلش پیداست ...
 ...به مرگ بگو صدایت را همه شنیدهایم /حرف آخرت را بزن!  /از جان قوم من چه
میخواهی؟
من سردم است /گلوله بر تن رفیقام گرمم نمیکند ...
 ...مرگ در وطنم با ولع ،آخرین دانههای برنجی که به چنگال نمیآید را با دست
سیاهی نفت خام ...
برمیدارد  ...من میخواستم زندگی کنم /با بوی نانِ تازه ،نه با
ِ

ب .انصاری
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درآمد
با فراگیرشدن بیماری کرونا در ایران ،اندک حایلهایی که مرز میان زندگی
و کابوس را در جغرافیای سیاسی ایران همچنان برپا نگییه میداشییتند فییرو
ریختهاند :هراس و ناباوری اولیه ،بهسرعت به مییرحلهی وحشییت همگییانی و
مدت کوتاه ،شییکل و مضییمونِ «زنییدگی روزانییه»،
دایمی رسید و در همین ِ
دستخوش تغییرات شگرف و مهیبی شده است .برای اکثریت فرودسییت و
تحتستمِ جامعه ،نبر ِد روزانه برای حفظ یا بهبود کمینههای زندگی ،آشکارا
صرف زندهمانییدن بییدل شییده اسییت.
ِ
به تقالیی نومیدانه و وحشتزده برای
زندگی روزانه اسییت ،و
اکنون ،مرگ برای «بسیاری» ،محتملترین حادثهی
ِ
اغلب تصاویری کییه این
بهحق برجستهترین و پربسامدترین موضوعِ آن نیزِ .
انضمامی این وضعیت میبینیم کیفیتی چنان سییورئال
روزها از رویدادهای
ِ
موقعیت
ِ
دارند که وسوسه میشویم فکر کنیم این رخداد ما را به درون یک
سابق امور و باورهای مبتیینی
ِ
«آخرالزمانی» پرتاب کرده است ،جاییکه نظم
بر آن محلی از اعراب ندارند؛ حالآنکه تییاملی بیشییتر نشییان میدهیید کییه
نظمی» غریب و نامنتظر هم ریشییه در سییاختار نظم
حادثشدنِ همین «بی
ِ
مستقر دارد و مهمتر اینکه خود موجد و حتی محملِ نظم تییازهای خواهیید
بود :خواه بهنفع مردم فرودسییت و سییتمدیده ،خییواه بییه زیییان آنهییا .بییا این
اوصاف ،اغراق نیست بگوییم سرفصل دیگری از تییاریخ بلنییدِ فاجعییه در این
یوقعیت تییازهای
ِ
سرزمین گشوده شده اسییت .پس ،در آسییتانهی ورود بییه می
راهجویی جمعیست.
هستیم که از زوایای متعددی درخور تامل و تعمق و
ِ
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ِ

گسترش ویروس کرونا در سطح جهان و عبور آن از مرزهای بحرانی چنییان
سریع و مرگبار بوده که اینک نادیدهگرفتن آن بهعنوان «موضوع اول» حتی
برای بیتفاوتترین اذهان و الیههای اجتماعی هم ناممکن است .بسیاری از
کشش مازوخیستی ،بهسمت اخبییار و
ِ
ما هر روز و هر ساعت ،متاثر از نوعی
گزارشهای رسانهها میرویم تا (شاید) با دیدن صعود دایمی ارقام مبتالیان
و جانباختگانِ کرونا اطمینان حاصل کنیم که بییا یییک فییاجعهی تمامعیییار
یوقعیت
ِ
مواجهیم کییه سرشییتی از جنس «سرنوشییت تییاریخی» دارد .این می
استثنایی و نامنتظر ،پرسشهای بیشماری را به دیوارهای فضای عمومی و
ذهن فردی میکوبد کییه صییرفا بییه پرسییشهایی فلسییفی (بنییا بییه
به جدار ِ
وجودیبودنِ این موقعیت) ،نظیر مسالهی هستی و مرگ -و در امتیداد آن-
مسئولیت اخالقیمان در قبال دیگران محدود
ِ
حیات خویش و
ِ
رابطهی ما با
نمیشییوند؛ بلکییه پرسییشهای دیگییری را نیییز برجسییته میسییازد کییه بییه
ساختارهای حیات اجتماعی مربوطاند؛ پرسشهایی دربییارهی سرشییت نظم
اجتماعی حاکم بر جهان و محیط بالفصلِ پیرامونِ مییا .پس ،از میییان تمییام
آنچه شیوع کرونا بر مردمان جهان تحمیل کرده ،شاید اجبار به اندیشیییدن
یکی از آنهایی باشد که باید از آن استقبال کرد؛ چرا کییه از دل این بحییران،
شیکنندگی سیاختارهای اقتصیادی-سیاسیی و نهادهییای برپادارنیدهی نظم
ِ
موجود و ناکارآمدی و ظالمانهبودن آنها هرچه عیییانتر شییده اسییت .در این
شرایط ،بازاندیشیدن کنشیست متاثر از ضربهای عینی و تکاندهنده ،که از
جهییانِ عادتهییا و پنییدارهای مییالوف «آشیینا ُزدایی» میکنیید و درنتیجییه،
علیاالصییول از این «قییابلیت» برخییوردار اسییت کییه از پیشفرضهییای
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ایدئولوژیک نظم مسیلط افسیونزدایی کند .3و این همیان پهنهایسیت کیه
اندیشهی مترقی و انقالبی باید بیش از همیشه بهطور فعییال در آن مداخلییه
ادواری سرمایهداری و ترکهییای
ِ
نماید :همانگونه که سررسیدنِ بحرانهای
فعالیت
ِ
ملموسی که در بنای ظاهرا مستحکمِ «وضع موجود» ایجاد میکند،
مداخلهگرانهی مضاعفی میطلبد .مسالهمندشدن یک موضوع در گسییترهی
اجتماعی فراگیر فرصتی برای نیروهای دگرانیدیش و رهیاییطلب اسیت تیا
ِ
انگارههیای مسیلط حیول آن موضیوع را بیه چیالش بکشیند و از خالل آن،
ایدئولوژی پشتیبان و مولد آن انگارهها را بیاعتبییار سییازند .امییا این مسییلما
همهی ماجرا نیست :اگر وظیفهی نیروهای مترقی و اندیشهی سیاسی چپ
نمایاندنِ پیوندهای امر جزئی بییا امییر کلی از دل شییکافهای موقعیتهییای
انضمامی باشد ،این وظیفه صیرفا چیییزی از جنس آگاهسییازی و روشیینگری
نیسییت؛ بلکییه فراتییر از آن ،فعییالیتی اسییت پراتیییک درجهت مشییارکت در
یاعی آگییاهی انتقییادی از دل این
مبارزات روزمییره و انکشییاف و بسییط اجتمی ِ
بندی آنها.
مبارزات و مفصل ِ
بحرانی حاضر پیش روی ما
از میان همهی پرسشهای خطیری که وضعیت
ِ
قرار میدهد ،۴این متن تالشیست برای نشاندادن سیویههای ملموسیی از

.شیوعفراگیرکرونا،باردیگراینواقعیتپنهانشدهتوسطآموزههاینولیححبرالیرابرجسححته
ِ
3
ساختکه«امرفحردی،امحرجمعیاسحتوبحالعکس»؛وبههمیننسحبت،اینواقعیتراکحه:
«سیاستهمهجاحضوردارد»؛یا«همهچیزسیاسیاست».
ایمجازی،سویههایمهمیازاینموقعیتازمنظرحیاتاجتماعیبرجسته
.4درفضایرسانه ِ
شدهاندودرهمینراستاموضوعاتوپرسشهایمهمیطرحشدهاندویاموردکنکحاشقحرار
گرفتهاند.شمارایننوشتههایروشنگرانهبیشازآناستکهبتوانمنمونههاییازآنهاراذکححر
کنم.
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ِ

خصلتهای دولت ( )stateدر ایییران از منظییر این مییوقعیت انضییمامی .5این
انتخاب ،صرفا برآمده از اهمیتیست که برای مقییولهی سییوژگی و ضییرورت
جمعی تغییر» قایلم؛ و اینکیه مقیابلهی میوثر بیا دولت در
پرورش «سوژهی
ِ
ِ
ایران ،بهمثابهی پاسییدار و ذینفییع بیواسییطهی نظم سییتمگرانهی مسییتقر،
شناختن ماهیت انضمامی و کارکردهای سیییال آن اسییت .عالوهبییر
ِ
مستلزم
این ،من هم مانند بسیاری دیگر بر این باورم که افزودهشدن این بحران بییر
تنشهای فعالِ بحرانهای پیشین ،تییاثیرات عمیقی بییر حیییات اجتمییاعی-
سیاسی در ایییران برجییای خواهیید گذاشییت؛ و از قضییا ،نهییاد دولت بنییا بییه
کارویژهی محوریاش (تضمین بقای خویش) پیش از همه درصدد شناخت
یدیریت بهینه»ی آنهییا بییر خواهیید آمیید
ِ
یینی این تییاثیرات درجهت «می
پیشی ِ
(برآمده است)؛ امری که وظایف نیروهای مییترقی را سیینگینتر میسییازد .و
شیناخت انتقیادی
ِ
یازی هرچیه بیشیت ِر فرآینید
سرانجام اینکه ،اگر جمعیسی ِ
جمعی تغییییر»
یرورش «سییوژهی
ِ
ملزومات پی
ِ
(دانش رهاییبخش) ،بخشی از
ِ
باشد ،بیگمان شیناخت هرچیه بهیتر (و جمعیتیر) دولت در اییران یکی از
تحقق این هدف است.
ِ
ملزومات مهم این

.۵درمتندیگریکوشیدمدیدگاههایمدربارهیخصلتهایعمومیدولتدر«جنوبجهانی»
یعزیمتضحمنیآنمتن،عمححدتادغحدغهامدررابطححهبحاوضحعیت
ِ
رابهبحثبگذارم.نقطه
تاریخیایرانبود،ولیبهلحاظروششناختیناچاربودمنخستایرانرادردلبافتححارجهححانی-
تریقراردهم؛بافتحاریکحهبحاتالقیاخحیرِ خیزشهححایتححودهایدرشحماریاز
ِ
تاریخیوسیع
ِ
کشورهای«جنوبجهانی»باردیگراهمیتویژهاشنمایانشدهاست.نوشححتارحاضححراگرچححه
امتدادآنبحثنظریمحسوبنمیشود،امابخشححادرگفتگححوییدرونیبححابححرخیگزارههححاو
داعیههایآنمتنقححراردارد.امینحصححوری«:دربححارهیبنیانهححاوسححازوبرگهایدولتدر
جنوبجهانی؛بانگاهیبهخیزشهایتودهایفرودستان».کارگاهدیالکتیک،آذر.۹۸
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 .۱دولت در مقام سوژه
دولت ( ،)stateخصوصا در «جنییوب جهییانی» ،بنییا بییه وضییعیت تییاریخی و
ِ
هستیشناسانهاش ،گرایشی عا ِم بهسوی بدلشدن به هییدفی فینفسییه دارد.
سیر تاریخی تحوالت سیاسی در ایران بهگونهای رقم خورده است کییه نهییاد
حیداکثری آن محقیق سیاخته
ِ
دولت مستقر ،این گرایش عا ِم را تا مرزهیای
ِ
تاریخی تضادمندِ
ساخت
ِ
است .در همین راستا ،دولت تا جای ممکن بر فراز
ِ
«دولت-ملت» ایستاده است و ملت (جامعه) را کمابیش بییه زائییدهای بییرای
تضمین بقای خویش فروکاسییته اسییت .در شییرایطی کییه دولت از حییداکثر
حیات خیویش در برابیر تضیادها و
ِ
خودآگاهی و امکانات مادی برای دفاع از
یدت خفقییان سیاسییی بییر
تنشهای موجود برخوردار اسییت ،تحمیییل درازمی ِ
جامعه از سوی دولت و سرکوب مستمر تالشهای جامعه برای برونرفت از
خودآگاهی جامعه به هستی و منییافع خییویش
این تنگنا ،موجب شدهاند که
ِ
نازل باشد ،همچنانکه امکاناتش برای تدارک تغییر این وضییعیت .دولت در
ایران ،در راستای تمرکز کارکردهای هدفمندش بییر کییارویژهی حفییاظت از
خویش ،بهطور سرطانی فربه شده است .این فربهشدگی بیش از همه در دو
حوزهی مشخص تجلی یافته است :یکی در بسط نامحییدود زیرسییاختهای
سازی سیاست و سییپهر عمییومی؛ و دیگییری در ادغییام
نظامیگری و امنیتی ِ
سیاسی حاکم در طبقهی اقتصادی مسلط .بر این اسییاس ،دولت در
طبقهی
ِ
ایران ساختی است که در آن حوزههای اقتصادی ،سیاسی و نظامی-امنیتی
پیوندها و درهمتنیدگیهای ژرفی یافتهاند .6این مشخصه ،در بستر تییداوم و
تشدید تضادهای درونی جامعییه و تنشهییای بین دولت و جامعییه ،مییوجب
.6برایشرحوبسطاینگزارههارجوعکنیدبهمنبعذکرشدهدرپانویسقبل.
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ِ

حکمرانی دولت در ایییران
میشود سرکوب مستقیم و مستمر مهمترین ابزار
ِ
تنییدگی مخیوف
تقیویت آن درهم
ِ
باشد؛ و خیود در رونیدی چیرخهوار ،بیه
ِ
بیانجامد.
یروری
در ساحت فراملی ،دولت در «جنییوب جهییانی» اساسییا مفصییلگاه ضی ِ
یی بییومی اسییت؛
تعامل نظم
ِ
جهانی سرمایهدارانه با ساختار اقتصادی-سیاسی ِ
ِ
خصوصا که تداوم نظم اقتصادی حاکم بر جهان مستلزم حدی از «ثبات» و
نیز نیازمند وجود «طرف مذاکره/معامله» در مقاطع بروز بیثباتیهییای ملی
وجودی کارکردهای ثباتبخشی و
ِ
و منطقهایست .بنابراین ،بهدلیل اهمیت
گری دولت برای تداوم نظم جهانی (ازجمله رابطهی نییابرابر شییمال-
میانجی ِ
جنوب) ،دولتها در جنوب جهانی از حد بییاالیی از خودمختییاری در «امییور
داخلی» برخوردارند .از سوی دیگر ،امروزه این امر بر کسی پوشیده نیسییت
که نظام بینالمللی بهواقع نظییام بین دولتهاسییت ،نییه بین ملتهییا{ .باییید
یانی اقتصییاد سییرمایهداری همییواره بییا یییک
بهخاطر داشت که توسعهی جهی ِ
درونی سییرمایه و اقتصییاد
تناقض بزرگ همراه بوده است :تضا ِد بین گرایش
ِ
یتی جوامییع
ِ
ناب سرمایهداری به جهانگستری؛ و خصییلت ملی و ناسیونالیسی ِ
یی بین آنهییا در پهنهی
تاریخی سییرمایهداری و مناسییبات اقتصییادی-سیاسی ِ
ِ
قدرت سیاسی در هر جامعییه ،اکییثریت
ِ
طبقاتی
جهانی} .با توجه به ساختار
ِ
یامالت
ِ
فرودست سییازندهی ملتهییا در صییدای دولتهایشییان و لییذا در تعی
ِ
جهیییانی نماینیییدگی نمیشیییوند .وانگهی ،از آنجیییا کیییه دولتهیییا در دل
قدرت جهانی بدهبستانها و وابستگیهای ویژهای بییا هم
ِ
سلسلهمراتب نظام
دارند و نیز هرکدام در عملکردها و روابط آشییکار و پنهانشییان بییا یکییدیگر
سویههای تاریکی را یدک میکشند ،با این واقعیت مییواجهیم کییه دولتهییا
صرفا دولتها را به رسمیت میشناسند و درنتیجه ،بهرغم تمییام تنشهییای
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بینالمللی درنهایت «مراعات هم را میکنند» .به این خاطر است که شییاهد
دولت ایران میتواند هر گونه جنایتی را علیه مییردم خییویش
ِ
آن هستیم که
یمی
مرتکب شود و با اینحال ،در سطح جهانی همواره بهعنییوان «دولت رسی ِ
ساختاری نظم جهانی طعنه میزنیید
ِ
واقعیت
ِ
مردم ایران» تلقی گردد{ .این
سالمت هر اندیشه و رویکردی که نجاتدهندهای از «بیییرون»
ِ
به صداقت و
را انتظار میکشد یا وعده میدهد7؛ «نجاتدهنده» همانهایی هسییتند کییه
یرورت زنییدگی
هییر روز زیییر بییار سییتم جییان میدهنیید و روز بعیید بییه ضی ِ
برمیخیزند}.
در اینجییا سییعی میکنم در پیونیید بییا بحییران کرونییا در ایییران ،بییرخی از
شاخص دولت را برشمارم 8که از دیید من بیا گزارههییای عییامتر
ِ
رویکردهای
فوق پیوند دارند و تاییدی هستند بر آنها:
 .۱.۱فقدان تعهد به تضمین حیات شهروندان :نیوع برخیورد دولت اییران بیا
شیوع کرونا نشان میدهد که دولت هیچ ارج و ارزشی برای جان شهروندان
قایل نیست و بهعبارتی ،به مهمترین تعهد خویش نسبت به جامعییه ،یعیینی
یاهی
تضمین حیات شهروندان ،هیچ تعهدی ندارد .مییوارد شییاخص این کوتی ِ
فاجعهبار عبارتند از:
حالیتححرامپدلبسححتهاندوخصوصححابححه
-چنج»احتمح ِ
.7بححهکسححانیکححهبححهثمححرات«رژیم ِ
هاییکهازامیدبستنسابقشانبه«اصالحات»و«اعتدال»سرخوردهشدهاند،ولی
ِ
رئالپولتیسین
کمابیشباهمانمنطق(ناامیدیازمردم)بهتاثیرات«فشححاربححیرونی»دخیححلبسححتهاند،بایححد
ِ
سیاسیحاکمبرایران،
ِ
تغییررژیم
ترامپ،نهدرجهت
ِ
خاطرنشانکردکههرگونهاقداممحتمل
ِ
ِ
بلکهمعطوفبهبازسازیدولتفعلیدرشکلینوینوباثباتترخواهدبححود؛دس حتکمتوافححق
ِ
اخیردولتآمریکاباطالبانگواهعینیاینمدعاست.
.۸ازخوانندهبابتبدیهییاتکراریبودنِ برخیازاینگزارههاپوزشمیخححواهم.بححرایحفححظ
انسجاممطلبذکرآنهارامفیدیافتم.
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ِ

الف) دولت ایران با دروغ و انکار و پنهانکاری با بحران کرونا مواجییه شییده
سیستماتیک دولت برای مهییار
ِ
است9؛ راهکاری که همواره بخشی از رویهی
«مدیریت» تنشها و بحرانهای فعال بوده اسییت (توسییلِ حییداکثری بییه
ِ
و
گییرایش
ِ
پروپاگانییدا عنصییری اساسییی در بازتولیییدِ دولتهییای حامییلِ
توتالیتریست) .دولت بهطور عامدانه اخبار شیوع بیماری در فییاز نخسییت و
تعیینکنندهی آن (در شهر قم) را از جامعه پنهان داشت و اخبار درزکییرده
را نیز انکار کرد؛ تا زمانیکه گسترش بیماری تا حد زیادی از کنترل خییارج
شده بود و ضمنا پنهانکردنِ بیشت ِر فاجعه اساسا ناممکن بود.
ب) حتی زمانیکه دولت مجبییور شیید واقعیت را تصییدیق کنیید و بییه اعالم
یروری شناختهشییده
وضعیت بحرانی تن بدهد ،باز هم از انجییام اقییدامات ضی ِ
برای مهار گسترش بیماری خییودداری کییرد :در این مرحلییه ،از یکسییو بییا
حجم انبوهی از اظهارات بازدارندهی مقامات ارشد و حتی کارشناسان ارشدِ
نمیایی ابعیا ِد بحیران و پیونیددادنِ آن بیا
دولتی مواجیه بیودهایم (از کوچک
ِ
نمایی دشییمنان ،تییا مقایسییهی این بیمییاری بییا آنفیوالنزای
شایعات و سیییاه ِ
فصلی)؛ و از سوی دیگر شاهد مقاومت سرسییختانهی دولت در برابییر انجییام
.۹دولتدراینگونهمواردانتقالاخبارمتناقضوناتمحامرابحهمقامحاتوکارشناسحانسحطح
میانیواگذارمیکندودرعینحالمکررااخباروگزارشهححاییضححدونقیضارائححهمیکنححد.این
حاآشحفتگی
ِ
مسالهتماماقابلتقلیلبهناکارآمدیدولتوعحدمهمحاهنگینهادهححایتابعححهویح
کارکردیآنهانیست.بلکهحاکمانبدینطرقاینامکانرابرایخویشمحفوظمیدارنححدکححه
ِ
درصورتافشاینادرستیداعیههایشان،جاییبرایتعدیلیاانکاربعدیبحاقیبمانحد.درعین
حال،دولتباگفتنبخشناچیزیازحقایق(اطالعاتقطرهچکانی)شرایطرامحکمیزنححدتححا
ببیندمنابعمستقلتاچهحدازاطالعاتواقعیبرخوردارند(واینهاکداممنابعهستندوچححه
ِ
ضریبنفوذیدارند)،تابتواندبهطورسیالتصمیمبگححیرددرمححرحلهیبعححدی،سححطحارائهی
اخباروآمارراتاکجاتنظیمنماید.
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ضروری پیشگیرانه بودهایم؛ نظیر قرنطینهسازی شهر قم (دستکم
ِ
اقدامات
ِ
حرمهای زیارتی این شییهر) ،لغییو پروازهییای تجییاری و مسییافرتی بییه چین،
تعطیلی هرچه زودتر مدارس و دانشگاهها و مشاغل پرخطر و نظایر آن.
ج) با تشدید و گسترش پیشبینیپذیر دامنهی بحییران ،یعیینی در فییاز دوم
بحیییران ،دولت همچنیییان رویهی همیشیییگی ارائهی اطالعیییات نارسیییا و
قطرهچکانی را حفظ کییرده اسییت و هنییوز هم از انجییام بسییندهی اقییدامات
پیشگیرانهی ضروری خودداری میکند .درعوض ،با وقاحتی آشکار چیینین
وانمود میکند که همهچیز بهخوبی تحت کنترل است .برای اینکه این ادعیا
موجه بنماید ،دولت با ضرایب عجیب و شرمآوری آمار مبتالیان ،نرخ ابتال و
میزان تلفات انسانی را دستکاری میکند .10رئیسجمهور کشور ،که چنییدی
پیش اصرار داشت مدارس و دانشگاهها در دهم اسییفند بازگشییایی شییوند ،و
.10برایمثال،بامراجعهبحهجحداولآمحاریروزانهایکحهسحازمانهایجهحانیازوضحعیت
پیشرویوتلفاتکروناارائهمیدهند،نرخگسترشویروسوآمارمبتالیححانوتعححدادتلفححات
انسانیآندرایران(بنابهآماروارقامرسمیارائهشدهازسویدولتایران)همححوارهکمححتراز
شاخصهایکشورایتالیابودهاست(درحالیکههمشیوعاینبیماریدرایتالیادیرترازایححران
رخداد،همجمعیتایتالیا 20میلیونکمترازجمعیتایراناستوهمسیستمخدماتدولتی
ودرمانیوشفافیتاطالعرسانیدرایتالیاقابلمقایسهباایححراننیسححت).همچححنین،بححاانجححام
خ
محاسباتیسادهدرآماریکهروزانهازسویمقاماتایرانارائهمیشوددرمییححابیمکححهنححر 
تلفاتانسانیموردادعایدولتایرانکمترازیکدرصداست؛یعنیرقمیبهمراتبپایینتراز
میانگینجهانیآن.بنابرهمینآمارِمخدوشاسحتکححهرئیسجمهححورایحران،ضحمنتهدیححد
ِ
تلویحیمنتقدانیکه«دستاوردهایدولتراانکارمیکنند»،باغرورهمیشگیاعالممیکندکححه
ِ
«نحوهیبرخورددولتایرانبابیماریکرونادرمقایسهباوضححعیتجهححانی،یححکافتخححارِملی
محسوبمیشود»(نقلبهمضمون).امافهممخدوشبودنِ اینآمارلزومانیازیبهواکاویهای
کارشناسانهندارد:اظهاراتوگزارشهایمسئولینشهریومحلیواستانیوکحادرپزشحکیو
درمانیبیمارستانهابهدفعاتکححذباظهححاراتوداعیههححایمقامححاتارشححدِ دولترانشححان
دادهاند؛جدایازمشاهداتمستقیموگزارشهایشهروندیدررسانههایاجتماعی.
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اخیییرا عهییدهدار «فرمانییدهی سییتاد بحییران» شییده اسییت ،در اظهییارنظری
حیرتانگیز بهتاریخ  2۴اسفند ادعا کرد که «ما نقطهی پیک بحران کرونا را
پشت سر گذاشتهایم!».
سییاختاری
ِ
 .۱.2ناکارآمدی ساختاری دولت :برای نشاندادن ناکارآمدیهای
دولت ایران در انجام ابتداییترین وظایفی کییه قانونییا و عرفییا برعهییده دارد،
ِ
نیازی نیست که از نوع عملکردش در برابییر بحییران کرونییا شییاهد بیییاوریم؛
عملکردی که آشکارا ابعاد و شییدت بحییرانِ جییاری را بییه مرزهییای وخیم و
فاجعهباری رسانده است .شییواهد بیشییماری از گذشییتهی نزدیییک ،بهطییور
پیشییینی حییاکی از آن بودنیید کییه شیییوع این بیمییاری در ایییران فییاجعهی
یدی دولت اگییر صییرفا
تمامعیاری را بههمراه خواهد آورد .در ارزیییابی کارآمی ِ
نگاهی بیاندازیم به حییوزهی بسیییار محییدودی از گسییترهی مسییئولیتهای
اجتمییاعی دولت ،یعیینی نحییوهی رویییاروییاش بییا حییوادث بهاصییطالح
«غیرمترقبیییه» ،و کمیت و کیفیت امدادرسیییانی و خیییدمات دولیییتی بیییه
آسیبدیدگان 11را مورد بازبینی قرار دهیم ،بیا کارنیامهی بسییار اسیفباری
روییارویی دولت بیا
مواجه میشویم .بنیابراین ،آشیفتگی فاجعهبیا ِر امیور در
ِ
بحران کرونا ،هرقییدر هم مییایهی خشییم و تاسییف و نگییرانی باشیید ،مییایهی
شگفتی نیست .بهواقع ،این مساله صرفا قابل تقلیل بیه «ناکارآمیدی دولت»
درمعنای یک امیر فینی (زیرسیاختی/کارشناسیی/میدیریتی) نیسیت؛ بلکیه
ِ
مسالهی اصلی ،سییاختاریبودنِ این ناکارآمییدی و فقییدان عییزم دولت بییرای
ترمیم آن است .چراکه از یکسو ،کییارویژهی اساسییی نهییاد دولت در ایییران
تامین (گیریم نسییبی و
ِ
«حفاظت از خویش» و تامین ملزومات آن است ،نه
.11مثالدربرخحوردبحازلحرلهیکرمانشحاهوسحرپلذهابیحاسحیلهایفراگحیرسحال ۹۸و
نمونههایمتعددینظیراینها.
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یاختاری دولت
ِ
تضادمندِ ) منافع و حقوق جامعه؛ و از سییوی دیگییر ،فسییاد سی
عمال مجییالی بییرای تشییخیص و تییرمیم ناکارآمییدیها نمیدهیید .دولت -
درعوض -برای پنهانسیازی ییا کمرنگکیردنِ ناکارآمیدیاش ،خصوصیا در
مواقییع بییروز بحییران ،تلفیقی از سییه راهکییار زیییر را بهکییار میبنییدد)1 :
یازی بحییران و تشییدید
پنهانسییازی و انکییار 12و فریبکییاری؛  )2امنیتیسی ِ
جانب مردم یییا دشییمنان
ِ
کاربست ماشین سرکوب؛ و  )3فرافکنی معضل به
ِ
خارجی .درخصوص بحران کرونییا نیییز هماینییک شییاهدیم کییه این خطییوط
راهبردی با چه جدیت و سییماجتی از سییوی دولت دنبییال میشییوند .بییرای
فرافکنی این راهبردهای سهگانه اکنیون اینگونیه رقم میخیورد
مثال ،وجه
ِ
که نخبگان دولتی علت افیزایش دامنهی بحیران را بیه ناآگیاهی و عملکیرد
غیرمسئوالنهی مردم نسبت میدهنیید (و در مییواقعی کییه ژسییت مییدیریتی
میگیرند ،صرفا بر رفتار و مسئولیتهای فردی مردم تاکید میگذارند)؛ و یا
یزایش دامنهی
یادی الزم را عامییلِ افی ِ
تحریمهای اقتصادی و کمبود منییابع می ِ
مشکالت قلمداد میکنند.
دولت ایران در
ِ
 .۱.3کارکردهای نظام تبعیض :نحوهی عملکرد مناقشهانگیز
معافیت فعالیتهییای
ِ
توزیع و تخصیص امکانات و خدمات درمانی و نیز عدم
کاری پرخطر بار دیگر وجود یک نظام تبعیض نهادینهشییده بین حاکمییان و
ِ
شهروندان را آشکار ساخت .از یکسو ،نخبگان سیاسی و وابستگانشییان بییا
سهولت تام و اغلب بدون ضیرورتی پزشییکی بخش قییابلتوجهی از امکانییات
ِ
.12براینمونه،چندیپیشیکیازمدیرانارشدوزارتبهداشححتازامکحانانتقحالویححروس
کرونابه30تا40درصدجمعیتایرانسخنگفتحهبحود؛ولیروزبعحدتحتفشحارمقامحات
فراگیریمحتملویروسکرونا
ِ
باالترمجبوربهانکارحرفخویششد.تابویاعالمابعادواقعی
ِ
درایرانتنهاهنگامیبهطورنسبیشکستهشدکهصدراعظمآلمانبهراحتیاعالمکردکهاین
ویروسدیریازودبهحدود60درصدجمعیتآلمانسرایتخواهدکرد.
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محدود تست بیماری کرونا (در فاز اولیهی شیوع آن) را به خییود تخصیییص
دادند؛ امکاناتی که افراد نیازمند بهنییدرت بییه آنهییا دسترسییی داشییتند .و از
سوی دیگر ،فعالیتهای معمولِ مجلس ِشورای اسییالمی ،شییورای نگهبییان،
یت
مجلس خبرگان و بسیاری از نهادهیای دولییتی در همییان روزهییای نخسی ِ
اعالم وضعیت بحرانی بهسرعت معلق گردید ،درحالیکه دولت تا مدتها در
برابر تعطیلی مییدارس و دانشییگاهها مقییاومت کییرد؛ و هیچ تمهیییدی بییرای
کاری انبوه مزدبگیران و فرودستان اجتمییاعی یییا حفییاظت از جییان
ِ
معافیت
ِ
آنان اندیشیده نشد ،طوریکه هنوز هم بسیاری از آنان مجبورند بییا حییداقل
کیاری پرتمیاس بیه کیار
ِ
امکانات و تدابیر حفاظتی در مشاغل و محیطهای
خویش ادامه دهند{ .با گذشت چندهفته ،هنوز هم برنامه و اقدام مشییخص
و قابلقبولی برای محافظت از جان کارگران (ازجمله و خصوصا پرستاران) و
فرودستان و تهیدستان و نیز جمعیت کثیری از ملیتهییای تحت سییتمِ دور
از مرکز قابل مشاهده نیست .در این میان ،روشن اسییت کییه کودکییان کییار،
مهاجرین افغانستانی ،بینوایان شهری و روستایی و کارتنخوابهییا و نظییایر
آن در قعر این هرم سلسهمراتب تبعیض جای میگیرند}.
 .۱.4نظامیگری و امنیتیسازی در مواجهه با بحران :از آنجییا کییه دولت در
یدی
ایران بنا به دالیییل متعییددی (از جملییه فسییاد سییاختاری) فاقیید کارآمی ِ
یارف خییویش اسییت ،و از آنجییا کییه
حداقلی در انجام وظایف اساسییی و متعی ِ
سییاخت قییدرت سیاسییی در ایییران (در عییوض) بییه شیییوههای متعییدد بییا
نظامیگری و امنیتیسازی درهم تنیده شده است ،پاسییخ دولت بییه همهی
مسایل و معضالتی که جامعه با آنها مواجه میشود (چه آنهایی که تشییدید
حاد مشکالت گذشتهاند و چه آنهایی که از «بیرون» بییر مشییکالت موجییود
فییرود میآینیید و بییا آنهییا مفصییلبندی میشییوند) ،از جنس نظییامیگری و
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یایی قییدرت و
امنیتیسازیست .خواه وقتیکه دولت برای عرضاندام و بازنمی ِ
گری عریان میپردازد (نظیر رژهی خیابییانی
اقتدار خویش به نمایش نظامی ِ
شبهنظامیانی که ظاهرا بناست از سطح شهرها ویروسزدایی کنند) و خییواه
وقییتی کیه دولت تمییام اقتییدار سیاسییی و تییوان امنیییتیاش را بییرای مهییار
سیاسی بحران بهکار میگیرد ،که نمونههای مکرری از آن را طی
سویههای
ِ
اظهارات تهدیدآمیز مقامات ارشد دولت در
ِ
این چند هفته شاهد بودهایم :از
اقدامات «خرابکارانییه» ،تییا رصییدکردن اطالعرسییانیهای
ِ
برخورد قهرآمیز با
شهروندی و دستگیری کسانی که با انتشیار اخبیار و گزارشهیای مسیتقل،
کاری دولت را بهچالش میکشند .در سییطح گفتمییانی،
دروغپردازی و پنهان ِ
این رویکیرد نظیامیگرا نسیبت بیه بحیران ،در نیوع ادبییاتی کیه حاکمیان
درخصوص آن بهکییار میگیرنیید بهخییوبی عیییان میشییود؛ ازجملییه ،در این
ِ
حماسی رئیسجمهور که« :ما ویروس کرونا را شکست میدهیم».
گزارهی
ِ
 .۱.5تداوم چرخهی حذف و سرکوب :در پرتو بند فییوق ،روشیین اسییت کییه
مییوجب آن
ِ
بحرانی حاضر
مواجههی غیرمترقبهی جامعه و دولت با وضعیت
ِ
«حیاتی» سییرکوب غافییل گییردد.
کاربست سازوکا ِر
ِ
دولت ایران از
ِ
نشده که
ِ
اخبار .و گزارشهای زیادی حاکی از آنند که روند دستگیریها ،سییرکوبها
و اعدامها بهقییوت خییویش دنبییال میشییوند .این مسییاله بههیچرو تصییادفی
نیست؛ بلکه هم با شالودهی عام تییداوم دولت در ایییران (ماشییین سییرکوب)
همخوانی دارد و هم مشخصا با رویکرد خاص دولت نسبت به بحرانِ اخیییر.
دولت برای اینکیه بتوانید راهکیار فعلی خیویش (مبتینی بیر پنهانکیاری و
یازی بحییران) را پیش بییبرد ،ناچییار اسییت اقتییدار سییرکوبگرانهی
امنیتیسی ِ
خویش را به رخ جامعه بکشد تا این سیگنال را مخابره کنیید کییه« :چیییزی
عوض نشده است؛ ما با تمام قوا -در براب ِر شما -ایستادهایم» .شییاید تییاکنون
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برای بسیاری روشن شده باشیید کیه هرآنچییه دولت در تمییامی این سییالها
ملزومات آن اندوختییه
ِ
تدارک
ِ
بهمیانجی گفتمان «امنیت ملی» و با داعیهی
و پرورش داده است ،بیش از هرچیز ابزارهایی برای تیامین «امینیت دولت»
یتحکامات
ِ
یرات» داخلی بودهانیید/هسییتند .قابلیتهییای این اسی
در براب ِر «خطی ِ
موشکی کذایی به پایگاه آمریکایی ،بلکییه در
«امنیت ملی» را نه در حملهی
ِ
مقاطع بروز ناآرامیها و بحرانهای داخلی تجربه میکنیم :خواه در سرکوب
سرکوب تمامی اعتراضییات
ِ
دولتی خونبا ِر خیزشهای دی  96و آبان  98و
ِ
و مقاومتهای مردمی در فاصلهی این دو خیییزش و قبییل و بعیید از آنهییا؛ و
خییواه در رویییارویی امنیییتی و سییرکوبگرانهی دولت بییا بحییران کرونییا و
سازی سپهر عمومی.
نظامی ِ
یاریخی ویییژهی
 .۱.6تقدم معادالت بینالمللی برای دولت :بنا به مییوقعیت تی
ِ
دولت ایییران در متن تعارضییات و تنشهییای بینالمللی و نحییوهی خییاص
گیری آن در قطببندیهای جهانی قدرت ،حاکمان ایران حفظ ارتباط
جای ِ
نزدیک و «صمیمانه» با دولتهای چین و روسیه را ضرورتی اساسییی بییرای
تضمین بقای خویش میانگارند که برای تحقییق آن هییر هییزینهای را تقبییل
میکنند؛ هزینههایی که همواره از حسیاب میردم اییران پیرداخت شیدهاند.
پافشاری دولت ایران در تداوم ارتباط هوایی با چین (بهرغم همهی خطرات
و هشدارهای مربوط به شیوع کرونا) صرفا این رویکرد معمولِ دولت را بیش
از گذشته و برای طیف وسیعتری از جامعییه عیییان سییاخته اسییت .بههمین
ترتیب ،دولت ایران بهمنظور نمایش تسلطاش بر اوضاع به قدرتهای غربی
جرایانات
ِ
و خصوصا برای حفظ مشروعیت و اقتدار خویش نزد هوادارنش در
گری منطقه ،بهراحتی با جان مردم قمار میکند و رویهی پنهانکاری ِ
شیعه ِ
مخربش را کماکان ادامه میدهد .بنابراین ،پیداسییت کییه دولت ایییران هیچ
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پروایی نسبت به نحییوهی داوری مییرد ِم ایییران نسییبت بییه دروغپردازیهییا و
دولت ایییران
ِ
عملکرد فاجعهبارش در این مییوقعیت خطیییر نییدارد؛ چییرا کییه
بهروشیینی میدانیید کییه بنییا بییه تضییادهای تنشزای «داخلی» و فاصییلهی
عظیماش از جامعه ،تا زمانیکه ماشین سرکوب «بهخوبی کار کنید» ،میردم
ایران موضوعیتی ندارند؛ درعوض« ،خطیر» و «فرصیت» ،توامیان در روابیط
بینالمللی نهفتهاند .از این روست که دولت ایران اینبار نیز همانند گذشییته
یایی بحیران را
صرفا «رو به بیییرون» سیخن میگویید ،یعینی نحییوهی بازنمی ِ
محاسبات ویژهاش در حوزهی مناسبات قدرت جهانی
ِ
متناسب با انتظارات و
و منطقهای تنظیم میکند.
ایدئولوژی دولت :بسیاری از ما (مشخصییا خییود من)
ِ
مذهبی
 .۱.7شالودهی
ِ
بهدلیل جایگاه ویژهای که برای فهم «زیربنا»ی مادی جامعییه و -درنتیجییه،
برای -تحلیلهای معطوف به اقتصاد سیاسی قایل بودهایم ،بعضییا از اهمیت
مسالهی روبنای ایدئولوژیک جامعه غفلت کردهایم/میکنیم و مشخصا پیوند
تعینکنندهی دین و دولت در ایران را دستکم میگیریم .شییاید این غفلت
فکری-سیاسی
بخشا ریشه در واکنش ناخودآگاه ما به رویکردهای جریانات
ِ
راست و ارتجاعی دارد که تمیامی شییالودهی دولت در اییران را بیا مییولفهی
تیاریخی جامعیه را بیا تضیاد بین سینت و مدرنیسیم
ساخت
ِ
دین ،و تمامی
ِ
توضیح میدهند .اما دستکم پیامدهای متاخ ِر بسییط نظاممنییدِ شیییعهگری
توسط دولت ایران در سطح داخلی و منطقهای باید نهیب کافی برای توجیه
به این غفلت تحلیلی بییوده باشیید؛ در کنییار این واقعیت کیه در تمییامی این
سالها ،اشییکال مختلییف سییرکوب عمییدتا در پوشییش دین و بییا ابییزار دین
موجهنمایی و تحمیل شدهاند؛ و اینکه نهاد دین در ایران در ابعییادی چنییان
مهیب فربه شده است که میا اینیک بیا صیورتبندی کمیابیش جدییدی از
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تمامی سییطوح
مکتب شیعه مواجهیم که مناسک و نمادهای آن عامدانه به
ِ
زندگی اجتماعی رسوخ داده شدهاند (نمونههای آن بهقدری زیاد اسییت کییه
ذکر آنها خارج از گنجایش این نوشتار است) .برخی به درستی این گزاره را
طرح کردهاند که حاکمیت در ساحت ایدئولوژیک ،آمیزهی ناسیونالیسییتی-
هویتی نسبتا فراگیییر پییرورش
مذهبی «فارس-شیعه» را بهعنوان یک مالط
ِ
ِ
داده است .اما این برساختهی ایدئولوژیک ،ناتمییام و ناکارآمیید میمانیید اگییر
دولت در پیوند با آموزههای مربوطه ،نیروی اجتماعی قابلتوجهی را پرورش
مروجین (فعال یا منفعلِ ) این دسییتگاه
ِ
نمیداد؛ کسانی که نقش حاملین و
عقیدتی و هویتی را ایفا کنند .بسیاری از ما اغلب گرایش داریم بپذیریم که
در پی چند دهه بهرهبردایهای سیاسی و شییعاری و سییرکوبگرانهی دولت
از نهییاد دین و باورهییای مییذهبی ،شییالودههای این نهییاد در ایییران سسییت
شدهاند .13اما به باور من ،روند رویدادهای واقعی این نتیجهگری را تصییدیق
نمیکند .از همهی شواهد آشکا ِر دورتر کییه بگییذریم ،از این رویییداد بسیییار
نزدیییک (و فاجعهبییار) نمیتییوان درگذشییت کییه دولت در بحییران اخیییر از
قرنطینهکردنِ شهر قم اجتناب کرد و درعوض به انکار ابعییاد فاجعییه در این
شهر پرداخت .به باور من ،این رویداد/تصمیمِ چنییان پیامییدهای وخیمی در
تشدید بحران کنونی داشته است که خود بهتنهایی شاخصییی تعیینکننییده
برای ارزیابی جایگاه دین در ساختار سیاسی ایران است .تصور میکنم حییق
با مفسرانیست که در تحلیل نظری سییاخت قییدرت سیاسییی در ایییران بییر
اهمیت عنصییر شیییعهگیری تاکییید مینماینیید (بیآنکییه آن را یگانهعنصییر
تعیینکننده بدانیم) .من حتی قدمی فراتر گذاشته و بنا بر همین رویداد (و
یزیستواقعیاغلبنخبگانسیاسیدولتهمبهطورمشهودیحامححل
ِ
.13خصوصاکهنحوه
حنیمححوردادعایشححانرا
واقعیآنهابهآموزههایدیح ِ
ِ
بندی
چنانتناقضهاییستکهعدمپای ِ
آشکارمیسازد.
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مییواردی نظیییر آن) این ایییدهی نسییبتا تکییراری را بهمیییان میکشییم کییه
شیعهگیری در دستان دولت ایران حامل رگههای نیرومندی از بنیییادگرایی
گری دولییتی در ایییرانِ پس از انقالب
اسالمی بوده است .بهواقع ،تاریخ شیعه ِ
ناتما ِم  ،57تاریخ تزریییق و نهادینهسییازی المانهییایی (قییدیم1۴و جدییید) از
بنیادگرایی اسالمی بوده است .روشن است که موضوع بر سر درجهی اعتقاد
فردی نخبگیان حیاکم نیسیت ،بلکیه مسیالهی اصیلی
ِ
و سطح پایبندیهای
شیوهایسییت کییه دولت این المانهییا را در رویکردهییای ایییدئولوژیک و
سیاسیاش میگنجاند و بهکیار میبنیدد .ییک مقایسیهی سیاده و پیش پیا
افتاده :حاکمان عربستان سعودی بهدرستی بهعنییوان مروجییان بنیییادگرایی
اسالمی شناخته میشوند .اما حتی آنها نیز در مواجهه با خطر شیوع کرونییا
در آن کشور ،به ضرورت اجرای رهنمودهای علمی-کارشناسی تن دادنیید و
کعبه و دیگر اماکن مقدس را موقتا تعطیل کردند؛ درحالیکه حاکمان ایران
تا همین روزهای اخیر در برابر این مساله مقاومت کردند و نهایتا بییه اتخییاذ
راهکارهایی دیرهنگام و ناتمام بسنده کردند .جان کالم اینکییه باییید بییر این
رویداد و مواردی کوچکتر (از همان جنس) ،بیشتر درنگ کیینیم؛ خصوصییا
نهادسازی
ِ
که گسترش بنیادگرایی شیعی در جامعه ،بهطور فزآینده ازطریق
مستمر ،پرورش کادر «وفادار» و تبلیغات وسیییع رسییانهای ،کماکییان ادامییه
دارد.

.14مضمونکتابروحاهللخمینیباعنوان«حکومتاسالمی:والیتفقیه»(چاپاول:بححیروت،
بنیادگراییشیعیست.دشواربتوانانکححارکححردکححه
ِ
یترِ
)یکیازمنابعمهمعناصرقدیم 
134۹
ِ
آموزهی«والیتفقیه»تاثیرقاطعیدرشکلبندیساختقدرتسیاسیدرایحران(یححانححوهی
مفصلبندیسیاستبامذهبشیعه)داشتهاست.دراینصورت،بایححدداللتهححاوپیامححدهای
امروزیآندرتحوالتنهادقدرتدرایرانونوعپیوندآنباجامعهرابررسیکرد.
ِ
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 .۱.8بحران علیه بحران :بهمیانجی ماهیت منحط و سییتمگرانهی حکمییرانی
در ایران (انتقال و بسط و انباشت تشدیدیافتهی تضییادها از دولت سییلطنتی
به دولت اسالمی) ،جامعهی ایران انباشته از تضییادهای بنیییادی و تنشزا ،و
فعلی ایییران بنییا بییه سرشییت و
مستعد بحرانهییایی چندگانییه اسییت .دولت ِ
تاریخچهی ویژهی خویش امکان رفع و حتی تخفیف بحرانها را ندارد ،چیرا
که از بدو تاسیس ،خود بخشی از معضل بییوده اسییت نییه بخشییی از پاسییخ.
بنابراین ،در بستر ناکارآمییدیهای سییاختاری و تنگناهییای خودسییاختهاش،
مقطعی یییک
بهتجربه آموخته است که از تییوالی بحرانهییا و برجستهشییدنِ
ِ
بحران ،برای سرپوشنهادن بر سایر بحرانها و یا تحریف دالیل وجودی آنها
استفاده کند؛ و هییر بییار طبعییا بییا محییوریت ماشییین سییرکوب بییرای مهییار
مقاومتهای موجود .در همینراستا ،دولت ایران بیه بحیران کرونیا بهچشیم
یی مربییوط بیه
فرصتی نگییاه میکنیید بییرای دفن تنشهیا و التهابییات سیاسی ِ
بحرانهای داخلی اخیر؛ بهویژه بحرانهای برآمده از خیزش آبان و سرکوب
یتی آن و بحییران مربییوط بییه انهییدام آگاهییانهی هواپیمییای
وحشیییانهی دولی ِ
یی این دو
مسافری اوکراینی؛ خصوصا که تلفیق پیامدهای اجتمییاعی-سیاسی ِ
بحران ،فضای سیاسی ایران را بار دیگر در دیماه  98دسییتخوش نییاآرامی
کرد .اما وحشت عمومی از شیوع فراگیییر بیمییاری کرونییا این فرصییت را در
اختیار دولت گذاشت تا از بار سنگین همهی این فشارهای حاد شانه خییالی
کند {و در کنار اینها ،ابطال داعیهی نفییوذ قهرمانییانهاش در خاورمیانییه در
پی خیزشهای مردمی در عراق و لبنییان را مسیکوت بگیذارد} .امییا مسیاله
صرفا به اینجا ختم نمیشود :دولت اینک بر آن اسییت کییه از بحییران کرونییا
بهعنوان ابزاری برای احیای پروسهی شکستخوردهی «آشتی ملی» یعیینی
برای بازسازی و بسط اقتدا ِر تضعیفشدهاش بهرهبرداری کند.
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دولت ایییران بییه بحییران کرونییا ،بهقصیید شییناخت
ِ
در امتداد واکاوی رویکرد
انضمامیتر سرشت دولت در ایران ،و مشخصا در امتداد بنیید آخییر( ،)2.8در
اینجا اشارهای میکنم به یک بحث رسانهای متاخر:
دولت اییران میکوشید از بحیران کرونییا همچییون
ِ
برخی بر این باورنید کیه
یتثنایی
محملی برای تحمیل یک «وضعیت استثنایی» یا بسط وضییعیت اسی
ِ
یات مختلییف -در
موجود (چییون جییامعهی مییا کمییابیش همییواره -و بهدرجی ِ
وضعیتهای استثنایی به سر برده است) سوءاستفاده کند .بر بسییتر سییوابق
موجود از عملکرد دولت ایران ،انتشار مقالهی کوتاهی از آگامبن (کییه خییود
شاهد و منتقدِ تمهیدات اولیهی دولت ایتالیییا هنگییام آغییاز شیییوع ویییروس
گیری کرونا و اقدامات دولتها،
کرونا در این کشور بود) دربارهی نسبت همه ِ
این ایده را در تفاسیر طرحشده در فضای رسانهای تقییویت کییرده اسییت .در
سوی مقابل ،عدهی دیگری بر این باورنیید کییه دولتهییا عمومییا میکوشییند
تاجای ممکن ابعاد واقعی این بحران را پنهییان نمییوده یییا انکییار نماینیید ،تییا
متعارف چرخهی اقتصادی (بهطور عام :انباشت سرمایه) یا ملزومات
ِ
کارکرد
آن مختل یا متوقف نشود .کمابیش در امتداد همین منطق ،عدهی دیگییری
وضعیت خاص ایران بر این نظرند که دولت بییا درپیشگییرفتن
ِ
هم با نظر به
تحریف واقعیت میکوشد بحییران را بهشیییوهی
ِ
رویهی پنهانسازی و انکار و
ناکارآمیدی سیاختاریاش
ِ
معمول و «مقتدرانه»ی خویش مدیریت کنید تیا
مسالهساز نشود و گزندی به شییالودهی قییدرتاش وارد نگییردد .از دییید من،
هیچ یک از این نگرشها بهتنهایی نحوهی مواجههی دولت ایران بییا بحییران
کرونا را توضیح نمیدهند ،درعین اینکه هر یک رگههایی از مساله را بییازگو
میکنند .موضوع آن است که بهلحاظ تاریخی دولت در ایران بییا تسییلط بییر
مادی مستقیمی به جامعه
ِ
نفت و سایر منابع اقتصادی کشور ،هیچ وابستگی
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یالف منسییجم و قدرتمنییدی از دل جامعییه روبییرو
ندارد؛ با هیچ نیییروی مخی ِ
نیست؛ بهدلیل بسییط حییداکثری پایههییای نظییامی-امنیییتیاش یییا بهواقییع
استحالهاش به یک پیکرهی عظیمِ نظامی-سیاسی-اقتصادی ،اساسا دشواری
چندانی در مهییار و سییرکوب نیییروی مخییالف نمیبینیید؛ و سییرانجام اینکییه
بهواسطهی برپایی و تداوم فضای خفقانِ سیاسی[ ،دولت] خواه در بازنمایی
وضییعیت بحییران و خییواه در بازنمییایی سییرکوبها از موقعیییتی کمییابیش
انحصاری برخیوردار اسیت .درنتیجیه ،دولت در اییران عمومیا و ازجملیه در
مواجهه با بحرانهایی از ایندست ،خود را نیازمند آن نمیبیند کییه رویهای
منسجم و متکی بر منطق واحدی را در پیش بگیرد؛ حتی برای اجتنییاب از
مخمصههایی که ممکن است متوجه خییودش گییردد .درعییوض[ ،دولت] در
اتخاذ عملکردهایش در مقاطعِ بحرانی ،تیا حید زییادی سییال -و درنتیجیه
متناقض -عمل میکند ،تا درجات آزادی بیشتری داشته باشد .بهتعبیر باب
روز ،برای دولت معموال همهی گزینهها بر روی میز است :نخست از انکییار و
واقعی
سازی مساله شروع میکند؛ اما چون  -بنا به آگاهیاش از ابعاد
پنهان ِ
ِ
بحیران -بهخیوبی واقیف اسیت کیه این روییه بهتنهیایی جوابگیو نیسیت،
مختصات حا ِد مییوقعیت بییرای تحمیییل (یییا تشییدید) وضییعیت
ِ
میکوشد از
سازی بحییران و تییداوم پنهانکییاری و
استثنایی بهرهبرداری نماید ،تا امنیتی ِ
وضعیت استثنایی باید توامییان هم
ِ
تشدید سرکوبها را موجه نماید .اما این
سیاسی بالفصلِ بحران را فییراهم آورد؛ و هم بهسییهم
امکان مهار پیامدهای
ِ
یاریخی این دو را
خود شرایط تسلط دولت بر جامعه در روندِ رویاروییهای تی
ِ
فراهم آورد ،یا در نگاهی رو به جلو ،سینجهی میوازنهی قیوا را بهنفیع دولت
بازگرداند .ضمنا میدانیم که پنهانسازی بحران کرونا از سیوی دولت اییران
بازنمایی تقلیلآمیز ابعییاد آن در فییاز بعییدی،
در فاز اولیهی شیوع بیماری و
ِ

متونی دربارهی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ | 36

خاستگاهی اقتصادی هم داشته است که عبارتست از وابسییتگی دولت بییه
تبادالت تجاری با همسایگان در شرایط تحریمهای اقتصادی .بنییابراین ،هییر
سه رویکرد یادشده بهشیوهای همپوشان و مکمل دنبال شدهاند .اما فییاکتور
مهمی که به دولت امکان اجرای چنین مانورهایی را میدهد ناهمگونیهیا و
درونی موجود در ساختار قدرت است که دولت را قییادر میسییازد
تضادهای
ِ
ضمن پیشبرد همزمان همهی راهکارها ،هییر یییک از آنهییا را بییه جناحهییای
مختلف نخبگان دولتی) نسبت دهد ،تا
ِ
سیاسی متعارض (و حتی چهرههای
همزمان کلیت دولت هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای هیچ راهکار معینی
تقبییل نکنیید .کاربسییت متییداول این تاکتیییک را دسییتکم در سییوابق
عملکردهای متیاخر دولت بهخیوبی میشناسییم .فیاکتور مهم دیگیری کیه
موازی راهکار وضییعیت اسییتثنایی بییاز
ِ
دست دولت را مشخصا برای پیشبرد
میگذارد ،زیرساختهاییست که طی دهههای گذشته ازطریق فربهسییازی
انسانی متنییاظ ِر آن در
نظامی-امنیتی خویش فرام آورده است ،که نیروهای
ِ
بدنهی جامعه را نیز شامل میشود.

تدارک سوژگی جمعی
ِ
.2
تا اینجا دیدیم که دولت در ایران در جایگاهی نیست کییه از اراده و امکییانی
برای اصالح و بهبود کارکردهای خویش در مقابلِ بحییران حاضییر برخییوردار
باشد .چنین انتظاری از دولت اساسا انتظاری بالموضوع و گمراهکننده است.
اما جامعه قطعا از قابلیتهییایی بییرای دفییاع از خییویش و عقبرانییدنِ دولت
برخوردار است ،که باید آنها را بیدار و تقویت کرد .پس ،پیش از هرچیز باید
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کابوس فلجکننده به جامعه امید داد .اما «امید» به چه معنایی و
ِ
در دل این
در چه جهتی؟ سادهترین پاسخ این است که به اطرافیانمییان و بییه جامعییه
بگوییم «ما از این بحران بیرون خواهیم آمید» .بدبختانییه این دقیقییا همیان
گفتییار حکومییتی اسییت؛ بییا این تفییاوت کییه وقییتی حاکمییان در رتوریییک
روزمرهشان چنین گزارهای را تکییرار میکننیید ،منظورشییان از «مییا» دقیقییا
خودشان است ،یعنی حاکمان {بیان این گزاره از سوی آنان ،بهواقع امتییداد
همان داعیهی همیشگیشان در مقاطع بحرانی اسییت کییه« :چیییزی نشییده
است؛ بزرگنمایی/سیاهنمایی نکنید»؛ و البتییه بدیهیسییت کییه کرونییا هم -
جمعی خییود آنهییا را بییه خطییر
ماننیید سییایر بحرانهییا -حیییات فییردی و
ِ
نمیاندازد} .اما امیددادن به جامعیه میتوانید بیدینطریق و بهمییانجی این
گفتار انجام گیرد کیه «میردم تیوان آن را دارنید کیه از خودشییان در برابییر
خطییرات بحییرانِ کنییونی بهطییور حییداقلی محییافظت کننیید و بخشییی از
جمعی
کاستیهای بنیادین دولت را جبران نمایند؛ مردم میتوانند با طییرح
ِ
وضعیت بحرانی و ایستادگی بییر آنهییا
ِ
مطالبات و نیازهای حیاتیشان در این
دولت را به عقب برانند و درعین حال ،ازطریق بسط شیییوههای همیییاری و
همبستگی دسیت بیه اقیدامات و ابتکارهیا عملهیایی بزننید کیه دولت نیه
عمومی الزم برای اجرای آنها.
انگیزهای برای انجام آنها را دارد و نه وجههی
ِ
پس ،روشن است که ما بییرای کییاهش هزینههییای انسییانی و اجتمییاعی این
بحران ،به همبستگی نیاز داریم :اما از چه نوعی و در چیه جهیتی و بیا چیه
همبستگی کسانی کییه حیییات فییردی و
ابزارهایی؟ پاسخ میتواند این باشد:
ِ
عینی موجود در معرض خطر است و اینییک
جمعیشان در اثر تداو ِم شرایط
ِ
یادی
پشتیبانی یکدیگر نیاز دارنیید (و همین شییالودهی می ِ
بیش از همیشه به
ِ
تحقق این امکان است)؛ همبستگی بییر اسییاس ارزشهییای عییا ِم انسییانی بییا
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تحمیلی موجیود فاقید
کسانی که بنا بیه سیاختارهای سیتمگرانه و شیرایط
ِ
امکانات حداقلی بییرای محییافظت از خویشانیید (فراگیییربودن این بحییران و
ِ
خطرات آن و تشدید آنها در اثر عملکرد غیرمسئوالنهی دولت
ِ
ملموسبودنِ
متعارف همبستگی -خصوصییا نییازلبودنِ سییطح
ِ
«میتواند» بخشی از موانعِ
آگاهی طبقاتی -بین الیههای مختلف فرودستان را از میییان بییردارد)15؛ نییه
همبستگی بر اساس «هویت ملی» و دیدگاههای ناسیونالیستی ،که ازقضا با
رویکرد مشهود دولت در توسییل بییه ناسیونالیسییم بییرای سییرپوشنهادن بییر
تضادهای موجود (و خصوصا حذف معنای متکییثر ملت و ملیتهییای دور از
مرکز) همخوانی دارد؛ رویکردی که شاخصترین نمونهی متاخر آن ،تییرویج
یاعف مطالبییات داخلی و
یرکوب مضی ِ
ِ
گفتمان «امنیت ملی» بییرای توجیییه سی
پیشبرد مداخالت سلطهجویانهی دولت در منطقه بوده است.
آن بخشی از جامعه که بنا به رشتهای از تصادفات زیستی-تییاریخچهای این
امکان (بخت و اقبال) را داشتهاند که در روندی سوسیالیزه شوند که کسییب
دیدگاههای انتقادی و پرورش خودآگاهی سیاسییی مییداخلهگر را برایشییان
میسر سییاخته اسییت ،مسییئولیت اخالقی خطیییری در برابییر جامعییه دارنیید
(درست به دلیل توزیع نامتقییارن و ناعییادالنهی آن تصییادفات) .مشخصییا در
موقعیت کنونی آنها/ما موظفند/موظفیم با مردمی کییه دسترسییی کمییتر یییا
نازلی به دانش انتقادی یا دسییتاوردهای ابتکییارات و مبییارزات جمعی دارنیید
.1۵بحرانکرونااهمیتمسالهی«دیگری»ومراقبتازدیگححریونححیزمسححئولیتفححردیدر
هایذهنینظامهایاخالقییااصول
ِ
سازد؛امانهدرقالبآموزه
ِ
ساحتاجتماعیرابرجستهمی
انتزاعی،بلکهبهعنوانیکضرورتعینیوملمحوسکحهداللتهححاوپیامحدهایمسحتقیمیدر
دلیلکهدراینشرایطبحرانیمشخص،کنش
ِ
تضمینحیاتفردوجامعهدارد.ازجمله،بهاین
هریکازماوزنیمییابدکهبامحاسباتمتعارف«عقلسحلیم»ونحاظربحرمقایسحهیسحهم
ناچیزیکفرددربرابرسهممیلیونهافرد(درجامعه)تناقضدارد.
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پیوندهای نزدیکتری برقرار کیینیم و ميانجی انتقییال و تکثیییر و تقییویت
الگوهای بدیلی از همبستگی باشیم .ما در اینکار ،عموما راهکییار تییازهای را
خلق یا تحمیل نمیکنیم؛ بلکه بهعنوان بخشی از انبیوه نیاهمگون و متکیثر
امروزی خود آنییان را فعاالنییه
ِ
ستمدیدگان ،تجارب و دستاوردهای تاریخی و
تکثیر میکنیم .16بیرای این کیار ،عالوه بیر امکانیات شیبکههای اجتمیاعی،
جهانیبودنِ بحران کرونا نیز امکانات ویژهای در اختیار ما قرار میدهد .چییرا
که اینک در سراسر جهان نیروهای پیشرو میکوشند این بحرانِ ناخجسییته
را به محملی برای گسترش همبستگی ستمدیدگان و بسط مبییارزات علیییه
حادث گشودهشده را در جهت گسترش
ِ
نظام مسلط تبدیل کنند و امکانات
آگاهی انتقادی ،توانمندسازی جامعه و بسط سییوژگی جمعی بهکییار گیرنیید
ِ
باید از آنها آموخت و این تجارب را منتقل سییاخت و در تکثیییر و کاربسییت
هرچه وسیعت ِر آنها کوشید .ناگفته پیداست که پیشبرد خود این راهکار (که
تنهییا یکی از کارهییای ضروریسییت) نیییز مسییتلزم حیید قییابلتوجهی از
دهی جمعیست.
ِ
هماهنگیها
درجهت سازمان ِ
باید به مردم گفت «سرنوشت» یک برساختهی گمراهکننده است؛ وضییعیت
«سرنوشت»
ِ
ما هرچه که باشد امریست که تاریخا و اجتماعا وضعشده .اگر
شومی را میراث بردهایم که بهموجب آن ،تلفات انسانی شیوع این بیماری و
عمومی آن در جامعهی ما رکوردی جهانی بهجای میگییذارد ،باییید
وحشت
ِ
اجتماعی شکلگیری این میراث شوم را بکاویم .روشیین
ریشههای تاریخی و
ِ
اسییت کییه مثییل همیشییه در این زمینییه هم نیروهییای چپ در مقایسییه بییا
.16برایتوضیحبیشترنگاهکنیدبهفصلششم(«سیاستازپایین:سححوژگیوسححازماندهی»)
ازمجموعهمقاالتزیر«:گاممعلقچپدرپیکارهایضدسححرمایهداریامححروز»،گححردآوریو
ترجمه:امینحصوری،دفتراولازکتابهایکارگاهدیالکتیک،بهمن .13۹۸
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راست مذهبی کار بهمییراتب دشییوارتری بییرای توفیییق در
ِ
نیروهای راست یا
روشنگریهای اجتماعیشییان در پیش دارند .17چییون باییید بتواننیید بهطییور
یک چپپسییند) از سییطح
قابلفهم و قانعکنندهای (بدون شعارزدگی و رتوریی ِ
پدیدارها به ژرفای علتها نقب بزنند و این کاریست کییه آن دیگییر نیروهییا
بدان نیازی ندارند؛ چون آنها جهییان را بییرای مخاطبییان خییویش در همییان
سطح پدیداری تبیین میکنند (یا بهتعبیر هگل در سییطح «فاهمییه» بییاقی
میمانند و نیازی به «اندیشهورزی» پیدا نمیکنند).
سوژگی جمعی نارسا خواهد بود اگر پیونیید آن بییا مفهییوم طبقهی
اما بحث
ِ
چنیدگانگی سییوژگی را نکییاویم (گییریم فشیرده و ناتمییام) .همیه
کیارگر و
ِ
میدانیم که در سالهای پرتالطمِ اخیر میزان بسط و نفوذ گفتمان کارگری
مبارزات جنبش کییارگری
ِ
در جامعهی ایران و سطح پشتیبانی از مطالبات و
هیچگاه تناسبی با دامنه و عمییق سییتم و شییکاف طبقییاتی ،شییدت و ابعییاد
استثما ِر کارگران ،گسترش فزآیندهی فالکتها و محرومیتهای اقتصییادی-
ایستادگی درخشان کارگران پیشرو نداشته است .به بییاور
معیشتی و رزم و
ِ
یتماتیک ماشییین
ِ
عاملیت خفقییانِ سیاسییی و کارکردهییای سیسی
ِ
من ،جدا از
بیورژوایی همبسیته بیا آن ،میوانعی درونی هم در این
اییدئولوژی
ِ
سرکوب و
ِ
مسییاله نقش داشییتهاند .از آن میییان ،مشخصییا میتییوان بییه غلبهی درک
محدودی از مفهوم طبقهی کارگر در میییان نیروهییای چپ و سوسیالیسییت
حرانیایجادشححده،
.17درعینحال،ازاینواقعیتهمنبایدغافلبودکهبححربسححترشححرایطبحح ِ
هایپوپولیستیخویشافزودهاندتاازاین«فرصت»
ِ
نیروهایراستافراطینیزآشکاربرتالش
بهسودبسطایدههاونفوذسیاسی-اجتماعیخویشبهرهبگیرند.مشخصححادرجححامعهیآلمححان
ایننیروهامیکوشندضمندامنزدنبهترسووحشتعمومی،خدماتیاولیححهبححهنیازمنححدان
ارائهکنندتاازاینطریقوجههایمردمیبرایخوددستوپاکنندوحتیمسححتقیمایححارگیری
نمایند.
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چپ ایران نیز عمدتا مفهوم طبقهی کارگر را کمابیش به همییان
اشاره کردِ .
کلیشهای تقلیل داده اسییت کییه در گفتمییان بییورژوایی بازنمییایی میشییود:
کارگران صنعتی؛ گیریم بسیییاری از رفقییا چیینین کییاربردی را در پیونیید بییا
اهمیت نقش «کار مولیید» در تولییید ارزش اضییافه و تییداوم شیییوهی تولییید
سییرمایهداری تلقی میکننیید .بییرای مثییال ،هییر یییک از مییا بارهییا و بارهییا
عبارتهای جداانگارانهای نظیییر این را خوانییدهایم و شیینیدهایم« :کییارگران،
معلمیان ،پرسیتاران ،راننیدگان و .» .....فیارغ از اختالفیات نظیری در میورد
مفهومی «طبقهی
چیستی کار مولد 18و حوزههای تولید ارزش اضافه ،بسط
ِ
ِ
اکثریت مزدبگیران» آشییکارا قابلیتهییای بیشییتری در اختیییار
ِ
کارگر» به «
ساحت بسیییج سیاسییی) .ضییمن
ِ
جنبش کارگری قرار میدهد (دستکم در
اینکییه در اینصیورت مجبییور نیسییتیم بییه گفتارهییای طعنهآمیییز مخالفییانِ
یاریخی آن
یاریخی پرولتاریییا» و سییوژگی تی
مارکسیسییم دربییارهی «بسییط تی
ِ
ِ
پاسخهای ضدونقیض بدهیم یا در برابر کلیشههای گفتمیانِ مسیلط موضیع
اکثریت مزدبگیران» شامل کسانی است که بییرای تییامین
ِ
دفاعی بگیریم« .
مادی خویش مجبور بیه فیروش قیوهی کیار خویشانید ،بیآنکیه از
ِ
معاش
امکان تدارک اندوخته یا سرمایهای برخوردار باشند که آنییان را از این جییب ِر
دایمی معاف کند .بدینترتیب ،قشرهایی که با انجام انیواعی از کیار میزدی،
یی
کارویژههای خاصی برای بسط قدرت/سلطهی سرمایهدار یییا نظییام سیاسی ِ
حاکم دارند ،از شمول این تعریف خییارج میشییوند .بییدیناعتبار ،همچیینین
میتوان گفت تاریخ قرن بیستم نیز شاهدی بر روندِ پرولتریزهشدنِ اکییثریت
جمعیت
ِ
درونی
جمعیت جوامع بوده است؛ فارغ از تنوعات و ناهمگونیهییای
ِ
.1۸دراینموردچیستیکارمولددرنظریهیمارکسی،منشخصابارویکردایزاکروبیندر
فصلپایانیاینکتابتوافقبیشتریدارم:ایزاکروبین«:نظریهیارزشمارکس»،ترجمهی
حسنشمسآوری،نشرمرکز.13۸3 ،
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کثیر پرولتر .در جامعهی ایران بهدالیل تاریخی و مشخصا فقدان سیینتها و
نهادهای طبقهی کارگر و لذا ضعف آگاهی طبقاتی ،حتی اقشاری که با هییر
تعریفی در دایرهی طبقهی کارگر جییای میگیرنیید ،از پییذیرش ذهیینی این
واقعیت اکراه دارند و ترجیح میدهنیید خییود را بخشییی از طبقهی متوسییط
ببینند؛ توگویی کارگربودن بییار معنییایی منفی یییا شییرمآوری دارد .وانگهی،
ناامنی اقتصادی و ترکیب آن با ناامنیهای حاد سیاسییی-
تاثیرات درازمدت
ِ
اجتماعی و نفوذ فرهنگ مسلط بورژوایی (زندگی مصرفی ،فردگرایی افراطی
یاعی (social
یرفت فی ِ
و جنییون پیشی ِ
یردی اقتصییادی) ،آرزوی تحییرک اجتمی ِ

 )mobilityصعودی را در بسیاری از مزدبگیران چنان نهادینه کرده که آنها
عمدتا جایگاه طبقاتی خویش را با جایی که «میطلبند» توصیف میکننیید،
نه جایی که بهواقع در آن ایستادهاند .این توضیحات تاحدی نشان میدهیید
که چرا تصور رایج بر این است که گسیترهی طبقهی متوسیط در جیامعهی
ایران بسیار وسیع است.
حال ،برای اینکه این نقطهنظر را در پیوند با بحران کرونییا قییرار دهیم ،باییید
این نکتهی مهم را مورد مالحظییه قییرار دهیم کییه مصییداق کییارگربودن ،در
معنای «وابستگی مفیرط بیه کیار میزدی» ،بهروشینی خیود را در بطن این
بحران نمایان ساخته است :در این واقعیت عینی که بخش بزرگی از جامعه
بهرغم آگاهی از همهی خطرات موجود در رابطه با ابتالء به بیماری کرونا یا
تکثیر آن ،نمیتوانند در خانیه بماننید؛ چیون «بایید کیار کننید» (و اینهیا
همانهایی هستند که اغلب به «ناآگاهی و بیمسئولیتی» متهم میشییوند)؛
این موقعیت همچنین شامل بخش بزرگی از اقشار و الیههایی میشود کییه
یازی خییویش بهییره
«نعمت» قرنطینهسی ِ
ِ
تنها برای مدت محدودی قادرنیید از
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ِ

موقعیت عینی صرفا جنبهی تحلیلی آن برای بازنگری در
ِ
ببرند .اهمیت این
مفهییوم طبقهی کییارگر نیسییت؛ بلکییه مهمتییر از آن ،در سییاحت پراتیییک
اجتماعی-سیاسی میتواند محملی باشد برای تقویت خودآگاهی مفقییودهی
طبقهی کییارگر .بنییابراین ،فییارغ از نییوع تحلیییل مییا از کیفیت مناسییبات
مناسیبات غیراقتصیادی و
ِ
سرمایهدارنه در ایران (یا نحیوهی تلفییق آنهیا بیا
اقتصادی حاکم علتی ساختاری بییرای بسیییاری
ِ
پیشاسرمایهدارانه) ،اگر نظام
از رنجها و ستمهای وارد بر جامعه باشد ،سوژههای بییالقوهی مبییارزه بییا این
نظم اقتصادی همهی کسانی خواهند بود که نهفقییط سییهمی از مییواهب آن
نمیبرند ،بلکه هر روزه بهدرجات مختلیف زییر چرخهیای آن لیه میشیوند؛
چنین موقعیتی همچنین شامل تمام کسانیست که بههردلیل از «امکییانِ »
فروش قوهی کییار خییویش محرومنیید و معمییوال ذیییل مفهییوم «زیرطبقییه»
دستهبندی میشوند پس ،استراتژی مبارزه با استثمار و ستم اقتصادی باییید
اجتماعی متاثر از آن مدون گردد .بیگمان یکی
در پیوند با همهی نیروهای
ِ
از ملزومات اولیهی پیشبرد این استراتژی آن است که در سیطح ارتبیاطی و
گفتمانی ،زبان و گفتاری متناسب با این تنییوع و گسییتردگی پییرورش یابیید.
چون تنها با پرورش یک گفتمان نوین طبقاتی در گسترهی وسیع اجتماعی
تیاریخی-جهیانی سیرمایهداری بیه جیامعهی میا
میتوان نکبتی را که نظام
ِ
مبارزات عمومی بدل کرد.
ِ
تحمیل کرده است به آماجِ
سوژگی جمعی حتی در سطح نظری هم صرفا قابل تقلیییل بییه
اما مسالهی
ِ
سوژهای کییه تحت اسییتثمار و سییتمِ اقتصییادی قییرار دارد نیسییت؛ بلکییه بییا
پراتییک سیاسیی-
ِ
پیچیدگیهای زیادی همراه است کیه طبعیا در سیاحت
مبییارزاتی ابعییاد بهمییراتب بزرگتییری مییابنیید .مسییاله بییر سییر ترکیییبی و
چندگانهبودنِ سوژگی یا بالقوگیهای سوژگیست .درست به این دلییل کیه
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سازوکارهای ستم ،چندگانه (مرکب) و بهلحاظ نحوهی عمل و تاثیراتشییان
هستی اجتماعی خویش (ازجملییه
درهمتنیدهاند .19در عمل ،هر کس بنا به
ِ
تالقی مجموعهای از سییازوکارهای سییتم قییرار
جنسیت) همزمان در معرض
ِ
دارد کییه شییدت تییاثیرات آنهییا تابعیسییت از هسییتی اجتمییاعی وی ،نییوع
کلی بافتیار
سیازوکارهای سیتمی کیه بیر او اعمیال میشیوند ،و مختصیات ِ
اجتماعی-تاریخی معینی کییه این سییتمها در آن عییینیت یافتییه و بازتولییید
ِ
میگردند .بدین اعتبار ،در جهان امروز ،که در کلیت خویش همچنان متاثر
یادی
از رانههای سرمایهدارانه است ،هر جغرافیای سیاسییی معییینی بسییتر می ِ
ترکیب خاصییی از سییازوکارهای مختلییف سییتم اسییت؛
ِ
پویش درهمتنیدهی
ِ
بهگونهای که بازتولید آنها (در سطح بومی) با بازتولید کلیت نظم جهییانی و
یروری این دو سییازگار باشیید .بییر این اسییاس ،هرچییه دولت و
یامالت ضی ِ
ِ
تعی
حذف»
ِ
سرمایهداری -بهشیوههایی سیستماتیک -به بیرونگذاری و «طرد و
بخشهایی از جامعه و نیز ایجاد شکافها و واگراییهییای درونی در تییودهی
یانجی
سییتمدیدگان گییرایش دارنیید ،سیاسییت رادیکییال و انقالبی باییید بهمیی ِ
بازشناسی رنج و ستم ،بر پایهی اصل «شمولیت» بنا شود 20؛ با نظر به تنوع
ِ
.1۹بدینمعنا،موقعیتانضمامییککارگرفقطمتحاثرازجایگحاهاقتصحادیاشنیسححت،بلکحه
فاکتورهایینظیرجنسیت،نژاد،ملیت،مذهب،گرایشجنسیوغیرهنیزهستیاجتمححاعیاورا
ِ
تعیینمیکنند.بههمینترتیب،موقعیتواقعییکزنفقطبنابهجنسیتاشتعیننمییابححد،
حاتحداخلالمانهححایطبقححه،نحژاد،ملیت،محذهب،
ِ
انضمامیویهمزمانبح
ِ
بلکههستیاجتماعی
ِ
گرایشجنسیوغیرهشکلمیگیرد.
.20دراینمعنا،اصل«شمولیت»برنادیدهانگارییاحذفویکدستسازی«تفححاوت»هححابنححا
نمیشود(آنگونهکهپساساختارگراهانسبتبهآنهشدارمیدهنححد)؛بححرعکس،ازشححناختو
بازشناسیتفاوتهاآغازمیکند،بیآنکههمانندآموزههایپساساختارگراییآنجامتوقفبمانحد؛
یسحتمرامبنحایپیونحدیابی
ِ
مندیاجتماعیتفاوتهحادرسحازوکارهایدرهمتنیحده
ِ
بلکهریشه
مبارزاتیطیفهرچهوسیعتریازستمدیدگانعلیهبازتولیداینسازوکارهاقرارمیدهد.
ِ
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ِ

یتی
حوزههییای سییتم و ناهمگونیهییای درونی جامعییه و گوناگونیهییای هسی ِ
اجتماعی ستمدیدگان ،بدیهیست که ستمهای وارد بر افراد توزیییع کمی و
ِ
کیفی یکنییواخت و مشییابهی ندارنیید ،بلکییه نییزد افییراد و الیههییای مختلییف
مضامین متنوع و شدت و گسترهی متفاوتی مییابند .با اینحال،
ِ
اجتماعی،
اصل تعیینکننده آن است که اغلب این ستمها یا در خاستگاههایشان و یا
در سییازوکارهای بازتولیدشییان همپوشییانیها و درهمتنیییدگیهای بسیییاری
نهایی آنها وابسته به دوام کلی ِت نظمِ حاکم است.
دارند و دوام
ِ
بحث فییوق بییرای
یمامی ِ
اما در پیوند با موقعیت بحییرانی حاضییر ،داللت انضی ِ
جمعی بدیل چیست؟ سیاست رهاییبخش پیوندی وثیق با
پرورش سوژهی
ِ
درک و تعریف سوژگی تغییر و تالش برای تحقق و تقویت آن دارد .با نظییر
به آنچه درخصوص اصل «شمولیت» گفته شد ،در موقعیت بحییرانی حاضییر
باید حول همهی مخاطرات و مطالباتی که گسییترهی وسیییعی از جامعییه را
درگیر کرده است ،گفتمانی رادیکال شکل داد تا گسترش آن بتواند جامعییه
انفعالی شوکزدگی خارج کرده و توانمند سازد و
را هرچه بیشتر از وضعیت
ِ
انحصاری فاجعهبا ِر دولت بر جریانِ امور را به چالش
ِ
بههمان نسبت ،فاعلیت
تاکنونی بحران کرونا پیش از هرچیز همچییون دردنشییانی
بکشد .پیامدهای
ِ
مهلک نظم مستقر عمییل کییرده اسییت و توامییان
ِ
(سیمپتوم) از بیماریهای
ناپذیری ساختار
ِ
شماری از کثافتهای نظم سرمایهدارانه (بهطور عام) و عالج
سیاسی ایران را برای تودهی وسیعی از مردم عیان سییاخته است( 21گیییریم
یفرهنگنولیبرالی(نظححیر
ِ
هایاجتماعیبرآمدهازسلطه
ِ
.21بحرانکرونامسلمابرخیبیماری
طلبیخودخواهانه،بیتفاوتیسیاسی)رانیزعیانکردهاسححتوبسححتهبححه
فردگراییافراطی،نفع ِ
شرایطحتیمیتواندابعاداینبیماریهاراگسححترشدهححد(نمونههححایرفتححارغیرمسححئوالنه-
درعینامکانِ اجتنابازآن-کمنیستند)؛امادرعینحححال،بحححرانحاضححرمیتوانححدهمچححنین
محملیباشدبرایشناختاینبیماریهاوتضعیفومهارآنهادرپروسهیدرکستمدیدگان
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فهم و بیان آن با مفاهیم و واژگان یکسانی انجام نگیرد) .ازجمله :شکافها و
تبعیضهای حاد اجتماعی؛ برخی پیامییدهای شییاخص نولیبرالیسییم (نظیییر
سازی نظام بهداشت
کاهش چشمگیر تعهدات حقوقی کارفرمایان ،خصوصی ِ
یایتی ضییروری و تشییدید
و درمییان ،فقییدان بسیییاری از زیرسییاختهای حمی ِ
محرومیتهای اجتماعی)؛ ناکارآمدیهای بنیییادی دولت؛ انحصییار دولت بییر
امر آموزش و خبررسانی رسانهای؛ و نهایتا پوشاندنِ همهی اینها بییه یییاری
دستگاه سرکوب و سازوکارهای امنیتی .بنابراین ،سیاست مییوثر باییید حییول
معضالت انضییمامی شییکل گیییرد .اصییل
ِ
مندسازی هرچهبیشت ِر همین
ِ
مساله
«شمولیت» در اینجا به یکمعنا نییاظر بییر مخییاطبقراردادنِ طیییف هرچییه
اجتماعی تحت سییتم اسییت کییه در وضییعیت کنییونی
وسیعتری از الیههای
ِ
زیستی فوقالعادهای را متحمل میشوند؛ اما همبسییته بییا معنییای
فشارهای
ِ
فییوق ،دیگییر معنییای مهمِ اصییل «شییمولیت» عبارتسییت از پوشییشدادنِ
مطالبات عینی تمامی اقشار و افرادی که اینک بهطور ویژهای در
ِ
مشکالت و
معییرض خطییر و آسیییب قییرار دارنیید :از وضییعیت کییارگران مشییاغل معین،
وضعیت شهروندانِ منییاطق
ِ
زندانیان ،بازنشستگان ،دانشجویان و سربازان ،تا
بهحاشیهراندهشده ،زنان خانوارهای تکسرپرسییت ،سییالمندان و معلییوالن و
بیماران خاص ،مهاجرین افغان ،کودکان کار ،بینوایان شهری و غیییره .قییدم
نخست شاید شکستن انحصار گفتار دولتی (انحصییار حقیقت) و نشییاندادنِ
نارساییهای فاجعهبار آن در پیوند با وضعیت حاضر باشد .بییرای مثیال ،هییر
یعیت حاضییر
قدر که دولت بر عرضهی تصویری بهداشییتی-تخصصییی از وضی ِ
تاکید میورزد ،باید سرشت و وجییوه سیاسییی بحییران را برجسییته سییاخت؛
حرورتهمبسححتگیجمعی.دراینمححدتشححاهدنمونههححایخححوبیاز
ِ
ازهمسرنوشتیشححانوضح
هایجمعیدرجهتتقویتهمبستگیجمعیبودهایم.
ِ
ابتکارعمل
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ِ

سازی مشکالت و نارساییها تکیییه میکنیید و راهحییل
هرقدر دولت به فردی ِ
نهایی را به راهکارهای فردی تقلیل میدهد ،باید وجه سییاختاری مشییکالت
(فقییدان شییرایط ضییروری بییرای تحقییق توصیییههای تخصصییی) و اهمیت
جمعی فعاالنیه را برجسیته سیاخت؛ هیر قیدر دولت
دخیالت
ِ
همبسیتگی و
ِ
میکوشد بنا به مصالح خویش و با ترفندهای معمولاش (نظیر پنهانکییاری
وضعیت بحرانی را نُرمالیزه کند ،باییید نسییبت بییه ابعییاد
ِ
و تحریف رویدادها)
مخرب دولت را افشاء کرد.
ِ
واقعی بحران هشدار داد و مقاصد و شیوههای
جمعی
سییوژگی
اما هدف کالنتر این کنشهای خُ رد انضمامی چیست؟ آیا
ِ
ِ
خودی خود آن نقشییی را ایفییا
ِ
فرضا شکلیافته در دلِ این بحران میتواند به
معنای کالنِ آن) میطلبیم؟ بهلحاظ
ِ
جمعی تغییر» (در
کند که از «سوژگی
ِ
تاریخی مسلما هر گامی در جهت پرورش و ارتقای سوژگی جمعی ،اقییدامی
ییرات کالنِ اجتمییاعی اسییت{ .اساسییا
ضییروری بییرای تییدارک فرآینیید تغیی ِ
بحرانهای کالن اجتماعی ،از آنجا که شکافهایی در وضعیت موجود ایجاد
سیاسی چپ و مترقی را بهطور عينی متوجییه ضییرورت
میکنند ،نیروهای
ِ
پیوند سازمانیافته با بدنهی جامعه (اکثریت ستمدیده) میسیازند .وضیعیت
متاخر ایران و بحرانهای پیاپی نیز فقدان دردناک چنین پیوندی را آشییکار
جمعی سازمانیافته
ساختهاند .بنابراین ،هر گامی درجهت رشد فعالیتهای
ِ
توانمندسازی جامعه فینفسه مترقی است} .اما بهطور مشخص ،آنچییه
ِ
برای
یرانی امییروز) را معنییادارتر و مییوثرتر
همین گییام مقییدماتی (در شی ِ
یرایط بحی ِ
تاریخی بلندتریست که جامعه در تالش
پیوندیافتن آن با فرآیند
ِ
میسازد،
ِ
ساختن آن بوده است :فرآیندی کییه بییا خیییزش
ِ
رهایی خویش در کا ِر
برای
ِ
دیماه  96بار دیگر احیاء شد و در خیزش آبیان  98وارد میرحلهی تیازهای
سازی هواپیمای مسییافری تلفیییق
سیاسی سرنگون ِ
گردید و سپس با تبعات
ِ
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بیماری کرونا گویا نوعی «امداد غیبی» بییرای
ِ
شد .از آن پس ،شیوع جهانی
دولت بود تا در برابر فشارهای فزآیندهی جامعه نفسی تازه کند! اما از آنجییا
که جریان تاریخ بهطییور سیییال سییاخته میشییود ،شییاید همین بهاصییطالح
«امداد غیبی» نتیجهی معکوسی بهبار آورد؛ همهچیز به نحوهی عملکرد آن
سوژهی بدیلی وابسته است که اینک فرصتی دوباره یافته تا در برابر فاعلیت
سرکوبگ ِر دولت ،بالقوگیهای خویش را تحقق بخشد .از این نظر ،کمترین
کاری که باید در جهت حفظ پیوستگی مبییارزاتی انجییام داد آن اسییت کییه
مطالبات و راهجوییهای امروز را با مطالبات و دستاوردها و دادخواهیهییای
موقعیت بحرانی هم
ِ
دیروز پیوند داد (خصوصا که دولت حتی در دل همین
نهتنها زخم آن «دیروز» را فرامییوش نکییرده ،بلکییه بهمییدد نییوعی سییازوکار
«شوکدرمانی» 22در حال انتقامکشیدن از رزمندگانِ دربندِ آن خیزشهییا و
دیگر مبارزانِ رهاییطلب است) .جان کالم اینکه فرآینیید پییرورش سییوژگی
مبارزات دیروز و امروز
ِ
جمعی باید در مسیری انجام گیرد که بین تالشها و
پیوندی سازنده برقرار شود تا موازنهی قوای شکنندهی بین جامعه و دولت،
به نفع جامعه تغییر یابد؛ باشد تا دوران بسیار سخت کنیونی را بییه گیونهای
بگذرانیم که «فردا از آن ما گردد»!
 28اسفند 1398
* * *

.22دامنهیاینشوکدرمانی مسلما فقطبهتسویهحساببامخالفانِ سیاسیختمنمیشود.
بایدازدلتحلیلدقیقوضعیت،همهیگزینههایمحتملرابررسیکرد،تابتوانبححاآمححادگی
بیشتریباآنچهدرپیشاستمواجهشد.

درونی دولتملت و مسالهی سوژگی
 | 49یک .کرونا :تشدید شکاف
ِ

.2
تاریخی بحران کرونا و
ِ
دربارهی وجه
زوال سرمایهداری
ِ
بحران

درآمد
اکنون که همگان بهسادگی از «بحران کرونا» سخن میگوینیید ،جا دارد از
خودمان بپرسیم« :بحران چیست؟» .منطقا زمانی میتوان از بحران سییخن
عادی امور یا نظمی که شالودهی بازتولید زندگی جمعیست،
ِ
گفت که نظم
متعارف امروزی برای تصدیق وقییوعِ بحییران،
ِ
مختل گردد .با اینحال ،معیار
شاخصهای اقتصادی بازار بورس اسیت :در مواقع بیروز بیرخی تالطمهیای
حاد اجتماعی در مقیاسی جهانی ،بعضا شاخصهای بورس سقوط میکنند
و وقوع بحران رسمیت مییابیید .درعییوض ،وقییتی این شییاخصها نوسییانات
یزولی حییادی را نشییان نمیدهنیید ،این تصییور القا میشییود که «اوضییاع،
نی ِ
عادی» معین ممکن است با رنجهای
ِ
عادیست»؛ درحالیکه همین «اوضاع
شدتیافتهای برای بخش قابلتوجهی از مردم جهان یا فشارهای مهلکی بر
اقتصادی بحییران تنها
ِ
روی طبیعت توام باشد .مساله اینجاست که سنجهی
یادی کالن و معطییوف
نسبت به شرایطی حساس است که چرخههای اقتصی ِ
به انباشت سییرمایه دچییار وقفه یا اختالل میگردنیید .و از آنجا که تجمیع
رنجهای بشری و تخریبهای زیستمحیطی معمییوال در رونییدی تییدریجی

انجام میگیرند و  -جز در مناطق محدودی از جهان -در کمیتهای
روازنهی خییویش عموما دچییار افزایشی شییدید و ناگهییانی (کوتاهمییدت)
نمیگردنیید ،غالبا اختالل حییادی در چرخههییای کالن اقتصییادی ایجییاد
نمیکنند .در همین راستا ،زمییانی که -مثال -مییردم یک یا چند کشییور در
کشییاکش جنگهییای داخلی یا خییارجی یا در اثر فجییایع زیسییتمحیطی
شرایط اسفانگیز و فاجعهباری را تجربه میکنند ،وقوع «بحران» بهرسمیت
آشفتگی خاصی را تجریه نمیکند
شناخته نمیشود ،چراکه اقتصاد جهانی
ِ
(مردم یمن و سوریه چندین سال متوالی در چنین شرایطی به سر بردنیید،
بیآنکه جهان دچیار «بحیران» گیردد) .از این منظیر« ،بحیران کرونیا» هم
میتوانست واقعا در معنییای متعییارف کلمه بحییران شییمرده نشییود ،اگر
عینی سالمت عمییومی 1در مقیاسی جهییانی (خصوصا در
بهواسطهی تهدید
ِ
جهانی تولید 2و مصرف ،و لذا چرخههای
سپهر «شمال جهانی») ،روندهای
ِ
.1بسیاریبهدرستیاظهارمیدارندکهتعدادمرگومیرساالنهیناشیازبحرخیبیماریهحای
دیگر(یاحتیسایرعواملمرگآور،مثلتصادفاترانندگی)بهمراتببیشترازویروسکرونا
استوازآنجانتیجهمیگیرندکهدرخصوصخطراتبیمححاریکرونا(احیانابااهححدافیمعین)
اغحراقشحدهاسحت.درپاسخبایدگفتآنچهگسحترشویحروسکرونارابهتهدیحدیبحرای
گیرییاسرعتگسترشمکححانیوبینححا-
سالمتعمومیدرسطحجهانیبدلکرده،نرخهمه ِ
انسانیباالیآناستکهاثراتشدرنبودراهکارهایشناخت هشدهبرایپیشگححیرییادرمححان
ِ
تهایپزشکیبرایخدماترسانیبهبیمححارانتشححدیدمیگححردد.
آنونیزمحدودیتزیرساخ 
حانیکمححابیشنححامعلوم،علیاالصححولهیچکسیبررویکححرهی
بدینترتیب،دریکزبازهیزمح ِ
خاکیازخطرابتالایمننیست،یاهرکسیبهطوربالقوهمیتواندقربانیاینپاندمیگردد.
هایجهانیتولیدکاال»یازنجیرههایعرضهدرجریانگسترشپاندمی
ِ
.2مختلشدن«زنجیره
حاعیمسحلطرا
بدیلمقولهی«تولید»دربازتولیدنظماقتصححادی-اجتمح ِ
کرونا،باردیگرجایگاهبی ِ
هایفکریوگفتمانی
ِ
یادآورمیشود.اهمیتاینمسالهدرآناستکهطیدهههایاخیرنحله
مختلف(ازجملهدرگسترهیچپ)باتکیهبرارتقایچشمگیرجایگاهسرمایهیمالیویححاکححار
دانشمحور(یاحتیاطالعات)دردنیایامروز،عمالمقولهیتولیدرابححرایتوضححیحمناسححبات
کنونیکمابیشمنسوخوبیربط()irrelevantقلمدادمیکردند

تاریخی بحران کرونا و بحران زوالِ سرمایهداری
 |  53دو .وجه
ِ

کالنِ اقتصادی مختل نمیشد .پس ،این واقعیت که امروزه صاحبان قدرت،
یی مخییالف نظم بییورژوایی ،وضییعیت فعلی را
همصییدا با طیفهییای سیاسی ِ
بازشناسی
«بحرانی» توصیف میکنند ناشی از آن نیست که معیار متعارف
ِ
بحران از سنجهی اقتصادی به سنجههای مبتنی بر تشدید فوقالعادهی رنج
بشری یا تخریب طبیعت چرخش یافته است .بنابراین ،در دل این هیاهویی
ضرورت «همبستگی» برای حفظ سییالمت عمییومی
ِ
که حتی دولتها نیز از
سخن میگویند ،نباید فراموش کینیم که وضع بشیری یا سیپهر اجتمیاعی
های آن قرار دارد.
همچنان تحت سیطرهی سپهر اقتصادی و اولویت ِ
وارسییی مختصر نسییبت بحییران کرونا با
در این نوشییتار میکوشم ضییمن
ِ
رویکرد سرمایهدارانه به طبیعت ،بحران فعلی را در متن بحییران بزرگتییری
یی سییرمایهداری
قرار دهم که در دهههای اخیر بهمییوازات افییول و دگردیسی ِ
شاهد آن بیودهایم .در ادامیه ،نقیبی خیواهم زد به امتیدادهای محتمل این
سوژگی جمعی در متن آن.
تحقق
ِ
مادی
ِ
بحران و امکانات
ِ

 .۱آیا بحران کرونا ریشهای تاریخی دارد؟
فراگیری بحییران کرونییا و خطییرات فزآینییدهی آن چنییان همییه را درگیییر و
زمانی این بحران
مستاصل ساخته و به تکاپوی بقا واداشته است که سویهی
ِ
در سایهی حضور برجستهی آن در «زمان حال» پوشیده مانده است .بحران
کرونا بهدلیل گسترش سریعِ جغرافیاییاش ،در بُعد مکییانی همچییون امییری
«جهانی» پدیدار شد و از اینطریق جهانیبودنِ وضعیت بشییری را  -بهرغم
نفو ِذ و کارکردهای آموزههای ناسیونالیستی -برای بسیاری از ساکنین زمین
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یانی این
تاحدی ملموس ساخت (گیریم موقییتی) .حییال آنکییه سییویهی زمی ِ
تاریخی آن بسیار کمیتر از اهمیت حییاتیاش برجسیته شیده
بحران یا تبار
ِ
ساختن امر تلییویحی اسییت.
ِ
است .وظیفهی تحلیل انتقادی  -اما  -تصریحی
کرونا از آسمان نازل نشد؛ اما نسییبتدادنِ خاسییتگاه پیییدایش آن بییه شییهر
یذایی مییردم چین و حییتی پیونییددادنِ این
ووهییان چین (یییا عادتهییای غی ِ
عادتها به رونق بازار حیوانات وحشی) ،توسل ُجستن به مکان/جغرافیا برای
یاریخی این بحییران اسییت .در
پرسش مربوط بییه زمییان/تبییار تی
ِ
طفرهرفتن از
ِ
گسییترهی گفتارهییای میناسییتریم ،بسیییاری از مفسییران میخواهنیید
یکتیایی بحیران کرونیا را برجسیته نماینید و آن را همچیون
خاصبودگی و
ِ
اختاللی بیرونی در دل یک نظم سیستمی جلوه دهند .در این راستا ،بییرای
مثال ،مقالهای از پژوهشگران چینی که حییدود یکسییال پیش نسییبت بییه
خطر شیوع یک اپییدمی ویروسیی جدیید از شیهر ووهیان چین خیبر داده
بودند ،بسیار مورد استناد قرار گرفت .حالآنکه تنوع گونههای خفاشییی در
زمانی پیدایش این بحران
چین ابدا پدیدهی جدیدی نیست .3درنتیجه ،بُعد
ِ
همچنییان واکاوینشییده بییاقی میمانیید .درحالیکییه موضییوع اساسییی و
تعیینکنندهای که باید در سپهر عمومی مسالهسازی (پروبلمییاتیزه) گییردد،
یوژیکی
دالیل ظهییور تهدیییدآمی ِز بیماریهییای نُوینیسییت کیه بییا میرز بیولی
ِ
حیاتوحش پیوند دارند؛ بیماریهای
ِ
شکنندهی بین جوامع انسانی و قلمرو
تربحرانکرونا،شیوعناگهانیوتهاجمیبیماریویروسیسححارس(سححندروم
ِ
.3نمونهیکوچک
دستگاهتنفسی)ازاواخرسال2002بودکهآنهمازقضاازیکیازایححاالتجنوبشححرقیچین
(استانگوانگدونگ)آغازشد.درموردشیوعبیماریسارسنیزخفاشهابهعنححوانخاسححتگاه
ویروسیبیماریشناساییشدندودرآنخصوصهمبازارفححروشحیوانححاتوحشححیبهعنححوان
ِ
یانتقالبعدیویروسسارسبهانسانمعرفیگردید.
ِ
زنجیره

تاریخی بحران کرونا و بحران زوالِ سرمایهداری
 |  55دو .وجه
ِ

همهگیری که بسامد ظهور آنها افزایش یافتییه ،بییا سییرعت عجیییبی انتقییال
مییابند و نوع بشر نسبت به آنها بهطرز مشییهودی آسیییبپذیر اسییت .این
پدیییده  -کییه فینفسییه تییازگی نییدارد  -را نمیتییوان تحتعنییوانِ جهشییی
یازوکارهای معمییولِ طییبیعت توضیییح داد ،بلکییه باییید
ِ
«غیرطییبیعی» در سی
یروزی
تاریخی جوامع مدرن و مختصییات امی ِ
ریشههای آن را در مسیر پویش
ِ
حیات سرمایهدارانه جستجو کرد:
ِ
بخش عمییدهای از این میکروبها [شییامل ویروسهییا ،باکتریها و
قارچها] در کالبد این حیوانییات [وحشییی] زنییدگی میکننید ،بییدون
اینکه آسییییبی به آنها برسیییانند .مسیییاله جیییای دیگریسیییت :با
جنگل ُزدایی ،شهرسازی و صنعتیشدنِ لگامگسیخته ،ما امکان کافی
به این میکروبها دادهایم که به بدن انسان رسیییده و با آن سییازگار
محیط زیست ،نسل شما ِر روزافییزونی از جییانوران را به
ِ
نابودی
ِ
شوند.
انقییراض تهدید میکند  ...جییانورانی که از مهلکه جییان سییالم بهدر
میبرند ،چیارهی دیگیری ندارند جز اینکه بهفضیاهای محیدودی که
ساختسازهای دست انسییان برایشییان بییاقی گذاشییته روی آورنیید.
درنتیجه ،احتمال فزآیندهای وجود دارد که آنها مرتبا با انسان تماس
نزدیک و مکییرر داشییته باشییند و این تماسها به میکروبها امکییان
میدهد تا وارد کالبد ما شیییده و در آنجا از عوامل خیییوشخیم ،به

عواملی بدخیم تبدیل شوند.۴

حانیبیمححاری»
.4بهروزعارفی،سونیاشاه«:منشاءکورونا-ویروسکجاست؟علیححهاپیحدمیجهح ِ
لومونددیپلماتیکفارسی،مارس.2020
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اندازی روزافیییزون جوامع بشیییری به قلمیییرو طیییبیعت و
ِ
پس ،اگر دسیییت
کوچکسازی قلمرو طبیعی ،موجب اختالل در تعادل اکولییوژیکی طییبیعت
یاریخی سیرمایهداری و
تاریخی بحران کرونا نیز به پویش تی
بوده است ،5تبار
ِ
ِ
وسازی آن با طبیعت بازمیگردد؛ طبیعتی که از قضا حیییات
ِ
نسبت سوخت
انسانی درهرحال بخشی جداییناپذیر از آن است .با این همییه ،آنچه امییروز
یوژیکی بحییران کرونا شییاهد آن بییودهایم ،فینفسه
درخصوص منشییاء بیولی
ِ
تییاریخی توسییعهی
مختص شیییوههای
ِ
اتفییاق تییازهای نیست و حییتی
ِ
سرمایهداری هم نبوده است:
دگرگونی (موتاسیون) میکربهییای حیییوانی
هرچند که این پدیدهی
ِ
زای انسییانی درحییال شتابگیریسییت ،ولی
بهصییورت عامل بیمییاری ِ
تازگی ندارد .ظهور آن به دوران نوسیینگی میرسیید؛ زمانیکه انسییان
یابودی پهنههییای زیست وحشی کییرد تا زمین کشییاورزی
ِ
شروع به نی
ایجاد کرده و حیوانات را برای بارکشی اهلی کند .درمقابل ،حیوانات
محیطیسححازمانملل(درسححال،)2010بیشازهفتححاد
ِ
.۵بنابهگزارشپژوهشگرانزیسحت
درصدزمینهایزراعیجهحانبحرایتولیحدخحوراکدامزیحرکشحتمیرونحدکحهعمحدهی
محصوالتآنهاصرفتأمیننیازهایصنایعسرمایهدارانهیتولیدگوشتمیگردد(خححروجی
اینصنایع،عالوهبرسودکالنصاحبانسرمایه،کشتارساالنهحدود60میلیححاردداموطیححور
است).بااینحال،ایننسبتهمچنانروبهافزایشاست،ازجملهبدیندلیلکهساالنهبیشاز
130هزارکیلومترمربع(حدوددوبرابرمسححاحتایححالتبححایرنآلمححان)ازجنگلهححایجهححان
پاکتراشیونابودمیشوندکهبخشاعظمآنهابهزمینهایکشاورزیبرایتولیدغذایدام
(ودانههایسوختبیو)تبدیلمیشوند.بخشیازمهمترینپیامدهایاینفرآینححدعبارتنححداز:
کترشدنقلمروحیاتوحشوزیستبومهایطبیعیو-درنتیجححه-تححداخلهرچهبیشححتر
کوچ 
قلمروهایحیاتوحشوحیاتانسانی(ازجملهدرحوزهیمیکروبها)؛کححاهشتححوانجححذب
گازکربنیکاتمسفرتوسطجنگلها؛تسریعرونحدانقحراضگونههححایگیحاهیوجحانوری( 130
ِ
گونهیزیستیدرهرروز)؛وکاهشتنوعزیستیدرگسترهیحیاتسیارهای.
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به ما هدیههای مسمومی دادند :انسییانها سییرخک و سل را از گاوها
گرفتند ،سیاهسییرفه را از خییوک و آنفلییوانزا را از اردکهییا .در دوران
یتعماری اروپاِییییان ،این روند همچنییان ادامه یییافت .در
ِ
فتوحییات اسی
کنگییو ،اسییتعمارگران با سییاختن راهآهن و شییهرها امکییان دادند تا
یاک منطقه
ویروسهای آهستهگر ِد موجود در بییدن میمونهییای ماکی ِ
(النتیویروس  ،)Lentivirusبا بدن انسان سازگار شییوند .در بنگییال،
بریتانیاییها ناحیههییای بسیییار مرطییوب سییوندربنها را به بییرنجزار
آبزی
های ِ
پذیری اهالی در برابر میکرب ِ
ِ
تبدیل کردند و موجب آسیب
موجود در این آبهای شور شییدند .بیماریهییای همهگیییری که این
روش اسیییتعمارگران پدید آورد ،هنیییوز هم مسیییالهی روز اسیییت.
ِ
یزی
یای آبی ِ
ویروس ماکاک به ویروس ایدز تبدیل شیید .باکتریهی ِ
ِ
النتی
اپیدمی همهگیر
سوندربن که با نام «وبا» شهرت یافت ،تاکنون هفت
ِ
را موجب شده است ،که تازهترین اپیییدمی از این نیوع ،در جزیییرهی
هائیتی رخ داده است.6

با این اوصاف ،چهچیزی در این مساله تازگی دارد؟ بهبیان دیگر ،اگر انتقییال
میکروبهای بیماریزا از حیات وحش به کالبد انسییانها موضییوع جدیییدی
نیست ،پس سویهی بحرانزای پدیدهی کرونا ناشی از چیسیت؟ بهبیاور من،
این پرسش را میتوان با اشاره به آموزهی هگلی «تبدیل کمیت به کیفیت»
طبیعی بیکییران میتییوان انتظییار
توضیح داد :تنها با فرض وجود یک جهانِ
ِ
اندازی فزآیندهی تمیدنِ بشیری بیه قلمیرو طیبیعت
ِ
تبعات دست
ِ
داشت که

«.6منشاءکورونا-ویروسکجاست؟»،لومونددیپلماتیکفارسی.
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طییبیعت
ِ
همواره در مقیاسهایی کوچک (محلی) یا قابل مهار باقی بمانند.7
زمین متاسفانه کرانهای مشخصی دارد؛ و گسترش شتابان تمییدن بشییری
طی توسعهی سرمایهداری همواره حرکییتی بیمحابییا بهسییمت این کرانهییا
بییوده است .8اینییک بهنظییر میرسیید چندصباحیسییت کییه بییه دیوارههییای
نفوذناپذیر این کرانها رسیدهایم .یعیینی بحییران کرونییا نیییز بهنییوبهی خییود
یروی سییرمایهداری ،اسییتثمار
نشانهی دیگری از این واقعیت اسییت کیه پیشی ِ
طییبیعت را بییه مرزهییای بحییرانی رسییانده اسییت (درنتیجییه ،باییید هشییدار
متخصصان مستقل را جدی گرفت که با تییداوم این وضییعیت ،پانییدمیهای
مشابه دیگری در راهند)؛ از این نظر ،بحران کرونا در امتداد بحران تغییرات
اقلیمیست؛ پدیدهای تاریخی که پس از دههها انکا ِر واقعیبودنش از سییوی
قدرتمندان ،اینک وجییودش همچییون یییک همسییایهی مییزاحم بهرسییمیت
شییناخته شییده و همگییان به وفقدادنِ خییویش بییا حضییو ِر آن فراخوانییده
میشوند .9با این تفاوت که اگر بحیران اقلیمی  -بهرغم داغشیدن اخبیار آن
در سالهای اخیر و برپایی و گسترش برخی جنبشهییای اعتراضییی -هنییوز
.7مدتهاستکهبهلحاظعلمیوبهطورکمینشاندادهشدهکهپیشرویسححرمایهداریطی
قرنبیستم،مالزمنابودیساالنهیشمارعظیمیازگونههایزیستیوفقیرسازیشتابانتنححوع
زیستیزمیناست.درهمینراستا،حدوددوسالپیشگزارشتکاندهندهایازسویجمعیاز
ِ
پژوهشگرانزیستمحیطیمنتشرشد،حاکیازآنکهطیپنجححاهسححالگذشححته،بیشاز60
هایجانوریسیارهنابودشدهاند.اینخبرچنانهولناکبودکه«بهححترین»کححار،
ِ
درصدازگونه
نادیدهگرفتناشبود:
Guardian: Humanity has wiped out 60% of animal populations since 1970.

.کتابزیرتصویرتحلیلیروشنیازوضححعیتورونححدسرمایهداران هشححدنِ تولیححدکشححاورزی
ِ
۸
(ازجملهدامپروری)وپیامحدهایزیسحتمحیطیمهیبآنارائححهمیدهحد:رابححرتآلحبریتون:
«بگذارآشغالبخورند:چگونهسرمایهداریچاقیوگرسنگیمیآفریند؟»،برگححردان:کیححانوش
یاسایی،نشراختران.13۹3 ،
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برای بسیاری از مردمانِ جهان بسیار «دور» و بههمین اندازه انتزاعی بهنظییر
میرسیید (بییر پییایهی این تصییور موهییوم کییه تبعییاتش عمییدتا مردمییان
«سرزمینهای دورست» را متییاثر میسییازد) ،تبعییات بحییران کرونییا بسیییار
ملموس و حیوحاضرند؛ چون در بییرای هییر یییک از مییا همین نییزدیکی بییه
کمین نشستهاند :در هوایی که از آن تنفس میکنیم؛ در دستان عضییوی از
خانواده ،دوست ،همکار و همسایه؛ و بر روی همهی سطوحی که روزمره بییا
آنها تماس داریم.

تاریخی سرمایهداری
 .2خاستگاه کرونا در پویش
ِ
زمانی بحران کرونا تمرکز بر رابطهی تییاریخی سییرمایهداری با
تامل بر وجه
ِ
طییبیعت است10؛ رابطهای که اینک بیش از هر زمییانی تعبیییر مییارکس از
.۹دیدگاه«انسانمحورِ»مسلط،اینامررابخشیضروریوناگزیراز«رشححد»تمححدنبشححری
حادی«رشححدتمححدنِ بشححری»
قلمدادمیکند.ولیحتیتححاجاییکححهصححرفابححهملزومححاتاقتصح ِ
بحرداریبشحرازمنحابع
بازمیگردد،دانشمنداندرسالهایاخیرنشحاندادهاندکحهحجمبهره
ِ
طبیعیدرسالهایگذشتهچنانسیرصعودیداشتهاستکهاینکمیزانمصرفاینمنححابع
درچندمحاههیاولهحرسحال(واینبحازهیزمحانیهرسحالکوتحاهترمیشحود)،بیشازکحل
میزانیستکهطبیعتقادراستطییکسالِ کاملبازتولیدیاجایگزینکند.
.10بنابهگفتهیکیتجونز،رئیسبومشناسححیوتنححوعزیسححتیدرکححالجدانشححگاهیلنححدن،
پنهحانیتوسحعهیاقتصحادیاسحت».جحونز
ِ
سرایتبیماریازحیاتوحشبهانسحان«هحزینه
میگوید«:شمارآدمهادرهمهحوزههایمحیطزیستمدامبیشتروبیشححترمیشححود.آدمهححا
واردمکانهاییعمدتابکرودس حتنخوردهمیشححوندوبیشازپیشدرمعححرضبیماریهححای
جدیدقرارمیگیرند.مامشغولخلقزیستگاههاییشدهایمکهویروسهادرآنهاهرچهآسانتر
منتقلمیشوند،وبعدجامیخوریموقتیباویروسهحاییجدیحدمواجحهمیشحویم{.بهنقحلاز
مقالهیاسالویژیژک«:بزرگتحرین تهدیحدویحروسکرونحا:بربحریتبحاچهحرهایانسحانی»،
ترجمهینویدگرگین،تزیازدهم}
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«تاریخیبودنِ طبیعت» را مجسم سییاخته است .11میدانیم که طییبیعت در
این رابطهی استثماری بسا چیزها به سییرمایهداری باخته است12؛ کافیست
محض نمونه -به میزانِ نابودی روزمرهی گونههییای زیسییتی و فقیرشییدنزیسیتی ( )biodiversityطیبیعت از ابتیدای قیرن بیسیتم
فزآیندهی تنیوع
ِ
تییاکنون نگییاهی بینییدازیم .با این حییال ،دشییوار بتییوان گفت سییرمایهداری
برندهی نهایی این بازی خواهد بود .تهاجمیترشدنِ سرمایهداری نسییبت به
طبیعت بیش از آنکه نشانهی تسلط فزآیندهی آن بر طبیعت باشد ،نشانهی
مادی-تییاریخی
داری متاخر با کرانهای
دشواریهای حاد رویارویی سرمایه ِ
ِ
یتری
درونی خودگسی ِ
یرایش
استثمارپذیری طبیعت است؛ کرانهایی که با گی ِ
ِ
ِ
سرمایه (منطق سرمایه) و با ملزومات «رشدِ » اقتصادی مییداوم و گسییترش
مناسبات بازاری همخوانی ندارند .بهبیان دیگییر ،انباشت سییرمایه متکی بییر
ملزومیاتی اساسیی ،خصوصا قیوهی کیار و طیبیعت/زمین است که بازتولید
سرمایهدارانهی آنها امکانپذیر نیست .13برای مثال ،توماس سکین این عدم
.11برایمثال،نگاهکنیدبه:گفتوگوبارابواالس «:سرمایهداریآتشفشانبیماریاست»،
ترجمهیشادیانصاری،نقداقتصادسیاسی،فروردین.13۹۹
حاییمشححکالت
.12میگویم«طبیعتبهسرمایهداریباختهاست،ونهبهبشححر»؛چححونعامنمح ِ
سازیسازوکارهاییمنجرمیشححودکححه
تاریخیبشربا«بشری»نامیدنِ آنها،خواهناخواهبهپنهان ِ
ِ
بخشبزرگیازبشرنیزتاریخازیریوغآنهاقرارداشتهاست.مالکومفردیناناینمسالهرابحه
شیواییبیانمیکند«:بهنظرمن،امروزاصححطالح«آنتروپوسححین»( {)anthropogenحاصححلاز
عملانسانی}بهکلیدیکههمهیقفلهارابازمیکندتبدیلشدهاسححتکححهبهانححدازهکححافی
کندکهبشریترایککححلهمگن
ِ
سیاسینیست؛غالباًبهیکدیدگاهکالسیکغربیاشارهمی
یداندوروندهایتسلطبرمردمانراپنهانمینماید»{.مالکومفردینان«:گسستیمضححاعف؛
م
زیستمحیطیواستعماری»،ترجمهیباقرجهانبانی،لومونددیپلماتیکفارسی،مارس}2020
.13کارلپوالنی-بههمیندلیححل-قححوهیکححاروطححبیعت/زمینرادرکنححارپححول«،کاالهححای
موهومی»مینامد.
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یذیری
ِ
یتری ارزش (سییرمایه) و مهارناپی
ذاتی خودگسی ِ
تجییانس بین گییرایش ِ
ملزومات انباشت سرمایه را «مقاومت ارزش استفاده» مینامد ،که سییرانجام
ِ
یرت پیگییی ِر
سییرمایهداری را به زانو درمیآورد .1۴ولی سییرمایهداری با مباشی ِ
قییدرت فییراملی
ِ
دولتهای ملی و با توسل به اشکال معینی از سازوکارهای
(امپریالیستی) قادر بییوده است با روشهییایی که بعضا اجبییار غیراقتصییادی
خودپیویی اقتصیاد سیرمایهداری
کالسییک
ِ
محسوب میشوند و از تعیاریف
ِ
یات انباشت سییرمایه را تییامین کنیید .آخییرین نمییونهی
فاصله دارنیید ،ملزومی ِ
خشییین
ِ
تیییاریخی کالنِ ایندست اقیییدامات ،تحمیل عمیییدتا تهیییاجمی و
ِ
سیاستهای نولیبرالی  -از میییانهی دههی  - 1970بییر بسیییاری از جوامع
یازی نولیییبرالی) بییوده اسییت؛ سیاسییتهایی که در تحلیل
جهان (جهانیسی ِ
نهایی بهواقع دستورکاری جهیانی بیرای عبیور از بحیران اقتصیادی فراگییر
یبرالی
همین دهه بودهانیید .بییر پییایهی آنچییه گفتییه شیید میتییوان فییاز نولیی ِ
سرمایهداری را شکل جدیدی از تهاجم نظاممند و همهجییانبهی سییرمایه به
قلمروهای انسان (نیروی کار) و طبیعت تلقی کرد که هییدف آن ،جابجییایی
روی سرمایه بود تا میدان عملِ آن برای استثمار افزونتر و
پیش ِ
کرانهای ِ
سهلتر گسترش یابد .با اینهمه ،سیاسییتهای نولیییبرالی اگرچییه مقییاومت
نییروی کیار را عمیدتا درهمشکسیتهاند و دامنهی دسترسی به طیبیعت (و
غارت آن) را گسترش بیسییابقهای دادهانیید ،قییادر نبودهاند مفییری مطمئن
برای گریز سیرمایهداری از بحرانهیای درونمانیدگارش فیراهم آورنید .این
سیاسییتها صییرفا بییروز این بحرانها را انییدکی به تعویق انداختنیید ،ولی
.14البتهازنظرسکین(درامتدادبیشنکوزواونو)«،مقاومتارزشاستفاده»دیرزمانیستکه
سرمایهداری(درمعنایدقیقکلمه)رابهزانودرآوردهاست.نگحاهکنیحدبحهاینمتن:تومحاس
سکین-جانبل«:ف روپاشیسرمایهداری:فازگذارپساسرمایهدارانه»،برگردان:مانیابهححروزی،
کارگاهدیالکتیک،اسفند.13۹۸
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همزمان بازگشت شدیدتر آنها را موجب شییدهاند .در این مییدت ،زنگهییای
خطر متعددی به صیدا درآمدهانیید :از بحییران مییالی اواخر دههی  1990تییا
مییالی فراگیییر  .2007-8از این
شیوع مکرر اپیدمیهای منطقهای تا بحران
ِ
منظر ،بروز بحییران کرونا در ابعییادی چیینین چییالشبرانگیر بهواقع نقییاب از
چهرهی وضعیتی برداشته است که پیشاپیش بحرانزده بییود .بییرای مثییال،
اینک حتی مفسران بیورژوایی هم اذعییان میکنند که چگونه سیاسییتهای
یتی خییدمات اجتمییاعی (یییا
تعییدیل سییاختاری و کییاهش هزینههییای دولی ِ
کاالییسییازی خییدمات عمییومی) ،کییه به نییزول چشییمگیر زیرسییاختهای
جمعیت
ِ
بهداشتی-درمانی (حتی در کشورهای پیشرفته) منجر شیید ،انبییوه
جوامع را در برابر شیوع پاندمی کرونا آسیییبپذیر سییاختهاند و بییدینطریق
سالمت عمومی بدل ساختند.
ِ
اپیدمی کرونا را به یک بحران
همیییانطور که گفته شییید ،این بحرانهیییای وجیییودی یا درونمانیییدگا ِر
انتزاعی سرمایهداری به
سرمایهداری در این واقعیت ریشه دارند که گرایش
ِ
یتثمارپذیری
ِ
ینی ظرفیتهییای اسی
رشد و گسترش دایمی ،با محییدودیت عیی ِ
انسان و طییبیعت ناسییازگار اسییت .همین تضییاد مییوجب آن بییوده است که
نولیییبرالی آن که بهطییور متناقضی به
پویش
ِ
اقتصاد سرمایهداری (حتی در
ِ
آموزهی ایییدئولوژیک دولت کوچک و احیییای بییازار آزاد توسل میجسییت)
همواره وابستگی مبرمی به حمایت دولتها داشته باشد تا بتواند بهرغم این
مادی تداوم حیات خییویش را تحمیل و تییامین
ِ
دشواریهای واقعی ،شرایط
نماید .تجربهی  30-۴0سالهی اقتصاد نولیبرالی هم بهروشنی نشان داد که
یتگی اقتصییاد بییازار به دولت را
این چی ِ
یرخش پییارادایمِ هدفمند نهفقط وابسی ِ
کاهش نداد ،بلکه بهواقع بر دامنهی پشتیبانیهای دولت از اقتصییا ِد مسییلط
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افزود؛ چرا که عقبراندن کرانهای انسان و طییبیعت چالشییی چنییان عظیم
است کیه اقتصیاد بهتنهیایی قیادر بیه رفیع آن نیسیت .زمیانی طیوالنی در
حیاتی
کشورهای پیشرفته ،راهکار متعارف سرمایهدارانه برای تامین شرایط
ِ
مدیریت دولتهای ملی هزینههای
ِ
«رشدِ » اقتصادی آن بود که با هدایت و
«غیراقتصادی» سرمایه ،یا آنچه از دید سییرمایه «بیییرونیت» ()externality
ِ
تلقی میشییود ،تاجییای ممکن به سییاکنان «سییرزمینهای دور» و نیییز به
پهنهی «الیزالِ » طبیعت منتقل گردد .15مشخصا استعمار سرمایهدارانه و یا
استعمار امپریالیسییتی بیش از هرچیییز سییازوکاری تاریخا خلقشییده بییرای
پاسخ به همین نیاز بنیادی بوده است (درکنار ملزومات مربوط بییه تشییدید
ملی مستقر در کشورهای پیشرفته) .اما ،تشدید
رقابتهای بین سرمایههای ِ
شکاف «مرکز-پیرامون» که نتیجهی این فرآیند تاریخی بود ،صییرفا تسییلط
داری مرکز بر جوامع پیییرامونی را بازتییاب نمیدهیید ،بلکه همزمییان
سرمایه ِ
بستری ضروری برای استثمار فزآیندهی طبیعت  -در هییر دو بُعییدِ دامنهی
جغرافیایی و شدت تخریب -نیز بوده است .درعین حییال ،گسییترش مییداو ِم
سییرمایهداری ،اقتصییاد سییرمایهدارانه را بهرغم تفاوتهییای ملی و منطقهای
چنیییان درهمتنییییده و  -بههمین اعتبیییار -جهیییانی سیییاخته است که
«سرزمینهای دور» دیگر چندان هم دور و بیرونی نیستند؛ یا دستکم در
پیوند تنگاتنگی با سایر عناص ِر «اقتصاد جهانیشده» قییرار دارنیید .از سییوی
کمی دسییتاندازیهای مسییتمر سییرمایه به زیسییتبومها و
ِ
دیگییر ،تجمیییعِ
بهرهبرداری بیامان از منابع طبیعی سییرانجام رابطهی متییابولیکی انسییان و
طبیعت یا تعادل اکولوژیکی طبیعت را در آستانهی یک گسست کیفی قرار
.1۵برایبحثیانضمامیتردراینباره،برایمثالرجوعکنیححدبححهاینمقالححه:امینحصححوری:
«بیزنسبایدبچرخد:سیاسترسمیدرعصححرناسیونالدموکراسی»،کارگححاهدیالکتیححک،بهمن
.13۹7
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هگلی کمیت بیه کیفیت) .بنیابراین ،بهنظر
دگردیسیی
داده است (همچیون
ِ
ِ
یی بیرونیتهییای سییرمایه ،خییواه در «سییرزمینهای
میرسد که سپهر فرضی ِ
اقیانوس ظاهرا بیانتهییای طییبیعت ،سییرانجام به مییرحلهی
ِ
دور» و خواه در
یی
اشباع رسیییده اسییت :از این پس ،هر فشییاری به این بیرونیتهییای فرضی ِ
سرمایه برای برونفکنی هزینههای معمیولِ انباشیت ،هزینههیای انسیانی و
طیبیعی قیابلتوجهی بههمیراه دارد ،که مسییتقیم و غیرمسییتقیم در قییالب
ِ
هزینههییای گییزاف سیاسی و اقتصییادی تجلی مییابنیید .وانگهی ،وحییدت
یادی فزآینییدهی
اکولوژیکی طبیعت در کنار درهمتنیییدگی زیسییتی و اقتصی ِ
جهانی بازارهای مالی یا زنجیرههای
قالب شبکهی
جهان امروز (ازجمله ،در ِ
ِ
بینالمللی تولید کاالهیییا) ،مقیاسی جهیییانی به این آسییییبها و هزینهها
میدهنییید .از اینرو ،جوامع بشیییری پا به دورانی نهادهاند که در آن بیییروز
بحرانهای تمامعیار «طبیعی» و اقتصیادی (و گیاه ظهیور توامیان آنهیا) نه
همچییون اسییتثناهایی گییذرا ،بلکه هرچه بیشییتر به وضییعیتی مییزمن بییدل
میشود .بدیناعتبار ،جهانیشدنِ متاخر سرمایهداری بیش از آنکه نشییانهی
«پیییروزی» سییرمایهداری -در میییدانی بیرقیب -باشیید ،نشییانهی حییرکت
انضیمامی
شتابیافتهی آن بهسمت زوال ناگزیرش اسیت؛ زوالی که فراینید
ِ
آن امروزه بهطور آشکارتری پیش چشم ما جریییان دارد .اینییک بییا تکییرار و
تشدید بحرانها و نشانههای زوال سرمایهداری ،این تصویر ناخوشایند هرچه
روشنتر در اذهان ما نقش میبنییدد کییه شکسییت نهییایی سییرمایه لزومی ًا از
ارتقای مبارزات سوسیالیستی حاصل نمیشییود ،بلکییه حییتی در غیییاب این
نفوذناپذیری کرانهیای طیبیعت
ِ
فاکتور مهم تاریخی نیز سرمایه سرانجام از
شکست خواهد خورد .اما خطای مهلکیسییت اگیر تصیور کینیم شکسییت و
فروپاشی نهایی سرمایه در اثر تصادم با کرانهای طبیعت ،به معنی پیروزی
ِ
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انسان خواهد بود .چراکه از سویی سرمایه حیات انسان را در چارچوب نظام
سرمایهداری تماما به هستی خویش الصاق کییرده اسییت؛ و از سییوی دیگییر،
سرمایه برای حفظ حیات نیمهجانش به هر گونیه توحشیی (در مواجهیه بیا
انسان و طبیعت) متوسل خواهد شد ،که هر یییک میتوانیید بییه دگردیسییی
تاریخی فاجعهباری (شکلی از بربریت) بیانجامد .پس ،پیییروزی بشییر در این
کشییاکش خطیییر تییاریخی منییوط بییه گسسییت از مناسییبات و هنجارهییای
سییرمایهدارانه و کسییب آمییادگی الزم بییرای مقییاومت در برابییر واپسییین و
هولناکترین جنون سرمایه است ،که همانا خطیرترین مبارزهی تاریخ است.
بییه این اعتبییار ،مبییارزات سوسیالیسییتی تییازه از اکنییون باییید بییا کیفیت و
چشمانداز جدیدی گسترش یابند.

محتمل بحران کنونی و مسالهی سوژگی
ِ
 .3امتدادهای
یاریخی
دیدیم که سییخنگفتن از زوالِ سییرمایهداری صییرفا نییاظر بر عصر تی
ِ
درونی سرمایهداری اسییت ،نه طلیعهی نییاگزیر
گرفتن دگردیسیهای
ِ
شتاب
ِ
سوسیالیسم .تا همینجا میتوان با قییاطعیت گفت که حق با مییارکس بیود
تاریخی گذرا در تاریخ حییات بشیری اسیت؛
که سرمایهداری یک مرحلهی
ِ
برخالف برخی تفاسیر رایج ،در این مدعا هیچ عنصر غایتگرایانهای وجییود
نییدارد .اما این گییزاره که «زوال سییرمایهداری بهمعنییای ظهییور نییاگزیر
درآمیختن سیییادهانگارانهی
ِ
سوسیالیسم اسیییت» پیش از هرچییییز ناشی از
علمی پیچیییدهی اوسییت.
آرمییانی مییارکس با بینش
امیییدهای سیاسی و
ِ
ِ
میتوان با توسل به بصیرت نهفته در گفتهی مشهور رزا لوگزامبییورگ («یا
سوسیالیسم یا بربریت») به «باز بودن» سییر تیاریخ بشر ارجیاع داد ،اما در
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متون خود مارکس نیز  -بهرغم برخی گزارههای دوپهلو و سردرگمکننده -
یاریخی منتسب به
گرایی تی
ِ
سرنخهایی بهقدر کافی مستدل برای نفی غییایت ِ
مارکس وجود دارد :خواه در تاکیییدات مکییرر مییارکس بر نقش پراکسیییس
ین مییارکس
بشری در تحوالت تییاریخی؛ و خییواه در موضییعگیریهای روشی ِ
انگییاری سیییر تییاریخ (ازجمله در مسییالهی گییذار
ِ
متییاخر در نفی خطی
سوسیالیستی در روسیهی تزاری).
بییاری ،بحییران کرونا در چیینین بسییتر تییاریخی ِ ویییژهای از راه رسییید :هم
تاریخی ویرانگریهای اکولوژیک سرمایهداری
بهمثابهی نتیجهای از انباشت
ِ
نهایی
تاریخی سرمایهداری یا بخشی از تصادم
و هم بهسانِ نشانهای از زوال
ِ
ِ
سییرمایهداری با کرانهییای مییادی-تییاریخیاش .اما بییروز بحییران در نظییام
سییرمایهداری نهفقط امییری غیرعییادی نیسییت ،بلکه تضییادهای درونی این
نظام ،16حیات سیاسی و اقتصادیاش را از دیرباز با بروز مکییرر بحرانهییای
پیشیییروی
ِ
خِییی رد و کالن عجین سیییاختهاند که دامنه و بسیییامد آنها با
سرمایهداری هییر دم افییزایش یافتهانیید .درست بههمین خییاطر ،دولتهییای
سرمایهداری دستکم در دهههییای اخیییر آمییادگی ویییژهای بییرای مقابله با
مدیریت بحران پرورش دادهانیید .خصوصا که دولتملت در فرآیند
ِ
بحران یا
آن،شکافطبقاتیوتضادفقیروغنی؛تضادبرابری
ِ
.16نظیر:تضادکاروسرمایهودرامتدادِ
لیبرالیبانابرابریواقعیدردسترسیبهفرصتها؛تضادبینگسترشسححرمایهدارانهی
ِ
حقوقی
ِ
گستریسرمایهو
ِ
زیستشهریوصنعتیباظرفیتهایمحیططبیعی؛تضادبینگرایشجهان
دوتضادجانبیزیر:تضاد«شمال-جنححوب»
ِ
ساختارملیگرایانهیسیاست؛وازدلآن،بازتولیدِ
حانیسححرمایهداری(قححدرتهایامپریالیسححتی)؛
یامرکزوپیرامون؛وتضادمنافعکانونهایجهح ِ
زنان(ومهارگزینشیسححلطهیمردسححاالری)بححانیروهححای
ِ
ناگزیرونسبی
ِ
تضادبینآزادسازی
ِ
ضدسلطهیآزادشدهازطریقزناندرجامعه؛تضادبیندستکاریوتوسححعهیسححرمایهدارانهی
تححرکسحرمایهو
ِ
گسحترشقلمحرومیحل؛تضحادبینآزادی
ِ
بخش
میلوپتانسیلهایرهحایی ِ
مناسباتسرمایهدارانهبامحدودیتتحرکانسانهاوکارکردهایبازدارندهیمرزهایملی.
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هستی تاریخا سیالِ خویش اساسا ماهیتی
تاریخی ِ شکلگیریاش و نیز در
ِ
تضییادمند و شییکننده داشییته اسییت و بهواسییطهی آن ،از انعطییاف بییاالیی
برخییوردار شییده اسییت .عالوه بر این ،دولتهییای مسییتقر در کانونهییای
سیرمایهداری خیواه بیرای پاسخ به نیازهیایی معین سیرمایه و خیواه بیرای
مشکالت شییدتیافتهی برآمییده از نظم سییرمایهدارانه گییاه بهطییور
ِ
فرافکنی
هدفمند به برخی از بحرانهای موجود دامن میزنند و یا حتی در مقاطعی
بحرانهای تییازهای خلق میکننیید .این راهکییار بحییرانزایی ،طی دهههییای
گذشته در اشکال متفییاوتی نمییود یافتییه اسییت ،ازجملییه در قییالب :کودتا و
رژیم-چنج ،جنگهای نیابتی ،تروریسییم ،بنیییادگرایی اسییالمی و غیییره .در
همین امتداد ،راهکار قابلتوجه دیگییری که با مییدیریت بحییران پیوند دارد
اجتمیاعی
گییری دولتها از ضیربهی
ِ
شییوهی «شیوکدرمانی» اسیت :بهره
ِ
برآمده از بحرانها برای پیشبرد سیاستهایی معین که انجام آن در شرایط
معمول بسیار دشوار است .و سرانجام اینکه سرمایه بهگواهی تجارب متعدد
سیودآفرینی خیویش
تاریخی قادر است فجایع بشری را به ابژههیایی بیرای
ِ
بدل کند و اشیکالی از «سیرمایهداری فاجعیه» را بیافریند (بیرای نمیونه ،از
تغذیهی بیولوژیک و «صنایع سبز» تا تجییارت ماسک تنفسییی و هماینییک،
تجارت واکسن).
جهانی سرمایه عموما قابلیتهای
بنابراین ،دولتهای قدرتمند و کانونهای
ِ
ویییژهای در مییواجههی سیییال با بحرانها دارنیید :هم در مهییار و مییدیریت
سرمایهدارانهی بحران؛ هم در بهرهبرداری از بحرانها و یا دستکاری آنها (و
یبردی معین .ولی این
ِ
تصنعی محدود) با اهییداف راهی
حتی خلق بحرانهای
ِ
یادی مسییلط بر
گزاره ابدا بهمعنای آن نیست که دولتها و قدرتهای اقتصی ِ
شییرایط ایجییاد بحرانها احاطه دارنیید؛ بهعکس ،از آنجا که سییاختاریبودنِ
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دالیل بییروز بحرانها وقییوع آنها را اجتنابپییذیر میسییازد ،آمییادگی بییرای
آن بخشی اساسی از وظییایف دولتها در
ِ
رویییارویی با بحییران و
مییدیریت ْ
جهیییانی سیییرمایه اسیییت .وانگهی ،دولت میییدرن  -در عصر
کانونهیییای
ِ
مییدیریت تضییادهای سییاختاری و
ِ
سییرمایهداری -اساسا نهادیست بییرای
تنشهای ناگزی ِر اجتماعی .بر این اساس ،بییرخالف بییرخی پیشگوییهییای
خوشبینانییه ،گسییترش و تعمیق بحییران کرونا لزوما به فروپاشی آنچه از
نهایی سیرمایهداری ،نمیانجامید.
سرمایهداری بهجا مانده است ،یا فروپاشی
ِ
بازپیکربنیدی دگربیارهی سیاختارهای اقتصیادی-
ِ
بلکه در وهلهی نخسیت،
امکانیات امییروز ،را در دسییتور کییار
ِ
سیاسی موجود ،متناسب با شییرایط 17و
ِ
سییکاندارانِ نظییام جهییانی قییرار میدهیید؛ همانگونه که پیییدایش «رکییود
بیییییزرگ» ( )1929در عصر تحرکیییییات سوسیالیسیییییتی به ظهیییییور
سوسیالدموکراسی انجامید و بحیییران اقتصیییادی مییییانهی دههی ،1970
نولیبرالی اقتصیاد جهیانی گردیید .ممکن است ماحصیلِ
زمینهسا ِز چرخش
ِ
مضاعف کنییونی ،نظمی شییکنندهتر از قبل
ِ
متن بحران
این بازپیکربندی در ِ
باشد که هرچهبیشتر به «سرمایهداری فاجعه» (تعبیر نییائومی کالین) و یییا
گری خالق» (تعبیر ژوزف شومپیتر) نزدیک میگردد .بییا این همییه،
«ویران ِ
یدیریت
ِ
عملی محییدودی که مباشییرانِ نظم جهییانی بییرای می
بهرغم امکانات
ِ
بحرانِ کنونی در اختیار دارند ،این شکنندگی از دید آنییان فینفسه نقطهی
ضییعف بییزرگی تلقی نخواهد شیید .چییون سییرمایهداری متییاخر به نییوعی
.17عنصححرمهمیاز«شححرایطامححروزی»بیگمححانبحححرانمححزمناقتصادیسححتکححهپساز
اوجگیریِاشدرسال200۸هنوزگریباناقتصادجهانیرارهححانکححردهاسححت.وبححازدرهمین
هاینولیبرالیاشارهکردکهنارضایتیوسیعوفزآیندهی
ِ
امتداد،بایدبهپیامدهایعامِ سیاست
تودههاراموجبشدهاستومشخصادریکیدوسالاخححیرجنبشهححاواعتراضححاتتححودهای
دامنهداریرادربسیاریازکشورهابرانگیختهاست.
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یتی سیییال با بحرانهییای خُ ی رد و کالن دست یافته اسییت؛ هرچند
همزیسی ِ
تحقیییق این همزیسیییتی ،ازطریق افیییولِ مشیییهود ارزشها و رویههیییای
نژادپرسیتی سیاختاری ،افیزایش وزنِ
لیبرالدموکراسی ،رشد ناسیونالیسم و
ِ
امنیتی جامعه ،گسترش دامنهی سییلطهی دولتها در
نظامیگری و کنترل
ِ
ابعاد ملی و فراملی ،و پاککردن صورتمسالهی بحران اقلیمی حاصل آمده
کنونی مواجههی جوامع با بحیران چنیدجانبهی
است .درنتیجه ،در وضعیت
ِ
کرونا ،خطر پیدایش دولت بییزرگ اقتییدارگرا که توامییان هییدایت اقتصییاد و
کنترل آمرانهی جامعه را در دست دارد گزینهی محتملی خواهد بود .پس،
این راهییبر ِد محتمییل ،بهقییول دیوید هییاروی 18احیییای «شییکل تییازهای از
سازی قلمییرو اقتصییاد .چییون
ناسیونالسوسیالیسم» خواهد بود ،نه اجتماعی ِ
همییانطور که پاسخ کشییورهای جهییان به بحرانیشییدنِ تغییییرات اقلیمی،
پاسخی تماما ناسیونالیستی بوده است ،شواهد فعلی حاکی از آنند که  -در
یدیل تییودهای - ،پاسخ دولتهییای جهییان به بحرانیشییدنِ
غیاب تحرکات بی ِ
سالمت عمومی و رکود اقتصاد جهیانی نییز پاسیخی ناسیونالیسیتی خواهد
بود .اگرچه تالقی این رویکردهای ناسیونالیستی به بحییران جییاری ،بهناچییار
مستلزم حدی از توافقات بینالمللیست ،اما ناهمپوشانی این منافع بر بستر
تنشهای از پیش فعال ،شکنندگیها و تنشهای موجیود در روابیط مییان
قدرتها را تشدید خواهد کرد .احیای برخی قوانین دورهی جنگ بهمنظییور
اعطای اختیارات وییژه به دولت بیرای هیدایت اقتصیاد در شیرایط بحیران،
یوقی الزم
نهفقط نشان میدهد که دولتها پیشییاپیش به سییازوکارهای حقی ِ
مییدیریت بحییران به شیییوههای «نامتعییارف» مجهز هسییتند ،بلکه
ِ
بییرای
.1۸دیویدهاروی«:سیاستضدسرمایهداریدرزمانهیکرونا»،ترجمهیپریسححاشححکورزاده،
نقداقتصادسیاسی،مارس.2020
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همچیینین حییاکی از آن است که دولتها در چیینین شییرایطی میتوانند با
یی جامعه را متناسب با
برقییراری وضییعیت اسییتثنایی ،صییورتبندی سیاسی ِ
اجتماعی الزم تغییر دهند.
بازساختاربندی
ِ
دگردیسی اقتصادی و
ِ
ِ
جهت این تغییییر را
ِ
عوامل زیییادی علیاالصییول میتوانند
ِ
در شرایط حاضر،
ترین
اقتدارگرایی ناسیونالیستی سوق دهند ،که برخی از مهم ِ
بهسمت نوعی
ِ
آنها عبارتند از :سازوکارها و زیرساختهای پلیسییی-امنیییتیای که طی این
سالها در بافتار سیاسی  -و پوشش ایدئولوژیک  -مبییارزه با تروریسم رشد
و پرورش یافتهاند؛ افییول سییازمانهای تییودهای کییارگری ،سوسیالیسییتی و
فردگییرایی بییورژوایی در پرتو
ضدسییرمایهدارانه؛ رشد نفییوذ آموزههییای
ِ
یترش نفییو ِذ
دایی گستردهی نولیبرالی از عرصییهی عمییومی؛ و گسی ِ
سیاست ُز ِ
یتی راست
ایدئولوژیهای راسیستی-ناسیونالیسییتی و جنبشهییای پوپولیسی ِ
تیاریخی عییام و عییینی ،دو
افراطی .ولی در کنار همهی این پیشزمینههای
ِ
مسالهی ویژه در پیوند با بحرانِ کنییونی قابل توجهاند که در تییرکیب با آن
اقتییدارگرایی سیاسی را قییوت
پیشزمینهها گییرایش یادشییده بهسییمت
ِ
یک» اروپییایی و آمریکییای
یاتوانی دولتهییای «دموکراتیی ِ
میبخشییند :یکی نی ِ
یارآیی»
یانی بحییران کرونا در مقایسه با «کی ِ
شمالی در مهییار پیامییدهای انسی ِ
پلیسی-امنیتی اجراشده از سییوی
چشمگی ِر شیوههای ضربتی-اقتدارآمیز و
ِ
دولت اقتدارگرای چین ،کییه بییر زیرسییاختها و سییازوکارها و فناوریهییای
کنترلی-مراقبتی 19برپاشده در این کشور طی دهههای گذشته متکی بییود؛
ِ
و دیگری ،شیواهد و قرایینی که بییانگر عمق و گسیترهی بیسیابقهی این
بحیییران -در هر دو وجه سیییالمت عمیییومی و رکیییود اقتصیییادی -و دوام
.1۹بیونگچولهان«:خِردرانبایدبهپایویروسبنویسیم»،ترجمهیآرازبارسقیان،حداقل
کالنشهر،فروردین.13۹۹
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ضیرورت اجیرای جراحیهیای
ِ
میدت آن هسیتند؛ وضیعیتی که هم
ِ
طوالنی
پیش روی دولتها قیییرار میدهد و هم به
عظیم سیاسیییی-اقتصیییادی را ِ
یدامات ویییژه اعطا میکند
ِ
دولتها جایگییاه نسییبتا مشییروعی بییرای این اقی
(دستکم نزد بخشی از جامعه).
یدرت سییرمایهداری به انجییا ِم
در این میان ،کسانی که اجبییا ِر کانونهییای قی ِ
درجهت «دولیتیکردنِ
ِ
تغیییراتی اساسی در اقتصیاد و اقیداماتی کمسیابقه
اقتصاد» (؟) را نشیانهای حیاکی از امکیان احییای سوسیالدموکراسی تلقی
میکنند ،تفاوت چشمگیر زمینههای انضمامی-تاریخی ،و مشخصا وضیعیت
توازنِ قوای نابراب ِر دولت (بورژوازی) با جامعه را نادیده میگیرند .یعیینی دو
فاکتور تعیینکنندهی زیر را در تحلیل خویش لحاظ نمیکننیید :یکی اینکه
بهلحییاظ تییاریخی ،نیروهییای چپ و جنبشهییای کییارگری اینک از وزن
اجتماعی و قییدرت سیاسی بسیییار نییاچیزی برخوردارنیید؛ و دیگر اینکه اگر
سوسیالدموکراسی بیییرای تیییامین ملزومیییات انباشت سیییرمایه  -بهرغم
نزدیکشدنِ سیرمایه بیه کرانهیایش -الگیوی دوامپیذیری بیود ،نییازی به
چرخش پرهزینهی نولیییبرالی (از میییانهی دههی  )1970بییرای گسست از
سوسیالدموکراسی نبود .اما دلیییل بنیییادیتر این خطییای تحلیلی آن است
که حییاملیناش بسییتر تییاریخی حییرکت سییرمایهداری را بسییتری تخت و
یکنواخت میانگارند .حالآنکه -همانطور که گفته شد -پیشروی سییرمایه
حرکتی مداوم بهسمت کرانهای انسان و طبیعت (همانا حرکییتی بهسییمت
وجودی خود سییرمایهداری) اسییت؛ و از این نظییر ،هیچ گییام این
ِ
کرانهای
فرآیند در موقعیتی همسان با گامهای قبلی برداشته نمیشود.20
ش ِمضححاعف»(در
.20اینخطایینظریستکهکارلپوالنیهمبابرجستهسازیمفهوم«جنب 
«دگرگونیبزرگ»)مرتکبمیشود؛توگوییاینجنبشهایدوگانهی(ناظربراقتصححادبححازارو
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یادی
دولتهییای قدرتمند بهمییوازات تصییویب سراسیییمهی بسییتههای اقتصی ِ
گشادهدسیتانه بیرای نجیات اقتصیاد (که بخش عمیدهی آن صیرف نجیات
کالنشییرکتها میگییردد) ،بعضا 21صییریحا خاطرنشییان کردهاند که این
هزینههای « فوقالعاده» را بییدهیهای آتی جامعه به دولت تلقی میکننیید.
یعنی دولتها ،اکثریت فرودست جامعه را پیشییاپیش بییدهکار سییاختهاند و
اعالم نمودهاند که پس از فروکشکیییردنِ بحیییرانِ جیییاری ،این هزینهها
افیییزایش مالییییات و قیمتها یا کسیییریهای ماهانه از درآمد
ِ
بهصیییورت
مزدبگیییران جییبران خواهند شیید .بنییابراین ،بییار دیگر جییبران خسییاراتی
سییاختاری که سییرمایه آنها را کماکییان «بیییرونیت»هییای اقتصییاد قلمییداد
میکند ،بر دوش کسیانی نهیاده میشیود که پیشیاپیش کمرشیان زیر بیار
مصایب «معمول» یا شدتیافتهی سرمایهداری خم شده است .افزونبر این،
دولتها تحت فشار نیروهای اردوگاه سرمایه در حال تحمیییل راهکارهییایی
بازگشت هرچهزودتر به «شرایط نرمییال» را تحت هییر شییرایطی
ِ
هستند که
میسر سازد .22درعینحال ،باید به تهدید فراگی ِر دیگری هم توجه داشت که
گیری اجتمییاعی»
یرورت «فاصییله ِ
عبارتست از سوءاستفادهی دولتها از ضی ِ
محدودسازی آزادیها و تحرکات سیاسی .حال آنکه مختصات بحرانِ
ِ
برای
وابستگی متقابییلِ
«بازشناسی جدیدِ
حاضر تقارن و همزمانی ویژهای دارد با
ِ
ِ
ْ
حمایتازجامعه)دربسترتاریخیابدیویکنواختدرکشاکشِ یدایمیبایکدیگرقراردارند.
ِ
.21ازجملهدولتآلمان.
حنیبححدن
موجبآن،افرادیکهسیستمایمح ِ
ِ
.22برایمثال،درصددتصویبطرحیستکهبه
آنهادربرابرویروسکرونامقاومتراستازطریقآزمایشهایپیشححرفتهیپزشححکیشناسححایی
گردندتابتوانبابازگرداندنِ آنهابهمحیطهایکار،ازگسترشرکوداقتصادیجلوگیریکرد.
موسساتپژوهشیمعتبری،ازجملهانستیتورابرتکُخآلمان،عهدهدارپیشححبرداین«پححروژهی
ملی»خواهندبود.
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دهی
[اجتماعی و]
جهانی ما» (تعبیر جودیت بییاتلر ،)23که نیازمند سییازمان ِ
ِ
تحرکییات هرچه بیشییتری از پییایین جامعه اسییت .بهبیییان دیگییر ،ضییرورت
پایبندی به ملزومات سالمت جمعی نباید چشم ما را بر خطییرات سیاسییی
یاختاری دولت بییه
ِ
وضعیت حاضر فروببندد؛ بلکه بییا درنظرگییرفتن تعهیید سی
ِ
واقعی حفظ سالمت عمییومی در
ملزومات
ِ
برتریدادن منافع سرمایه ،تأمین
ِ
برابر پاندمی کرونا ،پیوندی تنگاتنییگ بییا مییداخلهی سیاسییی فعییال در این
عرصه دارد .بهتعبیری« ،درخانهماندنِ ما» در این وضعیت ،موجب نمیشود
که سازوکارهای «سلطه و سرمایه» عاطل بمانند.2۴
اما بهرغم هرآنچه  -بهقصد زدودنِ بیییرخی خوشبینیهیییای توهمآمییییز -
درخصوص پیامییدهای محتمییلِ بحییران کرونا گفته شیید ،نمیتییوان و نباید
میدیریت این
ِ
توانایی دولتها و مباشرانِ سییرمایه بییرای مهییار و
درخصوص
ِ
بحران اغراق کرد .اگر دولتها را فعال مایشای بحران کنونی تصییور کیینیم،
درواقع فاعلیت مردم فرودست و بالقوگیهای مبارزاتی تودههای تحتسییتم
پراکسیس دگرگونسا ِز بشری را انکار
ِ
یا «دیگری»های نظم مسلط ،و نقش
کردهایم .با وجییود امکانییات بییالفعلی که صییاحبان قییدرت و سییرمایه بییرای
رویارویی با بحرانها در اختیار دارند ،جای تردیدی نیست که بحرانِ حاضر
.23جودیتباتلر«:سححرمایهداریمحححدودیتهایخححودرادارد»،تححرجمهیشححیرینکححریمی،
فروردین.13۹۹
«.24ائتالفخاصیازنیروهایقدرتوسرمایه،تاجاییکهجامعهمیتوانححدکشبیایححد،بححا
دمودستگاهتبلیغاتیخود،کهبعضاًصدایشازدهانمححردمهمبححهگححوشمیرسححد،مححردمرا
تشویقبهدرخانهماندنمیکند،بدوناینکهبخواهدتغییریدرروشهایحاکمیتیخوددهد.
درحقیقت،دولتمسئولیتدرخانهماندنراتماماًبهدوشمردمانداختهاستتاشایدبتواند
بهواسطهیگذشتزمان،باتحملکمترینتغییر،بحرانراپشتسربگححذاردوخححودرابححرای
روزهایپسابحرانتازهنفسنگهدارد-روزهاییکهاحتماالًروزهاینزاعگححونهایخواهححدبححود.
،سلطهوسرمایهچطور؟»میدان،فروردین.13۹۹

مادرخانهمیمانیم
{مجیدابراهیمپور «:
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یکاف
شییکاف عظیمی در سییاختا ِر نظم مسییتقر ایجییاد کییرده اسییت .این شی ِ
کمسابقه درکنار همهی مصیبتهایی که بهبییار آورده ،همچیینین پهنهای از
سوژگی کسانی که نفعی در تییداوم
سازی بالقوگیهای
امکانات را برای فعال ِ
ِ
نظم موجود ندارند گشوده است .و این همان پهنهایست که نیروهای چپ
و مترقی باید با تالشهایی مضاعف بر آن متمرکز شییوند .پیشتییر در متن
دیگری 25از همین زاویه (ولی با نظر به وضعیت مشخص ایران) به مقولهی
«سوژگی جمعی» و ضرورت استفاده از فضیای بحیرانزدهی موجیود بیرای
ِ
تقویت آن پرداختم .در اینجا مایلم نوشییتار حاضییر را با اشییاراتی نظییری به
ِ
گی جمعی» بهپایان ببرم؛ چرا که بحث از پیامییدهای
ِ
پایههای
مادی «سوژه ِ
محتمل بحران کرونا بدون درنظر گرفتن این بالقوگیهای مادی ،یا بهقییول
ِ
روی باسییکار :نیییروی دگرگونسییاز «امر منفی» ،بحییثی نارسا خواهد بییود.
وانگهی باید نشان دهیم که امیدهای ما گرچه اغلب همچون رتوریکهییای
آرمانگرایانه بهنظر میرسند یا چنین بازنمایی میشوند ،از پایههای مییادی
و تاریخی برخوردارند .برای این منظور ،خطر میکنم و روایییتی از آمییوزهی
یوجب
یاریخی مییارکس-انگلس را پیش مینهم که بهمی ِ
محوری ماتریالیسم تی
ِ
ِ
واقعیت بالفعییل/ایجییابی یا «امر مثبت» ،بییر اهمیت
ِ
مقابل سیطرهی
ِ
آن ،در
امر بالقوه یا «امر منفی» تأکید میشود:
جانمییییایهی کالم آن است که هم اینک دیرزمانیست که سییییطح رشد
یاعی تولید پیشی گرفته اسییت.
نیروهای مولییده از مناسییبات و روابط اجتمی ِ
یازی
سرمایهداری پسافوردیستی بر بسییتر رشد فناوریهییای نییو ،منعطفسی ِ

ملتدرایححرانو 
دولت 

کرونحا:تشحدیدشحکافدرونی
ِ
.2۵نک.بهفصلاولهمینکتححاب«:
مسالهیسوژگی»(،نشراولیه:منجنیق،فالخن.1۵۹فروردین )13۹۹
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تحمیلی کییییار و تولید (تولید نحیف ،)26تمرکییییز ُزدایی از تولید و میل به
ِ
سنتی تولید ارزش را بسط داده و کل جامعه را
کارآیی هرچه بیشتر ،قلمرو
ِ
ِ
به «کارخیییانهی اجتمیییاعی» ( )social fabricبیییدل کیییرده اسیییت.
یدئولوژیک نولیبرالیسییم ،و صییدور
ِ
صییورتبندیهای قییانونی-حقییوقی و ایی
تحمیلیاش با سازوکارهای امپریالیستی ،در تحلیل نهییایی با بهبندکشیییدن
سازی فزآیندهی
(«آزادسازی») هرچه بیشت ِر نیروی کار و طبیعت یا کاالیی ِ
قوهی کار و طبیعت ،این مسیر را هرچه هموارتر کردهانیید .حاصل کییار ،در
یایی
سپهر جوامع انسانی ،گرایش اجباری و روزافزون افراد بهسمت خودارتقی ِ
مداوم بوده است تا  -در بستر تشییدید رقابتها در بییازار کییا ِر بسییطیافته -
بتوانند قوهی کار خویش را با قیمیتی مناسب بهفیروش برسیانند .از سیوی
داری متییاخر با عرضییهی فناوریهییای دیجیتییال و سییپس
دیگییر ،سییرمایه ِ
گسترش مصرف تودهای آنها ،امکانات ارتبییاطی و آموزشی و خودآمییوزی را
ِ
بهطور بیسابقهای بسط و ارتقاء داده است .همهی اینها بسیترهایی مییادی
برای تسریع رشد آگاهیهای عمومی و تواناییهای فردی فراهم سییاختهاند.
گرایی بسطیافته
از سوی دیگر ،بهواسطهی تلفیق گرایش عمومی به مصرف ِ
(پس از جنگ جهانی دوم) با امکانات فناورانهی عصر اطالعیات و ارتباطیات
دیجیتال ،استانداردهای زندگی در سرمایهداری متاخر (دستکم در سییطح
هنجارهای ذهنی) ارتقای نمایییانی داشییتهاند ،و این پدیییده بهنییوبهی خییود
انتظارات عمومی درجهت بهزیستی اجتماعی را افزایش داده است.
پرواضییح اسییت کییه سیاسییت ُزدایی عصر نولیبرالیسم در کنییا ِر پیامییدهای
تییاریخی چپ سوسیالیسییتی (و افییول سییازمانها و جنبشهییای
شکست
ِ
تودهای چپ و ایدئولوژیهای پشتیبان آنها) تودههای تحتستمِ امروز را در
26. Lean production
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جمعی رادیکییال و
امکانییات کنشگییری
ِ
سییاحت سیاسی از بسیییاری از
ِ
یک
سازمانیافته محییروم سییاخته و درنتیجه آنها را در برابر قییدرت هژمونیی ِ
پوپولیستی ارتجاعی (مانند ناسیونالیسییم،
دولتها و جذابیت ایدئولوژیهای
ِ
راسیسم و بنیادگرایی مذهبی) بیدفاع گذاشته اسییت .اما این رونیید ،نییافی
این واقعیت نیست که در جوامعِ معاصر قابلیتهای فردی و برخی امکانییات
جمعیت فرودست رشد یافتهاند .27بهبیییان
ِ
جمعی برای گسترهی وسیعی از
یانی مناسییبات سییرمایهدارانه و فناوریها و
دیگر ،گسترش اجتمییاعی و جهی ِ
نوین برآمییده از آن ،درکنییا ِر تشییدید درجهی اسییتثمار و
زیستی ِ
شیوههای
ِ
ناامنی زیستی ،قابلیتهیای متعیددی در تیودهی عظیم مزدبگییران ایجیاد
ِ
کرده است .نکته آن است کییه این قابلیتهییا تماما قابل جییذب و ادغییام در
مناسبات اقتصیادی نیسییت ،بلکه مازادهییای متعییددی فراسیوی آن دارنید.
بنییابراین ،صییحبت از وجییو ِد یک بییالقوگی مییادی نییزد میلیاردها انسییان
(پرولتاریای پسامدرن) است که فشارها و تنگناهای سرمایهداری نولیبرال و
پیامدهای فاجعهبا ِر آن را در سییطوح و اشییکال مختلفی زیسییتهاند ،بیآنکه
یداقلی نیازها و انتظییارات
تاکنون با چشییمانداز امیدبخشی بییرای تییامین حی
ِ
برانگیختهی خویش مواجه شده باشند .و همهی اینها در شرایطی حییادث
شدهاند که در اثر نفوذ و تهاجم بیمحابای سازوکارهای اقتصادی به قلمییرو
جامعه («اجتماعیشدنِ فزآیندهی مناسبات عام سرمایهدارانه») ،قوهی کییار
هرچهبیشتر کییاالیی شییده و آسیییبپذیری و نییاایمنی و فقییر و محییرومیت
.27ارتقایچشمگیرمیانگینتحصیالتعمومیدرجوامعمختلف،شاخصگویاییازرشداین
ِپیوندیابیافرادو
ِ
ینوظهوردرگسترشامکانات
ِ
هاست.همچنیناستتاثیراتفناوریها
ِ
قابلیت
تعامالتدرونیآنهادرقالبشبکههایمتنوعاجتماعی؛خطربالقوهایکهدولتهارابهاِعمححالِ
ِ
سازوکارهایسختگیرانهیکنترلی-نظارتی( )surveillanceبراینحوزههححایجدیحدارتبحاطی
واداشتهاست.
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تودهها را شدت بخشیده است؛ حال آنکه در سوی مقابل ،انباشت و تمرکز
ثروت نزد صاحبان سرمایه سیری تصاعدی داشته اسییت .این یکی از وجییوه
گرفتن رشد نیروهییای مولییده از
ِ
مهمیست که امییروزه بییه داعیهی «پیشییی
مناسبات اجتماعی تولید» اعتبار میبخشد.28
اینک در متن بحییران کرونییا ،این تییودهی عظیم انسییانهای فرودست یییا
پرولتاریای پسامدرن (با همهی تنوعات و تفاوتها و تضییادهای درونیاش)،
مهیب دوگانهای را بر
ِ
وجودی مضاعفی گرفتار آمدهاند که اضطراب
ِ
در برزخ
آنان تحمیل میکند :نگرانی بییرای حفظ حیییات صییرف (حیییات برهنییه) و
اقتصادی خویش در مییوقعیت حاضر
ِ
نگرانی نسبت به چشمانداز معیشتی و
و آتی.
روشن است که این تودههای فرودست (مزدبگیر ،بیکار ،محذوف ،طردشده
و عمدتا تحت سییتمهای چندگانییه) ،بهرغم رنجها و سییتمهایی که متحمل
میشوند (که لزوما ماهیتی بیواسطه-اقتصادی ندارند) ،اکییثرا حامل دانش
انتقادی ضدسرمایهدارانه نیستند .حییتی وضییعیت
ِ
طبقاتی مدون و یا بینش
ِ
خُ ردکنندهی مضاعفی که اینک بر آنها تحمیل شده نیز بهخییودی خییود به
انکشاف چنین بینشی نزد آنان نمیانجامیید .ولی در این حد میتییوان گفت
که اکثر آنها دلبستگی ویژهای هم به حفظ سیاستها و مناسییبات مسییلط
ندارنییید .و درست از همینروست که همیییواره آمیییاج اییییدئولوژیهای
«هییدایتگر» دولتهییا و ایییدئولوژیهای انحییرافی جریانییات ارتجییاعی و
ملتهب کنونی ،بهموازات
ِ
پوپولیستی بودهاند (و هستند) .بنابراین ،در شرایط
.2۸اعتباراینگزارهراهمچنینمیتواندرحححوزهیرشححدفناوریهححاینححوینتولیححدیمححورد
حرافاجبححاریپتانسححیلهای
سنجشقرارداد.دراینجاهم-بهباورمن-شححاهدانقبححاضوانحح ِ
هایحافظآنهستیم.
ِ
رهاییبخشفناوریهاینوبهنفعمقتضیاتسرمایهودولت
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ناکارآمدی محتمییلِ دولتها
ِ
تعمیق و گسترش ابعاد بحران کرونا ،ناتوانی و
در مهار یا تخفیف پیامییدهای بحییران میتواند نقش محییرکی را ایفا کند تا
جمعی رشییدیافتهی تودهها -در پیوند با نارضییایتیهای
قابلیتهای فردی و
ِ
مخالف بازتولیدِ نظم موجییود سییوق یابنیید .و
ِ
انباشتهشده ،-به سمتوسویی
نباید از یاد برد که تمامی شکستهای پیشین ستمدیدگان در مسیر برپایی
نظمی بدیل ،اینک به مییانجی تجمییع دانش انتقیادی و تجیارب تیاریخی،
برپایی پیکاری غنیتر و موثرتر خواهند بود.
خطوط راهنمای آنان برای
ِ
از سییوی دیگییر ،بنییا بییر مختصییات درهمتنیییدهی جهییان کنییونی ،فرآیند
شییکلگیری این چییرخش عمییومی و ارتییدادآمیز تودههییا میتواند -همانند
فرآیند انکشاف بحران اخیر -خصلتی دومینیویی بیابیید؛ یعینی با میوجی از
الهامگیریها و تکثیر ایدهها و کنشهای بدیل همییراه باشیید کییه رویههییای
یازی فییردی و جمعی را تکثیییر میکنند.
عملی حامل آمییوزش و توانمندسی ِ
ِ
دراینصورت ،جرقه یا عزیمتگاه محتمییلِ این فرآینیید ،ظهییور رشییتهای از
تحرکات و اقدامات جمعی و سییازمانیافته خواهد بییود که قییادر باشییند در
هیای صیاحبان قیدرت ،در حوزههیای معیینی
متن خودمحوریها و ناکامی ِ
برانگیختگی عمومی را بهطرز موثری سازمان دهند .نمیتوان انکییار
خشم و
ِ
کرد تحرکاتی از این جنس تاکنون در ابعاد بسیار محدودی در قالب برخی
اعتصیییابات کیییارگری یا تالشهیییایی در جهت خیییودگردانی محالت یا
همبسیییتگی جمعی رخ دادهاند (و رخ
محیطهیییای کیییار و دیگر اشیییکال
ِ
وسوی نهییایی این وضییعیت -همچییون همیشییه -تییابع
ِ
میدهند) .اما سمت
بازآرایی توازن نیروهاست ،که نیروهای مترقی و انقالبی نیز
نحوهی تغییر و
ِ
مسلم ًا میباید سهمی در ایجاد این تغییر داشته باشند.
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در نهایت ،نحوهی تالقی و رویارویی نیروها و رانههای متضاد در دل پییویش
انضمامی-تاریخی حاضر تعیین خواهد کرد که :آیا دولتها قادر میشوند با
ِ
تغییراتی ضربتی و نامتعارف (و چه تغییراتی؟) اعتماد تودههای فرودست و
ناراضی و هراسان را جلب کنند تا بار دیگر مهییار سیاسی جامعه را بهدست
سیاسییی پوپولیسییتهای راست و
بگیرند؟ آیا تشدید این وضعیت به عروج
ِ
راست افراطی میانجامد تا دولتها و اصحاب سیرمایه بهسیرعت خیود را با
یدایش فاشیسم و
یاریخی پیی ِ
آنها تطبیق داده (کمییابیش مشییابه تجییربهی تی
ِ
سیاسییی جامعه را به آنها بسییپارند؟ و یا اینکه
نازیسییم) و بخشی از مهییار
ِ
فشارهای پراکندهی نیروهای رادیکال و ضدسیستم هرچه بیشییتر افییزایش
سییوژگی در
بندی آنها با خشم و
مییابد و از تجمیع و انسجامیابی و مفصل ِ
ِ
حالِ رشدِ تودهها ،افقهای بییدیلی بییرای سیاست پدیییدار میشییود؟ بهنظییر
میرسد که پهنهی تاریخ هنییوز هم  -بییا تبصییرههایی -به روی پراکسیییس
دگرگونسا ِز بشری گشوده است.

جمعبندی
پاندمی کرونا و بحرانیشدنِ آن را نمیتوانیم جدا از تیاریخ رابطهی
پیدایش
ِ
یونی این رابطه
ِ
استثماری سرمایهداری با طبیعت و
موقعیت شییکنندهی کنی ِ
بازنمییایی تقلیلآمیییز واقعیت است که
تحلیل کیینیم .هر تحلیل دیگییری،
ِ
خواهنییاخواه به تقییویت گرایشهییایی میانجامد که بر غیرسیاسیییکردن
وضییعیت اصییرار میورزنیید .بنییابراین ،هرچه ویییروس کووییید 19-با شییتاب
بیشییتری در پهنهی مکییانی-جغرافیییایی گسییترش مییابیید ،تلویحا اهمیت
تاریخی خویش را خاطرنشیان میسیازد .اهمیت این مسیالهزمانی
سویهی
ِ
ِ
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زمانی برجستهتر میشود که درنظر بیاوریم بحران کرونا از محییدودیتهای
استثمارپذیری طبیعت (توسط نظم سییرمایهدارانه) خییبر میدهد و
ِ
ظرفیت
ِ
یدمی بیمییاری
لذا وقوع آن صرفا سرآغاز بحرانهای مشابه بعدی اسییت .پانی ِ
اقتصیادی فزاینیده تا
ِ
مییانجی رکیود
کرونا و بحران سالمت عمیومی ،که به
ِ
مرتبهی «بحران» رسمیت یافته است ،در امتداد بحرانهیای خُی رد و کالنی
رخ داد که سییرمایهداری در عصر زوالِ خییویش هرچهبیشییتر به ایجییاد آنها
یاریخی ظفرمنییدانهی سییرمایهداری
گرایش یافته است .چرا که پیشییروی تی
ِ
وجیودی آن نییز بیوده اسیت؛
ِ
توامان حرکتی شیتابان بهسیمت کرانهیای
کرانهییییایی که بیییییرون از منطق سییییرمایه و توسط محییییدودیتهای
شییناختی انسییان و طییبیعت ترسیییم میشییوند .اما مسیییر زوالِ
هستی
ِ
دگردیسیییی درونی سرمایهداریست و لزوما
سیییرمایهداری صیییرفا فرآیند
ِ
بهمعنای ظهور طلیعهی سوسیالیسم نیست؛ خصوصا که مباشییران سییرمایه
یزمن
کانونی سرمایهداری) دیرزمانیست که به حضییور می ِ
(بهویژه دولتهای
ِ
بحرانها خو کردهاند و سییازوکارهای ویییژهای بییرای مییدیریت (و حییتی
بهرهبیرداری از) بحرانهیا پیرورش دادهانید .بهبییان دیگیر ،سیرمایهداری از
امکاناتی برخوردار است کییه بههنگییام وقییوع بحرانهییا حیدی از سیییالیت و
انعطافپذیری بدان میبخشند ،تا بار دیگر هزینههای مضاعف بحییران را بییه
اکثریت فرودست جامعییه منتقییل سییازد و مخالفتهییای ممکن را سییرکوب
نماید .در موقعیت بحرانِ کنونی ،بنا به مجموع شییرایط تییاریخی ،محتملتر
دولتی راهکارهای ضربتی برای نجییات آنچه از اقتصییاد
آن است که تحمیل
ِ
یدی جوامع در قییالب یک
سرمایهداری باقی مانده است ،مسییتلزم بازپیکربنی ِ
نظم سیاسی اقتدارگرا و مبتنی بر کنترلِ فراگیر باشد (سرمشق چین اینک
جییذابیت و حییتی مشییروعیت ویییژهای یافته اسییت)؛ نظمی که ازقضییا با
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یتی اقتصییاد سییرمایهداری سییازگارتر اسییت .با
محییدودیتهای ناسیونالیسی ِ
اینحال ،حرف آخر را دولتها و مباشرانِ نظم موجود نمیزنند .برای انبییوه
نییاهمگونِ فرودسییتانِ زمین ،ماحصییل پیشییروی روزافییزونِ سییرمایهداری و
یت ناکامیها و رنجها و
تبدیل جوامع به «کارخانههای اجتماعی» تنها انباشی ِ
یاک سییازگاری بییا
نارضایتیها نبوده است؛ بلکه آنییان طی این فرآینییدِ دردنی ِ
یادی کسب کردهاند
یات جمعی زیی ِ
محیط تاریخی ،قابلیتهای فردی و امکانی ِ
درجهت
ِ
یازی این وضییع
یادی آنییان بییرای دگرگونسی ِ
که همانییا بییالقوگی ِ می ِ
سیاسی خویش است .بهبیان دیگر ،پیشبینی مییارکس و
ساختن سرنوشت
ِ
ِ
گرفتن سطح رشد نیروهای مولییده ،از مناسییبات
ِ
انگلس درخصوص «پیشی
اجتماعی تولید» دیرگاهیست که تحقق یافته است .اینک ،در متن شییکاف
عظیمی که با بحران کنونی سر بییاز کییرده ،زمینهی تییاریخی مهمی بییرای
پرورش پراکسیییس
ِ
همگرایی این سوژگیهای بالقوه در جهت
فعلیتیابی و
ِ
دگرگونساز بشری فراهم آمده است .اگر قوهی کییار و طییبیعت همییواره دو
ارزش استفادهی بنیادی برای دوام مناسبات سرمایهدارانه بودهاند ،اینک که
پاندمی فلجکننده بار دیگر  -و تغییرات مهیب اقلیمی
طبیعت در قالب این
ِ
یتگی آن با طغیییان
 سر به طغیان برداشته است ،طغیان انسانها و همبسی ِداری نیمهجان را به گذشتهی تییاریخی بسییپارد ،تا
طبیعت میتواند سرمایه ِ
فصل نوینی در تاریخ بشر و طبیعت گشوده شود.
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.3
امتناع از بازگشت اجباری به کار
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 .۱یک حقیقت ناتمام
مزدبگیران را آشکارا به مسلخ میبرند و آنها چنان تن میدهند (گیییریم بییا
دردمندی و شِکوه) که گویی سرنوشتی مقییدر اسییت .بهراسییتی آیییا چیینین
است؟ اینک کار مزدی دیگییر فقییط محمییلِ اسییتتمار و خییود-بیگانهسییازی
نیست ،بلکه بهطرزی توامان عینی و استعاری میتوانیید مسییتقیما مرگبییار
یاری مرگبییار ،کییه در ایییران سیییری صییعودی
باشد (عالوه بر «حوادث» کی ِ
یافتهانیید) .حقیقییتی کییه در گییزارهی «اگییر از کرونییا نمیییریم ،از گرسیینگی
میمیریم» نهفته هست ،تا چه حد جامع و تعیینکننده است؟ و تاچه حیید
این تندادنِ ناخواسته به اجبا ِر «سرنوشت» را همچون یگانه امکییانِ عییینی
موجه میسازد؟ باید این سوال را بلند پرسید ،هرچند منادیییانی از هییر سییو
آن را یادآور گفتهی منتسب به ماری آنتوانت بخوانند که محرومان از نان را
بیه خیوردن نانشییرینی تیرغیب میکیرد .چیون مهمتیرین وظیفهی نقید
یازی این ایییده/بییاور اسییت کییه
اجتمییاعی-سیاسییی نشییاندادن و عمومیسی ِ
اکثریت ستمدیدهی آن «نوشتنی» است؛ و اینکه
ِ
سرنوشت جامعه به دست
این دفتر همواره  -با درجات متفاوتی از دشواری  -گشودنی است .پس ،اگر

سالخی «قانونی» و آشکار تاسف و انییدوه و خشییمی را در
از مشاهدهی این
ِ
خود حس میکنیم ،باید بخشییی از این خشییم و تاسییف را رو بییه خودمییان
شناسیی
هدایت کنیم ،تا از تکانهی احتمیالیاش این مسیاله را میورد آسیب
ِ
جمعی قرار دهیم که چرا بهرغم همهی مبارزات و فییداکاریها و صییدمات و
ماحصل نقد سیاسی-اجتماعی در جامعهی مییا چیینین نییازل
ِ
جان فشانیها،
بوده است .در اینباره عجالتا باید خاطرنشان کرد که چنین نقدی نمیتواند
بهلحاظ مضمون ،نقدی اخالقی یا هنجاری باشد و بر کنشییی تجییویزی بنییا
یازی حقیقت باشید،
گردد .بلکه اگر نقد بنا به ماهیت ،معطیوف بییه آشکارسی ِ
تمیامیت
ِ
کارکرد اصلیاش آن خواهد بود که از موضییع جسیتجوگری بییرای
حقیقت ،حقایق جزئی و ناتمام (یکسویگی ها) را به چالش بکشد.
تا آنجا که به وضعیت دردآور انبییوه فرودسییتان و مزدبگیییران در مییوقعیت
اجباری آنها به کار  -بهرغم خطر ابتال به ویروس کرونا-
ِ
کنونی و بازگشت
اغلب داوریها و رویکردهای مشهود از آن رو یکسویهاند که
بازمیگرددِ ، 1
حقیقت
ِ
«عینیبودنِ خطر گرسنگی و بی سییرپناهی» را همچییون تمییامی
یونی مزدبگیییران بازنمییایی میکننیید .حییال آنکییه بخش مهم
ِ
موقعیت کنی ِ
موقعیت مشخص آن اسییت کییه چیینین افییرادی در
ِ
حقیقت این
ِ
دیگری از
حتثماریکحارو
ِ
.1اینمساله،خاصایراننیست،بلکهگسححتردگیآن-همپححایمناسححباتاسح
سحرمایه،-جهحانیاسحت؛گحیریمدرجوامعمحتلفدراشحکالوشحیوههایمتفحاوتواغلب
معتدلتریدنبالگردد.برایمثال،درآلماناخیراوزارتبهداشتووزارتکارپیشنححویس
بخشنامهایراتهیهکردهاندکهبرطبقآنقانونکارمشمولوضححعیتاسححتثناییشححدهتادر
زمانبحرانکرونابتوانشححیفتهایکححاریرابه12سححاعتافححزایشدادویابححرایبححرخی
مشححاغل،کحارکردندرروزهححایتعطیلاجبححاریگححردد.دولتایتالیاهمبهتبعیتازالگححوی
حازییک«تست
مشابهیکهپیشتردرآلماندردستورکارقححرارگححرفت،درصححددآمادهسح ِ
پادتنویروسکرونادربدنشانفعالشدهشناساییشدهو
ِ
ایمنی»سراسریستتاکسانیکه
بهمحیطهایکاربازگرداندهشوند.
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مواجهه با این خطر تنها نیستند ،چون آنها عبارتنیید از انبییوه کسییانی کییه
همزمان در معرض این خطر و ستمِ واحد قییرار دارنیید؛ و این همسییانی در
واقعیت عینی تعیینکننده است .و باز ،سویهی دیگری
ِ
موقعیت ،خود یک
موقعیت یادشده آن است که در این ستم مضییاعفی کییه اینییک
ِ
حقیقت
ِ
از
بهطور فرادستانه (قانونی) بر مزدبگیران تحمیییل میگییردد ،آنهییا بههیچرو
بیسالح یا «دستبسته» نیستند ،چون تمام حیییات اقتصییادی کشییور در
گرو فعیالیت ییا عیدم فعیالیت آنهاسیت ،کیه همزمیان اهرمیسیت بیرای
رویارویی با دولتی 2که همهی توانش را بهخدمت گرفتییه تییا آنهییا مطییابق
یعیت یادشییده ،تاکییید
معمول سر کار بروند .بنییابراین ،در مواجهییه بییا وضی ِ
انتقادی و افشاگرانه بر عامل اجبار دولت و نهادهای سلطه ،کنشی ناتمییامی
عینی امکانِ کنشی بدیل تاکید نشییود.
و تکسویه خواهد بود ،اگر بر وجه
ِ
بهبیان دیگر ،نقد این وضعیت مستلزم آن است که بههمان انییدازه کییه بییر
فعلیت واقعیت یا امر مثبت (ایجابی) تأکید میگردد ،وجییه بییالقوهی
ِ
وجه
واقعیت یا «امر منفی» (نفیکننده) نیز مورد تأکید قرار گیرد .ولی بهنظییر
میرسد که در اغلب فعالیتهای رسانهای کییه وجییدان عمییومی را در این
رابطه مخاطب قرار میدهند ،افشاگری اقدامات ستمباری دولت چنان سییهم
باالیی دارد که مرد ِم تحتستم ناخواسته همچون قربانیانی ناتوان ترسیییم
میشییوند .حالآنکییه این رویکییرد بهرغم نیتمنییدیهای خیرخواهییانهی
دخیل در آن و برخی اثرات روشیینگرانهی مثبتاش ،درنهییایت کییارکردی
بازدارنییده و حییتی مخییرب دارد .چییون نهتنهییا بییه فرآینیید توانمندسییازی
یوژگی آنییان بهییا نمیدهیید ،بلکهی کلیشییهی
سییتمدیدگان و تقییویت سی
ِ
 2درسراسرایننوشححتار،تححرم«دولت»رادرمعنححایstateبهکححارمیبححرم،نهدرمعنححای
..government
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درونیشدهی «ملتی اسیر در چنگییال سییتم دولت» را در اذهییان عمییومی
تقییویت کییرده و مانییدگارتر میکنیید .بییه اینتییرتیب ،حییتی مقاومتهییا و
ابتکارعملهای جمعی که طی هفتههای اخیییر مکییررا در اشییکال و ابعییاد
مختلفی رخ دادهانیید ،پیشییاپیش حاشیییهای و محکییوم بییه شکسییت تلقی
میشوند .پس ،نحوهی توصیف واقعیت و موضعگیری نسبت به آن بسیییار
تبعات سیاسیست.
ِ
بیش از آنچه بهنظر میرسد ،واجد داللتها و

اعظم شر
 .2دولت ،این مباشر
ِ
سالمت عمومی هرقدر هم متنییاقض
ِ
رویارویی کذایی دولت ایران با بحران
ِ
و سییردرگمکننده بهنظییر برسیید ،هییدف آن کییامال روشیین اسییت :دولت
نمیخواهد بحران سالمت عمومی به تشدید بحران اقتصادی منجر شود و
نشان داده است که تحت هر شرایطی و بههر قیمتی تحقییق این هییدف را
دنبال میکند .نیازی به حدس و گمانهزنی نیست تا بتوان این هدف را در
پیامهییاییی کییه دولت در خالل عملکردهییا ،دسییتورالعملها و خطابههییایی
نخبگان سیاسیاش رو به ملت مخابره میکند ،رمزگشایی کرد .چییون این
هدف بهروشنی و بییدون لکنت بارهیای و بارهییا صیریح ًا اعالم شیده است 3و
.3برایمثال،وصرفاازبیننمونههایمتاخر،نمایندگانمجلسایرانبهتازگیبااکثریتآراء
باطرحسهفوریتیتعطیلییکماههیکشوربرایمقابلهباکرونامخالفتکردند.درجلسححهای
کهروزهجدهمفروردینباحضوروزیربهداشتورئیسسازمانبرنامهوبودجهوبهصورت
علنیبرگزارشد،وزیربهداشتمدعیشدکه«طرحفاصلهگذاریهوشمندرابرایجلوگیری
ازفروپاشیاقتصادیاجرامیکنیم».وزیربهداشتدرهمینجلسهوعدهدادکهکروناتاپایان
اردیبهشتمهارمیشود!اماجملهیبعححدیاومححاهیتکارشناسححانهیاینپیشگححوییراافشا
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یلی پیونددهنییدهی تمییامی برنامهریزیهییا ،اقییدامات یییا
درواقییع ،خییط اصی ِ
فقدانها و کوتاهیهاییست که از ابتدای اسفند تییاکنون شییاهد بییودهایم؛
یعنی همییان کردارهییا و رویههییایی کییه صییرفا بهمیینزلهی سییردرگمی یییا
تناقضات درونی و ناکارآمدیهایی دولت تعبیر میشییوند .نییه ،دولت بههیچ
یدرت
یین قی ِ
وجه سردرگم یا بالتکلیف نیست؛ برعکس ،بهعنییوان یییک ماشی ِ
حیاتی خویش ،در برابر بحیران کرونیا نییز جهتگییری
خودآگاه به منافع
ِ
کامال روشنی داشته و دارد کییه بییا تمییام قییوا بهسییمت آن پیش میرود.۴
حرکت توامان مرگبار (برای فرودستان) و حیاتبخش
ِ
نیروی پیشران این
(برای دولت و نظم مسلط) ،قییدرت مهیبیسییت کییه دولت در تمییامی این
انحصییاری حقیقت و
ِ
بازنمییایی
ِی
سالها انباشته است .این قدرت ،عمدتا در
بسط نامحدود خشونت  -در امتدا ِد اعمال زور قانونی  -تجلی مییابد .هییر
دوی اینها پیوندی ناگزیر با تییداوم خفقییان سیاسییی و سییرکوب مسییتمر
آزادی بیان و تحرکات انتقادی-اعتراضی در جامعه دارنیید و لییذا متکی بییر
حفظ خویش ،و در مسیییر بلنیید
ِ
زیرساختهایی هستند که دولت با هدف
هیات دستگاه عظیم نظامی-امنیییتی-ایییدئولوژیکی
ِ
سازی خویش ،در
فربه ِ
پرورش داده است .در این سه دهه هرچه فاصلهی دولت ایییران از جییامعه
زیربنایی اقتصاد پناه گییرفت
بیشتر شد ،دولت با جدیت بیشتری در سنگر
ِ
میکند«:نمیتحوانتولیدراتعطیلکحرد».ایندرحالیستکهدرهمینروز-بحرایمثحال،-
رئیسدانشگاهعلومپزشکیالبرزدریکنشستمطبوعاتیاعالمکردکه«اگرزندگیمححردم
حازی
بهروالعادیبرگردد،بحرانکروناتشدیدمیشود.افکارعمححومینبایداجححازهیعادیسح ِ
شرایطرابدهد».
.4درفصلاولهمینکتاب،کارکردهححایدولتایححراندرقبححالبحححرانکروناوداللتهححای
ضمنیآنموردبحثقححرارگرفتهانححد(کرونححا:تشححدیدشححکافدرونیدولتملتدرایححرانو
مسالهیسوژگی).
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یادی مسییلط را بییه
و برای توجیه رویکردهای کالناش ،کلیشییههای اقتصی ِ
انبان سالحهایی ایدئولوژیک خویش افییزود؛ و در این فرآینیید ،خواهنییاخواه
سیاسیی طبقهی اقتصیادی
پیکرییابی
بنیانهای واقعی خیویش  -بهسیان
ِ
ِ
حاکم -را عیانتر ساخت .درنتیجه ،جای شگفتی نیست که همانطور کییه
اقتصادی مسییلط ،بنگاههییای
ِ
که واحد تحلیل و سیاستگذاری در گفتمان
اقتصادی هستند ،در رویکرد اقتصادزدهی دولت ایران نیز انسانهای (مردم)
رسییوای «ایمیینی
ِ
معیار تحلیل و سیاستگذاری نباشند ،بلکه عمال راهکار
گلهای» در دستور کار دولت قرار گیرد .پافشاریی سران دولت (از رهبر تییا
رئیسجمهور و معاونییان و وزرای کییابینهاش  -حییتی وزیییر بهداشییت) بییر
اولویت کسبوکار بر سالمت عمومی ،امتداد همین رویکرد است .5با نظییر
نزدیکی استراتژیک
به سابقه و کارنامهی پلیسی-امنیتی دولت ایران و نیز
ِ
گیری اقتصییادی-سیاسییی از آنهییا،
آن با دولتهای چین و روسیه و الهییام ِ
روشن میگردد که «رونق کسبوکار» در ایران (بهخاطر بیییاوریم کییه این
انتخاباتی حسن روحانی بییود) بناسییت بییا پشییتوانهی دسییتگاه
شعار اصلی
ِ
فربهشده ی سرکوب و با هزینهی اکثریت مزدبگیییران و فرودسییتان انجییام
گیرد .بنابراین ،تحمیلِ آمرانهی «بازگشییت بییه کییار» در امتییداد پیشییبرد
نوروزیسال13۹۹ازسحویعلیخحامنهایب هعنححوان«سحالجهشدرتولیححد»،
ِ
.۵نامگذاری
درستدراوجدرگیریجامعهبابحرانکرونا،نشانهیگویححاییدرخصححوصاینجهتگححیری
دولتاست.درهمینراستامعاوناولرئیسجمهححور-اسحححاقجهحانگیری-هماخحیرااعالم
کردکه«:دولتباتمامظرفیتدرکنارفعاالناقتصادیبخشهایمختلفخواهدبححودوآنها
کافیستدرنظر
ضداجتماعیدولت ،
ِ
راتنهانخواهدگذاشت».درخصوصرویکرداقتصادزدهو
کرونادرنظرگححرفت»،
از 
حرر 
برایکارفرمایانمتضح 
تومان 
میلیارد 
7۵هزار 
بگیریمکه«دولت  
حالآنکهمیزانتسهیالتاضطراریکهبححرایخانوارهححاییححارانهبگیر(23میلیححونخححانوار)
درنظرگرفتهشده،یکمیلیونتومان(بابهرهیبانکی12درصد)بهازایهرخانواراسححت،که
حدود31درصدِ تسهیالتیستکهبهکارفرمایانتخصیصمییابد.
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علمی «ایمیینی گلهای» ،در شییرایطی کییه بهبییاور بسیییاری از
رهیافت شبه ِ
کارشناسان هنوز پیک بحران کرونا را از سر نگذراندهایم ،6بخشی از همین
ْ
اجرایی این اقتدارگرایی اقتصییادی در
رویکرد کالن دولت است .پشتوانهی
ِ
«کارآیی دستگاه سرکوب» در مواجهه
متن بحران کرونا ،بخشا اعتماد به
ِ
عمومی محتمل است.
با مقاومت
ِ
اما توجه به بخش دیگر این پشتوانهی اجییرایی هم واجیید اهمیت اسییت:
دولت -جز در مواردی محدود -مسلما کسی را بییا زور سییرنیزه بییه محییل
کارش باز نمیگرداند؛ بلکه تجمیع همسا ِز عوامییل دیگییری طی دهههییای
گذشته دولت را از توسل مستقیم به این قهر فرا-اقتصیادی بینییاز کیرده
سازی گستردهی قییوهی کییار؛ خلعییید
است .این عوامل عبارتند از :کاالیی ِ
فرودستان از دسترسی به منابع مستقیم زیستی ،تغییر بازارمحو ِر سییازمان
زیستی حمایتی و جمعگرایانه و قوانین
اجتماعی جامعه (حذف شیوههای
ِ
ضداجتماعی قانون کار؛
و نهادهای حمایتی)؛ جرح و تعدیل ضدکارگری و
ِ
و سرکوب قانونی یا عریانِ تحرکات کارگران درجهت سازمانیابیی و برپایی
جمعی خویش .بر چیینین
تشکلهای کارگری برای دفاع از منافع و حیات
ِ
بستریست که اینک سکانداران دولت میتواننیید بییا خییاطری آسییوده (و
لبخندی مزورانه) راهکارهای تمامای متناقض خویش در مواجهییه بییا تییداو ِم
بحران کرونا را مقابل دوربین رسانههای بهزبان آورند :یعییینی داعیهی تعهد
سییرزندگی فضییای کسییبوکار و حفییاظت از سییالمت
توامان دولت بییه
ِ
ِ
گذاری هوشییمند» بناسییت درهی
ِ
عمومی ،که گویا راهکار کییذایی «فاصییله
.6حتیبرخیکارشناسانیکهعهدهدارمسئولیتهایاجراییهستندنیزرویکححرددولترازیر
سحناریوهای

سوالبردهونسحبتبهخطحراتآنهشحدارمیدهنحد.بحرایمثحالن.ک.بحه«:
ایران:ابتالی60میلیونی،مرگیکمیلیوننفر».زمانه17،فروردین.
در 
کرونا 
مدیریت 
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واقعیت ساختاری مییواجهیم کییه
ِ
ژرف بین آنهای را پر نماید .بنابراین ،با این
اکییثریت
ِ
اقتصادی-اجتماعی دهههای اخیر ،حیات ابتدایی
پی تحوالت
ِ
در ِ
اقتصییادی بیمییار و
ِ
جامعییه بهطییور یکسییویهای بییه تییداوم همین نظم
سرکوبگر گره خورده است ،بیآنکه مزدبگیرانِ فرودست تاکنون توانسییته
باشیند نییروی متقابیل متوازنکننیدهای در برابیر سیلطهی خُ ردکننیدهی
ماشین اقتصاد خلق کنند.
پس ،اگر بنا باشد در وضعیت بحرانزدهی کنییونی از واژهی «سییردرگمی»
استفاده کنیم ،درستتر آن است که بگوییم درمجموع  -و در مقایسییه بییا
دولت  -مییردم سییردرگم هسییتند .چییون بهرغم رنجهییای تشییدیدیافته و
نارضییایتیهای عمییومی از این وضییعیت اسییفبار و بهرغم مقاومتهییای
پراکنده ،هنوز تحرک جمعی فراگیر یا مقاومت اجتمییاعی چشییمگیری در
برابر سیاستهای مرگبار دولت شکل نگرفتییه اسییت؛ بهویییژه در بییرههی
وضیعیت بحیرانی،
ِ
نمایشیی
سیازی
ِ
حساس کنونی ،کیه دولت بیرای عادی
ِ
مزدبگیییران را بهکییارکردن «فرمییان» داده اسییت .درخصییوص مییاهیت
سرسختی
گیری دولت هیچ نشانهای گویاتر از آن نیست که دولت با
جهت ِ
ِ
مثالزدنی (کییه فقییط در نظامهییایی توتییالیتر سییابقه دارد) ،انحصییار بیییان
«حقیقت» درخصیوص نحیوهی پیشیروی بیمیاری کرونیا ،یعینی انحصیار
بازنمایی بحران 7در سپهر عمومی را در دستان خییویش گرفتییه اسییت .در
ِ
این راستا دولت آشکارا آمار مبتالیان به ویروس و شییمار جانباختگییان را

.7درفصلدومهمینکتاببرخیخاستگاههاوداللتهایبحرانکرونادرپرتوبحححرانزوال
کروناو
حران 
حاریخیبحح 
وجهتح  ِ
سرمایهداریبهطوراجمالیموردبررسیقرارگرفتهاند(دربارهی 
بحرانزوالِسرمایهداری).
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واقعیت بحران میکوشد مرگهای
ِ
مهندسی میکند 8و با تحریف نظاممندِ
حادث و ممکن ولی اجتنابپذی ِر انبوه انسانهای را عادیسازی کنید .هیدف
یازی شییرایط
تحریفات آشکار و مرگآفرین از یکسییو آرامسی ِ
ِ
دولت در این
داشتن ناکارآمییدیهای سییاختاریاش ،و زمینهسییازی بییرای
ِ
داخلی ،پنهان
احیای چییرخهی اقتصادیسییت ،تییا «رونییق کسییبوکار» بهخطییر نیافتیید؛
خصوصا در سالی که «جهش در تولید» هدف اعالمشدهی حاکمان اسییت.
از سوی دیگر ،دولت از اینطریق میکوشیید در سییطح بینالمللی وجههای
کاذب در مهار بحران کرونا برای خویش دستوپا کند تا نشییان دهیید کییه
بهرغم فشارهای خارجی ،حتی در شرایط بحرانِ کنییونی نیییز «بییر اوضییاع
مسلط است» .9درواقییع ،حاکمییان ایییران بییه این دروغ فاجعهبییار و بسیییار
پرهزینه متوسل میشوند ،چون نزد آنان از دیرباز راهبردهییای خاصشییان
در سیاست خارجی همواره مقدم بییر وضییعیت داخلی و سرنوشییت مییردم
یتی مییرگ سییهم اصییلی را
بوده است .اما آنها که از این تکثیر و توزیعِ دولی ِ

.۸فهماینکهدولتباچهوقاحتیآمارمبتالیححانوتلفححاتانسححانیویححروسکرونارامهندسی
آماریپیشرفتهایندارد(همانمعلوماتدبیرستانیکفححایت
ِ
میکند،نیازبهدانشریاضیاتیو
میکنححد).بححرایمثححال،همهمیدانندکهشححمارمبتالیححانباگذشتزمححانسححیرینمححایی(
)exponentialدارد؛درنتیجه،تعدادکلمبتالیححانهر7روزتا10روزدوبرابرمیشححود؛و
بهتبعآن،شمارروزانهیتلفاتانسانیسیریصعودیمییابد.درآمححاررسححمیدولت
اینکه 
ایرانامانمودارزمانیشمارمبتالیانپسازیکیدوهفتهینخستهموارهباتححابعیخطی(آن
همباشیبیبسیارمالیم)انطباقداشتهاشتوشمارروزانهیجانباختگححاننححیزدرهفتههححای
اخیرهموارهدربازهیثابتی(بین120تا)1۵0درنوسانبودهاست.
.۹بههمیندلیلوباپشتوانهیهمینتحریفهاینظاممنداستکهچندیپیشرئیسجمهححور
کشورعملکرددولتایراندر«مهار»بحرانکرونارادرسطحجهانبینظیرتوصححیفکححردو
امروزهمرهبردولت(خامنهای)ادعاکردکه«:درآزمونکروناایرانازهمهبهتربود».
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میبرند همانهایی هستند که بنا به جایگاه اجتماعیشان امروز با اکییراه و
استیصال به فرمان آمرانه ِی بازگشت به کار تن میدهند.

 .3اعتصاب عمومی :اگر امروز نه ،پس کی؟
هیچگاه اعتصاب عمومی تا این حد مثل امروز نمیتوانست نیازی ملموس
و همگانیی باشد؛ گرچه هنوز گفتاری عمومی حول آن شکل نگرفته اسییت
تا به تخیلی همگانی بدل گردد و خواستهای قابل دسترسی بهنظر برسیید.
در این مدت شاهد بودهایم که چگونییه نییروی کییا ِر شیاغل در بخشهییای
مختلف چرخهی تولید و بازتولیدِ اجتماعی ،در مقابل همهگیییری ویییروس
کرونا بیدفاع رها شدهاند ،طوری که حتی آمار نارسییا و مخییدوش رسییمی
نیز از شمار باالی جانباختگانی در میییان آنهییا خییبر میدهنیید .و نیییز در
خبرها دیدیم که چگونه کییارگران چنیدین واحید تولییدی بییا مشییاهدهی
ابتالی همکارنشانی (و ملموستر شدنِ خطر) دسییت از کییار کشیییدند 10و
یابی تعطیلی کییار از سییوی دولت و
تجمعات و اعتصاباتی را برای رسییمیت ِ
کارفرمایان برپا کردند .اما باید اذعان کییرد کییه این تحرکییات بهتنهییایی از
یایینی مزدبگیییران
یرزخی الیههییای پی
شانس اندکی برای تغییر مییوقعیت بی
ِ
ِ
.10برایمثال،اعتراضکححارگرانایرانخححودرودرروز20اسححفندپسازجانبححاختنیکیاز
تعطیلیکارازسویکارگرانمعدنشماره3گلگهرسیرجانپسازابتالی11
ِ
همکارانشان؛
اعتراضیکارگرانفوالدکرمححان،نیروگححاه
ِ
کارگربهکرونا؛همچنیناستاعتصاباتوتجمعات
برقرامیناهواز،کارگرانمعدنمسجیان(استانفححارس)،رفتگححرانوکححارگرانشححهرداری
تهران،وغیره.
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مطلییق ایندسییت کییارگران بییه
ِ
برخوردارنیید .خییواه بهدلیییل وابسییتگی
دستمزدهای ناچیز ماهانهشان و نگرانی برحقشان از اخییراج و بیکییاری؛ و
خواه به ایندلیل که دولت و کارفرمایان با علم بر این وابستگی و نگییرانی،
یاعی ،دلیلی نمیبیننیید کییه از
و در نبود حدی از فشارهای سیاسییی-اجتمی ِ
یتثماری هنگفتشییان
ِ
سازی وضعیت بحرانی و یییا از منییافعِ اسی
طرح عادی ِ
چشمپوشی کنند .بنابراین ،تنهای با پشتوانهی یک اعتصاب عمییومی (حییتی
اعتصییابی نمییادین و هشییداردهنده) میتییوان از سییالمتی و مطالبییات
مزدبگیرانی که بهطور جدیتری در معرض خطییرات پانییدمی قییرار دارنیید
حمایت کرد .اگر تا پیش از امروز چیینین اعتصییابی خواسییتهای انییتزاعی و
ناشدنی بهنظر میآمد و محملِ تحقق آن عمییدتا پایبنییدیهایی سیاسییی-
اخالقی بود ،امروز رشتهی محکمی گسترهی وسیع و ناهمگونِ مزدبگیران
را بههم مربوط میسازد؛ بدین معنییا کییه اینییک همگی آنهییا در معییرض
خطرات مستقیم این وضیعیت قییرار دارنیید ،گیییریم درجییات و شییدت این
خطرات برای همه یکسان نباشد .از سوی دیگر ،در بستر هراس عمومی از
یکی درخانهمانییدن بییرای مهییار
امکان ابتال به بیماری کرونا ،ضییرورت پزشی ِ
خطرات گسترش این بیماری چنان بر همگان روشن است که فراخوان به
امتناع عمومی از بازگشت به کار ،پیشاپیش حقانیت خییود را همییراه دارد،
بیآنکه نیازمند فرآیند پیچیدهای از اقناع اجتماعی باشد.
بااین همه ،مسلم ًا تردیدها نسبت به عملیبودنِ چنین کییارزاری ،ابهامییات
عملی آن ،و خصوصییا ترسهییای فییردی از
دربییارهی نحییوهی پیشییبرد
ِ
یترک
یتردگی منییافع مشی ِ
پیامییدهای آن هیچ کم نخواهنیید بییود .ولی گسی
ِ
عمومی از اجرای موفق این طرح میتواند پشتوانهی غلبه بر این ترسها و
تردیییدها باشیید .میدانیم تییا پیش از فرمییان آمییرانهی اخیییر دولت بییرای
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بازگشییت اجبییاری بییه کییار و حییتی بییدون آن نیییز بخش قییابلتوجهی از
مزدبگیران ،روزمزدها ،بیثباتکارانی و  ...مجبور بودهانیید و هسییتند بهرغم
خطر کرونا و آگاهی از آن همچنان کییار کننیید؛ این طیییف شییامل همهی
تهیدستانیست که بنا به جایگاه اجتماعی ،شرایط زیستی ،نییوع کییار و یییا
قرارداد کاریشان در کف هرم سلسلهمراتب تقسیییم کییار اجتمییاعی قییرار
دارند ،یعنی محروم از هرگونه اندوختییه و پشییتوانهی شخصییی و حمییایت
اجتماعی-قانونی محرومند .اما گسترهی مزدبگیران بسیار ناهمگون اسییت
و چرخهی اقتصاد نهایتا از حرکت همهی آنهای به حرکت درمیآییید .بییرای
مثال ،طیفی از مزدبگیران یییا خوداشییتغاالنِ خُی رد تییاکنون بههرتییرتیب -
ازجمله با هییزینهی شخصییی خییویش  -قییادر بودهانیید بیشوکم در خانییه
بمانند؛ یا با پذیرش درجییاتی از ریسییک درخصییوص آینییدهی شغلیشییان
توانستهاند مدت خانهماندنشانی را بهنحییوی تمدییید کننید .ولی اینییک بییا
گشایش زودهنگام و فاجعهبا ِر فعالیت «معمولِ » اقتصادی و بهدلیل تقییدم
همگی آنهییا
سییود کارفرمایییان و مصییالح دولت بییر سییالمتی مزدبگیییران،
ِ
خواهناخواه مجبورند به سییرکار بازگردنیید و خطییرات احتمییالی را بهجییان
بخرند .بنابراین ،نفع مستقیم آنها و خانوادههایشانی نیز در این اسییت کییه
یرانی حاضییر بهطییور تصیینعی عادیسییازی نشییود .در چیینین
وضییعیت بحی ِ
یدگی فعالیتهییای آنهییا و
شرایطی ،ناهمگونی طیف مزدبگیییران ،درهمتنیی ِ
تاثیرپذیری مستقیم آنها 11از ضرباهنگ حیات اقتصادی جامعه و تصمیات
ِ
ناظر بییر آن در مییوقعیت خطیییر کنییونی ،شییالودهای مییادی بییرای امکییان
مقاومت تودهی وسیعِ مزدبگیران فراهم میآورد .برای مثییال،
ِ
همبستگی و
 . 11میدانیمکهاینوابستگیوتاثیرپذیریتوزیعیکسانیندارد،واینخودبحثدیگری
است.
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اگر الیههای مختلف مزدبگیران در طرح مطالبات اعتراضی خویش ،منافع
زیستی محرومترین الیههای مزدبگیران و خصوصییا روزمزدهییا و
و شرایط
ِ
بیکاران و بهحاشیهراندهشدگان را لحاظ کنند ،این ناهمگونیی درونی مانعی
برای اعتراضات سراسری و همبسته نخواهد بود .بههمین ترتیب ،وابستگی
اقتصییادی جامعییه بییه مجمییوع فعالیتهییایی مزدبگیییران ،امکییان
ِ
کلیت
مقاومت همبستهی آنییان را تضییمین میکنیید .ضییمن
ِ
سیاسی
تاثیرگذاری
ِ
ِ
اینکه ،برای ارزیابی امکییان برپییایی (یییا درجهی مییوفقیت) یییک اعتصییاب
آن فییاکتور
نمییادین در این وضییعیت ،اسییتقبال حییداکثری جامعییه از ْ
عملی الگییویی از مقییاومت
یرفی
ِ
تعیینکنندهای نیست؛ فاکتور مهمتییر ،معی ِ
جمعی (گیریم در ابعاد محدود) به جامعه است ،تا بهفراخور همخییوانیاش
با نیازهایی اکثریت فرودست و شرایط انضییمامی جامعییه ،مسیییر جدیییدی
برای بسط مبارزات ستمدیدگان گشوده شود.
اما ضرورت مقاومت همبستهی فرودستان در برابر بحران کرونا ،لزومییا بییه
حفظ سالمت عمومی محدود نمیشییود .بلکییه این همبسییتگی مقییدمهای
ضییروری بییرای رویییارویی سیاسییی بییا شییرایط خطییی ِر آتی اسییت ،کییه بییا
فراگیرشدنِ تبعات هولناک سقوط اقتصاد جهانی محقق درخواهد رسییید؛
مقیاس بحران کرونا با وضعیت اقتصییاد
ِ
اقتصادی کالن
ِ
زمانی که پیامدهای
موجود ترکیب شده و بییه
از پیش بحرانزدهی ایران و تضادهای اجتماعی
ْ
رشیید چشییمگیر دامنهی بیکییاری ،فقییر ،نییابرابری ،نییاامنی و تنشهییای
اجتماعی-سیاسی میانجامند.12
. 12نخبگاندولتیوکارشناسححانآنهححااینمسححالهرابهخححوبیدریافتهانححدوخححودرابححرای
طلبمجلساز
رویاروییباآنآمادهمیکنند.برایمثححال،اخححیراًیکیازنماینححدگاناصححالح ِ
حارگریجدیددردورانپسححاکروناسححخنگفت.امححاآیححا
ِ
گیریجنبشهححایکح
احتمالشححکل ِ
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ممکن مزدبگیران برای رویارویی با سیاستهای
ِ
مقاومت همبستهی
ِ
وانگهی،
سیاسییی
ضدانسانی دولت ایران ،بیگمان با حمایت اخالقی و
ضدکارگری و
ِ
ِ
بخش بزرگتری از جامعییه مواجییه خواهیید شیید .چییون انباشییت خفقییان و
سییرکوب سیاسییی ،تضییادها و محرومیتهییای اجتمییاعی ،و عیانترشییدنِ
ناکارآمدی و فساد ساختاری دولت ،شکاف بین دولت و ملت را در سالهای
اخیر به مرزهای بحرانی رسانده است ،که واپسین نمودهای صریح و فراگیر
آن خیزش آبان  98و رویدادهای مابعد آن بودهاند .در این روند قطبیشدن،
ْ
پاسخ دولت افزودن بر دامنه و شدت خفقان سیاسی ،پروپاگاندای تهییاجمی
و سرکوبهای مسیتقیم بیوده اسیت .اینیک ،در اثیر عملکیرد ضدانسیانی و
برحق جامعییه
ِ
غیرمسئوالنهی دولت در مواجهه با بحران کرونا و نگرانیهای
از پیامدهای این بحران ،نارضایتیهای پیشییین و بحییران مشییروعیت دولت
ابعاد تازهای یافتهاند .درنتیجیه ،کیامال محتمیل اسیت کیه بخش بیزرگی از
عمومی نمادین (امتناع از بازگشییت
جامعه در مقطع کنونی از یک اعتصاب
ِ
اجباری به کار) پشتیبانی نماییید و شییمار بسیییاری بییا این کنش اعتراضییی
همراهی کنند .باید این وجه مساله را هم در نظر گرفت که خطر مرگباری
که اینک دستکم بهطور بالقوه در کمین همگان نشسته ،اگرچه در انتخاب
قربانیاناش کمابیش خصلتی طبقاتی دارد ،اما تمامییا قابییل فروکاسییتن بییه
امری طبقاتی نیست .بههمینترتیب ،این بحران جدا از مولفههییای سییالمت
عمومی و اقتصادی ،واجد یک مولفهی مهم سیاسی و عمومیست .از اینرو،
بسیج شهروندی و میانطبقاتی حییول این بحییران علیاالصییول امکانپییذیر
اسیییت .گواینکیییه طبقهی مزدبگییییران فرودسیییت  -در اییییران  -بهرغم
ناهمگونیهای درونیاش چنان وسییعتی دارد و چنییان بییا بیکییاران و دیگییر
جامعهیفرودستاننیزخودرابرایاینمواجههیخطیرآمادهمیسازد؟
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الیههای فرودست و طردشده و تحتستمِ جامعه خویشاوند و همسرنوشییت
است که هر گفتاری رو به مزدبگیران و سییتمدیدگان و فرودسییتان ،الجییرم
بخشی بزرگی از جامعه را مخاطب قرار میدهد.
یازی مرگبییا ِر بحییران
درجهت عادیسی ِ
ِ
در سوی دیگر مییاجرا ،تالش دولت
کرونا 13مسلما از سر لجبازی با جامعه نیست .بلکییه بسیییاری از طرحه یای و
یوقعیت
ِ
یادی دولت در می
فرآیندهایی که معطوف بییه بقییای سیاسییی-اقتصی ِ
شکنندهی دورهی کنونیاش هستند ،تنهای درصورتی مییؤثر واقییع خواهنیید
شد که چرخهی اقتصادی بازار و حوزههای کسبوکار موجود هرچه زودتر
به حالت عادی بازگردند .تحقق این امر  هامید – ازجملییه  -مییوجب میشییود تییا
یری
بخش اجییرایی دولت ( )governmentدر ماههییای آتی بیا تشیدید کسی ِ
بودجییه یییا سیییل عظیم ورشکسییتگیها و بیکییاری تییودهای و پیامییدهای
اجتماعی-سیاسی مهارناپذی ِر آنها روبرو نشود .چرا که چیینین پیامییدهایی،
ِ
سیاسیییی موجیییود را بیییه میییرحلهی «خطرنیییاک» و
شیییکنندگیهای
ِ
بازگشتناپذیری سوق خواهنیید داد .امییا نکتهی قابلتوجییه آن اسییت کییه
گیری اقتدارگرایانهاش همزمان پاشنهی آشیل خییود را
دولت در این جهت ِ
نیز عیان میسازد .درنتیجه ،برپایی یک اعتصاب عمومی (گیریم نمییادین)
مادی ملتهب کنونی ،ضییمن ارتقییای درجهی خودبییاوری
ِ
بر بستر زمینهی
مبارزاتی ستمدیدگان ،میتواند دولت و کارفرمایان را
جمعی و همبستگی
ِ
یی خییویش درجهت صیییانت از
مجبور سازد بخشی از مسئولیتهای اساسی ِ
حیات شهروندان و کارگران را برعهده گیرند .از اینطریق میتوان دولت و
کارفرمایان را چند گام به عقب راند و زمینهای فراهم ساخت برای اعمییال
ایحراندرگحامنخسحت»،زمانحه20،
 
سراسر
 
در
 
صحنفی
 
واحدهای
درصد
7۵
بازگشایی 

«  .13
فروردین.
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فشیارهایی منسییجمتر آتی؛ ازجملییه درجهت شفافسیازی ابعیاد بحییران و
همگانی خدمات رایگانِ بهداشتی-درمانی .هدف کالنتر میتواند
گسترش
ِ
یدهای جامعییه در
ِ
مجبورساختن دولت به انجام اقداماتیی باشد که با نیازمنی
شرایط پیشروی خطرناک پاندمی مناسبت دارند ،نییه بییا منییافع صییاحبان
سرمایه .باید توجه داشت مطالباتیی که در این راستا طرح میشوند ،اگرچه
در ظییاهر دولت را خطییاب قییرار میدهنیید ،امییا بییا این آگییاهی ضییمنی
همراهندکییه بهرغم برحقبییودن و عییاجلبودنِ آنهییا ،دولت اراده و تییوانی
برای پاسخگویی به آنها نخواهیید داشییت؛ درنتیجییه ،مخییاطب اصییلی این
مطالبات فرودستان و ستمدیدگان جامعه هستند ،تا حییول این مطالبییات
ْ
برحق (و انکارشده از سوی دولت) انسجام بیابند و فرآیند مبارزات جمعی
خویش را پیریزی کنند .برخی از مهمتییرینی مطالبییات در اینخصییوص را
میتوان چنین برشمرد :کارکردن تا اطالع ثانوی تنها به مشاغلی محییدود
گردد که توقف آنها برای مقابله با بحران و بازتولییید حیییات اجتمییاعی در
کارشناسی این مشاغل و میزان فعییالیت
مقطع کنونی ناشدنیست؛ تعیین
ِ
آنها با مشارکت کانونهای کارگری و مشاورانِ مستقل آنان انجییام گیییرد؛
یژه1۴
بهداشتی-مراقبتی ویی
برای کارگران و کارکنان این حرفهها ،تمهیدات
ِ
و امتیازاتی فوقالعاده برقرار گردد؛ شرایط نظارت مزدبگیران و شاغلین بر
نحوهی انجام کار و اجرای تمهیدات بهداشتی در محیط کار تامین گییردد؛
دسترسی رایگان و بیتبعیض همگان به خدمات بهداشتی و مراقبتهییای
پزشکی ضییروری تضییمین گییردد؛ و مهمتییر آنکییه در این بییازهی زمییانی
ِ
هزینههای زیستی خانوارهایی مزدبگیران ،بیکاران ،روزمزهییا و تهیدسییتانی
اجتماعی و محرومشدگان از امکانات معیشتی بدون هیچ تبعیضی از سوی
.14ازجملهبرایرفتوبرگشتایمنبهمحیطکار.
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دولت تامین گردد .و در همین راسییتا :بییازپرداخت وامهییای این الیههییای
اجتماعی تا اطالع ثانوی معلق گردد؛ اجارهخانههای کاهش بیابد و پییرداخت
آنها به تعویق بیافتد و مشمول کمکهزینههای دولییتی گیردد و تخلیهی
خانههای استیجاری و جابجایی اجباری مستاجران ممنوع گردد.
تا اینجا کوشیدم بهاجمال (که یحتمل نابسنده هم هست) نشییان دهم کییه
در حال حاضر بهلحیاظ شییرایط عیینی و انضییمامی-تییاریخی ،فراخیوان بییه
اعتصاب عمومی و امتنیاع از بازگشیت اجبیاری بیه کیار از پایههیای میادی
برخوردار است و اینکه چیینین حرکییتی (حیتی بهطیور محیدود و نمیادین)
مسلما میتواند تاثیرات و دستاوردهای ملموسی بههمراه داشییته باشیید .امییا
همهی اینها مصیداق بییان آمیال و آروز خواهید بیود ،اگیر مسییر عملی و
سازی این ایده تصورپذیر نباشد ،چون بییدون این گییام
ممکنی برای عمومی ِ
سازی ایده) ،فراخوان به اعتصییاب عمییومی ،بهرغم زمینههییای
اولیه (عمومی ِ
مادی بالقوه ،نمیتواند از پشتوانهی همراهی و حمایت اجتمییاعی برخییوردار
ِ
گردد.

 .4تاملی در مقدمات فراخوان به اعتصاب عمومی
میدانیم درسییتی و حقییانیت یییک ایییده یییا راهکییار اجتمییاعی ،تحقییق و
اجتماعی معقول
یابی آن را ضمانت نمیکند .بلکه تحقق هر ایدهی
ِ
مادیت ِ
پیش از هرچیز نیازمند عمومیشدنِ آن است تا حقانیتاش را نییزد شییمار
وسیع حامالنِ انسیانی خیویش را
بزرگی از افراد جامعه بیابد و در سطحی
ْ
پرورش دهد .اما چطور یک ایده عمومیت مییابد و از امکییان مادیتیییابی
برخوردار میشود؟ مردم عموما ایدههایی را جذب و درونیسازی میکنند
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که نهتنهای با نیازهای مادی و ملموس آنهای در پیوند باشند ،بلکه خود آنهییا
گسترش این ایدهها سهمی داشته باشییند؛ یییا
ِ
بهنوعی در فرآیند پرورش و
دستکم ،خود را با چنین فرآیندی بیگانه نیابند (یا آن ایدهها را نسبت به
خویش بیرونی تلقی نکنند) .بییا توجییه بییه بحییران چنییدوجهی برآمییده از
یعیت
پاندمی کرونا در ایران ،مسلما باید در سییپهر عمییومی حییول این وضی ِ
رفت جمعی از آن مسالهسییازی و گفتارسییازی
بحرانی و راهکارهییایی بییرون ِ
یازی
درجهت توانمندسی ِ
ِ
شود .15اما مشخصا بییرای خلییق گفتییاری منسییجم
جمعی بییدیل (ازجملییه اعتصییاب عمییومی و
جامعه و آفرینش کنشهییای
ِ
امتناع از کارکردن در شرایط پرخطر) چه کییاری میتییوانیم انجییام دهیم؟
چه راهکار جمعیای قادر است وزنهی بازدارندهای -از سییوی جامعییه -در
غیرانسانی دولت ایجییاد کنیید؟ باییید خاطرنشییان
برابر رویههای تحمیلی و
ِ
افشاگری صرف (حول
ِ
کرد که استفاده از امکاناتی فضای مجازی در جهت
ناکارآمییدیهایی فاجعهبییا ِر دولت) بههیچرو جوابگییوی این نیییا ِز اساسییی
نیسییت؛ بییه تجربییه هم دیییدهایم کییه این رویییه میتوانیید در دریییایی از
افشاگریهای نصفهنیمه و بعضا متناقض و تحریفآمیییز  -و حییتی حامییل
رگههای ارتجاعی -مدفون گردد .16بنابراین ،به اقییداماتی نیییاز اسییت کییه
یازی
واجد حییدی از درونمایههییا و قابلیتهییایی سییازماندهی و توانمندسی ِ
گریضدکرونایی »کهاخیرادرفضایرسانهای
. 1۵درهمینراستا،بیانیهی«فراخوانمطالبه ِ
منتشرگردید،کامالبهدرستی«آگاهیوارادهیعمومی»رامخاطبخویشقححراردادهبححود.
چوننخستبایححدچححنینگفتححاربححدیلیدرسححپهرعمححومیسححاختهشححودوتقححویتگححردد.
حگاصححالحطلبیفاصححله
حتیمردهریح ِ
حادترایجفضححایاکتیویسح ِ
بههمینترتیب،بایدازاینعح
ِ
بگیریمکهدولترامخاطببیواسطهیمطالبحاتمحردمیقحراردهیم.مخاطبحانمطالبحات
مترقیکسانیهستندکهازفقدانآنهارنجمیبرندوبایدباتعمقدرچححنینخواسححتههاییو
تعاملحولآنها،خواستههایخویشرامدونکنندوپیشبگذارند؛تنهححابححاپیححداکردنِ این
صدایمشترک،میتواندولترابهعقبنشینیازسیاستهایمخربشواداشت.
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جمعی باشند .دراینجا مایلم بهعنوان یکی از راهکارهایی الهامبخش و قابل
تامل ،به تجربهی «کابیلدو»ها یییا نشسییتهای هماندیشییی شییهروندی در
شیلی ارجاع دهم . 17در متن دیگری فرآیند شکلگیری و رشد ابتکارعمییلِ
یازی قییدرتی مییردمی در مقابییل بسییط
«کابیلدو»های شیلی  -برای برپاسی ِی
قییدرت دولییتی  -را مختصییرا معییرفی کییردم .امییا در آن اوضییاعواحوالِ
ِ
گیری عام از ایدهها و دستاوردهای
پیشاکرونایی تردید داشتم که جز الهام ِ
این تجربه ،بتوان مستقیما راهکار مشابهی را در فضای ایران آزمود .اکنون
با بحرانیشدن وضییعیت سییالمت عمییومی در خالل بحییران کرونییا تصییور
میکنم از تجییاربی از ایندسییت بیشییتر بتییوانیم بهییره بییبریم؛ طبعییا در
چارچوب محدودیتها و تفاوتهایی شرایط ایران .خاطرنشییان میکنم کییه
یی شییکلگیری و گسییترش این تجربییه در
پیشزمینهی اجتمییاعی-سیاسی ِ
جامعهی شیییلی حییاوی دو مییولفهی عییینی بییود :یکی ،ضییرورت دفییاع از
اعتراضی ضدنولیبرالی ،در برابر ماشین سییرکوب دولت؛ و
حقانیت جنبش
ِ
حدرافشاگریصرفمیتواندبهسرنوشتیهمچونلطیفههایهجوآمیز
ِ
 .16افراطیاوسواس
درفضایمجازی(هجوگفتارهاوکردارهای«آخوند»هاومقاماترسمی)دچارشحود،یعحنی
بهابزاریبرایتسکینخاطرتنزلیابد(درسالهایاخیربارهاشححاهداینپدیححدهیغححریب
همبودهایمکهدرهمانبرههایکهفاجعهایپیشچشمهمگاندرجریاناست،انبححوهیاز
یآنفضححایمجححازیراتسححخیرمیکنححد).ححتی
خوشمزگیهایظاهراً«خالقانححه»دربححاره
ْ
گذاریصرفاخبارفجایعهموقتیدرمقیاسیانبححوهبازتولیححدگححرددوبححاگفتححار
ِ
بهاشتراک
مقاومتدرپیوندقرارنگیرد،بخشابهعادیشحدنِ فاجعحهوافحولحساسحیتهایاجتمحاعی
دامنمیزند.وانگهی،درسالهایاخیردولتبهخوبیآموختهاستکهخودتاجححایممکن
سررشتهیانتقادوافشاگریرابهدستبگیرد،تاجامعهرابهنوعیتخلیهوخلعسححالحکنححد:
سراسححررسححانههایدولححتیوحححتیبرنامههححایصححداوسححیماصحححنهیافشححاگریهای
مدیریتشدهینخبگانوکارشناسانسیاسیعلیهیکدیگریاعناصرمجهولاست.
.17امینحصوری «:چگونهموجاعتراضاتشححیلیازنفسنمیافتد؟تجححربهایازمبححارزات
شیلیبرایتاملدربارهیوضعیتایران»،منجنیق(فالخن،)1۵7بهمن.13۹۸
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دیگری ،عمومیشدنِ مطالبهی لغییو قییانون اساسییی دوران پینوشییه و نیییز
ضرورت تدوین قانون اساسی جدید «از پایین» (در برابر سازوکار آمرانهی
پیشنهادی دولت) .میتوان گفت وجود این پیشزمینییه ،امکییان مناسییبی
ِ
برای بسیج سیاسی فراگیر فراهم ساخت و به رشیید سییریع «کابیلییدو»هییا
انجامید .با نظر به وضعیت امروز ایران ،ابعاد وخیم بحیران کرونیا ،رویکیرد
یدمردمی دولت و نگییرانی و نارضییایتی همگییانی از این
غیرمسییئوالنه و ضی
ِ
وضعیت ،میتواند پیشزمینهی مناسبی باشد بییرای یییک بسیییج سیاسییی
فراگیر .مسلم ًا دستیابی به این هدف بهطور آنی محقییق نمیشییود ،بلکییه
خود نیازمند برپایی فرآیندی سنجیده و کنش سازمانیافته است .ایجییاد
تعامالت مردمی حول بحییران جییاری
ِ
و گسترش نشستهای هماندیشی و
جمعی مسیتمر
میتواند بخشی از این فرایند باشیید؛ گفتگوهیا و تعییامالت
ِ
حول راهکارهای برونرفت از بحران کنونی ،ازجمله ،حول ایدهی اعتصاب
عمومی.
یی حییاکم بییر ایییران ،این
روشن است که در فضای خفقان و سرکوب سیاسی ِ
نشستها در فاز نخست باید درفضای مجازی یا مکانهای امن (ازجملییه در
ارتباطی تصورپذیر در حلقههای دوستی ،خویشاوندی ،و نیز در
ساختارهای
ِ
محیطهای کاری ،دانشجویی و در سطح محالت) برپا گردند .چراکه تنها بییا
شکلگیری هستههای اولیهی این نشستها در زمینی مساعد ،امکان رشیید
یاعدی آنهییا مهیییا میشییود .اینکییه شییکل غییالب بییر
و گسترش بعدی و تصی ِ
یابی بعدی آنها چگونه خواهد بود ،تابعی است از فضاهای
مرحلهی گسترش ِ
خلقشده در فییاز نخسییت و شییرایط سیییال و امکانییات و تحییوالت آتی .امییا
ارتباطی مطمئن در فاز نخسییت،
استفاده از فضای مجازی و دیگر بسترهای
ِ
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باید با طرحی روشن از صورتمساله و اهداف بنیادی همراه باشیید ،تییا یییک
سازماندهی نامتمرکز ،تکثیرپذیر ولی غیرشییکننده و بییادوام ممکن گییردد.
پاسخ به این نیاز ،خود مستلزم پیشگامشدن گروههای ابتکارعمل از میییان
فعالین جنبشهای اجتماعی (جنبشهای دانشجویی ،کارگری ،زنییان ،ضیید
سییتم ملی ،زیسییتمحیطی و غیییره) اسییت .زمینهسییازی اجتمییاعی بییرای
شکلگیری گفتگوی شهروندی حییول راههییای بییرونرفت از بحییران کرونییا،
همچون فرآیندی مقدماتی برای بسییج سیاسیی فراگیییر ،نهفقییط بیا دیگییر
فعالیتهای ممکن و ضروری در موقعیت حاضر تعارضی ندارد ،بلکه تنها در
امتداد آنها قابییل تصییور و مفصییلبندی اسییت .فعالیتهییایی نظیییر :تقییویت
مضییمون «مقییاومت جمعی در شییرایط بحییران» در نهادهییای کییارگری و
محیطهای کاری؛ تشکیل و تکثیر کمیتههای همیاری محالت و گروههییای
اجتماعی
امدادرسانی مردمی؛ ایجاد صندوقهای حمایت مالی در حوزههای
ِ
ِ
یاب
مختلییف ،خصوصییا در محیطهییای کییار و محالت؛ مستندسییازی و بازتی ِ
مستقل رویدادهای برآمده از بحران کنونی؛ نقد کارکردها و جهتگیریهای
ِ
ضدمردمی دولت و معرفی راهکارهای بدیل؛ افشای مستمر تحریفات نظییام
ِ
خبررسانی دولتی و مطالبهگری برای شفافیت اطالعرسییانی؛ گفتمانسییازی
ِ
بنیادی وضعیت حاضیر :از پافشیاری بییر ضیرورت دسترسییی
ِ
حول مطالبات
رایگان همگانی به خدمات بهداشتی-درمانی ،تییا برجستهسییازی مسییئولیت
دولت برای حمایت از معیشت و سالمت تهیدستان و الیههای آسیییبپذیر؛
تجارب
ِ
گردآوری و نظاممندسازی و تکثیر گزارشهای مربوط به مقاومتها،
بدیل و ابتکارعملهای مردمی در ایران و جهان؛ و نظایر اینها.
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جمعبندی
در این نوشتار کوشیییدم این نکتییه را در سییپهر هماندیشیییهای چپ (؟!)
برجسته سازم که در مقطع بحرانزدهی کنونی تالش بییرای تییدارک یییک
بازگشت اجباری به کییار ،هم
ِ
عمومی نمادین با مضمون امتناع از
اعتصاب
ِ
موضوعیت دارد و هم از پایههای مادی برخوردار اسییت و لییذا میباییید در
جمعی نیروهای چپ قرار گیرد .فراخواندنِ جامعه به
دستورکار تالشهایی
ِ
تحرک سیاسی حول بحران کرونا تالشیست درجهت ایجاد بسیج سیاسی
فراگیر علیه مناسبات و ساختارهاییی که ابعییادی ژرف و فاجعهبییار بییه این
یی آنهاسییت .کییارآیی چیینین
بحییران دادهانیید و دولت مرکییز ثقییل سیاسی ِ
فراخوانی پیش از هرچیز مسییتلزم تکثیییر فعییال و نقییادانهی این ایییده در
جامعه و نشاندادن توان اثرگذاری فرودسییتان در وضییعیت حاضییر اسییت.
دامنزدن به گفتگوهای هدفمند شهروندی حول بحییران کرونییا و تییدارک
پیوندیابی آنها ،فرآینییدی مقیدماتیی ولی ضیروری
مجاری رشد و تکثیر و
ِ
برای تییدارک آن بسیییج سیاسیسییت؛ شییکلگیری خییود این فرآینیید امییا
مستلزم کار منسجم و سییازمانیافتهیی نیروهییای ابتکییار عمییل و خصوصییا
فعالین جنبشهای اجتماعیست .در این نوشتار ضییمن اشییاره بییه بییرخی
عمومی نمادین ،طرحوارهای هم
مادی امکان تدارک یک اعتصاب
ِ
پایههای
ِ
سازی فراخوان به چنین اعتصییابی ترسیییم
از یک مسیر ممکن برای زمینه ِ
بندی انضییمامیتریی از این
کردم .با اینحال ،نه قادرم و نییه مییایلم صییورت ِ
یابی طرحها و ایییدهها تنهییا
بحث ارائه کنم؛ چرا که انضمامیشدن یا تعین ِ
حرکت جمعی و پراتیک خالقِ تودهها رخ میدهیید .تردیییدی
ِ
در پروسهی
پساکرونایی ایران پدیدار خواهد شیید ،تا
ندارم که مختصاتی که در آیندهی
ِ
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حد زیادی وابسته به نقشیست که جامعه هماینک برای دفاع از خویش در
روند رویارویی با تبعات فاجعهبا ِر بحران کرونا برعهده میگیرد .نیا ،همهنیا اب  …
تنها عمل امروز ما میتواند امکانات مبارزات فردا را ارتقاء دهد.
 20فروردین 1399
* * *
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نرمالیزهکردن بحران کرونا و چالش چپ

 .۱بدیلی وجود ندارد!
در هفتههای اخیر بسیاری از کارشناسان و سازمانهای بهداشتی در سییطح
جهانی 1و داخلی 2هشیدار دادهانید کیه بازگشیایی زودهنگیام فعالیتهیای
.1برایمثال،رئیس«سازمانجهانیبهداشت»،تدروسآدهانوم،درمصحاحبهایبهتحاریخ 22
گیریویروسکرونححا
آوریلچنینهشداردادهاست«:اکثرکشورهایجهانهنوزدرآغازهمه ِ
هستندودربرخیازکشورهاکهازپیکهمهگیریعبورکردهبودند،شححیوعویححروسدوبححاره
اوجگرفتهاست».درهمینرابطه،دفتراروپایی«سازمانجهانیبهداشت»کشورهایاروپاییرا
بهنهایتاحتیاطدربرداشتنمحدودیتبححرایمهححارکرونححافراخوانححد.هححانسگلوکححهرئیس
ِ
منطقهایاینسازمان،درمصاحبهایبهتاریخ23آوریلاعالمکرد«:ماهمچنححاندروضححعیت
بسیارپرتالطمیقرارداریمواینوضعتامدتهاادامهخواهدیافت.ناخشححنودیازاینوضححع
میتواندهرلحظهبهبزرگتریندشمنمابدلشود.بازگشتسریعبهزندگیگذشححته،بححهاین
زودیممکننیست»(.رادیوزمانه23،آوریل)
.2برایمثال،دکترمحمدرضاقندی،رئیسسازماننظامپزشکی،درنامهایبهحسنروحححانی
نویسد«:باتوجهبهشرایطاپیدمولوژیککنونیبیماری(کرونا)درکشوروبراساساصححول
ِ
می
مسلمعلمیوتجربیاتجهانی،هرگونهتعجیلدربازگشححاییغیرضححروریوغیرقابححلکنححترلِ
مکانهایتجمعیازقبیلامکانمذهبی،مدارس،دانشگاههاوغیرهموجبگسترشبیمححاریو
گذشتهوفرسودگیکادردرمانیکشورخواهد
ِ
آسیبجانوسالمتمردموهدررفتنزحمات
ِ
حیریمجححدد
شد».رئیسسازمانپیشگیریومدیریتبحرانشهرتهراننیزازاحتمالاوجگح ِ
بیماریکرونادراثربازگشاییاصنافوپاساژهاسخنگفت(.رادیححوزمانححه22،آوریححل).علی

سازی روال زندگی اجتماعی میتواند تالشهای
اقتصادی و تعجیل در عادی ِ
گیری کرونا را نقش بر آب کند و مییوج دو ِم
نسبی همه ِ
انجامشده برای مهار
ِ
پاندمی کرونا را بهبار بیاورد .در همین راستا ،آنها ازجمله با
سهمگینتری از
ِ
ارجاع به نحوهی پیشروی «آنفلوانزای اسپانیایی» ،3نسبت به عییواقب بسیییار
وخیمتر موج دوم کرونا هشیدار دادهانیید .بیا اینحیال ،در این میدت شیاهد
بیودهایم کیه چگونیه دولتهیای جهیان ،یکی پس از دیگیری و بیا شیتاب،
بازگشایی کسبکارهای اقتصادی را در دستور کار خییود قییرار میدهنیید .در
یادی نسییبت بییه این سیاسییتها چنییدان
سییپهر عمییومی واکنشهییای انتقی ِ
چشمگیر نبوده است .اغلب واکنشهای ابرازشده نیز بر این درک اسییتوارند
یاهی) خییاص خیود ،اهمیت علم و
که سیاستمدران بییا تکییبر (و بعضییا ناآگی ِ
توصیههای علمی را نادیده گرفته و بدینترتیب به حفییظ سییالمت عمییومی
موضوع بهمراتب بنیادیتر و ژرفتر از غفلت
بیتوجهی میکنند .حال آنکه
ْ
توجهی سیاستمداران است :اینک بشیریت (نهفقیط دولتهیا) در ییک
یا بی
ِ
بزنگاه تاریخی قرار گرفته که بهاجبار میباییید بین دو گییزینهی زیییر یکی را
نسبی اقتصاد؟ در حال حاضییر،
حداکثری مردم یا نجات
ِ
انتخاب کند :نجات
ِ
همهی شواهد حاکی از آنند که اکثر دولتها با منطق عام خویش که همانا
وچرای ساحت اقتصادی بر حیات انسانیست ،راهحل «نجات
ِ
اولویت بیچون
ِ
اقتصاد» را برگزیدهاند ،چون بهفراست دریافتهاند که نجییات همزمییانِ هییر
سرسییختی و شییتاب
دوی اینها ممکن نیست .از همین روست که اینک با
ِ
ماهر،معاونستادفرماندهیمقابلهباکرونادرتهران،نیزنسبتبحهپیامحدهایآغحازبحهکحار
برخیمشحاغلدرقحالبطحرح«فاصحلهگذاریهوشحمند»ابحرازنگحرانیکحردوگفت«:اگحر
سختگیریهاادامهپیدانکند،دچارطغیانکروناخواهیمشد»(.دویچهوله22،آوریل)
.بخشبسیاربزرگیازشمارحدوداپنجاهمیلیونیمرگومححیرِ آنفلححوانزایاسححپانیایی،دراثححر
ِ
3
موجهایدوموسوماینپاندمیبهوقوعپیوست.
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احیای «حیات اقتصادی» ( )business as usualرا در پیش
ِ
آشکاری روند
یتی
گرفتهاند .البته بسیییاری از این دولتهییا  -ازجملییه دولت آلمییان -درسی ِ
بیینی»
هشیدارهای کارشناسیان را تمامیا انکیار نمیکننید .امیا بنیابر «واقع ِ
ایدئولوژیکشییان« ،چییارهی دیگییری نمیبیننیید» و از قضییا در این موضییوع
کمابیش صادقاند .چون برای آنها حقیقتا «بدیل دیگری وجود ندارد» ،جز
هیای
نجات آنچه از اقتصاد سرمایهداری باقی مانیده اسیت ،بیا همهی هزینه ِ
ممکن آن .در این میان ،بهنظر میرسد کییه اکییثریت مزدبگیییران فرودسییت
ِ
هم خواهناخواه بدین مسیاله تن دادهانید .و از طیرفی ،در فضیای سیاسیی و
جانب فعالین و جریانات چپگرا نیز مقاومت نمایییانی
ِ
مدنی و  -ازجمله  -از
شکل نگرفته است .گویی مخالفان دولتها و نظم موجود هم بهطور ضمنی
امکانات معمییولِ معیشییت و زنییدگی روزمییره را بییه روی
ِ
پذیرفتهاند که باید
مردم گشوده نگاه داشت؛ بهتعبیر دیگییر« :بییرای بازنییدهها نمیتییوان کییاری
کرد!».
سازی بحران کرونا (شییعاری
محوری نهفته در راهکار نرمالیزه ِ
ِ
بنابراین ،شعار
بینی مردم را بیدار کرده و آنان را با این راهکار همییراه
که بناست حس واقع ِ
جمعیت جامعییه کنییار
ِ
کند) چنین است :مجبوریم با قربانیشدن اقلیییتی از
بیاییم ،تییا اکییثریت از گزنیید فروپاشییی قریبالوقییوع اقتصییادی و بیکییاری و
گرسنگی تودهای در امان بمانند .در عین حال ،دولتها ضمن پیشییبرد این
راهکار ،میکوشند با ارجاعاتی تاییدآمیز به هشدارهای متخصصان ،تییوپ را
به زمین تودهی مردم بیاندازند .بدینمعنا که مزدبگیران باید ضییمن ادامهی
وضعیت پرخطییر ،تییدابیر بهداشییتی را هم رعییایت کننیید.
ِ
کار مزدی در این
بعنی ،آنها مسئول حفظ سالمتی خود هستند .۴در پس رویکییرد فییوق ،این
.4دریکیازهارتریننمونههایآن،درترکیهکارفرمایانازکارگرانتعهدمیگیرندکححهاگححر
بهویروسکرونامبتالشدند،کارفرمامسئولیتیندارد.
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واقعیت گریزناپذیر
ِ
استدالل جای دارد که «باید به حضور بحران بهسان یک
خو کرد» .پس ،مزدبگیران هم باید خو کنند که تحت هییر شییرایطی ،نقش
خویش را در تداوم حرکت چرخهی اقتصاد و رونییدهای بازتولییید اجتمییاعی
کانونی سرمایهداری ،نظیییر همین رویکییرد را در برابییر
ایفا کنند .دولتهای
ِ
آشکارشدنِ پیامدهای حاد تغییرات اقلیمی اتخیاذ کردنید :پس از چنددهیه
سازی ابعاد خطرات تغییرات اقلیمی ،زمانی
سیاست نادیدهانگاری یا کمرنگ ِ
ِ
که چنین سیاستی دیگیر کارسیاز نبیود ،این دولتهیا یکصیدا از ضیرورت
«همزیستی» با تغییرات اقلیمی سخن گفتنیید .بهطییور کلی ،دانش اقتصییاد
محیطی
بورژوایی و نخبگان دولتی ،هزینههای اجتماعی (انسییانی) و زیسییت
ِ
یات بیییرونی یییا
(طییبیعی) اقتصییاد سییرمایهداری را همییواره بهمیینزلهی تبعی ِ
«بیرونیت»های سرمایه قلمداد کردهاند؛ هزینههایی ناگزیر ،که در مقایسه با
ضرورتها و دستاوردهای اقتصاد بازار نباید آنها را عمده کرد .آنچه اکنون با
آتی آن در حییال
نرمالیزه ِ
یانی جییاری و ِ
سازی بحران کرونا و پیامییدهای انسی ِ
وقوع است ،در امتداد همین منطق قرار دارد ،گیریم کییه ابعییاد و شییدت آن
نامتعارف و یا آزاردهنده بهنظر برسد.

 .2سرکوب بهمثابهی راهکار
دولت ( )stateایییران هم از مییدتها پیش چهارنعییل در همین جهت
ِ
ارابهی
اولییویت
ِ
منطییق
ِ
حرکت آن ،طبعا همان
ِ
حرکت میکند .نیروی پیشرانِ عا ِم
مطلق ساحت اقتصادیست؛ همچنان که طیف وسیعی از نخبگان اقتصادی
ِ
و سیاسی به کرات بر آن تاکید کردهاند .همزمان ،این ارابییه از یییک نیییروی
انباشت انفجییارآمیز بحرانهییای
ِ
پیشران خاص هم برخوردار است ،که همانا
متعدد و تنشها و پیامدهای درهمتنیدهی آنها در فضای جامعییه اسییت .بییا
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توجه به اینکه اقتصاد ایران از سالها پیش با بحران مواجه بییوده و نیییز بییا
سیاسی آن
نظر به فساد و ناکارآمدی ِ ساختاری دولت ،نازلبودن مشروعیت
ِ
اعتراضی آبان  ،98روشن است که برای دولت
خیزش
ِ
و تبعات و داللتهای
ِ
یادی بحییران کرونییا بییاقی نمیمانیید.
جایی برای اضافهشدن پیامدهای اقتصی ِ
طینین این زنگخطیر را در اظهیارات بیرخی از نخبگیان «دلسیو ِز نظیام»
پیش رو هشدار
میشنویم که با صورتبندیهای مختلف نسبت به خطرات ِ
دادهاند .ازجمله اینکه« :بحران کرونا حیدود چهیار میلییون نفیر بیر تعیداد
بیکارانِ فعلی خواهد افزود و اینها کسانی هستند که چیزی برای از دسییت
دادن ندارند .»5از همین روست که دولت ایران کامال مصمم است تحت هییر
شرایطی طرح «ایمنی گلهای» را پیش ببرد ،فارغ از گزارشهایی کییه تنهییا
اجبیاری فضیاهای کسیبوکار ،از افیزایش شیمار
ِ
بازگشایی
چند روز پس از
ِ
مبتالیان کرونا و کاهش ظرفیتهای بیمارستانی خبر دادهاند.6
بهواقع ،دولت ایران پیشاپیش هزینههای انسییانی چیینین رویکییردی را (کییه
برخی از کارشناسان شمار مرگومیر آن را رقمی بین یک تا دو میلیون نفر
.۵احمدتوکلی،عضومجمعتشخیصمصلحتنظام،درگفتگوبانشریهیتعادل«:کرونافقررا
دامنهدارمیکندواگرزودتراینمشکالتجمعنشودبهشرایطیمیرسیمکهبرخیافرادکححه
دردستهبندیبیکارانفقیریاحقوقبگیرانفقیرقححرارمیگیرنححدچححیزیبححرایازدسحتدادن
نداشتهباشند.میدانیدکهرسیدنبهشرایطیکححهبححرخیافححرادچححیزیبححرایازدسحتدادن
نداشتهباشندخطرناکاست»(رادیوزمانه۵،اردیبهشت).درهمینرابطه،صححندوقبینالمللی
پولنیزازکاهش 6درصدیحجماقتصادایرانخبردادهاست.
.6درحالیکهحسنروحانیدرجلسهی«ستادملیمقابلهباکرونا»،ازسرگیریفعالیتاصناف
غیرضروریرادرتهرانمجازاعالمکححردهاسححت(درکنححارگشححایشپارکهححاوبوسححتانهای
شهری)(رادیوزمانححه20،آوریححل)،بهگفتهیرئیساورژانستهححران«:تعححدادبیمححارانبححدحالِ
کروناییدرتهرانافزایشیافتهاست»(دویچهوله22 ،آوریل).گزارشهاحاکیازآناستکه
درروزهایاخیردستکمدربرخیازاستانهایکشورآمارابتالبهکروناسیرصعودیداشته
است.آمارمبتالیاندرآذربایجانغربی،فارس،سیستانوبلوچستانواهححوازروبححهافححزایش
است؛واینکهپیکدومکروناشدیدترخواهدبود(رادیوفرانسه۵،اردیبهشت).
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برآورد کردهاند) پذیرفته اسیت ،بیآنکیه آن را رسیما اعالم کنید .درعیوض،
یی پیشییبر ِد این
راهکار اصلی دولت معطییوف بییه کی ِ
یاهش پیامییدهای سیاسی ِ
یدیریت سییرکوبگرانهی دادههییا و افکییار عمییومی در
ِ
رویکرد است ،که بر می
یانی آن متکیست .7دولت
جهت تحریف و انکار ابعاد بحران و پیامدهای انسی ِ
هستی خود را همچون «هییدفی
ایران بهمثابهی تمامیتی خودآگاه که تداوم
ِ
فینفسه» تلقی میکند ،وظایفی مهمتییر از حفییاظت از جییان شییهروندان را
مشترک همهی آنها «حفیاظت از خیویش»
ِ
پیش روی خود میبیند که وجه
ِ
(اقتصادی-سیاسی) زیرسییاختهای نظییامی-
است .تداوم تجهیز پرهزینهی
ِ
ییرونی تعهیید
امنیتی ،بخش نمایانی از این وظایف اسییت .تییازهترین نمییو ِد بی
ِ
سرسختانهی دولت به این وظییایف ،پرتییاب یییک مییاهوارهی نظییامی در اوج
المللی 9آن -بییوده
یی بین
ِ
بحران کرونا - 8با پذیرش تمییام هزینههییای سیاسی ِ
کحارینظاممنححد
ِ
.7طیچندهفتهیاخیرگزارشهایمتعددیمنتشرشدهاسححتکحهازپنهان
دولتهادرارائهیابعادواقعیبحرانکرونححادرسححطحملیودسحتکاریهدفمنححددادههححای
مربوطهخبرمیدهند.برخالفبازنماییهححایرسححانههایمیناسححتریم،اینرویکردهححامختص
دولتهایاقتدارگرایچینوروسیهنیست،بلکهکمابیشهمهیدولتهابنابرنیازبنیادیشان
حازیسححریعترِ وضححعیت،بدینسححمتگححرایشدارنححدکححهآمارهححایرسححمیرا
بححهعادیسح ِ
دستکاری/مهندسیکننححد.درعمححل،دامنهیواقعیاینمهندسححی،وابسححتهبححهضححریبنفححوذ
سازوکارهایدموکراتیکاست.
.۸دررابطهباپرتاباینماهوارهینظامی،برایمثال،علیشمخانی(دبیرشورایعالیامححنیت
ملی)چنینگفتهاست«:تحریم،تهدیدوتطمیعسیاسینمیتواندحرکتجمهوریاسححالمیدر
مسیرتامینمنافعملیوحقوققانونیراکُندنماید.تولیدمستمرقدرتوبهرهگححیریازدانش
روزبرایامنیتورفاهمردمایرانازبیمارستانتافضاادامهخواهدداشححت».همچححنینوزیححر
دفاعنیزازتولیدانبوهپهپادهاییبابُردپرواز1۵00کیلومتروتحویلآنهابهارتشخبرداد.
.۹دولتایرانبااینداعیهکهبرایرویاروییباپیامدهایبحرانکرونا،ازجملهعرضهیبهححتر
خدماتبهداشتی-درمانی،نیازمندکمکهایمالیبینالمللیاسححت،ازصححندوقبینالمللیپححول
ِ
تقاضای۵میلیارددالروامکردهاست.ظاهرابرآوردهشدنِ اینتقاضاباکارشکنیدولتآمریکا
مواجهشدهاست.دراینبحبوحه،دولتایرانباپرتابیکمححاهوارهینظححامیبهسححهولتاین
بهانهیآشکاررابهدستدولتآمریکادادهاستتابححرایتوجیححهکارشححکنیهایش،ازامکححان

 |  ۱۱3چهار .نرمالیزهکردن بحران کرونا و چالش چپ

یاخص مییذهبی
است .اینک با فرارسیدن ماه رمضان ،نهادها و چهرههییای شی ِ
خییدمت
ِ
این نقش مکمییل را برعهییده گرفتهانیید کییه محمییل دین را در
بحرانی حاضر قیرار دهند 10و سیکاندارانِ
سازی هرچه بیشت ِر وضعیت
عادی ِ
ِ
دولت نیز  -با رضایت خییاطر -درحییال انجییام مغازلههییای تشییریفاتی بییرای
تسلیمِ قریبالوقوع هستند.

 .3عادیسازی یک وضعيت بحرانی
در این مدت شاهد آن بودهایم که حتی پیش از آنکه دولت ایران بازگشت
به کار را رسمی و اجباری سازد ،بخش قابلتوجهی از مزدبگیران فرودسییت
و خصوصا روزمزدها مجبور بودهاند برای تامین معییاش روزمییرهی خییود بییه
خیابانها بیابند یا در محیطهای کاری حاضر شوند .بسیییاری از آنهییا خییود
واقف بودهاند/هستند که خطر میکنند؛ اما چارهی دیگری نداشتند/ندارنیید.
در همین ارتباط ،از چندی پیش این عبارت رواج یافته اسییت کییه «اگییر از
کرونا نمیریم ،از گرسنگی خواهیم مرد» .از سوی دیگییر ،دولت بییا بازنمییایی
یکجانبهی چیینین واقعیییتی در رسییانههایش ،کوشیییده اسییت تییا رویکییرد
یایی سییریعت ِر
درجهت عادی ِ
ِ
مطلوب خویش
ِ
سازی بحییران کرونییا  -و بازگشی ِ
فضای کسبوکار  -را در امتداد نیازها و خواستههای مردم معرفی کنیید .بییا
تخصیصنظامیچنینوامیسخنبگوید.بانظربهاینکهنخبگاندولتایرانازچححنینامکححانی
بیخبرنبودهاند،ازاینمعادلهیسادهچنینبرمیآیدکهدولتایراناولویتهاییغیرازبهبحود
وضعیتشهروندانشدارد.
.10برایمثال،احمدعلمالهدیامامجمعهیمشهدخواهانبازگشاییمساجدوزیارتگاههححاو
عتباتعالیاتدرماهرمضانشدهاست.محمدمهدیمیرباقریعضححومجلسخبرنگححاننححیز
بسححتهماندنمسححاجدوهیئتهححایمححذهبیرادرجهت«خواسححتتححوطئهگرانجهححانیبححرای
کمرنگسازیوزمینگیرکردنِ دین»قلمدادکردوخواهانآنشدکهمسححاجدمحححورحیححات
اجتماعیباشند.درهمینراستا،تولیتآستانقدسرضححویهماعالمکححردکححهدسححتورالعمل
بازگشاییحرمهاواماکنزیارتیصادرشدهاست.
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این اوصاف ،با وضعیتی مواجه هستیم که در آن دو خطسیر همتافته بهطرز
بارزی عینیت یافتهاند :یکی این واقعیت که بهرغم تهدییید جییدی ویییروس
کرونا برای سالمتی ،بخشی از مزدبگیران ناچارند که کمابیش بهروالِ سییابق
یامین نیازمنییدیهای
کار کنند؛ کارهایی که لزومییا ارتبییاط مسییتقیمی بییا تی ِ
عمومی در دورهی بحران ندارنیید؛ و دیگری این واقعیت کییه دولت ایییران،
میکوشد وضعیتی را که بههیچ رو عادی نیست ،نرمالیزه نماید.11
از آنجا که چنین پیشزمینهای ،کمابیش در سایر کشورهای جهیان حضیور
دارد ،نیروهای چپ با وضعیت تاریخی بغرنجی مواجه شدهاند .در پاسییخ بییه
این وضییعیت پارادوکسیییال ،گییرایش عمییدهای کییه نییزد نیروهییای چپ در
کشورهای غربی مشهود بوده (اما محدود به آنها نیست) ،آن است کییه بییر
حفاظتی دولتهییا در فییاز اولیهی
مبنای انتقاداتی که به پیامدهای اقدامات
ِ
اولویت تامین سالمت
ِ
سیاست
ِ
پیشروی ویروس کرونا داشتهاند ،ناخواسته از
ِ
یونی دولتهییا در جهت
عمومی پا پس بکشند و بهطور ضمنی با رویکرد کنی ِ
نرمالیزهسازی بحران کرونا همنوایی کنند ،بیآنکییه لزومییا بییه این همنییوایی
واقف باشییند یییا آن را صییریحا بیییان کننیید .دالیییلِ قابییل تصییور بییرای این
موضعگیری انفعالی را باید در انتقادات عمدهای جستجو کرد که تییاکنون از
سوی نیروهای چپ نسبت به کاستیهای تدابیر دولتی عرضه شدهاند:
دولتی قرنطینهی
 )۱اثرات بازدارنده و محدودکنندهای که تاکنون طرحهای
ِ
گذاری «اجتمییاعی» (فیییزیکی) بییر امکییان سییازمانیابی و
ِ
خانگی و فاصییله
اعتراضی مزدبگیران و فرودستان داشییتهاند؛ ازجملییه محدودشییدنِ
تحرکات
ِ
.11دربخشهایدیگراینکتابخواهیمدیدکهرویکححردنرمالیزهسححازیبحححرانکرونححا(در
امتدادرهیافتشبهعلمیایمنیگلهای)مختصدولتایراننیست؛امابهدالیلیروشححن،آنچححه
بهمیانجیاینسیاستگذاریدرایرانمیگذرد،بهمححراتبخشحنتروغیرمسححئوالنهترازاکححثر
کشورهاستولذاپیامدهایمهلکیدرپیخواهدداشت.
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گردهمایی سیاسی در شرایط حاد کنونی؛ )2
امکان اعتصاب و راهپیمایی و
ِ
یتی دولتهییا؛
آتی طرحهییای نظییارتی-مراقبی ِ
یی ِ
پیامدهای اجتمییاعی-سیاسی ِ
طرحهایی که اینک در چارچوب مییدیریت ضییربتی بحییران کرونییا از سییوی
دولتها ظاهرا موجییه بهنظییر میرسییند ،ولی در آینییدهی نزدیییک یحتمییل
عیینی
بهعنوان رویههایی معمول تثبیت خواهنید شید؛  )3تاکیید بیر نییاز
ِ
بخشی از جامعه به کار روزانه و اینکه اینها نباید در این شرایط مشخص از
امکان معیشییت محییروم گردنیید؛ و سییرانجام  )4یییادآوری این واقعیت کییه
اجتمیاعی نیاهمگن و
امکانات قرنطینهسازی و حفاظت از خویش ،از توزییع
ِ
ناعیییادالنهای برخیییوردار اسیییت و مشخصیییا بیییرخی اقشیییار معین از این
محدودیتهای تحمیلی آسیب میبینند (خییواه بهلحییاظ تهدییید سییالمتی،
نظیر وضعیت اسکانِ پرخطر ساکنین کمپهای پنییاهجویی؛ خییواه بهلحییاظ
یی آنالین؛ و خییواه بهلحییاظ مختلشییدن
دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی ِ
ِ
معیشتی تهیدستان شهری ،مهاجرین ،حاشیهنشینان و غیره) .البته
امکانات
ِ
در کنار اینها ،دالیل جانبی دیگری هم بیان میشوند؛ نظیر اینکییه ،تاکییید
زیاد بر خطرات بحران کرونا به وحشت عمومی دامن میزند و از اینطریییق
راسیستی بیگانههراسی (مثل بازنمییایی فرهنییگ
موجب تقویت گرایشهای
ِ
چینی بهعنییوان منشییاء پانییدمی) میگییردد؛ و یییا اینکییه ،تییداوم طرحهییای
نشینی اجباری) ،میزان خشونتهای خانگی را
محدودیت رفتوآمد (یا خانه
ِ
افزایش میدهد.
انتقادی درستی پیوند دارند .افزون
ِ
همهی این دالیل ،با دغدغههای عینی و
بییر اینهییا ،حییتی میدانیم کییه سییرمایهداری بنییا به هرجومییرج درونی و
ممکن وضییعیت
نزدیکبینی خاص خود بدینسو گرایش دارد که تییا جییای
ْ
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مشخص بحران را نیر به پهنهی سودجویی بییدل کند .12و بییاز میدانیم کییه
قدرت مسلط از این قابلیت برخوردار است که بهطور
ِ
دولت بهعنوان ساختار
یترلی
سیال از دل شرایط بحییران نیییز فرصییتهایی بییرای بسییط قیدرت کنی ِ
خویش فراهم سازد ،و حتی بعضا بهطور هدفمند بحرانآفرییینی کند .13امییا
مسالهی اصلی در اینجاسییت کییه چگونییه میتییوان از دل این دغییدغههای
انتقادی ،نقدی جامع و ایجابی بر نوعِ مواجههی دولتها بییا بحییرانِ کنییونی
پرورش داد و از آنطریق استراتژی مناسبی برای انکشاف مبارزه در شرایط
بازدارنده ولی خطیر کنونی استخراج کرد .بهنظر میرسد که درحال حاضیر،
خییاص حییاکم  -بخش
ِ
اتکییا بییه این نقییدهای مجییزا  -در کنییار شییرایط
قابلتوجهی از نیروهای چپ را به انفعال نسبی در مواجهه با بحییران کرونییا
سوق داده است .درنتیجه ،با این تناقض هولناک مواجهیم که دولتها ،کییه
خود بهطور ساختاری در ایجاد بحران کرونا نقش داشتهاند ،اینیک فیاعلیتی
انحصاری در مدیریت این بحران یافتهاند.
یک ویژگی چشمگیر انفعال نیروهای چپ در برابر بحران کرونا آن است که
گویا ترکیبی از انتقادات فوق ،آنها را در برابر رویکرد نمایانِ دولتهییا بییرای
نرمالیزهسازی وضعیت کنونی (با محوریت اقتصاد) آچمز کرده است .شییاهد
یازی این وضییعیت
این مدعا آن اسییت کییه تالش دولتهییا بییرای نرمالیزهسی ِ
بحرانی و غیرعادی ،با مقاومت مشهودی ازجانب نیروهای چپ برای مواجییه
.12بنابهگزارشیازموسسهیمطالعاتسیاسی(ایاالتمتحدهآمریکا)،ازاولژانویهتححادهم
تهایآمححازون،تسححالو
حایی،خصوصححاروسححایابرشححرک 
آوریححل،ثححروت 34میلیححاردآمریکح ِ
مایکروسححافت،رشححدچشحمگیریداشححتهاسححت.مشححابههمینوضححعیت،درخصححوصبححرخی
شرکتهایآلمانینیزقابلمشاهدهاست.
.13طبعاهمهیاینهابهمعنایتأییددیدگاهینیستکهباتکیهبربرخیازاستداللهایفوق،
ادعامیکندکهدولتهادرخصوصابعادتهدیدآمیزبحرانکرونابزرگنماییمیکنند.
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نشده است .همهی اینها نشان میدهد که نیروهای چپ  هامید – درمجموع  -در
سیاسی خویش بحییران کرونییا را بهعنییوان یییک بحییران
استراتژی و پراتیک
ِ
تاریخی زنده جدی نگرفتهاند ،یا دستکم بهقییدری کییه ابعییاد این بحییران و
ِ
آتی آن میطلبد آن را جدی نگرفتهاند .در شییرایطی کییه
پیامدهای فعلی و ِ
دولتها بهعنوان یک ساخت سیاسی خودآگاه بهسرعت و با سیالیت و حتی
تمامی توان خویش را برای رویارویی با بحران -
با چرخشهایی باورنکردنی
ِ
درجهت محافظت از منافع خاص خویش  -بازسازماندهی کردهاند ،بهنظییر
میرسد که جبههی چپ (درمجموع) یا به ضرورت این بازسازماندهی واقف
نیست ،و یا فاقد چنین توانیست.

 .4بحران کرونا و بحران چپ
یاریخی اسییفبار و تعیینکننییده هسییتیم:
یاب تی
با این اوصاف ،شاهد یک غیی ِ
ِ
اینکه در ساحت چپ استراتژی مشخصی که پای در مختصات بحران کرونا
داشته باشد و بتواند از دل امکانات ویژهی همین وضعیت تاریخی ،محرک و
کنش مبارزه-مقاومت باشد بهچشم نمیخورد .با این اوصییاف ،این
راهنمای ِ
ِ
واقعیت که چپ (بهطور میانگین) وضعیت برآمده از بحران کرونا را فرصیتی
توامندسازی مردم درجهت پرورش ضدقدرتی بییدیل 1۴نیافتییه
ِ
تاریخی برای
است ،بخشا حاکی از آن است که بسیاری از نیروهای چپ نیز ناخواسییته و
تلویحا این انگارهی بورژوایی را تایید میکنند که «بدیلی وجود نییدارد» .تییو
گویی آنها نیز منتظر عادیشدنِ وضعیت هستند تا بتوانند بار دیگر اشییکال
مالوف مبارزات خود را پی بگیرند (  .)business as usualکسانی
ِ
و شیوههای
تاریخی برآمیده از بحیران کرونیا بیرای بسیط
که سخنگفتن از فرصتهای
ِ
.14برایمثال،نگاهکنیدبهفصلسومهمینکتاب(امتناعازبازگشححتاجبححاریبححهکححار:در
ضرورتتدارکیککارزارعمومی).
ِ
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اندیشییی
مبییارزات ضدسییرمایهداری را بییه دور از واقعیت و ناشییی از توهم
ِ
فعلیت تجربی (امیر بالفعیل
ِ
ارادهگرایانه قلمداد میکنند ،سپهر واقعیت را به
یا امر مثبت) فرومیکاهند و از این مسالهی بنیادی غافلانید کیه گسیترهی
پذیرش
ِ
واقعیت همچنین شامل بالقوگیهای مادی (امر منفی) است .از قضا
هستیشناسانهی همین دومیست که شییالودهی بییاور بییه امکییان رهییایی و
سیاست رهاییبخش است.
ِ
یازی بحییران از
یاری نرمالیزهسی ِ
انفعال نسبی نیروهای چپ در برابییر رونیید جی ِ
سوی دولتها (و بازگشایی کسبوکار اقتصییادی و فضییای عمییومی) ،شییاید
بخشیا حیتی بیا درک نارسییای وییژهای از تقیدم ماتریالیسییتی «زیربنیا»ی
اقتصادی پیوند داشییته باشیید .این درک نارسییا در مییوقعیت کنییونی در این
انگاره نمود مییابد که «طبیعی»ست که در وهلهی نخست اقتصاد باید بییار
دیگر به جریان بیافتد .حال آنکییه ،این درک از مارکسیسییم  -بهرغم آنکییه
اغلب بییا داعیهی محییوریت مبییارزهی طبقییاتی تییزئین میشییود ،-در عمی ْ
یل
بنیادیترین سویهی نقد مارکس بر سرمایهداری را نادیده میگیییرد :اینکییه
موجب آن اقتصاد
ِ
این نظام اقتصادی از آنرو نامعقول و ضدانسانیست که به
همچون نیرویی بیگانه و بیگانهساز بر فراز سر جامعیه قیرار گرفتیه و بیر آن
مسلط شده است .در وضییعیت کنییونی ،تندادن بییه «تقییدم اقتصییاد»  -در
استراتژی کارآمییدی
ِ
خوشبینانهترین حالت  -بهمعنای آن است که پرورش
برمبنای «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» ،هنوز جایگییاه بایسییتهای در
عملی نیروهای چپ نیافته اسیت .امییا مسییاله آن اسیت کیه بیا
گیری
جهت ِ
ِ
واقعیت تاریخی بهطییور جییدی تغییییر یافتییه
ِ
انکشاف بحران کرونا مختصات
آشنای پیشین نیست.
ِ
مبارزات سیاسی ،دیگر همان زمین
ِ
است و زمین
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همه میدانند که سرمایهداری بهطور معمول نظامی اقتصادیست که تداوم
آن با فقر و محرومیت و مرگ تدریجی و روزانهی شمار زیییادی از انسییانها
همبسته است .ولی بحرانِ کنونی مشخصا آشکار ساخته است که نجات این
نظام اقتصادی از فروپاشی هم مستلزم مرگ یا تشدید رنجهای شمار هرچه
بیشتری از انسانهاست .این همان وجه افشاگرانهی بحران کروناست که در
مقیاسی جهانی نشان داده است که راهحل مییانهای وجیود نیدارد؛ و اینکیه
اقتصاد سرمایهداری بهراستی بر فراز سر بشریت قرار دارد .تنییاقض تراژیییک
ماجرا ولی در اینجاست که معیشت مستقیم بسیاری از مییردم جهییان نیییز
اقتصادی ستمبار است .و این همیان
ِ
وابسته به حفظ چرخههای همین نظام
نقطهی کلیدیست که دولتها برای نرمالیزهسازی بحران با اطمینان خاطر
بر آن تکیه میکننیید .درعین حییال ،این نقطییه همچیینین پاشیینهی آشیییل
سیاست چپ برای دعوت عمومی بیه سیرنگونی این نظیام اسیت ،چیرا کیه
دشوار بتوان بر فراز وابستگی روزمرهی مسییتقیمِ مزدبگیییران فرودسییت بییه
مناسبات اقتصادی حاضر ،پلی بهسمت مناسیبات نییامعلوم فیردا کشییید .بییا
داری حییدی از گشییایش در
اینهمه ،در مقاطع بحرانهای تاریخی سییرمایه ْ
این فروبستگی معمول ایجاد میشیود .اینیک،در فضییای بحییرانی برآمیده از
پاندمی کرونا ،ناکارآمیدیهای نظیام مسیتقر در تیامین سیالمت عمیومی و
یاختاری دولتهییا در مقدمداشییتن این
ِ
نیازمندیهای مردم ،و نیز ناتوانی سی
موضوعات ،بر طیف هرچه وسیعتری از مردم  -بهدرجات مختلف  -آشییکار
بیرونی این آگاهی ،گسییترش هییراس و نییاامنی
میشوند .ابتداییترین نمود
ِ
عمومی و بیاعتمادی به دولت است ،و نمود پیشرفتهت ِر آن پیدایش اشییکال
متنوعی از ابتکارعملهای خودانگیختهی مردمیسییت .درنتیجییه ،مبییارزات
رهاییبخش محکوم به انقیاد همیشگی به آن پاشنهی آشیل نیست.
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استراتژی بدیل برای رویارویی با بحییرانِ امییروز لزومییا
ِ
بر همین اساس ،یک
نیازی ندارد ابعاد واقعی بحران و تهدید فراگی ِر سالمت عمییومی را کمرنییگ
سازد؛ همچنان که نیازی ندارد با توسل بییه تبعییات نادرسییت سیاسییتهای
دولتی و یا توزیع ناعادالنهی فرصیتهای محیافظتی ،ضیرورت محیافظت از
سیاسییی چپ
تاریخی مشی
جان شهروندان را به حاشیه ببرد .اگر وظیفهی
ِ
ِ
پیونددادن نقد و پیکار ضدسرمایهداری با شرایط زیسته و دغدغهها و نیازها
یونی چپ میباییید نقطهی
ِ
و مبارزات روزمییرهی تودههاسییت ،اسی
یتراتژی کنی ِ
عزمیت خود را در بازشناسی تبعات بحران کرونا بر زندگی فرودسییتان قییرار
دهد .با گنجاندن ضرورتهای برآمده از بحییران حاضییر در اسییتراتژی کالن
ضیدمردمی سیاسیتها و راهکارهییای دولییتی را
مبارزه ،میتییوان تناقضییات
ِ
برجسته ساخت .از اینطریق میتوان مطالبات عمومی و ابتکارات مردمی را
بییه مییرتبهی رادیکییالتری ارتقییا داد .در همین مسیییر ،بییا برجستهسییاختن
ایسییتادگی عمییومی در برابییر نرمالیزهسییازی بحییران ،میتییوان
ضییرورت
ِ
(تمامی) جامعییه و تقییدم سییرمایهدارانهی
ناپذیری دولت نسبت به
ِ
مسئولیت
ِ
اقتصاد را در فضای عمومی به چالش کشید .بهبیان دیگییر ،سیاسییت بییدیل
چپ میباید از شکافها و تناقضییات رسیواکنندهی حاضییر کیه ناکارآمییدی،
ناعقالنیت و ضدانسانیبودنِ نظم سرمایهدارانه را نمایان میسازند ،بهبهترین
سیاسیی بیدیل ،و بسییج
نحو برای بسط اندیشیهی انتقیادی ،رشید تخییلِ
ِ
سیاسی استفاده کند تا بدینطریق گام موثری بهسمت سازمانیابی تودههییا
علیه سرمایهداری بردارد .بحران کرونا خیواه بنیا بیه خاسیتگاه و تبعیاتش و
خواه در تالش دولتها برای نرمالیزهکردنِ بحران به نفع اقتصاد ،کمابیش از
داری اقتصییاد تحت هییر
این راز عمومی پرده برداشته است کییه در سییرمایه ْ
انقالبی چپ نیز باید
شرایطی مقدم بر جامعه (انسانها) است .پس ،سیاست
ِ
پیوندیابی هرچه بیشتر با جامعه قرار دهد تا
همین موقعیت را محملی برای
ِ

 |  ۱2۱چهار .نرمالیزهکردن بحران کرونا و چالش چپ

یی حاشیییهای خییویش فییایق آییید و بییرای
قییادر گییردد بییر زیسییت سیاسی ِ
بهچالشکشیدن سلطهی بیگانهساز اقتصاد بر جامعه نیرویی اجتماعی مهیییا
کند .پس ،تا جاییکه به گزارهی «اگر از کرونا نمیریم ،از گرسنگی خییواهیم
مرد» مربوط است ،مشخصا باید -با تمام قییوا -آن شییرایط و عییواملی را بییه
چالش کشید که مزدبگیران را در وضعیتی قرار دادهاند که حتی درشرایطی
آشکارا مرگبار نیز نتوانند دست از کارکردن بکشند .درعینحال ،از آنجا که
تهیدستان و مزدبگیران فرودست بار اصیلی تبعیات و هزینههیای اقتصیادی
بحران را نیز بر دوش خواهند کشید ،میتییوان و میباییید بحییران برآمییده از
پاندمی کرونا را محملی برای تدارک مبارزات وسیعتر و بنیادیتر علیه نظم
سرمایهدارانه قرار داد.
خودی خود نظم امور را بهنفع ستمدیدگان
ِ
جان کالم آنکه ،هیچ بحرانی به
سیاسی چپ در بحرانهییای
دگرگون نمیسازد .اگر بناست اندیشه و آرمان
ِ
بیینی پسیاکرونایی وزن و جایگیاهی داشیته باشید ،بایید آن وزن
قابل پیش ِ
اجتماعی-سیاسی را از دل پاسخ درست و رزمنده به وضعیت کنونی کسییب
کند .به قول دوستی« :اگر این بحران نتواند ما را تکییان دهیید ،هیچ چیییزی
قادر به تکاندادنِ ما نخواهد بود».
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بحران کرونا و بازاندیشی در معنای کشتار جمعی

در فصل قبلی 1تالش دولتها در عادینمایی یا نرمالیزهکردنِ بحران مییورد
بحث قرار گرفت و گفته شد که این تالش سرسختانه عمدتا معطوف اسییت
به بازگشت سریعت ِر جامعه بییه فعالیتهییای معمییول اقتصییادی ،تییا کییاهش
اولیهی رشد اقتصادی هرچیه زودتیر مهییار و جییبران گیردد .در آن نوشیتار
بحرانی برآمده از پاندمی کرونا همچون چالشییی بنیییادی
همچنین وضعیت
ِ
پیش روی نیروهای چپ انقالبی ترسیییم گردییید؛ چالشییی کییه جدیییدترین
ِ
یاریخی فرآینییدِ زوالِ سرمایهداریست 2و بهدالیییل مهمی
رهاورد دینامیزم تی
ِ
نیازمند بازاندیشی جمعی در اسییتراتژی مبییارزات ضدسرمایهداریسییت .در

«.1نرمالیزهسازیبحرانکروناوچالشچپ»،کارگاهدیالکتیک6،اردیبهشت.13۹۹
.2درفصلهایقبلیهمچنیناشارهشدکهاینفرآیندزواللزومافرآیندینجاتبخشبححرای
ی ِتاریخیسححت
ستمدیدگانِ زندانسرمایهدارینیست،بلکهصرفافرآینددردناکیازدگردیس ح 
حابیآننداشححتهباشححند،نظماقتصححادی-
کهتاجاییکهستمدیدگانمشارکتفعالیدرجهتیح ِ
حاتسححیارهایرا
سیاسیماحصلآنیقینابرانقیادِ فعلیآنانخواهدافزودوروندفروپاشححیحیح ِ
ِ
شدتخواهدبخشید.

این نوشتار میکوشم همین موضوع را پی بگیرم و سویههای دیگری از
تهدیدات عینی این وضعیت را برجسته سازم.3

 .۱بازگشایی فضای کسبوکار و دعوت به جشن فراموشی
گیری کرونا ،در بیشتر کشییورهای جهییان
بهرغم حضور آشکار خطرات همه ِ
مسابقهای علنی برای بازگشایی سریعتر اقتصاد و جامعه آغییاز شییده اسییت.
یانونی سییرمایهداری ،عقبمانییدن از این مسییابقه ،جایگییاه
برای کشورهای کی ِ
اقتصادی آتی این کشورها در سلسلهمراتب قدرت جهانی را تهدید میکنیید:
هرچه اقتصادی پیشرفتهتر باشد ،کمتر تاب تحمییل وقفههییا و اختاللهییای
اقتصادی را دارد .و درخصوص کشییورهای پیییرامونی («در حییال توسییعه»)،
عقبمانییدن از این مسییابقه ،تییودهی انباشتهشییدهی تنشهییای اجتمییاعی-
سیاسیی شیکنندهی قیدرتهای
تاریخی موجود را بحرانیتر کیرده و ثبیات
ِ
ِ
تنییدگی
حاکم بر این کشورها را بهخطیر میانیدازد .دولتهیا بنیا بیه درهم
ِ
مناسبات اقتصاد سییرمایهدارانه ،پس از انکییار اولیهی ابعییاد
ِ
ساختاریشان با
سردرگمی بعیدی درخصیوص نیوعِ مواجهیه ،در نهیایت بیا
فاجعه و تعلل و
ِ
قاطعیت مسیر خویش را برگزیدند .چون برای آنها روشیین بییود کییه نجییات
حداکثری اقتصاد با نجات حداکثری جان انسانها در یک ظرف نمیگنجد.
برخی (مانند دولت بریتانیا) صراحتا این انتخاب را در پوشش راهکار ظییاهرا
حکاینبازاندیشححیجمعی
ایبهتحققنزدیح ِ
ِ
.3البته-بنابهمجموعشرایطوشواهد-امیدویژه
یتحمل
ِ
نمیرود،بیآنکهبتوانازناامیدیمطلقسخنگفت ؛چونناامیدیمطلقهمازآستانه
روانبشریفراترمیرودوهمبهلحاظعینیمستلزم«داناییمطلق»نسبتبهمجموعامکانات
هایواقعیتوزوایایپنهححانِ
ِ
ست.پس،ناآگاهیناگزیرِ ماازپیچیدگی
ِ
ومحدودیتهایتاریخی
آن،خودمولدحدیازامیداستکهبرایادامهیحیاتوپویاییبهآننیازمندیم،گیریماین
امیدمبهمباشدو(حتیبرایخودما)متافیزیکیبهنظربرسد.
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علمی «مصونیت جمعی» (ایمنی گلهای )Herd Immunity /اعالم کردند و
ِ
برخی نه .بسیاری از دولتها تحت فشار التهاب افکار عمومی و نگرانیهییای
سیاسی-اجتماعی و ناروشیینیهای موجییود ،حییدود دو مییاه بییا این مهمییان
ناخوانده مدارا کردند و بیش و کم اقداماتی حفاظتی را اعمال کردند .اما در
نهایت منطق چیرهی اقتصادی بار دیگر غالب شد تا همگان بداننیید کییه در
ْ
نظام سرمایهداری ،اقتصاد بر فراز جامعه ایستاده است .جملهای که چنییدی
درگیری کشورش با پیامدهای حیاد کرونیا بییان
ِ
پیش دونالد ترامپ در اوج
کرد («چه با کرونا و چه بی کرونا ،اقتصییاد را بازگشییایی میکیینیم!») بیییان
صریح و بیآالیش و فشییردهی همین واقعیت اسییت ،کییه دولتهییای دیگییر
(بهجز دولتهای معدودی مثل برزیییل و ایییران) از بیییان روشیین آن طفییره
میرفتند .۴با این اوصاف ،میتوان گفت :اقتصاد سرمایهداری چندی گرسنه
مانده بود و اینک برای «خون تازه» بیتابی میکند.
یرگیری کسبوکار معمییولِ اقتصییادی
ِ
با بازگشایی فضای جامعییه بییرای ازسی
بهزودی این تصور در سطح عمومی غالب گردیید کیه گوییا خطیر کرونیا از
میان رفته است یا دیگر چندان جدی نیست؛ تو گویی روح سییرمایهداری از
خواب ناهنگامش برخاست و همچون خییدایگان اسییاطیری فرمییان داد کییه
کرونا محو گردد و کرونا هم اطاعت کرد و محو گردید.
.4رعایتجدیاقداماتحفاظتیدربرابرگسترشویروسکرونا،خصوصاقرنطینهیخححانگی،
تنهادرمعدودکشورهاییمثلکرهیجنوبی،تایوان،اسپانیاوایتالیااجراگردید.دراکثردیگححر
کشورهاشعارقرنطینهوفاصلهگذاریبیشتربهیکشوخیتلخشباهتداشت.بااینهمه،خود
اینکشورهایمصممترنیزسرانجامتسلیممسابقهیبازگشاییاقتصحادشحدندکحهدولتهحای
یقابلتاملدیگر،تصمیمدولت
ِ
تمامااقتصادزدهاینظیرآلماندایمابداندامنمیزدند.نمونه
هندبهکاهشمحدودیتهایکرونایی،بهرغمافزایشآشححکارشححمارمبتالیححاندراینکشححور
است.
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یایی آمرانییه یییا
چندان جای شگفتی نیست کییه عمییوم مییردم از این بازگشی ِ
سازی بحران استقبال کردهاند .چون از یکسو ،دولتهییا بییا تکیییه بییر
عادی ِ
علمی دولتی و با نفیوذ مسلطشیان بیر فضیای رسیانهای ،وجههای
نهادهای
ِ
علمی به داعیهها و تصمیماتشان میبخشییند (و درصییورت لییزوم دسییتگاه
سرکوب را برای حییذف شییواهد مخدوشکننییدهی این تصویرسییازی بهکییار
میگیرند)5؛ و از سوی دیگر ،اکثر مردم بنا بییه دشییواریهای حیاد وضیعیت
محدودکننیدهای کیه از سیر گذراندهانید ،بهطیور درونی مایلنید داعیههیای
نخبگان دولتی درخصییوص مهییار خطییر کرونییا و افییول بحییران سییالمتی را
بپذیرند :خواه از آن رو که در نبود سازوکارهای حمایت اقتصییادی از سییوی
دولت ،بخش بزرگی از مزدبگیران برای تامین معیشت خییود نیازمنیید کییار
زندگی «نرمال» در ترس و
روزانه هستند؛ و خواه از آن رو که در درازمدت،
ِ
اضییطراب دایمی نییاممکن اسییت .بنییابراین ،میتییوان گفت در اینجییا نییوعی
.۵درنوشتاردیگریبهسیاسحتهایدولتایححراندرخصححوصنرمالیزهسححازیبحححرانکرونححا
میپردازم.اماعجالتااشارهبهاظهارنظراخیرحسنروحانی( 17خرداددرجلسهی«سححتادملی
مدیریتومقابلهباکرونا»)پسازپیداشدنشواهدیناظربراوجگیریمجددکرونادرایححران
بیمناسبتنیست«:نبایدبابیاناینکهنقطهیاوجدوموسومِ بیماریکرونححادرکشححورایجححاد
شدهاستوکدامکاراشتباهبودهاست،فضایروانیجامعهرابههمبریزیم».ایناظهححارنظححر
«جنححاب»رئیسجمهححورتقححارنقححابلتوجهیداردبححااخبححارمربححوطبححهدسححتگیریوسححیع
کاربران/فعالینفضایمجازیبهاتهححامپخشاخبححارنادرسححت(«تشححویشآمیز»)درخصححوص
بیماریکرونا،کهدستکمازدوماسفندتاکنون(برایمثال،ن.ک.بهاینجاواینجا)بهتنححاوب
انجامگرفتهاست.بنابراین،اینموضوعاصححالتصححادفینیسححتکححهدردهمفححروردین 13۹۹
««ستادملیمدیریتومقابلهباکروناکارگروهویژهایبرایمواجههبححااخبححاروگزارشهححادر
فضایمجازیتشکیلداد».اتخاذهمینرویکردامنیتیازسویدولتبهتنهاییکافیستتححااز
گحیریکرونحامطمئنگحردیم؛گرچحهدراینبحاره
ِ
نوعانتخابدولتایرانبرایمواجههباهمه
شواهدمتعدددیگری(ازجملهدربیاناتمستقیممقاماتارشددولت)وجححوددارد،کححهجححای
هیچابهامیباقینمیگذارند.
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همدستی تراژیک بین میل موجه و نیاز عینی اکییثریت مییردم بییا ملزومییات
چرخش اقتصاد سرمایهداری در کار بییوده اسییت .این همدسییتی البتییه امییر
درونی شیییوهی تولییید سییرمایهداری
غریبی نیست؛ چییون تضییادمندیهای
ِ
محدود به ساحت تولید نیست ،بلکه طی اجتماعیشییدن فزآینییدهی تولییید
(در سییدهی بیسییتم) ،این تضییادمندیها بییه حیییات اجتمییاعی هم شییکل
متناسب خود را خلق کردهاند که مهمترین
ِ
اجتماعی»
بخشیدهاند و «شکل
ِ
زیسییتی پارادوکسیییالِ سییتمدیدگان بییه تییداوم نظم
نمییو ِد آن وابسییتگی
ِ
ستمگرانهی حییاکم و خصوصییا کییار مزدیسییت .در چیینین بافتییاری ،بییروز
اعتراضات خیابانی از سوی مخالفییانِ محییدودیتهای کرونیایی در بییرخی از
بازگشت هرچییه سییریعتر بییه
ِ
کشورها ،و درخواست خشمگیانهی آنان برای
حالت عادی جای شگفتی نبود .و جالب آنکه انتقییادات طرحشییده بییه این
اعتراضات عمدت ًا ناظر بود بر نفوذ جریانات راست افییراطی و باورهییای متکی
یوری آنهییا کییه همانییا
یتی خواسییتهی محی ِ
بر تئوری توطئه در آنها ،نه نادرسی ِ
بازگشت سریعتر به وضعیت عادیست .بر همین مدار بییود کییه بییا هییدایت
ضرورت قرنطینهی خییانگی و قطییع ارتباطییات
ِ
آمرانهی دولتها بهسرعت از
گذاری اجتمییاعی (فیییزیکی) رسیییدیم؛ و سییپس بییه
ِ
شهری به طرح فاصییله
بسندگی اجباریشدن ماسک؛ و درنهایت به اختیاریشدنِ همهچیز و تکییه
ِ
وادادگی مطلق.
بر توصیههای اخالقی ،یا همان
ِ
از سوی دیگر ،دولتها همزمان با تالش بییرای بازگشییایی اقتصییادی ،لزومییا
خطرات کرونا را منکر نمیشوند؛ بلکه میگویند «باید یاد بگییریم بیا کرونیا
زندگی کنیم» (درست همانگونه کیه پس از ناممکنشیدنِ انکیار تغیییرات
اقلیمی ،مردم را به همزیستی با تبعات آن فراخواندهانیید) .گییره این تنییاقض
وقتی گشوده میشود که دریابیم دولتها بییدینترتیب مسییئولیت خطییرات
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این موقعیت و عواقب تصیمیمات اقتصیادگرایانهی خیود را بیه دوش میردم
میاندازند؛ درهمان حال که با ریاکاری اعالم میکنند که اقدامات معطییوف
زندگی
سازی وضعیت ،برای تامین نیازهای روزانهی مردم و تسهیل
به عادی ِ
ِ
معیشتی آنان انجام میگیرند و اینکه اساسا «چارهی دیگری نیست» .در دو
فصل گذشته انتقاداتی بر رویکرد متناقض نیروهییای چپ بییه بحییران کرونییا
مطرح گردید .مشییخصترین نمییود بیییرونی این تنییاقض سیاسییی ،برخییورد
دولتی بحران کروناست .در ادامییه ،همین
سازی
انفعالی چپ با رویهی عادی ِ
ِ
موضوع را از زاویهی دیگری میکاویم.

6

 .2بگذاریم اعداد سخن بگویند :شمار تلفات انسانی

در ابتدا باید خاطرنشان کرد که ما هیچگاه بیه دادههیای واقعی درخصیوص
انسانی بحران کرونا دسییت نخییواهیم یییافت .بییه این دلیییل سییاده کییه
ابعاد
ِ
دولتها بر نهادهای کالن مسییئول بهداشییت و سییالمت عمییومی و نیییز بییر
رسییانههای عمییومی تسییلط دارنیید .نیییازی بییه گفتن نیسییت کییه امییروزه
اش
سخنگفتن از استقالل ساحت علم در عملکردهیای
ِ
اجتمیاعی-سیاسیی ْ
واقعیت موجود .طبعیا از آنجیا کیه
ِ
توصیف
ِ
بیان آرمانهای اخالقی است ،نه
ساختارهای قدرت دولییتی و سییازوکارهای سییلطهی برآمییده از آنهییا تمامییا
یکپارچییه و منسییجم نیسییتند ،از خالل شییکافها و تنشهییای درونی این
.6برآوردهایعددیاینبند،براساسدادههایجدیددربارهینحوهیگسترشجهانیکرونححا
(درزمانانتشاراینکتاب)،بازبینیوبازنویسیشححدهاند.درنتیجححه،اینبرآوردهححانسححبتبححه
نسخ هیاولیهیهمینمقالهتاحدیمتفاوتاند،امانهآنچنانکهجمعبندیمضمونیاولیححهرا
بهچالشبگیرند.
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ساختارها گهگاه اطالعاتی روشنگر به بیرون درز میکند؛ اما بیر مبنیای این
اطالعات جزئی و گهگاهی نمیتوان تصویر کاملی از حقیقت مییاجرا ترسیییم
کرد .وانگهی ،دادههایی کییه سییازمان بهداشییت جهییانی و نهادهییای مشییابه
گردآوری و منتشر میکننید صیرفا دادههییای اعالمشییده از سیوی دولتهییا
هستند .وقتی دولتهایی با داعیهی ساختار دموکراتیییک و رسییانههای آزاد،
نظیر دولت انگلستان ،دادههای مربوط بییه مرگومیییر کرونییا را دسییتکاری
میکنند (در مورد انگلستان برحسب تصادف بخشی از ابعاد این دستکاری
افشا گردید) ،نمیتوان از دولتهای دیگییر انتظییار پایبنییدی بییه حقیقت را
داشت .با اینحال ،بنا به دالیل زیادی دستکاری دادهها و تحریییف واقعیت
محدودیتهایی دارد؛ گیریم که دامنهی این محدودیتها بسییته بییه نییوع و
اهمیت موضوع و شرایط کلی هر جامعه بسیار متفاوتاند .در نتیجه ،استناد
به این دادهها نهفقط امری ناگزیر است ،بلکه بر مبنای آنها میتوان تصویری
حداقلی از سیمای واقعیت ترسیم کرد.
نخست بیایید بییه دو نمییودار مهم برگرفتییه از دادههییای سییازمان بهداشییت
جهانی نظری بیاندازیم .7اولی (نمودار آبی) شمار کل مبتالیان بییه ویییروس
کرونا در سطح جهان را از  22ژانویه تا  16نوامبر  2020برحسییب میلیییون
نفر نشان میدهد .نمودار دوم (نارنجی) شمار کل جانباختگان در اثییر ابتال
به ویروس کرونا را در همین بازهی زمییانی نشییان میدهیید .هییر دو نمییودار
کمابیش از انتهای ماه مارس شیب تندی را نشان میدهند .تغییرات شیییب
نمودار اول (مبتالیان) همواره سیر صعودی داشته اسییت و تغییییرات شیییب
نمودار دوم (جانباختگان) هم از اوایل اکتبر سیری صعودی یافته است.
7. Source: www.worldometers.info
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رسمی مربوط به تعداد کل مبتالیان به وییروس کرونیا و
با بررسی دادههای
ِ
میزان کل مرگومیر ناشی از آن در سراسییر جهییان از اواخیر ژانویییه تییا 16
نوامبر  2020درمیییابیم کیه نسیبت تعیداد جانباختگیان بیه تعیداد کیل
مبتالیانِ ثبتشده (براساس نتایج تست کرونا) بهطور میانگین برابییر 2.3۴8
درصد (حدود  2ممیز  35درصد) بوده است .برای سادگی محاسبات بعدی،
این رقم ،یعیینی «میییانگین نییرخ مرگومیییر» را معییادل  2درصیید تقییریب
میزنیم .8حال فرض کنیم با همین رونیدی کیه اکییثر دولتهیای جهیان -
کمابیش در امتداد راهکار «ایمیینی گلهای»  -در پیش گرفتهانید ،تییا پاییان
سال میالدی آینده شمار کل مبتالیان ثبتشده (ازطریق انجام تسییت) بییه
ویروس کرونا ،معادل  10درصد جمعیت جهان باشیید .بییا توجییه بییه اینکییه
جمعیت فعلی جهان حدود  779۴799000نفر است (برای راحتی کار ،این
رقم را ثییابت در نظییر میگیییریم) ،و بییا ثییابت فرضکییردن نییرخ جهییانی
مرگومیر ،9به نتیجهی زیر میرسیم:

.۸درعمل،بنابهمجموعمحدودیتهایانجامتستکرونححاونححیزبهدلیححلعححدمبححروزعالیم
آشکاردربسیاریازمبتالیان،شمارواقعیمبتالیانبهویروسکرونابسیاربیشترازرقمیست
کهروزانهدرقالبآمارثبتشدهیمبتالیانکرونااعالممیگردد.وازآنجاکهنرخمرگومیر
تنهابراساسشمارمبتالیانثبتشدهمحاسبهمیگردد،میزانواقعینرخمرگومیربهمححراتب
کمترازاینرقماست.
.۹نرخجهانیمرگومیرثبتشدهدراثرکروناتاکنونروندنزولیداشتهاستوازاواخرژوئن
تاکنونتقریبانصفشدهاست.بااینحال،روندتغییراتآنبههیچروخطینیست،بلکهتححابع
تهایروزانححه،وبهویححژهکیفیتومححیزان
شرایطاست،ازجملهوابسححتهاسححتبححهشححمارتسح 
دسترسپذیریخدماتپزشکیبرایمبتالیانجدید،ونیزنحوهیثبتپزشکیعلتمرگها.
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برآورد مجموع مرگومیر جهانی تا پایان سال : 2021
7 79۴ 798 729 * 10% * 2% = 15 597 390

یعنی با درنظرگرفتن برآوردهای تقریبی فوق ،تا پایان سییال میالدی آینییده
(با فرض آنکه در این بین واکسن موثری با کیفیییتی قییابلقبول در سییطح
جهانی توزیع نگردد) ،شمار کل تلفییات انسییانی ویییروس کرونییا حییدود 15
میلیون نفر خواهد بود.
حییال بییر مبنییای همین الگییو و بییرای پوشییشدادنِ دامنهی بیشییتری از
ممکن ،سعی میکنیم سناریوهای مختلفی بسییازیم کییه در آنهییا
ِ
حالتهای
هم نرخ جهانی مرگومیر پاندمی و هم درصد مبتالیان ثبتشدهی ویییروس
کرونا (بهنسبت جمعیت جهان) تا دسامبر سییال آینییده مقییادیری کمییتر از
برآوردهای مورد استفاده در محاسبهی نمونهوا ِر فییوق باشییند .10بییرای یییک
دامنهی تغییرات نسبتا محدود ،حاصل کار در جدول صییفحهی بعیید آمییده
است:

.10بهلحاظریاضیاتی،دربازههایزمانیکهنمودارگسححترشپانححدمیسححیریکمشححیبدارد،
یعنیدورازمقاطعاوجگیریپاندمی،نرخمرگومیرمیتواندبهتحدریجفحروکشکنحد.امحادر
عمل،نرخمرگومیرتابعشرایطانضحمامیکشحورهایمختلحفونححوهیپحویشپانحدمیدر
دهینحرخمرگومحیردرهحر
آنهاست.دراینمیان،یکیازمهمتحرینفاکتورهحایتعیینکننح 
کشور،کیفیتوسطحدسترسپذیریخدماتپزشکیاست.
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بر اساس این برآورد تقریییبی ،میتییوان گفت راهکییار «ایمیینی گلهای» کییه
نجات اقتصاد سرمایهداری را هدف قرار میدهد میتواند تا یکسییال آینییده
در بهترین حالت (سناریوی  )1۴به مرگ بیش از چهارونیم میلیییون نفییر و
در بدترین حالت (سناریوی  )1به مرگ بیش از  23میلیون نفییر بیانجامیید.
یانی
باید خاطرنشان گردد که در این برآورد خام ،کمترین شمار تلفییات انسی ِ
ممکن (حدود  ۴.5میلیون نفر در سناریوی  )1۴متکی بر فرضهیای کیامال
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حداقلی در خصوص نرخ میانگین مرگومیییر جهییانی ( 1درصیید) و دامنهی
ابتالی ثبتشدهی جهانی به ویروس کرونییا ( 6درصیید) تییا یکسییال آینییده
یانی کرونییا ،میتییوان سییناریوهای
است .طبعا برای برآورد میزان تلفییات انسی ِ
خوشبینانهتری را هم در نظر گرفت ،ولی بنا بر دادههییا و برآوردهییایی کییه
تاکنون از سیوی نهادهیای مرجیع (ازجملیه سیازمان بهداشیت جهیانی) و
متخصصان پاندمی انتشار یافتهاند ،احتمال تحقق چنین سییناریوهایی نییازل
است .در این میان ،بهنظر میرسد سناریوی ( 12بییا بیش از یییازده میلییون
تلفات) روند محتملتری را برای آیندهی پیش رو ترسیم نماید.11

 .3بازاندیشی در معنای کشتار جمعی
ارقام فوق هرقدر هم نادقیق و نارسا باشند ،جای تردیدی نیست که از مرگ
اجتنابپذیر انبوه انسانها سخن میگویند که بسیییاری از مییا نیییز از ماههییا
پیش هماننید سیاسیتمداران دولیتی کمیابیش از آن آگیاهیم .اگیر میرگ
شماری از انسانها قابل پیشبینی باشد و بهلحییاظ علمی و عملی بتییوان از
آنها جلوگیری کرد ،ولی دولتها بههر دلیل مسیر دیگری را انتخاب کننیید،
از منظر انسانی میتوان گفت این رویکرد چیزی از کشتار جمعی کم ندارد.
حییال تکلیییف مییا نیروهییای چپ چیسییت کییه پیشییاپیش از وقییوع یکی از
علنیترین کشتارهای جمعی تاریخ باخبریم؟

.11هرچنددراینمحاسبات،تأثیراتمحتملواکسیناسیونانبوهکهبهزودیآغححازمیگححردد
لحاظنشدهاند.
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بدتر از همه آن است که بنا بر دادهها و مشاهدات تاکنونی ،برای ما بهخوبی
قابییل پیشبینیسییت کییه بخش بییزرگی از کسییانی کییه در اثییر این رونیید
اجتنابپییذیر جییان خواهنیید بییاخت ،از طبقییات فرودسییت و تحتسییتم و
«مطرودان» جوامع هستند؛ همانهایی که جانمایهی تمییام زندگیشییان را
بیرای صیرف زندهمانییدن خیرج میکننید .و بههمین تییرتیب ،میدانیم کیه
بیماران و سالمندان بخش بزرگی از قربانیان کرونا خواهند بود .پس ،آیا مییا
ناخواسته تسلیم منطق تلویحی دولتیها نشدهایم که زندگی این افراد کمتر
«طبیعی» قانون بقاء (برای «بازنیده» کیاری
از دیگران ارزش دارد و کارکرد
ِ
نمیتوان کرد) را تصدیق نکییردهایم؟ اگییر اینگونییه باشید ،بیگمیان یکی از
بیافتخارترین شکستهای تاریخ را رقم زدهایم :باال بردن دسییتها بیآنکییه
حتی گلولهای در دفاع از آرمانهای خود شلیک کرده باشیم!
قطعا موحشبودن کشتار جمعی و محکییومکردن و ایسییتادگی در برابییر آن
نباید ربطی به نوع آلت قتاله و شیوهی کشتار داشییته باشیید؛ خییواه توسییط
اسلحه و خواه توسط ویروسی که محافظت جمعی در برابر آن علیاالصییول
امکانپذیر است .این موضعگیری همچنین تابع مدتزمانِ وقوعِ کشییتار هم
نیست؛ خواه طی یک روز و یک هفته ،و خواه طی یکسال .پس چییه چیییز
باعث میشود که در برابر این روند کشتار جمعی سکوت کنیم؟ شییاید بین
برنامهریزی هدفمند برای کشتار جمعی انسانها (که نمونههای متعددی در
تاریخ معاصر دارد) و عدم برنامهریزی هدفمند برای نجات انبوه انسییانهایی
که در معرض خطر مییرگ قییرار دارنیید تفییاوتی مییاهوی قایییل هسییتیم؛ در
اینصورت بایید بهخیاطر بییاوریم کیه فقیدان این عیزم و برنیامهریزی نیزد
دولتها ،خود ناشی از عزم و برنامهی هدفمند آنان بییرای نجییات اقتصییاد و
قدرت مسلط است .شاید هم پاسخ پرسش فوق آن باشد کییه مییا نیییز
ِ
نظام
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توجیهات نخبگان دولتی درخصوص «تقدم اقتصاد» بر حیات شییهروندان را
یرخالف باورهییای سیاسیییمان ،گییزارهی «کییار دیگییری
ِ
پذیرفتهایم؛ یعنی بی
نمیشیود کیرد» ییا «بییدیلی وجییود نیدارد» را تصیدیق کیردهایم و تن بیه
سرنوشت سپردهایم .یا شاید هم عمق بحران را درک نکییردهایم و صییرفا در
انسانی کرونییا در رسییانهها
اثر خوگرفتن به تکرار روزانهی آمار و ارقام تلفات
ِ
ناخواسته دچار کرختی شدهایم (چراکییه بیتفییاوتی بییه مضییمون فاجعهبییار
اخبار ،یکی از مکانیزمهای دفاعی ذهن/روانِ انسییان در مییواجههی روزانهی
مستمر با «اخبار بد» است)12؛ و شاید هم اساسا دالیل متقیینی وجییود دارد
که دامنهی واقعی خطرات ویروس کرونا بهمراتب کمتر از آن است که بیش
مسبب مرگومیرهییای روزانییه نگییران آن باشیییم (صییمیمانه
ِ
از سایر عوامل
امیدوارم این حیالت آخیر درسیت باشید؛ امیا دادههیای کنیونی پشیتوانهی
محکمی برای این امیدواری ایجاد نمیکنند).
ممکن است این سیوال پیش بیاییید کیه آییا این مییرگ انبیوه اساسیا قابییل
پیشگیری است ،تا بتوان آن را کشییتار جمعی نامییید؟ پاسییخ این پرسییش
بستگی به آن دارد که از منظر چه منطقی به آن بنگییریم .از منظییر منطییق
سرمایهدارانه ،پاسخ بهروشنی منفیست .چون چرخ اقتصاد بازار را نمیتوان
معلیق سیاخت؛ همهی حوزههیای فعیالیت اقتصیادی (نهفقیط آنهیایی کیه
مستقیما در تولید دخیل نیستند ،بلکه حتی آنهییایی کییه ظییاهرا اقتصییادی
بهنظر نمیرسند ،نظیر فعالیتهای آموزشی) زنجیییرهوار بییه هم وابسییتهاند.
مهار کامل بحران کرونا مستلزم تعلیق بسیییاری از فعالیتهییای اقتصییادی و
.12خصوصاوقتیکهاخبارروزانه،ضدونقیضوناروشنوسردرگمکنندهباشند.ازسویدیگر،
وقتیفاجعهبهامریدمدستیبدلشود،دیگربهمثابهیفاجعهبرذهناثرنمیگذارد(همچححون
کهخودماقربانیبالقوهیآنباشیم.
ِ
مصداقیاز«ابتذالشر»)،حتیهنگامی
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اجتماعی همبسته با آنهاست .درحالیکه توقف هییر حییوزهای از
فعالیتهای
ِ
حیات اقتصادی-اجتمیاعی ،خللی جیدی در زنجیرههیای تولیید و توزییع و
گردش/مصرف ایجاد میکند .و این بهمعنای افت شدید شییاخصهای رشییدِ
سیاسییی وخیمی دارد :از
اقتصییاد ملیسییت کییه پیامییدهای اجتمییاعی و
ِ
بیکارسیازی تیودهای و اختالل در تیامین نیازهیای مصیرفی ،تیا اعتراضیات
تیودهای و بیثبیاتی دولتهیا .پس ،از منظیر بیورژوایی ،پیامیدهای اقتصیاد
سرمایهداری هرقدر هم ناگوار باشند ،هزینههایی ناگزیر برای تامین مسییتمر
باثبات نیازهای اکثریت انسانها (خصوصا اشتغال) هستند .بنییابراین ،نییوع
ِ
و
انسانی بحران کرونا نیز خارج از این چارچوب نیست:
رویارویی با پیامدهای
ِ
بینی» لیبرالی-
«باید با آن زندگی کرد» ،که مصداق دیگری از همان «واقع ِ
بورژواییست .اما از منظر انتقادی و ضدسرمایهدارانه ،برخورد با این موضوع
تاریخی رشد نیروهای مولده به مرحلهای رسیییده
تماما متفاوت است :سطح
ِ
است که بشر معاصر میتواند خواه بهلحاظ دانش و زیرساختهای فناورانه و
خواه بهلحاظ برنامهریزی و ادارهی جمعی عرصهی اقتصییاد ،نیازمنییدیهای
عمومی خود را تامین کند .برنامهریزی جمعی و دموکراتیک برای تولید (یییا
ِ
سازی اقتصاد) میتواند اقتصاد را از ضییرورتهای کییو ِر مبتیینی بییر
اجتماعی ِ
تضمین سودهای خصوصی رهییا سییازد .اقتصییاد اجتمییاعی نهفقییط از جییبر
ِ
یبری
خُ ردکننییدهی مییالکیت خصوصییی رهاسییت ،بلکییه از سییازوکارهای جی ِ
گیری دولتملتهییای
یاریخی شییکل ِ
مرزهای سیاسی هم رهاست .فرآینیید تی
ِ
مدرن و تحکیم مرزهای سیاسی ،که نقشی بنیییادی در تشییدید رقابتهییای
گیری سییازوکارهای امپریالیسییتی و تییداوم این سییازوکارها
ملی و شییکل ِ
داشتهاند ،بهموازات پیشرفت مناسبات سییرمایهدارانه انجییام گرفتییه اسییت و
تاریخی سییرمایهداری
همزمان ،مهر ویژهی خود را بر خطسیر و خصلتهای
ِ
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نقش زده اسییت .بییا حییذف این رقابتجوییهییای ملی و کشییاکشهای
امپریالیستی ،برخورد همبسته و مسئوالنهی جهانی با معضلی جهانی نظیییر
گیری کرونا امکانپذیر میگردد .بههمینسان ،با اجتماعیشدن اقتصاد
همه ِ
خالصی آن از منطییق سییود ،علم و فنییاوری از قفس انحصییارات دولییتی و
و
ِ
شرکتی رها میشوند تا انباشت دانش و تجییارب علمی بییه میییراثی جهییانی
برای حل نیازمندیها و مشکالت بشر بدل شوند.
یازی ییا
بهاین تیرتیب ،بشی ِر امیروز علیاالصییول قییادر اسیت بییا اجتماعیسی ِ
مخییرب
ِ
دموکراتیییزهکردن اقتصییاد ،ضییمن فاصییلهگرفتن از رویههییای
بحرانآفرین (خصوصا تخریب طبیعت) ،بحرانهایی را که میراث تاریخچهی
حیییات ویرانگییر سییرمایهداری هسییتند مهییار کنیید .مشخصییا درخصییوص
مواجههی بدیل بیا بحیران کرونیا ،بیا کنارگیذاری چشیمانداز سیرمایهدارانه
ضروری جوامییع در وضییعیت
ِ
(سودمحور) به اقتصاد ،میتوان نیازمندیهای
بحرانی حاضییر را ازطریییق هماندیشییی و برنییامهریزی جمعی و همبسییتگی
ِ
بینالمللی تامین کرد .در اینصورت :منابع موجود اقتصییادی میباییید بییرای
تامین نیازهای همگانی صرف شوند ،نه نجات کالنشرکتها و سییرمایههای
خصوصی؛ تولیدکنندگان مستقیم و دیگییر بخشهییای نیییروی کییار جامعییه
بندی نیازها ،برنییامهریزی و اجییرا مشییارکت فعییال
میباید در فرآیند اولویت ِ
یرفتن نیازمنییدیهای
بیابند ،تییا تییامین نیازمنییدیهای عمییومی بییا درنظرگی ِ
بیواسطهی آنان و محیط زیست اطرافشیان (خصوصیا ملزومیات نیاظر بیر
حفظ سالمتی) انجام گیرد .جان کالم آنکه درست همانگونییه کییه قییدرت
مرعوبسا ِز سرمایهداری ازطریق تصاحب و انباشت و تمرکز انحصاری دانش
و توانمندیهای جمعی و فیردی بشیر شیکل گرفتیه اسیت ،بیا «واسیازی»
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سرمایهداری و خلعید از این «سوژهی کاذب» ،بشر قادر خواهد بود منابع و
تامین نیازمنییدیها و سییعادت
ِ
تاریخی خویش را بازیابد و آنها را برای
قوای
ِ
خویش بهکار گیرد.
در اینجا اشارهای گذرا به پارادایم پیشرفت بیمناسبت نیست .میدانیم کییه
یانی آنفلییوانزای اسییپانیایی (-19
طی بازهی حدودا دو سالهی گسترش جهی ِ
 )1918حییدود  50میلیییون نفییر جییان باختنیید .فییرض کنید در جریییان
گیری کرونا نیز طی همین مدت حدود  50میلیون نفر جان خییود را از
همه ِ
دست بدهند .حال اگر بخواهیم کارنامهی تمدن بشییری را در خصییوص این
دو فاجعهی تاریخی مقایسه کنیم ،داوری ما چه خواهد بییود؟ پیش رفتهایم
یا پس رفتهایم؟ روشن است که وقتی شییمار مرگومیییر را بییه نسییبت کییل
جمعیت جهان درنظر بگیریم ،آنفلوانزای اسپانیایی بهلحییاظ کمی فییاجعهی
بهمراتب بزرگتییری را رقم زده اسییت .ولی بییه بییاور من ،در بییرآورد سییطح
پیشرفت تاریخی تمدن ،مقایسهی کمی بسیییار غلطانییداز اسییت ،و باییید بییا
مقایسهی کیفی جایگزین شود .در اینمعنا باید مجموعِ «امکانات» هر دوره
(در هر دو سطح بالفعل و بالقوه) برای مهار فاجعهی جمعی را مالک داوری
کیفی عملکییرد جوامییع بشییری در
قییرار داد .بییر این اسییاس ،در مقایسییهی
ِ
مواجهه با این دو رویداد تاریخی ،حتی اگر در اثر پاندمی کرونا صرف ًا حیدود
 5میلیون نفر (خوشبینانهترین سییناریو در جییدول برآوردهییای بنیید قبلی)
جان خود را از دست بدهند ،باید گفت تمدن بشری عقبگیرد چشییمگیری
داشته است .کافیست به رشد بیسابقهی دانش و فناوری در فاصییلهی این
علمی بشییر از
یازخوانی
صد سال توجه کیینیم و نیییز مزیتهییای آگییاهی و بی
ِ
ِ
تجارب گذشته را بهحساب بیاوریم .از چنین منظری ،نهفقییط سیاسییتهای
اقتصادمحو ِر دولتی غیرقابل توجیهاند ،بلکه میتوان مسئولیت نیروهای چپ
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گیری کرونا و «کشتار جمعی» حاصییل از آن را
و مترقی در رویارویی با همه ِ
به پرسش گرفت .اگر برآیندِ تمدن معاصر بشری خطاهیا و جنایتهیایش را
بر مدار منطق سرمایه ادامه میدهیید ،مییا کییه مخییالف این منطییق هسییتیم
بناست کجا بایستیم؟

 .4سکون چپ :ضعف سياسی یا فروبستگی در استراتژی؟
امروزه نیروهای چپ آشییکارا  -ولی بهطییور اجتنابپییذیری -از جنبشهییا و
تیاریخی
شورشهای تودهای عقب افتادهانید .این مسیاله هم حاشیهنشیینی
ِ
چپ پس از زنجیرهی رویدادهای اواخییر دههی  1980میالدی  -تییاکنون -
تاریخی
تجارب
ِ
را ماندگار ساخته است و هم این جنبشها و شورشها را از
ِ
مبارزات سازمانیافته محروم ساخته و امکان ژرفایابی و تداوم مییوثر آنهییا را
ِ
یتی
کاهش داده است .اینکه اکثریت مردم بهسادگی بییه نرمالیزهسی ِ
یازی دولی ِ
عینی پیشگفته (در بنیید  ،)1بخشییا
بحران کرونا تن دادهاند ،عالوهبر دالیل
ِ
ناشی از آن بوده که گفتار مخالفی  -مشخصا از سوی طیف چپ  -درسییتی
قالب مبارزاتی پیگیر و
دولتی «ایمنی گلهای» را در ِ
گفتار مسلط و رویکرد
ِ
منسجم بهچالش نگرفته است و پیامدهای بالفعل و بالقوهی این رویکییرد در
مرگومیییر انبییوه انسییانها (کشییتار جمعی) را صییراحتا در سییپهر عمییومی
پروبلماتیزه نکیرده اسیت .بیدینترتیب ،دولتهیا موفیق شیدهاند در یکی از
سازی بحییران
شکنندهترین بحرانهای تاریخی سرمایهداری ،رویهی نرمالیزه ِ
یبی اقتصییاد سییرمایهدارانه ،بییا کمییترین مقییاومت
کرونا را بهنفع احیییای نسی ِ
اجتماعی ،بر جامعه تحمیل کنند .این واقعیت بهسهم خود بار دیگر پرده از
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چپ رادیکال
بحران جهانی چپ معاصر برمیدارد؛ در این معنا که نیروهای ِ
وضعیت تعیینکنندهی تاریخی پاسخی
ِ
 در مجموع  -قادر نبودهاند به اینانقالبی بدهند؛ و بدینترتیب ،این ضعف بنیییادیتر را عیییان سییاختهاند کییه
امروزه اندیشهی چپ اساسا فاقد نفوذ اجتمییاعی و پایههییای مییردمی بییرای
پیشبرد یک مقاومت سیاسی تودهایست:
سیاسی خودآگاه بهسییرعت و
«در شرایطی که دولتها بهعنوان یک ساخت
ِ
یامی تییوان خییویش را
با سیالیت  -و حتی با چرخشهایی باورنکردنی  -تمی ِ
بییرای رویییارویی بییا بحییران درجهت تضییمین منییافع خییاص خییویش
بازسازماندهی کردهاند ،بهنظر میرسد که جبههی چپ  -درمجموع  -یا به
ضرورت این بازسازماندهی واقف نبوده/نیست ،و یا فاقد چنین توانیست.»13
باید خاطرنشان کنم که در اتخاذ یک رویکرد مقاومت یا ارزیابی آن ،مسییاله
بههیچ رو کسب مییوفقیت فییوری در بیاثرسییازی کارکردهییای سییاختارهای
تحمیلی دولتها) نیست .بلکه مسالهی اصییلی
مسلط (مشخص ًا سیاستهای
ِ
درک و شناسایی زمان مناسب برای گشودن راهیست که بتواند اندیشییهی
انتقییادی چپ و آرمانهییای رهییاییبخش را از مرزهییای تنییگ و بسییتهی
حلقههای چپ بیرون ببرد و با پیوندزدنِ آنها بیا نیازهیا و مسیایل زنیدگی
واقعی ستمدیدگان ،بار دیگر آنها را به جامعه بسپارد؛ همچنان که تجمیع
این اندیشهها و آرمانها در اندیشییه و سیینت چپ نیییز خییود برآمییده از دل
یاریخی سییتمدیدگان بییوده
جامعه و حاصل روند طوالنی و پررنج مبارزات تی
ِ
باورپذیری اندیشییهها
ِ
است .وجه دیگر مساله همچنین آن است که اصالت و
یدی نیروهییای چپ بییه پرنسیییپهای
و آرمانهای چپ تنها ازطریییق پایبنی ِ
.13نگاهکنیدبهفصلچهارمهمینکتاب(نرمالیزهسازیبحرانکروناوچالشچپ).
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بنیادیشان تقویت یا ماندگار میشییود ،حییتی اگییر این پایبنییدی مسییتلزم
گذرای عمومی و یا مغایر «واقعبینی»های عقیلِ
ِ
فاصلهگرفتن از گرایشهای
سلیم (سنجش یک رویکرد بر اساس نتایج فوری و بیواسطهی آن) باشد.1۴
پیش رو را بر اساس هشییدارهای دانشییمندان و
اگر بنا باشد تحلیل وضعیت ِ
متخصصانِ مستقل بنا کنیم و نه بر اسیاس ادعاهیا و امییدواریهای کیاذب
سیاستمداران و نخبگان دولیتی ،در اینصیورت بایید بهطیور جیدی نگیران
شیوع موج دوم پاندمی باشیم .15باتوجیه بیه تجیارب ماههیای گدشیته ،این
نگرانی  -بنا به دالییل میوجهی  -معطیوف بیه دو وجیه اساسیسیت :یکی،
اقتصادی-اجتماعی موج دوم پاندمی برای آینییدهی
خطرات انسانی و تبعات
ِ
یات
ضرورت کسب آمادگی برای رویییارویی بییا تبعی ِ
ِ
نزدیک جامعه؛ و دیگری،
ِ
سیاسی چنان وضعیتی .چپ تنها با بازشناسی خطرات وضعیتی کییه در راه
استراتژی موثری بپردازد که به فعالیتهای امیروز و
ِ
است میتواند به تدوین
تاریخی
فردای آن جهت و انسجام بدهد و راه تازهای برای خروج از تنگنای
ِ
رخوت و ضعف سیاسیاش بگشاید.
.14برایمثال،درایتالیایدورهیموسولینینیروهایضدفاشیسححتدراقلیتبودنححدومشححی
حتادگیبحرحقیقت
ِ
سیاسیآنانمخالفپسندوگرایشعمومیبود.امادرستبهواسححطهیایسح
ِ
آنمحبوبیتسیاسیبیسابقهایکسحب
ِ
گرفتن
ِ
نشان،دراواخرجنگدومجهانیوباپایان
آرما 
کردند.
هارادررویاروییاصولیبا
ِ
 .1۵حتیدرکشوریمثلکرهیجنوبیکهیکیازبهترینکارنامه
همهگیریکروناداشتهاست،نشانههایشیوعمجححددکرونححاانححدکمححدتیپسازبازگشححایی
اقتصادآشکارشدهاست.ناگفتهپیداستکهوضعیتکشورهاییماننححدایححرانکححهکارنححامهی
بسیارضعیفیدراینزمینهداشتهاندوبااینحالدرصحفمقحدمبازگشحاییاقتصحادبودهانحد،
چگونهخواهدبود(درکناراعالموضعیتقرمزوهشداربرایتعدادیازاسححتانهایایححراندر
روزهایاخححیر،سححخنگویوزارتبهداشححتایححراندرتححاریخ 1۸خححرداداعالمکححرد«:بهجححز
شهرستانوجزیرهیابوموسیهیچنقطهایازکشورعاریازویروسکرونانیست.)».
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سیاست چپ انقالبی  -در بیانی کلی  -معطییوف بییه همییراهی بییا مبییارزات
یان معطییوف بییه حقیقت اسییت .و درسییت بهدلیییل
سییتمدیدگان و همزمی ْ
انقالبی نظم
درونی این دو بنییییان اسیییت کییه دگرگییونی
تنیییدگی
درهم
ِ
ِ
ِ
ستمگرانهی مسلط را هدف قرار میدهد :چون از منظر حقیقت ،تداوم نظم
سییرمایهدارانه بهطییور سییاختاری موجیید سییتم اسییت؛ و درعین حییال،
دگرگونسازی نظام موجود و بنای نظمی بدیل بهلحییاظ مییادی امکانپییذیر
است .با این اوصاف ،یک استراتژی بدیل چپ در وضعیت کنونی توامان باید
بر دو پایهی دفاعی و تهاجمی بنا گردد :یکی دفاع از مییردم و سییتمدیدگان
در برابر پیامدهای خردکنندهی تداو ِم سیاستهای اقتصادمحو ِر دولتی ،کییه
ضرورت تامین سالمت عمومی را به حاشیییه میبرنیید؛ و دیگییری برداشییتن
قدمهایی رو به جلو  -درست  -در همین بافتار بحییرانزده ،بییرای تعمیییق و
تقویت
ِ
گسترش مبارزات ضدسرمایهداری و خلق مسیرهایی عملی درجهت
امکانات عبور از سیرمایهداری .پیایهی نخسیت بیا پرنسییپهای ضدسیتم و
ِ
حقطلبانهی چپ پیوند دارد و دومی با اتوپییای رهیاییبخش چپ و منظیر
حقیقت .روشن است که پایبندی به پایهی نخست ،شرط الزم  -و نه کافی
 برای موفقیت در پیشبرد دومی است.در این شرایط ،تالش دولتها برای نجات اقتصا ِد سییرمایهداری یییا حفییظ و
بسط شالودههای قدرت خویش (که با بهانهی نجییات معیشییت مزدبگیییران
توجیه میشود) ،نقطهی مقابل هدفیست که چپ انقالبی قاعدتا باید دنبال
بنیادی این اقتصییاد در جهت نجییات
ِ
کند .چراکه هدف چپ ،دگرگونسازی
جامعه است؛ هدفی که تحقق آن مستلزم ایجاد فرآینییدهایی بییرای رشیید و
یواهی
ِ
تقویت سییوژگیهای بییالقوهی این کنش دگرگونسازیسییت .امییا بهگی ِ
تیاریخ ،شیاخصترین دورههیای خلیق چینین فرآینیدهایی ،بیا بحرانهیای
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سرمایهداری مقارن بودهاند .موقعیت کنونی هم خارج از این معادله نیسییت:
در جوامع اتمیزهشده و سیاست ُزدودهی معاصر ،دولتها  -توامییان  -هم در
هدایت سپهر اقتصادی ،و هم در مدیریت سپهر اجتمیاعی (بهنفیع بازتولیید
یازی
یظ همسی ِ
ِنهایی سپهر اقتصادی) فاعلیتی انحصاری دارنیید .ایجییاد و حفی ِ
ِ
ثبیات سیاسیی
ِ
نسبی میان این دو سپهر کالن ،پایهی مشیروعیت نسیبی و
ِ
یامی هزینههییای
دولتهاست .در شییرایط معمییول ،این همسییازی بهرغم تمی ِ
اجتماعیاش برای پایینترین الیههای هیرم اجتمیاعی-اقتصیادی کمیابیش
یعیت سیاسییت ُزدودگی را تییداوم میبخشیید .تنهییا بییا
امکانپذیر است و وضی ِ
درونی سرمایهداری یا بحرانهای برآمده از آنهاست کییه
اوجگیری تضادهای
ِ
میتوان از سد هژمونی بورژوازی بر سپهر سیاستزِدودهی جامعه عبور کرد.
 18خرداد 1399
* * *

 |  ۱45پنج .بحران کرونا و بازاندیشی در معنای کشتار جمعی

.6
روزمرگی فاجعه
ِ
بیداد کرونا و

درآمد
در امتداد نوشتارهای پیشین ،در متن حاضر سکون سیاسی جامعه در برابر
بحران کرونا را مورد بازاندیشی انتقادی قرار میدهم .آماج اصییلی این نقیید،
نیروهییای چپ و مییترقی جامعییه هسییتند ،ولی دامنهی نقیید از محییدودهی
عملکرد انفعالی آنها در برابر بحران کرونا فراتر رفته و خاستگاههای آن به
پرسش گرفته میشود .1ساختار متن شامل سه بخش مرتبییط زیییر اسییت:
 )1دولت؛  )2جامعه؛ و  )3نیروهای چپ.

.1بایدخاطرنشانکنمکهاستفادهازترمچپیانیروهایچپدراینمتنصرفاًبرایسهولت
هایدرونیچش حمگیرایننیروهححایککاس حهکردن
ِ
کالماست.درعمل،بنابهتنوعاتوتفاوت
تربحثحاضرگریزیازاین
ِ
آنهاذیلاینترممسالهسازاست.بااینحال،برایپیشبردساده
تقریبناخوشایندنیافتم.ومهمترآنکهرویکردهمهینیروهایچپدربرابححربحححرانکرونححا
مصداقانفعالسیاسینبودهاست؛برخیازآنانبهطورفعحالومسححتمردراینبححارهنوشحتندو
روشنگریکردندوبرخیحتیابتکارعملهاییمردمیرابنانهادند.امادرمجموع،ایناقدامهاو
گرایشهاحتیدرسپهرچپنیزدرحاشیهماندند،چونازسویمیانگیننیروهایچپاقححدام
حیرونیبحححرانکرونححاو
ِ
کمینهیمنسححجمیبححرایپروبلمححاتیزهکردنِ درونیوبرجستهسححازیبح
سیاستورزیحولآن(کهتقویتکنندهوتداومبخشتحرکاتیادشدهباشد)انجامنگرفت.از
حوعمشححخص،نقححدبرآینححدِ تححاریخیاین
اینرو،نقدنیروهایچپدراینمتنوحولاینموضح ِ
نیروهادرشرایطفعلیاست.

بیگمان روش دوراندیشانهتر و مطمئنتر برای تدوین یک تحلیل انتقادی
درخصوص یک وضعیت تاریخی ،انتظار برای سپریشدنِ دورهی مربوطه تییا
روشنترشدن جوانب متعییدد آن وضییعیت اسییت (تعبیییر هگییل از برآمییدن
شامگاهان و پرواز جغد مینروا)؛ اما گسییترش تبعییات بحییران کرونییا چنییان
وضعیت خطیری ایجاد کرده است که اگر بناست چپ اساس ًا فاعلیتی نسبی
آتی جامعه داشته باشد ،بهتر است هماینییک خطمشییی
در روند رویدادهای ِ
یازبینی انتقییادی قییرار گیییرد .بییا نظییر بییه این ضییرورت،
آن از درون مورد بی
ِ
های تحلیلی این نقد را به جان میخییرم و
پیشاپیش وجود خطاها و کاستی ِ
امید دارم که خِرد جمعی آنها را تصحیح کند و از آنها فراتر رود.
پانییدمی کرونییا تییا همینجییا هم چهییرهی جهییان را بهطییور بیسییابقه و
تهدیدآمیزی تغییر داده است و در جغرافیای سیاسییی ایییران هم در هیییات
روی میا جاریسیت.
یک بحران انسیانی تمامعییار ،بهطیور رعبآوری پیش ِ
اکنون ،هم مخاطرات کابوسوار این بحران و هم امکانات معیینی کیه بیرای
سیاسی ما را محک میزنند.
درایت
ِ
سیاسی بدیل میگشاید ،تعهد و
کنش
ِ
ِ

 .۱دولت
سرانجام دولت ایران اذعییان کیرد کیه پانییدمی کرونییا میتوانیید خطرسییاز و
فاجعهبار باشد؛ زمانی که افزایش دامنهی ابتال و شمار تلفات انسییانی کرونییا
دیگر تکنیکهییای دسییتکاری و مهندسییی دادههییا ،حاشییاکردن حقیقت و
ترفندهای گوبلزی پروپاگاندا را بیاثر ساخته بود .اکنییون رئیسجمهییور هم
در جلسات نخبگان قوهی اجرایی ماسک به چهره میزند و طُ رفه آنکه رهبر
معظم دولت هم در سمینار مجازیاش بییا نماینییدگان قییوهی قانونگییذاری
ماسک به چهره میزند تا همهی ما بپذیریم که دولت در ایییران نسییبت بییه
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خطرات کرونا و سرنوشت جامعه نگران است .نمایش مهوعیست در امتیداد
نمایشهای دیرین که شکافتن آن چیز تازهای به دانش ما نمیافزاید .با این
حال ،هر چیزی که به پاندمی کرونا مربوط میشود ،مهم است؛ چون کرونییا
همچنان میداندا ِر صییحنهی واقعیت اسییت و بهرغم مضییحکهبودن نمییایش
حاکمان ،مرگها واقعیاند و پردههای تراژدی انسانی را یک به یک به اجییرا
درمیآورند .گورستانها اکنون صیادقترین مکانهیای حامیل حقیقتانید و
خانوادههای جانباختگیان بهیترین گیواه صیدق آن .عکسهیا و تصیاویر ،از
گورستانهایی خبر میدهند کیه ورم کردهانید از جنازههیای ورمکیرده؛ تیو
گویی خاک دیگر پذیرای مردگانش نیست .دولت اینک مسئولیت رتقوفتق
امور مردگان را برعهده گرفته است؛ هرچه باشد این کار بهمراتب سییادهتر از
رسیدگی به امور زندگان است .امیا خیود زنیدگان چیه؟ آنهیایی کیه هنیوز
زندهاند و از مرگی ناخواسته و تصادفی در هراساند؟ خطر کرونییا همچنییان
حی و حاضر است (اساسا هیچوقت نرفته بود که اینک بازگردد) و اینیک بیا
شدتی هرچه بیشتر بیداد میکند .اما گوییا تیرس از کرونیا تیا حید زییادی
فروریختییه اسییت .نییه بییه این خییاطر کییه عمییوم مییردم نفس دانش علمی
درخصوص خطرات کرونا را انکار میکنند ،بلکه از این نظر که زندگی با این
خطر اگزیستانسیل بهطیور فراگییر بیه وضیعیتی نرمیال بیدل شیده اسیت؛
همچون موقعیتی شوم ولی گریزناپذیر که بدیلی بییرای آن وجییود نییدارد .و
این «موهبت» را میدیون عملکییرد دولت هسییتیم .دولت ایییران بارهییا اعالم
کرده بود که بیماری کرونا مهارشده اسیت و در میورد اقیدامات بینظییرش
همچون شاخصی جهیانی در مهیار بیمیاری عیالمگیر داد سیخن داده بیود؛
درحالی که شواهد متعدد خالف آن را نشان میداد .دولت با اتکا بییر همین
توان مقتدرانهاش در بازنمایی (تحریف) حقیقت ،فرمان بازگشایی فضییاهای
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عمومی و محیطهای کسبکار را صادر کرد و شتابی که در این کار به خرج
داد ،حتی برخی از «خودی»ها را هم به شگفتی و بعضا انتقاد واداشت .امییا
دولت مصمم بود ،چون بهخوبی آگاه بود که نفییع عمییومی و نفییع دولت در
یکظرف جمعپذیر نیستند .نفع عمومی در آن بود که دولت تمیامی منیابع
مادیاش را بهگونهای بهکار گیرد که یک قرنطینهی عمییومی ممکن گییردد؛
راهکاری قاطع برای تضمین آنکه جمعیت کثیییر مزدبگیییران فرودسییت در
بازهای معین دغدغهی تامین نانِ روزمره یا هراس ازدستدادنِ سقف بییاالی
سرشان را نداشته باشند .اما این کار مستلزم عزم و توان دولت بییرای ایجیاد
تغییراتی ضربتی در اولویتبندهای ساختار سیاسی-اقتصییادی حییاکم بییود؛
یک جراحی فوری و پیچیده ،که نخبگان حاکم انگیزهای برای آن نداشییتند
مقطعی گذشییته نیییز
(ناکارآمدی آشییکار دولت در مواجهییه بییا بحرانهییای
ِ
پشتوانهای برای چنین جسارتی فراهم نمیکرد) .منابع انحصاری ثروتی کییه
طییوالنی
دولت و نخبگان طبقهی حاکم در اختیار دارند طی مسیر دشوار و
ِ
خلع ید از فرودستان و غارت منابع عمومی و سرکوب مداوم جامعه حاصییل
شدهاند و خیود همچنیان محیل رقیابت و نیزاع دایمی «بزرگیان» هسیتند.
وانگهی ،آن بخش از ثروت عمومی که دولت در راستای سیاستگذاریهای
اساسی تضییمین
کالنِ خویش هزینه میکند در وهلهی نخست باید اولویت
ِ
و تداوم حیات دولت 2و طبقهی حاکم را تامین کند (کییه بسییط بیمحابییای
نظامیگری و کنترل امنیتی جامعه مهمترین مولفهی آن است) .پس ،چییرا
.2درمتندیگریبهتفصیلبیانکردهامکهکارویژهیاساسینهاددولت()stateخصوصححادر
«جنوبجهانی»محافظتازحیاتخویشاستکهپیوندیتنگاتنحگبحاحفحظنظمسیاسحی-
اقتصادیمسلطدرهرکشورومناسباتجهانیهمبستهباآندارد:امینحصوری«:دربححارهی
ِ
بنیانهاوسازوبرگهایدولتدرجنوبجهانی؛بانگاهیبهخیزشهایتححودهایفرودسححتان»،
کارگاهدیالکتیک،آذر.13۹۸
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یی
باید این منییابعِ «حیییاتی» را «هییدر» داد؟ از سییوی دیگییر ،تعلیییق فرضی ِ
کسبوکار و حیات اقتصادی ،در غیییاب اقییدامات تییرمیمی ازطریییق تزریییق
مالی کمکی (که عزمی برای آن وجود نداشت) ،در عمییل میتوانسییت
منابعِ ِ
یزمن سییالهای اخیییر را بییه مرزهییای
ابعییاد و ژرفییای بحییران اقتصییادی می ِ
«مهارناپذیری» برساند .تبعات سیاسی و اجتماعی چنین وضعیتی یحتمییل
میتوانست موج جدیدی از شورشهای گرسنگان و خیزشهای اعتراضی را
بر سر دولت آوار کند (حال آنکییه بنییا بییه اظهییارات خییود نخبگییان دولت،
خود-حفاظتی
خیزشهای دی  96و آبان  98به راهنمای تدوین استراتژی
ِ
دولت بدل شدهاند) .بنابراین ،دولت راه بسیار سادهتری را (به هزینهی ملت)
یرایی
اتخاذ کرد که نهفقط با اولویتهییا ،بلکییه همچیینین بییا قابلیتهییای اجی ِ
ویژهی آن همخوانی دارد :پاککردن صورتمساله یییا رهییاکردنِ جامعییه بییه
سازی بحران کرونا :پس از فاز اولیهی انکییار و
موازات امنیتی ِ
ِ
حال خویش ،به
کوچکانگاری معضل ،دولت به تحریف مستمر دادهها ،کنییترل امنیییتی بییر
مسیرهای شکلگیری و نشر دادهها و تقلیل آمرانهی ابعاد بحران روی آورد،
رویهای کییه همانییا مییدیریت سییرکوبگرانهی گفتییار عمییومی درجهت
سیاست ُزدایی از بحران بیود .بهزودی رهیییافت رهییاکردنِ جامعیه ،در قیالب
راهکار شبهعلمی «ایمنی گلهای» بیانی علنی و موجهنما پیدا کرد .اینگونه
بود که دولت عزم خود برای برچیییدن همییان انییدک تمهیییدات محییافظتی
اسییفندماه و نیمهی اول فییروردین را اعالم کییرد و بازگشییایی سییریعتر همه
«عیادی» امیور) در
ِ
فضاهای ممکن را (بهنفیع چیرخش اقتصیاد و وضیعیت
سردرگمی عمومی جامعه در
دستور کار خویش قرار داد .3وقتی به هراس و
ِ
.3رویکرددولتایراندراینزمینه،منحصربهفردنیست؛بلکححهجایگححاهفکشححدهیاقتصحاد
سرمایهداریازجامعهدرمناسباتوسیاستهایملیوجهانیبهگونهایستکهاکثردولتها
تاکنونخطمشیکمابیشمشابهیرااختیارکردهاند؛خواهآنهاکهرسمااتخاذرهیحافت«ایمحنی
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فروردینماه بنگریم ،بازگشییایی آمییرانهی «همهی فضییاهای ممکن» (حییتی
یی بازتولییید حیییات اقتصییادی
آنهایی که ربط نییاچیزی بییه ملزومییات اساسی ِ
ذهنی الزم در جامعه برای بازگشت
داشتند) چیزی نبود جز ایجاد زمینهی
ِ
به وضعیت عادی ،تا برمبنای آن احیای سریعتر اقتصا ِد ماضی و تداوم ثبات
سیاسی شکنندهی موجود میسر گردد .پشتوانهی این اقییدامات دولت بییرای
ِ
نمیییایی آمیییرانهی ییییک وضیییعیت بحیییرانی و غیرعیییادی ،صیییرفا
عادی
ِ
«کارآیی» دستگاه امنیتی و ماشین سییرکوباش نبییود،
اطمینانخاطرش از
ِ
بلکه این واقعیت که بخش بزرگی از جامعه (مزدبگیییران فرودسییت و افییراد
روزمییزد) وابسییتگی مفییرطی بییه تییداوم حیییات معمییول اقتصییادی دارنیید،
تصمیمات و اقدامات دولت را تسهیل و توجیه نمود .از این پس ،و با وقییوف
قیانونی
نخبگان دولتی به این وابستگی فرودستانهی جامعیه ،دولت وظیایف
ِ
خویش برای حفاظت از سالمت عمومی و جان شهروندان را رسما و علنا به
خود مردم واگذار کرد ،بیآنکه لحظهای از سیاست مهندسی اقتدارگرایانهی
دادهها و افکار عمومی و نیز هیاهو دربارهی دسیتاوردهای بیبیدیل خیویش
میادی پیایهای بیرای رعیایت میوازین
ِ
غافل گردد .از آنجا که دولت شیرایط
حداقلی بهداشتی-محفاظتی را برای اکثریت جامعه فییراهم نیییاورده اسییت،
ِ
درواقع آنها را در برابر خطرات گسترش ویروس بهحییالِ خییود رهییا سییاخته
گلهای»رااعالمکردندوخواهآنهاییکهبحابازگشححاییبسححیارزودهنگححامفضحاهایعمححومیو
عرصههایکسبوکاروموجهنماییآن،درعملهمینمسیررادرپیشگرفتنحد.بحااینححال،
همینمسیرمشترکبستهبهشرایطانضمامی-تحاریخیهحرکشحوروکیفیتسحاختارسیاسحی
ِ
حاکمبرآنونوعموازنهیقوابیندولتوجامعحه،پیامحدهاییبحاابعحادوشحدتهاینسحبتا
متفاوتدرسطحجهانیداشتهاست.هرچنددرهمهیجوامع،محرومترینبخشهححایجامعححه
بیشازسایرینازاینپیامدهاآسیبدیدند.دراینزمینه،برایمثال،ن.ک.بهفصلچهححارم
(نرمالیزهکردنبحرانکروناوچالشچپ)وفصلپنجم(بحرانکروناوبازاندیشیدرمعنححای
کشتارجمعی)ازهمینکتاب.
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است ،فارغ از آنکه در سطح بازنماییهای رسانهای چییه داعیهای دربییارهی
رویارویی با پاندمی کرونا داشته باشد .در این میان ،تصییاویر روزمییرهی سییه
ماه اخیر از حضور نیاگزیر انبیوه فشیردهی جمعیت فرودسیت در قطارهیای
مترو و اتوبوسهای درونشهری بهتنهایی گییواه بسندهایسییت تییا دریییابیم
دولت در چه شرایطی جامعه را با بحران کرونا بهحال خییود وانهییاده اسییت.
ولی عالوهبر این ،پردههای افشیاگرانهی مهم دیگیری هم وجیود دارنید کیه
یرین آنهییا ،مییواجههی متنییاقض دولت بییا پرسییتاران و کییادر
شییاید مهمتی ِ
درمانیست :همانهایی که دولت در اسفندماه و فروردینمییاه نقش ویییژهی
آنان در «مبارزهی ملی با کرونییا» را در نمایشهییای تبلیغییاتی خییویش ارج
میگذاشییت ،ناگهییان در اردیبهشییت و ماههییای پس از آن بیارج شییدند:
خصوصا وقتی که در چند اقدام جمعی ،حقوق ابتدایی خویش (ازجمله لغییو
قراردادهییای کییاری  89روزه) را مطالبییه کردنیید ،ولی بییا ضربوشییتم و
انحصاری دولت مواجه شدند .پییردهی دیگییر،
ِ
دستگیری توسط مجریانِ قهر
اجراگریهای رسانهای چشمگیر وزیر بهداشت و مواضع ضد و نقیض متعدد
وی طی چندماه گذشته است .نکتهی مهم دربارهی عملکرد جناب وزیر آن
است کییه او ضییمن دفییاع از پیشییبرد سیاسییت «ایمیینی گلهای» ،همزمییان
کوشیده اسییت نقش یییک کارشییناس منتقیید دولت را هم ایفییا کند .۴و این
نمونهی دیگریست از سازوکاری کیه در دههی اخییر در سیاحت سیاسیت
رسمی ایران عمومیت یافته است و کارکردهییای ویییژهای دارد :اینکییه اکییثر
نیروهای حاضیر در سیاختار قیدرت ،توامیان در سیاحت رسیانهای در نقش
.4طییکماهگذشتهکهشواهدگسترشکروناانکارناپذیرشدهاند،وزیربهداشتضمنتکرار
دستوراتاخالقیبیپشتوانهخطاببحهمحردمونکحوهشآنهحا،محدعیشحدکحهتوصحیههای
ِ
کارشناسیاشازجانبمقاماتباالترجدیگرفتهنمیشودواینکهمراجعیدرساختارقححدرت،
راهکارهایبدیلاوراوتومیکنند(راهکارهاییکهبادغدغههایادعاییاومغایرتدارند).
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جدی سیاستهای دولت ظاهر میشوند .با این تمهییید ،از یکسییو
ِ
منتقدان
یاعلیت انسییانی
ِ
نظام سیاسی همچون ساختاری مجییرد و خودپییو و بییدون فی
بازنمایی میشود تا کسی مسئول خطاهییا ،جنایتهییا و ناکارآمییدیهای آن
شییناخته نشییود؛ و از سییوی دیگییر ،تکییرار اظهییارات انتقییادی سییطحی و
ضدونقیض در گفتار نخبگان و رسانههای دولتی ،که بییا مبتذلسییازی نفس
انتقاد و موضوعات مورد انتقاد همراه است ،تالشیست از جانب دولت بییرای
انتقادی بدیل تا امکانییات بسیییج
ِ
ادغامی گفتمان
تصاحب مقتدرانه یا حذف
ِ
ِ
سیاسی رادیکال حول این انتقادات کاهش بیابد.
ِ
در هفتههای اخیر ،با علنیشدن ابعاد واقعی بحران کرونا شییاید دولت کمی
دستپاچه بهنظر برسد ،امییا بهرغم بییروز بییرخی دشییواریها و آشییفتگیهای
مدیریتی قابل انتظار در واقع چنین نیست :چییون این همییان وضعیتیسییت
ِ
که کارشناسان دولتی نهفقط وقوع آن را پیشبینی میکردند ،بلکییه تلویحییا
رسیدن به این مرحله را گامی ضروری برای تحقق معجزات راهکار «ایمیینی
آشکارگی این موقعیت بحییرانی،
گلهای» معرفی میکردند .شاید تصور کنیم
ِ
اینک جایگاه سیاسی دولت را در برابر مطالبات و انتظییارات مییردم تضییعیف
کرده است یا میکند :متاسفانه اینگونه نیست ،چون دولت پیشاپیش تییوپ
را به زمین مردم انداخته است .یعنی بنا به وقوفاش به نیازمنییدی اکییثریت
جامعه به تداوم چرخهی (بیمارگونهی) اقتصاد ،ما مردم موظف شییدیم کییه
خودمان مسئولیت محافظت از سالمتی خویش و عییواقب «کوتییاهی»هییای
ناگزیر را بر عهده بگیریم .درنتیجه ،میردم پیشیاپیش خلعسیالح شیدهاند و
نخبگان دولتی اینک با ژستی نگییران از تشییدید پانییدمی ،آشییکارا مییردم را
مالمت میکنند و کوتاهیهای آنیان را مسیئول بیروز این وضیعیت قلمیداد
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میکنند (ضمن اینکه بدینطرق تنشهییای درون جامعییه را علیییه طبقییات
فرودست تشدید میکنند) .و مهمتر آنکه در غیاب یک گفتمان انتقییادی-
مطالباتی ،جنبشی در سییطح جامعییه شییکل نگرفتییه اسییت تییا مییردم را در
موقعیتی بالقوه فرادست نسییبت بییه دولت قیرار دهید .واکیاوی این مسییاله،
موضوع بخشهای بعدی این نوشتار است.

 .2جامعه
جییامعهی ایییران آشییکارا چنییدپاره ،تضییادمند و دارای نظییام امتیییازات و
سلسلهمراتب درونی است .از این نظر ،کاربرد ترم «جامعه» تجریدیست که
سیازی این شیکافها و سلسیلهمراتب را بیه همیراه دارد .امیا
ِ
خطیر کمرنگ
دفاعی محض اکثریت شیهروندان در برابیر تهاجمیات مسیتمر و
موقعیت بی
ِ
نظاممند دولت به پییایهایترین حقییوق اجتمییاعی و انسانیشییان ،تییا حییدی
استفاده از این تییرم را موجییه میسییازد؛ یعیینی مفهییوم جامعییه از وضییعیت
هستیشناسانهی آن در برابر نهاد کمابیش خودبنیاد (یییا خودآیینشییدهی)
یی ایییران،
دولت قابل اشتقاق است .دولت اسالمی حاکم بر جغرافیای سیاسی ِ
که بر پایهی حمایت و مشارکت بخشهییایی از جامعییه در مقطییع  1357و
سالهای اولیهی پس از آن پا گرفت ،بهتییدریج پایههییای اجتمییاعی نوییینی
برای خویش مهیا ساخت؛ بهبیییان دیگییر بیگمییان بخشییی از جامعییه را در
یادی خییویش ادغییام نمییود .امییا هنییوز هم بییا
ساختار قدرت سیاسی-اقتصی ِ
اطمینان میتوان گفت که اکثریت مزدبگیییران فرودسییت و طردشییدگان از
نظام امتیازات و برخورداریهای اقتصادی-اجتماعی نهفقط بخشییی از دولت
نیستند ،بلکه بنیا بیر تقابیل نیازهیا و منافعشیان بیا پیوسیتار سیازوکارها و
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سیاستهای کالن دولتی پیکرهای مجزا را شکل میدهند (گیریم ناهمگون،
پارهپاره و نامتجانس) که هستی مستقلی داشته و بییر بنیییاد این هسییتی بییا
دولت تعامل میکند .پس در بخش حاضر ترم جامعه را عجالت ًا در این معنییا
بهکار میبریم .پرسش اساسی این است که بحران کرونا بییا جییامعهی ایییران
چه کرده است و مهمتر آنکه جامعه چه واکنشی داشته است و چرا؟
یثیلی بییه بخش نخسییت این پرسییش آن اسییت کییه
پاسخ بسیار کوتاه و تمی ِ
اکثریت مردم ایران دستکم از ابتدای ماه اسفند در زندانی گرفتار شییدهاند
ِ
که ویروس کرونا در آن آزادانه گردش میکند .بخش قابلتوجهی از جامعییه
(به درجات مختلف) نسبت بیه خطیرات این وضیعیت آگیاه و از تبعیات آن
نگییران (بییوده) است .بسیییاری تالش کردنیید بییه طُی رق مختلییف از خییود و
نزدیکانشان محافظت کنند .اما مسالهای در این ابعاد عظیم با رویکردهییای
فردی حلشدنی نیست و بههمین دلیل اساسیا میاهیتی سیاسیی دارد؛ و از
قضا دولت با وقوف به این امر از همان آغاز با تمام قییوا کوشیییده اسییت این
سیاسی
موضوع را به ساحت بهداشت و رفتار فردی تقلیل دهد و مازادهای
ِ
امنیتی خویش قطع نماید .مشخصا بخش بزرگی از
آن را به کمک بازوهای
ِ
جامعه بنا به جایگاه طبقاتی و نیازهای معیشتی فاقد امکان قرنطینهسییازی
یتی محییافظتی
خویش بود و برخی حتی قادر به رعییایت راهکارهییای دمدسی ِ
(نظیر فاصلهگذاری فیزیکی و استفاده از ماسک) هم نبودند/نیسییتند؛ و بییاز
بههمین دلیل ،درصورت ابتال به ویییروس ،از تشییخیص پزشک ِی بهموقییع یییا
خدمات درمانی کافی محروم ماندند/میمانند .بدینترتیب ،چنانکییه انتظییار
میرفت تییودهی فرودسییتان در صییف اول آسیییبدیدگان و جانباختگییان
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پاندمی کرونا قرار گرفته است .در این معنا ،تأثیرات پانییدمی کرونییا مسییلما
خصلتی طبقاتی به زیان طبقات فرودست داشته است.
اما (در امتداد پرسش قبلی) ،واکنش جامعییه بییه این وضییعیت پرخطی ِر کییه
موجب تحریفگری و مسییئولیتگریزی و ناکارآمییدی دولت بییه مییرتبهی
ِ
به
بحران نخست جامعه رسید ،چگونه بود؟ تا جایی که مشاهدات فعلی نشییان
میدهند ،پاسخ بسیار مییوجز این پرسییش آن اسییت کییه در سییطح کالن و
صییرفنظر از بییرخی خودانگیختگیهییای مییردمی (در جهت همیییاری یییا
روشنگری انتقادی) ،واکنش جامعه بهلحاظ سیاسی ،تقریبا هیچ بوده است.
اگر عجالتا کلیت این پاسخ را (گیریم با اغمییاض) بپیذیریم ،بخش مهمتیر و
واکنش است ،چیرا کیه انفعیال سیاسیی در
ِ
دشوارتر مساله ،فهم چرایی این
برابر فجایع عمومی ،به یک رویهی نسبتا عییام در جییامعهی مییا بییدل شییده
یارچوب
ِ
است .بنییابراین ،کنکییاش در این مسییاله مسییتلزم فراتییررفتن از چی
موضوعی بحران کروناست .در ادامه میکوشم مییدخلی مقییدماتی بییرای این
ِ
کنکاش ضروری بهدست دهم:
ِ
میگویند تجمیع قدرت ،فساد به بار میآرود .اما معموال تصور بر این اسییت
که این فساد تنها دامن حاکمان و نهاد دولت را میگیرد؛ تا زمانی که دولت
سرانجام از درون یا بیرون فروبپاشد .حال آنکه بهدلیل نفوذ فراگیر دولت بر
شرایط بازتولید جامعه ،فساد دولت در درازمدت یحتمل جامعییه را نیییز بییه
سیاسی-اقتصادی دولت با انحصار
ِ
تباهی میکشاند؛ خصوصا وقتی که فساد
سازی سازوکارهای سرکوب همییراه گییردد.
فزآیندهی قدرت و تجمیع و فربه ِ
در این حالت ،نهاد دولت گرایش بییدان سییو دارد کییه بهمییدد سییازوکارهای
متعدد کنترل و سرکوب و پروپاگاندا ،بهتدریج پویایی و توان خوداندیشیی و
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گری جمعی را از جامعه سلب کرده و حیییات جامعییه را از درون تهی
کنش ِ
پیویش
ِ
سازد .شاخص تحقق این وضعیت آن اسیت کیه جامعیه ارگانهیای
سیاسی خویش را از دست میدهد؛ هویت ،خودباوری و
یابی
ِ
جمعی و جهت ِ
توان جمعی خویش را وامینهد و درمجموع به کمیتی از انسانهای منفییرد
تبدیل میشیود؛ و درنتیجییه در برابییر تعییدیات و تجییاوزات دولت کمییابیش
بیدفییاع میگییردد (بییرای مثییال ،هسییتی اجتمییاعی طبقییات فرودسییت ،از
داللتهای سیاسیاش تهی میشود) .بدینترتیب ،مسیر تبییاهی جامعییه بییا
سیاسی آن آغاز میشود ،که دولت بیگمان نقشی فعال و اساسی در
انفعال
ِ
این منفعلسییازی ایفییا میکنیید .حییال اگییر همبسییتگی درونی سییویههای
اقتصییادی و
سیاسییی فسییاد دولت را در بافتییار عصییر سییلطهی بیمنییازعِ
ِ
یاامنی اقتصییادی-
نولیبرالیسم قرار دهیم ،با گسییترش وسیییع و نظاممنیید نی ِ
معیشییتی و محییرومیت تودههییا از حمایتهییا و خیدمات اجتمییاعی مواجییه
یاختن اضییطراب
ِ
جهانی-تاریخی مسلط ،بییا همگانیسی
میشویم .این رویهی
ِ
زیستی عمال امکان مییادی یییا فییراغت حییداقلی بییرای مشییارکت در حیییات
سیاسی-اجتماعی را بهطور چشمگیری کاهش داده و درنتیجه گییرایش بییه
اتمیزهشدن و سییکون سیاسییی جامعییه در بطن اختنیاق سیاسییی را شیدت
بخشیده است.
اگر اتمیزهسازی جامعه ،سیاست ُزدایی از سپهر عمومی و گسییترش نییاامنی
یردی همبسییته بییا آن را گرایشییی مسییلط در عصیر
زیسییتی و اضییطرابات فی ِ
فراگیری سرمایهداری نئولیبرال بدانیم ،آنچییه بییه جییامعهی ایییران خصییلت
ویژهای داده یکی آن است که تجمیع سازوکارهای سییرکوب عمال امکانییات
مقاومت مردمی برای شکلدادن به یک ضدگرایش را به سطوح بسیار نازلی
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فروکاسته است .سرکوب مستمر و فزآیندهی هر تالشی برای تشییکلیابی و
هر شکلی از مقاومت و کنش سازمانیافته از سییوی دولت ایییران ،نییاظر بییر
تلفیقی سیرکوب و
حضور قاطع همین خصییلت اسییت .وجیود همین بافتیار
ِ
فساد ،پیشیبرد و گسیترش شیکل لجامگسییختهای از مناسیبات اقتصیادی
زیستی-معیشییتی
نولیبرالی را تسهیل و تسریع کرده و درنتیجه ناامنیهای
ِ
برآمده از آنها را به مرزهای بیسابقهای رسانده است .در اثر این رونییدهای
درهمتنیده و تشدیدکننده ،سرعت و شدت و تاثیرات اتمیزهشدن جامعییه و
سیاست ُزدایی از آن در سپهر جامعهی ایران بهمییراتب بییاالتر از بسیییاری از
یافی وجییود و
جوامع معاصر بوده است .تاکید بییر این خودویژگیهییا البتییه نی ِ
شکلگیری مقاومتهای فییردی و اشییکالی مسییتمر یییا مقطعی از مبییارزات
جمعی پراکنده نیست (چرا که نه سوژگی آدمی تماما مهارشدنی است5؛ نه
ِ
یدرت نفییوذ سییاختارهای سییلطه و سییرکوب مییاهیتی مطلییق دارد؛ و نییه
قی ِ
پویشهیای درونی جامعیه و امکانیات برآمیده از آن در تعامیل بیا سییالیت
تاریخی رویدادها ،یکسره توقفپذیر هسییتند) .بلکییه خصییلتهای یادشییده
ِ
بیشتر توضیحدهندهی آناند که چرا این دست تالشها و مقاومتها همواره
کلی فرودستان ،کمدوام و در نهیایت ناکیام
گسسته از هم ،منزوی از بدنهی ِ
ماندهاند و تاکنون رشد و نموی که گشایندهی چشمانداز امیدبخشییی باشیید
نداشتهاند؛ بهرغم آنکه در بطن همین شرایط سرکوب ،تالشهای فداکارانه

«.۵آدمیهرگزنهقدرتتغییر(چهکموچهبیش)راازکفمیدهد،ونهامکانانتخححاباز
همهیآنچححهممکناسحترا.بحاانتخحاببخشحیازهمهیممکنهحا،امکانححاتجدیحدیزاده
میشوند»(.لوسینفور هامید –ازبنیانگذارانمکتبتاریخنگاریآنال.برگرفتهازمقدمهیپرویححز
پیرانبرترجمهیفارسیکتاب«سرمایهداریوحیاتمادی»،فرنانبرودل،ترجمححهزنححدهیاد
بهزادباشی.نشرنی.1372،
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و ارزشیمندی در جهت شیکلدادن بیه تشیکلهای مقیاومت جمعی انجیام
گرفته و میگیرد.
سیاسی جامعه (اتمیزهشییدن جامعییه و سیاسییت ُزدایی و
تباهی
اما مسالهی
ِ
ِ
بیرونی
تفاوتی سیاسی) فقط ناظر بر بیدفاعشدن جامعه در برابر دستگاه
بی
ِ
ِ
یدریجی
سیرکوب نیسییت؛ بلکییه سییویهی شییاید وخیمتیر آن ،ادغامشیدن تی
ِ
یی طبقهی
بخشهایی از جامعییه در آموزههییا و ارزشهییای فییرهنگی-سیاسی ِ
سازی برخی از هنجارها و انگارههای برساختهی نظام مسییلط
حاکم و درونی ِ
است؛ جایی که سازوکارهای پیچیدهت ِر سرکوب ،درونی میشوند و جامعه را
ترین نمود این ادغامشدگی ،تندادن به این
از درون به انقیاد میکشند .مهم ِ
آموزه است که «بدیلی وجود ندارد» ،که نمیود عیامتر آن معمیوال در قیالب
گزارهی «سیاست عرصهی بازی بزرگان است» ظییاهر میشییود .البتییه باییید
خاطرنشییان کییرد کییه فرودسییتان و تهیدسییتان جامعییه عمییدتا در امتییداد
تحمیلی
یوالی خییویش و در اثییر فقییدان
شکستها و ناکامیهای
ِ
سیاسی متی ِ
ِ
سیاسی جمعی (و وجوه الهامبخش و آموزشی آنهییا) ،و
بدیل کنش
الگوهای ِ
ِ
اغلب با حسییی از نییاتوانی و سییرخوردگی بییدین موضییع گییرایش مییابنیید.
بدینترتیب ،جامعه از «رویابینی» یا تخیل سیاسی فاصله میگیییرد و بعضییا
حتی در رفتاری واکنشی از آن رویگردان میشود ،کیه ضیدیت بییا ایییدهی
انقالب یکی از نمودهای آن است .در کنیار همهی اینهیا ،تیداوم و تشیدید
یازی تییرس و
سرکوب و گسترش محاسبهناپذی ِر قلمرو آن عمال بییه درونیسی ِ
شییکلگیری سییازوکار خییود-نظییارتگری در روان افییراد منجییر میشییود6؛
.6اینکهدولتایرانبهرغمهمهیمخالفتهایداخلیوخارجیویاهزینههایدیپلماتیکدر
سطحجهانیهیچگاهحرکتماشیناعدامراکُندنکردهودرسالهایاخیرحتیبرسرعتآن
افزودهاست،دقیقابانیازآگاهانهیحاکمانبهچنینکارکردیپیونددارد.
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طوریکه کارکرد ماشیین سیرکوب تیا قلمیرو درونی فیرد بسیط مییابید و
کنشهای بیییرونی و انتخابهییای سیاسییی او را محییدود میسییازد .دامنهی
تأثیرات سازوکار خود-نظارتگری حتی میتوانیید تییا آنجییا پیش بییرود کییه
موضییوعات «مسالهسییاز» از دایییرهی توجییه و
ِ
خودبهخییود حوزههییایی از
حساسیت فرد طرد گردند .بهطور کلی ،در شرایطی که سرکوب و نییاامنی و
سیاسی-اجتماعی پیرامون به امری دایمی و روزمییره بییدل
فاجعه در محیط
ِ
اضطراب برآمده از آنها تعییادل روانی فییرد را مییورد
ِ
گردند ،انباشت ترس و
سییازی
ِ
تهدید قرار میدهد .واکنش معمول ذهن-روان به این وضعیت ،فعال
یاعی آن سییهم
سازوکار بیاعتنییایی و فراموشییی است 7کییه گسییترش اجتمی ِ
تفاوتی سیاسی ایفییا میکنیید .بییدینترتیب ،این امییر
قابلتوجهی در رواج بی
ِ
متناقضنما تا حدی روشن میشود که چطور افراد یک جامعه میتوانند این
حجم از ستم را تاب بیاورند و یا نسبت به مبارزاتی که علیاالصول مستقیم ًا
به وضعیت خود آنان مربوط است ،کمابیش بیتفاوت بمانند .مولفهی دیگیی ِر
یتیزی فییردی بهجییای
منش رقییابت و همسی ِ
این فرآیند ادغام ،درونیسییازی ِ
مادی-تاریخی مسیاعد بیرای تحقیق آن
همبستگی و همراهیست که بستر
ِ
یاعی
همانا رشد مناسبات فردگرایانه و ناامنیهیای میزمن اقتصییادی و اجتمی ِ
عصر نولیبرالیسم است ،که با تکثیر بیوقفهی آموزههای ایدئولوژیک تقویت
شده است .مولفهی مهم دیگییر ،میییل بییه مصییرف و مصرفگراییسییت کییه
بناسییت ناکامیهییا و اضییطرابات و پریشییانیهای زنییدگی واقعی و نیییز
روانی شباهتجویی
خودبیگانگی مستمر و بحران هویت را ازطریق سازوکار
ِ
ِ
ثبححاتی
ِ
.مححارکفیشححردرکتححاب«رئالیسححمسححرمایه»مینویسححد«:دراینوضححعیتبی
ِ
7
کردنبهیکاستراتژیانطباقبامحیطبدلمیگردد»(.محارکفیشحر:
ِ
هستیشناختی،فراموش
«رئالیسمسرمایه:آیاواقعاًآلترناتیویدرکارنیست؟»،ترجمه:مصطفیآقایی،ص.)۵6 .
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زیستی طبقات فوقانی ترمیم نماید یا میییل درونی بییه پویییایی و
با الگوهای
ِ
پیشییرفت فییردی را در این هدفگییذاریهای «بییاب روز» تجسیید بخشیید.
گسییترش این الگوهییای مصییرفی در طبقییات فرودسییت (کییه در عصییر
کاذب جهان با ارتباطات دیجیتالی بهشییدت تسییهیل شییده
ِ
پذیری
ِ
دسترس
است) ،بهنوبهی خود به رانهی فشییار مضییاعفی بییرای بییازتکثیر و گسییترش
هرچه وسیعتر مصرفگرایی در درون همین طبقات بییدل میشییود .بییا این
همه ،رشد عمومی مصییرفگرایی مسییلما بهمعنییای دسترسیی همگییانی بییه
کاالهای مصرفی نیست؛ بلکه  -در اینجییا  -مسییاله بییر سییر رشیید گرایشییی
درونیست که بر نحوهی جهتگیریها و کنشهای فردی و اجتماعی تأثیر
یزولی شییرایط اقتصییادی
میگذارد .در عمل ،مزدبگیران فرودست از تالطم نی ِ
تحمیلی بهشدت آسیب دیدهاند و همچنان
سالهای اخیر و محرومیتهای
ِ
بهطور فزایندهای از آن رنج میبرنید .امیا بنیا بیر آنچیه دربیارهی رونیدهای
ادغامکننده گفته شد ،درک و تفسیر بسیاری از فرودستان از خاسییتگاه این
رنجها اغلب در ساحت فردی (همچون مشییکالت یییا نارسییاییهای فییردی)
باقی میماند و لذا شییکلگیری واکنش جمعی/طبقییاتی بییه آن دشییوار(تییر)
یییابی طبقییاتی،
میگردد .بدینترتیب ،با تضعیف یا افول سازوکارهای هویت ِ
مبارزهی طبقاتی خودبهخود تنزل مییابد و کار دستگاه پیچیدهی سییرکوب
هم توامان بهبار مینشیند و تسهیل میگردد .
پس ،برای فهم واکنش انفعالی جییامعهی ایییران در برابییر سییویهی سیاسییی
بحران کرونا ،میتوان استعارهی «دیالکتیک تباهی» را بهکار گرفت که فهم
دقیق آن نیازمند وارسی شیوهها و سازوکارها و درجاتیسییت کییه دولت بییر
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شرایط بازتولید جامعه نفوذ و تسلط دارد .8اما آیا این فرآیند تباهی (انسداد
یاوتی سیاسییی) یییک چییرخهی بسییته و غایتمییدار اسییت؟
و انفعال و بیتفی ِ
کمی (عیددی) جامعیه میتوانید بههردلییل
بهدالیل زییادی ،نیه .مییانگین ِ
تاریخی-انضمامی در دورههایی دچییار سییرخوردگی ،ترسخییوردگی و حس
سیاسییی
خودبیگانگی مفرط و خودفریبی گردد و درنتیجه ،بهلحاظ
ناتوانی،
ِ
ْ
منفعل شده و کل پیکر جامعه را با خود فرو بکشد .اما خوشییبختانه جامعییه
دایمی آن نیسییت .بهطییور
نییاهمگون و تضییادمند اسییت و سییکون ،مییاوای
ِ
مشخص ،دیرزمانیست که انباشت فزآیندهی تضادها و بحرانهای مختلییف
جامعهی ایران را آبستن انفجارهییای سیاسییی کییرده اسییت کییه تییاکنون در
اعتراضات روزمیره و خیزشهیای گهگیاهی سیر بیاز کردهانید .خیزشهیای
اعتراضی تودهای ،نه تمامی جامعه را نمایندگی میکنند و نه حتی از جانب
تمامی فرودستان مورد همدلی و پشتیبانی قرار میگیرند .از این منظر ،این
تحمیلی موجییود نیسییتند،
اعتراضات صرفا خیزشی علیییه دولت و وضییعیت
ِ
یاهی
بلکه همچنین معرف خیزش بخشی از جامعه علیه رونیید سییکون و تبی ِ
کلیت جامعهاند .در بزنگاه همین خیزشهای تودهایست که امید به بازیابی
ِ
.۸درهمینراستا،بیمناسبتنیستکهبهخطاینظریمهلکیاشارهکنمکهدربینش«چپ
آنتیامپ»(بهواقع،شبهآنتیامپریالیستهایچپ)ونحلههایایححرانیآن(عمححدتاچپ«محححور
هادرحالیقوایامپریالیستیراخطریادشمنتاریخیاصححلیتلقی
ِ
مقاومت»)مشهوداست:آن
میکنندوبهموجبآنبهمدارایتاکتیکیبادولتایرانمیرسند،یادستکممبارزهیانقالبی
علیهنظمسیاسیحاکمبرایرانراتااطالعثانویناهنگاموبالموضوعقلمدادمیکنند،کححههم
ازدیالکتیکامپریالیسم-استبدادغافلمیشوند،وهمازدیالکتیححکدولت-جامعححه.اینکححهاین
خطاصرفاًبرآمدهازیکسویگیتحلیلی-نظریاستیابادرونمایههایپنهانِ ناسیونالیستییححا
واکنشگریهایهویتجویانهپیونددارد،مسالهایستکححهدیححریححازودبححاپیشححرویجریحان
تاریخیروشنخواهدشد(.نقدیمقدماتیبراینرویکححردرامیتوانیححددراینجابخوانیححد:امین
حصوری:انکارخیزشدیماه).
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ِتوان بالقوهی جامعه یا «بیییداری جامعییه» پیییدا میشییود .نیروهییای چپ و
مترقی نیز بهعنوان عناصییری از بخش پویییا و مییترقی جامعییه ،علیاالصییول
درونی جامعه تاثیر بگذارنیید.
میتوانند بر سمتوسوی تعارضات و ستیزهای
ِ
سیاسی آنان برای خالصی از «دیالکتیک
وجود همین بالقوگیست که نقش
ِ
تباهی» را برجسته میسازد؛ همچنانکه کنترل و سرکوب دایمی تحرکییات
آنییان از سییوی دولت را نیییز توضیییح میدهیید .بخش پایییانی این نوشییتار،
تاملیست انتقادی  -و فشییرده  -بییر کییارکرد نیروهییای چپ ایییران در متن
بحران کرونا.

 .3نيروهای چپ
بر مبنای باور بییه وظییایف کلی نیروهییای چپ و تییوان بییالقوهی آنهییا بییرای
تاریخی جامعه ،سویهی انتقادی این متن
اثرگذاری بر سمتوسوی مبارزات
ِ
طبعا متوجه عملکرد نیروهای چپ است ،نیه دولت ییا جامعیه .چیون نهیاد
دولت را علیاالصول بهدلیل نقش مستقیم آن در بازتولید چرخههای سلطه
یف سییتیز میانگییاریم ،نییه طییرف دیییالوگ.
و ستم و استثمار ،دشمن و حریی ِ
وانگهی ،عملکرد دولت در رابطه با بحران کرونا بنا بر منطق درونی قدرت و
مختصات خاص آن در کشور ایران ،بههیچ رو متناقض یا شگفتیآور نیست.
دیییرین فضییای اختنییاق و
ِ
در سییوی دیگییر ،کلیت جامعییه ،تحت انقیییاد
سازوکارهای سرکوب ،در موقعیتی نیست کییه  -بییرخالف دولت -همچییون
فاعلیتی خودآگاه در عرصهی سیاسی ظییاهر شییود .درنتیجییه ،بهرغم اینکییه
درونی جامعه همواره ابژهی دغدغهمندی و تامل و پژوهش ما باقی
تحوالت
ِ
ِ
میماند ،انتقاد از جامعه کار مجرد و عبثیسیت کیه همیان بهیتر مشیغلهی

روزمرگی فاجعه
 |  ۱65شش .بیداد کرونا و
ِ

اصحاب بحثهای فرهنگی و کارشناسییان و نخبگییان دولییتی بمانیید .بییا این
میترقی جامعیه را
انتقادی بیش از همیه نیروهیای چپ و
اوصاف ،این بحث
ِ
ْ
خطاب قیرار میدهید؛ کسیانی کیه بهلحیاظ تیاریخچهی زیسیته و هسیتی
اجتماعیشان از این امکان برخوردارند که بهعنوان بخش فعییالی از جامعییه،
خودآگاهانه در فضای سیاسی مداخله کنند؛ و علیاالصولْ رهایی جامعییه از
مناسبات سلطه و ستم را هدف قرار میدهند (هدفی که پیش از هر چیزی
مستلزم براندازی سرمایهداری بهعنوان کلیت بازتولیدکنندهی سلطه و ستم
است).
محور نگاه انتقادی متن حاضر این مالحظهی کلی است کییه نیروهییای چپ
ایران درمجموع اهمیت تاریخی بحران کرونا را جدی نگرفته اند :نه خطرات
آن و نه امکاناتش را؛ برخالف این آموزهی معروف سنت چپ که هر بحییرانِ
امکانات سیاسیست .از همییان آغییاز
ِ
کالن توامان عرصهی بروز مخاطرات و
ْ
قابل پیشبینی بود که چه طوفانی بهسمت ما میآید :خواه بنا بر گزارشهییا
و مستندات علمی دربارهی ابعاد خطرناک این پاندمی جهانی؛ و خواه بنا بیر
کارنامهی موحش ناکارآمدیها و مسئولیتگریزیهای دولت در مواجهیه بیا
مقطعی گذشته (ازجمله در سالهای اخیر) .ضییمن اینکییه دولت
بحرانهای
ِ
ایران از همان آغاز با پنهانکاری و امنیتیسازی بحییران نشییان داد کییه بنییا
یرات
نیست حتی در این مییورد خطیییر هم  -بهرغم ابعییاد فوقالعییادهی خطی ِ
پیش رو  -تغییری در رویهی معمییول و اولویتهییای خییویش ایجییاد کنیید.
بهزودی بیییا اعالم رسیییمی راهکیییار «ایمییینی گلهای» از سیییوی دولت و
زمینهسازیهای گفتمییانی و مصییوبات قییانونی بییرای بازگشییایی زودهنگییام
یازی بحییران بییه نفییع اقتصییاد)،
کسبوکارها و فضاهای عمییومی (نرمالیزهسی ِ
قاعدتا برای ما نمیتوانست جای تردیدی باقی بمانید کیه چیه خطییراتی در

متونی دربارهی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ | ۱66

فرودست آن است .با اینحال ،بخش بییزرگی
ِ
انتظار جامعه و بهویژه اکثریت
از نیروهییای چپ این مسییاله را بهقییدر الزم جییدی نگرفتنیید .تییو گییویی در
آموزههای بنیادی سنت چپ انقالبی ،خطوط راهنما بییرای مواجهییه بییا این
وضعیت ناهنگام و استثنایی وجود نداشت .قابل درک است کییه در تنگنییای
فعالیت سیاسی در فضای خفقان ،توان محدود نیروهییای چپ چنییان وقییف
پروژههای از قبل اولویتبندیشده میگردد که پوششدادن همزمیان سییایر
مسایل و رویدادها و خصوصا چییرخش ناگهییانی اولویتهییا و تییوان اجییرایی
ین  -دشیوار میگییردد .بییا
بهسمت یک وضییعیت جدییید  -و تاحییدی ناروشی ْ
یت عملی چپ امییری
اینحال ،همه میدانند که تییدوین اسییتراتژی و سیاسی ِ
یکبار برای همیشه نیست ،بلکه بنا به اصییل «تحلیییل مشییخص از شییرایط
مشخص» میباید مدام در معرض بازنگری و بازسازی قرار گیییرد .بنییابراین،
تحمیلی
ریشهی اصلی این انفعال سیاسییی از جییانب چپ ،فراتییر از فقییدان
ِ
پویایی عملی در جهتگیریهای سیاسیست .بهنظر میرسد که فارغ از این
واقعیت انکارناپییذیر کییه چپ ایییران درمجمییوع (و بههییر دلیییل) فاقیید وزن
سیاسی و پایگاه اجتماعی و نیروی سازمانی قابلتوجهیسییت کییه قییادر بییه
انجام مانورهای سیاسی جدیییدی باشد ،9در این مییور ِد مشییخص بیشییتر بییا
.۹همهیمححابححهاینواقعیتتلخواقفیمکححهپیکححرهیازهمگسححیختهیچپایححرانبححه
هاتنزلیافتهاستکهاغلبآنهابیشتروقتو
ِ
مجمعالجزایریازافرادوحلقههاوخردهسازمان
انرژیشحانراصحرفدفحاعازحقحانیتخحویشوتخطئهیدیگحرانمیکننحد(جحداازانبحوه
هایاجتمحاعیمجحازی)،بیآنکحهحقیقتحاًتعحاملیانتقحادی
ِ
ُخردهنمایشگریهایرایجدرشبکه
(نظحری-سیاسحی)وسحازندهبینآنهحاجریحانداشحتهباشحد؛وبیآنکحهرشحتهیبحاریکیاز
ضرورتهایبنیادی،ائتالفیحداقلیحولکارزاریمشترکرابینآنهاایجادکنححد.بنححابراین،
وقتیازانفعالسیاسیچپدرمواجههبابحرانکروناسخنمیگوییم،قاعدتاًاینفححاکتورمهم،
حرکتجمعیاثرگححذارراهمبایححددرنظححر
ِ
یعنیناتوانیدرهماهنگیبرایشکلدادنبهیکحح
بگیریم.بااینحال،بهدلیلپیچیدگیاینموضوع،بحثنوشتارحاضرتنهابهفاکتورهاییکهبححا
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نوعی تعلل و تزلزلِ تحلیلی-نظری مواجه بودیم ،که خود نیازمنیید واکییاوی
یاثیرات بالفعییل و آتی بحییران کرونییا
ِ
انتقادیست .از آنجا کییه ابعییاد عظیمِ تی
تاریخی زنییدهای بییرای ارزیییابی جایگییاه و عملکییرد همهی بییازیگران
آزمون
ِ
انفعالی چپ ایران به بحران
سیاسی فراهم میآورد ،واکاوی انتقادی رویکرد
ِ
کرونا یحتمل ضییعفها و آسیییبهایی را آشییکار میسییازد کییه ریشییهیابی و
فراروی از آنها برای بهبود مسیر آتی حرکت نیروهای چپ ضروریست.10
بخشی از مسالهی انفعال چپ در برابر بحران کرونا یحتمل به درک متعارف
چپ از زمین سیاسییت و مخاطبییان و بییازیگران و سییوژههای بییالقوهی آن
بازمیگردد .این درک متعارف ،درحالی سیاست طبقاتی را راهنمای تییدوین
استراتژی و خطمشی مبیارزاتی خیویش قیرار میدهید کیه عمیدتا معنیای
محدودی از طبقهی کارگر و مسیایل بالفعیل و مطالبیات بیالقوهی آن را در
نظر میگیرد .و درنتیجه ،حوزهها و اشکالِ مبییارزهی طبقییاتی و عرصییههای
یاری کسییب هییویت و آگییاهی طبقییاتی را عمییدتا بییه
سیاسییتورزی و مجی ِ
کانالهای اقتصادی ناب (رابطهی کار مزدی با سرمایه) محدود میدانیید .در
اینجا اغلب درک تقلیلیافتهای از مناسبات سرمایهداری سرلوحهی تحلیییل
تاریخی شییتابان شییکلِ (حیییات) اجتمییاعی تحت
قرار میگیرد که با پویش
ِ
تنیییدگی پیچیییدهی
نظییام سییرمایهداری همخییوانی نییدارد ،یعیینی درهم
ِ
سوژگی تغییر را درنظییر نمیگیییرد.
ساختارهای ستم و لذا چندبعدی بودنِ
ِ
رویکردتحلیلیومواضعسیاسی-عملیایننیروها(درسطحیمیانگینوبرآیندی)پیونددارند
ِ
محدودشدهاست.
حی
حاعیدرخححوروجایگححاهسیاسح ِ
.10برایاینکهچپدرروندتحوالتخطیرآینححدهوزناجتمح ِ
موثریبیابد،بیگمانبایدقوایخویشرابازسازیکند.واینبازسححازیتنهححادرصححورتیثمححر
یکرداریچپمبتنیباشد.
ِ
خواهددادکهبرواکاویهایآسیبشناسانهدرسابقه
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از همینروست که این طیف از چپ مارکسیستی ایران عمدتا هنییوز هم در
تنگنای نظری تعریف طبقهی کارگر گرفتار مانده است و فیالمثیل هنیوز -
با تفسیر ویژهی خویش از مفهییوم کییار مولیید  -تردییید دارد کییه معلمییان و
پرستاران و نظایر آنها را ذیل مقولهی طبقهی کارگر جای دهد یا نه .ولی از
داری اشکال و سییازوکارهای
آنجا که بهموازات پویش تاریخی شتابانِ سرمایه ْ
ستم طبقاتی ،مضمون اجتماعی طبقییه ،مسییایل و دغییدغههای انسییانهای
تشکیلدهندهاش ،و نمودهای حضور و حیات اجتمییاعی آنییان دسییتخوش
سیاسی
تحول میگردند ، 11این نوع سیاست طبقاتی طبعا قادر نیست پیوند
ِ
پویای آن برقرار کند .درنتیجه ،قابل
ِ
عینی
موثری با طبقهی کارگر و مسایل
ِ
تصور است که حتی در شرایطی فرضی که فشار کمتری از جییانب دسییتگاه
سرکوب وارد آید نیز این نوع خطمشی چپ و حامالن سیاسیییاش بییاز هم
در حاشیهی جامعه و سیاست واقعی قرار گیرند .شاید ذکییر یییک نمونییه در
همین راستا روشنگ ِر بحث باشد :شواهد متعددی حاکی از آنانیید کییه چپ
متکی بر درک کالسیک از مبارزهی طبقاتی فاقید تیوان سیاسیی و جایگیاه
اجتماعی برای حفظ و تقویت تکانهها و مازادهای خیزشهای تودهای  96و
 98بوده است .افزون بر این ،شکلگیری این خیزشها که عمدتا برخاسییته
یابی پیامدهای ستم اقتصادی و شکاف طبقاتی (و بهدور از توهمات
از شدت ِ
سیاسیی اصیالحطلبانه) بودنید - ،بهطیور متناقضنمیایی  -جایگیاه و تیوان
ِ
سیاسی چپ یادشده را ارتقاء نبخشید .بهبیان دیگر ،بخش اولییترا-کییارگری
«.11رئالیسمسرمایهاقتضامیکندکهتوسححطواقعیحتیبینهححایتخمیریشحکل ُمنقححادشححویم.
واقعیتیکههرلحظهمیتواندخودراازنوپیکربندیکند.نیا ،همهنیا اب  …کححاروزنححدگی[هرچححهبیشححتر]
ی ِمحا
غیرقابلتفکیکمیشوندنیا ،همهنیا اب  …تجدیدساختارتولیدوتوزیع،بهتجدیدساختارسیستمعصب 
دیگردشمنکامالًبیرونینداریم»(مارکفیشر«:رئالیسمسرمایه:آیاواقعحح ًا
ِ
نیزمیانجامدنیا ،همهنیا اب  …
آلترناتیویدرکارنیست؟»،ترجمه:مصطفیآقایی،صص۵4.و.)26
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ِ

چپ ایران نیز از این رخدادهای مهم طبقاتی عقب ماند ،بیآنکییه حییتی از
مازادهایش طرفی ببندد .با اینهمه ،بهجییای اینکییه درسهییای این هشییدار
گرایی» طبقاتی
طیف نوعی «ناب ِ
تاریخی استخراج گردد ،بعضا از سوی این ْ
دستمایهی تحلیل این پارادوکس قرار گییرفت؛ مث ً
ال این درک کییه فییاعالنِ
خیزشهای یادشده بهمعنای دقیق کلمه از طبقهی کارگر نبودند و لذا فاقد
طبقاتی ثمربخشی بودنید کیه بتوانید چشیمانداز جدییدی
آگاهی و رویکرد
ِ
بگشاید.
سیاسییی
این نکته ما را به دنبالههای معضل دیرینهی غایتگرایی در بینش
ِ
چپ ارتدوکس معاصر رهنمون میشییود .باییید خاطرنشییان کیرد کیه نمییود
غییایتگرایی تنهییا در این معنییای کالسیییک خالصییه نمیشییود کییه تییاریخ
نهایی ستمدیدگان است .بهلحییاظ
سمتوسوی معینی دارد که همانا رهایی
ِ
سیاسیییت عملی ،شیییکل مانیییدگارتر و مخربتیییر غیییایتگرایی کماهمیت
ِ
ضمنی آنها بییا تصییوری
تلقیکردن مسایل جاری و روزمره در اثر مقایسهی
ِ
پیشینی از یک کنش رادیکال یا اصولی است ،کییه فییاعالن ویییژهی خییود را
دارد و لزومییا در شییکلها و مجییاری معییینی تجلی مییابیید .ماحصییل این
دیدگاه ،اتخاذ رویکردی انفعالی در برابر معضییالت جییاری و انتظییار ضییمنی
برای برآمدن روز موعدیست که شرایط الزم برای شروع مبییارزهای اصیییل
ورزی بییدیل،
علیه نظم مسلط را بههمراه میآورد .حال آنکه زمین سیاست ِ
زنیدگی روزمیرهی فرودسیتان
پیش از هرچیزی پهنهی مسایل و معضیالت
ِ
است که موضوع دغدغهها و کوشییشهای بیوقفهی آنییان اسییت .اندیشییه و
آرمان چپ تنها تاجیایی قیادر اسیت بیا فرودسیتان و سیتمدیدگان (یعینی
مخاطبان مفروض خویش) پیوند برقرار کند که این ضرورت را بازشناسیید و
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ورزی خویش قرار دهد .12با اینحییال ،رویکییرد چپ
نقطهی عزیمت سیاست ِ
ایران به بحران کرونا کمابیش نقطهی مقابل این اولویتگذاری بوده است .و
تنییاقض تلخ مییاجرا در اینجاسییت کییه بییا هییر بییرآورد منطقی کییام ً
ال قابییل
پیشبینی بود که قربانیان اصلی بحران کرونا چه الیهها و طبقاتی از جامعه
خواهند بود .بنابراین ،دشوار بتوان این رویکرد انفعالی را به ییک بیتیوجهی
انگاری صرف تقلیل داد.
ِ
یا نادیده
مهلک سیاسییی در این نکتییه نهفتییه باشیید کییه
ِ
شاید بُعد مهمتر این انفعالِ
نیروهیای چپ بهرغم آگییاهی از اینکییه فرودسیتان جامعیه قربانییان اصییلی
گسترش پاندمی کرونا خواهند بود ،عم ً
ال بدیلی را متصور نبودند که بهطییور
دولتی بازگشایی کسبوکار معمولِ اقتصییادی (یییا
بنیادی متفاوت با راهکار
ِ
همان نرمالیزهسازی بحران) باشد .بهواقیع ،تنگنیایی کیه آنهیا در آن قیرار
گرفتند ناشی از این واقعیت بود که بخش بزرگی از طبقات فرودست جامعه
وابسته به کار مزدی  -و حتی کار روزمزدی  -هسیتند و تیداوم قیرنطینهی
عمومی و تعطیلی کسبوکارها میتوانست به گرسنگی و تشییدید رنجهییای
آنان بیانجامد .ولی مسالهی اساسی آن است که بهرغم غیرقابییل انکییاربودنِ
تراژیک مزدبگیران فرودست -و اقشییار روزمیزد -بییه تیداوم همین
ِ
وابستگی
اقتصاد بیمار ،بدیل وضعیت یادشده بهعنییوان رویکییرد سیاسییی چپ تمام ی ًا
ابتدایی
متفاوت با آن چیزیست که دولت عرضه کرد .نیروهای چپ در فاز
ِ
شروع همهگیییری کرونییا در کشییور میبایسییت راهکارهییای دولییتی انکییار و
.12خالفاینرویه،بهتکرارنمایشهایکمیک-تراژیکلیدرهایخودگمححاردهایمیانجامححد
جعاجخویشانتظاردارندمردمسرانجامروزیارجگذارانحهبحهسحویآنهحا
کهنشستهدربر 
حبری
بازگردندوضمنتصدیقحقانیتاندیشههاوآرمانهاوکردارسیاسححیآنهححا،جایگححاهرهح ِ
سیاسیرابهآنانتفویضکنند.
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گرفتن عملی آن را بییه چییالش
ِ
سازی شییوع کرونییا و سیپس نادییده
امنیتی ِ
میکشیییدند .در وهلهی بعیید (در مییرحلهای کییه هنییوز در آن قییرار داریم)
سالمت شییهروندان و جییبران تبعییات
ِ
میباید دولت را مسئول حفظ جان و
سازی اقتصادمحو ِر بحران
اقتصادی بحران معرفی کرده و پیامدهای نرمالیزه ِ
و دسییتکاری دادههییای مربییوط بییه گسییترش پانییدمی را برجسییته سییازند.
بهموازات رهیافت اخیر ،تالش نیروهای چپ میباید معطوف بدان گردد که
رویارویی جامعهمحور بییا بحییران کرونا را بییا مطالبییات و تحرکییات
ضرورت
ِ
جنبشهای اجتماعی موجود (خصوصا جنبش کارگری) مفصلبندی کننیید
و  -همزمان  -ابتکارات اعتراضییی در محیطهییای کییار و همبسییتگی میییان
سازی چنین گفتمییانی،
کارگران را تقویت نمایند .در اینصورت ،و با عمومی ِ
یعیت موجییود و نیازهییای
امکان طرح مطالبات بییدیلی کییه بییا خطییرات وضی ِ
عمومی فرودستان مناسبت داشته باشند فراهم میگردد .طرح مطالباتی که
هم با نیازها و دغدغههای زیستی و معیشتی فرودستان همخییوان باشییند و
هم معطوف به حفظ سالمتی آنان و کاهش مؤثر همهگیری ویروس و نییرخ
مرگومیر باشند ،بهنوبهی خود زمینهی بسیج اجتماعی-سیاسی حول آنها
را فراهم میآورد .نیا ،همهنیا اب  … تا امروز متأسفانه تنها بخش اندکی از نیروهای چپ -
یی فعییال و منسییجمی را بییرای
در کشییورهای مختلییف  -خطمشییی سیاسی ِ
رویارویی با تبعات بحران کرونا در پیش گرفتند .با این همیه ،تجیارب آنیان
میتواند برای ما هم مفید باشد .برای مثال ،در صییورتبندیهای متعییددی
که این دسته از نیروهای چپ از یک سیاست بدیل برای رویارویی با بحران
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کرونا عرضه کردهاند ،مطالبات مشترکی بییه چشییم میخیورد کیه بیرخی از
ترین آنها را در اینجا مرور میکنیم:13
مهم ِ
دولت موظف اسییت منییابع ثییروت ملی را پیش از هییر چیییز صییرف تییأمین
ملزومات محافظت از سالمت عمییومی نماییید؛ دولت موظییف اسییت شییرایط
انجام تست پزشکی رایگان و درمان رایگان را برای همگان (خصوصا طبقات
محروم) فراهم سازد؛ فعالیتهییای اقتصییادی و اجتمییاعی غیرضییروری باییید
عمومی کمکهای مییالی
هرچه زودتر تعطیل گردند؛ دولت میباید از منابع
ْ
کافی به شاغلین حوزههای تعطیلشده تخصیییص دهید؛ تعییین حوزههیای
اقتصادی و خدماتی که تییداوم فعییالیت آنهییا بییرای تییأمین نیازمنییدیهای
عمومی ضروریست ،میباید با مشارکت خِرد جمعی و کارشناسان مسییتقل
فعالین صنوف و شییاخههای تولیییدی-خییدماتی انجییام گیییرد ،نییه توسییط
ِ
و
یتی بنگاههییای اقتصییادی؛ در شییاخهها و حرفههییای
مدیران خصوصی و دولی ِ
تولیدی-خدماتی که فعالیت آنها ضروری شناخته میشود ،دولت میباییید
با مشارکت مستقیم کییارگران و کارکنییان شییرایط ضییروری بییرای تضییمین
سالمت آنان را فراهم آورد؛ دولت میباید دسترسییی رایگییان تمییامی اقشییار
کمدرآمد و محروم دسترسی بیه امکانیات و اقالم بهداشییتی ضیروری بیرای
محافظت در برابر ویروس کرونا و نییز خیدمات پزشیکی درصیورت ابتال بیه
بیماری را فراهم آورد؛ دولت باید توجه ویژهای به حفظ سییالمت جسییمی و
روانی کارکنان و پرستاران مراکز درمانی داشته باشیید و خصوصییا این افییراد
ِ
.13درپیوستاینکتاب،بهعنواندونمحونهیمشحخص،تحرجمهیمطالبحاتومالحظحاتو
راهکارهایفشردهیدوسازمانسیاسححیچپ(بهتححرتیبدرآلمححانوانگلسححتان)درخصححوص
رویاروییبابحرانکرونححاآمححدهاسححت.هححردومتندراواخححرمارسح 2020منتشححرشححدند.
(ترجمهیفارسیآنهانیزدراوایلفروردیندرکانالتلگرامیکارگاهدیالکتیکانتشاریافت).
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باید در تصمیمگیریهای مربوط به نحوهی تنظیم فعییالیت کییاری خییویش
مشارکت مستقیم داشته باشند؛ نیا ،همهنیا اب  … .؛ و مهمتر از همییه اینکییه دولت باییید
ضمن اطالعرسانی شفاف و مستمر در مییورد وضییعیت پیشییروی پانییدمی و
اقدامات خویش ،ملزومات اطالعرسانی آزاد و تبیادلنظر عمیومی حیول این
بحران را فراهم سازد.
باید اذعان کنیم که در ایران ،ما نیروهای چپ  -درمجموع  -تسلیم همییان
ایدهی آمرانهی دولتی شدیم که «بدیلی وجود ندارد» جز بازگشایی فضییای
کسبوکار و بازگشت هرچه سریعتر به وضعیت عادی .حال آنکه این رویه
یازی اقتییدارگرایانهی بحییران بههییزینهی مییردم بییود .از
بهواقییع نرمالیزهسی ِ
همینروست که پس از این مرحله ،حساسییت عمیومی جامعیه بیه بحیران
کرونا آشکارا فروکش کرد :مردم بهزودی دریافتند کیه بایید بیه حضیور این
بحران جدید هم عادت کنند و مانند همیشه بار خییود را بهتنهییایی بهدوش
بکشییند .نرمالیزهسییازی روزمییرهی بحییران خواهنییاخواه شییرایط موجییود را
عادیسازی میکند و این وضعیت بهناچار گرایش به بیاعتنایی و فراموشی
را در سییطح جامعییه گسییترش میدهیید .بههمین خییاطر بییود کییه پس از
عمومی اسییفندماه نسییبت بییه فیداکاریهای پرسییتاران و کییادر
تمجیدهای
ِ
درمانی ،تشدید موقعیت وخیم آنان در ماههای بعدی بهراحتی نادیده گرفته
شد و به حاشیه رفت .1۴بههمینسان ،موقعیت کسانی که بهاجبار بخشییی از
.14طبقگزارشهایرسمی(بهنقلازرئیسسازماننظامپرستاریایران)تاتاریخ 24تیرماه
بیشاز۹000پرستاردرایرانبهویروسکرونامبتالشدندوتاکنون( 2۵تیر)دستکم 141
نفرازکادرپرستاریودرمانیجانخودراازدستدادهاند[پیشازانتشححاراینکتححاب،فقححط
طیماهآبان30پرستاردیگرجانخودراازدستدادند].اینجداازشرایطکححاریاسححفناک
آناناست:کارفشردهوپرخطروطوالنیباحداقلامکانححاتتخصصححیوبعضححامحححرومیتاز
دیدارخانوادهها.درحالیکهاینشرایطکاریهمچنانباحقححوقماهححانهینححاچیزوعمححدتابححا
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جمعیت فشردهشده در قطارهای مترو و اتوبوسهای شهری بودند/هستند و
یا ناچار بودند/هستند در کارگاهها و محیطهییایی فاقیید کمییترین ملزومییات
یدگی
بهداشتی-محییافظتی کییار کننیید ،بییه بخشییی از تصییاویر «عی ِ
یادی» زنی ِ
روزمییرهی پسییاکرونایی بییدل گردییید .در مقابییل ،این فراموشییی جمعی یییا
عادیشدنِ تصاویر پساکرونایی ،به نخبگییان و رسییانههای دولییتی و نیییز بییه
خوشنشینان طبقات باالیی امکان داد تا به سرزنش و تخطئهی این افراد و
طبقات اجتماعی بپردازند و آنان را مسئول سیر صعودی نییرخ ابتال معییرفی
نمایند .بدینترتیب ،پافشاری سرسختانهی دولت بر پیشبر ِد راهکییار ایمیینی
سادگی مسیر آتی
گلهای (بهدلیل اولویتها و مقاصد و محدودیتهایش) ،به
ْ
بحران کرونییا در جییامعهی ایییران را رقم زده است ،15بیآنکییه بییا مقییاومت
محسوسی از سوی نیروهای مترقی مواجه گردد.
در اینجا یحتمل این انتقاد ظاهراً «واقعبینانه» مطرح میشود که با توجه به
مختصییات سییاختار قیدرت سیاسیی در ایییران ،مطالبیات یادشیده بههیچرو
دسییترسپذیر نبودنیید/نیسییتند و لییذا صییرف ًا تخیالت طیفی از چپهییای
خاماندیش و بهدور از جامعه را بازتییاب میدهنیید .در پاسییخ باییید گفت این
تصور که یک راهکار سیاسی موجه باید نتایج فوری به بیار بییارود ،از بنییاد
یاختن
نادرست و بسیییار بازدارنییده اسییت .چییرا کییه اهمیت آغییازکردن و سی ِ
پروسهها را نادیده میگیرد .روشن اسییت کییه دولت ایییران مطالبییاتی از این
قراردادهایکاریموقتی( ۸۹روزه)برآنانتحمیلمیشود.
.1۵حتیبهگواهیآماررسمیومهندسیشدهیدولتینیز،ایرانازمعدودکشورهاییبودکححه
هیچگاهبهواقعازپیکاولکروناخارجنشد،بلکهدرهمانامتدادواردپیححکبعححدیشحد،کححه
البتهکامالًقابلانتظاربود[.هنگامانتشاراینکتاب،جامعهیایراندرگیرپیکسومکروناست،
کهدراثرآن-ازهفتههاپیشتاکنون-شماررسمیجانباختگانروزانه،بهبیشاز400نفححر
ْ
رسیدهاست].
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دست را به پشیزی نمیگرفت/نمیگیرد؛ خصوصا که هیچ نیییروی سیاسییی
غیرخودی را بهرسمیت نمیشناسد و  -بهمدد دسییتگاه سییرکوب  -مجییالی
برای عرضاندام برای آنان باقی نمیگذارد .ولی مساله این اسییت کییه طییرح
مطالبات ذکرشده اساس ًا نه خطاب به دولت ،بلکییه رو بییه جامعییه اسییت ،تییا
اضطراب شدتیافته در اثر این بحران بتواند موقعیت
ِ
جامعه در تالطم رنج و
خویش را بهتر جهتیابی کند .یعنی مسالهی اصییلی  -و حلقهی مفقییوده -
یازی عمییومی حییول این
ایجاد صییدایی رسییا در سییطح جامعییه و گفتمانسی ِ
مطالبات بوده و هست ،نه انتظار اخذ نتایج فوری ،آنهم از جانب دولت یا با
بازشناسی اهمیت تاریخی این بحران از سییوی نیروهییای چپ و
اذن دولت.
ِ
فهم مسئولیت ویژهی خییویش در این شییرایط میتوانسییت/میتوانیید حییول
تضادهای ساختاریای که بحران کرونا در وسیعترین سطح ممکن عیییان و
فعال ساخته است فرآیندی سیاسی از پایین پدید آورد که زمینهساز ارتقای
سیاسیییی فرودسیییتانِ جامعیییه گیییردد .چییینین سیاسیییتی
سیییوژگی
ِ
مندسازی جامعه برای غلبه بر حس رخوت-
ِ
میتوانست/میتواند ضمن توان
ناتوانی-سرخوردگی-بیتفییاوتی ،رسییوخ فراگیییر داعیههییا و پیشفرضهییای
بورژوایی در جامعه را به چالش بکشد ،تا بذر اندیشههای ضدکاپیتالیستی از
زمین مهجور چپ اندکی فراتر رود .این آموزه کییه دولت نمیتوانیید بهزیییان
مناسبات مسلط اقتصادی و منافع طبقهی حاکم در جییانب مییردم بایسییتد،
حقیقتیست که تنها در بطن چنین بحرانهایی قادر بییه رسییوخ در آگییاهی
عمومیسیت .اییدههایی کیه از زمین واقعیت برخیزنید و در زمیان و مکیان
مناسب  -با زبانی روشن -طرح شوند ،حامالن خییود را خواهنیید یییافت و از
امکان مادیتیابی برخوردار میشوند .در چیینین شییرایط بحییران زدهای کییه
نارضایتی عمیق و حس استیصال
اکثریت جامعه دستخوش رنج مضاعف و
ِ
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اسییت ،کاربسییت درسییت پیکارهییای ضیدهژمونیک (روشیینگری انتقییادی و
برجستهسییازی مطالبییات ملمییوس و راهکارهییای بییدیل) قییادر بییه ایجییاد
خود امکانات جدیدی برای بسط مبارزه خلق میکننیید.
فرآیندهاییست که ْ
انکشاف بحرانزای کرونا درمیگرفت ،بییا
ِ
اگر چنین پیکارهایی از همان آغاز
اینکه مسلم ًا تغییر محسوسی در مشی آمرانهی دولت ایجییاد نمیشیید ،ولی
اینک در بطن شیوع گستردهتر پاندمی کرونا  -با فوجفوج جنازههایی که هر
روز به گورها سپرده میشوند  -دستهامان چیینین خییالی نبییود .نمیتییوان
انکار کرد که با پیشبرد منسییجم چیینین پیکارهییایی ،اکییثریت سییتمدیدهی
جامعه میتوانست به خودآگاهی سیاسی تازهای برسد ،تا گامی تهییاجمی رو
به پیش بییردارد؛ بهجییای آنکییه اینییک دولت بتوانیید چیینین طلبکارانییه و
فرافکنانه میردم را مقصیر تشیدید بحیران معیرفی کنید و همچنیان مسییر
«مطلوب» خویش را پی بگیرد .پس ،مسالهی دردناک آن است که ما بدون
ِ
اینکه تیری بیاندازیم ،شکست خوردیم.16

جمع بندی
بسیار مایلم جمعبنییدی این نوشییتار را تمامی ًا بییه خواننییده واگییذار کنم .بییا
اینحال شاید بهتر باشد یک نکتهی تلخ را تصریح کنم :دولت تمامیتطلب
.16نمونههایچنینشکستهایانفعالیوبیافتخاردرتاریخمتحاخرچپایححرانمتأسححفانهکم
نیست.یکیازمهمترینآنهابهباورمنانفعالکلیچپدرموردسیاستهایهستهایدولت
طیدودههیگذشتهاستکهبهسهمخودنقشمهمیدرتشدیدفشارهایامپریالیستیغرب
(بهویژهتحریمهایاقتصادی)وشکلگیریروندهایقهقراییبعدی(ازبسطبیاماننظامیگری
تاسقوطآزادبهدامانامپریالیستهایشرقی)داشتهاسححت.فهموتحلیححلدالیححلاینانفعححال
سیاسیمستلزمبحثمفصلدیگریاست.
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ایران بیگمان موقعیت شکنندهای دارد ،اما لزوم ًا فرو نمیپاشد و حتی اگییر
فروافتد ،با توجه به مجموع شرایط موجود (داخلی و جهییانی) ،و درصییورت
جایگزینی آن ازطریق یک
نشینی نیروهای چپ ،بعید است که
تداوم حاشیه
ِ
ِ
شانس تاثیرگییذاری بییر خطسیییر
ِ
فرآیند سیاسی مترقی رخ دهد .پس ،تنها
میترقی
تحیوالت خطییر آتی در آن اسیت کیه نیروهیای چپ و
ِ
رویدادها و
ِ
جامعه بتوانند بهطریقی با اکثریت جامعه پیوند برقرار کننیید و فرآینییدهایی
اجتماعی سوژگی بدیل تییدارک ببیننیید .درعینحییال،
برای پرورش و بسط
ِ
قطییار تییاریخ هیچگییاه بییه عقب بییاز نمیگییردد تییا بییا روشهییای مییالوف و
خودی
ِ
محکخوردهی گذشته مبارزه کنیم؛ همچنانکه آینده هم هیچگاه به
خود سوژهی ناب تغییر انقالبی و زمین مطلییوب سیاسییتورزی رادیکییال را
خلق نخواهیید کییرد .هرچییه بییر آن امییید داریم ،باییید از دل همین شییرایط
آشوبناک و ناآشنا و متغیر برآید .شیاید گیام نخسیت آن اسیت کیه بحیران
درونی چپ را باشناسی کیینیم و بییرای بییرونرفت از آن همت بگمییاریم .در
ِ
جسیتجوگری جمعی و بیوقفیه و در پروسیهی عمی ْ
یل
ِ
همینراستا ،بایید بییا
روشهایی را بییرای بسییط مبییارزهی انقالبی از دل همین وضییعیت بحییرانی
«کشف» کنیم و بهسهم خییود آنهییا را گسییترش دهیم .نیا ،همهنیا اب  … بحییران کرونییا
همچنان ادامه دارد 17و تبعات بهمنوا ِر آن  -خصوصیا در اییران  -هنیوز در
راه است .همهی اینهیا بهروشینی بیه میا بانیگ میزنید« :گیل اینجاسیت،
 25تیر 1399
همینجا برقص!».

.17برایمثال،دبیرکلسازمانبهداشتجهانیدرتازهترینمصححاحبهیمطبوعححاتیخححویش
(13ژوئیه)چنینگفتهاست«:بگذاریدبهصراحتبگححویمکححهبسححیاریازکشححورهادرمسححیر
نادرستیحرکتمیکنند.کروناهمچناندشمنشمارهییکماست،امابسیاریازکشححورهاو
مردماینخطرراجدینمیگیرند».

.7
از ایمنی گلهای تا مبارزه برای رهایی

درآمد
از میانهی مارس  ،2020پس از آنکه سازمان بهداشت جهییانی جهییانیبودن
پاندمی کرونییا را رسییما تأیییید نمییود ،سیاسییت «ایمیینی گلهای »1بهعنییوان
راهکییاری ممکن بییرای رویییارویی بییا این پانییدمی موضییوع بحثهییای
مناقشهانگیزی بوده است .در هفتههای اخیر با اوجگیری موج جدید پاندمی
کرونا در بسیاری از کشورها ،بار دیگر این مناقشات شدت یافته است .بییرای
مثییال ،بهتییازگی جمع بییزرگی از کارشناسییان و نخبگییان «واقعگییرا» (از
حوزههای مختلف علمی ،تخصصی و اقتصادی) طی بیانیهای خواهان اجرای
جهییانی این سیاسییت شییدهاند2؛ و در سییوی دیگییر ،انبییوهی از متخصصییان
.1درمطبوعاتورسان ههایفارسیمعادلهایمحترمحانهتریبححرایسیاسححتایمححنیگلهای(
)Herd Immunityوضعشدهاست؛نظیر«ایمنی/مصونیتجمعی».منترجیحمیدهمهمان
اللفظیایناصطالحرابهکارببرم.چوناینراهکارشبهعلمیکهمتححأثرازعقححل
ِ
ترجمهیتحت
سلیمبورژواییبردرکیتماماًکارکردگرایانهتکیهدارد،اساساحرمتیبرایانسانقایلنیسححت،
بهتراستآنرابانامحقیقیاشبنامیم.
.2اکنوندربححارهیخاسححتگاهوجایگححاهعلمیاینبیانیححه( )Great Barrington declaration
تردیدهایجدیوجوددارد.ازیکسو،اینبیانیهتوسطموسسهیتحقیقاتاقتصادیآمریکحا(
)American Institute for Economic Researchتنظیمشدهاستکهازمدافعانسرسخت

برجسته (ازجمله ،در این بیانیهی جمعی) و چهرههای جهانی ،نظیر مدیر
سازمان جهیانی بهداشیت ،بارهیا نسیبت بیه غییرعلمیبودن این رویکیرد و
انسانی رواج آن هشدار دادهاند.
خطرات و هزینههای
ِ
موضوع محوری نوشتار حاضر وارسیدن آن است که فیارغ از این مناقشیات،
ْ
عمییل
سیاست ایمنی گلهای تا چه حد اجتنابپذیر است و یا تا چه حد در
اجرا شده است .در پاسخ به این پرسش ،این متن میکوشد نشان دهد کییه
نظام مبتنی بر اقتصاد سرمایهداری عم ً
ال بییرای بقییای شییالودههای خییود راه
دیگری جز پیشبرد این سیاست نییدارد ،هرچنیید مرزهییا و محییدودیتهایی
عینی بر نحوه و دامنهی اجرای آن وجییود دارنیید؛ ازجملییه خطییر فروپاشییی
سیاسیی آن .این اجبیار همچینین شیامل کشیورها و
اجتماعی و پیامدهای
ِ
دولتهایی میشود که جایگاه نازلتری در اقتصاد سییرمایهداری دارنیید ،امییا
همزمان بخش جداییناپذیری از زنجیرهی سازوکارهای جهانی آن هسییتند؛
گری صیرف ملزومیات
کشورهایی که در آنها نهیاد دولت فراتیر از مییانجی ِ
انباشت جهانی سرمایه ،سیطرهای تام بر همهی شئونات جامعییه ،اقتصییاد و
سیاست دارد.
هدف ضمنی این متن اشاره به امکان و ضرورت شکلگیری سیاست بییدیل
در بطن همین تناقض است :اگر پاندمی کرونا به یک بحران ژرف و فراگییی ِر
جهانی بدل شده است (بییا تبعییات فزآینییدهای کییه بهمنوار از راه خواهنیید
رسید) ،و اگر پیشیبرد حیداکثری سیاسیت ایمینی گلهای ،بهقیمت جیان و
زندگی انبوهی از انسانها ،راهکار اجتنابناپذیر دولتها برای نجات سرمایه
و/یا حیات خویش از گزند پیامدهای این بحران است ،پس سیاسییت بییدیل
ضدسرمایهدارانه باید از دل مواجههی فعال بییا همین بحییران شییکل گیییرد.
اقتصادبازاراستونقشمحوریانساندرتغییراتاقلیمیراانکارمیکند.وازسویدیگر،بنا
بهگزارشگاردین،بسیاریازامضاهایقیدشدهدرذیلآنجعلیست.

 |  ۱8۱هفت .از ایمنی گلهای تا مبارزه برای رهایی

توالی و تشدید بحرانهای سرمایهداری در سالهای اخیر بهروشیینی مؤییید
آن است که تالش درجهت فراخواندن و/یا تقویت چیینین سیاسییتی بیش از
آنکه برآمده از یک اتوپیای سیاسی باشیید ،ضییرورتی عاجییل بییرای حیییات
ستمدیدگان و تداوم حیات بر روی این سیاره است.

 .۱تقدیس مرگ؛ مقدمهی کشتار جمعی
مرگ انسان رویدادی تکاندهنده است؛ هم برای بازماندگان و هم برای آنان
که بهواسطهی مواجهییه بییا این رویییداد ،واقعیت انکارناپییذیر مییرگ را بسییی
نیییاتوانی
تیییاریخی بشیییر بیییه این
نزدییییک میبیننییید .از دیربیییاز واکنش
ِ
ِ
هستیشناختی یا همانا شکنندگی زندگی ،گرامیداشتن نفس زندگی بییوده
آن حیق زنیدگی در فرهنگهیا و ادییان و تمیدنهای
ِ
است ،کیه به
میوجب ْ
مختلف منزلتی بنیادین یافته است .در جهان مدرن هم بخشییی از وظییایف
دولتها پاسداشت و تأمین حق زندگی بییرای همگییان اسییت و مشییروعیت
آنها نیز پیش از هر چیزی در گرو تعهد بییه این وظیفهی عییام اسییت .ولی
رویدادهایی نظیر کشتارهای جمعی و پاندمیهای مرگبار در این انتظییار و
تصور پیشینی ترک میاندازند .نخست از این نظیر کیه قاعدهمنیدی نسیبی
مرگ از میان برمیخیزد :تداوم حیات یییا مییرگ از حیطهی پیشبینیهییای
متعارف خارج شده و به تصادف محض وابسته میشود .انسانهای مییرده بییا
اعدادی شمرده میشوند که هر دم بزرگتر میشییوند و تکییرار مسییتمر این
اعداد ،مرگ را از استثنائی دوردست بیه قاعیدهای ملمیوس و نزدییک بیدل
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میسازد .و از آنجا که زندگی همهی افراد به تابعی از رویارویی محتمییل بییا
مرگ بدل میشود ،مرز بین قلمروهای مرگ و زندگی ناپدید میگردد.
زندگی (در مواجهییه بییا
بدیهی حق
اما زایلشدن انتظارات پیشینی از تقدم
ِ
ْ
کشییتارها ییا مرگومیییر جمعی) وجیه دیگییری هم دارد کیه بییه مییاهیت و
کارکردهای ساختاری دولت بازمیگردد .در نظامهای توتییالیتر ،کییه تصییویر
روشنی برای فهم ماهیت قدرت دولت بهدست میدهنیید ،قلمییرو ُزدایی بین
ساحتهای مرگ و زندگی ،بنا به دالیلی ساختاری و کارکردی ،بخشییی از
تجربهی زیستهی روزمرهی شییهروندان اسییت .در انطبییاق بییا این واقعیت و
رسیمی این نظامهیا میرگ تقیدیس
وجودی آن ،در ایدئولوژی
ِ
ضرورتهای
ِ
میشود و آمادگی بیرای پیذیرش میرگ بیاالترین ارزش قلمیداد میگیردد.
بهبیان دیگر ،وجود انسانها به ابزارهایی در خییدمت نیازهییای نظییام حییاکم
ماهیت دورانداختنیست .بر این اساس ،بهسادگی
بدل میشود؛ و ابزار بنا به
ْ
میتوان توضیح داد که در جغرافیای سیاسی ایران یا جییایی نظیییر آن (کییه
دشوار بتوان یافت) وقوع ییک پانیدمی مرگبیار چرخشیی در رویکیرد کلی
حاکمان ایجاد نمیکند .بهعکس ،تقدیس ایییدئولوژیک مییرگ و ابزارانگییاری
شهروندان (در خدمت اهداف نظام حاکم) زمینهی مناسبی بییرای مییدیریت
اشکال جدید مرگومیر جمعی فییراهم میآورد ،بیآنکییه سمتوسییوی کلی
حرکت نظام و اولویتهای اصییلی آن مختییل گردنیید .تصییادفی نیسییت کییه
درست در بحبوحهی وحشت و نگرانی عمومی از تلفات سنگین مییوج سییوم
کرونا در ایران و فشار خُ ردکنندهی کمبودهای حاد دارو و خدمات درمییانی،
رئیسجمهور (سخنگوی رسمی دستگاه حاکم) در اظهارنظری -که یییادآور
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لغزش زبانی فرویدیست -به مردم این نوید را میدهد کییه بهزودی «قییادر
خواهیم بود» هرقدر که خواستیم تسلیحات نظامی بخریم یا صادر کنیم.
اما سادهانگاریست اگر تصور کنیم پدیدهی ابزارانگیاری جیان انسیانها ییا
فرعیانگاشتن حیات شهروندان مختص نظامهیای سیاسیی توتیالیتر اسیت.
سیاسی
درست است که -برای مثال -در ایران بنا به دالیل زیادی سلطهی
ِ
اجتمییاعی این ابزارانگییاری
سازی حیات
تمامعیاری حاکم است که با مختل ِ
ْ
بیرحمانه را به مرزهایی باورنکردنی کشانده است (طوری که بهتعبیر هگییل
افزایش بیحد کمیت به ظهور کیفیت تازهای انجامیده است) ،اما این پدیده
در دنیییای امییروز مییاهیتی کمییابیش جهانشییمول دارد ،یعیینی دولتهییای
«متعارف» هم کارکرد ماهیت ًا متفاوتی ندارند .بهبیان دیگر ،آنچییه در ایییران
میگذرد صرف ًا نمودی اکستریم از یک رویهی جهانیست؛ جهییانی کییه روح
سرمایهداری بر آن حاکم است .در ادامهی این نوشتار میکوشم این مدعا را
ثابت کنم .نخست کلیاتی دربارهی برخی تناقضات درونی نظام سرمایهداری
و تشدید آنها در چالش کنونی دولتها با بحیران کرونیا مطیرح مینمیایم.
سپس تحلیلی از رویکییرد دولت آلمییان بییه پانییدمی کرونییا و نسییبت آن بییا
سیاست ایمنی گلهای ارائه میکنم .چرا که دولت آلمان ،که به قانونمداری
شییهره اسییت ،در میییان کشییورهای پیشییرفته تییاکنون یکی از مییوفقترین
کارنامهها را در مواجهه با پاندمی کرونییا داشییته اسییت .در همین بخش ،در
موارد بسیاری (عمدتا در پانویسها) به وضعیت ایران هم ارجاع خییواهم داد
تا برخی خصلتها و اشتراکات عمده در جهتگیریهییای کلی را برجسییته
نمایم .و سرانجام ،در جمعبندی این نوشتار به موقعیت ایییران در چنییبرهی
بحران کرونا بازخواهم گشت ،تا درنهایت به امکانییات و ضییرورتهایی بییرای
فراخواندن سیاست بدیل اشاره کنم.
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 .2جان شهروندان در اولویت است ،ولی ...
تا پیش از پاندمی کرونا کمتر دولتی مستقیم ًا اذعان داشته است که مقییدم
«کارکردی» دیگییری هم بییرای آن وجییود
ِ
بر حفظ جان شهروندان ،اولویت
دارد .در ْ
عمل بسیاری از دولتها بنا به دالیلی ساختاری کییه نهییاد دولت را
به پییویش سییرمایه پیونیید میدهیید و مجریییان دولت را بییه منییافع طبقهی
سرمایهدار متعهد میسازد ،همواره «رشد اقتصادی» را مقدم میدارنیید .این
تناقض ژرف بهطور معمول در ساختار نظام لیبرالدموکراسی در کشییورهای
پیشرفته بحرانی نمیشود .خواه بهدلیل نفوذ وسیع آموزههای بورژوایی کییه
جدایی اقتصیاد از جامعه 3و تقیدم آن بیر جامعیه را نیزد شیهروندان درونی
ساختهاند؛ یعنی این گزاره کییه اقتصییاد (سییرمایهداری) در خییدمت حیییات
جامعه و (حتی) شرط حیات آن است .و خواه به این دلیییل کیه کشیورهای
پیشرفتهی نماینییدهی لیبرالدموکراسییی بهواسییطهی جایگاهشییان در هییرم
جهانی سرمایهداری و نوع پیوند امپریالیستی با «جنوب جهانی» عمدتا قادر
بودهاند پیامدهای اجتماعی جدایی و سروری اقتصییاد را بییه مییردم منییاطق
محروم جهان برونفکنی کنند؛ طوریکه این سلطهی اسییتثماری همچییون
ضربهگیری برای تخفیف پیامدهای شکاف طبقاتی در جوامع پیشرفته عمل
میکند .در کنار اینها ،عواملی چون ناسیونالیسم و سیاست ُزدایی از فضییای
عمومی هم نقشهای مکملی ایفا میکنند .در برهههای خاصی کییه شییکاف
بین اقتصاد و جامعه موقت ًا برجسته میشیود ییا پیامیدهای منفی آن ماننید
همیشه قابل مهار نیستند (نظیر بحرانهای اقتصادی) ،دولتها تصمیمات و
سیاستهای خویش را با این استدالل توجیه میکنند کییه هییدف اصییلی از
.3یافکشدگیاقتصادازجامعهبهتعبیرکارلپوالنی.
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تصمیمات/اقدامات حفظ و تأمین رفاه جامعه اسییت (مث ً
ال جلوگیییری از
این
ْ
بیکاری انبوه) .یعنی به این گزاره متوسل میشوند که باید تحت هرشرایطی
از درخت اقتصاد محافظت کرد تا حیات جامعه مختل نگردد .در اینصورت،
منفی حا ِد این سیاستها برای طبقات پایینی جامعه -بییه این یییا
پیامدهای
ِ
آن طریق -بهسان هزینههای اجتماعی چارهناپذیر (ولی موقتی) برای «خیر
همگانی درازمدت» بازنمایی و رفعورجوع میگردند .بنابراین ،در هر حییالت
ِ
بورژوایی «تقدم اقتصاد بر جامعییه»،
متعارف
ِ
زیربنای استداللی برای رویکرد
ِ
وجودی زیست و رفیاه شیهروندان اسیت .یعینی حیتی دفیاع
ِ
تأمین شرایط
آشکار سیاستمداران و ایییدئولوگهای بییورژوازی از ضییرورت مقدمداشییتن
اقتصاد بر جامعه نیز در نهایت متکی بر پیشفییرض اهمیت بیچییونوچرای
حیییات شییهروندان اسییت (کییه ماحصییل آن چیییزی شییبیه این گییزارهی
پارادوکسیال است« :اقتصاد بر جامعه مقدم است ،چییون در نهییایت حیییات
جامعه بر هر چیزی مقدم است»).
یارف
پاندمی کرونا تغییر ملموسی در کارکرد نسبت ًا هموار این سییازوکار متعی ِ
بازنمایی بهوجود آورده است .دستکم تناقضهای آن را آشکارتر سییاخته و
بر وجود و ماهیت شکاف بین اقتصیاد و جامعیه روشینی بیشیتری انداختیه
است .در ابتدا همگان از بیاعتنایی آشکار برخی رهبران سیاسییی (خصوصییا
ترامپ و بولسونارو و یا رئیسجمهور ایییران) نسییبت بییه خطییرات گسییترش
پاندمی کرونا شگفتزده و یا خشمگین شدند .اما زمان زیادی الزم نبیود تیا
دریابیم این بهاصطالح مجانین سیاسی در پافشییاری خییویش رازی را فییاش
میگویند که رهبران لیبرالدموکراسییهای اروپیایی بنیا بیه چارچوبهیای
عرفی موجود مجاز نیستند بهطور علنی به زبان بیاروند :اینکه حفظ اقتصاد
سرمایهداری (در مورد ایران ،پیش از هر چیز« ،حیییات نهییاد دولت») تحت
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هر شرایطی مقدم بر همهچیز است ،حتی حیات شهروندان .البته در مقطیع
کوتییاهی بییوریس جانسییون ،نخسییتوزیر بریتانیییا (کییه خویشییاوندیهای
شخصیتی-رفتاری مشهودی با دونالد ترامپ دارد) کوشید از این محدودیت
سنتی دستوپاگیر فراتر بییرود و در همینراسییتا آشییکارا از لییزوم کاربسییت
شیوهی «ایمنی گلهای» برای عبور از بحران کرونا در بریتانیا خبر داد .۴ولی
بهزودی در اثر رشد باالی شمار مبتالیان و خصوصا پس از افشای مهندسی
شمار مرگومیر مبتالیان کرونا از سوی نهادهای دولتی ،تحت فشیار افکیار
عمومی ناچار شد «از گفتهی خویش» عقبنشینی کند .هرچند «در عمل»
آنچه تاکنون در بریتانیا و بسیاری از کشورهای پیشرفته در مواجهه با کرونا
انجام گرفته است ،فاصلهی چندانی با سیاست ایمنی گلهای نییدارد (بییه این
موضوع برخواهیم گشت).
اما چه الزامات درونی و ساختاری دولتهای کشورهای پیشرفته را به اتخاذ
چیینین سیاسییتی وامیدارد؟ سییادهتر (و سییادهلوحانهتر) بپرسیییم :چییرا این
دولتهییا موقت ی ًا فییتیلهی اقتصییاد سییرمایایهداری را بهنفییع تییأمین حیییات
شهروندان پایین نمیکشند ،تا دسییتکم مشییروعیت سیاسیشییان بهخطییر
نیافتد؟ پاسخ این پرسش در بیانی انییتزاعی چیینین اسییت :سییرمایه بهسییان
رابطهی اجتماعی مسلط بر جهان معاصر ،در سیر توسعهی تییاریخیاش بییه
سوژهای بر فراز سر انسانها و طبیعت مبدل شده است .از آنجا که گییرایش
درونی سرمایه به انباشت بیوقفیه (نبض حیییاتیاش) خالف منییافع حیییاتی
اکثریت انسییانها و طییبیعت اسییت ،بسییط سییرمایه مییدام از جییانب این دو

.4دولتهایهلندوسوئدهمدرمقطعیرسمادرپیشگرفتنچنینسیاستیرااعالمکردند.
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حدگذاری شده ییا بیا مقیاومت و محیدودیت مواجیه میشیود .5در مقابیل،
رویکرد متعارف سرمایه ،جستجوی مسیییرهای جدییید (تغییییر سییاختارهای
امنییتی نهیاد دولت ،ادغیامقانونی ،توسل به فناوریهای نو ،بسیط نظیامی
ِ
ایدئولوژیک طبقهی کارگر ،تشدید سیاستهای امپریالیستی و غیره) بییرای
تهاجمی خویش است .ولی در همانحال ،سرمایه از آمادگی
استمرار پویش
ِ
و انعطافپذیری ویژهای برای مصالحه برخوردار است .مصالحهی سرمایه بییا
جامعه و جهان ،مسییلما بهدرجیات مختلیف (بسییته بییه شیرایط انضییمامی-
سییرمایه
تاریخی) نرخ انباشت را میکاهد ،اما در خط سیر تاریخی مشییهو ِد
ِ
ْ
عموما عقبنشینیای ضروری برای تهاجم وسیعتر بعدی بوده است .اساسیی ًا
یلی پیکریییابی
بخشی از کارکرد بنیییادی نهییاد دولت ،بهسییانِ شییالودهی اصی ِ
سیاسی سرمایه ،تأمین شرایط و ملزومات این رویکرد دوگانهی پیشییروی و
مصالحه است .حال اگر پای بحرانی فراگیر در میان باشد که حیات سییرمایه
را تهدید کند ،چهرهی مصالحهگر سرمایه بیدرنگ ناپدید میگردد :سرمایه
با تمام توان و امکاناتش (خصوصا نهاد دولت) به دفاع از ملزومات حیاتیاش
برمیخیزد .بیتفاوتی سرمایهی جهانی و نمایندگان سیاسیاش بییه بحییران
تغییرات اقلیمی و پیامییدهای خطیییر آن ،نمییونهی روشیینی از این رویکییرد
«خود-محوری» سرمایه است .تصور میکنم اینک پاندمی کرونا متاخرترین
ِ
نمونهی تاریخی چنین بحرانهاییست.
اما برای اینکه از زمین واقعیات ملموس جهییان دور نییافتیم الزم اسیت در
سطحی انضمامیتر به پرسش فوق پاسخ بدهیم :سرمایه بهرغم جهانیبودنِ
.۵بهتعبیرتوماسسکین،سرمایهبهمثابهیرابطهایاجتماعیکححهدرسححطحتجریححدهمچححون
ارزشخودافزاظاهرمیشود،درسطحتاریخی-انضمامیهموارهبامقححاومتدوارزشاسححتفاده
مواجهاست:یکیقوهیکارودیگریطبیعت.
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قلمرو عملاش ،بهلحاظ تاریخی همچنیان در واحیدهای ملی اسیتقرار دارد.
نهاد دولت در هر یک از این واحدها ،بهعنوان مهمترین پشتوانهی سیاسی-
اقتصادی «سرمایهی ملی» ،نهفقییط در سییطح ملی از منییافع کالن سییرمایه
پاسییداری میکنیید (در کنییار مییدیریت تضییادهای درونی سییرمایهداران و
تضادهای سییرمایه بییا جامعییه) ،بلکییه در سییطح بینالمللی و در رقابتهییا و
کشاکشهای دایمی و سیال بین واحدهای مختلف سرمایه میکوشد منافع
سرمایهی ملی را تأمین نماید .نکتهی متناقضنما آن است که جهانیشییدن
تاسیییس
ِ
تییاریخی سییرمایهداری بییاعث حییذف تییدریجی قلمروهییای تازه
دولتملتهییای مییدرن نگردییید ،بلکییه این فرآینیید خییود بهمییوازات تحکیم
دولتملتهیییا و مرزهیییای ملی و اساسیییا بهمییییانجی آن رخ داده اسیییت.
کشاکشهای بیامیانِ امپریالیسیتی بین کانونهیای جهیانی سیرمایه خیود
پیامدی از این تضاد تاریخیست (باز هم بحیران تغیییرات اقلیمی ،نمیونهی
مهمی برای فهم رویکرد ملیگرایانهی سرمایه بهدست میدهد؛ همچنانکییه
نشان داده است ملیگرایی نهتنها راهکار موثری برای مواجهه با یک بحییران
جهانی نیست ،بلکییه مخربتییرین راهکییار اسییت) .بییا اینهمییه ،در سییاحت
یازی
گفتاری چپ ،بحث از جهانیشدن مناسبات سییرمایهداری یییا جهانیسی ِ
سرمایهدارانه (عمدتا با ارجاع به گسترش فراملی قلمرو عمل سییرمایه) اغلب
اساسی تاریخی-انضمامی همراه است و لییذا در سییطح
با غفلت از این تضاد
ِ
تجریدی منطق سرمایه باقی میماند.
حال اگر با نظر به این پیشزمینهی تاریخی ،رویکردهای دولتهای معییرف
داری امروز نسبت به پاندمی کرونا را مییورد بررسییی قییرار
کانونهای سرمایه ِ
دهیم ،یک ویژگی مشترک جلبتوجه خواهد کرد :اینکییه دغییدغهی اصییلی
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این دولتهییا تییأثیرات اقتصییادی بحییران کرونییا بییر جایگییاه آتی آنهییا در
سلسلهمراتب جهانی قدرت اقتصادی (و بهتبع آن ،قییدرت سیاسییی) اسییت.
بهطور مشیخصتر ،بسییاری از این دولتهیا میکوشیند هرچیه سیریعتر از
شوک اقتصادی کرونا خارج شوند تا بتوانند منحنی رشد اقتصادی خود را با
«منطقی» متناسیییب بییا این
شیییب مطلییوبی بازیییابی کننیید .راهکییار
ِ
«سرعتعمل» ،پیشبرد سیاست «ایمیینی گلهای»سییت ،امییا بهگییونهای کییه
تبعات انسانی آن خود به بحران سیاسی-اقتصادی تازهای منجییر نشییود .در
اینخصوص ،بهواقع رقابت شومی بین قییدرتهای سییرمایهداری در جریییان
است .چون کشوری که زودتر به روال سابق اقتصادیاش بازگردد ،میتوانیید
رقبایش جایگییاه آتی خییویش در هییرم جهییانی قییدرت را
با پیشیگرفتن از
ْ
بهطییور چشییمگیری ارتقییا دهیید .دولت چین توانسییت بییا روشهییای
اقتدارگرایانهی خاص خویش پیش از سایر رقبا از این معرکه خارج شییود و
اینک کاهش چندماههی رشد اقتصادیاش بهسرعت در حال تیرمیم اسیت.
در چنین بستری ،فشار بر سایر کشورهای پیشرفته برای کاهش فاصییله بییا
چین و نیز رقابتهای درونی بین آنها شدت بیشتری یافته است.
در پیشبرد سیاست «ایمنی گلهای» امییا دو تنییاقض مهم وجییود دارد :یکی
آنکه امروزه اقتصاد جهانی بهواسطهی زنجیرههای تولییید و مصییرف بیش از
همیشه پیکری درهمتنیده است .تییا زمییانی کییه سییایر واحییدهای ملی کییه
اجزایی از زنجیرهی جهییانی تولییید در شییاخههای معییینی هسییتند نتواننیید
کسبوکار معمول را از سر گیرند ،کشورهایی که سررشتهی زنجیرهی تولید
در این شاخهها را در دست دارنیید نمیتواننیید بییه سییطح تولییید و انباشییت
مطلوب خود دست یابند .بههمین تیرتیب ،وقیتی شیرایط بیازار مصیرف در
سطح جهانی  -بهدلیل درگیری کشورها با تبعات پاندمی -برای رشد تقاضا
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مساعد نباشد ،پیشگامی در بازیابی تولییید صیینعتی و حیییات اقتصییادی (در
سطح ملی) بهتنهایی راه بهجایی نمیبرد .تناقض دیگر آن است کییه ِص یرف
«سرعتعمل» برای خروج از بحران کرونا در سطح ملی پیامدهای حادی بر
روی جمعیت نیروی کار بهجای میگذارد .چون رفتار شتابزده و مکانیکی
با پاندمی بهقصد نجات اقتصاد میتواند سرعت گسترش آن یا شمار تلفییات
انسانی را بهگونهای افزایش دهد که حیات عادی جامعییه را مختییل سییازد و
خود به مانعی برای رشد اقتصادی بدل گردد .خصوصا کیه افیزایش شیدید
تلفات انسانی نمیتوانیید خییالی از پیامییدهای سیاسییی باشیید (خطییری کییه
نظامهای لیبرالدموکراسیی بهمیراتب بیش از نظامهیای اقتیدارگرا  هامید – نظییر
چین ،روسیه یا ایران -در معرض آن هستند).
عملی
تناقضهای یادشده ،شییکنندگیها و محییدودیتهایی بییرای پیشییبرد
ِ
شکل«مطلوب» سیاسییت ایمیینی گلهای ایجییاد میکننیید کییه همین عامییل
تاکنون مانع از آن بوده که بهرغم اشییتیاق نماینییدگان سیاسییی سییرمایه (و
دولتها بهطور کلی) ،این سیاست بهطور مطلق در همهی کشییورها محقییق
گردد (با استثناهای مهمی نظیر ایاالت متحده ،برزیل و ایران) .با اینحییال،
کلی سیاستگذاریها تا جیای ممکن بدانسیمت بیوده
گرایش یا خط سیر ِ
است.

 .3آلمان :راه مقدس ولی ناهموار ایمنی گلهای
بییرای انضییمامیتر کییردن این بحث ،انییدکی بییر نمییونهی کشییور آلمییان و
سیاستهای دولت این کشور در مواجهه با پاندمی کرونا متمرکز میشییویم.
اقتصاد آلمان در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است و جایگییاه
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دومین صادرکنندهی بزرگ محصوالت صنعتی و فناورانه را برای این کشور
به ارمغان آورده است .متناسب با این جایگاه ،نفوذ سیاسی آلمان در سییطح
اروپا ارتقای بیسابقهای داشیته اسییت ،طوریکیه آلمییان عم ً
ال بییا همکیاری
فرانسه نقش هدایتگری اقتصییادی و سیاسییی اتحییادیهی اروپییا را برعهییده
گرفته است؛ جایگاهی که نزد اکثر فعییالین سیاسییی و کییارگری کشیورهای
جنوب و حاشیییهی اروپییا بهعنییوان امپریالیسییم آلمییانی شییناخته میشییود.
بههمین ترتیب ،نقش آلمان در سیاستهای فرا-قارهای و جهیانی هم رشید
آشکاری داشته است :در سالهای اخیر از یکسو شاهد تشدید چالشهییای
سیاسیی-اقتصیادی آلمیان بیا روسییه و انگلسیتان و از سیوی دیگیر بیرای
ِ
نخستینبار شاهد رویارویی آلمان (و متحدان اروپییاییاش) بییا سیاسییتهای
جهانی ایاالت متحده آمریکا در قالب استقاللطلبی بیشتر اروپا بودهایم .امییا
وجه دیگر این موقعیت برتر ،ملزومات سیاسی و اقتصادی بییرای حفییظ این
جایگاه است .در سیاستگذاریهای دولت آلمان (که در پانزدهسال اخیر بییا
هدایت دولت مرکل انجام گرفته اسییت) تالش بییرای تییأمین این ملزومییات
نقشی اساسی داشته است؛ بدینمعنا که رکن اساسی در هر سیاستگذاری
کالن دولت (در حوزهی داخلی و خیارجی) حفیظ جایگیاه آلمیان بهعنیوان
اقتصاد برتر بوده است .در اینجا تفاوت میان احزاب سیاسی بهسرعت رنییگ
میبییازد ،چییون این مسییاله یعیینی «ناسیونالیسییم اقتصییادی» حییتی نییزد
سیاستگذاران «حزب چپ» آلمان نیز پیشفرضی بییدیهی و پذیرفتهشییده
است ،گیریم با توجیهاتی متفاوت ،نظیر حفظ شرایط پایهای اشییتغال بییرای
نیییروی کییار .در سییاحت خییارجی ،این امییر بییرای مثییال در تییداوم روابییط
بیمارگونهی دولت آلمان با دولتهای دیکتاتوری ،در قواعد و چارچوبهییای
قانونی صدور تسلیحات نظامی و یا در پایبندی پرهزینهی آلمان به حفییظ
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توافقنامهی برجام نمود مییابد .در عرصهی داخلی ،مهمتیرین نمیود آن در
یانونی فوقاسییتثمار از
مقیرراتزدایی مسیتمر از بییازار کییار ،نرمالیزهشیدنِ قی ِ
کییارگران مهییاجر خییارجی (خصوصییا از شییرق اروپییا) و سیاسییت پییذیرش
پناهجوییان قابیل ردیابیسیت .همهی این سیاسیتها در تحلیل نهیایی بیر
پایهی لزوم حفظ جایگاه اقتصادی برتر آلمان تصویب و توجیه میگردند.
با این پیشزمینهی عینی ،دولت آلمان تاکنون مشییکل فوقالعییادهای بییرای
رویارویی با بحییران کرونیا نداشیته اسییت؛ چیرا کیه تقیدم سییاحت اقتصیاد
پیشاپیش هنجاری نسبت ًا پذیرفتهشده در این جامعه اسییت .در مییاه مییارس
پس از اوجگیری موج نخست همهگیری کرونییا در اروپییا و آلمییان ،وحشییت
عمومی از ابعاد پیشبینیناپذیر خطرات پاندمی بییر جامعییه حییاکم گردییید،
همچنانکه بر نخبگان اقتصادی و اصحاب سیاست .دولت کییه در موقعیییتی
ناآشنا و غافلگیرکننده قرار گرفته بود فرصت دوهفتهای تعطیالت عیدپاک
را مغتنم شمرد و یک قییرنطینهی نیمبنیید دوهفتهای 6بییر آن افییزود ،و این
راهکار در تاریخ  18مارس با نطق تلویزیونی «تییاریخی» آنگال مرکل بییرای
عموم رونمییایی شیید .مرکییل به شییهروندان اطمینانخییاطر داد کییه حفییظ
سالمت آنان در اولویت قرار دارد ،ولی ضمنا تأکید کرد که کشور آلمان تنها
.6اینتعطیلسازی( )lock-downموقتبههیچوجهقابلمقایسهباقرنطیهسازیحداکثریدر
کشورهاییمانندایتالیانبود.اینتعطیلیتنهاشاملحالمدرسههاومهدکودکهاومحیطهححای
نها،سححینماهاونظححایر
آموزشی-فرهنگیوورزشیوکسبوکارهایخرد(نظیرکافهها،رستورا 
آن)گردیدوبسیاریازکارگرانکارخان ههاومحیطهایکححاربححزرگتحتپوشححشآنقححرار
نگرفتند.محیطهایاداریوبرخیشرکتهایحوزهیخدماتفناورانححهودیجیتححال،ملححزمبححه
پذیرشروشدورکاری()home-officeشدند.ولیدرسایرمحیطهایکاروتولیدتنهارعححایت
برخیپروتکلهایابتدایی(نظیرمایعضدعفونیکننده،واغلبنهحتیپوششماسححک)الححزامی
گردید.
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با «همکاری» آنان قادر خواهد بود از این بحران تییاریخی «موفییق» بیییرون
بیاید .کمی بعد (و امییروز ،هرچییه بیشییتر) روشیین گردییید کیه مییاهیت این
«موفقیت» معطوف بییه کییاهش هرچهبیشییت ِر دامنهی بحییران
«همکاری» و
ْ
اقتصادی سرمایههای کالن است .در مواجهه با افول
ِ
اقتصادی و یا زیانهای
ناگزیر اقتصاد بومی (خصوصا بهدلیل اختالل عظیم در زنجیرههییای جهییانی
تولید و مصرف) ،دولت آلمییان بهپشییتوانهی اقتصییاد قدرتمنییدش بیدرنییگ
دستبهکار نجات شرکتهای بزرگ شد. 7درکنییار آن ،تمهیییداتی هم بییرای
حمایت مالی از کسبوکارهای خرد و در معرض خطر و نیز شمار فزآیندهی
کسانی که دچار بیکاری یا کمکاری اجباری میشدند مقرر گردید .نیازی به
گفتن نیست که شکاف زیادی بین کمیت هزینههییای این دو نییوع بسییتهی
حمایت مالی وجود دارد ،حال آنکه بار مالی آن (یعنی بییازپرداخت بییدهی
دولت به بانییک مرکییزی) را در آینییدهی نزدیییک اکییثریت مالیاتدهنییدگان
(مزدبگیران) بهدوش خواهند کشید.
پس از آنکه دولت آلمییان توانسییت در این فاصیله بیر سرآسیییمگی اولیهی
ضمنی « اول
خویش فایق آید ،سیاست نرمالیزهسازی بحران کرونا (با شعار
ِ
میدت
ِ
اقتصاد») را در دستور کار خیویش قیرار داد .خصوصیا کیه در همین
کوتاه نیمهتعطیل نیز اربابان اقتصادی متحمل زیانهای نسبت ًا بزرگی شدند.
چون ماشین اقتصاد پیکر درهمتنیدهایسییت کییه همهی اجییزای آن الزم و
ملزوم یکدیگرند .کافیست درنظر آوریم که مصرف داخلی جیامعهی آلمیان
.7باهدایتومشارکتفعالآلمان،درسطحاتحادیهیاروپاهمبست ههایمالیبححزرگیبححرای
نجاتاقتصادهایجنوباروپاتخصیصدادهشد.هدفرسمیایناقححدام،یعححنیحفححظتححداوم
ْ
یاروپا،درعملهدفی«آلمانی»همبود؛چراکهحفظسروری
حیاتاقتصادی-سیاسیاتحادیه
اقتصادیآلمان،پیشازهرچیزمستلزمرابطهیاقتصادینابرابرآلمانبااینکشورهاست،که
خودالبتهمنوطبهحفظحیاتاقتصادی-سیاسیمتعارفدراینکشورهاست.
ِ
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سهم قابلتوجهی در حیات سرمایهی «ملی» آلمان دارد .پس ،آنگال مرکییل
بییار دیگییر ( 20آوریییل) در تلویزیییون ملی ظییاهر شیید تییا لغییو تییدریجی
محدودیتها ( )Lockerungیا همان بازگشیایی جامعیه بیه روی پانیدمی را
اعالم کند یییا بهواقییع ،کاریزمییای کییاذب خییود را اینبییار بییرای دعییوت بییه
نرمالیزهسازی پاندمی بهکار گیرد؛ که البتیه میؤثر بیود .8چیون اکیثر میردم
یادت حاضییر نبودنیید بیش از این بییه
بهلحاظ درونی یا تحت تأثیر نیییروی عی ْ
یردی رعییایت تمهیییدات پیشگیرانییه و خصوصییا خییود-
محییدودیتهای فی ِ
قرنطینهسازی (خانهنشینی) تن بدهند ،بلکه «آزادی فییردی» خییویش را بر
سییختگیریهای اجتمییاعی تییرجیح میدادنیید( .و اساس ی ًا بههمین دلیییل،
اعتراضاتی که به ابتکار و با میانجیگری نیروهای راست افراطی برپا گردید،
بعضا از استقبال قابلتوجهی برخوردار شد) .از اینرو ،وقتی مرکل به مییردم
اطمینان داد که همهچیز تحت کنترل است و در آلمان وضییعیت بهمییراتب
بهتر از سایر کشورهاست ،بسیاری با تمام وجود مایل بودند حرف او را بییاور
کنند و کردند .خصوصا که چنین بازنمایی شده اسیت کیه سیاسیتگذاری
دولت آلمییان درخصییوص پانییدمی در همییاهنگی تنگاتنییگ بییا متخصصییان
موسسهی تحقیقاتی رابرت کخ انجام میگیرد و صییرف ًا برمبنییای مالحظییات
علمی-تخصصی تعیین میشود .در همینراسیتا ،رسیانههای جرییان اصیلی
.۸بهیادداریمکهچگونهازاواخراردیبهشتتمامیمصوبههایمجامعدولتیمتولیمقابلهبححا
پاندمیکروناونیزسخنرانیهایروحانیواظهاراتکارشناسان«خودی»درارتباطباپانححدمی،
معطوفبهنرمالیزهسازیبحرانوضرورتبازگشاییهرچهسریعترفضایکسحبوکاربحود.و
البتهچنینهمشدوبیپناهیمعیشتیانبوهمزدبگیرانوفرودسححتاناجتمححاعیهممزیححدعلت
شححد.ولیپیامححدمسححتقیموقابححلپیشبیححنیایننرمالیزهسححازی،بححاالرفتنآمححارمبتالیححانو
جانباختگحانبحودکحهبهمحوجبآندراوایحلتابسحتانمحوجدومپانحدمی(کمحابیشبحدون
فروکشکردنقبلی)ارراهرسید.
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سیاستگذاریهای دولت مرکل را (ضمن مقایسییهی آن بییا نمییونهی دولت
ترامپ) مصداق بارز رویکرد علمی و کارشناسانه بییه پانییدمی کرونییا معییرفی
میکردند .با چینین پشیتوانهای ،مرکیل در این سیخنرانی عمیومی راهکیار
جدیدی برای همزیستی با پاندمی (نرمالیزهسازی بحران) معیرفی کیرد کیه
همانا مواجههی تمایزگذاریشده ( )differenziertبا شیوع ویروس و برخورد
موردی و محلی با آن بود .چنین راهکاری با حذف «محدودیت»هییای یییک
هماهنگ سراسری ،ضامن خودمختاری نسبی برای ایالتها و شهرها
ِ
راهکار
و محیطهییای کییار بییود و ضییمن ًا حییاوی شییاخصها و سیینجههایی بییرای
درجهبندی مناطق پرخطر و نحیوهی مقابلیه بیا هیر سیناریوی معین بیود.9
مرکییل در همین سییخنرانی یییک وعییدهی کلیییدی کارشناسییانه و ظییاهراً
اطمینییانبخش داد :اینکییه هرگییاه میییانگین کشییوری «نییرخ سییرایت» (
 )Ansteckungsrateیییا همییان فییاکتور بازتولییید ()Reproduktionszahl
معین ناقلِ ویروس در یییک بییازهی
ِ
[میانگین شمار مبتالشدگان از یک فرد
زمانی مشخص] حتی کسری از اعشار از رقم ( 1.0یک ممیز صییفر) فییزونی
تعطیلی سراسیری و مقیررات مربوطیه اعمیال خواهنید
بگیرد ،10بیار دیگیر
ِ
گردید .این وعده البته هیچگاه محقق نشد ،و قییرار هم نبییود محقییق شییود.
.۹دستکمکسانیکهدرفضایایرانزندگیمیکنندمیداننححدکححهنسححخهایازاینراهکححار،
توسطدولتروحانیهمتصویبو«اجرایی»شد.بهموجبآن،مححیزانگسححترشویححروسدر
شهرهاومناطقمختلفکشوربارنگهایمختلفدرجهبندیشدوتمهیداتیبرایهردرجححه
ازخطردرنظرگرفتهشدکهالبتههیچگاهاجرایینگردید.امااصلمسالهآناسححتکححهدولت
روحانیباآغوشبازخردکردنمدیریتبحرانو«برونسپاری»آنبهواحدهایاجراییمحلی
ُ
را(بهمثابهیراهکاریباوجههیعلمی)پذیرفت،درعمل،همانطورکهانتظححارمیرفتتعححدد
تفاسیرمتناقضدرسطوحاسحتانیبههمحراهضحعفهایاجحراییوناهماهنگیهحایآشحکار،در
دستدولترابراینرمالیزهسازیوضعیتبازگذاشت،بیآنکهگسححترشحححادمححیزانابتالو
مرگومیرمسئولیتمستقیمیمتوجهدولتسازد.
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چون اهل فن بهخییوبی میدانسییتند کییه بییا سییهلگیریهای نییاگزیری کیه
مقتضای بازگشایی اقتصاد است ،نرخ سییرایت خواهنییاخواه افییزایش خواهیید
یافت؛ و این چنین هم شد :همانطور که این نمودار آماری نشان میدهیید،
در اکثر هفتههای پس از این سخنرانی (تا امروز) میانگین «نرخ سرایت» در
آلمان باالتر از یک بوده و در موارد بسیاری تا مرز یکونیم رسیده است .در
اواخر ژوئن این فاکتور حتی به رقم تکاندهندهی ( 2.88دو ممیز هشییتاد و
هشت) رسید؛ با اینحال ،نه از مرکل خبری شیید و نییه در فضییای عمییومی
بحثی جدی برای تحقق وعدهی کارشناسانهی او درگرفت( 11جز در بییرخی
رسانههای حاشیهای).
باری ،کمابیش تا میانهی ماه مییه تمییامی عرصییههای عمییومی و حوزههییای
کسبوکار بازگشایی شده بودند (درواقییع ،این بازگشییایی بییرخالف داعیهی
رسمی هیچگاه یک «بازگشایی تدریجی» نبود)  .درعوض ،مییردم پذیرفتنید
که برای محافظت از خویش ماسک بزنند .سایر محییدودیتهای باقیمانییده

.10درزماناینسخنرانی( 20آوریل)،میزان«نرخسرایت»برابر (0.۹نه-دهم)بود.اکنححون
بااوجگیریموجدومکرونادرآلماناینرقمبهمرزیکونیمرسیدهاست.
.11نخبگانوکارشناسححاندولححتیآلمححانبارهححادررسححانههاوگزارشهححایرسححمیازلححزوم
مسطحکردنمنحنیزمانیشمارمبتالیان(کاهششمارمبتالیانروزانهبهمنظورحفظظحرفیت
خدماتپزشکیبیمارستانها)،بهعنوانراهکاراستراتژیکدولتبرایمقابلهباپانححدمیکرونححا،
سخنگفتند.امادرعمل،مخاطبانایندسحتورالعملهایکارشناسحانهصحرفاًمحردمبودنحدتحا
تمهیداتپیشگیرانهیبهداشتیراهرچهبیشتررعایتکنند.بهواقع،اینراهکارعلمی-تجححربی
اساساًنمیتوانستدرسیاستگذاریمربوطبهفعالیتهایکالناقتصححادیدردورهیپانححدمی
کردنمنحنیابتالهمچنینمستلزممحدودسازیقابلتوجححه
ِ
جایگاهدرخوریبیابد،چونمسطح
فعالیتهححایاقتصادیسححت؛حالآنکححهاینیححکبهسححرعتبححامححانع«سححرمایه»ومالحظححات
ملیگرایانهمواجهمیگردد.
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نیز بهسرعت یکی پس از دیگری لغو شدند :از پروازها و سفرهای خیارجی و
داخلی تا حضور در ورزشگاهها و جشنها و مراسم عمومی و غیره.
باز کمی به عقب برگردیم :در ایام کوتاه آن قرنطینهی نیمبنید مییاه میارس،
دورکاری ( )home-officeکه در ابتدا با استقبال زیییادی از سییوی کارکنییان
مشمول آن مواجه شده بود ،با مانع ملموسی روبرو گردید که همانا حضییور
کودکان در خانه در روزهییای تعطیلی اجبییاری میدارس بییود کییه در انجییام
دورکاری والدین اختالل ایجاد میکرد .از اینجا روشن میگییردد کییه سییهم
مهدکودکها و مدرسهها صرف ًا آموزش نسل آتی نیروی کار و درونیسییازی
ایدئولوژی و هنجارهای بورژوایی نیست ،بلکه آنهییا همچیینین نقش مهم و
ملموسی در تحرکپییذیری نیییروی کییا ِر فعییال بییرای انجییام وظییایفاش در
چرخههای تولید و تحقق ارزش و بازتولییید اجتمییاعی دارنیید .بییدینترتیب،
هلهلهی اولیه برای تجهیز مدرسهها و کودکان به امکانات دیجیتییالی بییرای
آمیییوزش از راه دور فروخوابیییید و «ضیییرورت» بازگشیییایی مدرسیییهها و
کودکستانها به یکی از ملزومات اصلی نرمالیزهسازی بحران کرونا بدل شد.
البتییه خییواهیم دییید کییه این «ضییرورت» ،جایگییاه مهمتییری در فراینیید
نرمالیزهسازی پاندمی دارد.
درحالیکییه پس از بازگشییایی اولیهی مدرسییهها تمهیییداتی نظیییر تقسیییم
کالسها و کاهش ساعتهای درسییی لحییاظ شییده بییود ،طی شییشهفتهی
تعطیالت تابستانی ،با وجود اوجگیری نسبی شیوع پاندمی در سراسر کشور،
موکدا مقرر گردید که مدرسهها بهطور معمیول ( )Regelbetriebبازگشیایی
شوند .این مصوبه با چنان قاطعیتی از سوی دولت تصویب و ابالغ شیید کییه
اعتراضات کارشناسان مستقل یا نهادهای نمایندگی معلمیان و غییره محلی
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از اعراب نداشت .در اینمیان ،کارشناسان دولتی و رسانههای رسمی بهطور
همصدا افزایش چشمگیر نییرخ مبتالیییان در میییانهی تابسییتان را صییرف ًا بییه
بیمباالتی مسافرانی که از تعطیالت تابسییتانی در منیاطق اروپییایی پرخطیر
بازگشتهاند و نیز سهلانگاریهای رفتییاری بییرخی از مییردم نسییبت دادند.12
حال آنکه گزارشهای تخصصی حاکی از آن بود کییه مسییافران بازگشییته از
تعطیالت حییداکثر ده درصیید در افییزایش دامنهی ابتال بییه ویییروس سییهم
داشتهاند .در این میان البته رخدادهای هشداردهندهای هم به رسییانهها راه
یافت؛ ازجمله و بهویژه آمییار مهیب مبتالیییان در کشییتارگاهها و کمپهییای
پناهجویی .ولی این رویدادها بهرغم جنجال نسبی و موقتی هیچکدام چنان
نیرویی ایجاد نکردند که اصل سیاست نرمالیزهسازی بحران به چالش گرفته
شییود .خصوصییا کییه هییر دو محیییط یادشییده ،محییل کییار و مکییان زیسییت
مادونترین «خارجی»ها بودند :در یکی عمدتا رومانیاییهییا و بلغاریهییا در
شرایط کاری وحشتناک (بردهداری مدرن بهمیانجی شییرکتهای کاریییابی)
کار میکردند؛ و در محیط دیگر ،عمدتا آفریقاییها و خاورمیانهایها زندگی
میکردند .البته یک عامل کمکی دیگیر هم میوجب آن شید کیه در آلمیان
دولت بهمثیابهی پیرچمدار مقابلیه ییا کرونیا تلقی گیردد :اعتراضیات مکیرر
جریانییات راسییت افییراطی بییه محیدودیتهای کرونییایی (ازجملییه پوشییش
ماسک) .بازنمایی وسیع این اعتراضات در رسانهها ،در کنار بدنامی سیاسییی
این جریانات ،این تصویر را در جامعه تقییویت کییرده اسییت کییه گویییا دولت

.12شایدنیازیبهیادآورینباشدکهطیماههایحضورپاندمیدرایرانمسححئوالندولححتیو
رسان ههایرسحمیلحظهایازنکحوهشمحردمومقصحرقلمدادکردنآنحاندرگسحترشآمحار
مبتالیانغفلتنکردهاند.
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آلمان بهراستی سیاستی فعیال بیرای مهیار پانیدمی کرونیا در پیش گرفتیه
است.13
در اینجا پرسش اساسی آن است که اگر دولت آلمان در مواجهه بییا بحییران
کرونا ضعیف عمل کرده است ،چرا آمار مبتالیان یا میزان مرگومیر در این
کشور پایین بوده است؟ (البته درخصوص این گزاره نباییید چنییدان مبالغییه
کرد ،چون جایگاه جهانی کشور آلمان در شمار مبتالیان بیه کرونیا تیاکنون
همواره در میان بیست کشور نخست بوده است.)1۴
باید خاطرنشان کرد که سیاست محییوری دولت آلمییان بییرای رویییارویی بییا
پاندمی کرونا (پس از گذار از شوک ناشی از برخورد اولیه) ،پرهیییز از ایجییاد
وحشتزدگی عمییومی ( )Don’t panicبییوده اسییت .سییادهترین دلیییل این
سیاست راهبردی آن است که سرعت و گسترهی انتقییال وحشییت عمییومی
ظاهرا از سرعت نشر خود ویروس بیشتر است (برای نمونه ،کافیست بهیییاد
بیاوریم که چگونییه در یکی دو مییاه نخسییت آغییاز پانییدمی ،سییوپرمارکتها
بهنحوی کمابیش غارتگرانه از کاغذ تییوالت و اقالم زیسییتی ضیروری تخلییه
شییدند) .امییا سیاسییتگذاران دولییتی در اتخییاذ این رویکییرد مسییلما دلیلی
.13ناگفتهنماندکهبسیاریازنیروهایچپرادیکالآلماننیزدرامتدادرویکردهایواکنشی
معمولِ خویشبهراستافراطی،خواهناخواهبهطورکمابیشغیرانتقادیدرجححانبدولتقححرار
گرفتهاند.دستکمآنکهپسازالتهابهایماهآوریل،درمیححانایننیروهححادیگححررویکححردی
انتقادیقابلتوجهینسبتبهسیاستهایدولتیدررابطهبححاپانححدمیکرونححامشححهودنیسححت؛
همچنانکهایننیروهادرمجموعنتوانستندیکاستراتژیمشخصبرایمقابلهیبدیلبابحران
کروناپرورشدهند.بهبیاندیگر،آنهارویاروییبابحرانکرونارابهدولتواگذارکردهانححدو
بدینترتیبعمقبحرانسیاسیخویشراآشکارساختند.
.14دراینخصوص،برایمثال،نگاهکنیدبهروندگسترشپاندمیکرونادرسححطحجهححان،در
دادههایآماریگردآوریشدهدرworldometers.comیا .ourworldindata.org

متونی دربارهی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ | 200

بهمراتب مهمتر از دغدغهی «دسترسپذیری کاغذتوالت و اقالم مشابه برای
همگان» داشتهاند؛ و آن اینکه شیاخصهای اقتصیادی بهشییدت نسییبت بیه
عمومی سراسیمه و وحشتزده حساسیت نشان میدهند .بهبیییان
رفتارهای
ِ
سادهتر ،توسین اقتصیاد در فضیای وحشیت عمیومی ،رم میکنید .وحشیت
عمومی -برای مثال -باعث میشود بسیاری از مردم بهطور منظم در محییل
کار خود حاضر نشوند (در آلمان هنوز گییرفتن مرخصییی بیمییاری قاعییدهای
رسمی و نسبت ًا ساده است)؛ یا در حین کار ،بازدهی کافی نداشته باشند؛ یییا
بسیاری از فعالیتهای «مصرفزا»ی خود را کنار بگذارند و یا نییوع مصییرف
معمول خویش را تغییر دهند .همهی این پیامدها و نظایر آنهییا میتواننیید
یمامی دولت
نرخ رشد اقتصادی را بهسادگی مختل سییازند .امییا راهکییار انضی ِ
آلمان برای مهار وحشت عمومی در اثر پاندمی کرونا چه بوده اسییت؟ دولت
بهشیوهای «مبتکرانه» و ظاهراً موجه آمار رسمی مبتالیان به ویروس کرونییا
را پایین نگه داشته است .بدینطریق که از همان ابتدا دسترسی رایگان بییه
تسییت کرونییا را بسیییار دشییوار و تییابع فرآینییدی بهشییدت بوروکراتیییک
(بوروکراسی پزشکی) ساخته است .یعنی فردی که بنا به ارتباطهای پرخطر
بیرونی و یا مشاهدهی عالیمی مبهم و بعضا حتی عالیمی جییدی ،خواهییان
انجام تست کروناست ،میبایست نخست از نوعی هفتخوان رستم بگذرد تا
بتواند «صالحیت» برخورداری از تست رایگان را دریافت کنیید .درحالیکییه
در بسیاری از کشورهای غربی که در آنها آمار مبتالیییان بییاال بییوده اسییت
(نظیر فرانسه) ،دسترسی همگانی به تست رایگییان و لییذا تعییداد تسییتهای
انجامشده در هر روز بهمراتب بیش از کشور آلمان بوده است.15
.1۵بهیادبیاوریمکهدرایرانهمتشخیصابتالبهکروناوثبتآمارواقعیمبتالیاندستکم
بادومعضلاساسیروبروبودهاست:یکیکمبودتستکرونایادشححواریدسترسححیبححهآن؛و
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عالوهبر این ،انبوه کسانی که تصادف ًا در معرض تماس مستقیم با یییک فییرد
ناقل ویروس قرار میگیرند ،پس از برقراری ارتبییاط بییا مراجییع پزشییکی یییا
نهادهای محلی متولی پاندمی لزومی ًا از سییوی آنییان بهسییمت انجییام تسییت
هدایت نمیشوند ،بلکه در اکییثر مییوارد از آنهییا خواسییته میشیود خییود را
یت این شیییوهی
بهمدت دوهفته در خانه قرنطینه سییازند .انگیییزهی پسپشی ِ
اخیر پاییننگهداشتن شمار کلی تستها و درنتیجه پاییننگهداشییتن تعییداد
رسمی مبتالیان است .نهادهای دولتی در کاربست این راهکار شییبهعلمی و
ِ
پنهانکارانه بر این واقعیت تجییربی و آمییاری تکیییه میکننیید کییه در عمی ْ
یل
بسیاری از ابتالها یا فاقد عالیم حاد و رنجآورند و ییا فیرد مبتال قیادر اسیت
بدون صدمات جدی دوران ابتال را پشت سر بگذارد.
ْ
مرتبط نقش شایانی در پیشبرد این سناریوی
کمکی
عامل
ِ
در این میان ،دو
ِ
دولتی داشتهاند :یکی اعتماد بیشائبه و وابستگی فراگی ِر اکییثریت جییامعهی
پذیری آنهاسییت؛ و دیگییری
ِ
آلمان به نهاد دولت ،که بستر ذهنی دیسیییپلین
قییابلیت و کییارآیی چشییمگیر نهادهییای بورکراتیییک و اجییرایی آلمییان در
«مدیریت زندگی روزمره»ی شهروندان یییا همییان سییازوکارهای دیییرینهی
خدمات اجتماعی ( .)Sozialarbeitدر پیوند با عامییل دوم باییید خاطرنشییان
دیگریهزینههایکمرشکندرمانکرونادرایححرانکححهبسححیاریازخانوادههححایفرودسححترا
درصورتمواجههباعالیمکروناازمراجعهبهبیمارستانهابححازمیدارد.درمححوردنخسححت،در
ایرانمیزانانجامتستکرونابرایهرصدهزارنفرازمیانهیآوریلتححامیححانهیژوئنازرقم
13بهحدود 30رسیدهاستوازآنزمانتاکنون(اواخراکتبر)تغییرمحسوسینیافتهاسححت.
یزمحانیفحوق( 1۵آوریحلتحا24اکتحبر)بحرایمثحالدر
ِ
درحالیکهاینفاکتوردرکلبحازه
انگلستاناز 2۵به41۸رسیدهاست؛درپرتقالاز 100به272؛درمجارستاناز 17به114
؛دریوناناز 20به 16۸؛درمراکشاز2به 61؛درترکیهاز3۹به 13۵؛درایرلنداز11۸
بحححه334؛درایحححاالتمتححححدهاز4۸بحححه334ودرآلمحححاناز61بحححه(.22۸منبحححع:
)ourworldindata.org
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انسانی مجییرب بییرای پیشییبرد
کرد که وجود زیرساختهای اداری و نیروی
ِ
سازوکارهای خدمات اجتماعی ،16در این برههی مشییخص بییه دولت آلمییان
این امکان را داده است که بتواند شیمار انبیوه مبتالییان محتمیل جدیید را
ازطریق قرنطینهسازیهای فردی و پیشگیرانه بهطور قابلتوجهی مییدیریت
کند ،بیآنکه لزوم ًا تستی انجام گیرد و نام بخشی از آنها بهعنوان مبتالیان
جدید در هیچ دفتری ثبت گردد .در موارد خاصییی کییه شییدت بیمییاری در
بخشی از این افراد به مرحلهی حییادی برسیید ،نهادهییای دولییتی میتواننیید
بهواسطهی زیرساختهای درمانیای که بدینترتیب خالی ماندهاند ،مراقبت
پزشکی نسبت ًا مناسبی را فراهم سازند تا آمار مرگومیر هم پایین بماند.
در اینجا با این پرسش موجه روبرو میشویم که :اگر شمار واقعی مبتالیییان
به ویروس کرونا در آلمیان بسییار بیاالتر از آمارهیای رسمیسیت ،چیرا این
میزان باالی ابتال در آمار مرگومیر در اثر کرونا بازتاب نمییابیید؟ در پاسییخ
باییید گفت ،در شییرایط غیییربحرانی (نییرخ ابتالی محییدود) زیرسییاختهای
درمانی نسبت ًا گستردهی آلمان و تمهیدات یادشده در خالینگهداشتن آنها
نقش قیابلتوجهی در پاییننگیه داشیتن شیمار مرگومییر دارنید .امیا اگیر
نخواهیم صرف ًا داعیههای دولییتی را مالک داوری قییرار دهیم (نهفقییط بهاین
دلیل عام که هیچ دولتی قابل اعتماد نیست ،بلکه مشخصا به ایندلیییل کییه
ِ
در برههی بحرانهای خطیر و فراگیر ،هیچ دولت «دموکراتی» اساسی ًا خیود
را ملزم به رعایت شیفافیتهای متعیارف دموکراتییک نمیدانید) ،میا هنیوز
نمیدانیم که نحوهی ثبت مرگومیرها در آلمان دقیق ًا چگونییه اسییت .و این
.16بخشعمدهایازسازوکارهایخدماتاجتماعی درآلماندرنهایتمعطوفاندبهمهارو
منضبطسازیبیرونماندگانازبازارکححار،کححهمشخصحاًازطریححقمححدیریتآمححرانهیزنححدگی
روزمرهیبیکاران،بازنشستگان،پناهجویانوآسیبدیدگانازشکافطبقاتیاجرامیگردند.
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ْ
یتماتیک
مساله هنوز موضوع مناقشهانگیزی است .وقتی بییا تمهیییداتی سیسی
ابتال به بیماری رسما ازطریق انجام تست ثبت نگردد ،علت رسمی مرگ نیز
علیاالصول میتواند بهسادگی بهعوارض بعدی بیمییاری نسییبت داده شییود،
بیآنکه «خطایی تخصصی» رخ داده باشد .این مساله خصوصا درمورد انبییوه
سالمندان و افراد دارای بیماریهای جانبی صادق است که بهطییور معمییولْ
آسیبپذیری باالتر و سهم بیشتری در شمار مرگومیرهای ناشییی از کرونییا
دارند .آنچه مسلم است آن است که این شیوهی پنهانکارانه در دستکاری
علت مییرگ در کشییورهایی مثییل ایییران بهطییور وسیییعی انجییام گرفتییه
است/میگیرد.
اما چرا راهکار کلی دولت آلمان در رویارویی با پاندمی کرونا همچنان ذیییل
سیاست ایمنی گلهای میگنجیید؟ نخسییت باییید بگییوییم کییه دولت آلمییان
گیرانه عمیوم افییراد
درواقع بههیچ وجه نمیکوشد با اتخاذ تمهیداتی سییخت
ْ
جامعه را از مواجهه با ویروس بازدارد .بییرعکس ،بییا بازنگهداشییتن فضییاهای
عمومی ،محیطهای فرهنگی-آموزشییی و خصوصییا محیطهییای کسییبوکا ْر
عامدانه مردم را در معرض ویروس قرار میدهد .اما درعین حییال میکوشیید
این فرآیند را حتیاالمکان بهطور هدایتشده انجام دهد تا بتواند پیامدهای
آن را بهنحوی مدیریت کند که آمار رسیمی مبتالییان پیایین بمانید (بیرای
اجتناب از بروز وحشت عمومی و عیوارض آن) و نییز شیمار مرگومییر (تیا
جای ممکن) کاهش بیابد.
یک نمونهی شاخص و جالبتوجه برای نشاندادن اهمیت پیشبرد سیاست
ایمنی گلهای نزد سیاستمداران آلمان ،رویکرد مناقشهانگیز آنان نسبت بییه
مسالهی بستن یا بازگذاشتن مدرسهها و مهدکودکها درصورت نیاز به یک
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سراسییری
ِ
تعطیلی مجدد است .در حالیکه پس از نخستین تعطیلی نیمبند
(اوایل ماه آوریل ،بعد از عید پییاک) ،تعطیلی دوبییارهی فضییاهای عمییومی و
محیطهای کسبوکار به خط قرمییزی بییرای نخبگییان سیاسییی و اقتصییادی
آلمان تبدیل شده بود ،طی دو هفتهی گذشته با جهش مهیب آمار روزانهی
مبتالیان کرونا و افزایش بارز شمار جانباختگان ،دولت سرانجام در روزهای
پایانی اکتبر به نوع محدودی از تعطیلی موقت (تییا ابتییدای نوامییبر) تن داد،
که مستلزم کشمکشهای زیادی با نخبگان اقتصادی 17بود .با این همه ،این
کنونی رشد پانییدمی هسییتند
محدودیتها چنان نیمبند و نامتناسب با ابعاد
ِ
که اقدام اخیر دولت بیشتر نمایشییی پرهیییاهو بییرای فروخوابانییدن افییزایش
نگرانیهای عمومی است؛ اقدامی صوری برای القای این تصییور کییه جییان و
سالمت شهروندان اولویت اصلی دولت اسییت و اینکییه اوضییاع تحت کنییترل
است ( .)Don’t panicنکتهی قابلتوجه آن اسییت کییه این تعطیلی مییوقت
نهتنها شییامل حییال محیطهییای کییاری عمییده نمیشییود ،بلکییه مییدارس و
مهیییدکودکها را نییییز دربیییر نمیگییییرد .18و جیییالبتر آنکیییه همهی
.17درهفتههایاخیرمهمترینانجمنهایکارفرماییآلمان(ازجملهانجمنکارفرمایانصنایع
فلزی)آشکاراخواستارمنعطفسازیهرچهبیشححترقححوانینکحاربهنفححعکارفرمایححانوکححاهش
دستمزدهاومزایایکارگرانشدند،بااینتوجیهکهبخشهایتولیدیوصنعتیبایححدبتواننححد
دشواریهایاقتصادیبحرانکروناراتاببیاورند.
.1۸بهاینمناسبت،مرکلبازهمدرتلویزیونملیسخنرانیکرد.اودرفرازیازسححخناناش
لنشدنموقتیمحیطهایکححارجملهیمعنححاداروافشححاگرانهای
درتوضیحتلویحیچراییتعطی 
بیانکرد«:دولتمسئولسالمتیوکارشهرونداناست».بححدینترتیب،اوبهجححایاسححتفادهاز
واژهی«اقتصاد»اصطالح«کارشهروندان»رابهکاربرد.چونتنهابدینطریقاستکهمیتوان
ضرورتحفظاقتصادسرمایهداریراپاسخبه«نیازمردم»،واهمیتآنراهمارزبححاسححالمت
شهروندانمعرفیکردوهمزمانتصمیماتواقداماتدولتراصرفاًدرجهتمنححافعزیسححتی
مردمقلمدادکرد.درعمحل،اینهمارزسحازیزیرکانحه،مقدمهایسحتبحرایتوجیحهاولحویت
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سیاسییتمداران و نخبگییان اقتصییادی آلمییان (فییارغ از اختالفنظراتشییان
دربارهی جزئیات راهکار «مدیریت بهینهی» پانییدمی کرونییا) اساسی ًا چیینین
چیزی را همچون یک خط قرمز مشی ْ
یترک غیرقییابل بحث میدانند .19البتییه
محتمل پاندمی
ِ
ممکن است نهایت ًا در اثر فشار شرایط واقعی و سیر انفجاری
در هفتههای آتی به این هم تن بدهند .اما مسییالهی مهمتییر (در این بحث)
فهم دالیل مخالفت سرسییختانهی آنهاسیت ،چراکیه عقیل سییلیم میگویید
مدرسهها بهعنوان مکانهییای تجمییع فشییردهی روزانهی افییراد ،کییه بهطییور
غیرمستقیم دههییا هییزار خییانواده را در هییر شییهر بههم وصییل میکننیید ،از
مهمترین کانونهای انتقال و گسترش ویروس هستند .کما اینکه مییوج دوم
پانییدمی در آلمییان نیییز کمییتر از یکمییاه و نیم پس از بازگشییایی پییاییزهی
مدرسهها درگرفت .دلیل نخست این مخالفت سرسییختانه آن اسییت کییه بییا
تعطیلی مدرسهها و مهدکودکها تحرک نیروی کار بهطور ملموسی مختییل
شده و بازار کار آسیب میبیند .اما دلیل دوم (و شاید مهمتر) آن اسییت کییه
بهدلیل پیوند اقتصاد سییرمایهداری بییا ریتم زنییدگی خییانوادگی (خییانوادهی
هسییتهای) ،تعطیلی مدرسییهها انگییارهی غیرعییادیبودن وضییعیت را در
وسیعترین سطح ممکن میپراکند ،که خیود زمینهی بازگشیت و گسیترش
وحشییت عمییومی ( )Panicرا مهیییا میسییازد .حالآنکییه تمییامی تالش و
تهایمدرسههاومهدکودکهارابهعنوانیکی
بیچونوچرایاقتصاد.مرکلسپستداومفعالی 
دیگرازرئوستصمیماتدولتفدرالبرشمرد،بیآنکهدلیلیبرایآنذکرکند.
.1۹دربیانیهیچندمادهایاعمالِ مجددمحدودیتهایکروناییدرفرانسهنیزکهدیروز( 2۸
اکتبر)توسطمکروناعالمگردید،مدرسههاومهححدکودکها(ونححیزکارخانههححاوبسححیاریاز
محیطهایکاری)درشمولتعطیلیهاقرارندارند.مکروندرسححخنرانیاشجملهیسححنخنمایی
بهزبانآوردکهدرواقععصارهیمضمونایننوشتاررانیزبیانمیکند«:اقتصادنبایححدازکححار
بازایستدیامتالشیشود».درمحدودیتهاییکهاخیراًدولتبریتانیححاتصححویبواعالمکححرده
استنیزمدرسههاومهدکودکها(واکثرمحیطهایکاری)ازتعطیلیمستثنیشدهاند.
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دغییدغهی سیاسییتمداران آلمییان طی ماههییای گذشییته معطییوف بییه
نرمالیزهسازی اجتماعی پاندمی کرونا بوده است .یعنی رسییاندن جامعییه بییه
این نقطه که زیستن و کارکردن و مصرف عادی درکنار خطرات هییر روزهی
پاندمی را بپذیرد (همانطور که در مورد بحران اقلیمی چنین پذیرشییی رخ
داده است) .بنابراین ،مدرسهها و مهدکودکها خواه بهلحاظ مادی و خواه از
جنبهی روانشییناختی مهمتییرین مکانهییا بییرای حفییظ و تییداوم انگییارهی
عادیبودن وضعیت هستند .20میتوان دلیل سومی هم به دالیل فوق افییزود
و آن اینکه تداوم فعالیت روزانهی مدرسهها و مهدکودکها تضمین میکنید
که نرخ انتقال اجتماعی ویروس با سییرعت و پیوسییتگی «مناسییبی» تییداوم
بیابد تا حرکت «ضروری» در مسیر ایمنی گلهای مختل نگردد.
بییرای مثییال ،کریسییتین دورسییتن ویروسشییناس برجسییتهی موسسییهی
تحقیقاتی رابرت کخ و از مشاوران اصلی مجمییع سیاسییتگذاری دولییتی در
برابر پاندمی کرونا در تاریخ  27اکتبر چنین گفته است« :هیچ راهی بهجییز
تعطیلی مجدد ،اما محدود و مشخص (دو تا سه هفته) وجود ندارد ،تا بتوان
دوباره برنامهریزی کرد .بدینترتیب ،آسیب [موج دوم پاندمی] به اقتصاد به
کمترین حد میرسد .اما باید تالش کرد مدرسهها باز بمانند» .در این اظهار
نظر تناقض مهمی جلبتوجه میکند ،که همانا تأکید بر بازماندن مدرسهها
بهرغم تأیید آن است که «هیچراه دیگیری جیز تعطیلی [سراسیری] وجیود
ندارد» .در اینجا مهمترین ویروسشییناس آلمییان و مشییاور ارشیید دولت در
.20بهیادداریمکهچگونهحسنروححانیدرمحوجنخسحتپانحدمیکرونحادربرابحرتعطیلی
مدرسههامقاومتمیکردویاپسازتعطیلیاجباری،برلزومبازگشاییهرچهزودترمححدارس
تأکیدمینمود.بههمینترتیب،درشهریورامسالنیزکشاکشملموسیبیندولتوجامعهبححر
سربازگشاییمدرسههابروزیافت.
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زمینهی پاندمی دقیق ًا همیانچیزی را میگویید کیه در هفتههیا و روزهیای
گذشته مرکل و وزیر اقتصاد و وزیر بهداشیت جداگانیه اعالم کیرده بودند.21
همچنانکه نخستوزیر قدرتمند ایالت بایرن (قطب اقتصاد آلمان) نیز عین ی ًا
همین خط قرمز را اخیراً خاطرنشان کرده است« :برای من روشن است کییه
مدرسییهها آخییرین جییایی هسییتند کییه میتواننیید تعطیییل شییوند» .امییا
ویروسشناس مشهور ما در فرازی از همین اظهارنظر کوتاه سییرنخ فهم این
تناقض را هم بهدست داده اسیت« :بیدینترتیب ،آسییب [این پانیدمی] بیه
اقتصاد به کمترین حیید میرسیید» .یعیینی ،حییتی برجسییتهترین متخصییص
پاندمی که قاعدت ًا باید در برههی اوجگیری پاندمی صرف ًا نگییران سییالمتی و
علمی مربوطه باشد ،رهنمودهای کارشناسانهی
جان شهروندان و مالحظات
ِ
خود را با مالحظهی پیشینی دغدغههای اقتصادی مطرح و توجیه میکنیید.
همهی اینها بار دیگر نشان میدهد کییه دولت آلمییان نیییز بهنییوبهی خییود
درگیییر فشییارها و کشییاکشهای حییاد درونیسییت کییه ناشییی از تنییاقض
درونماندگار نهاد دولت در نظام سرمایهداری است :تضاد بین تعهد صییوری
دولت به حفظ جان شهروندان (و بهطور کلی ،حقییوق بشییر) و تعهیید واقعی
آن به حفظ منافع سرمایه و جایگاه جهانی اقتصاد ملی.
با این همه ،از مجموع گزارهها و استداللهای فوق این داعیه برنمیآید کییه
شمار واقعی مرگومیر در اثر کرونا در کشور آلمان بهطور مهیییبی بییاالتر از
ارقام اعالمشده بوده است .مسلما اختالف بییارزی در این ارقییام وجییود دارد
(همچنان که چندی پیش چنین تفییاوتی در بریتانیییا علینی شید)؛ ولی نیه
تفاوتی چنان عظیم که در کشوری مثل ایران شاهد بودهایم/هستیم .تأکییید
متن حاضر بر این پنهانکاری نظاممند از سوی دولت آلمان بیشتر ناظر بییر
.21مرکلبهشهروندانآلمانهشداردادکه«ماههایبسیاربسیارسختیدرپیشداریم».
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دالیل بنیادی آن است که همانا اولییویت منییافع سییرمایه از جییانب دولت و
حفظ برتری اقتصاد ملی تحت هر شرایطیست؛ الزامی کییه پیشییبرد شییکل
نسبت ًا کنترلشدهای از سیاست ایمنی گلهای را برای این دولت گریزناپییذیر
ساخته است .درعین حال ،این تأکید همچنین نییاظر بییر خطراتیسییت کییه
سیر آتی همین روند میتواند بههمراه بیاورد .چرا که هیچ تضییمینی وجییود
ای
نییدارد کییه سییازوکارهای بروکییراتیکی کییه تییاکنون راهکییار ایمیینی گله ِ
کنترلشده در آلمان را تاحدی قیرین «میوفقیت »22سیاختند در سییر آتی
پویش پاندمی نیز همچنان کارآیی داشته باشند .خصوصا که اینییک کشییور
آلمان (بههمراه سایر کشورهای اروپایی) موج دیگری از شیوع پانییدمی را از
سر میگذراند که ابعاد آن بهمراتب بزرگتر و ترسناکتر از مییوج اولیییه (در
ماه آوریل) است.

جمعبندی
در این متن نیازی نبود که خطسیر و ابعاد فاجعهی انسانیای کییه پانییدمی
کرونا در ایران پدید آورده را بازترسیم کنیم ،چرا که این فاجعه به بارزترین
شکل پیش روی همگان در جریان است و همچون «تنها دل بهجای مانییده
در میدان» زبان گویای خویش است .اما تا جایی که بییه مضییمون محییوری
این نوشتار مربوط است ،میتوان این جمعبندی را برجسته ساخت که روند
شومی که شاهد پیامدهای جانکییاه آن در ایییران بییودیم و هسییتیم ،بهواقییع
سازیتلویحیمرگسالمندانوبیمارانمزمندراثرویروس
.22بافرضاینکهبتواننرمالیزه ِ
کرونارانادیدهگرفتوازحقمسلمحیاتآنانچشمپوشیکرد.
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مسیر تحقق پردههای متوالی سییناریوی ایمیینی گلهایسییت ،کییه در ایییران
(همچون ایاالت متحده و برزییل و غییره) در معنیای دقییق ییا مطلیق این
اصطالح بر صحنه است.23
در این متن بیا تمرکیز بیر نمیونهی کشیور آلمیان نشیان دادیم کیه حیتی
پیشرفتهترین اقتصادهای دنیا که هنوز بازماندهای از سنتهای دموکراتیییک
و نهادهای مییردمی و رسییانههای آزاد را در خییود حمییل میکننیید ،بنییا بییر
یانی
ریشهمندی ژرفشان در ملزومات حیات سییرمایهدارانه و مناسییبات جهی ِ
درمجموع همان مسیر سیاسییت ایمیینی گلهای را دنبییال می کننیید،
قدرت،
ْ
گیریم با محدودیتهای عینی جدی در پیشبرد تمامقد آن مواجه بودهانیید.
بنابراین ،جای شگفتی نیست که نظام سیاسی حاکم بر ایییران کییه حفییظ و
حرمت جان شهروندان هیچگیاه محلی از اعیراب بییرایش نداشییته ،و درعین
حال بهمدد فضای خفقان و دستگاه عظیم سییرکوب هیچ مییانعی پیش روی
خود نمیبیند ،در اجرای بیمهار چنین سیاستی تردیدی به خود راه نییداده
است .نگاهی به آمار جهانی تلفات انسانی کرونا بهخوبی گویاست که چگونه
وضعیت ایران در این زمینه (حتی صرفا برمبنای آمارهای دولتی) رکییوردی
جهانی برجای گذاشته است .اما از سوی دیگییر ،می دانیم کییه دولت ایییران
اقتصادی-سیاسی حاکم ،بنییا بییر ناکارآمییدی
بهمثابهی مرکز ثقل الیگارشی
ِ
ژرف و مزمن و فساد ساختاریاش خیود محیرک اصیلی تجمییع و تشیدید
بحرانهای پیاپی بوده و درمقابل ،اولویت اصیلیاش همیواره تضیمین بقیای
.23وقتیاززبانبرخیمسئوالنونخبگاندولتیمیخوانیمکححه«احتمححاالتححاکنونحححدود 3۵
میلیوننفردرسطحکشوربهویروسکرونامبتالشدهاند»نمیتوانیمخرسندیپنهانحاکماناز
داللتضححمنیاینگححزارهرامتصححورنشححویم.چححونازدلاینگححزاره،ایناندیشححهیشححوم
حسابگرانهبیرونمیزندکه«تا۸۵میلیوننفرراهدرازینماندهاست!».
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وجودی خییویش بییوده اسییت ،کییه عمییدتا ازطریییق بسییط اقتییدار نظییامی-
امنیتیاش در سطوح داخلی و منطقهای تأمین میشود .درنتیجه ،از همییان
آغا ْز بدیهی بود که دولت در مواجهه با پاندمی کرونا و بحران فراگیر ناشییی
از آن ،راهی جییز روبرگردانییدن در پیش نخواهیید گییرفت2۴؛ و این همییان
رویهایست که بارها و بهسهولت در برابر فجایع بهمراتب کمدامنهتری چون
سیل و زلزله تکرار کییرده اسییت .بنییابراین ،درحییالی کییه دولت بییه مبنییایی
شبهعلمی و توجیهگر برای قالببندی این مشیی فراربهجلیو در مواجهیه بیا
پاندمی کرونا نیاز داشت ،سیاست ایمنی گلهای همچون امدادی غیبی از راه
رسید .بسیاری از اقدامات یا در واقع انفعاالت شگفتآور دولت در رابطییه بییا
پاندمی از اسفندماه (از روزی که انکار پاندمی دیگر ممکن نبود) تیاکنون بیا
درنظرگرفتن کاربست حییداکثری همین سیاسییت قییابلفهم میگییردد .و در
همینراستا ،تغییر نام «ستاد ملی مقابله با کرونا» به «سییتاد ملی مییدیریت
کرونا» در اواخر اسفند معنای مهم افشاگرانهای مییابد.
اما اگر در بسیاری از کشورهای غربی اجرای سیاست ایمنی گلهای  -بهسان
ْ
درعمل در شییکلی کمییابیش نسییبی و
چشمانداز «مطلوب» طبقهی حاکم-
هدایتشده و بییا رعییایت تمهیییدات متعییدد پیش رفتییه اسییت ،اجییرای این
سیاست در ایران با هیچ مرز و تمهیدی (جز تحریف و دروغ و پنهانکیاری)
مواجه نبوده است .25دولت درمجموع کنار نشسییته اسیت و هیچکییاری جیز
مهندسی آمار و ارقام و پنهانسازی مسییتمر حقیقت از مییردم انجییام نییداده
.24بادرنظرگرفتنحضوربحرانهایپیشینیچندگانهدرجامعهیایرانونیزخودویژگیهای
تاریخینهاددولتدرایران،قابلتصوراستکهحتیبارعایتفرضیبهترینتدبیرهایعلمی
نیزتلفاتپاندمیکرونادرایرانبیشازمیانگینجهانیمیبود.بااینهمه،نتحایجاینوضحعیت
فرضیمیتوانستبهمراتببهترازپیامدهایکنونیوآتیسیاستایمنیگلهایباشد.
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است .البته دقیقتر که نگاه کنیم ،خواهیم دییید نخبگییان ارشیید سییتاد ملی
«مییدیریت» کرونییا ،شییامل وزیییر بهداشییت و معاونییانش و دیگییران ضییمن
مشارکت فعال در پیشبرد این سیاست ،فعالیتهای قابلتوجییه دیگییری هم
داشتهاند :آنها پس از رشد پایدار شییمار مرگومیییر ،از یکسییو بیوقفییه بییه
نکوهش مستمر ناآگاهی و بیمسئولیتی مردم پرداختهاند؛ و از سیوی دیگیر
بهتدریج زبان بییه انتقییاد از سیاسییتهای دولت هم «بهشییدت» گشییودند و
متناسب با تشدید بحران بییر غلظت انتقییادات و یییا افشییاگریهای انتقییادی
خویش افزودند .اینگونه فعالیتهای رسانهای دولتیان ،بخشی از یک ترفند
عام دولت در سالهای اخیر درجهت ادغام نقشهای عامل و داور اسیت ،تیا
طریق کنش و گفتار انتقادی (از جایگاه بیرون از دولت یا اپوزیسیون)
از این ْ
بیمعنا گردد و جامعه هرچه بیشتر در موقعیت انفعالی قرار گیرد .بییرخی از
این نخبگییان دولییتی اخیییرا حییتی ضییمن افشییاگریهای عجیب (ولی
حسابشده) درخصوص ارقام واقعی مرگومیر 26و با ابییراز تاسییف عمیییق از
.2۵برخینخبگانارشددولتیبارهابهجامعه«اطمینانخاطر»دادهانححدکححه«تححاکنونهشححتاد
درصدمرگومیرکرونامربوطبهسالمندانوبیمارانمزمنبودهاست».آنهابححابیححانچححنین
گزارههاییبهواقعرگههایفاشیستینظامسیاسیحاکمبرایرانراافشامیکنند.چونتنهححادر
نظامهایفاشیستیستکهجانومنزلتشهروندانمرتبهبندیمیشود.
نکححهشححمار
.26اخیراًگزارهایاززبانتعدادیازنخبگاندولتیتکرارشدهاستمبححنیبححرآی 
واقعیجانباختگانکرونابیندوتاچهاربرابرآماراعالمشدهیرسمیِسححت.ونححیزبححراسححاس
گزارشاخیرسازمانثبتاحوالکشور،معلحومگردیحدکحهتعحداددرگذشحتگانچهارمحاههی
نخستسالجاریحدود ۹0هزارنفربیشازدورهیمشابهدرسالقبلاست.اماتفاوتزیاد
آماررسمیوارقامواقعیدرخصوصمرگومیرناشیازکرونا(اینکهفعالًتنهححانححوککححوهیخ
پیداست)دقیقاًهمانچیزیستکهبسیاریازکارشناسانمستقلوفعححاالنسیاسححیازماههححا
پیشدربارهیآنروشنگریکردهاند.پس،بیانکنونیآناززباننخبگانومسححئوالندولححتی،
آنهمپسازماههاانکارسرسختانهیاینگونهتشکیکها،نشاندهندهیآشتیآنانبححاحقیقت
نیست؛بلکهدولتازاینطریقاذهانعمومیرابححرایآشکارشحدنآتیونححاگزیرابعحادواقعی
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شمار بییاالی جانباختگییان کرونییا ،بهنییوعی بهجییای جامعییه سییوگواری هم
اجتمییاعی-سیاسییی
میکنند .با این اوصاف ،دولت میکوشد نهفقط کارکرد
ِ
نقادی بلکه کارکردهای جمعی سوگواریرا نیز مصادره نماید ،تا برای اکثریت
جامعه «فعلی» جز مردن از/در ستم باقی نماند یا قابلتصور نباشد.
اینک ما از رویارویی روزمره با این حجم از مرگ کمابیش بیحس شیدهایم،
همچنانکه از ناتوانی خویش .ترس و وحشت عظیمی که مستمر گردد ،یییا
تجربهی مداوم حس ناتوانی و استیصال ،میتواند به بیحسییی و بیتفییاوتی
بیانجامد کیه خیود البتیه سیازوکاری دفاعیسیت .حالآنکیه در ییک دوزخ
عمومی جستجوی مامنی فردی بیهوده اسییت .درمقابییل ،بییرای موثرسییازی
سازوکارهای «دفاع از خیود» بایید آنهیا را بیه سیطحی آگاهانیه برسیانیم و
خصوصا با فرآیندی جمعی پیوند بزنیم .شاید سوگواری جمعی نخستینگام
در این مسیر باشد ،چراکه روزمرگی هولناک فاجعه را بهچالش میگیییرد و
پیوندهای جمعی را بازسازی میکند.
بیگمان بحرانهای بزرگتر و مهیبتری برای جامعهی ایییران در راهانید؛ و
بر کسی پوشیده نیست که تجارب و کارنییامهی جمعی مییا در رویییارویی بییا
بحران رنجبار کنونی نوع مواجهات ما با بحرانهییای آتی را رقم خواهنیید زد.
در این موقعیت مشخص ،که نهفقط با خطرات عییینی پانییدمی کرونییا بلکییه
مرگومیرکروناآمادهمیسازدتاخشمعمومیازهماینکبهمهاردرآید.ازسویدیگر،بیان
رسمیاینآمارازسویمقاماتدولتی،گامی«ضروری»براینرمالیزهسازیهرچهبیشححتر
ِ
نیمه
بحرانکروناوخوکردنمردمبهپیامدهایانسانیناگزیرسیاستایمنیگلهایست،کححهبخش
ِ
هولناکترآنهاهنححوزدرراهاسحت.بححادرنظرگححرفتناینبرآوردهحایجدیحد،شحمارتحاکنونی
جانباختگانکرونادرایراندستکمبهصدهزارنفرمیرسد[.واینرقمبیاختیاریادآورخححبر
هولناکولیغیرموثقیستکهدراوایلفروردیندرفضایمجحازیمیچرخیحد:اینکحهدولت
تعدادیکمیلیونکاورمخصوصبرایدفنمردگانکروناسفارشدادهاست].
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همچنین با پیامدهای مرگبار سیاست ایمنی گلهای و تشدید آنها در اثییر
انبوه معضالت و کاستیهای پیشین روبرو هستیم ،نقد و کنش رهاییبخش
نمیتواند معطوف بدان باشد که دولت باید چنین و چنان میکرد یا بکنیید.
بیگانگی مطلق دولت ایران با رنجهای مردم درست همانند خییود آن رنجهییا
واقعی و دیرینه است ،چییه خییود عامییل اصییلی این رنجهییا بییوده و هست.27
مسالهی اصلی وارسیدن انتقادی آن است که ما چه میتوانستیم و نکییردیم
و اکنون چه میتوانیم بکنیم و از کجا باید آغاز کنیم .در میانهی این بحران
چندسویه و فراگیر ،شدت رنج همگانی اگر با تامل انتقادی و جمعی همییراه
گردد میتواند به بیداری بیانجامد؛ به عزم جمعی برای تغییر ،و سازمانیابی
تیاریخی هیر بحیران ژرف اجتمیاعی-
در جهت آن .بهگواهی تجارب متعدد
ْ
تاریخی ،توامان عرصههای امکان را نیز میگسترد .وقت آن است کییه از این
کابوس رها گردیم.
نهم آبان 1399

* * *

.27هماینکدولتایراندرکمالآسودگیبه«کارهایمهمتر»یاهمححاناولویتهححایاصححلی
خویشمشغولاست.ازجمله،بازتجهیزتاسیساتغنیسازیاورانیومدرنطنزوایمنسازیآنها
درعمقزمین؛وهمزمححان،گسححترشدامنهیعملکححردماشححینسححرکوبازطریححقتجهححیزو
مندنیروهایسپاهپاسدارانوبسیجبرایمقابلهباپیامدهایسیاسیبحران
ِ
بازساماندهیهدف
چندالیهیکنونی.

.۸
تزهایی دربارهی پاندمی کرونا
تاملی بر تازهترین نمود و میانجی بحران سرمایهداری

.۱
داری بحرانزاست؛ و
پاندمی کرونا بار دیگر نشان داده است که نظام سرمایه ْ
اینکییه شییدت و دامنهی بحرانهییای ناشییی از آن رو بییه افزایشانیید .تییداوم
مناسبات جهانیشدهی سرمایهدارانه با ملزومات و اثیراتی همیراه اسیت کیه
ناگزیر بر بستر بحرانهای گذشته بحرانهای تازهای میآفرینند؛ بحرانهایی
کییه هم در حوزههییای جدیییدی بییروز مییابنیید ،و هم بنییابر درهمتنیییدگی
فزآیندهی مناسبات بشری ،طیف وسیعتری از جوامع را متأثر میسییازند .از
این منظر ،بحران جهانی برآمده از گسترش پاندمی کرونا بحییران مسییتقلی
نیست ،بلکه صرف ًا تازهترین ترکیب بحرانهای درونی سرمایهداریسییت کییه
مسلم ًا با ویژگیهای جدیدی همراه است .از آنجا که پیدایش این بحرانهییا
با ساختارها و سازوکارهای ژرف سرمایهداری پیوند دارد ،سرمایهداری اساس ًا
قادر به حل آنها نیست .رویدادها و مشاهدات تاریخی نشان میدهنیید کییه
اقتصادی-سیاسی حاکم حتی مدیریت نسیبی این بحرانهیا
تحت مناسبات
ِ
بهمنظور تخفیف پیامدهای آنها نیز انتظاری غیرواقعبینانه است .درعییوض،
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بحرانها بر هم انباشته میشوند و یکدیگر را تشدید میکنند و هرچهبیشتر
زمینهی ظهور بحرانهای بعدی را فراهم میسازند .از همینروسییت کییه در
دو دههی اخیر بسامد و شدت و گسترهی جغرافیایی بحرانها و پیامییدهای
انسانی و طبیعی آنها افزایش بیسیابقهای یافتهانید .پانیدمی کوویید 19-در
امتداد اپیدمیهای خطرناک ولی محدودت ِر سالهای گذشته رخ داده اسیت،
که هر یک از آنها بهواقع هشداری بود بیر وقیوع پانیدمی بزرگتیر بعیدی.
مساله اما مخاطبان واقعی این هشدارهاست :تا اینجا دستکم روشیین شییده
سیاسیی سیرمایه اساسی ًا در جایگییاهی
است که دولتها بهسان نماینییدگان
ِ
نیستند که گوشی برای این هشدارها داشته باشند.

2
تداوم مناسبات سرمایهدارانه مستلزم آن است که دامنهی استثمار و انقیییاد
انسانها و دامنهی استثمار و نابودسازی طبیعت هرچه بیشتر گسترش یابد.
در دهههییای اخیییر تغییییرات اقلیمی مهمتییرین رویییدادی بییود کییه وجییه
سرمایهدارانهی استثمار طبیعت یا نیاز بنیادی سییرمایهداری بییه اسییتثمار و
نابودسازی طبیعت را برجسییته سییاخت .منطییق درونی حیییات سییرمایه یییا
یزایی ارزش فینفسییه هیچ مییرزی نمیشناسیید؛ حییال آنکییه حیییات
ارزشافی ِ
طبیعت (و انسانها) با مرزهای معینی (نظیر متناهیبودن منابع طبیعی یییا
آسیبپذیربودن اکوسیسییتمها و گونههییای زیسییتی) محییدود شییده اسییت.
درنتیجه ،تا جاییکه به تییداوم حیییات انسییانها و سییایر گونههییای طییبیعی
مربوط است ،منطق سرمایه متکی بر انییتزاعی مهلییک اسییت .از این منظییر،
تییاریخ چندصدسییالهی توسییعهی سییرمایهداری نیییز درواقییع پهنهی تالش
سرمایه برای استقرار و بسط سلطهی منطق انتزاعیاش بر زندگی انضیمامی
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بشر و موجودات زنده ،و  -در سوی مقابییل -،اشییکال مختلییف مقییاومت (از
سوی بشر و طبیعت) در برابر آن بوده است .بهتعبیری ،سییرمایهداری نظییام
تاریخی خاصیست که در آن اقتصیاد از جامعیه و طیبیعت منفیک شیده و
ِ
برفراز آنها میایستد .پیدایش پانییدمی کرونییا را میتییوان نمییود دیگییری از
واکنشهییای بازدارنییده (یییا «مقییاومت»)ی طییبیعت در برابییر تجییاوزات
خودسییرانهی سییرمایه تلقی کییرد .بسیییاری از دانشییمندان از سییالها پیش
هشدار داده بودند که خواه با افییزایش دمیای مییانگین جیو و خیواه در اثیر
نابودی مستمر گونههای زنده و تخریب اکوسیستمها و محیطهییای زیسییت
طبیعی آنها ،وقوع پاندمیهای مرگبار اجتنابناپذیر خواهد بود.
ِ

3
بنا به شالودههای تاریخی شکلگیری دولت مدرن و مسیر استقرار و تثبیت
آن بهمییوازات توسییعهی سییرمایهداری ،دولتهییای امییروزی مسییتقیم یییا
غیرمستقیم 1به تییداوم مناسییبات اقتصییادی-سیاسییی سییرمایهدارانه عمیقی ًا
وابسته شدهاند .و از آنجا که دولتها بهعنوان پیکریییابی سیاسییی مناسییبات
جهانی سییرمایهداری ،تعهییدی درونمانییدگار بییه منییافع سییرمایه و طبقهی
سییرمایهدار دارنیید ،نمیتواننیید پاسییخ قییابلقبولی بییه بحرانهییای فراگیییر

.1وابستگیمستقیم:بهدلیلمزیتهایپویشصعودیسرمایهیملی(ازجملهدرایجححادرفححاه
اجتماعینسبیوثباتسیاسی)؛وابستگیغیرمستقیم:بهدلیلسححیادتاقتصححادیفراگححیربححازار
جهانیوجایگاهفرودستیگریزناپذیردرتقسححیمکارمرتبححطبححاآن.اغلبدولتهححای«جنححوب
ِ
کههمزمانشکافاقتصادی-سیاسیبینآنها
جهانی»دراینموقعیتاخیرقراردارند،درحالی
ْ
واکثریتجامعهیاشکنندگیموقعیتسیاسیآنان،وابستگیوالتزامآنانبهمناسباتقححدرت
جهانیراافزایشمیدهد.دراینزمینهبرایمثالن.ک.به:امینحصوری«:دربارهیبنیانهححا
درجنوبجهانی»،کارگاهدیالکتیک،آذر13۹۸

وسازوبرگهایدولت
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سرمایهداری بدهند ،چون پیدایش این بحرانها نه ناشی از خطاهای جانبی
حیاتی سییرمایه
این نظام ،بلکه پیامدی بنیادی از برآوردن نیازهای درونی و
ِ
است .2در دهههای اخیر نحوهی رویییارویی دولتهییا بییا بحییران اقلیمی ،این
ناتوانی ساختاری دولتها را بهروشنی آشکار سیاخته اسیت .ازطیرف دیگیر،
گسترش تیاریخی سیرمایهداری ،نهتنهیا  -بیرخالف انتظیارات و داعیههیای
بورژوایی -مرزهییای ملی و سیاسییتهای ناسیونالیسییتی را کمرنییگ نکییرده
است ،بلکه به آنها شدت بخشیده است .چرا کییه سییرمایه بهلحییاظ تییاریخی
اساسا در چارچوب کانونهای ملی سیامان یافتیه اسیت و سیرمایههای ملی
تنها بهمیانجی دولتهییا قییادر بییه حفییظ و گسییترش قلمییرو نفیوذ داخلی و
خارجی خود هستند .رقابتهییا و تخاصییمهای آشییتیناپذیر بین دولتهییای
قدرتمند در تحلیل نهایی بازتابیست از رقابتهییای بین سییرمایههای کالن
ملی و تقابییل نیازهییا و گرایشهییای آنهییا بییه بسییط قلمییرو نفوذشییان .از
همینروست که جهانیشدن مناسبات سییرمایهدارانه -بییرخالف انتظییار -بییا
تقویت و گسترش ناسیونالیسم همراه بوده اسییت .بییر چیینین بافتییاری ،اگییر
بپذیریم که بحرانهای جهانی (مانند پانییدمی کرونییا) راهحلهییایی جهییانی
میطلبند ،روشن است که دولتها نمیتواننیید چیینین راهحلهییایی عرضییه
کنند یا بیدان متعهید باشیند .چیرا کیه آنهیا توامیان در انقییاد مناسیبات
اقتصادی سرمایهدارانه و مناسبات سیاسی ناسیونالیستی هستند.

.2اصراربرچینیبودنخاستگاهویروسکرونایاساختهشدنهدفمندآندرآزمایشگاهایاین
یاآنکشور،تاییدیستبرشدتوحدترویکردهایناسیونالیستیبهیکبحرانجهانی؛ولی
همزمانتالشیستهدفمندبرایپوشاندنخاستگاهواقعیبحران(تخریبنظاممندطححبیعت)و
اتفاقیقلمدادکردنآن.
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4
رشد پرشتاب مناسییبات سییرمایهدارانه از نیمهی دوم قییرن بیسییتم تییاکنون
توامان موجب افزایش کمیت سرمایه و نیز ظهور کانونهای جدید سییرمایه
در سطح جهانی شده است؛ حال آنکه میزان دسترسی به منییابع طییبیعی و
خلق وگسترش بازارهای جدید ملی و جهانی با ضریب بسیار کمتری رشیید
یاریخی سییرمایه توامییان بهمعنییای
یافتهاند .بهبیییان دیگییر ،رشیید جهییانی-تی
ِ
نزدیکشدن آن به و تصیادماش بیا «کیران»هیای بنییادیاش بیوده اسیت؛
تصادمی که خییود منبییع اصییلی پیییدایش بحرانهییای کنونیسییت .خلعییید
نولیبرالی از تودهها (خصوصا تشدید کاالییسییازی طییبیعت و تجاریسییازی
ِ
ای اجتماعی) که از دههی  1980در سییطح جهییانی
فزآیندهی خدمات پایه ِ
در دستور کار دولتهای سییرمایهداری قییرار گییرفت ،در عمییل نتوانسییت (و
نمیتوانسیت) منبعی نامحیدود بیرای گرییز از این تنگنیا ،و تضیمین رشید
اجباری کار و نیییروی
ِ
انباشت سرمایه فراهم سازد .منعطفسازی نولیبرالی و
کار نیز اگرچیه مقییاومت جهیانی نیییروی کییار را بهطییور چشییمگیری درهم
شکست و بییه تضییعیف جنبشهییای ضدسییرمایهداری انجامییید ،ولی صییرف ًا
فاعلیت سیاسی سرمایه را (تا اطالع ثانوی) افییزایش داد ،بیآنکییه گییزینهای
ایجابی برای عبور از این تنگنای بنیادین 3عرضه کند .در این میان ،پیدایش
و رشد شتابان فناوریهای نو (ازجمله فناوریهای اطالعییاتی و دیجیتییال و
صیینعت هایتییک) ،بهرغم شتاببخشیییدن بییه بسییط جهییانی مناسییبات
سرمایهدارانه ،نتوانسته است نرخ بازدهی کار یا گسترهی نیازهییای مصییرفی
جدید را بهقدری ارتقا دهیید کییه رشیید مطلییوب و مسییتمر سییرمایه  -ورای
.3اینتگنایاکرانبنیادینرامیتوانبدینصححورتهمتعبححیرکححرد:منطححقانححتزاعی
سرمایهبامرزهایواقعیجهانِ تاریخیبرخوردمیکند.
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محدودیتهای یادشده  -تامین گردد .بدینترتیب ،بییا ظهییور بحییران سییال
ابییدی»
ِ
 2008همهی امیییدهایی کییه نولیبرالیسییم بییرای یییک «رشیید
تاریخی
سرمایهدارانه برانگیخته بود ،ناگهان بر باد رفت .نتیجهی ناگزی ِر روند
ِ
گسییترش خودمحدودکننییدهی سییرمایه و تصییادم هرچهبیشییتر آن بییا
کرانهایش ،افزایش تقابل بین کانونهای ملی و منطقهای سرمایه در سطح
جهانی بییوده اسییت .نمییود بیییرونی این امییر ،از یکسییو افییزایش سییتیزها و
قطببنییدیهای بینییا-امپریالیسییتی ،و از سییوی دیگییر ،تشییدید شییکاف و
مناسبات سلطه بین کشورهای پیشرفتهی صنعتی و «جنوب جهانی» بییوده
است .یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت تاریخی آن بوده است که بار
ذهیینی ایییدئولوژیها و
دیگییر زمینهی مییادی و عییینی بییرای باورپییذیری
ِ
سیاستهای ناسیونالیستی و پوپولیستی در بسیاری از جوامع فییراهم شییده
است .بهقدرترسیدن پوپولیسم ناسیونالیسییتی در ایییاالت متحییده آمریکییا،
روسیه ،انگلسییتان ،برزیییل ،هنیید ،مجارسییتان ،لهسییتان ،و غیییره و تقییویت
گرایشهای راست افراطی در بسیاری دیگر از کشورها در چنین بستری رخ
دادهاند .اینک بحران فراگیر برآمده ازپانیدمی کرونیا در جهیانی نیازل شیده
غییایت
اسییت کییه پیشییاپیش بهواسییطهی سییتیزهای ناسیونالیسییتی به
ْ
ازهمگسیخته است .پس ،با شدتیافتن پیامدهای بحران کرونا مسلم ًا نفییوذ
سیاسی و ایدئولوژیک جریانات پوپولیستی راستگرا و قلمرو تحرکات آنییان
رشد و گسترش خواهند یافت .افزون بر این ،افییزایش وحشییت و استیصییال
عمومی در اثر رشد تلفات انسانی کرونا ،با برانگیختن سویههای آخرالزمییانی
بحران کرونا ،موجب بسط نفوذ گرایشهای بنیادگرایی مذهبی خواهد شیید؛
گرایشهایی که عموما بهراحتی بییا راسییت افییراطی و پوپولیسییم راسییتگرا
مفصلبندی میشوند.
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5
در سالهای اخیر پیامدهای انسانی بحران اقلیمی چنانکه انتظار میرفت
در سیطح هرچیه وسییعتری پدییدار شیدهاند و منبیع محیرک تیازهای بیه
دینامیک تنشهای پیشیین در سیطح جهیان افزودهانید .افیزایش شیدت و
دامنهی خشکسیالیها و آتشسیوزیها و سییالبهای ویرانگیر هرسیاله بیه
گرسنگی یا آوارگی و مهاجرات میلیونها نفر میانجامید .در اثیر پیامیدهای
بحران اقلیمی ،هماینییک تنشهییای اجتمییاعی ،قییومی و سیاسییی در درون
بسیییاری از کشییورها بییر سییر دسترسییی بییه سییکونتگاه امن ،منییابع آبی،
زمینهای قابلکشت و سایر منابع زیستی بهطور مشهودی رشد یافتهانیید و
باز بههمین دلیل در سطح منطقهای نیز تنازعییات سیاسییی و درگیریهییای
نظامی بین کشورهای همسایه افزایش یافتهاند .در سییپهر سیاسییت جهییانی
نیییز بحییران اقلیمی شییکاف و تنییازع بین کشییورهای پیشییرفته و «جنییوب
جهانی» را عمق بیشتری بخشیده اسییت و بهسییهم خییود زمینهی سیاسییی
مییداخالت امپریالیسییتی و نیییز پیوسییتن کشییورها بییه قطببنییدیهای
امپریالیستی موجود را تقویت کرده اسیت .شکسیت پیمیان اقلیمی پیاریس
ِ
درواقع نشانهی تاریخی روشنی از پییروزی سیاسیتهای ناسیونالیسیتی بیر
سیاستهای جهانمدار در دنیای امییروز بییود .در چیینین بافتییاری ،رویکییرد
ناسیونالیستی (و پوپولیستی) به گسترش فراگیر پاندمی کرونا نباید مییوجب
شگفتی باشد .اینک ،رقابت شدید بین کشیورهای قدرتمنید بیر سیر تولیید
انحصاری واکسن کرونا مسلما تالش بیمارگونهی سرمایه برای کاالییسازی
بحران را عیییان میسییازد؛ امییا مهمتییر از آن ،قییدرت خطرنییاک همجوشییی
سرمایهی ملی و ناسیونالیسم را نشان میدهد ،کییه همانییا خاسییتگاه تییداوم
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جهانی سلطه اسییت .اینکییه حییتی در
سازوکارهای امپریالیستی و مناسبات
ِ
این شییرایط خطیییر تییاریخی-جهییانی هم منطییق رقییابت و سییودجویی و
برتریطلبیهای امپریالیسییتی بییر ضییرورت همکاریهییای بینالمللی غلبییه
مییابد ،نشاندهندهی آن است که پویشهای ممکن در سطح جهانی مقید
به مسیرهاییست که خطوط کالن آنها کمابیش از پیش توسط مناسییبات
قدرت امپریالیستی شکل گرفتهانیید .درنتیجییه ،دولتهییا بهمثییابهی مباشییر
دوراندیش سرمایهی ملی ،در عمل مقید به حرکت در مسیییرهایی هسییتند
ینی سییرمایه را
که درنهایت همان بیماری مهلییک و درونمانییدگار نزدیکبیی ِ
امتداد میدهند .انقییاد توامیان دولتهیا بیه سیاسیتهای ناسیونالیسیتی و
مهلک بارزی در مواجههی آنها بییا بحییران کرونییا داشییته
ِ
سرمایهمحور پیامد
است :اینکه ملزومات رشد اقتصادی خواهناخواه مقییدم بییر ملزومییات تییأمین
سالمت عمومی قرار گرفته است .در اینجا تضادی اساسی عیییان میگییردد،
که در شرایط معمول (غیربحرانی) خصوصا در کشورهای پیشییرفته چنییدان
قابلرویت نیست :تضاد بین تعهد صوری دولت به حفظ حیات شهروندان و
تعهد واقعی دولت به تأمین منافع سرمایهی ملی.

6
بنا به گفتهی بسیاری از دانشمندان و اپیدمولوژیستها مواجههی صحیح با
پاندمی کرونا برای پاییننگهداشتن نرخ ابتال و شمار تلفات انسییانی نیازمنیید
سازی فعالیتهای عمومی جامعه برای مدتی معین است .امییا چیینین
کمینه ِ
راهکاری اگرچییه نخبگییان و کارشناسییان دولییتی هم ظییاهراً آن را تصییدیق
میکنند ،در تقابل با نیازها و اولویتهای سپهر اقتصاد قرار میگییرد .چیون
اقتصاد سرمایهداری نیازمند رشد بیوقفه اسیت ،حیال آنکیه حیتی کیاهش
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موقتی فعالیتهای ظیاهراً «غیرضیروری» ،بیه کیاهش نیاگزیر فعالیتهیای
مصرفی و تولیدی میانجامد و لذا لطمات قابلتوجهی به نرخ رشد اقتصادی
وارد میکند .از سوی دیگر ،هرچه ضرباهنگ اقتصییادی یییک کشییور در اثییر
جهیانی قیدرت
بحران کرونا کندتر شود ،جایگاه آن کشور در سلسیلهمراتب
ِ
اقتصادی-سیاسی سقوط بیشتری خواهد کرد .از این رو ،دولتهییا در عمییل
ْ
۴
نمیتوانند به داعیههای علممداری خویش وفادار باشییند و ناچارنیید تییأمین
منافع سرمایهی ملی و مالحظات ناسیونالیستی (اقتصاد ملی) را نسییبت بییه
ملزومات حفظ جان شهروندان در اولویت قییرار دهنیید .در چیینین بافتییاری،
تقریب ًا تمامی دولتهای جهان ،خواه اقلیتی از آنهییا (نظیییر ایییاالت متحیید
آمریکا و برزیل ،ایران و غیره) که علن ًا راهکییار ایمیینی گلهای را برگزیدنیید و
خییواه اکییثریت آنهییا کییه از اولییویت حفییاظت از جییان شییهروندان سییخن
میگوینیید ،در عمی ْ
یل سیاسییت «اول اقتصییاد!» را در پیش گرفتهاند .5و هییر
شکلی از سیاست «اول اقتصاد» بهناچییار بییا «ایمیینی گلهای» خویشییاوندی
دارد .6البته اجرای کامل سیاست ایمنی گلهای خواه بهلحاظ سیاسی و خواه
بهلحاظ اقتصادی برای دولتها بسیار پرمخاطره است ،چون تبعیات انسیانی
آن غیرقابل پیشبینی است و ممکن است بهراحتی از مهار دولتهییا خییارج
.4بایدتوجهکردکههمهیدولتهادررویاروییباپاندمیکرونححاشححدیداًوابسححتهبححهچححنین
مدعاییهستند،تاهمگانباورکنندکهآنهاصرفاًبرطبقتوصیههاوراهکارهححایعلمیعمححل
میکنند.بههمینخاطر،عمومححاانبححوهیازمتخصصحانویروسشححناسواپیدمولوژیسححترادر
ویتریننمایشسیاسیخودجایمیدهند.
۵ترامپاخیرابرایهمگاناینرازعمومیراصریحاًافشاکرد«:قرنطینهنمیکنیم،چون
روزانهپنجاهمیلیارددالرهزینهدارد».
.6دراینزمینه،برایمثالن.ک.بهفصلهفتمازهمینکتاب( ازایمنیگلهایتامبارزهبرای
رهایی).
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گردد و ثبات سیاسییی دولتهییا و دسییترسپذیری نیییروی کییار و درنهییایت
امنیت سرمایه را مختل سازد .درنتیجه ،اکثر دولتها ضییمن حفییظ چیینین
چشماندازی ،ترکیبی از راهکارهییای مکمییل را بهکییار میبندنید :از یکسیو،
مردم را به همزیستی با بحران دعوت میکنند( 7درسییت همییانطور کیه در
مواجهه با بحران تغییرات اقلیمی چنین کردند/میکنند) ،و درهمین راسییتا
سازی بحران» میپردازند؛ و از سوی دیگر ،میکوشند بییا
وسیعا به «نرمالیزه ِ
مهندسییی و دسییتکاری دادههییای پانییدمی و پروپاگانییدای رسییانهای ،افکییار
عمومی را مدیریت کنند .8در این مورد  -بسته بییه شییرایط  -سیاسییتهای
متعییددی بهکییار بسییته میشییود :از مقصرشییمردن مییردم و نکییوهش
سهلانگاریهای آنان بابت اوجگرفتن نرخ ابتال ،تا تظاهر به انجییام اقییدامات
ضربتی که بهواقع صرفا راهکارهایی ناتمام ،نارسا و متناقضاند.9
7چون-بنابهمحدودیتهایساختاریشان-نهقادربحهححلبححرانکرونحاهسحتند،ونحه
درحالحاضرکشفواکسنقابلاعتمادیبرایکووید1۹ -درچشماندازقراردارد.
.۸برایمثال،برخیدولتهایاروپایغربیطفرهرفتنخویشازاجرایقرنطینهیکامل(برای
چندهفتهیمتوالی)راناشیازنیازوخواستمردمبهکارکردنیححالححزومرعححایتآزادیهححای
بنیادیمردمونظایرآنجلوهمیدهند.شاخصگویححایدیگححردراینخصححوص،اسححتداللهای
نخبگاندولتیبرایبازنگهداشتنمدرسههاحتیباوجوداوجگیریموجدومکروناسححت:آنححان
برایتحمیلتداومفعالیتمدارسدراینموقعیتحادوانکارملزوماتاقتصادیپسپشححت
اینتصمیم(نظیرفراهمساختنامکانکارکردنبرایوالدین؛یاتأثیراتمخلتعطیلیمححدارس
برروندنرمالیزهسازیبحران).پسازآنکهپنهاننگهداشتنرشدصعودیآمارمبتالیانکرونححا
درمدارسدیگرممکننبود،ایناستداللهامکرراًاززباننخبگاندولححتیبهگححوشمیرسححند:
احترامبهحقکودکانبرایآموزش؛احترامبهخواستوالدینبرایحضححورفرزندانشححاندر
مدارسومهدکودکهاوغیره.
.۹مثلتعطیلینیمبندیکهدولتهحایآلمحانوفرانسحهوانگلیسدرمواجهحهبحامحوجدوم
پاندمیدراواخراکتبراعالمکردند،درحالیکهاینتعطیلیاکثرمحیطهایکاریومدرسححهها
ومهدکودکهارادربرنمیگیرد.دراینزمینحه،بحرایمثحال،ن.ک.بحهفصحلهفتمازهمین
کتاب(ازایمنیگلهایتامبارزهبرایرهایی).
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7
کمابیش در همهی جوامعی که تاکنون با شیوع وسیع پاندمی کرونا مواجییه
نخست پدیدهی مهمی قابلمشییاهده بییوده اسییت و آن
بودهاند ،از همان ماه
ْ
اینکه نحوهی توزیع پیامدهای انسانی کرونا بهوضوح خصلتی طبقییاتی دارد:
پذیرشیان وابسیتگی
تمام افراد و اقشاری که بنا به جایگیاه اقتصیادی آسیب
ْ
معیشتی مفرطی به کار و درآمد روزانه دارند  ،10قادر نبودهاند/نیستند میزان
ِ
تماسهای روزانهی خود را محدود سییازند و یییا خییود را در خانییه قرنطینییه
نماینییید ،و لیییذا بیش از سیییایرین در معیییرض ابتال بیییه وییییروس قیییرار
داشتهاند/دارند .11بخش بزرگی از آنها همچنین قادر بییه تییامین هزینههییای
ملزومات بهداشتی حداقلی بیرای پیشگییری ،انجیام تسیت پزشیکی ،و ییا
خدمات درمانی ضروری پس از ابتال به ویروس نبودهاند/نیستند .این اقشییار
در عینحال همانهایی هسیتند کیه بهدلییل تغیذیهی ناکیافی و نامناسیب
بهطییور نسییبی از سیسییتم ایمیینی ضییعیفتری برخوردارنیید و در محالت
فقیرنشییین شییهری و یییا در حاشیییهی شییهرها در خانههییایی کوچییک ولی
پرجمعیت زندگی میکنند .توزیع کنونی شمار مبتالیییان برحسییب محالت
شهری نیز بهوضوح گویای آن است که پاندمی در محالت فقیرنشییین ،کییه
انبوه فشردهای از انسانها را در خود جای میدهند ،اثرات بهمراتب بیشتری
برجای گذاشته است/میگذارد .حضور فشردهی انبوه مسافران در اتوبوسها
.10اینمجموعههمچنینشاملبسیاریازکسانیهممیشودکهدرصورتامتنحاعازحضحور
درمحلکار،باخطراخراجیاازدستدادنکارشانروبروبودهاند/هستند.
.11تاکنونحتیاخباروگزارشهایپراکندهنیزازشمارباالوفزآیندهیابتالوتلفاتانسححانی
دربینکارگرانشرکتهایبزرگ،رفتگران،پستچیها،پرستاران،فروشندگانسوپرمارکتها
وفروشگاههایزنجیرهایوغیرهخبرمیدهند.
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و متروها در مسیر محالت فقیرنشین شهری و حاشیییهی شییهرهای بییزرگ
تصویر آشنای روزانهایست که بهتنهییایی توزیییع طبقییاتی ریسییک ابتال بییه
ویروس کرونا را نشان میدهد .تهدیدهای مضییاعف پانییدمی (بییرای جییان و
سالمت) همچنین شامل اقشاری میشود که چون کار نمیکنند یا قادر بییه
کارکردن نیستند ،بنا بر سیطرهی ارزشهای سرمایهدارانه و/یییا نگرشهییای
راسیستی عم ً
ال زاید و طفیلی تلقی میشوند 12و لذا مراقبت از جان آنهیا -
بهرغم شعارهای متداول  -اولوییتی نیدارد :از مطیرودان اجتمیاعی و همهی
کسانی که به حاشیهی اجتماع رانده شدهاند (خصوصا سییاکنین کمپهییای

پناهندگی) ،تا سالمندان و بیماران مزمن .افزون بییر اینهییا ،اثییرات رونیید
نولیبرالی کاالییسازی و تجاریسازی سالمت و بهداشت که با کاهش
پذیری آنهییا)
ِ
زیرساختهای عمومی در این حوزه (یا کاهش دسییترس
که نقش مشهودی در افزایش تلفات پاندمی کرونییا داشییته ،در وهلهی
نخست اکثریت فرودست جوامع را در برابر خطییرات پانییدمی بیدفییاع
ساخته است/میسازد .اما سویهی مهم دیگ ِر طبقییاتیبودن اثییرات بحییران
کرونا ،نحوهی توزیع پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن اسییت کییه ازطریییق
تلفیق با تضیادها و بحرانهیای پیشیین و تشیدید آنهیا ،مسیتقیم ًا حییات
طبقهی کییارگر و فرودسییتان و مطییرودان اجتمییاعی را متییأثر میسییازد؛
پیامدهایی که هماینک نیز طلیعهی آنها در قالب تشدید بیکاری ،استثمار،
بیثابتکاری ،ناامنی اقتصییادی و معیشییتی ،گسییترش فقییر و محییرومیت از
حقوق و خدمات اجتماعی و غیره آشکارا فرارسیییده اسییت .بییا این اوصییاف،
.12درموردطفیلیشمردنسالمندان،برایمثححال،کافیسححتبححهسححطحبسححیارنححازلحقححوق
بازنشستگیدرآلمانیاروندافزایشسنبازنشستگی(بنابهآخححرینمصححوبه،تححا67سححالگی)
توجهکنیم.
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پرسش آن است که در برابر تبعیات چندسیویه و فراگییر پانیدمی کرونیا (و
تبعاتی که بهمنوار در راهنیید) ،رویکییرد سیاسییی بییدیلی کییه معطییوف بییه
وضعیت و منافع اکثریت فرودستان و محرومان اجتماعی باشد چیست؟

8
یکی از مسییایل بازدارنییدهای کییه طی دو دههی گذشییته رویکییرد سیاسییی
نیروهای چپ به بحران اقلیمی را درمجموع مبهم و مییردد سییاخته و بخش
وسیییعی از آنهییا را از مشییارکت فعییال در این عرصییه (بهمثابییه بخشییی از
واقعی
جمعی
استراتژی مبارزاتیشان) بازداشته است آن بوده کییه سییوژهی
ِ
ِ
این مبارزه برای آنان نامعلوم مینمود و لذا  -از دید این طیف -مشارکت در
این مبارزه صرف ًا متکی بیه رانههیای اخالقی و روشینفکری تصیور میشد.13
بهنظییر میرسیید این مسییاله در ماههییای گذشییته بییار دیگییر در مییورد نییوع
مواجههی چپ با بحران کرونا نیز پدیییدار شییده و در سییردرگمی نیروهییای
چپ و مترقی نقش داشته است .حال آنکه این معضییل نباییید دسییتکم در
مورد بحران کرونا همچنان -بهعنوان پرسشی الینحل -تکرار گردد :از آنجییا
که پیامدهای بحران کرونا در مقایسییه بییا بحییران گرمییایش زمین ،تییاثیرات
فردی فیوریتر و ملمیوستر و شیمول اجتمیاعی و جغرافییایی فراگییرتری
ِ
دارند ،و با نظر به توزیع طبقاتی این پیامدها ،سییوژهی اصییلی بییالقوه بییرای
وضعیت طبقهی کارگر  -درمعنای وسیییع کالم -
مداخلهی سیاسی در این
ْ
تمامی جوامع که همواره رنجها
است؛ همان اکثریت فرودست و ستمدیدهی
ِ
و هزینههای بحرانهای سرمایهداری را به دوش میکشییند .پانییدمی کرونییا
.13جداازدیدگاههاییکهمبارزهیمربوطبهبحراناقلیمیراصرفاًمبارزهایعلیهیکخطححر
مبهموانتزاعیدرآینده(ولذافاقداولویت)تلقیمیکردند/میکنند.
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عالوهبر تهدیدات مستقیم برای جان و سالمت انسییانها ،خصوصییا بهدلیییل
اش زندگی روزمییرهی فرودسییتان را در همه
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ْ
جای جهان وسیعا تحت تأثیر قرار میدهد و از این نظر تا همین امییروز هم
به یک موضوع سیاسی چالشبرانگیز بدل شده است .همهی نشانهها حاکی
اقتصیادی-اجتمیاعی بحیران کرونیا همچیون کیوه
از آنانید که پیامیدهای
ِ
یخیسییت کییه فع ً
ال تنهییا نییوک آن پدیییدار شییده اسییت .بنییابراین ،قابییل
پیشبینیست که با شدتیافتن بحران اقتصادی و معیشییتی در گسییترهای
وسیعتر ،بحران برآمده از کرونا هرچه بیشتر به دغدغهی اصلی عموم مییردم
ْ
نزدیک واکسن مطمئنی بییرای ویییروس
بدل میشود .اگر در فاصلهی زمانی
کووید 19-یافت نشود یا به تولید انبوه نرسیید ،این پانییدمی وضییعیت فعلی
حاکم بر جهان را هرچه بیشتر بهسمت یک بحران تمامعیار سوق میدهد و
بههمین نسبت ،تناقضیات نظییام سیرمایهداری و محیدودیتهای چییارچوب
سیاسی لیبرالدموکراسی را عیانتر میسازد .بهاین اعتبار ،با رشد فزآیندهی
اقتصادی-اجتماعی پانییدمی کرونییا ،داللتهییای سیاسییی آن،
ابعاد و تبعات
ِ

بهعنوان ملموسترین نمود و میانجی بحرانهای ناگزی ِر سرمایهداری ،هرچه
روشنتر و تعیینکنندهتر میگردند .و در همین راستا ،دولتها نیییز -
گرفتن آشکارتر ولی نیاگزی ِر منییافع اکییثریت ،و خیواه در
ِ
خواه با نادیده
مواجهه با تشدید اعتراضات فرودسیتان و تحرکیات ضدسیرمایهدارانه-
تصویر سرراستتری از ماهیت طبقییاتی و سیرکوبگر خییویش عرضییه
خواهند کرد .پس ،پرسش مهم (در امتداد پرسش بند قبل) آن است کییه:
سیاستورزی و مبارزهی ضدسرمایهدارانه چگونه میتوانییید در بطن بحران
ژرف و فراگیری که هرچهنزدیکتر میشود بازتعریف گردد و بییا سییوژههای
بالقوهی امروز خویش پیوند برقرار کند؟
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9
نیروها و سازمانهای چپ  -بهجییز بییرخی اسییتثناها  -تییاکنون نسییبت بییه
پاندمی کرونییا و بحییران جهییانی ناشییی از آن درمجمییوع واکنشییی انفعییالی
داشتهاند؛ در خوشبینانهترین بیان ،همانند بسیییاری مییوارد دیگیر در چنید
دههی اخیر ،در برابر سرعت و ابعاد وقوع این روییداد تیاریخی هم غیافلگیر
شدهاند .اما در یک برآورد کلی و واقعبینانهتر میتوان گفت آنها یا عمییق و
گسترهی بحران کرونا را بهقدر کییافی جییدی نگرفتنیید و یییا چنییان گرفتییار
برنامهها و اولویتهای جاری و معمول خود بودهاند که فرصتی (ییا رغبیتی)
برای بهروزرسانی استراتژی مبارزاتی خود نیافتنیید .در عییوض ،دولتهییا این
بحران را کام ً
ال جدی گرفتهاند :هم خطراتش را برای اهییداف و اولویتهییای
اقتصادی تعیینشده و نیز تهدیداتش بییرای ثبییات سیاسییی خییویش؛ و هم
فرصییتهایش را بییرای بسییط دایییرهی قدرتشییان و حییذف بییرخی موانییع
دستوپاگیر .انفعال نیروهای چپ در برابر بحران کرونا البته متکی بر برخی
ارزیابیهای آنهاست که مهمترینشان از این قرارند :الف) با «بزرگنمییایی»
بحران کرونا دست دولت برای تشدید و تمدید موقعیت اضطراری و تحمیل
سازی سیاستهای کنییترلی بییازتر میشییود؛ ب) بهچییالشگرفتن
و نرمالیزه ِ
سیاستهای دولت در زمینهی بحران کرونییا بهطییور ناخواسییته بییه تقییویت
جریانات راستگرایی میانجامد که هماینک ضمن انکار ابعاد این بحیران بیا
محدودیتهای پیشگیرانهی دولییتی مقابلییه میکننیید؛ ج) پانییدمی کرونییا
بحرانی گذراست و ابعاد پیامدهای بالفعل و بالقوهی آن نیییز در مقایسییه بییا
سییایر معضییالت موجییود برجسییتگی ویییژهای نییدارد و لییذا تمرکییز بییر آن،
فعالیتهای بنیادیتر را به حاشیه میبرد که این بهنفییع بورژوازیسییت؛ د)
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مواجهه با این بحران  -بنا به دالیل و ملزومییات زیرسییاختی -از حیید تییوان
عملی و کارکردی نیروهای چپ خارج است و اینکه راهکاری اساس ًا متفاوت
با آنچه دولت انجام میدهد قابل تصور نیست؛ ه) حییتی اگییر محدودسییازی
اساسی فعالیتهای اقتصادی راهکار علمی موجهی برای مقابلییه بییا پانییدمی
ِ
کرونا باشد ،اجرای آن موجب میشود فشار معیشتی مضاعفی بر فرودستان
تحمیل گردد .پس ،اتخاذ چنین سیاستی بهدور از نیازهییای مییردم اسییت و
نیروهییای چپ را رویییاروی آنییان قییرار میدهیید .نیا ،همهنیا اب  … بییا ترکیییبی از این
استداللها ،چپ عم ً
ال عرصهی سیاستورزی درخصوص بحران کرونا را بییه
حریفان سیاسی خویش واگذار کرده است .1۴اینک زمین بییازی در انحصییار
دولتهاست و بهمیییزان محییدودتری هم در اختیییار جریانییات پوپولیسییت و
نیروهای راست افراطی (این موضوع از جمله و خصوصا در جامعهی آلمان و
ایاالت متحده آمریکا کام ً
ال مشهود است).

.14دراینعقبنشینیتوجیهناپذیر،چپهمچنینازیکیدیگرازپرنسیپهایبنیادیخویش
عدولکردهاست:اینکهسنتچپهموارهمتعهدبدانبودهکهصدایبیصدایانومحححذوفان
ومطرودانجامعهباشد.عادیشدنشمارفزآینحدهیتلفحاتانسحانیکرونحادرجریحاناخبحار
روزمره(وبیمعناشدنارقامورویحدادهادرجهحانرسحانهزده)،دسحتکمنیروهحایچپرااز
واکنشبهحقایقتکاندهندهیپسپشتاینارقاممعافنمیدارد؛خصوصاکهبخشبححزرگی
ازاینمحکومانبهمرگ،ازپایینترینوبیدفاعترینالیههایجامعههستند.اینواقعیتکححه
سازیبحححران»-بیمححارانوسححالمندانرا
منابعورسانههایرسمی-اغلببهمنظور«نرمالیزه ِ
طیفاصلیقربانیانکرونامعرفیمیکنند،صرفاًمسحئولیتچپرابحرایایسحتادگیدربرابحر
سحازیآنبیشحتر
ِ
واقعفاشیستی)جانانسحانهاورونحدعادی
ِ
مراتبی(وبه
ِ
ارزشگذاریسلسله
میکند.اصححلیکححهدراینجححامیتوانححدراهنمححایعمححلومعیححارداوریباشححدآناسححتکححه
مرگومیریکهقابلپیشبینیوعلیاالصولقابلاجتنابباشد،ولیدراثححراولویتبنححدیهای
متفاوتقدرتهایحاکمتحققبیابد،ماهیتاًازجنس«کشتارجمعی»ست.
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۱0
نیروهای چپ انقالبی بنییا بییر آموزههییا ،اهییداف و سیینتهای مبارزاتیشییان
یاریخی جییاری بیتفییاوت
علیاالصول نباید نسبت به یک بحییران جهییانی-تی
ِ
باشند ،یا تنها نظارهگر منفعل خطرات/تهدیدات و فرصتهای برآمییده از آن
باشییند .امییا بهدلیییل ضییعف و پراکنییدگی و تردیییدهای چشییمگیری کییه
مشخصهی موقعیت تاریخی امروز آنان است ،تاکنون قادر نبودهاند بییا سیییر
وقوع بحران همزمان و همگام شوند و خود را بییرای رویییارویی بییا آن مهیییا
سازند .با اینهمه ،چالش تاریخیای که همچنان پیش روی آنان قییرار دارد
از این قرار است :چگونه میتوان بحران کرونا را همچون یک فاکتور تاریخی
زنده و تعیینکننده ،با استراتژی و اولویتهای مبییارزاتی جییاری و آتی چپ
مفصیییلبندی کیییرد ،طوریکیییه این بیییازآرایی اسیییتراتژیک بیییا سیییایر
وظایف/کارویژههیای بنییادی و چشیمانداز سیاسیی چپ همخیوانی داشیته
باشد؟ چگونه میتوان بر این اساس ،یک دستور کار جمعی تنظیم کییرد تییا
شمار هرچه بیشییتری از نیروهییای چپ و گرایشهییای مییترقی حییول یییک
برنامهی عمل مشترک کنار هم قرار گیرند؟ این اقدام مشترک باییید حییاوی
چه عناصر و خصلتها و متکی بر چه شیوههایی باشد تا بتواند با فرودستان
جامعه یا مخاطبان و حامالن بییالقوهی سیاسییت چپ پیونیید برقییرار کنیید و
توامان یک ضدگفتمان قدرتمند (در برابر رویکرد دولت-سرمایه بییه بحییران
جاری) ایجاد کند؟ یا بهطورخالصه ،چگونه میتوان بییا مییداخلهی سیاسییی
فعال در بحران جاری ،چشمانداز مبارزات ضدسرمایهدارانه را تقویت کییرد و
مسیرهایی برای توانمندسازی و سازمانیابی سوژههای بیالقوهی این مبیارزه
تدارک دید؟ یافتن پاسخهای روشن و انضمامی بییه این پرسییشها نیازمنیید
رویارویی جمعی با واقعیت بحران جاریست که خود  -پيش از هرچيز -
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یاریخی
یلی وضییعیت تی
ِ
مستلزم بازشناسی آن بهمثییابهی صورتمسییالهی اصی ِ
حاضر است .با اینهمه ،بنا بر آنچه گفته شد شاید بتوان برخی خطوط کلی
رویکرد بدیل چپ به بحران کرونا را ترسیم کرد :الف) این رویکرد میباییید
موقعیت و منافع اکثریت فرودست جامعه و دغدغهها و نیازهییای روزمییرهی
آنییان را برجسییته سییازد و امکانییات خودیییاری ،همبسییتگی و سییازمانیابی
فرودستان را تقویت کند و در این فرآیند ،ضمن بسط اندیشیهی انتقیادی و
آرمانهییای چپ در جامعییه ،چشییمانداز سییازماندهی انقالبی جامعییه علیییه
سرمایهداری را تقویت کند .در بیییانی کالسیییکتر :نییوع مییواجههی چپ بییا
بحران کرونا باید متکی بییر رویکییرد طبقییاتی باشیید ،همچنانکییه مبییارزهی
طبقاتی واقعی در وضعیت امروز نیز فارغ از درنظرگرفتن پیامدهای پانییدمی
کرونا تصورپذیر نیست؛ چون پیامدهای این پاندمی توزیعی طبقاتی دارند و
مبارزهی طبقاتی هم الجرم با زندگی و نیازها و معضییالت روزمییرهی مییردم
پیوند دارد .بر این اساس ،چپ باید بار دیگر به داخییل جامعیه بیرود ،بیدون

یوالنی آن.
ترس از اتهامات و دشواریها و مخاطرات این کییار و مسیییر طی ِ
ب) مداخلهی سیاسی بدیل در بحران کرونا نیازمند مواجههای فعال و
بنیادی با سیاستهای متنییاقض دولت اسییت ،چییون دولت بهمثییابهی
ارگییان سییرمایهداری هم دالیییل سییاختاری بییروز پانییدمی ،یعیینی
سازوکارهای سرمایهدارانهی تخریب طییبیعت ،را پنهییان میدارد و هم
موظف است منافع سرمایه را تحت هر شرایطی تأمین و تضمین نماید
ساختاری اقتصاد بر جامعه (و زندگی انسییانها) را بههرطریییق
ِ
و تقدم
ممکن و با هر قیمتی حفظ نماید .دولت برای نجات اقتصاد مسلط ،از
یکسییو بحییران را بیمهابییا نرمالیزهسییازی میکنیید و همزمییان رفتییار
غیرمسئوالنهی مردم را علت باالرفتن تلفات انسانی اعالم میکند؛ و از

متونی دربارهی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ | 232

سوی دیگر ،هزینههای اقتصادی بحران و هزینههای نجات شرکتهای
بزرگ را بر دوش طبقات پایین جامعه میافکند .درکنار اینهییا ،دولت
وضعیت بحرانی را دستمایهی برپییایی وضییعیت اضییطراری و تشییدید
سیاستهای کنترل و سرکوب قرار میدهید .ج) از آنجییا کییه خاسییتگاه
اصلی پیدایش پانیدمی کرونیا در تحلییل نهیایی همانیسیت کیه تغیییرات
اقلیمی را بهبار آورده است (دستاندازی بیامان سرمایهداری بییه طییبیعت)،
چپ باید سیاست خویش برای رویارویی با پاندمی کرونا را در امتداد مبارزه
علیه عوامل ایجاد و تشییدید بحییران اقلیمی قییرار دهیید .این رویکییرد صییرفا
مبارزهای برآمده از اصییول اخالقی و آرمانهییای ایییدئولوژیک نیسییت ،بلکییه
مبارزهایست برای بقای انسان و بقییای حیییات بییر روی این سیییاره .15و در
همین راستا ،نباید فراموش کرد که حتی با کشف احتمییالی واکسیین کرونییا
هم این مبارزه بییه پایییان نمیرسیید ،چیون بییا تییداوم حییرکت بیمییارگونهی
سرمایهداری و تالقی و تصادم هرچهبیشتر آن بییا کرانهییایش ،پانییدمیهای
بعدی با شدت و وسعت بیشتری در راهند ،همچنانکییه پیامییدهای بحییران
اقلیمی نیز هییر دم بییه مراحییل خطرنییاکتری میرسییند .پس این جنبییه از
مواجههی چپ با بحران کرونا ،تنها بستر مبارزات ضروری و خطی ِر بعدی را
هموار میکند.

۱۱
یوقعیت بهطییور
در نهایت ،با این پرسش بنیادی مواجهیم که در این می
ْ
مشخص «چه باید کییرد؟»؛ پرسشییی کییه همییواره بهطییور ضییمنی در
.1۵توگوییطبیعتبارساترینصدایممکنبهماهشدارمیدهدومارافرامیخواند.
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پراتیک روزمره و پراکندهی چپ حضور دارد ،اما در بزنگاه بحرانهییای
تاریخی اهمیتی حییاتی و دگرگونیه مییابید .پاسیخ بیه این پرسیش،
همانطور که مارکس در «تز یازدهم» دربییارهی فوئربییاخ خاطرنشییان
میکند ،باید در پروسهی پراتیک مبارزهی جمعی جسییتجو و تییدوین
گردد .شاید هنوز هم  -بیا اطمینیانی برآمیده از ادبییات چپ انقالبی-
«تییاریخ دفییتری گشییوده بییه روی پراتیییک سییازنده و
بتییوان گفت:
ْ
انقالبیسییت»؛ آری ،علیاالصییول چیینین اسییت .ولی تییوالی و تشییدید
بحرانهای درهمتنیدهی معاصر بیدرنگ تبصرهی تکاندهنییدهای بییه
این گزاره میافزایند« :اما نه بییرای همیشییه»؛ و بییدینترتیب ،هشییدار
ژرفبینانهی رزا لوگزامبورگ را یادآورمیشوند :سرنوشت تاریخی بشییر
از دو حال خارج نیست« :یا سوسیالیسم ،و یا بربریت».
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پیوست .۱
مردم مقدم بر سود
برنامهایر فوری در برابر بحران کرونا

۱

 .۱قطع فوری کلیهی کارها و خدماتی کییه بییرای تییامین نیازهییای عمییومی
ضروری نیستند ،با حفظ دستمزد کاملِ شاغلین.
 .2درآمد مزدبگیران ،چه بهدلیل جداسییازی در اثییر بیمیاری (و قییرنطینهی
حفاظتی) و چه بهضرورت مراقبت از کودکان (در دورهی تعطیلی مدارس و
مهدکودکها) ،نباید قطع گردد و آنها چه در دورهی بحران کرونا و چه پس
از آن نباید در معرض اخراج قرار گیرند .همچیینین باییید بییرای افییرادی کییه
خود-اشتغال هستند ،کمکهزینههای کافی تخصیص یابد.
 .3تصمیمگیریها دربارهی شرایط و چگییونگی ادامهی کییار در محیطهییای
کاری فعال ،باید توسط نیروی کار انجام شود .نظارت بر تمهیدات محافظتی
ِ
کارگری محیط کار و
ِ
برای سالمت کارگران و کارکنان باید توسط شوراهای
اتحادیههای کارگری انجام گیرد.
.1برگرفتهازنشریهیبدیلسوسیالیستی( 2۸()Sozialistische Alternativeمارس:)2020
Menschen vor Profite! Sofortprogramm gegen die Corona-Krise.

پزشکی تشخیص بیماری باید برای همگان قابل دسترس
 .4آزمایشهای
ِ
باشند .با مشارکت دولت ،انجمنهای کارکنان و اتحادیههای کییارگری باییید
برنامهای مدون گردد تا بهموجب آن معلوم شود چییه شییرکتهایی میباییید
نوع تولید خود را در کوتاهمدت تغییر دهند ،تا تجهیییزات پزشییکی ،مییواد و
لباسهای محافظتی و غیره بهقدر کافی تولید گردند.
 .5تمامی شرکتهای مورد نیاز برای مبارزهی موثر با بحران کرونا میباییید
بیدرنگ تحت کنترل مشترک دولت ،کارکنان و اتحادیههای کارگری قییرار
گیرند .بیمارستانهای خصوصی و شرکتهای داروسازی باید تحت مالکیت
عمومی درآیند .قوانین مالکیت معنوی (ثبت اختراعات) در مورد واکسیین و
دارو باید لغو گردند.
درمانی اضافی (و موردی) و
 .6سالمتی مقدم بر سود است :حقالزحمههای
ِ
اجبیار بیمیار بیه پیرداخت بخشیی از هیزینهی درمیان (از سیوی بیمیه ییا
بیمارستان) باید لغو گردند .حقوق پایهی ماهانهی همهی کارکنان و پرسنل
بیمارستانها باید  500یورو افزایش یابد و نیز بابت وضعیت خاص بحییران
کرونا میباید  500یورو اضافهحقوق ماهانه لحاظ گردد .باید شرایط مناسب
و فوری برای دعوت به کا ِر پرستاران سابق و پرستاران بیکار فییراهم گییردد.
باید سرمایهگذاری پایدا ِر میلیاردی در نظام سالمت عمومی انجام گیرد.
 .7تعلیییق کلیهی تنبیهییات و جریمههییای ادارهی کاریییابی ،افییزایش کییف
کمکهزینهی تأمین اجتماعی بیه  750ییورو ،بههمیراه پیرداخت هیزینهی
اجاره برای افرادی که تحت پوشش حمایتهای اجتماعی دولت قرار دارنیید
(ازجمله جویندگان کار یا کسانی که فاقد شرایط اشتغال هستند).

توانایی پرداخت
سازی لغو قراردادهای اجاره بهخاطر عدم
 .8ممنوع ِ
ِ
سازی
سازی تخلیهی اجباری مسکنهای اجارهای؛ و ممنوع ِ
اجارهبهاء؛ ممنوع ِ
قطع اجباری برق و آب.
 .9ثروتمندان باید برای مقابله با بحران کرونا هزینه بپردازند :همهی کسانی
که بیش از یک میلیون یورو دارایی دارند ،باید متناسب با میزان داراییشان
عمومی غلبییه بییر بحییران
سهم ویژهای (مالیات یکباره) برای تامین مخارج
ِ
کرونا بپردازند.
محدودسیازی
ِ
استثنایی کنیونی درجهت
 .۱0هیچ سوءاستفادهای از وضعیت
ِ
حقوق دموکراتیک پذیرفتنی نیسییت :مییواردی نظیییر ممنییوعیت اعتصییاب،
ممنوعیت راهپیمایی ،سانسور و غیره .کارگران و مزدبگیران باید این امکییان
کیاری ایمن مبیارزه کننید .راهپیمیایی
ِ
را داشته باشیند کیه بیرای شیرایط
خیابانی با حفظ فاصله و تدابیر الزم برای هیچکس خطری ندارد.

*

*

*

پیوست .2
کارکردن تحت رژیم کرونا
رایی
ِ
مبارزات جاری ،نخسررتين گامهررا را در جهت برپر ِ
کنترل کارگران برمیدارند

۱

درحالی که بسیاری از چپها بالتکلیف بودند و از دولت میخواستند که به
آنها بگوید چه کاری انجام دهنیید ،بسیییاری از کییارگران در سراسییر جهییان
گامهایی محدود اما واقعی درجهت کنترل کارگران برداشییتهاند .اعتصییابات
خودجوش از کارخانههای اتومبیلسازی در ایتالیا به کانادا و ایاالت متحییده
تلفنی برزیل فوران
گسترش یافته است .یک رشته اعتصاب در مراکز تماس
ِ
کرد؛ کارگران کنسرنِ آمازون در اسپانیا و فرانسه و نیویورک بییه خیابانهییا
رفتند؛ رفتگران اماکن عمومی و کارگران معدن در پییرو اعتصییاب کردهانیید.
کارگران پوشاک در بنگلییور از وارد شییدن بییه کارخانههییا بییدون تجهیییزات
محافظتی خودداری میکنند.

.1برگرفتهازنشریهی 24(Angry Workers of the Worldمارس:)2020
Working under Corona-Regime: The Current Struggles Are Taking the First Steps
toward the Workers’ Control.

درحال حاضر میتوان شاهد سیاسیشدنِ وسیع در متن این جنبش نوپا و
جهانی طبقهی کارگر بود.
ِ
یب
فییوریترین خواسییتههای کییارگرانِ اعتصییابی ،دریییافت تجهیییزات مناسی ِ
پی آن ،بسیییاری از
محافظتی در برابییر بیمییاری کرونییا بییوده اسییت .امییا در ِ
اعتصابها فراتر از این مطالبات رفتهاند .بییرای مثییال ،در نمییونهی اعتصییاب
کارگری در کارخانهی آویوآرئو ( )AvioAreoدر ایتالیا ،کارگران این سییوال
را مطرح کردند که آیا کار آنها  -تولید موتورهای هواپیمییا -در این بییرههی
زمانی از نظر اجتماعی ضروری است ،یا خیر .کارگران کمپانی «فِراری» نیز
بهدالیل واضحی همینکار را کردهاند .این واقعیت که ما در انگلستان شاهد
این دست اقدامات نبودهایم ،ممکن است ناشی از تمرکییز عمییومی بییر روی
راهحلهای ایالتی و پارلمانی باشد .این تمرکز بییر روی «حیزب کیارگر» ،در
گذشته ،ازجمله در جریان اختالفات در مییورد «طییرح لوکییاس» ،مییانعی در
برابر راهکارهای مبتنی بر کنترل کارگران بوده است.2
اینها نخستین گامهای اساسیی و مصیالحی واقعی بیرای کنیترل کیارگران
است .از این نقطه ،هیچ مسیر تدریجی و همواری برای گسترش این کنترل
وجود ندارد  -این امیر بیه خیو ِد مبیارزات کیارگران بسیتگی دارد .ولی مییا،
بهعنوان انقالبیون طبقهی کارگر ،دستکم میتوانیم کارهای کوچکی بییرای
پشتیبانی از این پویش انجام دهیم:
 .۱میتوانیم گزارشهییای مبییارزات طبقهی کییارگر را در این شییرایط ویییژه
مستندسازی و نظاممندسازی کنیم.
2. Lucas Plan – Don’t Waste Working Class Creativity on Labour and the State,
Angry Workers, 24th Nov. 2016.

چگونگی تغیی ِر روند بحثها و تجارب
 .2میتوانیم گزارشهایی را در مورد
ِ
امروزی کار منتشر نماییم یا بهاشتراک بگذاریم .برای مثال ،اگر به
ِ
در سپهر
یاری امییرو ِز بییرخی از همرزمییان خییود کییه راننییدهی تحویییل
وضییعیت کی ِ
سوپرمارکتهای بیزرگ هسیتیم نگیاهی بینیدازیم ،گرایشهیای خاصیی را
مشاهده خواهیم کرد :همکارانی که با هر دور تحویل بار ،در معییرض خطییر
[ابتالء به بیماری کرونییا] هسییتند ،از خودشییان میپرسییند کییه آیییا در این
وضعیت ،تحویل بستههای «سوشی» ( )sushiبه ادارات شییهری یییا تحویییل
سبزیجات تازه به مراکز نگهداری از سالمندان معنییایی دارد؟ هنگییامی کییه
مدیریت شرکتها زیر سؤال میرود:
ِ
این سؤال مطرح شود ،بیدرنگ جایگاه
نقش مدیریت در وهلهی نخست آن است که پیشبرد کسییبوکار (بیییزنس)
را تضمین کند ،خواه چنین کاری برای جامعه مفید باشد ،خواه نباشد.
 .3میتوانیم گزارشهای مربییوط بییه اقییداماتی کییه کییارگران بییرای تغییییر
یدی
محصوالت تولیدی خود انجام میدهند ،تییا فایدهمنی ِ
ِ
محتوای خدمات یا
موقعیت کنونی افزایش دهند ،بهاشتراک بگذاریم .روشن
ِ
اجتماعی آنها را در
ِ
است که بییرخی از این اقییدامات ممکن اسییت تحت «فرمییان دولت» انجییام
ینی طبقهی کییارگر
گیرند؛ اما در نهایت ،این کییار مهندسییین و کییارگران فی ِ
خواهد بود که روند تولید را تغییر دهند .برای مثال ،از تولید قطعات خودرو
به تولید دستگاههای تنفسی .در اینجا تمایزات بین کار فکری و یییدی زیییر
سؤال میرود و رابطهی آنها بهنحو دیگری بازترسیم میشود و امکانِ ایجییاد
روابط برابرتر در محل کار پدیدار میگردد.
سازی «مسییالهی برابییری» کمییک کیینیم .مسییالهی
 .4میتوانیم به برجسته ِ
برابری در متن وضعیت کنونی  -هماینک  -بار دیگر مطرح شده است :چرا

باید کارگران مزدبگیر بیش از همکارانشان در حوزهی خود-اشتغالی از
یاپیش ممتییا ِز
یالی دولت برخییوردار شییوند؟ چییرا کییارگران پیشی ِ
حمییایت می ِ
«یقهسییفید» میتواننیید از خانییه «دورکییاری» کننیید ،درحالیکییه دیگییران
مجبورنیید همچنییان در انبارهییا یییا سییالنهای کارخانههییا کییار کننیید؟ این
پرسشهای معطیوف بییه برابییری ،بهتیدریج بهشییوهای ارگانییک گسییترش
مییابد :چگونه میتوان حجم کارهای ضروری در صنایعِ بنیییادی را بهطییور
مساوی در بین کارگرانِ مختلف تقسیم کرد؟ چگونه میتییوانیم جلییوی این
های کاری  12سییاعته کییار
وضعیت را بگیریم که بعضی مجبورند در شیفت ِ
کنند ،حال آنکه برخی دیگر میتوانند در خانه بنشینند؟
ارتباطات فراسییوی محییل کییار پشییتیبانی کیینیم.
ِ
 .5میتوانیم از پیوندها و
کاری منفرد پیشاپیش
ِ
محدودیتهای کنترل کارگران در سطح محیطهای
قابل مشاهدهاند .بیشتر محیطهای کاری ،بهویژه در صیینایعِ مییواد غییذایی و
تولیدات مشییابه وابسییته بییه زنجیرههییای عرضییهی ()supply chains
ِ
سایر
پیچیده و بینالمللی هستند .3هرچه بحران کرونا طوالنیتر شود ،پیوندهای
تولیدی تضییعیف یییا مختییل میگییردد .مشییکالت یییک
مالی بین واحدهای
ِ
ْ
شرکت در زمینهی بدهی یا نقدینگی (توانِ پرداخت) ممکن است تولییید را
تمامی یک حیطهی تولیدی بهخطر بیندازد .افت شدیدِ ارزش پییول ملی
در
ِ
قابلیت عرضه را بهخطییر بینییدازد .در اینجییا خییواهیم
ِ
و نرخِ ارز ممکن است
دید که نقد پول و «شکل کاالیی» (  )commodity formصرفا یک تمرین
فکری نیست ،بلکه یک ضرورت مادی است.

3. Supermarkets: The Food Supply-Chain from a Workers’ Perspective, Angry
Workers, 23th March, 2020.

 .6باید مراقب دولت باشیم! آدم چپگرایی که از دولت خواهانِ «تحمیلِ
گیری اجتمیاعی» ( )social distancingمیشیود ،دشیمن
شیدیدتر فاصیله ِ
دولت سیرمایهداری« ،میردد» نیسیت؛
ِ
طبقهی کارگر است .دست نگهدارید!
«مبارزه بر سر هژمونی» ،همانا تسلیمشدن و شییانهخالیکردن از مسییئولیت
است؛ لعنت به گرامشی و شاگردانش ۴که دمار از روزگارمان درآوردهانیید! در
پرتغال« ،دولت چپگیرا» حیق اعتصیاب را ملغی کیرده اسیت .در فرانسیه،
مدیریت پُست برای تهدید کارگرانی کییه نمیخواهنیید بهواسییطهی شییرایط
نازلِ ایمنی-بهداشتی جانشان را بهخطر بیاندازند ،از نیروی پلیس استفاده
میکند .در ایتالیا دولت صرفا میخواهد تولید تییداوم بیابیید و فقییط در اثییر
جمعی کارگران است که برخی اقدامات محافظتی در محیییط کییار
اقدامات
ِ
ِ
گرفتن کییارگران از یکیدیگر در کنیار «خییط
ِ
اعمال میگیردد؛ نظییر فاصیله
تولید»ی که فالن کاالی مزخرف را تولید میکند.
چپ رادیکییال
ِ
در
موقعیت فعلی ،بهتر میتوانیم کاستیهای بخشی از طیف ِ
را که طبقهی کارگر را در طول دهههای گذشته نادیده گرفتهانیید مشییاهده
کنیم .برای مثال ،میتوانیم محدودیت دیییدگاهها و رویکردهییای نحلههییای

.4دراینجانویسندگانمتن،بهنفوذوسیعآموزههایمکتب«مطالعاتفرهنگی»وبهاصطالح
«چپفرهنگی»درفضایفکریوسیاسیچپانگلستانطعنهمیزنند/.م.
ِ

اولترا-چپی نظیر « کمونیسازی» 5و «شورشگرایی» 6را دریابیم :یک موج
اجتماعی کنونی چه تییأثیری
فرضی شورش و اغتشاش در فضای
گستردهی
ِ
ِ
میتواند داشته باشد؟ بازتوزیع ثییروت و دفییاع از خییود در برابییر دولت هیچ
پایهای نخواهد داشت ،اگر توسط نیروی منسجم و منضبط کارگرانِ شییاغل
در صنایع اساسیای که بتوانند بقای اجتماعی را تضمین کننیید ،حمییایت و
پشتیبانی نگردد.
چپ رادیکال ریشههای کافی در بطن طبقهی کارگر ندارد تا بتوانید بهطیور
یابی کنترل کارگران را تقییویت کنیید .عالوه بییر این ،طبقهی
عملی گسترش ِ
ورویکردکمونیسحتیمتحاخر
ِ
(communisation  .۵تلویحاکمونیسازی)عمدتابهیکنظریه
شودکهطیفیازجریاناتینظیرآنارشیسمشورشی(«شورشگرایان»)،کمونیستهای
اطالقمی
ِ
اولتراچپ،پسا-آتونومهححا،جریانهححایضححدسیاسححیوگروههححاییماننححد«کمیتهینححامرئی»(
)Invisible Committeeو«نظریهیکمونیستی»( )Théorie Communisteرادربرمیگیرد.
درمرکزبینشهمهیاینجریانات،مفهومکمونیسمقرارداردوهمانطورکهرونححدجابجححایی
بهسمت«کمونیسازی»نشانمیدهد،کمونیسمنزدآنانبهعنوانیکفعالیتوفرآیندخاص
تعبیرمیشود.بااینحححال،تفاوتهححایبححزرگیدرتعابیرشححاناز communisationونححیزدر
حایعملیآنححانوجححوددارد:درحالیکححهبححرخیازاینجریانححاتازیححکارادهگححرایی
ِ
راهبردهح
اکتیویستیدفاعمیکنند(مانندTiqqun :و«کمیتهینامرئی»)،برخیدیگححر communisation
راهمچونپیامدیتاریخیواجتماعیکهازپویشسرمایهطیدهههایگذشتهناشیمیشححود،
هاینظری-سیاسیآشکاریبینگرایشهححای
ِ
تعبیرمیکنند.درخصوص«کمونیسازی»تفاوت
فرانسویوآنگلوساکسونوجوددارد/.ترجمهیمدخلویکیپدیا.
(Insurrectionalism  .6تلویحاشورشگرایی)گرایشیآنارشیستی-آتونومیستیاستکححهدر
رویکردمتعارفسازمانهایرسمیکارگری،ماننداتحادیههایکارگریوفدراسححیونها،
ِ
مقابل
ِ
کهبراساسیکبرنحامهیسیاسحیوکنگرههحایدورهایبنحاشحدهاند،ازمنظحریانقالبیبحر
ضرورتشحورشهایخودانگیختحهتاکیحدمیورزد..طرفحدارانِ شححورشگراییاهمیتحمالت
زدنبهستیزدائمیطبقاتیوامتناعازمذاکرهیاسازشبادشححمنان
ِ
غافلگیرانه(شورش)،دامن
خردوسازمانهایکوچکوغیررسمیبححر
ِ
طبقاتیرابرجستهمی
سازندوازاشکالسازماندهی ُ
پایهیهمبستگیدفاعمیکنند/.ترجمهیمدخلویکیپدیا.

سیاسی مناسبیست که بتواند دانش و توان
کارگر نیز فاقد هرگونه سازمان
ِ
طیف «کارگران علمی» ( )science workersو «کارگران خط تولید»
هر دو ِ
( )shop-floor workersرا در مسیری که بهلحییاظ اجتمیاعی رهییاییبخش
باشد ترکیب کند .ما باید چنین سازمانی را بسازیم.7

*

*

*

.7کتابیکهاخیرامنتشرکردهایمشایدبتواندسهمکوچکیدراینفرآینداداکنححد(دسترسححی
بهمقدمهیکتاب):
Class Power on Zero-Hours
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