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پیش گفتار

پاندمی کرونا در ایران بسیار زود به یک بحران عمومی تبییدیل شیید. دلیییل

آن، وجییود پیشییینی انباشییتی از بحران هییای درهم تنیییده  بییود. پانییدمی بییا

سوارشدن بر فعلیت آن بحران ها، بالقوگی های مخربی یافت که رویییدادهای

 تیا امیروز خیط سییر فعلیت یییابِی تهییاجمِی آن هییا را ترسیییم1398اسفند 

می کنند. اما هییر بحییران کالن تییاریخی غیییر از پیامییدهای فاجعه بییارش در

تشدید رنج هییای سییتمدیدگان، سییویه ی مهم دیگییری هم دارد: بحییران بییا

ترک انداختن در جدار مستحکم ایدئولوژی مسلط و تشدید ناکارآمییدی ها و

تناقضات ساختاری دولت، بیگانگِی ماهوی نظم حاکم و دولت پاسییدار آن را

بییا زنییدگی و نیازهییای اکییثریِت سییتمدیده ی جامعییه آشییکار می سییازد؛ و

بدین طریق، زمینه ی عینی و تاریخِی مساعدی فراهم می آورد بییرای احیییای

مقاومت ستمدیدگان درجهت به چالش گرفتن نظم مستقر. 

در چنین بافتاری، به عنوان فعالین چپ یا »نیروهای ابتکار عمل« در بافتییار

تاریخی-اجتماعی حاضر، نیازی نیست پیامدهای تلخ بحییران کنییونی را بییه

مییردم نشییان دهیم؛ آن هییا به ملمییوس ترین وجهی این پیامییدها را زنییدگی

می کنند. حتی نیازی نیست عییامالن تشییدید این بحییران و پیامییدهایش را

معرفی کنیم. مردم رنج دیده مسببان رنج خویش را کمییابیش می شناسییند.



درعوض، باید راه کارهایی برای برون رفت از بحران نشان دهیم؛ نییه از جنس

راهکارهای کارشناسانه )حتی از نوع انتقادی( بییه دولت؛ چییرا کییه دولت بییا

مجموعه ی کارشناسان خودی اش به خوبی از ژرفا و ابعاد بحران مطلع اسییت

و اساسًا تمام تالش اش بر آن است که راه کار مختص خویش - کییه ضییامن

بقای آن است- را پیش ببرد. راه کارهایی که فعالین اجتماعی سیاسِی مترقی

می توانند نشان دهند رو به سوی ستمدیدگان جامعییه دارنیید و پیش از هییر

چیز ناظرند بر ضرورت احیییای مقییاومت جمعی و بازیییابِی تییوان اثرگییذاری

مییردم بییر رونیید زندگی شییان در دل بحییران. چییالش اصییلی در این نییوع از

مداخله گری صرفًا طرح مطالبات بدیل برای دفاع از حق حیات برای همگان

نیست، چیرا کیه در وضیعیت حاضیر خطیوِط کلِی این مطالبیات کمیابیش

روشن اند. چالش بنیادی تر، پی ریزی روش هییایی عملی و ظرف هییایی جمعی

برای ایجاد گفتمانی عمومی و نیرویی اجتماعی حول این مطالبات اسییت. و

این همان پاشنه ی آشیل دیییریِن سیاسییت ورزِی نییزد نیروهییای چپ ایییران

است. چون گام نهادن موثر در چنین مسیری پیشییاپیش مسییتلزم حییدی از

شالوده شکنی و بازسازی ریشه اِی رویکردهای مزمن در سپهر سیاسییی چپ

است. در فرآیند این بازسازی، نیروهای چپ می باید بر پایه ی برآیند تجارب

گذشته و دیدگاه های موجود، و در پیوند با نیازها و امکانات امروز، گام هایی

عملی به سمت سازمان یابی بردارند تا اساسًا قادر باشند در سیییر رویییدادها و

رونییدهای خطیییر تییاریخی مداخلییه نماینیید. چراکییه تقییویت درجه ی

سازمان یافتگی، تداوم و هم پیوندی مقاومت ها و مبارزاِت جاری در جامعییه و

رشیید چشییم اندازهای مییترقی در دل آن هییا خییود نیازمنیید عمییل سیاسییی

هدفمند، مستمر  و منسجم و لذا نیازمند کنش جمعی سازمان یافته است. 
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همین جاست که بحران کرونا عالوه بر همه ی پرده هایی که کنییار زده اسییت،

 نیییز برداشییته اسییت؛ گیییریم افشییای این1پرده از بحران درونی چپ ایییران

حقیقت، امر تازه ای نباشد. چرا که چپ ایران به رغم گذشییت حییدود چهییار

دهه از مواجهه اش با نظام سرکوب ضدانقالبی، و سه  دهییه پس از فروپاشییی

الگوی سوسیالیسِم اردوگاهی، هنوز متناسب با وضعیت تاریخی جدید توان

جمعی خویش را بازآرایی و سازمان دهی نکرده است )بییا لحییاظ کردن نقش

بازدارنده  ی دستگاه سرکوب، که حضوری قییاطع و مسییتمر داشییته و دارد(.

روشیین اسییت کییه خییواه دالیییل این کوتییاهی مهلییک و خییواه پیامییدهای

تعیین کننده ی آن فراتر از تمایزهای نسلی می روند و همه ی نیروهییای چپ

را شامل می شوند، در همان حال که تجارب و کنش ها و آمال سیاسِی مییا را

حدگذاری می کننید. اینکیه به رغم این نییاز تیاریخی سیوزان، هنیوز هم در

سیاحت چپ اییران روزمرگی هیا و پراکنیدگی ها غلبیه دارنید و گفتگوهیا و

تعامالت جدی و مستمری در خصییوص این بازسییازی به چشییم نمی خییورد،

.سراسراینکتاب،تالشیستبرایبرقرارینوعیدیالوگانتقادیبانیروهحایچپ.بححران1

کروناصرفامحملایندیالوگاست،نهموضوعمحوریآن.موضوعاصلی،آنچیزیستکه

دربسیاریازمقاالِتاینکتابآنرا»بحراِندرونیچپ«نامیدهام؛کروناباردیگراینبحران

رابهتلخینمایانساختهاست.امامنظورماز»چپ«،نحلهوگرایشخاصومشخصینیسححت.

بهعمدمعنایآنراعاموگستردهدرنظرمیگیرم:دسحتکمدراینکتحاب،اینعنحوانقابحل

اطالقبههرفردوجریانیستکهخودرامخالفنظمسرمایهداریوخواهانایجادجححامعهای

سوسیالیستییابدیلیرهاییبخشمیداند.طبعاچنینجریاناتوگرایشهاییخودراترجیحًابا

نامهایدیگریغیرازلفظعامو»پیشپاافتادهی«چپمینامنححد؛نامهححایمرکححبیکححهبهرغم

تفاوتهایشاناغلبباپسوند»انقالبی«یا»کارگری«وغیره)یاتلفیقیازآنهححا(همراهانححد.این

کتابقصدنداردبهداوریبنشیندکححهچححهخطمشححیمشخصححیاساسححًاقححادراسححتبهطححور

بیتناقضیپسوندانقالبی)یاکارگریو...(راباهدفپیکارضدسرمایهدارانهوجححامعهیبححدیل

پیوندبزند.ولیدرعینحال،برایچنینسنجشححیمعیارهححاییانضححمامیبححهمعیارهححایعححامو

انتزاعِیموجودمیافزایدوهمگانرابهداوریفرامیخواند.
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توامان هم نشانه ای  از عمق این بحراِن درونی ست و هم یکی از دالیییل مهم

تداوم آن.    

به بحران کرونا و سویه ی دیگری از آن بازگردیم. پیشروی پانییدمی کرونییا و

تبعات بحران ساز آْن شکاف درونی دولت ملت را آشکارا تشدید کرده اسییت.

این شکاف بنییا بییه ذات پدیییده ی دولت ملت، مختص دولت ملِت مسییتقر در

جغرافیای سیاسی ایران نیسیت؛ ولی بنیا به خاص بودگی هیای رونید تکیوین

کشورهای »جنوب جهانی« و بنا به خودویژگی های رژیم سیاسی مستقر در

ایران، این شکاف و قدرت تخریب گری اش به مرزهای بی سابقه ای رسیده اند.

بر این اساس، روشنگری سیاسی-انتقادی حول این شییکاف می باییید از نفی

قطب مقابِل ملت )یعنی دولت( فراتر رفتییه و بییر روش هییای بازیییابی قییوای

مبارزاتِی ستمدیدگان - در قطب ملت - متمرکییز گییردد. دولت در مقییاطع

مختلفی کوشیده است و می کوشد بر این شکاف وجودی پرده بیاندازد و تییا

جای ممکن بخش بزرگ تری از ملت را در پیکر ایییدئولوژی خییویش ادغییام

کند. فربه سازِی ایدئولوژی ناسیونالیستی از دیرباز مهم ترین راهکار کالسیک

برای ادغام ملت در دولت بوده است، به نحوی کییه منییافع حاکمییان به سییان

منافع ملت جلوه نماید. در ایران نیز این راهکار بار دیگر در در هیات تازه ای

با جدیت در حال انجام است و مازاد بیرونی آن پییدایش یییا رشید جهشییِی

ناسیونالیسم شیعی-آریایی بوده است. دولت ایران بر بستر تشدید تنش های

منطقه ای و جهانی اش با سایر قییدرت ها، ضییمن دامن زدن هدفمنیید بییه این

تنش ها، کوشیده است گفتمان »امیینیت ملی« را بییا ناسیونالیسییم شیییعی-

آریایی مفصل بندی کند. در همین راسییتا، دولت، در متن مبارزه جویی هییای

»حماسی«اش با دشییمنان فرضییی ، افییزایش قییدرت  نظییامی-امنیییتی اش را
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به عنوان قدرت ملت بازنمیایی می کنید. درحالی کیه هنیوز بخشیی از میردم

دست یابی به توان هسته ای را - همچون عاملی بازدارنده در برابر تهدیییدات

« تلقی می کنند، دولت خود به خوبی واقفمادشمنان خارجی- »حق مسلم 

است که »دشمن اصلی در خانه است«. 

بحران کرونا بار دیگر به روشنی نشان داده است که دولت ایران آگاهانییه راه

خییود را در جداسییری از ملت و بییر روی پیکییر مجییروح و دردمنیید آن پی

می گیرد. چراکه مسئولیت گریزی و بی تفیاوتی آشیکار دولت نسیبت بیه این

موقعیت بحرانی، جامعه را از سازوکارهای حمایتِی حداقلی و ممکن محروم

ساخت و بدین طریق نقش موثری در رشد ابعاد فاجعه بار پانییدمی کرونییا در

ایران داشته است. همه ی طیف ها و افرادی کیه خیواه به واسیطه ی اسیتمرار

تحقیر و ستم )داخلی و خارجی( و خواه از فرط استیصال در اثر ناکامی های

مکرر در غلبه بر دستگاه دیرین استبداد، بییه سیازوکار روانی-دفییاعِی ادغییام

داوطلبانه در قدرت مسلط روی آورده اند، باید این هشدار را جییدی بگیرنیید.

دست کم بحران کرونا باید به آن ها نشان داده باشیید کییه سییازوکار »آشییتی

ملی« در پرتو راهبرد »امنیت ملی«، رابطه ی یک طرفه ای سییت کییه بناسییت

نیا ،همهنیا اب  …صرفًا نیازمندی های تییاریخی دولت را مرتفییع سییازد.   بییا این همییه، این

کتاب مخاطبان دیگری را می جوید. 

مقاالت این دفتر به همراه تعدادی یادداشت و ترجمه  ی مرتبط، پیش تر ذیل

هشتگ »کرونا-اندیشی« در تارنمای کارگاه دیالکتیک منتشر شییده بودنیید

 - انتشییار یافتییه159)به جز مقاله ی اول، که در نشریه ی منجنیق - فالخن 
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(. بازنشر این مجموعه مقاالت در قیالب ییک کتیاب، بنیا بیه پیونیدهای2بود

درونی آنهاست که خواندن آن ها همچون مجمییوعه ای منسییجم را موجییه و

شاید مفیدتر می سازد. با این تصور یا امییید کییه شییاید کنییارهم قرارگییرفتن

آن ها در قالب یک کتاب، سهمی برای جهت یابی در وضعیت خطیییر حاضییر

 دفییتر، همییان تییرتیب زمییانیاینداشته باشد. در تنظیم و چینش مقییاالِت 

نگارش و انتشار آن ها را برگزیده ام. گرچییه شییاید این امییر بهییترین تییرتیب

منطقی چینش آن ها نباشد، ولی تصییور می کنم خط سیییر تییامالتی کییه بییه

تدوین هر مقاله انجامید تا حد زیادی در امتییداد هم قییرار دارنیید. مضییمون

مقاالت کمابیش همان اسییت کییه پیش تییر انتشییار یافتییه؛ جییز یییک مییورد

به روزرسانِی داده های آماری )در فصل پنجم( و پاره ای ویرایش های ضروری

و اصالحات نگارشی.

اما توصیف کوتاهی درباره ی مقاالت این مجموعه: 

در مقاله ی اول جایگاه و نقش دولت ایران را به واسیطه ی نیوع عمل کیرد آن

در مواجهه با پاندمی کرونییا مییورد بررسییی قییرار داده ام. این مقالییه به نییوعی

تالشی ست برای انضمامی سازی و حتی آزمودن رهیافت هییایی کییه چنییدی 

پیش تر در قالب متنی تحقیقی درباره ی بنیان های دولت در جنوب جهییانی

منتشر ساخته بودم. مقاله ی دوم به وجه تاریخی پیییدایش بحییران کرونییا و

نسبت  آن با رویکرد سرمایه دارانه به طبیعت می پردازد. در اینجییا همچیینین

در بحث از امتدادهای محتمل بحران، بار دیگر به موضوع سوژگی سیاسییی

2 ازرفقاینشریهیمنجنیقسپاسگزارمکحهبحاهمحدلْیازبازنشحرمقحالهینخسحتدراین.

مجموعهاستقبالکردند.
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مترقی در دل این بحران می پردازم که بخش بییزرگی از فصییل نخسییت هم

معطوف به آن بود. در مقییاله ی سییوم از ضییرورت فراخییوان بییرای امتنییاع از

بازگشت اجباری بیه کیار )در شیرایط پرخطیر( سیخن می رود و امکانیات و

ملزومات تدارک یک اعتصاب عمومِی نمادین به بحث گذاشته می شییود. در

مقاله ی چهارم، تالش دولت ها برای نرمالیزه سازی بحران کرونا و دعیوت بیه

هم زیستی با آن - برای بازگرداندن سریع تر اقتصاد سرمایه داری به ریل های

سابق - مورد بررسی و نقد قرار می گیرد و در امتداد آن، از چالشییی سییخن

می رود که این وضعیت، یعنی تداوم سلطه ی اقتصاد بر جامعه به رغم بحران،

پیشاروی نیروهای چپ قرار می دهد. در مقاله ی پنجم، رویکرد دولت هییا بییه

بحران کرونا از منظر مقوله ی کشتار جمعی موضوع واکاوی انتقییادی اسییت.

همراه با یک ارزیابی آماری از تلفات فعلی و آتی )محتمییل( بحییران کرونییا،

این مدعای بنیادی طرح می شود کییه مرگ ومیییری کییه قابییل پیش بییینی و

پیش گیری باشد اما بنا به اولویت های متفاوت دولت ها تحقق یابیید از جنس

سییئولیتکشتار جمعی است. از چنین منظری و در امتداد مقاله ی قبلی، م

نیروهای چپ در چنین موقعیتی برجسته می گردد. موضوع مقییاله ی ششییم

بررسی انضمامی تر رویکرد دولت، جامعه و نیروهای چپ نسییبت بییه تییداوم

روزمره شده ی بحران کروناست. از آن میان، ضییمن برشییمردن عییواملی کییه

امکان »دفاع از خود« را از جامعه سلب کرده اند، عمل کرد مخییرب دولت در

برابر بحران کرونا و نیز انفعال نسبی نیروهیای چپ میورد ارزییابی انتقیادی

قاله ی هفتم از منظر ملزومات اقتصادسیاسِی سرمایه داری بهقرار می گیرد. م

واکاوی رویکرد عمومی دولت ها به راهکییار ایمیینی گله ای می پییردازد. بییرای

انضمامی تر شدن بحث، عمل کرد دولت آلمان در برابر پاندمی کرونا واکییاوی
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می گردد و خویشییاوندی های آن بییا راهکییار ایمیینی گله ای و چییرایی آن هییا

برجسته می شود. مقاله ی هشتم جمع بندی  فشرده ای ست از پایه های نظری

و تحلیلِی مفروضات به کارگرفته شده در سراسر این مقاالت؛ در عین اینکییه

خیییوْد مطلب مستقلی سیییت کیییه می تیییوان آن را تیییامالتی بیییرای فهم

. این3ریشه مندی های بحران کرونا و امکان جهت یابی در دل آن تقلی کییرد

مقالیه )هماننید مقیاله ی دوم( از سویه های اکولیوژیکِی بحیران زایِی سیرمایه داری

آغاز می کنید و پیکیار میوثر در دل بحیران کنیونی را منیوط بیه گنجانیدن

مقوله ی اکولوژی )و خصوصا بحران اقلیمی( در دیگر آماج و چشییم اندازهای

این پیکار معرفی می کند. در بخش پیوست، تییرجمه ی دو متن کوتییاه از دو

سازمان سیاسی چپ - به ترتیب، در آلمیان و انگلسیتان - آمیده اسیت کیه

حاوی مطالبات و مالحظات و راهکارهای فشرده ی آنان بییرای رویییارویی بییا

(. ۴ منتشر شدند2020بحران کروناست )هر دو مطلب در اواخر مارس

در پایاِن این گفتار، ضمن سپاس گزاری از رفقایی کییه بییا بازخوردهای شییان

مشوق پی گیرِی این نوشتارها بودند، مایلم تعارفات مرسوم را کنار بگذارم و

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

دغدغه های مشترک در این برهه ی حساس تاریخی وارد دیییالوگ می شییوم.

ولی با  گذشت چندماه از دهشت اولیه ی پاندمی و چرخش امییور بییه سیییاق

ماضی دریافتم که ازطریق این نوشتارها بیش از هر چیییز بییا خییودم سییخن

.مقاالتچهارموهشتمبهزبانآلمانیهمانتشاریافتهاند.3

.ترجمهیفارسیایندومتندراوایلفروردیندرکانالتلگرامیکارگححاهدیالکتیححکانتشحار4

یافت.
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می گویم: نوشتن )همان طور که در ذات آن اسییت( بیش از هییر چیییز بییرایم

امکانی بود به منظور تأمیل و گفتگیوی درونی بیرای فهم انتقیادی واقعیت و

نفی آن؛ و محملی ناگزیر برای خالصی از خشیم و رنجی کیه از مشیاهده ی

مستمر ابعاد شوم این واقعیت برمی آید. )کمییتر کسی سییت کییه گرفتییار این

خشم و رنج نباشد یا نشده باشد، دریغ که تا امیروز این اشیتراک وسییع در

تجربیات زیستی هولناک، پیوندهای تازه ای بین ما ایجاد نکییرده اسییت(. بییا

این حال، هر کسی که می نویسد همییواره این امییید ضییمنی را دارد کییه بییا

»دیگری« محاوره می کند. اینکه می گوییم »برای دل خودم« یا »برای ثبت

در تاریخ« می نویسم، پیشاپیش متضمن وجود و حضور آن »دیگری« است.

فارغ از تعین مندِی آن »دیگری«، انگاره ی »ثبت در تییاریخ« داللت دیگییری

رق مختلییف شییهادت می دهیم بییر آنچییه بییر مییا هم دارد. مییا همییه به ُطیی

گذشت/می گذرد؛ و آنچه بر ما می گذرد همواره با میانجی تاریخ رخ می دهد

و رد و نشان واقعیییات تییاریخی-اجتمییاعی را بییر خییود دارد. پس، بییا کنش

نوشتن و نظایر آن، حضورمان در تاریخ یا تاریخ مندی این حضور را شهادت

می دهیم. ...

باری، کابوس بحران کرونا با پیامدهای واقعِی هولنییاک اش همچنییان ادامییه

دارد. از آنجا که بحران ها - به طور عام- نقش قییاطعی در تحییوالت تییاریخی

جوامع داشته اند، جایگاه برجسته ای هم در سنت ها و تجارب و ادبیییات چپ

انقالبی یافته اند. رویه ی متعارف این بییوده کییه نیروهییای انقالبی در فرآینیید

تالش بییرای پاسییخ گویی بییه ضییرورت های سیاسییی  و انسییانی بحییران،

می کوشیدند بیا بهره گییری از امکانیات نیامنتظر گشیوده شیده، چشیم انداز

سیاسی رهایی بخش و ملزومات آن را در جامعه تقویت نمایند. از این منظر،
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جدی گرفتن بحران حاضر و مییداخله گری فعییال در وضییعیت برآمییده از آن

بییدون شییک بخشییی از مسییئولیت های بنیییادی ماسییت. امییا اهمیت این

مداخله گری صرفا در پیامدهای محتمییل بی واسییطه اش در بهبیود مییوقعیت

مییردم رنج دییده نیسییت )چیییزی کیه بنییا بییه مییوقعیت فعلی چپ ایییران و

پیش زمینه های بازدارنده ی موجود، متأسفانه امییید چنییدانی برنمی انگیییزد(؛

بلکه این مداخله گرِی فرضْی پیش از هر چیز محمل یا کاتییالیزوری  خواهیید

بود برای بازسازی چپ ایران و ارتقای حضور و نفوذ اجتمییاعی-سیاسییِی آن

 بیدین معنا، این بحیران، بسیتری انضیمامی-در فضای عمییومی جامعییه.

تاریخی فراهم ساخته است تا چپ رادیکال بتواند برای مواجهه ی موثر

با بحران های وخیم تر آتی آمادگی کسب کنیید. و این همییان سییویه ی

»امکان« در دل فجایِع فرساینده ی بحران کروناست.  

1399 آذر 10

*   *   *
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کرونا: تشدید شکاف درونِی دولت ملت در ایران و 

۱مساله ی سوژگی

... حلبچه خواهر من بود / تن اش را سوختند/ انگشتانش به هم چسبیده بود انگار/ دست

نداشت کف بزند/ دهان نداشت ِکل بکشد/ 

برای دختری به آن زیبایی، زیبنده نیست/ اهواز برادرانم بودند/ با همان لهجه ی زمخت/

کلماتی که از ته حلق می آیند/ با پوستی که از عطِش جوانی ترک خورده بود/ پدرم هر

روز »بم« بود/ در یک چشم به هم زدن ویران می شد / از الی استخوان هایش صدای زیِر

بسطامی می آید/ 

کرمانشاه اما مادرم بود/ می لرزید، از خودش دور می شد/ باز به هم می پیوست/ می لرزید، از

خودش دور می شد/ باز به هم می پیوست/ 

هزار چادر رنگی/ هر یک درونش زنی رو به خودکشی نماز می خواند/ در دلش پیداست ...

... به مرگ بگو صدایت را همه شنیده ایم/ حرف آخرت را بزن! / از جان قوم من چه

می خواهی؟

من سردم است/ گلوله بر تن رفیق ام گرمم نمی کند ... 

... مرگ در وطنم با ولع، آخرین دانه های برنجی که به چنگال نمی آید را با دست

 برمی دارد ... من می خواستم زندگی کنم/ با بوی ناِن تازه، نه با سیاهِی نفت خام ...

2  ب. انصاری                                                                        

(1۵۹)فالخننشریهیمنجنیقبازنشراز.1

دیماه2 .ازشاعرگححرامیبححابتدرجبیاطالعاین13۹۸ هامید –.بخشیازدکلمهییکشعربلند

)دکلمه(نسخهیکاملشعرشعروخصوصابریدِنآنپوزشمیخواهم.

http://pdf.kaargaah.net/110d_B-Ansari_Poetry_Mashoghe_Sherhaye_Ghadimi.mp3
http://manjanigh.com/?p=3823


درآمد

با فراگیرشدن بیماری کرونا در ایران، اندک حایل هایی که مرز میان زندگی

و کابوس را در جغرافیای سیاسی ایران همچنان برپا نگییه می داشییتند فییرو

ریخته اند: هراس و ناباوری اولیه، به سرعت به مییرحله ی وحشییت همگییانی و

دایمی رسید و در همین مدِت کوتاه، شییکل و مضییموِن »زنییدگی روزانییه«،

دست خوش تغییرات شگرف و مهیبی شده است. برای اکثریت فرودسییت و

تحت ستِم جامعه، نبرِد روزانه برای حفظ یا بهبود کمینه های زندگی، آشکارا

به تقالیی نومیدانه و وحشت زده برای صرِف زنده مانییدن بییدل شییده اسییت.

اکنون، مرگ برای »بسیاری«، محتمل ترین حادثه ی زندگِی روزانه اسییت، و

به حق برجسته ترین و پربسامدترین موضوِع آن نیز. اغلِب تصاویری کییه این

روزها از رویدادهای انضمامِی این وضعیت می بینیم کیفیتی چنان سییورئال

دارند که وسوسه می شویم فکر کنیم این رخداد ما را به درون یک موقعیِت

»آخرالزمانی« پرتاب کرده است، جایی که نظم سابِق امور و باورهای مبتیینی

بر آن محلی از اعراب ندارند؛ حال آن که تییاملی بیشییتر نشییان می دهیید کییه

حادث شدِن همین »بی نظمِی« غریب و نامنتظر هم ریشییه در سییاختار نظم

مستقر دارد و مهم تر این که خود موجد و حتی محمِل نظم تییازه ای خواهیید

بود: خواه به نفع مردم فرودسییت و سییتم دیده، خییواه بییه زیییان آنهییا. بییا این

اوصاف، اغراق نیست بگوییم سرفصل دیگری از تییاریخ بلنییِد فاجعییه در این

سرزمین گشوده شده اسییت. پس، در آسییتانه ی ورود بییه مییوقعیِت تییازه ای

هستیم که از زوایای متعددی درخور تامل و تعمق و راهجویِی جمعی ست.
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گسترش ویروس کرونا در سطح جهان و عبور آن از مرزهای بحرانی چنییان

سریع و مرگبار بوده که اینک نادیده گرفتن آن به عنوان »موضوع اول« حتی

برای بی تفاوت ترین اذهان و الیه های اجتماعی هم ناممکن است. بسیاری از

ما هر روز و هر ساعت، متاثر از نوعی کشِش مازوخیستی، به سمت اخبییار و

گزارش  های رسانه ها می رویم تا )شاید( با دیدن صعود دایمی ارقام مبتالیان

و جان باختگاِن کرونا اطمینان حاصل کنیم که بییا یییک فییاجعه ی تمام عیییار

مواجهیم کییه سرشییتی از جنس »سرنوشییت تییاریخی« دارد. این مییوقعیِت

استثنایی و نامنتظر، پرسش های بی شماری را به دیوارهای فضای عمومی و

به جدار ذهِن فردی می کوبد کییه صییرفا بییه پرسییش هایی فلسییفی )بنییا بییه

وجودی بودِن این موقعیت(، نظیر مساله ی هستی و مرگ -و در امتیداد آن-

رابطه ی ما با حیاِت خویش و مسئولیِت اخالقی مان در قبال دیگران محدود

نمی شییوند؛ بلکییه پرسییش های دیگییری را نیییز برجسییته می سییازد کییه بییه

ساختارهای حیات اجتماعی مربوط اند؛ پرسش هایی دربییاره ی سرشییت نظم

اجتماعی حاکم بر جهان و محیط بالفصِل پیراموِن 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،

شیکنندگِی سیاختارهای اقتصیادی-سیاسیی و نهادهییای برپادارنیده ی نظم

موجود و ناکارآمدی و ظالمانه بودن آنها هرچه عیییان تر شییده اسییت. در این

شرایط، بازاندیشیدن کنشی ست متاثر از ضربه ای عینی و تکان دهنده، که از

جهییاِن عادت هییا و پنییدارهای مییالوف »آشییناُزدایی« می کنیید و درنتیجییه،

علی االصییول از این »قییابلیت« برخییوردار اسییت کییه از پیش فرض هییای
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. و این همیان پهنه ای سیت کیه3ایدئولوژیک نظم مسیلط افسیون زدایی کند

اندیشه ی مترقی و انقالبی باید بیش از همیشه به طور فعییال در آن مداخلییه

نماید: همان گونه که سررسیدِن بحران های ادوارِی سرمایه داری و ترک هییای

ملموسی که در بنای ظاهرا مستحکِم »وضع موجود« ایجاد می کند، فعالیِت

مداخله گرانه ی مضاعفی می طلبد. مساله مندشدن یک موضوع در گسییتره ی

اجتماعِی فراگیر فرصتی برای نیروهای دگرانیدیش و رهیایی طلب اسیت تیا

انگاره هیای مسیلط حیول آن موضیوع را بیه چیالش بکشیند و از خالل آن،

ایدئولوژی پشتیبان و مولد آن انگاره ها را بی اعتبییار سییازند. امییا این مسییلما

همه ی ماجرا نیست: اگر وظیفه ی نیروهای مترقی و اندیشه ی سیاسی چپ

نمایاندِن پیوندهای امر جزئی بییا امییر کلی از دل شییکاف های موقعیت هییای

انضمامی باشد، این وظیفه صیرفا چیییزی از جنس آگاه سییازی و روشیینگری

نیسییت؛ بلکییه فراتییر از آن، فعییالیتی اسییت پراتیییک درجهت مشییارکت در

مبارزات روزمییره و انکشییاف و بسییط اجتمییاعِی آگییاهی انتقییادی از دل این

مبارزات و مفصل بندِی آنها.  

از میان همه ی پرسش های خطیری که وضعیت بحرانِی حاضر پیش روی ما

،  این متن تالشی ست برای نشان دادن سیویه های ملموسیی از۴قرار می دهد

.شیوعفراگیرکرونا،باردیگراینواقعیِتپنهانشدهتوسطآموزههاینولیححبرالیرابرجسححته3

ساختکه»امرفحردی،امحرجمعیاسحتوبحالعکس«؛وبههمیننسحبت،اینواقعیتراکحه:

»سیاستهمهجاحضوردارد«؛یا»همهچیزسیاسیاست«.

.درفضایرسانهاِیمجازی،سویههایمهمیازاینموقعیتازمنظرحیاتاجتماعیبرجسته4

شدهاندودرهمینراستاموضوعاتوپرسشهایمهمیطرحشدهاندویاموردکنکحاشقحرار

گرفتهاند.شمارایننوشتههایروشنگرانهبیشازآناستکهبتوانمنمونههاییازآنهاراذکححر

کنم.
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. این5( در ایییران از منظییر این مییوقعیت انضییمامیstateخصلت های دولت )

انتخاب، صرفا برآمده از اهمیتی ست که برای مقییوله ی سییوژگی و ضییرورت

پرورِش »سوژه ی جمعِی تغییر« قایلم؛ و اینکیه مقیابله ی میوثر بیا دولت در

ایران، به مثابه ی پاسییدار و ذی نفییع بی واسییطه ی نظم سییتم گرانه ی مسییتقر،

مستلزم شناختِن ماهیت انضمامی و کارکردهای سیییال آن اسییت. عالوه بییر

این، من هم مانند بسیاری دیگر بر این باورم که افزوده شدن این بحران بییر

تنش های فعاِل بحران های پیشین، تییاثیرات عمیقی بییر حیییات اجتمییاعی-

سیاسی در ایییران برجییای خواهیید گذاشییت؛ و از قضییا، نهییاد دولت بنییا بییه

کارویژه ی محوری اش )تضمین بقای خویش( پیش از همه درصدد شناخت

پیشییینِی این تییاثیرات درجهت »مییدیریِت بهینه «ی آنهییا بییر خواهیید آمیید

)برآمده است(؛ امری که وظایف نیروهای مییترقی را سیینگین تر می سییازد. و

سرانجام اینکه، اگر جمعی سییازِی هرچیه بیشیتِر فرآینید شیناخِت انتقیادی

)دانش رهایی بخش(، بخشی از ملزوماِت پییرورِش »سییوژه ی جمعِی تغییییر«

باشد، بی گمان شیناخت هرچیه بهیتر )و جمعی تیر( دولت در اییران یکی از

ملزومات مهم این تحقِق این هدف است.  

.درمتندیگریکوشیدمدیدگاههایمدربارهیخصلتهایعمومیدولتدر»جنوبجهانی«۵

رابهبحثبگذارم.نقطهیعزیمتضحمنِیآنمتن،عمححدتادغحدغهامدررابطححهبحاوضحعیت

تاریخیایرانبود،ولیبهلحاظروششناختیناچاربودمنخستایرانرادردلبافتححارجهححانی-

تاریخِیوسیعتریقراردهم؛بافتحاریکحهبحاتالقِیاخحیِرخیزشهححایتححودهایدرشحماریاز

کشورهای»جنوبجهانی«باردیگراهمیتویژهاشنمایانشدهاست.نوشححتارحاضححراگرچححه

امتدادآنبحثنظریمحسوبنمیشود،امابخشححادرگفتگححوییدرونیبححابححرخیگزارههححاو

دربححارهیبنیانهححاوسححازوبرگهایدولتدرداعیههایآنمتنقححراردارد.امینحصححوری:»

.۹۸؛بانگاهیبهخیزشهایتودهایفرودستان«.کارگاهدیالکتیک،آذرجنوبجهانی

http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
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. دولت در مقام سوژه۱

(، خصوصا در »جنییوب جهییانی«، بنییا بییه وضییعیت تییاریخی وstateدولِت )

هستی شناسانه اش، گرایشی عاِم به سوی بدل شدن به  هییدفی فی نفسییه دارد.

سیر تاریخی تحوالت سیاسی در ایران به گونه ای رقم خورده است کییه نهییاد

دولِت مستقر، این گرایش عاِم را تا مرزهیای حیداکثرِی آن محقیق سیاخته

است. در همین راستا، دولت تا جای ممکن بر فراز ساخِت تاریخِی تضادمنِد

»دولت-ملت« ایستاده است و ملت )جامعه( را کمابیش بییه زائییده  ای بییرای

تضمین بقای خویش فروکاسییته اسییت. در شییرایطی کییه دولت از حییداکثر

خودآگاهی و امکانات مادی برای دفاع از حیاِت خیویش در برابیر تضیادها و

تنش های موجود برخوردار اسییت، تحمیییل درازمییدِت خفقییان سیاسییی بییر

جامعه از سوی دولت و سرکوب مستمر تالش های جامعه برای برون رفت از

این تنگنا، موجب شده اند که خودآگاهِی جامعه به هستی و منییافع خییویش

نازل باشد، همچنان که امکاناتش برای تدارک تغییر این وضییعیت. دولت در

ایران، در راستای تمرکز کارکردهای هدفمندش بییر کییارویژه ی حفییاظت از

خویش، به طور سرطانی فربه شده است. این فربه شدگی بیش از همه در دو

حوزه  ی مشخص تجلی یافته است: یکی در بسط نامحییدود زیرسییاخت های

نظامی گری و امنیتی سازِی سیاست و سییپهر عمییومی؛ و دیگییری در ادغییام

طبقه ی سیاسِی حاکم در طبقه ی اقتصادی مسلط. بر این اسییاس، دولت در

ایران ساختی است که در آن حوزه های اقتصادی، سیاسی و نظامی-امنیتی

. این مشخصه، در بستر تییداوم و6پیوندها و درهم تنیدگی های ژرفی یافته اند

تشدید تضادهای درونی جامعییه و تنش هییای بین دولت و جامعییه، مییوجب

.برایشرحوبسطاینگزارههارجوعکنیدبهمنبعذکرشدهدرپانویسقبل.6
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می شود سرکوب مستقیم و مستمر مهم ترین ابزار حکمرانِی دولت در ایییران

باشد؛ و خیود در رونیدی چیرخه وار، بیه تقیویِت آن درهم تنییدگِی مخیوف

بیانجامد. 

در ساحت فراملی، دولت در »جنییوب جهییانی« اساسییا مفصییل گاه ضییرورِی

تعامِل نظم جهانِی سرمایه دارانه با ساختار اقتصادی-سیاسییِی بییومی اسییت؛

خصوصا که تداوم نظم اقتصادی حاکم بر جهان مستلزم حدی از »ثبات« و

نیز نیازمند وجود »طرف مذاکره/معامله« در مقاطع بروز بی ثباتی هییای ملی

و منطقه ای ست. بنابراین، به دلیل اهمیت وجودیِ  کارکردهای ثبات بخشی و

میانجی گرِی دولت برای تداوم نظم جهانی )ازجمله رابطه ی نییابرابر شییمال-

جنوب(، دولت ها در جنوب جهانی از حد بییاالیی از خودمختییاری در »امییور

داخلی« برخوردارند. از سوی دیگر، امروزه این امر بر کسی پوشیده نیسییت

که نظام بین المللی به واقع نظییام بین دولت هاسییت، نییه بین ملت هییا. }باییید

به خاطر داشت که توسعه ی جهییانِی اقتصییاد سییرمایه داری همییواره بییا یییک

تناقض بزرگ همراه بوده است: تضاِد بین گرایش درونِی سییرمایه و اقتصییاد

ناِب سرمایه داری به جهان گستری؛ و خصییلت ملی و ناسیونالیسییتِی جوامییع

تاریخِی سییرمایه داری و مناسییبات اقتصییادی-سیاسییِی بین آنهییا در پهنه ی

جهانی{. با توجه به ساختار طبقاتِی قدرِت سیاسی در هر جامعییه، اکییثریت

فرودسِت سییازنده ی ملت هییا در صییدای دولت های شییان و لییذا در تعییامالِت

جهیییانی نماینیییدگی نمی شیییوند. وانگهی، از آنجیییا کیییه دولت هیییا در دل

سلسله مراتب نظام قدرِت جهانی بده بستان ها و وابستگی های ویژه ای بییا هم

دارند و نیز هرکدام در عملکردها و روابط آشییکار و پنهان شییان بییا یکییدیگر

سویه های تاریکی را یدک می کشند، با این واقعیت مییواجهیم کییه دولت هییا

صرفا دولت ها را به رسمیت می شناسند و درنتیجه، به رغم تمییام تنش هییای
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بین المللی درنهایت »مراعات هم را می کنند«. به این خاطر است که شییاهد

آن هستیم که دولِت ایران می تواند هر گونه جنایتی را علیه مییردم خییویش

مرتکب شود و با این حال، در سطح جهانی همواره به عنییوان »دولت رسییمِی

مردم ایران« تلقی گردد. }این واقعیِت ساختارِی نظم جهانی طعنه می زنیید

به صداقت و سالمِت هر اندیشه و رویکردی که نجات دهنده ای از »بیییرون«

؛ »نجات دهنده« همان هایی هسییتند کییه7را انتظار می کشد یا وعده می دهد

هییر روز زیییر بییار سییتم جییان می دهنیید و روز بعیید بییه ضییرورِت زنییدگی

برمی خیزند{. 

در اینجییا سییعی می کنم در پیونیید بییا بحییران کرونییا در ایییران، بییرخی از

 که از دیید من بیا گزاره هییای عییام تر8رویکردهای شاخِص دولت را برشمارم

فوق پیوند دارند و تاییدی هستند بر آنها:  

: نیوع برخیورد دولت اییران بیافقدان تعهد به تضمین حیات شهروندان. ۱.۱

شیوع کرونا نشان می دهد که دولت هیچ ارج و ارزشی برای جان شهروندان

قایل نیست و به عبارتی، به مهم ترین تعهد خویش نسبت به جامعییه، یعیینی

تضمین حیات شهروندان، هیچ تعهدی ندارد. مییوارد شییاخص این کوتییاهِی

فاجعه بار عبارتند از: 

.بححهکسححانیکححهبححهثمححرات»رژیم-چنِج«احتمححالِیتححرامپدلبسححتهاندوخصوصححابححه7

رئالپولتیسینهاییکهازامیدبستِنسابقشانبه»اصالحات«و»اعتدال«سرخوردهشدهاند،ولی

کمابیشباهمانمنطق)ناامیدیازمردم(بهتاثیراِت»فشححاربححیرونی«دخیححلبسححتهاند،بایححد

خاطرنشانکردکههرگونهاقداممحتمِلترامپ،نهدرجهِتتغییررژیِمسیاسِیحاکمبرایران،

بلکهمعطوفبهبازسازیدولِتفعلیدرشکلینوینوباثباتترخواهدبححود؛دسححتکمتوافححق

اخیردولتآمریکاباطالبانگواهعینیاینمدعاست.

.ازخوانندهبابتبدیهییاتکراریبودِنبرخیازاینگزارههاپوزشمیخححواهم.بححرایحفححظ۸

انسجاممطلبذکرآنهارامفیدیافتم.
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 دولت ایران با دروغ و انکار و پنهان کاری با بحران کرونا مواجییه شییدهالف(

؛ راهکاری که همواره بخشی از رویه ی سیستماتیِک دولت برای مهییار9است

و »مدیریِت« تنش ها و بحران های فعال بوده اسییت )توسییِل حییداکثری بییه

پروپاگانییدا عنصییری اساسییی در بازتولیییِد دولت هییای حامییِل گییرایِش

توتالیتری ست(. دولت به طور عامدانه اخبار شیوع بیماری در فییاز نخسییت و

تعیین کننده ی آن )در شهر قم( را از جامعه پنهان داشت و اخبار درزکییرده

را نیز انکار کرد؛ تا زمانی که گسترش بیماری تا حد زیادی از کنترل خییارج

شده بود و ضمنا پنهان کردِن بیشتِر فاجعه اساسا ناممکن بود.  

 حتی زمانی که دولت مجبییور شیید واقعیت را تصییدیق کنیید و بییه اعالمب(

وضعیت بحرانی تن بدهد، باز هم از انجییام اقییدامات ضییرورِی شناخته شییده

برای مهار گسترش بیماری خییودداری کییرد: در این مرحلییه، از یک سییو بییا

حجم انبوهی از اظهارات بازدارنده ی مقامات ارشد و حتی کارشناسان ارشِد

دولتی مواجیه بیوده ایم )از کوچک نمیایِی ابعیاِد بحیران و پیونیددادِن آن بیا

شایعات و سیییاه نمایِی دشییمنان، تییا مقایسییه ی این بیمییاری بییا آنفیوالنزای

فصلی(؛ و از سوی دیگر شاهد مقاومت سرسییختانه ی دولت در برابییر انجییام

.دولتدراینگونهمواردانتقالاخبارمتناقضوناتمحامرابحهمقامحاتوکارشناسحانسحطح۹

میانیواگذارمیکندودرعینحالمکررااخباروگزارشهححاییضححدونقیضارائححهمیکنححد.این

مسالهتماماقابلتقلیلبهناکارآمدیدولتوعحدمهمحاهنگینهادهححایتابعححهویححاآشحفتگِی

کارکردِیآنهانیست.بلکهحاکمانبدینطرقاینامکانرابرایخویشمحفوظمیدارنححدکححه

درصورتافشاینادرستیداعیههایشان،جاییبرایتعدیلیاانکاربعدیبحاقیبمانحد.درعین

حال،دولتباگفتنبخشناچیزیازحقایق)اطالعاتقطرهچکانی(شرایطرامحکمیزنححدتححا

ببیندمنابعمستقلتاچهحدازاطالعاِتواقعیبرخوردارند)واینهاکداممنابعهستندوچححه

ضریبنفوذیدارند(،تابتواندبهطورسیالتصمیمبگححیرددرمححرحلهیبعححدی،سححطحارائهی

اخباروآمارراتاکجاتنظیمنماید.
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اقداماِت ضرورِی پیش گیرانه بوده ایم؛ نظیر قرنطینه سازی شهر قم )دست کم

حرم های زیارتی این شییهر(، لغییو پروازهییای تجییاری و مسییافرتی بییه چین،

تعطیلی هرچه زودتر مدارس و دانشگاه ها و مشاغل پرخطر و نظایر آن. 

 با تشدید و گسترش پیش بینی پذیر دامنه ی بحییران، یعیینی در فییاز دومج(

بحیییران، دولت همچنیییان رویه ی همیشیییگی ارائه ی اطالعیییات نارسیییا و

قطره چکانی را حفظ کییرده اسییت و هنییوز هم از انجییام بسیینده ی اقییدامات

پیش گیرانه ی ضروری خودداری می کند. درعوض، با وقاحتی آشکار چیینین

وانمود می کند که همه چیز به خوبی تحت کنترل است. برای اینکه این ادعیا

موجه بنماید، دولت با ضرایب عجیب و شرم آوری آمار مبتالیان، نرخ ابتال و

. رئیس جمهور کشور، که چنییدی10میزان تلفات انسانی را دستکاری می کند

پیش اصرار داشت مدارس و دانشگاه ها در دهم اسییفند بازگشییایی شییوند، و

.برایمثال،بامراجعهبحهجحداولآمحاریروزانهایکحهسحازمانهایجهحانیازوضحعیت10

پیشرویوتلفاتکروناارائهمیدهند،نرخگسترشویروسوآمارمبتالیححانوتعححدادتلفححات

انسانیآندرایران)بنابهآماروارقامرسمیارائهشدهازسویدولتایران(همححوارهکمححتراز

شاخصهایکشورایتالیابودهاست)درحالیکههمشیوعاینبیماریدرایتالیادیرترازایححران

میلیونکمترازجمعیتایراناستوهمسیستمخدماتدولتی20رخداد،همجمعیتایتالیا

ودرمانیوشفافیتاطالعرسانیدرایتالیاقابلمقایسهباایححراننیسححت(.همچححنین،بححاانجححام

محاسباتیسادهدرآماریکهروزانهازسویمقاماتایرانارائهمیشوددرمییححابیمکححهنححرخ

تلفاتانسانیموردادعایدولتایرانکمترازیکدرصداست؛یعنیرقمیبهمراتبپایینتراز

میانگینجهانِیآن.بنابرهمینآماِرمخدوشاسحتکححهرئیسجمهححورایحران،ضحمنتهدیححد

تلویحِیمنتقدانیکه»دستاوردهایدولتراانکارمیکنند«،باغرورهمیشگیاعالممیکندکححه

»نحوهیبرخورددولتایرانبابیماریکرونادرمقایسهباوضححعیتجهححانی،یححکافتخححاِرملی

محسوبمیشود«)نقلبهمضمون(.امافهممخدوشبودِناینآمارلزومانیازیبهواکاویهای

کارشناسانهندارد:اظهاراتوگزارشهایمسئولینشهریومحلیواستانیوکحادرپزشحکیو

درمانیبیمارستانهابهدفعاتکححذباظهححاراتوداعیههححایمقامححاتارشححِددولترانشححان

دادهاند؛جدایازمشاهداتمستقیموگزارشهایشهروندیدررسانههایاجتماعی.
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اخیییرا عهییده دار »فرمانییدهی سییتاد بحییران« شییده اسییت، در اظهییارنظری

 اسفند ادعا کرد که »ما نقطه ی پیک بحران کرونا را2۴حیرت انگیز به تاریخ 

 پشت سر گذاشته ایم!«.

: برای نشان دادن ناکارآمدی های سییاختارِیناکارآمدی ساختاری دولت. ۱.2

دولِت ایران در انجام ابتدایی ترین 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 بحییراِن جییاری را بییه مرزهییای وخیم و

فاجعه باری رسانده است. شییواهد بی شییماری از گذشییته ی نزدیییک، به طییور

پیشییینی حییاکی از آن بودنیید کییه شیییوع این بیمییاری در ایییران فییاجعه ی

تمام عیاری را به همراه خواهد آورد. در ارزیییابی کارآمییدِی دولت اگییر صییرفا

نگاهی بیاندازیم به حییوزه ی بسیییار محییدودی از گسییتره ی مسییئولیت های

اجتمییاعی دولت، یعیینی نحییوه ی رویییارویی اش بییا حییوادث به اصییطالح

»غیرمترقبیییه«، و کمیت و کیفیت امدادرسیییانی و خیییدمات دولیییتی بیییه

 را مورد بازبینی قرار دهیم، بیا کارنیامه ی بسییار اسیف باری11آسیب دیدگان

مواجه می شویم. بنیابراین، آشیفتگی فاجعه بیاِر امیور در روییارویِی دولت بیا

بحران کرونا، هرقییدر هم مییایه ی خشییم و تاسییف و نگییرانی باشیید، مییایه ی

شگفتی نیست. به واقع، این مساله صرفا قابل تقلیل بیه »ناکارآمیدی دولت«

درمعناِی یک امیر فینی )زیرسیاختی/کارشناسیی/میدیریتی( نیسیت؛ بلکیه

مساله ی اصلی، سییاختاری بودِن این ناکارآمییدی و فقییدان عییزم دولت بییرای

ترمیم آن است. چراکه از یک سو، کییارویژه ی اساسییی نهییاد دولت در ایییران

»حفاظت از خویش« و تامین ملزومات آن است، نه تامیِن )گیریم نسییبی و

و۹۸.مثالدربرخحوردبحازلحرلهیکرمانشحاهوسحرپلذهابیحاسحیلهایفراگحیرسحال11

نمونههایمتعددینظیراینها.
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تضادمنِد( منافع و حقوق جامعه؛ و از سییوی دیگییر، فسییاد سییاختارِی دولت

عمال مجییالی بییرای تشییخیص و تییرمیم ناکارآمییدی ها نمی دهیید. دولت -

درعوض- برای پنهان سیازی ییا کمرنگ کیردِن ناکارآمیدی اش، خصوصیا در

(1مواقییع بییروز بحییران، تلفیقی از سییه راهکییار زیییر را به کییار می بنییدد: 

( امنیتی سییازِی بحییران و تشییدید2 و فریب کییاری؛ 12پنهان سییازی و انکییار

( فرافکنی معضل به جانِب مردم یییا دشییمنان3کاربسِت ماشین سرکوب؛ و 

خارجی. درخصوص بحران کرونییا نیییز هم اینییک شییاهدیم کییه این خطییوط

راهبردی با چه جدیت و سییماجتی از سییوی دولت دنبییال می شییوند. بییرای

مثال، وجه فرافکنِی این راهبردهای سه گانه اکنیون این گونیه رقم می خیورد

که نخبگان دولتی علت افیزایش دامنه ی بحیران را بیه ناآگیاهی و عملکیرد

غیرمسئوالنه ی مردم نسبت می دهنیید )و در مییواقعی کییه ژسییت مییدیریتی

می گیرند، صرفا بر رفتار و مسئولیت های فردی مردم تاکید می گذارند(؛ و یا

تحریم های اقتصادی و کمبود منییابع مییادِی الزم را عامییِل افییزایِش دامنه ی

مشکالت قلمداد می کنند.

: نحوه ی عملکرد مناقشه انگیز دولِت ایران درکارکردهای نظام تبعیض .۱.3

توزیع و تخصیص امکانات و خدمات درمانی و نیز عدم معافیِت فعالیت هییای

کارِی پرخطر بار دیگر وجود یک نظام تبعیض نهادینه شییده بین حاکمییان و

شهروندان را آشکار ساخت. از یک سو، نخبگان سیاسی و وابستگان شییان بییا

سهولِت تام و اغلب بدون ضیرورتی پزشییکی بخش قییابل توجهی از امکانییات

.براینمونه،چندیپیشیکیازمدیرانارشدوزارتبهداشححتازامکحانانتقحالویححروس12

درصدجمعیتایرانسخنگفتحهبحود؛ولیروزبعحدتحتفشحارمقامحات40تا30کرونابه

باالترمجبوربهانکارحرفخویششد.تابویاعالمابعادواقعِیفراگیریمحتمِلویروسکرونا

درایرانتنهاهنگامیبهطورنسبیشکستهشدکهصدراعظمآلمانبهراحتیاعالمکردکهاین

درصدجمعیتآلمانسرایتخواهدکرد.60ویروسدیریازودبهحدود
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محدود تست بیماری کرونا )در فاز اولیه ی شیوع آن( را به خییود تخصیییص

دادند؛ امکاناتی که افراد نیازمند به نییدرت بییه آنهییا دسترسییی داشییتند. و از

سوی دیگر، فعالیت های معموِل مجلس ِشورای اسییالمی، شییورای نگهبییان،

مجلس خبرگان و بسیاری از نهادهیای دولییتی در همییان روزهییای نخسییِت

اعالم وضعیت بحرانی به سرعت معلق گردید، درحالی که دولت تا مدت ها در

برابر تعطیلی مییدارس و دانشییگاه ها مقییاومت کییرد؛ و هیچ تمهیییدی بییرای

معافیِت کارِی انبوه مزدبگیران و فرودستان اجتمییاعی یییا حفییاظت از جییان

آنان اندیشیده نشد، طوری که هنوز هم بسیاری از آنان مجبورند بییا حییداقل

امکانات و تدابیر حفاظتی در مشاغل و محیط های کیارِی پرتمیاس بیه کیار

خویش ادامه دهند. }با گذشت چندهفته، هنوز هم برنامه و اقدام مشییخص

و قابل قبولی برای محافظت از جان کارگران )ازجمله و خصوصا پرستاران( و

فرودستان و تهیدستان و نیز جمعیت کثیری از ملیت هییای تحت سییتِم دور

از مرکز قابل مشاهده نیست. در این میان، روشن  اسییت کییه کودکییان کییار،

مهاجرین افغانستانی، بینوایان شهری و روستایی و کارتن خواب هییا و نظییایر

آن در قعر این هرم سلسه مراتب تبعیض جای می گیرند.{ 

: از آنجییا کییه دولت درنظامی گری و امنیتی سازی در مواجهه با بحران. ۱.4

ایران بنا به دالیییل متعییددی )از جملییه فسییاد سییاختاری( فاقیید کارآمییدِی

حداقلی در انجام وظایف اساسییی و متعییارِف خییویش اسییت، و از آنجییا کییه

سییاخت قییدرت سیاسییی در ایییران )در عییوض( بییه شیییوه های متعییدد بییا

نظامی گری و امنیتی سازی درهم تنیده شده است، پاسییخ دولت بییه همه ی

مسایل و معضالتی که جامعه با آنها مواجه می شود )چه آنهایی که تشییدید

حاد مشکالت گذشته اند و چه آنهایی که از »بیرون« بییر مشییکالت موجییود

فییرود می آینیید و بییا آنهییا مفصییل بندی می شییوند(، از جنس نظییامی گری و
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امنیتی سازی ست. خواه وقتی که دولت برای عرض اندام و بازنمییایِی قییدرت و

اقتدار خویش به نمایش نظامی گرِی عریان می پردازد )نظیر رژه ی خیابییانی

شبه نظامیانی که ظاهرا بناست از سطح شهرها ویروس زدایی کنند( و خییواه

وقییتی کیه دولت تمییام اقتییدار سیاسییی و تییوان امنیییتی اش را بییرای مهییار

سویه های سیاسِی بحران به کار می گیرد، که نمونه های مکرری از آن را طی

این چند هفته شاهد بوده ایم: از اظهاراِت تهدیدآمیز مقامات ارشد دولت در

برخورد قهرآمیز با اقداماِت »خرابکارانییه«، تییا رصییدکردن اطالع رسییانی های

شهروندی و دستگیری کسانی که با انتشیار اخبیار و گزارش هیای مسیتقل،

دروغ پردازی و پنهان کارِی دولت را به چالش می کشند. در سییطح گفتمییانی،

این رویکیرد نظیامی گرا نسیبت بیه بحیران، در نیوع ادبییاتی کیه حاکمیان

درخصوِص آن به کییار می گیرنیید به خییوبی عیییان می شییود؛ ازجملییه، در این

گزاره ی حماسِی رئیس جمهور که: »ما ویروس کرونا را شکست می دهیم«. 

: در پرتو بند فییوق، روشیین اسییت کییهتداوم چرخه ی حذف و سرکوب .۱.5

مواجهه ی غیرمترقبه ی جامعه و دولت با وضعیت بحرانِی حاضر مییوجِب آن

نشده که دولِت ایران از کاربسِت سازوکاِر »حیاتِی« سییرکوب غافییل گییردد.

اخبار .و گزارش های زیادی حاکی از آنند که روند دستگیری ها، سییرکوب ها

و اعدام ها به قییوت خییویش دنبییال می شییوند. این مسییاله به هیچ رو تصییادفی

نیست؛ بلکه هم با شالوده ی عام تییداوم دولت در ایییران )ماشییین سییرکوب(

هم خوانی دارد و هم مشخصا با رویکرد خاص دولت نسبت به بحراِن اخیییر.

دولت برای اینکیه بتوانید راهکیار فعلی خیویش )مبتینی بیر پنهان کیاری و

امنیتی سییازِی بحییران( را پیش بییبرد، ناچییار اسییت اقتییدار سییرکوب گرانه ی

خویش را به رخ جامعه بکشد تا این سیگنال را مخابره کنیید کییه: »چیییزی

عوض نشده است؛ ما با تمام قوا -در برابِر شما- ایستاده ایم«. شییاید تییاکنون
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برای بسیاری روشن شده باشیید کیه هرآنچییه دولت در تمییامی این سییال ها

به میانجی گفتمان »امنیت ملی« و با داعیه ی تدارِک ملزوماِت آن اندوختییه

و پرورش داده است، بیش از هرچیز ابزارهایی برای تیامین »امینیت دولت«

در برابِر »خطییراِت« داخلی بوده انیید/هسییتند. قابلیت هییای این اسییتحکاماِت

»امنیت ملی« را نه در حمله ی موشکِی کذایی به پایگاه آمریکایی، بلکییه در

مقاطع بروز ناآرامی ها و بحران های داخلی تجربه می کنیم: خواه در سرکوب

 و سرکوِب تمامی اعتراضییات98 و  آبان 96دولتِی خون باِر خیزش های دی  

و مقاومت های مردمی در فاصله ی این دو خیییزش و قبییل و بعیید از آنهییا؛ و

خییواه در رویییارویی امنیییتی و سییرکوب گرانه ی دولت بییا بحییران کرونییا و

نظامی سازِی سپهر عمومی. 

: بنا به مییوقعیت تییاریخِی ویییژه یتقدم معادالت بین المللی برای دولت. ۱.6

دولت ایییران در متن تعارضییات و تنش هییای بین المللی و نحییوه ی خییاص

جای گیرِی آن در قطب بندی های جهانی قدرت، حاکمان ایران حفظ ارتباط

نزدیک و »صمیمانه« با دولت های چین و روسیه را ضرورتی اساسییی بییرای

تضمین بقای خویش می انگارند که برای تحقییق آن هییر هییزینه ای را تقبییل

می کنند؛ هزینه هایی که همواره از حسیاب میردم اییران پیرداخت شیده اند.

پافشاری دولت ایران در تداوم ارتباط هوایی با چین )به رغم همه ی خطرات

و هشدارهای مربوط به شیوع کرونا( صرفا این رویکرد معموِل دولت را بیش

از گذشته و برای طیف وسیع تری از جامعییه عیییان سییاخته اسییت. به همین

ترتیب، دولت ایران به منظور نمایش تسلط اش بر اوضاع به قدرت های غربی

و خصوصا برای حفظ مشروعیت و اقتدار خویش نزد هوادارنش در جرایاناِت

ِ شیعه گرِی منطقه، به راحتی با جان مردم قمار می کند و رویه ی پنهان کاری 

مخربش را کماکان ادامه می دهد. بنابراین، پیداسییت کییه دولت ایییران هیچ
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پروایی نسبت به نحییوه ی داوری مییردِم ایییران نسییبت بییه دروغ پردازی هییا و

عملکرد فاجعه بارش در این مییوقعیت خطیییر نییدارد؛ چییرا کییه دولِت ایییران

به روشیینی می دانیید کییه بنییا بییه تضییادهای تنش زای »داخلی« و فاصییله ی

عظیم اش از جامعه، تا زمانی که ماشین سرکوب »به خوبی کار کنید«، میردم

ایران موضوعیتی ندارند؛ درعوض، »خطیر« و »فرصیت«، توامیان در روابیط

بین المللی نهفته اند. از این روست که دولت ایران این بار نیز همانند گذشییته

صرفا »رو به بیییرون« سیخن می گویید، یعینی نحییوه ی بازنمییایِی بحیران را

متناسب با انتظارات و محاسباِت ویژه اش در حوزه ی مناسبات قدرت جهانی

و منطقه ای تنظیم می کند. 

: بسیاری از ما )مشخصییا خییود من(شالوده ی مذهبِی ایدئولوژِی دولت.  ۱.7

به دلیل جایگاه ویژه ای که برای فهم »زیربنا«ی مادی جامعییه و -درنتیجییه،

برای- تحلیل های معطوف به اقتصاد سیاسی قایل بوده ایم، بعضییا از اهمیت

مساله ی روبنای ایدئولوژیک جامعه غفلت کرده ایم/می کنیم و مشخصا پیوند

تعین کننده ی دین و دولت در ایران را دست کم می گیریم. شییاید این غفلت

بخشا ریشه در واکنش ناخودآگاه ما به رویکردهای جریانات فکری-سیاسِی

مییولفه یراست و ارتجاعی دارد که تمیامی شییالوده ی دولت در اییران را بیا 

، و تمامی ساخِت تیاریخِی جامعیه را بیا تضیاد بین سینت و مدرنیسیمدین

توضیح می دهند. اما دست کم پیامدهای متاخِر بسییط نظام منییِد شیییعه گری

توسط دولت ایران در سطح داخلی و منطقه ای باید نهیب کافی برای توجیه

به این غفلت تحلیلی بییوده باشیید؛ در کنییار این واقعیت کیه در تمییامی این

سال ها، اشییکال مختلییف سییرکوب عمییدتا در پوشییش دین و بییا ابییزار دین

موجه نمایی و تحمیل شده اند؛ و اینکه نهاد دین در ایران در ابعییادی چنییان

مهیب فربه شده است که میا اینیک بیا صیورت بندی کمیابیش جدییدی از
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مکتب شیعه مواجهیم که مناسک و نمادهای آن عامدانه به تمامِی سییطوح

زندگی اجتماعی رسوخ داده شده اند )نمونه های آن به قدری زیاد اسییت کییه

ذکر آنها خارج از گنجایش این نوشتار است(. برخی به درستی این گزاره را

طرح کرده اند که حاکمیت در ساحت ایدئولوژیک، آمیزه ی ناسیونالیسییتی-

مذهبِی »فارس-شیعه« را به عنوان یک مالط هویتِی نسبتا فراگیییر پییرورش

داده است. اما این برساخته ی ایدئولوژیک، ناتمییام و ناکارآمیید می مانیید اگییر

دولت در پیوند با آموزه های مربوطه، نیروی اجتماعی قابل توجهی را پرورش

نمی داد؛ کسانی که نقش حاملین و مروجیِن )فعال یا منفعِل(  این دسییتگاه

عقیدتی و هویتی را ایفا کنند. بسیاری از ما اغلب گرایش داریم بپذیریم که

در پی چند دهه بهره بردای های سیاسی و شییعاری و سییرکوب گرانه ی دولت

از نهییاد دین و باورهییای مییذهبی، شییالوده های این نهییاد در ایییران سسییت

. اما به باور من، روند رویدادهای واقعی این نتیجه گری را تصییدیق13شده اند

نمی کند. از همه ی شواهد آشکاِر دورتر کییه بگییذریم، از این رویییداد بسیییار

نزدیییک )و فاجعه بییار( نمی تییوان درگذشییت کییه دولت در بحییران اخیییر از

قرنطینه کردِن شهر قم اجتناب کرد و درعوض به انکار ابعییاد فاجعییه در این

شهر پرداخت. به باور من، این رویداد/تصمیِم چنییان پیامییدهای وخیمی در

تشدید بحران کنونی داشته است که خود به تنهایی شاخصییی تعیین کننییده

برای ارزیابی جایگاه دین در ساختار سیاسی ایران است. تصور می کنم حییق

با مفسرانی ست که در تحلیل نظری سییاخت قییدرت سیاسییی در ایییران بییر

اهمیت عنصییر شیییعه گیری تاکییید می نماینیید )بی آنکییه آن را یگانه عنصییر

تعیین کننده بدانیم(. من حتی قدمی فرا تر گذاشته و بنا بر همین رویداد )و

.خصوصاکهنحوهیزیستواقعِیاغلبنخبگانسیاسیدولتهمبهطورمشهودیحامححل13

چنانتناقضهاییستکهعدمپایبندِیواقعِیآنهابهآموزههایدیححنِیمححوردادعایشححانرا

آشکارمیسازد.
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مییواردی نظیییر آن( این ایییده ی نسییبتا تکییراری را به میییان می کشییم کییه

شیعه گیری در دستان دولت ایران حامل رگه های نیرومندی از بنیییادگرایی

اسالمی بوده است. به واقع، تاریخ شیعه گرِی دولییتی در ایییراِن پس از انقالب

و جدییید( از1۴، تاریخ تزریییق و نهادینه سییازی المان هییایی )قییدیم57ناتماِم 

بنیادگرایی اسالمی بوده است. روشن است که موضوع بر سر درجه ی اعتقاد

و سطح پایبندی های فردِی نخبگیان حیاکم نیسیت، بلکیه مسیاله ی اصیلی

شیوه ای سییت کییه دولت این المان هییا را در رویکردهییای ایییدئولوژیک و

سیاسی اش می گنجاند و به کیار می بنیدد. ییک مقایسیه ی سیاده و پیش پیا

افتاده: حاکمان عربستان سعودی به درستی به عنییوان مروجییان بنیییادگرایی

اسالمی شناخته می شوند. 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؛ درحالی که 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 کوچک تر )از همان جنس(، بیشتر درنگ کیینیم؛ خصوصییا

که گسترش بنیادگرایی شیعی در جامعه، به طور فزآینده ازطریق نهادسازِی

مستمر، پرورش کادر »وفادار« و تبلیغات وسیییع رسییانه ای، کماکییان ادامییه

دارد.

.مضمونکتابروحاهللخمینیباعنوان»حکومتاسالمی:والیتفقیه«)چاپاول:بححیروت،14

(یکیازمنابِعمهمعناصرقدیمیتِربنیادگرایِیشیعیست.دشواربتوانانکححارکححردکححه134۹

آموزهی»والیتفقیه«تاثیرقاطعیدرشکلبندیساختقدرتسیاسیدرایحران)یححانححوهی

مفصلبندیسیاستبامذهبشیعه(داشتهاست.دراینصورت،بایححدداللتهححاوپیامححدهای

امروزِیآندرتحوالتنهادقدرتدرایرانونوعپیوندآنباجامعهرابررسیکرد.
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: به میانجی ماهیت منحط و سییتم گرانه ی حکمییرانیبحران علیه بحران .۱.8

در ایران )انتقال و بسط و انباشت تشدیدیافته ی تضییادها از دولت سییلطنتی

به دولت اسالمی(، جامعه ی ایران انباشته از تضییادهای بنیییادی و تنش زا، و

مستعد بحران هییایی چندگانییه اسییت. دولت فعلِی ایییران بنییا بییه سرشییت و

تاریخچه ی ویژه ی خویش امکان رفع و حتی تخفیف بحران ها را ندارد، چیرا

که از بدو تاسیس، خود بخشی از معضل بییوده اسییت نییه بخشییی از پاسییخ.

بنابراین، در بستر ناکارآمییدی های سییاختاری و تنگناهییای خودسییاخته اش،

به تجربه آموخته است که از تییوالی بحران هییا و برجسته شییدِن مقطعِی یییک

بحران، برای سرپوش نهادن بر سایر بحران ها و یا تحریف دالیل وجودی آنها

استفاده کند؛ و هییر بییار طبعییا بییا محییوریت ماشییین سییرکوب بییرای مهییار

مقاومت های موجود. در همین راستا، دولت ایران بیه بحیران کرونیا به چشیم

فرصتی نگییاه می کنیید بییرای دفن تنش هیا و التهابییات سیاسییِی مربییوط بیه

بحران های داخلی اخیر؛ به ویژه بحران های برآمده از خیزش آبان و سرکوب 

وحشیییانه ی دولییتِی آن و بحییران مربییوط بییه انهییدام آگاهییانه ی هواپیمییای

مسافری اوکراینی؛ خصوصا که تلفیق پیامدهای اجتمییاعی-سیاسییِی این دو

 دسییت خوش نییاآرامی98بحران، فضای سیاسی ایران را بار دیگر در دی ماه 

کرد. اما وحشت عمومی از شیوع فراگیییر بیمییاری کرونییا این فرصییت را در

اختیار دولت گذاشت تا از بار سنگین همه ی این فشارهای حاد شانه خییالی

کند }و در کنار این ها، ابطال داعیه ی نفییوذ قهرمانییانه اش در خاورمیانییه در

پی خیزش های مردمی در عراق و لبنییان را مسیکوت بگیذارد{. امییا مسیاله

صرفا به اینجا ختم نمی شود: دولت اینک بر آن اسییت کییه از بحییران کرونییا

به عنوان ابزاری برای احیای پروسه ی شکست خورده ی »آشتی ملی« یعیینی

برای بازسازی و بسط اقتداِر تضعیف شده اش بهره برداری کند.
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در امتداد واکاوی رویکرد دولِت ایییران بییه بحییران کرونییا، به قصیید شییناخت

(، در2.8انضمامی تر سرشت دولت در ایران، و مشخصا در امتداد بنیید آخییر)

اینجا اشاره ای می کنم به یک بحث رسانه ای متاخر: 

برخی بر این باورنید کیه دولِت اییران می کوشید از بحیران کرونییا همچییون

محملی برای تحمیل یک »وضعیت استثنایی« یا بسط وضییعیت اسییتثنایِی

موجود )چییون جییامعه ی مییا کمییابیش همییواره -و به درجییاِت مختلییف- در

وضعیت های  استثنایی به سر برده است( سوءاستفاده کند. بر بسییتر سییوابق

موجود از عملکرد دولت ایران، انتشار مقاله ی کوتاهی از آگامبن )کییه خییود

شاهد و منتقِد تمهیدات اولیه ی دولت ایتالیییا  هنگییام آغییاز شیییوع ویییروس

کرونا در این کشور بود( درباره  ی نسبت همه گیرِی کرونا و اقدامات دولت ها،

این ایده را در تفاسیر طرح شده در فضای رسانه ای تقییویت کییرده اسییت. در

سوی مقابل، عده ی دیگری بر این باورنیید کییه دولت هییا عمومییا می کوشییند

تاجای ممکن ابعاد واقعی این بحران را پنهییان  نمییوده یییا انکییار نماینیید، تییا

کارکرد متعارِف چرخه ی اقتصادی )به طور عام: انباشت سرمایه( یا ملزومات

آن مختل یا متوقف نشود. کمابیش در امتداد همین منطق، عده ی دیگییری

هم با نظر به وضعیِت خاص ایران بر این نظرند که دولت بییا درپیش گییرفتن

رویه ی پنهان سازی و انکار و تحریِف واقعیت می کوشد بحییران را به شیییوه ی

معمول و »مقتدرانه «ی خویش مدیریت کنید تیا ناکارآمیدِی سیاختاری اش

مساله ساز نشود و گزندی به شییالوده ی قییدرت اش وارد نگییردد. از دییید من،

هیچ یک از این نگرش ها به تنهایی نحوه ی مواجهه ی دولت ایران بییا بحییران

کرونا را توضیح نمی دهند، درعین اینکه هر یک رگه هایی از مساله را بییازگو

می کنند. موضوع آن است که به لحاظ تاریخی دولت در ایران بییا تسییلط بییر

نفت و سایر منابع اقتصادی کشور، هیچ وابستگی مادِی مستقیمی به جامعه
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ندارد؛ با هیچ نیییروی مخییالِف منسییجم و قدرتمنییدی از دل جامعییه روبییرو

نیست؛ به دلیل بسییط حییداکثری پایه هییای نظییامی-امنیییتی اش یییا به واقییع

استحاله اش به یک پیکره ی عظیِم نظامی-سیاسی-اقتصادی، اساسا دشواری

چندانی در مهییار و سییرکوب نیییروی مخییالف نمی بینیید؛ و سییرانجام اینکییه

به واسطه ی برپایی و تداوم فضای خفقاِن سیاسی، ]دولت[ خواه در بازنمایی

وضییعیت بحییران و خییواه در بازنمییایی سییرکوب ها از موقعیییتی کمییابیش

انحصاری برخیوردار اسیت. درنتیجیه، دولت در اییران عمومیا و ازجملیه در

مواجهه با بحران هایی از این دست، خود را نیازمند آن نمی بیند کییه رویه ای

منسجم و متکی بر منطق واحدی را در پیش بگیرد؛ حتی برای اجتنییاب از

مخمصه هایی که ممکن است متوجه خییودش گییردد. درعییوض، ]دولت[ در

اتخاذ عملکردهایش در مقاطِع بحرانی، تیا حید زییادی سییال -و درنتیجیه

متناقض- عمل می کند، تا درجات آزادی بیشتری داشته باشد. به تعبیر باب

روز، برای دولت معموال همه ی گزینه ها بر روی میز است: نخست از انکییار و

پنهان سازِی مساله شروع می کند؛ اما چون - بنا به آگاهی اش از ابعاد واقعِی

بحیران- به خیوبی واقیف اسیت کیه این روییه به تنهیایی جواب گیو نیسیت،

می کوشد از مختصاِت حاِد مییوقعیت بییرای تحمیییل )یییا تشییدید( وضییعیت

استثنایی بهره برداری نماید، تا امنیتی سازِی بحییران و تییداوم پنهان کییاری و

تشدید سرکوب ها را موجه نماید. اما این وضعیِت استثنایی باید توامییان هم

امکان مهار پیامدهای سیاسِی بالفصِل بحران را فییراهم آورد؛ و هم به سییهم

خود شرایط تسلط دولت بر جامعه در رونِد رویارویی های تییاریخِی این دو را

فراهم آورد، یا در نگاهی رو به جلو، سینجه ی میوازنه ی قیوا را به نفیع دولت

بازگرداند. ضمنا می دانیم که پنهان سازی بحران کرونا از سیوی دولت اییران

در فاز اولیه ی شیوع بیماری و بازنمایِی تقلیل آمیز ابعییاد آن در فییاز بعییدی،
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خاستگاهی اقتصادی هم داشته است که عبارت ست از وابسییتگی  دولت بییه

تبادالت تجاری با همسایگان در شرایط تحریم های اقتصادی. بنییابراین، هییر

سه رویکرد یادشده به شیوه ای هم پوشان و مکمل دنبال شده اند. اما فییاکتور

مهمی که به دولت امکان اجرای چنین مانورهایی را می دهد ناهمگونی هیا و

تضادهای درونِی موجود در ساختار قدرت است که دولت را قییادر می سییازد

ضمن پیشبرد همزمان همه ی راهکارها، هییر یییک از آنهییا را بییه جناح هییای

سیاسی متعارض )و حتی چهره های مختلِف نخبگان دولتی( نسبت دهد، تا

همزمان کلیت دولت هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای هیچ راهکار معینی

تقبییل نکنیید. کاربسییت متییداول این تاکتیییک را دسییت کم در سییوابق

عملکردهای متیاخر دولت به خیوبی می شناسییم. فیاکتور مهم دیگیری کیه

دست دولت را مشخصا برای پیشبرد موازِی راهکار وضییعیت اسییتثنایی بییاز

می گذارد، زیرساخت هایی ست که طی دهه های گذشته ازطریق فربه سییازی

نظامی-امنیتی خویش فرام آورده است، که نیروهای انسانِی متنییاظِر آن در

بدنه ی جامعه را نیز شامل می شود. 

. تدارِک سوژگی جمعی2

تا اینجا دیدیم که دولت در ایران در جایگاهی نیست کییه از اراده و امکییانی

برای اصالح و بهبود کارکردهای خویش در مقابِل بحییران حاضییر برخییوردار

باشد. چنین انتظاری از دولت اساسا انتظاری بالموضوع و گمراه کننده است.

اما جامعه قطعا از قابلیت هییایی بییرای دفییاع از خییویش و عقب رانییدِن دولت

برخوردار است، که باید آنها را بیدار و تقویت کرد. پس، پیش از هرچیز باید
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در دل این کابوِس فلج کننده به جامعه امید داد. اما »امید« به چه معنایی و

در چه جهتی؟ ساده ترین پاسخ این است که به اطرافیان مییان 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

روزمره شان چنین گزاره ای را تکییرار می کننیید، منظورشییان از »مییا« دقیقییا

خودشان است، یعنی حاکمان }بیان این گزاره از سوی آنان، به واقع امتییداد

همان داعیه ی همیشگی شان در مقاطع بحرانی اسییت کییه: »چیییزی نشییده

است؛ بزرگ نمایی/سیاه نمایی نکنید«؛ و البتییه بدیهی سییت کییه کرونییا هم -

ماننیید سییایر بحران هییا- حیییات فییردی و جمعِی خییود آنهییا را بییه خطییر

نمی اندازد{. اما امیددادن به جامعیه می توانید بیدین طریق و به مییانجی این

گفتار انجام گیرد کیه »میردم تیوان آن را دارنید کیه از خودشییان در برابییر

خطییرات بحییراِن کنییونی به طییور حییداقلی محییافظت کننیید و بخشییی از

کاستی های بنیادین دولت را جبران نمایند؛ مردم می توانند با طییرح جمعِی

مطالبات و نیازهای حیاتی شان در این وضعیِت بحرانی و ایستادگی بییر آنهییا

دولت را به عقب برانند و درعین حال، ازطریق بسط شیییوه های هم یییاری و

همبستگی دسیت بیه اقیدامات و ابتکارهیا عمل هیایی بزننید کیه دولت نیه

انگیزه ای برای انجام آنها را دارد و نه وجهه ی عمومِی الزم برای اجرای آنها.

پس، روشن است که ما بییرای کییاهش هزینه هییای انسییانی و اجتمییاعی این

بحران، به همبستگی نیاز داریم: اما از چه نوعی و در چیه جهیتی و بیا چیه

ابزارهایی؟ پاسخ می تواند این باشد: همبستگِی کسانی کییه حیییات فییردی و

جمعی شان در اثر تداوِم شرایط عینِی موجود در معرض خطر است و اینییک

بیش از همیشه به پشتیبانِی یکدیگر نیاز دارنیید )و همین شییالوده ی مییادِی

تحقق این امکان است(؛ همبستگی بییر اسییاس ارزش هییای عییاِم انسییانی بییا
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کسانی که بنا بیه سیاختارهای سیتم گرانه و شیرایط تحمیلِی موجیود فاقید

امکاناِت حداقلی بییرای محییافظت از خویش انیید )فراگیییربودن این بحییران و

ملموس بودِن خطراِت آن و تشدید آنها در اثر عملکرد غیرمسئوالنه ی دولت

»می تواند« بخشی از موانِع متعارِف همبستگی -خصوصییا نییازل بودِن سییطح

(؛ نییه15آگاهی طبقاتی- بین الیه های مختلف فرودستان را از میییان بییردارد

همبستگی بر اساس »هویت ملی« و دیدگاه های ناسیونالیستی، که ازقضا با

رویکرد مشهود دولت در توسییل بییه ناسیونالیسییم بییرای سییرپوش نهادن بییر

حذف معنای متکییثر ملت و ملیت هییای دور ازتضادهای موجود )و خصوصا 

( هم خوانی دارد؛ رویکردی که شاخص ترین نمونه ی متاخر آن، تییرویجمرکز

گفتمان »امنیت ملی« بییرای توجیییه سییرکوبِ  مضییاعِف مطالبییات داخلی و

است.  پیشبرد مداخالت سلطه جویانه ی دولت در منطقه بوده 

آن بخشی از جامعه که بنا به رشته ای از تصادفات زیستی-تییاریخچه ای این

امکان )بخت و اقبال( را داشته اند که در روندی سوسیالیزه شوند که کسییب

دیدگاه های انتقادی و پرورش خودآگاهی سیاسییی مییداخله گر را برای شییان

میسر سییاخته اسییت، مسییئولیت اخالقی خطیییری در برابییر جامعییه دارنیید

)درست به دلیل توزیع نامتقییارن و ناعییادالنه ی 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

.بحرانکرونااهمیتمسالهی»دیگری«ومراقبتازدیگححریونححیزمسححئولیتفححردیدر1۵

ساحتاجتماعیرابرجستهمیسازد؛امانهدرقالِبآموزههایذهنِینظامهایاخالقییااصول

انتزاعی،بلکهبهعنوانیکضرورتعینیوملمحوسکحهداللتهححاوپیامحدهایمسحتقیمیدر

تضمینحیاتفردوجامعهدارد.ازجمله،بهایندلیلکهدراینشرایطبحرانِیمشخص،کنش

هریکازماوزنیمییابدکهبامحاسباتمتعارف»عقلسحلیم«ونحاظربحرمقایسحهیسحهم

ناچیزیکفرددربرابرسهممیلیونهافرد)درجامعه(تناقضدارد.
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 انتقییال و تکثیییر و تقییویتميانجیپیوندهای نزدیک تری برقرار کیینیم و  

الگوهای بدیلی از همبستگی باشیم. ما در این کار، عموما راهکییار تییازه ای را

خلق یا تحمیل نمی کنیم؛ بلکه به عنوان بخشی از انبیوه نیاهمگون و متکیثر

ستم دیدگان، تجارب و دستاوردهای تاریخی و امروزِی خود آنییان را فعاالنییه

. بیرای این کیار، عالوه بیر امکانیات شیبکه های اجتمیاعی،16تکثیر می کنیم

جهانی بودِن بحران کرونا نیز امکانات ویژه ای در اختیار ما قرار می دهد. چییرا

که اینک در سراسر جهان نیروهای پیشرو می کوشند این بحراِن ناخجسییته

را به محملی برای گسترش همبستگی ستم دیدگان و بسط مبییارزات علیییه

نظام مسلط تبدیل کنند و امکانات حادِث گشوده شده را در جهت گسترش

آگاهِی انتقادی، توانمندسازی جامعه و بسط سییوژگی جمعی به کییار گیرنیید

باید از آنها آموخت و این تجارب را منتقل سییاخت و در تکثیییر و کاربسییت

هرچه وسیع تِر آنها کوشید. ناگفته پیداست که پیشبرد خود این راهکار )که

تنهییا یکی از کارهییای ضروری سییت( نیییز مسییتلزم حیید قییابل توجهی از

هماهنگی ها درجهِت سازمان دهِی جمعی ست.

باید به مردم گفت »سرنوشت« یک برساخته ی گمراه کننده است؛ وضییعیت

ما هرچه که باشد امری ست که تاریخا و اجتماعا وضع شده. اگر »سرنوشِت«

شومی را میراث برده ایم که به موجب آن، تلفات انسانی شیوع این بیماری و

وحشت عمومِی آن در جامعه ی ما رکوردی جهانی به جای می گییذارد، باییید

ریشه های تاریخی و اجتماعِی شکل گیری این میراث شوم را بکاویم. روشیین

اسییت کییه مثییل همیشییه در این زمینییه هم نیروهییای چپ در مقایسییه بییا

.برایتوضیحبیشترنگاهکنیدبهفصلششم)»سیاستازپایین:سححوژگیوسححازماندهی«(16

«،گححردآوریوگاممعلقچپدرپیکارهایضدسححرمایهداریامححروز»ازمجموعهمقاالتزیر:

.13۹۸ترجمه:امینحصوری،دفتراولازکتابهایکارگاهدیالکتیک،بهمن

http://pdf.kaargaah.net/105_Leftists_Self-Reflections_Ketabe_Kargah_Nr01_HAmin.pdf
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نیروهای راست یا راسِت مذهبی کار به مییراتب دشییوارتری بییرای توفیییق در

. چییون باییید بتواننیید به طییور17روشنگری های اجتماعی شییان در پیش دارند

قابل فهم و قانع کننده ای )بدون شعارزدگی و رتوریییِک چپ پسییند( از سییطح

پدیدارها به ژرفای علت ها نقب بزنند و این کاری ست کییه آن دیگییر نیروهییا

بدان نیازی ندارند؛ چون آنها جهییان را بییرای مخاطبییان خییویش در همییان

سطح پدیداری تبیین می کنند )یا به تعبیر هگل در سییطح »فاهمییه« بییاقی

می مانند و نیازی به »اندیشه ورزی« پیدا نمی کنند(. 

اما بحث سوژگِی جمعی نارسا خواهد بود اگر پیونیید آن بییا مفهییوم طبقه ی

کیارگر و چنیدگانگِی سییوژگی را نکییاویم )گییریم فشیرده و ناتمییام(. همیه

می دانیم که در سال های پرتالطِم اخیر میزان بسط و نفوذ گفتمان کارگری

در جامعه ی ایران و سطح پشتیبانی از مطالبات و مبارزاِت جنبش کییارگری

هیچ گاه تناسبی با دامنه و عمییق سییتم و شییکاف طبقییاتی، شییدت و ابعییاد

استثماِر کارگران، گسترش فزآینده ی فالکت ها و محرومیت های اقتصییادی-

معیشتی و رزم و ایستادگِی درخشان کارگران پیشرو  نداشته است. به بییاور

من، جدا از عاملیِت خفقییاِن سیاسییی و کارکردهییای سیسییتماتیِک ماشییین

سرکوب و اییدئولوژِی بیورژوایِی هم بسیته بیا آن، میوانعی درونی هم در این

مسییاله نقش داشییته اند. از آن میییان، مشخصییا می تییوان بییه غلبه ی درک

محدودی از مفهوم طبقه ی کارگر در میییان نیروهییای چپ و سوسیالیسییت

.درعینحال،ازاینواقعیتهمنبایدغافلبودکهبححربسححترشححرایطبحححرانِیایجادشححده،17

نیروهایراستافراطینیزآشکاربرتالشهایپوپولیستِیخویشافزودهاندتاازاین»فرصت«

بهسودبسطایدههاونفوذسیاسی-اجتماعیخویشبهرهبگیرند.مشخصححادرجححامعهیآلمححان

ایننیروهامیکوشندضمندامنزدنبهترسووحشتعمومی،خدماتیاولیححهبححهنیازمنححدان

ارائهکنندتاازاینطریقوجههایمردمیبرایخوددستوپاکنندوحتیمسححتقیمایححارگیری

نمایند.
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اشاره کرد. چِپ ایران نیز عمدتا مفهوم طبقه ی کارگر را کمابیش به همییان

کلیشه ای تقلیل داده اسییت کییه در گفتمییان بییورژوایی بازنمییایی می شییود:

کارگران صنعتی؛ گیریم بسیییاری از رفقییا چیینین کییاربردی را در پیونیید بییا

اهمیت نقش »کار مولیید« در تولییید ارزش اضییافه و تییداوم شیییوه ی تولییید

سییرمایه داری تلقی می کننیید. بییرای مثییال، هییر یییک از مییا بارهییا و بارهییا

عبارت های جداانگارانه ای نظیییر این را خوانییده ایم و شیینیده ایم: »کییارگران،

معلمیان، پرسیتاران، راننیدگان و..... «. فیارغ از اختالفیات نظیری در میورد

 و حوزه های تولید ارزش اضافه، بسط مفهومِی »طبقه ی18چیستِی کار مولد

 مزدبگیران« آشییکارا قابلیت هییای بیشییتری در اختیییاراکثریِتکارگر« به »

جنبش کارگری قرار می دهد )دست کم در ساحِت بسیییج سیاسییی(. ضییمن

اینکییه در این صیورت  مجبییور نیسییتیم بییه گفتارهییای طعنه آمیییز مخالفییاِن

مارکسیسییم دربییاره ی »بسییط تییاریخِی پرولتاریییا« و سییوژگی تییاریخِی آن

پاسخ های ضدونقیض بدهیم یا در برابر کلیشه های گفتمیاِن مسیلط موضیع

 مزدبگیران« شامل کسانی است که بییرای تییامیناکثریِتدفاعی بگیریم. »

 بیه فیروش قیوه ی کیار خویش انید، بی آنکیه ازمجبورمعاش مادِی خویش 

امکان تدارک اندوخته یا سرمایه ای برخوردار باشند که آنییان را از این جییبِر

دایمی معاف کند. بدین ترتیب، قشرهایی که با انجام انیواعی از کیار میزدی،

کارویژه های خاصی برای بسط قدرت/سلطه ی سرمایه دار یییا نظییام سیاسییِی

حاکم دارند، از شمول این تعریف خییارج می شییوند. بییدین اعتبار، همچیینین

می توان گفت تاریخ قرن بیستم نیز شاهدی بر رونِد پرولتریزه شدِن اکییثریت

جمعیت جوامع بوده است؛ فارغ از تنوعات و ناهمگونی هییای درونِی جمعیِت

.دراینموردچیستیکارمولددرنظریهیمارکسی،منشخصابارویکردایزاکروبیندر1۸

فصلپایانیاینکتابتوافقبیشتریدارم:ایزاکروبین:»نظریهیارزشمارکس«،ترجمهی

.13۸3حسنشمسآوری،نشرمرکز،
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کثیر پرولتر. در جامعه ی ایران به دالیل تاریخی و مشخصا فقدان سیینت ها و

نهادهای طبقه ی کارگر و لذا ضعف آگاهی طبقاتی، حتی اقشاری که با هییر

تعریفی در دایره ی طبقه ی کارگر جییای می گیرنیید، از پییذیرش ذهیینی این

واقعیت اکراه دارند و ترجیح می دهنیید خییود را بخشییی از طبقه ی متوسییط

ببینند؛ توگویی کارگربودن بییار معنییایی منفی یییا شییرم آوری دارد. وانگهی،

تاثیرات درازمدت ناامنِی اقتصادی و ترکیب آن با ناامنی های حاد سیاسییی-

اجتماعی و نفوذ فرهنگ مسلط بورژوایی )زندگی مصرفی، فردگرایی افراطی

socialو جنییون پیشییرفِت فییردِی اقتصییادی(، آرزوی تحییرک اجتمییاعِی )

mobility)صعودی را در بسیاری از مزدبگیران چنان نهادینه کرده که آنها 

عمدتا جایگاه طبقاتی خویش را با جایی که »می طلبند« توصیف می کننیید،

نه جایی که به واقع در آن ایستاده اند. این توضیحات تاحدی نشان می دهیید

که چرا تصور رایج بر این است که گسیتره ی طبقه ی متوسیط در جیامعه ی

ایران بسیار وسیع است. 

حال، برای اینکه این نقطه نظر را در پیوند با بحران کرونییا قییرار دهیم، باییید

این نکته ی مهم را مورد مالحظییه قییرار دهیم کییه مصییداق کییارگربودن، در

معنای »وابستگی مفیرط بیه کیار میزدی«، به روشینی خیود را در بطن این

بحران نمایان ساخته است: در این واقعیت عینی که بخش بزرگی از جامعه

به رغم آگاهی از همه ی خطرات موجود در رابطه با ابتالء به بیماری کرونا یا

تکثیر آن، نمی توانند در خانیه بماننید؛ چیون »بایید کیار کننید« )و این هیا

همان هایی هستند که اغلب به »ناآگاهی و بی مسئولیتی« متهم می شییوند(؛

این موقعیت همچنین شامل بخش بزرگی از اقشار و الیه هایی می شود کییه

تنها برای مدت محدودی قادرنیید از »نعمِت« قرنطینه سییازِی خییویش بهییره
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ببرند. اهمیت این موقعیِت عینی صرفا جنبه ی تحلیلی آن برای بازنگری در

مفهییوم طبقه ی کییارگر نیسییت؛ بلکییه مهم تییر از آن، در سییاحت پراتیییک

اجتماعی-سیاسی می تواند محملی باشد برای تقویت خودآگاهی مفقییوده ی

طبقه ی کییارگر. بنییابراین، فییارغ از نییوع تحلیییل مییا از کیفیت مناسییبات

سرمایه دارنه در ایران )یا نحیوه ی تلفییق آنهیا بیا مناسیباِت غیراقتصیادی و

پیشاسرمایه دارانه(، اگر نظام اقتصادِی حاکم علتی ساختاری بییرای بسیییاری

از رنج ها و ستم های وارد بر جامعه باشد، سوژه ها ی بییالقوه ی مبییارزه بییا این

نظم اقتصادی همه ی کسانی خواهند بود که نه فقییط سییهمی از مییواهب آن

نمی برند، بلکه هر روزه به درجات مختلیف زییر چرخ هیای آن لیه می شیوند؛

چنین موقعیتی همچنین شامل تمام کسانی ست که به هردلیل از »امکییاِن«

فروش قوه ی کییار خییویش محرومنیید و معمییوال ذیییل مفهییوم »زیرطبقییه«

دسته بندی می شوند پس، استراتژی مبارزه با استثمار و ستم اقتصادی باییید

در پیوند با همه ی نیروهای اجتماعِی متاثر از آن مدون گردد. بی گمان یکی

از ملزومات اولیه ی 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 گستره ی وسیع اجتماعی

می توان نکبتی را که نظام تیاریخی-جهیانِی سیرمایه  داری بیه جیامعه ی میا

تحمیل کرده است به آماِج مبارزاِت عمومی بدل کرد. 

اما مساله ی سوژگِی جمعی حتی در سطح نظری هم صرفا قابل تقلیییل بییه

سوژه ای کییه تحت اسییتثمار و سییتِم اقتصییادی قییرار دارد نیسییت؛ بلکییه بییا

پیچیدگی های زیادی همراه است کیه طبعیا در سیاحت پراتییِک سیاسیی-

مبییارزاتی ابعییاد به مییراتب بزرگ تییری می یابنیید. مسییاله بییر سییر ترکیییبی و

چندگانه بودِن سوژگی یا بالقوگی های سوژگی ست. درست به این دلییل کیه
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سازوکارهای ستم، چندگانه )مرکب( و به لحاظ نحوه ی عمل  و تاثیرات شییان

. در عمل، هر کس بنا به هستِی اجتماعی خویش )ازجملییه19درهم تنیده اند

جنسیت( همزمان در معرض تالقِی مجموعه ای از سییازوکارهای سییتم قییرار

دارد کییه شییدت تییاثیرات آنهییا تابعی سییت از هسییتی اجتمییاعی وی، نییوع

سیازوکارهای سیتمی  کیه بیر او اعمیال می شیوند، و مختصیات کلِی بافتیار

اجتماعی-تاریخِی معینی  کییه این سییتم ها در آن عییینیت یافتییه و بازتولییید

می گردند. بدین اعتبار، در جهان امروز، که در کلیت خویش همچنان متاثر

از رانه های سرمایه دارانه است، هر جغرافیای سیاسییی معییینی بسییتر مییادِی

پویِش درهم تنیده ی ترکیِب خاصییی از سییازوکارهای مختلییف سییتم اسییت؛

به گونه ای که بازتولید آنها )در سطح بومی( با بازتولید کلیت نظم جهییانی و

تعییامالِت ضییرورِی این دو سییازگار باشیید. بییر این اسییاس، هرچییه دولت و

سرمایه داری -به شیوه هایی سیستماتیک- به بیرون گذاری و »طرد و حذِف«

بخش هایی از جامعه و نیز ایجاد شکاف ها و واگرایی هییای درونی در تییوده ی

سییتم دیدگان گییرایش دارنیید، سیاسییت رادیکییال و انقالبی باییید به میییانجِی

؛ با نظر به تنوع20بازشناسِی رنج و ستم، بر پایه ی اصل »شمولیت« بنا شود

.بدینمعنا،موقعیتانضمامییککارگرفقطمتحاثرازجایگحاهاقتصحادیاشنیسححت،بلکحه1۹

فاکتورهایینظیرجنسیت،نژاد،ملیت،مذهب،گرایشجنسیوغیرهنیزهستِیاجتمححاعیاورا

تعیینمیکنند.بههمینترتیب،موقعیتواقعییکزنفقطبنابهجنسیتاشتعیننمییابححد،

بلکههستیاجتماعِیانضمامِیویهمزمانبححاتحداخِلالمانهححایطبقححه،نحژاد،ملیت،محذهب،

گرایشجنسیوغیرهشکلمیگیرد.

.دراینمعنا،اصل»شمولیت«برنادیدهانگارییاحذفویکدستسازی»تفححاوت«هححابنححا20

نمیشود)آنگونهکهپساساختارگراهانسبتبهآنهشدارمیدهنححد(؛بححرعکس،ازشححناختو

بازشناسیتفاوتهاآغازمیکند،بیآنکههمانندآموزههایپساساختارگراییآنجامتوقفبمانحد؛

بلکهریشهمندیاجتماعِیتفاوتهحادرسحازوکارهایدرهمتنیحدهیسحتمرامبنحایپیونحدیابِی

مبارزاتِیطیفهرچهوسیعتریازستمدیدگانعلیهبازتولیداینسازوکارهاقرارمیدهد.
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حوزه هییای سییتم و ناهمگونی هییای درونی جامعییه و گوناگونی هییای هسییتِی

اجتماعِی ستم دیدگان، بدیهی ست که ستم های وارد بر افراد توزیییع کمی و

کیفی یکنییواخت و مشییابهی ندارنیید، بلکییه نییزد افییراد و الیه هییای مختلییف

اجتماعی، مضامیِن متنوع و شدت  و گستره  ی متفاوتی می یابند. با این حال،

اصل تعیین کننده آن است که اغلب این ستم ها یا در خاستگاه های شان و یا

در سییازوکارهای بازتولیدشییان هم پوشییانی ها و درهم تنیییدگی های بسیییاری

.  ِت نظِم حاکم استدارند و دوام نهایِی آنها وابسته به دوام کلی

اما در پیوند با موقعیت بحییرانی حاضییر، داللت انضییمامِی بحِث فییوق بییرای

پرورش سوژه ی جمعِی بدیل چیست؟ سیاست رهایی بخش پیوندی وثیق با

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 همه ی مخاطرات و مطالباتی که گسییتره ی وسیییعی از جامعییه را

درگیر کرده است، گفتمانی رادیکال شکل داد تا گسترش آن بتواند جامعییه

را هرچه بیشتر از وضعیت انفعالِی شوک زدگی خارج کرده و توانمند سازد و

به همان نسبت، فاعلیت انحصارِی فاجعه باِر دولت بر جریاِن امور را به چالش

بکشد. پیامدهای تاکنونِی بحران کرونا پیش از هرچیز همچییون دردنشییانی

)سیمپتوم( از بیماری های مهلِک نظم مستقر عمییل کییرده اسییت و توامییان

شماری از کثافت های نظم سرمایه دارانه )به طور عام( و عالج ناپذیرِی ساختار

 )گیییریم21سیاسی ایران را برای توده ی وسیعی از مردم عیان سییاخته است

.بحرانکرونامسلمابرخیبیماریهایاجتماعِیبرآمدهازسلطهیفرهنِگنولیبرالی)نظححیر21

فردگراییافراطی،نفعطلبِیخودخواهانه،بیتفاوتیسیاسی(رانیزعیانکردهاسححتوبسححتهبححه

شرایطحتیمیتواندابعاداینبیماریهاراگسححترشدهححد)نمونههححایرفتححارغیرمسححئوالنه-

درعینامکاِناجتنابازآن-کمنیستند(؛امادرعینحححال،بحححرانحاضححرمیتوانححدهمچححنین

محملیباشدبرایشناختاینبیماریهاوتضعیفومهارآنهادرپروسهیدرکستمدیدگان
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فهم و بیان آن با مفاهیم و واژگان یکسانی انجام نگیرد(. ازجمله: شکاف ها و

تبعیض های حاد اجتماعی؛ برخی پیامییدهای شییاخص نولیبرالیسییم )نظیییر

کاهش چشم گیر تعهدات حقوقی کارفرمایان، خصوصی سازِی نظام بهداشت

و درمییان، فقییدان بسیییاری از زیرسییاخت های حمییایتِی ضییروری و تشییدید

محرومیت های اجتماعی(؛ ناکارآمدی های بنیییادی دولت؛ انحصییار دولت بییر

امر آموزش و خبررسانی رسانه ای؛ و نهایتا پوشاندِن همه ی این ها بییه یییاری

دستگاه سرکوب و سازوکارهای امنیتی. بنابراین، سیاست مییوثر باییید حییول

مساله مندسازِی هرچه بیشتِر همین معضالِت انضییمامی شییکل گیییرد. اصییل

»شمولیت« در اینجا به یک معنا نییاظر بییر مخییاطب قراردادِن طیییف هرچییه

وسیع تری از الیه های اجتماعِی تحت سییتم اسییت کییه در وضییعیت کنییونی

فشارهای زیستِی فوق العاده ای را متحمل می شوند؛ اما هم بسییته  بییا معنییای

فییوق، دیگییر معنییای مهِم اصییل »شییمولیت« عبارت سییت از پوشییش دادِن

مشکالت و مطالباِت عینی تمامی اقشار و افرادی که اینک به طور ویژه ای در

معییرض خطییر و آسیییب قییرار دارنیید: از وضییعیت کییارگران مشییاغل معین،

زندانیان، بازنشستگان، دانشجویان و سربازان، تا وضعیِت شهرونداِن منییاطق

به حاشیه رانده شده، زنان خانوارهای تک سرپرسییت، سییالمندان و معلییوالن و

بیماران خاص، مهاجرین افغان، کودکان کار، بینوایان شهری و غیییره. قییدم

نخست شاید شکستن انحصار گفتار دولتی )انحصییار حقیقت( و نشییان دادِن

نارسایی های فاجعه بار آن در پیوند با وضعیت حاضر باشد. بییرای مثیال، هییر

قدر که دولت بر عرضه ی تصویری بهداشییتی-تخصصییی از وضییعیِت حاضییر

تاکید می ورزد، باید سرشت و وجییوه سیاسییی بحییران را برجسییته سییاخت؛

ازهمسرنوشتیشححانوضححرورِتهمبسححتگیجمعی.دراینمححدتشححاهدنمونههححایخححوبیاز

ابتکارعملهایجمعیدرجهتتقویتهمبستگِیجمعیبودهایم.
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هرقدر دولت به فردی سازِی مشکالت و نارسایی ها تکیییه می کنیید و راه حییل

نهایی را به راهکارهای فردی تقلیل می دهد، باید وجه سییاختاری مشییکالت

)فقییدان شییرایط ضییروری بییرای تحقییق توصیییه های تخصصییی( و اهمیت

همبسیتگی و دخیالِت جمعِی فعاالنیه را برجسیته سیاخت؛ هیر قیدر دولت

می کوشد بنا به مصالح خویش و با ترفندهای معمول اش )نظیر پنهان کییاری

و تحریف رویدادها( وضعیِت بحرانی را نُرمالیزه کند، باییید نسییبت بییه ابعییاد

واقعی بحران هشدار داد و مقاصد و شیوه های مخرِب دولت را افشاء کرد.   

اما هدف کالن تر این کنش های ُخرد انضمامی چیست؟ آیا سییوژگِی جمعِی

فرضا شکل یافته در دِل این بحران می تواند به خودِی خود آن نقشییی را ایفییا

کند که از »سوژگی جمعِی تغییر« )در معناِی کالِن آن( می طلبیم؟ به لحاظ

تاریخی مسلما هر گامی در جهت پرورش و ارتقای سوژگی جمعی، اقییدامی

ضییروری بییرای تییدارک فرآینیید تغییییراِت کالِن اجتمییاعی اسییت. }اساسییا

بحران های کالن اجتماعی، از آنجا که شکاف هایی در وضعیت موجود ایجاد

 متوجییه ضییرورتبه طور عينیمی کنند، نیروهای سیاسِی چپ و مترقی را 

پیوند سازمان یافته با بدنه ی جامعه )اکثریت ستم دیده( می سیازند. وضیعیت

متاخر ایران و بحران های پیاپی نیز فقدان دردناک چنین پیوندی را آشییکار

ساخته اند. بنابراین، هر گامی درجهت رشد فعالیت های جمعِی سازمان یافته

برای توانمندسازِی جامعه فی نفسه مترقی است{. اما به طور مشخص، آنچییه

همین گییام مقییدماتی )در شییرایِط بحییرانِی امییروز( را معنییادارتر و مییوثرتر

می سازد، پیوندیافتِن آن با فرآیند تاریخِی بلندتری ست که جامعه در تالش

برای رهایِی خویش در کاِر ساختِن آن بوده است: فرآیندی کییه بییا خیییزش

 وارد میرحله ی تیازه ای98 بار دیگر احیاء شد و در خیزش آبیان 96دی ماه 

گردید و سپس با تبعات سیاسِی سرنگون سازِی هواپیمای مسییافری تلفیییق
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شد. از آن پس، شیوع جهانی بیمارِی کرونا گویا نوعی »امداد غیبی« بییرای

دولت بود تا در برابر فشارهای فزآینده ی جامعه نفسی تازه کند! اما از آنجییا

که جریان تاریخ به طییور سیییال سییاخته می شییود، شییاید همین به اصییطالح

»امداد غیبی« نتیجه ی معکوسی به بار آورد؛ همه چیز به نحوه ی عملکرد آن

سوژه ی بدیلی وابسته است که اینک فرصتی دوباره یافته تا در برابر فاعلیت

سرکوب گِر دولت، بالقوگی های خویش را تحقق بخشد. از این نظر، کمترین

کاری که باید در جهت حفظ پیوستگی مبییارزاتی انجییام داد آن اسییت کییه

مطالبات و راه جویی های امروز را با مطالبات و دستاوردها و دادخواهی هییای

دیروز پیوند داد )خصوصا که دولت حتی در دل همین موقعیِت بحرانی هم

نه تنها زخم آن »دیروز« را فرامییوش نکییرده، بلکییه به مییدد نییوعی سییازوکار

 در حال انتقام کشیدن از رزمندگاِن دربنِد آن خیزش هییا و22»شوک درمانی«

دیگر مبارزاِن رهایی طلب است(. جان کالم اینکه فرآینیید پییرورش سییوژگی

جمعی باید در مسیری انجام گیرد که بین تالش ها و مبارزاِت دیروز و امروز

پیوندی سازنده برقرار شود تا موازنه ی قوای شکننده ی بین جامعه و دولت،

به نفع جامعه تغییر یابد؛ باشد تا دوران بسیار سخت کنیونی را بییه گیونه ای

بگذرانیم که »فردا از آن ما گردد«!

1398 اسفند 28                                                               
                                 

*   *   *

نمیشود.22 ختم سیاسی مخالفاِن با تسویهحساب به فقط مسلما شوکدرمانی این دامنهی .

بایدازدلتحلیلدقیقوضعیت،همهیگزینههایمحتملرابررسیکرد،تابتوانبححاآمححادگی

بیشتریباآنچهدرپیشاستمواجهشد.
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2.

درباره ی وجه تاریخِی بحران کرونا و

بحران زواِل سرمایه داری

 درآمد

از دارد جا می گوینیید، کرونا« سخن »بحران از به سادگی همگان که اکنون

سییخن بحران از می توان زمانی چیست؟«. منطقا بپرسیم: »بحران خودمان

جمعی ست، زندگی بازتولید شالوده ی که نظمی یا امور عادِی نظم که گفت

بحییران، وقییوِع تصدیق برای امروزی متعارِف معیار این حال، گردد. با مختل

تالطم هیای بیرخی بیروز مواقع اسیت: در بورس بازار اقتصادی شاخص های

می کنند سقوط بورس شاخص های بعضا جهانی، مقیاسی در اجتماعی حاد

نوسییانات شییاخص ها این وقییتی می یابیید. درعییوض، رسمیت بحران وقوع و

»اوضییاع، که می شییود القا تصییور این نمی دهنیید، نشییان را حییادی نییزولِی

رنج های با است ممکن عادِی« معین »اوضاع همین درحالی که عادی ست«؛

بر ی مهلکفشارهای یا جهان مردم از قابل توجهی بخش برای شدت یافته ای

تنها بحییران اقتصادِی سنجه ی که اینجاست باشد. مساله توام طبیعت روی

معطییوف و کالن اقتصییادِی چرخه های که است حساس شرایطی به نسبت

تجمیع که آنجا از می گردنیید. و اختالل یا وقفه دچییار سییرمایه انباشت به

تییدریجی رونییدی در معمییوال زیست محیطی تخریب های و بشری رنج های



- و می گیرند انجام در از محدودی مناطق در جز  کمیت هایجهان-   

)کوتاه مییدت( ناگهییانی و شییدید افزایشی دچییار عموما خییویش روازنه ی

ایجییاد اقتصییادی کالن چرخه هییای در حییادی اختالل غالبا نمی گردنیید،

در کشییور چند یا یک -مثال- مییردم که زمییانی راستا، همین نمی کنند. در

زیسییت محیطی فجییایع اثر در یا خییارجی یا داخلی جنگ هییای کشییاکش

»بحران« به رسمیت وقوع می کنند، تجربه را فاجعه باری و اسف انگیز شرایط

نمی کند تجریه را خاصی آشفتگِی جهانی اقتصاد چراکه نمی شود، شناخته

بردنیید، سر به شرایطی چنین در متوالی سال چندین سوریه و یمن )مردم

کرونیا« هم »بحیران »بحیران« گیردد(. از این منظیر، دچیار جهان بی آنکه

اگر نشییود، شییمرده بحییران کلمه متعییارف معنییای در واقعا می توانست

در )خصوصا جهییانی مقیاسی در 1عمییومی سالمت عینِی تهدید به واسطه ی

چرخه های لذا و مصرف، و 2تولید جهانِی روندهای جهانی«(، »شمال سپهر

بیماریهحایبحرخیازناشیساالنهیمرگومیرتعدادکهمیدارنداظهاربهدرستی.بسیاری1

کروناویروسازبیشتررانندگی(بهمراتبتصادفاتمثلمرگآور،عواملسایرحتی)یادیگر

معین(اهححدافیبا)احیاناکرونابیمححاریخطراتدرخصوصکهمیگیرندنتیجهآنجاازواست

تهدیحدیبحرایبهراکروناویحروسگسحترشآنچهگفتبایدپاسخاسحت.درشحدهاغحراق

بینححا-ومکححانیگسترشسرعتیاهمهگیرِینرخکرده،بدلجهانیسطحدرعمومیسالمت

درمححانیاپیشگححیریبرایشناختهشدهراهکارهاینبوداستکهاثراتشدرآنانسانِیباالی

.ونیزمحدودیتزیرساختهایپزشکیبرایخدماترسانیبهبیمححارانتشححدیدمیگححرددآن

کححرهیرویبرهیچکسیعلیاالصححولنححامعلوم،کمححابیشزمححانِیزبازهییکدربدینترتیب،

.گرددپاندمیاینقربانیمیتواندبالقوهبهطورهرکسییانیست،ایمنخطرابتالازخاکی

.مختلشدن»زنجیرههایجهانِیتولیدکاال«یازنجیرههایعرضهدرجریانگسترشپاندمی2

کرونا،باردیگرجایگاهبیبدیِلمقولهی»تولید«دربازتولیدنظماقتصححادی-اجتمححاعِیمسحلطرا

یادآورمیشود.اهمیتاینمسالهدرآناستکهطیدهههایاخیرنحلههایفکریوگفتمانِی

مختلف)ازجملهدرگسترهیچپ(باتکیهبرارتقایچشمگیرجایگاهسرمایهیمالیویححاکححار

دانشمحور)یاحتیاطالعات(دردنیایامروز،عمالمقولهیتولیدرابححرایتوضححیحمناسححبات

(قلمدادمیکردندirrelevantکنونیکمابیشمنسوخوبیربط)
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قدرت، صاحبان امروزه که واقعیت این نمی شد. پس، مختل اقتصادی کالِن

را فعلی وضییعیت بییورژوایی، نظم مخییالف سیاسییِی طیف هییای با هم صییدا

بازشناسِی متعارف معیار که نیست آن از ناشی می کنند »بحرانی« توصیف

رنج فوق العاده ی تشدید بر مبتنی سنجه های به اقتصادی سنجه ی از بحران

هیاهویی این دل در است. بنابراین، یافته چرخش طبیعت تخریب یا بشری

عمییومی سییالمت حفظ »همبستگی« برای ضرورِت از حتی دولت ها نیز که

اجتمیاعی سیپهر یا بشیری وضع که کینیم فراموش نباید می گویند، سخن

دارد.  قرار آن اولویت هاِی و اقتصادی سپهر سیطره ی تحت همچنان

با کرونا بحییران نسییبت مختصر وارسییِی ضییمن می کوشم نوشییتار این در

بزرگ تییری بحییران متن در را فعلی بحران طبیعت، به سرمایه دارانه رویکرد

سییرمایه داری دگردیسییِی و افییول به مییوازات اخیر دهه های در که دهم قرار

این محتمل امتیدادهای به زد خیواهم نقیبی ادامیه، در بیوده ایم. آن شاهد

آن.   متن در جمعی سوژگِی تحقِق مادِی امکانات و بحران

دارد؟ تاریخی ریشه ای کرونا بحران . آیا۱

فراگیری بحییران کرونییا و خطییرات فزآینییده ی آن چنییان همییه را درگیییر و

مستاصل ساخته و به تکاپوی بقا واداشته است که سویه ی زمانِی این بحران

در سایه ی حضور برجسته ی آن در »زمان حال« پوشیده مانده است. بحران

کرونا به دلیل گسترش سریِع جغرافیایی اش، در بُعد مکییانی همچییون امییری

»جهانی« پدیدار شد و از این طریق جهانی بودِن وضعیت بشییری را - به رغم

نفوِذ و کارکردهای آموزه های ناسیونالیستی- برای بسیاری از ساکنین زمین
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تاحدی ملموس ساخت )گیریم موقییتی(. حییال آن کییه سییویه ی زمییانِی این

بحران یا تبار تاریخِی آن بسیار کمیتر از اهمیت حییاتی  اش برجسیته شیده

است. وظیفه ی تحلیل انتقادی - اما - تصریحی ساختِن امر تلییویحی اسییت.

کرونا از آسمان نازل نشد؛ اما نسییبت دادِن خاسییتگاه پیییدایش آن بییه شییهر

ووهییان چین )یییا عادت هییای غییذایِی مییردم چین و حییتی پیونییددادِن این

عادت ها به رونق بازار حیوانات وحشی(، توسل ُجستن به مکان/جغرافیا برای

طفره رفتن از پرسِش مربوط بییه زمییان/تبییار تییاریخِی این بحییران ا سییت. در

گسییتره ی گفتارهییای مین اسییتریم، بسیییاری از مفسییران می خواهنیید

خاص بودگی و یکتیایِی بحیران کرونیا را برجسیته نماینید و آن را همچیون

اختاللی بیرونی در دل یک نظم سیستمی جلوه دهند. در این راستا، بییرای

مثال، مقاله ای از پژوهش گران چینی که حییدود یک سییال پیش نسییبت بییه

خطر شیوع یک اپییدمی ویروسیی جدیید از شیهر ووهیان چین خیبر داده

بودند، بسیار مورد استناد قرار گرفت. حال آن که تنوع گونه های خفاشییی در

. درنتیجه، بُعد زمانِی پیدایش این بحران3چین ابدا پدیده ی جدیدی نیست

همچنییان واکاوی نشییده بییاقی می مانیید. درحالی کییه موضییوع اساسییی و

تعیین کننده ای که باید در سپهر عمومی مساله سازی )پروبلمییاتیزه( گییردد،

دالیل ظهییور تهدیییدآمیِز بیماری هییای نُوینی سییت کیه بییا میرز بیولییوژیکِی

شکننده ی بین جوامع انسانی و قلمرو حیاتِ وحش پیوند دارند؛ بیماری های

.نمونهیکوچکتربحرانکرونا،شیوعناگهانیوتهاجمِیبیماریویروسیسححارس)سححندروم3

بودکهآنهمازقضاازیکیازایححاالتجنوبشححرقیچین2002دستگاهتنفسی(ازاواخرسال

)استانگوانگدونگ(آغازشد.درموردشیوعبیماریسارسنیزخفاشهابهعنححوانخاسححتگاه

ویروسِیبیماریشناساییشدندودرآنخصوصهمبازارفححروشحیوانححاتوحشححیبهعنححوان

زنجیرهیانتقالبعدِیویروسسارسبهانسانمعرفیگردید.
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همه گیری که بسامد ظهور آنها افزایش یافتییه، بییا  سییرعت عجیییبی انتقییال

می یابند و نوع بشر نسبت به آنها  به طرز مشییهودی آسیییب پذیر اسییت. این

پدیییده - کییه فی نفسییه تییازگی نییدارد - را نمی تییوان تحت عنییواِن جهشییی

»غیرطییبیعی« در سییازوکارهاِی معمییوِل طییبیعت توضیییح داد، بلکییه باییید

ریشه های آن را در مسیر پویش تاریخِی جوامع مدرن و مختصییات امییروزِی

حیاِت سرمایه دارانه جستجو کرد:

و  هاباکتری ویروس هییا، ]شییامل میکروب ها این از عمییده ای بخش

بییدون می کننید، ]وحشییی[ زنییدگی حیوانییات این کالبد قارچ ها[ در

دیگری سیییت: با جیییای برسیییانند. مسیییاله آنها به آسییییبی اینکه

کافی امکان ما لگام گسیخته، صنعتی شدِن و شهرسازی جنگل ُزدایی،

سییازگار آن با و رسیییده انسان بدن به که داده ایم میکروب ها این به

به را جییانوران از روزافییزونی شماِر نسل یست،  زمحیِط شوند. نابودِی

به در سییالم جییان مهلکه از که ... جییانورانی می کند تهدید انقییراض

که محیدودی به فضیاهای اینکه جز ندارند دیگیری چیاره ی می برند،

آورنیید. روی گذاشییته بییاقی برای شییان انسییان دست ساخت سازهای

تماس انسان با مرتبا آنها که دارد وجود فزآینده ای احتمال درنتیجه،

امکییان میکروب ها به تماس ها این و باشییند داشییته مکییرر و نزدیک

به خیییوش خیم، عوامل از آنجا در و شیییده ما کالبد وارد تا می دهد

. ۴شوند تبدیل بدخیم عواملی

«منشاءکورونا-ویروسکجاست؟علیححهاپیحدمیجهححانِیبیمححاری.بهروزعارفی،سونیاشاه:»4

.2020لومونددیپلماتیکفارسی،مارس

https://ir.mondediplo.com/article3370.html
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و طیییبیعت قلمیییرو به بشیییری جوامع روزافیییزون دسیییت اندازِی اگر پس،

طییبیعت اکولییوژیکی تعادل در اختالل موجب طبیعی، قلمرو کوچک سازی

و سیرمایه داری تییاریخِی پویش به نیز کرونا بحران تاریخِی تبار ،5است بوده

حیییات قضا از که طبیعتی بازمی گردد؛ طبیعت با آن سوخت وسازِی نسبت

 امییروزآنچه این  همییه، است. با آن از جدایی ناپذیر بخشی درهرحال انسانی

  فی نفسه بییوده ایم، آن شییاهد کرونا بحییران بیولییوژیکِی منشییاء درخصوص

توسییعه ی تییاریخِی شیییوه های مختِص حییتی و نیست تییازه ای اتفییاق

است: نبوده هم سرمایه داری

حیییوانی )موتاسیون( میکرب هییای دگرگونِی پدیده ی این که هرچند

ولی شتاب گیری سییت، درحییال انسییانی بیمییاری زاِی عامل به صییورت

انسییان زمانی که می رسیید؛ نوسیینگی دوران به آن ندارد. ظهور تازگی

کشییاورزی زمین تا کییرد وحشی زیست پهنه هییای نییابودِی به شروع

حیوانات کند. درمقابل، اهلی بارکشی برای را حیوانات و کرده ایجاد

(،بیشازهفتححاد2010)درسححالگزارشپژوهشگرانزیسححتمحیطِیسححازمانملل.بنابه۵

درصدزمینهایزراعیجهحانبحرایتولیحدخحوراکدامزیحرکشحتمیرونحدکحهعمحدهی

محصوالتآنهاصرفتأمیننیازهایصنایعسرمایهدارانهیتولیدگوشتمیگردد)خححروجی

میلیححاردداموطیححور60اینصنایع،عالوهبرسودکالنصاحبانسرمایه،کشتارساالنهحدود

است(.بااینحال،ایننسبتهمچنانروبهافزایشاست،ازجملهبدیندلیلکهساالنهبیشاز

هزارکیلومترمربع)حدوددوبرابرمسححاحتایححالتبححایرنآلمححان(ازجنگلهححایجهححان130

پاکتراشیونابودمیشوندکهبخشاعظمآنهابهزمینهایکشاورزیبرایتولیدغذایدام

)ودانههایسوختبیو(تبدیلمیشوند.بخشیازمهمترینپیامدهایاینفرآینححدعبارتنححداز:

کوچکترشدنقلمروحیاتوحشوزیستبومهایطبیعیو-درنتیجححه-تححداخلهرچهبیشححتر

قلمروهایحیاتوحشوحیاتانسانی)ازجملهدرحوزهیمیکروبها(؛کححاهشتححوانجححذب

130گازکربنیِکاتمسفرتوسطجنگلها؛تسریعرونحدانقحراضگونههححایگیحاهیوجحانوری)

گونهیزیستیدرهرروز(؛وکاهشتنوعزیستیدرگسترهیحیاتسیارهای.

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-vuadw7LtAhXS3KQKHba8ANEQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.haz.de%2FNachrichten%2FWissen%2FUebersicht%2FJeden-Tag-sterben-130-Lebensarten-aus&usg=AOvVaw0BnRw124tVzYb3dOk7EH0n
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گاوها از را سل و سییرخک دادند: انسییان ها مسمومی هدیه های ما به

دوران اردک هییا. در از را آنفلییوانزا و خییوک از را سیاه سییرفه گرفتند،

یییافت. در ادامه همچنییان روند این اروپِاییییان، اسییتعمارِی فتوحییات

تا دادند امکییان شییهرها و راه آهن سییاختن با اسییتعمارگران کنگییو،

منطقه ماکییاِک میمون هییای بییدن در موجود آهسته گرِد ویروس های

بنگییال، شییوند. در سازگار انسان بدن (، باLentivirus)النتی ویروس  

بییرنج زار به را سییوندربن ها مرطییوب بسیییار ناحیه هییای بریتانیایی ها

آبزِی میکرب هاِی برابر در اهالی آسیب پذیرِی موجب و کردند تبدیل

این که همه گیییری شییدند. بیماری هییای شور آب های این در موجود

اسیییت. روز مسیییاله ی هم هنیییوز آورد، پدید اسیییتعمارگران روِش

آبییزِی شیید. باکتری هییاِی تبدیل ایدز ویروس به ماکاک النتی ویروِس

همه گیر اپیدمِی هفت تاکنون یافت، »وبا« شهرت نام با که سوندربن

جزیییره ی در نیوع، این از اپیییدمی تازه ترین که است، شده موجب را

.6است داده رخ هائیتی

با این اوصاف، چه چیزی در این مساله تازگی دارد؟ به بیان دیگر، اگر انتقییال

میکروب های بیماری زا از حیات وحش به کالبد انسییان ها موضییوع جدیییدی

نیست، پس سویه ی بحران زای پدیده ی کرونا ناشی از چیسیت؟ به بیاور من،

این پرسش را می توان با اشاره به آموزه ی هگلی »تبدیل کمیت به کیفیت«

توضیح داد: تنها با فرض وجود یک جهاِن طبیعِی بیکییران می تییوان انتظییار

داشت که تبعاِت دست اندازِی فزآینده ی تمیدِن بشیری بیه قلمیرو طیبیعت

«،لومونددیپلماتیکفارسی.؟منشاءکورونا-ویروسکجاست.»6

https://ir.mondediplo.com/article3370.html
https://ir.mondediplo.com/article3370.html
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. طییبیعِت7همواره در مقیاس هایی کوچک )محلی( یا قابل مهار باقی بمانند

زمین متاسفانه کران های مشخصی دارد؛ و گسترش شتابان تمییدن بشییری

طی توسعه ی سرمایه داری همواره حرکییتی بی محابییا به سییمت این کران هییا

. اینییک به نظییر می رسیید چندصباحی سییت کییه بییه دیوار ه هییای8بییوده است

نفوذناپذیر این کران ها رسیده ایم. یعیینی بحییران کرونییا نیییز به نییوبه ی خییود

نشانه ی دیگری از این واقعیت اسییت کیه پیشییروِی سییرمایه داری، اسییتثمار

طییبیعت را بییه مرزهییای بحییرانی رسییانده اسییت )درنتیجییه، باییید هشییدار

متخصصان مستقل را جدی گرفت که با تییداوم این وضییعیت، پانییدمی های

مشابه دیگری در راهند(؛ از این نظر، بحران کرونا در امتداد بحران تغییرات

اقلیمی ست؛ پدیده ای تاریخی که پس از دهه ها انکاِر واقعی بودنش از سییوی

قدرتمندان، اینک وجییودش همچییون یییک همسییایه ی مییزاحم به رسییمیت

شییناخته شییده و همگییان به  وفق دادِن خییویش بییا حضییوِر آن فراخوانییده

. با این تفاوت که اگر بحیران اقلیمی - به رغم داغ شیدن اخبیار آن9می شوند

در سال های اخیر و برپایی و گسترش برخی جنبش هییای اعتراضییی- هنییوز

.مدتهاستکهبهلحاظعلمیوبهطورکمینشاندادهشدهکهپیشرویسححرمایهداریطی7

قرنبیستم،مالزمنابودیساالنهیشمارعظیمیازگونههایزیستیوفقیرسازیشتابانتنححوع

زیستِیزمیناست.درهمینراستا،حدوددوسالپیشگزارشتکاندهندهایازسویجمعیاز

60منتشرشد،حاکیازآنکهطیپنجححاهسححالگذشححته،بیشازپژوهشگرانزیستمحیطی

درصدازگونههایجانورِیسیارهنابودشدهاند.اینخبرچنانهولناکبودکه»بهححترین«کححار،

نادیدهگرفتناشبود:

Guardian: Humanity has wiped out 60% of animal populations since 1970. 

.کتابزیرتصویرتحلیلِیروشنیازوضححعیتورونححدسرمایهدارانهشححدِنتولیححدکشححاورزی۸

)ازجملهدامپروری(وپیامحدهایزیسحتمحیطیمهیبآنارائححهمیدهحد:رابححرتآلحبریتون:

»بگذارآشغالبخورند:چگونهسرمایهداریچاقیوگرسنگیمیآفریند؟«،برگححردان:کیححانوش

.13۹3یاسایی،نشراختران،

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-1970-major-report-finds
https://www.wwf.org.uk/updates/living-planet-report-2018
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برای بسیاری از مردماِن جهان بسیار »دور« و به همین اندازه انتزاعی به نظییر

می رسیید )بییر پییایه ی این تصییور موهییوم کییه تبعییاتش عمییدتا مردمییان

»سرزمین های دورست« را متییاثر می سییازد(، تبعییات بحییران کرونییا بسیییار

ملموس و حی وحاضرند؛ چون در بییرای هییر یییک از مییا همین نییزدیکی  بییه

کمین نشسته اند: در هوایی که از آن تنفس می کنیم؛ در دستان عضییوی از

خانواده، دوست، همکار و همسایه؛ و بر روی همه ی سطوحی که روزمره بییا

آنها تماس داریم. 

سرمایه داری تاریخِی پویش در کرونا . خاستگاه2

با سییرمایه داری تییاریخی رابطه ی بر تمرکز کرونا بحران زمانِی وجه بر تامل

از مییارکس تعبیییر زمییانی هر از بیش اینک که رابطه ای ؛10است طییبیعت

.دیدگاه»انسانمحوِر«مسلط،اینامررابخشیضروریوناگزیراز»رشححد«تمححدنبشححری۹

قلمدادمیکند.ولیحتیتححاجاییکححهصححرفابححهملزومححاتاقتصححادِی»رشححدتمححدِنبشححری«

کحهحجمبهرهبحرداریبشحرازمنحابِعنشحاندادهاندبازمیگردد،دانشمنداندرسالهایاخیر

طبیعیدرسالهایگذشتهچنانسیرصعودیداشتهاستکهاینکمیزانمصرفاینمنححابع

درچندمحاههیاولهحرسحال)واینبحازهیزمحانیهرسحالکوتحاهترمیشحود(،بیشازکحل

میزانیستکهطبیعتقادراستطییکساِلکاملبازتولیدیاجایگزینکند.

.بنابهگفتهیکیتجونز،رئیسبومشناسححیوتنححوعزیسححتیدرکححالجدانشححگاهیلنححدن،10

سرایتبیماریازحیاتوحشبهانسحان»هحزینهپنهحانِیتوسحعهیاقتصحادیاسحت.«جحونز

:»شمارآدمهادرهمهحوزههایمحیطزیستمدامبیشتروبیشححترمیشححود.آدمهححامیگوید

واردمکانهاییعمدتابکرودسححتنخوردهمیشححوندوبیشازپیشدرمعححرضبیماریهححای

جدیدقرارمیگیرند.مامشغولخلقزیستگاههاییشدهایمکهویروسهادرآنهاهرچهآسانتر

منتقلمیشوند،وبعدجامیخوریموقتیباویروسهحاییجدیحدمواجحهمیشحویم.}بهنقحلاز

تهدیحدویحروسکرونحا:بربحریتبحاچهحرهایانسحانی«، مقالهیاسالویژیژک:»بزرگتحرین

{تزیازدهمترجمهینویدگرگین،

http://thesis11.com/Article.aspx?Id=6496
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe
https://www.resilience.org/stories/2020-02-28/human-consumption-of-natural-resources-exceeds-an-annual-100-billion-tonnes/
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در طییبیعت که . می دانیم11است سییاخته مجسم طبیعت« را »تاریخی بودِن

کافی ست ؛12است باخته سییرمایه داری به چیزها بسا استثماری رابطه ی این

فقیرشییدن و زیسییتی گونه هییای روزمره ی نابودی میزاِن نمونه- به -محض

بیسیتم قیرن ابتیدای از ( طیبیعتbiodiversity) زیسیتِی تنیوع فزآینده ی

سییرمایه داری گفت بتییوان دشییوار حییال، این بینییدازیم. با نگییاهی تییاکنون

به نسییبت سرمایه داری بود. تهاجمی ترشدِن خواهد بازی این نهایی برنده ی

نشانه ی باشد، طبیعت بر آن فزآینده ی تسلط نشانه ی آنکه از بیش طبیعت

مادی-تییاریخِی کران های با متاخر سرمایه دارِی رویارویی حاد دشواری های

خودگسییترِی درونِی گییرایِش با که کران هایی است؛ طبیعت استثمارپذیرِی

گسییترش و مییداوم »رشِد« اقتصادی ملزومات با سرمایه( و )منطق سرمایه

  متکی بییرسییرمایه انباشت دیگییر، به بیان ندارند. هم خوانی بازاری مناسبات

بازتولید که است طیبیعت/زمین و کیار قیوه ی خصوصا اساسیی، ملزومیاتی

عدم این سکین توماس مثال، . برای13نیست امکان پذیر آنها سرمایه دارانه ی

«،سرمایهداریآتشفشانبیماریاست.برایمثال،نگاهکنیدبه:گفتوگوبارابواالس:»11

.13۹۹ترجمهیشادیانصاری،نقداقتصادسیاسی،فروردین

ریباختهاست،ونهبهبشححر«؛چححونعامنمححایِیمشححکالت.میگویم»طبیعتبهسرمایهدا12

نامیدِنآنها،خواهناخواهبهپنهانسازِیسازوکارهاییمنجرمیشححودکححهتاریخِیبشربا»بشری«

بخشبزرگیازبشرنیزتاریخازیریوغآنهاقرارداشتهاست.مالکومفردیناناینمسالهرابحه

(}حاصححلازanthropogenشیواییبیانمیکند:»بهنظرمن،امروزاصححطالح»آنتروپوسححین«)

عملانسانی{بهکلیدیکههمهیقفلهارابازمیکندتبدیلشدهاسححتکححهبهانححدازهکححافی

سیاسینیست؛غالبًابهیکدیدگاهکالسیکغربیاشارهمیکندکهبشریترایککححِلهمگن

؛گسستیمضححاعفمالکومفردینان:»میداندوروندهایتسلطبرمردمانراپنهانمینماید«.}

{2020«،ترجمهیباقرجهانبانی،لومونددیپلماتیکفارسی،مارسزیستمحیطیواستعماری

.کارلپوالنی-بههمیندلیححل-قححوهیکححاروطححبیعت/زمینرادرکنححارپححول،»کاالهححای13

موهومی«مینامد.

https://ir.mondediplo.com/article3367.html
https://ir.mondediplo.com/article3367.html
https://pecritique.com/2020/03/30/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA/
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مهارناپییذیرِی )سییرمایه( و ارزش خودگسییترِی ذاتِی گییرایش بین تجییانس

سییرانجام که استفاده« می نامد، ارزش »مقاومت را سرمایه انباشت ملزوماِت

پی گیییِر مباشییرِت با سییرمایه داری . ولی1۴درمی آورد زانو به را سییرمایه داری

فییراملی قییدرِت سازوکارهای از معینی اشکال به توسل با و ملی دولت های

غیراقتصییادی اجبییار بعضا که روش هییایی با است بییوده )امپریالیستی( قادر

سیرمایه داری اقتصیاد خودپیویِی کالسییِک تعیاریف از و می شوند محسوب

نمییونه ی کنیید. آخییرین تییامین را سییرمایه انباشت ملزومییاِت دارنیید، فاصله

 عمیییدتا تهیییاجمی و خشیییِنتحمیل اقیییدامات، این دست کالِن تیییاریخِی

 - بییر بسیییاری از جوامع1970 دهه ی میییانه ی از - نولیبرالی سیاست های

تحلیل در که سیاسییت هایی اسییت؛ نولیییبرالی( بییوده )جهانی سییازِی جهان

 عبیور از بحیران اقتصیادی فراگییربیرای جهیانی دستورکاری به واقع نهایی

همین دهه بوده انیید. بییر پییایه ی آنچییه گفتییه شیید می تییوان فییاز نولیییبرالِی

به نظام مند و همه جییانبه ی سییرمایه  تهاجمسرمایه داری را شکل جدیدی از 

 تلقی کرد که هییدف آن، جابجییاییطبیعت کار( و )نیروی انسانقلمروهای 

و افزون تر استثمار بود تا میدان عمِل آن برای سرمایه  روِی پیِش کران های

مقییاومت اگرچییه نولیییبرالی سیاسییت های گسترش یابد. با این همه، سهل تر

)و طیبیعت به دسترسی دامنه ی و درهم شکسیته اند عمیدتا را کیار نییروی

مطمئن مفییری نبوده اند قییادر داده انیید، بی سییابقه ای گسترش آن( را غارت

 اینآورنید. فیراهم درون مانیدگارش بحران هیای از سیرمایه داری گریز برای

ولی انداختنیید، تعویق به انییدکی را بحران ها این بییروز صییرفاسیاسییت ها 

.البتهازنظرسکین)درامتدادبیشنکوزواونو(،»مقاومتارزشاستفاده«دیرزمانیستکه14

سرمایهداری)درمعنایدقیقکلمه(رابهزانودرآوردهاست.نگحاهکنیحدبحهاینمتن:تومحاس

«،برگردان:مانیابهححروزی،فروپاشیسرمایهداری:فازگذارپساسرمایهدارانهسکین-جانبل:»

.13۹۸کارگاهدیالکتیک،اسفند

http://pdf.kaargaah.net/107_Sekine_Bell_Disintegration_of_Capitalism_Farsi_ManiaB.pdf
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شییده اند. در این مییدت، زنگ هییای موجب را آنها شدیدتر بازگشت همزمان

تییا 1990 دهه ی اواخر مییالی بحییران متعددی به صیدا درآمده انیید: از خطر

این . از2007-8 فراگیییر مییالِی بحرانشیوع مکرر اپیدمی های منطقه ای تا 

از نقییاب به واقع چییالش برانگیر چیینین ابعییادی در کرونا بحییران بروز منظر،

مثییال، بییود. بییرای بحران زده پیشاپیش که است برداشته وضعیتی چهره ی

سیاسییت های چگونه که می کنند اذعییان هم بیورژوایی مفسران حتی اینک

)یییا اجتمییاعی خییدمات دولییتِی هزینه هییای کییاهش و سییاختاری تعییدیل

زیرسییاخت های چشییم گیر نییزول به کییه عمییومی(، کاالیی سییازی خییدمات

جمعیِت شیید، انبییوه پیشرفته( منجر کشورهای در )حتی بهداشتی-درمانی

بییدین طریق و سییاخته اند آسیییب پذیر پاندمی کرونا شیوع برابر در را جوامع

ساختند.  بدل عمومی سالمِت بحران یک به را کرونا اپیدمی

درون مانیییدگاِر یا وجیییودی بحران هیییای این شییید، گفته که همیییان طور

به سرمایه داری انتزاعِی گرایش که دارند ریشه واقعیت این در سرمایه داری

اسییتثمارپذیرِی ظرفیت هییای عییینِی محییدودیت با دایمی، گسترش و رشد

که است بییوده آن مییوجب تضییاد اسییت. همین ناسییازگار طییبیعت و انسان

به متناقضی به طییور که آن نولیییبرالِی پویِش در )حتی سرمایه داری اقتصاد

می جسییت( توسل آزاد بییازار احیییای و کوچک دولت ایییدئولوژیک آموزه ی

این به رغم بتواند تا باشد داشته دولت ها حمایت به مبرمی وابستگی همواره

تییامین و تحمیل را خییویش حیات تداوم مادِی شرایط واقعی، دشواری های

که داد نشان به روشنی هم نولیبرالی اقتصاد  ساله ی30-۴0 . تجربه ینماید

را دولت به بییازار اقتصییاد وابسییتگِی نه فقط هدفمند پییارادایِم چییرخِش این

مسییلط اقتصییاِد از دولت پشتیبانی های دامنه ی بر به واقع بلکه نداد، کاهش



وجه تاریخِی بحران کرونا و بحران زواِل سرمایه داری دو.     |  63

افزود؛ چرا که عقب راندن کران های انسان و طییبیعت چالشییی چنییان عظیم

در طیوالنی است کیه اقتصیاد به تنهیایی قیادر بیه رفیع آن نیسیت. زمیانی

حیاتِی شرایط تامین برای سرمایه دارانه متعارف راهکار پیشرفته ، کشورهای

هزینه های ملی دولت های مدیریِت و هدایت با که بود آن »رشِد« اقتصادی

(externality»بیییرونیت« ) سییرمایه دید از آنچه یا »غیراقتصادِی« سرمایه،

به نیییز دور« و »سییرزمین های سییاکنان به ممکن تاجییای می شییود، تلقی

یا و سرمایه دارانه استعمار . مشخصا15گردد منتقل »الیزاِل« طبیعت پهنه ی

بییرای خلق شییده تاریخا سییازوکاری هرچیییز از بیش امپریالیسییتی استعمار

ملزومات مربوط بییه تشییدید )درکنار بوده  است بنیادی نیاز همین به پاسخ

تشدید پیشرفته(. اما، کشورهای در مستقر ملِی سرمایه های بین رقابت های

تسییلط صییرفا بود، تاریخی فرآیند این نتیجه ی »مرکز-پیرامون« که شکاف

همزمییان بلکه نمی دهیید، بازتییاب را پیییرامونی جوامع بر مرکز سرمایه دارِی

 - در هییر دو بُعییِد دامنه یطبیعت فزآینده ی استثمار برای ضروری بستری

مییداوِم گسییترش حییال، است. درعین بوده نیزجغرافیایی و شدت تخریب- 

منطقه ای و ملی تفاوت هییای به رغم را سییرمایه دارانه اقتصییاد سییرمایه داری،

که است سیییاخته اعتبیییار- جهیییانی به همین - و درهم تنییییده چنیییان

در دست کم یا نیستند؛ بیرونی و دور هم چندان دور« دیگر »سرزمین های

سییوی دارنیید. از جهانی شده« قییرار »اقتصاد عناصِر سایر با تنگاتنگی پیوند

و زیسییت بوم ها به سییرمایه مسییتمر دسییت اندازی های کمِی تجمیییِع دیگییر،

و انسییان متییابولیکی رابطه ی سییرانجام طبیعی منابع از بی امان بهره برداری

قرار کیفی گسست یک آستانه ی در را طبیعت اکولوژیکی تعادل یا طبیعت

.برایبحثیانضمامیتردراینباره،برایمثالرجوعکنیححدبححهاینمقالححه:امینحصححوری:1۵

بهمن«،کارگححاهدیالکتیححک،بیزنسبایدبچرخد:سیاسترسمیدرعصححرناسیونالدموکراسی»

13۹7.

http://pdf.kaargaah.net/081_Official_Politics_in_the_Era_of_National_Democracy_HAmin.pdf
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به نظر داده  است )همچیون دگردیسیِی هگلِی کمیت بیه کیفیت(. بنیابراین،

»سییرزمین های در خییواه سییرمایه، بیرونیت هییای فرضییِی سپهر که می رسد

مییرحله ی به سییرانجام طییبیعت، بی انتهییای اقیانوِس ظاهرا در خواه دور« و

فرضییِی بیرونیت هییای این به فشییاری هر پس، این اسییت: از رسیییده اشباع

و انسیانی هزینه هیای انباشیت، معمیوِل هزینه های برون فکنی برای سرمایه

قییالب در سییتقیم مسییتقیم و غیرمکه دارد، به همیراه قیابل توجهی طیبیعِی

وحییدت می یابنیید. وانگهی، تجلی اقتصییادی و سیاسی گییزاف هزینه هییای

فزآینییده ی اقتصییادِی و زیسییتی درهم تنیییدگی کنار در طبیعت اکولوژیکی

زنجیره های یا مالی بازارهای جهانِی شبکه ی قالِب در )ازجمله، امروز جهان

هزینه ها و آسییییب ها این به جهیییانی کاالهیییا(، مقیاسی تولید بین المللی

بیییروز آن در که نهاده اند دورانی به پا بشیییری جوامع این رو، می دهنییید. از

آنهیا( نه توامیان ظهیور گیاه )و اقتصیادی »طبیعی« و تمام عیار بحران های

بییدل مییزمن وضییعیتی به بیشییتر هرچه بلکه گییذرا، اسییتثناهایی همچییون

نشییانه ی آنکه از بیش سرمایه داری متاخر جهانی شدِن می شود. بدین اعتبار،

نشییانه ی حییرکت بی رقیب- باشیید، میییدانی در -»پیییروزی« سییرمایه داری

فراینید انضیمامِی که زوالی اسیت؛ ناگزیرش زوال شتاب یافته  ی آن به سمت

دارد. اینییک بییا تکییرار و جریییان ما چشم پیش آشکارتری به طور آن امروزه

تشدید بحران ها و نشانه های زوال سرمایه داری، این تصویر ناخوشایند هرچه

روشن تر در اذهان ما نقش می بنییدد کییه شکسییت نهییایی سییرمایه لزومییًا از

ارتقای مبارزات سوسیالیستی حاصل نمی شییود، بلکییه حییتی در غیییاب این

فاکتور مهم تاریخی نیز سرمایه سرانجام از نفوذناپذیرِی کران هیای طیبیعت

شکست  خواهد خورد. اما خطای مهلکی سییت اگیر تصیور کینیم شکسییت و

فروپاشِی نهایی سرمایه در اثر تصادم با کران های طبیعت، به معنی پیروزی



وجه تاریخِی بحران کرونا و بحران زواِل سرمایه داری دو.     |  65

انسان خواهد بود. چراکه از سویی سرمایه حیات انسان را در چارچوب نظام

سرمایه داری تماما به هستی خویش الصاق کییرده اسییت؛ و از سییوی دیگییر،

سرمایه برای حفظ حیات نیمه جانش به هر گونیه توحشیی )در مواجهیه بیا

انسان و طبیعت( متوسل خواهد شد، که هر یییک می توانیید بییه دگردیسییی 

تاریخی فاجعه باری )شکلی از بربریت( بیانجامد. پس، پیییروزی بشییر در این

کشییاکش خطیییر تییاریخی منییوط بییه گسسییت از مناسییبات و هنجارهییای

سییرمایه دارانه و کسییب آمییادگی الزم بییرای مقییاومت در برابییر واپسییین و

هولناک ترین جنون سرمایه است، که همانا خطیرترین مبارزه ی تاریخ است.

بییه این اعتبییار، مبییارزات سوسیالیسییتی تییازه از اکنییون باییید بییا کیفیت و

چشم انداز جدیدی گسترش یابند. 

سوژگی مساله ی و کنونی بحران محتمِل . امتدادهای3

تییاریخِی عصر بر نییاظر صییرفا سییرمایه داری زواِل از سییخن گفتن کهدیدیم 

نییاگزیر طلیعه ی نه اسییت، سرمایه داری درونِی دگردیسی های شتاب گرفتِن

بیود مییارکس با حق که گفت قییاطعیت با می توان همین جا سوسیالیسم. تا

اسیت؛ بشیری حییات تاریخ در گذرا تاریخِی مرحله ی یک سرمایه داری که

وجییود غایت گرایانه ای عنصر هیچ مدعا این در رایج، تفاسیر برخی برخالف

نییاگزیر ظهییور به معنییای سییرمایه داری »زوال که گییزاره این نییدارد. اما

سیییاده انگارانه ی درآمیختِن از ناشی هرچییییز از اسیییت« پیش سوسیالیسم

اوسییت. پیچیییده ی علمِی بینش با مییارکس آرمییانِی و سیاسی امیییدهای

)»یا لوگزامبییورگ رزا مشهور گفته ی در نهفته بصیرت به توسل با می توان

در اما داد، ارجیاع بشر تیاریخ بودن« سییر »باز بربریت«( به یا سوسیالیسم
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سردرگم کننده - و دوپهلو گزاره های برخی به رغم - نیز مارکس خود متون

به منتسب تییاریخِی غییایت گرایِی نفی برای مستدل کافی به قدر سرنخ هایی

پراکسیییس نقش بر مییارکس مکییرر تاکیییدات در دارد: خواه وجود مارکس

مییارکس روشییِن موضییع گیری های در خییواه و تییاریخی؛ تحوالت در بشری

گییذار مسییاله ی در )ازجمله تییاریخ سیییر  خطی انگییارِی نفی در متییاخر

تزاری(.         روسیه ی در سوسیالیستی

ِ بسییتر چیینین در کرونا بحییران بییاری، رسییید: هم راه از ویییژه ای تییاریخی 

سرمایه داری اکولوژیک ویرانگری های تاریخِی انباشت از نتیجه ای به مثابه ی

نهایِی تصادم بخشی از یا سرمایه داری تاریخِی زوال از نشانه ای به ساِن هم و

نظییام در بحییران بییروز مییادی-تییاریخی اش. اما کران هییای با سییرمایه داری

این درونی تضییادهای بلکه نیسییت، غیرعییادی امییری نه فقط سییرمایه داری

بحران هییای مکییرر بروز با دیرباز از را اقتصادی اش و سیاسی حیات، 16نظام

رد پیشیییروِی با آنها بسیییامد و دامنه که سیییاخته اند عجین کالن و خِییی

دولت هییای خییاطر، به همین یافته انیید. درست افییزایش هییر دم سرمایه داری

با مقابله بییرای ویییژه ای آمییادگی دست کم در دهه هییای اخیییر سرمایه داری

فرآیند در دولت ملت که داده انیید. خصوصا پرورش بحران مدیریِت یا بحران

.نظیر:تضادکاروسرمایهودرامتداِدآن،شکافطبقاتیوتضادفقیروغنی؛تضادبرابرِی16

حقوقِیلیبرالیبانابرابرِیواقعیدردسترسیبهفرصتها؛تضادبینگسترشسححرمایهدارانهی

زیستشهریوصنعتیباظرفیتهایمحیططبیعی؛تضادبینگرایشجهانگسترِیسرمایهو

ساختارملیگرایانهیسیاست؛وازدلآن،بازتولیِددوتضادجانبِیزیر:تضاد»شمال-جنححوب«

یامرکزوپیرامون؛وتضادمنافعکانونهایجهححانِیسححرمایهداری)قححدرتهایامپریالیسححتی(؛

تضادبینآزادسازِیناگزیرونسبِیزنان)ومهارگزینشِیسححلطهیمردسححاالری(بححانیروهححای

ضدسلطهیآزادشدهازطریقزناندرجامعه؛تضادبیندستکاریوتوسححعهیسححرمایهدارانهی

میلوپتانسیلهایرهحاییبخِشگسحترشقلمحرومیحل؛تضحادبینآزادِیتححرِکسحرمایهو

مناسباتسرمایهدارانهبامحدودیتتحرکانسانهاوکارکردهایبازدارندهیمرزهایملی.
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ِ ماهیتی اساسا خویش سیاِل تاریخا هستِی در نیز و شکل گیری اش تاریخی 

اسییت و به واسییطه ی آن، از انعطییاف بییاالیی داشییته شییکننده و تضییادمند

کانون هییای در مسییتقر دولت هییای این، بر برخییوردار شییده اسییت. عالوه

بیرای خیواه و سیرمایه معین نیازهیایی به پاسخ بیرای خیواه سیرمایه داری

به طییور شییدت یافته ی برآمییده از نظم سییرمایه دارانه گییاه مشکالِت فرافکنی

 در مقاطعیحتی یا و می زنند دامن موجود بحران های از برخی به هدفمند

دهه هییای طی بحییران زایی، راهکییار می کننیید. این خلق تییازه ای بحران های

و  کودتا اشکال متفییاوتی نمییود یافتییه اسییت،  ازجملییه در قییالب:در گذشته

غیییره. در و اسییالمی بنیییادگرایی تروریسییم، نیابتی، جنگ های رژیم-چنج،

دارد پیوند بحییران مییدیریت با که دیگییری قابل توجه راهکار امتداد، همین

اجتمیاعِی ضیربه ی از دولت ها »شیوک درمانی« اسیت: بهره گییرِی شییوه ی

شرایط در آن انجام که معین سیاست هایی پیشبرد برای بحران ها از برآمده

متعدد تجارب به گواهی سرمایه اینکه سرانجام است. و دشوار بسیار معمول

خیویش سیودآفرینِی بیرای ابژه هیایی به را بشری فجایع است قادر تاریخی

)بیرای نمیونه ، از کند و اشیکالی از »سیرمایه داری فاجعیه« را بیافریند بدل

تنفسییی و هم اینییک، ماسک تجییارت سبز« تا »صنایع و بیولوژیک تغذیه ی

تجارت واکسن(. 

قابلیت های عموما سرمایه جهانِی کانون های و قدرتمند دولت های بنابراین،

مییدیریت و مهییار در دارنیید: هم بحران ها با مییواجهه ی سیییال در ویییژه ای

)و آنها دستکاری یا و بحران ها از بهره برداری در هم بحران؛سرمایه دارانه ی 

معین. ولی این راهییبردِی اهییداف محدود( با تصنعِی بحران های خلق حتی

بر مسییلط اقتصییادِی قدرت های و دولت ها که نیست آن به معنای ابدا گزاره

سییاختاری بودِن که آنجا از به عکس، دارنیید؛ احاطه بحران ها ایجییاد شییرایط
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بییرای آمییادگی می سییازد، اجتناب پییذیر را آنها وقییوع بحران ها بییروز دالیل

 دردولت ها وظییایف از اساسی بخشی آْن مییدیریِت و بحییران با رویییارویی

عصر در - میییدرن دولت اسیییت. وانگهی، جهیییانِی سیییرمایه کانون هیییای

و سییاختاری تضییادهای مییدیریِت بییرای نهادی ست سییرمایه داری- اساسا

پیش گویی هییای بییرخی بییرخالف اساس، این اجتماعی. بر ناگزیِر تنش های

از آنچه فروپاشی به لزوما کرونا بحییران تعمیق و گسییترش خوش بینانییه،

سیرمایه داری، نمی انجامید. نهایِی است، یا فروپاشی مانده به جا سرمایه داری

اقتصیادی- سیاختارهای دگربیاره ی بازپیکربنیدِی در وهله ی نخسیت، بلکه

کییار دسییتور در را امییروز، امکانیاِت و 17شییرایط با متناسب موجود، سیاسِی

»رکییود پیییدایش که می دهیید؛ همان گونه قییرار جهییانی نظییام سییکان داراِن

ظهیییییور به سوسیالیسیییییتی تحرکیییییات عصر ( در1929بیییییزرگ« )

،1970 دهه ی مییییانه ی اقتصیییادی بحیییران و انجامید سوسیال دموکراسی

ماحصیِل است گردیید. ممکن جهیانی اقتصیاد نولیبرالِی چرخش زمینه ساِز

قبل از شییکننده تر نظمی کنییونی، مضاعِف بحران متِن در بازپیکربندی این

( و یییاکالین نییائومی فاجعه« )تعبیر »سرمایه داری به بیشتر هرچه که باشد

گردد. بییا این همییه، می دیک»ویران گرِی خالق« )تعبیر ژوزف شومپیتر( نز

مییدیریِت بییرای جهییانی نظم مباشییراِن که محییدودی عملِی امکاناتبه رغم 

نقطه ی فی نفسه آنییان دید از شکنندگی این دارند، اختیار در کنونی بحراِن

نییوعی به متییاخر سییرمایه داری شیید. چییون نخواهد تلقی بییزرگی ضییعف

.عنصححرمهمیاز»شححرایطامححروزی«بیگمححانبحححرانمححزمناقتصادیسححتکححهپساز17

هنوزگریباناقتصادجهانیرارهححانکححردهاسححت.وبححازدرهمین200۸اوجگیریِاشدرسال

امتداد،بایدبهپیامدهایعاِمسیاستهاینولیبرالیاشارهکردکهنارضایتِیوسیعوفزآیندهی

تودههاراموجبشدهاستومشخصادریکیدوسالاخححیرجنبشهححاواعتراضححاتتححودهای

دامنهداریرادربسیاریازکشورهابرانگیختهاست.
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رد بحران هییای با سیییال هم زیسییتِی هرچند اسییت؛ یافته دست و کالن خُیی

رویه هیییای و ارزش ها مشیییهود افیییوِل ازطریق هم زیسیییتی، اینتحقیییق 

وزِن افیزایش رشد ناسیونالیسم و نژادپرسیتِی سیاختاری، لیبرال دموکراسی،

در دولت ها سییلطه ی دامنه ی گسترش جامعه، امنیتِی کنترل و نظامی گری

آمده حاصل فراملی، و پاک کردن صورت مساله ی بحران اقلیمی و ملی ابعاد

مواجهه ی جوامع با بحیران چنیدجانبه ی کنونِی وضعیت در است. درنتیجه،

و اقتصییاد هییدایت توامییان که اقتییدارگرا بییزرگ دولت پیدایش خطر کرونا،

پس،بود.  خواهد محتملی گزینه ی دارد دست در را جامعه آمرانه ی کنترل

از تییازه ای »شییکل احیییای 18هییاروی دیوید به قییول راهییبرِد محتمییل، این

اقتصییاد. چییون قلمییرو اجتماعی سازِی نه بود، ناسیونال سوسیالیسم« خواهد

اقلیمی، تغییییرات بحرانی شییدِن به جهییان کشییورهای پاسخ که همییان طور

- در که آنند از حاکی فعلی شواهد است، بوده ناسیونالیستی تماما پاسخی

بحرانی شییدِن به جهییان دولت هییای - پاسخ تییوده ای، بییدیِل تحرکات غیاب

ناسیونالیسیتی خواهد پاسیخی نییز جهیانی اقتصاد رکود و عمومی سالمت

بود. اگرچه تالقی این رویکردهای ناسیونالیستی به بحییران جییاری، به ناچییار

مستلزم حدی از توافقات بین المللی ست، اما ناهمپوشانی این منافع بر بستر

تنش های از پیش فعال،  شکنندگی ها و تنش های موجیود در روابیط مییان

به منظییور جنگ دوره ی قوانین برخی قدرت ها را تشدید خواهد کرد. احیای

بحیران، شیرایط در اقتصیاد هیدایت بیرای دولت به وییژه اختیارات اعطای

الزم حقییوقِی سییازوکارهای به پیشییاپیش دولت ها که می دهد نشان نه فقط

بلکه هسییتند، »نامتعییارف« مجهز شیییوه های به بحییران مییدیریِت بییرای

«،ترجمهیپریسححاشححکورزاده،سیاستضدسرمایهداریدرزمانهیکرونا.دیویدهاروی:»1۸

.2020نقداقتصادسیاسی،مارس

https://pecritique.com/2020/03/25/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86/
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با می توانند شییرایطی در چیینین دولت ها که است آن حییاکی از همچیینین

با متناسب را جامعه سیاسییِی صییورت بندی اسییتثنایی، وضییعیت برقییراری

دهند.  تغییر الزم اجتماعِی بازساختاربندِی و اقتصادی دگردیسِی

را تغییییر این جهِت می توانند علی االصییول زیییادی عوامِل حاضر، شرایط در

مهم تریِن از برخی که  دهند، سوق ناسیونالیستی اقتدارگرایِی نوعی به سمت

این طی که پلیسییی-امنیییتی ای زیرساخت های و از: سازوکارها عبارتند آنها

رشد تروریسم با ایدئولوژیک - مبییارزه پوشش و - سیاسی بافتار در سال ها

و سوسیالیسییتی کییارگری، تییوده ای سییازمان های افییول یافته اند؛ پرورش و

پرتو در بییورژوایی فردگییرایِی آموزه هییای نفییوذ رشد ضدسییرمایه دارانه؛

نفییوِذ گسییترِش عمییومی؛ و عرصییه ی از نولیبرالی گسترده ی سیاست ُزدایِی

راست پوپولیسییتِی جنبش هییای و راسیستی-ناسیونالیسییتی ایدئولوژی های

دو عییینی، و عییام تیاریخِی پیش زمینه های این همه ی کنار در افراطی. ولی

آن با تییرکیب در که توجه اند قابل کنییونی بحراِن با پیوند در ویژه مساله ی

قییوت را سیاسی اقتییدارگرایِی به سییمت یادشییده گییرایش پیش زمینه ها

آمریکییای و »دموکراتیییِک« اروپییایی دولت هییای نییاتوانِی یکیمی بخشییند: 

»کییارآیِی« با مقایسه در کرونا بحییران انسییانِی پیامییدهای مهییار در شمالی

سییوی از اجراشده پلیسی-امنیتِی و ضربتی-اقتدارآمیز شیوه های چشم گیِر

فناوری هییای و سییازوکارها و زیرسییاخت ها کییه بییر چین، اقتدارگرای دولت

گذشته متکی بییود؛ دهه های طی کشور این در برپاشده 19کنترلی-مراقبتِی

این بی سیابقه ی گسیتره ی و عمق بییانگر که قرایینی و شیواهد ،دیگری و

دوام اقتصیییادی- و رکیییود و عمیییومی سیییالمت وجه دو هر -در بحیییران

«،ترجمهیآرازبارسقیان،حداقلِخردرانبایدبهپایویروسبنویسیم.بیونگچولهان:»1۹

.13۹۹کالنشهر،فروردین

https://metropolatleast.ir/%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85/
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جراحی هیای اجیرای ضیرورِت هم که وضیعیتی هسیتند؛ آن طوالنی میدِت

به هم و می دهد قیییرار دولت ها روی پیِش را سیاسیییی-اقتصیییادی عظیم

می کند اعطا ویییژه اقییداماِت این بییرای مشییروعی نسییبتا جایگییاه دولت ها

جامعه(.  از بخشی نزد )دست کم

انجییاِم به سییرمایه داری قییدرِت کانون هییای اجبییاِر که کسانی میان، این در

»دولیتی کردِن درجهِت کم سیابقه اقیداماتی و اقتصیاد در اساسی تغیییراتی

تلقی سوسیال دموکراسی احییای امکیان از حیاکی نشیانه ای اقتصاد« )؟( را

وضیعیت مشخصا و انضمامی-تاریخی، زمینه های چشم گیر تفاوت می کنند،

دو یعیینی می گیرند. نادیده را جامعه )بورژوازی( با دولت نابرابِر قوای توازِن

اینکه نمی کننیید: یکی لحاظ خویش تحلیل در را زیر تعیین کننده ی فاکتور

وزن از اینک کییارگری جنبش هییای و چپ نیروهییای تییاریخی، به لحییاظ

اگر اینکه دیگر و برخوردارنیید؛ نییاچیزی بسیییار سیاسی قییدرت و اجتماعی

سیییرمایه - به رغم انباشت ملزومیییات تیییامین بیییرای سوسیال دموکراسی

به نییازی بیود، دوام پیذیری الگیوی نزدیک شدِن سیرمایه بیه کران هیایش-

از گسست ( بییرای1970 دهه ی از میییانه ی )نولیییبرالی پرهزینه ی چرخش

است آن تحلیلی خطییای دلیییل بنیییادی تر این نبود. اما سوسیال دموکراسی

و تخت بسییتری را سییرمایه داری حییرکت تییاریخی بسییتر حییاملین اش که

سییرمایه شد- پیشروی گفته که -همان طور می انگارند. حال آن که یکنواخت

به سییمت حرکییتی )همانا طبیعت و انسان کران های به سمت مداوم حرکتی

این گییام هیچ نظییر، این از و سییرمایه داری( اسییت؛ خود وجودِی کران های

.   20نمی شود برداشته قبلی گام های با هم سان موقعیتی در فرآیند

.اینخطایینظریستکهکارلپوالنیهمبابرجستهسازیمفهوم»جنبشِمضححاعف«)در20

»دگرگونیبزرگ«(مرتکبمیشود؛توگوییاینجنبشهایدوگانهی)ناظربراقتصححادبححازارو
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اقتصییادِی بسییته های سراسیییمه ی تصییویب به مییوازات قدرتمند دولت هییای

نجیات صیرف آن عمیده ی بخش )که اقتصیاد نجیات بیرای گشاده دسیتانه

این که کرده اند خاطرنشییان صییریحا 21بعضا می گییردد(، کالن شییرکت ها

می کننیید. تلقی دولت به جامعه آتی بییدهی های » فوق العاده« را هزینه های

و سییاخته اند بییدهکار پیشییاپیش را جامعه فرودست اکثریت دولت ها، یعنی

هزینه ها این جیییاری، بحیییراِن فروکش کیییردِن از پس که اند نموده اعالم

درآمد از ماهانه کسیییری های یا مالییییات و قیمت ها افیییزایِش به صیییورت

خسییاراتی جییبران دیگر بییار شیید. بنییابراین، خواهند جییبران مزدبگیییران

قلمییداد اقتصییاد »بیییرونیت «هییای کماکییان را آنها سییرمایه که سییاختاری

بیار زیر کمرشیان پیشیاپیش که می شیود نهیاده کسیانی دوش بر می کند،

این، است. افزون بر شده خم »معمول« یا شدت یافته ی سرمایه داری مصایب

 در حال تحمیییل راهکارهییاییسرمایه اردوگاه نیروهای فشار تحتدولت ها 

نرمییال« را تحت هییر شییرایطی »شرایط به هرچه زودتر بازگشِتهستند که 

که داشت توجه هم دیگری فراگیِر تهدید به باید. درعین حال، 22میسر سازد

اجتمییاعی« »فاصییله گیرِی ضییرورِت از دولت ها سوءاستفاده ی از عبارت ست

بحراِن مختصات آن که حال سیاسی. تحرکات و آزادی ها محدودسازِی برای

متقابییِل وابستگِی جدیِد »بازشناسِی با دارد ویژه ای هم زمانی و تقارن حاضْر

حمایتازجامعه(دربسترتاریخِیابدیویکنواختدرکشاکِشیدایمیبایکدیگرقراردارند.

.ازجملهدولتآلمان.21

.برایمثال،درصددتصویبطرحیستکهبهموجِبآن،افرادیکهسیستمایمححنِیبححدن22

آنهادربرابرویروسکرونامقاومتراستازطریقآزمایشهایپیشححرفتهیپزشححکیشناسححایی

گردندتابتوانبابازگرداندِنآنهابهمحیطهایکار،ازگسترشرکوداقتصادیجلوگیریکرد.

موسساتپژوهشیمعتبری،ازجملهانستیتورابرتُکخآلمان،عهدهدارپیشححبرداین»پححروژهی

ملی«خواهندبود.
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سییازمان دهِی نیازمند که (،23بییاتلر جودیت  ما« )تعبیر و[ جهانِی ]اجتماعی

 ضییرورتدیگییر، اسییت. به بیییان جامعه پییایین از بیشییتری هرچه تحرکییات

پای بندی به ملزومات سالمت جمعی نباید چشم ما را بر خطییرات سیاسییی

وضعیِت حاضر فروببندد؛ بلکه بییا درنظرگییرفتن تعهیید سییاختارِی دولت بییه

برتری دادن منافع سرمایه، تأمین ملزوماِت واقعِی حفظ سالمت عمییومی در

برابر پاندمی کرونا، پیوندی تنگاتنییگ بییا مییداخله ی سیاسییی فعییال در این

نمی شود موجب وضعیت، این ما« در »درخانه ماندِنعرصه دارد. به تعبیری، 

.  2۴بمانند سرمایه« عاطل و »سلطه سازوکارهای که

توهم آمییییز - خوش بینی هیییای بیییرخی زدودِن به قصد - هرآنچه به رغم اما

نباید و نمی تییوان شیید، گفته کرونا بحییران محتمییِل پیامییدهای درخصوص

این میدیریِت و مهییار بییرای سییرمایه مباشراِن و دولت ها توانایِی درخصوص

کیینیم، تصییور کنونی بحران مایشای فعال را دولت ها کرد. اگر اغراق بحران

تحت سییتم توده های مبارزاتی بالقوگی های و فرودست مردم فاعلیت درواقع

انکار را بشری دگرگون ساِز پراکسیِس نقش مسلط، و نظم های »دیگری« یا

بییرای سییرمایه و قییدرت صییاحبان که بییالفعلی امکانییات وجییود کرده ایم. با

حاضر بحراِن که نیست تردیدی جای دارند، اختیار در بحران ها با رویارویی

«،تححرجمهیشححیرینکححریمی،سححرمایهداریمحححدودیتهایخححودرادارد.جودیتباتلر:»23

.13۹۹فروردین

.»ائتالفخاصیازنیروهایقدرتوسرمایه،تاجاییکهجامعهمیتوانححدکشبیایححد،بححا24

دمودستگاهتبلیغاتیخود،کهبعضًاصدایشازدهانمححردمهمبححهگححوشمیرسححد،مححردمرا

میکند،بدوناینکهبخواهدتغییریدرروشهایحاکمیتیخوددهد.درخانهماندنتشویقبه

راتمامًابهدوشمردمانداختهاستتاشایدبتوانددرخانهماندندرحقیقت،دولتمسئولیت

بهواسطهیگذشتزمان،باتحملکمترینتغییر،بحرانراپشتسربگححذاردوخححودرابححرای

روزهایپسابحرانتازهنفسنگهدارد-روزهاییکهاحتمااًلروزهاینزاعگححونهایخواهححدبححود.

ما}مجیدابراهیمپور:» درخانهمیمانیم ،سلطهوسرمایهچطور .13۹۹یدان،فروردینم«؟

https://meidaan.com/archive/68548
https://meidaan.com/archive/68548
https://meidaan.com/archive/68548
https://meidaan.com/archive/68548
https://meidaan.com/archive/68548
https://pecritique.com/2020/03/31/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
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شییکاِف این اسییت. کییرده ایجییاد مسییتقر نظم سییاختاِر در عظیمی شییکاف

از پهنه ای همچیینین آورده، به بییار که مصیبت هایی همه ی درکنار کم سابقه 

تییداوم در نفعی که کسانی سوژگِی بالقوگی های برای فعال سازِی را امکانات

چپ نیروهای که پهنه ای ست همان این است. و ندارند گشوده موجود نظم

متن شییوند. پیش تییر در متمرکز آن بر مضاعف تالش هایی با باید مترقی و

مقوله ی ایران( به وضعیت مشخص به نظر با )ولی زاویه همین از 25دیگری

بیرای موجیود بحیران زده ی فضیای از استفاده ضرورت جمعی« و »سوژگِی

به نظییری اشییاراتی با را حاضییر نوشییتار پرداختم. در اینجا مایلم آن تقویِت

پیامییدهای از بحث که چرا ببرم؛ جمعی« به پایان »سوژ ه گِی مادِی پایه های

قییول مادی، یا به بالقوگی های این گرفتن درنظر بدون کرونا بحران محتمِل

بییود. خواهد نارسا منفی«، بحییثی »امر دگرگون سییاز باسییکار: نیییروی روی

رتوریک هییای همچون اغلب گرچه ما امیدهای که دهیم نشان باید وانگهی

مییادی پایه های از می شوند، بازنمایی چنین یا می رسند به نظر آرمان گرایانه

آمییوزه ی از روایییتی و می کنم خطر منظور، این برخوردارند. برای تاریخی و

 به مییوجِبکه می نهم پیش را مییارکس-انگلس تییاریخِی ماتریالیسم محورِی

مثبت«، بییر اهمیت »امر یا بالفعییل/ایجییابی واقعیِت سیطره ی مقابِل درآن، 

منفی« تأکید می شود:  »امر یا بالقوه امر

رشد سییییطح که دیرزمانی ست اینک هم که است آن کالم جان مییییایه ی

اسییت. گرفته پیشی تولید اجتمییاعِی روابط و مناسییبات از مولییده نیروهای

منعطف سییازِی نییو، فناوری هییای رشد بسییتر بر پسافوردیستی سرمایه داری

کرونحا:تشحدیدشحکافدرونِیدولت».نک.بهفصلاولهمینکتححاب:2۵ ملتدرایححرانو 

(13۹۹.فروردین1۵۹«،)نشراولیه:منجنیق،فالخنمسالهیسوژگی

http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2020/03/falakhan159.pdf
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2020/03/falakhan159.pdf
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2020/03/falakhan159.pdf
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2020/03/falakhan159.pdf
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به میل و تولید از تمرکییییزُزدایی (،26نحیف )تولید تولید و کییییارتحمیلِی 

را جامعه کل و داده بسط را ارزش تولید سنتِی قلمرو بیشتر، هرچه کارآیِی

socialاجتمیییاعی« ) »کارخیییانه ی به  fabricاسیییت. کیییرده ( بیییدل

 و صییدورنولیبرالیسییم، ایییدئولوژیِک و قییانونی-حقییوقی صییورت بندی های

بندکشیییدن به با نهییایی تحلیل درتحمیلی اش با سازوکارهای امپریالیستی، 

فزآینده ی کاالیی سازِی یا و طبیعت کار نیروی بیشتِر )»آزادسازی«( هرچه

 درکییار، کرده انیید. حاصل هموارتر هرچه را مسیر این کار و طبیعت، قوه ی

خودارتقییایِی به سمت افراد روزافزون و اجباری گرایشسپهر جوامع انسانی، 

بسییط یافته - کییاِر بییازار در رقابت ها تشییدید بستر در - تا است بوده مداوم

سیوی برسیانند. از به فیروش مناسب قیمیتی با را خویش کار قوه ی بتوانند

سییپس و دیجیتییال فناوری هییای عرضییه ی با متییاخر سییرمایه دارِی دیگییر،

را خودآمییوزی و آموزشی و ارتبییاطی امکانات آنها، توده ای مصرف گسترِش

مییادی بسیترهایی این ها است. همه ی داده ارتقاء و بسط بی سابقه ای به طور

سییاخته اند. فراهم فردی توانایی های و عمومی آگاهی های رشد تسریع برای

مصرف گرایِی بسط یافته به عمومی گرایش  تلفیق از سوی دیگر، به واسطه ی

)پس از جنگ جهانی دوم( با امکانات فناورانه ی عصر اطالعیات و ارتباطیات

دیجیتال، استانداردهای زندگی در سرمایه داری متاخر )دست کم در سییطح

هنجارهای ذهنی( ارتقای نمایییانی داشییته اند، و این پدیییده به نییوبه ی خییود

انتظارات عمومی درجهت بهزیستی اجتماعی را افزایش داده است.

پیامییدهای کنییاِر در نولیبرالیسم عصر پرواضییح اسییت کییه سیاسییت ُزدایی

جنبش هییای و سییازمان ها افییول )و سوسیالیسییتی چپ تییاریخِی شکست

در را امروز تحت ستِم آنها( توده های پشتیبان ایدئولوژی های و چپ توده ای

26. Lean production
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و رادیکییال جمعِی کنش گییری امکانییاِت از بسیییاری از سییاحت سیاسی

 هژمونیییِکقییدرت برابر در را آنها درنتیجه و سییاخته محییروم سازمان یافته

ناسیونالیسییم، )مانند ارتجاعی پوپولیستِی ایدئولوژی های جذابیت و دولت ها

 رونیید، نییافیاین اسییت. اما گذاشته مذهبی( بی دفاع بنیادگرایی و راسیسم

امکانییات برخی و فردی قابلیت هایاین واقعیت نیست که در جوامِع معاصر 

. به بیییان27 رشد یافته اندفرودست جمعیِت از وسیعی گستره ی برای جمعی

و فناوری ها و سییرمایه دارانه مناسییبات جهییانِی و اجتمییاعی گسترش دیگر،

و اسییتثمار درجه ی تشییدید درکنییاِر آن، برآمییده از نویِن زیستِی شیوه های

ایجیاد مزدبگییران عظیم تیوده ی در متعیددی قابلیت هیای زیستی، ناامنِی

در ادغییام و جییذب قابل است. نکته آن است کییه این قابلیت  هییا تماما کرده

دارنید. آن فراسیوی مازادهییای متعییددی بلکه نیسییت، اقتصیادی مناسبات

انسییان میلیاردها نییزد مییادی بییالقوگی یک وجییوِد از صییحبت بنییابراین،

و نولیبرال تنگناهای سرمایه داری و فشارها که است)پرولتاریای  پسامدرن( 

بی آنکه زیسییته اند، مختلفی اشییکال سییطوح و در را آن فاجعه باِر پیامدهای

انتظییارات و نیازها حییداقلِی تییامین بییرای امیدبخشی چشییم انداز با تاکنون

شرایطی  حییادث باشند. و همه ی این ها در شده مواجه خویش برانگیخته ی

قلمییرو به اقتصادی سازوکارهای بی محابای تهاجم و نفوذ در اثر شده اند که

کییار قوه ی «(، مناسبات عام سرمایه دارانهفزآینده ی )»اجتماعی شدِن جامعه

 و فقییر و محییرومیتنییاایمنی و آسیییب پذیری هرچه بیشتر کییاالیی شییده و

.ارتقایچشمگیرمیانگینتحصیالتعمومیدرجوامعمختلف،شاخصگویاییازرشداین27

قابلیتهاست.همچنیناستتاثیراِتفناوریهاینوظهوردرگسترِشامکاناِتپیوندیابِیافرادو

تعامالتدرونیآنهادرقالِبشبکههایمتنوعاجتماعی؛خطربالقوهایکهدولتهارابهاِعمححاِل

(براینحوزههححایجدیحدارتبحاطیsurveillanceسازوکارهایسختگیرانهیکنترلی-نظارتی)

واداشتهاست.
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است؛ حال آن که در سوی مقابل، انباشت و تمرکز شدت بخشیده راتوده  ها 

ثروت نزد صاحبان سرمایه سیری تصاعدی داشته اسییت. این یکی از وجییوه

از مولییده نیروهییای مهمی  ست که امییروزه بییه داعیه ی »پیشییی گرفتِن رشد

. 28تولید« اعتبار می بخشد اجتماعی مناسبات

 یییافرودست انسییان های عظیم تییوده ی این در متن بحییران کرونییا، اینک

درونی اش(، تضییادهای و تفاوت ها و تنوعات همه ی )باپرولتاریای پسامدرن 

بر را دوگانه ای مهیِب اضطراب که آمده اند گرفتار مضاعفی وجودِی برزخ در

برهنییه( و )حیییات صییرف حیییات حفظ بییرای می کند: نگرانی تحمیل آنان

حاضر مییوقعیت در خویش و اقتصادِی معیشتی چشم انداز به نسبت نگرانی

آتی. و

طردشده محذوف، بیکار، )مزدبگیر، فرودست توده های این که است روشن

متحمل که سییتم هایی و رنج ها به رغم چندگانییه(، سییتم های تحت عمدتا و

دانش حامل اکییثرا ندارند(، بی واسطه -اقتصادی ماهیتی لزوما )که می شوند

وضییعیت حییتی نیستند. ضدسرمایه دارانه انتقادِی بینش یا و مدون طبقاتِی

به خییود به خییودی نیز شده تحمیل آنها بر اینک که مضاعفی ُخردکننده ی

گفت می تییوان حد این در نمی انجامیید. ولی آنان نزد بینشی چنین انکشاف

مسییلط مناسییبات و سیاست ها دل بستگی ویژه ای هم به حفظ آنها اکثر که

اییییدئولوژی های آمیییاج همیییواره که همین روست از درست و ندارنییید.

 ارتجییاعی وجریانییات»هییدایت گر« دولت هییا و ایییدئولوژی های انحییرافی 

به موازات کنونی، ملتهِب شرایط در هستند(. بنابراین، )و بوده اند پوپولیستی

.اعتباراینگزارهراهمچنینمیتواندرحححوزهیرشححدفناوریهححاینححوینتولیححدیمححورد2۸

سنجشقرارداد.دراینجاهم-بهباورمن-شححاهدانقبححاضوانحححراِفاجبححاریپتانسححیلهای

رهاییبخشفناوریهاینوبهنفعمقتضیاتسرمایهودولتهایحافِظآنهستیم.
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دولت ها محتمییِل ناکارآمدِی و ناتوانی بحران کرونا، ابعاد گسترش و تعمیق

تا کند ایفا را محییرکی نقش می تو اند بحییران پیامییدهای تخفیف یا مهار در

نارضییایتی های با پیوند -در فردی و جمعِی رشییدیافته ی توده ها قابلیت های

ویابنیید.  سییوق موجییود نظم بازتولیِد مخالِف انباشته شده-، به سمت وسویی

نباید از یاد برد که تمامی شکست های پیشین ستم دیدگان در مسیر برپایی

نظمی بدیل، اینک به مییانجی تجمییع دانش انتقیادی و تجیارب تیاریخی،

 خطوط راهنمای آنان برای برپایِی پیکاری غنی تر و موثرتر خواهند بود.

از سییوی دیگییر، بنییا بییر مختصییات درهم تنیییده ی جهییان کنییونی، فرآیند

-همانند می تواند توده هییا ارتییدادآمیز و عمییومی چییرخش این شییکل گیری

از میوجی با بیابیید؛ یعینی دومینیویی اخیر- خصلتی بحران انکشاف فرآیند

رویه هییای همییراه باشیید کییه بدیل کنش های و ایده ها تکثیر و الهام گیری ها

. را تکثیییر می کنندجمعی و فییردی توانمندسییازِی و آمییوزش حامل عملِی

از رشییته ای ظهییور فرآینیید، این محتمییِل جرقه یا عزیمت گاه دراین صورت،

در باشییند قییادر که بییود خواهد سییازمان یافته و جمعی اقدامات و تحرکات

معیینی حوزه هیای در قیدرت، صیاحبان ناکامی هیاِی و خودمحوری ها متن

انکییار دهند. نمی توان سازمان موثری به طرز را عمومی برانگیختگِی و خشم

برخی قالب در محدودی ابعاد بسیار در تاکنون جنس این از تحرکاتی کرد

یا محالت خیییودگردانی جهت در تالش هیییایی یا کیییارگری اعتصیییابات

رخ )و داده اند جمعی رخ همبسیییتگِی اشیییکال دیگر و کیییار محیط هیییای

همیشییه- تییابع -همچییون وضییعیت این نهییایی سمت وسوِی می دهند(. اما

نیروهاست، که نیروهای مترقی و انقالبی نیز توازن بازآرایِی و تغییر نحوه ی

مسلمًا می باید سهمی در ایجاد این تغییر داشته باشند. 
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در نهایت، نحوه ی تالقی و رویارویی نیروها و رانه های متضاد در دل پییویش

با می شوند قادر دولت ها انضمامی-تاریخِی حاضر تعیین خواهد کرد که: آیا

و فرودست توده های تغییراتی؟( اعتماد چه )و نامتعارف و ضربتی تغییراتی

به دست را جامعه سیاسی مهییار دیگر بار تا کنند جلب را هراسان و ناراضی

و راست پوپولیسییت  های سیاسییِی عروج به وضعیت این تشدید آیا بگیرند؟

با را خیود به سیرعت سیرمایه اصحاب و دولت ها تا می انجامد افراطی راست

و فاشیسم پیییدایِش تییاریخِی تجییربه ی مشییابه )کمییابیش داده تطبیق آنها

اینکه یا و بسییپارند؟  آنها به را جامعه سیاسییِی مهییار از بخشی نازیسییم( و

افییزایش بیشییتر هرچه ضدسیستم و رادیکال نیروهای پراکنده ی فشارهای

 درسییوژگِی و خشم با آنها مفصل بندِی و انسجام یابی و تجمیع از و می یابد

می شییود؟ به نظییر پدیییدار سیاست بییرای بییدیلی افق های توده ها،حاِل رشِد 

پراکسیییس روی به - بییا تبصییره  هایی- هم هنییوز می رسد که پهنه ی تاریخ

است. گشوده بشری دگرگون ساِز

 جمع بندی

رابطه ی تیاریخ از جدا نمی توانیم را و بحرانی شدِن آن کرونا پاندمِی پیدایش

رابطه این کنییونِی شییکننده ی موقعیِت و طبیعت با سرمایه داری استثماری

که است واقعیت تقلیل آمیییز بازنمییایِی دیگییری، تحلیل کیینیم. هر تحلیل

غیرسیاسییی کردن بر که می انجامد گرایش هییایی تقییویت به خواه نییاخواه

شییتاب با 19 ویییروس کووییید-هرچه می ورزنیید. بنییابراین، اصییرار وضییعیت

اهمیت تلویحا می یابیید، گسییترش در پهنه ی مکییانی-جغرافیییایی بیشییتری

مسیاله این اهمیت می سیازد. خاطرنشیان را خویش زمانِی-تاریخِی سویه ی
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محییدودیت های از کرونا بحران بیاوریم درنظر که می شود برجسته تر زمانی

و می دهد سییرمایه دارانه( خییبر نظم )توسط طبیعت استثمارپذیرِی ظرفیِت

بیمییاری اسییت. پانییدمِی بعدی مشابه بحران های سرآغاز صرفا آن وقوع لذا

تا اقتصیادِی فزاینیده رکیود به مییانجِی که عمیومی، سالمت بحران و کرونا

رد بحران هیای امتداد در است، یافته »بحران« رسمیت مرتبه ی کالنی و خُی

آنها ایجییاد به هرچه بیشییتر خییویش زواِل عصر در سییرمایه داری که داد رخ

سییرمایه داری ظفرمنییدانه  ی تییاریخِی پیشییروی که . چراگرایش یافته است

اسیت؛ بیوده نییز آن وجیودِی کران هیای به سیمت شیتابان حرکتی توامان

محییییدودیت های توسط و سییییرمایه منطق از بیییییرون که کران هییییایی

زواِل مسیییر می شییوند. اما ترسیییم طییبیعت و انسییان هستی شییناختِی

لزوما و سرمایه داری ست درونی دگردیسیییِی فرآیند سیییرمایه داری صیییرفا

سییرمایه  مباشییران که خصوصا نیست؛ سوسیالیسم طلیعه ی ظهور به معنای

مییزمِن حضییور به که ( دیرزمانی ست سرمایه داریکانونِی دولت های )به ویژه

حییتی )و مییدیریت بییرای ویییژه ای سییازوکارهای و کرده اند خو بحران ها

داده  انید. به بییان دیگیر، سیرمایه داری از از( بحران هیا پیرورش بهره بیرداری

امکاناتی برخوردار است کییه به هنگییام وقییوع بحران هییا حیدی از سیییالیت و

انعطاف پذیری بدان می بخشند، تا بار دیگر هزینه های مضاعف بحییران را بییه

اکثریت فرودست جامعییه منتقییل سییازد و مخالفت هییای ممکن را سییرکوب

محتمل  تر تییاریخی، شییرایط مجموع به نماید. در موقعیت بحراِن کنونی، بنا

اقتصییاد از آنچه نجییات برای ضربتی راهکارهای دولتِی تحمیل که است آن

یک قییالب در جوامع بازپیکربنییدِی مسییتلزم است،  مانده باقی سرمایه داری

اینک چین )سرمشق باشد فراگیر کنترِل بر مبتنی و اقتدارگرا سیاسی نظم

با ازقضییا که نظمی اسییت(؛ یافته ویییژه ای مشییروعیت حییتی و جییذابیت
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اسییت. با سییازگارتر سییرمایه داری اقتصییاد ناسیونالیسییتِی محییدودیت های

انبییوه نمی زنند. برای موجود نظم مباشراِن و دولت ها را آخر حرف این حال،

و سییرمایه داری روزافییزوِن زمین، ماحصییل پیشییروی فرودسییتاِن نییاهمگوِن

و رنج ها و ناکامی ها انباشییِت تنها اجتماعی« »کارخانه  های به جوامع تبدیل

دردنییاِک سییازگاری بییا فرآینییِد این طی آنییان بلکه است؛ نبوده نارضایتی ها

کرده اند کسب زیییادِی جمعی امکانییاِت و فردی محیط تاریخی، قابلیت های

ِ همانییا که  دگرگون سییازِی این وضییع درجهِتبییرای آنییان مییادِی بییالقوگی 

مییارکس و است. به بیان دیگر، پیش بینی خویش سیاسِی سرنوشتساختِن 

مناسییبات از مولییده، نیروهای رشد گرفتِن سطح »پیشی انگلس درخصوص

شییکاف متن در تولید« دیرگاهی ست که تحقق یافته است. اینک، اجتماعی

بییرای مهمی تییاریخی زمینه ی کییرده، بییاز سر کنونی بحران با که عظیمی

پراکسیییس در جهت پرورِش بالقوه سوژگی های این همگرایِی وفعلیت یابی 

دو همییواره طییبیعت و کییار قوه ی است. اگر فراهم آمده بشری دگرگون ساز

که اینک بوده اند، سرمایه دارانه مناسبات دوام برای بنیادی استفاده ی ارزش

اقلیمی تغییرات مهیب - و دیگر بار فلج کننده پاندمِی این قالب در طبیعت

طغیییان با همبسییتگِی آن و انسان ها طغیان است، برداشته طغیان به - سر

سییپارد،  تاب تییاریخی گذشته ی به را نیمه جان سرمایه دارِی می تواند طبیعت

. گشوده شودطبیعت و بشر تاریخ در نوینی فصل
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امتناع از بازگشت اجباری به کار

در ضرورِت تدارک یک کارزارر عمومی

. یک حقیقت ناتمام۱

مزدبگیران را آشکارا به مسلخ می برند و آنها چنان تن می دهند )گیییریم بییا

دردمندی و ِشکوه( که گویی سرنوشتی مقییدر اسییت. به راسییتی آیییا چیینین

است؟ اینک کار مزدی دیگییر فقییط محمییِل اسییتتمار و خییود-بیگانه سییازی

نیست، بلکه به طرزی توامان عینی و استعاری می توانیید مسییتقیما مرگ بییار

باشد )عالوه بر »حوادث« کییارِی مرگ بییار، کییه در ایییران سیییری صییعودی

یافته انیید(. حقیقییتی کییه در گییزاره ی »اگییر از کرونییا نمیییریم، از گرسیینگی

می میریم« نهفته هست، تا چه حد جامع و تعیین کننده است؟ و تاچه حیید

این تن دادِن ناخواسته به اجباِر »سرنوشت« را همچون یگانه امکییاِن عییینی

موجه می سازد؟ باید این سوال را بلند پرسید، هرچند منادیییانی از هییر سییو

آن را یادآور گفته ی منتسب به ماری آنتوانت بخوانند که محرومان از نان را

بیه خیوردن نان شییرینی تیرغیب می کیرد. چیون مهم تیرین وظیفه ی نقید

اجتمییاعی-سیاسییی نشییان دادن و عمومی سییازِی این ایییده/بییاور اسییت کییه

سرنوشت جامعه به دست اکثریِت ستم دیده ی آن »نوشتنی« است؛ و اینکه

این دفتر همواره - با درجات متفاوتی از دشواری - گشودنی است. پس، اگر



از مشاهده ی این سالخِی »قانونی« و آشکار تاسف و انییدوه و خشییمی را در

خود حس می کنیم، باید بخشییی از این خشییم و تاسییف را رو بییه خودمییان

هدایت کنیم، تا از تکانه ی احتمیالی اش این مسیاله را میورد آسیب شناسیِی

جمعی قرار دهیم که چرا به رغم همه ی مبارزات و فییداکاری ها و صییدمات و

جان فشانی ها، ماحصِل نقد سیاسی-اجتماعی در جامعه ی مییا چیینین نییازل

بوده است. در این باره عجالتا باید خاطرنشان کرد که چنین نقدی نمی تواند

به لحاظ مضمون، نقدی اخالقی یا هنجاری باشد و بر کنشییی تجییویزی بنییا

گردد. بلکه اگر نقد بنا به ماهیت، معطیوف بییه آشکارسییازِی حقیقت باشید،

کارکرد اصلی اش آن خواهد بود که از موضییع جسیتجوگری بییرای تمیامیِت

حقیقت، حقایق جزئی و ناتمام )یک سویگی ها( را به چالش بکشد. 

تا آنجا که به وضعیت دردآور انبییوه فرودسییتان و مزدبگیییران در مییوقعیت

کنونی و بازگشت اجبارِی آنها به کار - به رغم خطر ابتال به ویروس کرونا-

، اغلِب داوری ها و رویکردهای مشهود از آن رو یک سویه اند که1بازمی گردد

»عینی بودِن خطر گرسنگی و بی سییرپناهی« را همچییون تمییامی حقیقِت

موقعیِت کنییونِی مزدبگیییران بازنمییایی می کننیید. حییال آن کییه بخش مهم

دیگری از حقیقِت این موقعیِت مشخص آن اسییت کییه چیینین افییرادی در

وکحاراسححتثمارِیمناسححباتهمپححایآن-گسححتردگیبلکهنیست،ایرانخاصمساله،.این1

اغلبومتفحاوتشحیوههایواشحکالدرمحتلفجوامعدرگحیریماسحت؛جهحانیسحرمایه-،

پیشنححویسکاروزارتوبهداشتوزارتاخیراآلماندرمثال،گردد.برایدنبالمعتدلتری

درتاشححدهاسححتثناییوضححعیتمشمولکارقانونآنبرطبقکهکردهاندتهیهرابخشنامهای

بححرخیبححراییاودادافححزایشسححاعت12بهراکححاریشححیفتهایبتوانکرونابحرانزمان

الگححویازتبعیتبههمایتالیاگححردد.دولتاجبححاریتعطیلروزهححایدرکحارکردنمشححاغل،

»تستیکآمادهسححازِیدرصححددگححرفت،قححرارکاردستوردرآلماندرپیشترکهمشابهی

وشدهشناساییشدهفعالبدنشاندرکروناویروسپادتِنکهکسانیتاایمنی«سراسریست

شوند.بازگرداندهارمحیطهایکبه
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مواجهه با این خطر تنها نیستند، چون آنها عبارتنیید از انبییوه کسییانی کییه

هم زمان در معرض این خطر و ستِم واحد قییرار دارنیید؛ و این هم سییانی در

موقعیت، خود یک واقعیِت عینی تعیین کننده است. و باز، سویه ی  دیگری

از حقیقِت موقعیِت یادشده آن است که در این ستم مضییاعفی کییه اینییک

به طور فرادستانه )قانونی( بر مزدبگیران تحمیییل می گییردد، آنهییا به هیچ رو

بی سالح یا »دست بسته« نیستند، چون تمام حیییات اقتصییادی کشییور در

گرو فعیالیت ییا عیدم فعیالیت آنهاسیت، کیه همزمیان اهرمی سیت بیرای

 که همه ی توانش را به خدمت گرفتییه تییا آنهییا مطییابق2رویارویی با دولتی

معمول سر کار بروند. بنییابراین، در مواجهییه بییا وضییعیِت یادشییده، تاکییید

انتقادی و افشاگرانه بر عامل اجبار دولت و نهادهای سلطه، کنشی ناتمییامی

و تک سویه خواهد بود، اگر بر وجه عینِی امکاِن کنشی بدیل تاکید نشییود.

به بیان دیگر، نقد این وضعیت مستلزم آن است که به همان انییدازه کییه بییر

وجه فعلیِت واقعیت یا امر مثبت )ایجابی( تأکید می گردد، وجییه بییالقوه ی

واقعیت یا »امر منفی« )نفی کننده( نیز مورد تأکید قرار گیرد. ولی به نظییر

می رسد که در اغلب فعالیت های رسانه ای کییه وجییدان عمییومی را در این

رابطه مخاطب قرار می دهند، افشاگری اقدامات ستم باری دولت چنان سییهم

باالیی دارد که مردِم تحت ستم ناخواسته همچون قربانیانی ناتوان ترسیییم

می شییوند. حال آن کییه این رویکییرد به رغم نیت منییدی های خیرخواهییانه ی

دخیل در آن و برخی اثرات روشیینگرانه ی مثبت اش، درنهییایت کییارکردی

بازدارنییده و حییتی مخییرب دارد. چییون نه تنهییا بییه فرآینیید توانمندسییازی

سییتم دیدگان و تقییویت سییوژگِی آنییان بهییا نمی دهیید، بلکه ی کلیشییه ی

معنححایدرنهمیبححرم،بهکححارstateمعنححایدر»دولت«راتححرمنوشححتار،اینسراسردر2

government..
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درونی شده ی »ملتی اسیر در چنگییال سییتم دولت« را در اذهییان عمییومی

تقییویت کییرده و مانییدگارتر می کنیید. بییه این تییرتیب، حییتی مقاومت هییا و

ابتکارعمل های جمعی که طی هفته های اخیییر مکییررا در اشییکال و ابعییاد

مختلفی رخ داده انیید، پیشییاپیش حاشیییه ای و محکییوم بییه شکسییت تلقی

می شوند. پس، نحوه ی توصیف واقعیت و موضع گیری نسبت به آن بسیییار

بیش از آنچه به نظر می رسد، واجد داللت ها و تبعاِت سیاسی ست. 

. دولت، این مباشر اعظِم شر2

رویارویِی کذایی دولت ایران با بحران سالمِت عمومی هرقدر هم متنییاقض

و سییردرگم کننده به نظییر برسیید، هییدف آن کییامال روشیین اسییت: دولت

نمی خواهد بحران سالمت عمومی به تشدید بحران اقتصادی منجر شود و

نشان داده است که تحت هر شرایطی و به هر قیمتی تحقییق این هییدف را

دنبال می کند. نیازی به حدس و گمانه زنی نیست تا بتوان این هدف را در

پیام هییاییی کییه دولت در خالل عملکردهییا، دسییتورالعمل ها و خطابه هییایی

نخبگان سیاسی اش رو به ملت مخابره می کند، رمزگشایی کرد. چییون این

 و3هدف به روشنی و بییدون لکنت بارهیای و بارهییا صیریحًا اعالم شیده است

آراءاکثریتبابهتازگیایرانمجلسنمایندگانمتاخر،نمونههایبینازصرفاومثال،برای.3

جلسححهایکردند.درمخالفتکرونابامقابلهبرایکشوریکماههیتعطیلیسهفوریتیطرحبا

بهصورتوبودجهوبرنامهسازمانرئیسوبهداشتوزیرحضوربافروردینهجدهمروزکه

جلوگیریبرایراهوشمندفاصلهگذاری»طرحکهشدمدعیبهداشتوزیرشد،برگزارعلنی

پایانتاکروناکهدادوعدهجلسههمیندربهداشتمیکنیم«.وزیراجرااقتصادیفروپاشیاز

افشاراپیشگححوییاینکارشناسححانهیمححاهیتاوبعححدیجملهیمیشود!امامهاراردیبهشت
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درواقییع، خییط اصییلِی پیونددهنییده ی تمییامی برنامه ریزی هییا، اقییدامات یییا

فقدان ها و کوتاهی هایی ست که از ابتدای اسفند تییاکنون شییاهد بییوده ایم؛

یعنی همییان  کردارهییا و رویه هییایی کییه صییرفا به میینزله ی سییردرگمی یییا

تناقضات درونی و ناکارآمدی هایی دولت تعبیر می شییوند. نییه، دولت به هیچ

وجه سردرگم یا بالتکلیف نیست؛ برعکس، به عنییوان یییک ماشیییِن قییدرِت

خودآگاه به منافع حیاتِی خویش، در برابر بحیران کرونیا نییز جهت گییری

.۴کامال روشنی داشته و دارد کییه بییا تمییام قییوا به سییمت آن پیش می رود

نیروی پیشران این حرکِت توامان مرگ بار )برای فرودستان( و حیات بخش

)برای دولت و نظم مسلط(، قییدرت مهیبی سییت کییه دولت در تمییامی این

سال ها انباشته است. این قدرت، عمدتا در بازنمییاییِی انحصییارِی حقیقت و

بسط نامحدود خشونت - در امتداِد اعمال زور قانونی - تجلی می یابد. هییر

دوی این ها پیوندی ناگزیر با تییداوم خفقییان سیاسییی و سییرکوب مسییتمر

آزادی بیان و تحرکات انتقادی-اعتراضی در جامعه دارنیید و لییذا متکی بییر

زیرساخت هایی هستند که دولت با هدف حفِظ خویش، و در مسیییر بلنیید

فربه سازِی خویش، در هیاِت دستگاه عظیم نظامی-امنیییتی-ایییدئولوژیکی

پرورش داده است. در این سه دهه هرچه فاصله ی دولت ایییران از جییامعه 

بیشتر شد، دولت با جدیت بیشتری در سنگر زیربنایِی اقتصاد پناه گییرفت

مثحال-،بحرایروز-همیندرکهدرحالیستکحرد«.اینتعطیلراتولیدمیکند:»نمیتحوان

مححردمزندگی»اگرکهکرداعالممطبوعاتینشستیکدرالبرزپزشکیعلومدانشگاهرئیس

عادیسححازِیاجححازهینبایدعمححومیمیشود.افکارتشدیدکرونابحرانبرگردد،عادیروالبه

بدهد«.راشرایط

داللتهححایوکرونابحححرانقبححالدرایححراندولتکارکردهححایفصلاولهمینکتاب،.در4

موردبحثقححرارگرفتهانححد)کرونححا:تشححدیدشححکافدرونیدولتملتدرایححرانوآنضمنی

مسالهیسوژگی(.



88   | متونی درباره ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ

و برای توجیه رویکردهای کالن اش، کلیشییه های اقتصییادِی مسییلط را بییه

انبان سالح هایی ایدئولوژیک خویش افییزود؛ و در این فرآینیید، خواه نییاخواه

بنیان های واقعی خیویش - به سیان پیکرییابِی سیاسیِی طبقه ی اقتصیادی

حاکم- را عیان تر ساخت. درنتیجه، جای شگفتی نیست که همان طور کییه

که واحد تحلیل و سیاست گذاری در گفتمان اقتصادِی مسییلط، بنگاه هییای

اقتصادی هستند، در رویکرد اقتصادزده ی دولت ایران نیز انسان های )مردم(

معیار تحلیل و سیاست گذاری نباشند، بلکه عمال راهکار رسییواِی »ایمیینی

گله ای« در دستور کار دولت قرار گیرد. پافشاریی سران دولت )از رهبر تییا

رئیس جمهور و معاونییان و وزرای کییابینه اش - حییتی وزیییر بهداشییت( بییر

. با نظییر5اولویت کسب وکار بر سالمت عمومی، امتداد همین  رویکرد است

به سابقه و کارنامه ی پلیسی-امنیتی دولت ایران و نیز نزدیکِی استراتژیک

آن با دولت های چین و روسیه و الهییام گیرِی اقتصییادی-سیاسییی از آنهییا،

روشن می گردد که »رونق کسب و کار« در ایران )به خاطر بیییاوریم کییه این

شعار اصلی انتخاباتِی حسن روحانی بییود( بناسییت بییا پشییتوانه ی دسییتگاه

 ی سرکوب و با هزینه ی اکثریت مزدبگیییران و فرودسییتان انجییام فربه شده

گیرد. بنابراین، تحمیِل آمرانه ی »بازگشییت بییه کییار« در امتییداد پیشییبرد

تولیححد«،درجهش»سحالبهعنححوانخحامنهایعلیسحویاز13۹۹سالنوروزِی.نامگذاری۵

جهتگححیریایندرخصححوصگویححایینشانهیکرونا،بحرانباجامعهدرگیریاوجدردرست

اعالماخحیراهمجهحانگیری-اسحححاق-رئیسجمهححوراولمعاونهمینراستاست.درادولت

آنهاوبححودخواهدمختلفبخشهایاقتصادیفعاالنکناردرظرفیتتمامباکه:»دولتکرد

درنظرستکافیدولت،ضداجتماعِیواقتصادزدهرویکردگذاشت«.درخصوصنخواهدتنهارا

7۵»دولتکهبگیریم هزار  میلیارد  تومان  برای  کارفرمایان  متضححرر  از کرونا گححرفت«،نظردر

خححانوار(میلیححون23)یححارانهبگیرخانوارهححایبححرایکهاضطراریتسهیالتمیزانآنکهحال

کهاسححت،خانوارهردرصد(بهازای12بانکیبهرهی)باتومانیکمیلیونشده،گرفتهدرنظر

مییابد.تخصیصکارفرمایانبهکهتسهیالتیستدرصِد31حدود

https://rouz.news/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/359616
https://rouz.news/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/359616
https://rouz.news/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/359616
https://rouz.news/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/359616
https://rouz.news/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/359616
https://rouz.news/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/359616
https://rouz.news/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/359616
https://rouz.news/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/359616
https://rouz.news/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/359616
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رهیافت شبه علمِی »ایمیینی گله ای«، در شییرایطی کییه به بییاور بسیییاری از

، بخشی از همین6کارشناساْن هنوز پیک بحران کرونا را از سر نگذرانده ایم

رویکرد کالن دولت است. پشتوانه ی اجرایِی این اقتدارگرایی اقتصییادی در

 اعتماد به »کارآیِی دستگاه سرکوب« در مواجههبخشامتن بحران کرونا، 

با مقاومت عمومِی محتمل  است. 

 این پشتوانه ی اجییرایی هم واجیید اهمیت اسییت:بخش دیگراما توجه به 

دولت -جز در مواردی محدود- مسلما کسی را بییا زور سییرنیزه بییه محییل

کارش باز نمی گرداند؛ بلکه تجمیع هم ساِز عوامییل دیگییری طی دهه هییای

گذشته دولت را از توسل مستقیم به این قهر فرا-اقتصیادی بی نییاز کیرده

است. این عوامل عبارتند از: کاالیی سازِی گسترده ی قییوه ی کییار؛ خلع ییید

فرودستان از دسترسی به منابع مستقیم زیستی، تغییر بازارمحوِر سییازمان

اجتماعی جامعه )حذف شیوه های زیستِی حمایتی و جمع گرایانه و قوانین

و نهادهای حمایتی(؛ جرح و تعدیل ضدکارگری و ضداجتماعِی قانون کار؛

و سرکوب قانونی یا عریاِن تحرکات کارگران درجهت سازمان یابیی و برپایی

تشکل های کارگری برای دفاع از منافع و حیات جمعِی خویش. بر چیینین

بستری ست که اینک سکان داران دولت می تواننیید بییا خییاطری آسییوده )و

لبخندی مزورانه( راهکارهای تمامای متناقض خویش در مواجهییه بییا تییداوِم

تعهدبحران کرونا را مقابل دوربین رسانه های به زبان آورند: یعییینی داعیه ی 

 دولت بییه سییرزندگِی فضییای کسییب وکار و حفییاظت از سییالمتتواماِن

عمومی، که گویا راهکار کییذایی »فاصییله گذارِی هوشییمند« بناسییت دره ی

زیررادولترویکححردنیزهستنداجراییمسئولیتهایعهدهدارکهکارشناسانیبرخی.حتی6

سحناریوهاین.ک.بحه:»مثحالمیدهنحد.بحرایهشحدارآنخطحراتبهنسحبتوبردهسوال 

مدیریت کرونا در ایران فروردین.17نفر«.زمانه،میلیونیکمرگمیلیونی،60:ابتالی

https://www.radiozamaneh.com/497370
https://www.radiozamaneh.com/497370
https://www.radiozamaneh.com/497370
https://www.radiozamaneh.com/497370
https://www.radiozamaneh.com/497370
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ژرف بین آنهای را پر نماید. بنابراین، با این واقعیِت ساختاری مییواجهیم کییه

در پِی تحوالت اقتصادی-اجتماعِی دهه های اخیر، حیات ابتدایی اکییثریِت

جامعییه به طییور یک سییویه ای بییه تییداوم همین نظم اقتصییادِی بیمییار و

سرکوب گر گره خورده است، بی آنکه مزدبگیراِن فرودست تاکنون توانسییته

باشیند نییروی متقابیل متوازن کننیده ای در برابیر سیلطه ی ُخردکننیده ی

ماشین اقتصاد خلق کنند.

پس، اگر بنا باشد در وضعیت بحران زده ی کنییونی از واژه ی »سییردرگمی«

استفاده کنیم، درست تر آن است که بگوییم درمجموع - و در مقایسییه بییا

دولت - مییردم سییردرگم هسییتند. چییون به رغم رنج هییای تشییدیدیافته و

نارضییایتی های عمییومی از این وضییعیت اسییفبار و به رغم مقاومت هییای

پراکنده، هنوز تحرک جمعی فراگیر یا مقاومت اجتمییاعی چشییم گیری در

برابر سیاست های مرگ بار دولت شکل نگرفتییه اسییت؛ به ویییژه در بییرهه ی

حساس کنونی، کیه دولت بیرای عادی سیازِی نمایشیِی وضیعیِت بحیرانی،

مزدبگیییران را به کییارکردن »فرمییان« داده اسییت. درخصییوص مییاهیت

جهت گیرِی دولت هیچ نشانه ای گویاتر از آن نیست که دولت با سرسختِی

مثال زدنی )کییه فقییط در نظام هییایی توتییالیتر سییابقه دارد(، انحصییار بیییان

»حقیقت« درخصیوص نحیوه ی پیشیروی بیمیاری کرونیا، یعینی انحصیار

 در سپهر عمومی را در دستان خییویش گرفتییه اسییت. در7بازنمایِی بحران

این  راستا دولت آشکارا آمار مبتالیان به ویروس و شییمار جان باختگییان را

زوالبحححرانپرتودرکرونابحرانداللتهایوخاستگاههافصلدومهمینکتاببرخی.در7

دربارهیقرارگرفتهاند)بررسیبهطوراجمالیموردسرمایهداری  وجه  تححاریخِی  بحححران  کرونا  و

بحران زواِل سرمایهداری .)
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 و با تحریف نظام منِد واقعیِت بحران می کوشد مرگ های8مهندسی می کند

حادث و ممکن ولی اجتناب پذیِر انبوه انسان های را عادی سازی  کنید. هیدف

دولت در این تحریفاِت آشکار و مرگ آفرین از یک سییو آرام سییازِی شییرایط

داخلی، پنهان داشتِن ناکارآمییدی های سییاختاری اش، و زمینه سییازی بییرای

احیای چییرخه ی اقتصادی سییت، تییا »رونییق کسییب وکار« به خطییر نیافتیید؛

خصوصا در سالی که »جهش در تولید« هدف اعالم شده ی حاکمان اسییت.

از سوی دیگر، دولت از این طریق می کوشیید در سییطح بین المللی وجهه ای

کاذب در مهار بحران کرونا برای خویش دست وپا کند تا نشییان دهیید کییه

به رغم فشارهای خارجی، حتی در شرایط بحراِن کنییونی نیییز »بییر اوضییاع

. درواقییع، حاکمییان ایییران بییه این دروغ فاجعه بییار و بسیییار9مسلط است«

پرهزینه متوسل می شوند، چون نزد آنان از دیرباز راهبردهییای خاص شییان

در سیاست خارجی همواره مقدم بییر وضییعیت داخلی و سرنوشییت مییردم

بوده است. اما آنها که از این تکثیر و توزیِع دولییتِی مییرگ سییهم اصییلی را

مهندسیراکروناویححروسانسححانیتلفححاتومبتالیححانآماروقاحتیچهبادولتاینکه.فهم۸

کفححایتدبیرستانیمعلومات)هماننداردپیشرفتهایآمارِیوریاضیاتیدانشبهنیازمیکند،

)نمححاییسححیریزمححانگذشتبامبتالیححانشححمارکهمیدانندهمهمثححال،میکنححد(.بححرای

exponential،ومیشححود؛برابردوروز10تاروز7هرمبتالیححانکلتعداد(دارد؛درنتیجه

دولترسححمیآمححارمییابد.درصعودیسیریانسانیتلفاتروزانهیشمارآن،تبعبهاینکه

)آنخطیتححابعیباهموارهنخستیکیدوهفتهیازپسمبتالیانشمارزمانینموداراماایران

هفتههححایدرنححیزجانباختگححانروزانهیشمارواشتداشتهمالیم(انطباقبسیارشیبیباهم

است.بودهنوسان(در1۵0تا120)بینثابتیبازهیدرهموارهاخیر

رئیسجمهححورچندیپیشکهاستنظاممندتحریفهایهمینپشتوانهیباودلیل.بههمین۹

وکححردتوصححیفبینظیرجهانسطحدرراکرونا»مهار«بحراندرایراندولتعملکردکشور

بود«.بهترهمهازایرانکروناآزمونکردکه:»در)خامنهای(ادعادولترهبرهمامروز



92   | متونی درباره ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ

می برند همان هایی هستند که بنا به جایگاه اجتماعی شان امروز با اکییراه و

استیصال به فرمان آمرانه ِی بازگشت به کار تن می دهند. 

. اعتصاب عمومی: اگر امروز نه، پس کی؟3

هیچ گاه اعتصاب عمومی تا این حد مثل امروز نمی توانست نیازی ملموس

و همگانیی باشد؛ گرچه هنوز گفتاری عمومی حول آن شکل نگرفته اسییت

تا به تخیلی همگانی بدل گردد و خواسته ای قابل دسترسی به نظر برسیید.

در این مدت شاهد بوده ایم که چگونییه نییروی کییاِر شیاغل در بخش هییای

مختلف چرخه ی تولید و بازتولیِد اجتماعی، در مقابل همه گیییری ویییروس

کرونا بی دفاع رها شده اند، طوری که حتی آمار نارسییا و مخییدوش رسییمی

نیز از شمار باالی جان باختگانی در میییان آن هییا خییبر می دهنیید. و نیییز در

خبرها دیدیم که چگونه کییارگران چنیدین واحید تولییدی بییا مشییاهده ی

 و10ابتالی همکارن شانی )و ملموس تر شدِن خطر( دسییت از کییار کشیییدند

تجمعات و اعتصاباتی را برای رسییمیت یابِی تعطیلی کییار از سییوی دولت و

کارفرمایان برپا کردند. اما باید اذعان کییرد کییه این تحرکییات به تنهییایی از

شانس اندکی برای تغییر مییوقعیت بییرزخِی الیه هییای پییایینِی مزدبگیییران

ازیکیبححاختنجانازپساسححفند20روزدرایرانخححودروکححارگراناعتراضمثال،برای.10

11ابتالیازپسسیرجانگلگهر3شمارهمعدنکارگرانسویازکارتعطیلِیهمکارانشان؛

نیروگححاهکرمححان،فوالدکارگراناعتراضِیتجمعاتواعتصاباتاستهمچنینکرونا؛بهکارگر

شححهرداریکححارگرانورفتگححرانفححارس(،)استانجیانمسمعدنکارگراناهواز،رامینبرق

غیره.وتهران،
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برخوردارنیید. خییواه به دلیییل وابسییتگی مطلییِق این دسییت کییارگران بییه

دستمزدهای ناچیز ماهانه شان و نگرانی  برحق شان از اخییراج و بیکییاری؛ و

خواه به این دلیل که دولت و کارفرمایان با علم بر این وابستگی و نگییرانی،

و در نبود حدی از فشارهای سیاسییی-اجتمییاعِی، دلیلی نمی بیننیید کییه از

طرح عادی سازِی وضعیت بحرانی و یییا از منییافِع اسییتثمارِی هنگفت شییان

چشم پوشی کنند. بنابراین، تنهای با پشتوانه ی یک اعتصاب عمییومی )حییتی

 و هشییداردهنده( می تییوان از سییالمتی و مطالبییاتاعتصییابی نمییادین

مزدبگیرانی که به طور جدی تری در معرض خطییرات پانییدمی قییرار دارنیید

حمایت کرد. اگر تا پیش از امروز چیینین اعتصییابی خواسییته ای انییتزاعی و

ناشدنی به نظر می آمد و محمِل تحقق آن عمییدتا پایبنییدی هایی سیاسییی-

اخالقی بود، امروز رشته ی محکمی گستره ی وسیع و ناهمگوِن مزدبگیران

را به هم مربوط می سازد؛ بدین معنییا کییه اینییک همگی آن هییا 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

امکان ابتال به بیماری کرونا، ضییرورت پزشییکِی درخانه مانییدن بییرای مهییار

خطرات گسترش این بیماری چنان بر همگان روشن است که فراخوان به

امتناع عمومی از بازگشت به کار، پیشاپیش حقانیت خییود را همییراه دارد،

بی آنکه نیازمند فرآیند پیچیده ای از اقناع اجتماعی باشد. 

بااین همه، مسلمًا تردیدها نسبت به عملی بودِن چنین کییارزاری، ابهامییات

دربییاره ی نحییوه ی پیشییبرد عملِی آن، و خصوصییا ترس هییای فییردی از

 گسییتردگِی منییافع مشییترِکپیامییدهای آن هیچ کم نخواهنیید بییود. ولی

 بر این ترس ها وعمومی از اجرای موفق این طرح می تواند پشتوانه ی غلبه

تردیییدها باشیید. می دانیم تییا پیش از فرمییان آمییرانه ی اخیییر دولت بییرای
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بازگشییت اجبییاری بییه کییار و حییتی بییدون آن نیییز بخش قییابل توجهی از

مزدبگیران، روزمزدها، بی ثبات کارانی و ... مجبور بوده انیید و هسییتند به رغم

خطر کرونا و آگاهی از آن همچنان کییار کننیید؛ این طیییف شییامل همه ی

تهیدستانی ست که بنا به جایگاه اجتماعی، شرایط زیستی، نییوع کییار و یییا

قرارداد کاری شان در کف هرم سلسله مراتب تقسیییم کییار اجتمییاعی قییرار

دارند، یعنی محروم از هرگونه اندوختییه و پشییتوانه ی شخصییی و حمییایت

اجتماعی-قانونی محرومند. اما گستره ی مزدبگیران بسیار ناهمگون اسییت

و چرخه ی اقتصاد نهایتا از حرکت همه ی آنهای به حرکت درمی آییید. بییرای

رد تییاکنون به هرتییرتیب - مثال، طیفی از مزدبگیران یییا خوداشییتغاالِن ُخیی

ازجمله با هییزینه ی شخصییی خییویش - قییادر بوده انیید بیش وکم در خانییه

بمانند؛ یا با پذیرش درجییاتی از ریسییک درخصییوص آینییده ی شغلی شییان

توانسته اند مدت خانه ماندن شانی را به نحییوی تمدییید کننید. ولی اینییک بییا

گشایش زودهنگام و فاجعه باِر فعالیت »معموِل« اقتصادی و به دلیل تقییدم

سییود کارفرمایییان و مصییالح دولت بییر سییالمتی مزدبگیییران، همگِی آنهییا

خواه ناخواه  مجبورند به سییرکار بازگردنیید و خطییرات احتمییالی را به جییان

بخرند. بنابراین، نفع مستقیم آنها و خانواده های شانی نیز در این اسییت کییه

وضییعیت بحییرانِی حاضییر به طییور تصیینعی عادی سییازی نشییود. در چیینین

شرایطی، ناهمگونی طیف مزدبگیییران، درهم تنیییدگِی فعالیت هییای آنهییا و

 از ضرباهنگ حیات اقتصادی جامعه و تصمیات11تاثیرپذیرِی مستقیم آنها

ناظر بییر آن در مییوقعیت خطیییر کنییونی، شییالوده ای مییادی بییرای امکییان

همبستگی و مقاومِت توده ی وسیِع مزدبگیران فراهم می آورد. برای مثییال،

میدانیمکهاینوابستگیوتاثیرپذیریتوزیعیکسانیندارد،واینخودبحثدیگری.11

است.
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اگر الیه  های مختلف مزدبگیران در طرح مطالبات اعتراضی خویش، منافع

و شرایط زیستِی محروم ترین الیه های مزدبگیران و خصوصییا روزمزدهییا و

بیکاران و به حاشیه رانده شدگان را لحاظ کنند، این ناهمگونیی درونی مانعی

برای اعتراضات سراسری و هم بسته نخواهد بود. به همین ترتیب، وابستگی

کلیت اقتصییادِی جامعییه بییه مجمییوع فعالیت هییایی مزدبگیییران، امکییان

تاثیرگذارِی سیاسِی مقاومِت هم بسته ی آنییان را تضییمین می کنیید. ضییمن

اینکه، برای ارزیابی امکییان برپییایی )یییا درجه ی مییوفقیت( یییک اعتصییاب

نمییادین در این وضییعیت، اسییتقبال حییداکثری جامعییه از آْن فییاکتور

تعیین کننده ای نیست؛ فاکتور مهم تییر، معییرفِی عملِی الگییویی از مقییاومت 

جمعی )گیریم در ابعاد محدود( به جامعه است، تا به فراخور هم خییوانی اش

با نیازهایی اکثریت فرودست و شرایط انضییمامی جامعییه، مسیییر جدیییدی

برای بسط مبارزات ستمدیدگان گشوده شود.   

اما ضرورت مقاومت هم بسته  ی فرودستان در برابر بحران کرونا، لزومییا بییه

حفظ سالمت عمومی محدود نمی شییود. بلکییه این همبسییتگی مقییدمه ای

ضییروری بییرای رویییارویی سیاسییی بییا شییرایط خطیییِر آتی اسییت، کییه بییا

فراگیرشدِن تبعات هولناک سقوط اقتصاد جهانی محقق درخواهد رسییید؛

زمانی که پیامدهای اقتصادِی کالن مقیاِس بحران کرونا با وضعیت اقتصییاد

از پیش بحران زده ی ایران و تضادهای اجتماعی موجوْد ترکیب شده و بییه

رشیید چشییم گیر دامنه ی بیکییاری، فقییر، نییابرابری، نییاامنی و تنش هییای

. 12اجتماعی-سیاسی می انجامند

وخححودرابححرای.نخبگاندولتیوکارشناسححانآنهححااینمسححالهرابهخححوبیدریافتهانححد12

جلسازبرایمثححال،اخححیراًیکیازنماینححدگاناصححالحطلِبمرویاروییباآنآمادهمیکنند.

پسححاکروناسححخنگفت.امححاآیححادردوراناحتمالشححکلگیرِیجنبشهححایکححارگرِیجدید

https://www.radiozamaneh.com/497640
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وانگهی، مقاومِت هم بسته ی ممکِن مزدبگیران برای رویارویی با سیاست های

ضدکارگری و ضدانسانِی دولت ایران، بی گمان با حمایت اخالقی و سیاسییِی

بخش بزرگ تری از جامعییه مواجییه خواهیید شیید. چییون انباشییت خفقییان و

سییرکوب سیاسییی، تضییادها و محرومیت هییای اجتمییاعی، و عیان ترشییدِن

ناکارآمدی  و فساد ساختاری دولت، شکاف بین دولت و ملت را در سال های

اخیر به مرزهای بحرانی رسانده است، که واپسین نمود های صریح و فراگیر

 و رویدادهای مابعد آن بوده اند. در این روند قطبی شدن،98آْن خیزش آبان 

پاسخ دولت افزودن بر دامنه  و شدت خفقان سیاسی، پروپاگاندای تهییاجمی

و سرکوب های مسیتقیم بیوده اسیت. اینیک، در اثیر عملکیرد ضدانسیانی و

غیرمسئوالنه ی دولت در مواجهه با بحران کرونا و نگرانی های برحِق جامعییه

از پیامدهای این بحران، نارضایتی های پیشییین و بحییران مشییروعیت دولت

ابعاد تازه ای یافته اند. درنتیجیه، کیامال محتمیل اسیت کیه بخش بیزرگی از

 )امتناع از بازگشییت اعتصاب عمومِی نمادینجامعه در مقطع کنونی از یک

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 مرگ باری

که اینک دست کم به طور بالقوه در کمین همگان نشسته، اگرچه در انتخاب

قربانیان اش کمابیش خصلتی طبقاتی دارد، اما تمامییا قابییل فروکاسییتن بییه

امری طبقاتی نیست. به همین ترتیب، این بحران جدا از مولفه هییای سییالمت

عمومی و اقتصادی، واجد یک مولفه ی مهم سیاسی  و عمومی ست. از این رو،

بسیج شهروندی و میان طبقاتی حییول این بحییران علی االصییول امکان پییذیر

اسیییت. گواینکیییه طبقه ی مزدبگییییران فرودسیییت - در اییییران - به رغم

ناهمگونی های درونی اش چنان وسییعتی دارد و چنییان بییا بیکییاران و دیگییر

جامعهیفرودستاننیزخودرابرایاینمواجههیخطیرآمادهمیسازد؟
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الیه های فرودست و طردشده  و تحت ستِم جامعه خویشاوند و هم سرنوشییت

است که هر گفتاری رو به مزدبگیران و سییتمدیدگان و فرودسییتان، الجییرم

بخشی بزرگی از جامعه را مخاطب قرار می دهد. 

در سوی دیگر مییاجرا، تالش دولت درجهِت عادی سییازِی مرگ بییاِر بحییران

 مسلما از سر لج بازی با جامعه نیست. بلکییه بسیییاری از طرح هییای و13کرونا

فرآیندهایی که معطوف بییه بقییای سیاسییی-اقتصییادِی دولت در مییوقعیِت

شکننده ی دوره ی کنونی اش هستند، تنهای درصورتی مییؤثر واقییع خواهنیید

شد که چرخه ی اقتصادی بازار و حوزه های کسب وکار موجود هرچه زودتر

 هامید –به حالت عادی بازگردند. تحقق این امر  ازجملییه - مییوجب می شییود تییا

( در ماه هییای آتی بیا تشیدید کسییرِیgovernmentبخش اجییرایی دولت )

بودجییه یییا سیییل عظیم ورشکسییتگی ها و بیکییاری تییوده ای و پیامییدهای

اجتماعی-سیاسِی مهارناپذیِر آنها روبرو نشود. چرا که چیینین پیامییدهایی،

شیییکنندگی های سیاسیییِی موجیییود را بیییه میییرحله ی »خطرنیییاک« و

بازگشت ناپذیری سوق خواهنیید داد. امییا نکته ی قابل توجییه آن اسییت کییه

دولت در این جهت گیرِی اقتدارگرایانه اش همزمان پاشنه ی آشیل خییود را

نیز عیان می سازد. درنتیجه، برپایی یک اعتصاب عمومی )گیریم نمییادین(

بر بستر زمینه ی مادِی ملتهب کنونی، ضییمن ارتقییای درجه ی خودبییاوری

جمعی و همبستگی مبارزاتِی ستمدیدگان، می تواند دولت و کارفرمایان را

مجبور سازد بخشی از مسئولیت های اساسییِی خییویش درجهت صیییانت از

حیات شهروندان و کارگران را برعهده گیرند. از این طریق می توان دولت و

کارفرمایان را چند گام به عقب راند و زمینه ای فراهم ساخت برای اعمییال

13«  بازگشایی.  7۵  درصد  واحدهای  صحنفی  در  سراسر  ایحران 20زمانحه،نخسحت«،گحامدر

.فروردین
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فشیارهایی منسییجم تر آتی؛ ازجملییه درجهت شفاف سیازی ابعیاد بحییران و

گسترش همگانِی خدمات رایگاِن بهداشتی-درمانی. هدف کالن تر می تواند

مجبورساختن دولت به انجام اقداماتیی باشد که با نیازمنییدهاِی جامعییه در

شرایط پیشروی خطرناک پاندمی مناسبت دارند، نییه بییا منییافع صییاحبان

سرمایه. باید توجه داشت مطالباتیی که در این راستا طرح می شوند، اگرچه

در ظییاهر دولت را خطییاب قییرار می دهنیید، امییا بییا این آگییاهی ضییمنی

همراهندکییه به رغم برحق بییودن و عییاجل بودِن آن هییا، دولت اراده و تییوانی

برای پاسخ گویی به آن ها نخواهیید داشییت؛  درنتیجییه، مخییاطب اصییلی این

مطالباْت فرودستان و ستمدیدگان جامعه هستند، تا حییول این مطالبییات

برحق )و انکارشده از سوی دولت( انسجام بیابند و فرآیند مبارزات جمعی

خویش را پی ریزی کنند. برخی از مهم تییرینی مطالبییات در این خصییوص را

می توان چنین برشمرد: کارکردن تا اطالع ثانوی تنها به مشاغلی محییدود

گردد که توقف آنها برای مقابله با بحران و بازتولییید حیییات اجتمییاعی در

مقطع کنونی ناشدنی ست؛ تعیین کارشناسِی این مشاغل و میزان فعییالیت

آنها با مشارکت کانون های کارگری و مشاوراِن مستقل آنان انجییام گیییرد؛

1۴برای کارگران و کارکنان این حرفه ها، تمهیدات بهداشتی-مراقبتِی ویییژه

و امتیازاتی فوق العاده برقرار گردد؛ شرایط نظارت مزدبگیران و شاغلین بر

نحوه ی انجام کار و اجرای تمهیدات بهداشتی در محیط کار تامین گییردد؛

دسترسی رایگان و بی تبعیض همگان به خدمات بهداشتی و مراقبت هییای

پزشکِی ضییروری تضییمین گییردد؛ و مهم تییر آن کییه در این بییازه ی زمییانی

هزینه های زیستی خانوارهایی مزدبگیران، بیکاران، روزمزهییا و تهیدسییتانی

اجتماعی و محروم شدگان از امکانات معیشتی بدون هیچ تبعیضی از سوی

.ازجملهبرایرفتوبرگشتایمنبهمحیطکار.14
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دولت تامین گردد. و در همین راسییتا: بییازپرداخت وام هییای این الیه هییای

اجتماعی تا اطالع ثانوی معلق گردد؛ اجاره خانه های کاهش بیابد و پییرداخت

آن ها به تعویق بیافتد و مشمول کمک هزینه  های دولییتی گیردد و تخلیه ی

خانه های استیجاری و جابجایی اجباری مستاجران ممنوع گردد.

تا اینجا کوشیدم به اجمال )که یحتمل نابسنده هم هست( نشییان دهم کییه

در حال حاضر به لحیاظ شییرایط عیینی و انضییمامی-تییاریخی، فراخیوان بییه

اعتصاب عمومی و امتنیاع از بازگشیت اجبیاری بیه کیار از پایه هیای میادی

برخوردار است و اینکه چیینین حرکییتی )حیتی به طیور محیدود و نمیادین(

مسلما می تواند تاثیرات و دستاوردهای ملموسی به همراه داشییته باشیید. امییا

همه ی این ها مصیداق بییان آمیال و آروز خواهید بیود، اگیر مسییر عملی و

ممکنی برای عمومی سازِی این ایده تصورپذیر نباشد، چون بییدون این گییام

اولیه )عمومی سازِی ایده(، فراخوان به اعتصییاب عمییومی، به رغم زمینه هییای

مادِی بالقوه، نمی تواند از پشتوانه ی همراهی و حمایت اجتمییاعی برخییوردار

گردد. 

. تاملی در مقدمات فراخوان به اعتصاب عمومی4

می دانیم درسییتی و حقییانیت یییک ایییده یییا راهکییار اجتمییاعی، تحقییق و

مادیت یابِی آن را ضمانت نمی کند. بلکه تحقق هر ایده ی اجتماعِی معقول

پیش از هرچیز نیازمند عمومی شدِن آن است تا حقانیت اش را نییزد شییمار

بزرگی از افراد جامعه بیابد و در سطحی وسیْع حامالِن انسیانی خیویش را

پرورش دهد. اما چطور یک ایده عمومیت می یابد و از امکییان مادیت یییابی

برخوردار می شود؟ مردم عموما ایده هایی را جذب و درونی سازی می کنند
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که نه تنهای با نیازهای مادی و ملموس آنهای در پیوند باشند، بلکه خود آنهییا

به نوعی در فرآیند پرورش و گسترِش این ایده ها سهمی داشته باشییند؛ یییا

دست کم، خود را با چنین فرآیندی بیگانه نیابند )یا آن ایده ها را نسبت به

خویش بیرونی تلقی نکنند(. بییا توجییه بییه بحییران چنییدوجهی برآمییده از

پاندمی کرونا در ایران، مسلما باید در سییپهر عمییومی حییول این وضییعیِت

 مساله سییازی و گفتارسییازیراهکارهییایی بییرون رفِت جمعی از آنبحرانی و 

. اما مشخصا بییرای خلییق گفتییاری منسییجم درجهِت توانمندسییازِی15شود

جامعه و آفرینش کنش هییای جمعِی بییدیل )ازجملییه اعتصییاب عمییومی و

امتناع از کارکردن در شرایط پرخطر( چه کییاری می تییوانیم انجییام دهیم؟

چه راهکار جمعی ای قادر است وزنه ی بازدارنده ای -از سییوی جامعییه- در

برابر رویه های تحمیلی و غیرانسانِی دولت ایجییاد کنیید؟ باییید خاطرنشییان

کرد که استفاده از امکاناتی فضای مجازی در جهت افشاگرِی صرف )حول

ناکارآمییدی هایی فاجعه بییاِر دولت( به هیچ رو جواب گییوی این نیییاِز اساسییی

نیسییت؛ بییه تجربییه هم دیییده ایم کییه این رویییه می توانیید در دریییایی از

افشاگری های نصفه نیمه و بعضا متناقض و تحریف آمیییز - و حییتی حامییل

. بنابراین، به اقییداماتی نیییاز اسییت کییه16رگه های ارتجاعی-  مدفون گردد

واجد حییدی از درون مایه هییا و قابلیت هییایی سییازمان دهی و توانمندسییازِی

«کهاخیرادرفضایرسانهایفراخوانمطالبهگرِیضدکرونایی.درهمینراستا،بیانیهی»1۵

منتشرگردید،کامالبهدرستی»آگاهیوارادهیعمومی«رامخاطبخویشقححراردادهبححود.

چوننخستبایححدچححنینگفتححاربححدیلیدرسححپهرعمححومیسححاختهشححودوتقححویتگححردد.

بههمینترتیب،بایدازاینعححادترایِجفضححایاکتیویسححتِیمردهریححِگاصححالحطلبیفاصححله

بگیریمکهدولترامخاطببیواسطهیمطالبحاتمحردمیقحراردهیم.مخاطبحانمطالبحات

مترقیکسانیهستندکهازفقدانآنهارنجمیبرندوبایدباتعمقدرچححنینخواسححتههاییو

تعاملحولآنها،خواستههایخویشرامدونکنندوپیشبگذارند؛تنهححابححاپیححداکردِناین

صدایمشترک،میتواندولترابهعقبنشینیازسیاستهایمخربشواداشت.

https://www.radiozamaneh.com/496250
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جمعی باشند. دراینجا مایلم به عنوان یکی از راهکارهایی الهام بخش و قابل

تامل، به تجربه ی »کابیلدو«ها یییا نشسییت های هم اندیشییی شییهروندی در

. در متن دیگری فرآیند شکل گیری و رشد ابتکارعمییِل17شیلی ارجاع دهم

»کابیلدو«های شیلی - برای برپاسییازیِی قییدرتی مییردمی در مقابییل بسییط

قییدرِت دولییتی - را مختصییرا معییرفی کییردم. امییا در آن اوضییاع واحواِل

پیشاکرونایی تردید داشتم که جز الهام گیرِی عام از ایده ها و دستاوردهای

این تجربه، بتوان مستقیما راهکار مشابهی را در فضای ایران آزمود. اکنون

با بحرانی شدن وضییعیت سییالمت عمییومی در خالل بحییران کرونییا تصییور

می کنم از تجییاربی از این دسییت بیشییتر بتییوانیم بهییره بییبریم؛ طبعییا در

چارچوب محدودیت ها و تفاوت هایی شرایط ایران. خاطرنشییان می کنم کییه

پیش زمینه ی اجتمییاعی-سیاسییِی شییکل گیری و گسییترش این تجربییه در

جامعه ی شیییلی حییاوی دو مییولفه ی عییینی بییود: یکی، ضییرورت دفییاع از

حقانیت جنبش اعتراضِی ضدنولیبرالی، در برابر ماشین سییرکوب دولت؛ و

افراطیاوسواسحدرافشاگرِیصرفمیتواندبهسرنوشتیهمچونلطیفههایهجوآمیز.16

شحود،یعحنیدچاردرفضایمجازی)هجوگفتارهاوکردارهای»آخوند«هاومقاماترسمی(

بهابزاریبرایتسکینخاطرتنزلیابد)درسالهایاخیربارهاشححاهداینپدیححدهیغححریب

همبودهایمکهدرهمانبرههایکهفاجعهایپیشچشمهمگاندرجریاناست،انبححوهیاز

خوشمزگیهایظاهراً»خالقانححه«دربححارهیآْنفضححایمجححازیراتسححخیرمیکنححد(.ححتی

بهاشتراکگذارِیصرفاخبارفجایعهموقتیدرمقیاسیانبححوهبازتولیححدگححرددوبححاگفتححار

مقاومتدرپیوندقرارنگیرد،بخشابهعادیشحدِنفاجعحهوافحولحساسحیتهایاجتمحاعی

دامنمیزند.وانگهی،درسالهایاخیردولتبهخوبیآموختهاستکهخودتاجححایممکن

سررشتهیانتقادوافشاگریرابهدستبگیرد،تاجامعهرابهنوعیتخلیهوخلعسححالحکنححد:

سراسححررسححانههایدولححتیوحححتیبرنامههححایصححداوسححیماصحححنهیافشححاگریهای

مدیریتشدهینخبگانوکارشناسانسیاسیعلیهیکدیگریاعناصرمجهولاست.

؟تجححربهایازمبححارزاتچگونهموجاعتراضاتشححیلیازنفسنمیافتد.امینحصوری:»17

.13۹۸(،بهمن1۵7)فالخنمنجنیقشیلیبرایتاملدربارهیوضعیتایران«،

http://manjanigh.com/?p=3788
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2020/02/falakhan157.pdf
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دیگری، عمومی شدِن مطالبه ی لغییو قییانون اساسییی دوران پینوشییه و نیییز

ضرورت تدوین قانون اساسی جدید »از پایین« )در برابر سازوکار آمرانه ی

پیشنهادِی دولت(. می توان گفت وجود این پیش زمینییه، 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

غیرمسییئوالنه و ضییدمردمِی دولت و نگییرانی و نارضییایتی همگییانی از این

وضعیت، می تواند پیش زمینه ی مناسبی باشد بییرای یییک بسیییج سیاسییی

فراگیر. مسلمًا دست یابی به این هدف به طور آنی محقییق نمی شییود، بلکییه

خود  نیازمند برپایی فرآیندی سنجیده و کنش سازمان یافته است. ایجییاد

و گسترش نشست های هم اندیشی و تعامالِت مردمی حول بحییران جییاری

می تواند بخشی از این فرایند باشیید؛ گفتگوهیا و تعییامالت جمعِی مسیتمر

حول راهکارهای برون رفت از بحران کنونی، ازجمله، حول ایده ی اعتصاب

عمومی. 

روشن است که در فضای خفقان و سرکوب سیاسییِی حییاکم بییر ایییران، این

نشست ها در فاز نخست باید درفضای مجازی یا مکان های امن )ازجملییه در

ساختارهای ارتباطِی تصورپذیر در حلقه های دوستی، خویشاوندی، و نیز در

محیط های کاری، دانشجویی و در سطح محالت( برپا گردند. چراکه تنها بییا

شکل گیری هسته های اولیه ی این نشست ها در زمینی مساعد، امکان رشیید

و گسترش بعدی و تصییاعدِی آنهییا مهیییا می شییود. اینکییه شییکل غییالب بییر

مرحله ی گسترش یابِی بعدی آنها چگونه خواهد بود، تابعی است از فضاهای

خلق شده در فییاز نخسییت و شییرایط سیییال و امکانییات و تحییوالت آتی. امییا

استفاده از فضای مجازی و دیگر بسترهای ارتباطِی مطمئن در فاز نخسییت،
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باید با طرحی روشن از صورت مساله و اهداف بنیادی همراه  باشیید، تییا یییک

سازمان دهی نامتمرکز، تکثیرپذیر ولی غیرشییکننده و بییادوام ممکن گییردد.

پاسخ به این نیاز، خود مستلزم پیش گام شدن گروه های ابتکارعمل از میییان

فعالین جنبش های اجتماعی )جنبش های دانشجویی، کارگری، زنییان، ضیید

سییتم ملی، زیسییت محیطی و غیییره( اسییت. زمینه سییازی اجتمییاعی بییرای

شکل  گیری گفتگوی شهروندی حییول راه هییای بییرون رفت از بحییران کرونییا،

همچون فرآیندی مقدماتی برای بسییج سیاسیی فراگیییر، نه فقییط بیا دیگییر

فعالیت های ممکن و ضروری در موقعیت حاضر تعارضی ندارد، بلکه تنها در

امتداد آنها قابییل تصییور و مفصییل بندی اسییت. فعالیت هییایی نظیییر: تقییویت

مضییمون »مقییاومت جمعی در شییرایط بحییران« در نهادهییای کییارگری و

محیط های کاری؛ تشکیل و تکثیر کمیته های هم یاری محالت و گروه هییای

امدادرسانِی مردمی؛ ایجاد صندوق های حمایت مالی در حوزه های اجتماعِی

مختلییف، خصوصییا در محیط هییای کییار و محالت؛ مستندسییازی و بازتییاِب

مستقِل رویدادهای برآمده از بحران کنونی؛ نقد کارکردها و جهت گیری های

ضدمردمِی دولت و معرفی راهکارهای بدیل؛ افشای مستمر تحریفات نظییام

خبررسانِی دولتی و مطالبه گری برای شفافیت اطالع رسییانی؛ گفتمان سییازی

حول مطالبات بنیادِی وضعیت حاضیر: از پافشیاری بییر ضیرورت دسترسییی

رایگان همگانی به خدمات بهداشتی-درمانی، تییا برجسته سییازی مسییئولیت

دولت برای حمایت از معیشت و سالمت تهیدستان و الیه های آسیییب پذیر؛

گردآوری و نظام مندسازی و تکثیر گزارش های مربوط به مقاومت ها، تجارِب

بدیل و ابتکارعمل های مردمی در ایران و جهان؛ و نظایر این ها. 
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جمع بندی

در این نوشتار کوشیییدم این نکتییه را در سییپهر هم اندیشییی های چپ )؟!(

برجسته سازم که در مقطع بحران زده ی کنونی تالش بییرای تییدارک یییک

اعتصاب عمومِی نمادین با مضمون امتناع از بازگشِت اجباری به کییار، هم

موضوعیت دارد و هم از پایه های مادی برخوردار اسییت و لییذا می باییید در

دستورکار تالش هایی جمعِی نیروهای چپ قرار گیرد. فراخواندِن جامعه به

تحرک سیاسی حول بحران کرونا تالشی ست درجهت ایجاد بسیج سیاسی

فراگیر علیه مناسبات و ساختارهاییی که ابعییادی ژرف و فاجعه بییار بییه این

بحییران داده انیید و دولت مرکییز ثقییل سیاسییِی آن هاسییت. کییارآیی چیینین

فراخوانی پیش از هرچیز مسییتلزم تکثیییر فعییال و نقییادانه ی این ایییده در

جامعه و نشان دادن توان اثرگذاری فرودسییتان در وضییعیت حاضییر اسییت.

دامن زدن به گفتگوهای هدفمند شهروندی حول بحییران کرونییا و تییدارک

مجاری رشد و تکثیر و پیوندیابِی آن ها، فرآینییدی  مقیدماتی ی ولی ضیروری

برای تییدارک آن بسیییج سیاسی  سییت؛ شییکل گیری خییود این فرآینیید امییا

مستلزم کار منسجم و سییازمان یافته یی نیروهییای ابتکییار عمییل و خصوصییا

فعالین جنبش های اجتماعی ست. در این نوشتار ضییمن اشییاره بییه بییرخی

پایه های مادِی امکان تدارک یک اعتصاب عمومِی نمادین، طرح واره ای هم

از یک مسیر ممکن برای زمینه سازِی فراخوان به چنین اعتصییابی ترسیییم

کردم. با این حال، نه قادرم و نییه مییایلم صییورت بندِی انضییمامی تریی از این

بحث ارائه کنم؛ چرا که انضمامی شدن یا تعین یابِی طرح ها و ایییده ها تنهییا

در پروسه ی حرکِت جمعی و پراتیک خالِق توده ها رخ می دهیید. تردیییدی

تا شیید، خواهد پدیدار ایران پساکرونایِی آینده ی در که مختصاتیندارم که 
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در خویش از دفاع برای هم اینک جامعه که نقشی ست به وابسته زیادی حد

نیا ،همهنیا اب  …می گیرد.  برعهده کرونا بحرانروند رویارویی با تبعات فاجعه باِر 

ما می تواند امکانات مبارزات فردا را ارتقاء دهد.   امروز  تنها عمل
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. بدیلی وجود ندارد!۱

در هفته های اخیر بسیاری از کارشناسان و سازمان های بهداشتی در سییطح

 هشیدار داده انید کیه بازگشیایی زودهنگیام فعالیت هیای2 و  داخلی1جهانی

22.برایمثال،رئیس»سازمانجهانیبهداشت«،تدروسآدهانوم،درمصحاحبهایبهتحاریخ1

آوریلچنینهشداردادهاست:»اکثرکشورهایجهانهنوزدرآغازهمهگیرِیویروسکرونححا

هستندودربرخیازکشورهاکهازپیکهمهگیریعبورکردهبودند،شححیوعویححروسدوبححاره

اوجگرفتهاست«.درهمینرابطه،دفتراروپایی»سازمانجهانیبهداشت«کشورهایاروپاییرا

بهنهایتاحتیاطدربرداشتِنمحدودیتبححرایمهححارکرونححافراخوانححد.هححانسگلوکححهرئیس

آوریلاعالمکرد:»ماهمچنححاندروضححعیت23منطقهایاینسازمان،درمصاحبهایبهتاریخ

بسیارپرتالطمیقرارداریمواینوضعتامدتهاادامهخواهدیافت.ناخشححنودیازاینوضححع

میتواندهرلحظهبهبزرگتریندشمنمابدلشود.بازگشتسریعبهزندگیگذشححته،بححهاین

آوریل(23زودیممکننیست«.)رادیوزمانه،

برایمثال،دکترمحمدرضاقندی،رئیسسازماننظامپزشکی،درنامهایبهحسنروحححانی.2

مینویسد:»باتوجهبهشرایطاپیدمولوژیککنونِیبیماری)کرونا(درکشوروبراساساصححول

مسلمعلمیوتجربیاتجهانی،هرگونهتعجیلدربازگشححاییغیرضححروریوغیرقابححلکنححترِل

مکانهایتجمعیازقبیلامکانمذهبی،مدارس،دانشگاههاوغیرهموجبگسترشبیمححاریو

آسیبجانوسالمتمردموهدررفتنزحماِتگذشتهوفرسودگِیکادردرمانیکشورخواهد

شد«.رئیسسازمانپیشگیریومدیریتبحرانشهرتهراننیزازاحتمالاوجگححیرِیمجححدد

آوریححل(.علی22)رادیححوزمانححه،بیماریکرونادراثربازگشاییاصنافوپاساژهاسخنگفت.



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

انجام شده برای مهار نسبِی همه گیرِی کرونا را نقش بر آب کند و مییوج دوِم

سهمگین تری از پاندمِی کرونا را به بار بیاورد. در همین راستا، آنها ازجمله با

، نسبت به عییواقب بسیییار3ارجاع به نحوه ی پیشروی »آنفلوانزای اسپانیایی«

وخیم تر موج دوم کرونا هشیدار داده انیید. بیا این حیال، در این میدت شیاهد

بیوده ایم کیه چگونیه دولت هیای جهیان، یکی پس از دیگیری و بیا شیتاب،

بازگشایی کسب کارهای اقتصادی را در دستور کار خییود قییرار می دهنیید. در

سییپهر عمییومی واکنش هییای انتقییادِی نسییبت بییه این سیاسییت ها چنییدان

چشم گیر نبوده است. اغلب واکنش های ابرازشده نیز بر این درک اسییتوارند

که سیاست مدران بییا تکییبر )و بعضییا ناآگییاهِی( خییاص خیود، اهمیت علم و

توصیه های علمی را نادیده  گرفته و بدین ترتیب به حفییظ سییالمت عمییومی

بی توجهی می کنند. حال آن که موضوْع به مراتب بنیادی تر و ژرف تر از غفلت

یا بی توجهِی سیاستمداران است: اینک بشیریت )نه فقیط دولت هیا( در ییک

بین دو گییزینه ی زیییر یکی را قرار گرفته که به اجبار می باییید بزنگاه تاریخی

انتخاب کند: نجات حداکثرِی مردم یا نجات نسبِی اقتصاد؟ در حال حاضییر،

همه ی شواهد حاکی از آنند که اکثر دولت ها با منطق عام خویش که همانا

اولویِت بی چون وچراِی ساحت اقتصادی بر حیات انسانی ست، راه حل »نجات

دریافته اند که نجییات همزمییاِن هییربه فراست اقتصاد« را برگزیده اند، چون 

دوی این ها ممکن نیست. از همین روست که اینک با سرسییختِی و شییتاب

ماهر،معاونستادفرماندهیمقابلهباکرونادرتهران،نیزنسبتبحهپیامحدهایآغحازبحهکحار

برخیمشحاغلدرقحالبطحرح»فاصحلهگذاریهوشحمند«ابحرازنگحرانیکحردوگفت:»اگحر

آوریل(22سختگیریهاادامهپیدانکند،دچارطغیانکروناخواهیمشد«.)دویچهوله،

.بخشبسیاربزرگیازشمارحدوداپنجاهمیلیونِیمرگومححیِرآنفلححوانزایاسححپانیایی،دراثححر3

موجهایدوموسوماینپاندمیبهوقوعپیوست.
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( اقتصادی«  ( را در پیشbusiness as usualآشکاری روند احیاِی »حیات 

گرفته اند. البته بسیییاری از این دولت هییا - ازجملییه دولت آلمییان- درسییتِی

هشیدارهای کارشناسیان را تمامیا انکیار نمی کننید. امیا بنیابر »واقع بیینِی«

ایدئولوژیک شییان، »چییاره ی دیگییری نمی بیننیید« و از قضییا در این موضییوع

 حقیقتا »بدیل دیگری وجود ندارد«،  جزبرای آنهاکمابیش صادق اند. چون 

نجات آنچه از اقتصاد سرمایه داری باقی مانیده اسیت، بیا همه ی هزینه هیاِی

ممکِن آن. در این میان، به نظر می رسد کییه اکییثریت مزدبگیییران فرودسییت

هم خواه ناخواه بدین مسیاله تن داده انید. و از طیرفی، در فضیای سیاسیی و

مدنی و - ازجمله - از جانِب فعالین و جریانات چپ گرا نیز مقاومت نمایییانی

شکل نگرفته است. گویی مخالفان دولت ها و نظم موجود هم به طور ضمنی

پذیرفته اند که باید امکاناِت معمییوِل معیشییت و زنییدگی روزمییره را بییه روی

مردم گشوده نگاه داشت؛ به تعبیر دیگییر: »بییرای بازنییده ها نمی تییوان کییاری

کرد!«.  

بنابراین، شعار محورِی نهفته در راهکار نرمالیزه سازِی بحران کرونا )شییعاری

که بناست حس واقع بینِی مردم را بیدار کرده و آنان را با این راهکار همییراه

کند( چنین است: مجبوریم با قربانی شدن اقلیییتی از جمعیِت جامعییه کنییار

بیاییم، تییا اکییثریت از گزنیید فروپاشییی قریب الوقییوع اقتصییادی و بیکییاری و

گرسنگی توده ای در امان بمانند. در عین حال، دولت ها ضمن پیشییبرد این

راهکار، می کوشند با ارجاعاتی تاییدآمیز به هشدارهای متخصصان، تییوپ را

به زمین توده ی مردم بیاندازند. بدین معنا که مزدبگیران باید ضییمن ادامه ی

کار مزدی در این وضعیِت پرخطییر، تییدابیر بهداشییتی را هم رعییایت کننیید.

. در پس رویکییرد فییوق، این۴بعنی، آنها مسئول حفظ سالمتی خود هستند

درترکیهکارفرمایانازکارگرانتعهدمیگیرندکححهاگححر.دریکیازهارتریننمونههایآن،4

بهویروسکرونامبتالشدند،کارفرمامسئولیتیندارد.
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استدالل جای دارد که »باید به حضور بحران به سان یک واقعیِت گریزناپذیر

خو کرد«. پس، مزدبگیران هم باید خو کنند که تحت هییر شییرایطی، نقش

خویش را در تداوم حرکت چرخه ی اقتصاد و رونییدهای بازتولییید اجتمییاعی

ایفا کنند. دولت های کانونِی سرمایه داری، نظیییر همین رویکییرد را در برابییر

آشکارشدِن پیامدهای حاد تغییرات اقلیمی اتخیاذ کردنید: پس از چنددهیه

سیاسِت نادیده انگاری یا کمرنگ سازِی ابعاد خطرات تغییرات اقلیمی، زمانی

که چنین سیاستی دیگیر کارسیاز نبیود، این دولت هیا یک صیدا از ضیرورت

»همزیستی« با تغییرات اقلیمی سخن گفتنیید. به طییور کلی، دانش اقتصییاد

بورژوایی و نخبگان دولتی، هزینه های اجتماعی )انسییانی( و زیسییت محیطِی

)طییبیعی( اقتصییاد سییرمایه داری را همییواره به میینزله ی تبعییاِت بیییرونی یییا

»بیرونیت« های سرمایه قلمداد کرده اند؛ هزینه هایی ناگزیر، که در مقایسه با

ضرورت ها و دستاوردهای اقتصاد بازار نباید آنها را عمده کرد. آنچه اکنون با

نرمالیزه سازِی بحران کرونا و پیامییدهای انسییانِی جییاری و آتِی آن در حییال

وقوع است، در امتداد همین منطق قرار دارد، گیریم کییه ابعییاد و شییدت آن

نامتعارف و یا آزاردهنده به نظر برسد.   

. سرکوب به مثابه ی راهکار2

( ایییران هم از مییدت ها پیش چهارنعییل در همین جهتstateارابه ی دولِت )

حرکت می کند. نیروی پیشراِن عاِم حرکِت آن، طبعا همان منطییِق اولییویِت

مطلِق ساحت اقتصادی ست؛ همچنان که طیف وسیعی از نخبگان اقتصادی

و سیاسی به کرات بر آن تاکید کرده اند. همزمان، این ارابییه از یییک نیییروی

پیشران خاص هم برخوردار است، که همانا انباشِت انفجییارآمیز بحران هییای

متعدد و تنش ها و پیامدهای درهم تنیده ی آنها در فضای جامعییه اسییت. بییا
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توجه به این که اقتصاد ایران از سال ها پیش با بحران مواجه بییوده و نیییز بییا

نظر به فساد و ناکارآمدی ِ ساختاری دولت، نازل بودن مشروعیت سیاسِی آن

، روشن است که برای دولت98و تبعات و داللت های خیزِش اعتراضِی آبان 

جایی برای اضافه شدن پیامدهای اقتصییادِی بحییران کرونییا بییاقی نمی مانیید.

طینین این زنگ خطیر را در اظهیارات بیرخی از نخبگیان »دل سیوِز نظیام«

می شنویم که با صورت بندی های مختلف نسبت به خطرات پیِش رو هشدار

داده اند. ازجمله این که: »بحران کرونا حیدود چهیار میلییون نفیر بیر تعیداد

بیکاراِن فعلی خواهد افزود و این ها کسانی هستند که چیزی برای از دسییت

«. از همین روست که دولت ایران کامال مصمم است تحت هییر5دادن ندارند

شرایطی طرح »ایمنی گله ای« را پیش ببرد، فارغ از گزارش هایی کییه تنهییا

چند روز پس از بازگشایِی اجبیارِی فضیاهای کسیب وکار، از افیزایش شیمار

. 6مبتالیان کرونا و کاهش ظرفیت های بیمارستانی خبر داده اند

به واقع، دولت ایران پیشاپیش هزینه های انسییانی چیینین رویکییردی را )کییه

برخی از کارشناسان شمار مرگ ومیر آن را رقمی بین یک تا دو میلیون نفر

.احمدتوکلی،عضومجمعتشخیصمصلحتنظام،درگفتگوبانشریهیتعادل:»کرونافقررا۵

دامنهدارمیکندواگرزودتراینمشکالتجمعنشودبهشرایطیمیرسیمکهبرخیافرادکححه

دردستهبندیبیکارانفقیریاحقوقبگیرانفقیرقححرارمیگیرنححدچححیزیبححرایازدسححتدادن

نداشتهباشند.میدانیدکهرسیدنبهشرایطیکححهبححرخیافححرادچححیزیبححرایازدسححتدادن

اردیبهشت(.درهمینرابطه،صححندوقبینالمللی۵،رادیوزمانهنداشتهباشندخطرناکاست«)

درصدیحجماقتصادایرانخبردادهاست.6پولنیزازکاهش

اصناف.درحالیکهحسنروحانیدرجلسهی»ستادملیمقابلهباکرونا«،ازسرگیریفعالیت6

رادرتهرانمجازاعالمکححردهاسححت)درکنححارگشححایشپارکهححاوبوسححتانهایغیرضروری

آوریححل(،بهگفتهیرئیساورژانستهححران:»تعححدادبیمححارانبححدحاِل20شهری()رادیوزمانححه،

آوریل(.گزارشهاحاکیازآناستکه22کروناییدرتهرانافزایشیافتهاست«)دویچهوله،

درروزهایاخیردستکمدربرخیازاستانهایکشورآمارابتالبهکروناسیرصعودیداشته

آمارمبتالیاندرآذربایجانغربی،فارس،سیستانوبلوچستانواهححوازروبححهافححزایشاست.

اردیبهشت(.۵؛واینکهپیکدومکروناشدیدترخواهدبود)رادیوفرانسه،است

http://www.rfi.fr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20200424-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.rfi.fr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20200424-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.radiozamaneh.com/500558
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برآورد کرده اند( پذیرفته اسیت، بی آنکیه آن را رسیما اعالم کنید. درعیوض،

راهکار اصلی دولت معطییوف بییه کییاهِش پیامییدهای سیاسییِی پیشییبرِد این

رویکرد است، که بر مییدیریِت سییرکوب گرانه ی داده هییا و افکییار عمییومی در

. دولت7جهت تحریف و انکار ابعاد بحران و پیامدهای انسییانِی آن متکی ست

ایران به مثابه ی تمامیتی خودآگاه که تداوم هستِی خود را همچون »هییدفی

فی نفسه« تلقی می کند، وظایفی مهم تییر از حفییاظت از جییان شییهروندان را

پیِش روی خود می بیند که وجه مشترِک همه ی آنها »حفیاظت از خیویش«

است. تداوم تجهیز پرهزینه ی )اقتصادی-سیاسِی( زیرسییاخت های نظییامی-

امنیتی، بخش نمایانی از این وظایف اسییت. تییازه ترین نمییوِد بیییرونِی تعهیید

سرسختانه ی دولت به این وظییایف، پرتییاب یییک مییاهواره ی نظییامی در اوج

 آن- بییوده9 - با پذیرش تمییام هزینه هییای سیاسییِی بین المللِی8بحران کرونا

.طیچندهفتهیاخیرگزارشهایمتعددیمنتشرشدهاسححتکحهازپنهانکحارِینظاممنححد7

دولتهادرارائهیابعادواقعیبحرانکرونححادرسححطحملیودسححتکاریهدفمنححددادههححای

مربوطهخبرمیدهند.برخالفبازنماییهححایرسححانههایمیناسححتریم،اینرویکردهححامختص

دولتهایاقتدارگرایچینوروسیهنیست،بلکهکمابیشهمهیدولتهابنابرنیازبنیادیشان

بححهعادیسححازِیسححریعتِروضححعیت،بدینسححمتگححرایشدارنححدکححهآمارهححایرسححمیرا

دستکاری/مهندسیکننححد.درعمححل،دامنهیواقعیاینمهندسححی،وابسححتهبححهضححریبنفححوذ

سازوکارهایدموکراتیکاست.

.دررابطهباپرتاباینماهوارهینظامی،برایمثال،علیشمخانی)دبیرشورایعالیامححنیت۸

ملی(چنینگفتهاست:»تحریم،تهدیدوتطمیعسیاسینمیتواندحرکتجمهوریاسححالمیدر

وحقوققانونیراُکندنماید.تولیدمستمرقدرتوبهرهگححیریازدانشمنافعملیمسیرتامین

ایرانازبیمارستانتافضاادامهخواهدداشححت«.همچححنینوزیححرامنیتورفاهمردمروزبرای

کیلومتروتحویلآنهابهارتشخبرداد.1۵00دفاعنیزازتولیدانبوهپهپادهاییبابُردپرواز

.دولتایرانبااینداعیهکهبرایرویاروییباپیامدهایبحرانکرونا،ازجملهعرضهیبهححتر۹

خدماتبهداشتی-درمانِی،نیازمندکمکهایمالیبینالمللیاسححت،ازصححندوقبینالمللیپححول

میلیارددالروامکردهاست.ظاهرابرآوردهشدِناینتقاضاباکارشکنیدولتآمریکا۵تقاضای

مواجهشدهاست.دراینبحبوحه،دولتایرانباپرتابیکمححاهوارهینظححامیبهسححهولتاین

بهانهیآشکاررابهدستدولتآمریکادادهاستتابححرایتوجیححهکارشححکنیهایش،ازامکححان
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است. اینک با فرارسیدن ماه رمضان، نهادها و چهره هییای شییاخِص مییذهبی

این نقش مکمییل را برعهییده گرفته انیید کییه محمییل دین را در خییدمِت

 و سیکان داراِن10عادی سازِی هرچه بیشتِر وضعیت بحرانِی حاضر قیرار دهند

دولت نیز - با رضایت خییاطر- درحییال انجییام مغازله هییای تشییریفاتی بییرای

تسلیِم قریب الوقوع هستند. 

.  عادی سازی یک وضعيت بحرانی3

در این مدت شاهد آن بوده ایم که حتی پیش از آن که دولت ایران بازگشت

به کار را رسمی و اجباری سازد، بخش قابل توجهی از مزدبگیران فرودسییت

و خصوصا روزمزدها مجبور بوده اند برای تامین معییاش روزمییره ی خییود بییه

خیابان ها بیابند یا در محیط های کاری حاضر شوند. بسیییاری از آنهییا خییود

واقف بوده اند/هستند که خطر می کنند؛ اما چاره ی 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

یک جانبه ی چیینین واقعیییتی در رسییانه هایش، کوشیییده اسییت تییا رویکییرد

مطلوِب خویش درجهِت عادی سازِی بحییران کرونییا - و بازگشییایِی سییریع تِر

فضای کسب وکار - را در امتداد نیازها و خواسته های مردم معرفی کنیید. بییا

تخصیصنظامیچنینوامیسخنبگوید.بانظربهاینکهنخبگاندولتایرانازچححنینامکححانی

بیخبرنبودهاند،ازاینمعادلهیسادهچنینبرمیآیدکهدولتایراناولویتهاییغیرازبهبحود

وضعیتشهروندانشدارد.

.برایمثال،احمدعلمالهدیامامجمعهیمشهدخواهانبازگشاییمساجدوزیارتگاههححاو10

عتباتعالیاتدرماهرمضانشدهاست.محمدمهدیمیرباقریعضححومجلسخبرنگححاننححیز

بسححتهماندنمسححاجدوهیئتهححایمححذهبیرادرجهت»خواسححتتححوطئهگرانجهححانیبححرای

کمرنگسازیوزمینگیرکردِندین«قلمدادکردوخواهانآنشدکهمسححاجدمحححورحیححات

اجتماعیباشند.درهمینراستا،تولیتآستانقدسرضححویهماعالمکححردکححهدسححتورالعمل

بازگشاییحرمهاواماکنزیارتیصادرشدهاست.
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این اوصاف، با وضعیتی مواجه هستیم که در آن دو خط سیر هم تافته به طرز

 این واقعیت که به رغم تهدییید جییدی ویییروسیکیبارزی عینیت یافته اند: 

کرونا برای سالمتی، بخشی از مزدبگیران ناچارند که کمابیش به رواِل سییابق

کار کنند؛ کارهایی که لزومییا ارتبییاط مسییتقیمی بییا تییامیِن نیازمنییدی های

 این واقعیت کییه دولت ایییران،دیگریعمومی در دوره ی بحران ندارنیید؛ و 

. 11می کوشد وضعیتی را که به هیچ رو عادی نیست، نرمالیزه  نماید

از آنجا که چنین پیش زمینه ای، کمابیش در سایر کشورهای جهیان حضیور

دارد، نیروهای چپ با وضعیت تاریخی بغرنجی مواجه شده اند. در پاسییخ بییه

این وضییعیت پارادوکسیییال، گییرایش عمییده ای کییه نییزد نیروهییای چپ در

کشورهای غربی مشهود بوده )اما محدود به آن ها نیست(، آن است کییه بییر

مبنای انتقاداتی که به پیامدهای اقدامات حفاظتِی دولت هییا در فییاز اولیه ی

پیشروِی ویروس کرونا داشته اند، ناخواسته از سیاسِت اولویِت تامین سالمت

عمومی پا پس بکشند و به طور ضمنی با رویکرد کنییونِی دولت هییا در جهت

نرمالیزه سازی بحران کرونا هم نوایی کنند، بی آنکییه لزومییا بییه این هم نییوایی

واقف باشییند یییا آن را صییریحا بیییان کننیید. دالیییِل قابییل تصییور بییرای این

موضع گیری انفعالی را باید در انتقادات عمده ای جستجو کرد که تییاکنون از

سوی نیروهای چپ نسبت به کاستی های تدابیر دولتی عرضه شده اند:

 اثرات بازدارنده و محدودکننده  ا ی که تاکنون طرح های دولتِی قرنطینه ی(۱

خانگی و  فاصییله گذارِی »اجتمییاعی« )فیییزیکی( بییر امکییان سییازمان یابی و

تحرکات اعتراضِی مزدبگیران و فرودستان داشییته اند؛ ازجملییه محدودشییدِن

.دربخشهایدیگراینکتابخواهیمدیدکهرویکححردنرمالیزهسححازیبحححرانکرونححا)در11

امتدادرهیافتشبهعلمیایمنیگلهای(مختصدولتایراننیست؛امابهدالیلیروشححن،آنچححه

بهمیانجیاینسیاستگذاریدرایرانمیگذرد،بهمححراتبخشححنتروغیرمسححئوالنهترازاکححثر

کشورهاستولذاپیامدهایمهلکیدرپیخواهدداشت.
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(2امکان اعتصاب و راهپیمایی و گردهمایِی سیاسی در شرایط حاد کنونی؛ 

پیامدهای اجتمییاعی-سیاسییِی آتِی طرح هییای نظییارتی-مراقبییتِی دولت هییا؛

طرح هایی که اینک در چارچوب مییدیریت ضییربتی بحییران کرونییا از سییوی

دولت ها ظاهرا موجییه به نظییر می رسییند، ولی در آینییده ی نزدیییک یحتمییل

 تاکیید بیر نییاز عیینِی(3به عنوان رویه هایی معمول تثبیت خواهنید شید؛ 

بخشی از جامعه به کار روزانه و اینکه این ها نباید در این شرایط مشخص از

 یییادآوری این واقعیت کییه(4امکان معیشییت محییروم گردنیید؛ و سییرانجام 

امکانات قرنطینه سازی و حفاظت از خویش، از توزییع اجتمیاعِی نیاهمگن و

ناعیییادالنه ای برخیییوردار اسیییت و مشخصیییا بیییرخی اقشیییار معین از این

محدودیت های تحمیلی آسیب می بینند )خییواه به لحییاظ تهدییید سییالمتی،

نظیر وضعیت اسکاِن پرخطر ساکنین کمپ های پنییاهجویی؛ خییواه به لحییاظ

دسترسِی نابرابر به امکانات آموزشییِی آنالین؛ و خییواه به لحییاظ مختل شییدن

امکانات معیشتِی تهیدستان شهری، مهاجرین، حاشیه نشینان و غیره(. البته

در کنار این ها، دالیل جانبی دیگری هم بیان می شوند؛ نظیر اینکییه، تاکییید

زیاد بر خطرات بحران کرونا به وحشت عمومی دامن می زند و از این طریییق

موجب تقویت گرایش های راسیستِی بیگانه هراسی )مثل بازنمییایی فرهنییگ

چینی به عنییوان منشییاء پانییدمی( می گییردد؛ و یییا اینکییه، تییداوم طرح هییای

محدودیت رفت وآمد )یا خانه نشینِی اجباری(، میزان خشونت های خانگی را

افزایش می دهد. 

همه ی این دالیل، با دغدغه های عینی و انتقادِی درستی پیوند دارند. افزون

بییر این هییا،  حییتی می دانیم کییه سییرمایه داری بنییا به  هرج ومییرج درونی و

نزدیک بینی خاص خود بدین سو گرایش دارد که تییا جییای ممکْن وضییعیت
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. و بییاز می دانیم کییه12مشخص بحران را نیر به پهنه ی سودجویی بییدل کند

دولت به عنوان ساختار قدرِت مسلط از این قابلیت برخوردار است که به طور

سیال از دل شرایط بحییران نیییز فرصییت هایی بییرای بسییط قیدرت کنییترلِی

.  امییا13خویش فراهم سازد، و حتی بعضا به طور هدفمند بحران آفرییینی کند

مساله ی اصلی در این جاسییت کییه چگونییه می تییوان از دل این دغییدغه های

انتقادی، نقدی جامع و ایجابی بر نوِع مواجهه ی دولت ها بییا بحییراِن کنییونی

پرورش داد و از آن طریق استراتژی مناسبی برای انکشاف مبارزه در شرایط

بازدارنده  ولی خطیر کنونی استخراج کرد. به نظر می رسد که درحال حاضیر،

اتکییا بییه این نقییدهای مجییزا - در کنییار شییرایط خییاِص حییاکم - بخش

قابل توجهی از نیروهای چپ را به انفعال نسبی در مواجهه با بحییران کرونییا

سوق داده است. درنتیجه، با این تناقض هولناک مواجهیم که دولت ها، کییه

خود به طور ساختاری در ایجاد بحران کرونا نقش داشته اند، اینیک فیاعلیتی

انحصاری در مدیریت این بحران یافته اند. 

یک ویژگی چشم گیر انفعال نیروهای چپ در برابر بحران کرونا آن است که

گویا ترکیبی از انتقادات فوق، آنها را در برابر رویکرد نمایاِن دولت هییا بییرای

نرمالیزه سازی وضعیت کنونی )با محوریت اقتصاد( آچمز کرده است. شییاهد

این مدعا آن اسییت کییه تالش دولت هییا بییرای نرمالیزه سییازِی این وضییعیت

بحرانی و غیرعادی، با مقاومت مشهودی ازجانب نیروهای چپ برای مواجییه

.بنابهگزارشیازموسسهیمطالعاتسیاسی)ایاالتمتحدهآمریکا(،ازاولژانویهتححادهم12

میلیححاردآمریکححایِی،خصوصححاروسححایابرشححرکتهایآمححازون،تسححالو34آوریححل،ثححروت

مایکروسححافت،رشححدچشححمگیریداشححتهاسححت.مشححابههمینوضححعیت،درخصححوصبححرخی

است.قابلمشاهدهشرکتهایآلمانینیز

.طبعاهمهیاینهابهمعنایتأییددیدگاهینیستکهباتکیهبربرخیازاستداللهایفوق،13

ادعامیکندکهدولتهادرخصوصابعادتهدیدآمیزبحرانکرونابزرگنماییمیکنند.

https://p.dw.com/p/3b59o
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 هامید –نشده است. همه ی این ها نشان  می دهد که نیروهای چپ  درمجموع - در

استراتژی و پراتیک سیاسِی خویش بحییران کرونییا را به عنییوان یییک بحییران

تاریخِی زنده جدی نگرفته اند، یا دست کم به قییدری کییه ابعییاد این بحییران و

پیامدهای فعلی و آتِی آن می طلبد آن را جدی نگرفته اند. در شییرایطی  کییه

دولت ها به عنوان یک ساخت سیاسی خودآگاه به سرعت و با سیالیت و حتی

با چرخش هایی باورنکردنی تمامِی توان خویش را برای رویارویی با بحران -

درجهت محافظت از منافع خاص خویش - بازسازمان دهی کرده اند، به نظییر

می رسد که جبهه ی چپ )درمجموع( یا به ضرورت این بازسازماندهی واقف

نیست، و یا فاقد چنین توانی ست. 

. بحران کرونا و بحران چپ4

با این اوصاف، شاهد یک غیییاِب تییاریخِی اسییف بار و تعیین کننییده هسییتیم:

اینکه در ساحت چپ استراتژی مشخصی که پای در مختصات بحران کرونا

داشته باشد و بتواند از دل امکانات ویژه ی همین وضعیت تاریخی، محرک و

راهنماِی کنِش مبارزه-مقاومت باشد به چشم نمی خورد. با این اوصییاف، این

واقعیت که چپ )به طور میانگین( وضعیت برآمده از بحران کرونا را فرصیتی

 نیافتییه1۴تاریخی برای توامندسازِی مردم درجهت پرورش ضدقدرتی بییدیل

است، بخشا حاکی از آن است که بسیاری از نیروهای چپ نیز ناخواسییته و

تلویحا این انگاره ی بورژوایی را تایید می کنند که »بدیلی وجود نییدارد«. تییو

گویی آنها نیز منتظر عادی شدِن وضعیت هستند تا بتوانند بار دیگر اشییکال

(. کسانیbusiness as usualو شیوه های مالوِف مبارزات خود را پی بگیرند )

که سخن گفتن از فرصت های تاریخِی برآمیده از بحیران کرونیا بیرای بسیط

امتناعازبازگشححتاجبححاریبححهکححار:در.برایمثال،نگاهکنیدبهفصلسومهمینکتاب)14

(.ضرورِتتدارکیککارزارعمومی

http://pdf.kaargaah.net/113_On_the_Necessity_of_a_General_Strike_in_Iran_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/113_On_the_Necessity_of_a_General_Strike_in_Iran_HAmin.pdf
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مبییارزات ضدسییرمایه داری را بییه دور از واقعیت و ناشییی از توهم اندیشییِی

اراده گرایانه قلمداد می کنند، سپهر واقعیت را به فعلیِت تجربی )امیر بالفعیل

یا امر مثبت( فرومی کاهند و از این مساله ی بنیادی غافل انید کیه گسیتره ی

واقعیت همچنین شامل بالقوگی های مادی )امر منفی( است. از قضا پذیرِش

هستی شناسانه ی همین دومی ست که شییالوده ی بییاور بییه امکییان رهییایی و

سیاسِت رهایی بخش است. 

انفعال نسبی نیروهای چپ در برابییر رونیید جییارِی نرمالیزه سییازِی بحییران از

سوی دولت ها )و بازگشایی کسب وکار اقتصییادی و فضییای عمییومی(، شییاید

بخشیا حیتی بیا درک نارسییای وییژه ای از تقیدم ماتریالیسییتی »زیربنیا«ی

اقتصادی پیوند داشییته باشیید. این درک نارسییا در مییوقعیت کنییونی در این

انگاره نمود می یابد که »طبیعی «ست که در وهله ی نخست اقتصاد باید بییار

دیگر به جریان بیافتد. حال آن کییه، این درک از مارکسیسییم - به رغم آنکییه

اغلب بییا داعیه ی محییوریت مبییارزه ی طبقییاتی تییزئین می شییود-، در عمییْل

بنیادی ترین سویه ی نقد مارکس بر سرمایه داری را نادیده می گیییرد: اینکییه

این نظام اقتصادی از آن رو نامعقول  و ضدانسانی ست که به موجِب آن اقتصاد

همچون نیرویی بیگانه و بیگانه ساز بر فراز سر جامعیه قیرار گرفتیه و بیر آن

مسلط شده است. در وضییعیت کنییونی، تن دادن بییه »تقییدم اقتصییاد« - در

خوش بینانه ترین حالت - به معنای آن است که پرورش استراتژِی کارآمییدی

برمبنای »تحلیل مشخص از شرایط مشخص«، هنوز جایگییاه بایسییته ای در

جهت گیرِی عملِی نیروهای چپ نیافته اسیت. امییا مسییاله آن اسیت کیه بیا

انکشاف بحران کرونا مختصات واقعیِت تاریخی به طییور جییدی تغییییر یافتییه

است و زمین مبارزاِت سیاسی، دیگر همان زمین آشناِی پیشین نیست.  
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همه می دانند که سرمایه داری به طور معمول نظامی اقتصادی ست که تداوم

آن با فقر و محرومیت و مرگ تدریجی و روزانه ی شمار زیییادی از انسییان ها

هم بسته است. ولی بحراِن کنونی مشخصا آشکار ساخته است که نجات این

نظام اقتصادی از فروپاشی هم مستلزم مرگ یا تشدید رنج های شمار هرچه

بیشتری از انسان هاست. این همان وجه افشاگرانه ی بحران کروناست که در

مقیاسی جهانی نشان داده است که راه حل مییانه ای وجیود نیدارد؛ و اینکیه

اقتصاد سرمایه داری به راستی بر فراز سر بشریت قرار دارد. تنییاقض تراژیییک

ماجرا ولی در این جاست که معیشت مستقیم بسیاری از مییردم جهییان نیییز

وابسته به حفظ چرخه های همین نظام اقتصادِی ستم بار است. و این همیان

نقطه ی کلیدی ست که دولت ها برای نرمالیزه سازی بحران با اطمینان خاطر

بر آن تکیه می کننیید. درعین حییال، این نقطییه همچیینین پاشیینه ی آشیییل

سیاست چپ برای دعوت عمومی بیه سیرنگونی این نظیام اسیت، چیرا کیه

دشوار بتوان بر فراز وابستگی روزمره ی مسییتقیِم مزدبگیییران فرودسییت بییه

مناسبات اقتصادی حاضر، پلی به سمت مناسیبات نییامعلوم فیردا کشییید. بییا

این همه، در مقاطع بحران های تاریخی سییرمایه دارْی حییدی از گشییایش در

این فروبستگی معمول ایجاد می شیود. اینیک، در فضییای بحییرانی برآمیده از

پاندمی کرونا، ناکارآمیدی های نظیام مسیتقر در تیامین سیالمت عمیومی و

نیازمندی های مردم، و نیز ناتوانی سییاختارِی دولت هییا در مقدم داشییتن این

موضوعات، بر طیف هرچه وسیع تری از مردم - به درجات مختلف - آشییکار

می شوند. ابتدایی ترین نمود بیرونِی این آگاهی، گسییترش هییراس و نییاامنی

عمومی  و بی اعتمادی به دولت است، و نمود پیشرفته تِر آن پیدایش اشییکال

متنوعی از ابتکارعمل های خودانگیخته ی مردمی سییت. درنتیجییه، مبییارزات

رهایی بخش محکوم به انقیاد همیشگی به آن پاشنه ی آشیل نیست. 
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بر همین اساس، یک استراتژِی بدیل برای رویارویی با بحییراِن امییروز لزومییا

نیازی ندارد ابعاد واقعی بحران و تهدید فراگیِر سالمت عمییومی را کمرنییگ

سازد؛ همچنان که نیازی ندارد با توسل بییه تبعییات نادرسییت سیاسییت های

دولتی و یا توزیع ناعادالنه ی فرصیت های محیافظتی، ضیرورت محیافظت از

جان شهروندان را به حاشیه ببرد. اگر وظیفه ی تاریخِی مشی سیاسییِی چپ

پیونددادن نقد و پیکار ضدسرمایه داری با شرایط زیسته و دغدغه ها و نیازها

و مبارزات روزمییره ی توده هاسییت، اسییتراتژِی کنییونِی چپ می باییید نقطه ی

عزمیت خود را در بازشناسی تبعات بحران کرونا بر زندگی فرودسییتان قییرار

دهد. با گنجاندن ضرورت  های برآمده از بحییران حاضییر در اسییتراتژی کالن

مبارزه، می تییوان تناقضییات ضیدمردمِی سیاسیت ها و راهکارهییای دولییتی را

برجسته ساخت. از این طریق می توان مطالبات عمومی و ابتکارات مردمی را

بییه مییرتبه ی رادیکییال تری ارتقییا داد. در همین مسیییر، بییا برجسته سییاختن

ضییرورت ایسییتادگِی عمییومی در برابییر نرمالیزه سییازی بحییران، می تییوان

مسئولیت ناپذیرِی دولت نسبت به )تمامِی( جامعییه و تقییدم سییرمایه دارانه ی

اقتصاد را در فضای عمومی به چالش کشید. به بیان دیگییر، سیاسییت بییدیل

چپ می باید از شکاف ها و تناقضییات رسیواکننده ی حاضییر کیه ناکارآمییدی،

ناعقالنیت و ضدانسانی بودِن نظم سرمایه دارانه  را نمایان می سازند، به بهترین

نحو برای بسط اندیشیه ی انتقیادی، رشید تخییِل سیاسیِی بیدیل، و بسییج

سیاسی استفاده کند تا بدین طریق گام موثری به سمت سازمان یابی توده هییا

علیه سرمایه داری بردارد. بحران کرونا خیواه بنیا بیه خاسیتگاه و تبعیاتش و

خواه در تالش دولت ها برای نرمالیزه کردِن بحران به نفع اقتصاد، کمابیش از

این راز عمومی پرده برداشته است کییه در سییرمایه دارْی اقتصییاد تحت هییر

شرایطی مقدم بر جامعه )انسان ها(  است. پس، سیاست انقالبِی چپ نیز باید

همین موقعیت را محملی برای پیوندیابِی هرچه بیشتر با جامعه قرار دهد تا
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قییادر گییردد بییر زیسییت  سیاسییِی حاشیییه ای خییویش فییایق آییید و بییرای

به چالش کشیدن سلطه ی بیگانه ساز اقتصاد بر جامعه نیرویی اجتماعی مهیییا

کند. پس، تا جایی که به گزاره ی »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 داده اند که حتی درشرایطی

آشکارا مرگ بار نیز نتوانند دست از کارکردن بکشند. درعین حال، از آنجا که

تهیدستان و مزدبگیران فرودست بار اصیلی تبعیات و هزینه هیای اقتصیادی

بحران را نیز بر دوش خواهند کشید، می تییوان و می باییید بحییران برآمییده از

پاندمی کرونا را محملی برای تدارک مبارزات وسیع تر و بنیادی تر علیه نظم

سرمایه دارانه قرار داد.

جان کالم آن که، هیچ بحرانی به خودِی خود نظم امور را به نفع ستمدیدگان

دگرگون نمی سازد. اگر بناست اندیشه و آرمان سیاسِی چپ در بحران هییای

قابل پیش بیینِی پسیاکرونایی وزن و جایگیاهی داشیته باشید، بایید آن وزن

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 تکان دادِن ما نخواهد بود«.
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 بازاندیشی در معنای کشتار جمعیبحران کرونا و

 تالش دولت ها در عادی نمایی یا نرمالیزه کردِن بحران مییورد1در فصل قبلی

بحث قرار گرفت و گفته شد که این تالش سرسختانه عمدتا معطوف اسییت

به بازگشت سریع تِر جامعه بییه فعالیت هییای معمییول اقتصییادی، تییا کییاهش

اولیه ی رشد اقتصادی هرچیه زودتیر مهییار و جییبران گیردد. در آن نوشیتار

همچنین وضعیت بحرانِی برآمده از پاندمی کرونا همچون چالشییی بنیییادی

پیِش روی نیروهای چپ انقالبی ترسیییم گردییید؛ چالشییی کییه جدیییدترین

 و به دالیییل مهمی2رهاورد دینامیزم تییاریخِی فرآینییِد زواِل سرمایه داری ست

نیازمند بازاندیشی جمعی در اسییتراتژی مبییارزات ضدسرمایه داری سییت. در

.13۹۹اردیبهشت6،کارگاهدیالکتیک«،نرمالیزهسازیبحرانکروناوچالشچپ.»1

.درفصلهایقبلیهمچنیناشارهشدکهاینفرآیندزواللزومافرآیندینجاتبخشبححرای2

ستمدیدگاِنزندانسرمایهدارینیست،بلکهصرفافرآینددردناکیازدگردیسححیِتاریخیسححت

کهتاجاییکهستمدیدگانمشارکتفعالیدرجهتیححابِیآننداشححتهباشححند،نظماقتصححادی-

سیاسِیماحصلآنیقینابرانقیاِدفعلیآنانخواهدافزودوروندفروپاشححیحیححاِتسححیارهایرا

شدتخواهدبخشید.

https://kaargaah.net/?p=1001
http://pdf.kaargaah.net/116_Herd_Immunity_against_Corona-Pandemic_and_the_Left_HAmin.pdf


از دیگری  سویه های  و  بگیرم  پی  را  موضوع  همین  می کوشم  نوشتار  این 

.3تهدیدات عینی این وضعیت را برجسته سازم

                                    

.  بازگشایی فضای کسب وکار و دعوت به جشن فراموشی۱

رغم حضور آشکار خطرات همه گیرِی کرونا، در بیشتر کشییورهای جهییان به

مسابقه ای علنی برای بازگشایی سریع تر اقتصاد و جامعه آغییاز شییده اسییت.

برای کشورهای کییانونِی سییرمایه داری، عقب مانییدن از این مسییابقه، جایگییاه

اقتصادی آتی این کشورها در سلسله مراتب قدرت جهانی را تهدید می کنیید:

هرچه اقتصادی پیشرفته تر باشد، کمتر تاب تحمییل وقفه هییا و اختالل هییای

اقتصادی را دارد. و درخصوص کشییورهای پیییرامونی )»در حییال توسییعه«(،

عقب مانییدن از این مسییابقه، تییوده ی انباشته شییده ی تنش هییای اجتمییاعی-

تاریخِی موجود را بحرانی تر کیرده و ثبیات سیاسیِی شیکننده ی قیدرت های

حاکم بر این کشورها را به خطیر می انیدازد. دولت هیا بنیا بیه درهم تنییدگِی

ساختاری شان با مناسباِت اقتصاد سییرمایه دارانه، پس از انکییار اولیه ی ابعییاد

فاجعه و تعلل و سردرگمِی بعیدی درخصیوص نیوِع مواجهیه، در نهیایت بیا

قاطعیت مسیر خویش را برگزیدند. چون برای آنها روشیین بییود کییه نجییات

حداکثری اقتصاد با نجات حداکثری جان انسان ها در یک ظرف نمی گنجد.

برخی )مانند دولت بریتانیا( صراحتا این انتخاب را در پوشش راهکار ظییاهرا

.البته-بنابهمجموعشرایطوشواهد-امیدویژهایبهتحقِقنزدیححِکاینبازاندیشححیجمعی3

؛چونناامیدیمطلقهمازآستانهیتحمِلنمیرود،بیآنکهبتوانازناامیدیمطلقسخنگفت

روانبشریفراترمیرودوهمبهلحاظعینیمستلزم»داناییمطلق«نسبتبهمجموعامکانات

ومحدودیتهایتاریخیست.پس،ناآگاهِیناگزیِرماازپیچیدگیهایواقعیتوزوایاِیپنهححاِن

آن،خودمولدحدیازامیداستکهبرایادامهیحیاتوپویاییبهآننیازمندیم،گیریماین

امیدمبهمباشدو)حتیبرایخودما(متافیزیکیبهنظربرسد.



۱25   |  بازاندیشی در معنای کشتار جمعیحران کرونا وپنج. ب

( اعالم کردند وHerd Immunityعلمِی »مصونیت جمعی« )ایمنی گله ای/

برخی نه. بسیاری از دولت ها تحت فشار التهاب افکار عمومی و نگرانی هییای

سیاسی-اجتماعی و ناروشیینی های موجییود، حییدود دو مییاه بییا این مهمییان

ناخوانده مدارا کردند و بیش و کم اقداماتی حفاظتی را اعمال کردند. اما در

نهایْت منطق چیره ی اقتصادی بار دیگر غالب شد تا همگان بداننیید کییه در

نظام سرمایه داری، اقتصاد بر فراز جامعه ایستاده است. جمله ای که چنییدی

پیش دونالد ترامپ در اوج درگیرِی کشورش با پیامدهای حیاد کرونیا بییان

کرد )»چه با کرونا و چه بی کرونا، اقتصییاد را بازگشییایی می کیینیم!«( بیییان

صریح و بی آالیش و فشییرده ی همین واقعیت اسییت، کییه دولت هییای دیگییر

)به  جز دولت های معدودی مثل برزیییل و ایییران( از بیییان روشیین آن طفییره

. با این اوصاف، می توان گفت: اقتصاد سرمایه داری چندی  گرسنه۴می رفتند

مانده بود و اینک برای »خون تازه« بی تابی می کند. 

وکار معمییوِل اقتصییادی با بازگشایی فضای جامعییه بییرای ازسییرگیرِی کسب

زودی این تصور در سطح عمومی غالب گردیید کیه گوییا خطیر کرونیا از به

داری از میان رفته است یا دیگر چندان جدی نیست؛ تو گویی روح سییرمایه

خواب ناهنگامش برخاست و همچون خییدایگان اسییاطیری فرمییان داد کییه

کرونا محو گردد و کرونا هم اطاعت کرد و محو گردید.

.رعایتجدیاقداماتحفاظتیدربرابرگسترشویروسکرونا،خصوصاقرنطینهیخححانگی،4

تنهادرمعدودکشورهاییمثلکرهیجنوبی،تایوان،اسپانیاوایتالیااجراگردید.دراکثردیگححر

کشورهاشعارقرنطینهوفاصلهگذاریبیشتربهیکشوخیتلخشباهتداشت.بااینهمه،خود

اینکشورهایمصممترنیزسرانجامتسلیممسابقهیبازگشاییاقتصحادشحدندکحهدولتهحای

تمامااقتصادزدهاینظیرآلماندایمابداندامنمیزدند.نمونهیقابلتامِلدیگر،تصمیمدولت

هندبهکاهشمحدودیتهایکرونایی،بهرغمافزایشآشححکارشححمارمبتالیححاندراینکشححور

است.
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چندان جای شگفتی نیست کییه عمییوم مییردم از این بازگشییایِی آمرانییه یییا

عادی سازِی بحران استقبال کرده اند. چون از یک سو، دولت هییا بییا تکیییه بییر

نهادهای علمِی دولتی و با نفیوذ مسلط شیان بیر فضیای رسیانه ای، وجهه ای

علمی به داعیه ها و تصمیمات شان می بخشییند )و درصییورت لییزوم دسییتگاه

سرکوب را برای حییذف شییواهد مخدوش کننییده ی این تصویرسییازی به کییار

(؛ و از سوی دیگر، اکثر مردم بنا بییه دشییواری های حیاد وضیعیت5می گیرند

محدودکننیده ای کیه از سیر گذرانده انید، به طیور درونی مایلنید داعیه هیای

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

روزانه هستند؛ و خواه از آن رو که در درازمدت، زندگِی »نرمال« در ترس و

اضییطراب دایمی نییاممکن اسییت. بنییابراین، می تییوان گفت در اینجییا نییوعی

.درنوشتاردیگریبهسیاسححتهایدولتایححراندرخصححوصنرمالیزهسححازیبحححرانکرونححا۵

خرداددرجلسهی»سححتادملی17میپردازم.اماعجالتااشارهبهاظهارنظراخیرحسنروحانی)

مدیریتومقابلهباکرونا«(پسازپیداشدنشواهدیناظربراوجگیریمجددکرونادرایححران

بیمناسبتنیست:»نبایدبابیاناینکهنقطهیاوجدوموسوِمبیماریکرونححادرکشححورایجححاد

شدهاستوکدامکاراشتباهبودهاست،فضایروانیجامعهرابههمبریزیم«.ایناظهححارنظححر

»جنححاب«رئیسجمهححورتقححارنقححابلتوجهیداردبححااخبححارمربححوطبححهدسححتگیریوسححیع

کاربران/فعالینفضایمجازیبهاتهححامپخشاخبححارنادرسححت)»تشححویشآمیز«(درخصححوص

(بهتنححاوباینجاواینجابیماریکرونا،کهدستکمازدوماسفندتاکنون)برایمثال،ن.ک.به

13۹۹انجامگرفتهاست.بنابراین،اینموضوعاصححالتصححادفینیسححتکححهدردهمفححروردین

کارگروهویژهایبرایمواجههبححااخبححاروگزارشهححادر»»ستادملیمدیریتومقابلهباکرونا

تشکیلداد«.اتخاذهمینرویکردامنیتیازسویدولتبهتنهاییکافیستتححاازفضایمجازی

نوعانتخابدولتایرانبرایمواجههباهمهگحیرِیکرونحامطمئنگحردیم؛گرچحهدراینبحاره

شواهدمتعدددیگری)ازجملهدربیاناتمستقیممقاماتارشددولت(وجححوددارد،کححهجححای

هیچابهامیباقینمیگذارند.

https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87
https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87
https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.bbc.com/persian/sport-51591260
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هم دستی تراژیک بین میل موجه و نیاز عینی اکییثریت مییردم بییا ملزومییات

چرخش اقتصاد سرمایه داری در کار بییوده اسییت. این هم دسییتی البتییه امییر

غریبی نیست؛ چییون تضییادمندی های درونِی شیییوه ی تولییید سییرمایه داری

محدود به ساحت تولید نیست، بلکه طی اجتماعی شییدن فزآینییده ی تولییید

)در سییده ی بیسییتم(، این تضییادمندی ها بییه حیییات اجتمییاعی هم شییکل

بخشیده اند و »شکل اجتماعِی« متناسِب خود را  خلق کرده اند که مهم ترین

نمییوِد آن وابسییتگی زیسییتِی پارادوکسیییاِل سییتمدیدگان بییه تییداوم نظم

ستمگرانه ی حییاکم و خصوصییا کییار مزدی سییت. در چیینین بافتییاری، بییروز

اعتراضات خیابانی از سوی مخالفییاِن محییدودیت های کرونیایی در بییرخی از

تر بییه کشورها، و درخواست خشمگیانه ی آنان برای بازگشِت هرچییه سییریع

حالت عادی جای شگفتی نبود. و جالب آن که انتقییادات طرح شییده بییه این

اعتراضات عمدتًا ناظر بود بر نفوذ جریانات راست افییراطی و باورهییای متکی

بر تئوری توطئه در آنها، نه نادرسییتِی خواسییته ی محییورِی آنهییا کییه همانییا

بر همین مدار بییود کییه بییا هییدایتبازگشت سریع تر به وضعیت عادی ست. 

آمرانه ی دولت ها به سرعت از ضرورِت قرنطینه ی خییانگی و قطییع ارتباطییات

شهری به طرح فاصییله گذارِی اجتمییاعی )فیییزیکی( رسیییدیم؛ و سییپس بییه

بسندگِی اجباری شدن ماسک؛ و درنهایت به اختیاری شدِن همه چیز و تکییه

بر توصیه های اخالقی، یا همان وادادگِی مطلق.    

از سوی دیگر، دولت ها همزمان با تالش بییرای بازگشییایی اقتصییادی، لزومییا

خطرات کرونا را منکر نمی شوند؛ بلکه می گویند »باید یاد بگییریم بیا کرونیا

زندگی کنیم« )درست همان گونه کیه پس از ناممکن شیدِن انکیار تغیییرات

اقلیمی، مردم را به همزیستی با تبعات آن فراخوانده انیید(. گییره این تنییاقض

وقتی گشوده می شود که دریابیم دولت ها بییدین ترتیب مسییئولیت خطییرات
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این موقعیت و عواقب تصیمیمات اقتصیادگرایانه ی خیود را بیه دوش میردم

می اندازند؛ درهمان حال که با ریاکاری اعالم می کنند که اقدامات معطییوف

به عادی سازِی وضعیت، برای تامین نیازهای روزانه ی مردم و تسهیل زندگِی

معیشتی آنان انجام می گیرند و اینکه اساسا »چاره ی دیگری نیست«. در دو

فصل گذشته انتقاداتی بر رویکرد متناقض نیروهییای چپ بییه بحییران کرونییا

مطرح گردید. مشییخص ترین نمییود بیییرونی این تنییاقض سیاسییی، برخییورد

انفعالی چپ با رویه ی عادی سازِی دولتِی بحران کروناست. در ادامییه، همین

موضوع را از زاویه ی دیگری می کاویم. 

6.  بگذاریم اعداد سخن بگویند: شمار تلفات انسانی2

در ابتدا باید خاطرنشان کرد که ما هیچ گاه بیه داده هیای واقعی درخصیوص

 بحران کرونا دسییت نخییواهیم یییافت. بییه این دلیییل سییاده کییهابعاد انسانِی

دولت ها بر نهادهای کالن مسییئول بهداشییت و سییالمت عمییومی و نیییز بییر

رسییانه های عمییومی تسییلط دارنیید. نیییازی بییه گفتن نیسییت کییه امییروزه

سخن گفتن از استقالل ساحت علم در عملکردهیای اجتمیاعی-سیاسییِ اْش

بیان آرمان های اخالقی است، نه توصیِف واقعیِت موجود. طبعیا از آنجیا کیه

ساختارهای قدرت دولییتی و سییازوکارهای سییلطه ی برآمییده از آنهییا تمامییا

یکپارچییه و منسییجم نیسییتند، از خالل شییکاف ها و تنش هییای درونی این

.برآوردهایعددیاینبند،براساسدادههایجدیددربارهینحوهیگسترشجهانیکرونححا6

)درزمانانتشاراینکتاب(،بازبینیوبازنویسیشححدهاند.درنتیجححه،اینبرآوردهححانسححبتبححه

نسخهیاولیهیهمینمقالهتاحدیمتفاوتاند،امانهآنچنانکهجمعبندیمضمونیاولیححهرا

بهچالشبگیرند.
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ساختارها گهگاه اطالعاتی روشنگر به بیرون درز می کند؛ اما بیر مبنیای این

اطالعات جزئی و گهگاهی نمی توان تصویر کاملی از حقیقت مییاجرا ترسیییم

کرد. وانگهی، داده هایی کییه سییازمان بهداشییت جهییانی و نهادهییای مشییابه

گردآوری و منتشر می کننید صیرفا داده هییای اعالم شییده از سیوی دولت هییا

هستند. وقتی دولت هایی با داعیه ی ساختار دموکراتیییک و رسییانه های آزاد،

نظیر دولت انگلستان، داده های مربوط بییه مرگ ومیییر کرونییا را دسییت کاری

می کنند )در مورد انگلستان برحسب تصادف بخشی از ابعاد این دست کاری

افشا گردید(، نمی توان از دولت های دیگییر انتظییار پای بنییدی بییه حقیقت را

داشت. با این حال، بنا به دالیل زیادی دست کاری داده ها و تحریییف واقعیت

محدودیت هایی دارد؛ گیریم که دامنه ی این محدودیت ها بسییته بییه نییوع و

اهمیت موضوع و شرایط کلی هر جامعه بسیار متفاوت اند. در نتیجه، استناد

به این داده ها نه فقط امری ناگزیر است، بلکه بر مبنای آنها می توان تصویری

حداقلی از سیمای واقعیت ترسیم کرد. 

نخست بیایید بییه دو نمییودار مهم برگرفتییه از داده هییای سییازمان بهداشییت

. اولی )نمودار آبی( شمار کل مبتالیان بییه ویییروس7جهانی نظری بیاندازیم

 برحسییب میلیییون2020 نوامبر 16 ژانویه  تا 22کرونا در سطح جهان را از 

نفر نشان می دهد. نمودار دوم )نارنجی( شمار کل جان باختگان در اثییر ابتال

به ویروس کرونا را در همین بازه ی زمییانی نشییان می دهیید. هییر دو نمییودار

کمابیش از انتهای ماه مارس شیب تندی را نشان می دهند. تغییرات شیییب

نمودار اول )مبتالیان( همواره سیر صعودی داشته اسییت و تغییییرات شیییب

   نمودار دوم )جان باختگان( هم از اوایل اکتبر سیری صعودی یافته است. 

7. Source: www.worldometers.info  

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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۱3۱   |  بازاندیشی در معنای کشتار جمعیحران کرونا وپنج. ب

با بررسی داده های رسمِی مربوط به تعداد کل مبتالیان به وییروس کرونیا و

16میزان کل مرگ ومیر ناشی از آن در سراسییر جهییان از اواخیر ژانویییه تییا 

 در می ییابیم کیه نسیبت تعیداد جان باختگیان بیه تعیداد کیل2020نوامبر 

2.3۴8مبتالیاِن ثبت شده )براساس نتایج تست کرونا( به طور میانگین برابییر 

 درصد( بوده است. برای سادگی محاسبات بعدی،35 ممیز 2درصد )حدود 

 درصیید تقییریب2این رقم، یعیینی »میییانگین نییرخ مرگ ومیییر« را معییادل 

. حال فرض کنیم با همین رونیدی کیه اکییثر دولت هیای جهیان -8می زنیم

»ایمیینی گله ای« - در پیش گرفته انید، تییا پاییان کمابیش در امتداد راهکار

سال میالدی آینده شمار کل مبتالیان ثبت شده )ازطریق انجام تسییت( بییه

 درصد جمعیت جهان باشیید. بییا توجییه بییه اینکییه10ویروس کرونا، معادل 

نفر است )برای راحتی کار، این 779۴799000جمعیت فعلی جهان حدود 

رقم را ثییابت در نظییر می گیییریم(، و بییا ثییابت فرض کییردن نییرخ جهییانی

 ، به نتیجه ی زیر می رسیم:9مرگ ومیر

.درعمل،بنابهمجموعمحدودیتهایانجامتستکرونححاونححیزبهدلیححلعححدمبححروزعالیم۸

آشکاردربسیاریازمبتالیان،شمارواقعیمبتالیانبهویروسکرونابسیاربیشترازرقمیست

کهروزانهدرقالبآمارثبتشدهیمبتالیانکرونااعالممیگردد.وازآنجاکهنرخمرگومیر

تنهابراساسشمارمبتالیانثبتشدهمحاسبهمیگردد،میزانواقعینرخمرگومیربهمححراتب

کمترازاینرقماست.

.نرخجهانیمرگومیرثبتشدهدراثرکروناتاکنونروندنزولیداشتهاستوازاواخرژوئن۹

تاکنونتقریبانصفشدهاست.بااینحال،روندتغییراتآنبههیچروخطینیست،بلکهتححابع

شرایطاست،ازجملهوابسححتهاسححتبححهشححمارتسححتهایروزانححه،وبهویححژهکیفیتومححیزان

دسترسپذیریخدماتپزشکیبرایمبتالیانجدید،ونیزنحوهیثبتپزشکیعلتمرگها.
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 :2021برآورد مجموع مرگ ومیر جهانی تا پایان سال 

 7 79۴ 798 729 * 10% * 2% = 15 597 390

یعنی با درنظرگرفتن برآوردهای تقریبی فوق، تا پایان سییال میالدی آینییده

)با فرض آن که در این بین واکسن موثری با کیفیییتی قییابل قبول در سییطح

15جهانی توزیع نگردد(، شمار کل تلفییات انسییانی ویییروس کرونییا حییدود 

میلیون نفر خواهد بود. 

 الگییو و بییرای پوشییش دادِن دامنه ی بیشییتری ازهمینحییال بییر مبنییای 

حالت های ممکِن، سعی می کنیم سناریوهای مختلفی بسییازیم کییه در آنهییا

هم نرخ جهانی مرگ ومیر پاندمی و هم درصد مبتالیان ثبت شده ی ویییروس

 جمعیت جهان( تا دسامبر سییال  آینییده مقییادیری کمییتر ازبه نسبتکرونا )

. بییرای یییک10برآوردهای مورد استفاده در محاسبه ی نمونه واِر فییوق باشییند

دامنه ی تغییرات نسبتا محدود، حاصل کار در جدول صییفحه ی بعیید آمییده

است: 

.بهلحاظریاضیاتی،دربازههایزمانیکهنمودارگسححترشپانححدمیسححیریکمشححیبدارد،10

یعنیدورازمقاطعاوجگیریپاندمی،نرخمرگومیرمیتواندبهتحدریجفحروکشکنحد.امحادر

عمل،نرخمرگومیرتابعشرایطانضحمامیکشحورهایمختلحفونححوهیپحویشپانحدمیدر

آنهاست.دراینمیان،یکیازمهمتحرینفاکتورهحایتعیینکننحدهینحرخمرگومحیردرهحر

کشور،کیفیتوسطحدسترسپذیریخدماتپزشکیاست.
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بر اساس این برآورد تقریییبی، می تییوان گفت راهکییار »ایمیینی گله ای« کییه

نجات اقتصاد سرمایه داری را هدف قرار می دهد می تواند تا یک سییال آینییده

( به مرگ بیش از چهارونیم میلیییون نفییر و1۴در بهترین حالت )سناریوی 

 میلیون نفییر بیانجامیید.23( به مرگ بیش از 1در بدترین حالت )سناریوی 

باید خاطرنشان گردد که در این برآورد خام، کمترین شمار تلفییات انسییانِی

( متکی بر فرض هیای کیامال1۴ میلیون نفر در سناریوی ۴.5ممکن )حدود 
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 درصیید( و دامنه ی1حداقلی در خصوص نرخ میانگین مرگ ومیییر جهییانی )

 درصیید( تییا یک سییال آینییده6ابتالی ثبت شده ی جهانی به ویروس کرونییا )

است. طبعا برای برآورد میزان تلفییات انسییانِی کرونییا، می تییوان سییناریوهای

خوش بینانه تری را هم در نظر گرفت، ولی بنا بر داده هییا و برآوردهییایی کییه

تاکنون از سیوی  نهادهیای مرجیع )ازجملیه سیازمان بهداشیت جهیانی( و

متخصصان پاندمی انتشار یافته اند، احتمال تحقق چنین سییناریوهایی نییازل

 )بییا بیش از یییازده میلییون12است. در این میان، به نظر می رسد سناریوی 

. 11تلفات( روند محتمل تری را برای آینده ی پیش رو ترسیم نماید

. بازاندیشی در معنای کشتار جمعی3

ارقام فوق هرقدر هم نادقیق و نارسا باشند، جای تردیدی نیست که از مرگ

 انبوه انسان ها سخن می گویند که بسیییاری از مییا نیییز از ماه هییااجتناب پذیر

پیش هماننید سیاسیت مداران دولیتی کمیابیش از آن آگیاهیم. اگیر میرگ

شماری از انسان ها قابل پیش بینی باشد و به لحییاظ علمی و عملی بتییوان از

آنها جلوگیری کرد، ولی دولت ها به هر دلیل مسیر دیگری را انتخاب کننیید،

از منظر انسانی می توان گفت این رویکرد چیزی از کشتار جمعی کم ندارد.

حییال تکلیییف مییا نیروهییای چپ چیسییت کییه پیشییاپیش از وقییوع یکی از

علنی ترین کشتارهای جمعی تاریخ باخبریم؟ 

.هرچنددراینمحاسبات،تأثیراتمحتملواکسیناسیونانبوهکهبهزودیآغححازمیگححردد11

لحاظنشدهاند.
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بدتر از همه آن است که بنا بر داده ها و مشاهدات تاکنونی، برای ما به خوبی

قابییل پیش بینی سییت کییه بخش بییزرگی از کسییانی کییه در اثییر این رونیید

اجتناب پییذیر جییان خواهنیید بییاخت، از طبقییات فرودسییت و تحت سییتم و

»مطرودان« جوامع هستند؛ همان هایی که جان مایه ی تمییام زندگی شییان را

بیرای صیرف زنده مانییدن خیرج می کننید. و به همین تییرتیب، می دانیم کیه

بیماران و سالمندان بخش بزرگی از قربانیان کرونا خواهند بود. پس، آیا مییا

ناخواسته تسلیم منطق تلویحی دولتی ها نشده ایم که زندگی این افراد کمتر

از دیگران ارزش دارد و کارکرد »طبیعِی« قانون بقاء )برای »بازنیده« کیاری

نمی توان کرد( را تصدیق نکییرده ایم؟ اگییر این گونییه باشید، بی گمیان یکی از

بی افتخارترین شکست های تاریخ را رقم زده ایم: باال بردن دسییت ها بی آنکییه

ای در دفاع از آرمان های خود شلیک کرده باشیم! حتی گلوله

قطعا موحش بودن کشتار جمعی و محکییوم کردن و ایسییتادگی در برابییر آن

نباید ربطی به نوع آلت قتاله و شیوه ی کشتار داشییته باشیید؛ خییواه توسییط

اسلحه و خواه توسط ویروسی که محافظت جمعی در برابر آن علی االصییول

امکان پذیر است. این موضع گیری همچنین تابع مدت زماِن وقوِع کشییتار هم

نیست؛ خواه طی یک روز و یک هفته، و خواه طی یک سال. پس چییه چیییز

باعث می شود که در برابر این روند کشتار جمعی سکوت کنیم؟ شییاید بین

برنامه ریزی هدفمند برای کشتار جمعی انسان ها )که نمونه های متعددی در

تاریخ معاصر دارد( و عدم برنامه ریزی هدفمند برای نجات انبوه انسییان هایی

که در معرض خطر مییرگ قییرار دارنیید تفییاوتی مییاهوی قایییل هسییتیم؛ در

این صورت بایید به خیاطر بییاوریم کیه فقیدان این عیزم و برنیامه ریزی نیزد

دولت ها، خود ناشی از عزم و برنامه ی هدفمند آنان بییرای نجییات اقتصییاد و

نظام قدرِت مسلط است. شاید هم پاسخ پرسش فوق آن باشد کییه مییا نیییز
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توجیهات نخبگان دولتی درخصوص »تقدم اقتصاد« بر حیات شییهروندان را

پذیرفته ایم؛ یعنی بییرخالِف باورهییای سیاسییی مان، گییزاره ی »کییار دیگییری

نمی شیود کیرد« ییا »بییدیلی وجییود نیدارد« را تصیدیق کیرده ایم و تن بیه

سرنوشت سپرده ایم. یا شاید هم عمق بحران را درک نکییرده ایم و صییرفا در

اثر خوگرفتن به تکرار روزانه ی آمار و ارقام تلفات انسانِی کرونییا در رسییانه ها

ناخواسته دچار کرختی شده ایم )چراکییه بی تفییاوتی بییه مضییمون فاجعه بییار

اخبار، یکی از مکانیزم های دفاعی ذهن/رواِن انسییان در مییواجهه ی روزانه ی

(؛ و شاید هم اساسا دالیل متقیینی وجییود دارد12مستمر با »اخبار بد« است

که دامنه ی واقعی خطرات ویروس کرونا به مراتب کمتر از آن است که بیش

از سایر عوامل مسبِب مرگ ومیرهییای روزانییه نگییران آن باشیییم )صییمیمانه

امیدوارم این حیالت آخیر درسیت باشید؛ امیا داده هیای کنیونی پشیتوانه ی

محکمی برای این امیدواری ایجاد نمی کنند(. 

ممکن است این سیوال پیش بیاییید کیه آییا این مییرگ انبیوه اساسیا قابییل

پیش گیری 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

سرمایه دارانه، پاسخ به روشنی منفی ست. چون چرخ اقتصاد بازار را نمی توان

معلیق سیاخت؛ همه ی حوزه هیای فعیالیت اقتصیادی )نه فقیط آنهیایی کیه

مستقیما در تولید دخیل نیستند، بلکه حتی آنهییایی کییه ظییاهرا اقتصییادی

به نظر نمی رسند، نظیر فعالیت های آموزشی( زنجیییره وار بییه هم وابسییته اند.

مهار کامل بحران کرونا مستلزم تعلیق بسیییاری از فعالیت هییای اقتصییادی و

.خصوصاوقتیکهاخبارروزانه،ضدونقیضوناروشنوسردرگمکنندهباشند.ازسویدیگر،12

وقتیفاجعهبهامریدمدستیبدلشود،دیگربهمثابهیفاجعهبرذهناثرنمیگذارد)همچححون

مصداقیاز»ابتذالشر«(،حتیهنگامیکهخودماقربانِیبالقوهیآنباشیم.
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فعالیت های اجتماعِی هم بسته با آنهاست. درحالی که توقف هییر حییوزه ای از

حیات اقتصادی-اجتمیاعی، خللی جیدی در زنجیره هیای تولیید و توزییع و

گردش/مصرف ایجاد می کند. و این به معنای افت شدید شییاخص های رشییِد

اقتصییاد ملی سییت کییه پیامییدهای اجتمییاعی و سیاسییِی وخیمی دارد: از

بیکارسیازی تیوده ای و اختالل در تیامین نیازهیای مصیرفی، تیا اعتراضیات

تیوده ای و بی ثبیاتی دولت هیا. پس، از منظیر بیورژوایی، پیامیدهای اقتصیاد

سرمایه داری هرقدر هم ناگوار باشند، هزینه هایی ناگزیر برای تامین مسییتمر

و باثباِت نیازهای اکثریت انسان ها )خصوصا اشتغال( هستند. بنییابراین، نییوع

رویارویی با پیامدهای انسانِی بحران کرونا نیز خارج از این چارچوب نیست:

»باید با آن زندگی کرد«، که مصداق دیگری از همان »واقع بینِی« لیبرالی-

بورژوایی ست. اما از منظر انتقادی و ضدسرمایه دارانه، برخورد با این موضوع

تماما متفاوت ا ست: سطح تاریخِی رشد نیروهای مولده به مرحله ای رسیییده

است که بشر معاصر می تواند خواه به لحاظ دانش و زیرساخت های فناورانه و

خواه به لحاظ برنامه ریزی و اداره ی جمعی عرصه ی اقتصییاد، نیازمنییدی های

عمومِی خود را تامین کند. برنامه ریزی جمعی و دموکراتیک برای تولید )یییا

اجتماعی سازِی اقتصاد( می تواند اقتصاد را از ضییرورت های کییوِر مبتیینی بییر

تضمیِن سودهای خصوصی رهییا سییازد. اقتصییاد اجتمییاعی نه فقییط از جییبر

ُخردکننییده ی مییالکیت خصوصییی رهاسییت، بلکییه از سییازوکارهای جییبرِی

مرزهای سیاسی هم رهاست. فرآینیید تییاریخِی شییکل گیرِی دولت ملت هییای

مدرن و تحکیم مرزهای سیاسی، که نقشی بنیییادی در تشییدید رقابت هییای

ملی و شییکل گیرِی سییازوکارهای امپریالیسییتی و تییداوم این سییازوکارها

داشته اند، به موازات پیشرفت مناسبات سییرمایه دارانه انجییام گرفتییه اسییت و

همزمان، مهر ویژه ی خود را بر خط سیر و خصلت های تاریخِی سییرمایه داری
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نقش زده اسییت. بییا حییذف این رقابت جویی هییای ملی و کشییاکش های

امپریالیستی، برخورد هم بسته  و مسئوالنه ی جهانی با معضلی جهانی نظیییر

همه گیرِی کرونا امکان پذیر می گردد. به همین سان، با اجتماعی شدن اقتصاد

و خالصِی آن از منطییق سییود، علم و فنییاوری از قفس  انحصییارات دولییتی و

شرکتی رها می شوند تا انباشت دانش و تجییارب علمی بییه میییراثی جهییانی

برای حل نیازمندی ها و مشکالت بشر بدل شوند. 

به این تیرتیب، بشیِر امیروز علی االصییول قییادر اسیت بییا اجتماعی سییازِی ییا

دموکراتیییزه کردن اقتصییاد، ضییمن فاصییله گرفتن از رویه هییای مخییرِب

بحران آفرین )خصوصا تخریب طبیعت(، بحران هایی را که میراث تاریخچه ی

حیییات ویران گییر سییرمایه داری هسییتند مهییار کنیید. مشخصییا درخصییوص

مواجهه ی بدیل بیا بحیران کرونیا، بیا کنارگیذاری چشیم انداز سیرمایه دارانه

)سودمحور( به اقتصاد، می توان نیازمندی های ضرورِی جوامییع در وضییعیت

بحرانِی حاضییر را ازطریییق هم اندیشییی و برنییامه ریزی جمعی و همبسییتگی

بین المللی تامین کرد. در این صورت: منابع موجود اقتصییادی می باییید بییرای

تامین نیازهای همگانی صرف شوند، نه نجات کالن شرکت ها و سییرمایه های

خصوصی؛ تولیدکنندگان مستقیم و دیگییر بخش هییای نیییروی کییار جامعییه

می باید در فرآیند اولویت بندِی نیازها، برنییامه ریزی و اجییرا مشییارکت فعییال

بیابند، تییا تییامین نیازمنییدی های عمییومی بییا درنظرگییرفتِن نیازمنییدی های

بی واسطه ی آنان و محیط زیست اطراف شیان )خصوصیا ملزومیات نیاظر بیر

حفظ سالمتی( انجام گیرد. جان کالم آن که درست همان گونییه کییه قییدرت

مرعوب ساِز سرمایه داری ازطریق تصاحب و انباشت و تمرکز انحصاری دانش

و توانمندی های جمعی و فیردی بشیر شیکل گرفتیه اسیت، بیا »واسیازی«
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سرمایه داری و خلع ید از این »سوژه ی کاذب«، بشر قادر خواهد بود منابع و

قوای تاریخِی خویش را بازیابد و آنها را برای تامیِن نیازمنییدی ها و سییعادت

خویش به کار گیرد. 

در اینجا اشاره ای گذرا به پارادایم پیشرفت بی مناسبت نیست. می دانیم کییه

-19طی بازه ی حدودا دو ساله ی گسترش جهییانِی آنفلییوانزای اسییپانیایی )

 در جریییانفییرض کنید میلیییون نفییر جییان باختنیید. 50( حییدود 1918

 میلیون نفر جان خییود را از50همه گیرِی کرونا نیز طی همین مدت حدود 

دست بدهند. حال اگر بخواهیم کارنامه ی تمدن بشییری را در خصییوص این

دو فاجعه ی تاریخی مقایسه کنیم، داوری ما چه خواهد بییود؟ پیش رفته ایم

یا پس رفته ایم؟ روشن است که وقتی شییمار مرگ ومیییر را بییه نسییبت کییل

جمعیت جهان درنظر بگیریم، آنفلوانزای اسپانیایی به لحییاظ کمی فییاجعه ی

به مراتب بزرگ تییری را رقم زده اسییت. ولی بییه بییاور من، در بییرآورد سییطح

پیشرفت تاریخی تمدن، مقایسه ی کمی بسیییار غلط انییداز اسییت، و باییید بییا

باید مجموِع »امکانات« هر دورهمقایسه ی کیفی جایگزین شود. در این معنا 

)در هر دو سطح بالفعل و بالقوه( برای مهار فاجعه ی جمعی را مالک داوری

. بییر این اسییاس، در مقایسییه ی کیفِی عملکییرد جوامییع بشییری درقییرار داد

مواجهه با این دو رویداد تاریخی، حتی اگر در اثر پاندمی کرونا صرفًا حیدود

 میلیون نفر )خوش بینانه ترین سییناریو در جییدول برآوردهییای بنیید قبلی(5

جان خود را از دست بدهند، باید گفت تمدن بشری عقب گیرد چشییم گیری

داشته است. کافی ست به رشد بی سابقه ی دانش و فناوری در فاصییله ی این

صد سال توجه کیینیم و نیییز مزیت هییای آگییاهی و بییازخوانِی علمِی بشییر از

تجارب گذشته را به حساب بیاوریم. از چنین منظری، نه فقییط سیاسییت های

اقتصادمحوِر دولتی غیرقابل توجیه اند، بلکه می توان مسئولیت نیروهای چپ
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و مترقی در رویارویی با همه گیرِی کرونا و »کشتار جمعی« حاصییل از آن را

به پرسش گرفت. اگر برآینِد تمدن معاصر بشری خطاهیا و جنایت هیایش را

بر مدار منطق سرمایه  ادامه می دهیید، مییا کییه مخییالف این منطییق هسییتیم

بناست کجا بایستیم؟ 

. سکون چپ: ضعف سياسی یا فروبستگی در استراتژی؟4

امروزه نیروهای چپ آشییکارا - ولی به طییور اجتناب پییذیری- از جنبش هییا و

شورش های توده ای عقب افتاده انید. این مسیاله هم حاشیه نشیینی تیاریخِی

 میالدی - تییاکنون -1980چپ پس از زنجیره ی رویدادهای اواخییر دهه ی 

را ماندگار ساخته است و هم این جنبش ها و شورش ها را از تجارِب تاریخِی

مبارزاِت سازمان یافته محروم ساخته و امکان ژرفایابی و تداوم مییوثر آنهییا را

اینکه اکثریت مردم به سادگی بییه نرمالیزه سییازِی دولییتِیکاهش داده است. 

(، بخشییا1بحران کرونا تن داده اند، عالوه بر دالیل عینِی پیش گفته )در بنیید 

ناشی از آن بوده که گفتار مخالفی - مشخصا از سوی طیف چپ - درسییتی

گفتار مسلط و رویکرد دولتِی »ایمنی گله ای« را در قالِب مبارزاتی پی گیر و

منسجم به چالش نگرفته است و پیامدهای بالفعل و بالقوه ی این رویکییرد در

مرگ ومیییر انبییوه انسییان ها )کشییتار جمعی( را صییراحتا در سییپهر عمییومی

پروبلماتیزه نکیرده اسیت. بیدین ترتیب، دولت هیا موفیق شیده اند در یکی از

شکننده ترین بحران های تاریخی سرمایه داری، رویه ی نرمالیزه سازِی بحییران

کرونا را به نفع احیییای نسییبِی اقتصییاد سییرمایه دارانه، بییا کمییترین مقییاومت

اجتماعی، بر جامعه تحمیل کنند. این واقعیت به سهم خود بار دیگر پرده از
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بحران جهانی چپ معاصر برمی دارد؛ در این معنا که نیروهای چِپ رادیکال

- در مجموع - قادر نبوده اند به این وضعیِت تعیین کننده ی تاریخی پاسخی

انقالبی بدهند؛ و بدین ترتیب، این ضعف بنیییادی تر را عیییان سییاخته اند کییه

امروزه اندیشه ی چپ اساسا فاقد نفوذ اجتمییاعی و پایه هییای مییردمی بییرای

پیشبرد یک مقاومت سیاسی توده ای ست: 

»در شرایطی  که دولت ها به عنوان یک ساخت سیاسِی خودآگاه به سییرعت و

با سیالیت - و حتی با چرخش هایی باورنکردنی - تمییامِی تییوان خییویش را

بییرای رویییارویی بییا بحییران درجهت تضییمین منییافع خییاص خییویش

بازسازمان دهی کرده اند، به نظر می رسد که جبهه ی چپ - درمجموع - یا به

.«13ضرورت این بازسازماندهی واقف نبوده/نیست، و یا فاقد چنین توانی ست

باید خاطرنشان کنم که در اتخاذ یک رویکرد مقاومت یا ارزیابی آن، مسییاله

به هیچ رو کسب مییوفقیت فییوری در بی اثرسییازی کارکردهییای سییاختارهای

مسلط )مشخصًا سیاست های تحمیلِی دولت ها( نیست. بلکه مساله ی اصییلی

درک و شناسایی زمان مناسب برای گشودن راهی ست که بتواند اندیشییه ی

انتقییادی چپ و آرمان هییای رهییایی بخش را از مرزهییای تنییگ و بسییته ی

حلقه های چپ بیرون ببرد و با پیوندزدِن آن ها بیا نیازهیا و مسیایل زنیدگی

واقعی ستمدیدگان، بار دیگر آن ها را به جامعه بسپارد؛ همچنان که تجمیع

این اندیشه ها و آرمان ها در اندیشییه و سیینت چپ نیییز خییود برآمییده از دل

جامعه و حاصل روند طوالنی و پررنج مبارزات تییاریخِی سییتمدیدگان بییوده

است. وجه دیگر مساله همچنین آن است که اصالت و باورپذیرِی اندیشییه ها

و آرمان های چپ تنها ازطریییق پای بنییدِی نیروهییای چپ بییه پرنسیییپ های

(.نرمالیزهسازیبحرانکروناوچالشچپ.نگاهکنیدبهفصلچهارمهمینکتاب)13

http://pdf.kaargaah.net/116_Herd_Immunity_against_Corona-Pandemic_and_the_Left_HAmin.pdf


۱42    | متونی درباره ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ

بنیادی شان تقویت یا ماندگار می شییود، حییتی اگییر این پای بنییدی مسییتلزم

فاصله گرفتن از گرایش های گذراِی عمومی و یا مغایر »واقع بینی«های عقیِل

.1۴سلیم )سنجش یک رویکرد بر اساس نتایج فوری و بی واسطه ی آن( باشد

اگر بنا باشد تحلیل وضعیت پیِش رو را بر اساس هشییدارهای دانشییمندان و

متخصصاِن مستقل بنا کنیم و نه بر اسیاس ادعاهیا و امییدواری های کیاذب

سیاستمداران و نخبگان دولیتی، در این صیورت بایید به طیور جیدی نگیران

. باتوجیه بیه تجیارب ماه هیای گدشیته، این15شیوع موج دوم پاندمی باشیم

نگرانی - بنا به دالییل میوجهی - معطیوف بیه دو وجیه اساسی سیت: یکی،

خطرات انسانی و تبعات اقتصادی-اجتماعِی موج دوم پاندمی برای آینییده ی

نزدیِک جامعه؛ و دیگری، ضرورِت کسب آمادگی برای رویییارویی بییا تبعییاِت

سیاسی چنان وضعیتی. چپ تنها با بازشناسی خطرات وضعیتی کییه در راه

است می تواند به تدوین استراتژِی موثری  بپردازد که به فعالیت های امیروز و

فردای آن جهت و انسجام بدهد و راه تازه ای برای خروج از تنگنای تاریخِی

رخوت و ضعف سیاسی  اش بگشاید.   

.برایمثال،درایتالیایدورهیموسولینینیروهایضدفاشیسححتدراقلیتبودنححدومشححی14

سیاسِیآنانمخالفپسندوگرایشعمومیبود.امادرستبهواسححطهیایسححتادگیبحرحقیقِت

آرمانشان،دراواخرجنگدومجهانیوباپایانگرفتِنآنمحبوبیتسیاسِیبیسابقهایکسحب

کردند.

حتیدرکشوریمثلکرهیجنوبیکهیکیازبهترینکارنامههارادررویارویِیاصولیبا.1۵

همهگیریکروناداشتهاست،نشانههایشیوعمجححددکرونححاانححدکمححدتیپسازبازگشححایی

اقتصادآشکارشدهاست.ناگفتهپیداستکهوضعیتکشورهاییماننححدایححرانکححهکارنححامهی

بسیارضعیفیدراینزمینهداشتهاندوبااینحالدرصحفمقحدمبازگشحاییاقتصحادبودهانحد،

چگونهخواهدبود)درکناراعالموضعیتقرمزوهشداربرایتعدادیازاسححتانهایایححراندر

خححرداداعالمکححرد:»بهجححز1۸روزهایاخححیر،سححخنگویوزارتبهداشححتایححراندرتححاریخ

شهرستانوجزیرهیابوموسیهیچنقطهایازکشورعاریازویروسکرونانیست.«(.



۱43   |  بازاندیشی در معنای کشتار جمعیحران کرونا وپنج. ب

سیاست چپ انقالبی - در بیانی کلی - معطییوف بییه همییراهی بییا مبییارزات

سییتمدیدگان و همزمییاْن معطییوف بییه حقیقت اسییت. و درسییت به دلیییل

درهم تنیییدگِی درونِی این دو بنییییان اسیییت کییه دگرگییونی انقالبِی نظم

ستم گرانه ی مسلط را هدف قرار می دهد: چون از منظر حقیقت، تداوم نظم

سییرمایه دارانه به طییور سییاختاری موجیید سییتم اسییت؛ و درعین حییال،

دگرگون سازی نظام موجود و بنای نظمی بدیل به لحییاظ مییادی امکان پییذیر

است. با این اوصاف، یک استراتژی بدیل چپ در وضعیت کنونی توامان باید

بر دو پایه ی دفاعی و تهاجمی بنا گردد: یکی دفاع از مییردم و سییتمدیدگان

در برابر پیامدهای خردکننده ی تداوِم سیاست های اقتصادمحوِر دولتی، کییه

ضرورت تامین سالمت عمومی را به حاشیییه می برنیید؛ و دیگییری برداشییتن

قدم هایی رو به جلو - درست - در همین بافتار بحییران زده، بییرای تعمیییق و

گسترش مبارزات ضدسرمایه داری و خلق مسیرهایی عملی درجهت تقویِت

امکاناِت عبور از سیرمایه داری. پیایه ی نخسیت بیا پرنسییپ های ضدسیتم و

حق طلبانه ی چپ پیوند دارد و دومی با اتوپییای رهیایی بخش چپ و منظیر

حقیقت. روشن است که پای بندی به پایه ی نخست، شرط الزم - و نه کافی

- برای موفقیت در پیشبرد دومی است. 

در این شرایط، تالش دولت ها برای نجات اقتصاِد سییرمایه داری یییا حفییظ و

بسط شالوده های قدرت خویش )که با بهانه ی نجییات معیشییت مزدبگیییران

توجیه می شود(، نقطه ی مقابل هدفی ست که چپ انقالبی قاعدتا باید دنبال

کند. چراکه هدف چپ، دگرگون سازی بنیادِی این اقتصییاد در جهت نجییات

جامعه است؛ هدفی که تحقق آن مستلزم ایجاد فرآینییدهایی بییرای رشیید و

تقویِت سییوژگی های بییالقوه ی این کنش دگرگون سازی سییت. امییا به گییواهِی

تیاریخ، شیاخص ترین دوره هیای خلیق چینین فرآینیدهایی ، بیا بحران هیای
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سرمایه داری مقارن بوده اند. موقعیت کنونی هم خارج از این معادله نیسییت:

در جوامع اتمیزه شده و سیاست ُزدوده ی معاصر، دولت ها - توامییان - هم در

هدایت سپهر اقتصادی، و هم در مدیریت سپهر اجتمیاعی )به نفیع بازتولیید

ِنهایِی سپهر اقتصادی( فاعلیتی انحصاری دارنیید. ایجییاد و حفییِظ هم سییازِی

نسبِی میان این دو سپهر کالن، پایه ی مشیروعیت نسیبی و ثبیاِت سیاسیی

دولت ها ست. در شییرایط معمییول، این هم سییازی به رغم تمییامِی هزینه هییای

اجتماعی اش برای پایین ترین الیه  های هیرم اجتمیاعی-اقتصیادی کمیابیش

امکان پذیر است و وضییعیِت سیاسییت ُزدودگی را تییداوم می بخشیید. تنهییا بییا

اوج گیری تضادهای درونِی سرمایه داری یا بحران های برآمده از آنهاست کییه

می توان از سد هژمونی بورژوازی بر سپهر سیاست ِزدوده ی جامعه عبور کرد.

                                                
1399 خرداد 18

*   *   *
 



۱45   |  بازاندیشی در معنای کشتار جمعیحران کرونا وپنج. ب



6. 

 کرونا و روزمرگِی فاجعهبیداد

درآمد

ن حاضر سکون سیاسی جامعه در برابردر متدر امتداد نوشتارهای پیشین، 

بحران کرونا را مورد بازاندیشی انتقادی قرار می دهم. آماج اصییلی این نقیید،

نیروهییای چپ و مییترقی جامعییه هسییتند، ولی دامنه ی نقیید از محییدوده ی

عمل کرد انفعالی آن ها در برابر بحران کرونا فراتر رفته و خاستگاه های آن به

. ساختار متن شامل سه بخش مرتبییط زیییر اسییت: 1پرسش گرفته می شود

( نیروهای چپ. 3( جامعه؛ و 2( دولت؛ 1

.بایدخاطرنشانکنمکهاستفادهازترمچپیانیروهایچپدراینمتنصرفًابرایسهولت1

کالماست.درعمل،بنابهتنوعاتوتفاوتهایدرونِیچشححمگیرایننیروهححایککاسححهکردن

آنهاذیلاینترممسالهسازاست.بااینحال،برایپیشبردسادهتربحِثحاضرگریزیازاین

تقریبناخوشایندنیافتم.ومهمترآنکهرویکردهمهینیروهایچپدربرابححربحححرانکرونححا

مصداقانفعالسیاسینبودهاست؛برخیازآنانبهطورفعحالومسححتمردراینبححارهنوشحتندو

روشنگریکردندوبرخیحتیابتکارعملهاییمردمیرابنانهادند.امادرمجموع،ایناقدامهاو

گرایشهاحتیدرسپهرچپنیزدرحاشیهماندند،چونازسویمیانگیننیروهایچپاقححدام

کمینهیمنسححجمیبححرایپروبلمححاتیزهکردِندرونیوبرجستهسححازیبححیرونِیبحححرانکرونححاو

سیاستورزیحولآن)کهتقویتکنندهوتداومبخشتحرکاتیادشدهباشد(انجامنگرفت.از

اینرو،نقدنیروهایچپدراینمتنوحولاینموضححوِعمشححخص،نقححدبرآینححِدتححاریخیاین

نیروهادرشرایطفعلیاست.



انتقادی بی گمان روش دوراندیشانه تر و مطمئن تر برای تدوین یک تحلیل 

درخصوص یک وضعیت تاریخی، انتظار برای سپری شدِن دوره ی مربوطه تییا

روشن ترشدن 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 اساسًا فاعلیتی نسبی

در روند رویدادهای آتِی جامعه داشته باشد، بهتر است هم اینییک خط مشییی

آن از درون مورد بییازبینِی انتقییادی قییرار گیییرد. بییا نظییر بییه این ضییرورت،

پیشاپیش وجود خطاها و کاستی هاِی تحلیلی این نقد را به جان می خییرم و

امید دارم که ِخرد جمعی  آن ها را تصحیح کند و از آن ها فراتر رود. 

پانییدمی کرونییا تییا همین جییا هم چهییره ی جهییان را به طییور بی سییابقه و

تهدیدآمیزی تغییر داده است و در جغرافیای سیاسییی ایییران هم در هیییات

یک بحران انسیانی تمام عییار، به طیور رعب آوری پیش روِی میا جاری سیت.

اکنون، هم مخاطرات کابوس وار این بحران و هم امکانات معیینی کیه بیرای

کنش سیاسِی بدیل می گشاید، تعهد و درایِت سیاسِی ما را محک می زنند.

. دولت۱

سرانجام دولت ایران اذعییان کیرد کیه پانییدمی کرونییا می توانیید خطرسییاز و

فاجعه بار باشد؛ زمانی که افزایش دامنه ی ابتال و شمار تلفات انسییانی کرونییا

دیگر تکنیک هییای دسییت کاری و مهندسییی داده هییا، حاشییاکردن حقیقت و

ترفندهای گوبلزی پروپاگاندا را بی اثر ساخته بود. اکنییون رئیس جمهییور هم

در جلسات نخبگان قوه ی اجرایی ماسک به چهره می زند و ُطرفه آنکه رهبر

معظم دولت هم در سمینار مجازی اش بییا نماینییدگان قییوه ی قانون گییذاری

ماسک به چهره می زند تا همه ی ما بپذیریم که دولت در ایییران نسییبت بییه



بیداد کرونا و روزمرگِی فاجعه. شش  |  ۱49

خطرات کرونا و سرنوشت جامعه نگران است. نمایش مهوعی ست در امتیداد

نمایش های دیرین که شکافتن آن چیز تازه ای به دانش ما نمی افزاید. با این

حال، هر چیزی که به پاندمی کرونا مربوط می شود، مهم است؛ چون کرونییا

همچنان میدان داِر صییحنه ی واقعیت اسییت و به رغم مضییحکه بودن نمییایش

حاکمان، مرگ ها واقعی اند و پرده های تراژدی انسانی را یک به یک به اجییرا

درمی آورند. گورستان ها اکنون صیادق ترین مکان هیای حامیل حقیقت انید و

خانواده های جان باختگیان بهیترین گیواه صیدق آن. عکس هیا و تصیاویر، از

گورستان هایی خبر می دهند کیه ورم کرده انید از جنازه هیای ورم کیرده؛ تیو

گویی خاک دیگر پذیرای مردگانش نیست. دولت اینک مسئولیت رتق وفتق

امور مردگان را برعهده گرفته است؛ هرچه باشد این کار به مراتب سییاده تر از

رسیدگی به امور زندگان است. امیا خیود زنیدگان چیه؟ آنهیایی کیه هنیوز

زنده اند و از مرگی ناخواسته و تصادفی در هراس اند؟ خطر کرونییا همچنییان

حی و حاضر است )اساسا هیچ وقت نرفته بود که اینک بازگردد( و اینیک بیا

شدتی هرچه بیشتر بیداد می کند. 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 می کنند، بلکه از این نظر که زندگی با این

خطر اگزیستانسیل به طیور 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 بی نظییرش

همچون شاخصی جهیانی در مهیار بیمیاری عیالم گیر داد سیخن داده بیود؛

درحالی که شواهد متعدد خالف آن را نشان می داد. دولت با اتکا بییر همین

توان مقتدرانه اش در بازنمایی )تحریف( حقیقت، فرمان بازگشایی  فضییاهای
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عمومی و محیط های کسب کار 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 به خوبی آگاه بود که نفییع عمییومی و نفییع دولت در

یک ظرف جمع پذیر نیستند. نفع عمومی در آن بود که دولت تمیامی منیابع

مادی اش را به گونه ای به کار گیرد که یک قرنطینه ی عمییومی ممکن گییردد؛

راهکاری قاطع برای تضمین آن که جمعیت کثیییر مزدبگیییران فرودسییت در

بازه ای معین دغدغه ی تامین ناِن روزمره  یا هراس ازدست دادِن سقف بییاالی

سرشان را نداشته باشند. اما این کار مستلزم عزم و توان دولت بییرای ایجیاد

تغییراتی ضربتی در اولویت بندهای ساختار سیاسی-اقتصییادی حییاکم بییود؛

یک جراحی فوری و پیچیده، که نخبگان حاکم انگیزه ای برای آن نداشییتند

)ناکارآمدی آشییکار دولت در مواجهییه بییا بحران هییای مقطعِی گذشییته نیییز

پشتوانه ای برای چنین جسارتی فراهم نمی کرد(. منابع انحصاری ثروتی کییه

دولت و نخبگان طبقه ی حاکم در اختیار دارند طی مسیر دشوار و طییوالنِی

خلع ید از فرودستان و غارت منابع عمومی و سرکوب مداوم جامعه حاصییل

شده اند و خیود همچنیان محیل رقیابت و نیزاع  دایمی »بزرگیان« هسیتند.

وانگهی، آن بخش از ثروت عمومی که دولت در راستای سیاست گذاری های

کالِن خویش هزینه می کند در وهله ی نخست باید اولویت اساسِی تضییمین

 و طبقه ی حاکم را تامین کند )کییه بسییط بی محابییای2و تداوم حیات دولت

نظامی گری و کنترل امنیتی جامعه مهم ترین مولفه ی آن است(. پس، چییرا

(خصوصححادرstate.درمتندیگریبهتفصیلبیانکردهامکهکارویژهیاساسینهاددولت)2

»جنوبجهانی«محافظتازحیاتخویشاستکهپیوندیتنگاتنحگبحاحفحظنظمسیاسحی-

دربححارهیامینحصوری:»اقتصادیمسلطدرهرکشورومناسباتجهانِیهمبستهباآندارد:

«،بنیانهاوسازوبرگهایدولتدرجنوبجهانی؛بانگاهیبهخیزشهایتححودهایفرودسححتان

.13۹۸کارگاهدیالکتیک،آذر

http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
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باید این منییابِع »حیییاتی« را »هییدر« داد؟ از سییوی دیگییر، تعلیییق فرضییِی

کسب وکار و حیات اقتصادی، در غیییاب اقییدامات تییرمیمی ازطریییق تزریییق

منابِع مالِی کمکی )که عزمی برای آن وجود نداشت(، در عمییل می توانسییت

ابعییاد و ژرفییای بحییران اقتصییادی مییزمِن سییال های اخیییر را بییه مرزهییای

»مهارناپذیری« برساند. تبعات سیاسی و اجتماعی چنین وضعیتی یحتمییل

می توانست موج جدیدی از شورش های گرسنگان و خیزش های اعتراضی را

بر سر دولت آوار کند )حال آن کییه بنییا بییه اظهییارات خییود نخبگییان دولت،

 به راهنمای تدوین استراتژی خود-حفاظتِی98 و آبان 96خیزش های دی 

دولت بدل شده اند(. بنابراین، دولت راه بسیار ساده تری را )به هزینه ی ملت(

اتخاذ کرد که نه فقط با اولویت هییا، بلکییه همچیینین بییا قابلیت هییای اجییرایِی

ویژه ی آن هم خوانی دارد: پاک کردن صورت مساله یییا رهییاکردِن جامعییه بییه

حال خویش، به موازاِت امنیتی سازِی بحران کرونا: پس از فاز اولیه ی انکییار و

کوچک انگاری معضل، دولت به تحریف مستمر داده ها، کنییترل امنیییتی بییر

مسیرهای شکل گیری و نشر داده ها و تقلیل آمرانه ی ابعاد بحران روی آورد،

رویه ای کییه همانییا مییدیریت سییرکوب گرانه ی گفتییار عمییومی درجهت

سیاست ُزدایی از بحران بیود. به زودی رهیییافت رهییاکردِن جامعیه، در قیالب

راهکار شبه علمی »ایمنی گله ای« بیانی علنی و موجه نما پیدا کرد. این گونه

بود که دولت عزم خود برای برچیییدن همییان انییدک تمهیییدات محییافظتی

اسییفندماه و نیمه ی اول فییروردین را اعالم کییرد و بازگشییایی سییریع تر همه 

فضاهای ممکن را )به نفیع چیرخش اقتصیاد و وضیعیت »عیادِی« امیور( در

. وقتی به هراس و سردرگمِی عمومی جامعه در3دستور کار خویش قرار داد

.رویکرددولتایراندراینزمینه،منحصربهفردنیست؛بلکححهجایگححاهفکشححدهیاقتصحاد3

سرمایهداریازجامعهدرمناسباتوسیاستهایملیوجهانیبهگونهایستکهاکثردولتها

تاکنونخطمشیکمابیشمشابهیرااختیارکردهاند؛خواهآنهاکهرسمااتخاذرهیحافت»ایمحنی
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فروردین ماه بنگریم،  بازگشییایی آمییرانه ی »همه ی فضییاهای ممکن« )حییتی

آنهایی که ربط نییاچیزی بییه ملزومییات اساسییِی بازتولییید حیییات اقتصییادی

داشتند( چیزی نبود جز ایجاد  زمینه ی ذهنِی الزم در جامعه برای بازگشت

به وضعیت عادی، تا برمبنای آن احیای سریع تر اقتصاِد ماضی و تداوم ثبات

سیاسِی شکننده ی موجود میسر گردد. پشتوانه ی این اقییدامات دولت بییرای

عادی نمیییایِی آمیییرانه ی ییییک وضیییعیت بحیییرانی و غیرعیییادی، صیییرفا

اطمینان خاطرش از »کارآیِی« دستگاه امنیتی و ماشین سییرکوب  اش نبییود،

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

نخبگان دولتی به این وابستگی فرودستانه ی جامعیه، دولت وظیایف قیانونِی

خویش برای حفاظت از سالمت عمومی و جان شهروندان را رسما و علنا به

خود مردم واگذار کرد، بی آنکه لحظه ای از سیاست مهندسی اقتدارگرایانه ی

داده ها و افکار عمومی و نیز هیاهو درباره ی دسیتاوردهای بی بیدیل خیویش

غافل گردد. از آنجا که دولت شیرایط میادِی پیایه ای بیرای رعیایت میوازین

حداقلِی بهداشتی-محفاظتی را برای اکثریت جامعه فییراهم نیییاورده اسییت،

درواقع آنها را در برابر خطرات گسترش ویروس به حییاِل خییود رهییا سییاخته

گلهای«رااعالمکردندوخواهآنهاییکهبحابازگشححاییبسححیارزودهنگححامفضحاهایعمححومیو

عرصههایکسبوکاروموجهنماییآن،درعملهمینمسیررادرپیشگرفتنحد.بحااینححال،

همینمسیرمشترکبستهبهشرایطانضمامی-تحاریخِیهحرکشحوروکیفیتسحاختارسیاسحی

حاکمبرآنونوعموازنهیقوابیندولتوجامعحه،پیامحدهاییبحاابعحادوشحدتهاینسحبتا

متفاوتدرسطحجهانیداشتهاست.هرچنددرهمهیجوامع،محرومترینبخشهححایجامعححه

بیشازسایرینازاینپیامدهاآسیبدیدند.دراینزمینه،برایمثال،ن.ک.بهفصلچهححارم

(وفصلپنجم)بحرانکروناوبازاندیشیدرمعنححاینرمالیزهکردنبحرانکروناوچالشچپ)

کشتارجمعی(ازهمینکتاب.

https://kaargaah.net/?p=1001
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است، فارغ از آن که در سطح بازنمایی های رسانه ای چییه داعیه ای دربییاره ی

رویارویی با پاندمی کرونا داشته باشد. در این میان، تصییاویر روزمییره ی سییه

ماه اخیر از حضور نیاگزیر انبیوه فشیرده ی جمعیت فرودسیت در قطارهیای

مترو  و اتوبوس های درون شهری به تنهایی گییواه بسنده ای سییت تییا دریییابیم

دولت در چه شرایطی جامعه را با بحران کرونا به حال خییود وانهییاده اسییت.

ولی عالوه بر این، پرده ها ی افشیاگرانه ی مهم دیگیری هم وجیود دارنید کیه

شییاید مهم تییریِن آنهییا، مییواجهه ی متنییاقض دولت بییا پرسییتاران و کییادر

درمانی ست: همان هایی که دولت در اسفندماه و فروردین مییاه نقش ویییژه ی

آنان در »مبارزه ی ملی با کرونییا« را در نمایش هییای تبلیغییاتی خییویش ارج

می گذاشییت، ناگهییان در اردیبهشییت و ماه هییای پس از آن بی ارج شییدند:

خصوصا وقتی که در چند اقدام جمعی، حقوق ابتدایی خویش )ازجمله لغییو

 روزه( را مطالبییه کردنیید، ولی بییا ضرب وشییتم و89قراردادهییای کییاری 

دستگیری توسط مجریاِن قهر انحصارِی دولت مواجه شدند. پییرده ی دیگییر،

اجراگری های رسانه ای چشم گیر وزیر بهداشت و مواضع ضد و نقیض متعدد

وی طی چندماه گذشته است. نکته ی مهم درباره ی عملکرد جناب وزیر آن

است کییه او ضییمن دفییاع از پیشییبرد سیاسییت »ایمیینی گله ای«، همزمییان

. و این۴کوشیده اسییت نقش یییک کارشییناس منتقیید دولت را هم ایفییا کند

نمونه ی دیگری ست از سازوکاری کیه در دهه ی اخییر در سیاحت سیاسیت

رسمی ایران عمومیت یافته است و کارکردهییای ویییژه ای دارد: اینکییه اکییثر

نیروهای حاضیر در سیاختار قیدرت، توامیان در سیاحت رسیانه ای در نقش

.طییکماهگذشتهکهشواهدگسترشکروناانکارناپذیرشدهاند،وزیربهداشتضمنتکرار4

دستوراتاخالقِیبیپشتوانهخطاببحهمحردمونکحوهشآنهحا،محدعیشحدکحهتوصحیههای

کارشناسیاشازجانبمقاماتباالترجدیگرفتهنمیشودواینکهمراجعیدرساختارقححدرت،

راهکارهایبدیلاوراوتومیکنند)راهکارهاییکهبادغدغههایادعاییاومغایرتدارند(.
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منتقدان جدِی سیاست های دولت ظاهر می شوند. با این تمهییید، از یک سییو

نظام سیاسی همچون ساختاری مجییرد و خودپییو و بییدون فییاعلیِت انسییانی

بازنمایی می شود تا کسی مسئول خطاهییا، جنایت هییا و ناکارآمییدی های آن

شییناخته نشییود؛ و از سییوی دیگییر، تکییرار اظهییارات انتقییادی سییطحی و

ضدونقیض در گفتار نخبگان و رسانه های دولتی، که بییا مبتذل سییازی نفس

انتقاد و موضوعات مورد انتقاد همراه است، تالشی ست از جانب دولت بییرای

تصاحِب مقتدرانه یا حذف ادغامِی گفتمان انتقادِی بدیل تا امکانییات بسیییج

سیاسِی رادیکال حول این انتقادات کاهش بیابد.  

در هفته های اخیر، با علنی شدن ابعاد واقعی بحران کرونا شییاید دولت کمی

دستپاچه به نظر برسد، امییا به رغم بییروز بییرخی دشییواری ها و آشییفتگی های

مدیریتِی قابل انتظار در واقع چنین نیست: چییون این همییان وضعیتی سییت

که کارشناسان دولتی نه فقط وقوع آن را پیش بینی می کردند، بلکییه تلویحییا

رسیدن به این مرحله را گامی ضروری برای تحقق معجزات راهکار »ایمیینی

گله ای« معرفی می کردند. شاید تصور کنیم آشکارگِی این موقعیت بحییرانی،

اینک جایگاه سیاسی دولت را در برابر مطالبات و انتظییارات مییردم تضییعیف

کرده است یا می کند: متاسفانه این گونه نیست، چون دولت پیشاپیش تییوپ

را به زمین مردم انداخته است. یعنی بنا به وقوف اش به نیازمنییدی اکییثریت

جامعه به تداوم چرخه  ی )بیمارگونه ی( اقتصاد، ما مردم موظف شییدیم کییه

خودمان مسئولیت محافظت از سالمتی خویش و عییواقب »کوتییاهی «هییای

ناگزیر را بر عهده بگیریم. درنتیجه، میردم پیشیاپیش خلع سیالح شیده اند و

نخبگان دولتی اینک با ژستی نگییران از تشییدید پانییدمی، آشییکارا مییردم را

مالمت می کنند و کوتاهی های آنیان را مسیئول بیروز این وضیعیت قلمیداد
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می کنند )ضمن اینکه بدین طرق تنش هییای درون جامعییه را علیییه طبقییات

فرودست تشدید می کنند(. و مهم تر آن که 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 بخش های بعدی این نوشتار است. 

. جامعه2

جییامعه ی ایییران آشییکارا چنییدپاره، تضییادمند و دارای نظییام امتیییازات و

ب درونی است. از این نظر، کاربرد ترم »جامعه« تجریدی ست کهسلسله مرات

خطیر کمرنگ سیازِی این شیکاف ها و سلسیله مراتب را بیه همیراه دارد. امیا

موقعیت بی دفاعِی محض اکثریت شیهروندان در برابیر تهاجمیات مسیتمر و

نظام مند دولت به پییایه ای ترین حقییوق اجتمییاعی و انسانی شییان، تییا حییدی

استفاده از این تییرم را موجییه می سییازد؛ یعیینی مفهییوم جامعییه از وضییعیت

هستی شناسانه ی آن در برابر نهاد کمابیش خودبنیاد )یییا خودآیین شییده ی(

ولت اسالمی حاکم بر جغرافیای سیاسییِی ایییران،دولت قابل اشتقاق است. د

 و1357که بر پایه ی حمایت و مشارکت بخش هییایی از جامعییه در مقطییع 

سال های اولیه ی پس از آن پا گرفت، به تییدریج پایه هییای اجتمییاعی نوییینی

برای خویش مهیا ساخت؛ به بیییان دیگییر بی گمییان بخشییی از جامعییه را در

ساختار قدرت سیاسی-اقتصییادِی خییویش ادغییام نمییود. امییا هنییوز هم بییا  

اطمینان می توان گفت که اکثریت مزدبگیییران فرودسییت و طردشییدگان از

نظام امتیازات و برخورداری های اقتصادی-اجتماعی نه فقط بخشییی از دولت

نیستند، بلکه بنیا بیر تقابیل نیازهیا و منافع شیان بیا پیوسیتار سیازوکارها و
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سیاست های کالن دولتی پیکره ای مجزا را شکل می دهند )گیریم ناهمگون،

پاره پاره و نامتجانس( که هستی مستقلی داشته و بییر بنیییاد این هسییتی بییا

دولت تعامل می کند. پس در بخش حاضر ترم جامعه را عجالتًا در این معنییا

به کار می بریم. پرسش اساسی این است که بحران کرونا بییا جییامعه ی ایییران

چه کرده است و مهم تر آنکه جامعه چه واکنشی داشته است و چرا؟  

پاسخ بسیار کوتاه و تمییثیلِی بییه بخش نخسییت این پرسییش آن اسییت کییه

اکثریِت مردم ایران دست کم از ابتدای ماه اسفند در زندانی گرفتار شییده اند

گردش می کند. بخش قابل توجهی از جامعییهکه ویروس کرونا در آن آزادانه 

)به درجات مختلف( نسبت بیه خطیرات این وضیعیت آگیاه و از تبعیات آن

رق مختلییف از خییود واستنگییران )بییوده(  . بسیییاری تالش کردنیید بییه  ُطیی

نزدیکان شان محافظت کنند. اما مساله ای در این ابعاد عظیم با رویکردهییای

فردی حل شدنی نیست و به همین دلیل اساسیا میاهیتی سیاسیی دارد؛ و از

قضا دولت با وقوف به این امر از همان آغاز با تمام قییوا کوشیییده اسییت این

هد و مازادهای سیاسِیموضوع را به ساحت بهداشت و رفتار فردی تقلیل د

آن را به کمک بازوهای امنیتِی خویش قطع نماید. مشخصا بخش بزرگی از

جامعه بنا به جایگاه طبقاتی و نیازهای معیشتی فاقد امکان قرنطینه سییازی

خویش بود و برخی حتی قادر به رعییایت راهکارهییای دم دسییتِی محییافظتی

)نظیر فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک( هم نبودند/نیسییتند؛ و بییاز

ِی به موقییع یییابه همین دلیل، درصورت ابتال به ویییروس، از تشییخیص پزشک

خدمات درمانی کافی محروم ماندند/می مانند. بدین ترتیب، چنان کییه انتظییار

می رفت تییوده ی فرودسییتان در صییف اول آسیییب دیدگان و جان باختگییان
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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 پرخطییِر کییه

یف گری و مسییئولیت گریزی و ناکارآمییدی دولت بییه مییرتبه یبه موجِب تحر

بحران نخست جامعه رسید، چگونه بود؟ تا جایی که مشاهدات فعلی نشییان

می دهند، پاسخ بسیار مییوجز این پرسییش آن اسییت کییه در سییطح کالن و

صییرف نظر از بییرخی خودانگیختگی هییای مییردمی )در جهت هم یییاری یییا

روشنگری انتقادی(، واکنش جامعه به لحاظ سیاسی، تقریبا هیچ بوده است.

اگر عجالتا کلیت این پاسخ را )گیریم با اغمییاض( بپیذیریم، بخش مهم تیر و

دشوارتر مساله، فهم چرایی این واکنِش است، چیرا کیه انفعیال سیاسیی در

برابر فجایع عمومی، به یک رویه ی نسبتا عییام در جییامعه ی مییا بییدل شییده

است. بنییابراین، کنکییاش در این مسییاله مسییتلزم  فراتییررفتن از چییارچوِب

موضوعِی بحران کروناست. در ادامه می کوشم مییدخلی مقییدماتی بییرای این

کنکاِش ضروری به دست دهم:   

می گویند تجمیع قدرت، فساد به بار می آرود. اما معموال تصور بر این اسییت

که این فساد تنها دامن حاکمان و نهاد دولت را می گیرد؛ تا زمانی که دولت

سرانجام از درون یا بیرون فروبپاشد. حال آنکه به دلیل نفوذ فراگیر دولت بر

شرایط بازتولید جامعه، فساد دولت در درازمدت یحتمل جامعییه را نیییز بییه

تباهی می کشاند؛ خصوصا وقتی که فساد سیاسی-اقتصادِی دولت با انحصار

فزآینده ی قدرت و تجمیع و فربه سازِی سازوکارهای سرکوب همییراه گییردد.

در این حالت، نهاد دولت گرایش بییدان سییو دارد کییه به مییدد سییازوکارهای

متعدد کنترل و سرکوب و پروپاگاندا، به تدریج پویایی و توان خوداندیشیی و
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کنش گرِی جمعی را از جامعه سلب کرده و حیییات جامعییه را از درون تهی

هیای پیویِشسازد. شاخص تحقق این وضعیت آن اسیت کیه جامعیه ارگان 

جمعی و جهت یابِی سیاسِی خویش را از دست می دهد؛ هویت، خودباوری و

توان جمعی خویش را وامی نهد و درمجموع به کمیتی از انسان های منفییرد

تبدیل می شیود؛ و درنتیجییه در برابییر تعییدیات و تجییاوزات دولت کمییابیش

بی دفییاع می گییردد )بییرای مثییال، هسییتی  اجتمییاعی طبقییات فرودسییت، از

داللت های سیاسی اش تهی می شود(. بدین ترتیب، مسیر تبییاهی جامعییه بییا

درانفعال سیاسِی آن آغاز می شود، که دولت بی گمان نقشی فعال و اساسی 

این منفعل سییازی ایفییا می کنیید. حییال اگییر همبسییتگی درونی سییویه های

اقتصییادی و سیاسییِی فسییاد دولت را در بافتییار عصییر سییلطه ی بی منییازِع

نولیبرالیسم قرار دهیم، با گسییترش وسیییع و نظام منیید نییاامنِی اقتصییادی-

معیشییتی و محییرومیت توده هییا از حمایت هییا و خیدمات اجتمییاعی مواجییه

می شویم. این رویه ی جهانی-تاریخِی مسلط، بییا همگانی سییاختِن اضییطراب

زیستی عمال امکان مییادی یییا فییراغت حییداقلی بییرای مشییارکت در حیییات

سیاسی-اجتماعی را به طور چشم گیری کاهش داده و درنتیجه گییرایش بییه

اتمیزه شدن و سییکون سیاسییی جامعییه در بطن اختنیاق سیاسییی را شیدت

بخشیده است.

اگر اتمیزه سازی جامعه، سیاست ُزدایی از سپهر عمومی و گسییترش نییاامنی

زیسییتی و اضییطرابات فییردِی هم بسییته بییا آن را گرایشییی مسییلط در عصیر

فراگیری سرمایه داری نئولیبرال بدانیم، آنچییه بییه جییامعه ی ایییران خصییلت

ویژه ای داده یکی آن است که تجمیع سازوکارهای سییرکوب عمال امکانییات

مقاومت مردمی برای شکل دادن به یک ضدگرایش را به سطوح بسیار نازلی
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فروکاسته است. سرکوب مستمر و فزآینده ی هر تالشی برای تشییکل یابی و

هر شکلی از مقاومت و کنش سازمان یافته از سییوی دولت ایییران، نییاظر بییر

حضور قاطع همین خصییلت اسییت. وجیود همین بافتیار تلفیقِی سیرکوب و

فساد، پیشیبرد و گسیترش شیکل لجام گسییخته ای از مناسیبات اقتصیادی

نولیبرالی را تسهیل و تسریع کرده و درنتیجه ناامنی های زیستی-معیشییتِی

برآمده از آن ها را به مرزهای بی سابقه ای رسانده است. در اثر این رونییدهای

درهم تنیده و تشدیدکننده، سرعت و شدت و تاثیرات اتمیزه شدن جامعییه و

سیاست ُزدایی از آن در سپهر جامعه ی ایران به مییراتب بییاالتر از بسیییاری از

جوامع معاصر بوده است. تاکید بییر این خودویژگی هییا البتییه نییافِی وجییود و

شکل گیری مقاومت های فییردی و اشییکالی مسییتمر یییا مقطعی از مبییارزات

؛ نه5جمعِی پراکنده نیست )چرا که نه سوژگی آدمی تماما مهارشدنی است

قییدرِت نفییوذ سییاختارهای سییلطه و سییرکوب مییاهیتی مطلییق دارد؛ و نییه

پویش هیای درونی جامعیه و امکانیات برآمیده از آن در تعامیل بیا سییالیت

تاریخِی رویدادها، یک سره توقف پذیر هسییتند(. بلکییه خصییلت های یادشییده

بیشتر توضیح دهنده ی آن اند که چرا این دست تالش ها و مقاومت ها همواره

گسسته از هم، منزوی از بدنه ی کلِی فرودستان، کم دوام و در نهیایت ناکیام

مانده اند و تاکنون رشد و نموی که گشاینده ی چشم انداز امیدبخشییی باشیید

نداشته اند؛ به رغم آن که در بطن همین شرایط سرکوب، تالش های فداکارانه

.»آدمیهرگزنهقدرتتغییر)چهکموچهبیش(راازکفمیدهد،ونهامکانانتخححاباز۵

همهیآنچححهممکناسحترا.بحاانتخحاببخشحیازهمهیممکنهحا،امکانححاتجدیحدیزاده

ازبنیانگذارانمکتبتاریخنگاریآنال.برگرفتهازمقدمهیپرویححز  هامید –میشوند«.)لوسینفور
پیرانبرترجمهیفارسیکتاب»سرمایهداریوحیاتمادی«،فرنانبرودل،ترجمححهزنححدهیاد

.1372بهزادباشی.نشرنی،
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و ارزشیمندی در جهت شیکل دادن بیه تشیکل های مقیاومت جمعی انجیام

گرفته و می گیرد.

اما مساله ی تباهِی سیاسِی جامعه )اتمیزه شییدن جامعییه و سیاسییت ُزدایی و

بی تفاوتِی سیاسی( فقط ناظر بر بی دفاع شدن جامعه در برابر دستگاه بیرونِی

سیرکوب نیسییت؛ بلکییه سییویه ی شییاید وخیم تیر آن، ادغام شیدن تییدریجِی

بخش هایی از جامعییه در آموزه هییا و ارزش هییای فییرهنگی-سیاسییِی طبقه ی

حاکم و درونی سازِی برخی از هنجارها و انگاره های برساخته ی نظام مسییلط

است؛ جایی که سازوکارهای پیچیده تِر سرکوب، درونی می شوند و جامعه را

از درون به انقیاد می کشند. مهم تریِن نمود این ادغام شدگی، تن دادن به این

آموزه است که »بدیلی وجود ندارد«، که نمیود عیام تر آن معمیوال در قیالب

گزاره ی »سیاست عرصه ی بازی بزرگان است« ظییاهر می شییود. البتییه باییید

خاطرنشییان کییرد کییه فرودسییتان و تهیدسییتان جامعییه عمییدتا در امتییداد

شکست ها و ناکامی های سیاسِی متییوالِی خییویش و در اثییر فقییدان تحمیلِی

الگوهای بدیِل کنش سیاسِی جمعی )و وجوه الهام بخش و آموزشی آنهییا(، و

اغلب با حسییی از نییاتوانی و سییرخوردگی بییدین موضییع گییرایش می یابنیید.

بدین ترتیب، جامعه از »رویابینی« یا تخیل سیاسی فاصله می گیییرد و بعضییا

حتی در رفتاری واکنشی از آن روی گردان می شود، کیه ضیدیت بییا ایییده ی

انقالب یکی از نمودهای آن است. در کنیار همه ی این هیا، تیداوم و تشیدید

سرکوب و گسترش محاسبه ناپذیِر قلمرو آن عمال بییه درونی سییازِی تییرس و

؛6شییکل گیری سییازوکار خییود-نظییارت گری در روان افییراد منجییر می شییود

.اینکهدولتایرانبهرغمهمهیمخالفتهایداخلیوخارجیویاهزینههایدیپلماتیکدر6

سطحجهانیهیچگاهحرکتماشیناعدامراُکندنکردهودرسالهایاخیرحتیبرسرعتآن

افزودهاست،دقیقابانیازآگاهانهیحاکمانبهچنینکارکردیپیونددارد.
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طوری که کارکرد ماشیین سیرکوب تیا قلمیرو درونی فیرد بسیط می یابید و

کنش های بیییرونی و انتخاب هییای سیاسییی او را محییدود می سییازد. دامنه ی

تأثیرات سازوکار خود-نظارت گری حتی می توانیید تییا آنجییا پیش بییرود کییه

خودبه خییود حوزه هییایی از موضییوعاِت »مساله سییاز« از دایییره ی توجییه و

حساسیت فرد طرد گردند. به طور کلی، در شرایطی که سرکوب و نییاامنی و

فاجعه در محیط سیاسی-اجتماعِی پیرامون به امری دایمی و روزمییره بییدل

گردند، انباشت ترس و اضطراِب برآمده از آن ها تعییادل روانی فییرد را مییورد

تهدید قرار می دهد. واکنش معمول ذهن-روان به این وضعیت، فعال سییازِی

 کییه گسییترش اجتمییاعِی آن سییهم7سازوکار بی اعتنییایی و فراموشییی است

قابل توجهی در رواج بی تفاوتِی سیاسی ایفییا می کنیید. بییدین ترتیب، این امییر

متناقض نما تا حدی روشن می شود که چطور افراد یک جامعه می توانند این

حجم از ستم را تاب بیاورند و یا نسبت به مبارزاتی که علی االصول مستقیمًا

به وضعیت خود آنان مربوط است، کمابیش بی تفاوت بمانند. مولفه ی دیگییِر

این فرآیند ادغام، درونی سییازی منِش رقییابت و هم سییتیزِی فییردی به جییای

همبستگی و همراهی ست که بستر مادی-تاریخِی مسیاعد بیرای تحقیق آن 

همانا رشد مناسبات فردگرایانه و ناامنی هیای میزمن اقتصییادی و اجتمییاعِی

عصر نولیبرالیسم است، که با تکثیر بی وقفه ی آموزه های ایدئولوژیک تقویت

شده است. مولفه ی مهم دیگییر، میییل بییه مصییرف و مصرف گرایی سییت کییه

بناسییت ناکامی هییا و اضییطرابات و پریشییانی های زنییدگی واقعی و نیییز

خودبیگانگِی مستمر و بحران هویت را ازطریق سازوکار روانِی شباهت جویی

.مححارکفیشححردرکتححاب»رئالیسححمسححرمایه«مینویسححد:»دراینوضححعیِتبیثبححاتِی7

هستیشناختی،فراموشکردنبهیکاستراتژِیانطباقبامحیطبدلمیگردد«.)محارکفیشحر:

(.۵6»رئالیسمسرمایه:آیاواقعًاآلترناتیویدرکارنیست؟«،ترجمه:مصطفیآقایی،ص.
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با الگوهای زیستِی طبقات فوقانی ترمیم نماید یا میییل درونی بییه پویییایی و

پیشییرفت فییردی را در این هدف گییذاری های »بییاب روز« تجسیید بخشیید.

گسییترش این الگوهییای مصییرفی در طبقییات فرودسییت )کییه در عصییر

دسترس پذیرِی کاذِب جهان با ارتباطات دیجیتالی به شییدت تسییهیل شییده

است(، به نوبه ی خود به رانه ی فشییار مضییاعفی بییرای بییازتکثیر و گسییترش

هرچه وسیع تر مصرف  گرایی در درون همین طبقات بییدل می شییود. بییا این

همه، رشد عمومی مصییرف گرایی مسییلما به معنییای دسترسیی همگییانی بییه

کاالهای مصرفی نیست؛ بلکه - در اینجییا - مسییاله بییر سییر رشیید گرایشییی 

درونی ست که بر نحوه ی جهت گیری ها و کنش های فردی و اجتماعی تأثیر

می گذارد. در عمل، مزدبگیران فرودست از تالطم نییزولِی شییرایط اقتصییادی

سال های اخیر و محرومیت های تحمیلِی به شدت آسیب  دیده اند و همچنان

به طور فزاینده ای از آن رنج می برنید. امیا بنیا بیر آنچیه دربیاره ی رونیدهای

ادغام کننده گفته شد، درک و تفسیر بسیاری از فرودستان از خاسییتگاه این

رنج ها اغلب در ساحت فردی )همچون مشییکالت یییا نارسییایی های فییردی(

باقی می ماند و لذا شییکل گیری واکنش جمعی/طبقییاتی بییه آن دشییوار)تییر(

می گردد. بدین ترتیب، با تضعیف یا افول سازوکارهای هویت یییابِی طبقییاتی،

مبارزه ی طبقاتی خودبه خود تنزل می یابد و کار دستگاه پیچیده ی سییرکوب

هم توامان به بار می نشیند و تسهیل می گردد .  

پس، برای فهم واکنش انفعالی جییامعه ی ایییران در برابییر سییویه ی سیاسییی

بحران کرونا، می توان استعاره ی »دیالکتیک تباهی« را به کار گرفت که فهم

دقیق آن نیازمند وارسی شیوه ها و سازوکارها و درجاتی سییت کییه دولت بییر
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. اما آیا این فرآیند تباهی )انسداد8شرایط بازتولید جامعه نفوذ و تسلط دارد

و انفعال و بی تفییاوتِی سیاسییی( یییک چییرخه ی بسییته و غایت مییدار اسییت؟

به دالیل زییادی، نیه. مییانگین کمِی )عیددی( جامعیه می توانید به هردلییل

تاریخی-انضمامی در دوره هایی دچییار سییرخوردگی، ترس خییوردگی و حس

ناتوانی، خودبیگانگِی مفرط و خودفریبی گردد و درنتیجه، به لحاظ سیاسییْی

منفعل شده و کل پیکر جامعه را با خود فرو بکشد. اما خوشییبختانه جامعییه

نییاهمگون و تضییادمند اسییت و سییکون، مییاوای دایمِی آن نیسییت. به طییور

مشخص، دیرزمانی ست که انباشت فزآیند ه ی تضادها و بحران های مختلییف

جامعه ی ایران را آبستن انفجارهییای سیاسییی کییرده اسییت کییه تییاکنون در

اعتراضات روزمیره و خیزش هیای گهگیاهی سیر بیاز کرده انید. خیزش هیای

اعتراضی توده ای، نه تمامی جامعه را نمایندگی می کنند و نه حتی از جانب

تمامی فرودستان مورد همدلی و پشتیبانی قرار می گیرند. از این منظر، این

اعتراضات صرفا خیزشی علیییه دولت و وضییعیت تحمیلِی موجییود نیسییتند،

بلکه همچنین معرف خیزش بخشی از جامعه علیه رونیید سییکون و تبییاهِی

کلیِت جامعه اند. در بزنگاه همین خیزش های توده ای ست که امید به بازیابی

.درهمینراستا،بیمناسبتنیستکهبهخطاینظریمهلکیاشارهکنمکهدربینش»چپ۸

آنتیامپ«)بهواقع،شبهآنتیامپریالیستهایچپ(ونحلههایایححرانیآن)عمححدتاچپ»محححور

مقاومت«(مشهوداست:آنهادرحالیقوایامپریالیستیراخطریادشمنتاریخِیاصححلیتلقی

میکنندوبهموجبآنبهمدارایتاکتیکیبادولتایرانمیرسند،یادستکممبارزهیانقالبی

علیهنظمسیاسیحاکمبرایرانراتااطالعثانویناهنگاموبالموضوعقلمدادمیکنند،کححههم

ازدیالکتیکامپریالیسم-استبدادغافلمیشوند،وهمازدیالکتیححکدولت-جامعححه.اینکححهاین

خطاصرفًابرآمدهازیکسویگیتحلیلی-نظریاستیابادرونمایههایپنهاِنناسیونالیستییححا

واکنشگریهایهویتجویانهپیونددارد،مسالهایستکححهدیححریححازودبححاپیشححرویجریحان

بخوانیححد:امیناینجاتاریخیروشنخواهدشد.)نقدیمقدماتیبراینرویکححردرامیتوانیححددر

(.انکارخیزشدیماهحصوری:

http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2019/05/Critic_of_Pseudo-Anti-Imperialist_Tendencies.pdf
http://manjanigh.com/?p=3408
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ِتوان بالقوه ی جامعه یا »بیییداری جامعییه« پیییدا می شییود. نیروهییای چپ و

مترقی نیز به عنوان عناصییری از بخش پویییا و مییترقی جامعییه، علی االصییول

می توانند بر سمت وسوی تعارضات و ستیزهای درونِی جامعه تاثیر بگذارنیید.

وجود همین بالقوگی ست که نقش سیاسِی آنان برای خالصی از »دیالکتیک

تباهی« را برجسته می سازد؛ هم چنان که کنترل و سرکوب دایمی تحرکییات

آنییان از سییوی دولت را نیییز توضیییح می دهیید. بخش پایییانی این نوشییتار،

تاملی ست انتقادی - و فشییرده - بییر کییارکرد نیروهییای چپ ایییران در متن

بحران کرونا.

. نيروهای چپ3

بر مبنای باور بییه وظییایف کلی نیروهییای چپ و تییوان بییالقوه ی آنهییا بییرای

اثرگذاری بر سمت وسوی مبارزات تاریخِی جامعه، سویه ی انتقادی این متن

طبعا متوجه عملکرد نیروهای چپ است، نیه دولت ییا جامعیه. چیون نهیاد

دولت را علی االصول به دلیل نقش مستقیم آن در بازتولید چرخه های سلطه

و ستم و استثمار، دشمن و حریییِف سییتیز می انگییاریم، نییه طییرف دیییالوگ.

 وبنا بر منطق درونی قدرتوانگهی، عملکرد دولت در رابطه با بحران کرونا 

مختصات خاص آن در کشور ایران، به هیچ رو متناقض یا شگفتی آور نیست.

در سییوی دیگییر، کلیت جامعییه، تحت انقیییاد دیییریِن فضییای اختنییاق و

سازوکارهای سرکوب، در موقعیتی نیست کییه - بییرخالف دولت- همچییون

فاعلیتی خودآگاه در عرصه ی سیاسی ظییاهر شییود. درنتیجییه، به رغم اینکییه

تحوالِت درونِی جامعه همواره ابژه ی دغدغه مندی و تامل و پژوهش ما باقی

می ماند، انتقاد از جامعه کار مجرد و عبثی سیت کیه همیان  بهیتر مشیغله  ی



بیداد کرونا و روزمرگِی فاجعه. شش  |  ۱65

اصحاب بحث های فرهنگی و کارشناسییان و نخبگییان دولییتی بمانیید. بییا این

اوصاف، این بحث انتقادْی بیش از همیه نیروهیای چپ و میترقِی جامعیه را

خطاب قیرار می دهید؛ کسیانی کیه به لحیاظ تیاریخچه ی زیسیته و هسیتی

اجتماعی شان از این امکان برخوردارند که به عنوان بخش فعییالی از جامعییه،

خودآگاهانه در فضای سیاسی مداخله کنند؛ و علی االصوْل رهایی جامعییه از

مناسبات سلطه و ستم را هدف قرار می دهند )هدفی که پیش از هر چیزی

مستلزم براندازی سرمایه داری به عنوان کلیت بازتولیدکننده ی سلطه و ستم

است(. 

محور نگاه انتقادی متن حاضر این مالحظه ی کلی است کییه نیروهییای چپ

ایران درمجموع اهمیت تاریخی بحران کرونا را جدی نگرفته اند: نه خطرات

آن و نه امکاناتش را؛ برخالف این آموزه ی معروف سنت چپ که هر بحییراِن

کالْن توامان عرصه ی بروز مخاطرات و امکاناِت سیاسی ست. از همییان آغییاز

قابل پیش بینی بود که چه طوفانی به سمت ما می آید: خواه بنا بر گزارش هییا

و مستندات علمی درباره ی ابعاد خطرناک این پاندمی جهانی؛ و خواه بنا بیر

کارنامه ی موحش ناکارآمدی ها و مسئولیت گریزی های دولت در مواجهیه بیا

بحران های مقطعِی گذشته )ازجمله در سال های اخیر(. ضییمن اینکییه دولت

ایران از همان آغاز با پنهان کاری و امنیتی سازی بحییران نشییان داد کییه بنییا

نیست حتی در این مییورد خطیییر هم - به رغم ابعییاد فوق العییاده ی خطییراِت

پیش رو - تغییری در رویه ی معمییول و اولویت هییای خییویش ایجییاد کنیید.

به زودی بیییا اعالم رسیییمی راهکیییار »ایمییینی گله ای« از سیییوی دولت و

زمینه سازی های گفتمییانی و مصییوبات قییانونی بییرای بازگشییایی زودهنگییام

کسب وکارها و فضاهای عمییومی )نرمالیزه سییازِی بحییران بییه نفییع اقتصییاد(،

قاعدتا برای ما نمی توانست جای تردیدی باقی بمانید کیه چیه خطییراتی در
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انتظار جامعه و به ویژه اکثریت فرودسِت آن است. با این حال، بخش بییزرگی

از نیروهییای چپ این مسییاله را به قییدر الزم جییدی نگرفتنیید. تییو گییویی در

آموزه های 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

پروژه های از قبل اولویت بندی شده می گردد که پوشش دادن همزمیان سییایر

مسایل و رویدادها و خصوصا چییرخش ناگهییانی اولویت هییا و تییوان اجییرایی

به سمت یک وضییعیت جدییید - و تاحییدی ناروشییْن - دشیوار می گییردد. بییا

این حال، همه می دانند که تییدوین اسییتراتژی و سیاسییِت عملی چپ امییری

یک بار برای همیشه نیست، بلکه بنا به اصییل »تحلیییل مشییخص از شییرایط

مشخص« می باید مدام در معرض بازنگری و بازسازی قرار گیییرد. بنییابراین،

ریشه ی اصلی این انفعال سیاسییی از جییانب چپ، فراتییر از فقییدان تحمیلِی

پویایی عملی در جهت گیری های سیاسی ست. به نظر می رسد که فارغ از این

واقعیت انکارناپییذیر کییه چپ ایییران درمجمییوع )و به هییر دلیییل( فاقیید وزن

سیاسی و پایگاه اجتماعی و نیروی سازمانی قابل توجهی سییت کییه قییادر بییه

، در این مییورِد مشییخص بیشییتر بییا9انجام مانورهای سیاسی جدیییدی باشد

همهیمححابححهاینواقعیتتلخواقفیمکححهپیکححرهیازهمگسححیختهیچپایححرانبححه.۹

مجمعالجزایریازافرادوحلقههاوخردهسازمانهاتنزلیافتهاستکهاغلِبآنهابیشتروقتو

انرژیشحانراصحرفدفحاعازحقحانیتخحویشوتخطئهیدیگحرانمیکننحد)جحداازانبحوه

ُخردهنمایشگریهایرایجدرشبکههایاجتمحاعِیمجحازی(،بیآنکحهحقیقتحًاتعحاملیانتقحادی

)نظحری-سیاسحی(وسحازندهبینآنهحاجریحانداشحتهباشحد؛وبیآنکحهرشحتهیبحاریکیاز

ضرورتهایبنیادی،ائتالفیحداقلیحولکارزاریمشترکرابینآنهاایجادکنححد.بنححابراین،

وقتیازانفعالسیاسیچپدرمواجههبابحرانکروناسخنمیگوییم،قاعدتًااینفححاکتورمهم،

یعنیناتوانیدرهماهنگیبرایشکلدادنبهیکحححرکتجمعِیاثرگححذارراهمبایححددرنظححر

بگیریم.بااینحال،بهدلیلپیچیدگیاینموضوع،بحثنوشتارحاضرتنهابهفاکتورهاییکهبححا
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نوعی تعلل و تزلزِل تحلیلی-نظری مواجه بودیم، که خود نیازمنیید واکییاوی

انتقادی ست. از آنجا کییه ابعییاد عظیِم تییاثیراِت بالفعییل و آتی بحییران کرونییا

آزمون تاریخِی زنییده ای بییرای ارزیییابی جایگییاه و عملکییرد همه ی بییازیگران

سیاسی فراهم می آورد، واکاوی انتقادی رویکرد انفعالِی چپ ایران به بحران

کرونا یحتمل ضییعف ها و آسیییب هایی را آشییکار می سییازد کییه ریشییه یابی و

.  10فراروی از آنها برای بهبود مسیر آتی حرکت نیروهای چپ ضروری ست

بخشی از مساله ی انفعال چپ در برابر بحران کرونا یحتمل به درک متعارف

چپ از زمین سیاسییت و مخاطبییان و بییازیگران و سییوژه های بییالقوه ی آن

بازمی گردد. این درک متعارف، درحالی سیاست طبقاتی را راهنمای تییدوین

استراتژی و خط مشی مبیارزاتی خیویش قیرار می دهید کیه عمیدتا معنیای

محدودی از طبقه ی کارگر و مسیایل بالفعیل و مطالبیات بیالقوه ی آن را در

نظر می گیرد. و درنتیجه، حوزه ها و اشکاِل مبییارزه ی طبقییاتی و عرصییه های

سیاسییت ورزی و مجییارِی کسییب هییویت و آگییاهی طبقییاتی را عمییدتا بییه

کانال های اقتصادی ناب )رابطه ی کار مزدی با سرمایه( محدود می دانیید. در

اینجا اغلب درک تقلیل یافته ای از مناسبات سرمایه داری سرلوحه ی تحلیییل

قرار می گیرد که با پویش تاریخِی شییتابان شییکِل )حیییات( اجتمییاعی تحت

نظییام سییرمایه داری هم خییوانی نییدارد، یعیینی درهم تنیییدگِی پیچیییده ی

ساختارهای ستم و لذا چندبعدی  بودِن سوژگِی تغییر را درنظییر نمی گیییرد.

رویکردتحلیلیومواضعسیاسی-عملِیایننیروها)درسطحیمیانگینوبرآیندی(پیونددارند

محدودشدهاست.

.برایاینکهچپدرروندتحوالتخطیرآینححدهوزناجتمححاعِیدرخححوروجایگححاهسیاسححِی10

موثریبیابد،بیگمانبایدقوایخویشرابازسازیکند.واینبازسححازیتنهححادرصححورتیثمححر

خواهددادکهبرواکاویهایآسیبشناسانهدرسابقهیکردارِیچپمبتنیباشد.
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از همین روست که این طیف از چپ مارکسیستی ایران عمدتا هنییوز هم در

تنگنای نظری تعریف طبقه ی کارگر گرفتار مانده است و فی المثیل هنیوز -

با تفسیر ویژه ی خویش از مفهییوم کییار مولیید - تردییید دارد کییه معلمییان و

پرستاران و نظایر آنها را ذیل مقوله ی طبقه ی کارگر جای دهد یا نه. ولی از

آنجا که به موازات پویش تاریخی شتاباِن سرمایه دارْی اشکال و سییازوکارهای

ستم طبقاتی، مضمون اجتماعی طبقییه، مسییایل و دغییدغه های انسییان های

تشکیل دهنده اش، و نمودهای حضور و حیات اجتمییاعی آنییان دسییت خوش

، این نوع سیاست طبقاتی طبعا قادر نیست پیوند سیاسِی11تحول می گردند

موثری با طبقه ی کارگر و مسایل عینِی پویاِی آن برقرار کند. درنتیجه، قابل

تصور است که حتی در شرایطی فرضی که فشار کمتری از جییانب دسییتگاه

سرکوب وارد آید نیز این نوع خط مشی چپ و حامالن سیاسییی اش بییاز هم

در حاشیه ی جامعه و سیاست واقعی قرار گیرند. شاید ذکییر یییک نمونییه در

همین راستا روشنگِر بحث باشد: شواهد متعددی حاکی از آن انیید کییه چپ

متکی بر درک کالسیک از مبارزه ی طبقاتی فاقید تیوان سیاسیی و جایگیاه

 و96اجتماعی برای حفظ و تقویت تکانه ها و مازادهای خیزش های توده ای 

 بوده است. افزون بر این، شکل گیری این خیزش ها که عمدتا برخاسییته98

از شدت یابِی پیامدهای ستم اقتصادی و شکاف طبقاتی )و به دور از توهمات

نمیایی - جایگیاه و تیوانسیاسیِی اصیالح طلبانه( بودنید، - به طیور متناقض 

سیاسی چپ یادشده را ارتقاء نبخشید. به بیان دیگر، بخش اولییترا-کییارگری

.»رئالیسمسرمایهاقتضامیکندکهتوسححطواقعیحتیبینهححایتخمیریشحکلُمنقححادشححویم.11

کححاروزنححدگی]هرچححهبیشححتر[ نیا ،همهنیا اب  …واقعیتیکههرلحظهمیتواندخودراازنوپیکربندیکند.
تجدیدساختارتولیدوتوزیع،بهتجدیدساختارسیستمعصبیِمحا نیا ،همهنیا اب  …غیرقابلتفکیکمیشوند
دیگردشمِنکاماًلبیرونینداریم«)مارکفیشر:»رئالیسمسرمایه:آیاواقعححًا نیا ،همهنیا اب  …نیزمیانجامد

(.26و۵4آقایی،صص.آلترناتیویدرکارنیست؟«،ترجمه:مصطفی
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 ماند، بی آن کییه حییتی ازچپ ایران نیز از این رخدادهای مهم طبقاتی عقب

مازادهایش طرفی ببندد. با این همه، به جییای اینکییه درس هییای این هشییدار

تاریخی استخراج گردد، بعضا از سوی این طیْف نوعی »ناب گرایِی« طبقاتی

دست مایه ی تحلیل این پارادوکس قرار گییرفت؛ مثاًل این درک کییه فییاعالِن

خیزش های یادشده به معنای دقیق کلمه از طبقه ی کارگر نبودند و لذا فاقد

آگاهی و رویکرد طبقاتِی ثمربخشی بودنید کیه بتوانید چشیم انداز جدییدی

بگشاید.  

این نکته ما را به دنباله های معضل دیرینه ی غایت گرایی در بینش سیاسییِی

چپ ارتدوکس معاصر رهنمون می شییود. باییید خاطرنشییان کیرد کیه نمییود

غییایت گرایی تنهییا در این معنییای کالسیییک خالصییه نمی شییود کییه تییاریخ

سمت وسوی معینی دارد که همانا رهایی نهایِی ستمدیدگان است. به لحییاظ

سیاسیییِت عملی، شیییکل مانیییدگارتر و مخرب تیییر غیییایت گرایی کم اهمیت

تلقی کردن مسایل جاری و روزمره در اثر مقایسه ی ضمنِی آنها بییا تصییوری

پیشینی از یک کنش رادیکال یا اصولی است، کییه فییاعالن ویییژه ی خییود را

دارد و لزومییا در شییکل ها و مجییاری معییینی تجلی می یابیید. ماحصییل این

دیدگاه، اتخاذ رویکردی انفعالی  در برابر معضییالت جییاری و انتظییار ضییمنی

برای برآمدن روز موعدی ست که شرایط الزم برای شروع مبییارزه ای اصیییل

علیه نظم مسلط را به همراه می آورد. حال آن که زمین سیاست ورزِی بییدیل،

پیش از هرچیزی پهنه ی مسایل و معضیالت زنیدگِی روزمیره ی فرودسیتان

است که موضوع دغدغه ها و کوشییش های بی وقفه ی 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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. با این حییال، رویکییرد چپ12نقطه ی عزیمت سیاست ورزِی خویش قرار دهد

ایران به بحران کرونا کمابیش نقطه ی مقابل این اولویت گذاری بوده است. و

تنییاقض تلخ مییاجرا در اینجاسییت کییه بییا هییر بییرآورد منطقی کییاماًل قابییل

پیش بینی بود که قربانیان اصلی بحران کرونا چه الیه ها و طبقاتی از جامعه

خواهند بود. بنابراین، دشوار بتوان این رویکرد انفعالی را به ییک بی تیوجهی

یا نادیده انگارِی صرف تقلیل داد.  

شاید بُعد مهم تر این انفعالِ  مهلِک سیاسییی در این نکتییه نهفتییه باشیید کییه

نیروهیای چپ به رغم آگییاهی از اینکییه فرودسیتان جامعیه قربانییان اصییلی

گسترش پاندمی کرونا خواهند بود، عماًل بدیلی را متصور نبودند که به طییور

بنیادی متفاوت با راهکار دولتِی بازگشایی کسب وکار معموِل اقتصییادی )یییا

همان نرمالیزه سازی بحران( باشد. به واقیع، تنگنیایی کیه آن هیا 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 قیرنطینه ی

عمومی و تعطیلی کسب وکارها می توانست به گرسنگی و تشییدید رنج هییای

آنان بیانجامد. ولی مساله ی اساسی آن است که به رغم غیرقابییل انکییاربودِن

وابستگی تراژیِک مزدبگیران فرودست -و اقشییار روزمیزد- بییه تیداوم همین

اقتصاد بیمار، بدیل وضعیت یادشده به عنییوان رویکییرد سیاسییی چپ تمامییًا

متفاوت با آن چیزی ست که دولت عرضه کرد. نیروهای چپ در فاز ابتدایِی

شروع همه گیییری کرونییا در کشییور می بایسییت راهکارهییای دولییتی انکییار و

.خالفاینرویه،بهتکرارنمایشهایکمیک-تراژیکلیدرهایخودگمححاردهایمیانجامححد12

کهنشستهدربرجعاجخویشانتظاردارندمردمسرانجامروزیارجگذارانحهبحهسحویآنهحا

بازگردندوضمنتصدیقحقانیتاندیشههاوآرمانهاوکردارسیاسححیآنهححا،جایگححاهرهححبرِی

سیاسیرابهآنانتفویضکنند.
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امنیتی سازِی شییوع کرونییا و سیپس نادییده گرفتِن عملی آن را بییه چییالش

می کشیییدند. در وهله ی بعیید )در مییرحله ای کییه هنییوز در آن قییرار داریم(

می باید دولت را مسئول حفظ جان و سالمِت شییهروندان و جییبران تبعییات

اقتصادی بحران معرفی کرده و پیامدهای نرمالیزه سازِی اقتصادمحوِر بحران

و دسییتکاری داده هییای مربییوط بییه گسییترش پانییدمی را برجسییته سییازند.

به موازات رهیافت اخیر، تالش نیروهای چپ می باید معطوف بدان گردد که

  را بییا مطالبییات و تحرکییاترویارویِی جامعه  محور بییا بحییران کروناضرورت 

جنبش های اجتماعی موجود )خصوصا جنبش کارگری( مفصل بندی کننیید

و - همزمان - ابتکارات اعتراضییی در محیط هییای کییار و همبسییتگی میییان

کارگران را تقویت نمایند. در این صورت، و با عمومی  سازِی چنین گفتمییانی،

امکان طرح مطالبات بییدیلی کییه بییا خطییرات وضییعیِت موجییود و نیازهییای

عمومی فرودستان مناسبت داشته باشند فراهم می گردد. طرح مطالباتی که

هم با نیازها و دغدغه های زیستی و معیشتی فرودستان هم خییوان باشییند و

هم معطوف به حفظ سالمتی آنان و کاهش مؤثر همه گیری ویروس و نییرخ

مرگ ومیر باشند، به نوبه ی خود زمینه ی بسیج اجتماعی-سیاسی حول آن ها

نیا ،همهنیا اب  …را فراهم می آورد.  تا امروز متأسفانه تنها بخش اندکی از نیروهای چپ -

در کشییورهای مختلییف - خط مشییی سیاسییِی فعییال و منسییجمی را بییرای

رویارویی با تبعات بحران کرونا در پیش گرفتند. با این همیه، تجیارب آنیان

می تواند برای ما هم مفید باشد. برای مثال، در صییورت بندی های متعییددی

که این دسته از نیروهای چپ از یک سیاست بدیل برای رویارویی با بحران
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کرونا عرضه کرده اند، مطالبات مشترکی بییه چشییم می خیورد کیه بیرخی از

: 13مهم تریِن آن ها را در اینجا مرور می کنیم

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؛ فعالیت هییای اقتصییادی و اجتمییاعی غیرضییروری باییید

هرچه زودتر تعطیل گردند؛ دولت می باید از منابع عمومْی کمک های مییالی

کافی به شاغلین حوزه های تعطیل شده تخصیییص دهید؛ تعییین حوزه هیای

اقتصادی و خدماتی که تییداوم فعییالیت آن هییا بییرای تییأمین نیازمنییدی های

عمومی ضروری ست، می باید با مشارکت ِخرد جمعی و کارشناسان مسییتقل

و فعالیِن صنوف و شییاخه های تولیییدی-خییدماتی انجییام گیییرد، نییه توسییط

مدیران خصوصی و دولییتِی بنگاه هییای اقتصییادی؛ در شییاخه ها و حرفه هییای

تولیدی-خدماتی که فعالیت آن ها ضروری شناخته می شود، دولت می باییید

با مشارکت مستقیم کییارگران و کارکنییان شییرایط ضییروری بییرای تضییمین

سالمت آنان را فراهم آورد؛ دولت می باید دسترسییی رایگییان تمییامی اقشییار

کم درآمد 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 ویژ ه ای به حفظ سییالمت جسییمی و

روانِی کارکنان و پرستاران مراکز درمانی داشته باشیید و خصوصییا این افییراد

.درپیوستاینکتاب،بهعنواندونمحونهیمشحخص،تحرجمهیمطالبحاتومالحظحاتو13

راهکارهایفشردهیدوسازمانسیاسححیچپ)بهتححرتیبدرآلمححانوانگلسححتان(درخصححوص

منتشححرشححدند.2020رویاروییبابحرانکرونححاآمححدهاسححت.هححردومتندراواخححرمارسحح

)ترجمهیفارسیآنهانیزدراوایلفروردیندرکانالتلگرامیکارگاهدیالکتیکانتشاریافت.(
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باید در تصمیم گیری های مربوط به نحوه ی تنظیم فعییالیت کییاری خییویش

. ؛ و مهم تر از همییه این کییه دولت باییید نیا ،همهنیا اب  …مشارکت مستقیم داشته باشند؛ 

ضمن اطالع رسانی شفاف و مستمر در مییورد وضییعیت پیشییروی پانییدمی و

اقدامات خویش، ملزومات اطالع رسانی آزاد و تبیادل نظر عمیومی حیول این

بحران را فراهم سازد. 

باید اذعان کنیم که در ایران، ما نیروهای چپ - درمجموع - تسلیم همییان

ایده ی آمرانه ی دولتی شدیم که »بدیلی وجود ندارد« جز بازگشایی فضییای

کسب وکار و بازگشت هرچه سریع تر به وضعیت عادی. حال آن که این رویه

به واقییع نرمالیزه سییازِی اقتییدارگرایانه ی بحییران به هییزینه ی مییردم بییود. از

همین روست که پس از این مرحله، حساسییت عمیومی جامعیه بیه بحیران

کرونا آشکارا فروکش کرد: مردم به زودی دریافتند کیه بایید بیه حضیور این

بحران جدید هم عادت کنند و مانند همیشه بار خییود را به تنهییایی به دوش

بکشییند. نرمالیزه سییازی روزمییره ی بحییران خواه نییاخواه شییرایط موجییود را

عادی سازی می کند و این وضعیت به ناچار گرایش به بی اعتنایی و فراموشی

را در سییطح جامعییه گسییترش می دهیید. به همین خییاطر بییود کییه پس از

تمجیدهای عمومِی اسییفندماه نسییبت بییه فیداکاری های پرسییتاران و کییادر

درمانی، تشدید موقعیت وخیم آنان در ماه های بعدی به راحتی نادیده گرفته

. به همین سان، موقعیت کسانی که به اجبار بخشییی از1۴شد و به حاشیه رفت

تیرماه24.طبقگزارشهایرسمی)بهنقلازرئیسسازماننظامپرستاریایران(تاتاریخ14

141تیر(دستکم2۵پرستاردرایرانبهویروسکرونامبتالشدندوتاکنون)۹000بیشاز

فقححطنفرازکادرپرستاریودرمانیجانخودراازدستدادهاند]پیشازانتشححاراینکتححاب،

پرستاردیگرجانخودراازدستدادند[.اینجداازشرایطکححاریاسححفناک30طیماهآبان

آناناست:کارفشردهوپرخطروطوالنیباحداقلامکانححاتتخصصححیوبعضححامحححرومیتاز

دیدارخانوادهها.درحالیکهاینشرایطکاریهمچنانباحقححوقماهححانهینححاچیزوعمححدتابححا
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جمعیت فشرده  شده در قطارهای مترو و اتوبوس های شهری بودند/هستند و

یا ناچار بودند/هستند در کارگاه ها و محیط هییایی فاقیید کمییترین ملزومییات

بهداشتی-محییافظتی کییار کننیید، بییه بخشییی از تصییاویر »عییادِی« زنییدگِی

روزمییره ی پسییاکرونایی بییدل گردییید. در مقابییل، این فراموشییی جمعی یییا

عادی شدِن تصاویر پساکرونایی، به نخبگییان و رسییانه های دولییتی و نیییز بییه

خوش نشینان طبقات باالیی امکان داد تا به سرزنش و تخطئه ی این افراد و

طبقات اجتماعی بپردازند و آنان را مسئول سیر صعودی نییرخ ابتال معییرفی

نمایند. بدین ترتیب، پافشاری سرسختانه ی دولت بر پیشبرِد راهکییار ایمیینی

گله ای )به دلیل اولویت ها و مقاصد و محدودیت هایش(، به سادگْی مسیر آتی

، بی آن کییه بییا مقییاومت15بحران کرونییا در جییامعه ی ایییران را رقم زده است

محسوسی از سوی نیروهای مترقی مواجه گردد. 

در اینجا یحتمل این انتقاد ظاهراً »واقع بینانه« مطرح می شود که با توجه به

مختصییات سییاختار قیدرت سیاسیی در ایییران، مطالبیات یادشیده به هیچ رو

دسییترس پذیر نبودنیید/نیسییتند و لییذا صییرفًا تخیالت طیفی از چپ هییای

خام اندیش و به دور از جامعه را بازتییاب می دهنیید. در پاسییخ باییید گفت این

تصور که یک راهکار سیاسی موجه باید نتایج فوری به بیار بییارود، از بنییاد

نادرست و بسیییار بازدارنییده اسییت. چییرا کییه اهمیت آغییازکردن و سییاختِن

پروسه ها را نادیده می گیرد. روشن اسییت کییه دولت ایییران مطالبییاتی از این

روزه(برآنانتحمیلمیشود.۸۹قراردادهایکاریموقتی)

.حتیبهگواهیآماررسمیومهندسیشدهیدولتینیز،ایرانازمعدودکشورهاییبودکححه1۵

هیچگاهبهواقعازپیکاولکروناخارجنشد،بلکهدرهمانامتدادواردپیححکبعححدیشحد،کححه

البتهکاماًلقابلانتظاربود.]هنگامانتشاراینکتاب،جامعهیایراندرگیرپیکسومکروناست،

نفححر400جانباختگانروزانه،بهبیشازشماررسمیکهدراثرآْن-ازهفتههاپیشتاکنون-

رسیدهاست.[
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دست را به پشیزی نمی گرفت/نمی گیرد؛ خصوصا که هیچ نیییروی سیاسییی

غیرخودی را به رسمیت نمی شناسد و - به مدد دسییتگاه سییرکوب - مجییالی

برای عرض اندام برای آنان باقی نمی گذارد. ولی مساله این اسییت کییه طییرح

مطالبات ذکرشده اساسًا نه خطاب به دولت، بلکییه رو بییه جامعییه اسییت، تییا

جامعه در تالطم رنج و اضطراِب شدت یافته در اثر این بحران بتواند موقعیت

خویش را بهتر جهت یابی کند. یعنی مساله ی اصییلی - و حلقه ی مفقییوده -

ایجاد صییدایی رسییا در سییطح جامعییه و گفتمان سییازِی عمییومی حییول این

مطالبات بوده و هست، نه انتظار اخذ نتایج فوری، آن هم از جانب دولت یا با

اذن دولت. بازشناسِی اهمیت تاریخی این بحران از سییوی نیروهییای چپ و

فهم مسئولیت ویژه ی خییویش در این شییرایط می توانسییت/می توانیید حییول

تضادهای ساختاری ای که بحران کرونا در وسیع ترین سطح ممکن عیییان و

 پدید آورد که زمینه ساز ارتقایفرآیندی سیاسی از پایینفعال ساخته است 

سیییوژگی سیاسیییِی فرودسیییتاِن جامعیییه گیییردد. چییینین سیاسیییتی

می توانست/می تواند ضمن توان مندسازِی جامعه برای غلبه بر حس رخوت-

ناتوانی-سرخوردگی -بی تفییاوتی، رسییوخ فراگیییر داعیه هییا و پیش فرض هییای

بورژوایی در جامعه را به چالش بکشد، تا بذر اندیشه های ضدکاپیتالیستی از

زمین مهجور چپ اندکی فراتر رود. این آموزه کییه دولت نمی توانیید به زیییان

مناسبات مسلط اقتصادی و منافع طبقه ی حاکم در جییانب مییردم بایسییتد،

حقیقتی ست که تنها در بطن چنین بحران هایی قادر بییه رسییوخ در آگییاهی

عمومی سیت. اییده هایی کیه از زمین واقعیت برخیزنید و در زمیان و مکیان

مناسب - با زبانی روشن- طرح شوند، حامالن خییود را خواهنیید یییافت و از

امکان مادیت یابی برخوردار می شوند. در چیینین شییرایط بحییران زده ای کییه

اکثریت جامعه دست خوش رنج مضاعف و نارضایتِی عمیق و حس استیصال
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اسییت، کاربسییت درسییت پیکارهییای ضیدهژمونیک )روشیینگری انتقییادی و

برجسته سییازی مطالبییات ملمییوس و راهکارهییای بییدیل( قییادر بییه ایجییاد

فرآیندهایی ست که خوْد امکانات جدیدی برای بسط مبارزه خلق می کننیید.

اگر چنین پیکارهایی از همان آغاز انکشاِف بحران زای کرونا درمی گرفت، بییا

اینکه مسلمًا تغییر محسوسی در مشی آمرانه ی دولت ایجییاد نمی شیید، ولی

اینک در بطن شیوع گسترده تر پاندمی کرونا - با فوج فوج جنازه هایی که هر

روز به گورها سپرده می شوند - دست هامان چیینین خییالی نبییود. نمی تییوان

انکار کرد که با پیشبرد منسییجم چیینین پیکارهییایی، اکییثریت سییتم دیده ی

جامعه می توانست به خودآگاهی سیاسی تازه ای برسد، تا گامی تهییاجمی رو

به  پیش بییردارد؛ به جییای آن کییه اینییک دولت بتوانیید چیینین طلب کارانییه و

فرافکنانه میردم را مقصیر تشیدید بحیران معیرفی کنید و همچنیان مسییر

»مطلوِب« خویش را پی بگیرد. پس، مساله ی دردناک آن است که ما بدون

.16اینکه تیری بیاندازیم، شکست خوردیم

جمع بندی

بسیار مایلم جمع بنییدی این نوشییتار را تمامییًا بییه خواننییده واگییذار کنم. بییا

این حال شاید بهتر باشد یک نکته ی تلخ را تصریح کنم: دولت تمامیت طلب

نمونههایچنینشکستهایانفعالیوبیافتخاردرتاریخمتحاخرچپایححرانمتأسححفانهکم.16

نیست.یکیازمهمترینآنهابهباورمنانفعالکلیچپدرموردسیاستهایهستهایدولت

طیدودههیگذشتهاستکهبهسهمخودنقشمهمیدرتشدیدفشارهایامپریالیستیغرب

)بهویژهتحریمهایاقتصادی(وشکلگیریروندهایقهقراییبعدی)ازبسطبیاماننظامیگری

تاسقوطآزادبهدامانامپریالیستهایشرقی(داشتهاسححت.فهموتحلیححلدالیححلاینانفعححال

سیاسیمستلزمبحثمفصلدیگریاست.
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ایران بی گمان موقعیت شکننده ای دارد، اما لزومًا فرو نمی پاشد و حتی اگییر

فروافتد، با توجه به مجموع شرایط موجود )داخلی و جهییانی(، و درصییورت

تداوم حاشیه نشینِی نیروهای چپ، بعید است که جایگزینِی آن ازطریق یک

فرآیند سیاسی مترقی رخ دهد. پس، تنها شانِس تاثیرگییذاری بییر خط سیییر

رویدادها و تحیوالِت خطییر آتی در آن اسیت کیه نیروهیای چپ و میترقِی

جامعه بتوانند به طریقی با اکثریت جامعه پیوند برقرار کننیید و فرآینییدهایی

برای پرورش و بسط اجتماعِی سوژگی بدیل تییدارک ببیننیید. درعین حییال،

قطییار تییاریخ هیچ گییاه بییه عقب بییاز نمی گییردد تییا بییا روش هییای مییالوف و

محک خورده ی گذشته مبارزه کنیم؛ هم چنان که آینده هم هیچ گاه به خودِی

خود سوژه ی ناب تغییر انقالبی و زمین مطلییوب سیاسییت ورزی 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

درونِی چپ را باشناسی کیینیم و بییرای بییرون رفت از آن همت بگمییاریم. در

همین راستا، بایید بییا جسیتجوگرِی جمعی و بی وقفیه و در پروسیه ی عمییْل

روش هایی را بییرای بسییط مبییارزه ی انقالبی از دل همین وضییعیت بحییرانی

نیا ،همهنیا اب  …»کشف« کنیم و به سهم خییود آن هییا را گسییترش دهیم.  بحییران کرونییا

 و تبعات بهمن واِر آن - خصوصیا در اییران - هنیوز در17همچنان ادامه دارد

راه است. همه ی این هیا به روشینی بیه میا بانیگ می زنید: »گیل اینجاسیت،

1399 تیر 25                                                         همین جا برقص!«.

.برایمثال،دبیرکلسازمانبهداشتجهانیدرتازهترینمصححاحبهیمطبوعححاتیخححویش17

ژوئیه(چنینگفتهاست:»بگذاریدبهصراحتبگححویمکححهبسححیاریازکشححورهادرمسححیر13)

نادرستیحرکتمیکنند.کروناهمچناندشمنشمارهییکماست،امابسیاریازکشححورهاو

مردماینخطرراجدینمیگیرند«.
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از ایمنی گله ای تا مبارزه برای رهایی

درآمد

، پس از آنکه سازمان بهداشت جهییانی جهییانی بودن2020از میانه ی مارس 

« به عنییوان1پاندمی کرونییا را رسییما تأیییید نمییود، سیاسییت »ایمیینی گله ای

راهکییاری ممکن بییرای رویییارویی بییا این پانییدمی موضییوع بحث هییای

مناقشه انگیزی بوده است. در هفته های اخیر با اوج گیری موج جدید پاندمی

کرونا در بسیاری از کشورها، بار دیگر این مناقشات شدت یافته است. بییرای

ع گییرا« )از بییزرگی از کارشناسییان و نخبگییان »واقمثییال، به تییازگی جمع

 خواهان اجرایبیانیه ایحوزه های مختلف علمی، تخصصی و اقتصادی( طی 

؛ و در سییوی دیگییر، انبییوهی از متخصصییان2سیاسییت شییده اندجهییانی این 

.درمطبوعاتورسانههایفارسیمعادلهایمحترمحانهتریبححرایسیاسححتایمححنیگلهای)1

Herd Immunityوضعشدهاست؛نظیر»ایمنی/مصونیتجمعی«.منترجیحمیدهمهمان)

ترجمهیتحتاللفظِیایناصطالحرابهکارببرم.چوناینراهکارشبهعلمیکهمتححأثرازعقححل

سلیمبورژواییبردرکیتمامًاکارکردگرایانهتکیهدارد،اساساحرمتیبرایانسانقایلنیسححت،

بهتراستآنرابانامحقیقیاشبنامیم.

Great.اکنوندربححارهیخاسححتگاهوجایگححاهعلمیاینبیانیححه)2  Barrington  declaration)

تردیدهایجدیوجوددارد.ازیکسو،اینبیانیهتوسطموسسهیتحقیقاتاقتصادیآمریکحا)

American Institute for Economic Researchتنظیمشدهاستکهازمدافعانسرسخت)

https://gbdeclaration.org/
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/06/scientists-call-for-herd-immunity-covid-strategy-for-young


( و چهره  های جهانی، نظیر مدیربیانیه ی جمعی برجسته )ازجمله، در این

سازمان جهیانی بهداشیت، بارهیا نسیبت بیه غییرعلمی بودن این رویکیرد و

 داده اند. هشدار خطرات و هزینه های انسانِی رواج آن

موضوع محوری نوشتار حاضر وارسیدن آن است که فیارغ از این مناقشیات،

سیاست ایمنی گله ای تا چه حد اجتناب پذیر است و یا تا چه حد در عمییْل

اجرا شده است. در پاسخ به این پرسش، این متن می کوشد نشان دهد کییه

نظام مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری عماًل بییرای بقییای شییالوده های خییود راه

دیگری جز پیشبرد این سیاست نییدارد، هرچنیید مرزهییا و محییدودیت هایی

عینی بر نحوه و دامنه ی اجرای آن وجییود دارنیید؛ ازجملییه خطییر فروپاشییی

اجتماعی و پیامدهای سیاسیِی آن. این اجبیار همچینین شیامل کشیورها و

دولت هایی می شود که جایگاه نازل تری در اقتصاد سییرمایه داری دارنیید، امییا

همزمان بخش جدایی ناپذیری از زنجیره ی سازوکارهای جهانی آن هسییتند؛

کشورهایی که در آن ها نهیاد دولت فراتیر از مییانجی گرِی صیرف ملزومیات

انباشت جهانی سرمایه، سیطره ای تام بر همه ی شئونات جامعییه، اقتصییاد و

سیاست دارد. 

هدف ضمنی این متن اشاره به امکان و ضرورت شکل گیری سیاست بییدیل

در بطن همین تناقض است: اگر پاندمی کرونا به یک بحران ژرف و فراگیییِر

جهانی بدل شده است )بییا تبعییات فزآینییده ای کییه بهمن وار از راه خواهنیید

رسید(، و اگر پیشیبرد حیداکثری سیاسیت ایمینی گله ای، به قیمت جیان و

زندگی انبوهی از انسان ها، راهکار اجتناب ناپذیر دولت ها برای نجات سرمایه

و/یا حیات خویش از گزند پیامدهای این بحران است، پس سیاسییت بییدیل

ضدسرمایه دارانه باید از دل مواجهه ی فعال بییا همین بحییران شییکل گیییرد.

اقتصادبازاراستونقشمحوریانساندرتغییراتاقلیمیراانکارمیکند.وازسویدیگر،بنا

،بسیاریازامضاهایقیدشدهدرذیلآنجعلیست.گزارشگاردینبه

https://p.dw.com/p/3jt3C
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32153-X/fulltext
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/09/herd-immunity-letter-signed-fake-experts-dr-johnny-bananas-covid
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توالی و تشدید بحران های  سرمایه داری در سال های اخیر به روشیینی مؤییید

آن است که تالش درجهت فراخواندن و/یا تقویت چیینین سیاسییتی بیش از

آن که برآمده از یک اتوپیای سیاسی باشیید، ضییرورتی عاجییل بییرای حیییات

ستمدیدگان و تداوم حیات بر روی این سیاره است.  

. تقدیس مرگ؛ مقدمه ی کشتار جمعی۱

مرگ انسان رویدادی تکان دهنده است؛ هم برای بازماندگان و هم برای آنان

که به واسطه ی مواجهییه بییا این رویییداد، واقعیت انکارناپییذیر مییرگ را بسییی

نزدییییک می بیننییید. از دیربیییاز واکنش تیییاریخِی بشیییر بیییه این نیییاتوانِی

هستی شناختی یا همانا شکنندگی زندگی، گرامی داشتن نفس زندگی بییوده

است، کیه به میوجِب آْن حیق زنیدگی در فرهنگ هیا و ادییان و تمیدن های

مختلف منزلتی بنیادین یافته است. در جهان مدرن هم بخشییی از وظییایف

دولت ها پاس داشت و تأمین حق زندگی  بییرای همگییان اسییت و مشییروعیت

آن ها نیز پیش از هر چیزی در گرو تعهد بییه این وظیفه ی عییام اسییت. ولی

رویدادهایی نظیر کشتارهای جمعی و پاندمی های مرگ بار در این انتظییار و

تصور پیشینی ترک می اندازند. نخست از این نظیر کیه قاعده منیدی نسیبی

مرگ از میان برمی خیزد: تداوم حیات یییا مییرگ از حیطه ی پیش بینی هییای

متعارف خارج شده و به تصادف محض وابسته می شود. انسان های مییرده بییا

اعدادی شمرده می شوند که هر دم بزرگ تر می شییوند و تکییرار مسییتمر این

اعداد، مرگ را از استثنائی دوردست بیه قاعیده ای ملمیوس و نزدییک بیدل
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می سازد. و از آنجا که زندگی همه ی افراد به تابعی از رویارویی محتمییل بییا

مرگ بدل می شود، مرز بین قلمروهای مرگ و زندگی ناپدید می گردد.

اما زایل شدن انتظارات پیشینی از تقدم بدیهِیِ حق زندگْی )در مواجهییه بییا

کشییتارها ییا مرگ ومیییر جمعی( وجیه دیگییری هم دارد کیه بییه مییاهیت و

کارکردهای ساختاری دولت بازمی گردد. در نظام های توتییالیتر، کییه تصییویر

روشنی برای فهم ماهیت قدرت دولت به دست می دهنیید، قلمییروُزدایی بین

ساحت های مرگ و زندگی، بنا به دالیلی ساختاری و کارکردی،  بخشییی از

تجربه ی زیسته ی روزمره ی شییهروندان اسییت. در انطبییاق بییا این واقعیت و

ضرورت  های وجودِی آن، در ایدئولوژی رسیمِی این نظام هیا میرگ تقیدیس

می شود و آمادگی بیرای پیذیرش میرگ بیاالترین ارزش قلمیداد می گیردد.

به بیان دیگر، وجود انسان ها به ابزارهایی در خییدمت نیازهییای نظییام حییاکم

بدل می شود؛ و ابزار بنا به ماهیْت دورانداختنی ست. بر این اساس، به سادگی

می توان توضیح داد که در جغرافیای سیاسی ایران یا جییایی نظیییر آن )کییه

دشوار بتوان یافت( وقوع ییک پانیدمی مرگ بیار چرخشیی در رویکیرد کلی

 تقدیس ایییدئولوژیک مییرگ و ابزارانگییاریحاکمان ایجاد نمی کند. به عکس،

شهروندان )در خدمت اهداف نظام حاکم( زمینه ی مناسبی بییرای مییدیریت

اشکال جدید مرگ ومیر جمعی فییراهم می آورد، بی آنکییه سمت وسییوی کلی

حرکت نظام و اولویت های اصییلی آن مختییل گردنیید. تصییادفی نیسییت کییه

 وحشت و نگرانی عمومی از تلفات سنگین مییوج سییومدرست در بحبوحه ی

کرونا در ایران و فشار ُخردکننده ی کمبودهای حاد دارو و خدمات درمییانی،

رئیس جمهور )سخن گوی رسمی دستگاه حاکم( در اظهارنظری -که یییادآور
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لغزش زبانی فرویدی ست- به مردم این نوید را می دهد کییه به زودی »قییادر

خواهیم بود« هرقدر که خواستیم تسلیحات نظامی بخریم یا صادر کنیم. 

اما ساده انگاری ست اگر تصور کنیم پدیده ی ابزارانگیاری جیان انسیان ها  ییا

فرعی انگاشتن حیات شهروندان مختص نظام هیای سیاسیی توتیالیتر اسیت.

درست است که -برای مثال- در ایران بنا به دالیل زیادی  سلطه ی سیاسِی

تمام عیاری حاکم است که با مختل سازِی حیات اجتمییاعْی این ابزارانگییاری

بی رحمانه را به مرزهایی باورنکردنی کشانده است )طوری که به تعبیر هگییل

افزایش بی حد کمیت به ظهور کیفیت تازه ای انجامیده است(، اما این پدیده

در دنیییای امییروز مییاهیتی کمییابیش جهان شییمول دارد، یعیینی دولت هییای

رند. به بیان دیگر، آنچییه در ایییران»متعارف« هم کارکرد ماهیتًا متفاوتی ندا

می گذرد صرفًا نمودی اکستریم از یک رویه ی جهانی ست؛ جهییانی کییه روح

سرمایه داری بر آن حاکم است. در ادامه ی این نوشتار می کوشم این مدعا را

ثابت کنم. نخست کلیاتی درباره ی برخی تناقضات درونی نظام سرمایه داری

و تشدید آن ها در چالش کنونی دولت ها با بحیران کرونیا مطیرح می  نمیایم.

سپس تحلیلی از رویکییرد دولت آلمییان بییه پانییدمی کرونییا و نسییبت آن بییا

سیاست ایمنی گله ای ارائه می کنم. چرا که دولت آلمان، که به قانون مداری

شییهره اسییت، در میییان کشییورهای پیشییرفته تییاکنون یکی از مییوفق ترین 

کارنامه ها را در مواجهه با پاندمی کرونییا داشییته اسییت. در همین بخش، در

موارد بسیاری )عمدتا در پانویس ها( به وضعیت ایران هم ارجاع خییواهم داد

تا برخی خصلت ها و اشتراکات عمده در جهت گیری هییای کلی  را برجسییته

نمایم. و سرانجام، در جمع بندی این نوشتار به موقعیت ایییران در چنییبره ی

بحران کرونا بازخواهم گشت، تا درنهایت به امکانییات و ضییرورت هایی بییرای

   فراخواندن سیاست بدیل اشاره کنم.  
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. جان شهروندان در اولویت است، ولی ...2

تا پیش از پاندمی کرونا کمتر دولتی مستقیمًا اذعان داشته است که مقییدم

بر حفظ جان شهروندان، اولویت »کارکردِی« دیگییری هم بییرای آن وجییود

دارد. در عمْل بسیاری از دولت  ها بنا به دالیلی ساختاری کییه نهییاد دولت را

به پییویش سییرمایه پیونیید می دهیید و مجریییان دولت را بییه منییافع طبقه ی

سرمایه دار متعهد می سازد، همواره »رشد اقتصادی« را مقدم می دارنیید. این

راسی در کشییورهایتناقض ژرف به طور معمول در ساختار نظام لیبرال دموک

می شود. خواه به دلیل نفوذ وسیع آموزه های بورژوایی کییهپیشرفته بحرانی ن

 و تقیدم آن بیر جامعیه را نیزد شیهروندان درونی3جدایی اقتصیاد از جامعه

ساخته اند؛ یعنی این گزاره کییه اقتصییاد )سییرمایه داری( در خییدمت حیییات

جامعه و )حتی( شرط حیات آن است. و خواه به این دلیییل کیه کشیورهای

پیشرفته ی نماینییده ی لیبرال دموکراسییی به واسییطه ی جایگاه شییان در هییرم

جهانی سرمایه داری و نوع پیوند امپریالیستی با »جنوب جهانی« عمدتا قادر

بوده اند پیامدهای اجتماعی جدایی و سروری اقتصییاد را بییه مییردم منییاطق

محروم جهان برون فکنی کنند؛ طوری که این سلطه ی اسییتثماری همچییون

ضربه گیری برای تخفیف پیامدهای شکاف طبقاتی در جوامع پیشرفته عمل

می کند. در کنار این  ها،  عواملی چون ناسیونالیسم و سیاست ُزدایی از فضییای

عمومی هم نقش های مکملی ایفا می کنند. در برهه های خاصی کییه شییکاف

بین اقتصاد و جامعه موقتًا برجسته می شیود ییا پیامیدهای منفی آن ماننید

همیشه قابل مهار نیستند )نظیر بحران های اقتصادی(، دولت ها تصمیمات و

سیاست  های خویش را با این استدالل توجیه می کنند کییه هییدف اصییلی از

.یافکشدگیاقتصادازجامعهبهتعبیرکارلپوالنی.3
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این تصمیمات/اقداماْت حفظ و تأمین رفاه جامعه اسییت )مثاًل جلوگیییری از

بیکاری انبوه(. یعنی به این گزاره متوسل می شوند که باید تحت هرشرایطی

از درخت اقتصاد محافظت کرد تا حیات جامعه مختل نگردد. در این صورت،

پیامدهای منفِی حاِد این سیاست ها برای طبقات پایینی جامعه -بییه این یییا

آن طریق- به سان هزینه های اجتماعی چاره ناپذیر )ولی موقتی( برای »خیر

همگانِی درازمدت« بازنمایی و رفع ورجوع می گردند. بنابراین، در هر حییالت

زیربنای استداللی برای رویکرد متعارِف بورژوایِی »تقدم اقتصاد بر جامعییه«،

تأمین شرایط وجودِی زیست و رفیاه شیهروندان اسیت. یعینی حیتی دفیاع

آشکار سیاست مداران و ایییدئولوگ های بییورژوازی از ضییرورت مقدم داشییتن

اقتصاد بر جامعه نیز در نهایت متکی بر پیش فییرض اهمیت بی چییون وچرای

حیییات شییهروندان اسییت )کییه ماحصییل آن چیییزی شییبیه این گییزاره ی

پارادوکسیال است: »اقتصاد بر جامعه مقدم است، چییون در نهییایت حیییات

جامعه بر هر چیزی مقدم است«(. 

پاندمی کرونا تغییر ملموسی در کارکرد نسبتًا هموار این سییازوکار متعییارِف

بازنمایی به وجود آورده است. دست کم تناقض های آن را آشکارتر سییاخته و

بر وجود و ماهیت شکاف بین اقتصیاد و جامعیه روشینی بیشیتری انداختیه

است. در ابتدا همگان از بی اعتنایی آشکار برخی رهبران سیاسییی )خصوصییا

ترامپ و بولسونارو و یا رئیس جمهور ایییران( نسییبت بییه خطییرات گسییترش

پاندمی کرونا شگفت زده و یا خشمگین شدند. اما زمان زیادی الزم نبیود تیا

دریابیم این به اصطالح مجانین سیاسی در پافشییاری خییویش رازی را فییاش

می گویند که رهبران لیبرال دموکراسیی های اروپیایی بنیا بیه چارچوب هیای

عرفی موجود مجاز نیستند به طور علنی به زبان بیاروند: اینکه حفظ اقتصاد

سرمایه داری )در مورد ایران، پیش از هر چیز، »حیییات نهییاد دولت«( تحت
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هر شرایطی مقدم بر همه چیز است، حتی حیات شهروندان. البته در مقطیع

نخسییت وزیر بریتانیییا )کییه خویشییاوندی هایبییوریس جانسییون، کوتییاهی 

شخصیتی-رفتاری مشهودی با دونالد ترامپ دارد( کوشید از این محدودیت

سنتی دست وپاگیر فراتر بییرود و در همین راسییتا آشییکارا از لییزوم کاربسییت

. ولی۴شیوه ی »ایمنی گله ای« برای عبور از بحران کرونا در بریتانیا خبر داد

به زودی در اثر رشد باالی شمار مبتالیان و خصوصا پس از افشای مهندسی

شمار مرگ ومیر مبتالیان کرونا از سوی نهادهای دولتی،  تحت فشیار افکیار

عمومی ناچار شد »از گفته ی خویش« عقب نشینی کند. هرچند »در عمل«

آنچه تاکنون در بریتانیا و بسیاری از کشورهای پیشرفته در مواجهه با کرونا

انجام گرفته است، فاصله ی چندانی با سیاست ایمنی گله ای نییدارد )بییه این

موضوع برخواهیم گشت(.

اما چه الزامات درونی و ساختاری دولت های کشورهای پیشرفته را به اتخاذ

چیینین سیاسییتی وامی دارد؟ سییاده تر )و سییاده لوحانه تر( بپرسیییم: چییرا این

دولت  هییا موقتییًا فییتیله ی اقتصییاد سییرمایایه داری را به نفییع تییأمین حیییات

شهروندان پایین نمی کشند، تا دسییت کم مشییروعیت  سیاسی شییان به خطییر

نیافتد؟ پاسخ این پرسش در بیانی انییتزاعی چیینین اسییت: سییرمایه به سییان

رابطه ی اجتماعی مسلط بر جهان معاصر، در سیر توسعه ی تییاریخی اش بییه

سوژه ای بر فراز سر انسان  ها و طبیعت مبدل شده است. از آنجا که گییرایش

درونی  سرمایه به انباشت بی وقفیه )نبض حیییاتی اش( خالف منییافع حیییاتی

اکثریت انسییان ها و طییبیعت اسییت، بسییط سییرمایه مییدام از جییانب این دو

.دولتهایهلندوسوئدهمدرمقطعیرسمادرپیشگرفتنچنینسیاستیرااعالمکردند.4
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. در مقابیل،5حدگذاری شده ییا بیا مقیاومت و محیدودیت مواجیه می شیود

رویکرد متعارف سرمایه، جستجوی مسیییرهای جدییید )تغییییر سییاختارهای

قانونی، توسل به فناوری های نو، بسیط نظیامی -امنییتِی نهیاد دولت، ادغیام

ایدئولوژیک طبقه ی کارگر، تشدید سیاست  های امپریالیستی و غیره( بییرای

استمرار پویش تهاجمِی خویش است. ولی در همان حال، سرمایه از آمادگی

و انعطاف پذیری ویژه ای برای مصالحه برخوردار است. مصالحه ی سرمایه بییا

جامعه و جهان، مسییلما به درجیات مختلیف )بسییته بییه شیرایط انضییمامی-

( نرخ انباشت را می کاهد، اما در خط سیر تاریخی مشییهوِد سییرمایْه تاریخِیِ

عموما عقب نشینی ای ضروری برای تهاجم وسیع تر بعدی بوده است. اساسییًا

یییابی شییالوده ی اصییلِی پیکربخشی از کارکرد بنیییادی نهییاد دولت ، به سییاِن 

سیاسی سرمایه، تأمین شرایط و ملزومات این رویکرد دوگانه ی پیشییروی و

مصالحه است. حال اگر پای بحرانی فراگیر در میان باشد که حیات سییرمایه

را تهدید کند، چهره ی مصالحه گر سرمایه بی درنگ ناپدید می گردد: سرمایه

با تمام توان و امکاناتش )خصوصا نهاد دولت( به دفاع از ملزومات حیاتی اش

برمی خیزد. بی تفاوتی سرمایه ی جهانی و نمایندگان سیاسی اش بییه بحییران

تغییرات اقلیمی و پیامییدهای خطیییر آن، نمییونه ی روشیینی از این رویکییرد

»خود-محورِی« سرمایه است. تصور می کنم اینک پاندمی کرونا متاخرترین

نمونه ی تاریخی چنین بحران هایی ست. 

اما برای این که از زمین واقعیات ملموس جهییان دور نییافتیم الزم اسیت در

سطحی انضمامی تر به پرسش فوق پاسخ بدهیم: سرمایه به رغم جهانی بودِن

.بهتعبیرتوماسسکین،سرمایهبهمثابهیرابطهایاجتماعیکححهدرسححطحتجریححدهمچححون۵

ارزشخودافزاظاهرمیشود،درسطحتاریخی-انضمامیهموارهبامقححاومتدوارزشاسححتفاده

مواجهاست:یکیقوهیکارودیگریطبیعت.



۱88   | متونی درباره ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ

قلمرو عمل اش، به لحاظ تاریخی همچنیان در واحیدهای ملی اسیتقرار دارد.

نهاد دولت در هر یک از این واحدها، به عنوان مهم ترین پشتوانه ی سیاسی-

اقتصادی  »سرمایه ی ملی«، نه فقییط در سییطح ملی از منییافع کالن سییرمایه

پاسییداری می کنیید )در کنییار مییدیریت تضییادهای درونی سییرمایه داران و

تضادهای سییرمایه بییا جامعییه(، بلکییه در سییطح بین المللی و در رقابت هییا و

کشاکش های دایمی و سیال بین واحدهای مختلف سرمایه می کوشد منافع

سرمایه ی ملی را تأمین نماید. نکته ی متناقض نما آن است که جهانی شییدن

تییاریخی سییرمایه داری بییاعث حییذف تییدریجی قلمروهییای تازه تاسیییِس

دولت ملت هییای مییدرن نگردییید، بلکییه این فرآینیید خییود به مییوازات تحکیم

دولت ملت هیییا و مرزهیییای ملی و اساسیییا به مییییانجی آن رخ داده اسیییت.

کشاکش های بی امیاِن امپریالیسیتی بین کانون هیای جهیانی سیرمایه خیود

پیامدی از این تضاد تاریخی ست )باز هم بحیران تغیییرات اقلیمی، نمیونه ی

مهمی برای فهم رویکرد ملی گرایانه ی سرمایه به دست می دهد؛ همچنان کییه

نشان داده است ملی گرایی نه تنها راهکار موثری برای مواجهه با یک بحییران

جهانی نیست، بلکییه مخرب تییرین راهکییار اسییت(. بییا این همییه، در سییاحت

گفتاری چپ، بحث از جهانی شدن مناسبات سییرمایه داری یییا جهانی سییازِی

سرمایه دارانه )عمدتا با ارجاع به گسترش فراملی قلمرو عمل سییرمایه ( اغلب

با غفلت از این تضاد اساسِی تاریخی-انضمامی همراه است و لییذا در سییطح

تجریدی منطق سرمایه باقی می ماند. 

حال اگر با نظر به این پیش زمینه ی تاریخی، رویکردهای دولت های معییرف

کانون های سرمایه دارِی امروز نسبت به پاندمی کرونا را مییورد بررسییی قییرار

دهیم، یک ویژگی مشترک جلب توجه خواهد کرد: اینکییه دغییدغه ی اصییلی
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این دولت هییا تییأثیرات اقتصییادی بحییران کرونییا بییر جایگییاه آتی آن هییا در

سلسله مراتب جهانی قدرت اقتصادی )و به تبع آن، قییدرت سیاسییی( اسییت.

به طور مشیخص تر، بسییاری از این دولت هیا می کوشیند هرچیه سیریع تر از

شوک اقتصادی کرونا خارج شوند تا بتوانند منحنی رشد اقتصادی خود را با

ب بییا اینشیییب مطلییوبی بازیییابی کننیید. راهکییار »منطقِی« متناسییی

»سرعت عمل«، پیشبرد سیاست »ایمیینی گله ای «سییت، امییا به گییونه ای کییه

تبعات انسانی  آن خود به بحران سیاسی-اقتصادی تازه ای منجییر نشییود. در

در جریییاناین خصوص، به واقع رقابت شومی بین قییدرت  های سییرمایه داری 

است. چون کشوری که زودتر به روال سابق اقتصادی اش بازگردد، می توانیید

با پیشی گرفتن از رقبایْش جایگییاه آتی خییویش در هییرم جهییانی قییدرت را

لت چین توانسییت بییا روش هییای دوبه طییور چشییمگیری ارتقییا دهیید.

اقتدارگرایانه ی خاص خویش پیش از سایر رقبا از این معرکه خارج شییود و

اینک کاهش چندماهه ی رشد اقتصادی اش به سرعت در حال تیرمیم اسیت.

در چنین بستری، فشار بر سایر کشورهای پیشرفته برای کاهش فاصییله بییا

چین و نیز رقابت  های درونی بین آن ها شدت بیشتری یافته است. 

در پیشبرد سیاست »ایمنی گله ای« امییا دو تنییاقض مهم وجییود دارد: یکی

آنکه امروزه اقتصاد جهانی به واسطه ی زنجیره های تولییید و مصییرف بیش از

همیشه پیکری درهم تنیده است. تییا زمییانی کییه سییایر واحییدهای ملی کییه

اجزایی از زنجیره ی جهییانی تولییید در شییاخه های معییینی هسییتند نتواننیید

کسب وکار معمول را از سر گیرند، کشورهایی که سررشته ی زنجیره ی تولید

در این شاخه  ها را در دست دارنیید نمی تواننیید بییه سییطح تولییید و انباشییت

مطلوب خود دست یابند. به همین تیرتیب، وقیتی شیرایط بیازار مصیرف در

سطح جهانی - به دلیل درگیری کشورها با تبعات پاندمی- برای رشد تقاضا



۱90   | متونی درباره ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ

مساعد نباشد، پیشگامی در بازیابی تولییید صیینعتی و حیییات اقتصییادی )در

رف سطح ملی( به تنهایی راه به جایی نمی برد. تناقض دیگر آن است کییه صییِِ

»سرعت عمل«  برای خروج از بحران کرونا در سطح ملی پیامدهای حادی بر

روی جمعیت نیروی کار به جای می گذارد. چون رفتار شتاب زده  و مکانیکی

با پاندمی به قصد نجات اقتصاد می تواند سرعت گسترش آن یا شمار تلفییات

انسانی  را به گونه ای افزایش دهد که حیات عادی جامعییه را مختییل سییازد و

خود به مانعی برای رشد اقتصادی بدل گردد. خصوصا کیه  افیزایش شیدید

تلفات انسانی نمی توانیید خییالی از پیامییدهای سیاسییی باشیید )خطییری کییه

 هامید –نظام های لیبرال دموکراسیی به میراتب بیش از نظام هیای اقتیدارگرا  نظییر

چین، روسیه یا ایران- در معرض آن هستند(. 

تناقض های یادشده، شییکنندگی ها و محییدودیت هایی بییرای پیشییبرد عملِی

شکل»مطلوب« سیاسییت ایمیینی گله ای ایجییاد می کننیید کییه همین عامییل

تاکنون مانع از آن بوده که به رغم اشییتیاق نماینییدگان سیاسییی سییرمایه )و

دولت ها به طور کلی(، این سیاست به طور مطلق در همه ی کشییورها محقییق

گردد )با استثناهای مهمی نظیر ایاالت متحده، برزیل و ایران(. با این حییال،

گرایش یا خط سیر کلِی سیاست گذاری ها تا جیای ممکن بدان سیمت بیوده

است. 

. آلمان: راه مقدس ولی ناهموار ایمنی گله ای3

بییرای انضییمامی تر کییردن این بحث، انییدکی بییر نمییونه ی کشییور آلمییان و

سیاست های دولت این کشور در مواجهه با پاندمی کرونا متمرکز می شییویم.

اقتصاد آلمان در سال های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است و جایگییاه
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دومین صادرکننده  ی بزرگ محصوالت صنعتی و فناورانه را برای این کشور

به ارمغان آورده است. متناسب با این جایگاه، نفوذ سیاسی آلمان در سییطح

اروپا ارتقای بی سابقه ای داشیته اسییت، طوری کیه آلمییان عماًل بییا همکیاری

فرانسه نقش هدایت گری اقتصییادی و سیاسییی اتحییادیه ی اروپییا را برعهییده

گرفته است؛ جایگاهی که نزد اکثر فعییالین سیاسییی و کییارگری کشیورهای

جنوب و حاشیییه ی اروپییا به عنییوان امپریالیسییم آلمییانی شییناخته می شییود.

به همین ترتیب، نقش آلمان در سیاست  های فرا-قاره ای و جهیانی هم رشید

آشکاری داشته است: در سال های اخیر از یک سو شاهد تشدید چالش هییای

سیاسیی-اقتصیادِی آلمیان بیا روسییه و انگلسیتان و از سیوی دیگیر بیرای

نخستین بار شاهد رویارویی آلمان )و متحدان اروپییایی اش( بییا سیاسییت های

جهانی ایاالت متحده آمریکا در قالب استقالل طلبی بیشتر اروپا بوده ایم. امییا

وجه دیگر این موقعیت برتر، ملزومات سیاسی و اقتصادی بییرای حفییظ این

جایگاه است. در سیاست  گذاری های دولت آلمان )که در پانزده سال اخیر بییا

هدایت دولت مرکل انجام گرفته اسییت( تالش بییرای تییأمین این ملزومییات

نقشی اساسی داشته است؛ بدین معنا که رکن اساسی در هر سیاست گذاری

کالن دولت )در حوزه ی داخلی و خیارجی( حفیظ جایگیاه آلمیان به عنیوان

اقتصاد برتر بوده است. در اینجا تفاوت میان احزاب سیاسی به سرعت رنییگ

می بییازد، چییون این مسییاله یعیینی »ناسیونالیسییم اقتصییادی« حییتی نییزد

سیاست گذاران »حزب چپ« آلمان نیز پیش فرضی بییدیهی و پذیرفته شییده

است، گیریم با توجیهاتی متفاوت، نظیر حفظ شرایط پایه ای اشییتغال بییرای

نیییروی کییار. در سییاحت خییارجی، این امییر بییرای مثییال در تییداوم روابییط

بیمارگونه ی دولت آلمان با دولت های دیکتاتوری، در قواعد و چارچوب هییای

قانونی صدور تسلیحات نظامی و یا در پای بندی پرهزینه ی آلمان به حفییظ
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توافق نامه ی برجام نمود می یابد. در عرصه ی داخلی، مهم تیرین نمیود آن در

مقیررات زدایی مسیتمر از بییازار کییار، نرمالیزه شیدِن قییانونِی فوق اسییتثمار از

کییارگران مهییاجر خییارجی )خصوصییا از شییرق اروپییا( و سیاسییت پییذیرش

پناهجوییان قابیل ردیابی سیت. همه ی این سیاسیت ها در تحلیل  نهیایی بیر

پایه ی لزوم حفظ جایگاه اقتصادی برتر آلمان تصویب و توجیه می گردند. 

با این پیش زمینه ی عینی، دولت آلمان تاکنون مشییکل فوق العییاده ای بییرای

رویارویی با بحییران کرونیا نداشیته اسییت؛ چیرا کیه تقیدم سییاحت اقتصیاد

پیشاپیش هنجاری نسبتًا پذیرفته شده در این جامعه اسییت. در مییاه مییارس

حشییتپس از اوج گیری موج نخست همه گیری کرونییا در اروپییا و آلمییان، و

عمومی از ابعاد پیش بینی ناپذیر خطرات پاندمی بییر جامعییه حییاکم گردییید،

همچنان که بر نخبگان اقتصادی و اصحاب سیاست. دولت کییه در موقعیییتی

ت دوهفته ای تعطیالت عیدپاکناآشنا و غافل گیرکننده قرار گرفته بود فرص

ن افییزود،  و این بییر آ6را مغتنم شمرد و یک قییرنطینه ی نیم بنیید دوهفته ای

بییرای نطق تلویزیونی »تییاریخی« آنگال مرکل  مارس با18راهکار در تاریخ 

  مرکییل به  شییهروندان اطمینان خییاطر داد کییه حفییظعموم رونمییایی شیید.

سالمت آنان در اولویت قرار دارد، ولی ضمنا تأکید کرد که کشور آلمان تنها

(موقتبههیچوجهقابلمقایسهباقرنطیهسازیحداکثریدرlock-down.اینتعطیلسازی)6

کشورهاییمانندایتالیانبود.اینتعطیلیتنهاشاملحالمدرسههاومهدکودکهاومحیطهححای

آموزشی-فرهنگیوورزشیوکسبوکارهایخرد)نظیرکافهها،رستورانها،سححینماهاونظححایر

آن(گردیدوبسیاریازکارگرانکارخانههاومحیطهایکححاربححزرگتحتپوشححشآنقححرار

نگرفتند.محیطهایاداریوبرخیشرکتهایحوزهیخدماتفناورانححهودیجیتححال،ملححزمبححه

(شدند.ولیدرسایرمحیطهایکاروتولیدتنهارعححایتhome-officeپذیرشروشدورکاری)

برخیپروتکلهایابتدایی)نظیرمایعضدعفونیکننده،واغلبنهحتیپوششماسححک(الححزامی

گردید.

https://www.derwesten.de/panorama/vermischtes/coronavirus-die-historische-rede-von-kanzlerin-angela-merkel-im-wortlaut-id228725853.html
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ی »موفییق« بیییرونبا »همکاری« آنان قادر خواهد بود  از این بحران تییاریخ

بیاید. کمی بعد )و امییروز، هرچییه بیشییتر( روشیین  گردییید کیه مییاهیت این

»همکاری« و »موفقیْت« معطوف بییه کییاهش هرچه بیشییتِر دامنه ی بحییران

اقتصادی  و یا زیان های اقتصادِی سرمایه های کالن است. در مواجهه با افول

)خصوصا به دلیل اختالل عظیم در زنجیره هییای جهییانیناگزیر اقتصاد بومی 

تولید و مصرف(، دولت آلمییان به پشییتوانه ی اقتصییاد قدرتمنییدش بی درنییگ

 .درکنییار آن، تمهیییداتی هم بییرای7دست به کار نجات شرکت های بزرگ شد

حمایت مالی از کسب وکارهای خرد و در معرض خطر و نیز شمار فزآینده ی

نیازی به می شدند مقرر گردید. کسانی که دچار بیکاری یا کم کاری اجباری

گفتن نیست که شکاف زیادی بین کمیت هزینه  هییای این دو نییوع بسییته ی

حمایت مالی وجود دارد، حال  آن که بار مالی آن )یعنی بییازپرداخت بییدهی

دولت به بانییک مرکییزی( را در آینییده ی نزدیییک اکییثریت مالیات دهنییدگان

)مزدبگیران( به دوش خواهند کشید.   

پس از آن که دولت آلمییان توانسییت در این فاصیله بیر سرآسیییمگی اولیه ی

خویش فایق آید، سیاست نرمالیزه  سازی بحران کرونا )با شعار ضمنِیِ » اول

اقتصاد«( را در دستور کار خیویش قیرار داد. خصوصیا کیه در همین میدِت

کوتاه نیمه تعطیل نیز اربابان اقتصادی متحمل زیان های نسبتًا بزرگی شدند.

چون ماشین اقتصاد پیکر درهم تنیده ای سییت کییه همه ی اجییزای آن الزم و

لزوم یکدیگرند. کافی ست درنظر آوریم که مصرف داخلی جیامعه ی آلمیانم

.باهدایتومشارکتفعالآلمان،درسطحاتحادیهیاروپاهمبستههایمالیبححزرگیبححرای7

نجاتاقتصادهایجنوباروپاتخصیصدادهشد.هدفرسمیایناقححدام،یعححنیحفححظتححداوم

حیاتاقتصادی-سیاسیاتحادیهیاروپا،درعمْلهدفی»آلمانی«همبود؛چراکهحفظسروری

اقتصادیآلمان،پیشازهرچیزمستلزمرابطهیاقتصادینابرابرآلمانبااینکشورهاست،که

خودالبتهمنوطبهحفظحیاتاقتصادی-سیاسِیمتعارفدراینکشورهاست.
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سهم قابل توجهی در حیات سرمایه ی »ملی« آلمان دارد. پس، آنگال مرکییل

 آوریییل( در تلویزیییون ملی ظییاهر شیید تییا لغییو تییدریجی20بییار دیگییر )

( یا همان بازگشیایی جامعیه بیه روی پانیدمی راLockerungمحدودیت ها )

اعالم کند یییا به واقییع، کاریزمییای کییاذب خییود را این بییار بییرای دعییوت بییه

. چیون اکیثر میردم8نرمالیزه سازی پاندمی به کار گیرد؛ که البتیه میؤثر بیود

به لحاظ درونی یا تحت تأثیر نیییروی عییادْت حاضییر نبودنیید بیش از این بییه

محییدودیت های فییردِی رعییایت تمهیییدات پیش گیرانییه و خصوصییا خییود-

قرنطینه سازی )خانه نشینی( تن بدهند، بلکه »آزادی فییردی« خییویش را بر

سییخت گیری های اجتمییاعی تییرجیح می دادنیید. )و اساسییًا به همین دلیییل،

اعتراضاتی که به ابتکار و با میانجی گری نیروهای راست افراطی برپا گردید،

بعضا از استقبال قابل توجهی برخوردار شد(. از این رو، وقتی مرکل به مییردم

اطمینان داد که همه چیز تحت کنترل است و در آلمان وضییعیت به مییراتب

بهتر از سایر کشورهاست، بسیاری با تمام وجود مایل بودند حرف او را بییاور

چنین بازنمایی شده اسیت  کیه سیاسیت گذاریخصوصا که کنند و کردند. 

دولت آلمییان درخصییوص پانییدمی در همییاهنگی تنگاتنییگ بییا متخصصییان

موسسه ی تحقیقاتی رابرت کخ انجام می گیرد و صییرفًا برمبنییای مالحظییات

علمی-تخصصی تعیین می شود. در همین راسیتا، رسیانه های جرییان اصیلی

.بهیادداریمکهچگونهازاواخراردیبهشتتمامیمصوبههایمجامعدولتیمتولیمقابلهبححا۸

پاندمیکروناونیزسخنرانیهایروحانیواظهاراتکارشناسان»خودی«درارتباطباپانححدمی،

معطوفبهنرمالیزهسازیبحرانوضرورتبازگشاییهرچهسریعترفضایکسحبوکاربحود.و

البتهچنینهمشدوبیپناهیمعیشتیانبوهمزدبگیرانوفرودسححتاناجتمححاعیهممزیححدعلت

شححد.ولیپیامححدمسححتقیموقابححلپیشبیححنیایننرمالیزهسححازی،بححاالرفتنآمححارمبتالیححانو

جانباختگحانبحودکحهبهمحوجبآندراوایحلتابسحتانمحوجدومپانحدمی)کمحابیشبحدون

فروکشکردنقبلی(ارراهرسید.
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سیاست گذاری های دولت مرکل را )ضمن مقایسییه ی آن بییا نمییونه ی دولت

ترامپ( مصداق بارز رویکرد علمی و کارشناسانه بییه پانییدمی کرونییا معییرفی

عمیومی راهکیار سیخنرانیاین  می کردند. با چینین پشیتوانه ای، مرکیل در

جدیدی برای هم زیستی با پاندمی )نرمالیزه سازی بحران( معیرفی کیرد کیه

( با شیوع ویروس و برخوردdifferenziertهمانا مواجهه ی تمایزگذاری شده )

موردی و محلی با آن بود. چنین راهکاری با حذف »محدودیت «هییای یییک

راهکار هماهنِگ سراسری، ضامن خودمختاری نسبی برای ایالت ها و شهرها

 و ضییمنًا حییاوی شییاخص ها و سیینجه هایی بییرایو محیط هییای کییار بییود

.9درجه بندی مناطق پرخطر و نحیوه ی مقابلیه بیا هیر سیناریوی معین بیود

مرکییل در همین سییخنرانی یییک وعییده ی کلیییدی کارشناسییانه و ظییاهراً

اطمینییان بخش داد: اینکییه هرگییاه میییانگین کشییوری »نییرخ سییرایت« )

Ansteckungsrate( یییا همییان فییاکتور بازتولییید )Reproduktionszahl)

]میانگین شمار مبتالشدگان از یک فرد معیِن ناقِل ویروس در یییک بییازه ی

 )یک ممیز صییفر( فییزونی1.0زمانی مشخص[ حتی کسری از اعشار از رقم 

، بیار دیگیر تعطیلِی سراسیری و مقیررات مربوطیه اعمیال خواهنید10بگیرد

گردید. این وعده البته هیچ گاه محقق نشد، و قییرار هم نبییود محقییق شییود.

.دستکمکسانیکهدرفضایایرانزندگیمیکنندمیداننححدکححهنسححخهایازاینراهکححار،۹

توسطدولتروحانیهمتصویبو»اجرایی«شد.بهموجبآن،مححیزانگسححترشویححروسدر

شهرهاومناطقمختلفکشوربارنگهایمختلفدرجهبندیشدوتمهیداتیبرایهردرجححه

ازخطردرنظرگرفتهشدکهالبتههیچگاهاجرایینگردید.امااصلمسالهآناسححتکححهدولت

روحانیباآغوشبازُخردکردنمدیریتبحرانو»برونسپاری«آنبهواحدهایاجراییمحلی

را)بهمثابهیراهکاریباوجههیعلمی(پذیرفت،درعمل،همانطورکهانتظححارمیرفتتعححدد

تفاسیرمتناقضدرسطوحاسحتانیبههمحراهضحعفهایاجحراییوناهماهنگیهحایآشحکار،در

دستدولترابراینرمالیزهسازیوضعیتبازگذاشت،بیآنکهگسححترشحححادمححیزانابتالو

مرگومیرمسئولیتمستقیمیمتوجهدولتسازد.

https://www.tagesschau.de/inland/corona-merkel-pk-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-merkel-pk-101.html
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چون اهل فن به خییوبی می دانسییتند کییه بییا سییهل گیری های نییاگزیری کیه

مقتضای بازگشایی اقتصاد است، نرخ سییرایت خواه نییاخواه افییزایش خواهیید

 آماری نشان می دهیید،نمودار این یافت؛ و این چنین هم شد: همان طور که

در اکثر هفته های پس از این سخنرانی )تا امروز( میانگین »نرخ سرایت« در

آلمان باالتر از یک بوده و در موارد بسیاری تا مرز یک ونیم رسیده است. در

 )دو ممیز هشییتاد و2.88اواخر ژوئن این فاکتور حتی به رقم تکان دهنده ی 

هشت( رسید؛ با این حال، نه از مرکل خبری شیید و نییه در فضییای عمییومی

 )جز در بییرخی11بحثی جدی برای تحقق وعده ی کارشناسانه ی او درگرفت

رسانه های حاشیه ای(. 

باری، کمابیش تا میانه ی ماه مییه تمییامی عرصییه های عمییومی و حوزه  هییای

کسب وکار بازگشایی شده بودند )درواقییع، این بازگشییایی بییرخالف داعیه ی

رسمی هیچ گاه یک »بازگشایی تدریجی« نبود( . درعوض، مییردم پذیرفتنید

که برای محافظت از خویش ماسک بزنند. سایر محییدودیت  های باقی مانییده

)نه-دهم(بود.اکنححون0.۹آوریل(،میزان»نرخسرایت«برابر20)اینسخنرانی.درزمان10

بااوجگیریموجدومکرونادرآلماناینرقمبهمرزیکونیمرسیدهاست.

.نخبگانوکارشناسححاندولححتیآلمححانبارهححادررسححانههاوگزارشهححایرسححمیازلححزوم11

مسطحکردنمنحنیزمانیشمارمبتالیان)کاهششمارمبتالیانروزانهبهمنظورحفظظحرفیت

خدماتپزشکیبیمارستانها(،بهعنوانراهکاراستراتژیکدولتبرایمقابلهباپانححدمیکرونححا،

سخنگفتند.امادرعمل،مخاطبانایندسحتورالعملهایکارشناسحانهصحرفًامحردمبودنحدتحا

تمهیداتپیشگیرانهیبهداشتیراهرچهبیشتررعایتکنند.بهواقع،اینراهکارعلمی-تجححربی

اساسًانمیتوانستدرسیاستگذاریمربوطبهفعالیتهایکالناقتصححادیدردورهیپانححدمی

جایگاهدرخوریبیابد،چونمسطحکردنمنحنیابتالهمچنینمستلزممحدودسازِیقابلتوجححه

فعالیتهححایاقتصادیسححت؛حالآنکححهاینیححکبهسححرعتبححامححانع»سححرمایه«ومالحظححات

ملیگرایانهمواجهمیگردد.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1117478/umfrage/reproduktionszahl-des-coronavirus-covid-19-in-deutschland/
https://www.tagesschau.de/inland/corona-merkel-pk-101.html
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نیز به سرعت یکی پس از دیگری لغو شدند: از پروازها و سفرهای خیارجی و

داخلی تا حضور در ورزشگاه  ها و جشن ها و مراسم عمومی و غیره. 

باز کمی به عقب برگردیم: در ایام کوتاه آن قرنطینه ی نیم بنید مییاه میارس،

( که در ابتدا با استقبال زیییادی از سییوی کارکنییانhome-officeدورکاری )

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 می کرد. از اینجا روشن می گییردد کییه سییهم

مهدکودک ها و مدرسه ها صرفًا آموزش نسل آتی نیروی کار و درونی سییازی

وژی و هنجارهای بورژوایی نیست، بلکه آن هییا همچیینین نقش مهم وایدئول

ملموسی در تحرک پییذیری نیییروی کییاِر فعییال بییرای انجییام وظییایف اش در

چرخه  های تولید و تحقق ارزش و بازتولییید اجتمییاعی دارنیید. بییدین ترتیب،

هلهله ی اولیه برای تجهیز مدرسه ها و کودکان به امکانات دیجیتییالی بییرای

آمیییوزش از راه دور فروخوابیییید و »ضیییرورت« بازگشیییایی مدرسیییه ها و

کودکستان ها به یکی از ملزومات اصلی نرمالیزه سازی بحران کرونا بدل شد.

البتییه خییواهیم دییید کییه  این »ضییرورت«، جایگییاه مهم تییری در فراینیید

نرمالیزه سازی پاندمی دارد. 

 درحالی کییه پس از بازگشییایی اولیه ی مدرسییه ها تمهیییداتی نظیییر تقسیییم

کالس ها و کاهش ساعت های درسییی لحییاظ شییده بییود، طی شییش هفته ی

تعطیالت تابستانی، با وجود اوج گیری نسبی شیوع پاندمی در سراسر کشور،

( بازگشیاییRegelbetriebموکدا مقرر گردید که مدرسه ها به طور معمیول )

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 این میان، کارشناسان دولتی و رسانه های رسمی به طور

هم صدا افزایش چشم گیر نییرخ مبتالیییان در میییانه ی تابسییتان را صییرفًا بییه

بی مباالتی مسافرانی که از تعطیالت تابسییتانی در منیاطق اروپییایی پرخطیر

.12بازگشته اند و نیز سهل انگاری های رفتییاری بییرخی از مییردم نسییبت دادند

حال آنکه گزارش های تخصصی حاکی از آن بود کییه مسییافران بازگشییته از

تعطیالت حییداکثر ده درصیید در افییزایش دامنه ی ابتال بییه ویییروس سییهم

داشته اند. در این میان البته رخدادهای هشداردهنده ای هم به رسییانه ها راه

یافت؛ ازجمله و به ویژه آمییار مهیب مبتالیییان در کشییتارگاه ها و کمپ هییای

پناهجویی. ولی این رویدادها به رغم جنجال نسبی و موقتی هیچ کدام چنان

نیرویی ایجاد نکردند که اصل سیاست نرمالیزه سازی بحران به چالش گرفته

شییود. خصوصییا کییه هییر دو محیییط یادشییده، محییل کییار و مکییان زیسییت

مادون ترین »خارجی «ها بودند: در یکی عمدتا رومانیایی هییا و بلغاری  هییا در

شرایط کاری وحشتناک )برده داری مدرن به میانجی شییرکت های کاریییابی(

کار می کردند؛ و در محیط دیگر، عمدتا آفریقایی ها و خاورمیانه ای ها زندگی

می کردند. البته یک عامل کمکی دیگیر هم میوجب آن شید کیه در آلمیان

دولت به مثیابه ی پیرچم دار مقابلیه ییا کرونیا تلقی گیردد: اعتراضیات مکیرر

جریانییات راسییت افییراطی بییه  محیدودیت های کرونییایی )ازجملییه پوشییش

ماسک(. بازنمایی وسیع این اعتراضات در رسانه ها، در کنار بدنامی سیاسییی

این جریانات، این تصویر را در جامعه تقییویت کییرده اسییت کییه گویییا دولت

.شایدنیازیبهیادآورینباشدکهطیماههایحضورپاندمیدرایرانمسححئوالندولححتیو12

رسانههایرسحمیلحظهایازنکحوهشمحردمومقصحرقلمدادکردنآنحاندرگسحترشآمحار

مبتالیانغفلتنکردهاند.
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آلمان به راستی سیاستی فعیال بیرای مهیار پانیدمی کرونیا در پیش گرفتیه

. 13تاس

در اینجا پرسش اساسی آن است که اگر دولت آلمان در مواجهه بییا بحییران

کرونا ضعیف عمل کرده است، چرا آمار مبتالیان یا میزان مرگ ومیر 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

(.  1۴همواره در میان بیست کشور نخست بوده است

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

Don’tوحشت زدگی عمییومی  )  panicبییوده اسییت. سییاده ترین دلیییل این )

سیاست راهبردی آن است که سرعت و گستره ی انتقییال وحشییت عمییومی

ظاهرا از سرعت نشر خود ویروس بیشتر است )برای نمونه، کافی ست به یییاد

بیاوریم که چگونییه در یکی دو مییاه نخسییت آغییاز پانییدمی، سییوپرمارکت ها

به نحوی کمابیش غارتگرانه  از کاغذ تییوالت و اقالم زیسییتی ضیروری تخلییه

شییدند(. امییا سیاسییت گذاران دولییتی در اتخییاذ این رویکییرد مسییلما دلیلی

.ناگفتهنماندکهبسیاریازنیروهایچپرادیکالآلماننیزدرامتدادرویکردهایواکنشی13

معموِلخویشبهراستافراطی،خواهناخواهبهطورکمابیشغیرانتقادیدرجححانبدولتقححرار

گرفتهاند.دستکمآنکهپسازالتهابهایماهآوریل،درمیححانایننیروهححادیگححررویکححردی

انتقادیقابلتوجهینسبتبهسیاستهایدولتیدررابطهبححاپانححدمیکرونححامشححهودنیسححت؛

همچنانکهایننیروهادرمجموعنتوانستندیکاستراتژیمشخصبرایمقابلهیبدیلبابحران

کروناپرورشدهند.بهبیاندیگر،آنهارویاروییبابحرانکرونارابهدولتواگذارکردهانححدو

بدینترتیبعمقبحرانسیاسیخویشراآشکارساختند.

،درروندگسترشپاندمیکرونادرسححطحجهححان.دراینخصوص،برایمثال،نگاهکنیدبه14

.ourworldindata.orgیاworldometers.comدادههایآماریگردآوریشدهدر

http://www.worldometers.info/coronavirus/
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به مراتب مهم تر از دغدغه ی »دسترس پذیری کاغذتوالت و اقالم مشابه برای

همگان« داشته اند؛ و آن اینکه شیاخص های اقتصیادی به شییدت نسییبت بیه

رفتارهای عمومِی سراسیمه و وحشت زده  حساسیت نشان می دهند. به بیییان

ساده تر، توسین اقتصیاد در فضیای وحشیت عمیومی، رم می کنید. وحشیت

عمومی -برای مثال- باعث می شود بسیاری از مردم به طور منظم در محییل

کار خود حاضر نشوند )در آلمان هنوز گییرفتن مرخصییی بیمییاری قاعییده ای

رسمی و نسبتًا ساده است(؛ یا در حین کار، بازدهی کافی نداشته باشند؛ یییا

بسیاری از فعالیت های »مصرف زا«ی خود را کنار بگذارند و یا نییوع مصییرف

معمول خویش را تغییر دهند. همه ی این  پیامدها و نظایر آن هییا می تواننیید

نرخ رشد اقتصادی را به سادگی مختل سییازند. امییا راهکییار انضییمامِی دولت

آلمان برای مهار وحشت عمومی در اثر پاندمی کرونا چه بوده اسییت؟ دولت

به شیوه ای »مبتکرانه« و ظاهراً موجه آمار رسمی مبتالیان به ویروس کرونییا

را پایین نگه داشته است. بدین طریق که از همان ابتدا دسترسی رایگان بییه

تسییت کرونییا را بسیییار دشییوار و تییابع فرآینییدی به شییدت بوروکراتیییک

)بوروکراسی پزشکی( ساخته است. یعنی فردی که بنا به ارتباط های پرخطر

بیرونی و یا مشاهده ی عالیمی مبهم و بعضا حتی عالیمی جییدی، خواهییان

انجام تست کروناست، می بایست نخست از نوعی هفت خوان رستم بگذرد تا

کنیید. درحالی کییهبتواند »صالحیت« برخورداری از تست رایگان را دریافت 

در بسیاری از کشورهای غربی که در آن ها آمار مبتالیییان بییاال بییوده اسییت

)نظیر فرانسه(، دسترسی همگانی به تست رایگییان و لییذا تعییداد تسییت های

. 15انجام شده در هر روز به مراتب بیش از کشور آلمان بوده است

بهیادبیاوریمکهدرایرانهمتشخیصابتالبهکروناوثبتآمارواقعیمبتالیاندستکم.1۵

بادومعضلاساسیروبروبودهاست:یکیکمبودتستکرونایادشححواریدسترسححیبححهآن؛و
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عالوه بر این، انبوه کسانی که تصادفًا در معرض تماس مستقیم با یییک فییرد

ناقل ویروس قرار می گیرند، پس از برقراری ارتبییاط بییا مراجییع پزشییکی یییا

نهادهای محلی متولی پاندمی لزومییًا از سییوی آنییان به سییمت انجییام تسییت

هدایت نمی شوند، بلکه در اکییثر مییوارد از آن هییا خواسییته می شیود خییود را

به مدت دوهفته در خانه قرنطینه سییازند. انگیییزه ی پس پشییِت این شیییوه ی

اخیر پایین نگه داشتن شمار کلی تست ها و درنتیجه پایین نگه داشییتن تعییداد

رسمِی مبتالیان است. نهادهای دولتی در کاربست این راهکار شییبه علمی و

پنهان کارانه بر این واقعیت تجییربی و آمییاری تکیییه می کننیید کییه در عمییْل

بسیاری از ابتالها یا فاقد عالیم حاد و رنج آورند و ییا فیرد مبتال قیادر اسیت

بدون صدمات جدی دوران ابتال را پشت سر بگذارد. 

در این میان، دو عامِل کمکِی مرتبْط نقش شایانی در پیشبرد این سناریوی

دولتی داشته اند: یکی اعتماد بی شائبه  و وابستگی فراگیِر اکییثریت جییامعه ی

 و دیگییریآلمان به نهاد دولت، که بستر ذهنی دیسیییپلین پذیرِیِ آنهاسییت؛

آلمییان درقییابلیت و کییارآیی چشییمگیر نهادهییای بورکراتیییک و اجییرایی 

»مدیریت زندگی روزمره«ی شهروندان یییا همییان سییازوکارهای  دیییرینه ی

( . در پیوند با عامییل دوم باییید خاطرنشییانSozialarbeitخدمات اجتماعی )

دیگریهزینههایکمرشکندرمانکرونادرایححرانکححهبسححیاریازخانوادههححایفرودسححترا

درصورتمواجههباعالیمکروناازمراجعهبهبیمارستانهابححازمیدارد.درمححوردنخسححت،در

ایرانمیزانانجامتستکرونابرایهرصدهزارنفرازمیانهیآوریلتححامیححانهیژوئنازرقم

رسیدهاستوازآنزمانتاکنون)اواخراکتبر(تغییرمحسوسینیافتهاسححت.30بهحدود13

اکتحبر(بحرایمثحالدر24آوریحلتحا1۵درحالیکهاینفاکتوردرکلبحازهیزمحانِیفحوق)

114به17؛درمجارستاناز272به100رسیدهاست؛درپرتقالاز41۸به2۵انگلستاناز

11۸؛درایرلنداز13۵به3۹؛درترکیهاز61به2؛درمراکشاز16۸به20؛دریوناناز

.)منبحححع:22۸بحححه61ودرآلمحححاناز334بحححه4۸؛درایحححاالتمتححححدهاز334بحححه

ourworldindata.org)
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کرد که وجود زیرساخت های اداری و نیروی انسانِیِ مجییرب بییرای پیشییبرد

، در این برهه ی مشییخص بییه دولت آلمییان16سازوکارهای خدمات اجتماعی

این امکان را داده است که بتواند شیمار انبیوه مبتالییان محتمیل جدیید را

ازطریق قرنطینه سازی های فردی و پیش گیرانه به طور قابل توجهی مییدیریت

کند، بی آنکه لزومًا تستی انجام گیرد و نام بخشی از آن ها به عنوان مبتالیان

جدید در هیچ دفتری ثبت گردد. در موارد خاصییی کییه شییدت بیمییاری در

بخشی از این افراد به مرحله ی حییادی برسیید، نهادهییای دولییتی می تواننیید

به واسطه ی زیرساخت های درمانی ای که بدین ترتیب خالی مانده اند، مراقبت

پزشکی نسبتًا مناسبی را فراهم سازند تا آمار مرگ ومیر هم پایین بماند. 

در اینجا با این پرسش موجه روبرو می شویم که: اگر شمار واقعی مبتالیییان

به ویروس کرونا در آلمیان بسییار بیاالتر از آمارهیای رسمی سیت، چیرا این

میزان باالی ابتال در آمار مرگ  ومیر در اثر کرونا بازتاب نمی یابیید؟ در پاسییخ

باییید گفت، در شییرایط غیییربحرانی )نییرخ ابتالی محییدود( زیرسییاخت های

درمانی نسبتًا گسترده ی آلمان و تمهیدات یادشده در خالی نگه داشتن آن ها

نقش قیابل توجهی در پایین نگیه داشیتن شیمار مرگ ومییر دارنید. امیا اگیر

نخواهیم صرفًا داعیه های دولییتی را مالک داوری قییرار دهیم )نه فقییط به این

دلیِل عام که هیچ دولتی قابل اعتماد نیست، بلکه مشخصا به  این دلیییل کییه

در برهه ی بحران های خطیر و فراگیر، هیچ دولت »دموکراتی« اساسیًا خیود

را ملزم به رعایت شیفافیت های متعیارف دموکراتییک نمی دانید(، میا هنیوز

نمی دانیم که نحوه ی ثبت مرگ ومیرها در آلمان دقیقًا چگونییه اسییت. و این

درآلماندرنهایتمعطوفاندبهمهارو.بخشعمدهایازسازوکارهایخدماتاجتماعی16

منضبطسازیبیرونماندگانازبازارکححار،کححهمشخصححًاازطریححقمححدیریتآمححرانهیزنححدگی

اجرامیگردند.روزمرهیبیکاران،بازنشستگان،پناهجویانوآسیبدیدگانازشکافطبقاتی



203  |    از ایمنی گله ای تا مبارزه برای رهاییهفت.       

مساله هنوز موضوع مناقشه انگیزی است. وقتی بییا تمهیییداتی سیسییتماتیْک

ابتال به بیماری رسما ازطریق انجام تست ثبت نگردد، علت رسمی مرگ نیز

علی االصول می تواند به سادگی به عوارض بعدی بیمییاری نسییبت داده شییود،

بی آنکه »خطایی تخصصی« رخ داده باشد. این مساله خصوصا درمورد انبییوه

سالمندان و افراد دارای بیماری های جانبی صادق است که به طییور معمییوْل

آسیب پذیری باالتر و سهم بیشتری در شمار مرگ ومیرهای ناشییی از کرونییا

دارند. آنچه مسلم است آن است که این شیوه ی  پنهان کارانه  در دست کاری

علت مییرگ در کشییورهایی مثییل ایییران به طییور وسیییعی انجییام گرفتییه

است/می گیرد. 

اما چرا راهکار کلی دولت آلمان در رویارویی با پاندمی کرونا همچنان ذیییل

سیاست ایمنی گله ای می گنجیید؟ نخسییت باییید بگییوییم کییه دولت آلمییان

درواقع به هیچ وجه نمی کوشد با اتخاذ تمهیداتی سییخت گیرانْه عمیوم افییراد

جامعه را از مواجهه با ویروس بازدارد. بییرعکس، بییا بازنگه داشییتن فضییاهای

عمومی، محیط های فرهنگی-آموزشییی و خصوصییا محیط هییای کسییب وکاْر

عامدانه مردم را در معرض ویروس قرار می دهد. اما درعین حییال می کوشیید

این فرآیند را حتی االمکان به طور هدایت شده انجام دهد تا بتواند پیامدهای

آن را به نحوی مدیریت کند که آمار رسیمی مبتالییان پیایین بمانید )بیرای

اجتناب از بروز وحشت عمومی و عیوارض آن( و نییز شیمار مرگ ومییر )تیا

جای ممکن( کاهش بیابد.

یک نمونه ی شاخص و جالب توجه برای نشان دادن اهمیت پیشبرد سیاست

ایمنی گله ای نزد سیاست مداران آلمان، رویکرد مناقشه انگیز آنان نسبت بییه

مساله ی بستن یا بازگذاشتن مدرسه ها و مهدکودک ها درصورت نیاز به یک
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تعطیلی مجدد است. در حالی که پس از نخستین تعطیلی نیم بند سراسییرِی

)اوایل ماه آوریل، بعد از عید پییاک(، تعطیلی دوبییاره ی فضییاهای عمییومی و

محیط های کسب وکار به خط قرمییزی بییرای نخبگییان سیاسییی و اقتصییادی

آلمان تبدیل شده بود، طی دو هفته ی گذشته با جهش مهیب آمار روزانه ی

مبتالیان کرونا و افزایش بارز شمار جان باختگان، دولت سرانجام در روزهای

پایانی اکتبر به نوع محدودی از تعطیلی موقت )تییا ابتییدای نوامییبر( تن داد،

این  بود. با این همه،17نخبگان اقتصادیکه مستلزم کشمکش های زیادی با 

محدودیت ها چنان نیم بند و نامتناسب با ابعاد کنونِی رشد پانییدمی هسییتند

که اقدام اخیر دولت بیشتر نمایشییی پرهیییاهو بییرای فروخوابانییدن افییزایش

نگرانی های عمومی است؛ اقدامی صوری برای القای این تصییور کییه جییان و

سالمت شهروندان اولویت اصلی دولت اسییت و اینکییه اوضییاع تحت کنییترل

Don’tاست )  panicنکته ی قابل توجه آن اسییت کییه این تعطیلی مییوقت .)

نه تنها شییامل حییال محیط هییای کییاری عمییده نمی شییود، بلکییه مییدارس و

. و جیییالب تر آن  کیییه همه ی18مهیییدکودک ها  را نییییز دربیییر نمی گییییرد

.درهفتههایاخیرمهمترینانجمنهایکارفرماییآلمان)ازجملهانجمنکارفرمایانصنایع17

وکححاهشمنعطفسازیهرچهبیشححترقححوانینکحاربهنفححعکارفرمایححانفلزی(آشکاراخواستار

دستمزدهاومزایایکارگرانشدند،بااینتوجیهکهبخشهایتولیدیوصنعتیبایححدبتواننححد

دشواریهایاقتصادیبحرانکروناراتاببیاورند.

کرد.اودرفرازیازسححخناناشسخنرانی.بهاینمناسبت،مرکلبازهمدرتلویزیونملی1۸

درتوضیحتلویحیچراییتعطیلنشدنموقتیمحیطهایکححارجملهیمعنححاداروافشححاگرانهای

شهرونداناست«.بححدینترتیب،اوبهجححایاسححتفادهازسالمتیوکاربیانکرد:»دولتمسئول

واژهی»اقتصاد«اصطالح»کارشهروندان«رابهکاربرد.چونتنهابدینطریقاستکهمیتوان

ضرورتحفظاقتصادسرمایهداریراپاسخبه»نیازمردم«،واهمیتآنراهمارزبححاسححالمت

شهروندانمعرفیکردوهمزمانتصمیماتواقداماتدولتراصرفًادرجهتمنححافعزیسححتی

مردمقلمدادکرد.درعمحل،اینهمارزسحازیزیرکانحه،مقدمهایسحتبحرایتوجیحهاولحویت

https://www.youtube.com/watch?v=vlGOQYe_HQ4
https://www.gesamtmetall.de/aktuell/interviews/momentan-steht-alles-im-minus-es-gibt-nichts-zu-verteilen
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مییان )فییارغ از اختالف نظرات شییانسیاسییت مداران و نخبگییان اقتصییادی آل

درباره ی جزئیات راهکار »مدیریت بهینه ی« پانییدمی کرونییا( اساسییًا چیینین

. البتییه19چیزی را همچون یک خط قرمز مشییترْک غیرقییابل  بحث می دانند

ممکن است نهایتًا در اثر فشار شرایط واقعی و سیر انفجاری محتمِلِ پاندمی

در هفته های آتی به این هم تن بدهند. اما مسییاله ی مهم تییر )در این بحث(

فهم دالیل مخالفت سرسییختانه ی آنهاسیت، چراکیه عقیل سییلیم می گویید

مدرسه ها به عنوان مکان هییای تجمییع فشییرده ی روزانه ی افییراد، کییه به طییور

غیرمستقیم ده هییا هییزار خییانواده را در هییر شییهر به هم وصییل می کننیید، از

مهم ترین کانون های انتقال و گسترش ویروس هستند. کما اینکه مییوج دوم

پانییدمی در آلمییان نیییز کمییتر از یک مییاه و نیم پس از بازگشییایی پییاییزه ی

مدرسه ها درگرفت. دلیل نخست این مخالفت سرسییختانه آن اسییت کییه بییا

تعطیلی مدرسه ها و مهدکودک ها تحرک نیروی کار به طور ملموسی مختییل

شده و بازار کار آسیب می بیند. اما دلیل دوم )و شاید مهم تر( آن اسییت کییه

به دلیل پیوند اقتصاد سییرمایه داری بییا ریتم زنییدگی خییانوادگی )خییانواده ی

هسییته ای(، تعطیلی مدرسییه ها انگییاره ی غیرعییادی بودن وضییعیت را در

وسیع ترین سطح ممکن می پراکند، که خیود زمینه ی بازگشیت و گسیترش

( را مهیییا می سییازد. حال آنکییه تمییامی تالش وPanicوحشییت عمییومی )

بیچونوچرایاقتصاد.مرکلسپستداومفعالیتهایمدرسههاومهدکودکهارابهعنوانیکی

دیگرازرئوستصمیماتدولتفدرالبرشمرد،بیآنکهدلیلیبرایآنذکرکند.

2۸.دربیانیهیچندمادهایاعماِلمجددمحدودیتهایکروناییدرفرانسهنیزکهدیروز)1۹

اکتبر(توسطمکروناعالمگردید،مدرسههاومهححدکودکها)ونححیزکارخانههححاوبسححیاریاز

محیطهایکاری(درشمولتعطیلیهاقرارندارند.مکروندرسححخنرانیاشجملهیسححنخنمایی

اقتصادنبایححدازکححاربهزبانآوردکهدرواقععصارهیمضمونایننوشتاررانیزبیانمیکند:»

درمحدودیتهاییکهاخیراًدولتبریتانیححاتصححویبواعالمکححرده«.بازایستدیامتالشیشود

استنیزمدرسههاومهدکودکها)واکثرمحیطهایکاری(ازتعطیلیمستثنیشدهاند.

https://www.bbc.com/persian/world-54728028
https://www.bbc.com/persian/world-54728028
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دغییدغه ی سیاسییت مداران آلمییان طی ماه هییای گذشییته معطییوف بییه

نرمالیزه سازی اجتماعی پاندمی کرونا بوده است. یعنی رسییاندن جامعییه بییه

این نقطه که زیستن و کارکردن و مصرف عادی درکنار خطرات هییر روزه ی

پاندمی را بپذیرد )همان طور که در مورد بحران اقلیمی چنین پذیرشییی رخ

داده است(. بنابراین، مدرسه ها و مهدکودک ها خواه به لحاظ مادی و خواه از

جنبه ی روان شییناختی مهم تییرین مکان هییا بییرای حفییظ و تییداوم انگییاره ی

. می توان دلیل سومی هم به دالیل فوق افییزود20عادی بودن وضعیت هستند

و آن اینکه تداوم فعالیت روزانه ی مدرسه ها و مهدکودک ها تضمین  می کنید

که نرخ انتقال اجتماعی ویروس با سییرعت و پیوسییتگی »مناسییبی« تییداوم

بیابد تا حرکت »ضروری« در مسیر ایمنی گله ای مختل نگردد.        

بییرای مثییال، کریسییتین دورسییتن ویروس شییناس برجسییته ی موسسییه ی

تحقیقاتی رابرت کخ و از مشاوران اصلی مجمییع سیاسییت گذاری دولییتی در

 اکتبر چنین گفته است: »هیچ راهی به جییز27برابر پاندمی کرونا در تاریخ 

تعطیلی مجدد، اما محدود و مشخص  )دو تا سه هفته( وجود ندارد، تا بتوان

دوباره برنامه ریزی کرد. بدین ترتیب، آسیب ]موج دوم پاندمی[ به اقتصاد به

کمترین حد می رسد. اما باید تالش کرد مدرسه  ها باز بمانند«. در این اظهار

نظر تناقض  مهمی جلب توجه می کند، که همانا تأکید بر بازماندن مدرسه ها

به رغم تأیید آن  است که »هیچ راه دیگیری جیز تعطیلی ]سراسیری[ وجیود

ندارد«. در اینجا مهم ترین ویروس شییناس آلمییان و مشییاور ارشیید دولت در

.بهیادداریمکهچگونهحسنروححانیدرمحوجنخسحتپانحدمیکرونحادربرابحرتعطیلی20

مدرسههامقاومتمیکردویاپسازتعطیلیاجباری،برلزومبازگشاییهرچهزودترمححدارس

تأکیدمینمود.بههمینترتیب،درشهریورامسالنیزکشاکشملموسیبیندولتوجامعهبححر

سربازگشاییمدرسههابروزیافت.
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زمینه ی پاندمی دقیقًا همیان چیزی را می گویید کیه در هفته هیا و روزهیای

.21گذشته مرکل و وزیر اقتصاد و وزیر بهداشیت جداگانیه اعالم کیرده  بودند

همچنان که نخست وزیر قدرتمند ایالت بایرن )قطب اقتصاد آلمان( نیز عینییًا

همین  خط قرمز را اخیراً خاطرنشان کرده است: »برای من روشن است کییه

مدرسییه ها آخییرین جییایی هسییتند کییه می تواننیید تعطیییل شییوند«. امییا

ویروس شناس مشهور ما در فرازی از همین اظهارنظر کوتاه سییرنخ فهم این

تناقض را هم به دست داده اسیت: »بیدین ترتیب، آسییب ]این پانیدمی[ بیه

اقتصاد به کمترین حیید می رسیید«. یعیینی، حییتی برجسییته ترین متخصییص

پاندمی که قاعدتًا باید در برهه ی اوج گیری پاندمی صرفًا نگییران سییالمتی و

جان شهروندان و مالحظات علمِی مربوطه باشد، رهنمودهای کارشناسانه ی

خود را با مالحظه ی پیشینی دغدغه های اقتصادی مطرح و توجیه می کنیید.

همه ی این ها بار دیگر نشان می دهد کییه دولت آلمییان نیییز به نییوبه ی خییود

درگیییر فشییارها و کشییاکش های حییاد درونی سییت کییه ناشییی از تنییاقض

درون ماندگار نهاد دولت در نظام سرمایه داری است: تضاد بین تعهد صییوری

دولت به حفظ جان شهروندان )و به طور کلی، حقییوق بشییر( و تعهیید واقعی

آن به  حفظ منافع سرمایه و جایگاه جهانی اقتصاد ملی. 

با این همه، از مجموع گزاره ها و استدالل های فوق این داعیه برنمی آید کییه

شمار واقعی مرگ ومیر در اثر کرونا در کشور آلمان به طور مهیییبی بییاالتر از

ارقام اعالم شده 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 بوده ایم/هستیم. تأکییید

متن حاضر بر این پنهان کاری نظام مند از سوی دولت آلمان بیشتر ناظر بییر

.مرکلبهشهروندانآلمانهشداردادکه»ماههایبسیاربسیارسختیدرپیشداریم«.21
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دالیل بنیادی آن است که همانا اولییویت منییافع سییرمایه از جییانب دولت و

حفظ برتری اقتصاد ملی  تحت هر شرایطی ست؛ الزامی کییه پیشییبرد شییکل

نسبتًا کنترل شده ای از سیاست ایمنی گله ای را برای این دولت گریزناپییذیر

ساخته است. درعین حال، این تأکید همچنین نییاظر بییر خطراتی سییت کییه

سیر آتی همین روند می تواند به همراه بیاورد. چرا که هیچ تضییمینی وجییود

نییدارد کییه سییازوکارهای بروکییراتیکی کییه تییاکنون راهکییار ایمیینی گله اِی

« سیاختند در سییر آتی22کنترل شده در آلمان را تاحدی قیرین »میوفقیت

پویش پاندمی نیز همچنان کارآیی داشته باشند. خصوصا که اینییک کشییور

آلمان )به همراه سایر کشورهای اروپایی( موج دیگری از شیوع پانییدمی را از

سر می گذراند که ابعاد آن به مراتب بزرگ تر و ترسناک تر از مییوج اولیییه )در

ماه آوریل( است. 

جمع بندی 

در این متن نیازی نبود که خط سیر و ابعاد فاجعه ی انسانی ای 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 به جای مانییده

در میدان« زبان گویای خویش است. اما تا جایی که بییه مضییمون محییوری

این نوشتار مربوط است، می توان این جمع بندی را برجسته ساخت که روند

شومی که شاهد پیامدهای جانکییاه  آن در ایییران بییودیم و هسییتیم، به واقییع

.بافرضاینکهبتواننرمالیزهسازِیتلویحیمرگسالمندانوبیمارانمزمندراثرویروس22

کرونارانادیدهگرفتوازحقمسلمحیاتآنانچشمپوشیکرد.
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مسیر تحقق پرده های متوالی سییناریوی ایمیینی گله ای سییت، کییه در ایییران

)همچون ایاالت متحده و برزییل و غییره( در معنیای دقییق ییا مطلیق این

.  23اصطالح بر صحنه است

در این متن بیا تمرکیز بیر نمیونه ی کشیور آلمیان نشیان دادیم کیه حیتی

پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا که هنوز بازمانده ای از سنت های دموکراتیییک

و نهادهای مییردمی و رسییانه های آزاد را در خییود حمییل می کننیید، بنییا بییر

ریشه مندی ژرف شان در ملزومات حیات سییرمایه دارانه و مناسییبات جهییانِی

قدرت، درمجموْع همان مسیر سیاسییت ایمیینی گله ای را دنبییال می کننیید،

گیریم با محدودیت های عینی جدی در پیشبرد تمام قد آن مواجه بوده انیید.

بنابراین، جای شگفتی نیست که نظام سیاسی حاکم بر ایییران کییه حفییظ و

حرمت جان شهروندان هیچ گیاه محلی از اعیراب بییرایش نداشییته، و درعین

حال به مدد فضای خفقان و دستگاه عظیم سییرکوب هیچ مییانعی پیش روی

خود نمی بیند، در اجرای بی مهار چنین سیاستی تردیدی به خود راه نییداده

است. نگاهی به آمار جهانی تلفات انسانی کرونا به خوبی 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

به مثابه ی مرکز ثقل الیگارشی اقتصادی-سیاسِی حاکم، بنییا بییر ناکارآمییدی

ژرف و مزمن و فساد ساختاری اش خیود محیرک اصیلی تجمییع و تشیدید

بحران های پیاپی بوده و درمقابل، اولویت اصیلی اش همیواره تضیمین بقیای

3۵.وقتیاززبانبرخیمسئوالنونخبگاندولتیمیخوانیمکححه»احتمححاالتححاکنونحححدود23

میلیوننفردرسطحکشوربهویروسکرونامبتالشدهاند«نمیتوانیمخرسندیپنهانحاکماناز

داللتضححمنیاینگححزارهرامتصححورنشححویم.چححونازدلاینگححزاره،ایناندیشححهیشححوم

میلیوننفرراهدرازینماندهاست!«.۸۵حسابگرانهبیرونمیزندکه»تا
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وجودی خییویش بییوده اسییت، کییه عمییدتا ازطریییق بسییط اقتییدار نظییامی-

شود. درنتیجه، از همییانامنیتی اش در سطوح داخلی و منطقه ای تأمین می 

ود که دولت در مواجهه با پاندمی کرونا و بحران فراگیر ناشیییآغاْز بدیهی ب

؛ و این همییان2۴از آن، راهی جییز روبرگردانییدن در پیش نخواهیید گییرفت

رویه ای ست که بارها و به سهولت در برابر فجایع به مراتب کم دامنه تری چون

سیل و زلزله تکرار کییرده اسییت. بنییابراین، درحییالی کییه دولت بییه مبنییایی

شبه علمی و توجیه گر برای قالب بندی این مشیی فراربه جلیو در مواجهیه بیا

پاندمی کرونا نیاز داشت، سیاست ایمنی گله ای همچون امدادی غیبی از راه

رسید. بسیاری از اقدامات یا در واقع انفعاالت شگفت آور دولت در رابطییه بییا

پاندمی از اسفندماه )از روزی که انکار پاندمی دیگر ممکن نبود( تیاکنون بیا

درنظرگرفتن کاربست حییداکثری همین سیاسییت قییابل فهم می گییردد. و در

همین راستا، تغییر نام »ستاد ملی مقابله با کرونا« به »سییتاد ملی مییدیریت

کرونا« در اواخر اسفند معنای مهم افشاگرانه ای می یابد.

اما اگر در بسیاری از کشورهای غربی اجرای سیاست ایمنی گله ای - به سان

چشم انداز »مطلوب« طبقه ی حاکم- درعمْل در شییکلی کمییابیش نسییبی و

هدایت شده و بییا رعییایت تمهیییدات متعییدد پیش رفتییه اسییت، اجییرای این

سیاست در ایران با هیچ مرز و تمهیدی )جز تحریف و دروغ و پنهان کیاری(

. دولت درمجموع کنار نشسییته اسیت و هیچ کییاری جیز25مواجه نبوده است

مهندسی آمار و ارقام و پنهان سازی مسییتمر حقیقت از مییردم انجییام نییداده

.بادرنظرگرفتنحضوربحرانهایپیشینیچندگانهدرجامعهیایرانونیزخودویژگیهای24

تاریخینهاددولتدرایران،قابلتصوراستکهحتیبارعایتفرضیبهترینتدبیرهایعلمی

نیزتلفاتپاندمیکرونادرایرانبیشازمیانگینجهانیمیبود.بااینهمه،نتحایجاینوضحعیت

فرضیمیتوانستبهمراتببهترازپیامدهایکنونیوآتیسیاستایمنیگلهایباشد.
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است. البته دقیق تر 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، فعالیت های قابل توجییه دیگییری هم

داشته اند: آنها پس از رشد پایدار شییمار مرگ ومیییر، از یک سییو بی وقفییه بییه

نکوهش مستمر ناآگاهی و بی مسئولیتی مردم پرداخته اند؛ و از سیوی دیگیر

به تدریج زبان بییه انتقییاد از سیاسییت های دولت هم »به شییدت« گشییودند و

متناسب با تشدید بحران بییر غلظت انتقییادات و یییا افشییاگری  های انتقییادی

خویش افزودند. این گونه فعالیت های رسانه ای دولتیان، بخشی از یک ترفند

عام  دولت در سال های اخیر درجهت ادغام نقش های عامل و داور اسیت، تیا

از این طریْق کنش و گفتار انتقادی )از جایگاه بیرون از دولت یا اپوزیسیون(

بی معنا گردد و جامعه هرچه بیشتر در موقعیت انفعالی قرار گیرد. بییرخی از

این نخبگییان دولییتی اخیییرا حییتی ضییمن افشییاگری های عجیب )ولی

 و با ابییراز تاسییف عمیییق از26حساب شده( درخصوص ارقام واقعی مرگ ومیر

تححاکنونهشححتاد.برخینخبگانارشددولتیبارهابهجامعه»اطمینانخاطر«دادهانححدکححه»2۵

درصدمرگومیرکرونامربوطبهسالمندانوبیمارانمزمنبودهاست«.آنهابححابیححانچححنین

گزارههاییبهواقعرگههایفاشیستینظامسیاسیحاکمبرایرانراافشامیکنند.چونتنهححادر

نظامهایفاشیستیستکهجانومنزلتشهروندانمرتبهبندیمیشود.

.اخیرًاگزارهایاززبانتعدادیازنخبگاندولتیتکرارشدهاستمبححنیبححرآینکححهشححمار26

واقعیجانباختگانکرونابیندوتاچهاربرابرآماراعالمشدهیرسمیِسححت.ونححیزبححراسححاس

گزارشاخیرسازمانثبتاحوالکشور،معلحومگردیحدکحهتعحداددرگذشحتگانچهارمحاههی

هزارنفربیشازدورهیمشابهدرسالقبلاست.اماتفاوتزیاد۹0نخستسالجاریحدود

آماررسمیوارقامواقعیدرخصوصمرگومیرناشیازکرونا)اینکهفعاًلتنهححانححوککححوهیخ

پیداست(دقیقًاهمانچیزیستکهبسیاریازکارشناسانمستقلوفعححاالنسیاسححیازماههححا

پیشدربارهیآنروشنگریکردهاند.پس،بیانکنونیآناززباننخبگانومسححئوالندولححتی،

آنهمپسازماههاانکارسرسختانهیاینگونهتشکیکها،نشاندهندهیآشتیآنانبححاحقیقت

نیست؛بلکهدولتازاینطریقاذهانعمومیرابححرایآشکارشحدنآتیونححاگزیرابعحادواقعی
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شمار بییاالی جان باختگییان کرونییا، به نییوعی به جییای جامعییه سییوگواری هم

می کنند. با این اوصاف، دولت می کوشد نه فقط کارکرد اجتمییاعی-سیاسییِی

نقادی بلکه کارکردهای جمعی سوگواریرا نیز مصادره  نماید، تا برای اکثریت

جامعه »فعلی« جز مردن از/در ستم باقی نماند یا قابل تصور نباشد.

اینک ما از رویارویی روزمره با این حجم از مرگ کمابیش بی حس شیده ایم،

همچنان که از ناتوانی خویش. ترس و وحشت عظیمی که مستمر گردد، یییا

تجربه ی مداوم حس ناتوانی  و استیصال، می تواند به بی حسییی و بی تفییاوتی

بیانجامد کیه خیود البتیه سیازوکاری دفاعی سیت. حال آنکیه 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 نخستین گام

در این مسیر باشد، چراکه  روزمرگی هولناک فاجعه را به چالش می گیییرد و

پیوندهای جمعی را بازسازی می کند. 

 بی گمان بحران های بزرگ تر و مهیب تری برای جامعه ی ایییران در راه انید؛ و

بر کسی پوشیده نیست که تجارب و کارنییامه ی جمعی مییا در رویییارویی بییا

بحران رنج بار کنونی نوع مواجهات ما با بحران هییای آتی را رقم خواهنیید زد.

در این موقعیت مشخص، که نه فقط با خطرات عییینی پانییدمی کرونییا بلکییه

مرگومیرکروناآمادهمیسازدتاخشمعمومیازهماینکبهمهاردرآید.ازسویدیگر،بیان

نیمهرسمِیاینآمارازسویمقاماتدولتی،گامی»ضروری«براینرمالیزهسازیهرچهبیشححتر

بحرانکروناوخوکردنمردمبهپیامدهایانسانِیناگزیرسیاستایمنیگلهایست،کححهبخش

هولناکترآنهاهنححوزدرراهاسحت.بححادرنظرگححرفتناینبرآوردهحایجدیحد،شحمارتحاکنونی

جانباختگانکرونادرایراندستکمبهصدهزارنفرمیرسد.]واینرقمبیاختیاریادآورخححبر

هولناکولیغیرموثقیستکهدراوایلفروردیندرفضایمجحازیمیچرخیحد:اینکحهدولت

تعدادیکمیلیونکاورمخصوصبرایدفنمردگانکروناسفارشدادهاست.[
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همچنین با پیامدهای مرگ بار سیاست ایمنی  گله ای و تشدید آن ها در اثییر

انبوه معضالت و کاستی های پیشین روبرو هستیم، نقد و کنش رهایی بخش

نمی تواند معطوف بدان باشد که دولت باید چنین و چنان می کرد یا بکنیید.

بیگانگی مطلق دولت ایران با رنج های مردم درست همانند خییود آن رنج هییا

.27واقعی و دیرینه است، چییه خییود عامییل اصییلی این رنج هییا بییوده و هست

مساله ی اصلی وارسیدن انتقادی آن است که ما چه می توانستیم و نکییردیم

و اکنون چه می توانیم بکنیم و از کجا باید آغاز کنیم. در میانه ی این بحران

چندسویه و فراگیر، شدت رنج همگانی اگر با تامل انتقادی و جمعی همییراه

گردد می تواند به بیداری بیانجامد؛ به عزم جمعی برای تغییر، و سازمان یابی

در جهت آن. به گواهی تجارب متعدد تیاریخْی هیر بحیران ژرف اجتمیاعی-

تاریخی، توامان عرصه های امکان را نیز می گسترد. وقت آن است کییه از این

کابوس رها گردیم. 

1399نهم آبان 

*   *   *

.هماینکدولتایراندرکمالآسودگیبه»کارهایمهمتر«یاهمححاناولویتهححایاصححلی27

بازتجهیزتاسیساتغنیسازیاورانیومدرنطنزوایمنسازیآنهاخویشمشغولاست.ازجمله،

درعمقزمین؛وهمزمححان،گسححترشدامنهیعملکححردماشححینسححرکوبازطریححقتجهححیزو

بازساماندهیهدفمندنیروهایسپاهپاسدارانوبسیجبرایمقابلهباپیامدهایسیاسِیبحران

چندالیهیکنونی.



۸ .

تزهایی درباره ی پاندمی کرونا

تاملی بر تازه ترین نمود و میانجی بحران سرمایه داری

۱ .
پاندمی کرونا بار دیگر نشان داده است که نظام سرمایه دارْی بحران زاست؛ و

اینکییه شییدت و دامنه ی بحران هییای ناشییی از آن رو بییه افزایش انیید. تییداوم

مناسبات جهانی شده ی سرمایه دارانه با ملزومات و اثیراتی همیراه اسیت کیه

ناگزیر بر بستر بحران های گذشته بحران های تازه ای می آفرینند؛ بحران هایی

کییه هم در حوزه هییای جدیییدی بییروز می یابنیید، و هم بنییابر درهم تنیییدگی

فزآینده ی مناسبات بشری، طیف وسیع تری از جوامع را متأثر می سییازند. از

این منظر، بحران جهانی برآمده از گسترش پاندمی کرونا بحییران مسییتقلی

نیست، بلکه صرفًا تازه ترین ترکیب بحران های درونی سرمایه داری سییت کییه

مسلمًا با ویژگی های جدیدی همراه است. از آنجا که پیدایش این بحران هییا

با ساختارها و سازوکارهای ژرف سرمایه داری پیوند دارد، سرمایه داری اساسًا

قادر به حل آن ها نیست. رویدادها و مشاهدات تاریخی نشان می دهنیید کییه

تحت مناسبات اقتصادی-سیاسِی حاکم حتی مدیریت نسیبی این بحران هیا

به منظور تخفیف پیامدهای آن ها نیز انتظاری غیرواقع بینانه است. درعییوض،
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بحران ها بر هم انباشته می شوند و یکدیگر را تشدید می کنند و هرچه بیشتر

زمینه ی ظهور بحران های بعدی را فراهم می سازند. از همین روسییت کییه در

دو دهه ی اخیر بسامد و شدت و گستره ی جغرافیایی بحران ها و پیامییدهای

 در19انسانی و طبیعی آنها افزایش بی سیابقه ای یافته انید. پانیدمی کوویید-

امتداد اپیدمی های خطرناک ولی محدودتِر سال های گذشته رخ داده اسیت،

که هر یک از آن ها به واقع هشداری بود بیر وقیوع پانیدمی بزرگ تیر بعیدی.

مساله اما مخاطبان واقعی این هشدارهاست: تا اینجا دست کم روشیین شییده

است که دولت ها به سان نماینییدگان سیاسیِی سیرمایه اساسییًا در جایگییاهی

نیستند که گوشی برای این هشدارها داشته باشند. 

2
تداوم مناسبات سرمایه دارانه مستلزم آن است که دامنه ی استثمار و انقیییاد

انسان ها و دامنه ی استثمار و نابودسازی طبیعت هرچه بیشتر گسترش یابد.

در دهه هییای اخیییر تغییییرات اقلیمی مهم تییرین رویییدادی بییود کییه وجییه

سرمایه دارانه ی استثمار طبیعت یا نیاز بنیادی سییرمایه داری بییه اسییتثمار و

نابودسازی طبیعت را برجسییته سییاخت. منطییق درونی حیییات سییرمایه یییا

ارزش افییزایِی ارزش فی نفسییه هیچ مییرزی نمی شناسیید؛ حییال آنکییه حیییات

طبیعت )و انسان ها( با مرزهای معینی )نظیر متناهی بودن منابع طبیعی یییا

آسیب پذیربودن اکوسیسییتم ها و گونه هییای زیسییتی( محییدود شییده اسییت.

درنتیجه، تا جایی که به تییداوم حیییات انسییان ها و سییایر گونه  هییای طییبیعی

مربوط است، منطق سرمایه متکی بر انییتزاعی مهلییک اسییت. از این منظییر،

تییاریخ چندصدسییاله ی توسییعه ی سییرمایه داری نیییز درواقییع پهنه ی تالش

سرمایه  برای استقرار و بسط سلطه ی منطق انتزاعی اش 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. به تعبیری، سییرمایه داری نظییام

تاریخِی خاصی ست که در آن اقتصیاد از جامعیه و طیبیعت منفیک شیده و

برفراز آن ها می ایستد. پیدایش پانییدمی کرونییا را می تییوان نمییود دیگییری از

واکنش هییای بازدارنییده )یییا »مقییاومت«(ی طییبیعت در برابییر تجییاوزات

خودسییرانه ی سییرمایه تلقی کییرد. بسیییاری از دانشییمندان از سییال ها پیش

هشدار داده بودند که خواه با افییزایش دمیای مییانگین جیو و خیواه در اثیر

نابودی مستمر گونه های زنده و تخریب اکوسیستم ها و محیط هییای زیسییت

طبیعِی آنها، وقوع پاندمی های مرگ بار اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

3
بنا به شالوده های تاریخی شکل گیری دولت مدرن و مسیر استقرار و تثبیت

آن  به مییوازات توسییعه ی سییرمایه داری، دولت هییای امییروزی مسییتقیم یییا

ت اقتصییادی-سیاسییی سییرمایه دارانه عمیقییًا به تییداوم مناسییبا1غیرمستقیم

ها به عنوان پیکریییابی سیاسییی مناسییباتوابسته شده اند. و از آنجا که دولت 

جهانی سییرمایه داری، تعهییدی درون مانییدگار بییه منییافع سییرمایه و طبقه ی

سییرمایه دار دارنیید، نمی تواننیید پاسییخ قییابل قبولی بییه بحران هییای فراگیییر

.وابستگیمستقیم:بهدلیلمزیتهایپویشصعودیسرمایهیملی)ازجملهدرایجححادرفححاه1

اجتماعینسبیوثباتسیاسی(؛وابستگیغیرمستقیم:بهدلیلسححیادتاقتصححادیفراگححیربححازار

جهانیوجایگاهفرودستِیگریزناپذیردرتقسححیمکارمرتبححطبححاآن.اغلبدولتهححای»جنححوب

جهانی«دراینموقعیتاخیرقراردارند،درحالیکههمزماْنشکافاقتصادی-سیاسیبینآنها

واکثریتجامعهیاشکنندگیموقعیتسیاسیآنان،وابستگیوالتزامآنانبهمناسباتقححدرت

دربارهیبنیانهححاجهانیراافزایشمیدهد.دراینزمینهبرایمثالن.ک.به:امینحصوری:»

وسازوبرگهایدولت درجنوبجهانی 13۹۸«،کارگاهدیالکتیک،آذر

http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
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سرمایه داری بدهند، چون پیدایش این بحران ها نه ناشی از خطاهای جانبی

این نظام، بلکه پیامدی بنیادی از برآوردن نیازهای درونی و حیاتِی سییرمایه

. در دهه های اخیر نحوه ی رویییارویی دولت هییا بییا بحییران اقلیمی، این2است

ناتوانی ساختاری دولت ها را به  روشنی آشکار سیاخته اسیت. ازطیرف دیگیر،

گسترش تیاریخی سیرمایه داری، نه تنهیا - بیرخالف انتظیارات و داعیه هیای

بورژوایی- مرزهییای ملی و سیاسییت های ناسیونالیسییتی را کمرنییگ نکییرده

است، بلکه به  آنها شدت بخشیده است. چرا کییه سییرمایه به لحییاظ تییاریخی

اساسا در چارچوب کانون های ملی سیامان یافتیه اسیت و سیرمایه های ملی

تنها به میانجی دولت هییا قییادر بییه حفییظ و گسییترش قلمییرو نفیوذ داخلی و

خارجی خود هستند. رقابت هییا و تخاصییم های آشییتی ناپذیر بین دولت هییای

قدرتمند در تحلیل نهایی بازتابی ست از رقابت هییای بین سییرمایه های کالن

ملی و تقابییل نیازهییا و گرایش هییای آن هییا بییه بسییط قلمییرو نفوذشییان. از

همین روست که جهانی شدن مناسبات سییرمایه دارانه -بییرخالف انتظییار- بییا

تقویت و گسترش ناسیونالیسم همراه بوده اسییت. بییر چیینین بافتییاری، اگییر

بپذیریم که بحران های جهانی )مانند پانییدمی کرونییا( راه حل هییایی جهییانی

می طلبند، روشن است که دولت  ها نمی تواننیید چیینین راه حل هییایی عرضییه

کنند یا بیدان متعهید باشیند. چیرا کیه آن هیا توامیان در انقییاد مناسیبات

اقتصادی سرمایه دارانه و مناسبات سیاسی ناسیونالیستی هستند. 

.اصراربرچینیبودنخاستگاهویروسکرونایاساختهشدنهدفمندآندرآزمایشگاهایاین2

یاآنکشور،تاییدیستبرشدتوحدترویکردهایناسیونالیستیبهیکبحرانجهانی؛ولی

همزمانتالشیستهدفمندبرایپوشاندنخاستگاهواقعیبحران)تخریبنظاممندطححبیعت(و

اتفاقیقلمدادکردنآن.
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4
رشد پرشتاب مناسییبات سییرمایه دارانه از نیمه ی دوم قییرن بیسییتم تییاکنون

توامان موجب افزایش کمیت سرمایه و نیز ظهور کانون های 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

یافته اند. به بیییان دیگییر، رشیید جهییانی-تییاریخِی سییرمایه توامییان به معنییای

نزدیک شدن آن به و تصیادم اش بیا »کیران «هیای بنییادی اش بیوده اسیت؛

تصادمی که خییود منبییع اصییلی پیییدایش بحران هییای کنونی سییت. خلع ییید

نولیبرالِی از توده ها )خصوصا تشدید کاالیی سییازی طییبیعت و تجاری سییازی

 در سییطح جهییانی1980فزآینده ی خدمات پایه اِی اجتماعی( که از دهه ی 

در دستور کار دولت های سییرمایه داری قییرار گییرفت، در عمییل نتوانسییت )و

نمی توانسیت( منبعی نامحیدود بیرای گرییز از این تنگنیا، و تضیمین رشید

انباشت سرمایه فراهم سازد. منعطف سازی نولیبرالی و اجبارِی کار و نیییروی

کار نیز اگرچیه مقییاومت جهیانی نیییروی کییار را به طییور چشییم گیری درهم

شکست و بییه تضییعیف جنبش هییای ضدسییرمایه داری انجامییید، ولی صییرفًا

فاعلیت سیاسی سرمایه را )تا اطالع ثانوی( افییزایش داد، بی آنکییه گییزینه ای

 عرضه کند. در این میان، پیدایش3ایجابی برای عبور از این تنگنای بنیادین

و رشد شتابان فناوری های نو )ازجمله فناوری های اطالعییاتی و دیجیتییال و

صیینعت های تییک(، به رغم شتاب بخشیییدن بییه بسییط جهییانی مناسییبات

سرمایه دارانه، نتوانسته است نرخ بازدهی کار یا گستره ی نیازهییای مصییرفی

جدید را به قدری ارتقا دهیید کییه رشیید مطلییوب و مسییتمر سییرمایه - ورای

اینتگنایاکرانبنیادینرامیتوانبدینصححورتهمتعبححیرکححرد:منطححقانححتزاعی.3

سرمایهبامرزهایواقعیجهاِنتاریخیبرخوردمیکند.
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محدودیت های یادشده - تامین گردد. بدین ترتیب، بییا ظهییور بحییران سییال

 همه ی امیییدهایی کییه نولیبرالیسییم بییرای یییک »رشیید ابییدِی«2008

سرمایه دارانه برانگیخته بود، ناگهان بر باد رفت. نتیجه ی ناگزیِر روند تاریخِی

گسییترش خودمحدودکننییده ی سییرمایه و تصییادم هرچه بیشییتر آن بییا

کران هایش، افزایش تقابل بین کانون های ملی و منطقه ای سرمایه در سطح

جهانی بییوده اسییت. نمییود بیییرونی این امییر، از یک سییو افییزایش سییتیزها و

قطب بنییدی های بینییا-امپریالیسییتی، و از سییوی دیگییر، تشییدید شییکاف و

مناسبات سلطه بین کشورهای پیشرفته ی صنعتی و »جنوب جهانی« بییوده

است. یکی از مهم ترین پیامدهای این وضعیت تاریخی آن بوده است که بار

دیگییر زمینه ی مییادی و عییینی بییرای باورپییذیری ذهیینِی ایییدئولوژی ها و

سیاست های ناسیونالیستی و پوپولیستی در بسیاری از جوامع فییراهم شییده

است. به قدرت رسیدن پوپولیسم ناسیونالیسییتی در ایییاالت متحییده آمریکییا،

روسیه، انگلسییتان، برزیییل، هنیید، مجارسییتان، لهسییتان، و غیییره و تقییویت

گرایش های راست افراطی در بسیاری دیگر از کشورها در چنین بستری رخ

داده اند. اینک بحران فراگیر برآمده ازپانیدمی کرونیا در جهیانی نیازل شیده

اسییت کییه پیشییاپیش به واسییطه ی سییتیزهای ناسیونالیسییتی به غییایْت

ازهم گسیخته است. پس، با شدت یافتن پیامدهای بحران کرونا مسلمًا نفییوذ

سیاسی و ایدئولوژیک جریانات پوپولیستی راست گرا 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 سویه های آخرالزمییانی

بحران کرونا، موجب بسط نفوذ گرایش  های بنیادگرایی مذهبی خواهد شیید؛

گرایش هایی که عموما به راحتی بییا راسییت افییراطی و پوپولیسییم راسییت گرا

مفصل بندی می شوند. 
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5
 چنان که انتظار می رفتدر سال های اخیر پیامدهای انسانی بحران اقلیمی 

در سیطح هرچیه وسییع تری پدییدار شیده اند و منبیع محیرک تیازه ای بیه

دینامیک تنش های پیشیین در سیطح جهیان افزوده انید. افیزایش شیدت و

دامنه ی خشکسیالی ها و آتش سیوزی ها و سییالب های ویرانگیر هرسیاله بیه

پیامیدهایگرسنگی یا آوارگی و مهاجرات میلیون ها نفر می انجامید. در اثیر 

نش هییای اجتمییاعی، قییومی و سیاسییی در درونبحران اقلیمی، هم اینییک ت

بسیییاری از کشییورها بییر سییر دسترسییی بییه سییکونت گاه امن، منییابع آبی،

زمین های قابل کشت و سایر منابع زیستی به طور مشهودی رشد یافته انیید و

باز به همین دلیل در سطح منطقه ای نیز تنازعییات سیاسییی و درگیری هییای

نظامی بین کشورهای همسایه افزایش یافته اند. در سییپهر سیاسییت جهییانی

 شییکاف و تنییازع بین کشییورهای پیشییرفته و »جنییوببحییران اقلیمینیییز 

جهانی« را عمق بیشتری بخشیده اسییت و به سییهم خییود زمینه ی سیاسییی

مییداخالت امپریالیسییتی و نیییز پیوسییتن کشییورها بییه قطب بنییدی های

امپریالیستِی موجود را تقویت کرده اسیت. شکسیت پیمیان اقلیمی پیاریس

در واقع نشانه ی تاریخی روشنی از پییروزی سیاسیت های ناسیونالیسیتی بیر

سیاست های جهان مدار 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 بیمارگونه ی سرمایه برای کاالیی سازی

بحران را عیییان می سییازد؛ امییا مهم تییر از آن، قییدرت خطرنییاک هم جوشییی

سرمایه ی ملی و ناسیونالیسم را نشان می دهد، کییه همانییا خاسییتگاه تییداوم
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سازوکارهای امپریالیستی و مناسبات جهانِی سلطه  اسییت. اینکییه حییتی در

این شییرایط خطیییر تییاریخی-جهییانی هم منطییق رقییابت و سییودجویی و

برتری طلبی های امپریالیسییتی بییر ضییرورت همکاری هییای بین المللی غلبییه

می یابد، نشان دهنده ی آن است که پویش های ممکن در سطح جهانی مقید

به مسیرهایی ست که خطوط کالن آن ها کمابیش از پیش توسط مناسییبات

قدرت امپریالیستی شکل  گرفته انیید. درنتیجییه، دولت  هییا به مثییابه ی مباشییر

دوراندیش سرمایه ی ملی، در عمل مقید به حرکت در مسیییرهایی هسییتند

که  درنهایت همان بیماری مهلییک و درون مانییدگار نزدیک بییینِی سییرمایه را

امتداد می دهند. انقییاد توامیان دولت هیا بیه سیاسیت  های ناسیونالیسیتی و

سرمایه محور پیامد مهلِک بارزی در مواجهه ی آنها بییا بحییران کرونییا داشییته

است: اینکه ملزومات رشد اقتصادی خواه ناخواه مقییدم بییر ملزومییات تییأمین

سالمت عمومی  قرار گرفته است. در اینجا تضادی اساسی عیییان می گییردد،

که در شرایط معمول )غیربحرانی( خصوصا در کشورهای پیشییرفته چنییدان

قابل رویت نیست: تضاد بین تعهد صوری دولت به حفظ حیات شهروندان و

تعهد واقعی دولت به تأمین منافع سرمایه ی ملی. 

6
بنا به گفته ی بسیاری از دانشمندان و اپیدمولوژیست ها مواجهه ی صحیح با

پاندمی کرونا برای پایین نگه داشتن نرخ ابتال و شمار تلفات انسییانی نیازمنیید

کمینه سازِی فعالیت های عمومی جامعه برای مدتی معین است. امییا چیینین

راهکاری اگرچییه نخبگییان و کارشناسییان دولییتی هم ظییاهراً آن را تصییدیق

می کنند، در تقابل با نیازها و اولویت  های سپهر اقتصاد قرار می گییرد. چیون

اقتصاد سرمایه داری نیازمند رشد بی وقفه اسیت، حیال آنکیه حیتی کیاهش
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موقتی فعالیت های ظیاهراً »غیرضیروری«، بیه کیاهش نیاگزیر فعالیت  هیای

مصرفی و تولیدی می انجامد و لذا لطمات قابل توجهی به نرخ رشد اقتصادی

وارد می کند. از سوی دیگر، هرچه ضرباهنگ اقتصییادی  یییک کشییور در اثییر

بحران کرونا کندتر شود، جایگاه آن کشور در سلسیله مراتب جهیانِی قیدرت

اقتصادی-سیاسْی سقوط بیشتری خواهد کرد. از این رو، دولت هییا در عمییل

 وفادار باشییند و ناچارنیید تییأمین۴نمی توانند به داعیه های علم مداری خویش

منافع سرمایه ی ملی و مالحظات ناسیونالیستی )اقتصاد ملی( را نسییبت بییه

ملزومات حفظ جان شهروندان در اولویت قییرار دهنیید. در چیینین بافتییاری،

تقریبًا تمامی دولت های جهان، خواه اقلیتی از آن هییا )نظیییر ایییاالت متحیید

آمریکا و برزیل، ایران و غیره( که علنًا راهکییار ایمیینی گله ای را برگزیدنیید و

خییواه اکییثریت آن هییا کییه از اولییویت حفییاظت از جییان شییهروندان سییخن

. و هییر5می گوینیید، در عمییْل سیاسییت »اول اقتصییاد!« را در پیش گرفته اند

شکلی از سیاست »اول اقتصاد« به ناچییار بییا »ایمیینی گله ای« خویشییاوندی

. البته اجرای کامل سیاست ایمنی گله ای خواه به لحاظ سیاسی و خواه6دارد

به لحاظ اقتصادی برای دولت ها بسیار پرمخاطره است، چون تبعیات انسیانی

آن غیرقابل  پیش بینی  است و ممکن است به راحتی از مهار دولت هییا خییارج

.بایدتوجهکردکههمهیدولتهادررویاروییباپاندمیکرونححاشححدیداًوابسححتهبححهچححنین4

مدعاییهستند،تاهمگانباورکنندکهآنهاصرفًابرطبقتوصیههاوراهکارهححایعلمیعمححل

میکنند.بههمینخاطر،عمومححاانبححوهیازمتخصصحانویروسشححناسواپیدمولوژیسححترادر

ویتریننمایشسیاسیخودجایمیدهند.

ترامپاخیرابرایهمگاناینرازعمومیراصریحًاافشاکرد:»قرنطینهنمیکنیم،چون۵

روزانهپنجاهمیلیارددالرهزینهدارد«.

ازایمنیگلهایتامبارزهبرای.دراینزمینه،برایمثالن.ک.بهفصلهفتمازهمینکتاب)6

(.رهایی

http://pdf.kaargaah.net/130_From_Herd_Immunity_to_Struggle_for_Emancipation_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/130_From_Herd_Immunity_to_Struggle_for_Emancipation_HAmin.pdf
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گردد و ثبات سیاسییی دولت  هییا و دسییترس پذیری نیییروی کییار و درنهییایت

امنیت سرمایه را مختل سازد. درنتیجه، اکثر دولت  ها ضییمن حفییظ چیینین

چشم اندازی، ترکیبی از راهکارهییای مکمییل را به کییار می بندنید: از یک سیو،

 )درسییت همییان طور کیه در7مردم را به همزیستی با بحران دعوت می کنند

مواجهه با بحران تغییرات اقلیمی چنین کردند/می کنند(، و درهمین راسییتا

وسیعا به »نرمالیزه سازِی بحران« می پردازند؛ و از سوی دیگر، می کوشند بییا

مهندسییی و دسییتکاری داده هییای پانییدمی و پروپاگانییدای رسییانه ای، افکییار

. در این  مورد - بسته بییه شییرایط - سیاسییت های8عمومی را مدیریت کنند

متعییددی به کییار بسییته می شییود: از مقصرشییمردن مییردم و نکییوهش

سهل انگاری های آنان بابت اوج گرفتن نرخ ابتال، تا تظاهر به انجییام اقییدامات

.9ضربتی که به واقع صرفا راهکارهایی ناتمام، نارسا و متناقض اند

چون-بنابهمحدودیتهایساختاریشان-نهقادربحهححلبححرانکرونحاهسحتند،ونحه7

درچشماندازقراردارد.1۹درحالحاضرکشفواکسنقابلاعتمادیبرایکووید-

.برایمثال،برخیدولتهایاروپایغربیطفرهرفتنخویشازاجرایقرنطینهیکامل)برای۸

چندهفتهیمتوالی(راناشیازنیازوخواستمردمبهکارکردنیححالححزومرعححایتآزادیهححای

بنیادیمردمونظایرآنجلوهمیدهند.شاخصگویححایدیگححردراینخصححوص،اسححتداللهای

نخبگاندولتیبرایبازنگهداشتنمدرسههاحتیباوجوداوجگیریموجدومکروناسححت:آنححان

برایتحمیلتداومفعالیتمدارسدراینموقعیتحادوانکارملزوماتاقتصادیپسپشححت

اینتصمیم)نظیرفراهمساختنامکانکارکردنبرایوالدین؛یاتأثیراتمخلتعطیلیمححدارس

برروندنرمالیزهسازیبحران(.پسازآنکهپنهاننگهداشتنرشدصعودیآمارمبتالیانکرونححا

درمدارسدیگرممکننبود،ایناستداللهامکرراًاززباننخبگاندولححتیبهگححوشمیرسححند:

احترامبهحقکودکانبرایآموزش؛احترامبهخواستوالدینبرایحضححورفرزندانشححاندر

مدارسومهدکودکهاوغیره.

.مثلتعطیلینیمبندیکهدولتهحایآلمحانوفرانسحهوانگلیسدرمواجهحهبحامحوجدوم۹

پاندمیدراواخراکتبراعالمکردند،درحالیکهاینتعطیلیاکثرمحیطهایکاریومدرسححهها

ومهدکودکهارادربرنمیگیرد.دراینزمینحه،بحرایمثحال،ن.ک.بحهفصحلهفتمازهمین

(.ازایمنیگلهایتامبارزهبرایرهاییکتاب)

http://pdf.kaargaah.net/130_From_Herd_Immunity_to_Struggle_for_Emancipation_HAmin.pdf
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7
کمابیش در همه ی جوامعی که تاکنون با شیوع وسیع پاندمی کرونا مواجییه

بوده اند، از همان ماه نخسْت پدیده ی مهمی قابل مشییاهده بییوده اسییت و آن

اینکه نحوه ی توزیع پیامدهای انسانی کرونا به وضوح خصلتی طبقییاتی دارد:

تمام افراد و اقشاری که بنا به جایگیاه اقتصیادی آسیب پذیرشیاْن وابسیتگی

، قادر نبوده اند/نیستند میزان10معیشتِی مفرطی به کار و درآمد روزانه دارند

تماس های روزانه ی خود را محدود سییازند و یییا خییود را در خانییه قرنطینییه

نماینییید، و لیییذا بیش از سیییایرین در معیییرض ابتال بیییه وییییروس قیییرار

. بخش بزرگی از آنها همچنین قادر بییه تییامین هزینه هییای11داشته اند/دارند

ملزومات بهداشتی حداقلی بیرای پیش گییری، انجیام تسیت پزشیکی، و ییا

خدمات درمانی ضروری پس از ابتال به ویروس نبوده اند/نیستند. این اقشییار

در عین حال همان هایی هسیتند کیه به دلییل تغیذیه ی ناکیافی و نامناسیب

به طییور نسییبی از سیسییتم ایمیینی ضییعیف تری برخوردارنیید و در محالت

فقیرنشییین شییهری و یییا در حاشیییه ی شییهرها در خانه هییایی کوچییک ولی

پرجمعیت زندگی می کنند. توزیع کنونی شمار مبتالیییان برحسییب محالت

شهری نیز به وضوح گویای آن است که پاندمی در محالت فقیرنشییین، کییه

انبوه فشرده ای از انسان ها را در خود جای می دهند، اثرات به مراتب بیشتری

برجای گذاشته است/می گذارد. حضور فشرده ی انبوه مسافران در اتوبوس ها

.اینمجموعههمچنینشاملبسیاریازکسانیهممیشودکهدرصورتامتنحاعازحضحور10

درمحلکار،باخطراخراجیاازدستدادنکارشانروبروبودهاند/هستند.

.تاکنونحتیاخباروگزارشهایپراکندهنیزازشمارباالوفزآیندهیابتالوتلفاتانسححانی11

دربینکارگرانشرکتهایبزرگ،رفتگران،پستچیها،پرستاران،فروشندگانسوپرمارکتها

وفروشگاههایزنجیرهایوغیرهخبرمیدهند.
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و متروها در مسیر محالت فقیرنشین شهری و حاشیییه ی شییهرهای بییزرگ

تصویر آشنای روزانه  ای ست که به تنهییایی توزیییع طبقییاتی ریسییک ابتال بییه

ویروس کرونا را نشان می دهد. تهدیدهای مضییاعف پانییدمی )بییرای جییان و

سالمت( همچنین شامل اقشاری می شود که چون کار نمی کنند یا قادر بییه

کارکردن نیستند، بنا بر سیطره ی ارزش های سرمایه دارانه و/یییا نگرش هییای

 و لذا مراقبت از جان آن هیا -12راسیستی عماًل زاید و طفیلی تلقی می شوند

به رغم شعارهای متداول - اولوییتی نیدارد: از مطیرودان اجتمیاعی و همه ی

کسانی که به حاشیه ی اجتماع رانده شده اند )خصوصا سییاکنین کمپ هییای

افزون بییر این هییا، اثییرات رونییدپناهندگی(، تا سالمندان و بیماران مزمن. 

نولیبرالی کاالیی سازی و تجاری سازی سالمت و بهداشت که با کاهش

زیرساخت های عمومی در این حوزه )یا کاهش دسییترس پذیرِی آنهییا(

که نقش مشهودی در افزایش تلفات پاندمی کرونییا داشییته، در وهله ی

نخست اکثریت فرودست جوامع را در برابر خطییرات پانییدمی بی دفییاع

اما سویه ی مهم دیگِر طبقییاتی بودن اثییرات بحییرانساخته است/می سازد. 

کرونا، نحوه ی توزیع پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن اسییت کییه ازطریییق

تلفیق با تضیادها و بحران هیای پیشیین و تشیدید آن هیا، مسیتقیمًا حییات

طبقه ی کییارگر و فرودسییتان و مطییرودان اجتمییاعی را متییأثر می سییازد؛

پیامدهایی که هم اینک نیز طلیعه ی آن ها در قالب تشدید بیکاری، استثمار،

بی ثابت کاری، ناامنی اقتصییادی و معیشییتی، گسییترش فقییر و محییرومیت از

حقوق و خدمات اجتماعی و غیره آشکارا فرارسیییده اسییت. بییا این اوصییاف،

.درموردطفیلیشمردنسالمندان،برایمثححال،کافیسححتبححهسححطحبسححیارنححازلحقححوق12

سححالگی(67بازنشستگیدرآلمانیاروندافزایشسنبازنشستگی)بنابهآخححرینمصححوبه،تححا

توجهکنیم.
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پرسش آن است که در برابر تبعیات چندسیویه و فراگییر پانیدمی کرونیا )و

تبعاتی که بهمن وار در راهنیید(، رویکییرد سیاسییی بییدیلی کییه معطییوف بییه

وضعیت و منافع اکثریت فرودستان و محرومان اجتماعی باشد چیست؟ 

8
یکی از مسییایل بازدارنییده ای کییه طی دو دهه ی گذشییته رویکییرد سیاسییی

نیروهای چپ به بحران اقلیمی را درمجموع مبهم و مییردد سییاخته و بخش

وسیییعی از آن هییا را از مشییارکت فعییال در این عرصییه )به مثابییه بخشییی از

استراتژی مبارزاتی شان( بازداشته است آن بوده کییه سییوژه ی جمعِی واقعِی

این مبارزه برای آنان نامعلوم می نمود و لذا - از دید این طیف- مشارکت در

.13این مبارزه صرفًا متکی بیه رانه هیای اخالقی و روشینفکری تصیور می شد

به نظییر می رسیید این مسییاله در ماه هییای گذشییته بییار دیگییر در مییورد نییوع

مواجهه ی چپ با بحران کرونا نیز پدیییدار شییده و در سییردرگمی نیروهییای

چپ و مترقی نقش داشته است. حال آنکه این معضییل نباییید دسییت کم در

مورد بحران کرونا همچنان -به عنوان پرسشی الینحل- تکرار گردد: از آنجییا

که پیامدهای بحران کرونا در مقایسییه بییا بحییران گرمییایش زمین، تییاثیرات

فردِی فیوری تر و ملمیوس تر و شیمول اجتمیاعی و جغرافییایی فراگییرتری

دارند، و با نظر به توزیع طبقاتی این پیامدها، سییوژه ی اصییلی بییالقوه  بییرای

مداخله ی سیاسی در این وضعیْت طبقه ی کارگر - درمعنای وسیییع کالم -

است؛ همان  اکثریت فرودست و ستمدیده ی تمامِی جوامع که همواره رنج ها

و هزینه های بحران های سرمایه داری را به دوش می کشییند. پانییدمی کرونییا

.جداازدیدگاههاییکهمبارزهیمربوطبهبحراناقلیمیراصرفًامبارزهایعلیهیکخطححر13

مبهموانتزاعیدرآینده)ولذافاقداولویت(تلقیمیکردند/میکنند.
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عالوه بر تهدیدات مستقیم برای جان و سالمت انسییان ها، خصوصییا به دلیییل

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اْش زندگی روزمییره ی فرودسییتان را در همه 

جای جهان وسیعا تحت تأثیر قرار می دهد و از این نظر تا همین امییروز هم

به یک موضوع سیاسی چالش برانگیز بدل شده است. همه ی نشانه ها حاکی

 پیامیدهای اقتصیادی-اجتمیاعِی بحیران کرونیا همچیون  کیوهاز آن انید که

 قابییلیخی سییت کییه فعاًل تنهییا نییوک آن  پدیییدار شییده اسییت. بنییابراین،

پیش بینی ست که با شدت یافتن بحران اقتصادی و معیشییتی در گسییتره ای

وسیع تر، بحران برآمده از کرونا هرچه بیشتر به دغدغه ی اصلی عموم مییردم

بدل می شود. اگر در فاصله ی زمانی نزدیْک واکسن مطمئنی بییرای ویییروس

 یافت نشود یا به تولید انبوه نرسیید، این پانییدمی وضییعیت فعلی19کووید-

حاکم بر جهان را هرچه بیشتر به سمت یک بحران تمام عیار سوق می دهد و

به همین نسبت، تناقضیات نظییام سیرمایه داری و محیدودیت های چییارچوب

سیاسی لیبرال دموکراسی را عیان تر می سازد. به این اعتبار، با رشد فزآینده ی

ابعاد و تبعات اقتصادی-اجتماعِی پانییدمی کرونییا، داللت هییای سیاسییی  آن،

، هرچهبه عنوان ملموس ترین نمود و میانجی بحران های ناگزیِر سرمایه داری

و در همین راستا، دولت ها نیییز -روشن تر و تعیین کننده تر می گردند. 

خواه با نادیده گرفتِن آشکارتر ولی نیاگزیِر منییافع اکییثریت، و خیواه در

مواجهه با تشدید اعتراضات فرودسیتان و تحرکیات ضدسیرمایه دارانه-

تصویر سرراست تری از ماهیت طبقییاتی و سیرکوب گر خییویش عرضییه

ش مهم )در امتداد پرسش بند قبل( آن است کییه:. پس، پرسخواهند کرد

بحرانسیاست ورزی و مبارزه ی ضدسرمایه دارانه چگونه می توانییید در بطن 

ژرف و فراگیری که هرچه نزدیک تر می شود بازتعریف گردد و بییا سییوژه های

بالقوه ی امروز خویش پیوند برقرار کند؟
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9
نیروها و سازمان های چپ - به جییز بییرخی اسییتثناها - تییاکنون نسییبت بییه

پاندمی کرونییا و بحییران جهییانی ناشییی از آن درمجمییوع واکنشییی انفعییالی

داشته اند؛ در خوش بینانه ترین بیان، همانند بسیییاری مییوارد دیگیر در چنید

 غیافلگیرهمدهه ی اخیر، در برابر سرعت و ابعاد وقوع این روییداد تیاریخی 

شده اند. اما در یک برآورد کلی و واقع بینانه تر می توان گفت آن ها یا عمییق و

گستره ی بحران کرونا را به قدر کییافی جییدی نگرفتنیید و یییا چنییان گرفتییار

برنامه ها و اولویت های جاری و معمول خود بوده اند که فرصتی )ییا رغبیتی(

برای به روزرسانی استراتژی مبارزاتی خود نیافتنیید. در عییوض، دولت هییا این

بحران را کاماًل جدی  گرفته اند: هم خطراتش را برای اهییداف و اولویت هییای

اقتصادی تعیین شده  و نیز تهدیداتش بییرای ثبییات سیاسییی خییویش؛ و هم

فرصییت هایش را بییرای بسییط دایییره ی قدرت شییان و حییذف بییرخی موانییع

دست وپاگیر. انفعال نیروهای چپ در برابر بحران کرونا البته متکی بر برخی

 با »بزرگ نمییایی « الف(ارزیابی های آنهاست که مهم ترین شان از این قرارند:

بحران کرونا دست دولت برای تشدید و تمدید موقعیت اضطراری و تحمیل

 به چییالش گرفتنب(و نرمالیزه سازِی سیاست های کنییترلی بییازتر می شییود؛ 

سیاست های دولت در زمینه ی بحران کرونییا به طییور ناخواسییته بییه تقییویت

جریانات راست گرایی می انجامد که هم اینک ضمن انکار ابعاد این بحیران بیا

 پانییدمی کرونییاج(محدودیت های پیش گیرانه ی دولییتی مقابلییه می کننیید؛ 

بحرانی گذراست و ابعاد پیامدهای بالفعل و بالقوه ی آن نیییز در مقایسییه بییا

سییایر معضییالت موجییود برجسییتگی ویییژه ای نییدارد و لییذا تمرکییز بییر آن،

د(فعالیت های بنیادی تر را به حاشیه می برد که این به نفییع بورژوازی سییت؛ 
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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 اساسًا متفاوت

( حییتی اگییر محدودسییازی؛ هبا آنچه دولت انجام می دهد قابل تصور نیست

اساسِی فعالیت های اقتصادی راهکار علمی موجهی برای مقابلییه بییا پانییدمی

کرونا باشد، اجرای آن موجب می شود فشار معیشتی مضاعفی بر فرودستان

تحمیل گردد. پس، اتخاذ چنین سیاستی به دور از نیازهییای مییردم اسییت و

نیا ،همهنیا اب  …نیروهییای چپ را رویییاروی آنییان قییرار می دهیید.  بییا ترکیییبی از این

استدالل ها، چپ عماًل عرصه ی سیاست ورزی درخصوص بحران کرونا را بییه

. اینک زمین بییازی در انحصییار1۴حریفان سیاسی خویش واگذار کرده است

دولت هاست و به میییزان محییدودتری هم در اختیییار جریانییات پوپولیسییت و

نیروهای راست افراطی )این موضوع از جمله و خصوصا در جامعه ی آلمان و

ایاالت متحده آمریکا کاماًل مشهود است(.   

.دراینعقبنشینیتوجیهناپذیر،چپهمچنینازیکیدیگرازپرنسیپهایبنیادیخویش14

عدولکردهاست:اینکهسنتچپهموارهمتعهدبدانبودهکهصدایبیصدایانومحححذوفان

ومطرودانجامعهباشد.عادیشدنشمارفزآینحدهیتلفحاتانسحانیکرونحادرجریحاناخبحار

ورویحدادهادرجهحانرسحانهزده(،دسحتکمنیروهحایچپراازارقامروزمره)وبیمعناشدن

واکنشبهحقایقتکاندهندهیپسپشتاینارقاممعافنمیدارد؛خصوصاکهبخشبححزرگی

ازاینمحکومانبهمرگ،ازپایینترینوبیدفاعترینالیههایجامعههستند.اینواقعیتکححه

منابعورسانههایرسمی-اغلببهمنظور»نرمالیزهسازِیبحححران«-بیمححارانوسححالمندانرا

طیفاصلیقربانیانکرونامعرفیمیکنند،صرفًامسحئولیتچپرابحرایایسحتادگیدربرابحر

ارزشگذاریسلسلهمراتبِی)وبهواقعفاشیستِی(جانانسحانهاورونحدعادیسحازِیآنبیشحتر

میکند.اصححلیکححهدراینجححامیتوانححدراهنمححایعمححلومعیححارداوریباشححدآناسححتکححه

مرگومیریکهقابلپیشبینیوعلیاالصولقابلاجتنابباشد،ولیدراثححراولویتبنححدیهای

متفاوتقدرتهایحاکمتحققبیابد،ماهیتًاازجنس»کشتارجمعی«ست.
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۱0
نیروهای چپ انقالبی بنییا بییر آموزه هییا، اهییداف و سیینت های مبارزاتی شییان

علی االصول نباید نسبت به یک بحییران جهییانی-تییاریخِی جییاری بی تفییاوت

باشند، یا تنها نظاره گر منفعل خطرات/تهدیدات و فرصت های برآمییده از آن

باشییند. امییا به دلیییل ضییعف و پراکنییدگی و تردیییدهای چشییم گیری کییه

مشخصه ی موقعیت تاریخی امروز آنان است، تاکنون قادر نبوده اند بییا سیییر

وقوع بحران هم زمان و هم گام شوند و خود را بییرای رویییارویی بییا آن مهیییا

سازند. با این همه، چالش تاریخی ای که همچنان پیش روی آنان قییرار دارد

از این قرار است: چگونه می توان بحران کرونا را همچون یک فاکتور تاریخی

زنده و تعیین کننده، با استراتژی و اولویت های مبییارزاتی جییاری و آتی چپ

مفصیییل بندی کیییرد، طوری کیییه این بیییازآرایی اسیییتراتژیک بیییا سیییایر

وظایف/کارویژه هیای بنییادی و چشیم انداز سیاسیی چپ هم خیوانی داشیته

باشد؟ چگونه می توان بر این اساس، یک دستور کار جمعی تنظیم کییرد تییا

شمار هرچه بیشییتری از نیروهییای چپ و گرایش هییای مییترقی حییول یییک

برنامه ی عمل مشترک کنار هم قرار گیرند؟ این اقدام مشترک باییید حییاوی

چه عناصر و خصلت ها و متکی بر چه شیوه هایی باشد تا بتواند با فرودستان

جامعه یا مخاطبان و حامالن بییالقوه ی سیاسییت چپ پیونیید برقییرار کنیید و

توامان یک ضدگفتمان قدرتمند )در برابر رویکرد دولت-سرمایه بییه بحییران

جاری( ایجاد کند؟ یا به طورخالصه، چگونه می توان بییا مییداخله ی سیاسییی

فعال در بحران جاری، چشم انداز مبارزات ضدسرمایه دارانه را تقویت کییرد و

مسیرهایی برای توانمندسازی و سازمان یابی سوژه های بیالقوه ی این مبیارزه

تدارک دید؟ یافتن پاسخ های روشن و انضمامی بییه این پرسییش ها نیازمنیید

 -پيش از هرچيزرویارویی جمعی با واقعیت بحران جاری ست که خود - 
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 وضییعیت تییاریخِیاصییلِیمستلزم بازشناسی آن به مثییابه ی صورت مسییاله ی 

حاضر است. با این همه، بنا بر آنچه گفته شد شاید بتوان برخی خطوط کلی

 این رویکرد می باییید الف(رویکرد بدیل چپ به بحران کرونا را ترسیم کرد:

موقعیت و منافع اکثریت فرودست جامعه و دغدغه ها و نیازهییای روزمییره ی

آنییان را برجسییته سییازد و امکانییات خودیییاری، همبسییتگی و سییازمان یابی

فرودستان را تقویت کند و در این فرآیند، ضمن بسط اندیشیه ی انتقیادی و

آرمان هییای چپ در جامعییه، چشییم انداز سییازماندهی انقالبی جامعییه علیییه

سرمایه داری را تقویت کند. در بیییانی کالسیییک تر: نییوع مییواجهه ی چپ بییا

بحران کرونا باید متکی بییر رویکییرد طبقییاتی باشیید، همچنان کییه مبییارزه ی

طبقاتی واقعی در وضعیت امروز نیز فارغ از درنظرگرفتن پیامدهای پانییدمی

کرونا تصورپذیر نیست؛ چون پیامدهای این پاندمی توزیعی طبقاتی دارند و

مبارزه ی طبقاتی هم الجرم با زندگی و نیازها و معضییالت روزمییره ی مییردم

 دارد. بر این اساس، چپ باید بار دیگر به داخییل جامعیه بیرود، بیدونپیوند

 و مسیییر طییوالنِی آن.ترس از اتهامات و دشواری ها و مخاطرات این کییار 

مداخله ی سیاسی بدیل در بحران کرونا نیازمند مواجهه ای فعال وب( 

بنیادی با سیاست های متنییاقض دولت اسییت، چییون دولت به مثییابه ی

ارگییان سییرمایه داری هم دالیییل سییاختاری بییروز پانییدمی، یعیینی

سازوکارهای سرمایه دارانه ی تخریب طییبیعت، را پنهییان می دارد و هم

موظف است منافع سرمایه را تحت هر شرایطی تأمین و تضمین نماید

و تقدم ساختارِی اقتصاد بر جامعه )و زندگی انسییان ها( را به هرطریییق

ممکن و با هر قیمتی حفظ نماید. دولت برای نجات اقتصاد مسلط، از

یک سییو بحییران را بی مهابییا نرمالیزه سییازی می کنیید و هم زمییان رفتییار

غیرمسئوالنه ی مردم را علت باالرفتن تلفات انسانی اعالم می کند؛ و از
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سوی دیگر، هزینه  های اقتصادی بحران و هزینه های نجات شرکت های

بزرگ را بر دوش طبقات پایین جامعه می افکند. درکنار این هییا، دولت

وضعیت بحرانی را دست مایه ی برپییایی وضییعیت اضییطراری و تشییدید

از آنجییا کییه خاسییتگاه ج( سیاست های کنترل و سرکوب قرار می دهید.

اصلی پیدایش پانیدمی کرونیا در تحلییل نهیایی همانی سیت کیه تغیییرات

اقلیمی را به بار آورده است )دست اندازی بی امان سرمایه داری 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

مبارزه ای برآمده از اصییول اخالقی و آرمان هییای ایییدئولوژیک نیسییت، بلکییه

. و در15مبارزه  ای ست برای بقای انسان و بقییای حیییات بییر روی این سیییاره

همین راستا، نباید فراموش کرد که حتی با کشف احتمییالی واکسیین کرونییا

هم این مبارزه بییه پایییان نمی رسیید، چیون بییا تییداوم حییرکت بیمییارگونه ی

سرمایه داری و تالقی و تصادم هرچه بیشتر آن بییا کران هییایش، پانییدمی های

بعدی با شدت و وسعت بیشتری در راهند، همچنان کییه پیامییدهای بحییران 

اقلیمی نیز هییر دم بییه مراحییل خطرنییاک تری می رسییند. پس این جنبییه از

مواجهه ی چپ با بحران کرونا، تنها بستر مبارزات ضروری و خطیِر بعدی را

هموار می کند.  

۱۱
در نهایت، با این پرسش بنیادی مواجهیم که در این مییوقعیْت به طییور

مشخص »چه باید کییرد؟«؛ پرسشییی کییه همییواره به طییور ضییمنی در

توگوییطبیعتبارساترینصدایممکنبهماهشدارمیدهدومارافرامیخواند..1۵
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پراتیک روزمره و پراکنده ی چپ حضور دارد، اما در بزنگاه بحران هییای

تاریخی اهمیتی حییاتی و دگرگونیه می یابید. پاسیخ بیه این پرسیش،

همان طور که مارکس در »تز یازدهم« دربییاره ی فوئربییاخ خاطرنشییان

می کند، باید در پروسه ی پراتیک مبارزه ی جمعی جسییتجو و تییدوین

گردد. شاید هنوز هم - بیا اطمینیانی برآمیده از ادبییات چپ انقالبی-

بتییوان گفت: »تییاریْخ دفییتری گشییوده بییه روی پراتیییک سییازنده و

انقالبی سییت«؛ آری، علی االصییول چیینین اسییت. ولی تییوالی و تشییدید

بحران های درهم تنیده ی معاصر بی درنگ تبصره ی تکان دهنییده ای بییه

این گزاره می افزایند: »اما نه بییرای همیشییه«؛ و بییدین ترتیب، هشییدار

ژرف بینانه ی رزا لوگزامبورگ را یادآورمی شوند: سرنوشت تاریخی بشییر

 از دو حال خارج نیست: »یا سوسیالیسم، و یا بربریت«. 

1399 آبان 26

*   *   *
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مردم مقدم بر سود
۱برنامه ایر فوری در برابرر بحران کرونا

 قطع فوری کلیه ی کارها و خدماتی کییه بییرای تییامین نیازهییای عمییومی.۱

ضروری نیستند، با حفظ دستمزد کامِل شاغلین.

درآمد مزدبگیران، چه به دلیل جداسییازی در اثییر بیمیاری )و قییرنطینه ی. 2

حفاظتی( و چه به ضرورت مراقبت از کودکان )در دوره ی  تعطیلی مدارس و

مهدکودک ها(، نباید قطع گردد و آنها چه در دوره ی  بحران کرونا و چه پس

از آن نباید در معرض اخراج قرار گیرند. همچیینین باییید بییرای افییرادی کییه

خود-اشتغال هستند، کمک هزینه های کافی تخصیص یابد. 

تصمیم گیری ها درباره ی شرایط و چگییونگی ادامه ی کییار در محیط هییای. 3

کارِی فعال، باید توسط نیروی کار انجام شود. نظارت بر تمهیدات محافظتی

برای سالمت کارگران و کارکنان باید توسط شوراهای کارگرِی محیط کار و

اتحادیه های کارگری انجام گیرد. 

(:2020مارسSozialistische Alternative()2۸.برگرفتهازنشریهیبدیلسوسیالیستی)1

Menschen vor Profite! Sofortprogramm gegen die Corona-Krise. 

https://www.sozialismus.info/menschen-vor-profite/
https://www.sozialismus.info/menschen-vor-profite/


 آزمایش های پزشکِی تشخیص بیماری باید برای همگان قابل دسترس.4

باشند. با مشارکت دولت، انجمن های کارکنان و اتحادیه های کییارگری باییید

برنامه ای مدون گردد تا به موجب آن معلوم شود چییه شییرکت هایی می باییید

نوع تولید خود را در کوتاه مدت تغییر دهند، تا تجهیییزات پزشییکی، مییواد و

لباس های محافظتی و غیره به قدر کافی تولید گردند.

 تمامی شرکت های مورد نیاز برای مبارزه ی موثر با بحران کرونا می باییید.5

بی درنگ تحت کنترل مشترک دولت، کارکنان و اتحادیه های کارگری قییرار

گیرند. بیمارستان های خصوصی و شرکت های داروسازی باید تحت مالکیت

عمومی درآیند. قوانین مالکیت معنوی )ثبت اختراعات( در مورد واکسیین و

دارو باید لغو گردند.

سالمتی مقدم بر سود است: حق الزحمه های درمانِی اضافی )و موردی( و. 6

اجبیار بیمیار بیه پیرداخت بخشیی از هیزینه  ی درمیان )از سیوی بیمیه ییا

بیمارستان( باید لغو گردند. حقوق پایه ی ماهانه ی همه ی کارکنان و پرسنل

 یورو افزایش یابد و نیز بابت وضعیت خاص بحییران500بیمارستان ها باید  

 یورو اضافه حقوق ماهانه لحاظ گردد. باید شرایط مناسب500کرونا می باید 

و فوری برای دعوت به کاِر پرستاران سابق و پرستاران بیکار فییراهم گییردد.

باید سرمایه گذاری پایداِر میلیاردی در نظام سالمت عمومی انجام گیرد.

 تعلیییق کلیه ی تنبیهییات و جریمه هییای اداره ی کاریییابی، افییزایش کییف.7

 ییورو، به همیراه پیرداخت هیزینه ی750کمک هزینه ی تأمین اجتماعی بیه 

اجاره برای افرادی که تحت پوشش حمایت های اجتماعی دولت قرار دارنیید

)ازجمله جویندگان کار یا کسانی که فاقد شرایط اشتغال هستند(.



پرداخت.8 توانایِی  عدم  به خاطر  اجاره  قراردادهای  لغو  ممنوع سازِی   

اجاره بهاء؛ ممنوع سازِی تخلیه ی  اجباری مسکن های اجاره ای؛ و ممنوع سازِی

قطع اجباری برق و آب.

ثروتمندان باید برای مقابله با بحران کرونا هزینه بپردازند: همه ی کسانی. 9

که بیش از یک میلیون یورو دارایی دارند، باید متناسب با میزان دارایی شان

سهم ویژه ای )مالیات یک باره( برای تامین مخارج عمومِی غلبییه بییر بحییران

کرونا بپردازند.

 هیچ سوءاستفاده ای از وضعیت استثنایِی کنیونی درجهت محدودسیازِی.۱0

حقوق دموکراتیک پذیرفتنی نیسییت: مییواردی نظیییر ممنییوعیت اعتصییاب،

ممنوعیت راهپیمایی، سانسور و غیره. کارگران و مزدبگیران باید این امکییان

را داشته باشیند کیه بیرای شیرایط کیارِی ایمن مبیارزه کننید. راهپیمیایی

خیابانی با حفظ فاصله و تدابیر الزم برای هیچ کس خطری ندارد.

*     *     *
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کارکردن تحت رژیم کرونا

مبارزاِت جاری، نخسررتين گام هررا را در جهت برپررایِی

۱کنترل کارگران برمی دارند

درحالی که بسیاری از چپ ها بالتکلیف بودند و از دولت می خواستند که به

آنها بگوید چه کاری انجام دهنیید، بسیییاری از کییارگران در سراسییر جهییان

گام هایی محدود اما واقعی درجهت کنترل کارگران برداشییته اند. اعتصییابات

خودجوش از کارخانه های اتومبیل سازی در ایتالیا به کانادا و ایاالت متحییده

گسترش یافته است. یک رشته اعتصاب در مراکز تماس تلفنِی برزیل فوران

کرد؛ کارگران کنسرِن آمازون در اسپانیا و فرانسه و نیویورک بییه خیابان هییا

رفتند؛ رفتگران اماکن عمومی و کارگران معدن در پییرو اعتصییاب کرده انیید.

کارگران پوشاک در بنگلییور از وارد شییدن بییه کارخانه هییا بییدون تجهیییزات

محافظتی خودداری می کنند.

(:2020مارس24)Angry Workers of the Worldبرگرفتهازنشریهی.1

Working under Corona-Regime: The Current Struggles Are Taking the First Steps

toward the Workers’ Control. 

https://angryworkersworld.wordpress.com/2020/03/24/working-under-the-corona-regime-the-current-struggles-are-taking-first-steps-towards-workers-control/
https://angryworkersworld.wordpress.com/2020/03/24/working-under-the-corona-regime-the-current-struggles-are-taking-first-steps-towards-workers-control/


درحال حاضر می توان شاهد سیاسی شدِن وسیع در متن این جنبش نوپا و

جهانِی طبقه ی کارگر بود.

فییوری ترین خواسییته های کییارگراِن اعتصییابی، دریییافت تجهیییزات مناسییِب

محافظتی در برابییر بیمییاری کرونییا بییوده اسییت. امییا در پِی آن، بسیییاری از

اعتصاب ها فراتر از این مطالبات رفته اند. بییرای مثییال، در نمییونه ی اعتصییاب

( در ایتالیا، کارگران این سییوالAvioAreoکارگری در کارخانه ی آویوآرئو )

را مطرح کردند که آیا کار آنها - تولید موتورهای هواپیمییا- در این بییرهه ی

زمانی از نظر اجتماعی ضروری است، یا خیر. کارگران کمپانی »فِراری« نیز

به دالیل واضحی همین کار را کرده اند. این واقعیت که ما در انگلستان شاهد

این دست اقدامات نبوده ایم، ممکن است ناشی از تمرکییز عمییومی بییر روی

راه حل های ایالتی و پارلمانی باشد. این تمرکز بییر روی »حیزب کیارگر«، در

گذشته، ازجمله در جریان اختالفات در مییورد »طییرح لوکییاس«، مییانعی در

. 2برابر راهکارهای مبتنی بر کنترل کارگران بوده است

این ها نخستین گام های 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 خیوِد مبیارزات کیارگران بسیتگی دارد. ولی مییا،

به عنوان انقالبیون طبقه ی کارگر، دست کم می توانیم کارهای کوچکی بییرای

پشتیبانی از این پویش انجام دهیم:

می توانیم گزارش هییای مبییارزات طبقه ی کییارگر را در این شییرایط ویییژه. ۱

مستندسازی و نظام مندسازی کنیم.

2. Lucas Plan – Don’t Waste Working Class Creativity on Labour and the State,

Angry Workers, 24th Nov. 2016.

https://angryworkersworld.wordpress.com/2016/11/24/lessons-from-the-lucas-plan-dont-waste-working-class-creativity-on-labour-and-the-state/


 می توانیم گزارش هایی را در مورد چگونگِی تغییِر روند بحث ها و تجارب.2

در سپهر امروزِی کار منتشر نماییم یا به اشتراک بگذاریم. برای مثال، اگر به

وضییعیت کییارِی امییروِز بییرخی از هم رزمییان خییود کییه راننییده ی تحویییل

سوپرمارکت های بیزرگ هسیتیم نگیاهی بینیدازیم، گرایش هیای خاصیی را

مشاهده خواهیم کرد: همکارانی که با هر دور تحویل بار، در معییرض خطییر

]ابتالء به بیماری کرونییا[ هسییتند، از خودشییان می پرسییند کییه آیییا در این

( به ادارات شییهری یییا تحویییلsushiوضعیت، تحویل بسته های »سوشی« )

سبزیجات تازه به مراکز نگهداری از سالمندان معنییایی دارد؟ هنگییامی کییه

این سؤال مطرح شود، بی درنگ جایگاه مدیریِت شرکت ها زیر سؤال می رود:

نقش مدیریت در وهله ی نخست آن است که پیشبرد کسییب وکار )بیییزنس(

را تضمین کند، خواه چنین کاری برای جامعه مفید باشد، خواه نباشد.  

 می توانیم گزارش های مربییوط بییه اقییداماتی کییه کییارگران بییرای تغییییر.3

محتوای خدمات یا محصوالِت تولیدی خود انجام می دهند، تییا فایده منییدِی

اجتماعِی آنها را در موقعیِت کنونی افزایش دهند، به اشتراک بگذاریم. روشن

است که بییرخی از این اقییدامات ممکن اسییت تحت »فرمییان دولت« انجییام

گیرند؛ اما در نهایت، این کییار مهندسییین و کییارگران فیینِی طبقه ی کییارگر

خواهد بود که روند تولید را تغییر دهند. برای مثال، از تولید قطعات خودرو

به تولید دستگاه های تنفسی. در اینجا تمایزات بین کار فکری و یییدی زیییر

سؤال می رود و رابطه ی آنها به نحو دیگری بازترسیم می شود و امکاِن ایجییاد

روابط برابرتر در محل کار پدیدار می گردد.

می توانیم به برجسته سازِی »مسییاله ی برابییری« کمییک کیینیم. مسییاله ی. 4

برابری در متن وضعیت کنونی - هم اینک - بار دیگر مطرح شده است: چرا



از خود-اشتغالی  حوزه ی  در  همکاران شان  از  بیش  مزدبگیر  کارگران  باید 

حمییایت مییالِی دولت برخییوردار شییوند؟ چییرا کییارگران پیشییاپیِش ممتییاِز

»یقه سییفید« می تواننیید از خانییه »دورکییاری« کننیید، درحالی کییه دیگییران

مجبورنیید همچنییان در انبارهییا یییا سییالن های کارخانه هییا کییار کننیید؟ این

پرسش های معطیوف بییه برابییری، به تیدریج به شییوه ای  ارگانییک گسییترش

می یابد: چگونه می توان حجم کارهای ضروری در صنایِع بنیییادی را به طییور

مساوی در بین کارگراِن مختلف تقسیم کرد؟ چگونه می تییوانیم جلییوی این

 سییاعته کییار12وضعیت را بگیریم که بعضی مجبورند در شیفت هاِی کاری 

کنند، حال آن که برخی دیگر می توانند در خانه بنشینند؟

می توانیم از پیوندها و ارتباطاِت فراسییوی محییل کییار پشییتیبانی کیینیم.. 5

محدودیت های کنترل کارگران در سطح محیط های کارِی منفرد پیشاپیش

قابل مشاهده اند. بیشتر محیط های کاری، به ویژه در صیینایِع مییواد غییذایی و

supplyسایر تولیداِت مشییابه وابسییته بییه زنجیره هییای عرضییه  ی )  chains)

. هرچه بحران کرونا طوالنی تر شود، پیوندهای3پیچیده و بین المللی هستند

مالِی بین واحدهای تولیدْی تضییعیف یییا مختییل می گییردد. مشییکالت یییک

شرکت در زمینه ی بدهی یا نقدینگی )تواِن پرداخت( ممکن است تولییید را

در تمامِی یک حیطه ی تولیدی به خطر بیندازد. افت شدیِد ارزش پییول ملی

و نرِخ ارز ممکن است قابلیِت عرضه را به خطییر بینییدازد. در اینجییا خییواهیم

( صرفا یک تمرینcommodity formدید که نقد پول و »شکل کاالیی« )

فکری نیست، بلکه یک ضرورت مادی است.

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

Workers, 23th March, 2020.

https://angryworkersworld.wordpress.com/2020/03/23/empty-supermarkets-the-food-supply-chain-from-a-workers-perspective/


 باید مراقب دولت باشیم! آدم چپ گرایی که از دولت خواهاِن »تحمیِل. 6

socialشیدیدتر فاصیله گیرِی اجتمیاعی« )  distancingمی شیود، دشیمن )

طبقه ی کارگر است. دست نگه دارید! دولِت سیرمایه داری، »میردد« نیسیت؛

»مبارزه بر سر هژمونی«، همانا تسلیم شدن و شییانه خالی کردن از مسییئولیت

 که دمار از روزگارمان درآورده انیید! در۴است؛ لعنت به گرامشی و شاگردانش

پرتغال، »دولت چپ گیرا« حیق اعتصیاب را ملغی کیرده اسیت. در فرانسیه،

مدیریت پُست برای تهدید کارگرانی کییه نمی خواهنیید به واسییطه ی شییرایط

نازِل ایمنی-بهداشتی جان شان را به خطر بیاندازند، از نیروی پلیس استفاده

می کند. در ایتالیا دولت صرفا می خواهد تولید تییداوم بیابیید و فقییط در اثییر

اقداماِت جمعِی کارگران است که برخی اقدامات محافظتی در محیییط کییار

اعمال می گیردد؛ نظییر فاصیله گرفتِن کییارگران از یکیدیگر در کنیار »خییط

تولید«ی که فالن کاالی مزخرف را تولید می کند.

در موقعیِت فعلی، بهتر می توانیم کاستی های بخشی از طیف چِپ رادیکییال

را که طبقه ی کارگر را در طول دهه های گذشته نادیده گرفته انیید مشییاهده

کنیم. برای مثال، می توانیم محدودیت دیییدگاه ها و رویکردهییای نحله هییای

.دراینجانویسندگانمتن،بهنفوذوسیعآموزههایمکتب»مطالعاتفرهنگی«وبهاصطالح4

»چپفرهنگی«درفضایفکریوسیاسِیچپانگلستانطعنهمیزنند./م.



 را دریابیم: یک موج6 و »شورش گرایی«5اولترا-چپی نظیر » کمونی سازی«

گسترده ی فرضِی شورش و اغتشاش در فضای اجتماعِی کنونی چه تییأثیری

می تواند داشته باشد؟ بازتوزیع ثییروت و دفییاع از خییود در برابییر دولت هیچ

پایه ای نخواهد داشت، اگر توسط نیروی منسجم و منضبط کارگراِن شییاغل

در صنایع اساسی ای که بتوانند بقای اجتماعی را تضمین کننیید، حمییایت و

پشتیبانی نگردد.

چپ رادیکال ریشه های کافی در بطن طبقه ی کارگر ندارد تا بتوانید به طیور

عملی گسترش یابِی کنترل کارگران را تقییویت کنیید. عالوه بییر این، طبقه ی

۵ .communisationتلویحاکمونیسازی(عمدتابهیکنظریهورویکردکمونیسحتِیمتحاخر(

اطالقمیشودکهطیفیازجریاناتینظیرآنارشیسِمشورشی)»شورشگرایان«(،کمونیستهای

اولتراچپ،پسا-آتونومهححا،جریانهححایضححدسیاسححیوگروههححاییماننححد»کمیتهینححامرئی«)

Invisible Committee( کمونیستی« »نظریهی و )Théorie Communiste.میگیرد بر در را )

درمرکزبینشهمهیاینجریانات،مفهومکمونیسمقرارداردوهمانطورکهرونححدجابجححایی

بهسمت»کمونیسازی«نشانمیدهد،کمونیسمنزدآنانبهعنوانیکفعالیتوفرآیندخاص

ونححیزدرcommunisationتعبیرمیشود.بااینحححال،تفاوتهححایبححزرگیدرتعابیرشححاناز

راهبردهححایعملِیآنححانوجححوددارد:درحالیکححهبححرخیازاینجریانححاتازیححکارادهگححرایی

communisationو»کمیتهینامرئی«(،برخیدیگححرTiqqunاکتیویستیدفاعمیکنند)مانند:

راهمچونپیامدیتاریخیواجتماعیکهازپویشسرمایهطیدهههایگذشتهناشیمیشححود،

تعبیرمیکنند.درخصوص»کمونیسازی«تفاوتهاینظری-سیاسِیآشکاریبینگرایشهححای

فرانسویوآنگلوساکسونوجوددارد./ترجمهیمدخلویکیپدیا.

6 .Insurrectionalismتلویحاشورشگرایی(گرایشیآنارشیستی-آتونومیستیاستکححهدر(

مقابِلرویکردمتعارِفسازمانهایرسمیکارگری،ماننداتحادیههایکارگریوفدراسححیونها،

کهبراساسیکبرنحامهیسیاسحیوکنگرههحایدورهایبنحاشحدهاند،ازمنظحریانقالبیبحر

ضرورتشحورشهایخودانگیختحهتاکیحدمیورزد..طرفحداراِنشححورشگراییاهمیتحمالت

غافلگیرانه)شورش(،دامنزدنبهستیزدائمِیطبقاتیوامتناعازمذاکرهیاسازشبادشححمنان

طبقاتیرابرجستهمیسازندوازاشکالسازماندهِیُخردوسازمانهایکوچکوغیررسمیبححر

پایهیهمبستگیدفاعمیکنند./ترجمهیمدخلویکیپدیا.



کارگر نیز فاقد هرگونه سازمان سیاسِی مناسبی ست که بتواند دانش و توان

( و »کارگران خط تولید«science workersهر دو طیِف »کارگران علمی« )

(shop-floor  workersرا در مسیری که به لحییاظ اجتمیاعی رهییایی بخش )

.7باشد ترکیب کند. ما باید چنین سازمانی را بسازیم

*     *     *

.کتابیکهاخیرامنتشرکردهایمشایدبتواندسهمکوچکیدراینفرآینداداکنححد)دسترسححی7

(:مقدمهیکتاببه

Class Power on Zero-Hours  

http://www.classpower.net/intro
https://classpower.net/


دیالکتيکانتشارات کارگاه 

۱399آذر 

kaargaah.net
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