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بیژن هدایت

این، چهره ى دیگرى از جهان است؛ چهره اى 
ناآشنا! شهرها از ُجنب و جوش فرو مانده اند؛ 
مرزهاى  گشته اند؛  تُهى  مردمان  از  خیابان ها 
موتور  شده اند؛  کلید  شهرى  و  کشورى 
کار  از  هواپیماها  و  قطارها  اتوبوس ها، 
افتاده اند؛ مراکز کار تعطیل و میلیون ها کارگر 
بیکار یا به مرخصى اجبارى فرستاده شده اند؛ 
و  پایان  خود  فعالیت  به  آموزشى  موسسات 
از  دانش جو  و  دانش آموز  میلیون ها  ده ها 
تحصیل باز مانده اند؛ مراکز تفریحى و ورزشى، 
تعطیل   ، ورزش گاه ها  ، تئاترها  ، سینماها
شده اند؛ دید و بازدیدهاى دوستانه، در آغوش 
کشیدن عزیزان، مالقات مادر - پدربزرگ ها، 
نیمى  خورده اند؛  خط  زندگى  برنامه ى  از 
خانه ها  چهاردیوارى  در  جهان  مردمان  از 
به  اجبارى  قرنطینه ى  در  هستند؛  محبوس 
سر مى برند؛ در انزوا، و در هراس از مرگ، 
نظاره گر این روزهاى تلخ و اندوه بارند... این، 
چهره ى دیگرى از جهان است! جهانى ناشاد، 
خموش و دل نگران، که کم تر به گذشته اش 
مى ماند! همه ى این ها به سبب ویروسى که، 
بدون گذرنامه، و به یُمن جهانى شدن روند 
گوشه  این  از  سرمایه دارانه،  زندگى  و  تولید 
به آن گوشه ى جهان سفر مى کند و مردمان 
و  کارگران  همه،  از  بیش  مى سازد؛  مبتال  را 
فرودستان را! و این تازه همه ى این ماجراى 
تلخ و غم بار نیست. آن چه در این چند ماه بر 
جهان گذشت - و کم تر در مباحث پیرامون 
این ویروس ُکشنده، در قیاس با سایر مصایب 
گونه اى  به  مى آید-  میان  به  آن،  از  ناشى 
و  زنان  علیه  خانگى  خشونت  به  کم سابقه 
کودکان، به افسردگى و اضطراب، پناه بردن به 
موادمخدر، خودکشى، تن فروشى و بزه کارى، 
اجتماعى،  مصایب  این  است.  زده  دامن  و... 
که ُعمق و گستره ى آن ها به تدریج بیش تر 

آشکار خواهد شد، به نوبه ى خود جامعه ى 
بشرى را بیش از پیش با بحران هاى اجتماعى 

مواجه خواهد کرد. 
دولت هاى سرمایه دارى در مقابله با ویروس 
و  فروماندگى  آن،  جهانى  شیوع  و  کرونا 
اخالقى  و  اجتماعى  و  سیاسى  ناکارآمدى 
خود را آشکار کردند؛ آن هم در حالى که از 
مدت ها پیش از بروز و شیوع آن، زنگ خطر 
توسط بسیارى از دانش مندان اپیدمولوژیست 
مورد  در  هشدارها  و  بود.  آمده  در  صدا  به 
احتمال ظهور و شیوع یک ویروس همه گیر 
جدید - بر متن مخاطرات روزافزون ناشى از 
تخریب فزاینده ى زیست محیطى، کشاورزى 
سرمایه دارانه، تولید صنعتى موادغذایى و...- 

ارایه شده بود. 
با  جهان  بزرگ  شهر  پنجمین  چین،  ووهان 
و  بروز  مبدا  جمعیت،  میلیون  یازده  از  بیش 
از  برجسته  نمونه اى  کرونا،  ویروس  شیوع 
نقش سرمایه دارى در تخریب زیست محیطى 
ویروس ها  بروز  مناسب  زمینه ى  ایجاد  و 
بى شمار،  کارخانه هاى  است.  پاندومى ها  و 
گسترده،  گردش گرى  شده،  جهانى  تجارت 
و  کارگران  انفجار  حال  در  و  انبوه  جمعیت 
سرمایه دارانه  کشاورزى  رونق  فرودستان، 
حاشیه ى  در  بــزرگ  شرکت هاى  توسط 
شهر، تولید صنعتى موادغذایى، جنگل زدایى 
در  وحشى  حیوانات  نگه دارى  منطقه،  از 
مصرف  جهت  اهلى  حیوانات  مجاورت 
این  دوى  هر  رونق  پُر  فروش  بازار  غذایى، 
نوع حیوانات، و...، به ناگزیر تخریب زیست 
محیطى، تغییرات آب و هوایى، و امکان بروز 
به  را   ،«19 «کووید  کرونا،  ویروس  شیوع  و 
هم راه آورد. این ویروس و همه گیرى جهانى 
آن، ناشى از وجود سرمایه دارى و ذاتى کارکرد 
دولت هاى  رو،  همین  از  است.  نظام  این 

هشدارهاى  کنار  از  بى اعتنا  سرمایه دارى 
حتا  و  گذشتند  اپیدمولوژیست  دانش مندان 
سپتامبر  جهانى»،  بهداشت  «سازمان  اخطار 
2019، را ندیده گرفتند: «ما در معرض تهدید 
واقعى یک شیوع جهانى ویروس هستیم، که 
بى نهایت مرگ بار است و با حمله به مجارى 
تنفسى مى تواند موجب مرگ 50 تا 80 میلیون 
تن و نابود کردن پنج درصد از اقتصاد جهانى 

شود.»
سرمایه دارى و جامعه ى طبقاتى محصول آن، 
و  سرمایه  سودآورى  مبناى  بر  که  جامعه اى 
ثروت اندوزى هر چه بیش تر اقلیتى صاحب 
و  فقر  و  مزدى  بردگى  ازاى  به  سرمایه، 
گرسنگى روزافزون اکثریتى از مردمان کارگر 
مقابل  در  است،  سازمان یافته  فرودست  و 
فجایعى  و  آمد  در  زانو  به  کرونا  پاندومى 
غیرقابل تصور آفرید. پاندومى صریح و روشن 
به  حتا  جهان،  این  مردمان  میلیون  صدها  به 
و  سرمایه دارى  داد  نشان  آن ها،  ناباورترین 
دهه ى  چهار  در  آن،  نئولیبرالیستى  سیاست 
گسترده  خصوصى سازى هاى  با  که  اخیر، 
به  را  جهان  بازار،  برتر»  «کارایى  بر  مبنى 
شرکت خصوصى ابربنگاه ها و ابرثروت مندان 
ناکارآمد  و  فرومانده  چنان  است،  کرده  بدل 
ماسک،  کافى  تهیه ى  توان  از  حتا  که  است، 
دست کش، مواد ضدعفونى کننده، و تجهیزات 
پزشکى کافى و ضرور در مقابله با ویروس ها 
واقعیت  این  پاندومى ها برخوردار نیست.  و 
را مى شد از همان روزهاى آغاز شیوع کرونا 
در چشمان نگران و بُهت زده ى مردمانى که 
به مراکز خرید هجوم مى بردند؛ در قفسه هاى 
خرید  سر  بر  جدال  در  فروش گاه ها؛  خالى 
جلوى  طویل  صف هاى  در  توالت؛  دستمال 
بیمارستان ها و درمان گاه ها؛ در خشم و عجز 
کادر درمانى از فقدان امکانات کافى و ضرور 

یاداشتی بر  این دفتر: 

از  برزخ کرونا تا دوزخ سرمایه داری! 
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مردگان  خاك سپارى  در  بیماران؛  درمان  در 
انتهاى  بى  ُغصه ى  در  جمعى؛  گورهاى  در 
مردمانى، که عزیزان شان در تنهایى از دست 

رفته بودند و... دید!  

سرمایه دارى در مواجهه با پاندومى کرونا
دولت هاى سرمایه دارى در مقابله با پاندومى 
کرونا ابتدا تعلل کردند، به پنهان کارى روى 
آوردند، خطر همه گیرى جهانى آن را ندیده 
گرفتند، اوضاع را طبیعى جلوه دادند، و... تا 
سودآورى  در  و  نیفتد  کار  از  اقتصاد  چرخ 
سیاست  این  نشود.  ایجاد  خللى  سرمایه 
غیرمسئوالنه در قبال جامعه ى بشرى، موجب 
همه گیرى بیش از پیش ویروس کرونا شد. 
جهان  کنار  و  گوشه  پاندومى  که  آن گاه  و 
مخاطرات  به  گرفت،  پا  زیر  را  سرمایه دارى 
غیرقابل تصور اقتصادى، سیاسى و اجتماعى 
دامن زد، به ناچار به مقابله با آن برخاستند. 
میدان  در  سرمایه دارى  دولت هاى  سیاست 
این مقابله، سیاستى هم گون و یک سان نبود. 
و از برپایى قرنطینه و تعطیلى محدود مراکز 
تا  اجتماعى»  «فاصله ى  ایجاد  منظور  به  کار 
با  اجتماعى،  محدودیت هاى  اندك  برقرارى 
هدف ابتالى یک جمعیت کثیر به ویروس، 
در  را  گله اى»  «مصونیت  به  حصول  جهت 
سیاست  دو  این  از  یک  هیچ  مى گرفت.  بر 
اصلى، که به درجات کم یا زیاد توسط تمامى 
دولت هاى سرمایه دارى به اجرا در آمد، اما، در 
متن نُقصان ساختارى نظام سالمت و درمان 
سرمایه دارى جهانى، توان مقابله ى ریشه اى 
نمى توانست  و  نداشت  را  کرونا  پاندومى  با 
از همه گیرى گسترده ى آن جلوگیرى کند.  

با  مقابله  سیاست  قطعى ترین  و  موثرترین 
شیوع یک ویروس و پاندومى، پیش گیرى آن 
است؛ سیاستى که به وجود تجهیزات ضرور 
پیش گیرى: واکسن، ماسک، مواد ضدعفونى 
مناسب،  و  مجهز  بیمارستان هاى  کننده، 
کیت هاى  مصنوعى،  تنفس  دستگاه هاى 
و  کافى  انسانى  نیروى  و  آزمایش گاهى... 
پرستار، متخصص  پزشکى،  کارآزموده: کادر 
آزمایش گاهى... گره خورده است. در فقدان 
این تجهیزات و امکانات، هیچ سیاستى کمک 
و  ویروس  شیوع  کنترل  به  قطعى  و  موثر 

پاندومى نخواهد کرد.
هاى  دولت  اصلى  سیاست  دو  هر  در 
کرونا،  پاندومى  با  مقابله  در  سرمایه دارى 
قبال  در  بى مسئولیتى  انزجارآور،  وچه  یک 
واقع،  در  و  سالمندان  سرنوشت  و  جان 
سیاست سالمندُکشى آن ها است. در جامعه ى 

با  بیماران   - سالمند  مردمان  سرمایه دارى، 
سیستم دفاعى ضعیف، از کار افتادگان، همه ى 
اضافى  ارزش  تولید  و  کار  توان  آن هایى که 
و  «اضافى»  جمعیت  داده انــد-  دست  از  را 
از  آن ها  مى شوند.  محسوب  گردن»،  «وبال 
ُعمر  آن،  ســودآورى  اصل  و  سرمایه  منظر 
خود را کرده اند. مورد نیاز نیستند. نگه دارى 
در  مى توان  پس،  است.  هزینه بر  آن ها،  از 
شرایط شیوع یک ویروس و پاندومى، آن ها 
درمان  و  مراقبت  دایره ى  از  کرد!  قربانى  را 
بیرون گذاشت! تجهیزات و امکانات مناسب 
را از آن ها دریغ نمود! و به این واسطه، در 
هزینه هاى معالجه، بیمه هاى دوران بیمارى و 
خانه هاى  در  نگه دارى  مخارج  بازنشستگى، 
میلیاردها  و  نمود  صرفه جویى  سالمندان، 
درصد  که  نیست،  بى دلیل  برد.  سود  دالر 
کرونا،  پاندومى  جان باختگان  از  کثیرى 
پیش رفته ى  اصطالح  به  کشورهاى  در  حتا 
غربى،  «دموکراسى» هاى  در  سرمایه دارى، 
سالمندان، بیماران با سیستم دفاعى ضعیف و 

از کارافتادگان هستند.
سرمایه دارى،  جامعه ى  در  این،  بر  عالوه 
ویروس ها و پاندومى ها هم سویه ى طبقاتى 
کارگران  میان  از  همه  از  بیش  و  مى یابند 
و  ویروس  مى گیرند.  قربانى  فرودستان  و 
پاندومى، فقیر و غنى نمى شناسد، اما، درمان 
آن در جامعه ى طبقاتى بى تردید فقیر و غنى، 
جیب پُر از پول یکى و خالى دیگرى را، را از 
هم تمیز مى دهد و بر این مبنا عمل مى کند. 
میلیاردها مردم کارگر و فرودستى، که جان و 
هستى محقرشان در گرو بردگى مزدى است؛ 
در خانه هاى نمور و تاریک حاشیه ى شهرها، 
در حلبى آبادها و زاغه هاى مخروبه، روزگار 
مى گذرانند؛ فاقد کم ترین امکانات بهداشتى 
و بیمه هاى بیکارى و درمانى هستند؛ چگونه 
و  ویروس ها  همه گیرى  شر  از  مى توانند 
پاندومى ها در امان بمانند؟! چگونه مى توانند 
توصیه هاى مراکز بهداشتى در حفظ سالمت 
بمانید»،  خانه  «در  کنند؟!  رعایت  را  خود 
الکل  ژل  یا  صابون  با  مرتبا  را  خود  «دستان 
رعایت  را  اجتماعى  «فاصله ى  بشورید»، 
کنید»، و توصیه هایى از این دست، بیش از 
جامعه ى  جمعیت  میلیاردها  این  براى  حد 
سرمایه دارى، «تجملى» و دور از دست رس 
است! چنین توصیه هایى ناظر بر هستى واقعى 
این مردمان نیست. کمکى به آن ها نمى کند. بنا 
به برآوردهاى نهادهایى چون «سازمان ملل» 
و «بانک جهانى»، که چندان هم دقیق نیستند، 
و  نابرابر  جهان  مردم  میلیون   150 از  بیش 

وارونه ى سرمایه دارى بى خانمان هستند؛ یک 
میلیارد و 560 میلیون نفر از مردم جهان (حدود 
از  بیش  ندارند؛  مناسب  خانه ى  درصد)   20
یک میلیارد نفر در زاغه ها زندگى مى کنند؛ 
حدود سه میلیارد نفر به آب تمیز و صابون 
دست رسى ندارند... این وضعیت وحشت زا 
محصول کارکرد سرمایه دارى است، درست 
مانند ویروس ها و پاندومى ها که در اثر بى 
توجهى و بى مسئولیتى سرمایه دارى در قبال 
جان و سرنوشت جامعه ى بشرى، امکان بروز 

و شیوع مى یابند. 

نظام سالمت و بهداشت در بحران
پاندومى کرونا پرده از نُقصان ساختارى نظام 
سالمت و بهداشت در جامعه ى سرمایه دارى 
برداشت و بى مسئولیتى سرمایه دارى در قبال 
جان انسان را ُعریان کرد. پاندومى نشان داد، 
که معناى عملى خصوصى سازى هاى گسترده 
کاالیى  و  بهداشت  و  سالمت  زمینه ى  در 
کردن آن، چه سبُعانه جان انسان را وثیقه ى 

سودآورى سرمایه مى کند. 
جهان سرمایه دارى پیش از این پاندومى نیز 
بحران در نظام سالمت و بهداشت را به پیش 
صحنه ى جامعه آورده بود. شیوع ویروس هاى 
همه گیرى چون «سارس» و «آنفلونزاى خوکى» 
کمبودهاى  بر  خود،  نوبه ى  به  یک  هر  و...، 
در  بهداشت  و  سالمت  نظام  ساختارى 
جامعه ى سرمایه دارى انگشت تاکید گذاشته 
بود. با این همه، دولت هاى سرمایه دارى نه 
تنها هیچ راه کار عاجل و موثرى در رفع این 
کمبودها در پیش نگرفته بودند، که برعکس 
مرتبا سقف بودجه ى نظام سالمت و بهداشت 
را تنزل داده بودند. خصوصى  سازى گسترده ى 
فروش  بهداشتى،  مراکز  و  بیمارستان ها 
شرکت هاى  به  پزشکى  تحقیقاتى  نهادهاى 
اندك  تخصیص  خصوصى،  سرمایه دارى 
حوزه ى  در  علمى  فعالیت هاى  به  بودجه 
کشف  ُمسرى،  بیمارى هاى  از  پیش گیرى 
نظام  انسانى  نیروى  کاهش  واکسن،  تولید  و 
خدماتى  بخش هاى  و  بهداشت  و  سالمت 
رغم  به  دست مزدها  انجماد  آن،  به  مربوط 
سختى و مشقت این کار، افزایش سرسام آور 
هزینه هاى درمان، و... از یک سو، به سودآورى 
سرمایه دارى  خصوصى  شرکت هاى  نجومى 
اما،  دیگر،  سوى  از  انجامید.  عرصه  این  در 
به  جامعه  بهداشت  و  سالمت  نظام  کارآیى 
ویژه براى اکثریت عظیم مردمان آن، کارگران 

و فرودستان، را به قهقرا برد. 
بر  و  شد  کنترل»  «غیرقابل  کرونا  پاندومى 
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حسب برآوردهاى رسمى فقط در موج اول 
خود تا به امروز (بیستم ژوییه) جان بیش از 
600 هزار نفر را گرفت و بیش از 15 میلیون 
نفر را مبتال کرد (برآوردهاى رسمى، به قطع، 
را  مبتالیان  و  کشته شدگان  واقعى  تعداد 
سرمایه دارى  دولت هاى  نمى دهند.  انعکاس 
آمارهاى واقعى را کتمان مى کنند، تا مایه ى 
نشود.  آن ها  بیش تر  فضاحت  و  بى  آبرویى 
تعداد واقعى ابتال و مرگ و میر در خانه هاى 
فرودست  و  کارگر  مردم  میان  در  سالمندان، 
حاشیه ى شهرها، حلبى آبادها و زاغه ها، در 
بین پناه جویان ساکن اردوگاه ها، محبوسین در 
زندان ها و... در این آمارها ملحوظ نمى شوند)، 
در  الزم  زیرساخت هاى  سرمایه دارى  چون 
نظام سالمت و بهداشت را ایجاد نکرد؛ چون 
غول هاى دارویى جهان سرمایه دارى به جاى 
پاندومى هاى  و  ویروس ها  پیرامون  تحقیق 
آنتى بیوتیک ها  تولید  و  ساخت  و  همه گیر 
و  ساخت  به  حیاتى،  آنتى ویروس هاى  و 
جنسى  ناتوانى  ضد  پول ساز  داروهاى  تولید 
پرداختند؛  زنان  زیبایى  محصوالت  و  مردان 
کافى  ساخت  هزینه ى  تامین  جاى  به  چون 
کیت هاى  مصنوعى،  تنفس  هاى  ه  دستگا
آزمایش گاهى، بیمارستان هاى مجهز، آموزش 
میلیاردها  متخصص،  انسانى  کادر  تربیت  و 
کشتار  جنگ،  نظامى،  تسلیحات  صرف  دالر 
و آوارگى مردمان جهان کرد. نمونه ى کمبود 
اورژانس،  بخش  در  بیمارستانى  تخت هاى 
که در شرایط شیوع ویروس ها و پاندومى ها 
به شدت حیاتى هستند، در پیش رفته ترین(!) 
از  پرده  روشنى  به  سرمایه دارى،  کشورهاى 
این توحش و جنایت سرمایه دارى برمى دارد: 
آمریکا  در  بیمارستان ها  اورژانس  بخش  در 
فرانسه   ،12.5 ایتالیا   ،29.2 آلمان  در   ،34.7
در  و   ،9.7 اسپانیا   ،10.6 جنوبى  ُکره   ،11.6
ژاپن 7.3 تخت براى هر صد هزار نفر وجود 
دارد! بودجه ى ساخت «تخت»، یک وسیله ى 
هنگفت  بودجه ى  با  قیاس  در  ساده،  بسیار 
و  هوش مند  بمب هاى  ساخت  میلیاردى 
تسلیحات نظامى پیچیده، به حدى کم و تعداد 
آن در بیمارستان ها به اندازه اى اندك است، 
که بیماران پاندومى به ناگزیر در راهروهاى 
بیمارستان ها بسترى مى شوند یا به اجبار در 
خانه مى مانند، افراد فامیل را مبتال مى سازند، 
و سرانجام در فقدان کادر پزشکى و داروى 

موثر جان مى سپارند.

بحران سرمایه دارى، بحران کرونا
و  ناکارآمدى  از  پرده  تنها  نه  کرونا،  بحران 

بهداشت  و  سالمت  نظام  ساختارى  نُقصان 
بحران  که  برداشت،  سرمایه دارى  جامعه ى 
اقتصادى آن را هم تشدید کرد. در عین حال، 
دولت هاى  براى  هم  را  طالیى  فرصت  این 
سرمایه دارى، کارشناسان اقتصادى و مدیاى 
خادم آن ها ایجاد نمود، که بحران اقتصادى 
را ناشى از همه گیرى جهانى پاندومى قلمداد 
کنند. نهادهاى بین المللى سرمایه دارى جهانى، 
این روزها، از ژرف ترین رکود اقتصادى جهان 
پس از رکود بزرگ دهه ى سى، به واسطه ى 
مى آورند.  میان  به  سخن  کرونا،  پاندومى 
«صندوق بین المللى پول»، در گزارش آوریل 
2020، رکود اقتصادى ناشى از بحران پاندومى 
کرونا را بدترین رکود اقتصادى پس از رکود 
متوسط  و  مى خواند  سى  دهه ى  در  بزرگ 
رشد جهانى براى سال 2020 را منفى 3 درصد 
پیش بینى مى نماید؛ در حالى که در گزارش 
اقتصاد  رشد  میزان  صندوق،   2020 ژانویه 
جهانى براى این سال مثبت 3,3 درصد تخمین 
زده شده بود. طبق گزارش آوریل صندوق، بر 
متن رکود اقتصادى ناشى از بحران «پاندومى 
کرونا»، میانگین کاهش حجم تولید ناخالص 
جهانى به 9 هزار میلیارد دالر خواهد رسید.

گزارش «بانک جهانى»، هشتم ژوئن 2020، 
هم از فروریزى 5.2 درصدى تولید ناخالص 
خبر  میالدى  جارى  سال  در  جهان  داخلى 
مى دهد. بنا به این گزارش، پیدایش آشفتگى در 
عرضه و تقاضاى کاال ها و خدمات، آشفتگى 
در  بین المللى،  تجارى  و  مالى  بازارهاى  در 
قرنطینه گرفتار شدن حدود نیمى از جمعیت 
جهان، از کار افتادن بخش بزرگى از شبکه ى 
حمل  و نقل ملى و بین المللى، تعطیلى پاره اى 
از موسسات و مراکز کار و... بزرگ ترین رکود 
سرمایه دارى  جهان  اخیر  سال   75 اقتصادى 

این  برآورد  پایه ى  بر  است.  شده  باعث  را 
جهان  پیش رفته ى  کشور هاى  اقتصاد  بانک، 
سرمایه دارى در سال 2020 به طور متوسط 

7 درصد تنزل خواهد کرد. 
در  هم  ــا»  اروپ اتحادیه ى  مرکزى  «بانک 
مى دهد  هشدار  خود  گــزارش  تازه ترین 
تا   5 اتحادیه  این  عضو  کشورهاى  اقتصاد 
12 درصد کوچک تر خواهد شد و خروج از 
رکود حاضر به یک زمان سه ساله نیاز دارد. 
رکود اقتصادى در آلمان، بزرگ ترین اقتصاد 
اروپاى قاره، نزدیک به 7 درصد اعالم شده 
و در فرانسه هم تولید ناخالص داخلى در سه 
ماهه ى اول 2020 با رقم منفى 5,8، به سطح 
سال 1949 رسیده است. در بریتانیا، وضعیت 
بحران اقتصادى، پس از «برگزیت»، از این هم 
بدتر است. طى ماه هاى گذشته، اقتصاد بریتانیا 

با 20 درصد تنزل رشد مواجه گشته است. 
بنا به این گزارشات، بحران اقتصادى ناشى از 
«پاندومى کرونا»، قیمت بازار نفت را هم به 
طرز بى  سابقه اى کاهش داده و در این اواخر، 

حتا، به کم تر از 30 دالر رسانده است.
واقعیتى  قطع،  به  داده ها،  و  آمارها  این  در 
نهفته است. بحران کرونا، بى تردید، لطمات 
جهانى  سرمایه دارى  اقتصاد  بر  جدى  بسیار 
وارد آورده است. به بحران و رکود اقتصادى، 
جهان  تجارى  و  مالى  بازارهاى  در  آشفتگى 
بیش از پیش دامن زده، بسیارى از بنگاه هاى 
ورشکستگى  ورطه ى  به  را  سرمایه دارى 
کشانده، دامنه ى بیکارى را گسترده تر ساخته، 
اما موجب و موجد «بحران اقتصادى» نبوده 
است. پاندومى تنها بحران موجود را تشدید 
کرد و بر ُعمق و گستره ى آن افزود. اقتصاد 
سرمایه دارى جهانى، در واقع، پس از بحران 
بزرگ مالى 2008، به هیچ روى نتوانسته بود 
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کند،  رها  بحران  آن  منفى  اثرات  از  را  خود 
نظام  این  نماید.  احیا  را  خود  بود  نتوانسته 
اقتصادى دیرى است ظرفیت رشد و انکشاف 
و خودگسترى متعارف خود را از دست داده 
و بحران پشت بحران را در بازه هاى زمانى 

کوتاه تر تجربه مى کند. 
ماه هاى  از  موجود  بحران  بروز  خطر  زنگ 
کاهش  بود.  آمده  در  صدا  به   2018 پایانى 
شدید، و گاه منفى، نرخ بهره ى بانک مرکزى 
در ایاالت متحده و کشورهاى اروپاى قاره، 
نگرانى  براى  دلیلى  و  بحران  این  از  نمادى 
مسئوالن و کارشناسان اقتصادى سرمایه دارى 
جهانى بود. بزرگ ترین اقتصادهاى جهان به 
صنایع  رشد  آهنگ  بودند،  افتاده  دست انداز 
ایاالت  و  چین  تجارى  جنگ  بود،  شده  ُکند 
مالى  بازارهاى  و  بود،  گشته  آغاز  متحده 
بود.  انداخته  هراس  به  را  جهان  تجارى  و 
اوایل  برآورد  در  پول»،  بین المللى  «صندوق 
2019 خود، رشد اقتصاد جهانى را ُکند ارزیابى 
نموده و پیش بینى کرده بود نرخ رشد اقتصاد 
جهانى در این سال به حدود 3,5 درصد و در 
2020 به حدود 3,6 درصد خواهد رسید. بنا 
به این برآورد، رشد اقتصادهاى بزرگى چون 
آلمان در 2019 از 1,9 درصد به 1,3 درصد 
در 2020 به 1,8  و  درصد  آمریکا به 2,5  و 
درصد کاهش مى یافت. «بانک جهانى» هم در 
ارزیابى هاى 2019 خود بر این باور بود، که 
روند رشد اقتصاد جهانى طى دو سال آینده 
ُکند خواهد شد و به 2,8 یا 2,9 درصد خواهد 
رسید. هنوز از پاندومى کرونا خبرى نبود، اما، 

بحران اقتصادى پیش بینى شده بود.
بزرگ  اقتصاد  دومین  حتا،  اقتصادى،  رکود 
از  پیش  مدت ها  هم  را  سرمایه دارى  جهان 
بروز پاندومى در بر گرفته بود. تولید ناخالص 
داخلى چین، که در 2017 به میزان 6,7 درصد 
درصد   6,5 به   2018 سپتامبر  پایان  در  بود، 
چین»،  دولتى  آمار  «مرکز  گزارش  به  رسید. 
ژوییه 2019، اقتصاد این کشور کم ترین نرخ 
رشد اقتصادى طى هفت سال گذشته را تجربه 
کرد و به 4.8 درصد تنزل یافت؛ در حالى که 
طى دو ماه پیش از آن، به ترتیب 5.8 و 6.3 
به  بنا  چین،  در  اقتصادى  تحول  بود.  درصد 
اهمیت حیاتى آن در اقتصاد جهانى، به سرعت 
سرمایه دارى  کشورهاى  سایر  اقتصاد  بر 
تحلیل گران  از  بسیارى  مى گذارد.  تاثیر 
اقتصادى  «موسسه ى  در  جمله  از  اقتصادى، 
 Peterson Institute پیترسون»،  بین المللى 
(یک   ،for International Economics
زمینه ى  در  خصوصى  تحقیقاتى  موسسه ى 

در  بین المللى  اقتصادى  سیاست  مطالعه ى 
یک  تنها  که  دارنــد،  باور  متحده)  ایــاالت 
به  چین  در  اقتصادى  رشد  کاهش  درصد 
جهان  در  اقتصادى  رشد  کاهش  درصد  دو 
تحول  است.  روشن  دلیل  انجامید.  خواهد 
دهه هاى  در  جهانى  سرمایه دارى  اقتصاد 
اخیر - رشد سریع تولیدات صنعتى در متن 
آزادسازى تجارى، لغو قوانین دست و پاگیر 
سرمایه گذارى و... و هم چنین وجود نیروى 
کار ارزان، گسترده و ماهر در چین و...- مرکز 
اصلى تولیدات سرمایه دارى جهانى را از غرب 
به  این کشور منتقل  کرد. در این سال ها، و به 
ویژه پس از بحران بزرگ مالى 2008، چین 
به مثابه کارخانه ى بزرگ سرمایه دارى جهانى، 
بى وقفه براى اقتصادهاى پیش رفته ى غربى، 
و اکثرى از اقتصادهاى سرمایه دارى در گوشه 
و کنار جهان، همه گونه محصوالت و ابزار 
با  را،  صنایع  نیاز  مورد  واسطه اى  آالت  و 
قیمت هاى ارزان، تولید مى کرد. به این سبب، 
ناخالص داخلى  تولید  در  اقتصاد چین  سهم 
جهان از 4 درصد در 2003 به 16 درصد در 
2019  رسید. بى جهت نیست، که هر تحول 
اقتصادى منفى در تولیدات صنعتى در چین، 
به سرعت به  شکل شوك هاى تقاضا یا عرضه 
جهانى  سرمایه دارى  اقتصادهاى  دیگر  در 
انعکاس مى  یابد و آن ها را با رکود و بحران 
مواجه مى سازد. این وضعیت، که به ناگزیر به 
کاهش تقاضاها از چین مى انجامد، به نوبه ى 
خود اقتصاد چین را بیش از پیش دچار تحول 
منفى کرده و به همان اندازه به تشدید بحران 
سرمایه دارى  اقتصادهاى  دیگر  در  رکود  و 
جهانى منجر مى گردد. گوشى تلفن هوش مند 
«آیفون»، محصول شرکت «اپل» آمریکا، یک 
در  گوشى  این  است.  سیکل  این  از  نمونه 
کارخانه هاى چینى، از  جمله در شهر ووهان، 
تولید مى شود. بازار بسیار پُر رونق این گوشى، 
در شرایط رکود تولیدات صنعتى در چین از 
اوایل سال گذشته، با کاهش در خور توجهى 
شرکت  که  جایى  تا  شد،  مواجه   عرضه  در 
جدیدترین  عرضه ى  گشت  ناگزیر  «اپل» 
ُمدل تلفن هوش مند خود را به  تاخیر بیندازد 
این  شــود.  مواجه  سود  نرخ  کاهش  با  و 
وضعیت فقط یه گوشى «آیفون» شرکت «اپل» 
محدود نمى شود. گزارش مالى «فاکس کان»، 
Foxconn، تولید کننده ى اصلى آیفون هاى 
«اپل»، در سه ماهه ى اول 2020، نشان مى دهد 
سود این شرکت کاهشى 90 درصدى را تجربه 
مى کند و به کم ترین میزان خود در دو دهه ى 
اخیر رسیده است. تولیدات این شرکت هم 

در کارخانه هاى چین ساخته مى شوند. شرکت 
«فیات  کرایسلر»، یک نمونه ى دیگر است. این 
شرکت به  دلیل کاهش تولید قطعات مورد نیاز 
از چین، به ناچار سطح تولید محصوالت خود 
را کاهش داد. و تنزل 29 درصدى از میزان 
سود خود در سه  ماه نخست 2019، در قیاس 
با همین دوره در سال گذشته، را تجربه کرد. 
بحران موجود اقتصاد سرمایه دارى جهانى قابل 
انتظار بود. از راه رسیده بود. بحران کرونا تنها 

ُعمق و گستره ى آن را تشدید کرد. 

بحران بیکارى، فقر و گرسنگى
است؛  سرمایه دارى  ذاتى  پدیده ى  بیکارى، 
و  بحران  شرایط  در  ویژه  به  که  پدیده اى، 
اصلى  سیاست  یک  به  به  اقتصادى،  رکود 
سرمایه دارى  مى شود.  بدل  سرمایه دارى 
از  مزدى،  بردگان  گسترده ى  بیکارسازى  با 
مى کند.  مى کاهد. صرفه جویى  کار  هزینه ى 
روند نزولى نرخ سود را کاهش مى دهد. و بار 
بحران و رکود اقتصادى را بر دوش توده ى 
کارگر مى اندازد. سوى دیگر پدیده ى بیکارى، 
به سبب وجود ارتش پُر شمار ذخیره ى نیروى 
کار  شدت  و  فشار  فزاینده ى  تشدید  کار، 
بیمه هاى  سقف  کاهش  شاغل،  کارگران  بر 
اجتماعى، جهت حصول باز هم بیش تر ارزش 

اضافى است. 
واسطه ى  به  آن  تشدید  و  اقتصادى،  بحران 
به  سابقه اى  کم  گونه ى  به  کرونا،  پاندومى 
گسترش این پدیده میدان داده است. گزارش 
«سازمان جهانى کار»، ژانویه 2020، از کاهش 
شدید ساعت کار جهانى و در واقع، کاهش 
گزارش،  این  به  بنا  مى کند.  حکایت  اشتغال 
ساعت کار جهانى در سه  ماهه ى اول 2020 
حدود 4,4 درصد تنزل یافته، که معادل 130 
سه   در  مى باشد.  وقت  تمام   شغل  میلیون 
این  مى رود  انتظار  سال،  همین  دوم  ماهه ى 
میلیون   305 معادل  درصد،   10,5 به  کاهش 
شغل تمام  وقت، برسد. بر حسب این برآورد، 
آمریکا با 12,4 درصد و اروپا و آسیاى  مرکزى 
با 11,8 درصد، بیش ترین میزان کاهش ساعت 
کارى، و کاهش اشتغال، را تجربه خواهند کرد. 
میلیون   232 حدود  با  ُخرده فروشى،  بخش 
اقتصادهاى  کارگران  هم چنین  و  شاغل  نفر 
غیررسمى، که حدود 1,6 میلیارد نفر هستند، 
شد.  خواهند  متحمل  را  آسیب ها  بیش ترین 
«سازمان جهانى کار» هشدار مى دهد نزدیک 
به 2 میلیارد نفر یا بیش از نیمى از جمعیت 
جهان، در 2020، با ریسک از دست  کارگر 
به  تمام وقت  کار  تبدیل  یا  خود  شغل  دادن 
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پاره وقت روبرو هستند. 
 The Boston ،«موسسه ى مشاوره ى بوستون»
Consulting Group، (که در 45 کشور داراى 
دفتر ارایه ى برنامه ریزى راه بُردى و خدمات 
مشاوره ى مدیریت است و به  عنوان یکى از 
سه شرکت بزرگ مشاوره اى در جهان شناخته 
مى شود) هم باور دارد طى دو تا سه ماه آینده 
یک نفر از هر شش نفر در جهان، شغل خود 
را از دست خواهد داد و بیکارى جهانى به 
17 درصد افزایش خواهد یافت. بنا به برآورد 
تحلیل گران این موسسه، بیکارى نزدیک به 80 
درصدى در حوزه هاى مربوط به تولید صنعتى، 
هتل دارى، رستوران، گردش گرى، ساخت و 
ساز، و بخش ُخرده فروشى، اتفاق خواهد افتاد.

در ایاالت متحده، هم اکنون، رقم ثبت بیکاران 
از مرز 40 میلیون نفر، بدون لحاظ میلیون ها 
بیکار غیررسمى، گذشته است. میزان بیکارى 
در ماه آوریل 14,7 درصد بود و پس از آن به 
17,2 درصد افزایش یافته است، که باالترین 
نرخ بیکارى در تاریخ ایاالت متحده پس از 

رکود بزرگ دهه ى سى به شمار مى رود. 
عجین  گرسنگى  و  فقر  با  بیکارى  پدیده ى 
سه  حدود  ملل»،  «سازمان  گزارش  به  است. 
جهان  مردمان  از  بیش تر،  یا  نفر،  میلیارد 
مى برند،  سر  به  فقر  در  چنان  سرمایه دارى 
که حتا امکان تامین یک وعده غذایى سالم و 
الزم در روز را ندارند. انبوهى از این جمعیت 
اگر  که  مى شوند  شامل  کودکان  را  گرسنه 
نبرد،  بین  از  را  آن ها  سوءتغذیه  و  گرسنگى 
تاثیرات مخرب و درازمدتى بر سالمتى آن ها به 
جا خواهد گذاشت. بنا به این گزارش، حدود 
144 میلیون کودك، در 2019، رشدى کم تر 
سوءتغذیه  و  گرسنگى  سبب  به  را  نرمال  از 
هم  غذا»  جهانى  «سازمان  کرده اند.  تجربه 

هشدار مى دهد حدود 130 میلیون نفر به انبوه 
خطر  و  شد  خواهد  اضافه  جهان  گرسنگان 
قحطى چهل کشور جهان را، که تعداد مردمان 
خواهد  نفر  میلیون   961 به  آن ها  گرسنه ى 
رسید، در معرض تهدید جدى قرار خواهد 
داد. «آکسفام»، یکى از بزرگ ترین سازمان هاى 
بین المللى امدادرسانى براى ریشه کن کردن فقر 
و گرسنگى، در گزارش جدید خود، آوریل 
هشدار  را  شدید  فقر  گسترش  خطر   ،2020
با  حالت،  بدترین  «در  است:  آورده  و  داده 
میلیون   434 درآمدها،  درصدى   20 کاهش 
با  تنها  و  شد  خواهند  شدید  فقر  دچار  نفر 
درآمد 1,9 دالر در روز یا کم تر از آن زندگى 
خواهند کرد. بدین ترتیب، شمار کسانى که 
در فقر شدید زندگى مى کنند به 922 میلیون 
شمار  هم چنین  یافت.  خواهد  افزایش  نفر 
کسانى که کم تر از 5,50 دالر در روز درآمد 
دارند، به 548 میلیون نفر افزایش مى یابد و 
رسید...  خواهد  نفر  میلیارد  چهار  حدود  به 
زنان بیش از مردان در معرض خطر خواهند 
بود؛ زیرا احتمال بیش ترى وجود دارد که در 
بخش اقتصادهاى غیررسمى یا خصوصى، حق 
اشتغال آن ها کاهش یابد یا اصال شغل خود را 
از دست بدهند. هم چنین بیش از دو میلیارد 
کارگر بخش غیررسمى در سراسر جهان حق 
دست رسى به دست مزد در زمان بیمارى را 
نخواهند داشت.» تحقیقات مشترك «یونیسف» 
و نهاد «کودکان را نجات دهید»، مى 2020، 
کودکان  شمار  درصدى   15 افزایش  بر  هم 
فقیر جهان تاکید دارد و شمار کودکان فقیر را 
به میزان 672 میلیون کودك تخمین مى زند. 
نهادهاى بین المللى سرمایه دارى و کارشناسان 
آن ها، البته، وضعیت وحشت زاى بیکارى و 
فقر و گرسنگى میلیاردها نفر از مردمان این 

جهان نابرابر و وارونه را در اساس به بحران 
کرونا و پیامدهاى اقتصادى آن ربط مى دهند. 
و نقش سرمایه دارى، به مثابه عامل اصلى این 
توحشى که بر انسان مى رود، را یک سره به 

طاق نسیان مى سپارند. 
* * *

جهان  متعارف  سیماى   ، کرونا پاندومى 
این  آن چه  است.  داده  تغییر  را  سرمایه دارى 
روزها و ماه ها در این جهان نابرابر و وارونه 
در  عادى»  «روال  به  زندگى  است،  داده  ُرخ 
جامعه ى سرمایه دارى نیست. هراسى تا به این 
اندازه اجتماعى از مرگ، ابهامى تا به این درجه 
وسیع از سرنوشت جامعه ى بشرى، فروریزى 
نظم  به  نسبت  گسترده  حد  این  به  تا  اعتماد 
حاکم، جوانه هاى خشم و انزجار و استیصال 
در چنین مقیاس جهانى از آن چه بر جهان و 
مردمان آن گذشته است، و... سیماى متعارف 
پدیده هاى  نیست.  سرمایه دارى  جامعه ى 
مرسومى چون بیکارى و فقر و گرسنگى هم، 
هیچ گاه در چنین بازه زمانى کوتاهى، تا این 
اندازه اوج نیافته بود و هستى بیش از نیمى 
از مردمان جهان را به لبه ى پرت گاه نیستى 

نکشانده بود. 
چندان  نه  هفته هایى  و  روزها  در  جهان، 
امواج  بود.  دگرگونه  سراپا  جهانى  دور، 
کارگر  مردمان  مبارزه ى  و  اعتراض  و  خشم 
و  توحش بار  تعدیات  علیه  تُهى دست  و 
معیشت،  و  کار  به  سرمایه دارى  فزاینده ى 
دولت هاى  اقتصادى  ریاضت  سیاست  علیه 
سرمایه دارى، علیه فساد و ارتشاى دولت هاى 
مستبد و مرتجع، علیه جنگ ها و آدم ُکشى ها، 
جاى جاى این جهان را، از فرانسه و شیلى 
گرفته تا ایران و عراق و لبنان و...، به آتش 
کشیده بود. و حال، پاندومى کرونا با فرمان 
«ایست» میدان دار این جهان شده است. این 
دوره، اما، چندان به دراز نخواهد کشید. رنج 
و شکنج جامعه ى بشرى و لزوم صیانت از 
زندگى شخصى و هستى اجتماعى، بى تردید، 
جدیدى علیه سرمایه دارى، به  به تقابل هاى 
مثابه بانى اصلى این وضعیت جهنمى، میدان 
خواهد داد. دور جدید اعتراضات و مبارزات، 
پس از وقفه اى کوتاه، باز هم سیماى اصلى 
جهان خواهد شد. غیر از این، جامعه ى بشرى 
مواجه  محتوم،  فروپاشى  با  قهقرایى،  سیر  با 
خواهد گشت. جامعه ى بشرى پسا- کرونا، 
مراتب  به  که  گذشته،  مانند  نه  تردید،  بى 
دهشت بارتر از آن خواهد بود. از سوى دیگر، 
این وضعیت در نظم حاکم، در توازن قواى 
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را موجب  بین المللى، هم تغییرات ناگزیرى 
خواهد گشت. غیر از این، خطر به زیر کشیده 
شدن سرمایه دارى از سریر قدرت سیاسى و 

اقتصادى افزون خواهد شد. 
شاید توضیح کوتاه پاره اى از مولفه هاى مهم 
راه  از  تلخ  دوران  این  پس  از  که  وضعیتى 
روشن  بیش  و  کم  تصویرى  رسید،  خواهد 

از آتیه ى جهان سرمایه دارى را ترسیم کند:
سرمایه دارى:  بلوك هاى  رقابت  تشدید   -
و  سرمایه دارى،  جهان  اقتصادى  بحران 
توازن  کرونا،  بحران  واسطه ى  به  آن  تشدید 
این  از  بیش  مراتب  به  را  بین المللى  قواى 
بى سابقه ى  شدت یابى  به  زد؛  خواهد  به هم 
سرمایه دارى  بلوك هاى  و  دولت ها  رقابت 
جهانى خواهد انجامید؛ و جهان سرمایه دارى 
حتا،  و،  منطقه اى  جنگ هاى  آشفتگى،  با  را 
جنگ هاى  بیش تر  کارگیرى  به  و  سراسرى 
سایبرى و چه بسا هسته اى مواجه خواهد کرد. 
در این شرایط، برترى بالمنازع ایاالت متحده 
در جهان، که قبل از این هم به سیر قهقرایى 
کرد.  خواهد  افول  پیش  از  بیش  بود،  افتاده 
در  پیاپى  موفقیت هاى  عدم  و  شکست ها 
حوزه هاى سیاسى و اقتصادى، جنگ تجارى 
با چین، دورى از اتحادیه ى اروپا، کناره گیرى 
(که  بین المللى  نهادهاى  و  نامه ها  پیمان  از 
آخرین آن ها «سازمان بهداشت جهانى» بود)، 
ناکارآمدى مفتضحانه در کنترل پاندومى و... 
متحده  ایاالت  جهانى  وجهه ى  و  قدرت 
با  که  چین،  است.  داده  کاهش  شدت  به  را 
سال هاى  در  خود  کم نظیر  اقتصادى  رشد 
به  را  متحده  ایاالت  بالمنازع  قدرت  گذشته 
با  هم  اخیر  ماه هاى  در  بود،  گرفته  چالش 
کنترل پاندومى، ارسال تجهیزات و امکانات 
پزشکى به کشورهاى دیگر، کمک به نهادهاى 
ایاالت  خالى  جاى  کردن  پُر  و  بین المللى 
متحده در این نهادها... بیش از پیش قدرت 
به  تردید،  بى  حاضر،  وضعیت  است.  یافته 
رویاروى حادتر این دو قدرت بزرگ جهانى 
با  را  سرمایه دارى  جهان  و  انجامید  خواهد 
تنش هاى اقتصادى و سیاسى افزون تر مواجه 
گاه،  هیچ  اروپا،  اتحادیه ى  ساخت.  خواهد 
توان رقابت جدى با این دو بلوك سرمایه دارى 
جهانى را نیافت و بیش تر در حاشیه ى قدرت 
برتر ایاالت متحده قرار داشت. این حاشیه، اما، 
به اعتبار تحقیر دایمى اتحادیه توسط ترامپ 
و قایل نبودن ایاالت متحده به یک نقش موثر 
جهانى براى آن، خروج بریتانیا از اتحادیه، و... 
کم رنگ شده است. افزون بر این ها، اتحادیه 
در شرایط پاندومى، به سبب بحران اقتصادى 

بزرگ ترین اقتصادهاى خود، آلمان و فرانسه، 
این  در  که  اسپانیا،  و  ایتالیا  به  نگشت  قادر 
بحران غرق شده بودند، کمک هاى موثرى را 
سازمان بدهد؛ امرى که، به نوبه ى خود، بیش 
از گذشته به شکاف هاى درونى اتحادیه و بى 
اعتمادى به هم گونى و قدرت موثر آن دامن 
خواهد زد. روسیه با بُنیه ى اقتصادى ضعیف، 
پیش رفته،  چندان  نه  صنعت  و  تکنولوژى 
اقتصادى  رقابت  عهده ى  از  کم تر  هرچند 
خواهد  بر  دیگر  سرمایه دارى  بلوك هاى  با 
تسلیحات  و  نظامى  قدرت  یُمن  به  اما،  آمد، 
حضور  بین المللى  رقابت هاى  در  هسته اى 

خواهد داشت.  
قواى  توازون  خوردن  به هم  حال،  عین  در 
و  بلوك ها  رقابت  تشدید  و  بین المللى، 
بالواسطه اى  تاثیر  سرمایه دارى،  دولت هاى 
بر دولت هاى سرمایه دارى مرتجع و مستبد 
و متحد آن ها در گوشه و کنار جهان خواهد 
گذاشت و به رقابت و عداوت در بین آن ها 
از  که  دولت ها،  این  زد.  خواهد  دامن  هم 
و  سیاسى  تالطم هاى  طوفان  با  هم  پیش 
در برابر  بودند،  اقتصادى مواجه  اجتماعى و 
کارگران  مبارزات  طوفان  خروشان تر  امواج 
کرده  مختنق  بیش تر  را  جامعه  فرودستان،  و 
و موحش تر از گذشته به قلع و قمع خونین 
مردمان ناراضى و عاصى روى خواهند آورد.

- مبارزات پُر دامنه علیه سرمایه دارى: رنج 
و شکنجى که پاندومى در متن بحران اقتصادى 
ناکارآیى  کرد،  تحمیل  بشرى  جامعه ى  بر 
سرمایه دارى در کنترل آن، بیکارى و فقر و 
گرسنگى فزاینده، و ده ها مصیبت سیاسى و 
ذرات  آخرین  دیگر،  اقتصادى  و  اجتماعى 
توهم جمعیت انبوهى از مردمان جهان به نظام 
حاکم و امید به بهبود حتا اندك وضعیت کار و 
معیشت خود - در بود و بقاى سرمایه دارى - 
«مدار  از  انبوه  جمعیت  این  ریخت.  فرو  را 
خاکسترى»، از نظاره گرى منفعل تحوالتى که 
آن ها را در چنگال خود مى فشرد، به تدریج، 
زندگى  همین  صیانت  براى  و  آمده  در  به 
سخت و عذاب آور، و جلوگیرى از وخامت 
بیش تر آن، به مبارزه علیه تعدیات توحش بار 
پسا-  دوره ى  در  سرمایه دارى  فزاینده ى  و 
برخوردارى  حق  آورد.  خواهند  روى  کرونا 
و  بیکارى  مناسب  و  ُمکفى  بیمه هاى  از 
از  بهره مندى  حق  بازنشستگى؛  و  بهداشتى 
نظام سالمت و بهداشت کارآمد و جلوگیرى 
از کاالیى شدن آن؛ حق برخوردارى از مسکن 
و  جامعه  شهروندان  تمامى  براى  مناسب 
حاشیه ى  در  و زاغه ها  حلبى آبادها  برچیدن 

شهرها؛ جلوگیرى از تخریب زیست محیطى؛ 
ممنوعیت کنترل پلیسى بر زندگى افراد؛ و...، 
همگى، اجزاى به هم پیوسته ى مبارزه ى ضد 
سرمایه دارى طبقه ى کارگر به شمار رفته و از 
پتانسیلى عظیم در بسیج گسترده ترین مردمان 

جهان برخوردار خواهد گشت.
- عروج بیش تر ناسیونالیسم و نژادپرستى: 
در  سرمایه دارى  جهان  مشخصه ى  یک 
دهه هاى اخیر، عروج جریانات ناسیونالیست 
بزرگ  بحران  با  است.  بوده  نژادپرست  و 
فزاینده،  بیکارى  متن  در  و   -  2008 مالى 
احزاب  ناکارآمدى  پارلمانتاریسم،  بُن بست 
سنتى، و...- این روند به مراتب فزونى یافته 
است. این گونه جریانات، با طرح شعارهاى 
پوپولیستى و تحریک احساسات ناسیونالیستى 
جامعه علیه مجموعه اى از مصایب اقتصادى 
و اجتماعى، و مسبب قلمداد کردن جمعیت 
مهاجر، امکان یافتند بر امواج نارضایتى مردمان 
جامعه سوار شوند، به پارلمان ها راه یابند، و 
معادالت سیاسى جارى جامعه را برهم زنند. 
شدت مصایب اقتصادى و اجتماعى در شرایط 
حاضر، و احتمال بسیار مهاجرت گسترده ى 
«شمال»،  سوى  به  جهان  محروم  مردمان 
پتانسیل فعالیت و تاثیرگذارى این جریانات 
را به ویژه در حوزه ى سیاسى بیش از پیش 
افزایش داده و به گونه هاى خشن تر و اقدامات 

توحش بارتر آن ها میدان خواهد داد. 
به  در  قدیمى،  مهاجرین  حــال،  عین  در 
وضعیتى  غربى  «دموکراسى» هاى  اصطالح 
کرد.  خواهند  تجربه  را  سخت تر  مراتب  به 
حضور چشم گیر نیروهاى پلیس در محالت 
اروپاى  مختلف  کشورهاى  در  چندفرهنگى 
و  خیابان ها  در  مهاجرین  به  حمله  قاره، 
علیه  سازمان یافته  یورش  فروش گاه ها، 
در  پناهندگى،  کمپ هاى  ساکن  مهاجرین 
پنهان  و  آشکار  حمایت  با  که  روزها،  همین 
نمود هایى  است،  هم راه  انتظامى  نیروهاى 
از عروج و توحش بیش تر این جریانات، با 

ویروس مهاجرهراسى، است.
- طبقه ى کارگر و تحوالت سرمایه دارى: 
اقتصادى،  بحران  سرمایه دارى،  تحوالت 
به  همه گاه،  سرمایه،  انباشت  تامین  به  نیاز 
قبال  در  سرمایه دارى  تشبثات  موحش ترین 
فیلیپین  و  شیلى  در  فقط  نه  کارگر،  طبقه ى 
پیش رفته ى  اقتصادهاى  در  که  ــران،  ای و 
جهان سرمایه دارى، میدان داده است. بحران 
پاندومى  واسطه ى  به  که  موجود،  اقتصادى 
کرونا تشدید هم شده است، چنان صدمات 
جدى یى بر سرمایه دارى وارد آورده، که این 
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چاره اى  خود،  احیاى  براى  منحوس  نظام 
از  را  «دموکراسى»  نقاب  که  آن  جز  ندارد 
چهره بردارد و روى واقعى خود، روى پلید 
کند.  آشکار  پیش  از  بیش  را  خود،  زشت  و 
چاره اى ندارد جز آن که سبُعانه تر از گذشته 
بیمه هاى بیکارى و بهداشتى و بازنشستگى را 
هرس کند؛ شدت و فشار کار را تا نقطه ى اوج 
افزایش  کارگران  روانى  و  جسمى  فرسایش 
دهد؛ سقف دست مزدها را تا پایین ترین حد 
دستاوردهاى  یکایک  به  آورد؛  پایین  ممکن 
طبقه ى کارگر یورش بََرد؛ چتر اختناق را در 
مراکز و موسسات کار برقرار نماید؛ کارگران 
اخراج  و  شناسایى  را  رادیکال  و  کمونیست 
را  اتحادیه  عضو  کارگران  استخدام  کند؛ 
ملغى سازد؛ نیروهاى نظامى و انتظامى را به 
سرکوب اعتراضات طبقه ى کارگر گسیل دارد؛ 
و کارگران رادیکال و سازمان ده اعتراضات را 

با بى دادگاه و زندان سرمایه تنبیه نماید. 
تعدیات لجام گسیخته ى سرمایه دارى به کار 
و معیشت طبقه ى کارگر، به طور منطقى، به 
پُر دامنه ترین اعتراضات و اعتصابات کارگرى 
در گوشه و کنار جهان علیه آن خواهد انجامید. 
این جا، هستى اجتماعى طبقه و سرنوشت آن 
و  ناباورترین  حتا  کارگران،  مى خورد.  رقم 
خواهند  در  تدریج  به  آن ها  خام خیال ترین 
یافت، که زندگى مشقت بار آن ها - با تداوم 
و  تیره  رنگ  جز  سرمایه دارى -  بقاى  و  بود 
تیره تر شوربختى، رنگ دیگرى نخواهد دید. 
این وضعیت، گرایش رفرمیستى درون طبقه ى 
کارگر جهانى و اتحادیه هاى کارگرى را در 
دوراهى یک انتخاب سرنوشت ساز و تعیین 
تعدیات  برابر  در  یا  مى دهد:  قرار  کننده 
معیشت  و  کار  به  سرمایه دارى  توحش بار 
کارگران، و تحت فشار بدنه ى خود، به ناچار 
آورد؛  خواهند  روى  مقاومت  و  مبارزه  به 
بورکراتیک  سنت هاى  به  توجه  با  که  امرى 
اتحادیه هاى کارگرى، و درهم آمیختگى آن ها 
است  واقع بینى  و  انتظار  از  دور  سرمایه،  با 
سیاست هاى  ُمجرى  به  پیش  از  بیش  یا  و 
سرمایه دارى درون طبقه ى کارگر، و مانعى در 
راه مبارزه و مقاومت کارگران، بدل خواهند 
بیش تر  انزجار  و  دورى  به  که  امرى  شد؛ 
کارگران از این اتحادیه ها خواهد انجامید و 
فروپاشى مفتضحانه ى آن ها را رقم خواهد زد.

روزهاى پُر تالطم و پُر فراز و نشیب طبقه ى 
کارگر در راه است. روزهایى که از یک سو، 
تعدیات  علیه  طبقاتى  مبارزه ى  فراخ  میدان 
فعالین  فــراروى  را  سرمایه دارى  موحش 
کارگرى کمونیست و رادیکال و ُکلیت طبقه 

مى گشاید؛ از سوى دیگر، اما، سرمایه دارى به 
اعتبار وجود ارتش پُر شمار ذخیره ى نیروى 
کار و پدیده ى دور کارى، که هم بستگى و 
اتحاد درونى طبقه را با شکاف مواجه مى کند، 
شیوه هاى  خشن ترین  کارگیرى  به  با  و 
روند  مى یابد  امکان  اختناق،  و  سرکوب 
مبارزه ى  جدید  دور  تکوین  و  شکل گیرى 
طبقاتى کارگران علیه خود را ُکند نموده و با 

مشکل مواجه سازد.
به  سرمایه دارى،  بیکارسازى:  پدیده ى   -
ویژه در شرایط بحران و رکود اقتصادى، از 
سیاست بیکارسازى گسترده ى طبقه ى کارگر، 
از  مى برد.  استفاده  سویه،  دو  حربه اى  چون 
یک سو، میلیون ها کارگر را از کار اخراج و 
به دایره ى فقر و گرسنگى پرتاب مى کند. و 
به این ترتیب، از هزینه هاى کار مى کاهد. از 
سوى دیگر، شدت استثمار بردگان مزدى را 
بیمه هاى  و  معیشت  سقف  مى کند؛  تشدید 
ممکن،  حد  نازل ترین  تا  را  آن ها  اجتماعى 
تا آن جا که فقط توان ادامه ى «زندگى» براى 
تولید بیش ترین میزان ارزش اضافى را داشته 
بین  طبقه،  در  رقابت  مى آورد؛  پایین  باشند، 
و  مى زند؛  دامن  را  بیکار،  و  شاغل  کارگران 
از هم بستگى و اتحاد مبارزاتى بردگان مزدى 

علیه خود جلوگیرى مى نماید. 
ساختارى  تغییرات  کارى:  دور  پدیده ى 
درازمدت سرمایه دارى در حوزه ى کار - از 
ساعات کار متغیر گرفته تا اتوماسیون و دور 
کارى - که از سال ها پیش آغاز شده بود، به 
برآورد بسیارى از کارشناسان این حوزه، در 
میلیارد  نیم  و  یک  حدود  اتى  دهه ى  طول 
قرار  تاثیر  تحت  را  جهان  در  شغلى  فرصت 
«موسسه ى  کارشناسان  تحلیل  به  بنا  مى داد. 
ساختارى  تغییرات  این  بوستون»،  مشاوره ى 
درصد   10 از  بیش  دایمى  کارى  دور  سبب 
از ُکل کارگران، و تا 30 درصد از کارمندان 
(این جا  مى شد.  جهان  در  شاغل  دفترى، 
کارشناسان  نادرست  و  غیرطبقاتى  درك  از 
اندام وارگى  کارگرى،  بافت  پیرامون  سرمایه 
طبقه ى کارگر، و بیرون قرار دادن دل بخواهى 
«کارمندان دفترى» از صفوف طبقه ى کارگر، 
و  حاضر،  اقتصادى  بحران  مى گذریم.) 
قرنطینه ى میلیاردى ناشى از پاندومى کرونا، 
این برآوردها را به سرعت به فعل در آورد و 
«دور کارى» را به امرى معمول در بازارهاى 
با  کارى،  دور  پدیده ى  ساخت.  بدل  کار 
حذف مخارج کار - هزینه ى کرایه و تعمیر 
ایاب  برق،  و  آب  کار،  محیط  نگه دارى  و 
مخارج  این  بار  انداختن  و  و...-  ذهاب  و 

بیش تر  ســودآورى  به  کارگران،  دوش  بر 
سرمایه مى انجامد. به عالوه، دور کارى - بر 
خانه  از  کار  که  عمومى،  تصور  این  خالف 
راحت تر است - فشار و ساعت کار کارگران 
که  ویژه  به  مى دهد؛  افزایش  مراتب  به  را 
نرم افزارهاى کنترل، امکان نظارت کامل و دقیق 
کارفرما بر پروسه ى کار، و حتا رفتار کارگران 

دور کار در خانه، را ُمهیا مى کند.
* * *

موحش  تعدیات  علیه  اجتماعى  مبارزات 
سطح  به  جهانى،  سرمایه دارى  فزاینده ى  و 
اندك  همین  و  معیشت  و  کار  مشقت بار 
محروم  مردمان  مدنى  و  سیاسى  آزادى هاى 
خواهند  دامنه  پُر  گرفت.  خواهند  پا  جهان، 
شد. موفقیت این مبارزات، اما، در گرو یک 
طبقه ى  کمونیسم  است:  اساسى  پیش شرط 
نیازها  کارگر  طبقه ى  کمونیسم  اگر  کارگر! 
خود  دریابد؛  را  زمانه  این  ضرورت هاى  و 
مردمان  مبارزات  از  مهمى،  جز  و  جزیى،  را 
سرمایه دارى  تعدى  هر  علیه  جهان  محروم 
تامین  را  آن ها  پیوستگى  و  تداوم  و  بداند 
جز  و  جزیى،  را  مبارزات  این  اگر  نماید؛ 
در  خود  طبقاتى  مبارزه ى  تفکیک ناپذیر، 
برچیدن  و  مزدى  کار  الغاى  غایى  هدف  راه 
مالکیت خصوصى بورژوازى به شمار آورد؛ 
و این پرچم را بر فراز هر مبارزه اى برافرازد و 
نقطه ى اتصال و چسبندگى آن ها به هم شود؛ 
آن گاه مى توان امید داشت، که صفوف به هم 
جهان،  محروم  مردمان  فشرده ى  و  پیوسته 
پود  و  تار  کارگر،  طبقه ى  آن ها  راس  در  و 
سرمایه دارى را به لرزه خواهند افکند. آن گاه 
از  بشرى  جامعه ى  که  داشت،  امید  مى توان 
سرمایه دارى  آدم سوز  و  تفتان  جهنم  خطر 
خواهد رست و دریچه اى به سوى یک جهان 

آزاد و برابر خواهد گشود. 
فرصت حضور موثر کمونیسم طبقه ى کارگر، 
بیش از هر برهه ى دیگرى در سال هاى اخیر، 
فراهم آمده است. آیا از این فرصت استفاده ى 

بهینه خواهد شد؟! تمام مساله این است! 
بیستم ژوییه 2020
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- تصور شما از پاندومى کرونا و همه گیرى جهانى آن چیست؟ 
این ویروس چگونه به وجود آمده و چطور توانسته، در جهان 
میلیون ها  یابد،  شیوع  چنین  اندك  زمانى  در  ما،  پیش رفته ى 
نفر را مبتال کند، صدها هزار انسان را به کام مرگ بفرستد، و 
تبعات و تغییراتى شگرف در تمامى زمینه هاى زندگى بشرى 

به وجود آورد؟
 لیال دانش: سال هاست که در مورد ریسک گسترش بیمارى هاى 
مسرى زنگ خطرى به صدا در آمده است. و برداشت عمومى اهل 
فن و دانش اینست که این ها عمدتا در رابطه با گرمایش سریع 
زمین، صنعت زدایى، کشاورزى صنعتى و ُکال بحران زیست بومى 
است، که نشانه هایش دیریست جزیى از زندگى بشر شده است. با 
این وصف، منشا دقیق پیدایش و علل خطرناکى بیمارى «کووید 
19» را دانش و تحقیقات پزشکى باید پاسخ دهد، که از قضا در 
شرایط امروز و براى کمک به فهم بهتر این وضعیت، وظیفه و 
مسئولیت زیادى دارد. رد احتمال آزمایش گاهى بودن ویروس کرونا 
توسط «سازمان بهداشت جهانى» تا حدودى پاسخ به نگرانى هایى 
بود مبتنى بر وقوع نوعى جنگ بیولوژیک میان قدرت مدارانى که 
در حیطه ى اقتصاد و سیاست جهانى توان غلبه بر هم را ندارند. 
احتمالى که هیچ وقت منتفى نیست و عدم توجه به آن و یا منتفى 

دانستن اش ساده لوحانه خواهد بود.
اما از آن جا که گسترش سریع بیمارى منجر به فلج اجتماعى شده، 
سئواالت بسیارى هست که فراتر از توضیح علمى بر مبناى دانش 
پزشکى و ویروس شناسى نیاز به پاسخ دارد. در همین دوره ى 
کوتاه معلوم شد که گلوبالیزاسیون و رشد دیوانه وار سرمایه دارى 
در هر وجب از جهان، یک بُعد دیگر نیز دارد که مى تواند همه ى 
جهان را به سرعت به جنگى براى ماندن و غلبه بر مرگ بکشاند. 
در این دوره، نگرانى و طرح سئواالت هستى شناسانه و رو در 
رو شدن ناگهانى همگان با مرگ، سایه ى سنگینى شد بر زندگى 
روزمره؛ ماندن یا نماندن در خانه، در حالى که عده ى زیادى در 
انتخاب میان کرایه ى خانه و کار با خطِر کرونا، دومى را انتخاب 
کردند؛ مرزها بسته شد؛ هواپیماها نه فقط در بیابان ها به ردیف تا 
اطالع ثانوى پارك شدند، بلکه تولیدشان نیز متوقف شد؛ ترانسپورت 

از کار افتاد؛ خیابان ها خالى شدند؛ کارخانه هایى موتورهاشان را 
بورژوازى  دست راستى  مجله ى  «اکونومیست»،  کردند؛  خاموش 
غرب، روى جلد یکى از شماره هاى ماه مارس خود بر عکس 

ُکره زمین نوشت: «تعطیل شده است!» 
این البته اولین پاندومى در جهان نیست، ولى امروز به یُمن شبکه ى 
ارتباطى جهانى، ما این شانس یا بدشانسى را داریم که تصویرى 
کم ترین  حقیقتا  و  آوریم.  دست  به  وضعیتى  چنین  از  ملموس 
چیزى که در مورد وضعیت حاضر مى شود گفت، اینست که این 
فاجعه اى سیاسى و اخالقى است براى نظام سرمایه دارى جهانى. 

- وضعیت بحرانى و مرگ بار کنونى آیا صرفا ناشى از وجود 
یک  عنوان  به   - ناشناخته  و  ُکشنده  و  خطرناك  ویروس  یک 
بلیه ى طبیعى- است؟ و یا نظام سرمایه دارى، چه در وقوع و 
گسترش و چه پیامدهاى فراگیر و همه جانبه ى آن، نقش دارد؟
 بالیاى طبیعى و پاندومى مى تواند مستقل از نظام سیاسى و 
اقتصادى حاکم بر جهان وقوع یابد. اما این که چطور با آن مقابله 
مى شود، امرى است که هم به دوره ى تاریخى و امکانات بشر 
مربوط مى شود و هم به نهادهاى قدرت که این امکانات را در 
اختیار دارند. پاندومى موجود دارد به مثابه ترمزى عمل مى کند، که 
شاید همه را متوجه قدرت فاکتورهایى کند که به اشکال مختلف 
قدرت  حیطه ى  در  تنها  هستى  و  جهان  شده اند.  گرفته  نادیده 
تاثیرگذارى انسان نیست. و باالنس زندگى/ هستى وقتى فراهم 
است، که این مجموعه در هماهنگى و توازن با هم باشد. به این 
معنا شاید بشود گفت هیچ واقعیت دیگرى در طى دهه هاى اخیر 
به این درجه نتوانسته بود اهمیت زیست بوم بشر و نحوه ى رفتار 
بهره کشانه، جنون رقابت، و سودپرستى سرمایه  با آن را برجسته 

و قابل رویت کند. 
نوع  از  معضالتى  با  قدرت مداران  و  دولت ها  برخورد  نحوه ى 
بالیاى طبیعى و یا پاندومى، تابعى است از قدرت و نقش آن ها 
در جامعه و سیاست هایى که على العموم داشته اند. از دولتى که 
مساله ى بهداشت و درمان عمومى را به بورس بازان و شیفتگان 
حداکثر سود مى سپارد، نمى توان انتظار داشت که در روز مصیبت 
معجزه کند. دولتى هم که عمدتا با اقتدارگرایى، استبداد، کشتار و 
اعدام تداعى مى شود، در روز اعالم پاندومى ناگهان منجى مردم 
نمى شود. در ایران، اعدام و زندان در روزهاى کرونا هم از لیست 
«خدمات» دولت به جامعه حذف نشد. قرنطینه در هند، که فقر 
وحشت ناك آن با یکى از باالترین رشدهاى اقتصادى در دهه هاى 
اخیر هیچ تناقضى نداشته، با باتوم هاى پلیس بر تن و جان مردم 
در خیابان ها اعمال شد. در روسیه، پوتین در همین دوران شنل 
تزارى بر دوش انداخت و در چین، در دوره ى قرنطینه درِ خانه 
را بر کسانى که مى خواستند از خانه بیرون بیایند، جوش مى دادند. 
با این پاندومى نه فقط سیاست هاى نئولیبرالى، که بهداشت، درمان 
و خدمات عمومى را به بازار سپردند، تماما زیر سئوال رفته؛ بلکه 
خود نظام سرمایه دارى است که از شرق تا غرب اش اکنون درگیر 

یکى از فاجعه بارترین دوره هاى حیات خود است. 

دولت هاى  توسط  پاندومى،  این  مهار  در  که  شیوه هایى   -
سرمایه دارى، به کار گرفته شده را چطور ارزیابى مى کنید؟ چه 
راه کارهاى متفاوتى، از نظر شما، قابل تصور است؟ کدام مطالبات 
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و سیاست ها را مى باید، در همین شرایط موجود، مطرح کرد، 
فراروى دولت هاى سرمایه دارى قرار داد، و آن ها را به تحقق 

این مطالبات و سیاست ها مجبور ساخت؟
 برخورد دولت ها به پاندومى را در یک سطح عمومى مى توان 
یک  و  نیست  چیزى  گفتند  دسته  یک  کرد.  تقسیم  دسته  دو  به 
آنفلوانزاى ساده است... و دسته ى دیگر دست به اقداماتى براى 
مهار بیمارى و ممانعت از گسترش آن زدند. در دسته ى اول، به جز 
تجویزکنندگان روغن بنفشه، و مومیایى هاى انجیل - تورات - قرآن 
به دست، مى توان از نحوه ى برخورد ترامپ، بولسونارو، بوریس 
جانسون و چند تایى هم از نئوفاشیست هاى اروپاى شرقى گفت. 
وجه مشترك همه ى این ها، این بود که با نفى خطر بیمارى و در 
نتیجه، عدم تالش براى کاهش شیوع آن عمال باعث افزایش مرگ 
و میر شدند. دسته ى دوم هم که اقدام به درجاتى از قرنطینه، بستن 
مرزها و اقدامات پزشکى و بهداشتى کردند، همه یک دست رفتار 
نکردند. چرا که پیش گیرى و مداواى چنین بیمارى اى، ملزوماتى 
را ایجاب مى کرد که بسیارى از این دولت ها - که به سرعت به 
کانون پاندومى بعد از چین تبدیل شده بودند- فاقد آن بودند؛ به 
دلیل اتخاذ سیاست هاى ریاضت کشانه شان در دهه هاى گذشته. 
مساله ى تامین ماسک و وسایل بهداشتى مورد نیاز براى ممانعت 
از گسترش بیمارى، خود به یک معضل دیگر تبدیل شد. در همان 
هفته هاى اول گسترش بیمارى در اروپا معلوم شد که بدون امکان 
صادرات ماسک از چین به اروپا، بیمارستان ها و مراکز بهداشتى 
با مشکالت جدى مواجه خواهند شد. وابستگى کشورهاى غربى 
به محصوالت چینى، على رغم تبلیغات ضد چینى گسترده در این 
کشورها، حقیقتا طنز مضحکى بود. داستان مصادره ى ماسک ها و 
محموله هاى صادر شده از چین براى بخش هاى درمانى اروپایى 
را هم بگذاریم براى فکاهى هاى بعد از رد شدن سایه ى مرگ. در 
سوئد، که تا همین امروز به عنوان موردى متفاوت عمل کرده که به 
قیمت جان بسیارى از سالمندان تمام شده است، به کارکنان بخش 
مراقبت از سالمندان گفته مى شد که داشتن ماسک ضرورى نیست، 
ولى اگر باشد بهتر است! و کسى هم موظف نبود، که ماسک را در 

اختیار کارکنان مراکز مراقبت از سالمندان بگذارد.
وجه مشخصه ى دیگر اقدامات دولت ها در حیطه ى اقتصاد بود، 
آمریکا،  و  اروپا  در  پاندومى.  به  برخوردشان  نحوه ى  از  مستقل 

با  مقابله  و  شغل ها  از  حمایت  استدالل  با 
بیکارى ناشى از تعطیلى و یا ورشکسته شدن 
سال 2008،  بحران  مثل  درست  شرکت ها، 
واحدهاى  (با  میلیاردى  حمایتى  بسته هاى 
پولى مختلف) تقدیم شرکت هاى بزرگ و 
قرض  در  خرخره  تا  دولت ها  شد.  متوسط 
فرو رفتند، در حالى که ابتال به کرونا و مرگ 
و میر ادامه داشت. در بخش بزرگ ترى از 
نشد،  اعالم  راه کارى  هیچ وقت  اما  جهان، 
فقر و بیکارى افزایش یافت، و بخش زیادى 
زندگى  تامین  براى  بودند  مجبور  مردم  از 
نگذارند.  وقعى  نمایشى  قرنطینه هاى  به 
انتخابات  محصول  که  آن ها  حتا  دولت ها، 
کنترل  حیطه ى  در  نه  بودند،  «دموکراتیک» 
و  کار  و  کسب  حیطه ى  در  نه  و  بیمارى 
اقتصاد جامعه موفق نبودند. در این جا همان 
در  مى ماند!  است  قوى  که  هر  راند:  ُحکم  اصلح»  «بقاى  قانون 
ایران، بعد از نمایش هاى مقامات که «تست من هم مثبت بود» 
و اظهارفضل هاى بى مایه ى رئیس جمهور، دولت تبدیل شد به 
عامل درهم شکستن سیستم درمان و بهداشت و هم چنین افزایش 

مرگ و میر در جامعه. 
امروز با گذشت چند ماه از پاندومى، روشن است که عوارض 
کارکرد  از  فراتر  و  درازمدت  بسیار  آن  اجتماعى  و  اقتصادى 
یا  باشند،  غربى  لیبرال  دموکراسى  به  متعهد  چه  دولت هاست. 
نوعى «سوسیالیسم»  وارث  و  گر  مداخله  اقتدارگرا؛  و  استبدادى 
که  دولت هایى  همه ى  آزاد.  بازار  تمام  و  تام  مدافع  یا  و  باشند 
«دخالت» کرده اند، بیالن فعالیت شان در محدود ساختن عوارض 
بیمارى ناموفق تر از دخالت شان در کمک به شرکت هاى بزرگ و 
متوسط سرمایه دارى بود. امروز شهروند غربى - به خصوص آن ها 
که گفته مى شود به دولت هاشان «اعتماد» داشته اند- از این وضعیت 
شوکه هستند. آن ها مى بینند، که این دولت ها در روز پاندومى 
نه از عهده ى تامین بهداشت و درمان برآمدند و نه على رغم ُشل 
کردن سر کیسه، مانع گسترش بیکارى و توقف کسب و کار شدند! 

و بخش دوم سئوال در مورد مطالبات: 
اوال، اقدامات حیاتى براى پیش گیرى از پاندومى، بسیار پیش تر 
از ظهور آن باید صورت مى گرفت، هم در زمینه ى مسایل زیست 
سرنوشت  داستان  درمان.  و  بهداشت  حیطه ى  در  هم  و  بومى 
بهداشت و درمان در دوره ى نئولیبرالیسم را دیگر نیازى نیست 
بگوییم. حل معضالت زیست بوم بشر هم مى دانیم، که على رغم 
وجود بحث ها، تحقیقات و فاکت هاى بسیار از جانب بخش هایى 
گرفته  جد  به  نباشد،  سودى  منشا  که  مادام  بزرگ  بورژوازى  از 
نمى شود. در عین حال مى دانیم، که دانش و توان بشر در همین 
لحظه ى حاضر امکان غلبه بر این معضالت را تا حدود قابل توجهى 
دارد. اما «دولت»، که تجسم و چکیده ى قدرت نظم و نظام حاکم 
است، در مقابل غول هاى سرمایه فى الحال مرده و تبدیل شده به 
الشه اى در میانه ى میدان. از یک سو، سرمایه داران هر از گاهى 
دم مسیحایى درش مى دمند تا وادارش کنند به آن چه که منافع شان 
ایجاب مى کند. و از سوى دیگر، اکثریت مردم جامعه هستند که 
در مقابل تاراج حق و حقوق شان مستمرا با دولتى آچمز شده و 
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بى خاصیت طرفند، که حتا دفتر و دستک خودش را هم نمى تواند 
جمع و جور کند.

ثانیا، مطالبه ى ترمیم سیستم بهداشت و درمان و تامین معاش در 
دوره ى پاندومى الزم، ولى بسیار ناکافى است. مطابق پیش بینى 
«صندوق بین المللى پول» تا بازگشت به رشد اقتصادى پیشاکرونا 
- که خود بسترساز موقعیت حاضر است - راه زیادى باقى است. 
خطر رکود اقتصادى و تنش هاى سیاسى باالست و شواهد بسیارى 
راه حل هاى  با  وضعیت  این  بر  غلبه  که  دارند،  این  از  حکایت 
کالسیک و پاخورده ممکن نیست. تمرکز یک جانبه بر مطالبات 
رفاهى بدون درنظرداشت پرسپکتیو فراگیر مى تواند ُگم راه کننده 

لیبرال  نظام  در  رفاه  دولت هاى  وجود  باشد. 
دوم  و  اول  جنگ  از  پس  غربى،  دموکراسى 
(دوران  داشت  اقتصادى  دلیل  هم  جهانى، 
رونق سرمایه) و هم دلیل سیاسى (در مقابله 
با پیروزى انقالب اکتبر در شوروى و «خطر» 
موجود  امروز  شرایطى  چنین  سوسیالیسم). 

نیست، نه در شرق و نه در غرب.  
پاندومى نقش دولت و کارکرد دولت را یک بار 
دیگر به مرکز توجه آورده است. در بخشى از 
جهان، «دولت» کوچک شده لباس «مداخله گر» 
پوشید تا به حساب جامعه، بسته هاى حمایتى 
را تقدیم سرمایه داران کند. و در بخش دیگر، 
دولت باتوم به دست یا کتاب مقدس به دست، 
گسترش  خاصیت  بى  ناظر  اقتدار  نمایش  با 
پاندومى و مرگ در جامعه شد. نقد به ناکارآیى 
دولت در مهار پاندومى را هم چنین از زاویه ى 
به کارگیرى تکنولوژى مدرن نیز شاهد هستیم. 
تکنولوژى مدرن قطعا باید در خدمت تسهیل 
زندگى باشد و در این صورت در استفاده از 
آن شک نباید کرد. اما در این مورد هم، درست 
مثل مطالبات رفاهى، توجه به یک چهارچوب 
این جا  است.  مهم  فراگیر  سیاست  و  ارزشى 
و  آنالین  درمان گاه هاى  سر  بر  تنها  مساله 
و  بهداشت  سیستم  در  روبات ها  از  استفاده 
درمان نیست، که سال هاست از ممکن بودنش 
توسعه ى  که  اینست،  بحث  مى شود.  گفته 

زندگى دیجیتالى مى تواند بخشى از وظایف دولت ها را حذف 
کند؛ و هم چنین اگر داده هاى شخصى مردم در زمینه ى سالمتى 
و بهداشت ذخیره شوند، با استفاده از تکنولوژى مدرن مى توان 
و  دولت  مخارج  از  هم  و  کرد  کنترل  سرعت  به  را  بیمارى  هم 
بوروکراسى ناالزم آن کاست.(1) در حقیقت، باز هم بحث بر سر 

زدن زوائد دولت است!  
و  است.  سرمایه دارى  جامعه ى  در  مرکزى  عنصرى  دولت  اما 
تغییرات در ُمدل کار و نقش آن در جامعه همیشه تابعى بوده است 
از روندهاى پایه اى تر در مناسبات سرمایه دارى. موقعیت بحرانى 
فعلى تنها با تعویض نقش دولت ها، کمى «مداخله گر» شدن یا 
کمى اقتدارگرا شدن حل نمى شود: نه در حل معضالت زیست 
بومى، نه در مطالبات رفاهى و نه در به کارگیرى تکنولوژى جدید. 
مساله ى اساسى تر، راه کارهاى نظام سرمایه دارى براى برون رفت 

از موقعیت حاضر است. و این راه کارها، تعیین کننده ى نقش آتى 
دولت به عنوان پاسخ گو در مقابل جامعه و هم چنین هسته ى اصلى 

اداره ى جامعه بر محور انتخابات و پارلمان خواهند بود.

- به نظر شما جهان پسا- کرونا، با تمامى تبعات همه جانبه اى 
که این پاندومى به جا خواهد گذاشت، چگونه جهانى خواهد 
بود؟ اقتصاد، سیاست، فرهنگ، روابط انسانى، جایگاه دولت، 

احزاب سیاسى و... چه شکلى به خود خواهد گرفت؟
 فاجعه بارترین و قابل رویت ترین تاثیر، البته ارقام فزاینده ى 
و  مصیبت  شروع  نقطه ى  که  است  فقر  و  بیکارى  میر،  و  مرگ 
توضیح دهنده ى بحران فعلى است، که بدون 

تردید بحرانى همه جانبه است.

بین الملل:  روابط  و  سیاست  عرصه ى   -
پاندومى به دلیل تاثیرات گسترده اش، عرصه ى 
اوج گیرى تنش هاى موجود سیاسى هم بود، 
از جمله میان چین و آمریکا. آن چه که امروز 
آمریکا  قدرت  قطعى  کاهش  هستیم،  شاهد 
در  آمریکا  قدرت  کاهش  است.  چین  حتا  و 
عرصه ى اقتصاد و سیاست جنگ افروزانه اش 
از بسیار پیش تر معلوم شده بود و ظهور ترامپ 
هم محصول همین پروسه بود. فاکتور تازه اى 
که با سقوط قطعى آمریکا به این تصویر اضافه 
مى شود، در بحران قرار گرفتن نظام دموکراسى 
لیبرال غربى است، که ُکل جهان غرب را در 
سیاسى  نظام  ارزش هاى  و  سیاست  حوزه ى 
پیروز  هم  چین  اما  است.  کرده  نمایندگى 
صحنه ى منازعات جارى نیست. اگرچه تالش 
مى کنند نشان دهند، که بر اوضاع مسلطند و 
حتا نرخ رشد اقتصادى شان در همین دوره ى 
است.  بوده  غربى  رقباى  از  بیش تر  پاندومى 
اعالم  ُکنگ،  ُهنگ  در  امنیت  اداره ى  تاسیس 
قرارداد 25 ساله با ایران، و درگیرى نظامى با 
هند، از سر پیروزى نیست، بلکه اعالم نوعى 
در  ماندن  براى  است  جدید  سیاسى  آرایش 

موقعیت فعلى. 
تازه اى  سیاسى  تنش هاى  دوره ى  جهان،  سطح  در  آتى  دوره ى 
خواهد بود. اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ى چین مبنى بر این 
که قصد ندارند جاى آمریکا را بگیرند هم جایى در تخفیف این 
مساله ندارد؛ چرا که تنش ها دیگر محدود به چین و آمریکا نیست. 
و  نیست  واحد  جبهه اى  اصال  شرق  نیست.  غرب  و  شرق  میان 
هیچ عرصه ى مشترکى را نمایندگى نمى کند. شکاف در جبهه ى 
غرب هم که مدت هاست عیان است. آمریکا و اتحادیه ى اروپا، 
مشغولند.  خود  جداگانه ى  راه هاى  ترسیم  به  که  مدت هاست 
خالل  در  شدید  لرز  و  تب  مورد  چند  از  پس  اروپا  اتحادیه ى 
منازعات جارى چین و آمریکا، در حال یافتن راه مستقل خود از 

آمریکاست.(2) 
در سال هاى اخیر دوفاکتو پذیرفته شده بود، که جهان به سمت 
چند قطبى شدن مى رود. این روند دیگر اکنون وارد فازى تازه شده 

سئوال اصلى در زمینه ى مطالبات 
وقت اش  واقعا  آیا  که  است  این 
«مالکیت  به  تعرض  که  نرسیده، 
خصوصى» به یک مبارزه ى کنکرت 
و مشخص تبدیل شود؟ وقت اش 
حق  این  به  تعرض  با  که  نیست، 
بورژوایى و بستن راه توسعه ى آن 
به صف بندى یک درصد در مقابل 
99 درصد خاتمه داد؟ و اگر دولت 
جامعه  در  تاثیر  کم  عنصرى  به  دارد 
وقت اش  آیا  مى شود،  تبدیل 
نیست، که جامعه گام هاى بلندى 
مستقیم  دموکراسى  سمت  به 

توده اى و خودگردانى بردارد؟...
... نظام سرمایه دارى براى بازسازى 
همه جانبه ى خود نیازمند یک رویکرد 
جدید در حیطه ى اقتصاد است. اگر 
واقعیت و بُن بست حاضر ُحکم به 
تغییرى در سیاست هاى اقتصادى 
جامعه مى کند، و این هم شرق و 
باید  آن وقت  نمى شناسد،  غرب 
مصمم شد که این پروسه بى حضور 
شکل بندى  جامعه  مردم  اکثریت 
دخالت  و  حضور  غیاب  در  نشود. 
موثر جبهه ى 99 درصدى ها چنین 
جنگ  محور  بر  مى تواند  تغییرى 
قدرت هاى  آمیز  جنون  رقابت  و 

سرمایه شکل بگیرد. 
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است. و در شکل گیرى این قطب هاى جدید سیاسى و اقتصادى 
باید مساله را فراتر از توافق شانگ هاى و بریکس و مشابه هانش 
در غرب دید. چنین قطب هایى دیگر نمى توانند تنها در حیطه ى 
اقتصاد و در حاشیه ى رقابت هاى چین و آمریکا شکل بگیرند یا 
به حیات خود ادامه دهند. این پروسه اى بسیار پُر تنش خواهد بود 
و نیاز به بازتعریف منافع درازمدت تر و حتا شاید فسخ توافقات 
قدیمى تر داشته باشد. اتحادیه ى اروپا این نکته را متوجه است و 
حاضر نیست روابط خود را با چین قربانى موقعیت نزول یافته ى 
آمریکا بکند. در چهارچوب «بریکس» هم هند و برزیل فى الحال 
ساز خود را مى زنند. حتا مالیان ایران هم فهمیده اند که درى باز 
شده، که شاید بشود روى آن حساب باز کرد. اگر نه 25 سال، 

حداقل تا انتخابات نوامبر آمریکا!
هم  دیگر  نکته ى  دو  به  باید  مسیر  این  بودن  تنش  پُر  تائید  در 
توجه کرد. یکى مساله ى کاهش اعتبار نهادهاى بین المللى است، 
دوم  و  اول  جنگ هاى  از  ناشى  قواى  توازن  محصول  عمدتا  که 
جهانى»،  تجارت  «سازمان  درونى  درگیرى هاى  هستند.  جهانى 
ترك «سازمان بهداشت جهانى» توسط آمریکا و هم چنین نقش 
فزاینده ى چین در این نهادها، شاهدى روشن بر این مساله است.

(3) و نکته ى دیگر اینست، که افزایش تنش ها در جهان الزاما به 
معناى شکل گیرى جنگ هاى کالسیک و یا نیابتى هاى رایج هم 
نیست. نمونه ى سایبرى آن را در همین هفته هاى اخیر (به مراکز 
نظامى و تاسیسات هسته اى ایران) دیده ایم. در چنین شرایطى، 
نمونه هاى بیولوژیکى و شیمیایى و هسته اى هم منتفى نخواهند 
بود. پس شاید خیلى بى راه نیست، که مستمرا به ما مى گویند باز 
هم باید منتظر «پاندومى» باشیم! هر چه هست، مساله اینست که 
معضل بحران حاضر تنها بى عرضگى دولت ها در کنترل پاندومى 
نیست؛ تنها ناشى از جنگ تجارى نیست؛ و تنها با ُشل شدن قرنطینه 
یا تولید واکسن و راه افتادن توریسم هم اوضاع عوض نمى شود!

بخش  در  شدید  رکود  شاهد  فى الحال  اقتصاد:  عرصه ى  در   -
خدمات (توریسم، هتل و رستوران، نظافت...) هستیم، که تحت 
سیاست هاى نئولیبرالى و مشخصا تغییرات در بازار کار (کار نیمه 
وقت و غیردائمى) دست خوش تغییرات چشم گیرى شده بود. و 
مردم  از  زیادى  بخش  دوره  این  در  آن  گسترده ى  رشد  دلیل  به 

کارگر و زحمت کش را در بر مى گیرد. اما 
شده  هم  کارخانه اى  صنایع  شامل  رکود 
است. و این ناشى از قرنطینه و عدم حضور 
بر سر کار نیست. بحث این است، که تولید 
کاال در بسیارى از رشته ها وابسته به قطعاتى 
است که هر کدام در جایى/ کشورى تولید 
مى شوند. و یا مواد اولیه ى آن از جاى سومى 
باید تامین شود، که این زنجیره در شرایط 
پاندمیک و توقف ترانسپورت خود موجب 
توقف و کاهش تولید شده است. و از قضا 
یکى از چالش هاى امروز چین براى حفظ 
نرخ رشد اقتصادى سابق همین است. تولید 
ماسک براى خدمات درمانى اروپا، مثل خیلى 
کاالهاى مصرفى دیگر، عمدتا به چین منتقل 
گسترش  در  آن  به  نیاز  موقع  تازه  و  شده 

پاندومى معلوم شد که نه فقط ماسک، که بسیارى از کاالها باید 
در فاصله ى جغرافیایى نزدیک تولید شوند. 

همگانى  شوکى  با  را  گلوبالیزاسیون  از  ناشى  معضالت  پاندومى 
چند  شرکت هاى  عروج  گلوبالیزاسیون،  گذاشت.  چشم  جلوى 
گسترش  و  نئولیبرالى  سیاست هاى  سیطره ى  تحت  بود  ملیتى 
تجارت جهانى در جهان تک قطبى. ختم این پروسه طبعا به معناى 
این نیست، که سرمایه دیگر جهانى عمل نخواهد کرد. تاریخ تکوین 
نظام سرمایه خالف این را مى گوید. نظام کاپیتالیستى براى غلبه بر 
بحران فعلى نیاز به تدوین و اتخاذ سیاست اقتصادى نوینى دارد. 
این بُن بست ناشى از کاهش سود یا کمبود سرمایه نیست. بحث 
بر سر تضمین صعودى نرخ سود است، که عدم تحقق اش هر از 
گاهى تحوالت بنیادى را در مناسبات سرمایه ضرورى مى کند. گذر 
از هر بخش از انقالب صنعتى در جامعه ى سرمایه دارى، بخشى از 
سرمایه را از گردونه ى تولید و سودآورى خارج کرده و فرصت را 
به رشته هایى داده که سودآورى آن ها تضمین شده تر بوده است. 
سیاست نئولیبرالى محصول انقالب انفورماتیک (انقالب صنعتى 
سوم) در نیمه ى دهه ى هفتاد مسیحى بود، که در آن دولت از 
جمله ملزم بود به بازبینى قوانین کار، توسعه ى بخش خصوصى، 
تعدیل ساختارى و غیره. با رشد گسترده ى تکنولوژى دیجیتال و 
هوش مند در دهه هاى اخیر، امروز سخن از انقالب صنعتى چهارم 
است با اتوماسیون، به کارگیرى گسترده ى روبات ها و هم چنین 
توسعه ى دیجیتالیسم در بخش هاى مهمى از تولید و جامعه. این 
«نت  چشم گیر  سودآورى  و  نیافته  عمومیت  هنوز  سمت گیرى 
فلیکس» و «آمازون» در طول پاندومى، در شرایط رکود اقتصادى، 
مشتى است نمونه ى خروار. و شاید نیازى به گفتن نداشته باشد، که 
یکى از بنیادهاى رقابت و درگیرى میان قدرت هاى بزرگ سرمایه 
هم بر سر همین شیفت است که گفته مى شود ظرفیت باالیى براى 
توسعه ى اقتصاد سرمایه دارد و هم چنین موجب ایجاد تغییراتى 

بنیادى در جامعه خواهد شد. 
سکته اى  با   2008 سال  در  که  جارى،  نئولیبرالیستى  سیاست 
و  شد  سقوط  دوره ى  وارد  تجارى  جنگ  با  شد،  مواجه  جدى 
امروز دیگر در بُن بست است. دولت دیگر چه کارى براى تداوم 
سودآورى سرمایه مالى بکند؟ عرصه ى عمومى، که اختیارش دست 
دولت هاست، تا کجا مى تواند مورد چپاول عرصه ى خصوصى 
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باشد؟ بهره کشى از نیروى کار و منابع طبیعى تا چه حد مى تواند 
افزایش یابد؟ رشد سرسام آور سرمایه ى مالى در دهه هاى گذشته، 
تیره  را  امروز  مقدورات  با  سرمایه  نظم  گسترش  چشم اندازهاى 
و تار کرده است. نظام سرمایه دارى براى بازسازى همه جانبه ى 
خود نیازمند یک رویکرد جدید در حیطه ى اقتصاد است. ما هنوز 
چیزى  سرمایه  غول هاى  مجامع  و  محافل  قطعى  راه کارهاى  از 
نمى دانیم، اما اگر واقعیت و بُن بست حاضر ُحکم به تغییرى در 
غرب  و  شرق  هم  این  و  مى کند،  جامعه  اقتصادى  سیاست هاى 
نمى شناسد، آن وقت باید مصمم شد که این پروسه بى حضور 
اکثریت مردم جامعه شکل بندى نشود. در غیاب حضور و دخالت 
موثر جبهه ى 99 درصدى ها، چنین تغییرى مى تواند بر محور جنگ 

و رقابت جنون آمیز قدرت هاى سرمایه شکل بگیرد. 

- در حیطه ى مسایل اجتماعى: عرصه ى دیگرى که به تعاقب 
پاندومى مى تواند الاقل در غرب مسبب معضالت جدى اى شود، 
مساله ى مهاجرت است، که عالوه بر جنگ و فقر و بیکارى، ناشى 
از معضالت زیست بومى نیز هست. در همین هفته هاى اخیر اعالم 
شد، که رقم مهاجرین دنیا از 80 میلیون گذشته است. معضالت 
ناشى از خشک سالى ها در ُکل جهان و هم چنین میلیون ها نفرى 
که در اثر پاندومى به فقر و بیکارى رانده مى شوند، نیز مى توانند بر 
حجم مهاجرت ها بیفزایند. براى جوامع غربى و خصوصا اروپا این 
یک معضل جدى است و در دهه هاى اخیر زمینه ساز شکل گیرى 
افزایش  است.  شده  پوپولیست  و  فاشیست  راسیست،  احزاب 
مهاجرت در شرایط حاضر و بر متن آسیب هاى ناشى از پاندومى 
مى-تواند به یک عرصه ى جدى چالش نظام ارزشى دموکراسى 
ملل،  سازمان  کنوانسیون هاى  مهاجرت،  حق  شود:  تبدیل  غربى 
حقوق بشر... عرصه هایى است، که در مجادله ى کنکرت بر سر 
مهاجران، احزاب سیاسى پارلمانى را فى الحال تکه پاره کرده است.

- و باالخره مساله ى آزادى هاى سیاسى و بحران «دموکراسى» 
لیبرال غربى: تا همین یک دهه ى پیش در جهان تک قطبى برى 
سیاسى اى  سیستم  هیچ  که  مى شد  ادعا  سوسیالیسم،  «خطر»  از 
و  فردى  آزادى هــاى  هم  که  نیست  غربى  دموکراسى  از  برتر 
انتخابات دموکراتیک را تضمین مى کند و هم دست بازار را در 
توسعه ى مناسبات اقتصادى باز مى گذارد. چین اما با یک حکومت 
اقتدارگراى تک حزبى، ظرف چند دهه توانسته با رشد اقتصادى 
چشم گیر و کاهش فقر (چیزى مشابه همان دولت رفاه غربى در 
دوره ى پس از جنگ دوم) بسیارى از قدرت هاى غربى را پشت 
سر گذاشته، رقیب قدرت مند آمریکا شود و برترى پانصد ساله ى 

غرب بر جهان را به چالش بکشد. 
در دهه هاى گذشته، دموکراسى غربى نه فقط براى بمباران هاى 
دموکراتیک اش (افغانستان، عراق، سوریه، لیبى...)، بلکه به دلیل 
داشته  متزلزلى  موقعیت  نیز  درونى اش  سیاسى  نظام  ریختن  بهم 
است. بخشى از این نظام دموکراتیک، وجود احزاب پارلمانى بوده 
است که در همین دوره با از دست دادن پایه هاى اجتماعى خود، 
با عروج احزاب شبه فاشیست و راسیست و مهم تر از این ها با 
جمعیت فزاینده ى سیال در سیاست که خود را متعهد به هیچ حزبى 
تماما  وضعیت  این  و  است.  مواجه  بحران  با  فى الحال  نمى کند، 
در دوره اى شکل گرفته، که نظام دموکراسى غربى با برترى اش 

گلوبالیزاسیون  توسعه ى  مشغول  جهانى،  سیاست  و  اقتصاد  در 
به همه ى جهان بود. به عالوه، آن چه که تداوم رهبرى غرب و 
دموکراسى  نه  مى کرد،  تضمین  را  آن  اقتصادى  قدرت  خصوصا 
لیبرالى بود، نه «فرهیختگى» الیت آن و نه ارزش هاى مسیحیت 
«صلح جو». الزمه ى تداوم این برترى وجود همان سیستم هاى 
اقتدارگرا و استبدادى در دیگر نقاط جهان بوده، که عرصه ى الزم 
براى پویایى سرمایه ى غربى را فراهم مى کرده است. و این دو نظام 
سیاسى همیشه الزم و ملزوم یک دیگر بوده اند براى حفظ تداوم 
مناسبات سرمایه دارى. پس سئوال اینست، که اگر بنا باشد جنگ 
راه غلبه بر منازعات فعلى نباشد، آیا حاال دموکراسى غربى نیاز 
دارد اقتدارگرا شود؟ و یا اقتدارگرایان باید خود را با «دموکراسى 
غربِى» در معرِض جراحى هم خوان کنند؟ و آیا اساسا طرح این 
سئوال و قرار گرفتن در این موقعیت، نشان دیگرى از عمق بحران و 
ترکیدن پوسته ى خوش سیماى جهان سرمایه نیست؟ باید پذیرفت، 
که رشد اقتصادى گسترده ى چین تحت یک حکومت اقتدارگرا، 
نظام لیبرال دموکراسى نخبه گرا و غرب محور را به بحرانى جدى 
کشانده است. و این از سر برترى و اعتبار سیاسى سیستم چینى 
نیست. مساله بر سر بحران جدى نظام سرمایه دارى (شامل چین) 
است. غرب جهان گشا به همان نقطه اى رسیده است، که شوروى 

در سال هاى آخر موجودیت اش در جهان دوقطبى سابق!
و باالخره نکته اى در رابطه با ایران. هم چنان که پیش تر بحث 
لیبرال  دموکراسى  نظام  دوره،  این  بین المللى  منازعات  در  شد، 
غرب با یک تنش قابل رویت مواجه است و به همین دلیل بخش 
زیادى از بحث هاى تحلیلى عاجل، به بازتاب هاى بحران در این 
بخش از جهان مربوط مى شود. اما مساله این نیست، که گویا تنها 
سرمایه دارى و دموکراسى در غرب دچار بحران است و «شرق» 
در امن و امان است. در فضاى سیاسى ایران، از جانب بخش هایى 
از اپوزیسیون که ریشه در سنت توده اى و اکثریتى دارند، به نحو 
تربت  هدیه ى  هنوز  مى آید  چین  و  روسیه  از  چه  هر  مضحکى 
پاك «سوسیالیسم» قلمداد مى شود. قدرت هاى تازه عروج کرده در 
دهه هاى اخیر شامل چین و روسیه خود را تماما بر بستر توسعه ى 
بازار آزاد (و البته در رقابت با غرب) تعریف کرده اند. بنابراین، 
نه چین براى اقتصاد توسعه یافته اش و نه روسیه با الیگارشى در 
قدرت اش، هیچ کدام جهت گیرى اى که به شکلى سیستماتیک در 
اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ارزش هاى اجتماعى برتر و یا متفاوت 
از غرب باشند، ارائه نمى کنند. دخیل بستن به این امام زاده هیچ 
ربطى به آزادى و برابرى و مبارزه براى رفع استثمار ندارد. تاکید 
بر این نکته به خصوص در شرایطى که ایران وارد یک رابطه ى 

نزدیک تر با چین شده، اهمیت دارد. 

کارگر  میلیون  ده ها  بیکارى  به  جا  همین  تا  کرونا  پاندومى   -
فقیر  جمعیت  انبوه  بر  برده،  بین  از  را  شغلى  امنیت  انجامیده، 
افزوده، خطر قحطى و گرسنگى را به فعل در آورده، به یاس 
و ناامیدى و افسردگى دامن زده، و آینده اى مبهم و هول انگیز  
فراروى جامعه ى بشرى و به ویژه طبقه ى کارگر جهانى قرار داده 
است. از نظر شما، نقش طبقه ى کارگر در این شرایط چیست؟ با 
چه سیاست ها و مطالباتى، و با کدام شیوه هاى فعالیت، مى باید 
به مصاف این شرایط برود؟ چگونه مى تواند وسیع ترین نیروهاى 
اجتماعى را به سوى خود جلب کند و سد محکمى در برابر 
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نزول و تالشى جامعه ى بشرى ببندد؟
 تغییرات براى خالصى از منشا استثمار و فالکت و مصیبت، 
باشد،  پاندومى)  (یا  طبیعى  بالیاى  از  ناشى  وقوع شان  اگر  حتا 
بدون دخالت آگاهانه صورت نمى گیرد. نه فقر به تنهایى جامعه ى 
سرمایه دارى را به بحران کشانده است و نه بیکارى. این هر دو، 
هستند.  سرمایه دارى  جامعه ى  بقاى  ملزومات  جمله  از  قضا،  از 
نظم  تضمین  توان  فقط  نه  حاکم  نظام  که  داد،  نشان  پاندومى 
تالشى  بسترساز  مى تواند  خود  بلکه  ندارد،  را  روزمره  زندگى 
تنش هاى  اوج گیرى  شرایطى،  چنین  در  باشد.  بشرى  جامعه ى 
اجتماعى اجتناب ناپذیر مى شود و این فرصتى است براى تغییر 
آرایش سیاسى و مبارزاتى در مقابله با مناسبات سرمایه دارى و 

دولت هاى شان. 
دخالت  محرك  پاندومى  شوك  گذشته،  ماه هاى  در  که  دیدیم 
جامعه ى  در  دولت  بود.  سرمایه داران  نفع  به  دولت  قدرت مند 
طبقاتى هرگز نقشى خنثى نداشته است، با این حال از آن جا که 
مناسبات  متن  بر  جامعه  اداره کننده ى  یا  و  گیرنده  تصمیم  نهاد 
موجود است، کماکان آن مرجعى است که باید مورد فشار قرار 
بگیرد تا تغییراتى را در جامعه اعمال کند. به عبارت دیگر، مادام 
که جامعه آماده ى یک انقالب عظیم اجتماعى براى نفى مناسبات 
همین  گذاشتن  فشار  زیر  جز  نیست  دیگرى  راه  نباشد،  موجود 
وضعیت  با  مقابله  در  جامعه.  در  تغییراتى  اجراى  براى  دولت ها 
مربوط  فورى  مطالبات  و  پاندومى  مصائب  از  باید  قطعا  حاضر 
همه ى  براى  شهروندى  حقوق  مثل  اقالمى  رفت.  فراتر  آن  به 
شهروندان، ترمیم سیاست هاى مالیاتى یعنى مالیات بر دارایى و 
نه فقط درآمد، مالیات بر خدمات یا کارهایى که به محیط زیست 
آسیب مى رسانند، مبارزه براى صلح و ختم میلیتاریسم، محدود 
همه ى  در  سودمحور  فعالیت  ختم  اقتصادى،  رشد  سقف  کردن 
عرصه هایى که مستقیما به زیست، آموزش و بهداشت شهروندان 
به  باشند.  مى توانند  مطالبات  این  جمله  از  مى شود...  مربوط 
اضافه یک نکته ى دیگر در زمینه ى مطالبات: حق و حقوقى که 
طبقه ى کارگر (البته با تفاوت در کشورهاى مختلف) تا امروز از 
آن برخوردار بوده و تحت سیاست هاى نئولیبرالى کم تر و کم تر 
پیش  سال  صد  حق طلبى هاى  مبارزات و  است، محصول   شده 
در مقابل جامعه ى سرمایه دارى است. این دوره تمام شده است. 
براى مثال، هشت ساعت کار روزانه، محصول دوره اى است که 
تکنولوژى هوش مند موجود نبود. در شرایطى که امکان شیفت 
و  روبات ها  گسترده ى  کارگیرى  به  جدید،  تکنولوژى  به  کردن 
صنعت)  و  بهداشت  (خدمات،  مختلف  عرصه هاى  در  بیکارى 
بسیار محتمل است، بازبینى دستاوردهاى قرن گذشته نیز یک امر 

بسیار جدى است.
با این حال، سئوال اصلى در زمینه ى مطالبات این است که آیا 
واقعا وقت اش نرسیده، که تعرض به «مالکیت خصوصى» به یک 
که  نیست،  وقت اش  شود؟  تبدیل  مشخص  و  کنکرت  مبارزه ى 
با تعرض به این حق بورژوایى و بستن راه توسعه ى آن به صف 
بندى یک درصد در مقابل 99 درصد خاتمه داد؟ و اگر دولت دارد 
به عنصرى کم تاثیر در جامعه تبدیل مى شود، آیا وقت اش نیست، 
که جامعه گام هاى بلندى به سمت دموکراسى مستقیم توده اى و 

خودگردانى بردارد؟ 
نظام سرمایه دارى، جامعه ى بشرى را بر لبه ى پرت گاهى مهلک 

هیچ  جدیدى،  ساختار  هیچ  که  نکنیم  فراموش  و  است.  کشانده 
آلترناتیوى شکل نمى گیرد، مگر این که اجزا و نطفه هاى آن در 
همین جامعه ى موجود جوانه زده باشند. دوران خطیرى است و 
نظام سرمایه دارى جهانى در معرض تندبادهایى قرار گرفته، که نیاز 
به یک بازبینى اساسى براى امنیت زیست بشر را حیاتى مى کند. 
به این معنا، عرصه ى بازنویسى قوانین زیست آتى بشر یک بار 

دیگر باز شده است!
 * * *

توضیحات:
1- داده هاى شخصى در زمینه ى سالمتى تنها یک بخش از ُکل 
مساله ى مربوط به داده ها / اطالعات است. جمع آورى داده ها / 
اطالعات که از جمله مبتنى است بر جست وجو در اینترنت، یکى 
از پایه هاى مهم توسعه ى تکنولوژى هوش مند است. گفته مى شود 
که در دوره ى حاضر، داده ها / اطالعات همان قدر مى توانند منشا 

ثروت شوند ،که نفت در قرن نوزده مسیحى. 
راه  یافتن  بر  تاکید  با  اواخر  همین  در  آلمان  مقامات  موضع   -2
مستقل و دخالت در شکل گیرى جهان چند قطبى، پیش تر هم 
هجدهم  شماره ى  (سرمقاله ى  «اکونومیست»  نشریه ى  سوى  از 
ژوئن) طرح شده بود: ... اگر آمریکا نمى تواند پیش قراول باشد، 
باید نیروهاى دیگر گامى به جلو بردارند! هم چنین توصیه ها و 

تحلیل هاى آکادمیک با همین مضمون:
Bernd Hamm, 2015, ”The end of democracy as we 
know it”, Foresight, Vol 17, Iss 2.
Krause Joachim, 2017, “The times they are a changin 
– Fundamental structural change in international 
relations as a challenge for Germany and Europe”, 
SIRIUS- Zeitschrift fur stratgische analysen, Vol 1, 
Issue 1. 

3- گفته مى شود، که اکنون سهم بیش ترى از بودجه ى نهادهاى 
سازمان ملل توسط چین تامین مى شود. و چهار نهاد از نهادهاى 

پانزده گانه ى سازمان ملل تحت هدایت چینى هاست. 

این  که  کنید  توجه  مى نویسید،  مقاله  «نگاه»  براى  اگر 
نشریه:

- در رد یا قبول مطالب آزاد است. علت پذیرفته نشدن 
مطلب به اطالع نویسنده ى آن خواهد رسید؛

- فقط مقاالتى را درج مى کند، که براى این نشریه - و نه 
نشریات یا سایت هاى اینترنتى دیگر - فرستاده شده باشند؛

- در تلخیص مطالب آزاد است. اگر نمى خواهید مطلب 
شما تلخیص شود، حتما این را قید کنید؛

چاپ  براى  را  امضا  داراى  هاى  نوشته  و  مقاالت  تنها   -
انتخاب مى کند؛

- نسخه ى ارسالى را پس نمى فرستد؛
- مطالب ترجماتى تنها در صورتى درج مى شوند، که یک 

نسخه از اصل مطالب هم ضمیمه باشند؛ 
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آزاد
سن 

ح

- تصور شما از پاندومى کرونا و همه گیرى جهانى آن چیست؟ 
این ویروس چگونه به وجود آمده و چطور توانسته، در جهان 
میلیون ها  یابد،  شیوع  چنین  اندك  زمانى  در  ما،  پیش رفته ى 
نفر را مبتال کند، صدها هزار انسان را به کام مرگ بفرستد، و 
تبعات و تغییراتى شگرف در تمامى زمینه هاى زندگى بشرى 

به وجود آورد؟ 
 حسن آزاد: در ابتدا عوامل موثر بر تکامل ویروس هاى بیمارى زا:
72 درصد از ویروس هاى بیمارى زا از حیوانات وحشى به انسان 
   zoonosis منتقل مى شوند .انتقال ویروس از حیوان به انسان را
منتقل  انسان  به  وحشى  حیوان  از  مستقیم  به  طور  یا  مى گویند،  
مى شود و یا به شکل غیرمستقیم با انتقال به یک میزبان واسط، 
یعنى یک حیوان دیگر (وحشى یا اهلى) و موتاسیون یا جهش 
ژنتیکى در بدن او، آمادگى انتقال به انسان را پیدا مى کند. خفاش، 
جوندگان (موش و موش صحرایى) و پشه در صدر حیواناتى قرار 
دارند که منشاء انتقال ویروس هاى بیمارى زا به انسان هستند، به  
ویژه خفاش که حامل 3200 نوع ویروس کرونا ، ویروس ابوال، 

هندرا ونیپا است.
جامعه ى جهانى در دو دهه ى اخیر شاهد اپیدمى هاى متعددى بوده 
است: آنفلوانزاى آسیایى یا به اصطالح مرغى (ویروس H۵N۱) در 
سال 1997؛ بیمارى سارس در کشورهاى آسیاى شرقى (ویروس 
سارس یک) اواخر 2002 و اوایل 2003؛ آنفلوانزاى خوکى در 
آمریکاى شمالى (ویروس H۱N۱) در سال 2009؛ بیمارى مرس 
در شبه جزیره ى عربستان (نوعى ویروس کرونا) در سال 2012؛ 
بیمارى ابوال (ویروس ابوال) در آفریقاى غربى از 2014 تا 2016؛ 
و باالخره پاندمى بیمارى کووید 19  (ویروس سارس 2) از اواخر 

2019 تاکنون.
کدام عوامل اجتماعى زمینه ى مساعد براى انتقال این ویروس ها و 
 Rob) شیوع مکرر این اپیدمى ها را فراهم کرده است؟ راب واالس
مولف  و  تکاملى  بیولوژى  متخصص  و  مارکسیست   (Wallace
کتاب «مزارع عظیم موجب آنفلوانزاى عظیم مى شوند» (2016) بر 
دو عامل تاکید مى کند: پرورش انبوه دام (یا به اصطالح دام دارى 

صنعتى) و جنگل زدایى. 
با  تنگ  فضایى  در  مشابه  ژنوم  با  شتر  یا  خوك  مرغ،  هزاران 

تهویه ى ناکافى، نور کم آفتاب، شرایط غیربهداشتى و ایمنى بدنى 
ضعیف، شرایط کشت مناسبى را براى گسترش، رشد و موتاسیون 
ویروس هاى بیمارى زا فراهم مى کنند. هم چنین از بین بردن جنگل ها 
و  کشت  مجتمع هاى  ایجاد  براى  ملیتى  چند  شرکت هاى  توسط 
وحشى  حیوانات  زیست  محیط  بزرگ،  دام دارى هاى  و  صنعت 
در عمق جنگل ها را در مجاورت محیط کار و زندگى انسان ها و 

حیوانات اهلى قرار مى دهد.
فقدان امکانات بهداشتى در کشورهاى فقیر را نیز باید بر عوامل 
فوق افزود. طبق آمار سازمان ملل، یک میلیارد زاغه نشین در دنیا 
وجود دارد، که هشتاد درصد آن ها به ترتیب میزان جمیعت در سه 
منطقه ى شرق و جنوب شرقى آسیا (370 میلیون)، آفریقا (238 
میلیون) و مرکز و جنوب آسیا (227 میلیون) سکونت دارند که 
شرایط نامناسب زیستى و بهداشتى آن ها، زمینه ى مناسبى است 

براى پیدایش و گسترش اپیدمى ها.
وجود بازارهاى فروش حیوانات وحشى براى مصارف غذایى و 
دارویى در جنوب چین و برخى کشورهاى آسیایى نیز عاملى است 
در تکامل و انتقال ویروس هاى بیمارى زا به انسان، به  ویژه در چین 
که استفاده از اعضاى حیوانات وحشى در بسیارى از کلینیک ها و 
داروخانه ها رواج دارد و یک رشته ى اقتصادى با ارزشى معادل 

60 بیلیون دالر در سال را تشکیل مى دهد.
راه هاى انتشار ویروس هاى بیمارى زا: تجارت و جنگ از دیرباز 
علل گسترش بیمارى ها در جهان بوده اند. یک دهه طول کشید 
رسید.  اروپا  به  مغول  حمله ى  و  ابریشم  راه  طریق  از  طاعون  تا 
یک  به  ماه  چند  طى  اول  جهانى  جنگ  در  اسپانیایى  آنفلوانزاى 
پاندمى جهانى بدل شد و بیمارى «کووید 19» فقط  به چند هفته 
نیاز داشت تا به شکل یک بیمارى جهان گیر گسترده در آید. جهانى 
شدن، زنجیره ى جهانى تولید ارزش و شبکه ى پیشرفته ى حمل و 

نقل، امکان انتشار سریع این بیمارى را فراهم کردند.

- وضعیت بحرانى و مرگ بار کنونى آیا صرفا ناشى از وجود 
یک  عنوان  به   - ناشناخته  و  ُکشنده  و  خطرناك  ویروس  یک 
بلیه ى طبیعى- است؟ و یا نظام سرمایه دارى، چه در وقوع و 
گسترش و چه پیامدهاى فراگیر و همه جانبه ى آن، نقش دارد؟
 از مدت ها پیش کارشناسان متعدد و سازمان بهداشت جهانى 
در مورد امکان وقوع اپیدمى هاى خطرناك هشدار داده بودند، اما 
در فضاى نئولیبرالى که سپردن تمام کارها  به دست سرمایه داران 
خصوصى موعظه مى شود، چنین هشدارى گوش شنوا پیدا نمى کند. 
پاندمى «کووید 19» نیز حادثه اى کامال غیرمنتظره نبود، انواع دیگر 
ویروس کرونا پیش تر نیز جامعه ى انسانى را تهدید کرده بودند. 
با تحقیق درباره ى ویروس هاى بیمارى زا و کانون هاى آلودگى و 
انتقال آن ها، امکان پیش گیرى یا حداقل محدود کردن این فاجعه ى 

انسانى وجود داشت. 
سیاست هاى نئولیبرالى طى سه دهه ى اخیر کاستى هاى خصلت 
است:  کرده  تشدید  را  درمانى  و  بهداشتى  نظام  سرمایه دارانه ى 
شرکت هاى  شدن  خصوصى  درمانى،  بیمه هاى  شدن  خصوصى 
منطق  از  آن ها  تابعیت  و  بیمارستان ها  شدن  خصوصى  دارویى، 
ویروس  با  مقابله  در  را  سرمایه دارى  درمانى  نظام  ناتوانى  سود ، 
کرونا به روشنى در برابر دیدگان ما قرار داد. طى این مدت، در 
تمام کشورهاى پیش رفته ى سرمایه دارى مرتبا از تعداد تخت هاى 



18 www.negah1.comنگاه _ دفتر سى و پنجم

بیمارستانى، پزشکان و پرستارها کاسته شده و خدمات بیمارستانى 
و داروها گران تر شده اند.  

    
دولت هاى  توسط  پاندومى،  این  مهار  در  که  شیوه هایى   -
سرمایه دارى، به کار گرفته شده را چطور ارزیابى مى کنید؟ چه 
راه کارهاى متفاوتى، از نظر شما، قابل تصور است؟ کدام مطالبات 
و سیاست ها را مى باید، در همین شرایط موجود، مطرح کرد، 
فراروى دولت هاى سرمایه دارى قرار داد، و آن ها را به تحقق 

این مطالبات و سیاست ها مجبور ساخت؟ 
 دولت هاى سرمایه دارى غالبا بر سر دو راهى تداوم گردش چرخ 
اقتصاد از یک طرف و کنترل اشاعه ى بیمارى و اثبات مشروعیت و 
مدیریت خود از طرف دیگر قرار مى گیرند. و بدین منوال به اتخاذ 
یکى از دو سیاست زیر و یا نوسان بین آن ها سوق داده مى شوند: 

الف: سیاست مالتوسى: 
بخش  تا  محدود،  کنترل  با  هم راه  اقتصادى  فعالیت هاى  ادامه ى 

وسیعى از جمیعت به بیمارى مبتال شوند و با ایجاد ایمنى گله اى  
انتشار آن ُکند و سرانجام متوقف شود. این سیاست با دو مشکل 
بزرگ روبروست، مرگ و میر زیاد به خصوص در میان سالمندان 
اعالم  جنبه ى  این  (اتفاقا  دارند  قبلى  بیمارى هاى  که  کسانى  و 
شر  از  روش  این  با  مى کند  فکر  که  است،  سیاست  این  نشده ى 
بخش غیرمولد و پُر هزینه ى جمیعت خالص مى شود) و فراتر 

رفتن تعداد مبتالیان از ظرفیت هاى نظام درمانى. 

ب: سیاست مهار همه گیرى: 
از طریق غربال گرى (یعنى تست و تشخیص موارد ابتال)، ردیابى 
(یعنى دنبال کردن و کشف زنجیره ى انتقال بیمارى) و قرنطینه ى 
بیماران تا زمان بهبودى. و در صورت گسترش بیمارى، تعطیلى 
فعالیت هاى اقتصادى (Lock Down) و تامین نیازهاى معیشتى 

توسط دولت. 
تجربه ى پاندمى «کووید 19» نشان مى دهد دولت هایى که سیاست 
دوم را به  طور جدى اجرا کرده اند، در مهار همه گیرى و حفظ جان 
شهروندان خود موفق تر بوده اند. دولت هند فعالیت هاى اقتصادى 

را تعطیل کرد، اما براى بخش وسیعى از جمیعت که براى ادامه ى 
زندگى به کار روزانه نیاز داشتند، امکانات معیشتى را فراهم نکرد. 
تبلیغ  است،  یافته  انتشار  وسیع  شکل  به  بیمارى  که  شرایطى  در 
براى تعطیل فعالیت هاى اقتصادى هم راه با تامین نیازهاى معیشتى 
مى تواند به محمل خوبى براى مبارزه علیه سرمایه دارى بدل شود.
توزیع کمک هاى اقتصادى دولت ها نیز خصلت طبقاتى دارد. به  
عنوان نمونه، دولت آلمان که یکى از بهترین «دولت هاى رفاه» در 
اروپا است، 600 میلیارد یورو براى کمک به شرکت هاى بزرگ 
در نظر گرفت؛ در حالى که فقط 60 تا 70 درصد حقوق ماهانه ى 
کارگران را به مدت سه ماه به کارفرمایان پرداخت کرد تا مانع 
اخراج و بیکارى آن ها شود. در تلفات ناشى از بیمارى «کووید 
19» نیز مى توان رد پاى جایگاه طبقاتى را مشاهده کرد. در انگلیس، 
مرگ و میر کارگران کم مهارت با مزد کم چهار برابر بیش تر است.

- به نظر شما جهان پسا- کرونا، با تمامى تبعات همه جانبه اى 
که این پاندومى به جا خواهد گذاشت، چگونه جهانى خواهد 

بود؟ اقتصاد، سیاست، فرهنگ، روابط انسانى، جایگاه دولت، 
احزاب سیاسى و... چه شکلى به خود خواهد گرفت؟ 

 1- ُکند شدن آهنگ جهانى شدن: 
در بحران 2008، تجارت بین المللى  به میزان 12,1 درصد کاهش 
یافت و بعد از آن نیز همواره کم تر از نرخ رشد ساالنه ى اقتصاد 
جهانى بود. در بحران کنونى در اثر بیمارى «کووید 19» به 13 
درصد کاهش یافته است و پیش بینى مى شود که تا 32 درصد نیز 
تنزل کند. از سوى دیگر، برون سپارى نیز به میزان قابل مالحظه اى 
کاهش یافته و زنجیره ى جهانى تولید ارزش قطع شده است. بدین 

 ترتیب، آهنگ پیش رفت جهانى شدن نیز ُکند خواهد شد.

2- دیچیتالى شدن:
در جریان گسترش بیمارى ناشى از ویروس کرونا، بازار فروش 
آنالین شرکت هایى مانند «آمازون» و «نت فلیکس» رونق بسیارى 
پیدا کرد. کار در خانه به کمک اینترنت افزایش یافت، در آمریکا 
از 5 درصد به 30 درصد رسید. جلسات و کنفرانس هاى ویدیویى، 

انجام خدمات آموزشى و ادارى از طریق اینترنت بیش تر شد.

و  میلیونى  ده هــا  بیکارى هاى  علت  به 
مى رود  انتظار  آن،  دنبال  به  مزدها  کاهش 
که ما در آینده شاهد اعتصابات و اعتراضات 
نظر  در  با  و  باشیم.  کارگرى  گسترده ى 
به  نسبت  عمومى  افکار  حساسیت  گرفتن 
کاستى هاى نظام درمانى و زیست محیطى 
در جهان و هم چنین وجود تبعیض هاى نژادى 
با  کارگر  طبقه ى  که  است  بهتر  جنسیتى،  و 
طرح و دفاع از مطالبات مشترك جنبش هاى 
اجتماعى موجب هم گرایى و هم کارى بین 
جنبش  اعتالى  این،  بر  افزون   . شود  آن ها 
استوار  الزامى  پیش شرط  دو  بر  کارگرى 
است: وحدت جنبش کارگرى با روشن فکران 
تشکل هاى  از  شبکه اى  ایجاد  و  انقالبى 

اقتصادى، سیاسى و فرهنگى.
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3- گسترش دامنه ى اتوماسیون و انباردارى: 
با کاهش برون سپارى و بهره کشى از کار ارزان کشورهاى در حال 
رشد، استفاده از روبات ها در فرایند کار در کشورهاى پیش رفته  
 Just in) سفارش  اساس  بر  تولید  کاهش  با  و  مى یابد.  افزایش 

Time)  نقش انباردارى بیش تر خواهد شد.

4- افزایش تمرکز سرمایه و انحصار: 
شرکت هاى  بحران،  شرایط  در  سرمایه دارى  بزرگ  شرکت هاى 
کوچک و متوسطى را که با دشوارى هاى بازتولید سودآور روبرو 
ادغام مى کنند. طبق گزارش «صندوق  در خود  هستند خریده و 
بین المللى پول»، از سال 2000  تا سال 2015 تعداد انحصارها در 

کشورهاى پیش رفته ى صنعتى  7/7 درصد افزایش یافته است.

5- افزایش نقش دولت: 
به علت شرایط بحرانى نقش دولت در اقتصاد بیش تر خواهد شد.

6- تضعیف هژمونى ایاالت متحده: 
چین در دوران ریاست جمهورى دونالد ترامپ به یک ابرقدرت 
جهانى تبدیل شده است. تولید ناخالص داخلى در چین با روش   
Purchasing Power Parity ،ppp، در صدر جدول و باالتر از 

اتحادیه ى اروپا و امریکا قرار دارد: 

سال سال 20182018                                                              
- چین                                  - چین                                  25,225,2 تریلیون دالر تریلیون دالر

- اتحادیه ى اروپا                     - اتحادیه ى اروپا                     21,921,9        „„
- آمریکا                                - آمریکا                                20,420,4        „„    

      
صادرات چین نیز مقام اول را دارد:صادرات چین نیز مقام اول را دارد:

سال سال 20192019                              
- چین                                  - چین                                  2,4982,498 بیلیون دالر بیلیون دالر

- آمریکا                                - آمریکا                                1,6451,645      „„     
            

درآمد سرانه در سال 1980 در چین 430 دالر بود، این شاخص 
در سال 2020  به بیش از 10 هزار دالر رسیده است .هیچ گاه در 
تاریخ بشر، کشورى به بزرگى چین نتوانسته است درآمد سرانه ى 
خود را در این مدت نسبتا کوتاه تا این حد افزایش دهد. از لحاظ 
ژئوپلیتیک، در حالى که آمریکا در دوران ریاست جمهورى ترامپ 
از نهادهاى بین المللى که خود ابتکار ایجاد آن ها را به عهده داشت، 
کناره گیرى مى کند، چین نقش و فعالیت هاى خود را در نهادهاى 
بین المللى افزایش مى دهد. مدیریت چین در مورد بیمارى ناشى 
از ویروس کرونا نیز نمونه ى دیگرى از توانایى هاى مدیریتى چین 

را در معرض نمایش مى گذارد.
نظامى  و  فن آورانه  قدرت  از  آمریکا  که  کرد،  فراموش  نباید  اما 
سرمایه  و  است  جهانى  پول  دالر  است.  برخوردار  بیش ترى 
گذارى هاى خارجى آمریکا پنج شش برابر سرمایه  گذارى هاى چین 
است. آمریکا بعد از جنگ دوم جهانى در راس بلوکى از هم پیمانان 
قرار دارد، که از نظر اقتصادى، سیاسى و فرهنگى قدرت مندترین 
بلوك جهانى محسوب مى شود. سیاست هاى ترامپ این اتحاد را 
بیش از هر زمان دیگر بعد از جنگ دوم جهانى تضعیف کرده است، 

ولى به  نظر مى رسد که بعد از ریاست جمهورى او این اتحاد دوباره 
ترمیم شود. آمریکا از نظر قدرت نرم، یعنى توانایى هاى فرهنگى 
مانند زبان انگلیسى، فیلم، موسیقى و غیره نیز برترى چشم گیرى 
برآمد  و  آمریکا  هژمونى  زوال  پیش بینى،  قابل  آینده ى  در  دارد. 
هژمونى چین ممکن به  نظر نمى رسد. و در صورت وقوع چنین 
زوالى، شکل گیرى یک جهان چند قطبى بدون وجود یک قدرت 

هژمون محتمل تر خواهد بود.

کارگر  میلیون  ده ها  بیکارى  به  جا  همین  تا  کرونا  پاندومى   -
فقیر  جمعیت  انبوه  بر  برده،  بین  از  را  شغلى  امنیت  انجامیده، 
افزوده، خطر قحطى و گرسنگى را به فعل در آورده، به یاس 
و ناامیدى و افسردگى دامن زده، و آینده اى مبهم و هول انگیز  
فراروى جامعه ى بشرى و به ویژه طبقه ى کارگر جهانى قرار داده 
است. از نظر شما، نقش طبقه ى کارگر در این شرایط چیست؟ با 
چه سیاست ها و مطالباتى، و با کدام شیوه هاى فعالیت، مى باید 
به مصاف این شرایط برود؟ چگونه مى تواند وسیع ترین نیروهاى 
اجتماعى را به سوى خود جلب کند و سد محکمى در برابر 

نزول و تالشى جامعه ى بشرى ببندد؟
دنبال  به  مزدها  کاهش  و  میلیونى  ده ها  بیکارى هاى  علت  به   
آن، انتظار مى رود که ما در آینده شاهد اعتصابات و اعتراضات 
افکار  حساسیت  گرفتن  نظر  در  با  و  باشیم.  کارگرى  گسترده ى 
عمومى نسبت به کاستى هاى نظام درمانى و زیست محیطى در 
جهان و هم چنین وجود تبعیض هاى نژادى و جنسیتى، بهتر است 
که طبقه ى کارگر با طرح و دفاع از مطالبات مشترك جنبش هاى 
اجتماعى موجب هم گرایى و هم کارى بین آن ها شود . افزون بر 
این، اعتالى جنبش کارگرى بر دو پیش شرط الزامى استوار است: 
وحدت جنبش کارگرى با روشن فکران انقالبى و ایجاد شبکه اى 

از تشکل هاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى.
ژوییه 2020  
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یدار
ر پا

ناص

- تصور شما از پاندومى کرونا و همه گیرى جهانى آن چیست؟ 
این ویروس چگونه به وجود آمده و چطور توانسته، در جهان 
میلیون ها  یابد،  شیوع  چنین  اندك  زمانى  در  ما،  پیش رفته ى 
نفر را مبتال کند، صدها هزار انسان را به کام مرگ بفرستد، و 
تبعات و تغییراتى شگرف در تمامى زمینه هاى زندگى بشرى 

به وجود آورد؟ 
آن  یا  این  آزمایش گاهى  دست ساخت  کرونا  پایدار:  ناصر   
نظامى  صنایع  در  شده  طراحى  بیولوژیک  سالح  نیست،  دولت 
یک قطب سرمایه ى جهانى علیه قطب دیگر نمى باشد، از دامن 
توطئه نزاییده است، کرونا مولود مستقیم و آشکار شیوه ى تولید 
مى داد،  کفاف  بشر  روز  پژوهش  توان  اگر  است.  سرمایه دارى 
اگر دانش پزشکى بضاعت الزم را داشت، و اگر انستیتوهاى سر 
جنجال  پُر  مشغله هاى  دل  در  جهان  علمى  کشیده ى  آسمان  به 
باز  انسان  سالمتى  رصد  براى  هم  باریکى  بسیار  روزنه ى  خود 
هزینه ى  بى  شکار  زایش،  از  پیش  کرونا  ویروس  مى گذاشتند، 
«کووید  بیمارى  و  مى گردید  خفه  نطفه  همان  در  مى شد؛  آن ها 
19» رمق راه رفتن براى رساندن خود به خانه ى هیچ سکنه ى ُکره 
خاکى را پیدا نمى نمود. آیا این بدان معنى است که دنیا با کمبود 
دانش گاه ها، قلت دستاوردهاى دانش بشرى یا هزینه ى نامکفى 
در پهنه ى تحقیقات، اختراعات و کشفیات روبرو است؟ چنین 
نیست. فقط سه موسسه ى «آمازون»، «مایکروسوفت» و «آیفون» 
هر سال 45 میلیارد دالر آمریکا صرف فعالیت هاى پژوهشى خود 
مى کنند. چین ساالنه دو درصد و آمریکا حدود سه درصد از تولید 
ناخالص داخلى فوق نجومى خود را به واکاوهاى علمى و فنى 
اختصاص مى دهند. شهرهاى بزرگ و کوچک جهان و در ایران، 
روستاها از کثرت دانش گاه ها! دم کرده است. دامنه ى کشفیات 
و  ستاره ها  نهان گاه هاى  تاریک ترین  تا  بشر  تکنیکى  و  علمى 
سیارات دور پیش تاخته است. صف کاشفان نافروتن داروها و 
فاتحان پُر غوغاى نوبل پزشکى، طول صدها شب یلدا را ذلیل 
خود کرده است. تولیدات علمى جهان در پهنه ى تسلیحات اتمى 
براى انهدام ده ها بار ُکره زمین کفاف مى دهد. آن چه بى معناست، 
کسر و کمبود علم یا کاستى پیش رفت هاى دانش است. بحث نه 
درباره ى کمبود علوم، که بر سر نقش، رسالت و موضوعیت علم 

در نظام بردگى مزدى است. سرمایه دارى در همان نقطه ى پیدایش، 
علم را ساز و کار پویه ى انباشت کرد، تار و پود چرخه ى تولید 
تولید  نمود.  کار  بارآورى  افزایش  برنده ى  سالح  ساخت.  سود 
کاپیتالیستى با همه ى پدیده هاى هستى چنین کرد، همه چیز را از 
بُن مایه ى انسانى خود خالى ساخت. رابطه ى اقتصادى، اجتماعى 
و مناسباتى که خالق خود، کارگر، را برده ى زبون، مفلوك و پیچ 
معلوم  مى ساخت،  خود  ارزش افزایى  ماشین  مدفون  مهره ى  و 
است که با پدیده هاى دیگر، با علم، خالقیت، شعور، استعداد یا 
هر چیز دیگر انسان چگونه رفتار مى کرد. علم سرمایه شد، اقتصاد، 
سیاست، حقوق، قدرت، رقابت و حاکمیت سرمایه دارى گردید. 
جزء الیتجزاى پروسه ى خودافزایى سرمایه و دست مایه ى افزایش 
بى انتهاى بارآورى کار گردید. سرمایه علم را چنین تعریف نمود و 
پیچ و خم کاوش، توسعه، پیش رفت یا حوزه ى میدان دارى آن را 
از همین منظر و با همین مالك مین گذارى کرد. علم بالید، شاخ و 
برگ کشید. هر چه عظیم تر شد، تمامى عرصه هاى زندگى بشر را 
فرا گرفت. به آسمان ها رفت، کرات را تسخیر کرد، اما همه جا، 
در همه حال، مو به مو از نسخه پیچى سرمایه براى خودگسترى 
کهکشانى خود، ارتقاى افزون تر بارآورى کار، رقابت سرکش تر 
و تولید سود انبوه تر تبعیت نمود. در همین راستا، ماهیتا از پاسخ 
شد،  انسان  علیه  گرفت.  فاصله  انسان  زندگى  واقعى  نیازهاى  به 
ابزار تسلط سهمگین سرمایه بر انسان گردید و خود به مثابه علم 

نیز کوبنده ترین ضربه ها را تحمل کرد. 
علمى،  کشفیات  طویل  رشته ى  که  شد،  خواهد  گفته  حتما 
پزشکى،  گسترده ى  کاوش هاى  فنى،  و  صنعتى  پیش رفت هاى 
در  کدام  هر  بشرى،  دانش  دستاوردهاى  و  اختراعات  دارویى، 
سطحى وسیع به رفاه انسان کمک کرده است؛ تشخیص بیمارى ها 
در  و  شناسایى  را  آن ها  درمان  راه هاى  است؛  ساخته  ممکن  را 
دست رس قرار داده است؛ باکترى ها و ویروس هاى گوناگونى را 
به زیر ذره بین آورده است، واکسن هاى متعددى را ساخته است، 
سالمتى،  درخدمت  را  این ها  ُکل  و  تولید  را  متنوعى  داروهاى 
طول ُعمر و بهبود وضعیت جسمانى بشر به صف نموده است. 
این ادعا ظاهرى آراسته و غیرقابل انکار دارد، اما فقط نیمى از 
حقیقت را باز مى گوید و بیان نصف حقیقت، بزرگ ترین دروغ 
است. در پروسه ى کار و تولید سرمایه دارى هیچ قطره ى آب، 
هیچ قوت الیموت، پوشش، سرپناه، دارو، درمان و هیچ کلمه ى 
آموزش با هدف بهبود شرایط زندگى انسان پدید نمى آید. در دل 
این خارستان هیچ گیاهى به هواى رفع این یا آن نیاز حیاتى بشر 
نه کشت مى شود، نه مى روید و نه امکان بالیدن دارد. اگر خورد 
و خوراکى، آنتى بیوتیکى، بیمارستانى، وسیله ى تشخیص مرضى، 
محل سکونتى، پوشاکى، ابزار ارتباطى یا هر شییى مفید به حال 
زندگى بشر تولید شده است، بدون هیچ تردید با هدف حصول 
سود دل خواه و پاسخ به نیازهاى خودافزایى سرمایه بوده است. 
مهره ى  و  پیچ  شییى وار،  صرفا،  نظام،  این  در  انسان  موضوعیت 
ماشین تولید، کانال عبور، سامان پذیرى و مصرف محصوالت یا 
در یک کالم آلت فعل هیچ و پوچى براى حصول غایتى معلوم، 

یعنى افزایش سرمایه و سود، بوده است.
پاسخ سنجیده به سئوال حاضر نیازمند تعمق آگاهانه ى ضد کار 
علم  براى  سرمایه  که  است،  نقشى  همین  ژرف ناى  در  مزدى 
ُکال - از جمله دانش پزشکى- تعیین کرده است. وقتى رسالت 
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علم فقط سود و خودافزایى سرمایه است، 
وقتى انسان مهره اى مفلوك در ماشین نظم 
و ارزش افزایى سرمایه است، چرا؟ تا کجا؟ 
و به چه میزان، تندرستى فیزیکى و فکرى 
وى مى تواند موضوع تالش دانش پزشکى 
است.  ساده  پاسخ  باشد؟!  سرمایه دارى 
را  کار  نیروى  به  سرمایه  نیاز  که  حدى  در 
درمان  و  بهداشت  و  آموزش  گوید،  پاسخ 
تولیدکنندگان سرمایه و سود را به نازل ترین 
سرمایه  احتیاج  سازد.  فراهم  ممکن  بهاى 
سیاست گذار،  اقتصاددان،  مشاور،  مدیر،  به 
را  خود  نیاز  مورد  برنامه ریز،  فیلسوف، 
آموزش،  بهداشت،  کوپن  سازد.  برطرف 
درمان بشر، در این نظام همین اندازه است. 
هزینه ى  تقبل  که  آنست،  بعدى  پرسش 
ردیابى، شناخت، پیش بینى و ُکل پروسه ى 

تشخیص یا جلوگیرى از زایش کرونا، انتشار کووید 19، صدها و 
هزاران ویروس مهلک دیگر در این کوپن مى گنجد؟ جواب قطعا 
منفى است. پیش رفت هاى علمى عصر سرمایه دارى طغیان آمیز 
است، اما زندگى، سالمتى، آسایش و امنیت انسان در جهت گیرى 
است.  تهاجمات  بدترین  آماج  که  ناپیدا،  فقط  نه  دانش ها،  این 
سرشتى  انسان ستیزى  ژرف ناى  از  است،  سرمایه  مولود  کرونا 
سرمایه دارى و هیچ و پوچ بودن انسان در این نظام، از دل آلوده 
سازى هالکت زاى ُکل تار و پود طبیعت، زمین، هوا، دریا، جنگل، 
خورد و خوراك و پوشاك و تمامى مایحتاج حیات انسانى با هدف 
حصول اضافه ارزش هاى افزون تر، متولد گردیده است. به تاریخ 
سرمایه دارى چشم دوزیم. هر چه از گذشته هاى دور آن به جلو 
مى آییم، کورسوى دستاوردهاى پزشکى آن کورسوتر، بى رمق تر 
و مفلوك تر گردیده است. شمار بیمارى هایى که تولید کرده است، 
چند صدبرابر امراضى است که کوره راهى به شفا یافته اند. اکثریت 
قریب به اتفاق دردهایى که صد سال پیش بى درمان بوده است، 
درمان  بى  هم چنان  بیستم  قرن  سوم  دهه ى  آستانه ى  در  امروز 
یوناس  جنرها،  ادوارد  فلیمینگ ها،  کخ ها،  روزگارى  اگر  است. 
از بشریت  بخشى  جان  و  مى زدند  کشفیاتى  به  دست  سالک ها، 
را  تالش ها  این  فقط  نه  سرمایه دارى  نظام  مى دادند،  نجات  را 
حمایت ننموده است، که بر پروسه ى شکل گیرى، نضج و بلوغ 
آن ها آتش انداخته است. هر گونه جهت گیرى و کوشش زیر نام 
تحقیق پزشکى را عرصه اى از انباشت سرمایه با دورنماى سود 
کهکشانى ساخته است. موضوعیت جان انسان ها را از پیش پاى 
تحقیق ها خط زده و دست به تمامى جنایات دیگر یازیده است. به 
این اندیشیم که اگر انسان ها از کار خود جدا نبودند؛ اگر سرنوشت 
کار و تولید و زندگى خویش را به صورت جمعى و شورایى تعیین 
مى کردند؛ اگر همه ى آحاد با درایت و آگاهى، به گونه اى آزاد، 
خالق، نافذ و برابر در رقم زدن این سرنوشت دخالت مى کردند؛ 
اگر اسیر هیچ دولت، حزب، نهاد و قدرت باالى سر خود نبودند؛ 
اگر حاصل کار و تولید و رنج آن ها، سرمایه نمى شد و به قدرت 
قهار ماوراى زندگى و اراده ى آن ها تبدیل نمى گردید؛ اگر این 
برابر  جمعى،  آزاد  آگاه،  برنامه ریزى  با  کار  محصول  و  تولیدات 
و شورایى همگان یک راست راه معیشت، رفاه، سالمتى، دارو و 

درمان، آموزش، بهداشت، آسایش و امنیت آن ها را پیش مى گرفت؛ 
اگر چنین بود، اگر سرمایه دارى درهمان نیمه ى نخست سده ى 
نوزدهم گور خود را براى همیشه ُگم مى کرد، امروز علم - از 
جمله دانش پزشکى - ُکل تاریکى زارها را زیر شعاع تابش خود 
داشت. محیط زندگى انسان را چنان مى آراست، که هیچ ویروس 
کرونایى در زهدان آن نبالد و سر بیرون نکشد. سالمت فیزیکى و 
فکرى انسان را آن چنان بها مى داد و تضمین مى کرد، که کروناها 

خیال اختالل در آن را از سر بیرون رانند. 

- وضعیت بحرانى و مرگ بار کنونى آیا صرفا ناشى از وجود 
یک ویروس خطرناك و ُکشنده و ناشناخته - به عنوان یک 
بلیه ى طبیعى- است؟ و یا نظام سرمایه دارى، چه در وقوع و 
گسترش و چه پیامدهاى فراگیر و همه جانبه ى آن، نقش دارد؟
 پاسخ به سئوال اول، راه ورود به جواب پرسش دوم هم هست. 
گفتیم که چرا و به چه دلیل کرونا مولود سرمایه دارى است، اما 
مشکل به همین جا محدود نیست. سرمایه فقط این ویروس را 
مثل هزاران ویروس دیگر به جان بشریت نیانداخته است، تمامى 
مجارى و راه هاى الزم براى هجوم هر چه مرگ بارتر آن به جان، 
و  حفارى  نیز  را  انسان ها  هستى  پود  و  تار  و  معیشت  زندگى، 
هموار کرده است. پیش از ورود به هر بحث تشریحى، الزم است 
تکلیف خود را با یک نوع نگاه به مسایل و ُرخ دادها مشخص 
کرونا  سالح  با  «سرمایه  مثل  عباراتى  شنیدن  با  خیلى ها  سازیم. 
دست به کشتار کارگران زده است»، «سرمایه دارى با تیغ کووید 
19 به درو کردن جان سالمندان پرداخته است» یا مشابه این ها، 
عاصى و افروخته مى پرسند که پس ماجراى ویروس، نقشه از پیش 
طراحى شده بورژوازى است؟! این تلقى از پدیده ها و رویدادها 
بسیار ساده لوحانه است. با درك مادى تاریخ، به ویژه با حداقل 
و  بیگانگى  در  سرمایه دارى،  تولید  شیوه ى  از  مارکسى  شناخت 
تعارض قرار دارد. سیاست، فرهنگ، مدنیت، ارزش هاى اجتماعى، 
مالك هاى حقوقى، نظریه ها، افکار و باورها در این نظام، اگرچه هر 
کدام برنامه ریزى، بودجه، مبانى کار و نهادهاى اختاپوسى خاص 
خود را دارند، اما شالوده ى نقش بازى یا صدر و ذیل موضوعیت 
آن ها از ژرف ناى وجود سرمایه و نیازهاى قهرى ارزش افزایى 
سرمایه مى جوشد. وقتى گفته مى شود بورژوازى کرونا را داس 
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درو سال خوردگان کرده است، معنایش آن نیست که وزیر، وکیل، 
رییس جمهور، ولى فقیه، امیر ارتش و سپاه، اجالس پشت اجالس 
برگزار کرده اند تا کرونا را به خانه سالمندان بفرستند! بورژوازى 
مطلوب ترین،  در  را  هدف  این  سرمایه  نیست.  کار  این  نیازمند 
کاراترین و پُر بارترین شکل اش چنان انجام مى دهد و به فرجام 
مى رساند که نه قربانیانش آن را درك مى کنند، نه حتا برنامه ریزان 
و مجریان سرمایه دارش، خود را در حال انجام جنایت مى بینند!! 
این ذات سرمایه است و فقط شیوه ى تولید سرمایه دارى است، که 
از این ظرفیت به تمام و کمال برخوردار است. همان شکل تولید 
و مناسباتى که ُکل پدیده ها و معادالت هستى را چنان باژگون، 
مسخ و قلب ماهیت شده در شعور آدم ها القا مى کند، که تشخیص 
هستى واقعى و هویت اصلى آن ها در زمره ى پیمودن صعب ترین 

سنگالخ ها مى گردد. 
اگر بگوییم که سرمایه دارى سواى زایش کرونا، در پاندمیک کردن، 
کهکشانى کردن عواقب، آثار و بلیه هاى این بیمارى یا تحمیل هر 
کارگر  توده ى  نیست  و  هست  بر  عوارض اش،  سهم ناك تر  چه 
وحشت ناك ترین نقش را بازى کرده است، به احتمال زیاد همگان 
- از جمله کارگران - انگشت حیرت به دهان فرو خواهند برد! اما 
این، نه اتهام، که واقعیتى عریان و ملموس است. به آن چه درهمین 
سى سال اخیر در اروپا ُرخ داده است نیمه نگاهى بیافکنیم. اگر 
فردى با شعور مصون مانده از تهاجم سرمایه و مقاوم در مقابل 
وارونه بافى هاى پاندمیک سرمایه دارى بخواهد گزارش کار ُکل 
دولت ها را، در این چند دهه، در یک جمله خالصه کند، آن جمله 
این خواهد بود: «سالخى بى امان معیشت، دارو، درمان، شرایط 
کار، امکانات زیستى، رفاهى و بمباران زندگى کارگران». «کووید 
19» بر تل بلند خرابى هاى ناشى از این بمباران، شبیخون خود 
علیه جان توده هاى کارگر را آغاز کرد. کارگران همه جاى جهان 
در شرایطى آماج هجوم این ویروس و بیمارى قرار گرفتند، که 
بیمارستانى،  تخت هاى  شمار  بودند.  سالح  خلع  لحاظ  همه  از 
بهداشت!»  «قله هاى  در  دنیا،  کشورهاى  پیش رفته ترین  در  حتا 
سرمایه دارى، در قیاس با چهل سال قبل، چه از لحاظ مطلق و چه 
به ویژه از لحاظ نسبى به صورت بسیار دهشت ناکى کاهش یافته 
است. فقط در فاصله ى میان 1989 تا 1994، در وسوسه انگیزترین 
نمایش گاه بین المللى «حقوق و سالمت و بهداشت و تندرستى» 
سرمایه، در اسکاندیناوى، آن هم در سوئد با جمعیت 10 میلیون 
نفرى روزش، 68 هزار کارگر کمک پرستار و فراتر از پنج هزار 
کارگر پرستار تسلیم تیغ اخراج و «پاك سازى» کاپیتالیستى شدند. 
حدود 33 درصد تخت هاى موجود بیمارستانى براى همیشه از 
دست رس بیماران خارج گردیدند و ظرفیت پذیرش مراکز درمانى 
عمال در همین حدود پایین آمد. طوفان نیاز سرمایه دارى، به چالش 
افت نرخ سود، از بیمارستان ها به تمامى مراکز بهداشتى، پزشکى، 
سالمندان،  نگه دارى  پیران،  از  مراقبت  آموزشى،  روان درمانى، 
مدارس، دانش گاه ها، مجموعه هاى ورزشى و هر کجا که نشانى از 
رفع نوعى نیاز حیاتى انسان داشت، شعله کشید، سوخت، سوخت 
کامل  طور  به  آموزشى  مراکز  درصد  حدود 30  کرد.  خاکستر  و 
تعطیل شدند، از هر سه درمان گاه یکى قفل و به لیست مستغالت 
استیجارى دولت شهرها پیوست. شمار مراکز نگه دارى سالمندان 
که از سالخى رستند، از تعداد برچیده شدگان کم تر شد. تمامى 
موسسات روان درمانى عین همین سرنوشت را تجربه و تحمل 

کردند. سرمایه براى خالصى از سرطان هالکت زاى بحران، خون 
مى خواست و آن چه طبقه ى کارگر سوئد، روزى روزگارى به یُمن 
میدان دارى پُر شکوه هم زنجیرانش در اروپا، در قیام کموناردها، 
در انترناسیونال اول، در مبارزات عظیم آن سال ها، به یُمن قدرت 
آن جنبش ها به دست آورده بود، همگى در طول چند روز باد هوا 
شد و از زندگى آن ها خارج گردید. به این ها بسنده نشد، همه ى 
از  مراقبت  سازمان هاى  توان بخشى،  مراکز  سالمندان،  خانه هاى 
معلوالن، بسیارى از موسسات درمانى که باقى مانده بودند، همه 
و همه به مالکیت مافیاى سرمایه دار آدم فروش در آمدند تا به 
حوزه هاى طغیان اضافه ارزش تبدیل شوند، تا این سرمایه داران 
میلیارد، میلیارد سرمایه هاى متراکم در بانک ها و موسسات مالى را 
زیر نام وام به حساب خویش واریز کنند. این بنگاه ها را خریدارى 
به  آشنایى  و  آموزش  هیچ  بدون  رایگان  شبه  کار  نیروى  نمایند، 
کار مراقبت یا درمان را وحشیانه استثمار کنند. رودهاى سود را 
افزون  را  بحران  چالش  براى  سرمایه  توان  و  سازند  خروش  پُر 
گردانند. هیچ سنگى بر روى سنگ، در حوزه ى درمان، به سان 
همه ى حوزه هاى دیگر، حتا به سیاق سابق باقى نماند. ورودیه هاى 
مراکز درمانى به طرفۀ العینى از 35 کرون سوئد به 150 و 250 و 
350 کرون افزایش یافت و فراوان تغییرات دیگر، در همین راستا 

و از همین جنس، لباس اجرا پوشید. 
در همان روزها آن چه در سوئد ُرخ داد، داستان زندگى تمامى 
در  ممالک  از  خیلى  شد.  کشورها  ُکلیه ى  در  اروپا  کارگران 
برنامه ریزى، سازمان دهى و اجراى این «اصالحات»! سرمایه مدار 
و سرمایه نویس، در خط مقدم جبهه قرار داشتند و از پیش این 
محدود  نیز  حد  همین  به  اما  مشکل  بودند.  داده  انجام  را  کارها 
نماند و نمى توانست محدود ماند. نظام سرمایه دارى از مدت ها 
قبل، پا به دوره اى نهاده بود، که براى هر روز بقاى خود به ادامه، 
داشت.  حیاتى  نیاز  بربریت ها  این  ُکل  تشدید  و  توسعه  تعمیق، 
خون  عظیم  رود  نظام،  بقاى  برهه  هر  قبال  در  بحران  سرطان 
درون جوش  کار  تقسیم  گستره ى  در  دولت ها  و  مى خواست 
سرمایه دارى مهم ترین کارشان آن بود که این خون را از طریق 
سالخى معیشت، بهداشت، درمان، آموزش، خانه هاى سالمندان، 
آماده ى  دیگر  جاهاى  و  پیران  و  معلوالن  توان بخشى  موسسات 
تزریق کنند. کرونا هنگامى که از زهدان عفونى سرمایه سر بیرون 
رویایى ترین  حصول  و  لشکرکشى  براى  را  زمان  و  زمین  کرد، 
فتوحات جار دل خود مهیا یافت. هیچ مقاومتى در هیچ کجا، پیش 
رویش وجود نداشت. هیچ تیرى از هیچ چله اى آماده ى شلیک به 
سوى او نبود. همه چیز بر وفق مرادش پیش رفت. بیمارستان ها 
بودند،  ورشکستگى  آستانه ى  در  تخت  کمبود  فشار  از  فقط  نه 
یا  پزشکان  پرستاران،  براى  حفاظتى  ابتدایى  ماسک هاى  حتا  که 
هیچ بخش دیگر کارگران را در اختیار نداشتند. درصد عظیمى از 
توده ى کارگر شاغل در مراکز نگه دارى معلوالن و سال خوردگان 
فاقد ابتدایى ترین آموزش هاى الزم شغلى بودند. در خیلى جاها 
ظرفیت بخش مراقبت هاى ویژه ى بیمارستان ها حتا براى پذیرش 
30 درصد بیماران داراى نیاز حیاتى به این امکانات کفاف نداد. 
هیچ بیمارستان، درمان گاه، مرکز مراقبت معلوالن و سال خوردگان 
کپسول اکسیژن الزم براى پاسخ به نیازهاى تنفسى فورى مبتالیان 
در دست رس نیافت. در سوئد 10 میلیونى، یک میلیون و هفتصد 
هزار انسان 70 سال به باال و در معرض خطر مرگ ناشى از «کووید 
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19» چه در خانه، چه در اماکن سالمندان و چه در هر کجاى دیگر، 
بدون کم ترین پوشش ایمنى الزم تحویل شکارگاه کرونا گردیدند. 
در هیچ کجاى این جهنم، حداقل امکانات مورد احتیاج تهیه ى 
تست از مبتالیان فراهم نشد. عین همین ماجرا و حتا بسیار بدتر 
اتفاق  اروپا  اتحادیه ى  عضو  صنعتى  غول هاى  همه ى  در  آن  از 
افتاد. در آمریکا وضع ده ها بار فاجعه بارتر از این شد. عظیم ترین 
قطب قدرت دنیاى سرمایه دارى، جایى که سرمایه ى اجتماعى اش 
استثمار  حاصل  ارزش هاى  اضافه  ُکل  در  را  سهم  سترگ ترین 
طبقه ى کارگر جهانى دارد، «تولید ناخالص ساالنه اش» 20 تریلیون 
دالر و هزینه ى جنگ افروزى، هولوکاست آفرینى و بشرکشى هر 
ساله اش بالغ بر 750 میلیارد دالر است، نه امکانات تست کرونا 

داشت، نه ماسک داشت، نه کپسول اکسیژن 
از  ویژه اش  مراقبت هاى  بخش  نه  داشت، 
بیماران  پذیرش  براى  الزم  ظرفیت  حداقل 
در آستانه ى مرگ برخوردار بود و نه از هیچ 
تجهیز و تدارك ابتدایى دیگر برخوردار بود. 
به خاطر داشته باشیم، که از واکسن و داروى 
پیش کش،  این ها  نمى گوییم،  سخن  مداوا 
از«کمک هاى اولیه»، از ماسک، الکل، تخت 
بیمارستانى، اکسیژن، آموزش ابتدایى مراقبت 
از بیماران و مانند این ها مى گوییم. هیچ کدام 
این ها،  نه در آمریکا، نه در اتحادیه ى اروپا، 
نه ژاپن، نه هیچ کجاى دیگر، کفاف نازل ترین 

سطح احتیاج را نمى داد. 
و  نموده  درو  را  امکانات  این  ُکل  سرمایه 
هزینه ى تامین آن ها را سود و باز هم سود 
ساخته بود تا شاید سرطان بحرانش را تشفى 
بخشد و چند صباحى بیش تر باقى ماند. در 
یک کالم، مشکل روز بشر، کرونا، توطئه ى 
کرونا آفرینى این یا آن دولت یا حتا کرونازایى 
سرمایه دارى نیست. معضل تمامى بلیه هایى 
است، که این نظام بر سر انسان آوار ساخته 
است. معضل اساس موجودیت سرمایه دارى 

است.   

پاندومى،  این  مهار  در  که  شیوه هایى   -
کار  به  سرمایه دارى،  دولت هاى  توسط 

گرفته شده را چطور ارزیابى مى کنید؟ چه راه کارهاى متفاوتى، 
از نظر شما، قابل تصور است؟ کدام مطالبات و سیاست ها را 
مى باید، در همین شرایط موجود، مطرح کرد، فراروى دولت هاى 
و  مطالبات  این  تحقق  به  را  آن ها  و  داد،  قرار  سرمایه دارى 

سیاست ها مجبور ساخت؟ 
از  ناچیزى  بخش  اگر  نبود.  دشوارى  چندان  کار  کرونا  مهار   
بهداشت،  تامین  راستاى  در  بشر  امروز  تا  علمى  دستاوردهاى 
در  قطعا  مى شد،  گرفته  کار  به  انسان  درمان  و  دارو  سالمتى، 
سریع ترین زمان همه ى راه هاى پیش گیرى و ساز و کارهاى درمان 
پیدا مى گردید. اما از سرمایه دارى مى گوییم، از جهنمى که در هیچ 
نقطه اش انسان هیچ محلى از اعراب ندارد. با همه ى این ها، حتا 
در قعر همین دوزخ انسانیت سوز هم، اگر جنبش کارگرى جهانى 

تا این حد زمین گیر نبود، اگر اندك توانى داشت و مى توانست بر 
بورژوازى فشار آرد، قطعا دامنه ى انتشار ویروس ده ها برابر کم تر 
و شمار مرگ و میر ناشى از «کووید 19» به چند صدم رقم روز 
کاهش مى یافت. چنین نشد، جنبش کارگرى فرومانده تر از آن 
بود که آهنگ اعتراض کند و دست به تحمیل خواست هاى خود 
بر طبقه ى سرمایه دار زند؛ نه فقط چنان نکرد، که به طور فاجعه 
بار راه پناه در بارگاه قدرت سرمایه پیش گرفت و به بورژوازى 
آویخت. در دل این وضعیت اسف ناك، در سراسر جهان، فقط 
انجام  دیدند،  صالح  چه  هر  که  بودند  دولت ها  و  سرمایه داران 
دادند. تکلیف کار و نقشه ى عمل دولت ها نیازمند تشریح نیست. 
آن ها راهى را رفتند که سرمایه، چرخه ى ارزش افزایى سرمایه، 
چالش بحران سرمایه دارى، و در یک کالم 
بقاى بردگى مزدى اقتضا مى کرد. یک نکته را 
فراموش نکنیم. کرونا نه کامال، اما در سطحى 
و تا حدى نقش یک راه کار پاالیش، یک منفذ 

نجات را براى سرمایه دارى بازى مى کرد. 
میلیون  دو  قریب  سوئد،  مانند  جامعه اى  در 
باالى  افراد  کشور  جمعیت  میلیون   10 از 
65 سال هستند. سرمایه وجود این جمعیت 
مى بیند.  زائد  لحاظ  همه  از  را  میلیونى  دو 
کرده اند.  کار  بیش تر  گاه  و  سال  این ها 40 
این  و  نموده اند  تولید  را  سرمایه  کوه ساران 
تنها موضوعیتى است، که سرمایه براى آدم ها 
قائل است. این دو میلیون انسان این نقش را 
به تمام و کمال ایفا نموده اند، بر همین مبنا 
در محکمه ى حقوق بشر سرمایه، موجوداتى 
مى خواهند،  بازنشستگى  مضرند!  و  مزاحم 
دارو و درمان مى خواهند، خانه هاى سالمندان 
و مراکز توان بخشى انتظار دارند، انتظاراتى که 
از سود روز سرمایه مى کاهد. این ها باید هر 
حال  و  شوند.  گورستان  راهى  سریع تر  چه 
و  هزینه  بدون  که  است،  شده  پید  کرونایى 
بدنامى و رسوایى همه را به تیغ غیب مى زند 
ختم  این جا  به  ماجرا  تازه  مى کند.  درو  و 
طغیان  از  پیش  تا  حتا  جهان،  در  نمى شود. 
«کووید 19»، قریب یک میلیارد کارگر بیکار 
وجود داشت. کارگرانى که سرمایه نیازى به 
نیروى کارشان ندارد، مزاحم و اضافى محسوب مى شوند. کار، 
مایحتاج  مدرسه،  سرپناه،  دارو،  درمان،  لباس،  خوراك،  و  خورد 
اولیه ى حیاتى، مى خواهند. علیه گرسنگى و بیکارى و بى خانمانى 
اعتراض مى کنند. از منظر سرمایه، وجود این ها هم مضر و مخل 
ثبات ارزش افزایى است. کرونا خطر این جمعیت را هم از سر 
بى  گرسنگى،  دلیل  به  اینان  که  ویژه  به  مى کند،  رفع  سرمایه 
بهداشتى، بى خانمانى و فقدان حداقل سالمتى با نخستین یورش 
«کووید 19» خلع سالح مى شدند! کرونا همه ى این مزیت ها را 
براى سرمایه دارى داشت و دارد. هیچ بى دلیل نبود، که دولت ها 
در باز گذاشتن راه شیوع آن به ژرف ناى زندگى توده هاى کارگر، 
سبقت  هم دیگر  از  آن  شیوع  انکار  در  کرونا،  وجود  کتمان  در 
مى جستند. اما آیا این حرف قرار است باز هم بازار طرف داران 

بار  ُکــل  ــردن  ک سرشکن 
ى  توده  زندگى  بر  بحران 
هویتى  نیسم  مکا  ، گــر ر کــا
بوده  سرمایه  همیشگى  و 
سرمایه دارى  امــا  اســت. 
کار،  این  انجام  براى  اکنون، 
اختاپوسى ترین و هولوکاست 
گونه ترین راه ها را پیدا کرده و 
به طور روتین اعمال مى کند. 
کارگر  سکنه ى  میلیارد  یک 
ُکره زمین را فاقد هر گونه ممر 
ارتزاق کرده است... بیش از 
کارگر  سکنه ى  میلیارد  چند 
گرسنگى،  ورطه ى  به  را  دنیا 
بى بهداشتى،  بــى آبــى، 
آلودگى هاى  بى آموزشى، 
محیطى  یست  ز حــش  مــو
وضع  این  اســت...  انداخته 
مولود کرونا نیست، سرچشمه، 
بانى و باعث آن، نظام بردگى 
پیش  سرمایه  است.  مزدى 
جنایت ها  این  ُکل  کرونا،  از 
و سبعیت ها را علیه بشریت 
اعمال کرده است. از این به 
بعد، با بودن یا نبودن، رفتن یا 
ماندن کرونا، نیز صدها بار بدتر 
و باز هم بدتر تحمیل خواهد کرد.
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تئورى توطئه را داغ کند! ماجرا کامال متضاد و از بیخ و بُن معکوس 
است. براى درك این تضاد و معکوس بودن هم ذکاوت خاصى 
الزم نیست. بستن سد بر سر راه هجوم طعیان آلود کرونا به عمق 
کومه هاى مسکونى کارگران، نیازمند انجام برخى کارها بود. مقدم 
بر هر چیز باید مراکز کار و تولید تعطیل مى شدند، کارگران و افراد 
خانواده ى آن ها در خانه مى ماندند، غذا و مایحتاج معیشتى در 
اختیارشان قرار مى گرفت، همه تست مى گردیدند، بیمارستان ها 
تجهیز مى شدند، انجام این امور نیازمند هزینه و در گرو کاهش 
موج سود بود. سرمایه چنین رویکردى را نه فقط بر نمى تافت، 
که گلوله باران مى کرد. وقتى مى گوییم دولت ها در هموارسازى 
حرف  توطئه  از  مى جستند،  پیشى  هم دیگر  از  کرونا  هجوم  راه 
نمى زنیم، ماهیت و بُن مایه ى هستى سرمایه را چراغ مى اندازیم. 
اما همه ى این ها یک رویه ى ماجرا بود. رویه ى دیگرش آن که 
کننده ى  تولید  کارگر  میلیاردى  چند  جمعیت  یک  سرمایه دارى 
تیغ  به  را  همه  نمى توانست  مى خواهد،  سرمایه  و  ارزش  اضافه 
برهنه ى کرونا بسپارد. این جا بود که دولت ها وارد میدان شدند 
دو  هر  شالوده ى  کردند.  اتخاذ  متفاوت  جهت گیرى  نوع  دو  و 
عده اى  بود.  سرمایه  افزون تر  سود  یا  کم تر  زیان  جهت گیرى، 
دریافتند که باید هزینه ى محاصره، سرکوب و عقب راندن ضربتى 
و  نجومى  هزینه هاى  تحمل  از  تا  نمود  قبول  حدى  تا  را  کرونا 
خارج از توان بعدى ُرست. گروه دوم، سود و زیان سرمایه را به 
گونه ى دیگر محاسبه نمودند و از چنین تدارکى ابا ورزیدند. چین 
پرچم دار جهت گیرى نخست شد و ممالکى مانند ُکره جنوبى، 
ُهنگ ُکنگ، سنگاپور و تا حدى ژاپن به این اردو پیوستند. آمریکا، 
روسیه، اتحادیه ى اروپا، هند، ایران، برزیل، ُکل افریقا و تمامى 
بخش هاى دیگر دنیا، جبهه ى دوم را تشکیل دادند. اما تفاوت در 
جهت گیرى ها از کجا ناشى مى شد؟ پاسخ نیازمند بحثى مشروح 
و خارج از حوصله ى این گفت وگو است. تیتروار بگویم: توان 
محاسبه  چگونگى  و  اجتماعى   - اقتصادى  نظم  الگوى  تدارك، 
سکوى  بر  چین  بودند.  اساسى  مولفه هاى  سرمایه،  زیان  و  سود 
پرواز به مدار برترین قطب قدرت سرمایه در دنیا، قطبى که به 
لحاظ حضور در چرخه ى انباشت و بازتولید سرمایه ى جهانى 
و سهم در اضافه ارزش ها نقش ممتاز دارد، به الگوى پیچیده اى 
بین المللى  و  استراتژیک  سیاسى،  اقتصادى،  نظم  برنامه ریزى  از 
سرمایه متکى است و توان محاصره ى ویروس در یک جامعه ى 
یک میلیارد و نیم نفرى را داشت و با شتاب به بیش ترین چاره 
اندیشى ها دست زد؛ کارهایى انجام داد که آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، 
انگلیس، اتحادیه ى اروپا و سایر ممالک نه توان تحمل هزینه ى آن 
را داشتند و نه از تدارك الزم براى انجامش برخوردار بودند. هیچ 
کدام این کشورها حتا حاضر به تعطیل درصد قابل توجهى مراکز 
کار براى کم ترین زمان نشدند، آماده ى تقبل هیچ میزان هزینه ى 
چالش «کووید 19» نبودند. به کرونا فرصت دادند تا بدون نیاز به 
جواز و پاسپورت، وارد ُکل خانه ها گردد. چین از منظر پاسخ به 
نیازهاى سرمایه دارى و موقعیت خاص سرمایه ى اجتماعى اش 
پیروز میدان شد و با این که ابتدا بدترین وضعیت را داشت، خیلى 
که  دولت هایى  آمد.  پایین  خطرپذیرى ها  بیستم  ردیف  تا  سریع 
چنین نکردند، شاید در محاسبات سود و زیان سرمایه هم متحمل 

خسارت هاى سهمگین تر شدند. 
براى  کرونا  میر  و  مرگ  شمار  بپردازیم.  پرسش  دوم  بخش  به 

توده ى کارگر در همین جهنم سرمایه دارى مى توانست ده ها بار 
پایین آید، اگر آنان از حداقل امکانات برخوردار بودند. اگر جنبش 
کارگرى مى توانست همه ى مراکز کار را براى تمامى مدت الزم 
تعطیل کند؛ تضمین تمامى امکانات معیشتى، رفاه، دارو و درمان 
توده ى کارگر را بر طبقه ى سرمایه دار و دولت اش تحمیل نماید؛ 
اگر تمامى مراکز درمانى به بیش ترین لوازم پزشکى و حفاظتى 
قدرت  و  نبود  زمین گیر  اگر  کارگرى  جنبش  مى شدند.  تجهیز 
تمامى  قبول  به  مجبور  را  بورژوازى  مى توانست  داشت،  تازش 
این هزینه ها سازد. االن هم یگانه چاره ى کار توده هاى کارگر، 

در همه جا، همین است.   

- به نظر شما جهان پسا- کرونا، با تمامى تبعات همه جانبه اى 
که این پاندومى به جا خواهد گذاشت، چگونه جهانى خواهد 
بود؟ اقتصاد، سیاست، فرهنگ، روابط انسانى، جایگاه دولت، 

احزاب سیاسى و... چه شکلى به خود خواهد گرفت؟ 
 جهان به «پسا» و «پیشا» کرونا، تقسیم نمى شود. قبل از شیوع 
پاندمیک «کووید 19» دنیاى گند و دهشت سرمایه دارى بوده است، 
پس از آن نیز همین خواهد بود. این که نظام سرمایه دارى به دنبال 
یکه تازى بى عنان کرونا چه وضع تازه اى پیدا خواهد کرد؟ پاسخ 
بسیار روشن است. اگر جنبش کارگرى وضعیت مدفون، مهر و 
را  خود  موجود  برهوت پیماى  و  افق  بى  مانده،  فرو  شده،  موم 
ادامه دهد، بدون هیچ تردید توده هاى کارگر دنیا سرنوشتى ده ها 
بارغم انگیزتر از امروز پیدا خواهند کرد. ُرخ دادهاى آتى را نه کرونا، 
که فقط مبارزه ى طبقاتى میان پرولتاریا و بورژوازى رقم مى زند. 
بحث بر سر ویروس کرونا و بیمارى کووید 19 نیست. «پیشا» و 
«پسا» کرونا، مفاهیمى مریخى هستند. سخن بر سر سرمایه دارى 
و طوفان ویران ساز بحران سرمایه است. کرونا در باالترین نقش 
مى تواند عاملى براى تشدید و تعمیق بحران باشد. واقعیت آنست 
که ابعاد، دامنه و عظمت بحران روز سرمایه دارى تحریف مى گردد. 
اقتصاددانان و دولت مردان سرمایه فقط در سطحى از آن بحث 
مى کنند، که نیاز ُشست وشوى مغزى طبقه ى کارگر و آماده ساختن 
این طبقه براى تحمل فاجعه هاى ناشى از موجودیت سرمایه دارى 
و بحران سونامى وار آن است. «نظریه پردازان»، احزاب و جماعات 
چند  زادراه تالش خود براى سرگرمى  چپ نما هم مشتى لفظ 
طرف دار مى کنند. فریاد بحران سر مى دهند و درعظمت آن مثال 
کارگر  توده  براى  که  مع الفارق  قیاسى  مى کشند.  پیش  1929را 
ُگم راه ساز است. بحران دهه ى 30 سده پیش در شرایطى ُرخ داد، 
که حجم ُکل سرمایه ى جهانى صدها برابر از امروز کم تر بود. در 
لحظه ى حاضر، فقط 1000 بانک از تعداد غیرقابل شمار بانک هاى 
دنیا صاحب 1135 تریلیون دالر سرمایه اند. متوسط ترکیب ارگانیک 
سرمایه ى بین المللى شباهتى به 90 سال پیش ندارد. چین کنونى با 
حجم سرمایه ى مالى و بانکى بسیار عظیم تر از آمریکا، جامعه اى 
فالحتى به حساب مى آمد و روند توسعه ى کاپیتالیستى مى پیمود. 
بخش مهمى از دنیا زیر سیطره ى مناسبات پیشاسرمایه دارى بود و 
بورژوازى کشورهایش تا احراز نقش مسلط اقتصادى و سیاسى، 
فاصله ى طوالنى پیش روى داشت. نظریه ى مارکسى بحران قطعا 
یگانه تحلیل ریشه کاو بحران سرمایه دارى است، اما بازگفت ُکلى 
آن بدون واکاوى شرایط روز، لفظ پردازى ایدئولوژیک خواهد بود. 
اگر سرچشمه ى بحران، سیر صعودى ترکیب آلى سرمایه، مطلق 
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شدن پویه ى افت نرخ سود و پیشى گرفتن نرخ انباشت از نرخ 
تولید ارزش اضافى است، باید نقش اثرگذار همه ى مولفه هاى 
باال بر روى ابعاد کوبندگى و انفجارآفرینى آن را هم تعمق نمود. 
سویه ى دیگر ُرخ دادها نیز بسیار مهم اند. سرمایه در این صد سال 
منجمد نمانده است. مکانیسم هاى تشدید و طغیان استثمار توده ى 
کارگر را بسیار وسعت بخشیده، زهرآلودتر ساخته و کاراتر کرده 
است. در همین راستا، راه کارهاى مقابله با سیر رو به کاهش نرخ 
سود، اهرم هاى چالش بحران و در واقع، شیوه هاى سرشکن سازى 
بحران بر زندگى طبقه ى کارگر را در سطحى حیرت انگیز تکمیل 
کرده است. همه ى این ها در طول چند دهه ى اخیر ُرخ داده و 

حاصل مستقیم ُرخ دادها به اختصار آنست که:
1- بحران از شکل بروز دوره اى خود به مهمان همیشه و همه 
جا حاضر چرخه ى تولید سرمایه دارى تبدیل شده است. دنیا 
به گونه ى انفجارآمیزى از سرمایه اشباع است. حجم کهکشانى 
نرخ  گرفتن  پیشى  شاخص  آن،  آلى  ترکیب  متوسط  و  سرمایه 
انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش را امر مستمر سرمایه ى جهانى 
ساخته است. نرخ اضافه ارزش ها به اوج رفته، اما کفاف نرخ سود 
مورد نیاز بازتولید سرمایه ى موجود دنیا را نمى دهد. سرمایه ى 
بین المللى قادر به چالش بحران نیست. بخش هاى نیرومندتر، آن 
را به حوزه هاى آسیب پذیرتر پاس مى دهند و فشار بازگشت اش 
را سهمگین تر تحمل مى نمایند. کوه ساران آسمان ساى سرمایه 
سود مى خواهد و اقیانوس اضافه ارزش هاى حاصل کار شاغالن 

طبقه ى کارگر، قادر به آب یارى این کوهستان نمى باشد. 
کارگر،  توده ى  زندگى  بر  بحران  بار  ُکل  کردن  سرشکن   -2
مکانیسم هویتى و همیشگى سرمایه بوده است. اما سرمایه دارى 
هولوکاست  و  اختاپوسى ترین  کار،  این  انجام  براى  اکنون، 
گونه ترین راه ها را پیدا کرده و به طور روتین اعمال مى کند. 
ممر  گونه  هر  فاقد  را  زمین  ُکره  کارگر  سکنه ى  میلیارد  یک 
را  میلیاردى  جمعیت  این  معاش  هزینه ى  است.  کرده  ارتزاق 
بر روى زندگى سایر هم زنجیران آن ها سرشکن ساخته است. 
بهاى نیروى کار را در مقیاس جهانى - به بیان دیگر، سهم ُکل 
طبقه ى کارگر بین المللى از حاصل کار خویش - را به نازل ترین 
میزان ممکن تنزل داده است. زیر نام بدهکارى دولت ها، ُکل 
دار و ندار معیشتى، بهداشت، دارو و درمان، مایحتاج اولیه ى 

زیست چندین نسل آتى کارگران را به حساب روز سرمایه داران 
واریز ساخته است تا نزول سهمگین تر نرخ سودها را به تعویق 
سرمایه،  مستمر  پاالیش  سواى  بورس،  بازار  طریق  از  اندازد. 
ریال آخر موجودى کارگرانى را که به جاى مبارزه ى طبقاتى، 
از  کرده اند،  قفل  شرکت ها  افزون تر  سود  به  را  فرداى شان 
دست شان خارج و سود حى و حاضر سرمایه ها کرده است. 
بیش از چند میلیارد سکنه ى کارگر دنیا را به ورطه ى گرسنگى، 
بى آبى، بى بهداشتى، بى آموزشى، آلودگى هاى موحش زیست 
فاشیسم  دهشت  و  وحشت  اختاپوس  است.  انداخته  محیطى 
اپوزیسیون مدار  دینى،  و  ناسیونالیستى  مختلف  شکل هاى  در 
یا حاکم را همه جا، در بند بند ُکره زمین، میدان دار نموده و 
به جان توده ى کارگر انداخته است. هر لحظه بقاى خود را به 
وضعیت  این  کردن  انفجارآمیزتر  و  تشدید  تعمیق،  گسترش، 
دهشت زا گره زده و همه ى روزنه هاى ادامه ى حیات را روى 
کرونا  مولود  وضع  این  است.  ساخته  مسدود  کارگر  میلیاردها 
نیست، توسط «کووید 19» خلق نشده است. سرچشمه، بانى و 
باعث آن، نظام بردگى مزدى است. سرمایه پیش از کرونا، ُکل 
این جنایت ها و سبعیت ها را علیه بشریت اعمال کرده است. 
از این به بعد، با بودن یا نبودن، رفتن یا ماندن کرونا، نیز صدها 

بار بدتر و باز هم بدتر تحمیل خواهد کرد.
تاریخ سرمایه دارى آمیخته با پوشش سازى هاى متنوع رویکردها 
و محافل مختلف بورژوازى از جمله اپوزیسیون هاى چپ نماى 
تیررس  از  سرمایه دارى  ساختن  ساختن  خارج  براى  طبقه  این 
مبارزه ى طبقاتى توده هاى کارگر بوده است. نظریه پردازى هایى 
و  واقعیت ها  پاره اى  داشته اند،  ُرخ سار  بر  «کمونیسم»  نقاب  که 
ُرخ دادهاى حقیقى را پیش کشیده اند، اما فقط در این راستا که 
اهداف، انتظارات و جهت گیرى هاى معین این یا آن الیه بورژوازى 
سازند.  کارگران  طبقاتى  و  سرمایه دارى  ضد  جنگ  جایگزین  را 
شمار این پوشش آفرینى ها زیاد است و تقسیم تاریخ به «پیشا و 
پسا کرونا» نیز از همین جمله است. ویروس ها اساسا موجودات 
بلکه  ویروس ها،  فقط   نه  که  آنست  واقعیت  اما  هستند،  طفیلى 
ُکل میکرب ها، ُکل بیمارى ها، ُکل فروماندگى انسان از شناخت 
بیمارى ها، ُکل عجز بشر از درمان بیمارى ها، همه و همه طفیلى 
خانه زاد سرمایه، پرورده ى سرمایه، تحت حفاظت سرمایه و در 
کارگر،  طبقه ى  علیه  سرمایه دارى  خدمت 
علیه انسان و علیه انسانیت مى باشند. کرونا 
است  نیاورده  پدید  جدیدى  تاریخ  هیچ 
سبعیت،  درندگى،  تاریخ  آورد.  نخواهد  و 
انسان ستیزى، گندیدگى، انحطاط و احتضار 
و  انفجارآمیزتر  چه  هر  را  سرمایه دارى 

عریان تر ساخته است.   

بیکارى  به  جا  همین  تا  کرونا  پاندومى   -
ده ها میلیون کارگر انجامیده، امنیت شغلى 
را از بین برده، بر انبوه جمعیت فقیر افزوده، 
خطر قحطى و گرسنگى را به فعل در آورده، 
زده،  دامن  افسردگى  و  ناامیدى  و  یاس  به 
فراروى  هول انگیز   و  مبهم  آینده اى  و 
کارگر  طبقه ى  ویژه  به  و  بشرى  جامعه ى 
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جهانى قرار داده است. از نظر شما، نقش طبقه ى کارگر در این 
شرایط چیست؟ با چه سیاست ها و مطالباتى، و با کدام شیوه هاى 
فعالیت، مى باید به مصاف این شرایط برود؟ چگونه مى تواند 
وسیع ترین نیروهاى اجتماعى را به سوى خود جلب کند و سد 

محکمى در برابر نزول و تالشى جامعه ى بشرى ببندد؟
 به دلیل اهمیت ویژه ى ماجرا باید یک بار دیگر تاکید شود، که 
سرمایه دارى حتا بدون ظهور و شیوع پاندمیک «کووید 19» نیز 
همین بالها را ولو در درجه اى پایین تر بر سر توده هاى کارگر 
دنیا مى آورد. این موضوع را در جاهاى مختلف - از جمله در 
همین گفت وگو، ولو تیتروار- تصریح کرده ایم. یک دلیل مهم بى 
توجهى به عمق فاجعه، وارونه پردازى هاى ُگم راه کننده اى است 
که رویکردهاى رفرمیستى راست یا چپ بر شعور کارگران آوار 
کرده اند. در طول دهه هاى اخیر، به محض آن که از طغیان فقر، 
فالکت، گرسنگى، بى خانمانى، آلودگى هاى زیست محیطى، کودك 
کشى یا زن ستیزى مولود سرمایه دارى و سنگین بر زندگى توده ى 
کارگر سخن به میان آمده است، جنجال ها راه افتاده است که لزوما 
چنین نیست!! خیل کثیر «مارکس شناسان!»، اقتصاددانان، فیلسوفان 
و نظریه پردازان چپ جهانى، مارکس شناسان شهیرعضو کانون 
نویسندگان ایران!، صدها کاتوزیان و بابک احمدى، هزاران دکه دار 
سندیکالیست، همگى فریاد سر داده اند که کارگران اسکاندیناوى 
بیمارستان  و  مدرسه  و  کودك  مهد  دارند!  نان  نیستند!  گرسنه 
دارند! در اروپاى غربى، کارتن خواب نیست! در آمریکا و اروپا، 
مزد کارگران باال است. هر کجا که صنعت سرمایه دارى به اوج 
رفته است، هر جا که دموکراسى، حق تظاهرات و راه پیمایى یا 
مطبوعات آزاد وجود دارد، همه چیز بر وفق مراد است و کارگران 
دنیا،  جاى  همه  از  بیش  را  خزعبالت  این  ندارند!!  مشکلى  نیز 
خورد کارگران ایران داده اند. در مورد دروغ ها و وارونه بافى هاى 
شرم آور این جماعت، پیرامون آن چه در اروپا و آمریکا جریان 
دارد، بحثى مشروح الزم است که جایش این جا نیست. به جاى 
آن باید بر روى شالوده ى ویران ُکل این لفاظى ها و نظریه بافى هاى 
ارتجاعى چراغ اندازیم. از دید این دار و دسته، چند کشور اروپا 
و آمریکاى شمالى ُکل جهان سرمایه دارى را تشکیل مى دهند!! 
سرمایه دارى فقط جایى است که کوه سار تکنیک، صنعت بزرگ، 
دموکراسى،  آزاد!»،  «انتخابات  «آزادى!»،  باال،  بسیار  کار  بارآورى 
حق تشکیل حزب و اتحادیه است. شاخص سرمایه دارى از منظر 
این کوردالن این ها است! هر کجا که عجالتا یک بخش کارگران 
نان دارند، سرمایه دارى است!، هر کجا که توده ى کارگر زیر فشار 
گرسنگى، فقر، بى خانمانى و ذلت است، هنوز صنعت، مدرنیته 
و مدنیت سرمایه شکوفا نگردیده و دچار بیمارى «رشد ناکافى 
عظیم ترین  جمهور  رییس  که  جهانى  در  است!  سرمایه دارى» 
کنار  در  آن  تکنولوژیک  علمى،  سیاسى،  اقتصادى،  قدرت  قطب 
دانش گاه ها و مراکز پژوهشى سر به آسمان کشیده اش، بر مسند 
پزشکى مى نشیند، براى عالج کووید 19 خوردن مواد ضدعفونى 
تجویز مى کند و هیچ سرزنشى از هیچ کجا نمى بیند! نظریه پردازان 
اقتصادى اش نیز باید چنین باشند. اما سرمایه دارى چندین سده 
است، که وجودش را بر دنیا تحمیل کرده است. از قرن هجدهم، 
بازارى به وسعت سراسر جهان پدید آورده است. دهه هاى متمادى 
و  است  شده  دنیا  ممالک  تمامى  مسلط  تولید  شیوه ى  که  است، 
آخرین واحه هاى مکشوفه ُکره خاکى را به طور کامل در خود 

منحل ساخته است. کارگران مورد استثمار سرمایه ى جهانى فقط 
چند ده میلیون کارگر اروپاى غربى و اسکاندیناوى و آمریکاى 
گرسنه،  شده،  نفرین  انسان  میلیارد  پنج  یکایک  نیستند.  شمالى 
مفلوك، بى خانمان، بدون دارو و درمان، بدون آب و سرپناه نیز 
فروشنده ى نیروى کار و برده ى مزدى نظام سرمایه دارى هستند. 
ساالنه ى  اضافى  ارزش  دالر  تریلیون   90 از  درصد   80 حدود 
طبقه ى  نفوس  میلیارد  پنج  همین  شاغالن  را  جهانى  سرمایه ى 
اضافه  کاهش  یا  افزایش  مقدار  هر  مى کنند.  تولید  دنیا  کارگر 
فاقد  و  خانمان  بى  گرسنه،  کارگر  میلیاردها  این  که  ارزش هایى 
ابتدایى ترین مایحتاج معیشتى تولید مى نمایند، سرنوشت چرخه ى 
خود  زلزله زاى  فشار  زیر  را  بین المللى  سرمایه ى  ارزش افزایى 
قرار مى دهد. نظام سرمایه دارى با اقیانوس سود حاصل استثمار 
این چند میلیارد کارگر آسیایى، آفریقایى، آمریکاى التینى و سایر 
کارگران نفرین شده ى دوزخ نشین مثل آن ها آب یارى مى گردد 
بى  سرپناهى،  بى  گرسنگى،  فقر،  مى دهد.  ادامه  خود  بقاى  به  و 
دارویى و فالکت این میلیاردها کارگر هم مولود شدت استثمار و 
سبعیت سرمایه ى جهانى است و هم شرط محتوم چرخش چرخ 
تولید و ارزش افزایى آن مى باشد. به این ترتیب، قبل از هر چیز 
باید طومار فریب کارى ها و دروغ گویى هاى این جماعت نظریه 
پرداز، اقتصاددان، فیلسوف و منجى مآب را بست تا بتوان پرسش 

درست سئوال حاضر را جست. 
بقاى  تضمین  براى  کرونا  شیوع  از  پیش  تا  سرمایه دارى  نظام 
خود، عظیم ترین بخش طبقه ى کارگر جهانى را از ابتدایى ترین 
امکانات معیشتى، اجتماعى و حق زیست ساقط کرده بود. توده هاى 
کارگر اروپا و آمریکا را نیز به اندازه ى کافى سالخى کرده و در 
آستانه ى تحمل شرایط کار، استثمار و زندگى همان عظیم ترین 
بخش طبقه اش قرار داده است. حال در ادامه ى ُکل این تاخت 
و تازها، با شیوع پاندمیک بدفرجام و بى فرجام کووید 19، باز 
هم سواى راه اندازى ویران سازترین موج هاى جدید شبیخون، 
تعرض و تجاوز به زندگى کارگران، هیچ مفرى براى ماندگارى 
خود نمى یابد. سرمایه دارى مى کوشد تا کرونا را به سنگرى مناسب 
براى آغاز این تعرض طوفانى تبدیل کند. 20 میلیون بیکار فقط 
در امریکا بر جمعیت بیکاران سابق افزون گردیده است. در سوئد 
10 میلیون نفرى شمار اعالم شده ى بیکاران از مرز یک میلیون 
آلمان  و  فرانسه  انگلیس،  اسپانیا،  ایتالیا،  وضع  است.  کرده  عبور 
از این هم بسیار بدتر است. در مورد اروپاى شرقى نیاز به گفتن 
نیست. در هند همین االن 700 میلیون نفوس طبقه ى کارگر، فاقد 
خورد و خوراك و دار و درمان و سرپناه هستند. تصویر برزیل، 
ایران  در  است.  همگان  چشم  جلوى  التین  آمریکاى  و  آرژانتین 
در طول همین چند ماه، میلیون بیکار جدید بر جمعیت چندین 
شده  انفجارآمیز  خانمانى  بى  است.  شده  اضافه  بیکاران  میلیونى 
است. گورستان هاى شهرها یکى پس از دیگرى چادرنشینى هاى 
کارگرى قرن بیست و یکمى مى شوند! و بى سرپناهان زیر فشار 
عجز از پرداخت اجاره بهاى مسکن به برپایى این چادرها دست 
مى یازند، در غیر این صورت به اجاره ى پشت بام ها رو مى آرند. 
سواى کرونا، بیمارى هاى دیگر نیز به دلیل فروپاشى گسترده ى 
سیستم بهداشت و درمان، طغیان آمیز گردیده است. این واقعى ترین 
وضعیت  این  متن  در  حال  و  است  جهان  موجود  وضع  تصویر 
روشن  را  خود  زندگى  تکلیف  باید  کارگر  میلیاردها  که  است، 
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سازند. چشم انداز این تعیین تکلیف در نگاه نخست بسیار تیره 
است. جنبش کارگرى بین المللى در زمین گیرترین حالت ممکن 
قرار دارد. رادیکالیسم ضد کار مزدى طبقه ى کارگر فاقد کم ترین 
میزان استخوان بندى یا قدرت سازمان یافته ى طبقاتى است. هیچ 
اثرى از حداقل هم بستگى انترناسیونالیستى ضد سرمایه دارى در 
میان توده هاى کارگر دنیا قابل رویت نیست. در آمریکاى شمالى 
تشخیص چیزى به نام جنبش کارگرى زنده، اصال آسان نیست. 
کارگران هر دو قاره ى اروپا و آمریکا خود را در گورستان نظم، 
حقوق، مدنیت منحط سرمایه دارى دفن کرده اند. هویت طبقاتى 
ضد کار مزدى خود را ُگم نموده اند، خیره شدن به ریشه ى واقعى 
داده اند.  تاریخ  بایگانى  به  را  خود  سیه روزى هاى  یا  معضالت 
فروش قدرت پیکار طبقاتى را با فروش نیروى کار به هم آمیخته 
و جنگ طبقاتى را تعطیل کرده اند! کارگران غالب کشورها همین 
وضع دارند. در ایران شاهد میدان دارى کم یا بیش بهتر کارگران 
هستیم. سیماى روز جنبش کارگرى جهانى بدبختانه چنین است، 
اما یک چیز را، درك مادى تاریخ با خوانش رادیکال مارکسى را، 
نباید از یاد برد. جنبش ها را اندیشه ها نمى سازند. کمونیسم لغو 
کار مزدى نیز جهاد اندیش مندان «مارکسیست - لنینیست» نیست. 
انسان ها،  زندگى  و  استثمار  کار،  شرایط  ژرف ناى  از  جنبش ها 
مى کند.  طغیان  و  مى جوشد  استثمارشدگان،  اجتماعى  هستى  از 
کمونیسم مارکسى لغو کار مزدى هم خیزش آگاه، استخوان دار، 
فشار  که  است  کارگرى  وسیع  توده ى  شورایى  و  سازمان یافته 
استثمار، بى حقوقى، آزادى کشى و بربریت سرمایه دارى آن ها را 
مجبور به پیکار و خروش مى کند. روزهایى از تاریخ سرمایه دارى 
که درباره اش سخن مى گوییم، امر شوریدن، اوج گیرى، رادیکال 
شدن جنبش کارگرى و جهت گیرى این جنبش براى جست وجوى 
راه هاى درست مبارزه ى طبقاتى، تسویه حساب با ُگم راه رفتن ها، 
تعیین تکلیف با رفرمیسم راست سندیکالیستى و رفرمیسم حزب 
ساز سکتاریستى، اتکا به قدرت متحد شورایى ضد سرمایه دارى 
خود و مانند این ها را به مساله اى حیاتى و مماتى، به موضوع حاد 

و انفجارى طبقه ى کارگر جهانى مبدل ساخته است. 
آنست  عجالتا  سخن  عصاره ى  است،  تشریح  نیازمند  بحث  این 
که آگاهى، چاره اندیشى، رادیکالیسم طبقاتى، کمونیسم لغو کار 
مزدى، هیچ کدام از آسمان نمى جوشند. وحى، اشراق، کشف و 
ابداع اسوه هاى نام آور نیستند، از زمین زندگى توده ى کارگر طغیان 
مى کنند و این زمین زندگى اینک بیش از هر زمان دیگر باردار 
و مهیاى این زایش ها است. وقتى از تیره و تار بودن چشم انداز 
تعیین تکلیف طبقه ى کارگر با وضعیت روز بحث مى کنیم، باید به 
باردار بودن این شرایط، به آن چه این اوضاع با خود حمل مى کند 
نیز نظر اندازیم. این کار یا کندوکاو را باید با درك مادى مارکسى 
از تاریخ، پویه ى شکل گیرى جنبش ها، آگاه شدن، سازمان یابى 
و قدرت یافتن طبقه ى کارگر انجام دهیم. پاسخ چه خواهد شد 
را نمى توان با پیش گویى گفت، اما چند چیز را مى توان بسیار 

صریح تاکید کرد. 
1- سرمایه دارى تهاجم هولوکاست گونه اش به زندگى توده ى 
کارگر را از همین حاال آغاز کرده و در ماه ها و سال هاى آتى 
بى سابقه ترین طوفان هاى سالخى معیشت، دارو، درمان، سرپناه 
و همه ى مایحتاج اولیه ى زیستى توده هاى کارگر را راه خواهد 

انداخت. 

2- طبقه ى کارگر در آستانه ى یک جنگ واقعى مرگ و زندگى 
است. اگر رادیکال و ضد سرمایه دارى نجنگد، دچار وضعى 
نیست،  اغراق  هیچ  شد.  خواهد  امروز  از  رقت بارتر  بار  ده ها 
اگر بگوییم که صدها میلیون نفوس توده ى کارگر دنیا در میان 
موج گرسنگى، قحطى، بى دارویى و بى خانمانى مولود سرمایه 
به ورطه ى مرگ خواهند افتاد. بخشى از این طبقه در اروپاى 
شمالى و اسکاندیناوى، که تا امروز نانى یا حداقل درمانى داشته 

است، قادر به حفط آن نخواهد شد.   
قانون،  دار  به  آویختن  کار،  مطالبه ى  رژیم ها،  تعویض  با   -3
اعتراضات  و  اعتصابات  سندیکالیسم،  سازى،  حزب  پارلمان، 
هیچ  این ها  نوع  و  درمان  و  بیکارى  بیمه ى  خواست  پراکنده، 
خواست ها  این  به  پاسخى  بورژوازى  نمى گردد.  حل  مشکلى 
نخواهد داد. هیچ راهى نیست، جز آن که یک قدرت سراسرى 
توده هاى  آحاد  همه ى  از  متشکل  مزدى  کار  ضد  شورایى 
هم زنجیر شد. با این قدرت علیه سرمایه دارى جنگید، همه ى 
را  خود  جنبش  نمود.  تحمیل  بــورژوازى  بر  را  خواست ها 
رادیکال تر، سازمان یافته تر، آگاه تر، نیرومندتر ساخت و آماده ى 

جنگ آخر با نظام بردگى مزدى شد. 
ژوییه 2020  
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- تصور شما از پاندومى کرونا و همه گیرى جهانى آن چیست؟ 
جهان  در  توانسته،  چطور  و  آمده  وجود  به  چگونه  ویروس  این 
پیش رفته ى ما، در زمانى اندك چنین شیوع یابد، میلیون ها نفر را 
مبتال کند، صدها هزار انسان را به کام مرگ بفرستد، و تبعات و 
تغییراتى شگرف در تمامى زمینه هاى زندگى بشرى به وجود آورد؟ 
 فرهاد بشارت: این بیمارى پدیده اى وحشت ناك است، که عالوه 
بر سالمتى جسمى ده ها میلیون انسان، سالمتى روانى خیل بیش ترى 
را صدمه خواهد زد و عواقب اقتصادى آن - که با تحقق یافتن بحران 
ادوارى و ساختارى سرمایه دارى هم زمان شده - حقیقتا دهشت ناك 
خواهد بود؛ اگر بشریت آزادى خواه و طبقه ى کارگر به موقع و سریع 

نجنبد!
تئورى ها و نظریات مختلفى درباره ى پیدایش و گسترش این ویروس 
وجود دارند. یک نظر آن را ساخته ى دست بشر در البراتووارهاى 
نظامى مى داند، که عمدا در جهان پخش شده است. برخى مقامات 
چینى دولت آمریکا را در این زمینه دخیل مى دانند و حتا لیستى از 
شش مرکز تحقیق و تولید اسلحه هاى میکربى و شیمیایى در آمریکا 
ورزشى  مسابقات  زمان  در  ویروس  این  مى گویند  کرده اند.  منتشر 
آلوده ى  سربازان  توسط  چین،  ووهان  ایالت  در  جهان  ارتش هاى 
ارتش آمریکا به چین آورده شده است. متقابال دونالد ترامپ و برخى 
مقامات آمریکایى، انگشت اتهام خود را به سوى البراتووارى مشابه 

در ووهان چین نشانه مى روند. 
با توجه به این که اسلحه هاى میکربى و شیمیایى قبال هم وسیعا در 
تئورى  شده اند،  گرفته  کار  به  خاورمیانه  جنگ هاى  و  ویتنام  جنگ 
دست ساز بودن این ویروس را نباید کامال منکر شد. اما تا امروز هیچ 
سند قابل اتکایى در این مورد ارائه نشده است و من بیش ترین احتمال 
را به دگردیسى ویروس هاى کروناى قبلى به این ورژن 19 مى دهم. 

منشا آن را نوعى از خفاش مى دانند.
ویروس هاى «ایدز» و «ابوال» و «سار» با تغییر ویروس هاى کروناى 
اهلى،  حیوانات  کردند.  سرایت  انسان  به  غیراهلى  حیوانات  از  قبلى 
تقریبا همه، ویروس هاشان را به ما منتقل کرده اند و بدن ما هم طى 
در  ُحکم  این  اما  است.  درست کرده  را  آن ها  پادزهر  سال  صدهزار 

مورد ویروس هاى حیوانات غیراهلى صدق نمى کند.

علت شیوع سریع و جهانى این ویروس چند چیز است. اوال: چند 
سال بود که دانش مندان هشدار مى دادند که پیرو شیوع ویروس سار، 
ویروس خطرناك دیگرى از آن دگردیس خواهد شد که باید براى 
آن آماده بود. دولت هاى بورژوایى این هشدار را دست کم گرفتند 
و شرکت هاى داروسازى هم به خاطر نبود بالواسطه ى تقاضا براى 
دوما:  شد؛  نازل  بال  تا  ندادند  آن  به  اهمیتى  بازار  در  موثر  واکسن 
جهان گلوبالیستى موجود، جابه جایى سریع و بدون کنترل انسان ها 
را از زمین و هوا و دریا ممکن و ضرورى ساخته و این امر سرعت 
گسترش ویروس را چند برابر کرده است. نگاهى به گسترش صنعت 
گردش گرى در دو دهه ى گذشته شاهدى بر این مدعا است؛ سوما: 
هم زمانى گسترش ویروس با تحقق یافتن بحران ساختارى سرمایه دارى 
جهانى، خیلى نهادها و دولت ها را غافل گیر کرد و امکانات براى مبارزه 
با گسترش ویروس و یافتن واکسنى براى آن به شدت محدود شد. 
هنوز که هنوز است در سوئد، ماسک و وسایل پیش گیرى و تست 

کافى حتا براى پرسنل پزشکى و درمان گاه ها وجود ندارد!؟ 

- وضعیت بحرانى و مرگ بار کنونى آیا صرفا ناشى از وجود یک 
بلیه ى  یک  عنوان  به   - ناشناخته  و  ُکشنده  و  خطرناك  ویروس 
طبیعى- است؟ و یا نظام سرمایه دارى، چه در وقوع و گسترش و 

چه پیامدهاى فراگیر و همه جانبه ى آن، نقش دارد؟
 حتا اگر این ویروس یک بلیه ى طبیعى باشد، زمینه ساز پیدایش 
به  مى تواند  چیزى  چه  آخر  است.  سرمایه دارى  و  انسان  دست  آن، 
وجود آورنده ى بازار براى پرورش و خوردن گوشت خفاش باشد 

به جز سرمایه دارى؟
در زمینه ى سرعت گسترش و پیامدهاى فراگیر کروناى 19 باید پیش 
و بیش از همه به تاثیر سیاست هاى نئولیبرالى در سه دهه ى گذشته 
انگشت گذاشت. سى سال است که دارند در زمینه ى بهداشت عمومى، 
اجتماعى،  بیمه هاى  و  سالمندان  از  نگه دارى  پرورش،  و  آموزش 
اجتماعى  خدمات  این  از  بزرگى  بخش  و  مى کنند  کم  را  بودجه ها 
را، به کام سرمایه دارى، به بخش خصوصى سپرده اند. من که بیش 
از سى سال است در سوئد زندگى کرده و شاهد پس رفتن بیمه هاى 
اجتماعى بوده ام، پیدایش چنین فاجعه اى برایم غیر منتظره نبود. همین 
امروز هم میزان تخصیص پول، اعتبارات و منابع براى نجات سرمایه 
و سرمایه داران؛ با میزان منابعى که براى مبارزه با کرونا و عواقب آن 
در سوئد تخصیص داده مى شوند، اصال قابل مقایسه نیست. سالمندان 
خانواده هاى سرمایه دار و پول دار نگرانى اى از نبود ماسک و دارو 
و تخت بیمارستان ندارند. این سالمندان طبقه ى کارگر هستند که با 
وجود این که این مملکت را ساخته اند، هزار هزار توسط این ویروس و 
کمبود امکانات و کارکنان آموزش دیده ى پزشکى به کام مرگ مى روند.

و باالخره باید به تشدید رقابت هاى بین المللى در سطح جهان و کاهش 
شدید هم کارى بین المللى براى مقابله با این بلیه ى جهانى اشاره کرد. 
درست در اوج گسترش این ویروس، دونالد ترامپ تصمیم گرفت 
تا دولت آمریکا سهم پرداختى خود را به «سازمان بهداشت جهانى» 
ندهد و از آن خارج شود. گوتیرز، دبیرُکل سازمان ملل متحد، گفته ى 
جالبى در این مورد دارد. مى گوید: ما در یک جنگ جهانى درگیر 

هستیم، اما از متفقین خبرى نیست!

دولت هاى  توسط  پاندومى،  این  مهار  در  که  شیوه هایى   -
چه  مى کنید؟  ارزیابى  چطور  را  شده  گرفته  کار  به  سرمایه دارى، 
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راه کارهاى متفاوتى، از نظر شما، قابل تصور است؟ کدام مطالبات و 
سیاست ها را مى باید، در همین شرایط موجود، مطرح کرد، فراروى 
دولت هاى سرمایه دارى قرار داد، و آن ها را به تحقق این مطالبات 

و سیاست ها مجبور ساخت؟ 
 اساسا دو استراتژى پایه اى و متفاوت براى مبارزه با پاندومى و 
اپیدمى ویروس هایى که هنوز واکسن شان ساخته نشده، وجود دارند.

این  پایه ى  است.  گله اى  مصونیت  ایجاد  به  موسوم  اول،  استراتژى 
بر  مبتنى  سیاست هاى  و  اجتماعى  فاصله هاى  ایجاد  عدم  استراتژى 
اجازه دادن به گسترش ابتال به ویروس، تا زمانى است که مصونیت 
خود به خود ایجاد شود. در این استراتژى، مرگ میلیون ها انسان فرض 
گرفته مى شود. این استراتژى به شدت سرمایه دوست و نزدیک بین 
است. در کشورهایى که این استراتژى به کار گرفته شده، یک کارخانه 
اجتماعى بسته نشده  ایجاد فاصله ى  تولیدى هم براى  یا موسسه ى 

است. نمونه ى بارز آن، سوئد است. 
پس از کشتار چند ده میلیونى انسان ها در زمان انتشار ویروس موسوم 

به اسپانیایى (که در واقع از آمریکا شروع 
شد و از آن جا گسترش یافت) در اوایل 
که  شد  قرار  استراتژى  این  بیستم،  قرن 
انسان  به  مربوط  پاندومى هاى  مورد  در 
کنار گذاشته شده و در مواقع لزوم براى 
به  و  حیوانات،  به  مربوط  پاندومى هاى 
هم راه کشتار گله اى آنان، استفاده شود.

استراتژى دوم، مبتنى بر ایجاد فاصله هاى 
گسترده ى اجتماعى، آزمایش هاى وسیع 
براى شناختن مبتالیان و قرنطینه کردن 
واکسن  شدن  درست  زمان  تا  آن ها 
مناسب است. این استراتژى را دولت هاى 
با بینش درازمدت اجتماعى و اقتصادى 
فاصله ى  ایجاد  مى گیرند.  پیش  در 
اجتماعى با بستن کودکستان ها و مدارس 
مدت  براى  تولیدى  موسسات  برخى  و 
شناخته  مطلوب  و  مجاز  محدودى، 

مى شود.  
استراتژى اول عمدتا در آمریکا، سوئد، 
گرفته  کار  به  تاکنون  برزیل،  و  بریتانیا 

شده اند و استراتژى دوم در آلمان، هلند، سایر کشورهاى اسکاندیناوى 
و نیوزیلند، در دستور قرار گرفتند. تفاوت اتخاذ این دو استراتژى، 
امروز به زبان آمار و ارقام بسیار روشن است و نیازى به تحلیل نیست. 
آمریکا، بریتانیا، برزیل جزو کشورهایى هستند که بالنسبه بیش ترین 

قربانیان و مبتالیان به کرونا را دارند. 
سوئد تقریبا چهار برابر ُکل چهار کشور اسکاندیناویایى به این پاندومى 
قربانى داده است. تعداد قربانیان، طبق آمار دولتى که البته دقیق نیست، 

حدود پنج هزار و ششصد نفر تا امروز (پانزدهم ژوئیه) است.
رژیم جمهورى اسالمى در ایران در ابتدا مساجد و گورخانه ى رضا و 
معصومه را نبست و تا امروز هم تمام عمل کردهایش نشان استراتژى 
گله اى را دارد. اینان مرگ مردم عادى و ندار را عین حق مى دانند. آمار 
رسمى امروز (پانزدهم ژوئیه) تلفات کرونا در ایران 265 هزار مبتال 
و 13410 نفر کشته است. بازرسان سازمان بهداشت جهانى پس از 
بازدید از ایران و شنیدن آمار و گزارشات مسئوالن، رسما ابراز کردند 

که ارقام رسمى قابل اتکا نیستند و باید آن ها را در پنج ضرب کرد. با 
این حساب، تعداد کشته شدگان در ایران تا کنون 67050 نفر و تعداد 

مبتالیان 1325000 نفر است. 
پروفسور استن لینارسون، از انیستیتوى کارولینسکاى سوئد، در همان 
ماه دوم انتشار ویروس در سوئد، نامه اى سرگشاده به روزنامه ى پُر 
تیراژ «داگنز نیوهتر» نوشت، به اتخاذ استراتژى گله اى اعتراض کرد و 
سیاست ایجاد فاصله هاى اجتماعى و آزمایشات گسترده تا زمان درست 
شدن واکسن مناسب را توصیه کرد. این نامه توسط ده ها دانش مند 
سرشناس در سوئد و جهان امضا شد و بعدا عده ى زیاد دیگرى به 
امضا کنندگان پیوستند. گوش سرمایه داران سوئد و دولت شان براى 

شنیدن این توصیه ها کر بود و هست.
من تخصصى در رشته ى اپیدومولوژى ندارم، اما تصور مى کنم که 
از نظر انسانى و پزشکى استراتژى دوم مناسب و الزم است. به آن 
باید افزایش سریع بودجه و پرسنل پزشکى و بیمارستان ها را افزود. 
در سوئد یک ماه پیش دولت اعالم کرد به خاطر تخصیص امکانات 
محدود پزشکى براى رسیدگى به مبتالیان 
معمولى  جراحى  عمل  هزار   70 کرونا، 
انجام نشده اند. تعدادى هم به این دلیل 
مرده اند، ولى مرگ آن ها در آمار کشتار 

پاندومى به حساب نمى آید.
مطالبات  اصلى  خطوط  مى کنم  فکر 
تا  را  انسانى  و  الزم  سیاست هاى  و 
این جا گفته ام. تاکید فراوان بر هم کارى 
تقویت  آن،  گسترش  و  لمللى  ا بین 
سازمان بهداشت جهانى و به کار بستن 
باید  جا  این  در  هم  را  آن  توصیه هاى 

برشمرم.
این  رفت،  اشاره  پیش تر  که  همان طور 
سطح  روان،  و  جان  بر  عالوه  ویروس 
خطر  به  را  مــردم  اقتصادى  زندگى 
بى  فقرا،  بیکاران،  تعداد  است.  انداخته 
شدت  به  و...  بیماران  شدگان،  خانمان 
گسترش یافته است. در بریتانیا، عده اى 
از دانش جویان دانش گاه ها با یک وعده 
رستوران ها  بعضى  صدقه اى  غذاى 
روزگار مى گذرانند و چند نفره در یک اتاق محقر زندگى مى کنند. 
در سوئد، تعداد جوانانى که به فکر خودکشى مى افتند بسیار زیاد شده 
و سالمندان زیادى براى تدوین وصیت نامه به وکیل مراجعه مى کنند. 
از نظر اقتصادى، به گمان من، عالوه بر طرح مطالبات ضدسرمایه دارى 
همیشگى و مبارزه براى آن ها، باید خواستار یک حقوق شهروندى 
براى همه شد تا هیچ انسانى به خاطر پاندومى یا بحران ساختارى 
سرمایه دارى به فقر کشیده نشود و به فکر خودکشى نیافتد. این حقوق 
باید آن قدر مکفى باشد، که یک زندگى آبرومند و مطمئن براى همه 

تامین شود.
شرط تحقق این مطالبات وجود یک جنبش قوى و فعال اجتماعى، 

جوان و کارگرى است. 

- به نظر شما جهان پسا- کرونا، با تمامى تبعات همه جانبه اى که 
بود؟  خواهد  جهانى  چگونه  گذاشت،  خواهد  جا  پاندومى به  این 
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احزاب  دولت،  جایگاه  انسانى،  روابط  فرهنگ،  سیاست،  اقتصاد، 
سیاسى و... چه شکلى به خود خواهد گرفت؟ 

 به گمان من جهان پسا کرونا در تمام این زمینه ها، در ابتدا از امروز 
پس تر خواهد رفت، تا بعدا، به یُمن جنبش هاى اعتراضى مدنى و 

کارگرى کشورى و بین المللى، به طرف بهبود برود.
من نمى فهمم چرا اکثریت، حتا در جهان غرب و کشورهاى به اصطالح 
پیش رفته، فکر مى کنند که پس از درست شدن واکسن کرونا، اوضاع 

اتواماتیک به همان وضعیت پیشا پاندومى خواهد برگشت! 
ابدا چنین نخواهد شد. پیامدهاى اقتصادى و اجتماعى و سیاسى و 
بین المللى بحران سرمایه دارى براى طبقه ى کارگر و اکثریت مردم 

وخیم خواهند بود.
همین جا الزم است نکته ى بسیار مهمى گفته شود. به نظر مى رسد، 

که یک اتاق فکر جهانى بورژوازى تصمیم گرفته 
که این بحران، و مرگ و میر و بیکارى و فقر و 
گسترش تعارضات جهانى هم راه آن  را، بحران 
اقتصادى پاندومى کرونا بخوانند. تمام رسانه هاى 
گسترده ى نوشتارى، صوتى و تصویرى موجود 
جهان، تا آن جا که من فرصت خواندن و گوش 
دادن به آن ها را، به چهار زبان، دارم، هیچ مورد 
استثنایى در این زمینه ندارند. شم طبقاتى شان 
ُحکم مى کند، که در این مورد ابدا خطا نکنند و 

حقیقت را به مردم نگویند. 
این ادعا دروغ محض است. کرونا این بحران 
که  بادکنکى  نیاورد.  وجود  به  ابدا  را  اقتصادى 
آورده  وجود  به  سرمایه دارى   2008 سال  از 
بود را ترکاند. همان طور که اعالم ورشکستگى 
بانک «لى من برادرز» در 2007 و ورشکستگى 
شرکت هاى موسوم به «دات کام» در سال 2000 

این بادکنک را ترکاند.
حداقل بیش از دو سال است، که اغلب روساى 
از  مختلف،  کشورهاى  در  مرکزى  بانک هاى 
جمله در سوئد و آمریکا، هم راه با کاهش نرخ 
بهره ى بانک مرکزى به رقمى بسیار کم و بعضا 
منفى(!)، امکان آمدن رکود اقتصادى را مطرح 
بین المللى  و  داخلى  سیاست هاى  کرده اند. 
این  مطابق  جهان،  در  سرمایه دارى  دولت هاى 
اتخاذ  و  شده  حدادى  هشدارها  و  پیش بینى ها 

شده اند.  
این دروغ شاخ دار هم سازى شده را بورژوازى جهان براى پنهان کردن 
ماهیت بحران ساختارى سیستم سرمایه دارى جهان از دید مردم عادى 

مهندسى کرده و به کار گرفته است.
پزشکى،  خدمات  سازى  خصوصى  اجتماعى،  تامین  منظم  کاهش 
نگه دارى از سالمندان، آموزش و پرورش، آالیش روزافزون زیست 
محیطى ُکره زمین، تشدید رقابت سرمایه ها در سطح کشورى و جهانى، 
به هم خوردن توازن قواى بین المللى و تشدید رقابت هاى دولت هاى 
سرمایه دارى، به ُسخره گرفتن نهادها و قراردادهاى جهانى، افزایش 
بودجه هاى نظامى، به میدان آوردن احزاب نئوفاشیست و نژادپرست، 
تمسخر و سرکوب هر گونه ابراز هم بستگى بین المللى، گسترش وسیع 
تن فروشى، اعتیاد و... قبل از پیدایش ویروس کروناى 19 وجود داشتند. 

بنا به گفته ى بعضى اقتصاددانان، حجم سرمایه هاى موهمى، قبل از 
انتشار ویروس کرونا، در جهان، شامل چاپ پول هاى بدون پشتوانه، 
چاپ و فروش اوراق قرضه ى دولتى، پدیده ى موسوم به هج فاندها، 
چیزى نزدیک به یک و نیم کووادرلیون دالربود. براى درك اندازه ى این 
بادکنک، بد نیست گفته شود که این رقم تقریبا معادل تولید ناخالص 
ملى جهان در دوازده سال است. این بادکنک سرمایه دارى بود، که 

ترکید. ویروس کرونا به این بادکنک سوزن زد! نه بیش تر!      

کارگر  میلیون  ده ها  بیکارى  به  جا  همین  تا  کرونا  پاندومى   -
انجامیده، امنیت شغلى را از بین برده، بر انبوه جمعیت فقیر افزوده، 
خطر قحطى و گرسنگى را به فعل در آورده، به یاس و ناامیدى و 
افسردگى دامن زده، و آینده اى مبهم و هول انگیز  فراروى جامعه ى 
بشرى و به ویژه طبقه ى کارگر جهانى قرار داده 
است. از نظر شما، نقش طبقه ى کارگر در این 
شرایط چیست؟ با چه سیاست ها و مطالباتى، 
و با کدام شیوه هاى فعالیت، مى باید به مصاف 
این شرایط برود؟ چگونه مى تواند وسیع ترین 
نیروهاى اجتماعى را به سوى خود جلب کند و 
سد محکمى در برابر نزول و تالشى جامعه ى 

بشرى ببندد؟
 عالوه بر آن چه که گفتید، مطمئن هستم که 
در این مشاهدات هم با من موافق خواهید بود:
را  زمین  ُکره  محیطى  زیست  که  خطرى  اوال: 
مى شود.  بیش تر  روز  به  روز  مى کند،  تهدید 
توافق نامه ى  از  آمریکا  خروج  نمونه،  آخرین 
از  ــادى،  زی دیگر  دولت هاى  است.  پاریس 
جمله جمهورى اسالمى، هم هیچ وقعى به آن 
سرعت   به  دارد  زمین  گرمایش  نمى گذارند. 
شک  بى  مى رسد.  بازگشت ناپذیر  نقطه ى  به 
رقابت هاى دولت هاى سرمایه دارى جهان پس 
از کرونا بیش تر شده و آالیش زیست محیطى، 
به بهانه ى لزوم رقابت، افزایش خواهد یافت؛

و  اقشار  روزافزون  رقابت هاى  متن  بر  دوما: 
موقعیت  کسب  براى  سرمایه دارى  دولت هاى 
جدید  قواى  توازن  به   دادن  شکل  در  برتر 
افزایش  نیابتى  جنگ هاى  تعداد  بین المللى، 
اتمى  جنگ  یک  وقوع  خطر  و  یافت  خواهند 
اتمى  بمب هاى  آمریکا  شد.  خواهد  جدى تر 
تاکتیکى درست کرده و تعارضات نظامى را به فضا هم کشانده است. 
چین، با استفاده از موشک هاى بالیستیک ُکره شمالى، منظما در پى 
تهدید مناطق سنتى نفوذ آمریکا در آسیاى جنوب شرقى است. پیگیرى 
جمهورى اسالمى براى دست یابى به اسلحه ى اتمى حقیقتا جدى و 
خطرناك است. دانش مندانى که خطر جنگ اتمى را منظما پیگیرى 
مى کنند، سنجش گرى سمبولیک شبیه ساعت براى تعیین زمان احتمالى 
وقوع جنگ اتمى درست کرده اند. وقتى عقربه ى ساعت به 12 برسد، 
جنگ اتمى آغاز مى شود. چند سال پیش، زمان  شروع جنگ اتمى 
را از سه دقیقه به دوازده به دو دقیقه به دوازده کشانده اند. ساعت 
دوازده، زمان شروع این جنگ و آغاز فروپاشى تمدن سازمان یافته ى 

بشرى بر ُکره زمین خواهد بود؛

اجتماعى،  تامین  منظم  کاهش 
خصوصى سازى خدمات پزشکى، 
آموزش  سالمندان،  از  نگه دارى 
ــزون  روزافـ ــش  آالی ــرورش،  پـ و 
تشدید  زمین،  ُکره  محیطى  زیست 
کشورى  سطح  در  سرمایه ها  رقابت 
هاى  قابت  ر ید  تشد نى، جها و 
دولت هاى سرمایه دارى، به ُسخره 
گرفتن نهادها و قراردادهاى جهانى، 
به  نظامى،  بودجه هاى  افزایش 
میدان آوردن احزاب نئوفاشیست 
هر  سرکوب  و  تمسخر  نژادپرست،  و 
گونه ابراز هم بستگى بین المللى، 
و... قبل از پیدایش ویروس کروناى 

19 وجود داشتند. 
قبل  موهمى،  سرمایه هاى  ...حجم 
جهان،  در  کرونا،  ویروس  انتشار  از 
بدون  پول هاى  چــاپ  شامل 
یک  به  نزدیک  چیزى  پشتوانه...، 
براى  دالربــود.  کووادرلیون  نیم  و 
بد  بادکنک،  این  اندازه ى  درك 
رقم  این  که  شود  گفته  نیست 
ملى  ناخالص  تولید  معادل  تقریبا 
این  است.  سال  دوازده  در  جهان 
بادکنک سرمایه دارى بود، که ترکید. 
ویروس کرونا به این بادکنک سوزن 

زد! نه بیش تر!  
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سوما: بورژوازى جهانى مدام در پى پائین آوردن انتظارات طبقه ى 
سرمایه دارى  دولت هاى  از  و  خود  از  جهان  مردم  اکثریت  و  کارگر 
هستند. نوع و میزان این انتظارت خود فاکتورى مهم در شکل دادن 
به جنبش هاى اعتراضى و آزادى خواهانه و تعیین دامنه ى آن ها در 

کشورهاى مختلف و در ُکل جهان است.
اگر امروز در افغانستان و ایران و سومالى، وسط روز برق قطع شود، 
براى مردم غیرمنتظره نخواهد بود. اگر همین اتفاق در سوئد بیافتد، 
کامال غیر منتظره خواهد بود. مردم از طریق تلفن و اینترنت اعتراض 
خواهند کرد و انتظار دارند، که در عرض چند ساعت دوباره برق وصل 
شود. اگر برق وصل نشود، مردم شلوار مقامات مربوطه را در مى آورند! 
این نمونه ى کوچک فقط نشانه ى تفاوتى است، که انتظارت مردم از 
خود و جامعه و دولت در جوامع مختلف دارند. انتظارات اجتماعى 

وزن سنگین سیاسى دارند.
پیامد خاتمه ى جنگ جهانى دوم، دولت هاى رفاه یکى پس از دیگرى 
شکل گرفتند و طبقه ى کارگر و مردم به حقوق دموکراتیک بیش تر، 

سندیکایى  حقوق  اجتماعى،  تامین هاى 
مانند   - موجه  اعتراض  میدان هاى  و 
برابرى  ثانوى،  و  اولیه  اعتصاب  حق 
دست  و...-  کودکان  حقوق  مرد،  و  زن 
یافتند. همه ى این ها امروز وبال گردن 
بورژوازى جهانى است. این انتظارات را 
پسا  جهان  بگیرند.  مردم  از  مى خواهند 
کرونا فرصت این کار را برایشان افزایش 

خواهد داد. 
وقتى در سوئد امروز به مردم مى گویند، 
که اگر آزمایش ابتال به کرونا مى خواهى 
باید دست به جیب بکنى و 750 کرون 
بخرى؛  داروخانه  از  را  آزمایش  وسایل 
وگرنه خطر را به جان بخر، یعنى منظما 
نگران باش و آخرش هم برو بمیر! این 
یک نمونه از تالش براى کاهش انتظارات 
مردم از جامعه در مملکتى مانند سوئد 
است. تکلیف کارگران و مردم در ممالکى 
مانند جمهورى اسالمى و عراق و تایلند 

روشن است.
در پاسخ به این که مطالبات طبقه ى کارگر در این دوره چه باید باشد، 

به چند نکته اشاره مى کنم.
اوال: طبقه ى کارگر امروز بیش از هشتاد درصد مردم جهان را در بر 
مى گیرد؛ به شرطى که، مانند بعضى ها که دست هاى پینه نبسته را 
متعلق به کارگران نمى دانند، معلم و پرستار و ژورنالیست را تحت 
نام طبقه ى متوسط تحویل بورژوازى ندهیم. ما در نشریه ى «نگاه» 

نوشته هاى زیادى در این مورد داریم.
شرق  بلوك  فروپاشى  از  پس  نوین  لیبرالیسم  که  زمانى  از  دوما: 
میدان دار شد، منظما مطالبات طبقه ى کارگر، اشکال عمومى، فراگیر 
و فراصنفى به خود گرفته است. مطالباتى هم چون بیمه ى بیکارى 
مکفى، تامین اجتماعى و شغلى، حق تشکل و اعتصاب و اعتراض، 
این  از  همگى  جنگ ها،  خاتمه ى  و  صلح  محیطى،  زیست  بهبود 

دست مطالبات عمومى، فورى و فراصنفى هستند.
و  تشکل  اشکال  مطالبات،  این  شدن  عمومى  موازات  به  و  سوما: 

مبارزه و میدان هاى مبارزه هم از کارخانه و بیمارستان به خیابان و 
فضاى عمومى و مقابله با سیستم کشانیده شده است. جنبش اشغال 
زردها  جلیقه  جنبش  فرانسه،  در  ایستاده  شب هاى  استریت،  وال 
در فرانسه، جنبشى که گرتا تورن برى، نوجوان 16 ساله در سوئد 
و جهان براى حفاظت از زیست محیطى ُکره زمین راه انداخت، 
شورش علیه انقراض در بریتانیا و چند کشور دیگر جهان، مبارزه 
و سازمان یابى شورایى در روژاوا، جنبش هاى گسترده در عراق و 
ایران و لبنان و شیلى و اکوادور در سال گذشته، از این دست بوده اند.
سازمان یابى این جنبش ها نه صنفى و حزبى، بلکه به اشکال مختلف 
شورایى، شبکه اى و فراگیر بوده اند. شعار نان، کار، آزادى، مدیریت 
شورایى کارگران نیشکر هفت تپه، نمونه اى جاودان از این دست 

است.
تصور من بر این است، که مهم ترین شعار و خواسته طبقه ى کارگر 
و مزدبگیران بر علیه همه ى بالیاى موجود، خواست فرا رفتن از 
سرمایه دارى و الغاى کار مزدى است. در این مورد هم نوشته ها و 

گفتارهاى زیادى داریم. 
خواست  امروز،  هم  و  این،  بر  عالوه 
شهروندان،  همه ى  براى  مکفى  حقوق 
مقبولیت  مى تواند  که  است  خواسته اى 
یا  تخیل  صرفا  این  باشد.  داشته  فراگیر 
دارى  ضدسرمایه  فعال  یک  خواست 
نیست. در بیست سال گذشته در هلند، 
مطالبه  این  فنالند،  و  سوئد  دانمارك، 
توسط برخى احزاب چپ و سبز مطرح 
یک  فنالند،  در  امروز  هم  است.  شده 
پروژه ى آزمایشى در مورد دو هزار نفر 
جریان  مى گیرند  شهروندى  حقوق  که 
داده  نشان  مختلف  آزمایشات  و  دارد 
درآمد  على رغم  عده،  این  که  است 
کم، از سالمت روانى و احساس امنیت 
بهترى برخوردارند. قبال هم در مورد این 

خواسته توضیح دادم. 
سراسر  در  زیادى  جنبش هاى  امروزه 
میدان هاى  در  که  دارند،  وجود  جهان 
مختلف مبارزاتى براى یک یا چند یک 
از این خواسته ها مى جنگند. اخیرا نوام چوامسکى، متفکر آزادى خواه 
مشهور، سخن رانى اى تحت عنوان انترناسیونالیسم یا انقراض داشته 
است که براى جهانى کردن جنبش محیط زیست، مبارزه براى برچیدن 
اسلحه هاى اتمى، مبارزه علیه رشد دیکتاتورى و راسیسیم و دفاع از 
و  جنبش ها  این  همه ى  عملى  اتحاد  دهنده ى  فراخوان  دموکراسى، 
هم گرایى شان علیه سیستم سرمایه دارى شده است. درست است که 
پاندومى کرونا عمال نمودهاى خیابانى این جنبش ها را کاهش داده، 
اما این فقط خاکسترى است بر آتشى سوزان که دیر یا زود شعله ور 

خواهد شد. 
و  هم بسته  عمل  سازمان یابى  و  دامنه  فقط  را  شکست  یا  پیروزى 

بین المللى طبقه ى کارگر و مردم رقم خواهد زد. 
نیمه ى دوم ژوئیه 2020
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گوهـر پاك بباید کـه شود قابل فیض
ورنه هر سنگ و ِگلى لؤلؤ و مرجان نشود
حافظ

کارل مارکس، در «گروندریسه» (پیش نویس 
اثر برجسته ى خود، «سرمایه»)، به صراحت 
شیوه ى  با  جهان  فتح)  (یا  تسخیر  از 
به  و  مى راند  سخن  سرمایه دارى  تولید 
گشایش  این  تصرف  و  گسترش  نحوه ى 
به  کنید  (نگاه  مى کند  اشاره  نیز  عالم گیر 
نسخه ى انگلیسى، چاپ پنگوئن، صفحات 
همین  در  هم هنگام  مارکس   .(730-729
پاراگراف، تاکیدى بى پرده بر رقابت در نظام 
سرمایه دارى دارد. در جلد نخست «سرمایه» 
نیز، به ویژه در فصل هاى نخستین آن اگر 
چه مارکس با تمثیل از کاالهایى خاص نام 
بپردازد،  آنان  مبادله ى  فرایند  به  تا  مى برد 
زمینه ى  شناختى،  روش  لحاظ  به  او  اما 
مبناى  (بر  کاال  گردش  آغازین  و  تئوریک 
تقسیم بندى  به  هرگز  را،  سرمایه)  گردش 
درون واحدى، رده  بندى صنعت، و حتا به 
فرماسیون دولت- ملت متکى نمى شمارد. 
به  کار  ابتداى  همان  در  و  آگاهانه  مارکس 
برآمدن  پرده  از  روال  به   - بالقوه  گونه اى 
تسخیر  بالفعل  زمینه ى  پدیده ها -  درونى 
جغرافیاى تولیدى جهان را به شیوه ى تولید 
سرمایه دارى ترسیم مى کند. هم چنین باید 
یادآور شد، که سخن از مبادله ى "ساده" ى 
کاال در جلد نخست «سرمایه» صرفا مناسبتى 
تصور  خالف  مارکس (بر  و  است،  منطقى 
خاصى  تاریخ  از  ابدا  جا  این  در  انگلس) 

سخن نمى گوید. 
آوردن  بر  دلیلى  خود  که  سرآغاز،  این  با 
عبارت "تسخیر جهان" در عنوان است، در 

این مقاله سعى خواهیم کرد تا در آزمایش گاه 
نیز  و  مردم ُکش  و  ناخواسته  پاندومى  این 
نظام  آشکار  تزلزل  که  اقتصادى  بحرانى 
به  همگان  چشم  برابر  در  را  سرمایه دارى 
نمایش گذاشته است - مقوله هایى در هم 
تنیده و تجزیه ناپذیر- به ستیز انسان با طبیعت 
و ستیز انسان با انسان، که خود نیز مبحثى 
مارکسى  شناخت شناسى  بطن  در  شکوفا 
که  داشت  توجه  باید  البته  بپردازیم.  است، 
با معیار دوران هاى "زمین شناسى"، طبیعت 
شکننده ى این سیاره ى خاکى تا کنون پنج 
"انقراض" عظیم و مصیبت بار را، بى حضور 
انسان، از سر گذرانده است. هدف نخست 
ما در این نوشتار، البته پرداختن فشرده به 
موضوعاتى است تئوریک که روى هم رفته 
به موجودیت واقع این بحران توامان معنى 

مى بخشند. 
نحوه ى  بر  است  نقدى  اما  ثانى  هدف 
دوره بندى سرمایه دارى - و تاییدى است 
تجربى از همین بحران - که بر هویت دوران 
انگشت  قاطعانه  گلوبالیزاسیون  (کنونى) 
از  دقیقا  نیز  را  نگرش  این  و  مى گذارد، 
در  وى  ویــژه ى  روش  و  مارکس  سنت 
ارتباط با گردش سرمایه استخراج مى کند. 
در پایان نیز آشکار خواهد شد چرا سنت 
پسامارکس، به لحاظ روش شناختى، سنتى 
و  است.  غیرمارکسى  و  همان گو،  التقاطى، 
نیز چرا این سنت - که ستارگان بى بدیل 
و انقالبیون بى نظیرى هم در گذشته داشته 
پیچیدگى هاى  جامع  درك  به  قادر  است - 
بحران کنونى و ریشه ى عمیق رویدادهاى 
همین  به  نمى باشد.  گلوبالیزاسیون  دوران 
جهت، ما در این ُجستار، سنت پسامارکس 
را چپ سنتى مى نامیم؛ زیرا این "چپ" و 

این سنت هم چنان سنت بورژوایى هابسون 
را به دوش مى کشد. هابسون براى نخستین 
بار لیبرالیسم را درقالب وارونه ى انحصار، به 
انقالبیون آغاز سده ى بیستم قالب کرد. و از 
آن پس، نفى رقابت سنتزوار مارکسى و انکار 
"امپریالیسم"  پذیرفتن  و   - ارزش  تئورى 
فرزندان  جانب  از  سرمدى -  تصورى  با 
در  "هابسونیسم"  و  هابسون،  رادیکال 
استتار مارکسیسم، به سان "اسب ترووا"، در 
هنجارهاى "ضد" سرمایه دارى، جنبش هاى 
انقالبى  و  سیاسى  مبارزات  و  کارگرى، 
همین  به  گرفت.  جاى  جهان،  تمامى  در 
چرا  شد  خواهد  نمایان  نیز  زیر  در  منوال، 
میان  تفاوتى  چندان  سطور  این  نگارنده ى 
اُرتدوکس  نئوکالسیک  اقتصادانان  روش 
پسامارکس،  نئومارکسیست هاى  شیوه ى  و 
و  برانگیزاننده  سخن سرایى هاى  سواى 

ادعاهاى رادیکال مآب، نمى بیند. 

II
پاندومى کورونا را در وهله ى نخست و با 
بروز  منبع  از  نمى توان  آزمایش گاهى  نگاه 
رو،  این  از  کرد.  فرض  جدا  آن  بیولوژیک 
میکرب شناسان  عمومى،  بهداشت  منظر  از 
این پاندومى را با پاندومى هاى پیشین - از 
در  آنفالنزاى 1919-1918  پاندومى  جمله 
پایان جنگ بین الملل اول - مقایسه نموده 
ناگوار  اثرات  انتشار،  نحوه ى  اساس  بر  و 
قرار  سنجش  مورد  را  آن  جانى،  تلفات  و 
مى دهند. در این بُعد از سنجش، البته چنین 
به  روش  این  اما  است،  الزم  بررسى هایى 
اندام وار  تنگاتنگى  از  مشخص  دریافت 
در  جغرافیاى  و  اکولوژى،  بیولوژى،  میان 
هم تنیده با روابط اجتماعى تولید فراملى (یا 

ونا، کالبدشناسی تسخیر  جھان،  بحران کور
سیروس بینا        و  التقاط چپ سنتی
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فرادولت- ملتى)، در شناخت مسایل دوران 
چندان  گلوبالیزاسیون،  دوران  یعنى  کنونى، 

کمکى نمى نماید. 
تطابق  عدم  این  چگونگى  و  چرایى  پس، 
مى رسد:  نظر  به  اهمیت  حائز  جنبه  دو  از 
منظور  به  و  شناختى  روش  لحاظ  به   -1
احتراز از همان گویى (tautology)؛ اجتناب 
اثبات  در  پیاپى  تقریب  بورژوایى  روش  از 
فرضیه (successive approximation)؛ 
ستنزوار  استنباط  در  بُت وارگى  از  پرهیز 
مفهوم  از  سیستماتیک  وصول  رقابت؛ 
نظام  از  شناخت  نتیجه  در  و  بندى  دوران 
و  قدرت  مفهوم  از  آگاهى  سرمایه دارى؛ 
بین المللى  قدرت  آزاد  سقوط  از  آگاهى 
آمریکا؛ معرفت در تمایز سیاست دولت ها 
و  سرمایه دارى؛  ساختار  و  فرماسیون ها  از 
2- به منظور شناخت و ادراك از عاملیت 
خودآگاه و پراکسیس در رابطه با مبارزات 
سیاسى و اجتماعى در پهنه ى جهان امروز. 
تئوریک  آگاهى  و  مشخص  شناخت  پس 
این  موجودیت  و  پیدایش  چگونگى  از 
میکرب  علم  حیطه ى  از  باید  "ویروس" 
خطرات  در  پژوهش  قلمروى  و  شناسى 

بهداشتى آن بسى فراتر باشد. 
به عبارت دیگر، در ُکلیت - یعنى در حیطه ى 
روابط اُرگانیک و اجتماعى سرمایه در گوشه 
ویروس  این  خاکى -  سیاره ى  این  کنار  و 
کوچک خود به مثابه چوبى است الى چرخ  
چپ گرایان سنتى، مانند دیوید هاروى، سمیر 
امین، سعد- فیلو، بن فاین، لیو پانیچ و دیگر 
چپ گرایانى که سیاست هاى نئولیبرالیستى 
جهان  و  نهاده،  نام  "دوران"  را  غرب 
تقسیم بندى  موازات  به   - را  سرمایه دارى 
(ابداع  وابستگى"  "تئورى  "حاشیه/ مرکز"، 
رائول پِِربیِش، سوسیال دموکرات آرژانتینى)، 
(نوآورى  مرکب"  و  ناموزون  "توسعه ى 
نابه جا و التقاطى لیون تروتسکى)، و نیز آش 
ُشله قلم کار "تئورى جهانى نظام ها" (اختراع 
شمالى"  "جنوبى/  لرشتین)-  وا مانوئل  ا
هم  از  دوران  که  آنان  نیز  و  انگاشته اند، 
از  (پس  آمریکایى  پوسیده ى  و  پاشیده 
و  استوار  هم چنان  را  دوم)  جهانى  جنگ 
و  مى شناسند  جهان  قدرقدرت  را  آمریکا 
که  است،  حالى  در  این  و  مى شناسانند. 
تغییرات  از  اکنون  نیز  دبیرستانى  نوباوگان 
کیفى موازنه ى قدرت سیاسى- اقتصادى در 
جهان باخبرند. بُت وارگى و پیکریافتگى هاى 
ایدئولوژیک را غالبا، در اوقاتى که همه چیز 
آراسته و منطقى مى نماید و همه کس عبارت 

نمى توان  دارد،  زبان  عادت  بر  را  "لبیک" 
در  اما  نمود.  تصور  و  تصویر  روشنى  به 
گر- نَِستانى- به- ستم- مى دهند،  روزگار 
رد پاى شتابان و جهان شمول همین ویروس 
نشانه اى است خلل ناپذیر از برقرارى دوران 
گلوبالیزاسیون و پدیدارى جهان پساپاکس 

آمریکانا.   
این "ویروس تاج دار" با زبان بى زبانى اظهار 
مى کند: چسبیدن به تفکر کارتل زده ى جان 
هیلفردینگ،  رودلف  از  متابعت  و  هابسون 
ویژگى،  این  در  و...  لوکزامبورگ،  روزا 
رفیق  "امپریالیسم"  به  ابدى  آویختن  یا 
اولیانوف، یا هم آوایى با انواع تاندانس هاى 
چپ  ــورده ى  خ تیر-به- سنگ  جنبش  
سنتى در جهان، همه و همه کلیشه بردارى 
جزم اندیشانه از گذشته اى است که رد پاى 
تحوالت  تاریخ  موزه هاى  در  باید  را  آن 
سیاسى- اجتماعى و گذشته ى سرمایه دارى 
شنوایى  گوش  اگر  و  نمود.  جست وجو 
بیان گر  ویروس  این  حال  زبان  باشد،  هم 
پیوستگى  در  مارکس  نیک بخت  پیش بینى 
جهان و تسخیر آن با شیوه ى تولید سرمایه 
جاى  در  را  زنگ ها  سان  بدین  که  است، 
امید  است.  آورده  در  صدا  به  جهان  جاى 
و  ویروسى،  واسطه،  با  بیان  این  که  است 
سوگوار، چپ گرایان - به ویژه چپ گرایان 
وطنى - را به لزوم یک خانه تکانى بنیادین 
و  مارکسى  نقد  سوى  و  سمت  به  سیاسى 
دریافت تغییرات نهادینه شده ى اقتصادى/

سیاسى/ اجتماعى در سراسر جهان امروزین 
و در نتیجه، تشخیص فضاى چند- بُعدى این 

بحران هدایت کند. 
پرداختن به موضوع این "ویروس" و سرعت 
است  پرسشى  جهان،  در  آن  همه گیرى 
شناسایى  در  باید  را  آن  پاسخ  که  اساسى 
دوران کنونى (گلوبالیزاسیون)، و در خالل 
آن، آگاهى مارکسى از درهم کوبیدن انواِع 
دیوارهاى حقوقى و حقیقى - نظیر مرزبندى 
دولت- ملت، حصارهاى جغرافیایى، موانع 
خدمت  در  موانع -  دیگر  انواع  و  طبیعى، 
انباشت سرمایه جست وجو نمود. این که در 
جهان پیش رفته ى ما این ویروس کوچک به 
سرعت مى تواند میلیون ها نفر را مبتال کرده 
و در فاصله اى اندك صدها هزار انسان را 
به کام مرگ بفرستد، خود معمایى است که 
مثابه  (به  "سرمایه"  ریشه اى  ادراك  با  تنها 
رابطه اى اجتماعى) قابل حل مى باشد. در 
جلد سوم (فصل پانزدهم) «سرمایه»، کارل 
مارکس این معماى بنیادى را پیشاپیش بدین 

راستین  "بازدارنده ى  است:  گشوده  گونه 
سرمایه، خود سرمایه است."   

III
در این بخش، بازنمایى ریشه اى نکات باال 
رابطه ى  و  کورونا  پاندومى  ویژگى  در  را 
سرمایه دارى،  ساختار  با  آن  تنگاتنگ 
محیطى،  زیست  بنیاد  کولوژى،  ا نظام 
شیوه ى زیست شناختى انواع  و پیوستگى 
مارکسى  سرشت  چند  با  هم راه  حیات، 
هم راه  سرمایه دارى،  نظام  دوران  بندى  در 
طور  به  کنونى،  دوران  شناسایى  اهمیت  با 
پردازى  زمینه  و  نقد  منظور  به  و  خالصه 
ارائه مى کنیم. در این جا تاکید بر تنگاتنگى 
اُرگانیک ابعاد طبیعى، تاریخى، و اجتماعى 
در جهانى است که در آن زیست مى کنیم.  
روش  چهارچوب  در  انتقادى  تصور   -1
شناختى، در وهله ى نخست، این پاندومى 
تاریخى/ رابطه ى  دو  تقاطع  در  باید  را 

طبیعى: روابط انسان ها با طبیعت و روابط 
این  کند.  ارزیابى  یک دیگر  با  انسان ها 
انسان،  که  مى شود  ناشى  آن جا  از  تصور 
به عنوان نوعى از انواع طبیعى، موجودیت 
خود (و یا آن چه را که به "تکامل" موسوم 
است) را لزوما باید مدیون تحول و از پرده 
برآمدن طبیعى بداند. این سیر طبیعى خود 
مرهون فرآیندى است، که لزوما "تنازع بقا" 
را در رابطه اى دیالکتیکى ( و نه با تنازعى 
انواع)  دیگر  شده ى  ریزى  برنامه  حذف  با 
تعریف مى کند. چون موجودیت دیگر انواع 
از  یک  هر  بقاى  تنازع  متکامل کننده ى  نیز 
انواع دیگر - منجمله انسان - مى باشد. این 
گونه تصور، دو نتیجه ى سودمند و انتقادى 
دارد: الف: تضاد انسان با طبیعت نمى تواند 
آنتاگونیستى  و  یک طرفه  رابطه اى  شامل 
باشد؛ زیرا اگر این رابطه بدین گونه تعریف 
طبیعت  با  ستیزه جویى  با  انسان  نوع  شود، 
موجودیت  طبیعى  ریشه هاى  بى درنگ 
خویش را خشک نموده و نسل بشر نیز در 
اندك مدتى به انقراض خواهد کشید. و ب: 
تضاد انسان ها با یک دیگر نیز، که به سبب 
است،  آنتاگونیستى  تضادى  طبقاتى  روابط 
باید پایان یابد. در قلمرو تاریخ طبیعى نیز 
داستان پیشاطبقاتى و آنتاگونیسم، سرنوشت 
از میان رفتن تمامى انسان هاى نیاندرتال در 
اروپاى ماقبل تاریخ را از جانب انسان هاى 
به  امروزى)  بشر  اجداد  هوموساپین (یعنى 

ذهن متبادر مى کند. 
2- حتا با در نظر گرفتن دو مطلب تنگاتنگ 
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در  ناگشودنى  دوگانه ى  تضادهاى  و  باال 
جوامع  طبقاتى پیشاسرمایه دارى - آن چه را 
که مربوط به نقش انسان مى باشد- به جهت 
وحشت ناك  و  عظیم  قدرت  وجود  عدم 
تکنولوژیک ویژه ى سرمایه دارى در قلمرو 
تمامیت تولید و در مقیاس جهانى، آینده ى 
نهایى حیات و نظام اکولوژى، در دوران هاى 
پیشین،  بدین گونه که در نظام سرمایه دارى 
اگر  است.  نبوده  خطر  در  مى شود،  اعمال 
پیشین  ــاى  دوران ه در  که  آن جا  تا  چه، 
زمین شناسى تشخیص داده شده است، پنج 
انقراض عمومى را به علل گوناگون در این 
باید  البته  نکته  این  برد.  نام  مى توان  سیاره 
با دقت و در چهارچوب علت- معلول این 
انقراض ها مورد سنجش قرار گیرد؛ زیرا این 
حیات،  انواع  رفتن  میان  از  با  انقراض  پنج 

در  که  است  افتاده  اتفاق  دوران هایى  در 
چه  هم،  میمون  از  هنوز  خاکى  ُکره ى  این 
رسد به انسان، خبرى نبوده است. "انقراض 
ششم" را نیز اگر چه از ده هزار سال پیش 
آغاز  از  گمانه زنى  این  اما  مى زنند،  تخمین 
صنعتى  انقالب  با  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه ى 
در اروپا تشدید شده، و با توسعه ى شتابان 
مى باشد.  هم زمان  جهان  در  سرمایه دارى 
بنابراین، این نخستین بارى است که از انسان 
به معناى عامل انقراض احتمالى سخن رفته 
است. بنابراین، تا آن جا که به اثر نامطلوب 
انسان  جانب  از  بوم)  (زیست  اکولوژى  بر 
میلیون  صدها  به  رجوع  مى شود،  مربوط 
سال پیش، حیات به معناى اعم آن در این 
سیاره همواره در حالت  فراز و فرود بوده 
است. دانستن این نکته البته الزم است، اما 
عوام پردازى، بزرگ نمایى، و مقایسه ى آن 

با دوران هایى که اجداد ما هنوز از درختان 
به زیر نیامده بودند و...  چندان کمکى الف: 
وهله ى  در  بشر  فراتاریخى  نقش  درك  به 
نخست و ب: به نقش تاریخى و کنونى وى 

در نظام سرمایه دارى نمى نماید. 
کارل  سرمایه دارى،  نظام  با  رابطه  در   -3
تنیده  درهم  رابطه ى  دو  از  دقیقا  مارکس 
سخن مى راند: الف: رابطه ى انسان با طبیعت 
و ب: رابطه ى انسان با انسان. مارکس، بر 
خالف دیدگاه چپ گرایان سنتى، انسان را 
هم هنگام  محاط در طبیعت و در عین حال، 
بنابراین،  مى بیند.  طبقاتى  روابط  مشمول 
نیروى  کارآیى  فزاینده ى  ازدیاد  بر  عالوه 
کار در فرایند تولید سرمایه دارى و در قالب 
"رانت"، و ارزش گذارى طبیعت، مارکس 
در تبلور تئورى ارزش، طبیعت را مستقیما 

در  مى شمرد.   انسان  کار"  "نیروى  شریک 
نتیجه، به لحاظ شناخت شناسى، آن دسته 
از چپ گرایان بوم شناس (اکولوژیست) که، 
با ایده آل هاى اتوپى خویش، تئورى ارزش 
مارکس و ادامه ى آن در بوم شناسى را کافى 
نمى دانند، از مرحله پرت اند؛ چرا که تئورى 
ارزش خود معیارى شایسته، استوار، و جامع 
و مانع در روى کرد بوم شناسى مارکسى در 

سرمایه دارى مى باشد. 
4- با قبول اصالت، رسالت و مناسبت تئورى 
نئومارکسیست هاى  حیطه،  این  در  ارزش 
شامل   - انحصارى"  "سرمایه دارى  مکتب 
پیروان پل سوییزى، نظیر جان بالمى فاستر 
رویو»)-  «مانتلى  مجله ى  کنونى  (سردبیر 
درآمیختن  و  نظرى  وصله پینه ى  با  جز 
ارایه ى  و  هابسون  با  مارکس  نظریات 
به  عامه پسند  و  همان گویانه  روى کردى 

نقد اقتصاد سیاسى و نظر مارکس در باب 
فاستر  بالمى  نمى پردازند.  بوم  شناسى 
هم چنین پرچم دار آن دسته از رادیکال هایى 
از  دوره  آخرین  را  "امپریالیسم"  که  است، 
نظام سرمایه دارى مى انگارند و بدین گونه، 
نه درکى درست از تئورى سنتزوار رقابت، 
نه  و  ارزش،  تئورى  از  ژرف  دریافتى  نه 
بینشى روش شناسانه از مفهوم دوران بندى 
بالمى  تالش  دارند.  سرمایه دارى  نظام  در 
فاستر و شرکا در حیطه ى "زیست بوم" نیز 
تالشى است لجوجانه، که نمى تواند آغشته 
به پرده پوشى از سایر انحرافات متدولوژیک 
و اغتشاشات ذهنى این گونه از چپ گرایان 
در پیوند با استخوان بندى و اساس مارکس، 
در  مارکس  ارزش  تئورى  کارکرد  یعنى 
دست  بنابراین،  نباشد.  یکم،  و  بیست  قرن 

تنها  نه  بوم،  زیست  روى کرد  به  یازیدن 
براى بالمى فاستر، بل براى شمار کثیرى از 
نئومارکسیست هاى پسامارکس شاید بیش تر 
به یک نوع روان درمانى، در پوشش بازگشت 
به مارکس، شباهت داشته باشد. این جماعت 
ضمن این که اساسا از مارکس و شناخت 
شناسى او فاصله گرفته اند، اما با توسل به 
جا  مارکس  کنار  در  را  خود  بوم"  "زیست 
مغازله  عام   مالء  در  وى  نام  با  و  مى زنند 
بوم"  "زیست  امروزه  که   چرا  مى کنند. 
و  متعدد،  مقاالت  کتاب ها،  از  مى توان  را 
نگارش هاى عوام پسند آن در هر کوى و 
نسخه بردارى  بنابراین،  کرد؛  مشاهده  برزن 
از این ادبیات و شاخ و برگ دادن به آن ها 
با کلمات آتشین و شعارهاى رادیکال، کار 
چندان سختى نیست. این در حالى است، که 
اکنون کودکان دبستانى نیز به مساله ى زیست 

سرعت  و  "ویروس"  این  موضوع  به  پرداختن 
است  پرسشى  جهان،  در  آن  گیرى  همه 
اساسى که پاسخ آن را باید در شناسایى دوران 
آگاهى  آن،  خالل  در  و  (گلوبالیزاسیون)،  کنونى 
مارکسى از درهم کوبیدن انواِع دیوارهاى حقوقى و 
حقیقى - نظیر مرزبندى دولت- ملت، حصارهاى 
جغرافیایى، موانع طبیعى، و انواع دیگر موانع - در 
خدمت انباشت سرمایه جست وجو نمود. این که 
کوچک  ویروس  این  ما  پیش رفته ى  جهان  در 
به سرعت مى تواند میلیون ها نفر را مبتال کرده 
و در فاصله اى اندك صدها هزار انسان را به کام 
مرگ بفرستد، خود معمایى است که تنها با ادراك 
ریشه اى "سرمایه" (به مثابه رابطه اى اجتماعى) 

قابل حل مى باشد.
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بوم (که خود محیط زیست را نیز در جهان 
ما در بر مى گیرد) تقریبا با خبرند. اما دوباره 
خوانى مارکس و اندیشه در جان کالم او، 
که همان تئورى ارزش وى مى باشد، کمر 
کوه و عزم آهنین مى طلبد و نیز ذهنى نقاد 
که کلیشه را برنتابد. سردبیرى بالمى فاستر 
در مجله ى «مانتلى رویو» خود علت العلل 
"سرمایه دارى  ایدئولوژى  به  او  وفادارى 
عین  در  که،  است  سنتى  و  انحصارى" 
رادیکال مآبى، التقاط را در شناخت شناسى 
مارکسى و عوام گرایى را در بررسى مسایل 

مبرم جهان تقویت مى نماید.  
در  و  پیشاسرمایه دارى  دوران هاى  در   -5
فرآیند سکونت گروه ها و استقرار اجتماعات 
و در خالل آن انکشاف تمدن هاى گوناگون 
در نقاط مختلف جغرافیایى، عواملى درونى 
با  توامان  (و  ساختارى  تضادهاى  از  ناشى 
طبیعت) در بطن این فرهنگ ها و تمدن ها 
رفتن  میان  از  و  تاریخى  فروپاشى  موجب 
شد.  بشرى  اجتماعات  این  از  بسیارى 
نمونه هاى فراوانى از بقایاى این اجتماعات 
و فرجام آنان اکنون از جانب باستان شناسان 
در نقاط مختلف جهان شناسایى شده است 
میان  از  چگونگى  به  زیادى  حدود  تا  و 
این  میان  در  محیطى  زیست  عوامل  رفتن 
اجتماعات اشارت دارد. اما باید توجه داشت، 
که هیچ یک از این  تضادهاى ویران گر را 
بومى  زیست  معناى  به  "انقراض"  به  نباید 
مفروض  انقراض هاى   - آن  (اکولوژیک) 
پنج گانه در گذشته هاى دور و دوران هاى 
زیرا  نمود؛  وصل  زمین شناسى -  پیشین 
مقوله ى "انقراض" مفهومى عالم گیر است، 
برگیرنده ى  در  تماما  که  عالمى  هم  آن 
اکولوژى مى باشد. با این وجود، اگر ما - 
باب  در  "انقراض"،  ناخواسته -  یا  خواسته 
معناى  به  "انقراض"،  و  بشرى،  تمدن هاى 
طراز  یک  در  را  ژئولوژیک/ اکولوژیک، 
قرار داده و بدین ترتیب موازین طبقه بندى 
منطقى را در این راستا زیر پا بگذاریم، نه 
کمکى به دریافت دقیق اکولوژى نموده ایم 
سرمایه دارى،  نظام  از  درست  درکى  نه  و 
در مقایسه با نظام هاى ماقبل سرمایه دارى، 
نکته اى  این جا  در  داده ایم.  نشان  خود  از 
در  ستیزى  طبیعت  که  است،  نهفته  ظریف 
هم  و  کمى  لحاظ  به  هم  را،  سرمایه دارى 
از نظر کیفى، نه تنها ویران گرتر از تمامى 
تا  شهرنشینى  آغاز  از   - پیشین  نظام هاى 
تقریبا آغاز قرن هجدهم - ارزیابى مى کند، 
بل بر ویژگى تضاد سرمایه دارى، که اکنون 

دوران  هیات  جهان" به  تمامى  "تسخیر  در 
گلوبالیزاسیون در آمده، با نظام اکولوژیک به 
نحوى مشخص انگشت تاکید مى گذارد. در 
این مورد نیز فراسنجى معروف مارکس به 
موازات بازنمایى "آناتومى انسان" و دریافت 

"آناتومى میمون" شاید بى جا نباشد. 
6- نخستین درس مارکسى در نقد اقتصاد 
بطن  در  ناملموس  کشف  همانا  سیاسى، 
همین  در  و  اســت؛  ملموس  بدیهیات 
نقد  کشفى  چنین  که  است،  فرآیند  این 
به  مى نشاند.  علم  تارك  بر  را  مارکسى 
کار  مهم ترین  ویژگى،  این  در  ما  گمان 
کارل مارکس ملموس نمودن مفهوم ارزش 
در سرمایه دارى مى باشد، که این خود نیز 
خوان"  "هفت  از  فردوسى -  مصداق  به   -
گذر  سرمایه دارى  جامع  نقد  و  بُت وارگى 
بُت وارگى  خوان  نخستین  است.  کرده 
عامه  بُت وارگى  غــم زده  زمــان  این  در 
است.  مپریالیسم"  ا "ناسیونالیسم/  پسند 
بودن  حیطه ى  در  مارکسى  درس  دومین 
تمامى  در  تحول  شامل  که  است،  شدن  و 
پدیده هاست، که در این حوزه ما با پیوند 
گذشته، حال، و آینده، و دینامیسم "فرآیند"، 
و عنصر زمان در نهاد آن، دست مى یابیم. 
مفهوم  از  درك  مارکسى،  آموزش  سومین 
درك  این  است؛  سرمایه دارى  در  رقابت 
کامال با دیدگاه ناپویاى هابسون (اقتصاددان 
و  بیست  قرن  اوایل  و  نوزده  قرن  اواخر 
لوکزامبورگ)  لنین،  هیلفردینگ،  سرمشق 
مارکسى  رقابت  زیــرا  اســت؛  تضاد  در 
و  تراکم  جهت  در  سنتزوار  است  مفهومى 
دیدگاه  قبول  سرمایه.  بافتار  در  و  تمرکز 
لیبرالى هابسون از جانب نئومارکسیست ها، 
زمانى  براى  را  ارزش  تئورى  و  مارکس 
در  میان،  این  در  راند.  حاشیه  به  طوالنى 
مارکس  از  اسمى  تنها  نیز  سابق  شوروى 
ماند؛ در حالى که در آشفته بازار غرب نیز 
از  کاریکاتورى  رادیکال،  سیاسى  احزاب 
مارکس را با تاندانس هاى ضد و نقیض در 
پژواك  دادند.  رواج  کارگرى  جنبش هاى 
انباشت  نحوه ى  به  بورژوایى  برخورد  این 
و  یک سو،  از  مکانیکى  طریق  به  سرمایه 
اختراع عبارت "سرمایه دارى انحصارى" (که 
به شهادت پال سوییزى از تورستون وبلن 
آمریکایى مى باشد) از سوى دیگر، سرانجام 
را  رادیکال  روشن فکران  از  وسیعى  طیف 
در کشورهاى در حال توسعه در بر گرفت. 
دوران بندى  مارکسى،  درس  چهارمین 
و  چگونگى  که  است  سرمایه دارى  نظام 

به  و  انباشت  نحوه ى  به  آن  سنجش  معیار 
و  مالى،  (کاالیى،  سرمایه  اصلى  شکل  سه 
تولیدى) ارتباط دارد. با فراملى شدن توامان 
این سه شکل از سرمایه است، که مى توان 
فراملى شدن ُکل سرمایه (به هیات رابطه اى 
فراگیر و اجتماعى) و دوران گلوبالیزاسیون 
این  در  جهت،  همین  به  نمود.  تصور  را 
ویژگى، تئورى ارزش مارکس نقش کلیدى 
دارد. نکته ى مهم در همین راستا، رابطه ى  
هژمونیک است که - با سرمایه (به عنوان یک 
رابطه ى اجتماعى) و در دوران جهانى شدن 
آن - مفهومى عالم گیر را تداعى مى کند. پس 
در دوران گلوبالیزاسیون، سخن از هژمونى 
آن  یا  گروه  آن  یا  قدرت  آن  یا  دولت  این 
کمپانى در صحنه ى بین المللى نابه جاست؛ 
زیرا سیادت هر چیز در این دوران، متضمن 

هژمونى سرمایه مى باشد.
ناموزون  "رشد  نظریه ى  خالف  بر   -7
ارزش  تئورى  متعلقات  از  که  سرمایه"، 
شناختى،  روش  لحاظ  به  است،  مارکس 
(ابداع  مرکب"  و  ناموزون  "رشد  ایده ى 
لیون تروتسکى) ترکیبى التقاطى است؛ چرا 
سیاست  از  نوعى  خود  مرکب"  "رشد  که 
است که بر دوش "رشد ناموزون" (ساختار) 
(در  پسامارکسى  نگاهى  با  و  شده  نشانده 
توسعه ى سرمایه دارى) سعى در "تکمیل" 
مارکس دارد. این آمیزه ى ناهم گون، اراده 
انگار، و شبه رادیکال، که اکنون ورد زبان 
بسیارى از چپ گرایان وطنى نیز مى باشد، 
نه فرقى میان مقوله ى "ساختار" و مقوله ى 
درست  درکى  نه  و  است  قایل  "سیاست" 
تعبیر  در  التقاط  این  عملى  پس آمدهاى  از 
این  مقابل  در  دارد.  سرمایه دارى  عینى 
کاریکاتور پسامارکسى، چنان که نگارنده در 
جاى دیگر نشان داده است، تئورى ارزش 
سه  در  سرمایه دارى  دوران بندى  مارکس، 
شکل سرمایه در انباشت، در گردش، و در 
جغرافیاى جهان، در ُکلیت خود به قلم دوش 

"مرکب" نیازى ندارد.  
نقد  بر  عالوه  باال -  در  اشاره  مورد  نکات 
و  عینى  تصویرى  ُکلیت  در  سنتى -  چپ 
نظام  متزلزل  بُنیاد  و  ساختار  از  اُرگانیک 
سرمایه دارى در متکامل ترین شکل خود - 
یعنى دوران گلوبالیزاسیون - را به ما نشان 
مواجهه  در  که  عالم گیر  نظامى  مى دهد؛ 
در  پا  از  اندك  مدتى  در  "ویروس"  یک  با 
آمده و با این همه تجهیزات، تاسیسات، و 
تکنولوژى پُر شکوه، ابربحرانى عظیم تر از 
"بحران بزرگ" سال هاى دهه ى 1930 را در 
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فاصله اى کوتاه در سراسر گیتى دامن زده 
است. پس وضعیت بحرانى و مرگ بار کنونى 
را نباید صرفا ناشى از وجود یک ویروس 
خطرناك و ُکشنده و ناشناخته - به عنوان 
یک بلیه ى طبیعى - به حساب آورد؛ زیرا در 
تسخیر همه جانبه ى جهان بر اساس شیوه ى 
تولید سرمایه دارى، طبیعت تسخیر شده نیز 
سهیم بوده و با آن پیوندى ناگسستنى دارد. 
به عبارت دیگر، پیروزى فراگیر سرمایه (به 
همه  شکست  تردید  بى  مارکس)،  مصداق 
در  گرفتن  قرار  جمله  از  طبیعت،  جانبه ى 
معرض این گونه مصائب، را نیز در بردارد. 

 IV
یکى از مقوله هاى پُر اهمیت در نقد اقتصاد 
سیاسى از جانب مارکس، تئورى بحران ها 

است که مشخصا در جلد سوم «سرمایه» به 
آن اشاره مى کند. اساس بحران در نحوه ى 
انباشت سرمایه دارى است و دقیقا از زمانى 
خویش  پاى  بر  سرمایه  تولیدى  نظام  که 
ادامه  خود  مستمر  بازتولید  به  و  مى ایستد 
مى دهد، کسب ارزش اضافى نسبى در کانون 
این انباشت نهادینه مى شود. مارکس، در این 
در   - واقعى  شمول یافتگى  را  کار  فرایند، 
خدمت  در  صورى -  یافتگى  شمول  مقابل 
حساب  به  تولید)  دایــره ى  (در  سرمایه 
نهفته  ظریفى  نکته ى  جا  این  در  مى آورد. 
است، که از چشم شمارى از چپ گرایان، 
است.  مانده  پنهان  هاروى،  دیوید  منجمله 
و  سرمایه  انباشت  از  کافى  درك  عدم  زیرا 
بحران هاى ناشى از آن، علت بحران - یعنى 
ارزش  فرآیند  در  سود  نرخ  نزولى  تمایل 
زدایى فزاینده و دوره اى تولید- را با نتایج 

بحران - یعنى "فرودست سازى"- یکى و 
یک سان مى انگارد. 

انقالبیون  که  شد،  یادآور  باید  جا  این  در 
و  لنین  نظیر  بیستم،  قرن  آغاز  در  آوازه  پُر 
لوکزامبورگ، نیز درك درستى از بحران هاى 
دوره اى سرمایه دارى نداشتند. لنین بحران 
بخش هاى  میان  تجانس  عدم  نتیجه ى  را 
مصرف  ابزار  تولید  و  تولید  ابزار  تولید 
حالى  در  مى انگاشت؛  مبادله)  (دایــره ى 
"عدم  را  بحران  علت  لوکزامبورگ  که 
چندى  مى آورد.  شمار  به  مصرف"  کفایت 
"عدم  از  ناشى  اصطالح  به  بحران  بعد، 
و  آرام  واژه هایى  با  مصرف"،  کفایت 
جان  اقتصاد  مبانى  در  "تئوریک"،  رضایتى 
دموکرات  سوسیال  (اقتصاددان  کینز  مینارد 
جاى  جهانى)  جنگ  دو  زمان  در  انگلیسى 

گرفت. و بدین منوال، پایه ى سیاست هاى 
لیبرالى- کینزى را در دوران پاکس آمریکانا 
لوکزامبورگ  نمود.  استوار   (1979-1945)
هم چنین، بر خالف مارکس، ادامه ى نظام 
سرمایه دارى را بدون وجود مناطق حاشیه اى 
ناممکن  سرمایه دارى)  غیر  یا  (استعمارى 
خواننده ى  محدوده،  همین  در  مى دانست. 
نقاد به آسانى مى تواند - در نحوه ى نگرش 
میان  فرق  سرمایه دارى -  نظام  شناخت  و 
سنت مارکس و سنت پس از مارکس را در 
هیات انقالبیون تراز اول در همان سال هاى 
این  و  نماید.  مشاهده  بیستم  قرن  آغازین 
سنت پسامارکس است، که ما آن را "سنتى" 
مى نامیم و چپ گرایان دنباله رو و شیفته ى 

آن را نیز "چپ سنتى" مى خوانیم. 
سرزنش  جهت  صرفا  سنتى  چپ  عبارت 
مرکزى  کمیته ى  رویه ى  (و  "توده اى ها" 

آن) در رابطه با تمایالتى شبیه در بسیارى 
از چپ گرایان وطنى نیست؛ این طیف عظیم 
التقاطى در حالى که مارکس را مى خواند، 
بر َسبیل عادت (و ایدئولوژى) با زبان لنین 
این  در  هنوز  سنتى  چپ  مى گوید.  سخن 
و  "حاشیه"  کشورهاى  از  گلوبالیزه  دوران 
کشورهاى "متروپل" صحبت مى کند. چپ 
سنتى، "سرمایه" که هیچ، زمین و زمان را نیز 
"چیزگونه" مى بیند. شدت این "چیزگونگى" 
ایدئولوژى  این  پیروان  که  است  حدى  به 
انتخاب  ــورژوازى،  ب از  نسخه بردارى  با 
"دوران"  به  بازگشت  آمریکا  در  را  ترامپ 
"برگزیت"  فاشیستى  هیاهوى  مرکانتیلیسم، 
را در انگلستان، شکست در گلوبالیزاسیون، 
و اینک نیز، با ظهور پاندومى کورونا، دوران 
گلوبالیزاسیون را پایان یافته و حرکت جهان 

را به سوى مرزهاى "ملى" مى انگارند. روال 
نگرش چپ سنتى دیدن "درخت" است، نه 
"جنگل"؛ او صحنه را با خیره شدن به تک 
تک بازیگران ارزیابى مى کند، بى آن که از 
ماهیت داستان و پشت صحنه خبرى داشته 
باشد؛ چپ سنتى، درست مانند بورژوازى، 
به چین و آمریکا با تصور دو مشت زن در 
مسابقات مشت زنى مى نگرد، بى آن که به 
بطن  در  آمریکا  فرود  و  چین  فراز  دالیل 
تحول این "دوران" اندکى اندیشه کرده باشد، 
و به قصد پوشیده نگاه داشتن این بالهت، با 
انحراف از موضوع، با پرخاش و کمال بى 
حذر  بر  ایهالناس!  که  مى زند  جار  شرمى، 

باشید که این هر دو "امپریالیست" اند.  
الف زنى،  "همان گویى"،  در  سنتى  چپ 
پسامارکس  سنت  تبلیغ  و  کلیشه پردازى، 
چیره  موجود  آن  سنگ واره اى  منویات  و 

هاى  نابسامانى  ى  سردسته  اکنون  آمریکا 
به  جهان  صنعتى  کشورهاى  میان  در  بهداشتى 
شمار مى آید... در کشورى که در چشم چپ گرایان 
جلوه  جهان  "قدرقدرت"  و  میدان دار  سنتى، 
و  بهداشتى  نابسامانى هاى  تمامى  مى کند، 
اجتماعى به کنار، به علت نبود ظرفیت مرده شورخانه 
در  را  ُمردگان  انبوه  تدفین،  بهداشتى  وسایل  و 
در  مى کنند.  انبار  سردخانه اى  کامیون هاى 
بهداشتى  کافى  ظرفیت  وجود  عدم  رابطه،  همین 
و بیمارستانى، از قبیل تخت بیمارستان، تجهیزات 
دارویى، واحدهاى مجهز به تنفس مصنوعى، و غیره، 
ضرورى  اولویت هاى  وجود  عدم  از  دورنمایى  خود 
جهت  بهداشتى  و  معیشتى  احتیاجات  حداقل  و 
زندگى در جامعه ى بشرى، حتا در کشورهاى طراز 

اول سرمایه دارى، است.
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(کشورهاى  دنیا"  "دو  تزهاى  است.  دستى 
ثروت مند و کشورهاى فقیر) و "سه جهان" 
آشنا  نمونه هایى  چین)،  بورژوازى  (ابداع 
چپ گرایان  از  گونه  این  همان گویى  از 
حکیم  مانند  سنتى،  چپ  باالخره،  است. 
باشى هاى عهد دقیانوس، براى هر مرضى 
بحث  اگر  دارد.  آماده  و  حاضر  نسخه اى 
در حیطه ى انباشت و جهانى شدن سرمایه 
باشد، چپ سنتى فى الفور از "نفود" بانک 
(یعنى  پول  بین المللى  صندوق  و  جهانى 
سنگ واره هاى به جا مانده از دوران پیشین 
پاکس امریکانا) سخن مى راند. اگر ُجستار 
با  او  بچرخد،  بین المللى  روابط  حول  بر 
شعاع  قدرقدرتى،  جانب،  به  حق  ژستى 
عمل، و تجهیزات جنگى آمریکا را به ُرخ 
مخاطب مى کشد. چپ سنتى انسانى است 
نوستالژیک، که آینده را در گذشته مى بیند. 
حامل  و  عامل  ناخودآگاه،  یا  خودآگاه  او، 
(معموال  "امپریالیسم"  است؛  بُت وارگى 
ورژن لنین) را پاى ثابت نظام سرمایه دارى 
مى انگارد؛ "نفت" را، هنوز که هنوز است، 
انحصار مى شمارد؛ "هژمونى" را ملک طلق 
مفهوم  به  مى کند؛  تصور  آمریکا  ابدى  و 
ارادت  هنوز  "وابستگى"  همان گویانه ى 
قلبى دارد و آن را خالصانه مى پرستد و این 
جهان  کشورهاى  اغلب  مورد  در  را  کلیشه 
باالخره،  مى برد؛  کار  به  نبات  و  نقل  مانند 
در ویژگى این پاندومى جان فرسا، دور از 
انتظار، و بحران فراگیر کنونى، چپ سنتى 
مطلقا نه سخنى تازه - جز تکرار مکررات 
حوش  و  حول  در  خبرى  روى دادهاى  از 
تصورات  از  مشتى  با  هم راه  بحران،  این 
ذهنى - دارد و نه چیزى دندان گیر و تئوریک 

در چنته.  
پیش  خود  سنتى  چپ  از  شناخت  پس، 
شرط شناختى است که ما را به آن چه نباید 
زمینه ى  کشف  در  و  نموده  هدایت  باشد 
اصلى علت و معلول از سطوح نازل و قابل 
"نئولیبرالیزاسیون"  به  استناد  یعنى   - لمس 
 - هاروى  دیوید  کاله  از  برآمده  (کبوترى 
نئولیبرالیسم")  کوتاه  "تاریخ  به  کنید  نگاه 
یا "دوران نئولیبرالیسم" (عبارتى ساخته از 
معلول در آثار اخیر بن فاین و سعد- فیلو) 
یا قدرقدرتى آمریکا و معادل قرار دادن آن 
تقلیل گرا  (باورى  گلوبالیزاسیون  دوران  با 
جهانى"  "سرمایه دارى  به  راجع  وارونه  و 
غیرقابل  و  عمیق  سطوح  به  پانیچ)-  لیو  از 
لمس پدیده ها رهنمون مى شود. در این جا 
از  دگرسان"  "طیفى  از  نیز  گذرا  اشاره اى 

سیاسى  تحوالت  با  رابطه  در  سنتى  چپ 
در دهه هاى 1950 و 1960 میالدى - نظیر 
فروکشیدن تمایل به "شوروى" و گرایش به 
"کمونیسم اروپایى"- الزم به نظر مى رسد. 
این طیف سنتى، اما دگرسان، در جامعه ى 
روشن فکرى اروپا خود را با عنوان "چپ 
نو" معرفى نمود. این دگرسانى خود التقاطى 
بحثى  به  نیاز  آن  بررسى  که  بود،  جدید 
مقاله  این  تکمیل  براى  اما  دارد.  جداگانه 
باید تلویحا متذکر شویم، که این طیف نیز 
با سنت مارکس خوانایى ندارد. «فصل نامه ى 
یکى  چپ نو» (New Left Review) نیز 
که  است،  جانبى  طیف  این  اُرگان هاى  از 
رقیق  تمایالت  از  کم  و  بیش  امتزاجى 
هاى  پنداشت  و  پسامارکسى  ارتدکس 
پرى  دارد.  بر  در  را  لیبرالى  و  پراگماتیک 
اندرسن، تروتسکیست "انترناسیونال چهارم" 
نو»،  چپ  «فصل نامه ى  سابق  ویراستار  و 
و  شده  شناخته  روشن فکران  از  یکى 
دیگر  اشاره ى  است.  طیف  این  اول  طراز 
جانب  از  "امپراطورى"  روى کرد  باب  در 
آنتونى نگرى و شرکا است، که معجونى از 
جابه جایى مفهوم "طبقه" با واژه ى "توده" و 
عدول از فرآیند تضاد طبقاتى و ماتریالیسم 
است  اجتنابى  خود  که  مى باشد،  تاریخى 
نفى  قالب  در  اما  سنتى،  چپ  از  بیهوده 

بى چون چرا و کامل سنت مارکس.  
بنابراین - بر خالف سنت خوش بین، آینده 
نگر، و پویاى مارکس - افق ایستاى اندیشه 
سنت  سرمایه دارى،  از  بُت واره  تصور  و 
پسامارکس را به عاملى بازدارنده در استنباط 
دگرگونى کیفى در جهان امروز تبدیل نموده 

است. 
به قول خواجه ى شیراز: 

برخیز/  میان  از  حافظ  تویى  راه  "حجاب 
خوشا کسى که درین راه بى حجاب رود."

V
برگردیم به بحران اخیر اقتصادى، که خود 
نتیجه ى مستقیم پاندمى کووید-19 در فرو 
کوبیدن شبکه هاى تولید جهانى، زنجیره هاى 
عرضه ى کاال و خدمات، کانال هاى حمل 
در  ترانسپورت  شبکه هاى  کاال،  نقل  و 
حوزه هاى تجارى و گردش گرى، و اثرات 
این همه واژگونى ها بر بازارهاى تنگاتنگ 
نفت و بخش انرژى در جهان مى باشد. از 
ووهان،  شهر  در  که  ویروسى  دیگر،  سوى 
چین  در  را  ایالتى  دولت  هوبى،  ایالت  از 
غافل گیرنموده بود، با یک ماه اتالف وقت 

و پنهان نمودن اعتراضات متخصصین محلى، 
در  چین  مرکزى  دولت  گوش  به  سرانجام 
به  اطالعات  البته  چین  دولت  رسید.  پکن 
دست آمده راجع به منبع، چگونگى شیوع، 
سنجش توالى "دى ان ا"، و اطالعات مرتبط 
با شناسایى ژنتیک این ویروس را در تاریخ 
دوازدهم ژانویه ى 2020 به سازمان بهداشت 
جهانى گزارش داد. در بیست و هشتم ژانویه، 
نمایندگان سازمان بهداشت جهانى با مقامات 
یازدهم  در  کردند.  مالقات  پکن  در  چینى 
شیوع  جهانى  بهداشت  سازمان  مارس،  ماه 
کووید-19 را در عرصه ى جهان "پاندومى" 
اعالم کرد. از این پس، این ویروس جدید و 
ناشناخته از چین به دیگر کشورهاى جنوب 
شرقى آسیا سرایت نمود و از آن جا با تحرك 
و سرعتى بى سابقه به سوى دیگر نقاط جهان 
و  روزافزون  مبتالیانى  کنون  تا  و  شتافت 
تلفاتى بس فراوان در پهنه ى جهان به جاى 

گذاشته است. 
مبتالیان به کووید-19 در آمریکا، تا پایان 
هفته ى سوم جوالى (2020)، بالغ بر 4,4 
میلیون و تلفات آن بیش از 150 هزار است. 
این ارقام رسمى، البته، نمایش گر شمارش 
واقعى این پاندومى در آمریکا و بسیارى از 
کشورهاى جهان، مانند برزیل، هند، روسیه، 
مکزیک، ایران، نمى باشند؛ زیرا به سبب عدم 
دست رسى کافى به وسیله ى تشخیص این 
بیمارى، قدر مسلم، تعداد مبتالیان احتماال 
شده  اعــالم  ــام  ارق برابر  بیست  از  بیش 
آمریکا  که  جاست،  این  جالب  مى باشند. 
نابسامانى هاى  گونه  این  سردسته ى  اکنون 
بهداشتى در میان کشورهاى صنعتى جهان 
به شمار مى آید. بر اساس آمارهاى رسمى، 
با  آمریکا   ،(2020) جوالى  نیمه ى  در 
جهان،  از  درصد   4,25 معادل  جمعیتى 
درصد  از 26  بیش  بر  بالغ  مبتالیانى  مکان 
از تمامى جهان است. مرگ و میر ناشى از 
نزدیک  کنون  تا  نیز  آمریکا  در  کووید-19 
به 24 درصد تلفات رسمى در جهان بوده 
است. در کشورى که در چشم چپ گرایان 
سنتى، میدان دار و "قدرقدرت" جهان جلوه 
بهداشتى  نابسامانى هاى  تمامى  مى کند، 
ظرفیت  نبود  علت  به  کنار،  به  اجتماعى  و 
تدفین،  بهداشتى  وسایل  و  مرده شورخانه 
انبوه ُمردگان را در کامیون هاى سردخانه اى 
انبار مى کنند. در همین رابطه، عدم وجود 
از  بیمارستانى،  و  بهداشتى  کافى  ظرفیت 
دارویى،  تجهیزات  بیمارستان،  تخت  قبیل 
واحدهاى مجهز به تنفس مصنوعى، و غیره، 
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خود دورنمایى از عدم وجود اولویت هاى 
و  معیشتى  احتیاجات  حداقل  و  ضرورى 
بهداشتى جهت زندگى در جامعه ى بشرى، 
حتا در کشورهاى طراز اول سرمایه دارى، 
است. خوب توجه کنید و ببینید، کشورى که 
ماهواره به مریخ مى فرستد و از سیاره هاى 
کرانه هاى  و  ژوپیتر،  و  زحل،  ــوس،  اُران
تصویر  خورشیدى  منظومه ى  دوردست 
به  آنــان  موقعیت  در  دقیق  اطالعات  و 
زمین ارسال مى کند، چگونه در ساخت و 
پرداخت و رسیدگى به ابتدایى ترین نیازهاى 
جامعه ى بشرى لنگ مى زند و در مقابله با 
در  زمین)  ُکره ى  همین  (در  ویروس  یک 
برابر چشم جهانیان در مدفوع خود غوطه 

مى خورد. 
آمار مبتالیان و تلفات کووید-19 در جهان 
اکنون (در تاریخ این نگارش) به ترتیب از 
مرز 16 میلیون و 650 هزار گذشته است. 
پس از آمریکا، برزیل با بیش از دو میلیون 
و 400 هزار مبتال و 86,6 هزار تلفات در 
مرتبه ى دوم؛ هند با یک میلیون و 400 هزار 
سوم  مرتبه ى  در  تلفات  هزار   33 و  مبتال 
مى باشد. در این میان، ایران - پس از روسیه، 
پرو، آفریقاى جنوبى، مکزیک، شیلى، اسپانیا، 
و انگلستان - با بیش از 290 هزار مبتال و 16 
هزار تلفات (با رتبه ى هجدهم در جمعیت) 
مقام یازدهم را احراز کرده است. البته این 
جهت  مى توان  تنها  را  رسمى  آمارهاى 
رابطه  در  سرانگشتى  حسابى  با  و  مقایسه 
با اثرات و شیوع جغرافیایى این بیمارى به 
حساب آورد. سیاست هاى ُمهار این پاندومى 
از جانب دولت ها (منجمله دولت چین) را 
نمى توان  جهان  سرمایه دارى  گستره ى  در 
بر اساس یک تقسیم بندى منسجم بررسى 
کرد. اما تا آن جا که تا کنون نتایج آن ها در 
طیفى از مهار نسبى تا بازگشت این بیمارى 
انجانیده  مختلف  نواحى  و  کشورها  در 
و  آزمایش  وسایل  وجود  قرنطینه،  است، 
معالجه  ظرفیت  ازدیاد  بیمارى،  تشخیص 
تامین  یو،  سى  آى  واحدهاى  افزایش  و 
تجهیزات بهداشتى براى پزشکان و پرستاران 
صورت،  حفاظ  دست کش،  ماسک،  (نظیر 
روپوش حفاظتى، و غیره)، پوشیدن ماسک 
و پیگیرى در ایجاد "فواصل اجتماعى" در 
یافتن  در  تالش  کار،  محل  و  اجتماعات 
تالش  نهایت  در  و  شفابخش،  داروهــاى 
براى کشف واکسن، را مى توان نام برد. اما 
از همه ى این ها که بگذریم، سیاست ُمهار 
لزوما  کشورها  از  بسیارى  در  کووید-19 

به  بازگشت  سیاست  از  مستقل  سیاستى 
مراکز  و  اقتصادى  فعالیت  گشایش  تولید، 
خرید و فروش، و به کار گماردن واحدهاى 

خدماتى، نمى باشد. 
به عبارت دیگر، تضاد مطلق یا هم آهنگى 
نسبى این دو سیاست، بسیارى از ناگفته ها را 
راجع به ماهیت این دولت ها در بسیارى از 
کشورهاى جهان بر مال مى کند. براى نمونه، 
دولت  افراطى،  واپس گراى  دولت  دو  به 
ترامپ (در آمریکا) و دولت بولسونارو (در 
برزیل)، مى توان اشاره کرد. این دو دولت، 
بحران  مهار  و  پاندومى  مهار  میان  تضاد 
اقتصادى را با سنجش خیالى "بُرد و باخت 
مطلقا  نتیجه  در  و  زده اند  محک  مساوى" 
داده اند.  اولویت  اقتصادى  بحران  حل  به 
در چشم ابلهانى که این دو کشور را اداره 
دو  این  پیچیده ى  درهم  بافت  مى کنند، 
بحران، حتا پس از بازگشت موج بلند این 
بیمارى و ازدیاد مبتالیان و تلفاِت سنگین، 
دونالد  آمریکا،  در  است.  پوشیده  هم چنان 
ترامپ با توسل به روش هاى غیرقانونى، نه 
تنها خواستار گشودن واحدهاى بازرگانى و 
بخش خدمات در ایالت هاى مختلف آمریکا 
و  اقتدار  دادن  نشان  براى   - بل  مى باشد، 
جمهورى  ریاست  انتحابات  در  "پیروزى" 
با  نیز  را  ایالت ها  این  فرمان دار  آینده - 
در  درس  کالس هاى  گشودن  به  شماتت 
دبستان ها و دبیرستان هاى آمریکا به شیوه اى 
ضابطه ى  بدون  و  نامتناسب،  رویه،  بى 
نشان  خاطر  باید  مى کند.  دعوت  بهداشتى 
از  ماه  شش  از  پس  آمریکا،  در  که  نمود 
کووید-19،  به  مبتال  بیمار  نخستین  تاریخ 
هنوز کمبود وسیله ى تشخیص این بیمارى 
در تمام ایالت ها کامال محسوس است. در 
جوالى  (نوزدهم  امروز  همین  که  حالى 
گزارش  سى»  بى  «ان  خبرگزارى   ،(2020
در  کووید-19  جدید  بیمار  پنج  هر  از  داد 
در  درصد-   20 یعنى   - بیمار  یک  جهان، 
آمریکا، از ایالت هاى  تگزاس، فلوریدا، و 

کالیفرنیا، مى باشد. 
تا آن جا که خبرهاى موجود و ویدئوهاى 
مستند نشان مى دهند، در رده ى بعدى هند، 
 - نیز  مکزیک  و  جنوبى،  آفریقاى  ایران، 
جان  به  است -  نمایشى  امرى  که  قرنطینه 
گشایش  اولویت  و  هستند  اعتنا  بى  مردم 
اقتصادى در درجه ى نخست است. در طرف 
دیگر این طیف از ُکره ى جنوبى، چین، و 
ژاپن مى توان سخن گفت، که ضمن تالش 
در بازگشایى اقتصاد و مرمت فروریختگى 

بر  نسبى  طور  به  را  تکیه  بحران،  از  ناشى 
مهار این پاندومى گذاشته اند. و جالب این 
جاست، که در این سیاست نیز نسبتا موفق 

بوده اند. 
اقتصادى  بحران  فرآیند  به  بپردازیم  اما  و 
شبکه هاى  شکستن  درهم  چگونگى  و 
انرژى،  ارتباطات،  توزیع،  تولید،  پیوسته ى 
شاخص  و  بورس  بازارهاى  هم چنین  و 
پرداختن  از  پیش  جهان.  سراسر  در  کاال، 
به این مهم، به منظور یادآورى، الزم است 
بیاندازیم  نظرى  مارکس  بحران  تئورى  به 
اندام وار  شرایط  و  بروز  نحوه ى  بتوانیم  تا 
این بحران جهانى را طرح کنیم. بحران هاى 
دوره اى در نظام سرمایه دارى خود نتیجه اى 
از انگیزه ى درونى انباشت و ساز و کارى 
حساب  به  سرمایه  گردش  بازسازى  جهت 
مى آیند. بنابراین، دایره ى تولید آبستن علیت 
بحران و مبادله و توزیع دایره ى ترابُرد آن به 
صحنه ى نمایش در دایره ى بورس (مالى یا 
پولى) مى باشد. پس دایره ى علیت بحران را 
در سرمایه دارى نباید با بازتاب آن در مبادله، 
توزیع، مصرف، و یا فرو افتادن بازار بورس 
داده  توضیح  باال  در  که  چنان  نمود.  اشتباه 
شد، این گونه اشتباهات را مى توان هم در 
نگرش لنین و هم در اندیشه ى لوکزامبورگ 
(شایسته ترین انقالبیون سده ى بیستم)، در 
در  بحران  علیت   در  آنان  آثار  مهم ترین 

سرمایه دارى مالحظه کرد. 
فاصله اى  در  کووید-19  شیوع  که  گفتیم 
پاندومى  یک  به  فوریه)  و  (ژانویه  اندك 
و  شد  تبدیل  جهان  سراسر  در  عیار  تمام 
در یازدهم مارس، سازمان بهداشت جهانى 
از منظر  در نتیجه،  اعالم کرد.  رسما آن را 
زمانى، ماه مارس مالکى است قطعى جهت 
علیت بحران اقتصادى و نیز بى سبب نیست 
که در این زمان، قلب تولید جهانى در چین 
و دایره ى تنگاتنگ سراسرى آن در رابطه با 
دیگر مراکز تولید جهانى، هم راه با شبکه هاى 
زنجیره اى عرضه ى کاال، شبکه هاى حمل 
و نقل انبوه کاال، خطوط هوایى بازرگانى و 
از  جهان  سراسر  در  غیره،  و  گردش گرى، 
بازتاب  دیدیم،  که  چنان  و  ایستاد.  باز  کار 
این ضربه ى کارى با سرعت بى سابقه اى 
خود را در گسیختگى همه جانبه و بى بدیل 
بازارهاى  انواع  کارکرد  و  توزیع  نهادهاى 
کاال و خدمات، به ویژه بازار جهانى نفت، 
انعکاس داد. و این خود باعث سقوط سریع 
و فراگیر ثانوى در شاخص بازارهاى بورس 
در جهان گردید. این نکته را نیز باید در نظر 



39 www.negah1.comنگاه _ دفتر سى و پنجم

داشت، که - بر خالف روش ذهنى و گسسته 
در اقتصاد متعارف - به  لحاظ روش شناختى 
جهان  تمامى  اندام وار  "تسخیر"  به  بنا  و 
طبیعت)،  پیکر  (منجمله  اجتماعى  و  مادى 
این "ویروس تاج دار" را نمى توان به مثابه 
سرمایه دارى  بحران  در  "خارجى"  عاملى 
گلوبالیزه در این عصر به حساب آورد. به 
عبارت دیگر، بحران زیست محیطى امروز، 
بحرانى جدا از بحران سرمایه دارى نیست. 
قبول این نکته ى تئوریک هم چنین ما را به 
روشنى به علیت بحران در دایره ى تولید و 
بازارهاى  سازه ى  در  آن  پیامدهاى  بازتاب 
مبادله، دایره ى توزیع، حوزه ى مصرف، و 
باالخره بازار بورس و شاخص هاى اعتبارى 
و مالى هدایت مى کند. و این خود به راستى 
تئورى  اعتبار  از  ملموس  است  نشانه اى 
ارزش مارکس و عمل کرد بیش از پیش آن 

در سده ى بیست و یکم. 

 VI
در این بخش، هدف ما نمایش تاثیر پاندومى 
بر اقتصاد و اشاره به مشخصات این بحران 
به اختصار با چند نمودار است.  چنان که 
در بخش هاى پیشین بیان شد، بحران هاى 
دایره ى  از  زلزله  موج  مانند  سرمایه دارى 
تولید (و فرآیند انباشت) سرچشمه مى گیرند 
سرمایه  تنگاتنگ  مدارهاى  از  عبور  با  و 
در  سپس  و  شده  منتقل  مبادله  دایره ى  به 
نمایان  اعتبارى  واحدهاى  و  بورس  بازار 
بر  عالوه   - بحران ها  این  نتایج  مى شوند. 
سقوط شتابان ارزش سهام، نزول شاخص 
گسترده ى  ورشکستگى هاى   ، قیمت ها
مالى، و هم چنین کاهش هنگفتى از کمیت 
در  طبقاتى  پوالریزاسیون  تعمیق  سرمایه - 
از  که  آن چه  اما  است.  سرمایه دارى  نظام 
بحران در وهله ى نخست به چشم مى آید، 
همانا سقوط شگفت انگیر در ارزش سهام 
است. به بیان روش شناحتى، ما معموال در 
بحران نخست "معلول" - نه علیت - آن را 
لمس مى کنیم. این ویروس خانمان سوز در 
ما  به  او  است.  دل سوزى  معلم  حال  عین 
یادآور مى شود 1- علیت تمامى بحران هاى 
سرمایه دارى در تولید است، 2- ویژگى این 
بحران نه صرفا در برخورد و فرو کوبیدن 
نمایش  در  راستى  به  بل  تولید،  عرصه ى 
آشکار و بى واسطه ى این فروکوبى است، 
و 3- عمل کرد این ویروس خود محصول 
در  محصور  طبیعت  از  اُرگانیک  آمیزشى 
دایره ى "تسخیر" تمامى جهان است. نمودار 

اثرگذارى  ُعمق  از  تصویرى   ،1 شماره ى 
کووید-19 در مقایسه با دیگر بیمارى هاى 
واگیر در نوسان ها و سقوط بازارهاى بورس 

سهام را نشان مى دهد. 
این نکته ى کلیدى را نیز در شناخت شناسى 
نباید از نظر دور داشت، که سرمایه در گردش 

نمودار شماره ى 1
شاخص اثرگذارى بیمارى هاى واگیر در نوسان بازار بورس سهام و مقایسه آن با کووید-19 

(از 1985 تا ماه مارس 2020)

منبع: نشریه اینترنتى کالگ اینسایت، دانش کده ى مدیریت، دانش گاه نورت وسترن، ایلینوى،  اول آوریل 2020
https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/what-explains-the-unprece-
dented-stock-market-reaction-to-covid-19

نمودار شماره ى 2
هم سنجى شتاب بحران کووید و شتابده ترین بحران هاى سرمایه دارى 

(شتاب بحران در شاخص "اس-اند-پى")

منبع:
UDA Today, March 17, 2020  
https://www.usatoday.com/in-depth/money/2020/03/17/coronavirus-how-
stocks-moved-previous-bear-markets/5011397002/
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کاالیى،  سه گانه ى  اشکال  در  دگرسانى  و 
تولیدى، و مالى (یا پولى) خود مفهوم پیدا 
مى کند و در نتیجه، هویت سرمایه بسته به 
عبور از تمامى این شکل هاست.  بر خالف 
تصور چیزگونه ى هابسون و نسخه بردارى 
طابق النعل آن از جانب هیلفردینگ و حتا 
لنین، هیچ شکلى از سرمایه به شکل دیگر 
آن "تفوق" ندارد، و آن چه که به "صدور 
موسوم  سنتى  چپ  ادبیات  در  سرمایه" 
که  است  مرحله اى  نمایش گر  خود  است، 
محدوده ى  از  خود  مالى  شکل  در  سرمایه 
به  و  آمده  در  به  ملتى  دولت-  مرزهاى 
قرار  بین المللى  گردش  فرآیند  در  تازگى 
گرفته است؛ و نیز در زمانى که نزدیک به 
چهار/ پنجم جهان هنوز از نظام سرمایه دارى 
مبراست، این دوره ى بینابینى را به درستى 
امپریالیسم مى نامیده اند. اما بر عکس آن چه 
در قاموس چپ سنتى جاى گرفته، سخن 
یا  انفصال  به  قایل   - مالى"  "سرمایه ى  از 
استقالل هرشکل از سرمایه با پسوند- جز 
انگارى  "چیزگونه"  و  بُت وارگى  به  توسل 

در باب سرمایه نمى باشد. 
ویژگى دیگر این بحران، در مقایسه با سایر 
بحران هاى عمده ى دیگر، سرعت انتشار آن 
است. و همین سرعت است که اکنون در این 
بحران، نهایت پیوستگى و شیرازه ى اندام وار 
مرحله ى  باالترین  در  را  سرمایه  فراگیر  و 
خود، یعنى دوران گلوبالیزاسیون، به نمایش 
گذاشته است. به منظور تایید فشرده اى از 
شتاب  هم سنجى  به  بحران  انتقال  سرعت 
تمامى بحران هاى سرمایه دارى - از "بحران 
دو  تنها  کنون -  تا   1930 دهه ى  بزرگ" 
بحران عمده ى پیشین را، آن هم با فاصله اى 
بحران  سرعت  با  مى توان  مالحظه،  قابل 
مقایسه  این  براى  کرد.  مقاسیه  کووید-19 
این  در  کنید.  نگاه   2 شماره ى  نمودار  به 
نمودار، شتاب فروپاشى و سقوط شاخص 
"اس-اند-پى" بر حسب "روزهاى مبادله"، 
بحران  و   1929 سال  بزرگ"  "بحران  در 
"دوشنبه ى سیاه" در سال 1987، به ترتیب 
35 و 38 روز محاسبه شده است؛ در حالى 
که در بحران 2020، شتاب سقوط با همین 
مقیاس 16 روز است. به عبارت دیگر، شتاب 
سقوط در بحران کووید-19 از شتاب سقوط 
در این دو بحران - که خود در صد سال 
از  ناشى  سقوط  شتاب  دار  رکورد  گذشته 
بحران در جهان بوده اند- بیش از دو برابر 

(2,3) شتابان تر است. 
نمودارهاى شماره ى 3 و 4 واکنش سقوط 

را،  استریت  وال  در  عمده  شاخص  دو  در 
که حاصل توقف در کانون ها و زنجیره ى 
عرضه در پهنه ى جهان و نیز گسستگى در 
توزیع  و  نقل  و  حمل  فراملى  شبکه هاى 
کاال - شامل ناوگان هاى بازرگانى و خطوط 
حمل و نقل هوایى - مى باشد، به  نمایش 

مى گذارند. 
کوبنده ى  و  مستقیم  تاثیر  نفت،  بخش  در 
پاندومى بر شبکه هاى ترانسپورت در صنعت 
و  گردش گرى  و  یک سو،  از  بازرگانى  و 
قابل  کاهش  دیگر،  سوى  از  جهان گردى 
مالحظه اى در تقاضاى بازار ایجاد نمود. این 

نمودار شماره ى 3
واکنش سقوط آزاد بورس اس-اند-پى به پاندمى کووید-19 در ماه مارس 2020 

منبع: سایت مارکت پلِیس - اول ماه مى 2020
https://www.marketplace.org/2020/05/01/how-the-markets-are-reacting-
to-covid-19/

نمودار شماره ى 4
واکنش سقوط آزاد بورس داو جونز به پاندومى کووید-19 در ماه مارس 2020 

منبع: سایت مارکت پلِیس - اول ماه مى 2020
https://www.marketplace.org/2020/05/01/how-the-markets-are-reacting-
to-covid-19/
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ضربه ى کارى بر تقاضا در زمانى صورت 
پذیرفت که عرضه ى نفت، بویژه در آمریکا، 
از دیرباز به حد اشباع رسیده بود. به عبارت 
دیگر، اُفت تقاضا، هم راه با فراوانى بى حد 
ناگهانى  سقوط  به  منجر  عرضه،  حصر  و 
بازارهاى  در  نفت  قیمت  شاخص هاى 
لحظه اى (اسپات) و بازارهاى پیش فروش/
پیش خرید (فیوچرز) نفت شد. در آمریکا 
به سبب توسعه ى روش هاى حفارى افقى و 
تکنولوژى تزریق مایع در الیه هاى زیرزمینى 
به  معروف   ،(shale) طبیعى  گاز  حاوى 
تولید  به  گذشته  سال  چند  در  "فَِرکینگ"، 
نفت و گاز این کشور افزوده است. اما ازدیاد 
تولید از یک سو، و عدم وجود ظرفیت کافى 
جهت نگه دارى و انبار نفت از سوى دیگر، 
هزینه هاى  با  آمریکا  در  را  نفت  صنعت 
است.  کرده  رو  به  رو  انباردارى  هنگفت 
در بازار پیش فروش/ پیش خرید نفت، که 
معامالت گاه گاه به قصد سفته بازى با نفت 
و نه جهت خرید و فروش واقعى صورت 
مى گیرند، این مشکل در برگیرنده ى ابعاد 

مساله ساز دیگرى نیز مى باشد. 
یکى از این دشوارى ها به بحران کووید، و 
اثر آن بر قیمت نفت در بازارهاى جهانى، به 
ویژه شاخص بازار پیش فروش/ پیش خرید 
نفت  بازار  (شاخص  آى"  تى  نفت  "دبلیو 
این  از  ویژگى  این  برمى گردد.  نیویورك)، 
روست، که در بیستم آوریل 2020 - براى 
نخستین بار در تاریخ نزدیک به چهل ساله ى 
براى  نفت  فروش  پیش  قیمت  بازار-  این 
قلمرو  به  مى  ماه  در  خریدار  به  واسپردن 
منفى سقوط آزاد قدم گذاشت. نتیجه ى این 
معامله 37,63 دالر منفى بود، بدین معنى که 
فروشنده باید نزدیک به چهل و هشت دالر 
اضافه از کیسه ى خود به خریدار مى داد تا 
وى محموله ى نفت را قبول کند. در اقتصاد، 
قیمت منفى معموال شامل اقالمى است که 
زدودن آن، مانند خاکروبه، هزینه بردار است. 
نمودار شماره ى 5 حاوى سقوط قیمت نفت 
در بازار پیش فروش/پیش خرید در آمریکا 
که  حالى  در  مى باشد؛  منفى  قلمروى  در 
نمودار شماره ى 6 نکته اى ظریف در قیمت 
رقابتى نفت را در جهان بازگو مى کند. در 
این نمودار، ارتباط اُرگانیک دو بازار عمده 
"برنت")  و  آى"  تى  "دبلیو  (شاخص هاى 
خوبى  به  را  دو  هر  هم آهنگ  نوسانات  و 
مورد  در  هماهنگى  همین  دید.  مى توان 
تمامى بازارهاى نفت در جهان، منجمله بازار 
نفت اوپک، نیز صادق است. الزم است در 

این جا بر این اصل مارکسى تاکید کنیم، که 
رقابت چیزى جز شکل بیرونى (یا ظاهرى) 

تراکم و تمرکز در سرمایه نمى باشد و تشدید 
این تراکم و تمرکز نیز  - درست برعکس 

نمودار شماره 5
سقوط آزاد به قلمروى منفى در قیمت نفت در بازار پیش فروش/پیش خرید "دبلیو تى آى" 

(نفت تحویلى براى ماه مى 2020)

منبع:
"Oil Plunges 321% into Negative Territory for the First Time Ever as Demand 
Evaporates”
https://markets.businessinsider.com/commodities/news/us-crude-oil-wti-
falls-to-21-year-low-1029106364#

نمودار شماره 6
قیمت رقابتى نفت در  شاخص هاى "دبلیو تى آى" و "بِِرنت" در بازار پیش فروش/پیش خرید 

(هم راه با سقوط دبلیو تى آى به قلمروى منفى)

 منبع: ھفنھ نامھ ی «اکونومیست»، نوزدھم آوریل 2020
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/19/american-crude-oil-
has-fallen-to-less-than-nothing
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تصور وارونه ى هابسون و دنباله روان چپ 
رقابت  ازدیاد  موجب  خود  وى -  راست  و 
 6 شماره ى  نمودار  به  دقیق  نگاه  مى شود. 
که خود نمایشى رقابتى در حوزه ى قیمت 
گذارى در فشرده ترین سکتور اقتصادى این 
دوران است، ضابطه ى عملى این مدعاست.
در این بحران، تمامى بازارهاى نفت در جهان، 
اعم از بازارهاى اسپات یا فیوچرز، یا برنت 
(شاخص بازار نفت لندن) یا "دبلیو تى آى" یا 
بازار نفت اوپک، همگى در این بحران سقوط 
آزاد را تجربه کرده اند. نمودار شماره ى 7 در 

این جا مشتى از خروار را ترسیم مى کند. 

چنان که  از نمودار شماره ى 8 مشهود است، 
اثر سقوط قیمت نفت، عالوه بر بورس هاى 
عملیات  و  تولید  حجم  کاهش  در  سهام، 
استخراج نفت نیز، به ویژه در آمریکا، کامال 
اثرگذار بوده است.  هم زمان با کاهش در 
و  تولید  کاهش  آمریکا،  در  نفت  حفارى 
عملیات استخراج در جهان نیز بالغ بر 30 

درصد مى باشد.  

VII
به  اختصار،  به  پایانى،  بخش  این  در 
برخورد  محور  حول  چند  پرسش هایى 

دولت ها به بحران فراگیر اقتصادى حاصل 
از پاندومى کورونا، پوالریزاسیون طبقاتى و 
اثرات آن بر انبوه بیکارى و فقر در جهان، 
سیاسى  ذهنیت  بر  پاندومى  این  اثــرات 
توده ها، تنگاتنگى سیاست و طبیعت، تزلزل 
سرمایه دارى در عمل و در پیش گاه جهانیان، 
بُت وارگى  سندیکالیسم،  نقد  به  نیز  و 
کارگرى، کار آرام سیاسى، و نقش سوژه ى 

انقالبى در ایران، بسنده خواهیم کرد.  
در این که دولت ها همگى از بروز ناگهانى 
این دو بحران توامان بهداشتى/ اقتصادى به 
تزلزل  این  نیست.  شکى  آمده اند،  در  لرزه 
سرمایه دارى  نزدیک بین  نهاد  از  اساسا  اما 
بازتاب  که  این  کما  مى گیرد،  سرچشمه 
گذشته  ماه  چند  در  را  تزلزل  این  موضعى 
مى توان در عمل کرد این دولت ها - به ویژه 
دولت آمریکا در مواجهه با بیکارى روزافزون 
و عظیم این کشور- به وضوح مشاهده کرد. 
کنگره ى  در  مذاکره  طرف  دو  به  نگاهى 
بسته هاى  تصویب  و  پیشنهاد  در  آمریکا 
تریلیونى امداد اقتصادى هم هنگام سه نکته 
را در ذهن متبادر مى کند: 1- راست گرایان 
افراطى، شامل نژادپرستان، تفاله هاى جنگ 
ترمیم  جهت  کلیسا،  سیاه  ارتجاع  و  سرد، 
همه  دست اندازى  الیگارشى،  کانال هاى 
فربه  و  توده ها،  الموت  قوت  به  جانبه 
این  جمعیت  صد  در  یک  از  کم تر  نمودن 
مى کنند؛  جدال  دندان  و  چنگ  با  کشور، 
لیبرال ها  و  متعارف  راست گرایان   -2
اندکى واقع بینانه به سرنوشت سرمایه دارى 
اندیشیده، و به همین جهت در این بحران، 
به منظور پاسخ گویى به وضعیت اسف ناك 
توده ها، دفاعى خجالتى و مشروط مى کنند؛

حرف  در  چه  اگر  هیاهو،  همه  این   -3 و 
تمایل به جبران اثرات بحران و بازسازى در 
زندگى توده ها دارد، اما در عمل با هدف 
بازسازى  و  سابق  منوال  همان  بازگشت به 
این نظام هم راه است. در کنگره ى آمریکا 
البته تعدادى انگشت شمار نیز هستند که نه 
با "گرگ" دنبه مى خورند و نه با "صاحب" 
شیون. در اتحادیه ى اروپا اوضاع از آمریکا 
بهتر است، اما تضاد موجود میان کشورهاى 
"جنوب" و "شمال"، با این پاندومى و نتایج 
شده  چندان  دو  آن،  اقتصادى  و  بهداشتى 
جهت  یورو  تریلیون  دو  هم چنین،  است. 
واحدهاى  بازسازى  اقتصادى،  بازیافت 
صنعتى و خدمات، و مبارزه با بیکارى، به 

سان قطره اى در فنجان است؛ 
همان طور که در بخش هاى پسین توضیح داده 

نمودار شماره ى 7
سقوط شتابان قیمت نفت بر پایه ى شاخص "دبلیو تى آى" در آمریکا، در بازار نفت نیویورك،  

Source: New York Mercantile Exchange (May 2020)

نمودار شماره ى 8
تعداد دکل هاى عملیات حفارى و تولید نفت در آمریکا

(فوریه 2020 - آوریل 2020)

Baker Hughes Oil Rigs – US Total (May 2020)
Source: https://tradingeconomics.com/united-states/crude-oil-rigs
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شد، این بحران ویران کننده تر از بحران هاى 
سقوط  سرعت  است.  پیشین  ویران کننده ى 
و اثرات ناگوار آن در بیکارى در آمریکا، بالغ 
بر بیش از 50 ملیون نفر - از ماه مارس تا 
است.  بوده  جوالى (2020)-  ماه  نیمه هاى 
این رقم  معادل یک سوم ُکل جمعیت آماده 
به کار در این کشور است و تازه این رقم 
کافى  پرسنل  وجود  عدم  سبب  به  رسمى، 
جهت به جریان انداختن تقاضاى بسیارى از 
شهروندان بیکار شده، باید "سبُک شمارى" 
به حساب آید. در همین مدت، نزدیک به صد 
میلیون در آمریکا از پرداخت اجاره خانه و 

اقساط بانکى مسکن فرو مانده اند.
اگر چه هنوز آمار دقیقى از بیکارى در اروپا 
و دیگر کشورهاى غربى در دست نیست، اما 
از البه الى اخبار مى توان حدس زد که وضع 
اقتصادى در ُکل، و بیکارى به طور اخص، 
نمى باشد.  آمریکا  در  اوضاع  از  بهتر  چندان 
در کشورها و مناطق دیگر، مانند برزیل، هند، 
آفریقاى جنوبى، پاکستان، ایران، و مکزیک، 
حتا  فقر،  و  بیکارى  شغلى،  امنیت  عدم  که 
قبل از کووید-19، دست باال را داشته است، 
با رجوع به خبرهاى پراکنده، این بحران با 
سرعتى قابل مالحظه به پوالریزاسیون طبقاتى 
حالى  در  این  و  است.  افزوده  فقر  ازدیاد  و 
است، که توده ها در کشورهایى مانند سوریه، 
در  دیگر  بسیارى  و  افغانستان،  عراق،  یمن، 
شاخ آفریقا و مناطقى در حوالى مرکز و غرب 
این قاره، در اثر جنگ، و اکنون با این پاندومى، 
با قحطى و گرسنگى دست به گریبان بوده و 

در فقر مطلق به خاك سیاه نشسته اند. 
اثرات این پاندومى و نتایج معیشتى، روانى، 
و نامعلوم آن را در ذهنیت سیاسى توده ها 
نمى توان به آسانى بررسى نمود؛ زیرا 1- ما 
"این  و  کوچه ایم"  یک  خم  اندر  "هنوز 
جنبش هاى   -2 و  دارد"؛  دراز  سر  رشته 
عملى  بى لیاقتى  سبب  به  بین المللى  چپ 
و ضعف تئوریک رهبران خود و هم چنین 
نه  دهه،  چند  این  در  سیاسِى  شکست هاى 
تنها قدمى به پیش نگذاشتند، بل هم چنان در 
پس پشت جنبش هاى عاصى و خودانگیخته 
پیروى  آنان  از  ناسنجیده  و  گشودند  پرچم 
این  با  پساکورونا،  جهان  در  پس  کردند. 
باید  "آتشى  شده،  انبار  مطالبه هاى  همه 
از  مثال،  براى  کرد."  باید  سوزشى  شد، 
اصطالح  به  علیه  توده اى  عظیم  تظاهرات 
آسیاب هاى  با  مبارزه  (در  گلوبالیزاسیون 
بین المللى  صندوق  و  جهانى  بانک  بادى 
سال  در   ،(Seatle) سیاتل  شهر  در  پول) 

1999، تا جنبش هاى خودانگیخته ى گریزان 
از "امپریالیسم" و معتاد به "ناسیونالیسم" این 
دو دهه ى اخیر - در حول و حوش "باشگاه 
 -(Third World Forum) جهان سوم" 
شاید بتوان نبض رهبرى جهانى چپ سنتى 
را به دست گرفت. امید نگارنده بر آن است، 
که جهان پساکورونا ما را به درکى تئوریک 
تا  کند  هدایت  شدن  جهانى  از  مارکسى  و 
ناگوارى ها،  همه  این  محرکه ى  قوه ى  از 
همه  این  و  طبقاتى،  شکاف هاى  همه  این 
تجارب گوناگون در ذهنیت سیاسى و خشم 
ملیونى  صد  چند  توده هاى  دگرگون طلب 
سوى  به  راهى  بتوانیم  سرانجام  جهان،  در 
همه  برابرى  اجتماعى،  و  اقتصادى  عدالت 
جانبه، آشتى پایدار با طبیعت، صلح پا بر جا 
با انواع دیگر موجودات، و هم چنین توافقى 
سرمدى با خودمان در برخورد به نژادپرستى، 
زن ستیزى، و انواع دیگر دگرباش ستیزى ها 
بیابیم. این جهان خواب و خیال نیست، چرا 
که بنیان تصور آن در تجربه ى سوگوار و 
حضور میلیاردها بیننده در این پاندومى - و 
بحران هاى توامان ناشى از آن - نقش بسته 
بى گمان  که  است،  تصور  همین  و  است. 
براى  نویدبخش  و  نوین  آغازى  شایسته ى 

تمامى بشریت مى باشد. 
در این میان، لزوم سوژه ى انقالبى و نقش 
کارگران، زحمت کشان، و توده هاى مبارز در 
ایران، که نیز از این تجربه ى تلِخ سراسرى 
کتمان  قابل  نبوده اند،  نصیب  بى  جهانى  و 
نیست. این ضرورت، در شرایطى که عینیت 
وصول به دگرگونى در ایران بر همگان عیان 
است، بیش از پیش فوریت دارد. برآسودن 
در حوالى "قیام 57" به سبک کار سیاسى نه 
تنها دلیل بر بى عملى است، بل اقامتى است 
فالکت بار و یادآور "در انتظار گودو". بانگ 
و فریاد "شورا"، که چندى است گوش فلک 
را کر کرده، نیز از همین قماش و به همین 
عکس  به  شورا -  وجود  زیرا  است؛  منوال 
اکونومیسم - خود ثمره ى بى واسطه اى از 
پراتیک طوالنى انقالبى است. به عبارت دیگر، 
شورا خود در زمره ى نتیجه است. باید توجه 
داشت که مبارزه ى طبقاتى، هم راه با سوژه ى 
"کارگران"  از  بُت واره  تعاریف  با  انقالبى، 
ندارد.  سازگارى  "طبقه"  شیئى انگارى  و 
کارگران  اختالط  باشگاه  انقالبى  سوژه ى 
راضى یا ناراضى نیست. بُت وارگى کارگرى 
و سندیکالیسم کارگرى دو هم زاد توامان اند، 
که طبقه ى کارگر را از میان تُهى مى کنند. 
هم چنین، شمارش پیروزمندانه ى تظاهرات 

کارگرى در ایران، و داغ و درفش و اسارت 
کارگران در غل و زنجیر، نشانه ى تایید "کار 
آرام سیاسى" نیست؛ این تراژدى ها همه در 
نفى سیاسى کارى و انکار سیاسى کاران بى 
عمل است. سوژه ى انقالبى، ضمن استفاده 
از انواع تاکتیک هاى معمول و آزمون شده، 
در سازمان دهى توده ها، به طور عام، و در 
به  زحمت کشان،  و  کارگران  سازمان دهى 
طرز خاص، کانون مبارزه ى انقالبى را - بنا 
از  نیز  خود  که  حاکم،  ارتجاع  "تحمیل"  به 
نوع استراتژى مى باشد- بر عالى ترین شکل 
سیاسى، یعنى مبازره ى استراتژیک مسلحانه، 
استوار مى نماید. بدین لحاظ، این سبک و 
سازمان دهى  استراتژیک  ساختار  و  سیاق 
است که سوژه ى انقالبى را، در این بُن بست 
ایران،  جامعه ى  در  نابسامان  و  ناسازگار 
سوژه ى انقالبى مى کند. بدین ترتیب، جهان 
هم راه  انقالب،  پیش تازان  نقش  پساکورونا 
با خودآگاهى انقالبى طبقه ى کارگر، را در 
ایران به نحوى چشم گیر برجسته مى کند. 
بیست و ششم جوالى 2020
مینه سوتا (آمریکا)

 * * *

پانوشت ها:
به مناسبت بازگشت به برخى منابع و نکات 
عمده در این مقاله، نگارنده به اختصار به 

چند مورد در زیر اشاره مى کند.
1- براى آشنایى بیش تر با مطالب زیست 
محیطى و "انقراض" در جهان، دو کتاب زیر 

شایسته ى مرور است:
Christophe Bonneuil and Jean-Bap-
tiste Fressoz (2017). The Shock of 
the Anthropocene. London: Verso.
Elizabeth Kolbert (2014). The Sixth 
Extinction: An Unnatural History. 
New York: Henry Holt and Com-
pany.

اندیشه ى  چگونگى  از  آگاهى  براى   -2
ویژگى  در  او  وارونه ى  دیدگاه  و  هابسون 
رقابت در سرمایه دارى به ماخذ زیر توجه 

کنید:
Cyrus Bina (2013). “Synthetic Com-
petition, Global Oil, and the Cult of 
Monopoly,” In
Alternative Theories of Competi-
tion: Challenges to the Orthodoxy. 
(Eds.) J. Moudud, C. Bina, and P. 
Mason, New York: Routledge. 
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و  مارکس  روش  از  آگاهى  ــراى  ب  -3
هیلفردینگ،  لنین،  آراى  به  نگارنده  نقد 
لوکزامبورگ، هاروى، و پانیچ، و... به فصل 

پنجم کتاب زیر رجوع کنید: 
Cyrus Bina (2013). A Prelude to the 
Foundation of Political Economy: 
Oil, War, and Global.
Polity. New York: Palgrave Macmil-
lan. 
یک  مثابه ى  به  امپریالیسم،  نقد  براى   -4
مفهوم  "بازخوانى  بینا  سیروس  به  دوران، 
"امپریالیسم" (شش درس گفتار) به سایت 
«پروسه» مراجعه کنید. مراد از تاکید بر این 
درس گفتارها، همانا نمایاندن حقیقتى است 
تاریخى و منطقى که "امپریالیسم" را در نظام 
نمى شناسد.  سرمدى  دورانى  سرمایه دارى 
و  هابسون  نقد  هم چنین  گفتارها  این  در 
یک سو،  از  وى  راست  و  چپ  دنباله روان 
و اهمیت رقابت سنتروار مارکسى از سوى 

دیگر، به تفصیل بیان شده است. 
مفهوم  ــى  ن ــوا ــازخ ب  ، بینا ــروس  ــی س

"امپریالیسم"(شش درس گفتار):
https://www.processgroup.org/post/
cyrus-bina-imperialism
5- براى شمارش مبتالیان و تلفات بیمارى 
کووید-19 در جهان و در کشورهاى مختلف 
به سایت زیر (که هم زمان تغییرات را به روز 
مى کند) رجوع کنید: روزشمار مبتالیان و 

تلفات کووید-19:
https://www.worldometers.info/
coronavirus/
6- جهت آشنایى بیش تر با معناى "دوران" 
به  "نئولیبرالیسم"  نقد  و   سرمایه دارى  در 
مثابه ى دوران از جانب آلفردو سعد- فیلو و 
هم چنین بن فاین، به مقاله ى جدید نگارنده 
در سایت زیر رجوع کنید. رفرانس هر دو 
زیر  مقاله ى  در  اقتصاددان  دو  این  مقاله ى 
قابل دست رسى است. این مقاله هم چنین 
پاسخ گوى چرایى سقوط آزاد  قیمت نفت 

به خطه ى منفى مى باشد.
Cyrus Bina, “Oil, COVID-19 and the 
Global Economy,” New Cold War, 
June 28, 2020:
https://www.newcoldwar.org/oil-
covid-19-and-the-global-economy/
در ویژگى پاندومى کووید-19 ضمنا مراجعه 
فایده  بى  زیر  در  نگارنده  اخیر  مقاله ى  به 

نیست. 
و  کورونا  بحران   - سوسیالیسم؟  "چرا 

«پروسه»  انتشارات  متزلزل"،  سرمایه دارى 
(مارس 2020):

h t t p s : / / e f 2 d e 6 f a - 9 3 c 2 -
4e0e-8c38-9c3e36319d9c.us-
rfiles.com/ugd/ef2de6_bd760d-
06461f4db5bb8c2734d9d61b5d.
pdf 
7- "باشگاه جهان سوم"، انجمنى است که از 
جانب چپ گرایان، در مقابل "باشگاه اقتصاد 
دست چین  عناصر  از  - انجمنى  جهان" 
شده ى بورژوازى در جهان- تاسیس  شده 
است. و همان طور که از عنوان آن پیداست، 
التقاطى  تصورات  "وابستگى"،  تمایالت 
و  نظام ها"،  جهانى  "تئورى  به  منسوب 
دیگر تاندانس هاى برخاسته از چپ سنتى 
را به نمایش می گذارد. از مهم ترین رهبران 
این انجمن، سمیر امین بود که چندى پیش 
جهان  خود،  اخیر  آثار  در  وى  درگذشت. 
کنونى را - به منوال "تئورى وابستگى"- به 
"گلوبال جنوبى" و "گلوبال شمالى" تقسیم 
کرده است. و این در حالى است، که کارل 
واحدى  شمول  جهان  چهارچوب  مارکس 
جهان  براى  را  ارزش)  تئورى  اساس  (بر 
مى شمارد.  منطقى  و  شایسته  سرمایه دارى 
بر خالف نظر مارکس، دیوید هاروى نیز به 
 (territory) دو "منطق"، یکى براى جغرافیا
و دیگرى براى سرمایه (capital)، پاى بند 

است. نگاه کنید به:
David Harvey (2003).  The ‘New’ 
Imperialism. New York: Oxford 
University Press.
به  ترامپ  دونالد  انتخاب  با  رابطه  در   -8
ریاست جمهورى آمریکا و تنگاتنگى آن با 
افول قدرت هژمونیک آمریکا، به دو مقاله ى 
نگارنده در زیر به ترتیب در سایت «نگاه» 
سوسیالیستى  پروژه ى  «بولت»:  سایت  و 
فروپاشى  مقاله،  دو  این  در  کنید.  توجه 
هژمونى  افول  و  آمریکایى  بین المللى  نظم 

(قدرت) آمریکا ارایه شده است. 
و  ترامپ  دونالد  "پدیده ى  بینا،  سیروس 
نشانه هاى عینى پایان جهان آمریکا"، «نگاه» 

(شماره ى 31): 
http://www.negah1.com/negah/
negah31/negah31-1.pdf
Cyrus Bina, “Homecoming to Nostal-
gia: The Inauguration of Donald J. 
Trump,” The Bullet, January 25, 2017:
https://socialistproject.ca/2017/01/
b1361/

نِد  پیو ى  نحوه  با  یى  شنا آ جهت   -9
و  رقابتى  تحول  با  مارکس  ارزش  تئورى 
در  نگارنده  مقاله ى  نفت به  گلوبالیزاسیون 

سایت زیر رجوع کنید:
سیروس بینا، "دگردیسى و طالیه دارى نفت 
«نگاه»  مارکس"،  نماى  جهان  آیینه ى  در 

(شماره ى 29):
http://www.negah1.com/negah/
negah29/negah29-5.pdf

بخش  در   57 قیام  به  اشاره  سبب  به   -10
از  مختصر  اطالعى  شاید  مقاله،  این  پایانِى 
دیدگاه نگارنده در مورد انقالب، ضدانقالب، 
خواننده  بــراى  چپ،  نیروهاى  نقش  و 
همین  براى  زیر  مقاله ى  باشد.  ضرورى 

منظور است. 
سیروس بینا، "نگاهى فشرده بر ریشه هاى 
(اکتبر   -  "57 انقالب  سیاسى  اقتصادى 
2010) بازپخش، سایت «پروسه» (هجدهم 

ژانویه ى 2015):
https://www.processgroup.org/post/
cyrus-bina57

و  طبیعت  به  راجع  نیز  زیر  مقاله ى   -11
محیط زیست مى باشد و خواندن آن شاید 
در زمینه ى تکمیل این بحث مفید واقع شود: 
سیروس بینا، "نکاتى چند در بررسى طبیعت 
و محیط زیست در نظام سرمایه دارى، «نگاه» 

(شماره ى 18):
http://www.negah1.com/negah/
negah18/negah18-15.pdf 
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توضیح:
بخش  ــن  ای در  کــه  مقاالتى 
در  این  از  پیش  نید،  مى خوا
شده  درج  اینترنتى  سایت هاى 
این  درج  باز  و  انتخاب  بودند. 
مقاالت در این دفتر «نگاه»، با قید 
منبع آن ها، الزاما به معناى تایید 
محتواى طبقاتى و تحلیلى آن ها 
نیست. با این همه، درج آن ها را 
به علت پاره اى نکات در خور 
علمى  اطالعات   - تامل شان 
مهم در شناخت پاندومى کرونا، 
سرمایه دارى،  بحران  بر  تاکید 
در  آن  ساختارى  ناکارآمدى 
متن  در  پاندومى  این  با  مقابله 
نُقصان ساختارى نظام سالمتى و 
بهداشتى جامعه ى سرمایه دارى، 
مشروعیت  رفتن  دســت  ز  ا
«دموکراسى هاى غربى»، تحدید 
مدنى  و  سیاسى  آزادى هــاى 
تحکیم  پاندومى،  بهانه ى  به 
قیدوبندهاى پلیسى، و...- براى 
مفید  مند  عالقه  ى  ننده  ا خو

دانستیم.  
«نگاه»

االت
ن مق

ز میا
ا
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االت
ن مق

ز میا
ا

مجله ى  با  گفت وگو  در  زیست شناس،  واالس،  راب 
ویروس هاى  بین  تنگاتنگ  پیوند  مورد  در  «مارکس 21»، 
جدید، تولید صنعتى غذا، و منطق سودآورى شرکت هاى 
 ،«19 «کووید  خطرات  از  او  مى دهد.  توضیح  چندملیتى 
براى  پایدار  راه  حل هاى  و  تجارى  کشاورزى  مسئولیت 

مبارزه با بیمارى هاى عفونى مى  گوید. 
راب واالس، نویسنده ى کتاب «مزارع بزرگ، آنفوالنزاى 

بزرگ ایجاد مى کنند!» است.
* * *

 
- ویروس جدید کرونا تا چقدر خطرناك است؟

از  مرحله اى  چه  در  که  دارد  این  به  بستگى  واالس:  راب   
زمان  بندى شیوع محلى «کووید 19» قرار دارید: مراحل اولیه، 
سالمت  خدمات  گذشته؟  کار  از  کار  وقتى  یا  اوج،  نقطه ى 
عمومى در منطقه ى شما چقدر کارآمد است؟ آمارهاى جمعیت  
شناسى تان به چه صورت است؟ چند سال  دارید؟ آیا به لحاظ 
سیستم ایمنى جزو گروه هاى پُر خطرید؟ وضعیت سالمتى تان 
زیربناى  ژنتیک  یعنى  شما،  ایمنى  ژنتیک  آیا  است؟  چگونه 
ویروس  این  مقابل  در  بدن تان،  ایمنى  سیستم  واکنش هاى 

مقاومت مى کند یا نه؟
 

- آیا مى شود گفت که این جار و جنجال  در مورد این ویروس 
صرفا تاکتیک هاى ارعابى هستند؟

 راب واالس: نه، مسلما این  طور نیست. در سطح جمعیتى، 
درصد مرگ  و میر ناشى از «کووید 19» در زمان آغاز شیوع در 
«ووهان» بین دو تا چهار درصد در نوسان بوده است. خارج از 
ووهان، به  نظر مى رسد نرخ مرگ  و میر به یک درصد و حتا 
کم تر اُفت مى کند. اما ظاهرا در بعضى نقاط هم چون ایتالیا و 

ایاالت متحده افزایشى ناگهانى مى یابد. 
نرخ مرگ  و میر آن قابل  قیاس نیست با مثال نرخ مرگ  و میر 
بیست  تا  (پنج  اسپانیایى»  «آنفوالنزاى  درصد)،  (ده  «سارس» 
درصد)، «آنفوالنزاى پرندگان» (شصت درصد)، یا «ابوال» (نود 
میر  و  مرگ   نرخ  از  آن  میر  مرگ  و  نرخ  مسلما  اما  درصد). 
«آنفوالنزاى فصلى» (یک دهم درصد) بسیار بیش تر است. با 

وجود این، خطر آن فقط به نرخ مرگ  و میر مربوط نمى شود. 
ویروس  نفوذ  یا  اجتماع  به  حمله  میزان  که  چیزى  با  باید  ما 
نامیده مى شود، دست  و پنجه نرم کنیم: این که ویروس به چه 

درصدى از جمعیت جهان نفوذ مى کند.
 

- مى شود دقیق تر صحبت کنید؟
 راب واالس: در روزگار ما، نقاط گوناگون شبکه ى جهانى 
متصل  یک دیگر  به  سابقه اى  بى   به  طرز  مسافرت  و  توریسم 
شده است. با توجه به این که واکسن یا داروى ضدویروسى 
خاصى براى ویروس جدید کرونا وجود ندارد و تا این مقطع 
ایمنى گله اى نیز نسبت به این ویروس ایجاد نشده، حتا نرخ 
یک درصدى مرگ  و میر هم مى تواند خطر قابل  توجهى داشته 
باشد. با دوره ى نهفتگى بیمارى که ممکن است به دو هفته 
بروز  از  پیش  بیمارى  انتقال  از  که  فزاینده اى  شواهد  و  برسد 
این  از  جهان  در  مکان هایى  معدود  آمده،  دست  به  آن  عالئم 
همه  گیرى در امان خواهند بود. اگر مثال، نرخ مرگ  و میر یک 
درصد باشد و این ویروس هم چهار میلیارد نفر را آلوده کند، 
چهل میلیون نفر خواهند مرد. درصد کمى از یک عدد بزرگ، 

هم چنان عدد بزرگى است!
 

- این ها اعداد و ارقام ترس ناکى هستند براى پاتوژنى که 
تازه آن قدرها هم بیمارى زا نیست!

 راب واالس: قطعا و ما تازه در مراحل آغازین شیوع قرار 
جدید  عفونت هاى  از  بسیارى  بدانیم  که  است  مهم  داریم. 
بیمارى  زایى،  قدرت  مى یابند.  تغییر  همه  گیرى  مدت  طى 
عفونت زایى یا هر دو ممکن است کم تر شود یا این که به  طور 
ناگهانى افزایش یابد. اولین موج همه گیرى جهانى «آنفوالنزا» در 
بهار سال 1918، عفونتى نسبتا خفیف بود. موج دوم و سوم آن 
بود که در زمستان آن سال و سال بعدش، میلیون ها نفر را کشت.

 - اما کسانى که به همه گیرى جهانى به دیده شک و تردید 
مى نگرند، معتقدند که نسبت به «آنفوالنزاى فصلى» معمول، 
بیماران کم ترى به ویروس جدید کرونا مبتال شده اند و بر 
اثر آن فوت کرده اند. نظر شما درباره ى این موضوع چیست؟

کشاورزی سرمایه  دارانه و «کووید ۱۹»: 
یک ترکیب مرگ بار      

گفت وگو با راب واالس
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 راب واالس: من اولین نفرى هستم که اگر ثابت شود این 
همه  گیرى جهانى تقلبى و الکى است، جشن مى گیرم. اما این 
تالش ها براى رد کردن خطر «کووید 19» با اشاره به بیمارى هاى 
مرگ بار دیگر، خصوصا «آنفوالنزا»، تمهیدى بالغى است براى 

بى  جا جلوه  دادن نگرانى ها در مورد ویروس جدید کرونا.
 

موجه  چندان  فصلى»  «آنفوالنزاى  با  آن  مقایسه ى  پس   -
نیست؟

 راب واالس: مقایسه دو پاتوژن در مقاطع متفاوتى از منحنى 
«آنفوالنزاى  بله،  ندارد.  چندانى  مفهوم  و  معنا  همه گیرى شان 
فصلى» میلیون ها نفر را در سرتاسر جهان آلوده مى کند و طبق 
ساالنه  مرگ  موجب  بهداشت،  جهانى  سازمان  برآوردهاى 

ششصد و پنجاه هزار نفر مى شود. 
بر  و  است.   «19 «کووید  همه  گیرى  آغاز  تازه  این،  وجود  با 
خالف «آنفوالنزا»، ما نه واکسن داریم و نه ایمنى گله اى که 
بتوانیم سرعت انتقال آن را ُکند و از آسیب پذیرترین گروه هاى 

جمعیت محافظت کنیم.

حتا اگر این مقایسه ُگم راه  کننده باشد، هر دوى این بیمارى ها 
یعنى  ویروس ها،  از  خاصى  گروه  از  ناشى  و  ویروسى 
بیمارى زا  مى توانند  دو  هر  هستند.  دار،   RNA ویروس هاى 
ریه ها  هم چنین  گاهى  و  گلو  و  دهان  ناحیه ى  دو  هر  باشند. 
را تحت تاثیر قرار مى دهند. هر دو بسیار واگیر هستند. این ها 
شباهت هاى سطحى یى هستند که نکته ى حیاتى یى در رابطه با 

مقایسه دو پاتوژن با یک دیگر را در نظر نمى گیرند. 
ما چیزهاى زیادى در مورد دینامیک «آنفوالنزا» مى دانیم، و در 
مورد «کووید 19» بسیار اندك. ناشناخته ها بسیارند. در واقع، 
حتا امکان شناخت بسیارى از جوانب «کووید 19» تا وقتى که 
شیوع کامال پایان نپذیرد، وجود ندارد. در عین حال، قضیه تقابل 
بین «کووید 19» و «آنفوالنزا» نیست، بلکه ما با کووید نوزده 
«و» آنفوالنزا سر و کار داریم. ظهور عفونت هاى چند گانه اى 
که قابلیت همه  گیر شدن در سطح جهان، و حمله به جمعیت  
انسان ها به  صورت ترکیبى و هم  آمیخته، را دارند باید اولین و 

مهم ترین نگرانى ما باشد.

 - شما چندین سال است که در مورد همه  گیرى هاى جهانى 
و دالیل آن ها تحقیق مى کنید. در کتاب تان با عنوان «مزارع 
مى کنید  سعى  مى کنند!»،  ایجاد  بزرگ  آنفوالنزاى  بزرگ، 
ارگانیک  کشاورزى  کشاورزى،  رویه هاى  بین  ارتباط هایى 
و همه گیرشناسى ویروسى برقرار کنید. استنباط شما از این 

خط و ربط ها چیست؟
 راب واالس: خطر واقعى هر شیوع جدیدى ناکامى یا بهتر 
هر  که  است  نکته  این  درك  از  مصلحت  آمیزانه  امتناع  بگویم 
«کووید 19» جدیدى یک مورد مجزا و جداگانه نیست. ظهور 
فزاینده ى ویروس ها ارتباط نزدیکى دارد با تولید غذا و منطق 

سودآورى شرکت هاى چندملیتى. 
هر کسى که مى خواهد بفهمد چرا ویروس ها دارند خطرناك تر 
خاص تر،  طور  و   - کشاورزى  صنعتى  الگوى  باید  مى شوند، 
دانش مندان  و  دولت ها  اکنون،  کند.  بررسى  را  دام دارى - 
انگشت شمارى حاضر به انجام چنین کارى هستند و کارى کامال 
برعکس این را انجام مى دهند. وقتى ویروس هاى جدید شیوع 
پزشکى،  سازمان هاى  اکثر  حتا  و  رسانه ها،  دولت ها،  مى یابند، 

آن قدر در روى هر وضعیت اضطرارى جداگانه متمرکز مى شوند 
مى شود  باعث  که  مى گیرند  نادیده  را  ساختارى یى  دالیل  که 
چندین پاتوژن  حاشیه اى ناگهان یکى پس از دیگرى در سطح 

جهان گسترش یابند.
 

- مقصر کیست؟
 راب واالس: گفتم کشاورزى صنعتى، اما در مقیاس بزرگ تر 
پاى چیزهاى دیگرى نیز در میان است. سرمایه دارد زمین خوارى 
را تا آخرین تکه از جنگل هاى ُکهن رست و مزارع ُخرده مالکان 
در سرتاسر جهان پیش مى برد. این سرمایه گذارى ها منجر به 
ظهور  موجب  که  مى شود،  تحوالتى  و  تغییر  و  جنگل  زدایى 
بیمارى هاى گوناگون مى شود. در نتیجه، پاتوژن هایى که پیش تر 
در دل طبیعت مدفون بودند، به دام دارى بومى و جوامع انسانى 
سرازیر مى شوند. به  طور خالصه، مراکز سرمایه - جاهایى نظیر 
لندن، نیویورك، و ُهنگ ُکنگ - را باید کانون  بحران اصلى در 

گسترش بیمارى ها تلقى کرد.

شیوه ى  یک  به  عنوان  تجارى  کشاورزى 
بازتولید اجتماعى، محض خاطر سالمت عمومى 
یابد.  پایان  همیشه  براى  باید  شده،  که  هم 
شیوه ى تولید غذایى که هزینه ى زیادى در 
آن سرمایه  گذارى  شده، بر رویه هایى متکى 
است که تمام بشریت را به خطر مى اندازد. و 
به آغاز یک همه  گیرى جهانى مرگ بار جدید 
که  کنیم  درخواست  باید  ما  مى کند...  کمک 
سوسیالیستى  شیوه اى  به  غذایى  سیستم 
کله ى  و  سر  نتواند  اول  همان  از  که  شود، 
پاتوژن هایى به این خطرناکى پیدا شود. این 
کشاورزى  بوم شناسى  رویه هاى  مستلزم  امر 
است که از محیط زیست و کشاورزانى که غذاى 
ما را کشت مى کنند، محافظت کند... خالصه آن 

که، باید سیاره مان را نجات دهیم.
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- این مساله در مورد کدام بیمارى ها صدق مى کند؟
 راب واالس: در این مقطع، هیچ پاتوژنى وجود ندارد، که 
با سرمایه بى  ارتباط باشد. حتا پرت ترین آن ها نیز به  نوعى به 
آن ربط دارند. ابوال، زیکا، ویروس هاى کرونا، تب زرد، انواع 
و اقسام آنفوالنزاى پرندگان، و تب خوکى آفریقایى از جمله 
پاتوژن هاى زیادى هستند که راه شان را از دل دوردست ترین 
سرزمین ها به حلقه هاى پیراشهرى، شهرهاى بزرگ، و نهایتا به 

شبکه ى مسافرتى جهانى، باز مى کنند.
 

- نقش شرکت هاى چندملیتى در این فرآیند چیست؟
عمدتا  زمانى  مقطع  این  در  زمین  سیاره ى  واالس:  راب   
سیاره ى مزارع  است. کشاورزى تجارى مى خواهد بازار غذا 
مبتنى  است بر  تقریبا ُکل پروژه ى نئولیبرالیسم  را قبضه کند. 
از  ضعیف تر  کشورهاى  زمین هاى  و  منابع  غارت  از  حمایت 
صنعتى  کشورهاى  پیش رفته  ترین  در  که  شرکت هایى  سوى 
مدت ها  که  پاتوژن هایى  آن  از  بسیارى  نتیجه،  در  دارند.  قرار 
در جنگل هاى ُکهن مدفون بوده اند، دارند آزاد مى شوند و ُکل 

جهان را تهدید مى کنند.
 

- در بسیارى از رسانه ها ادعا مى شود که نقطه ى آغاز ویروس 
جدید کرونا یک بازار فروش حیوانات عجیب و غریب در 

ووهان بوده است. آیا این گفته درست است؟
 راب واالس: هم بله و هم نه. سرنخ هاى مکانى یى وجود 
دارد که این ادعا را ثابت مى کند. تعقیب ردپاى اولین بیماران، 
محققان را به بازار غذاى دریایى ووهان هدایت کرده است؛ 
جایى که محل فروش حیوانات وحشى  است. اما ما تا کجا و 
تا چه نقطه اى باید عقب برویم و ردپاى این بیمارى را دنبال 

کنیم؟ وضعیت اضطرارى واقعا کى شروع شد؟ 
تمرکز روى این بازار، باعث نادیده گرفتن منشاء و علل فروش 
حیوانات وحشى و سرمایه  گذارى هاى فزاینده بر آن مى شود. 
خوراك  و  خورد  چین،  در  طور  همین   و  جهانى،  سطح  در 
حیوانات وحشى دارد بیش تر رسمیت مى یابد و به یک بخش 
اقتصادى تبدیل مى شود. اما رابطه ى آن با کشاورزى صنعتى از 
این که صرفا دست شان در یک کیسه ى پول باشد فراتر مى رود. 
همان  طور که تولید صنعتى خوك، مرغ و نظایر آن ها به درون 
جنگل هاى ُکهن  ُرست پیش روى مى کند، تامین  کنندگان غذاهاى 
وحشى تحت فشار قرار مى گیرند تا براى شکار بیش تر به درون 
پاتوژن هاى  با  تماس  احتمال  نتیجه،  در  بروند؛  جنگل  اعماق 

جدید، مانند کووید نوزده، افزایش مى یابد.
 

مى شود،  کشف  کشورى  در  ویروس  که  آن  محض  به    -
دولت ها در همه جاى جهان با تدابیر تنبیهى و اقتداگرایانه اى 
هم چون قرنطینه ى اجبارى ُکل یک منطقه یا یک شهر به آن 
واکنش نشان مى دهند. آیا چنین تدابیر شدیدى قابل  توجیه اند؟
آزمایش  براى  بیمارى  شیوع  از  استفاده  واالس:  راب   
جدیدترین تدابیر کنترلى مستبدانه، آن هم در زمان پس از شیوع 
بیمارى، نشان گر افسارگسیختگى سرمایه دارى فاجعه است. در 
زمینه ى سالمت عمومى، تاکید من بر اعتماد و شفقت است، 
که متغیرهاى اپیدمولوژیک مهمى محسوب مى شوند. بدون هر 

کدام از این ها، قانون  گذاران حمایت عموم را از دست مى دهند.
حس هم بستگى و احترام متقابل از عوامل حیاتى و موثر براى 
ایجاد هم کاریى است که ما براى آن که در کنار هم دیگر چنین 
تهدیدهایى را تاب بیاوریم، به آن نیاز داریم. خودقرنطینگى با 
حمایت گروه هاى آموزش  دیده ى محلى، تامین غذا و احتیاجات 
همه ى خانوارها، و بیمه ى بیکارى مى تواند چنین هم کاریى 

را به وجود آورد.
 

- در مواجهه با دینامیک فزاینده ى شیوع بیمارى ها، مطالبه ى 
سوسیالیست ها چه باید باشد؟ 

 راب واالس: کشاورزى تجارى به  عنوان یک شیوه ى بازتولید 
اجتماعى، محض خاطر سالمت عمومى هم که شده، باید براى 
همیشه پایان یابد. شیوه ى تولید غذایى که هزینه ى زیادى در آن 
سرمایه  گذارى  شده، بر رویه هایى متکى است که تمام بشریت 
همه  یک  آغاز  به  ما،  بحث  مورد  در  و  مى اندازد.  خطر  به  را 

 گیرى جهانى مرگ بار جدید کمک مى کند.
ما باید درخواست کنیم که سیستم غذایى به شیوه اى سوسیالیستى 
شود،  که از همان اول نتواند سر و کله ى پاتوژن هایى به این 
بوم شناسى  رویه هاى  مستلزم  امر  این  شود.  پیدا  خطرناکى 
کشاورزى است که از محیط زیست و کشاورزانى که غذاى 
ما را کشت مى کنند، محافظت کند. ایده ى ُکلى آن است، که 
باید شکاف هاى متابولیکى را که بوم شناسى ما از اقتصادمان 
جدا مى کند را برطرف کنیم. خالصه آن که، باید سیاره مان را 

نجات دهیم.
 

  ClimateAndCapitalism :منبع
برگرفته از: «تریبون زمانه»
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که  است  قدیمى  فیلم  همان  کرونا  ویروس 
آن  نشسته ایم،  تماشایش  به  بارها  و  بارها  ما 
هم از زمانى که ریچارد پرستون(1) در کتاب 
«منطقه ى داغ»(2)،(1995)، ما را با یک اهریمن 
غار  یک  درون  زاده  شده  اهریمنى  نابودگر، 
اسرارآمیز خفاش زیست در آفریقاى مرکزى، 
معروف به آبوال، آشنا کرد.(3) این تازه نخستین 
حلقه از زنجیره ى بیمارى هاى جدیدى بود، که 
بر «زمین بکر» (براى این موقعیت، اصطالحى 
بى  کم  و کاست) سیستم هاى ایمنى بى  تجربه 
و ناآزموده ى نوع بشر ظاهر شده و مى شوند. 
مرغى»  «آنفلوانزاى  «آبوال»،  از  بعد  بالفاصله 
گریبان گیر   1997 سال  در  که  یافت  رواج 
انسان ها هم شد، و «سارس» که سر و کله  اش 
از اواخر 2002 پیدا شد. نقطه ى شروع هر دو 
هم استان گوانگ  دونگ(4)، یکى از قطب هاى 

تولیدى جهان.
باز  آغوشى  با  و  حریصانه  هالیوود  بالطبع، 
پذیراى این همه گیرى ها شد و براى تحریک 
و ترساندن خلق  اهللا هم یک سرى فیلم  تولید 
کرد - «سرایت»(5)،(2011)، فیلمى از استیون 
پیش بینى  و  علمى  دقت  دلیل  به  سودربرگ، 
خود،  نوع  در  اخیر،  آشوب  از  هراس  آورش 
نمونه قابل توجهى است-. عالوه بر فیلم ها و 
کثرتى از رمان هاى هول انگیز رنگ  و  وارنگ، 
مقاله ى  هزاران  و  جدى  کتاب  جلد  صدها 
همه  گیرى ها  این  به  واکنش  در  هم  علمى 
منتشر شدند و بسیارى از آن ها نیز بر وضعیت 
و  تشخیص  براى  جهانى  آمادگى  هول ناك 
پاسخ به این بیمارى هاى جدید تاکید کردند.

یک هیوالى جدید
بنابراین، هیوالى کرونا، که اینک جلوى درب 
هم  قدرها  آن   مى رود،  قدم رو  خانه هامان 

براى ما غریبه نیست. پى  بردن به توالى ژنوم 
ژنوم  توالى  شبیه  به  شدت  (که  ویروس  این 
خواهر کامال شناخته  شده اش «سارس» است) 
کار دشوارى نبود، اما قضیه این  جاست، که 
ویروس  این  درباره ى  اطالعات  حیاتى  ترین 
هنوز هم در هاله  اى از ابهام قرار دارد. درست 
توصیف  براى  شبانه  روز  محققان  که  است 
مختصات این بیمارى همه  گیر تالش مى کنند، 
اما آن ها در این راه با سه چالش عمده دست  

به  گریبان  اند: 
- نخست: کمبود مداوم کیت  آزمایش، به  ویژه 
در ایاالت متحده و آفریقا، مانع از برآورد دقیق 
بازتولید،  نرخ  هم چون  کلیدى   پارامترهاى 
اندازه ى جمعیت مبتال شده، و تعداد مبتالیان 
پنهان شده است. نتیجه ى این امر هم چیزى 
نیست جز هرج  و  مرج و بى  نظمى در اعداد 

و ارقام؛
این  لیانه،  سا نزاى  آنفلوا همانند  دوم:   -
ویروس هم به موازات ابتالى جمعیت هایى با 
ترکیب هاى سنى و شرایط جسمانى / سالمتى 
متفاوت، دچار جهش مى شود. آن نوع از این 
بیمارى، که به احتمال زیاد آمریکایى ها دچارش 
خواهند شد، از قبل اندکى با بیمارى واگیردار 
تفاوت  شده،  منتشر  ووهان  در  که  اولیه  اى 
دارد. جهش بعدى مى تواند کم  خطر باشد یا 
مى تواند توزیع فعلى ُکشندگى این بیمارى، که 
در حال حاضر در سنین باالى پنجاه سال به  
شدت افزایش مى یابد، را دست خوش تغییر 
کند. ویروس کرونا دست کم براى یک  چهارم 
از آمریکایى ها، یعنى ُکهن ساالن، افراد داراى 
سیستم ایمنى ضعیف یا داراى مشکالت تنفسى 

مزمن، خطر مرگ را به هم راه دارد؛
- سوم: حتا اگر ویروس کرونا ثابت بماند و 
جهش اندکى کند، تاثیر آن بر گروه  هاى سنى 

جوان تر در کشورهاى فقیر و نیز در میان اقشار 
بسیار فقیر اساسا متفاوت خواهد بود. تجربه ى 
سال هاى  طى  اسپانیایى  آنفلوانزاى  جهانى 
که  عارضه اى  بیاورید؛  یاد  به  را   1918-19
بر اثر آن، یک تا سه درصد جمعیت جهان به 
کام مرگ کشانده شدند. در ایاالت متحده و 
اروپاى غربى، H۱N۱ اولیه بیش از همه براى 
داشت.  هم راه  به  را  مرگ  خطر  بالغ  جوانان 
داده  توضیح  گونه  این   معموال  موضوع  این 
مى شود که چون سیستم ایمنى این افراد نسبتا 
بدن  در  شده  ایجاد  عفونت  به  است،  قوى تر 
واکنش شدیدى نشان مى دهد؛ به طورى که حتا 
سلول هاى ریه هم مورد حمله قرار مى گیرند و 
در نتیجه، بیمار به ذات  الریه ویروسى و شوك 

عفونى دچار مى شود.
به هر تقدیر، اردوگاه  هاى ارتش و سنگرهاى 
میدان جنگ، مکان هاى دنجى براى گسترش 
آنفلوانزا بودند و بر اثر شیوع این بیمارى، ده  ها 
هزار سرباز جوان جان خود را از دست دادند. 
در نبرد میان امپراتورى ها، نقش این بیمارى را 
نمى توان نادیده گرفت. گفته شده که شکست 
تهاجم بزرگ آلمان در بهار 1918، و متعاقبا 
که  خورد  رقم  خاطر  این  به  جنگ،  نتیجه ى 
توانستند  دشمنان شان -  خالف  بر   - متفقین 
نیروهاى ارتشى بیمارشان را با سربازان تازه  

نفس آمریکایى جایگزین کنند.
اما آنفلوانزاى اسپانیایى در کشورهاى فقیرتر 
داستان متفاوتى داشت. به  نُدرت به این نکته 
از  درصد  شصت  تقریبا  که  مى شود،  توجه 
دست کم  مرگ  (یعنى  جهانى  میر  مرگ  و 
بیست میلیون نفر) در پنجاب، بمبئى و سایر 
جایى  پیوست؛  وقوع  به  غربى  هند  مناطق 
فعالیت هاى  و  بریتانیا  به  غالت  صادرات  که 
گسترده ى  خشک سالى  با  وحشیانه،  اجبارى 

بحران کرونا؛ 
ھیوالیی که سرمایه داری لقمه در دھانش می گذارد!

مایک دیویس
برگردان: نرگس ایمانى
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این مناطق مقارن شده بود. کمبود مواد غذایى 
حاصله، میلیون ها انسان فقیر را به کام گرسنگى 
کشاند. آن ها قربانى یک هم افزایى شوم میان 
سوء  تغذیه - که مانع از واکنش مناسب دستگاه 
ایمنى بدن شان در برابر عفونت و بیمارى هاى 
همه  جاگیر  آنفلوانزاى  و  مى شد-  باکتریایى 
شدند. در موردى مشابه، در ایران تحت اشغال 
بریتانیا، چندین سال خشک سالى، وبا، و کمبود 
گسترده ى  شیوع  آن  دنبال  به  و  غذایى  مواد 
ماالریا، زمینه را براى مرگ تقریبا یک  پنجم از 

جمعیت این سرزمین مهیا ساخت.
ناشناخته ى  پیامدهاى  خاصه   - پیشینه  این 
عفونت هاى  و  سوء  تغذیه  با  آن  هم زمانى  
موجود- مى بایست زنگ خطرى باشد در این 

در  هم  «کووید 19»  شاید  که  خصوص 
زاغه هاى متراکم و مریض  احوال آفریقا 
و جنوب آسیا مسیر متفاوت و کشنده  ترى 
در پیش بگیرد. با ظهور مواردى از ابتال در 
الگوس(6)، کیگالى(7)، آدیس آبابا(8) و 
کینشاسا(9)، کسى نمى داند - و به علت 
مدید  مدت هاى  تا  آزمایش،  انجام  عدم 
حاصل  که  دانست-  نخواهد  کسى  هم 
و  بیمارى ها  با   «19 «کووید  هم افزایى 
چه  محلى  جسمانى / سالمت  شرایط 
آن   از  کرده اند  ادعا  برخى  بود.  خواهد 
جا که جمعیت شهرى آفریقا جوان ترین 
جمعیت جهان است، این بیمارى همه  گیر 
فقط تاثیر خفیفى بر سالمت آن ها خواهد 
 ،1918 تجربه ى  به  توجه  با  گذاشت. 
نظر  به  کوته  بینانه  اى  برآورد  مدعا  این 
مى رسد، هم چون این مفروض که بیمارى 
همه  گیر فعلى، همانند آنفلوانزاى فصلى، 
خواهد  زوال  به  رو  هوا  گرم تر  شدن  با 
این  به  استرالیا  در  هنکس  گذاشت (تام 

که  جایى  در  یعنى  است،  شده  مبتال  بیمارى 
هنوز تابستان است).

میراث ریاضت اقتصادى
شاید یک سال بعد، وقتى به این روزها نگاه 
مى کنیم، موفقیت چین در مهار همه  گیرى را 
ایاالت  ناکامى  از  عوض  در   و  کنیم  تحسین 
ناتوانى  که  البته  شویم.  وحشت زده  متحده 
جعبه ى  بسته  نگه  داشتن  در  ما  نهادهاى 
پاندورا(10) به  هیچ  روى تعجب  آور نیست. 
شاهد  بارها  طرف،  این  به   2000 سال  از  ما 
درمانى  خدمات  مقدم  خط  در  اختالالتى 
آنفلوانزاهاى  در  نمونه،  مِن باب  بوده ایم. 
فصلى سال هاى 2009 و 2018، بیمارستان هاى 
انباشته از بیماران در سراسر کشور با کمبود 

شدند،  مواجه  بیمارستانى  تخت هاى  شدید 
کاهش بودجه ى  سال ها  این امر نتیجه ى  که 
با  بیمارستانى  تخت هاى  به  یافته  اختصاص  
اهداف سودجویانه بود. عقبه ى این بحران به 
تهاجم شرکت هایى بازمى گردد، که ریگان را 
بر سر قدرت آوردند و رهبران دموکرات را به 
سخن گویان نولیبرال خود بدل ساختند. طبق 
اعالم انجمن بیمارستان هاى آمریکا(11) شمار 
بیماران  بسترى  براى  بیمارستانى  تخت هاى 
بین سال هاى 1981 تا 1999 نزدیک به میزان 
یافت.  کاهش  درصد  نه  و  سى  شگفت  آور 
واسطه ى  به   سود  افزایش  کار،  این  از  هدف 
تخت هاى  نسبت  (یعنى  «سرانه»  بردن  باال 
اشغال  شده) بود. اما هدف مدبرانه ى اشغال 

نود درصد از تخت هاى بیمارستانى، به معناى 
وقوع  صورت  در  بیمارستان ها  که  بود  آن 
پزشکى،  فوریت هاى  یا  همه  گیر  بیمارى هاى 
امکان جذب سیل بیماران را نخواهند داشت.
هم  باز  اورژانسى  پزشکى  جدید،  قرن  در 
نحیف تر از قبل شده است؛ در بخش خصوصى 
به دلیل «ارزش  دارایى سهام داران»، که خواهان 
افزایش سود سهام ها و منافع کوتاه  مدت شان 
هستند، و در بخش دولتى هم به علت ریاضت 
اقتصادى مالى و کاهش بودجه هاى آماده  باش 
ایالتى و فدرالى. نتیجه آن  که، در حال حاضر، 
فقط چهل و پنج هزار تخت آى  سى  یو براى 
به  ابتال  حاد  و  جدى  موارد  سیل  با  مقابله 
ویروس کرونا وجود دارد (این را مقایسه کنید 
با اهالى کره جنوبى که نسبت به جمعیت شان، 

تخت  به  آمریکایى ها  از  بیش تر  برابر  سه 
بیمارستانى دست رسى دارند). طبق تحقیقات 
به  عمل  آمده از سوى «یو.اس.آ تودى»(12) 
«براى درمان یک میلیون آمریکایى شصت  ساله 
و باالتر، که در معرض ابتال به «کووید 19» 
هستند، فقط هشت ایالت تخت هاى بیمارستانى 

کافى در اختیار دارند.»
هر  از  جمهورى خواهان  زمان،  همین  در 
حمایتى  چتر  بازسازى  براى  تالشى  گونه 
سال  اقتصادى  رکود  اثر  بر  تکه  پاره  شده 
بهداشت  اداره هاى  مى زنند.  باز  سر   2008
در  دفاع  حیاتى  مقدم  خط   ایالتى -  و  محلى 
دوشنبه ى  با  قیاس  در  امروزه  بیمارى-  برابر 
سیاه(13) دوازده سال پیش، با کاهش بیست و 
پنج درصدى پرسنل شان مواجه  اند. طى 
یک دهه ى گذشته، بر پایه ى نرخ واقعى، 
بیش از ده درصد بودجه ى مرکز کنترل 
و پیش گیرى بیمارى ها (CDC) کاهش 
یافته است. در دوران ریاست  جمهورى 
هم  وخیم تر  مالى  کسرى هاى  ترامپ، 
شده است. بنا به گزارش اخیر «نیویورك 
تایمز»: «بیست و یک درصد از ادارات 
بهداشت محلى از کاهش بودجه  هاشان 
در سال مالى 2017 خبر داده اند». ترامپ 
بیمارى هاى  با  مقابله  اداره ى  هم چنین 
تعطیل  را  سفید  کاخ  در  واقع  همه گیر 
کرده است؛ نهاد مدیریتى یى که به دست 
اوباما و بعد از شیوع بیمارى ابوال در سال 
2014 تاسیس شده بود، با این هدف که 
واکنش  جدید،  همه گیرى هاى  مقابل  در 

ملى هماهنگى را سامان دهد.
ما هنوز در مراحل آغازین بحرانى هستیم 
«کاتریناى  طوفان  تعبیر  با  مى توان  که 
سرمایه  عدم  کرد.  یاد  آن  از  پزشکى» 
 گذارى در بخش تجهیزات پزشکى اورژانسى، 
آن هم در حالى که تمام متخصصان بر افزایش 
در  را  ما  داشته  اند،  تاکید  حوزه  این  ظرفیت 
و  ابتدایى  امکانات  شدید  کمبود  معرض 

تخت هاى اورژانس قرار داده است.
چه  آن   به  نسبت  منطقه  اى،  و  ملى  ذخایر 
مى کنند،  ایجاب  همه  گیر  بیمارى  الگوهاى 
در سطح بسیار نازلى قرار دارند. براى همین 
کمبود  با  آزمایش  کیت  کمبود  فاجعه ى  هم، 
براى  اساسى  محافظتى  تجهیزات  جدى 
خدمه ى درمانى هم راه شده است. پرستاران 
ما،  ملى  اجتماعى  وجدان  هم چون  مبارز، 
اندوخته  هاى  از  ناشى  سهمگین  خطرات 
ماسک هاى  مانند  محافظتى  تجهیزات  ناکافى 
N95 را به ما نشان مى دهند. آن ها هم چنین 
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یادآور مى شوند که بیمارستان ها به ُگل خانه ى 
ابَرمیکروب هاى مقاوم در برابر آنتى  بیوتیک ها، 
مانند کلستریدیوم دیفیسل(14)، بدل شده اند 
در  بَرمیکروب ها  ا یــن  ا اســت  ممکن  و 
اصلى  عامل  به  ازدحام  پُر  بیمارستان هاى 

دیگرى براى کشتار مردم تبدیل شوند.

یک بحران ناعادالنه
این همه  گیرى به  سرعت شکاف طبقاتى قابل 
 توجه در حوزه ى خدمات درمانى در آمریکا 
را برمال کرد. کسانى که از طرح هاى سالمت 
کار  از خانه  مى توانند  مناسبى برخوردارند و 
شرط  به  دهند،  ادامه  تدریس شان  به  یا  کنند 
راحتى  به   محتاطانه،  ایمنى  تدابیر  رعایت 

کارمندان  بمانند.  قرنطینه  در  مى توانند 
اتحادیه اى  کارگران  سایر  و  دولتى 
درســت  درمانى  بیمه  اى  پوشش  که 
پوشش  و  درآمد  میان  ناگزیرند  دارند، 
بیمه  اى شان دست به انتخابى دشوار بزنند. 
در همین حال، میلیون ها کارگر خدماتى 
کم  درآمد، کارگران کشاورزى، افراد بیکار 
و بى  خانمان، به امان خدا رها مى شوند.

بیمه ى  مى دانیم،  همه  که  همان  طور 
معناى  به  همگانى،  درمانى  خدمات 
با  هم راه  مرخصى  شامل  کلمه ،  واقعى 
مى شود.  بیمارى  روزهاى  براى  حقوق 
در حال حاضر، این حق از چهل و پنج 
آن ها  و  شده  دریغ  کار  نیروى  درصد 
دیگران  به  را  بیمارى  یا  مجبورند  عمال 
بر  سر  گرسنه  این  که  یا  بدهند  انتقال 
بالین بگذارند. به همین ترتیب، چهارده 
از  حفاظت  الیحه ى  تصویب  از  ایالت 
صرفه(15)،  به   مقرون   مراقبت  و  بیمار 
که کارگران فقیر را تحت پوشش بیمه ى 

خدمات درمانى قرار مى دهد، امتناع کرده  اند. 
به همین دلیل هم، براى نمونه، تقریبا از هر 
بیمه ى  فاقد  نفرشان  یک  تگزاسى،  نفر  پنج 

خدمات درمانى است.
تناقضات مرگ بار خدمات درمانى خصوصى  
شده در زمان گسترش بیمارى هاى ُمهلک، بیش 
خانه  هاى  سودمحور  صنعت  در  کجا  هر  از 
سالمندان مشهود است. در این مراکز از 1/5 
میلیون آمریکایى ُکهن سال نگه دارى مى شود؛ 
سالمندانى که بیش ترشان تحت پوشش طرح 
تامین خدمات درمانى هستند. در این صنعت، 
فضایى به  شدت رقابتى حاکم است و سرمایه 
کم   پایین،  دست مزدهاى  قِبَل  از   انــدوزى 
کردن نیروهاى خدماتى، و کاهش غیرقانونى 
هزار  ده  ها  سالیانه  مى شود.  محقق  هزینه  ها، 

انسان جان خود را از دست مى دهند، آن هم 
بر اثر این  که مراکز نگه دارى طوالنى  مدت از 
ُکهن ساالن، از رویه  هاى ابتدایى کنترل عفونت 
غفلت مى ورزند، و یا بر اثر این  که دولت از 
فقط  و  چه  آن   قبال  در  مدیران  بازخواست 
و  عاجز  نامید،  عمد  قتل  را  آن  مى توان  فقط 
ناتوان است. بسیارى از این خانه ها مى دانند 
قواعد  از  تخطى  بابت  جریمه  پرداخت  که 
کارمندان  استخدام  با  مقایسه  در  بهداشتى، 
هزینه ى  آن ها،  مناسب  آموزش  و  اضافى 

کم ترى روى دست شان خواهد گذاشت.
جمعى  انتقال  مرکز  اولین  که  ندارد  تعجبى 
 Life Care بیمارى، یک خانه ى سالمندان، با نام
Centre در حومه ى سیاتل، کرکلند(16)، بوده 

باره  این  در  استراب(17)  جیم  با  من  است. 
صحبت کرده  ام. او یکى از دوستان قدیمى ام 
خانه هاى  اتحادیه ى  دهندگان  سازمان   از  و 
را  اوضاع  استراب  است.  سیاتل  سالمندان 
چنین شرح مى دهد: از حیث امکانات، «یکى 
این  در  اجرایى  کادر  لحاظ  به  بدترین ها  از 
ایالت»؛ ُکل نظام خانه هاى سالمندان واشنگتن 
«کم   بودجه ترین [نهاد موجود] در کشور است 
سالمندان  آن،  در  معنا باخته  اى که  - بهشت 
مجبورند عذاب الیم برنامه هاى ریاضتى را به 
جان بخرند، آن هم در میانه ى دریایى از پول 

و تکنولوژى.»
استراب خاطرنشان کرد، که مقامات بهداشت 
عمومى، عامل بسیار مهمى را نادیده مى گیرند 
 Life Care Centre که انتقال سریع بیمارى از

آن  در  شده  واقع   سالمندان  خانه ى  نُه  به 
خانه ى  «کارگران  مى دهد:  توضیح  را  حوالى 
اجاره   نرخ  باالترین  که  جایى  در  سالمندان، 
چند  عموما  داراست،  را  آمریکا  ُکل  در  خانه 
شغله  اند و هم زمان در چند خانه ى سالمندان 
مشغول به کار هستند.» او مى گوید: «مقامات 
مسئول نتوانسته  اند به اسامى و مکان هاى این 
مشاغل دوم پى ببرند و براى همین هم کنترل 
خارج  دست شان  از   19 کووید  گسترش  بر 

شده است.»
از  بیش ترى  بسیار  تعداد  کشور،  سراسر  در 
خانه  هاى سالمندان به کانون بحران ویروس 
کارگران  از  بسیارى  شد.  خواهند  بدل  کرونا 
این مراکز، به  جاى کار تحت چنین شرایطى، 
ترجیح خواهند داد در خانه بمانند و با 
حالت،  این  در  کنند.  سر  پس  اندازشان 
ممکن است این سیستم دچار فروپاشى 
شود؛ انتظار هم نباید داشت که گارد ملى 

لگن بیماران را خالى کند.

راه پیش رو
همه  گیرى فعلى با هر گامى که در مسیر 
ضرورت  ــى رود،  م پیش  مرگ بارش 
بیمه  هاى درمانى همگانى و مرخصى با 
 حقوق را آشکارتر از قبل مى کند. در حالى 
که در انتخابات پیش رو، یحتمل این جو 
بایدن است که به مصاف ترامپ خواهد 
سندرز  برنى  که  طور  همان   اما،  رفت؛ 
با  باید  پیش رو  نیروهاى  کرده،  پیشنهاد 
یک دیگر متحد شوند و پوشش خدمات 
سازند.  عملى  را  همگان  براى  درمانى 
نمایندگان ترکیبى سندرز و وارِن در ماه 
کنوانسیون  در  را  خودشان  نقش  ژوییه 
ملى دموکراتیک میلواکى(18) ایفا خواهند 
کرد، اما باقى ما هم در خیابان ها نقشى به همان 
اندازه مهم بر عهده داریم؛ نقشى که از همین 
حاال شروع شده است: مبارزه علیه اخراج ها 
و تعلیق ها؛ و نیز علیه آن دسته از کارفرمایانى 
که از جبران خسارت کارگران مرخصى  رفته 

امتناع مى ورزند.
اما مطالبه ى پوشش بیمه  هاى درمانى همگانى 
و مطالبات مرتبط با آن فقط در حکم نخستین 
گام هستند. جاى تاسف است که نه سندرز و 
نه وارِن در مناظره  هاى انتخاباتى شان به این 
نکته اشاره  نکرده اند، که البى هاى قدرت مند 
داروسازى از بررسى و تولید آنتى  بیوتیک ها 
و آنتى  ویروس هاى جدید سر باز مى زنند. از 
هجده شرکت بزرگ داروسازى، پانزده شرکت 
کامال این حوزه را به امان خدا رها کرده اند. 



52 www.negah1.comنگاه _ دفتر سى و پنجم

و  اعتیادآور،  بخش هاى  آرام  قلبى،  داروهاى 
مردان  جنسى  ناتوانى  به  مربوط  درمان هاى 
هستند، که مسیر و رویه ى سودآورى را تعیین 
مى کنند، نه مبارزه با عفونت هاى بیمارستانى، 
گرم سیرى  قاتالن  و  نوظهور،  بیمارى هاى 
قدیمى. براى ساختن واکسن جهانى آنفلوانزا 
- یعنى واکسنى، که بخش هاى جهش  نیافته ى 
پروتئین هاى سطح ویروس را هدف قرار دهد- 
ده  ها سال وقت وجود داشته است، اما تولید 
این واکسن هیچ  گاه به قدر کافى سودآور به 
نظر نرسیده و براى همین هم ساخت اش در 

اولویت قرار نگرفته است.
کنار  در  آنتى  بیوتیکى،  انقالب  عقب گرد  با 
عفونت هاى جدید، سر و کله ى بیمارى هاى 
قدیمى هم پیدا خواهد شد و بیمارستان ها به 
سردخانه تغییر کاربرى خواهند داد. این روزها، 
حتا ترامپ هم با فرصت  طلبى به هزینه  هاى 
بدوبیراه  شده  تجویز  نسخه هاى  بى  معناى 
مى گوید، اما، ما به یک بینش جسورانه  تر نیاز 
داریم که شکستن انحصارهاى دارویى و تولید 
عمومى اقالم دارویى حیاتى را مطالبه کند (این 
شرایط قبال هم حاکم بوده است: طى جنگ 
جهانى دوم، جوناس سالک(19) و محققانى 
دیگر، براى ساخت اولین واکسن آنفلوانزا به 
خدمت گرفته شدند). همان طور که پانزده سال 
پیش در کتابم، «هیوالیى جلوى درب خانه - 
تهدید جهانى آنفلوانزاى مرغى»(20)، نوشتم:

جمله  از  حیاتى،  داروهاى  به  «دست رسى 
واکسن ها، آنتى  بیوتیک ها، و آنتى  ویروس ها، 
همگان  و  شود  بدل  انسانى  حق  یک  به  باید 
آن ها  به  هزینه  اى  هیچ  پرداخت  ــدون  ب
نتوانند  بازارها  اگر  باشند.  داشته  دست رسى 
مشوق  و محرکى براى تولید این قبیل داروهاى 
ارزان  قیمت دست  و پا کنند، آن  گاه خود دولت 
و شرکت هاى غیرانتفاعى باید مسئولیت تولید 
و توزیع آن ها را بر عهده بگیرند. بقاى فقرا 
همیشه باید در قیاس با سوداندوزى البى هاى 
تمام  تام  و  اولویت  داروســازى،  قدرت مند 

داشته باشد.»
تالى منطقى همه  گیرى فعلى چنین است: به  
نظر، جهانى  سازى سرمایه  دارانه در حال حاضر 
و در غیاب زیرساخت هاى سالمت همگانى 
به  بیولوژیکى  حیث  از  راستین،  بین  المللى 
 شدت کمیت اش لنگ شده است. با این همه، 
البى هاى  مردمى،  جنبش هاى  که  زمانى  تا 
خدمات  سامانه ى  و  دارو  تولید  قدرت مند 
درمانى سودمحور را از بین نبرند، خبرى هم 
از برپایى چنین زیرساخت هایى نخواهد بود.

این امر مستلزم یک  جور طرح سوسیالیستى 

جور  یک   بشر،  نوع  بقاى  بــراى  مستقل 
نیودیل(21) جدید و حتا فراتر از آن، است. 
موفقیت  با  پیش رو  نیروهاى  اشغال،  از  بعد 
توانستند مبارزه بر ضد نابرابرى درآمد و ثروت 
را در راس امور قرار دهند، و این خود دستاورد 
بزرگى بود. اما حاال نوبت سوسیالیست هاست، 
که گام بعدى را بردارند و با انگشت  گذاشتن بر 
صنایع داروسازى و خدمات درمانى به  عنوان 
و  اجتماعى  مالکیت  از  بالفصل شان،  اهداف 
دموکراتیک سازى قدرت اقتصادى دفاع کنند.
مضاف بر این، باید ارزیابى صادقانه  اى هم از 
ضعف هاى سیاسى و اخالقى مان داشته باشیم. 
درست است که گرایش به چپ نسل جدید 
گفتمان  به  کلمه ى «سوسیالیسم»  بازگشت  و 
در  اما،  دارد.  خوشحالى  بسى  جاى  سیاسى، 
این جنبش مترقى یک عنصر نگران  کننده هم 
جدید  ناسیونالیسم  با  که  مى خورد  چشم  به 
ما  ملى(22)؛  خودمدارى  است:  شده  متقارن 
فقط از طبقه ى کارگر آمریکا و تاریخ رادیکال 
آمریکا سخن مى گوییم (شاید فراموش کرده  ایم 
که یوجین وى. دبز(23) تا مغز استخوانش یک 

انترناسیونالیست بود).
در مواجهه با همه  گیرى فعلى، سوسیالیست ها 
ضرورت  یادآورى  براى  فرصتى  هر  از  باید 
هم بستگِى بین  المللى استفاده کنند. مشخصا، 
اندیشه  هاى  و  پیش رومان  رفقاى  باید  ما 
گسترش  تا  کنیم  تحریک  را  آن ها  سیاسى 
آزمایشى،  کیت هاى  تولید  بیش تر  چه  هر 
تجهیزات محافظتى، و داروهاى حیاتى، براى 
را  فقیر  کشورهاى  میان  آن ها  رایگان  توزیع 
مطالبه کنند. وظیفه ى ماست که تضمین کنیم 
خدمات درمانى با کیفیت و همگانى، نه  فقط 
به سیاست بومى، بلکه به سیاست خارجى ما 

نیز مبدل خواهد شد.
* * *
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USA Today -12
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بزرگ  رکود  از  بعد  آمریکا،  متحده  ایاالت 
1929، نیودیل دخالت دولت در اقتصاد براى 
خروج از بحران سرمایه  دارى و دمیدن جان 
کار  دستور  در  را  آن  زیرساخت هاى  به  تازه 

داشت.
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رهبر سندیکایى آمریکایى، از اعضاى موسس 
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پنج دوره.

برگرفته از: «پروبلماتیکا»
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االت
ن مق

ز میا
ا

رکود شدید اقتصاد جهانى، قدرت هاى بزرگ 
و  صنعتى  راه بُردهاى  در  بازاندیشى  به  را 
بازرگانى خود وامى دارد. در وراى اثرات آن 
چه که به منظور کاستن از میزان نگرانى ناشى 
از بحران به مردم اعالم مى شود، بسیارى از 
کشورها وعده مى دهند که از میزان وابستگى 
خود به چین بکاهند. اما ُرخ دادهاى آینده، به 
ویژه، وابسته به تنش هاى متقابل واشنگتن و 

پکن خواهد بود.
«بحران پایدار یک آزمون است، قوى ها آن 
در  پا  از  ضعیف ها  و  مى گذرانند  سر  از  را 
درهم  ضربه  هر  با  مرکزى  بخش  مى آیند. 
سال  چند  اکنون  عکس...  به  نمى شکند. 
مداومى  و  شدید  جهانى  ما بحران  است که 
این  در  نیویورك  اگر  مى گذرانیم.  سر  از  را 
آزمون از پا در آید - چیزى که من ابدا گمان 
یا  بیابد  جدیدى  مرکز  باید  دنیا  نمى کنم- 
بسازد: اگر ایاالت متحده ایستادگى کند(...)، 
از این آزمون قوى تر بیرون خواهد آمد؛ زیرا 
از  آن،  از  بیش  مراتب  به  دیگر  اقتصادهاى 
وضعیت دشوارى که در آن به سر مى بریم، 

آسیب خواهند دید.»
سال  در  برودل،  فرناند  نوشته ى  فوق  متن 
و  تمرکززدایى  ُکند  تحرك  مورد  در   ،1977
تمرکزگرایى اقتصاد اروپا از قرن چهاردهم و 
بعد اقتصاد سرمایه دارى جهانى در قرن هاى 
نوزدهم و بیستم است. هر دو این ها موجب 
اقتصاد»  ُکل  در  طوالنى  «بحران هایى  ایجاد 
رد  او  نظر  تاکنون،  زمان  آن  از  بودند.  شده 
مالى  بحران  هنگام  در  است.  نشده  نفى  و 
مرکز  هم   2007  -2008 سال هاى  جهانى 
بین المللى  اقتدار  که  آن  با  نشکست،  درهم 
سال هاى  جنگ هاى  اثر  بر  متحده  ایاالت 

دهه ى 2000 تضعیف شده بود.
آیا باید باور کرد که این بار، به خاطر شیوع 
جهانى ویروس کرونا، ایاالت متحده نیروى 
با  چین،  و  داد  خواهد  دست  از  را  خود 
این  از  خود،  نیرومند  توسعه گر  حکومت 
بحران بى سابقه بهره خواهد برد؟ برخى از 
گسترده ى  خسارات  مالحظه ى  با  ناظران، 
اقتصادى  نظام  و  دولت  و  آمریکا  به  وارده 
ناقص و معیوب آن، این امر را تایید مى کنند. 
تعادلى  تسریع  به  منجر  مى تواند  بحران 
پدیده ى  مثابه  به  غرب   - شرق  بین  جدید 
ساختارى شود، اما به دلیل توانایى ها و آسیب 
پذیرى هاى دوجانبه ى ایاالت متحده و چین 
مى توان  بیش تر  نینجامد؛  واژگونى  یک  به 
شاهد بازسازى نظام سرمایه دارى جهانى به 

نفع تشدید تقسیم بندى و رقابت ها بود.

موج شوك دوسویه
شیوع  نظام مند  اجتماعى  و  اقتصادى  شوك 
جهانى ویروس از آن رو شدیدتر است، که 
انتقال  مى دهد.  ُرخ  کوتاهى  زمانى  بازه  در 
تقاضا  و  عرضه  به  دوگانه  شوك  جهانى 
از  موجب  که  بوده،  شدید  و  تند  رو  آن  از 
که  شده  تولیدى  زنجیره هاى  افتادن  تحرك 
اقتصاد  ساختار   1980 دهه ى  سال هاى  از 
سرمایه دارى را تشکیل مى دهد و بعد سقوط 
همه جانبه ى تقاضا، در پى انقباض اقتصادى، 
آن را در حدى زیاد تشدید کرده است (بیش 
از چهار میلیارد تن، به این یا آن شکل قرنطینه 
و  طوالنى  آینده،  در  جهانى  رکود  شده اند). 

عمیق خواهد بود.
اقتصادها،  تنیدگى  درهم  باالى  درجه ى 
است.  شوك  جهانى  خصلت  توضیح گر 
نى  جها رزش  ا و  لید  تو هاى  ه  نجیر ز

تقسیم بندى هایى فراملى در فرآیند تولید را 
موجب شده اند: - پژوهش و توسعه، طراحى، 
و  نصب  اجزاء،  تولید  اولیه،  مواد  استخراج 
سوار کردن و تجارى سازى - در گره گاه هاى 
صنعتى و جغرافیایى بر مبناى سودرسانى هاى 
قیاسى تخصصى شده اند. «اپل»، که نمونه اى 
گویا است، اجزاء و مواد مورد نیاز خود را از 
200 پیمان کار عمده تامین مى کند که اکثریت 
بزرگى از آن ها اصلیت آسیایى دارند: - چین 
(39 درصد)، تایوان و آسیاى جنوب شرقى 
(23 درصد) و ژاپن (16 درصد)- و در 24 
کشور قرار دارند. پیمان کاران نیز به نوبه ى 
اجزاء)  و  اولیه  (مواد  نیاز  مورد  مواد  خود 
همین  مى کنند.  تامین  جهانى  بازار  از  را 
وضعیت، با تغییراتى چند، در مورد همه ى 
خودرو  برق،  الکترونیک،  بخش  موسسات 
سازى و پوشاك وجود دارد. به عنوان نمونه، 
به  کارخانه هایى  دنیا  کشور   40 در  «نایکه» 
عنوان پیمان کار دارد و مواد مورد نیاز خود 
را از 11 کشور دیگر، از همه ى قاره ها، اما 
با تمرکز شدید در چین، ویتنام و اندونزى، 

تامین مى کند. 
بازار  ساختار  نیز  فراقاره اى  زنجیره هایى 
تشکیل  را  دارویــى  فرآورده هاى  جهانى 
مانند  راه بُردى  بخش هاى  در  حتا  مى دهد. 
کم تر  که  تولیدى،  نظام هاى  با  هوا- فضا، 
است.  حاکم  تقسیم بندى  نیز  است،  پراکنده 
«ایرباس» تعداد زیادى پیمان کار و در چین 
ایاالت  (موبیل،  متحده  ایاالت  و  (تیانجین) 
متحده) کارخانه ى مونتاژ دارد. همین امر در 
شمار  که  است،  صادق  هم  «بوئینگ»  مورد 
در  و  مى یابد  افزایش  مدام  پیمان کارانش 
دهه ى 1960،  میانى  سال هاى  در  که  حالى 
هواپیماى 727 آن تقریبا به طور کامل در خاك 

فیلیپ اس ُگلوب
برگردان: شهباز نخعى

ترکیب بندی مجدد کره ی زمین 
پس از  شیوع جھانی ویروس کرونا

سه فرضیه ى ژئوپولیتیک
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آمریکا ساخته مى شد، اکنون 70 درصد از کار 
طراحى و تولید مدل 787 به شرکاى خارجى 

واگذار شده است.
چین در قلب زنجیره هاى منطقه اى و جهانى 
قرار دارد. در سال هاى دهه ى 1990، چین 
به صورت پایگاهى براى ساخت محصوالت 
بازار  در  مصرف  براى  خارجى  شرکت هاى 
دو  دهه ى  سال هاى  از  و  آمده  در  جهانى 
جهانى  تدارکات  «مرکز  صورت  به  هزار 
محصوالت داراى ارزش افزوده» وابسته «به 
دیگر قطب هاى بزرگ (اقتصادى) منطقه اى» 
جهانى»   تجارت  («سازمان  است  آمده  در 
OMC)(2). به این ترتیب، بسته شدن ناگهانى 
واسطه اى  قطعات  سازنده ى  کارخانه هاى 

همه ى  نهایى،  فرآورده هاى  مونتاژ  و 
زنجیره هاى تدارکات و تولید در سطح 
را  جهانى  و  شرقى)  (آسیاى  منطقه اى 
در  ویژه  به  امر  این  است.  کرده  مختل 
مورد استان «هوبى» صادق بوده، که مردم 
که  بودند  جهان  در  کسان  نخستین  آن 
قرنطینه شدند؛ که یکى از مراکز عمده ى 
 (IDE) جریان مستقیم سرمایه خارجى
بود، که 167 موسسه از 500 بزرگ ترین 
موسسات آمریکایى از نظر میزان سرمایه 

گذارى در آن سرمایه گذارى کرده اند.
موج شوك جهتى دوسویه دارد؛ زیرا در 
مرحله ى دوم، دست رسى چین به مواد 
وارداتى الزم براى از سرگیرى اقتصاد و 
صادرات به مانع سیاست هاى قرنطینه اى 
بهداشتى و بسته شدن مرزها در خارج 
از چین برمى خورد. از سرگیرى تقاضاى 
شده  تولید  محصوالت  براى  جهانى 
کوتاه  در  دیگر،  جاهاى  یا  چین،  در 
در  است.  غیرمحتمل  مدت  میان  یا 

ثروت مندترین مناطق دنیا، عالوه بر هراس از 
آلودگى به ویروس، مساله ى گسترش فقر و 
از بین رفتن طبقات اجتماعى نیز وجود دارد. 
بدون هر گونه تردید، این مساله در چین نیز 
وجود دارد، که بنا بر سرشمارى هاى آمارى 
اخیر، بیکارى شهرى (6.2 درصد براى یک 
جمعیت شهرى 440 میلیونى) است، که مناطق 
داخلى  مهاجران  انبوه  توده هاى  و  روستایى 
برآوردها،  برخى  بر  بنا  نمى گیرد.  بر  در  را 
در واقع شمار بیکاران حدود 205 میلیون تن 
چهارم ُکل جمعیت فعال  است(3)، که یک 
آن و مشابه رقم بیکارى ایاالت متحده (22 

درصد در پایان آوریل) است.
بازسازى عمیق زنجیره هاى ارزش، غیرقابل 
ملیتى  چند  موسسات  است.  شده  اجتناب 

قرار  از  را  خود  مى کوشند  حکومت ها  و 
دارند  نگه  کنار  به  شوك  معرض  در  گرفتن 
توسط  شده  ایجاد  بیرونى  اختالالت  و 
مدارهاى بسته تر و قابل مهارتر منطقه اى، که 
غذایى  امنیتى - اقتصادى،  الزام هاى  دلیل  به 
مى یابند.  ارجحیت  و  اولویت  بهداشتى -  و 
خواهد  مهم  تحوالت  این  سیاسى  عمل کرد 
ادعاى «درس  با  ماکرون،  امانوئل  آقاى  بود. 
«سپردن  مى گوید:  حاضر»  زمان  از  گرفتن 
و  درمان  و  بهداشت  تامین  حفاظت،  تغذیه، 
یک  دیگران  به  خودمان  زندگى  چهارچوب 
دیوانگى است. ما باید کنترل آن ها را خودمان 

در دست بگیریم.»(دوازدهم مارس 2020) 
بر  بحران  ثروت مندتر،  کشورهاى  براى 

سازى  فراملیتى  راه بُردهاى  بین  تناقض هاى 
تابانده  نور  آن ها  امنیت  و  خود  موسسات 
خاص  وابستگى هاى  خطر  بر  ویژه،  به  و، 
براى تدارکات به چین تاکید مى کند. سناتور 
آزادى  مبادله ى  هوادار  شدت  به  آمریکایى 
مانند آقاى مارك روبیو، تاکید مى کند: «سى 
سال پیش، کشور ما تصمیم گرفت که براى 
تولید  سرمایه،  بیش تر  چه  هر  بخشى  سود 
خود را به خارج منتقل کند. تولید در چین و... 
ارزان تر بود. خوب، آسیب پذیرى یى که این 
انتخاب ایجاد کرد، اکنون آشکار شده است 
(...) گاه، سود بخشى هر چه بیش تر سرمایه، 

به زیان منافع ملى ما است.»(4)
نگرانى ها در مورد وابستگى خارجى، و نیز 
نفوذ چین در بخش هاى راه بُردى فن آورى، 

پیش از بحران کنونى هم وجود داشت. در 
گزارشى  اروپایى»  «کمیسیون   ،2019 سال 
«چین  خواند:  مى شد  آن  در  که  کرد  منتشر 
درعین حال هم یک شریک براى هم کارى 
هدف هاى  آن  با  اروپا  اتحادیه ى  که  است، 
که  مذاکره،  طرف  یک  هم  دارد،  مشترکى 
منافعى  تعادل  به  آن  با  باید  اروپا  اتحادیه ى 
خواهان  اقتصادى  رقیب  یک  هم  و  برسد 
که  نظام مند،  رقیبى  هم  و  فن آورى  رهبرى 
ُمدل هاى بدیل براى حکومت کردن عرضه 
مى کند.»(5) در این حین، در این مورد مانند 
دست خوش  اروپا  دیگر،  موارد  از  بسیارى 
دوازده  نمونه،  عنوان  به  است.  تجانس  عدم 
کشور اروپایى تمام یا بخشى از بنادر خود را 
خصوصى سازى کرده یا امتیازهایى به 

موسسات دولتى چین داده اند. 
در ایاالت متحده که قدرت مند شدن چین 
از سال هاى دهه ى دو هزار، نگرانى هایى 
پیش  ترامپ  دولت  برانگیخته،  فزاینده 
از  مى کوشید  ویروس  جهانى  شیوع  از 
آمیزش اقتصاد آمریکا و جهان با چین 
لزامات  ا دیپلوماسى  کند.  جلوگیرى 
اقتصادى آمریکا («جنگ بازرگانى») این 
هدف را داشت، که زنجیره را قطع کرده 
و از دست رسى چین به فن آورى هاى 
را  فراملیتى  شرکت هاى  و  بکاهد  برتر 
آمریکا  به  را  خود  کارخانه هاى  وادارد 
بازگردانند.(6) ژاپن و تایوان، به صورتى 
محتاطانه، موسسات خود را به خروج 
ژاپن  دولت  مى کنند.  ترغیب  چین  از 
در برنامه ى ایجاد رونق اقتصادى خود 
پیش بینى کرده، که 2.2 میلیارد دالر (دو 
موسسات  ترغیب  براى  یورو)  میلیارد 
ژاپنى به خروج از چین اختصاص دهد.

در  تحول  موجب  ویروس  جهانى  شیوع 
قوانینى  برعکس،  نشد.  واشنگتن  سیاست 
به  ــازى  داروس موسسات  واداشتن  براى 
دست  در  متحده  ایاالت  در  تدارك  و  تولید 
تدوین است. و به این ترتیب، رشته اى تازه 
اجزاى  صادرات  مورد  در  محدودیت ها  از 
حاوى فن آورى به چین نیز ایجاد خواهد شد. 
گفتمان دولت آمریکا به شکلى خاص تند و 
تیز است. مایکل پمپئو، وزیر امور خارجه و 
عده اى از منتخبان دو مجلس کنگره، آشکارا 
شیوع  منبع  درباره ى  پنهان کارى  به  را  پکن 
آگاهانه ى  پخش  حتا  و   - ویروس  جهانى 
چین  قصد  مى گویند  و  مى کنند  متهم  آن- 
قربانى  تنها  خود  که  بوده،  این  کار  این  از 
از  برخى  نباشد.  ویروس  شیوع  اقتصادى 
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آن ها، مانند سناتور جمهورى خواه لیندسى 
گراهام، رئیس کمیسیون قضایى مجلس سنا، 
خواهان لغو بدهى آمریکا به چین و برقرارى 
بر  ویروس»  جهانى  شیوع  «تعرفه ى  یک 
علیه  مجازات هایى  اعمال  و  چینى  کاالهاى 
کارکنان چینى به خاطر «غفلت شدید و اشتباه 
برانگیزى آگاهانه» در مدیریت جلوگیرى از 
فراگیرى ویروس هستند. پاسخ دیپلوماتیک 
چین هم، به ویژه درمورد کشورهاى وابسته 
با بازار چین مانند استرالیا، که در این زمینه از 
واشنگتن پیروى مى کند، به همان اندازه تند 
و خشن و آمیخته به تهدید به تالفى جویى 

اقتصادى است.
آمریکا  جمهورى  ریاست  انتخابات  کارزار 
را  دموکرات]  و  [جمهورى خواه  طرف  دو 
یک  هر  و  داده  قرار  یک دیگر  روى  در  رو 
دیگرى را به ارفاق و اغماض نسبت به چین 
متهم مى کند. در بیست و نهم آوریل گذشته، 
شد  مدعى  متحده  ایاالت  جمهورى  رئیس 
که «چین هر کارى مى تواند مى کند [تا او] 
این انتخابات را ببازد.» دو روز بعد، یکى از 
که  دموکرات،  حزب  درخشان  چهره هاى 
خود در مرحله ى مقدماتى، نامزد حزب خود 
براى ریاست جمهورى بود، پاسخ داد: «کامال 
برعکس: ترامپ نامزد رویایى چین است و 
چین مى خواهد که چهار سال دیگر مخاطب 
او باشد. در دوره ى اول ریاست جمهورى، 
ترامپ نه تنها چین را به زانو در نیاورد، بلکه 

آن را نیرومندتر ساخت.»(7)

آمیخته اى از هم کارى و رقابت
حکومت  است؟  شده  نیرومندتر  چین  آیا 
قدرت مندى  مداخله ى  توانایى هاى  چین 
نباید  هم  را  آسیب پذیرى هایش  ولى  دارد، 
دست کم گرفت. دست رسى مداوم به بازار 
جهانى براى چین مساله اى اساسى تر حتا از 
ایاالت متحده است؛ زیرا اقتصاد آمریکا کم تر 
بین المللى شده است. سهم چین از بازرگانى 
جهانى، معادل 38 درصد از «تولید ناخالص 
داخلى» (PIB) است؛ در حالى که این سهم 
وابستگى  است.  درصد   28 آمریکا،  براى 
خارجى چین به مواد سوختى و کشاورزى 
یافته  رشد  مداوم  طور  به  اخیر  دهه هاى  در 
است. امنیت غذایى آن، که مساله اى وابسته به 
الزامات زیست محیطى است، چالشى بزرگ 
است. 20 درصد از زمین هاى قابل کشت در 
چین از نظر زیست محیطى، به دلیل کشاورزى 
مفرط، تخریب شده است.(8) با آن که از سهم 
 (PIB) «صادرات در «تولید ناخالص داخلى

کاسته شده - به طور متوسط از 28.4 درصد 
بین سال هاى 2000 و 2009 به 20.9 درصد 
صادرات   -2018 و   2010 سال هاى  بین 
هم چنان منبع مهمى براى رشد و دست یابى 
به فن آورى از طریق چندملیتى هاى خارجى 
حاضر در چین است. چین به رغم یک رشته 
دستاوردهاى ُکلى، هنوز در بسیارى از زمینه ها 
مانند هوا- فضا در سطح آمریکا نیست.(9) 
بنابراین، به نظر نمى آید آخرالزمانى که به راه 
افتاده به نفع چینى ها باشد و به نفع ایاالت 
متحده نیز نیست. اگرچه آمریکا در بسیارى 
از عرصه ها، به ویژه فن آورى و نظامى، از 
هر  اما  است،  برخوردار  بیش ترى  استقالل 
دو آن ها از نظر اقتصادى به شدت تضعیف 
شده اند. در بى اعتمادى کنونى، تنها مى توان 
جهان  ُکلى  شکل  درباره ى  فرضیه هایى  به 
فرضیه ها،  این  از  یکى  شد.  متوسل  آینده 
هم کارى بیش تر از طریق نهادهاى بین المللى 
و  بین المللى  عمومى  دارایى هاى  مسئول 
کارآمد  سیاست هاى  اجراى  مانند  جهانى - 
جهانى در زمینه ى بهداشت، محیط زیست، 
جهت  در  اســت.  فقر-  کاهش  و  تغذیه 
رادیکال،  تمرکززدایى  از  وضعیتى  مقابل، 
در  که  است  شده  تشدید  رقابتى  از  ناشى 
خود  قدرت هاى  بکوشند  حکومت ها  آن 
را افزایش دهند و در یک بازى برد- باخت 
به  دهند.  اهمیت  کم تر  خود  امنیت  عدم  به 
این ترتیب، منطق رقابت و هر کس به فکر 
خویش بودن پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن 
نظام هاى  فروریزى  از  دوره اى  که  بیستم، 
حکومتى بود، غالب مى شود. سرانجام، شکل 
دوگانه اى از آمیخته اى از هم کارى و رقابت 
بین المللى  سیاست  مختلف  عرصه هاى  در 
مى تواند ایجاد شود. از این سه فرضیه، آخرى 
تحرکات  مى رسد.  نظر  به  شدنى تر  همه  از 
نمى دهد.  اول  فرضیه ى  به  بختى  جارى، 
مورد بازگشت به هرج و مرج بین المللى، از 
نظر شیمیایى خالص هم، با آن که درخور در 
نظر گرفته شدن است و حتا در بسیارى از 
ذهن ها نفوذ دارد، کم احتمال به نظر مى آید. 
در سومین فرضیه، خود را در دنیایى مى یابیم 
که پس از سال 1947 وجود داشت، ولى این 
دنیا تقسیم شده  تر و فاقد اقتدار شناخته شده 

و غیرمتمرکزتر خواهد بود.
* * *
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االت
ن مق

ز میا
ا

«در بهار 1832، گرچه وبا براى سه ماه 
را  آشفتگى شان  و  منجمد  را  مردم  روح 
غم ناك  چنین  چیزى  چه  مى داند  خدا 
مدت ها  از  اما  پاریس  بود،  کرده  آرام 
پیش براى یک هراس عمومى آماده شده 
این  کردیم،  اشاره  که  طور  همان  بود. 
مى ماند؛  جنگى  توپى  بسان  بزرگ  شهر 
وقتى پُر مى شود، یک جرقه کافى است 
تا منفجرش کند. در ژوئن سال 1832، آن 
جرقه، مرگ ژنرال المارك بود.»(ویکتور 

هوگو، «بینوایان»)
* * *

تحمیل  بدن ها  بر  را  خود  تنها  نه  اپیدمى ها 
تنش  دچــار  نیز  را  جامعه  بلکه  مى کنند، 
مى اندازند.  خطر  به  را  دولت ها  و  مى سازند 
سیاسى  انتخاب هاى  تاثیرات  هم چنین  آن ها 
مواردى  مى سازند؛  آشکار  را  بلندمدت  در 
چون کاهش شدید خدمات بهداشت عمومى 
ویژه،  (به  صنعتى  تولید  برگ هاى  و  ساز  یا 
محصوالت بهداشتى) که کشورهاى مختلف، 
نظیر فرانسه را به نوعى درماندگى منحصر به 
فرد در برابر ویروس دچار کرده است. نهادها 
قرار  آزمون  مورد  اپیدمى ها  واسطه ى  به  نیز 
که  تلخ اند،  واقعیت  این  بیان گر  و  مى گیرند 
غالبا نوعى شکاف بین اصولى که مدعى آن 

هستند و واقعیت عمل شان وجود دارد. 
این در مورد دموکراسى، واژه اى که بُت واره 
نهاد  یک  را  آن  اگر  است؛  صادق  نیز  شده، 
ما  که  گونه  آن  دموکراسى  بگیریم.  نظر  در 
مى شناسیم اش، استوار است بر انتخاب کردن 
مردم  منافع  اساس  بر  بناست  که  حاکمانى 
عمل کنند. دموکراسى بناست بهترین سیستم 
شهروندانش  از  که  سیستمى  باشد،  سیاسى 

بهتر محافظت مى کند؛ که درباره ى تصمیمات 
بنیادین با آن ها مشورت مى کند؛ و به شکل 
ویروس  مى دهد.  اهمیت  آن ها  به  برابرى 
زیر  حال  در  رحمانه اى  بى   شکل  به  کرونا 
سئوال بردن این برترى دموکراتیک است. در 
اصطالح  به  کشورهاى  پاندومى،  با  مواجهه 
دموکراتیک، به ویژه فرانسه، وضعیت را بهتر 
به  کشورهاى  از  دموکراتیک تر  به  شیوه اى  یا 
اصطالح اقتدارگرا، در وهله ى اول چین، اداره 
نمى کنند. در حالى که بعد از پایان جنگ جهانى 
دوم و حتا متاخرتر از آن، از زمان سقوط اتحاد 
جماهیر شوروى تاکنون، رژیم هاى دموکراتیک 
توانسته اند بر صحنه ى بین المللى ُسلطه یابند، 
اما دشوارى هایى که براى مقابله با اپیدمى پیش 
روى خود دارند، دعاوى هژمونیک شان را کم  
توجه  اندازه،  همان  به  است.  ساخته  اعتبار 
ناکارآمدى  که  دارد  اهمیت  موضوع  این  به 
دموکراسى ها ناشى از این نیست، که در مقابل 
بحران به نحو دموکراتیک عمل کرده اند: این 
که دولت هاى دموکراتیک به شیوه اى بهتر با 
نبوده  این  دلیل  به  نکرده اند،  برخورد  بحران 
پروسه هایى  صرف  را  خود  توان  و  زمان  که 
دموکراتیک نظیر مشورت با شهروندان شان یا 
کرده اند.  خواهانه  برابرى   سیاست هاى  اتخاذ 
شیوه ى  به  دموکراسى ها  تنها  نه  برعکس، 
بهترى به بحران پاسخ نداده اند، بلکه هم چنین 
نتوانسته اند به طرز قابل توجهى دموکراتیک تر 
از رژیم هاى اقتدارگرا عمل کنند. درست همان 
طور که در سال 1832، بیمارى همه گیر وبا، 
طور  همین  و   - ژوئیه  سلطنت  سهل انگارى 
وجود طبقه اى شهرى، یعنى طبقه ى پرولتاریا 
که بورژازى آن را به حال خود رها کرده بود تا 
از فالکت بمیرد- را آشکار کرد و چیزى نمانده 
بود که رژیم را با یک شورش سرنگون کند، 

وعده هاى  پوچى  نیز  کنونى  همه گیر  اپیدمى 
دموکراتیک رژیم ها و حاکمان سیاسى را افشا 
کرده؛ در عین حال که خود ایده ى دموکراسى 

نیز به خطر افتاده است.

مفصل بندى مجدد فضاهاى سیاسى  
را  سیاسى مان  افق  دارد  بیمارى «کووید 19» 
این  جهانى  خصیصه ى  مى سازد.  مخدوش 
بیمارى موجب مى شود، که ما به طرز نامتعارفى 
به  گوناگون،  کشورهاى  در  آن  پیش روى  به 
نشان  توجه  مختلف،  دولت هاى  واکنش هاى 
دهیم؛ به همان شیوه، که کشور ما نیز متقابال 
از بیرون رصد مى شود. اما خود قرنطینه نیز در 
عمل، دامنه ى واقعیت اجتماعى زیسته را بسیار 
محدود ساخته و ما را وادار مى کند که زمان مان 
را صرفا در خانه، در ساختمان محل زندگى، 
با خانواده و اطرافیان نزدیک خود، بگذرانیم. 
نزدیکان  به  همه  از  بیش  ما  ترتیب،  این  به 
درجه ى اول و یا به آدم هایى که فرسنگ ها از 
داریم؛  توجه  دیگر،  کشورهاى  در  دورند،  ما 
گویى آن سطح میانى اى که در شرایط عادى 
عمل  فوق  دسته ى  دو  بین  میانجى  عنوان  به 
مى کند و آن دو را به هم پیوند مى دهد، دچار 

خلل شده است.
على رغم این که فرانسه از پنجم دسامبر یک 
جنبش اعتراضى تاریخى را تجربه کرده است، 
به یک باره فعالیت هاى سیاسى رخت بربستند. 
در پنجم مارس، ده ها هزار نفر از کارمندان و 
محققان و دانش جویان دانش گاه ها در سراسر 
هفتم  و  ششم  در  کردند؛  تظاهرات  فرانسه 
نمایندگى  هیات  با 500  ملى  ائتالفى  مارس، 
از تمام فرانسه از دانش کده ها و البراتوارهایى 
که معترض بودند، گرد هم آمدند؛ در هفتم و 
هشتم مارس، فمینیست ها با تظاهرات عظیم 

ساموئل حیات
برگردان: سمیه رستم پور

«دموکراسی» در  آزمون کرونا!



57 www.negah1.comنگاه _ دفتر سى و پنجم

به  را  خیابان  سنگ فرش هاى  گسترده شان  و 
لرزه در آوردند؛ اما به نظر مى رسد که همه ى 
این دل مشغولى ها، به یک باره از همه  جا، به 
ویژه از رسانه ها، رخت بربسته اند؛ در حالى 
پابرجا  هم چنان  آن ها  زمینه ساز  دالیل  که 
هستند. اصالحات پیشنهادى مکرون از جمله 
میلیارد  پنج  بودجه اى  تخصیص  وعده ى 
گواهى ست  پژوهشى،  بخش  براى  یورویى 
بدون  سال،  ده  طى  بودجه  این  امر؛  این  بر 
در  بناست  پیش،  سال هاى  به  نسبت  افزایش 
و  بى ثبات کارى  قراردادهاى  پاداش،  قالب 
دقیقا  که  شود،  توزیع  پژوهشى یى  بودجه ى 
بر خالف خواسته ى پژوهش گران دانش گاهى 
شهردارى ها  نمایشى  انتخابات  اســت.(1) 
نگرفت  قرار  مردم  از  بسیارى  توجه  مورد 
عمومى  گفت و گوى  و  بحث  به  آن  نتایج  و  

منجر نشد؛ برعکس، این اصرار سرسختانه به 
برگزارى انتخابات، با به خطر انداختن سالمت 
شهروندان، رسوایى به بار آورد. هم چنین به 
و  کار  تداوم  که  این  على رغم  مى رسد،  نظر 
بحران  اقتصادى  استراتژى  قلب  در  تجارت 
بى  سیاسى  احزاب  دارد،  قرار  دولت  کنونى 
هیچ صدایى در الك خودشان فرو رفته اند و به 
سختى مى توان حتا صدایى از سندیکاها شنید.
این، در عین حال، بدان معنا نیست که در حال 
حاضر فقط سطوح خیلى محلى و یا بین المللى 
براى ما واجد اهمیت اند. در واقع، فضاى بین 
این دو سطح توسط تنها بازیگر نظامى بزرگ 
به اشغال در آمده است: دولت و به شکل ویژه، 
قوه ى مجریه. ما، محروم  شده از امور جمعى 
و هم بستگى هامان، تک و تنها، در برابر دولتى 

قرار مى گیریم که از ما محافظت مى کند و ما 
را در بیمارستان ها درمان مى کند. این دولت، 
فعالیت هاى ما را توسط پلیس کنترل مى کند 
و خصوصا از طریق سیاست مداران اش به ما 
مى گوید که چطور رفتار کنیم. اگر به اندازه ى 
دستورالعمل هایى  به  خوب  یا  سریع  کافى 
مورد  نکنیم،  عمل  مى کند  تغییر  روز  هر  که 
سرزنش قرار خواهیم گرفت. اما همین دولت، 
از خالل حضور تام و تمام و همین طور در 
نمایشى اش،  فعالیت هاى  کردن  کرنا  و  بوق 
نقاط ضعف خود را نیز آشکار مى کند. دولت 
حتا نمى تواند حداقل شرایط ایمنى الزم را از 
طریق تهیه ى ماسک و ژل ضد عفونى  کننده 
براى کادر بهداشتى خود تضمین کند. اجرایى 
را  زیادى  تکنیکى  مشکالت  قرنطینه،   کردن 
موجب مى شود که پیش بینى نشده اند. دولت 

تنش  دچار  پیش  از  بیش  وضعیت  این  در 
بیانات اش  و  اقدامات  همه ى  زیرا  مى شود؛ 
مورد نظارت و بررسى قرار مى گیرند و به نقد 
کشیده مى شوند. از آن جا که دولت فضاى ملى 
را به تمامى اشغال کرده است، تمام نگاه ها در 
رسانه هاى جریان اصلى و در فضاى مجازى 
به آن دوخته شده است. بنابراین، دولت مردان 
به طور دایم بین دو موضع در نوسانند: از یک 
طرف خود را در انظار عموم قرار مى دهند، به 
قیمت این ریسک که بى  کفایتى شان و ناتوانى 
دولت لو برود. از طرف دیگر، راه پنهان کارى 
در پیش مى گیرند، آن هم به بهانه ى دالیلى 
که فقط دولت تشخیص مى دهد، که در واقع 
سرپوشى است بر این واقعیت که دقیقا مى دانند 
چه چیزى پیش رو است.(2) اجازه دهید تنها 

با  که  متعددى  نشست هاى  یعنى  نمونه،  یک 
ارتش و با دانش مندان برگزار مى شود را در 
این  که  دهد  نشان  باید  دولت  بگیریم.  نظر 
جلسات برقرار هستند، اما نباید شهروندان را 
در جریان گذاشت که در آن ها چه چیزهایى 
دیرتر،  خیلى  بعدتر،  باید  یا  مى شود،  گفته 
وقتى تصمیمات از پیش اتخاذ  شده، نتایج را 

با شهروندان در میان گذاشت.
این مرکزیت  یافتن دولت، سیاست مداران را 
به  را  آن ها  نتیجه،  در  و  مى سازد.  مضطرب 
خطرى براى شهروندان بدل مى کند. آن ها به 
اقدامات ناهم گون دست مى زنند و آزادى هاى 
عمومى، قانون کار و به یک معنا هر آن چه به 
شکل قانونى بر عمل کردشان حدى مى زند را 
به حالت تعلیق در مى آورند. آن ها هم چنین 
چهارچوب هاى بین المللى را در موضوع کرونا 

کامال کنار مى گذارند: سازمان ملل، اتحادیه ى 
اروپا، و همه ى این نهادهایى که بناست عنصر 
مرکزى حاکمیت معاصر باشند و هر حقى را 
دارند که در مواجهه با یک پاندومى بین المللى 
اقدامات الزم را انجام دهند، به سادگى خاموش 
شده اند و جیک شان هم در نمى آید. کشورهاى 
اروپایى، هر یک به شکل جداگانه و در انزوا، 
مى گیرند.  تصمیم  الزم  اقدامات  دربــاره ى 
از  خروج شان  دارند  بریتانیا  مانند  همه  انگار 
نهاد  تنها  مى کنند.  اعالم  را  اروپا  اتحادیه ى 
مى شود  شنیده  آن  از  صدایى  که  اروپایى 
را  چاپ اش  دستگاه  که  مرکزى ست،  بانک 
فعال مى کند: وقتى پاى سالمت شرکت ها در 
امکان پذیر  نهادها  بین  هماهنگى  است،  میان 
به  شهروندان  زندگى  پاى  وقتى  اما  است؛ 

این ویروس کارى به طبقه، نژاد یا جنسیت ما ندارد، 
همه ى  قــدرت،  توسط  آن  مدیریت  نحوه ى  اما 
نابرابرى هاى اجتماعى را احیا و تقویت مى کند. ظرفیت 
باالیى که ثروت مندان، مردها و سفیدپوستان براى 
بسیج منابع دارند به آن ها این اجازه را مى دهد که 
بتوانند خود را از محل کارشان، از حمل و نقل عمومى، 
انجام وظایفى چون مراقبت از کودکان یا ُکهن ساالن، 
یا خرید از فروش گاه هاى شلوغ مواد غذایى معاف کنند؛ 
در عین حال، این امکان را دارند که هم چنان از کار 
فقرا، زنان و افراد تحت تبعیض نژادى بهره ببرند و آن 
را به فرصتى بزرگ براى فرار از پاندومى، در مواجهه 
بحران،  مدیریت  در  چیز  همه  سازند...  بدل  ویروس،  با 
ساختارهاى ُسلطه را تقویت مى کند. این امر خود را در 
وادار ساختن فقرا به کار کردن و هم چنین ُمهار بیمارى 

از طریق مدیریت پلیسى به خوبى نشان مى دهد
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حاکمیت اش  تنهایى  به  دولت  مى آید،  وسط 
را از نو اعمال مى کند، آن هم به مطلق ترین 

شکل ممکن.

فقدان یک پاسخ دموکراتیک به ویروس
در رابطه با مدیریت بحران، به سختى مى توان 
بین پاسخ دولت هاى دموکراتیک و رژیم هاى 
اقتدارگرا تفاوت قایل شد. این تمایز، که براى 
حیاتى  جنبه ى  غربى  کشورهاى  دولت مردان 
تضعیف   حال  در  فزاینده اى  شکل  به  دارد، 
که  اروپایى،  دموکراسى هاى  است.  شدن 
بیش تر توسط دولت هاى سوسیال  دموکرات 
جمله  از   - مى شوند  اداره  لیبرال  سوسیال  یا 
ایتالیا، فرانسه، اسپانیا- به همان اندازه راه حل 
دشوار قرنطینه ى سراسرى را انتخاب کرده اند، 
جهانى  استبدادى  قدرت هاى  بزرگ ترین  که 
مثل چین. دموکراسى هاى لیبرال بزرگى چون 
ایاالت متحده یا بریتانیا، و هم چنین رژیم هاى 
در  دست کم  ایــران،  مانند  اقتدارگرا  کامال 
ابتداى امر، همه  چیز را به حال خود رها کرده 
بودند. کشورهایى چون تایوان و ُکره جنوبى 
دموکراتیک  کم تر  مراتب  به  که  سنگاپور،  و 
هستند، اقداماتى نظیر تست گرفتن در مقیاس 
بیماران  سخت گیرانه ى  قرنطینه ى  و  گسترده 

را در دستور کار خود قرار دادند.
گرچه پاسخ هاى دولت ها با یک دیگر متفاوت 
سنخ شناسى  با  زیادى  حد  تا  اما  بوده اند، 
در  دارد.  هم خوانى  رژیم ها  بین  کالسیک 
هر حال، یک چیز مسلم است: دموکراسى ها 
توجه  نکرده،  عمل  موثرتر  ویژه اى  شکل  به 
نداده،  سالمتى مردم خود نشان  بیش ترى به 
در انتشار اطالعات صادقانه تر عمل نکرده و 
دغدغه ى  اقتدارگرا  کشورهاى  از  بیش تر  یا 
حقیقت را نداشته اند. به این ترتیب، یکى از 
دموکراسى ها  به  که  گفتارى  اصلى  پایه هاى 
مشروعیت مى بخشد، اکنون در حال فروپاشى 
با  دموکراسى ها  بود  بنا  که  حالى  در  است. 
اصول  به  بیش تر  پایبندى  چون  ویژگى هایى 
سیاسى و اخالقى گشوده (لیبرال)، شفافیت، 
هم بستگى، و هم چنین اثربخشى در مراقبت 
از شهروندان شان متمایز شوند، پاندومى جهانى 
نشان داده که این ویژگى ها به تمامى زیر سئوال 

رفته و بى  معنا شده اند. 
اصطالح  به  دولت هاى  بحران،  زمــان  در 
دموکراتیک پیش از هر چیز به مثابه یک دولت 
عمل مى کنند، نه بهتر و نه بدتر از دیکتاتورها 

و نه به مثابه دموکراسى.
کردن  عمل  دموکراتیک  دولت ها،  بــراى 
دارد؟  معنایى  چه  پاندومى  با  مواجهه  در 

است،  آن  مستلزم  دست کم  چیزى  چنین 
جریان  در  واقعى  شکلى  به  شهروندان  که 
قرار  تصمیم گیرى  براى  ممکن  گزینه هاى 
بگیرند؛ که امکان یک مباحثه ى عمومى با طرح 
نظرات متناقض فراهم شود؛ که قدرت حاکم 
بتواند در تصمیم گیرى هایش به پرسش کشیده 
شود؛ و شاهد آن باشیم، که شهروندان در این 
این جاست  دارند.  مشارکت  و  مداخله  روند 
که دموکراسى به عنوان قدرت مردم، قدرت 
همه ى شهروندان، معنا پیدا مى کند: هیچ قانونى 
وراى  نباید  دولت  جانب  از  ُکنشى  هیچ  و 
کنترل شهروندان باشد و در صورت ممکن، 
مشارکت  مستقیم  شکل  به  حتا  شهروندان 
نیست  این  سر  بر  مساله  قطعا  شوند.  داده 
که ضرورت تصمیم گیرى سریع و علمى در 
مقابله با بحران بهداشتى را نادیده بگیریم، اما 
دست کم مى توانیم بگوییم رهبران منتخب مان 
به طرز بى  سابقه اى بى  کفایت شده اند. اگر بر 
فرض شهروندى عادى هم چون هوبولومنوس 
اطالق  شهروندى  به  آتن  در  که  (اصطالحى 
براى  مى شد)  انتخاب  تصادفا  که  مى کردند، 
تصمیم گیرى انتخاب مى شد و دانش مندان به 
خوبى او را در جریان موضوع قرار مى دادند، 
تا  کند.  عمل  کنونى  دولت  از  بدتر  بود  بعید 
جایى که به دموکراسى در پایه اى ترین معناى 
سیاسى اش - یعنى دموکراسى به مثابه قدرت 
همه ى شهروندان - برمى گردد، دولت هاى به 
اصطالح دموکراتیک با میانجى هاى دموکراتیک 
عوض  در  و  نشده اند  رو  در  رو  بحران  با 
روش هاى پیش  پا  افتاده اى مشابه دولت هاى 
دیگر، حتا اقتدارگرایانه ترین آن ها، را به کار 
گرفته اند؛ با پنهان  کارى، بعضا دروغ، بى هیچ 
کنترلى، نه از طرف نهادهاى واسطه و نه از 
همه  براى  معدود  عده اى  شهروندان،  سوى 
کنونى  عینى  اضطرار  از  و  مى گیرند  تصمیم 
براى اختصاص قدرت به شکل ناموزون بهره 

مى گیرند.

دولت علیه فقرا
اما ایده ى دموکراسى، به عنوان قدرت همه ى 
شهروندان، معناى کلمه را به خوبى ادا نمى کند. 
به  که  دارند،  وجود  هم  دیگرى  داللت هاى 
این واژه معنایى اجتماعى مى دهند: دموس یا 
همان مردم، به طبقه ى اکثریت، یعنى کارگران 
و فقرا، داللت مى کند که در تقابل با طبقه ى 
اقلیت ممتاز، یعنى ثروت مندان، قرار مى گیرد. 
دموکراسى رژیمى است، که بر اساس منافع 
افراد تحت ُسلطه عمل مى کند، نه فقط به این 
علت که قدرت را به اکثریت مى دهد، هم چنین 

جامعه اى  ایجاد  آن  هدف  که  دلیل  این  به 
منظر،  این  از  است.  بیش تر  برابرى  بر  مبتنى 
مدیریت دولت فرانسه حتا به شکل رادیکالى 
که  حالى  در  مى رسد.  نظر  به  ضددمکراتیک 
حمایت  مورد  وسیعى  شکل  به  شرکت ها 
قرار گرفته اند و از افرادى که شغل حرفه اى 
یا ادارى دارند خواسته شده دورکارى کنند؛ 
در حالى  که که بورژواهاى شهرى توانسته اند 
یا  و  ثانویه شان  اقامت گاه هاى  در  آرامش  با 
شوند؛  مستقر  خود  خانوادگى  خانه هاى  در 
پیام  ارسالى دولت به کارگران، به ویژه آنان 
که فرودست ترند، کامال واضح است: اقتصاد 
نباید متوقف شود و به همین دلیل ما حاضریم 
شما را در معرض هر نوع خطرى قرار دهیم. 
شرکت هاى  داد  اجازه  خودش  به  کار  وزیر 
ساختمانى اى، که خواهان توقف فعالیت هاى 
فاقد اولویت خود بودند را به «شکست گرایى» 
(در حوزه ى اقتصاد) متهم کند. حمل و نقل 
عمومى روزمره ادامه دارد، بدون این که دولت 
واقعا از همان رانندگانى که چند هفته ى پیش 
مورد تحقیر او قرار گرفتند(3)، محافظت کند؛ 
بدون این که از میلیون ها صندوق دار، کارگران 
نظافتى، کارگران پیک موتورى، پُست چى ها، 
پرستاران  البته  و  زباله  جمع آورى  ُرفت گران 
بنابراین،  گیرد.  صورت  حمایتى  اجتماعى 
نژادى  هم چنین  و  طبقاتى،  سلطه ى  تاثیرات 
(بسیارى از این شغل ها به وضوح نمایان گر 
تبعیض نژادى است) و جنسیتى (نیاز به مشاغل 
مراقبتى که اغلب زنانه شده اند، افزایش یافته، 
صرف نظر از این که بار مراقبت از کودکان 
در غیاب مدرسه نیز به شدت بر دوش زنان 

افتاده است) چند برابر مى شوند.
این ویروس کارى به طبقه، نژاد یا جنسیت ما 
ندارد، اما نحوه ى مدیریت آن توسط قدرت، 
همه ى نابرابرى هاى اجتماعى را احیا و تقویت 
مى کند. ظرفیت باالیى که ثروت مندان، مردها 
و سفیدپوستان براى بسیج منابع دارند به آن ها 
این اجازه را مى دهد که بتوانند خود را از محل 
کارشان، از حمل و نقل عمومى، انجام وظایفى 
چون مراقبت از کودکان یا ُکهن ساالن، یا خرید 
معاف  غذایى  مواد  شلوغ  فروش گاه هاى  از 
که  دارند  را  امکان  این  حال،  عین  در  کنند؛ 
هم چنان از کار فقرا، زنان و افراد تحت تبعیض 
نژادى بهره ببرند و آن را به فرصتى بزرگ براى 
فرار از پاندومى، در مواجهه با ویروس، بدل 
سازند. تنها حوزه ى امنى که برابرى را لحاظ 
مى کند، خدمات بهداشت عمومى است؛ جایى 
که در آن بیماران بدحال، فارغ از مالحظات 
فوق، مورد درمان قرار مى گیرند؛ همان خدمات 
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عمومى یى، که دولت ها یکى پس از دیگرى 
از هیچ کارى براى نابودى آن دریغ نکرده اند. 
اما فارغ از این، همه چیز در مدیریت بحران، 
ساختارهاى ُسلطه را تقویت مى کند. این امر 
خود را در وادار ساختن فقرا به کار کردن و 
هم چنین ُمهار بیمارى از طریق مدیریت پلیسى 
اعیان  محله هاى  در  مى دهد.  نشان  خوبى  به 
خلوت  و  باز  سوپرمارکت ها  تنها  نه   نشین، 
هستند، بلکه پلیس نیز تقریبا حضورى ندارد. 
ورزش  دارند  که  برمى خوریم  کسانى  به  ما 
در  که  فروش گاه ها  کارکنان  به  مى کنند، 
به  مى کنند،  استراحت  دارند  آنتراکت  ساعت 
بى  خانمان ها، به پیک هاى موتورى که منتظرند 
در  برعکس،  بگیرند؛  تحویل  را  محموله شان 
محله هاى کارگرى، با تراکم زیاد، مردم آماج 
کنترل سخت گیرانه ى پلیس قرار مى گیرند؛ و 
بدتر از همه این که، این اتفاق دقیقا در جاهایى 
مى افتد که با مشکالت جدى عرضه، ازدحام 
جمعیت در بازارها و سوپرمارکت ها و تمرکز 
جمعیت در خیابان ها روبرو هستند؛ چرا که در 
همین جاهاست، که تراکم مسکن باالتر است، 
این  کسى  کم تر  و  کوچک ترند  آپارتمان ها 
امتیاز را دارد که دورکارى کند یا به حومه ى 
شهر و روستاها برود. این همان جایى است، 
که کنترل هاى پلیسى و جریمه ها اتفاق مى افتد؛ 
جایى که دولت در صدد است این تصویر را 
از خود نشان دهد، که دارد به خوبى نظم را 
کارى  چنین  به  قادر  دولت  مى کند.  برقرار 
است، چون عالوه بر کنترل پلیسى، رسانه ها با 
رضایت خاطر تصاویرى از درهم لولیدن مردم 
در این محالت را منتشر مى کنند؛ مفسران شان، 
فقرا را به بى  مسئولیتى متهم مى کنند؛ و البته 
در  گناه کارى شان  بر  که  این  براى  حاکمان، 
بگذارند،  سرپوش  فاجعه  دامنه ى  گسترش 
مسئولیت اخالقى قرنطینه را بر دوش این افراد 

به اصطالح بى  نظم مى گذارند.

خواهد  باقى  دموکراسى ها  از  چیزى  چه 
ماند؟

کسانى که دغدغه ى دموکراسى و ارزش هاى 
همه  از  بیش  و  ندارند،  را  مساوات طلبانه 
اما  نمى بینند.  را  مشکل  یحتمل  دولت مردان، 
باید تغییراتى که ُرخ  داده را در نظر بگیریم: این 
واقعیت که کشورهایى که خود را دموکراتیک 
معرفى مى کنند، در مقابله با اپیدمى اخیر کارایى 
بیش ترى به نسبت کشورهاى اقتدارگرا از خود 
مى کند  گوشزد  ما  به  را  این  نداده اند،  نشان 
خطر  یک  معرض  در  دموکراسى  ایده ى  که 
واقعى است. این که رئیس جمهورى منتخب 

به  را  آمریکایى  هزار  صدها  متحده  ایاالت 
کام مرگ بفرستد، در همان حال که دبیرُکل 
حزب کمونیست چین بعد از دفع اپیدمى در 
کشور خودش نیروى متخصص و تجهیزات 
به سراسر جهان ارسال کند، چیز بى  اهمیتى 
نیست. مى توانیم به چرخش فرخنده ى تاریخ 
لبخند بزنیم، یا هم چون آنتى  امپریالیسم از آن 
استقبال کنیم؛ چنین رویکردى خطر واقعى یى 
که چنین چرخشى براى دموکراسى به وجود 
مى آورد را دست کم مى گیرد، اگر دموکراسى 
را نه به عنوان رژیم مبتنى بر انتخاب رهبران، 
توسط  قدرت  اعمال  ایده ى  عنوان  به  بلکه 
مردم براى مردم در نظر بگیریم. این واقعیت 
معدودى  موارد  در  تنها  دموکراسى ها  این  که 
نظر شهروندان را لحاظ کرده اند؛ این که آن ها 
تصمیماتى  فرانسه،  مورد  هم چون  اغلب، 
خطر  به  را  ستم دیدگان  و  فقرا  که  مى گیرند 
و  شرکت ها  منافع  از  که  این  و  مى اندازد؛ 
واژه ى  معناى  مى کند،  حفاظت  ثروت مندان 
دموکراسى را هر چه بیش تر تضعیف مى سازد. 
نیازمند  عمل،  و  ایده  مثابه  به  دموکراسى، 
مشارکت، پایبندى و باور مردم بدان است. به 
همین دلیل، دموکراسى باید جوهرى فراتر از 
انتخاب موقت حاکمان داشته باشد. به ویژه، 
هنگامى که اختالف نظر بین احزاب سیاسى 
در سطحى است که اجازه مى دهد ترامپ ها و 
مکرون ها به قدرت برسند. اگر یک ویروس 
به تنهایى مى تواند هر گونه وجه مشخصه ى 
رژیم هاى دموکراتیک، یا ُکل ارزشى که اصول 
دموکراتیک دارند، را از بین ببرد، دیگر دلیلى 
ندارد مردم براى دموکراسى اهمیتى قایل شوند؛ 
باالخص هنگامى که رژیم هاى استبدادى در 
کارایى  شهروندان شان  سالمت  از  محافظت 

بیش ترى از خود نشان مى دهند. 
خطر  به  را  دموکراسى  کرونا،  ــروس  وی
با  مواجهه  در  ما،  رهبران  اما  نمى اندازد؛ 
دموکراسى  کردن  قربانى  حال  در  ویروس، 
و  بى  کفایتى شان  کــردن  پنهان  هدف  با 
ایجاد  شرایط،  این  در  هستند.  قدرت  حفظ 
بین  بستگى  هم  حلقه هاى  دهى،  سازمان 
عمومى،  خدمات  براى  مبارزه  و  یک دیگر، 
دارد.  ضرورت  دیگرى  زمان  هر  از  از  بیش 
هرچند این به تنهایى کافى نیست براى این 
براى  دولت مردان  که  خطرى  با  بتوانیم  که 
سالمتى مان و به همان اندازه براى خود ایده ى 
دموکراسى دارند، مواجه شویم. ما نمى توانیم 
این مسایل را به بعد از پایان اپیدمى موکول 
یادآورى  حاکمان  به  هم اکنون  از  باید  کنیم. 
دموکراسى  در  که  فرمانى  تنها  از  که  کنیم، 

عمل مى کند فرمان بردارى کنند: فرمان مردم!
* * *

یادداشت ها:
در  مى توانند  پژوهش گران  فرانسه  در   -1
 (SNRS) فرانسه  پژوهش هاى  ملى  مرکز 
این  تا  شوند،  دائم  استخدام  محقق  عنوان  به 
امکان برایشان فراهم شود که با خاطرى آسوده 
تحقیقات شان را دنبال کنند. اما با اصالحات 
اخیر ماکرون و دولت او، این ثبات کارى به 
با  پژوهش گران  و  شده  خلل  دچار  شدت 
قراردادهاى بى ثبات و موقت، قادر نخواهند 
بود کارهاى پژوهشى خود را با امنیت روانى 

و شغلى هم-چون قبل پیش ببرند.(م.)
که  است  این  نویسنده  منظور  واقع،  در   -2
که  این  به  علم  با  آگاهانه،  صورت  به  دولت 
براى  مى تواند  تبعاتى  چه  پنهان کارى  این 
در  را  سیاست  این  باشد،  داشته  شهروندانش 
خود  منافع  براى  را  آن  زیرا  مى گیرد؛  پیش 
بهتر تشخیص مى دهد. در فرانسه بسیارى از 
شهروندان دولت را مورد انتقاد قرار داده اند، 
مورد  در  صادقانه  و  شفاف  کافى  قدر  به  که 
بیمارى کرونا عمل نکرده، بسیار دیر به شکل 
علنى و عمومى به شیوع بیمارى و خطر آن 
براى شهروندان اش اعتراف کرده است، و در 
عکس العمل به آن نیز تاخیر داشته است.(م.)

3- این جا نویسنده به اعتصاب عمومى شرکت 
حمل و نقل فرانسه و رانندگان آن اشاره دارد، 
که از پنجم دسامبر شروع شد و بیش از دو 
ماه ادامه یافت؛ اعتصابى که از مى 68 به این 
سو، طوالنى ترین اعتصاب در فرانسه به شمار 

مى رود.(م.)
* * *

از  سیاسى  علوم  دکتراى  حیات،  ساموئل   -
دانش گاه «پاریس 8» فرانسه، آثارى مربوط به 
تاریخ و تئورى بازنمایى سیاسى، دموکراسى 
و هم چنین در حوزه ى جامعه شناسى تاریخى 
است.  کرده  منتشر  فرانسه  کارگرى  جنبش 
1848؛ وقتى جمهورى انقالبى بود: شهروندى 
مطرح  کتاب هاى  جمله  از  نمایندگى؛  و 
ساموئل حیات به شمار مى روند. او هم چنین 
یکى از نویسندگانى است، که در مجموعه ى 
اساس  از  «هوا  عنوان  با  اخیر  یادداشت هاى 
زرد است: درك یک شورش بى سابقه»، که 
در مورد جنبش جلیقه  زردها در فرانسه انتشار 

یافته، هم کارى داشته است.

برگرفته از: «تریبون زمانه»
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االت
ن مق

ز میا
ا

جهان، هم برحسب تهدید سالمت افراد و 
شیوه ى  که  اقتصادى  فروپاشى  نظر  از  هم 
مى دهد،  شگرفى  تغییر  را  انسان ها  زیست 
وارد بحرانى در مقیاس جهانى شده است. بنا 
بر یک پیش بینى، ایاالت متحد ممکن است 
در سه  ماهه ى دوم امسال شاهد کاهش 30 
نرخ  با  داخلى  ناخالص  تولید  در  درصدى 
بیکارى باالى 30 درصدى باشد، چیزى که 
مى نمود.  تصورناپذیر  پیش  هفته  چند  تنها 
برآوردها در چین حاکى است که اقتصاد در 
سه  ماهه ى نخست امسال، در قیاس با سه 
 ماهه ى پیش از آن، 40 درصد انقباض داشته 
خالل  در  کاهش  بزرگ ترین  یعنى  است؛ 
پنجاه سال گذشته. با احتساب برآوردهایى 
از این دست که تولید ناخالص داخلى جهانى 
درصد   0/8 سال  نخست  ماهه ى  سه  در 
کاهش یافته، ُکل جهان اینک دچار کسادى 
است. این رقم ممکن است چندان زیاد به 
نظر نرسد، اما اگر توجه کنیم که هر رشد 
زیر دو درصدى در مقیاس جهانى کسادى 
تلقى مى شود، آن گاه این رقم در چشم انداز 

درستى جاى مى گیرد.
هر آن که کتاب هاى تاریخى خوانده است یا 
سن و سالى دارد که دهه ى 1970 را تجربه 
کرده باشد، از مبارزه ى طبقاتى عظیمى که 
سال  است.  آگاه  شد،  پدیدار  دهه  آن  در 
در  داخلى  ناخالص  تولید  رشد  که   ،1974
سطح جهان از شش درصد سال پیش از آن 
با کاهشى شدید به کم تر از یک درصد در 
آن سال رسید، از لحاظ اقتصادى نقطه عطف 
بود. بنابراین، کاهش کنونى تولید ناخالص 
مبارزه ى  منظر  از  جهان  سراسر  در  داخلى 
طبقاتى تاثیرى مشابه، اما در مقیاسى بسیار 

بزرگ تر، خواهد داشت.

این  وقوع اند.  حال  در  سرعت  به  وقایع 
شدید  «چرخش هاى  عصر  راستى  به   عصر 
و  شدید  تغییرات  ناگهانى،  تغییرات  و 
به  باید  ما  است.  ناگهانى»  چرخش هاى 
سرعت هم پاى تغییراتى که وقوع مى یابند، 
را  امورى  فهمیدن  قصد  اگر  برداریم.  گام 
داریم که در اطراف ما واقع مى شوند، باید از 
روزمرگى ها بگسلیم و سپس به  طور مقتضى 

دست به عمل بریم.
ویروسى از این نوع که فراگیر شده است، به 
ناگزیر تاثیر خود را بر اقتصاد مى گذاشت، 
عین  در  کنونى  بحران  سرعت  و  عمق  اما 
که  است  سهمگینى  تناقضات  بازتاب  حال 
درون سیستم انباشته شده بودند. ُکلیت این 
ساختار به حدى شکننده شده بود، که حتا 
موجب  مى توانست  لرزشى  کوچک ترین 

فروپاشى آن شود.
به  سرمایه دار  طبقه ى  گذشته،  دهه ى  در 
واسطه ى استفاده از روش هایى که فراسوى 
تمام قوانین اقتصاد بازار حرکت مى کردند، 
مثل تزریق مبالغ هنگفت به اقتصاد در طول 
چند دهه در قالب اعتبارات گسترده، بسیار 
داده اند،  انجام  گذشته  در  آن چه  از  بیش 
شدند.  خود  سیستم  بقاى  حفظ  به  موفق 
تحلیل گران جدى بورژوا در مورد پیامدهاى 
آن سیاست ها هشدار داده بودند. اما پرسشى 
آن  چرا  که  است  این  شود،  مطرح  باید  که 
این  پاسخ  شدند.  گرفته  نادیده  هشدارها 
پرسش را نباید تنها در عرصه ى اقتصاد یافت. 
در این جا پاى عاملى سیاسى در میان است.

خود  تبلیغات  به  رغم  کارگر،  طبقه ى 
بعضى  است  ممکن  البته  که  ــورژوازى،  ب
در  بود.  نشده  ناپدید  باشند،  کرده  باورش 

افتاد.  اتفاق  این  برعکس  درست  واقع، 
طبقه ى کارگر هیچ  گاه به اندازه ى امروز از 
نیروى  است.  نبوده  قدرت مند  کمى  لحاظ 
دارد،  نفرى  میلیارد   5/2 قدرتى  جهان  کار 
 400 شامل  حدودا  تنهایى  به  فلزکاران  که 
از  کامال  بورژواها  و  مى شوند.  نفر  میلیون 
چنین  که  دارند،  آگاهى  مسلم  واقعیت  این 
نیروى عظیمى را نمى توان صرفا با سرکوب 
مهار کرد. هر آن چه ریسک عصبانى کردن 
این صدها میلیون نفر را داشته باشد، مى تواند 
موجى از خیزش انقالبى را موجب شود که 
همان طور  است.  نداده  ُرخ  تاریخ  در  هرگز 
که مارکس مى گفت: سرمایه دارى گورکنان 

خود را به وجود مى آورد.
در دوره ى پیش، به نظر مى رسید که طبقه ى 
پشت  در  بلکه  جلو،  صندلى  در  نه  کارگر 
صحنه قرار دارد. تا چند سال پیش، به نظر 
اتفاقات  صنعتى  جبهه ى  در  که  مى رسید 
دوران  در  وضعیت  این  نمى افتد.  چندانى 
متاخرتر، از کشورى به کشور دیگر، پیشاپیش 
شروع به تغییر کرده بود. اکنون این فرآیند 
سمت  به  حرکت  حال  در  و  شده  تسریع 
سطحى به مراتب باالتر است. طبقه ى کارگر 
در حال تبدیل شدن به نیرویى واقعى است، 
نیرویى که همواره بوده، اما افراد معدودى 
هم از این واقعیت آگاهى داشتند. این عاملى 
است که وضعیت امور را براى بسیارى از 
افراد کامال واضح مى کند و به فرآیند رادیکال  
سرعت  بود،  آغازیده  پیشاپیش  که  سازى، 
مى بخشد. در ایتالیا، شاهد واضح ترین نمود 
این وضعیت هستیم؛ جایى  که از یک دوره ى 
سطِح بسیار پایین فعالیت اعتصابى به یکى از 

گسترده ترین اعتصاب ها رسیده ایم.
بحران کنونى ماهیت طبقاتى واقعى جامعه 

درس ھای بحران ویروس کرونا در ایتالیا 
برای کارگران جھان

فِِرد وستون
برگردان: مهرداد امامى

شتاب سریع وقایع
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را آشکار مى سازد. تمام کشورها، به سبب 
تاثیرپذیرى از شیوع ویروس کرونا، شاهد آن 
بودند که سرمایه داران و سیاست مداران شان 
مى گرفتند.  کم  دست  را  ویروس  جدیت 
ترامپ نمونه ى بارز آن است: او در مراحل 
ُحقه  یک  را  ویروس  داشت  سعى  اولیه 
معرفى کند، اکنون مى گوید که آمریکا ظرف 
دو هفته به شرایط عادى بازخواهد گشت. 
بوریس جانسون هم به نحوى مشابه رفتار 
کرد؛ بولسونارو در برزیل و دیگران نیز به 
همین ترتیب. سرمایه داران با علم به این که 
گسترش ویروس مى تواند چه معنایى براى 
اقتصاد آن ها، یعنى سودهایشان داشته باشد، 
براى تداوم تولید در تمام بخش ها، صرف نظر 
از این که این تولید ضرورى هست یا نه، 

فشار آوردند.

طبقه ى کارگر شروع به حرکت مى کند
تحریک  موجب  کارفرمایان  رفتار  نوع  این 
موجى از اعتصاب ها شده است، که نخست 
در ایتالیا آغاز شد؛ جایى که ویروس همه گیر 
با انتظار این که قرار است چه اتفاقاتى در 
سایر نقاط بیفتد، ضربات سختى وارد کرد. در 
ایتالیا، براى کارگران بیش از پیش مشخص 
شد که اقدامات و تالش هاى متفاوتى، بنا به 
این که کارگر هستند یا نه، به اجرا گذاشته 

مى شود.
که  شد،  تصویب  ُحکمى  مارس  چهارم  در 
سایر  و  دانش گاه ها  و  مدارس  تعطیلى  با 
مردم  گذاشتن  قرنطینه  در  براى  اقدامات 
هم راه بود. در همه  جا چنین پیامى به مردم 
داده مى شد: در خانه بمانید. اما یک استثناى 
یعنى  این،  کارگران!  داشت:  وجود  بزرگ 

میلیون ها نفر از مردم هم چنان در فاصله اى 
و  عمومى  نقل  و  حمل  در  هم  به  نزدیک 
در محیط هاى کارى مشغول رفت  و آمد و 
درهم آمیزى بودند؛ جایى  که مى توانستید شانه 
به شانه ى هم کاران تان، بدون دست کش یا 
ماسک یا هر نوع اقدامات محافظتى ضرورى 

کار کنید.
اعتصاب هاى خودانگیخته در کارخانه هایى 
مثل فیات در پومیلیانو نزدیک ناپل در نهم 
بولونیا  در  بونفیلیولى  کارخانه ى  و  مارس، 
به تاریخ دوازدهم مارس وقوع یافتند. این 
نمونه ها و نمونه هاى دیگر نقش برافروختن 
به  کارخانه اى  از  که  داشتند  را  جنبشى 
در  نتو  ِو منطقه ى  از  دیگر،  کارخانه ى 
لومباردى تا کارگران بارانداز ژنو و فراسوى 
را  مواردى  هم چنان  و  یافت.  گسترش  آن، 

داشتیم، از قبیل اعتصاب در مودنا، جایى که 
پلیس در بین کارگران اعتصابى حاضر بود 
کارگرى  اتحادیه هاى  مبارزان  از  برخى  و 
بیش تر  خشم  موجب  که  کرد  بازداشت  را 
کارگران شد. اجازه دهید در این جا صریح 
باشیم: رهبران فوقانى اتحادیه هاى کارگرى 
آن ها  نمى کردند.  ترویج  را  کارهایى  چنین 
را  اعتصاب ها  این  مخالف  نگرش  واقع  در 
باز  براى  کارفرمایان  و  دولت  با  و  داشتند 
مى کردند.  هم کارى  کارخانه ها  داشتن  نگه 
به  پایین  از  اعتصابى  جنبش  حال،  این  با 
اتحادیه هاى  رهبران  که  بود  عظیم  حدى 
کارگرى، که در شرایط عادى از وزن خود 
براى مهار کارگران استفاده مى کنند، ناگهان 
مجبور شدند که از اعتصاب ها - دست کم 
در حرف - حمایت کنند. آن ها در دوازدهم 

مارس فراخوانى براى تعطیلى کارخانه ها تا 
بیست و دوم مارس منتشر کردند. تحت فشار 
سهمگین از پایین، دولت و کارفرمایان مجبور 
به برگزارى نشست با اتحادیه هاى کارگرى به 
منظور گفت وگو در مورد مسیر آتى شدند. 
با این وجود، نشست نخست تالشى براى 
منحرف کردن موضوع بود، که در آن دولت 
بیانیه اى صادر کرد مبنى بر این که تولید تداوم 
خواهد داشت، اما با تجهیزات محافظتى الزم. 
کافى  ماسک هاى  که  زمانى  در  حرف،  این 
چه  نداشت،  وجود  سالمت  کارگران  براى 
رسد به کارگران صنعتى، در نگاه کارگران 
یک شوخى زننده بود و آمادگى پذیرش آن 

را نداشتند.
اگر ارتباط نزدیک عاملى اساسى در گسترش 
کامال  کارگران  تمام  براى  است،  ویروس 

مشخص بود که اجبار به رفتن سر کار براى 
گرفتن شان  قرار  خطر  در  معناى  به  آن ها 
بود. اگر به دو نقشه نگاه کنیم، یکى تمرکز 
نقاط ثبت  شده ى سرایت و دیگرى تمرکز 
کارخانه ها در نقاط گوناگون ایتالیا، به وضوح 
مشخص مى شود که یک هم بستگى آمارى 
بین شان وجود دارد. لومباردى صنعتى ترین 
منطقه در ایتالیاست و در منطقه ى برگامو و 
تراکم هاى  بیش ترین  از  یکى  شاهد  برشیا 
کارخانه ها هستیم. این مناطق، دو استانى اند 
مرگ  هنگفت  تعداد  با  حاضر  حال  در  که 
افراد، یک کابوس واقعى را از سر مى گذرانند. 
این نقاط، همان جایى است که مردم سراسر 
حمل  حال  در  را  ارتش  کامیون هاى  جهان 
تابوت هایى دیده اند، که گورستان هاى محلى 
این  ندارند.  را  پذیرش شان  توانایى  دیگر 

کارخانه هاى  که  آنند،  خواهان  ایتالیا  کارگران 
غیرضرورى تعطیل شوند... اگر کارفرمایان مقاومت 
جانب  از  بیش ترى  خشم  انفجار  موجب  کنند، 
کارگران خواهند شد. یک عنصر جدید و بسیار مهم در 
این وضعیت وجود دارد: کارگران در عمل نظر خود را 
درباره ى نحوه ى اداره ى کارخانه ها تحمیل مى کنند؛ 
را  تحملش  آمادگى  سرمایه دارى  هیچ  که  چیزى 
ندارد. طبقه ى حاکم که با امکان رادیکال  شدن 
گسترده ى طبقه ى کارگر مواجه شده است، ممکن 
است عقب نشینى کند و دست کم به صورت جزیى 
تن به مطالبات کارگران بدهد... رهبران اتحادیه هاى 
کارگرى در پى آنند که مانع از بسیج طبقه ى کارگر 
رهبران  چگونه  که  آنیم  شاهد  دیگر  یک بار  شوند. 
جنبش کارگرى، درست در زمانى که طبقه ى کارگر 
به سمت تعرض گام برمى دارد، از تمام اقتدار خود 

براى تنش زدایى از وضعیت استفاده مى کنند.
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تصاویر تاثیر عظیمى بر روح و روان میلیون ها 
نفر از مردم ایتالیا داشت.

مانورهاى دولت ایتالیا
و  یافت  تــداوم  پایین  از  فشار  بنابراین، 
بیست  در  شد  مجبور  ایتالیا  نخست وزیر 
تلویزیون  صفحه ى  روى  بر  مارس  یکم  و 
ظاهر شود و اعالم کند، که تولید غیرضرورى 
متوقف خواهد شد. این دقیقا همان چیزى 
مطالبه  کشور  سراسر  در  کارگران  که  بود، 
راه  در  پیروزى  مى رسید  نظر  به  مى کردند. 
یک  واقعى  ُحکم  که  زمانى  نه،  اما  است. 
با  که  شد  مشخص  شد،  منتشر  بعد  روز 
شده  داده  وعده  شفاهى  صورت  به  آن چه 
که  بود،  واضح  داشت.  اختالف  بسیار  بود، 
زیر  شدت  به  کارفرمایان  جانب  از  دولت 
کارفرمایان  انجمن  رئیس  است.  رفته  فشار 
«اگر  که  این  گفتن  با   (Confindustria)
از  پول  میلیاردها  کنیم،  متوقف  را  تولید 
سهام  بازار  هم چنین  و  داد  خواهیم  دست 
سقوط خواهد کرد»، اصل مطلب را گفت. 
بدین معنا، سرمایه داران به میلیون ها نفر از 
اهمیت  آنان  سودهاى  که  گفتند،  کارگران 
بیش ترى از زندگى هاى مردم دارد. این امر 
باالتر  مرحله اى  وارد  ستیز  تا  شد  موجب 
که  سراسرى اى  اعتصاب  با  هفته  این  شود. 
لومباردى  صنعتى  مناطق  در  آن  فراخوان 
بیش ترى  اعتصاب هاى  شاهد  شد،  داده 
سراسرى  اعتصاب  یک  این  البته  بوده ایم. 
تمام بخش ها  سراسرى  اعتصاب  معناى  در 
نبود. فراخوان اعتصاب در صنعت مهندسى 
و در کارخانه هاى شیمیایى و نساجى صورت 
محیط هاى  از  گزارش هایى  بر  بنا  گرفت. 
کارى، اعتصاب با چیزى حدود 90 درصد 
این  بود.  بزرگ  موفقیتى  مشارکت،  نرخ 
نشان گر حال و هواى واقعى در بخش تولید 

است.
فشار براى اعتصاب سراسرى ملى در حال 
دبیرُکل  الندینى،  وقتى  بود،  شکل گیرى 
یه هاى  د تحا ا سیون  ا کنفدر بزرگ ترین 
کارگرى- دست کم در حرف - تهدید کرد که 
اگر کارخانه هاى غیرضرورى تعطیل نشوند، 
مانورهاى  شد.  خواهد  انجام  اعتصاب  این 
سرمایه داران  رسواى  تالش هاى  و  دولت 
غیرضرورى،  تولیدى  فعالیت  تداوم  براى 
چشم میلیون ها نفر از مردم را به روى ماهیت 
راستین سیستمى که در آن به سر مى بریم، 

گشوده است.
اکنون هیچ  کس نمى تواند طبقه ى کارگر ایتالیا 

را نادیده بگیرد یا موجودیت آن را انکار کند؛ 
روشن فکرى  شبه   محافل  در  که  طور  آن  
بعدازظهرها،  بود.  رایج  متوسطى  طبقه ى 
شبکه هاى خبرى اصلى ناچارند به «کارگران» 
(operai)، کارگران صنعتى یقه  آبى، اشاره 
کنند. و این کارگران از هم دلى عظیم جمعیت 
را  سخن  همین  برخوردارند.  گسترده ترى 
مى توان در خصوص صنعت ساختمانى هم 
گفت. الیه ى دیگرى از طبقه ى کارگر وجود 
دارد، که حتا هزینه ى سنگین ترى مى پردازد: 
کارگرانى که مجبور به کار در صنایع ضرورى 
از قبیل تولید غذا یا صنعت داروسازى اند. 
و البته کارگران بیمارستان ها مانند پزشکان، 
کارگران  بیمارستان،  خدمه ى  پرستاران، 
آمبوالنس و غیره. آن ها نیروى کارى هستند 
که باالترین میزان شیوع و به نحوى تراژیک، 
در  تاکنون  دارند.  بسیارى  تلفات  مرور،  به 
در  داشته ایم.  مرگ  مورد  پزشکان 41  میان 
زیر  تحمل  توان  دیگر  که  پرستارانى،  میان 
فشارهاى سنگین را ندارند، موارد خودکشى 

وجود داشته است.
کارگران شاغل در نظام سالمت ملى ایتالیا 
مجبور به کار در شرایطى اسفناك اند. آن ها 
هزینه ى هنگفتى به خاطر تمام کاهش هاى 
صورت  گرفته در خدمات درمانى در دوره ى 
گذشته مى پردازند. پاسخ آمبوالنس ها به یک 
تماس ممکن است تا هشت ساعت یا بیش تر 
بیمارستان  به  بیمار  که  زمانى  بکشد.  طول 
منتقل مى شود، اغلب باید زمان زیادى منتظر 
بماند تا واحد مراقبت هاى ویژه در دست رس 
قرار گیرد. از آن جایى که پزشکان باید براى 
بیمارانى اولویت قائل شوند، که فکر مى کنند 
بیش ترین فایده را از مراقبت ویژه خواهند 
برد، بسیارى از بیماران به معناى واقعى کلمه 

به مرگ واگذار مى شوند.
و  ویژه  مراقبت  واحدهاى  بیش تر  تعداد 
کم تر  میر  مرگ  و  معناى  به  آمبوالنس ها 
تجهیزات  و  قاطعانه تر  امنیتى  تدابیر  است. 
مرگ   معناى  به  زیادتر  و  کارآمدتر  مراقبتى 
بخش  کارگران  بود.  خواهد  کم تر  میر  و 
مراقبتى  تجهیزات  تمام  خواهان  سالمت 
کارآمدى  حاضر  حال  در  که  ضرورى اند، 
مجددا  ندارند.  اصال  را  آن ها  از  محافظت 
این الیه، هم دلى عظیمى در سراسر جامعه 
در  سهمى  آن ها  گرفتارى  و  برانگیخت  را 
مثابه   به   کارگر  طبقه ى  فزاینده ى  عصبانیت 
است،  شده  مشخص  کامال  دارد.  ُکل  یک 
که نظام سالمت به طور سیستماتیک دچار 
کمبود بودجه است و این عنصرى اساسى 

سناریوى  است.  میر  باالى مرگ  و  نرخ  در 
کابوس وار کنونى بدین معناست، که در آینده 
مبارزه بر سر دفاع از خدمات درمانى عمومى 
و بهبود آن ها مبارزه اى اساسى خواهد بود و 
سرمایه داران، که تنها یک هدف در ذهن خود 
دارند و آن چیزى جز سودآورى از سالمت 
براى  توانست  خواهند  دشوارى  به  نیست، 
درمانى  خدمات  بیش تر  خصوصى سازى 

ملى استدالل کنند.

پیامدهاى بین المللى
به  کشورى  از  ویروس  که  آن  موازات  به 
کشور دیگر گسترش مى یابد، شاهد واکنش 
مشابهى از جانب کارگران بوده ایم. نخست، 
این را در اسپانیا، دومین کشور اروپایى پس از 
ایتالیا از منظر شدیدترین نرخ شیوع، دیدیم. 
در شانزدهم مارس شاهد اعتصاب هایى در 
کارخانه هاى میشلین، مرسدس بنز، آیویکو، 
دیگر  بسیارى  و  کانتیننتال  تایر  ایرباس، 
با  کانادا،  در  را  مشابهى  تحوالت  بودیم. 
اعتصابى در کارخانه ى فیات ـ کرایسلر به 
خاطر دغدغه هاى ناشى از ویروس کرونا و 
نیز در ایاالت متحده و فرانسه شاهد بودیم؛ 
سناریوهایى مشابه، که با گسترش ویروس 

از کشورى به کشور دیگر ظاهر مى شوند.
ما شاهد سرآغاز فرآیندى مشابه در بریتانیا 
هستیم. دولت همان واکنشى را نشان مى دهد، 
که در ایتالیا دیدیم، یعنى اقداماتى که بسیار 
پیش از آن مشخص شده بود، ضرورى اند. 
دستور تعطیلى مغازه ها، رستوران ها، بارها و 
دولت  حال،  این  با  است.  شده  صادر  غیره 
و  تولید  بخش  که  کرده  اعالم  وضوح  به 
خواهند  ادامه  خود  کار  به  ساز  ساخت  و 
داد. از این  رو، در حالى که مدیران اجرایى 
شرکت هاى ساختمان سازى در امنیت نسبى 
کارگران  از  کارند،  به  مشغول  خانه هاشان 
قربانى  را  خود  زندگى  تا  مى شود  خواسته 
بریتانیا  در  اعتصاب ها  شاهد  ما  کنند.  سود 
هم خواهیم بود. به موازات آن که کارگران 
از تجارب کارگران کشورهاى دیگر درس 
بگیرند، هم چنین شاهد تکرار این اعتصاب ها 
از کشورى به کشور دیگر خواهیم بود. آن چه 
که  است،  طبقاتى  مبارزه ى  فرآیند  مى بینیم 
در سطحى جهانى گسترش مى یابد. مبارزه 
در تمام کشورها بر سر این است، که کدام 
محیط هاى کارى باید به فعالیت ادامه دهند و 
تحت چه شرایطى مبارزه ى طبقاتى، هم چنین 
در سطحى بین المللى، وجود خواهد داشت. 
این فرآیند در دوره ى آتى تشدید خواهد شد 
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و گسترش خواهد یافت. در تمام کشورها، 
و  دولت ها  و  کارفرمایان  مانورهاى  شاهد 
کارگران  جانب  از  مبارزه جویانه  واکنش 

خواهیم بود.

مبارزه براى تعطیلى کارخانه ها
کارگران ایتالیا خواهان آنند، که کارخانه هاى 
غیرضرورى تعطیل شوند. این ایده هم چنین 
به کشورهاى دیگر هم گسترش یافته است. 
اگر کارفرمایان مقاومت کنند، موجب انفجار 
خشم بیش ترى از جانب کارگران خواهند 
شد. یک عنصر جدید و بسیار مهم در این 
وضعیت وجود دارد: کارگران در عمل نظر 
خود را درباره ى نحوه ى اداره ى کارخانه ها 
تحمیل مى کنند؛ چیزى که هیچ سرمایه دارى 
آمادگى تحملش را ندارد. بنابراین، طبقه ى 

حاکم که با امکان رادیکال  شدن گسترده ى 
طبقه ى کارگر مواجه شده است، ممکن است 
عقب نشینى کند و دست کم به صورت جزیى 
تن به مطالبات کارگران بدهد. اینک در ایتالیا 
شاهد چنین روندى هستیم، بعضى شرکت ها 
دیگر  برخى  که  حالى  در  شده اند،  تعطیل 
هر نوع بهانه اى مى یابند تا به فعالیت ادامه 
دهند. رهبران اتحادیه هاى کارگرى نیز نقش 
موازنه  بخش متزلزلى را ایفا کرده اند. از یک 
سو کوشیده اند تا ابعاد مبارزه جویى طبقه ى 
دیگر  سوى  از  و  سازند  محدود  را  کارگر 
کارگران  مطالبات  بیان  منظور  به  تحرکاتى 
 ،CGIL انجام داده اند. اکنون الندینى، رهبر
از  پس  و  اقتصاد  وزیر  با  مالقات  از  پس 
گرایشى موقت به موضعى مبارزه جویانه تر، 
معاهده ى ناخوشایندى را امضا کرده است. 

شغل  نوع  امر، 94  ابتداى  در  کونته،  دولت 
را ضرورى اعالم کرد. از تعداد آن ها کاسته 
شده، اما هم چنان تعداد عظیمى از تولیدات 
برآورد  دارند.  فعالیت  اجازه ى  غیرضرورى 
کارگر  میلیون  هفت  تا  شش  که  مى شود، 
اعتصاب ها  مى روند.  کار  سر  به  هم چنان 
مطالباتى  با  ُخرده فروشى  تجارى  بخش  در 
روزهاى  در  فروش گاه ها  تعطیلى  قبیل  از 
یک شنبه سازمان دهى شده اند، اما مشخص 
است که رهبران اتحادیه هاى کارگرى قصد 
اعالم فراخوان براى اعتصاب سراسرى ملى 

را ندارند.
با امضاى این معاهده، رهبران اتحادیه هاى 
کارگرى در پى آنند که مانع از بسیج طبقه ى 
تضمین  عدم  با  معاهده  این  شوند.  کارگر 
در  را  کارگران  رسمى،  اتحادیه اى  پوشش 

مى دهد.  قرار  متزلزل  و  دشوار  موقعیتى 
بنابراین، یک بار دیگر شاهد آنیم که چگونه 
رهبران جنبش کارگرى، درست در زمانى که 
طبقه ى کارگر به سمت تعرض گام برمى دارد، 
از  تنش زدایى  براى  خود  اقتدار  تمام  از 
فقدان  امر  این  مى کنند.  استفاده  وضعیت 
روحیه ى مبارزه جویى راستین در میان رهبران 
اتحادیه هاى کارگرى را آشکار مى سازد. در 
آینده، این امر به ستیزهایى درون اتحادیه هاى 
اعضاى  زیرا  شد،  خواهد  منجر  کارگرى 
معمولى به دنبال جایگزینى رهبرى بى  کفایت 
خواهند رفت. بارها در تاریخ شاهد بوده ایم، 
که وقتى طبقه ى حاکم تا بدین سطح تهدید 
منظور  به  امتیازهایى  دادن  آماده ى  مى شود، 
خریدن زمان مى شود. بورژواى عاقل متوجه 
شدن  رادیکال  لحظاتى  چنین  در  که  است، 

مى تواند تا حدى پیش رود که کارگران دست 
به مقابله با مشروعیت خود سیستم و یافتن 
سایر شیوه هاى اداره ى جامعه بزنند. بورژواها 
کمک  با  نیز  و  امر،  این  از  جلوگیرى  براى 
رهبران اتحادیه هاى کارگرى، پذیرفته اند که 
این  اما  شوند.  تعطیل  باید  صنایع  از  برخى 
چیزى است، که با مطالبات ابتدایى کارگران 
وضعیتى  بیان گر  این  است.  متفاوت  بسیار 
است که در ایتالیا داریم و در سایر نقاط هم 
به سرعت شاهد آن خواهیم بود، وضعیتى که 
مانورهاى مداوم از جانب دولت و کارفرمایان 
و نیز الیه هاى فوقانى اتحادیه هاى کارگرى 
- با وعده هایى که یک روز داده مى شوند و 
روز دیگر نقض - در حال وقوع است. در 
تمام این موارد، آن ها با ُدم شیر بازى مى کنند 
و ممکن است مجبور به عقب نشینى شوند. 

اقناع  به  که  دارد،  وجود  اضافى  عنصرى 
سرمایه داران به منظور تعطیلى خطوط بزرگ 
تولید کمک مى کند: تقاضا در همه  جا رو به 
کاالهایى  باید  چرا  بنابراین،  است.  کاهش 
تولید کنید که به هیچ وجه نمى توانید آن ها 
به  پا  دیگر  عنصرى  سپس  بفروشید؟  را 
چه  اضافى  کار  نیروى  با  مى گذارد:  معادله 
پیشاپیش  کارگران  از  بسیارى  کرد؟  باید 
اما  بودند،  داده  دست  از  را  خود  شغل هاى 
مجددا موج عظیم بیکارى در مقیاسى مشابه 
آن چه در دهه ى 1930 تجربه شد، عنصرى 
تاثیرگذار در رادیکال سازى بیش تر طبقه ى 
گواهى  مى تواند  این  بود.  خواهد  کارگر 
کارگران  موجود  سیستم  که  باشد،  این  بر 
طرح  اوضاع  این  است.  گذاشته  ناکام  را 
اقدامات جدید محافظت اجتماعى، از قبیل 

خویش،  قدرت  از  کارگر  طبقه ى  آگاهى  فقدان 
جامعه ى  انسجام  حفظ  در  اصلى  عوامل  از  یکى 
را  کارگران  که  وضعیتى  است.  سرمایه دارى 
وامى دارد تا به عنوان یک طبقه گرد هم آیند و از 
قدرت بالقوه اى استفاده کنند، که از آن برخوردارند 
تاثیر  ببینند،  را  قدرت  آن  از  استفاده  نتیجه ى  و 
دارد.  معمولى  کارگران  اندیشه ى  بر  شگرفى 
زمانى که کارگران متوجه مى شوند چگونه ُکنش 
متحد و هماهنگ منجر به نتیجه مى شود، اشتهاى  
آن ها با خوردن افزایش مى یابد و در مى یابند که 
داشته  بیش ترى  بسیار  دستاوردهاى  مى توانند 
خائنانه ى  نقش  بیش تر،  دستاورد  آن  باشند. 
مى کند،  برجسته  را  کارگرى  اتحادیه هاى  رهبران 
شوند  آن  از  مانع  تا  مى دهند  انجام  کارى  هر  که 
کارگران تجربه ى چنان نوعى از مبارزه ى طبقاتى 

را از سر بگذرانند.
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پرداخت هاى موقت دوران بیکارى و مزایاى 
طبقه ى  مى دهد.  توضیح  را  وصول تر  قابل 
حاکم خود را مجهز به چاره اى براى عبور 
از توفان مى کند. مساله این است، که بدهى ها 
بنابراین،  دارند.  نجومى  سطوحى  پیشاپیش 
تضمین  اکنون  سرمایه داران  که  مزایایى 
مى کنند، در مراحل بعدى از جیب کارگران 
اقداماتى  رو،  این  از  شد.  خواهد  پرداخت 
تلطیف  منظور  به  سرمایه داران  امروز  که 
مى دهند،  انجام  شده  ایجاد  طبقاتى  فشار 
کند،  عقب نشینى  کرونا  ویروس  که  زمانى 
طبقاتى  مبارزه ى  فزاینده ى  تشدید  به  منجر 

خواهد شد.
ایجاد  کارگر،  طبقه ى  بالدرنگ  دغدغه ى 
امن ترین محیط براى خود و خانواده هاشان 
تعطیلى  آمادگى  کارفرمایان  تمام  است. 
جارى  مبارزات  و  ندارند  را  خود  کارهاى 
مبارزات  بنابراین،  یافت.  خواهد  تداوم 
امنیتى  اقدامات  اجراى  نحوه ى  درباره ى 
در محیط  کارهایى که فعالیت شان ضرورى 
سر  بر  مبارزات  و  شده  داده  تشخیص 
تعطیلى محیط هایى که به  رغم غیرضرورى 
بودن شان سعى دارند فعالیت خود را ادامه 
که  معاهده اى  داشت.  خواهد  وجود  دهند، 
را  آن  پاى  کارگرى  اتحادیه هاى  رهبران 
امضا کرده اند، امور ضرورى و غیرضرورى 
را  حتا روزنه هایى  و  نمى سازد  را مشخص 
باقى مى گذارد که صاحبان کارخانه مى توانند 
از آن استفاده کنند. براى مثال، فقط در بولونیا 
از  تا  داده اند  درخواست  شرکت  هزار  دو 
اسپزیا،  ال  بخش  در  شوند.  معاف  تعطیلى 
عمده ى  کارخانه ى  دو  لیگوریا،  منطقه ى  از 
اسلحه سازى، یعنى لئوناردو و MBDA، به 
 رغم درخواست اتحادیه ها مبنى بر ضرورت 
از  محلى  فرماندار  جانب  از  آن ها  تعطیلى 
تعطیلى معاف شده اند. توجیه فرماندار این 
است، که تمام کارگران غیراساسى از خانه  
مناسبى  اقدامات  و  فرستاده  کار  محل  به 
اما  شده اند.  اتخاذ  کار  نیروى  مابقى  براى 
این  دو کارخانه ى اسلحه سازى داراى چندین 
و  هستند  قطعات  تولیدکننده ى  کارخانه ى 
است.  وخیم تر  کارخانه ها  این  در  وضعیت 
این امر خشم کارگرانى را برافروخته، که در 
حال تدارك اعتصابى هشت  ساعته با حمایت 

اتحادیه هاى کارگرى هستند.
براى  آن چه  که  است،  مبرهن  و  واضح 
از  نه  است،  «ضرورى»  کارخانه  صاحبان 
منظر امنیت کارگران، بلکه از جهت سودهاى 
خودشان است. براى مثال، صنایعى از قبیل 

غیره  و  هتل ها  نظامى،  تسلیحات  هوافضا، 
دارند.  جاى  «ضرورى»  صنایع  فهرست  در 
مشخص  معیارها،  این  اِعمال  تــداوم  با 
«برگامو»  تجربه ى  کامال  آن ها  که  است 
اولیه ى  مراحل  در  که  مى گیرند  نادیده  را 
شیوع ویروس، دقیقا به خاطر تمرکز باالى 
کارخانه ها در آن استان، «منطقه ى قرمز» اعالم 
مبارزه ى  براى  شرایط  بنابراین،  بود.  نشده 
و  کارگران  بین  گوناگون  سطوح  در  مداوم 
کارفرمایان بر سر این که چه چیز «ضرورى» 
است، کدام محیط هاى کارى باید به فعالیت 
فعالیت  نباید  یک  کدام  و  دهند  ادامه  خود 
اتحادیه هاى  رهبران  دارد.  وجود  کنند، 
شکستن  درهم  پى  در  وضوح  به  کارگرى 
جبهه ى کارگران و جلوگیرى از بسیج آن ها 
به  هشدارى  حال،  عین  در  این،  هستند. 
کارگران سایر کشورهاست: آماده ى مواجهه 
با تمام انواع مانورها باشید، نه فقط از جانب 
کارفرمایان، بلکه هم چنین از طرف دولت و 
مهم تر از همه از جانب رهبران اتحادیه هاى 
کارگرى خودتان. این وضع مساله ى ایجاد 
ساختارهایى را مطرح مى کند، که اجازه دهد 
انتخاب  را  خود  نمایندگان  عادى  اعضاى 
فرآیند  از  بخشى  باید  که  نمایندگانى  کنند، 
مذاکره باشند و بتوانند به کارگرانى گزارش 
خصوص  در  را  حرف  آخرین  که  دهند، 
تصویب تصمیم ها و معاهدات حاصل  شده 
بر سر این مساله مى زنند. رهبرى اصلى ترین 
مشکل است. بدون یک رهبرى مبارزه جو در 
اتحادیه هاى کارگرى و بدون مجراهایى که 
توده هاى کارگران بتوانند از طریق آن خود 
را بیان کنند، وضعیت کنونى مبارزه جویى، با 
فرستادن بخشى از کارگران به خانه و اجبار 
تجزیه  و  تضعیف  مى تواند  کار  به  دیگران 
شود. به محض آن که این مرحله به سرانجام 
رسد، دوره ى بعدى دوره اى خواهد بود که 
کارگران در برابر ویروس همه گیر دوام آورند 
و در امنیت خانه هاشان منتظر پایان آن باشند: 
یعنى، کارگرانى که بتوانند حق انجام چنین 

کارى را به دست آورند.

جهش رو به پیش آگاهى
با این وجود، چنین چیزى پایان این فرآیند 
نخواهد بود، بلکه مرحله اى در فرآیند عمیق 
احیاشده  رادیکال سازى  و  آگاهى  مداوم  و 
خواهد بود. مردم به سرعت مى آموزند. جدا 
از ماهیت سیستم، میلیون ها کارگر در حال 
آگاهى  فقدان  هستند.  خود  قدرت  درك 
از  یکى  خویش،  قدرت  از  کارگر  طبقه ى 

جامعه ى  انسجام  حفظ  در  اصلى  عوامل 
سرمایه دارى است. وضعیتى که کارگران را 
وامى دارد تا به عنوان یک طبقه گرد هم آیند 
و از قدرت بالقوه اى استفاده کنند، که از آن 
برخوردارند و نتیجه ى استفاده از آن قدرت 
را ببینند، تاثیر شگرفى بر اندیشه ى کارگران 
متوجه  کارگران  که  زمانى  دارد.  معمولى 
مى شوند چگونه ُکنش متحد و هماهنگ منجر 
خوردن  با  آن ها  اشتهاى   مى شود،  نتیجه  به 
مى توانند  که  مى یابند  در  و  مى یابد  افزایش 
باشند.  داشته  بیش ترى  بسیار  دستاوردهاى 
آن دستاورد بیش تر، نقش خائنانه ى رهبران 
اتحادیه هاى کارگرى را برجسته مى کند، که 
هر کارى انجام مى دهند تا مانع از آن شوند 
مبارزه ى  از  نوعى  چنان  تجربه ى  کارگران 

طبقاتى را از سر بگذرانند.
را  مردم  کنونى  بحران  اگرچه  حال،  این  با 
خود  چهاردیوارى هاى  در  ماندن  به  وادار 
کرده است، فرآیند گسترده ى رادیکال سازى 
ویروس  که  زمانى  و  است.  وقوع  حال  در 
بسیار  جایى  جهان  رسد،  پایان  به  همه گیر 
متفاوت تر از چیزى خواهد بود که چند هفته 
طبقه ى  داشت.  قرار  وضعیت  آن  در  پیش 
کارگر با روحیه اى بسیار متفاوت وارد دوران 
واقعى  ماهیت  از  و  شد  خواهد  جدیدى 
آگاهى  خود  توان  و  قدرت  نیز  و  سیستم 
موارد،  این  داشت.  خواهد  بیش ترى  بسیار 
تحوالتى به غایت تهدیدکننده براى طبقه ى 
سرمایه دار است. آن ها مى دانند که اوضاع پس 
از پایان ویروس همه گیر به چه ترتیب خواهد 
بود. سرمایه داران با شرکت هاى ورشکسته ى 
زیادى مواجه خواهند شد، با تعداد زیادى از 
بیکاران که به دولتى عادت کرده اند که براى 
تامین غرامت پا پیش مى گذارد. بدهى هاى 
عمومى در نسبت هاى بى  سابقه اى افزایش 
خواهند یافت، چیزى که سرمایه داران باید 
بى  درنگ از عهده ى آن برآیند. آن گاه تنها 
پاسخى که طبقه ى حاکم خواهد داشت، فشار 
از  ظالمانه تر  ریاضتى  اقدامات  اِعمال  براى 
آن چیزى خواهد بود که پس از بحران مالى 

2008 شاهدش بودیم.
حاکمان از این فرآیند آگاهى دارند. آن ها با 
اعالم خطرى عظیم در حال نظاره ى مبارزه ى 
هم پاى  آگاهى  و  افزایش  یابنده  طبقاتى 
تمام  نامعقول  رفتار  هم چنین  امر  این  آنند. 
دولت هایى را توضیح مى دهد، که موضع شان 
مدام از روزى به روز دیگر متغیر است؛ چرا 
قرار  مخالف  طبقات  فشارهاى  تحت  که 
منظر  در  را  آن ها  وضعیت  این  مى گیرند. 
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توده ها افشا مى کند: تحولى بسیار خطرناك 
از منظر طبقه ى سرمایه دار و نهادهاى دولت 
بورژوایى. از این نظر، اوضاع شبیه وضعیت 
جنگى است. در زمان جنگ، آگاهى مى تواند 
به سرعت از مراحل اولیه، زمانى که روحیه ى 
وحدت ملى از باال بر جامعه تحمیل مى شود، 
این  با  برسد.  آشکار  انقالب  مرحله ى  به 
حال، آن چه در مورد وضعیت کنونى جالب 
توجه است، این است که تفکیک طبقاتى با 
چه سرعتى پدیدار گشته است. در همه  جا 
سعى بر این است، که روحیه ى وحدت ملى 
برانگیخته شود. در ایتالیا، پرچم و سرود ملى 
این کشور به منظور تهییج این روحیات به 
تالش  نشان گر  امر  این  شده اند.  گرفته  کار 
ستیزهاى  دادن  جلوه  بى اهمیت  جهت  در 
آن  که  زمانى  در  هم  آن  است،  طبقاتى 
ستیزها در بحرانى ترین شکل خود هستند. 
درون  رفرمیست هاى  وضعیتى،  چنین  در 
یعنى  خود  کالسیک  نقش  کارگرى  جنبش 
میانجى گرى بین طبقات را بر عهده مى گیرند. 
در بریتانیا، شاهد آنیم که رهبران حزب کارگر 
و اتحادیه هاى کارگرى در این  باره صحبت 
مى کنند، که «در این شرایط همه  ى ما با هم 
هستیم» و غیره. براى مثال، گمان پردازى هایى 
در بریتانیا وجود دارد، بر این مبنا که ممکن 
است بوریس جانسون به  رغم اکثریت خود با 
هشتاد کرسى براى بقا به حزب کارگر رجوع 
کند. همه  جا حال و هواى «دولت هاى ملى» 
وجود دارد. در ایتالیا، دولت با رهبران احزاب 
مخالف مالقات کرده و صحبت از «کمیته اى 
فنى» در جهت هم کارى با این احزاب است.

کارفرمایان براى آینده آماده مى شوند
حضور  کنونى،  وضعیت  دیگر  خصلت 
خیابان هاست.  در  ارتش  و  پلیس  فزاینده ى 
تاکنون مردم از حضور آن ها استقبال کرده اند؛ 
اوضاع  این  در  مى کنند  احساس  که  چرا 
کادر  باشند.  کمک رسان  مى توانند  بحرانى 
پزشکى نظامى و تجربه ى آن ها در فعال سازى 
بیمارستان هاى میدانى در شرایط جنگى به 
کار گرفته شده اند. حمل و نقل نظامى براى 
حمل تدارکات - و به نحوى تراژیک حمل 
تابوت ها- به کار مى روند. تمام این موارد، 
حاوى تصویرى از ارتش به عنوان نهادى در 
کنار مردم است. افسران ارشد نظامى جورى 
در تلویزیون جوالن مى دهند، که گویى در 
نبرد علیه ویروس کورونا عامل مهمى هستند.

فزاینده ى  کاربُرد  شاهد  ما  حال،  عین  در 
شبکه هاى  طریق  از  افراد  تحرکات  پیگرد 

از  استفاده  توجیه  با  حتا  هستیم.  موبایل 
مواجهیم.  تحرکات  پیگیرى  براى  پهبادها 
اوضاع،  بودن  اضطرارى  فرض  با  مجددا 
بسیارى این قبیل موارد را موجه مى دانند. با 
این حال، باید متوجه باشیم، که این موارد 
بخشى از سیاست عادت دادن مردم به دیدن 
سربازان مسلح و وسایل نقلیه ى نظامى در 
نظارت  ایده ى  راستاى  در  و  خیابان هاست 
گسترده به کار مى روند. طبقه ى حاکم کامال 
وضعیت  در  موجود  انقالبى  بالقوگى  از 
آگاهى دارد و مى داند که جنبش هاى توده اى، 
به  وسیع  تعداد  در  بتوانند  مردم  که  زمانى 
خیابان ها بازگردند، آماده مى شوند. بنابراین، 
آن ها نیاز دارند تا تمام ابزارهاى در اختیار 
که  جدیدى  وضع  مهار  منظور  به  را  خود 
در  کنند.  فراهم  است،  آماده سازى  حال  در 
آینده، طبقات حاکم خواهان مهار و کنترل 
خواهند  جوانان  و  کارگران  مبارزه جوترین 
محیط   در  که  طبیعى اى  رهبران  یعنى  شد، 
کارها و دانش گاه ها پدیدار خواهند گشت. 
واقعیت  این  گسترده،  رادیکال سازى  دلیل 
مسلم است که بیش از پیش آشکار مى شود، 
که «بازار» در چنین شرایطى کارساز نیست. 
مقاالت بسیارى، حتا به قلم ناظران ارتجاعى 
بورژوا، در این  باره وجود دارند که «همه ى ما 
اکنون سوسیالیستیم»، که نشان گر پذیرش این 
واقعیت است که اقداماتى از جمله مداخله ى 
مستقیم دولت در اقتصاد ضرورى اند. در تمام 
کشورها، به خاطر ترس از واکنش اجتماعى، 
دولت از طریق منابع پولى هنگفت با ارائه ى 
مزایایى به منظور کمک به مردم براى پشت 
سر گذاشتن بحران، مداخله کرده و در عین 
از  جلوگیرى  براى  نیز  شرکت ها  به  حال 
این  مى کند.  مالى  کمک  ورشکستگى شان 
شیوه اى نیست، که قرار بود بازار بدان طریق 
سازوکار یابد. مردم تمام این چیزها را به یاد 
خواهند داشت و زمانى که بحران پایان یابد، 
این پرسش را خواهند کرد، که چرا نمى توانیم 
موج  بنابراین،  دهیم.  ادامه  را  اقدامات  این 

جدیدى از مبارزه ى طبقاتى برخواهد آمد.

در جست وجوى انقالب
مترقى ترین  میان  در  فرآیند،  این  خالل  در 
کارگران،  و  جوانان  الیه هاى  آگاه ترین  و 
این،  است.  ظهور  حال  در  انقالبى  آگاهى 
یعنى بخش به  مراتب گسترده ترى از جمعیت 
به سوى ایده هاى انقالبى جذب مى شوند و 
یگانه اندیشه هاى به  واقع انقالبى را باید در 
مارکسیسم جست وجو کنند. مردم مى خواهند 

حال  در  اتفاقات  این  تمام  چرا  که  بفهمند، 
وقوع است و چه کار مى توان کرد. در چنین 
در  مى توانند  انقالبى  اندیشه هاى  شرایطى، 
اختیار الیه هاى بسیار گسترده ترى قرار گیرند. 
سراغ  خود  روزانه ى  کار  از  نمونه هایى  ما 
گروه هاى  ابتکارعمل هاى  آن  در  که  داریم، 
بسیار  ــژواك  پ ناگهان  رفقا  از  کوچکى 
گسترده تر از آن چه به آن عادت داشته ایم، 
تکرار  مى توانند  موارد  این  مى کنند.  پیدا 
شوند و به رشد خود ادامه دهند. نیروهاى 
در  پیشاپیش  راستین  مارکسیسم  کوچک 
حال رشد بوده اند و در حال دست یابى به 
فرآیند  مى توانیم  ما  گسترده ترند.  الیه هاى 
جنبش  درون  مارکسیستى  گرایش  تاسیس 
کارگرى و در میان جوانان تمام کشورها را 
سرعت ببخشیم. ما نیاز به فهم این داریم، 
تنها  گذشته  دوره ى  در  که  اندیشه هایى  که 
نفوذ  کوچک  بسیار  الیه اى  به  مى توانستند 
کنند و اندیشه هایى «افراطى» تلقى مى شدند، 
اکنون امکان دست رسى به الیه ى وسیع ترى 
را دارند؛ زیرا شرایط «حاد» آن ها را از اعتبار 
مى کند.  برخوردار  بیش ترى  موضوعیت  و 
جهشى که در آگاهى به وجود آمده است، 
موجب گشایش وضعیتى کامال نوین مى شود 
و مارکسیست ها باید تالش هاى خود را به 
منظور ایجاد نیرویى درون طبقه ى کارگر و 
نزد جوانان چند برابر کنند؛ نیرویى که بتواند 
جامعه را به سمت خروج از بحرانى تاریخى، 

که با آن مواجه است، هدایت نماید.
بیست و هفتم مارس 2020

* * *

منبع:
The Lessons o f  the  I ta l ian 
coronavirus crisis for the workers 
of the world. by Fred Weston

نقد  سیاسى،  اقتصاد  نقد  «نقد،  از:  برگرفته 
بُت وارگى، نقد ایدئولوژى»



66 www.negah1.comنگاه _ دفتر سى و پنجم

االت
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خواهد  باز  آینده  به  مارس 2020  از  جهان 
جهانى  مالى  بحران  مى شد  تصور  گشت. 
سرعت  به  که   ،2008-2007 سال هاى  در 
به فروپاشى مالى جهانى در سپتامبر 2008 
منجر شد، بحران بیگ  بنگ عصر ما باشد؛ 
ُرخ دادى که یک  بار در طول زندگى با آن 
مواجه خواهیم شد. اما هنوز چیزى نگذشته 
است، که ما دوباره به همان نقطه بازگشته  ایم.

و  روسیه  میان  نفتى  تنش  مى رسد  نظر  به 
 ،2020 مارس  اوایل  در  سعودى  عربستان 
بر  تاثیر  و  نفت خام  قیمت  آزاد  سقوط  با 
صنایع استخراج نفت و گاز ایاالت متحده 
جهانى  از  ناشى  اقتصادى  شوك هاى  نیز  و 
جهانى  رکود  باعث  کرونا،  ویروس   شدن 
جدیدى شده است. بسیارى از اقتصاددانان 
جریان اصلى - مانند اقتصاددانان هاروارد، 
کنت روگوف و پانکاج میشرا، که معتقدند 
اقتصادى  بحران  وارد  دیگر  اکنون  جهان 
را  نظر  این  است -  شده  جدیدى  جهانى 

اعالم کرده  اند.
سر   ،«19 «کووید  بیمارى  بحران  گسترش 
رسیدن «زمان ابراز وجود قوه  ى مجریه» و 
وحشت ناشى از آن، و نیز اقدامات اقتصادى  
در واکنش به بحران سالمت، فکر و خیال 
است.  کرده  مشغول  را  دنیا  مردم  اغلب 
بیمارى «کووید 19» با اختالل در زنجیره هاى 
به  جدى  صدمه ى  و  بین  المللى  عرضه ى 
تولید  پذیر  آسیب   شدت  به  جهانى  اقتصاد 
به   [just-in-time production] هنگام  به  
بخشید؛  شتاب  را  کسادى  به  گذار  وضوح 
اما این کسادى قبال، از اواخر سال گذشته  ى 
میالدى، بر سرمان نازل شده بود. رشد تولید 
ناخالص داخلى [GDP]، سودآورى سرمایه، 
نرخ استفاده از ظرفیت، میزان ساعات کار و 

غیره، همگى نشان  دهنده ى شروع کسادى 
مانند  کشورهایى   ،2019 از  مثال  بودند. 
رشد  نرخ  پایین  ترین  دست خوش  آلمان 
سال  در  جهانى  مالى  بحران  اوج  زمان  از 
2009 بودند؛ و بیکارسازى هاى گسترده در 
صنعت خودروسازى جهانى نیز دیگر فقط 
نتیجه ى دیجیتالى  شدن یا چرخش به سمت 
خودروهاى برقى نبود، بلکه به اُفت فعالیت 
به  توسان  اریک  مى شد.  مربوط  اقتصادى 
سالمتى  «ضعف  که  مى کند،  اشاره  درستى 
(…) اقتصاد به زمانى بسیار قبل تر از ثبت 
نخستین موارد ابتال به ویروس کرونا در چین 
جهانى برمى گردد  اقتصاد  و تاثیرات اش بر 
آمریکا  متحده  ایاالت  مرکزى  بانک   .(…)
این  با  اصلى  جریان  مطبوعات  و   [Fed ]
مقابله  براى  شده)  اتخاذ  (اقدامات  که  بیان 
حقیقت  شده  اند،  طراحى  کرونا  ویروس  با 

را نمى گویند.»
با این همه، تعطیلى ناشى از کرونا سرانجام 
باعث شد تا افکار عمومى تشخیص دهند، 
سال  با  مشابه  وضعیت  نوعى  به  جهان  که 
2008 بازگشته است. در هفته ى دوم مارس، 
معامالت  و  کرد  سقوط  سهام  بازارهاى 
دست کم به  طور موقت متوقف شد. از چهارم 
از  «داوجونز»  شاخص  مارس،  هجدهم  تا 
27,091 به 19,899 سقوط کرد؛ در همین 
بازه، شاخص «داکس» آلمان از 12,128 به 
8,442 واحد رسید. روز دوشنبه نهم مارس 
سال  از  وال  استریت  روز  بدترین   ،2020
2008 به بعد بود، که فقط «داوجونز» دو هزار 
واحد سقوط کرد؛ و در حالى  که اقتصاددانان 
مدافع کارگران، مانند استفان کافمن آلمانى، 
خواستار تعطیلى معامالت سهام براى توقف 
هراس  از  ناشى  نزولى  مارپیچ  و  نوسان ها 

(مشابه آن چه در بحران 1997 آسیا و بحران 
ناشى از حادثه یازدهم سپتامبر در 2001 روى 
داد) بودند، وال  استریت در ایاالت متحد به 
سرعت خواستار «تحریک شوك و وحشت» 

براى توقف پیامدهاى منفى اقتصادى شد.
دولت دست  راستى ترامپ در ایاالت متحده 
هم زمان  حفظ  براى  ناشیانه  تالشى  در 
مجدد  انتخاب  و  سرمایه گذار»  «اطمینان 
ابتدا  جمهورى،  ریاست  مقام  به  خودش 
کوشید تا عمق بحران سالمت را کم  اهمیت 
محافظه کار  دولت  زود  خیلى  دهد.  جلوه 
او  به  نیز  بریتانیا  در  جانسون  بوریس 
به   که  سخن رانى یى،  در  ترامپ  پیوست. 
مرکز  از  آمریکا  مردم  به  خطاب  زنده   طور 
کنترل بیمارى ها در آتالنتاى جورجیا پخش 
مى شد، اعالم کرد خطر ویروس کرونا فقط 
کمى بیش از آنفوالنزاى معمولى با نرخ مرگ 
 و میر یک  دهم درصد است که ساالنه منجر 
به مرگ تعداد اندکى از افراد مى شود. بعد 
که مشخص شد این بحران سالمت تا چه 
حد جدى است، ترامپ به نژادپرستى متوسل 
شد و ویروس را «ویروس چینى» خواند و 
در همین حال صاحب  نظران جناح راست 
به سرزنش دموکرات ها پرداختند که تالش 
کردند با استیضاح، واکنش سریع ترامپ به 

این شرایط اضطرارى را ُکند کنند. 
کرد؛  بازى  نقش  نیز  اروپا  در  نژادپرستى 
واقعیت  این  اتریش،  در  اسکى  صنعت 
ایشگل  اسکى  تفرج گاه  که  کرد  انکار  را 
اروپا  در  کرونا  ویروس  شیوع  پنهان  منشاء 
بوده است و براى هشت روز دیگر نیز این 
«یک  هم چنان  و  داشت  نگاه  باز  را  پیست 
حتا  مى کرد؛  معرفى  مقصر  را  ایتالیایى» 
ایسلند،  مانند  دیگر  کشورهاى  این  که  با 

اینگار زولتاى
برگردان: هوشنگ هادیان

کرونا و  طبقات کارگر غرب
تالقی رکود اقتصادی قریب  الوقوع با شوک کرونا
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توریست هایى را که از ارتفاعات آلپ اتریش 
برمى گشتند، قرنطینه کرده بودند. در همین 
حال، رئیس  جمهور راست افراطى برزیل، 
ژائیر بولسونارو، که به تازگى با دونالد ترامپ 
دیدار کرده بود، پس از آن  که این بحران را 
یک «فانتزى» خواند، ناچار شد تست کرونا 
نخست  وزیر  جانسون  بوریس  و  بدهد 
محافظه  کار بریتانیا نیز براى مدتى کوتاه در 
تلویزیون ملى سرگرم طرح ایده ى دیوانه  وار 
ایمنى گله  اى بود؛ ایده  اى که بر اساس آن، 
باره  یک  به  مى بایست  بریتانیا  جمعیت  ُکل 
در معرض ویروس کرونا قرار بگیرند تا «از 

شر آن خالص شوند.» 
با توجه به این  که نرخ مرگ و میر ویروس 
زده  تخمین  درصد  پنج  تا  یک  بین  کرونا 
صدراعظم  مرکل،  آنگال  این  که  و  مى شود 
هفتاد  تا  شصت  است  زده  تخمین  آلمان، 
درصد جمعیت این کشور سرانجام به این 
ویروس آلوده خواهند شد، پیشنهاد جانسون 
اساسا به معناى جایز دانستن مرگ احتمالى 
از  نفر  میلیون ها  حتا  شاید  و  هزار  صدها 
افراد سالمند و داراى مشکالت زمینه اى در 
بریتانیا - یک سالمندُکشى واقعى - بود، یک 
آزمایش انسانى داروینیسم اجتماعى، که کمى 

بعد از سوى دولت هلند نیز پیشنهاد شد. 

درمانى  نظام  با  کرونا  ویروس  تالقى 
نئولیبرالى

به  ویروس  به  آلودگى  منحى هاى  که  اینک 
بحران  و  مى گیرند  اوج  تصاعدى  صورت 
سرمان  بر  سالمت  خدمات  قریب الوقوع 
توجه  مورد  غرب  در  آرایى  مى شود،  آوار 
قرار مى گیرند که ناظر بر شکست سیاست ها 
با  ارتباط  در  مقیاس  بزرگ  برنامه ریزى   و 
تالش هاى  با  مقایسه  در  و  کرونا،  ویروس 
چین، هستند که ابتالى به ویروس نخستین 
بار در یکم دسامبر 2019 در آن اتفاق افتاد. 
مارس،  سیزدهم  در  «نیویورك  تایمز»،  حتا 
اظهار داشت: «چین براى غرب زمان خرید 
(و) غرب آن را بر باد داد»، و نتیجه گرفت: 
«رهبران چین در ابتدا ناشیانه رفتار کردند، 
اما بالفاصله، در قیاس با آن  چه بسیارى از 
انجام  تاکنون  دموکراتیک  منتخب  رهبران 
در  عمل  کردند.»  قاطعانه تر  بسیار  داده اند، 
جهانى  بهداشت  سازمان  کارشناسان  واقع، 
از تالش هاى سریع دولت چین، که ممکن 
است اقتدارگرایانه نیز باشند، قدردانى کردند؛ 
اصلى  روزنامه ى  حتا  شد  باعث  که  امرى 
آلگماینه  «فرانکفورتر  آلمان،  محافظه کار 

تسایتونگ» [FAZ] نتیجه بگیرد: «تمایل به 
زیرا  است؛  زیاد  بسیار  نصفه نیمه  اقدامات 
اعمال محدودیت هاى اجبارى بر رفت  و آمد، 
هزینه ى اقتصادى باالیى دارد. با این حال، 
این هزینه بیش تر از هزینه ى اقدامات ناکافى 
غبارگرفته ى  شعار  آن  به  باید  شاید  است. 
بزرگ  برادر  از  "آموختن  بازگردیم:  قدیمى 
به معناى آموختن چگونه برنده  شدن است." 
دردناك اش  و  سخت گیرانه  قوانین  با  چین 
هوش  شد.  ویروس  شیوع  کنترل  به  موفق 
زیادى الزم نیست تا پیش بینى کنیم، که این 
 که این کشور خیلى زود امن تر از سایر نقاط 
جهان خواهد شد.» چین در نوزدهم مارس 
2020 با اطمینان اعالم کرد، که هیچ نمونه ى 
جدیدى از ابتالى به ویروس با منشاء داخلى 
گزارش نشده است و هم زمان آمار تلفات 
در ایتالیا از آمار تلفات «پادشاهى میانه»(1) 

نیز فراتر رفت.
نصفه  نیمه  اقدامات  سر  بر  فقط  مساله  اما 
نیست، که مشخص مى کند آیا غرب خواهد 
تاب   «19 «کووید  توفان  برابر  در  توانست 
شرایط  در  ویــروس  این  خیر.  یا  بیاورد 
فاجعه بارى به کشورهاى سرمایه دارى غربى 
حمله کرده است. از هم اکنون مى توان این 
کرد،  مشاهده  اسپانیا  و  ایتالیا  در  را  مساله 
که در اواسط مارس گفته شد چند روز تا 
جلوتر  غربى  کشورهاى  بقیه ى  از  دوهفته 
اسپانیا  و  ایتالیا  در   «19 «کووید  هستند. 
ویرانى عظیمى به بار آورد؛ زیرا در خالل 
بحران «حوزه ى پولى یورو» از 2010 به بعد، 
«بسته ى مالى» اتحادیه ى اروپا این کشورهاى 
پیرامونى اتحادیه ى اروپا را مجبور به اتخاذ 
اقدامات ریاضتى شدید و کاهش بودجه ى 
عظیم در بخش خدمات سالمت کرد. براى 
نمونه، بر اساس آخرین داده هاى رسمى و 
تفاهم نامه هاى  یورواستات(2)،  دسترس  در 
متعددى که «تروییکا» (کمیسیون اروپا، بانک 
پول)  بین المللى  صندوق  و  اروپا  مرکزى 
یونان را وادار به امضاى آن ها کرد، نه تنها 
کاهش شدید در حقوق بازنشستگى و حداقل 
سطوح دست مزد را شامل مى شد، بلکه باعث 
سقوط بودجه هاى خدمات سالمت تا 22/4 
درصد بین سال هاى 2011 تا 2016 شد. در 
ایتالیا نیز بر اساس داده هاى «یورواستات»، 
نسبت هزینه هاى خدمات سالمت به تولید 
ناخالص داخلى، به رغم رشد جمعیت کشور 
از 59/2 میلیون به 60/7 میلیون نفر، در همین 
بازه از 9 درصد به 8/8 درصد سقوط کرد. 
این کاهش هاى کوتاه  مدت بودجه بر اساس 

این اقدامات ریاضتى، با بازسازى درازمدت 
نئولیبرالیسم  قالب  در  سالمت  نظام  قوانین 
محوریت  با  نظامى  تبدیل  با  و  شد  تقویت 
کاهنده ى  نظام  یک  به  عمومى  کاالهاى 
هزینه، نظام سالمت عمومى را به نهادهاى 
شبه  بازارى رقابتى با بودجه ى ناکافى تغییر 
نظام  از  یورو  میلیون   37 مجموع،  در   داد. 
تعداد  شد،  خارج  ایتالیا  عمومى  بهداشت 
بیمارستان ها 15 درصد کاهش یافت، تعداد 
مددکاران  و  پرستاران  پزشکان،   - کارکنان 
اجتماعى - به شدت کاهش یافت و در ُکل 
70 هزار تخت بیمارستانى، یعنى 17 درصد 
از ُکل تخت ها، کم شد. الیو رزا مى نویسد: 
«این وضعیت به معناى آن است که در قیاس 
با میانگین اتحادیه ى اروپا - که به ازاى هر 
تنها  ایتالیا  در  است -  تخت  پنج  نفر،  هزار 
سه تخت وجود دارد.» این کاهش تخت هاى 
بیمارستانى شامل تخت هاى مراقبت هاى ویژه 
نیز مى شد. در کشورى با بیش از 60 میلیون 
تعداد  پیر  شدن،  حال  در  جمعیتى  و  سکنه 
به  ویژه  مراقبت هاى  به  مربوط  تخت هاى 
5200 تخت کاهش یافت، که حتا پیش از 
بحران کرونا نیز بسیارى از آن ها اشغال بودند.
قلب  در  کشورى  آلمان،  خصوص  در 
همین  مى توان  نیز  یورو  پولى  حــوزه ى 
آن  در  که  کشورى  کرد؛  مطرح  را  استدالل 
- به  رغم سرانه ى باالى خدمات سالمت - 
صدها بیمارستان  عمومى، خصوصى تعطیل 
«برتلزمن»  صاحب  نفوذ  بنیاد  و  شده اند، 
[Bertelsmann Stiftung] در سال 2019، 
پیشنهاد تعطیلى 50 درصد از بیمارستان هاى 
آلمان را داد؛ یا در مورد ایاالت متحد، که 
کاهش بودجه فقط در شهر نیویورك منجر 
به حذف 20 هزار تخت بیمارستانى شد، یا 
بریتانیاى کبیر که پزشکانش درباره ى عواقب 
سخت کاهش بودجه ى نظام سالمت ملى در 
مواجهه  کشور با بحران ویروس کرونا هشدار 
داد ه  اند. به گونه اى که یکى از پزشکان نظام 
سالمت ملى بریتانیا [NHS] در مقاله اى که 
در «نیویورك تایمز» منتشر شد، هشدار داد: 
دیگر  کشورهاى  اغلب  به  نسبت  «بریتانیا 
اروپا تخت هاى مربوط به مراقبت هاى ویژه ى 
کم ترى دارد. نرخ اشغال تخت بسیار باالست 
و نبردى هر روزه براى مرخص کردن افراد 
در جریان است تا جاى کافى براى بیماران 
در  تخت  که  هنگامى  حتا  شود.  باز  جدید 
براى  الزم  پرستاران  ما  است،  دست رس 
کاهش  دهه  یک  نداریم.  را  آن  از  استفاده 
و کمبود بودجه، ما را به طرز خطرناکى در 
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معرض آسیب قرار داده است.»
همان  طور که تام گیندین خاطر نشان کرده 
است: «فشارهاى ناشى از جهانى  سازى، از 
بودجه هاى  کاهش،  نه  گیرم  کردن،  محدود 
است  ــرده  ب بهره  خــود  نفع  به  سالمت 
سودآورانه ى  مزیت هاى  هم زمان،   .(…)
تخصص گرایى  و  مقیاس  در  صرفه جویى 
ارزش  زنجیره هاى  گسترش  باعث   (…)
تولید  جمله  از  تولیدى،  ساختارهاى   -
متعدد  درون دادهـــاى  مستلزم  که  دارو، 
کشورهاى  در  متعدد  کارخانه  هاى  براى 
ضایعات  وقتى  است.  شده  هستند-  متعدد 
را  نعطاف پذیر»)  ا («تولید  غیرضرورى 
تشخیص  جهانى  تقریبا  کار  کسب  و  به 
آن  تبع  به  و  کنید  اضافه  مازاد  ظرفیت هاى 
اهمیت میزان انعطاف پذیرى را کم رنگ جلوه 
دهید، آن گاه نظام هاى محلى سالمتى خواهید 
کوچک  تهدیدات  برابر  در  حتا  که  داشت، 
بسیار آسیب پذیرند و فاقد ظرفیت الزم براى 
مواجهه با شرایط اضطرارى پیش بینى  نشده 
هستند. به جهانى سازى به مثابه ى یک بالى 
اقتصادى، اینک بالى درمانى تضعیف توانایى  
محلى براى آمادگى و مقابله با پاندمیک هاى 

بالقوه نیز افزوده شده است.»
و  خصوصى  سازمان هاى  این،  از  گذشته 
پدید  احتمال  از  سالمت  حوزه ى  انتفاعى 
آمدن «کووید 19»، چنان  که شاهدش بودیم، 
مطمئن بودند. همان  طور که دیوید هاروى 
به  درستى اظهار مى کند: «غول هاى شرکتى 
تحقیقات  به  چندانى  عالقه ى  داروسازى 
غیرسودآور در خصوص بیمارى هاى عفونى 
کرونا  ویروس هاى  دسته ى  ُکل  جمله  (از 
ندارند.  شناخته  شده اند)   60 دهه ى  از  که 
زمینه ى  در  به  نُدرت  داروسازى  غول هاى 

تمایل  و  مى کنند  سرمایه گذارى  پیش گیرى 
کمى به سرمایه گذارى در زمینه ى آماده سازى 
براى بحران بهداشت عمومى دارند. با وجود 
این، شیفته ى طراحى درمان ها هستند. هرچه 
نصیب  بیش ترى  درآمد  باشیم،  بیمارتر  ما 
آن ها مى شود، چرا که پیش گیرى تاثیرى بر 
ارزش سهام سهام دار ها ندارد. ُمدل تجارى 
عمومى  بهداشت  تامین  در  رفته  به  کار 
الزمه ى  که  را،  مازاد  مقابله اى  ظرفیت هاى 
موقعیتى اضطرارى ا ست، حذف کرده است. 
به  اندازه اى  حتا  پیش گیرى  کارى  حوزه ى 
اغواکننده نبوده، که لزوم مشارکت بین بخش 
عمومى و خصوصى را پیش بکشد (…).»

برداشت  حال  در  ما  فعلى،  وضعیت  در 
بذرهاى این ساختارهاى اقتصادى هستیم. در 
ایتالیا، که کرونا زودتر از هر جاى دیگرى در 
اروپا شیوع پیدا کرد، پزشکان ویروس کرونا 
سونامى  «نوعى  و  «جنگ»  یک  هم چون  را 
کرده اند.  توصیف  آمده»  فرود  ما  سر  بر  که 
نظام سالمت ایتالیا به  واقع هیچ آمادگى اى 
در  نداشت.  کرونا  ویروس  بحران  براى 
نتیجه، طولى نکشید که پزشکان خود را در 
دسته  دو  میان  مجبورند  که  دیدند  موقعیتى 
از افراد دست به انتخاب بزنند؛ کسانى باید 
که  آن هایى  و  مسن  بسیار  افراد   - بمیرند 
و  هستند-  زمینه اى  بیمارى  چندین  داراى 
دستگاه  مانند  مراقبت هایى  باید  کسانى 
این  از  و  کنند  دریافت  را  مصنوعى  تنفس 
همین رو، شانس زنده ماندن داشته باشند. 
سایر بیماران نیز براى مراقبت هاى تسکینى 
مستقیما به بخش بازگردانده مى شوند، یعنى 
تا  مى شوند  فرستاده  جایى  به  بیماران  این 
بمیرند. در این میان، پزشکان و پرستاران، که 
خود و بستگانشان در معرض باالترین حد 

ابتال به ویروس کرونا قرار دارند، بدون هیچ 
روز استراحتى در شیفت هاى هجده  ساعته 
فروپاشى  آستانه ى  در  و  کارند  به  مشغول 
روانى و جسمانى قرار دارند. ُمرده سوزخانه ها 
هم  پشت  تابوت ها  و  کارند  در  روز  شبانه  
ردیف مى شوند. در اواسط مارس، تصاویر 
شهر  وارد  که  ایتالیایى  نظامى  کاروان هاى 
اضافى  اجساد  بى شمار  و  مى شدند  برگامو 
مى کردند، مردم  منتقل  شهر  از  خارج  را به 
جهان را تکان داد. در ضمن، فهرست هاى 
بلندتر  خاك سپارى  برگزارى  براى  انتظار 
شده اند و این در حالى است، که برگزارى 
مراسم معمول خاك سپارى به دلیل قرنطینه 
امکان پذیر نیست. روزنامه ى محلى «اکو دى 
برگامو» [L’Eco di Bergamo]، در منطقه ى 
لومباردى ایتالیا، مجبور شد صفحات مربوط 
به آگهى هاى فوت را از دو- سه به ده صفحه 
افزایش بدهد و به دلیل تعداد باالى مرگ  و 
میر در هر صفحه 150 آگهى فوت را ذکر 
کرونا  اثر  بر  فوتى ها  این  درصد   90 کند. 
بوده  است. و از آن جا که افرادى که روى 
اضافى  اکسیژن  دریافت  با  مى توانند  کاغذ 
و… بهبود بیابند، این مراقبت ها را دریافت 
به  میر «کووید 19»  و  مرگ   نرخ  نمى کنند، 
10 درصد رسیده است. مردم در ایتالیا در 
حال از دست دادن جان خود هستند، نه به 
خاطر این  که «کووید 19» بسیار کشنده است، 
بلکه به این دلیل که نئولیبرال  شدن حوزه ى 
سالمت و اقدامات ریاضتى اتحادیه ى اروپا 
در حال کشتن آن ها به  معناى واقعى کلمه 
است. از منظر پزشکى، اکثریت قابل  توجهى 
براى  و  هستند.  پیش گیرى  قابل  مرگ ها  از 
کارکنان مراقبت هاى بهداشتى، که وظیفه شان 
کارهاى  و  ساز  است،  زندگى ها  نجات 
انتخاب بسیار ناراحت  کننده هستند. پزشکان 
گزارش مى دهند، که «پرستاران چشمان شان 
پُر از اشک است؛ چرا که نمى توانند همه را 
نجات بدهند». با این اوصاف، با فاش شدن 
اتفاقات و بدتر شدن اوضاع، مردم آرام آرام 
حساسیت شان را نسبت به این وضعیت از 
دست مى دهند: مى شود واقعیت یک  مرتبه 
بدل بشود به چیزى شبیه داستان هاى خیالى 
«ایستادگى» استفن کینگ یا «شیوع» استیون 

سودربرگ؟
ویژه ى  ضعف  با  ارتباط  در  اپل بام  آنا 
که  متحده،  ایاالت  ناکارآمد  سالمت  نظام 
گذاشته  باقى  بیمه  فاقد  را  نفر  میلیون   29
مى نویسد:  «آتالنتیک»  روزنامه ى  در  است، 
جوامعى  نهفته ى  حقایق   (…) «اپیدمى ها 
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را که به آن ها وارد مى شوند، به نوعى فاش 
مى کنند. اپیدمى فعلى همین کار را کرده و 
پیش رفت  حال  در  وحشت ناك  سرعتى  با 
است (…). ناکارآمدى آمریکا (…) نتیجه ى 
که  ماست،  سالمت  نظام  شدن  دوشاخه 
در  خود  نوع  بدترین  و  بهترین  از  هم زمان 
جهان است و مشخصا براى هر نوع پاسخ 
است.  نبوده  آماده  ملى  سطح  در  جمعى 
بحران کنونى نتیجه ى دهه ها سرمایه گذارى 
ناچیز در خدمات اجتماعى، کم بها دادن به 
بوروکراسى در حوزه ى سالمت عمومى و 
سایر حوزه ها و بیش  از همه، ناچیز شمردِن 

ارزش برنامه ریزى بلندمدت است.»

طبقه ى کارگر در مواجهه با ویروس کرونا
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، در یک اعالن 
تلویزیونى ملى و براى نخستین بار خالف 
قاعده در هجدهم مارس 2020، اظهار کرد: 
«یک پاندمى به ما نشان مى دهد، که چقدر 
اندازه  چه  تا  و  آسیب پذیریم  ما  همه ى 
وابسته ایم به رفتار بامالحظه ى سایر مردم و 
از همین رو به این  که چطور از طریق اقدام 
مشترك و قوت بخشى همگانى از خودمان 

محافظت کنیم.»
را  اغواکننده  پیام  این  مردم  از  بسیارى 
پذیرفته اند، که وضعیت به فداکارى فراطبقاتى 
نیاز دارد. با این همه، آیا این بحران بر همه 
 کس و صرف نظر از ثروت و جایگاه شان 
تاثیر مى گذارد؟ آیا این بحران مردم را هم دل 
نمى کند، حال که رهبران ملى از هم بستگى 
سخن مى گویند؟ آیا این بحران وضعیتى را 
و  احزاب  ناگهان  آن  در  که  نیاورده،  پیش 
ایدئولوژى ها گویى دیگر موضوعیت ندارند؟

به این ترتیب، هم چون بسیارى از چیزهاى 
زندگى و درست همانند آنفوالنزاى اسپانیایى 
خطرناك در سال 1918ـ1919، آسیب پذیرى 
در خالل بحران نیز سمت  و سویى به  و ضوح 
دارد. دولت هاى غربى به   طبقاتى  شدیدا  و 
 «19 «کووید  گسترش  از  جلوگیرى  منظور 
 - هستند  عمومى  زندگى  تعطیلى  دنبال  به 
و  تئاترها  و  کنسرت ها  ورزشى،  مسابقات 
هم چنین دانش گاه ها و مدارس و تسهیالت 
تعامالت  تا   -… و  خردساالن  از  مراقبت 
اجتماعى را که مى توانند به گسترش ویروس 
کرونا کمک کنند، محدود سازند. در سرتاسر 
جهان، هدف «مسطح کردن منحنى» سرایت 

بیمارى بوده است.
با این همه، دولت هاى غربى تا حد زیادى 
در ایجاد ابزارهاى تحقق چنین هدفى ناکام 

بوده اند. در بسیارى از کشورهاى غربى، البته 
به استثناى دانمارك و سوئد، مساله ى «فاصله 
 گذارى اجتماعى» تا حد بسیار زیادى، دست 
کم در آغاز، به خود افراد واگذار شده بود. و 
حتا در دانمارك و سوئد نیز شیوه اى که این 
دولت ها از طریق آن از خانه ماندن کارگران 
اطمینان حاصل کردند، باز هم تا حد بسیارى 
مطلوب سرمایه بود. از این رو، در دانمارك، 
به  که  کرد  درخواست  شرکت ها  از  دولت 
ازاى چشم پوشى کارگران از پنج روز کامل 
مرخصى، تنها 25 درصد حقوق استعالجى 
را پرداخت کنند. و این یعنى، اگر این دوره ى 
تعطیلى بیش از 20 روز کارى به درازا نکشد، 
کارفرمایان  براى  هزینه  اى  هیچ  بحران  این 
کارگران  استعالجى  حقوق  که  چرا  ندارد؛ 
در اصل از محل مالیات هاى خودشان تامین 
مى شود؛ و در سوئد نیز دولت مرکزى بسته ى 
حمایتى 300 میلیارد کرونى (بالغ بر 6 درصد 
تولید ناخالص داخلى سوئد) را وضع کرده، 
که مقرر مى کند دولت فعال تمامى هزینه هاى 
مرخصى هاى استعالجى را پوشش دهد که 

در حالت عادى بر عهده ى سرمایه بود.
در همین حال، در آلمان، به دلیل نگرانى از 
یک رکود بزرگ جدید، تعطیلى فعالیت هاى 
عمومى شامل تعطیلى فعالیت هاى اقتصادى 
در حوزه ى تولید و دیگر بخش هاى اقتصاد 
مستقیما  که  بخش هایى  یعنى  نمى شود، 
غذایى  مواد  تامین  حــوزه ى  با  ارتباطى 
آلمان،  بهداشت  وزیر  مثال،  براى  ندارند. 
مسیحى)  دموکرات  حزب  (از  اشپان  ینس 
ورزشى  مسابقات  تعطیلى  که  کرد،  اظهار 
تا  بود  ساده تر  تئاتر  نمایش هاى  و  عمومى 
دولت  آغاز،  همان  در  روزانه.  کار  تعطیلى 
در  که  مى کرد  توصیه  کارگران  به  صرفا  او 
مى باید  مى تواند  کس  («هر  کنند  کار  خانه 
به ُکند کردن گسترش ویروس کرونا کمک 
اکثریت  براى  گزینه  این  هرچند  کند»)، 
قابل  توجهى از طبقه ى کارگر میسر نبود و 
کارگران در بسیارى از شهرهاى بزرگ باید 
براى کار کردن از وسایل حمل  و نقل عمومى 
استفاده کنند که به دلیل نزدیکى مسافران به 
بیمارى  سرایت  افزایش  موجب   یک دیگر، 

مى شود.
با این همه، حکومت مبتنى بر اتحاد بزرگ 
در  دموکرات ها  سوسیال   و  محافظه کارها 
آلمان با مواجهه با پیامدهاى زنجیره ى قطع 
رکود  یک  و  بین المللى  عرضه ى   شده ى 
مبناى  بر  که  شده اند  طرحى  مبتکر  جدید، 
پرداختى هاى  غیرداوطلبانه  به  شکلى  آن 

به   [Kurzarbeitergeld] مزد  جانشین 
درصد   67  - پیشین شان  درآمد  درصد   60
مى کند  تغییر  فرزندـ  صاحب  والدین  براى 
کاهش  جبران  براى  تمهیدى  هم چون  تا 
ساعت هاى کارى، حفظ مشاغل و جلوگیرى 
از تعدیل هاى جمعى به کار رود. این اقدامات 
که  مى کند،  مطرح  مجددا  را  سیاست هایى 
خالل  در  موفقیت آمیز  شکلى  به  و  پیش تر 
2007ـ2008  سال  در  جهانى  مالى  بحران 
دانمارك  و  سوئد  در  و  بود  رفته  کار  به 
را  بو  و  رنگ  همین  مشابه  برنامه هایى  نیز 
موفقیت  در 2010-2009،  پیش تر  داشتند. 
داد  نشان  جایى  در  را  خود  اقداماتى  چنین 
که تولیدکنندگان آلمانى نیروى کار خود را 
از  توانستند  سادگى  به  و  ندادند  دست  از 
که  هنگامى  و  کنند  راه اندازى  را  تولید  نو 
تسخیر  را  بازار  شد،  آغاز  اقتصادى  ترمیم 
و به چالش بکشند. با این حال، همان  طور 
که کنفدراسیون اتحادیه اى آلمان به  درستى 
نقد کرد، این اقدامات براى کارگرانى که در 
مى کنند،  کار  پایین  دست مزد  با  بخش هاى 
بحران  تبعات  به  توجه  با  و  نیست.  کافى 

کرونا، وضعیت بدتر هم شده است.
نظیر  بى ثابت کارانى،  که  است  واضح  پُر 
کارکنان  خویش فرما،  آزاد  مشاغل  صاحبان 
طور  همین   و   ،[freelancers ] مستقل 
مغازه داران، هیچ  یک ذیل چتر این اقدامات 
توافق  نوع  هیچ  که  چرا  نمى گیرند؛  قرار 
بر  در  را  افــراد  این  جمعى اى  چانه زنى 
نمى گیرد و آن ها در صورتى مستقیما تحت 
تاثیر بحران ویروس کرونا و قرنطینه قلمداد 
باشند  هنرمندانى  مثال  براى  که  مى شوند، 
زنده  اجراهاى  به  وابسته  (معاش شان)  که 
و مراوده با مردم باشد. تنها برخى کشورها 
مشاغل  شامل  (پرداخت هاشان)  که  هستند، 
آزاد هم مى شود، کشورهایى مانند سوئد که 
به این مشاغل 14 روز مرخصى استعالجى 
اعطا مى کنند و نروژ، اسپانیا یا ایتالیا که اینک 
تصمیم دارند به تمامى مشاغل آزاد و کارکنان 
بر  «مالیات  مالیاتى  قانون  ذیل  که  مستقل، 
ارزش افزوده» [Partita IVA] قرار مى گیرند، 

600 یورو پرداخت کند.
از این بدتر، وضع افرادى است که در بخش 
 [gig economy] اقتصاد  موقتى  مشاغل 
یتالیا،  ا در  مثال  هستند.  کار  به  مشغول 
مشغول  غیررسمى  بخش  در  که  کارگرانى 
شده اند،  رها  خود  حال  به  اینک  بوده اند، 
پیش تر  که  کارگرى  میلیون  دو  جمله  از 
مشاغلى هم چون خدمت کارى و پرستارى 
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از سالمندان و کودکان داشته اند (90 درصد 
این افراد را زنان و 70 درصد را مهاجران 
شرایط  در  که  کارگرانى  مى دهند)؛  تشکیل 
کنونى به دلیل بازگشت کارفرمایان شان به 
خانه ها و مراقبت هاى شخصى، دیگر نیازى 

به خدمات شان نیست.
حتا  غربى  دولت هاى  سایر  در  وضعیت 
وخیم تر از وضعیت اروپاى مرکزى است. در 
ایاالت  متحده، کارفرمایان عمده از تعطیلى 
مرخصى هاى  پرداخت  و  کارها  کسب  و 
استعالجى به کارگران شان سر باز زده اند. در 
این کشورها، قیدوبند ساختارى سرمایه دارى 
براى انباشت بى  وقفه ى سرمایه، کارگران را 
با وضعیت دشوار انتخاب بین تخلیه ى (محل 
کار) یا احتمال مردن از گرسنگى مواجه کرده 
است. بزرگ ترین «شرکت ها سود را مقدم 
شرکت هایى  مى دانند»،  عمومى  سالمت  بر 
کارگر،  هزار   517 با  «مک  دونالد»  شامل 
«وال مارت» با 347 هزار کارگر، «کروگر» با 
189 هزار کارگر، «مترو» با 180 هزار کارگر، 
«پیتزا  کارگر،  هزار   165 با  کینگ»  «بِرگر 
هات» با 156 هزار کارگر، «تارگت» با 151 
هزار کارگر، «ماریوت» با 139 هزار کارگر، 
«وندى» با 133 هزار کارگر، «تاکو بِل» با 124 
هزار کارگر، «دالر جنرال» با 109 هزار کارگر، 
«اَپل بى» با 99 هزار کارگر و «دانکن دونات» 
با 97 هزار کارگر. باید این موضوع را نیز 
سالمت  به «گزارش  بنا  که  گرفت،  نظر  در 
اقتصادى خانوارهاى ایاالت  متحده در سال 
متحده  ایاالت  مرکزى  بانک  که   ،«2018
آمریکا در ماه مه 2019 منتشر کرده است، 
40 درصد از آمریکایى ها قادر نیستند بى آن  
که قرض  کنند، هزینه اى اضطرارى معادل با 
400 دالر را پرداخت کنند. به عبارت دیگر، 
نزدیک به نیمى از جمعیت تا بى خانمان شدن 

فقط یک حقوق فاصله دارند.
با  برنامه  یک  فقط  آغاز  در  ترامپ  دولت 
هدف کمک به طبقه ى کارگر را در دستور 
از  بود  عبارت  برنامه  این  داد.  قرار  کار 
دولت،  سوى  از  مبالغى  مستقیم  پرداخت 
که قرار بود تا حداکثر دو هزار دالر برسد. 
مسلما این برنامه بى  ارتباط با میل او براى 
انتخاب مجدد به عنوان رئیس  جمهور نیست. 
آشکار است، که چرا براى دست یابى به چنین 
هدفى پرداخت  مبالغ نقدى از سوى دولت 
پسندیده ترین شیوه است. پیش تر نیز جرج 
دبلیو. بوش همین راه بُرد را پیش گرفته بود. 
استیو منوچین، وزیر خزانه دارى، در هفدهم 
مارس 2020 اعالم کرد، که چک هاى دور 

تا  باید  دالر»  هزار  «دست کم  مبلغ  با  اول 
پایان آوریل به افراد پرداخت شود و چک 
دومى نیز در ماه مه به دست شان مى رسد. 
نمى تواند  مبالغى  چنین  که  است  واضح 
کار  سر  بدون  که  سازد  قادر  را  کارگران 
هیچ  کنند.  پرداخت  را  هزینه هاشان  رفتن، 
کارگر  طبقه ى  خروِج  به  نمى تواند  اقدامى 
از این بحران کمک کند، مگر مرخصى هاى 
تعویق  به  کارگران،  تمامى  براى  استعالجى 
انداختن سررسید اجاره ها، قبوض مختلف، 
سررسید  و  دانش جویى  وام هــاى  دیون، 
بازپرداخت کارت هاى اعتبارى (اقدامى که 
تا به امروز فقط فرانسه، قانونى در این راستا 
تصویب کرده است). با توجه به همین بستر 
شکست  کاندیداى  سندرز،  برنى  که  بود، 
این  خواستار  ریاست  جمهورى،   خورده ى 
دو  آمریکایى  خانوار  هر  به  ماهیانه  که  بود 
هزار دالر پرداخت شود تا کارگران بتوانند 
به  نفر  میلیون ها  مرگ  از  و  بمانند  خانه  در 
متحده  ایاالت   در  بیمارى  همه گیرى  دلیل 

جلوگیرى شود.
با  رابطه  در  آزاردهنده  نکته ى  قضا،  (از 
سیاست ایاالت  متحده و نظام دو حزبى اش، 
به  مستقیم  پرداخت  ایده ى  که  است  این 
تمامى کارگران، پیش تر نیز بین رهبرى حزب 
دموکرات رواج داشت و زمانى هم که نانسى 
پلوسى پیگیرى آن را آغاز کرد، این ایده صرفا 
در رقابت با پرداخت بر مبناى حداقل معاش 
[means-testing] کنار گذاشته شد؛ اقدامى 
رهبر  شومر،  چاك  سوى  از  نیز  بعدتر  که 
اقلیت سنا، مجددا تایید شد. اینک، پیشنهاد 
چنین پرداختى از سوى ترامپ اظهار شده که 
حال مى تواند در روز انتخابات در نوامبر، ادعا 
تنها  را  کارگران  دموکرات ها  که  زمانى  کند 

گذاشتند، او از آن ها حمایت کرده، به  رغم 
این  که خود او بود که با کاهش برنامه هاى 
(تامین) اجتماعى و ایجاد حفره اى عمیق در 
بودجه ى دولت - به دلیل کاستن از مالیات 
شرکت ها و کنار گذاشتن نرخ پلکانى مالیات 
به سود سرمایه و ابرپول داران - بزرگ ترین 

حمله ها را به طبقه ى کارگر انجام داد.)
در کانادا، دولت محلى دست راستى اونتاریو 
هم عمل کرد بهترى نداشته است. پاسخ آن ها 
نیز به بحران، به جاى اعطاى مرخصى هاى 
براى  که  بود  این  کارگران،  به  استعالجى 
ارائه ى  شرط  حقوق،  بدون  مرخصى هاى 
همین  در  کند.  حذف  را  پزشک  نسخه ى 
حین، در بریتانیا، دولت حزب محافظه کار، 
شامل  را  استعالجى  مرخصى هاى  سرانجام 
حال تمامى کارگرانى ساخت که - حتا اگر 
به ویروس مبتال نیستند- در خودقرنطینگى 
قرار دارند. با این  حال، با توجه به این  که 
میزان پرداختى دولت فقط 94 پوند در هفته 
است، مادامى که خبرى از تعویق پرداخت 
کماکان  افراد  نباشد،  اشاره  شده  هزینه هاى 

مجبور به کار کردن هستند.
به  واقع،  یا  اقدامات،  این  ُکلى،  طور  به 
بحران،  زمان  در  دولت  نسبى  انفعال  این 
به  وضعیتى  در  را  جهانى  کارگر  طبقات 
در  اســت.  داده  قــرار  آسیب پذیر   شدت 
بانک داران،  که  شده،  آشکار  فعلى  مقطع 
یا  ریسک  پوشش  صندوق هاى  مدیران 
(مطابق  که  کسانى  همان  یعنى   - وکال 
آنند،  از  «بزرگ تر  معروف)  شعار  این  با 
نظام  کننده ى  تضمین   بپاشند»-  فرو  که 
سالمت  خدمات  ــدارك  ت و  موادغذایى 
نیستند، بلکه کارگران مزارع، صندوق داران 
زباله،  جمع آورى کنندگان  سوپرمارکت ها، 
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خدمات  کارکنان  ن،  پرستارا پزشکان، 
این  که  هستند،  پیک ها  و  سالمت  شخصى 
به   هم چنین،  مى کنند.  تضمین  را  موارد 
هستند  سوپرمارکت ها  صندوق داران  ویژه، 
که  را  روانــى اى  استرس  بار  سنگینى  که 
بحران ویروس کرونا ایجاد کرده، بر دوش 
در  خریداران  که  زمانى  هم  آن   مى کشند؛ 
حال نزاع بر سر ماکارونى، برنج و دستمال 
ُکل  نباید  که  نمى پذیرند  و  هستند  توالت 
قفسه هاى سوپرمارکت ها را خالى کنند. دقیقا 
اعضاى  و  کارگر  طبقه ى  بخش هاى  همین  
که  هستند،  بیمارشان  یا  سالمند  خانواده ى 
در کنار پیراپزشکان، خدمه ى پرواز، ماموران 
مهدکودك ها،  کارکنان  آرایش گران،  پلیس، 
از  بسیارى  و  سرایداران  خدمت کاران، 
در  قرارگرفتن  دلیل  به  تولیدى ها،  کارگران 
معرض بیمارى و یا مجاورت شان با دیگران 
در حین کار، آسیب پذیرترین افراد در مقابل 

ویروس کرونا را تشکیل مى دهند.
عالوه  بر این، فقدان مرخصى هاى استعالجى 
صاف   ماهیانه،  قبوض  پرداخت  تعویق  و 
که  را  کارگران  از  عظیمى  بخش  ساده  و 
نمى توانند به دورکارى مشغول شوند، مجبور 
کرده که براى برنخوردن به مشکل مالى، هر 
روز سر کار خود حاضر شوند. این وضعیت، 
مسلما به این معناست که نه  تنها در آینده اى 
به  مبتالیان  منحنِى  مسطح  شدن  نزدیک 
صورت ُکلى به خواب و خیال بدل مى شود، 
بلکه به  ویژه به معناى مخاطره ى مرگ براى 
طبقه ى کارگر است؛ چرا که کارگران هستند 
که در خط مقدم ویروس کرونا قرار دارند. 
معروف اش  اثر  در  انگلس  فردریش  زمانى 
درباره ى مساله ى تهیه ى مسکن ، اشاره اى هم 
به اپیدمى ها داشت: «حکومت سرمایه دارى 
خلق  ز  ا  ، م تما مصونیت  با  ند  نمى توا
بیمارى هاى اپیدمیک در میان طبقه ى کارگر 
بهره ببرد. پیامدهاى این امر دامن گیر خودش 
هم مى شود و فرشته ى مرگ خشم اش را به 
نشان  کارگران  اعضاى  بر  که  میزان  همان 
مى دهد، به سرمایه داران نیز ُرخ  مى نمایاند.» 
گرچه (چنین  فعلى،  مقطع  در  این  حال،  با 
اما  است،  صحیح  نظرى  لحاظ  از  ُحکمى) 
در عمل صحت ندارد. کارگران هستند که 
با رفتن به سر کار، خود و اقوام سالمند و 
بیمارشان را در معرض ابتال قرار مى دهند. 
معموال کارگران  هستند، که هم فاقد باغ ها و 
عمارت هاى عظیم هستند و هم فاقد منابع 
توریستى  مناطق  به  سفر  براى  الزم  مالى 
دورمانده از ویروس، مثل بالى در اندونزى، تا 

آب ها از آسیاب بیافتد. هم چنین، کارگران اند 
که غالبا در شرایطى محدود و تنگ زندگى 
هستند،  هم  همان ها  ین،  بنابرا مى کنند. 
کشاکش  استرس،  معرض  در  بیش تر  که 
یعنى  هستند،  خانگى  خشونت  و  زناشویى 
عنوان  به  نیز  حاال  همین  تا  که  مــواردى 
وضعیت  وحشت ناك  جانبى  عارضه ى 
به   است.  شده  گزارش  و  کرده  بروز  ایتالیا 
عالوه، همان ها در حالى  که فرزندان شان در 
مهدهاى کودك و مدارس نیستند، مجبور به 
رفتن به سر کار هستند. و بنابراین، نمى توانند 
اقوام سال خورده و بازنشسته ى خود را از 
کودکان شان دور نگاه دارند. بنا به تمامى این 
موارد، کارگران هستند که مجبورند انتخاب 
کنند یا سر کار حاضر نشوند و اخراج شوند، 
یا به کار خود ادامه دهند و مخاطره ى از بین 
رفتن اقوام سالمندشان را از طریق وارد کردن 
عفونت به درون خانه یا مبتال شدن از طریق 

کودکان به جان بخرند.

پاسخى که طبقات کارگر تا به امروز به 
این وضعیت داده اند

با این  حال، طبقات کارگر غربى نیز صرفا 
نداده اند.  تن  تحمل ناپذیر  وضعیت  این  به 
اتحادیه هاى کارگرى در آلمان موفق شدند، 
که پرداخت هاى اجبارى کوتاه   مدت دولتى 
به کار را از 75 درصد به 97 درصد از درآمد 
خالص پیشین افزایش دهند. در صنایع غذایى 
آلمان، یکى از صنایع اصلى با مزدهاى پایین 
خورده  ضربه  بحران  از  همه  از  بیش  که 
است، اتحادیه ى ان.گ.گ [NGG] و طرف 
کارفرما طرحى را تهیه دیدند براى پرداخت 
90 درصد از مزد به صورت کوتاه  مدت، که 
مارس 2020  ماه  نخست  روز  از  آن  میزان 

محاسبه مى شود.
در سایر کشورها، کارگران به اعتصابات یک 
باره و ناگهانى روى آورده اند. در ایتالیا، این 
دست اعتصابات از کارخانه ى فیات گرفته 
و  شمال  در  لیگوریا  کشتى  سازى  صنایع  تا 
کارگران فوالد در جنوب را در بر گرفته است 
و دولت را مجبور ساخته، که با اتحادیه هاى 
همین  در  شوند.  مذاکره  وارد  کارگرى 
 حین، در اسپانیا، اعتصاباتى در کارخانه هاى 
مرسدس و اِویکو ُرخ داده اند و اتحادیه هاى 
کارگرى در فولکس  واگن نیز از ادامه ى تولید 

سر باز زده اند.
ماشین   کارگران  نیز،  متحده  ایاالت   در  و 
سازى کارخانه ى مونتاژ فیات - کرایستلر در 
هنگامى  میشیگان،  در  استرلینگ  ارتفاعات 

که فهمیدند برخى از هم کاران شان به دلیل 
اعتصاب  به  دست  شده اند،  قرنطینه  کرونا 
مبارزات  دست  این  پویایى  و  ابعاد  زدند. 
بحران  شدت  افزایش  با  احتماال  کارگرى 
ویروس کرونا بیش تر خواهد شد. در عین 
 حال، این واقعیت که چنین اقداماتى لزوما 
خواهند  اتخاذ  ناچارى  سر  از  شرایطى  در 
منحنى  شدن  مسطح  که  مى دهد  نشان  شد، 
ابتال به بیمارى تا چه اندازه واقعه اى نامحتمل 
است. و به چه ترتیب، احتماال خانواده هاى 
طبقه ى کارگر هستند که به طور مشخص از 
بحران ویروس کرونا آسیب خواهند دید و 
بخش عمده ى سنگینى این بار را بر دوش 

خواهند کشید.

*  منبع: مقاله ى حاضر ترجمه اى است از:
COVID-19 and the Western Work-
ing Classes 

با لینک زیر:
www.rosalux.de/en/publication/
id/41800/covid-19-and-the-western-
working-classes

* * *

- اینگار زولتاى [Ingar Solty] هم کار ارشد 
در بخش صلح و سیاست امنیت در بنیاد ُرزا 

لوکزامبورگ است.

یادداشت ها:
- پادشاهى میانه نامى است براى چین، که 
چینى،  زبان  به  کشور  این  نام  ترجمه ى  از 

ژون گو، گرفته شده است.
- Eurostat دفتر آمار کمیسیون اروپا.

نقد  سیاسى،  اقتصاد  نقد  «نقد،  از:  برگرفته 
بُت وارگى، نقد ایدئولوژى»



72 www.negah1.comنگاه _ دفتر سى و پنجم

االت
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«کووید  بحران  از  چگونه  ما  جامعه ى 
19» بیرون خواهد آمد؟ آیا این بیمارى 
عالم گیر به ما نشان مى دهد که به قدرت 
دولتى متمرکزتر، نظارت و کنترل بیش تر 
احتیاج داریم؟ تهدیدات علیه ما چیستند 
و چگونه مى توانیم خود را براى مقابله با 

آن ها آماده کنیم؟
شدگان  کشته   تعداد  پیش،  روز  چند 
تعداد  از  نیویورك   در  کرونا  ویروس 
سپتامبر  یازدهم  حمالت  شدگان  کشته  
2001 فراتر رفت. مى دانیم که هر وقت 
صاحب نظران و سیاست مداران از یازدهم 
سپتامبر یاد مى کنند، تالش دارند تا صحنه 

را براى شوك و دلهره مهیا کنند.
از حمالت یازدهم سپتامبر براى توجیه 
قانون میهن پرستى(1)، شکنجه و فرستادن 
براى  افراد  حساب  و  حد  بى   پنهانى 
بازجویى به کشورهایى که نظارت کم ترى 
بر قوانین بازجویى دارند، اشغال افغانستان 
و عراق، استفاده شد. این اقدامات راه را 
ظهور  جمله  از  بعدى،  فاجعه هاى  براى 
دولت اسالمى، هموار کردند. در حالى  که 
2977 غیرنظامى در یازدهم سپتامبر کشته 
شده بودند، «جنگ با ترور» متعاقب آن، 
حداقل صدها برابر آن از غیرنظامیان را 

به قتل رساند.
اگر مقایسه ى یازدهم سپتامبر چیزى را به 
ما نشان دهد، این است که پاسخ دولت 
به این عالم گیرى به  مراتب مخرب تر از 
خود ویروس خواهد بود. بیایید خطرات 
و منطق کسانى را که قصد دارند پاسخ 
دولتى را به  منظور آمادگى براى مرحله ى 
بعدى بحران، قبل از وقوع آن برانگیزند، 
آن چه  که  ندارد  ضرورتى  کنیم.  بررسى 

از این (وضعیت) سر بر مى آورد، حتما 
گسترش روش هاى خودکامانه باشد؛ در 
تحول  و  خیزش  با  است  ممکن  مقابل، 

مواجه شویم.
قرن  در  پیش،  مدت ها  که  همان  طور 
بقا  و  زندگى  بین  کردیم،  ادعا  دیگرى، 
تفاوت هست. در مقابله با بیمارى عالم گیر 
آن،  با  هم راه  توتالیتر  قدرت  چنگال  و 
بیایید نه  تنها نگران این سئوال باشیم که 
چگونه جان به  در خواهیم برد، بلکه در 

پى آن چگونه مى خواهیم زندگى کنیم.
«قرن ها پیش از این و در هنگامه ى گذر 
نیز  طاعون  مقررات  میانه،  سده هاى  از 
سایه ى بلندى بر تاریخ سیاسى انداخت. 
آن ها بسط گسترده ى قدرت دولتى را به 
حوزه هایى از زندگى بشر نشان دادند، که 
تا پیش  از این هرگز تابع اقتدار سیاسى 
و  اقتصاد  بر  کنترل  آن ها  است…  نبوده 
نظارت  کردند؛  توجیه  را  مردم  حرکت 
و بازداشت اجبارى را مجاز دانستند؛ و 
و  خانه ها  به  هجوم  براى  قانونى  جواز 
انقراض آزادى هاى مدنى صادر کردند. با 
استدالل غیرقابل  پاسِخ اضطرار سالمت 
قدرت مند  صداهاى  و  کلیسا  عمومى، 
قدرت  بسط  این  از  پزشکى  و  سیاسى 
طاعون  علیه  کــارزار  کردند.  استقبال 
حکومت  ظهور  در  لحظه اى  از  نشان 
موجب  ُکلى تر،  طور  به   و  داشت  مطلقه 
افزایش قدرت و مشروعیت دولت مدرن 
از  جامعه  و  همه گیر  شد.»(«بیمارى هاى 
مرگ سیاه تاکنون»، فرانک ام. اسنودن(2)

بدترین سناریو
توماسیون  ا و  جهانى سازى  دلیل  به 

جمعیت  از  فزاینده اى  بخش  نولیبرال، 
توزیع  و  تولید  براى  به  سادگى  جهانى 
نتیجه،  در  است.  غیرضرورى  صنعتى، 
کارگران به بخش خدمات سرازیر شده اند 
طوالنى ترى  و  طوالنى  ساعت هاى  و 
به   حکومت ها  مى کنند.  کار  بقا  براى  را 
جاى مذاکره ى مجدد درباره ى معاهدات 
که  کارگرانى  و  کاپیتالیست ها  بین  صلح 
سرپا  بیستم  قرن  طول  در  را  کاپیتالیسم 
هر  پلیس  به  مجددا   ،(3 داشتند( نگه  
نوآورى هاى  به  وابسته  سرکوب گر  چه 
گرفتن  کنترل  تحت  براى  تکنولوژیک 
جمعیت ناراضى تکیه مى کنند. با  وجود 
در  ناآرامى ها  دلیل-  همین  به  یا   - این 
ُهنگ ُکنگ،  در  قیام هایى  با   2019 سال 
شیلى، کاتالونیا، لبنان، سودان، هائیتى و 
رسیدند  خود  اوج  به  دیگر  کشور  ده ها 
 2020 سال  در  بیش ترى  قیام هاى  و 
ویروس  که  این  تا  مى شد…  پیش بینى 

آمد و کارت ها را دوباره بُر زد.
این وضعیت فرخنده اى براى مواجهه با 
مقامات  وقتى  نیست.  عالم گیر  بیمارى 
تعداد فزاینده اى از جمعیت را با خشونت 
هر چه شدیدترى به  عنوان مزاحمان قابل 
قربانى  شدن در نظر بگیرند، انگیزه ى کمى 
برخى،  دارند.  ما  داشتن  نگه   زنده  براى 
اجتماعاتى  مى خواهند  ترامپ،  مانند 
محصور بر مبناى طبقه، ملیت و قومیت 
تاسیس کنند و همه را در بیرون دروازه 
افزایش   تازه  خطرات  این  معرض  در 
یافته به امان خدا رها کنند. برخى دیگر 
امیدوارند، که واسطه ى معامله ى جدیدى 
بین حاکمان و مردم با فراهم کردن اندکى 
ایمنى در ازاى اشکال بى  سابقه ى نظارت 

برگردان: نسترن امیریان

و! و بعد از  ویروس؟ مخاطرات پیش ر
مقاومت در  سال طاعون
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و کنترل باشند. در ادامه، به هر دوى این 
قدرت  تثبیت  چگونگى  براى  پیشنهاد ها 
خواهیم  یکم  و  بیست   قرن  براى  دولت 

پرداخت.
از  بسیارى  که  مى رسد،  نظر  به  اگر 
رادیکال ها نسبت به چشم انداز تحوالت 
این  به  تنها  هستند،  خوش بین  اجتماعى 
آشکارا  ما  کنونى  شرایط  که  است  دلیل 
غیر قابل  دفاع شده است، نه چون چیزى 

به  خصوص امیدبخش وجود دارد.
از  سناریو  بدترین  جهات،  بسیارى  از 
ُربات هاى  است.  ما  رودرروى  پیش 
در  گشت زنى  حال  در  پیش  از  پلیس 
در  هستند؛  شمالى  آفریقاى  خیابان هاى 
سرنشین،  بدون  هواپیماهاى  حالى  که 
روستاییان ایتالیا را هدف قرار مى دهند. 
ویکتور اوربان(4) در قلب اروپاى ظاهرا 
دموکراتیک عمال به دیکتاتور مجارستان 
تبدیل شده است. حکومت اسالم هراس 
هند، 1,3 میلیارد نفر را با دستور واحدى 
در خانه قرنطینه کرده است. در جاوه ى 
بمانید»  خانه  «در  دستورات  از  شرقى، 
براى پراکنده کردن ساکنانى که از منطقه ى 
خود در برابر معدن طالى مخربى دفاع 
عملیات  توقف  براى  نه  اما  مى کردند، 
پرو،  تا  چین  از  شد.  استفاده  معدن، 
بهانه اى  حکومت ها  به  عالم گیر  بیمارى 
براى سرکوب خبرنگارانى داده است، که 
مهار ضعیف بیمارى را گزارش مى کنند. 
ترامپ از این موقعیت سوءاستفاده کرده 
سراسر  در  را  نظامى  عملیات  تا  است 
نیم  ُکره ى غربى تشدید کند، نه براى این 
 که اذهان از ناتوانى او در مهار ویروس 
منحرف شود، همان  طور که برخى از افراد 
احمقانه تصور مى کنند، بلکه به دلیل این 
 که ویروس به او فرصت غیر قابل  مقاومتى 
براى پیش بُرد دستور کار خود داده است.
در ایاالت  متحده، ریسک قرار گرفتن در 
اساس  بر  صریحا   «19 «کووید  معرض 
طبقه توزیع شده است. رانندگان بخش 
برنامه نویسان  به  را  خواروبار  تحویل، 
رایانه اى مى رسانند، که هرگز خانه هاشان 
را ترك نمى کنند؛ پرستارانى که به درمان 
گمارده   «19 «کووید  عالیم  با  بیماران 
شده اند، با خود آیفون مى برند تا دکترها 
کنند،  فیس تایم(5)  بیماران  با  بتوانند 
خطر  معرض  در  خودشان  این که  بدون 

قرار بگیرند.
ه  یگا پا ن،  ما نه ها خا در  محصور  ما 

شهر  یک  در  اسیر  مصرف کنندگانى 
اداره  آمازون  توسط  که  هستیم،  شرکتى 
ارتباطى  شرکت هاى  به  وابسته  مى شود، 
که مى توانند ما را با یک تلنگر به سوییچ 
امکان  مقامات  کنند.  جدا  یک دیگر  از 
ردیابى و کنترل همه ى حرکات ما را با 
سالمتى  داده هاى  بر  مبتنى  گذرنامه هاى 
دارند. اگر چنین برنامه اى پیش رفت کند، 
آن ها مى توانند هم چنین آن را براى کنترل 
آزادى حرکت بر اساس منزلت حقوقى 
به  را  ما  جامعه ى  ُکل  و  دهند  گسترش 

زندان تبدیل کنند.
حتا در کشورهایى که «منحنى (شیوع) را 
مسطح کرده اند»، اقدامات اضطرارى شامل 
ممنوعیت ها  و  اجتماعى  فاصله گذارى 
براى گردهمایى هاى بزرگ ممکن است 
تا یک سال دیگر، که واکسن ساخته شود، 

طول بکشند.
«تا زمانى که واکسن وجود نداشته باشد، 
فاصله ى  سطوح  به  نیاز  ایاالت  متحده 
فاجعه آمیز،  اقتصادى  لحاظ  به   اجتماعى 
و  اندازه  با  دیجیتالى  نظارت  وضعیت 
برگ  و  ساز  یا  تکان  دهنده،  دامنه ى 
آزمایش دسته جمعى با اندازه و مزاحمتى 
حتا تکان  دهنده تر دارد.»(«من برنامه هاى 
بازگشایى اقتصاد را خوانده ام. ترس ناك 

هستند.» ازرا کالین(6)
ما باید صریح و روشن صحبت کنیم، که 
همه ى این ها چه معنایى براى جنبش هاى 
ما  ویروس،  کنار  در  دارند.  اجتماعى 
خود  آزادى  به  تعرض  وحشیانه ترین 
مى کنیم.  تجربه  نسل  یک  در  حداقل  را 
بسیارى از ابزارهاى ما براى صیانت نفس 
بستگى  زیاد  تعداد  در  تجمع  به  جمعى 
دارد، که ویروس باعث شده است کارى 
اواخر  اگر  حتا  باشد.  خطرناك  بسیار 
امسال، شورش جدیدى طبق الگوى قیام 
شیلى ُرخ دهد، مقامات سالمت عمومى 
آن را خطرى اپیدمیولوژیک تلقى کرده و 
خواستار تحمیل قرنطینه اى جدید خواهند 
شد، که باعث ایجاد شکاف در صفوف 
دارند  تمایل  که  مى شود  آن هایى  بین  ما 
به هر قیمتى مقاومت کنند و کسانى که 
خطر  براى  غیرمسئوالنه  حرکتى  را  آن 
انتشار ویروس مى دانند و در نتیجه تسلیم 
کامل را به آن ترجیح مى دهند. این امر 
مشکالتى جدى ایجاد مى کند. برخى در 
خودرو  در  تظاهرات  با  آزمایش  حال 
هستند، اما باید طیف بسیار گسترده ترى 

از گزینه ها را توسعه دهیم.
عالم گیر  بیمارى  از  آن ها  حالى  که  در 
براى تحکیم قدرت و پیش بُرد برنامه هاى 
خود سوءاستفاده مى کنند، اقتدارگرایان از 
براى  فرصت  این  از  نیز  طیف ها  همه ى 
مشروعیت بخشیدن به مداخله ى تهاجمى 
دولت به  عنوان تنها وسیله ى موثر براى 
مقابله با بحرانى مثل «کووید 19» استفاده 
مى کنند. ما باید استدالل هاى آنان را بى  
اعتبار کنیم و مدل هاى قانع  کننده تر و الهام  
بخش ترى براى چگونگى واکنش به این 
بحران ارائه دهیم. دولت - حتا با وجود 
همه ى فن آورى ها و چاپلوسان در اختیار 
مشخصى  مقدار  بدون  نمى تواند  خود- 
از مشروعیت ظاهرى ُحکم رانى کند. در 
تغییر قطعى از هویج به چماق، حاکمان 

ما وارد قمار خطرناکى مى شوند.
و خداوند به موسى گفت: «دست خود 
را به  سوى آسمان برافراز تا ظلمات بر 
زمین مصر بگسترد، ظلماتى که بتوان آن 

را احساس کرد.»

تحمیل مشکل
مطرح  را  تنش هایى  عالم گیر  بیمارى 
تا  پیش -  از  را  ما  جامعه ى  که  مى کند، 
حد درهم  شکستن- بى  ثبات کرده بودند. 
بیایید هم راه هم نگاهى به آنان بیندازیم:

- بحران مالى
بسیارى از افراد سال هاست بحران مالى 
دهه ها  براى  اکنون  کرده اند.  پیش بینى  را 
بدهى به خدمت ادامه ى کار اقتصاد - و 
در  آن-  براى  مردم  از  کشیدن  بیگارى 
آمده است. اگر تعهدات بدهى را مى توان 
آورد  در  تعلیق  حالت  به  مقننه  ُحکم  با 
یا فسخ کرد، اگر کاپیتالیسم فقط به این 
دلیل عمل مى کند که حکومت ها به زیان 
وثیقه  شرکت ها  و  بانک ها  براى  دیگران 
تامین مى کنند، پس در ساحت نظر باید 
ُکل سیستم را زیر سنوال برد. شیوه هایى 
که اقتصاد کاپیتالیستى پاسخ گوى نیاز اکثر 
مادى،  ضروریات  ایمنى،  براى   - مردم 
نیست،  معنا-  و  بودن  هم  دور  و  شادى 
امروز کامال در معرض دید قرار مى گیرند. 
اما اگر الزامات فاصله گذارى اجتماعى و 
تنگناهاى اقتدارگرایانه مانع از این شوند 
نشان  را  محتملى  بدیل  بتواند  کسى  که 
با  است  ممکن  افراد  از  بسیارى  دهد، 
عادى  از  خیالى  گذشته اى  به  چسبیدن 
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بودن پاسخ دهند.

- خدمات درمانى
در ایاالت  متحده، دست رسى به خدمات 
درمانى از مدت ها قبل امتیاز گران  قیمتى 
ایالت ها،  از  بسیارى  در  است.  بوده 
تفاوتى  هیچ  اوباما(7)  درمانى  بیمه ى 
نکرد.  ایجاد  مردم  فقیرترین  زندگى  در 
افراد  سالمتى  که  است  مشخص  اکنون 
جمعیت  ُکل  بر  مى تواند  چگونه  فقیر 

تاثیر بگذارد.
دو پاسخ احتمالى در این  باره وجود دارد. 
شرایط  طبق  ما  جامعه ى  که،  این   یکى 
اولویت هامان،  به  توجه  با  و  خودمان 
بهداشتى  نیازهاى  رفع  براى  را  منابع 
که،  آن   دیگر  کند.  هدایت  جمعیت  ُکل 

طبقه ى نُخبه، ریسک هاى سالمتى ناشى 
از جمعیت عمومى را خطرى تلقى کند 
ممتاز  افراد  از  حفاظت  براى  باید  که 

مدیریت شود.

- مسکن
امالك  اعیانى  سازى(8)  و  سوداگرى 
در سراسر جهان، میلیون ها نفر را آواره 
مردم  اکثریت  براى  را  مسکن  و  کرده 
غیر قابل  دست رس ساخته است. جاى 
تعجب نیست، که تقریبا یک سوم اجاره 
 نشین هاى آمریکا اجاره اى براى ماه آوریل 
پرداخت نکردند. کسانى که فقط مى توانند 
قوطى کبریت هاى  در  زندگى  عهده ى  از 
شهرى برآیند، اکنون در آن ها مانند سلول 
زندان محبوس شده اند؛ دیگران رویارو با 

دستورات «در خانه بمانید»، بى  خانمان 
هستند. خشونت خانگى و مسایل مربوط 
به سالمت روان، در کنار ویروس، به ابعاد 

همه گیرى رسیده اند.
مى کند:  رنگ  پُر  را  مساله  این ها  همه ى 
مستغالت  و  امالك  آیا  چیست؟  خانه 
یا  کرد،  سوداگرى  آن  با  بتوان  که  است 
اموال  از  جزیى  بخشى  یا  انزوا  فضاى 
مرد،  («خانه ى  پدرساالر  لیسم  فئودا
است؛  دیگرى  چیز  یا  اوست»)؟  قلعه ى 
احساس امنیتى که هم بستگى جمعى به 
افراد  بتواند  که  چیزى  مى آورد،  وجود 
از  کردن  جدا  جاى  به   را  اجتماعات  و 

یک دیگر، به هم پیوند دهد؟

- انزواى اجتماعى

واقعى  معناى  به  عالم گیر،  بیمارى  این 
کلمه میلیاردها نفر را در خانه هاى خود 
خانه  اصال  که  کسانى   - کرده  محبوس 
تاثیر  موارد  از  بسیارى  در  اما  دارند- 
غیرمنتظره اى داشته است: باز کردن خانه 
به  عنوان فضاى معاشرت، ایجاد اشکال 
جدیدى از صمیمیت و تقویت شبکه ها. 
با این  حال این معاشرت تقریبا به  تمامى 
مجازى است و به تعداد بسیار کمى از 
شرکت ها و پالتفرم هاى ارتباط از راه دور 

بستگى دارد.
اجتماعى  فاصله گذارى  حاضر،  حال  در 
فشار زیادى بر افراد وارد مى کند تا حدى 
که بسیارى از ما اضطرار مایوسانه اى را 
آغوش  به  زیاد،  تعداد  گردهمایى  براى 
به  زدن  تنه   و  خود،  دوستان  کشیدن 

غریبه ها احساس مى کنیم. ارزش فضاهاى 
عمومى و معاشرت اجتماعى هرگز بیش 
این  اگر  است.  نبوده  روشن  اکنون  از 
مخرب  اثرات  مى تواند  یابد،  ادامه  فشار 

یا رهایى بخشى داشته باشد.
مدت  به  اجتماعى  فاصله گذارى  اگر  اما 
یک سال یا بیش تر به اشکال متنوع ادامه 
داشته باشد، آیا مردم به آن عادت خواهند 
کرد، که انبوه جمعیت را ترس ناك بدانند 
اضطراب هاى  و  آگورافوبیا(9)  دچار  و 
به  آن قدر  آیا  شوند؟  جدیدى  اجتماعى 
انجام روابط خود در رسانه هاى مجازى 
حتا  آن  از  بعد  که  کرد،  خواهیم  عادت 
وقتى مى توانیم به  صورت حضورى در 
کنار هم باشیم، روابط را به شکل سابق 
ادامه دهیم؟ آیا قدرتى که الگوریتم هاى 

شرکت هایى مانند فیس بوك براى شکل 
حتا  دارند،  آنالین  گفت وگوى  به  دادن 
بیش تر از بیش بر آن چه تصورش ممکن 

است تاثیر خواهد گذاشت؟

- بوم شناسى
کاهش خسارات بوم شناختى در دوره ى 
قرنطینه ى خانگى در چین، در صدر اخبار 
همه  تاکنون،  است.  بوده  جهان  سراسر 
فاجعه ى زیست  محیطى موجود را چیزى 
فراتر از کنترل ما مى دانستند. اکنون واضح 
است که - اگر تصمیم بخواهیم- مى توانیم 
جلوى آن را بگیریم. نه دموکراسى و نه 
این  نتوانسته اند  اقتدارگرا  حکومت هاى 
موضوع را در اولویت قرار دهند. اما اگر 
را  بوم شناختى  نابودى  مى تواند  ویروس 

اگر به خاطر تمام پلیس ها، دوربین ها، دادگاه ها و 
زندان ها نبود، ما مدت ها پیش نظام سیاسى و 
اقتصادى را که چنین ناهم گونى هاى بزرگى در 
ثروت و قدرت مى آفریند، برچیده بودیم. اگر این 
ناهم گونى ها نباشند، ما مجبور نیستیم که به حاضر 
شدن در محل کار خود ادامه دهیم، زمانى که کار 
کردن به معناى قرار گرفتن در معرض ریسک 
از لحاظ آمارى قابل  توجه کشته شدن عالوه بر 
دست مزدى  کار  معمول  تحقیرهاى  همه ى 
خطراتى  قدرت،  و  منابع  نامتوازن  توزیع  است. 
را که فقرا با آن روبرو هستند، افزایش مى دهد، 
مى دهد  افزایش  را  احتمال  این  هم چنین  اما 
که افراد فقیر، افراد بى  خانمان و کارگران مجبور 
شوند کارهایى را ادامه دهند، که منجر به ادامه ى 

گسترش ویروس مى شود.
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قابل  غیر  اجتماعى  جنبش  کند،  متوقف 
 کنترل نیز مى تواند.

- تمامیت خواهى
دولتى،  نــظــارت  مــرزهــا،  ســرکــوب 
پلیسى  دولت  خشونت  و  اقتدارگرایى 
پیش  از این به  سرعت شدت مى گرفت. 
مقامات مشغول بازى خطرناك «دو برابر 
یا هیچ  چیز»(10) هستند. در حال حاضر، 
غصب  براى  قدرت مندى  توجیه  آن ها 
قدرت دارند، اما در صورتى که پاى خود 
را از گلیم شان فراتر بگذارند، تمام فشارى 
که ایجاد شده است مى تواند منفجر شود.

و  بازداشت گاه ها  از  زندانیان  آزادى 
زندان ها تاکید مى کند، که در وهله ى اول 
اصال الزم نبود آن جا باشند. پلیس خود 
گسترش  جلوى  که  کسانى  عنوان  به   را 
ویروس را مى گیرند، معرفى کرده است، 
اما بر اساس این منطق، جمع شدن آن ها 
نهایت  بود.  خواهد  امن تر  نیز  خیابان  از 
حماقت است اگر تصور کنید ویروس، 
دشمنى است که مى توان با استفاده از ابزار 
نظامى در «جنگ»، به قول ترامپ، با آن 
مبارزه کرد. مانند هیدرا، هر ضربه اى که 
نیروهاى مسلح به آن بزنند، فقط باعث 
تقویت آن خواهد شد. این سئوال باقى 
درباره ى  موضوع  این  آیا  که  مى ماند، 
مقاومت ما نیز صادق خواهد بود یا خیر؟

سه برنامه
چهارچوب هاى موجود براى  در تحلیل 
عالم گیر،  بیمارى  به  پاسخ  چگونگى 
سه  در  را  ارائه  شده  گزینه هاى  مى توان 
اردوگاه رقیب ساده سازى کنیم: - پیروان 

مرگ؛ - رسوالن بقا؛ 
و - پارتیزان هاى زندگى؛

بیان  به   یا  کاپیتالیسم،  پیروان   -
 دیگر مرگ،

که  است،  نبوده  آشکارتر  این  از  هرگز 
«زندگى» براى بازار نشان گر مرگ براى 

ما است. 
قتل،  بارون هاى  دیگر  و  ترامپ  دونالد 
که ما را به  سرعت به خاطر نمودارهاى 
این  برگردانده اند،  کار  به  گران بهاشان 
مساله را به  اندازه ى کافى روشن کرده اند. 
کاپیتالیسم همیشه کیش مرگ بوده است. 
را  خود  زندگى  تکرارناپذیر  لحظات  ما 
براى دست مزد مى فروشیم. جنگل ها را 

به خاك  اره، هواى تمیز را به دود، آب 
بازار  هم چنان  که  مى کاهیم؛  سم  به  را 
ثروت مندتر  باعث  محور  سود-  رقابتى 
شدن ثروت مندان و مفلوك شدن بقیه ى 
ما مى شود. با این سرعت، ما به  زودى به 
گونه هاى بى شمارى خواهیم پیوست، که 

قبال به سمت انقراض رانده ایم.
سئوال تنها این نیست، که آیا ترامپ قبل 
از این که دانش مندان به او اجازه دهند، 
در  خواند؛  فرا  کار  به  بازگشت  به  را  ما 
حال حاضر، هر جایى که کارگران براى 
در  مجبورند  به  اجبار  اجاره بها  پرداخت 
بگیرند،  قرار  «کووید 19»  خطر  معرض 
بازار از پیش بر زندگى انسان ها اولویت 
عالم گیر  از  قبل  مانند  دقیقا  است،  یافته 

شدن بیمارى.
را  ما  همه ى  شده  اگر  حتا  لطفا  «خدایا 
بکش، ولى نمودار را دوباره صعودى کن.»
ماتئو  و  ترامپ  مانند  ناسیونالیست هایى 
سالوینى(11) ضمن کم  اهمیت جلوه دادن 
این  از  کار،  محل  به  بازگشت  خطرات 
برنامه ى  پیش بُرد  براى  عالم گیر  بیمارى 
بستن مرزها استفاده کرده اند؛ با این فرض 
که مهاجران چینى، آفریقایى و آمریکاى 
هستند.  بیمارى  گسترش  مسئول  التین 
در واقع، به نظر مى رسد که ویروس از 
اصلى  حامالن  رسید؛  نیویورك  به  اروپا 
جهانى،  کاسبان  طبقه ى  شامل  احتماال 
سیاست مداران و افسران پلیس مى شوند، 
یکى از تنها گروه هایى که مجاز به تجمع 
وسایل  بدون  آزادانه  و  هستند  گروهى 

محافظتى مناسب چرخ مى زنند.
گسترش  گونه  این  کرونا  ویروس  خواه 
ویروس  ناقلین  این ها  نه،  خواه  یابد 
ویروس  که  همان  چیزى  هستند؛  کنترل 
اگر  مى سازد.  خطرناك  چنین  را  کرونا 
 ، دوربین ها  ، پلیس ها تمام  خاطر  به 
مدت ها  ما  نبود،  زندان ها  و  دادگاه ها 
که  را  اقتصادى  و  سیاسى  نظام  پیش 
چنین ناهم گونى هاى بزرگى در ثروت و 
قدرت مى آفریند، برچیده بودیم. اگر این 
ناهم گونى ها نباشند، ما مجبور نیستیم که 
به حاضر شدن در محل کار خود ادامه 
دهیم، زمانى که کار کردن به معناى قرار 
گرفتن در معرض ریسک از لحاظ آمارى 
قابل  توجه کشته شدن عالوه بر همه ى 
تحقیرهاى معمول کار دست مزدى است. 
توزیع نامتوازن منابع و قدرت، خطراتى 
افزایش  هستند،  روبرو  آن  با  فقرا  که  را 

را  احتمال  این  هم چنین  اما  مى دهد، 
بى   افراد  فقیر،  افراد  که  مى دهد  افزایش 
خانمان و کارگران مجبور شوند کارهایى 
را ادامه دهند، که منجر به ادامه ى گسترش 

ویروس مى شود.
ــال(12)  پ رنــد  ــار،  روزگـ شوخى  از 
که  بود  سناتورى  نخستین  «لیبرتارین» 
نتیجه ى آزمایش او براى ویروس کرونا 
مثبت درآمد و بسیارى امیدوار بودند، که 
به  همیشه  براى  یک  بار  را  او  ویروس 
ابتالى  کند.  مجازات  تفرعن اش  خاطر 
او، مانند ابتالى بسیارى از افسران پلیس 
نیویورك ، استعاره اى مناسب براى خطرى 
مى کنند.  ایجاد  ما  براى  آن ها  که  است 
که  نداشت،  وجود  خطرى  هیچ  هرگز 
رند پال یا بوریس جانسون(13) مجبور 
مصنوعى  تنفس  دستگاه  بدون  شوند 
سودآورى  و  خشونت  دقتى،  بى   بمانند. 
آن ها، بردارهایى هستند که از طریق آن ها 
خطر  معرض  در  را  ما  بقیه ى  ویروس 
مرگ قرار مى دهد. «کووید 19» فرشته اى 
انتقام جو نیست، که انتقام مردم را بگیرد.

آسان است ُخرده گیر باشیم، وقتى مالیات 
هزینه ى  بى  پروا  که  بورژوا   دهندگان 
موشک هاى هدایت  شونده را براى کشتار 
مردم در عراق و افغانستان مى پرداختند، از 
ویروس کرونا وحشت مى کنند. اما بیایید 
درباره ى مرگ بى  مباالت نباشیم. هر گونه 
سوءظنى که در مورد این بیمارى عالم گیر 
و  کارفرمایان  به  نهایت  در  کنیم،  ابراز 
سیاست مدارانى خدمت خواهد کرد که 
قصد دارند خطرات را براى کارگران کم  
مى دهند  ترجیح  و  دهند  جلوه  اهمیت 
ما بمیریم.(14) بله، امسال بیمارى قلبى 
به  نسبت  را  بیش ترى  افراد  سرطان  و 
ویروس کرونا خواهد کشت؛ همین  طور 
عوارض ناشى از ایدز. اخیرا کم تر کسى 
به میلیون ها نفرى که در اثر درگیرى هاى 
جهانى کشته و آواره مى شوند، فکر کرده 
کسانى  جزو  پناهندگان  اگرچه  است؛ 
هستند، که بیش ترین آسیب را از ویروس 
روش  هزینه هاى  به  مردم  اکثر  دیده اند. 
زندگى ما، از جمله قتل- خودکشى مداوم 
ُکل زیست  ُکره به  خاطر تغییرات اقلیمى 
ناشى از صنعت، عادت کرده اند؛ در این 
کرونا  ویروس  بر  گسترده  تمرکز  زمینه، 
جاى  به   اما  مى آید.  نظر  به  کوته نظرى 
این که خودمان را به تهدید دیگرى عادت 
دهیم، باید دغدغه اى را که بسیارى نسبت 
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به شیوع ویروس کرونا نشان مى دهند، به 
تمام مصیبت هاى دیگرى که همه به آن 

چنین عادت کرده اند، گسترش دهیم.
منابع  نابرابر  توزیع  از  ناشى  مرگ  هر 
اندازه  و  حد  بى   فاجعه اى  ما،  جامعه ى 
است. ما باید به هر کدام به روشى واکنش 
نشان دهیم، که ساکنان فرگوسن، میسورى، 
نشان  واکنش  براون(15)  مایکل  قتل  به 
قطعا  کاپیتالیست ها  حالى  که  در  دادند. 
تالش مى کنند تا از تمایز بین «کارگران 
بیکار  به  تازگى  که  کسانى  ضرورى»، 
جایگاهى  پیش  از  که  کسانى  و  شده اند 
براى  بودند،  محذوف  یا  داشتند  متزلزل 
یک دیگر  علیه  ما  همگى  دادن  بازى 
بهره بردارى کنند؛ ما باید بین کسانى که 
به  خاطر شغل شان در معرض خطر قرار 

گرفته اند و کسانى که به  خاطر بیکارى در 
معرض خطر قرار مى گیرند، بین کسانى 
و  کنند  پرداخت  اجاره بها  نمى توانند  که 
قسط هاشان  تا  تالش اند  در  که  آن هایى 
را بپردازند و کسانى که بس بسیار پیش 
از  پیوندهایى  بودند،  بى خانمان  این   از 
هم بستگى معنى دار برقرار کنیم. تک  تک 

ما ضرورى هستیم.

بیان   به   یا  تکنوکراسى(16)،  رسوالن 
دیگر بقا،

ابتدا  در  آمریکا  است  ممکن  «اگرچه 
پس  باشد،  داشته  پایینى  عمل  سرعت 
با  مى تواند  احتماال  گرفتن،  سرعت  از 
حکومت هاى  از  بسیارى  ظرفیت هاى 
چین،  حکومت  جمله  از   ، قتدارگرا ا

یک  مقاومت  که  یابد.»(«چیزى  مطابقت 
تعیین  کرونا  ویروس  برابر  در  را  کشور 

مى کند»، فرانسیس فوکویاما(17)
با  باید  ترامپ  هم چون  عوام فریبانى 
میانه روهایى مانند حزب دموکرات رقابت 
ساختارهاى  همان  دارند  قصد  که  کند، 
سلسله  مراتبى را حفظ کنند؛ اما پیشنهاد 
مى کنند، که آن ها به  طرزى خردمندانه تر و 
کارآمدتر به کار بسته شوند. از «نیویورك  
حزب  غربى  ستایندگان  تا  گرفته  تایمز» 
کمونیست چین، بسیارى از اندیش مندان 
سخت گیرانه تر  اقدامات  درخواست  با 
سعى در متمایز کردن خودشان از پاسخ 
احمقانه و بى  احتیاط ترامپ به ویروس 
طرف داران  شورترین  پُر  آن ها  داشتند. 
اقدامات تهاجمى نظارت هستند، که در 

باال توصیف شد. در عوض، آن ها شانس 
بهترى براى بقا به کسانى ارائه مى دهند که 
ترامپ به دست مرگ تسلیم شان مى کند.

به  راستى آیا این بیمارى عالم گیر تاکید 
نمى کند، که ما به تمرکز بیش تر، نظارت 
بیش تر و حکومت «قوى تر» نیاز داریم؟

از   - حکومت  از  شکل  هر  واقع،  در 
چین و ایران تا ایاالت  متحده- اطالعات 
مربوط به بیمارى عالم گیر را پنهان کرده  
که  داشته اند،  تاخیر  آن  به  واکنش  در  و 
خطر را براى همه تشدید کرد. در ایران، 
از  قبل  مردم  آرامش  که  بود  این  توجیه 
انتخابات حفظ شود. در ایاالت  متحده، 
ممکن  حد  تا  سهام  بازار  که  بود  این 
ادامه یابد. مشکل این نیست، که مقامات 
کنترل کافى نداشته اند؛ مساله خود تمرکز 

دست  در  قدرت  گاه  هر  است.  قدرت 
ارتش  چه  باشد،  متمرکز  معدودى  افراد 
مقامات  یا  حزب  کارگزاران  چه  نظامى، 
به  را  خودشان  منافع  ناگزیر  منتخب، 
هر  داد.  خواهند  ترجیح  دیگران  منافع 
که  مى گوید،  ما  به  مشتاق  حاکم  حزب 
حکومت آن ها بهتر از دیگران خواهد بود، 
یا این  که آن ها با قدرت بیش تر مى توانند 
کارهاى خوب بیش ترى انجام دهند، اما 
ما باید بهتر بدانیم که به چنین وعده هایى 

اعتمادى نیست.
فرانسیس فوکویاما استدالل کرده است، 
که این  که مردم به حاکمان خود اعتماد 
در  عامل  تعیین  کننده ترین  نه،  یا  دارند 
اثربخشى واکنش هاى حکومت به بیمارى 
رژیم  نوع  نهایت،  «در  است:  عالم گیر 

شهروندان  آیا  که  این   بلکه  نیست،  مهم 
به رهبران شان اعتماد دارند یا نه و این  
که آیا آن رهبران بر دولتى الیق و موثر 

حکم مى رانند یا نه.»
این سخن به شکل آشکار و متمایزى به 
خطا مى رود: چه اتفاقى مى افتد زمانى که 
اعتماد گسترده  به حکومتى «الیق و موثر» 
وجود دارد، که به صالح مردم کشورش 

عمل نمى کند؟
به   مشکل  این  پاسخ  آنارشیست ها  براى 
چیزى  تنها  است.  واضح  کافى  اندازه ى 
که مى تواند ما را ایمن نگه دارد، ایجاد 
وسایل افقى گسترده براى انتقال اطالعات 
است، چه آن  که مقامات براى ما مناسب 
ببینند یا خیر - تا بتوانیم سانسور دولتى 
از  عمومى  آگاهى  عنوان  مثال،  به   که  را 

اثر  در  که  نفرى  میلیون ها  به  کسى  کم تر  اخیرا 
فکر  مى شوند،  آواره  و  کشته  جهانى  درگیرى هاى 
هستند،  کسانى  جزو  پناهندگان  اگرچه  است؛  کرده 
اکثر  دیده اند.  ویروس  از  را  آسیب  بیش ترین  که 
مردم به هزینه هاى روش زندگى ما، از جمله قتل- 
خودکشى مداوم ُکل زیست  ُکره به  خاطر تغییرات 
اقلیمى ناشى از صنعت، عادت کرده اند؛ در این 
زمینه، تمرکز گسترده بر ویروس کرونا کوته نظرى به 
نظر مى آید. اما به  جاى این که خودمان را به تهدید 
دیگرى عادت دهیم، باید دغدغه اى را که بسیارى 
نسبت به شیوع ویروس کرونا نشان مى دهند، به 
تمام مصیبت هاى دیگرى که همه به آن چنین 
عادت کرده اند، گسترش دهیم. هر مرگ ناشى از 
توزیع نابرابر منابع جامعه ى ما فاجعه اى بى  حد و 
اندازه است. ما باید به هر کدام به روشى واکنش 

نشان دهیم...
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به  را  چین  در   «19 «کووید  همه گیرى 
به  قادر  و  بزنیم-  دور  انداخت،  تاخیر 
مشارکتى  و  خودآیین  اقدامات  اجراى 
خودمان براى بقا، یارى متقابل و صیانت 
نفس جمعى شویم. اگر براى حل همه ى 
موجود  حکومت هاى  به  خود  مشکالت 
سیاست هاى  تایید  به  باشیم،  وابسته 
خطرناك و خودخواهانه ى آن ها محدود 
اقدامات  به  که  حالى  در  بود؛  خواهیم 
به  دست یابى  براى  آنان  نارضایت بخش 
تغییر از طریق ابزار انتخاباتى، مانند کارزار 

برنى سندرز(18)، امید بسته ایم.
تکنوکراتیک  راه حل هاى  پذیرش  بدیل 
فردى  آزادى  از  تجلیل  پایین،  به  باال  از 
عوض،  در  نیست.  منزوى  مبنایى  بر 
سرمایه گذارى انرژى خود براى توانایى 
و  بیش تر  اطالعات  تبادل  در  بیش تر 
هماهنگى فعالیت ها در سطح بین المللى، 
حمایت  آن  از  همیشه  آنارشیست ها  که 
کرده اند. هماهنگى و مرکزگرایى، دو چیز 
دیگران  که  همان  طور  هستند.  متفاوت 
استدالل کرده اند، اکثریت اعتبار اقداماتى 
که باعث به تاخیر افتادن گسترش «کووید 
19» شده اند باید به افراد عادى اعطا شود، 
اجتماعى  فاصله گذارى  در  داوطلبانه  که 
و سایر اقدامات مسئوالنه شرکت کردند، 
داوطلبانه  فعالیت هاى  حکومت ها.  به  نه 
و خود- سازمان  یافته، که محرك آن ها 
اخالق است و نه اجبار، همیشه بهترین 
نتیجه را مى دهند. اگر منابع و دانش به  طور 
گسترده و یک  نواخت به  قدر کافى توزیع 
ارگان  هر  از  بیش تر  بسیار  مردم  شوند، 
مى توانند  دیگرى  متمرکز  تصمیم گیرى 
خطراتى را که با آن ها مواجه مى شوند و 
براى دیگران به وجود مى آورند، ارزیابى، 

اولویت بندى و رسیدگى کنند.
به  طور خالصه، تنها راه اطمینان از تامین 
نیازهاى ما در نظام هاى سیاسى موجود، 
عدم  صورت  در  بتوانیم  که  است  این 
بازسازى یا  موفقیت، به  راحتى آن ها را 
سرنگون کنیم. کنترل متمرکزتر فقط این 
ما  مساله  این  مى کند.  دشوارتر  را  مساله 
در  که  مى رساند،  مرتبطى  پرسش  به  را 
عالم گیر،  بیمارى  پایان  از  پس  سال هاى 
از اهمیت ویژه اى برخوردار خواهد بود. 
آیا به دست آوردن کمى امنیت و ایمنى 
بیش تر، ارزش آن را ندارد که از مقدارى 
ما  بکشیم؟  دست  خود  فردى  آزادى  از 
به  احتمال  زیاد عوام فریبانى را از جناح 

معامله ى  این  که  دید،  خواهیم  میانه رو 
شیطانى را به ما پیشنهاد مى دهند.

دفاع  و  سازمان دهى  براى  آزادى  بدون 
از خودمان با شرایط خودمان، در خارج 
از  نمى توانیم  حاکم،  نظم  خالف  بر  و 
دست  به  آن  درون  که  دستاوردهایى 
تنها  اگر  حتا  کنیم.  دفــاع  مى آوریم، 
را  خود  بقاى  که  باشد  این  ما  دغدغه ى 
در حداقلى ترین شرایط مادى حفظ کنیم، 
دست کشیدن از حتا یک اینچ از آزادى مان 
به ما در راه رسیدن به آن هدف کمکى 

نمى کند.
و  میانه روها  ــورد  م در  آشکار  راز 
تکنوکرات ها این است، که بدیلى واقعى 
نمى دهند.  ارائه  ما  به  مستبدان  براى 
برنامه هاى آن ها همیشه براى تقویت ساز 
و برگ دولتى است، که سپس مستبدان آن 
را علیه ما به کار مى گیرند. ترامپ تمام 
قدرتى را که اوباما در دفتر اجرایى متمرکز 
کرده بود، به ارث برد. در پایان، انتخاب 
تکنوکراسى  یا  وحشیانه  استبداد  میان 

کارآمد، انتخاب کاذبى است.
کارشناسان  ــاره ى  درب کالمى  با  بیایید 
تاکنون،  دهیم.  خاتمه  را  بحث  علمى، 
گروهى  تنها  شاید  پزشکى  دانش مندان 
از مسئوالن باشند که از این فاجعه بدون 
رسوایى بیرون آمده اند. اما خود صنعت 
پزشکى هیچ  گاه به نفع تمام بشریت عمل 
نکرده است. در حالت ایده آل، توسعه ى 
دانش علمى باید تالشى جمعى باشد، که 
ُکل نژاد بشر را در بر بگیرد، نه حوزه اى 
را  حقیقت  آن  در  معتبر  کارشناسان  که 
به همه ى افراد دیکته کنند. کاپیتالیسم و 
نظام هاى اقتدار نهادینه  شده، مدت هاست 
در توسعه ى مشارکتى دانش دخالت کرده  
و از دست رسى به این فرآیند به وسیله ى 
حقوق مالکیت فردى، انحصارهاى نهادى 
بر اطالعات و تعیین این که چه کسى به 
بودجه دست رسى پیدا کند، ممانعت به 
عمل آورده اند. انگیزه ى سود، که بازار بر 
پژوهش گران تحمیل مى کند، اولویت هاى 
آن ها را فاسد و در خود فرآیند تداخل 
کارکنان  عنوان  مثال،  به   مى کند؛  ایجاد 
پرداخت  براى  که   - پزشکى  مطالعات 
موش  عنوان  به   را  خودشان  اجاره بها، 
انگیزه ى  مى دهند-  اجاره  آزمایش گاهى 
بیش ترى از شرکت هاى آزمایش پزشکى، 
براى  هستند،  سود  کسب  پى  در  که 
پاسخ گویى صادقانه به سنواالت ندارند.

این بیمارى عالم گیر ارزش رویکردهاى 
بین المللى مشارکتى را نسبت به مدل هاى 
بازار محور نشان داده است. عمال همه 
فراسوى  دانش مندان  که  امیدوارند، 
مرزهاى نهادى و ملى براى تولید واکسن 
از  جوانب  تمام  مانند  کنند.  هم کارى 
زندگى ما، به خودآیینى بیش تر، ارتباط 
بیش تر و هماهنگى افقى نیاز داریم، نه 
سلسله  مراتب بیش تر. تشکیالت پزشکى 
موجود براى ُحکم رانى بر ما مناسب تر از 

نهادهاى سیاسى حاکم نیستند.

- پارتیزان هاى آزادى، یا به  بیان  دیگر 
زندگى،

را  زندگى  که  عالم گیرى  بیمارى  «در 
محروم  آن  اجتماعى  کاربردهاى  از 
که  مى آید  نظر  به  زندگى  است،  کرده 
جامعه را کامال تهدید مى کند.»(«اجتماع 

عالم گیرى»، نیل ماتا ریس(19)
بقا براى زندگى ضرورى است، اما همه ى 
ماجرا نیست. الزم است، ولى کافى نیست. 
صحبت از بقا به  اندازه ى کافى ساده است؛ 
پزشکى  اصطالحات  با  را  آن  مى توانیم 
صحبت  دیگر،  طرف  از  کنیم.  تعریف 
وقتى  است.  جانب گیرانه  ذاتا  زندگى  از 
کسى مى گوید زندگى، همیشه از شیوه ى 
از  خاصى  مجموعه ى  زندگى،  خاص 
صحبت  ــا  ارزش ه و  عواطف  ــط،  رواب
مى کند. کسانى که به «زندگى» به  نحوى 
اشاره مى کنند، که گویا منظور آن ها از این 
کلمه بدیهى است، همیشه نوعى دستور 

کار در آستین دارند.
هنگامى  که حاکمان ما سعى مى کنند بحث 
را بر چگونگى اطمینان از بقاى ما متمرکز 
کنند، باید موضوع را به این تغییر دهیم که 
مى خواهیم در دنیاى پس  از این بیمارى 
ممکن  کنیم.  زندگى  چگونه  عالم گیر 
وجود  اقتدارگرا  ُمدل هاى  برخى  است 
داشته باشند، که در واقع بتوانند بقاى ما 
را تضمین کنند. اما هیچ  کدام نمى توانند 
دهند.  ارائه  را  ما  نظر  مورد  زندگى  نوع 
اگر فقط با حاکمان خود بر سر مشاغل، 
دست مزدها و مراقبت هاى بهداشتى، که 
کلنجار  است،  ضرورى  ما  بقاى  براى 
برویم، در بهترین حالت ما در نهایت به 
مسکن تضمین  شده در واحدهاى یک سان 
دیجیتالى  هویت  دستبندهاى  قرنطینه، 
بیولوژیکى  داده هاى  با  شده  رمزگذارى  
فلیکس»  «نت   مادام العمر  عضویت  و 
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و  احساسات مان  کردن  کرخت  براى 
زندگى هایى  از  حواس مان  کردن  پرت 
با  مقایسه  در  نو(20)  قشنگ  دنیاى  که 
خواهد  نظر  به  جــاده(21)  در  مثل  آن 
آمد، خواهیم رسید. این چیزى است که 
بیش تر تکنوکرات براى عرضه دارند. ما 

باید رویاهاى بزرگ ترى داشته باشیم.
طاعون  سال  در  آزادى  از  گفتن  سخن 
آن  با  مرتبط  آزادى  است.  بیهوده  تقریبا 
هنوز  که  است،  مرتجع  دلقک هاى  نوع 
وانمود مى کنند که خود این ویروس نوعى 
توطئه است. با این  حال، همان  طور که 
در باال گفته شد، بدون آزادى نمى توانیم 
کیفیت  در  بهبودى  گونه  هیچ   برنده ى 
کنیم.  دفاع  آن  از  یا  شویم  خود  زندگى 
کسانى که قدرت را در دست دارند، هیچ 
 گاه به ما خود - تعیین  بخشى طبق شرایط 
خودمان اعطا نخواهند کرد- و بدون آن، 
ما در ید قدرت آن ها هستیم. ما باید تعادل 
قدرت را تغییر دهیم. امروزه با محرومیت 
معنى  زندگى  به  که  چیزى  هر  تقریبا  از 
مى دهد، بسیارى از مردم احساس مى کنند 
براى آن ها چیزى جز بقا به حداقلى ترین 
معناى بیولوژیک آن باقى نمانده تا به آن 
چنگ بزنند. به همین دلیل است، که آن ها 
بیش  از پیش به تسلیم شدن فکر مى کنند. 
ولى اگر این بحران واقعا همه  چیز را به 
پرسش مى کشد، بیایید براى آن چه واقعا 

مى خواهیم بجنگیم.
اعتصابات  و  متقابل  یارى  پروژه هاى  از 
وایلدکت تا اعتصاب اجاره بها و شورش 
زندان، از پیش تحرکات جسورانه اى براى 
مقاومت در سراسر جهان شکل گرفته اند. 
این تالش ها باید باعث ایجاد شبکه هایى 
شوند، که بتوانند با تمامیت خواهى جدید 
مقابله کنند و آن را شکست دهند. اهمیت 
قضیه هرگز از این باالتر نبوده است. دنبال 
کردن زندگى به  جاى بقا، یعنى عمل بدون 
ضمانت. کسانى که مایل به زندگى کامل 
هستند، بعضى  اوقات باید جان خود را 
به خطر اندازند. معنا در این جا حتا بیش 

از ایمنى اهمیت دارد.
چه مى خواهید؟ آزمایش و درمان رایگان 
براى «کووید 19» و دیگر مسایل پزشکى؟ 
توانایى این  که با ماشین ها در کارخانه ى 
دستگاه  خودرو،  به  جاى  کارفرماتان، 
تنفسى بسازید؟ آزاد بودن براى استفاده 
پرستارى  شغل  در  پزشکى  امکانات  از 
خود، براى مراقبت از آن دسته از دوستان 

و همسایگان خود، که هرگز نتوانسته اند 
از عهده ى تامین مخارج درمانى مناسب 
خدمت  به  براى  فرصت  داشتن  برآیند؟ 
خالقیت تان  و  منابع  مهارت ها،  گرفتن 
براى نفع همگان، به  جاى فرامین بازار؟ از 
بین بردن فشارهاى اقتصادى، که مردم را 
وادار به پذیرش خطر گسترش ویروس و 
کمک به تغییرات اقلیمى جهانى مى کند؟ 
کردن  مشخص  بدون  بتوانید  که  این 
مى کنید،  بازدید  که  شهرهایى  محالت 
به سرزمین هاى دیگر سفر کنید؟ این  که 
بتوانیم بدون ترس از بیمارى عالم گیر یا 
پلیس، آزادانه در جمع هاى جشن جمع 
آغوش  به  و  بگیریم  آغوش  در  شویم؟ 

کشیده شویم، کام روا شویم؟
این  به  خــودتــان  عزیز،  ننده ى  خوا
سئواالت پاسخ دهید و بیایید بر اساس 
شورانگیزترین رویاهامان، جنبشى مشترك 
بیابیم. ما مصمم براى پایان دادن به تمام 
کابوس ها، در خاتمه ى این کابوس به شما 

در خیابان ها خواهیم پیوست.
«ما در تمام این مدت مى دانستیم که چه 
چیزى مى خواهیم، فقط گمان مى کردیم 
محال است. چنین نیست. نه  تنها ممکن 
سمت  به  ما  امن  مسیر  تنها  بلکه  است، 

آینده است.»
* * *
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یک تقاضا از مسئولین محترم سایت هاى اینترنتى
امکان  که  اندازه  همان  به  است!  عجیبى  دنیاى  اینترنت،  دنیاى 
تبادل اطالعات را در گستره ى جهان به سهولت و سرعت امکان پذیر 
مى کند، اما مرزهاى قانون مندى را نیز در هم مى شکند و به هرج و 
مرج غریبى دامن مى زند. به ویژه وقتى که صحبت از کاربرد اینترنت 
در جایى است، که نه رعایت قانون کپى رایت الزامى است و نه عرف 

دیگرى پاس داشته مى شود.
برخى از سایت هاى اینترنتى، پاره اى از مقاالت دفترهاى «نگاه» را با 
حذف لوگو و مشخصات آن بر روى سایت خود قرار مى دهند. و بعضى 
دیگر از سایت ها نیز، بدون آن که لطف خود را شامل حال «نگاه» 
کنند و آگهى انتشار دفترهاى آن را درج نمایند و یا حتا تماسى براى 
درج این یا آن مقاله ى این دفترها در سایت خود بگیرند، گاه حتا به 
فاصله ى یکى دو ساعت از انتشار آن ها، دست چینى از مقاالت «نگاه» 

را به میل و اختیار خویش روى سایت خود مى گذارند. 
ایجاب  را  توضیح  این  ارائه ى  نادرست،  و  نابسامان  وضعیت  این 
عطف  با  که  است،  سوسیالیستى  نشریه ى  یک  که «نگاه»  مى کند 
توجه به ضوابط شناخته شده ى فعالیت مطبوعاتى منتشر مى شود. 
فرمت اینترنتى دفترهاى «نگاه» - که ناشى از ضعف بنیه ى مالى 
براى انتشار چاپى و هم زمان اینترنتى آن، عدم وجود یک شبکه ى 
قانون مند توزیع کتب و نشریات سیاسى و فرهنگى و بازگشت بى 
این ها:  همه ى  از  مهم تر  و  آن ها،  فروش  پول  منصفانه ى  و  دردسر 
ضرورت رساندن سریع نشریه به دست فعالین جنبش کارگرى در ایران 
است - ذره اى از بار این ضوابط نمى کاهد و استفاده ى غیر مجاز و 

بعضا غیر اصولى (حذف لوگو و مشخصات) آن را فراهم نمى آورد.
در همین مدت، اما برخى دیگر از سایت هاى اینترنتى بدون هیچ گونه 
ارتباطى با «نگاه»، با اعالم انتشار و درج جلد هر دفتر «نگاه»، به ابتکار 
خود به آن لینک داده اند، و ضمن رعایت ضوابط فعالیت مطبوعاتى، 
این امکان مناسب را هم براى مراجعه کنندگان به سایت هاى خود به 
وجود آورده اند که با مجموعه ى مقاالت این دفترها آشنا و خواندن 
یکى یا چند یا همه ى این مقاالت را به تشخیص خود انتخاب نمایند.

مسئولین  از  اصولى،  روش  این  کارگیرى  به  از  فراوان  تشکر  ضمن 
از  مقاالتى  درج  به  مجاز  غیر  طور  به  که  سایت هایى  آن  محترم 
منت  ما  بر  که  مى کنیم  تقاضا  مى کنند،  مبادرت  دفترهاى «نگاه» 
بگذارند و به دفترهاى «نگاه» لینک بدهند. به این ترتیب، نه فقط 
به یک تالش جمعى براى انتشار یک نشریه ى سوسیالیستى احترام 
گذاشته مى شود؛ نه فقط امکان مناسبى براى مراجعه کنندگان به 
این سایت ها براى خواندن مقاله یا مقاالتى از دفترهاى «نگاه» به 
دفترهاى  به  نیز  ارزنده اى  کمک  که  مى گردد؛  فراهم  خود  تشخیص 
«نگاه» براى شکستن سانسور جمهورى اسالمى در پخش گسترده ى 

یک نشریه ى سوسیالیستى مى شود. 
* * *

«نگاه» یک نشریه ى سوسیالیستى و حاصل یک کار جمعى است، آن 
را مثله نکنید! و به مثله شدن آن هم اجازه ندهید!

* * *

نگاه
دفتر سى و پنجم

پاندومى کرونا، سرمایه دارى 
و  جامعه ى بشرى!

چه خواهد شد؟ چه باید کرد؟

مسئولیت مقاالتى که در «نگاه» درج مى شوند، 
با نویسندگان آن هاست. تنها مطالبى که با 
نظرات  مبین  باشند،  شده  امضا  «نگاه»  نام 
و  نظرات  مسئولیت  هستند.  نشریه  رسمى 
سیاست رسمى «نگاه»، تماما، با سردبیر است.

مدیر مسئول و سردبیر: بیژن هدایت
ناصر  آزاد،  حسن  دانش،  لیال  همکاران: 

پایدار، فرهاد بشارت، سیوس بینا

طراح و صفحه آرا: نیما برومند

تلفن:
(46) 733 - 10 83 17

آدرس:
Negah
Box 523
101 30 Stockholm
Sweden

آدرس سایت الکترونیک:
www.negah1.com

آدرس پست الکترونیک:
negah1@hotmail.com
info@negah1.com

ISBN 1403-8471



Editor: Bizhan Hedayat

Contributors to this issue: Leila Danesh, Hassan Azad, Naser Paydar,  

ّFarhad Beshart, Cyrus Bina, 

Table of Contents:

Corona pandemic, capitalism 
and human society!

* Editor’s note     Bizhan Hedayat

* Interview with Leila Danesh, Hassan Azad, Naser Paydar, Farhad 

Besharat about: Capitalism and Corona pandemic

* The Coronavirus Crisis, Anatomy of Universal Conquest, and the 

Menagerie of Traditional Left    Cyrus Bina

* Capitalist agriculture and Covid-19: A deadly combination 

       Rob Wallace

* The Coronavirus Crisis Is a Monster Fueled by Capitalism 

       Mike Davis

* Earth reorganization after the global coronavirus epidemic: Three geopo-

litical hypotheses      Philip S. Globe

* Covid-19 and the Western Working Classes Ingar Solty

* "Democracy" in the Corona test!    Samuel Hayat

* And After the Virus? The Perils Ahead   Crimethlnc

* The Lessons of the Italian coronavirus crisis for the workers of the world  

       Fred Weston

Negah
J   N  R  C , I  35, A st 2020


