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 تواند داری است و میبه سرمایه «یبیل یلک»ی ضربهویروس کرونا 

 کمونیسم شود.  آفرینیمنجر به باز

 : تایماز افسری مترجم -ک : اسالوی ژیژنویسنده

 

های از ویروس های وسیعیراه افتادن اپیدمیدمی ویروس کرونا از طرفی موجب بهگسترش اپیشیوع رو به 

-ی پارانویایی و فورانهای توطئه، تئوریخاموش و نهفته بودند: اخبار جعلیکه در بطن جوامع ما است شده  ای ایدئولوژیکی

 .هایی از انواع نژادپرستی

ی دشمنانی را در پی سیم صریح مرزها و قرنطینهر به تری ایدئولوژی با خود فشادر عرصه ،پزشکی به قرنطینه موجهنیاز 

 شوند. وب میداشت که تهدیدی برای هویت ما محس

ساخت که شیوع خواهد یافت و خوشبختانه ما را آلوده خواهد  –مراتب مفیدتریو البته به–اما شاید ویروس ایدئولوژیکی دیگر 

ای که خود را در اشکال همبستگی و . جامعهملت-ای ورای دولتی جایگزین باشد. جامعهویروس اندیشیدن به یک جامعه

  کند. یت بدل میمشارکت جهانی به واقع

سقوط حاکمیت رسد این است که ویروس کرونا ممکن است بتواند منجر به گوش میزنی دیگری که این روزها زیاد بهگمانه

یافتن ی پایان( رخدادی بود که جرقهقول گورباچفبنا به) ی چرنوبیلطور که فاجعهدرست همان کمونیستی در چین شود،

تواند ما را وادر به بازآفرینی چنین میجا تناقضی وجود دارد و آن این است که ویروس کرونا هما اینکمونیسم شوروی را زد. ام

 ی اعتماد به مردم و نیز اعتماد به علم کند. بر پایه یکمونیسم

ر ترین فن دآورد و کشندهمیرا از پا درشرور بیل ، بئاتریس، نتین تارانتینوی کوئساخته «2کیل بیل » یصحنهدر آخرین 

حرکت شامل ترکیبی است از پنج ضربه  ."پنجهای ی پنج نقطهقلب با ضربهانفجار  فن"زند؛ تمامی هنرهای رزمی را به او می
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ف حرکت شود. بعد از اعمال فن کافی است حریفشار مختلف در بدن حریف وارد می یسرانگشتان ضارب به پنج نقطهکه از 

 افتد. جا بر زمین میشود و همانمی وقت است که قلبش در بدنش منفجرکند و پنج قدم بردارد. آن

ممکن است. اما اگر به فیلم برگردیم است و در نبرد واقعی تن به تن ناشناسی هنرهای رزمی اسطوره متعلق بهالبته این ضربه 

دارد و میکند، پنج قدم بررا با او حفظ می با آرامش رفتار صلح آمیزشبیل  ،زنده بئاتریس این ضربه را به بیل میکاینبعد از 

 میرد. بعد می

آرامی من تا زمانی که به ی مرگ است:خوردن و لحظهبین ضربه ی زمانیِکند فاصلهقدر جذاب میرا این ضربهچه که این آن

رفتن کنم شروع به راه ای کهدانم آن لحظهمین مدت توانم گفتگوی دلپذیر و گرمی داشته باشم اما در تمام ایام مینشسته

 قلبم خواهد ترکید و خواهم مرد. 

بیه به این شتواند منجر به سقوط نظام کمونیستی در چین شود کنند اپیدمی ویروس کرونا میکسانی که فکر می زنیِآیا گمانه

یم ی اجتماعی که بر روی کشورهایی با رژ"پنجهای قطهی پنج نانفجار قلب با ضربه فن"جور موقعیت نیست؟ مثل یک

، اما ر و حفظ ظاهر به قرنطینه تن دهندتوانند بنشینند و مشاهده کنند و از روی اجباها میکمونیستی انجام شده. این رژیم

 شان خواهد انجامید. ( به سقوطکردن به مردممثل اعتمادین تغییر واقعی در نظم اجتماعی )کمتر

ی پنج فن انفجار قلب با ضربه"قدم اپیدمی ویروس کرونا یک جور تر است. من معتی من به مراتب رادیکالحتاطانهی معقیده

هایی توان از همان راهو این یعنی دیگر نمی داری جهانی وارد شده است،ی سیستم سرمایهت که بر پیکرهاس "ای پنجهنقطه

 یکال ناگزیر است. ایم. یک تغییر رادحال رفتهرفت که تا به

 : ما به یک فاجعه نیازمندیم واقعیت تلخ 

وضوعشان فجایع عظیم هایی جلب کرد که مرا به پتانسیل آرمانشهری در فیلمچند سال پیش فردریک جیمسون نظرمان 

یت را از پا کند یا ویروسی که بشرنی که حیات روی زمین را تهدید میی سرگردایا ستارهسنگ  مثل شهابکیهانی است )
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-معنی میناچیز و بی ،ردهای خُتفاوتشوند، به تولد نوعی یکپارچگی جهانی می ای منجرهای جهانیچنین تهدید (.آوردمیدر

 ایم. مان در این نقطه ایستادهو ما اکنون در زندگی واقعی یابیم،حلی بکنیم تا راهما همگی با هم کار می شوند،

-کار تأیید و پشتیبانی از انگیزهتواند بهگسترده و منتشر وجود دارد که می ت سادیستی از این رنجِنکته این نیست که نوعی لذ

نیستیم در مورد مسائل بسیار یافتن این حقیقت است که ما بدون فاجعه قادر  نکته در ،برعکسها و اهداف شخصی افراد بیاید. 

 کنیم. کنیم بازاندیشی ای که در آن زندگی میای در جامعهپایه

فات انی است که دیگر آن مزخرسازمان بهداشت جه ،سویی در مختصات جهانیآرایی و هماولین مدل مبهم از چنین هم

شود. به چنین ی دقیق بدون القای وحشت اظهار میجایش هشدارهایشنویم و بهنمی ی بوروکراتیک معمول را از آننهبامآفاضل

 ها قدرت اجرایی داد. هایی باید بیشتر از اینسازمان

یا درسی که ویروس کرونا به اندازند. آی سالمت عمومی در آمریکا دست میخاطر حمایت از بیمهبه مخالفانش برنی سندرز را

ی سالمت ی بیمهجور شبکهانداختن یککار به راهتر از هر زمان دیگری باید دست بهت که ما امروز بیشآموزد این نیسما می

 جهانی باشیم؟

دادن بحران اپیدمی کرونا در یک کنفرانس خبری اهمیت جلوهوزارت بهداشت ایران در راستای کممعاون  ،ایرج حریرچی

که به کرونا  اعتراف کردی کوتاه . یک روز بعد او در یک بیانیهی نداردرورتهای عمومی ضضور یافت و اعالم کرد که قرنطینهح

ی اول تلویزیونی هم عالئم تب و ضعف عمومی در هرچند در همان مصاحبهو خودش را در خانه ایزوله کرده است. )مبتال شده 

د و شهروند عادی تفاوتی غنی یا دولتمرحریرچی اضافه کرد این ویروس دموکراتیک است و بین فقیر و  او قابل مشاهده بود(.

 شود. قائل نمی

-ی تند این واقعیت را نادیده گرفت که آنتوان کنایهسختی مییم. بهاخصوص حق با اوست. ما همه مسافران یک قایقدر این

ای نمایان رهدهد خودش را در هیأت زندگی روزمهانی سوقمان میبه سمت همبستگی ج آورد وگرد هم میی ما را بهچه همه
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قط و ما فو حتی با خودمان در تنهایی است،  های نزدیک با یکدیگرهای اکید به اجتناب از تماسکند که یکسره زیر فرمانمی

، هااند. فجایعی مثل خشکسالیدادنیا همین حاال در حال رخ در راهندفجایع دیگری  ،با تهدیدهای ویروسی طرف نیستی

  ...های ویرانگر ون، طوفاامواج گرمایشی

آوردن نوعی وجودهکوشانه است برای بیست بلکه تالش و کاری فوری و سختن شدنزده تدر تمامی این موارد پاسخ وحش

 سویی جهانی موثر.آرایی و همهم

 ؟یا ما فقط در واقعیت مجازی ایمن خواهیم بودآ

اولین توهمی که باید از شر آن خالص شد همانی است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در دیدار اخیرش از هند اظهار 

مل آن باشیم. بعد از آن زندگی توقف کا یلحظه نشینی خواهد کرد و ما فقط باید منتظرزودی عقببهکرد. او گفت اپیدمی 

خطر به این  و تهدیداولین چیزی که باید پذیرفت این است که  ،یهین امیدهای واخالف اروال عادی بر خواهد گشت. بربه

باز خواهد گشت.  تربسا خطرناکتازه و چه یها رفتنی نیست. حتی اگر این موج اخیر فروکش کند باز در آینده به اشکالراحتی

ترین تعامالت ما با مردم دیگر و اشیای یشدت بر بنیادهای ویروسی بهدمیتوان انتظار داشت که اپیدلیل میبه همین

 ودگی باشند اجتناب کنید،از لمس چیزهایی که ممکن است حامل آل :بگذارندمان از جمله با بدن خودمان تأثیر پیرامون

کردن از بغل های همگانی خودداری کنید،های عمومی و نیمکتگاه توالتاز نشستن بر روی نشیمن د،ها را لمس نکنیدستگیره

مان هم بیشتر مراقب باشیم: نشده و ناخودآگاههای حسابحتی باید نسبت به ژست دادن با هم خودداری کنید.یکدیگر و دست

 بینی خود را لمس نکنید و چشمانتان را با دست نمالید. 

مان را کنترل و دبگیریم خویاد چنین باید دیگر نیستند که ما را کنترل خواهند کرد. ما هم هایکارگزاریبنابراین تنها دولت و 

 به انضباطی پایبند کنیم. 
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شدن در فضایی گشوده به جزایری جابهیت مجازی خواهد بود و آزادانه جاواقع ،ممکن است به نظر برسد که تنها جای ایمن

 است.  افراد فوق ثروتمندمحدود خواهد شد که در تملک 

 "ویروس"های های اخیر واژهبه خودمان یادآور شویم که در دههواقعیت مجازی و اینترنت هم باید  سطح، در اما حتی در اینجا

-ه است که فضای وب ما را آلوده میکار برده شدای بههای دیجیتالیبیشتر برای تعریف ویروس "(ویروسی یمعنابه)وایرال "و 

اطالع ها بی( از آنما هایارد درایوبخوانید تخریب اطالعات یا هگرشان )شدن قدرت تخریبکم تا پیش از آزادما دستو کردند 

های فظی و اصلی این واژه است: آلودگیاللمعنای تحتاهد آن هستیم بازگشتی پر قدرت بهچه امروز شآن. بودیم

 شوند. زی از دستی به دست دیگر منتقل میعد واقعی و مجادر هر دو بُ ،(ویروسی)وایرال

 گرایی کاپیتالیستی بازگشت به جان

ی است. بازگشت این تصور که گرایی کاپیتالیستی جانن مشاهده کرد بازگشت پیروزمندانهتوای عجیب دیگری که میپدیده

-ی جریانهاشده در رسانهمطالب مختلف منتشر خواندناند. موجوداتی زندهمالی ی ثل بازارها یا سرمایهی اجتماعی مهاپدیده

ان خود را از دست جکنون ه آن هزاران انسانی است که تانمان کند چه باید واقعاً نگرانکند که آنالقا میاین تأثیر را  نمااصلی

بازارها دارند "کننده است این واقعیت است که واقع نگرانه بهچبلکه آن ،(زاران انسان دیگری که خواهند مردو نه هاند )داده

-طور که بهجریان آرام بازار جهانی است و آنزدن  نحوی فزاینده در حال بر هما به.  ویروس کرون"ندشوثبات میناآرام و بی

 رسد نرخ رشد ممکن است در حدود دو تا سه درصد سقوط داشته باشد. گوش می

 لیِشکلی است که دیگر طفیجهانی بهگذارند که نیاز فوری ما سازماندهی مجدد اقتصاد ها همه بر این واقعیت صحه نمیآیا این

در  بلکه تنهاکنیم. اش صحبت نمیی از رواج افتاده و کهنهشیوهی کمونیسم بهجا دربارهکارهای بازار نباشد؟ البته این وساز 

ار حال بتواند سلطه و اقتدد را کنترل و تنظیم کند و در عینزنیم که بتواند اقتصاورد نوعی سازماندهی جهانی حرف میم
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چنین کاری دست اند به کشورها در گذشته توانسته، ی جنگوم محدود سازد. با توجه به سابقهها را در مواقع لزملت-دولت

 نحوی موثر در رویارویی نزدیک با وضعیت یک جنگ پزشکی هستیم. ی ما بهبزنند و امروز همه

مثل  تواندردازیم که اپیدمی ویروس کرونا میبپکه به چند مورد از عوارض جانبی سودمندی نباید بترسیم از ایندر ضمن 

های ( در کشتیدر قرنطینه یعنی)شدهمسافران گرفتار ،یکی از نمادهای اپیدمیهمراه داشته باشد. هببا خود  راپتانسیلی آن

فقط ) کند.یهایی خالص متیوقاحت و زشتی چنین کش شوم بگویم ویروس کرونا ما را از شرّوسوسه می است. پیمادریاعظیم 

، ای ثروتمند نشودفرد دوباره بدل به امتیاز عدهبهمنحصر دورافتاده یا مناطق سیاحتیِجمع باشیم که سفر به جزایر باید حواس

شکلی جدی تحت تأثیر تولید ماشین هم به شد(.چنین امتیازی محسوب می ینهای پیشکه سفر با هواپیما در دههچنان

-هایی برای تعلق خاطر وسواسمکن است وادارمان کند به جایگزینویروس کرونا قرار گرفته است که چندان هم بد نیست و م

 توان ادامه داد. چنین فهرستی را می .بیندیشیم ی انفرادیمان به وسایل نقلیهگونه

ل چیزی نیست ، لیبراچیزی به نام لیبرال وجود ندارد"خیرش اظهار کرد اان در سخنرانی نخست وزیر مجارست ،ویکتور اوربان

  ."کردهجز یک کمونیست تحصیل

 "هاکمونیست"ی آزادی دارند و ی آن کسانی هستند که دغدغههمه "هالیبرال"ش صادق باشد چه؟ اگر بگوییم ااگر برعکس

-جهانی دست بهداری که سرمایهگذرد، چرااز تغییرات رادیکال می کردن این آزادیدانند تنها راه حفظکسانی هستند که می

هایی تحصیل دانند لیبرالکسانی که خود را هنوز کمونیست میروز آن توان گفت امروزهگاه میآن ،گریبان یک بحران است

-های لیبرالی ما امروز ایناند که چرا ارزشقعیتشکلی جدی مشغول مطالعه و کاوش پیرامون این واهایی که بهلیبرال اند.کرده

 اند که تنها تغییری رادیکال قادر است آنان را نجات بخشد. هایی که از این حقیقت آگاه شدهشوند. لیبرالچنین تهدید می
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