در باب وضعیت اپیدمی
آلن بدیو ،ترجمه :نوید نزهت

از همان ابتدا بر این باور بودم که وضعیت کنونی با مشخصه همهگیری ویروسی آن ،چندان هم استتننایی نیتتتا از
همهگیری (ویروسی) ایدز بگیر تا آنفلوانزای پرندگان و ویروسهای ابوال و سارس- ۱حتی اگر نخواهیم به ستایر انتوا آنفلتوانزا،
بازگشت دوباره سرخک یا انوا نوظهوری از بیماری سل اشاره کنیم که آنتیبیوتیکها هم دیگر از درمان آن عاجزنتد -همگتی
به ما نشان دادهاند که اپیدمی های مرگبار و جدی (منل ایدز با چندین میلیون کشته) محصول ناگزیر درآمیختگی بازار جهتانی
با مناطق وسیع محروم از امکانات پزشکی و همچنین فقدان انضباطی جهانی در رابطه با واکتیناسیونهای ضتروری استتا بته
همین اعتبار و گذشته از این واقعیت که وضعیت اپیدمی جاری ،جهان نتبتاً مرفه و در آسایش موستوم بته غترب را بتهشتدت
تحت تأثیر قرار داده -واقعیتی که به خودی خود واجد هیچ معنا و اهمیت بدیعی نیتت ،اما در رسانههای اجتماعی بته متوجی
شکبرانگیز و منزجرکننده از مرثیهخوانی و بالهت دامن زده -درک نمیکردم به چه دلیل باید این بار فراتر از اقدامات بتدیهی
محافظتی و البته طوالنیتر از مدت زمان الزم برای ازبینرفتن ویروس در نبود میزبان جدید ،خود را تافته جدابافتته دانتتت و
به گوشهای پناه بردا
از این ها گذشته ،نام اصلی اپیدمی جاری خود به یک تعبیر حکایت از آن دارد که با «پدیدهای جدید در جهان معاصر» سروکار
نداریما نام اصلی بیماری سارس ،۲به معنای «سندروم حاد و شدید تنفتی ،»۲است؛ نامی که به «دو بارهگتی» ایتن شناسته از
پی اپیدمی سارس ۱اشاره دارد که در بهار  ۲۰۰۳در گوشه و کنار دنیا شیو پیدا کردا در آن زمتان ،بته ایتن بیمتاری «اولتین
بیماری ناشناخته قرن بیتتویکم» میگفتندا بنابراین واضح است که اپیدمی کنونی به هیچ عنوان پدیتدهای اساستا جدیتد یتا
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بی سابقه نیتت؛ بلکه دومین از نو خود در قرن اخیر است و می توان آن را فرزند خلف نمونه اول محتوب کردا این قضتیه تتا
بدان حد واضح است که امروز تنها انتقاد جدی وارده بر مقامات در رابطه با بحث پیشبینتی ایتن اپیتدمی ،عتدم تتأمین متالی
پژوهشهایی است که میتوانتت در پی ظهور سارس ،۱دست کم ابزاری درست و حتابی برای اقدام علیه سارس ۲در دسترس
جهان پزشکی قرار دهدا
بنابراین ،من نیز گمان میکردم همچون هر کس دیگری ،جز تالش برای ایزولهکردن خودم در خانه ،کاری از دستم برنمیآیتد
و البته حرفی هم برای گفتن نداشتم جز آنکه دیگران را به انجام همین کار تشویق کتنما در ایتن متورد ،پایبنتدی بته نظتم و
انضباطی سفتوسخت از همه ضروری تر است ،چرا که پشتیبانی و حفاظت الزم را برای همه کتانی فراهم میآورد که بتیش از
همه در معرض ابتال هتتند :طبیعتا و در وهله اول ،همه کادر پزشکی که متتقیما در خط مقتدم حاضترند و بایتد بتواننتد بتر
رعایت قاطعانه مقرراتی انضباطی ،ازجمله از جانب مبتالیان ،حتاب باز کننتد؛ همچنتین کتتانی کته بتیش از همته ضتعیف و
آسیبپذیرند ،مانند سالمندان و بهخصوص کتانی که در آسایشگاهها تحت مراقبتند؛ و البته تمامی کتانی که نتاگزیر از رفتتن
به سر کار هتتند و خطر سرایت و ابتال را به جان میخرندا انضباط کتانی که میتوانند از فرمتان «در خانته بمانیتد» اطاعتت
کنند باید همراه شود با یافتن و پیشنهادن وسایلی برای کتانی که بهزحمت «خانهای» دارند یا اصال ندارنتد تتا بتا همته ایتن
اوصاف بتوانند سرپناه امنی پیدا کنندا در این مورد ،مصادره عمومی هتلها میتواند یکی از راههای ممکن باشدا
درست است که عمل به این وظایف هر روز بیشازپیش ضرورت مییابد ،اما دستکم در نگاه اول متتتلزم هتیچ تتالش جتدی
تحلیلی یا تأسیس طرز فکری جدید نیتتا ولی این روزها ،ازجمله در حلقه اطرافیتان نتزدیکم ،مطالتب فراوانتی متیختوانم و
میشنوم که پریشانم کرده؛ هم از بابت آشفتگی و سراسیمگی عیان آنان و هم بهواسطه ضعف بیچون و چرایشتان در توصتیف
وضعیتی که در آن بهسر میبریم ،وضعیتی که در نهایت ساده و فاقد پیچیدگی استا
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این اظهارات کوتهبینانه ،سرزنشهای قاطعانه و فرجامخواهیهای رقتانگیز اشکال مختلفی به خود میگیرند ،امتا همگتی یتک
نقطه اشتراک دارند و آن بیاعتنایی شگرفی ا ست که نتبت به سادگی هولناک وضعیت اپیدمی کنونی و فقدان هر نو بداعتی
در آن روا داشتهاندا برخی بیخود و بیجهت شیفته و سرسپرده قدرتهای حاکم میشوند که در واقع صرفا همتان اقتداماتی را
در پیش گرفته اند که ماهیت پدیده بر آنان تحمیل کردها برخی دیگر به سیاره زمین و رمز و رازهایش متوسل میشوند کته آن
هم بیفایده استا بعضیها هم تقصیر همهچیز را به گردن ماکرون نگونبختی میاندازند که صرفا دارد وظیفه ختود را در مقتام
رییس دولت ،آنهم نه بدتر از هر همتای فرضیاش ،در دوران جنگ یا اپیدمی انجتام متیدهتدا دیگرانتی هتم هتتتند کته بتا
هایوهوی فراوان از رخدادی بنیانگذار یک انقالب بیسابقه سخن میگویند که نتبت آن با نابودی یک ویتروس هنتوز متبهم
است -انقالبی که حتی «انقالبیون» مدنظرمان نیز هیچ راه و روش تازهای برای تحقق آن پیشنهاد ندادهاندا در این میان ،برخی
نیز در ورطه یک بدبینی آخرالزمانی افتادهاندا باقی هم از این واقعیت سرخوردهاند کته اینجتا دیگتر قتانون طالیتی ایتدیولو ی
معاصر ،یعنی «اول من» ،هیچ نفع و بهرهای ندارد ،گره از کاری نمیگشاید و حتی ممکن است در مقام یک شریک جرم ظتاهر
شود و نگذارد شر این ویروس به این زودیها از سرمان کم شودا
به نظر میرسد چالش اپیدمی همهجا دستبهکار زایلساختن فعالیت و کارکرد ذاتی خرد است و سو ه را واداشته تا بته دامتان
همان دست مضامین و پدیدههای غمانگیزی -چون عرفان ،افتانهبافی ،دعا ،پیشگویی و لعن و نفرین -بتازگردد کته بته هنگتام
فراگیری طاعون در قرون وسطی مرسوم بودا به همین اعتبار ،احتاس میکنم به نتوعی ملتزم بته آنتم تتا در ادامته ایتدههتای
سادهای را در کنار هم مطرح کنم؛ ایدههایی که با مترت آنها را دکارتی مینامما
بگذارید با تعریف متئله آغاز کنم؛ متئلهای که تعریف بهشدت بد و نادرستاش اغلب منجر به مواجههای ناشیانه بتا آن شتدها
پیچیدگی یک اپیدمی از این واقعیت ناشی میشود که همواره نقطه اتصال تعینهای طبیعی و اجتماعی استا بنابراین تحلیتل
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کامل آن باید ناظر به نقاط تقاطع باشد :باید به نقاط تقاطع این دو تعین پی برد و برآیند آنها را آشکار کردا برای منال ،نقطته
اتکای اولیه اپیدمی جاری را باید به احتمال زیاد در بازارهتای استتان ووهتان جتتتا بازارهتای چینتی بته کنیفتی و آلتودگی
خطرناک شان و میل مهارناپذیری شهره اند که نتبت به فروش انوا و اقتتام حیوانتات زنتده و تلنبارشتده بتر روی یکتدیگر در
فضای باز دارندا در همین بازارها بود که ویروس در زمانی نامعلوم و در محیط عمومی متراکم و شلوغی ظاهر شد که بهستختی
واجد ابتداییترین شرایط بهداشتی بود؛ آنهم در کالبد حیوانی که خود ویروس را از خفاش به ارث برده بودا
به این طریق ،خط سیر طبیعی ویروس از گونهای به گونهای دیگر عاقبت به سمت گونته انتتان حرکتت متیکنتدا امتا دقیقتا
چگونه؟ هنوز پاسخ این سوال را نمیدانیم و فقط پژوهشهای علمی است که میتوانند آن را آشکار کنندا پس بگذارید در ایتن
بین ،به طور ضمنی تمامی آنانی را به باد انتقاد بگیریم که با اتکا به تصاویری ساختگی ،دستبهکار انتشار آنالین داستتانهتای
دروغین نوعا نژادپرستانهای هتتند که منشأ همه این دردسرها را خوردن خفاشهای نیمهجان توسط چینیها عنوان میکنندا
واقعیت آن است که انتقال محلی بین گونههای حیوانی که دست آخر به نو بشر رسیده ،سرمنشأ همه این قضایاستتا پتس از
آن صرفا با عملکرد ساده یکی از دادههای بنیادین جهان معاصر رویاروییم :رشد و ارتقای درجه ،یا به بیان دیگر ،حضور پرشتور
و عالمگیر سرمایه داری دولتی چین در عرصه بازار جهانیا پیامد آن نیز شبکههای بیشمار انتشار ویروسی بود کته تتا پتیش از
موفقیت دولت چین در قرنطینه کامل نقطه شرو بیماری ،یعنی استانی با جمعیت  ۴۰میلیونی ،آشکارا در حتال تاختت و تتاز
بودند -قرنطینه ای که عاقبت با موفقیت اما آنقدر دیر انجام شد کته نتوانتتت متانع از عزیمتت جهتانی اپیتدمی در متتیرهای
خاکی ،آبی و هوایی شودا
در اینجا باید به جزییات گویای آنچه من مفصلبندی مضاعف اپیدمی مینامم ،توجه کنیم :امروز سارس ۲در ووهان مهار شتده،
اما موارد ابتالی بتیاری در شانگهای گزارش شده که عمدتا ناشی از ورود متافران خارجی و بازگشت اتبتا چینتی استتا بته
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همین اعتبار ،چین همان جایی است که میتوان پیوند بین فصل مشترک طبیعت و جامعه در بازارهای نابتتامان را بتا انتشتار
سیارهای این سرمنشأ ویروسی مشاهده کرد ،پیوندی که طرف اول آن به دالیلی منتوخ ناشی از سنتهای کهن بتوده و دومتی
به دالیلی مدرن و امروزی ،به بازار جهانی سرمایهداری و اتکای آن به تحرک و سیالن پرسرعت و بیوقفه محول شده استا
تازه پس از این وارد مرحلهای میشویم که دولتها به صورت محلی تالش میکنند جلوی انتشار ویروس را بگیرندا بگذارید بته
اجمال خاطرنشان کنم اراده دولت ها برای جلوگیری از انتشار ویروس اساسا در سطح محلی بتاقی متیمانتد ،درحتالیکته ایتن
اپیدمی مرزها را رد میکندا واضح است که بهرغم وجود برخی نهادهای قدرت فراملی ،این دولتهای بور وازی محلتی هتتتند
که در خط مقدم حاضرندا در اینجا با یکی از تناقضات عمده جهان معاصر سروکار داریما اقتصاد ،ازجمله فرآینتد تولیتد انبتوه
مصنوعات ،تحت لوای بازار جهانی درمیآید -برای منال میدانیم که امروزه سرهمکردن ساده یک تلفن همتراه متتتلزم بتتی
نیروی کار و منابع ،ازجمله منابع معدنی در دست کم هفت کشور متفاوت استا با تمام این اوصاف ،قدرتهای سیاسی هنوز که
هنوز است اساسا ملی باقی ماندهاندا رقابت بین امپریالیتم قدیم (اروپا و ایاالت متحده) و جدید (چین ،اپتن وااا) نیتز در را بته
روی هر آن فرآیندی بتته است که میتواند منجر به تأسیس یک دولت سترمایهداری جهتانی شتودا پتس اپیتدمی همچنتین
لمحهای است که تناقض بین اقتصاد و سیاست بیپرده افشا می شودا حتی کشورهای اروپایی نیز نتوانتتهاند سر بزنگاه از پتس
تطبیق سیاستهایشان در رویارویی با ویروس برآیندا دولتهای ملی که دستخوش چنین تناقضاتی هتتند ،تالش میکننتد بتا
رعایت حداکنری سازوکارهای سرمایه به مواجهه با وضعیت اپیدمی بروند؛ هرچند ماهیت خطر آنان را ناگزیر از جرح و تعتدیل
سبک و کنشهای قدرت ساختها
از دیرباز میدانیم که بههنگام وقو جنگ بین کشورها ،دولت باید به منظور نجات سرمایهداری محلی ،نه فقط چنانکته انتظتار
میرود بر توده ها ،بلکه بر خود بور وازی نیز الزامات و محدودیتهایی چشمگیر اعمال کندا برخی صنایع فقتط بتهختاطر آنکته
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تولید افتارگتیخته تتلیحات متتقیما هیچ ارزش اضافی قابل تبدیل به پولی ایجاد نمیکنند ،تتا آستتانه دولتتیشتدن پتیش
می روندا بتیاری از بور واها در مقام افتران نظامی بتی میشوند و در معرض خطر مرگ قرار میگیرندا دانشمندان شتبانهروز
کار میکنند تا اسلحه جدید اخترا کنندا تعداد بتیاری از روشنفکران و هنرمندان نیز موظف بته تتأمین جریتان پروپاگانتدای
دولتی و جز آن میشوندا در رویارویی با اپیدمی نیز این قتم واکنشهای دولتساالر اجتنابناپذیر استا به همین دلیتل و بتر
خالف آنچه گفته میشود ،اظهارات ماکرون یا نختت وزیر ادوارد فیلیپ درباره بازگشت «دولت رفاه» ،اختصتاص بودجته بترای
حمایت از بیکاران یا کمک به افراد خوداشتغالی که مغازههایشان بتته شده ،تقاضای  ۱۰۰یا  ۲۰۰میلیارد یورو از خزانه دولتت
و چهبتا اعالم «ملیسازی» صنایع ،هیچکدام به واقع تعجبآور یا متناقضنما نیتتندا این نشان میدهد کته استتعاره متاکرون
درست است« :ما در حال جنگیم»ا در جنگ یا اپیدمی ،دولت ناچار است به منظور اجتناب از وقو یک فاجعه راهبردی ،گاه با
زیر پاگذاشتن ماهیت معمول طبقاتی اش ،اقداماتی را در پیش گیرد که هم اقتدارگرایانهتر و هم بهطور کلی هدفمندترنتدا ایتن
پیامد تماما منطقی وضعیت است که در عین باقیماندن در چارچوب نظم اجتماعی متتقر ،هتدفی جتز مهتار اپیتدمی -یتا بتا
وامگیری دوباره از استعاره ماکرون ،پیروزی در جنگ -با باالترین درجه اطمینان نداردا این موضو اصال شوخیبتردار نیتتت و
در واقع ضرورتی تحمیلشده بهواسطه انتشار زایده ای مرگبار در تقاطع طبیعت (نقش برجتته دانشمندان در این قضایا) و نظم
اجتماعی (مداخله اقتدارگرایانه و گریزناپذیر دولت) استا
در بحبوحه این تالشها ،بروز برخی خالهای جدی امری اجتنابناپذیر استا منال نبود ماسکهای محافظتی یتا عتدم آمتادگی
الزم برای ارایه خدمات در دوره ایزوالسیون بیمارستانی را در نظر آوریدا اما چه کتی میتواند بهراستی به خود ببالد که چنین
پدیدهای را پیشبینی کرده؟ حقیقت دارد که دولت از جهاتی هیچ اقدامی برای پیشگیری از وضعیت کنونی انجام نتداده استتا
حتی میتوان چنین مدعی شد که در عوض با دههها تضعیف نظام بهداشت و سالمت ملی ،در کنار سایر بخشهای دولتت کته
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باید در خدمت منافع عمومی بودند ،چنان عملکردی از خود بهجای گذاشته که گویا هتیچ پدیتدهای مشتابه یتک همتهگیتری
خانمانسوز نمیتواند کشورمان را تحت تاثیر قرار دهدا تا بدینجا ،دولت بهشدت سزاوار سرزنش است ،آنهم نه فقط در قامتت
دولت ماکرون ،بلکه در هیأت تمامی آنانی که دستکم در سی سال گذشته پیش از او زمام قدرت را در دست داشتهاندا
اما این نکته هم حقیقت دارد که شاید جز شمار معدودی از دانشمندان ،هیچکس دیگر ظهور این نو از یک بیماری همتهگیتر
را در فرانته پیشبینی نکرده یا حتی متصور نشده بودا احتماال بتیاری چنین میپنداشتند که ایتن دستت پدیتدههتا مناستب
حال آفریقای سیاه یا چین تمامیتخواه است و نه اروپای دموکراتیکا در این بین ،بدون شک چپگراهتا -یتا جلیقتهزردهتا یتا
حتی فعاالن اتحادیههای کارگری -نیز هیچ حق بهخصوصی برای سخنرانی و موعظه در این مورد و ادامه جاروجنجالها دربتاره
ماکرون ،این هدف ناچیز و بیارزششان در چند صباح اخیر ،ندارندا چترا کته آنتان هتم مطلقتاً نتوانتتتند چنتین روزهتایی را
پیشبینی کنندا تازه برعکس ،این گروهها تا همین اواخر و درست هنگامی که اپیدمی در متیر آمتدن از چتین بتود ،تجمعتات
کنترلنشده و تظاهرات پرسروصدای خود را چندین برابر کردند تا امروز دیگر فارغ از هویتشان ،صتالحیت آن را هتم نداشتته
باشند که تأخیر مقامات را در سنجش ابعاد واقعی آنچه در شرف رویدادن بود قاطعانه محکوم کنندا راستش را بخواهید ،هتیچ
نیروی سیاسی در فرانته نتوانتت زودتر از دولت ماکرون ابعاد ماجرا را به درستی ارزیابی کندا
بنابراین اگر بخواهیم از جانب دولت به قضیه نگاه کنیم ،وضعیت بهگونهای است که دولتت بتور وازی بایتد در عتین پاسداشتت
راهبردی و آیندهنگرانه تقدم آن قتم از منافع طبقاتی که خود بازنمود صورت عام آن است ،صتراحتا و بتهطتور علنتی منتافعی
نتبتاً عمومیتر از منافع بور وازی صرف را حاکم سازدا به عبارت دیگر ،این بزنگاه دولت را وادار میسازد بهخاطر وجود داخلتی
یک «دشمن» که خود ماهیتی عمومی دارد -و در ایام جنگ میتواند یک متجاوز خارجی باشد ،اما در وضعیت کنونی ویتروس
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سارس ۲است -وضعیت را بهوسیله یکپارچهسازی منافع عمومیتر با منافع طبقهای که نماینده تاماالختیار آن استت ،متدیریت
کندا
چنین وضعیتی (جنگ جهانی یا اپیدمی جهانی) بهویژه از لحاظ سیاسی «خننی» استا جنگهای گذشتته فقتط در دو کشتور
موجب راهاندازی انقالبها شدهاند که شاید در نتبت با قدرتهای امپریالیتتی وقت مطرود و جداافتاده بودند :روسیه و چتینا
دلیل این امر در مورد روسیه آن بود که قدرت تزاری از همه لحاظ و برای مدت زمانی طوالنی یک قدرت ارتجاعی بود ،ازجمله
وقتی به شکل بالقوه در حال وفقدادن خود با ظهور و تولد یک سرمایهداری واقعی در ایتن کشتور پهنتاور بتودا در مقابتل ایتن
قدرت اما یک نیروی پیشتاز سیاسی و مدرن در هیأت بولشویکها وجود داشت که بتا تمتام قتوا بتهدستت رهبرانتی برجتتته
سازمان یافته بودا در مورد چین  ،جنگ انقالبی داخلی پیش از جنگ جهانی رخ داد و حزب کمونیتت چین در سال  ۱۹۴۰در
رأس یک ارتش مردمی آزموده قرار داشتا در مقابل ،تاکنون جنگ در هیچ قدرت غربی منجر بته راهانتدازی پیروزمندانته یتک
انقالب نشده استا حتی در آلمان ،کشوری که در سال  ۱۹۱۸بازنده از جنگ بیرون آمد ،هم قیام اسپارتاکیتتها بهسرعت در
هم کوبیده شدا
از آنچه گفته شد ،میتوان به وضوح این درس را آموخت که اپیدمی جاری در مقام یک بیمتاری همتهگیتر ،در کشتوری چتون
فرانته هیچ پیامد سیاسی درخور توجهی بتههمتراه نخواهتد داشتتا حتتی بتا فترض اینکته بتور وازی متا -در پرتتو شتکوه و
شکایتهایی خام و شعارهایی فراگیر اما پوشالی -به این باور رسیده باشد که لحظه خالصشدن از شر ماکرون فرا رستیده ،امتا
حتی همین هم نمیتواند به هیچ عنوان نشانگر تغییر قابل توجهی باشدا از همین حاال نامزدهایی که «از لحاظ سیاسی مناسب
و شایتته» تشخیص داده شدهاند ،در کمین قدرت نشتتهاند؛ درست همانند هواداران پوسیدهترین شکل «ملتگرایی» کته بته
یک انداز منفور و منتوخ استا
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اما آن کتانی از ما که سودای یک تغییر حقیقی در شرایط سیاسی این کشور را داریم ،باید از این میانپترده اپیتدمی و حتتی
گوشهنشینی -کامال ضروری -آن بهره بگیریم تا بر روی سیماهای جدید سیاست کار کنیم ،بر روی پرو ه تأستیس عرصتههتای
نوین سیاسی و همچنین توسعه فراملی مرحله سوم کمونیتم که از پی مرحله درخشان ابدا آن و مرحله -جتذاب امتا عاقبتت
شکتتخورده -آزمونگری دولتیاش میآیدا همچنین باید هر آن دیدگاهی را بیرحمانه از دم تیغ نقد خود بگذرانیم که مدعی
است پدیدههایی چون اپیدمی میتوانند بهخودی خود در راستای امری عمل کنند که از لحاظ سیاسی ابتکاری استا افزون بتر
انتشار عمومی دادههای علمی درباره اپیدمی ،تاکیدها و باورهای جدید در رد یا تایید وضعیت بیمارستانها و بهداشت عمتومی،
مدارس و آموزش برابر ،مراقبت از سالمندان و پرسشهایی از این دست ،تنها محملهایی هتتند کته متیتواننتد حامتل بتاری
سیاسی باشندا احتماال اینها تنها مواردی باشند که بتوان در ترازنامه کاستیهای خطرناکی لحاظ کرد که وضتعیت کنتونی بتر
آنان نور افکنده استا
در این میان ،باید علنی و بیمحابا نشان دهیم که این بهاصطالح «رسانههای اجتماعی» باری دیگر اثبات کردهانتد بتیش از هتر
چیز -و جدای از نقششان در پرکردن جیتب میلیاردرهتا -عرصتهای بترای تتروی ازکارافتتادگی ذهنتی و الفزنتی ،شتایعاتی
مهارنشدنی ،کشف «بداعتها»یی بدوی و چهبتا تاریکاندیشی فاشیتتی هتتندا پس بیایید حتی و بهویتژه در انتزوای ختود،
جز به حقایق تحت کنترل علتم و چشتم انتدازهای متتتحکم سیاستتی نتوین ،بتا تمتام تجربیتات محلتی و همچنتین اهتداف
راهبردیاش ،وقعی ننهیما
منبع :ورسو
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