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 تواند و می داری استبه سرمایه« بیلی کیل»ی ضربهویروس کرونا 

 کمونیسم شود.  منجر به بازآفرینی 

 : تایماز افسری مترجم -: اسالوی ژیژک نویسنده

 

های از ویروس های وسیعیراه افتادن اپیدمیدمی ویروس کرونا از طرفی موجب بهشیوع رو به گسترش اپی

-ی پارانویایی و فورانهای توطئهخاموش و نهفته بودند: اخبار جعلی، تئوریکه در بطن جوامع ما ای  شده است ایدئولوژیکی

 .هایی از انواع نژادپرستی

ی دشمنانی را در پی ر به ترسیم صریح مرزها و قرنطینهی ایدئولوژی با خود فشادر عرصه ،پزشکی به قرنطینه نیاز موجه

 شوند. می وبداشت 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 ملت. جامعه-ای ورای دولتی جایگزین باشد. جامعهویروس اندیشیدن به یک جامعه

 کند.  مییت بدل مشارکت 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 پایانقول گورباچف( رخدادی بود که جرقه)بنا به ی چرنوبیلطور که فاجعهدرست همان کمونیستی در چین شود،

تواند ما را وادر به بازآفرینی چنین میتناقضی وجود دارد و آن این است که ویروس کرونا هم جاکمونیسم شوروی را زد. اما این

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

ر ترین فن دآورد و کشندهرا از پا درمیبیل شرور ی کوئنتین تارانتینو، بئاتریس، ساخته« 2کیل بیل » یصحنهدر آخرین 

حرکت شامل ترکیبی است از پنج ضربه  ."ای پنجهی پنج نقطهقلب با ضربهفن انفجار "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 همانقلبش در بدنش منفجر میوقت است که کند و پنج قدم بردارد. آن

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

دارد و میکند، پنج قدم برفظ میبا آرامش رفتار صلح آمیزش را با او حبیل  ،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 میچه که این ضربه را اینآن

رفتن کنم ه راهشروع ب ای کهدانم آن لحظهمیتوانم گفتگوی دلپذیر و گرمی داشته باشم اما در تمام این مدت ام مینشسته

 قلبم خواهد ترکید و خواهم مرد. 

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

یم با رژی اجتماعی که بر روی کشورهایی "ای پنجهی پنج نقطهانفجار 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 سقوطین تغییر واقعی در نظم اجتماعی )مثل اعتمادکردن به مردمکمتر

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

هایی توان از همان راهداری جهانی وارد شده است، و این یعنی دیگر نمیی سیستم سرمایهاست که بر پیکره "ای پنجهنقطه

 ایم. یک تغییر رادیکال ناگزیر است. حال رفتهرفت که تا به

 فاجعه نیازمندیم : ما به یک 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 ستارهمثل شهاب سنگ کیهانی است )
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-معنی می، ناچیز و بیردهای خُتفاوتشوند، به تولد نوعی یکپارچگی جهانی می ای منجرچنین تهدیدهای جهانی (.آورددرمی

 ایم. مان در این نقطه ایستادهحلی بیابیم، و ما اکنون در زندگی واقعیکنیم تا راهما همگی با هم کار می شوند،

-کار تأیید و پشتیبانی از انگیزهتواند بهد که میگسترده و منتشر وجود دار نکته این نیست که نوعی لذت سادیستی از این رنجِ

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

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

انی است که دیگر آن مزخرفات سازمان بهداشت جه ،سویی در مختصات جهانیمآرایی و هاولین 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 برنی سندرز را مخالفانش

ی سالمت ی بیمهجور شبکهانداختن یککار به راهتر از هر زمان دیگری باید دست بهآموزد این نیست که ما امروز بیشما می

 جهانی باشیم؟

دادن بحران اپیدمی کرونا در یک کنفرانس خبری اهمیت جلوهاستای کموزارت بهداشت ایران در رمعاون  ،ایرج حریرچی

ی کوتاه اعتراف کرد که به کرونا . یک روز بعد او در یک بیانیههای عمومی ضرورتی نداردضور یافت و اعالم کرد که قرنطینهح

یونی هم عالئم تب و ضعف عمومی در ی اول تلویزهرچند در همان مصاحبهمبتال شده و خودش را در خانه ایزوله کرده است. )

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

 شود. قائل نمی

-ده گرفت که آنی تند این واقعیت را نادیتوان کنایهسختی میایم. بهخصوص حق با اوست. ما همه مسافران یک قایقدر این

ای نمایان رهدهد خودش را در هیأت زندگی روزمبه سمت همبستگی جهانی سوقمان می 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

ها، اند. فجایعی مثل خشکسالیدادنیا همین حاال در حال رخ فجایع دیگری در راهند با تهدیدهای ویروسی طرف نیستی،

  ...های ویرانگر ون، طوفاامواج گرمایشی

وجودآوردن نوعی هکوشانه است برای بیست بلکه تالش و کاری فوری و سختن شدنزده در تمامی این موارد پاسخ وحشت

 سویی جهانی موثر.آرایی و همهم

 آیا ما فقط در واقعیت مجازی ایمن خواهیم بود؟

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 وقف کات یلحظه نشینی خواهد کرد و ما فقط باید منتظرزودی عقببهکرد. او گفت اپیدمی 

خطر به این اولین چیزی که باید پذیرفت این است که تهدید و  ،خالف این امیدهای واهیروال عادی بر خواهد گشت. بربه

 باز خواهد گشت.تر بسا خطرناکتازه و چه ها رفتنی نیست. حتی اگر این موج اخیر فروکش کند باز در آینده به اشکالیراحتی

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

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

کردن از بغل های همگانی خودداری کنید،های عمومی و نیمکتگاه توالتنشیمن از نشستن بر روی 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 دچنین باید یاد بگیریم خوهای دیگر نیستند که ما را کنترل خواهند کرد. ما همکارگزاریبنابراین 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

 افراد فوق ثروتمند است.  محدود خواهد شد که در تملک

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

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

اطالع ها بی( از آنارد درایوهای ماگرشان )بخوانید تخریب اطالعات یا هشدن قدرت تخریبکم تا پیش از آزادما دستند و کرد

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

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

 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 رسانهمختلف منتشر مطالب اند. خواندنموجوداتی زندهی مالی ی اجتماعی مثل بازارها یا سرمایههاپدیده

ان خود را از دست کنون جه آن هزاران انسانی است که تامان کند نچه باید واقعاً نگرانکند که آنالقا میاین تأثیر را  نمااصلی

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

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

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

 شکلی است که دیگر طفیلیِجهانی بهی ما سازماندهی مجدد اقتصاد گذارند که نیاز فورها همه بر این واقعیت صحه نمیآیا این

کنیم. بلکه تنها در اش صحبت نمیی از رواج افتاده و کهنهشیوهی کمونیسم بهجا دربارهکارهای بازار نباشد؟ البته اینساز و 

حال بتواند سلطه و اقتدار در عین د را کنترل و تنظیم کند وزنیم که بتواند اقتصاورد نوعی سازماندهی جهانی حرف میم
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چنین کاری دست اند به کشورها در گذشته توانستهی جنگ، وم 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 میبه چند مورد از عوارض جانبی سودمندی بپ کهنباید بترسیم از ایندر ضمن 

های در قرنطینه( در کشتی )یعنی، مسافران گرفتارشدههمراه داشته باشد. یکی از نمادهای اپیدمیهرا با خود بپتانسیلی آن

)فقط  کند.یهایی خالص موقاحت و زشتی چنین کشتی شوم بگویم ویروس کرونا ما را از شرّوسوسه می پیما است.دریاعظیم 

ای ثروتمند نشود، فرد دوباره بدل به امتیاز عدهمنحصربه دورافتاده یا مناطق سیاحتیِجمع باشیم که سفر به جزایر باید حواس

تحت تأثیر  شکلی جدیتولید ماشین هم به شد(.ین چنین امتیازی محسوب میهای 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 ی انفرادی بیندیشیم.مان به وسایل نقلیهگونه

ل چیزی نیست ، لیبراچیزی به نام لیبرال وجود ندارد"رد خیرش اظهار کنخست وزیر مجارستان در سخنرانی ا ،ویکتور اوربان

  ."کردهجز یک کمونیست تحصیل

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

-داری جهانی دست بهکه سرمایهگذرد، چراکال میاز تغییرات رادی کردن این آزادیدانند تنها راه حفظکسانی هستند که می

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

-ی ما امروز اینهای لیبرالاند 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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  :کرده تحمیل ما بر کروناویروس هک تصمیمی

 جنگل قانون یا گستر جهان کمونیسم

 ، ترجمه: صالح نجفیژیژک اسالوی

 

 منطرق  تررین  سبعانه به عمل یا - بزنیم آخر انتخاب به دست که رسیده وقتش انداخته، هول همه جان به کروناویروس که حاال

 .جهان کل مساعی تشریک و همکاری اساس بر کمونیسم بازآفریدن برای تالش یا اَنسَب بقای و بقا تنازع

 کرردن  هرول  جز ثیریتأ دشو می مخابره که  یگزارش هر بعد و. کنند می تکرار را!« نکنید هول» قالبیِ عبارت مرتب ما های رسانه

 مرردم  بره  حکومت مقامات وقتی: کردم تجربه کمونیستی کشوری در جوانی در که اندازد می وضعیتی یاد به مرا وضعیت. دندار

 هرا  آن خرود  کرردن  هرول  آشکار های نشانه را ها دادن اطمینان این همگی ما نیست، کردن هول برای دلیلی که دادند می اطمینان

 .گرفتیم می

 کنیم تلف شدن هول با را وقت که است آن از تر وخیم اوضاع

 قحطریِ  هرا  فروشرگاه  در کرونراویروس  شریوع  از ناشری  هرول  اثرر  برر  کبیرر،  بریتانیرای  در اینکه. دارد را خود منطق شدن هول

 ایرام  در سوسیالیسرتی  یوگوسالوی در توالت دستمال به مربوط عجیبی بس هواقع یاد به مرا آمده پدید هم توالت های دستمال

 فروت  بردون  مقامرات . نیسرت  موجرود  ها مغازه در کافی توالت دستمال که افتاد ها زبان سر بر ای شایعه یکهو. اندازد می ما جوانی

 بلکره  برود  راسرت  تنهرا  نره  حرف این که عجبا و است موجود معمول مصارف برای کافی توالت دستمال که دادند اطمینان وقت

 .کردند باور را آن بودن راست مردم بیشتر
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 دروغ هعشرای  ایرن  و اسرت  موجرود  کافی مقدار به توالت دستمال دانم می: ندکرد می استدالل چنین هاهکنند مصرف هعمد البته

 بره  و بخرنرد  مانده دستمال هرچه و ببرند هجوم ها فروشگاه به و شوند هول و بگیرند جدی را شایعه این ها بعضی اگر ولی است

 همرین حراال   است بهتر پس بر سر کنم؟ خاکی چه من وقت آن آورند، وجود به توالت دستمال قحطی راستی راستی ترتیب این

 .بخرم توالت دستمال توانم می هرچه احتیاط محض و بروم

 کره  هستند دیگرانی کنیم فرض پیش از است کافی - گیرند می جدی را شایعه که هستند دیگرانی کنیم باور نیست الزم حتی

. هرا  فروشگاه در توالت دستمال واقعی کمبود: کرد نخواهد فرقی نتیجه - باور دارند گیرند می جدی را شایعه که کسانی به وجود

 دهد؟ نمی روی( کالیفرنیا در نیز و) بریتانیا در امروز این نظیر اتفاقی آیا

 موجره  کامالً واکنشی آن در شدن هول که ینکردن است، آن هم در اوضاع هول از حد اصالً شیشدن ب نوع هول نیا بیغر نهیقر

 ترر  خطرنراک  گیرر  همره  بیمراری  یک وقوع که شنیدیم بارها و بارها ابوال، و سارس شیوع هتجرب از پس اخیر، های سال در. است

 و. داد خواهرد  روی «کری » کره  اسرت  ایرن  لهئمسر  نه، یا داد خواهد روی «آیا» که نیست این لهئمس یعنی است، حتمی جدید

 از و نگررفتیم  جردی  را هرا  آن نرامعلوم  دالیرل  بره  امرا  پرذیرفتیم  را هولنراک  های بینی پیش این صحت منطقی طور به ما اگرچه

 هرای  فریلم  در داشتیم سروکار ها نآ با که جایی تنها - داشتیم اکراه جدید گیر همه های بیماری با مقابله برای جدی شدن آماده

 .بود 2011 سال در سودربرگ استیون هساخت «شیوع» نظیر آخرزمانی

 تهدیرد  یرک  بره  واکرنش  در وقتی. نیست واقعی تهدیدی با مقابله برای درستی هشیو شدن هول که است آن از حاکی تضاد این

 خریرد  اسرت  مسرخره  چره  ببینید. دهیم می جلوه اهمیت کم را آن برعکس،. گیریم نمی جدی زیادی را تهدید آن کنیم می هول

 پرس . کند می دوا دردی گیر همه مهلک بیماری یک شیوع همیان در داشتن کافی توالت دستمال انگار: توالت دستمال هدستپاچ

 کرد؟ باید چه و آموخت باید چه آن با جدی همقابل برای چیست؟ کروناویروس شیوع به مناسب واکنش
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  کمونیسم از من مراد

 دعروی  رفت می توقع چنانکه آورد پدید کمونیسم تنفس برای تازه هوایی است ممکن کروناویروس شیوع که داشتم اظهار وقتی

 آنچه از ثرترمؤ بسیار کم دست - افتاد کارگر بحران این با چین دولت قاطع برخورد رسد می نظر به اگرچه. گرفتند سخره به مرا

 دارنرد  دسرت  در را قردرت  کره  هرایی  کمونیسرت  قردیمیِ  اقتردارگرای  منطرق  ایرن  وجرود  برا  - شراهدیم  ایتالیرا  در روزهرا  این

 را قردرت  کره  کسانی به بد خبرهای گزارش از ترس که بود این ها محدودیت این از یکی. کرد هویدا نیز را خود های محدودیت

 کره  کسرانی  اولین ها گزارش به بنا که بود علت همین به گویا - چربد می عملی نتایج بر( مردم عموم به البته و) دارند دست در

 همچنران  ایرن  نظیرر  چیرزی  اینکه بر مبنی هست هایی گزارش و شدند دستگیر کردند خبررسانی جدید ویروسی شیوع هدربار

 دهد. می روی

 رفتره  رفتره  کرونراویروس  شریوع  از ناشری  تعطیلری  از پرس  چین در کارها مجدد اندازی راه برای فشار» بلومبرگ، گزارش به بنا

 خواهنرد  مری  کره دهرد   نشران  را چیرزی   همران  ارشد مقامات به تا اطالعات دستکاری: کند می زنده دوباره را قدیمی ای وسوسه

. دارد جریان برق مصرف چندوچون در چین، شرقی سواحل در صنعتی مرکزی چجیانگ، استان در اینک هم پدیده این. ببینند

 انرد  کرده تعیین محلی های کارخانه در برق مصرف برای حداقلی استان این شهر سه در کم دست موضوع، به آشنایان شهادت به

 برر  را ها شرکت بعضی قضیه این مردم، هگفت به. است احیاشدن حال در تولید دهند نشان اطالعات دستکاری با خواهند می زیرا

 «اندازند. کار به را هایشان ماشین است خالی هایشان کارخانه که زمانی حتی تا داشته آن

 محلری  مردیران : آمرد  خواهد پیش چه شوند می تقلب این متوجه قدرتند سرأ در که کسانی وقتی زد حدس توان می همچنین

 جولیران  بره  اینجرا  در... شرود  مری  بازتولید اعتمادی بی باطل دور سان بدین و شد خواهند مجازات شدت به و خرابکاری به متهم

 ایرن  اگرر  پرس . کنرد  افشرا  مرردم  بررای  اپیردمی  برا  را چین دولت برخورد روش پنهان هجنب این که داریم نیاز چینی آسانژی
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 عمرومی  هرای  اعالمیره  است کافی من، منظور درک برای چیست؟ کمونیسم از من مراد نیست، دارم نظر در من که کمونیسمی

 سازمان: آن اخیر های اعالمیه از یکی این - بخوانید را جهانی بهداشت سازمان

 سراسرر  در عمرومی  بهداشرت  مقامات اگرچه گفت هگذشت ههفت جهانی، بهداشت سازمان کل دبیر گبرئیسوس، ادهانوم تدروس

 ترراز  از کشورها بعضی در سیاسی تعهد تراز که است نگران ما سازمان دارند، را ویروس این شیوع با موفق همبارز توانایی جهان

 عرذر  و آوردن بهانره  وقرت . نیست گذاشتن دست روی دست وقت. نیست خطا و آزمون زمان حاال. »باشد تر پایین کنونی تهدید

 بررای  ریرزی  برنامره  مشرغول  اسرت  دهه چند کشورها بعضی. نکنیم فروگذار کوششی هیچ از که است آن وقت. نیست تراشیدن

 را گیرر  همره  بیمراری  ایرن » تردروس،  هگفتر  بره .« است رسیده ها برنامه آن کردن پیاده وقت حال. اند بوده این نظیر سناریوهایی

 «کند. کارزار درگیر را حکومت دستگاه کل که هماهنگ و جامع و جمعی رویکردی با فقط منتها راند، عقب توان می

 شرامل  بایرد  مری : برود ها حکومت تک تک ودستگاه دم از فراتر بسیار باید جامع چنین رویکردی که افزود ها گفته این به توان می

 گردد. المللی بین ثرمؤ و قوی همکاری و مساعی تشریک همچنین و ها دولت نظارت هدایر از برون مردم محلی بسیج

 نیراز  مصرنوعی  تنفس های دستگاه از روزافزونی شمارِ به شوند، بستری ها بیمارستان در تنفسی مشکالت علت به نفر هزاران اگر

 مداخلره  جنگری  شررایط  و اوضراع  در کره  ترتیب همان به کند، مستقیم همداخل باید دولت ها آن کردن فراهم برای و بود خواهد

. عرین یرک   نردارد  هرا  دولرت  سرایر  مسراعی  تشرریک  به تکیه جز ای چاره و است نیاز سالح هزار هزاران به که هنگامی کند، می

 کره  «کمونیسرمی » منظرورم از  - شده اجررا شرود   ماهنگه ها کامالً العات را به اشتراک گذاشت و نقشهعملیات نظامی، باید اط

 شردنِ  جهرانی  از شرکل  یرک  اینرک،  هرم » بریتانیایی، سیاسی اقتصاددان هاتِن، ویل قول به یا همین است، محتاجیم بدان امروز

 احتضرار  حال در قطعاً دارد گیر همه های بیماری و بحران تولید به ساختاری گرایش که دولت نظارت از فارغ آزادِ بازار بر ینمبت
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 بره  را قروی  هادلر  و محکم شواهد بر متکی جمعیِ کنش اولویت و متقابل وابستگی که گستری جهان از دیگری صورت اما. است

 .«یدآ می دنیا به دارد شناسد می رسمیت

 یجهان یو همکار یهماهنگضرورت 

 یملر  یها تیممنوع» سدینو یم نین در گاردهات لیو .«هر کشور با خودش تیمسئول»است که  نیدر حال حاضر موضع غالب ا

 یکردهرا یو رو یمحلر  یکمبودهرا  هانر یکشرورها، در م  یاسرت و بعضر   کار در یچون لوازم پزشک یدیبر صادرات محصوالت کل

 .«شوند یاز بحران م خودشان لیبه مهار اوضاع، دست به دامان تحل ییابتدا شِیقاراشم

تررِ   مراترب مهلرک   به حد هدهند . در ضمن نشانستیبازار آزاد ن یگستر حد جهان هدهند فقط نشان روسیکروناو ریگ همه وعیش

هرر کرس    ایر ) کرا یاول آمر» شرعار تروان از   ینمر  گریورزد: د یکامل دولت اصرار م تیاست که بر حاکم یستیونالیناس سمیپوپول

 توان نجات  داد. یم یجهان یو همکار یمساع کیاز راه تشر فقطرا  کایکه آمرحرف زد چرا(!« گرید

 -م شرو  یمردمران نمر   انیر شرده م  یآرمران  یِام. من دست بره دامران همبسرتگ    یپرداز الیو خ یپرور مشغول آرمان دینکن الیخ

ترک ماسرت و    ترک  یهمگان و بقا یبه نفع بقا یجهان یو همکار یمساع کیتشردهد  یوضوح نشان م به کنونی بحران برعکس،

 نی: خرود کشرور چر   سرت ین روسیله فقط بر سر کروناوئانجام داد. مس یعقالن یتوان بر اساس خودخواه یاست که م یتنها کار

هرا دسرت بره     الوقوع هجوم ملخ بیقر دیاکنون با تهد شد، و هم بیمه یاسیدر مق یخوک ینفوالنزاآ وعیش ریدرگ شیچند ماه پ

مردمران را در سراسرر    روسیاواز کرون شیب اریبس  ییوهوا آبوئن جونز گوشزد کرده، بحران عالوه، همانطورکه ا است. به بانیگر

 گزد. یککش هم نم یکند، کس یرا هول نم یخوفناک کس قتیحق نیکشد، اما ا یجهان م
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 یرا عفرونت  روسیکرونراو  میشرد  یوسوسره مر   دیشرا  م،یکرد یبه موضوع نگاه م یباور یاز زندگ یا نانهیشکل بدب دید هیاگر از زاو

توانرد   یمر  بیر ترت نیخالص شود، انگار که بد ماریو ب فیو ضع ریدهد از شر افراد پ یکه به نوع بشر امکان م میکن یسودمند تلق

 هکره بره سرالمت همر     دیر نما یثمرربخش مر   یعفرونت  روسیمنظر، کرونراو  نیدرآورد. از ا شهیررا از  دهیپوس مهیهرز ن یها علف

 رساند. یمدد م نیزم هکر یها انسان

 ییبراورِ ابتردا   یزنردگ  دگاهیر د نیپشت سرنهادن چن یبرا یراه واقع گانهیکنم  یکه من ازآن دفاع م یموسّع یِستیکمون افتیره

در  ،لیر ذ ادداشرت یخرورد، ماننرد    یچشم مر  به یحاال در مناقشات جار نیشرط همودیق یب یاز افول همبستگ ییها است. نشانه

 هئر اتوان از ار یم: »اند داده دارهش1«سه فرزانه»نقش  هدربار ،شود کیبه حد فاجعه نزد ایتانیدر بر روسیو نیا وعیکه ش یطیشرا

کرد اگرر   یخوددار یتحت پوشش نظام سالمت همگان مارانیبه ب ایتانیدر بر روسیکروناو انیطغ طیبخش در شرا خدمات نجات

، سه مشراور ارشرد   «سه فرزانه»موسوم به پروتکلِ  هنام توافق فادمواجه شوند. بنا به م یبا مشکالت جد ژهیمراقبت و یها بخش

هرا، در   و تخت یتنفس مصنوع یها دستگاه رینظ ماران،یلوازم مراقبت از ب یِبند رهیج هوادار خواهند شد دربار مارستانیدر هر ب

 .«رندیبگ میها پر شود تصم مارستانیب تیکه ظرف یصورت

 تیوضرع  نیر ا ایر و آ ماران؟یب نیرتریو پ نیتر فیضع کردن یقربان رند؟یبگ میتصم دیبا ییارهایاساس چه مع بر« سه فرزانه» نیا

 نیترر  سربعانه  یاجررا  هرفتره آمراد   دهند ما رفته یدست نشان نم نیاز ا ییها هیرو ایگستر نخواهد شد؟ آ دامن یساز فساد نهیزم

 .سمیکمون ینوع ینیبازآفر یتالش برا ای نیا ایاست:  نیانتخاب آخر ا گریپس بار د م؟یشو یمانسب  یمنطق تنازع بقا و بقا

 

 2020مارس  10

  یراشاتود منبع:
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  وشت:ن پی

 هرا  مارسرتان یببیمراران در  ازدحرام  زمران  در  مشاور ارشدسه و در واقع  سه پزشکباید در بریتانیا ( Three wise men)« سه فرزانه»طبق پروتکل . 1

کرونرا   روسیوگیر  همه وعیدر هنگام ش  .رندیبگ میتصم مارانیبه ب پزشکیضروری خدمات سایر دستگاه تنفس و و تخت نظیر  درمانیدرباره ارائه خدمات 

برخری  به درمانی ، از ارائه خدمات ندداشتبود امکانات کمدر یک مرکز درمانی  ژهیمراقبت وواحدهای گیرند که اگر  تصمیم می« سه فرزانه» کشور نیدر ا

روز تولردش  نهادن به عیسری در   اشاره دارد به سه مغی که بر اساس انجیل متی برای ارج« سه فرزانه». شود یاست خوددار میشان وخ که حال مارانیباز 

 م به دیدار او رفتند.
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 نظارت و تنبیه، بله لطفاً!

 مهدی امیرخانلو، فرید درفشی ترجمه:، اسالوی ژیژک

 

رونا به کار توجیه و گیری ویروس ک اند که همه گرا این نکته را گوشزد کرده بسیاری از مفسران لیبرال و چپ

سابقه و غیرقابل  بی دموکراتیک غربی ۀدر جامع تاکنون آید که می ای غیرمردمی ی و تنظیمینظارت تدابیردن به دامشروعیت 

خواهانی نبوده که اینک به واقعیت پیوسته است؟ تعجبی ندارد  تمامیت ۀایتالیا احتالم بازیگوشان تمام ۀقرنطین. آیا اند تصور بوده

 نظارتلی برای های دیجیتا کارگیری شیوه گسترده در به ۀآید( که چین، با داشتن تجرب از قرائن برمی ه فعالًک کم چنان )دست

از کم  گیر از همه مجهزتر است. آیا این گفته به معنای آن نیست که چین، دست اجتماعی، ثابت کرده در برخورد با فجایع همه

های  رویم؟ آیا تحلیل سوی نوعی وضعیت اضطراری جهانی پیش می رفته به ی ماست؟ آیا رفته ها، همان آینده جنبه بعضی

 است؟ فعلیت یافته زهتا شکلیجورجو آگامبن به 

ی  مفسران با مسئله اکثرمتفاوت با  ی کامالًا دور از انتظار نیست که آگامبن خود به این نتیجه رسیده باشد: او به شیوه

 ۀاضطراری در برابر پدید دابیرت»کند که  . آگامبن از این موضوع اظهار تأسف میه استگیری ویروس کرونا مواجه شد همه

ای   نسخه ، ویروسی که صرفاً«اند گیری ویروس کرونا سراسیمه، نامعقول و بدون هیچ وجهی به کار گرفته شده موسوم به همه

شان را صرف ایجاد جوی  ها و مراجع قدرت تمام هم چرا رسانه»پرسد:  او در ادامه می .دیگر از ویروس سرماخوردگی است

های شدید بر عبور  وضعیت اضطراری حقیقی به وجود آورند که شامل وضع محدودیتاند، تا به این ترتیب یک  زا کرده وحشت

 «جا شود؟ در همه  ای روزمره ی و حرفهزیستهای  و مرور و نیز تعلیق فعالیت

نوعی پارادایم  ۀمنزل گیری از وضعیت اضطراری به بهره بهتمایل روزافزون »را   «تناسب واکنش بی»آگامبن دلیل اصلی این 

هایی جدی بر  فرمانی اجرایی، محدودیت ۀواسط دهد تا به تحمیلی به دولت اجازه می دابیرداند. ت می  «رانی ل حکممعمو
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شورای " نظر هچه بنا ب است که این قید و بندها هیچ تناسبی ندارد با تهدید آن مثل روز روشن»مان وضع کند.  آزادی

مان  های هر ساله رود که تفاوت چندانی با سرماخوردگی به شمار می ای سرماخورگی معمولی گونه (NRC) "پناهندگان نروژ

تواند  گیر می ابداع نوعی بیماری همه  اضطراری نیامد، تدابیرتروریسم دیگر به کار توجیه  مین کهتوان گفت ه ندارد... می

حالت ترس و ایجاد »لیل آن دومین د«. ای فراسوی هر محدودهدر از این دست  تدابیری شباشد برای گستر عالیای  بهانه

زای جمعی  های وحشت های اخیر به آگاهی افراد رسوخ کرده و به نیازی واقعی برای ایجاد وضعیت است که طی سال وحشت

 «.آید به شمار می عالیای  گیر بهانه بدل شده که در این زمینه نیز، بیماری همهم

همه، هنوز  . با اینتوصیف کرده استگیر کنونی  بیماری همه ۀرا در دور نظارت دولتیکرد کارای مهم از  جا آگامبن جنبه در این

اعتمادی به قدرت دولت  وحشتی که موجب بی ،در ایجاد این وحشت چیست یدولتهای  قدرتماند: نفع  هایی باقی می پرسش

ند؟ آیا ک مزاحمت ایجاد میدردسر سرمایه  روند بازتولید بی درو «( شان کافی نیست... نخورند؛ اقدامات ها به درد آن)»شود  می

شان را تقویت  روایی به این واسطه، فرمان ،ور سازند تا گستر را شعله نفع دولت و سرمایه در این است که بحرانی جهان واقعاً

شان  کفایتی بی اند و از  زده ز وحشتنی یدولتهای  قدرتکه نه تنها مردم عادی، بلکه  این ازوجود دارد  یهای آشکار کنند؟ نشانه

 ؟ندحیله و ترفندی بیش نیست واقعها در  ین نشانهادر مهار اوضاع فعلی آگاهند؛ آیا 

 ۀمنزل س را بهواز انتشار ویر ناشی« آمیز اغراقوحشت »که  ای است گرایانه چپ شایعموضع  ی ازواکنش آگامبن صورتی افراط

یا طبیعت )» به آن اضافه شده است هم عیار نژادپرستی تمام کی از یهای رگهبیند که  نظارت اجتماعی می دستگاهاعمال قدرت 

دارد  کند. آیا همین واقعیت ما را وا نمی این تفسیر اجتماعی چیزی از واقعیت تهدید کم نمی  با این حال،«(. مقصر است یا چین

و به آسانژهایی دیگر  هستند مان مشابه موانعی در برابر آزادی تدابیرقرنطینه و مان را محدود کنیم؟ البته  آزادی تا خود عمالً

ای  العاده طرز خارق شود. با وجود این، تهدید عفونت ویروسی نیز خود بهتدابیر افشا از این  احتمالیهای  سوءاستفاده تانیاز است 
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که لزوم نظارت بر خود قدرت را عیان کرده است. مردم  این بر عالوه است، بستگی محلی و جهانی شده مروج اشکال جدید هم

روی اروپا این است  ها را مسئول بدانند: قدرت دست شماست، نشان دهید چند مرده حالجید! چالش پیش حق دارند که دولت

ده عرضه کررا  تدابیریچین » تر و دموکراتیک نیز قابل اجرایند: ای شفاف داده به شیوه انجامکه ثابت کند اقداماتی که چین 

شود. رک بگویم، اشتباه  به ضرر خودشان تمام می و این احتماالً ،توانند آن را عملی کنند که اروپای غربی و ایاالت متحده نمی

تفسیر کنیم. ما به  "نظارت اجتماعی"را  فعال رانی و هر نوع حکم "مراقبت"هر شکلی از سنجش و الگوسازی را  سهواًاست اگر 

 [1] «.تر برای توصیف مداخله نیاز داریم و دقیق جدیدواژگانی 

نباید ناآگاهانه به پارادایم رایج  کند اقتضا میگیر  ی را که یک بیماری همهتدابیر: است «تر واژگان دقیق»چیز بسته به این  همه

صورت گرفته از سوی  تدابیرتر از  اند. برای من ترسناک مراقبت و نظارتی تقلیل دهیم که متفکرانی چون فوکو به آن پرداخته

مراجع  گیری به کار گیرند، و همزمان این تدابیر را به نحوی ناکارآمد و نامتناسب با همهها  چین )و ایتالیا و...( این است که آن

 کاری و پنهان کنند. قدرت اطالعات حقیقی را دست

و هر کدام به سبک و سیاق   اند گیر روبرو نشده همهواقعیت بیماری کل ک با یگرایان قالبی هیچ  گرایان افراطی و چپ راست 

اش محکوم کردند.  ای اجتماعیمعنبه عبارت دیگر، آن را به سبب  ،اند اجتماعی زهر آن را گرفته گرایان برساخت نۀگرا تقلیل

شکست دادن او در  ها برای ّها و چینی دموکرات ۀاند که بیماری نقش چاکانش بارها بر این موضوع تأکید کرده ترامپ و سینه

های سالمت را محکوم  در نظر گرفته شده از سوی دولت و نظام تدابیرها  در مقابل، برخی از چپ است، رو انتخابات پیش

اند.  عاداتی چون دست دادن و غیره پافشاری کرده ۀبر ادام در نتیجهو  اند هراسی دانسته را آمیخته به بیگانه ها آن چوناند  کرده

 کنونی شکل همان، در موقع مقتضی، از درک این پارادوکس عاجز است: دست ندادن و خود را منزوی کردنچنین موضعی 

 .استهمبستگی 
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ای است متشکل از  اثر بوکاچو مجموعه دکامروندادن و در آغوش کشیدن دارد؟ برخوردارها.   این روزها چه کسی توانایی دست

 خانۀ ییالقی دور از انظاری درکنند؛ این زنان و مردان جوان به  ها را حکایت می آن جوان هایی که هفت زن و سه مرد داستان

ای دورافتاده  مالی به ناحیه طبقۀ نخبه و برگزیدۀتا از طاعونی که به جان شهر افتاده دوری کنند.   اند خارج از فلورانس پناه برده

میلیاردها پیش از این با هواپیماهای  سازند. )مولتی سرگرم می ندکامروهایی به سیاق کتاب  قصه گفتند و خود را با گریز می

ها  در گوش ما مردمان عادی، که باید با ویروس اند(. حال دائماً هدرکوچ کیر کوچک کارائیب ابه جز دسته دستهشان  خصوصی

. کند ایجاد نمیرسد چیزی جز وحشت  تمام اطالعاتی که به ما می که آن حال ... و «وحشت نکنید!»د: نخوان میسر کنیم، 

: هرگاه مقامات دولتی به مردم ام در کشوری کمونیستی به یاد دارم موقعیت کنونی شبیه موقعیتی است که از دورۀ جوانی

هایی واضح از وحشت  نشانهها را  دنداما همگی این اطمینان   دادند که هیچ دلیلی برای وحشت کردن وجود ندارد، اطمینان می

 کردیم. ها تلقی می زده بودن خود آن

دهیم، تهدید را چنان  زده واکنش نشان می برای مواجه شدن با تهدیدی واقعی نیست. وقتی وحشت یش مناسبروولی وحشت 

خرید بیش از حد ید که فکر کنای به این موضوع  دهیم. لحظه اهمیت جلوه می آن را بی  گیریم؛ برعکس، که باید جدی نمی

 به قدر کافیگیر، گویی اهمیتی دارد که  همه مهلک یک بیماری ۀآید: در بحبوح دستمال توالت چقدر مضحک به نظر می

گیری ویروس کرونا چیست؟ باید چه چیزهایی یاد  پس واکنش متناسب با همه  داشته باشیم... خب، در خانه دستمال توالت

 جدی با آن انجام دهیم؟ ۀبگیریم و چه کارهایی برای مقابل

دعایم را به ارفت،  گیری ویروس کرونا ممکن است جانی تازه به کالبد کمونیسم بدمد، چنان که انتظار می وقتی ادعا کردم همه

چین بسیار  اش در نتیجهکم  دست رر رسد برخورد قاطع دولت چین با این بحران کارگر افتاد سخره گرفتند. هرچند به نظر می

هایی که قدرت را در دست دارند،  با این حال، منطق اقتدارگرای قدیمی کمونیست رر ستا ایتالیا فعلی اوضاع و احوال بهتر از

)و نیز عموم  مردان دولتس از گزارش خبرهای بد به ترها این بود که  هایش را نیز هویدا کرد. یکی از محدودیت محدودیت
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ویروس جدید خبررسانی کردند  ۀه همین دلیل، کسانی که برای نخستین بار دربارد. بچرب می  واقعی نتایج ]اعالم[ مردم( بر

کند پس از تعطیلی  ها را مجبور می فشاری که چینی» :دهند خبر میها  بازداشتاز ادامۀ این ها  گزارش برخی و ،بازداشت شدند

کاری اطالعات برای نشان دادن چیزهایی باب  : دستکند از نو زنده می را ای قدیمی ، وسوسهناشی از کرونا به سر کار برگردند

ای از  نمونهمصرف برق در استان چجیانگ، مرکزی صنعتی در سواحل شرقی چین،  قاعدۀهای ارشد. در حال حاضر،  طبع مقام

برق در  کم سه شهر در این استان، ترازی حداقلی برای مصرف دست  شاهدان آگاه، ۀ. بنا به گفتدهد همین پدیده را نشان می

گویند این کار  تولید است. برخی میاحیای گر  کنند تا قادر به جعل اطالعاتی باشند که نشان های محلی تعیین می کارخانه

 « .هایشان را به کار بیاندازند دستگاه، هایشان خالی است در شرایطی که کارخانه یها، حت ی از شرکتعضباعث شده ب

افتد: مدیران محلی را  ند متوجه چنین تقلبی شوند چه اتفاقی میا که در رأس قدرت توان حدس زد وقتی کسانی همچنین می

جا، الزم است  شود... در این اعتمادی تکرار می دور باطل بی  مجازات خواهند کرد و به این ترتیب به اتهام کارشکنی شدیداً

گیر افشاگری کند. حال اگر این  با بیماری همه های دولت چین در برخورد کاری پنهان ۀژولین آسانژی چینی بیاید و دربار

های  پس منظورم از کمونیسم چیست؟ برای فهم آن، کافی است نگاهی به اعالمیه  کمونیسم همانی نیست که مدنظر من است،

ر دکت  سازمان بهداشت جهانی، رئیس» منتشر شده است: اخیراً که این یکی عمومی سازمان بهداشت جهانی بندازیم. مثالً

شنبه اعالم کرد که هرچند مقامات بهداشت عمومی در سراسر جهان توانایی جلوگیری از شیوع این  تئودور آدهانوم، روز سه

سازمان ما نگران است که تعهد سیاسی برخی کشورها با میزان تهدید بیماری متناسب نباشد. او گفت:   ویروس را دارند،

. نباید از هیچ کوشش فروگذار کرد. کشورها نیستتراشی  بهانهزمان . نیستتسلیم  زماناکنون زمان آزمون و خطا نیست. "

ی گیر همهاین توان  . میستها ا این برنامه عمل بهاند. حال وقت  ریزی کرده برای چنین پیشامدهایی برنامهکه ست ا دههچند 

 «".دستگاه حکومتی را درگیر ماجرا کندکل هنگ و فراگیر که ارویکردی جمعی، هم باولی تنها   ،عقب راندرا  ویروسی
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شامل بسیج  هم رود: بایدفراتر  یحکومت منفرد های دستگاه از حدرویکرد فراگیری باید چنین ها افزود که  توان به این گفته می

ر به علت المللی. اگر هزاران نف هماهنگی قوی و کارآمد بینشامل همکاری و   هم نظارت دولتی باشد و ۀحیط ورایمحلی افراد 

ها قرار  های تنفسی در دسترس آن از دستگاه بیشتری الزم است شمار بسیار  اند، ها بستری شده مشکالت تنفسی در بیمارستان

به همان ترتیبی مداخله کند که در شرایط جنگی وقتی به  ها، الزم است دولت مستقیماً ردن این دستگاهکو برای فراهم  ،گیرد

 ،به روال یک عملیات نظامی ،ها همکاری کند. باید گذارد. همچنین الزم است با سایر دولت ا پیش میهزاران سالح نیاز است پ

که امروزه به آن « کمونیسمی»منظورم از  رر هنگ باشندابا هم هم ها کامالً اطالعات به اشتراک گذاشته شوند و نقشه

فارغ از نظارت و تنظیم دولتی  بازارآزادیِ سازیِ آن شکل از جهانی  در حال حاضر،»به قول ویل هاتن:  ،یا ،محتاجیم همین است

شکلی دیگر از آن که وابستگی  در عوض،گیر دارد بدون شک رو به افول است.  که تمایلی ذاتی به تولید بحران و بیماری همه

که  یموضعالبته « .شناسد در حال ظهور است ا به رسمیت میر مبتنی بر اسناد و مدارک متقابل و اولویت عمل جمعیِ

رای صادرات محصوالت ب در سطح ملیهایی  ممنوعیت» هنوز دست باال را دارد: «مسئولیت هر کشور با خودش است» گوید می

مهار  ی و ابتدایی برایدلبخواهکمبودهای محلی و رویکردهای  ه علتو ب شود، دیده می اساسی همچون تجهیزات پزشکی

 «.روند اوضاع، کشورهایی هستند که بر مبنای تحلیل خودشان از بحران موجود پیش می

 پوپولیسمتر  بلکه محدودیت به مراتب مهلک  ست،نیسازی بازار  گر محدودیت جهانی گیری ویروس کرونا تنها نشان همه

اول آمریکا )یا هر »شعارهایی چون  ۀ. دیگر دورورزد کامل دولتی اصرار می حاکمیتد که بر کن را آشکار می ای ناسیونالیستی

ی جهانی نجات پیدا کند. این که همکارهنگی و اتواند از طریق نوعی هم زیرا آمریکا تنها می است، سر آمده(« جای دیگر

به نظرم بحران کنونی   ای ندارم. برعکس، ها عالقه میان انسان شده ایدئالییی نیست؛ من به همبستگی یوتوپیا تگویم خیاال می

ی معقولی است که  تنها عمل خودخواهانه و ماست بقای فردفرد به نفعهمبستگی و همکاری جهانی که دهد  وضوح نشان می به

وکی در مقیاسی عظیم ویروس کرونا نیست: چین خود مدتی پیش درگیر شیوع آنفلوانزای خ توان انجام داد. مسئله صرفاً می
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های  بحران  طور که اوون جونز گوشزد کرده، همان  ها طرف است. به عالوه، الوقوع هجوم ملخ و اکنون نیز با تهدید قریب ،بود

 همه، کسی از این بابت هراسی ندارد... با این ،گیرد اقلیمی بسیار بیشتر از ویروس کرونا قربانی می

شاید وسوسه شویم ویروس کرونا را نوعی عفونت سودمند بدانیم که   به موضوع بنگریم، مسلک کلبی باور حیات یکاگر از موضع 

و به این  ،آورد های هرز فاسد را از ریشه درمی کند، همچون کسی که علف ضعیف و بیمار خالص می  بشر را از شر افراد پیر،

برای رها شدن  واقعی کنم تنها راه من از آن دفاع میی که فراگیرکند. رویکرد کمونیستی  ترتیب، به سالمت جهانی کمک می

قیدوشرط  همبستگی بی محدودکردنهایی از  ی است. در مناقشات جاری پیشاپیش نشانهوبد باورانۀ حیاتاز شر این موضع 

فاجعه برسد: در بریتانیا به مرز  یگیر زمانی که همه« فرزانه مرد سه»اهمیت نقش  ۀدر این یادداشت دربار مثالً ،ستا هویدا

های ویژه با  های مراقبت ی که بخشصورتطغیان ویروس کرونا در بریتانیا، در  شرایطاند در  پزشکان ارشد هشدار داده»

بخش به بیماران تحت پوشش نظام سالمت همگانی صرف نظر  خدمات نجات ۀتوان از ارائ د، مینمشکالتی جدی مواجه شو

، الزم است سه مشاور ارشد در هر بیمارستان در این باره تصمیم بگیرند "فرزانه مرد سه"کرد. بنا به مفاد پروتکل موسوم به 

ها را چگونه  های تنفس مصنوعی و تخت خدمات درمانی همچون دستگاه  ها، که در صورت پر شدن ظرفیت بیمارستان

ها و  ترین رند؟ قربانی کردن ضعیفبر مبنای چه معیارهایی باید تصمیم بگی« فرزانهمرد سه »حال این «. بندی کنند جیره

دهند که ما  هایی از این دست نشان نمی ساز فسادی گسترده نخواهد شد؟ آیا رویه ها؟ آیا چنین وضعیتی زمینه پیرترین

رو داریم  چه در نهایت پیش ترین منطق بقای اصلح رفتار کنیم؟ پس بار دیگر، آن شویم بر مبنای سبعانه رفته آماده می رفته

 نوعی کمونیسم است. ابداع دوبارۀ و یین وضعیتچناب میان انتخ

کنند، انگار که قاعده باشد، یک محدودۀ  های ما تعطیلی یا لغو چیزی را اعالم می وقتی رسانه ها است. تر از این پیچیده اوضاعاما 

تر  و این از همه برای من زننده، «آوریل تعطیل خواهد بود 4مدارس تا »کنند: همان فرمول  زمانی مشخص هم به آن اضافه می

است. توقع همه این است که، بعد از رسیدن به نقطۀ اوج که باید زود هم از راه برسد، وضعیت به حالت عادی برخواهد گشت. 
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اند که یک سمپوزیوم دانشگاهی تا سپتامبر به تعویق افتاده... نکته این است که حتی وقتی  در همین مورد، به من اطالع داده

عنوان  چه به ندگی باالخره به حالت عادی برگردد، این همان عادی بودنی نیست که قبل از شیوع به آن عادت کرده بودیم: آنز

تر از زندگی را که  شود؛ باید زیستن شکلی بس شکننده بدان خو گرفته بودیم دیگر قطعی فرض نمی مرهبخشی از زندگی روز

 اند. خطراتی که یک گوشه کمین کردهآمیخته با خطر دائمی است بیاموزیم، 

های ما با سایر افراد و اشیاء پیرامون رر  ترین تعامل های ویروسی ابتدایی گیری به همین دلیل، باید انتظار داشته باشیم که همه

ندانیم( باشند )و ما « کثیف»های خودمان رر را تحت تأثیر قرار دهند: از دست زدن به چیزهایی که ممکن است  از جمله بدن

ها بپرهیزید... حتی مراقب باشید بر بدن و  ها دست نزنید، از بغل کردن دیگران و دست دادن با آن بپرهیزید، به دستگیره

تان را نمالید رر خالصه با خودتان ور نروید.  تان دست نزنید یا چشم باشید: به بینی داشته سلطتتان هم  حرکات غیرارادی

کنند؛ ما هم باید بیاموزیم بر خود نظارت و مراقبت داشته  های دیگر نیستند که بر ما نظارت می بنابراین فقط دولت و عامل

باشیم! شاید فقط واقعیت مجازی امن شمرده شود، و حق حرکت آزادانه در فضای باز و هوای آزاد برای جزایز متعلق به 

 میلیاردها حفظ شود. مولتی

و « ویروس»اینتزنت، نباید فراموش کنیم که در چند دهۀ اخیر اصطالح  جا هم، در سطح واقعیت مجازی و اما همین

 خبر و ما از وجودشان بی بودند های دیجیتالی اطالق شده که به فضای وب ما سرایت کرده بیش از همه به ویروس« ویروسی»

چه اکنون  . آنبود آزاده نشدهشان )فرضاً برای نابودی اطالعات یا هارددرایوهای ما(  کم تا وقتی قدرت مخرب یم، دستبود

 های ویروسی در هر دو بعدِ اصلی این اصطالح در ابعادی وسیع است: عفونت اللفظ تحت هستیم بازگشت به معنای ششاهد

 اند. واقعی و مجازی  دست به دست هم داده

های  موجوداتی زنده در بین سایر شکلمان درمقام  مان در قبال زندگی را تغییر دهیم، در قبال هستی بنابراین باید کل موضع

گذاریم، باید نوعی انقالب فلسفی  مان در زندگی می گیری اساسی نامی است که بر جهت« فلسفه»حیات. به عبارت دیگر، اگر 
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 مان در برابر ، چیزی راجع به واکنشدر باب مرگ و مردنحقیقی را از سر بگذرانیم. شاید از الیزابت کوبلر ر راس و کتابش، 

گیری ویروس کرونا بیاموزیم، کتابی که در آن پنج مرحله از شیوۀ واکنش افراد به ابتال به یک بیماری العالج در چارچوبی  همه

محال است رخ داده »زند:  )فرد صراحتاً از قبول واقعیت سر باز می انکارمشهور گرد آمده است. این پنج مرحله عبارتند از: 

 زنی چانه؛ «(چطور این برای من رخ داد؟»کند:  کنیم فوران می )که وقتی دیگر واقعیت را انکار نمی خشم؛ «(باشد، برای من نه.

التحصیل  قدر زنده بمانم که فارغ فقط آن»طریقی اثر واقعیت را به تعویق اندازیم یا تخفیف دهیم:  که شاید به )امید بستن به این

من که قرار است بمیرم، چرا بیخود خودم را به زحمت »ذاری لیبیدویی: گ )قطع مایه افسردگی«( هایم را ببینم. شدن بچه

را تواند این مراحل  بعد از آن، کوبلر ر راس می«(. توانم با آن بجنگم، باید خود را برایش آماده کنم. نمی)» پذیرش؛ «(بیندازم؟

کند که مراحل  و البته تأکید میاعتیاد(. ا کاری، مرگ عزیزان، طالق،آمیز اطالق کند )بی بر هر شکلی از خسران شخصی فاجعه

 گذرانند. دهند، و همۀ بیماران هم هر پنج مرحله را ضرورتاً از سر نمی مذکور ضرورتاً به همین ترتیب رخ نمی

توانیم همین مراحل پنجگانه را تشخیص دهیم. محض نمونه، خطر  شود می هر زمان جامعه با اختاللی تروماتیک مواجه می

محیطی را در نظر بگیریم: نخست، مایلیم انکارش کنیم )مطلقاً پارانویا است، این اتفاقات صرفاً نوسانات معمول  زیستفاجعۀ 

کنند،  مان را آلوده می های بزرگی که محیط زیست رسد )نسبت به شرکت الگوهای آب و هوایی هستند(؛ بعد نوبت به خشم می

وقت بخریم؛ وانگهی،  یمها را بازیافت کنیم شاید بتوان زنی )اگر زباله بعد چانه ،د(گیر می هنسبت به حکومت که خطرها را نادید

توانند در مسیر شمالی کاالها را خیلی  ها می توانیم گیاهان گروئنلندی را پرورش دهیم، کشتی نیمۀ پرش را هم باید دید: می

بستۀ قطبی در شمال سیبری به  های یخ آب شدن زمینهای حاصلخیز جدید در اثر  تر از چین به آمریکا برسانند، زمین سریع

ایم و باید روش  آیند...(، افسردگی )دیگر دیر شده، محکوم به فناییم...( و، سرانجام، پذیرش: ما با خطری جدی مواجه دست می

 مان را بالکل تغییر دهیم! زندگی
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خواهیم انکار کنیم )مبالغه  کند: اول می صدق میها  در مورد تهدید فزایندۀ نظارت دیجیتال بر زندگی انسان لگوهمین ا

کند )علیه  مان فوران می تواند فعالیت روزانۀ ما را کنترل کند...(، بعد خشم ها است، هیچ عاملی نمی کنند، پارانویای چپ می

رای کنترل و شان ب شناسند و از این شناخت ها که ما را بهتر از خودمان می های جاسوسی دولت های بزرگ و سرویس شرکت

ها باشند، اما حق تجاوز به  زنی برسد )مسئوالن حق دارند دنبال تروریست کنند(، تا نوبت به چانه سوءاستفاده از ما استفاده می

های فردی گذشت(، و  مان بر باد رفت، دورۀ آزادی حریم خصوصی ما را ندارند...(، و افسردگی )دیگر دیر شده، حریم خصوصی

 اش بجنگیم! آگاه کنیم و علیه همۀ ابعادش ظارت دیجیتال تهدیدی برای آزادی ماست؛ باید مردم را ازسرانجام پذیرش: ن

ی که کسانکند، مثالً در مورد ترومای انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری: واکنش  حتی در عرصۀ سیاست هم این الگو صدق می

چیز واقعاً  امپ فقط یک شیاد است، با به قدرت رسیدن او هیچبه این تروما مبتال شدند نخست انکار بود )نگران نباشید، تر

هایی که از او حمایت  ای که او را به قدرت رساندند، نسبت به پوپولیست کند(، بعد خشم )نسبت به نیروهای اهریمنی تغییر نمی

توان ترامپ را مهار کرد، کافیست  میچیز از دست نرفته،  زنی )هنوز همه کردند و بنیاد اخالقی ما را به خطر انداختند...(، چانه

آمریکا بر باد رفت(، و در  ، دموکراسیایم هایش را تحمل کنیم...(، افسردگی )ما در مسیر فاشیسم افتاده کاری بعضی از افراط

ه خوش قدیم دموکراسی آمریکا سر آمده، بیایید با خطر مواج د در آمریکا به وجود آمده، ایامپذیرش: یک رژیم سیاسی جدی

 یزیم...شویم و با خونسردی برای غلبه بر پوپولیسم ترامپ برنامه بر

کرد: اول انکار، سپس خشم )نسبت به زندگی  در قرون وسطی، جمعیت شهری متأثر از عالئم طاعون به همین نحو عمل می

را ممکن کرد(، سپس  رحمی که آن شکل از زندگی شویم، یا حتی نسبت به خدای بی خاطرش مجازات می بار ما که به معصیت

مان به آخر رسید(، سپس رر این  کننده است، باید از بیماران دوری کنیم...(، سپس افسردگی )زندگی زنی )خیلی ناراحت چانه

، سکس...( و، دست مشروبمان به آخر رسیده، بیا شیرۀ لذت این زندگی را بمکیم رر  بامزه است رر عیاشی )حاال که زندگی

 االمکان جوری رفتار کنیم که انگار زندگی عادی در جریان است... ، بیایید حتیها گذشته هگذشتآخر، پذیرش: 
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نیست؟ نخست شاهد انکار بودیم )چیز  2019گیری ویروس کرونا در پایان سال  و آیا این همان شیوۀ رفتار ما در برابر همه

پس خشم )معموالً به شکلی نژادپرستانه یا اندازند(؛ س مسئولیت در دل همه وحشت می خاصی نیست، فقط چند آدم بی

رسد )قبول، قربانی هم گرفته، ولی به  زنی می های کثیف مقصرند، دولت ناکارآمد است...(؛ بعد نوبت به چانه ضددولتی: چینی

شود  د، افسردگی ظاهر میهم جواب ندا توانیم میزان خسارت را محدود کنیم...(؛ اگر این اندازۀ سارس جدی نیست، می

گیری  عجیبی که در مورد این همه نکتۀ)خودمان را گول نزنیم، کارمان تمام است(. اما پذیرش به چه شکل خواهد بود؟ 

ها ناگهان طغیان  کنگ، ...(: این اجتماعی است )در فرانسه، هنگ تیت مشترک آن با دور اخیر اعتراضاصمشاهده میشود خصو

دهند، ترس و شکنندگی دائمی به زندگی ما وارد  مانند و مداومت نشان می ها می آن کنند تا بعد از دور خارج شوند؛ نه، نمی

سازی دوبارۀ بیماری  تواند صرفاً به معنی عادی تواند دو مسیر مختلف در پیش بگیرد. می کنند. اما پذیرش در این مورد می می

تواند )و باید( ما را  ش را داشته باشد... یا، پذیرش میمیرند، ولی زندگی ادامه دارد، شاید محاسن خود ها می باشد: قبول، آدم

 و بسیج خود برای عمل در قالب همبستگی جمعی کند. ،وادار به گذر از وحشت و توهم

شکلی احمقانه تکراری،  چه باید با آن کنار بیاییم، این است که نوعی الیۀ زیرین حیات، حیات نامرده، به چه باید بپذیریم، آن آن

کند  جا بوده و همیشه همچون شبحی تیره با ما خواهد بود، نفس بقای ما را تهدید می جنسی ویروس، که همیشه اینو ماقبل 

گیری ویروسی ما را به یاد خصلت  تر، همه عام هم کند. در سطحی از این و درست زمانی که انتظارش را نداریم فوران می

ایم، زیرا  ها چه بنای معنوی باشکوهی به جهان عرضه کرده ندارد که ما انساناندازد: اهمیتی  مان می معنای زندگی تصادفی و بی

شناسی این است که ما  تواند به آن پایان دهد... بماند که درس بوم سیاره می ای مثل یک ویرس یا خرده تصادف طبیعی احمقانه

 بسا ندانسته در این پایان سهیم باشیم. ها چه انسان



29 

 

زا،  هرگونه عامل عفونت»ها عبارتند از  شرمانه تعریفی رایج را نقل قول کنم: ویروس خواهم بی ع، میتر کردن موضو برای روشن

اند: به حیوانات، گیاهان و  ، تشکیل شدهDNAیا  RNA روتئین باشند از اسید نوکلئیک،معموالً فرامیکروسکوپی، که در صورتی که پ

ها را واحدهای شیمایی غیرزنده یا گاه  شوند: ویروس زنده تکثیر میهای  کنند و تنها در سلول ها سرایت می باکتری

 یاند نه مرده، به معنای ها نه زنده همین نوسان میان زندگی و مرگ کلیدی است: ویروس« آورند. های زنده به شمار می ارگانیسم

واسطۀ تمایلش به تکثیر زنده است، اما  بهها زندگان مرده یا مردگان متحرکند: ویروس  شناسیم. آن که معموالً از این کلمات می

شناختی از خود زندگی و نه چندان از رانۀ مرگ، آری، زندگی در  نوعی درجۀ صفر حیات است، نوعی کاریکاتور زیست

تر از آن زاده  های پیچیده ترین سطح تکرار و دستکاری. با این حال، ویروس شکلی ابتدایی از زندگی نیست که شکل احمقانه

کند )وقتی ویروسی به  خود را تکثیر می ها و عفونی کردن آن تر های پیچیده به ارگانیسم گونه است؛ با سرایت . مطلقاً انگلشوند

های مخالف رر  کنیم(. راز ویروس در همین تالقی قطب عنوان دستگاه تکثیرش عمل می کند، ما صرفاً به ها سرایت می ما انسان

ای  مانده نامید، پس می« ناشدنی ماندۀ رفع پس»چه شلینگ  ای هستند از آن ها نمونه است: ویروسگونه رر نهفته  ابتدایی و انگل

شود و به تسخیر )سرایت  تکثیر ظاهر می ترین شکل حیات که در هیئت محصول نقص و ناکارآمدی سازوکارهای واالترِ از پست

 ای فرعی از سطح باالتری از حیات از نو ادغام شود. وان سویهعن تواند به ای که هرگز نمی مانده دهد، پس ها ادامه می به( آن

همانی واالترین و  خواند، داوری یا حکمی که بر این می« انهزداوری نظرور»شویم که هگل آن را  جا با چیزی مواجه می در این

شناسی است،  از جمجمه، که نتیجۀ تحلیل او «پدیدارشناسی روح»کند. همه با مثال هگل در  ترین امور تأکید می پست

آیا روح بشر ضمناً نوعی ویروس نیست که مثل «. روح ویروس است»مثال ما باید این باشد: «. روح استخوان است»آشناییم: 

دهد؟ و، از  کشد، و گاه آن را در معرض تخریب قرار می خاطر بازتولید خود بهره می کند، از آن به انگل از جانور بشری تغذیه می



30 

 

ترین سطحش، چیزی ماشینی است و از قواعدی  رسانۀ روح زبان است، نباید فراموش کنیم که زبان نیز، در پایینجا که  آن

 ها پیروی کنیم. ها را بیاموزیم و از آن تشکیل شده که مجبوریم آن

وارند  موجوداتی انگل ها یا عادات تقلیدی اند. به زعم او، این کلیشه«های ذهن ویروس»ها  ریچارد داوکینز زمانی مدعی شد میم

کنند. مبدع این ایده  ای برای تکثیر خود استفاده می عنوان وسیله سازند و از آن به خود بدل می« مستعمرۀ»که ذهن بشر را به 

کسی جز لف تولستوی نیست. در قیاس با داستایفسکی، تولستوی معموالً جذابیت خیلی کمتری برای ما دارد رر یک رئالیست 

افتاده که، برعکس اضطراب وجودی داستایفسکی، اساساً جایی در مدرنیته ندارد. اما شاید وقتش رسیده باشد که  ناجور از مد

طور کلی، که در آن طنین برداشت داوکینز  اش دربارۀ هنر و نوع بشر به از او با تمام قوا اعادۀ حیثیت کنیم. از او و نظریۀ یگانه

ها عضو همزیست  کرده که میزبان میلیون هومونیدهایی هستند با مغزهایی عفونتافراد بشر »شنویم.  ها را می از میم

رر آیا این نقل  [2] «گذاریم شان را زبان می اند که نام های همزیستی ها نیز همان نظام گردانان اصلی آن اند، و صحنه فرهنگی

است: سوژۀ بشری نوعی رسانۀ « عفونت»تولستوی شناسی  قول از دنیل دنت مطلقاً انگ تولستوی نیست؟ مقولۀ اساسی انسان

های واگیردار، از فردی به  کنند، عناصری که مثل باسیل آور فرهنگی به آن سرایت می تهی است که عناصر ناخوشی منفعل میان

معنوی  برد: او نوعی خودآیینی یابند. تولستوی این استعاره را تا نهایتش پیش می شوند و گسترش می فرد دیگر منتقل می

کند؛ تصویری قهرمانانه از تعلیم و تربیت در آثار او یافت  آور علم نمی راستین را در مقابل این گسترش واگیرهای ناخوشی

های اخالقی خودآیین بالغ بدل شوند. تنها  زا خالص و به سوژه های واگیردار عفونت شود که به افراد اجازه دهد از شر باسیل نمی

رر به زعم تولستوی رر  گیرمهای خوب و بد است: مسیحیت نیز خود یک بیماری مسری است،  ان عفونتنزاع موجود، نزاع می

 یک بیماری خوب باشد.

هایش به ما  توانیم از اپیدمی ویروسی کنونی بیاموزیم: وقتی طبیعت با ویروس ترین چیزی است که می آشوب شاید این دل

 کنم. گرداند. پیام این است: کاری که تو با من کردی، من حاال با تو می ا برمیکند، به نحوی پیام خودمان را به م حمله می
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 ها: پی نوشت:

 وگوی شخصی. . بنجامین براتون، گفت1

2. Daniel Dennett, Freedom Evolves, London: penguin Books 2004, p. 173. 
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 دشمن درون ماست ست،ین رونیآن ب دشمن

 یصالح نجف :ترجمه ،جورجو آگامبن

 

سروال را در   نیآگامبن ا« است؟ یا غهیچه ص گرید شناسد یجز بقا نم یکه ارزش یا جامعه» پرسد یآگامبن م جورجو

تسرکو  آن بره قلرم آدم ک   یسر یانگل همنتشر شرد و ترجمر  « Quodlibet» در وبالگ ییایتالیکه به زبان ا کند یمطرح م یمتن

کره برر سرر     کند یوصف م یا به مناقشه ییمهم اروپا لسوفین فیا میرمستقیآن را جواب غ یسیصورت بسته است. مترجم انگل

هم درج شد،  یروانکاو ییاروپا هیمقاله در ضمن در نشر نیدرگرفت. ا روسیوکرونا وعیبه ش ایتالیواکنش دولت ا هاو دربار همقال

 .«لسوفانیو ف روسیوکرونا»از تأمالت درباب  یا در عصاره

*** 

له ئشرود. مسر   انیر ع زدنرد  یم شان دنیها خود را به ند مسائل که آدم یاریبس شود یموجب م یاست ول یبضاعت مشاور کم ترس

دارد. موج  یاسیو س یاخالق یامدهایچه پ یماریب نیا وعیش میبپرس دی. باستین یماریب نیوخامت ا زانیم هدربار دهیاظهار عق

برهنره   اتیر جز ح یزیبه چ گریما د هجامع دهد یبه وضوح نشان م زیقبل از هرچ ستکه کشور ما را فلج کرده ا یهول و هراس

را، کرار   یرا، روابط اجتماع یزندگ یاوضاع عاد -را  زیچ اند همه در عمل آماده ها ییایتالیاعتقاد ندارد. مثل روز روشن است که ا

 و خطرر  -برهنره   اتیر کننرد. ح  مارشردن یخطرر ب  یقربران  -را  شیخرو  یاسر یو س ینیعواطف، و معتقدات د ،یدوست یرا، حت

 گرر ی. دسرازد  یو متفرق م کند یم نایها را ناب است که آن یزیها را متحد سازد، چ که بتواند آدم ستین یزیچ -دادن آن  ازدست

در  1827برار در سرال    که اول ی)رمان میخوان یدر وصف طاعون م یالساندرو مانزون «نیمخطوب»طور که در رمان  ها همان انسان

 دیبا متیق که به هر شوند یم یتلق ریگ همه یماریب هبالقو یها دهنده تیها و سرا کننده ( اکنون صرفاً پخشدیبه چاپ رس ایتالیا

شدن ندارنرد و   حق دفن -مردگان ما  -متر را با آنها حفظ کرد. مردگان  کیکم  دست هفاصل دیکرد و با زیپره شانیاز تماس با ا
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 سراها یروزگار حذف شده است و عجبرا کره کل   هما از صفح یهدلداران ما خواهد آمد. همسا جان یب کریچه بر سر پ ستین ممعلو

 سرتن یز هویش نیبه ا دهد یکه خود را عادت م دیآ یم یدر کشور یاند. چه بر سر روابط انسان باب مهر سکوت بر لب زده نیدر ا

 .افتیادامه خواهد  یتا ک داند ینم یکه کس

 تی: وضرع سرازد  یمر  داریاول ندارد با وضوح تمام بر ما پد قتیکم از حق یرا هم که در خوفناک یگرید قتیحق ریگ همه یماریب

ر گذشرته  از حالت استثناء درآمده و قاعده شده است. د یاند براست است ما را بدان عادت داده یما چند یها که دولت یاضطرار

 یآنگونه که در مورد جرار  یاعالم وضع اضطرار به صرافتمورد  چیدر ه چکسیاما ه افتهی وعیش یحادتر ریگ همه یها یماریب

و  یبحرران دائمر   تیدر وضرع  سرتن یبه ز یقدر . مردم بهدارد یاز جابجاشدن بازم یکه ما را حت یتیبوده، وضع فتادهین مینیب یم

( چیهر  گرر یبرودن و د  )زنده یستیسراپا ز یتیوضع دتا ح شان یزندگ ستیشان ن حواس گریاند که انگار د خو کرده یاضطرار دائم

 زیر ن یو عاطف یانسان هکه از هر جنب یاسیو س یاجتماع هتنها از هر جنب نه شان یکه زندگ ستیشان ن سقوط کرده. انگار حواس

 یزنردگ  یا در جامعره  یراسرت  هآزاد باشد. مرا بر   یا جامعه تواند ینم دیز یم یکه در وضع اضطرار دائم یا شده است. جامعه یته

 سرتن یخود را محکوم کرده به ز سان نیکرده است و بد یقربان خوانند یم «یتیمصالح امن»را در مسلخ آنچه  یکه آزاد میکن یم

 ی.دائم یدر حالت ترس و ناامن

 طیدر شررا  کننرد  یواقرع مرا را ملرزم مر     بره  ی. اقدامات اضرطرار دیسخن از جنگ بگو روسیو نیا هدربار یاگر کس ستین عجب

کنرد   نیکمر  توانرد  یمر  یکره در وجرود هرر شخصر     ینامرئ یجنگ با دشمن ی. ولمیکن یوآمد زندگ و منع رفت یحکومت نظام

 .دشمن درون ماست ست،ین رونیاست. دشمن آن ب یداخل یجنگ یراست هب نیجنگ قابل تصور است. ا نیتر یمعن یب

از ادوات  یا هرا مجموعره   طور کره جنرگ   است. همان ندهیآ طیضر بلکه شرااحال ح طیفقط شرا نه ایچندان  نه ینگران یاصل هیما

 هرا  یلر یخ ادیر بره احتمرال ز   ،یا هسرته  یها روگاهیخاردار تا ن یها میاند، از س گذاشته راثیروزگار صلح به م یبرا مونینام یفن

به عمل آوردند و قبالً موفق  یجار یاضطرار تیحفظ سالمت افراد جامعه در وضع یبرا اه ترا که دول یاقدامات دیخواهند کوش
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صرورت   فقرط بره   سیها و تردر  ها و مدرسه دانشگاه ادامه دهند: بستن تیوضع نیا انیپس از پا یها نشده بودند حت به تحقق آن

 یهرا  امیر پ کردن به ردوبدل و بسنده ،یفرهنگ ای یاسیس لیبه دال یحضور یگوهاو ها و گفت کردن کامل نشست متوقف ن،یآنال

 ا.ه انسان انیم - تیهرگونه سرا -هرگونه تماس  یجا به ها نیجا ممکن بود استفاده از ماش و هر ،یتالیجید

 

 2020مارس  17

 European Journal of Psychoanalysisمنبع: 
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  یبشر اریبس بس یروسیو

 ی، ترجمه: صالح نجفیژان لوک نانس

 

کرده است. اروپرا   ینقاط جهان صادر م گریرا به د شیها به بعد اروپا همواره جنگ 1945از که  میا دهیبارها و بارها شن

 رشیر را کره دامنگ  یا بود تفرقه ریتوانست بکند: ناگز ینم شتریکار ب کیبود  دهیو پاش ختهیگس جنگ دوم ازهم یها که در سال

 دیر جد یهرا  برا  قطرب   بشینش و پرفراز یها هم مطابق با اتحادها و تنش آن گستراند،ب شیسابق خو یها شده بود در مستعمره

همچنران   نکره یانبرود، گو  شیبر  یا هور، بلوک شرق و بلوک غرب، خاطرهنوظ یها قطب نیقدرت در جهان. اروپا در حد فاصل ا

 دارد. یا ندهیآ کرد یوانمود م

 زیر چ از هرر  شیو بر  شیکررده بلکره پر    یاسرت وارد مر   یرزمران یفقط مال التجاره کره د  اروپا در کار واردکردن است. نه نکیو ا

 و - ابرد ی یکراه مر   بسا حاد و توان و چه یاضطرار یرفته ابعاد هرچند رفته ست،ین یا هم واردات تازه نای و - یانسان یها تیجمع

که آنها هرم در اصرل   ) یطیمح ستیمسائل ز نیکند و همچن یکه اروپا صادر م ییها جنگ تابعرود  یم شیپ یروند با سرعت نای

 است. یروسیو یعفون یماریب کی ند(. امروزه اروپا در کار وارداتدر اروپا دار شهیر

خراص خرود را دارد. اروپرا     یرهایکه بردارها و خط س ستیآن ن یها و ناقل یماریگسترش ب چه؟ مسئله فقط بر سر یعنی نیا

سرمشق ادامه دهد. ممکرن اسرت در    ایخود در مقام الگو  یمینقش قد یفاای به دارد اصرار اما -کالً و حاشا- ستیمرکز جهان ن

منسروخ   دیو شرا  یهرا سرنت   فرصت نیاز ا یکار باشند. بعض پرجاذبه در ییها و فرصت رومندیبس ن ییها نقاط جهان جاذبه گرید

از مورد  می)بگذر میشاهد قایو آفر ایترند، مانند آنچه در آس ها تازه فرصت یبعض م؛ینیب یم یشمال یکایباشند، مانند آنچه در آمر

کم به عنروان   اروپا، دست یشوند(. ول یم بیها ترک یژگیگر ویبا د ییاروپا یها یژگیاز و یاریکه در آن بس یجنوب یکایآمر ژهیو

 انگاشت. یم یمکان نیخود را چن اینمود  یتر م یخواستن شیبو کم یمکان ان،یپناهجو یبرا یپناهگاه
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را  یمتعردد  یهرا  لمیر  - یو برخروردار  ییبرا یو ز دموکراسری  و علرم  و عردل  سرمشرق  - یسراز  سرمشرق سال  تئاتر کهن نیا

گردشگران اسرت   یرایقرار، اروپا همچنان پذ نیباشند. بد دهینما و کهنه چسب نخ ییزهایها به چ لیم نیخود ا رمیگ زد،یانگ یبرم

 ریتصرو  نیر وارد قاب ا یروسیکه و ستیرا ندارند. پس عجب ن ییها لیم نیچن ردنبرآو که استطاعت یکسان یرایهرچند نه پذ

 شود.

راسرتش،  آورد.  یبره برارم   یشرتر یب یشانیو پر یبا خاستگاهش آشفتگ سهیدر اروپا در مقا روسیو نیکه ا ستین بیهم عج نیا

 ینظمر  یاز بر  یهرا. در مقابرل، اروپرا در حرالت     یمارینظم را برقرار کرده بود، هم در امور بازارها هم در برخورد با ب شیاز پ نیچ

از  یو نراتوان  یمگیو سراسر  یفر یبره بالتکل  ینظمر  یبر  نیر ها. ا و آرمان دهایام انیها و م ملت انیم یگرفتار بود: ناهماهنگ ینسب

 یانگرار  جدابافته ی و خودتافته ییگرا بالفاصله دست به دامان کناره همتحد االتی. برعکس، ادیانجام دیجد طیسازگارشدن با شرا

کشف و اکتشاف و اسرتثمار   در کار وستهیرا که پ جهانی- خود را دهیشد. اروپا همواره کوش شیراسخ خو میاخذ تصم ییو توانا

 خود را نشناخته است. گاهیجا همه هنوز که هنوز است نیکند و با ا داپی -آن بوده

که هنروز بردان    ییاز کشورها یاریمهار شده است و بس ریعالمگ یماریب نیا وعیکانون ش نیاول دیرس یهمان زمان که به نظر م

شد. در اروپا بود که  ریعالمگ یماریلرزه ب نیاروپا کانون زمها بستند،  ینیها و چ ییاروپا یخود را به رو یآلوده نشده بودند درها

و  یحر یو تفر ی)تجرار  یو سرفرها  نیهرا بره چر    یی( اروپرا یو پژوهشر  یحیو تفر ی)تجار یبار سفرها انیمتوجه انباشت اثرات ز

آن  یخرود اروپرا و سررآخر تفرقره و نفراق درونر       یعمروم  یهرا  یفیتکلبال ریاقوام و ملل به اروپا و تاث سایرها و  ینی( چیپژوهش

 .میگشت

و در « بره سرر خرود کنرد     یخراک  دیهرکس با» ند،یگو یشکل بکشد: در اروپا م  نیرا بد تیوضع کاتوریشود کار یمآدم وسوسه 

برا   اسیر : در اروپرا، در ق بهترر اسرت بگروییم    دیشرا  ای .!«ینشان بده چندمرده حالج روس،یو یآها» ند،یگو یم اینقاط دن گرید

عقرل  » راثیر م نیر ا ،یکنرد. آر  یم دادیانعطاف ب یب ینیب اقعپا و آن پاکردن و و نیکردن و ا فس فس ا،یاز نقاط دن گرید یاریبس
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ذهرن   اتیر همران ح  ،یمیقرد  یهرا  ییکره مرا، اروپرا    یراثیم گر،یخواه؛ به عبارت د یگرد و آزاد هرزه یماست، عقل «یگرا منطق

 .میانگاشت یم

آورد.  یصحنه م زده به شتاب یساز هیشب یرا با نوع تیروح کارل اشم «ییاقدامات استثنا» ریتعب ریروست که تکرار ناگز نیاز هم

سررتان کراله    نکهیکردن ا گردد. ثابت یم انهیخودنما یدهد که بر مدار نافرمان یرا اشاعه م ییگفتارها روسیسان است که و نیبد

 یشر نمایو  -رود یدوبرابر سرش کراله مر   زدیپره یشدن م که از آلوده کسی- روسینشدن به و تر است از آلوده مهم یلینرفته خ

 جسارت. ایهمراه با احساس بچگانه قدرت مطلق  ایکه درست واپس نزده باشد.  یهمراه با اضطراب دیشا

را از منظر فلسفه،  روسیتوان و ی. مریخواه به قصد تفس دیبه ترد ختهیدارد، خواه آم یباره نظر نیا ( درزی)و خود من ن یهرکس

شراعر و   ،یدوگر  شرل یکره م  میریرا بپرذ  یدگاهیر د دییر ای)ب دارنرد.  ییها امیپ ها نیمطالعه کرد. جمله ا یاسیو علوم س یروانکاو

مطررح   [و کُرونمران نظرر دارد   روسیبه جناس کرونراو  یکه نانس داستی: پیتاجگذار] «ونیکُروناس»در شعر  ،یمترجم فرانسو

مرا از   رایر بحرث و اسرتدالل کننرد ز    انیم نیخواهند در ا یهمه م شده.(شر تنم« Po&sie» هینشر تیشعر در وبسا نیکرده. ا

تسرلط دارد   ی. بره زعرم مرن، آنچره در سرطح جهران      میا ها عادت کرده یفیها و بالتکل یها، نادان یبه کلنجاررفتن با دشوار ربازید

نقرش   یجمع لیتخ نهییدر آ ای دهیگرد انینما است که ظاهراً یریتصو نیکم ا است. دست یریگ میت و قوه تصمراجسارت، مه

 بسته.

سرازد.   یآن را برجسرته مر   یها شیها و گرا یژگیاست و و یگستر سطوح، محصول جهان یدر تمام روس،یکروناو ریعالمگ وعیش

کنرد و   یرفته اوراق مر  است که فرهنگ را رفته یتر عیوس ندیاز فرا یو موثر تجارت آزاد است. و جزئ یجو زهیکارگزار فعال و ست

 یریزناپرذ یمانرد کره بره شرکل تم     یم ییروهایاز ن یبه نظام شتریماند و ب ینم فرهنگدهد که چندان به  یم یزیرا به چ شیجا

 یالگرو  نرد یفرا نیر بره اترم(. البتره ا    ای میشیندیبه نفت ب نکهیاند )بسته به ا یجسمان ای یروان یاقتدارگرا و گاه ،یاقتصاد ،یفن

 چیدربراره آن ارائره کنرد. هر     یگزارش دیکند با یجمهور فرانسه احساس م سیکه رئ برد، چندان یسوال م ریتوسعه را ز یاقتصاد
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رونرد بره آغراز     نیر دهرد ا  یکه گواه ستین در کار یا نشانه چیه لیو- میده رییرا تغ مانیها تمیالگور میمجبور شو ستین دیبع

 نو ختم شود. یعصر

 یزیچ جهیبر امور باشد، نت یاسیو س یچون تسلط فن یزیروند چ نیا. اگر حاصل ستین یکاف روسیو کردن کن شهیراستش، ر

کره سرابق برر     یسراز  از عناصر تمدن یبالکل عار  جهیزا و پرتنش، و درنت تنش ییروهاین دانیجهان به م لینخواهد بود جز تبد

حراال برا ضررورت     نیهمر  . ازابرد ی یگسترش مر  ییاجرا یروهایهمانند قساوت ن روسیو یآمدند. قساوت مسر یم دانیبه م نیا

 نیر است.( ا یو اجتماع یاقتصاد ریناگز یها یعدالت یب یتازه سوا نیو ادرمانند. ) طیکه واجد شرا میسروکار دار یکسان نشیگز

 یزیر . تنهرا چ سرت یملل مختلف هم ن غلط یها سنت جهیکرده. نت یناشناس طراح یگر بدذات که توطئه ستین یمخف یا توطئه

گررفتن مهرار    دسرت  بره  یاقتصراد -یفنر  یروهرا یاست که هدف ن یا هیدوسو یها کار است قانون عام ارتباط بر انهیم نیکه در ا

 آنهاست.

 یماریخود ب دیمد یها که مدت بیگرفت، به همان ترت انیآدم یمعاص یشد مکافات اله یرا م ریگ همه یها یماریدر گذشته، ب

هرا،   انسران  ستیز طیزاد دارند: معلول شرا درون یتیفیها ک یماریامروزه اکثر بپنداشتند.  یجامعه م کرهیبا پ گانهیب یزیرا هم چ

 بره  و-شرده اسرت    یشد بشر یم یتلق یاله یروزگارآنچه مان.  ستیز طیمح یکنندگ تا مسموم میخور یکه م ییغذا تیفیاز ک

 یا برا فاصرله   یکررد کره: آدمر    فیر فرمرول پاسرکال تعر   نیرا بر اساس ا تهیشد مدرن یم یرزمانی. دیبشر اریبس بس چه،نی قول

مورد نظر  یبدون آنکه به مرتبه اله یعنی رد،یبگ یشیپ شاز خود« از حد ادهیز» ی. اما اگر آدمردیگ یم یشیپ یاز آدم تینها یب

 ییهرا  تیو وضرع  دادهایر رو یفرسا فشار توان ریز ی. نه، آنگاه آدمردیگ ینم یشیگفت اصال از خودش پ دبای نگاهآ-پاسکال برسد 

 رود. یفروم تیبار آورده تا گردن در باتالق آدم که خود به

 فیر تعر میابیر  یرفتره درمر   رفتره  ی. حتمیآن مطلع یستیز تیاز ماه گرید رایزدارد  یاز امر قدس ابینشان از غ روسیراستش و

رفتره   رفته زی. و نمیکرد یاست که در گذشته از موجودات زنده م یفیتر و دشوارتر از توص دهیچیمراتب پ هب یموجودات زنده کار
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 کیر  ایر « اروپرا »مثل جامعه  م،یخوان یم« جامعه» ای« جماعت»آنچه  مردم، قدرت درتق- یاسیکه اعمال قدرت س میابی یدرم

. حرال بهترر از هرر    میکن یآن دشوارتر از آن است که تصور م فیاست که باز هم تعر یگرید دهیچپی صورت -ینظام یکتاتورید

به اتفاق هم مرا را   استیو س ستینارساست. ز اریاوضاع و احوال بس نیدر ا «استیس-ستیز»که اصطالح  میکن یدرک م یزمان

وجرود نردارد    یخالص یقدرت فن چیاما ه میا وابسته شیخو یما فقط به قدرت فن دیگو یمان م یخوانند. دانش علم یبه مبارزه م

ابهام  از یخال ی(. آخر قدرت فنمیرا بخوان دهیرس چاپ به یها وهشژاست پ یاست )کاف ییها تیعدم قطع یخود دانش حاو رایز

مشرروع پاسرخ    یرود بره توقعرات   یو توقع م ردیگ یخط م ینیع یها هرچند ادعا کنند از داده ،یاسیچه رسد به قدرت س ستین

 .دیگو

 

کند، مقامرات  « گرفتن فاصله» ای« حصرشدن»حکم به  تینیع نیباشند. اگر ا یفرض یتینیبر ع یمبتن دیها با میهمه تصم نیبا ا

خواهرد   یسخن راند که مر  یتوان از منافع حکومت یم یروند؟ و البته، برعکس، ک شیها پم تا چه حد حق دارند در اعمال آنحاک

و  یتجرار  یهرا  شرکت یاریکه بس یکار کند، برگذار متیق پندارد به هر یسود کالن م نشاءرا که م کیالمپ یها یالمثل باز یف

آمرده را   شیکه فرصرت پر   یاز منافع حکومت ایاند؟  شان بوده غالم حلقه به گوش شهیها هم هم کنند و دولت یم یورزش رانیمد

 پرستانه بدمد؟ ملت یها شمارد تا باز در تنور احساس یم متیغن

 نیر . امینظراره کنر   شرتر یرا با وضروح ب  شیخو یها تیو محدو شیخو یها تناقض یها یژگیدهد تا و یبه ما م ینیب ذره روسیو

هرا و   یها و قحطر  به همراه جنگ یکه زمان یکند. مرگ مالزم آن است. مرگ یاست که با اصل لذت تصادم م تیاصل واقع ینوع

 گرر ید وسریر ( و وافتره ی یروسر یو شربه  یگسترشر  نکیدر چند سرطان )که ا میپنداشت یکه م یمرگ م،یکرد یها صادر م یخراب

پرر و   یبر  یدوپرا  یهرا  وانیر بشر، مرا ح  ی! ما ابنامیدان یدوروبر چشم به راه ماست. چه م نیمرگ هم ،یبار م،یا محدودش کرده
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بره اسرم    یزیر کره چ  میبفهمر  دیر با دیشرا  ای ؟یبشر یادی. زمینه پساانسان مینه ابرانسان میبرخوردار از موهبت زبان، هرچه باش

 رد؟یگ یم یشیاز ما پ تینها یب یزانیاست که به م یزیهمان چ قاًیدق نیکه ا میو بفهم ستین کار در یبشر «یادیز»
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 ای انسانی بربریت با چهره :ویروس کروناترین تهدید  بزرگ

 : نوید گرگینترجمه ،اسالوی ژیژک

 

جهرانی پرس از پایران     . امرا کردام نظرم   از حرکت باز ایستاده استشناختیم  ناممکن اتفاق افتاده و جهانی که میامر 

 فاجعه یا چیزی کامالً جدید؟ داری سرمایهسوسیالیسم برای ثروتمندان،   - ویروس کرونا ظاهر خواهد شد ریگ عالم بیماری

 یفر یبالتکل نیر ا قیر طر نیکم از ا کرونا مبتال شوم تا دست روسیکنم به و یشوم دارم آرزو م یناگهان متوجه م یروزها گاه نیا

پریش مشرتاقانه     تا حردود یرک هفتره   . است دنیام با خواب  اضطرابم رابطه شیآشکار افزا یها از نشانه یکیبه سررسد.  یشیفرسا

بررعکس   انه را فراموش کنم. اکنون تقریبرا های زندگی روز ترس  توانستم به خواب پناه ببرم و همه کشیدم: می شب را می انتظار

هرایی   )کرابوس کننرد   دار مری بیم و هراس بیر  و مرا درد آین ها به سراغم می کابوستازه که ترسم چرا به خواب رفتن میاست: از 

 واقعیتی که در انتظارم است(.  درباره

فکری او را ادامره دهرم. ایرن     اجازه دهید خطو کرده است،  بندی صورتکدام واقعیت؟ آلنکا زوپانچیچ این واقعیت را به خوبی 

ای  اجتماعی ریشره  غییرات، تکنونی بر بیاییم گیر های بیماری همه پیامد  خواهیم از عهده قعاً میشنویم که اگر وا روزها اغلب می

 اند. رادیکال پیشاپیش رخ داده ران این شعار هستم(. ولی تغییراتست )من شخصاً از طرفداا  و رادیکال ضروری

توانستیم چیزی حتی شبیه این را که اتفاق افتراد   انگاشتیم مواجه کرد. نمی ممکن میویروس کرونا ما را با چیزی که غیرشیوع 

ها در حبس هسرتند، بسریاری    کشور ناختیم از گردش افتاده است، تمامش جهانی که می  - مان تصور کنیم های روزانه در زندگی

ندارنرد   هرم  حرداقلی را  هرای احتیراطی   بینی پیشآنهایی که حتی توان اجرای این از ما در یک آپارتمان محبوس هستیم )ولی 

ایرن   اقتصادی پیش روست. شویم که در آن حتی اگر بیشتر ما زنده بمانیم یک ابر بحران می ای نامشخص مواجه چه؟( با آینده

جهرانی موجرود نراممکن بره نظرر       در مختصرات نظرم   آنچه  - بایست ناممکن را عملی کند بدان معناست که واکنش ما نیز می
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اممکنی را محقق کنیم تا از بدترین فاجعه اجتنراب  ما متوقف شده، و اکنون باید ن ناممکن اتفاق افتاده است، جهاناما  رسد. می

 چیست؟« ناممکن»کرده باشیم. اما این 

تنازع بقا همراه با آشوب و اغتشراش   تینقاب و سبع یب تیبه ورطه بربر یرو پس یکنون طیدر شرا دیتهد نیتر فکر نکنم بزرگ 

سرایر  سرالمت و  خدمات )اگرچه، با فروپاشی محتمل  باشد ها نیا ریاثر هول و وحشت، و نظا گناه بر یب یها کشتن آدم ،یعموم

 اقردامات  -  انسرانی بریم دارم    برا چهرره   بربریرت از نقراب   یبر  بربریرت بریش از  من عمومی، این امر کامالً ممکن است.(  خدمات

 کرده است.کارشناسان مشروعیت پیدا  نظرات باشوند، اما  همدردی تقویت می رحمانه برای بقا که با ندامت و حتی بی

 اصلح اصل بقای

دادن  دنبال نشران  بهها فقط  آن  :صاحبان قدرت هنگام خطاب به مردم شد متوجه تغییر لحنراحت   خیلیگر دقیقی  ههر مشاهد

 ایرن بیمراری    محتمرل اسرت دوره   گوینرد[  ]مری   -کنند  هم میهولناکی  های گویی پیشمرتباً ، بلکه نیستندقوت قلب آرامش و 

را مبرتال کنرد، همرراه برا      جهان درصد از جمعیت 70تا  60تدریج  تواند به میویروس این طول بکشد و  دو سال حدود  ریگ عالم

یعنری  دسرت بشروییم:    مران  بنیرادی اخرالق اجتمراعی     قی آنها این است که بایرد از فررض  پیام حقیلب کالم،  ها کشته. میلیون

 ترر شرود، بیمراران    اگر بحران ویروس وخیماکنون پیشنهاد شده  عنوان مثال در ایتالیا هم به دلواپسی برای افراد مسن و ضعیف.

   .بروند این خدا رها شوند تا از دنابه امسادگی  دارند به العالج صعبهای  یا آنها که بیماری سال 80باالی 

گویرد   که میگذارد  را هم زیر پا می نظامی اصل بنیادی اخالقحتی « بقای اصلح»باید توجه کنیم که چطور پذیرش این منطق 

شان حداقل باشرد.   نماند اند حتی اگر شانس زنده شده  شدت زخمی است که به  با کسانی مراقبت و پرستاری پس از نبرد اولویت

سررطانی   اراناکنون همرین کرار را برا بیمر     ها هم گیر نخواهد کرد: بیمارستان این موضوع ما را غافلتر،  دقیقنگاهی با  ،)هرچند

 ند(.نک می



43 

 

دادن بره   پایران بررای  درد  کرد کره مرگری بری   تهیه باید داروهایی  -  عیارم گرای تمام اینجا یک واقع برای اجتناب از بدفهمی، در

کند. اما اولویت اول ما نباید امساک بلکره کمرک نامشرروط، بردون      ص غیرضروری خال رنج تحمل را ازبیماری فراهم و بیماران 

 .جان سالم به در ببرندبتوانند  ، به آنهایی باشد که نیازمند کمک هستند تاها هزینه  مالحظه

مرا   هجامع»بیند که  ای می پیش رو نشانه ام که در بحران با فیلسوف ایتالیایی جورجو آگامبن مخالف ،تیجه با احترام فراواندر ن

 یاوضراع عراد   -را  یزچ اند همه در عمل آماده ها یتالیاییبرهنه اعتقاد ندارد. مثل روز روشن است که ا یاتجز ح یزیبه چ یگرد

 یمارشردن خطرر ب  یقربران  -را  یشخرو  یاسری و س ینیعواطف، و معتقدات د ی،دوست یرا، کار را، حت یرا، روابط اجتماع یزندگ

 ینرا هرا را ناب  اسرت کره آن   یرزی ها را متحد سازد، چ بتواند آدمکه  یستن یزیچ -دادن آن  ازدست و خطر -برهنه  یاتکنند. ح

 تز یازدهم(؛  صالح نجفی  )ترجمه« .سازد یو متفرق م کند یم

  حفرظ فاصرله   - «سرازد  مری  متحرد برا هرم   »هستند: کرونا مرردم را   و دوپلهومبهم پندارد  تر از آنچه آگامبن میبیش بسیارامور 

هرایم از مرن دوری    پسرر  ایرن روزهرا  ویرروس باشرم.    است چراکه ممکن است خود من ناقرل ه دیگران احترام ب  جسمانی نشانه

توانرد بررای مرن     برای آنها یرک بیمراری گذراسرت مری    آنچه من را مبتال کنند )با علم به اینکه مبادا که  ندکنند چون نگران می

 .کشنده باشد(

 شخصی مسئولیت

ها پرر از   جدید پیروی کند. رسانه است و باید از قواعدشنویم که هر کدام از ما شخصاً مسئول  میبارها و بارها در روزهای اخیر، 

انرد )مرردی کره وارد مغرازه      مردمی که رفتاری نادرست داشتند و خود و دیگران را به خطرر انداختره    درباره ستا  هایی داستان

اً برر  رهرا مکرر   کره رسرانه   است جرایی  شناسی بوم  هذا(. در اینجا مشکل همان مسئله علی کند و قس میرفه سشود و شروع به  می

 کنید و مواردی از این دست.( بازیافت می راها  روزنامه  مسئولیت اجتماعی تاکید دارند )آیا همه
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کره   ، این سوالست ا اصلی کردن سوال تار و دارد و در خدمت تیره ایدئولوژی چنین تمرکزی بر مسئولیت فردی کارکردی نظیر

آن برا   یپرا  کره پابره   میبجنگ روسیبا کروناو میتوان یم یفقط در صورت غییر دهیم.مان را ت اجتماعی و اقتصادی چطور تمام نظام

 .میبشمار یسراسر یشناخت بوم کاریاز پ یو آن را جزئ میبجنگ یدئولوژیاز ا یناش یها یسردرگم

گفت، سرایت بیماری از حیرات وحرش بره    زیستی در کالج دانشگاهی لندن  شناسی و تنوع رئیس بومهمانطور که کیت جونز،  

 شتریو ب شتریمدام ب ستیز طیمح یها در همه حوزهها  شمار آدم : دیگو یم جونز «ست. ا اقتصادی توسعه  پنهانی  هزینه»انسان 

. رنرد یگ یقرار مر  دیجد یها یماریدر معرض ب شیپ  از  شیشوند و ب ینخورده م عمدتا بکر و دست ییها ها وارد مکان شود. آدم یم

برا   یوقتر  میخرور  یجرا مر   دشروند، و بعر   یتر منتقرل مر   ها در آنها هرچه آسان روسیکه و میا شده ییها ستگاهیما مشغول خلق ز

 .میشو یمواجه م دیجد ییها روسیو

ها فراهم کنیم، بلکره ایرن    برای انسانجهانی  در مقیاس بهداشتی و درمانی خدماتو اقسام انواع  صرفاً نیست که کافی بنابراین

زمینری، گنردم و    سریب  ها به گیاهانی که منبع اصلی غذای ما هسرتند مثرل   ویروس - دنها باید طبیعت را هم در بر بگیر برنامه

 برا تمرام  ، در ذهرن داشرته باشریم   برریم   آن به سر مری  جامعی از جهانی که در کنند. ما همیشه باید تصویر له میزیتون نیز حم

 .دربردارد ریتصو نیاهایی که  پارادوکس

)البته اگرر بره آمارهرای     نجات دادرا   یشتریببسیار های  کرونا در چین جانخاطر  به  ثال، خوب است بدانیم که قرنطینهبرای م

ثابرت شرده کره میران کیفیرت هروای       »گوید  می محیطی زیست دان منابع ومیر اعتماد کنیم(. مارشال برک اقتصاد رسمی مرگ

بیعری )اگرچره پرسشری    ط پرسرش » . او همچنین افزود«د وجود داردهوای آلوده پیون نامطلوب و مرگ زودرس ناشی از تنفس

ناشری از شریوع   اقتصرادی    مانیانابسر دلیرل   به هوا کاهش آلودگیدر پی هایی که  است که آیا جان ( ایننماید می غریبو عجیب

فکرر  هرم  فرضریات  تررین   کارانه محافظ طبقحتی  ؟کند یتجاوز نم روسیخود و انیاز شمار قرباناند  نجات پیدا کرده 19 -کووید
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کودک زیر پنج سال و هزار 4احتماالً جان ها  آالینده گوید حداقل دو ماه کاهش سطح او می« واضح است.  کنم پاسخ یک بله می

 «چین نجات خواهد داد. درفقط سال را  70بالغ باالی  فردهزار 73

 گانه: پزشکی، اقتصادی، ذهنی سه بحران

 ،یماریب نیا جیکه قطع نظر از نتااقتصادی )بحران یر(، گ همه بیماریاین پزشکی )خود بحران ایم:  گانه افتاده سه در دام بحرانی

مختصرات   -کرم گرفرت(    نباید آن را دست)که اصال   سالمت ذهنیبحران عالوه  (، بهجا خواهد گذاشت به یریناپذ لطمات جبران

ترا  گرفتره   تعطریالت  دوران در هرا  پررواز ز ، اچیز تاثیر بگذاردهر بر تواند  پاشد، و تغییر می از هم مینفر ها  میلون بنیادی زندگی

راه دیگرری  بره دنبرال   فقرط  های سهام و سود فکر کنیم و  ارباز خارج از مختصاتکه باید بیاموزیم جسمانی هر روزه.  ارتباطات

ا انبرار کررده   هرا ماسرک ر    میلیرون  شرکتشوند که یک  ن متوجه میمسئوالوقتی . باشیمضروری  برای تولید و تخصیص منابع

 باید مسترد گردند.فقط ها   صورت بگیرد و ماسکآن شرکت ای با  گونه مذاکره گوییم نباید هیچ می

هرای   واکسرن و دارو   کننرده  که در تروبینگن تولیرد  آلمانی کورواک  شرکتکه ترامپ یک میلیون دالر به ها گزارش دادند  رسانه

، آلمران  وزیرر بهداشرت   ،ن اشرپان یکند.  مینأت «آمریکا  فقط برای ایاالت متحده»را  کرونا تا واکسن دادهست پیشنهاد ا  زیستی

 کشرور یرک  نره  خواهد ساخت، جهان   برای همه»کورواک واکسن را «: ست ا منتفی»کورواک توسط ترامپ  شرکت غصبگفت 

 ون تولیرد قران » دسرت بره دامران    ناچار بود بربریت و تمدن هستیم. اما همین ترامپ  پیکار میانبارز   نمونهشاهد اینجا «. خاص

توانرد   مری اطمینان حاصل کند که بخش خصوصری   دهد ( شود که به دولت اجازه میDefense Production Act) «دفاعی

 ضروری ارتقا دهد. دارکات پزشکیسطح تولید را به قدر ت

خواهرد شرد   ل سمتوفدرال  به اقدامات الزم. او گفت شود یدار بخش خصوص کرد خود عهده شنهادیپهمین هفته، ترامپ اوایل 

گیر هدایت کند. او افزود حکمی را امضا خواهد کرد  های همه دهد بخش خصوصی را در مواجهه با بیماری که به دولت اجازه می

 مدیریت کند.« ضروریموارد  در»را  داخلی تولید صنعتیدهد  جمهور اجازه می رئیس شخص که به
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کررد خرود    شرنهاد یپترامرپ  »استفاده کردم، من را به سخره گرفتنرد، ولری امرروز    « کمونیسم»  از کلمهپیش   وقتی چند هفته

 گنجید؟ کسی می  در مخیله یتیتر چنینپیش   آیا حتی یک هفته  -« شود یدار بخش خصوص عهده

فشرار   عالوه اگر نظام سالمت دولتی تحت مشابه بسیار بیشتری به دنبال آن خواهد آمد، به اقدامات  - و این فقط آغاز ماجراست

قرنطینره  فقرط  ضروری خواهد بود. کرافی نیسرت کره    ها  و تشکیل کموناجتماعات  محلی سازماندهی - خودزیادی قرار بگیرد، 

 ، غرذا و تردارکات  بررق کنرد:   عمومی اساسری بایرد کرار    ، خدماتدر امان باشندبتوانند برخی اینکه برای  -  بمانیم شویم و زنده

تواننرد   کم تا مدتی ایمن خواهند بود، بنرابراین مری   و دست اند یافتهاز کسانی الزم است که بهبود فهرستی زودی  و... )به پزشکی

   کارهای عمومی ضروری جابجا شوند(. برای

کنرد. و از برد    یمر  لیر محض بر ما تحم یبقا هیاول اجاتیاست که احت یسمیبلکه کمون یالیو خ یآرمان سمیکمون یاینه رو نیا

 .نام گرفت «یجنگ سمیکمون» یدر شورو 1918است از آنچه در سال  یا نسخه نیحادثه ا

 هیر درآمرد پا  نیاز تضرم  یدولت ترامرپ بره شرکل    حتی - شوند یم ستیالیشود همه سوس یم یبه قول معروف، وضع که بحران 

 برازار  قروانین   حمله به همه ها دالر صرف تریلیون .ییکایهر شهروند بالغ آمر یبه مبلغ هزار دالر برا چکی - شدیاند یم یهمگان

شرده سوسیالیسرمی بررای ثروتمنردان خواهرد برود        تقویت ن سوسیالیسماما چطور، کجا، و برای چه کسی؟ آیا ای -خواهد شد 

انردک  هرای   انرداز  عرادی پرس   هرا مرردم   که میلیون بیاورید، در حالیخاطر به  2008ها را در سال  های سنگین به بانک )ضمانت

تقلیرل داد کره    غمگین طوالنی توان به فصلی دیگر از آن داستان گیر را می دادند(؟ آیا این بیماری همه خودشان را از دست می

در  دیتر امرا شرا   یمعمول) یجهانی نوین نامد، یا نظم می« فاجعه داری سرمایه»کانادایی، نائومی کالین  و فعال اجتماعی  نویسنده

 ( از پس آن ظاهر خواهد شد؟تر ازنحال متو نیع

 2020مارس  19

  منبع: راشاتودی
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 دمییوضعیت اپ باب در

 ، ترجمه: نوید نزهتلن بدیوآ

 

چندان هم اسرتثنائی نیسرت. از   گیری ویروسی آن،  با مشخصه همه از همان ابتدا بر این باور بودم که وضعیت کنونی

انرواع آنفلروانزا،    سرایر حتی اگر نخواهیم به - 1های ابوال و سارس گیری )ویروسی( ایدز بگیر تا آنفلوانزای پرندگان و ویروس همه

همگری   -از درمان آن عاجزنرد  دیگر ها هم بیوتیک اشاره کنیم که آنتیبیماری سل  ی ازانواع نوظهوربازگشت دوباره سرخک یا 

های مرگبار و جدی )مثل ایدز با چندین میلیون کشته( محصول ناگزیر درآمیختگی بازار جهرانی   اند که اپیدمی به ما نشان داده

بره   های ضرروری اسرت.   محروم از امکانات پزشکی و همچنین فقدان انضباطی جهانی در رابطه با واکسیناسیون با مناطق وسیع

شردت   غررب را بره   موسروم بره   مرفه و در آسایش نسبتاًجهان  جاری، دمییگذشته از این واقعیت که وضعیت اپ و همین اعتبار

 مروجی بره  های اجتماعی  بدیعی نیست، اما در رسانهواقعیتی که به خودی خود واجد هیچ معنا و اهمیت - تحت تأثیر قرار داده

بردیهی  اقدامات  فراتر از این بار به چه دلیل باید ردمک ک نمیدر -دامن زدهو بالهت   خوانی از مرثیه برانگیز و منزجرکننده شک

و  دانسرت خود را تافته جدابافتره   ویروس در نبود میزبان جدید، رفتن بینازبرای  الزم زمان تر از مدت طوالنی البته و محافظتی

 .ردای پناه ب به گوشه

سروکار « جدید در جهان معاصر ای پدیده»ها گذشته، نام اصلی اپیدمی جاری خود به یک تعبیر حکایت از آن دارد که با  از این

ایرن شناسره از    «گری  باره دو»است؛ نامی که به  ،«2تنفسی و شدید سندروم حاد»، به معنای 2نداریم. نام اصلی بیماری سارس

اولرین  »ایرن بیمراری   بره  در گوشه و کنار دنیا شیوع پیدا کرد. در آن زمران،   2003که در بهار  اشاره دارد 1پی اپیدمی سارس

ای اساسرا جدیرد یرا     پدیرده ن . بنابراین واضح است که اپیدمی کنونی به هیچ عنواگفتند می« یکمو بیماری ناشناخته قرن بیست
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محسوب کرد. این قضریه ترا   توان آن را فرزند خلف نمونه اول  سابقه نیست؛ بلکه دومین از نوع خود در قرن اخیر است و می بی

بینری ایرن اپیردمی، عردم ترأمین مرالی        بدان حد واضح است که امروز تنها انتقاد جدی وارده بر مقامات در رابطه با بحث پیش

در دسترس  2کم ابزاری درست و حسابی برای اقدام علیه سارس ، دست1توانست در پی ظهور سارس ست که می ا هایی پژوهش

 جهان پزشکی قرار دهد.

 آیرد  از دستم برنمی ، کاریکردن خودم در خانه ، جز تالش برای ایزولهیهر کس دیگر همچونکردم  گمان میمن نیز بنابراین، 

د، پایبنردی بره نظرم و    کرنم. در ایرن مرور   تشویق جز آنکه دیگران را به انجام همین کار و البته حرفی هم برای گفتن نداشتم 

که بریش از   آورد فراهم می همه کسانیتر است، چرا که پشتیبانی و حفاظت الزم را برای  سخت از همه ضروریو انضباطی سفت

کادر پزشکی که مستقیما در خط مقردم حاضررند و بایرد بتواننرد برر       همهوهله اول،  همه در معرض ابتال هستند: طبیعتا و در

کره بریش از همره ضرعیف و      کسرانی د؛ همچنرین  ، حساب باز کننر یانجمله از جانب مبتالایت قاطعانه مقرراتی انضباطی، ازرع

البته تمامی کسانی که نراگزیر از رفرتن   ؛ و ندها تحت مراقبت خصوص کسانی که در آسایشگاه پذیرند، مانند سالمندان و به آسیب

اطاعرت   «دیر در خانره بمان »از فرمران   توانند یکه م یانضباط کسانخرند.  به سر کار هستند و خطر سرایت و ابتال را به جان می

 نیر اصال ندارنرد ترا برا همره ا     ایدارند  «یا خانه»زحمت  که به یکسان یبرا یلیوسا نهادن شیو پ افتنیهمراه شود با  دیکنند با

 .ممکن باشد های راهتواند یکی از  ا میه در این مورد، مصادره عمومی هتلکنند.  دایپ یاوصاف بتوانند سرپناه امن

ترالش جردی     کم در نگاه اول مسرتلزم هریچ   یابد، اما دست پیش ضرورت میاز عمل به این وظایف هر روز بیشدرست است که 

خروانم و   جمله در حلقه اطرافیران نرزدیکم، مطالرب فراوانری مری     این روزها، از ولینیست.  ی جدیدفکر تحلیلی یا تأسیس طرز

چون و چرایشران در توصریف    بی ضعف هواسط هو هم ب آشفتگی و سراسیمگی عیان آنان؛ هم از بابت کردهشنوم که پریشانم  می

  ست.ا  قد پیچیدگیوضعیتی که در نهایت ساده و فا، بریم سر می هوضعیتی که در آن ب
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یرک   گیرند، امرا همگری   انگیز اشکال مختلفی به خود می های رقت خواهی های قاطعانه و فرجام بینانه، سرزنش این اظهارات کوته

ست که نسبت به سادگی هولناک وضعیت اپیدمی کنونی و فقدان هر نوع بداعتی ا  اعتنایی شگرفی بی نقطه اشتراک دارند و آن

شوند که در واقع صرفا همران اقرداماتی را    های حاکم می جهت شیفته و سرسپرده قدرت خود و بی برخی بی اند. داشتهدر آن روا 

  شوند کره آن  اند که ماهیت پدیده بر آنان تحمیل کرده. برخی دیگر به سیاره زمین و رمز و رازهایش متوسل می در پیش گرفته

خرود را در مقرام    وظیفهاندازند که صرفا دارد  بختی می ز را به گردن ماکرون نگونچی ها هم تقصیر همه فایده است. بعضی هم بی

. دیگرانری هرم هسرتند کره برا      دهرد  مری انجرام  دوران جنگ یا اپیدمی  در اش، هم نه بدتر از هر همتای فرضی ، آنرئیس دولت

ت آن با نابودی یک ویرروس هنروز مربهم    گویند که نسب سابقه سخن می گذار یک انقالب بی هوی فراوان از رخدادی بنیانو های

 اند. در این میان، برخی ای برای تحقق آن پیشنهاد نداده مدنظرمان نیز هیچ راه و روش تازه «انقالبیون» حتیانقالبی که -است 

اند کره اینجرا دیگرر قرانون طالیری ایردئولوژی        هم از این واقعیت سرخوردهاند. باقی  در ورطه یک بدبینی آخرالزمانی افتاده نیز

در مقام یک شریک جرم ظراهر  گشاید و حتی ممکن است  ، گره از کاری نمینداردای  هیچ نفع و بهره، «اول من»معاصر، یعنی 

  ها از سرمان کم شود. شود و نگذارد شر این ویروس به این زودی

را واداشته تا بره دامران    سوژهساختن فعالیت و کارکرد ذاتی خرد است و  کار زایل به جا دست می همهرسد چالش اپید به نظر می

برازگردد کره بره هنگرام      -بافی، دعا، پیشگویی و لعن و نفرین چون عرفان، افسانه- انگیزی های غم همان دست مضامین و پدیده

هرای   ایرده  ترا در ادامره  کنم به نروعی ملرزم بره آنرم      به همین اعتبار، احساس می فراگیری طاعون در قرون وسطی مرسوم بود.

 نامم. را دکارتی می ها که با مسرت آن هایی ؛ ایدهای را در کنار هم مطرح کنم ساده

 شرده. ن ای ناشیانه برا آ  منجر به مواجههاغلب اش  شدت بد و نادرست ای که تعریف به بگذارید با تعریف مسئله آغاز کنم؛ مسئله

تحلیرل  بنابراین  ست. ا های طبیعی و اجتماعی تعین اتصالنقطه  هموارهشود که  پیچیدگی یک اپیدمی از این واقعیت ناشی می
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برای مثال، نقطره   .کردها را آشکار  برآیند آنو  پی بردنقاط تقاطع این دو تعین به : باید کامل آن باید ناظر به نقاط تقاطع باشد

. بازارهرای چینری بره کثیفری و آلرودگی      جسرت اتکای اولیه اپیدمی جاری را باید به احتمال زیاد در بازارهرای اسرتان ووهران    

اند که نسبت به فروش انواع و اقسرام حیوانرات زنرده و تلنبارشرده برر روی یکردیگر در        شان و میل مهارناپذیری شهره  خطرناک

سرختی   در زمانی نامعلوم و در محیط عمومی متراکم و شلوغی ظاهر شد که به ین بازارها بود که ویروسدر هم فضای باز دارند.

 هم در کالبد حیوانی که خود ویروس را از خفاش به ارث برده بود. ترین شرایط بهداشتی بود؛ آن واجد ابتدایی

دقیقرا  امرا  . کنرد  مری اقبت به سمت گونره انسران حرکرت    ای دیگر ع ای به گونه به این طریق، خط سیر طبیعی ویروس از گونه 

. پس بگذارید در ایرن  آن را آشکار کنند توانند ست که می ا های علمی پژوهشفقط دانیم و  نمیهنوز پاسخ این سوال را چگونه؟ 

هرای   تشار آنالین داسرتان کار ان به را به باد انتقاد بگیریم که با اتکا به تصاویری ساختگی، دستبین، به طور ضمنی تمامی آنانی 

 کنند. ها عنوان می جان توسط چینی های نیمه این دردسرها را خوردن خفاش همهای هستند که منشأ  دروغین نوعا نژادپرستانه

پرس از  این قضایاسرت.   همههای حیوانی که دست آخر به نوع بشر رسیده، سرمنشأ  واقعیت آن است که انتقال محلی بین گونه

رشد و ارتقای درجه، یا به بیان دیگر، حضور پرشرور   :ییمجهان معاصر رویاروادین یبنهای  عملکرد ساده یکی از دادهبا صرفا آن 

شمار انتشار ویروسی بود کره ترا پریش از     های بی شبکهداری دولتی چین در عرصه بازار جهانی. پیامد آن نیز  گیر سرمایه و عالم

آشکارا در حرال تاخرت و تراز      میلیونی، 40شروع بیماری، یعنی استانی با جمعیت  موفقیت دولت چین در قرنطینه کامل نقطه

ای که عاقبت با موفقیت اما آنقدر دیر انجام شد کره نتوانسرت مرانع از عزیمرت جهرانی اپیردمی در مسریرهای         قرنطینه- بودند

 خاکی، آبی و هوایی شود.

، شرده  مهاردر ووهان  2نامم، توجه کنیم: امروز سارس بندی مضاعف اپیدمی می گویای آنچه من مفصل در اینجا باید به جزئیات

ناشی از ورود مسافران خارجی و بازگشت اتبراع چینری اسرت. بره      ری در شانگهای گزارش شده که عمدتااما موارد ابتالی بسیا
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مشترک طبیعت و جامعه در بازارهای نابسرامان را برا انتشرار     پیوند بین فصل توان ست که می ا جایی  ن همین اعتبار، چین هما

های کهن بروده و دومری    ناشی از سنتبه دالیلی منسوخ  آن اول پیوندی که طرف ای این سرمنشأ ویروسی مشاهده کرد، سیاره

 محول شده است. فهوق داری و اتکای آن به تحرک و سیالن پرسرعت و بی به بازار جهانی سرمایه به دالیلی مدرن و امروزی،

گذارید بره  کنند جلوی انتشار ویروس را بگیرند. ب ها به صورت محلی تالش می شویم که دولت ای می تازه پس از این وارد مرحله

کره ایرن    درحرالی مانرد،   ها برای جلوگیری از انتشار ویروس اساسا در سطح محلی براقی مری   اراده دولتاجمال خاطرنشان کنم 

های بورژوازی محلری هسرتند     رغم وجود برخی نهادهای قدرت فراملی، این دولت بهواضح است که  کند. رد میاپیدمی مرزها را 

اقتصاد، ازجمله فرآینرد تولیرد انبروه    کار داریم. ی از تناقضات عمده جهان معاصر سروجا با یک در این .اضرندکه در خط مقدم ح

تلزم بسریج  کردن ساده یک تلفن همرراه مسر   دانیم که امروزه سرهم مثال می برای- آید مصنوعات، تحت لوای بازار جهانی درمی

های سیاسی هنوز که  کم هفت کشور متفاوت است. با تمام این اوصاف، قدرت جمله منابع معدنی در دستنیروی کار و منابع، از

در را بره  حده( و جدید )چین، ژاپرن و...( نیرز   اند. رقابت بین امپریالیسم قدیم )اروپا و ایاالت مت هنوز است اساسا ملی باقی مانده

داری جهرانی شرود. پرس اپیردمی همچنرین       منجر به تأسیس یک دولت سررمایه تواند  میکه  بسته است فرآیندیآن روی هر 

 اند سر بزنگاه از پرس  شود. حتی کشورهای اروپایی نیز نتوانسته پرده افشا می ست که تناقض بین اقتصاد و سیاست بیا ای لمحه

کننرد برا    های ملی که دستخوش چنین تناقضاتی هستند، تالش می دولت هایشان در رویارویی با ویروس برآیند. تطبیق سیاست

وضعیت اپیدمی بروند؛ هرچند ماهیت خطر آنان را ناگزیر از جرح و تعردیل   با رعایت حداکثری سازوکارهای سرمایه به مواجهه

 ساخته.  های قدرت سبک و کنش

داری محلی، نه فقط چنانکره انتظرار    هنگام وقوع جنگ بین کشورها، دولت باید به منظور نجات سرمایه دانیم که به می از دیرباز

خراطر آنکره    بره فقرط  گیر اعمال کند. برخی صنایع  چشم یهای ها، بلکه بر خود بورژوازی نیز الزامات و محدودیت رود بر توده می
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شردن پریش    ترا آسرتانه دولتری    د،نکن هیچ ارزش اضافی قابل تبدیل به پولی ایجاد نمیمستقیما تولید افسارگسیخته تسلیحات 

روز  نهگیرند. دانشمندان شربا  و در معرض خطر مرگ قرار می شوند میروند. بسیاری از بورژواها در مقام افسران نظامی بسیج  می

هنرمندان نیز موظف بره ترأمین جریران پروپاگانردای      جدید اختراع کنند. تعداد بسیاری از روشنفکران و  کنند تا اسلحه کار می

برر  ناپذیر است. به همین دلیرل و   ساالر اجتناب های دولت این قسم واکنشدر رویارویی با اپیدمی نیز شوند.  دولتی و جز آن می

اص بودجره بررای   ، اختصر «دولت رفاه»وزیر ادوارد فیلیپ درباره بازگشت  اظهارات ماکرون یا نخستشود،  خالف آنچه گفته می

میلیارد یورو از خزانه دولرت   200یا  100هایشان بسته شده، تقاضای  حمایت از بیکاران یا کمک به افراد خوداشتغالی که مغازه

کرون ادهد کره اسرتعاره مر    این نشان مینما نیستند.  آور یا متناقض کدام به واقع تعجب ، هیچصنایع« سازی ملی»بسا اعالم  و چه

گاه با  در جنگ یا اپیدمی، دولت ناچار است به منظور اجتناب از وقوع یک فاجعه راهبردی، «.ما در حال جنگیم»درست است: 

ایرن   طور کلی هدفمندترنرد.  تر و هم به اش، اقداماتی را در پیش گیرد که هم اقتدارگرایانه طبقاتی معمول گذاشتن ماهیتزیر پا

یرا برا   -ماندن در چارچوب نظم اجتماعی مستقر، هردفی جرز مهرار اپیردمی      قیپیامد تماما منطقی وضعیت است که در عین با

برردار نیسرت و    این موضوع اصال شوخی با باالترین درجه اطمینان ندارد. -گیری دوباره از استعاره ماکرون، پیروزی در جنگ وام

( و نظم قضایاای مرگبار در تقاطع طبیعت )نقش برجسته دانشمندان در این  واسطه انتشار زائده هب شده تحمیل  در واقع ضرورتی

 اجتماعی )مداخله اقتدارگرایانه و گریزناپذیر دولت( است.

های محافظتی یرا عردم آمرادگی     ناپذیر است. مثال نبود ماسک های جدی امری اجتنابها، بروز برخی خال در بحبوحه این تالش

چنین  راستی به خود ببالد که تواند به را در نظر آورید. اما چه کسی میبیمارستانی  ایزوالسیونای ارائه خدمات در دوره الزم بر

. انجام نرداده اسرت  وضعیت کنونی  از پیشگیری هیچ اقدامی برای؟ حقیقت دارد که دولت از جهاتی بینی کرده ای را پیش پدیده

های دولرت کره    بخش سایرها تضعیف نظام بهداشت و سالمت ملی، در کنار  با دههدر عوض توان چنین مدعی شد که  حتی می
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گیرری   ای مشرابه یرک همره    جای گذاشته که گویا هریچ پدیرده   چنان عملکردی از خود بهباید در خدمت منافع عمومی بودند، 

هم نه فقط در قامرت   ت سزاوار سرزنش است، آنشد جا، دولت به ثیر قرار دهد. تا بدیناتواند کشورمان را تحت ت سوز نمی خانمان

 اند. کم در سی سال گذشته پیش از او زمام قدرت را در دست داشته ماکرون، بلکه در هیأت تمامی آنانی که دستدولت 

گیرر   از یک بیماری همره  این نوعظهور  دیگرکس  حقیقت دارد که شاید جز شمار معدودی از دانشمندان، هیچهم اما این نکته 

هرا مناسرب    پنداشتند که ایرن دسرت پدیرده    . احتماال بسیاری چنین مینشده بودیا حتی متصور  نکرده بینی را در فرانسه پیش

زردهرا یرا    یرا جلیقره  -گراهرا   در این بین، بدون شک چپ و نه اروپای دموکراتیک.است خواه  حال آفریقای سیاه یا چین تمامیت

ها دربراره   جنجالادامه جاروخصوصی برای سخنرانی و موعظه در این مورد و  هبهیچ حق نیز  -های کارگری ادیهفعاالن اتح حتی

نتوانسرتند چنرین روزهرایی را     . چررا کره آنران هرم مطلقراً     شان در چند صباح اخیر، ندارند ارزش ، این هدف ناچیز و بیماکرون

اواخر و درست هنگامی که اپیدمی در مسیر آمردن از چرین برود، تجمعرات     تا همین ها  این گروهتازه برعکس،  .بینی کنند پیش

نداشرته  هرم  صرالحیت آن را   شان، فارغ از هویت برابر کردند تا امروز دیگر یننشده و تظاهرات پرسروصدای خود را چند کنترل

راستش را بخواهید، هریچ  کنند.  دادن بود قاطعانه محکوم در سنجش ابعاد واقعی آنچه در شرف رویرا تأخیر مقامات که باشند 

 نیروی سیاسی در فرانسه نتوانست زودتر از دولت ماکرون ابعاد ماجرا را به درستی ارزیابی کند.

در عرین پاسداشرت    ست که دولرت برورژوازی بایرد   ا ای گونه ، وضعیت بهبه قضیه نگاه کنیم از جانب دولتبنابراین اگر بخواهیم 

 طرور علنری منرافعی    صرراحتا و بره   بازنمود صورت عام آن است،طبقاتی که خود آن قسم از منافع  تقدم نگرانه و آینده راهبردی

 اخلری خاطر وجود د بهسازد  این بزنگاه دولت را وادار میدیگر، . به عبارت حاکم سازدرا صرف  تر از منافع بورژوازی عمومی نسبتاً

متجاوز خارجی باشد، اما در وضعیت کنونی ویرروس  تواند یک  و در ایام جنگ می-که خود ماهیتی عمومی دارد « شمند»یک 
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، مردیریت  االختیار آن اسرت  ای که نماینده تام تر با منافع طبقه سازی منافع عمومی یکپارچه وسیله هب وضعیت را -است 2سارس

 .کند

 کشرور در دو  فقرط های گذشرته   است. جنگ« خنثی»ویژه از لحاظ سیاسی  چنین وضعیتی )جنگ جهانی یا اپیدمی جهانی( به

روسیه و چرین.  های امپریالیستی وقت مطرود و جداافتاده بودند:  اند که شاید در نسبت با قدرت ها شده اندازی انقالب موجب راه

جمله نی یک قدرت ارتجاعی بود، ازطوال دلیل این امر در مورد روسیه آن بود که قدرت تزاری از همه لحاظ و برای مدت زمانی

داری واقعی در ایرن کشرور پهنراور برود. در مقابرل ایرن        دادن خود با ظهور و تولد یک سرمایه وقتی به شکل بالقوه در حال وفق

دسرت رهبرانری برجسرته     هها وجود داشت که برا تمرام قروا بر     قدرت اما یک نیروی پیشتاز سیاسی و مدرن در هیأت بولشویک

در  1940، جنگ انقالبی داخلی پیش از جنگ جهانی رخ داد و حزب کمونیست چین در سال افته بود. در مورد چینسازمان ی

انردازی پیروزمندانره یرک     جنگ در هیچ قدرت غربی منجر بره راه تاکنون رأس یک ارتش مردمی آزموده قرار داشت. در مقابل، 

سرعت در  به ها اسپارتاکیست قیامهم  ،بازنده از جنگ بیرون آمد 1918. حتی در آلمان، کشوری که در سال ه استانقالب نشد

 هم کوبیده شد.

گیرر، در کشروری چرون     وضوح این درس را آموخت که اپیدمی جاری در مقام یک بیمراری همره   توان به گفته شد، میاز آنچه 

در پرترو شرکوه و   -برورژوازی مرا    برا فررض اینکره   همرراه نخواهرد داشرت. حتری      خور توجهی بره پیامد سیاسی در فرانسه هیچ

امرا  رسریده،  شدن از شر ماکرون فرا  که لحظه خالص رسیده باشداین باور  هب -پوشالی اهایی خام و شعارهایی فراگیر ام شکایت

از لحاظ سیاسی مناسب »عنوان نشانگر تغییر قابل توجهی باشد. از همین حاال نامزدهایی که   تواند به هیچ حتی همین هم نمی

کره بره    «گرایی تمل»شکل  ترین پوسیده هواداران ند؛ درست هماناند نشستهدر کمین قدرت اند،  تشخیص داده شده« شایسته و

 یک انداز منفور و منسوخ است.
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پررده اپیردمی و حتری     ، باید از این میانیماما آن کسانی از ما که سودای یک تغییر حقیقی در شرایط سیاسی این کشور را دار

هرای   پروژه تأسریس عرصره  بر روی ، کار کنیم جدید سیاست سیماهایآن بهره بگیریم تا بر روی  -کامال ضروری-نشینی  گوشه

جرذاب امرا عاقبرت    -نوین سیاسی و همچنین توسعه فراملی مرحله سوم کمونیسم که از پی مرحله درخشان ابداع آن و مرحله 

 که مدعی خود بگذرانیم رحمانه از دم تیغ نقد را بین باید هر آن دیدگاهی همچنی آید. اش می آزمونگری دولتی -خورده شکست

افزون برر   .ست ا که از لحاظ سیاسی ابتکاری عمل کنند یامر خودی خود در راستای توانند به هایی چون اپیدمی می پدیدهست  ا

ها و بهداشت عمرومی،   بیمارستان وضعیت ییداتباورهای جدید در رد یا و  هاکیدهای علمی درباره اپیدمی، تا داده عمومی انتشار

تواننرد حامرل براری     هایی هستند کره مری   ، تنها محملدستهایی از این  مدارس و آموزش برابر، مراقبت از سالمندان و پرسش

ی برر  های خطرناکی لحاظ کرد که وضرعیت کنرون   ها تنها مواردی باشند که بتوان در ترازنامه کاستی احتماال این سیاسی باشند.

 آنان نور افکنده است.

انرد بریش از هرر     کرده اثباتباری دیگر « های اجتماعی رسانه»اصطالح  محابا نشان دهیم که این به در این میان، باید علنی و بی

، شرایعاتی  یزنر  الفو  ذهنری  افترادگی کارازای بررای تررویج    عرصره  -شان در پرکردن جیرب میلیاردرهرا   و جدای از نقش-چیز 

ویرژه در انرزوای خرود،     . پس بیایید حتی و بههستند اندیشی فاشیستی بسا تاریک یی بدوی و چه«ها بداعت»کشف  ،نیمهارنشد

انردازهای مسرتحکم سیاسرتی نروین، برا تمرام تجربیرات محلری و همچنرین اهرداف            و چشرم کنترل علرم   تحتحقایق  به جز

 اش، وقعی ننهیم. راهبردی

 2020مارس  23

 منبع: ورسو
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 ییآوردن در حصر کرونا دوام یراهنما

 است یفقط باز نیو وانمودن که ا «والهاال یها قتل» الیآلود، سر گناه یها لذت

 صالح نجفیترجمه: ، ژکیژ یاسالو

 

 یجرو و اسرت کره االن وقرت جسرت     نیر قاعده مرن ا  نیکرونا، اول روسیو یریگ دوران عالم یمقابله با فشار ذهن یبرا

تران ثبرات    روزانره  یکره بره زنردگ    دیر آور جا را به یمناسک کوچک مهه یاحساس شرم چیه ی. بستین یمعنو لیاص یها تجربه

 د.بخشن یم

کرردن خوشرم    وقت خود را صرف کار و مطالعره  شدن در آپارتمان خود و تمام شروع کنم: من از تصور حبس یشخص یاعتراف از

مقالره   کیر شوم.  یستیتور یها جاذبههمه  الیخ یهتل بمانم و ب زیدهم در اتاق تر و تم یم حیروم، ترج یهم که م سفر. دیآ یم

حصرشردن در   هیقضر  نیر کره ا است شلوغ. البته حواسم  یا اصل تابلو در موزه دنیارزد به د یمشهور م یتابلو کیخوب درباره 

 م.کن یکند. چرا؟ عرض م یتر م ختتر که س نه سهل یکنون طیخانه را در شرا

 ،!ریفنجران قهروه بردون سرشر     کیر گارسون! لطفا : »می( را بازگو1939) چیارنست لوب ی«نوچکاین» لمیجوک مشهور ف دیبگذار

 «اورم؟یب تانیبرا ریقهوه بدون ش دیدار لیهست. م ریفقط ش میندار ریمتاسفم آقا سرش

 ریبه قهروه بردون شر    ریقهوه بدون سرش لیتبد دیآ یمان برم که از دست یرییتغ یسطح امور واقع، قهوه همان قهوه است ول در

 ر.یقهوه ساده به قهوه بدون ش لیماجرا مستتر است و تبد نیکه در ا یا نفی افزودن - تر هم ساده نیاز ا ای -است 

 رونیتوانستم ب می - «ریبدون ش»بود  یا نهیاست؟ قبل از شروع بحران، قرنط فتادهین نهیمن در دوره قرنط یاتفاق برا نیهم ایآ

 د.که در آن مستتر باش یممکن ینف چیهست بدون ه نهیهم نروم. حاال فقط قهوه ساده قرنطتوانستم  یبروم، م

 ندیدهایتهد نیتر مخوف ینامرئ یدهایتهد
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 حیتوضر  میبررا  یلر یمیخارق اجمراع را در ا  تیوضع نیکند، ا یکار م رویودوژانیام که در ر یدوست روانکاو لکان نامبا،یتوپ لیگابر

انرد   یمربوط بره نراتوان   یها یفانتز نیاضطراب را دارند و در معرض حادتر نیشتریکنند ب یم یکه از حاال دورکار ییها آدم»داد: 

 «.کند ینم نییرا تع شان روزانه یفرد در زندگ به منحصر تیوضع نیداده حد و مرز ا یرو شانیها دتکه در عا یرییتغ یحت رایز

مذکور را بره   دیندهد، آنگاه تهد یروزانه ما رو تیدر واقع یبزرگ رییتغ چیاست: اگر ه دهیچیپ یحرف روشن ول نیاو از ا منظور

باشرد کره    ادتانیعلت قدرتش صدچندان است.  نیو به هم دیتوانش د یجا نم چیکه ه میکن یتجربه م یوار شبح یصورت فانتز

برودن   نرامرئی  - از همره جرا کمترر برود     انیهودیکه تعداد  بود شتریباز کشور  ییها بخشدر  یزیهودستیشدت  یدر آلمان ناز

 .خوفناک ساخته بود یها از آنها شبح بخشدر آن  انیهودی

 ینرامرئ  نرد یفرا »هم صرادق برود:    دزیا یماریب یناگهان وعیوضع خارق اجماع در مورد ش نیشود که ا یم ادآوری ضمناً نامبایتوپ

خرردکن   آمده متناسب سازد، چنان اعصراب  شیپ د مسئلهخود را با ابعاالعمل  توانست عکس یآدم نم نکهیا دز،یگسترش بحران ا

 میترسر  شیخو تیوضع یبرا نینماد یبخورد تا بتوانند حد و مرز دزیمبتال به ا« مُهرِ»شان  حاضر بودند گذرنامه یبود که بعض

کررد و آدم را در   یمر  نییتع روسیقدرت و یبرا یا کم حد و اندازه دست دزیابتال به ا هرمُ خوردن .ندیایدرب یفیکنند و از بالتکل

 «.مانده است شیبراهنوز  یها، چه نوع آزاد تیپس از قبول محدود ند،یتوانست بب یداد که در آن م یقرار م یتیوضع

باشد(، قردرتش محردود    روسیالشدن به وتمب شیاگر بها یما شود )حت تیاز واقع یوار بدل به جزئ عامل شبح نیکه ا یا لحظه

انتقال  نیا(. مادام که میاگر نبرد با آن را باخته باش ی)حت مییآ ن کنارآبا  میتوان یشود که م یم یزیشود، چ یخاص م یبه محل

دسرت بره    ایر  میمران  یکامل( مر  یِشمول زا )جهان اضطراب یایدر بند پارانو ایماند،  میخواه تارگرف»، دهد ینتواند رو تیبه واقع

دهنرد   ینراالزم قررار مر    ییها که ما را در معرض مخاطره میشو یم یرانگریو یها یزیر از راه بروناثر  یب یها یساز نیدامان نماد

 (.«شدنِ کامل ی)محل
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ترامپ، از  کا،یجمهور آمر سیشان دعوت رئ نمشهورتری - اند افتهی یمتعدد یها حاال شکل نیهم« اثر یب یها یساز نینماد» نیا

است که آدم  یمراتب بدتر از وقت به ییها اقدام نیکار است. چن ها به سر ییکایآمر بازگرداندنها و  گرفتن مخاطره دهیمردم به ناد

 جره یبرر نت  ییجرادو  یتواند با قردرت  یزند که انگار م یکشد و کف م یداد م یجور ونیزیمسابقه فوتبال در تلو یتماشا نیدر ح

 لیآنکه علم وسا قبل از یحت مییآ رونیبست ب بن نیاز ا میتوان یم : ماستیما ن یدرماندگ یبه معنا نیبگذارد. البته ا مسابقه اثر

 .ازدفراهم س روسیگسترش و محدودکردن یالزم را برا

 مینشو ایپارانو میچگونه تسل

 انیر کره در م  یو کسران  رنرد یگ عرالم  یمرار یب نیر که در خط مقردم مبرارزه برا ا    یپزشکان نکهیا: »دیگو یچه م نامبایتوپ دینیبب

 میممکرن اسرت تسرل    گرران یکمترر از د  شران یا ریاند و نظا داوطلبانه یها یاریهم یمشغول سازمانده نینش هیحاش یها جماعت

 یهرا  شکل یبعض یبرا «یجنب» یثمرات یتواند از نظر ذهن یبحران م نیدهد ا یمن نشان م دیشوند از د زیآم جنون یاهایپارانو

 و - بنردد  یها صورت مر  وساطت یکه با اتکا به برخ یا یاسیس تیرسد فعال یبه نظر م در زمانه ما داشته باشند. یاسیس تیفعال

 یلوسرای  فقرط  نره  - آمده اسرت  شیپ طیشرا زا یناش هیقض نیدست است اما به گمان من ا در لهیدولت تنها وس غالباً نجاای در

 «.میشکل درخور بخش میا که از دست داده ییزهایدهد تا به چ یدهد بلکه به ما امکان م یمان م به دست تیوضع رییتغ یبرا

 مرورد نظرر   یدر راسرتا  دبخشیر نو گرامی  - انرد  شده ازمندانیبه ن یهزار جوان سالم داوطلب مددرسان400از  شیب ا،یتانیبر در

 ا.نامبیتوپ

 میزیبپره یروان یچگونه از آشفتگ

 در زمانره  سرتن یز یجان به دربردن از فشار روان یبرا ست؟یشوند چ کاریوارد پ بیترت نیبد ستندیکه قادر ن یکسان فیتکل پس

و  یمعنرو  لیاصر  یهرا  تجربه یجوو : حاال وقت جستدیآ یم انیبه م نجایا اول من در توان کرد؟ قاعده یچه م ریگ عالم یماریب
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 یهرا  عرادت  ،یا شره یکل یمناسک کوچک، کارها همه - احساس شرم چیه ی. بستین شیخو ودوج ییسرشاخ شدن با مغاک غا

 .دیآور جا بخشند به یتان ثبات م روزانه یرا که به زندگ ییزهایچ گریو د بیغر

 فرردا  وچر  - دیر درازمردت نکن  یجاز است. فکرهاکمک کند م یروان یاز آشفتگ یریکه ممکن است به جلوگ یکار هر نجایا در

 «باسرت یز یزنردگ » لمیف یباز دیجواب گرفت. اگر دیدار ییاز خواب چه کارها شیکه تا پ دیفکر کن نی. به ادکنی فردا فکر شود

 اریر تران بره اخت   است که شما و خرانواده  یا یصرفا باز دیا که گرفتارش شده ید حصری: وانمود کندیرا امتحان کن ینیروبرتو بن

)اگرر فراغرت الزم را    دینیب یم لمیدر انتظارتان است. و اگر ف میعظ یپاداش دیو اگر در آن برنده شو دیا خود در آن شرکت کرده

هرا   آن عیفاسده و فجا یها نهیکه مد ییها لمی: فدیده دانیآلود خود م گناه یها (، خوش و خرم به لذتدیدار لمیف یتماشا یبرا

و  . چاندوری. سیج« چیز از دست رفته همه»تا گرفته  امیلیگ یتر «لِیبرز»تروفو و  «451 تیفارنها»کشند ]از  یم ریرا به تصو

 الیماننرد سرر   مبترذل  یهرا  تیر شده و موقع ضبط یها با خنده یونیزیتلو یخانوادگ یکمد یها الی[، سرلریرج مج «مکسِمد »

ترار  و رهیر ت یفضرا  انتخراب اول مرن شخصراً   جهران.   خیگذشرته ترار   یهرا  جنگدرباره  یوبیوتی یها پادکست ،1«سیو گر لیو»

 یالیسرر ]« افتراده  دام بره » یونیر زی، مثرل مجموعره تلو  اسرت  -یسرلند یا حراً یو ترج- یناویاسکاند یکشورها ییجنا یها الیسر

 «.والهاال یها قتل» [یِسلندیا] یهشت قسمت الیسر ای [یسلندیا

باثبات و بامعنرا   یا وهیش خود بهروزانه  یاست که به زندگ نیا اصلی کار - کند ینم سیموضع همه کارها را راست و ر نیا البته

لمران  آوِلرت   یکه در روزنامره د  یآلمان ینگار روزنامه د،یرُزِنفِلدِر گوش کن اسیآندر گرمیدوست د شنهادی. به پدیساختار ببخش

راسرتش  : »ردیر گ یروزانه شکل مر  یرفته در قبال زندگ که رفتهرا وصف کرده  یدیمن موضع جد یبرا یلیمیازند. او در  یقلم م

روز از دفتر کارشران در   ها شب و آدم همه- هم ینگار رشادت هست، در کار روزنامه ینوع دیاخالق جد نیکنم در ا یاحساس م

حال به درس و مشرق آنهرا    کنند و در همان یشان مراقبت م از فرزندان ،دهند یم بیترت ییها دئوکنفرانسیکنند، و یم خانه کار

حراال کره پرولم را    » دیر تواند به خود بگو ینم یکس گرید رایکند ز یکارها را م نیپرسد چرا ا ینم چکسیکنند اما ه یم یدگیرس
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 گرر ید ایر در کار خواهد بود، آ یالتیاصال تعط ایداند آ ینم چکسی، آخر ه«و چه و چه التیتعط ای یتوانم بروم مرخص یگرفتم م

و  ره،یر اک و غمثل خروراک و پوشر   یاساس یو کاالها دیدار یاست که در آن آپارتمان یتصور جهان نیدر کار خواهد بود. ا یپول

 از «شیب» یزیآدم به چ نکهی. تصور اشهیتر از هم مهم است، و حاال مهم و واقعاً دیانجام ده دیکه با یفیو تکل گرانیمحبت به د

 «.دینما یموهوم نم گریندارد د ازین نیا

 یگرانگ یاز ب یباشررافت و عرار   یا یآن را زنردگ  یری در کمال پررو دیکه با یا یزندگ فیتوص یشناسم برا ینم نیبهتر از ا یراه

روزانره بره قروت     یموضع در قبال زندگ نیاز ا ییها برطرف شد قسمت یروز ریعالمگ یماریب نیا یوقت دوارمامی من و - دینام

 د.مانب یخود باق

 2020مارس  28

 منبع: راشاتودی 

 

 نوشت: پی
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مرموزی مرده بودنرد بره شرهر    که از بیماری  شا اجساد خدمه با ، یک کشتی از شهر کورفو در یونان1743مه  در ماه

و غریب مواردی از یک بیماری جدید  نگذشت کهچندی سیسیل ایتالیا رسید. کشتی و بارش را سوزاندند، اما  هدر جزیرمسینا 

شیوع پیدا کرد، بین چهل تا پنجاه هرزار   ه شد. در تابستان طاعون هولناکیهای فقیرنشین شهر مشاهد و بخش ها در بیمارستان

یز سرفر  . روسو در آن زمان از پاریس به ونهای سیسیل از میان رفت نفر را به کشتن داد و سپس پیش از سرایت به دیگر بخش

( 1782« )اعترافرات »خرود را در کتراب    هقرنطین او. توقف کندجنوآ  مجبور شد به خاطر این اپیدمی در شهر بندریکرد و  می

   کند: چنین روایت می

زمان شیوع طاعون در مسینا بود. ناوگان انگلیس در آنجا لنگر انداخته بود. از کشتی بادبانی کوچکی کره در آن برودم بازدیرد    »

بره مردت   جنروآ[   ه]تلفرظ فرانسر  ا این کار، ملزم شدیم که پس از یک سرفر دریرایی طروالنی و سرخت، در ورود بره ژن      کرد. ب

]الزِراترو[  یک روز در قرنطینه بمانیم. مسافران را آزاد گذاشتند که این مردت را بره دلخرواه در کشرتی یرا در قرنطینره        و بیست

انرد ترا    قرنطینه جز یک چهاردیواری چیزی نخواهیم دید چون هنوز فرصت نیافتهبگذرانند اما پیشاپیش آگاهمان کردند که در 

ای تنرگ،  ناپرذیر، فضر   آن را با اسباب و اثاثیه تجهیز کنند. همگی آن کشتی کوچک بادبانی را انتخاب کردند، اما گرمای تحمل

به سراختمان   دهم. مرا ترجیحو قرنطینه را  و حشرات انگلی مرا واداشتند که خود را به خطر بیفکنم دشواری راه رفتن در آنجا

ای که بر  ای بردند که کامالً خالی بود. در آنجا نه پنجره دیدم، نه تختخواب، نه میز، نه صندلی، نه حتی چهارپایه بزرگ دوطبقه

هرایی   خوابم و دو چمدانم را برایم آوردند، درهای بزرگی را برا قفرل   هکاهی تا رویش بخوابم. پالتوم، کیس هو یا پشتآن بنشینم، 
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 های به طبقر  توانستم به دلخواه از اتاقی به اتاق دیگر و از طبقه و من در آنجا ماندم. آقای خودم بودم و می بزرگ به رویم بستند

 دیگر بروم و همه جا با همان تنهایی و همان عریانی روبرو شوم.

کروزویری دیگرر، شرروع     نپشیمانم نکرد. و همچون رابینسرو  طینه را بر کشتی ترجیح داده بودمها از اینکه قرن هیچ یک از این

شدم. پریش از هرر چیرز برا      یک روز چنان آماده سازم که گویی برای تمام عمر آماده میو کردم به اینکه خود را برای آن بیست

ود را سرگرم کردم. سرانجام وقتی که پس از چندین بار تغییر لباس زیر هایی که در کشتی به جانم افتاده بودند، خ شکار شپش

دیگر کامالً پاکیزه شدم، دست به کار چیدن اثاثیه در اتاقی شدم که برای خود انتخاب کرده بودم. رختخواب  های کهنه و رخت

دوشامبرم پترویی درسرت    هم دوختم. با ربهای متعددی که به  هایی از حوله و مالفه اهم آوردمهایم فر ها و پیراهن خوبی از کت

خود را به صورت بالشی درآوردم. با چمدانی که به طور افقی بر زمین قرار دادم، صندلی درسرت کرردم و    هشد کردم و پالتو لوله

ی را هرای  و یک دوجین از کتاب ادم. با کاغذ قلمدانی ساختمبا چمدان دیگری که آن را به طور عمودی گذاشتم، میزی ترتیب د

هرا و   چیدم. خالصه خود را با آن وضرع چنران وفرق دادم کره بره اسرتثنای پررده        ،همچون در یک کتابخانه ،که با خود داشتم

 کرردم کره در هترل ژودوپروم در کوچره      بیش به همان اندازه احساس آسرایش مری   و سر عریان، کم یک هها، در آن قرنطین پنجره

کردنرد. پلکران، اتراق     اش مری  آوردند. دو قراول، با سرنیزه بر نوک تفنرگ، همراهری   وردوله. غذایم را با تشریفات بسیار برایم می

هرای غرذا را    که ظرفحکم صندلی را داشت. پس از آنزیرین برایم  هکردم، پل ام بود، از پاگرد به جای میز استفاده می ناهارخوری

هرای غرذا،    سراعت  هآوردند تا خبرم کنند که به سر میز غذا بیایم. در فاصرل  ای را به صدا درمی زنگوله چیدند، به هنگام رفتن می

ها که برایم حکم  پرداختم، در گورستان پروتستان نمی و یا اینکه به تزیین اتاقمنوشتم،  و نه میخواندم  هنگامی که نه چیزی می

توانسرتم   رفرتم و از فرراز آن مری    برج کوچکی که مشرف به بندر بود باال می پرداختم و در آنجا از حیاط را داشت، به گردش می

  i«سان چهارده روز را سپری کردم. ها را تماشا کنم. بدین رفت و آمد کشتی
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به یاد ایرن بخرش از کتراب     درنگ بی، «در خانه بمانم»گفته شد هم مثل باقی مردم گیر به من  بیماری عالم وقتی به خاطر این

قایق بماننرد، او در عروض    انتخاب کردند که در کنار هم در همان روسو هنگامی که تمامی همراهان بداقبالافتادم. « اتاعتراف»

. بره امرراض واگیرردار    بود بررای مبتالیران   بیمارستاننوعی  الزراتو یا ساختمان قرنطینه. شودنطینه قرالزراتو تصمیم گرفت در 

iفلوکه i توانست به هدف قرنطینه مورد استفاده قرار گیرد. این دو امکان به مسافران در جنوآ  ای نیز می یا قایق بادبانی مدیترانه

 ساختمان بماند. آنداده شد و روسو فکر کرد که بهتر است قایق را ترک کند و به تنهایی در 

انتخاب چیسرت؟ قرطینره شردن بره همرراه      بهترین ر هنگام حبس انتخاب خواند: د ۀاید برتوان این قطعه را صرفاً با تمرکز  می

چنین انتخابی فکر کردم. اگر امکان انتخاب میان این دو گزینره را  به پیش خود به تنهایی؟ باید اذعان کنم که مدتی  یا دیگران

کامل جدا از دیگران در شهر ارواین ایالرت کالیفرنیرا بره     بیش به طور و خودم در حال حاضر کم ؟ )در ضمنکردم داشتم، چه می

   برم.( سر می

خودتران را از آن قرنطینره    کره به این معنی که قرنطینه تنها زمانی قابل تحمل است  نهفته استتر در این قطعه  ای عمیق نکته

مضاعف است و نیاز روسو  این قرنطینه نمایانگرالزراتو به تعبیری، اگر همزمان خودتان را درون قرنطینه قرنطینه کنید.  -کنید 

. پدیرد آورد ( درون انرزوا  در زبان الترین  insulaای ) انزوای جمعی جدا کند و جزیرهدهد که خود را از جداسازی و  را نشان می

در آن فضایی ایجراد کنری کره    ای،  که پیشاپیش از جمع جدا شده حالیدروضعیت حبس باشد: این شاید دشوارترین چالش در 

و  تنهرایی نیسرت  بیگرانگی مسراوی برا    ، امرا  آورد میحصر در کشتی به همراه دیگران احساس بیگانگی پدید . مسلماً تنها باشی

صرادق  کند. این موضوع حتی اگر آدمی پیشراپیش هرم تنهرا باشرد      می پذیر تنهایی در واقع آن چیزی است که حبس را تحمل

 به عبرارتی، رفتن بود. گیری و در خود فرو ام از گوشه شد ناتوانی میانزوا رنج و اندوهم در  هبه شدت مای. متوجه شدم آنچه است

عیرار   تمرام  باشم. مقصودم در اینجا اصالت نیست، بلکه صرفاً از این عریانی« خودم»مانند که بتوانم در آن  ای جزیره یافتن نقطه
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ذهنی کره در آن   وفضایی روانی  ایجادبا  و خود بسازد هرون خانگاهی د دهد سکونت گویم که به آدمی امکان می روح سخن می

را قابل سکونت کند. دریافتم که نوشتن تنهرا   خود خانه -نوشتن  در مورد شخص خودم یعنی کار -باشد « کاری»امکان انجام 

تواند وارد آن شود و  پذیر شد که به چنین حبسی درون حبس دست یافتم، به مکانی درون مکان که هیچکس نمی زمانی امکان

گرو از طریرق   و بررای مثرال گفرت   م با دیگران است. زمانی که توانستم خود را غرق در نوشرتن کرنم،   ارتباط هالزمدر عین حال 

پذیر شرد   نوشتن زمانی امکاندر لفافه.  گویی تکگوها دیگر دیالوگ بودند و نه   و . این گفتبرایم معنای دیگری یافتنیز اسکایپ 

 هرر چره  بایرد خرود را از   شرود،   هنگامی که ارتباط آدمی با دیگران قطع می. در برابر انزوابه محافظت از من کرد بنا که تنهایی 

اجتمراعی   فاصرله . کنرد اند عریان  که همچنان به وجود شخص چسبیده سر و ته بی پوچ و  پرچانگیو   ، نقاب ، پرده ، لباس پوشش

پناه جسرتن  »برهاند.  یکسرهاست مانده   در فاصله باقی نیست تا آدمی را از آنچه از اجتماعِ پرتوانو  هرگز به قدر کافی نیرومند

ای بسازد.  انهدهد تا از هیچ برای خود خای که به آدمی امکان می ای سراپا رابینسون کروزویی باشد، تجربه باید تجربه« در مکان

 تا به یاد آورد.تا از نو شروع کند، 

یعنری همران مراقبرت از     -ی مشابه به اخالق نفرس روی نیراورد   به حکم ضرورتدر پایان عمرش که آیا فوکو  اندیشم به این می

iنفس های نفس، تکنولوژی i i .ترا اجتماعی فضایی برای خودش درون انزوای  ایجاد بهداشت مبرم  ینیازگویی ، حکمرانی نفس 

در  ab-solutus) آزادخود و سرزمین نامحردود و   هبه دنبال جزیر نیزبسا فوکو  . چهدر امان باشدایدز  بیماری از تهدید موذیانه

بره  . کسانی که سمینارهای آخررش را  شجاعت سخن گفتن و نوشتن را بیابدپیش از مرگش در آنجا  تاالتین( خودش بود  زبان

 .  اند نشده اصل مطلب متوجهگیری نیهیلیستی و فردگرایانه از سیاست تلقی کردند  کناره همنزل
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گرفرت. بره زعرم مرارکس      در قرن هجدهم همچون روسرو را بره سرخره مری     ییهای رابیسون کروزو دانیم مارکس شخصیت می

شوند و اجتمراعی را   دست آخر دور هم جمع می مجزاباشد که افراد وضع طبیعی  تواند خاستگاه امر اجتماعی به هیچ وجه نمی

 تواند خاستگاه جامعه باشد.  تنهایی نمیند. ده تشکیل می

معنای بتوانیم این گفته ممکن است درست باشد، اما به گمانم ضروری است که بدانیم چگونه جامعه را درون خودمان بیابیم تا 

را از  19-ویرد گیر ک کنونی ناشی از بیماری عالم بحرانکه قادرند  کنم تحسین میکسانی را  تمام کار. من سیاست را درک کنیم

و محیطری   بحرران زیسرت  چین و آمریکا و روسیه،  بینروابط استراتژیک اری، وضعیت استثنایی، د سیاست جهانی، سرمایه نظر

کره ایرن     کرنم  یمباشم. بار دیگر تاکید « فرد»کنم تا یک کنند. بر خالف آنان، به شخصه در حال حاضر تالش می غیره تحلیل 

 دادنقررار گاهی اوقرات اپوخره، تعلیرق و در پرانترز      به نظرمفردگرایی نیست، بلکه به این دلیل است که  قسمبرخاسته از هیچ 

زمرین   هروی سریار  افتادهجردا تنها راه دسترسی به غیریت و داشتن احساس نزدیکی به تمرامی مردمران    اجتماعی بشر گرایش

الزراترو را  همچرون روسرو   اشم. از همین روست کره مرن نیرز    تا حد امکان تنها ب انزوایمکوشم در  از همین روست که میاست. 
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