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وپایی ارها و اعتصابات: ایتالیا  کانونِ در زندان  شورش وضعیت اضطراری، منعِ آمدوشد،
ها، مبارزات اجتماعی و ی اینها چه معنایی برای جنبشسهههت. همهگیری جهانیاین همهه

 نیروهای چپ  دارد؟
 

م و این کننویسهههم. من انها زندگی میمن از بولونیها در ایتالیا و در شهههراین یرنطینه می»

ا و بِرشهه گیری در بِرگاموهای همهکند. دوسهتانی که از کانونجداسهازی را دشههوارار می

. من کنندای از مرگ و سرایتِ فراگیر روایت میدهندههای اکانگیرند، یصههاماس می

کنم ی ابزارهای فنی که در دسهترس دار  استااده میکنم مقاومت کنم؛ از همهسهعی می

یز ن را ی پیش رونویسههم؛ مقالهخوانم؛ و میا  را ادامه دهم؛ بسههیار میاجتماعی اا زندگی

ی های مبارزاای در راه آزادگیری ایدهن امرینی برای مقاومت و الاشی برای پیباید چو

 «و برابری، حتی در دوران بحران، دید.

 

ا: هدر مقابل سههوپرمارکت های طولانیها و صهه های طولانیِ انتظار مقابل داروخانهزمان

اا  ستها کافیمینی عادی در ایتالیا بدل شده و ههایی از این دسهت حالا به رویهروایت

 ی ما را دگرگونگونه جامعههباره به دسههت آوریم که انتشههار ویروس چاین اصهوری در

ها را اشهههدید ار، اپیهدمی و ایهدامهات دولت در عمل برخی روندکنهد. بهه بیهان دیی می

خود را به جا ثیر أا ارس سهههیاسهههتها دههاند. کنند که مدت مدیدی در جریان  بودهمی

های مشکوک، که از هرگونه اماس و نگاه اوان آن را در ارساست و حالا میگذاشهته 

کنند، مشاهده کرد. بدون اردید، چنین ارسی نیروهای مسلن ی ایمنی را حاظ میفاصهله

ه طور کآنکند و باید به خاطر داشهههت که ایدامات دولتی، بر زنهدگیِ مها را اقویت می

مانند. با این همه، بایی می« های ممکنسههیاسههت» یزرادخانه شههوند، در اکنون اعمال می

دیگر در خیابان به یک هاآد شههوند: متااوت پدیدار می هایی کاملاًاصههاویری نیز با دلالت

سبت به انها ننهشهود و احسهاس همبستگی ها موسهیقی پخش میزنند، از بالکنلبخند می



 

 
 

میترا یوسفیی / ترجمه ساندروز مزادرا 3  

ستانداردهای ها، که برای اخانهپزشهکان و پرستاران بلکه نسبت به کارگران اعتصابی کار

 شود. جنگند، ابراز میبهداشتی در محین کار می

های اجتماعی و نیروهای چپ رسهههد که مباح ات درونی جنبشاین روزها به نظر می

ز های کنترلی در موایع اضههطراری، متمرکی اول، یعنی اشههدید مکانیسههمبیشههتر بر جنبه

شده که این روزها به مواضهع فیلسهوفان شهناخته اسهت. در بسهیاری از مداخلات، فارا از

و  COVID-11شناس بدل شدند، نوعی شک و اردید نسبت به گیرشناس و همهویروس

گمراه کننده اسهههت.  خورد. بهه نظر من این رویکرد کاملاًخطر وایعی آن بهه چشهههم می

ا انهنهگیریِ ویروس کرونا عکس ، بحه  بهایهد از این وایعیهت آشهاز شهههود کهه همههبر

و سههایر افراد در معر   انویژه سههالمندبهها انسههان  اهدیدی برای سههلامتی و جانِ میلیون

اندازد. در این را نیز به خطر می های بهداشههت و درمانآوری نظا اابخطر( اسههت بلکه 

 باره نباید اردید داشت.

مان  ست که ما در بحاساسیای با این اوصاف، ویروس کرونا اهدیدی برای مقوله

 شکنندگی، ناامنیاما ِ  گیریِ در حال گسترش،ایم. این همهخوانده« امر مشترک»آن را 

های های فمینیسهتی سالخصهو  در بح دهد، که بهو اهمیتِ کار مرایبتی را نشهان می

ی کنترل را فراموش کنیم، کههه مسههه لهههاخیر مورد اوجههه یرار گرفتههه اسهههت. بههدون این

که نا  برد  نگاه کرده و بر آنچه که در حال حاضههر در ایتالیا،  ریاخی منظرِخواهم از می

 اروپا و جهان در حال ویوع است، اأمل کنیم.

حرانی ها، باست. برای اولین بار پس از دهه سهابقهاثرات ایتصهادی ویروس کرونا بی

های تربر بازارهای مالی جهانی و خسا ویرانگری ثیرأادارد، « ایتصادِ وایعی»که ریشه در 

« انسهههداد»ی داریِ جهانی، اسهههتعاره. با نظر به سهههرمایهگهذاردمیای بهه جها بی سهههابقهه

وضهعیت اسهت. مانند اصویر در آینه، بحران نیز اصویر این ارین اوصهی  برای مناسه 

ه ب مصهرف و انباشت اماماً ی کند که در آن چرخهداری را بازنمایی میمعکوس سهرمایه

ای عرضه، هزنجیرهاکنون،  ها بستگی دارد.ناپذیر سهرمایه، کالا و انسهانحرکت خسهتگی
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ند، به دهدارانه را اشکیل میسهازیِ سرمایهو زیرسهاخت جهانییسهتیکی ژلکه چارچوبِ 

 یگسههتره هاسههتمدت که –های بورس اند. ییمتای مسههدود شههدهشههکل گسههترده

 –کند گاها و مناط  ویژه را کنترل میبه آن، گرههای متصل عرضهه و شبکه هایزنجیره

 کنند.نیز لاجر  چنین انسدادی را ثبت می

 ای رسهههیده اسهههت کهگیری جههانی کنونی به نقطهراه نیسهههت کهه بگوییم همههبی

وجه ی یبل از آن بازگردد. به هیچاواند به روند اوسهههعهداری جهانی دیگر نمیسهههرمایه

 بعد از داری مطم ناًو آخرالزمانی ندار . سهههرمایه« پاشهههیفرو»گرایشهههی به سهههناریوهای 

ی نزدیک اجربه کردیم ویروس کرونا بایی خواهد ماند، اما اسههاسهها با آنچه در گذشههته

ار نیز پیش ۷۰۰۲/۷۰۰۲متاهاوت خواهد بود  گرچه اییرات عمی  برآمده از بحران مالی 

 پدیدار شده بودند(.

 اندازی جهانی داشت. در حال حاضرافتد باید چشممیبرای فهم آنچه در ایتالیا ااااق 

مل را به خود گرفته، البته به شهههکلی کا« آزمایشهههگاه»های یک ایتالیا بار دیگر خصهههلت

اوان گات که در حال سازی، میرشم خطرِ سهادهای نه چندان دور. بهمتااوت از گذشهته

اوان دارد که میمشخص در حال برآمدن ست: از یک طرف خطی وجود  بدیلیحاضر 

های آن ااثیر داروینیسم اجتماعی( اعری  کرد که نمونهاحت آن را مالتوسهی  یا اسهاساً

رسههد بولسههانارو اجلی یافته اسههت. از سههوی دیگر به نظر می-ارامپ-در محورِ جانسههون

سههلامت عمومی به عنوان ابزاری کلیدی برای  نظا خطی وجود دارد که بر اجهیز مجدد 

ی هها بسههیار متااواند: چین، کرجا نمونهکند  اینشههراین اضههطراری ااکید میمقابله با 

شههود. جنوبی و ایتالیا(. در حالت اول مرگ و میر هزاران انسههان، انتخابی طبیعی اعبیر می

بایسهههت از جامعه با اعمالِ درجات متااوای از در حهالت دو  به دلیل شهههراین ویژه، می

 کرد.  «دفاع»ی ایتدارگرایی و کنترل اجتماع

ن کنم. در اینمی« حمایت»وجه از ایدامات دولت ایتالیا هیچبهبهه صهههراحت بگویم، 

 حال در کشههمکشههی - جهانی سههط  در -کنم که در حال حاضههر محدوده اظهار نظر می

 ندگیز گریبان بلکه داریسههرمایه گریبانِ انها نه آن یعمده هایپیامد که اسههت ویوع
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 حتا را کشورهایی کشهمکش این. گیردمی را( سهتیکی آن با نهایت در که  خودمان

چه و برزیل طرفدار آن متحده ایالات انگلیس، مانند هایشههاندولت که دهدمی یرار ثیرأا

خواند  هسهتند؛ آنجا که مقاومت به لحا  اجتماعی و سهیاسی عمیقاً « مالتوسهی»راه حل 

ای جایی که چنین مبارزاگیرد، همانر بر میریشههه دارد. اما این کشههمکش ایتالیا را نیز د

 ایتالیا کارفرمایان و صههنایع یااحادیه – Confindustriaدر عد  پذیرش اصهمیمات 

شهههدن در برابر ااوق اولید، بازااب داریِ آنهها از  یربانیاز جهانه ِ کهارگران و خود  –

به  ی وایعییهابهد. به طور کلی، مدیریت بحران ویروس کرونا چون یک زمین مبارزهمی

اواند های آینده( میاکنون و در ماهرسهههد. انهها اشهههدیهد مبارزات اجتماعی  همنظر می

از امر مشهترک بگشهاید؛ و این مس له برای ایتالیا « مرایبت» فضهاهایی برای دموکراسهی و

 کند.ار از آمریکا صدق نمیکم

ی نزدیک رخ دهند اکنون اهمیت دارد که سهههناریوهایی که ممکن اسهههت در آینده

بررسهی شوند. اهمیت اساسیِ سیستم بهداشت عمومی  یعنی ح  اجتماعی برای سلامتی( 

برد. این بدان معناست ال ؤسهاوان آن را زیر ر نمییکی از عناصهری سهت که امروز دیگ

های  بخش ِسهههلامت  با دشهههواری جویی دولت در هزینهکه حدایل برای مدای، صهههرفه

ی آموزش نیز چنین اااایی رخ دهد، اوان امیدوار بود که در زمینهرو خواهد بود. میروبه

وجود  هاخیر ب هایر هاتهی که دهر چند بی اردید لاز  اسهت الاش شود برخی از ایییراا

ی بحران نیز لاین( پابرجا بمانند. زنان پس از زمانهآمده  شهههروع اسهههتااده از آموزش آن

 را زمینه وضههعیت این اگر حتی –رو خواهند بود بههمچنان با بار سههنگین کار مرایبتی رو

 راره شد ببه آنها اش بالاار که کارگری اعتصابات. باشد کرده مهیا زنیچانه و مبارزه برای

ای ای اجتماعی برگری جدید و همچنین ایجاد پشهههتوانهرهای کاامکان اشهههکیل ااحادیه

 یهانهیزه که  ایتالیدر ا انیزندان ریاخ یها. شورشاأکید دارند« درآمد یرنطینه»ی مطالبه

 دیپد یروشن ر،یاخ یهاسال وااررهیا اماماً( در جهان شده پرداخته آن یبرا یادیز اریبس

 به دست آورده است. - یجزئو البته  - ریچشمگ ییهاتی، موفقزیچ همه رشمبهو  آورده
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ِت ویروس کرونا بازگش نیز شهوندهای پناهجویانی که یرار اسهت پس فرسهتاده در زندان

 .همچنان ادامه دارندها اجباری را متوی  کرده اما بازداشت

نبشهی مبارزاتِ ج سهناریوهایی سهروکار داریم که به زمینکنم: ما مطم ناً با اکرار می

کر شناختی فمشهخص و نه به ایییر احولات سهرراسهتِ دولتی اشهاره دارند. از نظر روش

آمیزی ماهیت جا شههروع کنیم. این ویروس به طرز امسههخرکنم مهم اسههت که از اینمی

ست اا مناسبیحاکمیت و فتیشهیسهم مرزی را نشان داده است. این فرصت  موهومی کاملاً

ی اروپا اا کنون ایدامات زیادی انجا  شهههود. البته ااحادیهمل أای اروپا دربهاره بهاردیگر

منای داشهته اسههت. اما  اکنون ثیرات أانداده اسهت، ضههد و نقیم عمل کرده و گاه حتی 

ی گرفت که رژیم ریاضتی با اعص  بر اصلِ بودجهاوان  این وایعیت را نادیده چطور می

که بر بانک مرکزی اروپا برای ایاای « عینی»ههای پهاشهههد؟ گرایشمتوازن ازهم فرو می

اوجه هسهههتند. مسههه له اینجا یهابهلآورنهد، فشهههار می« ی آخروهلهه یدهنهدهوا »نقش 

راین ها  شیشاما این گرا مستقل هستند؛ های عینی اسهت چرا که از نیت سهیاسیگرایش

آنها چارچوب مبارزات در سط  اروپا را شکل  ؛زنندریم میمبارزاای در خاک اروپا را 

 دهند که در ایصی نقاط این یاره بسن خواهد یافت. می

ی گیردهد همهپیشهههنهادیِ این متن به ما اجازه می گاهِنظرکنم کهه در آخر، فکر می

 وانیم بر فضهههاهایی متمرکز شهههویم که برایجههانی فعلی را طوری در نظر بگیریم که بت

مبارزات اجتماعی و حتی نیروهای چپ گشهههوده شهههده اسهههت. همانطور که و  هاجنبش

ی کنترل و گسهترش ایتدار دولت و دامن زدن به سههیاست ار اشهاره شهد، من مسه لهپیش

 اوضهو  در سهناریوی فعلی موجود هستند. امبهها گیر . این جنبهکم نمیارس را دسهت

« تالیاییآزمایشگاِه ای»مقابله کرد؟ برای واژگون کردن معنای کنونی  هاچگونه باید با آن

مرایبههت از امر مشهههترک آشههاز کنیم. فراار از آن بههایههد در وضهههعیههت کنونی،  بههابههایههد 

 گیری جهانیار برای مبارزه در زمان همهسههیاسههتی جامع راسههتایهایی را که در فرصههت

 بشماریم. اند، شنیمتدست آمدهبه
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 پیوند با منبع اصلی:

EINE POLITIK DER KÄMPFE IN ZEITEN DER 

PANDEMIE 

  

 

https://www.zeitschrift-luxemburg.de/eine-politik-der-kaempfe-in-zeiten-der-pandemie/?fbclid=IwAR1sMP2ENRAXp9PWgvo93IOzuZbCShsqCWVpPvMoWf-5dGILy2hoIgvCN_Q
https://www.zeitschrift-luxemburg.de/eine-politik-der-kaempfe-in-zeiten-der-pandemie/?fbclid=IwAR1sMP2ENRAXp9PWgvo93IOzuZbCShsqCWVpPvMoWf-5dGILy2hoIgvCN_Q

