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يترجمه باقر جهانبان  

 

شك واقعه  يداده ب ن بشر را  مورد حمله قراريطح كره زمسدر ش يپ هبا از چهار مايكه تقر يرين واگيا

تا به ): كنم يرا شوكه م ياگر برخ متاسفم( در نظر گرفته شود يبه طور نسبد ي، اما باست دهشتناكيا

انه در ير ساليدر مورد فرانسه را در رابطه با ارقام ز هزار ١٠كشته در مجموع كره و  هزار ٨٠ ،)١(امروز

 ١٤ يكاريل بيشرس بدليسال، مرگ پ كشته در  ٩٠٠٠ يسنت يآنفوالنزا: ميريسطح فرانسه در نظر بگ

 يدر سطح جهان. هزار ٩٠تا  هزار ٤٨ن يهوا ب ياز آلودگ ي، مرگ ناش)نسرميا يمطالعات رسم(  هزار

  .ون نفر در سال استيليم ٦.٢ : يان مسائل تنفسيقربان

  

كباره مفهوم يل كه ين دليبه ا يتا حد ؟ر قرار گرقته استينقدر تحت تأثيما ا ين بار زندگيپس چرا ا

مسلط به  يدئولوژيك توسط ايستماتيكه تا كنون بطور س يزي، چدشويحركت و تكامل در نظر گرفته م

؟ تا  ن شده تا چه حد استيروس نفرين ويقدرت ا: ميپرس ير واقع از خود مدسپرده شده بود،  يفراموش



آن  حولها  رسانه همرمعمول  كه يكامالً غ ينه ايقرنطنها با اقدامات يهمه ا؟  ابدي يچه حد گسترش م

  .خته استيترسها را برانگانواع  هم و كنند ياهو ميه

  

نشان  يبرا )٢(»نطفه ،جوانه«از استعاره  ،ه يماركس در طول نگارش كتاب سرماكه  نكهيب ايتصادف عج

 و  است يدائم يريدر شكل گ چگونه  يت اجتماعيواقعنكه يا ، كندياستفاده م يخيدادن تكامل تار

 ينشان م ي؛ او حتشوديم يه داريرمامنجر  به ظهور س ديتول يميوه قديش درون در ياجتماع يتضادها

 گذار يرا برا )٣(نه يزم كهپرورد  يرا م يگذار انقالب بطنش در به نوبه خود يه داريدهد چگونه سرما

كردن  يبا اجتماع) ٤(» رشد آزادانه همه« : آورد يسم فراهم ميكمون ، يمشترك، همگان ستيز يبسو

را در  »ولدم يروهاين« بود آن مصادره كنندهن حال يآغازگر و در ع يداره يد، كه سرمايوسائل تول

؛ )يديتول يتهايكردن اكثر فعال يدستمزد با( آنرا بسود خود  منحرف نمود در اورد كه يطبقه ا انحصار

ت يها ، استعدادها ، فعالت ياطالعات ، خالق ي، جمع آور يخدمات عمومن شكل در مورد بانكها، يبه هم

  .يو صنف يمبارزات يها

  

 روس بكار گرفته شود، چنانكهيد فقط در مورد وينبا، حركت ن مفهوم براندازانهيل است كه ايدلن يبه هم

ن يشود و ا هديجامعه كش وعت يبطن يب يواريد ديرا نبايز. دهند يانجام م يداره يسرما يكه رسانه ها

( ستيو كشنده ن يعيده صرفا طبيپدك يروس ين وينه، ا. ستا يماركس نگرشد ن جنبه رونيدوم

دست نوشته سال  ياز همان ابتدا: )عت جدانموديتوان از طب يرا نم يهمانگونه كه مطالعه جنبش اجتماع

و دوستش انگلس در خزان  » است عتياز طب يبخش انسان«كند كه  يد مييتأ  ، ماركس)٥(١٨٤٤

م، با گوشتمان با يعت متعلق هستيطبما به « :ديگو ين را ميعت هميك طبيالكتيعمرش در كتاب د

م و يشناسيعت را مين طبيكه قوان«  آنست واناتيگر حيمان از ديو تنها برتر» خونمان وبا مغز مان

  .ستيقادر به آن ن يه دارياست كه سرما ين همان چزيا). ٦(»مياز آنها استفاده كن يم بدرستيتوانيم

 ياريمتقابل بس يوجود ندارد ، بلكه بر عكس كنشها يواريد چيه يه داريروس و سرماين وين بيبنابرا

از قطع  يفتاده است، گسترش آن ناشيروس از آسمان نيو: باال  يابتدا از سو .موجود است آندون يب

كه  يوانات وحشيح از ياديزتعداد  كوچ كه موجب،)٧(بزرگ است يران كردن جنگلهايدرختان و و

م يسستقر يا غيما ويمستق توانند يكه م يواناتياست، حبزرگ  ينابود شده به شهرها گاهشان ستيز

خود را بطور  يارد انسان كه آب و صابون ندارند تا دستهايليسه م: نيپائ يو از سو. ان را آلوده كنندانس

كه به  عه بارجفا  يا در فرانسه قدرت ششم جهان ، ما از انتخاب  جامعه يو حت... مرتب شستشو دهند



 يروس جز راه حل قرون وسطائيمحدود كردن مخاطرات و يكه ناگهان برا ميبريل شده رنج ميما تحم

و تالش  يداروئ ي، فشار البراتوارهاياديقات بنيتحق ينابود: نمانده است يباق شيبرا يگرينه راه ديقرنط

ن كمبود باور يژه ايبه و، يع خدمات بهداشت عموميران كردن بخش صنايسود كوتاه مدت، و يآنها برا

كاركنان ا، ياح ي،  تختهاي، دستگاه تنفس مصنوعيدرو الكلي، ژل هيشگاهيماسك، تست آزما ينكردن

 يه داريسرما يباً ناتوانيماركس قبالً تقر. سالمندان يشگاه هاير وحشتناك در آسايمرگ و مو ...يبهداشت

 ديدر روند تول» ره كردنيذخ«ن روشيا .بودذكر كرده  يدر جهت منافع عموم »ريذخا«جاد يا يرا برا

بحران  در شرائطا ياحتكار و  قيه داران از طريسرما يدر جهت سود برژه يبو اگرچه وجود دارد اما

موقت  يكاريب :شود يز احساس مين يحقوق اجتماع در حوزهامدها ين پيا عوارض). ٨( است ياقتصاد

ونه گچ يوبدون ه(  ير اضطراريغ يدر بخش ها گريد يگروه كار  اجبار به ص،با حقوق نامشخ ياريبس

. اعت كار در هفته تا آخر دسامبرس ٦٠ ليت تحميدر نها، ) آمازون در شركت از جمله  وسائل حفاظت

 يت عموميوضعامروزه  يحت كهد فراموش كرد، يرا نبا  يريشگيو بهداشت پ يت اجتماعيامن نبود البته

ل يو سالمت را به دل يدميپشتر ارتباط ايماركس پ. روس موثر استيمقاومت در برابر ودر  سالمت

، رسانه  ها ياز نظر آزاد ز وجود دارندين يامد هايپ )...٩( ش از حد از كارگران ذكر كرده استيب استثمار

غات در مورد  متهم كردن يتبل ):؟ آنها ينا همبستگ اي، انسانها  يهمبستگ( يمردم شناختو چالش  ها

بدون وحشت زده  افراد يصف هاروس هستند، يو يريا در اصل آنها مسئول همه گيها كه گويفرانسو

فاصله «، نه  يكيزيصله فبله فا(. خود استقبال كنند ك فاصله از همنوعياشته باشند از جرات د ينكه حتيا

چالش با  يقادر به رودر روئ يه داريقطعاً ، سرما)...دنيگو يم يرسم همانطور كه سخنرانان »ياجتماع

  .ستيد نيجد يها

. 
از  .كند يجنگ ماعالم ما  ست كه بهيروس ناآگاه است ، او نيو: ام ، نه جنگ ، نه اتحاد مقدسسرانج

مانند هر  ، ودابي يش ميافزا ي، حت ادامه دارد يوس ، مبارزه طبقاتريو تيفعال گر ، در طوليطرف د

ا ي): است يماركس محور يمفهوم بحران  برا( دهد يممكن در برابر ما قرار م يدو فضا يبحران جد

ب ينه توسط مردم وپر كردن جيو پرداخت هزه يسرما ياضتياست ريو س يورش تازه اقتدار گرائيك ي

پس  صندوق قياز طرا ي  يدولت با يخصوص بخشاردها دالر، با به اصطالح مشاركت يليبا م يمال يانگلها

 ايو ....آن پر منفعت يبخشها لبته دراشده  يساز يخصوص بهداشت و سالمتقهرمان  نيا، مه هايب انداز

به  يشرويو پ يديكل يهمه بخشها در يبا كنترل عموم ين واقعيگزيجا استيس كيو، مبارزات ياياح

از مردم  ياريبس: است زدن »جوانه«كه در همه جا در حال ) ١٠( يستيكمون يانسان شناس كي  يسو

بر » نهيهز« كه زيحقوق ناچر كارمندان باياند و سا دهيفا يا  بيده اند كه كارمندان دولت كه گويفهم

ا ي و؛ هستند ياساس اواقع  يبحرانشرائط در  كنند، ينم» چ حسابشانيه« كه  ي، خالصه همه كسانهستند



است  ياز روزگار كنون يگريد) ١١(»كوچك هنشان« كه  شب ٨ب در ساعت مردم هر ش يدست زدن ها

ن ياا باز يكند؛  يم ده تريچيپ ندهيدر آ را يمارستان عموميب شده يزيش برنامه رياز پ بيتخر  كه

هار مرد چ از فقطدر صفحه اول  موجب شد كهرا  نيزيلو پار روزنامه يكه عذرخواه يستينياعتراض فم

  .د باشديچگونه با» جهان بعد« كه  نديگوببه ما كه  خواسته بود

را » جوانه ونطفه«ن يا فه ماست كه ين وظيا .ماست يرو يوجلو ، ز ممكن استيچهمه ؟  يجهان بعد

  ) ١٢(ميبپروران

  ٢٠٢٠ل يآور ٨ -) ١(

  

 يژوزف رو يترجمه اصل( چهارده بار يا حتيو ) هير لوفور سرمايژان پترحمه (»نطفه«نه بار كلمه  –) ٢(

ت مورد بمفهوم نزد ماركس بطور ثا نيتال آمده؛ البته ايدر سه كتاب كاپ) ونيك فالماريكالسنشر 

  .استفاده قرار گرفته

  

در  ين سوكه به تازگيلسوف بزرگ لوسيف اشاره به عبارت ،» سم وجود دارديدر حال حاضر كمون« -) ٣(

  روس در گذشتيونا وراثر ك

  

  ٢ان قسمت يست ، پايفست حزب كمونيمان  -) ٤(

  

اط است ، به عت در ارتبيك با طبيرقابل تفكيانسان به طور غ يو فكر يجسم ينكه زندگيگفتن ا -) ٥(

(  عت استياز طب يرا انسان جزئيبا خودش در ارتباط است ، ز داريعت به طور پايكه طب است نيا يمعن

  )١٩٦٢ء ٦٢صفحه  ينسه خط

  

  ١٩٦٨ال  يون سوسيسياد ١٤١عت ص يطبك يالكتيد -) ٦(



  

است كه در تضاد با  ن مدتيدر كمتر ن سوديشتريب ،يه داريد سرمايتول يروح اصل« : ماركس   -) ٧(

. رديدر نظر گ بشر يمتوال ينسل ها يط وجود دائميد خود را با همه شرايد توليكه بااست،  يكشاورز

كه متعلق به بخش  ياوقات آنها فقط در موارد يبعض: استن امر توسط جنگل ها ارائه شده ينمونه بارز ا

  .٢بند  ٨٢٥ص  ٣تال ياب كاپكت .»شوند يش به نفع مردم اداره مينباشند ، كم و ب يخصوص

  

 يا يرفو دياثر مف«چ يكه ه ييزهايد چيتول يبرا يستيك جامعه كمونيدر : سدينو يماركس م -) ٨(

 يا حتيك سال ي،  يمدت زمان طوالن يبرا« ن يو ا »محاسبه كندد از قبل مقدار كار را يجامعه باندارند 

ه داران يسرما ين را برايد ايبرو حاال. خواهند بود يضرور نيكه در شرائط مع يزهائيچ،»تر  يطوالن

د يره بايو غ ي، دستگاه تنفس مصنوع يدروالكليه يش ها ، محلول هايد  كه ماسك ها ، آزمايح دهيتوض

  )٢٧٦ص  ١٦تال يكتاب سوم كاپ.( به كنار ياديقات بنياز تحقصحبت . ره شونديذخ

  

 يرو هايشه نيرد، به ريگ ين را ميرمق زم كه يهمان حرص كور«  ٢٦٨ص  ١٠.٢تال يكاپ –) ٩(

كاهش قد  يبه همان روشن ن كاهش استيگواه ا يدوره ا يها يدمياپ .كند يمحرك جامعه حمله م

  .»يو فرانسو يسربازان آلمان

  

كرده تا  يروز و شب را باز يا حتيم سن يكه با مفاهرا  يه داريسرما يك انسان شناسيماركس  - ) ١٠(

ك يق ين طرياو از ا كند، يمسخره م اجازه دهد كودكان كار را به كام مرگ بكشند ه دارانيبه سرما

 ١٠.٦ تاليكاپ. (ن سو بوديمورد عالقه لوس ن موضوعيا. كند يشنهاد ميرا پ يستيكمون يانسان شناس

  ) ٣٠٩ص

  

  ٦تال مقدمه چاپ اول ص يكاپ - ) ١١(

  



ل يآور ٥( »دهنديح ميجهان بعد را توض اآنه«  در صفحه اولمرد  ٤با عكس . نيزيروزنامه لو پار –) ١٢(

٢٠٢٠(  

  
 


