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 : )بخش دوم( سازی بحران کرونا و چالش چپ  نرمالیزه 

 بازاندیشی در معنای کشتار جمعی

 

 امین حصوری 

سازی  ها )نرمالیزه سازِی بحران کرونا از سوی دولت ی خطرات نرمالیزه درباره  1متن دیگری ر پیش د چندی 

ی چالشی بنیادی  مثابه را به برآمده از پاندمی کرونا  بحرانیِ وضعیت  آن،  در وضعیتی که نرمال نیست( نوشتم و 

  دینامیزم تاریخِی فرآینِد زوالِ ترسیم کردم؛ چالشی که جدیدترین رهاورد رادیکال پیِش روی نیروهای چپ 

کوشم  دالیل مهمی نیازمند بازاندیشی جمعی در استراتژی مبارزه است. در این نوشتار می و به   2ستداری سرمایه 

بنا به    - آنکه  بی )  های دیگری از تهدیدات عینی این وضعیت را برجسته سازم ضوع را پی بگیرم و سویه همین مو 

 .  ( 3بازاندیشی جمعی داشته باشم  این    نزدیکِ تحققِ ای به  ه ویژ   امید   - مجموع شرایط و شواهد 

    *  *    * 

 جشن فراموشِی بحران دعوت به  وکار و  فضای کسب   ( بازگشایی 1

  تر ع ی سر   یی بازگشا   ی برا علنی    ی ا مسابقه   ، جهان   ی کشورها   شتر ی ب   در ،  کرونا   گیریِ ات همه خطر آشکار    حضور   رغم به 

جایگاه اقتصادی    این مسابقه، ماندن از  عقب داری،  کشورهای کانونِی سرمایه   ای بر  . ست ا   شده   آغاز   جامعه   و   اقتصاد 

تر باشد، کمتر تاب هرچه اقتصادی پیشرفته  : کند قدرت جهانی را تهدید می  مراتب کشورها در سلسله این آتی 

ماندن  عقب و درخصوص کشورهای پیرامونی )»در حال توسعه«(،  .  های اقتصادی را دارد ها و اختالل تحمل وقفه 

ی  شکننده  کرده و ثبات سیاسیِ تر را بحرانی  تاریخیِ - های اجتماعی تنش  ی شده انباشته ی از این مسابقه، توده 

 

 .  1399اردیبهشت    6،  کارگاه دیالکتیک «،  سازی بحران کرونا و چالش چپ نرمالیزه . امین حصوری: »  1

یند  فرآ رفا  داری نیست، بلکه ص بخش برای ستمدیدگاِن زندان سرمایه . در آنجا همچنین اشاره کردم که این فرآیند زوال لزوما فرآیندی نجات  2

سیاسِی ماحصل  - یابِی آن نداشته باشند، نظم اقتصادی ست که تاجایی که ستمدیدگان مشارکت فعالی در جهت  تاریخی  ِ دگردیسی دردناکی از  

 .  ای را شدت خواهد بخشید و روند فروپاشی حیاِت سیاره   خواهد افزود   ان آن یقینا بر انقیاِد فعلی آن 

لحاظ عینی  رود و هم به روان بشری فراتر می  ی تحملِ ق« نیست؛ چون ناامیدی مطلق هم از آستانه یدی مطل معنای »ناام . و این البته به  3

و زوایاِی   های واقعیت ناآگاهِی ناگزیِر ما از پیچیدگی  پس، ست. های تاریخی مستلزم »دانایی مطلق« نسبت به مجموع امکانات و محدودیت 

)حتی برای خود ما(  ی حیات و پویایی به آن نیازمندیم، گیریم این امید مبهم باشد و ادامه ه برای ، خود مولد حدی از امید است ک پنهاِن آن 

 نظر برسد.   به   متافیزیکی 

http://pdf.kaargaah.net/116_Herd_Immunity_against_Corona-Pandemic_and_the_Left_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/116_Herd_Immunity_against_Corona-Pandemic_and_the_Left_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/116_Herd_Immunity_against_Corona-Pandemic_and_the_Left_HAmin.pdf
https://kaargaah.net/?p=1001
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اقتصاد  مناسباِت  شان با  تنیدگِی ساختاری ها بنا به درهم دولت .  کند های حاکم بر این کشورها را تهدید می قدرت 

در نهایت با ، درخصوص نوِع مواجهه  بعدی  سردرگمیِ تعلل و و  فاجعه ابعاد ی اولیه دارانه، پس از انکار سرمایه 

چون برای آنها روشن بود که نجات حداکثری اقتصاد با نجات حداکثری جان  قاطعیت مسیر خویش را برگزیدند.  

برخی )مانند دولت بریتانیا( صراحتا این انتخاب را در پوشش راهکار ظاهرا گنجد. ها در یک ظرف نمی انسان 

ها اعالم کردند و برخی نه. بسیاری از دولت ( Herd Immunityی/ ا )یا مصونیت گله لمِی »مصونیت جمعی« ع 

حدود دو ماه با این  های موجود، و ناروشنی اجتماعی - های سیاسی تحت فشار افکار عمومی ملتهب و نگرانی 

دی  ی اقتصا اما در نهایت منطق چیره   اقداماتی حفاظتی را اعمال کردند. مهمان ناخوانده مدارا کردند و بیش و کم  

ای که  جمله داری، اقتصاد بر فراز جامعه ایستاده است. ار دیگر غالب شد تا همگان بدانند که در نظام سرمایه ب 

کشورش با پیامدهای انسانی کرونا بیان کرد )»چه با کرونا و چه بی    چندی پیش دونالد ترامپ در اوج درگیریِ 

های دیگر  ی همین واقعیت است، که دولت و فشرده   آالیشکنیم!«( بیان صریح و بی ایی می کرونا اقتصاد را بازگش

توان گفت:  با این اوصاف، می   . 5رفتند ( از بیان روشن آن طفره می 4های معدودی نظیر برزیل و ایران جز دولت )به 

   د. ن ک ی تابی م بی   « خون تازه » برای  اینک  و    بود گرسنه مانده    داری چندی اقتصاد سرمایه 

غالب در سطح عمومی    تصور   ن ی ا   ی زود به   ی اقتصاد معموِل    وکار کسب ازسرگیرِی    ی برا   جامعه   ی فضا   یی بازگشا   با 

از خواب   ی دار ه ی سرما روح  ؛ تو گویی یا دیگر چندان جدی نیست  است  رفته  ان ی م  از  کرونا  خطر گویا  که  گردید 

 . است   کرده   اطاعت   هم   کرونا   و   گردد   محو   ونا ر ک   که   داد  فرمان   اساطیری   گان یخدا   همچونناهنگامش برخاست و  

چون  اند.  استقبال کرده سازِی بحران  یا عادی    آمرانه چندان جای شگفتی نیست که عموم مردم از این بازگشایِی

ای علمی به  ای، وجهه شان بر فضای رسانه ها با تکیه بر نهادهای علمِی دولتی و با نفوذ مسلط دولت  ، سو از یک 

ی  کننده مخدوش  شواهد  برای حذف و درصورت لزوم دستگاه سرکوب را )  بخشند می شان مات می تص ها و داعیه 

ای  وضعیت محدودکننده حاد های اکثر مردم بنا به دشواری  ، و از سوی دیگر  (؛ گیرند کار می به   این تصویرسازی 

و افول بحران  خطر کرونا های نخبگان دولتی درخصوص مهار طور درونی مایلند داعیه به  ، اند گذرانده که از سر 

خواه از آن رو که در نبود سازوکارهای حمایت اقتصادی از سوی دولت، بخش بزرگی از   : را بپذیرند سالمتی 

 

اشاره به اظهارنظر اخیر حسن   پردازم. اما عجالتا سازی بحران کرونا می های دولت ایران درخصوص نرمالیزه . در نوشتار دیگری به سیاست  4

گیری مجدد کرونا در ایران  ی »ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا«( پس از پیداشدن شواهدی ناظر بر اوج لسه خرداد در ج  17روحانی ) 

تباه بوده است، فضای  ی دوم و سوم اوج بیماری کرونا در کشور ایجاد شده است و کدام کار اش مناسبت نیست: »نباید با بیان اینکه نقطه بی 

بران/فعالین  ر کا وسیع  توجهی دارد با اخبار مربوط به دستگیری  این اظهار نظر »جناب« رئیس جمهور تقارن قابل   روانی جامعه را به هم بریزیم«. 

ن.ک.   ، ای مثال تاکنون )بر  دوم اسفند کم از آمیز«( درخصوص بیماری کرونا، که دست فضای مجازی به اتهام پخش اخبار نادرست )»تشویش 

»»ستاد ملی مدیریت و   1399فروردین  دهم( به تناوب انجام گرفته است. بنابراین، این موضوع اصال تصادفی نیست که در اینجا و  اینجا به 

اتخاذ همین رویکرد امنیتی از سوی دولت   «. تشکیل داد  ها در فضای مجازی گزارش ای برای مواجهه با اخبار و کارگروه ویژه  مقابله با کرونا 

ی  متعدد دیگر شواهد باره در این گرچه مطمئن گردیم؛   گیرِی کرونا از نوع انتخاب دولت ایران برای مواجهه با همه ست تا تنهایی کافی به 

   .  گذارند جای هیچ ابهامی باقی نمی ، که  مستقیم مقامات ارشد دولت( وجود دارد در بیانات    )ازجمله 

ی جنوبی،  ه کر کشورهایی مثل معدود در  تنها ، ی خانگی قرنطینه خصوصا  ، جدی اقدامات حفاظتی در برابر گسترش ویروس کرونا رعایت  . 5

همه،  این  با  . شباهت داشت لخ بیشتر به یک شوخی تگذاری و فاصله قرنطینه عار کشورها ش دیگر  اکثر گردید. در اجرا  ایتالیا اسپانیا و تایوان، 

بدان دامن  دایما  نظیر آلمان    ای اقتصادزده تماما    های دولت بازگشایی اقتصاد شدند که  ی  مسابقه تسلیم  نیز سرانجام    تر مم ی مص خود این کشورها 

 در این کشور است.  ن  یا مار مبتالرغم افزایش آشکار ش ، به ی کرونایی ها کاهش محدودیت   به دولت هند    تصمیمدیگر،    قابل تاملِ   ینمونه دند.  ز می 

https://www.bbc.com/persian/sport-51591260
https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87
https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87
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در درازمدت، زندگِی »نرمال«  مزدبگیران برای تامین  معیشت خود نیازمند کار روزانه هستند؛ و خواه از آن رو که  

نوعی همدستی تراژیک بین میل موجه  در اینجا  توان گفت  می بنابراین،  .  در ترس و اضطراب دایمی ناممکن است

در کار بوده است، که البته امر غریبی نیست؛ داری  و نیاز عینی اکثریت مردم با ملزومات چرخش اقتصاد سرمایه 

دن ش داری محدود به ساحت تولید نیست، بلکه طی اجتماعی ی تولید سرمایه شیوه درونِی  های  تضادمندی   چون 

اند و »شکل ها به حیات اجتماعی هم شکل بخشیده ی بیستم(، این تضادمندی ی تولید )در سده فزآینده 

ترین نموِد آن وابستگی زیستِی پارادوکسیاِل ستمدیدگان به  که مهم  اند خود را  خلق کرده  متناسبِ اجتماعِی« 

های  وی مخالفان محدودیت خیابانی از س  بروز اعتراضات  بافتاری،  چنین  در ی حاکم است. تداوم نظم ستمگرانه 

جای    ی عاد   حالت   به   تر ع ی سر هرچه    بازگشتِ ی آنان برای  خشمگیانه   ، و درخواست )در برخی از کشورها(   کرونایی 

متکی بر   و یا وزن باورهای  افراطی  راست  حضور برخی جریانات  ی واسطه به  عمدتا  ؛ رویدادی که شگفتی نبود 

  آنها محورِی ی جامعه با خواسته  دلیل مخالفت بنیادیِ تقادی واقع شد، نه به وجه ان مورد ت  آنها  در  توطئه تئوری 

و    ی خانگی قرنطینه ضرورِت  سرعت از  د که به مدار بو همین    بر ست.  تر به وضعیت عادی که همانا بازگشت سریع 

به   نهایت ر د و  شدن ماسک ی اجبار بسندگِی به  سپس و  گذارِی اجتماعی )فیزیکی( رسیدیم فاصله شهری به 

       وادادگِی مطلق.  همان  یا    ، های اخالقی توصیه تکیه بر  و  چیز  همه   شدنِ اختیاری 

 ؛ بلکهشوند خطرات کرونا را منکر نمی لزوما ها همزمان با تالش برای بازگشایی اقتصادی، دولت از سوی دیگر، 

انکار تغییرات   نِ شد ز ناممکن گونه که پس ا همان درست )  »باید یاد بگیریم با کرونا زندگی کنیم«  گویند می 

شود که دریابیم  گره این تناقض وقتی گشوده می اند(. اقلیمی، مردم را به همزیستی با تبعات آن فراخوانده 

را به دوش مردم  ی خود یانه و عواقب تصمیمات اقتصادگرا ترتیب مسئولیت خطرات این موقعیت ها بدین دولت 

سازِی وضعیت برای تامین  ت معطوف به »عادی کنند که اقداما ی اعالم می ؛ درهمان حال که با ریاکار اندازند می 

ی دیگری نیست«.  گیرند و اینکه اساسا »چاره ی مردم و تسهیل زندگِی معیشتی آنان انجام می نیازهای روزانه 

ین  چپ با ا نیروهای نسبت به عملکرد چپ، برخورد انفعالی وشتار قبلی( )و ن رویکرد انتقادی این یادداشت 

 سازِی دولتی بحران کرونا مشهود است.  ی عادی آنها با رویه   در برخورد انفعالی نمود بیرونی آن  هاست، که  ه داعی 

 

 بگذاریم اعداد سخن بگویند: شمار تلفات انسانی (  2

یم های واقعی درخصوص ابعاد انسانِی بحران کرونا دست نخواه به داده   گاه در ابتدا باید خاطرنشان کنم که ما هیچ 

های  داشت و سالمت عمومی و نیز بر رسانه ها بر نهادهای کالن مسئول به یافت. به این دلیل ساده که دولت 

در عملکردهای  گفتن از استقالل ساحت علم عمومی تسلط دارند. نیازی به گفتن نیست که امروزه سخن 

از آنجا که ساختارهای   . طبعا های اخالقی است، نه توصیِف واقعیِت موجود بیان آرمان سیاسِی آن - اجتماعی 

ها و  ی برآمده از آنها تماما یکپارچه و منسجم نیستند، از خالل شکاف سلطه  های قدرت دولتی و سازوکار 

توان بر مبنای این اطالعات  کند، اما نمی به بیرون درز می روشنگر  درونی این ساختارها گهگاه اطالعاتی    های تنش 

هایی که سازمان بهداشت جهانی و نهادهای  داده قیقت ماجرا ترسیم کرد. جزئی و گهگاهی تصویر کاملی از ح 
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ها هستند. در جایی که برای مثال  ی دولت شده از سو های اعالم کنند نیز صرفا داده مشابه گردآوری و منتشر می 

ونا را دستکاری  ومیر کر های مربوط به مرگ های آزاد( داده ی ساختار دموکراتیک و رسانه دولت انگلستان )با داعیه 

بندی به  های دیگر انتظار پای توان از دولت کند )بخشی از ابعاد این دستکاری تصادفا افشا شده است(، نمی می 

هایی دارد )گیریم  ها و تحریف واقعیت محدودیت . با این حال، بنا به دالیل زیادی دستکاری داده حقیقت را داشت 

  ، در نتیجه اند(.  موضوع و شرایط کلی هر جامعه بسیار متفاوت میت  و اه نوع  ها بسته به  ی این محدودیت که دامنه 

توان تصویری حداقلی از واقعیت ترسیم  ی فقط امری ناگزیر است، بلکه بر مبنای آنها م ها نه استناد به این داده 

 کرد.  

. اولی )نمودار آبی(  6های سازمان بهداشت جهانی نظری بیاندازیم از داده گرفته  نخست بیایید به دو نمودار مهم بر 

در سطح جهان برحسب میلیون نفر نشان    2020تا دوم ژوئن    ژانویه   22شمار کل مبتالیان به ویروس کرونا را از  

ی زمانی نشان  باختگان در اثر ابتال به ویروس کرونا را در همین بازه نمودار دوم )نارنجی( شمار کل جان دهد.  می 

دهند، با این تفاوت که شیب نمودار  انتهای ماه مارس شیب تندی را نشان می   دهد. هر دو نمودار کمابیش از می 

 ان اندکی تعدیل شده است. یز م اول تا دوم ژوئن همچنان حفظ شده است، و شیب نمودار دوم به 

 

.  

 

 

6. Source: www.worldometers.info 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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از آن  ومیر ناشی کل مبتالیان به ویروس کرونا  و میزان کل مرگ  تعداد ی مربوط به های روزانه بررسی داده با 

به تعداد کل   باختگان یابیم که نسبت تعداد جان می در  2020در سراسر جهان از ابتدای مارس تا دوم ژوئن 

  محاسبات بعدی، بوده است. برای سادگی  ونیم درصد(  )بیش از پنج درصد     5.695طور میانگین برابر  مبتالیان به 

روندی که    با همین   فرض کنیم   زنیم. حال قریب می درصد ت   5را معادل  ومیر«  مرگ نرخ  یعنی »میانگین  این رقم  

آینده  سال یک تا (، »مصونیت جمعی«  راهکارابیش همان کم)  اند در پیش گرفته در عمل های جهان اکثر دولت 

  حدود جمعیت فعلی جهان به ویروس کرونا مبتال شوند. با توجه به اینکه مردم جهان از چهل درصد 

  ی نتیجه ساده به    ی گیریم(، با یک محاسبه م را ثابت در نظر می کار این رق   )برای راحتی  استنفر    7794799000

  رسیم: زیر می 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑎𝑡ℎ𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙  𝐽𝑢𝑛𝑒 2021 = 7794798729 × 40% × 5% = 155895980   

  و   د ی ل و ت   به   کرونا   روس ی و   واکسن   ن ی ب   ن ی ا   در   اگر تا یکسال آینده ) یعنی با درنظرگرفتن برآوردهای تقریبی فوق،  

 میلیون نفر خواهد بود.    150بیش از    کرونا ویروس  تلفات انسانی    ( شمار نرسد   انبوه   ع ی توز 

سناریوهای مختلفی  کنیم  سعی می های ممکن،  حالت   بیشترِ  هرچه دادنِ برای پوشش   و حال بر مبنای همین الگو  

جهان  جمعیت  و هم درصد ابتالی  تعداد کل مبتالیان(  نسبت به  ) ومیر  مرگ میانگین  هم نرخ    ها بسازیم که در آن 

  مخرج کسرِ یعنی  - خصوصا که شمار واقعی مبتالیان به ویروس کرونا )  مقادیر کمتری باشند آینده تا یکسال 

ی  برای یک دامنه   (. 7هاست شده از سوی دولت شده یا گزارش مراتب بیشتر از موارد رسما ثبت به   - ومیر  نرخ مرگ 

 ایین آمده است:  در جدول پ حاصل کار  تغییرات نسبتا محدود،  

 

Total Global Deaths 
(till June 2021) 

Estimated Average Rate of 
Mortality  

(to total Infections) 

Estimated Total Global 
Infections (till June 2021) 

Scenario 

155895980 5% 40% 1 

124716789 4% 40% 2 

93537588 3% 40% 3 

62358392 2% 40% 4 

116921985 5% 30% 5 

93537588 4% 30% 6 

70153191 3% 30% 7 
46768794 2% 30% 8 
77947987 5% 20% 9 
62358390 4% 20% 10 
46768794 3% 20% 11 
31179195 2% 20% 12 

 

 

ل  شده است؛ با این حال، این عامل اخیر اثر عام از مقادیر اعالم ر  ومیر ناشی از کرونا نیز به دالیل مختلف بسیار بیشتالبته شمار واقعی مرگ .   7

ومیر« به تراز برآوردی قبلی بازگردد؛ چون تفاوت آمارهای  شود که کاهش »نرخ میانگین مرگ کند یعنی موجب نمی نخست را جبران نمی 

 . ومیرهاست مورد میزان کل مرگ   واقعی و موجود درخصوص میزان کل مبتالیان قاعدتا بسیار بیشتر از تفاوت مشابه در 
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رار  داری را هدف ق توان گفت راهکار »مصونیت جمعی« که نجات اقتصاد سرمایه اساس این برآورد تقریبی می   ر ب 

میلیون نفر و در بدترین    31( به مرگ بیش از  12سال آینده در بهترین حالت )سناریوی  تواند تا یک می دهد  می 

باید خاطرنشان گردد که در این برآورد خام،  میلیون نفر بیانجامد.  155( به مرگ بیش از 1حالت )سناریوی 

حداقلی های کامال بر فرض متکی ( 12ناریوی میلیون نفر در س  31 ممکن )حدود شمار تلفات انسانیِ کمترین 

سال  درصد( تا یک   20ی ابتالی جهانی به ویروس کرونا ) درصد( و دامنه   2ومیر ) در خصوص نرخ میانگین مرگ 

تری را هم در نظر  بینانه توان سناریوهای خوش ، می میزان تلفات انسانِی کرونا طبعا برای برآورد . است  آینده 

و برآوردهای کنونِی متخصصان،  موجود )ازجمله سازمان بهداشت جهانی(  ی  ها رش زا ها و گ ده بنا به دا ، ولی  گرفت 

 گیری کاهش خواهد یافت.  میزان چشم به   هایی سناریو چنین  وقوع  ی احتمال  کار درجه این   با 

 

 بازاندیشی در معنای کشتار جمعی (  3

سخن  ها انسان  انبوه پذیر اجتناب از مرگ  و نارسا باشند، جای تردیدی نیست که  قدر هم نادقیق هر  این ارقام 

اگر مرگ  همانند سیاستمداران دولتی کمابیش از آن باخبریم. ها پیش از ماه ما نیز بسیاری از گویند که می 

هر  به ها لی دولت جلوگیری کرد، و  ها بتوان از آن  عملی - علمی لحاظ به بینی باشد و ها قابل پیش شماری از انسان 

حال   . ندارد این رویکرد چیزی از کشتار جمعی کم خواهیم گفت یحتمل نتخاب کنند، مسیر دیگری ا  دلیل 

 م؟  ی ترین کشتار جمعی تاریخ باخبر چیست که پیشاپیش از وقوع علنی نیروهای چپ  تکلیف ما  

ست که بخش بزرگی  بینی خوبی برای ما قابل پیش به تاکنونی    و مشاهدات   ها داده   بنا بر بدتر از همه آن است که  

امع هستند؛ و ج ستِم و تحت از طبقات فرودست  ، باخت خواهند جان پذیر اجتناب  روند این  در اثر ز کسانی که ا 

دانیم  می  ، همین ترتیب کنند. و به ماندن خرج می شان را برای صرف زنده تمام زندگی ی مایه جان هایی که همان 

تسلیم منطق تلویحی   آیا ما ناخواسته پس، د. مندان بخش بزرگی از قربانیان کرونا خواهند بو که بیماران و سال

زیاِن »ضعفا«(  و کارکرد »طبیعِی« قانون بقاء )به   کمتر از دیگران ارزش دارد   این افراد ایم که زندگی  ها شده دولتی 

 ها دست  بردن  باال : م ی ا زده  رقم  را  خ یر تا  های شکست  ن ی افتخارتر ی ب صورت، یکی از در این  ایم؟ را تصدیق کرده 

 ! م ی باش   کرده   ک ی شل   خود های(  )آرمان   از   دفاع   در   ی ا گلوله   حتی   ه آنک ی ب 

و  نباید ربطی به نوع آلت قتاله یا ایستادگی در برابر آن کردن آن بودن کشتار جمعی و محکوم قطعا موحش 

در برابر آن  جمعی ویروسی که محافظت  توسط اسلحه و خواه توسط داشته باشد )خواه ی کشتار شیوه 

)خواه در یک روز و یک هفته و   هم نیست آن  وقوعِ زماِن تابع مدت ان که همچن است(.  پذیر ان امکاالصول علی 

شاید بین  سکوت کنیم؟  کشتار جمعی مسیِر این شود که در برابر می  باعث سال(. پس چه چیز خواه طی یک 

ریزی  دارد( و عدم برنامه های متعددی در تاریخ معاصر  ها )که نمونه فمند برای کشتار جمعی انسان ریزی هد برنامه 

رض خطر مرگ قرار دارند تفاوتی ماهوی قایلیم )من شخصا به  هایی که در مع هدفمند برای نجات انبوه انسان 

ی  خود ناشی از عزم و برنامه  ها ریزی نزد دولت این تفاوت قایل نیستم، خصوصا که فقدان این عزم و برنامه 

باشد که ما نیز   آن پاسخ این پرسش هم شاید است(.  رِت موجود و نظام قد آنان برای نجات اقتصاد  هدفمند 
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برخالِف باورهای    یعنی ؛  ایم را پذیرفته   ( بر حیات شهروندان )   « تقدم اقتصاد »   درخصوص   تی دول نخبگان  توجیهات  

و تن به سرنوشت  ایم تصدیق کرده ( را « وجود ندارد  ی بدیل » د کرد« ) شو ی »کار دیگری نمی گزاره مان، سیاسی 

 کرونا در  آمار و ارقام تلفات انسانیِ ی تکرار روزانه ایم و صرفا به شاید هم عمق بحران را درک نکرده ؛ ایم سپرده 

انسان در مواجهه با بمباران روزانه توسط  دفاعی ذهن/روانِ  های یکی از مکانیزم ، چرا که ایم خو گرفته ها رسانه 

ی  و شاید هم اساسا دالیل متقنی وجود دارد که دامنه ؛ 8است اخبار  بار فاجعه مضمون تفاوتی به بی ، « اخبار بد » 

ومیرهای روزانه نگران آن باشیم.  مراتب کمتر از آن است که بیش از سایر مرگ ویروس کرونا به  ات واقعی خطر 

ی محکمی برای این امیدواری ایجاد پشتوانه   های کنونی داده صمیمانه امیدوارم این حالت آخر درست باشد؛ اما  ) 

 نند(. ک نمی 

، تا بتوان آن را کشتار جمعی اساسا قابل پیشگیری است   مرگ انبوه ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا این  

دارانه،  نطق سرمایه ؟ پاسخ این پرسش بستگی به آن دارد که از منظر چه منطقی به آن بنگریم. از منظر م نامید 

های فعالیت اقتصادی  ی حوزه معلق ساخت؛ همه توان را نمی بازار ست. چون چرخ اقتصاد روشنی منفی پاسخ به 

رسند، نظیر  نظر نمی اقتصادی به  ظاهرا  آنهایی که ، بلکه آنهایی که مستقیما در تولید دخیل نیستند  فقط نه ) 

های  بسیاری از فعالیت  تعلیق کرونا مستلزم بحران اند. مهار کامل وابسته وار به هم های آموزشی( زنجیره فعالیت 

خللی جدی در  ای از اقتصاد که توقف هر حوزه سته با آنهاست. درحالی ب های اجتماعِی هم ی و فعالیت اقتصاد 

  د اقتصاد های رش معنای افت شدید شاخص کند. و این به های تولید و توزیع و گردش/مصرف ایجاد می زنجیره 

و اختالل در تامین    ای زی توده از بیکارسا ) جبران ناپذیری دارد  ست که پیامدهای منفی اجتماعی و سیاسی  ی مل 

  ناگوار هرقدر هم  داری  ، پیامدهای اقتصاد سرمایه پس ها(.  ثباتی دولت ای و بی اعتراضات توده تا    ، نیازهای مصرفی 

.  هستند وصا اشتغال( )خص  ها اِت نیازهای اکثریت انسان هایی ناگزیر برای تامین مستمر و باثب هزینه باشند، 

پیامدهای انسانِی بحران کرونا نیز خارج از این چارچوب نیست: »باید با آن زندگی  اب  نوع رویارویی بنابراین، 

دارانه  . اما از منظر انتقادی و ضدسرمایه ست بورژوایی - بینِی« لیبرالی واقع » مصداق دیگری از همان که ، کرد« 

بشر  ای رسیده است که مولده به مرحله  رشد نیروهای تاریخِی ست: سطح متفاوت ا تماما موضوع برخورد با این 

ی  عرصه ی جمعی  ریزی و اداره لحاظ برنامه فناورانه و خواه به های  دانش و زیرساخت لحاظ  تواند خواه به معاصر می 

سازِی  )یا اجتماعی برای تولید  و دموکراتیک  ریزی جمعی  خود را تامین کند. برنامه   عمومیِ های  ، نیازمندی اقتصاد 

سودهای خصوصی رها سازد. اقتصاد اجتماعی تضمیِن ی کوِر مبتنی بر ها اقتصاد را از ضرورت تواند می اقتصاد( 

 . مالکیت خصوصی رهاست، بلکه از سازوکارهای جبرِی مرزهای سیاسی هم رهاست ی  ُخردکننده فقط از جبر  نه 

تشدید  در  نیادی ، که نقشی ب ی سیاسی تحکیم مرزها های مدرن و ملت گیرِی دولت تاریخِی شکل فرآیند 

موازات پیشرفت ، خود به اند ته ش دا   این سازوکارها و تداوم    امپریالیستی گیرِی سازوکارهای  و شکل   ی ملی ها رقابت 

تاریخِی  های و خصلت سیر ی خود را بر خط مهر ویژه همزمان و  دارانه انجام گرفته است مناسبات سرمایه 

و    بسته هم ، برخورد  ریالیستی امپ های  کشاکش های ملی و  یی جو با حذف این رقابت .  ی نقش زده است دار یه سرما 

 

ی  مثابه دستی بدل شود، دیگر به کننده باشند؛ از سوی دیگر، وقتی فاجعه به امری دم و ناروشن و سردرگم   . خصوصا که این اخبار، ضدونقیض 8

 . ی آن باشیم (، حتی هنگامی که خود ما قربانِی بالقوه « ابتذال شر همچون مصداقی از » گذارد )فاجعه بر ذهن اثر نمی 
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شدن  با اجتماعی  سان، همین به  گردد. پذیر می امکان کرونا گیرِی همه نظیر  جهانی  ی جهانی با معضلی مسئوالنه 

انباشت   تا وند ش و شرکتی رها می انحصارات دولتی  از منطق سود، علم و فناوری از قفس   آن د و خالصیِ اقتصا 

  این ترتیب، بشرِ به  . شوند ها و مشکالت بشر بدل ش و تجارب علمی به میراثی جهانی برای حل نیازمندی دان 

های مخرِب  ضمن کنارگذارِی رویه  ، کردن اقتصاد سازِی یا دموکراتیزه با اجتماعی  قادر است االصول امروز علی 

داری هستند گر سرمایه ی حیات ویران هایی را که میراث تاریخچه فرین )خصوصا تخریب طبیعت(، بحران آ بحران 

دارانه )سودمحور(  انداز سرمایه باکنارگذاری چشم  ی بدیل با بحران کرونا، درخصوص مواجهه  مهار کند. مشخصا 

ریزی  برنامه اندیشی و هم را ازطریق   حاضر جوامع در وضعیت بحرانیِ  های ضروریِ نیازمندی  توان می  ، به اقتصاد 

 ، شوند مللی تامین کرد: منابع موجود اقتصادی برای تامین نیازهای همگانی صرف می ال جمعی و همبستگی بین 

در  جامعه  نیروی کار  های  دیگر بخش و  مستقیم  ؛ تولیدکنندگان  های خصوصی و سرمایه   ها شرکت نه نجات کالن 

های عمومی  زمندی ریزی و اجرا مشارکت فعال دارند و مشارکت در تامین نیا برنامه بندِی نیازها، فرآیند اولویت 

)خصوصا ملزومات ناظر بر حفظ  شان  اطراف   زیست   و محیط ی خویش  واسطه های بی را با درنظرگرفتِن نیازمندی 

حب  تصا داری ازطریق  ساِز سرمایه گونه که قدرت مرعوب که درست همان . جان کالم آن دهند سالمتی( انجام می 

عی و فردی بشر شکل گرفته است، با »واسازی«  های جم انباشت و تمرکز انحصاری دانش و توانمندی و 

آنها    را بازیابد و   منابع و قوای تاریخِی خویش قادر خواهد بود  ، بشر  ی کاذب« ید از این »سوژه و خلع داری  سرمایه 

 ار گیرد.  ک ها و سعادت خویش به را برای تامیِن نیازمندی 

گسترش    ی ه دو سال   ا حدود   ی بازه طی  که  دانیم  می ت.  مناسبت نیس ای گذرا به پارادایم پیشرفت بی اشاره در اینجا  

گیرِی  همه فرض کنید در جریان تند. میلیون نفر جان باخ  50حدود ( 1918- 19آنفلوانزای اسپانیایی )  جهانیِ 

ی تمدن  کارنامه   اگر بخواهیم . حال  میلیون نفر جان خود را از دست بدهند   50کرونا نیز طی همین مدت حدود  

ایم یا پس  پیش رفته خواهد بود؟ ، داوری ما چه ی تاریخی مقایسه کنیم این دو فاجعه  خصوص در بشری را 

  آنفلوانزای اسپانیایی جمعیت جهان درنظر بگیریم،    به نسبت کل ومیر را  مرگ وقتی شمار  روشن است که  ایم؟  رفته 

پیشرفت تاریخی  رد سطح در برآو  ه باور من، ب . ولی است  تری را رقم زده مراتب بزرگ به ی فاجعه ظ کمی لحا به 

  باید مجموعِ معنا کیفی جایگزین شود. در این  ی ، و باید با مقایسه انداز است کمی بسیار غلط ی تمدن، مقایسه 

بر این  . د گیر مالک داوری قرار ی جمعی برای مهار فاجعه  بالفعل و بالقوه( )در هر دو سطح هر دوره « امکانات » 

  گرد عقب ن بشر م  نظر از ، تاریخی  این دو رویداد ه با ه امع بشری در مواج ملکرد جو ع کیفِی ی  در مقایسه ، اساس 

ی این صد سال توجه کنیم و  فاصله در ی دانش و فناوری سابقه ست به رشد بی است. کافی  داشته چشمگیری 

ر  د نیروهای چپ و مترقی    مسئولیت توان  از همین منظر می گذشته.  از تجارب    بشر و بازخوانِی علمِی  نیز آگاهی  

به پرسش گرفت.  را دولتی ی اقتصادزده های سیاست حاصل از  « کشتار جمعی » و گیرِی کرونا همه با رویارویی 

که مخالف  ما  ،  دهد انجام می دارانه  سرمایه منطق  دار  بر مهایش را  خطاها و جنایت بشری  معاصر  تمدن  برآینِد  اگر  

     جا بایستیم؟  ک   بناست این منطق هستیم  
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 ؟ فقدان استراتژی شدگی یا  افسون سکون چپ:  (  4

اند. این ای عقب افتاده های توده ها و شورش از جنبش   - پذیری طور اجتناب ولی به   -   نیروهای چپ آشکارا امروزه   

را مزمن ساخته است  )تاکنون( میالدی  1980ی دهه رویدادهای نشینی تاریخِی چپ پس از مساله هم حاشیه 

محروم ساخته و امکان ژرفایابی و  یافته سازمان  مبارزاتِ  تاریخیِ  اربِ ها را از تج ها و شورش و هم این جنبش 

بحران   سازِی دولتیِ سادگی به نرمالیزه اینکه اکثریت مردم به را کاهش داده است.  گسترش و استمرار موثر آنها 

ار مخالفی )مشخصا  که گفت (، بخشا ناشی از آن بوده  1)در بند    گفته پیش بر دالیل عینِی  عالوه اند،  کرونا تن داده 

در قالِب مبارزاتی پیگیر و  را  « مصونیت جمعی » و رویکرد دولتِی مسلط از سوی طیف چپ( درستی گفتار 

( را  جمعی   ها )کشتار ان نس بوه ا ومیر ان مرگ ی این رویکرد در  چالش نگرفته است و یا پیامدهای بالقوه به منسجم  

سازِی بحران ی نرمالیزه اند رویه ها موفق شده دولت   رتیب، ت بدین .  در سپهر عمومی برجسته نساخته است صراحتا  

داری( با  های تاریخی سرمایه ترین بحران )در یکی از شکننده  انه دار کرونا را به نفع احیای نسبِی اقتصاد سرمایه 

  چپ   ی جهان   بحران   از   پرده   گر ی د   بار   خود   سهم به این واقعیت    . ه تحمیل کنند بر جامع کمترین مقاومت اجتماعی  

ی  کننده تعیین   وضعیتِ این  به    اند نبوده رادیکال )در مجموع( قادر    در این معنا که نیروهای چپِ   ؛ دارد ی برم   معاصر 

مردمی برای    های پایه نفوذ اجتماعی و  تر که اساسا فاقد  ؛ جدا از این ضعف بنیادی ی انقالبی بدهند تاریخی پاسخ 

 : ای هستند پیشبرد یک مقاومت سیاسی توده 

هایی سرعت و با سیالیت )و حتی با چرخش خودآگاه به  عنوان یک ساخت سیاسِیها به که دولت طی در شرای » 

اند، دهی کرده باورنکردنی( تمامِی توان خویش را برای رویارویی با بحران )درجهت منافع خاص خویش( بازسازمان 

اقف نبوده/نیست، و یا فاقد چنین ی چپ )درمجموع( یا به ضرورت این بازسازماندهی و رسد که جبهه نظر می به 

 .« 9ستتوانی 

اثرسازی  بی  در موفقیت فوری کسب هیچ رو به مساله قاومتی در اتخاذ یک رویکرد م باید خاطرنشان کنم که 

شناسایی زمان مناسب برای گشودن  درک و    ی اصلی مساله بلکه  ساختارهای نیرومنِد مسلط نیست.  کارکردهای  

های چپ   ی حلقه بخش را از مرزهای تنگ و بسته های رهایی ی انتقادی چپ و آرمان که بتواند اندیشه ست  راهی 

نیز    چپ   ندیشه و سنت ا در  ها  ها و آرمان بیرون ببرد و بار دیگر به جامعه بسپارد. همچنان که تجمیع این اندیشه 

همچنین آن است  مساله وجه دیگر است. بوده خود حاصل روند طوالنی و پررنج مبارزات تاریخِی ستمدیدگان 

  های پرنسیپ چپ به نیروهای بندِی ازطریق پای تنها چپ های ها و آرمان اندیشه عمومِی باورپذیری که 

گذراِی  های رایش گ در پسند و ی ست پولی و پو  جویانه شدِن مصلحت زطریق ذوب د، نه ا شو حاصل می شان بنیادی 

 .  10عمومی 

 

 .1399اردیبهشت    6،  کارگاه دیالکتیک «،  سازی بحران کرونا و چالش چپ نرمالیزه امین حصوری: »   .  9

.  بود ومی  مخالف پسند و گرایش عم مشی سیاسِی آنان  در اقلیت بودند و    نیروهای ضدفاشیست  موسولینیی  دوره تالیای  در ای،  برای مثال .   10

کسب   ای سابقه بی سیاسِی  گرفتِن آن محبوبیتدر اواخر جنگ دوم جهانی و با پایان  ، شان آرمان  حقیقتِ بر  ی ایستادگیواسطه درست به اما 

 کردند.  

http://pdf.kaargaah.net/116_Herd_Immunity_against_Corona-Pandemic_and_the_Left_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/116_Herd_Immunity_against_Corona-Pandemic_and_the_Left_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/116_Herd_Immunity_against_Corona-Pandemic_and_the_Left_HAmin.pdf
https://kaargaah.net/?p=1001
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مستقل بنا کنیم و نه بر اساس  ی دانشمندان و متخصصانِ اگر ما تحلیل وضعیت پیش رو را بر اساس هشدارها 

نگران شیوع موج   طور جدی به صورت باید سیاستمداران و نخبگان دولتی، در این کاذب های ادعاها و امیدواری 

جامعه و   ی نزدیکِ آینده برای اجتماعِی آن - انسانی و تبعات اقتصادی دلیل خطرات . هم به 11دوم پاندمی باشیم

بدهد و و انسجام  امروز ما جهت    های به فعالیت که     موثری تدوین استراتژیِ کسب آمادگی الزم و    ورتِ ضر به هم  

 چنان وضعیتی آماده سازد.   )تبعاِت(  ما را برای رویارویی سیاسی با 

همزمان  و  شان( همراهی با مبارزات  )و  معطوف به دفاع از ستمدیدگان  - کلی  بیانی در  - انقالبی سیاست چپ 

  نظم دگرگونی انقالبی که  است  دو بنیان  درونِی این تنیدگیِ دلیل درهم به و درست  ؛ وف به حقیقت است معط 

د  طور ساختاری موجبه دارانه  تداوم نظم سرمایه   ، از منظر حقیقت ؛ چون  دهد مسلط را هدف قرار می   ی گرانه ستم 

با این پذیر است. مکان ا اظ مادی لح به م موجود و بنای نظمی بدیل ا نظ سازی ، دگرگون آنکه حال  ؛ستم است 

: یکی بنا گردد ی دفاعی و تهاجمی دو پایه  بر توامان باید کنونی یک استراتژی بدیل چپ در وضعیت اوصاف، 

ضرورت  که    ، های اقتصادمحوِر دولتی سیاست تداوِم  ی  دفاع از مردم و ستمدیدگان در برابر پیامدهای خردکننده 

  زده در همین بافتار بحران  هایی رو به جلو اشتن قدم د ؛ و دیگری بر برد می تامین سالمت عمومی را به حاشیه 

عبور از  امکاناتِ و خلق مسیرهایی عملی برای تقویِت  ی دار مبارزات ضدسرمایه برای تعمیق و گسترش 

خش  ب با اتوپیای رهایی پیوند دارد و دومی    ی چپ طلبانه حق ضدستم و  های  ا پرنسیپ ی نخست ب . پایه داری سرمایه 

موفقیت در   شرط الزم )و نه کافی( برای ی نخست، بندی به پایه روشن است که پای . و منظر حقیقت  چپ 

 دومی است.  پیشبرد  

ی نجات بهانه   ا که ب ) های قدرت خویش  یا شالوده داری  سرمایه   ها برای نجات اقتصادِ در این شرایط، تالش دولت 

هدف  دنبال کند. چون  باید  ست که چپ انقالبی قاعدتا  هدفی ی مقابل  نقطه   ، شود( می   توجیه مزدبگیران  معیشت  

مستلزم ایجاد  که تحقق آن  ی هدف  ؛ سازی بنیادِی این اقتصاد در جهت نجات جامعه است دگرگون چپ 

ترین شاخص گواهِی تاریخ، به اما  . است این دگرگونی  ی های بالقوه گی سوژه  هایی برای رشد و تقویتِ فرآیند 

این  از موقعیت کنونی هم خارج  . اند مقارن بوده داری های سرمایه حران ب با  ، یندهایی آ فر خلق چنین های نمونه 

هم در هدایت سپهر اقتصادی و هم در   ها ی معاصر، دولت زدوده شده و سیاست در جوامع اتمیزه  : معادله نیست 

  یِ ساز هم   ایجاد و حفظِ رند.  نهایِی سپهر اقتصادی( فاعلیتی انحصاری دا نفع بازتولید ِ مدیریت سپهر اجتماعی )به 

، این در شرایط معمول  ت. س ها سیاسی دولت  و ثباتِ  نسبی  ی مشروعیت پایه ، کالن  سپهر این دو میان  نسبیِ 

کمابیش  اقتصادی - های هرم اجتماعی الیه ترین اش برای پایین های اجتماعی رغم تمامِی هزینه به  سازی هم 

یا    ری ا د تضادهای درونِی سرمایه   ی ر ی گ اوج با  . تنها  بخشد را تداوم می   ُزدودگی ت یاس س وضعیِت  و    پذیر است امکان 

 ی جامعه عبور کرد. دوده زِ سیاست سپهر  بر    ی ز بورژوا هژمونی  سد  از  توان  می ست که  آنهاهای برآمده از  بحران 

 1399خرداد    18   -   ا. ح.

 

شیوع  های  شانه ن ،  گیری کرونا داشته است با همه    اصولی ها را در رویاروییِ ی جنوبی که یکی از بهترین کارنامه . حتی در کشوری مثل کره  11

ی بسیار  که کارنامه کشورهایی مانند ایران وضعیت ناگفته پیداست که نا اندک مدتی پس از بازگشایی اقتصاد آشکار شده است. رو ک مجدد 

ز و  قرم اعالم وضعیت  درکنار ) د واهد بو چگونه خ وضعیت اند، بازگشایی اقتصاد بوده صف مقدم حال در با این و اند داشته در این زمینه ضعیفی 

شهرستان و  جز »به  : اعالم کرد  خرداد  18در تاریخ ایران بهداشت  ارت وز سخنگوی ، در روزهای اخیر  های ایران تعدادی از استان برای هشدار 

   «(. . ای از کشور عاری از ویروس کرونا نیست هیچ نقطه ی ابوموسی  جزیره 


