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.“مرگْسیاست”استکهبهطرزبیسابقهاینژادی،تبهکارانهونظامیشده

 هر چقدر هم سعی کنید این دو را از هم جدا کنید، این دو به طرز موذیانه  ای نافشان به. سرمایه داری و نژاد

 هم وصل  است؛ این موضوع را عالم گیری کرونا به  خوبی نشان داد، خصوصاً در آمریکا که گسترش تأثیر

 .نژادی این ویروس قساوِت روزمره نژادپرستی آمریکایی را ناگهان تحمل ناپذیر کرده است

 اما در واکنش  به نابرابری های عظیمی که به واسطه بحران کنونی عیان گشته، اغلب اوقات به جای آنکه

.به سراغ ریشه های عمیق تر بروند، روی موضوع محدودی به نام نئولیبرالیسم تمرکز می کنند

 ، چه نائومی کالین و چه نوآم چامسکی، و یاگاردین و چه هاآرتص چه آکادمی ها و چه اتاق های فکر، چه

 های بین المللی مترقِی رنگارنگ، همه و همه تقصیر را بر گردن نئولیبرالیسم انداخته اند و.او.جی.ان

 ویروس جدید کرونا پایان نظم نئولیبرال و ویروِس منحصراً آمریکایِی نئولیبرالیسم را رقم»امیدوارند که 

«.بزند

 اما این تمرکز روی زمان حاِل نئولیبرالی عمالً نابه جاست، چراکه نظام فعلی صرفاً جدیدترین تکراِر همان

 با این نظام باید.  ساله ای است که امروز نیز همچنان جهان مدرن را شکل می دهد۵۰۰ماتریِس نیروهای 

 مثل یک گیاه مهاجم روبرو شود و اول نه به سمت تازه ترین شاخ و برگ ها بلکه باید به سراغ ریشه هایش

 ریشه های بحران فعلی عمقی به اندازه عمر سرمایه داری دارد و به انکشاف سرمایه داری و. رفت

 ملت ها برمی گردد و البته به نظم تکوینی استعمار که هر دوی این ها را بارور کرده-ریخت شناسِی دولت 

.است

 خشونت  به مدت صدها سال ابزاری —البته نه همواره مرجح ترین یا حتی کارآمدترین ابراز— برای

 چیز دیگری که به همین اندازه برای کارکرد. تضمین بازدهی و سودآورِی ماتریس سرمایه داری بوده است

 :می نامد« زیست سیاست»روان و بی دردسر این ماتریس ضروری بوده، چیزی است که میشل فوکو آن را 
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 مردمان مدرن ،«به منظور تضمین، حفظ و تکثیر زیست انسانی » که« عقالنیِت سیاسِی اساساً مدرن»یک 

 .را سازماندهی و مدیریت می کند

 هدف نظم زیست سیاسی مدرن، خلِق شهروندان و بردگان، کارگران و سربازان، و مادران و پسرانی است

 که آنقدر انعطاف پذیر باشند که بتوانند به شکل کارآمدی در نظام سرمایه دارِی همواره در حال تغییر و تحول

 جامعه»ای رنج می برد که «پارادوکس نژادپرستی »فوکو معتقد بود که زیست سیاست مدرن از . عمل کنند

 «.به  سوی خودش نشانه می گیرد[ آن را]

 نه یک پارادوکس، بلکه کدگذاری ای است که توضیح می دهد چرا« سرمایه داری نژادی»در واقعیت، 

 مدیریت و نظم دهِی مدرن به زیست انسانی همواره برای آنکه درست و کارآمد عمل کند به این حجم از

 .خشونت و مرگ ومیر متکی بوده است

 نظریه پرداز انتقادِی کامرونی، آشیل اِم بِمبه، نخستین کسی بود که در صحبت از نقش خشونِت افراطی در

 این واژه نه تنها ارجاع. استفاده کرد« مرگ سیاست»سازوکاِر نظم های زیست سیاسِی گسترده تر از اصطالح 

 ،(به جای زندگی کردن)یک دولت برای کشتن مردم و سازماندهی مردم برای کشته شدن « حق»دارد به 

 بلکه همچنین اشاره دارد به حق دولت برای قراردادِن مردمش در معرض خشونت شدید و مرگ و تقلیل

 و هدف از همه این ها حفِظ سلسله مراتب های. بخش هایی از جمعیت به برهنه ترین و بی ثبات ترین حیات ممکن

.سیاسی و اقتصادِی تثبیت شده نظام سرمایه داری است

حکمرانیتبهکارانه

 توازِن خاِص بین آنها به(عدم)زیست سیاست و مرگ سیاست نمی توانند بدون یکدیگر وجود داشته باشند، اما 

 .ویژگی های سرمایه داری نژادی و ملی گرایِی قومی در هر کشور بستگی دارد

 دو سازوکار یا فعل و انفعال وجود داشته که باعث شده همواره مرگ سیاست در نظام سرمایه داری جایگاِه

 اولین آنها چیزی است که نظریه پرداز. داشته باشد( نسبت به آنچه اغلب گمان می شود)بسیار مرکزی تری 

 نام نهاده که تضمین می   کند( coloniality of power«)استعمارگرِی قدرت»پرویی، آنیبال کیخانو، آن را 

 هم در متروپل ها و همان سازوکار نژادی و زیست سیاسِی خشونت بار موجود در قلب حکمرانی استعماری،

 .های پس از استعمارزدایِی صوری اعمال شود«پسامستعمره »هم در 

 دومین عامِل تشدیدکننده عدم توازِن بین زیست سیاست و مرگ سیاست در بیشتر جوامع این واقعیت است که

 دولت ها و ساختارهای حکمرانِی مدرن از همان آغاز دی ان ای مشترکی با تشکیالِت عریض و طویل

 کسب وفاداری از جوامع به ازای  پول، منابع و  تبهکارانه  داشته اند، تشکیالتی که قدرتشان را از اخاذِی

 و اغلب اوقات این تهدیدها را خود همین. )حفاظت از آنها دربرابر تهدیدهای داخلی و خارجی می گیرند

(.سازمان ها ایجاد کرده یا به آن دامن زده اند



 هرچقدر قدرت و ثروت بیشتری در یک جامعه متمرکز شده باشد، گفتمان های نژادی و انحصارگرا نیز

.بیشتر در آن پا می گیرد و نظام حکومتی آن و درنهایت خوِد جامعه تبهکارتر می شود

 همان طور که فیلسوف آلمانی ماکس هورکهایمر می گوید، سازوکار ذاتاً تبهکارانه حکمرانِی مدرن در یک

 در آن»نظام سرمایه داری مبتنی است بر وابستگِی حاکم و حکومت شونده؛  یعنی کسانی که بر سر قدرت اند 

.«واحد هم از وابستگانشان محافظت و هم بهره کشی می کنند

 وقتی این کارکرد. خوانده می شوند« دولت های مافیایی»درست به همین دلیل، حکومت های اقتدارگرا اغلب 

 با کارکرِد سرکوب گرانه دیگِر دولت ترکیب شود، آنچه چارلز تیلی جامعه شناس آمریکایی آن را

 می نامد همزمان تبدیل می شود به باالترین شکِل جنایت سازمان یافته و« جنگ افروزی و دولت سازی»

.ناب ترین شکِل حکمرانی

تاسرمایهداریمرگ«دلپذیر»ازسرمایهداری

 پس از دوران مرگ سیاسِت حاد امپریالیسِم اروپایی، دوران توسعه طلبِی آمریکا و دو جنگ جهانی، دوران

 زیست سیاست مقارن با استعمارزدایی فرا رسید و این دوران همراه بود با افزایش بی سابقه توزیع رفاه مادی

 سرمایه داری»از آن به عنوان ( اغلب به تمسخر)در غرب، و نوعی از حکمرانی ایجاد شود که اقتصاددانان 

.یاد می کنند( cuddly capitalism« )دلپذیر

 ، پیشرفت های تکنولوژیکی، احیای ارتودکسی۱۹۷۰با فرا رسیدن دهه . با این حال، این روند دیری نپایید

 محافظه کارانه، همه و همه باعث(نو)، و روی کار آمدِن ایدئولوژی های فرهنگی و سیاسی «بازار آزاد»

.شکل گیری نظمی نئولیبرالی  شدند که حاال مقصر بسیاری از بدبختی ها مصیبت های جهان شمرده می شود

 اما با توجه به آنکه. در جنوب جهان، چنین سیاست هایی از آغاز همچون نوعی استعمار جدید تجربه شدند

 استعمارگرِی قدرت در کانون نئولیبرالیسم جای دارد، تعجب آور نیست که حتی در جوامع پیشرفته

 تنها نصیب بخش های( به واسطه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی)سرمایه دارانه نیز منافع رشد اقتصاد کالن 

 بسیار محدود و معدودی از جامعه شد، و از سوی دیگر فساد، نابرابری، و فقر به  واسطه نژادپرستی

.ساختاری رو به وخامت گذاشت و بسیاری از دست آوردهای عصر گذشته را نقش برآب کرد

 در آغاز قرن حاضر، نوع جدیدی از مرگ سیاست از دل این فعل و انفعال بیرون آمد که من آن را

 مرگ سیاستی که با اعتقاد: می نامم« سرمایه داری مرگ»یا ( Necrocapitalism« )نکروکاپیتالیسم»

 ، و توسل به هویت هایی توجیه می شود که به لحاظ نژادی،«جنگ علیه تروریسم»راسخ به بازار نئولیبرالی، 

 حکمرانی نئولیبرالی هم مستلزم نهادینه کردن عمیق تِر فساد در. هستند« خالص»قومی، فرهنگی و مذهبی 

 نظام های مالی و سیاسی است و هم از طریق آن گرایش به تزریق بیشتر ثروت به آن به اصطالح یک درصِد

.ثروتمند جهان دارد



 و تخریب محیط زیست باعث شد( بدهی، بیماری، اعتیاد)افزایش نابرابری، فقر، آسیب های اجتماعی 

 نئولیبرال هایی که به لحاظ سیاسی لیبرال بودند، بیش از پیش اخالقی بودن و یا حتی قابلیت تداوِم نظام حاضر

 به را به پرسش بکشند، اما از دست دادن این پایگاه حمایتی با چرخِش ایدئولوژیک راست گرایانه تند وعلنی

 سمت سیاست نژادی و اونجلیست های محافظه کار سفید جبران شد —یعنی همان هایی که به طور سنتی

.ذی نفعان سرمایه داری آمریکایی محسوب می شوند

آیایکویروسمیتواندسفیدبودگیرادرمانکند؟

 نئولیبرالیسم برای آنکه بتواند به طور مؤثر عمل کند به یک نظام جهانی یکپارچه و حتی به یک طبقه متوسط

 روبه رشد نیاز داشت؛ نئولیبرالیسم مستلزم امنیتی کردن، نظامی سازِی مجدد و تبدیل کردن اقتصاد سیاسی

 آنچه من آن را نکروکاپیتالیسم یا “مرگْ سرمایه داری”. آمریکا به نوعی تشکیالت تبهکارانه بوده است

 می نامم اشاره دارد به نوعی سرمایه داریِ  انتقام جویانه و مبتنی بر مرگْ سیاست که به طرز بی سابقه ای نژادی،

 تبهکارانه و نظامی شده، و البته به سیاست مالزم این سرمایه داری در عصر دولت مردانی همچون ترامپ،

 .بولسونارو، دوترته، اوبان، پوتین، اسد، و غیره

 از این لحاظ، دشوار بتوان ویروسی را متصور شد که بیشتر از ویروس جدید کرونا در خدمت حمایت از

 این عالم گیری جدید، که گویی نابرابری نژادی و. امروز باشد( بیش ازحدنژادی شده)نژادی -مرگ سیاسِت حاد

 اقتصادی در کد ژنتیکی اش نوشته شده، نه تنها دارد به ساختاردهی مجدد به جهان اقتصاد در امتداد خط و

 مرزهای ملی گرایانه تر منجر می شود، بلکه در حال شتاب بخشیدن به رویه هایی در جهت اتوماسیون یا

 برای همیشه  خودکارسازی نیز است که می تواند طی یک دهه بالغ بر یک سوم کارگران آمریکا را آواره یا

  ام را سیاهان و سایر۲۱بدین ترتیب، نه تنها بخش عمده لمپن پرولتاریای قرن . غیرضروری سازد

.بلکه میلیون ها آمریکایی سفیدپوست نیز متضرر خواهند شد  رنگین پوستان تشکیل خواهند داد،

 از این جهت، عالم گیری کرونا ممکن است درنهایت نقطه عطفی باشد در سرمایه دارِی نژادی به سبک

 سرمایه داری همواره با جداسازی مردم از یکدیگر، هم به لحاظ فرهنگی و سیاسی و هم اقتصادی،. آمریکایی

 کار کرده است و به بخِش به حدکافی بزرگی از طبقه غیرنخبه نیز برای جلب حمایت مستمرشان دستمزد

 .مالی و روانِی اضافه  داده است

 اما امروز نه فقط آمریکایی های آفریقایی تبار و سایر گروه های همواره درحاشیه، بلکه آمریکایی های سفید

 تا همین اواخر به نظر می رسید که ترامپ می تواند با حذف، شیطانی. نیز دیگر اعتقادی به نظام حاکم ندارند

 جلوه دادن و سرکوب دیگران، موجب حفظ این آگاهی کاذب در میان سفیدها باشد که نظام به نفع آنها کار

 اما طوفان تمام عیار بحراِن اقتصادی، نژادی وعالم گیری نشان داده که هم پادشاه و هم سرمایه داری،. می کند

.حتی اگر لخت نباشند، لباس چندانی به تنشان باقی نمانده است



 جهش و دگرگونِی سرمایه داری به سمت مرگ سیاست مانند ویروسی است که چنان مرگ بار شده که دیگر

 سرمایه داری امروز و« جنایتکارانه»ماهیِت مطلقاً . نمی تواند به تکثیر خودش در جامعه میزبان ادامه دهد

 ویرانی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی ای که از خود بر جای می گذارد، دارد به سرعت آن

 روکش ایدئولوژیکی سفیدبودگی این سرمایه داری را کنار می زند و مدام تعداد بیشتری را از آنها را – که

 سابقاً خود را ذی نفع این نظام می دانستند— با ابعادی هولناک از واقعیت  آشنا می کند که هیچ میزانی از

 .امتیاز نژادی نمی تواند سدراه آنها شود

 هرچقدر این بینش گسترده تر شود، زندگی سیاه پوستان نیز اهمیت بیشتری برای همگان خواهد داشت، و

.شانس اینکه سرانجام آمریکایی مبتنی بر برابری واقعی پی ریزی شود بیشتر خواهد بود
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