
ویروس کرونا چطور دنیا را تغییر خواهد داد؟

پیتر سی بیکر

از. در عین حال، انگار دوباره داریم خوابی تکراری می بینیم. همه چیز جدید، عجیب و حیرت آور به نظر می رسد

کم وبیش با این. قبالً چنین چیزی را در مجموعه های تلویزیونی و فیلم های پرفروش دیده ایم. جهتی، همین طور است

.وضعیت آشنا هستیم، و همین امر به نوعی آن را عجیب وغریب تر می کند

هر روز اخبار تحوالتی را می شنویم که وقوع شان تا همین اواخر، یعنی فوریه، بعید به نظر می رسید ــ ظاهراً وقوع

اخبار را دنبال می کنیم نه به این. چنین اتفاقاتی به سال ها وقت احتیاج داشت و محال بود که طی چند روز رخ دهد

این تحوالت چنان. دلیل که تعقیب اخبار را برای شهروندان مهم می دانیم بلکه چون سرعت تحوالت بسیار زیاد است

.سریع رخ می دهند که به سختی می توان به یاد آورد که چقدر اساسی اند

چند هفته ی قبل را در نظر مجسم کنید و تصور کنید که کسی به شما بگوید تا یک ماه دیگر مدرسه ها تعطیل خواهد

شد، تقریباً همه ی تجمعات عمومی لغو خواهد شد، صدها میلیون نفر از مردم دنیا بیکار خواهند شد، دولت ها

بزرگ ترین بسته های محرک اقتصادی در تاریخ را ارائه خواهند کرد، در برخی جاها صاحب خانه ها اجاره نخواهند

گرفت، بانک ها دریافت وام مسکن را متوقف خواهند کرد، بی خانمان ها اجازه خواهند گرفت که رایگان در هتل ها

اقامت کنند، دولت ها تأمین درآمد پایه ی همگانی را خواهند آزمود، و شمار فراوانی از مردم ــ به درجات مختلفی از

اجبار یا اختیار ــ با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا در صورت امکان فاصله ی دست کم دو متری میان خود را حفظ

آیا این حرف ها را باور می کردید؟. کنند

این واقعیت هم سرسام آور است که به شنیدن این حرف. این فقط ابعاد و سرعت تحوالت نیست که سرگیجه آور است

اما حاال. عادت کرده ایم که دموکراسی ها نمی توانند به هیچ وجه یا به این سرعت دست به کارهای بزرگ بزنند

نگاهی اجمالی به تاریخ نشان می دهد که بحران ها و فاجعه ها زمینه را برای تغییر،. بطالن این حرف ثابت شده است

به ایجاد نظام های سالمت ملی در 1918همه گیرِی جهانِی آنفلوانزا در سال . و اغلب بهبود اوضاع، مهیا می کنند

زمینه را« جنگ جهانی دوم»و « رکود بزرگ»بحران های دوگانه ی . بسیاری از کشورهای اروپایی کمک کرد

.برای تأسیس دولت رفاهی مدرن مهیا کرد

سپتامبر، 11پس از حمالت تروریستی . اما بحران ها در عین حال می توانند وضعیت جوامع را بدتر از قبل کنند

بوش جنگ هایی را شروع کرد که به اشغال. نظارت دولتی بر شهروندان به شدت افزایش یافت، و جورج دابلیو

اکنون که این مقاله را می نویسم، مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا سبب شده است. )نامحدود دو کشور انجامید



دیگر بحران اخیر، سقوط مالی سال.( که تالش ارتش آمریکا برای کاستن از نیروهای خود در افغانستان ُکند شود

2008، به گونه ای رفع شد که بانک ها و مؤسسات مالی، به ضرر مردم، فعالیت های رایج خود پیش از سال 2008

.را از سر گرفتند و دولت های سراسر دنیا از صرف هزینه برای خدمات عمومی کاستند

این کار ــ. چون بحران ها به تاریخ شکل می دهند صدها تن از اندیشمندان زندگِی خود را وقف مطالعه ی آنها کرده اند

.نامید ــ نشان می دهد که بحران چطور واقعیت جامعه را برمال می کند« مطالعات بحران»که می توان آن را حوزه ی 

می فهمیم که. درمی یابیم که قدرت دست کیست. بر اثر بحران می فهمیم که چه کسی داراتر است و چه کسی ندارتر

.مردم چه چیزی را ارزشمند می شمارند و از چه می ترسند

در چنین شرایطی، اغلب به لطف تصاویر یا روایت های کوچک فراموش نشدنی، می فهمیم که کجای کاِر جامعه ایراد

شرکت های هواپیمایی تنها به منظور حفظ. در هفته های اخیر، چنین نمونه هایی را به وفور در اخبار دیده ایم. دارد

بنا به بعضی از. جایگاه خود در مسیرهای اصلِی هوایی به پروازهای کم سرنشین یا تقریباً بی سرنشین ادامه داده اند

به زندانیان ایالت. گزارش ها پلیس فرانسه افراد بی خانمان را به جرم نقض ممنوعیت تردد جریمه کرده است

نیویورک ساعتی کمتر از یک دالر می دهند تا بطری های مایع دست شویی ای را پر کنند که خودشان حق ندارند از

به زندانیان این زندان صابون رایگان نمی دهند و باید آن را از فروشگاه(. چون حاوی الکل است)آن استفاده کنند 

.زندان بخرند

آنها وضعیت عادی را بر هم. اما فاجعه ها و وضعیت های اضطراری فقط به فهم اوضاع کنونی دنیا کمک نمی کنند

بعضی. به لطف روزنه ای که در ساختار امر عادی باز می شود، می توان احتماالت دیگر جهان ها را هم دید. می زنند

از فاجعه پژوهان بدبین تر و برخی دیگر خوش بین ترند و بحران ها را صرفاً نه بر اساس زیان  بلکه در عین حال بر

بی تردید، هر فاجعه ای متفاوت است و هرگز کامالً زیان بار یا سودمند. اساس سود حاصل از آن ها تعریف می کنند

تنها از طریق بازنگری و بازاندیشی است که می توان به. سود و زیان همیشه با یکدیگر هم زیستی دارند: نیست

.اوضاع دنیای جدیدی که به آن وارد شده ایم پی برد

فاجعه پژوهان ــ و به ویژه محققان بیماری های عالم گیر ــ. بر اساس دیدگاه بدبینانه، بحران اوضاع بد را بدتر می کند

در هنگام شیوع طاعون. به خوبی می دانند که این رویدادها به بیگانه ستیزی و سپر بال کردن بیگانگان دامن می زنند

در اروپا در قرن چهاردهم، شهرها و روستاها دروازه های خود را به روی غیرخودی ها بستند ــ و به حمله به

، گروهی از اوباش در1858در سال . جامعه، عمدتاً یهودیان، و تبعید و قتل آنها پرداختند« نامطلوب»اعضای 

نیویورک سیتی به بیمارستان قرنطینه ی مهاجران در استَتِن آیلَند هجوم بردند، همه را بیرون ریختند و سپس

.بیمارستان را به آتش کشیدند زیرا می ترسیدند که این بیماران مردم محل را در معرض ابتال به تب زرد قرار دهند

بیگانه ستیزی و نژادپرستِی ناشی از عالم گیرِی»اکنون در یکی از صفحات ویکی پدیا می توان داده های مربوط به 

این مثال ها طیف گسترده ای از گوشه وکنایه: کشور را مطالعه کرد 35در بیش از « 2019-2020ویروس کرونای 

.تا حمله ی فیزیکی را دربرمی گیرند

همه گیرِی جهانِی. بحران ها و فاجعه ها زمینه را برای تغییر، و اغلب بهبود اوضاع، مهیا می کنند

به ایجاد نظام های سالمت ملی در بسیاری از کشورهای اروپایی کمک ۱۹۱۸آنفلوانزا در سال 



زمینه را برای تأسیس دولت« جنگ جهانی دوم»و « رکود بزرگ»بحران های دوگانه ی . کرد

.رفاهی مدرن مهیا کرد

:مایک دیویس، مورخ نامدار آمریکایی که زندگی اش را وقف مطالعه ی فجایع ناشی از جهانی شدن کرده، می گوید

به.« در دنیایی کامالً معقول، می شد تصور کرد که شیوع نوعی بیماری عالم گیر به افزایش بین المللی گرایی بینجامد»

کتابی درباره ی خطر آنفلوانزای مرغی نوشت، بیماری های عالم گیر نمونه ی تمام عیار 2005نظر او، که در سال 

در برابرش فوق العاده آسیب پذیر( و جابه جایی دائمی مردم و کاالها)بحران هایی هستند که نظام سرمایه دارِی جهانی 

.از حل این بحران عاجز است( که نمی تواند به چیزی غیر از سود و منفعت بیندیشد)است اما ذهنیت سرمایه دارانه 

در دنیایی معقول، ما تولید مایحتاجی مثل کیت های آزمایش، ماسک ها و دستگاه های تنفس مصنوعی: »او می افزاید

زیرا همگی درگیر مبارزه ی واحدی. نه فقط برای مصرف خود بلکه برای کشورهای فقیرتر را هم باال می بردیم

حاصل این امر افزایش. بنابراین، اهریمن نمایی و انزواطلبی رواج دارد. اما دنیای ما ضرورتاً معقول نیست. هستیم

.«مرگ ومیر و درد و رنج در سراسر جهان است

در اذهان جا« چینی»در آمریکا، ترامپ سعی کرده است که ویروس کرونای جدید را به عنوان ویروسی ذاتاً 

.بیندازد، و از این بیماری عالم گیر برای سفت وسخت تر کردن مرزها و کاستن از شمار پناهجویان استفاده کرده است

نوعی 19سیاستمداران، اندیشکده ها و رسانه های جمهوری خواه ادعا کرده یا به طور ضمنی گفته اند که کووید 

بعضی از مسئوالن چینی هم این نظریه ی توطئه را رواج داده اند که بر. سالح زیستی است که چینی ها ساخته اند

در اروپا ویکتور اوربان، نخست وزیر. اساس آن سربازان آمریکایی عامل شیوع ویروس کرونا در چین بوده اند

ارتباطی. جبهه ی مهاجرت و جبهه ی ویروس کرونا: ما داریم در دو جبهه می جنگیم: »مجارستان، اخیراً اعالم کرد

.«منطقی بین این دو وجود دارد زیرا هر دو بر اثر جابه جایی مردم گسترش می یابند

اما در هنگام بحران به راحتی امکان دارد. وقتی دارید می جنگید، دل تان می خواهد که دشمن را بیش از پیش بشناسید

شوشانا زوباف،. که به ابزارهای نظارت و جاسوسی متوسل شویم بی آنکه به زیان های بلندمدت ناشی از آن بیندیشیم

سپتامبر، دولت 11، به من یادآوری کرد که، پیش از «عصر سرمایه دارِی نظارتی»پژوهشگر و نویسنده ی کتاب 

آمریکا سرگرم تدوین مقررات سفت وسختی بود که واقعاً به کاربران اینترنت اجازه می داد تا درباره ی طرز استفاده و

تنها طی چند روز، دلمشغولی نسبت به: »زوباف می گوید. عدم استفاده از اطالعات شخصِی خود تصمیم بگیرند

چطور این"جایش را به این دغدغه داد که " نحوه ی کنترل شرکت های ناقض هنجارها و حقوق حریم خصوصی"

«شرکت ها را حمایت و محافظت کنیم تا بتوانند برای ما داده جمع کنند؟

برای دولت هایی که می خواهند بیش از پیش بر شهروندان خود نظارت کنند، و برای شرکت هایی که می خواهند با

اکنون در چین پهپادها به دنبال. این کار پولدار شوند، هیچ بحرانی به اندازه ی نوعی بیماری عالم گیر مناسب نیست

افراد بدون ماسک می گردند؛ وقتی چنین افرادی را می یابند، صدای سرزنش آمیز پلیس از بلندگوهای پهپادها پخش

آلمان، اتریش، ایتالیا و بلژیک همگی سرگرم استفاده از داده های ــ فعالً بی نام ونشان ــ شرکت های بزرگ. می شود

در اسرائیل، اکنون سازمان امنیت ملی مجاز است که به داده های. مخابراتی هستند تا جابه جایی مردم را ردیابی کنند



دولت کره ی جنوبی با ارسال پیامک به مردم، اشخاص بالقوه مبتال. تلفن افراد مبتال به ویروس دسترسی داشته باشد

.را معرفی می کند و اطالعات مربوط به محل استقرار آنها را با دیگران در میان می گذارد

هر نظارتی ذاتاً مضر نیست، و ابزارهای فنی جدید می توانند در مبارزه با این ویروس نقش داشته باشند اما زوباف

نگران است که این اقدامات اضطراری دائمی شوند و آنقدر در تاروپود زندگی روزمره تنیده شوند که هدف اولیه ی

ممنوعیت تردد سبب شده که بسیاری از ما در خانه به رایانه ها و تلفن های همراه خود بچسبیم و. آنها را از یاد ببریم

بسیاری از همین شرکت ها به دولت ها می قبوالنند که بخش. بیش از پیش به شرکت های بزرگ فناوری وابسته شویم

واسوکی شاستری،. خوب است بپرسیم که این شرکت ها از این کار چه سودی می برند. مهمی از راه حل هستند

وقتی مردم با چیزی مثل: »عضو اندیشکده ی َچتِم هاوس که تعامل دموکراسی و فناوری را مطالعه می کند، می گوید

وقتی نظامی. بیمارِی عالم گیر دست در گریبان اند معموالً حقوق مربوط به حریم خصوصی را از یاد می برند

.«و ممکن است از آن به شیوه های دیگری استفاده شود. گسترش یابد، تحدید آن می تواند بسیار دشوار باشد

تنها به فاصله ی چند هفته، نخست وزیران مجارستان و اسرائیل اجازه یافته اند که رأساً و بدون مداخله ی محاکم

در همین حال، تصویب الیحه ی اخیر ویروس کرونا در بریتانیا به پلیس و مأموران. قضائی یا پارلمان حکومت کنند

مهاجرتی اجازه داد که در دو سال آینده افراد مشکوک به ابتال به این ویروس را به منظور انجام آزمایش، دستگیر و

از زمان شیوع این ویروس، وزارت دادگستری آمریکا از کنگره خواسته است که با تصویب قانون. بازداشت کنند

جدیدی به قضات اجازه دهد که در شرایط اضطراری، اقامه ی دعوا را به حالت تعلیق درآورند؛ در نتیجه، این

کوین بلو، عضو نِتپول،. احتمال وجود دارد که افراد زندانی شوند بی آنکه هرگز بتوانند به طور رسمی اعتراض کنند

ماهایی که رفتار پلیس را دنبال می کنیم، می دانیم که این امر چه: »یک گروه بریتانیایی مدافع حق اعتراض، می گوید

این قوا را تفویض می کنند، کاری که در ابتدا به اندازه ی کافی معقول به نظر می رسد ــ و بعد. پیامدی خواهد داشت

.«به سرعت آنها را برای اهداف دیگری به کار می برند که هیچ ربطی به دموکراسی و امنیت عمومی ندارد

گروهی از مورخان و متخصصان اخالق پزشکی که، در پی افزایش موارد شیوع آنفلوانزای 2008در سال 

دور هم جمع شده بودند با انتشار گزارشی درباره ی جنبه های« اتحادیه ی آمریکایی آزادی های مدنی»عالم گیر، توسط 

سپتامبر معموالً نگرش دولت ها به مشکالت 11حقوقِی واکنش به بیماری های عالم گیر ابراز تأسف کردند که پس از 

به نظر آنها، این ذهنیت سوءظن آلود بیش از. سالمت عمومی، بیشتر برای برخورد با تبهکاران مناسب بوده است

چنین روش هایی می تواند مبارزه با بیماری را دشوارتر کند زیرا. همه بر اقلیت های نژادی و فقرا تأثیر گذاشته است

به جای بیماری، مردم به»به قول نویسندگان این گزارش، . بی اعتمادی میان دولت ها و شهروندان را افزایش می دهد

.«دشمن تبدیل می شوند

:ما داریم در دو جبهه می جنگیم: »ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، اخیراً اعالم کرد

ارتباطی منطقی بین این دو وجود دارد زیرا هر دو بر. جبهه ی مهاجرت و جبهه ی ویروس کرونا

.«اثر جابه جایی مردم گسترش می یابند

به نظر این اندیشمندان، مثال سقوط. مکتب فکرِی دیگری وجود دارد که با نگاهی خوش بینانه تر به بحران می نگرد

به شکست انجامید ــ زیرا اکثر 2008اما به عقیده ی آنها هر چند بحران سال . مایه ی نگرانی است 2008مالِی سال 



ممکن است فرصتی برای پیشرفت 19مردم به شدت متضرر شدند و تنها معدودی از آنها سود بردند ــ کووید 

.سیاسی فراهم کند

به: »ربکا سولنیت، نویسنده ی آمریکایی و یکی از فصیح ترین پژوهشگران کنونِی بحران ها و پیامدهای شان، می گوید

اکنون تعداد بیشتری از مردم نظراتی را که قبالً. بسیار فرق داریم 2008نظرم، با زمان سقوط مالی سال 

این نوعی فرصت. اکنون بر خالف گذشته امکان تغییر وجود دارد. چپ گرایانه به نظر می رسید، معقول می دانند

.«است

مدت ها پیش. نشان داده که نظام سیاسِی موجود ازکارافتاده است 19کووید : ساده ترین شکل این استدالل چنین است

از آن که کسی چیزی درباره ی ویروس کرونای جدید شنیده باشد، مردم از بیماری هایی می مردند که درمان و

متخصصان درباره ی خطر فجایع. مردم در جوامع ثروتمند زندگی مخاطره آمیزی داشتند. پیشگیری از آنها را بلدیم

در. قریب الوقوع، از جمله بیماری های عالم گیر، به ما هشدار می دادند اما دست روی دست گذاشتیم و کاری نکردیم

ــ و وقتی بفهمد که دارد همین حال، اقدامات حاد دولت ها در هفته های اخیر نشان می دهد که حکومت چقدر قدرت

.می تواند کارهای زیادی انجام دهد!( با چه سرعتی)اگر جسورانه رفتار نکند مشروعیتش را از دست خواهد داد 

باید فاجعه ای رخ می داد تا دولت به مسئولیت اصلی اش برای محافظت: »همان طور که پانکاج میشرا اخیراً نوشت

.«از شهروندان عمل کند

سال ها خط مشی رایج در سیاست ــ درباره ی همه چیز از مراقبت های بهداشتی و درمانی گرفته تا هزینه های اساسی

در عوض، به ما گفته اند که. زندگی از قبیل مسکن ــ این بوده که مداخله ی گسترده ی دولتی راه حلی عملی نیست

محورند که نقش های بزرگ را به شرکت ها واگذار می کنند، شرکت هایی که نه«بازار»بهترین راه حل ها راه حل های 

اما پس از شیوع این. بلکه بر اساس منفعت طلبی عمل می کنند« خیر همگانی»بر اساس مفاهیم منسوخی همچون 

ویروس، دولت ها تنها طی چند روز تریلیاردها دالر خرج کردند ــ حتی تا جایی پیش رفتند که مستقیماً به شهروندان

.چک فرستادند ــ و ناگهان این مسئله که چه چیزی عملی است تغییر کرد

از این منظر، وظیفه ی امروز ما این نیست که با ویروس مبارزه کنیم تا اوضاع به روال عادِی سابق بازگردد زیرا

در عوض، هدف باید این باشد که با ویروس مبارزه کنیم تا روال عادی را به چیزی. روال عادی فاجعه بود

.انسانی تر و امن تر تبدیل کنیم

با استناد به مطالعات موردِی فجایعی نظیر زمین لرزه ی سال( 2009« )بهشتی بناشده در جهنم»سولنیت در کتاب 

و توفان کاترینا استدالل کرد که وضعیت های اضطراری 2001در مکزیکو سیتی، حمالت تروریستی سال  1985

در عوض، او توجه. فقط به وخیم تر شدن اوضاع یا افزایش هول و هراس، سوءظن و خودمحورِی مردم نمی انجامند

خوانندگان را به این امر جلب کرد که فاجعه ها ابتکار، همبستگی و اراده ی آدمی را تقویت می کنند و بر هدف مندی

کتاب او نوعی فراخوان به تجلیل فاجعه نبود بلکه توجه خوانندگان را. او، حتی در بحبوحه ی درد و رنج، می افزایند

به نظر سولنیت، واکنش های. به امکانات ناشی از فاجعه و نحوه ی تَرک راه و رسم های قدیمی جلب می کرد

به فاجعه اوضاع را خراب می کند زیرا به جای این که مردم را جزء ارزشمندی از راه حل بشمارد، آنها« رسمی»

.را جزئی از مشکلی تلقی می کند که باید مهار شود



نائومی کالین، نویسنده ی. گاهی این سوءمدیریت نتیجه ی بی کفایتِی محض است ــ در دیگر مواقع شرارت بارتر است

به نظر او،. روایت غم انگیزی از سیاست بحران محور ارائه می دهد( 2007« )دکترین شوک»کانادایی، در کتاب 

همیشه فاجعه ی اول ــ زلزله، توفان، درگیری نظامی، رکود اقتصادی ــ و دومی ــ کارهای بد قدرتمندان در پی

نمونه هایی از فاجعه ی دوم عبارت اند از تحمیل اصالحات شدید اقتصادی یا قاپیدن. بروز فاجعه ی اول ــ وجود دارد

در واقع، به. )فرصت های پسابحران برای پر کردن جیب خود، وقتی که بقیه ی ما گیج تر از آن ایم که متوجه شویم

.(نظر کالین، این آدم ها گاهی زمینه را برای بروز فاجعه ی اول فراهم می کنند تا این روند شروع شود

در واقع،. )از استقامت مردم عادی در هنگام بروز فاجعه چیزی نمی گوید« دکترین شوک»بر خالف کتاب سولنیت، 

هر. اما این دو کتاب مثل قطعات پازل با یکدیگر جورند.( سولنیت از این بی اعتنایی کالین به صراحت انتقاد می کند

و انتشار به موقع هر دو سبب. بلکه ناشی از انتخاب های مردم می شمارند« طبیعی»دو بحران را نه امری ناگزیر یا 

.شد که در مکالمات سیاسی پس از سقوط مالی سهیم باشند

هیچ وقت نباید: »، چند روز پس از انتخاب باراک اوباما، رام امانوئل، رئیس کارکنان کاخ سفید، گفت2008در سال 

آنها. چپ گرایان کنونی، که عمدتاً از اوباما سرخورده اند، با این حرف موافق اند.« یک بحران جدی را به هدر داد

.احساس می کنند که پس از بحران های اخیر عرصه را به رقیب واگذار کرده اند و حاال زمان جبران فرارسیده است

اگر در زمان شیوع یک بیمارِی عالم گیر تنها طی چند هفته می توان این همه کار انجام داد، پس در طول یک سال

چقدر تغییر می توان ایجاد کرد؟

به فاجعه اوضاع را خراب می کند زیرا به جای این که« رسمی»به نظر سولنیت، واکنش های 

مردم را جزء ارزشمندی از راه حل بشمارد، آنها را جزئی از مشکلی تلقی می کند که باید مهار

.شود

در مقایسه با. و بحران فعلی وجود دارد 2008به نظر مدافعان این استدالل، تضاد چشمگیری میان بحران سال 

ً بحران غامض مالی، با معاوضه ها ی نکول اعتباری و تعهدات بدهی وثیقه دارش، فهم بحران ویروس کرونا نسبتا

این بار با یک دوجین بحران سر و کار داریم که به هم گره خورده اند، و همگی دارند بی درنگ رخ. آسان است

آدم های. سیاستمداران دارند به این ویروس مبتال می شوند. می دهند، به طوری که نمی توان آنها را نادیده گرفت

شاید کامالً در وضعیت مشابهی. دوستان و خویشاوندان مان دارند مبتال می شوند. مشهوِر پولدار دارند مبتال می شوند

به هم شباهت 2008نباشیم ــ مثل همیشه، فقرا بیشتر آسیب می بینند ــ اما وضعیت مان بیش از زمان بحران سال 

.دارد

شاید بتوانیم مشکالت مان را مشترک بدانیم و و جامعه. خوش بین ها امیدوارند که این امر جهان بینی ما را تغییر دهد

شاید بتوانیم. را چیزی فراتر از مجموعه ی افرادی بشماریم که بر سر ثروت و منزلت با یکدیگر رقابت می کنند

.بفهمیم که منطق بازار نباید بر همه ی حوزه های حیات انسانی حاکم باشد

این امر باید ناشی از تجربه ی افراد. تعداد بیشتری از مردم می توانند این مسائل را به هم ربط دهند: »کالین می گوید

آنها خواهان. باشد؛ آدم هایی که در بازه ی سنی مشخصی هستند، از نظام سرمایه داری تجربه ای جز بحران ندارند

.«تغییر وضعیت اند



کالین و اندیشمندان. صدای گوشخراشی که در پس زمینه ی این گفت وگو شنیده می شود صدای بحران اقلیمی است

جلوگیری کنند اما تغییرات اقلیمی فاجعه ی بسیار بزرگ تری است 2008هم فکرش می خواهند از تکرار بحران سال 

دکترین»در واقع، کالین از زمان انتشار کتاب . ــ آنها می دانند که این فاجعه رخ داده و می خواهند با آن مبارزه کنند

.بیش از هر چیز دیگری بر تغییرات اقلیمی تمرکز کرده است و آن را مهم ترین وضعیت اضطراری می داند« شوک

به نظر او، برای رفع این وضعیت باید با سوءاستفاده کنندگان از سوخت های فسیلی و حامیان آنها در دولت مبارزه

.کرد

به احتمال زیاد بزرگ ترین بحران جهانی از زمان جنگ جهانی دوم است اما در بلندمدت در 19هر چند کووید 

هر دو محتاج. با این همه، این دو شباهت های معنی داری با یکدیگر دارند. مقایسه با تغییرات اقلیمی ناچیز است

.هر دو مستلزم تغییراتی در رفتار فعلی برای کاستن از درد و رنج بعدی اند. همکاری جهانی به میزانی غیرعادی اند

هر دو مشکل را مدت ها قبل دانشمندان با قطعیت پیش بینی کرده بودند اما دولت ها این پیش بینی ها را نادیده گرفته

در نتیجه، هر دو مستلزم آن اند که. بودند زیرا به چیزی جز آمار رشد سه ماهه ی مالِی بعدی اهمیت نمی دادند

دولت ها اقداماتی اساسی انجام دهند و منطق بازار را از بعضی از حوزه های فعالیت بشری بیرون برانند، و هم زمان

به عبارت دیگر، اگر این میزان جدید از مداخله ی دولتی را نیازی موقتی بدانیم،. به سرمایه گذاری عمومی بپردازند

.بی تردید چیزی جز فاجعه ی اقلیمی در انتظارمان نخواهد بود

از سال ها قبل سعی: »، می گوید«بسیج اقلیمی»مارگرت کالین ساالمون، روان شناس سابق و مدیر فعلی گروه 

وقتی تعداد زیادی از مردم بفهمند که وضعیت. کرده ایم که به مردم بفهمانیم وضعیت عادی نیست و اضطراری است

اضطراری است ــ وقتی اساساً بپذیرند که خطر ما را تهدید می کند و برای حفظ امنیت خود نباید از هیچ کاری دریغ

جالب است که می بینیم واکنش به ویروس کرونا این. کرد ــ از نظر سیاسی کارهای بسیار متفاوتی می توان انجام داد

حاال چالش ما این است که مردم را در این وضعیت اضطراری نگه داریم و به آنها. نظریه را تأیید کرده است

نباید فکر کنیم که به. بفهمانیم که خطرات ناشی از بحران اقلیمی از بحران ویروس کرونا بسیار بزرگ تر است

.«خواهد شد زیرا پیش از این هم اوضاع عادی نبود" اوضاع عادی"زودی دوباره 

نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که تأثیرات تغییر اقلیمی. شباهت میان این دو بحران به همین جا ختم می شود

اکثر مردم احساس نمی کنند که خود یا عزیزان شان ممکن است این ماه به علت بحران. است 19تدریجی تر از کووید 

همان طور. اقلیمی جان خود را از دست بدهند، و بنابراین فهماندن اضطراری بودن وضعیت به مردم سخت تر است

که ساالمون به من گفت، اگر واقعاً می پذیرفتیم که در وضعیت اضطرارِی اقلیمی به سر می بریم، هر روز سرخط

در این. اخبار به این اختصاص داشت که کدام کشورها سریع تر از بقیه انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش داده اند

.صورت، مردم با داد و فریاد از رهبران شان می خواستند که سیاست های مؤثری را اتخاذ کنند

این ویروس فعالیت. بتواند طرز فکر ما درباره ی بحران اقلیمی را تغییر دهد 19اما بعید نیست که تجربه ی کووید 

در اوایل مارس، مارشال. صنعتی و عبور و مرور خودروها را کاهش داده و بنابراین از آلودگی هوا کاسته است

،5.2بِرک، دانشمند فعال در دانشگاه استنفورد، با استفاده از داده های آلودگی در چهار شهر چین تغییر میزان پی ام

او تخمین زد که، فقط در چین، کاهش انتشار این. آالینده ای فوق العاده مضر برای قلب و ریه ها، را اندازه گیری کرد



سال 70فرد باالی  51700کودک زیر پنج سال و  1400آالینده از زمان آغاز این بیمارِی عالم گیر دست کم جان 

در همین حال، مردم سراسر دنیا یافته های افواهِی خود را در اینترنت با دیگران در میان. را نجات داده است

گذاشته اند ــ داستان هایی از هوای مطبوع، افزایش فضای دوچرخه سواری در خیابان ها و دوباره شنیده شدن چهچهه ی

مردمی که، در بحبوحه ی: این امر به نسخه ی الکترونیک پروژه ی ربکا سولنیت شباهت دارد. پرندگان در محله ها

.بحران، برای لحظه ای آینده ی مطلوب و الزم را به چشم خود می بینند

آن چه در آینده رخ می دهد بستگی دارد به توانایی افراد خوش بین برای گسترش همبستگی به

برای این کار این افراد باید بتوانند به دیگران بقبوالنند که پرداختن به. حوزه ی بزرگ تر سیاسی

تنها در صورتی فایده دارد که دست کم برای حل دیگر مشکالت هم بکوشیم و دنیایی را 19کووید 

.ایجاد کنیم که در آن منابع مشترک مان به نفع عده ی بیشتری از مردم به کار رود

در کنار این نشانه های امیدبخش، اتفاق دیگری هم دارد رخ می دهد که به این اندازه دلگرم کننده نیست و در چارچوب

لغو اندک قوانین موجود حفاظت از محیط: فاجعه ی دوم. 19کووید : فاجعه ی اول. کالین می گنجد« دکترین شوک»

مارس، پس از اِعمال نفوذ صاحبان صنعت انرژی، سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا اعالم 26در . زیست

کرد که، به علت تأثیرات این بیماری عالم گیر بر نیروی کار، مادامی که شرکت ها بتوانند نشان دهند که نقض قوانین

وزرات محیط زیست چین بازرسی و ارزیابی تأثیر. آلودگی ناشی از این بیماری بوده است، جریمه نخواهند شد

و گروه های حامی صنایع پالستیکی کارزاری در دفاع از مصرف. زیست محیطِی کارخانه ها را متوقف کرده است

آنها این ادعای ثابت نشده را مطرح کرده اند که احتمال چسبیدن این. کیسه های یک بار مصرف به راه انداخته اند

2008اگر به بحران سال . ویروس به کیسه های پالستیکی کمتر از کیسه های پارچه ای قابل مصرف مجدد است

به میزان 2011و  2010بنگریم، می توانیم ببینیم که در آن زمان هم انتشار آالینده ها کاهش یافت ــ اما در سال های 

.چشمگیری افزایش یافت

به عقیده ی ساالمون، یکی از نکات آموزنده ی بحران ویروس کرونا پی بردن به قدرت احساسات مشترک است که

منظورم: »ساالمون می گوید. انجام اقدامات اساسی برای کاستن از شیوع این بیمارِی عالم گیر را ممکن کرده است

منظورم کسانی است که به. کسانی نیست که دارند تخصص پزشکی خود را در خدمت دیگران به کار می گیرند

دلم می خواد. دلم می خواد حالت خوب باشه. حالت چطوره؟ ترسیدی؟ من ترسیدم: "یکدیگر تلفن می زنند و می گویند

باید با یکدیگر. باید یاد بگیریم که با هم بترسیم. باید درباره ی آب وهوا نیز همین طور باشیم." حالمون خوب باشه

به نظر او، تنها در این صورت دولت ها مجبور خواهند شد که دست به.« هم نظر باشیم که چه چیزی ترسناک است

این خوب است که داریم می فهمیم این بیمارِی عالم گیر وضعیتی اضطراری ایجاد کرده: »او می گوید. عمل بزنند

.او جمله اش را ناتمام می گذارد....« اما تا زمانی که نفهمیم وضعیت آب وهوا هم اضطراری است. است

هرگز»تحقق دیدگاه های صاحب نظران خوش بین مستلزم انجام چه اقداماتی است؟ فیلیپ میرووسکی، نویسنده ی کتاب 

، هشدار می دهد که«چطور نئولیبرالیسم از سقوط مالی جاِن سالم به در برد: نگذارید که بحرانی حاد به هدر برود

چپ فکر می کرد که برای همه بدیهی است: »او به من می گوید. نباید آسوده خاطر بود و دست روی دست گذاشت

اما این امر برای همه بدیهی نبود، و. که این بحران حاکی از ورشکستگِی محض نگرش اقتصادی مشخصی است



.غلبه خواهیم کرد اما همه ی دیگر فجایع قدیمی ادامه خواهند یافت 19ما سرانجام بر کووید .« چپ شکست خورد

چطور می توان اجازه نداد که پس از غلبه بر این ویروس اوضاع به روال سابق بازگردد؟

همچون همیشه پیامد سیاسی این بیمارِی همه گیر حاصل مبارزه خواهد بود، ثمره ی نبرد بر: »مایک دیویس می گوید

.«باید به هر طریق ممکن این تحلیل را با دیگران در میان بگذاریم. سر تفسیر و تعیین علل و راه حل مشکالت

بی تردید، فاصله گذاری اجتماعی یکی از موانع عمده ای است که از روش های مبارزه ای مثل تبلیغات و تظاهرات

بزرگ ترین خطری که همه ی ما را تهدید می کند این است که در خانه: »کالین می گوید. خیابانی جلوگیری می کند

بنشینیم و وقت مان را در شبکه های اجتماعی تلف کنیم و به شکل های بسیار محدود سیاست در این شبکه ها دل خوش

.«داریم

به عقیده ی او، تظاهراتی که در آن. دیویس امیدوار است که تظاهرات کنندگان هر چه زودتر بتوانند به خیابان  بروند

او. متر از هم فاصله داشته باشند از نظر تصویری برای رسانه ها جذاب است 5تا  3شرکت کنندگاِن پالکارد به دست 

در سن دیِگو زندگی می کند و در پایان مصاحبه به من گفت که می خواهد آن روز عصر در گوشه ای از خیابان

او هنوز تصمیم نگرفته بود که چه شعاری را روی پالکارد بنویسد اما داشت. بایستد و پالکاردی را در دست بگیرد

مرخصِی استعالجِی باحقوق را مطالبه»و « از اتحادیه ی پرستاران حمایت کنید: »به این دو شعار فکر می کرد

.«کنید

سولنیت به من می گوید که مایه ی دلگرمی است که مردم سراسر دنیا دارند راه های جدیدی را برای ارتباط و کمک

به یکدیگر پیدا می کنند، از شبکه های تحویل مایحتاج به افراد آسیب پذیر گرفته تا کارهای نمادین تری مثل اجرای

الساندرو ِدلفانتی، کارشناس ایتالیایِی علوم سیاسی، می گوید. موسیقی توسط کودکان در ایوان خانه ی همسایه ی مسن تر

به نظر او، اقدامات. که موج اخیر اعتصابات در انبارهای شرکت آمازون در اروپا و آمریکا امیدبخش است

.کارگران بخش های مختلف اقتصاد ایتالیا برای کمک به یکدیگر در تأمین لوازم ایمنِی شخصی دلگرم کننده است

آن چه در آینده رخ می دهد بستگی دارد به توانایی افراد خوش بین برای گسترش همبستگی به حوزه ی بزرگ تر

تنها در صورتی فایده دارد 19برای این کار این افراد باید بتوانند به دیگران بقبوالنند که پرداختن به کووید . سیاسی

که دست کم برای حل دیگر مشکالت هم بکوشیم و دنیایی را ایجاد کنیم که در آن منابع مشترک مان به نفع عده ی

حتی نمی دانیم که این احساس را: »می نویسد« بهشتی بناشده در جهنم»سولنیت در . بیشتری از مردم به کار رود

نمی توان از فاجعه. چطور بیان کنیم، احساس خوشی در بطن ناراحتی، شادی در دل غم، و شجاعت در بطن ترس

.«استقبال کرد اما می توان واکنش های عملی و روان شناختی را ارج نهاد

علتش ــ این نیست که تغییرات بسیار سریع« تنها»اکنون اوضاع دنیا خیلی عجیب به نظر می رسد اما علتش ــ یا 

.است و هر لحظه ممکن است که هر یک از ما بیمار شویم یا همین االن هم ناقل ویروس باشیم و خودمان ندانیم

اوضاع عجیب به نظر می رسد چون چند هفته ی اخیر پرده از این واقعیت برداشته است که همیشه بزرگ ترین چیزها

این حقیقت ساده را، که در آِن واحد نگران کننده و دلگرم کننده است، به راحتی. می تواند در هر لحظه تغییر کند

.داریم، همگی با هم، فیلم نامه ای را تا آخر می نویسیم: ما سرگرم تماشای یک فیلم نیستیم. می توان فراموش کرد
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آن چه خواندید برگردان. می نویسد« گاردین»پیتر سی ِبیِکر نویسنده ی آزاد مقیم شیکاگو است و مقاالت بلندی برای 

:این نوشته ی او با عنوان اصلِی زیر است
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