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 یجامعهترین اپیدمی گیر است؛ شاید این مهماعتمادی و شک همهعصر ما عصر بی

ت، حقیق یهاعتمادی و شک به هرآنچه که در مقام حقیقت یا نمایندباشد. بی معاصر

کرد. تشکیک در حقیقت، در طول تاریخ گاه، انسان را ساکن این جهان میعنوان تکیهبه

 اند، بر این شکتلاش کرده ورزاناندیشهبوده است. اما  ورزیاندیشه، ویژگی اندیشه

ورزی متناوب در اندیشه را با اتصال روح، این شک فائق آیند. هگل در پدیدارشناسی

در زندگی روزمره، همواره  مردمروشنی صورتبندی کرده است. اما ها به تاریخ، بهآن

اند یا ازدست مبانی اعتماد خویش به حقیقت را شاید جابجا کرده؛ اما رها نکرده

 شدنهمراه جهانیبه قرن اخیر است کهاند. فقط در عصر مدرن و خصوصاً در نیمنداده

 همانگیر و جهانی شده است. در این زمینه، زندگی روزمره بهاعتمادی همهسرمایه، بی

خواهند این فقدان اعتمادی و شک است. هرچند برخی میم با بیأاندیشه، تو یهانداز

 کنند.ها کار بیهوده میکنند. آن تشریحاجتماعی  یهسرمای یهرا با مقول

ه یابی ما بیابی و واقعیتحس جهت»های قرن پیش بود که گفت: نیمهآرنت در 

( 973: 6931)آرنت، « توانست به آن اعتماد کند، سست و لرزان شده است.هرآنچه می

است که نهاد « گوییهنر سیاست مدرن دروغ»اعتمادی در این بی یهاز نظر او، ریش

دستکاری، جعل و ابداع و درنتیجه آن، حقیقت امر واقع را  یهواسطقدرت مدرن، به

دانست؛ می امریابی این را میانجی فعلیت های گروهیرسانهحقیقت را مبهم کند. آرنت، 

منطقی آن رساند و رسانه را خود قدرت تلقی کرد.  یهاما شاید باید استدلال را به نتیج

« ایهوجهه ها ونقش»به این سبب که صنعت پرسود رسانه، عملاً خود، بنگاه تولید 

عنوان نوعی تخصص، همواره حقیقت را حقیقت است و با سازوکار جابجاسازی، به

شود ممکن می واریا دموکراسی توده« سازیایتوده»کند. این امر در قسمی ابداع می

که هم تولید همین هنر است و هم موضوع متقاعدسازی یا خشونت آن. توگویی اکنون 

اعتمادی جهانی آن همان رخوت و بی یهکنیم. نشانمیدر جهانی توتالیتر زندگی 

 است.« شکلهم ایتوده»ها به هرگونه حقیقت و تبدیل شدن سوژهبه
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هایمان واپس زده است تا مجالی بیابیم و بار دیگر به ویروس کرونا ما را به خانه

ال جاعتمادمحور و مشکوک بیندیشیم. شاید تنها از این مدر این جهان بی« حقیقت»

یقت البته در سطح اندیشه. حق - یات خویش را بازسازیمباشد که بازهم قادر باشیم حسّ

ویروس کرونا برای زندگی اجتماعی ما چه خواهد بود؟ اندیشیدن به این مسأله، با 

 «هنر سیاسی مدرن»شود که از قضا موضوع اندیشه و وری در امر واقع ممکن میغوطه

بخشی از امرواقع، همواره از دسترس آنکه در جستجوی نیز هست. با این تفاوت که 

 6شده و سری. اما حقیقت عینیبندیدور است: در قالب آرشیو طبقهحقیقت است، به

 تواند مسیر خویش را برود.کماکان، می

                                                      

(، تمایزی کلاسیک میان حقیقت فلسفی، 6931)حقیقت و سیاست اش ی مهمآرنت در مقاله. 1 

شوود. او برآن اسوت که خصوم حقیقت فلسووفی، خطا یا وهم حقیقت عینی/ امورواقع و عقیده قائل می

های ها و لغزشگویی. آرنت که همواره در شوکا  اندیشهاسوت و خصوم حقیقت عینی دروغ و دروغ

اندیشوود، برآن اسووت حقیقت همواره در فراسووو قرار دارد، حال آنکه حقیقت فلسووفی ینظرورزانه م

ری یا کنشگ« قلمرو سیاسی»تواند وارد دشواری و ندرت میاست که به« یک تن»ی اخلاقی برای گزاره

حقیقت فلسفی برای شهروندان « متقاعدسازی»را مبنای « آوریمثال»شهروندان در امور زندگی شود. او 

دهد و بر آن اسوت، کسوی چون سقراف فقط با جان خویش، قادر بود حقیقتی را اابات کند که ار میقر

بت ی نستر، مسوألهتر و حتی خطرناکی مهمخویش به آن رسویده بود. اما مسوأله« تنهایی فلسوفی»در 

 حقیقت عینی/ امور واقع، عقیده و دروغ است.

دارد. یعنی اعتبار خویش را از کندوکاو میان عقاید  حقیقت فلسوفی، مطلقاً در فراسوی عقاید قرار

گیرد؛ امووا برعکس، حقیقووت عینی یووا نووام دیگر آن، حقیقووت مربوف بووه امور واقع و امور واقع برنمی

 همین دلیل،کشووود. بهمسوووتقیمواً با عقاید در ارتباف اسوووت و اعتبار خویش را از میان واقعیات برمی

شود تا بر ی کنشگری میشوود، یعنی وارد عرصهسویاسوی میکه پذیر اسوت، خصووصواً زمانیخدشوه

شود. از نظر آرنت، دروغ یکی مواجه می« دروغ»جاسوت که با وضوعیت اجتماعی تأایر بگذارد. در این

از سوازوکارهای قدرت، برای صویانت از خویش اسوت و در اینجاسوت که موضوع حقیقت و قدرت 

 شود: واقعیت/ امر واقع. یکی می
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نباید از حقیقت روی برگرداند؛ زیرا حتماً حقیقتی وجود دارد. حقایق عینی عمل 

رند؛ خوبرابر خصم اصلی خویش، یعنی دروغ شکست می اند. درکنند؛ اما ضعیفمی

تر است. شکست کاربردن دروغ برای قدرت راحتزیرا دروغ قدرتمند است یا به

ست. ا قدرتیبی نظر، حقیقت، نه قدرت که معنای فقدان آن نیست. از اینحقیقت، به

ده گرفته ها را نادیآن دست نظریات که مرزهای حقیقت و دروغ و سازوکار عمل آن

اند. جستجوی حقیقت، اند، خود به ابهام بیش از پیش کمک کردهیا تشخیص نداده

ایجابی  یهاست که امکان دارد، در لحظ« چیزضد همه»بیش از هرچیز نوعی حرکت 

ی خود، خودخویش، اگر موفق به جلب نظر قدرت شود، به استبداد نیز بینجامد؛ اما به

جه بسا از واست و در هنگام میل به زندگی اجتماعی، چه نوعی گریز از اعتقادات قالب

ا توافق یا نوعی عقیده شود که بیا عینی خویش تنزل یافته و تبدیل به« بودگیحقیقت»

 مخالفت روبرو شود. 

طرفی، عینیت و حتی زمختی جستجوی حقیقت و کشف آن دفاع کرد. باید از بی

یابی خویش را یابی و جهتکه قوای واقعیت ؛ عصریاین ضرورت عصر ماست

هاست که حتی در سطح نظرورزی نیز ضعف این بیند. ما سالغبارآلود و مطرود می

ی آن را هاایم. شاید نشانهیابی را صورتبندی تئوریک کردهیابی و واقعیتحس جهت

اعتنا ، بیینیکند؛ اما حقیقت عباید در تقابل آن با دروغ فهمید. دروغ رضایت تولید می

ه دیدگان نوشتکه قرار است تاریخ ستمحتی زمانی» به هرنوع رضایتمندی است.

  «شود.

 

  

                                                      

ی سعید ، ترجمهی سیاسی()هشتت ترری  در اندیشه میان گذشتته   ییدد ( 6937انا )آرنت، ه

 مقدم، تهران: اختران
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1 
ایران و با در  ،6933نام طرحی بود که از هشتم فروردین ماه  «گذاری اجتماعیفاصله»

شد. هد  از اجرای این طرح، کمک  ااجر کمی پیش یا پس در کشورهای زیاد دیگری

ر د. بودبه قطع زنجیره انتقال کرونا با کاهش تماس و حذ  ترددهای غیرضروری 

اجرای این طرح نیز به این صورت بوده که تنها افراد بومی و ساکن هر  یهشیوایران، 

این نوع  شهر مجاز به ورود به آن شهر هستند و ورود افراد غیرساکن ممنوع است.

نیز شد که طبق مفاد « وارجمعی/ رمه یهقرنطین»جهه با پاندومی کرونا، معرو  به موا

از  در ادامههای جمعی آن درحال گسترش است و گذاری هوشمند، دلالتطرح فاصله

 سطحی شهری و استانی به کشوری رسید:

گذاری اجتماعی طرح فاصله یادامه گذاری هوشمندطرح فاصله»

ه همزمان با شیوع بیماری کرونا در ایران اجرا شده و است که از اسفند ما

رعایت  همراه با التزام به« غیرپرریسک»مشاغل  در این مرحله، صرفاً

موزش آهای بهداشتی مصوب وزارت بهداشت درمان ودستورالعمل

فروردین در  93های کشور و از فرودین در استان 39پزشکی از تاریخ 

اع اطلاعیه شماره یک کمیته اطل)بند دوم « کنند.تهران مجوز فعالیت پیدا می

 63 ،گذاری هوشمندرسانی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره طرح فاصله

 (6933فروردین 

ده تأکید دوباره ش« در خانه بمانیم»در بند سوم همین بیانیه بر محوریت و تداوم 

اصنا  و مشاغل  -های تولیدیبخش»است؛ اما بلافاصله در بند بعد آمده است که 

های رسانی به مردم نیز با اجرای دستورالعملبرای خدمت - مشخص شده در طرح

موزش آتخصصی و عمومی بهداشتی مصوب و ابلاغی وزارت بهداشت درمان و 

گذاری فاصله« هوشمندسازی«. »وکار خواهند داشتپزشکی امکان فعالیت کسب
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بازار ییم بگوتر وکار یا روشنایی کسبقصد دولت برای بازگش یهدهنداجتماعی، نشان

 کند.  است. شعارها، این واقعیت را پنهان می

بخش آن، های واقعیتو کمپین« دهیمکرونا را شکست می»شعارهایی همچون 

، خطاب به مردم، هرروز تکرار «گذاری اجتماعیفاصله»یا « مانیمدر خانه می»همچون 

ثیل، سازوکاری متقاعدکننده است که در برخی شوند. تکرار از طریق تبلیغ و تممی

های از م با خشونت نیز بوده است. برخورد پلیس آمریکا با خاطیان نمونهألحظات تو

این جابجایی است. این در شرایطی است که نهادهای رسمی قدرت، تلاش وافری در 

مدافعان یا » اند:های خاص کردهآفرینیها و تقابلسازیها و دوگانهسازیجهت قهرمان

ا طور عام مردم. امکنند یا بهدر برابر آنان که قرنطینه را رعایت نمی« قهرمانان سلامت

هایی برای ها، امکانها/ تقابلسازیها و دوگانهرسد، این شعارها و کمپیننظر میبه

 آورد تا روندهایی رخ بدهد. کاری و جایگزینی فراهم میدست

ها در پی ارزیابی شهروندان از شوند و آنها بازنمایی میها، شهروز در رسانهر هر

هستند که در مقام نوعی حقیقت، همچون « گذاری هوشمندفاصله»نظر رعایت اصول 

 شوندگانها را داوری کنند. مصاحبهنهاده است تا آن« مردم»موکلس بر سر اشمشیر د

قسمی کنترل است، از  دوربین که ازقضا یهمردم عادی هستند تا در مقابل نگاه خیر

دب، وجه مهربان و دموکراتیک ؤظاهر محقیقت دفاع کنند. خبرنگاران، فیگورهای به

ای را که ترویج سازوکارهای پلیسی در ایام قرنطینه هستند. مخاطبان براساس مبانی

ی اند، خود و وضعیت اجتماععنوان حقیقت پذیرفتهها بهتر از طریق همین رسانهپیش

دهند و مبنای نحوی خویش را در مقابل خویش قرار میکنند و بهوری میخود را دا

طر  و گذارند. زیرا حقیقت اساساً بیبیرون می« طر امر بی»حقیقت را در مقام 

های کمک میانجیآور است. تلاش اصلی نهاد قدرت بهبیرونی است و درنتیجه الزام

مردم قرار دادن همواره خطاب  های خویش در شرایط کروناییایده« بخشواقعیت»

 بوده است.
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ا با شیوع کرون یهمواجه یهنحو یهدرباراپیدمی ترس... در نوشتاری که با عنوان 

و  «امر پزشکی»کرونا به  یهنگاشتیم، تلاش کردیم، نشان دهیم که تقلیل مسأل

 و... چه« مدافعان سلامت»بخش همچون تحت عناوین تقدس« بهداشت»کردن امنیتی

ناپذیری هرگونه پرسش در مقابل ترین پیامدهای آن، امکانپیامدهایی دارد. از جمله مهم

توانند موجب شده است آنان که نمی« سازی ترسدموکراتیک»صدای قالب است. 

گذارانه را رعایت کنند، در مقام مجرم/ گناهکار قرار گیرند و حق هرگونه قواعد سیاست

های قدرت داده شود. امروز با اجماعی ها به نظامبرخورد و استثناسازی در قبال آن

کردن این امر رسمیت شناخته و حتی در پی قانونیمواجه هستیم که این حق را به

سنگین چندصد دلاری تصویب شده است. است. مثلًا در بسیاری از کشورها، جرایم 

کردن آن نوعی جعل نیست؟ آیا حقیقت درحال سازی و امنیتیواقع، قهرمانآیا به

 واقعیت روبروییم؟ کاری نیست؟ اصلاٌ آیا با حقیقتِدست

تر در واقعیت حاضر غوطه خورد و به صداهایی گوش فرا داد. رو باید عمیقاز این

متره. من تا دیری خانه  03ما  یهخان»گر را نیز شنید: باید سخنان یک نوجوان کار

ساله، کارگر ساختمان، ساکن روستای  60)نوجوان « شه.روم چون با همه دعوام مینمی

، برای کارگران )کشاورزی، ساختمانی و...( تجلی نوعی فشار، «خانه»آل ایده 6پهن(ده

رد. ندا« امنیت»چ دلالتی بر بدهکاری، اعتیاد، انواع خشونت و فقر عمیق است و هی

 نکنندگااند و در نتیجه تخطیهمان گرفته شدهکه همواره خانه و امنیت ایندرحالی

ده ها نادیشوند که باید عقوبت آن را بکشند. آنمی« هایی گناهکارسوژه»تبدیل به 

« هخان»هاست؛ زیرا در ها حق آن؛ اما مرگ آنمیرندمیشوند و شوند، بیمار میگرفته می

ترین مکان برای خانه امن»اند: را مکان رستگاری دانسته« خانه»ها اند؛ زیرا رسانهنمانده

                                                      

ی میدانی نگارندگان در شووهر کرمانشوواه برای فهم پیامدهای اپیدمی ویروس کرونا بر مصوواحبه. 1

 6933نیروی کار در فروردین و اردیبهشت 
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ز هر تایمز، ابه گزارش نیویورک کدامین خانه؟پرسد، کسی نمی«. محافظت از شماست

هایی نفر در وضعیت بسیار نامناسب خانگی قرار دارند. خانه 0کودک آمریکایی  63

 درصد جمعیت کودکان این کشور. 03پذیر نیست. این یعنی سکونتوجه هیچکه به

 «فقط در مواقع ضروری بیرون بروید»، «در خانه بمانیم»بخش دیگری از شعار 

ی وکارهای فروشگاهی اینترنتبخشی به کسبساز مشروعیتاست. این شعار که زمینه

هانی همچون آمازون و های اینترنتی ججی کالا در ایران و شرکت، دی«اُکالا»همچون 

های کوچک و بزرگ شده است، امر ضروری را به خرید یا مصر  تقلیل آپاستارت

داده است. این نوع تلقی، درواقع قسمی سرکوب پنهان طبقاتی است که طی آن امکانات 

غ از دهد، دریمتوسط روبه بالا و اروتمند را به کل جامعه تعمیم می یهمقتضی طبق

ای طبقات محروم معنای دیگری دارد. ضرورت برای این طبقات، که ضرورت برآن

 گذارییعنی در خانه نماندن و حضور در محل کار بدون هیچ امکان قرنطینه و فاصله

کارگری »گری گفت: در حال تکدی 6ساله، زیر پل ولایت 73اجتماعی است. پیرمردی 

البته کاریم نیست؛ چون تونم کاری انجام بدم، برام سخت شده. کردم، الان نمیمی

ساله اینجاییم. چندسالی هست،  03کارها تعطیلن. من و چندنفر دیگر بیشتر از  یههم

ام چه بدم م و هم گدایی. چه کنیم؟ الان فقط گدایی هست. به خانوادهنیکهم کار می

                                                      

بستان کرمانشاه که محل تجمع کارگرهای نوبی بلوار طاق. پل ولایت معرو  به لب آب، در انتهای ج6

 های اخیر، درهای بیکاری و گرانی در سالساختمانی است. این کارگران در فشارهای اقتصادی و موج

ها در طول روزها کاری دهود کوه آنکننود. این امر زموانی رخ میگری نیز میکنوار کوارگری، تکودی

گری خود را بپوشوانند و تا پاسوی از شوب کنار مسویر ایستاده تکدی شووند، روییابند. مجبور مینمی

هاسوت که کار سخت انجام ها دههای و... هسوتند. برخی از آنها فاقد هرگونه حمایت بیمهکنند. آنمی

گری ی دیگرشوووان تکدیهمین دلیل گزینهای ندارد. بهدهنود؛ اما بازهم مجبور به کارند؛ زیرا چارهمی

 است.
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امور واقع وصل کرد به طور انتزاعی تهی است. باید آن را امری ضروری، به 6«بخورن؟

 آیی وقایع استنتاج کرد.همپیشناخت منطق نطق آن را در و م

گذاری اجتماعی را به چه وقتی از کارگری کشاورزی جویا شدیم که طرح فاصله

نفر هستیم که با  33ما هر سرویس حدود »کند؟ پاسخی مستقیم داد: می انحوی اجر

ها، ساعت صبح برای کار آماده بشیم. زود برسیم خانه غروب 3بوس ساعت یک مینی

تومن  73گن. آخه ما باید بریم سرکار. الان روزی غروب است. فاصله چیه که می 7

 3سال، کارگر فصلی کشاورزی( 93 )زن،« گیریم. آخه اگر نریم سرکار، چه بکنیم؟می

 ها خود درسرنوشت این کارگران با کارگران مهاجر در سراسر جهان تفاوتی ندارد. آن

اند و زندگی کشورهای محل کار )در اینجا آمریکا( بدون هیچ مراقبتی رها شده

هایشان در سرزمین مادری دچار بحران حیات شده است )رجوع کنید به خانواده

 9.(3333آوریل  33ل در نیویورک تایمز، گزارش سمپ

ونقل، عدم برخورداری از امکانات های حملازدحام نیروی کار در سرویس

گذاری محروم شوند. طرح ها از هرگونه فاصلهشود، آنبهداشتی مقتضی و... سبب می

ماجرا  کند. اماسازی را بیش از پیش میگذاری هوشمند، حتی روند امنیتیجدید فاصله

نیروی کار. نیروی کار  یناپذیری رعایت شرایط قرنطینهست: امکاناماکان پابرجک

تعبیری روشنگرتر است. حتی اگر این مفهوم را در نسبت با همان قهرمانان و مدافعانی 

 شود که عمیقاً تأایرگذار است.زا بر واقعیت تابیده میکار ببریم، نوری وحشتبه

                                                      

ی میدانی نگارندگان در شووهر کرمانشوواه برای فهم پیامدهای اپیدمی ویروس کرونا بر احبهمصوو. 1

 6933نیروی کار در فروردین و اردیبهشت 

ی میدانی نگارندگان در شووهر کرمانشوواه برای فهم پیامدهای اپیدمی ویروس کرونا بر مصوواحبه. 2

 6933نیروی کار در فروردین و اردیبهشت 

3. Semple, Kirk (0202) Economic Freeze Cut Remittances, a Lifeline for 

Migrants’ Families, in The New York Times, 02 April  
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اخیر نوشته شده است که این بخش از نیروی  های زیادی در طول چندماهگزارش

کار، محل استثماری ساختاری قرار دارند که ریشه در سیاستگذاری قالب در بخش 

همراه کردن جایگاه آنان، بهکه امنیتیخدمات عمومی درمانی دارد. درحالی

وعی وان نعندر دوران شیوع ویروس کرونا، دقیقاً باید بهبخشیدن به این جایگاه تقدس

قرن پیش در جهان آغاز ای درنظر گرفته شود که در طول نیمایدئولوژی فرار از فاجعه

 اخیر در ایران در این بخش تشدید شده است. یهشده است و در یک ده

هزار استخدام  633هشت سال پیش ما »پرستار،  یههای رییس خانطبق گفته

که به جای جای ایناند، بهه شدههزار پرستار بازنشست 3داشتیم. بعد از آن سالانه 

. در حال حاضر اندبازنشستگان پرستار استخدام شود، از پرستاران شرکتی استفاده کرده

شرکت آوای سلامت،  6«درصد پرستاران وزارت بهداشت شرکتی هستند. 93بیش از 

زیر نظر وزارت بهداشت، از طریق سازوکار قراردادها پرستاران شرکتی را از هرگونه 

ماه ساله و حتی کمتر تا حد کمتر از سهها یکدادرکند. زمان قراگری محروم میمطالبه

  3.ای خود نباشندحقوق بیمه یهاست، تا آنان طبق قوانین کار قادر به مطالب

ها و اصلی دولت یههای قالب و دغدغکردن و... رویهی، شرکتیسازخصوصی

نظر تفاوتی میان سیاستگذاران در بخش خدمات عمومی سلامت بوده است. از این

و  9(6931نیروی کار بخش سلامت با آموزش عالی )رجوع کنید به کریمی و دیگران، 

اصل یم که حس فشار حهرچند باید تأکید کن -کارگر ساختمانی و کشاورزی و... نیست

ها، تفاوت فراوانی دارد و پیامدها نیز بسیار متفاوت است. از این روندها و نوع واکنش

نبودن مشکل اصلی ما رسمی»گفت، یکی از اعضای کادر بهداشت در شهر کرمانشاه می

                                                      

 6933فروردین  61، 9111ی ی شرق از وضعیت پرستاران، شمارهگزارش روزنامه. 1 

 شود.بازنشستگی و... نمی هایسال، مشمول بیمهطبق قانون کار، قراردادهای کمتر از یک. 2 

، ی بازار بر یموزش عالی ایرانستتیهر ( 6931. کریمی، جلیل، امید منصووووری و نادیه رضوووایی )9 

 ، بهار و تابستان30شناختی، پیاپی ی مطالعات جامعهنشریه
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است. دولت در ده سال اخیر همه را قراردادی، شرکتی و... استخدام کرده. من خودم 

 شود وچهار هستم، یک جورهایی قراردادی محسوب می یهاستخدام با تبصرساله  1

  6)زن، کادر بهداشت شهر کرمانشاه(« ست.ابالاتر از پیمانی 

از سوی دیگر، بسیاری از پرستاران و کادرهای درمانی با قراردادهای یکساله و 

وز متوجه متاسفانه امر»شوند که پیامد آن چنین است: روزه استخدام می 13حتی 

نیروهای شرکتی هست. ما نیروهای بهداشت  یههم یهموضوعی شدیم که شاید مسأل

ت حال ضریب سنوات به ما پرداخهسال، تاب پنجشرکتی، تازه متوجه شدیم که بعد از 

کردند. امروز با ستاد و شرکت کاری را اعمال نمی یهنشده است و هیچ سالی سابق

پای  گهکاری قرار گرفتیم که ستاد میپاس یهصحبت کردیم. طبق معمول در مرحل

 3)مرد، کادر بهداشت استان کرمانشاه(« اندازد.ستاد می یهعهدشرکت است و شرکت به

 3کرمانشاه(
  

                                                      

ی میدانی نگارندگان در شووهر کرمانشوواه برای فهم پیامدهای اپیدمی ویروس کرونا بر مصوواحبه. 1

 6933کار در فروردین و اردیبهشت نیروی 

ی میدانی نگارندگان در شووهر کرمانشوواه برای فهم پیامدهای اپیدمی ویروس کرونا بر مصوواحبه. 2

 6933نیروی کار در فروردین و اردیبهشت 
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 :مناسب نیستوضعیت بهداشت و درمان، از نظر تعداد پزشکان به جمعیت نیز 
شرقی از نظر سازمان  یهمدیتران یه، در کشورهای حوز3367هزار نفر در سال : تعداد پزشک به ازای ده یکتصویر 

 بهداشت جهانی

 

 

 666: 6933منبع: گزارش سازمان بهداشت جهانی، تقل در دارکش، 

هزار نفر  63چنان که مشخص است، وضعیت استخدام پزشک در ایران در هر آن

را  66.03، عدد 3367شرقی در سال  یهمدیتران یهاصطلاح حوزدر میان کشورهای به

دهد. این نسبت در مقایسه با کشورهایی چون لبنان، کویت، عربستان سعودی، نشان می

عربی، اردن، بحرین، قطر و عمان، بسیار ضعیف است. از این نظر،  یهامارات متحد

 صله بهتر است. فاجعه ازپیش رخ داده بود، اپیدمیحتی وضعیت فلسطین از ایران با فا

 کرونا فقط آن را عیان کرد. 

این فرآیندها خود را در طول دوران اپیدمی کرونا نشان داده است. هرچه  یهنتیج

رویم، وخامت اوضاع ویرانگرتر است. اقتصادی می یهدر زنجیر ترایبه مناطق حاشیه

س معیارهای تشخیصی قطعی، محتمل و مشکوک، از براسا»اخیراً در استان کرمانشاه، 

های مختلف بهداشتی، نفر از کارکنان بخش 637 تاریخ نگارش مقاله آغاز اپیدمی تا

                                                      

، در کرونا از منظر اقتصواد سیاسی کر نا   اقتصاد سیاسی سلامت در ایران( 6933. دارکش، محمد )6

 www.pecritique.com پذیر در سایت ، دسترس)مجموعه مقاله(

http://www.pecritique.com/
http://www.pecritique.com/
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نفر از این  39اند. مبتلا شده 63 -سلامت استان به کووید یهدرمانی و ستادی حوز

« ی هستند.نفر از کارکنان بهداشتی و ستاد 00نفر پرستار و  03همکارانِ پزشک، 

 3)سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، نقل در ایرنا، 

فضایی در کار است که کادر درمانی  -دلیل فشردگی زمانیها به(. این6933اردیبهشت 

 های اخیر مجبور تحمل آن هستند.دلیل تحولات بازارگرایانه در سالو بهداشتی به

و رستگارکننده به بخش خصوصی، موجب « دهیرزشا»های تمام این مکانیسم

اعتمادی در شده است که پیامدهای آن ناشناخته بمانند و آن تداوم حس ناامنی و بی

گیری از کادر درمانی است و موجب قسمی فاصلهمضاعف کار و ازخودبیگانگی 

شود. چیز با پول سنجیده میهای حقیقی این حرفه بوده است. در این شرایط همهارزش

آفرینی اقتصادی است. به همین زیرا معیار نخست در بنگاه اقتصادی کارایی و ارزش

 -ین اولویت مراکز درمانینخستسبب است که با وقوع بحران در بخش درمانی، 

ها تعدیل نیروی خود بوده است )رجوع کنید بهداشتی خصوصی، همچون بیمارستان

فقط خاص ایران نیست. برای مثال به تبعات  این مسأله(. 6933فروردین  39به ایلنا، 

 های اخیر توجه کنید:های بازار آزادگرا در بخش درمانی فرانسه در دههسیاست
 در فرانسه 3012تا سال  3002های بیرارستان از سال : یمار کاهش تختد تصویر 

 
 3333زردهای فرانسه، منبع: سایت جلیقه
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تخت  333هزار و  01، تعداد 3369تا سال  3339، از سال دوطبق اطلاعات تصویر 

 3367عدد دیگر و از سال  333هزار و  67، تعداد 3361تا  3369بیمارستان؛ از سال 

هزار و  11عدد دیگر نیز کم شده است که در مجموع،  673هزار و  0، تعداد 3361تا 

ران دوعدد تخت بیمارستانی از خدمات عمومی درمانی فرانسه کاسته شده که در  673

بحرانی چون الان، موجب فشار بر کادر درمانی در این کشور شده است. پرستاران در 

کنند. در کادرهای درمان خسته لات متحده هرروز از کمبودهای مختلف اعتراض میاای

از  قرندهند و دچار فشار شدید هستند؛ اما آن پیرمرد کارگر نیز نیماند؛ مرگ میشده

ر است و نوجوانان کارگر نیز هیچ امید و اعتمادی به زندگی زندگی خود را تحت فشا

ند که صرفاً هنر سیاست مدرن اها وجوه مختلف یک ضرورتخویش ندارند و... . این

 کاری تغییر چهره داده است. آن را با جعل و دست

پس دیگر تقابلی میان قهرمانان یا مدافعان سلامت با مردم در معنای انتزاعی و 

جهان  هایی باشد که دولت و بازار درآن نیست؛ بلکه تقابل باید با سیاست یهواسطبی

های ها همنوا هستند. در سالو در ایران با همکاری نهاد رسمی دین، بر روی اجرای آن

ن کردهای بازاریاخیر، دولت ایران بیش از پیش تلاش کرده است که قواعد و ارزش

 سلامت رواج دهد. یهرا در حوز

اری راحتی دستکشوند تا حقیقت امرواقع بهمیها مرزهایی است که کدر و مبهم این

و جعل شود. این یک سازوکار جهانی است. توگویی هیچ بدیلی نیست. بخش دولتی 

در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته است و هرچه دولتی است، خطرناک، فاسد، 

خش، شفا ، رستگارکننده و بناشفا  و ناکاراست و هرآنچه خصوصی است، رهایی

گویی سیاسی های عمل هنر مدرن دروغیکی دیگر از شیوه ،تخیل ساختنکارا. محدود

 است. 
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3 
در روزهای اخیر، بیش از همیشه ضرورت رعایت نکات بهداشتی از طر  مردم و 

شنویم. این در حالی است که ها میشیوع ویروس کرونا را از رسانه یگسترش دوباره

ست. تر، رونق بازار اپردهاصطلاح بیوکارها یا بهها بازگشایی کسبدغدغه اصلی دولت

کند؛ وکارها حمایت میگرایان بر ضد تعطیلی کسبدولت ترامپ از اعتراضات راست

هم بدون یرو حضور پیدا کرد، آنرییس جمهور برزیل در میان معترضان ریودوژان

وغریب مشاغل بندی عجیبدولت ایران با رده .گذاری اجتماعیرعایت هرگونه فاصله

 است.خطر، پرخطر و متوسط، اقدام به بازگشایی مراکز خرید کرده کم

 یه و بویراحمد گفت:یلواستانی کهگ یهحریرچی معاون وزیر بهداشت، در شبک

تا زمان دستیابی به واکسن اصول را رعایت کنیم و به  هنوز خطر جدی است باید»

( او با 6933فروردین  93)خبرآنلاین، « عبارت دیگر به زندگی با کرونا عادت کنیم.

هزار تومان اعلام کرد و  733هر تخت برای دولت را  یهحسابی سردستی، هزین

ت اعی و بهداشگذاری اجتمضرورت عادت کردن با شرایط کرونایی را با رعایت فاصله

فردی، یادآور شد. او این هزینه را برای دولت سنگین دانست و مردم را به ضرورت 

گذاری روی دست نخست برای سلامتی خود و دوم، برای عدم هزینه»رعایت بیم داد، 

ماعی گذاری اجتتوانند فاصلهاو سپس در مازندران به مردم توصیه کرد، اگر نمی« دولت.

ی گذارفاصله« معمولی استفاده کنند. یهلایهای سهحداقل از ماسک»را رعایت کنند، 

 13متر و  6 یهاجتماعی، یک وجه فیزیکی در دل خود دارد که رعایت فاصل

هایی از (. این فیگورها با نشانه6933اردیبهشت  6متری است )خبرآنلاین، سانتی

ها، امروز منادیان ها و دستکشحقیقت که بر دست و صورت خود دارند، همان ماسک

 اند.ها بیش از همیشه کردهحقیقت هستند که تلاش خود را در متقاعدسازی توده

گذاری اجتماعی درواقع نوعی به اصطلاح فاصله« هوشمند»شدن مفهوم اضافه

بازگشایی بازار و ممانعت از  یهکنندبه این مفهوم بود تا توجیه بخشتحرک توهم
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های درون کشورها را دچار تبع آن بازاراخیر بازار جهانی و بهبحرانی باشد که چندماه 

های بازارمحور و استفاده از مفهوم کلی رکود و حتی سقوف کرده بود. این فضاسازی

ویروس را  یهها در قبال هرگونه شیوع دوبارمردم، عملاً امکان جابجایی مسئولیت

آغاز با روندهای  گذاری اجتماعی هوشمند، از همانفراهم ساخت. فاصله

 سرمایه بود.« تعمید»ها، جهدی برای رسانهتوسط  «مقصرسازی»

ایه شدن سرمشدن این اپیدمی نسبت عمیقی با جهانیاین درحالی است که جهانی

فرض عملیاتی این است که علت »قرن اخیر در سیاستگذاری آن دارد. و روند نیم

هر یک از عوامل  یهفقط در ابژرا نهزا گونه عوامل بیماریو سایر این 63 -کووید

یافت که  بومیروابط زیست یهواگیردار یا مسیر بالینی آن، بلکه همچنین باید در حوز

ز ای ااند. طیف گستردهسرمایه و سایر علل ساختاری به نفع خودشان غصب کرده

ال، های انتقهای منبع، شیوههای مختلف، میزبانزا، بازنمود گونهعوامل بیماری

ده از زهای بالینی و نتایج اپیدمولوژیک، تمام علائمی که ما را با چشمان بیروندوره

فرستند، دوان به سراغ موتورهای جستجو میحدقه در هنگام ]وقوع[ هر شیوع دوان

اده از های استفنشانگر نقاف و مسیرهای مختلف در امتداد انواع یکسانی از دورپیمایی

ها . اما کل تلاش دولت6(33: 6933)والاس و دیگران، « ستند.زمین و انباشت ارزش ه

وار که جمعی/ رمه یهکه در شرایط قرنطینمصرو  احیای آن شده است. در حالی

نوعی گسترش خودخواهی فردی حاصل از تقلیل کرونا به امری پزشکی )رجوع شود 

اح اصطلهسطح کشورهاست، هیچ تضمینی برای توقف یا ب در 3(6931به منصوری، 

 اپیدمی ویروس کرونا نیست. یهشکست زنجیر

                                                      

پذیر دسترس ی هومن کاسبی،، ترجمهکر نا   د رپیرایی سترمایه( 6933والاس، راب و دیگران ) .6

   www.pecritique.comدر 

، در کرونا از منظر امر بهداشتتتی(»اپیدمی ترس   تقلیل امر ستتیاستتی به ( 6933. منصوووری، امید )3 

 www.pecritique.com پذیر در اقتصاد سیاسی، دسترس

http://www.pecritique.com/
http://www.pecritique.com/
http://www.pecritique.com/
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صادی اقت یهوزیر اقتصاد ایران، حرکت اقتصاد به بازار سرمایه/ بورس را در برنام

سرمایه در ایران  گستریمعنای ورود بازار به دور سوم قلمروکشور قرار داد. این به

 در سطح ملی است« مالی یهسرمای -پیوند دولت» یه. این حرکت تاییدکننداست

کشور « نجات»که آقای وزیر آنچنان آن را تنها راه  6(6939)رجوع شود به هاروی، 

 یاد ندارد.را به 3331تلقی کرد که انگار همین امسال متولد شده است و بحران سال 

سرمایه معطو  به ماه نیز شده  گستریدر همین روزها، به فرمان ترامپ، قلمرو 

با اتصال گردش سرمایه و دورپیمایی دانند و ابودی زمین را حتمی میها ناست. آن

ه تولید بیشتر برای تحصیل سود بیشتر( ب -مصر  -توزیع -سرمایه )در مقام تولید

بخشیدن به ولع انسانی در تولید و مصر  برای کسب و ابدیت« سرنوشت بشریت»

سازی و جهد منطقی این طبیعی یهاند. نتیجساخته« طبیعی»سود بیشتر، این وضعیت را 

همین زمین را تخریب خواهیم کرد، به یهدرنهایت ما کر»بیشتر در تثبیت سرمایه است: 

دلیل فقط فضا باقی مانده است. از این منظر، اکتشا  فضا تنها راه حل ممکن برای 

 37سی، بی)پروفسور بنجامین در مصاحبه با خبرگزاری بی« بشریت است. یهآیند

 (6933ردین فرو

های بینیتوان با خوشهای جدید است و نمیسرمایه درحال ورود به عرصه

ست، بینی وهمی ابین بود. دلیل اصلی اینکه این خوشباورانه به تعدیل آن خوشهزاره

ای است که گونهها و نظام اقتصادی حاکم بهها، رسانهدولت یهاین است که روی

جهانی است. بیماری  یهانداز دید. این یک پدیدشمتوان مسیر دیگری را در چنمی

ها بیشتر که رسانهکرونا، پیشگیری و تشخیص آن نیز وارد این افق شده است. درحالی

تمییز تأکید دارند. هر دولت در یک کل بی یهمثابمردم به یهبر زندگی روزمر

                                                      

، تهران: ی مجید امینی، ترجمهداریهای ستترمایهمعرای ستترمایه   باران( 6939. هاروی، دیوید )6 

 کلاغ
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های را لتمحدودیت در قرنطینه دو یههای رسمی خویش، اقدامات کاهندرسانه

 همچون»خویش را توجیه کند.  یهها اقدامات کاهندکند تا با این قیاسبازنمایی می

ای هایی برتصمیات جهت تعطیلی و دستور به ساکنان برای ماندن در خانه، برنامه

 30ز، تایم)نیویورک« بازگشایی ایالت به ایالت و منطقه به منطقه صادر شده است.

 6(3333آوریل 

 

(2) 

 ی تاریخ تا اطلاع ثانویپایان سخ : در جایگا  فرشته

کردن و رونق گذاری اجتماعی، بهداشتیمقولاتی همچون مردم، هوشمندسازی فاصله

ه افق ها بخوانیم کتوانیم برمبنای آنسازند که میمفهومی را برمی یهوکار، منظومکسب

 واهد بود. زندگی اجتماعی در دوران پس از شیوع کرونا به چه نحوی خ

گذاری اجتماعی را رعایت شوند که اگر همچنان طرح فاصلهسرزنش می «مردم»

ی رسانه»جمهور روحانی در . رییسهای بعدی شیوع کرونا باشیمنکنند، باید منتظر موج

اقدامات »تأکید کرد،  هیئت دولت در ایام اپیدمی کرونا ، در جلسات هرروز «ملی

که در مسیر کنترل بیماری قرار داریم، رغم آندهد که بهشان میها نشده و ارزیابیانجام

اما اگر چنانچه سطح هشدارها و هوشیاری مردم کاهش یابد، ممکن است بیماری اوج 

 ی خبر)شبکه« ها باشیم.بگیرد و در این شرایط ناگزیر به احیا مجدد محدودیت

زننده است. این مفهوم، اما مفهوم مردم، گول( 6933اردیبهشت  1جمهوری اسلامی، 

 شود. چون این کلیتکار برده میکه در مقام کلیتی انتزاعی بهچراآمیز است فریب

یافتن با وجوه فردی آن است. کدام گری برای نسبتانتزاعی، فارغ از هرگونه میانجی

متناقض و  یهمیانجی از این مفهوم، موجب نوعی مواجبی یمردم؟ این نوع استفاده

                                                      

1 . Mervosh, Sarah and Jasmine C. Lee (0202) See Which States Are 

Reopening and Which Are Still Shut Down, in The New York Times, April 

02 
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گرایی و از سوی دیگر، سرزنش سو تودهشونده از آن شده است: از یکفادهاستءسو

منطقی این امر قرار گرفتن مردم در برابر مردم  یهمقصر. نتیج یهمثاببه تودههمین 

 جای حقیقتای که خود را بهدهندهطور که گفته شد، سازوکار فریباست؛ زیرا همان

سو اهمیت فردیتی وقایع زده است، از یکجا زده و دست به روایت خاص خویش از 

کند و از پذیری در قبال اپیدمی را تبلیغ میمنزوی در مبحث پیشگیری و مسئولیت

نند تا کگیرد که چرا رعایت نمیواسطه مورد خطاب قرار میسوی دیگر، در کلیتی بی

ند و در ها را پنهان کدادن فاجعهها و فرآیند رویگذاریهای اساسی در سیاستنقص

 طر  و خیرخواه قرار گیرد.جایگاه بی

ان این زنندگاگر قرار بر بازگشایی مشاغل و رونق بازار است، چه کسانی باید رقم

کارویژه باشند؟ مگر رونق بازار منوف به گردش کالاها نیست؟ مگر گردش کالاها یا 

ید این کار را اب یسرمایه، شامل تولید، توزیع، مصر  و تولید بیشتر نیست؟ چه کسان

بار اند و یککنندهبار توزیعاند و نیروی کار، یکبار تولیدکنندهبکنند؟ مردم یک

کادر  یهدر این شرایط کرونایی نیز همه نیروی کار هستند. این امر دربارکننده. مصر 

 میل بهبازار آزادگرا هرچند نظریات اقتصادی بهداشتی نیز صادق است.  -درمانی

ما اما ، دارد آنان ختیشناروشفردگرایی  ریشه درها ازهم دارند و این نکردن ایجدا

بار در مقام مردم باید بدانند که یکها مردم هستند. دانیم که همه این بخشمی

ر شونده، وظایفی اجتماعی دکننده، درمانگر یا درمانبار در مقام مصر تولیدکننده، یک

ها فقط در مقام موضوع خطاب، تمایز هستند؛ آنقبال هم دارند و ازقضا از یکدیگر م

 مردم هستند. 

دلیل عملکرد هایی مطرح شده است که بیش از هرچیز بهاز سوی دیگر تقابل

ترین تقابل، هاست. مهمهای جهانی و ملی وابسته به آنها و رسانهصدایی دولتتک

ه بود. همانطور ک بهداشتی برجسته شده -تقابلی بود که میان مردم و کادر درمانی

توضیح داده شد، این تقابل بیشتر نوعی تداوم ایدئولوژی بازارگرایانه است تا مسئولان 
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اساسی، تفاوت میان مردم و کادر  یهجا شوند. در تحمل فشارها مسألفاجعه جابه

 -شود که مردم همان کادر درمانیدرمانی نیست. درواقع با کمی مداقه آشکار می

ت. سازی واقعیت اسبرعکس؛ اما مفهوم مردم نوعی استراتژی برای مبهماند و بهداشتی

« دنکرخطاب»سازی است که فقط از طریق نوعی نامیدن در این معنا نوعی مسئولیت

 شود.ایدئولوژیک ممکن می

ه در شده است ک استراتژیموجب نوعی  سازی،تأکیدِ بدون تفکیک، یا تودهاین 

: مردم اندکردهها بارها تکرار های آنر آزاد در دولت و رسانهقرن اخیر طرفداران بازانیم

ی این منطق یخود مقصرند. این پروژه اکنون نیز دوباره درحال تکرارشدن است. نتیجه

در قبال وظایف اجتماعی خویش است.  «گریزمسئولیت»پروژه، تعمیق رویه دولت 

که های اقتصادی است، تا جاییاش بازار و حمایت از بنگاهاساسی یدولتی که دغدغه

 «مقصرسازی مردم»کند؛ اما بحران اجتماعی را در قالب آن را به امنیت ملی وصل می

ای ها و...، مسألههای اجتماعی، بیمهکه تضعیف انواع حمایتدرحالینهد. وامی

ی های زندگسرمایه و بازار به تمام عرصه گستریالمللی است که حاصل قلمروبین

ادی راه اقتص -ی است. مردم در مقام توده باید برساخته شوند تا رهبران سیاسیاجتماع

« مردم»اصل اساسی هنر سیاست مدرن است. مفهوم « خودفریبی»خویش را پیش ببرند. 

ان توترین فریبی است که میها و خصوصاً بحران ویروس کرونا، بزرگدر بحران

ش هایسرمایه در گردش خویش، سوژهبرساخت تا هر چیزی به امنیت گره بخورد تا 

وار اروت جامعه را در قالب را به حرکت درآورد؛ انباشتی از جمعیت که سیزیف

 آورند. اقیانوسی از کالاها برهم انباشته و بازهم به حرکت درمی

اصلی خویش را  یدغدغهبا صراحت اعلام کرد، ترامپ چند روز قبل بود که 

. هموست که های حفاری نفت شیل کرده استمعطو  به حمایت و احیای شرکت

های جنبشاز داند؛ اما داری را کذب میو ضدسرمایه یمحیطزیستهای تمام جنبش

ولت د کند.گرای ضدقرنطینه، برای بازگشایی مشاغل با تمام وجود حمایت میراست



 

 
 

 امید منصوری و نادیه رضایی 20

گذاشتن اموال عمومی شستا، و با به حراج ل استایران، درحال بازگشایی تمام مشاغ

رمایه سوی بازار سفرهنگیان، حرکت به یهعنوان گام ابتدایی و سپس صندوق ذخیربه

گذاری آن با شفافیت و رستگاری سازی، از طریق برابربخشی خصوصیو تقدس

ن از ای و تعابیری« جهان پساکرونا»باوری تغییر دهند که هزاره، نشان میایتوسعه

عنوان محوریت رضایتمندی به .ای بیش نیستبینی متوهمانهدست، خوش

 سازدای است که مردم را میحس انسانی کماکان ادامه دارد. این میانجی ترینارزشمند

دهند. هیچ های مختلف در مقابل هم قرار میگذاریها در تقابلی عجیب با نامو آن

دهد. این د مدرن آن، شهروندانش را فریب نمینمو یهاندازقدرت رسمی )دولت( به

تنیده است که میانجی اصلی اتصال دولت و ودستگاه تولید رضایت درهمفریب با دم

 هم وابسته است.عنوان دو منطق متمایز اما عمیقاً بهبازار به

ها را به حقیقت گرایانه، آنسازی تودهودستگاه تولید رضایت، با همشکلدم

ودستگاه مذکور، قسمی ها را راضی کند. دماند تا در گردش کالاها آنردهاعتماد کبی

دروغ و خودفریبی سیاست مدرن  سازوکار معنادهی نیز هست. رضایت، تجلی ارزشیِ

ایم. ادهدانستیم کجا ایستاست. اگر فریب مانند حقیقت فقط یک چهره داشت، بهتر می

گرفتیم. اما عکس حقیقت، ت مسلم میگفت را حقیقزیرا ضد آنچه دروغگو به ما می

( 979: 6931)مونتنی به نقل از آرنت، « نهایت است.هزار صورت دارد و قلم آن بی

های متقاعدسازی کنند. نمونهحقیقت را نابود می« خشونت»و « متقاعدسازی»ها با آن

و خشونت در دوران شیوع کرونا بسیار بودند. ازجمله قفل درب منازل یا اتصال 

اس به بیماران توسط دولت چین یا عذاب گناهکاران )کسانی که پیناوری جیف

ک ها در یکنند( توسط پلیس هندوستان، با انداختن آنگذاری را رعایت نمیفاصله

نمایش  خود این -طور نمایشی یک بیمار مبتلا به کرونا در آن قرار داردآمبولانس که به

 بر فریب است.هم مبتنی



 وضعیت کرونایی و تردستی سیاست مدرن 22 

اعتمادی را به یک امکان تبدیل کرده است. در این وضعیت بیرضایت، این 

طور انضمامی، مرزهای دروغ و حقیقت مبهم ، به«میل»یافتن بازارمحور، با محوریت

سوی حقیقت. شود. زیرا میل بیشتر متمایل به پذیرش فریبندگی است تا حرکت بهمی

 پردازی و فریبندگیی دروغگطلبی میل و متقاعدسازی هزارچهرهاین را باید در تنوع

رو در شکل، مفهوم مردم است. از اینبی یهظاهر خنثای تودجستجو کرد. نمود به

ای از دولت ها که آمیزهپردازی قدرتدوران کرونا، توجه به مفهوم مردم، در ایدئولوژی

و سرمایه است، بسیار مهم است. هرچند محوریت خاص در وضعیت حاضر با دولت 

  های اقتصادی، دولت همواره حافظ سرمایه بوده است.ا در بحراناست؛ زیر

تنیده است. مفهوم مردم، با دیگر مقولات فوق درهم یهواسطسازی بهاین توده

ظاهر در کند که هرچند بهکردن فضای اجتماعی، فردیتی انتزاعی تولید میبهداشتی

روندهای  دو وجه اساسیام در مق ،تقابل با آن کلیت انتزاعی مردم است؛ اما هردو

های بازار و رام فرآیندهای پلیسی جدیدی هستند که احتمالاً ساز، موضوع سیاستتوده

پس از کرونا بیشتر گسترش خواهند یافت. این گسترش را باید در سیاست 

فرآیندهای هوشمندسازی یا ورود تارهای  یهواسطهوشمندسازی دید. پس از این به

، های منتزع ازهم استزندگی خصوصی که فضای زندگی فردیتمجازی اینترنت به 

 های کنترل و هم سودآفرینی گسترش خواهد یافت. هم امکان

تر واقعی، به فضای مجازی انتقال پیدا درحال حاضر بسیاری از ارتباطات پیش

وان ها با تمام تاند. دولتوکارهای اینترنتی سود بسیاری کسب کردهاند. کسبکرده

 دلیلکردن بازار، بهکنند. افق اینترنتیهای کوچک حمایت میاپاز استارتخود 

خوبی در خدمت همان های آن هم برای گردش سرمایه بسیار سودمند و هم بهامکان

سیاست فریبکاری مدرن است. هابیزیسم چینی، بهترین مثال آن است. ضمن آنکه 

دب پلیس وارد ؤفیگور مهربان و مهای خبرنگاران همان ها و میکروفناکنون دوربین

خصوصی بیش از پیش درحال  یهعمومی و حوز یهشوند و تفکیک حوزمنازل می
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دادن است. مطمئنًا شدن مضاعف درحال رویشدن است و روندهای پلیسیتضعیف

تر خواهد شد و نبض آن، سرمایه از ِقبَل فرآیندهای هوشمندسازی دوران کرونا چالاک

های آن است. د زد؛ زیرا تمام حیات سرمایه مبتنی بر دورپیمایینیرومندتر خواه

ا هگذاری اجتماعی، از اساس روندی برای جابجایی مسئولیتهوشمندسازی فاصله

بوده است. مردم مسئول مقابله با شیوع موج دوم کرونا شدند و درنتیجه مقصر و دولت، 

 ایه.مسئول بازگشایی بازار و صیانت از مناسبات بازار سرم

دهند ها را نشان میشدن و هوشمندسازی نیز روند جدیدی از تربیت انسانپزشکی

که حاکی از تربیت جمعیت/ انبوهی از جانداران زنده در حیات سیاسی دولت و سرمایه 

است که باید سلامت باشند و سلامتی بیش از همیشه، کالایی مصرفی خواهد بود. شاید 

 بخش استراتژی اولویتصحبت کرد که تعمیق« سلامتالهیات »از این پس، باید از 

البته آزادی و سلامت بیش  -رفاه ]فردمحور و نابرابر[ بر آزادی در جهان بازارگراست

وان هر تاز پیش محوریت تنانه خواهند یافت. از این پس به نام حفاظت از سلامت، می

امت خود، هر مجوزی حقیقتی را نابود کرد و دست به هر نوع جعل و دستکاری زد. سل

یابند و رضایتمندی صر  نیز ها حول رضایتمندی قوام میکند. تمام اینرا صادر می

تر و نتایج ها پیامدهای محتملتنیده با همان فریبکاری دارد. اینسازوکاری درهم

ها باید آموخت که باوریاز این هزاره«. پساکروناگرا»های باوریاند تا هزارهتریحقیقی

نش در ترین کاین مناسب« بیاموزیم که ناامید نباشیم.»برد، جایی نمیر امید، راه بهاگ

ودستگاه فریب سیاست مدرن کماکان نیرومند عمل نسبت با وضعیتی است که دم

س از آن بازتولید همان تمثیل نوع مواجهه با اپیدمی ویروس کرونا و جهان پ کند.می
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 6خ پل کلهی تارییعنی فرشته، مفهوم تاریخ یهدربار تزهاییبنیامین در تز نهم  درخشان
 است: تداوم توفان پیشرفت/ تراژدی گردش سرمایه تا اطلاع اانوی. 

  

 

                                                      

بینیم ای را میفرشته Angelus Nevous( موسوم به P. kleeهای پل کله )در یکی از نقاشی .6 

اینک در شوور  روی برگرداندن از چیزی اسووت که با خیرگی سوورگرم گویی هم ای کهبا چنان چهره

تعمق در آن اسوت. چشمانش خیره، دهانش باز، و بالهایش گشوده است. این همان تصویری است که 

ای از سووووی گذاشوووته دارد. آنجا که ما زنجیرهاش رو بهی تاریخ در ذهن داریم. چهرهموا از فرشوووته

وقفه مخروبه بر مخروبه تلنبار نگرد که بیای واحد میکنیم؛ او فقط بوه فاجعهرخودادهوا را رتیوت می

افکند. فرشوته سورِ آن دارد که بماند، و آنچه را که خرد و خراب گشته کند و آن را پیش پای او میمی

اسووت، مرمت و یکپارچه کند؛ اما توفانی از جانب فردوس درحال وزیدن اسووت و با چنان خشوومی بر 

ها نیسوووت. این توفان او را با نیرویی کوبود کوه فرشوووتوه را دیگر یارای بسوووتن آنای وی میهوبوال

ر ها پیش روی او سکه تلنبار مزبلهراند که پشوت بدان دارد، درحالیای میناپذیر به درون آیندهمقاومت

 نامیم.کشد. این توفانی است که ما آن را پیشرفت میبه فلک می

ی مراد فرهادپور و امید مهرگان، ، گزینش و ترجمهی زبان   تاریخدربار ( 6931بنیوامین، والتر )

 تهران: هرمس


