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را  0202های آغازین سال عظیم ماه «شوک»کرونا  گیریِعالم مترجم: یهمقدم

بلکه  ،ساختهتنها از حیث گستردگی، جهانی را درگیر خود . شوکی که نهرقم زد

خاستگاه »از  91کووید  :گرفته استاد متکثری به خود ابع ،از حیث پیچیدگی هم

ان و مهم ها را درنوردیدهملتـدولتسخت وت، مرزهای سفچین، «اشمکانی

ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشتی  .سایر ملل نیز شده استی هناخواند

ماری یزدن از بای کثیرالاضلاع که دمی این بیماری گواهی است بر پدیدهو روان

 کنشِ. در واکندبسنده می یو نه از منظر تحلیل ،بیماری را نه ممکن مقامِ محضِ در

گاشته فراوانی ن هایمتن، «بیماریـشوک»به این متفکران چپ  انتقادیِـتحلیلی

که  ترین نکاتییکی از کلیدیاند. به زبان فارسی هم برگردانده شده و بعضاً

 گیریعالماست، نگاه به  گرفتهها مورد توجه و تأمل قرار عموماً در این متن

ارانه در دهای اقتصادیِ سرمایهفرصتی برای آشکارگی و نقد سیاست مثابهبه

بخش، اندیشیدن به امکاِن هداشت، و از خلال این نقدِ آگاهیسلامت و بی هحوز

انسانِی غالب در جهان غیربات زدن مناسو برهم حاکم نابرابرِتغییرِ شرایط 

ای در یک بخشانهچنین امکان رهاییوجود گروهی، داری است. سرمایه

تساب این امکان را برآمده از دانند و انویروسی را منتفی می گیریِعالم

 وتوان به بدیو میاینان ی ه؛ از جملشمارندبرمی« انقلابی»خیالیِ چپِ خوش

 اشاره کرد.  9«درباب وضعیت اپیدمی»ای با عنوان در نوشته اشگیریموضع

                                                      

شر شده منت تز یازدهمو دیگری در سایت  پروبلماتیکابدیو دو ترجمه، یکی در سایت ی هاز مقال. 1 

ی ه، ترجمتز یازدهم سایت در« درباب وضعیت اپیدمی»نوید نزهت با عنوان ی هماست. از این دو، ترج

ن ن ایکنم پیش از خواندتوصیه می، بدیوی هنوشتای است. با نظر به ارجاعات مکرر تامینو به بسنده

 بدیو را )بار دیگر( مطالعه کنید. ی همتن، نوشت
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و و انتقاد بدیی هشتمتنی که در ادامه خواهید خواند پاسخ استفن تامینو به نو

به ایآ کهنیا از فارغ. است یریگعالماین  خاستگاهِ بهاو  «یِـرخداد»از نگاه 

ت را مندرج یا مفقوده بدانیم، وضعیتغییر  یهاامکان یفعل یریگعالمدر  یراست

نوشتار پیشِ رو ی هدلیل ترجمنوعی بیش از هر چیز اهمیت دارد، و به چهآن

هم ، یعنی ف«واقعی» هایی است که برای فهمِگاه، تمرکز تامینو بر گرههستهم 

ی هزندبرسای هجویانستیزهفهمِ مناسبات از خلالِ گیریِ فعلی همهی هواربت غیر

پدیدار » نسبواصلیکباره و بی های«شوک» ها در شمایلِــ هر چند که آن امور

  .گریزناپذیر هستندحیاتی و ــ « گردند

مصلوب، ایستا، و ی هویین معنا، حرکتی است عمقی که از رُنقد در ا

ی هازندمناسبات برس»پویا، اجتماعی، و دیالکتیکیِ  ، به بطنِ «چیزها»غیراجتماعیِ 

 نیافکخدشهمگر نیست چیزی  انتقادی این نگاهِماحصل  کند.گذر می« چیزها

  .برخاسته از آن« چیزمحورِ»های آگاهیِ ایدئولوژیک و تبیینی هچهر بر

 

*** 
 علت است، و نه بازگشتِبی« رخدادِ»نه یک  91گیریِ جهانیِ کووید همه

هانیِ کار ج دهیشده، بلکه تشدید تضاد بنیادین میان سازمانسرکوب« طبیعتِ»

شغل و دادنِ ازدست در حالِها نفر میلیونو مالکیت خصوصیِ سود است. 

دارند نیروهایشان را تعدیل ها شرکتزیرا یا  ،هستندشان خدمات درمانی

شده بینییشپ پذیر کهبینیفقط پیشجهانیِ نه کنند، و یا بر اثر وقوع این مشکلِمی

]روی کار بودنِ[ شوند، آن هم به دلیل سلامت، ورشکسته میی هدر حوز

بحرانی از این  تا برآوردن نیازها. است،سوداندوزی  شاقتصادی که ارجحیت
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اندام یزیِ عمدتاً سوسیالیستی مجال عرضرای با برنامهدست، در جامعه

که همگی امور به دست کارگرانی است ی های که در آن، رشت، جامعهیافتنمی

 خوبیسود، بهنیازهای انسانی برای کسب سازیِ از خطرات ناشی از کالایی

اقتصادیِ بنیادین  افشای این حقیقتِاز  9چپـ]جریانِ[ پسا ند. با این همه،اآگاه

جوید بهره می 0«یـرخداد»زند و از یک منطقِ ، سر باز میفعلی گیریعالمدر پیِ 

 اریعنی استثمار ک هاآن های بنیادینعلتو ها پیوند میان معلول که به موجبِ آن،

فعلی نوعی گسست در  گیریعالمشود و به دست سرمایه، ازهم گسیخته می

  آن. گریزناپذیری هنه نتیج رسد،نظر میبه« هنجارهب»نظم 

 یهاش، نظری«کمونیستیـنو»های باب نمونه، آلن بدیو که در نوشتهنمِ

بدل م( 031: کمونیسمی هاید) 3«خیالی دولت»مارکسیستیِ ارتدوکس را به یک 

ادفی، ابعاد تص»ــ یعنی « رخداد انقلابی برآمده ازگسست » کوشدمیکه  سازدمی

مهار ( ــ را 042: کمونیستیی هفرضی« )واقعیت سیاسی»ی «فرّار، متغیر، گذرا

 ملابررا « تضاد اصلیِ جهان معاصر»فعلی  گیریِعالمید گومی اینک(، 33) کند

ی ههم از قدرتِ« سرمایههای جهانیِ مکانیسم»طور دهد که چهو نشان می کندمی

 در باب وضعیت») یابندمیها تفوق گذارند و بر آنمیها پا فراتر ملتـدولت

 بها که باورهایش ر ایاو در مواجهه با واقعیت اجتماعیبا این همه، (. «اپیدمی

ِت گسسی هکه تغییر اجتماعی نتیج، باورهایی بدین مضمون کشیدهچالش 

پراکسیس انقلابیِ کارگرانی  صلِ ماحرخدادهاست و نه از  برآمدهخودیِ بهخود

کند که اند، بدبینانه این ایده را رد میطبقاتیِ جهانی دست یافته که به آگاهیِ
                                                      
1 . post – al left 
2 . “event-al” logic 
3. State-fiction  
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ا ]از زیر ،باشد« سابقهرخداد بنیادینِ یک انقلابِ بی»ن موقعیت اپیدمی شاید هما

ای در هالهامحای یک ویروس »داریِ رو به افول و میان سرمایهی هدید او[ رابط

ان اذع« دکارتیی ههای سادایده»درعوض، بدیو با استعانت از  .«قرار دارد از ابهام

؛ است« جامعهـطبیعت تقاطعِ» ی ]از مصادیق[فعلی یک گیریعالمدارد که می

تر قدیمیهای سنت ازکه  شده در ووهانواقعفِ کثیبازارهای »میان تقاطعی 

خاص، در کالبد ی هدر یک دقیقویروس کرونا »ها و در آن« کنندتبعیت می

، در یک محیط استخفاش به ارث برده یک حیوانی که خودش ویروس را از 

و  «شده استظاهر  ،رشدنیافتهشدت متراکم، و در شرایط بهداشتیِ عمومی به

ل از خلا ،اریگسترِ این بیمجهانی هعکه اشا است خاستگاهیی هاز همین نقط»

ن از توامی درسی کهبه بیان دیگر،  .«رانه رقم خورده استدابازار جهانیِ سرمایه

لتی است که بحران اخیر ع این گرفتبدیو ی هشناسیِ ویروسیِ بدبینانهستی

 شده )ی دیگرِی فرهنگی( علتتنظیم« سنتاً» برای انقلاب نیست، چرا که بازارِ

[ هم چنینیهای اینبیماریاز وقوع ]بحران[ است و لذا پیشگیری آتی ]وقوع آن 

  .خواهد بودبیشتر « بهداشتی»صرفاً مستلزم ]وضع[ مقررات 

 [9]ه،بدیو نهفت ژورنالیستیِدر پسِ لفاظی  مشکوکی کهصرف نظر از علم 

 و سیاسیـهای اجتماعینِ پیوند میان معلولبدیو با گسیخت« یِـرخداد»منطق 

ی قل سلیم بورژوایع رونوشتی است ازصرفاً  ها،بنیادینِ آنهای اقتصادِی علت

ط مادی تحلیلی درباب شرایی هجای ارائالیهِ شناخت. بدیو بهمثابه کرانه و منتهابه

« رخدادهای»علت را های بی، این معلولگیریعالم یهو تاریخیِ ایجادکنند

، ایت آگاهیِ طبقاتیبدون هدای خودانگیخته و شمارد که به گونهجدیدی برمی

د. به همین خاطر است که او، نشوابه اخلالی در وضع موجود ظاهر میمثبه
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ابقه سبی گوید هرچند علت بحران فعلی یک رخدادِ، میایایهام و کنایههیچ بی

است « یـرخداد»ای واقعهباقی مانده، کماکان « مبهم»که علتش  مادامینیست، 

و  «(ه استظاهر شد یخاص، در کالبد حیوانی هویروس کرونا در یک دقیق)»

از  ،خاستگاهیی هاز این نقط بیماری انتشاِر جهانیِ»دارد ) 9«عرضی»تأثیرات 

ا ر« واقعیت»بیان دیگر،  به«(. است رقم خورده دارانهبازار جهانیِ سرمایه خلال

 «غایب» نفسه علّیبازشناخت و جهانِ فی هایشمعلولتوان در سطح تنها می

بهترین این ویروس، در  یِـرخدادهای خاستگاهاست. بر اساس این منطق، 

ِق توانند با منطشوند و لذا نمیشان شناخته میحالت، فقط در تجلیات محلی

 . یابندب، پیوند است ثبت شدهوکه در قانونِ ارزش حک ،داریجهانیِ سرمایه

اعلام جرمی است علیه نظام فعلی اساساً  گیریعالم، این احوالی ههمبا 

حیوانی از بازارهای های گیریکه، همهنظر از اینداری جهانی. صرفسرمایه

ی است خواهند یافت ــ فقط کافشیوع  نیزبعد نمِ و  اندشیوع یافته ترشدهتنظیم

 [0]نیویورک 0«بارترهبازارهای » درشده شمارِ ثبتتخلفات بینگاهی بیندازید به 

به تأسی از  ،یا« آداب و رسوم قدیمی»شرایط موجود در ووهان برآمده از ــ 

هداشت ب»و « آلودگی خطرناک» ناشی از ،بدیوی هشدظرافت پنهاننژادپرستیِ به

ی ورمایانگر تضادهای موجود میان بهره، بلکه ندر چین نیست« رشدنیافته

ـ که حاصل انهول و توسعه در مقیاس تاریخی  زادورشد شهریگیزِ کار در چین ـ

، است« تنظیم بازار»ترین َاشکالِ واجد مدرنتبدیل آن به کشوری است ــ و 

ن با داشتن قیمت کار در چینگهای که برای پایینکنندهتنظیم یعنی همان مقررات

                                                      
1 . transversal effects 
2. wet market  
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ریزی جهانی طرح گذارِی شمالِ های سرمایهترین شرکتجذب بزرگ هدفِ 

عنی ی نیست ــ« بازار»اقتصاد  علمِ موضوعِ، افزوداند. در مقام توضیح باید شده

استثمارشده، در آن مبادله  شدنشان از قِبَلِ کارِجایی که کالاها، پس از تولید

ند هستی «قواعد»بازار صرفاً  مقرراتِاست.  «تولیدی هشیو»بلکه  شوند ــمی

ه کارگران به کالا افزود کارِ نیروی ی هوسیلای که بهاضافیبرای توزیع ارزش 

م ه این قواعد علاوه، تحققداران فراملی؛ بهرمایهترین سبزرگ، به دستِ شده

ند، یعنی ک. کاری که بدیو میشودتعیین میشان بر نرخ سود برحسب اثرگذاری

تصادفی است، محلیِ  یابی این بحران به نحوی که انگار یک رخدادِعلت

 وانات برای کسبحی سازیِنکته را توضیح دهد که چرا کالاییتواند این نمی

که این فرایند چگونه تنظیم و ساماندهی شده باشد، همواره در سود، فارغ از این

ه سود را در اولویت قرار خدمت قانونِ ارزش است، قانونی که نه نیاز، بلک

 وگرفته در علم، پزشکی، تکنولوژی، تهای صوردر حالی که پیشرفت دهد.می

مردم جهان بتوانند به غذای ی هد که همآورَکشاورزی این امکان را فراهم می

ود که س بدان معناستغذا  سازیِمغذی دسترسی داشته باشند، کالاییو  سالم

نظِر بدیو تکرار همان کاری است که همواره نسبت به ایمنی اولویت دارد. 

 گیری فعلیا که از دادنِ پاسخ مناسب به همههدهند: آنانجام میها امپریالیست

 در« شدهبدنگهداری»بازارهای غذاییِ تقصیرها را به گردن ی هاند، همعاجز شده

ت متحده، یعنی لااایخوِد کارگران در  اندازند. این در حالی است کهمیووهان 

به سر  انگیزیکارِی رقت طدارانه، تحت شرایترین بازارهای سرمایهیشرفتهدر پ

ته گفو  استرو به افزایش در این نواحی زا بیماری صنایع غذاییِ وبرند می

 [3]«. زندضرر می»د دلار به اقتصاد آمریکا میلیار 3سالیانه چیزی بالغ بر  شودمی
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داری که بنا به ادعای بدیو سرمایه گیری و پایانِهمه میان پایانِ پیوندِی هنقط

کند، یک او تخطی می« سادۀ های دکارتیِایده»از  چراکه ،است« مبهم»بسیار 

بهتر نیست، بلکه جایگزینیِ  مندیِ سامان واجدیا  تریافتهسامانداری سرمایه

اقتصادِی  ریزیِ برنامهبا  دارانهسرمایه مندیِ بازارِ ناشی از سامان مرجِوهرج

ای تنها طبقه علاوه،و نه سود. به ،مبتنی بر نیاز ایریزیسوسیالیستی است؛ برنامه

یش را پ ایانقلابیِ جهانیی هچنین پروژ کهرا دارد آن که به لحاظ مادی موقعیت 

 پردازاننظریه»رهبری کارگرانی که به  آن هم باکارگر است، ی هطبق برانَد،

ی ههم» رانِکارگاند، به بیان دیگر، شده بدل( چه باید کرد؟)لنین، « سوسیالیست

از هر ملیتی، در  پرولتاریا را، فارغی همنافع مشترک هم»همانان که  ،«کشورها

 بزرگ پرولتاریای هتود بر...  از حیث نظری»ها چرا که آن« دهنداولویت قرار می

 شاین امتیاز را دارند که آشکارا مسیر پیشروی، شرایط، و نتایِج عامِ نهایی ِجنب

  (.مانیفست حزب کمونیست)مارکس و انگلس، « کنندیکارگری را درک م

« سمکمونیی هاید»بودنِ خودش را بر دفاع از چپی هجایی که بدیو سابقاز آن

 وست(،انتزاعی در گفتمان ا آلیستی برای برابریِ بنا نهاده )که فقط یک میل ایده

نهان پ« کمونیسم جدید»شش داری را تحت پوناگزیر است حمایتش از سرمایه

 گویددرست می»که ماکرون این عبارت ی هبدبیناناز یک سو، با ادای  بدیوکند. 

.. در . ترنداقتدارگرایانهکه ...  هایی بزند... دست به کنش ... دولت مجبور است

چنین حمایتی را برملا  «دماندرون نظم اجتماعِی مستقر باقی میحالی که 

امپریالیسم فرانسوی برای  با طرح این مدعا کهسوی دیگر، از  و ،سازدمی

 صلاحش استذیی های را که نمایندمنفعت آن طبقهمدیریت مؤثر شرایط ... »

  (.«در باب وضعیت اپیدمی»« )کندتر ادغام میبا منافع عمومی



 

 
 

ی نرگس ایمانیتامینو / ترجمهاستفن  9  

را « میمنفعت عمو»مثابه ضامن باور بدیو به دولت بورژوایی بهچگونه باید 

او « یِـرخداد» یهقاد در تضاد مستقیم با نظریکه این اعترد، با نظر به اینتبیین ک

ی آشت« دو را در یک»تواند ای بدین مضمون که دولت نمیگیرد، نظریهقرار می

را تحت انقیاد  (Metapolitics 19« )حقیقتِ امر جمعی»زیرا باید  ،بدهد

...  ... جنسی پایگاه اجتماعی»یک برآمده از  ی9«مدارانههویتانتساب »نوعی 

 «کمونیستیِ جدیدِی هفرضی»به این خاطر است که  (؟4-13) درآورَد «نژادی

 واقعهستند، به« یـدادرخ» ْکالیرادهای سیاستی ه، همدر آنبدیو، که 

به . نظر برسندبه« رادیکال» ]او[ های بورژواییِکه دفاعیهای است برای اینشیوه

گیری کمونیستیِ انقلابیِ تبدیلِ همهی هرهاکردن اید تواندیگری می طریقچه 

ر بدیو چیزی نیست مگ که از دید ،«سابقهیک انقلاب بی بنیانگذارِ رخدادِ»به 

نی هژمو او همزمان، را فهمید، در حالی که «انقلابیون« »الزمانیِآخر»ی خطابه

اندیشیدن  داند کهمی 0«اپیدمیکی هپردمیانفاصله/»نوعی  ساززمینهبورژوایی را 

ی هوسعتسیاسیِ جدید، و  هایتأسیس عرصهی هاَشکال جدید سیاست، پروژ»به 

در باب وضعیت ») سازدضروری میرا « سوم کمونیسمی هفراملِی مرحل

 (؟«اپیدمی

بنا بر که  ایدار باشد که فیلسوف رخداد، در مواجهه با واقعهشاید خنده

 با این همه،. داندآن را غیررخدادی میاست، « دادرخ»خودِ او یک های مؤلفه

تری قلابی و پراکسیس از سوی طیف وسیعانی هتجلیِ کنارگذاشتن نظریامر این 

                                                      
1 .identitarian assignation 
2 . epidemic interlude 



 با ویروس کرونا، یک جنگ طبقاتی استجنگ  01 

 امحایهم چیزی نبوده مگر نابودی پیکار برای  آنی هنتیج وهاست، از چپ

 بخشند. ارجحیت میای که سود را بر نیاز اجتماعی مناسبات طبقاتی

هاست. زار در سطح ایدهمنطق با یِـدادرختکرار تهیِ بدیو میانی هرادیکالیت

امر  کند؛استدلال می« امر جدید»یخته برای خودانگ« میلِ»این رادیکالیته به نفع 

حال ]؛ شودپدیدار می بهنجاراز امر « فاصلهپرده/میان»نوعی  به علت ی کهجدید

کن ممای یافتهکاملاً سامانی هزمینپیشی هواسطبه بهنجارامر  خودِ اینکه[ آن

ید، تردبی. است سروشکل دادهآن را سرمایه  بارِدیکتاتوریِ خشونت کهشده 

سازد استثمار را ممکن می« امر بهنجار»و هم « هفاصلپرده/میان»چه هم آن

بحران مان چیزی است که به کار است، که اختلال در آن درست هی هوقفبی

« الزمانیِآخر»ی خطابهعنوان شود و بدیو آن را بهداری منجر میسرمایه

 کند. رد می« انقلابیون»

دهد قطعاً چیز جدیدی های بدیو را توضیح مییچه این قبیل وارونگآن

ـ این  9«ریکِهای هیستتکانه»که لنین  است یهمان چیزگر[ تبیین ]عاملِ نیست ـ

بیماری ) نامیدمی« داریسرمایههای دهشت ازحال شوریدهبورژوازی خرده»

های باتیثبیبه راستین  . پاسخ کمونیستیِ(در کمونیسم« رویچپ» کودکی

با  در ضدیتتوان در این شعار لنین این اندیشمندان چپ را میی هطلبانفرصت

  :پی گرفتجنگ جهانی اول 

 «با ویروس را به جنگ داخلی بدل کنید! جنگِ»
 

  

                                                      
1 . hysterical impulses 
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