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گیر به بیرون خواهد آمد؟ آیا این بیماری عالم 91-کوویدی ما چگونه از بحران جامعه

نظارت و کنترل بیشتر احتیاج داریم؟ دهد که به قدرت دولتی متمرکزتر، ما نشان می

 م؟ها آماده کنیمقابله با آن خود را برای توانیمو چگونه می ندتهدیدات علیه ما چیست

گان شداز تعداد کشته کرونا در نیویورک شدگان ویروسکشته تعداد ،چند روز پیش

و  اننظرهر وقت صاحب که دانیممیفراتر رفت.  1009سپتامبر  99حملات 

 رهدلهبرای شوک و  را تا صحنه دارندکنند، تلاش می یادسپتامبر  99سیاستمداران از 

 .کنند مهیا

شکنجه و فرستادن پنهانی  9،پرستیقانون میهنسپتامبر برای توجیه  99از حملات 

 تری بر قوانین بازجوییافراد برای بازجویی به کشورهایی که نظارت کم حدوحسابیب

های بعدی، این اقدامات راه را برای فاجعه. ال افغانستان و عراق استفاده شددارند، اشغ

سپتامبر  99غیرنظامی در  1122 کهیدرحال. ندکرد ظهور دولت اسلامی، هموار ازجمله

ا ر غیرنظامیانآن، حداقل صدها برابر آن از  متعاقب« رورتبا جنگ »، کشته شده بودند

 به قتل رساند.

این است که پاسخ دولت به  دهدنشان چیزی را به ما سپتامبر  99 یمقایسه اگر

تر از خود ویروس خواهد بود. بیایید خطرات و منطق مخرب مراتببه گیریعالماین 

 بعدی بحران یی برای مرحلهگآماد منظوربهرا  یکه قصد دارند پاسخ دولترا کسانی 

سر  ]وضعیت[که آنچه از این  ضرورتی ندارد. بررسی کنیمبرانگیزند، قبل از وقوع آن 

 با خیزش، ممکن است مقابلدر  باشد؛ های خودکامانهگسترش روش حتما   د،ورآمی بر

 .مواجه شویم و تحول

بین زندگی و بقا تفاوت ، ادعا کردیمدر قرن دیگری ها پیش که مدت طورهمان
 تنهاهنقدرت توتالیتر همراه با آن، بیایید چنگال و  گیربیماری عالممقابله با  در. هست

چگونه در پی آن ، بلکه اهیم بردخو دربه جانکه چگونه  باشیم این سؤال نگران

 .خواهیم زندگی کنیممی

                                                      

9 Patriot Act 

https://crimethinc.com/2000/09/11/there-is-a-difference-between-life-and-survival
https://crimethinc.com/2000/09/11/there-is-a-difference-between-life-and-survival
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شد که صدها هزار نفر از  ییهااستیسپتامبر منجر به س 11طور که حملات درست همان

 یطلب با تلاش برافرصت هایدولتها نداشتند، با آن یارتباط چیرا کشت که ه ییهاانسان

 هستند. یماریب نیبه ا ییاز استبداد در حال پاسخگو یدیجد انشروع دور

 
 یسایه نیزمقررات طاعون های میانه، ی گذر از سدهها پیش از این و در هنگامهقرن

 ی ازایهحوزه بهرا  یی قدرت دولتگسترده بسطها . آنانداختبر تاریخ سیاسی بلندی 

ها ... آنتاقتدار سیاسی نبوده اس تابعهرگز  نیازاشیپزندگی بشر نشان دادند که تا 

مجاز را نظارت و بازداشت اجباری  حرکت مردم را توجیه کردند؛اقتصاد و بر کنترل 

صادر کردند. های مدنی و انقراض آزادی هاجواز قانونی برای هجوم به خانهو  ؛دانستند

اسی و سیی قدرتمند هاکلیسا و صدااضطرار سلامت عمومی،  پاسخِبا استدلال غیرقابل

 رد ایلحظه نشان از علیه طاعون کارزار. کردنداستقبال قدرت  سطباین از  پزشکی

تر، موجب افزایش قدرت و مشروعیت دولت کلی طوربهو  داشت حکومت مطلقهظهور 

  .«مدرن شد

 9فرانک ام. اسنودن، تاکنونگیر و جامعه از مرگ سیاه های همهبیماری-

                                                      

9 Epidemics and Society from the Black Death to the Present, Frank 
M. Snowden 
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 بدترین سناریو
ای از جمعیت جهانی ولیبرال، بخش فزایندهسازی و اتوماسیون نجهانیبه دلیل 

ش ، کارگران به بخجهیدرنت. برای تولید و توزیع صنعتی غیرضروری است یسادگبه

 .کنندبرای بقا کار میرا تری های طولانی و طولانیو ساعت اندشدهخدمات سرازیر 

و  هاکاپیتالیستصلح بین  اتمعاهد یبارهدر ی مجددمذاکره یجابه هاحکومت

هر  مجددا  به پلیس 9،داشتندسرپا نگهرا در طول قرن بیستم  کاپیتالیسمکارگرانی که 

 عیتجمتحت کنترل گرفتن های تکنولوژیک برای بسته به نوآوریوا سرکوبگرچه 

با  1091ها در سال ناآرامی -دلیل همینیا به - نیاوجودبا .کنندمیتکیه  ناراضی

گر به ها کشور دیونیا، لبنان، سودان، هائیتی و دهکنگ، شیلی، کاتالهایی در هنگقیام

... تا اینکه ویروس شدمی بینیپیش 1010در سال  یهای بیشترقیامند و رسیداوج خود 

 ر زد.را دوباره بُ هاکارتآمد و 

عداد ت. وقتی مقامات نیستگیر عالمبیماری  با هی مواجهاربای این وضعیت فرخنده

 دنشقابل قربانی انمزاحم عنوانبه هر چه شدیدتریبا خشونت ای از جمعیت را فزاینده

برخی مانند ترامپ . دارندما  داشتننگهکمی برای زنده  یدر نظر بگیرند، انگیزه

طبقه، ملیت و قومیت تأسیس کنند و همه را  بر مبنای محصور اجتماعاتیخواهند می

برخی . به امان خدا رها کنندیافته افزایش ض این خطرات تازهدر بیرون دروازه در معر

با فراهم کردن  و مردم جدیدی بین حاکمان یمعامله یواسطهدیگر امیدوارند که 

 یبه هر دو ادامهدر  .باشند نظارت و کنترل یسابقهدر ازای اشکال بیاندکی ایمنی 

 ویکم خواهیمبیستبرای چگونگی تثبیت قدرت دولت برای قرن  هاشنهادیپاین 

 .پرداخت

 انداز تحولات اجتماعیها نسبت به چشمبسیاری از رادیکال که رسداگر به نظر می

شده  دفاعرقابلیغآشکارا هستند، تنها به این دلیل است که شرایط کنونی ما  بینخوش

 .داردوجود  امیدبخشی خصوصبه یچیز چون، نه است

                                                      

از سللازش  یبیترک ،یدر بلوک شللرق اقتدارگرا یدولت سللمیالیشللامل سللوسلل« معاهدات صلللح» نیا 9 

 یصاداقت یتوسعه نویدو اروپا و  متحدهالاتیدر ا کیکراتودمالیسلوس تأمینی یهاو شلبکه یسلتیفورد

 در جنوب جهان بود.
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از  سهای پلیباتاست. ر از پیش رودرروی مااز بسیاری جهات، بدترین سناریو 

 هواپیماهای کهیدرحال؛ های آفریقای شمالی هستندزنی در خیاباندر حال گشت پیش

 یاروپادر قلب  9ویکتور اوربان .دهندمیایتالیا را هدف قرار  ییانروستا ،بدون سرنشین

س هرااسلام حکومت ت.مجارستان تبدیل شده اس دیکتاتور بهعملا  ظاهرا  دمکراتیک 

 ی،شرقی جاوهر . داست ی در خانه قرنطینه کردهمیلیارد نفر را با دستور واحد 9.1 ،هند

رابر خود در ب یبرای پراکنده کردن ساکنانی که از منطقه «خانه بمانیددر » دستوراتاز 

 . ازشداستفاده  ،معدنعملیات  توقفبرای  نه اما ،کردنددفاع می یمخرب طلایمعدن 

ای برای سرکوب خبرنگارانی داده است ها بهانهگیر به حکومتچین تا پرو، بیماری عالم

استفاده کرده سوءترامپ از این موقعیت کنند. میکه مهار ضعیف بیماری را گزارش 

اذهان  کهاینبرای غربی تشدید کند، نه  یاست تا عملیات نظامی را در سراسر نیمکره

احمقانه تصور  از افراد که برخی طورهمانمنحرف شود،  ویروس مهارناتوانی او در از 

برد برای پیش یمقاومترقابلیغ ویروس به او فرصتکه کنند، بلکه به دلیل اینمی

 داده است.دستورکار خود 

 
 یکه شما را برا دیرا تصور کن یسیربات پل د،یخواهیم ندهیاز آ یریاگر تصو»تونس: 

 «.تا ابد - کندیچک کردن مدارکتان متوقف م

                                                      
9 Viktor Orbán 
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صریحا  بر اساس طبقه  91-کوویدقرار گرفتن در معرض  ، ریسکِمتحدهالاتیادر 

رسانند می ایرایانهنویسان را به برنامه خواروبار ،توزیع شده است. رانندگان بخش تحویل

-وویدک علائمکنند؛ پرستارانی که به درمان بیماران با هایشان را ترک نمیکه هرگز خانه

کنند  9متایبرند تا دکترها بتوانند با بیماران فیساند، با خود آیفون میگمارده شده 91

 خودشان در معرض خطر قرار بگیرند. کهنیابدون 

ستیم هدر یک شهر شرکتی  اسیرکنندگانی پایگاه مصرفهایمان، در خانه ما محصور

یک ا بما را توانند های ارتباطی که میوابسته به شرکت شود،که توسط آمازون اداره می

رکات ما ح یو کنترل همه ردیابیمقامات امکان د. از یکدیگر جدا کنن سوییچ به تلنگر

د، ای پیشرفت کناگر چنین برنامه دارند. سلامتیهای دادهمبتنی بر ی هاگذرنامه بارا 

 منزلت حقوقیبر اساس  حرکتتوانند همچنین آن را برای کنترل آزادی ها میآن

 را به زندان تبدیل کنند. ی ماگسترش دهند و کل جامعه

، اقدامات اضطراری «اندکرده مسطحرا  ]شیوع[ منحنی»حتی در کشورهایی که 

بزرگ ممکن است تا  هایگردهمایی برایها گذاری اجتماعی و ممنوعیتشامل فاصله

 .طول بکشندکه واکسن ساخته شود، یک سال دیگر 

 یفاصله نیاز به سطوح متحدهالاتیاتا زمانی که واکسن وجود نداشته باشد، 

 ینظارت دیجیتالی با اندازه و دامنه، وضعیت آمیزاقتصادی فاجعه لحاظبه اجتماعی

 تردهندهحتی تکان یجمعی با اندازه و مزاحمتدسته آزمایش سازوبرگ، یا دهندهتکان

 .دارد

 1یناازرا کل« ام. ترسناک هستند.را خوانده های بازگشایی اقتصادمن برنامه»-
 هایبرای جنبش ها چه معناییی اینما باید صریح و روشن صحبت کنیم که همه

 در حداقل به آزادی خود را تعرضترین . در کنار ویروس، ما وحشیانهدارنداجتماعی 

 در جمعتجمعی به  صیانت نفسسیاری از ابزارهای ما برای ب .کنیمتجربه می یک نسل

تی ح. باشدبسیار خطرناک باعث شده است کاری بستگی دارد که ویروس  تعداد زیاد

 سلامتقیام شیلی رخ دهد، مقامات  طبق الگوی یشورش جدیداگر اواخر امسال 

                                                      

9 FaceTime 
1 Ezra Klein 
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د جدی ایقرنطینهاپیدمیولوژیک تلقی کرده و خواستار تحمیل  یعمومی آن را خطر

تمایل دارند شود که هایی میبین آنباعث ایجاد شکاف در صفوف ما  خواهند شد که

تشار خطر ان برای مسئولانهغیرحرکتی و کسانی که آن را  ی مقاومت کنندهر قیمت به

 .دهندترجیح میتسلیم کامل را به آن  و در نتیجه دانندیمویروس 

 خودرو درتظاهرات آزمایش با کند. برخی در حال جدی ایجاد می یاین امر مشکلات

 .را توسعه دهیم هاگزینهاز تری بسیار گستردهطیف هستند، اما باید 

ود خهای تحکیم قدرت و پیشبرد برنامهبرای  گیربیماری عالمها از آن کهیدرحال

نیز از این فرصت برای مشروعیت ها ی طیفهمهاز  اقتدارگرایانکنند، استفاده میسوء

ی حرانب مقابله بامؤثر برای  یتنها وسیله عنوانبهتهاجمی دولت  یبخشیدن به مداخله

های و مدل تبار کنیماعبیرا  انهای آنما باید استدلال. کننداستفاده می 91-کوویدمثل 

ولت دبه این بحران ارائه دهیم.  واکنشتری برای چگونگی بخشتر و الهامکنندهقانع

بدون مقدار  تواندینم خود در اختیار چاپلوسانها و فناوری یحتی با وجود همه

، چماقکند. در تغییر قطعی از هویج به  حکمرانی ظاهریمشخصی از مشروعیت 

 شوند.قمار خطرناکی میوارد حاکمان ما 

 
مصر  نیبر زم ظلماتتا  آسمان برافراز یسودست خود را به»گفت:  یو خداوند به موس

 «که بتوان آن را احساس کرد. ظلماتی ،بگسترد
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 مشکل تحمیل
تا حد از پیش ی ما را کند که جامعههایی را مطرح میگیر تنشبیماری عالم

 :میندازیبهم نگاهی به آنان ند. بیایید همراه کرده بود ثباتبیشکستن درهم

 بحران مالی

دهی ها ببرای دههاکنون اند. کرده ینیبشیپهاست بحران مالی را سال از افراد بسیاری

اگر درآمده است.  -و بیگاری کشیدن از مردم برای آن-ی کار اقتصاد خدمت ادامه به

، اگر کردیا فسخ  درآوردمقننه به حالت تعلیق  حکم توان بارا میتعهدات بدهی 

 هابانک برای به زیان دیگران هاحکومتکند که فقط به این دلیل عمل می کاپیتالیسم

. برد ؤالسباید کل سیستم را زیر  در ساحت نظر، پس کنندوثیقه تأمین میها و شرکت

روریات ایمنی، ض برای-پاسخگوی نیاز اکثر مردم  الیستیکاپیتکه اقتصاد  هاییشیوه

گیرند. کاملا در معرض دید قرار می امروز ،نیست -و معنا دور هم بودنمادی، شادی و 

ه د کتاجتماعی و تنگناهای اقتدارگرایانه مانع از این شو اریگذفاصلهاما اگر الزامات 

 ن بهچسبیدی را نشان دهد، بسیاری از افراد ممکن است با محتمل لیکسی بتواند بد

 .دهند پاسخ از عادی بودن خیالی یاگذشته

 خدمات درمانی

 بوده یقیمتها قبل امتیاز گراناز مدت خدمات درمانی، دسترسی به متحدهالاتیادر 

هیچ تفاوتی در زندگی فقیرترین  9ی درمانی اوبامابیمهها، است. در بسیاری از ایالت

ل بر ک تواندیممردم ایجاد نکرد. اکنون مشخص است که سلامتی افراد فقیر چگونه 

 .جمعیت تأثیر بگذارد

طبق شرایط  ما یکه جامعهوجود دارد. یکی این بارهنیدرادو پاسخ احتمالی 

 نیازهای بهداشتی کل جمعیت ای رفع، منابع را برنماهایبا توجه به اولویت خودمان و

 را عمومی جمعیت ناشی از سلامتی هایریسک ،نخبه یطبقه کهدیگر آنهدایت کند. 

 .شود مدیریتبرای حفاظت از افراد ممتاز تلقی کند که باید  یخطر
  

                                                      

9 Obamacare 
 صرفهبهمقرونی حفاظت از بیمار و مراقبت یا لایحه
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 مسکن

ها نفر را آواره کرده و مسکن میلیون ،در سراسر جهان املاک 9سازیاعیانیسوداگری و 

ا  تقریباست. جای تعجب نیست که  دسترس ساختهغیرقابلمردم را برای اکثریت 

کسانی که . دنای برای ماه آوریل پرداخت نکردآمریکا اجارهی هانشیناجارهسوم یک

 ها، اکنون در آندبرآینشهری  هایکبریتقوطیزندگی در  یتوانند از عهدهفقط می

 «یددر خانه بمان»دستورات  رویارو بادیگران  ؛اندشده محبوس مانند سلول زندان

به  ،و مسائل مربوط به سلامت روان در کنار ویروس خشونت خانگی خانمان هستند.بی

 اند.دهی رسیگیرهمه ابعاد

است  مستغلاتآیا املاک و  خانه چیست؟کند: ها مسئله را پررنگ میی اینهمه

 درسالارپفئودالیسم  بخشی جزئی از اموال یا انزوایا فضای  که بتوان با آن سوداگری کرد،

همبستگی  ی کهاحساس امنیت -یا چیز دیگری است  ؟«(ی اوستقلعه ،ی مردخانه)»

جدا کردن از  یجابهرا  اجتماعاتتواند افراد و ب، چیزی که آوردبه وجود می جمعی

 ؟پیوند دهد ، به همیکدیگر

                                                      

9 Gentrification 
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بتوان جدا کند که  از هم یزیر یهاولیت درکه ما را  ستین یخصوصای محوطهخانه »

در  گیستادیا ندیاست که ما در فرا یجمع یخانه همبستگ کرد؛فتح  کیبه  کی تقسیم و

 «.میکنیم جادیصدمه ا جادیا صورتِو مداخله در  گریکدیکنار 

 

 اجتماعی انزوای

 محبوسهای خود خانه درگیر، به معنای واقعی کلمه میلیاردها نفر را بیماری عالماین 

ته داش ایغیرمنتظره تأثیراما در بسیاری از موارد  -کسانی که اصلا  خانه دارند-کرده 

، ایجاد اشکال جدیدی از صمیمیت و معاشرتفضای  عنوانبهباز کردن خانه  :است

سیار و به تعداد ب -مجازی است  تمامیبه با یتقر معاشرتاین  حالنیبااها. هتقویت شبک

 د.بستگی دار از راه دور ارتباط هایپلتفرمها و کمی از شرکت

ه ک تا حدی کنداجتماعی فشار زیادی بر افراد وارد می گذاریفاصلهدر حال حاضر، 

 به آغوش کشیدنتعداد زیاد،  گردهمایی ای را برایاضطرار مأیوسانهبسیاری از ما 
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معاشرت کنیم. ارزش فضاهای عمومی و احساس می هاغریبه زدن بهتنهدوستان خود و 

ثرات تواند ا، مییابدادامه وده است. اگر این فشار روشن نببیش از اکنون هرگز  اجتماعی

 د.داشته باش یبخشییرهامخرب یا 

یا بیشتر به اشکال متنوع ادامه  اجتماعی به مدت یک سال گذاریفاصلهاما اگر 

 انبوه جمعیت را ترسناک بدانند و که آیا مردم به آن عادت خواهند کرد ،داشته باشد

روابط به انجام قدر آیا آن ند؟شو یاجتماعی جدید هایو اضطراب 9آگورافوبیا دچار

 صورتبهتوانیم حتی وقتی می بعدازآنکه  خواهیم کردعادت های مجازی خود در رسانه

دهیم؟ آیا قدرتی که روابط را به شکل سابق ادامه  ،حضوری در کنار هم باشیم

، ارنددگفتگوی آنلاین بوک برای شکل دادن به هایی مانند فیسهای شرکتالگوریتم

 حتی بیشتر از بیش بر آنچه تصورش ممکن است تأثیر خواهد گذاشت؟

 شناسیبوم

صدر اخبار  در ،در چین ی خانگیقرنطینه یدر دوره شناختیبومکاهش خسارات 

محیطی موجود را چیزی فراتر از زیست یسراسر جهان بوده است. تاکنون، همه فاجعه

ی آن توانیم جلومی -بخواهیماگر تصمیم -اکنون واضح است که د. دانستنکنترل ما می

لویت ضوع را در اواند این موهای اقتدارگرا نتوانستهتحکومرا بگیریم. نه دموکراسی و نه 

را متوقف کند، جنبش اجتماعی  شناختیبومتواند نابودی قرار دهند. اما اگر ویروس می

 .تواندمی نیز کنترلغیرقابل

 خواهیتمامیت

 سرعتهب نیازاشیپی پلیسدولت ، اقتدارگرایی و خشونت یسرکوب مرزها، نظارت دولت

. در هستند 1«چیزیا هیچ برابردو »بازی خطرناک  مشغول. مقامات گرفتیمشدت 

ی که پای دارند، اما در صورت قدرتغصب برای  یتوجیه قدرتمند هاآن ،حال حاضر

 رمنفجتواند تمام فشاری که ایجاد شده است میخود را از گلیمشان فراتر بگذارند، 

 د.شو

                                                      

 های بازهراس از مکان9 

1 Double or nothing 



 ؟ مخاطرات پیشِ روسوربعد از ویو  02 

ازم ل اصلا  اول یکند که در وهلهتأکید می هاو زندان هابازداشتگاهاز  زندانیانآزادی 

 گیرندمیویروس را  جلوی گسترش که کسانی عنوانبهباشند. پلیس خود را  آنجا نبود

خواهد  ترامناز خیابان نیز  هاآن جمع شدن، اما بر اساس این منطق، معرفی کرده است

فاده است با توانمیاست که  یدشمن ،تصور کنید ویروس اگراست د. نهایت حماقت بو

ای د. مانند هیدرا، هر ضربهرمبارزه ک ، به قول ترامپ، با آن«جنگ»در  از ابزار نظامی

 .فقط باعث تقویت آن خواهد شد ،ندبزنکه نیروهای مسلح به آن 

نیز صادق خواهد بود  مای مقاومت دربارهموضوع ماند که آیا این باقی می سؤالاین 

 یا خیر.

 
 یجنوب یقایآفر، تاونپیدر ک ی. هشداردیالبته اگر خانه دار - دیدر خانه بمان

 سه برنامه
توان گیر، میعالمهای موجود برای چگونگی پاسخ به بیماری چارچوب لیتحلدر 

پیروان مرگ، رسولان بقا  سازی کنیم:ساده شده را در سه اردوگاه رقیبههای ارائگزینه

 .زندگی هایو پارتیزان

 مرگ ،گریدانیببهپیروان کاپیتالیسم، یا 

. برای ما است مرگبرای بازار نشانگر  «زندگی»آشکارتر نبوده است که از این هرگز 

 انشیبهاگرانبه خاطر نمودارهای  سرعتبههای قتل که ما را دونالد ترامپ و دیگر بارون
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میشه ه کاپیتالیسم. اندکافی روشن کرده اندازهبهاند، این مسئله را به کار برگردانده

 یمفروشدستمزد می برایزندگی خود را  ناپذیرمرگ بوده است. ما لحظات تکرار کیشِ

 بازار کههمچنان -هیمکامی مس به دود، آب را هرا ب ی تمیز، هواارهخاکها را به جنگل-

. شودیمما  یبقیه و مفلوک شدن انباعث ثروتمندتر شدن ثروتمند محور-سودرقابتی 

 به سمتکه قبلا  خواهیم پیوست شماری های بیبه گونه یزودبهبا این سرعت، ما 

 م.ایانقراض رانده

ا را منیست که آیا ترامپ قبل از اینکه دانشمندان به او اجازه دهند،  تنها این سؤال

 هابپرداخت اجاره؛ در حال حاضر، هرجایی که کارگران برای به بازگشت به کار فراخواند

ها بر زندگی انسان از پیشقرار بگیرند، بازار  91-کووید مجبورند در معرض خطر اجباربه

 گیر شدن بیماری.عالممانند قبل از است، دقیقا   لویت یافتهوا

 
 «کن. ینمودار را دوباره صعود یما را بکش ول یاگر شده همه یلطفاً حت ایخدا» 1

 اهمیت جلوه دادنکمضمن  9مانند ترامپ و ماتئو سالوینی هاییناسیونالیست

مرزها تن بس یبرای پیشبرد برنامهگیر عالمخطرات بازگشت به محل کار، از این بیماری 

که مهاجران چینی، آفریقایی و آمریکای لاتین مسئول  با این فرض، انداستفاده کرده

                                                      

9 Matteo Salvini 
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 ؛ویروس از اروپا به نیویورک رسید رسد که، به نظر میواقعدر . هستند بیماریگسترش 

 افسران پلیس، سیاستمداران و جهانی ی کاسبانطبقهاصلی احتمالا  شامل  حاملان

ایل بدون وس آزادانه ند وهست یهایی که مجاز به تجمع گروهیکی از تنها گروهشوند، می

 زنند.چرخ میمناسب  تیمحافظ

ها ناقلین ویروس کنترل ، ایناینگونه گسترش یابد خواه نهکرونا ویروس  خواه

تمام  به خاطر. اگر سازدمیخطرناک  چنینچیزی که ویروس کرونا را همان – هستند

سیاسی و اقتصادی  نظام ها پیش، ما مدتنبود هاها و زندانهها، دادگاها، دوربینپلیس

ین اگر ا. برچیده بودیم، آفریندمیبزرگی در ثروت و قدرت  هایناهمگونیرا که چنین 

کار خود ادامه دهیم، حاضر شدن در محل که به  نیستیمد، ما مجبور ننباش هاناهمگونی

 توجهِ ازلحاظ آماری قابل ریسکقرار گرفتن در معرض  زمانی که کار کردن به معنای

ابع من نامتوازنتوزیع است.  مزدیدستکشته شدن علاوه بر همه تحقیرهای معمول کار 

دهد، اما همچنین این خطراتی را که فقرا با آن روبرو هستند، افزایش می ،و قدرت

مان و کارگران مجبور شوند خاندهد که افراد فقیر، افراد بیاحتمال را افزایش می

 .شودگسترش ویروس میی ادامهبه  منجررا ادامه دهند که ی کارهای

زمایش آی نتیجهسناتوری بود که  نخستین «لیبرتارین» 9لاند پر از شوخی روزگار،

رای ب بارکیو بسیاری امیدوار بودند که ویروس او را - درآمدمثبت  ویروس کرونابرای  او

لیس افسران پبسیاری از  ابتلایمانند  ابتلای او -مجازات کندبه خاطر تفرعنش همیشه 

 هرگز. کنندبرای ما ایجاد می هاآنای مناسب برای خطری است که ، استعارهنیویورک

دستگاه مجبور شوند بدون  1هیچ خطری وجود نداشت که رند پال یا بوریس جانسون

از  که هستندها بردارهایی دقتی، خشونت و سودآوری آن. بیبمانندمصنوعی تنفس 

 یافرشته 91-کووید. دهدقرار می مرگما را در معرض خطر  یویروس بقیه هاآنطریق 

 .دبگیرجو نیست که انتقام مردم را انتقام

 یهزینهپروا دهندگان بورژوا که بیتمالیا یوقتگیر باشیم آسان است خرده

از  ند،پرداختمی برای کشتار مردم در عراق و افغانستان را دهونشهای هدایتموشک

                                                      

9 Rand Paul 
1 Boris Johnson 
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ه هرگون. نباشیم مبالاتبیمرگ  یبارهدر بیایید. اما کنندمیویروس کرونا وحشت 

 و به کارفرمایان تیدرنها ،کنیم ابراز گیراین بیماری عالمکه در مورد  سوءظنی

اهمیت کمکارگران  را برای که قصد دارند خطرات خواهد کردخدمت  یسیاستمداران

 9یم.بمیردهند ما ترجیح می جلوه دهند و

ا نسبت به ویروس کرونا خواهد ، امسال بیماری قلبی و سرطان افراد بیشتری ربله

اثر  درکه  یها نفرمیلیونبه  اخیرا  کمتر کسیعوارض ناشی از ایدز.  طورنیهم کشت؛

اگرچه پناهندگان جزو  فکر کرده است؛ شوند،میهای جهانی کشته و آواره درگیری

ی روش هااند. اکثر مردم به هزینهویروس دیدهبیشترین آسیب را از کسانی هستند که 

اشی ن اقلیمیتغییرات  خاطربهه کرکل زیست مداومخودکشی -قتل ازجملهزندگی ما، 

به ی نظرکوته کرونا ویروس بردر این زمینه، تمرکز گسترده  ؛اندکرده عادت، صنعت از

ای دغدغهدهیم، باید  عادتتهدید دیگری به را  مانکه خوداین یجابهاما . دآیمی نظر

 یدیگر هایمصیبتتمام به دهند، نشان می کرونا شیوع ویروسنسبت به بسیاری را که 

 .اند، گسترش دهیمعادت کردهچنین که همه به آن 

است. ما  حدواندازهیب ایفاجعه، ی ماهر مرگ ناشی از توزیع نابرابر منابع جامعه

تل به ق ،دهیم که ساکنان فرگوسن، میسوری واکنش نشانروشی  کدام بهباید به هر

ا از کنند تتلاش می قطعا ها کاپیتالیست کهیدرحال. دادند واکنش نشان 1مایکل براون

یش پاند و کسانی که از بیکار شده یتازگبه، کسانی که «کارگران ضروری»تمایز بین 

بازی دادن همگی ما علیه یکدیگر برای یا محذوف بودند، جایگاهی متزلزل داشتند 

شان در معرض خطر قرار شغل خاطربهکنند؛ ما باید را بین کسانی که  برداریبهره

                                                      

برای ایجاد انگیزه در  هاترین محرکاظهار داشللت که یکی از اصلللی ها و قدرتتودهدر  الیاس کانتی 9 

؛ رسللدبه نظر میهمسللالان خود اسللت. در نگاه اول، این گزاره عجیب  ازبیشللتر  عمرانسللان، تمایل به 

 سللامان یافتهپروا های بیرقابت بر اسللاس، جایی که روابط اجتماعی همیشلله متحدهالاتی، در احالنیباا

این راهی برای فهم برخی . نندکمیتلقی برای خود  یاسلت، مردم اغلب بدبختی دیگران را سلود خالص

فراد ا ژهیوبه اند کهرا در نظر گرفته ریگانداز بیماری عالمچشم با آن است که جوانان های شجاعتلافاز 

 .دهدتأثیر قرار میپیر و ناسالم را تحت

1 Michael Brown 
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ه گیرند، بین کسانی کبیکاری در معرض خطر قرار می خاطرکه بهو کسانی  اندگرفته

 دازندبپرهایشان را قسطتا  اندتلاشهایی که در بها پرداخت کنند و آنتوانند اجارهنمی

دار نیاز همبستگی مع پیوندهاییخانمان بودند، بی اینازو کسانی که بس بسیار پیش

 .هستیمضروری  تک ماتک برقرار کنیم.

 

 
 2222مارس  ن،یدر برل یتظاهرات 2

 

 ، بقاگریدانیببهیا  1،رسولان تکنوکراسی

باشد، پس از سرعت  پایینی داشتهسرعت عمل ابتدا اگرچه ممکن است آمریکا در 

 ازجمله ،های اقتدارگراتحکومبسیاری از های ظرفیتتواند با گرفتن، احتمالا  می

 مطابقت یابد. ،ت چینحکوم

یس ، فرانسکندتعیین میویروس کرونا  در برابرچیزی که مقاومت یک کشور را  -

 1فوکویاما

                                                      

9 Technocracy 
1  The Thing That Determines a Country’s Resistance to the 

Coronavirus, Francis Fukuyama 
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رقابت کند مانند حزب دموکرات  روهاییمیانهی همچون ترامپ باید با انفریبعوام

که  ندنک، اما پیشنهاد میمراتبی را حفظ کنندکه قصد دارند همان ساختارهای سلسله

ه تا گرفت مزیتاورکیویناز . به کار بسته شوندو کارآمدتر  ترخردمندانه طرزیبه هاآن

امات اقد درخواستغربی حزب کمونیست چین، بسیاری از اندیشمندان با  ستایندگان

ه احتیاط ترامپ بو بی احمقانهاز پاسخ  شانسعی در متمایز کردن خود ترگیرانهسخت

ا که در بال هستندپرشورترین طرفداران اقدامات تهاجمی نظارت  هاآن. ویروس داشتند

امپ که تردهند ارائه میکسانی به شانس بهتری برای بقا ها شد. در عوض، آن توصیف

 کند.شان میتسلیم مرگبه دست 

ظارت بیشتر، نتمرکز به کند که ما نمی دیتأک گیرآیا این بیماری عالم راستیبه

 نیاز داریم؟« ترقوی»حکومت  بیشتر و

اطلاعات مربوط به  -متحدهالاتیاتا  ایرانو  چیناز -هر شکل از حکومت  درواقع

 که خطر را برای همه اندداشتهتأخیر آن  به در واکنشو  هرا پنهان کرد گیربیماری عالم

ر . دحفظ شودمردم قبل از انتخابات آرامش در ایران، توجیه این بود که . درتشدید ک

، این بود که بازار سهام تا حد ممکن ادامه یابد. مشکل این نیست که متحدهالاتیا

 هرگاه قدرت در دست. تمرکز قدرت است خودِ مسئله ؛اندنداشته کافیمقامات کنترل 

، ان حزب یا مقامات منتخباررگزکاچه ارتش نظامی،  چهباشد، متمرکز  معدودی افراد

هر حزب حاکم مشتاق داد. خواهند  ترجیحدیگران  به منافعرا ناگزیر منافع خودشان 

ها با قدرت که آنها بهتر از دیگران خواهد بود، یا اینگوید که حکومت آنبه ما می

ه چنین ب بدانیم که تری انجام دهند، اما ما باید بهتربیش توانند کارهای خوببیشتر می

 نیست. یهایی اعتمادوعده

مردم به حاکمان خود اعتماد  کهنیافرانسیس فوکویاما استدلال کرده است که 

گیر مبه بیماری عال حکومت هایواکنشاثربخشی  درترین عامل کننده، تعیینیا نه دارند

 :است

آیا شهروندان به رهبرانشان اعتماد دارند  کهنیابلکه  نوع رژیم مهم نیست، تیدرنها

 «.رانند یا نهلایق و مؤثر حکم میآیا آن رهبران بر دولتی  کهنیایا نه و 
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 افتد زمانی کهرود: چه اتفاقی میاین سخن به شکل آشکار و متمایزی به خطا می

مل ع صلاح مردم کشورشوجود دارد که به « لایق و مؤثر»به حکومتی  هاعتماد گسترد

 کند؟نمی

ه ک چیزیتنها کافی واضح است.  یاندازهبهها پاسخ این مشکل برای آنارشیست

چه  ،برای انتقال اطلاعات است گستردهافقی  وسایلما را ایمن نگه دارد، ایجاد  تواندمی

که  را سانسور دولتی یمتا بتوان- یریا خ نندببی مناسبمقامات برای ما  کهآن

دور ، در چین را به تأخیر انداخت 91-کووید گیریآگاهی عمومی از همه ،مثالعنوانبه

و  متقابل یاریبرای بقا، و مشارکتی خودمان  آیینقادر به اجرای اقدامات خود و -بزنیم

موجود  هایحکومتمشکلات خود به  یاگر برای حل همهشویم. جمعی  صیانت نفس

ها محدود خواهیم آن یخودخواهانهخطرناک و  یهااستیستأیید  بهوابسته باشیم، 

بزار ابرای دستیابی به تغییر از طریق  آنان بخشاقدامات نارضایت به در حالی کهبود 

 .ایمامید بسته 9برنی سندرز، کارزارانتخاباتی، مانند 

ر ب به پایین، تجلیل از آزادی فردی های تکنوکراتیک از بالاحلپذیرش راه بدیل

 بادلت برای توانایی بیشتر درگذاری انرژی خود نیست. در عوض، سرمایه مبنایی منزوی

ه از ها همیشکه آنارشیست، المللیها در سطح بیناطلاعات بیشتر و هماهنگی فعالیت

 .هستنددو چیز متفاوت  ،مرکزگراییند. هماهنگی و اهکردآن حمایت 

أخیر به ت اقداماتی که باعث ند، اکثریت اعتباراهاستدلال کرد دیگرانکه  طورهمان

که داوطلبانه در  اعطا شود باید به افراد عادی دانشده 91-کوویدگسترش  افتادن

. هانه به حکومت، اجتماعی و سایر اقدامات مسئولانه شرکت کردند گذاریفاصله

اجبار،  است و نه اخلاق هاآن محرکیافته که سازمان-های داوطلبانه و خودفعالیت

قدر هب گسترده و یکنواخت طوربهاگر منابع و دانش . دهندمیهمیشه بهترین نتیجه را 

توانند می یدیگر گیری متمرکزد، مردم بسیار بیشتر از هر ارگان تصمیمنتوزیع شو کافی

، آورند، ارزیابیشوند و برای دیگران به وجود میها مواجه میخطراتی را که با آن

 .کنندرسیدگی بندی و اولویت

                                                      

9 Bernie Sanders 

https://angryworkersworld.wordpress.com/2020/03/25/the-corona-crisis-a-letter-from-a-comrade-in-china-did-china-buy-time-for-the-west/
https://angryworkersworld.wordpress.com/2020/03/25/the-corona-crisis-a-letter-from-a-comrade-in-china-did-china-buy-time-for-the-west/
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سیاسی موجود  یهانظام در ما خلاصه، تنها راه اطمینان از تأمین نیازهای طوربه

یا سرنگون  بازسازیها را آن یراحتبه ،این است که بتوانیم در صورت عدم موفقیت

 .کندکنیم. کنترل متمرکزتر فقط این مسئله را دشوارتر می

اری بیمهای پس از پایان رساند که در سالمی پرسش مرتبطیاین مسئله ما را به 

 ایمنیکمی امنیت و  آیا به دست آوردنای برخوردار خواهد بود. گیر، از اهمیت ویژهعالم

ما  خود دست بکشیم؟آزادی فردی  مقداری از از آن را ندارد که ارزش ،بیشتر

را  یشیطان ید که این معاملهدیخواهیم  روجناح میانهرا از  یبانیفرعوام ادیزاحتمالبه

 .دهندبه ما پیشنهاد می

، در خارج و با شرایط خودمان مانو دفاع از خود یدهسازمانبدون آزادی برای 

، دفاع آوریمبه دست میآن دستاوردهایی که درون از وانیم تحاکم، نمی نظم برخلاف

 شرایط ترینحداقلی درکه بقای خود را  باشدما این  یکنیم. حتی اگر تنها دغدغه

ه ب در راه رسیدنما  به انمدست کشیدن از حتی یک اینچ از آزادیحفظ کنیم،  مادی

 کند.نمی یهدف کمک آن

 نابدمستواقعی برای  بدیلیها این است که و تکنوکرات روهامیانهراز آشکار در مورد 

دولتی است که  سازوبرگها همیشه برای تقویت های آندهند. برنامهبه ما ارائه نمی

دفتر  دراوباما که را ی قدرتترامپ تمام د. گیرنعلیه ما به کار می را آن مستبدانسپس 

استبداد وحشیانه یا  انتخاب میان به ارث برد. در پایان، ،بود کردهمتمرکز  اجرایی

 .است کاذبیانتخاب  ،تکنوکراسی کارآمد

، تاکنون ی کارشناسان علمی، بحث را خاتمه دهیم.کلامی دربارهبیایید با 

وایی بدون رسن فاجعه ایاز که  گروهی از مسئولان باشند تنها دانشمندان پزشکی شاید

 .به نفع تمام بشریت عمل نکرده است گاهچیه. اما خود صنعت پزشکی اندبیرون آمده

ا در رجمعی باشد که کل نژاد بشر  یدانش علمی باید تلاش یآل، توسعهدر حالت ایده

. نندکافراد دیکته  یحقیقت را به همهدر آن  ای که کارشناسان معتبر، نه حوزهبربگیرد

 مشارکتی دانش یدر توسعه هاستشده مدتاقتدار نهادینه یهانظامو  کاپیتالیسم

ی حقوق مالکیت فردی، انحصارهای این فرایند به وسیله دسترسی به و از دخالت کرده

ت به ممانع ،به بودجه دسترسی پیدا کندنهادی بر اطلاعات و تعیین اینکه چه کسی 
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ها های آنکند، اولویتپژوهشگران تحمیل می برکه بازار  سود یانگیزه. اندعمل آورده

 ، کارکنان مطالعات پزشکیمثال عنوانبه ؛کندمی تداخل ایجادرا فاسد و در خود فرآیند 

دهند، اجاره می یموش آزمایشگاه عنوانبهرا  شانخود بهابرای پرداخت اجاره که

رای بکه در پی کسب سود هستند، پزشکی  آزمایشهای شرکتاز بیشتری  یانگیزه

 .ندارندپاسخگویی صادقانه به سؤالات 

 هاینسبت به مدلرا المللی مشارکتی رویکردهای بین ارزش گیرعالماین بیماری 

مرزهای نهادی  فراسویمحور نشان داده است. عملا  همه امیدوارند که دانشمندان  بازار

 ینییخودآبه ، از زندگی ما تمام جوانبو ملی برای تولید واکسن همکاری کنند. مانند 

 شکیلاتتمراتب بیشتر. بیشتر، ارتباط بیشتر و هماهنگی افقی نیاز داریم، نه سلسله

 ند.سیاسی حاکم نیست نهادهایتر از ما مناسب حکمرانی برپزشکی موجود برای 

 

 ، زندگیگریدانیببهی، یا های آزادپارتیزان
محروم کرده است،  آنکه زندگی را از کاربردهای اجتماعی  یگیرعالمر بیماری د»

 .«کندکه جامعه را کاملا  تهدید می آیدبه نظر میزندگی 

 9، نیل ماتا ریسگیریعالماجتماع  _

 .نیست کافیاست ولی  لازمنیست.  ی ماجراهمهبقا برای زندگی ضروری است، اما 

توانیم آن را با اصطلاحات پزشکی می ؛کافی ساده است یاندازهبهصحبت از بقا 

است. وقتی کسی  گیرانهجانبذاتا   زندگیصحبت از تعریف کنیم. از طرف دیگر، 

 عواطف ،از روابط خاصی یزندگی، مجموعه خاص یه، همیشه از شیوزندگیگوید می

 اکه گوی کننداشاره مینحوی به «زندگی». کسانی که به کندمی صحبتها و ارزش

 .آستین دارند در دستورکاراست، همیشه نوعی  بدیهیاز این کلمه ها آنمنظور 

 ما بقایچگونگی اطمینان از  برکنند بحث را حاکمان ما سعی می کهیهنگام

 نیازاپسخواهیم در دنیای تغییر دهیم که می اینمتمرکز کنند، باید موضوع را به 

ه های اقتدارگرا وجود داشتزندگی کنیم. ممکن است برخی مدل گیر چگونهبیماری عالم

 ندگیزتوانند نوع کدام نمیتوانند بقای ما را تضمین کنند، اما هیچب درواقعباشند که 

                                                      

9 The Pandemic Community, Nil Mata Reyes 

https://ill-will-editions.tumblr.com/post/615023120884039680/the-pandemic-community-nil-mata-reyes-01-welcome
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اگر فقط با حاکمان خود بر سر مشاغل، دستمزدها و . ما را ارائه دهند موردنظر

 ، در بهترین حالتکلنجار برویمضروری است، ی ما های بهداشتی که برای بقاراقبتم

شده در واحدهای یکسان قرنطینه، دستبندهای هویت مسکن تضمین به تیدرنهاما 

رای فلیکس بالعمر نتعضویت مادام های بیولوژیکی وشده با دادهدیجیتالی رمزگذاری

 9دنیای قشنگ نوهایی که کرخت کردن احساساتمان و پرت کردن حواسمان از زندگی

 که این چیزی است .، خواهیم رسیدبه نظر خواهد آمد 1در جادهدر مقایسه با آن مثل 

 تری داشته باشیم.بزرگ رؤیاهایدارند. ما باید  عرضهبیشتر تکنوکرات برای 

 مرتبط با آن نوعبیهوده است. آزادی تقریبا  عون سخن گفتن از آزادی در سال طا

 .این ویروس نوعی توطئه استکه خود کنند مرتجع است که هنوز وانمود می هایدلقک

 گونههیچی برندهتوانیم نمی آزادیکه در بالا گفته شد، بدون  طورهمان، حالنیباا

دفاع کنیم. کسانی که قدرت را در دست  از آن یا شویمدر کیفیت زندگی خود  بهبودی

ون و بد -بخشی طبق شرایط خودمان اعطا نخواهند کرد تعین-خودگاه به ما دارند، هیچ

 .ها هستیم. ما باید تعادل قدرت را تغییر دهیمآن در ید قدرتآن، ما 

دهد، بسیاری از مردم که به زندگی معنی می هر چیزی تقریبا  محرومیت ازبا  امروزه

اقی ب ای بیولوژیک آنمعن ترینبه حداقلیچیزی جز بقا ها برای آنکنند احساس می

دن به تسلیم ش شیازپشیب هابه همین دلیل است که آن آن چنگ بزنند.نمانده تا به 

 آنچه بیایید برای کشد،چیز را به پرسش میهمه واقعا  کنند. ولی اگر این بحران فکر می

 خواهیم بجنگیم.می واقعا 

، شورش زندانو  بهااعتصاب اجارهتا  اعتصابات وایلدکتو  های یاری متقابلپروژهاز 

ها اشتل این. انددر سراسر جهان شکل گرفته برای مقاومت ایتحرکات جسورانه از پیش

و آن  نندکخواهی جدید مقابله د که بتوانند با تمامیتنهایی شوباید باعث ایجاد شبکه

 اهمیت قضیه هرگز از این بالاتر نبوده است.را شکست دهند. 

                                                      

9 Brave New World 
 اشاره به داستان دستوپیایی آلدوس هاکسلی
1 On the Roadاشاره به رمان جک کروک 
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بدون ضمانت. کسانی که مایل به زندگی  عملبقا یعنی  یجابهزندگی  کردن دنبال

 بیش حتی در اینجا امعنباید جان خود را به خطر اندازند.  اوقاتیبعضکامل هستند، 

 اهمیت دارد.از ایمنی 

؟ پزشکیو دیگر مسائل  91-کوویدو درمان رایگان برای  آزمایشخواهید؟ چه می

 یخودرو دستگاه تنفس یجابه ی کارفرمایتانها در کارخانهماشینبا  کهنیاتوانایی 

استفاده از امکانات پزشکی در شغل پرستاری خود، برای مراقبت بسازید؟ آزاد بودن برای 

 ی تأمین مخارجاز عهده اندهمسایگان خود که هرگز نتوانستهدوستان و آن دسته از از 

، منابع و هامهارتبه خدمت گرفتن  فرصت برایداشتن  برآیند؟درمانی مناسب 

از بین بردن فشارهای اقتصادی که بازار؟  فرامین یجابه، همگانتان برای نفع خلاقیت

اقلیمی جهانی رات به تغییکمک ویروس و  گسترش پذیرش خطر مردم را وادار به

به  ،کنید؟ اینکه بتوانید بدون مشخص کردن محلات شهرهایی که بازدید میکندمی

پلیس،  گیر یاعالمکه بتوانیم بدون ترس از بیماری این های دیگر سفر کنید؟سرزمین

؟ در آغوش بگیریم و به آغوش کشیده شویم، های جشن جمع شویمآزادانه در جمع

 شویم؟ کامروا

ن بیایید بر اساس شورانگیزتریپاسخ دهید و  سؤالاتبه این خودتان ی عزیز، خواننده

ر ها، دکابوس تماممشترک بیابیم. ما مصمم برای پایان دادن به  جنبشی ،یاهامانؤر

 ها خواهیم پیوست.این کابوس به شما در خیابان یخاتمه

کردیم خواهیم، فقط گمان میدانستیم که چه چیزی میما در تمام این مدت می»

ممکن است، بلکه تنها مسیر امن ما به سمت آینده  تنهانهمحال است. چنین نیست. 

 «است.

 9«چگونه سقوط کنیم» _
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9 How to Fall 

https://rareearth.substack.com/p/how-to-fall

