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لوژیک های ایدئوای از ویروساپیدمی گستردهگسترش روزافزون اپیدمی ویروس کرونا، 

 هایی همچون اخبار جعلی،ویروسبرانگیخته است که در جوامع ما نهفته بودند، نیز را 

 و غلیان نژادپرستی.  توطئه اییپارانویهای تئوری

ر ایجاد شد که ب اندازبه قرنطینه در فشارهای ایدئولوژیک طنینپزشکی مبرم نیاز 

مرزهای روشن و قرنطینه کردن دشمنانی تأکید داشتند که تهدیدی بر هویت ما محسوب 

 شوند.می

و  دیابگسترش هم ( یاما شاید ویروس ایدئولوژیک دیگر )و بسیار سودمندتر

ای امعهجآلترناتیو،  یجامعه یامیدوارم که به ما هم سرایت کند: ویروس اندیشیدن درباره

ای که خود را در قالب همبستگی و همکاری جهانی تحقق ها، جامعهملت-دولت سویفرا

 بخشد.می

شود حاکی از این است که ویروس کرونا هایی که شنیده میزنیگمانه امروزه اغلبِ

چرنوبیل  یگونه که فاجعهتواند منجر به سقوط حکومت کمونیستی در چین شود همانمی

گونه که خود گورباچف اذعان کرد( اتفاقی بود که به کمونیسم شوروی خاتمه )همان

دارد تا کمونیسم وجود دارد: ویروس کرونا همچنین ما را وا می ایناسازهجا اما این .داد

 اعتماد به مردم و علم بازآفرینی کنیم. برمبنایرا 

بیل شرور  ، بئاتریکس،«کوئینتین تارانتینو»از « 2را بکش بیل »فیلم پایانی  یدر صحنه

ارترین بکه مرگ« کندرا منفجر می ای که قلبتکنیک پنج نقطه»کند و با را عاجز می

آورد. این حرکت ترکیبی از پنج ضربه با ضربه در هنرهای رزمی است، او را از پا در می

حساس در بدن هدف است. بعدازاینکه فرد هدف دور  ینوک انگشتان فرد به پنج نقطه

 افتد.شود و بر زمین میشود بعد از پنج قدم، قلب او در بدنش منفجر میمی

تن، بههای هنرهای رزمی است و در عالم واقع مبارزات تناین ضربه بخشی از اسطوره

به جدال با او ل کند بیبعدازاینکه بئاتریکس این کار را می اما در فیلم، پذیر نیست؛امکان

 میرد.و بعد از پنج قدم راه رفتن می دهدپایان می
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مردن ی حظهلکند زمان بین ضربه خوردن و میانگیز شگفترا بسیار  آنچه این ضربه

آگاه  اما تمام مدتی خوبی داشته باشم توانم مکالمهمیتا زمانی که آرام بنشینم است: 

 شود و خواهم مرد.قلبم منفجر می ای که شروع به راه رفتن کنم،لحظه هستم که

تواند اپیدمی ویروس کرونا می گونهچهاندیشند که باره میی کسانی که دراینآیا ایده

نوعی همانند  ؟به منجر به سقوط حکومت کمونیستی در چین شود به این ضربه شبیه نیست

ی رژیم بدنه بر« کندرا منفجر می ای که قلبتکنیک پنج نقطه » یاجتماعی ضربه روایت

قرنطینه  گر باشند و اقدامات مربوط بهتوانند بنشینند، نظارهکمونیستی کشور، مقامات می

جر به به مردم( من کردن را پی بگیرند اما هر تغییر واقعی در نظم اجتماعی )همچون اعتماد

 خواهد شد.نجر مها سقوط آن

قطه تکنیک پنج ن»تر است: اپیدمی ویروس کرونا همچون ضربه نظر من اما رادیکال

داری جهانی است، اخطاری است بدین معنا که ما ی نظام سرمایهبر بدنه« انفجار قلب

ایم حرکت کنیم و تغییر رادیکال موردنیاز توانیم در همان مسیری که تاکنون بودهنمی

 است.

 

 فاجعه نیاز داریم: ما به ناکمواقعیت غ

های اجعههایی درباره فهای یوتوپیایی در فیلمپتانسیل« فردریک جیمسون»ها پیش سال

کند سنگی که حیات بر روی زمین را تهدید میکیهانی را در مرکز توجه قرار داد )شهاب

پیدایش یک کند(. چنین تهدید جهانی موجب ها را نابود میو یا ویروسی که انسان

تن شود، همه برای یافشود، تمایزات و اختلافات ما ناچیز شمرده میهمبستگی جهانی می

کنیم و این وضعیت فعلی ما است و ما در یک زندگی حل با همدیگر کار مییک راه

د از این رنج کنواقعی هستیم، این بدین معنا نیست که ما تا جایی که به هدفمان کمک می

اصلی، اندیشیدن  یلذت ببریم، بلکه برعکس نکته ترده به شکل سادیستیگیر و گسعالم
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این واقعیت غمناک است که ما به یک فاجعه نیاز داریم تا ما را قادر به بازاندیشی  یدرباره

 کنیم.ای کند که در آن زندگی میدر مختصات بنیادین جامعه

داشت جهانی است که شبیه چندان دقیق این همکاری جهانی، سازمان بهمدل اولیه و نه

های بوروکراتیک معمول نیست و بدون واهمه، هشدارهای دقیقی را مطرح کرده نظام

 هایی قدرت اجرایی بیشتری داده شود.است. باید به چنین سازمان

مریکا متحده آهای بهداشتی همگانی در ایالاتبه دلیل دفاع از مراقبت« برنی سندرز»

ی اپیدمی ویروس کرونا سخر قرار گرفت. آیا درس آموزندهاز سوی منتقدانش مورد تم

 کنیم؟ های بهداشتی جهانیمراقبت یاندازی نوعی شبکهاین نیست که ما باید شروع به راه

 در کنفرانس« ایرج حریرچی»مقام وزیر بهداشت ایران، که قائمآن از یک روز بعد

ظهار س حضور پیدا کرد و ااهمیت جلوه دادن گسترش کرونا ویرومنظور کممطبوعاتی به

که به ینمنتشر کرد مبنی بر ا یکوتاه یبیانیهجمعی ضرورتی ندارد،  یکرد که قرنطینه

ویروس کرونا مبتلا شده است و خود را در قرنطینه قرار داده است )در طول کنفرانس 

س، یرواین و»م تب و لرز را نشان داده بود(. حریرچی همچنین افزود: یمطبوعاتی هم علا

دموکراتیک است و تمایزی میان فقیر و غنی و دولتمردان و شهروندان عادی قائل 

 «شود.نمی

این  (۱)گفت چراکه ما همگی در یک قایق واحد هستیم.در این مورد او درست می

این واقعیت را فراموش کنیم که چه  یعیار دربارهتمامطنز کار دشوار است که ما این 

ای سوی یک همبستگی جهانی سوق داد، فاجعها را کنار هم جمع کرد و بهچیزی همه م

که خود را در سطح زندگی روزمره و در دستور اکید برای اجتناب از تماس مستقیم با 

 ایزوله کردن بروز داد. دیگران و حتی در خود

ا مو ما تنها با تهدیدهای ویروسی مواجه نیستیم، فجایع دیگری هم در افق پیش روی 

سالی، موج گرما، اکنون هم در حال وقوع هستند همچون: خشکشود و همدیده می

عظیم و غیره. در تمام این موارد، پاسخی که باید داده شود وحشت نیست بلکه های توفان

 کار سخت و فوری برای ایجاد یک همکاری جهانی مؤثر است.
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 ( ایمن خواهیم بود؟virtual reality) مجازیتنها در واقعیت  آیا

 ، در سفر«دونالد ترامپ»ریاست جمهوری آمریکا، را اولین توهم برای حل این مشکل 

نتظر مسرعت فروکش خواهد کرد و ما فقط باید این اپیدمی به» اخیرش به هند مطرح شد:

 «گردد.و سپس زندگی به حالت طبیعی خود برمی باشیم (2)اسپایک

امیدهای ساده اندیشانه، اولین چیزی که ما باید بپذیریم این است که برخلاف این 

ماند. حتی اگر این موج فروکش کند، این تهدیدات در اشکال تهدید کماکان پابرجا می

 شوند.تری ظاهر میجدید و حتی خطرناک

ات ما ترین تعاملتوانیم بینیم که این اپیدمی ویروسی بر روی ابتداییمیبه همین دلیل، 

از  گذارد، اجتنابهای دیگر و با اشیا پیرامونمان ازجمله بدن خودمان تأثیر میبا انسان

وی ها را لمس نکنید، بر ردستگیره تماس با چیزهایی که ممکن است کثیف باشند،

 آغوش گرفتن افراد و یا دست های عمومی ننشینید و از درهای توالت یا نیمکتصندلی

های ناخودآگاهمان هم باشیم: به داری کنید. ما حتی باید مراقب ژستها خوددادن به آن

 بینی خود دست نزنید و یا چشمان خود را نمالید.

نند بلکه ما کهای دیگر نیستند که ما را کنترل میبنابراین این فقط دولت یا سازمان

عیت مجازی قباید همچنین یاد بگیریم که خودمان را کنترل و مراقبت کنیم. شاید تنها وا

اده العمحدود به جزایر افراد فوق ایمن تلقی شود و حرکت آزادانه در یک فضای باز،

 ثروتمند شود.

جا )در سطح واقعیت مجازی و اینترنت( ما باید به خودمان یادآوری کنیم اما حتی این

های دیجیتالی عمدتاً به ویروس« ویروسی»و « ویروس»های اخیر عبارت که در دهه

تیم ها آگاهی نداشوجود آن گذاشتند و ما ازص داشت که بر فضای شبکه اثر میاختصا

شد )مثلاً از بین رفتن اطلاعاتمان و یا حداقل تا زمانی که قدرت مخربشان آشکار نمی

ی معنای واقعی عبارت هارددیسک(. آنچه ما امروزه شاهد آن هستیم بازگشت گسترده
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صورت هماهنگ در هر دو بعد ای ویروسی بههویروس و ویروسی شدن است و عفونت

 کنند.مجازی و واقعی عمل می

 

 داریسرمایه( animism) آنیمیسمبازگشت 

میسم ی آنیتوانیم مشاهده کنیم بازگشت پیروزمندانهمیعجیب دیگری که  یپدیده

مثابه بههای مالی داری است که با یک پدیدار اجتماعی همچون بازارها و یا سرمایهسرمایه

کند های بزرگ ما را بخواند احساس میکند. اگر کسی رسانهموجودات زنده برخورد می

 ستد که آنچه ما واقعاً باید درباره آن نگران باشیم، هزاران نفری نیست که جان خود را از

شفتگی آ»اند )و هزاران نفری که خواهند مرد( بلکه گویا آنچه باید نگران آن باشیم، داده

ا ای مسیر آرام بازار جهانی رطور فزایندهاست. ویروس کرونا به« ریختگی بازارهاهمبهو 

شنویم، رشد بازارهای جهانی دو تا سه درصد دچار طوری که میریخته است و همانهمبه

 افت شده است.

دهی مجدد اقتصاد جهانی ی نیاز فوری به سازماندهندهوضوح نشانها بهی اینآیا همه

مدل قدیمی  یاینجا دربارهالبته یست که دیگر متکی به سازوکارهای نظام بازار نباشد؟ ن

کنیم می جهانی صحبتسازمان کنیم، بلکه تنها در مورد یک نوع از کمونیسم صحبت نمی

ا را در ملت ه-اقتصاد را کنترل و تنظیم کند و همچنین حق حاکمیت دولتبتواند که 

جنگ  چنین تشکیلاتی را در مقابلورت لزوم محدود کند. کشورها در گذشته توانستند ص

 انجام دهند و همه ما اکنون در حال نزدیک شدن به وضعیت یک جنگ پزشکی هستیم.

های سودمند این اپیدمی بهراسیم. یکی از نمادهای های جنبهنباید از پتانسیلعلاوه، به

سوسه شدم واین اپیدمی مسافرانی هستند که در یک کشتی تفریحی بزرگ قرنطینه شدند، 

ری اوآمدهای انحصفقط باید مراقب باشیم که سفر به جزایر و رفت! )به جهنمبگویم 

های ها پیش مسافرتطوری که دههدوباره به امتیازی برای ثروتمندان تبدیل نشود همان

طورجدی تحت تأثیر ویروس کرونا قرار دارد که گونه بود( تولید خودرو هم بههوایی این
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ابل در مقهای بدیلچندان هم بد نیست، زیرا این اتفاق ممکن است ما را مجبور کند به 

 ه دارد...همچنان ادامفهرست فردی فکر کنیم و این  یسواس به استفاده از وسایل نقلیهو

ه اسم چیزی ب»، در سخنان اخیر خود گفت: «ویکتور اوربان»وزیر مجارستان، نخست

شود چه می «لیبرال وجود ندارد، لیبرال چیزی بیش از کمونیست با مدرک دیپلم نیست!

های ما توجه که به آزادیرا هایی تمام آنست باشد؟ اگر اگر برعکس این جمله در

ا تغییرات تنها ب ند کهاآگاهها را کسانی بدانیم که لیبرال بنامیم و کمونیستکنند می

داری جهانی در حال نزدیک حفظ کنیم چراکه سرمایهها توانیم این آزادیمیرادیکال 

ت عنوان کمونیسهایی که خود را بهباید بگوییم امروزه آنشدن به بحران است. پس 

د که چرا طورجدی مطالعه کردنهایی که بههایی با دیپلم هستند؛ لیبرالشناسند، لیبرالمی

 اند که فقط تغییرات اساسیآگاه شدهو  ما، مورد تهدید قرارگرفته یهای لیبرالارزش

 ها را نجات دهد.تواند آنمی

 

 پیوند با منبع اصلی:

Coronavirus is ‘Kill Bill’-esque blow to capitalism 

and could lead to reinvention of communism 

 مترجم: هاینوشتپی

ما »کرد:  قرن پیش بیاناست که بیش از نیم« مارتین لوتر کینگ»ژیژک به این جمله  ی( اشاره۱)

گوید: یباره م، ژیژک دراین«ایم اما اکنون همگی در یک قایق هستیمهای مختلفی آمدهاز کشتی

کشتی ]« ند پرنسسودایم»همگی نهایتاً به کشتی اگر ما شروع به تغییر رفتار خود نکنیم ممکن است 

 برسیم!تفریحی که در پی شیوع کرونا قرنطینه شد[ 

 (2 )spike –  انسانی  هایسلولویروس کرونا به کمک این پروتئین وارد پروتئین اسپایک که

 .؛ بنابراین وجودش برای بقای ویروس حیاتی استیابدمیشده و تکثیر 

 

https://www.rt.com/op-ed/481831-coronavirus-kill-bill-capitalism-communism/
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