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دهد در میچه را رخ در تلاش برای تفسیر، فهم و تحلیل جریان اخبار روزانه، من غالباً آن

سطح اول  دهم.داری جای میی عملکرد سرمایهبستر دو الگوی متمایز اما متقاطع نحوه

در  ولیِارزش پ نحوی کهبهنگاری تناقضات درونی گردش و انباشت سرمایه است، نقشه

مختلف تولید، تحقق « هایلحظه»گوید در گونه که مارکس میآن ،وجوی سودجست

داری یابد. این الگو در اقتصاد سرمایهجریان می ،گذاریمایه)مصرف(، توزیع و بازسر

 برای ماال بینِ پایان است. وقتی این الگو را زیر ذرههمچون مارپیچی از گسترش و رشد بی

دولتی،  هایی ناموزون جغرافیایی، نهادهای مالی، سیاستهای ژئوپلتیکی، توسعهرقابت

یار ره متغیّر تقسیم کار و روابط اجتماعی بشکافیم، بسی همواهای فناورانه و شبکهبازآرایی

 شود. می پیچیده

 کنم که در بسترتری تجسم میی وسیعداری را در زمینهاما من این الگوی سرمایه

ی متابولیک مستمر و همواره بازتولید اجتماعی )در خانوارها و اجتماعات(، در رابطه

زادورشد شهری و محیط مصنوع( و تمام عادات « یِطبیعت ثانو»متحول با طبیعت )از جمله 

های اجتماعی ممکنی که بندیبنیاد(، مذهبی و صورت -فرهنگی، علمی )دانش

 کنند، قرار گرفته است. مکان و زمان ایجاد میطول های انسانی عموماً در جمعیت

 شهوتِ  ها، نیازها و امیال بشر،ی خواستدوم شامل تبلور فعّالانه« هایلحظه»این 

های نهادی متغیر، ی رضایت است و آرایشیابندهمعرفت و معنا و جستجوی تحول

 ها وها، سرخوردگیها، شکستهای ایدئولوژیکی، زیانهای سیاسی، تقابلرقابت

هستند که همگی در جهان تنوع آشکار جغرافیایی، ها آن یها علل و زمینهبیگانگی

نحوی درک مقدماتی من از هد. الگوی دوم بهدفرهنگی، اجتماعی و سیاسی رخ می

که دهد، درحالیبندی اجتماعی متمایز را شکل میماابه صورتداری جهانی بهسرمایه

است که نیروی این  الگوی نخست راجع به تناقضات درون این موتور اقتصادی

 کند.بندی اجتماعی را در مسیر تکامل تاریخی و جغرافیایی معیّن آن تأمین میصورت

ی گسترش ویروس کرونا وقتی برای اولین بار درباره 0202 یدر بیست و ششم ژانویه

درنگ به تبعات آن برای پویایی جهانی انباشت سرمایه فکر کردم. در چین شنیدم، بی
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گفت که انسداد و اختلال در تداوم گردش ی الگوی اقتصادی به من میمطالعاتم درباره

ای ها هشداری برزداییمنتهی خواهد شد و گسترش و تعمیق ارزشزدایی سرمایه به ارزش

دانستم که چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا ها خواهد بود. همچنین به خوبی میآغاز بحران

داری جهانی را نجات داده است. حقیقتاً سرمایه 0222-0222های است و به دنبال بحران

سختی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت که ای به اقتصاد چین عواقب بنابراین هر ضربه

هرحال از پیش وضع وخیمی دارد. به نظر من الگوی کنونی انباشت سرمایه پیشاپیش به

های اعتراضی جا )از سانتیاگو تا بیروت( جنبشمشکلات بسیاری داشته است. تقریباً در همه

صادی غالب ه الگوی اقتبر این واقعیت متمرکز بودند کها آن اند و بسیاری ازشکل گرفته

ی موهومی و ای به سرمایهطور فزایندههای مردم نیست. این الگوی نولیبرال بهنفع تودهبه

ی با مسئله پیششود. این الگو ازمیی پول و ایجاد بدهی متکی در عرضه گسترش فزاینده

جاد کند. تواند ایرو است که سرمایه میههایی روبتقاضای مؤثر ناکافی برای تحقق ارزش

ممکن است الگوی اقتصادی غالب با مشروعیت سست و سلامت  طورچهبنابراین 

ن گیر را تاب بیاورد و از آن جاناپذیر این بیماری همهاش، آثار و نتایج اجتنابشکننده

زبور چقدر ادامه م بستگی دارد که اختلال سالم به در ببرد؟ پاسخ به این پرسش کاملاً به این

زدایی د. زیرا همان گونه که مارکس خاطر نشان کرده است، ارزشیاب شپیدا کند و گستر

 دهد.رخ میها آن علت سرموقع فروخته نشدنعلت فروخته نشدن کالاها، بلکه بهنه به

عنوان چیزی بیرون و مجزا از فرهنگ، اقتصاد به« طبیعت»ی من همواره مخالف ایده

بیعت دارم. ارتباط متابولیک با ط ام و نگرشی دیالکتیکی و نسبی ازروزمره بوده و زندگی

 یدهد، اما همراه با ایجاد عواقبسرمایه شرایط محیط زیستی بازتولید خودش را تغییر می

هوایی( و نیروهای تکاملی خودمختار و مستقلی که مستمراً وغیرعمدی )مانند تغییرات آب

وجه وجود هیچدهند. از این منظر بلایای حقیقتاً طبیعی بهتغییر میشرایط محیط زیستی را 

راستی همیشه جهش ژنتیکی دارند. اما این که در چه شرایطی این ها بهندارد. ویروس

. دو ها بستگی داردشود به اعمال انسانجهش ژنتیکی تهدیدی برای زندگی انسانی می
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ی ارت هستند از: اولاً، شرایط محیط زیستها عبویژگی مناسب برای جهش ژنتیکی ویروس

ت توان انتظار داشدهد. برای ماال میمناسب احتمال جهش ژنتیکی شدید را افزایش می

وان از ی فراهای تولید عمقی مواد غذایی ]در کشورهای صنعتی که به استفادهنظام که

ر و فاقد پیکدروی بیهای عرضهبیوتیک بر روی حیوانات متکی هستند[ و نظامآنتی

ها شود. این نظام منجر هاییبه چنین جهش ایهای حارهی جنگلهرگونه نظارت در حاشیه

ی تسه چین و منطقهی یانگدر جاهای مختلفی هستند، از جمله بخش جنوبی رودخانه

بسیار  های میزبانجنوب شرق آسیا. دوم، شرایط مطلوب برای انتقال سریع ویروس در بدن

 . متفاوت است

رای رسند. بهای انسانی با تراکم زیاد هدف آسانی برای میزبانی به نظر میجمعیت

 شماال مشهور است که اپیدمی سرخک تنها در مراکزی با جمعیت شهری بزرگ گستر

ها با روند. نوع تعامل انسانند اما در مناطقی با جمعیت پراکنده به سرعت از بین مییابمی

 که فراموش کنند دستهایشان را بشویند، بریا این ،های رفتاریشانعادتهم، ترددهایشان، 

گذارد. چندی پیش سارس، آنفولانزای مرغی و ها تأثیر میچگونگی انتقال بیماری

آنفولانزی خوکی ظاهراً از چین یا جنوب شرقی آسیا پدید آمدند. همچنین در سال گذشته 

قیمت  ها و افزایشه کشتار گروهی خوکشدت درگیر تب خوکی بود که منجر بچین به

زنم. بسیاری از جاهای ها را برای متهم کردن چین نمیگوشت خوک شد. این حرف

احتمال خطر محیط زیستی برای تغییر شکل و انتشار ویروسی بالا ها آن دیگر هستند که در

بوده،  ایالت کانزاس آمریکا 9192است. احتمالاً منشأ آنفولانزای اسپانیایی سال 

جا وی/ایدز احتمالاً در افریقا رشد کرده، اما ویروس نیل غربی و ابولا حتماً از آنآیاچ

شروع شده و تب دنگی ظاهراً در امریکای لاتین رشد کرده است. اما تأثیرات اقتصادی و 

ط های پیشین الگوی اقتصادی مسلها و ضعفی شیوع ویروس به شکافشناسانهجمعیت

 بستگی دارد.

برای اولین بار در ووهان چین یافت شد تعجب 91-که کوویدبه همین دلیل وقتی

نکردم )گرچه مشخص نیست منشأ آن ووهان باشد(. آثار محلی این اتفاق حتماً اهمیت 
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که ووهان مرکز مهم تولید ویروس بوده است، احتمالاً تبعات دارد و با درنظر گرفتن این

من از اطلاعی از گستردگی آن ندارم(. پرسش مهم  اقتصادی جهانی خواهد داشت )گرچه

دهد و تا کی ادامه خواهد داشت )تا رخ می گونهچهاین است که شیوع و انتشار بیماری 

شدن ی قبلی نشان داده که یکی از معایب جهانیکه واکسنی کشف شود(. تجربهزمانی

یرممکن های جدید غیالمللی سریع بیمارکردن انتشار بیناین است که متوقف تربیش

کنند. کنیم که تقریباً همه در آن سفر میغایت متصل زندگی میاست. ما در جهانی به

های انسانی برای انتشار پنهانی گسترده و باز هستند. خطر )اقتصادی و شبکه

 ادامه یابد.  تربیششناسانه( آن است که اختلال یک سال یا جمعیت

منتشر شد رکودی آنی در بازارهای بورس جهانی رخ داد، که وقتی اخبار اولیه بااین

د ها به بالاترین حد خوانگیزی شاخصطور شگفتمدت یک ماه و اندی بهپس از آن به

داد. ظاهراً باور بر این رسید. اخبار ظاهراً همه چیز را در همه جا غیر از چین عادی نشان می

سرعت کنترل را تجربه کنیم که تقریباً به ی بیماری سارسبود که قرار است تکرار دوباره

 اگر امروز به آنومیر بالایی داشت و )شد و اثر جهانی کمی داشت. اگرچه نرخ مرگمی

 91-که کووید( هراس بیش از حدّی در بازارهای مالی ایجاد کرده بود. زمانیبنگریم

و هراس از آن را تکرار سارس نشان دهد  91-ظاهر شد واکنش غالب این بود که کووید

بیماری واگیر در چین به سرعت گسترش یافت که این جهت بداند. این واقعیت که را بی

رحمانه در جهت کنترل آثار آن عمل کرد، همچنین موجب شد این کشور به سرعت و بی

رخ « جاآن در»اشتباه با مشکل به عنوان چیزی برخورد کنند که سایر کشورهای دنیا به

ی های آزاردهندهین از دل و دیده رفته است )که همراه بود با نشانهداده و بنابرا

ی رشد هایی از جهان(. در صورت شکست افسانههراسی ضدچینی در بخشبیگانه

هایی از دولت ترامپ با اقتصادی چین، شوکی که ویروس ایجاد کرد حتی در حلقه

ی های تولید جهاندر زنجیرههای اختلال خوشحالی مورد استقبال قرار گرفت. اما روایت

کم پیچید. این اخبار عمدتاً انکار شد یا با آن همچون کردند کمکه از ووهان عبور می
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های بزرگ یا خط تولیدهای خاصی )مال اپل( برخورد شد. ی شرکتمسئله

های افت تقاضای مشتریان ها محلی و موردی بودند، نه عمومی. همچنین نشانهزداییارزش

 دونالد و استارباکس که در بازارهایی مال مککه شرکتگرفته شد. با اینکم دست

ایشان شدند. هداخلی چین فعالیت وسیعی داشتند، برای مدتی مجبور به بستن فروشگاه

زمانی سال نوی چینی با شیوع ویروس تأثیرات منفی آن را در ماه ژانویه پنهان کرد. هم

 شدت اشتباه بود.از این واکنش به رضایت مغرورانه

ای و موقتی بود، همراه با شیوع جدی المللی ویروس دورهی گسترش بیناخبار اولیه

ی های بحران دیگری مال ایران. شیوع آن در ایتالیا بود که جرقهدر کره جنوبی و کانون

نخستین واکنش شدید را زد. سقوط بازار بورس که در اواسط ماه فوریه آغاز شد تا حدی 

 02تقریباً  که در اواسط ماه مارس منجر به کاهش ارزش خالصنوسان شد، تا ایندچار 

غالباً  هایهای جهانی شد. بالارفتن تصاعدی مبتلایان طیفی از پاسخدر بورس یدرصد

جمهور ترامپ در مواجهه با موج رو ای را برانگیخت. رئیسزدهنامنسجم و بعضاً وحشت

تر از ها عجیبعمل کرد. برخی از واکنش 9اه کانوتمال ش ،به افزایش بیماری و مرگ

عجیب بود. کاهش نرخ سود در مواجهه با ویروس توسط بانک مرکزی امریکا عجیب و 

که مشخص شد قصد از این اقدام تعدیل تأثیرات بازار بود، نه غریب بود، حتی زمانی

ها با زهی حور همهسلامت تقریباً د جلوگیری از پیشرفت ویروس. مقامات دولتی و نظام

یسم در سرتاسر امریکای شمالی و جنوبی و نولیبرالکمبود نیرو مواجه بودند. چهل سال 

هایی انبحر در مقابله با چنینها آن پذیر کرده و باعث شده بوداروپا مردم را تماماً آسیب

در سلامت عمومی آمادگی نداشته باشند. گرچه وحشت بیمارهای پیشین مال سارس و 

                                                      

کرد. اشاره دارد به داستان شاه کانوت که در قرن دوازدم میلادی بر امپراتوری دریای شمال حکومت می 9

ی هنری هانتینگتونی در قرن سیزدهم، وی اظهار کرده بود که نوشتته« پادشتاه کانوت و موج»بنا به داستتان 

د ی خداونرت ماوراءالطبیعهاو هیچ کنترلی بر عناصتتتر )موج دریاها( ندارد و قدرت ستتتکولار در مقابل قد

 دانست. هیچ است. به تعبیری دیگر او خود را دارای قدرت فراطبیعی می
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علت ی اقدامات لازم به ما داده بود. اما بهقطعی درباره هاییبولا هشدارهای بسیار و درسا

های های شرکتی کاهش مالیات و یارانههای ریاضتی که برای تأمین بودجهسیاست

« متمدن»ظاهر های جهان بهاند، در بسیاری از بخشبزرگ و ثروتمندان طراحی شده

مقدم دفاع از سلامت عمومی  ای/دولتی که همواره خطّناحیههای محلی و مقامات دولت

 اند. دهند، با کمبود بودجه مواجههای اضطراری سلامت را شکل میو چنین موقعیت

های های داروسازی بزرگ به تحقیقات بدون سودآوری بر روی بیماریشرکت

اند( هیچ خته شدهشنا 9192ی ها که از دههی کروناویروسواگیردار )مانند تمام دسته

گذاری ندرت بر پیشگیری سرمایهها بهی اندکی دارند. این شرکتای ندارند یا علاقهعلاقه

 هاآنگذاری در آمادگی برای بحران سلامت عمومی سود اندکی دارد. کنند. سرمایهمی

ی تربیشدرآمد  هاآنها دارند. ما هرچه بیمارتر باشیم، ی بسیاری به طراحی درمانعلاقه

شده برد. الگوی تجاری اعمالگذاری بر پیشگیری ارزش سهام را بالا نمیدارند. سرمایه

های اضطراری لازم را که در موقعیت های اضافی مواجههدر تأمین سلامت عمومی ظرفیت

است، حذف کرده است. پیشگیری حتی برای توجیه مشارکت بخش دولتی و خصوصی 

 ی مرکزجمهور ترامپ بودجهانگیزی نبوده است. رئیسوسوسهی کاری چندان حوزه

 های واگیردار در شورای امنیت ملی را منحلکنترل بیماری را قطع و گروه تحقیق بیماری

یی را وهوای تمام تحقیقات از جمله تغییرات آبکرده است. با همان رویکرد که بودجه

یجه سانی و استعاری قائل شوم، نتقطع کرده است. اگر بخواهم برای طبیعت شخصیت ان

خاطر بیش از چهل سال سوءرفتار متجاوزانه انتقام طبیعت است، به 91-گیرم که کوویدمی

 قاعده. وحشی و بی نولیبرالکشی آور با آن توسط بهرهو شرم

جا ، مال چین و کره جنوبی، تایوان و سنگاپور تا ایننولیبرالکه کشورهای کمتر این

ر بر این امر تواند دلیلی دیگاند، میگیر را پشت سر گذاشتهتالیا این بیماری همهبهتر از ای
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شواهد بسیاری  1باشد. اگرچه ایران ماال نقض این استدلال به عنوان اصلی کلی است.

کاری وجود دارد مبنی بر اینکه چین برخورد نسبتاً نامناسبی با بیماری سارس همراه با پنهان

سرعت جمهور شی همانند کره جنوبی، بهبار رئیساول داشته است، اما اینو انکار در وهله 

حال در چین زمان اینباها دستور شفافیت داد. ها و انجام آزمایشی گزارشدر ارائه

ر کند(. اما چیزی که دارزشمندی از دست رفت )حتی چند روز تفاوت بسیاری ایجاد می

واگیردار به استان هوبی با مرکزیت ووهان بود.  توجه بود محدود کردن بیماریچین قابل

ان مارس، از پایپیش تر سرایت نکرد. های جنوبیبیماری به پکن یا غرب یا حتی بخش

ر در شرایطی که تولید د نیست ورد که هیچ مورد ابتلای جدیدی در هوبی چین اعلام ک

تولید خودرو را به سطح عادی ولوو اعلام کرد که  دیگر نقاط جهان متوقف شده است

شدت اقدامات صورت گرفته برای محدود کردن جغرافیایی ویروس بهرساند. می

سختگیرانه بود. تکرار این محدودیت در جاهای دیگر به دلایل سیاسی، اقتصادی و 

 رسد حاکی از آن است کههایی که از چین میبود. گزارشفرهنگی تقریباً غیرممکن 

ار علاوه چین و سنگاپور از ابزوجه باملاحظه نبود. بهها به هیچگذاریبرخوردها و سیاست

قدرت نظارت فردی خود به شکل آمرانه و با تجاوز ]به حریم شخصی[ استفاده کردند. 

اند، هرچند اگر یادی مؤثر واقع شدهرسد این ابزارها در مجموع تا حد زاما به نظر می

های پیشرفت بیماری از شد، براساس الگوها تنها چند روز زودتر آغاز میواکنش

شد. این اطلاعات اهمیت دارند: در هر فرایند رشد سریع های بسیاری اجتناب میمرگ

نترل ک ی انحنایی وجود دارد که پس از آن جمعیت مبتلای در حال افزایش کاملاً ازنقطه

یر توجه موجا به اهمیت نسبت جمعیت مبتلا به نرخ مرگشود )بار دیگر در اینخارج می

                                                      

به  اًتا جایی که مشخصاماداند. تر نولیبرال میی کشورهای کمرستد نویستنده ایران را در زمرهبه نظر می9  

 )نقدجد محل مناقشتتته استتتت. بهگردد، این ارزیابی ی اخیر بازمیمان و ستتتلامت در چند دههدرهای نظام

 سیاسی( اقتصاد
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تمام  تواند به قیمت جان بسیاریها وقت تلف کرد میکنید(. این واقعیت که ترامپ هفته

 شود.

 تأثیرات اقتصادی ویروس در چین و کشورهای دیگر اکنون از کنترل خارج شده

های بزرگ و در برخی از های ارزش شرکتایجادشده در زنجیرههای است. اختلال

ت رسید. در درازمدتر از آن چیزی بود که در ابتدا به نظر میتر و عمومیها اساسیبخش

تر به کارگر تر شوند و به اشکال تولید با نیاز کمتر یا متنوعهای عرضه کوتاهشاید زنجیره

تبعات  دخوهمراه که به هوش مصنوعی گرایش یابد )های تولید به نظام تربیشو اتکای 

های تولید منجر به اخراج و مرخصی اجباری (. اختلال در زنجیرهدارد در اشتغال یعظیم

که تقاضا برای مواد خام مصرف کاهد، با اینشود که از تقاضای نهایی میکارگران می

ی ی حداقل موجب رکود نسبدهد. این تأثیرات در بخش تقاضا به تنهایمولد را کاهش می

 خواهد شد. 

پس  گرایی کههای مصرفی دارند. شیوهتربیشپذیری های دیگری آسیباما بخش

های به اوج خود رسید، عواقب ویرانگری داشته است. این شیوه 0222-0222از 

هجوم  اند.گرایی بر کاهش زمان جایگزینی مصرف، تقریباً به صفر وابستهمصرف

گرایی ارتباط نزدیکی دارد با جذب حداکاری های مصرفها بر این شیوهگذاریسرمایه

 که کوتاهترین زمان ممکن جایگزینی گراییافزایش در اشکال مصرف ی درحجم سرمایه

 مرزی از سالی این امر است. سفرهای برونالمللی نشاندهندهرا دارند. گردشگری بین

رایی گلیارد افزایش یافته است. این شکل مصرفمی 9.1میلیون به  222، از 0292تا  0292

ها لها، هتهای زیرساختی عظیم در خطوط هوایی و فرودگاهگذاریفوری نیازمند سرمایه

ها، رویدادهای فرهنگی و... است. این بخش از انباشت سرمایه ها، شهربازیو رستوران

ند و ها خالی هستلاند، هتاست: خطوط هوایی نزدیک به ورشکستگی اکنون فلج شده

الوقوع است. غذا خوردن خارج از خانه فکر بیکاری عظیم در صنایع گردشگری قریب

رون اند. حتی غذا گرفتن از بیها و بارها در جاهای بسیاری بسته شدهبدی است و رستوران
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رسد. لشکر عظیم کارگران مشغول در اقتصاد مبتنی بر قراردادهای خطرناک به نظر می

 ثبات، بدون هیچ ابزار حمایتی روشنی ازدت )گیگ( یا دیگر اشکال مشاغل بیمکوتاه

های فوتبال و های فرهنگی، رقابتشوند. رویدادهایی مال جشنوارهکار اخراج می

یاسی های سو حتی گردهماییهای بازرگانی و تخصصی ها، همایشبسکتبال، کنسرت

 ایمشاهده« رویدادمحور»گرایی صرفاند. این اشکال ممربوط به انتخابات لغو شده

ها و شدت کاهش یافته است. دانشگاههای محلی بهاند. درآمدهای دولتبرچیده شده

 اند.مدارس بسته شده

اجرا داری معاصر در شرایط کنونی قابلگرایی سرمایهالگوهای جدید مصرف ترِبیش

شده گانه)که در کارگران بی« گرایی پاداشیمصرف»ی چیزی که آندره گرز نیست. انگیزه

نامد، کمرنگ شان را بهتر کنند( میی تعطیلات در سواحل گرمسیری حالقرار است با بسته

 است.  شده

گرایی پیش درصد با مصرف 22یا حتی  22داری معاصر اما اقتصادهای سرمایه

ای ضکننده در طول چهل سال گذشته برای تحریک تقاروند. اعتماد و احساس مصرفمی

ین منبع محور شده است. ا - و نیاز - طور فزاینده تقاضامؤثر اهمیت یافته است و سرمایه به

انرژی اقتصادی تابع نوسانات شدید نبوده است )مگر استانائات اندکی مال فوران آتشفشان 

 تنها نوسانی 91-ای پروازها بر فراز آتلانتیک را متوقف کرد(. اما کوویدایسلند که دو هفته

جاد گرایی ایعیار در دل این شکل از مصرفکند، بلکه سقوطی تمامشدید ایجاد نمی

 کند که در ثروتمندترین کشورها غالب است. می

ای دیگر هحد و حصر از یک بخش جهان تا بخشی بیشکل مارپیچی انباشت سرمایه

تواند آن را نجات دهد دولتی است که است. تنها چیزی که می یدرون زیریودر حال فر

 شده را تشویق کند. این کاری از هیچ زادهگرایی گستردهتأمین بودجه کند و مصرف

وسیالیسم آمریکا بدون س نیازمند سوسیالیستی شدن تمام اقتصاد برای ماال ایالات متحده

 خواندن آن است.
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های های واگیردار طبقه یا مرز و محدودیتبیماری ی متداولی رایج است کهافسانه

یقت ای از حقهها شمّشناسند. مانند بسیاری از این قصهاجتماعی دیگر را به رسمیت نمی

س مرزهای طبقاتی به در این سخن هست. در واگیرهای وبا در طول قرن نوزدهم تقدّ

دن شتخصصی قدری قوت داشت که موجب تولد بهداشت عمومی و جنبش سلامت )و

که جنبش سلامت برای حفاظت از همه طراحی شده بود آن( شد و تا امروز ادامه دارد. این

تماعی دستمزد و آثار و نتایج اجی کمیا طبقات بالاتر، هیچ وقت روشن نشد. اما امروز طبقه

« عادی»های تبعیض از صافیکند. نتایج اقتصادی و اجتماعی داستان دیگری را روایت می

اد رود از تعدجا آشکار است. اولاً، نیروی کاری که از او انتظار میکه در همه اندذشتهگ

رو به افزایش بیماران مراقبت کند، عمدتاً در بسیاری از نقاط جهان جنسیتی، نژادی و 

ها و هاال در فرودگاقومیتی شده است. همانند نیروهای کار مبتنی بر طبقه که برای م

در صف اول است و با « نیروی کار جدید»توان دید. این دیگر می ونقلهای حملبخش

شان غلی شکند: نیروهای کاری هستند که به واسطهوپنجه نرم میبدترین شرایط دست

جویی فهدلیل صرای بهشدن بدون هیچ پشتوانهدر خطر ابتلا به بیماری و اخراج تربیش

این پرسش مطرح است که چه کسانی  هستند. برای نمونه ،ویروس ناشی از اقتصادی

توانند. پرسش مزبور همچون این پرسش که توانند در خانه کار کنند و چه کسانی نمیمی

ان را کردن خودش چه کسانی در صورت تماس یا بیماری استطاعت جدا کردن یا قرنطینه

ی که ن شکلکند. دقیقاً به هماتر میدارند )با یا بدون حقوق(، شکاف اجتماعی را عمیق

لرزش »( را 9111( و مکزیکوسیتی )9120من تصمیم گرفتم لرزش زمین نیکاراگونه )

های یک واگیر طبقاتی، تمام ویژگی 91-بنامم، به همین طریق پیشرفت کووید« طبقاتی

اظی ها برای تسکین دردها به سادگی در لفکه تلاشدهد. با ایننژادی و جنسیتی را نشان می

های ملی ویژه از سوی دولتاند، اقدامات، بهپنهان شده« ر هم هستیمما همه در کنا»

ا آمریک ی کارگر معاصر در ایالات متحدهتری دارد. طبقههای شومحکایت از انگیزه

انتخاب  تبار و زنان کارگر مزدی( باتبار، لاتینهای آفریقایی)عمدتاً متشکل از آمریکایی
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د های اصلی تدارک مواداشتن بخشقبت و یا باز نگهناخوشایند آلوده شدن به اسم مرا

ب( ی سلامت مناسها( یا بیکاری بدون بیمه ) مال بیمهبار فروشوموردنیاز )مال خوار

بل شان را مال قکنند و حقوقبگیر )مال من( از خانه کار میمواجه است. کارمندان حقوق

شت شان گیکوپترهای شخصیکه مدیران با هواپیماها و هلکنند. درحالیدریافت می

 زنند.می

ال های نولیبراند تا مال سوژهها تربیت شدهنیروهای کار در اکار نقاط جهان مدت

خوب رفتار کنند )که به این معناست که برای پیشامد هر مشکلی خودشان یا خدا را 

ی دارسرزش کنند، اما هرگز جرأت نکنند که به فکرشان هم خطور کند که شاید سرمایه

نش توانند ببینند که در واکهای نولیبرال خوب هم میمشکل اصلی باشد(. اما حتی سوژه

 به این بیماری واگیردار مشکلی هست.

تواند بیش از یک پرسش مهم این است: این وضعیت چقدر ادامه خواهد داشت؟ می

در  هخواهد بود. ازجمل تربیشزدایی طول بکشد، ارزش تربیشقدر که و هر سال باشد

نیروی کار. در صورت عدم دخالت کلان دولت تقریباً مطمئنم بیکاری به سطحی 

ها نیست. نولیبرالم خواهد رسید. اما این دخالت مطلوب بیستی سی قرن مقایسه با دههقابل

گونی گونا اجتماعی پیامدهای اولیه یاین وضعیت برای اقتصاد هم مانند زندگی روزمره

ای افراطی شده که در اندازهگرایی معاصر بهمدها بد نیستند. مصرفی پیادارد. اما همه

گرایی گرایی افراطی و مصرفمصرف»گرفته است که مارکس آن را ی چیزی قرار آستانه

تبدیل شدن آن به چیزی عجیب و غریب و هیولاوار » توصیف کرده بود که « آمیزجنون

ب گرایی افراطی نقشی اصلی در تخریرفپروایی در مصکل نظام. بی« دال است بر سقوط

 ونقل وکند. لغو پروازهای خطوط هوایی و محدودیت شدید حملزیست بازی میمحیط

ای ای داشته است. کیفیت هوحرکت نتایج مابتی در خصوص انتشار گازهای گلخانه

 یِ ریستهای اکوتوووهان و همچنین بسیاری از شهرهای آمریکا بسیار بهتر شده است. مکان

حد از کاسته  اند. اینفرصتی برای بازیابی دارند. قوها به کانال ونیز بازگشته لگدمال شده

مدتی تواند مزایای بلندخردانه میپروا و بیگرایی افراطی بیشدن اشتیاق برای مصرف
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ه هیچ کتواند چیز خوبی باشد. و با اینهای اورست میتر در کوهکم داشته باشد. مرگ

ی ویروس ممکن است به شناسانهآورد، سوگیری جمعیتبه زبان نمی کس آن را

نعت ص»ی اثرگذاری بر هرم سنی با آثار بلندمدت بر وظایف تأمین اجتماعی و آینده

شود و این برای برخی نعمت ختم شود. زندگی روزمره کند می« نگهداری از سالمندان

ری اجتماعی گیا کند، قواعد فاصلهادامه پید تربیشکه وضعیت اضطراری است. درصورتی

توان ی که میگرایتواند به تغییرات فرهنگی منجر شود. تنها شکل مصرفتوصیه شده می

ر خدمت نامم که دمی« فلیکسینت»گفت قطعاً سودآور است، چیزی است که من اقتصاد 

 خواهد بود.« های سریالخوره»

خروج از بحران سقوط ]بازارها[ در ی ی اقتصادی بستگی به شیوهها در جبههواکنش

های پولی بسیار گذاریها شامل سیاستداشته است. این شیوه 0222-0222های سال

ها، به همراه رشد چشمگیر مصرف شود که مرکب از نجات مالی بانکبازانه میدلودست

تی گذاری زیرساخگذاری زیرساختی در چین است. سرمایهی کلان سرمایهمولد و توسعه

بر  0222های نجات مالی در سال نیاز قابل تکرار نیست. بستهمقیاس مورددر چین در 

شدن جنرال موتورز شد. احتمالاً اهمیت ها متمرکز بود و همچنین در عمل شامل ملیبانک

دارد که سه شرکت اتومبیل بزرگ دیترویت با روبرو شدن با ناخرسندی کارگران و 

طور موقت درحال بسته شدن هستند. بنابراین اگر چین به کمسقوط تقاضای بازار، دست

را تکرار کند، مسئولیت خروج از بحران اقتصادی  0222-0222نتواند نقش خود در سال 

جا اوج طنز ماجرا است: تنها ی ایالات متحده خواهد بود و اینعهدهکنونی به

تر از هر یستییار سوسیالهایی از نظر اقتصادی و سیاسی موفق هستند که بسگذاریسیاست

ی های نجات باید زیر سایهچیزی باشند که برنی سندرز ارائه خواهد کرد و این برنامه

ی همه .آمریکا را به عظمت خود برگردانیمدونالد ترامپ به اجرا دربیایند، لابد زیر نقاب 

کردند،  مخالفت 0222خواهانی که کاملاً به شکل غیرمنطقی با نجات مالی سال جمهوری

یا باید حرف خودشان را پس بگیرند و یا در مقابل ترامپ بایستند. ترامپ در صورت 
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باید با اعلام شرایط اضطراری انتخابات را  ،خواهان با او، اگر عاقل باشدمخالفت جمهوری

ی ریاست جمهوری ریشه« شورش و انقلاب»لغو کند و برای نجات سرمایه و جهان از 

 کند. نارا اعل 9امپراتوری

الیگارشی  اهگآن، واهد بود سیاست سوسیالیستی استؤثر ختنها سیاستی که م اگر

 مسیالیس، نه سوکندحرکت می سوسیالیسملی تحقق ناسیونادر راستاتردید حاکم بی

 است.  رخدادداری جلوگیری از وقوع این ی سیاست ضدسرمایه. وظیفهگرامردم

 

 پیوند با متن انگلیسی:

Anti-Capitalist Politics in the Time of COVID-91 

 
 برای گوش دادن به فایل صوتی متن بالا )به انگلیسی( به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

http://anticapitalistchronicles.libsyn.com/anti-capitalist-politics-in-the-

time-of-covid-11 

 

 

 
 

 

                                                      

9 Imperial presidency 
شتتود و کتابی با همین عنوان کار برده میجمهوری مدرن آمریکا بهی ریاستتتاصتتطلاحی استتت که درباره

نوشتتته شتتده استتت. ریاستتت جمهوری  9120نویس آمریکا در ستتال توستتط آرتور ام. شتتلستتینجر تاریخ

جمهور بدون دخالت دادن های خارجی توستتط رئیساتخاذ تصتتمیمات در ستتیاستتتامپراتوری اشتتاره به 

 کنگره، قانون اساسی، مطبوعات و افکار عمومی دارد.

http://davidharvey.org/2020/03/anti-capitalist-politics-in-the-time-of-covid-19/
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