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 شناسِی جدیدی نیاورده است!این ویروس، هستی

 نویسنده: راب ویلکی

وع شیهر کدام از منظر خویش که « چپی»او در این نوشته در مقابل اندیشمندان ی "نقد سرخ" است. ی مترجم: راب ویلکی از اعضای نشریهمقدمه
ز که گذار افشارد پای می امر، باز بر این «نو»علیه این باورهای ایستد و دهند مینحوی رازآمیز توضیح میویروس کرونا در سرتاسر جهان را به

 همین دیدگاه ارتدوکسی کارگِر موّلد روی خواهد داد و اتفاقًا وضعیت کنونی جهان را تأییدی بر ی طبقهیافتهمیانجِی عمل سازمانداری بهسرمایه
ت اجتماعی اگر دست به کار نبرند، حیا –تولیدکنندگان  –افتد؛ این در حالی است که کارگران داران سر کار نروند، هیچ اتفاقی نمیاگر سرمایهپندارد. می

ای سخن بر ویلکی از بالهِت زندگی اجتماعی کسی نیست جز پرولتاریا! ی دگرگونِی این وضعیتترین سوژهنتیجه اینکه اصلیما نابود خواهد شد. 
ی ظیفهوی کارگر منتظر است تا این اوضاع فیصله یابد و باز به سر کار برگردد و استثمار بشود. آورد که اینک در حال گذراندن آنیم؛ طبقهزبان می

ه دیگر هاست کبورژوازی مدتی امپریالیستی. های سرکردهدارانه و قدرتنظم سرمایهبا مبارزه تواند چیزی باشد جز ی کارگر اما نمیدرنِگ طبقهبی
ن شاید به همی این حکمرانی را از آِن خود سازد.ای ندارد جز اینکه با عمِل قهرِی خویش ی کارگر چارهطبقهصالحیت حکمرانی بر بشریت را ندارد. 

 ی انسانی با این ویروس هستیم!مقابلهتنها در کشورهایی چون کوبا و ونزوئال شاهد دلیل باشد که 

*** 

 :«داندهر کودکی می»ای بود بر چیزی که های موّلِد جامعه، مهر تأییِد دوبارهبا اجباِر تعطیلِی بخش گیرِی ویروس کروناهمه: 1-1
ی مه)نا« نابود خواهد شددست از کار بکشد  –گویم برای یک سال، بلکه حتی برای چند هفته نمی –یک مّلت، اگر »که این

 (.1181جوالی  11مارکس به کوگلمان، 

که نه تنها مرگ بلکه همچنین محیطی جنگ یا فجایع زیستبرخالف گیرِی ویروس کرونا همهدلیل است که این بدان: 1-2
 نخورده نگاه داشته است.، ابزار تولید را دستآوردبه بار مینابودی ابزار تولید را 

« روریض»مشاغل اند؛ حتی با اینکه کارگراِن شاغل در این نواحی را های مالی و تجاری اقتصاد هم فروپاشیدهبخشباری، : 1-3
 و تهدیدکننده.هم غالبًا تحت شرایط خطرناک ، آنسر کار بماننداند تا اند و آنان را واداشتهقلمداد کردهاجتماعی 

 عبارت است از کارگران موّلد.« مفقوده»ی : حلقه1-4

ابتنا دارد،  دارانه بدانی سرمایهی توزیع و مالیهی تولید که منشأ سودهایی است که نظام گستردهبدون استثمار کار در نقطه: 1-5
 ایستد.از حرکت بازمیدارانه ی تولید سرمایهکّل شیوه

« یشان بورژوازیکش»واقعیتی ماّدی را به این کیِش بازرگانی که آنتونیو نگری و دیگر  گیری ویروس کروناهمهترتیب، بدین: 1-8
اج به استخردارانه از استثمار کار ... تولید سرمایه» ی مقّدس کهاین آیهکنند تحمیل کرده است؛ آن را تبلیغ میهاست دهه

 (.xix، ص مجمع« )استشکل داده ی ارزش )غالبًا از طریق ابزارهای مالی( تغییر دارانهسرمایه

 .باشدمی. منشأ آن، اما، استثمار است های )باز(توزیع ارزش اضافهاستخراج مالیه یکی از شکل: 1-7
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تماعی ی اجخود را از )باز(توزیع اضافه هایی منشأ ارزش اضافه، تنها روایتمثابه، به جای بحث از استثمار کار به«چپ»: 2-1
 اینکه حتی منشأ این ارزش اضافه را به چالش بکشد.تبلیغ کرده است، بی

 یانهمآبکشیشوظایف دهد، به ما می« ویروس کرونا فرصت جدیدی برای کمونیسم»اینکه پس از بیان اسالوی ژیژک : 2-2
من از کمونیسم صرفًا همان چیزی است که سازمان  مقصود»هایش گفت که پامنبرینحو احسن انجام داد، وقتی که به خود را به

ب ی ویروس کرونا برایم جال)"آنچه درباره« قبیل...باید بسیج شویم، همیاری ورزیم و کارهایی از اینگوید. جهانی بهداشت می
 (.2222مارس  14، اسپکتیتوراست"، 

خواهند: احیای شرایط داران میخواهد نهایتًا همان چیزی است که سرمایهی: باری، آنچه سازمان بهداشت جهانی م2-3
 ترین شکل ممکن.ی تولید به سریعاستثمارگرایانه

ارکس و )م« ی شرایط اجتماعی موجود استسرنگونِی قهرِی همه»گرانه نیست، انقالبی است. کمونیسم کمونیسم ترمیم: 2-4
 (.مانیفست حزب کمونیستانگلس، 

گامبن، با بازگو کردن حرف: 3-1 خی جور شوگیرِی ویروسی اساسًا یکبا این استدالل که این همههای دونالد ترامپ، جورجو آ
اد مخاطبان را ددائمی، « وضعیت استثنایِی »سیاست برای ایجاد احمقانه است و اینکه چیزی نیست جز ابتکاری ناظر بر زیست

با زیستن در شرایط اضطرار و  چنان هاانسان»نویسد: (. او میژورنال اروپایی روانکاوی)"ابداع یک اپیدمی"، درآورده است 
رًا شان به یک وضعیت منحصرسد که به این مسئله توجهی داشته باشند که زندگیبه نظر نمی که اندبحران مداوم خو گرفته

 (.ویژورنال اروپایی روانکا"، سازیشفاف« )"شناختی فروکاسته شده استزیست

گامبن ادعا میاما اگر، آن: 3-2 ایجاد شده تا انسانیت را  )پنهان( وهراسی باشد که توسط دولِت این ویروس هولکند، طور که آ
گامبن در اشتیاق « حیات برهنه»شناسِی جدیِد به هستی فروبکاهد، پس پیش از این بحران اوضاع از چه قرار بوده است؟ آنچه آ

آورد، چیزی نیست جز همان روابط تولیدِی مبتنی بر استثماری که اساس و بر زبان می« وضعیت عادی»خویش به بازگشت به 
 دارانه است.ی سرمایهبنیاد جامعه

های ِی نظامسازای که در آن شاهد بهینهجامعه» – ستودمیبدیِل ضرورِی کمونیسم  در مقاماین فوکو بود که نئولیبرالیسم را : 3-3
 (.252، ص سیاست-تولد زیست« )بود تفاوت خواهیم

بازتوزیع  «مترقی»در آغاز، باِل چِپ سرمایه همان خّط چرخش پوپولیستِی راست به سیاست البته طنز قضیه آنجاست که : 3-4
ی نهای ایدئولوژیِک سّنتِی خویش، یعها به تابعرا دنبال کرد؛ پیش از آنکه راست –های مستقیم به کارگران در شکل پرداخت –

 های صریح از بازار، برگردند.کمابیش همان دفاع
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شان با هم وخرجهر روز بیشتر دخلکارگرانی نیاز است که  یبیشینهطور که برای آن –هیچ سطحی از بازتوزیع با این همه، : 3-5
صرف در شکل م –ی تجاری سادگی به سرمایهشود بههر پولی که توسط افراد دریافت میکند. این بحران را حل نمی – خواندنمی

شود. بازتوزیع همواره، دست آخر، به سرمایه سود بازگردانده می –ها ها و وامدر شکل بدهی –ی مالی یا به سرمایه –شخصی 
 رساند.می

 مارثداری قادر نیست بدون بازگرداندن استسرمایهتعطیل باشد، تداوم خواهد داشت.  بحران اقتصادی تا زمانی که تولید  : 3-8
 خود را تداوم ببخشد.

گونه که این ویروس، آن 1( یافت.accelerationismگرایی )توان در خودانگیختگِی شتابرا هم نمیحّل این بحران راه: 4-1
ه باید نیست ک« خدا»محور( در توئیتر خود گفته است، جایگزینی پساانسانی برای شناِس ابژهتیموتی مورتون )هستی

ماشین کمتر را به  11222در ساعات شلوغ »و « آسایی ایجاد کرده استاعتصاِب عمومِی غول»باشیم که « شکرگزارش»
 مارس است(. 12و  2ها فرستاده است )تاریخ توئیت« هاخیابان

نیست هم  هگلی« روح» ، برخالف استدالل ژیژک،این ویروس بینیم کهمی ی نهفته در این تراژدیبا بازگشتن به مضحکه: 4-2
« روح همان استخوان است»ق عبارت (. برای هگل، تحّق 2222مارس  18، فیلوسوفیکال سالون)"مراقبت و تنبیه؟ بله، لطفًا"، 

گاهی، بخشی از فرایند دیالکتیکی پدیدارشناسی « )کندخود را با فعالیت خویش تولید می»یابی، خارجیتاز طریق ای است که آ
ید را تول وسیله خودکه انسانیت بدان ابزاری مادیسازِی کار است؛ روحانیبندی هگل مفصلبه عبارت دیگر، (. 372، روح
گاهِی نشانه« روح همان ویروس است»برای ژیژک، یابد. استحاله می« عقل»به انکشاف  اشکند و شرایط وجودیمی ی آ

« هایمانیمعنایِی زندگمندِی غایی و بیامکان»با « مانسازگاری»غیردیالکتیکی است که در آن جاِی عاملیِت کار با عقوبت دینِی 
 شود.عوض می

این واقعیت را مخدوش خوِد ضّد اجتماعی -در-ی یک کنشمثابهاین ویروس بهانگیز ژیژک و مورتون از ستایش نفرت: 4-3
زد( عاش )م  دستیابی به وسایل م ی کارگر برایسازد که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید به معنای این است که توانایی طبقهمی

 داران است.کاماًل تحت َیِد سرمایه

ن صرفًا ایدارانه است. ی تولید سرمایهاین کیفرخواسِت تاریخی شیوهشناسِی جدیدی نیاورده است. این ویروس، هستی: 4-4
شان خاطر عدم تواناییی کسانی که بهاند بلکه همهنه تنها کسانی که به این ویروس مبتال شده –حکم اعدام هزاران کارگر است 

                                                           
در  کند که این نیروها مرزهای سرمایه راداری خود نیروهایی را تولید میای است که در نظریات دلوز و گتاری ریشه دارد. بنا بر این ایده، سرمایهبارانهی بالهتگرایی ایدهشتاب1 

ی زدهتابی شمیانجِی توسعهداری تنها بهاست. پس، رهایی از سرمایه داریداری شتاب بخشیدن به فرایند مرزشکنی سرمایهخواهند نوردید. با این حساب، مسیر گذار از سرمایه
 دهد.داری روی میسرمایه
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 داریچرا که سرمایه –شود های دارویی تمام میشان برای غذا، مسکن و مراقبتدر فروش نیروی کارشان در ازای دستمزد، پول
 ست.انیروی موّلد کار را گرفته است و آن را نه در خدمت خیر اجتماعی، بلکه در راستای تولید ثروت خصوصی به کار گرفته 

ه با ک هستندبورژوای آن این تنها بورژوازی و خادمان خردهمتضاد آن است. شرط سوسیالیسم نیست. پیش« بربریت»: 4-5
نیو تی."، )"فیوچر سی« داری استتر از تصور پایان سرمایهتصور پایان جهان، آسان»یابند: ی فردریک جیمسون آرامش میگفته

ها، بر ها، اگر نه سالتا ماه، آثار ویروس های خود بروندبه پناهگاهدر حالی که ثروتمندان قادرند (. 78، ص 21 لفت ریویو
عیت وض»بازگشت به شان کشیدن رنجاند که کشیشان سرمایه بدانان وعده دادهی که ای کارگر باقی خواهد ماند؛ طبقهطبقه

 را شتاب خواهد بخشید.استثمار « عادِی 

م ستاید. کمونیسم انقالبی است. کمونیسبربریت و تخریب را نمیگرایانه نیست. کمونیسم ترمیم :کنیمتکرار می: 5-1
بزار ای (. تنها با قبضهمانیفست حزب کمونیست)مارکس و انگلس، « ی شرایط اجتماعِی موجود استسرنگونِی قهرِی همه»

زند و گریشده بر آن توسط سرمایه میتحمیل« معنایِی و بیمندی غایی امکان»بار تولید است که کارگران از وجوِد مصیبت
 کنند.طریق به این نظام پایان داده و نظامی مبتنی بر برآوردن نیازها ایجاد میبدین

 

 ای است از:این یادداشت ترجمه

http://www.redcritique.org/WinterSpring2014/thevirusisnotanewontology.htm 


