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  :کرده تحمیل ما بر کروناویروس هک تصمیمی

 جنگل قانون یا گسترجهان کمونیسم

 ، ترجمه: صالح نجفیژیژک اسالوی

 

 منطر   ترری  سبعانه به عمل یا - بزنیم آخر انتخاب به دست که رسیده وقتش انداخته، هول همه جان به کروناویروس که حاال

 .جهان کل مساعی تشریک و ریکاهم اساس بر کمونیسم بازآفریدن برای تالش یا اَنسَب بقای و بقا تنازع

 کرردن هرول  جز ثیریتأ دشومی مخابره که یگزارش هر بعد و. کنندمی تکرار را!« نکنید هول» قالبیِ عبارت مرتب ما هایرسانه

 مرردم  بره  حکومت مقامات وقتی: کردم تجربه کمونیستی کشوری در جوانی در که اندازدمی وضعیتی یاد به مرا وضعیت. دندار

 هرا آن خرود  کرردن هرول  آشکار هاینشانه را هادادناطمینان ای  همگی ما نیست، کردنهول برای دلیلی که دادندمی اطمینان

 .گرفتیممی

 کنیم تلف شدنهول با را وقت که است آن از تروخیم اوضاع -

 قحطریِ  هرا فروشرگاه  در کرونراویروس  شریوع  از ناشری  هرول  اثرر  برر  کبیرر،  بریتانیرای  در اینکه. دارد را خود منط  شدنهول

 ایرام  در سوسیالیسرتی  یوگوسالوی در توالت دستمال به مربوط عجیبی بس هواقع یاد به مرا آمده پدید هم توالت هایدستمال

 فروت  بردون  مقامرات . نیسرت  موجرود  هامغازه در کافی توالت دستمال که افتاد هازبان سر بر ایشایعه یکهو. اندازدمی ماجوانی

 بلکره  برود  راسرت  تنهرا نره  حرف ای  که عجبا و است موجود معمول مصارف برای کافی توالت دستمال که دادند اطمینان وقت

 .کردند باور را آن بودنراست مردم بیشتر
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 دروغ هعشرای  ایر   و اسرت  موجرود  کافی مقدار به توالت دستمال دانممی: ندکردمی استدالل چنی  هاهکنندمصرف هعمد البته

 بره  و بخرنرد  مانده دستمال هرچه و ببرند هجوم هافروشگاه به و شوند هول و بگیرند جدی را شایعه ای  هابعضی اگر ولی است

 همری  حراال   است بهتر پس بر سر کنم؟ خاکی چه م  وقتآن آورند، وجود به توالت دستمال قحطی راستیراستی ترتیب ای 

 .بخرم توالت دستمال توانممی هرچه احتیاط محض و بروم

 کره  هستند دیگرانی کنیم فرض پیش از است کافی - گیرندمی جدی را شایعه که هستند دیگرانی کنیم باور نیست الزم حتی

. هرا فروشگاه در توالت دستمال واقعی کمبود: کرد نخواهد فرقی نتیجه - باور دارند گیرندمی جدی را شایعه که کسانی به وجود

 دهد؟نمی روی( کالیفرنیا در نیز و) بریتانیا در امروز ای  نظیر اتفاقی آیا

 موجره  کامالً واکنشی آن در شدنهول که ینکردن است، آن هم در اوضاعهول از حد اصالً شیشدن بنوع هول  یا بیغر نهیقر

 ترر خطرنراک  گیرر همره  بیمراری  یک وقوع که شنیدیم بارها و بارها ابوال، و سارس شیوع هتجرب از پس اخیر، هایسال در. است

 و. داد خواهرد  روی «کری » کره  اسرت  ایر   لهئمسر  نه، یا داد خواهد روی «آیا» که نیست ای  لهئمس یعنی است، حتمی جدید

 از و نگررفتیم  جردی  را هرا آن نرامعلوم  دالیرل  بره  امرا  پرییرفتیم  را هولنراک  هایبینیپیش ای  صحت منطقی طوربه ما اگرچه

 هرای فریلم  در داشتیم سروکار هانآ با که جایی تنها - داشتیم اکراه جدید گیرهمه هایبیماری با مقابله برای جدی شدنآماده

 .بود 2011 سال در سودربرگ استیون هساخت «شیوع» نظیر آخرزمانی

 تهدیرد  یرک  بره  واکرنش  در وقتی. نیست واقعی تهدیدی با مقابله برای درستی هشیو شدنهول که است آن از حاکی تضاد ای 

 خریرد  اسرت  مسرخره  چره  ببینید. دهیممی جلوه اهمیتکم را آن برعکس،. گیریمنمی جدی زیادی را تهدید آن کنیممی هول

 پرس . کندمی دوا دردی گیرهمه مهلک بیماری یک شیوع همیان در داشت  کافی توالت دستمال انگار: توالت دستمال هدستپاچ

 کرد؟ باید چه و آموخت باید چه آن با جدی همقابل برای چیست؟ کروناویروس شیوع به مناسب واکنش
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  کمونیسم از م  مراد -

 دعروی  رفتمی توقع چنانکه آورد پدید کمونیسم تنفس برای تازه هوایی است ممک  کروناویروس شیوع که داشتم اظهار وقتی

 آنچه از ثرترمؤ بسیار کمدست - افتاد کارگر بحران ای  با چی  دولت قاطع برخورد رسدمی نظر به اگرچه. گرفتند سخره به مرا

 دارنرد  دسرت  در را قردرت  کره  هرایی کمونیسرت  قردیمیِ  اقتردارگرای  منطر   ایر   وجرود  برا  - شراهدیم  ایتالیرا  در روزهرا  ای 

 را قردرت  کره  کسانی به بد خبرهای گزارش از ترس که بود ای  هامحدودیت ای  از یکی. کرد هویدا نیز را خود هایمحدودیت

 کره  کسرانی  اولی  هاگزارش به بنا که بود علت همی  به گویا - چربدمی عملی نتایج بر( مردم عموم به البته و) دارند دست در

 همچنران  ایر   نظیرر  چیرزی  اینکه بر مبنی هست هاییگزارش و شدند دستگیر کردند خبررسانی جدید ویروسی شیوع هدربار

 دهد.می روی

 رفتره رفتره  کرونراویروس  شریوع  از ناشری  تعطیلری  از پرس  چی  در کارها مجدد اندازیراه برای فشار» بلومبرگ، گزارش به بنا

 خواهنرد مری  کره دهرد   نشران  را چیرزی  همران  ارشد مقامات به تا اطالعات دستکاری: کندمی زنده دوباره را قدیمی ایوسوسه

. دارد جریان برق مصرف چندوچون در چی ، شرقی سواحل در صنعتی مرکزی چجیانگ، استان در اینکهم پدیده ای . ببینند

 انرد کرده تعیی  محلی هایکارخانه در برق مصرف برای حداقلی استان ای  شهر سه در کمدست موضوع، به آشنایان شهادت به

 برر  را هاشرکت بعضی قضیه ای  مردم، هگفت به. است احیاشدن حال در تولید دهند نشان اطالعات دستکاری با خواهندمی زیرا

 «اندازند. کاربه را هایشانماشی  است خالی هایشانکارخانه کهزمانی حتی تا داشته آن

 محلری  مردیران : آمرد  خواهد پیش چه شوندمی تقلب ای  متوجه قدرتند سرأ در که کسانی وقتی زد حدس توانمی همچنی 

 جولیران  بره  اینجرا  در... شرود مری  بازتولید اعتمادیبی باطل دور سانبدی  و شد خواهند مجازات شدتبه و خرابکاری به متهم

 ایر   اگرر  پرس . کنرد  افشرا  مرردم  بررای  اپیردمی  برا  را چی  دولت برخورد روش پنهان هجنب ای  که داریم نیاز چینی آسانژی
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 عمرومی  هرای اعالمیره  است کافی م ، منظور درک برای چیست؟ کمونیسم از م  مراد نیست، دارم نظر در م  که کمونیسمی

 سازمان: آن اخیر هایاعالمیه از یکی ای  - بخوانید را جهانی بهداشت سازمان

 سراسرر  در عمرومی  بهداشرت  مقامات اگرچه گفت هگیشت ههفت جهانی، بهداشت سازمان کل دبیر گبرئیسوس، ادهانوم تدروس

 ترراز  از کشورها بعضی در سیاسی تعهد تراز که است نگران ما سازمان دارند، را ویروس ای  شیوع با موف  همبارز توانایی جهان

 عریر  و آوردنبهانره  وقرت . نیست گیاشت  دست روی دست وقت. نیست خطا و آزمون زمان حاال. »باشد ترپایی  کنونی تهدید

 بررای  ریرزی برنامره  مشرغول  اسرت  دهه چند کشورها بعضی. نکنیم فروگیار کوششی هیچ از که است آن وقت. نیست تراشیدن

 را گیرر همره  بیمراری  ایر  » تردروس،  هگفتر  بره .« است رسیده هابرنامه آن کردنپیاده وقت حال. اندبوده ای  نظیر سناریوهایی

 «کند. کارزار درگیر را حکومت دستگاه کل که هماهنگ و جامع و جمعی رویکردی با فقط منتها راند، عقب توانمی

 شرامل  بایرد مری : برود هاحکومت تکتک ودستگاهدم از فراتر بسیار باید جامع چنی  رویکردی که افزود هاگفته ای  به توانمی

 گردد. المللیبی  ثرمؤ و قوی همکاری و مساعی تشریک همچنی  و هادولت نظارت هدایر از برون مردم محلی بسیج

 نیراز  مصرنوعی  تنفس هایدستگاه از روزافزونی شمارِ به شوند، بستری هابیمارستان در تنفسی مشکالت علت به نفر هزاران اگر

 مداخلره  جنگری  شررایط  و اوضراع  در کره  ترتیب همان به کند، مستقیم همداخل باید دولت هاآن کردنفراهم برای و بود خواهد

. عری  یرک   نردارد  هرا دولرت  سرایر  مسراعی  تشرریک  به تکیه جز ایچاره و است نیاز سالح هزار هزاران به که هنگامی کند،می

 کره  «کمونیسرمی » منظرورم از  - شده اجررا شرود  ماهنگه ها کامالًالعات را به اشتراک گیاشت و نقشهعملیات نظامی، باید اط

 شردنِ جهرانی  از شرکل  یرک  اینرک، هرم » بریتانیایی، سیاسی اقتصاددان هاتِ ، ویل قول به یا همی  است، محتاجیم بدان امروز

 احتضرار  حال در قطعاً دارد گیرهمه هایبیماری و بحران تولید به ساختاری گرایش که دولت نظارت از فارغ آزادِ بازار بر ینمبت
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 بره  را قروی  هادلر  و محکم شواهد بر متکی جمعیِ کنش اولویت و متقابل وابستگی که گستریجهان از دیگری صورت اما. است

 .«یدآمی دنیا به دارد شناسدمی رسمیت

 یجهان یو همکار یهماهنگضرورت  -

 یملر  یهاتیممنوع» سدینویم  ی  در گاردهات لیو .«هر کشور با خودش تیمسئول»است که   یدر حال حاضر موضع غالب ا

 یکردهرا یو رو یمحلر  یکمبودهرا  هانر یکشرورها، در م  یاسرت و بعضر   کار در یچون لوازم پزشک یدیبر صادرات محصوالت کل

 .«شوندیاز بحران م خودشان لیبه مهار اوضاع، دست به دامان تحل ییابتدا شِیقاراشم

تررِ  مراترب مهلرک  به حد هدهند. در ضم  نشانستیبازار آزاد ن یگسترحد جهان هدهندفقط نشان روسیکروناو ریگهمه وعیش

هرر کرس    ایر ) کرا یاول آمر» شرعار تروان از  ینمر  گریورزد: دیکامل دولت اصرار م تیاست که بر حاکم یستیونالیناس سمیپوپول

 توان نجات  داد.یم یجهان یو همکار یمساع کیاز راه تشر فقطرا  کایکه آمرحرف زد چرا(!« گرید

 -م شرو یمردمران نمر   انیر شرده م یآرمران  یِام. م  دست بره دامران همبسرتگ   یپردازالیو خ یپرورمشغول آرمان دینکن الیخ

ترک ماسرت و   ترک  یهمگان و بقا یبه نفع بقا یجهان یو همکار یمساع کیتشردهد یوضوح نشان مبه کنونی بحران برعکس،

  ی: خرود کشرور چر   سرت ین روسیله فقط بر سر کروناوئانجام داد. مس یعقالن یتوان بر اساس خودخواهیاست که م یتنها کار

هرا دسرت بره    الوقوع هجوم ملخبیقر دیاکنون با تهدشد، و هم بیمه یاسیدر مق یخوک ینفوالنزاآ وعیش ریدرگ شیچند ماه پ

مردمران را در سراسرر    روسیاواز کرون شیب اریبس ییوهواآبوئ  جونز گوشزد کرده، بحران عالوه، همانطورکه ااست. به بانیگر

 گزد.یککش هم نم یکند، کسیرا هول نم یخوفناک کس قتیحق  یکشد، اما ایجهان م
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 یرا عفرونت  روسیکرونراو  میشرد یوسوسره مر   دیشرا  م،یکردیبه موضوع نگاه م یباوریاز زندگ یانانهیشکل بدب دیدهیاگر از زاو

توانرد  یمر  بیر ترت یخالص شود، انگار که بد ماریو ب فیو ضع ریدهد از شر افراد پیکه به نوع بشر امکان م میکن یسودمند تلق

 هکره بره سرالمت همر     دیر نمایثمرربخش مر   یعفرونت  روسیمنظر، کرونراو   یدرآورد. از ا شهیررا از  دهیپوسمهیهرز ن یهاعلف

 رساند.یمدد م  یزم هکر یهاانسان

 ییبراورِ ابتردا  یزنردگ  دگاهیر د  یپشت سرنهادن چن یبرا یراه واقع گانهیکنم یکه م  ازآن دفاع م یموسّع یِستیکمون افتیره

در  ،لیر ذ ادداشرت یخرورد، ماننرد   یچشم مر به یحاال در مناقشات جار  یشرط همودیقیب یاز افول همبستگ ییهااست. نشانه

 هئاتوان از اریم: »اندداده دارهش i«سه فرزانه»نقش  هدربار ،شود کیبه حد فاجعه نزد ایتانیدر بر روسیو  یا وعیکه ش یطیشرا

کرد اگرر   یخوددار یتحت پوشش نظام سالمت همگان مارانیبه ب ایتانیدر بر روسیکروناو انیطغ طیبخش در شراخدمات نجات

، سه مشراور ارشرد   «سه فرزانه»موسوم به پروتکلِ  هنامتواف  فادمواجه شوند. بنا به م یبا مشکالت جد ژهیمراقبت و یهابخش

هرا، در  و تخت یتنفس مصنوع یهادستگاه رینظ ماران،یلوازم مراقبت از ب یِبندرهیج هوادار خواهند شد دربار مارستانیدر هر ب

 .«رندیبگ میها پر شود تصممارستانیب تیکه ظرف یصورت

 تیوضرع   یر ا ایر و آ ماران؟یب  یرتریو پ  یترفیضع کردنیقربان رند؟یبگ میتصم دیبا ییارهایاساس چه مع بر« سه فرزانه»  یا

  یترر سربعانه  یاجررا  هرفتره آمراد  دهند ما رفتهیدست نشان نم  یاز ا ییهاهیرو ایگستر نخواهد شد؟ آدام  یساز فسادنهیزم

 .سمیکمون ینوع ینیبازآفر یتالش برا ای  یا ایاست:   یانتخاب آخر ا گریپس بار د م؟یشویمانسب  یمنط  تنازع بقا و بقا

 

  یراشاتود منبع:
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 نوشت:پی

                                                 
 i  سه فرزانه»طب  پروتکل »(menThree wise  ) دربراره   هامارستانیببیماران در ازدحام زمان در  مشاور ارشدسه و در واقع  سه پزشکباید در بریتانیا

کرونرا در   روسیر وگیرر  همره  وعیدر هنگام ش .رندیبگ میتصم مارانیبه ب پزشکیضروری خدمات سایر دستگاه تنفس و و تخت نظیر  درمانیارائه خدمات 

برخری از  بره  درمانی ، از ارائه خدمات ندداشتبود امکانات کمدر یک مرکز درمانی  ژهیمراقبت وواحدهای گیرند که اگر تصمیم می« سه فرزانه» کشور  یا

نهادن به عیسی در روز تولدش بره  اشاره دارد به سه مغی که بر اساس انجیل متی برای ارج« سه فرزانه». شود یاست خوددار میشان وخکه حال مارانیب

 م او رفتند.دیدار 


