ﮐﺮوﻧﺎ و ﻏﯿﺎب دوﻟﺖ
دﻟﺸﺎد ﻋﺒﺎدی
ﻣﺎرﮐﺲ در ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽاش اﺷﺎرهای دارد ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ زﯾﺴﺖ
اﻧﺴﺎن در دو ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺘﻀﺎد :اوﻟﯽ ﺳﺎﺣﺖ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ِ دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﮐﻪ
ﻓﺮد در ﻣﻘﺎم ﺳﻮژهی ِ ﻧﻮﻋﯽ ِ اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و دوﻣﯽ ﺳﺎﺣﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ذﯾﻞ آن اﻧﺴﺎﻧﯽﺳﺖ واﺟﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
واﻗﻌﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ:
»زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ درﺟﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪاش دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽای دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ در بهشت و دﯾﮕﺮی در زمین ،ﻧﻪ
ﺻــﺮﻓﺎً در ذﻫــﻦ و در آﮔــﺎﻫﯽاش ،ﺑﻠﮑــﻪ در واقعیت .او در اجتماعی
سیاسی ﻣﯽزﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ در آن ﺧﻮد را وجودی اشتراکی در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
]و ﻫﻢﭼﻨﯿــﻦ[ در جامعهای مدنی ﻣﯽزﯾــﺪ ،ﺟــﺎﯾﯽﮐﻪ در ﻣﻘــﺎم فردیتی
شخصی ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان را وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﻓﺮوﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﭽﻪای ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد… .
اﻧﺴﺎن در واﻗﻌﯿﺖ بلاواسطهی ﺧﻮد ،در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،وﺟﻮدی ﺧﺎﮐﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮد و ﻫﻢ دﯾﮕﺮان او را ﻓﺮدﯾﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد .ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در دوﻟﺖ،
ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ در آن ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻀﻮی ﺧﯿﺎﻟﯽ از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ِ ﻓﺮدیاش از او ﺳﻠﺐ و
ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺎمﺑﻮدﮔﯽ ِ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽای ﻣﯽﺷﻮد[۱] «.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ اﺷﺎرات ﻣﺘﻦ و ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﮐﺎﻓﯽ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺎ در بهشتی ﮐﻪ ذﯾﻞ آن ﺗﺎﺑﻌﺎنِ دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﮏﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﻬﺸﺖ دوﻟﺘﯽ
ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ :از رای دادن ﺗﺎ وارد ﮐﺮدن »ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ دﻫﺎن
دﺷﻤﻦ« ،ﺗﺎ »ﺣﻀﻮر ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺤﻨﻪ« و ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ﺷﺎﯾﻌﺎت و »ﻧﻔﻮذ« و
»ﻓﺘﻨﻪ« و …  .در اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺲ
واﺟﺪ وﺟﻬﯽ دﯾﻨﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻓﺎرغ از اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪای
ﻫﻢﭼﻮن ﻣﻮرد اﯾﺮان آﺷﮑﺎرا ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ذﯾﻞ ﺳﭙﻬﺮ ﺳﮑﻮﻻر و
ﻣﺪرن در ﻻﯾﻪی ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻢﭼﻮن »ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« و »ﻋﺸﻖ ﺑﻪ وﻃﻦ« و
… ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮد( .ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻧﻤﻮﻧﻪی اﯾﺮان،
ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﭘﺎی ﮔﺰارشﻫﺎی
ﺧﺒﺮی بیستوسی ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮔﺮوﺗﺴﮑﺶ ﭘﯿﺶ

ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن رژه رود .اﻣﺎ در زمین ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎﺣﺖ
رواﺑﻂ واﻗﻌﯽ روزﻣﺮهی ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ذﯾﻞ آن »در ﻣﻘﺎم ﻓﺮدﯾﺘﯽ
ﺷﺨﺼﯽ … دﯾﮕﺮان را وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ]ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ[ … و ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ …
و ﺑﺎزﯾﭽﻪای ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ« ﻓﺮوﻣﯽﮐﺎﻫﯿﻢ؟ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ
ﻣﺎرﮐﺲ در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺪی از ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﮕﻞ از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
دوﻟﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ )ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻨﺸﺎن
در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ( ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﭘﺎﯾﻪای
ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﻌﻀﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺻﺎف،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎد :ﻣﻌﻀﻞ دوﮔﺎﻧﻪی ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻫﻮم دوﻟﺘﯽ و
»وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ« زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه.
در ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ از ﻓﯿﻠﻢ فورسماژور ] [(Force Majeure(2014ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ
در ﺷﺒﮑﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﻧﺤـﻮهی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان دوﻟﺘـﯽ«
دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎﻧﻮادهای را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺴﺖ
اﺳﮑﯽ در داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻫﺘﻞ ،در ﺣﯿﻦ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه ،ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻟﺤﻈﻪی ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺎدر
ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و از ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻄﺮی ﺗﻬﺪﯾﺪﺷﺎن
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ و وﻟﻨﮕﺎری ﺧﺎﺻﯽ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻟﻢ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﯿﺮ و ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺴﺖ و از ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﺶ
ﻟﺬت ﺑﺮد! ﺑﻬﻤﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﺿﻄﺮاب دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮان
در ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺎدر
را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﺠﺎت دادن ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده
را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﭘﺮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی در ﮐﻠﻨﺠﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺻﺤﻨﻪ را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم را در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دوﻟﺖ] [۲ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ/ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ قرار بود ﻧﻘﺶ اﻃﻤﯿﻨﺎنﺑﺨﺸﺶ را در ﺑﺤﺮانﻫﺎ
اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ/ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮدﻣﺪارِ
»ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ«! ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ،
ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮﻫﺎ ،قرار بود »ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﯿﻦ ﺗﻮدهﻫﺎی آرزوﻣﻨﺪ« ﺑﺎﺷﺪ،
)ﻓﺎرغ از اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎ را از
وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪ( ﻫﻢﭼﻮن ﻣﻮﺷﯽ ﺗﺮﺳﻮ ﺑﻪ ﻻﻧﻪاش ﺧﺰﯾﺪه و ﺣﺘﯽ
ﺗﻮانِ اﻋﻼم »وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری« و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻬﺮ را ﻧﺪارد .از
اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺸﻤﺌﺰﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دوﻟﺘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻧﯿﻢﺑﻨﺪ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و ادارات

ﮐﻤﺎﮐﺎن داﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﯿﺖﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺣﺘﯽ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﯿﺖﻫﺎ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺳﺮان دوﻟﺘﯽ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﺴﺘﺸﺎن
ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ در
آن ،لویاتانی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از »ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪﺑﺎﻫﻤﻪ« ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ
»ﮔﺮگِ اﻧﺴﺎن« و ﻏﺎرتﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ [۳] .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ
از اﯾﻦ ﻏﺎرتﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺑﻮدﺟﻪی  ۹۹ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد:
ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻓﺮوش اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ  ۱۲۵ﺑﺮاﺑﺮ آنﭼﻪ در ﻫﺸﺖﻣﺎﻫﻪی
اول ﺳﺎل  ۹۸ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ[۴] .
اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﻤﺎم
اﯾﻔــﺎ ﻣﯽﮐﻨــﺪ :دﺳــﺘﮕﯿﺮی ﻓﻌــﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳــﯽ و داﻧﺸﺠــﻮﯾﯽ و ﺣﺘــﯽ
»ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﺎن« در ﺧﺼﻮص ﮐﺮوﻧﺎ و …  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻌﻒ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻗﺮار دارد و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﭘﭻﭘﭽﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﻋﺮﯾﺎﻧﯽاش ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ او ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪنِ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
ـﺮ
ـﻮﯾﻪی دﯾﮕـ
ـﻪ ﺳـ
ـﺪ ﺑـ
ـﺎ را ﻣﯽرﺳﺎﻧـ
ـﻦ ﻣـ
ـﺖ! و اﯾـ
ـﻞ ﮐﺮوﻧﺎﺳـ
ـﻪ دﻟﯿـ
ﺑـ
ﻣﻌﻀﻞ :زمین/جهنم زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ را ﻓﻬﻤﯿﺪ؛ اﯾﻦﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ در ﺷﮑﻞ ﺑﻮرژواﯾﯽ آن و ﺑﺎ اﺑﺘﻨﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎم
اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻔﺮد و واﺟﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎم ﺣﺎﻣﻼن
ﺧﯿﺮﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﻗﺎﻣﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺳﭙﻬﺮ دوﻟﺖ،
ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻬﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮهی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ زﻣﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻀﺎدی جهنمی ﺑﺪل ﮐﻨﺪ.
ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد را در ﺗﺼﺎدم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻨﮏ ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪن وﯾﺮوﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ،اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺮﯾﺎن ﺷﺪن اﯾﻦ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ :ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ روﻧﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ در ﻧﯿﺰارﻫﺎ
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ ،اﻇﻬﺎر ﻋﻠﺖ »ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ« از
ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﮑﺮدنِ
ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎﺳﮏ ،دﺳﺘﮑﺶ و … [۵]،ﺣﻀﻮر ﮐﻤﺎﮐﺎن ﭘﺮرﻧﮓ
ﮐﻮدﮐـﺎن ﮐـﺎر ،زﺑﺎﻟﻪﮔﺮدﻫـﺎ و … در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫـﺎ ،ﺷﻠـﻮﻏﯽ ﺻـﺒﺢﮔﺎﻫﯽ
اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﺑﯽ.آر.ﺗﯽ و ﻣﺘﺮو ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺘﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺣﺘﮑﺎر ﻣﺎﺳﮏ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ [۶] ،رواج ﮐﺎﻻﻫﺎی

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ ،ﺣﻀﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺿﺪﺷﻮرش ﺑﺮای »ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮوﻧﺎ«! و اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ در ﭘﺮﺗﻮ اﻋﻼم ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ »ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ«.
ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آورد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻬﻤﻦ ْ ﺟﺒﻮﻧﯽ ﭘﺪر
ﺧﺎﻧﻮاده را در آن ﻓﯿﻠﻢ .درواﻗﻊ ،ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﯿﺎن ﺷﺪن
ﻓﻘﺪانِ دوﻟﺖ )ﺟﺰ در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮش( ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ر ُخ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺿﺮورتِ
»ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب« ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﻣﻮری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﺴﺎد و … ﻓﺮوﮐﺎﻫﻨﺪ!
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﻌﺮوف ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎرهی ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ:
»ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺗﻌـﺎوﻧﯽ ِ ﺧـﻮد ِ ﮐـﺎرﮔﺮان ،درون ﺷﮑـﻞ ﻗـﺪﯾﻢ ،ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻇﻬﻮر ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ِ ﺷﮑﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ … ،ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎر
در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽﺷﻮد …«[۷] .
در واﻗﻊ در ﻧﻘﺎط ﻓﺮاواﻧﯽ از آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دﺳﺖ اﺷﺎرات را
ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞاﺗﮑﺎﯾﯽ را
ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﺑﺪﯾﻞ ِ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ،
ﻧﻪ ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی و ﺧﻮابﮔﺮدی و ﺳﺒﮏﺳﺮی ،ﮐﻪ رﯾﺸﻪای ﻋﯿﻨﯽ در دل ﺧﻮد
ﺣﯿﺎت روزﻣﺮهی اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد .ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،در دل ِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺣﻀﻮر
اﻧﮕﻞوار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار را در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .در »وﺿﻌﯿﺖ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ« ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺼﻠﺖ اﻧﮕﻞوار دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم
آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮش ،ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ﺗﻤﺎم ،ﺑﻪرﻏﻢ
ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪیﻫﺎ ،ﺗﺒﻌﯿﺾﻫـﺎ ،ﻏﺎرتﻫـﺎ و ﮐﺸﺘﺎرﻫـﺎ ،دوﺑـﺎره رخ
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧْﺪ .ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دوﻟﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺪر ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺑﻮد »ﺟﺰﯾﺮهی ﺛﺒﺎت« را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮان ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﺶ را ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه دادن
اوﺿﺎع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪِ »ﻟﯿﺴﻨﺪﮔﺎن« ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش اﺳﺖ!
اﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺗﻤﯿﺰه و ﺟﺰﯾﺮهوار اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﺧﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس از ﻣﺮگ و
ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺗﻌﺒﯿﺮی در واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ:
»ﻫﻢﺗﺎﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﺿﺪـاﻧﺴﺎن ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ … ،ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ … .درواﻗﻊ ،ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدی ــ ﻧﻪ

ﺣﯿﻮاﻧـﺎت وﺣﺸـﯽ و ﻧـﻪ ﻣﯿﮑﺮوبﻫـﺎ ـــ ﺑـﻪ آن اﻧـﺪازه ﺑـﺮای اﻧﺴـﺎن
ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار و ﺑﯽرﺣﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻓﻬﻢ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪاتِ ﻫﻮش ﺑﺸﺮی را ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﻨﺪ و ﻫﺪﻓﯽ ﻧﺪارد
ﺟﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدنِ اﻧﺴﺎن .ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪی ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد ﮐﻢﯾﺎﺑﯽ ،در ﻗﺎﻣﺖ دﯾﮕﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ«[۸] .
ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ اﻧﺪازهی اﯾﻦ ﻫﻢﻧﻮع ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ دﭼﺎر »ﮐﻢﯾﺎﺑﯽ« ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺿﻄﺮابآور
ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻮن ﻫﺮ ﻓﺮد ،در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ دﻓﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺧﺰد .ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮد را در زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺼﻮر اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در دل ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش ْ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﻤﯽ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی و از ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ،ﺳﺎدهدﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﺎره ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮدی ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﻤﯽ از آن دور ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ،آن »ﻟﺤﻈﻪی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮگ« ﻧﯿﺰ
ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده ﺟﺰ یکی از ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺴﻂ و ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺮط
ـﻔﻪﭘﺮدازیﻫﺎی
ـﻮصِ ﻓﻠﺴـ
ـﺖ ﻣﺨﺼـ
ـﺪهای اﺳـ
ـﺎن ،ﺷﻌﺒـ
ـﺘﯽ اﻧﺴـ
ـﺮوری ﻫﺴـ
ﺿـ
ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ .از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ،ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ زودیﻫﺎ ﻣﺎ را ﺗﺮک
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن از ﺧﻮدﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪﮔﺮی
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ از اول ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮگ« ﻧﯿﺰ ﮐﻢﮐﻢ از اﻓﺮاد دور ﻣﯽﺷﻮد و
ﺧﺎﻃﺮهای ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ از اﯾﻦﮐﻪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺎب دوﻟﺖ ،اﯾﻦ ﺧﻮد ِ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ :از
ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮐﻠﯿﻪی ﮐﺎدرﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖﻫﺎ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪی ﻣﺎﺳﮏ و
دﺳﺖﮐﺶ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ .ﺧﺎﻃﺮهی اﯾﻦ ﻏﯿﺎب ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎی آﺗﯽ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ
اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻌﻠﻞ دوﻟﺖ از اﺳﺎس ﻓﻘﺪان ارادهای ﺑﺮای اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،در
ﭘﯿﻮﻧﺪی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽاش در ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﺶ
ﻗـﺮار دارد .اﯾـﻦ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﻪ ﮐﻤﺒـﻮد ﺑـﻮدﺟﻪ
ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪی اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ

ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ) .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﻪ ﻧﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ«» ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ« و »ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۱۷۰۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۰۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻮدﺟﻪی  ۱۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﮐﺮوﻧﺎﺳﺖ .ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۱۹۸۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن را در ﺳﺎل  ۹۸درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻫﺮﻧﻈﺮ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد(
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻞ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺟ ُﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎب
ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎب ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺑﻮدﺟﻪی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ،
ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽاش ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .ﻓﺎرغ از اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪی ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺳﺨﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،ﮐﺴﺮ ﮐﺮدن از ﺑﻮدﺟﻪی اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش
اﻣﮑﺎنِ ﺑﺮوز ﺷﮑﺎفﻫﺎ و رﯾﺰشﻫﺎﯾﯽ در ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ،
آنﻫـﻢ در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﭼﺸﻢاﻧـﺪاز ﺑﺤﺮانﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮوز
ﺷﻮرشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻮن دی  ۹۶و آﺑﺎن  ۹۸را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ )ﮐﻪ
ﺑﯽﺷﮏ از ﺑﺤﺮان در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ( ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻞ در اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﺎرض ﮔﺮوهﻫﺎ و
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺠﯿﺐ اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﭘﺪﯾﺪ آورده
ﮐﻪ ﺣﺬف ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه از آن را ﻋﻤﻼ ً ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪونﺷﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ از ﻓﺎﺟﻌﻪی ﮐﻪ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ،آﮔﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن
اﻗﺪاﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻋﻘﻞ
ﺳﻠﯿﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در
ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از آن
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺟﺰ از رﻫﮕﺬر ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ردﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ و زﻣﺰﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﺳﺘﯿﻀﺎح
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﻣﺠﻠﺲ آﺗﯽ( ،ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏﺷﺒﻪ و در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺣﺴﺎس
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ،ﻫﻢﭼﻮن ﻣﻮرد ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ

ﺑﻮدﺟﻪی  ۹۹ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺎحﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ِ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزوﮐﺎری ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽای ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوری را ﻫﺮروزه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﻼت
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﺲ ِ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﺮواز در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً از
اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﻃﻼﻋﯿﻪی رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ »ﺧﻠﻮتﮐﺮدن« ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و رﺻﺪ ﮐﺮدن
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ ﺗﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد،
ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻃﺮح ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ در آن ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،در زﻣﺎن ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽای ﻫﻢﭼﻮن ﺳﯿﻞ و
زﻟﺰﻟﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻤﻼ ً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺑﺴﯿﺞ و
ﮔﺮوهﻫﺎی اﻣﺪادی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ
)اﭘﯿﺪﻣﯽ وﯾﺮوﺳﯽ( ﺑﺎ اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮوﺳﺖ .در ﻣﻮرد
ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن ﺧﻮد وﯾﺮوس ،ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان
دادن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ
ﻓﺎﻗﺪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﻢ
ﻫﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ از ﮔﺴﺘﺮش
وﯾﺮوس در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽﻫﺎی
ﺧﻮدﺟﻮش از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،آنﭼﻪ در ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
از ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،دﻗﯿﻘﺎً
ﻫﻤﺎن ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ِ
ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات دوﻟﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻗﺮار دارد .ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی و از ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذاﺗﯽ ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راهﺣﻠﯽ
ﺑﺮای ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﺖ ﻧﻈﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ از
ﺑﺎﻻ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ )ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎدرﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد( ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻓﺎرغ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدﺟﻮش ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﻮد ﺳﺮﺷﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﭘﯿﺪﻣﯽ
ﻧﯿﺰ در ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ داﻧﺴﺘﻦ )ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﺖ( اﯾﻦ دﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.
ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ از اﺳﺎس ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ راﻫﯽ
)ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻼ ً ﻓﻘﺪان ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ( را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و واﮔﺬار ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻋﻤﻼ ً
آنﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ دوﺳﺮ ﺑﺎﺧﺖ رﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ :از ﺳﻮﯾﯽ ،در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺎدل
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯽﮐﺎر ﺷﺪن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
اداﻣﻪی روال ﻣﻌﻤﻮل زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ .ﺑﺎر ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪی
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم ،ﻋﻤﻼ ً ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
در اﻗﺪامﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ،ﻋﻤﻼ ً در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده
و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از اﺳﺎس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﭘﺮوژهی »ﻧﻔﻮذ« و »ﻓﺘﻨﻪ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮﺻﺖ« ﯾﺎ ﻧﻌﻤﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮓ .زﻣﺰﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖ
دادن اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوژهای »ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ« از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮرد ،ﻋﻤﻼ ً ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽاش را ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و
ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽاش در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،در اﮐﺜﺮ
ﻣﻮارد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺮوﻧﺎ ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺷﯿﻮع و ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ
را دﺷﻮارﺗﺮ از ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺳﺨﺖ را ﺑﻪ دوش ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ
در ﺑﺤﺮان ،و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان» ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس
ﮐﻨﻮﻧﯽ« را ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد [۹] .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻫﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽاش را
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد )از ﺗﻼشﻫﺎی
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی وام  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل(
در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪنِ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ
دوش ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ دو راﻫﯽ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎﻧﺪن /ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ/ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﯾﮑﯽ را ﺑﮕﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﺪاﻗﻞ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﺶ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ،در ﺑﯿﻦ دوراﻫﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻣﺎ و اﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪل ﺷﻮد .در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار دادن دوﻟﺖ ﯾﺎ دﺳﺖ
ﺑﻪ داﻣﻦ آن ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺳﺮﮐﻮب

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽای وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺪل
ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎنﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﻣﺰدﻫـﺎی ﺣﻘـﻮقﺑﮕﯿﺮان ﺑـﺮای ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪ و اﻓﺰاﯾـﺶ
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺰدی و دﻫﮏﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ[۱۰] ،
ﺣﺪاﻗﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ از ﻓﺎﺟﻌﻪای
ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ( ،ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻤﻖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ِ آن و درﻋﯿﻦﺣﺎل،
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دوش ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ
ﻣﺤﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاران و
ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮان رﻧﮕﺎرﻧﮓ آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺮﺳﺶ ﺻﺎفوﺳﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ،
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮان از ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﯿﺸﻪ آنﻫﺎ را وﺟﻪاﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪی اﻫﺪاف ﻣﻮﻫﻮمِ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی ﭘﺮﭼﻢداری »ﻣﻘﺎوﻣﺖ« در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺑﻪواﻗﻊ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺗﮏﺗﮏ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﻢراﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ
و اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪ؟ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻓﺴﺎد و …،
دﻗﯿﻘﺎً ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪﻫﺎی دروﻧﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ِ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺰﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻮدهاﻧﺪ :اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ِ ﻣﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺿﺪدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن از ﻫﺰﯾﻨﻪی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺨﺖ.
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ:
]Karl Marx, “On the Jewish Question,” in Karl Marx: Early [۱
.Writings, p.220
] [۲از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻌﺎدل
دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای  Stateﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺮروزه »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﯾﺎ
»ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﺷﺎره
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖاﻧﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯽ ﺑﻪ »ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ«ی اﺟﺮاﺋﯽ اﺷﺎره
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دوﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ.
] [۳ﻫﻤﯿﻦروزﻫﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای ﺑﯿﻦ آﮔﺎﻣﺒﻦ و ژان ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ ﭘﯿﺶآﻣﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻻﺟﺮم اﺳﺒﺎب ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺧﻨﺪه اﺳﺖ .آﮔﺎﻣﺒﻦ ﮐﻪ
اﯾﺪهی »وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ«اش ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎره و

ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮای ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ در روزﮔﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﻮرد ﭘﯿﺶآﻣﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻈﺮش
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ اﻣﺮوزه از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ )ﻣﺜﻞ ﯾﮏ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای ﻓﺼﻠﯽ
ﺳﺎده( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .رواﯾﯽ اﯾﺪهی
آﮔﺎﻣﺒﻦ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻗﺪرت ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ آن در ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻀﺤﮑﻪی وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﮐﻪ دوﻟﺖ
اﯾﺮان درﮔﯿﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ :دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در روزﮔﺎری ﮐﻪ
»وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ« ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر اﺻﻠﯽ ِ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺣﺘﯽ ﺗﻮان اﻋﻼم ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﻧﺪارد! ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﺪهی
آﮔﺎﻣﺒﻦ ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرهی وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد اﯾﺮان ،ﺑﻪرﻏﻢ اﺑﻌﺎد اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی )و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ( ﻣﻠﻐﻤﻪای اﺳﺖ از
دردﻧﺸﺎنﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز درﮔﯿﺮش
ﺑﻮده اﺳﺖ.
[https://www.bbc.com/persian/business-51707697[4
] [۵در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺷﻬﺮداری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮان ۶۳ ،درﺻﺪ از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ »دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ« ﺑﻪ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و  ۲۲درﺻﺪ از اﯾﻦ  ۶۳درﺻﺪ ،دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﻘﺪان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ را
»ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ« اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
] [۶اﻟﺒﺘﻪ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ اﺗﻬﺎم اﺣﺘﮑﺎر را ﮐﺬب داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
] [۷ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ،سرمایه ،ﻣﺠﻠﺪ ﺳﻮم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮی ،ص۴۷۹٫
]Jean Paul Sartre, Critique of Dialectical Reason, Trans by [۸
.Alan Sheridan-Smith, P.131-132
] [۹ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری ﯾﺎراﻧﻪی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏوﻧﯿﻢ
ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار ﻓﺎﻗﺪ درآﻣﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ  ۲۰۰ﺗﺎ  ۶۰۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻮدﺟﻪی اﺿﻄﺮاری 1600
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
] [۱۰اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ،
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
ﻫﺮ ﻣﺎه رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۳۲ﻫﺰار و

ﺧﺎﻧﻮار )ﻣﻌﺎدل  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ(ی
ﻣﺸﻤﻮل ﯾﺎراﻧﻪی ﺣﺬف ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺷﺪه
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،در
 ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﻮدﺟﻪی  ۷۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل
 ۹۹ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻬﯿﻪی
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪی
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ!
ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﻘﺪ

