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هوشــیعانــا فایـــزر و شــرکـا

چند ماه ماه پیش در مقاله ای با عنوان اندیشیدن به لحظه ی کنونی در باره ی 
جنبه هایی از بحران بهداشتی جاری در جهان و موضوع واکسیناسیون در برابر 
شیوع کورونا نکته هایی نوشتم. از آن پس هر بار که هجوم سیل آسای آن چه 
»خبر« نامیده می شود ذهنم را اشغال کرده، وسوسه ی نوشتن در برابر استیالی 
این همه هذیان بر جهان برایم به تلواسه ای تبدیل شده، آمیزه ای از نگرانی، 
اندوه و بی تابی. همزمان میل چیره شدن بر دل چرکینی و رهاشدن از احساس 

http://www.behrouzsafdari.com
http://www.behrouzsafdari.com/?p=4231
http://www.behrouzsafdari.com/?p=4231


کـا2            هوشیعانـا فایـزر و �ش

ناتوانی یا عدم تناسب قوا در برابر این هیوالی هفت سِر هذیان، ناگهان با پیامی 
مهرآمیز از یک دوست، خواندن کتابی مطلوب، پژواکی از یک شعر، نوایی از 
موسیقی، حسکردی از عشق، چشیدن طعمی خوش، به یاد آمدن خاطره ای، و 
غرق شدن در منظره ای از طبیعت، به احساسی از تمدید توان، و تبدیل سرشِت 

خشم به لبخند و گاه خنده، یا آمیختن خشم به خنده انجامیده است.
اگر چنین زیسته ای را بتوانم بحراِن کلمه ـ کالم و خواسِت برون شد از آن 
بنامم، پس مخاطْب نخست خودم و سپس جمع اندکی است که با این کالم با 
آن ها پیوند دارم. پس هرگز این توهم رایج، که با پیدایِش دوران ارتباط مجازی 
و اینترنتی ابعادی وخیم یافته، دچار نبوده ام که گمان کنم خطاب به انبوه خلق، یا 
طبقه ی تاریخ ساز، یا »شبکه های اجتماعی«، می نویسم. اما همزمان باور داشته ام که 
حرفی و کالمی که از ریشه ها، زیسته ها، و اعماِق تکینه گی هر انسان برخاسته باشد 
با همدارگاِن جهان شموِل انسانی، و آرزوی نجات و تعمیم آن در کلیِت زندگی، 
در پیوند و پژواک است، همچون تک نوازی در میان هم نوازانی نامرئی و رؤیایی.

در چنین حال و هوایی می خواهم نکته هایی در ادامه ی مطالب و مقاله های 
utopia در  اوتوپیا  بنویسم. واژه ی  باره ی همه گیرِی جاری کورونا  پیشین در 
فارسی با معادل هایی چون آرمان شهر، مدینه ی فاضله، ناکجاآباد، و خود کلمه ی 
اتوپیا و اوتوپی آشناتر از واژه ی متضادش یعنی دیستوپیا dystopia است که 
معادل و کاربرد راحتی در فارسی نیافته است: از دژستان، سرزمین زشتی و 
شهر  تباه شهر،  دژشهر،  تا  آشوری(  داریوش  پیشنهادی  )معادل  نگون بختی 
بدبختی، مدینه ی فاسقه، مدینه ی فاسده، پریشان شهر، خراب آباد، محروم آباد، 
برابر  در  حتا کابوس آباد  و  پادآرمان شهر.  پلیدشهر،  ویران شهر،  نقصان شهر، 
خیال آباد... می توان معادل های دیگری هم به کار برد: جهنم کده، محنت شهر، 
ضدآرمان شهر. اما شاید بهتر باشد در این جا خود واژه ی دیستوپیا را به کار 
ببرم، چرا که دیده ام در متن هایی به فارسی نیز همین کلمه به کار رفته است. هر 
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چه هست، مهم فهمیدِن مدلول این کلمه است: جای بد، ضِد آرمان و آرزوها، 
پادآرمان.

نوشته ی  درخشان ۱۹۸۴  هنری، کتاب  و  ادبی  آثار  میان  در  است  کافی 
جورج اورِول به یادآوریم و آن فضای به اصطالح تخیلی را با واقعیت موجود در 
جهان مقایسه کنیم تا حس کنیم در چه دیستوپیایی به سر می بریم. دیستوپیایی 
که با پیدایش همه گیری آغاز نشده است، اما در وضعیِت همه گیری، عیان تر و 
محسوس تر خود را نشان می دهد. اما آن چه به ابعاد این دیستوپیا کراهت و دهشتی 

دیگر می دهد بی حسی و بی هوشِی وجدان ها و آگاهی های قربانیاِن آن است.
به  نسبت  وخیم  و  را گسستی عظیم  دوره  این  اذعان کنم که گرچه  باید 
زمانه ی پیش از شیوع کورونا می دانم، اما حرف تازه و ناگفته ای در توضیح 
علیِت آن ندارم! پس تکراِر ناگزیر! اما آن چه مرا به تغییر تمرکز یا جابه جایِی 
موضوع، تغییر شکل بیان و واریاسیونی دیگر از تم های همیشگِی نوشته هایم 
می کشاند، بهت زدگی  و پرسش هایی است از چگونگِی واکنِش میلیاردها نفر به 
این همه گیری، و باالخص، واکنِش افراد و جریان هایی که خود را مخالف و 

منتقِد نظِم موجود می دانستند و می دانند.
گفتم که ناگزیر از تکرارم. شش سال پیش در متنی با عنوان »نمایش قاتالن 

و ناجیان« چنین نوشتم:
نمایش  بیداد  و  بیداد  نمایش  باورنکردنی غوغای  به طرزی  روزها  ]این 
غوغا می کند. و »نمایش سرمایه است در چنان درجه ای از انباشت که به تصویر 

تبدیل می شود«.
برای  رهاوردش  که  انقالبی  بود،  فرانسه  انقالب  سالگرد  امروز 
سرمایه داری»کبیر« و کامل بود و برای رهایِی اجتماعی از ارباب ساالری ناقص 

و ناتمام ماند.
همین چندی پیش دولت سوسیالیست فرانسه، که امروز در جشن سالگرد 
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عربستان  به  سالح  یورو  میلیارد  هزاران  می کند،  پایکوبی  انقالب کبیرش 
سعودی فروخت، به همان کسانی که زهدان باروری برای داعش بوده اند.

در همین ایام اخیر… آخر از کدام خبر و واقعه یاد کنیم که داِغ وقاحت و 
جنایت بر پیشانی نداشته باشد؟ کدام عرصه در این سیاره ی محزون از دسِت 

تطاوِل سرمایه در امان است؟
را  دموکراسی اش  و  ایتالیا  نمایش  جامعه ی  کتاب  در  دبور  زمانی گی 
مدرن ترین آزمایشگاه ضدانقالب بین المللی دانسته بود که سایر حکومت های 
دیده ی  به  آن  به  بورژوایی  دموکراسی  نمایشِی  ماقبِل  قدیمِی  از شکِل  برآمده 
تحسین می نگرند، هم به خاطر خم به ابرو نیاوردن اش در مرکِز متالطِم تمام 
پستی ها و هم به خاطر وقاِر آرام اش در برگزیدِن مقر در لجن. دبور پیش بینی 
کرده بود که »این درسی است که آن ها هم باید در کشورهای خود برای دوره ای 

طوالنی به کار بندند.«
دبور سال ها بعد، در کتاب تفسیرهایی در باره ی جامعه ی نمایش می نویسد: 
»از میان رویدادهای بیست سال گذشته، تغییری که بیش از همه اهمیت دارد در 
خوِد تداوم نمایش نهفته است)…( مهم همین است که سلطه ی نمایش گرانه 
توانسته نسلی را مطیع قوانین خویش بار آَوَرد. شرایِط خارق العاده تازه ای که این 
نسل، درمجموع، واقعًا در آن زیسته، خالصه ای دقیق و کامل فراهم می آورد از هر 

آن چه نمایش پس از این منع می کند، و نیز از هر آن چه مجاز می داند.«
یونان  مردم  قاتالِن  با هم مصادف شد:  نیز  دیگر  واقعه ی  دو  روزها  این 
ناجیان مردم ایران شدند! بستان کاران مالِی متشکل در اتحادیه ی اروپا، صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی، این متعصبان و بنیادگرایان دیِن سرمایه، خادماِن 
توتالیتاریسِم انضمامی حاکم بر جهان، با خدایی به نام پول و حزبی به نام معامله، 
با کلبی منشِی بی سابقه و وقاحتی عیان، عربده ی آی نفس کش سر داده اند و با 
قانوِن حساب حساب است به روی مردم یونان شمشیر کشیده اند. همزمان همین 
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قاتالن، در هیئت پنج تن آِل عبای سرمایه پای میز بده بستان های سودجویانه با 
ایران، تبدیل به فرشته های نجات و رونق و پیشرفت ما شده اند. اگر بر بی شرمی 
تحلیل گران بی شماری که در بی بی سی ها و باباسی های طرفیِن معامله، که یا از 
توبره یا از آخور، و یا از هردو می خورند، حرجی نیست، اما در وصِف روشنفکراِن 

هوراکشی که بر بلندای منبِر جهل خویش جاخوش کرده اند چه باید گفت؟
یکی از اینان در این اواخر در یک معرکه گیری روشن فکرانه تمامیت خواهی 
را خواسِت تمامیت و نه خوِد تمامیت خواهی دانسته و خواهان دفاع همگان از 
تمامیِت ارضی و امنیت شد و هوشمندی زمامداران را در این راه ستود! سپس 
روشنفکر دیگری برای توجیه این مواضع حکم صادر کرد که باید امر سیاسی 
را از امر اخالقی تفکیک کرد! روشنفکران دیگری نیز یواشکی نامه ی سرگشاده 
به اولیای امور حقوق بشر نوشتند که محض رضای خدای سرمایه کمی هم از 

حقوق بشر چاشنی چانه زنی ها کنید!
در این هنگامه ی غوغا و نمایش، ذهن آگاه و بری از هوراکشی برای »تیِم 
خودی« یا »تیِم مقابل« می داند که » قلِب این جهاِن بی قلب جز با ضرباهنِگ 

گردش مالی نمی تپد«.[
در  نیز  امروز  می شوند«  ناجیان  به  تبدیل  »قاتالنی که  عبارت  همان  آیا 

وضعیت همه گیری مصداق ندارد؟
یکی از دوستان لیبرتر در فرانسه که جزو همان اقلیتی است که به داِم نمایِش 
قاتالِن ناجی، یا ناجیان قاتل، نیفتاده است، چندی پیش در واکنش به سیطره ی 
هذیان ها در پیامی نوشته بود »آری ما سیلی سختی خورده ایم«. به زبان دیگر، 

آخر از کجاش بگم!
بر  واقعیت حاکم  در وصف  را  بار کلمه ی هذیان  متن، چندین  این  در 
جهان کنونی به کار بردم. آری، سرمایه داری یک بیماری روانی است، و اربابان 
و گردانندگاِن جهان سرمایه، بیمارانی هستند که هذیان های خود را در اذهان 
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و  تحریف  یعنی  است،   mystification همان  دیگِر  ناِم  این  داده اند.  رسوخ 
مرموز سازی، و در هاله ی اسرار پوشاندِن واقعیت. منتها امروزه دیگر کلبی منشی 
به چنان درجه ای رسیده است که این رمز آالیِی اذهان به کمک »کارشناساِن 
تئوری تلنگر، Nudge« به طور علنی و با بوق و کرنا از سوی قدرت ها و نهادهای 

سرمایه به کار گرفته می شود.
و حقوق  دموکراسی  مهد  را  رئیس جمهور کشوری که خود  اواخر،  این 
اعصاب  دارم  دوست  »خیلی  اعالم کرد که  علنًا  سخنانی  در  می داند،  بشر 
واکسن نزده ها را به ُگه بکشم«. ایشان یکی از نامزدهای اصلی دوره ی بعدی 

ریاست جمهوری هم تشریف دارند...
یکی از دالیل چنین کلبی منشی و وقاحتی شاید این باشد که مدتی است 
بر شمار صداهای معترض و نافرمان در قبال تدابیر و سیاست های بهداشتی ــ 

امنیتی، یعنی دروغ، فریب، سانسور و اختناق، افزوده شده است.
در زیر ترجمه ی فارسی دو متن را از سوی دو نفر، که اتفاقًا هر دوشان جزو 

واکسن زده ها هستند، می آورم و در فرصت بعدی این مطلب را پی می گیرم.
نخست، توضیحی در باره ی عنوان متِن یکم:

با شیوع ویروس کورونا و انواع آشفتگی های ناشی از آن، زبان نیز عرصه ی 
انواع راز آلودگی ها شد. طبق معمول زبان های غیراروپایی، به ویژه زبان دردمند 
فارسی باز به تته پته و رسانه ها برای معادل گذاری ، بار دیگر به شدت به سکسکه 
افتادند. نوشته ی حاضر بر آن نیست که این موضوع را واکاوی کند اما بنا به 
ضرورت ترجمه ی متن هایی که امروز می خواهم معرفی کنم، ناچارم بر سِر چند 

واژه به ناگزیر درنگ کنم.
اصلی کووید  ویروس  از  پس  یعنی گونه هایی که   ،variant برای کلمه ی 
پدید آمد، هر کسی از ظن خود معادلی به کار برده و می برد: غلط تر از همه 
معادل »سویه« است که فرهنگستان آن را این گونه تعریف کرده: » میکربی که 
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میکربهای دیگر از آن پدید آمده باشد. سوش« یعنی درست برعکس معنایی که 
این روزها به آن داده می شود.

من در این ترجمه، همان معادل پیشنهادی محمد حیدری مالیری را که 
 « variant قباًل هم در برخی نوشته هایم به کار برده بودم به کار می برم. در برابر
َورتا« و در برابر دیگر مشتقات اش، variance ورتایی و invariance ناورتایی 

را به کار می برم.
کلمه ی digression که در اخترشناسی به معنای دوری و فاصله ی ظاهری 
سیارات از خورشید بوده، در زبان و ادبیات به معنی دورشدن از موضوع یا 
رشته ی اصلِی حرفی یا نوشته ای و پرداختن به موضوعی دیگر است. در این معنی 
واژه نامه های فارسی معادل هایی چون استطراد، گریز، انحراف، حاشیه خوانی، 
طفره، دوری گزینی، از این شاخه به آن شاخه پریدن، حاشیه پردازی، جمله ی 

معترضه، در برابر آن گذاشته اند. 
نویسنده ی این متن، ِفِردی گومز، که پیش تر نیز ترجمه ی متن هایی از او را در 
همین سایت منتشر کرده ام، کلمه ی digression را در عنوان چندین نوشته اش به 
کار برده است. من در ترجمه ی حاضر معادل »گریز زدن« را در برابر این کلمه به 

کار می برم، هر چند با احساسی از حرمان از فقدان معادلی بهتر.
عنوان متن digression sur l’invariance است، یعنی حاشیه  یا گریزی 
در باره ی چیزی که با همه ی واریانت ها یا متغیرهای اعالم شده در مورد این 
ویروس لعنتی، امری ثابت و الیتغیر است. پس من عنوان متن را "گریزی به 

ناَورتایی" ترجمه می کنم. 
گزینش این معادل ضمنًا بستری فراهم می کند تا بتوانم در آینده ی نزدیک 
در معرفی »مجله ی ناورتایی« نشریه ی معروف ژاک َکَمت نیز از همین معادل 
استفاده کنم، که در این صورت، هر چند در معنایی یکسره متفاوت، اما خواهیم 

دید که بسیار معنی دار و با مسماست.
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َورتـا�ی یـزی به �ن گـر
نوشته ی ِفردی گومز
روز صفدری ه ی �ب �ب �ت

دوستان، راستش هیچ قابل پیش بینی نبود که دو سال پس از پیدایش کورونا، 
این ویروسی که زندگی هامان را به طور ریشه ای مختل کرده،  هنوز در چنین 
البته شما را نمی دانم ولی من قطعًا  نقطه ای از تردید و دودلی به سر ببریم. 
در چنین حالی به سر می برم. تردید و دو دلی، آن حاِل غریبی است که فردی 
گاه، به بخِش شک و تردیدی که  برخوردار از عقل و درایت، و ظاهرًا آزاد و آ
در وجودش النه کرده مجال می دهد تا به زبان آید. با علم به این نکته که چیزی 
نمی داند زیرا داده های متعددی که راجع به موقعیِت بهداشتِی کنونی در اختیار 
دارد دست کم متناقض اند. این داده ها به ترتیب عبارتند از: مرگ پنج میلیون 
نفر براثر این ویروِس کثافت، رقمی که رسمًا در جهان ثبت شده ) و OMS یا 
سازمان بهداشت جهانی احتمال می دهد که دو تا سه برابر بیشتر از این باشد( 
گامبن را که از »یک سرماخوردگی  ــ اگر زمانه جای خندیدن داشت می شد آ
ــ  ؛ واکسن های تولیدشده به صورت  کوچک« حرف زد، به ریشخند گرفت 
فله ای و در اسرع وقت که تأثیرشان ــ البته تأثیر غیرمالی شان ــ با چنان سرعتی 
در برابر هجوم ورتاهای ویروس کاهش می یابد که فرضیه ی تکرار تزریِق هر 
سه ماه یکبار حاال دیگر تقریبًا قطعی شده است؛ قطب بندِی ریشه اِی جامعه 
میان دو جمعیِت به یکسان نامطمئن از استدالل های خود  ــ »واکسن زده ها« 
و »واکسن نزده ها« ــ که به نام تئوری های ناروشن یا تقریبی کارشان به نفاق 
کشیده است؛ قدرت های حاکمی که به نام منفعت عمومی یی که هیچ نشانی از 
آن در کردارشان نیست، این دو بخش از مردم را به جان هم انداخته اند. برنده ی 

بازی هم به هر صورت خود این حاکمان اند!
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یکسان  معلول های  موجِب  یکسان  علت های  آن جا که  از  دوستان،  آری 
می شود، پیِش ما نیز بروِز تخاصم های عجیب و مبتنی بر حقایِق سرهم بندی شده 
ــ  روز به روز بیشتر می شود و به طور عینی ما را  ــ علم پرستانه یا علم ستیزانه 
یا در اردوگاِه اتحاِد مقدِس واکسن زنی یا در اردوگاِه مقابله ی کاستی ناپذیر با 
سوزن زنی قرار می دهد. پیامدهای این وضع، در یک سو وانهادِن مبارزه ی برحق 
علیه گذرنامه ی بهداشتی )که بزودی به گذرنامه ی واکسیناسیون تبدیل می شود( 
که حاصلی جز تسهیِل تجربه ای از کنترل تعمیم یافته ی مردمان نخواهد داشت، 
استدالل  هیچ  بی مقداری که  توطئه باورِی  در  فروغلتیدن  دیگر   سوی  در  و 
نیست ضِد من  با من  آن مقابله کند. هر که  با  نمی تواند  ساده ی عقالنی یی 

است. رویکردی رقت انگیز.
خالصه می کنم: ویروس SARS-COV-2 راه را باز کرد؛ ورتای آن »آلفا« 
ما حرام کرد؛  بر  را  زندگی  در زمستان ۲۰۲۱  انگلیسی«  »ورتای  به  معروف 
در بهار ۲۰۲۱ »دلتای هندی« آن را از عرصه ی ترس های ما بیرون راند اما 
»اومیکروِن  نوبت  حاال  زد؛  دامن  اضطراب هامان  به  خود  شدید  واگیری  با 
آفریقای جنوبی« است که می گویند قلچماق تر از همه است و واگیری بسیار 
افزایش یافته اش ترس سنِج ما را ازنو به کار انداخته است، گرچه حدس می زنند 
که خطرناک بودن اش کمتر است. جز این چیزی نمی دانیم: همه چیز و خالِف 
آن را می شنویم و می خوانیم. منتها، باِر دیگر، رسیدِن »اومیکرون« بیگانه نیست 
با تکبِر توریست ها یا بیزِنسَمن های فراـ واکسینه ای که قادر نیستند در جای خود 
بمانند و خیال می کنند به صرِف این»محافظت« می توانند به هرجا خواستند، 
بازتولیِد  در  و  بروند  واکسیناسیون،  ناچیِز  پوشِش  با  به خصوص کشورهایی 
مداوِم همه گیری نقشی نداشته باشند. برای کسانی که تا کنون نفهمیده بودند 
ــ  به خصوص در مورد واکسن ــ یعنی چه، شاید  جهانی شدِن مبادالِت نابرابر 

بتوانند بر اساس وضعیت موجود درک دیگری پیدا کنند.  
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پس همه چیز از سر گرفته می شود و روز از نو روزی از نو. ُدِز سوم، بزودی 
دِز چهارم، و همین طور بگیر و برو. در کشوری که جناب واالمقام اش آن را 
کشوِر روشن گران می نامد و در عین حال هر روز آن ها را بیشتر غربال می کند، 
نظامی گرِی اقتدارگرایانه اش کسانی را که تن به واکسن نمی داده اند، و روز به روز 
تعدادشان کمتر می شود قطار قطار  واکسینه کرده است. با این حال، اوضاع هیچ 
خوب نیست و تِق همه چیز از نو در آمده است: بخش های خدمات اضطراری در 
بیمارستان ها، که پیش از همه گیری نیز درهم شکسته شده بود، حال با استعفای 
کارکناِن از رمق افتاده ای که با دستمزدهای ناچیز تحقیر هم می شوند، یا با اقدام 
مهمالنه ی از کار برکنار کردِن بهیاران و درمانگراِن واکسن نزده، ضعیف تر از 
همیشه شده اند. در این اوضاع، فراخوان ها به بسیج عمومی علیه واکسن نزده های 

نادان، که مسؤول چیزی جز امتناع از سوزن نیستند، افزایش یافته است.
قاعدتًا  زیرا  مواجه ایم؟  ضِدحال  غریِب  چیز  یک  با  که  نمی کنید  حس 
ــ  چه از روی  می بایست بدیهی باشد که اگر واکسن زدن را انتخاب کرده ایم 
واکسن  دیگر  پس  ــ  رفت وآمد  به  نیاز  و  ستوه آمدن  به  علت  به  چه  اعتقاد، 
نزدِن کمتر از ۱۰ درصد از جمعیت )در یکم دسامبر ۲۰۲۱ پانزده درصد( 
نمی بایست جز برای واکسن نزده ها مسئله ای ایجاد کند. اما می بینیم که این طور 
نیست! زیرا این واکسنی که به ما تزریق کردند و گفتند به طرز معجزه آسایی 
از ما در  مؤثر و کارآمد است، حال معلوم می شود که درصد محافظت شان 
برابر هجوم جدید ویروس نه ۹۰ درصد ، نه حتا ۷۰ درصد، بلکه چیزی حدود 
۴۵ درصد است )البته یقینًا حتا کمتر از این است(، آن هم فقط سه ماه پس از 
تزریق آخرین سوزِن کذایی. نتیجه اش این که باید مادام العمر  واکسن بزنیم: هر 
سه ماه یک بار، و هر بار عوایدش به خورجیِن Big Pharama )صنایع عظیم 

دارویی( ریخته می شود. هوشیعانا فایزر و شرکا!
تردید و دودلی زاییده ی احساِس واقعیتی همزمان واقعیت زدوده و مدام 
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افزایش یافته است. به یاد بیاورید: واکسن ضمانِت بازگشت به »زندگی عادی« 
بود، و ما هم از ظِن خود باورش کردیم. در نخستین روزهای بهار گذشته، 
ماسک از صورت هامان برداشتیم، در هفته بازارها پرسه زدیم با احساس عجیبی 
از کشِف دوباره ی چهره ها، به کافه ها سر زدیم با حسی از بازیافتِن کرشمه ی 
لطیف زندگی در دل هامان؛ در تابستان، همراه با واکسن زده ها و واکسن نزده ها 
به تظاهرات پیوستیم، کمی به هم تنه می زدیم اما بازو در بازوی همدیگر علیه 
قانوِن کثافِت گذرنامه ی اجباری شعار سر دادیم. و ترس، این مشاوِر همیشه 
بد، کمی پس نشسته بود، حتا در دل بعضی از کافه دارها، ــ صد البته نه در 
همه ی آن ها ! ــ که طوری با مشتریان کنار می آمدند که تا حد امکان کسانی را 
که خواهان نوشیدن یک لیوان آبجو هستند کنترل نکنند. خالصه این که تصور 
می کردیم که دیگر از سوراخ بیرون آمده ایم، بی آن که لحظه ای پیش بینی کرده 

باشیم که این سوراخ ته ندارد.
و این فراموش کردِن این نکته بود که ترس در خدمت قدرت است. همیشه. 
و دست و بال اش را باز می گذارد. قطعًا این قدرت حاکم نیست که ورتاهای 
ویروس را ابداع می کند، ورتاهایی که همیشه یگ گام پیش تر از قدرت اند. اما 
قدرت از بروز این ویروس ها برای حفظ سرکوبی، رو کردِن ورق های جدید، 
آزمودِن اشکال جدیدی از اعماِل فشار استفاده می کند تا بیش از پیش وسایِل 
را  آن ها  دهد،  افزایش  تیِغ خود  زیر  به  را  روحیه باخته  نگاه داشتن سوژه های 
به روز تعدادشان کمتر  را، که روز  میخکوِب اضطراب کند و واکسن نزده ها 
می شود، به عنوان عامِل بدبختی ِ واکسن زده ها خوراِک خشم شان کند. وقتی 
هم که دیگر واکسن نزده ای نباشد، بزهای عزازیل دیگری پیدا خواهد کرد، در 
صورت لزوم، در صندوق پس انداز متعفِن کسی به نام ِزمورZemmour   ۱، که 

دشمِن برادرگونه   و بسیار به درد بخور اوست.
ــ  از   ولی بر مبنای چنین تکرار سریالی ــ در معنای سریال های تلویزیونی  
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کورونا و ورتاهایش، چه می گذرد در کله ی این کارشناسانی که بر ما حکومت 
می کنند؟ واقعًا نمی دانیم، ولی حدس می زنیم. و فرضیه ما این است: این وضع 
نعمتی است در ذهن قدرت و کارشناسان اش برای گشودِن چشم اندازی از یک 
نوع جدیِد مدیریِت عواطف و ذهنیت های ما، به بند کشیدِن ــ فعاًل اوضاع 
ــ  مسلم ترین آزادی های کسب شده ی ما  و احوالی و بزودی قطعی و همیشگِی 
در انتخاِب واکسن زدن یا نزدن، در رفت و آمد  هامان بدون  QR code)ُکِد 
شناسایی (، در تشکیل همدارگاِن انسانی، در مصاحبت هامان بدون مانیتور، در 
زیستِن روابط نزدیک مان در حریم تصمیم های خودمان، در به چالش کشیدن 
سروران و ارباب هامان، در ایجاِد دانش برای وقوف به علِل بدبختی هامان، در 
ابداِع جهان های مطلوب و قابل زیستن مان، در دیدِن خواب و رؤیاهای دیگری 
جدا از کابوس هایی که برایمان تدارک دیده اند، در تنفِس چیزی متفاوت از 

مونوکسیِد کربن. و نه چیزی کمتر از این ها.
البد طرفدراِن نظم، که همواره آماده اند تا در برابر سفاهِت۲  دولت زانو 
بماند،  محفوظ  نیز  آرامش خاطر  لحاظ  از  منظم شان  بسیار  رفاِه  تا  خم کنند 
نه اصاًل  آن ها پاسخ می دهم که  به  اغراق می کنم. ولی  خواهند گفت که من 
چنین نیست. در اتریش، کشوری با حد اعالی نظم، تا دیروز نظِم نازیستی 
از اقدام به تحمیِل  و امروز نظم اولترالیبرالی، حوزه ی کارشناسی دولت پس 
حصر خانگی، صرفًا شامل واکسن نزده ها، در ماه نوامبر گذشته، حال در صدِد 
برقرارِی واکسیناسیون اجبارِی همگانی در ماه فوریه آینده است، در حالی که 
جوازهای به بازار آوردِن واکسن های فایزر و مودرنا، به ترتیب برای اولی از 
۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ تا دسامبر ۲۰۲۲ و برای دومی از ۶ ژانویه ۲۰۲۱ تا ژانویه 
۲۰۲۳ اعطا، و برای هر دو »گزارش نهایی بر مبنای یک بررسی انتقادی« مقرر 
شده بود. پس شکی در این امر نیست که این جا با واکسیناسیونی سر و کار 
داریم که در مقیاس کالن در مرحله ی آزمایش است، و تردیدی هم در این امر 
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نیست که این واکسن ها برای تزریق شدن الزامًا باید با »رضایت آزادانه و به 
روشنی تفهیم شده« از سوی فردی که داوطلبانه واکسن می زند همراه باشد. در 
آلمان، این سرزمین پیشتاِز دموکراسِی لیبرال، خبرگاِن »اخالِق پزشکی« تا در نظر 
گرفتن این موضوع پیش رفته اند که در صورت از حدگذشتِن  ظرفیت بخش های 
اضطراری در بیمارستان ها، شاید ضروری باشد که »مراقبت های ویژه« فقط به 
کسانی اختصاص یابد که گواهِی »به روِز« واکسینه بودن داشته باشند. پس آیا 
بزودی سیگاری های مبتال به سرطان ریه، یا الکلی های نیازمند به پیوند کبد را نیز 

از چنین مراقبت هایی محروم خواهند کرد؟ چه دهشت و کراهتی!
مکرری که  نشانه های  هست؛  رقت انگیزی  از  بیش  چیزی  همه  این  در 
گواِه سرشِت واقعی، یعنی مرگباِر، سرمایه دارِی توتال، تام یا هماکی است که 
با بهره گیری از این دوره ی بحران بهداشتی زندگی هامان را متالشی می کند تا 
پذیرفتنی بودِن چیزی را بیازماید که فردا می تواند به سرمشِق نابشریت رضامند 
تبدیل شود. در این ماجرا نقشه ای از پیش هماهنگ شده از سوی کسی در کار 
نیست ــ همان »توطئه باوری« محض که پچ پچ کنان نشانه ای را که هدف گرفته 
است پیشاپیش می شناسد ــ، بلکه منطِق ذاتِی سرمایه داری تام وتماِم زمانه ی ما 
چنین است که این فرصت عظیم را غنیمت بشمرد و آن را تا نهایِت ممکن پیش 
براند و کاری کند که ما، چه با رضامندی و چه به زور، به پروژه ی تمدنی اش ملحق 
شویم، تمدنی کاهش یافته، ناانسانی شده، کاالیی شده، که در آن هر تمایلی به آزرِم 
عادی۳  نه فقط چون چیزی کهنه و منسوخ بلکه نوعی دگراندیشی محسوب 
می شود که می باید توبیخ، تصحیح و تنبیه شود. شیوه ی این کار، بازی کردن در 
قلمرو نیروی نمادیِن یک واقعیِت پاندمیک است که مدام از نو آغاز می شود و 
حاال دیگر معقول است که فکر کنیم این واقعیت تا وقتی الزم باشد دوام خواهد 
آورد. زیرا، کی می تواند جدًا تصور کند که دستگاِه کارشناسِی یادشده، پس از 
شالوده شکنِی سیستماتیِک نظام درماِن عمومی، اکنون چنان دستخوِش موهبت 
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شود که بتواند، برای یک لحظه هم که شده، بپذیرد که این کار واقعًا مهمل و 
آبسورد بوده است؟ یا کی می تواند باور کند که دورکاری، که حاال بر اثر ترس 
از خانه بیرون رفتن به امری مطلوب تبدیل شده، در آینده ی پسا پاندمیک از بین 
خواهد رفت؟یا تدابیِر کنترل اجتماعی که در دوره ی استثنایی در مقیاِس کالن 
آزمایش می شوند، از این پس به کوچک ترین بهانه و در هر فرصتی، برای مثال، 

وضعیِت اقلیمی، همان گونه که اخیرًا در دهلی نو رخ داد، باز به میدان نیایند؟
باری، اوضاع این است. ما زمانه ای را زندگی می کنیم که در آن، ورتاها 
به هم می مانند، و علت های همانند نیز معلول های همانند تولید می کنند. در 
سندمیک  بیشتر  موج هایی که  سرگیرِی  از  و  موقتی  آمدن  بند  میان  فاصله ی 
syndémique اند تا پاندمیک، یعنی در پیوند با بروز یک بیمارِی ویروسی اند 

که بر اثر یک بحران اکولوژیکی فراگیر و نابرابری های شدید اجتماعی ایجاد 
شده است، ما همچون تماشاگراِن درمانده، پرده ی بعدی این سریال را انتظار 
می کشیم. در اعماق وجدان ها پژواکی از دل بریدِن زاده از خشمی به ستوه آمده 
طنین انداز است. و این نقطه ی  مقاومتی است که باید آن را نگاه داریم. مقاومت 
علیه انگ زدن های پست و فرومایه ای که دم و دستگاِه حاکم می خواهد ما را 
در آن با خود همدست کند. علیه این جامعه ی کنترِل همگانی که هم اکنون نیز 
برقرار شده است. علیه تکّبر کسانی که خیال می کنند بر ما حکومت می کنند. 
را  باور  این  باید  پس  خرکی.  ضدعلم گرایِی  و  علم گرایِی کوته اندیش  علیه 
این  خوِد  جز  نیست  نجات یافتن  الیق  این جهان  چیِز  هیچ  که  داد  پرورش 
جهان، اما رهایی یافته از قیمومِت سرمایه، همان سرمایه ای که جهان را هم به 
گندابی تبدیل کرده که در آن جانوراِن نیش داِر جهش یابنده می لولند، و هم به 
قمارخانه ای که در آن واکسن ها ثانیه ای ۱۰۰۰ دالر نصیِب انحصاراتی می کنند 

که آن ها را فقط به کسانی می فروشند که قدرِت پرداخت دارند.
http://acontretemps.org/spip.php?article889 :نشانی منبع

http://acontretemps.org/spip.php?article889
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مه سالمت«    »گذر�ن
هوری است اوز به اصول بنیادِی �ب ب
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بـارا ستـــی� نوشته ی بـار
روز صفدری ه ی �ب �ب �ت

پانزده سال است که کارم آموزِش اخالق و سالمِت عمومی به درمانگرانی است 
با هم تالش می کنیم این موضوع  به دانشگاه می آیند. ما  که برای کارآموزی 
را بفهمیم که چرا »رضایِت آزادانه و به روشنی تفهیم شده« محور ارزش های 
اخالقِی زیست پزشکی است. چرا این امکان را فراهم می سازد تا عدم تقارِن 
بالقوه خطرناکی را که میان بیماران )یا افراِد سالِم شرکت کننده در یک آزمایِش 
پزشکی( وجود دارد جبران کنیم. چرا چنین رضایتی فقط آن گاه آزادانه است 
و  ــ  باشد  آمده  دست  به  روانی  فشاِر  هیچ گونه  یا  تهدید  شانتاژ،  بدون  که 
این شرِط اکید رضایتی است که »به زور گرفته« نشده است. چرا در  به  تنها 
چنین صورتی دیگر نمی توان دست رسی به مراقبت های درمانی را به پذیرِش 
معالجه ی پیش نهادشده مشروط کرد و چرا بیماری که از ابراز رضایت و توافق 
سر باز می زند نمی تواند، به این بهانه، از نظام درمانی طرد شود. و به طور کلی، 
چرا برخالف دعاوِی اخیِر امانوئل َمکرون  ، که تجاوز به همه ی اصوِل قرارداِد 
اجتماعی ماست، به هیچ عنوان نمی توان حقوق شهروندی را به وظایِف ازپیش 
مقررشده مشروط ساخت. و سرانجام این که چرا جلِب رضایت و توافق توسل 
اطاعت کنید   « نوِع:  از  را،  مبتنی بر مرجعیت  استدالل  یا  به هر گونه مغلطه 
زیرا این من یا به عبارتی مراجع بهداشتی هستیم که می دانیم چه برایتان خوب 

است!« ممنوع می کند.
آزادی، به معنایی که اندیشمنداِن روشنگری از آن ارائه کرده اند، و همین طور 
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الیحه ی قانونی ۴ مارس ۲۰۰۲ موسوم به »کوشِنر« مربوط به حقوِق بیماران 
و دموکراسِی بهداشتی )یعنی همان قانوِن به جامانده از همه گیری دیگری، بر 
اثِر ویروس ایدز(، بر این پایه بناشده که برای همه ی شهرونداِن بالغ، با هر نوع 
اعتقاد و هر سطحی از آموزش، توانایِی استدالِل شخصی قائل است. باید بنابر 
اصول ، چه از این امر خوش مان بیاید چه نیاید، همه ی افرادی که قرار است 
رضایت و توافق شان را ابراز کنند همچون سوژه هایی برخوردار از تعقل در 
نظر گرفته شوند که قادر اند به طور جمعی و به شیوه ی مجادله بر سر حقیقت و 
امِر مشترک و همگانی )جمهور، acilbupser( بیاندیشند و تأمل کنند، بی آن که 
هیچ کس بتواند به عنوان قیِم بشر به جای آن ها در باره ی خیِر و صالِح عمومی 

حکم صادر کند۴ .

دفاع از یک نظام درمانِی جمعی

این درست همان آزادِی مطرح شده از سوی هزاران درمان گر، چه واکسن زده 
چه واکسن نزده، در تظاهرات علیه گذرنامه ی سالمت است که امتناع شان از 
تجاوز به اصول بنیادی را اعالم کرده اند. و این همان میراِث اندیشه ی روشنگری 
است که خوِد من نیز با شرکت در تظاهرات در کناِر آن ها از آن دفاع کرده ام. 
برخالف آن چه بعضی گفته های افترا آمیز القا کرده اند، این آزادی درست قطب 
مقابل آزادِی لیبرتارین ها و مدافعاِن دونالد ترامپ است که هر گونه مالحظه در 
زمینه ی امر مشترک اجتماعی را تهدیدی بر علیه فرِد خودفرمان در نامحدودیِت 
امیال اش می دانند. فروکاستِن تظاهراِت وسیِع تابستاِن گذشته به مشتی جمعیِت 
کینه توز، عقل گریز و بی تفاوت به خیر و صالِح عمومی، یکی از دغل کارترین 

عملیاِت رسانه ای ــ سیاسی در طول این بحراِن بهداشتی بوده است.
نمایندگان  برخی  با  همراه  بسیج شدن  در  مرا  عزم  آن چه  این،  بر  عالوه 
پارلمان، فعاالن و پژوهش گران در این زمینه راسخ تر کرد، نوعی نگاه به امر 
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سالمت و بهداشِت عمومی است۵ .  ما که به یک نظاِم درمانِی جمعی پای بند 
هستیم می دانیم که مراجع بهداشتی گاهی باید تدابیری پیش گیرانه را با اجباری 
 ساختِن آن ها برقرار کنند. اما در مورِد یک فرآورده ی بهداشتی، چنین امری 
فقط در صورتی پذیرفتنی است که تناسِب فایده ــ ریسک بی چون وچرا باشد 
و در ضمن هیچ امکاِن محافظِت دیگری وجود نداشته باشد. در حالی که در 
وضعیت موجود، واکسیناسیون اجباری بر یک قماِر چهار سویه بنا شده است، 

یعنی شرط بندی روی واکسیناسیونی توده ای که قرار است:
را  ویروس  ورتاهای  یا  واریانت ها  و  کند  ایجاد  جمعی  مصونیِت   )۱

ریشه کن سازد؛
۲( با جلوگیری از سرایت  یابی ها از زندگی دیگران محافظت کند؛

۳( و نیز از زندگی همه ی افراد واکسن زده، همچون افرادی آسیب پذیر در 
برابر ویروس و به یکسان محافظت شده از طریق واکسن، محافظت کند؛

۴( و در عین حال هیچ عارضه ی جانبِی وخیمی برای سالمتی شان در پی 
نداشته باشد.

قابل درک است که شهروندان خسته ای که با ایجاد ترس از حصر خانگی 
بر آن ها حکومت می شود مایل باشند این بالغِت پر وعده و وعید را باور کنند، 

اگر چه ما از ابتدا با شکاکیت با آن برخورد کردیم.
اعتماد داشتن به شِم درمانِی کسانی که در حوزه ی بهداشت و سالمت کار 

می کنند
وقتی در خوِد مجامِع علمی نیز باور به جوانب زیر روز به روز کمتر می شود:

طریق  از  جمعی  مصونیِت  فتِح  و  ویروس  ریشه کن سازی  امکان   )۱
واکسن ها؛

۲( استدالل »مدنی« مبنی بر حراست از زندگِی دیگران؛
۳( فانتاسِم َقدرقدرتِی ُدزهایی از واکسن موسوم به »یادآور« که قرار است 
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»بوستر« یا تقویت کننده  جواناِن صحیح و سالم شود، در حالی که گروه های در 
معرض خطر به حال خود رها شده اند، و میزان واکسیناسیون در افراد باالی 
۰۶ سال در فرانسه یکی از ضعیف ترین میزان ها در میان کشورهای اروپای 

غربی است۶ .
۴( و درست در حالی که درمانگران ناگزیر واقعیِت برخی عوارض جانبِی 
پس از واکسن را به چشم خود می بینند۷ ، اطالعاتی که قاعدتًا باید رضایت و 
توافِق افراد را روشن و تفهیم شده سازد، یکسره از »صداقت و امانت« )ماده 
۵۳ آیین نامه اخالق پزشکی( عاری است. اجباری کردن و تحمیِل گذرنامه ی 
اصوِل  به  تعرض  و  تجاوز  هم  واکسیناسیون،  و سپس گذرنامه ی  بهداشتی، 
بنیادِی  ارزش های اخالقی، سالمت عمومِی  و حقوق شهروندی ماست، و 
هم  ممانعت از زندگِی جمعیت های وسیعی از بیماران است که مجبورند میان 

هراس از عوارض وخیِم جانبی و آزادی شان دست به انتخاب بزنند.
حال آن که مدیریِت این بحران امکان پذیر است. الزمه ی چنین مدیریتی 
و  سالمت  حوزه ی  در  درمانگران  خود  به  درمان  تجویِز  قدرت  بازگرداندِن 
اعتماد کردن به شِم درمانِی آن هاست که از گذر ارتباِط مستقیم  میان درمانگران 
عمومی حاصل  نیز سالمِت  و  اخالقی  مرام  به  احترام  برپایه ی  و  بیماران  و 
آن  مستلزم  مدیریتی  چنین  نیست،  نوشدارو  واکسن  آن جایی که  از  می شود. 
است که زرادخانه ای از تدابیِر مکمل و متنوع گسیل داده شود: واکسیناسیونی 
به نوع وخیم بیماری و همراه  ابتال  افراِد در معرض  جهت داده شده به سوی 
با دوا درمان های پزشکی، لحاظ کردِن  زودهنگاِم نشانه های بیماری، توزیع 
نیز  با ریسک و  توأم  یا رویدادهای  برای اشخاص   FFP2 فراگیر ماسک های 
تجهیِز همه ی اماکن عمومی به سیستم های تهویه ی مؤثر. اما چرا نئولیبرال هایی 
که قدرت را در کشور ما به دست گرفته اند همچنان بر مدیریِت اقتدارگرا و 
ناکارآمدشان اصرار می ورزند؟ زیرا نولیبرالیسمی که این ها از آن دفاع می کنند 
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سرش به دیوار خورده است. بحراِن اکولوژیک و بهداشتی مهر تکذیبی کوبنده 
را مجبور  آن  و  زده  به »جهانی سازِی سعادت آمیز«  نولیبرالیسم  بر وعده های 

می سازد تا به نحوی اضطراری خود را به صورتی دیگر ابداع کند.

محکومیِت اجتماعی

گذرنامه ی بهداشتی که از این پس به گذرنامه ی واکسیناسیون تبدیل می شود به 
این ایده ئولوژی، که تا کنون هژمونی و سیطره داشته و به تازگی وارد بحران شده 
است، اجازه می دهد تا یواشکی دوباره روی پاهای خود بایستد، با ترکیبی از 

چندین اقدام :
و  آموزش  در عرصه های سالمت،  تخریِب خدماِت عمومِی  ادامه ی   )۱
پرورش، پژوهش، از طریق سیاست های ریاضتی و مدیریِت نولیبرالِی پرسنل؛

۲( »راه حل گرایِی تکنولوژیکی« با مانترا )وردخوانی(اش در اختراعات، که 
 Big Pharma هم در خدمِت سرمایه دارِی مالی شده ی صنایِع عظیم داروسازی
دیجیتاِل  عرصه ی  سوی  به  سرمایه داری  چرخش  خدمِت  در  هم  و  است 
آموزش  الکترونیکی،  بیکراِن  سالمِت  بازارهای  ایجاِد  از طریق  جهانی شده، 

الکترونیکی، تجارِت الکترونیکی؛
۳( زیر سئوال بردِن قرارداِد اجتماعِی ما، از طریق محکومیِت اجتماعی 
میلیون ها نفِر معزول شده از حِق شهروندی )امروز واکسن نزده ها، و بزودی 
سایر شهروندانی که فالن قانون را رعایت نمی کنند یا شایستگی شان مورد تأیید 

نیست(.
ِتر  امانوئل مکرون مغرورانه اعالم می کند که »خیلی دوست دارد  وقتی 
بزند به حال« تمام کسانی که »)خودش( نمی تواند به زندان شان بیندازد«، در 
واقع مدافع برداشتی از سیاست می شود که حقوق داِن آلمانی کارل اشمیت ارائه 
داده است: سیاستی مبتنی بر تقسیم جامعه به دوستان و دشمنان، که در یک سو 
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رئیِس جنگ با دار و دسته اش )»ما«( حضور دارند و در سوی دیگر دشمنان 
داخلی )»آن ها«( که باید »سر جای شان نشانده شوند«، یعنی یا تبعیت کنند یا 
سر به نیست شوند. ارجاع به سالمت و محافظت از بیمارستان برای تحمیل 
چنین بینِش هولناکی از سیاست، یکی از منحرف ترین عملیات در طول این 

دوره ی پنج ساله ریاست جمهوری بوده است.
امیدواریم که چنین وضعی الاقل این فایده و خاصیت را داشته باشد که به 
بیداری همه ی شهروندان این کشور بیانجامد، اعم از واکسن زده و واکسن نزده، 
چه آن ها که از این اختراع نگران اند چه آن هایی که به آن اعتماد کرده اند، اما 
ما  از همدارگاِن سیاسِی  و دموکراتیک  برداشتی جمهوری خواهانه  و  به درک 

دل بسته اند.

باربارا ستیگِلر Barbara Steigler ، به تازگی ، ۲۰۲۱ نشر گالیمار،  کتابی با 

عنوان »نیچه و زندگی: تاریخ جدیدی از فلسفه« منتشر کرده است.
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پی نوشت ها:

ریاست  انتخابات  در  فرانسه  فاشیست مآب  میان راست گرایان  در  نوظهوری  نامزد  نام   .۱
جمهوری ۲۰۲۲.

طعنه به اصطالح raison d’Etat ، عقِل دولت، که در فارسی »مصلحت دولت« ترجمه   .۲
شده است. اینجا déraison d’Etat یعنی بی عقلی یا سفاهتِ دولت.

در باره ی این اصطالح، نک. به این متن در همین سایت.  .۳

نک. پاسخِ کانت به پرسشِ : روشنگری چیست؟ )۱۷۸۴(  .۴
5. Voir la tribune « Extension du pass sanitaire aux enfants et aux adolescents : des 

chercheurs et des professionnels de santé sonnent l’alerte », sur Mediapart, et la 
pétition « Sortons du pass et de l’impasse sanitaire », Libération, 6 août 2021, en 
ligne sur change.org.

6. Voir les dernières données de l’European Center for Disease Prevention 
and Control (https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vac-
cine-tracker....). Sur le retard français de la vaccination chez les personnes à ris-
que, voir Florence Débarre et al. « The French domestic « sanitary pass » did not 
solve Covid-19 vaccination inequities in France ».
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.03.22268676v1.full.pdf

در باره ی احتمال دعاوی حقوقی بر سر عوارض جانبی واکسن ، نک به مقاله ی زیر در   .۷
:Echos نشریه ی

Covid : les effets secondaires du vaccin vont coûter cher à l’Australie
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