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 بهداشت ی(افگرژئولویف) جغرافیای باستانی متخصص و یتکامل شناسستیز والاس راب

وهشگر پژ سوتاهنیم دانشگاه در یجهان مطالعات یتویانستدر  اکنونهم که است یعموم

 و ندکتولید می بزرگ آنفولانزای بزرگ، هایمزرعه کتاب یسندهینو او. میهمان است

در انتشارات  دو هر) .شد خواهد منتشر یزود بهدومی  است که انقلاب فضایکتاب 

 مالیه از هایرمایب ظهور سازیمدل نولیبرال: ابولای نویسندگان کتاباز  یوریویو(. مانتلی
 رهبری تحت ییزداجنگل :هایماریب کامل کنترل همچنین و ،مزرعه و جنگل تا

مشاور  یو. است حامل از انتقال قابل عفونت و یعموم سلامت اضتیر ،داریسرمایه

 .است هایماریب از یریشگیپ و کنترل مراکز و متحد ملل سازمان یکشاورز و غذا سازمان

است که « 12مارکس »ی متن منتشرشده در نشریهی ی ویراستهی حاضر نسخهمصاحبه

یراستار سایت ریویو. و. ازجمله در سایت آنلاین مانتلیای بازنشر شدسپس به شکل گسترده

د ویروس جدی به مربوط یهاادداشتی"ی مطالعه»در توضیح ابتدایی آن نوشته است: 

 مصاحبه نیا در تکمیل شده منتشر( 1212 هیژانو 12) وعیش یهیاول مراحل در کهرا  "کرونا

 د:کر اشارهجا در آن والاس گونه کههمان. کنیمقویاً توصیه می

. بگیرد ومیشتابی نج تواندیم ریتأث اسیمق ،دانند چه باید بکنندنمی مقامات کهیحال در"

یی غذا یک بازار از، ماه کی عرض درتواند که می داد نشان 22خود کووید  که همانطور

ه جا فزونی یابند کچنان شتاب و تا آن توانندیمارقام  کند، حرکت یجهان یصحنه به

های هولناک موجود ، مقابله با واقعیتشاو منطق وجودی ستیولوژیدمیاپ تلاش یهمه

  «باشد.

 

 
 لعل با مبارزه یجا به هادولت اما. داردیم نگه شوک وضعیت در را ایدن کرونا روسیو

 بار. ندنکیم تمرکز یاضطرار اقدامات یرو صرفاً ،یماریب گیریی همهساختار

، در یعموم بهداشت باستانیجغرافیای  متخصص و یتکامل شناسستیز ،ساوال
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 وتجاری  کشاورزی تیولؤمس ،22 دیکوو خطرات مورد در پابست اکی وگو باگفت

 سردبیران -کند. گفتگو می ی عفونیاهیماریب با مبارزه برای داریپاهای حلراه

 12مارکس

 

 

 است؟ خطرناک چقدر کرونا جدید ویروس

ی نقطه ،آغاز: قرار دارید 22محلی کووید  وعیش بندیزمان کجای در که دارد یبستگ

 است؟ خوب قدرهچ شما یمنطقه ی درعموم بهداشتمراکز  واکنش ؟یا بعد از آن ،اوج

دیده یا  شما آسیب یمنیا سیستم ؟تان استسال چند ست؟یچ شما یتیجمع مشخصات

ی که قادر به تشخیص آن احتمالات یزمینه در ؟طور استهچ شما سلامت عمومی ؟خیر

 روسیوا رای مواجهه بب ،تانیمنیا هایواکنش کیژنتی زمینه شما، زایییمنیا ایآ ،نیستیم

 ر؟یخ ای دارد آمادگی

 

 است؟ افکنیهراس ،روسیو مورد در اهویه همه این آیا

ومیر دارای نسبت مرگ ووهان در وعیش آغاز رد 22کووید  ،یتیجمع سطح در. نه قطعاً ،نه

(CFR)2 ترکمحتی  و ٪2 به میزان مرگ و میر ووهان، ازخارج  .بود درصد 4 تا 1 نیب 

 الاتیا و ایتالیا جاهایی از در جملهاز ،نقاطی جا درآن و جانیا اما ،از آن کاهش یافته

باشد با مواردی چون  سهیمقاقابل آنی دامنه رسدینم نظر به .دهدیم نشان جهش متحده،

 ٪12تا  5 ومیربا مرگ 2221ی اسپانیایی سال آنفولانزا ، ٪22 ومیرمرگ با SARSسارس 

                                                      

2 case fatality rate یا case fatality risk یا case fatality ratio 

CFR است نیعم مدت در یماریب به مبتلا افراد کل تعداد به خاص یماریب کی از یناش ریوممرگ نسبت .

 ییهایماریب یبرا اغلب و دهدیم نشان را یماریب شدت یریگاندازه، شودیم انیب درصد صورت به معمولاً

 کاربرد دارد. حاد یهاعفونت وعیش جمله از، محدود یهادوره با
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نسبت  از بدون شک اما. ٪22 ابولا موارد از یبعض در ای %02 باH5N2  یمرغ یآنفلوانزا ،

 مربوط قطف خطراما . است رفته فراتر یفصل یآنفلوانزادرصدی مربوط به  2.2 ومیرمرگ

 شود،یم خوانده اجتماع به حمله زانیم ای «نفوذ» که چهآن با دیبا ما. ستین مرگ زانیم به

 زیر نفوذ شیوع است. یجهان تیجمع از زانیم چه: درگیر شویم

 ؟دهید توضیح یشتریب اتییجز با دیتوانیم

 روسیوداروی ضد  ای واکسن بدون ترین سطح خود است.پایین در یجهانی سفر شبکه

 روسیو در برابرهمچنین بدون ایمنی جمعی  وی کرونا دسته هایروسیو یبرا یاختصاص

ی ورهدتوجه به  با. است بزرگی خطر ،ریوممرگ درصدی یکشدت  یحت ،در این مرحله

 از قبل - یماریب از قبل ویروس انتقال مورد درفزاینده  شواهد و دوهفتهبیش از  2نهفتگی

. جاهایی که از این عفونت پاک باشند معدودند احتمالاً - هستند آلوده افراد میبدان کهنیا

 چهار شدنِ آلوده اثر در نشان دهد، ریوممرگ درصد ثال یکمطور به 22کووید  اگر

 انکماک یک عدد بزرگ، از نسبتی اندک. شودمی کشتهنفر  ونیلیم 42 نفر، اردیلیم

 .ی باشدادیز تعداد تواندیم

 

 اعداد شود،نمی محسوب کشنده ظاهراً که 2زابیماری عامل یک برای

  است! وحشتناکی

                                                      

2 Incubation Period  
 از یناش ینیلبا میعلا بروز و زایماریب عامل به فرد شدنآلوده نیب یزمان یفاصله: یا نهفتگی کمون یدوره

 .آن

1 Pathogen 
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موارد  یاریبس که است مهم نکته نیا درک. میهست یماریب وعیش یابتدا در تنها ما .قطعاً

، موارد یبعض در شوند.دستخوش دگرگونی می های اپیدمیخلال چرخه در ،دیجد ابتلای

 مکنم وعیش گر،ید یبرخ در تضعیف شود. است ممکن ،دو هر ا، شدت، یزاییعفونت

 ،2221 هارب در آنفولانزا گیریهمه از موج ننخستی. تری باشدی شدت بیشبا درجه است

هم رسید،  2222همان سال که به  زمستان در سوم و دوم موج. بود فیخف نسبتاً  یعفونت

 .کشت را نفر هاونیلیم

 این ندگویمی دارند شک بیماری جهانی گیریهمه مورد در که کسانی اما

 را یترمک مراتببه مارانیب عادی، یفصبب  یآنفولانزا به نسبب ت ویروس

 د؟یکنیم فکر چه مورد این در است. شده کشته و آلوده

 جشن که دبو خواهم یکس ننخستی مننمایان باشد،  وعیش نیای شکستی در زنجیره اگر

 با ی،احتمال یخطر عنوانبه 22انگاری کووید برای نادیده هاتلاشگونه این اما. رمیگمی

 که است نمالفاظی خوش کی آنفولانزا، ژهیوبه کشنده یهایماریب ریسا به استناد

 .دهدنامطلوبی چرخش میرا به سمت  کرونا روسیو به مربوط یهاینگران

 ؟ستا نادرست یفص  یآنفولانزا با بیماری این همسنجی نیبنابرا

با هم ها منحنی اپیدمی آن تفاوتم هایبخش در را زاعامل بیماری دو که ستین یمنطق

 و کندیم آلوده جهان سراسر در را انسان هاونیلیم یفصل یآنفلوانزا بله،. میکن سهیمقا

 اما. شوندیم کشتهبراثر آن  نفر هزار 052 سالانه ،یجهان بهداشت سازمان نیتخم برمبنای

 چیه ام آنفولانزا، برخلاف و کرده است آغازتازه  را خود کیولوژیدمیاپ سفر 22کووید 

 مردم نیرتریپذبیآس از محافظت و عفونت سرعت کاهش یبرا جمعی یمنیا و واکسن

 .مینداردر برابر آن 
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 مربوط روسیو به یماریب دو هر باشد، کنندهگمراه سبهیمقا این اگر یحت

 91 کووید هم .RNA یهاروسیو یعنی خاص، گروه کی به یحت است،

 دهان یهیناح شوند، یماریب جادیا باعث توانندیم یفص  یآنفولانزا هم و

 یردارواگ کام اً و ،کنند درگیر را (هاهیر نیهمچن اوقات یبعضبب و) گ و و

 ؟است حیصح .هستند

ده را نادی زایماریب عامل دو یهمسنج بخش مبرم شودیم باعث ی،سطح یهاشباهت نیا

دانیم. بسیار کم می 22ا بسیار زیاد و در مورد کووید آنفولانز ی پویشدرباره ما. بگیریم

هاست و در واقع، حتی تا هنگامی که شیوع به تمامی ایفای نقش نکرده، سرشار از ناشناخته

و  22مسأله، قراردادن کووید  که دریابیم است مهم حال، نیع درماند. ناشناخته می

ی، ونکان و مقدم ینگران .آنفولانزا در برابر هم نیست. بلکه این دو در کنار هم مسأله است

ردم گیری باشند که در شکل ترکیبی به مهای چندگانه با قابلیت همهظهور عفونت باید

 کنند.حمله می

 

 تانکتاب در .دیاکرده پژوهش هاآن ع ل و هایدمیاپ یبارهدر هاسال شما

 نیب طاتارت ا دیکوشیم «کنندمی ایجاد بزرگ یآنفولانزا بزرگ مزارع»

 یروسیو یولوژیدمیاپ و کیارگان یکشاورز ،یصنعت یکشاورز یهاوهیش

 ست؟یچ بارهاین در شما هاینشیب .دیکن ترسیم را

 ه درگرایانمصلحت خودداری -یا به عبارت بهتر - شکست تازه، وعیش هر یواقع خطر

ی شیوع فزاینده. ستین ای در انزواجدید، حادثه 22است که کووید مطلب  نیا درک

. دارد یتنگاتنگ ارتباط یتیچندمل یهاشرکت یسودآور و ییغذامواد دیتول با ،روسیو

 صنعت مدلدر  دیبا شوند،یم ترخطرناک هاروسیو چرا دریابد دخواهمی کسیهر
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 و هادولتاند اندک حاضر حال در. ندکاوش ک دام دیتول ویژه طوربه و یکشاورز

 کاملاً برعکس است. .ندباش کار نیا انجام یآمادهکه  یدانشمندان

 بخش اعظم تشکیلات یحت و هارسانه ها،دولت شود،پدیدار می ی تازههاوعیش که یهنگام

علل  شوند کهمی متمرکز نگراضطراری به شکل غیرکل وضعیت بر چنان یپزشک

 ایهیحاشی زایماریب عامل نیچندگیرند که چرا ساز آن را نادیده میساختاری سبب

 شوند.تبدیل می یجهان یپرآوازه ضوعاتمو ی پس از دیگری بهکی ناگاهبه

 است؟ مقصر یکس چه

در  هیسرمادر سراسر جهان، . دارد ی وجودترعیوس یدامنه اما ،یصنعت یکشاورز گفتم

 کوچک کشاورزی هایزمین و هاجنگلاندازی به زمین تا سرحد آخرین بقایای دست

 که دشویمی اتوسعه و ییزداجنگل به منجر هایگذارهیسرما نیا است. کرده رویپیش

ای هاین قطعات بزرگ زمین به گون یدگیچیپ و تنوع عملکرد. انجامدیم یماریب ظهور به

یی که پیش از این زایماریب عواملشوند که هموارسازی و با محیط پیرامون ادغام می

 که،نیاکوتاه . شوند ریسراز یانسان جوامع و یمحل یهادام مخفی و محصور بودند به

 یماریب اصلیکانون باید را  کنگهنگ و ورکیوین لندن، جاهایی مثل ،سرمایه هایکانون

 .بگیریم در نظر

 ؟دارد ارت اط مورد این با هایماریب کدام

ی هم خیل اگر. ندارد وجود هیسرما از مستقل ییزایماریبعامل  چیه وضعیت کنونی، در

 د،زر تببازهم  کرونا،های و ویروس کا،یز ،اابول .کنددوردست آلوده می ازدور باشد، 

 زایماریب ی عواملاریبس یجمله از گراز در ییقایآفر یخوک تب و یمرغ یآنفلوانزا انواع

 ،یشهر ی مجاورهاحلقه به یرشهریغ مناطق نیتردوردست از را خود راه که هستند
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بیماری  ته،ظرف چند هف .کنندبازمیی جهان سفر یشبکه به تاًینها و یامنطقه یهاتختیپا

تقل گیرند منی حمام آفتاب میامیم کسانی که در به کنگو در خواروهیم یهاخفاش از

 شود.می

 ست؟یچ ندیفرآ نیا در یتیم  چند یهاشرکت نقش

هم از  ،اسییت 2ی به وسییعت یک سیییارهاهمزرع تاحدود زیادیی زمین، اکنون سیییارههم

 مواد بازار دارد قصد یتجارکشاورزی . برداریو هم زمین مورد بهره 1تودهلحاظ زیست

های لاشت از تیحما برسییر یبرالینول یپروژه تیتمام باًیتقر. دبران هحاشیییبه  را ییغذا

 یکشورها عمناب و نیزم سرقت یبرا یصنعت یشرفتهیپ یکشورها در مستقر یهاشیرکت

 که جدید یزایماریب عوامل آن از یاریبسیی جه،ینت در شییود.دهی میسییازمان ترفیضییع

 آزاد شییدند، اکنونی دیرپا نگهداری میهاجنگل سییتِیز یزنجیره حت کنترلت ترپیش

 .کنندیم دیتهد را جهان یهمه و شوندیم

 دارد؟ یراتیتأث چه نهیزم نیا در یتجار کشاورزی دیتول یهاروش

 است، دهی شعیطب هایبومزیست ترِبیش نیگزیجا که هیسرما تیهدا ی تحتکشاورز

شدیدترین  ترین وعفونی توانندب به یاری آن زایماریب عواملکند تا کاملی فراهم می ابزار

                                                      

2 Planet Farm 
1 Biomass 

. در تعریف، منبع سییوختی به دسییت آمده از اجزای قابل اسییت یانرژ )چهارمین منبع بزرگ( نینو منابع از

ها و صیینایع ی زیسییتی شییامل محصییولات، پسییماندها و زائدات کشییاورزی )گیاهی و دامی(، جنگلتجزیه

های وابسیته و همچنین زواید صنعتی و شهری قابل تجزیه است. بیومس قابلیت تولید بر،، حرارت، سوخت

 .دهای گازی را دارمایع و سوخت
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های کشنده برای طراحی بیماری بهتراز این  یستمیس. دهند وینتک را 2هانمودرُخ

 .طراحی کنیدتوانید نمی

 طور؟هچ

وجود زای مموانع ایمنی ،شوندکاری ژنتیکی هم میی که دستاهل واناتیح تولید انبوه

های قالتر آن، انتبیش تراکم و حجم جمعیت. بردبرای کاهش سرعت انتقال را از بین می

 وانت. دهدیم کاهش را یمنیا پاسخ متراکمی اوضاع نیچن. کندتر را تسهیل میبیش

پذیرها بی دائماً نوشونده برای آسیمنبع ،است یصنعت دیتول هر از یبخشکه  بالا،عملیاتی 

تجاری  کشاورزی گر،ید عبارت به. تشدید آنی برااست  یسوخت کند که خود،فراهم می

 نفر اردیلیم کی است ممکن ی کهروسیو برگزیدن برایش که شده متمرکز سود بر چنان

 .ریسکش را داردارزش  ،بکشد را

 !؟یچ

ر ب را خود یکیولوژیدمیاپآفرین خطر کارکردهای یهانهیهز توانندیم فقط هاشرکت نیا

 طیمح مزرعه، کارگران کنندگان،مصرف تا واناتیح خود ازهمگان فرافکنی کنند. 

ر قرا اگر که است گسترده چنان هاخسارت ها.در قلمرو حقوقی دولت و یمحل زیست

گونه که ی آنتجارکشاورزی  ،وارد کنیم هاشرکت یهاترازنامه به را هانهیهزباشد 

                                                      

2 Phenotype 
ی ژنتیکی که توسط برخی شدهساختارهای کد ، یا صفات وری یک جاندامشاهدههای قابلویژگی

های یک موجود زنده و تأثیرات پذیر شود. فنوتیپ برآمد تعامل بین بیان ژنهای فنی مشاهدهروش

 محیطی است.زیست
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گری را که های ویراننهیهز تواندینم یشرکت چیه. رسدیم انیپا به شهیهم یبرا شناسیممی

 کند تقبل کند.این موارد تحمیل می

 ازارب کرونا روسیو آغاز ینقطه که شودیم ادعا هاهرسان از یاریبس در

 است؟ حیصح حاتیتوض نیا ایآ .بود ووهان بیغر و بیعج ییغذا

 هب ها عفونت راتماس یابیرد. دارد وجود این تصور نفع به یمکان یهاسرنخ. ریخ و بله

 واناتیح که ییجا ،دهدپیوند می ووهان در هونانیی ایدر یغذای فروش عمده بازار

 ینتهاا طور خاص بربه ،یطیمحی بردارنمونه که رسدیم نظر به. نددشیم فروخته یوحش

 .ی، تأکید داردوحش واناتیحر، به محل نگهداری بازا یغرب

 یقاً از کیی دقاضطرار وضعیت م؟یکن قیتحق در چه وسعتی برویم و عقب قدر بایدچه اما

 و ی غیرشهریافسارگسیختهی کشاورز یهاشهیر ،بازار بر تمرکز شد؟ آغاز

 ن،یچ در و جهان سطح در. کندی دید خارج میی آن را از حوزهمحوری فزایندههیسرما

 .یابدمی رسمیتتر بیش یاقتصاد بخش کی عنوان به ی خوراک از حیوانات وحشیتهیه

 دیتول که جاازآن. است گذارانشسرمایه از فراتر یصنعت یکشاورز با آن یرابطه اما

 به ابد،ییم گسترش نخوردهدست هایجنگل تا مشابه موارد و ماکیان ،خوک یصنعت

ابع منی شکار براها را که درون جنگل آوردیم فشار یوحشی غذاصنعت  گردانندگان

زای یماریب شدن عواملگری و پخشمیانجی شیافزا باعثکه  ،جمعیتی جستجو کنند

 .شودمی 22له کووید جم از دیجد

 یسع ولتد و افتی تکوین نیچ در که ستین یروسیو نخستین 91 کووید

 .داشت آن سازیپنهان در
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، دیجد ینزاهالونفآ ی آغازنقطه نیز اروپا و متحده الاتیا. ستین ینیچ یاستثنائ این اما ه،لب

اند و ابولا را در آفریقای غربی و زیکا را در برزیل نمایندگان ( بودهH5Nxو  H5N1)اخیراً 

 نیح در کایآمر یعموم بهداشت مقاماتها پدید آوردند. چندملیتی و نواستعماری آن

 کردند.کاری میبه نفع کشاورزی تجاری پنهان H5N1 وH2N2 (1222 ) وعیش

 وضعیت الم  یبین سطح در WHO)(یجهان بهداشبت سبازمان اکنونهم

 ؟است یدرست گام ایآ .است کرده اع ام بهداشتی یاضطرار

بهداشتی برای توزیع ریسک  مقامات که است نیا ییزایماریبعامل  نیچن خطر. هبل

زا از چگونگی واکنش این عامل بیماری یتصور .آماری، دستورالعملی در اختیار ندارند

 در شدهپخش یهاعفونت به غذایی بازاریک  در وعیش ازظرف چند هفته  ما. نداریم

 .میدانینمولی  بود خواهد یعال. برود نیب از تواندیم این عامل. مسیدیر جهان سراسر

 برد.الا میب را پاتوژن شتاب سرایت ، احتمال کاستن ازبهتر گیآماد

 یریگهمه نمایش را آن من که است یزیچ از یبخش زین بهداشت یجهان سازمان یهیاعلام

آورند. یاد می بهرا  2ملل یجامعهآنان . اندبر اثر انفعال مُرده یالمللنیب یهانهاد. ناممیم

 ماا هستند. بودجه و قدرت ،وابستگی نگران شهیهم ملل سازمان ینهادهای زیرمجموعه

هم  مورد نیاز جهان برای از یواقع یریشگیپ وسازی با آماده تواندیم عمل این تأکید بر

  .باشدهمراستا  22تقال کوویدان یرهیزنجگسیختن 

 

 هم و پژوهش هم ،بهداشتی یهامراق ت ستمیس ی رالیلتجدیدساختار نو

 ستمیس. است کرده بدتر را ،هامارستانیب در اًمث  ماران،یب از یعموم مراق ت

                                                      

2 League of Nations 
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 روسیو با همقاب  یبرادهی شده باشد، ی که از نظر مالی بهتر سازمانبهداشت

 ؟هایی داردچه تفاوت

 دارد ی وجودامیم یپزشک زاتیتجه شرکت کارمند یمهم درباره اما وحشتناک ییماجرا

 و وادهخان برای را حیصح کار وانزا،لنفآهای شبهنشانه با نیچ از بازگشت از پس که

 نگران او. شد 22 دیکوو شیآزما ی خواستارمحل مارستانیب کی از و داد انجام اشجامعه

 ،برایش مانده بودهای سلامتی اوباما که از طرح مراقبت ی حداقلی بیمهنهیگز بود

. افتاد به دام یدلار 0122 یهزینه با ناگهان و بود او با حق. ندهد پوشش را هاشیآزما

 وعیش نیح در کند حیتصر که شوند یاضطرار یدستورتصویب خواهان ها باید امریکایی

 عفونت شیآزما به مربوط یپزشک یواریزنشده یهاحسابصورت تمام ر،یگهمه یماریب

 مابه هر حال . شودیم پرداخت فدرال دولت توسط ،مثبت شیآزما از پس درمان و

 یجا به ،درمان ینهیهز نیتأم در یناتوان در صورت میکن بیترغ را مردم میخواهیم

 خدمات ،آشکار حلراه. خواستار کمک بشوند – گرانید کردنآلوده و - کاریپنهان

ی اضطرار واردم نیچن به یدگیرس تجهیزات و پرسنل مجهز به کاملاًی است که مل یبهداشت

ی از رددلس سازکه سبب- یامسخره یمسأله نیچن هرگز که یاگونه به در جامعه باشند،

 پیش نیاید. -اجتماعی است همکاری

 

 اهدولت جا همه در د،وشمی کشف کشور کی در روسیو کهنیا محض به

 و ناطقم یهمه یاج ار ینهیقرنط مانند شدید و نهیااقتدارگرا اقدامات با

 وجهم گیرانهسببخت اقدامات گونهاین ایآ .دهندیم نشببان واکنش شببهرها

 است؟

ی اجعهداری فای برای مبادرت به سرمایهگیرانه آزمون اولیهمبادرت به این اقدامات سخت

 افسارگسیخته بعد از مهار شیوع بیماری است. 
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 همم یرهایمتغ که من بر اعتماد و همدلی تأکید دارم ،یعموم و سلامت بهداشت نظر از

 احساس. دندهیم دست از را مردم تیحما هادولت ،هاآن بدون. هستند کیولوژیدمیاپ

 ییدهایدته نیچن بقا در یبرا که ییهایهمکار جادیا یبرا مشترک احترام و یهمبستگ

 یمحل لبانداوط و مراقبت مناسب یبانیپشت با گینیخودقرنط. ، نقش مهمی داردمیدار لازم

ازی سفارغ  ،زندها سر میتک خانهکه به تک ییغذا مواد نیتأم یهاونیکام ده،یدآموزش

 باهمه  ام که کنند، جادیا را یهمکار نوع نیا ندنتوایم -یکاریب یهمیب پرداخت و کار از

 .میهست هم

 کی AfD،9 حزب بدیل برای آلمان آلمان در د،یدانیم که طورهمان

 های سرسختراست. ددار پارلمان در یکرس 19 ی داریم کهناز عم اً حزب

ویروس  بحران از،  AfDاستمدارانیس یهمکار با هاهگرو ریسا وی ناز

ی هاگزارش هاآن. کنندیم استفاده ]افکار عمومی[ کیتحر یبرا کرونا

 کنندیم درخواست دولت از، کرده منتشر روسیو نیا یدرباره نادرستی

 و اهپروازانجام دهد. مث ا ً محدودکردن  یترانهیاقتدارگرا اقدامات که

 .یاج ار ینهیقرنط و مرزها نبست مهاجران، ورود توقف

                                                      

2 Adf :Alternative für Deutschlan  

نیز دوازده درصد کل  1222و در سال  شد سیتأس 1220 سال در که است آلمان در کارمحافظه یحزب 

 تیترب در هاخانواده یسنت نقش افزایش توان اشاره کرد به :از مواضع آن می .ها را از آن خود کردرأی

 هب مهاجران ورود از یریجلوگ ن،یجن سقطدر  تیممنوع ای یریسختگ طلا،، در یریگسخت کودکان،

 یاتم یهاهروگاین یاندازراه کودکان، یختنه از یریجلوگ مسلمانان، تیفعال کردن محدود ،یقبلی هاوهیش

 و ... مردان یبرا یاجبار یسرباز ن،یزم شیگرما یزمینه در یگذارهیسرما عدم و
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 به های است تا به میانجی آنافراط راست یهاخواسته مرزها شدن بسته و سفر تیممنوع

از  .است نیمعبی لبتها. دبده نژادپرستانه ، باراست یجهان یماریبیک  اکنونهم که آنچه

 کار است، جابه همه گسترش حال در حاضر حال در روسیو کهنیا به توجه با این زاویه،

نظر صرف است، به طوری که منعطف یعموم بهداشت ی تلاش برای نوعیمنطق و معقول

 بته،الرا در اختیار داریم.  آنان یو معالجه درمان از این که چه کسی آلوده باشد، امکانات

 به سرزمین شدگانکندهازجاگرداندن باز دزدیدن سرزمین مردمان در خارج از مرزها و با

  زا را متوقف کنیم.ر مستمر عوامل بیماریتوانیم ظهومین، اولیه

 د؟باید باش چه داریپا راتییتغ

. کند رییتغ به شکل بنیادی دیبا ییغذا مواد دیتول ،نوظهور یهاروسیو وعیش کاهش برای

 ورا بهبود ببخشد  زیست طیمح تواندیم یقو یدولت بخش و کشاورزان یخودمختار

 وکشاورزی و دامپروری  تنوع مرسوم کردن .کند مهار را افسارگسیخته یهاعفونت

 .های تغییر کاربری داده در سطوح مزرعه و منطقهزمین کیاستراتژ گیریبازپس

ژه های ویدر محل یی بهغذابرداری برای تولیدات مورد بهره واناتیح زادوولد مجازکردن

 از تیحما .ع عادلانهعادلانه با توزی دیتولبخشیدن  های لازم. پیوندبرای بررسی مصونیت

 2.زیی کشاورشناسانهبرای تولیدات بوم کنندهمصرف دیخر یهاطرح و ایارانهی متیق

 کسانیبه جوامع و افراد رب برالینول اقتصاد که جبری دفاع از این تجارب هم در مقابل

 .هیسرما تحت امر دولت سرکوب تهدید هم در مقابل و کندمی لیتحم

 

                                                      

2 Agroecological 
های پایدار کشاورزی، در مقابل علم کاربرد اصول و مفاهیم اکولوژِی در ایجاد و مدیریت سیستم

conventional agriculture 
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 را یزیچ هچ هاستیالیسوس ،یماریب وعیشب روزافزون پویش با مقاب ه یبرا

 ؟مطال ه کنند باید

ولید ای از بازتمثابه شیوهی، بهتجاری باید به کشاورزی عموم سلامت برای کمدست

 وابسته است ییهاروش به ییغذا مواد محورسرمایه شدتبه دِیتول. فیصله داد اجتماعی،

ی شندهک یهایریگهمه به ازبندرستن ، این وضعیتاندازدیم خطر به را تیبشر کل که

جتماعی ا یاگونه به ییغذا یهاستمیسمطالبه کنیم که  دیبا ما. کندیم کمک نوظهور

ه شوند. بازداشت ظهور یاولیهی در نقطه بروز ازچنین خطرناک، هایی اینپاتوژن که گردند

 ییتاروس جوامع یازهاینو  ییغذا مواد تولیدی در نخستین گام درآمیختن دوباره امر نیا

 ستیز طیمح از نیاز دارد که شناسانهکشاورزی بوم هایروش بهکند. این امر را طلب می

اید ب ،تردر تصویری بزرگ. کند محافظت مانییغذا مواد پرورش هنگام کشاورزان و

 وتاهک. کندیم جدا ما اقتصاد از را ما اکولوژی که را ترمیم کنیم 2های متابولیکیگسست

 .نباید از دست بدهیمکه  ی داریماارهیس ،سخن

                                                      

2 Metabolic rift 

ای گانهسهلکتیکی دیا طرح از بزرگتر، یکیزیوفیب جهان و یبشر جوامع نیب روابط لیتحل کارل مارکس برای

 کردیرو نیا او .بهره جست «کیمتابول گسست» و «یاجتماع سمیمتابول» ،«عتیطب یجهان سمیمتابول» شامل

 متقابل فوذن و یخیتار بادلاتت داد امکان وی به که دیگنجان یاسیس اقتصاد د خود ازنق در را کیمتابول

در حالی  ،انباشت به انیپایب ی برای دستیابیدارهیسرما. کند یابیارز ی راطیمحستیز یهاستمیس و جامعه

 لیتحم عتیطب هب را خود اقتضائات ،دهدیم شیافزا را عاتیضا دیتول و محیطیی زیستهاستمیس بر رفشاکه 

  .آوردپدید می یعیطب یندهایفرآ و هاچرخه در یزیمتما یکیمتابولهای ند. و گسستکیم

ی های اولیههبسییط نوشییت «کیمتابول گسییسییت» ،ابداع کرد را اصییطلاح نیا که فاسییتر یبلام جان یگفته به

 اسییت. عتیطب و انسییان یرابطه و هاگونه مورد در 2144ی فلسییف و یاقتصییاد هایدسییتنوشییته در مارکس

 ای ترسیییمتبادلبر را تریعلم و ترمحکم یروشیی و عتیطب یگانگیب از مارکس یانهبالغ لیتحل سییمیمتابول

 دهد.ارائه می -ی کار انسان است که نتیجه - عتیطب و انسان انیم ایپو و دهیچیپ
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 سپاسگزارم. گووگفت این در حضور برای شما از

 

 :با منبع اصلیپیوند 
Capitalism is a disease hotspot 
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