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نقد اقتصاد سیاسی

مقدمه

از هنگام علنیشدن اخبار شیوع گستردهی کرونا در ایران ،تالش کردیم
با انتشار سلسله مقاالتی در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» نشان دهیم که
مبارزهی ریشهای با این بیماری بیش از آن که امری مربوط به حوزهی
بهداشت فردی باشد ،پیکاری است که باید در بطن بحرانهای ساختاریتر
اقتصاد و اجتماع و سازوکارهای انباشت در سرمایهداری متأخر دنبال کرد.
شاید شکل دقیق این بحران قابل پیشبینی نبود ،اما خطر تبدیل
بیماریهای همهگیر به یک معضل جهانی در دنیای معاصر پدیدهای قطعی
و تکرارشونده بوده است .از این منظر این بحران قابل پیشبینی بود .اولین
مورد نیست .آخرین هم نخواهد بود .باید برای این قبیل بحرانها آماده
باشیم .آمادگی هم به سطح فردی محدود نمیشود ،چون شکل دقیق هر
بحران را نمیدانیم .باید جامعه را تقویت کرد.
مانند هر بحران دیگر ،در این بحران نیز در سلسلهمراتب اجتماعی
پایینترین سطوح هرم بیش از همه آسیبپذیرند .در بدو امر ،میلیونها
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اقتصاد سیاسی کرونا

مزدبگیر در بخشهای مختلف اقتصادی کشور که بخش عمدهی آنان
بیثباتکار و ناگزیر به حضور در محل کار و مبادرت به کار در هر شرایطی
هستند در برابر امواج گسترش این بیماری شکننده و آسیبپذیرتر هستند.
اما نگرانکنندهتر از آن به حاشیهراندهشدگان اقتصادی و اجتماعی دهههای
اخیر ،مهاجران ،دستفروشها ،کودکان کار ،بیسرپناهان ،زبالهگردها ،و
گروههای اجتماعی از این دست هستند .آنان نه به امکانات پیشگیری
دسترسی دارند و نه به امکانات درمان و نه زیست و معیشت آنان در مجموع
توجه حاکمان محلی از اعراب دارد.
مقاالت منتشرشده در مجموعهی حاضر ،حاصل کار داوطلبانهی جمعی
ما در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» در مقطع اخیر است که اکنون به صورت
کتابی الکترونیکی نیز بهرایگان منتشر میشود .دست تمامی نویسندگان و
مترجمان کتاب حاضر را که در میانهی بحرانهای حادّ اجتماعی امروز،
هیچگاه تعهد و رسالت اجتماعی خود را از یاد نبردند ،بهگرمی میفشاریم.

نقد اقتصاد سیاسی
سوم اردیبهشت 1399

اقتصاد سیاسی کرونا

نقد اقتصاد سیاسی

چهگونه بیماریهای عالمگیر
تاریخ را تغییر میدهد
گفتوگوی آیزاک چاتنر ،خبرنگار نیویورکر با فرانک
ام .اسنودن
ترجمهی شیرین کریمی
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گفتوگو با فرانک اسنودن  /ترجمهی شیرین کریمی

ترجمه را تقدیم میکنم به کاوه بهبهانی
که در میان این همه تیرگی حضورش روشنی
است.
تصاویر و شرح بر تصاویر از مترجم است.

آیزاک چاتنر :مسئلهی فرانک ام .اسنودن استاد برجستهی تاریخ و تاریخ پزشکی در
دانشگاه ییل ،در کتاب جدیدش اپیدمیها و جامعه :از طاعون سیاه تا امروز ،این
است که چگونه شیوع بیماری منجر به سیاستگذاریها ،انقالبهای ازمیدانبهدرشده،
سنگربندی نژادی و تبعیض اقتصادی شده است .اپیدمیها با تأثیرگذاشتن بر روی روابط
شخصی ،آثار هنرمندان و روشنفکران و محیطهای طبیعی و انسانی جوامع را تغییر دادهاند.
شرح و تفسیر اسنودن دامنهی گستردهای دارد به درازای قرنها و به وسعت قارهها ،او
میکوشد نشان دهد ساختارهای اجتماعی چگونه باعث رشد بیماریها شدهاند .اسنودن
مینویسد« :بیماریهای عالمگیر رویدادهایی تصادفی نیستند که بوالهوسانه و بیهشدار
جوامع را رنجور کنند .برعکس ،هر جامعهای آسیبپذیریهای خاص خود را به بار
میآورد .مطالعهی اپیدمیها مطالعهی ساختار جامعه است ،فهم الگوی معیشت و
اولویتهای سیاسی آن جامعه است».

چهگونه بیماریهای عالَمگیر تاریخ را تغییر میدهد

«اپیدمیها و جامعه :از طاعون سیاه تا امروز» ،نوشتهی فرانک ام .اسنودن2019 ،
جمعهی گذشته ،زمانیکه گزارشها دربارهی گسترش کووید  19بازارهای سراسر دنیا را
کساد کرده بود و دولتها با درجات گوناگون درگیر آمادهشدن برای وضعیتی بدتر
بودند ،تلفنی با اسنودن گفتوگو کردم .در طول این گفتوگو ،که به لحاظ روشنبودن
و اندازهی مطلب ویراسته شده است ،ما دربارهی چند موضوع حرف زدیم؛ دربارهی
سیاست محدودکردن سفر در هنگام اپیدمی ،در این مورد که چگونه واکنشهای
غیرانسانی به بیماری دولتها را کلهپا کرده است و دربارهی شیوههایی که هنرمندان با
مرگهای دستهجمعی سروکله زدهاند.
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میخواهم با یک پرسش بزرگ آغاز کنم :بهطور کلی اپیدمیها چگونه
جهان مدرن را شکل دادهاند؟
یک راه برای رسیدن به پاسخ بازبینی نحوهی عالقمندشدنم به این موضوع است ،که نوعی
درک و دریافت دوگانه بود .اپیدمیها گروهی از بیماریها هستند که گویی آیینهای در
اختیار ما قرار میدهند تا کیستیِ خودمان را در آن ببینیم .یعنی بدیهی است که اپیدمیها
با رابطهی ما با میراییمان ،با مرگ و با زندگیمان سروکار دارند .اپیدمیها همچنین
رابطهی ما با محیط را بازتاب میدهند ،محیط مصنوعی که ما خلق میکنیم و محیط طبیعی
که نسبت به آن واکنش نشان میدهد .اپیدمیها روابط اخالقی ما را نسبت به یکدیگر در
مقام انسان نشان میدهند و امروز نظارهگر آن هستیم.
این از مهمترین پیامهایی است که سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدربارهی آن بحث
میکند .بخش اصلی آمادگی برای رویارویی با چنین رویدادهایی این است که ضروری
است در مقام انسان بدانیم ما همه با هم در این وضعیت قرار گرفتهایم ،آنچه بر روی هر
انسانی در هر جای دنیا تأثیر میگذارد بر روی همهی انسانها تأثیر میگذارد ،از این رو
به جای اندیشیدن به تقسیم نژاد ،قومیت ،وضعیت اقتصادی و چیزهایی از این دست ،الزم
است به این بیندیشیم که همهی ما ناگزیر از یک گونهایم.
من برخی مطالعات اولیه را تمام کرده بودم و فکر میکردم بیماریهای عالمگیر مسئلهای
است که مسائل واقعاً عمیق فلسفی ،مذهبی و اخالقی را طرح میکند .به گمانم اپیدمیها
تا حدی تاریخ را شکل دادهاند ،چراکه آنها انسانها را ناگزیر به سوی اندیشیدن دربارهی
پرسشهای بزرگ سوق میدهند .محض نمونه ،شیوع طاعون پرسش واحدی دربارهی
رابطهی انسان با خدا را پیش کشید .با وجود خِرد الهی ،آگاهی خداوند از همه چیز و
دانای مطلق بودن خداوند چگونه ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد؟ چه کسی راضی
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میشود شمار زیادی کودک در رنجِ شدید جان بکنند؟ اپیدمیها تأثیر عمیقی بر اقتصاد
داشتند .طاعونِ خیارکی نیمی از جمعیت تمام قارهها را کشت ،از این رو تأثیر عظیمی بر
روی انقالب صنعتی ،بردهداری و نظام اربابورعیتی گذاشت .همانگونه که امروز
میبینیم اپیدمیها تأثیرات چشمگیری بر ثبات سیاسی و اجتماعی دارند .آنها نتایج
جنگها را تعیین کردهاند و همچنین گاهی احتماالً بخشی از آغاز جنگها بودهاند.
بنابراین فکر میکنم میتوانیم بگوییم هیچ بخش عمدهای از زندگی بشر نیست که
بیماریهای اپیدمی عمیقاً بر آن اثر نداشته باشند.
آیا میخواهید بگویید که نحوهی واکنش ما به اپیدمیها بهجای آنکه
انسانیت عام ما باشد اغلب کارکردِ دیدگاههای مذهبی ،قومیتی یا نژادی
ماست و این واکنشها به شکلی نقصهای انسان را نشان دادهاند؟ یا نظر
دیگری دارید؟
سعی داشتم دو نکته را بیان کنم .فکر میکنم زنجیرهی علّیت از هر دوسو کار میکند.
بیماریها به شکل تصادفی و با روشهای بینظم جوامع را تحت تأثیر قرار نمیدهند .این
رویدادها نظموترتیب دارند ،زیرا میکروبها به طور انتخابی گسترش مییابند ،میکروبها
در جستجوی موقعیتهای مناسب اکولوژیکیای که انسانها ایجاد کردهاند خودشان را
اشاعه میدهند .آن موقعیتها کیستیِ ما را خوب نشان میدهند ،مثالً آیا در انقالب صنعتی
برای ما واقعاً اهمیت داشت که که برسرکارگران و تهیدستان چه آمد و یا آسیب
پذیرترین مردم در چه وضعیتی زندگی میکردند.
در دنیای امروز وبا و مرض سل در میان گُسلهایی که در نتیجهی فقر و نابرابری ایجاد
شدهاند سربرمیآورند ،به شیوهای که گویی ما در جایگاه انسانها آمادهایم که بپذیریم
این بیماریها بهگونهای درست و بهجا هستند یا دستکم ناگزیرند .اما این هم درست
است که نحوهی واکنش ما بسیار بسته به ارزشها ،تعهدات و حس تعلقداشتنمان به نسل
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بشر است و نه افرادی در سطح کوچکتر .هنگامی که بروس آیلوارد سرپرست هیئت
اعزامی سازمان بهداشت جهانی  WHOدر پایانِ مأموریتی که در چین داشت به ژنو
بازگشت و سؤالی بسیار شبیه به همین سؤال از او پرسیده شد ،پاسخش این بود که مهمترین
چیزی که الزم است اتفاق بیفتد ،اگر قرار باشد اکنون و در آینده آماده باشیم ،این است
که باید تغییری کامالً بنیادین در ذهنیت ما ایجاد شود .مجبوریم به این بیندیشیم که باید
به منزلهی نوع انسان بایکدیگر کار کنیم ،باید برای مراقبت از یکدیگر ساماندهی بشویم،
تا بفهمیم که سالمتیِ آسیبپذیرترین افراد در میان ما عامل تعیینکنندهای است برای
سالمتیِ همهی ما ،و اگر ما برای چنین کاری آماده نباشیم هرگز برای مقابله با چالشهای
ویرانگر بشریت آماده نخواهیم شد.
خب ،اگر اجازه بدهید باید عرض کنم که این اندیشهای بسیار تیرهوتار
است ،چون فکر میکنم خیلی بعید است که بشر بخواهد ذهنیتش را تغییر
بدهد.
[میخندد] نمیخواستم بگویم که من در این زمینه بسیار خوشبینم ،ولی موافقم که این
کار باید بشود .همچنین یک سویهی تاریک در بشریت وجود دارد و این سویهی تاریک
برای حفظ بشریت است .ما چه انتخابی خواهیم داشت؟ وقتی با چنین چالشی رودررو
شویم چه میکنیم؟ گمان نمیکنم چیزی ازپیش تعیینشده باشد و درام اخالقی انسانی
عظیمی در برابر ما در حال اجرا شدن است.
تصور وجود رابطهای میان نحوهی واکنشمان به این چیزها و درجهی
شیوع آنها تقریباً از کتاب مقدس آمده است.

چهگونه بیماریهای عالَمگیر تاریخ را تغییر میدهد

کامالً با این حرف موافقم .بهواقع این موضوعی است که در آن سطح وجود دارد و بخش
مهمی از حس ضرورت اخالقی ماست .به گمان من این بخش عظیمی از تاریخ
بیماریهای همهگیر است.
پیش از اینکه اوضاع خیلی تیرهوتار شود ،بگذارید سؤال روشنتری از شما
بپرسم،
بله ،متأسفم که چنین عالیقی دارم .دخترانم هم اعتراض میکنند.
آیا اپیدمیهای خاصی وجود دارند که واکنش به آنها چیزی الهامبخش
دربارهی بشریت را نشان دهد؟
اوه ،من قطعاً به این فکر میکنم .وقتی میگویم بیماریهای عالمگیر آیینهای برای
نشاندادن کیستی ما هستند ،این آیینه فقط سویهی تاریک بشر را نشان نمیدهد .سویهی
قهرمانانهی بشر را نیز نشان میدهند .نمونهی واقعاً خوب آن پزشکان بدون مرز در بحران
اِبوال هستند و آنها آگاهانه جانشان و آیندهشان را فدا کردند ،مستقیم در خطّ مقدم نه
برای منافع خودشان و نه برای هیچ پاداشی ،بلکه فقط برای تعهدشان به دفاع از زندگی و
سالمتی ضعیف ترین مردم جهان .پزشکان بدون مرز این کار را هر روز در نقاط بسیاری
از دنیا میکنند ،حتی اکنون نیز در چین در حال مقابله با بیماری هستند.
به باور من بیماریهای همهگیر چیزی است که عالیترین صفات را نیز ظاهر میسازند .در
حقیقت رمانهایی نیز دربارهی این رویدادهای مهم نوشته شدهاند .اپیدمیها بر ادبیات و
فرهنگ ما اثر میگذارند .به رمانی فکر میکنم به نام نامزد ( )The Betrothedاثر
الساندرو مانزونی اهل ایتالیا ،که دربارهی طاعون بزرگ نوشت .او از اسقف اعظم میالن،
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کاردینال برومئو مینویسد ،کسی که به خانههای طاعونزده میرفت ،او راضی شد از
زندگی خودش دست بکشد تا مراقب تهیدستترین و ناخوشترین افراد جماعتش باشد.
دربارهی واکنش مثبت رهبران یا رژیمهای سیاسی جهان یا تغییرات سیاسی
مثبت پس از شیوع اپیدمی چه میتوان گفت؟
البته .من به پایان بردهداری منقول در جهان جدید میاندیشم .به این فرجام و به پیروزی
شورش هائیتی و تصمیم توسَن لووِرتور که علیالخصوص به کمک تب زرد محقق شد.
زمانی که ناپلئون ناوگان عظیمی برای بازگرداندن نظام بردهداری به هائیتی اعزام کرد،
شورش بردگان پیروز شد ،زیرا بردگان آفریقایی سیاهپوست در برابر تب زرد مصون
بودند ولی اروپایی های سفیدپوستِ ارتش ناپلئون خیر .این منجر به استقالل هائیتی شد.
همچنین اگر از دیدگاه آمریکایی ببینیم ،این همان چیزی بود که منجر به تصمیم ناپلئون
شد برای دستکشیدن از طرحریزی قدرت فرانسه در جهان جدید و توافق با توماس
جفرسون در سال  1803برای خرید ایالت لوئیزیانا که وسعت ایاالت متحد آمریکا را دو
برابر کرد.

در سال  1803میالدی توماس جفرسون ،سومین رئیسجمهور آمریکا ،ایالت لوئیزیانا را از ناپلئون بناپارت
خرید .گسترش تب زرد در قارهی اروپا منجر به موافقت ناپلئون در انجام این معامله شد.
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سویهی دیگر این موضوع را ببینیم ،چند مرتبه وجود اینگونه بیماریها با
سرکوب سیاسی همراه بوده است یا از این بیماریها بهمنزلهی دستاویزی
برای سرکوب سیاسی استفاده شده است؟
فکر میکنم اپیدمیها همیشه بهمثابه بخشی از سرکوب سیاسی در نظر گرفته شدهاند .به
باور من قرن نوزدهم ،نه فقط به لحاظ شورشها بلکه از نظر سرکوب سیاسی دورهی
دهشتناکی بود .محض نمونه کشتار فجیعِ مردم پس از انقالب  1848در فرانسه،
علی الخصوص در پاریس یا پس از کمون پاریس .بخشی از دلیل وقایع بسیار خشونتبار
و خونین این بود که فرماندهان میدیدند طبقات کارگر به لحاظ سیاسی خطرناک شدند،
اما به لحاظ پزشکی نیز بسیار خطرساز بودند .آنها این امکان را داشتند که در تمام جامعه
فاجعه به بار آورند .فکر میکنم این امکان واقعاً بخشی از استعارهی طبقات خطرناک بود
و به نظرم منتهی شد به کشتار غیرانسانی سال  1871پس از سقوط کمون پاریس.
نظرتان دربارهی واکنش چین نسبت به ویروس کرونا چیست؟
سؤال جالبی است و فکر میکنم الزم است مفصّل و جدّی دربارهی آن تأمل کنیم ،زیرا
این موضوع چندین بُعد دارد که واقعاً پیچیدهاند .اولین چیز شیوههای اجرایی قهری است
که در  23ژانویه از سوی چینیها طرح شد ،آنها کمربند حفاظتی تشکیل دادند [یعنی
آمدوشد مردم و کاال را برای جلوگیری از گسترش بیماری ممنوع کردند] ،تمام
اجتماعات و مناطق جغرافیایی در قرنطینهی همگانی در محاصرهی سربازها و پلیسها قرار
گرفتند .در این وضعیت آنها تصمیم گرفتند منع کامل عبور و مرور را در شهر یازده میلیون
نفری ووهان و سپس استان تقریباً شصت میلیون نفری هوبی اِعمال کنند.
قرنطینهی همگانی مانع از بازگشت وسعت طاعون میشود و کاری است که بارها تکرار
شده است از جمله در اپیدمی ابوال .مسئلهی کمربند حفاظتی ناآزمودهبودن آن است.
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کمربند حفاظتی یک پُتک است .خیلی دیر از راه میرسد و عنصر اساسی سالمت همگانی
یعنی اطالعات را بیاثر میسازد .یعنی مردم با تهدیدشدن به منع عبور و مرور با مقامات
همکاری نمیکنند .بنابراین مقامات دیگر نمیدانند چه اتفاقی میافتد ،مردم فرار میکنند
و اپیدمی گسترش مییابد .من وقتی فهمیدم واکنش دولت چین در ابتدا این بود
وحشتزده شدم .این امر با قواعد سالمت همگانی که از سالهای طاعون ایجاد شده مغایر
است و تأکید آن قواعد بر یافتههای موردیای است که باید ردیابی و ایزوله شوند.
از این رو وحشت کردم و انتظار چیزهای بدتری داشتم .به نظرم رژیم چین کم کم مسیرش
را تغییر داد .میبینید که با گذشت زمان چینیها برای جمعآوری اطالعات سخت
کوشیدند ،تالش میکردند همکاری مردم را برانگیزانند ،یعنی آسیبهای روزهای نخست
را ترمیم کنند .فکر میکنم داستان چین چیزی بیش از یک واکنش بود .همه چیز بد نبود
و همه چیز خوب نبود.
من با واکنش سازمان بهداشت جهانی ،که این موضوع را به منزلهی بهداشت همگانی
خارقالعاده ستود ،کامالً همدل نیستم .این برای من هراسآور است .آیا این ستایش یعنی
سایر رژیمها و کشورهای دیکتاتوری باید عبور و مرور را منع کنند ،همانطور که دربارهی
ابوال در غرب آفریقا این تالش صورت گرفت و نتیجه نداد؟ این مرا وحشتزده میکند.
فکر نمیکنم این درسی بود که باید از تجربهی چین میگرفتیم .به نظرم رویکرد دقیقتر
این است که گویی این کار در چین چندان خوب نتیجه نداد و در حقیقت شی جین پینگ
حاضر باشد بگوید برخالف گزارش سازمان بهداشت جهانی ،آنها اشتباهاتی داشتند و
مجبور شدند مسیر را تغییر دهند و ضروری است که از آن اشتباهات درس بگیرند .فکر
میکنم این کاری بود که چین میتوانست انجام دهد.
جالب است ،شما اول میگویید که سازمان بهداشت جهانی ،یا دستکم
اعضای آن سازمان ،انسانها را به یافتن انسانیت مشترکشان فرامیخوانند،
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اما در عین حال میگویید آنها میخواهند واکنشی را تحسین کنند که
دستکم در ایتدای امر تا حدی غیرانسانی بود.
بله .این کارِ سازمان بهداشت جهانی را توجیه نمیکنم اما میتوانم آن را درک کنم ،زیرا
از خود راندنِ بزرگترین عضو مجمع بهداشت جهانی و از خود راندن کشوری که در
بحبوحهی این بحران استثنایی است میتواند ترسآور باشد .پس میتوانم درک کنم چرا
چنین اتفاقی افتاد .همزمان دربارهی صداقت کامل ،تولید شواهد ،ارتباطات ،دادهها،
واقعیت ،رویکردهای علمی دربارهی بهداشت همگانی فشار زیادی وجود داشته است و
این در اولین مراحل واکنش چینیها رخ نداد .این اتفاق بعداً افتاد.
کمی در زمان به عقب برگردیم ،آیا شواهد گستردهای دربارهی نحوهی
واکنش هنرمندان به اپیدمیها وجود دارد؟
یکی از چیزهایی که من دربارهی اپیدمیها یاد گرفتم این است که هر بیماری ،آنطور
که من میبینم ،مانند یک شخص است .هر بیماری فردیت خودش را دارد و با دیگری
متفاوت است .آنها فقط دالیل تعویضپذیر مرگ نیستند .بستگی به سرشت هر بیماری و
نحوهی واکنش دانشمندان و هنرمندان نسبت به آنها دارد .بسته به این است که هر اپیدمی
جان چند انسان را میگیرد ،آیا آنها با شیوههای زجرآوری انسانها را میکُشند ،آیا
کودکان و جوانان را میکُشند ،یا اینکه کودکانی یتیم بر جای میگذارند ،و آیا
بیماریهای شناختهشدهای هستند یا از خارج آمدهاند.
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نقاشی وانیتا اثرAntonio de Salgado :
وانیتا یا باطل ،نام آثار نمادین هنری است که نشاندهندهی گذرا بودن زندگی ،بیهودگی
لذّت و یقین در مرگ است.
طاعون مسئلهی مرگومیر و مرگ ناگهانی را به جریان انداخت .هنرمندان به آن واکنش
نشان دادند ،به ویژه در قارهی اروپا .در کشورهای کاتولیک تأکید اصلی بر یادآوری این
بود که زندگی زودگذر و موقتی است .توجه بسیاری به مضامین ناگهانیبودنِ مرگ شده
است ،یعنی رقص مرگ یا  ،the danse macabreجایی که همگان بهتمامی نابود
میشوند .همینطور استفاده از ساعت شنی ،استخوانها و ( vanitatumبرگرفته از
کلمهی التین  Vanitas vanitatumعنوان آثار نمادینی است که نشانهی گذرابودن،
پوچی و بیهودگی لذّتهاست) .میدانید «واعظ میگوید ،باطل اباطیل ،همه چیز باطل
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است» .چنین حس شگرفی وجود دارد و همینطور حس ستایش قدیسانِ طاعون که فراوان
به تصویر کشیده شدند .میتوان چنین آثاری را در سراسر اروپا نظاره کرد ،فرقهی متعصب
مذهبی ،مضامین مرگ ناگهانی ،توبه و تسخیر جان و روح پیش از آنکه ناگاه به دست
طاعون نابود شود .این آثار نتایج متحولکنندهای بر هنر پیکرنگاری اروپایی داشتند.

حکاکی رنگی اثر آی.ایی بلینگ
قدیس سباستین و قدیس روخوس در مقام قدیسان طاعون قلمداد میشدند ،یعنی کسانی
که قدرت داشتند از مردم در برابر طاعون محافظت کنند.
این موضوع را میتوان در قرن بیستم در فیلم حیرتانگیز مُهر هفتم اثر اینگمار برگمان
هم دید ،در آنجا طاعون استعارهای است برای آنچه برگمان در سال  1957نگرانش بود،
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یعنی جنگ هستهای .میتوان دید این فیلم تمام چیزهایی را که من دربارهی طاعون
برشمردم دارد ،از جمله رقص مرگ که فیلم با آن پایان مییابد .نقاشیهای فرشتهی مرگ
را نظاره میکنید و این واقعاً نمونهی ماندگاریِ این واکنش هنری به مرگ است.
سایر بیماریها واکنشهای متفاوتی برمیانگیزانند .میتوان از مرض سل و اینکه در
دورهی رمانتیک در قرن نوزدهم چقدر متفاوت بود سخن گفت .واقعاً غریب است ،زیرا،
برای من ،مرض سل یکی از مخوفترین و دردناکترین شیوههای مردن است ،سل در
انتها فرد را خفه میکند و با وجود این ،آن روی ماجرا ،قهرمانان اُپرا که مردم آنها را بر
روی صحنه زیبا میدیدند مرض سِل را ستایش میکردند .یا کلبهی عمو تام که فقط
دربارهی بردهداری نیست ،دربارهی مرض سل هم هست.
چرا مرض سل ستایشبرانگیز شد؟
می خواهم چیزی بگویم امیدوارم لبخند بر روی لب شما بیاورد ،اما دوست دارم بتوانم
پاسخی صریح به این پرسش بدهم .انسانها موجودات خندهآوری هستند ،نه؟ تمام
کارهایی که میکنند راحت قابلدرک نیست ،در مورد طاعون ،خودِ بیماری بود که
همگان را تحت تأثیر قرار داد .فکر میکنم سنجشگرانه است .پایان جهان بود ،جزای
اخروی ،آخرالزمان بود .از سوی دیگر ،دربارهی مرض سل مردم چیزی را تصور
میکردند که درست نبود .آنها تصور میکردند -البته آموزههای پزشکی اوایل قرن
نوزدهم این را به آنها یاد داده بود -که سِل بیماری نخبگان ،هنرمندان ،زیبارویان و
فرهیختگان است ،و سِل افراد را بسیار زیباتر میکند ،بنابراین مُد این بود که زنان به
مخلوقاتی مسلول تبدیل بشوند .در نقاشی پودر برنج اثر آنری دو تولوز-لوترک دیدگانِ
مبتال به مرض بیاشتهایی زنی را میبینید که پودر برنج به صورتش میمالد تا مانند افراد
مسلول رنگپریده دیده شود .پیشارافائلیها در حقیقت با مدلهاشان ،که از بیماری سل
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رنج می بردند ،ازدواج کردند .دوستان ویکتور هوگو به او گفته بودند که هوگو در مقام
یک نویسنده نقصی بزرگ دارد و آن نقص بزرگ این است که او مسلول نیست و بنابراین
در حدواندازهی یک نویسندهی عالی نخواهد شد.

پودر برنج  1887اثر آنری دو تولوز-لوترک ،واقع در موزه ریجکس آمستردام
آرتور سی .جیکوبسن متفکر و نویسندهای آمریکایی بود که دربارهی فرهنگ مینوشت.
او تصور میکرد آمریکا در پایان قرن نوزدهم همزمان با از بین رفتن مرض سِل با بحران
هنری ،علمی و فرهنگی مواجه میشود زیرا نبوغی که در دوران مرض سِل بود دیگر
وجود نخواهد داشت.
حیرتآور است.
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من نسبت به علم پیشرفتگریز نیستم ،اما گاه علم نوعی پسموج یا گرایش نهفته دارد و
این برداشتها یکی از گرایشهای پنهان نظریهی میکروبی بیماریزاست .نظریهی
میکروبی در واقع داغ ننگی بر پیشانی تهیدستان بود .مرض سِل بهشدت قبل اصرار نداشت
که بیماری زیبارویان باشد ،سِل بیماری زشترویان شد ،بیماری کسانی که چرکین و
مسکین بودند .در اینجا تفسیر بهتمامی دگرگون میشود .به رمان رذل نوشتهی آندره
ژید در اوایل قرن بیستم نگاهی بیندازید ،ژید این اثر را که دربارهی مرض سِل نوشته
است ،به منزلهی پستترین و منزجرکنندهترین چیزی که ممکن بود رخ دهد قلمداد
میکند .تصور بیماری زیبا برای همیشه از میان رفته است و سِل هرگز دوباره مرضی زیبا
نخواهد شد.
بیایید در اینجا گفتوگو را به پایان برسانیم :ممکن است واکنش به یک
اپیدمی را شاهد باشیم که آمیختهای از تراژدی و مسخرگی است،
همان طور که چند روز پیش دیدیم ،وقتی گروهی از مقامات بهداشت در
کاخ سفید از جا برخاستند و قصد داشتند که رئیسجمهور ترامپ را تحسین
کنند که در حال حرفزدن دربارهی این موضوع بود .آیا در تاریخ داستان
سرگرمکنندهای دربارهی پادشاهان خلوچل یا حاکمان دیوانه دارید که
با اپیدمیها به شکلی نادرست و چهبسا تراژیکوطنزآلود برخورد کرده
باشند؟
خب ،بله .مطمئن نیستم که خندهآور باشد ،اما به نظرم واکنش ناپلئون به بیماریهایی که
فرمانروایی او را ضایع میکرد تراژیک ،گروتسک و از نوع طنز سیاه بود ،او برای جان
سربازانش ارزشی قائل نبود .بنابراین میتوانست در حرفزدنش آمدن تب زرد در هند
غربی را توهینی شخصی قلمداد کند.

چهگونه بیماریهای عالَمگیر تاریخ را تغییر میدهد

فکر می کنم ممکن است این نوع برخورد را دوباره ببینیم .این چیزی است که شاید بتوانید
به آن بخندید .چه بسا تاریخ به بهترین نحو در نگاه به گذشته نوعی کمِدی ببیند ،اما با
توجه به اپیدمی خاصی که در آمریکا در حال شیوع است فکر میکنم آنچه سال آینده
رخ میدهد ابداً خندهدار نیست .مقاماتی در کاخ سفید هستند که میگویند« :اوه ،این که
چیزی بیشتر از یک سرماخوردگی معمولی نیست ،ما آن را تحت کنترل داریم ».زمانی
که هیچ چیز را تحت کنترل ندارند ،تا جایی که من میبینم ،آنها افرادی را مسئول این
کار کردهاند که حتی به علم باور ندارند.
1

اپیدمی و خودتنهاانگاری ( )Solipsismدو چیزی که سرشت بشر نمیتواند
مغلوبشان کند.
موافقم.

پیوند با متن اصلی:

How Pandemics Change History

 .1اینکه انسان گمان کند جز خودش چیزی در جهان نیست .م.
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در تالش برای تفسیر ،فهم و تحلیل جریان اخبار روزانه ،من غالباً آنچه را رخ میدهد در
بستر دو الگوی متمایز اما متقاطع نحوهی عملکرد سرمایهداری جای میدهم .سطح اول
نقشهنگاری تناقضات درونی گردش و انباشت سرمایه است ،بهنحوی که ارزش پولیِ در
جستوجوی سود ،آنگونه که مارکس میگوید در «لحظههای» مختلف تولید ،تحقق
(مصرف) ،توزیع و بازسرمایهگذاری ،جریان مییابد .این الگو در اقتصاد سرمایهداری
همچون مارپیچی از گسترش و رشد بیپایان است .وقتی این الگو را زیر ذرهبینِ برای ماال
رقابتهای ژئوپلتیکی ،توسعهی ناموزون جغرافیایی ،نهادهای مالی ،سیاستهای دولتی،
بازآراییهای فناورانه و شبکهی همواره متغیّر تقسیم کار و روابط اجتماعی بشکافیم ،بسیار
پیچیده میشود.
اما من این الگوی سرمایهداری را در زمینهی وسیعتری تجسم میکنم که در بستر
بازتولید اجتماعی (در خانوارها و اجتماعات) ،در رابطهی متابولیک مستمر و همواره
متحول با طبیعت (از جمله «طبیعت ثانویِ» زادورشد شهری و محیط مصنوع) و تمام عادات
فرهنگی ،علمی (دانش -بنیاد) ،مذهبی و صورتبندیهای اجتماعی ممکنی که
جمعیتهای انسانی عموماً در طول مکان و زمان ایجاد میکنند ،قرار گرفته است.
این «لحظههای» دوم شامل تبلور فعّاالنهی خواستها ،نیازها و امیال بشر ،شهوتِ
معرفت و معنا و جستجوی تحولیابندهی رضایت است و آرایشهای نهادی متغیر،
رقابتهای سیاسی ،تقابلهای ایدئولوژیکی ،زیانها ،شکستها ،سرخوردگیها و
بیگانگیها علل و زمینهی آنها هستند که همگی در جهان تنوع آشکار جغرافیایی،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی رخ میدهد .الگوی دوم بهنحوی درک مقدماتی من از
سرمایهداری جهانی بهماابه صورتبندی اجتماعی متمایز را شکل میدهد ،درحالیکه
الگوی نخست راجع به تناقضات درون این موتور اقتصادی است که نیروی این
صورتبندی اجتماعی را در مسیر تکامل تاریخی و جغرافیایی معیّن آن تأمین میکند.

سیاست ضدّ سرمایهداری در زمانهی کرونا

در بیست و ششم ژانویهی  2020وقتی برای اولین بار دربارهی گسترش ویروس کرونا
در چین شنیدم ،بیدرنگ به تبعات آن برای پویایی جهانی انباشت سرمایه فکر کردم.
مطالعاتم دربارهی الگوی اقتصادی به من میگفت که انسداد و اختالل در تداوم گردش
سرمایه به ارزشزدایی منتهی خواهد شد و گسترش و تعمیق ارزشزداییها هشداری برای
آغاز بحرانها خواهد بود .همچنین به خوبی میدانستم که چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا
است و به دنبال بحرانهای  2008-2007حقیقتاً سرمایهداری جهانی را نجات داده است.
بنابراین هر ضربهای به اقتصاد چین عواقب سختی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت که
به هرحال از پیش وضع وخیمی دارد .به نظر من الگوی کنونی انباشت سرمایه پیشاپیش
مشکالت بسیاری داشته است .تقریباً در همهجا (از سانتیاگو تا بیروت) جنبشهای
اعتراضی شکل گرفتهاند و بسیاری از آنها بر این واقعیت متمرکز بودند که الگوی
اقتصادی غالب بهنفع تودههای مردم نیست .این الگوی نولیبرال بهطور فزایندهای به
سرمایهی موهومی و گسترش فزاینده در عرضهی پول و ایجاد بدهی متکی میشود .این
الگو ازپیش با مسئلهی تقاضای مؤثر ناکافی برای تحقق ارزشهایی روبهرو است که
سرمایه میتواند ایجاد کند .بنابراین چهطور ممکن است الگوی اقتصادی غالب با
مشروعیت سست و سالمت شکنندهاش ،آثار و نتایج اجتنابناپذیر این بیماری همهگیر را
تاب بیاورد و از آن جان سالم به در ببرد؟ پاسخ به این پرسش کامالً به این بستگی دارد
که اختالل مزبور چقدر ادامه پیدا کند و گسترش یابد .زیرا همان گونه که مارکس خاطر
نشان کرده است ،ارزشزدایی نه بهعلت فروخته نشدن کاالها ،بلکه بهعلت سرموقع
فروخته نشدن آنها رخ میدهد.
من همواره مخالف ایدهی «طبیعت» بهعنوان چیزی بیرون و مجزا از فرهنگ ،اقتصاد
و زندگی روزمره بودهام و نگرشی دیالکتیکی و نسبی از ارتباط متابولیک با طبیعت دارم.
سرمایه شرایط محیط زیستی بازتولید خودش را تغییر میدهد ،اما همراه با ایجاد عواقبی
غیرعمدی (مانند تغییرات آبوهوایی) و نیروهای تکاملی خودمختار و مستقلی که مستمراً
شرایط محیط زیستی را تغییر میدهند .از این منظر بالیای حقیقتاً طبیعی بههیچوجه وجود
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ندارد .ویروسها بهراستی همیشه جهش ژنتیکی دارند .اما این که در چه شرایطی این
جهش ژنتیکی تهدیدی برای زندگی انسانی میشود به اعمال انسانها بستگی دارد .دو
ویژگی مناسب برای جهش ژنتیکی ویروسها عبارت هستند از :اوالً ،شرایط محیط زیستی
مناسب احتمال جهش ژنتیکی شدید را افزایش میدهد .برای ماال میتوان انتظار داشت
که نظامهای تولید عمقی مواد غذایی [در کشورهای صنعتی که به استفادهی فراوان از
آنتیبیوتیک بر روی حیوانات متکی هستند] و نظامهای عرضهی بیدروپیکر و فاقد
هرگونه نظارت در حاشیهی جنگلهای حارهای به چنین جهشهایی منجر شود .این نظامها
در جاهای مختلفی هستند ،از جمله بخش جنوبی رودخانهی یانگتسه چین و منطقهی
جنوب شرق آسیا .دوم ،شرایط مطلوب برای انتقال سریع ویروس در بدنهای میزبان بسیار
متفاوت است.
جمعیت های انسانی با تراکم زیاد هدف آسانی برای میزبانی به نظر میرسند .برای
ماال مشهور است که اپیدمی سرخک تنها در مراکزی با جمعیت شهری بزرگ گسترش
مییابند اما در مناطقی با جمعیت پراکنده به سرعت از بین میروند .نوع تعامل انسانها با
هم ،ترددهایشان ،عادتهای رفتاریشان ،یا اینکه فراموش کنند دستهایشان را بشویند ،بر
چگونگی انتقال بیماریها تأثیر میگذارد .چندی پیش سارس ،آنفوالنزای مرغی و
آنفوالنزی خوکی ظاهراً از چین یا جنوب شرقی آسیا پدید آمدند .همچنین در سال گذشته
چین بهشدت درگیر تب خوکی بود که منجر به کشتار گروهی خوکها و افزایش قیمت
گوشت خوک شد .این حرفها را برای متهم کردن چین نمیزنم .بسیاری از جاهای
دیگر هستند که در آنها احتمال خطر محیط زیستی برای تغییر شکل و انتشار ویروسی
باال است .احتماالً منشأ آنفوالنزای اسپانیایی سال  1918ایالت کانزاس آمریکا بوده،
اچآی وی/ایدز احتماالً در افریقا رشد کرده ،اما ویروس نیل غربی و ابوال حتماً از آنجا
شروع شده و تب دنگی ظاهراً در امریکای التین رشد کرده است .اما تأثیرات اقتصادی و
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جمعیتشناسانهی شیوع ویروس به شکافها و ضعفهای پیشین الگوی اقتصادی مسلط
بستگی دارد.
به همین دلیل وقتیکه کووید19-برای اولین بار در ووهان چین یافت شد تعجب
نکردم (گرچه مشخص نیست منشأ آن ووهان باشد) .آثار محلی این اتفاق حتماً اهمیت
دارد و با درنظر گرفتن اینکه ووهان مرکز مهم تولید ویروس بوده است ،احتماالً تبعات
اقتصادی جهانی خواهد داشت (گرچه من از اطالعی از گستردگی آن ندارم) .پرسش
مهم این است که شیوع و انتشار بیماری چهگونه رخ میدهد و تا کی ادامه خواهد داشت
(تا زمانیکه واکسنی کشف شود) .تجربهی قبلی نشان داده که یکی از معایب جهانیشدن
بیشتر این است که متوقفکردن انتشار بینالمللی سریع بیماریهای جدید غیرممکن
است .ما در جهانی بهغایت متصل زندگی میکنیم که تقریباً همه در آن سفر میکنند.
شبکه های انسانی برای انتشار پنهانی گسترده و باز هستند .خطر (اقتصادی و
جمعیتشناسانه) آن است که اختالل یک سال یا بیشتر ادامه یابد.
بااینکه وقتی اخبار اولیه منتشر شد رکودی آنی در بازارهای بورس جهانی رخ داد،
پس از آن بهمدت یک ماه و اندی بهطور شگفتانگیزی شاخصها به باالترین حد خود
رسید .اخبار ظاهراً همه چیز را در همه جا غیر از چین عادی نشان میداد .ظاهراً باور بر این
بود که قرار است تکرار دوبارهی بیماری سارس را تجربه کنیم که تقریباً بهسرعت کنترل
میشد و اثر جهانی کمی داشت .اگرچه نرخ مرگومیر باالیی داشت و (اگر امروز به آن
بنگریم ) هراس بیش از حدّی در بازارهای مالی ایجاد کرده بود .زمانیکه کووید19-
ظاهر شد واکنش غالب این بود که کووید 19-را تکرار سارس نشان دهد و هراس از آن
را بیجهت بداند .این واقعیت که این بیماری واگیر در چین به سرعت گسترش یافت که
این کشور به سرعت و بیرحمانه در جهت کنترل آثار آن عمل کرد ،همچنین موجب شد
سایر کشورهای دنیا بهاشتباه با مشکل به عنوان چیزی برخورد کنند که «در آنجا» رخ
داده و بنابراین از دل و دیده رفته است (که همراه بود با نشانههای آزاردهندهی
بیگانههراسی ضدچینی در بخشهایی از جهان) .در صورت شکست افسانهی رشد
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اقتصادی چین ،شوکی که ویروس ایجاد کرد حتی در حلقههایی از دولت ترامپ با
خوشحالی مورد استقبال قرار گرفت .اما روایتهای اختالل در زنجیرههای تولید جهانی
که از ووهان عبور میکردند کم کم پیچید .این اخبار عمدتاً انکار شد یا با آن همچون
مسئلهی شرکت های بزرگ یا خط تولیدهای خاصی (مال اپل) برخورد شد.
ارزشزداییها محلی و موردی بودند ،نه عمومی .همچنین نشانههای افت تقاضای مشتریان
دستکم گرفته شد .با اینکه شرکتهایی مال مکدونالد و استارباکس که در بازار
داخلی چین فعالیت وسیعی داشتند ،برای مدتی مجبور به بستن فروشگاههایشان شدند.
هم زمانی سال نوی چینی با شیوع ویروس تأثیرات منفی آن را در ماه ژانویه پنهان کرد.
رضایت مغرورانه از این واکنش بهشدت اشتباه بود.
اخبار اولیهی گسترش بینالمللی ویروس دورهای و موقتی بود ،همراه با شیوع جدی
در کره جنوبی و کانونهای بحران دیگری مال ایران .شیوع آن در ایتالیا بود که جرقهی
نخستین واکنش شدید را زد .سقوط بازار بورس که در اواسط ماه فوریه آغاز شد تا حدی
دچار نوسان شد ،تا اینکه در اواسط ماه مارس منجر به کاهش ارزش خالص تقریباً 30
درصدی در بورسهای جهانی شد .باالرفتن تصاعدی مبتالیان طیفی از پاسخهای غالباً
نامنسجم و بعضاً وحشتزدهای را برانگیخت .رئیسجمهور ترامپ در مواجهه با موج رو
1

به افزایش بیماری و مرگ ،مال شاه کانوت عمل کرد .برخی از واکنشها عجیبتر از
عجیب بود .کاهش نرخ سود در مواجهه با ویروس توسط بانک مرکزی امریکا عجیب و
غریب بود ،حتی زمانیکه مشخص شد قصد از این اقدام تعدیل تأثیرات بازار بود ،نه
جلوگیری از پیشرفت ویروس .مقامات دولتی و نظام سالمت تقریباً در همهی حوزهها با
کمبود نیرو مواجه بودند .چهل سال نولیبرالیسم در سرتاسر امریکای شمالی و جنوبی و
 .1ا شاره دارد به دا ستان شاه کانوت که در قرن دوازدم میالدی بر امپراتوری دریای شمال حکومت میکرد .بنا به
داستتتان «پادشتتاه کانوت و مو » نوشتتتهی هنری هانتینگتونی در قرن ستتیهده و وی اارار کرده بود که او هی
کنترلی بر عناصتتتر جمو دریاهاد ندارد و قدرت ستتتکومر در مداب قدرت ماوراءالطبیعهی خداوند هی استتتت .به
تعبیری دیگر او خود را دارای قدرت فراطبیعی میدانست.
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اروپا مردم را تماماً آسیبپذیر کرده و باعث شده بود آنها در مقابله با چنین بحرانهایی
در سالمت عمومی آمادگی نداشته باشند .گرچه وحشت بیمارهای پیشین مال سارس و
ابوال هشدارهای بسیار و درسهایی قطعی دربارهی اقدامات الزم به ما داده بود .اما بهعلت
سیاستهای ریاضتی که برای تأمین بودجهی کاهش مالیات و یارانههای شرکتهای
بزرگ و ثروتمندان طراحی شدهاند ،در بسیاری از بخشهای جهان بهظاهر «متمدن»
دولتهای محلی و مقامات ناحیهای/دولتی که همواره خطّ مقدم دفاع از سالمت عمومی
و چنین موقعیتهای اضطراری سالمت را شکل میدهند ،با کمبود بودجه مواجهاند.
شرکت های داروسازی بزرگ به تحقیقات بدون سودآوری بر روی بیماریهای
واگیردار (مانند تمام دستهی کروناویروسها که از دههی  1960شناخته شدهاند) هیچ
عالقهای ندارند یا عالقهی اندکی دارند .این شرکتها بهندرت بر پیشگیری سرمایهگذاری
میکنند .سرمایهگذاری در آمادگی برای بحران سالمت عمومی سود اندکی دارد .آنها
عالقهی بسیاری به طراحی درمانها دارند .ما هرچه بیمارتر باشیم ،آنها درآمد بیشتری
دارند .سرمایهگذاری بر پیشگیری ارزش سهام را باال نمیبرد .الگوی تجاری اعمالشده
در تأمین سالمت عمومی ظرفیتهای اضافی مواجهه را که در موقعیتهای اضطراری الزم
است ،حذف کرده است .پیشگیری حتی برای توجیه مشارکت بخش دولتی و خصوصی
حوزهی کاری چندان وسوسهانگیزی نبوده است .رئیسجمهور ترامپ بودجهی مرکز
کنترل بیماری را قطع و گروه تحقیق بیماریهای واگیردار در شورای امنیت ملی را منحل
کرده است .با همان رویکرد که بودجهی تمام تحقیقات از جمله تغییرات آبوهوایی را
قطع کرده است .اگر بخواهم برای طبیعت شخصیت انسانی و استعاری قائل شوم ،نتیجه
میگیرم که کووید 19-انتقام طبیعت است ،بهخاطر بیش از چهل سال سوءرفتار متجاوزانه
و شرمآور با آن توسط بهرهکشی نولیبرال وحشی و بیقاعده.
اینکه کشورهای کمتر نولیبرال ،مال چین و کره جنوبی ،تایوان و سنگاپور تا اینجا
بهتر از ایتالیا این بیماری همهگیر را پشت سر گذاشتهاند ،میتواند دلیلی دیگر بر این امر
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باشد .اگرچه ایران ماال نقض این استدالل به عنوان اصلی کلی است .شواهد بسیاری
وجود دارد مبنی بر اینکه چین برخورد نسبتاً نامناسبی با بیماری سارس همراه با پنهانکاری
و انکار در وهله اول داشته است ،اما اینبار رئیسجمهور شی همانند کره جنوبی ،بهسرعت
در ارائهی گزارشها و انجام آزمایشها دستور شفافیت داد .بااینحال در چین زمان
ارزشمندی از دست رفت (حتی چند روز تفاوت بسیاری ایجاد میکند) .اما چیزی که در
چین قابلتوجه بود محدود کردن بیماری واگیردار به استان هوبی با مرکزیت ووهان بود.
بیماری به پکن یا غرب یا حتی بخشهای جنوبیتر سرایت نکرد .پیش از پایان مارس،
چین اعالم کرد که هیچ مورد ابتالی جدیدی در هوبی نیست و در شرایطی که تولید در
دیگر نقاط جهان متوقف شده است ولوو اعالم کرد که تولید خودرو را به سطح عادی
میرساند .اقدامات صورت گرفته برای محدود کردن جغرافیایی ویروس بهشدت
سختگیرانه بود .تکرار این محدودیت در جاهای دیگر به دالیل سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی تقریباً غیرممکن بود .گزارشهایی که از چین میرسد حاکی از آن است که
برخوردها و سیاستگذاریها به هیچوجه بامالحظه نبود .بهعالوه چین و سنگاپور از ابزار
قدرت نظارت فردی خود به شکل آمرانه و با تجاوز [به حریم شخصی] استفاده کردند.
اما به نظر میرسد این ابزارها در مجموع تا حد زیادی مؤثر واقع شدهاند ،هرچند اگر
واکنشها تنها چند روز زودتر آغاز میشد ،براساس الگوهای پیشرفت بیماری از
مرگهای بسیاری اجتناب می شد .این اطالعات اهمیت دارند :در هر فرایند رشد سریع
نقطهی انحنایی وجود دارد که پس از آن جمعیت مبتالی در حال افزایش کامالً از کنترل
خارج میشود (بار دیگر در اینجا به اهمیت نسبت جمعیت مبتال به نرخ مرگومیر توجه

 .1به نظر میرسد نویسنده ایران را در زمرهی کشورهای ک تر نولیبرال میداند .اماتا جایی که مشخصاً به نظامهای
درمان و سالمت در چند دههی اخیر بازمیگرددو این ارزیابی بهجد مح مناقشه است .جندد اقتصاد سیاسید
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کنید) .این واقعیت که ترامپ هفتهها وقت تلف کرد میتواند به قیمت جان بسیاری تمام
شود.
تأثیرات اقتصادی ویروس در چین و کشورهای دیگر اکنون از کنترل خارج شده
است .اختاللهای ایجادشده در زنجیرههای ارزش شرکتهای بزرگ و در برخی از
بخشها اساسیتر و عمومیتر از آن چیزی بود که در ابتدا به نظر میرسید .در درازمدت
شاید زنجیرههای عرضه کوتاهتر یا متنوعتر شوند و به اشکال تولید با نیاز کمتر به کارگر
و اتکای بیشتر به نظامهای تولید هوش مصنوعی گرایش یابد (که به همراه خود تبعات
عظیمی در اشتغال دارد) .اختالل در زنجیرههای تولید منجر به اخراج و مرخصی اجباری
کارگران میشود که از تقاضای نهایی میکاهد ،با اینکه تقاضا برای مواد خام مصرف
مولد را کاهش میدهد .این تأثیرات در بخش تقاضا به تنهایی حداقل موجب رکود نسبی
خواهد شد.
اما بخشهای دیگری آسیبپذیری بیشتری دارند .شیوههای مصرفگرایی که پس
از  2008-2007به اوج خود رسید ،عواقب ویرانگری داشته است .این شیوههای
مصرفگرایی بر کاهش زمان جایگزینی مصرف ،تقریباً به صفر وابستهاند .هجوم
سرمایهگذاریها بر این شیوههای مصرفگرایی ارتباط نزدیکی دارد با جذب حداکاری
حجم سرمایهی در افزایش در اشکال مصرفگرایی که کوتاهترین زمان ممکن جایگزینی
را دارند .گردشگری بینالمللی نشاندهندهی این امر است .سفرهای برونمرزی از سال
 2010تا  ،2018از  800میلیون به  1.4میلیارد افزایش یافته است .این شکل مصرفگرایی
فوری نیازمند سرمایهگذاریهای زیرساختی عظیم در خطوط هوایی و فرودگاهها ،هتلها
و رستورانها ،شهربازیها ،رویدادهای فرهنگی و ...است .این بخش از انباشت سرمایه
اکنون فلج شده است :خطوط هوایی نزدیک به ورشکستگیاند ،هتلها خالی هستند و
بیکاری عظیم در صنایع گردشگری قریبالوقوع است .غذا خوردن خارج از خانه فکر
بدی است و رستورانها و بارها در جاهای بسیاری بسته شدهاند .حتی غذا گرفتن از بیرون
خطرناک به نظر میرسد .لشکر عظیم کارگران مشغول در اقتصاد مبتنی بر قراردادهای
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کوتاهمدت (گیگ) یا دیگر اشکال مشاغل بیثبات ،بدون هیچ ابزار حمایتی روشنی از
کار اخراج میشوند .رویدادهایی مال جشنوارههای فرهنگی ،رقابتهای فوتبال و
بسکتبال ،کنسرتها ،همایشهای بازرگانی و تخصصی و حتی گردهماییهای سیاسی
مربوط به انتخابات لغو شدهاند .این اشکال مصرفگرایی «رویدادمحور» مشاهدهای
برچیده شدهاند .درآمدهای دولتهای محلی بهشدت کاهش یافته است .دانشگاهها و
مدارس بسته شدهاند.
بیشترِ الگوهای جدید مصرفگرایی سرمایهداری معاصر در شرایط کنونی قابلاجرا
نیست .انگیزهی چیزی که آندره گرز «مصرفگرایی پاداشی» (که در کارگران بیگانهشده
قرار است با بستهی تعطیالت در سواحل گرمسیری حالشان را بهتر کنند) مینامد،
کمرنگ شده است.
اما اقتصادهای سرمایهداری معاصر  70یا حتی  80درصد با مصرفگرایی پیش
میروند .اعتماد و احساس مصرفکننده در طول چهل سال گذشته برای تحریک تقاضای
مؤثر اهمیت یافته است و سرمایه بهطور فزاینده تقاضا  -و نیاز  -محور شده است .این منبع
انرژی اقتصادی تابع نوسانات شدید نبوده است (مگر استانائات اندکی مال فوران آتشفشان
ایسلند که دو هفتهای پروازها بر فراز آتالنتیک را متوقف کرد) .اما کووید 19-تنها نوسانی
شدید ایجاد نمیکند ،بلکه سقوطی تمامعیار در دل این شکل از مصرفگرایی ایجاد
میکند که در ثروتمندترین کشورها غالب است.
شکل مارپیچی انباشت سرمایهی بیحد و حصر از یک بخش جهان تا بخشهای دیگر
در حال فروریزی درونی است .تنها چیزی که میتواند آن را نجات دهد دولتی است که
تأمین بودجه کند و مصرفگرایی گستردهی از هیچ زادهشده را تشویق کند .این کار
نیازمند سوسیالیستی شدن تمام اقتصاد برای ماال ایاالت متحده آمریکا بدون سوسیالیسم
خواندن آن است.
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افسانهی متداولی رایج است که بیماریهای واگیردار طبقه یا مرز و محدودیتهای
اجتماعی دیگر را به رسمیت نمیشناسند .مانند بسیاری از این قصهها شمّهای از حقیقت
در این سخن هست .در واگیرهای وبا در طول قرن نوزدهم تقدّس مرزهای طبقاتی به
قدری قوت داشت که موجب تولد بهداشت عمومی و جنبش سالمت (و تخصصیشدن
آن) شد و تا امروز ادامه دارد .اینکه جنبش سالمت برای حفاظت از همه طراحی شده
بود یا طبقات باالتر ،هیچ وقت روشن نشد .اما امروز طبقهی کمدستمزد و آثار و نتایج
اجتماعی داستان دیگری را روایت میکند .نتایج اقتصادی و اجتماعی از صافی
تبعیضهای «عادی» گذشتهاند که در همهجا آشکار است .اوالً ،نیروی کاری که از او
انتظار میرود از تعداد رو به افزایش بیماران مراقبت کند ،عمدتاً در بسیاری از نقاط جهان
جنسیتی ،نژادی و قومیتی شده است .همانند نیروهای کار مبتنی بر طبقه که برای ماال در
فرودگاهها و بخشهای حملونقل دیگر میتوان دید .این «نیروی کار جدید» در صف
اول است و با بدترین شرایط دستوپنجه نرم میکند :نیروهای کاری هستند که به واسطهی
شغلشان بیشتر در خطر ابتال به بیماری و اخراجشدن بدون هیچ پشتوانهای بهدلیل
صرفهجویی اقتصادی ناشی از ویروس ،هستند .برای نمونه این پرسش مطرح است که چه
کسانی میتوانند در خانه کار کنند و چه کسانی نمیتوانند .پرسش مزبور همچون این
پرسش که چه کسانی در صورت تماس یا بیماری استطاعت جدا کردن یا قرنطینه کردن
خودشان را دارند (با یا بدون حقوق) ،شکاف اجتماعی را عمیقتر میکند .دقیقاً به همان
شکلی که من تصمیم گرفتم لرزش زمین نیکاراگونه ( )1973و مکزیکوسیتی ( )1995را
«لرزش طبقاتی» بنامم ،به همین طریق پیشرفت کووید 19-تمام ویژگیهای یک واگیر
طبقاتی ،نژادی و جنسیتی را نشان میدهد .با اینکه تالشها برای تسکین دردها به سادگی
در لفاظی «ما همه در کنار هم هستیم» پنهان شدهاند ،اقدامات ،بهویژه از سوی دولتهای
ملی حکایت از انگیزههای شومتری دارد .طبقهی کارگر معاصر در ایاالت متحده آمریکا
(عمدتاً متشکل از آمریکاییهای آفریقاییتبار ،التینتبار و زنان کارگر مزدی) با انتخاب
ناخوشایند آلوده شدن به اسم مراقبت و یا باز نگهداشتن بخشهای اصلی تدارک مواد
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موردنیاز (مال خواروبار فروشها) یا بیکاری بدون بیمه ( مال بیمهی سالمت مناسب)
مواجه است .کارمندان حقوقبگیر (مال من) از خانه کار میکنند و حقوقشان را مال قبل
دریافت میکنند .درحالیکه مدیران با هواپیماها و هلیکوپترهای شخصیشان گشت
میزنند.
نیروهای کار در اکار نقاط جهان مدتها تربیت شدهاند تا مال سوژههای نولیبرال
خوب رفتار کنند (که به این معناست که برای پیشامد هر مشکلی خودشان یا خدا را
سرزش کنند ،اما هرگز جرأت نکنند که به فکرشان هم خطور کند که شاید سرمایهداری
مشکل اصلی باشد) .اما حتی سوژههای نولیبرال خوب هم میتوانند ببینند که در واکنش
به این بیماری واگیردار مشکلی هست.
پرسش مهم این است :این وضعیت چقدر ادامه خواهد داشت؟ میتواند بیش از یک
سال باشد و هرقدر که بیشتر طول بکشد ،ارزشزدایی بیشتر خواهد بود .ازجمله در
نیروی کار .در صورت عدم دخالت کالن دولت تقریباً مطمئنم بیکاری به سطحی
قابلمقایسه با دههی سی قرن بیستم خواهد رسید .اما این دخالت مطلوب نولیبرالها نیست.
این وضعیت برای اقتصاد هم مانند زندگی روزمرهی اجتماعی پیامدهای اولیه گوناگونی
دارد .اما همهی پیامدها بد نیستند .مصرفگرایی معاصر بهاندازهای افراطی شده که در
آستانهی چیزی قرار گرفته است که مارکس آن را «مصرفگرایی افراطی و مصرفگرایی
جنونآمیز» توصیف کرده بود که « تبدیل شدن آن به چیزی عجیب و غریب و هیوالوار
دال است بر سقوط» کل نظام .بیپروایی در مصرفگرایی افراطی نقشی اصلی در تخریب
محیطزیست بازی میکند .لغو پروازهای خطوط هوایی و محدودیت شدید حملونقل و
حرکت نتایج مابتی در خصوص انتشار گازهای گلخانهای داشته است .کیفیت هوای
ووهان و همچنین بسیاری از شهرهای آمریکا بسیار بهتر شده است .مکانهای اکوتوریستیِ
لگدمال شده فرصتی برای بازیابی دارند .قوها به کانال ونیز بازگشتهاند .این حد از کاسته
شدن اشتیاق برای مصرفگرایی افراطی بیپروا و بیخردانه میتواند مزایای بلندمدتی

سیاست ضدّ سرمایهداری در زمانهی کرونا

داشته باشد .مرگ کمتر در کوههای اورست میتواند چیز خوبی باشد .و با اینکه هیچ
کس آن را به زبان نمیآورد ،سوگیری جمعیتشناسانهی ویروس ممکن است به
اثرگذاری بر هرم سنی با آثار بلندمدت بر وظایف تأمین اجتماعی و آیندهی «صنعت
نگهداری از سالمندان» ختم شود .زندگی روزمره کند میشود و این برای برخی نعمت
است .درصورتیکه وضعیت اضطراری بیشتر ادامه پیدا کند ،قواعد فاصلهگیری اجتماعی
توصیه شده میتواند به تغییرات فرهنگی منجر شود .تنها شکل مصرفگرایی که میتوان
گفت قطعاً سودآور است ،چیزی است که من اقتصاد «نتفلیکسی» مینامم که در خدمت
«خورههای سریال» خواهد بود.
واکنشها در جبههی اقتصادی بستگی به شیوهی خروج از بحران سقوط [بازارها] در
سالهای  2008-2007داشته است .این شیوهها شامل سیاستگذاریهای پولی بسیار
دستودلبازانه میشود که مرکب از نجات مالی بانکها ،به همراه رشد چشمگیر مصرف
مولد و توسعهی کالن سرمایهگذاری زیرساختی در چین است .سرمایهگذاری زیرساختی
در چین در مقیاس موردنیاز قابل تکرار نیست .بستههای نجات مالی در سال  2008بر
بانکها متمرکز بود و همچنین در عمل شامل ملیشدن جنرال موتورز شد .احتماالً اهمیت
دارد که سه شرکت اتومبیل بزرگ دیترویت با روبرو شدن با ناخرسندی کارگران و
سقوط تقاضای بازار ،دستکم بهطور موقت درحال بسته شدن هستند .بنابراین اگر چین
نتواند نقش خود در سال  2008-2007را تکرار کند ،مسئولیت خروج از بحران اقتصادی
کنونی بهعهدهی ایاالت متحده خواهد بود و اینجا اوج طنز ماجرا است :تنها
سیاستگذاریهایی از نظر اقتصادی و سیاسی موفق هستند که بسیار سوسیالیستیتر از هر
چیزی باشند که برنی سندرز ارائه خواهد کرد و این برنامههای نجات باید زیر سایهی
دونالد ترامپ به اجرا دربیایند ،البد زیر نقاب آمریکا را به عظمت خود برگردانیم .همهی
جمهوریخواهانی که کامالً به شکل غیرمنطقی با نجات مالی سال  2008مخالفت کردند،
یا باید حرف خودشان را پس بگیرند و یا در مقابل ترامپ بایستند .ترامپ در صورت
مخالفت جمهوریخواهان با او ،اگر عاقل باشد ،باید با اعالم شرایط اضطراری انتخابات
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را لغو کند و برای نجات سرمایه و جهان از «شورش و انقالب» ریشهی ریاست جمهوری
1

امپراتوری را اعالن کند.
اگر تنها سیاستی که مؤثر خواهد بود سیاست سوسیالیستی است ،آنگاه الیگارشی
حاکم بیتردید در راستای تحقق ناسیونالسوسیالیسم حرکت میکند ،نه سوسیالیسم
مردمگرا .وظیفهی سیاست ضدسرمایهداری جلوگیری از وقوع این رخداد است.
پیوند با متن انگلیسی:
Anti-Capitalist Politics in the Time of COVID-19

برای گوش دادن به فایل صوتی متن باال (به انگلیسی) به پیوند زیر مراجعه فرمایید:
http://anticapitalistchronicles.libsyn.com/anti-capitalist-politics-in-the-timeof-covid-19

 - Imperial presidency .1ا صطالحی ا ست که دربارهی ریا ستجمروری مدرن آمریکا بهکار برده می شود و
کتابی با همین عنوان تو سط آرتور ام .شل سینجر تاریخنویس آمریکا در سال  1973نو شته شده ا ست .ریا ست
جمروری امپراتوری اشتتاره به اتخاذ تصتتمیمات در ستتیاستتتهای خارجی توستتط رسیسجمرور بدون دخالت دادن
کنگرهو قانون اساسیو مطبوعات و افکار عمومی دارد.

نقد اقتصاد سیاسی

سرمایهداری
آتشفشان بیماری است
گفتوگو با راب واالس
ترجمهی شادی انصاری

سرمایهداری آتشفشان بیماری است

راب واالس زیستشناس تکاملی و متخصص جغرافیای باستانی (فیلوژئوگرافی) بهداشت
عمومی است که هماکنون در انستیتوی مطالعات جهانی در دانشگاه مینهسوتا پژوهشگر
میهمان است .او نویسندهی کتاب مزرعههای بزرگ ،آنفوالنزای بزرگ تولید میکند و
کتاب فضای انقالب است که دومی به زودی منتشر خواهد شد( .هر دو در انتشارات

مانتلیریویو) .وی از نویسندگان کتاب ابوالی نولیبرال :مدلسازی ظهور بیماریها از مالیه
تا جنگل و مزرعه ،و همچنین کنترل کامل بیماریها :جنگلزدایی تحت رهبری
سرمایهداری ،ریاضت سالمت عمومی و عفونت قابل انتقال از حامل است .وی مشاور
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها است.
مصاحبهی حاضر نسخهی ویراستهی متن منتشرشده در نشریهی «مارکس  »21است که
سپس به شکل گستردهای بازنشر شد .ازجمله در سایت آنالین مانتلیریویو .ویراستار
سایت در توضیح ابتدایی آن نوشته است« :مطالعهی "یادداشتهای مربوط به ویروس
جدید کرونا" را که در مراحل اولیهی شیوع ( 29ژانویه  )2020منتشر شده در تکمیل این
مصاحبه قویاً توصیه میکنیم .همانگونه که واالس در آنجا اشاره کرد:
"در حالیکه مقامات نمیدانند چه باید بکنند ،مقیاس تأثیر میتواند شتابی نجومی بگیرد.
همانطور که خود کووید  19نشان داد که میتواند در عرض یک ماه ،از یک بازار غذایی
به صحنهی جهانی حرکت کند ،ارقام میتوانند چنان شتاب و تا آنجا فزونی یابند که
همهی تالش اپیدمیولوژیست و منطق وجودیاش ،مقابله با واقعیتهای هولناک موجود
باشد».

ویروس کرونا دنیا را در وضعیت شوک نگه میدارد .اما دولتها به جای مبارزه با علل
ساختاری همهگیری بیماری ،صرفاً روی اقدامات اضطراری تمرکز میکنند .راب
واالس ،زیستشناس تکاملی و متخصص جغرافیای باستانی بهداشت عمومی ،در
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گفتوگو با یاک پابست در مورد خطرات کووید  ،19مسؤولیت کشاورزی تجاری و
راهحلهای پایدار برای مبارزه با بیماریهای عفونی گفتگو میکند - .سردبیران
مارکس21

ویروس جدید کرونا چقدر خطرناک است؟
بستگی دارد که در کجای زمانبندی شیوع محلی کووید  19قرار دارید :آغاز ،نقطهی
اوج ،یا بعد از آن؟ واکنش مراکز بهداشت عمومی در منطقهی شما چهقدر خوب است؟
مشخصات جمعیتی شما چیست؟ چند سالتان است؟ سیستم ایمنی شما آسیب دیده یا
خیر؟ سالمت عمومی شما چهطور است؟ در زمینهی احتماالتی که قادر به تشخیص آن
نیستیم ،آیا ایمنیزایی شما ،زمینهی ژنتیک واکنشهای ایمنیتان ،برای مواجهه با ویروس
آمادگی دارد یا خیر؟
آیا این همه هیاهو در مورد ویروس ،هراسافکنی است؟
نه ،قطعاً نه .در سطح جمعیتی ،کووید  19در آغاز شیوع در ووهان دارای نسبت
1

مرگومیر ( )CFRبـیـن  2تا  4درصـد بود .خــارج از ووهان ،میزان مــرگومیر بـه
 1درصد و حتی کمتر از آن کاهش یافته ،اما اینجا و آنجا در نقاطی ،ازجمله در
جاهایی از ایتالیا و ایاالت متحده ،جهش نشان میدهد .به نظر نمیرسد دامنهی آن
قابلمقایسه باشد با مواردی چون سارس  SARSبا مرگومیر  10درصد  ،آنفوالنزای
اسپانیایی سال  1918با مرگومیر  5تا  20درصد  ،آنفلوانزای مرغی  H5N1با 60
درصد یا در بعضی از موارد ابوال  90درصد .اما بدون شک از نسبت مرگومیر 0.1
 case fatality ratioیا  case fatality riskیا 1. case fatality rate
 CFRنسبت مرگومیر ناشی از یک بیماری خاص به تعداد کل افراد مبتال به بیماری در مدت معین است .معموالً
به صورت درصد بیان میشود ،اندازهگیری شدت بیماری را نشان میدهد و اغلب برای بیماریهایی با دورههای
محدود ،از جمله شیوع عفونتهای حاد کاربرد دارد.

سرمایهداری آتشفشان بیماری است

درصدی مربوط به آنفلوانزای فصلی فراتر رفته است .اما خطر فقط مربوط به میزان
مرگ نیست .ما باید با آنچه که «نفوذ» یا میزان حمله به اجتماع خوانده میشود،
درگیر شویم :چه میزان از جمعیت جهانی زیر نفوذ شیوع است.
میتوانید با جزییات بیشتری توضیح دهید؟
شبکهی سفر جهانی در پایینترین سطح خود است .بدون واکسن یا داروی ضد ویروس
اختصاصی برای ویروسهای دستهی کرونا و همچنین بدون ایمنی جمعی در برابر
ویروس در این مرحله ،حتی شدت یک درصدی مرگومیر ،خطر بزرگی است .با توجه
1

به دورهی نهفتگی بیش از دوهفته و شواهد فزاینده در مورد انتقال ویروس قبل از
بیماری  -قبل از اینکه بدانیم افراد آلوده هستند  -احتماالً معدودند جاهایی که از این
عفونت پاک باشند .اگر کووید  19بهطور مثال یک درصد مرگومیر نشان دهد ،در اثر
آلوده شدنِ چهار میلیارد نفر 40 ،میلیون نفر کشته میشود .نسبتی اندک از یک عدد
بزرگ ،کماکان میتواند تعداد زیادی باشد.

2

برای یک عامل بیماریزا که ظاهراً کشنده محسوب نمیشود ،اعداد
وحشتناکی است!
قطعاً .ما تنها در ابتدای شیوع بیماری هستیم .درک این نکته مهم است که بسیاری
موارد ابتالی جدید ،در خالل چرخهی اپیدمیها دستخوش دگرگونی میشوند .در
بعضی موارد ،عفونتزایی ،شدت ،یا هر دو ،ممکن است تضعیف شود .در برخی دیگر،
شیوع ممکن است با درجهی شدت بیشتری باشد .نخستین موج از همهگیری آنفوالنزا

1. Incubation Period
دورهی کمون یا نهفتگی :فاصلهی زمانی بین آلودهشدن فرد به عامل بیماریزا و بروز عالیم بالینی ناشی از آن.
2. Pathogen
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در بهار  ، 1918عفونتی نسبتاً خفیف بود .موج دوم و سوم در زمستان همان سال که به
 1919هم رسید ،میلیونها نفر را کشت.
اما کسااانی که در مورد همهگیری جهانی بیماری شااک دارند میگویند این
ویروس ن سبت به آنفوالنزای ف صلی عادی ،بیماران بهمراتب کمتری را آلوده و
کشته شده است .در این مورد چه فکر میکنید؟
اگر شکستی در زنجیره ی این شیوع نمایان باشد ،من نخستین کسی خواهم بود که
جشن میگیرم .اما اینگونه تالشها برای نادیدهانگاری کووید  19بهعنوان خطری
احتمالی ،با استناد به سایر بیماریهای کشنده بهویژه آنفوالنزا ،یک لفاظی خوشنما
است که نگرانیهای مربوط به ویروس کرونا را به سمت نامطلوبی چرخش میدهد.
بنابراین همسنجی این بیماری با آنفوالنزای فصلی نادرست است؟
منطقی نیست که دو عامل بیماریزا را در بخشهای متفاوت منحنی اپیدمی آنها با
هم مقایسه کنیم .بله ،آنفلوانزای فصلی میلیونها انسان را در سراسر جهان آلوده میکند
و برمبنای تخمین سازمان بهداشت جهانی ،ساالنه  650هزار نفر براثر آن کشته
میشوند .اما کووید  19سفر اپیدمیولوژیک خود را تازه آغاز کرده است و برخالف
آنفوالنزا ،ما هیچ واکسن و ایمنی جمعی برای کاهش سرعت عفونت و محافظت از
آسیبپذیرترین مردم در برابر آن نداریم.
حتی اگر این مقایسه گمراهکننده باشد ،هر دو بیماری به ویروس مربوط است،
حتی به یک گروه خاص ،یعنی ویروس های  .RNAهم کوو ید  19و هم
آنفوالنزای ف صلی میتوانند باعث ایجاد بیماری شوند ،ناحیهی دهان و گلو (و
بعضی اوقات همچنین ریهها) را درگیر کنند ،و کامالً واگیردار هستند .صحیح
است؟

سرمایهداری آتشفشان بیماری است

این شباهتهای سطحی ،باعث میشود بخش مبرم همسنجی دو عامل بیماریزا را
نادیده بگیریم .ما دربارهی پویش آنفوالنزا بسیار زیاد و در مورد کووید  19بسیار کم
میدانیم .سرشار از ناشناختههاست و در واقع ،حتی تا هنگامی که شیوع به تمامی
ایفای نقش نکرده ،ناشناخته میماند .در عین حال ،مهم است دریابیم که مسأله،
قراردادن کووید  19و آنفوالنزا در برابر هم نیست .بلکه این دو در کنار هم مسأله است.
نگرانی مقدم و کانونی ،باید ظهور عفونتهای چندگانه با قابلیت همهگیری باشند که
در شکل ترکیبی به مردم حمله میکنند.

شما سالها دربارهی اپیدمیها و علل آنها پژوهش کردهاید .در کتابتان
«مزارع بزرگ آنفوالنزای بزرگ ایجاد میکنند» میکوشید ارتباطات بین
شیوههای کشاورزی صنعتی ،کشاورزی ارگانیک و اپیدمیولوژی ویروسی را
ترسیم کنید .بینشهای شما در اینباره چیست؟
خطر واقعی هر شیوع تازه ،شکست  -یا به عبارت بهتر -خودداری مصلحتگرایانه در
درک این مطلب است که کووید  19جدید ،حادثهای در انزوا نیست .شیوع فزایندهی
ویروس ،با تولید موادغذایی و سودآوری شرکتهای چندملیتی ارتباط تنگاتنگی دارد.
هرکسی میخواهد دریابد چرا ویروسها خطرناکتر میشوند ،باید در مدل صنعت
کشاورزی و بهطور ویژه تولید دام کاوش کند .در حال حاضر اندکاند دولتها و
دانشمندانی که آمادهی انجام این کار باشند .کامالً برعکس است.
هنگامی که شیوعهای تازه پدیدار میشود ،دولتها ،رسانهها و حتی بخش اعظم
تشکیالت پزشکی چنان بر وضعیت اضطراری به شکل غیرکلنگر متمرکز میشوند که
علل ساختاری سببساز آن را نادیده میگیرند که چرا چندین عامل بیماریزای
حاشیهای بهناگاه یکی پس از دیگری به موضوعات پرآوازهی جهانی تبدیل میشوند.
چه کسی مقصر است؟
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گفتم کشاورزی صنعتی ،اما دامنهی وسیعتری وجود دارد .در سراسر جهان ،سرمایه در
دستاندازی به زمین تا سرحد آخرین بقایای جنگلها و زمینهای کشاورزی کوچک
پیشروی کرده است .این سرمایهگذاریها منجر به جنگلزدایی و توسعهای میشود که
به ظهور بیماری میانجامد .تنوع عملکرد و پیچیدگی این قطعات بزرگ زمین به گونهای
هموارسازی و با محیط پیرامون ادغام میشوند که عوامل بیماریزایی که پیش از این
مخفی و محصور بودند به دامهای محلی و جوامع انسانی سرازیر شوند .کوتاه اینکه،
کانونهای سرمایه ،جاهایی مثل لندن ،نیویورک و هنگکنگ را باید کانون اصلی
بیماری در نظر بگیریم.
کدام بیماریها با این مورد ارتباط دارد؟
در وضعیت کنونی ،هیچ عامل بیماریزایی مستقل از سرمایه وجود ندارد .اگر خیلی هم
دور باشد ،از دوردست آلوده میکند .ابوال ،زیکا ،و ویروسهای کرونا ،بازهم تب زرد،
انواع آنفلوانزای مرغی و تب خوکی آفریقایی در گراز از جملهی بسیاری عوامل بیماریزا
هستند که راه خود را از دوردستترین مناطق غیرشهری به حلقههای مجاور شهری،
پایتختهای منطقهای و نهایتاً به شبکهی سفر جهانی بازمیکنند .ظرف چند هفته،
بیماری از خفاشهای میوهخوار در کنگو به کسانی که در میامی حمام آفتاب میگیرند
منتقل میشود.
نقش شرکتهای چند ملیتی در این فرآیند چیست؟
1

هماکنون سیارهی زمین ،تاحدود زیادی مزرعهای به و سعت یک سیاره ا ست ،هم از
2

لحاظ زیستتوده و هم زمین مورد بهرهبرداری .کشاورزی تجاری قصد دارد بازار مواد
1. Planet Farm
2. Biomass
از منابع نوین (چهارمین منبع بزرگ) انرژی ا ست .در تعریف ،منبع سوختی به د ست آمده از اجزای قابل تجزیهی
زی ستی شامل مح صوالت ،پ سماندها و زائدات ک شاورزی (گیاهی و دامی) ،جنگلها و صنایع واب سته و همچنین
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غذایی را به حا شیه براند .تقریباً تمامیت پروژهی نولیبرالی بر سر حمایت از تالشهای
شــرکتهای مســتقر در کشــورهای پیشــرفتهی صــنعتی برای ســرقت زمین و منابع
کشورهای ضعیفتر سازماندهی می شود .در نتیجه ،بسیاری از آن عوامل بیماریزای
جدید که پیشتر تحت کنترل زنجیرهی زیسـتِ جنگلهای دیرپا نگهداری میشــدند،
اکنون آزاد میشوند و همهی جهان را تهدید میکنند.
روشهای تولید کشاورزی تجاری در این زمینه چه تأثیراتی دارد؟
کشاورزی تحت هدایت سرمایه که جایگزین بیشترِ زیستبومهای طبیعی شده است،
ابزار کاملی فراهم میکند تا عوامل بیماریزا به یاری آن بتوانند عفونیترین و شدیدترین
1

رُخنمودها را تکوین دهند .سیستمی از این بهتر برای طراحی بیماریهای کشنده
نمیتوانید طراحی کنید.
چهطور؟
تولید انبوه حیوانات اهلی که دستکاری ژنتیکی هم میشوند ،موانع ایمنیزای موجود
برای کاهش سرعت انتقال را از بین میبرد .حجم جمعیت و تراکم بیشتر آن،
انتقالهای بیشتر را تسهیل میکند .چنین اوضاع متراکمی پاسخ ایمنی را کاهش
میدهد .توان عملیاتی باال ،که بخشی از هر تولید صنعتی است ،منبعی دائماً نوشونده
برای آسیبپذیرها فراهم میکند که خود ،سوختی است برای تشدید آن .به عبارت
دیگر ،کشاورزی تجاری چنان بر سود متمرکز شده که برایش برگزیدن ویروسی که
ممکن است یک میلیارد نفر را بکشد ،ارزش ریسکش را دارد.

زواید صنعتی و شهری قابل تجزیه است .بیومس قابلیت تولید برق ،حرارت ،سوختهای مایع و سوختهای گازی
را دارد.
1. Phenotype
ویژگیهای قابلمشاهده ی یک جاندار ،یا صفات و ساختارهای کدشدهی ژنتیکی که توسط برخی روشهای فنی
مشاهدهپذیر شود .فنوتیپ برآمد تعامل بین بیان ژنهای یک موجود زنده و تأثیرات زیستمحیطی است.
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چی؟!
این شرکتها فقط میتوانند هزینههای کارکردهای خطرآفرین اپیدمیولوژیکی خود را
بر همگان فرافکنی کنند .از خود حیوانات تا مصرفکنندگان ،کارگران مزرعه ،محیط
زیست محلی و در قلمرو حقوقی دولتها .خسارتها چنان گسترده است که اگر قرار
باشد هزینهها را به ترازنامههای شرکتها وارد کنیم ،کشاورزی تجاری آنگونه که
میشناسیم برای همیشه به پایان میرسد .هیچ شرکتی نمیتواند هزینههای ویرانگری
را که این موارد تحمیل میکند تقبل کند.
در بسیاری از رسانهها ادعا میشود که نقطهی آغاز ویروس کرونا بازار غذایی
عجیب و غریب ووهان بود .آیا این توضیحات صحیح است؟
بله و خیر .سرنخهای مکانی به نفع این تصور وجود دارد .ردیابی تماسها عفونت را به
بازار فروش عمدهی غذای دریایی هونان در ووهان پیوند میدهد ،جایی که حیوانات
وحشی فروخته میشدند .به نظر میرسد که نمونهبرداری محیطی ،بهطور خاص بر
انتهای غربی بازار ،به محل نگهداری حیوانات وحشی ،تأکید دارد.
اما چه قدر باید عقب برویم و در چه وسعتی تحقیق کنیم؟ وضعیت اضطراری دقیقاً از
کی آغاز شد؟ تمرکز بر بازار ،ریشههای کشاورزی افسارگسیختهی غیرشهری و
سرمایهمحوری فزایندهی آن را از حوزهی دید خارج میکند .در سطح جهان و در چین،
تهیه ی خوراک از حیوانات وحشی به عنوان یک بخش اقتصادی بیشتر رسمیت
مییابد .اما رابطهی آن با کشاورزی صنعتی فراتر از سرمایهگذارانش است .ازآنجا که
تولید صنعتی خوک ،ماکیان و موارد مشابه تا جنگلهای دستنخورده گسترش مییابد،
به گردانندگان صنعت غذای وحشی فشار میآورد که درون جنگلها را برای شکار منابع
جمعیتی جستجو کنند ،که باعث افزایش میانجیگری و پخششدن عوامل بیماریزای
جدید از جمله کووید  19میشود.
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کووید  19نخستین ویروسی نیست که در چین تکوین یافت و دولت سعی در
پنهانسازی آن داشت.
بله ،اما این استثنائی چینی نیست .ایاالت متحده و اروپا نیز نقطهی آغاز آنفلونزاهای
جدید( ،اخیراً  H5N2و  )H5Nxبودهاند و ابوال را در آفریقای غربی و زیکا را در برزیل
نمایندگان چندملیتی و نواستعماری آنها پدید آوردند .مقامات بهداشت عمومی آمریکا
در حین شیوع  )2009( H1N1و  H5N2به نفع کشاورزی تجاری پنهانکاری
میکردند.
هماکنون ساازمان بهداشات جهانی) (WHOدر ساطح بینالمللی وضاعیت
اضطراری بهداشتی اعالم کرده است .آیا گام درستی است؟
بله .خطر چنین عامل بیماریزایی این است که مقامات بهداشتی برای توزیع ریسک
آماری ،دستورالعملی در اختیار ندارند .تصوری از چگونگی واکنش این عامل بیماریزا
نداریم .ما ظرف چند هفته از شیوع در یک بازار غذایی به عفونتهای پخششده در
سراسر جهان رسیدیم .این عامل میتواند از بین برود .عالی خواهد بود ولی نمیدانیم.
آمادگی بهتر ،احتمال کاستن از شتاب سرایت پاتوژن را باال میبرد.
اعالمیه ی سازمان جهانی بهداشت نیز بخشی از چیزی است که من آن را نمایش
1

همهگیری مینامم .نهادهای بینالمللی بر اثر انفعال مُردهاند .آنان جامعهی ملل را به
یاد میآورند .نهادهای زیرمجموعهی سازمان ملل همیشه نگران وابستگی ،قدرت و
بودجه هستند .اما این تأکید بر عمل میتواند با آمادهسازی و پیشگیری واقعی مورد
نیاز جهان برای از هم گسیختن زنجیرهی انتقال کووید  19همراستا باشد.

1. League of Nations
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تجدیدساختار نولیبرالی سیستم مراقبتهای بهداشتی ،هم پژوهش و هم
مراقبت عمومی از بیماران ،مثالً در بیمارستانها ،را بدتر کرده است .سیستم
بهداشتی که از نظر مالی بهتر سازماندهی شده باشد ،برای مقابله با ویروس
چه تفاوتهایی دارد؟
ماجرایی وحشتناک اما مهم دربارهی کارمند شرکت تجهیزات پزشکی میامی وجود دارد
که پس از بازگشت از چین با نشانههای شبهآنفلوانزا ،کار صحیح را برای خانواده و
جامعهاش انجام داد و از یک بیمارستان محلی خواستار آزمایش کووید  19شد .او نگران
بود گزینهی حداقلی بیمه که از طرح مراقبتهای سالمتی اوباما برایش مانده بود،
آزمایشها را پوشش ندهد .حق با او بود و ناگهان با هزینهی  3270دالری به دام افتاد.
امریکاییها باید خواهان تصویب دستوری اضطراری شوند که تصریح کند در حین شیوع
بیماری همهگیر ،تمام صورتحسابهای واریزنشدهی پزشکی مربوط به آزمایش عفونت
و درمان پس از آزمایش مثبت ،توسط دولت فدرال پرداخت میشود .به هر حال ما
می خواهیم مردم را ترغیب کنیم در صورت ناتوانی در تأمین هزینهی درمان ،به جای
پنهانکاری  -و آلودهکردن دیگران – خواستار کمک بشوند .راهحل آشکار ،خدمات
ال مجهز به پرسنل و تجهیزات رسیدگی به چنین موارد
بهداشتی ملی است که کام ً
اضطراری در جامعه باشند ،به گونهای که هرگز چنین مسألهی مسخرهای -که سببساز
دلسردی از همکاری اجتماعی است -پیش نیاید.

به محض اینکه ویروس در یک ک شور ک شف می شود ،در همه جا دولتها با
اقدامات اقتدارگرایانه و شاادید مانند قرنطی نهی اجباری همهی مناطق و
شهرها واکنش نشان میدهند .آیا اینگونه اقدامات سختگیرانه موجه است؟
مبادرت به این اقدامات سختگیرانه آزمون اولیهای برای مبادرت به سرمایهداری
فاجعهی افسارگسیخته بعد از مهار شیوع بیماری است.
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از نظر بهداشت و سالمت عمومی ،من بر اعتماد و همدلی تأکید دارم که متغیرهای
مهم اپیدمیولوژیک هستند .بدون آنها ،دولتها حمایت مردم را از دست میدهند.
احساس همبستگی و احترام مشترک برای ایجاد همکاریهایی که برای بقا در چنین
تهدیدهایی الزم داریم ،نقش مهمی دارد .خودقرنطینگی با پشتیبانی مناسب و مراقبت
داوطلبان محلی آموزشدیده ،کامیونهای تأمین مواد غذایی که به تکتک خانهها سر
میزند ،فارغ سازی از کار و پرداخت بیمهی بیکاری -میتوانند این نوع همکاری را
ایجاد کنند ،که ما همه با هم هستیم.
همانطور که میدانید ،در آلمان حزب بدیل برای آلمان  1،AfDیک حزب عمالً
نازی داریم که  94کرسی در پارلمان دارد .راستهای سرسخت نازی و سایر
گروهها با همکاری سیاستمداران  ،AfDاز بحران ویروس کرونا برای تحریک
[افکار عمومی] استفاده میکنند .آنها گزارشهای نادرستی دربارهی این
ویروس منتشر کرده ،از دولت درخواست میکنند که اقدامات
اقتدارگرایانه تری انجام دهد .مثال ً محدودکردن پروازها و توقف ورود
مهاجران ،بستن مرزها و قرنطینهی اجباری.
ممنوعیت سفر و بسته شدن مرزها خواستههای راست افراطی است تا به میانجی آنها
به آنچه که هم اکنون یک بیماری جهانی است ،بار نژادپرستانه بدهد .البته بیمعنی
است .از این زاویه ،با توجه به اینکه ویروس در حال حاضر در حال گسترش به همهجا
است ،کار معقول و منطقی تالش برای نوعی بهداشت عمومی منعطف است ،به طوری
که صرفنظر از این که چه کسی آلوده باشد ،امکانات درمان و معالجهی آنان را در
. Adf :Alternative für Deutschlan
حزبی محافظهکار در آلمان است که در سال  2013تأسیس شد و در سال  2017نیز دوازده درصد کل رأیها را از
آن خود کرد .از مواضع آن میتوان اشاره کرد به  :افزایش نقش سنتی خانوادهها در تربیت کودکان ،سختگیری در
طالق ،سختگیری یا ممنوعیت در سقط جنین ،جلوگیری از ورود مهاجران به شیوههای قبلی ،محدود کردن فعالیت
مسلمانان ،جلوگیری از ختنهی کودکان ،راهاندازی نیروگاههای اتمی و عدم سرمایهگذاری در زمینهی گرمایش
زمین ،سربازی اجباری برای مردان و ...
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اختیار داریم .البته ،با دزدیدن سرزمین مردمان در خارج از مرزها و بازگرداندن
ازجاکندهشدگان به سرزمین اولیه ،نمیتوانیم ظهور مستمر عوامل بیماریزا را متوقف
کنیم.
تغییرات پایدار چه باید باشد؟
برای کاهش شیوع ویروسهای نوظهور ،تولید مواد غذایی باید به شکل بنیادی تغییر
کند .خودمختاری کشاورزان و بخش دولتی قوی میتواند محیط زیست را بهبود ببخشد
و عفونتهای افسارگسیخته را مهار کند .مرسوم کردن تنوع کشاورزی و دامپروری و
بازپسگیری استراتژیک زمینهای تغییر کاربری داده در سطوح مزرعه و منطقه.
مجازکردن زادوولد حیوانات مورد بهرهبرداری برای تولیدات غذایی به در محلهای ویژه
برای بررسی مصونیتهای الزم .پیوند بخشیدن تولید عادالنه با توزیع عادالنه .حمایت
از قیمت یارانهای و طرحهای خرید مصرفکننده برای تولیدات بومشناسانهی
1

کشاورزی .دفاع از این تجارب هم در مقابل جبری که اقتصاد نولیبرال بر افراد و جوامع
بهیکسان تحمیل میکند و هم در مقابل تهدید سرکوب دولت تحت امر سرمایه.

برای مقابله با پویش روزافزون شیوع بیماری ،سو سیالی ستها چه چیزی را
باید مطالبه کنند؟
دستکم برای سالمت عمومی باید به کشاورزی تجاری ،بهمثابه شیوهای از بازتولید
اجتماعی ،فیصله داد .تولیدِ بهشدت سرمایهمحور مواد غذایی به روشهایی وابسته است
که کل بشریت را به خطر میاندازد ،این وضعیت به ازبندرستن همهگیریهای کشندهی
1. Agroecological
علم کاربرد اصول و مفاهیم اکولوژِی در ایجاد و مدیریت سیستمهای پایدار کشاورزی ،در مقابل conventional
agriculture
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نوظهور کمک میکند .ما باید مطالبه کنیم که سیستمهای غذایی به گونهای اجتماعی
گردند که پاتوژنهایی اینچنین خطرناک ،از بروز در نقطهی اولیهی ظهور بازداشته
شوند .این امر در نخستین گام درآمیختن دوبارهی تولید مواد غذایی و نیازهای جوامع
روستایی را طلب میکند .این امر به روشهای کشاورزی بومشناسانه نیاز دارد که از
محیط زیست و کشاورزان هنگام پرورش مواد غذاییمان محافظت کند .در تصویری
بزرگتر ،باید گسستهای متابولیکی 1را ترمیم کنیم که اکولوژی ما را از اقتصاد ما جدا
میکند .کوتاه سخن ،سیارهای داریم که نباید از دست بدهیم.

از شما برای حضور در این گفتوگو سپاسگزارم.
پیوند با منبع اصلی:
Capitalism is a disease hotspot

1. Metabolic rift
کارل مارکس برای تحلیل روابط بین جوامع بشری و جهان بیوفیزیکی بزرگتر ،از طرح دیالکتیکی سهگانهای شامل
«متابولیسم جهانی طبیعت»« ،متابولیسم اجتماعی» و «گسست متابولیک» بهره جست .او این رویکرد متابولیک را
در نقد خود از اقتصاد سیاسی گنجانید که به وی امکان داد تبادالت تاریخی و نفوذ متقابل جامعه و سیستمهای
زیستمحیطی را ارزیابی کند .سرمایهداری برای دستیابی بیپایان به انباشت ،در حالی که فشار بر سیستمهای
زیستمحیطی و تولید ضایعات را افزایش میدهد ،اقتضائات خود را به طبیعت تحمیل میکند .و گسستهای
متابولیکی متمایزی در چرخهها و فرآیندهای طبیعی پدید میآورد.
به گفتهی جان بالمی فاستر که این اصطالح را ابداع کرد« ،گسست متابولیک» بسط نوشتههای اولیهی مارکس در
د ستنو شتههای اقت صادی و فل سفی  1844در مورد گونهها و رابطهی ان سان و طبیعت ا ست .متابولی سم تحلیل
بالغانهی مارکس از بیگانگی طبیعت و رو شی محکمتر و علمیتر را برای تر سیمتبادل پیچیده و پویا میان ان سان و
طبیعت  -که نتیجهی کار انسان است  -ارائه میدهد.

نقد اقتصاد سیاسی

کرونا و دورپیماییهای سرمایه
راب واالس ،الکس لیبمن ،لوییس فرناندو چاوز و
رودریک واالس
ترجمهی هومن کاسبی
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این مقاله« ،بررسییی ماه» شییمارهی مه [ 2020مانتلی ریویو] اس ی ن نه ی هی چاپی،
همان تاری ی را بر خود خواهد داشیی که در پایان مقالهی امروز به چشییم میخورد،
یعنی  27مارس 2020ن در تاریخ مانتلی ریویو بیسیییابقه اسییی که «بررسیییی ماه»
به صورت آنالین بیش از یک ماه پیش از انتشار شماره بهطورکامل منتشر شود و گواه
بر شرایط اضطراری کنونی اس ن پیشبینی میکنیم که وقتی تمام نشریه در اول ماه
مه بهصورت آنالین منتشر شود ،بهروزرسانیهای جزئی به آن افزوده خواهند شدن
 هیأت تحریریهی مانتلی ریویومحاسبه
1

کووید ،19-بیماری ناشییی از ویروس کرونای سییارس-کاو ،2-دومین ویروس شییدید
سندرم حاد تنفهی از سال  ،2002اکنون رسماٌ عالمگیر اعالم شده اس ن در اواخر ماه
مارس ،کل ساکنین شهرها در خانههای خود سرپناه گرفتهاند و به دلیل موج بیماران،
چراغ بیمارستانها یکبهیک در راهبندان پزشکی روشن میشودن
چین که شیوع اولیهی بیماری در آن ک شور در حال فروکش کردن ا س  ،اکنون
راح تر نفس میک شدن( )1کرهی جنوبی و سنگاپور نیز همینطورن قارهی اروپا ،بهویژه
ایتالیا و اسییی انیا و نیز بهطور فزایندهای سیییایر کشیییورها ،در حال حاضیییر زیر بار
مرگومیرها کمر خم کرده ا س درحالیکه هنوز در اوایل شیوع قرار داردن موارد ابتال
در آمریکای التین و آفریقا تازه دارند رو به افزایش میروند و برخی کشیییورها بهتر از
سیییایرین آماده شیییدهاندن در ایاالتمتحده که اگرچه حتی فقط بهعنوان ثروتمندترین
کشور در تاریخ جهان طالیهدار بهشمار میآید ،آیندهی نزدیک تیرهوتار به نظر میآیدن
شیوع بیماری طبق برنامه تا ماه مه در ایاالتمتحده به اوج خود نمیر سد اما کارگران
مراقب های بهداشییتی و ویزیتورهای بیمارسییتان از پیش در حال جنگیدن با چنگ و
ش صی ه هتندن()2
دندان بر سر د ستر سی به ذخایر روبهکاهش تجهیزات حفاظ
1 SARS-CoV-2
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پر ستاران که مرکز کنترل و حفاظ از بیماریها ( )CDCبهطرز م وفی ا ستفاده از
سربند و رو سری را بهعنوان ما سک به آنها تو صیه کرده ،از پیش اعالم کردهاند که
«سیهتم محکوم به شکه اس »ن()3
در عین حال ،دول ایاالتمتحده همچنان تجهیزات اساسی پزشکی را که ابتدا از
خر ید آن ها خودداری کرده بود ،با پیشییینهاد قیم باالتر از چنگ دول های منفرد
میربایدن این کشور همچنین س گیری مرزی را بهعنوان مداخلهی سالم عمومی
اعالم کرده اسیی  ،درحالیکه به خاطر رسیییدگیهای نامناسیی  ،ویروس به تاخ وتاز
خود درون کشور ادامه میدهدن()4
یک تیم اپیدمیولوژی در کالج ام ریال پیشبینی کرده اسییی که بهترین کارزارها
برای کاسییتن از وخام اوضییاع -مهییطک کردن منحنی ترسیییمشییده از تجمم موارد
بیماری ،با قرنطینه کردن موارد شناسایی شده و فاصلهگذاری اجتماعی سالمندان -باز
هم در ایاالتمتحده  1.1میلیون نفر فوتی و بارِ موارد ابتالی هشییی برابر بیش از کل
ت های مراقب های ویژهی ک شور بهجا خواهند گذا ش ن( )5سرکوب بیماری به امید
پایان دادن به شییوع ،سییالم عمومی را بیشییتر به قرنطینهی موارد مبتال (و اعضییای
خانوادهی آنها) به سبک چینی و فا صلهگذاری در گ هترهی اجتماع ،ازجمله تعطیل
کردن مؤ س هات ،خواهد ک شاندن این کار باعث خواهد شد که بازهی پیشبینی شدهی
فوتیها تا حدود 200هزار نفر در ایاالتمتحده کاهش یابدن
گروه کالج ام ریال ت مین میزند که کارزاری موفقی آمیز برای سییرکوب بیماری
حداقل باید به مدت هجده ماه پیگیری شیییود که انقباض اقتصیییادی و زوال خدمات
اجتماعی را با خود به همراه میآوردن این تیم پیشییینهاد داد که میان الزامات کنترل
بیماری و م هائل اقت صادی ،از طریق قطم و و صل کردن قرنطینهی اجتماع بر ا ساس
سطک معینی از پر شدن ت های مراقب های ویژه ،تعادل برقرار شودن
2

مدلسازهای دیگر ایهتادگی کردهاندن گروهی به سرپرستی نهیم طال با آوازهی
قوی سیییاه اعالم میکند که مدل کالج ام ریال شییامل ردیابی تماس و پایش خانه به
1. Centers for Disease Control and Protection
2. Nassim Taleb

61

راب واالس و دیگران  /ترجمهی هومن کاسبی

خانه نمیشیییودن 6اما نکتهای که آن ها در تقابل با مدل کالج ام ریال مطرح کردهاند،
نادیده میگیرد که شیییوع بیماری از آمادگی بهیییاری از حکوم ها برای برقراری آن
نوع از کمربند بهداشییتی فراتر رفته اسیی ن تنها هنگامی بهیییاری از کشییورها چنین
اقداماتی را مناس ی تلقی میکنند که ش ییوع بیماری افول خود را آغاز کرده باشییدو و
البته امید میرود که این نوع اقدامات با آزمایش مؤثر و دقیق همراه شییوندن همانطور
که یکی از بذلهگویان گفته بود« :ویروس کرونا بیشازحد رادی کال اسییی ن آمری کا به
ویروس معتدلتری نیاز دارد که بتوانیم بهتدریج به آن واکنش نشان دهیم»ن()7
گروه طا ل به خودداری تیم ام ریال از تفحص دربارهی این که ویروس را ت ح
چه شییرایطی میتوان به سییم انقراض سییود داد ،اشییاره میکندن اینگونه ریشییهکن
کردن بیماری به معنای موارد ابتالی صفر نی ه  ،بلکه به معنای انزوای کافی ا س تا
موارد منفردْ احتماالً زنجیرهای جدید سیییرای ایجاد نکنندن تنها پنج درصییید از افراد
مهیییتعد پس از تماس با بیمار در چین مبتال شیییدندن در عمل ،تیم طال طرفدار
برنامهی سرکوب به سبک چینی اس و با نهای تالش و بهقدر کافی سریم تا شیوع را
به سوی انقراض براند بدون اینکه درگیر رقص ماراتنی شود که بین کنترل بیماری و
تضییمین عملکرد اقتصییادی بدون کمبود نیروی کار در نوسییان اسیی ن بهعبارتدیگر،
رویکرد سییی گیرانه (و مهیییتلزم منابم) چین ،جمع ی آن کشیییور را از برنامهی
جداسییازی چندماهه -یا حتی چندسییاله -رهایی میب شیید که تیم ام ریال به سییایر
کشورها مشارک در آن را توصیه میکندن
1

رودریک واالس اپیدمیولوژیه ی ریاضییاتی ،یکی از نویهییندگان مقالهی حاضییر،
اینگونه مدلسازی را کامالً رد میکندن مدلسازی برای شرایط اضطراری ،هرچقدر که
ضروری با شد ،از این غافل می شود که کی و کجا شروع کندن دالیل ساختاری نیز به
هماناندازه ب شی از شرایط ا ضطراری ه هتندن پرداختن به آنها به ما کمک میکند
تا دریابیم که چگونه بهترین واکنش را نشییان دهیم و از صییرفاً شییروع مجدد همان
[نظام] اقتصادی که [در وهلهی ن ه ] خهارت به بار آورده اس  ،فراتر رویمن واالس
مینویهد« :اگر منابم کافی به آتشنشانان داده شود»،
1. Rodrick Wallace
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در شیییرایط عادی ،اکثر آتش ها در اکثر اوقات را میتوان با حداقل تلفات و
ت ری اموال مهار کردن بااینحال ،مهار آتش اسیییاسیییاً وابهیییته به اقدامی
بهمرات کمتر رمانتیک اما به هماناندازه قهرمانانه اس و تالشهای تنظیمی
پیوسته و مداوم که از طریق تدوین و اجرای قوانین موج کاهش م اطرهی
سییاختمان میشییود و همچنین عرضییهی منابم آتشنشییانی ،بهداشییتی و
حفاظ از ساختمان را برای همگان در سطوح موردنیاز تضمین میکندننن
زمینه برای [مبارزه با] سرای عالمگیر اهمی دارد و ساختارهای سیا سی
کنونی که به بنگاههای کشیییاورزی چندملیتی اجازه میدهند تا سیییودها را
ضمن خارجی سازی و اجتماعی سازی هزینهها خ صو صی کنند ،باید تابم
«الزام قانونی» شییوند که آن هزینهها را دوباره درونی میسییازد ،اگر حقیقتاً
قرار اسییی از بیماری عالمگیرِ موج مرگومیر جمعی در آیندهی نزد یک
اجتناب

کنیمن()8

[باید توجه داشییی ] که عدمآمادگی برای شییییوع بیماری و واکنش به آن در ماه
د سامبر آغاز ن شد ،وقتی ک شورهای سرا سر جهان بهمجرد اینکه کووید 19-از ووهان
سرریز کرد ،در واکنش [منا س ] ناکام ماندندن بهعنوانمثال ،در ایاالتمتحده هنگامی
آغاز نشییید که دونالد ترام تیم آمادگی برای بیماری های عالمگیر را در تیم امنی
1

ن()9

ملی خود منحل کرد یا هفتصیید منصیی مرکز کنترل بیماری را خالی گذاشیی
همچنین وقتی شروع ن شد که مقامات فدرال نتوان هتند بر ا ساس نتایج شبیه سازی
عالمگیر  2017عمل کنند که نشان میداد کشور آماده نیه ن( )10یا همانطور که در
یکی از عناوین رویترز گفته شده بود ،هنگامیآغاز نشد که ایاالتمتحده «ماهها قبل از
شیوع ویروس ،کار شناس مرکز کنترل بیماری در چین را عزل کرد» ،اگرچه از د س
دادن تماس مهیییتقیم اولیه با کارشیییناس آمریکایی حاضیییر در چین ،قطعاً واکنش
)1. Centers for Disease Control (CDC
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ایاالتمتحده را تضییعیف کردن یا با تصییمیم تأسییفآور برای عدم اسییتفاده از کی های
آزمایشِ از پیش موجود که سییازمان بهداش ی جهانی ارائه کرده بودند ،آغاز نش یدن در
کل ،تأخیر در اطالعات اولیه و مجموع خطاها در آزمایش ،بیتردید مهئول بهیاری از
جانهای ازدس رفته ،احتماالً هزاران نفر ،خواهند بودن()11
این ناکامیها درواقم از دهها سال پیش برنامهریزی شده بودند ،وقتی م شترکات
همگانی سیییالم عمومی بهطور همزمان مورد غفل و پولیسیییازی قرار گرفتندن()12
ک شوری که گرفتار رژیم اپیدمیولوژی فردی و در س -به-موقم (تناق ضی به حد اعلی)
و فاقد ت های بیمارسیییتانی و تجهیزات کافی برای عملهای جراحی عادی اسییی ،
طبق تعریف قادر به تهیهی منابم الزم برای پیگیری نوع سرکوب چینی نیه ن
پیرو نظر تیم طال دربارهی استراتژیهای مدل از منظر صریحاً سیاسیتر ،لوییس
1

فرناندو چاوز اکولوژیهیی بیماری ،یکی دیگر از نویهییندگان مشییترم این مقاله ،به
2

3

ریچارد لوینز و ریچارد لوونتین زی ه شنا سان دیالکتیکی ارجاع میدهد تا ت صدیق
کند که «بگذار آمار س ن بگوید» ،صرفاً تمام مفروضاتی را که پیشاپیش پنهان شده،
نادیده میگیردن( )13مدلهایی همچون مطالعهی ام ریال ،صییریحاً دامنهی تحلیل را به
پرسشهای تنگنظرانه درون چارچوب نظم اجتماعی مهلط محدود میکنندن آنها به
خاطر طراحی خود قادر به ثب نیروهای گ هتردهتر بازار که به شیوع دامن میزنند و
تصمیمات سیاسی موجود در شالودهی مداخالت نیهتندن
بهطور آگاهانه یا خیر ،طرحهای حاصل از آن مدلها تضمین سالم برای همگان
را در مرتبهی دوم اهمی قرار میدهند ،ازجمله برای هزاران نفر از آسیییی پذیرترین
ک هانی که اگر ک شور میان کنترل بیماری و اقت صاد در نو سان با شد ،ک شته خواهند
شدن ت صور فوکویی از دولتی که بر ا ساس منافم خودش با جمعی رفتار میکند ،تنها
بازنمود یک بهروزرسانی ،گرچه خوشخیمتر ،در سائق مالتوسی برای مصونی رمهوار
اس ی که حکوم محافظهکار بریتانیا و اکنون هلند پیشیینهاد میکنندو که به ویروس
1. Luis Fernando Chaves
2. Richard Levins
3. Richard Lewontin
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اجازه میدهد جمعی را بدون مانم در ورطهی تباهی فروببردن( )14شیییواهد اندکی
فرا سوی این امید ایدئولوژیک وجود دارد که م صونی رمهوار ،توقف شیوع را ت ضمین
خواهد کردن ویروس ممکن اس بهراحتی از بطن پوشش ایمنی جمعی سر برآوردن
مداخله
در مقابل ،چه باید کرد؟ ن هیی  ،باید درم کنیم که در صییورت واکنش صییحیک به
شرایط اضطراری ،ما همچنان درگیر اضطرار و خطر خواهیم بودن
ما باید بیمارسیییتانها را ملی کنیم ،یعنی همان کاری که اسییی انیا در واکنش به
شیوع انجام دادن( )15ما باید مانند سنگال ،هزینهی اضافی برای آزمایش در حجم باال و
مجدد اِعمال کنیمن( )16ما باید داروها را اجتماعی کنیمن( )17ما باید برای آههییته کردن
روند فرسودگی کارکنان پزشکی ،حداکثر حفاظ را از کارکنان به عمل آوریمن ما باید
حق تعمیر ونتیالتورها (دسییتگاه تنفس مصیینوعی) و سییایر ماشییینآالت پزشییکی را
تضیییمین کنیمن( )18ما باید تولید انبوه آمیزهای از آنتیویروسهای گوناگون را همچون
2

ری مدیزیویر 1و کلروکین ضییید -ماالر یای مک ت قدیمی (و هر داروی دیگری که
نو یدب ش به نظر میآ ید) آ غاز کنیم و در عین حال آز مایش های بالینی را برای
آزمودن این که آن ها خارج از آز مایشییی گاه مؤثر ند یا نه ،ان جام دهیمن( )19نوعی ن ظام
برنامهریزی باید اجرا شییود تا ( )1شییرک ها را مجبور به تولید ونتیالتورها و تجهیزات
حفاظ ش صی موردنیاز برای کارگران مراقب های بهداشتی کند و ( )2ت صیص به
اماکنی با بیشترین نیازها را در اولوی قرار دهدن
ما با ید نیروی عظیمی برای تأمین نیروی کار -از تحقی قات تا مراقب  -به منظور
مقابله با بیماری عالمگیر م هتقر سازیم تا به الزاماتی ر سیدگی کند که ویروس (و هر
عامل بیماریزای دیگری که از راه برسییید) بر دوش ما می گذاردن شیییمار ت های
مراقب های ویژه ،پرسییینل و تجهیزات الزم باید با موارد مراجعه هماهنگ باشییید تا
سیییرکوب بی ماری بتوا ند شییی کا عددی موجود را برطر ک ندن بهع بارتدیگر ،ما
نمیتوانیم ایدهی صییرفاً جان سییالم بهدر بردن از حملهی هوایی مداوم کووید 19-را
1. Remdesivir
2. Chloroquine
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ب ذیریم فقط برای این که ب عداً به رد یابی ت ماس و انزوای موارد بی ماری برای را ندن
شییییوع به زیر حد آسیییتانهی آن ،بازگردیمن ما باید افراد کافی را اسیییت دام کنیم تا
هماکنون کووید 19-را خانهبهخانه شییناسییایی کنند و آنها را به وسییایل محافظ الزم
مانند ماسییکهای کافی مجهز کنیمن در امتداد این راه باید سییازماندهی جامعه حول
خلمید ،از صاح خانهها تا تحریم سایر کشورها ،را متوقف کنیم تا مردم بتوانند هم از
بیماری و هم از عالج آن جان به درببرندن
بااین حال ،تا ز مانی که بتوان چنین بر نا مهای را اجرا کرد ،ب ش اعظم جمع ی
عمدتاً به حال خود رها می شوندن حتی در همین حال که دائماً باید با روحیهی سن ِ
تا حد زیادی ازد س رفته در سازماندهی پرولتری از  150سال پیش بر حکوم های
متمرد فشیییار آوریم ،کهیییانی که قادر ههیییتند باید هرروز به گروههای نوظهور یاری
متقابل و بریگادهای محله ب یوندندن( )20کارکنان مت صیییص سیییالم عمومی که
اتحادیهها میتوانند از آنها چشییم ب وشییند ،باید به این گروهها تعلیم دهند تا مانم از
انجام اقداماتی از روی مهربانی شوند که به انتشار ویروس منتهی میشودن
ا صرار بر اینکه خا ستگاه ساختاری ویروس را در برنامهریزی ا ضطراری بگنجانیم،
کلیدی در اختیار ما مینهد تا هر گام روبهجلو در حفاظ از مردم را مقدم بر سیییود
قرار دهیمن
یکی از م اطراتی که اکنون جریان دارد این ا س که اح هاس وح ش یا هراس
فعلی را عادیسییازی کنیم .ما باید شییوکی را که به ما وارد آمد وقتی متوجه شییدیم
ویروس سارس دیگری از پناهگاه حیاتوحش خود به درآمده و در عرض ه ش هفته
خودش را در سرا سر ب شری پراکنده ا س  ،حفظ کنیمن( )21ویروس در یک پایانهی
خط عرضهی منطقهای در غذاهای عجی وغری ظاهر شد و زنجیرهای از سرای های
ان هان-به-ان هان را با موفقی در انتهای دیگر در شهر ووهان چین به راه انداخ ن()22
از آنجا ،شیوع هم بهصورت محلی گهترش یاف و هم بر هواپیماها و قطارها جهید و
از طریق شبکهای ساختاریافته با ارتباطات م هافرتی و در سل هلهمراتبی از شهرهای
بزرگتر به شهرهای کوچکتر در سراسر جهان منتشر شدن()23
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بهغیراز تو صیف بازار مواد غذایی وح شی در شرد شنا سی متعار  ،تالش اندکی
صییر بدیهیترین پرسییشها شییده اس ی ن چگونه ب ش مواد غذایی عجی وغری به
جایی رسییید که بتواند کاالهای خود را در کنار دامهای سیینتیتر در بزرگترین بازار
ووهان بفروشییید؟ حیوانات در پشییی کامیون یا در کوچهای تنگ و تاریک فروخته
نمیشدندن به مجوزها و پرداخ ها (و مقرراتزدایی از آنها) بیندیشیدن( )24بهیار فراتر
از شیالت ،ب ش مواد غذایی وح شی در سرا سر جهان به ب شی بیشازپیش ر سمی
تبدیل شییده اسیی و هر چه بیشییتر همان منابعی در آن سییرمایهگذاری میکنند که
پشیییتیبان تولید صییینعتی ههیییتندن( )25اگرچه هیچکجا مقدار خروجی [مواد غذایی
وحشی] به پای تولید صنعتی نیز نمیرسد ،اما تمایز اکنون مبهمتر اس ن
جغرافیای اقتصیییادی دارای هم وشیییانی ،از بازار ووهان به مناطق داخلی کشیییور
گ هترش مییابد که در آنجا ،مواد غذایی عجی وغری و سنتی با عملیاتی در جوارِ
ارا ضی بکری که هر آن کوچکتر می شود ،پرورش داده می شوندن( )26همچنانکه تولید
صیینعتی به آخرین بقایای جنگل دسیی درازی میکند ،عملیات خورام وحشییی باید
بی شتر [به اعماد جنگل] نفوذ کند تا خورام لذیذ خود را پرورش بدهند یا به آخرین
مواضیییم یورش ببر ندن درنتی جه ،عج ی وغر ی ترین عوا مل بی ماریزا ،در این مورد
سارس 2-به میزبانی خفاش ،راه خود را به کامیون باز میکنند ،چه از طریق حیوانات
خوراکی و چه از طریق نیروی کاری که مراق آنها اسییی و تیر خالز از یک انتهای
دورپیماییِ رو به افزایش حاشیهی شهری به انتهای دیگر ،پیش از رسیدن به صحنهی
جهانین()27

نفوذ
تأمل بر آن ارتباط به همان اندازه در برنامهریزی روبهجلو در طی این شییییوع به ما
کمک میکند که در درم اینکه چگونه بشری خودش را در چنین دامی انداخ ن
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برخی عوامییل بیمییاریزا دقیقیاً از مراکز تولیید ظهور میکننییدن [برای مثییال]،
2

1

باکتریهای حا صل از مواد غذایی مانند سالمونال و کام یلوباکتر [دراینباره] به ذهن
متبادر می شوندن اما ب هیاری از آنها مانند کووید 19-در خط مقدم تولید سرمایه به
وجود میآیندن بهراستی ،حداقل  60درصد از عوامل جدید بیماریزای انهانی با سرریز
کردن از جانوران وح شی به اجتماعات ان هانی محلی (پیش از انت شار موفقترینِ آنها
به سایر نقاط جهان) پدیدار میشوندن()28
شماری از ا ش از ذینفوذ در حوزهی سالم زی ه بومی که بودجهی برخی از
3

4

آنها را کولگی -پالمولیو و جانهیییون اند جانهیییون -شیییرک هایی که جدیدترین
پیشیییرف های تکنولوژیک را در جنگلزدایی ناشیییی از کشیییاورزی تجاری بهپیش
میرانند -تا حدی تأمین میکنند ،نقشهای جهانی را بر اساس شیوعهای سابق از سال
 1940تاکنون تولید کردهاند که نشیییان میدهد احتمال ظهور و گهیییترش عوامل
بیماریزای جدید در کجا وجود داردن( )29هرچه رنگ روی نق شه گرمتر با شد ،احتمال
بروز عامل بیماریزای جدید در آنجا بی شتر ا س ن اما نق شهی این تیم -قرمز تیره در
چین ،هند ،اندونزی و ب شهایی از آمریکای التین و آفریقا -با مغ شوش کردن چنین
جغرافیاهای مطلقی ،نکتهی مهمی را از نظر دور داش ن تمرکز بر مناطق شیوع ،روابط
مشیترم کنشیگران اقتصیادی جهانی را که به اپیدمیولوژیها شیکل میدهند ،نادیده
میگیردن( )30منافم سرمایه در پشتیبانی از تغییرات ناشی از تولید و توسعه در استفاده
از زمین و ظهور بیماری در نقاط توسییعهنیافتهی جهان ،به تالشهایی پاداش میدهد
که مهیییئولی شییییوع بیماری را به گردن جمعی های بومی و اعمال فرهنگی ظاهراً
«کثیف» آنها بیندازندن( )31آمادهسییازی گوشیی جانوران وحشییی و دفن مردگان در
خانه ،دو رَویهی فرهنگی ههیییتند که برای ظهور عوامل بیماریزای جدید سیییرزنش
میشوندن در مقابل ،ترسیم جغرافیاهای رابطهمندْ ناگهان نیویورم ،لندن و هنگکنگ،
1. Salmonella
2. Campylobacter
3. Colgate-Palmolive
4. Johnson & Johnson
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منابم اصییلی سییرمایهی جهانی ،را به سییه مورد از بدترین نقاط حهییاس جهان تبدیل
میکندن
در همین حال ،مناطق شییییوعْ دیگر حتی تح تشیییکیالت سییییاسیییی سییینتی
سازماندهی نمی شوندن تبادل نابرابر زیه بومی  -هدای بدترین آسی از کشاورزی
صنعتی به جنوب جهان  -بهجای اینکه صرفاً اماکن را بهوا سطهی ام ریالی هم تح
هدای دول از منابم تهی سییازد ،،بهسییوی مجتممهای پیچیدهی جدیدی در پهنهی
مق یاس ها و کاالهای م تلف حرک کرده اسییی ن( )32کشیییاورزی تجاری ،عمل یات
اسییت راجی خود را در شییبکههای ناپیوسییتهی فضییایی در میان سییرزمینهایی با
مق یاس های م تلف از نو پیکرب ندی میک ندن( )33بهعنوانم ثال ،سیییلهییی لهای از
1

«جمهوریهای سییویای» چندملیتی در حال حاضییر در سییراسییر بولیوی ،پاراگوئه،
آرژانتین و برزیل گهترده ههتندن تغییرات در ساختار مدیری شرک  ،سرمایهگذاری،
پیمانکاری فرعی ،جایگزینهای زنجیرهی عرضیییه ،اجاره و ادغام اراضیییی فراملی ،این
جغرافیای جدید را تجهییم میب شییندن( )34این «کشییورهای کاالیی» که با فراروی از
مرزهای ملی به نحو انعطا پذیری در گ هترهی زی ه بومها و مرزهای سیا سی جای
گرفتهاند ،اپیدمیولوژیهای جدیدی را در امتداد راه تولید میکنندن()35
بهعنوانمثال ،علیرغم جابهجایی عمومی جمعی از مناطق رو ستایی کاالیی شده
به زاغههای شهری که امروزه در سرا سر جهان ادامه مییابد ،شکا رو ستا -شهر که
ب ش اعظم بحث پیرامون ظهور بیماری را بهپیش میراند ،نیروی کار اعزامشیییده به
2

روستا و رشد سریم شهرمهای روستایی به دساکوتاهای حاشیهی شهر (دهکدههای
3

4

شییهری) یا تزویشیینشییتات (میان شییهرها) را از نظر دور میداردن مایک دیویس و
دیگران تشییی یص دادهاند که چگونه این مناظر که بهتازگی در حال شیییهریشیییدن
ههیییت ند ،بهعنوان بازار های محلی و همچنین ق ط های منط قهای برای کاال های
کشیییاورزی جهانی که از آنها میگذرند ،عمل میکنندن( )36برخی از این مناطق حتی
1. Soybean Republics
2. Desakota
3. Zwischenstadt
4. Mike Davis
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«پها-کشاورزی» شدهاندن( )37درنتیجه ،پویاییهای امراض جنگلی ،منابم دیرین عوامل
بیماریزا ،دیگر تنها محدود به مناطق داخل کشور نیهتندن اپیدمیولوژیهای مرتبط با
آنها خودشان به صورت رابطهمند درآمدهاند و در پهنهی زمان و مکان ظاهر می شوندن
سیییارس ناگهان میتواند خودش را تنها چند روز پس از خروج از غار خفاش خود ،در
حال سرریز به انهانها در شهر بزرگ بیابدن
اکوسیییهییتمهایی که اینگونه ویروسهای «وحشییی» در آنها تا حدودی تح
کنترل پیچیدگیهای جنگلهای اسییتوایی قرار داشییتند ،به خاطر جنگلزدایی تح
هدای سییرمایه ،و به دلیل نقایص در سییالم عمومی و بهداش ی زیه ی محیطی در
انتهای دیگر تو سعهی حوا شی شهرها ،بهطور چ شمگیری آب میروندن( )38درحالیکه
بهییی یاری از عوا مل بی ماریزای جنگلی درنتی جه همراه با گو نه های میز بان خود
میمیر ند ،زیرمجمو عهای از سیییرا ی ها که روز گاری ولو فقط به خاطر نرخ نامنظم
مواجهه با گونههای میزبان عادی خود نهبتاً سریم در جنگل خاموش می شدند اکنون
در حال گهترش در سراسر جمعی های مهتعد انهانی ههتند که آسی پذیری آنها
در برابر ابتال به بیماری اغل با برنامههای ریاض اقتصادی و مقررات فاسد در شهرها
ت شدید می شودن شیوع بیماریهای حا صله ،حتی رویارو با واک هنهای مؤثر ،حاکی از
وسییع  ،مدت و تکانهی بیشییتری اسیی ن آنچه زمانی سییرریزهای محلی بود ،اکنون
همهگیری اس که راه خود را از خالل شبکههای جهانی سفر و تجارت باز میکندن()39
با این تأثیر جابهجایی –تنها با تغییر در پیشزمینهی زیه محیطی -بیماریهای
متعار قدیمی نظیر ابوال ،زی کا ،ماالر یا و ت زرد که نهیییبتاً اندم تحول می یاب ند،
همگی ناگهان به تهدیدهای منطقهای تبدیل شیییدهاندن( )40آنها بهناگهان از تأثیر در
رو ستاهای دورد س  ،به سوی آلودگی هزاران نفر در شهرهای بزرگ حرک کردهاندن
تقریباً در جه اکولوژیک دیگر ،حتی حیوانات وحشیییی نیز که بهطورمعمول م ازن
طوالنیمدت بیماری ههییتند ،متحمل ضییربات سیی تی میشییوندن میمونهای بومی
دنیای جدید که جمعی شان بهوسیلهی جنگلزدایی چندپاره شده اس  ،مهتعد ت
زرد نوع وحش یی ههییتند که حداقل صییدسییال در معرض آن بودهاندن آنها مصییونی
رمهوار خود را از دس میدهند و صد هزار صد هزار میمیرندن()41
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گسترش
کشاورزی کاالیی ،ولو تنها با گهترش جهانی خود ،نقش پیشران و همچنین پیوندی
را ای فا میک ند که عوا مل بی ماریزا از خاسیییت گاه های گو ناگون ،از آن طریق از
دوردسییی ترین م ازن به بینالمللیترین مراکز جمعیتی منت قل میشیییو ندن 42در
همین جا و در امتداد راه اسییی که عوامل بیماریزای جدید به اجتماعات محصیییور
کشاورزی نفوذ میکنندن هر چه زنجیرههای عرضهی مربوطه طوالنیتر باشند و هر چه
وسییع جنگلزدایی مجاور بیشییتر باشید ،عوامل بیماریزای مشییترم میان انهییان و
جانوران که به زنجیرهی غذایی وارد میشیییوند ،متنوعتر (و عجی وغری تر) خواهند
بودن ازجمله عوامل بیماری زای نوظهور و مجدد ناشیییی از مزارع و مواد غذایی که از
1

سرا سر حوزهی آنتروپوژنیک (ان هانزاد) سرچ شمه میگیرند ،عبارتند از :ت خوکی
3

2

5

4

آفریقایی ،کام یلوباکتر ،کری توزپوریدیوم ،سیکلوس ورا ،ابوال رستون ،اشریشیا کلی
6

او  :157اچ  ،7بیماری پا و دهان ،ه اتی
10

7

8

ای ،لیهیییتریا ،ویروس نی ا ،ت

کیو،

9

11

سیییالمونال ،ویبریو ،یرسیییینیا و انواعی از گونه های بدیم آنفلوانزا ،ازجمله H1N1
(،H7N3 ،H7N1 ،H6N1 ،H5Nx ،H5N2 ،H5N1،H3N2v ،H1N2v ،)2009
 H7N9 ،H7N7و

H9N2ن43

هرچند ناخوا سته ،تمامی خط تولید حول رویههایی سازمان یافته ا س که به
تطور واگیریِ عامل بیماریزا و انتقال متعاق آن سیییرع میب شییی ندن( )44رشییید
1. Anthropogenic
2. Campylobacter
3. Cryptosporidium
4. Cyclospora
5. Ebola Reston
6. Escherichia coli O157:H7
7. Listeria
8. Nipah
9. Q Fever
10. Vibrio
11. Yersinia
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کشییی های تکمحصیییولی ژنتیکی – جانوران و گیاهان خوراکی با ژنوم های تقری ب ًا
یکهیییان  -سیییدهای سییییهیییتم ایمنی را که انتقال را در جمعی های متنوعتر کند
میکن ند ،از بین میبردن( )45عوامل بیماریزا اکنون میتوانند حول ژنوت ی های ایمنی
معمول میزبان ،بهسیییرع تطور یابندن در همین حال ،شیییرایط پرجمعی بر واکنش
د ستگاه ایمنی تأثیر منفی میگذاردن( )46اندازه و تراکم بی شتر جمعی ِ حیوانات مزرعه
در مزارع کارخانهای ،انتقال و ابتالی مکرر بی شتر را ت ههیل میکندن( )47توان عملیاتی
باال که ب شی از هر تولید صنعتی ا س  ،موجودی دائماً تجدیدیافتهای از م هتعدان
بیماری را در سیییطوح انبار ،مزرعه و منطقه فراهم میکند و از تطور مرگباریِ عوامل
بیماریزا لگام برمیداردن( )48اسییکان شییمار زیادی از حیوانات در کنار هم ،به حال آن
گونه هایی از عوامل بیماریزا مهیییاعد اسییی که بهتر از همه بتوانند آن جانوران را
کنفیکون کنندن کاهش سییین کشیییتار  -به شیییش هفته در مرغ ها -احتماالً عوامل
بیماریزایی را گزینش میکند که قادرند از سییییهیییتمهای ایمنی نیرومندتر جان به
درببرندن( )49افزایش وسییع جغرافیایی تجارت و صییادرات حیوانات زنده باعث افزایش
تنوع ب شهای ژنومی شییده که عوامل بیماریزای مرتبط با آن حیوانات با هم تبادل
میکن ند ،و نرخ کاوش عامالن بی ماریزا در ام کا نات تطوری خود را افزایش داده
اس ن()50
اگرچه تطور عامل بی ماریزا در تمام این راه ها بهپیش می تازد ،اما مداخلهای
حتی به درخواس ی خود صیینع [برای جلوگیری از این تطور] درکار نیه ی  ،غیر از
مداخالتی که برای حفظ حاشیههای مالیِ هر ب ش در برابر شرایط اضطراری ناگهانی
ناشییی از شیییوع بیماری الزم اس ی ن( )51گرایش این روند در جه بازرس ییهای کمتر
حکو م از مزارع و کار خا نه های فرآوری ،تصیییو ی قانون عل یه ن ظارت حکومتی و
افشییاگریهای اکتیویهییتی ،و قوانین حتی علیه تهیهی گزارش در باب مشیی صییات
ش ییوعهای مرگبار در رسییانهها اس ی ن علیرغم پیروزیهای اخیر دادگاه علیه آلودگی
خوم و سییموم دفم آفات ،فرمانروایی خصییوص یی بر تولید همچنان بهتمامی بر سییود
تمرکز داردن خ هارات نا شی از شیوع بیماریهای حا صله به دامهای زنده ،مح صوالت
زراعی ،حیاتوحش ،کارگران ،حکوم های محلی و ملی ،سیهتمهای بهداش عمومی
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و سی هتمهای ک شاورزی متناوب در خارج از ک شور ،بهعنوان مو ضوعی دارای اولوی
ملی به جامعه تحمیل می شودن در ایاالتمتحده ،مرکز کنترل بیماری گزارش میدهد
که شیوعهای نا شی از مواد غذایی از نظر تعداد ایاالت تح تأثیر و افراد آلوده در حال
گهترش ههتندن()52
یعنی اگر بیگانگی سرمایه را وا شکافی کنیم شاهد پ شتیبانی از عوامل بیماریزا
ه هتیمن درحالیکه منفع عمومی در پ ش دروازهی مزرعه و کارخانهی مواد غذایی
متوقف میشییود ،عوامل بیماریزا از سیید امنی زیهییتی که صیینع مایل به تقبل
هزینههای آن اسییی  ،عبور میکند و به عموم مردم معطو میشیییودن تولید روزمره
بازنمود قمار اخالقی پرسودی اس که مشترکات بهداشتی ما را میفرساید و بهتحلیل
میبردن
آزادسازی
در نیویورم ،یکی از بزرگترین شهرها در جهان با یک نیمکره فاصله از سرچشمهی
ویروس ،که اهالی آن از ترس کووید19-در خانههایشان پناه گرفتهاند ،کنایهی گویایی
وجود داردن میلیونها نفر از نیویورکیها در اقامتگاههایی پنهان شیییدهاند که تا همین
اواخر زیر نظر فردی به نام آلی شیا گلن 1بود :معاون شهردار این شهر برای م هکن و
2

توسعهی اقتصادی تا سال 2018ن( )53گلن از مدیران سابق گلدمن ساکس اس ن او بر
گروه سیییرمایهگذاری شیییهری آن شیییرک سیییرمایهگذاری نظارت میکردن این گروه
سرمایهی پروژهها را در انواع محلههایی تأمین میکند که سایر واحدهای آن شرک
به اعمال محدودی بر پرداخ وام به همان محالت کمک میکنندن( )54البته گلن
بههیچوجه ش صاً مقصر این شیوع نیه بلکه بیشتر نماد ارتباطی اس که بیشترین
تأثیر را داردن سییه سییال قبل از اسییت دام او در شییهر ،به دنبال بحران مهییکن و رکود
بزرگ که تا حدی م لود خود آن بود ،کارفر مای پیشیییین او همراه با جین پین

1. Alicia Glen
2. Goldman Sachs
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1

3

4

مورگان ،بانک آمریکا ،سیتیگروپ ،ولز فارگو و شرکا و مورگان استنلی 63 ،درصد
از تأمین اعتبار وام ا ضطراری فدرال حا صله را به جی زدندن( )55گلدمن ساکس که از
نظارت خالز شده بود  ،به سوی متنوع سازی اموالی که از بحران به جی زده بود،
حرک کردن گلدمن سییاکس  60درصیید از سییهام شییرک سییرمایهگذاری و توسییعهی
5

شیییوانگهای را خریدو یعنی همان ب ش از کشیییاورزی تجاری غولآسیییای چینی که
6

شییرک مواد غذایی اسییمی فیلد مهییتقر در ایاالتمتحده ،بزرگترین تولیدکنندهی
گو ش خوم در جهان ،را خریداری کرده بودن( )56در ازای  300میلیون دالر ،شرک
7

8

گلدمن سیییاکس همچنین تملک تمام و کمال ده مرغداری را در فوج یان و هونان،
یک ا ستان آنطر تر از ووهان و کامالً درون حوزهی واگیر خورام وح شی آن شهر،
به دس ی آوردن( )57گلدمن سییاکس تا  300میلیون دالر دیگر همراه با بانک دویچه در
پرورش خوم در همان استانها سرمایهگذاری کردن()58
جغراف یا های رابطهمند که در باال مورد کاوش قرار گرفت ند ،دور کاملی زده و به
نقطهی اول بازگشییتهاندن بیماری عالمگیری وجود دارد که در حال حاضییر حوزههای
انت ابیهی گلن را آپارتمان به آپارتمان در سرا سر نیویورم ،بزرگترین کانون کووید-
 19در ا یاالتمت حده ،بی مار میک ندن ا ما هر قدر هم که در این نمو نه ممکن اسییی
سرمایهگذاری گلدن ساکس ن هب به سی هتمی در حد و اندازهی ک شاورزی چین
کوچک و جزئی بهنظر بر سد ،باید به این نکته اذعان کنیم که سر سل هلهی دورباطل
علل شیوع این بیماری تا حدودی در بدو امر از نیویورم آغاز شدن

1. JPMorgan
2. Citigroup
3. Wells Fargo & Co.
4. Morgan Stanley
5.Shuanghui Investment and Development
6. Smithfield Foods
7. Fujian
8. Hunan
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انگشیی اتهام ملیگرا ،از عبارت «ویروس چینی» نژادپرسییتانهی ترام گرفته تا
سرا سر پیو ستار لیبرال ،نقش هیأت جهانی درهمتنیدهی دول و سرمایه را [در بروز
این بیماری] پنهان میداردن( )59کارل مارکس آنها را چنین توصیف میکرد« :برادران
دشمن»ن( )60مرگ و خهارت وارد آمده به کارگران در میدان نبرد ،در حوزهی اقتصادی
و اینک بر کاناپههایشان در حالی که برای نفس کشیدن دس و پا میزنند ،هم رقاب
در م یان ن ب گان را که برای چ نگ ا نداختن به م نابم طبیعیِ رو به کاهش مانور
میدهند ،و هم و سایل م شترم آنها را در [ سازوکار] «تفرقه بینداز و حکوم کن»
بر تودههای بشری گرفتار در چرخدندههای این ماشینها نشان میدهدن
بهرا ستی ،بیماری عالمگیری که از شیوهی تولید سرمایهداری نا شی می شود و
ازیک سو از دول انتظار میرود که آن را مدیری کند ،میتواند فر صتی را فراهم کند
که مدیران و ذینفعان سیییهییتم از سییوی دیگر بتوانند از قبل آن بهدنبال نفم مادی
خود شان با شندن پنج سناتور ایاالتمتحده و بی ه نمایندهی مجلس در اوا سط فوریه
میلیونها دالر سهام ش صی را در صنایعی که احتماالً در بیماری عالمگیر آتی آسی
میدیدند ،فروختندن( )61سیا س مداران ک ه وکار شان را بر اطالعات درونی که عموم
از آن آگاه نبودند ،مبتنی میسیییاختندن این قضیییایا درحالی بود که برخی نمایندگان
ادعاهای ر سمی رژیم را مبنی بر اینکه بیماری عالمگیر ا صالً موج چندان تهدیدی
نشده اس  ،کماکان تکرار میکردندن
فراسوی چنین قاپزنیهای آشکاری ،فهاد در کل ایاالتمتحده بهصورتی نظاممند
اس و وقتی سرمایهگذاریها اینگونه به دیگران آب می شود ،نشان از پایان چرخهی
انباش ایاالتمتحده داردن
چیزی ن هبتاً نابهنگام در تالش برای حفظ و ضم کنونی وجود دارد ،ولو آنکه این
وضم حول [تهلط] مالیه بر واقعی زی ه بومهای اصلی (و اپیدمیولوژیهای مربوطه)
که جریان انباش مبتنی بر آنها اس  ،سازمانیافته باشدن برای خود گلدمن ساکس،
این بیماری عالمگیر همانند بحرانهای قبلی« ،فضایی برای رشد» ارائه میدهد:

ما با تک یه بر پیشیییر ف خوبی که تاکنون در روش های م تلف در مانی و
واکهیینها صییورت گرفته ،در خوشبینی کارشییناسییان و پژوهشگران م تلف
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واکهیین در شییرک های بیوتکنولوژی سییهیم ههییتیمن ما معتقدیم که ترس با
اولین شواهد مهم از چنین پیشرفتی فروکش خواهد کردننن
وقتی هد پایان سییال اسییاسییاً باالتر باشیید ،تالش برای معامله با هد
احت مالی پایینتر ،برای م عام لهگران روزا نه ،نوسیییانگیران از بازار ،و برخی
مدیران صیندودهای پوشیش م اطرهی سیرمایهگذاری مناسی اسی  ،اما نه
برای سیرمایهگذاران بلندمدتن نکتهای به همان اندازه مهم این اسی که هیچ
ت ضمینی وجود ندارد که بازار [در آینده] به سطوح پایینتری بر سد که بتوان
بهعنوان توجیهی برای فروش امروز اسییتفاده کردن از سییوی دیگر ،ما اطمینان
بیشیییتری داریم که با توجه به مقاوم و تفود اقتصیییاد ایاالتمتحده ،بازار
سرانجام به هد باالتر خواهد رسیدن
و سیییرانجام ،ما واقعاً فکر میکنیم که سیییطوح فعلی فرصیییتی را فراهم
میکنند تا بهآههیییتگی به سیییطوح خطرپذیری سیییبد کنونی بیفزایندن برای
کهانی که ممکن اس پول نقد اضافی داشته و قدرت ماندگاری در ت صیص
دارایی ا ستراتژیک منا س دارند ،زمان مقت ضی برای آغاز به افزودن تدریجی
سهام استاندارد اند پروز  S&Pفرارسیده اس ن()62
سندن()63

مردم سرا سر جهان ،وح ش زده از ک شتار مداوم ،به نتایج متفاوتی میر
دورپیماییهای سرمایه و تولید که عوامل بیماریزا مانند برچه های رادیواکتیو یکی
پس از دیگری بر روی آن عالم گذاری میکنند ،امری خال وجدان تصور میشودن
چگونه میتوان چنین سی هتمهایی را فراتر از امور صرفاً اتفاقی و فرعی تو صیف
کرد ،مانند کاری که ما تا اینجا انجام دادیم؟ گروه ما در میانهی ا ستنتاج مدلی ا س
1

که از تالشهای پزشیییکی مدرن اسیییتعماری در سیییالم زیهییی بومی و سیییالم

1. Ecohealth
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یک ارچهی جهانی فراتر میرودن اینها همچنان تقصییییر جنگلزدایی را که منجر به
ظهور بیماریهای مرگبار میشود ،به گردن خردهمالکان بومی و محلی میاندازندن()64
نظریهی عمومی ما در بارهی ظهور بی ماری نولیبرال ،بله از جمله در چین ،موارد
ذیل را درهم میآمیزد:


دورپیماییهای جهانی سرمایه



گ هترش سرمایهی مذکور در نابود کردن پیچیدگی زی ه محیطی منطقه،
یعنی همان پیچیدگی که مانم از رشییید جمع ی

عامل بی ماریزای بدخیم

میشدو


افزایش نا شی از [ت ری محیطزی ه ] در نرخ و و سع طبقهبندی وقایم
سرریز [بیماری]و



گ هترش دورپیماییهای کاالیی حا شیهی شهرها که این عوامل بیماریزای
بهتازگی سییرریز کرده در دام زنده و کارگران را از عمیقترین مناطق داخلی
کشور به مناطق شهری منتقل میکندو



شبکههای رو به رشد مهافرت جهانی (و تجارت دام) که عوامل بیماریزا را
در یکچشم به هم زدن از شهرهای مذکور به باقی جهان تحویل میدهندو



راههایی که این شبکهها را ب هیار سریمتر میکنند و موج تطور مرگباریِ
بیشترِ عوامل بیماریزا در دام و همچنین افراد میشوندو



و در میان سییایر تحمیلها ،کمیابی تولیدمثل دامهای صیینعتی در محل که
انت اب طبیعی را بهعنوان یکی از خدمات زیهییی بوم که حفاظ بیدرنگ
(و تقریباً رایگان) در برابر بیماری فراهم میکند ،از بین میبردن

فرض عمل یاتی بنیادین این اسییی که عل کووید 19-و سیییایر اینگونه عوامل
بی ماریزا را نهفقط در ابژهی هر یک از عوا مل واگیردار یا مهییییر بالینی آن ،بل که
همچنین باید در حوزهی روابط زیه بومی یاف که سرمایه و سایر علل ساختاری به
1. One Health
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نفم خودشان غص کردهاندن( )65طیف گهتردهای از عوامل بیماریزا ،بازنمود گونههای
م تلف ،میزبانهای منبم ،شییییوههای انتقال ،دورههای بالینی و نتایج اپیدمیولوژیک،
تمام عالئمی که ما را با چشیییمان بیرون زده از حدقه در هنگام [وقوع] هر شییییوع
دواندوان به سراغ موتورهای جهتجو میفرستند ،نشانگر نقاط و مهیرهای م تلف در
امتداد انواع یکهانی از دورپیماییهای استفاده از زمین و انباش ارزش ههتندن
برنامهی عمومی مداخله بهموازات و بهمرات فراتر از ویروسیییی خاز باید جریان
یابدن
برای اجت ناب از بدترین ن تایجی که در آی نده پد ید میآی ند ،گذار بزرگ ب عدی
بشری باید بیگانگیزدایی باشد :رها کردن ایدئولوژیهای استعماری ،بازگرداندن بشر
به چرخههای نوزایی زمین ،و کشف مجدد شمّ ما از فردی در کثرت ،فراسوی سرمایه
و دول ن( )66بااینحال ،اقتصییادگرایی به معنای این باور که همهی علل تنها اقتصییادی
ه هتند ،بهاندازهی کافی آزادیب ش ن واهد بودن سرمایهداری جهانی ،مار هزار سری
اسییی که الیه های متعدد روابط اجتماعی را به تصیییاح خویش درمیآورد ،درونی
میکند و نظم میب شیییدن( )67سیییرما یهداری در گهیییترهای از زمینه های پیچیده و
درهمتنیدهی نژاد ،طبقه و جنهی در جریان تحقق نظامهای ارزشی منطقهای ،مکان
به مکان ،عمل میکندن
1

با خطر پذیرش اح کام آن چه دا نا هاراوی مورخ بهعنوان تاریخ ن جات مردود
میشیییمرد «-آ یا میتوانیم ب م را بهموقم خنثی کنیم؟» -بی گانگیزدایی با ید این
سیلهیلهمرات چندوجهی سیتم و شییوههای م تص به محلِ تعامل آن با انباشی را
منحل سازدن 68در امتداد م هیر ،باید از میان بازت صاح های گ هتردهی سرمایه در
پهنهی انواع ماتریالیهم تولیدی ،اجتماعی و نمادین ،راه خود را پیدا کنیمن( )69یعنی از
میان آنچه جمعاً در تمامی خواهی خال صه می شودن سرمایهداری همهچیز را کاالیی
میکند :اکت شا مریخ در اینجا ،خوابیدن در آنجا ،تاالبهای لیتیوم ،تعمیر ونتیالتور،
حتی خود پایداری و غیرهن این جایگشیی های فراوان بهیییار فراتر از کارخانه و مزرعه
یاف میشییوندن تمام شیییوههایی که تقریباً همهکس در همهجا تابم بازار ههییتند -در
1. Donna Haraway

کرونا و دورپیماییهای سرمایه

طی دورهای مانند اکنون ،سیییاسیی مداران بهطور روزافزونحالتی انهییانگونه به بازار
میب شند -نمیتواند از این روشنتر باشدن()70
س ی ن کوتاه ،مداخلهی موفقی آمیزی که مانم از کشییتن شییدن یک میلیارد نفر
تو سط هر یک از عوامل بیماریزای ب هیاری ب شود که در سرا سر دورپیمایی اقت صاد
ک شاورزی صف ب هتهاند ،باید از م هیر رویارویی جهانی با سرمایه و نمایندگان محلی
آن بگذرد ،هرچقدر هم که هر یک از سییربازان پیادهی منفرد بورژوازی ،از جمله گلن،
برای کاهش آسییی تالش کنندن همانطور که گروه ما در برخی از آخرین کارهایمان
توضیک میدهد ،کشاورزی تجاری در حال جنگ با سالم عمومی اس ن( )71و سالم
عمومی دارد میبازدن
باوجوداین ،اگر بشییری گهییتردهتر در چنین تضییاد نهییلی پیروز شییود ،میتوانیم
دوباره خودمان را به متابولی هم سیارهای مت صل کنیم که گرچه در اماکن م تلف به
شیییکل متفاوتی تجلی مییابد ،زیهییی بومها و اقتصیییادهای ما را از نو به هم وصیییل
میکندن( )72چنین آرمانهایی بیش از صرفاً م هائل اتوپیایی ه هتندن با انجام این کار،
دربارهی راهحلهای بیوا سطه به همگرایی میر سیمن ما از پیچیدگی جنگل محافظ
میکنیم که عوامل بیماریزای مرگبار را از ردیف کردن میزبانها برای شلیک مهتقیم
به شییبکهی مهییافرتی جهان بازمیداردن( )73ما تنوع دامها و محصییوالت زراعی را از نو
برقرار میکنیم و دامداری و زراع را از نو در مقیا سی یک ارچه می سازیم که مانم از
ر شد و نمو عوامل بیماریزا در حدت و و سع جغرافیایی می شودن( )74ما به حیوانات
خوراکی اجازه میدهیم که در محل تول یدمثل کنندن این امر ،انت اب طبیعی را از نو
میآغازد که به تطور سییییهیییتم ایمنی اجازه میدهد تا عوامل بیماریزا را بیدرنگ
ردیابی کندن درمجموع ،ما دیگر طبیع و اجتماع را که چنین سیییرشیییار از تمام آن
چیزی ههییتند که برای زنده ماندن نیاز داریم ،صییرفاً رقی یکدیگر برای از میدان به
درکردن هم ،در نظر نمیگیریمن
راه برونرف ما دسیی کمی از زایش جهانی [جدید] ندارد (یا شییاید بیشییتر در
امتداد خطوط بازگ ش به زمین)ن همچنین –با باال زدن آ ستینها -به حل ب هیاری از
مبرمترین مشیییکالت ما کمک خواهد کردن هیچ کدام از ما که از نیویورم تا پکن در
اتاد ن شیمن خود گیر افتادهایم ،یا بدتر از آن ،بر پدر متوفای خود سوگواری میکنیم،
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 بزرگترین، بیماریهای واگیردار،نمیخواهیم دوباره گرفتار چنین شیوعی بشویمن بله
 همچنان تهد ید محهیییوب،منبم مرگومیر زودرس ما در ب ش اعظم تاریخ بشیییر
میشوندن اما با توجه به رسالههایی که دربارهی عوامل بیماریزا اکنون در حال گردش
 ما احتماالً در مدتزمانی بهیار کوتاهتر از، بدترین سرریز اکنون تقریباً ساالنه،ههتند
 با بیماری عالمگیر مرگبار دیگری مواجه خواهیم شییدن آیا1918 سییکون صییدسییاله از
میتوانیم شییییوههای تصیییاح طبیع را به شیییکل بنیادی تعدیل کنیم تا در برابر
بیماریهای واگیردار به آتشبس برسیم؟
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نقد اقتصاد سیاسی

تقصیر ویروس بود
مایکل رابرتز
ترجمهی رسول قنبری
به استادم :احمد سیف

مایکل رابرتز  /ترجمهی رسول قنبری

مطمئنم وقتیکه فاجعه بهسر آید ،علم اقتصاد جریان اصلی و مقامات اقتصادی ادعا
خواهند کرد که این بحرانی برونزا بوده است و هیچ ربطی به هرگونه نقص ذاتیِ شیوهی
تولید سرمایهداری و ساختار اجتماعی جامعه ندارد .تقصیر ویروس بود .این همان
استدالل جریان اصلی پس از رکود بزرگ  2008-9بود و در سال  2020نیز تکرار
خواهد شد.
همانطور که پیشتر نوشتم ،ویروس کرونای عالمگیر (( )pandemicکه اکنون
رسماً چنین تعریف میشود) هنوز به نقطهی اوج خود نرسیده است .این ویروس که
بهظاهر در چین پدید آمد (هرچند شواهدی مبنی بر این وجود دارد که شاید در جاهای
دیگری نیز پدید آمده باشد) ،اکنون در سرتاسر جهان پخش شده است .اکنون آمار
مبتالیان به بیماری در خارج از مرزهای چین بیش از آمار مبتالیان داخلی است.
پروندهی چین متوقف شده؛ اما در سایر کشورها هنوز دارای رشد نمایی است.

بحرانهای بیولوژیکی در دل بازارهای مالی هراس انداختهاند .بازارهای بورس در
فاصلهی چند هفته به میزان  30درصد افت کردهاند .دنیای خیالیِ «هر دارایی مالی که
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رشد فزاینده داشته باشد با هزینههای استقراض پیوسته کاهندهای تأمین میشود» به
پایان خود رسیده است.
به نظر میرسد کووید« 19-ناشناختهتر از ناشناخته» است ،همچون سقوط مالی
جهانی از نوع «قویِ سیاه»[ ]1که باعث رکود اقتصادی بزرگ طی ده سال گذشته شد.
اما کووید 19-دقیقاً مانند آن سقوط مالی ،واقعاً غیرمنتظره نیست  -بهاصطالح
«شوک»ی به اقتصاد سرمایهداری نیست که اگر وارد نشده بود این اقتصاد رشد متوازنی
داشت  -نیست .حتی پیش از این توقف عالمگیر ،در بیشتر اقتصادهای بزرگ
سرمایهداری ،چه در دنیای به اصطالح توسعهیافته و چه در اقتصادهای درحالتوسعهی
«جنوب جهانی» ،فعالیت اقتصادی بهتدریج بهسوی متوقفشدن پیش میرفت؛
بهطوریکه تولید ملی و سرمایهگذاری برخی اقتصادها پیش از این رخداد نیز منقبض
شده بودند و برای اقتصادهای بسیار دیگری نیز در آستانهی انقباض قرار داشتند.

کووید 19-نقطهی عطف بود .یک قیاس میتواند این باشد که تلی از ماسه را که
دارای یک قله است تصور کنیم؛ سپس شروع به اضافهکردن دانههای شن بر آن
میکنیم؛ و بعد مرحلهی مشخصی میآید که با افزودن فقط یک دانهی شن به آن ،کل
آن تل ماسهای سقوط میکند .شاید اگر شما یک پساکینزی ()post-Keynesian
باشید ترجیح دهید این لحظه را بهپیروی از هایمن مینسکی[- ]2که استدالل میکرد
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سرمایهداری مادامی باثبات بهنظر میرسد که ثباتش را از دست بدهد ،چرا که ثبات
زایندهی بیثباتی است« -لحظهی مینسکی»[ ]3بنامید .یک مارکسیست میگوید :بله!
بیثباتی وجود دارد ،اما این بیثباتی بهدلیل تناقضات بنیادی در شیوهی تولید
سرمایهداری برای سود ،بهصورت دورهای به یک بهمن تبدیل میشود.

همچنین ،به بیان دیگر ،کووید« 19-پیشبینیناپذیر» نبود .در اوایل سال ،2018
طی جلسهای در سازمان بهداشت جهانی در ژنو ،گروهی از متخصصان (پیشنویس
تحقیق و توسعه) اصطالح «بیماری ایکس» ( )Disease Xرا باب کردند :آنها
پیشبینی کردند که بیماری عالمگیر بعدی را پاتوژنی[ ]4ناشناخته و جدید که هنوز
وارد جمعیت بشر نشده است ایجاد میکند .بیماری ایکس احتما ًال ناشی از ویروسی
است که منشأ حیوانی دارد و در نقطهای از کرهی زمین پدید میآید که توسعهی
اقتصادی ،مردم و حیاتوحش را به سوی هم سوق میدهد.
بیماری ایکس احتما ًال در ابتدای شیوع خود با سایر بیماریها اشتباه گرفته میشود
و به سرعت و در سکوت گسترش مییابد؛ از شبکههای سفر و تجارت بشری بهره میبرد
و به چندین کشور میرسد و [تالشها برای] مهار کردن خود را خنثی میکند .بیماری
ایکس نرخ مرگومیری باالتر از آنفوالنزای فصلی نشان میدهد ،اما بهسادگی آنفوالنزا
گسترش مییابد .این بیماری حتی پیش از رسیدن به وضعیت عالمگیر ،بازارهای مالی
را خواهد تکاند .خالصهی کالم این که کووید 19-همان بیماری ایکس است.
همانطور که راب واالس ( ،)Rob Wallaceزیستشناس سوسیالیست اظهار داشته
است ،طاعونها صرف ًا بخشی از فرهنگ ما نیستند ،بلکه ناشی از فرهنگ ما هستند.
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مرگ سیاه ( )Black Deathدر اواسط قرن  14با رشد تجارت در امتداد جادهی ابریشم،
در اروپا گسترش یافت .گونههای جدید آنفلوانزا از دامداری پدید آمدهاند .ابوال ،سارس،
مِرس و اکنون کووید 19-با حیاتوحش پیوند خوردهاند .بیماریهای عالمگیر معموالً
زمانی شروع میشوند که ویروس موجود در بدن حیوانات به هنگام لمس آنها بهسوی
افراد میجهد .همچنان که ردپای اکولوژیکیمان در مناطق دور افتاده ما را به
حیاتوحش نزدیک میکند و تجارت حیات وحش ،این حیوانات را به مراکز شهری
میکشاند ،این انتشار [ویروس] بهصورت نمایی افزایش مییابد .جادهسازی بیسابقه،
جنگلزدایی ،پاکسازی اراضی و توسعهی کشاورزی و نیز سفر و تجارت جهانیشده ،ما
را نسبت به پاتوژنهایی همچون ویروسهای خانوادهی کرونا ()corona viruses
مستعد میسازد.
استدالالت احمقانهای میان اقتصاددانان جریان غالب مبنی بر اینکه آیا تأثیرات
اقتصادی کووید 19-یک «شوک عرضه» است یا «شوک تقاضا» شکل گرفته است.
مکتب نئوکالسیک میگوید که شوک عرضه است زیرا تولید را متوقف میسازد؛
کینزیها در پی این استداللاند که بهواقع یک شوک تقاضا است ،زیرا مردم و مشاغل،
پولی برای سفر ،خدمات و غیره هزینه نخواهند کرد.
اما همانطور که در باال گفته شد ،درواقع در وهلهی اول یک «شوک» نیست ،بلکه
نتیجهی اجتنابناپذیر انگیزهی سود سرمایه در کشاورزی و طبیعت و نیز وضعیت
ضعیف تولید سرمایهداری در سال  2020است.
و دوم اینکه ،همانطور که کینزیها میخواهند ادعا کنند شوک با عرضه شروع
میشود نه تقاضا .همانطور که مارکس گفت« :هر کودکی میداند که اگر ملتی دست
از کار کردن بکشد ،نمیگویم یک سال ،بلکه حتی طی چند هفته ،نابود میشود».
(نامهی کارل مارکس به کوگلمان  ،Kugelmannلندن 11 ،ژوییهی  .)1868هنگامی
که فروشگاهها ،مدارس ،و مشاغل تعطیل شدند تا بتوانند این بیماری عالمگیر را مهار
کنند ،اول تولید ،تجارت و سرمایهگذاری بود که متوقف شد .مطمئناً اگر مردم نتوانند
کار کنند و کسبوکارها نتوانند بفروشند ،درآمدها افت میکنند و مخارج به صفر
میرسند و این منجر به یک «شوک تقاضا» خواهد شد .درواقع ،این مسیری است که
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تمام بحرانهای سرمایهداری طی کردهاند :آنها با کاهش میزان عرضه شروع و با افت
مصرف روبرو میشوند -نه برعکس.
در اینجا شاهد یکی از دیدگاههای اصلی (و دقیق) کالبدشکافی ()anatomy
بحرانها هستیم.

در دنیای مالی ،خوشباورانی هستند که معتقدند شوکی که کووید 19-به بازار سهام
وارد کرده است ،همچون  19اکتبر  1987پایان خواهد یافت .در آن دوشنبهی سیاه
( ،)Black Mondayبازار سهام بهسرعت ،و حتی سریعتر از اکنون سقوط کرد ،اما طی
چند ماه دوباره باال رفت .استیون منوچین ( ،)Steven Mnuchinوزیر خزانهداری
ایاالت متحدهی امریکا اطمینان دارد که وحشت مالی مانند سال  1987پایان خواهد
یافت .او میگوید« :میدانید ،من به گذشته و به افرادی مینگرم که بعد از سقوط سال

 1987سهام خریداری کردند ،افرادی که پس از بحران مالی سهام خریداری کردند...
برای سرمایهگذاران در درازمدت ،این یک فرصت عالی سرمایهگذاری خواهد بود ...این
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یک مشکل کوتاهمدت است .شاید چند ماه طول بکشد ،اما ما این مشکل را پشت سر
میگذاریم و اقتصاد قویتر از هر زمان دیگری خواهد بود».
اظهارات منوچین را لَری کودلو ( ،)Larry Kudlowمشاور اقتصادی کاخ سفید که
از سرمایهگذاران خواست تا در میان ترس ناشی از ویروس کرونا در بازار فروریختهی
سهام سرمایهگذاری کنند ،تکرار کرد .او با گفتن «سرمایهگذاران درازمدت باید بهطور
جدی به خرید این سهامهای دچار ریزش بیندیشند» وضعیت اقتصاد ایاالت متحدهی
امریکا را «سرِ پا» توصیف میکند .کودلو واقعاً آنچه را تکرار کرد که تنها دو هفته پیش
از سقوط مالی جهانی در سپتامبر  2008گفته بود« :برای آن دسته از ماها که ترجیح
میدهیم با نگاه به آینده پیش برویم ،چشمانداز سهام بهتر و بهتر میشود».
گناه سقوط سال  1987بر گردن خصومتهای شدید در خلیج فارس انداخته شد
که منجر به افزایش قیمت نفت ،ترس از افزایش نرخ بهره ،یک بازار صعودی[ ]5پنج
ساله بدون تصحیح قابلتوجه و معرفی تجارت کامپیوتریشده ( computerized
 )tradingگردید .ازآنجایی که اقتصاد اساساً از «سالمت» برخوردار بود ،بنابراین با
مرگ مواجه نشد .درواقع سودآوری سرمایه در اقتصادهای بزرگ روبه افزایش بود و تا
اواخر دههی  1990به اوج خود نرسید (اگرچه در سال  1991با رکود مواجه شدیم).
بنابراین سال  1987چیزی بود که مارکس به دلیل ناپایداری ذاتی در بازارهای
سوداگرانهی سرمایه« ،سقوط مالی» محض ( )a pure financial crashنامیده بود.
اما بحران سال  2020چنین نیست .سقوط بازار سهام این بار هم مانند سال 2008
با رکود اقتصادی همراه خواهد بود .دلیلش این است که همانطور که در پستهای
پیشین استدالل کردم ،اکنون سود سرمایه پایین است و سود جهانی بهلحاظ آماری در
بهترین حالت حتی از دوران پیش از شیوع گستردهی کووید 19-هم کمتر است .تجارت
و سرمایهگذاری جهانی در حال سقوطاند ،نه افزایش .قیمت نفت افزایش نیافته ،بلکه
سقوط کرده است .و تأثیر اقتصادی کووید 19-ابتدا بر زنجیرهی تأمین بوده است ،نه
بر بازارهای مالی ناپایدار.
ش رو چهقدر خواهد بود؟ پییر الیویه گورینشاس ( Pierre-Olivier
بزرگی رکود پی ِ
 )Gourinchasمقالهای عالی نگاشته است که تأثیرات احتمالی را مدلسازی میکند.
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او نحوهی انتقال ویروس را در نمودار سالمت عالمگیری عادی نشان میدهد .بیماری
عالمگیر در شرایط انجام ندادن هیچگونه کنشی به شکل منحنی خط قرمز است و
منجر به تعداد زیادی ابتال و مرگومیر میشود .با درپیشگرفتن کنشی برای قرنطینه
و انزوای اجتماعی ،حتی اگر این بیماری عالمگیر مدت طوالنیتری در میان جامعه
بچرخد ،میتوان نقطهی اوج منحنی (آبی) را به تأخیر انداخت و تعدیل کرد .این امر
ظاهراً سرعت ابتال و تعداد مرگومیرها را کاهش میدهد.

سیاستهای بهداشت عمومی باید با اعمال اقدامات جدی فاصلهگذاری اجتماعی
( )social distancingو ترویج شیوههای بهداشتی برای کاهش میزان انتقال،
«هموارسازی منحنی» ( )flatten the curveرا هدف قرار دهند .درحالحاضر ایتالیا
رویکرد چینیها را در قرنطینهی کامل دنبال میکند ،حتی اگر این کارش نوشداروی
پس از مرگ باشد .انگلستان در تالش است تا رویکرد بسیار خطرناک[ ]6خود قرنطینگی
( )self-isolationبرای افراد آسیبپذیر را درپیشگیرد و به افراد جوان و سالم اجازهی
آلوده شدن را به منظور ایجاد بهاصطالح «ایمنی جمعی»[ ]7بدهد و از فروپاشی نظام
بهداشتی جلوگیری کند .اساساً معنای این رویکرد ،به درد نخور انگاشتن افراد پیر و
آسیبپذیر است ،زیرا اگر آلوده شوند بههرحال خواهند مُرد؛ تا بدین صورت از
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قرنطینهی کامل اقتصادی که به اقتصاد (و سود) آسیب میرساند اجتناب کند .رویکرد
ایاالت متحدهی امریکا اصوالً این است که هیچ کاری انجام ندهد :خبری از آزمایش
همگانی ،خودقرنطینگی ،و تعطیلی رویدادهای عمومی نیست؛ صرفاً منتظر میماند تا
افراد بیمار شوند و سپس با موارد شدید سروکله بزند.
میتوانیم رویکرد دوم را پاسخ مالتوسی بنامیم .جناب کِشیش توماس مالتوس
مرتجعترین اقتصاددان کالسیک در اوایل قرن نوزدهم ،معتقد بود تعداد زیادی از افراد
فقیر «نامولّد» در دنیا وجود دارند ،بنابراین برای مولّدسازی اقتصادی ،طاعونها و
بیماریهای منظم الزم و ناگزیر بودهاند]8[.
جرمی وارنر ( ،)Jeremy Warnerروزنامهنگار محافظهکار بریتانیا ،عنوان میکند که
بیماری عالمگیر کووید« 19-در وهلهی اول سالخوردگان را میکشد»« .نه اینکه بخواهم

ال بیطرف به این موضوع همچون نکتهای مثبت اشاره کنم ،اما
از دیدگاه اقتصادی کام ً
ممکن است کووید 19-حتی با گرفتن جان وابستگان سالخورده ،در درازمدت بسیار
مفید باشد ».و در پاسخ به انتقادها میگوید« :بدیهی است برای افراد آسیبدیده در هر
سنی این یک فاجعهی انسانی است ،اما این نوشته در مورد اقتصاد است ،نه یک
نتیجهگیری راجع به فالکت بشر ».در واقع به همین دلیل است که مارکس اقتصاد
اوایل قرن  19را فلسفهی فالکت ( )philosophy of miseryنامیده است.
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دلیل اینکه دولتهای آمریکا و انگلیس نتوانستهاند (هنوز) مانند آنچه که در نهایت
در چین و هماکنون در ایتالیا (بهطور موقت) و جاهای دیگر انجام شد ،اقدامات
سختگیرانهای اعمال کنند ،این است که این اقدامات ناگزیر منحنی رکود اقتصاد کالن
را تشدید میکنند .چین یا ایتالیا را در نظر بگیرید :افزایش فاصلهگذاری اجتماعی
نیازمند تعطیلی مدارس ،دانشگاهها ،و بیشتر مشاغل غیرضروری است و از اکثر افرادِ در
سنِ کار میخواهد در خانه بمانند .اگرچه ممکن است برخی افراد بتوانند از خانه کار
خود را انجام دهند ،اما اینها بخش کوچکی از کل نیروی کار را تشکیل میدهند .حتی
اگر کار کردن از خانه یکی از گزینهها باشد ،اختالل کوتاهمدت در کار و امور روزمرهی
خانوادگی بسیار مهم است و احتماالً روی بهرهوری تأثیر خواهد گذاشت .بهترین
سیاست بهداشت عمومی ،بهطور خالصه بهیکباره اقتصاد را متوقف میسازد؛ شوک
عرضه.
خسارت اقتصادی ،هنگفت خواهد بود .گورینشاس تالش میکند تا این تأثیرات را
مدلسازی کند .وی فرض میگیرد که اقدامات مهارکننده با در نظر گرفتن یک پایه،
فعالیت اقتصادی را در ماه اول 50درصد و در ماه دوم  25درصد کاهش میدهند ،و
پس از آن اقتصاد به پایهی آغازین خود میرسد« .این سناریو با کاهش رشد ساالنهی

تولید  6/5درصدی نسبت به سال گذشته ،باز هم ضربهی مهلکی به رقم تولید ناخالص
داخلی خواهد زد .تعطیلی  25درصدی را فقط برای یک ماه دیگر تمدید کنید و کاهش
رشد تولید ساالنه (نسبت به سال پیش) تقریباً به  10درصد خواهد رسید!» در مقام
قیاس ،کاهش رشد تولید در ایاالت متحدهی امریکا طی «رکود بزرگ» در سـالهای
 2008-9حدود  4/5درصد بود .گورینشاس چنین نتیجه میگیرد که «قرار است شاهد
رکود اقتصادیای باشیم که میتواند در برابر رکود بزرگ ،یک غول به نظر بیاید».
در اوج رکود اقتصادی بزرگ ،اقتصاد ایاالت متحدهی امریکا هر ماه 800هزار کارگر
را از کار بیکار میکرد ،اما اکثریت قریببهاتفاق مردم همچنان شاغل بودند و کار
میکردند .نرخ بیکاری «تنها» به  10درصد رسید .در مقابل ،ویروس کرونا شرایطی را
ایجاد میکند که ممکن است -در مدت کوتاهی 50 -درصد مردم یا بیش از این تعداد
نتوانند کار کنند .تأثیراتش بر فعالیت اقتصادی نسبتاً بسیار بیش از این است.
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نتیجه اینکه اقتصاد ،همچون نظام بهداشت ،با مشکل «هموارسازی منحنی» روبرو
میشود .منحنی قرمز نشاندهنده ی کاهش تولید طی رکود شدید و سریع است که
بهواسطهی تصمیمات اقتصادی میلیونها کارگزار ( )agentدر اقتصاد در تالش برای
محافظت از خود با کاهش هزینهها ،متوقفساختن سرمایهگذاری ،کاهش اعتبار و بهطور
عمومی با کاستن از هزینههایشان ،تقویت شده است.

برای هموارسازی منحنی چه باید کرد؟ بانکهای مرکزی میتوانند نقدینگی
اضطراری برای بخش مالی فراهم کنند و درحالحاضر نیز چنین میکنند .دولتها
میتوانند برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی ،اقدامات مالی احتیاطی هدفمند یا
برنامههای گستردهتری را بهکار گیرند .این اقدامات میتواند به «هموارسازی منحنی
اقتصادی» کمک کنند؛ یعنی زیان اقتصادی را -مانند آنچه که در منحنی آبی نشان
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داده شده است -با اخراجنکردن کارگران و پرداخت حقوقشان تا بتوانند
صورتحسابهایشان را بپردازند ،یا اینکه [بانکها] صورتحسابها را برای یک دوره به
تأخیر بیندازند یا بدهی آنها را حذف کنند ،محدود کنند .همچون زمان رکود بزرگ،
میتوان مشاغل کوچک را تأمین مالی کرد تا از توفان جان بهدر ببرند و بانکها نجات
پیدا کنند.
اما وقوع بحران مالی هنوز ریسک باالیی دارد .در ایاالت متحدهی امریکا ،بدهی
شرکتها افزایش یافته و در اوراق قرضهی صادر شده توسط شرکتهای ضعیفتر
(شرکتهای  ]9[BBBیا ضعیفتر از آنها) متمرکز است.

با سقوط قیمت نفت ،بخش انرژی با ضربهای کاریتر روبرو میشود .صرف ریسک
اوراق قرضه (هزینهی وام) در بخش انرژی و حملونقل افزایش شدیدی یافته است.
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مطمئناً تسهیل پولی ( )Monetary easingبرای هموارسازی منحنی کافی نخواهد
بود .نرخ بهرهی بانک مرکزی درحالحاضر نزدیک به صفر و یا منفی است .تأثیر تزریق
حجم عظیم اعتبار یا پول به نظام بانکی بر تولید و سرمایهگذاری «استمرار سیاست
نادرست»[ ]10خواهد بود .تأمین مالی ارزان ،زنجیرهی تأمین را تسریع نمیکند و باعث
نخواهد شد که مردم بخواهند دوباره سفر کنند .همچنین درصورتیکه مشتریان هزینه
نکنند ،کمکی به درآمد شرکتها نیز نخواهد کرد.

مایکل رابرتز  /ترجمهی رسول قنبری

کاهش ریسک زیان اصلی اقتصادی میبایست ناشی از سیاست مالی باشد .کارگزاران
بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ،مبلغ  50میلیارد دالر را
پیشنهاد کردهاند .دولتهای ملی هماکنون برنامههای مختلف محرک مالی را اجرا
میکنند .دولت انگلستان در آخرین بودجهی خود هزینههای زیادی را گنجانده و
کنگرهی آمریکا با هزینههای اضطراری موافقت کرده است.
اما آیا اگر دو ماه قرنطینه موجب شود اقتصادها بیش از  10درصد کوچکتر شوند،
این اقدامات برای هموارسازی منحنی کافی است؟ هیچکدام از بستههای مالی جاری
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نزدیک به  10درصد از تولید ناخالص داخلی نیست .درواقع به هنگام رکود بزرگ ،فقط
چین توانست چنین مبلغی را به اقتصاد تزریق کند .پیشنهاد دولت انگلستان حداکثر
 1/5درصد از تولید ناخالص داخلی است ،درحالیکه پیشنهاد ایتالیا  1/4درصد و ایاالت
متحدهی امریکا کمتر از  1درصد میباشد.
این احتمال وجود دارد که تا پایان آوریل شاهد اوجگرفتن تعداد موارد ابتالی جهانی
باشیم و سپس روند نزولی شروع شود .این چیزی است که دولتها به آن امید دارند و
برایش برنامهریزی میکنند .اگر این سناریوی خوشبینانه اتفاق بیفتد ،ویروس کرونا از
بین نخواهد رفت .این بیماری به یکی دیگر از پاتوژنها همچون آنفلوانزا (که اطالعات
اندکی در مورد آن داریم) تبدیل میشود و هر ساله همچون سالهای پیش به ما ضربه
خواهد زد .اما حتی دو ماه قرنطینه نیز زیان عظیمی به اقتصاد وارد خواهد کرد .و
بستههای محرک پولی و مالی برنامهریزیشده نخواهند توانست از رکود عمیق
جلوگیری کنند ،حتی اگر رشد «منحنی» را تا حدی کنترل کنند .وضعیت بسیار بدتری
در پیش خواهد بود.
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یادداشتهای مترجم
[1] ‘black swan’-type global financial crash
قوی سیاه اشاره به وضعیتی دارد که اگرچه بسیار ویرانگر می تواند باشد اما بسیار نادر است و به شکل
استثناهایی است که قاعده را نقض نمیکند.
[ :Hyman Minsky ]2اقتصاددان آمریکایی ( )1919-1996که در زمینهی شناخت و تحلیل
بحرانهای مالی آثار پیشرویی نووشت
[ :Minsky moment ]3منظور از اصطالح «لحظهی مینسکی» لحظهی فروپاشی بازارهای مالی
است .این اصطالح ساختهی اقتصاددانان متأخرتر است.
[ :pathogen ]4پاتوژن یا بیماریزا یا بیمارگر ،عامل تولید بیماری بوده و به دو دستهی زنده مانند
باکتری و غیرزنده مانند سم ارگانوفسفره تقسیم میشود.
[ :bull market ]5بازار صعودی و پررونق .در برابر  bear marketکه بازار نزولی است
[ ]6البته انگلستان هم بهتازگی مجبور شد به عقبنشینی از این دیدگاه و آغاز قرنطینه شد.
[ :herd immunity ]7بهطور خالصه یعنی اینکه اجازه دهند تا همه بیماری را بگیرند و بدن به
خودیِ خود بتواند با بیماری مقابله نماید.
[ ] 8ادعاهایی مبنی بر این مطرح است که مالتوس در اواخر عمر خود و در آخرین ویراست کتاب
«اصول اقتصاد سیاسی» نظرات خود را اصالح کرد ،اما این ویراست هرگز به مرحلهی چاپ نرسید.
[ :Better Business Bureau ]9یک سازمان خصوصی و غیرانتفاعی است که در سال 1912
تأسیس شده است و مأموریت خود را تمرکز بر پیشرفت اعتماد به بازار میداند.
[ :pushing on a string ]10زمانی که بانکهای مرکزی سعی کنند در شرایطی که پیشاپیش
سیاست پولی آسانی را اتخاذ کرده بودند بازهم با عرضهی آسان پول مشکالت ناشی از کسادی را حل
کنند.

پیوند به متن اصلی:
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/03/15/it-was-thevirus-that-did-it/
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تأثیرات سیاسی و اقتصادی
کرونا
یانیس واروفاکیس
ترجمهی رسول قنبری و مریم موالئی
در مورد تعامل مهلک میان انقباض اقتصادی ناشی از کرونا و بحران پایانناپذیر
سرمایهداری جهانی پس از سال 2008
متن سخنان یانیس واروفاکیس درباره تاثیر کرونا بر اقتصاد سیاسی جهان
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من یانیس واروفاکیس ( )Yanis Varoufakisاز دییهم( 25جنبش دموکراسی در
اروپا)[ ]1هستم و میخواهم دربارهی تأثیر این بیماری همهگیر[ ]2نهتنها بر زندگی روزمره
و سالمتیمان ،بلکه در وهلهی اول بر روی اقتصاد ،سیاست ،اخالق ،و نحوهی برخورد ما
با تهدیدات متقارن یا نامتقارن صحبت کنم.
این بیماری همهگیر ،همچون تمام بیماریهای همهگیر دیگر از دو سپهر مجزا اما
درهمتنیده تشکیل شده است :اول تأثیر آن بر سالمتی ما ،تغییر روش زندگیمان
بهواسطهی قرنطینه ،متوقف ساختن فعالیتهای عادی خود ،و ترس از بیماری؛ و دیگر این
که این بیماری همهگیر در سرتاسر اقتصاد سیاسی سرمایهداری جهانی نفوذ کرده است.
بیشک ،کرونا بحرانِ پس از سال  2008را تسریع خواهد کرد .اجازه ندهید به شما
بگویند که بحران  2008تمام شده است و دیگر بحرانی نداریم .بحران  2008هرگز به
پایان نرسیده است ،بلکه در اشکال متفاوت بهپیش رفته و از قارهای به قارهی دیگر میرود؛
اما بااینهمه همواره با ما بوده است .جهان هرگز به تعادلی مشابه تعادل پیش از 2008
بازنگشته است؛ سرمایهداری امروز را نمیتوان با استفاده از ارجاعات به مشخصههای پیش
از  2008بازشناخت .اما کرونا بحرانهای بیپایان و توقفناپذیری را که در سال 2008
آغاز شد ،تعمیق و تسریع کرده است.
اگر خوب فکر کنید دلیلی برای ظاهر عادی بهبودی پس از  2010-11وجود داشته
است .دلیلش این است که خود بانکهای مرکزی و دولت[ ]3عهدهدار این امر شدند تا بار
دیگر بازارهای مالی را احیا و چرخهی سرمایهی مالیشده را بازسازی کنند .آنها این کار
را با چاپ هزاران و هزاران میلیارد دالر پول و با روانهکردن پولها با نرخ بهرهی 0/1
درصد به سوی شرکتهایی همچون اپل ،گوگل ،و غیره که از پیش هم غرق در پول
بودند به انجام رساندند .برای مثال در ایاالت متحده امریکا این شرکتها پول رایگان را
از فدرالرزرو (بانک مرکزی ایاالت متحده امریکا) وام گرفتند تا سهام خود را بازخرید
کنند.
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تمام کاری که صورت پذیرفت این بود که در آتش نابرابری دمیدند ،بازارهای مالی
را تثبیت کردند ،و همزمان سرمایهگذاریهای واقعی را بر روی مشاغل باکیفیت ،نیروی
کار ،بهداشت ،آموزش و گذارِ سبز[- ]4که نیاز اصلی کرهی زمین است -به صفر رساندند.
دلیل وقوع این حجم از نارضایتیها حتی پیش از رسیدن کرونا به صحنه همین بوده است.
بنابراین ،هنگامی که کرونا به صحنه آمد ،با یک سرمایهداری جهانی مواجه شد که بر
روی حباب بدهی عظیمی نشسته بود که بانکهای مرکزی و سرمایهی مالی ایجاد کرده
بودند .بنابراین مسئله این نیست که ارزش مبادالتی سهام باال و پایین میرود .هر گونه
سقوط فاجعهآمیز مبادالت بازار سهام را میتوان بهراحتی در ادامهی افزایش شدید
شاخصهایی که سر به فلک میکشند مشاهده کرد .اما ولو آنکه بانکهای مرکزی –
فدرالرزرو ،بانک ژاپن ،بانک انگلستان ،بانک مرکزی اروپا -بخواهند سرمایهداری را
مجدداً به همان شیوهی سال  2008احیا کنند ،ما را به وضعیتی که پیش از کرونا داشتیم
باز نخواهند گرداند.
کرونا به حبابی که سرمایهداری مالی تاکنون بر روی آن نشسته بود سوزنی فرو کرده
است .بنابراین ،حتی اگر بازارهای مالی بار دیگر احیا شوند ،سطح سرمایهگذاری پایینتر
از میزان چندین ماه پیش خواهد بود ،و فراموش نکنیم که چند ماه پیش سطح
سرمایهگذاری بهویژه در چیزهای مهم موردنیاز بشر همچون اقالم ضروری ،انرژی سبز و
غیره ،نسبت به پسانداز نقدینگی موجود هیچگاه اینقدر اندک نبود .حال تصور کنید که
پس از این چه خواهد شد.
امروز سرمایهداری مالیشده در مقایسه با  2008از کدام سازوکار دفاعی استفاده
خواهد کرد؟ مقایسهی میان سالهای  2008و  2020کامالً آموزنده خواهد بود .در سال
 2008دو چیز سرمایهداری جهانی را نجات دادند :فدرالرزرو و چین .البته که اتحادیهی
اروپا ،صندوق بینالمللی پول و سایر نهادها ،کار فدرالرزرو و چین را با انتقال شریرانهی
حجم بسیار عظیم زیان بانکهای خصوصی بر دوش ضعیفترین مالیاتدهندگان تکمیل
کردند؛ چیزی که ما در دییهم 25سوسیالیسم برای اقلیتها (بانکداران) و ریاضت شدید
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برای تودهها مینامیم .اما این چین و فدرالرزرو بودند که ارکان حفظ سرمایهداری
محسوب میشدند .امروز چنتهی هر دو رکن کامالً تهی شده است .کرونا در چین شروع
شد و آسیبهای جدی به ظرفیت اقتصادسیاسی چین برای تولید مازاد وارد ساخت،
کارخانهها را به تعطیلی کشاند ،نرخ رشد را به زیر صفر رساند ،و در مقایسه با آنچه که
در بحران مالی سال  2008به نفع چین انجام پذیرفته بود ،دقیقاً خالف آن را انجام داد.
امروز چین در جایگاهی نیست که بتواند آنچه را که باید ،بهمنظور تحریک تقاضای کل
در آلمان ،هلند ،ژاپن و ایاالت متحده امریکا انجام دهد .چین امروز خود یک بیمار است،
نه درمانگر .فدرالرزرو بهطور بالقوه میتواند شاهکار  2009را تکرار نماید؛ چرا که
فدرالرزرو در سال  2009آنچه را که خطوط معاوضهی دالر ()dollar swap lines
نامیده میشد به بانک مرکزی اروپا ،بانک مرکزی ژاپن ،بانک انگلستان و دیگر بانکهای
مرکزی گسترش داد و متأثر از همین موضوع به آنها اعالم کرد که هر مقدار دالر که
نیاز داشته باشند به آنها خواهد داد تا جایگاه و بدهی خود را با دالر پوشش دهند و در
نتیجه بدهیها دود شوند و به هوا روند .هزاران میلیارد دالر توسط فدرالرزرو برای
بانکداران احمق آلمان ،فرانسه ،یونان ،ژاپن و کشورهای دیگر مهیا شد و توانست آنها
را مجدداً احیا نماید.
اکنون نیز می توانند دست به همین کار بزنند .اما با دو مشکل مواجهیم .اول ،همانطور
که گفتم این کار نمیتواند ظرفیت سرمایهداری را برای سرمایهگذاری بر روی اقالم
ضروری و مشاغل باکیفیت بازگرداند .این ظرفیت حتی از سطوح اندکی که پیش از شیوع
کرونا داشتیم ،کمتر خواهد بود .اما با مشکل دیگری نیز مواجهیم :مشکلی به نام دونالد
ترامپ در کاخ سفید .آیا دونالد ترامپ دست روی دست خواهد گذاشت تا نظارهگر این
باشد که فدرالرزرو اگر الزم باشد خطوط معاوضهی دالر را برای آلمان ،اتحادیهی اروپا،
ژاپن و یا چین مهیا کند؟ ترس من این است که ترامپ چیزهایی را به خطوط معاوضهی
دالر الحاق خواهد کرد ،و اگر شما سعی کنید که چیزی را به آن الحاق کنید و آن را
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همچون ابزار مذاکره با اتحادیهی اروپا و یا چین به کار برید ،منجر به از بین رفتن
اثرگذاری خطوط معاوضهی دالر خواهد شد .این موضوع به نظر یک مشکل فنی میآید.
اما یک مشکل فنی نیست ،بلکه بهنوعی استفاده از قدرت زور است .طی سالهای -9
 2008فدرالرزرو از امتیاز خارقالعادهی ظرفیت انتشار دالر برای نجات سرمایهی مالی
در سایر نقاط جهان استفاده کرد .دونالد ترامپ عالقهای به انجام چنین کاری ندارد .اگر
او عالقهای به انجام این کار نداشته باشد ،پیامد آن بسیار سرراست خواهد بود .ما با بحرانی
عمیقتر و رکودی شدیدتر مواجه خواهیم شد که تأثیرات ملموسی بر زندگی مردم از
هنگکنگ و شانگهای تا فنالند ،پرتغال ،ایسلند و هر جای دیگری خواهد داشت .به همین
دلیل ،این بیماری همهگیر از اهمیت باالیی در زندگی افراد واقعی در سرتاسر جهان
برخوردار است.
اگر میبایست درسی از این پیشرفت در اقتصاد سیاسی جهانی بیاموزیم ،بر دو نکته
باید تأکید کرد .اول ،اهمیت نظامهای سالمت و بهداشت عمومی ،و دوم اهمیت حیاتی
استفاده از منابع مالی عمومی در راستای منافع تودهها ،نه اقلیت.
من با نظام بهداشت آغاز میکنم .توجه کردهاید که ارائهدهندگان خدمات بهداشتی
خصوصی شبیه موشهاییاند که از کشتی در حال غرق شدن به بیرون میپرند؟ آیا چیزی
در مورد سهم بیمارستانهای خصوصی و مراقبتهای بهداشتی خصوصی در این بحران
پویای ناشی از کرونا شنیدهاید؟ نه! آنها [در عالم واقع] جایی ندارند که دیده شوند .تمام
بحثها در این مورد در رسانهها در جریان است .همان رسانهها که پیش از آغاز شیوع
کرونا مدام دربارهی مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی و اینکه چقدر مهم است
که این دو بخش پول را به سمت مراقبتهای بهداشتی خصوصی سوق دهند چون
کارآمدتر از مراقبتهای بهداشت عمومی هستند دادِ سخن سر میدادند -این همان روایت
طبقهی ممتاز است که پس از تاچر و ریگان برای دههها در غرب تسلط یافته است -و از
فضایل خصوصیسازی بیمارستانهای مشارکتی عمومی و خصوصی حرف میزدند،
امروز فقط در مورد اهمیت استفاده از خدمات بهداشت عمومی برای نجات خودمان،
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نجات جانمان و بهبود اثرات کرونا سخن میگویند .میخواهم موضع خود را صریح
بگویم .نمیخواهم صرفاً بگویم که نظام سالمت خصوصی ناکارآمد است .نه ،این نظام
صرفاً ناکارآمد نیست ،بلکه ویرانگر است .هر یورو ،هر یِن ،و هر دالری که در خدمات
درمانی خصوصی هزینه میشود ،نهتنها بر ظرفیت بشریت در مقابله با بیماریهای همهگیر
نمیافزاید ،بلکه از آن نیز میکاهد .وقت آن رسیده است که ریشهی خدمات درمانی
خصوصی را بخشکانیم .حتی یک استدالل لیبرالی نیز به نفع بیمهی درمانی خصوصی و
نظام بهداشت خصوصی وجود ندارد .آنها حتی مطابق با معیارهای اندیشهی لیبرال طرفدار
سرمایهداری و طرفدار نظام بازار عمل نمیکنند.
و درس دوم ،سیاست مالی است .جالب است که حتی فدرالرزرو و بهویژه بانک
مـرکـزی اروپا تــحـت مـدیـریت رئــیس جــدید خود کـریـسـتـیـن الگـارد
( ،)Christine Lagardeکه بههرحال در نخستین تالش خود چند روز پیش در یک
کنفرانس مطبوعاتی بهمنظور مداخله برای ایجاد ثبات در بازارها و نشان دادن اینکه بانک
مرکزی اروپا هر کاری را که الزم باشد برای نجات اروپا و تثبیت اقتصاد انجام خواهد
داد ،نمرهی صفر گرفت  -و بهطرز شگفتآوری شکست خورد و هر دو نمودار روند
منفی را نشان دادند که نمیخواهم در اینجا به آنها بپردازم  -با وجود این بیرون آمد و
گفت ما طی ده سال گذشته از تمام امکانات خود استفاده کردیم –اگر چه او این کلمات
را به کار نبرد ،اما منظورش همین بود که ما بازارهای مالی را احیا کردیم و کار دیگری
از دستمان برنمیآید .به این مسئله فکر کنید که بانک مرکزی اروپا دارای نرخ سود
 -0/5درصد است .بانک مرکزی اروپا به خرید انواع بدهیهای خصوصی ،عمومی و
غیره ادامه میدهد؛ و دیگر رمقی برایش باقی نمانده است .و وی به نمایندگی از بانک
مرکزی بسیار محافظهکار اروپا ،بی هیچ تعارفی به نخستوزیران و رؤسای جمهور گفت
اکنون کار شما این است که وام بگیرید و خرج کنید .و آنها چهکار میکنند؟
حیرتانگیز است!
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اخیراً نشست گروه یورو ( ،)Eurogroupنشستی که مربوط به وزرای دارایی
کشورهای اتحادیهی اروپا است که از واحد پول یورو استفاده میکنند  ،بهشکل کنفرانس
ویدیویی برگزار شد .آنها نتیجه گرفتند که کرونا تبدیل به خطری حاضر و آشکار برای
رکود گسترده در اروپا شده و این تهدیدی بسیار بزرگ برای اقتصادهای اروپایی است.
ضرورت این امر آنقدر زیاد بود که آنها تصمیم گرفتند مطلقاً هیچ کاری انجام ندهند!
آنها تصمیم گرفتند به تماشای این وضعیت بپردازند! شاهد هستید که آنچه اتفاق میافتد
این است که گروه یورو ،اتحادیهی اروپا و بهطور مشخص منطقهی یورو[ ]5آنقدر
ساختاریافته است که آنها را در حالت خودکار قرار میدهد .در حقیقت آنها از قوانین
خاصی پیروی میکنند که بدون ضربه به اقتصادهای ما نمیتوان آنها را رعایت کرد .این
تنها بازتابی از چیزی که باید باشد نیست ،بلکه بازتابی از نظامی است که بهمنظور
جلوگیری از اقدام دولتها به نمایندگی از طرف جامعه ایجاد شده است و چنانچه
میخواهید هستهی نولیبرال در داخل اروپا باقی بماند ،اقدام درست همین است .آنها
راجع به انجام هر کاری که در پیمان مالی[ ]6آمده است صحبت به میان میآورند که به
معنای انجام هیچگونه اقدامی است! زیرا پیمان مالی مانند یک قفس آهنی ریاضتی است
که نمیتوان از آن فرار کرد ،و اگر بخواهید در رابطه با گذار سبز -که بسیار ضروری
است -کاری از پیش ببرید یا با رکود عمدهای که کرونا دارد به اروپایی میآورد که در
نتیجهی چنان بستهی ریاضتی سختگیرانهای -که در سال  2010شروع به افزایش کرد و
سپس بهمثابه سرطانی خارج از کنترل در سرتاسر اتحادیهی اروپا گسترش یافت -از بقیهی
دنیا عقب مانده است ،دستوپنجه نرم کنید ،باید از قفس آهنی ریاضت فرار کنید.
جمعبندی میکنم .دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم به گونهای اداره نمیشود که
امکان دیدن نوری را در انتهای تونل مدیریت بحرانهای پایانناپذیر سرمایهداری که از
قضا اکنون کرونا هم به آن جان تازهای بخشیده است به ما بدهد .اتحادیهی اروپا هرگز
بیکفایتتر از اکنون نبوده است .اتحادیهی اروپا هیچگاه به اندازهی اکنون عاجزتر از
عمل بهعنوان یک اتحادیه نبوده است.
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پیشنهادهای دییهم 25از زمان آغاز به کار در طول چهار سال گذشته ،راجع به یک
سیاست سرمایهگذاری مشترک مبتنی بر اتحاد میان بانکهای سرمایهگذاری (بانک
سـرمایهگذاری اروپا و بانک مرکزی اروپا) ،سود سهام پایهی جهانی ( Universal

 ،)Basic Dividendمالیات بر کربن ( )Carbon Taxو یک صندوق سهام اجتماعی
( )Social Equity Fundبوده است که هدف از آن تأمین همزمان سرمایهی خصوصی
و ابزارهای مالی عمومی در راستای کنترل حجم هنگفت نقدینگی موجود در چرخههای
مالی ما و استفادهی درست از آنها به معنی بهکار بردن آنها در خدمات عمومی از منظر
بهداشت عمومی ،گذار سبز و ایجاد مشاغل باکیفیت است .دستور کار دییهم 25هیچگاه
مناسبتر و ضروریتر از امروز نبوده است.
بنابراین میتوانیم ببینیم که تمام استداللهای تشکیالت لیبرال طبق روال همیشه تنها
یک ویروس کوچک الزم دارند تا از کار بیفتند .ما شاهد بودیم که تمام کاری که ایدهی
خروج جناح چپ از اتحادیهی اروپا از پیش برد ،قویتر کردن افرادی مانند بوریس
جانسون و افراطیون جناح راست بود؛ یعنی ملیگرایانی که میخواهند دیوارهای بلندتری
میان کشورهایمان بکشند ،افرادی که با مقابل یکدیگر قرار دادن یک ملت غیور در برابر
ملتی دیگر ،یک شخص در برابر شخصی دیگر و یکی از اعضای طبقهی کارگر در برابر
یکی دیگر از اعضای همان طبقه -از منافع سیاسی بهرهمند میشوند .ما ناتوانی احزاب
سیاسی موجود مبتنی بر دولت-ملت را در اتحاد با یکدیگر ،ارائهی یک مانیفست مشترک
و یک دستورکار سیاستگذاری مشترک برای کل اتحادیهی اروپا مشاهده کردهایم.
دییهم 25تنها برنامهای است که آن را انجام داده است؛ ما نیودیل سبز[ ]7خود را داریم.
نیودیل سبز را میتوان تنها تشکیالتی دانست که میتواند بهطور همزمان هم سرمایهگذاری
در گذار سبز را که بسیار ضروری است -میدانید که تنفس روی این سیاره را به ما
میبخشد -بهوجود آورد و هم خدمات بهداشت عمومی که برای مقابله با بیماریهای
عالمگیر[ ]8مانند کرونا دارای اهمیت هستند.
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به نمایندگی از طرف دییهم ،25یا آنطور که ما میگوییم «کارپه دییهم»[ ]9عنوان
میکنم ،دنیا خیلی خیلی زود به مکانی بدتر تبدیل خواهد شد ،اما این وظیفهی ماست که
در چارچوب یک جنبش فراملی مانند آنچه که دییهم 25در حال برپا کردن آن در
اروپاست و مانند آنچه که بینالملل (انترناسیونال) ترقیخواه[ ]10در سرتاسر جهان در حال
انجام آن است -که بعدها بهخصوص در ماه سپتامبر در هنگام بازآفرینی بینالملل
ترقیخواه در ریکیاویک[ ]11ایسلند در مورد این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد-
بجنگیم .بسیار ضروری است که به مبارزه ادامه دهیم؛ زیرا طرحها و اندیشههای ما
کاربردی و عقالیی هستند و قابلیت اجرای فوری دارند .تنها کاری که باید انجام دهیم
این است که سیاست قارهی اروپا را تغییر دهیم .قارهای که بازتولید خودش را در شرایط
کنونی بدون سیاستهای مترقی فراملی عمیق و بنیادی که ما در دییهم 25از آنها دفاع
میکنیم غیرممکن میداند.

یادداشتها
]1[DiEM25: Democracy in Euroup Movement 2025
]2[Epidemic
]3[Government
[ - Green Transition ]4منظور از آن ،مجموعهای از اقدامات اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی است که با در نظر گرفتن اهمیت محیطزیست منجر به توسعهی پایدار میشوند .از جملهی این
اقدامات میتوان به استفاده از انرژیهای سبز ،سرمایهگذاری در حملونقل سبز ،حمایت از طرحهای
کارآفرینی و کشاورزی سبز و ایجاد دموکراسی سبز -به معنی وضع و اجرای قوانین با حفظ توجه به
محیطزیست طبیعی -اشاره کرد.
[ - Eurozone ]5کشورهایی که از واحد پول یورو استفاده میکنند.
[ - Fiscal Compact ]6پیمان ثبات ،هماهنگی و حکمرانی در اتحادیهی اقتصادی و پولی که
 TSCGیا به عبارت دیگر ،معاهدهی ثبات مالی نیز نامیده میشود ،پیمانی بیندولتی است که بهعنوان
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نسخه ی جدیدتری از پیمان ثبات و رشد معرفی شده است و در تاریخ  2مارس  2012توسط همهی
کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا ،به جز جمهوری چک و پادشاهی متحد بریتانیا و ایرلند شمالی (،)UK
امضا شده است.
[ – Green New Deal ]7خود نیودیل برگرفته از نام برنامهی اقتصادی و اجتماعی فرانکلین
روزولت ،رییس جمهور اسبق ایاالت متحدهی امریکا ،پس از بروز رکود در سال  1929میالدی است .اما
نیودیل سبز به برنامه ی انتخاباتی برنی ساندرز اشاره دارد .برنامهی دییهم( 25جنبش دموکراسی در اروپا)
که واروفاکیس عضو آن است برای نجات اقتصاد اروپا ایجاد یک بانک سرمایهگذاری و صدور اوراق
قرضه برای پنج سال به نحوی است که ساالنه  500میلیارد یورو وام بگیرد و این  2.5هزار میلیارد یورو را
صرف «سبزسازی» اقتصاد اروپا بکند و از این مجموعه تحت عنوان نیودیل سبز نام میبرند.
[ - Pandemic ]8همچنین دنیاگیری یا همهگیری جهانی؛ به حالتی از اپیدمی یک بیماری گفته
میشود که از مرز چند قاره فراتر رفته باشد.
[ - Carpe diem ]9عبارتی التین به معنی «دم را غنیمت شمردن» .در دییهم ،25عالوه بر اینکه
 diemمخفف  Democracy in Europe Movementمیباشد ،بهطور زیرکانهای از عبارت
 Carpe diemهم وام گرفته شده است.
[ - The Progressive International ]10یک سازمان بینالمللی متشکل از فعاالن و سازمانهای
جناح چپ ترقیخواه است .مهمترین حامیان آن برنی سندرز و یانیس واروفاکیس هستند و توسط موسسهی
سندرز و دییهم 25راهاندازی شده است.
[ - Reykjavík ]11پایتخت کشور ایسلند

پیوند به ویدیو:
https://www.yanisvaroufakis.eu/2020/03/16/on-the-lethal-interactionbetween-the-coronavirus-contraction-global-capitalisms-never-ending-post2008-crisis/
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سیاست مبارزاتی
در زمانهی کرونا
ساندرو مزادرا
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 .1ساندرو مزادرا استاد نظریهی سیاسی در دانشگاه بولونیا است.

سیاست مبارزاتی در زمانهی همهگیری جهانی

و ضعیت ا ضطراری ،منعِ آمدو شد ،شورش در زندانها و اعت صابات :ایتالیا کانونِ
اروپایی این همهگیری جهانیستتتت .همهی اینها چه معنایی برای جنبش ها ،مبارزات
اجتماعی و نیروهای چپ دارد؟
«من از بولونیا در ایتالیا و در شرایط قرنطینه مینوی سم .من تنها زندگی میکنم و این
جداستتازی را دشتتوارتر میکند .دوستتتانی که از کانونهای همهگیری در بِرگامو و بِرشتتا
تماس میگیرند ،قصتههای تکاندهندهای از مرگ و سترایتِ رراگیر روایت میکنند .من
سعی میکنم مقاومت کنم؛ از همهی ابزارهای رنی که در د سترس دارم ا ستفاده میکنم
تا زندگی اجتماعیام را ادامه دهم؛ بستتیار میخوانم؛ و مینویستتم؛ مقالهی پیش رو را نیز
باید چون تمرینی برای مقاومت و تال شی برای پیگیری ایدههای مبارزاتی در راه آزادی
و برابری ،حتی در دوران بحران ،دید».
زمتانهتای ووننیِ انتظتار مقتابتر داروختانتههتا و فتتت هتای ووننی در مقتا بر
ستتتوپرمارکتها :روایتهایی از این دستتتت حان به رویهی عادی در ایتالیا بدل شتتتده و
همینها کاریستتت تا تصتتوری در اینباره به دستتت آوریم که انتشتتار ویروس چهگونه
جامعهی ما را دگرگون میکند .به بیان دقیقتر ،اپیدمی و اقدامات دولت در عمر برخی
روندها را تشدید میکنند که مدت مدیدی در جریان بودهاند .دههها سیاست ترس تأثیر
خود را به جا گذاشتتته استتت و حان میتوان آن را در ترس از هرگونه تماس و نگاههای
م شکوک ،که را فلهی ایمنی را حفظ میکنند ،م شاهده کرد .بدون تردید ،چنین تر سی
نیروهای مسلط بر زندگیِ ما را تقویت میکند و باید به خاور داشت که اقدامات دولتی،
آنوور که اکنون اعمال می شوند ،در زرادخانهی « سیاستهای ممکن» باقی میمانند .با
این همه ،ت صاویری نیز با دنلتهایی کامالً متفاوت پدیدار می شوند :آدمها در خیابان به
یکدیگر لبخند میزنند ،از بالکنها موستتیقی پخش میشتتود و احستتاس همبستتتگی نهتنها
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نستتبت به پزشتتکان و پرستتتاران بلکه نستتبت به کارگران اعتصتتابی کارخانهها ،که برای
استانداردهای بهداشتی در محیط کار میجنگند ،ابراز میشود.
این روزها به نظر میرستتتد که مباح ات درونی جنبشهای اجتماعی و نیروهای چپ
بیشتتتر بر جنبهی اول ،یعنی تشتتدید مکانیستتمهای کنترلی در مواقع اضتتطراری ،متمرکز
ا ست .در ب سیاری از مداخالت ،رارغ از موا ضع ریل سوران شناخته شده که این روزها به
ویروسشناس و همهگیرشناس بدل شدند ،نوعی شک و تردید نسبت به  COVID-19و
خطر واقعی آن به چشتتتم میخورد .به نظر من این رویکرد کامالً گمراه کننده استتتت.
بر عکس  ،ب حث با ید از این واقع یت آ غاز شتتتود که ه مهگیریِ ویروس کرو نا نهتن ها
تهدیدی برای ستتالمتی و جانِ میلیونها انستتان بهویژه ستتالمندان و ستتایر ارراد در معرض
خطر) استتت بلکه تابآوری نظامهای بهداشتتت و درمان را نیز به خطر میاندازد .در این
باره نباید تردید داشت.
با این اوفاف ،ویروس کرونا تهدیدی برای مقولهای اساسی ست که ما در بحثمان
آن را «امر مشترک» خواندهایم .این همهگیریِ در حال گسترش ،تمامِ شکنندگی ،ناامنی
و اهمیتِ کار مراقبتی را ن شان میدهد ،که بهخ صوص در بحثهای رمینی ستی سالهای
اخیر مورد تو جه قرار گرر ته استتتتت .بدون این که مستتت لهی کنترل را رراموش کنیم،
میخواهم از منظرِ اخیری که نام بردم نگاه کرده و بر آنچه که در حال حاضتتر در ایتالیا،
اروپا و جهان در حال وقوع است ،تأمر کنیم.
اثرات اقت صادی ویروس کرونا بی سابقه ا ست .برای اولین بار پس از دههها ،بحرانی
که ریشه در «اقتصادِ واقعی» دارد ،تأثیر ویرانگری بر بازارهای مالی جهانی و خسارتهای
بی ستتتابقهای به جا می گذارد .با نظر به ستتترمایهداریِ جهانی ،استتتتعارهی «انستتتداد»
منا سبترین تو فی

برای این و ضعیت ا ست .مانند ت صویر در آینه ،بحران نیز ت صویر

معکوس سرمایهداری را بازنمایی میکند که در آن چرخهی م صرف و انبا شت تماماً به
حرکت خ ستگیناپذیر سرمایه ،کان و ان سانها ب ستگی دارد .اکنون ،زنجیرههای عر ضه،
که چارچوبِ لژی ستیکی و زیر ساخت جهانی سازیِ سرمایهدارانه را ت شکیر میدهند ،به
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شتتتکر گستتتتردهای مستتتدود شتتتدهاند .قیمتهای بورس – که مدتهاستتتت گستتتترهی
زنجیرههای عر ضه و شبکههای مت صر به آن ،گرهگاها و مناوق ویژه را کنترل میکند –
نیز نجرم چنین انسدادی را ثبت میکنند.
بیراه نیستتتت که بگوییم همهگیری جهانی کنونی به نقطهای رستتتیده استتتت که
ستتترمایهداری جهانی دیگر نمیتواند به روند توستتتعهی قبر از آن بازگردد .به هیچوجه
گرایشتتتی به ستتتناریوهای «رروپاشتتتی» و آخرالزمانی ندارم .ستتترمایهداری مطم ناً بعد از
ویروس کرونا باقی خواهد ماند ،اما استتاستتا با آنچه در گذشتتتهی نزدیک تجربه کردیم
متفاوت خواهد بود گرچه تغیرات عمیق برآمده از بحران مالی  ۲۰۰۸/۲۰۰۷نیز پیشتر
پدیدار شده بودند).
برای رهم آنچه در ایتالیا اتفاق میارتد باید چشماندازی جهانی داشت .در حال حاضر
ایتالیا بار دیگر خصتتتلتهای یک «آزمایشتتتگاه» را به خود گررته ،البته به شتتتکلی کامر
متفاوت از گذ شتهای نه چندان دور .بهرغم خطرِ ساده سازی ،میتوان گفت که در حال
حاضر بدیلی مشخص در حال برآمدن ست :از یک ورف خطی وجود دارد که میتوان
آن را مالتو سی یا ا سا ساً تحتتاثیر داروینی سم اجتماعی) تعری

کرد که نمونههای آن

در محورِ جانستتون-ترامپ-بولستتانارو تجلی یارته استتت .از ستتوی دیگر به نظر میرستتد
خطی وجود دارد که بر تجهیز مجدد نظام ستتالمت عمومی به عنوان ابزاری کلیدی برای
مقابله با شتتترایط اضتتتطراری تاکید میکند اینجا نمونهها بستتتیار متفاوتند :چین ،کرهی
جنوبی و ایتالیا) .در حالت اول مرگ و میر هزاران انستتان ،انتخابی وبیعی تعبیر میشتتود.
در حالت دوم به دلیر شتتترایط ویژه ،می بایستتتت از جامعه با اعمالِ درجات متفاوتی از
اقتدارگرایی و کنترل اجتماعی «دراع» کرد.
به فتتتراحت بگویم ،بههیچوجه از اقدامات دولت ایتالیا «حمایت» نمیکنم .در این
محدوده اظهار نظر میکنم که در حال حاضتتر  -در ستتط جهانی  -کشتتمکشتتی در حال
وقوع استتتت که پیامدهای عمدهی آن نه تنها گریبانِ ستتترمایهداری بلکه گریبان زندگی
خودمان که در نهایت با آن یکی ست) را میگیرد .این ک شمکش ک شورهایی را تحت
تأثیر قرار میدهد که دولتهایشتتتان مانند انگلیس ،ایانت متحده و برزیر ورردار آنچه
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راه حر «مالتو سی» خواندم ه ستند؛ آنجا که مقاومت به لحاظ اجتماعی و سیا سی عمیقاً
ریشتته دارد .اما این کشتتمکش ایتالیا را نیز در بر میگیرد ،همانجایی که چنین مبارزاتی
در عدم پذیرش تصتتمیمات  – Confindustriaاتحادیهی فتتنایع و کارررمایان ایتالیا –
از جانبِ کارگران و خودداریِ آنها از قربانیشتتدن در برابر تفوق تولید ،بازتاب مییابد.
به وور کلی ،مدیر یت بحران ویروس کرو نا چون یک زمین م بارزهی واقعی به نظر
میرسد .تنها تشدید مبارزات اجتماعی هماکنون و در ماههای آینده) میتواند رضاهایی
برای دموکراستتی و «مراقبت» از امر مشتتترک بگشتتاید؛ و این مس ت له برای ایتالیا کمتر از
آمریکا فدق نمیکند.
اکنون اهمیت دارد که ستتتناریوهایی که ممکن استتتت در آیندهی نزدیک رخ دهند
بررسی شوند .اهمیت اساسیِ سیستم بهداشت عمومی یعنی حق اجتماعی برای سالمتی)
یکی از عنا فری ست که امروز دیگر نمیتوان آن را زیر سؤال برد .این بدان معنا ست
که حداقر برای مدتی ،فتتتررهجویی دولت در هزینههای بخش ِستتتالمت با دشتتتواری
روبهرو خواهد بود .میتوان امیدوار بود که در زمینهی آموزش نیز چنین اتفاقی رخ دهد،
هر چند بی تردید نزم است تالش شود برخی از تغییراتی که در هفتههای اخیر به وجود
آمده شتتتروع استتتتفاده از آموزش آننین) پابرجا بمانند .زنان پس از زمانهی بحران نیز
همچنان با بار ستتنگین کار مراقبتی روبهرو خواهند بود – حتی اگر این وضتتعیت زمینه را
برای مبارزه و چانهزنی مهیا کرده باشد .اعتصابات کارگری که بانتر به آنها اشاره شد بر
امکان تشتتتکیر اتحادیههای کارگری جدید و همچنین ایجاد پشتتتتوانهای اجتماعی برای
مطالبهی «درآمد قرنطینه» تأکید دارند .شورشهای اخیر زندانیان در ایتالیا که هزینههای
بسیار زیادی برای آن پرداخته شده) در جهان تماماً تیرهوتار سالهای اخیر ،روشنی پدید
آورده و بهرغم همه چیز ،مورقیتهایی چشمگیر  -و البته جزئی  -به دست آورده است.
در زندانهای پناهجویانی که قرار ا ست پس رر ستاده شوند نیز ویروس کرونا بازگ شتِ
اجباری را متوق

کرده اما بازداشتها همچنان ادامه دارند.

سیاست مبارزاتی در زمانهی همهگیری جهانی

تکرار میکنم :ما مطم ناً با ستتناریوهایی ستتروکار داریم که به زمین مبارزاتِ جنبشتتی
م شخص و نه به تغییر تحونت سررا ستِ دولتی ا شاره دارند .از نظر روش شناختی رکر
میکنم مهم استتت که از اینجا شتتروع کنیم .این ویروس به ورز تمستتخرآمیزی ماهیت
کامالً موهومی حاکمیت و رتیشیسم مرزی را نشان داده است .این ررفت مناسبی ست تا
باردیگر دربارهی اروپا تأ مر شتتتود .البته اتحادیهی اروپا تا کنون اقدامات زیادی انجام
نداده استتت ،ضتتد و نقیل عمر کرده و گاه حتی تأثیرات منفی داشتتته استتت .اما اکنون
چطور میتوان این واقعیت را نادیده گررت که رژیم ریاضتی با تعصب بر افرِ بودجهی
متوازن ازهم ررو می پاشتتتد؟ گرایش های «عینی» که بر بانک مرکزی اروپا برای ایفای
نقش «وامده ندهی وه لهی آخر» رشتتتتار میآور ند ،قا برتو جه هستتتت ند .مستتت له این جا
گرایشهای عینی است چرا که از نیت سیاسی م ستقر ه ستند؛ اما این گرایشها شرایط
مبارزاتی در خاک اروپا را رقم میزنند؛ آنها چارچوب مبارزات در سط اروپا را شکر
میدهند که در اقصی نقاط این قاره بسط خواهد یارت.
در آخر ،رکر میکنم که نظر گاهِ پیشتتتنهادیِ این متن به ما اجازه میدهد همهگیری
جهانی رعلی را ووری در نظر بگیریم که بتوانیم بر رضتتتاهایی متمرکز شتتتویم که برای
جنبشها و مبارزات اجتماعی و حتی نیروهای چپ گشتتتوده شتتتده استتتت .همانطور که
پیشتر ا شاره شد ،من م س لهی کنترل و گ سترش اقتدار دولت و دامن زدن به سیا ست
ترس را دستتتکم نمیگیرم .این جنبهها بهوضتتود در ستتناریوی رعلی موجود هستتتند .اما
چگونه باید با آنها مقابله کرد؟ برای واژگون کردن معنای کنونی «آزمایشتتگاهِ ایتالیایی»
با ید با مراق بت از امر مشتتتترک آ غاز کنیم .رراتر از آن با ید در وضتتتع یت کنونی،
ررفتتتهایی را که در راستتتای ستتیاستتتی جامعتر برای مبارزه در زمان همهگیری جهانی
بهدست آمدهاند ،غنیمت بشماریم.
پیوند با منبع اصلی:
EINE POLITIK DER KÄMPFE IN ZEITEN DER PANDEMIE
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گسترش روزافزون اپیدمی ویروس کرونا ،اپیدمی گستردهای از ویروسهای ایدئولوژیک
را نیز برانگیخته است که در جوامع ما نهفته بودند ،ویروسهایی همچون اخبار جعلی،
تئوریهای پارانویایی توطئه و غلیان نژادپرستی.
نیاز مبرم پزشکی به قرنطینه در فشارهای ایدئولوژیک طنینانداز شد که بر ایجاد
مرزهای روشن و قرنطینه کردن دشمنانی تأکید داشتند که تهدیدی بر هویت ما محسوب
میشوند.
اما شاید ویروس ایدئولوژیک دیگر (و بسیار سودمندتری) هم گسترش یابد و
امیدوارم که به ما هم سرایت کند :ویروس اندیشیدن دربارهی جامعهی آلترناتیو ،جامعهای
فراسوی دولت-ملتها ،جامعهای که خود را در قالب همبستگی و همکاری جهانی تحقق
میبخشد.
امروزه اغلبِ گمانهزنیهایی که شنیده میشود حاکی از این است که ویروس کرونا
میتواند منجر به سقوط حکومت کمونیستی در چین شود همانگونه که فاجعهی چرنوبیل
(همان گونه که خود گورباچف اذعان کرد) اتفاقی بود که به کمونیسم شوروی خاتمه
داد .اما اینجا ناسازهای وجود دارد :ویروس کرونا همچنین ما را وا میدارد تا کمونیسم
را برمبنای اعتماد به مردم و علم بازآفرینی کنیم.
در صحنهی پایانی فیلم «بیل را بکش  »2از «کوئینتین تارانتینو» ،بئاتریکس ،بیل شرور
را عاجز میکند و با «تکنیک پنج نقطهای که قلب را منفجر میکند» که مرگبارترین
ضربه در هنرهای رزمی است ،او را از پا در میآورد .این حرکت ترکیبی از پنج ضربه با
نوک انگشتان فرد به پنج نقطهی حساس در بدن هدف است .بعدازاینکه فرد هدف دور
میشود بعد از پنج قدم ،قلب او در بدنش منفجر میشود و بر زمین میافتد.
این ضربه بخشی از اسطورههای هنرهای رزمی است و در عالم واقع مبارزات تنبهتن،
امکانپذیر نیست؛ اما در فیلم ،بعدازاینکه بئاتریکس این کار را میکند بیل به جدال با او
پایان میدهد و بعد از پنج قدم راه رفتن میمیرد.

بیل را بکش

آنچه این ضربه را بسیار شگفتانگیز میکند زمان بین ضربه خوردن و لحظهی مردن
است :تا زمانی که آرام بنشینم میتوانم مکالمهی خوبی داشته باشم اما تمام مدت آگاه
هستم که لحظهای که شروع به راه رفتن کنم ،قلبم منفجر میشود و خواهم مرد.
آیا ایدهی کسانی که دراینباره میاندیشند که چهگونه اپیدمی ویروس کرونا میتواند
به منجر به سقوط حکومت کمونیستی در چین شود به این ضربه شبیه نیست؟ همانند نوعی
روایت اجتماعی ضربهی « تکنیک پنج نقطهای که قلب را منفجر میکند» بر بدنهی رژیم
کمونیستی کشور ،مقامات میتوانند بنشینند ،نظارهگر باشند و اقدامات مربوط به قرنطینه
را پی بگیرند اما هر تغییر واقعی در نظم اجتماعی (همچون اعتماد کردن به مردم) منجر به
سقوط آنها منجر خواهد شد.
نظر من اما رادیکالتر است :اپیدمی ویروس کرونا همچون ضربه «تکنیک پنج نقطه
انفجار قلب» بر بدنهی نظام سرمایهداری جهانی است ،اخطاری است بدین معنا که ما
نمیتوانیم در همان مسیری که تاکنون بودهایم حرکت کنیم و تغییر رادیکال موردنیاز
است.
واقعیت غمناک :ما به فاجعه نیاز داریم
سالها پیش «فردریک جیمسون» پتانسیلهای یوتوپیایی در فیلمهایی درباره فاجعههای
کیهانی را در مرکز توجه قرار داد (شهابسنگی که حیات بر روی زمین را تهدید میکند
و یا ویروسی که انسانها را نابود میکند) .چنین تهدید جهانی موجب پیدایش یک
همبستگی جهانی میشود ،تمایزات و اختالفات ما ناچیز شمرده میشود ،همه برای یافتن
یک راهحل با همدیگر کار میکنیم و این وضعیت فعلی ما است و ما در یک زندگی
واقعی هستیم ،این بدین معنا نیست که ما تا جایی که به هدفمان کمک میکند از این رنج
عالمگیر و گسترده به شکل سادیستی لذت ببریم ،بلکه برعکس نکتهی اصلی ،اندیشیدن
دربارهی این واقعیت غمناک است که ما به یک فاجعه نیاز داریم تا ما را قادر به بازاندیشی
در مختصات بنیادین جامعهای کند که در آن زندگی میکنیم.
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مدل اولیه و نهچندان دقیق این همکاری جهانی ،سازمان بهداشت جهانی است که شبیه
نظام های بوروکراتیک معمول نیست و بدون واهمه ،هشدارهای دقیقی را مطرح کرده
است .باید به چنین سازمانهایی قدرت اجرایی بیشتری داده شود.
«برنی سندرز» به دلیل دفاع از مراقبتهای بهداشتی همگانی در ایاالتمتحده آمریکا
از سوی منتقدانش مورد تمسخر قرار گرفت .آیا درس آموزندهی اپیدمی ویروس کرونا
این نیست که ما باید شروع به راهاندازی نوعی شبکهی مراقبتهای بهداشتی جهانی کنیم؟
یک روز بعد از آنکه قائممقام وزیر بهداشت ایران« ،ایرج حریرچی» در کنفرانس
مطبوعاتی بهمنظور کماهمیت جلوه دادن گسترش کرونا ویروس حضور پیدا کرد و اظهار
کرد که قرنطینهی جمعی ضرورتی ندارد ،بیانیهی کوتاهی منتشر کرد مبنی بر اینکه به
ویروس کرونا مبتال شده است و خود را در قرنطینه قرار داده است (در طول کنفرانس
مطبوعاتی هم عالیم تب و لرز را نشان داده بود) .حریرچی همچنین افزود« :این ویروس،
دموکراتیک است و تمایزی میان فقیر و غنی و دولتمردان و شهروندان عادی قائل
نمیشود».
در این مورد او درست میگفت چراکه ما همگی در یک قایق واحد هستیم )۱(.این
کار دشوار است که ما این طنز تمامعیار دربارهی این واقعیت را فراموش کنیم که چه
چیزی همه ما را کنار هم جمع کرد و بهسوی یک همبستگی جهانی سوق داد ،فاجعهای
که خود را در سطح زندگی روزمره و در دستور اکید برای اجتناب از تماس مستقیم با
دیگران و حتی در خود ایزوله کردن بروز داد.
و ما تنها با تهدیدهای ویروسی مواجه نیستیم ،فجایع دیگری هم در افق پیش روی ما
دیده میشود و هماکنون هم در حال وقوع هستند همچون :خشکسالی ،موج گرما،
توفانهای عظیم و غیره .در تمام این موارد ،پاسخی که باید داده شود وحشت نیست بلکه
کار سخت و فوری برای ایجاد یک همکاری جهانی مؤثر است.

بیل را بکش

آیا تنها در واقعیت مجازی ( )virtual realityایمن خواهیم بود؟
اولین توهم برای حل این مشکل را ریاست جمهوری آمریکا« ،دونالد ترامپ» ،در سفر
اخیرش به هند مطرح شد« :این اپیدمی بهسرعت فروکش خواهد کرد و ما فقط باید منتظر
اسپایک( )2باشیم و سپس زندگی به حالت طبیعی خود برمیگردد».
برخالف این امیدهای ساده اندیشانه ،اولین چیزی که ما باید بپذیریم این است که
تهدید کماکان پابرجا میماند .حتی اگر این موج فروکش کند ،این تهدیدات در اشکال
جدید و حتی خطرناکتری ظاهر میشوند.
به همین دلیل ،میتوانیم بینیم که این اپیدمی ویروسی بر روی ابتداییترین تعامالت
ما با انسانهای دیگر و با اشیا پیرامونمان ازجمله بدن خودمان تأثیر میگذارد ،اجتناب از
تماس با چیزهایی که ممکن است کثیف باشند ،دستگیرهها را لمس نکنید ،بر روی
صندلیهای توالت یا نیمکتهای عمومی ننشینید و از در آغوش گرفتن افراد و یا دست
دادن به آنها خودداری کنید .ما حتی باید مراقب ژستهای ناخودآگاهمان هم باشیم :به
بینی خود دست نزنید و یا چشمان خود را نمالید.
بنابراین این فقط دولت یا سازمانهای دیگر نیستند که ما را کنترل میکنند بلکه ما
باید همچنین یاد بگیریم که خودمان را کنترل و مراقبت کنیم .شاید تنها واقعیت مجازی
ایمن تلقی شود و حرکت آزادانه در یک فضای باز ،محدود به جزایر افراد فوقالعاده
ثروتمند شود.
اما حتی اینجا (در سطح واقعیت مجازی و اینترنت) ما باید به خودمان یادآوری کنیم
که در دهههای اخیر عبارت «ویروس» و «ویروسی» عمدتاً به ویروسهای دیجیتالی
اختصاص داشت که بر فضای شبکه اثر میگذاشتند و ما از وجود آنها آگاهی نداشتیم
حداقل تا زمانی که قدرت مخربشان آشکار نمیشد (مثالً از بین رفتن اطالعاتمان و یا
هارددیسک) .آنچه ما امروزه شاهد آن هستیم بازگشت گستردهی معنای واقعی عبارت
ویروس و ویروسی شدن است و عفونتهای ویروسی بهصورت هماهنگ در هر دو بعد
مجازی و واقعی عمل میکنند.
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بازگشت آنیمیسم ( )animismسرمایهداری
پدیدهی عجیب دیگری که میتوانیم مشاهده کنیم بازگشت پیروزمندانهی آنیمیسم
سرمایهداری است که با یک پدیدار اجتماعی همچون بازارها و یا سرمایههای مالی بهمثابه
موجودات زنده برخورد میکند .اگر کسی رسانههای بزرگ ما را بخواند احساس میکند
که آنچه ما واقعاً باید درباره آن نگران باشیم ،هزاران نفری نیست که جان خود را از دست
دادهاند (و هزاران نفری که خواهند مرد) بلکه گویا آنچه باید نگران آن باشیم« ،آشفتگی
و بههمریختگی بازارها» است .ویروس کرونا بهطور فزایندهای مسیر آرام بازار جهانی را
بههمریخته است و همانطوری که میشنویم ،رشد بازارهای جهانی دو تا سه درصد دچار
افت شده است.
آیا همهی اینها بهوضوح نشاندهندهی نیاز فوری به سازماندهی مجدد اقتصاد جهانی
نیست که دیگر متکی به سازوکارهای نظام بازار نباشد؟ البته اینجا دربارهی مدل قدیمی
از کمونیسم صحبت نمیکنیم ،بلکه تنها در مورد یک نوع سازمان جهانی صحبت میکنیم
که بتواند اقتصاد را کنترل و تنظیم کند و همچنین حق حاکمیت دولت-ملت ها را در
صورت لزوم محدود کند .کشورها در گذشته توانستند چنین تشکیالتی را در مقابل جنگ
انجام دهند و همه ما اکنون در حال نزدیک شدن به وضعیت یک جنگ پزشکی هستیم.
بهعالوه ،نباید از پتانسیلهای جنبههای سودمند این اپیدمی بهراسیم .یکی از نمادهای
این اپیدمی مسافرانی هستند که در یک کشتی تفریحی بزرگ قرنطینه شدند ،وسوسه شدم
بگویم به جهنم! (فقط باید مراقب باشیم که سفر به جزایر و رفتوآمدهای انحصاری
دوباره به امتیازی برای ثروتمندان تبدیل نشود همانطوری که دههها پیش مسافرتهای
هوایی اینگونه بود) تولید خودرو هم بهطورجدی تحت تأثیر ویروس کرونا قرار دارد که
چندان هم بد نیست ،زیرا این اتفاق ممکن است ما را مجبور کند به بدیلهای در مقابل
وسواس به استفاده از وسایل نقلیهی فردی فکر کنیم و این فهرست همچنان ادامه دارد...

بیل را بکش

نخستوزیر مجارستان« ،ویکتور اوربان» ،در سخنان اخیر خود گفت« :چیزی به اسم
لیبرال وجود ندارد ،لیبرال چیزی بیش از کمونیست با مدرک دیپلم نیست!» چه میشود
اگر برعکس این جمله درست باشد؟ اگر تمام آنهایی را که به آزادیهای ما توجه
میکنند لیبرال بنامیم و کمونیستها را کسانی بدانیم که آگاهاند که تنها با تغییرات
رادیکال میتوانیم این آزادیها حفظ کنیم چراکه سرمایهداری جهانی در حال نزدیک
شدن به بحران است .پس باید بگوییم امروزه آنهایی که خود را بهعنوان کمونیست
میشناسند ،لیبرالهایی با دیپلم هستند؛ لیبرالهایی که بهطورجدی مطالعه کردند که چرا
ارزشهای لیبرالی ما ،مورد تهدید قرارگرفته و آگاه شدهاند که فقط تغییرات اساسی
میتواند آنها را نجات دهد.
پیوند با منبع اصلی:
Coronavirus is ‘Kill Bill’-esque blow to capitalism and
could lead to reinvention of communism
پینوشتهای مترجم:
( )۱اشارهی ژیژک به این جمله «مارتین لوتر کینگ» است که بیش از نیمقرن پیش بیان کرد« :ما
از کشتیهای مختلفی آمدهایم اما اکنون همگی در یک قایق هستیم» ،ژیژک دراینباره میگوید:
اگر ما شروع به تغییر رفتار خود نکنیم ممکن است همگی نهایتاً به کشتی «دایموند پرنسس» [کشتی
تفریحی که در پی شیوع کرونا قرنطینه شد] برسیم!
( – spike )2پروتئین اسپایک که ویروس کرونا به کمک این پروتئین وارد سلولهای انسانی
شده و تکثیر مییابد؛ بنابراین وجودش برای بقای ویروس حیاتی است.
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درحالی که بازارهای سهام سقوط میکنند و ترس و واهمه پیرامون ویروس کرونا شدت
میگیرد وقت آن رسیده است که اندکی دربارهی واکنش اقتصادیمان به آن بیندیشیم.
الزم است سیاستپردازان و عموم مردم بین واکنشهای منطقی و واکنشهای ناشی از
اپورتونیسم ایدلوژیک  -برای نمونه درخواست کاهش مالیات و یا مقررات  -تفکیک
قائل بشوند.
اگر صریح گفته باشم واکنشهای منطقی باید به گونهای باشد که برای رکودی که
در نتیجهی بیعملی سیاستپردازان پیش خواهد آمد کاربرد داشته باشد.
سه ویژگی رکود بالقوهی ناشی از ویروس کرونا عبارتند از:
-

اگراتفاق بیفتد بسیار سریع اتفاق خواهد افتاد.

-

درابتدا زیان اصلیاش شامل کسانی میشود که کمترین میزان مزد را میگیرند.

-

زیانهای احتمالیاش بر دولت مرکزی و دولت محلی از رکودهای محلی
بهمراتب بیشتر و شدیدتر خواهد بود.

به عقیدهی من برای هرکدام باید جداگانه سیاستپردازی کرد.
هرگونه کمک اقتصادی که در نظر گرفته میشود باید بهسرعت در اختیار مردم قرار
بگیرد و حتی باید بیشتر از معمول هدفمند باشد تا بهدست کسانی برسد که میزان مزدشان
کمتر است .و باید بهگونهای باشد که در مدت کوتاهی ظرفیت دولت مرکزی و دولت
محلی را در عرصهی بهداشت و اقتصاد بهبود بخشد .در آنچه میآید بهاختصار دربارهی
رکود ناشی از ویروس کرونا و واکنش اقتصادی مناسب بهآن سخن خواهم گفتم.
نخست ،اگر ویروس کرونا باعث کندی فعالیت اقتصادی بشود ،این روند با سرعت
زیادی میتواند اتفاق بیفتد .این رکود احتمالی با آنچه که در پیآمد رکود بزرگ
( )2008اتفاق افتاد بسیار تفاوت دارد .آن رکود به این دلیل پیش آمد که حباب موجود
در بازار مستغالت ترکید که درواقع از  2006ترکیدن آن شروع شده بود .از آن زمان
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بهبعد ،وجود رکود تقریباً چارهناپذیر شده بود .وقتی رکود بزرگ آغاز شد ،مشخصهی
اصلی آنچه سیاستپردازان باید متقاضی آن بوده باشند این بود که برنامهی تشویق فعالیت
اقتصادی باید مؤثر ،بزرگ و پایدار میبود .سیاستپردازان در پیوند با ضرورت آخری –
پایداری  -ناموفق بودند و از همین رو هم روند بهبود وضعیت اقتصادی چندین سال طول
کشید.
رکود ناشی از ویروس کرونا متفاوت خواهد بود چون پیآمدهایش با سرعت آشکار
خواهد شد .درکشورهایی که این بیماری در آن شیوع یافته شیوع بیماری هم بسیار سریع
بوده است .بهعالوه پیآمدهای عکسالعمل بهداشت عمومی «فاصلهگیری اجتماعی» برای
کاهش سرعت شیوع هم بهسرعت روشن خواهد شد .حتی قبل از این که موارد گزارش
شده در امریکا قابلتوجه بشود ،دراخبار از لغو فعالیتهای تجاری در گردهمآییها
میشنویم .بیگمان هنوز هیچ نشده و پیآمدهای اقتصادی ویروس کرونا وارد آمارهای
اقتصادی ما نشده است (این هم معموالً با یک شکاف زمانی اتفاق میافتد) این پیآمدها
را احساس میکنیم.
دوم ،بخشهایی که از «فاصلهگیری اجتماعی» به صورت نابرابری صدمه خواهند دید،
معموالً بخشهایی هستند که کارگران با مزد پایین دارند .بهطور سنتی ،بخش صنعتی و
ساختمان  -که درواقع دو بخشی است که متوسط حقوق در آنها بهنسبت باالست  -از
رکودهای سنتی صدمه خواهند دید و کارگران با مزدهای پایین هم وقتی ضربه به تقاضای
کل در اقتصاد به جریان میافتد ،از رکود صدمه خواهند دید و این بخش اولین بخشی
نیست که از رکود سنتی صدمه خواهد دید .این جا هم رکود ناشی از ویروس کرونا
متفاوت است .بخشهایی که از این سیاست «فاصلهگیری اجتماعی» در همان وهلهی اول
صدمه خواهند دید ،رستورانها ،خردهفروشیها (بهغیر از خردهفروشی آنالین) ،و
خدمات فردی هستند که معموالً مزدشان بهطور متوسط در سطوح پایین قرار دارد .بعالوه
آنچه مهم است این که کارگران در این بخش ،پرداختی بسیار ناچیزی در شرایط بیماری
دارند .به خاطر مزد پائین ،و عدم دسترسی به مرخصی درمان و یا بیمهی بهداشتی ،این
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کارگران که در خط مقدم بحران ویروس کرونا هستند و به همین دلیل ،به کمک زیاد و
سریع نیازمندند.
سوم ،بخش عمدهای از مداخالتی که در حوزهی سالمت عمومی اتفاق خواهد افتاد
بهوسیلهی دولت مرکزی و دولتهای محلی خواهد بود .باید به دولتها یادآور شد که
هرگونه اقدام در حوزهی بهداشت عمومی که به کاهش سرعت شیوع ویروس کمک
میکند باید انجام بگیرد.
بهعالوه ،همانگونه که قابل پیشبینی است هزینههای دولتی در مواقعی که اقتصاد با
یک ضربهی منفی روبرو میشود حالت ضد انگیزهای پیدا میکند .چون درنتیجهی
ضربهی منفی به اقتصاد ،هم میزان درآمدها کاهش مییابد و هم به خاطر آن میزان مصرف
و هزینهها کم میشود که باعث میشود تا درآمدهای مالیاتی دولت مرکزی و محلی هم
کمتر شود .چون دولت مرکزی و دولت محلی باید بودجههای عملیاتی خود را به توازن
برسانند ،این کاهش درآمدهای مالیاتی به صورت کاهش هزینههای دولتی درمیآید که
موجب کمتر شدن رشد اقتصادی میشود .یکی از دالیلی که باعث شد بهبود اقتصادی
پس از رکود بزرگ خیلی کند باشد و چندین سال طول بکشد همین بود.
با توجه به ویژگیهای رکود احتمالی ناشی از ویروس کرونا ،برای تخفیف صدمات
چه باید کرد؟
دو ویژگی این رکود احتمالی ،یعنی سرعت همهجاگیرشدن آن و از سویی تأثیر
مستقیمی که بر کارگران با مزد اندک خواهد داشت ،ضروری میسازد که واکنش به آن
هم بهسرعت و حتی به صورت کمک مستقیم به افراد انجام بگیرد.
در فوریهی  2008دولت جورج دبلیو بوش قانون بستهی محرک اقتصادی 2008
) (Economic Stimulus Act of 2008را امضا کردکه برای هرکسی که درامریکا
سابقهی پرداخت مالیات دارد چکی به مبلغ  600دالر و برای یک زوج هم  1200دالر (و
 300دالر هم به ازای هرفرزند) به آدرس آنها فرستاده شد تا صدمات ناشی از رکود
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اندکی تخفیف یابد .شش هفته پس از تصویب این قانون اولین چک ارسال شد ،این
چک ها برای همگان حتی کسانی که میزان کمی مالیات بردرآمد هم میپرداختند ارسال
شد.
میتوانیم از این الگو استفاده کنیم ولی این بار باید بهتر عمل کنیم .اولین نکته این که
برای این که با توجه به اندازهی اقتصاد ،این انگیزه به واقع کارآمد باشد ،میزان چک باید
بیشتر باشد .جیسون فورمن -مشاور ارشد اقتصادی دولت اوباما -پیشنهاد کرده است که
برای هر فرد  1000دالر و هر فرزند هم  500دالر پرداخت شود .بهنظر من این ارقام برای
شروع مفیدن د .این میزان باید به همه یعنی حتی به خانوارهایی که مالیات بر درآمد هم
نمیپردازند پرداخت شود .برای خانوارهای کمدرآمد میتوان میزاناش را به  2000دالر
برای هر فرد و  1000دالر برای هر فرزند افزایش داد و همراه به افزایش درآمد از میزانش
کاست.
عالوه بر این ،که افرادی که با مزدهای پایین کار میکنند و وقتی که نمیتوانند کار
کنند نیاز مالی دارند ،از آنها نیز باید دربرابر اخراج از کار وقتی به خاطر بیماری سرکار
حاضر نمیشوند حمایت کر ( گاه ممکن است علت عدمحضور ،بیماری یکی از اعضای
خانواده باشد).
در درازمدت این تغییرات درواقع اثبات میکند که پرداخت حقوق در صورت
بیماری کارگر چرا باید براساس قانون جزو استانداردهای پایهای برای کارشود و
قانونگذاران باید «قانون خانوادهی سالم» ( )Healthy Family Actرا در هفتههای آینده
تصویب کنند .عالوه بر این که در یک وضع طبیعی این قانون به کارگران حق دریافت
حقوق وقتی که بیمار میشوند را میدهد ،بلکه هم چنین درشرایط اضطراری کنونی هم
پرداخت دو هفته حقوق به آنها را تضمین میکند .البته میتوان به کارفرماها تخفیفهای
مالیاتی موقت داد که بتوانند این پرداختیها در این دورهی اضطراری را تأمین مالی کنند
(یا دیگرتصمیماتی را که بهضرورت اتخاذ میشود تأمین مالی کنند) .در بخشهایی که
کارگران ممکن است از این وضعیت متأثر شوند ،در مقایسه با دیگر بخشها این کارگران
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معموالً بیمهی درمانی محدودتری دارند که بعضی موارد را دربر نمیگیرد .این فاجعهی
بهداشت عمومی خواهد بود اگراز تعداد زیادی از افراد به خاطر هزینهها تست انجام نشود
و یا حتی مورد درمان قرار نگیرند .برای جلوگیری از این پیآمد ،بیمهی درمانی (مدیکر)
باید به گونه ای متحول شود که بتواند تا آنجا که الزم است هزینههای ناشی از ویروس
کرونا را پوشش بدهد.
یک راه سریع برای انتقال منابع به فرمانداران ایاالت این است که دولت فدرال سهم
خود از هزینهی بیمهی درمانی سال آینده را اکنون به این فرمانداران بپردازد .در سال 2009
بهعنوان بخشی از سیاست برونرفت از بحران انجام گرفت و این به گمان من مؤثرترین
بخش این قانون است .تزریق این منابع میتواند بهسرعت اتفاق بیفتد ،و کنگره میتواند
همین هفته این انتقال را اعالم کند و این کار باعث میشود که منابع قابلتوجهی در اختیار
فرمانداران ایاالت مختلف قرار میگیرد .اگر اینگونه بشود ،این فرمانداران میتوانند همه
سرمایهگذاریهای بهداشت عمومی را که در این دورهی گسترش بیماری ضروری است
انجام بدهند و همچنین این سرمایهگذاریها به صورت مانعی در مقابل تصمیمات
رکودافزای دولتهای محلی در واکنش به پیآمدهای منفی براقتصاد ،عمل خواهد کرد.
برنامههای تشویق و ترغیب اقتصادی باید مشخصاً شوک اقتصادی را که به آن واکنش
نشان میدهند بشناسند .در روزها و هفتههای آینده طرحهای زیادی مطرح خواهند شد که
عمدتاً هیچ ربطی به شوکی که برما وارد خواهد شد ندارند .کاستن از مالیات بر درآمد،
و یا کاهش از مالیات بر سود شرکتها ،یا حتی اندکی دستکاری در کاهش مالیاتی سال
 2017احتماالً مطرح خواهند شد .اینها چیزی نیست مگر اپورتونیسم ایدئولوژیک و هیچ
کس هم نباید آنها را جدی بگیرد.
پیوند با متن اصلی:
Getting serious about the economic response to COVID-19
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اشاره
بحران ناشی از کرونا شوک بزرگ جدیدی به کالبد نیمهجان اقتصاد ایران وارد کرده
است .آثار اولیهی گسترش ویروس کرونا را عمدتاً در قالب هراس و اضطراب عمومی و
افت شدید فعالیتهای خدماتی در حملونقل ،خدمات خردهفروشی ،رستوران و
هتلداری و خدمات گردشگری میبینیم .در عین حال ،همین هراس و اضطراب زمینهساز
شکلگیری موجی از سوداگری مالی روی اقالم ضروری معیشتی و دارویی نیز میشود.
نشانههای آن را در هجوم نسبی به سوپرمارکتها و خرید و ذخیرهکردن برخی اقالم
ضروریتر زندگی توسط خانوارها میبینیم.
گذشته از دو اثر ملموس باال در اقتصاد ایران که چند سالی است مبتال به انسداد
ساختاری است و روند انباشت سرمایه در آن بهکل مختل شده و طی دو سال گذشته به
سبب تحریمهای اقتصادی از کاهش شدید درآمدهای ارزی آسیب دیده است ،گسترش
ویروس کرونا ،دستکم در کوتاهمدت ،عالوه بر انقباض بخش خدمات ،به سبب
تأثیرگذاری بر روند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی روند افول تولید
ناخالص داخلی را تشدید میکند .براساس ترازنامه و گزارش اقتصادی بانک مرکزی بیش
از  50درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد کشورهایی با مرز زمینی و آبی مشترک با
ایران است .ازاینروست که استمرار بحران ناشی از کرونا صرفاً به حوزههای خدماتی و
گردشگری و رستوران و هتلداری و مانند اینها محدود نمیشود بلکه بهشدت روی
درآمد ارزی کشور که این روزها بهناگزیر اتکای کمتری به صادرات نفت دارد تأثیر
میگذارد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران ،اقتصاد ایران در  9ماه نخست سال جاری با نرخ
رشد اقتصادی  – 7.6درصدی یکی از باالترین افولها در تاریخ ایران مدرن را شاهد بوده
است .بهموازات آن نرخ باالی بیکاری و تورم نیز سطح بسیار نگرانکنندهای از فالکت
اقتصادی را شکل داده است .در چنین شرایطی ،باید تأکید کرد و به خاطر سپرد که
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برونرفت از هراس و بحرانهایی پیاپی که با آن مواجه میشویم بدون رهایی از
ساختارهای معیوب کنونی امکانپذیر نیست.
آنچه در ادامه میخوانید ترجمهی دو یادداشت کوتاه دربارهی پیآمدهای بحران
کرونا بر اقتصاد چین و جهان است( .نقد اقتصاد سیاسی)
پیآمدهای ویروس کرونا بر اقتصاد جهان
____________________
 انتظار میرود نرخ رشد اقتصادی چین در فصل اول سال  2020به  4.5درصد
کاهش یابد که از زمان بحران مالی تاکنونی کمترین میزان رشد است.


بهگفتهی آژانس انرژی بینالمللی تقاضای جهانی برای نفت بهشدت از ویروس
کرونا صدمه دیده است.



تعطیلی کارخانهها در چین برجریان کاالها و قطعات ازچین اثر منفی گذاشته و
برای کارخانهها در سرتاسر جهان از جمله اپل و نیسان پیآمدهای منفی خواهد
داشت.



درحالی که چین با شیوع گستردهی این ویروس کلنجار میرود زیان
اقتصادیاش در سرتاسر جهان بر روی هم انباشت میشود.



تاکنون بیش از 70هزار مورد ابتالد به این نوع ویروس تازه که درماه دسامبر در
ووهان ظهور کرد مشاهده شده و درسرتاسر جهان در حال گسترش است.



واحدهای تجارتی با کمتر شدن درآمدها و اختالل در زنجیرهی عرضه – به
خاطر تعطیلی کارخانهها در چین و در قرنطینه بودن دهها میلیون تن و همچنین
محدودیت برای مسافرتهای هوایی که در دیگر کشورها اعمال میشود-

پیآمدهای اقتصادی ویروس کرونا

کلنجار میروند .در شرایطی که بسیاری از بنگاهها و کشورها بهشدت به
سالمت اقتصادی چین وابسته هستند ،پیآمدهای اقتصادی این بیماری همهگیر
را بهاختصار بررسی میکنیم.


چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و عمدهترین اقتصاد درگیر تجارت جهانی
است در نتیجه پیآمدهای اقتصادی ویروس کرونا تهدیدی برای رشد اقتصاد
جهانی هم هست.



رویترز در یک نظر سنجی که از اقتصاددانان در طول  7تا  13فوریه انجام داد
نتیجه گرفت که انتظار میرود برای فصل اول سال  2020رشد اقتصادی چین
به  4.5درصد کاهش یابد درحالی که میزان رشد در فصل قبل  6درصد بود.
این میزان رشد از زمان بحران مالی جهانی به اینسو کمترین میزان است .البته
اقتصاددانان با خوش بینی معتقدند که اگر بتوان جلوی گستری این ویروس را
گرفت اقتصاد چین بهسرعت به دورهی رونق پیشین باز خواهد گشت.



چین بزرگترین واردکنندهی نفت دراقتصاد جهان است .با توجه به پیآمدهای
ویروس بر صنایع و مسافرتهای هوایی ،آژانش بینالمللی انرژی برآورد
می کند که برای اولین بار در طول یک دهه ،تقاضا برای نفت در اقتصاد جهان
نزولی خواهد شد .پیآمد ویروس کرونا و تعطیلی گستردهی کارخانهها در
چین برتقاضای جهانی برای نفت خیلی جدی بود .برآورد میشود که تقاضا
برای نفت در فصل اول سال  2020به نسبت سال پیش روزی 435هزار بشکه
کمتر شودکه اولین کاهش این چنینی در  10سال گذشته است.
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کمبود کاالها و قطعات از چین برکمپانیها درسرتاسر جهان اثرگذاشته است
چون برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کارخانهها شروع فعالیت را پس
از تعطیالت سال جدید درچین به تعویق انداخته و کارگران سرکار نرفتند.



شریک تولیدی اپل در چین -فاکس کان -با تأخیر در فعالیتهای تولیدی
مواجه شده است .بعضی از تولیدکنندگان اتوموبیل از جمله نیسان و هیوندایی
بهطور موقت بعضی از کارخانههای خود در خارج از چین را تعطیل کردهاند
چون با کمبود مواد یدکی روبرو شدهاند.



صنایع داروسازی هم از اخالل در تولید جهانی دارو خبر دادند.



تعداد بسیاری از نمایشگاههای تجاری و فعالیتهای ورزشی در چین و در
سرتاسر آسیا یا تعطیل شده و یا به تعویق افتادند .صنایع مسافرتی و توریسم از
پیآمدهای ویروس زیان هنگفت دیدهاند .برآورد شده است که بهدلیل لغو
مسافرتها میزان درآمد صنایع هواپیمایی جهانی در فصل اول سال  2020بین
 4تا  5میلیارددالر زیان ببینید .سازمان هواپیمایی غیر نظامی وابسته به سازمان
ملل برآورد کرده است که به خاطر لغو مسافرت از سوی توریستهای چینی،
ژاپن در پایان فصل اول سال  ،2020بیش از  1.29میلیارد دالر کمتر درآمد
خواهد داشت و میزان زیان برای تایلند هم  1.15میلیارد دالر خواهد بود.

پیآمدهای اقتصادی ویروس کرونا  /ریچارد پارتینگتون
هزینهی فزایندهی ویروس کرونا برای دنیای تجارت و برای اقتصاد جهان بعد از
اطالعرسانی بنگاههای بزرگ و انتشار گزارش چین دربارهی لطمه به بخش صنایع خود،
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روشنتر خواهد شد .تازهترین نمای فعالیتهای صنعتی در دومین اقتصاد جهان که این
هفته منتشر میشود قرار است سقوط تولیدات کارخانهای را در ماه فوریه که فعالیتهای
مربوط به قرنطینه برای جلوگیری از گسترش بیماری ،زنجیرهی عرضهی تولیدی را مختل
کرد ،نشان بدهد که البته پیآمدهای زیانباری برای اقتصاد در سرتاسر جهان خواهد
داشت.
رییس جمهور چین شی جی پینگ درآخرهفته گفت که ویروس کرونا «به نسبت
پیآمد بزرگی براقتصاد و جامعه خواهد داشت» و افزود که پیآمدها کوتاهمدت و
قابلکنترل خواهد بود و دولت هم برای تخفیف پیآمدها برکوششهای خود خواهد
افزود .در این هفتههای اخیر دولت برای احیای فعالیتهای اقتصادی به اقدامات متعددی
دست زد.
رییس صندوق بینالمللی پول ،کریستالینا جورجیوا یکشنبه گفت که وامدهندهی
نهایی  -صندوق بینالمللی پول -حاضر است بهویژه برای کشورهای فقیرتر حمایتهای
اضافی به صورت وام و پیشپرداخت ارایه کند.
وی درحالیکه در کنفرانس رؤسای مالی گروه  20سخن میگفت اعالم کرد صندوق
بر این باور است که پیآمدها محدود و کوتاهمدت خواهد بود ولی در عین حال هشدار
داد که شیوع ادامهدار ویروس میتواند پیآمدهای مخرب داشته باشد .او افزود «همکاری
جهانی برای کنترل ویروس و پیآمدهای اقتصادیاش اساسی است بهخصوص اگر روشن
شود که شیوع آن گسترده و ادامهدار خواهد بود».
طی تعطیالت آخر هفته مقامات دولت ایتالیا فعالیتهای جلوگیریکننده را تشدید
کردند چون امکان بالقوهی تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی منطقهی یورو بیشتر شده و این
در حالی است که اقتصاد ایتالیا حتی پیش از این هم گرفتار رکود شده بود.
بیش از 76هزار نفر در  27کشور به این ویروس جدید که از شهر ووهان چین درابتدای
سال شروع شد ،آلوده شدهاند .و بیش از  2200نفر هم از این بیماری درگذشتهاند.
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گروه هواپیمایی بینالمللی  -که مالک برییتش ایرویز و آبیریا هم هست -قرار است
جمعه برآورد وضعیت مالی خود برای سال  2019را منتشر کند که حتماً برای بررسی
پیآمدهای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .اتحادیهی بینالمللی حملونقل هوایی-
که منافع صنایع هوایی را نمایندگی میکند -هفتهی پیش هشدارداد که کاهش تقاضای
مسافران باعث میشود که درآمد این صنایع در سال جاری  29.3میلیارد دالر – 23.7
میلیارد پوند – کمتر شود و طی یک دهه برای اولین بار شاهد کاهش مسافرتهای هوایی
خواهیم بود.
گروه کاالهای الکچری هرمس برای راهنمایی سرمایهگذاران چهارشنبه گزارشی
منتشر خواهد کرد .تحلیلگران هشدار دادهاند که گروههای حملونقل ،زنجیرههای
هتلداران ،هواپیماییها ،تولیدکنندگان کاالهای الکچری و خردهفروشان در میان کسانی
خواهند بود که به خاطر امتناع مصرفکنندگان چینی از خرید یا رفتن به مسافرت
بیشترین زیان را خواهند دید.
در عین حال ،دربارهی زنجیرهی عرضه در اقتصاد جهانی هم نگرانیهایی وجود دارد
چون کارخانههای چینی تعطیلاند و کار نمیکنند .کمپانی جگوار و لندلوور هفتهی
گذشته هشدار دادند که ممکن است کارخانهها در انگلیس با کمبود قطعات یدکی مواجه
شوند .تولیدکنندگان اتوموبیل اعتراف کردهاند که با توقف فعالیتها آنها قطعات الزم
را در چمدان از چین به انگلیس وارد کردهاند .اپل هم آژیر خطر را به صدا درآورده که
ممکن است به خاطر تعطیل فعالیت در کارخانههای چینی با کمبود آیفون مواجه شویم.

پیوند با منابع اصلی:
1. Economic impact of coronavirus outbreak deepens
2. The economic effects of the COVID-19 coronavirus around the world

نقد اقتصاد سیاسی
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()1
بیمههای اجتماعی برای مقابله با بیماری همهگیر
امانوئل ساز و گابریل زوکمن

1

ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید میکند .سیاستهای فاصلهگیری اجتماعی ،که برای
مقابله با شیوع بیماری اهمیت مبرم دارد ،باعث شده تا تقاضا در بخشهایی چون
حملونقل ،رستورانها ،هتلها و سرگرمیهای اجتماعی کاهش یابد و صنایع دیگر هم
بهسبب اختالل در زنجیرهی عرضه (کارگران نمیتوانند سرکار حاضر شوند ،و شیوع
بیماری باعث تعطیلی بنگاهها شده است) نمیتوانند به کارشان ادامه بدهند .انتظار میرود
لطمهی مستقیم به تولید کوتاهمدت باشد ،و احتماالً تنها چند ماه طول بکشد .اگرچه دولت
نمیتواند در خصوص این لطمهی مستقیم به تولید کار مؤثری بکند ،ولی میتواند برای
تخفیف سختی اقتصادی در طول شیوع بیماری مؤثر باشد و مانع از آن شود که این لطمهی
مستقیم به تولید باعث زیان درازمدت به اقتصاد بشود.
در نبود مداخلهی دولت ،این لطمهی مستقیم به تولید میتواند برای بنگاهها زیانهای
زیادی بهبار آورد و به صورت بیکارکردن گسترده خود را نشان بدهد .بسیاری از بنگاهها
و کارگران آنقدر نقدینگی ندارند که با این کمبود در تقاضا بهطور مؤثر مقابله کنند.
خطری که وجود دارد این است که ورشکستگی بنگاهها بهسختی بر زندگی کارگران و
خانوارهای آنها اثر خواهد گذاشت .تعطیلی هر واحد تولیدی زیانهای درازمدت خواهد
داشت .رابطهی بین کارفرمایان ،کارگران و مشتریان قطع میشود و باید پس از رفع بحران
ازنو بازسازی شود و کارگران بیکارشده باید کار تازه پیدا بکنند .حتی برای بنگاهها و
کارگرانی که بهدلیل فاصلهگیری اجتماعی از فعالیت بازمیمانند ،حفظ بنگاهها و تداوم
این که به کارگران مزدشان پرداخت خواهد شد اهمیت اساسی دارد.
 .1امانوئل ساز و گابریل زوکمن به ترتیب استاد و دانشیار اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا  -برکلی هستند.
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تدارک نقدینگی ،برای مثال به شکل وامهای بدون بهره ،میتواند مددکار شرکتها
و کارگران بیکارشده باشد که این شرایط بحرانی را از سر بگذرانند ولی این سیاست
بهخودیخود کافی نیست .وام نمیتواند زیان به بنگاه یا به کارگران را جبران کند ،بلکه
تنها به آنها امکان میدهد هزینهها را بر مدتی طوالنیتری سرشکن کنند .درمورد بحران
ناشی از ویروس کرونا ،به نظر درست میآید که دولت زیان بنگاهها و کارگران را تقبل
کند تا آنها وقتی که این بحران شدید برطرف میشود بتوانند تقریباً صدمهندیده به
کارشان ادامه بدهند.
در پیوند با این بیماری همهگیر جهانی ،ما به نوع تازهای از بیمههای اجتماعی
نیازمندیم .یعنی بیمهای که مستقیماً هدفگذاری شده و از طریق بنگاهها عمل میکند.
بهترین شیوهای که این نوع بیمهی اجتماعی میتواند عمل کند این است که دولت بهعنوان
آخرین خریدار وارد عمل شود .اگر دولت بهطور کامل جای تقاضایی را که از دست
میرود در بازار پر کند ،هر واحدی میتواند به کارگرانش مزدشان را بپردازد و
داراییهای سرمایهای خود را حفظ کند بهگونهای که انگار در شرایط عادی و طبیعی دارد
به فعالیتهایش ادامه میدهد .برای این که نشان بدهیم که چهگونه دولت میتواند بهعنوان
آخرین خریدار عمل کند شرکتهای هواپیمایی را در نظر بگیرید .اگر تقاضا برای
مسافرتهای هوایی مثالً  80درصد کاهش مییابد ،دولت این جای خالی را پر میکند،
درواقع  80درصد صندلیها درپرواز را خریداری میکند و در نتیجه درآمد شرکتهای
از فروش بلیط ثابت میماند .این باعث میشود شرکتهای هواپیمایی بتوانند حقوق
کارمندان خود را بپردازند ،هوا پیماها و دیگر داراییهای شان را بدون این که با خطر
ورشکستگی روبرو بشوند ،حفظ کنند.
درشرایط گسترش ویروس کرونا ،این سیاست به دودلیل موفق خواهد شد .اوال روشن
است که علت اصلی شوکی که وارد شده درواقع یک بحران بهداشتی است و ربطی به
تصمیم گیریها مدیران در حوزههای مدیریتی نداشته و بعالوه یک شوک موقتی است.
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ثانیا ،صنایع مختلف به شیوههای گوناگونی از این شوک متاثر میشوند .درست برعکس
یک شرایط رکودی معمولی که در آن تقاضا تقریبا درهمه بخشهای کاهش مییابد و
هیچ گونه محدودیت زمانی هم ندارد.
دولت در اجرای این برنامه بهعنوان آخرین خریدار چه میزان هزینه خواهد داشت؟
کاهش  40درصدی در تقاضا برای کاالها و خدمات که سه ماه طول بکشد موجب میشود
تا تولید ناخالص داخلی  10درصد رشد منفی داشته باشد .دولت میتواند بهطور کامل
زیان بخش خصوصی به میزان  10درصد تولید ناخالص داخلی را با افزودن بر بدهی خود
جبران کند .یعنی لطمهی مستقیم به تولید ناشی از اجرای سیاست فاصلهگیری اجتماعی به
حساب دولت واریز و اجتماعی میشود .پیآمدهای توزیعی این سیاست را با مدیریت
نظام مالیاتی میتوان کنترل کرد .دولت بعدها میتواند تصمیم بگیرد که با نظام مالیاتی
برای بازپرداخت این بدهی چه بکند و احتماالً با استفاده از مالیاتهای تصاعدی و
مالیاتستانی از ثروتمندان آن را بپردازد.
برنامهی خریدار آخرین را هرگز نمیتوان بهطور بیعیب به اجرا گذاشت ولی انجام
آن بهدست دولت کمزیانترین شکل اجرای آن است .برای کسانی که برای خود کار
میکنند و کارگران دیگر مثل رانندگان اینترنتی دولت میتواند زیانهای درآمدی آنها
را جبران کند و این کار به بیمهی بیکاری بسیار شباهت دارد .برای بنگاههای بزرگ،
کمکهای دولتی باید مشروط به این باشد که این بنگاهها کارگران را بیکار نخواهند کرد.
برای بنگاهها هم بهتر است تا کارگران خود را  -حتی وقتی که بالاستفاده شدهاند -
هم چنان نگاه دارند تا بعد بتوانند همین که تقاضا رو به افزایش گذاشت ،بهسرعت تولید
را ازسر بگیرند ،بدون این که مجبور باشند به استخدام کارگران تازه اقدام کنند .درب
خش آموزشی دولتی ،حتی وقتی مدارس تعطیل میشوند حقوق معلمان باید پرداخت
شود.
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طرحهایی که برای مقابله با پیآمدهای اقتصادی بیماری گسترده از آن صحبت
میشود هم کافی نیستند و هم بهطور مؤثری برای اثرگذاری بر بخشهایی که صدمه
خواهند دید ،هدفمند نیستند.
وام به بنگاهها به آنها کمک خواهد کرد ولی زیانهای آنها را جبران نمیکند .به
تعویق انداختن پرداخت مالیات به حفط نقدینگی در بنگاهها مساعدت میکند ولی
بهخوبی هدفمند نیست چون این به تعویق انداختن مالیات حتی شامل بنگاههایی هم خواهد
شد که از این وضعیت زیان ندیدهاند .پرداخت مستقیم به افراد (برای نمونه فرستادن
چکهای هزار دالری برای خانوار) اگرچه در تخفیف سختیهای اقتصادی بهطورموقت
کمک خواهد کرد ولی این سیاست بهطور مؤثر هدفمند نیست و بعالوه برای کسانی که
بهعنوان مثال کارشان را از دست دادهاند ،میزانش ناچیز است و آنها هم که هنوز کار
میکنند و تأثیر نگرفتهاند که به این پرداختها نیاز ندارند .در طول اجرای سیاست
فاصلهگیری اجتماعی ،هدف این نباید باشد که چهگونه بر تقاضای کل بیفزاییم ،چون
مردم برای هزینهی بسیاری از کاالها و خدمات قدرت خرید ندارند .بیمهی بیکاری و
پرداخت وقتی کارگران بیمار میشوند ،برای کمک به کارگرانی که کارشان را ازدست
میدهند یا آنها که قادر به کار نیستند مفید است ولی به بنگاهها کمکی نخواهد کرد.
این برنامهی آخرین خریدار در صورتی که برای مدت بسیار محدودی اجرا شود مفید
خواهد بود و بهعالوه هزینهی آن را میتوان مدیریت کرد و تصمیم گیریهای تجاری
هم از آن متأثر نخواهند شد .با این همه ،باید گفت که همهی هزینههای ناشی از ویروس
کرونا را جبران نخواهد کرد .مهم نیست که دولت چه خواهد کرد ما با لطمهی مستقیم به
تولید روبرو خواهیم شد .حتی اگر کارمندان شرکتهای هواپیمایی حقوقشان را دریافت
کنند ،پروازی انجام نخواهد شد .برای بعضی از بخشها مثل بخش مواد غذایی ،مستقیم
از هر چههای دیگر ،به خاطر محدودیتهای ناشی از قرنطینه ،اختالالت در زنجیرهی
عرضه بهسبب معیارهای قرنطینه اثری نخواهد داشت .ولی برنامهی دولت بهعنوان آخرین
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خریدار ،سختی کارگران و بنگاهها را اندکی تخفیف خواهد داد .برای خانوارها و بنگاهها
جریان نقدینگی را حفظ خواهد کرد در نتیجه شوک ناشی از ویروس کرونا پیآمدهای
ثانوی بر تقاضا نخواهد داشت ،یعنی کارگران بیکار شدهای که ناچارند از مصرف خود
بکاهند .همین که روند نزولی تقاضا متوقف شود ،میتوان به سرعت فعالیتها را احیا کرد.
فعالیتهای تجاری فعالً ضربه خوردهاند ولی تدارک این جریان نقدینگی به شیوهای که
بررسی کردهایم ،باعث میشود این فعالیت تا زمان رفع این بحران در حوزهی بهداشت
زنده بمانند.
پیوند با منبع اصلی:
Social Insurance in a Time of Pandemic
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()2
مقابله با رکود ناشی از کرونا ساده و سرراست نیست
انی لوری
بازارهای جهانی پرنوسان شدهاند .اختالل در زنجیرهی عرضه هم روزانه شدت میگیرد.
اقتصاددانان هم پیشنگریهای پیشین خود را بهدور میاندازند .سرمایهگذاران هم همهی
توجهشان را به بازار اوراق قرضه معطوف کردهاند .شیوع ویروس کرونا بحرانی در
حوزهی بهداشت عمومی است که دارد به بحرانی اقتصادی دگرسان میشود .سازمان
همکاریهای اقتصادی و توسعه در برآورد این ماهش میگوید که در بهترین حالت،
بیماری ناشی از ویروس کرونا و پیآمدهایش رشد اقتصادی جهان را نیمدرصد کاهش
خواهد داد .ولی برحسب این که دولتها معیارهای مالی اضطراری را چهگونه بهکار
میگیرند و در حوزهی بهبود بهداشت عمومی چهگونه واکنش نشان خواهند داد ،بهنظر
می رسد که رشد اقتصادی جهان حدود نصف خواهد شد و به این ترتیب بسیاری از
کشورهای جهان گرفتار رکود تمامعیار خواهند شد .به عقیدهی این سازمان ،از زمان
رکود بزرگ  1929این بزرگترین خطری است که اقتصاد جهان را تهدید میکند .اما
مقابله با این خطر بزرگ چندان آسان نیست .بحرانی که شروع اش با شیوع یک بیماری
باشد بحرانی غیرعادی است و بعید نیست مقابله با پیآمدهای آن برای سیاستپردازان در
امریکا و بقیهی جهان بسیار دشوار باشد.
اولین دلیل این است که شیوع ویروس کرونا با بیاطمینانی حیرتآوری همراه است.
مسئوالن نمیدانند چه تعداد از مردم آلوده شدهاند و یا حتی چه تعداد از آنها خواهند
مرد .بنگاهها و خانوارها با بیاطمینانی کامل روبهرو هستند و کسی نمیداند که اوالً چه
مدت طول میکشد و یا برای مقابله با پیآمدهایش قرار است دولتها چه بکنند .همانطور
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که خرید ناشی از هراس در بازارها نشان میدهد ،مردم عادی به شدت واهمه دارند و بعید
نیست که این وضعیت برای چندین ماه طول بکشد.
دلیل دیگر هم شیوهی تأثیرگذاری ویروس کرونا بر میزان رشد اقتصادی است .در
بسیاری از رکودها ،ازجمله رکود بزرگ و یا رکود سال  2001وضعیت رکودی وقتی
تشدید شد که میزان تقاضا در بازار کاهش یافت .وقتی اینگونه میشود ،بنگاهها کارگران
را بیکار میکنند ،مصرفکنندگانی که کمبود نقدینگی دارند ،از خرید خانه و یا خودرو
اجتناب میکنند .سرمایهگذاران هم به پروژههای پرخطر که در درازمدت بهنفع اقتصاد
است دیگر منبعی تخصیص نمیدهند .برای تخفیف زیانهای اقتصادی و تغییر جهت
چرخهی تجاری ،بانکهای مرکزی نرخ بهره را کاهش میدهند و برداراییهای اسنادی
امن خود میافزایند و سرمایهگذاران را تشویق میکنند تا ریسک بیشتری به گردن
بگیرند ،کنگره و پارلمان هم از میزان مالیات میکاهند و منابع مالی بیشتری در اختیار
شهرها ،ایالتها و حتی خانوارها قرار میدهند و در ضمن هزینهی دولت در ساختن
زیربناها ،مثل پلها ،مدارس و پروژههای بهداشت زیستمحیطی بیشتر میشود.
ولی ویروس کرونا تنها بر تقاضا دراقتصاد اثر منفی نمیگذارد .این ویروس برعرضهی
کل هم اثرات زیادی گذاشته است .تا به همین جا ،شیوع این بیماری باعث شده که با
کاهش عرضهی بسیاری از داروها ،صنایع شیمیایی ،ابزارهای پزشکی ،و کاالهای مصرفی
معمولی مثل گوشیهای هوشمند در بازار روبهرو هستیم ،چون کارخانهها در چین تعطیل
شده و این تعطیلی هم شبکههای پیچیدهی مبادالتی را بههم ریخته است .با کمبود نیروی
انسانی هم روبهرو هستیم چون بسیاری از کارگران مجبورند در خانه بمانند و سرکار نروند.
همانطور که تحلیلگر استاندارد اند پور نوشته است این ویروس «دیگر تنها به زنجیرهی
عرضهی کل مربوط نیست» بلکه «هم عرضه و هم تقاضا هردو از این بابت تأثیر میگیرند
و این پیآمدها هم بهدلیل شرایط مالی محدودکننده تشدید شدهاند».
واشنگتن و دیگر دولتها در سرتاسر جهان برای کمک به این که اقتصادشان گرفتار
سقوط آزاد نشوند دو نوع ابزار در اختیار دارند .سیاستهای پولی و سیاستهای مالی.
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مشکل در این است که هر دو این سیاستها عمدتاً بر سمتوسوی تقاضا در اقتصاد اثر
میگذارند و نمیتوانند تنگناهایی را که ویروس کرونا (عمدتاً در بخش عرضه) ایجاد
میکند برطرف نمایند .تا همین جا فدرال رزرو در حرکتی غافلگیرکننده نرخ بهره را
کاهش داد .اما کاستن از نرخ بهره قرار است چهگونه به آن تولیدکنندهی امریکایی که
نمیتواند کاالهای واسطه ای الزم خود را از چین وارد کند کمک کند؟ بریان کولتون
اقتصاددان ارشد مؤسسه فیچ ریتینگز میگوید منافع نرخ بهرهی پایین در این شرایط
پرسشبرانگیز است چون بخش عمدهای از شوک اقتصادی وارده از اختالل در زنجیرهی
عرضه و محدودیتهای رسمی در فعالیتهای اقتصادی ناشی میشود .بهعالوه ،فدرال
رزرو و دیگر بانکهای مرکزی نرخ بهره را بهحدی پایین آوردهاند که درواقع این ابزار
اصلی سیاستپردازی دیگر کاربردش را از دست داده است.
به این ترتیب تنها ابزارهای سیاست مالی باقی میماند یعنی گنگره و دیگر نهادهای
قانونگذاری در کشورهای مختلف میزان هزینههای دولتی را افزایش بدهند .دونالد
ترامپ و مشاورانش میخواهند قانون موقتی بخشش مالیاتی را بگذرانند که پول بیشتری
در جیب کارگران باشد .ولی این نوع سیاستپردازیها نمیتواند مددکار باشد چون با
تعطیلی محل کار بسیاری از خانوارها منبع درآمد خود را از دست دادهاند و حتی
نمیتوانند هزینه ی برق و مایحتاج دیگر خود را بپردازند .این سیاست برای جلوگیری از
ورشکستگی کمپانیها که به خاطر اختالل در تولید ورشکست میشوند هیچ اثری نخواهد
داشت .و به همین نحو برای خانواری که نانآور خانه مریض است و یا سرکار نمیرود
برای این که به یک وابستهی بیمار رسیدگی کند ،هم مفید فایدهای نخواهد بود.
جان کوچرین ،اقتصاددان دانشگاه شیکاگو ،میگوید «ما به طرحی همهجانبه برای
مقابله با بحران ناشی از ویروس کرونا نیاز داریم که بدون این که به بحران در شاخههای
پایینتر دامن بزند ،از ورشکستگیها جلوگیری کند» .بله درست شنیدهاید ،کوچرین ادامه
میدهد «تنها راه حفظ شرکتها و کسبوکارها و جلوگیری از ورشکستگی همگانی و
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خانوارها کمک مالی برای نجات آنهاست چون نظام بیمهای که شیوع بیماری را پوشش
بدهد نداریم» .وی اضافه میکند تا جایی که من میدانم چنین برنامه ای هم وجود ندارد.
البته معنایش این نیست که نمیتوان چنین برنامه ای تهیه کرد .جیسون فورمن ،اقتصاددان
دانشگاه هاروارد ،معتقد است که کنگره باید تصویب کند که فوراً به هر فرد بالغ امریکایی
 1000دالر و هرکودک هم  500دالر بپردازد .کلودیا سهرن  -عضو مرکز واشنگتن برای
رشد برابر هم سیاستهایی برای کمک مالی به خانوارهایی که گرفتاری دارند پیشنهاد
کرده است .ولی دولت ترامپ هرگز برای رهبری در سیاستپردازی از خود عالقهای
نشان نداده است .دولت او در جذب تکنوکراتهای باتجربه ناموفق بود و رهبران اصلی
وزارت خزانهداری ،تقریباً هیچ تجربهای در مدیریت بحران مالی ندارند و حتی باعث
شدهاند که هزاران نفر از کارمندان باتجربهی ادارات مختلف دولتی از کارشان استعفا
بدهند .امریکا در حالی میکوشد با گسترش بیماری و بحران اقتصادی ناشی از آن مقابله
کند که دانش نهادی و دلیری تکنوکراتیک الزم را برای مقابله با آن ندارد.
دوقطبیسازی و رکود سیاسی هم بخشی از مشکل ماست .دولت ابزارهای ثباتآفرین
خودکار کمی دارد که در این شرایط بتواند مددکار باشد و ضروری است قانونگذاران
در این مورد به اقدام دست بزنند .ولی درگنگره وحدت نگاه وجود ندارد .دموکراتها
کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند و جمهوریخواهان هم در مجلس سنا اکثریت
دارند .درنتیجه در سال انتخاباتی که کاخ سفید ادعا میکند ویروس کرونا « تحت کنترل
است» و مشکالت زیادی نداریم ،توافق سیاستمداران برسر سیاستهایی که بهسرعت و
بهطور مؤثر بتواند با این مسائل مقابله کند ،ساده و آسان نیست.
این خطر که شیوع این بیماری در بیرون از امریکا شدت بگیرد هم سیاستپردازی در
امریکا را دشوارتر میکند .کنگره میتواند با سیاستهایش تقاضا در اقتصاد امریکا را
افزایش بدهد ولی برای افزایش تقاضا خارج از اقتصاد امریکا کاری نمیتواند بکند.
مارک زندی ،تحلیلگر مودی میگوید «ویروس کرونا به اقتصاد چین صدمات زیادی
زده است که اکنون دارد به صورت ضربه به کل اقتصاد جهان درمیآید»« .اقتصاد جهان
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حتی قبل از شیوع این بیماری بسیار شکننده بود و در برابر رویدادهایی که غیرمعمول
باشند شکنندگی بیشتری داشت و ویروس کرونا یکی از آن موارد غیرمعمول است.
روشن نیست این ویروس از کجا آمده است ممکن است این ویروس درواقع همان چیزی
باشد که اقتصاددانان به آن میگویند روایت قوی سیاه – یعنی رویدادی بسیار نادر و غیر
قابل پیشبینی که تا اتفاق نیفتد کسی دربارهاش چیزی نمیداند ولی پیآمدهای مهمی
خواهد داشت».
این پیآمدها تا به همینجا بسیار حادند و درسرتاسر جهان هرروز حادتر میشوند.
حتی وقتی که ویروس هم سرانجام از انظار برود ،این پیآمدها باقی میمانند.
پیوند با متن اصلی:
The Coronavirus Recession Will Be Unusually Difficult to Fight
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()3
زیانهای ویروس کرونا بر اقتصاد ایتالیا خیلی جدی خواهد بود
تایمز مالی
درشهر گوانزاته که به مرز سوییس نزدیک است ،سرجو تامبورینی در برابر این
بحران بهداشت عمومی که همهی فعالیتهای تجارتی پیوسته با منسوجات او را بهخطر
انداخته خیرهسری میکند .آقای تامبورینی میگوید که «سادهترین کار این است که
همهی دنیا را قرنطینه کنیم ولی من تصمیم گرفتم که بحنگم چون االن دیگر زمان
جنگیدن است و ما در حال جنگ هستیم».
شرکت نساجی او به نام راتیاسپا با برندهای الکچری همکاری دارد و ساالنه چهار
میلیون متر پارچه تولید میکند 80 .درصد درآمد او هم از صادرات پارچه بهدست
میآید .مرکز اصلی شرکت در لمباردی است ،یعنی بخشی از ایتالیا که شیوع ویروس
کرونا در آن از بقیهی نقاط اروپا شدیدتر است.
دولت ایتالیا هم شدیدترین نوع محدودیتی را که در اروپا بهکار گرفته شد برای
جلوگیری از گسترش ویروس بهکار گرفته است و به ایتالیاییها گفته میشود در خانه
بمانند و مگر برای نیازهای اضطراری از منزل خارج نشوند .بارها ،رستورانها ،مدارس،
دانشگاهها ،موزهها ،مراکز ورزشی و همهی خردهفروشیها به غیر از داروخانهها و
مغازههای غذا فروشی درسرتاسر کشور تعطیل شدهاند .وقتی مردم با هم مالفات
میکنند در درون و بیرون از منزل باید حداقل یک متر فاصله بینشان باشد.
بخش خردهفروشی و بخش عمدهفروشی در ایتالیا تقریباً چهار میلیون نفر را بهکار
میگیرد و حدود  15درصد از کل مشاغل کشور در این دو بخش است و  12درصد از
تولید ناخالص داخلی هم در این دو بخش تولید میشود.
حتی اگر قرنطینهی سراسری بهنظر کامل نیاید ولی شدیدترین محدودیت بر تحرک
فردی است که از زمان جنگ دوم جهانی به اینسو بهکار گرفته شده است ،تا به
همین جا تأثیرات ویرانگری بر ایتالیا خواهد گذاشت و اختالل در عرضه  -یعنی آنچه
را که موجب اختالل در کسبوکار آقای تامبورینی شده است – گسترش داده که براثر
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شوک تقاضا هم تشدید شده و باعث ورشکستگی بسیاری از شرکتهای کوچک و
موجب میشود تا ایتالیا گرفتار رکودی دردآور بشود.
یو بی اس  -بانک سرمایهگذاری سوییس ی -که برآورد کرده بود اقتصاد ایتالیا
ممکن است امسال رشدی معادل  % 0.3داشته باشد برآوردش را بازبینی کرده و االن
معتقد است که اقتصاد  %0.4کوچک خواهد رفت یعنی اگر سناریوی منفی درست باشد
کل کوچک شدن اقتصاد حدود  %0.8درصد خواهد بود.

سرنوشت اقتصادی مصرفکنندگان و صاحبان کسبوکار در سومین اقتصاد بزرگ
منطقهی یورو در کانون تصمیمگیریهای مسئوالن بانک مرکزی اروپا خواهد بود که
قرار است پنجشنبه جلسه بگذارند و دربارهی واکنش خود به بحران تصمیمگیری کنند.
واهمه ی اصلی این است که مشکالت اقتصادی که در حال حاضر تنها در ایتالیا
قابلرؤیت است بهزودی شامل چند اقتصاد دیگر هم در این منطقه بشود.
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یکی از سیاستپردازان منطقهی یورو میگوید که «ما دربارهی سناریوی بحران
خیلی بد ،واقعاً بد صحبت میکنیم .ما وارد بررسی سناریوی خیلی بد شدهایم».
دولت ایتالیا امیدوار است اگر اجازه بدهد مردم سر کار بروند ،باعث میشود تا از
توقف کامل فعالیت اقتصادی جلوگیری شود .ولی این محدودیتها برای بسیاری از
واحدهای کوچک بهخصوص در بخش گردشگری که شش درصد تولید ناخالص را تولید
میکند ،فاجعهای تمامعیار خواهد بود.
براساس برآورد اقتصاد کاپیتال ،حدودا  1.7میلیون نفر دربخش مسکن و خدمات
غذایی کار میکنند و دراین بخشها بعید نیست که فعالیتها به خاطر محدودیتها و
قرنطینهی سراسری با  75درصد کاهش روبرو شود.
فدرال برگی که اتحادیهای از هتلداران است میگوید که اغلب این کارگران
قراردادهای کمتر از یکساله دارند و طبق قانون هم شامل هیچگونه پرداخت بیکاری
نمیشوند .پیشبینی میشود که بخش خردهفروشی هم لطمات زیادی خواهد دید.
برونال روسا میگوید که «بخش خدمات است که در واقع دارد نابود میشود .او ادامه
میدهد «رستورانها ،سینماها و بخش خدمات انفرادی را در نظر بگیرید .در این
بخشها مصرف به تعویق نمیافتد بلکه بهطور کامل حذف میشود».
اندریا روچی میگوید که او پلی ساند  -شرکت ضبط موزیک – را که در میالن
ایجاد کرده بود حداقل تا سوم آوریل  2020تعطیل کرده است .او میگوید که «وضعیت
واقعاً بد است .من هیچ منبع درآمدی ندارم و هیچ پولی به شرکت من نمیرسد».
شرکت فیات کرایسلر هم بهطور موقت فعالیت تولیدی در بعضی از کارخانههای
خود را در ایتالیا تعطیل کرده و سیاستهای دیگری در پیش گرفته است تا شیوع
بیماری در بین کارگران را کاهش بدهد .چهار تا از کارخانهها هفتهای دو یا سه روز
تعطیل خواهند شد .شرکت فیات کرایسکر در بیانیهای که روز چهارشنبه منتشر کرد
افزود که «برای این که فاصله بین کارگران در محل کار بیشتر شود ،میزان تولید
روزانه را کاهش دادهایم تا بتوانیم این فرایندهای تازه را بهکار بگیریم».
جوزپه کونته ،نخست وزیر ایتالیا ،روز چهارشنبه گفت که برای شهر رم میزان
کمکهای دولتی برای تخفیف زیانهای اقتصادی به  25میلیارد یورو افزایش یافته
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است .قرار است منابع بیشتری صرف بیشتر کردن میزان مزد پرداختی ،کمک به
صادرکنندگان و همچنین منبع اضافی برای خدمات بهداشتی بشود.
وزرا همچنین دارند برنامهی تضمین دولتی برای بانکها را بازبینی میکنند که
چهگونه میتوان مشوق بانکها شد تا در برخورد با شرکتها و خانوارهایی که در
بازپرداخت بدهی خود مشکل دارند ،کمتر سختگیری بکنند .حتی این موضوع را هم
بررسی کردهاند که خانوارها تا زمانی که بحران اقتصادی ادامه دارد مجبور به بازپرداخت
اقساط بدهی مسکنشان نباشند.
جک الن رینولدز  -اقتصاددان ارشد اقتصاد کاپیتال میگوید که «با توجه به مقیاس
مشکالت اقتصادی که ایجاد میشود انتظار میرود که دولت سرانجام برای سیاستهای
حمایتی که باید در پیش بگیرد ،منابعی معادل چندین درصد تولید ناخالص داخلی را
اختصاص بدهد».
«تا زمانی که قرنطینهی سراسری ادامه مییابد ،این سیاستها تأثیر بزرگی بر
تقاضای کل نخواهد داشت ولی احتماالً میزان هزینه برای مواد اساسی حفظ خواهد
شد و عالوه بر آن باعث میشود تا از ورشکستگی بدهکاران بهخاطر ناتوانی در پرداخت
جلوگیری شود در ضمن شرایط برای پرداخت بعضی از مالیاتها هم اندکی سادهتر
خواهد شد.
اقتصاددانان انتظار دارند که میزان کاهش تولید ناخالص داخلی از آن چه که چند
هفته پیش گمان میکردند بسیار بیشتر باشد که باعث میشود تا اقتصاد ایتالیا برای
چهارمین بار در ده سال گذشته وارد رکود بشود چون در سه ماه آخر سال گذشته،
تولید ناخالص داخلی حدود  0.3درصد کاهش یافته بود.
آقای روسا میگوید که «پیشبینی ما این است که در تولید فصل اول سال جدید،
با رکودی معادل  2تا  3درصد روبهرو خواهیم شد» و « اگراین وضعیت ادامه یابد ما
برای کل سال  2020یک رکود  2درصدی را پیش بینی میکنیم و تازه این بستگی
دارد که فرض ما دربارهی مؤثربودن اقدامات پیشگیریکننده موفق باشد».
آقای روسا ادامه میدهد که «در حالیکه این وضعیت براقتصاد دیگر کشورهای
عضو یورو احتماالً اثر منفی خواهد گذاشت ،به خاطر اختالل در زنجیرهی عرضه و
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کاهش در تقاضای کل ،ولی عمدتاً پیآمدش بر احساس شرکتها و مصرفکنندگان
خواهد بود که نمیدانند چه برسرشان خواهد آمد».
کالدیومارنزی  -رئیس «کونفیاینداسترا مودا» که درواقع فدراسیون بخش صنعتی
کاالهای تجملی در ایتالیاست میگوید این پرسش برای شرکتها در ایتالیا مطرح است
که «هر شرکت چهقدر منابع دارد که میتواند بهکار بگیرد»« .شرکتهای بزرگ در
تحمل پیآمدهای ناشی از این بیماری ،اگرچه اثر گستردهتری بر آنها خواهد گذاشت،
مشکالت خیلی کمی خواهند داشت ولی شرکتهای کوچک هستند که برای تداوم
حیات خود باید مبارزه کنند» .او ادامه داد «ادامهی زندگی هر برند به این بستگی دارد
که چه میزان توان دارند که پیآمدها را تحمل کنند».
اما آقای ترامبورینی میگوید که باوجود بیاطمینانی نسبت به آینده او به
سرمایهگذاری ادامه خواهد داد «تنها کاری که باید بکنیم این است که کارخانههای ما
تا جایی که امکانپذیر است همچنان فعال باشند ،به سرمایهگذاری ادامه بدهیم و صبر
کنیم تا اوضاع به حالت طبیعی خود برگردد»
پیوند با متن اصلی مقاله:
Italy faces mounting economic damage from coronavirus
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مرور تاریخِ فالکتهای بشر ،آدمی را به میزان قابلتحملی از درد میرساند ،هنگام
خوانشِ تاریخ زمانِ فعلها گذشتهاند .فعلهای ماضی اندکی از رنجِ تجربهی زندان و
اندوهِ تأمل در وضع بیماری در زندان را میکاهند؛ چون گمان میکنیم رنج و اندوهی
است مربوط به گذشته و خیال میکنیم حاال اوضاعِ جهان بهتر شده است .اکنون اما
واقعیتْ بیرحمانه در چشمِ ما زل زده است .فعلها حالِ مستمرند ،مضارعِ ملموس :اتفاق
دارد میافتد .زمانْ اکنون است ،خبرِ بد به گوش همه رسیده است .فعلها زمان آینده را
نیز تسخیر کردهاند و جملهی هولناک بر زبان میآید« :مرض از جامعه به زندانها سرایت
خواهد کرد و از زندانها به جامعه ».زندانهای مدرن شکلهای تازهای به خود گرفته
است .اما پس از شیوع ویروس کرونا در جهان شهرها خود به مجتمعهای زندان تبدیل
شدهاند.
در این جستار پس از نگاهی اجمالی به پیشینهی زندان در ایران ،مروری بر وضع شیوع
ویروس کرونا در زندانهای نظامهای قضاییِ برخی از کشورهای جهان دارم و بعد تأملی
دارم بر هزاران هزار زندان ساختهی دست نظام سرمایهداری.
در گزارشهایی که دربارهی وضع زندانهای ایران در عصر قاجار و پهلوی بر جای مانده
است ،آنطور که پیداست وجود امراض مُسری خصوصیتِ همیشگی و همهجاییِ زندانها
بوده است .در کتاب تاریخ زندان در عصر قاجار و پهلوی ( )1390نوشتهی ناصر
ربیعی و احمد راهرو خواجه دربارهی زندانهای رضاشاهی گزارشهایی آمده است از
این قرار که در دورهی بروز اپیدمی در مریضخانهی زندان جایی برای پذیرش بیماران
نمیماند ،مریضهای تیرهروز را روی سِمِنت کریدورها میخواباندند .یکی از خوانین
بختیاری تعریف میکرد که «صبحگاه سردی در حیاط مریضخانهی زندان قدم میزدم،
در گوشهای نعش پنج شش تن را که از تیفوس مرده بودند قرار داده بودند ،ناگهان مشاهده
کردم که یکی از مُردهها به خود حرکتی داده ،پیش رفتم ،معلوم شد کُردی که دیشب به
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حالت اغما بوده در زمرهی اموات به حیاط گذاشته بودند تا امروز دفن شود ،برودت هوا
او را به هوش آورده بود .من مأموران زندان را آگاه کردم تا کُرد بیچاره را از میان مردگان
به بستر خود نقل دهند ».در شیراز زندان شهربانی وسط شهر قرار داشت و از نظر بهداشت
برای زندانیان و اهالی اطراف زندان دردسرساز بود ،بعضاً موجب سرایت امراض مسری
بین اهالی شیراز میشد ،در سال  1307شمسی زندان ارگ کریمخانی محبسِ مجاهدان و
زندانیان سیاسی بود ،زندانیان در وضعیت بهغایت بد و کُشندهای قرار داشتند ،در
زیرزمینهای مرطوب و فاقد هوا و نور .بیشتر زندانیان به علّت رطوبت به امراض مختلف
مبتال میشدند .در خوزستان زندانها به علّت گرما و بدی آبوهوا وضعْ به مراتب بدتر از
سایر نقاط بود ،امراض مُسری بهشدت شیوع مییافت و زندانها فاقد کمترین امکانات
بود؛ روماتیسم و سل شایع بود ،پزشک و مواد ضدعفونیکننده نبود .در اکثر زندانهای
خراسان امراض مُسری همچون تیفوس بسیار شایع بود .زندان اصفهان دخمهی هولناکی
بود که صغیر و کبیر در آن حبس بودند و مرض تیفوس در میانشان شایع بود .در
مریضخانههای زندانهای پهلوی اوضاع بهقدری مهیب بود که محبوسان ترجیح میدادند
گوشه ی سلول خود بمیرند ولی نزد پزشکان زندان نروند ،زندانیان میکوشیدند بیماری
خود را مخفی نگاه دارند.
یکصدوسی سال پس از بنای قصر قاجار ،زندانِ قصر اولین زندان مدرن ایران بر روی
ویرانههای آن بنا شده بود .ملکالشعرای بهار در دورهی پهلویِ اول سه بار گرفتار حبس
و در این زندان به مرض سل مبتال شد و تا پایان عمر زجر کشید از این سوغاتی زندان.
احسان طبری ،از اعضای گروه  53نفر که در سال  1316در این زندان حبس شد ،دربارهی
زندان قصر رضاشاهی مینویسد« :فصل زمستان تیفوس و فصل تابستان تیفویید به سراغ
محبوسان میآمد و بهخصوص از محبوسان کریدورهای بزرگ کشتار سبعانهای میکرد،
در مریضخانه به جای اینکه از مرگ زندانیان بیکس و بییاور جلوگیری کنند آن را
تسریع مینمودند .نام مریضخانه یکسان با نام مرگ وحشت ایجاد میکرد .پرستاران
بدخو ،پزشکان بیرحم ،دوا کم ،غذا بد ،رعایت بهداشت غیرممکن و معالجه در این
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محوطهی شوم محال بود .پرستاران اغلب داروهای مریضخانه را میفروختند و فقط در
مورد زندانیان ثروتمند انژکسیونها و ادویهی مؤثر را به کار میبردند ،با بیماران تنگدست
نهایت درجهی بدرفتاری میشد و این پرستاران عیناً سخنان مأموران ادارهی سیاسی را به
محبوسانی که در آتش تب میسوختند و از شدت مرض بیتاب میشدند تکرار
میکردند]1[».

گزارشهای برجایمانده از مرگ و مرض در زندان مخوف قصر تصاویری تلخ و
هولناک برای ما ترسیم میکند .اما این تصاویر تلخ و هولناک زندان در تاریخ ایران مدرن
همچنان در دهه ی بعد تکرار و تکرار شد .خاطرات بازمانده از زندانیان در دوران پهلوی
دوم و نیز چند دههی اخیر همگی گویای انبوه تصاویر هولناک از زیست روزمرهی
زندانیان است .در گزارشهایی که از برخی زندانهای ایران در سالهای پس از انقالب
منتشر شده است نیز وضع بهداشت و مواجههی کارکنان زندانها با بیماریهای واگیردار
تعریفی ندارد .در سالهای اخیر گزارشهایی دربارهی بیماریهای واگیردار پوستی،
بیماریهای عفونی و مننژیت منتشر شده است ]2[.این روزها گزارشهای شیوع ویروس
کرونا در زندانهای ایران نیز هر روز از سوی زندانیان منتشر میشود .وضع نابهسامان و
غیرشفاف است.
اواخر سال  2019میالدی شیوع ویروس کرونا از چین آغاز شد .قرنطینه و کمربند حفاظتی
تشکیل شد ،عبور و مرور مردم و انتقال کاال ممنوع شد ،مردم در خانهها حبس شدند،
چندی بعد همزمان با انتشار خبر مهار ویروس در چین اعالم شد که زندانیان و زندانبانان
در زندان رنچنگ در شرق استان شاندونگ دستهجمعی به ویروس کرونا مبتال شدهاند،
شمار زندانیان و کارکنان این زندان بیش از دو هزار نفر است .گزارش داده شد که برخی
از نگهبانان زندان در اوایل ماه فوریه عالیم سرفه داشتند و یکی از افسران زندان بهدلیل
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سرفهی شدید قرنطینه شد و ابتالی وی به ویروس کرونا تأیید شد ،سپس با انجام آزمایش
معلوم شد  200نفر زندانی و هفت نفر از کارکنان زندانها به

ویروس مبتال شدهاند]3[.

زندانهای ایتالیا از پرازدحامترین زندانهای اروپا هستند .پس از شیوع ویروس کرونا
در ایتالیا مالقات با زندانیان ممنوع اعالم شد .زندانیان از بهکاربستنِ محدودیتها خشمگین
شدند و دست به شورش زدند ،شورش دو روز به طول انجامید و طیِ آن شش تن از
زندانیان جان باختند .برخی از کشتهشدگان در اثر مصرف بیش از حدِ داروهایی جان
باختند که پس از آغاز شورش از کلینیک زندان به سرقت برده بودند .در یکی از زندانها
شورشیان دو تن از نگهبانان را گروگان گرفتند ،ساعتها بعد پس از یورش پلیس به درونِ
زندان گروگانها آزاد شدند .در زندان سَنویتو در شهر میالن شماری از زندانیان به
پشت بامِ زندان رفتند ،پرچم ایتالیا را باال بردند و خواهان عفو عمومی شدند .در زندان شهر
توسکانی زندانیان تُشکهایشان را به آتش کشیدند .در زندان شهر سیسیل محکومان
مافیایی شورش کردند ،این شورش بهدست نگهبانان کنترل شد .پنجاه تن از زندان فوجای
جنوبی فرار کردند و نیمی از آنان دستگیر

شدند]4[.

در ایاالت متحد آمریکا  2.3میلیون نفر در زندانها ،بازداشتگاهها و بیمارستانهای
روانی هستند .در زندانهای آمریکا حمام ،مستراح و سالن غذاخوری مشترک است.
مستراحها بهندرت سرپوش دارند ،از سینکِ مستراح برای شستن دست و مسواکزدن هم
استفاده میشود .اغلبِ زندانیها در سلولهای کوچک چهارنفره حبساند و مواد
ضدعفونیکننده و الکل در زندان ممنوع است .تهویهی هوا ضعیف است ،دریچهها
بهندرت باز می شوند و زندانی در صورتی صابون خواهد داشت که بتواند هزینهی آن را
پرداخت کند .چهل درصد از زندانیان ایاالت متحد آمریکا از بیماریهای مزمن رنج
میبرند .وضعیتِ زندانها بهخودیخود غیرانسانی است و در شرایط شیوع بیامانِ ویروس
کرونا و بازداشت و آزادی مداوم زندانیها ،این مکانها تهدیدی جدی برای جامعه
خوانده شدهاند .برخی از افراد فقط دو یا سه روز در زندان هستند و پس از آزادی نزد
خانواده و والدین سالخوردهی خود بازمیگردند ]5[.واقعیت این است که جامعه نیز
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تهدیدی جدی برای زندانهاست .بیماریهای عالمگیر مرزهای زندانهای رسمی و سایر
نقاط جوامع را شکننده و محو میکند.
در زندان ایالتیِ سان کوئنتین نشانههای ویروس کرونا دیده نشده است ولی به دلیل
مشاهدهی عالئم شبهآنفلوآنزا برای احتیاط بخشهایی از این زندان را قرنطینه کردند،
مالقات ممنوع اعالم شد و غربالگری زندانیان و ضدعفونی ساختمانهای زندان آغاز
شد ]6[.در برزیل پس از شیوع ویروس کرونا و افزایش ترس از ابتال ،صدها نفر از زندانیان
از چهار زندان در ایالت سائوپائولو فرار کردند]7[.

هومر ونترس ،پزشک و اپیدمیولوژیست ،در سال  ،2009هنگام شیوع آنفلوآنزای
خوکی ( ) H1N1عضو تیم مسئول مهار و نظارت بر این بیماری در زندانهای نیویورک
بود .ونترس اکنون در نهاد نظارت بر خدمات بهداشتی و درمانی در بازداشتگاهها و
زندانها مشغول به همکاری است .او در گفتوگو با نیویورکر میگوید زندانها و
بازداشتگاهها مملو از جمعیت است و زندانیان و کارکنان زندان نسبت به عموم مردم در
معرض خطر بیشتری قرار دارند .زندانیان در کنار افرادی حبس میشوند که با مشکالت
جدی سالمتی دستوپنجه نرم میکنند .از زمان شیوع ویروس کرونا اصطالحاتی میان
مردم رواج یافته است ،مثل «فاصلهگیریِ اجتماعی»« ،خودقرنطینگی» و «مسطحکرد ِن
منحنی» [برای ارائهی اطالعات دربارهی شیوع و کنترل بیماری نمودارهایی ترسیم میشود
که اثراتِ اقداماتِ انجامشده و سرعت شیوع و کنترل بیماریِ همهگیر را نشان میدهد.
هنگامی که تالشهای همگانی برای مهار بیماری و مسطحکردن منحنیِ بیماری بسیار
اهمیت دارد اصطالح مسطحکردن منحنی یا  Flattening the curveزیاد به کار
میرود ].به گفته ی ونترس واقعیت این است که تمام این اصطالحات در زندانها
بیمعناست .اجرای آنها در زندانها وضع را بدتر میکند ،در محبس هر تالشی برای
اجرای این کارها شیب باالرفتن منحنی را سریعتر میکند .وقتی فردی دستگیر میشود
ابتدا بازداشت میشود ،سپس به دادگاه و بعد به زندان میرود و در تمام این مراحل میان
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انبوهی از افراد در رفتوآمد است ،میایستد و اگر نیمکتی برای نشستن پیدا نکند ،روی
زمین مینشیند .انتقال بیماریهای واگیردار بسیار سریع است .شستوشوی دست در
بیشتر زندانها غیرممکن است .در بسیاری از مستراحها و روشوییها دستمال کاغذی و
صابون نیست .اغلب بیماری از یک سلول شروع میشود ،سپس به سلول دوم و سوم
سرایت پیدا میکند ،گویی نقشهی زندانها از اساس برای گسترش بیماریهای واگیردار
طراحی شده است.
هومر ونترس در مورد راهبردهای پیشگیری از بدترشدن اوضاع در زندانها میگوید
مهم ترین کار این است که در ساختمان زندان مکانی مجزا شود برای نگهداری زندانیانی
که سالم اند .اگر بتوان مکانی برای زندانیانی که عالئم حاد بیماری دارند در نظر گرفت
باید این کار صورت بگیرد .ولی دربارهی زندانهایی که مملو از زندانیان است ،سلولها
جای خالی ندارند و نمیتوان زندانیان را از یکدیگر دور کرد فقط میتوان گفت این
مکانها دستاورد جدید بشر برای انتقال بیماریاند .تا زمانی که کاری بنیادین در مورد
زندانها انجام نشود عمر این بیماری برای همگان طوالنیتر خواهد شد .در مورد
زندانهایی که بیش از هفتاد درصد از ظرفیتشان زندانی دارند ،باید اقداماتی برای کاهش
شمار زندانیان انجام شود ،جمعی از پزشکان درخواست کردهاند که زندانیانی که بیش از
شصتسال سن دارند آزاد بشوند ،اگر تعداد زندانیان کمتر باشد ،علیالخصوص اگر
افرادی که در معرض خطر بیشتری برای ابتال قرار دارند از زندان آزاد بشوند ،احتمال
مهارِ بیماری در زندانها بیشتر میشود.
ونترس میگوید در زندان جزیرهی رایکرز هفتهی اول شیوع آنفلوآنزای خوکی
زمانی که دمای بدن و عالئم زندانیان را بررسی میکردیم افسری در آن اتاق قدم میزد
که ماسک  N95به صورتش زده بود و روی ماسک نوشته بود« :به جهانِ مرگ
خوشآمدید» .ما سعی میکردیم تشخیص بدهیم چه کسی مریض است و چه کسی
مریض نیست ،این کار موجی از آشفتگی در میان زندانیان و کارکنان زندان ایجاد کرده
بود و مطمئنم آن افسر هم ترسیده بود و به همین دلیل آن جملهی احمقانه را روی ماسکش
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نوشته بود .به نظر ونترس در زمان شیوع بیماریهای همهگیر تعامل با کارکنان زندان باید
در اولویت باشد ،زیرا همکاری آنها ضروریست و بخش اعظم این همکاری این است
که وقتی بیمار هستند یا وقتی کسی بیمار است اعالم کنند و عالئم بیماری را در محیط
زندان نادیده نگیرند .ونترس دربارهی تجربهاش در زندانِ جزیرهی رایکرز در زمان شیوع
بیماری میگوید گفتوگو با زندانیان بسیار دشوار بود ،تعدادی بچههای سالم از
شانزدهساله به باال بودند که به آنها گفته شده بود نمیتوانند هر جایی بروند .در برخی
زندانها اگر افرادی بیمار شوند یا پشت میلههای زندان بمیرند کارکنان زندانها مداخله
نمیکنند و کارهای اساسی انجام نمیشود .زندانیها تلویزیون تماشا میکنند و دربارهی
اهمیت شستن دست میشنوند ولی در زندان صابون نیست .آنها دربارهی اهمیت رفتن به
بیمارستان و مراجعه به پزشک بههنگام مشاهدهی عالیم میشنوند ولی هیچچیزی در
دسترس آنها نیست .سطح ریاکاری و معیارهای دوگانه هرجومرجِ شدیدی پشت میلهها
به بار میآورد .دکتر ونترس از احتمالِ مرگومیر گسترده در زندانها ابراز نگرانی میکند
و معتقد است بسیاری از مرگومیرهای ناشی از این بیماری قابل پیشگیری است .نگرانی
ونترس دربارهی وجود دو گونه معیار مراقبت است؛ بیماران زندانی که نشانههای بیماری
را دارند ممکن است از رفتن به بیمارستان منع شوند و ممکن است جانشان را از دست
بدهند ،از سوی دیگر بیماران آزاد در جامعه با همان عالیم به بیمارستانها مراجعه میکنند
و ممکن است درمان شوند .در این شرایط و در شرایطی که قطعاً نرخ مرگومیر در زندان
قابل کاهش

است دو نرخ متفاوت از مرگومیر خواهیم داشت]8[.

اما تمامی گزارشهای جدید دربارهی مرض کرونا در زندانهای جهان چیزی کم
دارد ،چیزی بهغایت ملموس :اینکه همه در برابر این ویروس به یک اندازه بیدفاعیم .در
این بیماری عالَمگیر نظام زندانهای جهانِ سرمایهداری و نظام شهرسازی و آپارتمانسازی
جهانِ سرمایهداری هر دو کارکردی یکسان پیدا کردهاند؛ حبسکردنِ ناگزیرِ انسانها.
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البته نمیتوان میزان رنج و عمق یأس و وسعت تنهایی و شکل شکنجههای زندانهای
نظامهای قضایی را با خودقرنطینگی در آپارتمانها یکی پنداشت .مهمترین نقطهی

مشترک زندانیان در زندانهای نظامهای قضایی و زندانیان در آپارتمانها سلبِ آزادیِ
حرکت است .شعارِ در خانه بمانیم شعار مورد عالقهی مخالفانِ حضورِ سیاسی در
خیابانها ،شعار مورد عالقهی اصالحطلبانی که بارها اثبات کردهاند مدافعِ وضع موجودند،
وردِ زبان همه شده است .در خانه بمانیم یعنی حرکت نکنیم .بهتعبیر هانا آرنت «وقتی
واژهی آزادی را میشنویم ،از میان همهی آزادیهای خاص که ممکن است به ذهن ما
بیاید ،آزادیِ حرکت از نظر تاریخی کهنترین و همچنین بنیادیترین است .توانایی رفتن
از جایی به جایی دیگر ،نخستین الگوی آزادبودن در رفتار است ،همانطور که
محدودکردنِ آزادیِ حرکت از دوران بسیار قدیم پیششرط بردگی بوده

است]9[».

ویروس کرونا و سلبِ آزادی حرکت در شمار آخرین هدایای جهان سرمایهداری به انسان
است.
سلبِ آزادیِ حرکت در محبسِ خانهها و آپارتمانها نیز بیماریهای خاص خود را
دارد .افسردگی ،اضافه وزن ،کمبود ویتامین دِ ،زوال عقل ،ضعف بینایی ،ناتوانی،
روزمرگی و تبدیلشدنِ بیش از پیشِ انسان به مصرفکنندهی بازارهای مجازی و بازیها
و سایر محصوالت آنالین.
ونسان ونگوگ نقاشی هواخوری زندانیان را در سال  1890کشید ،در دورانی
که بهشدت افسرده بود .زندانیان با سرها و شانههای افتاده در میان دیوارهای سنگی بلند
زیر نظارت مأموران زندان راه میروند .در فضایی تیره و تنگ دور خود میچرخند .یأس
و رنجوری در بدن تک تک زندانیان پیداست .یکی از زندانیان با چهرهای زرد و بیمارگون
به بیننده زل زده است .دریچهها کوچک و بسیار دور از دسترسِ محبوسان است .با
همهی اینها از دریچهها دو پروانهی کوچکِ سفید پرزنان وارد زندان شدهاند ،گویی خبر
از ادامهی زندگی و آمدن بهار میدهند .ونگوگ زمانی که در آسایشگاه روانی بستری
بود برای توصیف و بازنماییِ حسِ حبسشدگی و تنگنای جسمی و روحی این اثر را خلق
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کرد .اگر ونگوگ بحران سال  2020را تجربه میکرد چهبسا شمارِ زندانیان را کاهش
میداد و شمار ناظران را افزایش میداد ،ناظرانی که با فاصله از یکدیگر و دور از زندانیان
ایستاده وضع را نظاره میکنند و شاید چراغهایِ کمرمقِ زندانهای بیشماری در آن سوی
دریچهها در چشمانداز بود .اما آیا ونگوگ شمارِ پروانهها را هم بیشتر میکرد؟
ویروس کرونا فراگیرتر ،ناپیداتر ،ناشناختهتر و سریعتر از آن است که بتوان مکانهایی
همچون زندانها را از سایر فضاهای شهری سوا کرد .سالمتی هر فردی در هر جای جهان
به سالمتی تمام انسانها گره خورده است .سالمتی هر زندانی در هر کدام از سلولها و
سیاهچالههای جهان به سالمتی آزادترین انسانها در آزادترین نقاط جهان گره خورده
است .بسیاری به خودقرنطینگی روی آوردهاند ،ماههاست انسانها در چهاردیواری خانهها
و آپارتمانها محبوساند .تکافتاده در بندِ هزاران هزار زندانِ ساختهی جهان
سرمایهداریاند .تبی سرد بر پیشانی جهان سرمایهداری نشسته و شهرهای جهان را به
شهرهای هزاران هزار زندان بدل کرده است .دیستوپیایی که شعار در زندان بمانیم آخرین
زاییدهی مغز عقیمِ ساکنانش است .گویی دوران قرارداد اجتماعی و حضور جمعی در
میادین و بازارها و خیابانهای شهر به سر آمده است .واقعیت سیاهتر از آن است که بتوانیم
از سیاه نمایی طفره برویم .وقتِ هواخوری جمعیِ زندانیانِ جهانِ سرمایهداری به پایان
رسیده است .حضورِ جمعیِ زندانیانِ محبوس در خانهها در هواخوریِ جامعه پرخطر ،در
بسیاری مکانها غیرعاقالنه ،در برخی مکانها غیرقانونی و در همهی مکانها برابر با مرگ
شماری از خودمان است.
میتوانیم در روزمرگی چهاردیواریهایمان منتظر عادیشدنِ اوضاع و بازگشت به
دنیایی شکنندهتر از پیش به موبایلهایمان زل بزنیم .باری ،بازگشت به دنیای پیش از
ویروس کرونا بعید به نظر میرسد .شکل جهان ،شکل روابط و مناسبات بشر ،شکل بازارها
و شهرها و زندانها تغییر میکند .شاید بدیلی متولد شود ،تغییر نظام مسلط بر جهان بدیل
این وضعیت است .تغییر خود بدیل است ،بدیلی که از دل همین وضعیت متولد میشود،

پایان وقت هواخوری

بدیلی که دستکم شکل زندانهایش بهتر از زندانهای جهان سرمایهداری است .ویروس
کرونا نهفقط زندانهای نظامهای قضایی را با اجتماعِ بزرگتر یکی کرده ،بلکه میلیونها
آپارتمانِ بیکیفیت را به مجتمعهای زندانی بدل کرده است و خیابانهای خالی از کاسبان
و مشتریان را برای تودههای تهیدست و بهحاشیهرانده به زندان تبدیل کرده است؛
تودههایی که محروم شدهاند از قراردادهای کاری ،دستمزدهای روزانه ،مراقبتهای
بهداشتی و بیمههای سالمتی و بیکاریِ جهان سرمایهداری .این تودهها در زندانِ شهرهای
خالی در معرض ویروسهای مرگآور به حال خود رها شدهاند .نظامهایِ بهداشتیِ جهان
سرمایهداری شکست خوردهاند و با شکستشان جهان را برای تمام انسانها بدل به زندان
کردهاند.
نقدِ وضعِ موجود نیاز به تأمل در وضع موجود و اندیشیدن به جهانی بهتر دارد ،نه
بیوقفهدویدن در ماراتنِ انسانهای تکافتاده به دنبال ثروت و موفقیت و شهرت .وضع
موجود دومی را ،بیوقفه دویدن را ،از انسان گرفته است ،اما اولی هنوز امکانپذیر است؛
اتحاد زندانیان ،همبستگیِ انواعِ گوناگونِ زندانیانِ جهان سرمایهداری برای فشارآوردن بر
ساختارهای ستروَنِ جهان سرمایهداری امکانپذیر است .آنکه بشر را و طبیعت را به این
نقطه رساند بشر است و آنکه میتواند بشر را و طبیعت را از تنگنای این زندانها رهایی
بخشد بشر است.
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همزمان با گسترش ویروس کرونا در جهان و تعطیلی رویدادها و کاهش بیسابقهی
ارتباطات ،اعتراضهای سیاسی هم فروکش کرد و سایهی سنگین کرونا بر
«خیابان»هایی که روزی در اختیار معترضان بود ،حکمفرما شد .نیروهای امنیتی در
فرانسه ،با درگیری با معترضان و شلیک گاز اشکآور ،مقاومتهای اولیه و اعتراضها به
طرح محدودیت رفتوآمد و ممنوعیت تجمع توسط جلیقهزردها و مخالفان سیاستهای
ماکرون را شکستند .اعتراضات دامنهدار در عراق نیز با مداخلهی نیروهای نظامی و
اعمال سفتوسخت سیاستهای پیشگیرانه کنترل شد و منتقدان جدی دولت اعالم
کردند به جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و کاهش خطرات ناشی از آن،
علیالحساب به خانههای خود باز میگردیم .هنگکنگ که صحنهی درگیریها بر سر
الیحهی استرداد مظنونین و چهار مطالبهی دیگر بود ،حاال هفتههاست که خبری از
خیابانهای شلوغ و راهپیماییهای معترضان نیست .در حقیقت ،روند روبهگسترش
اعتراضهای سیاسی و نافرمانی مدنی که سال گذشته اوج گرفت ،با انرژی تکاندهندهای
وارد سال  2020شد ،اما ویروس کرونا بهعنوان مانعی جدی جلوی پیشرویاش را
گرفت .انگار ویروس کرونا ناجی دولتها بود تا حداقل به صورت موقت از دست
اعتراضات دامنهدار و بعضا خشونتبار مخالفان خود خالص شوند.

عراق؛ جدال ناتمام با ویروس واقعی
فاز جدید اعتراضهای ضددولتی در عراق که از اول اکتبر  ،2019برای پسزدن
فساد ،بیکفایتی ،ضعف خدمات عمومی ،مداخلهی سیاسی ،فرقهگرایی و سرکوبهای
خشونتآمیز شروع شد ،وضعیت سیاسی عراق را بیش از گذشته پیچیده کرد .معترضان
خواهان تغییرات اساسی و فوری هستند ،اما موضع رهبران ،تعلل در تصمیمگیری و
عدم استقالل سیاسی آنها ،شهرندان عراقی را در جایجای این کشور خشمگینتر
کرده است .و این مسأله با استعفای عادل عبدالمهدی و همینطور انصراف محمد توفیق
عالوی ،جانشین او در مقام نخستوزیری ،بیشتر شد .معترضان فریاد زدند« :ما عالوی
را نمیپذیریم»[ ]1و این چیزیست که در مورد عدنان زرفی نیز رخ داد .به نظر میرسد
تغییر چهرههای سیاسی و به تعویق انداختن اصالحات ضروری برای بازسازی نظام
تصمیمگیری و سیاستگذاری صرفا به زنجیرهی بحرانها میافزاید؛ تا جاییکه
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معترضان عراقی با سردادن شعار «ظلم و وحشت ،خطرناکتر از کرونا هستند»[ ]2در
روزهای اول شیوع کرونا در عراق و بهرغم هشدارهای مقامات نیز دست به تجمع زدند.
جنبش اعتراضی عراق با شعار «فساد بدتر از ویروس کرونا است»[ ،]3در حقیقت خواستار
تغییرات بنیادین در نظام سیاسی کشور و پایانِ طبقهای سیاسی هستند که با
نادیدهگرفتن ضرورتها و اولویتهای جامعهی عراق ،یکسره فاسد و خاد ِم منافع
قدرتهای خارجی در نظر گرفته شدهاند.
آنها با ایجاد کمپینهایی برای استریلکردن میدان اعتراض و توزیع مواد
ضدعفونیکننده ،دستکش و ماسکِ رایگان به اعتراضهای ضددولتی خود ادامه دادند.
دانشجویان پزشکی نیز با راهانداختن کلینیکهایی به معاینه و تبسنجی معترضان
پرداختند.
محمد ،دانشجوی عراقی و از معترضان میدان تحریر بغداد در مصاحبهای گفت:
«احزاب سیاسی و فساد ،یک اپیدمی بسیار خطرناکتر از ویروس کرونا هستند»[.]4
جوان  18سالهی دیگری میگوید« :سیاستمداران ویروس واقعی هستند و ما از هر چیز
دیگری مصون هستیم»[.]5
در واقع شیوع کرونا در عراق به چالشهای سیاسی افزود و وضعیت را از چیزی که
بود ،پیچیدهتر کرد .اما انتظار نمیرفت که راهپیماییهای پرحرارت عراقیها که شهرها
و استانهایی سراسر عراق مثل بغداد ،دیوانیه ،کربال ،نجف ،ناصریه را فراگرفته بود،
مختل شود ،یا الاقل خودِ معترضان چنین انتظاری نداشتند« :به رغم شیوع کرونا و
سرکوبهای وحشیانه نیروهای امنیتی ،تظاهرات ضددولتی خود را ادامه خواهیم
داد»[.]6
علی جمالی ،معترض  22سالهی عراقی با خالیشدن میدان تحریر بغداد گفت:
«هر روز من با دوستانم در پیادهرو مینشینیم و بهخاطر ضعیفشدن تظاهرات گریه
میکنم» .او در ادامه میگوید« :اما انقالب خودش را با انرژی بیشتری در آینده تکرار
خواهد کرد»[.]7
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فرانسه؛ ماکرون! دوباره باز میگردیم
جلیقهزردها و مخالفان سیاستهای دولت ماکرون ،بهرغم اعمال محدودیتها و
سیاستهای پیشگیرانه ،باز هم به خیابانها رفتند .یکی از معترضان فرانسوی هدف این
تصمیم اعتراضی را در مصاحبهای این چنین روشن کرد« :خواستیم به ماکرون بگوییم،
ما هنوز اینجا هستیم»[.]8
هرچند پیروزی امانوئل ماکرون در مه  2017بر رهبر راستگرای افراطی ،مارین لو
پن ،نشانههایی از مقاومت دموکراتیک علیه پوپولیسم و تجدیدنظر سیاسی در فرانسه و
اروپا را آشکار کرد ،اما دیری نپایید که در  7نوامبر  ،2018یک واقعهی مهم و
تعیینکننده ،این کشور را با جدیترین قیام اجتماعی در دهههای اخیر روبهرو کرد.
اگر محرک اصلیِ شکلگیری جلیقهزردها ،قیمت بنزین بود ،اما دینامیک اعتراضات،
ترکیبی از مطالبات ،از جمله افزایش حداقل دستمزد و بهبود کیفیت زندگی ،پیگیری
طرح رفراندوم شهروندان ،پیشگیری از انزوای زندگی روستایی و توجه به بازنشستگان
را به وجود آورد و پذیرای طیف گستردهای از مطالبات ناهمگون ،مثل لغو ازدواج
همجنسگرایان شد .پس چیزی که میتوان دید عبارت است از درخواستهایی فراتر
از اصالح مالیاتی سوخت.
جلیقهزردها با برجستهکردن بحران حکمرانی و مشروعیت سیاسی ،نشان دادند که
نارضایتیِ عمیقی در طبقهی کارگری و طبقهی متوسط روبهپایین وجود دارد که در
آینده میتواند عواقب بسیار ناخوشایندی برای فرانسه داشته باشد .همانطور که آلن
بدیو اشاره کرد« ،جلیقهزردها جلوهی برجستهی این گروهها در قالبی خشمگین و فعال
است»[ ]9که در مجموع نیز رشد و گسترش جلیقهزردها ریشه در اسطورهگرایی خشونت
انقالبی ،بحران شدید اعتماد سیاسی ،نارضایتی از ثروتمندان ،ضعف نهادهای میانجی و
عدم اصالحات اقتصادی و توهین نخبگانِ باالدستی دارد.
امانوئل ماکرون در  12مارس ،طی یک سخنرانی در تلویزیون ،انتشار ویروس کرونا
را علت تعطیلی مدارساعالم کرد و پیرو آن ،کریستف کاستنر ،وزیر کشور فرانسه نیز
گردهماییهای بیش از  100نفر را ممنوع دانست .اما صدها نفر از معترضان فرانسوی
با ماسکهای محافظ و شعار «خیابان مال ماست»[ ]10جمع شدند و علیه دولت ماکرون
شعار سر دادند .اما از  23مارس ،با تشدید موازین امنیتی و حضور صدها پرسنل
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انتظامی ،تجمع جلیقهزردها و معترضان حقوق بازنشستگان به نحو چشمگیری کاهش
یافت و «نمایش شنبهها»یِ جلیقهزردها که به صورت منظم از  17نوامبر  2018برگزار
میشد ،مختل شد.
هنگکنگ؛ بعداً میآییم« ،هماکنون شهر بیمار است»
میلیونها نفر از معترضان در هنگکنگ ،در اعتراض به رشد فزایندهی ترس و سرکوب
آرزوها توسط سیستم اقتدارگرای چین به خیابانها آمدند .تظاهرات «ضداسترداد» که
از ژوئن  2019شروع شد ،بعد از ماهها ناآرامیهای شدید هیچ نشانی از توقف نداشت،
تا اینکه ویروس کرونا پیام مقامات به معترضان هنگکنگی را عملی کرد .بعد از شروع
اعتراضات و قبل از این که خبری از ویروس کرونا باشد ،مقامات هنگکنگی در پاسخ
به مطالبات معترضان گفته بودند« :به خانه بروید ،یا جای دیگر»[.]11
هرچند الیحهی بحثبرانگیز استرداد مظنونین ،جرقهی اعتراضات دامنهدار در
هنگکنگ بود ،اما مسأله چیزی فراتر از آن است .یکی از معترضان اینچنین اشاره
کرد« :الیحهی استرداد احمقانه بود و همین نقطهی عطفی برای همهی ما؛  ...مردمی
مثل ما ،باید هوای هم را داشته باشیم و از این شانش برای آشکارکردن و نشاندادن
نیازها و زخمهایمان به حکومت استفاده کنیم»[ .]12به تعبیری ،بیش از آنکه الیحهی
استرداد مظنونین سبب بسیج سیاسی در خیابانها شود ،این جنگ بر سر هنگکنگ
بود که معترضان را دور هم جمع کرد؛ چراکه به گفتهی آنها به چین تعلق داریم ،اما
«چینی نیستیم»[ .]14[]13کسانیکه چینی نیستند ،برای چیزهایی مثل وطن ،فرهنگ،
آزادی و دموکراسی مبارزه کردند.
معترضان معتقدند که الیحهی استرداد «قانون شر ،تهدید آشکار و دامی برای
همهی هنگکنگی»[ ]16[]15هاست که پکن از این طریق تالش میکند تا سیاستهای
کنترلی بیشتری بر آنها اعمال کند و همه را تحت نظر داشته باشد .به همین دلیل
در یک «نه» آشکارتر و متفاوتتر از اعتراضهای پیشین ،فارغ از دولت محلی خود،
یکی از بزرگترین قدرتهای جهان را به چالش کشیدند :چین.
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حتی بعد از منتفیشدن اجرای الیحه به کمپینهای گستردهی ضددولتی دامن
زده شد و بهغیر از اصرار بیشتر بر رد کامل الیحهی استرداد بر تحقیق دربارهی
خشونت پلیس ،بازپسگیری عنوان شورش ،حق رأی همگانی و آزادی زندانیان تمرکز
شد .این در یک سطح نشاندهندهی چالشهای فزایندهی پکن و تحولی بیننسلی در
چین است .نسل  1990و  80برخالف نسلهای قبلی که تمام توجهشان به اقتصاد بود،
به دنبال ارزش آزادی و دموکراسی هستند و به همین خاطر این جمله را بارها زیر لب
زمزمه میکنند« :شاید دموکراسی ،شاید زندگی ،راه و روشی مهمتر از خود پول
باشند»[.]17
اما اپیدمی کرونا خیابانهای هنگکنگ را متروک کرد و این هدیهای ناگهانی و
ارزشمند به پکن بود .اما بدترین قسمت ماجرا اینجاست که دولت همهچیز را تمام
شده تصور کند .سامسون یوئن ،یکی از کارشناسان دانشگاه لینگان هنگکنگ میگوید:
«حکومت ممکن است فکر کند که اعتراضات متوقف شده ،اما از دیدگاه جنبش هنوز
ماجرا ادامه دارد؛ چراکه خیلی از مطالبات برآورده نشده و عصبانیت مردم نیز خاموش
نشده است»[ .]18تونی الو ،یکی از معلمان شهر هنگکنگ گفت« :شیوع ویروس کرونا،
به معنای پایان جنبش نیست .بلکه سرآغازی نو برای مبارزهی ما برای آزادی،
دموکراسی و استقالل است .هرچه باشد ،این نبردی علیه استبداد چین است»[.]19
بههرحال ،معترضان جنگ بر سر هنگکنگ و دموکراسیِ بیشتر را فراموش
نکردهاند« :من مثل گذشته انگیزه دارم که به خیابانها برگردم و به مبارزه ادامه
دهم»[ ]20اما فقط بعد از اینکه شهر حالش خوب شد.

اعتراضها؛ ادامهی پایانِ ناگهانی؟
هر چند سه نمونه از اعتراضهای سیاسی مورد بحث قرار گرفت ،اما دیگر جنبشهای
اجتماعی و اعتراضهای سیاسی هم سرنوشت مشابهی داشتهاند.
با شیوع ویروس کرونا و به حاشیهرفتن سیاستهای خیابانی ،گویی کابوس
حکومتها آرام گرفته و این ویروس به نوعی آرامش را به مناطقی که شاهد اعترضهای
سیاسی بود ،بازگردانده است .فرصت فوقالعادهای برای دولتها بهوجود آمده که در این
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شرایط با وضع دکترینی جدید برای حفظ نظم عمومی و سیاستهای سفتوسختتر
در مقابل انتشار ویروس کرونا مطالبات جنبشهای اعتراضی را نادیده بگیرند و با اعمال
محدودیتهای رفتوآمد بهشکلی بهظاهر مشروعتر موجودیت جنبش را غیرقانونی
بخوانند .انگار معترضان نیز شعار دولتمردان مبنی بر «بگذارید در جنگ با کرونا با هم
متحد شویم» را واقعی نمیدانند و با دیدهی تردید به آن مینگرند .بسیاری از بازیگران
اعتراضی معتقدند ویروس کرونا بهانهای در دست دولتها قرار داده که با استفاده از آن
به سرکوب و حذف مخالفان و منتقدان بپردازند و این ویروس ،حاال ،ایدهی قدیمی
دولتها برای حذف جریان مقابل خود را محقق کرده است .بااینحال ،بخشی از اپیدمی
کرونا بهغایت سیاسی است که بهوسیلهی سیاستمداران بیکفایت ایجاد شده .ازاینرو
بسیاری از مبارزان تالش میکنند تا حداقل برای عدم تکرار آن در آینده ،این مسأله را
نادیده نگیرند و در اعتراضهای سیاسی از آن بهرهبرداری کنند.
بااین حال ،باید پرسید آیا شعار «در خانه بمانیم» سرنوشت محتوم و نهایی
اعتراضها و جنبشها خواهد بود؟
به نظر میرسد خالیشدن شهرها و خیابانها از معترضان به معنای پایان
اعتراضهای سیاسی نباشد .کنش خیابانی معترضان صرفا یک بخش از کلیت جنبش
است .فراگیری ویروس کرونا و عقبنشینی معترضان از خیابانها و فضای شهری
میتواند سبب شود معترضان ایستادگی و مقاومت را تمرین کنند و با فراهمشدن
فرصتی برای خودانتقادی ،سیاستهای جنبش را وارسی نمایند.
وضعیت اپیدمی جهانی کرونا میتواند به انعطافپذیری و سازگاری جنبش در
شرایط مختلف کمک کند و حتی باعث رشد خالقیت آن شود .رسانههای آنالین و
شبکههای اجتماعی نیز میتوانند مجرایی منحصربهفرد برای انتقال مخالفت سیاسی و
اعتراضات سایبری باشند تا اعتراضها در فضای شهری یا خانگی را برای بازتولید
سیاستهای جنبش به صورت ویروسی منتشر کنند .تصاویری مخابره شد که نشان
میداد جلیقهزردها در فرانسه ،جلیقههای زرد خود را از پنجرهها و خانههای خود آویزان
کردند[ ]21تا نشان دهند بهرغم اعمال سیاستهای کنترلی در دوران همهگیری ،جنبش
هنوز زنده است .برزیلیهای قرنطینهشده نیز در اعتراض به سیاستهای «بولسونارو» و
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واکنشهای او نسبت به ویروس کرونا از پنجرههای و بالکنها با بههمزدن ظروف
آشپزخانه اعتراض کردند .پیشتر ژائیر بولسونارو همهگیری کرونا را یک هیستری،
خیالپردازی و ترفند رسانهای دانسته بود و از آن با عنوان یک «آنفوالنزای جزیی» یاد
کرده بود .یک شهروند برزیلی در مورد واکنش بولسونارو به این همهگیری گفت :ما
رییسجمهور نداریم .ما دلقکی داریم که نمیداند چهکار میکند[.]23[]22
به نظر میرسد آنچه دولتمردان به «خواب زمستانی جنبشهای اجتماعی» تعبیر
میکنند نمیتواند آنچنان واقعیت داشته باشد .بسیاری از بازیگران جنبشهای
اجتماعی بر بستر فناوریهای ارتباطی آنالین و پلتفرمهای اجتماعیِ مبتنی بر اینترنت،
با گسترش ارتباطات شبکهای ،جامعهی شبکهای خودساخته را تقویت میکنند .در این
جهانِ جنبش اجتماعی ،سیاستها ،اهداف ،دستورالعملها و ارزشها ،بین اعضا رد و
بدل میشود و مشترکات بالقوه را برمیسازد .با این نظر ،چه جنبشهای اجتماعی و
چه جنبشهای اعتراضی ،در موقعیت سرکوب فضاهای فیزیکی ،بر بستر اینترنت نوعی
از کنش جمعی (و کنشگرایی سایبری) را رقم میزنند و سلسلهمراتب سلطه را به
چالش میکشند .کاستن از عمل شورشی در فضای مکانها و انرژی ذخیرهشده ،بیشتر
صرف تقویت شبکههای همکاری و هماندیشی در اندیشگاههای موجود در رسانههای
اجتماعی میشود .پس ،آرمان عدالت و برابری سیاسی نیز میتواند از طریق کمپینهای
اینترنتی پیگیری شود و این شرایط چهبسا کمک کند تا جنبشها به دنبال شیوههای
جدید اعتراض باشند.
اما همهگیری ویروس کرونا با مختلکردن دموکراسیها و احتمال وقوع جدی
سونامی اقتدارگرایانه (برای مثال رجوع کنید به )26 ،25 ،24 :در بین دولتهای
مختلف ،تأثیرات عمیقی بر جنبشها خواهد گذاشت .به تعویق افتادن فرآیندهای
انتخاباتی ،کنترل شهرها توسط نظامیان ،اِعمال نظارتهای سختگیرانه توسط دولتها،
کنترل شهروندان از طریق دادههای تلفن همراه ،محدودکردن اجتماعات و آزادیهای
مدنی ،تعطیلی نهادهای انتخابی مثل پارلمانها و مواردی از این قبیل ،نهتنها ممکن
است به عقبنشینی دموکراسی و تحکیم استبداد بینجامد ،بلکه بیش از گذشته
بازیگران جامعهی مدنی و منابع عمل جمعی آنها را توسط دولتها محدود کند .تحقق
چنین چیزی البته به دامنهی نهایی بحران و شدت آن بستگی خواهد داشت .همچنین
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هر قدر سنتهای دموکراتیک و ساختارهای دموکراسی در یک کشور قویتر باشند،
جنبشهای اعتراضی با تحمیل هزینههای کمتری میتوانند احیا شوند .اما این وضعیت
در کشورهای غیردموکراتیک بهکلی متفاوت است.
دولتها با اعمال محدودیتها و تمرکز قدرت ،که در دوران همهگیری کسب
کردهاند ،موجودیت جنبش را بیشتر تحتالشعاع قرار خواهند داد؛ بدین جهت ،پایان
ویروس کرونا میتواند فاز نوینی در سرکوبِ جنبشها را رقم بزند .در حال حاضر نیز
جنبشهای اعتراضی در هنگکنگ ،الجزایر ،عراق ،شیلی و غیره ،به اسم «امنیت و
سالمت» ،با واکنش شدیدا سرکوبگرایانه و غیردموکراتیک دولتهایشان روبهرو
ی شرایط اضطراری برای
هستند .پس یک جنبهی مهم از این بحران ،پیامدهای سیاس ِ
جنبشهای اعتراضی است که علیرغم جذب اعضا و تقویت شبکهها از طریق امکانات
مجازی در دوران همهگیری ،امکان دارد موجودیت جنبشهای اعتراضی را تهدید کند.
در چنین وضعیتی ،دولتها احتماال با تجدیدنظر در استراتژیهای سرکوب ،تکنیکهای
کنترلی و انضباطیِ خشنتری را در مواجهه با اعتراضکنندگان در پیش بگیرند .تجربه
نیز نشان داده که جنبشهای اعتراضی با ناامید شدن از اعتراضهای مسالمتآمیز،
الاقل به صورت موقت روند مبارزه برای دموکراسی را تعطیل میکنند و انگیزههای
اعتراض را از دست میدهند.
در حالیکه شرایط بیرونی بهشدت بر جنبشهای اعتراضی اثرگذار است ،بافت
جنبشهای اعتراضی نقش تعیینکنندهای دارد .جنبشهای سلسلهمراتبی که در
الیههای مختلف ،دارای نقش رهبریِ برجستهای هستند ،از توان کمتری برای احیا در
چرخههای اعتراض برخوردارند و دولتها میتوانند با مداخلهی غیردموکراتیک و حذف
رهبران جنبش ،سازماندهی جنبش را بههم بریزند .اما ،در مقابل ،جنبشهای
غیرسلسلهمراتبی ،باز ،مشارکتجویانه و دارای شبکههای افقی ،با نقش رهبری کمرنگ،
در دوران بعد از همهگیری ،توان بیشتری برای تجدید حیات دارند .ارزشها و اهداف
جنبش نیز هرچهقدر قشرها و الیههای مختلف جامعه را درگیر کند ،شانس بیشتری
برای تجدید قوا و حضور خیابانی دارد.
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 ،باید امیدوار بود پیامد همهگیری کرونا عوضشدن طرز تفکر مردم باشد ،بهنحوی
که آنها را نسبت به ناامنیهای متعدد حساس کند :ناامنیهایی مربوط به محیطزیست،
ناامنیهای اجتماعی ،ناامنیهای زیستیـسالمتی و ناامنیهای سیاسی .با این نظر ،امید
میرود با پایان همهگیری ،جنبشهای فمنیستی با انرژی بیشتری با خشونت علیهزنان
مقابله کنند .آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل در پیامی از افزایش وحشتناک
خشونت خانگی در جهان خبر داد[ ]27و این موضوع بیشاز گذشته توجه به حقوق زنان
را برجسته کرده است .جنبشهای سبز و زیستمحیطیها با شعار «حفظ طبیعت» ،به
اعتصابهای خود ادامه دهند و خطرات ناشی از دستکاریهای انسان و سیستم
سیاسیـاقتصادی سودمحور را گوشزد کنند .همچنین ،فشار جنبشهای فراملی و تأکید
بیشتر سازمانهای بینالمللی باعث شود تا دولتها توجه بیشتری به تغییرات اقلیمی
و گرمایش جهانی و انرژی پاک داشته باشند .عالوه بر این ،جنبشهای سیاسی همزمان
با مبارزه برای دموکراسی ،بر ناکارآمدی دولتها در مدیریت بحران و پیامدهای آن
دست بگذارند و جنبشهای بهداشت جهانی برای دسترسی جهانی به امکانات درمانی
و تقویت زیرساختهای مربوط به سالمتی تالش بیشتری کنند.
سخن آخر آنکه همهی این تکاپوها و حساسیتها به مهمترین درس ویروس کرونا
به بشر بر میگردد :باید دنیا را به جای بهتری برای «زندگیکردن» تبدیل کنید؛ پیش
از آن که خیلی دیر شود.
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بازتولید خشونت و نژادپرستی
در سایهی ویروس کرونا
آزاده شعبانی

 .1پژوهشگر دورهی دکترای اندیشهی سیاسی

بازتولید خشونت و نژادپرستی در سایهی ویروس کرونا

قرنطینه و تعطیلی ،شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در سراسر جهان ،موجی از
آشفتگی و سردرگمی را در بسیاری از کشورهای جهان به همراه داشته است .به موازت
آن ،طیفی از اصطالحات ،ایدهها و مقاالت خبری نژادپرستانه در آمریکای شمالی و سایر
ل
کشورهای جهان انتشاریافته است که عمدتاً جوامع آسیایی و در عین حال گاه ک ّ
مهاجران را هدف قرار میدهند .امریکاییهای آسیاییتبار گزارش دادهاند که گاه در
خیابانها بهسوی آنها تف میاندازند ،بر سرشان فریاد میکشند و حتی تهدید میشوند.
در مونترآل و برخی از دیگر شهرها در امریکای شمالی ،برخی از آنان مورد ضرب و شتم
قرارگرفته و خشونت علیه کسبوکارهای آسیایی افزایشیافته است.
بر طبق گزارش شورای برنامهریزی و سیاستگذاری آسیا-اقیانوسیه ،امریکاییهای
آسیاییتبار طی هفتهی گذشته ،بیش از  650حمله نژادپرستانه را گزارش دادهاند.
رخدادهایی از این دست حاکی از افزایش نژادپرستی علیه جوامع آسیاییها در آمریکای
شمالی است .بهگواه تاریخ ،این نخستین بار نیست که ترس از بیماری منجر به گسترش
نژادپرستی ضدآسیایی شده است .تعصب و تبعیض علیه جوامع آسیایی ،از ویژگیهای
مشهود در آمریکای شمالی از زمانی است که اولین کارگران چینی در اواسط قرن
نوزدهم وارد آمریکا شدند .برای آگاهی از داغ ننگی که بر پیشانی افراد بهخاطر
نژادپرستی ،آگاهی تاریخی و نگاه به گذشته ضروری است.
سخنان نژادپرستانهی سیاستمداران ،پیشدرآمد خشونتهای نژادپرستانه است؛
چنانکه دونالد ترامپ که از عبارت «ویروس چینی» بهجای ویروس کووید  1۹استفاده
کرد .بیش از صدسال پیش ،سخنگوی کاخ سفید در آمریکای شمالی ،مردم چین را
خطری برای سفیدپوستان میدانست که در شرایطی غیربهداشتی و با استانداردهای
اخالقی پایینتر از «ما» زندگی میکنند .از آن زمان تاکنون ،نارضایتی آمریکاییان از
حضور چینیها به طور مداوم به خشونت و نژادپرستی دامن زده است .در این زمینه
مطالعات مختلفی صورت گرفته است که ازجمله میتوان به مطالعات پروفسور «پیتر.
اس .لی» استاد بازنشستهی جامعهشناسی در دانشگاه ساسکاچوان اشاره کرد که چنین
برخوردهایی را در طول تاریخ کانادا تبیین میکند .همچنین «راجر دنیلز» در پژوهش
دیگری پیدایش جنبشهای ضد آسیایی در ایاالت متحدهی آمریکا را مورد بررسی قرار
میدهد.
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نیروی کار ارزان چینی و حضور در آمریکا
تب طال ( )The gold rushدر میانهی قرن نوزدهم ،بسیاری از مکتشفان و معدنکاوان
را به سوی سواحل غربی آمریکای شمالی جذب کرد .در کنار مهاجرانی از ژاپن،
انگلستان ،اروپا و کشورهای دیگر ،مهاجران چینی نیز وارد امریکا شدند .مقصد اصلی
این معدنکاوان جنوب کالیفرنیا بود اما اردوگاههای اکتشافی بزرگی هم در بریتیش
کلمبیا ایجاد شد.
وقتی بریتیش کلمبیا در سال  1871به کنفدراسیون کانادا پیوست ،دولت کانادا
تدابیری اتخاذ کرد که نیروی کار چینی برای تأمین نیازهای ساخت راهآهن کانادا-
پاسیفیک جذب شود و به همین منظور هزاران کارگر چینی استخدام شدند و با قایق
به آنجا آمدند .عوامل زیادی در عزیمت این کارگران از چین مؤثر بوده است اما در
کانادا آنها کارگرانی بودند که در انجام پروژه راهآهن کار میکردند و حقوقی بهمراتب
کمتر از همتایان سفیدپوست خود دریافت میکردند .درواقع ،نیروی کار ارزان کارگران
چینی استثمار و بهرهگیری از نیروی کار آنان را جذابتر ساخته بود و دقیق ًا به همین
دلیل بود که اولین نخستوزیر کانادا« ،جان .ا.مک دانلد» ،چینیها را به مهاجرت تشویق
میکرد.
اجتماعات چینیها در شهرهای در حال پیشرفت سواحل غربی شکل گرفت .آنان
کسبوکارهایی به راه انداختند و مشاغلی در خشکشوییها ،فروشگاهها و اردوگاههای
کاری و همچنین بخش خدمات خانگی مخصوصاً آشپزی پیدا کردند .راهآهن در سال
 1885پایان یافت و به کار خوب و ارزان چینیها پایان داد.
پیدایش نژادپرستی ضد آسیایی
بعد از پایان ساخت راهآهن ،خشم اجتماعات سفیدپوست نسبت به حضور آسیاییها
در شهرها افزایش پیدا کرد .در سال  ،1880انجمن ضد چینی ویکتوریا ،دادخواستی به
دولت اوتاوا ارائه کرد که علیه زیانهای وحشتناک حضور «مغولها» در کانادا بود!
تصویب قانون تحریم چینیها در سال  1882در ایاالتمتحده آمریکا موجب شد که
خیلی زود مقامات کانادایی هم اقدامات مشابهی انجام دهند.
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در سال  ،1884کمیسیون سلطنتی دربارهی مهاجران چینی تأسیس شد تا تأثیر
حضور چینیها در کانادا را مشخص کند .این کمیسیون اطالعاتی را از شاهدانی در
بریتیش کلمبیا ،سانفرانسیسکو و پورتلند گرد هم آورد .بیش از پنجاه نفر که از نیروی
پلیس ،دولت ،پزشکان و نیز عموم مردم بودند و تنها دو نفر از شاهدان چینی بودند.
روایت شاهدان نشان داد که تعصبات نژادپرستانه برای مدتهای مدیدی بنیان
رفتارهای مردم آمریکای شمالی نسبت به چینیها را تشکیل میداد.
سرزنش بهخاطر بیماری
گزارش کمیسیون سلطنتی چنین نتیجه گرفت که« :محلههای چینی کثیفترین
و منزجرکنندهترین مناطق ویکتوریا هستند و کانون بیماری و منجر به آلودگی هوای
محیط اطراف میشوند ».اگرچه مأموران کمیسیون آگاه بودند که چنین شرایطی ناشی
از فقر است و زاغههای آلوده و پرازدحام بهراحتی میتواند پیرامون فقرای هر نژاد دیگری
نیز شکل بگیرد .با وجوداین ،هم در اذهان عامه و هم بسیاری از سیاستمداران بر پیوند
میان بیماری با نژاد تأکید داشتند.
چینیها به طور مداوم متهم بودند که عامل سرایت بیماری هستند .در گزارش
کمیسیون سلطنتی ،این باور مشترک بود که سفلیس ،جذام و آبله از طریق چینیها
به هندیها و مردمان سفیدپوست منتقلشده است .بهرغم این حقیقت که در آن زمان،
چین تمام شهروندان خود را واکسیناسیون میکرد و پزشکانی که با کمیسیون سلطنتی
مصاحبه کرده بودند اعالم کردند که هیچ موردی از جذام در بین چینیها دیده نشده
است.
چنین احساساتی نسبت به چینیها عموماً با خشونت نیز همراه بود .در سال ،1886
شورشهایی ضد آسیاییها صورت گرفت که منجر به حمالت خشونتآمیزی علیه
کارگران آسیایی شد .در سال  ،1۹07نیز گروههایی بر ضد آنچه تشکیل شد که آلودگی
و کثافت ساکنان آسیایی بریتیش کلمبیا خوانده میشد .در هفتم سپتامبر ،1۹07
گروهی با خشونت به خانهها و مغازههای چینیها و ژاپنیها در ونکوور حمله کردند.
این حوادث تاریخی بهوضوح نشان میدهد که چگونه هراس از بیماری ،منجر به بازتولید
خشونت و نژادپرستی میشود.
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«مایکل رایان» ،مدیر برنامههای اضطراری سازمان جهانی بهداشت ،اظهار کرد:
«ویروس هیچ مرزی را نمیشناسد و به قومیت یا رنگ پوست شما اهمیت نمیدهد و
یا اینکه چه مقدار پول در حساب بانکی خود دارید» اما نمیتوان منکر این شد که در
دوران غلبهی ترس ،چهگونه میتواند بهراحتی جرقهی تبعیض و نژادپرستی را بزند و
منجر به عواقب ناگواری برای افراد شود.
پاندمی کرونا ،محرک ترس و نفرت
از زمان اولین گزارش کرونا در آمریکا ،آمریکاییهای آسیاییتبار و بهویژه چینی-
آمریکاییها مورد تعرضهای اقتصادی و فیزیکی از سوی همسایگان ،همکالسیها و
همشهری های خود قرار گرفتند .در اوایل آوریل در شهر نیویورک ،یک زن چینی در
حین قدم زدن مورد حملهی فیزیکی قرار گرفت .هفتهها است که گروههای مختلف و
مقامات ردهباالی دولت ،با ادبیاتی نژادپرستانه ،ترس و تعصب و سرزنش را بازتولید
میکنند .این ادبیات زمینهساز اقدامات نفرتانگیزی شده که آمریکایی-آسیاییها را
هدف قرار داده است و اگر با این رویه مقابله نشود ،نفرت نیز همچون ویروس بهسرعت
گسترش پیدا میکند .این پاندمی و بیماری عالمگیر مخلوق جهانیشدن سرمایهداری
است و نه یک کشور واحد .انگشت اتهام بهسوی فرهنگ چینی ،تالش برای یافتن
گوشت قربانی در چنین وضعیتی است.
بهترین راهحل برای سیاستمداران آمریکایی و اروپای غربی برای گمراه کردن اذهان
از سوءمدیریت خود در شیوع کووید  ،1۹تبدیل کردن فرهنگ چینی به گوشت قربانی
در این میانه است .ظرافت مقصر دانستن و سرزنش چینیها ،در ابهام آن نهفته است.
آیا منتقدان صرفاً روش حزب کمونیست چین در پنهان کردن بیماری در ماههای اول
ژانویه را محکوم میکنند؟ هم لیبرالها و هم محافظهکاران در آمریکا ،ازاینروش دفاعی
استفاده می کنند .آیا این فرضیه روشن است که مقصر واقعی ،مردم چین و فرهنگ و
عادات عجیب آنهاست؟ بهوضوح می بینیم که چگونه انتقادات از چین ،به غلیان
خشونتهای نژادپرستانه منجر شده است که چینیها و آسیاییها را که در آمریکا،
اروپای غربی و اقیانوسیه زندگی میکنند ،هدف قرار میدهد.
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بیگمان باید حمالت علیه چینیها بهمثابهی بیگانههراسی (زنوفوبیا) محکوم کرد،
اما نباید نگرانی دربارهی رواداری نسبت به مردم چین و فرهنگ آنها منجر به آن شود
که بحثهای ما صرفاً بر هویت و تمایز بهمثابه حق ،متمرکز شود .هرگونه تالش جدی
برای گ الویز شدن با نقش چین در گسترش این پاندمی ،باید حتماً شرایط اقتصادی-
سیاسی صعود چین و ادغام اقتصاد این کشور در در بازار جهانی در چند دههی اخیر
را نیز در نظر بگیرد که منجر به تسهیل گسترش ویروس شد.
بیایید این ادعا را بپذیریم که پیدایش ویروس جدید کرونا ،نتیجهی عالقه فرهنگی
به خوردن پانگولینها بوده است .در این صورت ،اگرچه استفاده از گوشت پانگولین در
طب سنتی چین مورداستفاده قرارگرفته است اما آمارها حاکی از آن است که عامل
اصلی گسترش مصرف پانگولین ،حاکی از تأثیرات جهانیشدن است که طبقات تاجر
این کشور را ثروتمند کرده است .قیمت گوشت این حیوان از کیلویی  14دالر در سال
 1۹۹4به بیش از  600دالر افزایشیافته است؛ درحالیکه محمولههای غیرقانونی که
در مرزها مرتب ًا توقیف میشوند بیش از  10تن هستند.
مشتریانی که گوشت حیوانات وحشی را سفارش میدهند غالب ًا این کار را برای
بهرخ کشیدن ثروت هنگفت خود و یا جشن گرفتن یک روز خوب و پردرآمد در بازار
بورس انجام میدهند .اما اینان در اقلیت هستند و بیشتر شهروندان چینی از اعمال
محدودیت های سخت برای مصرف گوشت حیوانات وحشی حمایت میکنند .چنین به
نظر میرسد که افزایش مصرف پانگولین بیش از آن که ناشی از فرهنگ غذایی چینیها
باشد ،نتیجهی شکلگیری طبقات تازه بهدوران رسیده در پی آزادسازی اقتصادی در
چین است که ایاالتمتحده و نهادهای اقتصادی بینالمللی از آن حمایت میکنند.
همین نیروهای اقتصادی هم بودند که گسترش ویروس در خارج از چین را تسریع
کردند .شهر ووهان که ویروس ازآنجا شایع شد بهعنوان یک شهر محوری در میان
کالنشهرهای گوانگژو و شانگهای و سایر شهرهای چین محسوب میشد .شهر ووهان
نیز ازجمله شهرهایی بود که در معرض جهانیشدن قرار گرفت چراکه سرمایه در پی
نیروی کار و زمین ارزان برای فعالیت بود .در ماههای فوریه و مارس اولین نمونههای
پیدایش ویروس کرونا در خارج از چین ،در شهرهایی دیده شد که پیوندهای اقتصادی
با چین داشتند ،بهعنوانمثال سرمایهگذاری چینیها در بخش زیرساختها در شهر قم
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(ایران) و کارخانهها و یا روابط مربوط به صنعت قطعات خودرو ووهان در صربستان،
کره جنوبی و آلمان .درست است که ویروس کرونا نخستین بار در چین پدیدار شد اما
گسترش و شیوع آن وابسته به مجامع جهانی تجاری ،گردشگری و زنجیرهی جهانی
کاال است که نظم اقتصادی سرمایهداری در دهههای اخیر پدید آورده است.
استثناگرایی و نفیِ دیگری
آیرونی جالبی که در سرزنش چینیها بهخاطر نقش فرهنگشان در شیوع کووید
 1۹وجود دارد در این است که بهترین واکنش به این پاندمی را دولتهایی با اکثریت
قومیتی چینی داشتهاند ،کشورهایی همچون تایوان (پنج مرگ 380 ،مبتال) ،سنگاپور
( 6مرگ ۹10 ،مبتال) و هنگکنگ ( 4مرگ ۹74 ،مبتال) داشتهاند .سیاستهای
مسئوالنهی آنها ناشی از آسیبدیدگی از اپیدمی سارس در سال  2003و تجربهی
مقابله با آن و نیز بهسبب تاریخ دولتهای رفاهی قدرتمند در شرق آسیا است که
برخالف آمریکا و اروپا ،به شکل فزایندهای در زمینه زیرساختهای مربوط به
مراقبتهای بهداشتی برای مواجهه با چنین بحرانهایی سرمایهگذاری کردهاند.
تردیدی نیست که صحبت از گرایشهای نژادپرستانه و گزارههای ضد چینی ،دفاع
یا مشروعیتبخشی به اقدامات دولت چین نیست .روشن است که مقامات منطقهای در
چین در ساکت کردن دکتر «لی ون لیانگ» که بهسرعت در مورد این ویروس به
دوستانش هشدار داده بود خطایی مرگبار مرتکب شدند .و به نظر میرسد دولت
اقتدارگرای چین همواره تعداد مبتالیان و مرگومیرها را کمتر از آمار واقعی نشان داده
است .اما آنگونه که ایدئولوگهای غربی ادعا میکنند آیا تضادی میان رژیمهای بهظاهر
دموکراتی ک و اقتدارگرا در این زمینه وجود دارد؟ بسیاری از شاهدان توافق دارند که
چین بحران را در ووهان برای چند هفته در ماه ژانویه مخفی نگه داشته است و این
زمان ازدسترفته منجر به آن شد که یک اپیدمی منطقهای به یک اپیدمی جهانی
تبدیل شود .باوجوداین ،سایر گزارشها نشان میدهد که دولتهای دیگر نیز با تأخیری
طوالنی واکنش نشان دادند :انگلیس حدود هشت هفته واکنش به این مسئله را طول
داد و آمریکا نیز تا حدود  70روز عالئم هشداردهنده را نادیده گرفت.

بازتولید خشونت و نژادپرستی در سایهی ویروس کرونا

این انفعال تا حدی نتیجه استثناگرایی غربی بود که بر این باور بود که ویروس و
اپیدمیها تنها برای «دیگری» است ،یعنی گمان میکردند که تنها کشورهای فقیر و
غیر سفید با آن مواجه میشوند .این نکته بسیار مهمی برای به چالش کشیدن
نژادپرستی ضد آسیایی است .به جای بازی کردن در زمین سرزنش یک فرهنگ،
همانطور که «توبیتا چاو» نوشته است ،باید بدانیم« :عدالت صحنهگردان جهان است».
ما باید از این مسئله آگاه باشیم که چگونه چشماندازهای ناسیونالیستیِ کوتهنظرانه به
شکل مرگباری منجر به واکنشهای بیاثر و ناکارآمد میشود .در طول بدترین هفتهها
در ایتالیا ،مقامات اعتراف کردند که آنها در ابتدا بحران ووهان را مانند یک فیلم علمی-
تخیلی میدیدند که هیچ ارتباطی با ما ندارد .در ایاالتمتحده آمریکا ،یکی از
سیاستمداران کانزاس اظهار کرد که شهر آنها ایمن است چراکه تعداد کمی چینی در
آنجا اقامت دارند .در فیالدلفیا ،با تکیهبر اندیشههای نژادپرستانه ،شایعهای رواج یافته
بود که این ویروس نمیتواند بر آمریکاییهای سیاهپوست تأثیر بگذارد چراکه این یک
بیماری چینی است؛ این اطالعات غلطی بودند که امروزه مقامات میترسند منجر به
تشدید نابرابریها شود.
ترس از کرونا یا ترس از چین؟
نهایتاً اینکه هم پاندمی و هم واکنشهای نژادپرستانهی ضد آسیایی ،پویشهایی
هستند که میتوانند فراتر از بحث فرهنگ چینی و بیگانههراسی ،پیامدهای جدی برای
زندگی و مرگ انسانها داشته باشند .هردوی اینها محصوالت جانبی ظهور چین
بهعنوان یک نیروی اصلی در سرمایهداری جهانی هستند که نهتنها زنجیرههای تأمین
و شبکههای مسافرتی را بهپیش میراند بلکه همچنین ویروسها را هم منتقل میکند
و بهمثابه تهدیدی برای پرستیژ سیاسی-اقتصادی آمریکا و اروپا طی قرون متمادی
است.
در آمریکا چنین ترسهایی در این گزارهی پوپولیستی منعکسشده بود که چین
بهتنهایی (و نه طبقه تجاری و سیاسی آن) مقصر از دست رفتن مشاغل تولیدی است.
به دنبال نتیجهی همهپرسی در انگلستان که بهمثابه رأی مخالف به جهانیشدن
(برگزیت) بود ،نگرانیها در انگلستان به شکل وحشت از تجهیز هوواوی به شبکه  5جی
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ظهور و بروز پیدا کرد .تردید نکنید که ترس از چین به خاطر ویروس کرونا ایجاد نشده
است بلکه ترس از چین را می توان در نیروی تخریب نامرئی و جهانی آن یافت که در
حال بر هم زدن نظم پیشین جهانی و جابهجایی قدرتهای سیاسی و اقتصادی در
جهان است.
میتوان انتظار داشت که حتی زمانی که واکسن کووید  1۹هم اختراع شود ،این
احساسات ب از بین نخواهند رفت .ما نیاز داریم که نیروهای اقتصادی -سیاسی را که
س واکنشهای ضدچینی غرب هستند بشناسیم و با آنها مقابله کنیم و از ناتوانی
در پ ِ
ناسیونالیسم در مقابله با بحرانهای اجتماعی و بحرانهای حوزه بهداشت و سالمت که
امروزه با آنها رویارو هستیم ،آگاه شویم .جایگاه دولت اقتدارگرای چین در نظم جهانی
سرمایه داری را بازشناسیم و ایدئولوژی رواداری و شناخت ریشههای واقعی بحرانها را
به مردم بیاموزیم.
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هنر فاصلهگذاری اجتماعی براساس آرای هانا آرنت

هنگامی که فرد خود را تنها میبیند میتواند خلوت را تمرین کند،
فاصلهگذاری اجتماعی بهترین فرصت برای بازیابی این هن ِر گمشده است.

اینطور که پیداست همهچیز در باالترین سطح غلط پیش میرود .در طی چند
سال گذشته پوپولیسم و اقتدارگرایی دوباره چهرهی زشت خود را نشان دادهاند .اخیراً
اقتصاد به پایینترین حد خود در تاریخ سقوط کرده است و ما فقط در آستانهی
دروکردن محصوالتِ محیط زیستی ویران هستیم .نرخ خودکشی باال میرود ،بحران
پناهندگی همانندِ تب سیاسیِ خفیفی ادامه دارد و اکنون ما با یک بیماری عالمگیر
روبهرو هستیم .انگار به مرزِ نقشهی جهانِ متمدن رسیدهایم ،به لبه چشم دوختهایم و
پی میبریم که بهراستی در اینجا هیوالهایی بیشاخودم وجود دارند.
اما این پایانِ داستان نیست .هانا آرنت ،فیلسوف نامآورِ آلمانی-آمریکایی بهدلیلِ
عشقش به جهان و تالشش برای معنابخشی به وحشتهایی همچون توتالیتاریسم و
هولوکاست درخورِ توجه است .بسیاری از واکنشهای آرنت امروز میتوانند به کا ِر ما
بیایند .بهواقع کارِ آرنت نشان میدهد که چهبسا فاصلهگذاری اجتماعی به علّت ویروس
کرونا نه فقط یک آستر نقره ای ،که آستری طالیی دارد ،آستری که در پیوند دیرینه
میان سیاست و روانشناسی نهفته است.
گفتوگو با خویشتن
ازقضا بهطور شگفتآوری آرنت شاهکارِ منتشرشدهاش در سال ،1951
خاستگاههای توتالیتاریسم را با تأمالتی دربارهی تنهایی به پایان میرساند .آرنت
خاطرنشان می کند در دورانِ باستان حاکمانِ مستبد برای جداکردنِ شهروندان از
یکدیگر تالش کردهاند .کاشتنِ بذر جدایی و بدگمانی میان شهروندان مانعِ عملکردِ
هماهنگِ مردم و ایجادِ قدرتی میشود که بتوانند سلطهی مستبدانه را براندازند .آنچه
تفاوت داشت ،حتی در زمانِ نوشتنِ آرنت ،همهگیرشدنِ تنهایی بود.
نزد آرنت انزوا تجربهای بهتمامی سیاسی بود ،انزوا عجزِ شهروندان برای عملِ جمعی
در فضای عمومی و ایجاد قدرت بود .تنهایی بیشتر تجربهای اگزیستانسیال بود ،تجربهای
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که خصوصیتش ناتوانی در ارتباط با دیگران یا قرارگرفتن در معرض خصومتِ دیگران
بود .امروز تنهایی ،علیالخصوص میان بزرگساالن جوان ،به حد اپیدمیک رسیده است.
عجیب آنکه نوشداروی آرنت برای انزوا و تنهایی باهمبودن نیست ،بلکه خلوت
1

ی جسمی الزم است،
است .خلوت با انزوا و تنهایی متفاوت است زیرا در این دو تنهای ِ
اما در خلوت خویشتن به شکل اگزیستانسیال تنها نیست ،خویشتن با خودش معاشرت
و گفتوگو میکند .مشخصهی تنهایی و انزوا قطع ارتباط و دلکندن است ،در خلوت
فرد با خویشتن و با جهان در ارتباط است .در گفتوگوی خویشتن با خویشتن ،فردِ
خلوتگزیده جهان را برای خودش شرح میدهد .برعکس ،گفتوگوی دو خویشتنِ
خلوتگزیده از راه ارتباطِ دوباره با انسانی دیگر تأییدکنندهی یگانگی و تغییرناپذیریِ
هویتِ فردِ خلوتگزیده است.
نزد آرنت تمرین خلوت در اندیشه ،وجدان و خلّاقیت جریان مییابد .آرنت در
خاستگاههای توتالیتاریسم مینویسد« :هر اندیشهای ،به معنای درست کلمه ،در
خلوت صورت میگیرد ،اندیشه گفتوگویی بین من و خودم است ».بهواقع ،خلوت
وضعیت طبیعیِ فیلسوف است .همچنین در وضع بشر در همین مورد اضافه میکند:
«خلوت یعنی باخودبودن و از این رو چهبسا اندیشیدن انفرادیترینِ عملهاست ،اما
هرگز بهتمامی بدون یک شریک و بدون همراه نیست ».بهعالوه نزد آرنت عملِ
اندیشیدن تولیدکنندهی بینشهاییست که ممکن است روی کاغذ بیایند و با دیگران

1. Solitude
مفهوم  solitudeنزد آرنت در برابر مفاهیم انزوا  isolationو تنهایی  lonelinessجای میگیرد .در ترجمهی
فارسی کتاب خاستگاههای توتالیتاریسم که با عنوان توتالیتاریسم به فارسی برگردانده شده است ،مترجم معادل
انفراد را برای  solitudeبرگزیده است که به نظر نمی رسد معنای موردنظر آرنت ،یعنی تنهایی توأم با تأمل،
اندیشیدن ،شکلگرفتن وجدان و خلّاقیت را برساند .در ادبیات کالسیک فارسی معادل خلوت به شکل بهتری این
معنا را میرساند .چنان که میخوانیم« :خلوتگزیده را به تماشا چه حاجت است  /چون کوی دوست هست به صحرا
چه حاجت است» (حافظ)« ،روضهی خلـد بـرین خلـوت درویشـان اسـت  /مایهی محتشمی خـدمت درویشـان
اسـت» (حافظ) یا «گر به صحرا دیگران از بهر عشرت میروند  /ما به خلوت با تو ای آرام جان آسودهایم» (سعدی)،
یا «بدانک خلوت شب بر مثال دریایی است  /به قعر بحر بود دُرهای ناسفته» (مولوی).
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در میان گذاشته شوند ،بینشهایی که از اندیشیدن به خلقت ،دستیابی به بقا و
تبدیلشدن به بخشی از جهانِ مشترکمان به ما میرسد.
همچنین گفتوگوی خود با خویشتن در خلوت منبع وجدان است .آرنت در
ش
مقدمهی حیات ذهن به محاکمهی آدولف آیشمان ،چهرهی اصلیِ راهحل نهایی رای ِ
سوم مراجعه میکند .بهطور خاص مفهوم ابتذال شر را بازبینی میکند و مینویسد در
مورد آیشمان این طور که پیداست شرِ مفرط از سر غرور ،حسادت ،نفرت ،طمع یا
دیوسیرتیِ اخالقی نیست ،بلکه از بیفکریِ محض است .آرنت مینویسد:
«نظر من به کممایگی و حالت سطحیبودن در کنندهی کردار جلب شد که
باعث میشد او نتواند ش ِّر بیچونوچرای کردارهایش را به هیچروی تا سطح
عمیقتر ریشهها یا انگیزهها[ی آنها] دنبال کند .آن کردارها کردارهایی
هولناک بودند ،اما کنندهی آنها –الاقل آن کنندهی بسیار واقعی که آن زمان
ال عادی و معمولی بود ،نه اهریمنی و نه هیوالوار.
محاکمه میشد -انسانی کام ً
هیچنشانی از اعتقادات ایدئولوژیک راسخ یا انگیزههای خاص در او نبود .و
یگانه خصوصیت درخور توجهی که میشد در رفتار گذشتهی او و نیز در
رفتارش بههنگام محاکمه و در تمام مدّت بازجویی پلیس از او پیش از
محاکمه پیدا کرد خصوصیتی کامالً سلبی بود :آن خصوصیت نه حماقت بلکه
1

بیفکری بود».
آرنت به درماندگی تمامعیارِ آیشمان در طول محاکمه توجه کرد ،به عجزش در
دانستنِ اینکه در غیاب روالها و تشریفات عادی چه بکند و چه بگوید .آرنت در ادامه
مینویسد« :کلیشهها ،عبارتهای پیش پا افتاده ،چسبیدن به آداب قراردادی و رایج
بیان و رفتار ،کارکردی دارند که از لحاظ اجتماعی بازشناختهشده است ،آنها از ما در
برابر واقعیت ،یعنی در مقابل توجه اندیشمندانهای که همهی رویدادها و امور واقع به
موجب وجودشان از ما میطلبند ،محافظت میکنند».
آرنت حتی در زمان نوشتنِ این کتاب اظهار میدارد که چگونه «همین غیابِ
اندیشه ...تجربهای بسیار عادی در زندگی روزمرهی ما [شده است] که در آن تقریب ًا

 .1این بخش ترجمه ی مســعود علیا در کتاب هانا آرنت ،حیات نهن ،جلد اول :تفکر ،1391 ،تهران :نشــر ققنوس،
ص  ،17است .م.
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هیچ وقتی برای ایستادن و اندیشیدن نداریم ،چه رسد به اینکه تمایلی به این کار داشته
باشیم ».آرنت این پرسش را مطرح میکند که آیا خودِ اندیشیدن ،صرفِنظر از محتوای
اندیشه ،مخالف با بدکاری است؟ و آیا اندیشه عمل اندیشیدن را با وجدان مرتبط
میکند« :خودِ کلمهی وجدان ( )con-scienceبه معنای "با خود و به خود دانستن"
نوعی دانستن است که در هرگونه روند اندیشه فعلیت پیدا میکند».
از استبداد تا توتالیتاریسم
در آخِر ،خلوت برای خلّاقیت ضروری است .تفکیک خلّاقیت و الهام ( )poeisisاز عمل،
پراکسیس و دغدغههای متداول ضروری است .اما فردِ منزویِ خلّاق ارتباطش را با جهانِ
مشترک اشیا حفظ میکند و با خلق چیزی ملموس به جهانِ مشترک ما اضافه میکند.
آرنت در خاستگاههای توتالیتاریسم از خلّاقیت شخصی بهمنزلهی روشی برای مقابله
با استبداد یاد میکند :وقتی زیر لوای حکومت مستبد فضای عمومی از بین میرود ،در
کم ترین حالت ممکن است فرد با تفکرات و خلّاقیت خود در فضای خصوصی به انزوا
برود .بهواقع ،به شکل تاریخی هنرها اغلب زیر انواع تازیانههای دیکتاتورهای منوَر شکوفا
شدهاند.
هر سه اثرِ خلوت -وجدان ،اندیشه و خلّاقیت -برای بازسازی جهان ضروری است.
در عمل این سه در وهلهی اول زیستجهانی را خلق کردند که ما در آن ساکنیم .نزد
آرنت «جهان» اصطالحی فنی است ،جهان فضایی دیرپاست که ما در آن به دنیا
میآییم ،در آن ساکن میشویم و زمانی که میمیریم آن را با امیدواری پشتِ سر
ن قوانین ،ادبیات ،هنر ،موسیقی ،فلسفه ،نهادها و تمامی اشیای فیزیکی
میگذاریم .جها ْ
را در بر گرفته است ،چیزهایی که در زندگی مشترکمان پناهدهنده و راهنمای ما
هستند و ما را گرد هم میآورند و نیز ما را از یکدیگر جدا میکنند .این جهان مصنوعِ
انسان اس ت ،اما پایدارتر از عمرِ انسان است .در ضمن از آنجایی که جهان مصنوعِ انسان
است مستعمل و فرسوده میشود و پایداریِ آن نیاز به بازسازی دارد .این امر بخشی از
وظیفهی هر نسل است.
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وقتی در اخبار میخوانیم که در آمریکا علیالخصوص میان بزرگساالنِ جوان اعتماد
به سایر افراد و نهادهای کلیدی در حال از بین رفتن است باید دلگرمکننده باشد .آرنت
به یادمان می آورد که این امر تا حدی عادی است ،نهادها با گذشت زمان فاسد میشوند.
اوضاع وخیم شده است فقط به این دلیل که ما به شکلی درخور دستبهکا ِر بازسازیِ
جهان نشدهایم[ ،بهواقع] تا حدی به این دلیل که ما به شکلی درخور دستبهکارِ خلوت
نشدهایم .ما تنها بودن را فراموش کردهایم.
آن هیوالها را به خاطر میآورید؟ سیاستهای اقتدارگرا ،ایدئولوژیهای ترسآور و
رفتارهای خانمانبراندازِ نابخردانه دوباره به خونخواهی سر بر آوردهاند .آرنت استدالل
میکند که میان همهگیرشدنِ انزوا و تنهایی و افزایش محبوبیتِ جنبشهای سلطهگرا
و پوپولیست ارتباط وجود دارد .آرنت در خاستگاههای توتالیتاریسم استدالل میکند
که تنهایی خود [دورهی] ماقبلِ توتالیتر است .این حسِ گریز از همگان ،از جمله گریز
از خویشتن ،فرد را آسیبپذیر میکند .آرنت مینویسد:
«آنچه انسانها را در جهانِ غیرِ توتالیتر برای چیرگی توتالیتر آماده میسازد
این واقعیت است که زمانی معموالً در برخی از شرایط اجتماعی حاشیهای مانند
سنِ پیری تجربه میشد ،اکنون بهصورت تجربهی روزانهی تودههای فزایندهی
قرن ما درآمده است .بهنظر میرسد فرایند بیرحمانهای که توتالیتاریسم تودهها
را بدان میکشاند و سازمان میدهد ،گریزِ انتحاری از این واقعیتِ تنهایی باشد.
در جهانی که هیچکس قابل اعتماد نیست و به هیچچیز نمیتوان دلگرم بود
«استداللِ خودسرانه» و «شاخکِ حساس و نیرومندِ دیالکتیک که انسان را در
1

چنگ خود میگیرد» همچون آخرین تکیهگاه انسان نمایان میشود».
در آن هنگام که «هیچکسقابل اعتماد نیست و به هیچچیز نمیتوان دلگرم بود»
نوشدارو خلوت است ،گفتوگو با خویشتن [در خلوت] است که وجدان ،اندیشه و
خلّاقیت را به بار میآورد .این سه نیز جهان را بازسازی میکنند.
برای رفعِ سوءتفاهم نکتهای را باید در نظر گرفت :نزد آرنت خلوت زیر لوای استبداد
امکانپذیر است نه زیر سلطهی توتالیتر .استبداد فضای عمومی را کنترل میکند ،اما

 .1این بخش ترجمه ی محسن ثالثی در کتاب هانا آرنت ،توتالیتاریسم ،1396 ،تهران :نشر ثالث ،ص  ،334است .با
اندکی تغییر (م).
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فضای خصوصی را رها میکند و ظرفیتهای اندیشه ،وجدان و خلّاقیت را حفظ میکند.
توتالیتاریسم به فضای خصوصی تجاوز میکند ،از راه وحشت ،تنهایی و ایدئولوژی حضورِ
ش امروز در تمرینِ خلوت کلونیزهشدن به
خویشتن را نزدِ خویشتن مختل میکند .چال ِ
لحاظِ نهنی نیست ،بلکه حفظ ارتباط با خویشتن و جهان است.
فراخوانی برای قهرمانان
در این داستان تک تک ما میتوانیم قهرمان باشیم .بسیار کسان بهخاطر شغلشان
حضور فیزیکیشان در خط مقدمِ مبارزه با بیماریِ عالمگیر الزم است تا کارِ جهان ما
ادامه یابد .اما آنها که دعوتشدهاند به فاصلهگذاریِ اجتماعی باید سعی کنند خلوت را
هم تمرین کنند ،تسلیم وحشت نشوند و گفتوگوی خود با خویشتن را از سر بگیرند.
جهانِ ما به شدت نیاز به بازسازی دارد ،اما به احتمال زیاد بازسازی از باال نخواهد بود.
بازسازی از پایین ،از انتخابهای هرروزهی افراد آغاز میشود .در نهایت آنچه خلوت
بازیابی میکند ظرفیتِ آغازیدن ،و تواناییِ آوردن چیزی جدید به جهان است .نزد آرنت
ظرفیتِ آوردنِ چیزی یگانه به جهانی که نیاز به بازسازی دارد هدیهای است که تک
تک ما هنگام تولد دربافت می کنیم .برای آرنت این هدیه نوعی معجزه است،
سرچشمهی باور و امید است.
امروز وظیفهی ما تبدیلکردنِ لحظههای تنهایی به خلوت است .فرد هرگاه خود را
تنها ببیند میتواند خلوت را تمرین کند ،فاصلهگذاریِ اجتماعی بهترین فرصت برای
بازیابیِ این هنرِ از دسترفته است .خلوت بیش از هر زمانی ضروری است ،هم برای
جانِ سالم به در بردن از ویروس کرونا هم برای بازسازیِ جهان .پس از گذراندن دورانِ
خلوت –دستبهکار شدن برای اندیشیدن ،بررسی وجدان و خلق چیزی جدید-
میتوانیم با «معاشرتِ نیکپندار و اعتمادبخش با همگنان» دست به کار بازسازیِ جهان
شویم.
منبع:
The Art of Social Distancing According to Hannah Arendt,
Fair Observer, Mar 23, 2020.
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سرمایهداری
محدودیتهای خود را دارد
جودیت باتلر
ترجمهی شیرین کریمی
جودیت باتلر دربارهی بیماری عالمگیر کووید  19و تأثیرات سیاسی و
اجتماعی فزایندهی آن در آمریکا میگوید

سرمایهداری محدودیتهای خود را دارد

در روزگار و فضای جدید بیماری عالمگیر ضرورت جداسازیْ همزمان شده است با
بازشناسیِ جدید وابستگی متقابل جهانیمان .از سویی ،از ما خواسته میشود خودمان را
در آپارتمانهای خانوادگی ،فضاهای مسكونی مشترک ،یا منازل شخصی در انزوا نگاه
داریم ،خود را از تماس اجتماعی محروم و به فضاهای جداسازیشدهی خویشاوندی تبعید
کنیم؛ از سوی دیگر ،با ویروسی روبرو هستیم که بیاعتنا به ایدهی قلمرو ملّی ،بهسرعت
از مرزها عبور میکند .پیامدهای این بیماری عالمگیر در اندیشیدن دربارهی برابری،
وابستگی متقابل جهانی و تعهدات ما نسبت به یكدیگر چیست؟ ویروسْ تبعیض قائل
نمیشود .میتوان گفت این ویروس با ما بهطور یكسان رفتار میکند ،ما را به یک اندازه
در معرض خطرِ بیمارشدن ،ازدستدادن یكی از نزدیكان و زیستن در جهانِ تهدید
قریبالوقوع قرار میدهد .ویروس با شیوهی حرکت و حملهاش ثابت میکند که جامعهی
انسانی بهطور برابر مخاطرهآمیز است .اما در عین حال ،در مناطقی که درگیر بیماری
عالمگیرند ،عدمموفقیت برخی ایالتها یا مناطق در داشتنِ آمادگی قبلی (شاید اکنون
ایاالت متحد آمریكا بدنامترین عضو آن کلوب باشد) ،تقویت سیاستهای ملّی و بستن
مرزها (که اغلب با بیگانهستیزی وحشتزده همراه است) و به میدان آمدنِ کارآفرینانِ
مشتاق سرمایهگذاری بر روی مصیبت جهانی ،همه نشان میدهند که نابرابریهای ریشهای
از جمله ناسیونالیسم ،برتری سفیدپوستان ،خشونت علیه زنان ،کوئیر ،افراد ترنس و استثمار
سرمایهدار بهسرعت راههایی را برای بازتولید و تقویت نیروهایشان پیدا میکنند .تعجبی
ندارد.
سیاست مراقبتهای بهداشتی در ایاالت متحد آمریكا با روشی متمایز به آرامسازی
این اوضاع کمک میکند .یكی از سناریوهایی که پیشاپیش میتوان تصور کرد تولید و
بازاریابی واکسنی مؤثر علیه کووید  19است .ترامپ همین حاال به دنبال خرید (نقدی)
حقوق انحصاری واکسن برای ایاالت متحد آمریكا از یک شرکت آلمانی به نام
 VaCurecاست ،شرکتی که با بودجهی دولت آلمان فعالیت میکند ،روشن است که
ترامپ برای کسب امتیازات سیاسی اشتیاق زیادی دارد چراکه این امتیازات انتخاب مجدد
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وی را تضمین میکند .وزیر بهداشت آلمان ،که نتوانست از این موضوع خرسند باشد ،به
جراید آلمان اعالم کرد که چنین پیشنهادی داده شده است .یكی از سیاستمداران آلمانی،
کارل الوترباخ اظهار داشت« :به هر طریق باید از فروش انحصاری واکسنِ احتمالی به
ایاالت متحد آمریكا جلوگیری شود .سرمایهداری محدودیتهایی دارد ».تصور میکنم
او فقط به قیدِ «استفادهی انحصاری» اعتراض کرده و از قیود این چنینی که فقط در مورد
آلمانیها بهکار میرود نیز خرسند نمیشود .بیایید امیدوار باشیم اینگونه است ،زیرا
میتوانیم دنیایی را تصور کنیم که در آن زندگی اروپاییها بیش از زندگی دیگران ارزش
دارد  -میبینیم که در مرزهای اتحادیهی اروپا ارزشگذاری سخت در جریان است.
پرسیدن دوبارهی ترامپ چه فكری میکرد؟ با عقل جور درنمیآید .این سؤال در
یک وضعیت غیرعادی بارها مطرح شده است و دیگر اصالا نمیتوان متعجب شد .این
بدان معنا نیست که خشم ما در برابر هر نمونهی جدیدی از خودبزرگسازیِ غیراخالقی
یا جنایتكارانه تقلیل یافته است .آیا ترامپ باور دارد که اگر در تالشش برای خرید واکسنِ
احتمالی موفق بود و استفاده از آن واکسن را فقط به شهروندانِ آمریكایی محدود میکرد،
شهروندان آمریكایی هیجانزده و با این تصور که خودشان از تهدیدی مرگبار نجات
یافتند ولی دیگران خیر ،تالشهای او را تحسین میکنند؟ آیا شهروندان آمریكایی واقعاا
این نوع نابرابری اجتماعیِ بنیادین ،این استثناگرایی آمریكایی را دوست دارند و روشی را
که خودِ ترامپ «درخشان» توصیفش میکند بهحق میدانند؟ آیا ترامپ تصور میکند که
بیشتر مردم فكر میکنند بازار باید تصمیم بگیرد که چگونه واکسن تهیه و توزیع شود؟
آیا اکنون در دنیای ترامپ پافشاریکردن بر اینكه امر بهداشت جهانی باید فراتر از
عقالنیت بازار باشد قابل تصور هم هست؟ آیا او حق دارد بدیهی بپندارد که ما نیز در
محدودههای چنین دنیای تخیلیای زندگی میکنیم؟ حتی اگر چنین انحصاراتی بر مبنای
تابعیت ملّی به کار گرفته نشود و حتی اگر نحوهی توزیع واکسن تضمین کند که فقط
برخی از افراد به واکسن دسترسی خواهند داشت و سایرین در مداومت و تشدید بیثباتی
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به حال خود رها خواهند شد ،زمانی که واکسن در دسترس باشد بهیقین شاهد هجوم
ثروتمندان و بیمهشدگان تكمیلی برای دستیابی قطعی به هرگونه واکسن هستیم .نابرابریِ
اجتماعی و اقتصادی کاری میکند که ویروس تبعیض قائل شود .خود ویروس بهتنهایی
تبعیض قائل نمیشود ،اما ما انسانها ،که با قدرتهای درهمتنیدهی ناسیونالیسم،
نژادپرستی ،بیگانههراسی و سرمایهداری ،شكلگرفته و متحرک شدهایم ،مطمئناا تبعیض
قائل میشویم .اینطور که پیداست احتماالا در سال آینده شاهد سناریوی دردناکی
خواهیم بود که در آن برخی از مخلوقات انسانی با هزینهی دیگران بر حق خویش برای
زیستن اصرار میورزند ،آنها دوباره این تمایز جعلی را میان زندگیهای قابل سوگواری
و زندگیهای غیر قابل سوگواری بنا مینهند ،یعنی جانهایی که به هر قیمتی باید در برابر
مرگ محافظت شوند و جانهایی که حفظ حیاتشان در برابر بیماری و مرگ بیارزش
انگاشته میشود.
تمام اینها بر ضد رقابت ریاست جمهوری ایاالت متحد رخ میدهد ،رقابتی که در آن
شانس برنی سندرز برای حفظ نامزدی دموکراتها بسیار بعید به نظر میرسد ،هرچند به
لحاظ آماری غیرممكن نیست .پیشبینیهای جدیدی که بایدن را در مقام پیشتاز بارز این
رقابتها معرفی میکنند اکنون بسیار ویرانکننده است زیرا هم سندرز و هم وارن از بیمهی
پزشكی برای همه ( )Medicareدفاع میکردند ،از یک برنامهی جامع مراقبتهای
بهداشت عمومی که میتوانست تضمینکنندهی مراقبتهای اولیهی بهداشتی برای همگان
در ایاالت متحد آمریكا باشد .چنین برنامهای به عمر شرکتهای خصوصیِ بازارمحورِ
بیمه پایان میداد ،شرکتهایی که مرتباا بیماران و تعهداتشان را در قبال هزینههای
پیشبینینشده که بهراستی غیرقابلِ پرداختند به حال خود رها میکنند ،و دوام میبخشند
به سلسلهمراتب وحشیانه بین بیمهشدگان ،بیمهنشدگان و افرادی که قابل بیمهشدن نیستند.
شاید درخورتر باشد که رویكرد سوسیالیستی سندرز دربارهی مراقبتهای بهداشتی بهمثابه
دیدگاهی سوسیال دموکراتیک توصیف شود که با آنچه الیزابت وارن در مراحل اولیهی
کمپین انتخاباتی خود مطرح کرد از اساس تفاوتی ندارد .به نظر سندرز پوشش درمانی
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جزو «حقوق بشر» است ،منظور او این است که هر انسانی حق دارد به آن نوع مراقبتهای
بهداشتی که نیاز دارد دسترسی داشته باشد .اما چرا آن را بهمنزلهی تعهدی اجتماعی درک
نمیکنیم ،تعهدی که ناشی از زیستن در جامعه با یكدیگر است؟ برای برانگیختن وفاقِ
عمومی دربارهی چنین تصوری ،هم سندرز و هم وارن میبایست مردم آمریكا را متقاعد
میکردند که ما میخواهیم در دنیایی زندگی کنیم که در آن هیچکدام از ما مراقبتهای
بهداشتی را از سایرین دریغ نكنیم .به بیان دیگر ،ما باید دربارهی جهانی اقتصادی و
اجتماعی به توافق برسیم که در آن از اساس قابل پذیرش نباشد که برخی از افراد به
واکسنی که میتواند جانشان را نجات دهد دسترسی داشته باشند ،آن هم در زمانی که
این فرصت از سایر انسانها دریغ میشود بر این اساس که نمیتوانند پول بیمهای را
پرداخت کنند که بتواند هزینهی واکسن را تأمین کند.
یكی از دالیلی که من همراه با رأیدهندگان دموکراتِ ثبتنامشده در مرحلهی
مقدماتی در کالیفرنیا به سندرز رأی دادم این بود که او به همراه وارن ،برای داشتن تصوری
دیگر از جهانمان راهی گشودند ،انگار که خواستهای جمعی حكم داده بود برای برابری
بنیادین ،برای جهانی که در آن جمع شدهایم تا پافشاری کنیم بر لوازمی برای زیستن ،از
جمله اینکه مراقبتهای درمانی به طور برابر در دسترس همگان باشد ،بدون توجه به
اینکه چه کسی هستیم یا اینكه آیا استطاعت مالی داریم یا خیر .این سیاست میتوانست
[برای ما همراه] با سایر کشورهایی که متعهد به مراقبتهای بهداشت جهانی هستند
مسئولیت مشترک مقرر کند ،از این رو میتوانست سیاست مراقبتهای بهداشتی فراملّی
در راستای تحقق آرمانهای برابری برقرار کند.
نظرسنجیهای جدید نشان میدهند که انتخاب ملّی بیشک میانجامد به ترامپ و
بایدن زیرا بیماری عالمگیر زندگی روزمره را تعطیل میکند و بیثباتیِ بیخانمانها،
بیمهنشدگان و فقرا شدت مییابد .عمر این ایده کوتاه بود ،ایدهای که بر اساس آن
میتوانستیم به انسانهایی تبدیل بشویم خواهانِ دیدن جهانی که متعهد است به
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سیاستهای بهداشتی برابر برای همگان ،جهانی که متعهد است به برچیدنِ تسلط بازار بر
مراقبتهای بهداشتیای که تمایز قائل میشوند میان ثروتمندان و افرادی که بهسادگی
بهدست بیماری و مرگ سپرده میشوند .ما خودمان را به گونهای دیگر فهمیدیم چنانكه
سندرز و وارن این امكان دیگر را طرح کردند .ما فهمیدیم که میشود فراتر از شرایطی
که سرمایهداری برای ما تعیین میکند شروع به اندیشیدن و ارزشگذاری کرد .حتی اگر
وارن دیگر کاندیدا نباشد و بعید به نظر میرسد که سندرز قدرت خود را بازیابی کند ،ما
همچنان باید بپرسیم ،علیالخصوص حاال ،چرا ما در مقام مردم با رفتار با تمام زندگیها
بهگونهای که گویی ارزش برابر دارند هنوز مخالفیم؟ چرا برخی هنوز از تصور اینکه
ترامپ به دنبال تأمین واکسنی است که حافظ جان آمریكاییها (آنگونه که ترامپ
تعریف میکند) پیش از سایر انسانهاست به هیجان میآیند؟ پیشنهاد بهداشت جهانی و
عمومی نیرویی دوباره بخشید به انگارهای سوسیالیستی در ایاالت متحد آمریكا ،انگارهای
که اکنون برای تحققیافتن بهمنزلهی سیاست اجتماعی و تعهد همگانی در این کشور باید
منتظر بماند .بدبختانه در زمان بیماری عالمگیر ،هیچ یک از ما نمیتوانیم منتظر بمانیم .در
حال حاضر در جنبشهای اجتماعی که در انتخابات ریاست جمهوری کمتر به چشم
میآیند این آرمان باید بیشتر زنده بماند تا در مبارزات بلندمدتی که پیش روی ماست.
این چشماندازهای شجاعانه و دلسوزانه که از سوی «واقعگرایان» مسخره شد به آن اندازه
فرصت یافتند تا توجه کافی را به خود جلب کنند و بگذارند شمار روزافزونِ افراد  -برخی
برای اولین بار – میل به تغییر جهان داشته باشند.
امیدوارم بتوانیم آن میل را زنده نگه داریم.
پیوند با متن انگلیسی:
Capitalism Has its Limits
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در مورد بدیها و مخاطرات کرونا بسیار نوشتهاند .در مصایبی که این ویروس ایجاد
کرده تردیدی نیست ،حتی از جهت سیاسی .بهقول آگامبن دولتها دارند از این موقعیت
استفاده میکنند برای تشدید وضعیت استثنایی و حضور بیشتر در همهی جنبههای
زندگی .اما از منظر دیگری هم میتوان به آن نگریست .واقعیت این است که این ویروس
سبک زندگی مصرفگرا و بحرانساز ما را که بهناچار بر استثمار بشر و طبیعت است
بههمراه ذهنیت خاص آن نشان رفته است .در این هجوم دیوانهواری که صدای همگان
را درآورده ولی کسی هم راهحلی برایش نداشته ،وقفه انداخته است .انگار یکباره ترمز
کشیده شده و قطار مرگ و فاجعه دارد ایست میکند.
هشدار میدهند که رشد اقتصادی در معرض تهدید است .اما رشد اقتصادی معیاری
نیست که با آن بتوان کیفیت زندگی و روابط را سنجید .برعکس ،در بیشتر اوقات
نشانگر استثمار و غارت هر چه بیشتر طبیعت و منابع و بهرهکشی است .نظم فعلی
نظمی مبتنی بر رشد و رشد بیشتر است و این رشد هم الزمهاش انباشت سرمایه و
تخریب طبیعت و روابط انسانی است که خود بهمعنای ظرفیت برای خلق دایمی فجایع
بیشتر است .یک روز جنگ و مداخلهی نظامی است و روز دیگر خطر انفجار اتمی،
بیماریهای همهگیر ،آتشسوزیهای گسترده ،امواج پناهجویان و...
البته از هماکنون بسیاری از مشاغل و کسبوکارها در معرض نابودی قرار گرفته و
وضع بسیاری از آدمها  -به ویژه فقرا  -بدتر از قبل خواهد شد .اما از سوی دیگر در
همین مدت کوتاه ،برای نخستینبار پس از سالها ،آلودگی هوا در برخی مناطق مثل
پکن کم شده .کارخانههای تولید ضایعات ذهنی و عینی متوقف شدهاند ،فرودگاهها
تعطیل شدهاند ،پروازهای بسیاری انجام نمیگیرد ،تورهای مسافرتی تعلیق شده و
طبیعت برای مدتی از هجوم گردشگران لذتجو و سرگردان در امان است و نفس
میکشد ...همهی اینها – دستکم در کوتاهمدت  -بهمعنای طبیعت سالمتر و دریا،
حیوانات ،جنگل ،زمین ،آسمان ،آب و هوای پاکیزهتر است .گویی بهاجبار فرصتی برای
تجدیدنظر در این سبک زندگیِ ویرانگرِ حیات هم برای خود ما و هم سایر انواع ایجاد
شده است.
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در فیلم های هالیوودی ،وضعیت آخرالزمانی همراه با هول و هراسی که به دنبال
دارد ،به تصویر کشیده میشود .به نظر من این فیلمها دو کارکرد دارند :یکی اینکه در
ناخودآگاه آدمها هراسی از ناشناخته و بدیل بهوجود میآورند و آن را موحش و
تحملناشدنی نشان میدهند و این خود تحمل وضعیتی را که در آن قرار داریم ،آسانتر
میکند .به این ترتیب ،از سر ترس به وضع موجود میچسبیم .دوم اینکه در اغلب این
فیلمها یک نجاتبخش که طالب استمرار وضعیت پیشین است و همهی قواعد
رفتاریاش تابع آن است ،از راه میرسد ،جهان را از شرّ این ناشناخته نجات میدهد و
همه چیز خوش و خرم به وضع قبلی بازمیگردد.
اما اینبار دیگر با فاجعه در قالب فیلم و تخیل مواجه نیستیم .خود فاجعه تمامقد
بر ما نازل شده است .بشر دارد تالش زیادی صرف میکند تا از طریق یافتنِ واکسن
نجاتبخش ،همه چیز را به وضع «عادی»ِ قبل برگرداند .البته در این صورت هم احتماالً
با به تعویق افتادنِ بحران ،فاجعهی بعدی با ابعادی موحشتری ظاهر خواهد شد و
نابودی و ویرانی بیشتری بهبار خواهد آورد.
نخستین واکنش رهبران سیاسی از آنسر تا این سرِ جهان این بود که بهزودی
اوضاع «عادی» خواهد شد (یعنی باید بشود) .این ذهنیت بهروشنی نشان میدهد که
مسأله بر سر حفظ و بقای وضع موجود به هر قیمت است .در مخیلهی سیاستمداران
نمیگنجد که فرمان ایست داده شده ،اما نه از سوی آنها .از بس عادت کردهاند خود
فرمان بدهند ،انتظار دارند طبیعت هم تابع آنها باشد .بدیهی است اندیشه به یک
سازماندهی اقتصادی -اجتماعی  -سیاسیِ دیگر به ذهن آنها راه ندارد.
اما متأسفانه در شرایط فعلی تخیلِ بخش زیادی از مردم عادی نیز به گروگان گرفته
شده و برای آنها نیز تصور حیاتی دیگر فراتر از سرمایهداری و وضعیتِ اضطراریِ دائمی
ناممکن شده است .اما تا زمانی که فقیرترینها به بهداشت و درمان و آموزش دسترسی
ندارند ،سخن از عادیشدن اوضاع بیمعنا است.
نمیدانم آیا بشر می تواند از این فرصت برای تجدیدنظر استفاده کند و اصالً آیا
تجدیدنظر برای ما دیگر ممکن است یا خیر .ولی به نظرم دستکم زمینهای برای تأمل
به آنچه که پیشتر مسخره و مضحک و خیالبافانه به نظر می رسید ،فراهم شده است.
این فرجهی نابههنگام میتواند تلنگری باشد به همهی ما تا در مورد سازماندهی
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سیاسیِ جوامعمان ،روابط انسانی و اجتماعیمان ،و رابطهمان با تولید و مصرف و آسمان
و زمین و جنگل و دریا و حیوانات ،ازنو بیندیشیم.
***
قرنطینهی این روزها آدم را بهیاد قصهی اصحاب کهف (هفت خوابنده) میاندازد.
داستان مؤمنانی که خسته از ظلم فرمانروایان و خدایان دروغین به غاری پناه بردند تا
خود را در آن مخفی کنند .در آنجا خوابی عمیق به مدت سیصد سال آنان را درربود.
به وقت بیداری یکی از ایشان به قصد خریدِ غذا از غار بیرون رفت و رهسپار شهر شد.
اما به محض ورود به شهر دانست که زمانه عوض شده و کسی دیگر عهد دقیانوس و
خدای شرورِ او را به یاد نمیآورد.
داستان اصحاب کهف به «الهیات فاجعه» تعلق دارد؛ الهیاتی که برخالفِ توجیه و
انکار شر برای سودجویی از جهالتِ گلّهی دینداران ،پرسش از خدا را در متن فجایع
دنیوی قرار میدهد ،نه از برای کسب سود ،گرمکردن تنور سرسپردگی به یک قدرت
ی عینی و ذهنی ،بلکه برای غلبه بر شرارت و رفتن به سوی جهانی
شرور دیگر و بردگ ِ
بهتر و انسانیتر .فرق الهیات فاجعه با دینداریِ گلهوار در این است که در آن ،معجزه
به معنای دقیق کلمه یعنی اذعان به عجز بشر و بازشناسیِ حدود تواناییِ او که مستلزم
باور به نیرو و ارادهای فراتر و برتر از فرد انسان است ،تنها پس از بازشناسیِ شر و تالش
برای اجتناب و کنارهجویی از آن رخ خواهد داد ،نه با تفرعن ،جهالت ،دروغ و انکا ِر شر.
حال میتوان پرس ید ،از پس این سکون چه رخ خواهد داد؟ آیا به جاهلیت پیشین
برخواهیم گشت یا مسیری متفاوت را در پیش خواهیم گرفت؟ کهنه رو به زوال است.
آیا نو میتواند متولد شود؟
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دولت در مواجهه با شیوع ویروس کرونا در ایران هنوز به استراتژی قرنطینه روی نیاورده
است و ،در عوض ،مجموعهی ناهمگن و متناقضی از اقدامات و خطمشیها را در دستور
کار قرار داده است و گاه حتا به نظر میرسد استراتژی دولت عبارت باشد از نیل به
ایمنسازی جمعیت از طریق ابتالی دوسوم جمعیت به کرونا .چرا؟ پاسخ قطعی را
نمیدانیم .بااینحال ،برخی قرائن و امارات از چرایی اتخاذ چنین استراتژی فاجعهباری تا
حدی پرده برمیدارند.
اتخاذ استراتژی قرنطینه هر چه جدیتر در دستور کار قرار گیرد به میزان بیشتری نیز
در گرو تأمین بودجهی دولتی برای برقراری لوازم الزمهی قرنطینه است .نه خزانهی خالی
دولت از امکان تأمین مالی چنین راهبردی در مقیاس ملی حکایت میکند ،نه فرودستی
سیاسی دولت در برابر نیروهای نامولدِ قدرتمند درون هیئت حاکم از امکان تغییر بنیادی
در الگوی توزیع مخارج دولت به نفع مخارج الزم برای استراتژی قرنطینه ،و نه استراتژی
اقتصادی دولت از احتمال اتخاذ خطمشی تأمین کسری بودجه از راه استقراضِ بیشازپیش
از بانک مرکزی.
اتخاذ استراتژی قرنطینه هر چه جدیتر در دستور کار قرار گیرد با شدت بیشتری نیز
بر ظرفیتهای پیشاپیش ضربهخوردهی تولید ضربه وارد خواهد کرد .کمبود محصوالت
مصرفی در سطح فروشگاهها هنوز در ایران شکل نگرفته است ،عمدتاً یکی به علت فقدان
قدرت خرید نزد بخشهای وسیعی از جمعیت برای ذخیرهسازی محصوالت مصرفی و
دیگری نیز به علت انسداد مرزها و سرازیرشدن صادرات غیرنفتی به داخل کشور که
عجالتاً نقصان عرضه در سطح ملی را تا حدی جبران کرده است .اتخاذ استراتژی قرنطینه
عدم تعادل بین عرضه و تقاضای اقتصاد کالن را هر چه عمیقتر میسازد.
اتخاذ استراتژی قرنطینه هر چه جدیتر در دستور کار قرار گیرد از مجرای ضربهی
شدیدی که به عرضهی اقتصاد کالن میزند امکان مالیاتستانی در اقتصادی هر چه
رکودزدهتر را با شدت بیشتری از دولت میستاند .در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت
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به شدت کاهش یافته و دولت نیز برای جبران چنین نقصانی به سوی افزایش درآمدهای
مالیاتی اش خیز برداشته است ،اتخاذ راهبردی که به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
بینجامد بر احتمال ازکارافتادگی و فشلشدگی مطلقِ مالیهی دولتی بهشدت خواهد افزود.
اتخاذ استراتژی قرنطینه هر چه جدیتر در دستور کار قرار گیرد با شدت بیشتری نیز
به اِعمال زور برای اجرای موفقیتآمیزِ قرنطینه نیاز دارد .اصلیترین نهاد اِعمال زور
مشخصاً نهاد نیروهای نظامی است .در شرایطی که نیروهای نظامی پیشاپیش در حال
قبضهکردنِ هر چه فزایندهترِ قدرت سیاسی در عرصهی سیاست ایران بودهاند ،نگرانی
دولت دوازدهم از هر چه مرئیترشدنِ حضور و نقشآفرینی نیروهای نظامی در صحنهی
کنترل و مراقبتِ اجتماعی در احتمال بسیار باالی اجتناب نظامیان از عقبنشینی از چنین
صحنهای در پیِ پایانیافتن بحران کرونا بازتاب مییابد .نظامیان نیز دربارهی درجهی
نقشآفرینیشان در مبارزه با بحران کرونا رویکرد واحدی ندارند .در آستانهی قبضهی
تمامعیار قدرت سیاسی در ایران بس پرشمارند میانشان فراکسیونهایی که هم از کسب
امتیاز منفی در پی شکست احتمالی در مبارزه با کرونا نگراناند هم از رخنهی کرونا به
پادگانها و نیروهای انسانیشان و احتمال حدوث شکاف در ماشین کنترل و سرکوب.
چهار مالحظهی پیشگفته احتماالً از اصلیترین دالیل دولت است برای عدم اتخاد
استراتژی قرنطینه و متقابالً تشبث به استراتژی ایمنی جمعی از طریق ابتالی درصد باالیی
از جمعیت به کرونا ،نوعی استراتژی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا که آماج انتقاد
بسیاری از متخصصان و از جمله پنج نفر از وزرای اسبق بهداشت در نظام جمهوری اسالمی
نیز قرار گرفته است .از باب نمونه ،دکتر اکبر فتوحی ،رئیس مؤسسهی ملی تحقیقات
سالمت ،تأکید میکند که این نوع استراتژی نباید هدف و روش کنترل اپیدمی باشد و
درگیری دوسوم مردم در بهترین حالت یعنی بیش از  450هزار مورد مرگ و هشت میلیون
مورد بستری و یکونیم میلیون مورد نیز نیازمند آیسییو که سرجمع بس فراتر از ظرفیت
بدنهی بهداشت و درمان در کشور است.

محمد مالجو

سیاست در قالب اوالً نوع توازن قوا بین جناحین نظام جمهوری اسالمی و ثانیاً شرایط
برآمده از تحریم اقتصادی بینالمللی و ثالثاً ناکارآمدیهای سازمانی در بدنهی
تکنوکراتیک دولت و رابعاً عمق بحرانهای پیشاپیش موجودِ ساختاری در جامعهی ایران
عجالتاً نحوهی مواجههی دولت دوازدهم با بیماری کرونا را تعیّن بخشیده است .باید دید
پیآمدهای ویرانگر چنین نحوهی مقابلهای با کرونا چهگونه مُهر خود را در آیندهای نه
چندان دور بر آرایش قوا در صحنهی سیاسی ایران خواهد زد.
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«هنوز وقت اشکریختنمان نرسیده ،و اندوه گرانمان هنوز پانگشوده است»
شکسپیر ،ریچارد سوم
«گاه آدمیان اربابان سرنوشت خویشاند ،تقصیر بر گردن ستارهی بخت ما
نیست ،بلکه ما خود مسئول فرودستی خویشایم».
شکسپیر ،ژولیوس سزار

تحوالت سههم هه می نخسههت سههه  2020بهتآور بود .ویروس نهشههخهه مای از
جخگل هی وو هن در چین بمسهههر ت پهخمی جههن را درنوشهههت و جههنیهن را به
بزرگ ترین بحران از پهیهن جخگ دوم جههنی بم این سهههو هواجم .رد .ته خگهم نگهر
این هقهلم خوز چ شمانداز اهیدبخ شی برای هههر این بیمهری هلمگیر شکل نگرف م و
آنچم هیبیخیم دولت هیی ا ست .م گهه گویه خوز ا س راتژی هخ سجمی برای .هرب ست
در شرایط .خونی ندارند و هیلیهرد ه نفر در سرته سر جههن .م در قرنطیخمای بی سهبقم
و پیش از این تصورنهشدنی قرار گرف ماند .جههن بم .دام سو هیرود و در این هیهن در
.ردهام
ایران چم چشهههمانداز هیی قهبلان ظهر اسهههتد در یهدداشهههت تهشهههره ت
سههخهریو هیی هح مل در هورد چشههمانداز .وتهههدت ایران در این بسهه ر بحرانزدهی
جههنی ارائم .خم.
()1
ایران :بحران در بحران
بحرانی .م از اوایل د می  1390پهخمی ایران را درنوشهههت بمدلیل سهههههت قدرت
سیه سی بم سر ت بم ان سداد سهه هری ر سید .دلیل آن ب سیهر سهده بوده ان سداد هی
ه عددی .هلبد اق صهههد ایران را درگیر .رده بودا انسههداد هخهب از بخش ههلی بم بخش
واقعی اق صهده انسداد نهشی از بحران بخش ههلیه انسداد نهشی از فقر و شکهف طبقهتیِ
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روزافزون و بم تب آن بحران تقهشهههی هر،ره انسههداد نهشههی از تههجم بیرویم بم هخهب
طبیعی و بحران زیستهحیطی تهصل از آنه و انسداد نهشی از هروج دایمی سرههیم از
هدار هی اق صهههد ایران بم هدار هی اق صهههد جههنی .اهه هشههکل آنجه بوده .م رگونم
اقدام در راسه هی گشهههیش نسههبی انسههداد ه هسه لزم اقداههتی بود نه مسههو به هخهف
نخبگهن اق صهههدی بر.شههیده در سههه هی بعد از انق ب و بمسههبپ پیوند انداموار و
مپو شی نخبگهن اق صهدی و سیه سی در ایران اهروز در مل نو ی ان سداد سهه هری
در تمههی وجوه تیهت اج مه ی ایرانیهن شکل گرف م است.
در هحیط پیراهونی این ان سداد ه هجمو مای از بحران هی دیگر شکل گرف خد .م
ههمترین آن ه در و لمی نخسهههت بحران نهشهههی از رقهبت هی ژئوپل یک هخطقمای و
جههنی بود .م سههرانجهم بم دور دوم تحریم هی اق صهههدی ایران توسههط دولت تراه
هخ هی شهههد .بلخدپروازی هی ژئوپل یک جمهوری اسههه هی و رقهبت هی ژئوپل یک
هخطقم ای م ً بخش بزرگی از هخهب هوجود را از بسههه ر نیهز هی واقعی جههعم دور
سهه م ا ست .وه بر آنه این دور جدید تحریم ه به .ه ش شدید ورود هخهب ارزی
جدید بم اق صهد وشعیت را بمهراتپ دشوارتر سهه م است.
این مم در شهههرایطی را داد .م بحران تکمرانی نه .هرآ هد نیز اب عهد بسههه یهر
وهیمتری یهف م اسههت .چخدسهههلی اسههت .م .موبیش ر هسهههلمای در بسه ر اق صهههد
سیه سی ایران اهروز قهبلیت تحو فوری بم بحرانی فهجعمبهر را دارد .از وقوع زهینلرزه
ته سهههیله از هع هههلی در هدیریت شههههری ته یک اه ف قوهی .بحران تکمرانی اهر
تهزه ای در ایران پس از انق ب نیسهههت .این بحران از یک هخظر ریشهههم در سههههه هر
دوگهنم ی قدرت در ایران دارد .م ً در برابر ر سهههم قوای هوجود نههد هی ه خه ر
تصههمیمگیر وجود دارد .م قهدرند بمسهههولت اقدام نههد هسههرو را هخاه سهههزند .دو
نمونمی اهیر آن را در دم ت صویپ  FATFتو سط هجم ت شخیص ه صلحت نظهم یه
نهتوانی هراج ذیربط از تصههمیمگیری در هصههوق قرنطیخمی شهههر قم در اب دای
شکل گیری بحران .رونه در ایران شه د بودیم .از سوی دیگره تر.یپ ته.می ی ایران و
نگهه شههد .هرشههخهسههی آن در تمههی چههر د می اهیر اهری اسههت .م ههن از بلبمی
رویکرد هی تکخو.راتیک در سههیهسههتپردازی ه بوده اسههت .واهلی دیگر ههنخد فسهههد
سهه هری و نظهمهخد .م هود از سویی تهصل شکل ته.میت در چههر د می گذش م
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و از سوی دیگر ته صل سیه ست هی ههلیگرایهنم و نولیبرالی سم د می گذ ش م بودهه
ب حران تکمرانی را تشهدید .رده اسهت .از بهب نمونمه در هقط آبهزین شهیوع بیمهری
اتمر فهقد هدیر بودا چرا.م هدیر قبلی چخدهه ی بود
.رونه در .شههوره سهههزههن
.م بم دلیل فسهد ههلی در زندان و هدیر جدید نیز خوز هخصوب نشده بود .این بحران
تکمرانی را در سهههه هی اهیر در ابعهد هخ لف از هدیریت شههههری و هخطقمای ته
هدیریت هلی و  .ن شه د بودهایم
از مم ههمتره برآیخد بحران هی یهدشهده در بسه ر اج مه ی بم شهکل بحران هی
اج مه ی و سیه سی نه شی از نهر شهی ی گ س رده بوده ا ست .اگرچم این نهر شهی ی در
تمههی چههر د می گذش ه م به ابعهد و گسه ره هی ه فهوتی وجود داش ه م اسههته اهه از
سه  1376ته  1396بخش بزرگی از این نهرشهی ی در چهرچوب رقهبت هی سیهسی دو
جخهح اصو گرا و هوسوم بم «اص حطلپ» دایت هی شد اهه از ا راشهت دیههه سه
. 1396م در ابعهد گسههه ردهتری در آبهنههه  1398تکرار شهههده بخه بم هجمو مای از
واهله دیگر قهبلیت جریهنیهبی در چهرچوب جخهح هی رسههمی را نداشههت .ا راشهههت
موهی بم سههبپ شههدت برهورد ته.میت به هع رشهههن اشههکه ه عدد و ه خو ی پیدا
.رده استه از اشکه هخ لف ا صهب و توقف .هر ته اشکه ه خو ی از نهفرههنی هدنی.
ازاینروه این ا راشههههت خصهههر زنده و پویهیی در تیهت اج مه ی ایرانیهن در تمههی
لحظم هی هقط جهری بوده است.

( )2
گذر به ریسکهای بنیانکن
بم لحهظ گره هی سهه هری انبهشت سرههیم در اق صهد ایران از ر هخظری سه 1399
چشمانداز ههیبی را بم تصویر هی.شد .نرا رشد  9هه می سه  1398براسهس برآورد
هر .ز آههر ایران هخفی شش الی هخفی فت در صد بود .نخ س ین شوک اق صهدی در
این دوره ا م پهیهن هعهفیت از تحریم هی نف ی ایران در تهریخ دوم اردیبهشهههت ههه
سه گذ ش م بود و دوهین شوک اق صهدی نیز زههن آبهز ا م ر سمی شیوع ویروس
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.رونه در ایران در 29بهمنههه .ا،رات شههوک نخسههت در برآورد نمهه می آههر رشههد
اق صهههدی .هه ً هشهههود اسههت اهه ا،رات شههوک دوم نهشههی از ویروس .رونه خوز در
برآورد ه و هحه سبهت لحهظ ن شده ا ست .تردیدی نی ست .م شربمی دوم بم اق صهد
ایران طی اسههفخدههه وشههعیت بحرانی افو تولید نهههلص داهلی را بمشههدت بحرانیتر
.رده ا ست .بدین ترتیپه دو شوک یهد شده بم افو بی سهبقمی نرا ر شد در اق صهد
ایران طی سه گذش م انجههیده است.
روند ر شد زیربخش هی اق صهدی ایران از اب دای د می  1390بمرو شخی ن شهن
هید د .م اق صهد ایرانه هس قل از اهر تحریم هه .موبیش از مهن اوان د می جهری
دچهر انسههداد سهههه هری بوده اسههت .وا.هوی رشههد اق صهههدی سههه ( 1395سههه ل و
تحریم هی بینالمللی) ن شهن هید د .م بیش از  80در صد ر شد آن سه نه شی از
افرایش ارز افزودهی نهشهی از اسه خراج نفت و گهز بود و در تقیقت ههمترین ته،یر
ل و تحریم ه در هقط برجهم صرفهً نه شی از پر.ردن رفیت هی ههلیههنده از تحریم
بوده نم ایجهد رفیت هی جدید اق صههههدی .در چخین شهههرایطی ت ی بمفرض پهیهن
تحریم ه نیز برونرفت از ان سداد سهه هری اق صهد ایران و رو شن .ردن هوتور ر شد
اق صهدی در چهرچوب نظم سهه هری هوجود شدنی نخوا د بود.
بودجمی سههه جدید دولت نیز .م تلفیقی از درآهد هیی مدتهً تهصههلنهشههدنی و
زیخم هیی ابلپ نهگزیر برای نظم سههیهسههی هوجود اسههت نشهههن از تشههدید وهههت
اق صهههدی در سههه جدید دارد .افت اهیر بههی نفت م تصههو بم درآهد هی ارزی
پیشبیخی شده را نههمکنتر از قبل هی.خد و شوک نه شی از شیوع ویروس .رونه نیز
تحقق درآهد ته صل از صهدرات بیرنف ی و ت صو درآهد هی ههلیهتی ت صو نه شدنی
پیشبیخیشده در بودجم را دستنهیهف خیتر هی.خد .پس در اس مرار افو اق صهدی در
ایران تردیدی نیست.
برای ایجهد رونق هی هحدوده
آن چم دولت در سهههه هی اهیر دنبه .رده ت
رچخد .هذب و سوداگرانمه برای درآهدزایی و ایجهد روزنم هیی برای تخفس سرههیم هی
ههلی بوده ا ست .روند صعودی شههص هی بورس اوراق بههدار در شرایط افو ر شد
اق صهدی .شور ههمترین هرید چخین فرشیمای است .اهه این رونق هی .هذب .م برای
.سههپ درآهد برای دولت بمویژه در زدن چوب تراج بم اهوا موهی شههروری اسههت
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هخوط بم اس مرار نرا هی بهالی تورم در اق صهدی ر.ودزده است ته بدین ترتیپ بمهدد
افزایش سطح موهی قیمت ه فهصلمی تبهبی ارز ذاتی سههم و اوراق ههلی و ارز
جهری شهن را بپوشهند و ههن از سقوط بهزار هی ههلی شود .ازاینروه این سیهست وه
بر داهنزدن بم بحران هی موهی (بحران هی فقر و شههکهف طبقهتیه تقهشهههی هر،ره
سرههیمبرداری از بخش واقعی اق صهد) فینف سم ری سک هی نه شی از سقوط بیشتر
ارز پو هلی را تشدید هی.خد.
در تیطمی هسهیل ژئوپل یک برهی اهیدوارند تهتدودی تحت ته،یر دو مل شیوع
جههنی ویروس .رونه و نیز برگزاری ان خهبهت ریهستجمهوری اهریکه در سه جهریه از
داهخمی تخش هی نظههی در هخطقم .ه س م شوده اهه هجمو م روند هی بخیهدیتری .م
بحران ژئوپل یک جهری را ایجهد .رده .مه.هن برقرار ا ست و ات مه افزایش تخش هی
ژئوپل یک بم تخش هی ه حدود و ت ی گسههه رده و ویرانگر ن ظههیه  .مه .هن ت یهت
اق صهدی و اج مه ی را در هعرض تهدید قرار داده است.
نبهید فراهو .رد .م انسهههداد سههههه هری هوجود در ایران در بطن بحران فراگیر
سهههه هری نظهم جههنی سههرههیمداری و بنبسههت شههیوهی تخظیم نولیبرالی قرار دارد.
وشعیت بحرانی جههنی برتسپ هورد هیتواند وشعیت بحرانی داهلی را تشدید .خد یه
تحتشعهع هود قرار د د اهه بم رته برونرفت از آن را رچم دشوارتر هی.خد.
در تیطم ی بحران تکمرانیه آبهز بم .هر هجلس جدید آبهزگر فصهههل تهزهای از
رویهرویی هیهن جخهح هی ته.میت هوا د بود .هیتوان ان ظهر دا شت .م ت شدید تخش
هیهن قوهی قهنون گذار و قوه ی اجرایی بحران نه.هرآهدی تکمرانی را .م مواره طی
چههر د می گذش م آسیپزا بوده است تشدید .خد و بر ابعهد ان ظهم پر رجوهرج چههر
د می اهیر بیفزاید.
در تیطمی بحران هی اج مه یه ا را شهت آبهنههه سه  1398بملحهظ فراگیری
ج رافیهیی و ت هههور طیف گسههه ردهای از طبقهت اج مه ی گسههه ردهترین ا راض
اج مه ی در تمههی سه هی بعد از انق ب  1357بوده ا ست .مچخین آبهز هوج دوم
بههر ربی بم ویژه ا را شهت در  .شور هی راق و لبخهن ه سیری مگرا به ا را شهت
ایران را طی هی.خد و هیتوانخد ته،یری مافزا بر یکدیگر دا ش م به شخد .بخهبراین هوج

از بحرانی بم بحران دیگرا چشمانداز هیی از د ِ .رونه

ه ههر ا راشهههت در ایران .م از دیههه  1396آبهز شههد و بم اشههکه هخ لف (انواع
ا صهههب هه نهفرههنی هه ا راشهههت هیهبهنی) اسهه مرار یهفت در د هوج بزرگتری از
ا راشهت در ههورهیهنمی اهروز و فراتر از آن ا راشهت دالتهوا هنمای جهی دارد .م
سرته سر جههن را دربرگرف م ا ست .رچخد نبهید ویژگی هی ههق ر هخطقم را .م بم
شکلگیری هطهلبهت ه شخص انجههیده نهدیده گرفت و ا را شهتی در این گ س رهی
فراگیر را مگن و مهنخد تلقی .رد.
برآهد هجمو می بحران هی تهشهههر را در سهههه هی اهیر بم شهههکل تر.ت
پیشروندهی هجمو مای از ریسهههک هی ههلک در جههعمی ایران شهههه د بودهایم.
براینهبخهه در تیطمی بحران هی سهههه هری اق صهههدیه ههلیه ژئوپل یکه تکمرانی و
اج مه ی شه د شکلگیری هجمو مای از ری سک ه س یم .م در صورت ا س مرار
هسههیر بحرانی طیشههده در سههه هی اهیره بمسههر ت قهبلیت تبدیل بم ریسههک هی
هههرنهشدنی و ویرانگر را دارند .شمن آن .م بدون تردید هخهطرات و ابعهد ههیپ نهشی
از شیوع ویروس .رونه م شمن ت شدید این بحران ه و ری سک هی نه شی از آنه آ،هر
ههلک هود را برجهی گذاش م است و هیگذارد.
تصویر یک – شدت مخاطراتی که امروز ایران را تهدید میکند

روند طی شده در این هجمو م ریسک ه در تصویر شمهرهی یک نشهن داده شده
شده تصویری از وش هوجود ترسیم شود اهه بم نظر
است .در این تصویره صرفهً ت
هیرسهد ریک از این ریسهک ه یه در آسه هنمی دگردیسهی بم ریسهکی هههرنهشهدنی
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س خد یه بمشدت آ،هر بحرانی بر جههعمی ایران برجهی هیگذارند .هیزان تر.ت هحور
افقی ر ریسههک از «اندک» بم سههمت «بحرانی» و «هههرنهشههدنی» بمطور تقریبی و
مدتهً برهبخهی شهههدتگیری بحران هی ر بخش ترسهههیم شهههده اسهههت .در بخش
بحران هی سهه هریه ت شدید ه س مر .ه ش نرا انبه شت سرههیمه افزایش فه صلمی
درآهد هی واقعی و سبد هعی شت ههنواره ت شدید بحران هی زی ستهحیطی و افزایش
سرههیمبرداری از اق صهد جهی نسبی نقطمی پهیهنی هحور تر.ت را تعیین .رده است.
در هحور بحران هی ههلی افزایش نسههبت قیمت بم درآهد ر سهههم ( )P/Eدر بورس
اوراق ب ههدار و تجم ه طهل بهت هعوق بهنکی در بهزار پو ه در تی طمی بحران هی
اج مه ی افزایش ن سبی انواع آ سیپ ه و ا را شهت اج مه یه در تیطمی نه.هرآهدی
تکمرانی افزایش ب سههد بحران هی ت صمیمگیری و در تیطمی بحران هی ژئوپل یک
افزایش سطح و شدت تخش هی هحدود نظههیه هیزان تر.ت هحور ری سک از را ست
بم چ را رقم زده اسهههت .اههه آنچم این نگهره قهدر بم تصهههویر آن نیسهههت مافزایی
ریسههک هی هخ لف و تعههل آن ه به یکدیگر اسههت .ریک از این هجمو می پخجگهنمه
ریسک هی دیگر را تشدید هی.خخد.

()3
چشماندازهای کوتاهمدت
هسههیر نهگزیر این ریسههک ه تر.ت شهه هبهن بم سههمتِ هههرنهپذیری اسههت .برهبخهی
ه یر هی سههههه هری تره نظم نههدی هوجود قهبلیت آن را ندارد .م قهدر بم ا هدهی
چهرچوبی قهبلاتکه برای تیهت درازهدتتر به شد .نههد ته.میت در ایران از هجموع سم
سهههزوبرگ (آپهراتوس) هشههرو یتبخشههیه یعخی انحصهههر قهره هشههرو یتبخشههی
ایدئولوژیک و ه شرو یتبخ شی اق صهدی بمهدد ر شد و یه سیه ست هی تههیپروریه
رچم بیشتر فقط و فقط بر سهزوبرگ سر.وب اتکه پیدا .رده است .اهه این سهزوبرگ
در صههورتی .م از پشهه یبهنی دو سهههزوبرگ دیگر برهوردار نبهشههده دیر یه زود ترک
برهیدارد و دچهر از مگسیخ گی هیشود.

از بحرانی بم بحران دیگرا چشمانداز هیی از د ِ .رونه

ههمترین پر س شی .م هطرح هی شود این ا ست .م و ش هوجود چمقدر قهبلدوام
است .روشن است .م در .وتهههدت بم لحهظ دهیل شدن هجمو می ه عدد و ه خو ی
از واهل تهدث  contingentهیتوان شه د فرازوفرو هی ب سیهر بود .چخهن .م دو ههه
پیش برای یچ.س قهبل تصور نبود .م ویروسی بیمهریزا این گونم تیهت اق صهدی و
اج مه ی در ایران و ج ههن را بر م ریزد .ا هه در ه یهن هدت وا هل سهههههه هریتر
قدرتمخدتر از آن س خد .م روند هی سه هی اهیر را ه وقف سهزند و ههن تر.ت از
ریسک هی بحرانی بم سمت ریسک هی هههرنهشدنی بشوند.
بخهبراینه به فرض ،بهت سهههیر واهله تر.ت بم سههمت بحران هی بخیهن.ن .هه ً
هشهود است .در چهرچوب بحران سهه هری هوجود این ت ییرات تهصل از این بحران ه
طیفی از بدیل ه را بم دنبه دارد .م یک سهههوی این طیف فروپهشهههی .ههل فهبریک
اج مه ی و گذر بم دولت فروههنده  failed stateو سهههوی دیگر آن اتیهی فهبریک
اج مه ی از طریق جخبش هی دهو.راتیک اج مه ی اسهههت .در صهههورت اسههه مرار
بهرههخدی ته.میت از صرفهً سهزوبرگ قهره اهکهن شکلگیری بدیلی از د بحران هی
هوجود نههح ملتر اهه تر.ت بم سمت فروپهشی هح ملتر هوا د شد.
هی.خد بمهدد ابزار هیی .م در اه یهر دارد
بم بهرت دیگره اگرچم ته.میت ت
هیز هی اج مه ی را سههر.وب .خد و ههن از شههکلگیری یک جخبش دهو.راتیک
شوده اهه مین تر.ت بحران در سهیر توزه هی ریسکه یعخی بحران هی سهه هری و
ههلی اق صهههد از طریق تحکیم گره هی سهههه هریه بحران ژئوپل یک از طریق افزایش
آسههیپپذیری در تخش ه و بحران اج مه ی از طریق افزایش آسههیپ هی اج مه یه را
تشدید هی.خد و بم این ترتیپ تر.ت بم سمت فروپهشی اج مه ی را ش هب هیبخشد.
در هقطعی بحرانی شهید تخهه یک تلخگر برای چخین اهری .هفی بهشد .اهه این فروپهشی
از آنجه .م ات مهالً بم شهههکلگیری دولت فروههنده هیانجههد وهههت بیشتر بم مراه
هوا د داشت .اسهسهً وق ی از سم سهزوبرگ انحصهر قهره هشرو یتبخشی ایدئولوژیک
و هشرو یت بخشی اق صهدیه اس مرار ته.میت تخهه بم سهزوبرگ نخست ه کی بهشد
روشهههن اسهههت .م دیریهزود این نقطمی اتکه م از بین هیرود و آن چم از آن برجهی
هیههند شکلی از دولت فروههنده است.
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نهههتوانی دولههت از اتکههه بههم رو هههی اق صهههههدی و فر خگی – ایههدئولوژیههک
ه شرو یت بخ شی و بم مراه آن .هرآهدی در ا س فهده از قدرت انح صهری در سر.وب
ته.خون ههن از تبدیل هیز ه بم جخبش هی اج مه ی شده ا ست .اهری .م مزههن
بم سبپ بحران هی اج مه ی – اق صهدی انواع آ سیپ هی اج مه ی را پدید آورده .م
آن نیز تسری .خخدهی تر.ت بم سمت ته.میت فروههنده است.
الب م در هیهن این دو سهههر طیفه سهههربرآوردن شهههکل هی هخ لف تلفیقی نیز
اهکهن پذیر اسهههت .ههنخد بدیلی اق دارگراتر در داهل .م به قپنشهههیخی در توزهی
.خد از طریق ا هدهی نظم نو ی ه شرو یت ن سبی برای
سیه ست هی ههرجیه ت
هود ایجهد .خد .اهه هعلوم نیست .م چخین بدیلی اسهسهً چم برنههمای هیتواند برای
برونرفت از بحران هی سهه هری و اج مه ی و تکمرانی هوجود داش م بهشد.
سهههوی نجهتبخش ههجرا اهه اتیهی جخبش هی اج مه ی اسهههت .اگر تر.ت از
هیز ه بم سهههوی شهههکلگیری جخبش هی پهیدار اج مه ی هیسهههر شهههود هیتوان
شههکلگیری سههوژه هی ت ییر را شههه د بود .شههکلگیری سههوژهی ت ییر قدرت اتیهی
پیوند هی اج مه ی را دارد و هطر فروریزی اج مه ی را .ه ش هید د .هسههههلمی
ذ خی ههم برای شکلگیری این سوژه ه آن ا ست .م بهید بر نوهیدی هی ته صل از
روند هی آنی و بسیهر .وتهههدت افو هیز هی اج مه ی بلبم .رد.
براین اسهههسه اسهه مرار بحران هی سهههه هری در مل هه را به دو بدیل نهگزیر در
هیهنهدت روبمرو هیسهزد .نخست گذر بم دولت فروههنده و نهتوان و فروریزی اج مه ی
و دوم اه کهنِ بدیلی دهکرات یکتر .م در بدو اهر تخ هه از طریق ائ فی گسههه رده از
طبقهت اج مه ی و بمویژه طبقمی .هرگر و طبقمی ه وسههط و نمهیخدگهنشهههن قهدر بم
ههلیتیهبی اج مه ی هوا د بود.
سخن آهر آن .م یه بهید «اندو ی بس گرانتر» را بم ان ظهر بخ شیخیم و بم ف  .ی
بس بیشتر از اهروز تن د یم و یه بپذیریم «تقصیر بر گردن س هرهی بخت هه نیست»ه
هود هسرو سرنوشت هویشایم و هیتوانیم آیخدهای به ر را رقم بزنیم.
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نقد اقتصاد سیاسی

کرونا
و اقتصاد سیاسی سالمت در ایران
محمد دارکش

کرونا و اقتصاد سیاسی سالمت در ایران

با شیوع ویروس کرونا ،اهمیت برخورداری از نظام بهداشتی و درمانی مناسب بیش
از پیش آشکار می شود .در این یادداشت ،وضعیت کنونی نظام سالمت و آثار و تبعات
این نوع نظام سالمت و شیوههای تأمین مالی آن بهاختصار تشریح میشود .در سالهای
اخیر ،در مطالب متعددی موضوعاتی مانند اقتصاد سیاسی آموزش ،مسکن و ...بررسی
شده است اما به نظام سالمت و اقتصاد سیاسی آن در ایران کمتر توجه شده است .در
این نوشتار تالش شده گامی در بررسی اقتصاد سیاسی سالمت در ایران برداشته شود.
برخورداری از مراقبتهای بهداشتی و درمانی ،و برخورداری از سالمت فردی عالوه
بر آن که یک حقّ فردیِ همگانی است عنصری ضروری در انجام فعالیتهای اجتماعی
است و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی از الزامات ایجاد عدالت در جامعه است.
در واقع حقّ برخورداری از مراقبتهای بهداشتی و درمانی از عوامل زمینهساز ایجاد
فرصتهای برابر در جامعه است .امروزه حفظ ،گسترش و ارتقای سالمتی در جوامع
بشری در زمرهی اساسیترین و کلیدیترین سیاستها برای ایجاد و توسعهی عدالت
اجتماعی در کشورها تلقی میشود .مبحث سالمتی موضوعی چندبُعدی است که عوامل
و عناصر متعدد و متنوعی در تأمین ،گسترش و یا تخریب آن تأثیر دارد .در این میان
آنچه از اهمیت ویژهای برخوردار است لزوم وجود نظام سالمت کارآمد و اثربخش در
راستای بسط عدالت ،فراهم ساختن فرصتهای جسمی و روانی ضروری افراد برای
توسعه و ارتقای سالمتی در جامعه است .امروز و با توسعهی نظام سالمت در تمام
کشورها (چه غنی و چه فقیر) ،نقش عمده و مؤثری در زندگی انسان ها ،نسبت به
گذشته ایفا میکند؛ در واقع فلسفهی وجودی و هدف نظام سالمت ،حفظ و ارتقای
سالمت آحاد جامعه با تأکید بر گروه های در معرض آسیب و پرخطر است.
یکی از ارکان مهم نظام سالمت نحوهی تأمین مالی هزینههای سالمت است .منابع
مالی سالمت عمدتا از طریق منابع عمومی دولت ،بیمههای اجتماعی ،بیمههای
خصوصی و پرداخت مستقیم افراد تأمین میشود .در ایران نیز شیوههای تأمین مالی،
ترکیبی از همین چهار روش است .منابع دولتی و بیمههای اجتماعی را هزینههای
عمومی سالمت و بیمههای خصوصی و پرداخت مستقیم افراد بخش خصوصی سالمت
محسوب میشوند .براساس اصل  ۲۹قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،دسترسی
به خدمات بهداشت و درمان ،حقی همگانی شناخته شده است.
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در ادامه ،برای بررسی شیوه تأمین مالی نظام سالمت از داده های سازمان جهانی
بهداشت استفاده شده است .سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به هر کشور در
زمینههای مختلف بهداشتی را بر روی سایت خود قرار میدهد و آمارهای ارائهشده در
این قسمت عینا از دادههای ارائه شده در سایت این سازمان گرفته شده است .نمودار
یک میزان هزینههای عمومی و خصوصی سالمت را نسبت به کل هزینههای سالمت
(به درصد) نشان میدهد.
نمودار یک :سهم هزینه های بخش خصوصی و دولتی در سالمت

1

باتوجه به آمارهای سازمان جهانی بهداشت ،این ارقام برای ایران از سال  1380تا
 13۹۷موجود است .همانطور که آمار نشان می دهد از سال  1380تا  13۹۲به طور
میانگین  ۶0درصد از هزینههای سالمت توسط بخش خصوصی (در اینجا منظور بیمه
های خصوصی و پرداخت مستقیم از جیب خانوار است) پرداخت شده است .اما درپی
اجرای طرح بیمهی همگانی سالمت این رقم به حدود  50درصد کاهش یافته است.
البته از سویی شایان ذکر است که علیرغم اینکه بخش عمدهای از منابع صندوقهای
 .1سازمان جهانی بهداشت ،حساب های سالمتhttps://www.who.int/health-accounts/en ،
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تأمین اجتماعی توسط خانوارها (بهصورت حق بیمهشده و کارفرما) تأمین میشود ،در
جداول تأمین مالی حسابهای ملی سالمت ،کلّ منابع صندوقهای تأمین اجتماعی
بهعنوان منابع بخش دولتی لحاظ شده است ،و ازاینروسهم بخش خصوصی در صندوق
تأمین اجتماعی نیز در بخش دولتی لحاظ شده است .این سهم میبایست بهمنظور
تحلیل دقیقتر توسط مرکز آمار ایران و مراجع ذیربط اصالح گردد .با توجه به آمارهای
موجود بهطور میانگین ازسال  1380تا  ،13۹۷هرساله  ۲3درصد از هزینههای دولتی
سالمت توسط صندوقهای تأمین اجتماعی تأمین میشود .با اضافهکردن سهم خانوارها
در صندوق تأمین اجتماعی به هزینهی بخش خصوصی ،سهم بخش خصوصی در تأمین
مالی هزینههای سالمت در ایران بیشتر هم خواهد شد .از سوی دیگر ،به نظر میرسد
با توجه به بحران مالی که طرح بیمهی سالمت با آن روبهرو شده است افزایش سهم
هزینههای دولتی در بخش سالمت از سال  13۹3به بعد در سالهای جاری باردیگر
کاهش یابد.
حال باید به بررسی سهم پرداخت مستقیم از جیب خانوار در تأمین مالی هزینههای
سالمت بپردازیم .پرداختی از جیب مردم ،یکی از سادهترین و ناکارآمدترین شیوههای
تأمین مالی نظام سالمت است که در این روش افراد ،حین ارائهی خدمات ،پول را به
صورت مستقیم پرداخت میکنند .این شیوهی پرداخت با تأمین عادالنهی تأمین مالی
در نظام سالمت همخوانی ندارد .به عبارت دیگر توزیع هزینههای سالمت میان خانوارها
زمانی عادالنه خواهد بود که براساس توان پرداخت خانوارها شکل گرفته باشد نه
براساس خطر بروز بیماری .بر همین اساس دولتها بهمنظور تحقق عدالت اجتماعی به
دنبال کاهش پرداختی از جیب مردم در حد توان پرداختی ،بهعنوان یکی از شاخصهای
توسعهیافتگی ،هستند .اما تحقق هدف مذکور مستلزم افزایش تأمین مالی از جانب سایر
ابزارهای تأمین مالی است.
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نمودار شماره دو :پرداخت مستقیم ازجیب نسبت به کل هرینه های سالمت (به درصد)

1

باتوجه به آمار ارائه شده ،از سال  1380تا  13۹۲بهطور متوسط  53درصد هزینهی
سالمت را بهطور مستقیم خود خانوارها پرداخت کردهاند .در پی اجرای طرح بیمهی
سالمت این نسبت به حدود  4۲درصد کاهش یافت .اما ،چنانکه گفته شد ،با توجه به
مشکالت مالی در استمرار این طرح به نظر میرسد بهسرعت شاهد افزایش دوبارهی
سهم خانوارها در کل هزینههای سالمت باشیم .این نوع پرداخت ناعادالنهترین شیوهی
پرداخت هزینههای سالمت است و پیآمدهای منفی زیادی نیز دارد که در ادامه به
مهمترین آنها اشاره خواهد شد.
پیآمدها
هنگامی که باراصلی هزینه های سالمت بر دوش مردم باشد و آنها مجبور باشند
در بازار بهداشت و درمان برای سالمتی که کاال شده ،خود بهطور مستقیم هزینه های
آن راپرداخت کنند قطعا با مشکالتی مواجه خواهند شد که در ادامه بهاختصار آنها را
شرح میدهیم.

 .1سازمان جهانی بهداشت ،حساب های سالمت/https://www.who.int/health-accounts/en ،
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-1هزینههای فقرزای سالمت:
در این قسمممت به بررسممی خانوارهایی میپردازیم که به علت پرداخت هزینههای
سالمت به زیرخط فقرپرتاب میشوند.
نمودار شماره :3درصد مواجهه به هزینه های فقرزای سالمت

1

براساس بررسیهای سازمان دفتر مدیترانهای شرقی سازمان جهانی بهداشت ازسال
 13۹4تا  ۲.۶ ،13۹۷درصد از خانوارهای ایرانی به علت تحمل هزینههای سالمت به
زیر خط فقر پرداخت شدند یا اصطالحا با هزینههای فقرزای سالمت مواجه شدند.
 -2هزینههای کمرشکن سالمت
هزینه های کمرشکن سالمتی زمانی اتفاق می افتد که کل هزینههای سالمتی
پرداختشده ازجیب خانوار برابر یا بیش از  %40ظرفیت پرداخت خانوار یا مصارف غیر
خوراکی او باشد.

1 atlas of World Health Organization's Eastern Mediterranean Region Office
)(EMRO
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نمودار شماره  :4درصد مواجهه به هزینههای کمرشکن سالمت

1

براساس بررسیهای سازمان دفتر مدیترانهای شرقی سازمان جهانی بهداشت از
سال  13۹3تا  13۹۷حدود  13درصد از خانوارهای ایرانی با هزینههای کمرشکن مواجه
شدند.
نکتهی بعدی ارتباط دهکهای درآمدی با هزینههای فقرزا و کمرشکن سالمت
است .تقریبا در اکثر پژوهشهای انجامشده در ایران ارتباط معناداری بین دهک های
درآمدی پایین وهزینههای کمرشکن و فقرزای سالمت وجود دارد .همچنین بیمههای
درمانی نتوانستند از خانوارها در برابر هزینههای کمرشکن و فقرزای سالمت محافظت
بکنند .با توجه به تأثیر ویرانگر طرح تحول سالمت بر صندوقهای بیمهای بهنظر میرسد
که درصدی از این خانوارهای که با هزینههای کمرشکن سالمت مواجه شدهاند بهعلت
وضعیت بحرانی صندوقهای بیمهای به زیرخط فقر پرتاب شوند .براساس نتایج تحقیق
مرکز پژوهشهای مجلس ،تحت عنوان «نگاهی بر عملکرد سازمان بیمه سالمت در
سالهای  »13۹۶-13۹۲انجام داده است از یکسو طی این سالها ،شاهد رشد
یکبارهی جمعیت تحت پوشش این سازمان بودهایم که این موضوع ناشی از اجرای
طرح بیمه ی همگانی رایگان بوده است و ازسوی دیگر تغییر کتاب ارزش نسبی خدمات
بهداشتی م درمانی که در راستای طرح تحول نظام سالمت صورت پذیرفت ،موجب
رشد یکبارهی هزینههای سازمان در نیمه دوم سال  13۹3و سال  13۹4بهبعد شده
1 . atlas of World Health Organization's Eastern Mediterranean Region Office
)(EMRO
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است که بهرغم رشد اعتبارات  83.14درصدی ،اعتبارات عمومی این سازمان در قانون
بودجهی سال  ،13۹۶به عدد  10هزار میلیارد تومان رسیده است .همچنین تا پایان
سال  13۹5سازمان با زیان انباشته در حدود  4400میلیارد تومان مواجه بود .با توجه
به اینکه عمال خلق منابع جدید برای سازمان میسر نیست باید رویکردهایی در جهت
کنترل هزینهها اتخاذ شود(ص.)1 .
این اعداد مهم
در این بخش آمارکشورهای دیگرهم قرار دادهایم تا خوانندگان امکان مقایسهی
وضعیت ایران را باکشورهایی که ازنظر سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان کشورهای
مدیترانهای شرقی ازآنها یاد میشود داشته باشند .برای مثال ،در این زمینه تنها
وضعیت کشورهای یمن ،سودان ،مراکش ،عراق و مصر از ما بدتر است و حتی وضعیت
کشورهای فلسطین و سوریه کمی از ما بهتر است.
نمودار شماره  :5تعداد پزشک بهازای ده هزار نفر ()2017

درکنار تعداد کم پزشک ،توزیع ناعادالنهی پزشکان از جمله مشکالت دیگری است
که در صحبت های مسئوالن و همین طور متخصصان به آن اشاره شده است.
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در زمینهی تعداد دندانپزشکان وضع از بخش پزشکی نیز بدتراست و بهطور تقریبی
به ازای هر سه هزار و پانصد نفر یک داندانپزشک وجود دارد .در این زمینه حتی وضعیت
کشورهای لبنان ،فلسطین ،لیبی ،سوریه از ما بهتر است.
نمودار شماره  :6تعداد دندانپزشک به ازای ده هزار نفر()2017

سخن پایانی
آنچه در این سالها بهوضوح مشخص شده است ،شانه خالی کردن دولت از وظایف
و مسئولیتهای خود در حوزهی سالمت است .خصوصیشدن سالمت و بازاریشدن
شیوهی دسترسی به خدمات سالمت ،سیاست مشخص در این چند دهه بوده است .در
چنین وضعیتی سالمت به کاالیی تبدیل میشود که در بازار به فروش میرسد و
هرکسی که پول داشته باشد می تواند به آن دسترسی داشته باشد .در نبود بیمههای
مناسب ،پرداخت اکثرهزینه های درمان توسط مردم و حاکمیت بازار بر بخش سالمت،
وضعیت برای طبقهی کارگر و فرودستان سختتر هم خواهد شد؛ چراکه عالوه بر
هزینههای معیشتی و آموزش و مسکن ،هزینههای سالمت را نیز باید بپردازند.
طبق گفته ی یعقوب صفاری عضو کمیسیون پزشکی بهداشت و درمان مجلس ،در
جریان اجرای طرح تحول سالمت ،تعرفهی خدمات درمانی افزایش زیادی داشته و
همین امر سبب افزایش هزینههای بخش درمان شده است .با اجرای طرح تحول سالمت
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به واسطهی افزایش ضریب تعرفهی خدمات پزشکی ،قیمت خدمات درمانی حداقل ۲.۲
برابر شد .مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم در سال  ۹5نیز نسبت به سال ،۹۲
سهونیم برابر شد 1.با شکست طرح تحول سالمت و بدهیهای زیادی که بر دوش تأمین
اجتماعی گذاشته است ،بهنظر میرسد با این شرایط شاهد افزایش هزینههای کمرشکن
و فقرزای سالمت باشیم و حقّ برخورداری از خدمات پزشکی مناسب نیز همچون حق
داشتن آموزش رایگان به محاق خواهد رفت .این در حالی است که هیچگاه «نظام
درمانی فراگیر» که حداقل تضمیندهندهی درمان رایگان و باکیفیت برای اقشار در
معرضِ آسیبهای محیطی ،مانند کارگران کمدرآمد و بدون بیمه ،بیثبات کاران،
دستفروشان ،افراد بیکار و ...باشد ،به وجود نیامد.
اما آخرین میخ تابوت بر خدمات درمانی کارگران ،خودگردانی مراکز درمانی تأمین
اجتماعی است؛ که البته بعد از مدتی طرح به «طرح بودجهی عملکردی بیمارستانها»
تغییرنام پیدا کرد .امیرعباس منوچهری ،معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی تأکید
کرد «تنها حدود  ۷8بیمارستان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند هزینههای خود را
پوشش دهند ».او مدعی شد در صورت اجرای طرح ،یارانهی پرداختی به بیمارستانها
قطع نمیشود و فقط قرار است منابع و مصارف به صورت «هوشمندانهتر» استفاده
۲

شود» [تأکیدات از من است].
«کوچکسازی»« ،برونسپاری»« ،خرید خدمات»« ،صرفهجویی» و استفادهی
«هوشمندانهتر» از امکانات ،مفاهیمی آشنا هستند که حکومت در دهههای اخیر اجرای
سیاستهای ن ولیبرالی و انداختن بار درمان و آموزش و سایر خدمات دولتی بر دوش
کارگران و سایر اقشار کمدرآمد را پشت آنها مخفی کرده است.
در دنیای امروز دیدگاه های سالمت چشم اندازی وسیع تر پیدا کرده و ضرورتا به
عوامل تعیینکنندهی غیرطبی سالمت توجه ویژهای معطوف شده است .هر یک از این
عوامل تعیینکننده به خودی خود و یا از طریق تأثیر متقابل بر یکدیگر وضمممعیت
سالمتی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند و سبب بروز بیعدالتیهای بیشتر در
 -1مصاحبه با عیار آنالین ۷ ،اسفند  ،۹۷قابل بازیابی .html۲8۹01۶/01/13۹8http://ayaronline.ir/
-۲منتشرشده در عصر ایران ۲0 ،بهمین asriran.com/002yzx ،۹8
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وضممعیت سممالمت میشمموند .این عوامل تعیینکننده از قبیل وراثت ،شممیوهی زندگی،
محیط زیست ،وضعیت اقتصادی  -اجتماعی و  ...بوده که تأثیر چشمگیری بر سالمت
دارند.در واقع صممحیح اسممت که مراقبت های پزشممکی میتوانند باعث طول عمر و یا
بهبودی از یک بیماری جدی شممموند ولی آن چیزی که برای سمممالمت جمعیت مهم
است ،شرایط اجتماعی  -اقتصادی است که باعث می شود مردم بیمار شوند و یا نیاز
به مراقبت پزشمممکی داشمممته باشمممند .بدین معنا که عوامل تعیینکنندهی اجتماعی
سالمت مانند میزان درآمد ،سطح تح صیالت ،شغل ،تغذیه ،طبقهی اجتماعی ب سیار
بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیک سبب ابتال به بیماریها میشوند و در سالمت
ان سان نقش به سزایی دارند که اگر نادیده گرفته شوند ر سیدن به اهداف سالمتی و
برقراری عدالت در سالمت را محال میکنند.
در ادامه ،بهاختصممار برخی از عوامل تعیینکنندهی اجتماعی سممالمت را که بهطور
خاص مرتبط با ویروس کرونا هسممتند بررسممی میکنیم .اصمملیترین توصممیهها برای
پیشگیری از ابتال به ویروس مثل شستن مداوم دستها با آب و صابون و محلول ضد
عفونیکن نده و پرهیز از حضمممور در ا ماکن پرجمع یت اسمممت .با ن گاهی به گزارش
شاخصهای چندگانهی سالمت و جمعیت در جمهوری ا سالمی ایران در سال 138۹
مشماهده میکنیم که  3.1۹درصمد ازجمعیت کشمور ازمنابع غیربهینهی آب اسمتفاده
میکنند؛ این عدد برای جمعیت روسممتایی  ۷.0۹اسممت .این اعداد میانگین کشمموری
اسممت در بعضممی اسممتان ها مثل هرمزگان 18.1۷ ،درصممد مردم از آب غیر بهینهی
بهدا شتی ا ستفاده میکنند (ص .)53 .با نایاب شدن مواد ضدعفونیکننده و افزایش
قیمت آنها ،قطعا اقشممار کمدرآمد بهراحتی نمیتوانند به این مواد دسممترسممی پیدا
بکنند.
در مورد پرهیز از حضممور در اماکن پرجمعیت باید اشمماره شممود که براسمماس نتایج
طرح پژوه شی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت که تو سط مؤ س سهی تحقیقات ملی
سممالمت در سممال  13۹5انجام شممده اسممت ،تقریبا حدود  11میلیون نفر در کشممور
حا شیهن شین ه ستند و  ۹میلیون نفر نیز ساکن بافتهای فر سودهاند .بهعلت تراکم
جمعیت باالدراین محله ها که محل سممکونت کارگران ،تهیدسممتان و حاشممیهنشممینان

کرونا و اقتصاد سیاسی سالمت در ایران

اسممت ،این اقشممار در مقابل بیماری آسممیبپذیرتر هسممتند .کارگران زیادی نیز مجبور
ه ستند در محیط کاری پرتراکم شان حا ضر شوند و برای جابهجایی روزانه مجبورند از
وسایل نقلیهی عمومی استفاده بکنندکه خود یکی از محیطهای اصیلی انتقال بیماری
است.
در چنین شرایطی و با چنین زمینهای از بیعدالتی در توزیع خدمات بهدا شتی و
سالمتی و همین طور نابرابری های اجتماعی که برسالمت مؤثرهستند ،میتوان انتظار
داشت که فرودستان و کارگران و سایر مزدبگیران در شرایط کنونی بیشترین صدمات
را از همهگیری کرونا متحمل شوند.
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پیوست – کارگر و پزشک  /شعری از برتولت برشت

1

میدانیم چه چیز ما را بیمار میکند
وقتی بیمار هستیم به ما میگویند
شما هستید که ما را شفا میدهید
ده سال است که به ما میگویند
شما درس شفا را در مدارسِ خوب آموختهاید
مدارس با هزینهی مردم ساخته شد
و برای کسب دانشتان
هزینهها خرجشده
بنابراین باید بتوانید شفا دهید
آیا میتوانید شفا دهید؟
وقتی نزد شما میآییم
لباسهای ژندهی ما پارهپاره است
و شما به سرتاسر بدن برهنهی ما گوش میدهید
در مورد علت بیماری ما
نگاهی به لباس ژندهی ما چیزهای بیشتری
در مورد ما به شما میگوید.
بههمین دلیل
بدنهای ما را خسته و لباسهایمان را پاره میکند.
درد شانهمان آنطور که میگویید از رطوبت است
و این رطوبت همان دلیل حضور لکه بر روی دیوار خانهی ماست
پس به ما بگویید
این رطوبت از کجا میآید؟
کار بسیار زیاد و غذای خیلی کم
1
https://utmedhumanities.wordpress.com/2014/10/13/a-workers-speech-to-adoctor-bertolt-brecht/
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ما را ضعیف و باریک میکند.
نسخهی شما میگوید:
خودتان را تقویت کنید.
پس حتما به گیاه خیزران هم میگویید
خیس نشود.
بیتردید خواهید گفت
شما بیگناه هستید.
لکهی رطوبت روی دیوارهای خانه های ما نیز
همین داستان را روایت میکند.

250

نقد اقتصاد سیاسی

مهاجران افغانستانی
و بحران کرونا
علی اکبر سجادی

253

علیاکبر سجادی

نزدیک به چهار دهه از حضوووگر ردووو د ی افغاندووو ان ها در ای ان م رذرد .در حال
حاضوو بنا به آمارها و ب آوردهای مخ لف حدود  1.5تا بیش از  2.5میلیگن مهاج افغان
در ای ان زندر م کنند که تا  ٪3از کل جمعیت ای ان را تشو یل م دهند )1(.بخشو از
مهاج ت افغانها م بگط به کارر ان فصووول اسوووت که از افغاندووو ان با انگیز ی کدووو
درآمد و شوووغل راه ای ان م شوووگند(2و )3و بخش عمد ی دیگ م بگط به پناهندران
م شگد که بهدالیل جنگ و کد امنیت دهههاست ای ان را ب ای زندر

کار و رذران

عم خگد و ف زندانشووان ان خاک ک د اند .ب طبق منابع رسووم پناهندران ثبتنام شوود
دارای کارت آمایش (951هزار نف ) دارندران رذرنامهی افغاندووو ان (450هزار نف ) با
روادید ای ان هد ند .رف ه م شگد حداقل یک میلیگن نف مهاج افغاند ان بدون مدارک
در ای ان( )4زندر م کنند 97 .در صد از آنها در مناطق شه ی و رو س ای و  3در صد
از آن ها در  21اردورا تحت م اقبت  UNHCRو سوووازمان های غی دول
ادار ی امگر اتباع و مهاج ان خارج ( )BAFIAزندر م

خارج و

کنند1(.و)5

با اعالم رسم شیگع بیماری ک ونا در ای ان دولت و وزارت بهداشت ای ان اقدامات
و آراه رسووان های ب ای پیشووگی ی از شوویگع ایم بیماری اندام دادند و ب ای مثال در
همیم چارچگک از شه وندان م خگا س ند که م ت د ستهای شان را ب شگیند از د ست
دادن و تا حدّ ام ان از حضگر در اماکم عمگم پ هیز کنند و ب ای مدت در خانههایشان
بمانند .اکنگن با رذشووت بیش از س و روز از اعالم رسووم ش و وع اپیدم ک ونا بح ان
حاصووول از ایم بیماری ه روز زوایای جدیدی به خگد م ری د .بهعنگان مثال تد بهی
زی د هی مهاج ان افغان د ان ساکم در ای ان ن شان م دهد که بهرغم رف ههای م دئگالن
دربار ی «دموکرات بودن ویروس کرونا» و ان قال از را تماس و ح ضگر در اماکم
شلگغ عگامل دیگ ی نظی «وضعیت شغلی و فقر» «مستثنیسازی از سیاستهای
اجتماعی و اقت صادی»« ،ر سوب سیا ستهای مهاجر ستیزی در بین برخی
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شهروندان ایران» و «رفتار سلیقهای م سئوالن» از مهمت یم عگامل تأثی رذار ب
خط اب ال به ایم بیماری ب ای مهاج ان افغاند ان است.
در ادامه تالش م شگد تا اجزای صگرتبندی یادشد بیشت تش یح شگد.
 .1وضعیت شغلی و فقر
با آغاز شیگع ک ونا تگ صیههای بهدا ش

ب ای ش دتو شگی مداوم د ست و

ا س فاد از ما سک و د س ش در اخبار رزارشها و ف ضای مدازی بازار م ص ف
ایم مگاد را داغ ک د و بهدلیل تقاضوووای مصووو ف م دم و تقاضوووای سوووگدار انهی
مح

ان ع ضهی ایم مگاد با مش ل مگاجه شد تا جای که م تگان رفت به دلیل

افزایش س سامآور قیمت ب خ اقالم بهدا ش

ا س فاد از ما سک د س ش و ژل

ضدعفگن کنند ب ای امنیت سالمت به ام ی کموبیش طبقات بدل شد؛ بهرگنهای
که تاحدودی ام ان د س س به منابع مال

به ام ان ا س فاد از ایم مگاد بهدا ش

من ه م شد .روی دردناک و تأسفب انگیز ایم ش ایط زمان آ ش ار م شگد که
با به ری ی از دو م غی وضووعیت شووغل و وضووعیت فق به تحلیل میزان دس و س و
مهاج ان افغاند ان به ملزومات بهداش و ام ان ق نطینهسازی خگد بپ دازیم .میزان
باالی فق و سووگغتغذیه از ویژر های جامعهی پناهندران افغان در ای ان اسووت و بنا
به پژوهشهای صگرتر ف ه تعداد پ شماری از خانگاد های پنا جگی افغان قادر به
تأمیم حداقل آمگزش تغذیه و اس انداردهای زندر ش اف مندانه ب ای اعضای خگد
نی د ند (3,6).ایم رزار ها ش ح حال جمعی

ا ست که در کنار نگ ان های معی ش

اکنگن باید نگ ان خط اب ال به بیماری ک ونا هم باشند و بنابه تگصیههای بهداش از
ماسووک و دسوو ش اسوو فاد کنند و م تبا دسووتهای خگد را با آک و صووابگن و
محلگلهای ضوودعفگن بشووگیند تا از خط اب ال به ایم بیماری و م گومی ناش و از
آن در امان بمانند.
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درمگرد ب ر س م غی و ضعیت شغل مهاج ان افغان د ان که عامل تأثی رذار ب فق
ا ست نیز باید افزود که تاکنگن دربار ی ساخ ار شغل مهاج ان افغان د ان آمار دقیق و
رسم من ش نشد و در ایمجا ما به تحقیقات که تاکنگن پژوهشگ ان در ایم زمینه اندام
داد ا ند اشووووار م کنیم .ب نا به ن ایج ایم تحقی قات بیشت زمی نه های حقگق کار ب ای
پناهندران افغان مشوواغل پدووت کمدرآمد غی رسووم و ناامم اسووت ( )7ار چه در ط
دهههای رذش و ه مگقتکاری ارزانکاری و کار غی رسووم به ویژر اصوول بازار کار
ای ان بدل شد ا ست (خی الله

 )1397اما آن چیزی که ش ایط را ب ای افغان د ان های

ساکم ای ان د شگارت م کند مق رات ا ضاف ا ست که یک کارر افغان درکنار دیگ
بدنهای ارتش ذخی ی نی وی کار باید ب ای ا ش غال و ک د

معی شت در بازارکار ای ان

رعایت کند؛ مق رات شوووامل پ داخت هزینه ب ای صووودور پ وانهی کار یکسووواله( )9و
رعایت محدودیت های شوووغل که در صوووگرت رعایت ن دن ایم مق رات ف د خاط
بازداشوووت و م حمل پ داخت ج یمه بهدلیل اشووو غال غی قانگن م شوووگد .پ داخ م به
جزئیات شیگ ی ا ش غال مهاج ان افغان د ان خارج از بحث ایم یاددا شت ا ست و بحث
مفصوول دیگ ی را م طلبد اما آن چیزی که باید در ایمجا م ذک شوود س و کگک شووغل
ایداد ناامن شغل

عدمتح ک شغل

کار و بهتبع آن م ش الت معی ش

کاهش سطح د س مزدها م د ثن سازی از قانگن

ا ست که ب ای ایم ق ش از جامعهی کارر ی ای ان در

ط سالهای اخی پدید آمد است.
از سوووگی دیگ با تگجه به اتمام اع بار قانگن اقامت مهاج ان که کارت آمایش
دارند در تاریخ  31خ دادما سوووال جاری الزام به تمدید و پ داخت هزینههای آن( )10به
مدوووألهی دیگ ی ب ای افغاندووو ان های سووواکم ای ان در روزرار ک ونای و بح انهای
اق صادی بدل شد است .با در نظ داش م وضعیت شغل و معیش

غال

افغاند ان های

سوواکم ای ان و تگجه به ایم مؤلفهها و اصو ار مدووئگالن ب ای در خانه ماندن شووه وندان و
ب خ سوووخنان کارشوووناسوووان مبن ب درری ی با ایم بیماری تا خ داد ما ( )11هماکنگن
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عالو ب مدوووائل معیشووو

در ایام ک ونای

اتمام اع بار کارت آمایش و جگاز کار و

هزینههای آن به نگ ان های س پ س ان خانگار و اف اد شاغل  951هزار افغان د ان دارای
کارت آ مایش افزود اسووووت .با تگ جه به وضوووع یت فق و اشووو غال در مگرد ز ندر
افغاندووو ان های سووواکم ای ان در روزرار ک ونای
کارر ان که به سب

باید پ سوووید چهرگنه م تگان از

بح انهای اق صادی و قگانیم کار معیشت آنها م زلزل ر ش ه و به

ورطهی فق ک شاند شد اند ان ظار دا شت ب ای سالم

خگد خانگاد و جامعه در خانه

بمانند! بدن های که در خانه اضووط اک و اضووط ار معیشووت دارند و در بی ون در مع
تهدید بیماری و م گ هد ند!
محمد ی

از افغاند ان های است که در حاشیهی شه مشهد س گنت دارد او از

ف زندان افغاند ان های ساکم ای ان است که لیدانس حدابداری دارد و کارر ساخ مان
است او در ایام بح ان ک ونا (از اول اسفند تا  28اسفندما ) به س کار م رف ه وق
پ سیدیم؛ نگ ان سالم ات نی د

از او

و چ ا در خانه نماندی؛ با لحم جدی رفت« :چهکار

کُنم ب ار س کار ن م تگ خ جم و میدی!»
ایم شیگ ی زندر اضط ار جفای بیشت ی نیز ندبت به زنان کارر مهاج داش ه در
رفتورگی کگتاه با خانم میانسوووال افغاندووو ان که در کاررا تگلیدی لباس در
حاشیهی شه مشهد کار م ک د م گجه نگع دیگ ی از تد به ف ودس

و اس ثمار شدیم

مصاحبه شگند نیز همچگن مگرد قبل تا اواخ اسفندما به س کار م رف ه در رفتورگ
دربار ی بیماری ک ونا وق

از او پ سیدیم چ ا در خانه نماندی! مگ سالم ات ب ایت

مهم نیدت! پاسخ داد « :س پ ست کاررا مان رف ه "ه ک تعطیل کنه حقگقشگ نم دم"
ما اولِ حقگقمم ن گه داشووو م االنم ا ره ن م حقگقم و نم یدن» رگی بح ان ک و نا نیز
ن گاندووو ه عطش انباشوووت سووو مایه را ب اهد! جال

ایمجاسوووت که حقگا کارر ان ایم

تگلیدی با ساعات کاری روزانه  7:30صبح ال  17ع ص که حدود  30زن و دخ جگان
در آن اش غال داش ند ماهیانه  600هزار تگمان است.

257

علیاکبر سجادی

در مگردی دیگ در صفحات فضای مدازی خب ها و تصاوی ی دربار ی بهکارری ی
کارر ان شه داری ته ان ب ای زیبا سازی و رنگآمیزی جداول شه ی در ایام من ه به
نگروز من ش شد .ار ایم سخم پ ویز حناچ در نیمهی اول سال  98را مالک ق ار دهیم
که« :زی بای های شوووه را مدیگن کارر ان افغاندووو ان هدووو یم» م تگان ادعا ک د که
کارر ان به کارر ف ه شووود ب ای ر نگآمیزی در روز های بح ان ک و نا نیز عمد تا از
کارر ان افغان بگدند.
دریاف یم که در ش ایط تزلزل اق صادی و معی ش

نم تگان ان ظار دا شت تا بدنهای

که درری شیگ ی زندر اضط ار و شالا معیشت ب بدنهایشان هد ند به تگصیهها ب ای
ق نطینهک دن خگد و اس فاد ی مد م از ملزومات بهدا ش بپ دازند در ن یده مهیا ن شدن
حداقل ش ایط رفاه از ط ف دولت و اس م ار حضگر در خیابان و کاررا جهت کد
معیشت خط اب ال به ایم بیماری را در بیم مهاج ان افغاند ان بهشدت افزایش م دهد.
 -2عدمشممموتیت در زوز های رفا عمومی و سممیاسممت های اجتماعی و
اقتصادی
سیاست های جمهگری اسالم در قبال مهاج ان افغان ف از و ف ودهای ف اوان داش ه
اسووت؛ درپ انقالک  1357و ظهگر پدید ی آوارران و پناهندران جنگ افغان به ای ان
در آن زمان به دلیل روحیهی حاکم در ف ضای ای ان ت صمیم به اتخاذ سیا ست درهای باز
در قبال مهاج ان افغان شوود( )12بهطگری که مهاج ان م تگاند و ند در شووه ها و روسوو اها
به دور از محدودیت س گنت کنند و همچگن شه وندان ای ان دس س یارانهای به غذا
م اقبت های بهداشوو

و آمگزش اب دای و م گسووطه رایگان داشوو ه باشووند )13(.اما پس از

سوووقگط دو لت احزاک خلق و پ چم و درپ ب وز دو بار ی ج نگ های داخل و روی
کارآمدن طالبان در افغاند و ان به دالیل امنی

و اق صووادی محدودیتهای رد و د ای ب

س گنت و رفتوآمد مهاج ان افغان د ان اعمال شد به رگنهای که شاهد کنار رذا ش م
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سوویاسووت درهای باز و جایگزین آن با سوویاسووت اخ اج و جایگزین سوویاسووت اخ اج با
اجاز ی اقامت مگقت در ط سالهای اخی هد یم.
ظهگر و افگل ایم سیاستهای مهاج ت و تحگل سیاستهای اق صادی و اج ماع در
دهههای رذ ش ه نیز نقش مهم در شیگ ی معی شت و زی دت ایم ق ش از جامعهی ای ان
داشوو ه بهعنگان مثال در حگز ی سوویاسووترذاری اج ماع با ایم که حدود چهار دهه از
حضووگر مهاج ان افغاند و ان در ای ان م رذرد و در ط ایم سووالها رویدادهای زندر
ازدواج و تگلد و م گومی نیز هم ا ایم ق ش بگد هماکنگن با ن دلهای سگم و چهارم
ف زندان افغاندوو ان های مگاجه هدوو یم که به سووب
شه وندی و عدم شمگلیت در قانگن کد

بهرسوومیت شووناخ ه نشوودن حقگا

تابعیت ای ان پس از دههها س گنت در ای ان

همچنان بهعنگان مهاج افغاندوو ان شووناخ ه م شووگند و از حقگا اج ماع در مقام یک
شوووه وند ای ان مح ومند .ایم عامل م غی اصووول مح ومیت ها و نادید ر ف ه شووودن
افغان د ان های ساکم ای ان در سیا ستهای اج ماع و اق صادی در سالهای اخی بگد
است.
در حگز ی سوویاسووترذاری اق صووادی نیز بدون شووک ی

از چالشب انگیزت یم

سیاستهای کالناق صادی که مد قیم با معیشت م دم ای ان در ارتباط بگد سیاستهای
هدفمند سازی یارانهها بگد ا ست .ایم سیا ست نیز به دلیل غی ر سم و دیگ ی دان د م
افغاند ان های ساکم ای ان جای ب ای آنان در کنار شه وندان ای ان تحت پگشش خگد
در نظ نگ فت .به تبع آن فشووار مضوواعف ناشوو از تگرم و آزادسووازی قیمتها در ط
سالهای اخی به آنها وارد شد است .در هف ههای رذش ه نیز وعد های از سگی دولت
ب ای پ داخت بد ههای حمای

به خانگارهای فاقد درآمد و خانگارهای م ض ر از بیماری

ک ونا اعالم شد و م دلما با تگجه به غی ر سم دان د م افغان د ان های ساکم در ای ان و
م د ثنا سازی آنان از حگز های رفاه ایم اف اد و خانگاد های شان نیز از ب د ههای حمای
دول

ب ای مقابله با وی وس «دمگک ات» ک ونا ب به خگاهند ماند.
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 -3ر سوب مهاجر ستیزی در بین برخی شهروندان ایران و رفتار سلیقه ای
مسئوالن
با افزایش شمار مب الیان به وی وس ک ونا در کشگر ب ای پایش به و مد م شه وندان
ر شت های سیار پایش سالمت در ب خ شه های ای ان که درری اپیدم ک ونا ه د ند
ش و وع شوود )14(.ی

از ایم شووه ها قم اسووت که اولیم مگارد اب ال به ک ونا و م گومی

ناش از آن نیز از همیم شه دید شد .ایم شه ی

از شه های مهاج نشیم ای ان است

بنا به اخبار و آمار ارایه شوود در ایم شووه  65هزار افغاندوو ان زندر م کنند در ط
روزهای رذش و ه خب ها و رزارشهای از مح ومیت افغاند و ان های سوواکم ایم شووه از
دسووو سووو به خدمات پایش سوووالمت و تشوووخیر ک ونا ان شوووار یافت در ی
رزارشها مادر و پ د ی افغان وق

ب ای پایش سالمت خگد به ی

از ایم

از ر شتهای سیار

سوووالمت ب ای مقابله با ک ونا در میدان نبگت شوووه قم م اجعه م کنند بهدلیل چه ی
م فاوت شان تگسط مدئگل م بگطه از صف بی ون شد و از پایش سالمت وی و مادرش
به دلیل غی ای ان بگدن ممانعت به عمل م آید )15(.در مگرد دیگ ی در رزارش با عنگان
تبعیض علیه افغاندوو ان ها در درمان ک ونا از زن و شووگه ی یاد م شووگد که ار چه در
درمان بیماری از سووگی پزشوو ان م کز درمان با تبعیضوو مگاجه نشوود اند اما در زمان
ت خیر از بیمارس ان بهرغم اعالم مدئگالن وزارت بهداشت مبن ب رایگان بگدن درمان
ک ونا از ایم خانگاد درخگاسوووت پ داخت هزینههای درمان م شوووگد .در ادامهی همیم
رزارش خب های دیگ ی نیز از نف وخ م ماسک و محلگل ضد عفگن تگسط داروخانهها
و عدم پذی ش بی ماران اف غان مب ال به ک و نا در ب خ م اکز در مان در همیم رزارش
من شوو شوود اسووت .ب وز ایم رف ارها را باید بخشوو بهعنگان رف ار سوولیقهای در اج ای
مصووگبات و بخشوونامه ها و بخش دیگ ناشو از رسووگک و تدو ی ف هنگ مهاج سو یزی
ر سانهها( )16 17 18 19و سیا ستهای م دئگالن( )20ط دههی  70تا اوایل دههی  90در بیم
ب خ شه وندان ای ان داندت.
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در یادداشوووت باال با اشوووار به وضممعیت شممغلی و فقر مسممتثنیسممازیها از
سیا ستهای اجتماعی و اقت صادی ،ر سوب مهاجر ستیزی در میان برخی
شهروندان و رفتار سلیقهای م سئوالن در قبال افغان د ان ها سع

شد تا تد بهی

مهاج ان افغاند ان در روزرار ک ونای صگرتبندی و ارایه شگد .بدون ت دید در چنیم
شووو ایط

عگامل اق صوووادی -اج ماع مؤث و تشووودیدکنند ی اب ال به ک ونا در بیم

افغاند ان های ساکم ای ان تأثی ی دوچندان دارد.
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نقد اقتصاد سیاسی

ویروس کرونا ،اپیدمی ترس
و تقلیل امر سیاسی به امر «بهداشتی»
امید منصوری

ویروس کرونا ،اپیدمی ترس و تقلیل امر سیاسی به «امر بهداشتی»

از زمانیکه دولت ایران علناً شیوع ویروس کرونا را بهرسمیت شناخت و تقابل رسمی با
آن را آغاز کرد ،بهقدری پیامهای بهداشتی درباره «کرونا» منتشر شده است که باید به
تلقی «پزشکیشدن» صرف از اپیدمی این ویروس ،مشکوک شد .وزارت بهداشت ،هر
روز یک پیام بهداشتی برای کاربران خطوط تلفن همراه میفرستد که تبدیل به امری
تکراری شده است .بهنحوی که به نظر میرسد چون از فضای مجازی عقب مانده است و
تالش میکند این شکاف را اشباع کند .اما هدف آن ،سیطره بر اخبار دربارهی شیوع این
ویروس است« :برای آگاهی از راههای پیشگیری و آخرین وضعیت ویروس کرونا جدید
( 2019کووید  ،)19فقط به اطالعیهها و پیامهای وزارت بهداشت کشور توجه کنید( ».پیام
وزارت بهداشت به کاربران خطوط تلفن همراه ،سهشنبه  6اسفند .)1398
مجریان تلویزیون پیامهای تبلیغاتی فراوانی به ذهن مخاطب ارسال میکنند .تقابل
پزشکی سنتی و مدرن و بیاعتبارسازی متقابل آنها در رسانهها ،جوّ آمادهای برای تبلیغ
مدهای مختلف پزشکی فراهم ساخته است .استوریهای عامهی مردم در نصیحت
1

مخاطبین و تقبیح محتکران و گاه مواجههی تمسخرآمیز با آن ،همه نمونههایی از رویکرد
پزشکی به ویروس کرونا است که نشاندهندهی سیطرهی مواجههی «بهداشتی» در فضای
اجتماعی است .حتی میتوان فاز جدید این جریانسازی را در کمپین
«#ما_کرونا_را_شکست_میدهیم» مشاهده کرد که پای سلبریتیها ،بهعنوان
«تأثیرگذارترین» فیگورهای مقبول اجتماعی را در رسانهها بهمیان کشیده است.
رهبران سیاسی نطق بهداشتی میکنند؛ وزرا پیغام بهداشتی میفرستند؛ بازیگران،
شومنها ،ورزشکاران و عامهی مردم ،همه در مقام کنشگران فعال عرصهی بهداشت عمل
میکنند .باید دربارهی این پدیدهها اندیشید؛ در باب اینکه چهگونه میشود که
پدیدههایی این چنین ،نه در مقام یک مسألهی اجتماعی بلکه بهعنوان یک مسألهی پزشکی
 .1برای مثال یه این شوخی توجه کنید« :پ سر حداد عادل گفته کرونا گرفتم ،فک کنم میخوان براش بیمار ستان
تأسیس کنن ،دنبال بهونه بودن مجوز بگیرن» که به بهانهی خانواده حداد عادل برای تأسیس مدرسهی غیرانتفاعی
«فرهنگ» دارد.
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صرف ،به مسألهی مردم بدل شود؟ در اینکه این ویروس بهسرعت انتقالپذیر است ،شکی
نیست؛ اما اگر به مسألهی امنیتی بدل نمیشد با سهولت بیشتری امکان کنترل آن وجود
داشت -هرچند هزینهها مطمئناً هنگفت است.
در این میان برخی صورتبندیها از مسأله به تقلیل ایدئولوژیک فوقالذکر یاری
رسانده است .برای مثال محمد فاضلی برآن است که «شیوع کورونا فقط مسألهی حاکمیت
و دولت نیست .کورونا از جنس مخاطراتی است که کموبیش دموکراتیک عمل میکند.
ویروس دموکرات وصف تلخ و تا اندازهای واقعی برای کورونا است (اولریش بک
جامعهشناس آلمانی ،دود و آلودگی هوا را دموکراتیک میدانست) .تبعیض قائل
نمیشود ،هر کسی را که مستعد باشد میکشد و فرقی نمیکند مسئول ،اصالحطلب،
اصولگرا ،در قدرت یا بیرون قدرت باشد .فقیر و غنی هم نمیشناسد .کورونا به همه حق
برابر برای مردن میدهد .منتظر تأیید صالحیتاش برای مشارکت در کشتن هم نمیماند».
(خبرگزاری تسنیم 6 ،اسفند  .)1398در اینکه شیوع کرونا «دموکراتیک» است ،کمتر
میتوان شک کرد؛ اما فرآیند درمان و نحوهی پیشگیری از آن ضرورتاً چنین نیست .این
نوع صورتبندی نهتنها به جامعه نهیبی در برابر ایدئولوژی پزشکی نمیدهد ،بلکه آن را تنها
پیامد و راهکار در برابر وضعیت حاضر میداند و پرسشهای مختلف دربارهی این مسأله
را به حاشیه میراند.
ویروس کرونا پدیدهای با وجوه مختلف است که تاکنون تالش شده است ،به آنها
اندیشیده شود .کانال تلگرامی آزگار در دو یادداشت به وجوه طبقاتی و مناسبات پزشکی
در باب کرونا پرداخته است .در این کانال میخوانیم که به ازای اینکه افراد از نظر طبقاتی
در وضعیت ضعیفتری باشند ،بیشتر در معرض ابتال و شیوع این بیماری هستند ،مراکز
درمانی مختص به آنها ضعیفتر و همچنین میزان مراجعهی آنها بهدلیل پایینبودن
درآمد ،کمتر است .نویسنده معتقد است« ،فعالیتهای بهداشتی و پیشگیرانهی دولتی
عمدتاً در سطح شهر متوجه مناطق متوسط و باالی شهری است ».همچنین نویسنده در
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نسبت ما و نظام پزشکی ،به مسألهی ارتباط ساختاری جامعه با نظام پزشکی پرداخته است،
هرچند آن را در نسبت با کرونا بررسی نکرده است .او در این یادداشت ،در پی
«بازحککردن» نظام پزشکی در جامعه و ایجاد «شدیدترین کنترل دموکراتیک اجتماعی»
بر آن است .او نظام پزشکی را در حال حاضر تابع قواعد بازار یا بهعبارتی حکشده در
اقتصاد و فکشده از نظام اجتماعی دانسته و معتقد است ،در این نظام ،برای پزشک ،بیمار
بهمثابهی مشتری ،بدل به «کِیس» شده است.
2

1

3

اردبیلی و رمضانی در یادداشتهایی تلگرامی تالش کردهاند بهنحوی مسألهی ترس
را در نسبت با شیوع این ویروس محل بحث قرار دهند ،بهنحوی که رمضانی آن را تا
مقولهای انتزاعی باال کشیده است و معتقد است برای بازیابی یک «مای اجتماعی آگاه» و
در دیالکتیک «خود و دیگری» باید بهرسمیت شناخته شود.
این نوع بهرسمیتشناختن ،بدون واسطههای روشنکنندهی نسبت «خود و دیگری»،
«ترس» را بدل به قسمی مقولهی انتزاعی میکند که در برابر تندادن به «شرایط واقعی»
همواره مقاومت میکند و تن به امر انضمامی نمیدهد .این نوع تلقی از ترس ،چه بسا
تبدیل به بخشی از سازوکار ایدئولوژیکی میشود که مقوالت را جایگذاری میکند.
مسأله را شاید باید اینچنین طرح کرد :آیا فقط دولت[های ضعیف] در این باب
پنهانکاری کردند؟ ریشههای ترس را باید چگونه جستجو کرد و آیا ترس یک مواجههی
طبیعی در این شرایط است؟ از این نظر میتوان اصرار کرد که ویروس کرونا و شیوع آن
مسألهای سیاسی است و شیوهی مواجهه با آن را باید بهمثابه پدیدهای نگریست که درحال
گسترش یک رژیم حقیقت ،از طریق سعی برای به انقیاد درآوردن حقیقت است -چه
مخالفان پنهانکاریها در مرز دولتها و چه خود دستاندرکاران پنهانکاری .در پیامی
 .1بنگرید به نسبت ما و نظام پزشکی ،در کانال تلگرامی  @Azegaarبا عنوان آزگار
 .2بنگرید به یادداشت ما و کرونا در کانال تلگرامی  @MMArdebiliبا عنوان درنگهای فلسفی
 .3بنگرید به ترسِ مبارک و گامی در راستای آگاهی جمعی «ما» در کانال تلگرامی  @F_Notesبا عنوان
Quasi una Fantasia

266

267

امید منصوری

خواندیم که مردم در ژاپن بهقدری حساس شدهاند که «خودمراقبتی شدید» آنها از
بسیاری بیماریهای واگیردار دیگر جلوگیری کرده است -هرچند بهنظر نوعی تبلیغ بیش
نیست .اما کل قضیه این نیست .این خودمراقبتی شدید ،بیش از پیش ایدئولوژی «خود»1
را تعمیق میبخشد و در وضعیت «انزوابخش» اکنون ،پس از این پدیده ،انسانها دالیل
واقعی نویی برای توجیه فردگرایی تشدیدیافته خویش مییابند که از قضا کامالً ناخودآگاه
عمل میکند .اساس این نوع فردیت ،طرد دگرآیینی و دور شدن بیشتر از جهانی است که
2

«تجارب عینی» یا «انتقالپذیر» اساس آن باشد و رفتن بهسوی انسانی خودمحور است که
فقط منافع خویش را میشناسد.
Self

1.

 .2مفهوم  Erfahrungدر ادبیات نظری متفکران مدرن ،به صورتبندیهای مختلفی آمده است .برای مثال کانت
در نقد خرد ناب ،بر آن است که با تمایز میان حکم تجربی عینی ( )Erfahrungsurtileاز حکم ادراکی یا تجربی
ذهنی ،اثبات کند که این احکام به عینی از اعیان داللت میکند ،نه به تأثری ذهنی و از سوی دیگر ،صدق آن برای
همه است و شرط و قیدی سوبژکتیو در آن نیست یا به عبارت دیگر« ،نزد آگاهی بهطور کلی» معتبر است (بنگرید
به کورنر .)176 :1380 ،در حال حاضر کاری با تبار این مفهوم و داللتهای متفاوت آن ،مثالً در فلسفهی هگل و...
نداریم -حقیقتاً در حال حاضر دانش نگارنده به این نوع تبارشناسی نمیرسد ،بلکه برای ما تمایزی مهم است که
بنیامین میان این مفهوم و مفهوم تجربهی زیسته ( )Erlebnisمینهد .او در مقالهی قصهگو ،نسبت این دو نوع
تجربه را مطرح میکند .البته ناگفته نماند که زبان آلمانی امکان این تمایز را دارد و در زبان انگلیسی نیز ،همچون
زبان فارسی برابر آن فقط واژهی  experienceاست .به همین دلیل ما مجبوریم همواره برای تمایزگذاری این
مفاهیم ،واژهای را اضافه کنیم« :تجربهی عینی یا تجربهی انتقالپذیر» .این نوع تجربه بهنحوی است که دیگران
نیز قادر به بهرهگیری و دریافت آن هستند .این تجربه را میتوان به دیگری منتقل کرد و از اینروست که دارای
«عینیت» است؛ اما نه عینیت علمی ()Science؛ بلکه از نظر بنیامین  ،Erfahrungمنباب انتقالپذیری کمترین
دشواری ندارد و نه جزییت تجربهی علمی که نوعی تجربهی کلی زندگی را منتقل میکند که در آن ،امر انتقالپذیر
و کنش انتقال درهمتنیدهاند ،دقیقاٌ آن عملی که «قصهگو» یا «نقال» انجام میدهد و حقانیت آن قصه به اقتدار
فیگور قصهگو منوط است و کسی آن را به همین اعتبار به پرسش نمیگیرد .این نوع انتقال ،متمایز از «اخبار» یا
«اطالعات» است که تجربه را در سطحیترین و کمّیترین شکل ممکن تحمیل میکند و فاقد هرگونه پیوند تجربی
برای مخاطب است ،هدف در اینجا صدقپذیری است که جای «وثاقت و اقتدار» قصهگو را میگیرد .از اینرو اعتبار
باید دمبهدم تأیید شود ،درحالیکه همواره خدشهپذیر است و از قضا رسانهها برای امنیتیکردن فضای اجتماعی و
توانایی در دستکاری حقیقت ،از این خصیصه ی اطالعات و اخبار به عنوان قسمی فابلیت ( ،)Possibilityبهره
میبرند .برای آشنایی با این مفهوم نزد بنیامین میتوانید به منابع زیر رجوع کنید:
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این امر موجب شده تا کنشگران صرفاً تجاربی ذهنی و درخود از آنچه رخ میدهد،
داشته باشند .از این نظر نیز باید تأکید کرد که کرونا وجوه سیاسی -اجتماعی دارد تا صرفاٌ
پزشکی .درحالیکه پزشکیکردن صرف آن ،نوعی تقلیل ایدئولوژیک است ،تا بهواسطه
ی آن نتوانیم به بسیاری مسائل دیگر اندیشیده و صرفاً برای مواجهه با مسأله ،خویش را
محور قرار داده و دیگران را همچون تهدید تلقی کنیم .این نوع تقلیل که کنشگر اصلی
آن رسانهها هستند ،موجب میشوند تا ما آنگونه بیندیشیم که رسانهها میخواهند .تکنیک
رسانهها در این باب« ،بزرگنمایی» است« .بهداشتیسازی» در این باب ،مفهوم محوری
تکنیک مذکور است و «ایجاد ترس» رویهی آن برای حفاظت از حقانیت بهداشتیسازی
و «خود» است .محوریت یافتن این مفهوم و رویهی حفاظت از آن ،موجب میشود تا
ایدئولوژی حاکم بر آن و فرآیند طبیعیسازیاش را تشخیص ندهیم .این تکنیک باعث
شده که مردم به سمت درون خویش و محوریت «تن» 1بروند ،زیرا رسانهها سمتوسوی
ذهن آنها را تعیین کردهاند .در این شرایط پرسشهایی چون ،چرا یکدفعه کرونا در این
حد در ایران گسترش یافت ،چندان پیگیری نمیشود .ما کلیاتی از تعداد کشتهها و مبتالیان
و گروه سنی آنها داریم و هیچ اطالعی از ترکیب طبقاتی آنها و موقعیت دقیق فضایی

-

آگامبن ،جورجو ( )1389فرشتهی ماخولیا ،بههمراه نامهای از والتر بنیامین به گرشوم شولم،
ترجمهی مریم برقعی ،تهران :جزوههای گام نو7 -

-

جورجو آگامبن ( )1397کودکی و تاریخ :دربارهی ویرانی تجربه (مقدمهی مترجم) ،ترجمهی
پویا ایمانی ،تهران :مرکز

-

بنیامین ،والتر ( )1390قصهگو :تأمالتی در آثار نیکالی لسکوف ،ترجمهی مراد فرهادپور و فضلاهلل

پاکزاد ،ارغنون ،شمارهی  9و 10
Pires, Iris Susana and Brenton Doecke (2016) Storytelling for ordinary,
practical purposes (Walter Benjamin’s ‘The Storyteller’), Pedagogy
Culture & Society: Vol. 24, No. 4, 537- 549
Lindroos, Kia (1998) Now- Time; Image- Space: Temporalization of
politics in Walter Benjamin’s Philosophy of History and Art, Jyvaskyla:
Jyvaskyla Print House

-
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شیوع و مرگومیر این بیماری نداریم .ما نمیدانیم این ویروس در چه ابعادی از فضاهای
شهری درحال گسترش است.
نقد به رسانه ،مطمئناً نقد به ابزار رسانه نیست ،بلکه معطوف به «سازوکار سلطهی»
آنهاست که در پس کاربرد ابزاری آنها نهفته است .درواقع محل نقد ،سازوکار انقیاد و
سلطه رسانهها در همدستی با نظام سلطه یا بهمثابهی میانجی دموکراتیکشدن [بهمعنای
جاری شدن] مناسبات قدرت در فضای اجتماعی است ،نه شیای که از آن استفاده
میشود .پس زدن ابزار رسانه ،در حکم قسمی بازگشت به گذشته و درغلتیدن به نظریههای
«انحطاط» است که بوی فاشیسم میدهد .در حال حاضر رسانهها و نهاد قدرت ،در پی
تعریف حقیقت هستند که هرگونه تعریف آن ،قسمی تالش برای ایجاد «دگردیسی» در
«حقیقت» است و هرگونه دگردیسی ،شیوهای از جایگزینی حقیقت و تبدیل آن به
«ناحقیقت» یا دستکاری مرزهای حقیقت و ناحقیقت است .این نتیجهی منطقی عمل
رسانههاست :ساختن نوعی مغاک حقیقت برای روی گرداندن کنشگران از حقیقتجویی
یا تبدیل شدن به سوژههایی مطیع.

ویروس کرونا ،اپیدمی ترس و تقلیل امر سیاسی به «امر بهداشتی»
تصویر شمارهی  :1آمار اعالمی کووید ( 19کرونا ویروس جدید)

منبعwww.behdasht.gov.ir :
بازنمایی ویروس کرونا در رسانهها

در اینجاست که میتوان متوجه شیوهی عمل «امپراتوری رسانهها» شد .رسانهها
بحرانها را گزینش میکنند و در مرز دولت -ملتها تبدیل به حقیقت -ضد حقیقت
میکنند .اینکه عدهای «ترس» را بدون میانجیهای مولد آن ،همچون مقولهای متافیزیکی
بهمثابهی اساسی برای ترویج «پزشکیکردن» و مقوالت اصلی آن ،یعنی بهداشتیکردن
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این مسأله برساختهاند ،بهطور ناخودآگاه در راستای طبیعیسازی ایدئولوژی غالب برآمده
و سازوکار سلطه یا مطیعسازی را بازتولید میکنند .درواقع مرزبندی دولتها در حقیقت-
ضد حقیقت ،شیوع کرونا را بدل به امری امنیتی کرده است .برهمین اساس ،رعایت نکردن
امور امنیتی -بهداشتی ،موجب قسمی «مستثنیشدن» کنشگر« -حقیقتجو» -میشود.
1

امپراتوری رسانههای سلطهمحور قرار است این «مستثنیسازی» را بدل به نوعی حق
طبیعی نهادهای قدرت بهطور کلی و دولتها ،بهطور خاص کنند .آنها مرزبندی میکنند،
مروج رویههای ترس هستند و با دستکاری حقیقت ،از طریق مداخلهی جدی در روایت
آن ،میانجی امنیتیکردن فضا هستند و آنکه دیالکتیکی میاندیشد ،متوجه هست که
سازوکارها بدون میانجی ،فعلیت نمییابند ،پس میانجیها نه صرفاً نماینده که بهنحوی
خود سازوکارها هستند .این رسانهها نیز صرفاً میانجی و نمایندهی نهاد قدرت نیستند؛ بلکه
خود قدرت هستند.
رسانهها پارازیت تولید میکنند و این چنین است که صداهای «حقیقتطلب» محدود
میشوند .در اینجاست که میتوان گفت ،با نوعی دمکراتیکشدن ایدههای نهادهای
قدرت مواجه هستیم که نتیجهی منطقی آن «تودهای شدن» است و دموکراسی بهمعنای
ابراز صداهای مختلف که مبنای آن صحت ،اعتبار و استداللپذیری است ،بیمعنا میشود.
در این شرایط نباید تعجب کرد که امپراتوری رسانه ،نوعی قلمرو دروغپراکنی باشد.
کرونا و دروغپراکنی بههم گره خوردهاند ،این امر عامل ترس است ،نه ترس وجودی
انسان ها که عامل پیگیری امور بهداشتی شده است .اینکه ترس و بهداشتیسازی مقوالتی
درهم تنیدهاند و همگان در فضای تولید حقیقت نهادهای قدرت ،باید بهنحوی تعمید یابند،
 .1ضروری است که این تمایز را در شیوهی عمل رسانهها ازهم متمایز کنیم .زیرا بخشی از رسانهها که در پی
آگاه سازی هستند ،باید از نظام سلطه جدا شوند .فقط اینکه این دست رسانهها چون رمق اقتصادی چندانی ندارند
و بلندی صداها بسته به جریان گردش سرمایه است ،همواره زیر آواز سیرنهای رسانههای سلطهمحور کم میشوند.
سیرنها دختران ایزد دریا ،فورسیس ،در اساطیر یونان باستان بودند که با آواز زیبای خود ،ملوانان را فریب داده
و به کام مرگ میکشیدند .به هومر ( )1387اودیسه ،ترجمۀ سعید نفیسی ،تهران :هرمس بنگرید)
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نشان میدهد که ضروریسازی ترس ،عمالً هرگونه امکان دیگر را به حاشیه میراند.
نامگذاریهای امنیتی چون «مدافعان سالمت» یک نتیجهی منطقی است :گل همینجاست،
همینجا برقص! «.»Hic rhodus, hic salto
پس این ترس در شرایطی که منظومهی مفهومی مدنظر رسانهها ،هرگونه تجربهی
عینی را ناممکن ساخته است ،نهتنها امکان شکلگیری «امر جمعی» را ناممکن میسازد،
بلکه پس از کرونا ،همچون دو جنگ جهانی و دیگر بحرانهای عظیم پس از آن ،انسان
چیزی برای انتقال به دیگران ندارند ،مگر تودهای از اطالعات و خبر که جای هرگونه
تأمل عمیق در واقعیت را گرفتهاند« :اطالعات آن ارزشی را که در لحظهی تازگی خویش
داراست حفظ نمیکند و فقط در آن لحظه زنده است و ناچار باید خود را تماماً به آن
لحظه واگذارد و بی فوت وقت هویت خویش را بر آن آشکار سازد( ».بنیامین.)7 :1390 ،
معاون وزیر بهداشت در تاریخ  13اسفند  1398در خبر ساعت  20شبکهی خبر گفت:
تاکنون  77نفر در اثر ابتال به کرونا فوت کردهاند؛ اما بیش از  5برابر 435 ،نفر بهبود
یافتهاند ».آنها مدعی بودند که درحال کنترل این ویروس هستند و نیازی نیست که انقدر
بزرگ شود ،در مقابل اریک فایگل -دینگ ،متخصص بیماریهای همهگیر از ویرجینیا
در مصاحبه با بیبیسی فارسی میگوید« ،تازمانیکه واکسن این ویروس کشف نشود،
هیچ کشوری از آن مصون نیست و هرگونه ادعایی در این باب ،نمیتواند صادق باشد1».
آمارها طبیعیساااازی میکنند و تجربه های عمیق انساااانی را بدل به تجربههایی آنی و
انتقالناپذیر /گذرا میکنند .ر سانهها در روزهای اخیر آمار را محور قرار دادهاند تا این
طبیعی سازی را «دموکراتیک» کنند .مرگ دیگر نه یک تجربهی ه ستی شناختی ،بلکه
رویدادی اساات که «رصااد» میشااود .در لحظاتی از تجارب ما ،که اشااباع از تبیین و
توضااایحات اطالعاتمحور و خبری اسااات ،نمیتوان بیواساااطه بر وجهی از حاالت
وجودی یا ه ستی شنا سانهی ان سان تأکید کرد .ما در زیر انبا شت عظیم اخبار بهدا شتی
 .1کانال تلگرامی شبکهی  BBCفارسی 13 ،اسفند 1398
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کرونا دفن می شویم و هرروز در جای خودمان در گ سترهی ف ضایی خبرها و اطالعات
از یکدیگر دور میشویم .خصیصهی اصلی اطالعات ،باورپذیر بودن و صدق آن است
و مردم نیز این خصااایص را پاس میدارند؛ زیرا زیسااتن در جهانی وحشااتزده که به
پرسشهایش پیشاپیش پاسخ داده شده است ،راحتتر است -رسانهها پیشاپیش ترس
از کرو نا و محور یت ب هداشااات را اپ یدمی کرده بود ند .نتی جهی منطقی این فرآی ند،
نیندی شیدن به ب سیاری از پر سشها که باالتر به آنها پرداخته شد و امنیتی شدن ا ست.
بهنظر میرسد ،زیر سیطرهی این نوع امنیتیسازی ،باید به شوکهای اقتصادی -سیاسی
نهفته در آن نیز توجه داشت .در تاریخ  13اسفند  ،1398به دلیل /بهانهی شیوع ویروس
کرونا و تعطیلی مجلس ،مجلس از فرآیند تصاااویب الیحهیهی بودجهی  1399حذف
شد و این م صوبه م ستقیماً میتواند به شورای نگهبان فر ستاده شود .1همه میدانند که
حراج اموال عمومی با عنوان «دولتی» به نفع بخش خ صو صی «تقدیسیافته» که تبدیل
به کلیتی تمیزنایافته شااده اساات ،فقط یکی از مفاد محرومسااازی اجتماعی این الیحه
است.

 .1رجوع کنید به دنیای اقتصاد ،چهارشنبه  14اسفند  ،1398شمارۀ 4843
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م قاو مت حوزهی علم یهی قم ،مراجع رسمممم و حتو مت بر برابر سواسممممت عموم
قرنطینهی شمممقر قم و ب ر «اماکن مقدس» برای جلوگیری از انتشمممار و روس و بیماری،
پرسممق قد م بر مورب سممازگاری میال عقد و ب ن را بار ب ر برجکممته کربه اسممت
ا نطور به نظر م رسممد که کرونا ایقیاش شممیاه را به ایق گراته اسممت اما واقایت ا ن
ا ست که جدال بر سر رو ترب عقالن و تقد رگرا و غیرعقالن بیق از آلکه ایقیاش را
به ایق ب یرب ،ایق با ب دگاه ساص اسممت که امروز همالقدر شمما ع اسممت که بر
گذ شته م توال استالف نظر میال صحابهی پیامبر بر سر طاعول «عَمواس» را مثال آورب
که طبری آل را گزارش کربه ا ست بر ا ن جدل ،ابوعبیده ارمانده سپاه ا سالم بر شام
بوب که به بیید شیوع طاعول ،زمین یر شده و سربازانق ک شته شده بوبند عمر با اطالع
از ا ن موضمموع ،برای ابوعبیده نامه م نو کممد و او را به ترم محد و راتن به متان امن
بعوش م کند ابوعبیده بر پاسممم م گو د ا ن تقد ر سداوند اسمممت و مرر بر ا ر
طاعول ،شقابش است کار به جا

م رسد که عمر ،عل (ع) را به جای سوب م گذارب

و راه میدال نبرب م شمموب تا شمم امماب ابوعبیده را از ابامهی نبرب بر آل وابی منع کند
طبری ،ج  ،5ص  1867به باد)

(تار

بر اسممماس گزارش طبری م توال بر اات که بین مکممملمانال ند ب دگاه رقیر بر
مورب بیماریهای همهگیر را ج بوبه است :ن کتین آل ،حزم و احتیاط نکبت به بیماری و
تالش برای بوری از آل بوبه اسممت بوم ،ب دگاه تقد رگرا که آل را مشممیت ایق تلق
م کرب و قائد به حزم و احتیاط نبوب سوم ،ب دگاه که به ا ستقبال آل م شتاات و آل
را ارصت سداباب برای شقابش و مرر تلق م کرب
آن چه کرو نا با تشمممیع امروز م ک ند ،ت فاوش ندان با آن چه طاعول با باور های
گذشمممت ال کربه ،ندارب امروز نیز کموبیق همال ب دگاه ها ا ترکیب از آل ها شممما ع
است
اما شا د به ا ن بقانه بتوال پرسق از تشیع امروزی را به صورت مبنا تر مطرح کرب
م توال پرسممید :آ ا سمم ن گفتن از ایقیاش شممیاه ب ر وجق باربت تشممیع امروز بقیقاب
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ی کتت آ ا ک آ ین ا ست ا ک ا دئویوژی بر سدمت حتومت و قدرشت آ ا ت شیع
به تکنن ب ار نشده و وجه عدایتمحور سوب را از بست ندابه استت تجربهی جمقوری
اسالم با تشیع ه کربه استت آ ا تشیع امروز یزی جز مناسک ،سراااش و ا دئویوژی
استت
زمان با ستا و ست گفت ،سدا را بربار د ،همه کار مباح ا ست بر ا نجا ما با اعالم
رسممم مرر سدا روبرو نیکممتیم با وضممایت روبرو هکممتیم که بر آل غیبت سدا عین
حضور سدا شده است و عمالب تفاوش میال ب سدا

و باسدا

از بین راته است هم به

نا م سدا و هم ب نام سدا همه کاری مباح شده ا ست سدا به سدمت گراته شده و به نام
او و ب نام او هر کاری ،مطلقاب هر کاری ،مباح شممده اسممت نامیدل نین ارصممتطلب و
ابتذال سقم ین بشوار به نظر م رسد آ ا مایبت باالتر از ا ن وجوب باربت
ایقیاش ،بر مانای را ج کلمه اقم اسالقمحور و عدایتمحور از انکمممال و تار

بر

اساس بالّ اصل سدا است اگر انکال موجوبی ذاتاب شر ر و بد باشد و جز شرارش از او
سمممر نزند ،آ ا ایقیاش ممتن سواهد بوبت اگر هدف از تار

نه عدایت ،بلته قدرش و

شرارش محض با شد ،آ ا ایقیاش ب مانا نی کتت بر ا ن ا ساس م شوب پر سید آ ا ت ش ֯
یع
ایقیات ا ستت بر ا ن صورش هدف آل ی کتت آ ا هدف بیوش آ اش عظام ،گ کترش
عدایت اسممتت آ ا حتومت بهعنوال ماشممین کشممتار بر پ عدایتگکممتری اسممتت آ ا
مناسممک شممیاهی امروز باعث ترو ج اسالقمداری بر بین مؤمنال م شمموند ا برعتس،
توجیهگر ا کاب و سوءا ستفابه ا ستت آ ا ترو ج ا ستفابهی جن ک از زنال به نام صیغه،
گکترش اسالق استت آ ا شتنجه ،کشتار و تجاوز را م توال عدایتطلب نامیدت
تشیع به صورش تار

با برباشت از انکال و تار

بر اساس عدایت و اسالق و نف

مناسمباش قدرش موجوب همراه بوبه اسمت بر واقع ا ن تشمیع بوب که به صمورش تار
وجه ایقیات اسممالم را که تکممنن آل را وانقابه بوب ،نما ندگ م کرب ز را اسممالم پس از
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شتد گیری سالات ،به بم و ب ست اه تبد د شد که به قول عل عبدایرازق ،به ما شین
کشتار تبد د شده بوب و جز تداوم وضایت اضطراری حاصد ب ری نداشت
اما ب راه نیکممت اگر ب و یم تشممیع با تقلید و تبد د به ا دئویوژی حتومت بر ا رال
باد از انقالب تحوی ب سممابقه را از سممر گذراند ب ار هبوط شممد و از وابی ایقیاش به
وابی حتومت و بنیو اش سممقوط کرب ا ن گناه اوییه نه تنقا ا ن آ ین ،بلته سوب ب ن را
با ایش اساس مواجه کربه است بکته شدل باب ایقیاش شیا به مانای انحالل ایقیاش
بر اسمممالم نیز بوبه اسمممت ایبته ا ن ناا حیاش هر بو بر قایر ا دئویوژی ،مناسمممک،
سراااش ،و صممناعت اقه -نالکه امروز شمماهد م -نیکممت بنابرا ن پرسممق اصممل ا ن
نی کت که کرونا با ایقیاش شیا

ه کربه ا ست پر سق ا صل ا ن ا ست که :آ ا امتال

احیای ایقیاش بر ا ن آ ین و به طر ق اوی بر اسمممالم وجوب باربت و مقمتر ا نته :اگر
وضمممایت به نحوی باشمممد که تفاوش میال باسدا
صورش ب ن وجق باربت ا نها پرسقها

و ب سدا

از میال بروب ،آ ا بر ا ن

است که بر هیچ ک از شاسههای تفتر بر

ا رال مااصر به جد مطرح نشده و پاس ن راته است
ا ن روزها مؤمنال به طرق م تلف بر تالشاند تا ا مال را از نبرهی اقه ،و ایقیاش
را از ب ن رسممم جدا کنند اگر پیقتر ز کممت مؤمنانه بر ا ن اسمماس ممتن م شممد که
آسرت ه کت ،عدایت بر کار ا ست ،نیت ممتن و پا دار و شرارش نابوب شدن ا ست-
ان بقیقاب همال بالیت ها

که تشمممیع را ممتاز م کرب -امروز ب ر نین نیکمممت ا ن

اقدال به و ژه بر زمانهی م ایبت و بال بیقتر رخ م نما د ایبته هنوز هم ه کتند ک کان
که تحت هر شمممرا ط به اماکن مقدس و قبور پناه م آورند و نذر و نیاز م کنند اما
بحرال ز کممت مؤمنانه عمیق و پابرجا اسممت روی آوربل به عراال و مانو ت نیز ت از
پاس های را ج به ا ن بحرال بوبه است؛ پاس

که با سرکوب حتومت هم مواجه شده

ا ست؛ عمدتاب به ا ن بیید که بر نین و ضایت مانو ت و اسالق هم تابع حتم حتومت
ا ست شا د عراال بهعنوال راهحد اربی ،موقتاب اره ساز با شد ،اما پا س

به بحرالهای
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عمیق سممیاسم  ،اسالق و وجوبی ای که با گناه اوییهی شممیاه و هبوط ایقیات آل نه تنقا
برای مؤمنال بلته برای غیر مؤمنال پد د آمده است ،ن واهد بوب
یذا مطا به نیکممت اگر ب و یم ما ب ر نه با  theologyبلته با  demonologyروبرو
هکتیم کرونا با شیطالشناس شیا به رقابت برساسته است

راهها و منظرها

نقد اقتصاد سیاسی

طرحی برای سازماندهی
مقابله با بیماریهای همهگیر
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این طرح تنها از منظر فنی و با توجه به نظریههای جدیدِ علم سازمان و بدون توجه به
مسائل سیاسی و مشکالت و موانعِ داخلی و خارجی که کشور براثر ساختارهای نادرست،
بیکفایتیها ،ندانمکاریها ،فساد نظاممند و سیاستبازیها ،با آن روبهروست ،و جاهای
دیگر به آنها پرداخته شددددت ،تنظیم و پیشدددنهاد شددددت اسدددتح اما این طرح در عین ا
نمونهای عملی از روش های مبتنی بر ترکیبی از سدددازماندهی های جدید و مشدددارکت
مستقیمِ مردمی در ساختار پیچیدتی جوامع مدرن را تشریح میکندح
همهگیر شدنِ ویروس کرونا قطعاً یکی از سختترین چالشهای امروز جهان و کشور ما
ایران ا ست؛ ویرو سی سخت متجاوز که بهطور ت صاعدی و با سرعتی غافلگیرکنندت و
غیر قابل پیشبینی گ سترش مییابد ،و اگر به سرعت کنتر ن شود ،خسارتهای ان سانی و
اقت صادی جبرانناپذیری خواهد دا شت و به مرگ میلیونها نفر خواهد انجامید ح م سئلهی
عاجل ،چگونگیِ سدددازماندهی منابع انسدددانی و مادی برای مقابله با این هیونی نامرئی و
متحرک اسدددتح برکنار از ابعاد بینالمللی این فاجعه ،سدددازماندهی مقابله با ویروس در
سدددطح ملی باید از بانترین تا پایینترین سدددطح و کوچکترین وا دهای سدددازمانی به
شکلی خاص و با مشارکت مستقیم مردم صورت گیردح
مقابله با این ویروسِ مدام در ا تحو  ،مسدددئلهای فوقالعادت پیچیدت اسدددت که با
رات لهای سنتی سازمانی و بوروکراتیک نمیتوان به جنگ با آن رفت و به ت شکیالتی
نیاز دارد که با انعطاف زیاد و با سدددرعت انطباق بسدددیار با تیییراتی که این هیون تحمیل
میکند روبهرو و بر مسیر تیییرات مسلط شودح
شددداید نزم به تو دددیح نباشدددد که این طرح تنها از منظر فنی و با توجه به نظریههای
جدیدِ علم سازمان و بدون توجه به مسائل سیاسی و مشکالت و موانعِ داخلی و خارجی
که کشدددور براثر سددداختارهای نادرسدددت ،بیکفایتیها ،ندانمکاریها ،فسددداد نظاممند و
سیاستبازیها ،با آن روبهروست ،و جاهای دیگر به آنها پرداخته شدت ،تنظیم و پیشنهاد
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شددددت اسدددتح اما این طرح در عین ا نمونهای عملی از روش های مبتنی بر ترکیبی از
سازماندهیهای جدید و م شارکت م ستقیمِ مردمی در ساختار پیچیدتی جوامع مدرن را
تشریح میکندح
ساختارهای سنتی و معاصر
سازماندهی سنتی بر یک تق سیم کار افقی (برا ساس تخ صصها  -فنی ،اداری ،مالی) ،و
یک تق سیم کار عمودی ( سل سلهمراتبی) ،که هردو به صورت سفت و سخت ،انعطاف
ناپذیر و سیلو -مانند مسئولیت امور را توزیع میکردند (و میکنند) مبتنی بودت استح این
نوع سازمانهای بهاصطالح کارکردی یا «فونکسیونل» برای زمانی که تیییر و تحونت
بسدددیار ک ند و قابل پیشبینی بودند ،مناسدددو بودح اما به تدریج با شدددتا گرفتن تیییر و
تحونت ،شکلهای سازمانی دیگری جای آن را گرفتند ،که جای بحث آنها در این جا
نیست ،و در مقاطع مختلف در جاهای دیگر تشریح شدت استح

1

از آن زمان در طرا ی سددازمانی تیییراتی پیدرپی صددورت گرفته اسددت ،که باید با
تف صیل بیشتر به آن پرداختح اما در اینجا بهطور خیلی خال صه به آنها ا شارت میکنمح
یکی از جنبههای مهم سازماندهی ،دید سیستمی یا نظامگرا بودت که کلیت سازمانی را
2

در ارتباط با یکدیگر و با توجه به تحونت محیطی در نظر میگیردح سددازماندهی جدید

 .1برای مثال ن.ک.
سعید رهنما ( ،)1۳۵۳سیستمهای سازمانی :مفاهیم و اصول سازمان ،سازمان مدیریت صنعتی ،تهران.
-Saeed Rahnema, (1992), Organization Structure: A Systemic Approach; Cases of the
Canadian Public Sector, McGraw-Hill, Toronto, New York.
برای مشاهدهی کلیات نظریهها و مدلهای سازمانی نگاه کنید به اسالیدهای رئوسِ درسگفتارهای سعید رهنماتحت عنوان«رویکرد سیستمی به ساختار سازمانی» ،در اسالیدهای این پاورپوینت.
 از دوست عزیز احمد نائینی برای کمک به تنظیم نمودارهای مقالهی حاضر سپاسگزارم2 . Jamshid Gharajedaghi, (2011), Systems Thinking: Managing Chaos and
Complexity, Morgan Kaufmann.
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مبتنی اسددت بر سدداختارهای انعطافپذیر بهاصددطالح «چابُک» ،با اندازتهای کوچکتر،
سددلسددلهمراتو کمتر ،و عدمتمرکز بیشترح در مواردی نیز شددکل «ماتریسییی» که ابعاد
مختلف سددازمانی ازجمله تخصددصها ،محصددو ها ،و مناطق را بههم مرتبط میسددازد ،به
کار رفته اسدددتح در مواردی شدددکل «هولوکراسییی» بهخود میگیرد ،که طی آن از
وا دهای سددازمانی به شددکل «هونن»ها« ،دایرتها» یا کلیتهای «خود سددازماندهندت» و
خودک فا ،که بخشدددی از یک دایرتی بزرگتر ند ،و خود نیز از دایرت های خودک فای
1

کوچکتر تشدددکیل میشدددوند ،اسدددتفادت میشدددودح مد دیگر ترکیبی از شدددیوت های
سازماندهی بر پایهِ « ابداعِ الگوی جدید مدیریت مبتنی بر آگاهیِ انسانی» استح

2

شددکل دیگر ،سددازماندهی «سییتار ی دریایی» اسددت که بر اسدداس مقایسدده با
«عنکبوت» طرا ی شدددت ،و تیکید آن بر درجات تمرکز و عدمتمرکز سددازمانی و ایجاد
وا د های « بدونِ رهبر» اسدددتح مقایسددده از اینروسدددت که سدددتارتی دریایی از نظر
زیسددتشددناختی سدداختِ عصددبی غیر متمرکز دارد ،و اگر هر بخش آن از کلِ بدن جدا
شود ،م ستقالً «خود را از نو می سازدح» اما عنکبوت ساختار متمرکز دارد ،و نظیر ب سیاری
ارگانیسمهای دیگر ،اگر سرش جدا شود ،تمام سیستم میمیردح به عبارت دیگر ستارتی
ال
دریایی نمونهی یک تشکیالت کامالً غیرمتمرکز ،و عنکبوت نمونهی یک ساختار کام ً
متمرکز استح 3مقایسهی جالوتوجه ،مقایسهی دو دانشنامهی ویکیپدیا و بریتانیکا است
که اولی غیر متمرکز و دومی متمرکز استح بحث ا ر البته مربوط به درجات تمرکز و
عدمتمرکزدر سددازماندهی گروتهای انسددانی بزرگ اسددتح بر خالف تصددور طرفداران
سددازمانهای کامالً مسددطح و غیر سددلسددلهمراتبی هیچ سددازمان بزرگی بدون درجاتی از
سدددلسدددلهمراتو و تمرکز نمی تواند به یات خود ادامه دهد ،هیچ سدددازمان بزرگی نیز
1 . Brian Robertson, (2014), Holacracy: The New management System for rapidly
Changing World, Henry Holt, Co.
2. Fredric Laloux, (2018), Reinventing Organizations, Kindle Edition.
۳ . Ori Brafman and Rod Beckstorm, (2007), The Starfish and the Spider: The
Unstoppable Power of Leadership Organization, Portfolio.
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نمیتواند کامالً متمرکز باشدددد ،و مسدددئلهی سدددازماندهی در این مورد یافتنِ دِ بهینه و
اپتیممِ تمرکز و عدمتمرکز استح
شددکل دیگر شددکل «تیمی» یا «تیمِ تیمها» اسددت که منشددییی جالوتوجه داردح این
شددکلی اسددت که در جریان جنگهای افیانسددتان و بهویژت عراق توسددط ارتش امریکا به
فرماندهی ژنرا مککری ستا بهتدریج تو سعه یافت و شیوتای از سازماندهی ا ست که
امریکایی ها به قو خود ژنرا از سددداختارِ القاعدت الهام گرفتند و بسدددط دادند ،و امروز
بسدددیاری از سدددازمانها آن را با موفقیت بهکار گرفتهاندح 1مککریسدددتا میگوید که با
درکی سنتی و با ساختارهمیشگی ارتش ،با تجهیزاتی بسیار پیشرفته وارد جنگ با عدتای
معدود شدددیم ،و در درگیریهای پیدرپی متوجه شدددیم که این سدداختار بهدرد این نوع
نبردها نمیخورد ،و باید از آنها یاد گرفت ،و مدام خود را «از نو ابداع» کردح وی ا افه
میکند که ما سددداختار سدددازمانی همیشدددگی مان را تکه پارت کردیم ،تمام موانع انتقا
اطالعات درون سدددازمانی را برچیدیم – دیوارهای سدددیلوهای سدددازمانیمان را تخریو
کردیم و سقفهای سل سلهمراتبیمان را بردا شتیمح مجموعهی نیروهایمان را از پایین به
بان با تیکید بر اصددلِ شددراکت اطالعات بهطور شددفاف تجدید سددازمان کردیم ،و اقتدار
سدددازمانی را غیرمتمرکز سددداختیمح او ا دددافه میکند که با بررسدددی چگونگی عملکر ِد
کوچک ترین وا دمان ،راتهایی را یافتیم که آن نحوتی عملکرد را به سدددطوح بانتر و
کل سددازمانِ چندین هزار نفریمان تعمیم دهیمح به این ترتیو ما «تیمِ تیمها» شدددیم؛ یک
فرماندهی وسدددیع که عملکرد آن چابکیِ خاصِ تیم های کوچک را داشدددتح در اینجا
کاری نداریم که بهرغم همهی این تیییرات سدددازمانی ،تا چه د ارتش امریکا در مقابل
ریشوهای القاعدت و سپس داعش از خود ناتوانی نشان داد و چه ربهها که نخوردح فعالً

1. Stanley McChrystal, et.al. (2015), Team of Teams; New Rules of Engagement for
a Complex World, Portfolio Penguin.
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به این سددد ا هم نمی پردازیم که چرا باید از مد سدددازمانیِ دو جریانی که آن همه در
منطقه جنایت کردند آموختح
در طرحِ سدددازمانی که در ادامه تو دددیح دادت میشدددود ،از سدددازماندهی«هایبرید»
(ترکیبی) مت شکل از کارکردی (فونک سیونل) ،ماتری سی ،هونن و تیمی در یک ساختارِ
سی ستمی ا ستفادت شدت ،و جنبهی ب سیار مهم م شارکت مردمی ،که بدون آن هیچ نوع
سازمان دهیِ مقابله با فاجعه موفق نخواهد بود ،نیز به آن ا افه شدت استح
آمادگی برای مقابله با فاجعه
قبل از پرداختن به ساختار مطلو ِ سازماندهی مقابله با کرونا ،نزمست به چگونگیِ
مقابله با بحرانهای گسدددترشیابندت و امکان آمادگی برای پیشدددگیری از پیشدددرویِ آنها
اشددارت شددودح در یکی از ایالتهای کانادا ،منطقهای معروف به «درتی شددیمیایی» وجود
دارد که در آن شددصددت کارخانهی شددیمیایی و پانیشددگات با هزاران کارگر و کارمند ،و
دتها هزار ساکنین منطقه ،در یک شعاعِ  2۵کیلومتری در کنار هم قرار دارندح بر کنار از
مسددائل آلودگی و دیگر مشددکالتِ اِشددیا زمینهای بومیان ،مهمترین مسددئلهی این درت،
ایمنی اسدددتح اگر اتفاقی م الً نشدددت کردن یا آتشسدددوزی در یک کارخانه رخ دهد و
کنتر ن شود ،بهرا تی میتواند به کارخانههای بعدی سرایت کند ،و در ابعاد بزرگتری
سددرانجام کل درت را فرا گیرد ،که در آن صددورت فاجعهای غیر قابلکنتر روی خواهد
دادح سدددازماندهی مناسدددو برای مقابلهی ا تمالی با چنین رویدادی یکی از موردهای
مطالعاتی ()caseهایی بود که در کالس طرا ی سددازمان که سددا ها پیش برای برنامهی
فوق لی سانسِ مدیران رفهای تدریس میکردم ،بههمرات یکی از شاگردان که از مدیران
ایمنی این درت بود ،طرا ی کردیمح شروع هر سازماندهی ،تصورِ کلیتی است که سازمان
با آن روبرو اسدددتح این کلیت در یک ماتریس سددده بعدی که ابعاد «نوع خطر»« ،میزان
وخامت» و «عامالن و نهادها» را در رابطه با یکدیگر مطرح میسدداخت ،نشددان دادت شدددح
به جای وا د های کارکردی ایمنی برای کلِ درت که منابع زیادی را برای آمادگی برای
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رویدادی که ممکن ا ست رخ دهد یا ندهد ،تلف میکرد ،با ایجاد رابطهی ماتری سی بین
وا د های پشدددتیبانی و غیرمتمرکز کردن و تقویت وا دهای ایمنی هر کارخانه ،تیمهای
انعطاف پذیری از وا د های ایمنی کارخانه های مختلف را ایجاد کردیم ،که بر سدددو
میزان وخامت ادثه وارد عمل میشدددوندح هر چه سدددطحِ وخامت بانتر باشدددد ،تیمهای
بیشتری که آموزش نزم را دیدتاند ،و در صددورت وقوع ادثه میدانند چه گونه با هم
تماس بگیرند ،درگیر میشوندح و بسیاری جزئیات دیگرح
مشکل اصلی در سازماندهیِ آمادگی برای مقابله با یک فاجعهی ا تمالی این است
که نه میتوان سددازماندهی را براسدداس بانترین میزان وخامتِ خطر طرا ی کرد  -چرا
که امکانات مالی و انسانی بسیاری را با ا تما وقوع ادثهای که ممکن است رخ دهد،
بیهودت بهکار میگیرد  -و نه میتوان برای چنین ادثهای آمادت نبودح بهجز وادثی م ل
زمینلرزتی بسددیار شدددید که غیر قابلپیشددگیری اسددت ،بسددیاری از وادک به شددکل
زنجیرتای گسددترش مییابند ،و سددازماندهی باید آمادت باشددد که به مح

ِ وقوع و سددیرِ

صددعودیِ منحنی (شدددت مسددئله در طو زمان) ،بتواند از پیشروی آن جلوگیری کند و
بهاصطالح منحنی را مسطح و سیرِ نزولی آن را مهیا کندح
سازماندهی مقابله با کرونا
تفاوت مقابله با یک بیماری همهگیر با مورد ذکر شدت در این ا ست که در شروع ،ما
تنها با یک «نوع خطر» مواجهایم ،اما با پیشروی میتواند منجر به ظهور انواع خطرها شودح
کلیتی که بر مبنای آن باید سدددازماندهی صدددورت گیرد ،همانطور که در نمودار یک
(شبکهی سازماندهی مقابله با بیماری همهگیر) نشان دادت شدت ،از چند بعدِ مرتبط تشکیل
میشددودح یک بعد «شدددتِ فراگیری» اسددت که بهطور فر ددی به چهار درجهی 'خفیف'،
'نسبتاً شدید'' ،شدید' ،و 'بسیار شدید' تقسیم شدت ،و بیانگر دت و شدتِ ابتال به بیماری
و گسددترش در نقاط مختلف اسددتح بعد دوم «سددطح سددازمانی» اسددت که پایینترین آن
'محله'ها ،سپس 'نا یه'ی شهری و یا دِت ،و پس از آن سطحِ ' شهر'' ،استان' و کل 'کشور'
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اسددتح بعد سددوم «کارکردها» یا فونکسددیونها هسددتند که کلیهی فعالیتها از پیشددگیری،
آموزش و اطالعرسددانی ،تا درمان ،توزیع نیازمندیها ،ایمنی و غیرت را دربر میگیردح بعد
مهم دیگر که از نظر نمایشددی بهناچار بهطور جداگانه نشددان دادت شددد (بیش از سدده بعد را
نمی توان در چنین ماتریسی نشان داد) ،بعد «عاملین و نهادها» است ،متشکل از نمایندگان
سدداکنانِ محله ،نا یه یا دِت گرفته تا دکتر ،پرسددتار ،بیمارسددتانها ،شددبکهی توزیع آذوقه و
لوازم بهداشتی و دارو ،و نهادهای دولتی ،رسانهها و شبکههای اجتماعیح
بر اسدداس این کلیت و ابعاد مرتبطِ چندگانه ،سددطوح تصددمیمگیری ،بهترتیبی که در
نمودار دو (سددطوحِ تصددمیمگیری توسددط تیمها» نشددان دادت شدددت ،با نقشهای متفاوت و
متحو در رابطه با نوساناتِ میزانِ پیشروی و عقونشینیِ بیماری تعیین می شودح با آن که
نهاد های دولتی مسدددئولیت اصدددلی مقابله با بیماری را دارند ،اما هرگونه اقدامی بدون
مشارکت مردمی در عرصههای مختلف بهویژت در پایینترین سطوح ،محکوم به شکست
ا ستح هر یک از این سطوح به شکل تیمهایی که ابعاد فعالیت و اندازتی سازمانی آنها
بر سدددو مورد تیییر میکند ،در ارتباط با هم اما با اسدددتقال نسدددبی از یکدیگر عمل
میکنندح
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نمودار یک – شبکهی سازماندهی مقابله با بیماری همهگیر

طرحی برای سازماندهی مقابله با بیماریهای همهگیر
نمودار دو – سطوح تصمیمگیری توسط تیمها

شبکهی اطالعرسانی
بیتردید مهمترین پیشفرض موفقیت شبکهی سازمانیِ موردنظر ،ایجاد یک شبکهی
اطالعر سانی فعا و بهروز ا ستح بدون وجود چنین شبکهای که کل سطوح سازمانی را
بههم مرتبط سددازد و بر اطالعات صددحیح و شددفاف اسددتوار باشددد ،شددکلگیری تیمهای
انعطافپذیر برای مقابله با گسترش بیماری عملی نخواهد بودح تمام کشورهایی که یا این
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شدددبکهی اطالعاتی را بهموقع راتاندازی نکردند ،و یا سدددعی بر پنهانکردن اطالعات و یا
سوء ا ستفادت از آن کردند ،امروز به دنبا منحنیِ صعودی بیماری میدوند ،ا آن که
اطالعات دقیق امکانِ اسدددتفادتی داک ر از منابع موجود را فراهم میآورد ،و امکان آن
را میدهد که مسددئونن و فعالین مردمی بهاصددطالح جلوی منحنی رکت و سددیر نزولی
آن را هدایت کنندح
یک با نک اطال عاتی از یک سدددو ت عداد مبتال یان و میزان رشدددددِ بی ماری ،ت عداد
مرگومیر ،و تعداد افرادی که در ا معالجه و بهبودیاند را براسددداس اطالعاتی که از
تیمهای مختلف در سدددطوح مختلف دریافت میکند مرتباً بههنگامسدددازی میکنند ،و از
سوی دیگر امکانات درمانی ،تعداد تست شدگان ،تعداد تختهای بیمارستانی ،موجودی
دارو و وسدددایل بهداشدددتی ،تعداد و ظرفیت تخت های موجود در هتل های مختلف و
پادگانها ،و امکانات برپایی بیمارستانهای صحرایی در هر استان و شهر را جمعآوری و
پردازش میکندح هر سددطح سددازمانی بهنسددبت نیازهایی که دارد از این اطالعات اسددتفادت
میکندح
بخش مهمی از فعالیت های هر سددطح بهویژت سددطوح بانتر ،بررسددی مداوم در جهت
پیشبینی و تخمینِ تحونت است ،ازجمله نرخ رشد بیماری ،میزان رشد بیکاری ،هزینهها
و غیرت ا ستح اهمیت این محا سبهها و تخمینها فوقالعاده مهم ا ست ،چرا که میتواند
استتتفاده ی بهینه از منابع انستتانی ،مالی و تستتهیالتِ درمانی را از بین ببرد .برای این
محاستتبهها میتوان از روشتتی که در «مدیریت پروژه )» (CPMبه کار برده میشتتود،
استفاده کرد .در این روش از سه تخمینِ بدبینانه ) ،(tPخوشبینانه ) (tOو با احتمال
زیاد ) (tMPبراساس این فرمول استفاده میشودtE=tP+tO+4tMP/6 :

 .1برای مرور این روش برنامه ریزی نگاه کنید به استتتالیدهای رئوسِ درسگفتار های ستتتعید رهنما تحت عنوان،
«مدیریت پروژه با استفاده از روش مسیر بحرانی» ،در پیوند زیر:
]Project Planning. presentaion. ppt[1
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برا ساس همین بانک اطالعاتی ،تیمهای سطوح مختلف ،مدام بهطور شفاف و بدون
پن هان کردن واقع یات ،مردمِ سدددداکن وزتی مربو طهی خود را مطلع ن گه میدار ندح
اطالعات نادرسدددت نقش چوپان دروغگو را خواهد داشدددت ،و در لحظاتی که بحران به
اوج شدددکنندتی خود برسدددد ،این عدماعتماد فاجعه بار خواهد بودح نکتهی بسدددیار مهم
واگذاری و ادارتی بانک اطالعاتی به یک تیمِ رفهای متشدددکل از کارشدددناسدددان ،و
شخ صیت های موردا ترام و اعتماد مردم ا ست ،در غیر این صورت مردم و در صورت
امنیتی کردن شبکه اطالع رسانی ،اعتمادی به آن نخواهند داشتح
 -۱سطح محله
در هر محلهی هر نا یهی شددهری نمایندگانی از سددوی سدداکنان برگزیدت میشددوندح
"تیم محله" من تعیین چند نمایندت برای سطحِ نا یهی شهری ،خود م سئولیتهایی را
برعهدت میگیرد ،که مهمترین آنها اطالعرسددانی دوجانبه اسددت از یکسددو اطالعاتِ
بهروز شددتی تعداد بیماران ،و نیازهای محله را به سدطح نا یه منتقل میکند ،و از سدوی
دیگر ،بهویژت در محلههای فقیرن شین که امکانات د ستر سی نزم به ر سانهها و شبکههای
اجتماعی را ندارند ،اطالعات سددطوح بانتر را به سدداکنان منتقل میکندح آموزش و جلو
همکاری اهالی در رعایت بهداشدددت ،و مقررات جلوگیری از شدددیوع بیماری و بسدددته به
مورد در توزیع دارو ،لوازم بهدا شتی و غذا برای پارتای خانوارها و یا افرادی که به چنین
خدماتی نیاز داشته باشند ،نیز فعالیت میکندح
 -۲سطح ناحیه
در شددهرهای بزرگ ،این سددطح در واقع مهمترین سددطح از نظر مشددارکت مردمی و
اجراییکردن برنامههای مقابله با بیماری ا ستح در شهرهای کوچک نیازی به این سطح
سددازمانی نیسددتح "تیمِ نا یه" ترکیبی از نمایندگان اهالی محلههای وابسددته ،و نمایندگان
نهاد ها و عامالن مختلف اسدددت ،از جمله پزشدددکان ،پرسدددتاران ،داروخانه ها ،هتل ها،
نانواییها ،و خواربارفروشددی و سددوپرمارکتهاح عالوت بر مسددئولیت بهروز کردنِ آمار و
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اطالعاتِ نا یه برای بانک اطالعاتی ،و اسددتفادت از آن برای اجرای مسددئولیتهای نا یه،
مهمترین نقش در قبا پیشددگیری و کاهش تعداد مراجعهکنندت به بیمارسددتانها ،درمان و
ب ستری کردن بیماران ،تامین لوازم بهدا شتی و توزیع آن در محلههای مختلف ،همکاری
با سطح شهر در نقل و انتقا بیماران و یا واگذاری امکانات درمانی ،نظارت بر چگونگی
عر هی مایحتاج اهالی نا یه و جلوگیری از ا تکار و سوءاستفادت استح
 -۳سطح شهر
در سددطح شددهر ،همان سدداختار تیم نا یه تکرار میشددود ،با این تفاوت که نهادها و
امکاناتِ موجود شددهرداری نیز رددور دارند ،و بر اسدداس سددیسددتم اطالعات شددهری ،در
مورد نقلوانتقا امکانات بینِ نا یهای ت صمیم میگیردح در این سطح ،ت صمیمگیریهای
مهم دیگری نیز مطرح ا ست ،از جمله تصمیم به قرنطینهکردن شهر و محدود کردن تردد
و ملونقل شهری و بینِ شهریح نیز و ع مقررات مربوط به کنتر قیمتها ،سهمیهبندی
توزیع مایحتاج عمومیح
 -۴سطح استان
در سطح استان ،همان ساختار تیم شهر در سطح گستردتتر تکرار میشود ،و نهادهای
ا ستانی و امکانات آنها نیز به تیم ا افه می شودح تیمِ ا ستان با توجه به سی ستم اطالعاتی
ا ستان ،نقلوانتقا امکانات بین شهرها را سازماندهی میکند ،و در عر صههای دیگری
ازجمله تصمیم به قرنطینهی کل استان و کنتر تردد و سایر اقدامات نزم برای جلوگیری
از گسترش بیماری اقدام میکندح
 -۵سطح کشور
سطح ک شور ،بهویژت در دولتهای متمرکز ،مهمترین نقش را میتواند برای مقابله با
بحران برعهدت گیرد ،و یا بالعکس خود مسدددبوِ تشددددید بحران شدددودح تیم کشدددوری،

طرحی برای سازماندهی مقابله با بیماریهای همهگیر

ساختاری مشابه با ساختارهای قبلی دارد ،با این تفاوت که با دسترسی به امکانات مالی و
نهادهای دولتی ،و قدرت قانونگذاری ،نقش تعیینکنندتای داردح عالوت بر بررسی امکان
نقلوانتقا امکانات بین اسددتانی ،و جلو کمکهای خارجی ،مهمترین نقش آن با توجه
به متوقف شدن بسیاری فعالیتهای اقتصادی و بسته شدن کارخانه ها ،وا دهای تجاری
و غیرت ،و بیکار شددددن بخش فزایندتای از مردم ،برقراری کمک های مالی و تردددمین
داقل درآمد ،و تیییر در بسددیاری از سددیاسددتهای مالی و پولی و صددنعتی اسددت که در
بحث ا ر جای نمیگیردح
فرایند عملیاتی
هر سطح سازمانی با توجه به مجموعهی امکانات ،ظرفیت نظام بهدا شتی و پز شکی
خاص خود را دارد ،و در آن د می تواند با شدددیوع بیماری مقابله کندح اما با توجه به
ماهیتِ تعر ددی ویروس کرونا ،در بسددیاری موارد شدددتِ همهگیریِ بیماری از این د
تجاوز میکندح نمودار سدده این و ددعیت را نشددان میدهدح از آنجا که شدددت وخامت
بیماری در هر نا یه ،شدددهر و اسدددتان متفاوت اسدددت ،م الً با توجه به تحرک بیماری و
اطالعاتِ روزانهی بانک اطالعاتی ،اگردر نا یهی «الف» میزان شیوع بیماری و م سائل و
م شکالت نا شی از آن ،از د ن سبیِ امکانات درمانی و ظرفیت نظام بهدا شتی و پز شکی
بیشتر شود ،و منحنی رشدِ بیماری از آن د تجاوز کند ،با مداخلهی سطح بانتر ،یعنی
سدددطح شدددهر ،ام کا ناتِ تیم نا یهی « » که میزان بی ماریاش پایینتر از ام کا ناتِ
پاسخگوییاش است ،در اختیار آن نا یه قرار میگیرد ،و یا بسته به مورد دستور استفادت
از هتلهای نا یه ،یا پادگان محل را صادر میکندح به این ترتیو تیمِ نا یهی «الف» برای
مقابله با مشکالتش ،بهطور موقت گسترش مییابد ،و موفق میشود که منحنی بیماریاش
را در د امکاناتِ پاسدددخگوییاش« ،مسدددطح» کند ،و پس از آن به اندازتی قبلی خود
بازمیگردد ،و یا خود به کمک نا یهی دیگری میرودح
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نمودار سه  -منحنی رشد بیماری فراتر از ظرفیت نظام بهداشتی

همین فرایند برای سددطح شددهر بهکار گرفته میشددود ،و اگر منحنی بیماری شددهری از
د امکانات پاسدددخگوییاش فرا رود ،سدددطح اسدددتانِ مربوطه ،امکانات شدددهرِ دیگر ،یا
نهادهای دیگر از قبیل هتلها و پادگانها ،را به تیم آن شهر ا افه میکند ،یا از امکانات
دیگر ازجمله ایجاد بیمارستانهای صحرایی استفادت میکندح همین فرایند در سطح استان
نیز ،البته با محدودیتهای بیشتری میتواند اجرا شودح
هدف این اسدددت که با این نقلوانتقانت و انعطاف پذیریِ تیم ها ،هر جا که منحنی
بیماری از د امکانات تجاوز کند ،با بیشددینه کردن نسددبی و موقتی امکانات آن محل ،از
پیشدددروی بیش از د آن جلوگیری کندح این در واقع نظیر جنگی اسدددت که از نبردهای
مختلف تشکیل شدت ،و برای پیروز درآمدن از آن ،باید ابتدا در نبردها پیروز شدح نکتهی
تلخی نیز در این منحنی ه ست ،و آن اینکه اگر مجموعهی نظام بهدا شتی نتواند با ر شدِ
فزایندتی همهگیری مقابله کند ،این منحنی پس از رسدددیدن به اوج خود ،سدددیر نزولی را
شروع خواهد کرد ،و آن زمانی است که با مرگومیر فزایندتی مردم ،میزان تقا ا برای

طرحی برای سازماندهی مقابله با بیماریهای همهگیر

سی ستم درمانی کاهش مییابد! تمام این تالشها برای این ا ست که در ماتریسِ شبکهی
سازمانی که در بان ن شان دادت شد ،همهگیریِ بیماری به نقطهی تالقیِ «ب سیار شدید» در
سطح «کشور» نرسدح واقعیت خطرناک این است که اگر به چنین دی برسد ،دیگر هیچ
کاری از دسدددت هیچکس بر نخواهد آمدح تصدددور چنین فاجعهای با اجسددداد پراکندتی
مردمان در گذرگاتها ،نابودی سدددیسدددتم درمان و بهداشدددت ،خدمات شدددهری ،سدددقوطِ
زنجیرتی عر ه ،وححح چندان اغراق نخواهد بودح
سخن کوتات ،مقابله با این هیونی ناشناخته و گسترشیابندت ،برخوردی علمی و تخصصی
را میطلبد ،که بیاعتنایی به آن و تیکید بر برسدددیاسدددتهای مذهبی و امنیتی ،چیزی جز
فاجعه برای ایران به همرات نخواهد داشتح
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()1
ویروس کرونا :بحران سرمایهداری
ریچارد وُلف
ناکامی کامل نظام سودمحور ،مجتمع صنعتی  -بهداشتی سرمایهداری (چهار صنعت
پزشکان ،بیمارستانها ،سازندگان دارو و ابزارها ،و شرکتهای بیمهی سالمتی) را در نظر
بگیریم .این ها تصمیم گرفتند تا برای یک مشکل ویروسی جدی تدارک الزم را نبینند.
آیا ناکامیای به این عظمت ایدئولوژی و سیاست امریکا را بهنفع اجتماعیکردن خدمات
بهداشتی رهنمون خواهد کرد؟ آیا بهموازات آن ناکامی جدی دولت امریکا ،که
مدتهاست در کنترل شرکتهای بزرگ و دیگرانی است که در مجتمعهای صنعتی -
بهداشتی هستند ،موجب محبوبیت سوسیالیسم در امریکا خواهد شد؟ یا این که جمعیتی
که بهشدت آسیب دیدهاند ،با این فاصلهگیری اجتماعی به راست میچرخند و بهعوض
خواستار دیکتاتوری میشوند که آنها را از این بحران مهارناشدنی نجات بدهد؟
ترامپ و دولت او ،و نظامی که او خدمتگذار آن است برای فاجعهی ویروس کرونا
در امریکا ،حاضرند هرچیزی را سرزنش کنند بهجز سرمایهداری امریکا را .اگر
ناسیونالیسم ترامپ و اعضای حزب را هم وارد کنید بهانهگیریها علیه خارجیها را
مشاهده خواهید کرد (مهاجران ،طرفهای تجاری و غیره) .سرزنش کردن رسمی هم آن
چیزی است که ترامپ آن را «ویروس چینی» مینامد.
ولی این نوع سرزنش کردنها ،نهفقط نژادپرستانه بلکه ضدوحدت است و درضمن
بسیار هم ابلهانه است .ویروسها همیشه بخشی از زندگی طبیعی ما بودهاند .تحوالت
درحال جریان بارها موجب پیدایش نمونههایی شده که باعث بیماری گسترده و حتی
مرگ گستردهی بشر شده است .ازهمینرو ،علم پزشکلی برای مدت طوالنی به بررسی و
پژوهش دربارهی ویروسها دست زده است .شیوع بیماری آنفلوآنزا در  ،1918یا ویروس
اچ وان ان وان ) (H1N1حدود  700هزار تن را در امریکا کشت و باعث مرگ میلیونها

بحران ویروس کرونا و برنامهای سوسیالیستی برای برونرفت از آن

تن دیگر در دیگر کشورهای جهان شد .این ویروس از کانزاس شروع شد ولی هیچکس
به آن نگفت « ویروس امریکایی» .همین ویروس به صورت «آنفلونزای خوکی» در 2009
دوباره ظاهر شد .و ویروسهای تازهتر هم سارس ( )2002-2004و مرس ( از )2012
هستند.
با توجه به تاریخچهی ویروسها ،تدارک نظاممند برای شیوعهای بعدی ویروسهای
خطرناک یک نیاز آشکار اجتماعی بود .تدارک ابزارهای الزم برای آزمایش بهاندازهی
کافی (درواقع میلیونها واحد) ،برای تشخیص و جداسازی آنهایی که آلوده میشوند از
کسانی که آلوده نیستند ،بهشدت ضروری بود .تولیدکنندگان دستگاههای کمکتنفسی،
ماسکها ،تختهای بیمارستانی ،باید آنها را انبار میکردند .برنامههای آموزشی باید
آماده میبود تا بتوان بهاندازهی کافی داوطلبان را آموزش داد تا بتوانند در زمان شیوع
بیماری مساعدت کنند .برای بستن راههای گسترش بیماری ،باید برنامهریزیهای الزم
برای فاصلهگیری اجتماعی ،و تهیهی امکانات الزم و ضروری ،با مدیریت مؤثر ،توزیع
مواد موردنیاز انجام میگرفت .به همین نحو ،برای مقابله با پیآمدهای فاصلهگیری
اجتماعی ،بیکارکردن کارگران ،تعطیلی شرکتها ،اختالل در زنجیرهی عرضه ،از دست
رفتن قدرت خرید ،و بازارهای فاجعهبار وامها باید برنامهریزی میشد .آنها که بیکار
میشوند را میتوان دوباره بهکار گرفت تا در مدیریت و اجرای فاصلهگیری اجتماعی
کمک کنند .با این همه هیچگونه برنامهریزی کافی انجام نگرفته است.
سرمایهداری امریکا در همهی مواردی از این «بایدها» که اشاره کردهام ،ناموفق بوده
است .صنایع سرمایهداری در خدمت به بهداشت عمومی موفق نبودهاند چراکه برای اینکه
این کارها را انجام بدهند سودشان از این کارها کافی نبوده است .دولت هم مثل همیشه
در جبران زیانهای ناشی از عدمتوفیق سرمایهداری بخش خصوصی ناموفق بوده است
چون رهبران دولتی هم (که عمدتاً از رؤسای شرکتهای بزرگ انتخاب میشوند) دارای
همان شیوهی تفکر هستند.
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آگاهی از ویروس کرونای جدید و خطرناک در دسامبر  2019از چین رسید .اسناد
مرکز جلوگیری و کنترل بیماریها ( )CDCدر ماه ژانویهی گذشته نشان میدهد که آنها
بهطور کامل از خطر عظیمی که وجود داشت آگاه بودهاند و همچنین میدانستند که به
همین دلیل چین سیاستهای شدیداً محدودکنندهای برای فاصلهگیری اجتماعی در پیش
گرفت تا ویروس را کنترل کند .ترکیب عظیم منابع دولتی و بخش خصوصی در چین
باعث شد تا سود تحتالشعاع بهداشت عمومی قرار بگیرد .کرهی جنوبی هم به کار
مشابهی دست زد .درمقابل ،در بسیاری از کشورها از دههی  1970سلطهی نولیبرالیسم را
داشتهایم که در این کشورها با واگذاریها و مقرراتزداییها از توان دولت کاستهاند.
این سیاست ها باعث شد در این کشورها راه برای بسیج اجتماعی که در چین و در کرهی
جنوبی شاهد بودیم ،مسدود باشد .بسیج اجتماعی در ایتالیا ،و در امریکا و کشورهای
مشابه ،بهطور ناقص و شکننده بود و بهکندی صورت گرفت.
وقتی شیوع بیماری و در پیآمد آن تعداد مرگومیر افزایش یافت ،وحشت همگانی
به دنبالش آمد .رهبران سیاسی موقعیت خود را در خطر دیدند .اغلب مردم متوجه شدند
که به چه میزان آنها را فریب داده بودند و به چه میزان برای چنین مشکلی آماده نبودهاند
و دیدند که شغلشان ،درآمدشان و درواقع زندگیشان به مخاطره افتاده است .آنها
مشاهده کردند که رهبران سیاسیشان در آن صدر در برابر موقعیتی که از کنترل خارج
شده ناتواناند .همین که اقتصادِ تا گردن فرورفته در قرض ،گرفتار رکودی جدی شد،
رهبران شرکتها همانند همیشه بهسراغ دولتها رفتهاند تا با ضمانت آنها از این مشکل
رها شوند حتی در شرایطی که سرمایهداری جهانی هنوز از پیآمدهای آنچه که در طول
سالهای  2009-2008برای نجات شرکتها انجام داد خالص نشده است.
حسی از بحرانزدگی همهی ما را در برگرفته است وقتی ناکامی آشکار رهبران
مستأصل را مشاهده میکنیم .مدارس را تعطیل کردهاند ،ولی هیچ برنامهای ندارند که با
پیآمدهایش چهگونه باید برخورد کنند .از کودکان بهدرستی نگاهداری نمیشود .تکلیف
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آموزششان و حتی در مواردی غذایشان معلوم نیست .والدینی که در خانهی خود
حبساند و نمیتوانند به کارشان ادامه بدهند .درگیریهای عاطفی در خانوارها روبه
افزایش نهاده است .هیچ برنامهای وجود ندارد تا مشاوران مسایل روحی و روانی برای
مقابله با این وضعیت آموزشهای الزم را ببینند و برای رفع این مشکالت فعالیت کنند.
رهبران وحشتزده پیش بینی میکنند که نرخ بیکاری ممکن است به  20درصد افزایش
یابد (البته در  1933نرخ بیکاری  %25بود) ولی برنامه دارند که به هر نفر مالیاتدهنده هم
از هزار تا دوهزار دالر نقد بپردازند .این عکسالعمل که بهطرز مضحکی ناکافی است
بهروشنی نشان میدهد که از دولتی که در تدارک ابزارهای الزم برای آزمایش،
ماسکها ،و تختهای بیمارستانی بهطور کامل ناموفق بود چه میتوان انتظار داشت.
یا بهداشت عمومی -از جمله آمادگی برای ویروسها – بر سود خصوصی برای
سرمایهداران میچربد و یا نه .ولی ویروس کرونا نشان میدهد وقتی سود خصوصی
سرمایهداران بر بهداشت عمومی چیره میشود و دستگاههای دولتی هم ارجحیت ادارهی
امور بهنفع منافع خصوصی بر منافع عمومی را تبلیغ میکنند ،چه فاجعهای اتفاق خواهد
افتاد.
تازهترین ویروسی که در تاریخ مشاهده میکنیم  -ویروس کرونا – جامعهی امریکا
را به چالش گرفته و تهدید میکند .ولی این اقتصاد سیاسی ماست که در مواجهه با این
چالش مغلوب شد و نتوانست برآن فائق آید .فاجعهای که در آن زندگی میکنیم نتیجهی
نظام سرمایهداری است که نمیتواند پیشنگری کرده ،و برای مقابلهی مؤثر با ویروس
کرونا طرحریزی کند« .گذشتن از این فاجعه» ( همانطور که از بحران و رکود دههی
 1930گذشتهایم) نظام را دستنخورده میگذارد تا برای فاجعهی بعدی آماده شود .نیاز
به نظام اقتصادی متفاوت و دولتی متفاوت که درمقابل نظام اقتصادی مسئول باشد درسی
است که باید از شرایط کنونی بگیریم .اگر چنین بکنیم ،از همهی این بالیای منفی که
همانند توفان برسرمان میبارد نتیجهی مثبتی به بار خواهد آمد.
پیوند با متن اصلی:
Coronavirus: A Capitalist Crisis
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()2
هزینهی این بیماری عالمگیر نباید باعث ورشکستگی مردم بشود
ویجای پراشاد و مانوئل برتولدی
ویروس کرونا تقریباً در همهی کشورهای کرهی زمین شیوع یافته است .این ویروس
باعث مرگ خیلیها خواهد شد و جوامع و نهادهای زیادی را بههم خواهد ریخت و آنچه
برجا خواهد گذاشت ،اضطراب و اقتصاد ویران جهانی است .کنفرانس سازمان ملل
دربارهی تجارت و توسعه برآورد میکند که تا پایان سال 2020درآمد جهانی بین یک تا
دو تریلیون دالر کاهش خواهد یافت 2 ،تریلیون دالر کاهش البته بدترین شکل ممکن
آن است .و این درحالی است که کاهش شدید قیمت نفت وضع را در کشورهای نفت
خیز هم بسیار بحرانی کرده است.
بخش مالی
تا به همین جا بازارهای متورم بهای سهام به شدت سقوط کرده اند .بانکهای مرکزی
هم ازهمه منابع پولی خود استفاده میکنند تا مشکالت بازارهای مالی را برطرف کنند و
میکوشند بخشهای بیشتری از اقتصاد را نجات بدهند .حتی بانک مرکزی بهنسبت
باثبات نروژ هم  -با وجود بخش انرژی بسیار بزرگ  -از نرخ بهره کاسته است و وعده
داد که در صورت لزوم برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد با همهی امکانات خود در
بازار مداخله خواهد کرد.
هیچ راه سادهای برای اندازهگیری پیآمدهای نهایی این بحران وجود ندارد .ولی اگر
به شواهد بحرانهای قبلی نگاه کنیم  -برای مثال بحران مالی  - 2009-2008میدانیم که
هزینهی این بحرانها را معموالً ثروتمندان پرداخت نمیکنند بلکه کسانی – یعنی اکثریت
مردم  -هزینهی آن را میپردازند که در نظام موجود قدرت زیادی ندارند و تقریباً هیچ
نفشی هم در ایجاد بحران نداشتهاند .این ثروتمندان بودند که با قدرت بیسابقهی خود در
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سیاست و در سیاستپردازیها ،نظامهای ریاضت اقتصادی را تحمیل و نظامهای بهداشت
عمومی را تکهپاره کردند و اجازه دادند تا مقرراتزداییها در بازارهای مالی حرف اول
و آخر را بزند .ولی وقتی در عرصهی بهداشت عمومی بحرانی فرامیرسد ،این دولتها
دیگر توان مقابله با آن را ندارند و این عدمآمادگی دولتهاست که باعث واکنش
بازارهای مالی – که از آن مقرراتزدایی شده است  -میشود و از بحران سردر میآورد.
آنها که نظامهای بهداشت عمومی را منهدم کرده و همچنین از نظامهای مالی
مقرراتزدایی کردند باید هزینههای بحران را بپردازند ولی این شیوهای نیست که قدرت
عمل میکند.
دولتهای کارآمد
یکی از عمدهترین دستآوردهای ثروتمندان این است که از ایدهی نهادهای دولتی
مشروعیتزدایی کردند .درغرب ،نگاه معمول این بود که بهدولت بهعنوان دشمن پیشرفت
حمله کنیم و هدف غایی این شد که نهادهای دولتی – به غیر از بخش نظامی  -را کاهش
بدهیم .هر کشوری که دولت و ساختار دولتی فعالی داشت بهعنوان دولتی «اقتدارگرا»
توصیف شد .ولی این بحران کنونی ناروایی این نگاه را اثبات کرد .کشورهایی که
نهادهای دولتیشان تا حدّ زیادی دستنخورده ماندهاند – مثالً چین  -توانستند با این
بیماری همهگیر مقابله کنند؛ اینجا دیگر بهسادگی نمیتوان از دولت اقتدارگرا حرف زد
بلکه احتماالً به درکی جمعی رسیدهایم که نهادهای دولتی در این ساختارها اتفاقاً کارآمد
هستند .در عین حال ،دولتهای غربی که درنتیجهی برنامههای ریاضت اقتصادی تکهپاره
شدهاند ،اکنون در مواجهه با بحران دستوپا میزنند .بخش عمدهای از آنها بخش اساسی
نظام بهداشت عمومی و آموزش همگانی را به بخش خصوصی واگذار کردهاند ،نهادهای
زیادی را در بخش بهداشت عمومی تعطیل کردهاند و حتی ظرفیت مازادی را که در
بیمارستانها برای وضعیت اضطراری وجود داشت حذف کردهاند .طبابت در لحظهی نیاز
برای منافع بخش خصوصی ،شکل عمدهی عمل در این جوامع شد .ناکامی نظام بهداشت
عمومیِ برآمده از ریاضت اقتصادی اکنون بهوضوح آشکار شده است .اکنون دیگر
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غیرممکن است کسی بتواند ادعا کند این نظامهای موجود از نظام بهداشت عمومی با
نهادهای دولتی که در یک فرایند آزمون و خطا بر مهارت خود میافزایند ،کارآمدتر
هستند.
برنامهی سوسیالیستی برونرفت
بهعنوان بخشی از کوشش جهانی برای درک این بحران و چگونگی حرکت به جلو،
مجمع بینالمللی مردم و مؤسسهی ترای کونتینانتال برای تحقیقات اجتماعی ،طرحی 16
مادهای تحت عنوان «با وجود این بیماری عالمگیر ،توجه باید روی مردم متمرکز شود»
پس از بحث و تبادل نظر با جنبشهای سیاسی در سرتاسر جهان تدوین کرده است .این

سند dزنده است که مشوق تبادل نظر است و با توجه به بیشتر شدن دانش ما دربارهی
نحوهی پیشروی باید تعدیل شود .نکات اصلی آن از این قرارند.
 .1در اسرع وقت باید همهی کارها را متوقف کرد بدون این که حقوقها قطع شود،
مگر کارکنان نظام بهداشت و آنانی که دربخش تدارکات کار میکنند و کارشان
برای تولید و توزیع غذا و دیگر ضروریات ضروری است .دولت باید در طول مدت
قرنطینه پرداخت مزدها را تضمین کند.
 .2بهداشت ،عرضهی مواد غذایی و امنیت عمومی باید به شیوهای سازمانیافته تأمین

شود .انبارهای اضطراری گندم باید برای توزیع در میان فقرا مورد استفاده قرار بگیرد.
 .3همهی مدارس باید تعطیل شوند.
 .4تمام بیمارستان ها و دیگر مراکز پزشکی باید به مالکیت اشتراکی در یایند تا همزمان
با گسترش بحران نگران انگیزههای سود خود نباشند .این مراکز بهداشتی باید در
کنترل نهادهای دولتی مسئول بهداشت عمومی باشند.
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 .5همهی شرکتهای داروسازی باید ملی شوند و در اسرع وقت همکاری بینالمللی
برای یافتن واکسن و ابزارهای سهل و سادهتر برای انجام آزمایش آغاز شود .در
حوزهی طبابت و دارو باید همهی محدودیتهای ناشی از مالکیت فکری را لغو کرد.
 .6در اسرع وقت باید از همهی مردم برای ویروس کرونا آزمایش انجام شود .بسیج
همه ی نیروها و امکانات برای حمایت از کسانی که در بخش خدمات بهداشتی کار
میکنند و در خط مقدم جبههی این بیماری عالمگیر قراردارند اساسی است.
 .7در اسرع وقت باید تولید مواد و ابزارهای الزم برای مقابله با این بحران (ابزارهای
الزم برای آزمایش ،ماسک ،و دستگاههای کمکتنفسی) سرعت بگیرد.
 .8همهی بازارهای پولی و مالی باید تعطیل شوند.
 .9برای جلوگیری از ورشکستگی دولتها ،باید همهی منابع مالی موجود در اختیار
دولتها باشد.
 .10در اسرع وقت باید همهی بدهیها  -بهجز بدهی ابرشرکتها و کمپانیها  -لغو شود.
 .11در اسرع وقت باید پرداخت همهی اجارهها ،و همهی اقساط وام مسکن متوقف شود
و همچنین اخراج مستأجران باید متوقف شود .درضمن باید مسکن کافی بهعنوان
یک حق اساسی انسانی در اختیار همگان قرار بگیرد .داشتن مسکن مناسب ،حق
همهی شهروندان است و باید از سوی دولت تضمین شود.
 .12دولت باید در اسرع وقت پرداخت هزینهی آب ،برق ،و اینترنت را بهعنوان بخشی از
حقوق انسانی شهروندان بهگردن بگیرد .در جوامعی که این خدمات در اختیار همگان
نیست ،ما از دولتها میخواهیم دراسرع وقت برای جبران این کمبود دست به اقدام
بزنند.
 .13در اسرع وقت تحریمهای جنایتکارانه و محاصرهی اقتصادی که علیه کشورهایی
چون کوبا ،ایران و ونزوئال اعمال میشود که نمیگذارد این کشورها لوازم پزشکی
مورد نیاز خود را وارد کنند ،باید لغو شود.
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 .14حمایت های فوری از کشاورزان برای افزایش تولید غذاهای سالم و بهداشتی و
عرضهی آنها به دولت برای توزیع مستقیم در میان نیازمندان.
 .15توقف استفاده از دالر بهعنوان یک واحد پول بینالمللی و تقاضا از سازمان ملل متحد
برای فراخواندن یک کنفرانس بینالمللی برای تعیین واحد پول بینالمللی مشترک.
 .16تضمین پرداخت حداقل درآمد همگانی در همهی کشورها .این کار موجب میشود
تا میلیونها خانواری که از کار بیکار شدهاند یا درشرایط بسیار بیثباتی کار میکنند
و یا برای خود کار میکنند ،از دولت حمایت نمایند .نظام سرمایه داری موجود
میلیونها انسان را از داشتن شغل رسمی محروم کرده است .دولت باید اشتغال ایجاد
و برای مردم زندگی قابلقبولی تأمین کند .هزینهی یک درآمد پایهی سراسری هم
با حذف بودجههای دفاعی بهویژه هزینههای سالح و مهمات تأمین خواهد شد.
واقعیت این است که بحران همهی نظام را بهشدت تکان داده است و ما در اینباره
تردیدی نداریم .نتیجهی ناکامی سیاستهای ریاضت اقتصادی این است که
ایدههایی که تنها چند ماه پیش غیر قابلتصور بود  -مثل ملی کردن بیمارستانها یا
تدارک درآمد کافی برای کارگران بیکارشده  -اکنون در دستورکار قرار گرفتهاند.
امیدواریم این گفتوگو به صورت جنبشی جهانی برای بازسازی کامل نظام دربیاید.
به گمان ما ،تصور سوسیالیسم در میان عالمگیری این بیماری سادهتر است تا این که
همچنان تحت نظام بیاحساس سرمایهداری زندگی کنیم.
پیوند با منبع اصلی:
The Cost of This Pandemic Must Not Bankrupt the People

نقد اقتصاد سیاسی

مشارکت کوبا
در مبارزه با کرونا
هلن یافه

2

ترجمهی عارفه طالبی

3

1

310

مشارکت کوبا در مبارزه با کرونا

«کوبا یعنی مقاومت .مقاومت در برابر جریان افساااارخسااا

ی حاکم ت سااارمای .

علی رغم تحریم هایی ک در راسااا ای انزوای کوبا و نظام فعلی آن اعمال می شاااودی ای
کشااور در عمومیکردن بهداشاات و درمان نمون ای تحساا برانگ ز اساات .در حا ی ک
بحران کرونا تمام دن ا را فرا خرف اسااتی کوبا با وجود تمام محدودیت های در جایگاهی
از توانم ندی در ح ط ی ب هداشاااات و در مان رار دارد ک ن تن ها پزشااا شانبی بل ش
فرآورده های دارویی خود را ن ز ب کشااورهای درخ ر از جمل ن و ای ا ا ارسااال کرده
ا ست .ای ا ب او

مورد از فعا تهای پز ششی-درمانی کوبا در خارج از مرزهای ای

کشور ن ست».
اواخر ساااا ( 2019دی ماه  )1398ویروس کووید ( 19بیماری کرونا) در شااا ر
ووهان چین شااساسااای شااد و م ی

ماهی کت ایاات هوبای و ساادن اماا دنیا را

درنوردید .چین شروع به مبارزه با گ سترش بیماری و درمان بیماران کرد .در بین 30
داروی که کمیساایون م

سااچمت چین برای مبارزه با بیماری انتخاب کردی داروی

کوبای ایسترفرون  alpha 2bنیز قرار داشاات .شاارکت ( changHeberی

شاارکت

مشترک چیس -کوبای ) این دارو را از سا  2003در چین اواید م کسد.
داروی کوبای ایسترفرون  alpha 2bدر درمان بیماری های ویرو س با ویژگ های
مشاااا به کوو ید  19مؤثر بوده اسااات .دکتر اویین هررا مارایسز Luis Herrera

( Martinezمتخصاا

کوبای بیواکسواوژی) اوضاایم م دهد که« :اسااتداده از این

داروی از اشااادید بیماری و بروز روارن نی که م اواند ن ایتاً مسجر به مرگ شاااودی
ج وگیری م کسد».
کوبا اواین بار ایسترفرون ها را در سااا  1981برای ج وگیری از گسااترش مرگبار
ویروس دنگ (نور بیماری ویرو س که او سط ح شرات مستقت م شود) به کار برد.
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این اجربهی اوسعهی صسعت بیواکسواوژی جزیره (کوبا) رای که در حا حاضر در ج ان
پیشرو استی اسریع کرد.
اواین شرکتهای بیواکسواوژی ج ان به نااهای  Genetechو  AMGenبهارایب
در سا های  1976در ساندرانسیسکو و  1980در ان نج ن اأسین شدند .ی

سا

بعدی کوبا درصاادد اوسااعه ی این صااسعت بر مد .در حاا که اغ ب کشااورهای در حا
او سعهی د ستر س اندک به اکسواوژی های جدید ( recombinant DNA, human

 )gene therapy, biosafetyداشااتسدی بیواکسواوژی کوبا گسااترش پیدا کرد و نق
استرااژی

پی روندهای را در بخ

سچمت رموم و اوسعهی اقتصاد م

ایدا کرد.

همهی اینها در زمان روی داد که احریمهای مریکا بهمسظور ج وگیری از دسترس
کوبا به اکسواوژیی اج یزاتی موادی مسابع ماا و حت اباد دان ی ارما م شاااد.
اچش برای رموم کردن سااچمت و به دنبا

نی حرکت سااریع در راسااتای ابدیت

احقیقات و نو وری به زمون و رمتی ویژگ شاخ

داستان ایسترفرون کوبای است.

ایسترفرون های پروائین های ساایاسا دهسده ای هسااتسد که ساا و ها در پاسااب به
ردونت ها اواید و ار شم م کسسد و به احری

دفاع ضد ویروس در س و های مجاور

مسجر م شاااوند .این پروائین ها را اواین بار در ساااا  1957جین ایسدنمان Jean

 Lindenmannو ا

ایزاکن  Aleck Issacsدر اسدن کشا کردند .در  1960یان

گر سر  Ion Gresserمحقق مریکای در پارینی دریافت که ایسترفرونهای س و های
اسدو سیت را برای حم ه به س و های اومورا در موشها احری
ی

م کسسد .در 1970

انکواوژیسااات مریکای به ناا راندوا کچرک ا  Randolph Clark Leeاین

احقیقات را ادامه داد.
بهدن با ب بود روابط مری کا و کو با در دوران ر یاسااااتجم وری کاراری دکتر
کچرک ا با فید کا سترو در کوبا مچقات کرد و وی را از اهمیت داروی ایسترفرونها
گاه کرد .مدت کوااه پن از نی ی

پزشااا

کوبای و ی

همااواوژیسااات در
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زمای شااه دکتر ا م شغو به کار شدند و با دان
مارس  1981ش

پز ش

روز در این زمیسه شسا شدند .در

کوبای ی دوازده روز را در فسچند با ی

پز ش

فسچندی به

ناا کاری کستت  Kari Cantellگذراندند .دکتر کانتت در دههی  1970ایسترفرونها را
از س ا و های انسااان جدا کرده و اکتشاااد خود رای با ردّ حق ثبت اختراعی رایاان در
د سترس هماان گذا شته بود .بدین ارایب کوبای ها اواید ایسترفرون در حجم زیاد را
یاد گرفتسد.
م  ۴5روز از بازگ شت این افراد به جزیرهی کوبا اواین د سته ی ایسترفرون خود را
که کیدیت ن در زمایشاااااه دکتر کانتت در فسچند اأیید شاااده بودی اواید کرد .این
ااداق کامچً بهموقع بودی زیرا چسد هدته پن از نی بیماری دنگ در کوبا شایع شد .این
اواین بروز این گو نه ی بی ماری زا ( که قادر به ای جاد اب های خونریزیده سده ی
ا دیدکسسدهی حیات است) در قارهی مریکا بود .این بیماری واگیری سیصدوچ ت هزار
کوبای را مبتچ کرد 180 .ندری شاااامت  101کودک جان باختسد .کوبای ها به CIA

بهرسوان رامت پخ

ویروس در جزیره (کوبا) مشاااکوک بودند .مریکا این اا اا را رد

کردی اما احقیق که اخیراً در کوبا انجاا شااده اسااتی مدر اساات شااواهدی دارد که
نق

مریکا را در بروز اپیدم نشان م دهد.
وزارت ب داشت رموم کوبای مجوز استداده از ایسترفرون کوبای را برای ج وگیری

از گ سترش بیماری صادر کرد .این کار به سررت انجاا شد و مرگومیر کاه

یافت.

ماایچ اوپز  matilla lopezو کاباارو اورز caballero torezی دانشااامسدان کوبای
نوشتسد که این گستردهارین مورد پیشایری و درمان اوسط ایسترفرونها در اماا دنیا
بوده ا ست .بدین ارایب کوبا بهخوب به اهمیت ا سترااژی
پ برد و شروع به سرمایه گذاریی برای او سعهی دان

نو وری در دان

پز شک

و فساوری داروهای بیواوژی

کرد .به همت دانشااامسدان و محققان کوبای و دوات کوبای مرکز م سدسااا ژنتی

و
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بیواکسواوژی کوبا از سا  1986غاز به کار کردی ایسترفرون  alpha 2bاواید شد و از
ن زمانی هزاران کوبای

از مزایای ن ب رهمسد شدهاند.

کوبا و معجزهی مننژیت ب
ی

در  1976مسسژیت ب و سی در کوبا واگیر شد .اا ن زمانی در سطم بیناام
فقط واکسن مسسژیت و س وجود داشت .کوبا برای واکسیساسیون هماان ی از ی

شرکت فرانسوی واکسن مسسژیت س وارد کرد .اما در سا های بعدی موارد مسسژیت ب
گسترش پیدا کرد .ایم از متخصصان از مراکز پزشک -ر م مخت

کوبا به سرپرست

زن بیوشیمیست به ناا کانسدسیون کامدا  concepcion kampaکار شبانهروزی برای
یافتن واکسس ر یه مسسژیت ب را غاز کرد.
در 198۴مسسژیت ب مشکت اص

سچمت کوبا بود .سا  1988و بعد از ش

سا

اچش شبانه روزیی ایم کامدای برای اواین بار در دنیای موفق به اواید اواین واکسن مؤثر
برای پیشایری از مسسژیت ب شد .سا های  1989و  1990سه می یون کوبای ر یه
مسسژیت ب واکسیسه شدند؛ واکسس که در ایمن کردن  95درصد از کت جمعیت و 97
درصد از گروه در معرن خطر (کودکان  6ماه اا  9سا ) موفق بود .واکسن مسسژیت
ب کوبای ی مدا مچی نو وری سازمان م ت را کسب کرد.
اگوستین الژ  Agustin Lageمدیر مرکز ایمس شساس مواکوا کوبای در ی
مصاحبهی در حاا که به نمودار صعودی اعداد افراد مبتچ به مسسژیت ب پی
واکسیساسیونی و کاه

از

سریع موارد ابتچ به بیماری پن از واکسیساسیونی اشاره م کردی

گدت :انسان م اواند  30سا مداوا  1۴سارت در روز کار کسد اا فقط ده دقیقه از این
نمودار اذت ببرد .بیواکسواوژی بههمین مسظور شروع شد .و امروز کوبا به  50کشور
دنیای فر وردههای بیواکسواوژی خود را صادر م کسد.

مشارکت کوبا در مبارزه با کرونا

ایسترفرون کوبای ی پن از اواین کاربردش برای مبارزه با ویروس اب دنگی کارای
و ایمس خود را در درمان سایر بیماریهای ویروس شامت هداایت بی س و ایدز نیز
نشان داده است .در درمان برخ موارد سرمان هم از این دارو استداده شده است.
زمان به ما خواهد گدت که یا ایسترفرون کوبای در درمان کووید ( 19بیماری
کرونا) نیز م اواند اثربخ

باشد یا نه؟

پیوند با متن اصلی:
Cuba’s Contribution to Combatting COVID-19
پینوشتها
1ای مقا ب شی است از فصل پنجم ک اب هل یاف با عنوان« :ما کوبای م! ن خون یک خلق انقالبی در
دن ای پساشوروی دوام آورده ».ک ب زودی من شر خواهد شد .معرفی ک اب در پ وند زیر:
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300230031/we-are-cuba
 2هل یاف مدرس تاریخ ا صادی و اج ماعی دانشگاه خالسشوی اسشاتلند.
3پزشکی ساک تهران

314

نقد اقتصاد سیاسی

راهنمای آنارشیستی
جان بهدر بردن از ویروس
ترجمهی نسترن امیریان
سرمایهداری در بحران ،برآمدن تمامیتخواهی،
استراتژیهای مقاومت

317

ترجمهی نسترن امیریان

این بیماری عالمگیر طی چند هفتهی آینده تمام نخواهد شدددد حتی اگر اقدامات
تحدیدی سفتوسخت در کاهش تعداد ابتالها به میزان ماه پیش موفق شوند ،ویروس
میتواند بهمحض تعلیق اقدامات به گسدددتر نمایی خود ادامه دهد وضدددعیت فعلی
احت ماالً تا ماه ها ادا مه خوا هد یا فت -منع ر فتوآ مد های ناگ هانی ،قرنطی نه های
نامن سجم ،شرایطی که به شکل فزایندهای ناامیدکننده ا ست -گرچه تقریباً به قطع و
یقین در نقطهای که تنش های آن شددددت یابند ،ترییر تدددورت خواهد داد بهمنظور
آمادگی برای آن لحظه ،بگذارید از خود مان و ی کدیگر در برابر ت هدیدی که ویروس
ایجاد میکند ،محافظت کنیم ،مسدددا ل دربارهی خطر و ایمنی را که پاندمی به وجود
میآورد از همه جهت بسدددنجیم و با پ یامدهای مصدددیبت بار نظمی اجتماعی که در
وهلهی اول هرگز برای پاسداشت بهزیستی ما طراحی نشده بود ،مقابله کنیم
جان به در بردن از ویروس
وقتی نوبت به جان بهدر بردن از این بیماری و هول و هراس ناشدددی از آن میرسدددد،
تورتهای دیرینهی آنارشیستی از سازمان و امنیت ،حرف زیادی برای گفتن دارند
1

یک گروه همبستگی شکل دهید
چشدددمانداز قرنطینه چیزهای زیادی دربارهی اینکه تاکنون چگونه زندگی میکردیم،
به ما میگوید کسددانی که در خانوادههای تددمیمی یا خانههای جمعی مسددرتبخش
زندگی میکنند موقعیت بسیار بهتری نسبت به کسانی دارند که ازدواج شان شکست
خورده است و کسانی که در خانهی بزرگ خالی بهتنهایی زندگی میکنند این موضوع
یادآور خوبی است از اینکه چه چیزی واقعاً در زندگی اهمیت دارد علیرغم آن دسته
از مدل های ایمنی که رؤیای بورژوایی دربارهی تددداح خانگی خانوادهی هسدددتهای
ارا هشان میکند و سیاست خارجی ایاالتمتحده که آن را انعکاس میدهد ،باهمبودن

1. Affinity Group
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و مراقبت بسیار مهمتر از آن نوع امنیتی است که به حصار کشیدن کل جهان بستگی
دارد
1

«فا تلهگذاری اجتماعی» نباید به معنی انزوای تام تعبیر شود اگر جامعهی ما به
مشددتی فرد اتمیزه تقلیل یابد ،ما در امنیت بیشددتری نخواهیم بود این امر ما را نه از
ویروس ،نه از اسدددترس ناشدددی از این موقعیت و نه از دسدددتاندازی های قدرت که
سددرمایهداران و مقامات دولتی درتدددد انجام آن هسددتند ،مصددون نگه نمیدارد برای
مثال ،حتی با اینکه افراد سالخورده در معرض خطر ویروس قرار دارند ،مردم م سنتر
در این جامعه از پیش به شددکل خطرناکی ایزوله شدددهاند؛ قطع هرگونه ارتباط آنان با
دیگران ،سدددالمت فیزیکی و یهنی آنان را حفخ نخواهد کرد همهی ما نیاز داریم در
گروه های تدددمیمی ریشددده بدوانیم بهنحوی که هم امنیت پزشدددکی و هم یرفیت
جمعیمان برای بهره بردن از زندگی و فعالیت به حداکثر برسد
گروهی از افرادی را که به آن ها اعت ماد دار ید انت خاب کن ید؛ در حا لت ا ید ال،
افرادی که زندگی هرروزهی خود را با آنها سدددهیم هسدددتید که همگی آنها عوامل
خطرزا و سطوح تحمل خطر م شترکی دارند بهمنظور جان به در بردن از ویروس ،این
گروه همبسدتگی شدما ،سدنن بنای اولیهی سدازمان غیرمتمرکز آنارشدیسدتی اسدت
ضرورتاٌ نیاز ندارید که در یک ساختمان با آنها زندگی کنید؛ مسئلهی مهم این است
که بتوانید عوامل خطر خود را به آن دسته از عواملی کاهش دهید که همگی در آنها
مشترک هستید و با آن احساس راحتی دارید اگر گروه شما بیشازحد کوچک باشد،
ایزوله خواهید شد و این امر بهویژه در تورتی م شکل ایجاد میکند که مریض شوید
اگر گروه بیشازحد بزرگ باشد ،با خطر بیدلیل سرایت مواجه خواهید شد
با یکدیگر تحبت کنید تا به مجموعهای از انتظارات مشترک دراینباره برسید که
چگونه با خطر سددرایت دسددتوپنجه نرم خواهید کرد این اعمال میتوانند هر چیزی
با شند؛ از انزوای فیزیکی کامل فردی تا یادآوری ا ستفاده از ضدعفونیکنندهی د ست
بعد از لمس سددطوح در مکانهای عمومی وقتی بتوانید عوامل خطر برای قرار گرفتن
در معرض ویروس در خارج از گروه تان را به حداقل برسدددانید ،درون گروه همننان
1. Social distancing
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میتوانید یکدیگر را برل کنید و ببو سید ،باهم غذا در ست کنید و سطوح یک سانی را
لمس کنید نکتهی مهم این اسددت که دربارهی سددطخ خطری که شددما بهطور جمعی
برای تحملش آماده هسددتید به توافق برسددید ،به پروتکل امنیتی تعیینشددده پایبند
باشدددید ،و هنگامیکه عامل خطر جدیدی به وجود میآید ،بهروشدددنی ارتباط برقرار
کنید
آننه گفته شددد همان چیزی اسددت که آنارشددیسددتها فرهنن امنیت مینامند؛
رویهی اسددتقرار مجموعهای از انتظارات مشددترک برای حداقل سدداختن خطر وقتی با
سددرکوب پلیس و نظارت دولت سددروکار داریم ،با اشددتراکگذاری اطالعات بر پایهی
« باید بدانید» از خودمان محافظت میکنیم وقتی با یک ویروس سدددروکار داریم ،با
کنترل ُردارهایی که بیماری مسری ممکن است در امتداد آنها انتشار یابد ،از خودمان
محافظت میکنیم
هرگز ممکن نی ست که یک سره از ری سک اجتناب شود نکته این ا ست که تعیین
کنید با چه میزان خطر راحت هسددتید و بهگونهای رفتار کنید که اگر چیزی اشددتباه
پیش رفت ،افسدددوس نخورید و بدانید که تمام اقدامات احتیاطی را که ضدددروری
دانسددتهاید انجام دادهاید از طریق سددهیم شدددن زندگیتان با یک گروه همبسددتگی،
نهایت احتیاط و خو مشربی را به دست خواهید آورد
یک شبکه شکل دهید
البته گروه همبسددتگی شددما بهتنهایی برای رفع تمام نیازهای شددما کافی نخواهد
بود اگر به منابعی احتیاج پیدا کنید که هیچ کدام از شدددما نتوانید در ایمنی به آن
د ستر سی دا شته با شید ،چطور؟ اگر همگی با هم بیمار شوید چه؟ شما نیاز دارید با
دیگر گروه های همبسدددتگی در شدددبکهای از یاری متقابل 1ارتباط برقرار کنید ،تا
درتددورتیکه هر گروه در شددبکه از پا درآید ،دیگران بتوانند به یاری آنان بشددتابند با
مشارکت در شبکهای مثل این ،شما میتوانید منابع و حمایت را بدون اینکه نیاز باشد
1. mutual aid
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همگی خودتان در معرض همان سدددطخ خطر قرار دهید ،به گرد درآورید ایده این
اسدددت که وقتی افراد از گروه های مختلف درون شدددبکه با هم تعامل پیدا میکنند،
اقدامات ایمنی سختگیرانهتری را برای حداقل رساندن خطر اضافی اعمال میکنند
عبارت «یاری متقابل» اخیراً ورد زبان بسیاری از افراد ،حتی سیاستمداران ،شده
اسددت یاری متقابل به معنای تددحیخ آن ،برنامهای را توتددیف نمیکند که به سددیاق
سدددازمان خیر یه ،کمک های یک جانبه برای دیگران فراهم میآورد در عوض ،رویهی
غیرمتمرکز مراقبت متقابل اسدددت که شدددرکتکنندگان در یک شدددبکه از طریق آن
اطمی نان حاتدددل میکن ند که هر کس آن نه را که ن یاز دارد به دسدددت میآورد،
بهطوریکه همه دلیلی برای تددرف وقت و انرژی خود برای بهزیسددتی دیگران دارند
مسئله تبادل این-به-آن-در نیست ،بلکه ردوبدل مراقبت و منابعی است که نوعی وفور
و تابآوری را ایجاد میکند که میتواند اجتماع را در مواقع دشدددوار سدددر پا نگه دارد
شدددبکههای یاری متقابل زمانی بیشدددترین کامیابی را دارند که بنای اعتماد متقابل با
دیگران در مدتزمان طوالنی ممکن باشددد نیازی نیسددت همهی افراد دیگر شددبکه را
بشدددناسدددید یا حتی از آنان خو تان بیاید ،ولی همه باید به میزان کافی به شدددبکه
ببخشند تا تال هایتان باهم حسی از وفور بیافریند
به نظر میرسددد چارچوب عمل متقابل میتواند با قشددربندی اجتماعی متناسدد
واقع شود که در آن افرادی از طبقات اجتماعی م شابه با د ستر سی م شابه به منابع،
برای دسدددتیابی به بهترین بازده در سدددرمایهگذاری منابع خودشدددان به یکدیگر گره
میخورند اما گروهها از پیشزمینههای مختلف میتوانند به گ سترهی و سیعی از انواع
مختلف منابع دسترسی پیدا کند در این مواقع ،ثروت مالی میتواند بسیار کمارز تر
از تجربهی کار لولهک شی ،توانایی تحبت به گویش خا تی یا پیوندهای اجتماعی در
یک اجتماع از آب دربیاید که هرگز فکر نمیکردید به آن واب ستگی پیدا کنید همگان
دلیل خوبی برای گ ستر شبکههای یاری متقابل شان تا بی شترین م سافت و پهنهی
ممکن دارند
ایدهی بنیادین در اینجا این ا ست که همین پیوندهایمان با دیگران ا ست که ما را
در ا مان ن گه میدارد ،نه ح فا یت از خود مان در برابر آن ها یا قدرت ما بر آن ها
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آیندهنگرانی که تمرکز خود را بر ایجاد انبار خ صو تی غذا ،ا سباب و لوازم و ا سلحه
گذا شتهاند ،قطعات پازل را برای آخرالزمان هر-یک-علیه-همه کنار هم قرار میدهند
اگر تمام انرژی خود را در گرو راه حل های فردی بگذارید و همهی افراد اطراف خود را
رها کنید تا بهتنهایی برای بقای خودشددان بجنگند ،تنها امید شددما پیشددی گرفتن در
رقابت اسددت و حتی اگر پیروز شددوید؛ وقتی کس دیگری نیسددت تا آن اسددلحه را به
سمت او ن شانه بروید ،شما تنها فرد باقیمانده خواهید بود و آن سالح آخرین ابزار در
اختیار شما خواهد بود
چه ارتباطی با خطر داریم؟
یهور یک بیماری واگیردار بالقوه کشدددندهی جدید ،همهی ما را وادار میکند تا
در بارهی چگونگی ارت باط خود با خطر فکر کنیم چه چیزی ارز این را دارد که
زندگیمان را برایش به خطر بیندازیم؟
اکثر ما با تأمل نتیجه میگیریم که  -باوجود برابر بودن چیزهای دیگر -ادامهی
نقشدددمان در سدددرمایهداری ارز این را ندارد که به خاطر آن زندگیمان را به خطر
بیندازیم از سوی دیگر ،ممکن ا ست بیارزد که جان خود را برای محافظت از یکدیگر،
مراقبت از یکدیگر ،دفاع از آزادی و امکان زندگی در جامعهای برابریخواه ،به خطر
اندازیم
همانگونه که انزوای کامل برای سالخوردگان ایمنتر نی ست ،تال برای اجتناب
تمام و کمال از خطر نمیتواند ما را ایمن نگه دارد اگر خودمان را اکیداً از دیگران دور
کنیم درحالیکه عزیزانمان بیمار میشدددوند ،همسدددایگانمان میمیرند و پلیس دولتی
آخرین یرات خودآیینی ما را میگیرد ،ایمنتر نخواهیم بود انواع بسدددیار مختلفی از
خطر وجود دارد احتماالً زمان آن فرارسددد یده اسدددت که مجبور شدددویم دراین باره
بازاندیشی کنیم که آمادهایم چه خطری را برای زندگی باعزت به جان بخریم
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این م سئله ما را به این پر سش میر ساند که چگونه میتوانیم از تمام تراژدیهای
بیدلیلی که حکومتها و اقت صاد جهانی در ب ستر بیماری عالمگیر بر سر ما میریزند،
جان سالم به در ببریم  -فارغ از همهی تراژدیهای غیرضروری که از پیش میآفریدند
خوشددبختانه ،همان سدداختارهایی که میتوانند ما را به زنده ماندن از ویروس در کنار
هم قادر سددداز ند ،همننین میتوان ند ما را به ایسددد تادگی در برابر آن ها [دو لت و
سرمایهداری] مجهز کنند
جان به در بردن از بحران
بیایید رک باشیم :تمامیتخواهی دیگر تهدیدی واقع در آینده نیست اقداماتی که
در سراسر جهان انجام می شوند ،تمامیتخواه به تمام معانی کلمه هستند ما مصوبات
یک جانبهی دولت برای اِعمال ممنوعیت کامل سدددفر ،منع رفتوآمد  24سددداعته،
حکومتنظامی واقعی و سایر اقدامات دیکتاتوری را میبینیم
این گفته بدان معنا نیسدددت که ما نباید اقدامات الزم را برای محافظت از یکدیگر
در برابر انتشار ویروس انجام دهیم بلکه ترفاً به معنای تصدیق این است که اقداماتی
که دولت های مختلف اجرا میکنند ،مبتنی بر وسدددایل اقتدارگرا و منطق اقتدارگرا
است به این فکر کنید که چگونه منابع بسیار بیشتری به ارتش ،پلیس ،بانکها و بازار
بورس نسبت به بهداشت عمومی و منابع کمک به مردم برای زنده ماندن از این بحران
اخت صاص مییابد همننان د ستگیر شدن برای پلکیدن در خیابان آ سانتر از آزمایش
دادن برای ویروس است
همانطور که ویروس حقیقت را دراینباره به ما نشددان میدهد که از پیش چگونه
زندگی میکردیم -دربارهی روابط و خانه هایمان -همننین نشدددانمان میدهد که از
پیش در جامعهای اقتدارگرا زندگی میکردیم فرارسددیدن بیماری عالمگیر فقط به آن
ر سمیت میبخ شد فران سه 100هزار نیروی پلیس را در خیابانها م ستقر کرده ا ست،
20هزار نفر بی شتر از تعدادی که در نقطهی اوج اعترا ضات جلیقهزردها ق شونک شی
کرده بودند مهاجران محتاج پناهگاه در امتداد مرز بین ایاالتمتحده و مکزیک و مرز
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بین ترکیه و یونان پسزده میشدددوند در ایتالیا و اسددد انیا ،دارودسدددتههای پلیس به
دوندهها در خیابانهای خالی حمله میکنند
در آلمان ،پلیس در هامبورگ از این موقعیت سدددو اسدددتفاده کرده اسدددت تا یک
خیمهی پناهندگی خود -سازمانیافته را که به مدت چندین سال برپا بود ،تخلیه کند
علیرغم قرنطینه ،پلیس برلین همننان یک میکدهی جمعی آنار شی ستی را تهدید به
تخلیه میکند در جاهای دیگر ،پلیس ملبس به سازوبرگ کامل گروه ضربت بیماری،
به یک مرکز پناهندگان یور بردند
بدتر از همه این که تمام این ها با رضدددایت ضدددمنی عموم مردم اتفاق میافت ند
مقامات میتوانند عمالً هر کاری را به نام حفایت از سالمتی ما انجام دهند  -حتی تا
حد کشتن ما
با وخیم شددددن اوضددداع ،احت ماالً پلیس و ارتش را خواهیم د ید که از نیروی
بیشازپیش ک شندهای ا ستفاده میکنند در ب سیاری از نقاط دنیا ،آنها تنها ک سانی
هسددتند که قادرند آزادانه در تعداد زیاد گرد هم بیایند وقتی پلیس متشددکل از تنها
بدنهی اجتماعی ا ست که میتواند به تورت گ سترده جمع شود ،هیچ کلمهای غیر از
«دولت پلیسی» برای توتیف شکل جامعهای که در آن زندگی میکنیم وجود ندارد
برای دههها نشدددانههایی وجود داشدددت که اوضددداع دارد به این سدددمت میرود
سدددرمایهداری سدددابقاً به حفخ تعداد زیادی از کارگران قابلدسدددترس برای انجام کار
تنعتی واب سته بود  -به همین دلیل ،ممکن نبود جان مردم به بیارز شی امروز تلقی
شود ازآنجاکه جهانی شدن سرمایهداری و اتوما سیون از واب ستگی به کارگران کا سته
ا ست ،نیروی کار جهانی بهطور پیو سته به بخش خدمات منتقل شده و کاری را انجام
میدهند که برای کارکرد اقت صاد ضروری نی ست و بنابراین کمتر ایمن و با د ستمزد
باال هسددتند ،درحالیکه دولتها بهطور فزاینده به نظامیسددازی خشددونت پلیس برای
کنترل ناآرامی و عصبانیت وابسته شدهاند
اگر این بیماری عالمگیر بهاندازهی کافی طوالنی شود ،احتماالً شاهد اتوما سیون
بیشتری خواهیم بود -اتومبیلهای خودران ،تهدید ابتالی کمتری نسبت به رانندگان
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اوبر 1برای بورژوازی ایجاد میکنند -و کارگران آواره نیز بین تنایع سرکوب (پلیس،
ارتش ،امنیت خ صو تی ،پیمانکاران نظامی خ صو تی) تق سیم می شوند و کارگران
بیثباتی که مجبور میشدددوند خطر بزرگی را برای کسددد اندکی پول ب ذیرند ما به
سمت آیندهای میشتابیم که در آن طبقهی ممتازی با ارتباطات دیجیتال ،کار مجازی
را در انزوا انجام میدهد ،درحالی که دولت عظیم پلیسدددی از آن ها در برابر طبقهی
محروم بیمصرفی که بیشتر خطرات را میپذیرد ،محافظت میکند
2

جف بزوسِ میلیاردر از پیش 100هزار شدددرل به آمازون اضدددافه کرده اسدددت و
پیشبینی میکند که شددرکت وی فروشددگاههای محلی را در همهجا از کاروکاسددبی
بیندازد همننین بزوس به کارمندان بخش غذاییا باوجود خطر دا می که آنها در
بخش خدمات با آن مواجه ه ستند ،مرخ صی با حقوق نخواهد داد؛ البته در ماه آوریل
 2دالر افزایش حقوق به آنان میدهد سدددخن کوتاه اینکه او همننان زندگی آنان را
بیارز در نظر میگیرد ولی تصدددیق میکند که برای مرگ آنان باید پول بیشددتری
ب ردازد
در چنین زمینهای الجرم باید شور شود بهاحتمالزیاد ،شاهد برخی ا تالحات
اجتماعی خواهیم بود که با هدف دلجویی از جمعیت انجام میشدددوند  -حداقل موقتاً
برای کاهش تأثیر بیمار عالمگیر -اما آنها با خشددونت فزایندهی دولت همراه خواهند
بود؛ دولتی که هیچکس نمیتواند نبود آن را ت صور کند زیرا بهعنوان حافخ سالمت ما
سو فهم میشود
درواقع ،خود دولت برای ما خطرناکترین چیز اسدددت ،چراکه توزیع بهشددددت
نامتوازن منابع را به اجرا درمیآورد و ما را مجبور میکند تا با چنین توزیع نامتعادلی
از خطر روبرو شدددویم اگر میخواهیم زنده بمانیم ،نمیتوانیم فقط سدددیاسدددت های
منصدددفانهتری را مطالبه کنیم؛ ما همننین باید قدرت دولت را مشدددروعیتزدایی و
تضعیف کنیم
استراتژیهای مقاومت
1. Uber
2. Jeff Bezos
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برای آن هدف ،ما بحث خود را با چند اسدددتراتژی برای مقاومت که در حال آغاز و
پیشرفت هستند ،خاتمه خواهیم داد

اعتصاب اجارهبها
در سددانفرانسددیسددکو ،جماعت مسددکن ایسددتگاه  140با اعالم یکجانبهی اعتصدداب
اجارهبها در واکنش به بحران ،راه را باز کرده است:
ضدددرورت این لحظه ،کنش قاطع و جمعی میطلبد ما این کار را میکنیم تا از
خودمان و اجتماعمان محافظت و مراقبت کنیم اکنون بی شتر از هرزمان دیگری ،ما از
بدهی امت ناع میکنیم و از اسدددتث مار شددددن سدددر باز میزنیم ما این بار را برای
سرمایهداران متحمل نخواهیم شد پنج سال پیش ،ما تال تاح خانهمان را برای
بیرون انداختنمان شکست دادیم ما به خاطر همبستگی همسایههایمان و دوستانمان
در سرا سر جهان پیروز شدیم ما یکبار دیگر آن شبکه را فرامیخوانیم جماعت ما
احسدداس میکند برای پناهگاهی که از نیمهشدد در سددراسددر منطقهی خلیج آغاز
می شود ،آماده است معنادارترین اقدام همبستگی برای ما در این لحظه این است که
همه با هم اعتصاب کنند ما بهمحض اینکه بدانیم شما پشتیبان ما هستید ،پشتیبان
شما خواهیم بود به استراحت ب ردازید ،دعا کنید و مراق یکدیگر باشید
برای میلیون ها نفر که قادر به پردا خت قبض های خود نخواه ند بود ،این امر
توفیقی اجباری ا ست میلیونها نفر بی شماری که ه شت شان گرو نه شان ا ست ،از
پیش شددرل و درآمدشددان را ازدسددتدادهاند و راهی برای پرداخت اجارهبهای آوریل
ندارند بهترین راه برای حمایت از آنها اعتصدداب همهی ماسددت ،که باعث میشددود
مقامات نتوانند هرکسدددی را که اجاره نمیپردازد ،هدف قرار دهند اگر امکانی برای
ک س درآمد وجود ندارد ،بانکها و تاح خانهها نیز نباید بتوانند به ک س سود از
رانت و اقساط وام ادامه دهند عقل سلیم همین را میگوید
1. Station 40
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بوده ا ست در ملبورنِ

این ایده از پیش به ا شکال ب سیار متفاوتی در حال گرد
استرالیا ،شاخهی محلی کارگران تنعتی جهان 1پیمان اعتصاب اجارهی کووید 19-را
ترویج میدهد انجمن گل سددر  2خواسددتار آن اسددت که مردم اجاره ،وام و پرداخت
هزی نه های خدمات را در طی شدددیوع به حالت تعلیق درآورند در ایالت واشدددنگتن،
اعت صاب اجارهبهای سیاتل فراخوان م شابهی داده ا ست م ستأجران شیکاگو بههمراه
مردم آسددتین ،سددنتلو یس و تگزاس ،تهدید به اعتصدداب اجارهبها میکنند در کانادا،
سازماندهی در تورنتو ،کینگ ستون و مونترال وجود دارد دیگران ا سنادی را منت شر
کردهاند که خواستار اعتصاب اجاره و وام میشود
برای موفقیت در اعت صاب اجارهبها در سطخ ک شور ،حداقل یکی از این پی شگامان
باید دستاورد کافی به دست آورد تا تعداد زیادی از مردم مطمئن باشند که اگر متعهد
به مشدددارکت شدددوند ،آالخونواالخون نخواهند ماند باوجوداین بهجای اینکه منتظر
سازمان تودهای واحدی برای هماهنگی اعت صاب گ سترده از باال با شید ،بهتر ا ست این
تال ها در سددطخ مردمی آغاز شددود سددازمانهای متمرکز اغل در مراحل اولیهی
فرایند مبارزه به خطر میافتند و زیر پای تال های خودآیین را که قدرت به چنین
جنبش هایی میبخشدددد ،خالی میکنند بهترین کاری که میتوانیم انجام دهیم تا از
این تجربه قویتر بیرون بیاییم ،سددداختن شدددبکههایی اسدددت که بتوانند بیتوجه به
تصمیمات از باال از خود دفاع کنند
اعتصابات کارگری و حملونقل
3

تددها کارگر در کارخانهی کشدتیسدازی آتالنتیک در سدنتنزر اعتصداب کردند در
فنال ند ،ران ند گان اتوبوس برای افزایش ایمنی خود در برابر آلودگی و اعتراض عل یه
خطراتی که در معرض آن هسددتند ،از دریافت وجه از مسددافران خودداری کردند و در
این فرایند نشان دادند که حملونقل عمومی میتواند رایگان باشد

1. Industrial Workers of the World
2. Rose Caucus
3. Saint-Nazaire
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زمان موعود برای طبقهی کارگر تحتف شار و بیثبات فرار سیده ا ست که قدرت
خود را از طریق اعتصدددابات و توقف کار نشدددان دهد برای اولین بار ،بیشتر جمعیت
عمومی همدل خواهند بود ،زیرا قطع روال عادی امور میتواند خطر انتشددار ویروس را
نیز کاهش دهد بهجای اینکه به دنبال بهبود شددرایط فردی کارمندان خاص از طریق
افزایش دستمزدها باشیم ،معتقدیم مهمترین کار ساختن شبکههایی است که بتوانند
روال عادی امور را منقطع سازند ،سیستم را در کل متالشی کنند و به سمت برقراری
انقالبی راههای بدیل زندگی و رابطه رهنمون شدددوند در این مرحله ،تصدددور برچیدن
سرمایهداری آ سانتر از ت صور این ا ست که حتی در این شرایط بتوان آن را بهگونهای
اتالح کرد که بتواند تمام نیازهای ما را به طریقی عادالنه و منصفانه برآورده کند
شورشهای زندان
شددور هایی در زندانهای برزیل و ایتالیا تابهحال منجر به فرارهای متعددی ازجمله
فرارهای دستهجمعی شدهاند شجاعت این زندانیان باید همهی جمعیتهای هدفی را
به ما یادآوری کند که از نگاه عمومی دور نگهداشددته شدددهاند ،کسددانی که در فجایعی
مانند این بیشترین رنج را متحمل میشوند
این شور ها همننین میتوانند الهامبخش ما با شند :بهجای پیروی از د ستورات
و پنهان ماندن درحالیکه تمام دنیا به ماتریسدی از سدلولهای زندان تبدیل میشدود،
میتوانیم بهتورت جمعی عمل کنیم تا از مهلکه بگریزیم
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